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 ملدص البحح

ىدؼ ىذا البحث إلى الكقكؼ عمى كاقع الثقافة المدنية  لدل طالب كمية 
سكىاج ، ككضع تصكٍر مقترح لتطكير دكر كميات التربية في تنمية بجامعة التربية 

الثقافة المدنية لدل طالبيا عمى ضكء أىدافيا ، كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي 
( 969عمى عينة قكاميا )البحث االستبانة أداة لبحثيما ، كقد طبقت أداة  ااعتمد كما، 

طالبان كطالبة مف طمبة كمية التربية بجامعة سكىاج باعتبارىا كاحدة مف أعرؽ كميات 
عمى أربعة مقكمات لمثقافة المدنية ىي:  ية بجميكرية مصر العربية، كاقتصرالبحثالترب

 كؽ اإلنساف ، كالثقافة السياسية.المكاطنة ، كالعمؿ التطكعي ، كحق
كمعرفتيا بمفاىيـ الثقافة  البحث ككاف مف أىـ نتائج البحث: كعي عينة

لبعض الميارات المدنية بدرجة كبيرة ، كالقدرة عمى مقكماتيا ، ك امتالكيـ المدنية ك 
العمؿ داخؿ فريؽ ، بينما يمتمككف مياراٍت مدنية أخرل بدرجة متكسطة ، كالقدرة عمى 

تعبير عف القناعات ، كالقدرة عمى نقد السياسات الخاطئة، كما يمتمككف بعض ال
الميارات المدنية بدرجٍة ضعيفة ، كالمشاركة في االنتخابات الطالبية ، كالتردد عمى 
إدارة الكمية بيدؼ مساعدة الزمالء، كفيما يتعمؽ بالقيـ كالفضائؿ المدنية ، فقد جاءت 

الب عمى أسس دينية أك اجتماعية " في المرتبة األكلى ، قيمة " رفض التمييز بيف الط
كما أكضحت نتائج البحث كجكد اتجاىاٍت إيجابية نحك الكطف كشعكران بالفخر كاالنتماء 
إليو لدل معظـ أفراد العينة، كفيما يتعمؽ بدكر أعضاء ىيئة التدريس في تنمية الثقافة 

ف ىناؾ دكران إيجابيان كآخر سمبي في المدنية لدل طالبيـ ، فقد أكضحت نتائج البحث أ
دارة  تنمية الثقافة المدنية لدل الطمبة فيما يتعمؽ بكٍؿ مف : أعضاء ىيئة التدريس ، كا 

، كالدراسة الميدانية ،  دراسية ،كبناءن عمى اإلطار النظرم لمبحثالكمية ، كالمقررات ال
طكير دكر كميات التربية في كنتائج الدراسات السابقة ، قدـ الباحثاف تصكران مقترحان لت

 تنمية الثقافة المدنية لدل طالبيا عمى ضكء أىدافيا.
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Abstract 
The current study aimed at stating the factual status of civil culture 

among Faculties of Education students at Sohag University and suggesting 

a proposal  for developing Faculties of Education role in the development 

of civil culture among its students in the light of its objectives. The two 

researchers utilized the descriptive method adopting a questionnaire as an 

instrument for their research which was administrated on (960) male and 

female students at Sohag Fcaulty of Education as considered one of the 

greatest  faculties in Arab republic of Egypt. The research was delimited 

to the four constituents of civil culture : citizenship , volunteer work, 

human rights, and political culture.  
The results of research revealed that : the awareness of the subjects 

of research and their knowledge of the concepts of civil culture and its 

constituents and their acquisition of some civil skills  to a greater extent as 

their ability to work in a team while they have other civil skills to a 

moderate extent as their ability to expressing their satisfaction and their 

ability to criticize the wrong policies and  administrating college to help 

colleagues. Regarding civil value and virtues , the value of refuse 

differentiating among students for their religious and social bases was in 

the first place . Also, the results of study revealed that there is positive 

trends towards hometown and a feeling of belonging among most of the 

subjects of research . As regard the role of staff members in developing the 

civil culture of their students , the results of research concluded that  there 

is a positive role and another negative one towards developing the civil 

culture of students regarding staff members, college administration, and 

courses. According the theoretical part  of research , the civil study, and 

the results of literature review , the two researchers proposed a suggested 

prospective for developing the Faculties of Education role in developing 

the civil culture among their students in the light of its objectives.   
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 :مكذم٘

تعد الجامعات مف أىـ كسائط التربية فى تشكيؿ معارؼ الطالب السياسية كالثقافية 
، كأبرز المؤسسات التى تعزز التفاعؿ كتكجياتيـ األيدكلكجية سمككياتيـتككيف كاالجتماعية ك 

ك التحديث تحتضف فئة عمرية ميمة منكطا بيا قيادة المجتمع نح بينيـ كبيف المجتمع ككنيا
إذ  ذم قبؿ ،كمكاكبة مجتمع المعرفة، كما أضحت تتحمؿ مسئكليات أعظـ مما تحممتو مف 

يعكؿ عمييا تحقيؽ التنمية الشاممة المستدامة ، كتشجيع التجديد الثقافى ، كمناقشة القضايا 
 .كتعزيز قيـ الديمقراطية  المستحدثة

في رقى الفكر بدكر ميـ ككميات التربية مف أىـ مؤسسات التعميـ الجامعى التي تسيـ 
عداد المكاطف الصالح المجتمع بالمعمميف  تزكد ، كما أنيا المستنير كتنمية القيـ اإلنسانية كا 

كقد مسمحيف بالمعارؼ كالميارات كالقيـ التي تمكنيـ مف صناعة مستقبؿ مشرؽ. األكفاء ال
مف الميـ أف يككف طالب كمية التربية عمى قدر عاؿ مف الثقافة لككنو مسئكال عف  بات

، مما يسيـ في تغيير المجتمع تشكيؿ كعى ككجداف قطاع عريض كميـ مف أبناء الكطف
 كتحديثو.

بتغيير  إالال يككف اال بتغيير البشر كتغيير البشر ال يككف  كتحديثيا كتغيير المجتمعات
القيـ السائدة، كلذا لـ يعد غريبا أف يأتي التعميـ في قمب كؿ مبادرات اإلصالح نماط أالذىنية ك 

ف ىذا اإلصالح ييدؼ في نياية المطاؼ الى تصكيب العالقة بيف الدكلة السياسى أل 
اطار ثقافي حاكـ لمعايير ىذه أف يككف ىناؾ ، كىك اصالح يصعب تحقيقو دكف كالمكاطنيف

 .(9: 8992، أحمد يكسؼ سعدتجاىات كميارات كأفكار)العالقة بما يتضمنو مف قيـ كا

كمف المؤكد أنو تكجد اآلف مصمحة كاضحة لجميع دكؿ العالـ لخمؽ أنظمة سياسية 
ديمقراطية جديدة تتكافر فييا آليات جديدة أكثر مالئمة كعدال، كتعكس االعتراؼ بحقكؽ 

 متكافئاالخريف المغايريف فى الفكر كالثقافة كالعقيدة، كتحقيؽ مبدأ الحرية لمجميع عمى نحك 
لى إات التعصب كالعنصرية كالعنؼ، كلذا فالحاجة أصبحت ممحة لمدعكة مف أجؿ مكاجية نزع

خر) كماؿ نجيب، قامة مجتمعات الديمقراطية كالتعددية كالتكافؤ بيف المكاطنيف كاحتراـ اآلإ
8904 :4.) 
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نيا مجرد كسيمة ألييا عمى إدبيات التربكية أف مؤسسات التعميـ ال يجب النظر تفيد األك   
بؿ يجب النظر الييا كقكة تغيير كمقاكمة لتحقيؽ  ،االجتماعى كالثقافى لمعاكدة االنتاج

كالكرامة التحرير الفردل كاالجتماعى كاقامة المجتمع الديمقراطى عمى أساس العدالة كالمساكاة 
قد تعالت نداءات عمماء التربية ، كلذا، (049، 8994)سعيد إسماعيؿ عمرك، اإلنسانية
تربية عمى تحرير االنساف مف التسمط كالقدرة عمى مكاجية لى ضركة أف تعمؿ الإداعية 

االخريف كعدـ الخكؼ مف االختالؼ كالنفكر مف القمع كتاكيد الذات كاستقاللية التفكير 
 (.048، 8994كتربيتو عمى احتراـ حقكؽ االنساف كالدفاع عنيا) حسف عبد العاؿ، 

ليتطمب إتاحة المعاصرة أف دعـ الحياة المدنية السميمة المجتمعات  كثير مف كقد أدركت
التعميـ لمجميع دكف تمييز، ككذلؾ االىتماـ بنشر الثقافة المدنية كالديمقراطية كتعزيز قيـ  

 المكاطنة كاالنتماء كالتحرر مف كافة القيكد التى تكبؿ الحريات كتقيد ثقافة اإلبداع كاالبتكار.

افتراضات ميمة أكال أننا ال نكلد مزكديف بمعرفة عممية ثالثة  عمىسكدر  يؤكدلذا، ك 
ل ذا كاف ألإبحقكقنا كمسئكلياتنا كمكاطنيف في مجتمع ديمقراطى فتمؾ أمكر يجب تعمميا 

شعب أف يحكـ نفسو بشكؿ ينـ عف الحكمة، كثانيا أف المكاف الذل يتـ فيو تعمـ تمؾ األمكر 
) ذه الحالة إعداد المعمميف لمكفاء بيذه الميمة.المؤسسات التعميمية، كثالثا أنو يتحتـ في ى

 (.88، 8992مصطفى قاسـ، 
كلـ يكف إعداد المعمـ المثقؼ المؤمف بقضايا كطنو القادر عمى تكجيو الطالب نحك القيـ 

نسانية االصيمة كالحرية كالعدالة كالمساكاة كالدفاع عف المقيكريف كمناصرة المظمكميف اإل 
كاالىتماـ بالتثقيؼ السياسى كاالجتماعى لـ يكف بأمر  كالتعايش المشترؾ عالء قيـ التسامحا  ك 

مف الممفت لمنظر أف الطيطاكل طالب عاـ مستحدث فى البيئة التعميمية المصرية ، فإنو 
ـ فى كتابو مناىج األلباب ضركرة تعميـ الصبياف إلى جانب كتب األدياف ككتب  0269

سياسية، كطالب بأف يككف فى كؿ دائرة بمدية معمـ يقرأ الصنائع، مبادلء العمكـ الممكية ال
دارية كفيـ أسرار المنافع لمصبياف إلى جانب عمكـ الديف كالمغة، مبادلء األمكر السياسية كاإل

بعد تماـ  -ف يككف فى كؿ دائرة بمدية معمـ يقرأ لمصبياف أ، إذ يقكؿ" فما المانع مف العمكمية
دارية كيكقفيـ مكر السياسية كاإلاأل مبادئ  - العربية كمبادئف الكريـ كالعقائد آتعميـ القر 

الكطف عمى معرفة حقكقيـ ككاجباتيـ بالنسبة  أىؿ إيقاؼكىؿ ىذا التعميـ إال  عمى نتائجيا، 
) "محافظة عمى حقكقيـ كدفعا لمتعدل عمييا عمييـ  مكاليـ كمنافعيـ كماليـ كماأمالكيـ ك أل

 (.644، 8909رفاعة الطيطاكل، 
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لقد بات االىتماـ بتعميـ الديمقراطية كالمكاطنة كحقكؽ االنساف كالتربية المدنية يمثؿ 
طركحات الرائجة التى كتعد الثقافة المدنية مف األ، لممجتمعات المعاصرةإحدل السمات المميزة 

كنة االخيرة كصاحبت افرازات الثكرات التى ة فى اآليطرأت عمى الساحة الفكرية كالسياس
بؿ يمكف  ،بؿ أصبحت مف أىـ مقكمات المجتمع المدنى ،العالـ فى السنكات االخيرةاكتنفت 

القكؿ إف أىـ كظائؼ المجتمع المدنى يتمثؿ فى " إشاعة ثقافة مدنية ترسى فى المجتمع 
احتراـ قيـ النزكع لمعمؿ التطكعى كالعمؿ الجماعى، كقبكؿ االختالؼ كالتنكع بيف الذات كاالخر 

دارة كسائؿ سممية فى ضكء قيـ االحتراـ كالتسامح كالتعاكف كالتنافس كالصراع الخالؼ ب كا 
 (62، 8992السممى")عبد الغفار شكر، 

فراد كاكسابيـ معارؼ كميارات تستيدؼ تكعية األ تكعكية عممية تثقيفية كالثقافة المدنية 
ككذلؾ العمؿ كقيـ كاتجاىات حكؿ المكاطنة المرتكزة عمى منظكمة الحقكؽ المدنية كالسياسة 

كما تتضمف الثقافة المدنية مجمكعة قيـ كميارات الزمة لمممارسة المدنية، كيعد ، التطكعى
 (24، 8908سند بف الفى الشامانى،أبرزىا ما يمي: )أحمد يكسؼ سعد،

  اإليماف بالمساكاة كاإلعتراؼ بحقكؽ اآلخريف عمى إختالؼ تنكعيـ كتعارض
 مة كالنشطة.كالمشاركة الفاع مصالحيـ في الحياة

 تالؾ كعي كآليات الدفاع النشط عف الحقكؽ التي يكفميا القانكف كالدستكر .ام 
 .  إدراؾ أف ال حكـ مطمؽ، بؿ ىك مشركط بعقد إجتماعي بيف الحاكـ كالمحكـك
 .المشاركة في المجاؿ العاـ بمؤسسات كىيئاتو كتنظيماتو 
 كالتنكع بيف الثقافات كالعقائد كاأليديكلكجيات كالتسامح مع المغاير  االختالؼ احتراـ

 بحقو في الكجكد كاالعتراؼ
 .أنسنة السمطة كالتفاعؿ النشط معيا بالضغط أك الحكار أك التقاضي 
 .حتراـ الديمقراطية كحرية التعبير في كافة أشكاؿ التعامؿ كالعالقات  ممارسة كا 

المميزة لممكاطنيف فى الثقافة المدنية إلى أربع فئات،  السمات  Putnamكما قسـ بكتناـ 
 (Rice,Tom,1997,100)ىى:
المشاركة المدنية، كتشير الى االلتزاـ كأعضاء فى المجتمع، فالفرد يشارؾ فى الشئكف -0

العامة كيعزز الصالح العاـ، كعمى الرغـ مف أف المصمحة الذاتية قد تككف خافزا لكثير مف 
كاطف المدنى يدرؾ الحاجة الى المجتمع األكسع، فالمصمحة الذاتية سمككيـ،  فإف الم
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كالفضيمة المدنية متشابكاف لمغاية، كقد قيؿ أف قكة القانكف كزخـ السمطة ال يمكف ليما 
 المدنية الفضيمةتحقيؽ االستقرار السياسى دكف 

الساسة كالقادة، المساكاة السياسية، فالمكاطف يرل انو متساك فى الحقكؽ كالكاجباتمع كؿ -8
 فالعالقات بيف المكاطنيف سكاء فى المجاؿ العاـ اك الخاص ىى عالقات أفقية كتعاكنية.

التضامف كالتسامح كالثقة،فالمكاطف يشعر باالعتزاز القكل بالزمالة، كيتجمى ذلؾ فى الثقة -2
 كاالستعداد لمساعدة اآلخريف، كالتسامح مع أساليب الحياة.

كف كالتنسيؽ، فالثقافة المدنية ىى مكطف لشبكة كثيفة مف المنظمات تكافر أبنية لمتعا-4
االجتماعية، كلذا حينما ينضـ المكاطف الى ىذه الجمعيات يعايش بشكؿ مباشر المنفعة 

 المدنية.
كيرل إنجميارت أف الدكلة التى تتمتع بمستكل عاؿ مف التكجيات الثقافية المدنية تككف       

خرل تتمتع بمستكيات اقؿ مف أاطية عمى المدل الطكيؿ اكثر مف دكؿ أقرب إلى تبنى الديمقر 
إيماف االقتصادية كاالجتماعية المؤثرة)  امؿىذه التكجيات كاضعيف في االعتبار أىمية العك 

 .(22، 8992، حسف
فالثقافة المدنية تمثؿ ضمانا حقيقيا لمتحكؿ الديمقراطى الحقيقى، فيى تسيـ فى زيادة       

جؿ تحقيؽ مجتمع سياسى أالكعى كالمشاركة السياسية كاالنخراط المجتمعى مف 
،ككذلؾ الكشؼ عف أكجو القمع كاالستبداد التى تمارسيا االنظمة السياسية الشمكلية، مستقر

مف المشاركة كافتقادىـ لمكعى يمثؿ انتكاسة لجكدة الحياة كما أف انسحاب المكاطنيف 
 الديمقراطية

دائما ليس فقط بيف العامميف  اكقد شكمت قضية نشر كتعزيز الثقافة المدنية اىتمام
بمنظمات المجتمع المدنى كلكف ايضا بيف الممارسيف فى العمؿ التنمكل كالتربكل، كقد تجسد 
ىذا االىتماـ فى السنكات االخيرة فى السعى لبناء كتطبيؽ برامج التربية المدنية ضمف أدكات 

 ( 00، 8909التنشئة عمى ثقافة المكاطنة)أحمد يكسؼ سعد، 
شباع حاجتيـ لمحرية المنضبطة كخمؽ ث قافة مدنية راقية لدل طالب كميات التربية كا 

كالمكاطنة الفعالة كتحريرىـ مف االستسالـ كالخضكع كتنقية قيميـ مف الشكائب التي أفقدتيـ 
فكميات التربية لـ "إنسانيتيـ كعطمت تفكيرىـ إنما يأتي ذلؾ كمو في قمب منظكمة إعدادىـ ، 

كالبحث كالعممى فقط فتمؾ نظرة قاصرة تنطكل عمى نكع مف القير كالتعسؼ تعد مراكز لمعمـ 
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كانكار لمطالب جانب ميـ مف جكانب الشخصية اإلنسانية ال سيما اذا سممنا باف الشخصية 
)سعيد طعيمة، "بكؿ جكانبيا يجب أف تنتيى بالفرد الى المشاركة السياسية كاالجتماعية

 ية بيئة نمكذجية لنشر كتعزيز الثقافة المدنية.، لذا تعد كميات الترب(288، 8992

 مظهل٘ الذراس٘:

نما  ثبت مف حصاد القرف العشريف أف اإلنساف ال يمكف لو أف يحيى بالخبز كحده، كا 
، كىك ما يقع كاالنخراط المجتمعى فى حاجة ماسة لممارسة حرية الرأل كالتعبير عف أفكاره

لـ يعد التحكؿ الديمقراطى مجرد استجابة  االمجتمع، كمعمى كاىؿ الجامعات كمؤسسات 
نما أصبح  لمطالب فئات كطبقات المجتمع التى ترغب فى المشاركة السياسية كصنع القرار، كا 

  النظاـ العالمى الجديد بثكراتو كتجمياتو.فرضيا يضركرة 
اف يككف خريج التعميـ مثقفا كمؤىال لمتعامؿ مع الثقافة بمعناىا  أضحى لزاما كقد

انى الكاسع كقضاياىا المختمفة، كعميو يمـز أف يؤمف بالديمقراطية كحكـ الدستكر االنس
ف يحتـر التنكع الثقافى كاالختالؼ كيعمى أل السياسى كالمعتقد الدينى ك أكالقانكف كحرية الر 

مف حقكؽ االنساف كيقدر الجيد االنسانى فى تطكر الحياة البشرية فى مختمؼ 
 (029 ،8904المجاالت)كماؿ مغيث ، 

كما يقع عمى عاتؽ الجامعة مسئكلية تنمية الكعى الثقافى كالمدنى كالسياسى لدل 
 كىـ عمى قدر مف الكعى كالمشاركة منياطالبيا كتشجعييـ عمى االنتماء، بحيث يتخرجكف 

، مما قد يككف لو دكره فى تنشيط الحياة الثقافية  كالكالء كالحماس لالنخراط المجتمعى 
كالمدنية كالسياسية الراكدة ، كما لـ يعد مف المستساغ ترديد بعض العبارات التى تحاكؿ أف 
تفصؿ بيف الجامعة كالحياة السياسية كالمدنية بحجة أف الجامعة محراب لمعمـ ال ينبغى 

 تنبئطرح مثؿ ىذه األقكاؿ جانبا، السيما أنيا تدنيسو بالمياترات السياسية، فقد آف األكاف ل
 عف سيادة رؤية أحادية تحمؿ فى طياتيا الكالء المطمؽ لسياسات بعينيا.

خطراف:  فى المجتمعات النامية أكثر ما ييدد الحياة الدستكرية كالمدنيةيالحظ أف ك 
فيـ ىميتو في صكف حقكقيـ كتعريأأكليما عدـ معرفة عامة الناس بمعنى الدستكر ك 

بالقكانيف المستمدة منو كربما كانت االمية كراء  األخالقيبكاجباتيـ كمف ثـ احترامو كااللتزاـ 
ذلؾ أمية مف ال يقرؤكف كال يكتبكف ممف يسيؿ عمى محترفى السياسة تضميميـ كاالمية 
الثقافية لقطاعات كاسعة مف حاممى الشيادات، كثانييما طغياف الحكاـ كارباب السمطة مف 
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كؾ كالرؤساء كادكاتيـ مف أصحاب المناصب التنفيذية العميا التي يزينكف ليـ تعطيؿ المم
الدستكر كترقيعو كالعبث بنصكصو ارتضاء لشيكة السمطة ، فميست الدساتير مجرد نصكص 

كانما ىي نصكص  ،حسنة الصياغة محكمة التنميؽ تنطكل عمى مبادئ كاسس كنظـ قيمة
 (8900، راـ مف الجميع حكاما كمحككميف)أحمد زكريا الشمؽكاجبة التنفيذ كالتطبيؽ كاالحت

ضماف صحة كسكاء العالقة بيف الفرد كالدكلة بما يحقؽ الحياة الكريمة كالعادلة لمفرد ف
صدار التشريعات كسف القكانيف كالتصديؽ عمى إكيككف مكاطنا بحؽ فى دكلتو ال يكفره مجرد 
فكار كالقيـ كالمثؿ كالميارات كانماط التفكير بيف العيكد كالمكاثيؽ العالمية طالما بقيت اال

الجماىير منتمية الى شكؿ متخمؼ ليذه العالقة يتـ فييا ىدر معظـ ما نصت عميو ىذه 
)أحمد يكسؼ سعد،   ( 9، 8992الدساتير كتمؾ المكاثيؽ فى غياب الحاكـ الممتـز

ف فإإلى منتصؼ القرف الماضى  يعكد التنشئة المدنيةباالىتماـ  أف كعمى الرغـ مف
لى شيكع أنماط إكربما يرجع ذلؾ  ،التنشئة المدنية في المجتمعات العربية تكاجو صعكبة بالغة

إف تشكيؿ ، كما عداد األجياؿ لالنخراط في المجتمع المدنىإىممت أالتنشئة التقميدية التي 
، فقد كانت نماط السمبيةلكثير مف األ  االعقؿ الجمعى ككضع لبنات التنشئة المدنية تعرض

بعضا مف ىذه  القرف المنصـر ؿفى أكائ فقد رصد الككاكبى القير بثقافةالعربية تعج  تالبيئا
دب مع الكبير كلك ألفنا األ ففيقكؿ "نح -منيا حتى كقتنا ىذا كالذل ما زاؿ كثير – األنماط

ف ألفنا ، ألى الميالؾإلفنا االنقياد كلك ، أكتاد تحت المطارؽثبات األ ك لفنا الثبات أ ،داس رقابنا
نعتبر التصاغر أدبا كالتذلؿ لطفا كالتممؽ فصاحة كالمكنة رزانة كترؾ الحقكؽ سماحة كقبكؿ 

ىانة تكاضعا كالرضا بالظمـ طاعة كدعكل االستحقاؽ غركرا كالبحث عف العمكميات فضكال اإل
مية حماقة كالشيامة شراسة كحرية القكؿ قداـ تيكرا كالحلى البعد أمال طكيال كاإلإكمف النظر 

 (.090، 8900،كقاحة كحرية الفكر كفرا كحب الكطف جنكنا) عبد الرحمف الككاكبى
ؿ عف الحرية كال تمتمس العدالة كال أمة ال تس" بؿ إف ألفة االستبداد جعمت األ كيضيؼ

تعرؼ لالستقالؿ قيمة أك لمنظاـ ميزة كال ترل ليا فى الحياة كظيفة غير التابعية لمغالب عمييا 
ال  ألنياسكاء أحسف أك أساء عمى حد سكاء ، كربما تناؿ الحرية عفكا فال تستفيد منيا شئيا 

 (.82، 8900بى،)عبد الرحمف الككاكتعرؼ ليا طعما فال تيتـ بحفظيا"
ىماؿ  كقد رصدت عدد مف الدراسات ضعؼ الثقافة المدنية كشيكع ثقافة القير كا 

ال سيما  بيف فئات عديدة مف فئات المجتمع كضعؼ ثقافة االنخراط المجتمعى التنشئة المدنية
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لى حرماف المجتمع إ  قد أرجعت بعض الدراسات القصكر في برامج اإلصالح، فطالب الجامعة
المصرل مف الديمقراطية كالحريات العامة طكاؿ أكثر مف نصؼ قرف ، ثـ الضعؼ الشديد 
لمثقافة المدنية كأخيرا نمك ثقافة مدنية كسياسية مكازية لممكاطنة تقكـ عمى رابطة اإليماف ال 

 (.8994)جكرج إسحاؽ، المشاركة في كطف كمجتمع سياسى
سيادة أنماط تنشئة تدعـ القيـ المعاكسة  عف( 8994)دراسة عماد صياـ كما كشفت 

لمفضائؿ المدنية، كالكابحة لممبادرات الفردية، كالمعيقة لمتفكير الحر كالنقد كالتساؤؿ، 
كالمناىضة لمفيـك كثقافة المكاطنة، ككيؼ أف ىذه النداءات تحكلت إلى حركة كفعؿ عمى يد 

 .مرأةالجمعيات األىمية المعنية بالحقكؽ اإلنساف، الطفؿ، ال
ـ اف 8994كقد أشار اعالف اليكنسكك" التعميـ مف اجؿ المكاطنة" الذل صدر في عاـ 

التعميـ المدنى يحتاج الي جيد ككقت طكيؿ، فيك يعنى اكتساب المعارؼ كتككيف االتجاىات 
كبناء القيـ، كيجب فيـ المكاطنة عمى أنيا القدرة عمى العيش معا فى مجتمع ديمقراطى 

 .(8904لقدرة عمى العمؿ معا مف أجؿ مجتمع عادؿ) ىكيدا عدلى،كتعددل، ككذلؾ ا
ظؿ تدريس التربية المدنية ىامشيا في المدارس العربية عمكما بؿ غريبا عنيا كما 

في  العربيةكميا حتى نيايات القرف العشريف كقد تميز االتجاه العاـ لدل معظـ أنظمة التعميـ 
مية الى ارتباطيا باأليدكلكجيات كتعزيز مكاقعيا في تدريس التربية الكطنية اك التربية القك 

كاتسمت المعرفة المدرسية التي تضمنتيا المناىج الدراسية ليذه ، كثير مف المجتمعات العربية
المادة بتقميديتيا حيث تعمى مف شاف قيـ معاكسة لمتطكر الديمقراطى مثؿ قيـ الطاعة 

ل الى غياب االنساف الديمقراطى الطرؼ كاالنضباط كالكالء كالتكحد مع السمطة مما يؤد
 (.8996،األساسي في معادلة الحياة المدنية الديمقراطية في كؿ مجتمع)المنجى بك سنينو

أف انخفاض كعى أغمبية معممى  ) 8996كأكضحت دراسة حمدل أحمد محمد،  
ثر سمبا عمى مرحمة التعميـ االساسى لمفيـك الديمقراطية كتطبيقاتو فى العممية التعميمية قد أ

 تنمية قيـ المكاطنة لدل تالميذىـ.
( عددا مف اآلليات التى تمارسيا المؤسسة 8994كما رصدت دراسة عصاـ صياـ، 

 التعميمية كتعكس القيـ السمبية لممكاطنة كال تعزز المسؤلية المدنية كمنيا:
المقررات الدراسية كما تحممو مف تناكؿ سطحى كجزئى مشكه لقضيتى المكاطنة 

 المشاركة كما يرتبط بيما مف حقكؽ ككاجبات تستند الى قيـ الحرية كالمساكاة كالعدالة.ك 
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 غياب األنشطة الطالبية التي تسمح بممارسة العممية لمسمككيات التي تعكس القيـ
 الديمقراطية، كتدرب الطالب عمى آلياتيا كأدكاتيا. 

، كالتي تقكـ عمى السمطة بنية كنمط العالقات االجتماعية داخؿ المؤسسة التعميمية
بط داخؿ المؤسسة ضمف جانب الييكؿ اإلدارم كاألساتذة في فرض قكاعد ال األحادية

 التعميمية،كتحكـ التفاعالت بيف عناصر المنظكمة التعميمية.
أف كثيرا مف المقررات الدراسية قد  (8992،)أكضحت دراسة عايدة أبك غريب كما

ليو كما أغفمت إأغفمت االىتماـ بتعميـ الحقكؽ كالكاجبات نحك المجتمع كالكطف الذل ننتمى 
 ضركرة تنمية كعى الطالب بكاقعيـ كبكاقع المجتمع الذل يعيشكف فيو

غياب المكاطنة داخؿ المدراس إلى عدـ كجكد  (wu,li,2009 )كقد أرجعت دراسة 
مدنية، كأف تعزيز المكاطنة الديمقراطية الحديثة القادرة عمى المشاركة السياسية لمبالد تربية 

مف خالؿ التدريس داخؿ الفصكؿ الدراسية كاألنشطة الالصفية كالممارسة  ـبفعالية يت
( عمى ضركرة ترسيخ (Marcede, Hernandez,2009، كما اكدت دراسة االجتماعية

 يف مف خالؿ المساندة االجتماعية كتنمية ثقافة المكاطنة لدييـ.مبادلء المكاطنة لدل المراىق
التي تجابو  تعددا مف المتغيرات كالمشكال 8909كرصدت دراسة سامى فتحى عمارة 

المجتمع المصرل  تمثمت في العنؼ كالتطرؼ كالخركج عف النظاـ كتيديد االمف لممجتمع كما 
ظيرت سمككيات أخرل تعبر عف السمبية كالعزكؼ عف المشاركة السياسية كالالمباالة كضعؼ 
الشعكر باالنتماء كتغميب المصمحة الشخصية عمى المصمحة الكطف كضعؼ حمقة التكاصؿ 

ريخ االمة ككاقعيا كمستقبميا، كما أكدت الدراسة أف إكساب قيـ المكاطنة يعد الركيزة بيف تا
األساسية لممشاركة اإليجابية كالفعالة في التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية لكؿ مف 

 الفرد كالمجتمع
(  أف 8909كقد تكصمت دراسة عبد الفتاح جكدة السيد، طمعت حسينى إسماعيؿ، 

انخفاضا كبيرا فى معرفة طالب الجامعة بحقكقيـ السياسية كاالجتماعية كالثقافية  ىناؾ
ـ كما أف اىناؾ انخفاضا ممحكظا فى 8994المتضمنة فى تعديالت الدستكر المصرل لعاـ 

ـ، كاف 8994معرفة الطالب ذاتيـ بمسؤلياتيـ المتضمنة فى تعديالت الدستكر المصرل لعاـ 
 فاعمة  فى تكعية الطمبة بمبادلء المكاطنة.   الجامعة ال تسيـ بصكرة 
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( أف الفعؿ 8900دراسة سعيد محمكد مرسى كمحمد عبد اهلل محمد،  كما أكضحت
راىف في كثير مف جكانبو يسير عكس تككيف المكاطنة الفعالة كالنشطة أك اتجاه لالتعميمى ا

 صياغة المكاطنة السمبية.
قصكر دكر كؿ مف األستاذ الجامعى (8902كما أكضحت دراسة محمكد رمضاف حسف)

كما رصدت عدد مف الدراسات ضعؼ ية في تدعيـ المكاطنة لدل الطالب، كالمقررات الجامع
 العمؿ التطكعى بيف طالب الجامعة، كمنيا:االنخراط المجتمعى ك  ثقافة

ضعؼ المقررات الدراسية التى أشارت إلى  8996دراسة الياـ عبد الحميد فراج 
عداد المكاطف القادر عمى المشاركة كتحمؿ ا  تنمية قيـ كاتجاىات نحك الكطف ك كقصكرىا فى 

 المسئكلية كالعمؿ التطكعى كالمشاركة االيجابية .
ضعؼ مشاركة طالب التعميـ  8904كما أكدت دراسة خديجة عبد العزيز عمى 

الجامعى الجامعى فى العمؿ التطكعي بالمجتمع، كأرجعت الدراسة ذلؾ الى ضعؼ دكر التعميـ 
فى تدعيـ ثقافة العمؿ التطكعي لدل طالبو، كما أكدت الدراسة  ضعؼ دكر المقررات الدراسية 
فى تدعيـ ثقافة العمؿ التطكعى لدل طالبو كما اف االنشطة الطالبية ال تيتـ بنشر ثقافة 
العمؿ التطكعى لدل الطالب كاف الدكر الذل يقكـ بو أعضاء ىيئة التدريس فى تدعيـ ثقافة 

 العمؿ التطكعى لدل الطالب ضعيؼ.
ـ افتقار كمية التربية الى سياسة 8904أكضحت دراسة عبد الرازؽ شاكر مراس ك  

لتنمية العمؿ التطكعى كضعؼ االرتباط بيف االىداؼ كحاجات المجتمع لضعؼ الصمة بيف 
كما  المناىج الدراسية كاىداؼ العمؿ التطكعى مما ساىـ فى الفصؿ بيف الجامعة كالمجتمع،

اشارت الدراسة الى تدنى االىتماـ فى كمية التربية بأىمية العمؿ التطكعى كسبؿ المشاركة فى 
 فعالياتو، كما أنو ال تكجد مقررات تنمى ثقافة العمؿ التطكعى.

إلى ضعؼ ثقافة العمؿ التطكعي لدل  8906كما أشارت دراسة زيناىـ محمد محمد 
و ادارة الجامعة كاالستاذ الجامعي كالمقررات طالب الجامعة كقصكر الدكر الذل تقكـ ب

 الدراسية كاالنشطة الطالبية فى تنمية ثقافة العمؿ التطكعي لدل طالب الجامعة.
بعض الدراسات تدنى ثقافة حقكؽ اإلنساف لدل قطاع كبير مف طالب تناكلت كما 

 الجامعة كمنيا:



 .تطوير دور كلية التربية فى تنمية الثقافة المدنية لدى طالبها على ضوء أهدافها 

- 494 - 

القصكر الكاضح فى تمتع  التى أرجعت (8994دراسة محمد عبد الرازؽ القمحاكل ، 
طالب المرحمة الثانكية بحقكؽ االنساف بالدرجة الكافية الى عدـ اتاحة الفرصة لممارسة ىذه 
الحقكؽ كمعايشتيا لدل معممى ىؤالء الطالب فى مرحمة اعدادىـ داخؿ كميات التربية 

 بالصكرة المرجكة.
االنساف لدل عينة ضعؼ ثقافة حقكؽ إلى   8992دراسة الياـ عبد الحميد كتكصمت 

كما أشارت دراسة عبد التكاب عبد اهلل الدراسة مف الطالب كاعضاء ىيئة التدريس، 
كما اكدت إلى محدكدية دكر الجامعة فى تكعية الطالب بثقافة حقكؽ اإلنساف. 8906مييكب،

أف ىناؾ قصكرا لدل بعض طالب الجامعة فى مفاىيـ  8904دراسة أحمد عبد اهلل الصغير 
كمفيـك احتراـ الممتمكات العامة  الرأمنساف ال سيما مفيـك الحرية فى التعبير عف إل حقكؽ ا

 التجمع السممى، كالخاصة كمفيكـ
 أما الدراسات التى تناكلت ضعؼ الثقافة السياسية كمرتكز ميـ لمثقافة المدنية، فمنيا:

إلى اف الثقافة السياسية لمشباب الجامعى  التى أشارت (8999دراسة نشأت إدكار أديب) -
عينة الدراسة تتسـ بالسطحية كالضعؼ ، كاف الدكلة ترغب فى تشكيؿ ثقافة سياسية 

 لمشباب الجامعيف ىدفيا الكالء كاالنتماء لمدكلة كقبكؿ الكاقع كما ىك فقط.
ابي في أف الجامعات ال تقكـ بدكر إيج( 8908كما أكضحت دراسة )ىيثـ محمد الطكخى،  -

منع ممارسة النشاط السياسي  -تنمية الثقافة السياسية لمطالب لعدة أسباب، أىميا: 
أف الجامعة ال تكفر لطالبيا فرص الحكار الديمقراطي كالتحرر مف  -داخؿ الجامعة. 

 التعصب الفكرم، كال تكجو الطالب نحك االىتماـ كاالحتكاؾ بقضايا المجتمع كمشكالتو.
 ب فرص المشاركة في اتخاذ القرار في الشئكف الدراسية .أنيا ال تتيح لمطال

( افتقار طالب الجامعات (Blackburn, Christopher,2015كما أظيرت دراسة 
الصينية الذيف يدرسكف فى الكاليات المتحدة لمثقافة السياسة كالمدنية كتفيميـ ألدكار 

 بأقرانيـ مف الجامعات التايكانية.الحككمة كقدرتيـ عمى التاثير عمى سياسات الحككمة مقانة 
لدل   ف ثمة ضعفا فى الثقافة المدنيةأكمف ثـ اتضح مف خالؿ العرض السابؽ   

طالب الجامعة بكجو عاـ كطالب كمية التربية بكجو خاص، كعميو تتحدد مشكمة الدراسة فى 
ة ىذه الثقافة محاكلة الكقكؼ عمى كاقع الثقافة المدنية، كدكر كمية التربية فى تدعيـ كتنمي

 لدل طالبيا.
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 :الذراس٘ تشاؤالت

 اآلتية: التساؤالتتحاكؿ الدراسة اإلجابة عف 
 ؟أبعادىاماىية الثقافة المدنية كأىـ ما  .1
 ؟كأكجو العالقة بينيا كبيف الثقافة المدنيةأىداؼ كمية التربية  أىـما  .2
 ؟ما أىـ مقكمات الثقافة المدنية .3
 الثقافة المدنية؟ما دكر كميات التربية فى تنمية  .4
 كمية التربية؟ طالبكاقع الثقافة المدنية لدل ما  .5
  ؟لتفعيؿ الثقافة المدنية لدل طالب كمية التربيةالتصكر المقترح ما  .6

 أٍنٔ٘ الذراس٘:

 تنبع أىمية ىذه الدراسة مف النقاط اآلتية:
  لدل قطاعات تتناكؿ الدراسة الحالية مكضكعا غاية األىمية، إذ إف نشر الثقافة المدنية

لف يقكد إلى المشاركة المدنية كاالنخراط  بعامة كطالب كمية التربية بخاصة المجتمع
نما يميد الطريؽ الى دكلة مدنية حقيقية تعمى مف شأف حقكؽ  المجتمعى فحسب كا 

 كتدعـ المكاطنةالمشترؾ كقبكؿ اآلخر  شالتسامح كالعياالنساف كالعدالة كتبرز قيـ 
ما أنيا السبيؿ الى التخمص مف التراكمات كالجمكد كالرجعية التى ، ككالفضائؿ المدنية

أرىقت كاىؿ الدكلة المصرية كعطمتيا عف مسيرتيا نحك دكلة عصرية تزاحـ المجتمعات 
 المتقدمة.

  دراسات االكاديمية التى لمع دعكات المؤتمرات العممية كاكتتماىى تتماشى ىذه الدراسة
اآلليات ككضع  لمطالب المعمـ، المستكل الثقافىتحث عمى ضركرة الكقكؼ عمى 

مف أجؿ القياـ بأدكاره كتحمؿ أعباء نشر الثقافة المدنية داخؿ  لالرتقاء بيا المناسبة
المؤسسات التعميمية باعتبارىا المؤسسات المنكط بيا تعميـ الطالب الحقكؽ كالمسؤليات 

   .كالحرية كالمكاطنة
  جامعة سكىاج. المدنية بيف طالبتفيد ىذه الدراسة فى نشر ثقافة 
 سكاء مف رجاالت التربية اك رجاالت المجتمع لممعنيف  تقدـ ىذه الدراسة خدمة عممية

لدل فئة مف طالب الجامعة ككيفية تنميو ىذه  لمكقكؼ عمى الثقافة المدنيةالمدنى 
 الثقافة.
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 أٍذاف الذراس٘  

 تحاكؿ الدراسة الحالية الكقكؼ عمى :
 المدنية كأىـ مصادرىا.ماىية الثقافة  .0
 تحديد أىـ مقكمات الثقافة المدنية. .8
 أىـ أىداؼ كمية التربية فى ضكء المتغيرات؟ .2
 كاقع الثقافة المدنية لدل كالب كمية التربية.  .4
عمى ضكء  لتفعيؿ الثقافة المدنية لدل طالب كمية التربية ةتحديد اآلليات المقترح .4

 أىدافيا.
 ميَج الذراس٘

الحالية عمى المنيج الكصفى لمناسبتو ليا ، حيث ييتـ ىذا المنيج تعتمد الدراسة  
بكصؼ ما ىك كائف  كتحميمو كتحديد الظركؼ كالعالقات التى تكجد بيف الكقائع كما ييتـ 
بتحديد الممارسات الشائعة أك السائدة ، كالتعرؼ عمى المعتقدات كاالتجاىات عند كؿ مف 

  :المنيج الكصفى فى ىذه الدراسة فىاألفراد كالجماعات، كيتمثؿ استخداـ 
أىداؼ   ذات الصمة بالدراسة الحالية كتحميميا لإلفادة منيا فى رصد أىـ األدبياتجمع  .1

كمقكمات أبعاد ، كالكقكؼ عمى أىـ اعتبارىا المنطمؽ لمثقافة المدنيةب كميات التربية
كالدكر المأمكؿ لكميات التربية فى تنمية الثقافة  الثقافة المدنية لدل طالب كمية التربية

 .المدنية
جكانب الثقافة المدنية لدل طالب  أىـ إعداد أداة بحثية يتـ مف خالليا الكقكؼ عمى .2

، ككاقع دكر كميات التربية تجاه ىدافياأكمية التربية بجامعة سكىاج عمى ضكء أىـ 
 .الثقافة المدنية

 حذّد الذراس٘ 

 الدراسة ما يأتى:كتشمؿ حدكد 
  الثقافة المدنية  مقكماتحدكد مكضكعية: حيث تقتصر الدراسة الحالية عمى بعض

 .التى تتمثؿ فى المكاطنة كالعمؿ التطكعى كحقكؽ االنساف كالثقافة السياسية
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  ينتميلككنيا الجامعة التى  سكىاجحدكد مكانية، حيث تقتصر الدراسة عمى جامعة 
كما أف كمية التربية بسكىاج مف الكميات الرائدة كالكبيرة إذ انيا نشأت ،افإلييا الباحث

 ـ.8904 – 8906طالبا لمعاـ الجامعى  9240 ـ كيبمغ عدد طالبيا 0940عاـ 
 بسكىاج التربيةكمية مف  طالبا( 969) حكالى عينة الدراسة شممت، حدكد بشرية 

الفرقة الثالثة فقد بمغ أما طالب  طالبا 489حيث بمغ عدد طالب الفرقة االكلى 
 طالبا. 449عددىـ

  حدكد زمانية: حيث تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى العينة المذككرة فى الفصؿ الدراسى
 ـ.8904/ 8906الثانى) منتصؼ شير أبريؿ( لمعاـ الجامعى 

 أدّات الذراس٘:

  عداد الباحثيف لمكقكؼ عمى كاقع الثقافة  المدنية لدل طالب كمية إمف  استبانة
  كدكر الكمية فى تدعيـ كتنمية ىذه الثقافة مف كجية نظر الطالب. ،التربية

 مصطلحات الذراس٘

 :الجكاف٘ املذىٔ٘

تعرؼ بأنيا منظكمة االفكار كالقيـ كاالتجاىات السائدة التى تؤثر عمى مدل 
 (.24، 8992،إيماف حسففاعمية المجمتع المدنى كقكتو)

كالقيـ كاالتجاىات كالميارات التى تبثيا برامج المعارؼ  بأنيا منظكمةكما تعرؼ 
أحمد يكسؼ )جؿ تفعيؿ المجاؿ بكؿ مككناتوأالتربية المدنية بغية تنشئة تعمؿ مف 

 (.82، 8908سعد، سند بف الفى الشامانى،
ا جممة المعارؼ كالميارات كالفضائؿ كالقيـ كتعرفيا الدراسة الدراسة الحالية بأنيا

كاالتجاىات التى تشكؿ األفراد ثقافيا كسياسا كتنمى لدييـ قيـ المكاطنة المرتكزة عمى 
الحقكؽ كالمسؤليات كتشجعيـ عمى االنخراط المجتمعى كالمشاركة بفاعمية فى مجاالت 

ي كافة أشكاؿ التعامؿ الديمقراطية كحرية التعبير ف كاحتراـكممارسة الحياة العامة، 
 كالعالقات كاحتراـ حقكؽ اإلنساف.
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 خط٘ الشري يف الذراس٘:
بعد االطالع عمى الدراسات السابقة كاألدبيات ذات الصمة بالبحث تبمكرت مشكمة    

 الدراسة كسارت الدراسة كفقا لمخطكات التالية:
. اإلطار العاـ لمدراسة: كىك جاء لمتعريؼ بالدراسة مف خالؿ عرض مشكمة الدراسة 0 

كمصطمحاتيا كخطة  كأىمية الدراسة كالتعرؼ عمى حدكد الدراسة كمنيج الدراسة
 السير في الدراسة.

 . اإلطار النظرم لمدراسة: كجاء اإلطار النظرم لمبحث مككنا مف أربعة أجزاء كىي: 8 
 كأبعادىا. ا كاىـ المفاىيـ ذات الصمة بيامفيكمي الثقافة المدنيةؿ تناكؿ الجزء األك -

 أىداؼ كميات التربية كأكجو العالقة بينيا كبيف الثقافة المدنية.الجزء الثاني عف  -    
مف كالثانى كجاء الجزء األكؿ كالثاني مف الدراسة النظرية ليجيب عف التساؤؿ األكؿ 

 الذراس٘. أسٝل٘ 

: ؿ عمى شرح كاؼ ليذه المقكمات كىىالثالث عف مقكمات الثقافة المدنية، كقد اشتمالجزء  -
، كىذا ثقافة المكاطنة كثقافة العمؿ التطكعى كثقافة حقكؽ اإلنساف كالثقافة السياسية. 

 الدراسة. أسئمةمف  الثالثالجزء جاء ليجيب عف التساؤؿ 
 ثقافة المدنية لدل طالبيا.كميات التربية فى تنمية الالجزء الرابع عف دكر  -
. إجراءات الدراسة الميدانية: كتـ بيذا الجزء تناكؿ أىداؼ الدراسة كأدكاتيا كتقنيف األدكات 2

كالتحميؿ اإلحصائي لنتائج  كتطبيقيا كعينة الدراسة كأسمكب اختيارىا كالمعالجة اإلحصائية
 الدراسة.

الثقافة المدنية لدل طالب كمية التربية . نتائج الدراسة الميدانية: كجاء بيذه النتائج كاقع 4
 يا.لدل طالب المدنية ثقافةال فى تنمية كدكر ىذه الكميات 

. ثـ اختتمت الدراسة بتصكر مقترح لتفعيؿ دكر كمية التربية تجاه الثقافة المدنية لدل 4
 ات.الطالب عمى ضكء أىداؼ ىذه الكمي

 :اإلطار اليظزٚ 

 :الجكاف٘ املذىٔ٘ : مكارب٘ مفأٍنٔ٘

يعد مفيـك الثقافة المدنية مف المصطمحات الحديثة التى تضمنتيا األدبيات العربية رغـ       
كجكد المصطمح فى الكتابات االجنبية منذ منتصؼ القرف الماضى، فقد عرفتو المكتبة العربية 
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المجتمع المدنى كمنظماتو، كلذا يعتقد الباحثاف انو مف الميـ مف خالؿ الكتابات المنثكرة عف 
عند تناكؿ ىذا المصطمح  استعراض المفاىيـ ذات الصمة بو كالمشتركة معو فى الجذكر 
المغكية كالفمسفية كى يتـ إزالة االلتباسات، كما يجب التأكيد أف المعضمة التى تتسـ بيا 

تحديد مفيـك كاضح كمحدد لمظاىرة المراد  فى بةالمفاىيـ االنسانية كاالجتماعية مف صعك 
دراستيا تظير بقكة ىاىنا كربما يرجع ذلؾ الى تعدد المدارس الفكرية التى انضكل المفيـك 

 تحت رؤيتيا.
 اجملتنع املذىٙ -1

تزايد االىتماـ فى الحقبة االخيرة بالمجتمع المدنى باعتباره طرحا ميما يستيدؼ 
كالتحكؿ  كتفعيؿ قدرة المكاطنيف فى التأثير عمى أنماط الحياة  مزيدا مف االنخراط المجتمعى

، كقد تعددت األطركحات التى تناكلت ىذا المفيـك لككنو يشغؿ اىتماـ الديمقراطى الحقيقى
 عدد مف المدارس الفكرية كالفمسفية كاالجتماعية.

تمع حيف يناقش المفكركف كالباحثكف مفيـك المج كقبؿ بسط ىذه التعريفات يالحظ
المدنى سكاء في تراث الفكر السياسى القديـ اك الجديد يالحظ الحضكر القكل لعناصر ثالثة 
أكليا المكاطف الفرد كثانييا المجتمع ككؿ كثالثيا السمطة فاف العناصر الثالثة تشكؿ منظكمة 

كقد بدأ يظير  (.44: 8992، ، فتحية السعيدليرتكز عمييا المجتمع المدنى)أماني قنديؿ
يجاد بيئة  المجتمع المدني في سياؽ البحث عف صيغة لالنتقاؿ السممي إلي الديمقراطية كا 

ك الجماعات الصغيرة ضد سطكة الدكلة)أسماء حجازل أبك اليزيد يمكنيا الدفاع عف الفرد 
 (8904كآخركف، 

برل حتى أف كما يالحظ أف صفة المدنى التصقت بكثير مف المفاىيـ كالمصطمحات الك    
شجرة مفاىيمية كبرل تشكمت منضكية تحت لكائيا حتى قيؿ" إف معظـ المفاىيـ الحضارية 

 (.20، 8994الكبرل استكلت عمييا صفة المدنى مف أقرب طريؽ")سيؼ الديف عبد الفتاح،
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 اإلدارة المدنية                                                                                

المجتمع المدنى                 التاريخ    الثقافة المدنية                                                 
 المدنى

التجديد المدنى                                                                                              
 مدنيةالمؤسسات ال

             الدين المدنى                                                                                  
 المعرفة المدنية

الوعى المدنى                                                                                              
 الفكر المدنى

األخالق المدنية                                                                                            
 المنهج المدنى

القيم المدنية                                                                                               
 نظرية المعرفة المدنية

                                                                                                          
 التراث المدنى

النموذج                                                                                  الفضائل المدنية                   
 المعرفى المدنى

 ( 1شكل رقم )                                                          
 بالمفاهيم الكبرى اشبكة كلمة المدنى وعالقته

كيعرؼ المجتمع المدني عمى أنو جممة المؤسسات السياسية كاالقتصادية كالثقافية 
التي تعمؿ في ميادينيا المختمفة في استقالؿ عف سمطة الدكلة لتحقيؽ أغراض متعددة منيا: 
أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار عمي المستكم القكمي كاألحزاب السياسية، كمنيا 

اع عف المصالح االقتصادية ألعضاء النقابة، كمنيا األغراض المينية كما أغراض نقابية كالدف
ىك الحاؿ في النقابات التي تيدؼ إلى االرتفاع بمستكم المينة كالدفاع عف مصالح 

 وشبكتهالمدنى 
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أعضائيا، كمنيا األغراض الثقافية كما في اتحاد الكتاب كالمثقفيف، كالجمعيات الثقافية التي 
كفقا التجاىات أعضاء كؿ جمعية، كمنيا األغراض االجتماعية تيدؼ إلى نشر الكعي الثقافي 

: 2991سيؼ الديف عبد الفتاح، اليادفة إلى اإلسياـ في العمؿ االجتماعي لتحقيؽ التنمية )
496.) 

كما يعرؼ المجتمع المدني بأنو مجمكعة التنظيمات التطكعية الحرة المستقمة ذاتيا 
الدكلة، كىى غير ربحية تسعى الى تحقيؽ منافع أك التي تمأل المجاؿ العاـ بيف األسرة ك 

مصالح لممجتمع ككؿ أك بعض فئاتو الميمشة أك لتحقيؽ مصالح أفرادىا ممتزمة بقيـ كمعايير 
 (64: 8992االحتراـ كالتأخي ك التسامح ك اإلدارة السميمة لمتنكع كاالختالؼ)أمانى قنديؿ، 

شبكة المعقدة مف الجمعيات السياسية ك ىناؾ مف يعرؼ المجتمع المدني بأنو تمؾ ال 
كاالجتماعية ك االقتصادية التطكعية التي يتـ تككينيا بحرية كالتي تمثؿ مككنا أساسيا 
لمديمقراطية الدستكرية، كالمجتمع المدني الفعاؿ ال يحكؿ فقط دكف سكء استخداـ السمطة مف 

فييا المكاطنكف الديمقراطية جانب الحككمة، بؿ تعمؿ منظماتو كذلؾ كمؤسسات تعميمية يتعمـ 
 (49: 8996،فرجعف طريؽ العمؿ )الياـ عبد الحميد 

كما عبر الفكر الميبرالى عف المجتمع المدنى مف خالؿ بعديف : بعد سياسى       
يتمثؿ في تأسيس المجتمع عمى الحريات المدنية كالسياسية، كبعد اقتصادل ال يقؿ أىمية 

االقتصادية عمى قانكف التنافس الحر، كيؤدل ىذا التصكر الى يتمثؿ في تأسيس الحياة 
اعتبار اف صالحيات الدكلة محدكدة كالى اف الدكلة تفقد مشركعيتيا إف تجاكزت حدىا 

 (094: 8904كاجتاحت ميداف الحرية)طارؽ زياد أبك ىزيـ،
 كيالحظ مف خالؿ العرض السابؽ ما يمى:
ت التى ترتكز عمى التطكعية فال مجاؿ لربح، أف المجتمع المدنى مجمكعة مف التنظيما

 كاالستقاللية فال تبعية لدكلة.
نما ىك بكصمة يتـ مف  أف المجتمع المدنى ال يعنى أنو بديؿ لمدكلة أك مستقؿ عنيا، كا 
خالليا تصكيب مسارات الدكلة حينما تنحرؼ التشريعات كالسياسات االقتصادية كاالجتماعية 

 مساندة كمعضدة لمدكلة لمف يعى ذلؾ. بيا عف مساراتيا، فيك قكة
ف المجتمع المدنى مف حيث المفيـك كالنظرية كالتطبيقات مآلو الى الثقافة الغربية أ

 األخيرة. اآلكنةكغيره مف المفاىيـ الرائجة خالؿ 
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أف ىناؾ لغطا كبيرا مثارا حكؿ المفيـك ال سيما مف أنصار المدرسة األصكلية التى 
ما يفد مف الثقافة الغربية، كىك طرح ال ينبئ  في غالبيتو عف حيادية  تقؼ بريبة شديدة تجاه

أك تجرد عممى ، "فيميؿ  الخطاب األكاديمي إلى نقد مفيـك المجتمع المدني عمى أنو مفيـك 
غربي محاكليف ىؤالء أف يقدمكا رؤية تعتمد عمى مفيـك مغاير كمية لمفيـك المجتمع المدنى، 

" التي ينظر إلييا عمى أنيا تشكؿ المؤسسات الطكعية التي كىك مفيكـ "مؤسسات األمة
يستغرقيا مفيـك المجتمع المدني ألنيا تتمايز عف "مؤسسات السمطة" التي تجسد مؤسسات 

 (.06، 8900الدكلة")أحمد زايد ،
كذلؾ يشكؿ المجتمع المدنى ميدانا لممارسة الحرية كالمكاطنة مف اجؿ تحقيؽ الصالح 

مع المدنى ليس كسيمة لتحقيؽ االستقالؿ عف الدكلة كخطابيا بقدر ما ىك العاـ. كاف المجت
 (.9 :8900كسيمة لمدخكؿ الى دكائر الدكلة كإلعادة انتاج الممارسات الحككمية)أحمد زايد، 

كما يجب التأكيد أف المجتمع المدنى القكل يعد مف أىـ العكامؿ التى تميد لمتحكؿ 
االنظمة السمطكية، كذلؾ مف خالؿ نقد األكضاع الحقكقية الديمقراطى الحقيقى كتفكيؾ 

ظيار االخفاقات التعميمية كالصحية ، كلذا ككشؼ سكاءات النظاـ االستبدادية كالسياسية كا 
  ف المجتمع المدنى يمثؿ تيديدا لألنظمة السمطكية.إيقاؿ 

 أرناٌ اجملتنع املذىٕ:

 (usaid ،8902 :09) ساسية:كينطكم مفيـك المجتمع المدني عمى ثالثة أركاف أ 
الفعؿ اإلرادم الحر: فالمجتمع المدني يتككف باإلرادة الحرة ألفراده، الركف األكؿ: 

كلذلؾ فيك يختمؼ عف "الجماعات القرابية" مثؿ األسرة كالعشيرة كالقبيمة؛ ففي الجماعة 
المكلد أك اإلرث، القرابية ال يككف لمفرد دخؿ في اختيار عضكيتيا؛ فيي مفركضة عميو بحكـ 

كينضـ األفراد إلى تنظيمات المجتمع المدني مف أجؿ تحقيؽ مصمحة أك الدفاع عف مصمحة 
 مادية أك معنكية.

التنظيـ الجماعي: فالمجتمع المدني ىك مجمكعة مف التنظيمات، كؿ الركف الثاني: 
تنظيـ فييا يضـ أفراد أك أعضاء اختاركا عضكيتو بمحض إرادتيـ الحرة كلكف بشركط يتـ 
التراضي بشأنيا أك قبكليا ممف يؤسسكف التنظيـ أك ينضمكف إليو فيما بعد. كلكف يبقى أف 

لذم يميز المجتمع المدني" عف المجتمع عمكما ىناؾ "تنظيما"، كأف ىذا التنظيـ ىك ا
 فالمجتمع المدني ىك األجزاء المنظمة مف المجتمع العاـ.
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الركف األخالقي كالسمككي: ينطكم عمى قبكؿ االختالؼ كالتنكع بيف الركف الثالث: 
الذات كاآلخريف، كعمى حؽ اآلخريف في أف يككنكا منظمات مجتمع مدني تحقؽ كتحمي 

الحيـ المادية كالمعنكية كااللتزاـ في إدارة الخالؼ داخؿ كبيف منظمات كتدافع عف مص
المجتمع المدني مف ناحية، كبينيا كبيف الدكلة مف ناحية أخرل بالكسائؿ السميمة المتحضرة 

 لتعاكف كالتنافس كالصراع السممي.أم بقيـ االحتراـ كالتسامح كا
 مسات اجملتنع املذىٙ

تية:) عمى تنشده الدراسات األكاديمية بالمقكمات اآل يتمتع المجتمع المدنى الذل
 (24 – 22، 8909صالح جكىر،محمد حسف جمعة،

  مجتمع مدنى يضـ مجمكعة مؤسسات كليس مجرد منظمات تستطيع أف تمعب دكر
 الفاعؿ فى عممية التغيير االجتماعى كالسياسى كالثقافى كالتربكل

 بادرة كالنزكع لمعمؿ التطكعى فى اطار مجتمع مدنى متطكر قائـ عمى فعؿ التطكع كالم
 مشاركة منظمة كمقننة كتيدؼ الى ترسيخ مبادلء المكاطنة كالمشاركة

  مجتمع مدنى يممؾ تصكرا كاضحا لخريطة المجتمع كمصادر القكة السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية كمصادر الضعؼ كىى مؤسسات لدييا القدرة عمى 

 كاجتماعيا كتربكيا. كاقتصادياياسيا المساىمة فى االصالح الشامؿ س
  مجتمع مدنى فى دكلة نامية ينبغى أف يتبنى قضايا التمكيف لتأكيد مبدأ الدفاع عف

كمناصرة الميمشيف اجتماعيا  الحقكؽ السياسية كاالجتماعية كالثقافية كالتربكية
 .كالدفاع عف المقيكريف سياسيا كاجتماعيا

  بؿ يحترميا كيقدرىا كيشاركيا فى نظاـ مجتمع مدنى ال يقكض سمطة الدكلة
ديمقراطى حر سميـ قائـ عمى االحتراـ المتبادؿ كيستمد قكتو مف قكة الدكلة كيساندىا 

 كيدعميا.
 الرتبٔ٘ املذىٔ٘: -2

قد حظى مفيكـ التربية المدنية باىتماـ بالغ مف قبؿ كثير مف التربكييف خالؿ العقديف     
المنصرميف، فمذ بدأ المفيـك يعرؼ طريقو إلى الكتابات التربكية تمقفو بعض التربكييف 
بأريحية ال سيما ذلؾ الفريؽ الذل عانى كثيرا مف شيكع األصكلية فى التربية، كبدأ التركيج 

 عتباره آلية أك مخرجا نحك التنكير الحقيقى كشيكع الثقافة المدنية. لممفيـك با
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يعرؼ رسمي عبد الممؾ رستـ التربية المدنية بأنيا "عممية تيدؼ إلي تكعية الفرد بحقكقو ف 
ككاجباتو اإلنسانية، كتنمية قدراتو عمى المشاركة الفّعالة في بناء المجتمع كمؤسساتو، 

نسانية اإلنساف، كتككيف اتجاىات إيجابية نحك الذات كنحك كتحمؿ المسئكلية، كتقدير إ
اآلخريف، كتمثؿ مبادئ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، كاالنفتاح عمى الثقافات العالمية، 

 (98، 8990) رسمى عبد الممؾ رستـ ،كالمشاركة اإليجابية في الحضارة اإلنسانية"
تعيد المبادئ كالمفاىيـ األساسية   كأكضح مصطفى قاسـ أف التربية المدنية تشير إلى

دعـ المكاطنة الديمقراطية الكاعية كالفعالة كالمسئكلة عمى أساس مف ، ك لمديمقراطية الميبرالية
تنمية المسئكلية االجتماعية كاألخالقية كاالنخراط المجتمعي كالنزكع ، ك الحقكؽ المسئكليات

دعـ التعددية الثقافية نظـ الديمقراطية، ك ف المتنكعة في التنمية فيـ أدكار المكاطني، ك الطكعي
 كاالنخراط كاإلسياـ في الحضارة العالمية كمكاطف عالمي.

كىى عممية تثقيفية تكعكية تيدؼ الى اكساب االفراد ثقافة حديثة تتمحكر حكؿ صيغة 
المكاطنة المرتكزة عمى منظكمة الحقكؽ المدنية كالسياسية كالتصكرات الى تمكنو مف الحياة 

فضؿ فيى العممية التى تشكؿ البعد الرئيس فى ترسيخ المكاطنة كحقكؽ االنساف كبناء اال
 (44: 8996المجتمع المدنى) الياـ عبد الحميد فرج، 

كما جاء في تقدير المجمكعة االستشارية لمتربية مف أجؿ المكاطنة كتعميـ الديمقراطية في 
أشياء ثالثة مترابطة كمتداخمة كىي: أف برطانيا أف التربية الفعالة مف أجؿ المكاطنة تعني 

يتعمـ األطفاؿ مف البداية السمكؾ المسئكؿ اجتماعية داخؿ كخارج حجرات الدراسة .  أف 
 التطكعية.أف يصبحكا منخرطيف بشكؿ متعاكف في حياة مدرستيـ كمجتمعيـ مف خالؿ الخدمة
 يككنكا فعاليف في الحياة العامة مف خالؿ المعرفة كالميارات كالقيـ الضركرية 

كما تعرؼ بانيا العممية التى تركز عمى تزكيد األفراد بالمعارؼ كالمفاىيـ كالميارات كالقيـ 
كاالتجاىات بيدؼ جعؿ الفرد عضكا مسئكال في جماعتو كعمى كعى تاـ بحقكقو ككاجباتو 

 (.484، 8908،محمد عبد التكاب، كآخرافء لكطنو)كلديو انتماء ككال
( أف التربية المدنية معنية بإعداد مكاطنيف أكفاء لدييـ المعارؼ   (patric,j.,2003كيرل

كالميارات كاالتجاىات الالزمة لممشاركة بمسئكلية كفاعمية فى الحياة السياسية كالمدنية، 
شجغييـ عمى تقديـ خدمات تطكعية فى كلدييـ الفضائؿ المدنية لمعمؿ لمصالح العاـ، كت

 المجتمع المدنى، كتدريبيـ عمى المشاركة فى صنع كاتخاذ القرار.
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يا كبيف كيالحظ مف خالؿ استعراض المفاىيـ السابقة لمتربية المدنية اف ثمة تداخالت بين
رجعيا إلى ، كىذه التداخالت المفاىيمية بيف التربية المدنية كالثقافة المدنية مالثقافة المدنية

التدخالت بيف مفيكمى التربية كالثقافة، فالتربية عند قطاع عريض تمثؿ الجذر كاألرضية التى 
تنطمؽ منيا الثقافة، فقد استقر في األدبيات التربكية أف التربية رافد أساسى في نقؿ الثقافة 

الحياة  كتعزيزىا، كما أف التربية عممية ثقافية تستقى مادتيا كتنسج أىدفيا مف كقائع
 االجتماعية كمف ثقافة المجتمع.

كما يشير البعض إلى أف أزمة المجتمع العربي كمو، كليس فقط أزمة المجتمع المدني، أزمة 
ثقافة، فالثقافة السائدة عربية سمبية إحباطية تعكؽ التغيير كال تستحثو، كيستمـز التغيير 

مف السمبية إلى اإليجابية بغرض  التحكؿ مف ثقافة االنفعاؿ إلى ثقافة الفعؿ، أم التحكؿ
كيكضح الشكؿ اآلتي طبيعة العالقة ، (68، 8992تجاكز األكضاع الراىنة) مصطفى قاسـ ،

 (.20، 8994بينيما)سيؼ الديف عبد الفتاح،
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عممية تكعكية تنمكية تستيدؼ بناء اإلنساف كما يمكف القكؿ أف التربية المدنية 
المنخرط ، المدنى المعنى بمعرفة حقكقو ككاجباتو كالمدافع عف الديمقراطية كمدنية المجتمع

قضايا مجتمعو السياسية كالثقافية كاالجتماعية، كالمشارؾ بفاعمية فى أنشطة المجتمع، فى 
 كالمؤمف بالقيـ اإلنسانية.

 :الجكاف٘ املذىٔ٘-3 

مصطمح الثقافة المدنية مف المصطمحات المركبة التى تحكل عمى اكثر مف  يعد
 .مفردة، ككى يتـ الكقكؼ عمى معنى كاضح فإنو يجدر اف يتـ تناكؿ كؿ مصطمح عمى حدة

  

 الوصف املدىن واملفاهيم احلضارية
 حقوق االنسان
 الدين املدىن
 الثقافة املدنية
 اجملتمع املدىن
 التجديد املدىن
 الفضائل املدنية
 الوعى املدىن

 الرتبية املدنية املفهوم اجلذر

انزحٕل 

انذيًمزاط

ٖ 

ثمبفخ 

انزضبي

 ح

القضاء 
على 

 التعصب

قبول 
 األخر

مواجهة 
ثقافة  العنف

 ثقافة السالم
المشار 

 كة
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 الجكاف٘:

تعددت التعريفات التي تناكلت مفيـك الثقافة بتعدد المدارس الفمسفية كاالجتماعية      
التعريفات ، فمنذ أف كضع تايمكر أكؿ تعريؼ لمثقافة في كتابو " التي تمخضت عنيا ىذه 

لى الكقت الحالي كعمماء األنثركبكلكجيا كالتربية لـ 0240الثقافة البدائية " في عاـ  ـ كا 
يتفقكا عمي تعريؼ محدد لمثقافة ، كال يعدك ىذا األمر غريبان في العمـك اإلنسانية إذ إنو أحد 

أف مفيـك الثقافة قد تنكع ككثر ، بحيث  افعمكـ ، كما يعترؼ الباحثالسمات التي تميز ىذه ال
بمغ عدد التعريفات التى تناكلت فقد  ،"يظف القارئ أنو مف العبث تناكؿ ىذا التعريؼ اآلف

، إال أف طبيعة  (04 ،8904الثقافة ما يزيد عمى المائتيف بقميؿ") سعيد إسماعيؿ عمى،
المصطمحات المتعمقة بالعمكـ اإلنسانية ميما تعددت تعريفاتيا ال يمكف الجـز فييا بتعريؼ 
كاحد متفؽ عميو السيما أف التحديات كالتغيرات العالمية غالبان ما تفرض تغييرات أك تعديالت 

 عمي ما كاف يظنو البعض أنو مف المسممات.

لقريبة مف المصطمح المراد لو مدلكالتو ذات الصمة ا كلفظ الثقافة في لغة العرب     
، مما يشير إلى أصالة ىذا المصطمح ، ك أنو غير كافد إلى البيئة العربية مف لغات حاليان 

نما كانت نظرة شاممة أخرم، كما أف نظرتيـ تجاه مصطمح الثقافة لـ تكف أحادية ، الجانب ، كا 
)ابف إني حصاف فما أكمـ كثقاؼ فما أعمـ " فقد كرد"أف أـ حكيـ بنت عبد المطمب قالت:

، كىي تعني أف لدييا معارؼ في شتي مجاالت الحياة ، مما يجعميا (492منظكر، د.ت ،  
 ليست في حاجة إلى العمـ.

كقد تعددت اآلراء حكؿ مفيـك الثقافة نتيجة لتركيز كؿ مف يتصدل لو عمي جانب أك     
ف اشير التعريفات التى تناكلتيا، فيرل أف الثقافة ذلؾ كيعد تعريؼ تيمكر مأكثر مف جكانبيا ،

الكؿ المركب الذل يشمؿ المعرفة كالمعتقدات كالفف كاالخالؽ كالقانكف كالعادات كأية قدرات 
(، 84، 8904أخرل يكتسبيا االنساف مف حيث ىك عضك في المجتمع)سعيد إسماعيؿ عمى،

لمكركث الثقافي لمبشرية ميمشان إسيامات يركز جريياـ داالس في تعريفو لمثقافة عمي ا كما
الجيؿ الحالي كالمستقبمي في تككيف منظكمة الثقافة، فيك يرم أف الثقافة ىي " تراكـ األفكار 
كالقيـ كاألشياء المادية، أم أنيا التراث الذم يكتسبو الناس مف األجياؿ السابقة عف طريؽ 
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لثقافة مف كجية نظر مايكؿ تكمبسكف كيشمؿ مفيـك ا(.494، 0992)أحمد أبكزيد،التعميـ "
 :(09، 0994مايكؿ تكمبسكف كآخراف ،)كآخريف كالن مف

 .التحيزات الثقافية ، كتشمؿ القيـ كالمعتقدات المشتركة بيف الناس 
  العالقات االجتماعية، كتشمؿ العالقات الشخصية التي تربط الناس بعضيـ بالبعض

 اآلخر.
  المركب مف االنحيازات الثقافية كالعالقات االجتماعية.نمط الحياة، كىك الناتج الكمي 

كيرم عمي مدككر أف الثقافة ىي " األسمكب الكمي لحياة الجماعة الذم يتسؽ مع    
تصكرىا العاـ لأللكىية كاإلنساف كالحياة، كيشمؿ الديف باعتباره النظاـ أك المنيج، الذل يكجو 
الحياة االجتماعية، كالتصكر االجتماعي المنبثؽ عنو، كالسمكؾ االجتماعي الفردم كالجماعي، 

عمي أحمد مدككر ،  )لحضارية الركحية كالمادية الناتجة عف السمكؾ االجتماعي"كالثمار ا
 (.84ـ ، 8992

 أما مفَْو املذىٔ٘

تشػػير المعػػاجـ أف لفػػظ المدنيػػة يمثػػؿ الجانػػب المػػادل مػػف الحضػػارة كػػالعمراف ككسػػائؿ ف 
حيػاة المػدف يشػير الػى كالركحى  فػي الحضػارة، كمػا  الفكرماالتصاؿ كالترفيو، كيقابميا الجانب 

مػػػف حيػػػث مظػػػاىر التقػػػدـ المػػػادل فػػػي أسػػػاليب الحيػػػاة كاسػػػتخداـ المنجػػػزات الماديػػػة )أمػػػانى 
 .(24، 8992قنديؿ،

رة عنػد كثيػريف، داللة عمى نمط الحياة فػي المدنيػة، كتػرادؼ الحضػامكما يستخدـ المفظ ل
مقابػؿ لمبػداكة تعبيػر عػف صػكرة مػف ثالثػة: اكليػا ك اكما شاع استعماليا في المغة العربيػة بأنيػ

لتكػػكف بمعنػػى الحضػػارة كالتمػػدف/ كثانييػػا كمقابػػؿ لمعسػػكرية عقيػػدة كسػػمككا كمظيػػرا، كثالثيػػا: 
كمقابػػؿ لمدينيػػة مكضػػكعا كمنياجػػا كػػالعمـك الدينيػػة كالعمػػـك المدنيػػة) عمػػى السػػيد أبػػك فرحػػة، 

8902 ،482) 
يػػذيب كالتفكيػػر كالمدنيػػة ىػػى العناصػػر المسػػتمدة مػػف الثقافػػة التػػى تناكليػػا االنسػػاف بالت

كحكليػػا الػػى كسػػائؿ لتحقػػؽ غايػػات مممكسػػة كاضػػحة مثػػؿ السػػيطرة عمػػى الطبيعػػة كالػػتحكـ فػػي 
ظػػركؼ حياتػػو كالنيػػكض بمسػػتكاىا، كتشػػمؿ تنظػػيـ النػػاس ألمػػكرىـ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة 

 (.29، 8904سعيد إسماعيؿ عمى، كالسياسية عمى أسس عممية)
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 مفَْو الجكاف٘ املذىٔ٘

تعد الثقافة المدنية مف أىـ مقكمات المجتمع المػدنى، كتتبػكأ الثقافػة المدنيػة أىميتيػا   
مف ككنيا تعد محكرا رئيسا ترتكز عميػو الدكلػة المدنيػة الحديثػة فػى تقػكيـ بنػاء الفكػرل السػميـ 

 لدل االفراد ليككنكا جميعا فاعميف لتحقيؽ التنمية المستدامة كالنيضة المنشكدة
لمدنيػػة تعنػػي "منظكمػػة األفكػػار كالقػػيـ كاالتجاىػػات السػػائدة التػػي تػػؤثر عمػػى الثقافػػة ا ك

مػػدل فعاليػػة كقػػكة المجتمػػع المػػدني، بػػؿ إف المجتمػػع المػػدني نفسػػو عبػػارة عػػف إعػػادة بنػػاء 
) مصػػطفى مضػػاميف الثقافػػة السياسػػية بالشػػكؿ الػػذم يكػػرس قػػيـ المشػػاركة كالػػكالء كاالنتمػػاء "

 (.68، 8992قاسـ،
بأنيا مجمكعة المعارؼ كالقيـ كاالتجاىات كالميارات التى تبثيا برامج كما تعرؼ 

التربية المدنية بغية تنشئة تعمؿ مف اجؿ تفعيؿ المجاؿ العاـ بكؿ مككناتو)أحمد يكسؼ سعد، 
 (.8908،89سند بف الفى الشامانى، 

جتماعيا المدنية بانيا عممية تيدؼ الى رفع مستكل االفراد سياسيا كا الثقافةكما تعرؼ 
يـ قناعات قيمية تؤدل الى لديكاكسابيـ افكارا كقيما كاتجاىات معرفية تتبمكر كعييـ كتخمؽ 

ترسيخ سمكؾ الممارسة البناءة التى تخدـ متطمبات التنمية المستدامة) محمد أحمد المقداد 
 .(24، 8902كآخركف، 

 كمف خالؿ العرض السابؽ يمكف مالحظة اآلتى:
التى ى جممة المعارؼ كالميارات كالفضائؿ كالقيـ كاالتجاىات اف الثقافة المدنية ى

تشكؿ األفراد ثقافيا كسياسا كتنمى لدييـ قيـ المكاطنة المرتكزة عمى الحقكؽ كالمسؤليات 
ممارسة ، ك فاعمية فى مجاالت الحياة العامةبكالمشاركة  المجتمعىكتشجعيـ عمى االنخراط 

 كاحتراـ حقكؽ اإلنساف. الديمقراطية كحرية التعبير في كافة أشكاؿ التعامؿ كالعالقات كاحتراـ
يرتبط مفيـك الثقافة المدنية ارتباطا كثيقا بالمفاىيـ الديمقراطية كالسمكؾ الديمقراطى ، 

عالء القيـ ا  ك  دكاالستبداكما يرتبط بو مف مساكاة فى الحقكؽ كالكاجبات كتفكيؾ ثقافة التسمط 
كتحمى جميع مكاطنييا دكف النظر الى رساء دكلة القانكف التى ال تحابى أحدا ا  نسانية ك اإل 

، فقد أكد ركنالد إنجميارت أف الثقافة المدنية تؤدل إلى انتماءتو الدينية اك االثنيية اك العرقية
 .(22، 8992،إيماف حسفمزيد مف ترسيخ الديمقراطية)
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الثقافة المدنية ىى مف يعبد الطريؽ نحك مجتمع مدنى حقيقى كدكلة ديمقراطية ، فيى 
بير عف آرائيـ كيفية التع األفرادفى تعميـ  تسيـ يا أنأساس الفكر لمجتمع عصرل ، كما 

، كالقدرة عمى كالدفاع عف حقكقيـ، كتنمى لدييـ االعتزاز بالكطف كالفخر باالنتماء إليو
كؿ متكرر عف كؿ قضايا الكطف دكف رىبة أك خكؼ، كاالنخراط فى انشطة التحدث بحرية كبش

 المجتمع الحككمى كالمدنى، كالتسامح مع المعارضيف أفرادا كأحزابا.
 :أبعاد الجكاف٘ املذىٔ٘

  (99-29، 8992إيماف حسف،فيما يمى)  ألبعاد األساسية لمثقافة المدنيةتتمثؿ أىـ ا

 ّالصزاعات( اإلدارٗ الشلنٔ٘ للدالفات 1)

إف المجتمع المدني ال ينيض بدكف قيـ االستقاللية كالعقالنية كالحيادية كالتعددية كاحتراـ 
حؽ اآلخريف في االختالؼ كقبكؿ التنكع كاالختالؼ، كما تؤدم إليو تمؾ القيـ مف إدارة سممية 

السممية لذا تعد قيـ التسامح كقبكؿ التنكع كاالختالفات كاالدارة ‘ لمصراعات كالخالفات
 لمخالفات جكىر الثقافة المدنية.

التي تمثؿ المادة الخاـ لممجتمع المدني ليا معنياف أحدىما سمبي كىك أف كالثقافة المدنية  
الفرد يجب أال يخضع اآلخر أك يخضع لو أك أف يستخدـ اآلخر أك أف يستخدمو اآلخر، 

لية كالتنكع فظ عمى االستقال كاآلخر إيجابي كىك أف لألشخاص الحؽ في عالقات تبادلية تحا
 .كالحرية كالمساكاة 

 ( اليزّع للعنل الطْع۲ٕ) 

إف النزكع لمعمؿ الطكعي يمثؿ مككنا رئيسيا في ثقافة بناء المنظمات المدنية، حيث 
إنو في ظؿ غياب اليدؼ الربحي يككف التطكع اإلرادم مف أجؿ خدمة المجتمع كتحقيؽ 

 سي لالنخراط في منظمات المجتمع المدني، أىداؼ عامة معينة ىك الدافع األسا

 ( الظفافٔ٘ ّاحملاسب3٘ٔ)

تشكؿ كؿ مف الشفافية كالمحاسبية ركنيف أساسييف في الثقافة المدنية بعامة كثقافة 
بناء المنظمات المدنية بخاصة، كأىمية ىذيف الركنيف ترجع إلى ككنيما مف أساسيات 
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المدني أف تجسدىا كتعمؿ كفقا ليا ككمعامؿ  الديمقراطية التي يفترض في مؤسسات المجتمع
 ليا.

كالشفافية تعني مصداقية المؤسسات المدنية إزاء الرأم العاـ كالحككمات كالقطاع  
اإلعالف عف النشاط كأىدافو  الخاص كالمنظمات الدكلية، تمؾ المصداقية التي تأتي مف خالؿ
ؿ. أما عف المحاسبية فإف كمصادر تمكيمو كفتح أبكاب المؤسسة المدنية لممجتمع كك

اعتمادىا كمنيج عمؿ يعني أف تتكافر إمكانية محاسبة القيادات كالمسئكليف عف أدائيـ 
 كنشاطيـ الكظيفي.

 ( األداٛ املَين املتنٔز4)

إف أحد محكات أك معايير التطكر في الثقافة المدنية ىك "نضج المينية" أك النجاح في  
ء المتميز، كتقبؿ التنكع كاالختالؼ، كتعترؼ بآليات محددة إرساء تقاليد راسخة تحتـر األدا

إلدارة الصراع كصنع السياسات. إف اعتماد الشفافية كالمحاسبية ضركرم لنجاح عمؿ 
المؤسسة، كمف أساسيات نجاح عمؿ منظمات المجتمع المدني كذلؾ سيادة الثقة داخؿ ىذه 

ث إف مف شأف ىذه الثقة فقط أف المنظمات، كبينيا كبيف بعضيا البعض كمع الدكلة، حي
تخمؽ بيئة مييأة لنمك كتطكر المؤسسات المدنية كتفاعميا مع األطراؼ الفاعمة، كما إف الثقة 
تساعد عمى سيادة ركح التعاكف كالتفاعؿ اإليجابي كالتنسيؽ داخؿ ىذه المنظمات كبينيا 

 .كبيف بعضيا البعض كمع الدكلة
 المدنية( مستكل الثقة بيف المؤسسات 5

إف محاكلة اختبار مستكل الثقة بيف المؤسسات المدنية بعضيا كالبعض االخر لو اىمية 
كبرل باعتباره يخمؽ بيئة مييأة لنمك المؤسسات المدنية كتطكرىا كتفاعميا مع االطراؼ 

 الفاعمة.

 :عياصز الجكاف٘ املذىٔ٘

 ىى: تتشكؿ الثقافة المدنية مف ثالثة عناصر رئيسة،  
 المدنية :المعارؼ  -0

أك ما يجب أف يعرفو المكاطنكف، كتحتؿ مكانة مركزية في  أك المعمكمات لمحتكلا كيقصد بيا
كمبادئ كمعمكمات يتكجب عمى  جكىرية كمفاىيـالمكاطنة الديمقراطية كتتككف مف أفكار 
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) ىالة حامد سمكؾ المكاطف، كتيدؼ الى:في األفراد فيميا كمف ثـ تكظيفيا لتصبح مؤثرة 
 (.94، 8902حسف، 
  مساعدة المكاطنيف عمى فيـ اىتماماتيـ كأفراد كاعضاء في جماعات، فكمما زادت

المعرفة المدنية كمما زاد  فيـ تأثيرات السياسة العامة في اىتماماتيـ ككمما زادت 
 فعاليتيـ السياسية.

  زيادة تككيف كجيات النظر في القضايا القكمية، كعدـ االستسالـ لرؤية أحادية مما
 يتيح التناكؿ المكضكعى ليا.

  معرفة المكاطنيف بالشئكف المدنية يقمؿ مف تعميـ إساءة الفيـ كانعداـ الثقة كالعزلة
 بعيدا عف الحياة العامة.

أف يككف األفراد  المجتمعداخؿ  "المعرفة المدنية"كما أنو مف الضركرم لمتثقيؼ المدنى       
كمككناتيا  يافة إلى اإللماـ بمعارؼ كمعمكمات حكل، باإلضاعمى دراية بالنظاـ العاـ لمدكلة

فقد أظيرت دراسة .كعالقتيا بالمجتمع المدنى,التشريعية كالتنفيذية كالقضائية 
(Randell,Trammell,2014)    أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف التثقيؼ المدنى " المعرفة

التعميمية لمطالب كبيف نمك اليكية المدنية" مف خالؿ برامج التربية المدنية فى المؤسسات 
 المدنية ) الفعالية السياسية كالمسئكلية االجتماعية(.

بيذا الكعي تتحكؿ فكرة "الدكلة" لدل الشباب كالنشء مف ككنيا مفيـك إجتماعي            
سياسي تتضمف )السكاف كاألرض كالحككمة( كما ىك شائع في أنماط التنشئة القائمة، إلى 

طف الذم يضـ مكاطنيف ليـ نفس الحقكؽ كعمييـ نفس المسئكليات عمى الرغـ مف فكرة "الك 
التنكع كاإلختالؼ القائـ بينيـ بسبب الجنس أك الديف أك المصالح أك األصؿ اإلجتماعی ... 

،  1۰۰۲الخ، كيعد ىذا الكعي بيذه الكيفية ىك غاية غايات التنشئة المدنية )كليـ سيدىـ، 
ألفكار كالمعمكمات ىي جكىر ما ينبغي أف يعرفو المتعمـ كيستخدمو (، بؿ كتعد ىذه ا 49

 حتى يصبح مكاطنا فاعال كمسئكال 
 املَارات املذىٔ٘ -2

تعد المعارؼ المدنية كسيمة لتحقيؽ الميارات المدنية، اذ تعد ىذه المعارؼ منزكعة 
الميارات المدنية الفائدة ما لـ يتـ ترجمتيا إلى ميارات كممارسات عمى أرض الميداف، كتعرؼ 

كتفسيرىا  االديمقراطية كشرحي مبادئاالدراكية التى تساعد األفراد عمى فيـ  تبأنيا العمميا
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، 8994كمقارنتيا كتقييميا كفيـ ممارسات الحكـ الديمقراطى كالمكاطنة) عبد اهلل المجيدؿ، 
042) 

 كالتحميؿ، كالشرح، كالكصؼ، التعرؼ،: مثؿ عمى مياراتالعقمية المياراتكتشتمؿ 
 عف كالدفاع العامة، القضايا حكؿ مكاقؼ كتبني كالدفاع عف المكاقؼ كاالتجاىات كالتقييـ،
المناخ  خالؿ مف تنمي الميارات كىذه العامة، القضايا حكؿ القرار كصنع الفرد، مكاقؼ

 الجامعى كالمقررات الجامعية
 كالمسئكلة كالفّعالة الكاعية لممشاركة الضركرية الميارات عمى الثقافة المدنية تركز كما

) :ثالثة أنكع إلي الميارات ىذه تصنيؼ كيمكف. المدني كالمجتمع السياسية العممية في
 (.048، 8992مصطفى قاسـ، 

 األسئمة كطرح اآلخريف المكاطنيف مع كالتجاكب الحساسية كيعني التفاعؿ ميارات: أكال
 الفرد تساعد التي الميارات كتتضمف لمصراع، السممية كاإلدارة االئتالفات كتككيف كاإلجابة
 اآلخريف، مع اإليجابي كالعمؿ التكاصؿ عمى

 تمؾ إلي المكاطنكف كيحتاج كالسياسة، الحككمة مراقبة كتعني المراقبة ميارات: ثانينا 
 تعني كالمراقبة العامة، لمقضايا كمؤسساتيا الحككمة معالجة طريقة مراقبة أجؿ مف الميارات
 المكاطنيف، جانب مف الحراسة أك اإلشراؼ كظيفة ممارسة
 السياسية العمميات عمى التأثير ممارسة عمى القدرة إلي كتشير ، التأثير ميارات: ثالثنا 
 االلتماس أك الرأم عف التعبير أك التصكيت خالؿ مف سكاء المجتمع، داخؿ الحكـ كعمميات

 غيرىا أك التظاىر أك
ىمية بمكاف اف يتـ تنمية الميارات المدنية مف خالؿ مالءمة المعرفة التى كمف األ   

تحصؿ عمييا الطالب لنكعية المسئكليات المنكط القياـ بيا أل استخداـ المعرفة مف أجؿ 
إلى حـز ميارات  المعارؼ يتـ ترجمةأف كذلؾ مشاركة كاعية فى العمميات المدنية كالسياسية، 

، كىي ميارات تتطمب كتقكده كتكجيو نحك الفعؿ الديمقراطى فرد مدنية تتحكـ في سمكؾ ال
حتراـ االختالؼ، كاحتراـ رأم األغمبية كاإلنصياع لو كالقدرة  سمات مثؿ: المركنة كالحرية كا 

 .عمى إتخاذ القرار
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 الكٔه املذىٔ٘ -3

المػدني تسيـ القيـ المدنية بدكر كبير في حفز أك إعاقة مشػاركة المكاطنيف،"فػالمجتمع    
المفتكح لمجميع عمػى اخػتالفيـ كتنػكعيـ كتضػارب مصػالحيـ، كالمشػكؿ مػف عناصػر ال تنتمػي 
لػػدائرة اإلىتمػػاـ الشخصػػي، كال لػػدائرة اإلىتمػػاـ الحكػػكمي، يتطمػػب اإلنخػػراط فيػػو مجمكعػػة قػػيـ 
ينبغػػي أف تػػدخؿ نسػػػيج قناعػػات كمعتقػػدات الفػػػرد االعدالػػة فػػي مكاجيػػػة الظمػػـ، كالحريػػة فػػػي 

ستبداد، كالمساكاة في مكاجية التفاكت، كالمشػاركة فػي مكاجيػة السػمبية، كالتسػامح مكاجية اإل
فػػي مكاجيػػة التعصػػب، كالسػػممية فػػي مكاجيػػة العنػػؼ، كالصػػالح العػػاـ فػػي مكاجيػػة األنانيػػة، 
كالتعػػػػاكف فػػػػي مكاجيػػػػة الصػػػػراع، كاإللتػػػػزاـ فػػػػي مكاجيػػػػة اإللػػػػزاـ، كالمسػػػػئكلية فػػػػي مكاجيػػػػة 

 (.26، 8908 بف الفى الشامانى، سندالالمباالة")أحمد يكسؼ سعد،
فمػػػف الممكػػػف أف تتػػػكافر لػػػدم الفػػػرد المعرفػػػة كالميػػػارات كلكػػػف تنقصػػػو الرغبػػػة كاالتجػػػاه  

اإليجابي أك الميػؿ نحػك المشػاركة فػال يتحقػؽ المرجػك مػف كراء ىػذه المعػارؼ كتمػؾ الميػارات، 
 (042، 8992كىذه الميكؿ تتضمف:) مصطفى قاسـ،

 كاطف عضػػػكنا مسػػػتقال فػػػي المجتمػػػع، كىػػػك مػػػا يتطمػػػب الميػػػؿ إلػػػي أف يصػػػبح المػػػ
إخالص الكالء طكاعية بمعايير سمكؾ ذاتية تحكـ تصرفات الفػرد دكف فػرض قيػكد 
خارجيػػة، كقبػػكؿ المسػػؤكلية عػػف أّفعػػاؿ الفػػرد كتحمػػؿ تبعاتيػػا، كااللتػػزاـ األخالقػػى 

 لمعضكية في مجتمع ديمقراطي. كالقانكنية
 كاالقتصػػػػادية كالسياسػػػػية الشخصػػػػية المػػػػكاطف مسػػػػئكليات تػػػػكلي إلػػػػي كالميػػػػؿ 

عالػة الفرد بذات العناية تتضمف المسئكليات كىذه كاالجتماعية،  كالعنايػة أسػرتو كا 
 كالتصػكيت العامػة بالقضػايا كاالىتمػاـ الظػركؼ، تسمح ما بقدر كتعميميـ بأطفالو
   كالمسئكلية. القيادة مكاقع في كالعمؿ العامة بالخدمة كالقيـ

 اآلخػريف إلػي االسػتماع يتطمػب كىذا اإلنساف ككرامة الفرد قيمة احتراـ إلي كالميؿ 
 االعتبػػػار فػػػي اآلخػػػريف كمصػػػالح حقػػػكؽ ككضػػػع متحضػػػرة بطريقػػػة كالتصػػػرؼ
   االجتماعي، الظمـ أشكاؿ كمقاكمة

 مػف يسػتمـز الميػؿ كىػذا فّعالػة، بطريقػة المدنيػة الشػئكف في المشاركة إلي كالميؿ 
 فػي كلمشػاركة جديػد،، بشػكؿ كالمدنيػة كالسياسػية العامة القضايا متابعة المكاطف

 كتػػػكلي المػػػدني الخطػػػاب فػػػي كالمشػػػاركة القضػػػايا ىػػػذه حػػػكؿ العامػػػة المناقشػػػات
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ػا الميػؿ ىذا كيتطمب كمفيدنا مالئمنا ذلؾ كاف متى القيادة  أف يجػب متػى تقيػيـ أيضن
 تكقعػػات يسػػتبعد كمتػػى العػػاـ لمصػػالح الشخصػػية كمصػػالحو رغباتػػو الفػػرد يخضػػع
 كمبادئو، كقيمة التزاماتو بسبب معينة مدنية

 يتطمػب الميػؿ كىػذا الدسػتكرية لمديمقراطيػة الصحي بالتكظيؼ االرتقاء إلي كالميؿ 
 كالمبػػػادئ، القػػػيـ حػػػكؿ كالتشػػػاكر كالمعرفػػػة العامػػػة بالقضػػػايا كاالىتمػػػاـ متابعػػػة،
 أف كػػذلؾ كيتضػػمف مكجػػكد، غيػػر االلتػػزاـ ىػػذا كػػاف متػػى المالئمػػة التػػدابير كاتخػػاذ
 عمػػى القضػػاء أجػػؿ مػػف كالقانكنيػػة السػػممية الكسػػائؿ خػػالؿ مػػف المػػكاطف يعمػػؿ

 .عادلة غير أك حكيمة غير أنيا يرم التي كالمؤسسات كالممارسات القكانيف
كالقػيـ ليككنػكا ذكم عقػكؿ كىناؾ مف يرل أف ثمة حاجة لتعمػيـ الشػباب مثػؿ ىػذه المبػادئ 

، كلػػػيس مجػػرد منػػػافعيـ الخاصػػػة، كأف مجتمعػػػاتيـخيػػر  اىتمامػػػاتيـحتػػػى يضػػعكا فػػػي مدنيػػة 
كيعػػػد تمثػػػؿ ىػػػذه القػػػيـ عمػػػى مسػػػتكل الػػػكعي ، تمقيػػػنيـ إياىػػػا يعػػػد أكثػػػر أىميػػػة مػػػف تعمػػػيميـ
 كالممارسة حجر األساس في تشكيؿ المكاطنة .

 أٍذاف نلٔ٘ الرتبٔ٘ ميطلل للجكاف٘ املذىٔ٘ثاىٔا: 

االكاديمية الميمة في المجتمع لككنيا تزكد المجتمع  تعد كميات التربية  إحدل القالع    
بنخبة مف المعمميف القادريف عمى تشريب ثقافة المجتمع كقيمو لقطاع عريض مف أبناء 
المجتمع عمى مختمؼ االعمار ال سيما المرحمة العمرية التى تتشكؿ فييا مالمح اليكية 

غي أف تككف عميو األىداؼ العامة لمتعميـ الثقافية ليـ.   كقد استقر الفكر التربكم حكؿ ما ينب
بخالؼ ىدؼ اإلعداد الممارسة مينة مف الميف )كىك ىدؼ محكری بالطبع(، استقر إلى أف 

 (029:  8904التعميـ ينبغي أف يحقؽ األىداؼ اآلتية:) كماؿ مغيث، 

 اإلعذاد للجكاف٘: -أّال 

ينبغي أف يككف خريج التعميـ مثقفا، كمؤىال لمتعامؿ مع الثقافة بمعناىا اإلنساني الكاسع  إذ
كقضاياىا المختمفة. كعميو، يمـز أف يؤمف بالديمقراطية، كحكـ الدستكر كالقانكف، كحرية 
الرأم السياسي، كالمعتقد الديني، كأف يحتـر التنكع الثقافي كاالختالؼ، كيعمی مف حقكؽ 

، كيقدر الجيد اإلنساني في تطكر الحياة البشرية في مختمؼ المجاالت بصرؼ النظر اإلنساف
 عف مكاف ذلؾ الجيد اإلنساني كزمانو. كفي ىذا الصدد
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اإلعداد لممكاطنة بأبعادىا الثالثة : البعد الكجداني، بما يعني االنتماء إلى الكطف،  –ثانيا 
ء بتاريخو كتراثو كرمكزه، كالشعكر بعمؽ كاالستعداد لمبذؿ كالتضحية في سبيمو كاالحتفا

عاطفة األخكة الكطنية. البعد المعرفي، كيعني تككيف معارؼ مناسبة عف الكطف كنظامو 
السياسي، كآليات عممو كمؤسساتو، كالدستكر كالقانكف الذم يحكميا، كاألحزاب السياسية 

السمككي، كيعني االستعداد  كاتجاىاتيا كصحفيا كقادتيا، كحقكؽ المكاطنيف ككاجباتيـ . البعد
لبذؿ الجيد كالتفاعؿ اإليجابي مع القضايا الكطنية، كالفقر كاألمية كالتمكث كحاجات 

 الميمشيف كالمشاركة السياسية كغير ذلؾ.
كما أف ىناؾ العديد مف األىداؼ التي تسعي الجامعة بكجو عاـ ككميات التربية بكجو خاص 

 (26، 8909اح جكدة السيد، طمعت حسيني إسماعيؿ، إلى تحقيقيا، كمف أىميا:)عبد الفت
  تنمية كعي الطالب بمتطمبات المشاركة اإليجابية في بناء المشركع الكطني لمصر

عدادىـ لتحمؿ مسئكليات القيادة كالعمؿ  المستقبؿ، كحسف رعاية النخبة منيـ كا 
 الكطني.

 عارؼ كالمفاىيـ إعداد الطالب لمدخكؿ في الحياة العممية لممجتمع بإكسابيـ الم
 كاالتجاىات كالميارات السمككية الالزمة لتنمية مشاركتيـ في المجتمع.

  إعداد الطالب لمكاجية المشكالت كاتخاذ القرارات كمكاطنيف بمساعدة كؿ منيـ
عمى تنمية قدراتو عمى التطكر كالتفكؽ العممي، كعمى التعبير عف اتجاىاتيـ 

ية كالتحديات المعاصرة التي تعكؽ مسيرة كالكصكؿ إلى حمكؿ لممشكالت االجتماع
 التنمية كالتقدـ.

  استيعاب الطالب لمكاقع بمعطياتو كالتفاعؿ مع إشكالياتو بطريقة مكضكعية، كبما
 يتيح لمطالب اتجاىنا إيجابينا نحك المشاركة.

  العمؿ عمى تكعية الطالب بحقكقيـ ككاجباتيـ اإلنسانية، كتنمية قدراتيـ عمى
الة في بناء المجتمع كمؤسساتو كتحمؿ المسئكلية، كتككيف المشاركة الفع

اتجاىات إيجابية نحك الذات كاآلخريف، كتمثؿ مبادئ الديمقراطية كحقكؽ 
 اإلنساف.
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  قرار السمكؾ اإليجابي لدييـ مف خالؿ إثراء تزكيد الطالب بالمعارؼ المختمفة، كا 
كسابيـ الجانب المعرفي كالثقافي كالمساىمة في بناء شخصياتيـ ال كطنية، كا 

الرؤية العالمية الحاكمة لحركة األحداث كالمتغيرات في قضايا مجتمعاتيـ أك 
 القضايا العالمية بصكرة كمية.

كقد  ظمت أىداؼ كميات التربية تتمحكر حكؿ تأىيؿ طالب الثانكية لمينة التعميـ       
عمى ىكيتو الثقافية  كاعدادىـ كمكاطنيف صالحيف متشربيف ثقافة كقيـ المجتمع كمحافظيف

كمنخرطيف في أنشطتو المتنكعة، كمع شيكع ثقافة الجكدة كاالعتماد بدأ تفكيؾ ىذه األىداؼ 
 كصياغتيا في أىداؼ كرؤل  استراتيجية تتكاكب مع األدكار الجديدة كتطمعات المجتمع.  

) جامعة :شمس فيما يمىة عيف فقد تمثمت األىداؼ االستراتيجية لكمية التربية بجامع     
 (8908عيف شمس، كمية التربية،

 إكساب الطالب ما يمي : -0
القدرات العقمية كاالجتماعية كالذاتية كميارات أداء عممية التدريس كالتعمـ مع طالبيـ في  -

 آف كاحد مع احتراميـ لمينة التعميـ كقيميا. 
إمكانات اإلنتاج المعرفة تككيف الطالب المعمميف ال لمقياـ بنقؿ المعرفة لطالبيـ بؿ لخمؽ  -

 لدل طالبيـ في المستقبؿ أك تككينيا.
حث الطالب عمى الجمع بيف الفيـ كاالستيعاب كالحب لممعرفة ، كمصادر الحصكؿ عمييا  -

كنقدىا كاالستقالؿ في بمكرتيا كالحكـ عمييا ، كتطبيقيا كاستثمارىا جيدا، كتطكيرىا كتجديدىا، 
 كاإلبداع في أحد مجاالتيا.

 تككيف المعمـ ليككف شخصا يستطيع أف يفكر تفكيرا صحيحا.  - 
 تمكيف الطالب مف مناىج البحث العممي كمياراتو، كما يتطمبو ذلؾ مف معارؼ كتدريبات.  -
تكعية الطالب بضركرة كأىمية التقاء الثقافة المصرية بخصكصيتيا مع الثقافات التي  -

ية ، كمع الثقافات اإلنسانية األخرل ، بما يؤدم تشاركيا في القيـ كالمعاني كالمصائر الحيات
إلى إثراء حصيمة الطالب في تعامميـ مع مجتمعيـ في إطار الظركؼ العالمية المحيطة بو ، 

 كانطالقا مف معطيات كاقعو كتطمعاتو الحضارية
 إعطاء مساحة لمطالب التعميـ في إطار مف الحرية تمكنيـ مف استخداـ قدراتو المختمفة. -
 تكسيع مشاركة الطالب في تنظيـ الحياة الجامعية. -
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 إعداد المعمميف مف أجؿ المشاركة المجتمعية. -
كما إف خريج كمية التربية معمما كمربيا داخؿ المدرسة يقكـ بتنمية القدرات العقمية،       

ارات كالميارات الذىنية، كاالتجاىات كالقيـ االجتماعية كالثقافية، كتدريب طالبو عمى المي
النفس حركية الالزمة ليـ كمكاطنيف منتجيف، كيدعـ لدييـ قيـ المشاركة اإليجابية، كيكجييـ 
نحك السمكؾ التعاكني الجمعي، كالمشاركة التطكعية، كيزرع فييـ قيـ التسامح، كتقدير الحرية 

 الفردية كالرأم اآلخر 
جامعة سكىاج، كمية ما يمى:كما تتمثؿ األىداؼ االستراتيجية كمية التربية بسكىاج في     

 التربية، 
 أكالن : األىداؼ االستراتيجية المتعمقة بالطالب:

إعداد المعمـ قبؿ الخدمة مف خالؿ برامج ثقافية كمينية كأكاديمية ذات جكدة عالية لجميع -0
 مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعى كفقان لمنظاـ التكاممى أك التتابعى.

 ػ المعمـ لميارات التدريس المختمفة. إتقاف الطالب -8
 إكساب الطالب المعمـ لميارات التعمـ الذاتى. -2
 تدريب الطالب ػ المعمـ عمى استخداـ التكنكلكجيا الحديثة إليجاد بيئة تعميمية جادة. -4
 تنمية القيـ األخالقية كالدينية لدل الطالب المعمـ. -4
 ب المعمـ لمتكاصؿ مع المجتمع المحمى.تنمية الميارات االجتماعية لدل الطال -6
 تنمية ميارات التفكير العممى لدل الطالب المعمـ. -4

كقد استقر فى االدبيات التربكية اف اعداد طالب كمية التربية يرتكز عمى ثالثة جكانب، الجانب 
التعرؼ  بتزكيد المعمـ بثقافة عامة تتيح لواألكاديمي كالمينى كالثقافى، فييتـ الجانب الثقافى 

عمى عمـك أخرل غير تخصصو، كما تكسبو  الخبرات المتعمقة بشؤكف الحياة، "فالثقافة 
العامة شرط أساسي لمينة التعميـ كىى ضركرية لكؿ معمـ بحكـ ككنو مربيا، ككمما ازدادت 
المعمكمات العامة لممعمـ، كاف أقدر عمى احتراـ المتعمميف لو كثقتيـ بو كعمى مكاجية 

عممية المختمفة التي تدعك المعمـ إلبداء الرأم فييا،  كما تساعده الثقافة العامة المكاقؼ ال
عمى نضج شخصيتو كاتساع أفقو، كعمى القياـ بدكره االجتماعي في التعرؼ عمى مشكالت 
البيئة المحمية التي يعيش فييا مما يخمصو مف حرج التعصب لتخصصو الدقيؽ أك ميداف 

 (.244، 0992رسى، عممو الضيؽ") محمد منير م
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، 8999فيما يمى)مػدحت ألطػاؼ عبػاس،  أىمية اإلعداد الثقافي لطالب كمية التربيةكما تتضح 
22-24): 

  المسػػػاىمة فػػػي تكػػػكيف المػػػكاطف المسػػػتنير مػػػف خػػػالؿ تنميػػػة كعػػػى الطالػػػب بقضػػػايا
المجتمػػع كمشػػكالتو، كتربيتػػو عمػػي المسػػاىمة الفعالػػة فػػي حػػؿ ىػػذه المشػػكالت كبيػػاف 

كعكامميػا، إلػي جانػب تنميػة كعيػو بأبعػاد حريتػو كتربيتػو عمػى األخػذ بأسػباب أسبابيا 
الحياد اإليجابي تجاه االخريف في مكضػكعية، كالتركيػز عمػي تنميػة قػدرة الطالػب عمػي 

 النقد المكضكعي كالبناء كمتطمب أساسي لألخذ بأسباب التغير نحك األفضؿ.
  بالتػػالي يكػػكف قػػادرنا عمػػي تحميػػؿ جعػػؿ الطالػػب كاعينػػا لمػػا يجػػرم حكلػػو فػػي العػػالـ، ك

، كالتخطػػيط  األحػػداث كالػػربط بينيػػا كبػػيف مػػا سػػبقيا كالتنبػػؤ بمػػا قػػد يحػػدث مسػػتقبالن
لمحاضػػر كالمسػػتقبؿ فػػي إطػػار منظػػكمي محمػػي كعػػالمي دكف أف يفقػػد جػػذكره كىكيتػػو 

 الكطنية.
 ر تمكػػيف الطالػػب مػػف اإللمػػاـ بتػػراث المجتمػػع كثقافتػػو كفيػػـ مشػػكالتو، كمكاكبػػة التغييػػ

 االجتماعي مع الحفاظ عمي أصالتو كأصالة المجتمع، كىكيتو كىكية المجتمع.
  تنميػػة االتجاىػػات اإليجابيػػة كترسػػيخ القػػيـ كالعػػادات المرغكبػػة، كتنميػػة التفكيػػر الناقػػد

 لتنقية ما يصؿ مف نتائج الثقافات األخرل، ككذلؾ تنمية ميارات التعمـ الذاتي.
 مػاد عمػي أنفسػيـ فػي جمػع المعمكمػات كالتكصػؿ تكعية الطالب كتشجيعيـ عمػي االعت

إلػػي الحقػػائؽ ممػػا يػػؤدم إلػػي اسػػتقاللية الفكػػر لػػدييـ كتعميػػؽ دراسػػتيـ فػػي المجػػاالت 
 العممية كالتطبيقية المكممة لدراستيـ النظرية.

  إرساء مقكمات ثقافة عربية إنسانية منفتحة لمتطكير كالتجديد كتنكع الرؤم، كذلؾ فػي
بي لمثػػػػكرات المعرفيػػػة كمنجزاتيػػػػا، كترسػػػػيخ مقكمػػػػات الػػػػنيج إطػػػار التكظيػػػػؼ اإليجػػػػا

 الديمقراطي كآلياتو في الحكار كالتفاعؿ 
 أٍذاف الجكاف٘ املذىٔ٘ 

 كتتمثؿ اىداؼ الثقافة المدنية فيما يمى:
  تشجيع االفراد  عمى االنخراط في الممارسات الديمقراطية ، فالمجتمع المدنى ال يمكنو

 االستقاللية كالعقالنية كالحيادية.اف يقكل كيستمر دكف قيـ 
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  تشكيؿ السمكؾ المدنى لألفراد كتطكير مشاركتيـ المسئكلة في المجتمع، مما يسيـ
 في تفعيؿ دكلة  القانكف.

  االلتزاـ بقكاعد التعايش السممى كتحسيف القدرة عمى التفاكض كالحؿ السممى
 لمصراعات بيف المكاطنيف

 عمييا دكف تمييز. االعتراؼ بكرامة االنساف كالحفاظ 
  احداث التغيير اإليجابي بحيث ينظر االفراد الى انفسيـ كمكاطنيف نشطييف لدييـ

الرغبة كالقدرة كاالدكات لمتأثير عمى الحياة العامة كغرس تقاليد النزعة التطكعية 
 كخدمة المجتمع.

كمف خالؿ العرض السابؽ يتضح أف ثمة عالقة كطيدة كمتداخمة بيف أىداؼ كميات 
التربية كبيف الثقافة المدنية، فالثقافة المدنية ىى مف يعبد الطريؽ نحك مجتمع مدنى قكل 

المدنية، ككميات التربية ىى كالفضائؿ تتجمى فيو قيـ اإلنسانية الراقية كتشيع فيو الركح 
إحدل المنصات الفكرية المنكط بيا نشر ىذه الثقافة كتدعيميا مف خالؿ ما تحتكيو مف برامج 

 رات كما تقكـ بو مف أنشطة كمناخ تعميمى يسيـ في التشكيؿ الثقافى كالمدنى لمطالب.كمقر 
كما يمتقياف في العناية بالمخرج فكميات التربية معنية بتخريج مكاطنيف صالحيف 
مستنيريف يحممكف لكاء التغيير كالتنكير كنشر القيـ االيجابية كتعزيز اليكية الثقافية، ككذلؾ 

تستيدؼ الكصكؿ الى مكاطف مدنى عمى دراية كالماـ بمجمكع الحقكؽ المدنية  الثقافة المدنية
كالسياسية كاالجتماعية كتمؾ المسئكليات التى يجب أف يتحمميا كمكاطف في مجتمع 
ديمقراطى، اذ قد ثبت بالدليؿ القاطع "أف انعداـ الكعى السياسى كالثقافى مف االسباب الرئيسة 

دية االتجاه كالتيميش كقبكؿ تجاكزات كقير السمطة كمظيرية كراء السمبية كالذىنية احا
 (62، 8992المؤسسات الديمقراطية")مصطفى قاسـ، 

أصبح االىتماـ بالثقافة المدنية مطمبا ميما كضركريا مف اجؿ تجديد الشعكر الكطنى 
 مجتمعالسياسى كالعرقى كاكتساب المكاطنة الحقيقية في ال كالقير كاالستبدادكمقاكمة الجمكد 

المؤسسات التعميمية باعتبارىا قكة تغيير  ، كىذا ما تسعى اليو الحر أم إعادة بناء اإلنساف
كمقاكمة لكؿ انماط االستبداد مف اجؿ إقامة المجتمع الديمقراطى كتحرير االنساف مف التسمط 

 كالقير.
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تتالقى اىداؼ كمية التربية كالثقافة المدنية فى العناية بتنمية التفكير العممى باعتباره 
ضركرة لبناء االنساف المفكر كمف اجؿ اشاعة ثقافة عممية تحتـر العقؿ كتمجد التفكير 

اذا أكدت األدبيات التربكية أف الكظيفة األىـ لممؤسسات التعميمية  ىى ‘ كتقضى عمى الخرافة
‘ الطالب كيؼ يفكركف كاف المستفيد األكؿ مف شيكع ىذه الثقافة ىك المجتمع المدنى تعميـ 

فال ثقافة مدنية دكف تفكير نقدل كابداعى كمف ثـ تككف أىداؼ كمية التربية منطمؽ لمثقافة 
 المدنية. 

 مكْمات الجكاف٘ املذىٔ٘:ثالجا:

) العمػؿ نخراط المجتمعى، كاال ترتكز الثقافة المدنية عمى عدة مقكمات مف أىميا المكاطنة 
بسػطو بشػىء مػف  يػتـكىػك مػا سػكؼ  ،، كثقافة حقكؽ اإلنساف ، كالثقافة السياسة التطكعى(
 التفاصيؿ:

 :املْاطي٘: أ
حظػػى مفيػػـك المكاطنػػة باىتمػػاـ بػػالغ مػػف تخصصػػات عػػدة، فيػػى عنػػد كثيػػر مػػف التربػػكييف 

ىدفا أساسيا تسعى المؤسسات التعميمية الى تحقيقػو، كمػا أنيػا حقػال خصػبا كمػادة ثريػة  تمثؿ
لكثير مف الفالسفة كالساسة كعمماء االجتماع، كلػذا ال يسػتغرب اف يكػكف العقػد المنصػـر عقػد 
المكاطنة، كمما يزيد االىتمػاـ بدراسػتيا انتشػار الحركػات االحتجاجيػة فػى ربػكع العػالـ كالثػكرات 

فية كالتكنكلكجيػة، كمػا تمثػؿ المكاطنػة محػكرا ميمػا كمرتكػزا قكيػا كبعػدا أساسػيا مػف ابعػاد المعر 
 الثقافة المدنية

لقد بػات كاضػحا أف سػالمة كاسػتقرار الديمقراطيػة ال يعتمػد عمػى تػكافر العدالػة التػى ترتكػز 
ادراكيػػـ  عمييػػا بنيػػة النظػػاـ الػػديمقراطى كانمػػا يعتمػػد عمػػى نكعيػػة المػػكاطنيف كاتجاىػػاتيـ كمػػدل

لميكية كقدرتيـ عمى التسامح مع االخر كقدرتيـ عمػى قبػكؿ االخػر كالعػيش معػو كرغبػتيـ فػي 
 (.00، 8994ىانى عبد الستار فرج، )المشاركة السياسية بيدؼ نحقيؽ الصالح العاـ

أك شػػعارات ترفػػع فػػى  تتػػردد عبػػاراتليسػػت كمػػا انيػػا فالمكاطنػػة ليسػػت مفيكمػػا مجػػردا، 
نمػػا ىػػي ارتبػػاط أك لتحميميػػا  بغيػػر مػػا تحتمػػؿبمضػػمكنيا  دكف كعػػي المناسػػبات   كجػػدانى، كا 

بمكػػاف يجػػد فيػػو اإلنسػػاف ذاتػػو، كيشػػعر بنػػاء عمػػى ذلػػؾ بأنػػو يػػدافع عػػف ىػػذا المكػػاف كيمبػػي 
 متطمباتو كاحتياجاتو.



 .تطوير دور كلية التربية فى تنمية الثقافة المدنية لدى طالبها على ضوء أهدافها 

- 422 - 

كلػػذا، ارتكػػزت الدكلػػة الديمقراطيػػة فػػى االنظمػػة الحػػرة عمػػى مبػػدأيف مبػػدا الحريػػة الطبيعيػػة 
ت االنسػػانية كمبػػدا مسػػاكاة كػػؿ المػػكاطنيف امػػاـ القػػانكف، كمػػا صػػيرت الدكلػػة النابعػػة مػػف الػػذا

الديمقراطية االنساف مكاطنا لو حقكؽ كعميو كاجبات ككرست مبدا السػيادة الشػعبية بػاف حكلػت 
: 8992،  فتحيػة السػعيدلمجمكع االفراد مف الحيز الخاص الضيؽ الى الحيػز العػاـ الشػامؿ) 

096.) 
مكاطنػػة مػػف المفيػػـك الضػػيؽ الػػذل يقتصػػر عمػػى العضػػكية القانكنيػػة كقػػد اتسػػع مفيػػـك ال

لممجتمع السياسى الى مفيـك أكسع كاشمؿ يتضمف تمتع الفػرد بػالحقكؽ االساسػية، كممارسػة 
الفػػػػػػػػػرد مسػػػػػػػػػئكلياتو، كمشػػػػػػػػػاركة الفػػػػػػػػػرد النشػػػػػػػػػطة فػػػػػػػػػي أكجػػػػػػػػػو الحيػػػػػػػػػاة االجتماعيػػػػػػػػػة 

 Bryant,Alyssa, Gayles, Joy,2011,78))كافة
" أف المكاطنػػػة نظػػػاـ سياسػػػی اجتمػػػاعی ، يمتػػػـز فيػػػو الفػػػرد اجتماعيػػػا  Patrickكيػػػرل " 

كقانكنيا بالجمع بيف الفردية كالديمقراطية . كيككف الفرد مكاطنػا إذا مػا التػـز بػاحتراـ القػانكف ، 
كاتباع القكاعد ، كأداء الخدمة العسكرية ، كالمحافظة عمى أمكاؿ الدكلة ، كاإلسياـ فػي نيضػة 

 (.(patrick,j,1999، كالسعي إلنجاح سياسة الدكلةالمجتمع المحمي 
كيشػػػار لممكاطنػػػة كػػػذلؾ عمػػػى أنيػػػا عبػػػارة عػػػف مشػػػاركة سياسػػػية كاجتماعيػػػة نشػػػطة فػػػي 
المجتمع بصكرة عادلة تحقؽ لمفرد كافة الحقكؽ كتمزمو بكافة االلتزامات لنفسػو كلخخػريف فػي 

فيػو، كفػي ضػكء معػاممتيـ مجتمع، شأنو فػي ذلػؾ بػاقي المكجػكديف فػي المجتمػع الػذم يعػيش 
 بصكرة متساكية.

كما أف كممة المكاطنة تشتمؿ عمى دالالت متعددة تمتد بػيف االحسػاس كالشػعكر كممارسػة 
السػػمكؾ المنطمقػػة مػػف كجػػداف الفػػرد، كحيػػث أف الفػػرد نفسػػو ىػػك المػػكاطف الػػذل يمػػارس الفعػػؿ 

محػرؾ الػرئيس لتكػريس كالكطف الذل اشتؽ منو الفعؿ كيتفاعػؿ معػو كيمثػؿ مفيػـك المكاطنػة ال
كتفعيػػؿ حقػػكؽ االنسػػاف كتحكيميػػا مػػف مجػػرد نصػػكص قانكنيػػة الػػى منظكمػػة قيميػػة كسػػمككيات 

كايمانو بػالكطف كمصػمحتو كالتضػحية كالتفػانى  ايجابية يمارسيا المكاطف مستندا بذلؾ الى حبو
 (.82، 8994دفاعا عنو) عمى ليمة، 

السػمات التػي تجعػؿ الشػباب الػذيف كتعرؼ المكاطنة عمى أنيا: مجمكعػة مػف الخصػائص ك 
 (84، 8992عايدة أبك غريب، يتسمكف بيا )
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قادريف عمى تحمؿ المسئكلية كالمشػاركة، كممارسػة االعتمػاد المتبػادؿ، كيتصػفكف بػركح • 
 التطكع. 
 لدييـ معارؼ كميارات تمكنيـ مف السعي لحؿ مشكالتيـ الحياتية بأسمكب• 
عمػػى ممارسػػة التفكيػػر الناقػػد كاتخػػاذ قػػرارات حػػكؿ قضػػايا عصػػرية كجدليػػة تكاجػػو  قػػادريف• 

 المجتمع. 
 كيالحظ مف خالؿ العرض السابؽ:

يحكمػو دسػتكر يحػدد أف المكاطنة ىػى عضػكية نشػطة كمشػاركة ايجابيػة كانتمػاء لمجتمػع 
لدكلػة الحديثػة ليـ الحقكؽ كالكاجبات، كأف ىذا االنتماء ليس لفرد أك كيػاف أك جماعػة، إذ إف ا

ياتو، فكػرة انتسػاب الفػرد أك الدكلػة لشػخص أيػا كػاف كزنػو كتضػح ترفضكالديمقراطية الحقيقية 
كتؤكػد عمػػى ،كتقضػى عمػى فكػػرة اختػزاؿ الػكطف فػػى سػمطة قائمػة تختػػزؿ بػدكرىا فػى زعػػيـ أكحد

كاف الدكلػػة كػػكطف يسػػتكعب الجميػػع كيسػػاكل بيػػنيـ ،  فكػػرة اسػػتزراع الػػكالء لمػػكطف ال لمحػػاكـ،
اال بمػا يحػدده الدسػتكر ، كمػا يجػب ئيس عمى مرؤكس اك لحػاكـ عمػى محكػـك فضؿ لر  كانو ال

كظيفػة التأكيد أف الحاكـ مػا ىػك اال مكظػؼ لػدل المػكطنيف، كاف الكظيفػة االعمػى كاالرقػى ىػى 
االسبؽ جيمى كارتر كػاف يقػكؿ بعػد انتيػاء المكاطنة ، كلذا  يردد الساسة أف الرئيس االمريكى 

 اعمى كظيفة فى الدكلة اال كىى المكاطنة. إلىة رئاستو: رجعنا دم
  -مفَْو ثكاف٘ املْاطي٘:

كالمتداخمة مع عيره مف المفاىيـ مفيـك ثقافة المكاطنة مف المفاىيـ المتشعبة  يعد 
المكاطنة عمى أنيا تزكيد المكاطف تعرؼ ثقافة كاليكية ،ف المكاطنةكمفيـك المكاطنة كتربية 

بالمعارؼ كالمفاىيـ كالميارات كاالتجاىات كالقيـ ليصبح عضكا مسئكال كمشاركة كنشطا في 
جماعتو، كعمى كعي تاـ بحقكقو ككاجباتو، كيديف بالكالء كاالنتماء لكطنو، كلديو اتجاه 

ددية، كيمارس الديمقراطية إيجابي نحك القيـ األصمية، يحتـر القانكف كيتقبؿ االختالؼ كالتع
 (.0944 ،8999محمد عرفات عبد الكاحد، )

سمير مرقص، ) :كحدد سمير مرقص ثالثة عناصر أساسية تككف ثقافة المكاطنة ىي
8994 ،049.) 

: كيتضمف الحرية الفردية كحرية التعبير كاالعتقاد كاإليماف كاالمتالؾ المدنىالعنصر  -0
 العدالة كفي مكاجية اآلخريف في إطار حؽ المساكاة الكاممة.كتحرير العقكد كالحؽ في 
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العنصر السياسي: كيعني الحؽ في المشاركة مف خالؿ القكم السياسية المكجكدة في  - 
المجتمع باعتبار المكاطف عضك فاعؿ في السمطة السياسية أك كناخب ليذه القكل 

 السياسية .
بالرفاىية االقتصادية كاألماف االجتماعي العنصر االجتماعي: كيعني تمتع المكاطف  -2

 كالتمتع بحياة جديدة كإنساف محتضر كفقا لممعايير في المجتمع القائـ. 
 املْاطي٘: ّّاجبات مشْٝلٔات

)خمؼ سميـ قسميفإلى تنقسـ مسئكليات المكاطنة  تشير األدبيات العممية إلى أف 
 (28، 8902سميـ،محمد محمكد عبده، 

 تفرضيا الدكلة: مسئكليات -أ
السيادة، حيث  كتيدؼ إلى تنظيـ العالقة بيف الفرد كالدكلة، كتظير الدكلة فيو بمظير 

يحؽ ليا فرض ىذه المسئكليات بمكجب الدستكر كالقكانيف كيترتب عميو أف لكؿ منيما حقكؽ 
كانيف كعميو كاجبات كالتزامات، غالبا ما ينص عمى تمؾ الحقكؽ كالكاجبات مثؿ االلتزاـ بالق

التي تفرضيا الدكلة، كالخدمة في القكات المسمحة لخدمة الكطف، كاجب الحفاظ عمى الكحدة 
  .الكطنية، كاجب العمؿ كصيانة أسرار الدكلة، كاجب الدفاع عف الكطف كأرضو

مسئكليات يقكـ بيا المكاطف طكاعية دكف فرض التزامات عميو بمكجب نظاـ أك  -ب
تحسيف الحياة السياسية كالمدنية كالمبادرة بالرأم كالمشكرة لمصالح المشاركة في  قانكف مثؿ:

العاـ، العمؿ التطكعي لمصالح العاـ، إضافة لمتعامؿ الحضارم بدافع الضمير كالرقابة الذاتية 
 مع الغير أثناء األنشطة كالسمككيات المختمفة.

كلة بفرضيا ألنيا مف كيالحظ أف المسئكليات مف النكع األكؿ ال خكؼ عمييا إذا تقـك الد
عالمات سيادتيا، في حيث أف النكع الثاني مف المسئكليات ىك ما يقع عبئو عمى النظاـ 
التعميمى عامة كالجامعات بخاصة حيث يقع عمييا مياـ  إعداد المكاطنيف لتحمؿ مسئكلياتيـ 

قيقية كتقع كالتمسؾ كالمطالبة بيا، إذ يمثؿ الضماف األكؿ لنجاح كاستقرار الديمقراطية الح
مياـ حمياتو عمى المكاطنيف في المقاـ األكؿ، كذلؾ ألنو في أحياف كثيرة تعمد الحككمات، 
رغاـ المكاطنيف عمى التنازؿ  كبخاصة السمطكية منيا، إلي تضيؽ ىامش ىذه المسئكليات كا 

ا مف سيادتيا)عبد الفتاح جكدة السيد، ط معت عنيا ألنيا ترم فييا تدخالن في شئكنيا كانتقاصن
 (8909حسينى اسماعيؿ، 
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 )أٖ حل املْاطً علٙ الذّل٘( :ّاجبات املْاطي٘

 ) خمؼ سميـقد حدد بعض المختصيف الحقكؽ المرتبطة بالمكاطنة عمى النحك التالي:        
 (22، 8902،، محمد محمكد عبدهسميـ
 السياسية، كتشمؿ عدة حقكؽ منيا: الحؽ في التصكيت كاالنتخابات كالحؽ في الحقكؽ -0

 االنضماـ إلى أم تنظيمات سياسية مشركعة.
الحقكؽ االجتماعية، كتشمؿ األماف االجتماعي كمعاممة جميع المكاطنيف عمى قدـ  -8

 عف أم تحيز أك محاباة لعرؽ أك المذىب أك لكف أك طبقة. المساكاة بعيدا
بداء الرأم، كالمساكاة أماـ ال -2 حقكؽ المدنية، كتشمؿ عدة حقكؽ منيا: حؽ التعبير كا 

 القانكف.
الحقكؽ االقتصادية كالخدمية، كتشمؿ الرفاىية االقتصادية، كحؽ التعميـ، كالصحة  - 4

 عمى المعمكمات. كالحصكؿ
لألسباب التالية: أف كيشير الككارم  إلى أنو مف أىـ ىذه الحقكؽ ىك سيادة القانكف       

القانكف يقدـ الضمانات الالزمة لحماية أم تعديات عمى الحقكؽ السياسية ككافة الحقكؽ 
األخرل، كما أنو يحمي كيعزز كرامة كاستقالؿ كاحتراـ اإلنساف، كيمكف القانكف األفراد مف 

عمى خميفة المشاركة بفاعمية في صنع كاتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتيـ.)
 (.06، 8999لككارل،ا
فعمى قدر  -كاف كاف االنساف يكلد بيا -المكاطنة مثمما الحرية تحتاج الى تعيد كرعايةك      

ما تبذلو الدكلة مف جيكد كما تقدمو مف خدمات  كما تكفره مف إمكانات  كما تضعو مف 
الدكلة شكميا تمتع الفرد بحريتو كحقكقو عمى قدر ما تككف المكاطنة. فاذا عنيت يضمانات ل

بأىمية ممارسة الحقكؽ كالكاجبات كالحفاظ عمى حقكؽ اإلنساف كتأكيد قيـ المساكاة 
با لدكلة القانكف كمحاباة لبعض يكالعقالنية كالمشاركة الفاعمة، فى حيف يجد المكاطف تغي

اءة الفئات كالميف كسيطرة لممحسكبية كانتياكا لمعدالة االجتماعية كتيميشا لمعمماء كأىؿ الكف
عالء لمكجاىة الظاىرية كالرمزية الخادعة فإف ذلؾ يمحؽ أكبر الضرر بالمكاطنة كيقكد  كا 

د العمكد تعلشيكع االنانية كالخالص الفردل كيقكض الثقافة المدنية، إذ إف  المكاطنة النشطة 
 الفقرل كالركيزة األساسية لمثقافة المدنية. 

 أطهال املْاطي٘  
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أىـ تكسيع لنظرية المكاطنة الحقكقية جاء في القرف العشريف عمى يد مارشاؿ في  يعد      
( الذم قسـ فيو حقكؽ المكاطنة إلي مككنات 0948كتابو "المكاطنة كالطبقة االجتماعية )

 (29 ،8992) مصطفى قاسـ،ثالث ظيرت عمى مدم قركف ثالثة متتالية:
كىي نتاج القرف الثامف عشر، كفيو تـ إقرار الحقكؽ ، أّهلا املهٌْ املذىٕ أّ املْاطي٘ املذىٔ٘ 

كالحريات المدنية مثؿ سيادة القانكف كالمساكاة أماـ القانكف كحرية الكالـ كالفكر كالحرية 
 الدينية، 

في القرف التاسع عشر، كتؤكد فيو الحقكؽ في المشاركة  التى ظيرت املْاطي٘ الشٔاسٔ٘ثاىَٔا 
 السياسية مثؿ الحؽ في التصكيت كالترشيح لمكظائؼ العامة،

مع ظيكر نمكذج دكلة الرفاه التي مكنت  في القرف العشريفكظيرت : املْاطي٘ االجتناعٔ٘ثالجَا   
الحؽ في حد أدنى مف  المكاطنيف مف اليرب مف الكد المضني لمجرد البقاء  ليضـ لممكاطنيف

األمف االقتصادم كالمادم كذلؾ لحمايتيـ مف قكل السكؽ، كبذلؾ تحكلت المكاطنة إلي مفيـك 
لممكاطنة في ضكء المتغيرات العالمية المعاصرة)السيد  ةكىناؾ صكر جديد ، غير اقتصادم

 (62، 8994يسيف، 
  االرض"المكاطنة البيئية: كىى تتعمؽ بحقكؽ كالتزامات " مكاطف 
  المكاطنة العالمية: كىى تعنى كيؼ ينمى الناس اتجاىا ازاء المكاطنيف االخريف في

 المجتمعات الثقافية االخرل عبر الكككب
  المكاطنة المتحركة: كىى تعنى بالحقكؽ كالمسئكليات لممكاطنيف الزائريف الماكف

 كثقافات اخرل. 
كالمبادئ كاالتجاىات التي يتبناىا  كفقنا لمقيـلممكاطنة أشكاؿ أربعة كما يصنؼ البعض 

 المكاطنكف كرؤل العالـ الخاصة بيـ،
 أشىبي اٌّىاغٕخ فٍ اٌّجزّؼبد اٌضَّمزاغُخ.( 1جضوي رلُ )

 اٌّىاغٕخ اٌّجزّؼبرُخ اٌّىاغٕخ اٌّذبفظخ اٌزمٍُضَخ
 اٌزمبٌُض
 اٌىالء
 األطزح

 ظُك األفك
 اإلسبء

 األسالق
 اٌّىاغٕخ اٌظٍجُخ

 اٌجّبػُخ
 خاٌضَّمزاغُ

 سضِخ اٌّجزّغ
 اٌزؼبوْ
 اٌغُزَخ

 اٌذض االجزّبػٍ
 اٌّىاغٕخ اإلَجبثُخ

 اٌّىاغٕخ )اٌٍُجزاٌُخ( اٌّىاغٕخ غُز اٌٍّزشِخ
 لىٌ اٌظىق اٌفزصَخ
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 اٌّبصَخ
 اإلثبدخ

 اٌٍذح
 اٌالطُبطُخ

 اٌزؤي اٌجزجّبرُخ اٌفزصَخ

 اٌّغبِزح
 إٌشجىَخ
 اٌجضارح
 إٌفؼُخ

 املْاطي٘: )أسص( مزتهزات

) عبد الفتاح جكدة السيد، طمعت كتقكـ المكاطنة عمى مجمكعة مف المرتكزات كىي:      
 (.696، 8900،)سعيد بف سعيد ناصر حمداف، (84 – 8909،84حسينى إسماعيؿ،

االنتماء: فالمكاطنة انتماء إلى الكطف إما عبر المكلد كىذا انتماء أصمي، كىك يربط  -0 
ما االنتماء بالجنسية عبر منح الجنسية لمفرد  الفرد باألرض برباط الجغرافية كاليكية، كا 
نما طرأ عميو لسبب معيف، قد يككف زكاج أك تحارة أك لجكء  الذم لـ يكلد في الكطف، كا 

نسية تمنح لممجنس نفس حقكؽ األفراد األصمييف، كتعتبره عنصرا مندما سياسي، كالج
 عضكا في المجتمع رغـ أنو قد يحتفظ بخصكصياتو األصمية.

المؤسسية: فممارسة المكاطنة ليا أساسيات كمداخؿ البد منيا، مف أىميا الفكر  - 1 
كالكاجبات المؤسساتي، فيي تتشكؿ كتنمي مع مجتمع سياسي مؤسساتي يحتـر الحقكؽ 

في إطار القانكف، الذم ىك فرؽ أم اعتبار ميما كاف. كبالتالي المكاطنة ال تمارس في 
 مجتمع غير مؤسساتي أك إثني أك شمكلي.

الحقكؽ كالكاجبات: حيث تدفع ثقافة المكاطنة المكاطف لمقياـ بكاجبات مقابؿ استيفاء  -2 
ة كتقمد الكظائؼ العامة، كمف ثـ حقكقو دكف تميز أك تحيز بما فييا المشاركة السياسي

ال يمكف لمفرد المكاطف أف يتكاطأ عمى حجب حقكؽ الدكلة ألنيا في األصؿ حقكقا عامة. 
كفي المقابؿ ال يمكف لمدكلة أف تحجب عنو حقكقو ألنيا حقكؽ عينية، أصميا حقكؽ 

 لمدكلة ألنيا تشكؿ مدخال ليا إلى حقكقيا. 
المساكاة ىي دعامة أساسية لتفعيؿ القانكف كالدستكر: المساكاة بيف األفراد أماـ  - 4 

المكاطنة، كالمساكاة في ارتباطيا بمفيكـ المكاطنة تعني المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات 
بيف كافة المكاطنيف، كبيذا المعنى فإف المكاطنة المتساكية ىي المحدد الكحيد لمعالقات 

ينيـ كبيف الدكلة، كالمجتمع الذم يطبؽ االجتماعية بيف األفراد مع بعضيـ البعض أك ب
 قاعدة المساكاة بيف مكاطنيو يضمف فعالية المشاركة كاالستقرار االجتماعي.
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الشفافية كالديمقراطية: فالمكاطنة ال تتحقؽ عمى الكجو األكمؿ إال في إطار مف الشفافية  -ق
ضكح القكانيف ك كالديمقراطية كضمف عالقة سميمة بيف المكاطف كالدكلة، كاضحة بحكـ ك 

شفافيتيا، فالدكلة التي ال تقنف مرافقيا كال تمارس الشفافية مع مكاطنييا كال تتسـ 
 بالديمقراطية في نظاميا السياسي، فإنيا ال تحقؽ المكاطنة كال تضمف ممارستيا.

الحرية: إف المكاطنة في المجتمعات المتقدمة تتضح مف خالؿ الجماعات التي تستند  -4
القاتيا عمى الحرية كالتكافؽ كالرضا كالتعامؿ فيما بيف أفرادىا عمى أساس أعماليا كع

مف المشاركة الفاعمة. كتحرص المجتمعات المتقدمة عمى تكفير قدر مف الحرية ألفرادىا 
 بما يسمح إلشباع الحقكؽ كالكفاء بااللتزامات المجتمعية التي تتطمبيا أدكار المكاطنيف.

الفرص المتساكية أماـ المكاطنيف في المجاالت المتعددة  تكافؤ الفرص: إف تييئة -6
التعميمية كالعممية كالترفييية كالخدمية كغيرىا يزيد مف إمكانيات العطاء كالمشاركة بكؿ 

حركة التقدـ كالتطكر في  إخالص مف قبؿ المكاطنيف ، كيدفع ذلؾ إلى بذؿ الجيكد لدفع
 . المجتمع

 أٍنٔ٘ املْاطي٘

المكاطنة عصب الثقافة المدنية كتمثؿ ضمانةحقيقية لتحقيؽ المساكاة كنبذ كافة  تعد      
أشكاؿ التمييز، كما تغرس ركح االنتماء كالكالء كالفخر كاالعتزاز بالكطف كبذؿ الغالى كالنفيس 

 ألجمو.
ركيزة اساسية إلحداث تنمية شاممة داخؿ المجتمع مف خالؿ ما تحممو مف قيـ تمثؿ المكاطنة 

بية تحث االفراد عمى تبنييا، كما تعد سياجا كاقيا كدرعا حصينا لمكاجية التحديات إيجا
 كالمخاطر التى تكاجو المجتمع.

تحفظ لممكاطف حقكقو المختمفة كتكجب عميو كاجبات محددة تجاه دكلتو، بمعنى أنيا تحفظ  
ف كالدكلة في عمى الدكلة حقكقيا تجاه المكاطنيف، كتؤدم إلى الرفع مف الثقة لدل المكاط

تجاه أحدىما لخخر، بما يحقؽ لحمة النسيج االجتماعي لممجتمع، كيؤدم إلى شراكة في 
 تنمية المجتمع مف خالؿ المكاطف كالدكلة في نفس الكقت. 

تضمف المساكاة كالعدؿ في الحقكؽ بيف المكاطنيف في شغؿ الكظائؼ العامة في الدكلة، كفي 
تكزيع الثركات العامة، ككذلؾ في الكاجبات مف دفع الضرائب كالخدمة العسكرية كالمحافظة 
عمى الكطف كالدفاع عنو كالمشاركة في تحمؿ المسؤكليات مف جميع األفراد عمى قدـ 
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التنكع كالتعدد العقدم كالعرقي كالمغكم كاإليديكلكجي كالسياسي كالثقافي المساكاة. تعترؼ ب
كالطائفي كاالقتصادم كاالجتماعي، كتعمؿ عمى صكف ىذا التنكع كالتعدد كاحترامو مع تكفير 
قنكات لممشاركة كالتعاكف كالتكامؿ مف أجؿ إثراء المضاميف كالمفردات المدنية كالحضارية 

 لممكاطف كالكطف معا. 
تؤدم إلى بناء نظاـ سياسي مدني تعددم متنكع في العرؽ كالمؤسسات )األسرة، العائمة، 

 القبيمة، الحزب، النقابة(، كالثقافة كاإليديكلكجيا كالديف، مرتفع عف تعدديتو نحك تكامميا
بعضا مف  فإفكعمى الرغـ مف اىمية المكاطنة في ترسيخ دعائـ الدكلة المعاصرة،       

تى تتبعيا بعض الدكلة كانت سببا في عدـ بمكرة مفيـك المكاطنة كقد يرجع ذلؾ الممارسات ال
 (042، 8904الى:) صبرل بديع عبد المطمب، 

  اف المكاطنة في ىذه الدكؿ العتبارات استمرت ثقافة الدكلة االبكية بحيث تحكلت الى
 ما يمكف تسميتو بنمكذج الدكلة المشكىة لعدـ قدرتيا عمى طرؽ سبيؿ النضج
لظركؼ عدة منيا غياب تداكؿ السمطة كسيطرة البيركقراطية اضافة إلى االستناد الى 

 اليات القير المتنكعة
  خضكع بعض الدكؿ الى ما يمكف تسميتو بحالة القير بسبب النظاـ السياسى اك

 الظركؼ االقتصادية كالمعيشية
  نتماء مما يجعؿ كما إف غياب ثقافة  المكاطنة الصالحة تضعؼ مف عاطفة الكالء كاال

االفراد يشعركف بحالة مف االحباط كيثبط ذلؾ مف عزيمتيـ في النيكض بقدرات 
مجتمعيـ كيشيع بينيـ الظكاىر السمبية كاالنانية كتقديـ المصمحة الشخصية 

 (084، 8904كالنزعات الخاصة عمى المصمحة العامة)خالد صالح حنفى، 
 -  خالؿ إحدل الدراسات االكاديمية أفكبقكة مف كاف مف أبرز المعاني الحاضرة 

خطاب األغمبية العظمى مف الجامعات العربية باستثناءات قميمة التأكيد المستمر عمى 
جانب الكاجبات كالمسؤكليات المرتبطة بالمكاطنة مقارنة بجانب الحقكؽ كالذم ظير 
اـ باىتا إلى حد كبير، مما يشير إلى قضية ىامة كىي أنو مف الصعكبة افتراض قي

الجامعات ببناء ثقافة المكاطنة بالمعنى الشامؿ مف حيث األبعاد السياسية 
كاالقتصادية كاالجتماعية كما يرتبط بيا مف حقكؽ متعددة في ظؿ نظـ سياسية 
سمطكية مف ناحية، كفي إطار أف أغمبية الجامعات محؿ البحث جامعات مممككة 
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، ففي األغمب أف الدافع الرئيس لمدكلة مف ناحية أخرل، كحتى غير المممكؾ لمدكلة
)ىكيدا بالنسبة إليو ىك تحقيؽ الربح كضماف عالقة آمنة مع مؤسسات الدكلة. 

 (89، 8904عدلى، 
 -  نادرا ما تـ الربط بيف المكاطنة كالديمقراطية عمى الرغـ مف أف التطكر التاريخي الحقيقي

لممكاطنة ارتبط بشكؿ أساسي بالتطكر الديمقراطي؛ فالديمقراطية بجكىرىا كآلياتيا ىي الضامف 
األساسي لحماية حقكؽ المكاطنة. كلذلؾ غابت إلى حد كبير أفكار مثؿ التداكؿ السممي 

أك المحاسبة كالمساءلة كالشفافية كغيرىا مف أبعاد الحكـ الرشيد. كالحقيقة أف ىذه  لمسمطة
النكعية مف المفاىيـ لـ تظير إال لدل بعض الجامعات األجنبية في األقطار محؿ التحميؿ 
كتحديدا الجامعة األمريكية سكاء في القاىرة أك بيركت أك الككيت. يضاؼ إلى ذلؾ بعض 

لمغاية لمديمقراطية الجامعية كالتي مف خالليا ينتخب الطالب ممثمييـ اإلشارات القميمة 
 (29، 8904)ىكيدا عدلى، كيشكمكا اتحاداتيـ. . 

 : العنل التطْعٙ) االخنزاط اجملتنعٙ(ب

يعد العمؿ التطكعى أك االنحراط المجتمعى آلية مف اآلليات التى تسيـ في بناء         
المتقدـ كما أنيا كسيمة لنشر التكافؿ االجتماعى كالترابط بيف أفراد  اإلنسانيالمجتمع 

المجتمع، كما تعمؽ كتكطد أكاصر الصمة بيف  طبقات المجتمع، ك تخمؽ جكا مف مشاعر 
الدؼء االجتماعى كتذيب كثيرا مف األمراض االجتماعية المتعمقة بالتفاكت الطبقى، كما يحمؿ 

اجتماعية راقية تستيدؼ المشاركة في تقكية دعائـ  العمؿ التطكعى في مضمكنو رسالة
 المجتمع.

اـ باالنخراط المجتمعى فقد تـ االعالف عف العاـ العالمى مكمنذ بداية القرف الحالى ثمة اىت
( كقد اتجيت جيكد كثير مف الميتميف كالمعنيف باالىتماـ بمؤشر التطكع 8990لمتطكع )

 (002، 8992البشرية.) أمانى قنديؿ، بينو كبيف التنمية  ةإليجاد عالقة دال
يقدـ بصكرة فردية اك جماعية كينطمؽ مف  ارادلكيعرؼ العمؿ التطكعى بانو نشاط     

مسئكلية اخالقية كاجتماعية لمساعدة االخريف كخدمة كتنمية المجتمع دكف انتظار لعائد 
الشناكل، مد محمائدل كمف خالؿ مؤسسات غير حككمية كبصكرة مؤقتة أك مستمرة.) أحمد 

8909 ،08) 
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إمكانية حصكؿ  كىناؾ اختالفات ثقافية بيف بعض الدكؿ في العالـ في امريف أكليما:      
المتطكع عمى مقابؿ لكنو ال يتساكل مع قيمة الجيد كالكقت المبذكؿ، كىك ما ترفضو الثقافة 

مادل.ثانييما: انو ال العربية حيث اف المتطكع مف حيث المبدأ ال ينبغى اف يحصؿ عمى مقابؿ 
يكجد تكافؽ عالمى حكؿ التطابؽ بيف العطاء كالتطكع فاالكؿ تخصيص ماؿ اك التبرع بماؿ، 

 (002، 8992بينما الثانى تخصيص كقت كجيد كليس بالضركرة ماؿ.) أمانى قنديؿ، 
بأنيا "مجمكعة مف القيـ كاالتجاىات كالعادات فتعرؼ ثقافة العمؿ التطكعي أما         

الممارسات التي تحض عمى المباردة لممشاركة في العمؿ الخيرم كاالجتماعي لمساعدة ك 
 (.2۱، 1۰2۰الشناكم،  محمد اآلخريف طكاعية مف غير إلزاـ". )أحمد

ثقافة العمؿ التطكعي لتشمؿ كؿ المعمكمات كالمعارؼ عف العمؿ التطكعي ، كالميارات  كتمتد
أداء عممو بنجاح، باإلضافة إلى القيـ كاالتجاىات  التي يحتاجيا المتطكع كالتي تعينو عمى

كالدكافع اإليجابية التي تدفع المتطكع لمقياـ بعممو طكاعية دكف إجبار أك إلزاـ. العكامؿ 
 (8904)خديجة عبد العزيز عمى،المؤثرة في ثقافة العمؿ التطكعي

قديـ المساعدة كيالحظ أف االنخراط المجتمعى عممية ذاتية تنطمؽ مف رغبة حقيقية فى ت
دكف كتنمية مستكل معيشة اآلخريف لألفراد كالمجتمع كالمساىمة فى حؿ بعض المشكالت 

تكقع لعائد مادل مقابؿ ىذا الجيد أك الكقت،لذا يمثؿ االنخراط المجتمعى ركيزة أساسية فى 
كاألنانية الثقافة المدنية كما يعبر عف نضج فى بنية الشخصية اإلنسانية كتحررىا مف األثرة 

 .كانطالقيا نحك التضحية كالبذؿ كاإليثار ككميا سمات مرغكبة فى المكاطف المدنى
تكجيا إنسانيا أك رغبة فطرية جبؿ اهلل عمييا االنساف كىى كغيرىا  يمثؿ االنخراط المجتمعى
    . كال يمكف قصره عمى الكازع الدينى اك الطبقة االجتماعية.تحتاج إلى تعيد كتنمية

 اف٘ العنل التطْعٕ:أسص ثك

كفاء تتمثؿ أىـ األسس التي تميز ثقافة العمؿ التطكعي في العناصر التالية : )
 (.229-289، 8908، حسف مرسى

أف تنطمؽ ثقافة العمؿ التطكعي مف المصادر الدينية كاألخالقية كالفمسفية، حيث  -0
أف الديف أدم كما زاؿ يؤدم دكرة أساسية في تحفيز العمؿ الخيرم كالتطكعي، 
فاإلسالـ حث عمى العطاء كالتطكع كالمساعدة لمغير مف خالؿ الزكاة كالصدقة التي 
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مى مساعدة اآلخريف بالماؿ كالجيد ككافة كرد ذكرىا في القرآف الكريـ، لمحث ع
 صكر الدعـ التي تسمى بفمسفة التكافؿ االجتماعي.

أف تنطمؽ ثقافة العمؿ التطكعي مف عقد اجتماعي كتشريعي ينظـ العمؿ  -1 
التطكعي، كتقنينو بشكؿ رسمي في إطار مسايرة التطكرات العالمية كالتشريعات 

عي كاالجتماعي، كتدعيمو كاالىتماـ بالسياؽ الدكلية التي تحافظ عمى العمؿ التطك 
الشامؿ لمحقكؽ كالحريات التي تعكس تنظيـ العمؿ األىمي كتكافر إطار تشريعي 
سميـ يؤىؿ لتأسيس منظمات أىمية متطكرة كتتكجو نحك احتياجات حقيقية 

 لممجتمع.
كامؿ يجب تعميؽ قيـ أساسية لتعزيز ثقافة العمؿ التطكعي مثؿ قيـ التضامف كالت -2

كالتكافؿ االجتماعي كالتسامح مع اآلخريف كتدعيـ قيـ اإليثار كالمكاطنة كاإلخاء 
كالمساكاة كالعدؿ كبركز أىمية قيـ القدكة اإليجابية في التفكير كالتصرؼ كالسمكؾ 

 اليكمي.
يجب تنقية ثقافة العمؿ التطكعي مف قيـ التحيز كالعصبية كالشكمية كالمصالح  -4

ة كقيـ استغالؿ اآلخريف كتطكير قيـ التراث اإليجابية التي تعمي مف الفردية كاألناني
شأف التعاكف كالتكافؿ كالتضامف النابعة مف تراثنا الثقافي في العمؿ الخيرم 
كاستحداث نسؽ عصرم لثقافة العمؿ التطكعي التي تؤكد أىمية الشراكة في 

 عممية التنمية.
حاكلة إشباع الحاجات األساسية يجب أف تنطمؽ ثقافة العمؿ التطكعي مف م -

لمميمشيف كالفقراء كاتباع األساليب التي تساعد عمى إدماجيـ في حركة المجتمع، 
كذلؾ في إطار تنكع أنماط المنظمات األىمية بحسب االحتياجات التي يحتاجيا 
البشر، فيناؾ المنظمات الرعائية التي تقدـ الخدمات التعاكنية كالصحية كالثقافية، 

عيات األىمية التنمكية التي تسعى إلى تحكيؿ البشر إلى منتجيف مف خالؿ كالجم
صيغة المشركعات الصغيرة، إضافة إلى المنظمات الدفاعية، كىي التي يدخؿ في 
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نطاقيا جممة منظمات حقكؽ اإلنساف بأنكاعيا المختمفة ثـ الجمعيات الثقافية 
 ا أك تحقيؽ أىدافيا.كالعممية التي تنشأ إلشباع الحاجات الخاصة بأعضائي

 جْاىب ثكاف٘ العنل التطْعٙ:

عممية تدعيـ ثقافة العمؿ التطكعي لدل طالب التعميـ الجامعي البد أف تيتـ بثالثة  إف
جكانب أساسية كتعمؿ عمى تنميتيا لدل الطالب بشكؿ متكامؿ كمتكازف في آف كاحد 

  (8904) خديجة عبد العزيز عمى،كىي ما يمي:
 رفية لثقافة العمؿ التطكعي :الجكانب المع -ا

كفييا يجب إمداد الطالب بكؿ المعمكمات كالمعارؼ عف مفيـك العمؿ التطكعي كأىميتو 
كفكائده لمفرد كالمجتمع كأىـ مؤسساتو في المجتمع كأىدافيا كأنشطتيا كأىـ المشكالت 

العمؿ  التي يمكف أف يحميا في المجتمع كأىـ القكانيف كالتشريعات المنظمة لو، كآلية
 بو.
 الجكانب الميارية لثقافة العمؿ التطكعي: - 1

حيث إف المتطكع يجب أف تككف لديو مجمكعة مف الميارات منيا القيادة كالقدرة عمى 
حؿ المشكالت ك القدرة عمى العمؿ ضمف فريؽ في العمؿ التطكعي كىذه الميارات يجب 

 تطكعي الذم يتـ العمؿ بو.أف يتـ تدريب الطالب عمييا بما يتفؽ مع مجاؿ العمؿ ال
 الجكانب القيمية لثقافة العمؿ التطكعي - 2 

حيث تقـك ثقافة العمؿ التطكعي عمى مجمكعة مف القيـ منيا التعاكف كالعطاء كاإليثار 
كالتكافؿ االجتماعي كاإلخاء كالمساكاة كالتسامح مع اآلخريف، كالتكامؿ كالتضامف 

الداعمة لمعمؿ التطكعي كتمؾ القيـ يجب إكسابيا االجتماعي، كالعدؿ كغيرىا مف القيـ 
 لمطالب بكؿ األساليب الممكنة كذلؾ مف خالؿ مككنات التعميـ الجامعي المختمفة.

 أٍنٔ٘ االخنزاط اجملتنعٙ:

 يمى:تتمثؿ أىمية االنخراط المجتمعى فيما 
  يعد االنخراط المجتمعى آلية جيدة كميمة لممساىمة فى تطكير المجتمع كحؿ

 مشكالتو، كما إنو يسيـ فى تعزيز كتنمية اليكية كاالرتباط المجتمعى.
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  يحقؽ االنخراط المجتمعى مزيدا مف التماسؾ بيف طبقات المجتمع، إذ اف انخراط
كرغبة كدراية كاحساسا كتعاطفا  مااالغنياء فى االعماؿ التطكعية يجعميـ اكثر الما

 فى تحسيف أكضاع الفقراء كالميمشيف.
 عماؿ التطكعية االعباء عف كاىؿ الدكلة، فنتيجة لالزمات االقتصادية التى تخفؼ األ

تمر بيا بعض الدكؿ أصبحت غير قادرة عمى االنفاؽ بسخاء عمى كؿ مؤسساتيا 
 كمف ثـ فيى بحاجة الى مف يساندىا اك يعينيا.

  يمثؿ التطكع تعبيرا صادقا عف قدرة االفراد عمى التعاكف كالتشارؾ خارج أطر
باطات التقميدية كيعبر بكالء الفرد مف الكحدات االجتماعية الضيقة كاالسرة االرت

كالعشيرة كالقبيمة كالطائفة الدينية الى دائرة أكسع مف االنتماء لمبنية 
 (.94، 8996االجتماعية)عثماف بف صالح العامر،

  تسيـ فى نشر كثير مف القيـ الميمة لمثقافة المدنية كالتى تعد ركيزة لمفضائؿ
، مما يعد مقياسا ميما المدنية كااليجابية كالتكافؿ كاالخاء كالتعاكف كالعيش المشترؾ

 كحقيقى لمستكل نضج المكاطنة.

 ثكاف٘ العنل التطْعٕ يف االجتاٍات العاملٔ٘:

في بناء  تيتـ الدكؿ المتقدمة بنشر ثقافة العمؿ التطكعي اإلدراكيا العميؽ بأىميتو         
ثبات الذات، كتنطمؽ في ذلؾ مف العالقات االجتماع ية كالركابط الكثيقة كتعزيز االنتماء كا 
تقـك عمييا تمؾ الثقافات، كفي الثقافة الغربية يكجد عدد مف االتجاىات  الفمسفات التي

التطكع كمنيا تنطمؽ دراساتيـ كأبحاثيـ حكؿ ىذا  النظرية النفسية كاالجتماعية تفسر عممية
كاألطر كالنظريات التي قامت  ىنا مجمكعة مف أىـ تمؾ االتجاىاتالمكضكع كغيره، كسنكرد 
، 8904، ، عكاطؼ بنت يحيى الحازمى) محمد بف عبد اهلل الحازمىعمييا ثقافة تمؾ الدكلة

 ( 449 – 444، 8904(،)عبد الرازؽ شاكر مراس، 244 – 244
ليات( الدفاعية الرؤية الفركيدية ترل أف المساعدة التطكعية ىي نكع مف الحيؿ )اآل -0

نتيجة لشعكر الفرد بالذنب، كقد تككف شكال مف االستسالـ لمقكل المجتمعية. كلذا ال يؤمف 
فركيد بكجكد اإليثار الخالص لدل الناس، بؿ يرل أنيـ أنانيكف كيسعكف لمصالحيـ الذاتية 

  ة.فكعكف إما بالجنس أك بالعدكانيفقط، كأف الناس عندما يعاممكف بعضيـ البعض فيـ مد
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الرؤية اإلريكسكنية لمتطكع التي ترل أف العمؿ التطكعي كسيمة ميمة لتنمية اليكية لدل  -8
الميمة األساسية  تالمراحؿ الثماف التي كضعيا أريكسكف لمتنمية البشرية، قد جعمفالفرد، 

تأسيس كبناء ىكية المراىقيف. كأف اليكية تبني مف خالؿ حكار ثابت بيف السياؽ االجتماعي 
 .لتنمية الفرديةكا
الرؤية المعرفية السمككية التي ترل أف الطبيعة اإلنسانية لدل السمككية ليست أنانية كال  -2

لذا فنظرية التعمـ االجتماعي التابعة ليذه الرؤية تؤكد عمى ،ىي طبيعية إيثارية )تؤثر الغير( 
العائمة، الزمالء كأفراد أف الفرد يمارس العمؿ التطكعي ألنو يقتدم بنماذج كقدكات تحتذل مثؿ 

 أف تعزيز الكالديف يفضي إلى تحفيز أكالدىـ لمعمؿ التطكعي.  فقد بيف فميتشر كزمالؤه
الرؤية اإلنسانية لركجر كماسمك كفقا ليا فإف ممارسة السمكؾ التطكعي تعد إشارة لتطكر  -4

تطكير جميع أك نمك إنساني أفضؿ. فيك يعتقد بأف اإلنساف كائف عضكم لديو ميؿ أساسي ل
 .قدراتو ليصبح قادرا عمى أداء كظائفو بشكؿ كامؿ 

نظرية التفاعؿ االجتماعي التي أكلت نشر ثقافة العمؿ التطكعي أىمية كبيرة، حيث تركز  -4
عمى دراسة التفاعالت االجتماعية بيف األفراد مشيرة إلى العمؿ التطكعي في جكىرة بأنو شكؿ 

غير المباشر، كقد أكد ذلؾ "دكر كايـ" في "نظرية االنتحار" مف أشكاؿ التفاعؿ المباشر أك 
التماسؾ االجتماعي، كأشار إلى أف الركابط  حيث أكد عمى أىمية العمؿ التطكعي في تعزيز

كاألكاصر االجتماعية لمجماعات الكسيطة، مثؿ األسرة، القرية ، الجماعة الدينية أك السياسية 
التماسؾ  ا أشار "دكر كايـ" إلى أنو كمما زادت قكة درجةتخمؽ الشعكر باالنتماء كتعززه، كم

 االجتماعي داخؿ الجماعات الكسيطة ارتفعت درجة االتفاؽ الجمعي لممجتمع.
نظرية العدالة االجتماعية التي يرل "جكف راؤكلس " أف العدالة االجتماعية تقكـ عمى  -6

تنظر إلى العمؿ التطكعي أف لو أساسي ىك المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات الحقيقية ف مبدأ
دكرا في عممية المكازنة بيف حقكؽ األفراد كالجماعات، كىذا يترؾ مجاال لمعدالة االجتماعية، 

 كيستخدـ العمؿ التطكعي كسيمة لتحقيؽ اليدؼ
تنمية الشخصية كتيئية المجتمع لمثقافة كعمى الرغـ مف أىمية االنخراط المجتمعى فى       

تقكد إلى تدني ثقافة العمؿ التطكعي فى هناك أسبابا ركح الديمقراطية، فإف المدنية كاشاعة 
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) عثماف بف صالح العالـ العربى، كترجع إلى مجمكعة مف العكامؿ ىي ما يمي:
 (098 -090، 8999العامر،

إشكالية التسيس : تعاني ثقافة المجتمع التطكعي ضمنا ما تعانيو الثقافة بشكؿ عاـ  - 0 
مف عممية التسيس، إذ تحرص السمطات الحاكمة إلى تسخير أنماط الخطاب الثقافي 
لخدمة سياستيا، كبالتالي تدمج ثقافة العمؿ التطكعي ضمف ثقافة الييمنة التي 

عادة ىيكمة تفرضيا الحككمات عمى البني المؤ  سسة لألعماؿ التطكعية مف تفكيؾ كا 
 كفؽ نظرة الحككمة.

اختالؼ األكلكيات: أدت مشكمة التسيس إلى اختالؿ أكلكيات ثقافة العمؿ التطكعي مف  - 1 
جية كمف جية أخرم بسبب تكجيو العديد مف فعاليات العمؿ التطكعي في مكاجية 

 الدكلة كالسعي لتحرير ثقافة العمؿ التطكعي مف ىيمنة الدكلة أك لألمريف معا.
تو في ميداف التطكع: عدـ قدرة قيادات العمؿ التطكعي جمكد الخطاب الفكرم كتقميدي - 2 

عمى إنتاج خطاب ثقافي يتسـ بالفاعمية كالتجديد كالتجاكب مع متغيرات الكاقع ، بؿ 
بالعكس اتسـ بالجمكد كالتقميد لدل معظـ تمؾ القيادات مما أدل لضعؼ ثقافة العمؿ 

 التطكعي بالمجتمع.
عمؿ التطكعي في المجتمع العربي في قسميا المكركث ازدكاج المرجعية: تستند ثقافة ال - 4

إلى المرجعية الدينية كتستند في قسميا الكافد إلى المرجعية الكضعية العممانية كيسفر 
عف ذلؾ ازدكاجية معرفية في ىذا الميداف مما ينتج عنو تناقضات كانقسامات داخؿ 

أثار سمبية عمى ثقافة خطاب ثقافة العمؿ التطكعي بالمجتمع كيعكد ىذا االنقساـ ب
 العمؿ التطكعي بالمجتمع.

) أمانى كقد رصدت الجيكد المبذكلة في مجاؿ التطكع عددا مف الحقائؽ مف أبرزىا:
 (.002، 8992قنديؿ، 
  اف البالد التى تحتؿ المقدمة في تقارير التنمية البشرية ىى ذاتيا التى يتحقؽ فييا

 الكاليات المتحدة( –سكيد ال –ىكلندا  –أعمى معدالت التطكع ) كندا 
  ،اف ىناؾ عالقة بيف االنتماء كالمكاطنة مف جانب كبيف التطكع مف جانب اخر

 فاالكؿ يقكد الثانى كالتطكع يدعـ االنتماء كالمكاطنة.
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  ىناؾ عالقة بيف المساحة الديمقراطية المتاحة لمشاركة المكاطنيف كبيف العمؿ
 .كالتطكعالتطكعى كعالقة بيف التنشئة السياسية 

  أف الطالب الذيف شارككا فى اعماؿ تطكعية غير مرتبطة بالتكميفات التعميمية ازدادت
 .(Bish, Gregory,2017)لدييـ القيـ المدنية مقارنة بأقرانيـ الذيف لـ يشارككا

كجدير بالقكؿ إف الطريؽ إلى الثقافة المدنية  ال يمكف أف يتاتى بمجرد كضع الطالب فى 
ة العمؿ التطكعى دكف أف يككف ىناؾ استثارة فكرية كعصؼ ذىنى ليـ الميداف لممارس

كى يفكركا بطريقة مدنية تمكنيـ مف كشؼ التقصير فى حؽ الشعب كالمسببات الحقيقة 
كذلؾ كشؼ االنجازات الكىمية التى تبثيا األنظمة عبر ،  التى يعانى منيا لممشكالت

اجيزنيا االعالمية لخداع البسطاء كتزييؼ كعييـ ،كذلؾ مف خالؿ معايشة الكاقع 
 كاالنخراط فيو. 

 ثالجا: حكْم اإلىشاٌ

حقػػػكؽ االنسػػػاف مكضػػػكعا مشػػػتركا بػػػيف أكثػػػر مػػػف فػػػرع مػػػف فػػػركع العمػػػـك تمثػػػؿ    
يتـ النظر الػى الجػزء االكبػر مػف القػرف ك القانكنية كالعمـك السياسية.االجتماعية ال سيما العمـك 

العشريف عمى أنو عصر حقكؽ االنساف كلػـ يشػيد ال قػرف سػابؽ فػي التػاريخ االنسػانى مثػؿ 
 (49، 8904ىذه الكفرة مف الفاظ  حقكؽ االنساف عمى المستكل العالمى)أكبندرا باكسى، 

بالنشػػػأة التاريخيػػػة كالجػػػذكر الفمسػػػفية لمفيػػػـك حقػػػكؽ تشػػػيد االدبيػػػات المتعمقػػػة ك      
االنساف تباينػا كاسػعا بػيف اتجػاىيف االكؿ يػربط ظيػكر المفيػـك بػالتغييرات الثقافيػة كالسياسػية 
كاالقتصػػادية التػػى شػػيدتيا أكربػػا كالكاليػػات المتحػػدة كيصػػؿ ىػػذا االتجػػاه الػػى تاكيػػد االصػػكؿ 

مع االعتراؼ باف المفيػـك المعاصػر لحقػكؽ االنسػاف  كاالتجاه الثانى يرل أنو، الغربية لممفيـك
يجد أصكلو المباشرة في التاريخ الغربى اال انو يػرل الجػذكر االكلػى لممفيػـك عرفتيػا االنسػانية 

كف يرجػػع مبػػؿ اف الػبعض يػرل اف مفيػػـك حقػكؽ االنسػػاف كمضػ كالحضػارات. الثقافػػاتفػي كػؿ 
ف كمفيػػـك الحػػؽ كىػػك كقػػت ال يمكػػف الػػى ذلػػؾ الكقػػت الػػذل ظيػػر فيػػو كػػؿ مػػف مفيػػـك االنسػػا

 (009، 8992تحديده كال يمكف تخميف بداية لو. .)أمانى قنديؿ، 
كقد بدأ تقنيف حقكؽ االنساف في العصر الحديث بميثاؽ االمـ المتحدة الصادر  في 

ـ الذل تضمنت ديباجتو سبع مكاد فيو التاكيد عمى احتراـ حقكؽ االنساف 0944عاـ 
صدر االعالف اعالمى لحقكؽ االنساف كيتألؼ مف  0944كفى عاـ ، اكتعزيزىا لمناس جميع
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(، كالحقكؽ 80 – 2الديباجة كثالثيف مادة تحدد حقكؽ االنساف كحرياتو االساسية ) المكاد 
انبثؽ عف االعالف العالمى  0966في عاـ ك (.84 – 88االقتصادية كاالجتماعية) المكاد 

مدنية كالسياسية كالعيد الدكلى لمحقكؽ االجتماعية لحقكؽ االنساف العيد الدكلى لمحقكؽ ال
 .0946كاالقتصادية كاصبح العيداف مكضع التنفيذ منذ عاـ 

لقد أضحى احتراـ الدكلة لمحقكؽ كالحريات االساسية لممكاطنيف كالجماعات أحد معايير 
المتحدة  تقييـ سمكؾ كسياسات ىذه الدكلة كتكجياتيا حيث تربط دكؿ أكربا الغربية كالكاليات

ما بيف المساعدات التى تقدميا الى الدكؿ النامية كما بيف تحقؽ مجمكعة مف المعايير مف 
 (.080، 8992، إيماف حسفبينيا مدل احتراـ حقكؽ االنساف.)

كتعرؼ حقكؽ اإلنساف بانيا الحقكؽ التى يكتسبيا االنساف لمجرد ككنو إنسانا، كىى 
حصؿ عمييا االنساف أك تمنح لو العتبارات أخرل) تختمؼ عف كؿ الحقكؽ االخرل التى قد ي

 (.2، 8909عبد الفتاح ماضى، 
كتعنى حقكؽ االنساف تمؾ الحقكؽ التى تؤكؿ الى الفرد ألنو بشر ال حقكقو كانساف 
كىذه الحقكؽ يمـز تكافرىا عمى أسس اخالقية لكؿ البشر كدكنما تمييز فيما بينيـ عمى أساس 

اك المكف اك العقيدة اك المغة اك الديف اك الثركة اك الرأم العنصر اك الجنس اك المغة 
السياسى كذلؾ عمى قدـ المساكاة بيف البشر جميعا كدكف اف يككف الل منيـ اف يتنازؿ 

 (009، 8992عنيا .)أمانى قنديؿ، 
كتعرؼ ثقافة حقكؽ االنساف بانيا مجمكعة القيـ كالبنى الذىنية كالسمككية كالتراث 

اليد كاالعراؼ التى تنسجـ مع مبادلء حقكؽ االنساف ككسائؿ التنشئة التى تنقؿ الثقافى كالتق
 (.24، 8994ىذه الثقافة) كالء البحيرل ، 

( بأنيا جيد لمتعميـ كالتعمـ يرمى إلى إرساء ثقافة 8908كما تعرفيا األمـ المتحدة )
األساسية، كتنمية  عالمية فى مجاؿ حقكؽ اإلنساف بما يعزز احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات

حساسو بكرامتو تنمية كاممة، كتمكيف جميع الناس مف المشاركة بفاعمية  شخصية االنساف كا 
 فى اقامة مجتمع حر كديمقراطى يسكده القانكف.

كما يجب التاكيد اف العالـ المتقدـ اآلف يتجاكز المفاىيـ القديمة كالتقميدية المتعمقة 
شبكة مفاىيمية مشتقة كمتسقة مع معطيات الثركات بحقكؽ االنساف لينطمؽ كبقكة نحك 
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اليائمة التى تكتنؼ العالـ سكاء كانت معرفية أك تكنكلكجية أك ما احرزه مف تقدـ ىائؿ فى 
إذ الحديث يدكر حكؿ حؽ اإلنساف فى صيانة حياتو الخاصة كالحؽ فى "مجاؿ الديمقراطية،

) السيد يسيف، "تكفير ديمقراطية اإلعالـالمعرفة، كحؽ استخداـ المعمكمات، كحؽ المكاطف فى 
 (.86، 8992أمانى قنديؿ، 

 خصاٜص حكْم اإلىشاٌ

) إيماف عبد الفتاح محمد، أسماء عبد تتميز حقكؽ اإلنساف بعدد مف الخصائص أىميا:
  (.449، 8904الفتاح نصر، 

متع أنيا حقكؽ عالمية شاممة تطبؽ بشكؿ متساك في كؿ زماف كمكاف، كلكؿ فرد حؽ الت -
الحقكؽ دكف أم تمييز بسبب العرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك  بيذه

 أك االنتماء الكطني أك االجتماعي أك ألم سبب آخر. الرأم السياسي
أنيا حقكؽ ال يمكف انتزاعيا مف أم فرد أك حرمانو منيا، فميس مف حؽ أحد أف يحـر  - 

 حقكقو، فحقكؽ اإلنساف ثابتة غير قابمة لالنتزاع.  فرد مف
 أنيا مرتبطة ببعضيا البعض ارتباطا جكىريا كمترابطة كمتكاممة كال يمكف تجزئتيا.  -
  .أنيا ممزمة لمدكؿ كالحككمات، ك يطبؽ عمى مف يخالفيا جزاءات دكلية -
 مكف تعميقيا أحيانا لفترةأنيا ال يمكف فقدانيا ألنيا مرتبطة بالكجكد البشرم نفسو، لكف ي -

 محددة لظركؼ أك اضطرابات سياسية.
حقكؽ اإلنساف ال تكتسب كال تشترل كال تكرث، فيي ممؾ لمناس ألنيـ بشر كمتأصمة في  - 

إنساف، كما أف حقكؽ اإلنساف متطكرة كمتجددة لتكاكب كؿ تطكرات العصر في جميع  كؿ
ضايا مثؿ قضايا الديمقراطية كالتنمية مناحي الحياة. أنيا شمكلية تتضمف عديد مف الق

 الطفؿ كحقكؽ الالجئيف كاألقميات كالميمشيف كالفقراء.. الخ كحقكؽ المرأة كحقكؽ

 اٍنٔ٘ ثكاف٘ حكْم اإلىشاٌ 

 (:11 - 29، 1۰21)األمـ المتحدة، :تتمثؿ أىمية حقكؽ اإلنساف فيما يمى    
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لتمكيف الناس مف االلماـ بالمعارؼ االساسية  اعام امشركعتمثؿ ثقافة حقكؽ االنساف -
الالزمة لتحررىـ مف كافة صكر القمع كاالضطياد كغرس الشعكر بالمسؤلية تجاه حقكؽ 

 .االفراد كالمصالح العامة
تنمية الشخصية اإلنسانية كازدىارىا بأبعادىا الكجدانية كالفكرية كاالجتماعية تسيـ فى  - 

 حرية كالمساكاة كالعدؿ االجتماعي كالممارسة الديمقراطية.إحساسيا بالكرامة كال كتجذير
مبادئ  يـ بما يساعد عمى تمكينيـ مف تحكيؿقحقك ب –نساء كرجاال  -كعي الناس  تعزز- 

عمى  حقكؽ اإلنساف إلى حقيقة اجتماعية كاقتصادية كثقافية كسياسية كرفع قدرتيـ
 المستكيات.الدفاع عنيا كصيانتيا كالنيكض بيا عمى جميع 

أكاصر الصداقة كالتضامف بيف الشعكب كتعزيز احتراـ حقكؽ اآلخريف،كصيانة  تكطد - 
غناء ثقافة  التعدد كالتنكع الثقافي كازدىار الثقافات القكمية لكؿ الجماعات كالشعكب، كا 

كمناىضة التعصب  الحكار كالتسامح المتبادؿ كنبذ العنؼ كاإلرىاب، كتعزيز الالعنؼ
كساب جمي  ع الناس مناعة قكية ضد خطاب الكراىية. كا 

الحؽ في تقرير  تعزيز ثقافة السالـ القائـ عمى العدؿ كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كعمى رأسيا -
كمؤسسات المجتمع  المصير كالحؽ في مقاكمة االحتالؿ كدمقرطة العالقات الدكلية

 .ث تعكس المصالح المشتركة لمبشريةالدكلي، حي
كالتفاىـ كالتعاكف كالتسامح كالمساكاة كالصداقة بيف جميع األمـ  تدعيـ قيـ السالـ -

 تعزيز التنكع الثقافي كاحتراـ اآلخر كنبذ العنؼ كمناىضة التعصب. ،كاألقميات كالشعكب
 تمكيف أفراد المجتمع مف المشاركة بفاعمية في إقامة مجتمع ديمقراطي حر يسكده العدؿ - 

 لمستدامة كتحقيؽ العدالة االجتماعية.تشجيع عممية التنمية اك كالقانكف.
 إرساء بيئات تعميـ كتعمـ تشجع عمى التمتع بحقكؽ اإلنساف كتنمية شخصية األفراد بشكؿ - 

 متكامؿ. 
 حكْم اإلىشاٌ تصئف

ىذه التصنيفات تصنيؼ يعتمد كمف أبرز تعددت المقترحات لتصنيؼ حقكؽ اإلنساف(،     
 -26، 8994)كالء البحيرل، إلى ثالثة أجياؿ: عمى معيار زمني يقسـ حقكؽ اإلنساف

 (049، 8904) كماؿ نجيب، ىبة صابر، (،24
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لقد قاـ ىذا الجيؿ عمى  .) الحريات العامة(جيؿ أكؿ يتمثؿ في الحقكؽ المدنية السياسية .0
اعتبار أف اإلنساف فرد يتمتع بصفتو تمؾ بحقكؽ طبيعية سابقة لمكيانات االجتماعية، 
حيث برز ىذا الجيؿ إثر التحكالت السياسية كالفكرية التي عرفتيا أكركبا كأميركا كالتي 

عالف حقكؽ 2۲۲9آلت إلى إصدار كثيقة استقالؿ المستعمرات األميركية سنة  ـ كا 
ـ، كاإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف عاـ 2۲۷9نساف كالمكاطف الفرنسي سنة اإل 

 ـ(.0966ـ، كميثاؽ األمـ المتحدة الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عاـ 0942
يشمؿ الحقكؽ المدنية كالسياسية عمى غرار الحؽ في حرية التعبير كحرية التجمع 

ة في حياة المجتمع السياسية كما إلى ذلؾ. كالحؽ في الحياة كالمحاكمة العادلة كالمشارك
كيتـ عادة التطرؽ إلى ىذه القضايا كغيرىا مف القضايا( في مجاؿ التعميـ األكاديمي مف 
خالؿ المكاطنة كالتربية المدنية كالسياسية كالتربية عمى مبادلء الديمقراطية أك تعميـ 

 القانكف.
جاء  .) العدالة كالمساكاة(ية كالثقافيةجيؿ ثاف يتمثؿ في الحقكؽ االقتصادية كاالجتماع .8

مصدر ىذا الجيؿ مف التبعات االجتماعية كاآلثار الفكرية التي نتجت عف الثكرة 
الصناعية، كالتي ثبت أف اإلنساف طرؼ في الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، 

حقكؽ بعد أف يطالب الدكلة بتحقيؽ ىذه الحقكؽ، حيث برزت ىذه ال -اإلنساف  -كلو 
الحرب العالمية الثانية". كتركز ىذه الحقكؽ عمى ضركرة بذؿ الجيد لتخميص اإلنساف 

كتشمؿ الحؽ في مستكل عيش مالئـ ما يعانيو مف أحكاؿ صعبة اقتصادية كاجتماعية(.م
كالحؽ في العمؿ كاالنضماـ إلى نقابات مينية كالحؽ في الصحة كالتربية. غير أف قطاع 

البا ما يتجاىؿ ىذه الحقكؽ. مثال، نادرا ما يعالج منيج تعميـ مادة التعميـ الرسمي غ
مع أنيا ضركرية كميمة. كتتـ معالجة ىذه القضايا أحيانة  -االقتصاد ىذه القضايا 

بكاسطة "منيج خفي" تطبقو المدارس أك المجمكعات الشبابية مف خالؿ معظـ النشاطات 
غير أف اإلقرار بمدل أىمية الجيؿ الثاني مف الجامعية أك التربية االجتماعية كالصحية. 

الحقكؽ بالنسبة إلى المكاطنة يزداد مع تساكم أىميتو مع أىمية الجيؿ األكؿ مف 
 الحقكؽ المعركفة تقميديا.

اإلنساني  . جيؿ ثالث يعرؼ بحقكؽ التضامف اإلنساني، حيث السمـ كالتنمية كاإلرث2 
المشترؾ، كحؽ األجياؿ المقبمة في بيئة نظيفة كمحيط سميـ(. كتسمى ىذه الطائفة مف 
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الحقكؽ بالجيؿ الثالث لحقكؽ اإلنساف، كالذم يؤكد عمى بعد جديد فييا كىك ضركرة 
التضامف بيف البشرية جمعاء، مف أجؿ مكاجية التحديات التي تعترض الجنس البشرم 

حؽ الشعكب  -البقاء .ك تشمؿ الحقكؽ الجماعية ما يمي: أحتى تضمف لو مزيدا مف 
لمسيطرة  في تقرير المصير، كيشمؿ: عدـ شرعية إخضاع أم شعب مف الشعكب

األجنبية، كحؽ كؿ شعب في أف يختار النظاـ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي الذم 
يطرة يعيش في ظمو، كحؽ كؿ شعب أف يختار حکكمتو، كحؽ كؿ شعب أف يمارس الس

حقكؽ  -بالشركط التي يرتضييا. ب  عمى مكارده االقتصادية كمصادر الطبيعة كثركاتيا
بالثقافة الخاصة  األقميات بحيث تشمؿ: حؽ األقميات في البقاء، كالحؽ في كفالة التمتع

 -حقكؽ الجماعات الضعيفة كالمستضعفة كتشمؿ:  -كالمغة األصيمة كتطكيرىا. ج 
 حقكؽ المعاقيف. -طفاؿ حقكؽ األ -حقكؽ المرأة 

 جْاىب ثكاف٘ حكْم اإلىشاٌ:
ترتكز ثقافة حقكؽ االنساف عمى عدة جكانب تسعى لتنمية المعارؼ كالميارات كتعزيز 
السمكؾ كالقيـ كالفضائؿ مف اجؿ النيكض بحكقك االنساف كصيانة الكرامة االنسانية كالتمتع 

 بمجتمع إنسانى ديمقراطى حر، كتشمؿ ىذه الجكانب:
 مجاؿ المعرفة بحقكؽ اإلنساف: - 

 كالمعمكمات المتعمقة بمبادلء كقكانيف كمكاثيؽ حقكؽ االنساف المعارؼ كتتمثؿ فى 
حماية حقكقيـ الشخصية كاحتراـ حقكؽ اآلخريف، معرفة كفيـ ك التي تساعد األفراد عمى 

دراؾ خطكرة االنتياكات التي تتعرض  بتقسيماتاإللماـ كذلؾ ك  حقكؽ اإلنساف كخصائصيا كا 
 ليا، كمف ثـ معرفة آليات ضبطيا. 

دراؾ خطكرة االنتياكات التي تتعرض ليا حقكؽ اإلنساف، كذلؾ مف الميـ   إذ إنومعرفة كا 
االىتماـ المتزايد الذم أصبحت تالقيو حقكؽ اإلنساف سكاء عمى المستكل  عمى الرغـ مف

أك المستكل الداخمي لمدكؿ، فإف انتياؾ حقكؽ اإلنساف ما يزاؿ قائمة في شتى بقاع الدكلي 
العالـ، كمف اخطر أنكاع ىذا االنتياؾ انتياؾ حؽ اإلنساف في الحياة، كانتياؾ حقو في 
خضاعو لحاالت االختفاء القسرم، كاالنتياكات التي تدخؿ في إطار أشكاؿ التعصب  الحرية كا 

عمى أساس الديف أك المعتقد، كانتياؾ حقكؽ الطفؿ في الحياة كحقكؽ كالتمييز القائميف 
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) صابر بف عكض جيدكرل، المرأة، باإلضافة إلى انتياكات الحؽ في حرية الرأم كالتعبير
8900 ،42.)  . 

 اجلاىب الكٔنٙ 

ذا كانت المعرفة بحقكؽ اإلنساف تشجع األفراد كالمجمكعات عمى المكافحة اليكمية  كا 
لالنتياكات التي تمس حقكقيـ كحرياتيـ األساسية، كتمكنيـ مف األدكات الفكرية كالقانكنية 
الكفيمة بذلؾ، فإف اكتسابيـ لقيـ ىذه الحقكؽ كاستدماجيـ كجدانية بما يتيح عمى المدل 
الطكيؿ لمجميع أجكد المسارات الحياتية القائمة عمى التفاىـ المتبادؿ كالنقاش اليادئ كالحؿ 

 .مي لمنزاعاتالسم
كىذا يعني أف التحرر مف داء التعصب كالتفرقة كالنزاعات العنصرية في المجتمعات  

العربية أمر مرىكف بإذكاء عممية تربكية تتصؼ بطابع الشمكؿ كاألصالة كالعمؽ، تككف قادرة 
عمى تكظيؼ مختمؼ الطاقات التربكية في تعزيز بناء قيمي كركحي قكامو التسامح كالسالـ 

اكتساب كتنمية  (، كما بات ميما42، 8900) صابر بف عكض جيدكرل، كؽ اإلنسافكحق
يتمتع عادؿ كديمقراطي كسممي محتـر حر مجتمع مف أجؿ  ممارسة القيـ كالميكؿ الضركرية 

 مكاطنكه بالحريات كالفضائؿ المدنية كالمساكة كالمكاطنة الحقة.
 جاىب املنارس٘: 

 تقتصر عمى تعميـ معارؼ كتصكرات حكؿ حقكؽ إف عممية تعميـ حقكؽ اإلنساف ال 
اإلنساف لإلنساف بقدر ما ترمي إلى تأسيس القيـ التي ترتبط بتمؾ الحقكؽ، تتكجو إلى 
السمكؾ، بحيث يعتبر االىتماـ بالمحتكل المعرفي مدخال لممركر إلى قناعات الفرد كسمككاتو، 

 .حتى تجعؿ منو ممارسة ىذه الحقكؽ كمؤمنة بيا
 الزغه مً اٍنٔ٘ ثكاف٘ حكْم اإلىشاٌ فاىُ جيب ّضع ٍذِ االعتبارات:ّعلٙ 

أف الضماف األساسي كالحماية الفعالة تبدأ مف األفراد ألنو ليس ثمة جدكل مف أم نظاـ  -
يكضع الحماية حقكؽ اإلنساف ما لـ يتمسؾ األفراد بذلؾ النظاـ كيدافعكف عف بقائو 

قكؽ اآلخريف كتأدية ما عمييـ مف كاجبات ألف كتطبيقو كيتعيف عمى األفراد احتراـ ح
 الحؽ كالكاجب كجياف العممة كاحدة.
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تتحمؿ المؤسسات الدستكرية كأجيزة اإلعالـ كاجب أساسي في الدفاع عف الحقكؽ  -
كالحريات كنشر الكعي بيف األفراد بما لدييـ مف حقكؽ كما عمييـ مف كاجبات.بما ليـ 

 مف حقكؽ كما عمييـ مف كاجبات. 
يتعيف أف تراعى الدكلة  حقكؽ االنساف كنشرىا في كافة المستكيات كالمراحؿ التعميمية 

 لتكعية النش ء بما ليـ مف حقكؽ كما عمييـ مف كاجبات.
لغاء ما يككف منيا ماسة  - يتعيف عمى الدكلة أف تراجع باستمرار القكانيف المكجكدة كا 

نمر )التطبيؽ األمثؿ ليذه الحقكؽ.  كالقضاء عمى اإلجراءات التي تعكؽ بحقكؽ اإلنساف
 (8820، 8999ذكى شمبى، 

ال يككف الحديث عف كضع حقكؽ اإلنساف في البرامج كالكتب المدرسية كفي مخططات -
إعداد المعمـ كتدريبو تدريبا اامأل مف دكف أف يتعرض لمبيئة التي يتـ فييا تدريس 

 .حقكؽ اإلنساف
كالعقؿ كالحرية كالديمقراطية تكاجو باستمرار بقيـ كمف سمات ىذه البيئة أف قيـ العمـ 

مضادة مبنية عمى األسطكرة كالخرافة كالغيبيات كخصكصا التربية عمى التسميـ بالحقائؽ 
المطمقة، كبعضيا مستمد مف المكركث الثقافي كبعضيا يتـ التركيز عميو مف قبؿ جيات تتفؽ 

 مصالحيا مع سيادة ىذه القيـ السمبية المكركثة.
أما السمة الثانية فتتمثؿ في التغيرات الكبيرة التي طرأت عمى سمـ القيـ االجتماعية ك 

كالتي مف مظاىرىا تدني قيمة العمـ كتقديس المعرفة. ففي خالؿ العقديف األخيريف سادت 
ظاىرة المجتمع االستيالكي كتعظيـ قيمة الماؿ كازدياد الشعكر بأف "التعميـ مضيعة لمكقت"، 

فتاحات الجزئية في االقتصاد )الميبرالية الجديدة كتداعياتيا ( لـ تكاكبيا انفتاحات كما أف االن
كافية باتجاه الديمقراطية كالتعددية السياسية مما ساعد عمى اتساع نطاؽ التكجيات التجارية 

 (.044، 8904) كماؿ نجيب، ىبة صابر، الخدماتية االستيالكية.
 رابعا: الجكاف٘ الشٔاسٔ٘

ال يكجد اتفاؽ عمى تعريؼ بعينو لمصطمح الثقافة السياسية كغيره مف مصطمحات العمكـ      
اإلنسانية؛ كلذا تتعدد كتتنكع تعريفات الثقافة السياسية، كقد ظير المفيـك مع انطالؽ 
المدرسة السمككية فى العمكـ السياسية فى بدايات النصؼ الثانى مف القرف العشريف حيث 

دات كتكجيات أفراد المجتمع كمدل تأثيرىا عمى سمككيـ فى الحياة ركز عمى قيـ كمعتق
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السياسية لمجتمعيـ بحيث أصبح ىذا المفيـك أداة تفسير كتحميؿ السمكؾ السياسى لمفرد 
كاستقراء كاستنباط لتكجياتيـ المستقبمية، كبالرغـ مف تعدد التعريفات كالتفسيرات ليذا 

مازف أحمد صدقى، )ف القكاعد التنظيمية لسمكؾ الفردالمفيـك اال انيا أجمعت عمى مجمكعة م
8994 ،026.) 
بأنيا "التكجيات كالمكاقؼ كالتصكرات السياسية لألفراد فى سياؽ فيربا  ك ألمكند  ياكيعرف

 عالقتيـ بنظميـ السياسية
(Welzel Christian,2009, 2 ،)عرفيا لكشياف بانيا" مجمكعة االتجاىات  كقد

كالمعتقدات كالمشاعر التى تعطى نظاما كمعنى لمعممية السياسية كتقدـ القكاعد المستقرة التى 
 (.09، 8908)ىيثـ محمد إسماعيؿ، تحكـ تصرفات األفراد داخؿ النظاـ السياسى

ت االتصاؿ بالمشكالت تعرؼ بأنيا""مجمكعة المعارؼ كاالتجاىات كالقيـ ذا كما          
كالقضايا السياسية كالتي تساعد األفراد عمي التعامؿ مع تمؾ القضايا كتحكـ تصرفاتيـ داخؿ 
النظاـ السياسي كتجعميـ يسمككف سمككنا رشيدنا تجاه ما يقابميـ مف مشكالت كقضايا 

 (.046، 0999سياسية") أحمد حسيف المقانى، عمى أحمد الجمؿ، 
 الجكاف٘ الشٔاسٔ٘خصاٜص        

ي ، ففإننا يمكف أف نحدد مجمكعة مف الخصائص األساسية التي نميزىا، أىميا )اماؿ المنك  
8992 :2-9:) 

أنيا جزء مف الثقافة العامة لممجتمع تستمد منيا مككناتيا كمقكماتيا، كتؤثر فييا كتتأثر -أ
تؤثر بدكرىا في تمؾ بيا، فيي تتأثر باألكضاع االجتماعية كالسياسية لممجتمع، كما 

 األكضاع فقد تعمؿ عمى استمرارىا، أك تدفع في إتجاه تغييرىا.
أنيا تتككف بدكرىا مف عدة ثقافات فرعية، كتشمؿ تمؾ الثقافات الفرعية، مثؿ ثقافة:  -ب

الشباب، كالكبار، كالنخبة الحاكمة، كالعماؿ، كالفالحيف، كالمرأة ...، كغيرىا مف الثقافات 
 الفرعية.

أنيا تشمؿ كافة الجكانب السياسية في المجتمع النظرية منيا كالعممية، حيث تشمؿ  -ج
األفكار كاآلراء كالمعارؼ كالمعمكمات، كالمشاعر كالعكاطؼ كاالتجاىات كالممارسات 

 السياسية لألفراد كالجماعات كالييئات كالمؤسسات السياسية كغير السياسية.
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رة أسيمت في تشكيميا بدرجات مختمفة، كمف ىذه أنيا مكتسبة، بمعنى أف عكامؿ كثي -د
العكامؿ ما يتعمؽ بالثكابت االكضع الجغرافي لمدكلة، كتاريخيا كالنمط العاـ لممارسة 
السمطة عبر ىذا التاريخ، كمنيا ما يتعمؽ بالمتغيرات كالتي تشمؿ مختمؼ العكامؿ التي 

ؤسسات التعميمية ككسائؿ تسيـ في اكتساب الثقافة السياسية كاألسرة كاألحزاب كالم
 اإلعالـ...، كغيرىا.

أنيا متغيرة ، فيي ال تعرؼ الثبات المطمؽ، كيتكقؼ حجـ كمدل التغير عمى عدة عكامؿ  -ق
مف بينيا: مدل كمعدؿ التغير في األبنية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كدرجة 

ماـ الذم تكليو كتخصصو اىتماـ النخبة الحاكمة بقضية التغير الثقافي، كحجـ االىت
 الدكلة إلحداث ىذا التغيير في ثقافة المجتمع، كمدی رسكخ ىذه القيـ في نفكس األفراد. 

أنيا تختمؼ مف مجتمع آلخر كما تختمؼ مف فرد آلخر داخؿ المجتمع، كىذا االختالؼ  -ك
الة تفرضو عكامؿ معينة كاألصؿ، كمحؿ اإلقامة، كالمينة، كالمستكل االقتصادم ، كالح

أنيا تشمؿ كؿ الثقافات السياسية داخؿ المجتمع سكاء كانت لمجماىير أـ  -التعميمية. ز
لمصفكة، كبالتالي فإنيا أشمؿ مف مفاىيـ النظاـ، أك األسمكب، أك النمط السياسي ....، 
كغيرىا مف المفاىيـ التي تأخذ في اعتبارىا ثقافة الصفكة دكف االىتماـ بثقافة الجماىير، 

ا أشمؿ مف مفاىيـ الرأم العاـ، كالشخصية القكمية، كاأليدكلكجيا السياسية ....، كما أني
كغيرىا مف المفاىيـ كالمصطمحات التي تركز عمى ثقافة الجماىير دكف اإلىتماـ بثقافة 

 الصفكة.
 أٍنٔ٘ الجكاف٘ الشٔاسٔ٘

محمد ىيثـ ترجع اىمية الثقافة السياسية إلى العديد مف االعتبارات، أىميا )  
 (:  89، 8908الطكخى، 

ا مف المحددات األساسية التي تعبر عف رؤية الشعب لذاتو كلدكره في الحياة يأن -أ
العامة ، كقيمو كاتجاىاتو نحك السمطة كالحكـ، كما أنيا في الكقت نفسو تعتبر 
مف العكامؿ األساسية التي تحدد معارؼ كتكجيات ذلؾ الشعب نحك البيئة كالعالـ 

 الخارجي المحيط بو. 
بالمفاىيـ كاألفكار كالمعايير التي تساعدىـ عمى الفيـ العميؽ  تزكد األفراد اأني -ب

 لمشخصية كاليكية القكمية، كغرس صفات االنتماء كالكالء الكطني فييـ. 
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تشكؿ المعيار الحقيقي  -بما تحتكيو مف قيـ كأفكار كسمككيات كاتجاىات  -يانأ -ج 
و مف أدكار كمياـ، لمحكـ عمى مدل كفاءة كفاعيمة النظاـ السياسي، كما يقـك ب

 كما يحققو مف إنجازات، كما يتخذه مف قرارات.
أنيا تزكد النظاـ السياسي بالحساسية االجتماعية التي تساعده في الكقكؼ عمى  -د

مشاكؿ الجماىير، كبالتالي يستطيع أف يرسـ سياستو بحيث تعبر عف آماؿ 
 الجماىير كتطمعاتيا، مما يضفي شرعية عمى ىذه

 ٘ الشٔاسٔ٘تصئف الجكاف

يكسؼ حسف ):كىي ،سردىا ألمكند كفيربا  السياسية الثقافة مف أنكاع ثالثة ثمة
 (042، 8902يكسؼ، 

 السياسي، بنظاميـ بالفخر المكاطنيف إحساس كمحكرىا: المشاركة السياسية الثقافة( 0)
 كتتعدل الضغط جماعات كتشكيؿ القرار، صانع عمى التأثير بكسعيـ بأف كاالعتقاد
 .التأثير إلي بالمشاركة اإلحساس

 القرار صانع عمى التأثير إمكانية كعدـ بالعجز، ظميا في األفراد كيشعر: الخضكع ثقافة( 8)
 مشاركيف مكاطنيف يككنكا أف عف مطيعيف رعايا يككنكا أف كيفضمكف كالمؤسسات،

 .نشيطيف
 في كتنحصر القكمي السياسي بالنظاـ االىتماـ عدـ عمى كتقـك: اليامشية الثقافة( 2)

نما بالمكاطنة أفرادىا يشعر كال ضيقة، طائفية كاىتمامات كقيـ كالءات  بالتبعية كا 
 .المباشرة المحمية لممجتمعات

 مهْىات الجكاف٘ الشٔاسٔ٘

ك بينيا قدر مف التداخؿ يبد تبمكرت عدة تصنيفات تناكلت مككنات الثقافة السياسية
تكجيات االفراد تجاه النظـ السياسية تتحدد مف خالؿ ، فيرل ألمكند كبينجياـ أف كالتماسؾ

المعرفة، كتعنى مدل معرفة االفراد بالنظـ كالبنى السياسية، كثانييا المشاعر كتعنى 
االحاسيس كالعكاطؼ التى يحمميا الفرد تجاه النظاـ كالسمطات كالسياسات العامة، كثالثيا 

كساـ محمد فراد تجاه النظاـ السياسى)التقييـ، كتعنى االحكاـ كاالراء التى يحمميا اال
  (82، 8909جميؿ،
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المعارؼ السياسية : كيقصد بيا " ما يكجد لدم الفرد مف معارؼ ك أراء سياسية  -أ
بخصكص القضايا المحمية كالقكمية ، المؤسسات كالقيادات السياسية كاألحداث 

 السياسية التي تشغؿ الرأم العاـ ". 
يعني مفيكـ االتجاه الذم ينتمي باألساس إلى عمـ النفس االتجاىات السياسية :  -ب

االجتماعي " حالة مف االستعداد أك التأىب العصبي كالنفسي ، تنتظـ مف خاللو خبرة 
الشخص ، كتككف ذات تأثير تكجييي أك دينامي عمي إستجابة الفرد لجميع 

 المكضكعات كالمكاقؼ السياسية.
مارسات المختمفة التي يقكـ بيا الفرد فيما يتعمؽ السمكؾ السياسي : كيقصد بو الم –ج 

بالحياه السياسية كمف امثمتو المشاركة السياسية ، التصكيت في االنتخابات ، 
 المشاركو في التظاىرات ، كالعضكية في المنظمات السياسية ... الخ.

بعالقاتيـ بالنظاـ ما يعتقده أك يؤمف بو األفراد فيما يتصؿ  "القيـ : كىي عبارة عف  -د 
السياسي ، كىي بيذا المعني حقائؽ محددة ، إال أنيا تمثؿ دكافع لسمككيـ كاتجاىاتيـ 

 .نحك النظاـ
كعمى الرغـ مف اىمية الثقافة السياسية فى تعزيز قيـ الديمقراطية كتنمية الثقافة 

محمد الطكخى، ) ىيثـ ما يمى:فى اطارىا التحميمى ات قد رصدت الدراسف بعض أالمدنية، اال 
 (8906(،) كحدة استطالع الرال فى المركز العربى،  8908

أف الجامعات ال تقكـ بدكر إيجابي في تنمية الثقافة السياسية لمطالب لعدة أسباب، أىميا:  -
أف الجامعة ال تكفر لطالبيا فرص  -منع ممارسة النشاط السياسي داخؿ الجامعة.  -

الحتكاؾ لتعصب الفكرم، كال تكجو الطالب نحك االىتماـ كاالحكار الديمقراطي كالتحرر مف ا
أنيا ال تتيح لمطالب فرص المشاركة في اتخاذ القرار في ،ك بقضايا المجتمع كمشكالتو

 الشئكف الدراسية .
قمة المقررات الدراسية في مختمؼ الكميات النظرية كالعممية التي تصقؿ شخصية الطالب  -

مف المقررات ذات الصمة بعمـ االجتماع كعمـ النفس سياسيا، باستثناء عدد بسيط 
انحسار المقاءات  -كاالعالـ، كما يدرس في أقساـ السياسة كاالقتصاد بكميات معينة. 

كالندكات الفكرية التي تتناكؿ القضايا السياسية التي تعقد داخؿ حـر الجامعة طكاؿ العاـ 
 الدراسي.
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إلى الديمقراطية مدل انخراط المكاطنيف في مف أىـ التحديات التى تكاجو االنحياز  -
إذ الممارسة السياسية كالمدنية التي تمثؿ شرط أساسيا كضركرية لمممارسة الديمقراطية. 

يمكف الحديث عف إمكانية القبكؿ بشرعية نظاـ ديمقراطي كالتأييد إلجراءاتو ما لـ يكف  ال
انتخابات دكرية، كممارسة المكاطنكف مشاركيف في آليات عمؿ النظاـ الديمقراطي مف 

لحقكؽ التجمع كالتنظيـ، منتظميف مف خالليا في التعبير عف آرائيـ في كجيات نظرىـ، 
 كيشارككف في عممية صنع القرار، كمناضميف مف أجؿ اكتساب شرعية ألفكارىـ كبرامجيـ.

ا مكاطنيف حقكقيـ المدنية كالسياسية، كانحيازىـ إلى أف يككنك ل المكاطنييف أف ممارسة كما -
فاعميف ىك شرط أساسي لضماف عمؿ النظاـ الديمقراطي مف ناحية، كضماف الحفاظ عميو 
مف ناحية أخرل. فعدـ القياـ بذلؾ يخكؿ مشاركة المكاطنيف كأفراد إلى عممية تشظ 
كانقساـ، كأحيانا يؤدم إلى فكضى مف المؤكد أنيا غير منتجة، كما أنو يساىـ في نزعات 

ذا كاف ارتباط ، حتى تمؾ التي تعمؿ في إطار نظاـ ديمقراطي سمطكية لمحككمات كا 
الديمقراطية بفاعمية المكاطنيف كانتظاميـ ىك كاقع الحاؿ في أنظمة ديمقراطية ذات تجربة 
تاريخية معقكلة، فإف األمر يصبح أكثر إلحاحا في مجتمعات حكمتيا أنظمة شبة سمطكية 

 .راحميامع كجكد حيز لالنفتاح السياسي في بعض م
 دّر نلٔات الرتبٔ٘ فٙ تينٔ٘ الجكاف٘ املذىٔ٘ 

األداة الحقيقية التى تقكد  كميات التربية وكعمى رأس  يعد التعميـ الجامعى      
المجتمعات إلى التطكير كالتحديث، إذ يعد المسئكؿ األكؿ عف تككيف رأس الماؿ البشرل 
المنكط بو استيعاب الثكرات كالتغيرات التى تكتنؼ العالـ، كما أصبح أداة نقدية ميمة نحك 

 .النيضة كالتقدـ 
في نشر  ميـدكر  تعميميةكيقع عمى كاىؿ كميات التربية كغيرىا مف المؤسسات ال

ثقافة الديمقراطية كالتحكؿ الديمقراطى كذلؾ بتفكيؾ كمحاصرة ثقافة التسمط كاالستبداد كنشر 
سياسية ديمقراطية لدل مختمؼ فئات المجتمع كىذا ال يمكف تحقيقو اال  مدنية كترسيخ ثقافة

كلكياتيا أك مف خالؿ تغيير جكىرل في سياسات المؤسسات التعميمية مف حيث أىدافيا 
 (844، 8996كمضامينيا ككسائميا)حسنيف تكفيؽ إبراىيـ، 

كىذا التغيير الجكىرل في بنية كسياسات المؤسسات التعميمية الجامعية يجب أف يرتكز 
كينطمؽ مف الحريات المدنية كالحقكؽ األساسية كالثقافة المدنية كتأكيد قيـ العقالنية 
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تا حتو فحسب ىك الغاية المثمى المبتغاة لألمـ التى تريد كالحيادية، فمـ يعد نشر التعميـ كا 
أف ثمة أنظمة دكتاتكرية "تشير التجارب ديمقراطية حقيقية كنيضة تنمكية كحكما رشيدا ف

نفاؽ عمى التعميـ بؿ كتعميـ مجانيتو ميتمة بالتحديث أك أنظمة سمطكية قادرة عمى اإل 
ف مف الناس دكف أف يؤدل ذلؾ الى كديمقراطيتو بحيث يكفر فرص تحصيمو ألكبر عدد ممك

ف حالة نشكء تحكؿ ديمقراطى أساسية كلكف ال شؾ تكسع في الحريات المدنية كالحقكؽ األ
كثر مف غيرىا احتضانا لمتحكؿ الديمقراطي ال أنيا أكثر تعمما يمكف اعتبار المجتمعات األ 

عمـ كمعارفو النقدية سيما حيف يتميز التعميـ بالجكدة التى تشتمؿ عمى تطكير ميارات المت
كالحس بقيمة الذات بحيث يككف المتعمـ قابال لنقد نفسو كمحيطو كمطمعا الى المشاركة 

 (.024، 8906كالتأثير) عزمى بشارة، 
كبالتالي ُيمكف تكظيؼ التعميـ الجامعي ليككف قكة فاعمة في تحرير اإلنساف، كانطالؽ 

بدع القادر عمى إقامة مجتمع ديمقراطي المجتمع نحك نقمو نكعية تحقؽ الفكر الناقد الم
يمارس فيو المكاطف قدراتو عمى الفعؿ، كخمؽ أجكاء الحرية كىك ما يعرؼ بالتعميـ لمتحرير 

 (.842، 8908كالتجديد)حامد عمار، صفاء أحمد،
في تصحيح الخمؿ الذم يعانيو نسؽ  اكبير  افالتعميـ الجامعي يمكنو أف يمارس دكر  

القيـ الراىف كالسيما القيـ اإلنسانية، كما أنو يستطيع أف يعمؿ عمى إرساء قيـ تنمكية 
كاتجاىات مجتمعية تساعد المنطقة العربية عمى مكاجية التحدم الذم أفرزه تصدع قيـ العمؿ 

، 8900ف عكض جيدكرل، صابر ب كاإلنتاج كتراجع قيـ التسامح كالسالـ كحقكؽ اإلنساف. )
42.) 

 املياخ اجلامعٙ ّالجكاف٘ املذىٔ٘

داخؿ كميات التربية بما يسكده مف قيـ كاتجاىات كميكؿ كما يشكؿ المناخ التعميمى    
 كرأسية بيف اعضائو كما يمارس فييا مف األنشطة يشكؿ البيئة ةيدكر فيو مف عالقات أفقي

 . الطالبشخصية  افيي تنمك التى
المناخ الجامعي المتسـ بالديمقراطية يتيح مساحة كاسعة مف الحرية ألعضاء ىيئة ف

، بعكس كالمشاركة اإليجابيةدفعيـ لالنخراط في القضايا الجامعية، ي، ك كطالبيـالتدريس 
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كيرفض التعددية كيحتكر الفكر كالفعؿ كينكر  تنعدـ فيو الديمقراطية حينما المناخ الجامعي 
 كينتج طالبا سمبييف انسحابيف.، فإنو يؤدم إلى التسمطية كالجمكد،  رألحؽ التعبير عف ال

تعد مكاننا لحرية الفكر، حيث يتـ في إطارىا النقاش كالجدؿ كتبادؿ  ككميات التربية
األفكار، كتبدأ فييا األسئمة كالشككؾ التي تدفع نحك محاكلة البحث عف أجكبة كبراىيف، كما 

ال ُيحسـ بالعنؼ أك إخفاء الصكت اآلخر بؿ الفكر ُيحسـ بالفكر، تتأكد فييا حقيقة أف الفكر 
كساحة الحكار تتسع لصراع األفكار، كالحكار يجب أف يتجو أكالن كقبؿ كؿ شيء بإقرار حؽ 
اآلخر في التعبير، كبالتالي فإف فتح قنكات التعبير الحر أماـ الطالب مف أجؿ الحكار البناء 

لتقاء كالعمؿ المشترؾ عمى تنمية كنشر ثقافة النقد البناء في مع تكجيو الحكار إلى نقطة اال 
 (.40، 8909) سامى فتحى عبد الغنى،المناخ الجامعي

لدل الطالب، العمؿ عمى إيجاد بيئة جامعية تربكية  الثقافة المدنيةكما تتطمب تنمية 
ر مع متطكرة تشجع الطالب عمى تقُبؿ المعارضة كالصراع، كتقُبؿ كجيات النظر كالحكا

ستراتيجيات مكاجية الصراع  اآلخريف، كذلؾ مف خالؿ تشجيع الطالب عمى استخداـ أساليب كا 
كتنمية مياراتيـ الحكارية، كتنمية مياراتيـ في استخداـ اإلستراتيجيات المناسبة لحؿ 
الصراعات داخؿ حجرات الدراسة، كتعريفيـ بالمشكالت السياسية كاالجتماعية المعاصرة 

 .(42) أحمد حسيف عبد المعطى، ، المجتمعالمكجكدة في 
تشجيع طالب الجامعة عمى المشاركة الطالبية  المدنيةثقافة الكيتطمب نشر كتنمية 

المباشرة في الحياة السياسية كاالجتماعية، كذلؾ مف خالؿ مساعدة الطالب كتشجيعيـ عمى 
ة، كتشجيعيـ عمى مناقشة النقد الذاتي التجاىاتيـ كقيميـ كافتراضاتيـ السياسية كاالجتماعي

المشكالت المحمية كالقكمية كالككنية كالبيئية، كتنمية كعييـ بتأثير األفراد كالجماعات في 
التغير السياسي كاالجتماعي، كمساعدتيـ لتنمية الثقة في قدرتيـ عمى عمؿ تغييرات إيجابية 

 .(49) أحمد حسيف عبد المعطى، ، في المجتمع
كالثقافة المدنية حتى يتقبميا الطالب كيرتبطكف بيا كيدافعكف فالميارات التشاركية 

سس كتترسخ في كعييـ كمداركيـ كقناعاتيـ مف خالؿ مناخ تعميمى أعنيا البد كاف تت
ديمقراطى يجسد ىذه المفاىيـ لدييـ بما يسيـ في التخمص مف ثقافة الصمت كالالمباالة 

 .(Patrick,john,1991)السائدة 
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 رٓص ّالجكاف٘ املذىٔ٘أعضاٛ ٍٔٝ٘ التذ

يعد أعضاء ىيئة التدريس مف أىـ مرتكزات الجامعة كأىـ مدخالتيا، كالعامؿ    
فإف  الرئيسى فى تحقيؽ أىدافيا ككظائفيا، فإذا كاف تقدـ المجتمعات يرتكز عمى الجامعات، 

يـ كفاءة الجامعة كتقدميا يرتكز بالمقاـ األكؿ عمى كفاءة أعضاء ىيئة التدريس بيا، "فب
نتاجيـ كبإسياماتيـ  يقاس أداء الجامعة، كعمى ككاىميـ يقكـ صرحيا، كعمى كفاءتيـ كا 
يتكقؼ تقدميا فى أداء ميمتيا كتحقيؽ أىدافيا، فأعضاء ىيئة التدريس ىـ نقطة االنطالؽ 
لتغيير النظاـ التعميمي فى كؿ األدكار كاألنشطة التى يقكمكف بيا")داكد عبد الممؾ، رجاء 

 (.004، 8909اليمدانى ،
كما يعد عصب تمؾ العكامؿ التي تيدؼ إلى تحقيؽ المكاطنة اإليجابية كتنمية      

الطالب سياسية كترسيخ القيـ كالمثؿ، فيك الناقؿ األميف لقيـ المجتمع الثقافية كاالجتماعية 
كالسياسية مف خالؿ غرس مفيـك المكاطنة المطمكبة لمشخصية كتجسيدىا، حيث يكمف دكره 
باإلضافة إلى إكساب طمبتو المفاىيـ العممية، في أنو يحفزىـ عمى االعتزاز بيكيتيـ، 
كاالنتماء إلى ثقافتيـ كلغتيـ ككطنيـ، كدعكىـ إلى الحضكر كالمشاركة في قضايا الكطف 
كتشجيعيـ عمى المشاركة السياسية الفعالة مف خالؿ المشاركة في الحكار، كما يربطيـ 

لثقة بأنفسيـ كانتمائيـ لمكطف كربطيـ بتاريخيـ كحضارتيـ. )محمد بكطنيـ عف طريؽ بث ا
 (. |64، 1۰۰9عبد الرؤكؼ عطية، 

ـّ يتعيف عمى عضك ىيئة التدريس الناقد تكفير بيئة تعميمية يشعر فييا الطالب  كمف ث
بأنيـ أحرار في الكشؼ عف مستكل أدائيـ الراىف، كأنيـ أحرار في تككيف كبناء بيئة تعميمية 

بكلة أل متحررة مف األحكاـ القيمية المسبقة كمف النقد القاسي، يتـ فييا الثناء عمى جيكد مق
الطالب المبدئية، كمساعدة الطالب عمى معرفة ما في أدائيـ مف أخطاء كجكانب قصكر، 
كتتيح لمطالب معرفة النتائج الحقيقية لما يقكمكف بأدائو بالفعؿ، كتعينيـ عمى تحسيف 

ية، كتقبؿ أنيـ خطاؤكف بطبيعتيـ مثميـ في ذلؾ مثؿ جميع البشر)ىنرم ج. مياراتيـ الفعم
 (.009، 8990بيركنسكف ،

كما أف عالقة أستاذ الجامعة بطالبو مف العكامؿ الميمة التي تؤثر في تنمية الثقافة 
المدنية لدل طالب التعميـ الجامعي، فعندما تككف ىذه العالقة ديمقراطية الطابع بحيث يسمح 
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بو بالحكار كالمناقشة كالنقد اإليجابي، فإف ذلؾ ُيرسخ االتجاىات المكجبة نحك القيـ لطال
المرغكبة التي تؤكد مفاىيـ الديمقراطية كالمشاركة، أما عندما تككف ىذه العالقة ديكتاتكرية 
الطابع بحيث ال يسمح لطالبو أف يناقشكه داخؿ قاعات الدرس، فإف ذلؾ يسيـ في إعداد أفراد 

 (. 042، 8994يف سمبييف عاجزيف عف المبادرة كاإلبداع)مكسى عمى الشرقاكل، نمطي
كيمكف لممعمـ الجامعى بكميات التربية اف يسيـ بدكر ممحكظ في تنمية الثقافة المدنية 
مف خالؿ التدريس الفعاؿ، إذ يعد التدريس مف أىـ العمميات التى تسيـ فى تحقيؽ أىداؼ 

كثيران فى إحداث التطكير المنشكد لدل الطالب الجامعييف. كما يعد الجامعة، ، كما يعكؿ عميو 
المعمـ الجامعى بكميات التربية بحكـ تخصصو أكثر الناس قدرة عمى التدريس الفعاؿ كاستخداـ 
االستراتيجيات الحديثة التى تتمركز عمى الطالب كتسيـ في خمؽ عقمية مفكرة ناقدة مبدعة، 

ت التربكية ضركرة اىتماـ المعمـ الجامعى بكيؼ يدرس قدر كما أصبح مستقرا في االدبيا
 اىتمامو بماذا يدرس.

كييدؼ التدريس إلى تيسير عممية التعمـ، لكى يتيح الفرصة لممتعمـ لكى يكتسب نكاتج 
التعمـ المتمثمة فى جكانب الخبرة كىى المعمكمات كالمعارؼ كالميارات كأساليب التفكير كالمثؿ 

، ككذلؾ ييدؼ التدريس إلى إكساب الطالب نكاتج تعميمية أكثر تعقيدان مثؿ كالقيـ كاالتجاىات
التفكير الناقد كالتفكير المبدع كاتخاذ القرار كحؿ المشكالت، كذلؾ مف أجؿ تمكيف المتعمميف 

(. كما يسيـ التدريس الفعاؿ فى 02، 8994مف مسايرة كاقع الحياة) محمكد كامؿ الناقة، 
فكار ال نقد األفراد، كبناء الشخصية المتكازنة لمطالب الجامعى كيمثؿ ذلؾ تعميـ الطالب نقد األ

 مرتكزات نشر الثقافة المدنية في المجتمع. 
رساء دائـ الديمقراطية ال يمكنو أف يتالقى كطرائؽ        إف نشر ثقافة المدنية كا 

يـ الديمقراطية تتمركز التدريس التقميدية، فقد استقر في األدبيات التربكية أنو حينما تسكد الق
طرائؽ التدريس حكؿ المتعمـ، كىذا يتطمب  التدريس اإلبداعى أك التدريس مف أجؿ اإلبداع 
كالذم يعنى "التحكؿ مف التدريس القائـ عمى التمقيف كالحفظ كالتخزيف كالتسميـ بالحقيقة 

عادة التفكير فى ال معرفة بكصفيا المطمقة إلى التعمـ القائـ عمى الفيـ كحؿ المشكالت كا 
معرفة نسبية ، كمف التدريس القائـ عمى اإللقاء مف قبؿ المعمـ الجامعي كالتمقى السمبى 
لممعمكمات مف قبؿ الطالب إلى التعمـ المبنى عمى المشاركة كالتفاعؿ اإليجابي لممتعمـ كالتعمـ 

داعى التحكؿ مف الذاتى كالتعمـ النشط كالتعمـ المستمر مدل الحياة، كما يستمـز التدريس اإلب
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التدريس القائـ عمى خط التجميع كالقكلبة كالتنميط إلى التعميـ القائـ عمى التفرد كالتنكع 
كالمبادأة كمراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب كتمبية احتياجاتيـ العقمية كالتعميمية كتنمية 

 (.49، 8992استعداداتيـ اإلبداعية") عبد الجبار تكفيؽ كآخراف، 
مكف أف يسيـ في نشر الثقافة المدنية مف خالؿ إنتاج بحثى يحمؿ كيفكؾ مف ككذلؾ ي

خاللو ثقافة التسمط كاالستبداد كيبشر بأنساؽ تربكية تمكف المجتمع مف التحميؽ في عالـ 
الرخاء كالديمقراطية الحقيقية،  كمما يساعد عمى إنتاج أبحاث عممية متميزة كمبتكرة ضركرة 

يس بالحرية األكاديمية التى يجب أف تفيـ عمى أنيا حرية المجتمع تمتع أعضاء ىيئة التدر 
األكاديمى فى إنجاز مياميـ البحثية دكف تعرضيـ ألية مضايقات تحكؿ دكف تحقيؽ ىذه 
المياـ، كتساعد الحرية األكاديمية عمى تحقيؽ الجامعة لرسالتيا، كما تسيـ فى تطكير األداء 

الضماف األكيد لنمك المعرفة كتطكرىا كتكفير المناخ البحثى، " فالحرية األكاديمية ىى 
لالستفادة مف منجزات العمـ كالتراث الحضارل اإلنسانى الذل يثرل الحياة الجامعية، فالجامعة 
ميما كانت إمكاناتيا المادية كاالقتصادية ال يمكف أف تحقؽ كظائفيا إال مف خالؿ الجيكد 

ميز ألعضائيا، كىذا يتطمب تكافر بيئة تعميمية تسكدىا العممية المتكاصمة كالعطاء الفكرل المت
الحرية األكاديمية،التى تسمح ليـ باإلبداع كاالبتكار كالتجديد كحرية إبداء الرأل بعيدان عف 

 (. 84، 8996الحجر العقمى كالقمع الفكرل") عادؿ السيد الجندل، 

 الطالب ّالجكاف٘ املذىٔ٘

مرتكزات الجامعة فيك محكر العممية التعميمية يعد الطالب الجامعى أحد أىـ       
كالغاية الرئيسة مف عممية التعميـ بيا، فإذا كانت الجامعة تقكـ عمى كظائؼ ثالث تشتمؿ 
التدريس كالبحث كخدمة المجتمع فإف الطالب الجامعى يكاد يككف عنصران مشتركان فييا جميعان 

نصب اىتماـ البحث عميو مف خالؿ فيك طرؼ رئيسى فى عممية التعميـ كالتدريس، كما ي
تطكير كتحديث عممية التدريس كككنو طرفان فييا، كذلؾ مف خالؿ الدراسات التى تجعؿ طالب 
الجامعة محكر اىتماميا كدراسة الخصائص الجسمية كالنفسية ليـ، كما تتمثؿ الميمة الكبرل 

مف الكفاءة فى خدمة المجتمع مف خالؿ تزكيد المجتمع بخريجيف عمى درجة عالية 
 .كالتخصص يسيمكف فى تطكير المجتمع كتحديثو مف خالؿ تمبية احتياجات سكؽ العمؿ



 .تطوير دور كلية التربية فى تنمية الثقافة المدنية لدى طالبها على ضوء أهدافها 

- 466 - 

 Scientificأف تنمي لدل الطالب الميارات العممية كميات التربية تستطيع  كما
Skills  كالميارات المدنيةCivic Skills  كأف تنظيـ في برامجيا ما يمكف الطالب مف

طالب بحقكقيـ ككاجباتيـ اإلنسانية، كتنمية التكعية ،ك معايشة الحياة العممية كالمدنية 
قدراتيـ عمى المشاركة الفعالة في بناء المجتمع كمؤسساتو، كتحمؿ المسئكلية، كتقدير 

ريف، كتمثؿ مبادئ الديمقراطية إنسانية اإلنساف، كتككيف اتجاىات إيجابية نحك الذات كاآلخ
كحقكؽ اإلنساف، كاالنفتاح عمى الثقافة العالمية، كالمشاركة اإليجابية في الحضارة اإلنسانية 

 (.24، 8909عبد الفتاح جكدة السيد، طمعت حسينى إسماعيؿ،)
 كتيئيتو لمثقافة المدنية أجؿ جكدة المجتمعكيعد إتقاف ميارات التفكير مطمبا ميمان مف 

يث تغيرت حياة األفراد كاىتزت الحياة بمظاىرىا المادية، كما كاف منيا مستحيالن أصبح ، ح
ممكنان، كما كاف خياليان أصبح كاقعان، كاىتز الفكر اإلنسانى كاىتزت قيـ الناس كمعاييرىـ، كبدأ 
اإلنساف يعيد النظر فيما كصؿ إليو مف فكر كفمسفات كأيديكلكجيات، كبدأت تختفى بعض 

ات التى سيطرت عمى بعض المجتمعات لفترات طكيمة، كلذا يجب تنمية القدرة لدل النظري
الطالب عمى التفكير العممى كمساعدتيـ عمى اكتساب الميارات الالزمة لمحصكؿ عمى 
البيانات كالمعمكمات، كاكتساب التفكير العممى بما يتميز بو مف مكضكعية كدقة كالتفكير 

  (.62، 8994،  )عبد السالـ عبد الغفارقة كمركنة كأصالةاالبتكارل بما يتصؼ بو مف طال
أكثر مف أل كقت مضى بمزيد مف االىتماـ بتنمية  ةمطالب ت كميات التربية كأضح

جكدة المؤسسة التعميمية التفكير الناقد لدم الطالب باعتباره متطمبا  ميما مف متطمبات 
تكز عمى ديمقراطية حقيقية ال كتحقيؽ رؤية الدكلة نحك مجتمع عصرل نيضكل حقيقى ير 

 (.204، 8992: ) فتحي دركيش ، عمي عبد الركؤؼ، ، كذلؾ لممبررات اآلتيةتمثيمية  
أصبح التعميـ المناسب ىك القائـ عمي إعداد الطالب لمكاجية المستقبؿ ، بما يحكم 

 مف مكاقؼ كمشكالت كتحديات ، مما يتطمب تعميـ الفرد ميارات التفكير الناقد.
تككيف العقمية الناقدة في تككيف أفراد غير متحيزيف عقميا ، مما يتيح ليـ  يسيـ

التعامؿ مع مجتمع المعرفة دكف تعصب ، كاإلفادة منو دكف خكؼ ، كأنيـ مسئكلكف خمقيا 
 كقادركف عمي أخذ زماـ المبادرة ، كأكثر أمانة كعدال مع اآلخريف.
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العميا كالدنيا تقكد إلى تحسيف نكعية كيمكف القكؿ إف إتقاف الطالب لميارات التفكير 
المخرج التعميمى، كمف ثـ انعكاسو عمى خطط التنمية فى المجتمع، كما تساعد فى تككيف 
شخصية عممية مفكرة مبدعة كناقدة ال تقبؿ ما يعرض عمييا عمى أنو مسممات بؿ تناقشو 

ؾ الحقيقة كتحممو كترجعو إلى أصكلو دكف تعصب أك تزمت أك إدعاء مف خالؿ امتال 
نما تسعى إلى تحقيؽ اليدؼ األسمى مف إعطاء  المطمقة، كال تقؼ عند حدكد المعمكمة، كا 

، مما يسيـ في بناء المعمكمة كىك تكظيفيا سكاء فى المكقؼ التعميمى أك المكقؼ الحياتى
 .مجتمع مدنى حقيقى كنشر قيـ الديمقراطية كتعزيز قيـ المكاطنة

 ّالجكاف٘ املذىٔ٘ املكزرات اجلامعٔ٘

ساف، فإف الركيزة األساسية نف ثمرة التعميـ الجامعى تتمثؿ فى بناء اإل أعمى الرغـ مف         
تكمف فى المعارؼ كالمفاىيـ كالميارات كاساليب شخصية الطالب تتبمكر مف خالليا التى 

 التفكير التى يستقييا الطالب مف المقررات الجامعية.
كمحتكياتيا األكعية التي تصب فييا المجتمعات أىدافيا،  التعميميةررات تمثؿ المقكلذا،      

كفمسفتيا التربكية، كمف ثـ تعد مؤشرا جيدا يعبر مف خاللو عمى مدل تقدـ المجتمع أك 
تخمفو، كتعد المقررات الدراسية جزءا مف المنيج الدراسي، كالذم يقصد بو مجمكعة الخبرات 

طريؽ إتاحة الفرص لممركر بيا مف خالؿ عمميات التعميمية التي يتـ تشكيميا في المتعمـ عف 
التدريس، كاألنشطة التي تمارس داخؿ المؤسسة التعميمية، أك خارجيا، كتحت إشراؼ منيا 
بقصد احتكااو بيذه الخبرات كتفاعمو معيا، كمف نتائج ىذا االحتكاؾ كالتفاعؿ يحدث التعمـ 

د اليدؼ األسمى في العممية التعميمية. مما يؤدم إلى تحقيؽ النمك الشامؿ لممتعمـ، كالذم يع
 (.12، 1۰22، أحمد طعيمةرشدل )

ف اعداد طالبيا يتمحكر حكؿ ثالثة جكانب، يمثؿ أكتتميز برامج كميات التربية عف غيرىا في 
 ، كمف ثـ فاف ىناؾ مقررات  كضعت بيدؼ التثقيؼ.الثالثة االعداد الثقافى أحد االضالع
س ىناؾ ممارسات ديمقراطية حقيقية دكف اف تساندىا أسس كما يجب التأكيد عمى انو لي

نظرية صحيحة، كال قيمة لمحقائؽ كاألفكار النظرية دكف اف تكضع مكضع التنفيذ كالتطبيؽ، 
 (44، 8909لذا يجب أف تنطمؽ المقررات الجامعية مما يمى:) سمير عبد الحميد القطب، 
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  مكاناتو كاف أف تنطمؽ في اىدافيا مف احتراـ ذاتية ككرامة الطالب، كتقدير قدراتو كا 
 تمنحو الثقة في نفسو كمجتمعو كاف تشعره باألمف.

 .أف تحقؽ أفضؿ تكظيؼ لمعمـك الحديثة في تأىيؿ الطالب كنقؿ قدراتو كاستعداداتو 
 مراعاة الفركؽ الفردية كاطالؽ حرية االبداع فأف تمتـز بالمعايير الديمقراطية م :

 تكافؤ الفرص التعميمية. ؽة عمى النقد البناء كتحقيكاالبتكار كتككيف القدر 
كىك مسئكؿ عف  الثقافة المدنيةفالمنيج التعميمي يعد أحد الركافد األساسية في تشكيؿ 

القكؿ إف المنيج التعميمي يمثؿ  بدعا مفترسيخيا كتنميتيا في كعي الطمبة كعقكليـ، كليس 
كبناء الكرامة اإلنسانية كتحريرىـ مف سيف أداة المجتمع في غرس ىكية األمة في نفكس الدار 

القير كالتسمط كحثيـ عمى االنخراط المجتمعى كالمشاركة كالفعالة، مما يشكؿ عقال جمعيا 
  لديو االستعداد لتفكيؾ ظاىرة االستبداد كالتحكؿ نحك الحياة المدنية كالديمقراطية.

 :ّالجكاف٘ املذىٔ٘اإلدارٗ اجلامعٔ٘ 
عممية خالقة تستيدؼ تطكير أداء المؤسسة التعميمية مف  الجامعيةتعد اإلدارة    

خالؿ تكفير المكارد البشرية كالمادية كصنع السياسات كالقررات كالغايات كاالىداؼ 
التي تنظـ طبيعة العالقة بيف الجامعة كالطمبة كالعامميف االستراتيجية ككضع المكائح 

ة، كىى عممية تفاعمية تتـ فى مجتمع أكاديمى كاالىداؼ لمكصكؿ الى االىداؼ المرجك فييا،
 يتسـ بالرقى كاإلنسانية

أف   أضحت اإلدارة الجامعية تتحمؿ مسؤليات أعظـ مف ذل قبؿ،لقد باتت مطالبة كما
تساير ما انتجتو الحداثة بتجمياتيا مف اجياؿ أكثر ثكرية كجدلية بعدما كانت تتعامؿ مع أجياؿ 

 يتسمكف بااللتزاـ كالطكعية كاحتراـ السمطة كالمكائح
يتضمنيا اإلطار كما تسيـ اإلدارة فى تحقيؽ القيـ كالمبادلء كاألفكار التى 

ا في الطمبة كتشكيؿ اتجاىاتيـ، كتككيف األيديكلكجي الديمقراطي لممجتمع عف طريؽ غرسي
سمككيـ عمى أساسيا كتييئة المكاقؼ التربكية كالتعميمية الصحيحة لضماف تحقيؽ ذلؾ، كىذا 
يفرض عمى المؤسسات التعميمية أف تييئ المناخ المناسب لتعميؽ كتأصيؿ الديمقراطية 

يسكد المجتمع التعميمي كاالنتماء في نفكس الطمبة، بحيث يكتشفكف السمكؾ الديمقراطي، ك 
جك ديمقراطي سميـ، كما عمييا االىتماـ بالثقافة القانكنية لمطمبة كاآلباء كىيئات التدريس؛ 
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حتى يشيع في المجتمع المصرم كالعربي أجكاء الديمقراطية التي تسمح بتعدد اآلراء، كال 
الممؾ  رسمى عبدتضيؽ ذرعة باالختالؼ مما يسمح بتنمية اإلبداع بيف األجياؿ. )

ركح الديمقراطية كالمكاطنة الثقافة المدنية كتعزيز (. كمف ثـ فإف تنمية 000، 1۰۰2رستـ،
  .ال يتحقؽ شيء منيا إال إذا كانت اإلدارة مؤمنة بيا

 إجزاٛات الذراس٘ املٔذاىٔ٘ ّىتاٜجَا ّتفشريٍاالذراس٘ املٔذاىٔ٘:

 أىداؼ الدراسة الميدانية:
 الكقكؼ عمى ما يمى :ىدفت الدراسة الميدانية إلى 

 .كاقع الثقافة المدنية لدل طالب كمية التربية بجامعة سكىاج
 .كاقع دكر أعضاء ىئية التدريس بكمية التربية فىى تنمية الثقافة المدنية

   كاقع دكر إدارة الكمية فى تنمية الثقافة المدنية لدل الطالب.
 لدل طالب كمية التربية.كاقع دكر المقررات الجامعية فى دعـ الثقافة المدنية 

 الذراس٘ املٔذاىٔ٘: أداٗ

تكجػػػد عػػػدة أدكات بحثيػػػة تسػػػتخدـ فػػػى جمػػػع البيانػػػات كالمعمكمػػػات، كمػػػف ىػػػذه األدكات 
االسػتبانة أداة بحثيػة لتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة الميدانيػة ، نظػران  افاالستبانة ، كقد اختار الباحث

ألنيا مف األدكات التى تفيد فى إجراء البحكث المتعمقة باالتجاىات كاآلراء،كمػا أنيػا مػف أنسػب 
األدكات البحثيػػة التػػى تفيػػد فػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ ىػػذه الدراسػػة ،لكػػكف عينػػة الدراسػػة كبيػػرة نسػػبيا  

فػى الحصػكؿ عمػى بيانػات عػف أعػداد كبيػرة مػف األفػراد ،إضػافة إلػى  ( طالبا، كىى تفيد 969)
 سيكلة تحميؿ النتائج كتفسيرىا.

 كقد مرت عممية بناء ىذه االستبانة بالخطكات اآلتية:
 تحديد البيانات كالمعمكمات التى استيدفت الدراسة الميدانية الكشؼ عنيا. .0
كلػػة اإلفػػػادة منيػػا فػػػى االطػػالع عمػػػى بعػػض المراجػػػع كالدراسػػات السػػػابقة ، كمحا .8

 تصميـ االستبانة.
، لمكقػػكؼ عمػػى أىػػـ يفمراجعػػة اإلطػػار النظػػرل الػػذل تػػـ تدكينػػو مػػف قبػػؿ البػػاحث .2

 المحاكر التى تفيد فى تصميـ االستبانة، كتحقؽ أىداؼ الدراسة الميدانية.
اقتراح المحػاكر الرئيسػة التػى تشػكؿ االسػتبانة كبعػض البنػكد التػى تعبػر عػف كػؿ  .4

 .ل يمكف أف يطمؽ عمية إعداد الصياغة األكلى لالستبانةمحكر ، كالذ
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) عرض االستبانة عمى مجمكعة مف السػادة المحكمػيف مػف أسػاتذة كميػات التربيػة .4
خمسة أساتذة مف كمية التربيػة بسػكىاج بكاقػع أربػع أسػاتذة بقسػـ أصػكؿ التربيػة 

الكصػكؿ لإلفػادة مػف آرائيػـ كخبػراتيـ فػي  كأستاذ بقسـ المناىج كطرؽ التدريس(
 إلى استبانة جيدة.

تػػـ التكصػػؿ إلػػى الصػػكرة النيائيػػة لالسػػتبانة بعػػد إجػػراء التعػػديالت التػػى اقترحيػػا  .6
 السادة المحكمكف ،كأخذ آراء السادة المشرفيف فييا.

 الذراس٘: أداّٗصف 

 الدراسة  عمى النحك اآلتى: أداةفى ضكء اإلجراءات السابقة تـ صياغة   
كجعمػػػػو اختياريػػػػا كذلػػػػؾ لطمأنػػػػة  الطالػػػػببيانػػػػات أساسػػػػية:كقد تضػػػػمنت اسػػػػـ  .0

 . كالفرقةالمستجيب ، 
كقػد شػمؿ ىػذا الجػزء مػف االسػتبانة أربعػة  محػاكر ، شػكمت  -محاكر االستبانة: .8

 .كاقع دكر كمية التربية فى تنمية الثقافة المدنية لدل طالبيا
 .  كمية التربيةكاقع الثقافة المدنية لدل طالب المحكر األكؿ: -

بكاقػػع الثقافػػة المدنيػػة لػػدل طػػالب كميػػة ( عبػػارة، تتعمػػؽ 46ينػػدرج تحػػت ىػػذا المحػػكر ) 
( تتعمػؽ بمػدل كعػى 84 – 0مػف العبػارة ) ، كتـ  تكزيعيا عمػى النحػك اآلتػى: التربية بسكىاج

 ( تتعمػػػؽ بكاقػػػع 40 – 86العبػػػارة مػػػف ) الثقافػػػة المدنيػػػة،  بمقكمػػػاتالطػػػالب عينػػػة الدراسػػػة 
الثقافػة المدنيػػة) الميػػارات المدنيػة(، كالعبػػارة مػػف )  لمقكمػػاتمماراسػات الطػػالب عينػة الدراسػػة 

 الثقافة المدنية. مقكمات( تتعمؽ بقيـ كاتجاىات الطالب عينة الدراسة نحك 46 – 48
دكر أعضػػاء ىيئػػة التػػرديس فػػى تنميػػة الثقافػػة المدنيػػة لػػدل الطػػالب عينػػة المحػػكر الثػػانى: -

 :الدراسة
أدكار أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكميػػة ( عبػػارة تتعمػػؽ بػػأىـ 84درج تحػػت ىػػذا المحػػكر )ينػػ 

االنخػػراط  –التربيػػة بسػػكىاج فػػى تنميػػة الثقافػػة المدنيػػة مػػف خػػالؿ األبعػػاد األربعػػة ) المكاطنػػة 
 الثقافة السياسية(. –حقكؽ اإلنساف  –المجتمعى 

 :فة المدنية لدل الطالب عينة الدراسةدكر إدارة كمية التربية فى تنمية الثقاالمحكر الثالث: -
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أدكار إدارة كميػة التربيػة فػى تنميػة ( عبػارة تتعمػؽ بػأىـ 80يندرج تحػت ىػذا المحػكر)     
االنخػػراط  –الثقافػػة المدنيػػة لػػدل الطػػالب عينػػة الدراسػػة مػػف خػػالؿ األبعػػاد األربعػػة ) المكاطنػػة 

 الثقافة السياسية(. –حقكؽ اإلنساف  –المجتمعى 
 دكر المقررات الجامعية فى تنمية الثقافة المدنية لدل الطالب.الرابع: المحكر -

بػػدكر المقػػررات الجامعيػػة فػػى تنميػػة ( عبػػارة ، تتعمػػؽ 00كينػػدرج تحػػت ىػػذا المحػػكر )  
 –االنخػػراط المجتمعػػى  –الثقافػػة المدنيػػة لػػدل الطػػالب مػػف خػػالؿ األبعػػاد األربعػػة ) المكاطنػػة 

 ة(.الثقافة السياسي –حقكؽ اإلنساف 
  الذراس٘: أداٗصذم 

) محمػد " تتسـ األداة بالصدؽ متى كانت صالحة لقيػاس اليػدؼ الػذل أعػدت مػف أجمػو " 
أنػػكاع فػػى تحديػػد صػػدؽ االسػػتبانة عمػػى  يف، كقػػد اعتمػػد البػػاحث(486، 8994عبػػد الحميػػد، 
 الصدؽ اآلتى:

إلبػداء   0): حيث تـ تحكيـ االستبانة مػف قبػؿ مجمكعػة مػف المحكمػيفصدؽ المحكميف -0
 الرأل حكؿ مدل كضكح العبارات كمالءمتيا كمدل انتمائيا لممحكر الذل تنتمػى إليػو،

 .كتمثيميا لمجكانب المراد دراستيا تمثيالن صحيحان 
كبعد عرض االستبانة عمى السادة المحكميف كجمعيا، تـ دراسة ىػذه اآلراء كالمقترحػات،  

 ثـ تـ إجراء التعديالت المقترحة

( عبػػػارة، تشػػػمؿ 008التعػػػديالت السػػػابقة أصػػػبحت االسػػػتبانة تتكػػػكف مػػػف )كبنػػػاء عمػػػى 
أف االسػػػتبانة صػػػادقة فػػػى ضػػػكء اتفػػػاؽ آراء السػػػادة  افالمحػػػاكر األربعػػػة، كقػػػد اعتبػػػر الباحثػػػ

 المحكميف.

 صدؽ االتساؽ الداخمى: -8

كيقصد بو  أف تكػكف كػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة متسػقة مػع المحػكر الػذل تنتمػى إليػو 
ككذلؾ مدل اتساؽ كؿ بعد مف أبعاد االستبانة األربعة مػع مجمػكع االسػتبانة ككػؿ، كقػد  الفقرة،

 عمى النحك اآلتى: spssتـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمى مف خالؿ برنامج 
 مع مجمكعو. محكرحساب معامالت صدؽ اتساؽ عبارات كؿ  - أ

                                                 

 (  قائمة بأمساء السادة احملكمني لصحيفة االستبانة1انظر ملحق )-2
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ٌٍىلىف ػًٍ صضق ارظبق وً ِذىر ِٓ ِذبور االطزجبٔخ األرثؼخ رُ دظبة ِؼبِالد    

 صضق ارظبق ػجبراد وً ِذىر ِغ ِجّىػخ ػًٍ إٌذى اِرً:

 عبارات كل محور مع مجموعه.( صضق ارظبق 2جضوي )

 األوي  اٌّذىر -1

َ 
ِؼبًِ 

 االررجبغ
 َ  ِظزىي اٌضالٌخ اٌضالٌخ

ِؼبًِ 

 االررجبغ
 اٌضالٌخ

ِظزىي 

 اٌضالٌخ

1 8.500
**

8.556 22  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

2 8.555
**

8.405 38  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

3 8.531
**

8.432 31  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

4 8.633
**

8.320 32  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

5 8.560
**

8.635 33  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

6 8.408
**

8.456 34  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

0 8.406
**

8.082 35  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

0 8.420
**

8.080 36  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

2 8.466
**

8.630 30  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

18 8.582
**

8.505 30  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

11 8.580
**

8.060 32  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

12 8.630
**

8.604 48  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

13 8.585
**

8.622 41  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

14 8.460
**

8.620 42  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

15 8.504
**

8.652 43  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

16 8.642
**

8.028 44  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

10 8.320
**

8.066 -45  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

10 8.552
**

8.021 46  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

12 8.328
**

8.520 40  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

28 8.466
**

8.005 40  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

21 8.521
**

8.602 42  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

22 8.560
**

8.620 58  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

23 8.605
**

8.022 51  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

24 8.502
**

8.666 52  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

25 8.520
**

8.005 53  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

26 8.502
**

8.662 54  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

20 8.663
**

8.560 55  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

20 8.420
**

8.055 56  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 
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  اٌّذىر اٌضبًٔ -2

َ 
ِؼبًِ 

 االررجبغ
 َ  ِظزىي اٌضالٌخ اٌضالٌخ

ِؼبًِ 

 االررجبغ
 اٌضالٌخ

ِظزىي 

 اٌضالٌخ

50 8.614
**

8.651 62  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

50 8.403
**

8.618 08  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

52 8.660
**

8.618 01  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

68 8.082
**

8.662 02  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

61 8.505
**

8.621 03  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

62 8.684
**

8.512 04  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

63 8.022
**

8.016 05  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

64 8.524
**

8.555 06  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

65 8.623
**

8.623 00  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

66 8.565
**

8.542 00  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

60 8.601
**

8.003 02  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

60 8.628
**

8.560 08  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 
 

 

  اٌضبٌش اٌّذىر -3

َ 
ِؼبًِ 

 االررجبغ
 َ  ِظزىي اٌضالٌخ اٌضالٌخ

ِؼبًِ 

 االررجبغ
 اٌضالٌخ

ِظزىي 

 اٌضالٌخ

01 8.650
**

8.646 22  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

02 8.665
**

8.605 23  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

03 8.631
**

8.652 24  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

04 8.033
**

8.660 25  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

05 8.520
**

8.015 26  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

06 8.608
**

8.026 20  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

00 8.006
**

8.602 20  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

00 8.620
**

8.650 22  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

02 8.666
**

8.600 188  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

28 8.062
**

8.045 181  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

21 8.640
**

      8.81 صاي 
 

 

 

  اٌزاثغ اٌّذىر -4

َ 
ِؼبًِ 

 االررجبغ
 َ  ِظزىي اٌضالٌخ اٌضالٌخ

ِؼبًِ 

 االررجبغ
 اٌضالٌخ

ِظزىي 

 اٌضالٌخ

182 8.556
**

8.046 180  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

183 8.564
**

8.625 182  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

184 8.654
**

8.052 118  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

185 8605
**

8.620 111  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

186 8.650
**

8.000 112  8.81 صاي 
**

 8.81 صاي 

180 8.626
**

      8.81 صاي 
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كمجمكع  عبارةكيتضح مف خالؿ الجداكؿ السابقة بأنو يكجد ارتباط معنكل بيف كؿ 
المحكر صادقة  عباراتالمحكر الذل تنتمى إليو ) داؿ إحصائيا(، كعميو تعتبر  عبارات

 كمتسقة داخميا لما كضعت لقياسو.

 مع اجملنْع الهلٙ. االستباى٘  حماّرحشاب معامالت صذم اتشام  -ب 

 (  دظبة ِؼبِالد صضق ارظبق ِذبور  االطزجبٔخ ِغ اٌّجّىع اٌىًٍ.3جضوي )

  -0 االررجبغ ِؼبًِ -6 ِذبور األطزجبٔخ -5

 صاي -18 **8.221 -2 األوي -0

 صاي -13 **8.063 -12 اٌضبًٔ -11

 صاي -16 **8.002 -15 اٌضبٌش -14

 صاي -12 **8.065 -10 اٌزاثغ -10

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف معامؿ االرتباط لكػؿ محػكر مػع مجمػكع االسػتبانة 
 داؿ إحصائيا، كىك ما يشير الى اف محاكر االستبانة متسقة كصادقة.

 الذراس٘: أداٗثبات 

يعػػػرؼ الثبػػػات بأنػػػو "دقػػػة المقيػػػاس أك اتسػػػاقو ، حيػػػث تعػػػد األداة ثابتػػػة إذا حصػػػؿ   
المفحػػكص عمػػى الدرجػػة نفسػػيا أك درجػػة قريبػػة منيػػا عنػػد تطبيقيػػا أكثػػر مػػف مػػرة  عمػػى نفػػس 

كلمتحقؽ مف ثبػات االسػتبانة   (.402، 0992)رجاء محمكد عالـ، العينة كفى نفس الظركؼ"
كقػد أسػفرت النتػائج  spssكنباخ عف طريػؽ برنػامج اإلحصػاء كر  امعامؿ ثبات ألفتـ استخداـ 
 عما يمى:

 صجبد ِذبور االطزجبٔخ( 4جضوي )

 لُّخ ِؼبًِ أٌفب وزؤجبر ػضص اٌؼجبراد ِذبور االطزجبٔخ

)والغ اٌضمبفخ اٌّضُٔخ ٌضي غالة وٍُخ  :اٌّذىر األوي

 اٌززثُخ(

56 8.065 

)صور أػعبء هئُخ اٌزضرَض فً رُّٕخ  :اٌّذىر اٌضبًٔ

 اٌضمبفخ اٌّضُٔخ(

24 8.085 

: )صور إصارح اٌىٍُخ اٌزضرَض فً رُّٕخ اٌّذىر اٌضبٌش

 اٌضمبفخ اٌّضُٔخ(

21 8.600 

)صور اٌّمزراد اٌجبِؼُخ فً رُّٕخ اٌضمبفخ :اٌّذىر اٌزاثغ

 اٌّضُٔخ(

11 8.653 

 8.045 112 جُّغ ػجبراد االطزجبٔخ

ألفػا كركنبػاخ لكػؿ محػاكر االسػتبانة  ثبػات  معامػؿ قيمػة  الجػدكؿ السػابؽ أفكيتضح مف 
( كىك معػدؿ ثبػات مرتفػع ،كمػا أف قيمػة  معامػؿ ثبػات  ألفػا 9.244 – 9.642تراكحت مف ) 
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كىك معدؿ ثبػات مرتفػع ، كيشػير ذلػؾ الػى أف   9.244كركنباخ لجميع عبارات االستبانة بمغت
 أدة الدراسة ذات ثبات مرتفع.

 تنع الذراس٘ ّالعٔي٘:جم

/  8906تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف طػػالب كميػػة التربيػػة بجامعػػة سػػكىاج لمعػػاـ الجػػامعى 
ـ ، كقد تـ اختيار عينة الدراسة بطريقػة عشػكائية، كقػد ركعػى أف يكػكف عينػة الدراسػة 8904

مف طالب الفرقة األكلى كالثالثة، كقد تػـ تكزيػع نحػك ألػؼ اسػتبانة عمػى مجتمػع الدراسػة، كقػد 
الفرقػػػة الثالثػػػة ( صػػػالحة  449الفرقػػػة األكلػػػى ( ، )  489) اسػػػتبانة  969رجػػػع لمبػػػاحثيف 

 لمتحميؿ اإلحصائى.
 (8904: ) كمية التربية بسكىاج، كيكضح الجدكؿ اآلتى تكزيع عينة الدراسة

 (5جضوي )

 رىسَغ ػُٕخ اٌضراطخ

 % إًٌ اٌّمُضَٓ اٌّمُضوْ ثبٌفزلخ ػُٕخ اٌجذش اٌفزلخ َ

 %14.2 2224 428 األوًٌ 1

 %22.4 2482 548 اٌضبٌضخ 2

 %18.2 2301 268 اإلجّبًٌ 3

 تطبٔل االستباى٘:  

- 8906تـ تطبيؽ أداة الدراسة الميدانية فى منتصؼ شير أبريؿ لمعاـ الجامعى     
ببعض الزمالء مف معاكنى أعضاء ىئية التدريس بقسـ  افـ ،كما استعاف الباحث8904

فى تطبيؽ االستبانة فى بعض المحاضرات كالدركس العممية، كقد  ماأصكؿ التربية لمعاكنتي
أكد الباحثاف لمعينة خالؿ التطبيؽ أىمية اإلجابة عمى مفردات االستبانة بصراحة تامة لمكقكؼ 

 عمى نتائج معبرة عف آراء عينة الدراسة.

 املعاجل٘ اإلحصأٜ٘ 

تمػت المعالجػة اإلحصػػائية مػف خػالؿ اسػتخداـ متكسػط االسػػتجابة بعػد التطبيػؽ الميػدانى  
 -النحك اآلتي:  spssعف طرؽ برنامج  كحدكد الثقة ،كذلؾ عمي 

 أكالن : حساب حدكد الثقة لنسبة متكسط االستجابة.
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 تـ حساب حدكد الثقة لنسبة متكسط االستجابة عمي النحك اآلتي: 

العينػة عػف كػؿ عبػارة مػف عبػارات االسػتبانة تحػت  حساب تكرارات اسػتجابات الطػالب أفػراد  -0
 كؿ بديؿ مف بدائؿ اإلجابة )يتحقؽ كثيرا ػ أحيانا ػ نادران(.

،  2إعطػػاء مػػكازيف رقميػػة لكػػؿ بػػديؿ مػػف بػػدائؿ اإلجابػػة عمػػي النحػػك اآلتػػي: يتحقػػؽ    -8
  0، ال يتحقؽ    8يتحقؽ إلى حد ما   

 لبديؿ اإلجابة. ضرب تكرارات كؿ عبارة في الميزاف الرقمي -2

 جمع حاصؿ ضرب التكرارات لمحصكؿ عمي الدرجة الكمية لمعبارة. -4

الحصػكؿ عمػػي نسػبة متكسػػطة االسػتجابة لكػػؿ عبػارة بقسػػمة درجػة االسػػتجابة الكميػة لكػػؿ  -4
 "   2حاصؿ ضرب عدد أفراد العينة في أعمي كزف رقمي، كىك "  عبارة  عمي

 متكسطة االستجابة   نسبة                    
) فػؤاد البيػى تقدير حدكد الثقة لنسػبة متكسػطة االسػتجابة مػف خػالؿ المعادلػة اآلتيػة -6

 :(486السيد، ، 
الخطػأ المعيػارم ± حدكد الثقة لنسبة متكسط االستجابة   نسبة متكسطة شدة التحقػؽ   

 ×  0.96  ، 
 (  9.4عند مستكم داللة ) 9.94تمثؿ درجة ثقة   0.96حيث         
 حساب نسبة متكسطة شدة التحقؽ مف خالؿ المعادلة اآلتية: -4
 

 نسبة متكسط شدة التحقؽ   
 
حسػػاب الخطػػأ المعيػػارم لنسػػبة متكسػػط االسػػػتجابة لكػػؿ عبػػارة مػػف خػػالؿ المعادلػػػة  -2
 اآلتية:
 
 الخطأ المعيارم )خ . ـ(    

 حيث:   
       .9.64أ   نسبة متكسط شدة التحقؽ          

  3× عدد أفراد العينة 

 الدرجة الكلية للعبارة

 عدد بدائل اإلجابة

 أقل وزن رقمي –أكبر وزن رقمي 

0.67 
3 

3 – 1  
=  = 

 ب× أ 

 ن 
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 .9.22   9.64-0ػ أ    0ب  باقي النسبة مف الكاحد الصحيح ، ب          
 أفراد العينة.ف   عدد        

كعميو تصبح الصكرة النيائية لتقدير حدكد الثقة لنسبة متكسط االسػتجابة لكػؿ عبػارة  -9
 ىي:

    ،  0.96×  الخطػػػأ المعيػػػارم ±  9.64حػػػدكد الثقػػػة لنسػػػبة متكسػػػط االسػػػتجابة        
 كبناء عمي  ذلؾ:

  ( 0.96×المعيػارم  + الخطأ 9.64) ≤إذا كانت نسبة متكسط االستجابة لمعبارة
 فيي تتحقؽ.

  ( 0.96×+ الخطأ المعيػارم  9.64) ≤إذا كانت نسبة متكسط االستجابة لمعبارة
 فيى ال تتحقؽ.

 ( الخطػأ المعيػارم  – 9.64إذا كانت نسبة متكسط االستجابة لمعبارة تنحصر بػيف
( فيػي تتحقػؽ إلػى حػد مػا فػى 0.96× + الخطأ المعيارم  9.64( ك )0.96× 

 الكاقع.
 حساب حدكد الثقة لعينة الدراسة، عمي النحك اآلتي: -09

 (  دظبة دضوص اٌضمخ ٌُؼٕخ اٌضراطخ6جضوي )

اٌشطأ  اٌؼُٕخ ) ْ( اٌفزلخ

 اٌّؼُبري

 اٌذض األػًٍ اٌذض األصًٔ

 8.01 8.63 8.84 428 األوًٌ

 8.01 8.63 8.84 548 اٌضبٌضخ

 8.08 8.64 8.83 268 اٌؼُٕخ اٌىٍُخ

كبيذه المعالجة  اإلحصائية  تنتيي إجراءات الدراسة الميدانية، كيعػرض الباحػث نتػائج    
 الدراسة الميدانية التى تكصؿ إلييا كتفسيرىا.

 ثاىٔا:ىتاٜج الذراس٘ املٔذاىٔ٘

 ّاقع الجكاف٘ املذىٔ٘ لذٚ عٔي٘ الذراس٘ احملْر األّل: 

كاقػػع الثقافػػة عبػػارة ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى سػػت كخمسػػيف اشػػتمؿ ىػػذا المحػػكر عمػػى 
) محاكر فرعية تشػتمؿ عمػى  ثالثة، كقد تـ تقسيـ ىذا المحكر إلى  المدنية لدل عينة الدراسة

المدنية المتمركزة حكؿ المكاطنة كاالنخراط المجتمعػى كحقػكؽ  كمفاىيـ الثقافةالكعى بالمعارؼ 
يػػة اك الميػػارات المتعمقػػة بالمقكمػػات األربعػػة اإلنسػػاف كالثقافػػة السياسػػية(، كالمماراسػػات المدن
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كقد جػاءت اسػتجابات أفػراد العينػة  لمثقافة المدنية ، ثـ القيـ كاالتجاىات نحك الثقافة المدنية، 
) الػكعى بالمعػارؼ كالمفػػاىيـ عمػى عبػارات المحػكر الفرعػى األكؿ المتمثػؿ فػى  كالفرعيػة الكميػة

عمى اط المجتمعى كحقػكؽ اإلنسػاف كالثقافػة السياسػية(المدنية المتمركزة حكؿ المكاطنة كاالنخر 
 النحك المكضح فى الجدكؿ اآلتى 

 (  0جضوي )  
 اٌىػً ثّؼبرف وِفبهُُ اٌضمبفخ اٌّضُٔخٔظجخ ِزىطػ اطزجبثبد أفزاص اٌؼُٕخ دىي 

 انعجبرح و
انفزلخ 
 االٔنٗ

انفزلخ 
 انثبنثخ

انعيُخ 
 انكهيخ

1 
يٍ كبفخ أثُبء انًجزًع فٗ ثُبء  رضزهزو انًٕاطُخ انًشبركخ االيجبثيخ 

 0.93 0.91 0.95 انًجزًع

2 
رمزضٗ انًٕاطُخ أٌ يكٌٕ انُبس صٕاصيخ فٗ انخمٕق ٔانًضئٕنيبد 

 0.93 0.91 0.97 ٔفك يب يمزرِ انذصزٕر ٔانمبٌَٕ

 0.93 0.93 0.93 رعذ صيبدح انمبٌَٕ ٔاحززايّ يٍ يمٕيبد انذٔنخ انًذَيخ انحذيثخ 4
 0.93 0.92 0.94 انحك فٗ انعًم ٔانعالج يكفٕال نجًيع أثُبء انٕطٍ.يجت أٌ يكٌٕ  16

 0.93 0.91 0.96 انزُٕع فٗ األفكبر ظبْزح إيجبثيخ ثيٍ انجشز. 24

6 
انذيًمزاطيخ ْٗ انًزركز األصبصي يٍ أجم ثُبء دٔنخ يؤصضبد 

 0.92 0.91 0.95 حذيثخ.
 0.92 0.90 0.95 اعزذاء عهٗ آدييخ اإلَضبٌ. االعزذاء عهٗ انحزيبد ْٕ 11
 0.92 0.89 0.96 انزٕاصم يع إدارح انكهيخ حك نكم طبنت. 12
 0.91 0.89 0.94 انكزبثخ عهٗ جذراٌ انكهيخ ٔيذرجبرٓب اعزذاء عهٗ انًهكيخ انعبيخ. 14
 0.91 0.90 0.92 يجت أٌ ركٌٕ حزيخ االعزمبد يكفٕنخ نهجًيع داخم انًجزًع. 25

3 
يعذ فزض انضزائت أحذ يضئٕنيبد انًٕاطُخ انزٗ رفزضٓب انذٔنخ 

 0.79 0.80 0.78 عهٗ يٕاطُيٓب.

7 
يٍ انًضئٕنيبد انزٗ يمٕو  "نهحيبح انضيبصيخ انًشبركخ فٗ انُمذ انجُبء"

 .ثٓب انًٕاطٌُٕ طٕعب  
0.73 0.77 0.76 

 0.76 0.73 0.78 رعذ جًهخ " حت االٔطبٌ يٍ االيًبٌ" شعبرا ٔفمظ. 15

5 
يعزًذ ثُبء انذٔنخ انحذيثخ عهٗ إرصبء يجذأ انفصم ثيٍ انضهطبد 

 0.73 0.73 0.72 انزشزيعيخ ٔانمضبئيخ ٔانزُفيذيخ
 0.58 0.54 0.63 رمييذ حزيخ انصحبفخ ٔاإلعالو أيز يٓى الصزمزار األٔطبٌ. 20
 0.57 0.56 0.58 رٕجيّ انُمذ نضيبصبد انحكٕيخ يٓذد  يمٕيبد انذٔنخ. 23
 0.55 0.53 0.58 األييٌٕ غيز يؤْهيٍ الَزخبة أعضبء يجهش انُٕاة. 22
 0.53 0.55 0.50 رزجُٗ انذٔنخ انًذَيخ أفكبرا ٔليًب رزعبرض يع انميى انذيُيخ 10

21 
يجت أٌ رمزصز  انًشبركخ انضيبصيخ عهٗ خزيجٗ انزعبنى انعبنٗ) 

 0.53 0.50 0.55 حًهخ انًؤْالد انعهيب(.

 0.51 0.51 0.52 يصبدرح حمٕق األلهيبد. يٍ حك األغهجيخ 19
 0.50 0.49 0.51 يجت يصبدرح انصحف ٔانًجالد انزٗ رُزمذ انضيبصبد انحكٕييخ. 17
 0.47 0.50 0.45 إنغبء يجبَيخ انزعهيى يٓى يٍ أجم رطٕيز انًؤصضبد انزعهيًيخ. 8

18 
يجت غهك انمُٕاد ٔيٕالع انزٕاصم االجزًبعٗ انزٗ رٕجّ اَزمبداد 

 0.47 0.45 0.50 نضيبصخ انحكٕيخ.
 0.45 0.47 0.43 االنزحبق ثبنجبيعخ يجت أٌ يكٌٕ نهطبنت انمبدر يبديب . 13

 0.43 0.45 0.40 يعذ انعًم انزطٕعٗ يضيعخ نهٕلذ 9

 ويتضح من الجدول السابق ما يلى:
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 عينة الدراسة حظيت بمكافقة العبارات التى  - أ
متكسط استجابة افراد العينة الكمية حكؿ الكعى بالمعارؼ كالمفاىيـ المتعمقة بالثقافة جاء 

، كىك ما يشير إلى أف  عبارة 04كىى  (9.42إلى  9.92تراكحت مف )  ، إذإيجابيةالمدنية 
ف استجابتيـ أك  الثقافة المدنية كمقكمات مفاىيـبغالبية عينة الدراسة عمى كعى كمعرفة 

الفرقة االكلى  تىكما يشير الى عدـ كجكد فركؽ بيف العينة الكمية كعين،  مدلمة عمى ذلؾ
 كالفرقة الثالثة.

)لمشاركة اإليجابية فى بناء المجتمع كالمساكاة  كما يالحظ اف العبارات المتعمقة بالمكاطنة
كالثقافة   كحرية االعتقاد( كالعالج) الحؽ فى العمؿ  كحقكؽ االنساف أماـ القانكف( ،

قد جاءت فى المراتب المتقدمة كبنسبة عالية،  ) سيادة القانكف كديقراطية الدكلة( السياسية
 كقد يرجع ذلؾ الى:

 يـ الكعى بيذه المفاىيـ، اذا يدرس الطالب تدراسة الطالب بعض المقررات قد أكسب
بقسـ  بعض المقررات مقررا عف حقكؽ االنساف فى الفرقة االكلى كما يدرس الطالب 

 .كالتربية السياسية المتضمنة لمكضكعات كالمكاطنة كالديمقراطيةأصكؿ التربية 
 (استخداـ كاشتراؾ الطالب فى مكاقع التكاصؿ االجتماعى المختمفةfacebook, 

twitter.instgram الثقافةحكؿ  ( قد خمؽ بيئة ثقافية كسياسية كثركة مفاىيمية 
 فى دائرة المعرفة  كلـ تتجاكزىا ة المفاىيميةىذه الثرك  ف ظمتا  ك  مقكماتيا،ك المدنية 

 .إلى مماراسات
 ككذلؾ مف فرض الضرائب كنقد الحياة السياسيةاف العبارات المتعمقة بمسئكليات المكاطنة 

قد حظيت بنسبة مكافقة منخفضة، كقد يرجع ذلؾ إلى اف عينة الدراسة  الفصؿ بيف السمطات
 كغيرىا مف قطاعات المجتمع معنية بحقكقيا أكثر مف المسئكليات التى يجب االلتزاـ بيا، كما

المسئكليات تككف ىذه االستجابات رد فعؿ تجاه الخطاب الرسمى الذل غالبا ما يركز عمى  قد
أبرز المعاني  أف (8904) ىكيدا عدلى، ، كىك ما أكدتو دراسة الحقكؽ  متغافال كالكاجبات

الحاضرة كبقكة أف خطاب األغمبية العظمى مف الجامعات العربية باستثناءات قميمة التأكيد 
المستمر عمى جانب الكاجبات كالمسؤكليات المرتبطة بالمكاطنة مقارنة بجانب الحقكؽ كالذم 

 .ظير باىتا إلى حد كبير
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إيجابية  تعد جممة " حب االكطاف مف االيماف" شعارا كفقطجاءت استجابة الطالب حكؿ عبارة 
الغالة ، كىك ما قد يرجع إلى الصكرة الذىنية السمبية التى تركيا بعض 9.46كبنسبة بمغت 

كا فيما تمر بو البالد فرصة لتكزيع  صككؾ الخيانة عمى أت اإلعالـ كالسياسة الذيف ر مف رجال
، مما حدا بكثير حتى لك كانت سيرتو كسريرتو تشيد بعكس ذلؾ كالتكجو الرألكؿ مف خالفيـ 

فلى نقد كرفض الشعارات التى يرفعيا ىؤالء المتمقيف إمف  كانت صحيحة نكاية  حتى كا 
   دكر فى رفض ىذه العبارة. كما قد يككف لألكضاع االقتصادية كالسياسيةفييـ.
 العبارات التى رفضيا الطالب عينة الدراسة: –ب 

 9.42مف )  العبارات التى لـ يكافقكا عمييا  متكسط استجابة افراد العينة الكمية حكؿ تراكح
كجميع ىذه العبارات التى رفضتيا عينة الدراسة سمبية المضمكف مما يعنى أف (، 9.42إلى 

الثقافة المدنية كمقكماتيا إيجابية، كما يالحظ أف العبارات برفضيا يشير إلى أف درجة الكعى 
المتعمقة بإلغاء مجانية التعميـ، كقصر االلتحاؽ بالجامعة عمى الطالب القادريف ماليا ، كغمؽ 

ؿ االجتماعى حظيت عمى درجة رفض عالية إذ بمغت نسبة متكسط االستجابة مكاقع التكص
، كىك ما يتفؽ مع ما ذىبت إليو دراسة) إبراىيـ شريؼ عبد العزيز، (9.44 – 9.42مف )  
حؽ  –حؽ االعتقاد  –حكؿ الحقكؽ المتعمقة) مجانية التعميـ  ( أف معارؼ الطالب8906

مسة ىذه العبارات لتكجيات كاىتمامات شخصية لعينة كقد يرجع ذلؾ إلى مال  العمؿ( مرتفعة
الرفض، اذ يالحظ أف معظـ ىذا دكف اف يككف لمتكجو االيدكلكجى دكر بارز فى  الدراسة

كمف  الطبقات الفقيرة كقميؿ ماىـ مف الطبقة المتكسطة ذكلمنتسبى كمية التربية مف الطالب 
مسيرتيـ لكيانيـ ك ثـ فإف المساس بمجانية التعميـ كقصره عمى القادريف يمثؿ تيديدا حقيقيا 

، كما اف مكاقع التكاصؿ االجتماعى تعد نافذة ىؤالء الطالب عمى العالـ كتنفيسا ليـ التعميمية 
ضى عف كثير مف الضغكط كالكبت، كمف ثـ فإف غمقو يحمؿ تيديدا كتقكيضا لعالميـ االفترا

 يتقكقعكف فيو. الذل
أما العبارت المتعمقة ببتقييد حرية الصحافة، كتكجيو النقد لمسياسات الحككمية، كعدـ اىمية 

 فقد حظيت بنسبة رفض منخفضة.  األمييف لالنتخاب كالترشح، كمصادرة حقكؽ االقميات
 الجانب الميارل ) الممارسات المدنية(:
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ىػدفت إلػى التعػرؼ عمػى كاقػع الثقافػة  ت عشرة عبػارةالفرعى عمى س اشتمؿ ىذا المحكر      
المماراسػات المدنيػة اك الميػارات المتعمقػة مػف خػالؿ الكقػكؼ عمػى المدنية لػدل عينػة الدراسػة 
   بمقكمات الثقافة المدنية:

 (  0جضوي )     

 ٔظجخ ِزىطػ اطزجبثبد أفزاص اٌؼُٕخ دىي اٌجبٔت اٌّهبري ٌٍضمبفخ اٌّضُٔخ:

 اٌؼجبرح َ

اٌفزلخ 

 االوًٌ

اٌفزلخ 

 اٌضبٌضخ

اٌؼُٕخ 

 اٌىٍُخ

 0.91 0.92 0.90 أشجغ سِالئً ػًٍ اٌؼًّ اٌجّبػً 42

 0.73 0.71 0.76 ٌضي اٌمضرح ػًٍ اٌزؼجُز ػٓ لٕبػبرٍ صاسً اٌىٍُخ ثذزَخ. 34

36 

أشجغ سِالئً ثبطزّزار ػًٍ ِّبرطخ دمىلهُ فً ٔمض 

 0.73 0.75 0.71 اٌظُبطبد اٌشبغئخ صاسً اٌّجزّغ. 

 0.73 0.72 0.74 ٌضي اٌمضرح ػًٍ اٌّطبٌجخ ثذمىلً صاسً اٌىٍُخ 37

 0.73 0.71 0.74 أربثغ ثبهزّبَ أدىاي ولعبَب وِشىالد اٌّجزّغ. 40

38 

ٌضي اٌمضرح ػًٍ ٔمض األوظبع اٌظُبطُخ واالجزّبػُخ 

 0.71 0.70 0.72 واٌزؼٍُُّخ.

28 

ٌٍذصىي ػًٍ أشبرن ثإَجبثُخ اٌفئبد اٌعؼُفخ واٌّهّشخ 

 0.70 0.67 0.74 دمىلهُ.

32 

أهزُ ثأْ أوىْ ػعىاً فبػالً ثّٕظّبد اٌّجزّغ اٌّضٍٔ) 

 0.67 0.64 0.70 اٌجّؼُبد األهٍُخ (.

 0.66 0.63 0.70 أشبرن فً ِجبصراد ٌزٕظُف ورجًُّ اٌجُئخ اٌّذٍُخ. 30

 0.65 0.63 0.68 أشبرن فىٍ جّؼُبد رطىػُخ ٌشضِخ اٌّجزّغ. 29

33 

اٌمضرح ػًٍ ِٕبلشخ اٌمعبَب اٌّجزّؼُخ صاسً اٌجبِؼخ ٌضي 

 0.64 0.61 0.68 ثذزَخ.

26 

أشبرن ثفبػٍُخ فً دعىر إٌضواد اٌزٍ رٕبلش اٌمعبَب 

 0.61 0.60 0.62 اٌؼبِخ.

 0.61 0.59 0.64 أشبرن فً أزشبثبد ارذبص اٌطالة. 31

35 

أشبرن فً وزبثخ اٌجذىس اٌجبِؼُخ اٌزً رٕبلش لعبَب 

 0.59 0.60 0.59 اٌّجزّغ اٌّذًٍ.

41 

أرزصص ثبطزّزار ػًٍ إصاراد اٌىٍُخ ٌّظبػضح سِالئً فً 

 0.58 0.57 0.59 لعبء ِصبٌذهُ.

27 

أرىاصً ِغ أػعبء هُئخ اٌزضرَض ػجز شجىبد اٌزىاصً 

 0.56 0.54 0.59 االجزّبػً ٌّٕبلشزهُ فً اٌّمزراد 

 كيتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى:
متكسط استجابة افراد العينة الكمية حكؿ الجكانب المياريػة كالممارسػات المتعمقػة جاء -0

كتػدكر  (9.49إلػى  9.90بالثقافة المدنية إيجابيػة  فػى نحػك سػبع عبػارات، إذ تراكحػت مػف ) 
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حػػكؿ بالعمػػؿ داخػػؿ فريػػؽ، كالقػػدرة عمػػى التعبيػػر عػػف القناعػػات، كالقػػدرة عمػػى نقػػد السياسػػات 
غـ مف تحققيا لدل عينة الدراسػة فإنيػا لػـ تحػظ بنسػبة مرتفعػة مقارنػة كىى عمى الر  الخاطئة 

بالجانب المعرفى بؿ كانت قريبة  مف دائرة عدـ الكضكح كالرفض، كىك ما يدلؿ داللػة قكيػة أف 
ف تبرحػو الػى المماراسػات كاالفعػاؿ ، أكثيرا مػف المفػاىيـ كالمعػارؼ تظػؿ فػى دائػرة الػكعى دكف 

ف الممارسػػات كاألفعػػاؿ مكمفػػة كقتػػا كجيػػدا،  كمػػا قػػد أف الناشػػئة كمػػا قػػد اسػػتقر لػػدل كثيػػر مػػ
 فييػارل تػحينمػا  يصحبيا بعض التضييقات مف قبؿ السمطة التى تضيؽ ذرعا بيذه الممارسػات

كتحقػؽ ىػذه  ، ممػا يػدفع بيػؤالء النػأل بػالنفس جانبػا.تدخال فى شئكنيا كانتقاصا مف سػيادتيا
 ب:العبارات قد يرجع الى عديد مف األسبا

مػػف مالمػػح الحيػػاة الجامعيػػة ال سػػيما األقسػػاـ  محػػاأف العمػػؿ كعضػػك فػػى فريػػؽ يعػػد مم
العممية، كما انيا تعد سمة ميػزة ليػذه المرحمػة العمريػة، كػـ أف اشػتراؾ الطػالب فػى عػدد كبيػر 

رنػػت قػػد يكػػكف دافعػػا تعبػػر مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعى عبػػر االن groups)مػػف المجمكعػػات )
كػذلؾ معاصػرة كاقػع الدراسػة االكاديميػة كالحياتية. مف العالـ االفتراضى الػىكحافزا لنقؿ التجربة 

ىػػؤالء الطػػالب لحػػراؾ ثػػكرل خػػالؿ السػػنكات السػػابقة قػػد اكسػػبيـ الدافعيػػة كالجػػراة لمتعبيػػر عػػف 
اليائمػة التػى حققتيػا  القناعات دكف خكؼ كالمطالبة بالحقكؽ كنقد السياسات، كذلؾ االمتيازات

حيث إف قيػاـ أحػدىـ بنشػر مكاقع التكاصؿ االجتماعى فى كشؼ كفضح المماراسات الخاطئة ، 
 اعامػ قػد يشػكؿ رأيػا سػمككا غيػر سػكل  مػف خاللػو مقطع أك كتابة منشكر عمى صفحتو يرصد

 تفضػح ىػذا السػمكؾ غيػر المرغػكب فيػو كتشػير بػو كتطالػب المسػئكليف الؼ المتابعيف لوآمف 
 باتخاذ مكقؼ حاسـ تجاىو مما يسبب حرجا شديدا ألكلى األمر حاؿ صمتيـ.

جػػاء متكسػػػط اسػػػتجابة العينػػػة الكميػػػة حػػكؿ العبػػػارات المتعمقػػػة ) بعضػػػكية منظمػػػات  -8
لتنظيػػػؼ، كالحمػػػالت التطكعيػػػة غيػػػر كاضػػػحة ، ع المػػػدنى، كالمشػػػاركة فػػػى مبػػػادارات االمجتمػػػ

( كىػػك مػػا يشػػير إلػػى تػػردد عينػػة  9.64 – 9.64كتراكحػػت نسػػبة متكسػػط االسػػتجابة مػػف ) 
الدراسة فى حسـ مكقفيـ تجػاه ىػذه الممارسػات، كقػد يرجػع ذلػؾ إلػى عػدـ كضػكح مصػطمحات 

 الحمالت التطكعية لدل عينة الدراسة. –مثؿ منظمات المجتمع المدنى 
جػػػاءت اسػػػتجابة الطػػػالب عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ ممارسػػػات ) المشػػػاركة فػػػى حضػػػكر  -2

النػػدكات كاالنتخابػػات الطالبيػػة ، كالتػػردد عمػػى إدارة الكميػػة لمسػػاعدة زمالئػػو ، كالتكاصػػؿ مػػػع 
 – 9.60مػػػف ) اليئيػػػة التدريسػػػية( سػػػمبية )نػػػادرا(، كقػػػد تراكحػػػت نسػػػبة متكسػػػط االسػػػتجابة 
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لثقافة السػائدة فػى الكسػط الطالبػى الجػامعى بعػدـ االكتػراث (.كقد يرجع ذلؾ الى طبيعة ا9.46
بالندكات كاالنتخابات الطالبية لعػدـ جػدكاىا مػف ناحيػة اك لتعارضػيا مػع المحاضػرات كالػدركس 

، أك نتيجػػة لجػػك اإلحبػػاط العمميػػة مػػف الناحيػػة أك سػػمبية بعػػض الطػػالب تجػػاه ىػػذه الممارسػػات
ييف كغيػػاب الدافعيػػة نحػػك االنجػػاز كالتعمػػيـ نتيجػػة العػػاـ الػػذل يعيشػػو كثيػػر مػػف الطػػالب الجػػامع

، إضافة إلى ازدياد نسػبة الطالبػات كانتسػابيـ لممجتمػع  لتفشى البطالة بيف خريجى الجامعات.
الريفػػى الػػذل مػػا زاؿ  يفػػرض سػػياجا حػػكؿ خػػركج الطالبػػات مػػف المنػػزؿ عػػدا الدراسػػة، كمػػا أف 

 لـ تحظ بقبكؿ فى ىذه المجتمعات.ثقافة مشاركة الطالبات فى أنشطة المجتمع المدنى 
أذىػاف كثيػر مػف الطػالب حػكؿ أعضػاء ، كذلؾ الصكرة النمطية السمبية التى ترسخت فػى 

ىئية التدريس كمخاطرة التكاصؿ معيـ لما قد يترتػب عميػو مػف انعكاسػات سػمبية، كػذلؾ اليالػة 
ؿ مع بعػض الطػالب المبالغ فييا التى يحيط بعض اعضاء اليئية التدريسية نفسو كتعاممو بتعا

، كمػػا قػػد يرجػػع إلػػى افتقػػاد الطػػالب لميػػارات ممػػا قػػد يػػدفع الػػبعض الػػى تجنػػب التكاصػػؿ معػػو
( أف طػالب جامعػة سػكىاج 8908التكاصؿ مع اآلخريف فقد أكدت دراسة ) محمد السيد محمد،

يفتقػػدكف ميػػارات التكاصػػؿ ، كاف جامعػػة سػػكىاج ال تسػػيـ بػػدكر إيجػػابى فػػى تنميػػة ميػػارات 
التػى أشػارت الػى اف  (8900لدل طالبيا، ككػذلؾ دراسػة ) محمػد سػميماف الخزاعمػة،  التكاصؿ

ميػػارات التكاصػػؿ التربػػكل تتػػكافر لػػدل طػػالب كميػػة التربيػػة بالجامعػػة االسػػالمية بػػاالردف بدرجػػة 
   متكسطة.

 الجانب القيمى ) الفضائؿ المدنية(:
اشتمؿ ىذا المحكر الفرعى عمى خمػس عشػرة عبػارة ىػدفت إلػى التعػرؼ عمػى كاقػع       

القيـ أك الميكؿ أك الجانػب الكجػدانى الثقافة المدنية لدل عينة الدراسة مف خالؿ الكقكؼ عمى 
 بمقكمات الثقافة المدنية: المتعمؽ

 (  2جضوي )  

 ً ٌٍضمبفخ اٌّضُٔخ:ٔظجخ ِزىطػ اطزجبثبد أفزاص اٌؼُٕخ دىي اٌجبٔت اٌمُّ

 اٌؼجبرح َ

اٌفزلخ 

 االوًٌ

اٌفزلخ 

 اٌضبٌضخ

اٌؼُٕخ 

 اٌىٍُخ

52 

أرفط  اٌزُُّش ثُٓ اٌطالة صاسً اٌجبِؼخ ػًٍ 

 0.91 0.90 0.92 اطبص اٌضَٓ أو إٌىع أو اٌٍىْ.

53 

أرفط ِؼبلجخ اٌطالة اٌذَٓ َطبٌجىْ ثذمىلٕب ِٓ 

 0.90 0.92 0.88 لجً إصارح اٌىٍُخ.

 0.89 0.87 0.92 اٌمبٔىْ فً وً رؼبِالرً.أدززَ  51

 0.87 0.86 0.89 ٌضي اطزؼضاص أْ أظذً ثذُبرً ِٓ أجً وغًٕ. 55
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 0.85 0.84 0.87 أفزشز ثإًٔٔ أػُش فً هذا اٌىغٓ. 56

 0.83 0.80 0.86 أردت ثبٌزؼبًِ ِغ ِٓ َشزٍف ِؼٍ فً اٌؼمُضح. 45

 0.81 0.80 0.83 ٌضىٍ ارجبهبد إَجبثُخ ٔذى إٌّزجبد اٌىغُٕخ. 50

 0.73 0.72 0.75 أرغت فً اٌهجزح ثؼض االٔزهبء ِٓ اٌزؼٍُُ. 43

 0.69 0.68 0.70 أشؼز ثبٌشىف دُّٕب أوجه ٔمضا إلصارح اٌىٍُخ. 54

 0.63 0.60 0.65 أٌجأ إًٌ اٌمعبء ػٕض االسزالف ِغ اِسزَٓ. 49

46 

أرفط أْ َزىًٌ ِغبَز ٌىٍ فٍ اٌؼمُضح ِٕصجبً فٍ 

 0.56 0.56 0.55 جهخ طُبصَخ.

44 

أرفط اٌزؼبًِ ِغ اٌذَٓ َشزٍفىْ ِؼٍ فً فٍ 

 0.48 0.49 0.47 وجهبد إٌظز.

 0.48 0.51 0.44 ألجً رُُّشٌ ػٓ غُزٌ فً اٌذمىق واٌىاججبد. 48

47 

أرفط أْ َزىًٌ أثٕبء اٌطجمبد اٌضُٔب وظبئف ) ِؼُضَٓ ( فً 

 0.46 0.46 0.46 اٌجبِؼخ.

 ما يمى:كيتضح مف الجدكؿ السابؽ 
متكسػػط اسػػتجابة افػػراد العينػػة الكميػػة حػػكؿ الجكانػػب القيميػػة كالميػػكؿ المتعمقػػة جػػاء -

( كتػدكر 9.42إلػى  9.90بالثقافة المدنية إيجابية  فى نحك ثمػانى عبػارات، إذ تراكحػت مػف ) 
كالتعامػػؿ مػػع حػػكؿ رفػػض التمييػػز بػػيف الطػػالب، كاحتػػراـ القػػانكف، كالتضػػحية مػػف اجػػؿ الػػكطف، 

كىػػك مػػا يتفػػؽ مػػع دراسػػة )  ،كحظيػػت ىػػذه العبػػارات بنسػػبة مكافقػػة مرتفعػػةعقػػديا،  المخػػالفيف
الػى  فةالتى اكدت عمى التزاـ عينة الدراسػة بقػكانيف الدكلػة، إضػا (8906محمد المتككؿ عمى، 

كيالحظ اف جميع العبارات السابقة جاءت إيجابيػة عػدا عبػارة  ،الشعكر بالفخر كاالنتماء لمكطف
إلػػى إدراؾ عينػػة الدراسػػة أف  كاحػػدة متعمقػػة بالرغبػػة فػػى اليجػػرة بعػػد التعمػػيـ كقػػد يرجػػع ذلػػؾ

الحصكؿ عمى كظيفة فى ظؿ السياسات االقتصػادية المتبعػة كالزيػادة السػكانية المضػطردة أمػر 
 الماتعػة ، اضافة الى الصكرة الذىنيػةبحت مبالغ فيياصعب المناؿ، كما اف متطمبات الحياة أص

عػف جػكدة الحيػاة فػى المجتمعػات الغربيػة، اضػافة الػى ارتفػاع  كاالعػالـ التى رسػمتيا االنترنػت
مػػف معاممػػة راقيػػة قػػد دفػػع الكثيػػر الػػى الرغبػػة فػػى  الغربػػى معػػدالت الػػدخؿ كمػػا يجػػده المػػكاطف

حػال لكػؿ مشػكالتيـ، كيتفػؽ ذلػؾ مػع دراسػػة  ، كمػا يتصػكر كثيػر مػنيـ أف اليجػرة تمثػؿاليجػرة
 (.8999)نمر ذكى شمبى،

جػػاءت عبػػارة الشػػعكر بػػالخكؼ عنػػد تكجيػػو النقػػد لمسػػئكليف ) إدارة الكميػػة( كىػػى عبػػارة 
متعمقة بقيـ الحؽ فى تكجيو النقد كالشعكر بالمكاطنة كالمشاركة المجتمعيػة جػاءت فػى منطقػة 

، كىػك مػا 9.69غيػر كاضػحة الداللػة، كبنسػبة بمغػت  "أحيانا" كىك ما يشير إلػى اف االسػتجابة
يشير الى تػردد عينػة الدراسػة أك الخػكؼ مػف االسػتجابة عمػى العبػارة، ال سػيما اف ىػذه العبػارة 
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بػػادارة الكميػػة، كعمػػى الػػرغـ مػػف طمأنػػة البػػاحثيف ليػػـ كالتاكيػػد بػػاف تمػػس عالقػػتيـ المباشػػرة 
 يبدك أف العقؿ الجمعى ليـ كاف لو الغمبة.   االستجابات سرية كلف يطمع عمييا احد فانو فيما

) المجػػكء إلػػى القضػػاء عنػػد متكسػػط اسػػتجابة افػػراد العينػػة الكميػػة حػػكؿ عبػػارات جػػاء 
االختالؼ/ رفض تكلى المغاير دينيا لممناصب السيادية/ قبكؿ التمييز فى الحقػكؽ كالكاجبػات / 

( 9.42إلػى  9.62تراكحػت مػف )  كبنسػب رفض تعييف أبناء الميمشيف فى المناصػب العميػا( 
إلػى طبيعػة العقػؿ الجمعػى القػانكف عنػد الخالفػات  إلػىيرجع رفض العينػة الكميػة المجػكء  ، كقد

، كمػػا أنػػو يكجػػو المػػـك الشػػديد كالتعنيػػؼ حقػػو بيػػده هلمجتمػػع عينػػة الدراسػػة الػػذل يتبػػاىى بأخػػذ
 المفظى المستمر كالمعايرة ليؤالء المتخاذليف ) مف كجية نظر ىذا المجتمع( عػف أخػذ حقػكقيـ 

حقو كيمثؿ ذلؾ تيديػدا حقيقيػا لمثقافػة دكف انتظار الخذ القانكف مجراه فى اعطاء كؿ ذل حؽ 
مجػكء إلػى القضػاء فػى حالػة الخالفػات رفػض عينػة الدراسػة ال المدنية كدكلة القانكف، كقد جػاء

متناقضػػا مػػع اسػػتجابات العينػػة  االيجابيػػة حػػكؿ احتػػراـ القػػانكف فػػى كػػؿ التعػػامالت فػػى عبػػارة 
 ، كىذا تناقض بيف المعرفة كالميكؿ نتيجة تأثير العقؿ الجمعى عمى معارؼ األفراد.سابقة

، نسػبة رفػض عاليػةالمناصب العميا ب الميمشيف فى ءكقد حظيت عبارة رفض تعييف أبنا
تـ تسجيمو سابقا حكؿ عبارات مشابية مػف أف السػكاد األعظػـ مػف منتسػبى ما ذلؾ مع  كيتفؽ

 الكمية ينتمكف إلى ىؤالء الميمشيف.
 احملْر الجاىٙ: دّر اعضاٛ ٍٝٔ٘ التذرٓص فٙ تينٔ٘ الجكاف٘ املذىٔ٘ لذٚ الطالب:

دكر عبارة ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع  أربع كعشريف عبارةاشتمؿ ىذا المحكر عمى         
عمى النحك المكضح فى الجدكؿ اعضاء ىئية التدريس فى تنمية الثقافة المدنية لدل الطالب 

 :اآلتى 
 (  18جضوي )  

 ٔظجخ ِزىطػ اطزجبثبد أفزاص اٌؼُٕخ دىي صور أػعبء هُئخ اٌزضرَض فً رُّٕخ اٌضمبفخ اٌّضُٔخ

 اٌؼجبرح َ

اٌفزلخ 

 األوًٌ

اٌفزلخ 

 اٌضبٌضخ

اٌؼُٕخ 

 اٌىٍُخ

77 

َذش  أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ اٌزّظه ثبٌضىاثذ 

 0.89 0.88 0.89 اٌىغُٕخ.

64 

َشجغ أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ ِّبرطخ 

 0.87 0.85 0.89 اٌظٍىوُبد اإلَجبثُخ.

 0.86 0.85 0.88 َؼشس أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌزظبِخ اٌفىزي ثُٓ اٌطالة. 65

57 

َشجغ أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ ادززاَ اٌٍّىُخ 

 0.84 0.85 0.82 اٌؼبِخ.
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75 

َشجغ أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ ادززاَ اٌمىأُٓ 

 0.84 0.81 0.87 واٌٍىائخ اٌطالثُخ.

71 

َشجغ أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ اوزظبة روح 

 0.84 0.82 0.86 اٌزؼبوْ واٌؼًّ فً فزَك.

 0.83 0.80 0.87 َغزص أػعبء هُئخ اٌزضرَض فً اٌطالة لُّخ ادززاَ اِسز. 62

60 

َشجغ أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ اٌّشبروخ اإلَجبثُخ 

 0.82 0.79 0.87 فٍ سضِخ اٌّجزّغ.

79 

َشجغ أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ اٌّطبٌجخ ثذمىلهُ 

 0.81 0.80 0.83 واالٌزشاَ ثّظئىٌُبرهُ.

76 

َضرة أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ  اٌذىار اٌمبئُ ػًٍ 

 0.81 0.80 0.82 اإللٕبع.

58 

َشجغ أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ  ِٕبلشخ اٌمعبَب 

 0.79 0.78 0.80 اٌّجزّؼُخ.

66 

َشجغ أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ اٌزؼجُز ػٓ آرائهُ 

 0.77 0.76 0.79 ثذزَخ ربِخ.

70 

أػعبء هئُخ اٌزضرَض اٌطالة إًٌ ادززاَ رأي األغٍجُخ َىجه 

 0.77 0.75 0.80 واالٔصُبع ٌه.

59 

َظّخ  أػعبء هُئخ اٌزضرَض ٌٍطالة ثّٕبلشزهُ فُّب 

 0.75 0.69 0.82 َطزدىٔه ِٓ رؤي وآراء.

68 

َىٍف أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ثإجزاء ثذىس ػٍُّخ ػٓ 

 0.74 0.76 0.71 دمىق اإلٔظبْ .

72 

َذذر أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ِٓ اٌذضَش فً اٌشأْ 

 0.73 0.71 0.75 اٌظُبطٍ.

78 

َشجغ أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ االٔشزاغ فً 

 0.73 0.74 0.71 ِٕظّبد اٌّجزّغ اٌّضًٔ.

69 

َشجغ أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ االٔعّبَ إًٌ 

 0.70 0.68 0.73 اٌجّؼُبد اٌزطىػُخ.

74 

َشبرن أػعبء هُئخ اٌزضرَض فً األٔشطخ اٌزطىػُخ اٌزً 

 0.70 0.67 0.73 َمُّهب اٌطالة صاسً اٌىٍُخ.

67 

َظّخ أػعبء هُئخ اٌزضرَض ٌٍطالة ثزمضَُ آراء رشبٌف 

 0.69 0.69 0.69 آراءهُ.

80 

َشجغ أػعبء هُئخ اٌزضرَض اٌطالة ػًٍ ٔمض األوظبع 

 0.67 0.70 0.64 اٌضمبفُخ واالجزّبػُخ واٌزؼٍُُّخ.

73 

َفزض أػعبء هُئخ اٌزضرَض ػًٍ اٌطالة أَضَىٌىجُزهُ 

 0.66 0.65 0.66 اٌفىزَخ واٌظُبطُخ.

61 

َُّش أػعبء هُئخ اٌزضرَض ثُٓ اٌطالة واٌطبٌجبد فً 

 0.62 0.63 0.61 اٌّؼبٍِخ.

63 

َُّش أػعبء هُئخ اٌزضرَض ثُٓ اٌطالة وفمبً الٔزّبءارهُ 

 0.53 0.56 0.50 اٌضَُٕخ.

 كيتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى:
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حػكؿ كاقػع دكر أعضػاء ىئيػة التػدرس بكميػة متكسط استجابة افراد العينة الكميػة جاء -
تراكحػت مػف  كقػد  غالبيػة العبػارات،التربية فى تنمية الثقافػة المدنيػة لػدل الطػالب إيجابيػة فػى 

 كيمكف تصنيفيـ عمى النحك االتى: (9.49إلى  9.29)
) التمسػػػؾ كتػػػدكر حػػػكؿ ( 9.29 – 9.29حظيػػػت بنسػػػبة مكافقػػػة مرتفعػػػة )  عبػػػارات

كتشػػجيع العمػػؿ فػػى  –كاحتػػراـ القػػكانيف كالمػػكائح  –احتػػراـ الممكيػػة العامػػة  –بالثكابػػت الكطنيػػة 
   كالتدريب عمى الحكار المقنع( –كاحتراـ االخر  –فريؽ 

) مناقشػػػة ( كتػػػدكر حػػػكؿ 9.44 – 9.49عبػػػارات حظيػػػت بنسػػػبة مكافقػػػة متكسػػػطة ) 
كمناقشػػة الطػػالب  –كاحتػػراـ رأل االغمبيػػة  –التعبيػػر عػػف االراء بحريػػة  –القضػػايا المجتمعيػػة 

 فيما يطرحكنو(.
النخػػراط فػػى ا( كتػػدكر حػػكؿ 9.49 – 9.44عبػػارات حظيػػت بنسػػبة مكافقػػة ضػػعيفة ) 

 االعماؿ التطكعية. 
كتدلؿ ىذه العبارات أف العضاء ىئيػة التػدريس دكر إيجػابى فػى تنميػة الثقافػة المدنيػة، 
كقد يرجع ذلؾ الى أف أعضػاء ىئيػة التػدريس بكميػات التربيػة بحكػـ تخصصػاتيـ معنيػيف بيػذه 

 القيـ كالمماراسات كالمعارؼ المدنية أكثر مف غيرىـ. 
السياسػػيى بنسػػبة مكافقػػة بمغػػت كمػػا حظيػػت عبػػارة التحػػذير مػػف االنخػػراط فػػى الشػػأف 

ف كانػػت نسػػبة مكافقػػة منخفضػػة إلػػى انيػػا تشػػير إلػػى الػػدكر السػػمبى العضػػاء ىيئػػة 9.42 ، كا 
التدريس تجاه تشجيع الطػالب عمػى المشػاركة السياسػية، كقػد يرجػع ذلػؾ الػى  تػركيج الػبعض 

ض مػػف أف الجامعػػات محاريػػب لمعمػػـ مػػا يجػػب تدنيسػػيا بالميػػاترات السياسػػية، اك تجنػػب الػػبع
ال سػػيما مػػف  اك تبعػػات أك مضػػايقات الحػػديث فػػى السياسػػة لمػػا قػػد يترتػػب عمييػػا مػػف مخػػاطر

 .يتبنى رؤل سياسية معارضة
جػػاءت نسػػبة متكسػػط اسػػتجابة عينػػة الدراسػػة حػػكؿ تمييػػز أعضػػاء ىئيػػة التػػدريس بػػيف 

(، كىػػك مػػا 9.42 – 9.68سػػمبية كبنسػػبة بمغػػت )   االعتقػػادالطػػالب  عمػػى أسػػاس النػػكع اك 
يشػػير الػػى اف اعضػػاء ىئيػػة التػػدريس يسػػيمكف بػػدكر إيجػػابى فػػى تػػدعيـ قػػيـ المسػػاكاة بػػيف 

 الطالب  كىك مرتكز ميـ لتحقيؽ الثقافة المدنية كتعزيز قيـ الديمقراطية.
نقػد االكضػاع  –) تقػديـ آراء مخالفػة  جاءت نسبة متكسط استجابة عينة الدراسة حػكؿ

دكلكجية الفكرم عمػى الطػالب( فػى منطقػة عػدـ الكضػح كبنسػب بمغػت كفرض االي –المجتمعية 
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(، كىػػػك مػػػا يشػػػير إلػػػى تػػػردد عينػػػة الدراسػػػة فػػػى حسػػػـ اسػػػتجابتيا سػػػكاء 9.66 – 9.69)
تكجيػو النقػد  فػى حػاؿالمخاكؼ التػى تغمػب عمػى كثػر مػف طػالب  إلى بالمكافقة، كقد يرجع ذلؾ

 .لمعممييـ أك قيادتيـ الجامعية اك السياسية
 فٙ تينٔ٘ الجكاف٘ املذىٔ٘ لذٚ الطالب:  ر الجالح: دّر إدارٗ الهلٔ٘احملْ

عبارة ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع  احدل كعشريف عبارةاشتمؿ ىذا المحكر عمى         
 :عمى النحك المكضح فى الجدكؿ اآلتى دكر الكمية فى تنمية الثقافة المدنية لدل الطالب 

 (  11جضوي )  

 أفزاص اٌؼُٕخ دىي صور إصارح اٌىٍُخ فً رُّٕخ اٌضمبفخ اٌّضُٔخ داطزجبثبٔظجخ ِزىطػ 

َ 

اٌفزلخ  اٌؼجبرح

 األوًٌ

اٌفزلخ 

 اٌضبٌضخ

اٌؼُٕخ 

 اٌىٍُخ

87 

رشجغ  إصارح اٌىٍُخ اٌطالة ػًٍ اٌّشبروخ فً االٔزشبثبد 

 0.81 0.83 0.79 اٌطالثُخ.

 0.80 0.83 0.77 رؼشس  إصارح اٌىٍُخ ِجضأ اٌّظبواح ثُٓ اٌطالة. 81

 0.78 0.84 0.74 رىبفًء إصارح اٌىٍُخ اٌطالة اٌّزُّشَٓ فً األػّبي اٌزطىػُخ. 100

 0.77 0.80 0.74 رٕشز  إصارح اٌىٍُخ صمبفخ دمىق اإلٔظبْ  ثُٓ اٌطالة. 94

 0.77 0.79 0.75 رزظُ ِؼبٍِخ  إصارح اٌىٍُخ ٌٍطالة ثبٌزلً واإلٔظبُٔخ. 84

101 

ثؼط اٌطالة فً األٔشطخ واٌّؼظىزاد رذبثً  إصارح اٌىٍُخ 

 0.76 0.78 0.75 اٌطالثُخ.

 0.73 0.76 0.70 رشبرن  إصارح اٌىٍُخ اٌطالة فً صٕبػخ اٌمزاراد اٌزؼٍُُّخ . 82

 0.72 0.76 0.69 رذذر  إصارح اٌىٍُخ اٌطالة ِٓ رٕبوي اٌمعبَب اٌظُبطُخ. 89

 0.70 0.73 0.68 صوْ لُىص.رزُخ   إصارح اٌىٍُخ ٌٍطالة اٌزؼجُز ػٓ آرائهُ  86

 0.65 0.66 0.64 رٕشز  إصارح اٌىٍُخ صمبفخ اٌّىاغٕخ ثُٓ اٌطالة. 93

 0.63 0.63 0.64 رٕشز  إصارح اٌىٍُخ صمبفخ اٌؼًّ اٌزطىػً ثُٓ اٌطالة. 99

 0.63 0.63 0.62 رظّخ  إصارح اٌىٍُخ ٌّّضًٍ اٌطالة دعىر اٌّجبٌض اٌؼٍُّخ . 83

 0.62 0.61 0.63 اٌىٍُخ اٌطالة ػًٍ االٔشزاغ فً سضِخ اٌّجزّغ.رشجغ  إصارح  98

96 

رزظبهً إصارح اٌىٍُخ ِغ اٌطالة  اٌذَٓ َزُ ظجطهُ ِزٍجظُٓ 

 0.62 0.67 0.58 ثذبالد غش فً االِزذبٔبد.

 0.62 0.64 0.60 رشجغ  إصارح اٌىٍُخ اٌطالة ػًٍ االٔعّبَ إًٌ األطز اٌطالثُخ. 88

 0.60 0.64 0.56 اٌىٍُخ ٌٍطالة ٌمبءاد ٌّٕبلشخ األوظبع اٌجبرَخ.رٕظُ  إصارح  85

97 

رزظبهً إصارح اٌىٍُخ ِغ اٌطالة اٌذَٓ َؼزضوْ ػًٍ سِالئهُ أو 

 0.57 0.56 0.57 سُِالرهُ ٌفظًُب أو ثضًُٔب.

95 

رؼبلت  إصارح اٌىٍُخ اٌطالة اٌذَٓ َٕزمضؤهب ػًٍ صفذبد 

 0.56 0.56 0.56 اٌزىاصً االجزّبػً.

 0.55 0.55 0.56 رىفز  إصارح اٌىٍُخ ٌٍطالة اٌزػبَخ اٌصذُخ إٌّبطجخ. 90

 0.53 0.53 0.52 رُّش  إصارح اٌىٍُخ  ثُٓ اٌطالة ػًٍ أطبص إٌىع. 92

 0.48 0.47 0.49 رُّش  إصارح اٌىٍُخ  ثُٓ اٌطالة ػًٍ أطبص اٌضَٓ. 91
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 كيتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى:       
 التى تحققت مف كجية نظر عينة الدراسةالعبارات  -أ
تشجيع  الطالب عمى المشاركة فى االنتخابات الطالبية، تعزيز مبدأ  حظيت عبارات -

، المساكاة بيف الطالب، كمكأفاة الطالب المتميزيف، كنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف  بيف الطالب
الب فى صناعة لطا، كمشاركة بعض الطالب فى األنشطة كالمعسكرات الطالبية كمحاباة

تاحةمف تناكؿ القضايا السياسيةالقرارات التعميمية، كالتحذير  التعبير عف آرائيـ دكف قيكد  ، كا 
 كىك ما يشير إلى:( 9.49إلى  9.20) بمكافقة العينة الكمية لمدراسة كبنسب تراكحت مف 

 مبدأأف إدارة الكمية تسيـ بدكر إيجابى فى تحقيؽ بعض مقكمات الثقافة المدنية ال سيما 
كمشاركة الطالب فى صناعة القررات التعميمية باعتبارىـ عنصر ميـ  بيف الطالب المساكاة

 مف عناصر المنظكمة الجامعية، كىى مف العناصر الميمة فى بناء ثقافة مدنية.
تى اكدتيا عينة الدراسة الدارة الكمية محابة بعض الطالب فى االنشطة مف األدكار السمبية الك 

القضايا  حكالمعسكرات الطالبية كىك ما يؤثر سمبا عمى مبدأ المساكة، كذلؾ التحذير مف طر 
 السياسية.

 العبارات التى لـ تتحؽ مف كجية نظر عينة الدراسة: - ب
 -9.62عمييا عينة الدراسة مف) تراكح نسبة متكسط االستجابة لممعبارت التى لـ يكافؽ 

 (، كيمكف تصنيؼ العبارات التى رفضتيا عينة الدراسة الى صنفيف، ىما:9.42
إيجابيا الدراة الكمية كالتى تتمثؿ  العبارات سمبية المضمكف التى يحمؿ رفضيا دكرا -

فى   التساىؿ مع الطالب  الذيف يتـ ضبطيـ متمبسيف بحاالت غش فى االمتحانات، 
ؿ  مع الطالب الذيف يعتدكف عمى زمالئيـ أك زميالتيـ لفظينا أك بدنينا، كالتساى

كىك ما يدلؿ عمى أف ادارة الكمية كالتمييز بيف الطالب عمى أساس النكع كالديف.
 تتعامؿ بايجابية فى ضيط منظكمة التعميـ كتحقيؽ المساكاة.

تشحيع االنضماـ الى  العبارات التى يحمؿ رفضيا دكرا سمبيا إلدارة الكمية كتدكر حكؿ -
كقد  سر الطالبية كمناقشة االكضاع الجارية كتكفير الرعاية الصحية المناسبةاأل

عدـ انتياج إدارة الكمية لسياسة كاضحة فيما يتعمؽ باألنشطة يرجع ذلؾ إلى 
الطالبية بكجو عاـ ككتككيف األسر الطالبية، كما قد يرجع ذلؾ إلى عزكؼ الطالب 
أنفسيـ عف المشاركة فى األسر الطالبية نتيجة اعتقاد كثير مف الطالب أف المشاركة 
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ىذه األنشطة كأنيا قد تتسبب فى األنشطة يؤثر سمبيا عمى االستذكار ، كعدـ جدكل 
لدل قطاع كبير مف الطالب أف ثمة  خفى ضياع الكقت، ككذلؾ االنطباع الذل ترس

عالقة ايجابية بيف المشاركيف فى ىذه األنشطة كبيف الطالب المستيتريف عمميا، 
إضافة إلى تعسر اإلجراءات المتبعة فى إقامة األنشطة كتعقيدىا ، فاف تشكيؿ أسرة 

تاج إلى عدد مف اإلجراءات كعدـ تعاكف اإلدارة كمسئكلى األنشطة فى طالبية يح
عدـ دراية كثير مف الطالب بمثؿ ىذه البرامج كالمكضكعات تنفيذ األنشطة الطالبية. 

، كيتفؽ ذلؾ مع دراسة ) نتيجة قمة الدعايا أك عدـ مكاظبة الطالب عمى الحضكر
امعة ال تكفر العيادات الطبية أشارت الى اف الج التى( 8908محمد السيد محمد، 

، داخؿ كؿ كمية كما أنيا غير ميتمة كثيرا بالتأميف الصحى لمطالب أثناء الدراسة
ـ التى أكضحت أف 8992كتختمؼ النتيجة السابقة مع دراسة جماؿ عمى الدىشاف 

جامعة المنكفية تحرص عمى تكفير العديد مف الخدمات الطبية كالتى مف بينيا 
لشامؿ عمى الطالب خاصة الجدد ، كتكفير بطاقة صحية تكفر لكؿ الكشؼ الطبي ا

طالب التاميف الصحي خالؿ فترة دراستو ، كما يكجد بكؿ كمية عيادة تتكافر فييا 
 متطمبات اإلسعافات األكلية ، كتتكلى عالج بعض المشكالت الصحية البسيطة

 ذىٔ٘ لذٚ الطالب:فٙ تينٔ٘ الجكاف٘ امل املكزرات اجلامعٔ٘احملْر الزابع: دّر 

دكر عبارة ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع  احدل عشر عبارةاشتمؿ ىذا المحكر عمى 
عمى النحك المكضح فى الجدكؿ المقررات الجامعية فى تنمية الثقافة المدنية لدل الطالب 

 اآلتى
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 (  12جضوي )  

 رُّٕخ اٌضمبفخ اٌّضُٔخٔظجخ ِزىطػ اطزجبثبد أفزاص اٌؼُٕخ دىي صور اٌّمزراد اٌجبِؼُخ فً 

اٌفزلخ  اٌؼجبرح َ

 األوًٌ

اٌفزلخ 

 اٌضبٌضخ

اٌؼُٕخ 

 اٌىٍُخ

 0.79 0.72 0.87 رىظت اٌّمزراد اٌجبِؼُخ اٌطالة لُّخ ادززاَ اِسز. 106

102 

رؼشس  اٌّمزراد اٌجبِؼُخ ٌضي اٌطالة اٌذفبظ ػًٍ اٌهىَخ 

 0.77 0.78 0.76 اٌزبرَز( . –اٌضَٓ  –اٌضمبفُخ ) اٌٍغخ 

107 

رىظت اٌّمزراد اٌجبِؼُخ  اٌطالة ارجبهبد إَجبثُخ ٔذى 

 0.75 0.67 0.85 اٌؼًّ اٌزطىػً.

112 

رذزىي اٌّمزراد اٌجبِؼُخ ػًٍ ِىظىػبد دىي اٌّىاغٕخ 

 0.69 0.66 0.73 ودمىق اإلٔظبْ.

 0.66 0.65 0.68 رًّٕ اٌّمزراد اٌجبِؼُخ ٌضي اٌطالة  اٌزظبِخ اٌفىزي. 105

109 

رؼشس اٌّمزراد اٌجبِؼُخ ٌضي اٌطالة  أهُّخ دّبَخ اٌٍّىُخ 

 0.66 0.64 0.69 اٌفىزَخ.

110 

رًّٕ اٌّمزراد اٌجبِؼُخ ٌضي اٌطالة اٌّجبصراد اٌذارُخ 

 0.66 0.66 0.66 ٌشضِخ اٌّجزّغ.

 0.65 0.65 0.65 رؼشس اٌّمزراد اٌجبِؼُخ لُّخ ادززاَ اٌؼًّ اٌُضوي. 108

 0.63 0.63 0.63 رىظت اٌّمزراد اٌجبِؼُخ اٌطالة لُُ اٌذزَخ. 103

111 

رىظخ اٌّمزراد اٌجبِؼُخ ٌٍطالة دمىلهُ اٌظُبطُخ 

 0.62 0.59 0.65 واٌزؼٍُُّخ اٌّزعّٕخ فً اٌضطزىر.

104 

رىظت اٌّمزراد اٌجبِؼُخ اٌطالة اٌمضرح ػًٍ إٌمض 

 0.57 0.56 0.58 وإصضار األدىبَ.

 اٌظبثك ِب ًٍَ:وَزعخ ِٓ اٌجضوي 

 العبارات التى حظيت بمكافقة  عينة الدراسة - ت

الدكر اإليجابى لممقررات الجامعية فى متكسط استجابة افراد العينة الكمية حكؿ جاء 
تنمية الثقافة المدنية فى ثالث عبارات تمثمت فى إكساب قيمة احتراـ االخر ك كتعزيز الحفاظ 

كساب اتجاىات   9.49تراكحت مف ) كقد، إيجابية نحك العمؿ التطكعىعمى اليكية الثقافية، كا 
كىك ما قد يرجع إلى طبيعة الدراسة فى كمية التربية ككنيا إحدل الكميات ،  (9.44إلى 

كقيمة احتراـ االخر ككذلؾ الحفاظ عمى الثكابت  اإلنسانيةاإلنسانية المعنية بتعزيز القيـ 
يدرس الطالب بيا مقررات تحت مسمى تاريخ ػ كما طبيعة المقررات الجامعية بيا إذ الكطنية

 .التربية كتاريخ التعميـ كاألصكؿ االجتماعية  كالتربية كمشكالت المجتمع 

 الطالب عينة الدراسة: لـ تحظ بتأييدالعبارات التى  –ب 
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مف )   تحظ بتأييدىـالعبارات التى  متكسط استجابة افراد العينة الكمية حكؿ تراكح
 ، كتكضيح الحقكؽالطالب قيـ الحرية حكؿ إكساب ىذه العبارات  كتدكر(، 9.44إلى  9.62

كساب السياسية كالتعميمية المتضمنة فى الدستكر صدار ، كا  الطالب القدرة عمى النقد كا 
، كىك ما يشير إلى الدكر السمبى لممقررات الجامعية فى تنمية الثقافة المدنية، كىك ما األحكاـ

التى أكدت اف المقررات الجامعية ال تشجع  (8904فتكح قاسـ، يتفؽ مع دراسة مناؿ أبك ال
الطالب عمى ممارسة النقد البناء كتقييـ قضايا المجتمع، كذلؾ دراسة)سعيد مرسى أحمد، 

( عدـ اىتماـ المقررات الجامعية باعداد الطالب كمكاطنيف 8900محمد عبد اهلل محمد، 
 نشطيف فى ممارسة الحياة الديمقراطية.

المقررات الجامعية مكضكعات حكؿ المكاطنة  العبارات المتعمقة  بتضميفأما -ج
المقررات كتعزيز  المقررات الجامعية لدل الطالب  التسامح الفكرل.كتنمية  كحقكؽ اإلنساف.

المقررات الجامعية لدل الطالب ، كتنمية  الجامعية لدل الطالب  أىمية حماية الممكية الفكرية
فقد  المقررات الجامعية قيمة احتراـ العمؿ اليدكل ، كتعزيزدمة المجتمعالمبادرات الذاتية لخ

( كىك ما يشير إلى تردد 9.64 – 9.69جاءت فى منطقة عدـ الكضكح كبنسبة بمغت ) 
 .عينة الدراسة

 الذراس٘ املٔذاىٔ٘ ىتاٜج ملدص

 أسفرت نتائج الدراسة الميدانية عما يمى:
كمقكماتيا كالمكاطنة  الثقافة المدنية مفاىيـبأف عينة الدراسة عمى كعى كمعرفة 

)المكاطنة تعنى عضكية نشطة فى بناء المجتمع كفؽ ما يقره الدستكر كالقانكف، مف 
مسئكليات المكاطنة فرض الضرائب، يمثؿ نقد الحياة السياسية احد كاجبات المكاطنة الطكعية( 

الديمقراطية ركيزة أساسية لبناء يثة، الدكلة الحد كالثقافة السياسية)سيادة القانكف مف مقكمات
 كحقكؽ اإلنساف) (بناء الدكلة الحديثة يعتمد عمى الفصؿ الحقيقى بيف السمطاتدكلة حديثة، 

يجب أف يككف مكفكال لمجميع،  ) الحؽ فى العمؿ كالعالج كحرية االعتقاد كحقكؽ االنساف ،
ا، المشاركة السياسية يجب اف االلتحاؽ بالجامعات يجب اف يككف لمطالب القادر عميو عقمي

مشاركة الجميع ميـ لبناء األكطاف، تعكد فائدة العمؿ  كاالنخراط المجتمعى)  (تككف لمجميع
 التطكعى عمى الفرد كالمجتمع(.
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امتالؾ عينة الدراسة  جاءت الميارات المدنية لدل عينة الدراسة عمى النحك اآلتى:-
كلبعض الميارات بدرجة  مى العمؿ داخؿ فريؽ، لبعض الميارات بدرجة كبيرة مثؿ القدرة ع

 القدرة عمى التعبير عف القناعات، كالقدرة عمى نقد السياسات الخاطئة  متكسطة مثؿ: 
ضعؼ بعض الميارات المدنية لدل عينة الدراسة سكاء أكانت ميارت عقمية اك 

) المشاركة فى حضكر الندكات كاالنتخابات الطالبية ، كالتردد عمى تفاعمية اك تأثيرية مثؿ 
 إدارة الكمية لمساعدة زمالئو ، كالتكاصؿ مع اليئية التدريسية( 

 جاءت القيـ كالفضائؿ المدنية لدل عينة الدراسة عمى النحك اآلتى:
)تكلى المغاير دينيا رفض التمييز بيف الطالب عمى أسس دينية اك اجتماعية -

ممناصب السيادية/ رفض التمييز فى الحقكؽ كالكاجبات / قبكؿ تعييف أبناء الميمشيف فى ل
، كالتضحية بالحياة مف اجؿ الكطف، لدل معظـ الطالب اتجاىات إيجابية  المناصب العميا(

 نحك الكطف، الشعكر بالفخر كاالنتماء لمكطف.
الطالب المجكء لمقضاء ، رفض معظـ الطالب فى اليجرة مف الكطف بعد التخرج رغبة-

  .سئكليف ) إدارة الكمية(لمفصؿ فى المنازعات، الشعكر بالخكؼ عند تكجيو النقد لمم
جاءت استجابة عينة الدراسة حكؿ دكر الييئة التدريسية فى تنمية الثقافة المدنية 

 عمى النحك اآلتى:
الطالب  ة ؼ حثيتمثؿ الدكر اإليجابى العضائ ىيئة التدريس فى تنمية الثقافة المدني

كاحتراـ الممكية  عمى ممارسة السمككيات اإليجابية ، كتشجعييـ عمى التمسؾ بالثكابت الكطنية
التسامح الفكرل بيف  العامة كالقكانيف كالمكائح الطالبية كالتعبير عف آرائيـ بحرية، كتعزيز 

، كعدـ السياسيالطالب مف الحديث فى الشأف ، كما تمثؿ الدكر السمبى فى تحذير الطالب
بأسمكب عممى، كفرض  نقد األكضاع الثقافية كاالجتماعية كالتعميميةتشجيعيـ عمى 

 .أحيانا الفكرية كالسياسية يةيديكلكجاأل
جاءت استجابة عينة الدراسة حكؿ دكر إدارة الكمية فى تنمية الثقافة المدنية عمى 

 النحك اآلتى:
ع  المشاركة فى يتشجمية الثقافة المدنية فى يتمثؿ الدكر اإليجابى إلدارة الكمية فى تن

المتميزيف فى األعماؿ  ، مكافأةمبدأ المساكاة بيف الطالب، تعزيز االنتخابات الطالبية
الطالب فى صناعة القرارات ، مشاركة ثقافة حقكؽ اإلنساف  بيف الطالب ، نشرالتطكعية
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الغش، كما يتمثؿ الدكر السمبى ، ضبط العممية االمتحانية مف خالؿ محاربة ظاىرة التعميمية
لطالب مف ، تحذير ابعض الطالب فى األنشطة كالمعسكرات الطالبيةفى محاباة  الكمية إلدارة 

، عدـ نشر ثقافة العمؿ التطكعى بيف الطالب، كعدـ تكفير رعاية تناكؿ القضايا السياسية
 صحية مناسبة لمطالب، كعدـ مناقشة االحداث الجارية معيـ.

جابات عينة الدراسة حكؿ دكر المقررات الجامعية فى تنمية الثقافة المدنية جاءت است
 عمى النحك اآلتى:

إكساب قيمة احتراـ االخر ك كتعزيز الحفاظ عمى  فىالجامعية  المقررات إيجابية دكر
كساب اتجاىات إيجابية نحك العمؿ التطكعى  .اليكية الثقافية، كا 

 ، كتكضيح الحقكؽالطالب قيـ الحرية إكساب ضعؼ دكر المقررات الجامعية فى
كساب السياسية كالتعميمية المتضمنة فى الدستكر صدار ، كا  الطالب القدرة عمى النقد كا 

 ىتماـ باعداد الطالب كمكاطنيف نشطيف فى ممارسة الحياة الديمقراطية.اال، عدـ األحكاـ
 املذىٔ٘ لذٚ طالبَا علٙ ضْٛ اٍذافَا:التصْر املكرتح لتطْٓز دّر نلٔ٘ الرتبٔ٘ فٙ تينٔ٘ الجكاف٘ 

فى ضكء التحميؿ النظرل كما أسفرت عنو نتائج الدراسة الميدانية يمكف تقديـ تصكر       
مقترح لتطكير درك كمية التربية فى تنمية الثقافة المدنية لدل الطالب عمى ضكء أىدافيا، 

 كيتضمف ىذا التصكر الجكانب اآلتية:
 صْر املكرتحامليطلكات الفهزٓ٘ للت

كى تككف  كميات التربيةترتكز فمسفة التصكر المقترح عمى تعزيز الثقافة المدنية فى 
ية ميمة كضركرية نحك التحكؿ الى لمنيج حياة لمطالب يؤمنكف بو كيتبعكنو كيركجكف لو كآ

عصرل يؤمف بسيادة القانكف كالتنكع كحرية الرال كالتعبير كالعقالنية ديمقراطى مجتمع 
كالحيادية كالتسامح كاحتراـ الحقكؽ كالخصكصيات كالحريات الفردية كيعمى مف شأف الكرامة 

، إذ ال سبيؿ الى تحقيؽ ذلؾ اال باشاعة ثقافة مدنية ترتكز عمى المكاطنة كحقكؽ اإلنسانية.
، كما تتمثؿ المنطمقات الفكرية لمتصكر االنساف كاالنخراط المجتمعى كالحرية كالعدؿ كالعمـ.

 مقترح فيما يمى:ال
إف نشر الثقافة المدنية بمقكماتيا كأبعادىا ال سيما الحقكقى كالسياسى يحتاج إلى إرادة 

 سياسية.
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ال ديمقراطية حقيقية بدكف مجتمع مدنى قكل، ألف التحكؿ الديمقراطى يحتاج إلى ترسيخ  
 الثقافة المدنية فى المجتمع.

تعد كميات التربية بيئة نمكذجية إلرساء كنشر الثقافة المدنية بما تحممة مف رسالة 
 تنكيرية 

 تمثؿ الثقافة المدنية ضمانة حقيقية لمحرية األكاديمية لكؿ مف األستاذ كالطالب.
التى  كالثقة كالتسامح كالثقافةيجب إعداد المعمميف كى يككنكا عمى قدر عاؿ مف الكفاءة 

 عميـ الناس حقكقيـ كمسئكلياتيـ كمكاطنيف فى مجتمع ديمقراطىتمكنيـ مف ت
 أٍذاف التصْر املكرتح

تنمية الثقافة المدنية لدل طالب كمية التربية ييدؼ التصكر المقترح إلى        
، ككذلؾ تييئة بيئة جامعية االرتقاء بجكانبيا المعرفية كالميارية كالكجدانية كذلؾ مف خالؿ

 ثمرة كيشارؾ فييا عف قناعة، انطالقا مف أف  الثقافة المدنيةكمناخ مؤسسى يتقبؿ أفكار 
ككميات التربية ليس كتابا أك شيادة يحصؿ عمييا الطالب بقدر ما ىى بناء  التعميـ الجامعى 

نساف فكرا المكاطف المستنير المؤمف بدكره فى نيضة المجتمع كتحديثو كبحقكؽ اال 
كسمككا،كالباحث عف مجتمع تسكده العدالة كالمساكاة دكف تمييز بسبب العرؽ أك الديف اك 

 الجنس.
 تفعيؿ دكر أعضاء ىئية التدريس فى تنمية الثقافة المدنية لدل طالب كمية التربية.

 تفعيؿ دكر إدارة الكمية فى تنمية الثقافة المدنية لدل طالب كمية التربية
 المقررات الجامعية فى تنمية الثقافة المدنية لدل طالب كمية التربيةتفعيؿ دكر 

 حماّر ّإجزاٛات التصْر املكرتح

عادتيػػػا لػػػدكرىا الريػػػادل فػػػى تبنػػػى قضػػػايا المجتمػػػع إف تطػػػكير        كميػػػات التربيػػػة كا 
كالمساىمة فى نيضتو كتمدنو ككضعو عمى مصاؼ الدكؿ المتقدمة مػف خػالؿ  تنشػئة 

برسالتو كريادتو كمكانتو فى نشر الثقافة المدنيػة كتعزيػز القػيـ الديمقراطيػة جيؿ مؤمف 
لعمػؿ يحتػاج  كبناء العقؿ المفكر المقاـك لمتسمط كاالستبداد المدافع عف الحرية كالعدالة

، كميػػات التربيػػة كبػػرامج إعػػدادىا أف تتضػػافر مػػف أجمػػو جيػػكد كافػػة الميتمػػيف بتطػػكير 
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تنميػػة الثقافػػة المدنيػػة التػػى يمكػػف أف تسػػيـ فػػى  الدكاراكيحػػاكؿ البحػػث أف يرصػػد أىػػـ 
 النحك اآلتى: لدل الطالب عمى

 دّر اعضاٛ ٍٝٔ٘ التذرٓص فٙ تينٔ٘ الجكاف٘ املذىٔ٘

 فيما يمى: األدكاركتتمثؿ أىـ ىذه       

 دارة الكميػة فػى المعمػـ  إعػدادبػرامج  أف يضمف أعضاء ىئية التدريس فى مقرراتيـ كا 
فػػى جانبيػػا الثقػػافى مكضػػكعات حػػكؿ الثقافػػة المدنيػػة كالمكاطنػػة كالعمػػؿ التطػػكعى 

الديمقراطية الرشيدة مف  كالمماراساتكحقكؽ االنساف كالتسامح كالعدالة االجتماعية 
جػػػؿ بنػػػاء جيػػػؿ مػػػف المعممػػػيف عمػػػى درايػػػة بػػػالحقكؽ كالكاجبػػػات مقاكمػػػا لمتسػػػمط أ

كمػدافعا عػف  كمؤمنػا بالعالقػات االنسػانية الراقيػةكاالستبداد فى كافة صكره كأشكالو 
الحريات كمبشػرا بالديمقراطيػة الحقيقيػة كمخمػص مػف التخمػؼ كالقيػر ككمػنيج نحػك 

 التقدـ كالتمدف كالتحضر.
  تنكيع االستراتيجيات التدريسية المستخدمة داخؿ القاعػات التعميميػة كعػدـ االقتصػار

االىتمػػاـ باالسػػتراتيجيات التػػى تحفػػز  عمػػى طريقػػة كاحػػدة أك إسػػتراتيجية كاحػػدة مػػع
كمخاطبػػة أكثػػر مػػف حاسػػة فػػي كالتفكيػػر الناقػػد  التفاعميػػة كالمشػػاركة   الطػػالب عمػػى

تػػػدريس المقػػػررات، كتجييػػػز القاعػػػات التدريسػػػية بػػػاألجيزة كالكسػػػائؿ التػػػى يتطمبيػػػا 
 .استخداـ تمؾ االستراتيجيات

  فػى المقػررات  ثقافػة المدنيػةالتضميف المعارؼ كالميارات التى تتناسب مع متطمبػات
الدراسية كالمحاضػرات كالػدركس العمميػة، مػع ضػركرة تحػديث البػرامج التعميميػة بمػا 

الثػكرة المعرفيػة كالمكاطنػة كحقػكؽ يتالءـ مع احتياجات المجتمع المحمى كمتطمبػات 
فػػػى المقػػػررات  العقميػػػة كالتفاعميػػػةإضػػػافة إلػػػى التركيػػػز عمػػػى الميػػػارات  االنسػػػاف،
  .الجامعية

  تنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي لدل الطالب مف خالؿ إتاحة الفرصػة لمطػالب
لمتعبيػػر عػػف آرائيػػـ فػػى القضػػايا التعميميػػة كتحفيػػزىـ عمػػى المشػػاركة االيجابيػػة فػػى 
تحميؿ مكضكعات المادة التعميمية كنقدىا كفؽ األسس العممية دكف خكؼ أك رىبػة، 
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ات كالتقكيـ عمى إكساب الطالب ميارات التفكيػر كذلؾ مف خالؿ التركيز فى المحاضر 
 العميا. 

  تنمية ميارات الػتعمـ الػذاتى لػدل الطػالب مػف خػالؿ اسػتخداـ اسػتراتيجيات تدريسػية
تيتـ بتفريد التعميـ كالتمركػز حػكؿ المػتعمـ، إضػافة إلػى تكميػؼ الطػالب بالبحػث عػف 

كسػاب الطػالب الثقػة فػى مما يفيػد فػى أ المعرفة سكاء مف خالؿ االنترنت أك المكتبة
نشػػر الثقافػػة المدنيػػة إال بالثقافػػة لالػػذات كاتسػػاع مػػدارؾ المعرفػػة لػػدييـ إذ ال سػػبيؿ 

 .المكسكعية

  ف يػنعكس ذلػؾ عمػى كػؿ مككنػات المنظكمػة التعميميػة، أالتكجو الػى التعمػيـ الممتػع ك
كيـ استخداـ أساليب متنكعة فى تقكيـ أداء المتعمـ، بحيث تشتمؿ عمى أساليب التقك 

المتعددة، كقياس المستكيات العميا مف التفكيػر، كالتركيػز عمػى تقػكيـ األداء الفعمػى، 
كلما كانت الثقافة المدنيػة معنيػة بتعزيػز ككيفية تكظيؼ المعرفة فى الحياة المينية. 

الثقػػة بػػالنفس كالسػػالـ االجتمػػاعى ، لػػذا يجػػب اال يكػػكف التقكيـ"االمتحانػػات" مصػػدرا 
 الب. لمخكؼ اك ارىاب الط

  أف يككف لدل عضك ىيئة التػدريس مكقػع الكتركنػي أك صػفحة لمتكاصػؿ االجتمػاعى
أك مدكنة الكتركنية يتفاعؿ مف خالليا مع الميتميف بأفكاره حكؿ القضػايا التعميميػة 

 كاالجتماعية.
  تمتػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالحريػػة األكاديميػػة كػػى يتمكنػػكا مػػف انجػػاز ميػػاميـ

الخدميػػة دكف مضػػايقات أك قيػػكد، مػػع ضػػركرة إلغػػاء الكصػػايا التدريسػػية كالبحثيػػة ك 
السياسية عف المجتمع األكاديمى كالتػزاـ الحككمػة بػاحتراـ اسػتقاللية الجامعػة كعػدـ 

 التدخؿ فى شئكنيا.
 كالتاكيػد عمػى فػي خدمػة المجتمػع كالبناءة الطالب عمى المشاركة اإليجابية تشجيع ،

 كة الجميع انو السبيؿ لبناء االكطاف اال بمشار 
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  كعػدـ التمييػز بيػنيـ عمػى أسػاس دينػى اك جنسػى أك طبقػى، بيف الطػالب  المساكاة
كػؿ الممارسػات  كشػؼ اسػتخداـ كافػة االدكات المتاحػة مػف اجػؿ  كحث الطالب عمػى

 مف خالليا التمييز بيف األفراد.التى يتـ 
  عدـ تكجيو الطالب نحك إيدكلكجية فكرية اك سياسية معينة، كالتأكيد عمى اف التنكع

الفكػػرل امػػر ضػػركرل  كىػػك دليػػؿ صػػحة كسػػالمة لممجتمػػع، كتحفيػػز الطػػالب عمػػى 
 القراءة كاألخراط الفكرل. 

 .يعزز أعضاء ىيئة التدريس التسامح الفكرل بيف الطالب 

 :الجكاف٘ املذىٔ٘ لذٚ الطالبدّر إدارٗ نلٔ٘ الرتبٔ٘  فٙ تينٔ٘ 

 تاحة فػرص متكافئػة لكػؿ الطػالب لممشػاركة فػى  مبدأ المساكاة بيف الطالب تعزيز كا 
عػػػالء قػػػيـ  األنشػػػطة الطالبيػػػة كالمسػػػاكاة بيػػػنيـ كاحتػػػراـ اسػػػتقالليتيـ كتفكيػػػرىـ كا 
التسػػامح كالمػػكدة فػػى التعامػػؿ معيػػـ كتحفيػػزىـ عمػػى المثػػابرة كاالنجػػاز مػػع التػػػأكيد 

فػػى االنشػػطة  لممشػػاركة محابػػاة أك اصػػطفاء بعػػض الطػػالب دكف غيػػرىـعمػػى عػػدـ 
  الطالبية، 

  يتكجب عمى إدارة الكمية مف أجؿ نشر الثقافة المدنية االىتماـ ببناء شبكة عالقات
اجتماعية أكثر ديمقراطية فى المؤسسة مف خالؿ مشاركة كافة األعضاء مف كافػة 
األقساـ كاإلدارات ككذلؾ الطالب فػى مناقشػة كصػناعة القػرار التعميمػى، إذ قػد ثبػت 

يمقراطيػػة مػػف خػػالؿ عالقػػات أفقيػػة تعاكنيػػة أمػػر ميػػـ لبنػػاء بالػػدليؿ أف ممارسػػة الد
 الشخصية الديمقراطية.

  لمػػا كانػػت الثقافػػة المدنيػػة معنيػػة بتعزيػػز الثقػػة بػػالنفس كالسػػالـ االجتمػػاعى ، كلػػذا
يجب اال يككف التقكيـ"االمتحانات" مصدرا لمخكؼ اك ارىاب الطػالب ممػا يجعػؿ كػؿ 

، إذ يجػب أف يكػكف التكجػو الػى د لالمتحاناتالجيكد المبذكلة مكجية الى االستعدا
 التعميـ الممتع كاف ينعكس ذلؾ عمى كؿ مككنات المنظكمة التعميمية.

 لمناقشة األكضاع الجاريػة لمطالب مع المعنييف كالميتميف كالخبراء ـ  لقاءاتيتنظ 
 .كدكر الطالب تجاه الكطف كدكر الكطف تجاه المكاطنيف
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 أك خػػكؼ اك ارىػػاب مػػع  إدارة الكميػػة لمطػػالب التعبيػػر عػػف آرائيػػـ دكف قيػػكد إتاحػػة
 ضركرة تكضيح الفركؽ بيف الحرية كالسب كالقذؼ كالتجريح.

  االسػػتحقاقات االنتخابيػػة فػػى الكاعيػػة تشػػجع  إدارة الكميػػة الطػػالب عمػػى المشػػاركة
 .سكاء عمى مستكل الكمية أك مستكل الدكلة

 لمطالب باعتباره حؽ مف حقكقيـ مناسبةر  الرعاية الصحية اليتكف. 
 مػف خػالؿ النػدكات كالمػؤتمرات  حقكؽ اإلنسػاف  بػيف الطػالبك ثقافة المكاطنة  نشر

 .كالمعسكرات الطالبية كالمقاءات المفتكحة مع المسؤليف
 عمػػى صػػفحات التكاصػػؿ  االنتقػػادات التػػى تصػػدر مػػف الطػػالبإدارة الكميػػة   أف تقبػػؿ

عى دكف تجػػػريح اك سػػػب( بصػػػدر رحػػػب كاف تتجنػػػب ) النقػػػد المكضػػػك  االجتمػػػاعى
تكميػػؼ بعػػض الطػػالب بمراقبػػة كمتابعػػة أقػػرانيـ لمػػا يمثػػؿ ذلػػؾ مػػف إىانػػة صػػارخة 

 لمنظكمة العدالة كالحريات كالديمقراطية.
 إدارة الكمية مع الطالب  الذيف يتـ ضبطيـ متمبسيف بحاالت غػش فػى  عدـ تساىؿ

لما يمثمػو ـ أك زمػيالتيـ لفظينػا أك بػدنيناالػذيف يعتػدكف عمػى زمالئيػ ، أكاالمتحانات
ذلػػؾ مػػف إسػػاءة لمسػػمعة األكاديميػػة لمكميػػة  كانتياكػػا لمبػػادلء النزاىػػة االكاديميػػة 

 كحقكؽ االنساف.
 المتميػزيف فػى األعمػػاؿ  حػث الطػالب عمػى المشػاركة فػى انشػػطة المجتمػع كمكأفػاة

 التطكعية.
  التػػى تعقػػد داخػػؿ الطالبيػػة المشػػاركة االيجابيػػة فػػي المػػؤتمرات تحفيػػز الطػػالب عمػػى

فػػي األنشػػطة كالمعسػػكرات الطالبيػػة التػػى تعقػػد فػػي   المشػػاركةك كخػػارج الجامعػػة، 
الجامعػػػات األخػػػرل مػػػع التأكيػػػد عمػػػى قػػػيـ التعػػػاكف كالمحافظػػػة كالمكاطنػػػة، كربػػػط 

 األنشطة بالمشكالت االجتماعية.
 بكافػػػة إدارات الكميػػػة ال سػػػيما شػػػئكف مميف كخبػػػرات العػػػا كميػػػارات تطػػػكير معػػػارؼ

رعايػػة الشػػباب، ككػػذلؾ صػػقؿ ميػاراتيـ مػػف خػػالؿ تنظػػيـ دكرات تدريبيػػة  الطػالب ك
نسػانية تمكنيـ مف استيعاب مشػكالت الطػالب كت فيػـ طبػاعئيـ كمعػاممتيـ برقػى كا 
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كعدالة، كاالستعداد لبذؿ الجيكد لتذليؿ المعكقات أماىـ مما يسيـ فػى رسػـ صػكرة 
 بية عف المجتمع االكاديمى.إيجا

  تحفيػػز الطػػالب عمػػى المشػػاركة السياسػػية سػػكاء بكجػػو عػػاـ أك داخػػؿ الجامعػػة مػػف
خالؿ المشاركة فى انتخاب االتحػادات الطالبيػة ، كمػا يتطمبػو ذلػؾ مػف تفعيػؿ دكر 
االتحػػػادات الطالبيػػػة فػػػى الكميػػػات كالجامعػػػة  بحيػػػث تكػػػكف معبػػػرة عػػػف مطالػػػب 

إلػى إتاحػة الفرصػة لالتحػادات الطالبيػة لكضػع الخطػط كاحتياجات الطالب، إضػافة 
كتحمػػؿ مسػػئكلية تنفيػػذىا بمػػا يسػػيـ فػػى تحقيقػػو لمطالػػب الطػػالب دكف أف يكػػكف 
ىناؾ إمالء مف أل طرؼ عنػد كضػع الخطػط الطالبيػة، كػذلؾ تفعيػؿ ريػادة أعضػاء 

 جاف االتحادلىيئة التدريس فى إشرافيا عمى 
 ا الطػػالب عنػػد الشػػركع فػػى إقامػػة األنشػػطة تيسػػير اإلجػػراءات التػػى يجػػب أف يتبعيػػ

 الطالبية المختمفة. 
  تكفير الدعـ المالى المناسب لمطالب المحتاجيف مػف خػالؿ تفعيػؿ صػندكؽ التكافػؿ

االجتماعى ككضع آليات لو تضمف كصكؿ الدعـ لمستحقيو فى إطار مف الشفافية 
 ، إضافة إلى االستمرار فى دعـ الكتاب الجامعى.

  الجامعى عمى اكتساب ثقافة الحكار كحرية التعبير كالنقد فى القضايا تعكيد الطالب
 التى تيـ الجامعة كالمجتمع، كالمساىمة فى اكتشاؼ عالجيا كمكاجيتيا.

 دّر املكزرات اجلامعٔ٘ فٙ تينٔ٘ الجكاف٘ املذىٔ٘ لذٚ الطالب

  الثكابػت الكطنيػة كمرتكػزات تعزز  المقررات الجامعية لدل الطػالب الحفػاظ عمػىأف 
مػػف خػػالؿ إكسػػابيـ المعػػارؼ كالميػػارات العمميػػة كالحياتيػػة التػػي اليكيػػة الثقافيػػة 

تنطمػػؽ مػػف ثكابػػت الثقافػػة العربيػػة كمتطمبػػات الحيػػاة المعاصػػرة ، كمػػا تعمػػؿ عمػػي 
تحقيػػؽ التكاصػػػؿ بػػػيف المػػػكركث الحضػػػارم بعػػد تنقيحػػػو كبػػػيف معطيػػػات الحضػػػارة 

 لمستحدثات كصكر التجديد الفكرم. الغربية كالكقكؼ عمي ا
 لدل الطالب مػف خػالؿ تصػفية ىػذه المقػررات مػف مختمػؼ  التسامح الفكرل  تنمية

تساعد الطالب عمى تحمؿ كقبػكؿ كتقػدير اإلشارات التي تعزز القيـ التعصبية، كأف 
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تنكعات االخريف المختمفيف ، كذلؾ نكسبيـ القدرة عمى العفك كالصفح عف االساءة 
 العباء النفسية فى المكاقؼ المختمفة.كتحمؿ ا

 لتنػػػازؿ عنيػػػا باعتبارىػػػا حػػػؽ كالػػػدفاع عنيػػػا كعػػػدـ ا الطػػػالب قػػػيـ الحريػػػة إكسػػػاب
 .لمجميع

 صدار األحكاـ. إكساب  الطالب القدرة عمى النقد كا 
 الطالب اتجاىات إيجابية نحك العمؿ التطكعى.  إكساب 
 لمطالب الدستكرحقكؽ السياسية كالتعميمية المتضمنة فى تكضيح ال. 

 لتينٔ٘ الجكاف٘ املذىٔ٘ لذٚ طالب نلٔ٘ الرتبٔ٘ضناىات جناح التصْر املكرتح 

 تتمثؿ أىـ ىذه الضمانات فيما يمى: 
  كتطبيقيػا دكنمػا تػراخ أك كضع التشػريعات كالقػكانيف الالزمػة لتطػكير التعمػيـ الجػامعى

 انتقائية اك تعطيؿ لبعض المكاد.
  االسػػتقاللية الحقيقػػة التػػى تتػػيح ليػػا بالحريػػة األكاديميػػة ك تمتػػع الجامعػػات المصػػرية

دكنما تدخؿ مػف أل جيػات حككميػة أك غيػر  االبداع كالبحث كاالنطالؽ نحك العالمية 
 حككمية.

  بيف كافة أعضاء ىيئػة التػدريس كالطػالب  المدنيةثقافة التييئة المناخ الجامعى لنشر
 كاإلدارييف.
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(، كاقع مفاىيـ حقكؽ االنساف لدل طالب الجامعة فى مصر فى 8904أحمد عبد اهلل الصغير) .2

: دراسة ميدانية، مجمة كمية ضكء بعض التغييرات السياسية المعاصرةكدكر التعميـ فى تطكيره 
 . 22 – 0ـ/ ص ص 8904،أبريؿ 8، ع 22التربية، جامعة أسيكط، مجمد 

(، التعميـ كالمكاطنة: كاقع 8992(، مقدمة، فى: مصطفى قاسـ ) 8992أحمد يكسؼ سعد)  .9
 التربية المدنية فى المدرسة المصرية، القاىرة: اليئية المصرية العامة لكتاب.

(، الثقافة المدنية بيف تالميذ التعميـ االساسى الكاقع  كآليات االرتقاء 8909أحمد يكسؼ سعد، ) .09
، ص ص 8909، يكليك 64، عدد 04: دراسة تقكيمية، مجمة مستقبؿ التربية العربية، مجمد 

00- 46. 
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(، كاقع الثقافة المدنية لطالب جامعة طيبة 8908أحمد يكسؼ سعد، سند بف الفى الشامانى) .00
، 8908، أبريؿ 8، عدد 89بيا : دراسة تقكيمية، مجمة العمـك التربكية، مجمد  كآليات االرتقاء

 .64 -82ص ص 
(، دكر منظمات المجتمع المدنى فى التحكؿ 8904أسماء حجازل أبك اليزيد كآخركف) .08

، المركز الديمقراطى العربى لمدراسات االستراتيجية 8906 -8900الديمقراطى فى مصر 
 :available on line atكاالقتصادية كالسياسية،

https://democraticac.de/?p=46938, Retrieved on: 5/9/2018. 
(، البرنامج العالمى لمتثقيؼ فى مجاؿ حقكؽ االنساف: المرحمة الثانية 8908األمـ المتحدة) .02

 :available on line atخطة العمؿ، نيكيكرؾ كجنيؼ،
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_12_03_ar.p

Retrieved on: 5/9/2018., df 
(، اإلصالح العربى بيف الكاقع السمطكل كالسراب الديمقراطى، القاىرة: دار 8994السيد يسيف) .04

  ريت.مي
(،المجتمع المدنى فى إطار الخريطة المعرفية لمعالـ، فى: 8992السيد يسيف، أمانى قنديؿ) .04

 أمانى قنديؿ، المكسكعة العربية لممجتمع المدنى، القاىرة، اليئية المصرية العامة لمكتاب.
مر (، آفاؽ تطكير التربية المدنية فى المنظكمة التربكية العربية، مؤت8996المنجى بك سنينة) .06

"التعميـ كالتربية المستدامة فى الكطف العربى"،بيركت: مكتب التربية العربى لدكؿ الخميج، 
 .840 – 869،ص ص 8996كمنظمة اإلسالمية لمتربية كالعمـك كالثقافة، أبريؿ 

(، منيج مقترح فى التربية المدنية إلكساب طالب الصؼ األكؿ 8996إلياـ عبد الحميد فرج) .04
جابية نحك المشاركة المجتمعية، مجمة دراسات فى المناىج كطرؽ التدريس، الثانكل اتجاىات إي

 .009 -48، ص ص 8996، أكتكبر 004ع 
(، ثقافة حقكؽ االنساف فى الجامعات: الكاقع كالمأمكؿ الحؽ فى 8992إلياـ عبد الحميد فرج) .02

 التعميـ القاىرة: المركز القكمى لمبحكث التربكية كالتنمية.
(، منيج جامعى حكؿ المجتمع المدنى فى 8902)USAID الككالة االمريكية لمتنمية الدكلية  .09

 .USAIDالعالـ العربى : التطكر ،اإلطار القانكنى، كاالدكار،القاىرة، 
(، مفيـك المجتمع المدنى، فى: أمانى قنديؿ، المكسكعة العربية لممجتمع 8992أمانى قنديؿ) .89

 مصرية العامة لمكتاب.المدنى، القاىرة، اليئية ال

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_12_03_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_12_03_ar.pdf
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(،جذكر مفيكـ المجتمع المدنى في الفكر كالفمسفة 8992أمانى قنديؿ، فتحية السعيدل)  .80
السياسية، فى: أمانى قنديؿ، المكسكعة العربية لممجتمع المدنى، القاىرة، اليئية المصرية العامة 

 لمكتاب.
فرج، القاىرة: المركز (، مستقبؿ حقكؽ االنساف، ترجمة محمد عمى 8904أكبندرا باكسى)  .88

 القكمى لمترجمة.
(، مفاىيـ تنمكية كقيمية ترتبط بالمجتمع المدنى) الثقافة المدنية(، فى: 8992إيماف حسف) .82

 أمانى قنديؿ، المكسكعة العربية لممجتمع المدنى، القاىرة، اليئية المصرية العامة لمكتاب.
إستراتيجية مقترحة لتعميـ كنشر (، 8904إيماف عبد الفتاح محمد، أسماء عبد الفتاح نصر) .84

ثقافة حقكؽ االنساف فى مصر فى ضكء خبرات بعض الدكؿ، مجمة البحث العممى فى التربية، ع 
 .426 -424، ص ص 2، جزء 06

 :available online at(، الرؤية كالرسالة كاالىداؼ، 8909جامعة سكىاج، كمية التربية)  .84
http://www.sohag-univ.edu.eg/facedu/?page_id=11, Retrieved on: 

3/9/2018. 
 available at(، الرؤية كالرسالة كاألىداؼ،8908جامعة عيف شمس، كمية التربية) .86

http://edu.asu.edu.eg/article.php?action=show&id=104590#.W4_-
FpLXLIU, Retrieved on: 3/5/2018 

(، الخدمات الطالبية بجامعة المنكفية دراسة تحميمية آلراء 8992جماؿ عمى الدىشاف) .84
جامعة عيف شمس: مركز ‘‘جامعة المستقبؿ فى الكطف العربي ’’ الطمبة،المؤتمر السنكم العاشر

 ـ.8992تطكير التعميـ الجامعى، ديسمبر 
(، تجربة األمانة العامة لممدارس الكاثكليكية فى مجاؿ التربية 8994جكرج إسحاؽ) .82

 المدنية،جامعة القاىرة، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية: مركز البحكث كالدراسات السياسية.
(، المرشد األميف لتعميـ البنات كالبنيف في القرف الحادم 8908حامد عمار، صفاء أحمد) .89

 كالعشريف، القاىرة: الدار المصرية المبنانية.
االنساف كحرياتو: الكاقع كالمامكؿ، المؤتمر (، التميـ كازمة حقكؽ 8994حسف عبد العاؿ)  .29

مايك  2 -4العممى الحادل عشر"التربية كحقكؽ االنساف"، كمية التربية ، جامعة طنطا، 
 .060 -002ـ، ص ص 89004

(، التحكؿ الديمقراطى كالمجتمع المدنى في مصر، خبرة ربع قرف 8996حسنيف تكفيؽ ابراىيـ) .20
،القاىرة: مركز البحكث كالدراسات 8994 – 0920في دراسة النظاـ السياسى المصرل 

 السياسية، مكتبة الشركؽ الدكلية.
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، الكعى  بمفيـك الديمقراطية لدل معممى مرحمة التعميـ األساسى : 8996حمدل احمد محمد،  .28
 دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة عيف شمس.

ئية فى تربية المكاطنة فى ضكء بعض (، دكر المدرسة االبتدا8904خالد صالح حنفى) .22
 .044 – 082، ص ص 89، ع 2االتجاىات العالمية المعاصرة، مجمة الطفكلة كالتنمية، مجمد 

(، " إستراتيجية مقترحة لتدعيـ ثقافة العمؿ التطكعي لدل طالب 8904خديجة عبدالعزيز عمي)  .24
التربكية، ، كمية التربية:  الجامعة في ضكء الخبرات الميدانية كتجارب بعض الدكؿ"، المجمة

 .629 -449ـ، ص ص 8904(، أكتكبر 0(، ج )48جامعة سكىاج، ع )
(، "دكر الجامعة فى تنمية قيـ المكاطنة لدل 8902خمؼ سميـ سميـ، محمد محمكد عبده) .24

طالبيا فى ضكء بعض المتغيرات المعاصرة: جامعة الطائؼ كنمكذج"، مجمة الثقافة كالتنمية، ع 
 .062-44، ص ص ، نكفمبر 44

(، "مدل تنفيذ أعضاء ىيئة التدريس بجامعة صنعاء 8909داكد عبد الممؾ، رجاء اليمدانى) .26
 .6لمياميـ"، المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ الجامعى، ع

(، مناىج البحث فى العمـك النفسية كالتربكية ،القاىرة: دار النشر 0992رجاء محمكد عالـ) .24
 لمجامعات. 

(، دكر االدارة المدرسية فى تفعيؿ التربية المدنية فى مرحمة 8990الممؾ رستـ)رسمى عبد  .22
 التعميـ قبؿ الجامعى فى مصر، القاىرة: المركز القكمى لمبحكث التربكية كالتنمية.

، 2(، المنيج المدرسى المعاصر: أسسو، بناؤه، تنظيماتو،تطكيره، ط8900رشدل طعيمة أحمد) .29
 لتكززيع.عماف:دار المسيرة لمنشر كا

(، األعماؿ الكاممة لرفاعة رافع الطياكل، دراسة كتحقيؽ: محمد عمارة،  8909رفاعة الطيطاكل) .49
 الجزء األكؿ، القاىرة: الييئة العامة لمكتاب.

(، تصكر مقترح لتفعيؿ دكر الجامعة فى تنمية ثقافة العمؿ التطكعى 8906زيناىـ محمد محمد) .40
 رسالة دكتكراة، كمية التربية، جامعة المنيا. لدل طالبيا فى ضكء خبرات بعض الدكؿ،

(، "دكر أستاذ الجامعة في تنمية قيـ المكاطنة لمكاجية 8909سامى فتحي عبدالغني عمارة)  .48
ا"، مجمة مستقبؿ التربية العربية، مج) -تحديات اليكية الثقافية (، 04جامعة االسكندرية نمكذجن

 ـ. 8909(، يكنيك64ع)
، األصكؿ الثقافية لمتربية، القاىرة: دار السالـ لمطباعة كالنشر (8904سعيد إسماعيؿ عمى) .42

 كالتكزيع كالترجمة.
(، فى التربية كالتحكؿ الديمقراطى: دراسة تحميمة لمتربية النقدية 8994سعيد إسماعيؿ عمرك)  .44

 عند ىنرل جبرك، القاىرة: الدار المصرية المبنانية.
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جتمعية في تدعيـ قيـ المكاطنة لدل الشباب (، دكر العكامؿ الم8900سعيد بف سعيد ناصر) .44
السعكدل: دراسة ميدانية عمى طالب كطالبات جامعة الممؾ خالد بأبيا، مجمة كميىة االداب ، 

 .464-629، ص ص 8، جزء 84،ع 8900جامعة طنطا، يناير 
 (، قضايا التعميـ كتحديات العصر، القاىرة: دار العالـ العربى.8992سعيد طعيمة)  .46
(، "دكر التعميـ الجامعي في تنمية 8900مكد مرسي، محمد عبداهلل محمد عبداهلل) سعيد مح .44

المسئكلية المدنية لدل الطالب )الكاقع كالمأمكؿ("، مجمة دراسات تربكية كنفسية، كمية التربية، 
 -284ـ، ص ص 8900(، كمية التربية: جامعة الزقازيؽ، يكليك 48جامعة الزقازيؽ، ع )

486. 
شكالية نشر ثقافتيا"فى: عصاـ الديف 8909حميد القطب)سمير عبد ال .42 (، قضية الديمقراطية كا 

 عمى ىالؿ" التربية كقضايا العصر، القاىرة: مكتبة االنجمك المصرية.
 (، المكاطنة المصرية، القاىرة:خمؼ، مكتبة الشركؽ الدكلية.8994سمير مرقص) .49
في الفكر كالممارسة االجتماعية (، المجتمع المدنى كالدكلة 0998سيؼ الديف عبد الفتاح) .49

 المعاصرة، ندكة" المجتمع المدنى في الكطف العربى"، بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية.
(، التربية المدنية: دراسة في المفيـك بيف العالمية كالخصكصية 8994سيؼ الديف عبد الفتاح) .40

، مارس 082، عدد 20مجمد كيؼ نتعامؿ مع عالـ المفاىيـ الكافدة،مجمة المسمـ المعاصر، 
 .49 – 80،ص ص 8994

(، تعميـ حقكؽ االنساف فى كميات التربية تصكر مقترح، مجمة 8992شادية جابر كيالنى) .48
 .099 -9، ص ص 8992، أكتكبر 20، ع 9مستقبؿ التربية العربية، مجمد 

ية، (، دكاعي التربية عمى حقكؽ االنساف فى المرحمة الجامع8900صابر بف عكض جيدكرم) .42
 .094 -64، ص ص8900، أبريؿ 8، ع 09مجمة اعمكـ التربكية، القاىرة، مجمد 

(، المكاطنة كدكرىا فى بناء ثقافة الديمقراطية فى مصر: 8904صبرل عبد البديع عبد المطمب)  .44
، ص 8904، ديسمبر 8، عدد 84دراسة ميدانية، المجمة المصرية لمتنمية كالتخطيط، مجمد 

 .890 -044ص 
(، المجتمع المدنى كبناء الدكلة الديمقراطية: مقاربة سياسية،مجمة 8904زياد أبك ىزيـ)طارؽ  .44

 .889 – 020، ص ص 8904، آذار 0، ع 82المنارة لمبحكث كالدراسات، عماف، مجمد 
(، معكقات الحرية األكاديمية لدل طالب الجامعة كدكر اإلدارة 8996عادؿ السيد الجندل) .46

 ـ.8996، 0، ع06مة كمية التربية، جامعة اإلسكندرية، مجمدالجامعية فى تفعيميا، مج
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(، تطكير مناىج التعميـ لتنمية المكاطنة فى األلفية الثالثة لدل 8992عايدة أبك غريب كآخركف) .44
الطالب بالمرحمة الثانكية، المؤتمر االكؿ لمجمعية المصرية لمدراسات االجتماعية " تربية 

 .8992يكليك  89 – 09ماعية،المكاطنة كمناىج الدراسات االجت
(، كاقع ثقافة حقكؽ االنساف لدل طالب الجامعة 8906عبد التكاب عبد اهلل مييكب كآخركف) .42

، ص ص 8906،أكتكبر 4، عدد 28بالجميكرية اليمنية، مجمة كمية التربية بأسيكط، مجمد 
049- 894. 

اإلبداع فى التعميـ العالى، (، اإلستراتيجية العربية لتنمية 8992عبد الجبار تكفيؽ كآخراف) .49
.  تكنس: المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

(، " ثقافة العمؿ التطكعى لدل طالب كمية التربية جامعة حمكاف  8904عبد الرازؽ شاكر مراس) .69
كسبؿ النيكض بو في المستقبؿ، مجمة دراسات تربكية كاجتماعية، كمية التربية ، جامعة حمكاف، 

 .499 -429، أبريؿ، ص ص 8 ، ع80مجمد 
(، طبائع االستبداد كمصارع االستعباد، القاىرة: كممات عربية 8900عبد الرحمف الككاكبى) .60

 لمترجمة كالنشر.
(، دكر التعميـ فى تنمية الفكر فى مصر المستقبؿ، مؤتمر" جكدة 8994عبد السالـ عبد الغفار) .68

، كمية التربية، كاعتماد مؤسسات التعميـ العاـ فى الكطف العربى، جا مايك  84، 82معة الفيـك
 ـ.8994

(، المجتمع المدنى كدكره في بناء الديمقراطية، ؼ:عبد الغفار شكر، 8992عبد الغفار شكر) .62
 كمحمد مكرك" المجتمع األىمى كدكره في بناء الديمقراطية"، دمشؽ، دار الفكر.

امعة فى تكعية الطالب ، "دكر الج8909عبد الفتاح جكدة السيد، طمعت حسينى إسماعيؿ،  .64
بمبادئ المكاطنة كمدخؿ تحتمو التحديات العالمية المعاصرة: التعديالت الدستكرية لمعاـ الجامعى 

، 66ـ نمكذجا"، مجمة دراسات تربكية كنفسية، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ، ع 8994
 .8909يناير

يكد تعزيز الديمقراطية فى (، تعميـ حقكؽ االنساف فى الجامعات كج8909عبد الفتاح ماضى) .64
 .26 -0، ص ص 8909، أبريؿ 8، عدد 00مصر، مجمة النيضة، مجمد 

(، التربية المدنية: دراسة فى أزمة المكاطنة كاالنتماء فى التربية 8994عبد اهلل المجيدؿ) .66
 available on line،  042 -040،ص ص 8994العربية، مجمة الفكر السياسى ، شتاء 

,  ti.org/upload/books/189.pdf-http://www.transparency.org.kw.auat: 
18 / 8 /2018. 

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/189.pdf
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(، ثقافة العمؿ التطكعى لدل الشباب السعكدل: دراسة ميدانية، 8996عثماف بف صالح العامر) .64
 .089 -49، 4سات االسالمية، جامعة إفريقيا العالمية، السكداف، ع مجمة الشريعة كالدرا

(، جدؿ الجامعة كالمكاطنة كالديمقراطية، مجمة عمراف لمعمـك االجتماعية 8906عزمى بشارة) .62
، 8906، شتاء 04كاالنسانية، المركز العربى لالبحاث كدراسة السياسات،المجمد الرابع، عدد 

 .042 – 022ص ص 
 ( ، التربية كثقافة التكنكلكجيا ، القاىرة: دار الفكر العربى.8992كر)عمى أحمد مدك .69
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