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  اإلصدار األول لوحدة قياس الرأى العام
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  "مصر فى عيون شبابھا "

  مدخل لتحديد دور الجامعة فى تنمية الوعى بثقافة الديمقراطية

  ومسئوليات المواطنة المصرية 

  :مقدمة 
فى ركة اشمللتوحد اإلرادة المحتمعية وا األمثل لضمانھو ا ال شك أن الدعم السياسى للديمقراطية فى مجتمعنا المصرى المعاصر

تقبل ، اء مصر المس م تحقيق أھداف المشروع الوطنى للتنمية وبن ين ومن ث ا فى حاجة تكامل رؤى الفكر ب ة  " كل من فإنن  &التربي
ة  "القيم الداعمة لـ حول " الثقافة & اإلعالم  ومى &ثقافة التنمي ة"األمن الق ة اإلرادة المجتمعي ا يضمن تعبئ ا يمكن تسميته    ، بم " لم

ة " األمر الذى يتطلب مسئوليات ومھام تربوية جديدة لـ ". العمل القومى المشترك  تنمية الوعى بثقافة الديمقراطية ومسئوليات المواطن
  ".المصرية  

اء وعلى ضوء ذلك فإن  وطن وبن ئولياته ھى أمن ال ة مس ه مسئول ، وغاي رد بأن ى شعور الف ة تعن اة الديمقراطي فھما جيدا للحي
المى ،  ى المستوى اإلقليمى والع مستقبله ، وحدود ھذه المسئولية ُتعنى بتكامل الجھود المجتمعية ووثبتھا لدعم دور مصر ومكانتھا عل

ئوليات ومن ثم فإن الفھم الحقيقى لمعنى الديمقراطي ة ومس ى الشراكة المجتمعي ى معن ات إل ة ينبغى أن يتجاوز المفاھيم الخاصة بالحري
  .المواطنة 

تأكيد ضمانات الشراكة المجتمعية  لتحقيق & ھدف تحقيق المصالح اإلستراتيجية للدولة فى إطار مفھوم األمن القومى  "ويعد     
لتنمية والتخطيط لبناء مستقبل األمة ودعم قدراتھا الذاتية ومكانتھا الحضارية ، من أھم االعتبارات الحاكمة لفكر ا "أھداف التنمية 

وأى من ھذه االعتبارات يقوم على أساس مدى وعى المواطن بمكانته على شبكة النسيج االجتماعى ، مدركا للقيمة التى يعيش بھا من 
، وأن تتحرك إرادته بوعى ومسئولية " مصر المستقبل  " أجل مجتمعه ، وأن يمتلك فى عقله ووجدانه صورة رمزية لمستقبل أمته

  .ھمة الجادة فى تحقيق ھذه الصورةللمسا
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ة فى المجتمع المصرى ،        ومع تأكيد أھمية القيم الداعمة لحرية التعبير وممارسة النقد والتعددية الحزبية كمؤشرات للديمقراطي

ة ، فقد ُيفضى األمر فى نھايته إلى تباين اآلراء وو تقبل األم اء مس ة وبن جھات النظر حول كفاءة األداء المجتمعى لتحقيق أھداف التنمي
  :إال أن القيمة الحقيقية للديمقراطية البد وأن تبرز فى النھاية لتؤكد على 

  
  ا ھى و عليھ ة قواعد أساسية تنم وط: أن لقيمة الحري اء ال ة ، حيث إن االنتم ئوليات الوطني ات والمس نى ھو الشعور بالواجب

  .الضمان الحقيقى لفعالية قيم الديمقراطية فى ثقافة المجتمع فى حركة آمنة نحو التنمية وبناء مستقبل األمة 
  د من ا ، الب ة عليھ ا المصرى المعاصر ومؤشرات السلوك الدال ة فى مجتمعن أنه على قدر تباين اآلراء حول قيم الديمقراطي

وطنى : " لمقصود باقتصاديات الكتلة السكانية الوصول إلى نقطة اتفاق بما يؤكد المعنى ا اق ال اعى& الوف &  السالم االجتم
  .تجاه مشروعات التنمية وبناء المستقبل"  الوحدة الوطنية 

   وطن "أن المسئولية الوطنية تقتضى دائما وعى أبناء األمة باألثر المتبقى من الفعل واالنجاز ة " حق ال أتى حركي ، بحيث ت
  .ال خصوما تستقطع من كياناته الوطنية ، فى كليتھا قيمة تضاف إلى ذاته الحضارية النشاط المجتمعى

  ة ة وفق إستراتيجيات منظم ة اإلرادة المجتمعي ا يكفى لتعبئ ردات الخطاب السياسى الرسمى ، بم د لمف أھمية االستيعاب الجي
 .لتحقيق األھداف القومية ومساندة قضايا التنمية

  

  :أھداف الدراسة 

مكننا من يُ  الذى  قدر، وذلك بال) من طالب الجامعة ( " بابھا  مصر فى عيون ش"   لدراسة إلى محاولة التعرف علىھدفت ا
معامل الوطنية لدى الشباب الجامعى فى تقييمھم للجوانب المرتبطة بممارسات السلوك أو /الشعور الوطنى  التعرف على مدى فعالية

ن زاوية أخرى تحديد معالم الدور الوظيفى الذى ينبغى أن تقوم به الجامعة فى تھيئة الناشئين وم. الديمقراطى والمشاركة السياسية 
  " . فن الحياة من أجل مصر " لـ    والشباب

  
  : وتحقيقا لھذا الغرض ، فقد اشتملت الدراسة على بعدين

  
ا الشباب  : إطار نظرى اشتمل على  :األول  ى ينبغى أن يعرفھ ة وا: مصر الت اء حضارة اإلنسانالقيم ى فى بن وعى ،  لمعن ة ال تنمي

وطن.بثقافة الديمقراطية ومسئوليات المواطنة المصرية  اء بحق ال وعى ،  مدخل لتربية جديدة  من أجل الوف ة ال ة فى تنمي دور الجامع
 .بثقافة الديمقراطية ومسئوليات المواطنة المصرية لدى طالبھا 

ا :والثانى  ى أس ة دراسة ميدانية قامت عل ة المنصورة حول مدى وعى الشباب بثقاف ة من شباب جامع ى عين تبيان عل ق اس س تطبي
  . الديمقراطية والمشاركة السياسية 

  
  : ويمكن اإلشارة إلى أھم ما توصلت إليه الدراسة على النحو التالى 

  

  : من خالل العرض الفكرى فى محاور الدراسة النظرية ، فقد تبين : أوال 

 ة األمر يظل وس، " مصر التى ينبغى أن يعرفھا الشباب "  :حول  مؤشراتال أن ھناك كثير من ى لغ ة فى تبن ى التربي ودا عل معق
اريخ " فن الحياة من أجل مصر " جديدة فى تھيئة وإعداد الناشئين من أبناء المجتمع لـ  ، وذلك بما يعنى التأكيد على أصالة قيم الت

تثمار بما يؤكد الوعى بالذاكرة الحضارية لألم ايز الحضارى واس ئوليات اإلنجاز والتم م مس ا يحملھ ع بم ات الواق ة بإمكان ة، والثق
د  الم الغ ا فى ع دور مصر الحضارى ومكانتھ م . إمكانات األمة فى دعم عوامل قوتھا ، والمقدرة على بناء مستقبل يليق ب ومن ث

ون حاجة  ى مصرتك ة ف م و التربي ى دع ئين إل باب تنشيط إرادة الناش ة والش اء األم ل  من أبن ات العم وطنى وتنشيط آلي ل ال للعم
  ". من أجل الوفاء بحق الوطن –التعبئة القومية "   التربوى إلى معنى

  يم " نظرا إلشكاليات التعددية فى المجتمعات الغربية ، يتجه البحث على ضوء التوجھات السياسية العامة لدعم أنه ة ق "   المواطن
رد  ة الف ةكقيمة تسمو بذاتي ة والعرقي ة الثقافي وق إشكاليات التعددي ه ف دعم  وطموحات داخل والبحث عن ل اعى فى ال السالم االجتم

ى غير أن  . المصالح العليا فى العالقات الدولية  معالجتنا لثقافة الديمقراطية وقيم المواطنة فى مصر يتجاوز ھذا المعنى ، بما يعن
أتى تحمل الفرد لمسئولياته فى إطار المشروع الوط وة من مخزون مصر الحضارى لي نى للتنمية ، إضافة إلى حضور معانى الق

ا  ا وذاتھ م يكون توحد الشخصية المصرية مع تاريخھ العمل الوطنى كقيمة مضافة إلى ھذا المخزون وفى تواصل معه ، ومن ث
تقبل " ة فى بناء وإمكاناتھا للوفاء بمتطلبات النھضة والتنمية من جانب ، ومن جانب آخر المشاركة الفاعل فى إطار " مصر المس

 . مفاھيم إمكانات القوة وتمايز المكانة 

  انون ة ، الدستور والق اريخ الحضارى لألم ين الت ة ب ات االرتباطي أن ثقافة الديمقراطية تعد بمثابة إطار فكرى ناظم لطبيعة العالق
تقبل ، واضعوفق و ه نحو المس ر عن حاضر المجتمع وطموحات ة تعب ق أھداف ية معين ا نحو تحقي ة فى حركتھ إلدارة المجتمعي
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ة الحضارية للمجتمع . التنمية الشاملة  ومن ثم فھى تكوين فرضى يلعب دورا رئيسيا فى تأكيد العالقة بين الذاتية الثقافية والھوي

م ا  .، وبين توجھات التنمية فى إطار المشروع الوطنى لبناء مستقبل األمة  ة وھنا تتضح انعكاسات الفھ ى الديمقراطي واعى لمعن ل
دعمھا روح  وطنى ، ت ل ال وين إرادة العم ى لتك ا يكف وطنى ، بم ية والضمير ال ة السياس ين الثقاف ل ب وات التفاع ير لقن ه تيس ، بأن

  .  الحماسة والمثابرة ، ليكون السلوك الفردى للمواطن ضمن فعاليات النسيج الكلى لعمليات التنمية فى المجتمع

 ى أننا فى حاجة إل ة لمعن اء األم ة وإعداد أبن ة النشطة " ى تھيئ ة فى " المواطن ه محور التنمي ى أن ئولياته عل درك مس ا ي ، مواطن
الم  ه فى ع ا لمجتمع ة يأملھ وطنى وفق صورة رمزي اه العمل ال ه تج ز إرادت مجتمعنا مدركا لواجباته ومسئولياته ، إضافة إلى حف

ة " ت ھو انخفاض ذلك أن أخطر ما تصاب به المجتمعا. المستقبل  ة " معامل الوطني دان حيوي ى فق ذى يعن ا ، األمر ال دى أبنائھ ل
يم " ومن ثم فإن ضعف الشعور الوطنى والخلل فى بنية . األمة ووھن إرادتھا وانخفاض مستوى الطموح الحضارى فى روحھا  ق

ك من أعز ما تملك م ـ تعد من أخطر القضايا التى تھدد الشباب" المواطنة ومسئولياتھا  ى ذل ا يترتب عل جتمعاتنا من ثروات ، لم
تقبل أو لعب  ة الشباب فى صناعة المس ة حول مكان آثار سلبية على االنتماء وإرادة العمل واإلنجاز، واضطراب المعايير والرؤي

  " . االغتراب " والنتيجة فى ذلك كله ھو  –دور فيه 

  امن فى كل من د القيمى الك ة " أنه نظرا للبع ة ال& الكفاي ذه " مواطن د ھ ة ، وتع يم المواطن ة ق ة فى تنمي ئولية الجامع تتضح مس
ارات  ان العمل يتضمن فى ذات الوقت اعتب داد لمك المسئولية من أھم مؤشرات كفاية األداء الجامعى فى العصر الحديث ، فاإلع

ئوليات العمل ھو تضمين ومن ثم فإن تنمية وعى الشباب باألدوار . خاصة باألھداف االقتصادية والسياسية للدولة  المستقبلية لمس
ى " المواطنة & الجودة " لمفاھيم الجودة والدفع الحضارى ، و فى الربط بين مفاھيم  ا يعن وطنى بم و إرادة العمل والشعور ال تنم

ون  ا تك تقبل ، وحينم الم المس ى ع ه ف ة لمجتمع ة مأمول ع صورة رمزي ه م رد وتفاعل ة الف ة" معايش اءة العلمي يل  الكف ، والتحص
ع " األكاديمى ، اإلعداد لسوق العمل  ھو جوھر األداء الجامعى ، مع ضعف االھتمام بالروح الوطنية لدى الشباب وقصور فى دف

  . إرادة العمل وفاء بمسئوليات المواطنة وحقوق الوطن ، فإننا فى ھذه الحالة نقتل فيھم روح المبادرة واالنتماء واليقظة القومية 

ى ضوء  ين وعل ة ب ة قوي اك عالق إن ھن ك ف ة " ذل يم المواطن ات األداء & ق ارات " كفاي ة المھ ى أن تنمي ير إل ذى يش ر ال األم
ة . المرتبطة بكفايات األداء ھى فى نفس الوقت أصوال تضاف فى بنية المواطنة  وعلى الطرف اآلخر فإن وھن الشعور بالمواطن

  . رات الكفاية واإلنتاجية وضعف إرادة العمل الوطنى ھى خصوم تستقطع من مؤش

  أن ھناك بعض العوامل الدعامة لمناخ التربية الكتساب وتنمية قيم المواطنة ، وھى :  
  . حسن تمثيل مفردات الخطاب السياسى الرسمى فى ضوء الوعى بمسئوليات الدور الوظيفى للفرد وواجباته الوطنية  -
ة السياسية حول  استجالء المؤشرات الدالة على معالم البعد االجتماعى - ى وضوح الرؤي ا يعن ة، بم فى سياسة المجتمع نحو التنمي

  . مكانة الفرد فى مجتمعه 
 . وعى الفرد بالدستور والقانون ، والقنوات الشرعية لعالقاته بمؤسسات الدولة ونظمھا -
 . توحد إرادة الحركة المجتمعية مع األھداف العامة فى سياسة الدولة لبناء صورة المستقبل  -
  . أكيد مكانة الفرد فى النسيج المجتمعى ، باعتباره وحدة رئيسية تساھم فى المشروع الوطنى للنھضة والتنمية ت -
 . اإليمان بالھدف القومى ، بما يعنى صورة رمزية شامخة لمجتمع المستقبل فى عيون أبناء األمة  -
  

  : وفى ضوء ما تبين من تحليل نتائج الدراسة الميدانية يتضح : ثانيا 

  
  ا يمكن تسميته ق بم  وجه" من حيث متطلبات استكمال مسيرة اإلصالح الديمقراطى والتنمية فى المجتمع المصرى على نحو يلي

  : حضارى جديد فى شخصية مصر، فقد تبين من استجابات أفراد العينة أن ھذه المتطلبات يمكن إجمالھا فى ثالثة مؤشرات
ه من سلوك تنمية الوعى بقيم الديمقراطية ومسئوليا - رتبط ب ا ي وطنى وم ت المواطنة المصرية ، ھذا إلى جانب نشر ثقافة العمل ال

  . الخدمة التطوعية ومبادرات العمل الجماعى فى خدمة قضايا التنمية فى مصر 
ة" وحدة اإلرادة المجتمعية " التأكيد على المفاھيم والقيم الداعمة لفكر جديد حول  - ى  والتى ھى أحد المؤشرات الحقيقي ى معن " عل

روح المصرية . فى حياة األمة " السالم االجتماعى & الوفاق الوطنى  ووحدة اإلرادة المجتمعية بھذا المعنى ھى أحد مؤشرات ال
  . األصيلة فى العمل واإلنجاز ، وھى السمة التى ميزت تاريخ اإلنسان المصرى فى بناء حضارته 

  : ، األمر الذى يشير إلى حاجتنا المتجددة إلى "ة العالم فى تغيراته أن الشخصية المصرية المعاصرة تعايش بوعى حرك -
o  تفعيل لغة اإلعالم فى بث روح وطنية جديدة لدى أبناء المجتمع لتحمل مسئولياتھا تجاه المستقبل والمصير .  
o  تجديد لغة الخطاب التربوى فى بناء الشخصية المصرية ودعم مسئولياتھا فى عالم الغد . 
o ا  تجديد لغة ة وتوازناتھ ة العربي د أصالة الھوي ا يؤك د ، وبم الخطاب الدينى الستيعاب المتغيرات فى بيئة النظام العالمى الجدي

 .فى التعامل مع القضايا والمشكالت المطروحة
  

 ة الناشئين والشباب أن ھناك مھام جديدة للعمل الوطنى ما بين ثقافة اإلنماء ومسئوليات العمل واإلنجاز ؛ ثقافة اإلنماء التى تعنى ب تھيئ
ع " فن الحياة من أجل مصر " لـ  تھم ودف تقبل أم اء مس ، ومسئوليات العمل واإلنجاز والتى تعنى بتھيئة أبناء مصر للعمل من أجل بن

  :ھذه األمة إلى مستوى التمايز الحضارى ، األمر الذى يتطلب 
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ال يعنى انقسامات فى الفكر أو ممارسات السلوك ، ولكن  تفعيل دور األحزاب فى الشارع السياسى المصرى ، وھذا التفعيل -

 .ضمانا لحركة اإلرادة المجتمعية للعمل من أجل مصر
ذا المجال ال  - ة المصرية ، وتنشيط دور الجامعات فى ھ ئوليات المواطن تنشيط دور الجامعات فى تنمية الوعى السياسى بمس

  . الديمقراطية ومسئوليات المواطنة المصرية  يعنى استقطاب حزبى ، ولكن تنمية وعى الشباب بثقافة
اء  - انى االنتم اإلعداد الجيد لكوادر قيادية شابة تعمل فى محيطھا كطاقات لإلنماء ، وتنشيط فكر الشباب وحفز إرادتھم لكل مع

  . والمسئولية الوطنية 
  ئولياتھا الحضارية أن مصر دولة فريدة ، وھى فى حاجة إلى تضامن جھود أبنائھا بما يمكنھا من الوفاء ام . بمس ا أم م فإنن ومن ث

ة " حوارا مع الذات " تحديات جديدة لدعم ممارسات الديمقراطية ، وھى تحديات تفرض علينا جميعا  ر وبلغ ى التفكي دفعنا إل ا ي بم
 . جديدة للوفاء بحث الوطن وتأكيد الھوية الحضارية لشخصية مصر فى بناء مستقبلھا 

  
ين من وحول االعتبارات الحا  د تب ا ، فق دى طالبھ ة المصرية ل ئوليات المواطن ة ومس يم الديمقراطي ة ق ة فى تنمي كمة لمسئولية الجامع

  :مجموع استجابات أفراد العينة 
   أن تنمية وعى الطالب بقيم الديمقراطية ومسئوليات المواطنة المصرية ھو المدخل الحقيقى لدفع الشباب الجامعى إلى التفكير فى

د  ومن ثم . ياتھم للوفاء بحق الوطن والبحث عن المسارات اآلمنة للمشاركة فى بناء مستقبل تحمل مسئول ى تأكي فإننا فى حاجة إل
إنھا المھمة التى تتعلق بتنمية وعى المواطن المصرى بدوره . دور الجامعة فى رعاية الشباب وتھيئتھم لمسئوليات العمل الوطنى 

  . مة حضاريا ومسئولياته كقوة داعمة إلنماء األ
  

 أن دور الجامعة فى تنمية قيم الديمقراطية ودعم سلوك المشاركة السياسية يجمع بين بعدين:  
  

ارف  :األول  ذى . بعد العمليات التثقيفية واإلعالمية ، والذى يتطلب تركيز الجھد على ما يقدم للطالب من معلومات ومع األمر ال
  : يتطلب 

  . ونشر ثقافة الديمقراطية ، وتنمية وعى الطالب بالقضايا الكلية للوطن االھتمام بتنمية الوعى السياسى  -
 . إعداد مساحة مالئمة فى برامج النشاط الثقافى بالجامعة لفھم واستيعاب مفردات الخطاب السياسى الرسمى  -
 . مجتمع ومشكالته اھتمام اإلدارة الجامعية وإدارة رعاية الشباب بصيغ جديدة للخطاب مع الطالب فى مناقشة قضايا ال -
  

تعلم والسلوك  :والثانى  ات ال ر المتبقى من عملي ى قياسات األث د عل ز الجھ ى بتركي بعد عمليات المشاركة والتدريب ، والذى يعن
  : األمر الذى   يتطلب ... ) الديمقراطى ، مھارات السلوك السياسى ، دبلوماسية العالقات وإدارة األزمات ، 

  . البية وتدريب الطالب على مھارات الخدمة التطوعية االھتمام باألنشطة الط -
 . التأكيد على قيم الديمقراطية ومھارات السلوك الديمقراطى فى قضايا الحوار وإنجاز المھام الجماعية  -
  . زيادة االھتمام بتدريب الطالب على مسئوليات المواطنة المصرية ودالالت السلوك المرتبطة بھا  -
 . رات العمل السياسى فى إدارة المواقف واتخاذ القرار تدريب الطالب على مھا -
 . تدريب الطالب على مھارات الخدمة التطوعية فى مجاالت العمل الوطنى  -

 
   وطن   )*(أن تنظيم معسكرات طالب الجامعة تعد بمثابة مناخ مالئم للعمل مع الطالب ، وجذبھم إلى الحوار الجاد حول قضايا ال

  : لتطوعية ، وذلك العتبارات ھامة منھا وحفز إرادتھم للخدمة ا
  . توافر صفة الجماعية بما يعنى توحد رادة العمل المشترك ، مع القناعة بالقيمة النھائية للعمل  -
 . توافر القناعات الفكرية للعمل التعاونى المشترك ، بما يعنى حفز اإلرادة الفردية للعمل فى تكامل مع المجموع  -
 . واعد المعسكرات الطالبية احترام الطالب لنظم وق -

ومى ،  تھم للعمل الق ة إلعداد الطالب وتھيئ ة فرصة مالئم وھذه الخصوصيات المميزة لمعسكرات النشاط الطالبى تعد بمثاب
يم  يھم بق ة وع ئولياتھا ، وتنمي رية ومس ة المص ى المواطن امعى لمعن باب الج داد الش ى إع اخ ف ذا المن تثمار ھ ن اس م يمك ن ث وم

  . ودالالت السلوك المرتبطة بھا  الديمقراطية
  

  ة المصرية ، ودعم ممارسات ئوليات المواطن ة ومس يم الديمقراطي ة ق ة لتنمي ائل الفعال د الوس ة أح د بمثاب امعى يع ان الج أن البرلم
  : السلوك الديمقراطى لدى طالب الجامعة ، وذلك لالعتبارات التالية 

  . قواعد النظام والمشاركة  تھيئة الطالب لموضوع المناقشة ، واالتفاق على -
 . مھارات سلوك المشاركة وحرية الرأى والتعبير ، واحترام اآلخر -
 . تفعيل الصورة الرمزية لمصر فى عقل ووجدان الطالب  -

                                                      
المعسـكر الطالبـى بجمصـة  فـى لقـاء  فـى لقـاءات أسـبوعية مـع أفـواج" اليـوم البيئـى " ضمن فعاليات  مرآز دراسات القيم واالنتماء الوطنىشارك   *

، " رسالة إلى شـباب مصـر " هـذا باإلضـافة إلـى مسـابقة .  " االنتماء الوطنى فى ضمير شباب الجامعة" وورشة عمل حـول 
  . وكان لهذه المشاركات أثر إيجابى فى نفوس الطالب 
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ائج : " واألمر فى ذلك يتطلب   ة الستخالصات النت ة النھائي ة إدارة جلسات  الحوار ، القيم حسن اختيار الموضوعات ، فعالي

  " . مسئولية التنفيذ  ،القرار ، الشعور بالمسئوليات الفردية تجاه قضايا االتفاق واتخاذ 
  

  وقد أمكن تضمين نتائج الدراسة فى صورة
  مشروع مقترح لتنمية الوعى بثقافة الديمقراطية وقيم المواطنة االنتماء  لدى طالب الجامعة 

ھة لتطبيق المشروع ، السياسات التربوية  بعض: أھداف المشروع ،"  : وقد اشتملت صياغة المشروع على  االعتبارات الموجِّ

  " .طرق التقييم المقترحة من تحقيق أھداف المشروع : واإلجراءات التنفيذية المقترحة لتحقيق أھداف المشروع 


