ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.
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ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

اتجاهات الطالب نحو ثقافة المواطنة في مصر
إلهام عبد الحمٌد فرج
دراسة  06تشرٌن الثانً/نوفمبر 2013
درس ثقافة الطالب المصرٌٌن المتغٌّرة بما أنهم ما زالوا
ٌنبغً أن ُت َ
ٌؤثرون على الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة .التعلٌم فً مصر ٌحتاج إلى
إصالح شامل ٌدعم االنتقال إلى الدٌمقراطٌة.
أوالً :اإلطار العام للدراسة
مقدمة:
شهدت مصر بعد الثورة الشعبٌة التً امتدت من  25كانون الثانًٌ/ناٌر
 2011إلى  26تموزٌ/ولٌو  ،2013تغٌرات سٌاسٌة واجتماعٌة وثقافٌة
أ ّدت إلى تغٌٌر العدٌد من المفاهٌم واالتجاهات التً كانت ثابتة وراسخة
ومستقرة خالل عقود طوٌلة .وٌمكن القول إن أكثر الشرائح ّ
تأثرا وتأثٌرا
هً شرٌحة الشباب التً أطلقت الشرارة األولى للثورة ،والتً كانت
والتزال أكثر حماسا وإصرارا على صناعة التغٌٌر من خالل المشاركة
والتفاعل اإلٌجابً والتضحٌة من أجل تحقٌق أهداف الثورة ،التً أرادت
تغٌٌرا اجتماعٌا من خالل شعار العدالة االجتماعٌة ،وتغٌٌرا سٌاسٌا من
خالل الدٌمقراطٌة ،وتغٌٌرا ثقافٌا من خالل الكرامة اإلنسانٌة.
والمالحظ أن التغٌرات التً طرأت على الجانب المفاهٌم والقٌمً لدى
الشباب على وجه التحدٌد ،كانت جوهرٌة .وثمة حاجة إلى مزٌد من
الدراسات التربوٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة للتعرف على أسباب التحوّ ل فً
اتجاهات الشباب من حالة السلبٌة واالتكالٌة ،وعدم الرغبة فً المشاركة
واالندماج السٌاسً واالجتماعً ،وضعف االنتماء الذي أ ّدى إلى استخدام
الهجرة غٌر الشرعٌة ،إلى حالة من التمرد وعدم االستسالم والمشاركة
الفعالة منذ بداٌة الثورة وحتى اللحظة الراهنة التً تشهد رفضا لثقافة
الصمت والقهر والخنوع.
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

لقد أ ّكد العدٌد من البحوث 1-6على أن مفردات النسق التعلٌمً القائم على
الحفظ والتلقٌن والطاعة ،أ ّدت إلى سٌادة شعور الطالب باالغتراب ،وعدم
رغبتهم فً المشاركة والتفاعل مع قضاٌا الوطن .من ثم نتساءل عن
السبب أو األسباب التً أ ّدت إلى تغٌر اتجاهات هؤالء الطالب ،والسٌما
أن المؤسسة التعلٌمٌة لم تحدث فٌها تغٌرات جدٌة ولم تتغٌر الثقافة السائدة
فٌها إلى اآلن.
ٌرى البعض أن الحركات االجتماعٌة والسٌاسٌة المعارضة التً طالبت
باإلصالح السٌاسً واالجتماعً على مرّ العقود السابقة ،من خالل حركة
كفاٌة ،واللجنة الشعبٌة من أجل التغٌٌر ،وحركة  9مارس فً الجامعات
المصرٌة ،واإلضرابات المختلفة للعمال والمحامٌن والصحافٌٌن ،وظهور
المدونٌن من الشباب ،والتواصل االجتماعً عبر اإلنترنت ،إلى جانب
الواقع االجتماعً والسٌاسً الذي اتسم بالظلم والفساد والقهر وغٌاب
المساواة والعدالة االجتماعٌة ،كان لها أثر فً إحداث حالة التمرد التً أدت
إلى حالة الغلٌان والثورة.
وتأسٌسا على ذلك ،فإن رصد التغٌرات التً حدثت فً النسق القٌمً
والمفاهٌم لدى الشباب عموما ،وطالب المرحلة الثانوٌة خصوصاٌ ،حتل
أهمٌة كبٌرة لألسباب التالٌة:
أ -التعرّ ف على العالقة بٌن التغٌرات السٌاسٌة واالجتماعٌة بعد ثورة 25
ٌناٌر إلى اآلن ،وبٌن التغٌر الثقافً ،ذلك ألن الثقافة فً أي مجتمع ّ
تمثل
حاصل تجربته ومدى وعٌه لذاته والمحٌط به ،وهً سج ّل للقٌم األساسٌة
التً تحكم الممارسة الحٌاتٌة والسٌاسٌة؛ وهً بمعنى بسٌط إنتاج ما عبر
التارٌخ من الناحٌة المعنوٌة والمادٌة .وٌمكن التمٌٌز ما بٌن عناصر ثالثة
للثقافة ،وهً األفكار والقٌم ،والمؤسسات المجتمعٌة ،ثم ما ح ّققه المجتمع
من إنجازات علمٌة .وثمة ترابط فً ما بٌن الجوانب الثالثة ،ذلك أن
اإلطار الفكري والقٌمً ٌحكم عمل المؤسسات التً تقوم بدورها بإنتاج
اإلنجازات المختلفة .وما ٌحدث من تغٌر فً الجانب القٌمً والمفاهٌم ّ
ٌؤثر
بدوره فً مؤسسات الدولة واإلنجازات .وٌمكن القول إن اإلطار الفكري
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

والقٌمً الذي تعرّ ض إلى تغٌٌر ،نتج عن حالة الصراع بٌن الثابت
والنسبً داخل الثقافة المصرٌة التً اتسمت بالتعقٌد والتركٌب؛ وقد أ ّدى
ذلك إلى مولد ثقافة تتسم بالتمرد فً مواجهة ثقافة الطاعة والخوف
واالستسالم.
وتثٌر قضٌة الثقافة دائما مناقشة قضٌتٌن مهمتٌن :األولى هً الهوٌة
واالنتماء ،والثانٌة هً قضٌة المواطنة ،حٌث نجد الصراع دائما بٌن
أصحاب دعاوى األصالة والمحافظة واالتجاهات التقلٌدٌة من جهة ،وبٌن
أصحاب دعاوى الحداثة والمعاصرة واالنفتاح على اآلخر والرغبة فً
التغٌٌر من جهة أخرى .وهذا الصراع لٌس ولٌد تلك المرحلة ،بل ٌعود
إلى الزمن الماضً الذي أفرز أكثر من خطاب كان له أثر فً تكوٌن
7
الذهنٌة المصرٌة والعربٌة.
وٌمكن القول إن أحد هذه الخطابات هو الخطاب الدٌنً المتطرف الذي
كان سببا ومصدرا للتوترات الموجودة على الساحة المصرٌة ،والتً تظهر
فً صورة حركات تتسم بالعنف والتطرف واإلرهاب ،نظرا إلى أنه
8
خطاب ال ٌؤمن بالتعددٌة والتسامح وقبول اآلخر.
ب -إن التعرف على اتجاهات الشباب نحو الخطابات المتعددة ،سواء كان
الخطاب اللٌبرالً أو القومً أو الٌساري أو الدٌنً أو الدٌمقراطً
االجتماعًَُ ٌ ،ع ّد أمرا مهما ألن الشباب شرٌحة واسعة وعلٌها نعوّ ل لبناء
الوطن والحفاظ علٌه .كما أن معرفة اتجاهات الشباب ٌمكن أن تجعلنا نتنبأ
بالمستقبل المرهون بأدائهم وتوجهاتهم وأفكارهم وقٌمهم.
ثم إن التعرف على رؤٌتهم نحو قضاٌا الوطن وهمومه ،وموقفهم من
قضٌة التحول الدٌمقراطً والمواطنةٌ ،مكن أن ٌجعلنا قادرٌن على رسم
خطط وسٌاسات مستقبلٌة لتمكٌن تلك الشرٌحة من ثقافة المواطنة وحقوق
اإلنسان ومناهضة العنف والتطرف.
إن مشكلة هذه الدراسة تتبلور فً معرفة اتجاهات الطالب نحو ثقافة
المواطنة وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالٌة:
 -3أسئلة البحث:
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

 .1ما هو واقع ثقافة المدرسة المصرٌة والسٌاسة التعلٌمٌة وعالقتهما
باتجاهات الطالب نحو المواطنة؟
 .2ماهً أهم قٌم المواطنة التً ٌجب أن ٌكتسبها الطالب فً المرحلة
الثانوٌة؟
 .3ماهً اتجاهات الطالب فً الصف العاشر نحو قٌم المواطنة؟
 .4ما العالقة بٌن اتجاهات الطالب نحو ثقافة المواطنة وبٌن ثورة 30
ٌونٌو؟
وتهدف الدراسة إلى:
 .1الكشف عن مدى إدراك الطالب ووعٌهم فً الصف العاشر لثقافة
المواطنة وحقوق اإلنسان ،واتجاهاتهم نحو قٌم التسامح وقبول اآلخر
والمشاركة والمساواة.
 .2الكشف عن مدى إدراك الطالب لهوٌتهم وما إذا كانت هوٌة منفردة أم
مركبة.
 .3توضٌح العالقة بٌن الوعً المعرفً واالتساق الوجدانً نحو القضاٌا
المرتبطة بالمواطنة.
 .4توضٌح أهمٌة توافر مناخ دراسً ومعلمٌن مدربٌن على الحوار حتى
ٌمكن التفاعل اإلٌجابً مع الطالب حول قضاٌا المجتمع.
 .5لفت نظر مخططً المناهج ألهمٌة تطوٌر المناهج فً ضوء قٌم
المواطنة ومفاهٌمها ،والعمل على تنقٌتها من ثقافة التمٌٌز والتحٌز.
منهج الدراسة:
تم استخدام المنهج الصفً والمنهج االثنوجرافً والتحلٌلً لدراسة خمس
محاور :السلطة– الدٌن – المرأة – الهوٌة – والدٌمقراطٌة.
وقد تم تطبٌق أدوات البحث من خالل االلتقاء بمجموعات صغٌرة وكان
عدد اللقاءات  54لقاء فً ثالث محافظات وكان عدد اللقاءات فً كل
مدرسة  18لقاء ،وذلك من بداٌة شهر فبراٌر وحتى منتصف شهر ماٌو
 ،2013ومدة اللقاء تراوحت بٌن  45و  50دقٌقة .والجدٌر بالذكر أن
العمل المٌدانً قد تم االنتهاء منه فً شهر ماٌو أي قبل ثورة ٌ 30ونٌو
مما ٌعطى أهمٌة لتحلٌل نتائج اتجاهات الطلبة نحو قضاٌا المواطنة وٌُفسر
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ما حدث فً مصر أثناء الثورة وعالقته بتلك النتائج التً توصلت إلٌها
الدراسة.
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وشملت أدوات الدراسة إعداد مجموعة من المفردات استخدمها مساعد
الباحث أثناء قٌامه بعمل  Focus Groupsوقد استخدم أسلوب المعاٌشة
الحٌاتٌة واللقاءات بالمجموعات الصغٌرة فً مناخ ٌتسم بالود والصراحة
والتفاعل واالستماع الجٌد من خالل عمل عصف ذهنً وحوار ومناقشة
ومناظرة حول كل مفردة ،كما تم اختبار مواقف لقٌاس اتجاهات الطالب
نحو المواطنة وقضاٌا الوطن.
مبررات الدراسة:
حملت ثورة ٌ 25ناٌر  2011والموجة الثانٌة لها فً  30حزٌرانٌ/ونٌو
 ،2013حلما لجمٌع المصرٌٌن فً بناء مصر جدٌدة تتحقق فٌها المواطنة
عملٌا على أرض الواقع وتقوم على االتصال مع لحظات النهوض الوطنً
فً مصر الحدٌثة "واالنقطاع" فً فترات التردي 9.إن مصر الجدٌدة التً
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

المقطم

أوسٌم

حلم بها الشعب المصري تحتاج إلى تحدٌث مؤسساتها لتقوم بمهامها فً
تحقٌق التماسك الوطنً لكل المصرٌٌن.
والمعاٌٌر التً ٌمكن القٌاس علٌها فً تحقٌق أهداف الحراك الثوري الذي
انطلق فً  25كانون الثانًٌ/ناٌر ،ثم الموجة الثانٌة للثورة فً 30
حزٌرانٌ/ونٌو  2013وشارك كل المصرٌٌن ،هً:
 .1تحقٌق عدالة اجتماعٌة من خالل المساواة بٌن أبناء الشعب المصري
فً الحقوق والواجبات ،بما ٌحقق لهم الحد األدنى من األجر العادل مع
ربطه باألسعار ،والقضاء على البطالة ،وتوفٌر السكن المالئم
والوظائف ،إضافة إلى االلتزام باإلنفاق على التعلٌم والصحة.
 .2المشاركة العادلة والواعٌة للجمٌع ،والتضامن بٌن المواطنٌن القائم على
التمكٌن والتقدم ال على الوصاٌة ،ومن ثم تتحقق الحرٌة السٌاسٌة فً
عالقتها بالعدالة االجتماعٌة.
 .3صٌانة الكرامة اإلنسانٌة من خالل العدل والحرٌة والمساواة والوعً
وبناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة ،التً تستند إلى وحدة جمٌع
المصرٌٌن المسلمٌن واألقباط فً مواجهة خطر النزاع الدٌنً وتقسٌم
المصرٌٌن .وٌتطلب ذلك رسم سٌاسات عامة تحقق اإلدارة الرشٌدة
للتعددٌة والتنوع على قاعدة المواطنة.
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ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

