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اتجاهات الطالب نحو ثقافة المواطنة في مصر
:مقدمة
شهدت مصر بعد الثورة الشعبٌة التً امتدت من  36كانون الثانًٌ/ناٌر
 3122إلى  37تموزٌ/ولٌو  ،3124تغٌرات سٌاسٌة واجتماعٌة وثقافٌة
أ ّدت إلى تغٌٌر العدٌد من المفاهٌم واالتجاهات التً كانت ثابتة وراسخة
ومستقرة خالل عقود طوٌلة .وٌمكن القول إن أكثر الشرائح ّ
تؤثراً وتؤثٌراً
هً شرٌحة الشباب التً أطلقت الشرارة األولى للثورة ،والتً كانت
والتزال أكثر حماسا ً وإصراراً على صناعة التغٌٌر من خالل المشاركة
والتفاعل اإلٌجابً والتضحٌة من أجل تحقٌق أهداف الثورة ،التً أرادت
تغٌٌراً اجتماعٌا ً من خالل شعار العدالة االجتماعٌة ،وتغٌٌراً سٌاسٌا ً من
خالل الدٌمقراطٌة ،وتغٌٌراً ثقافٌا ً من خالل الكرامة اإلنسانٌة.
والمالحظ أن التغٌرات التً طرأت على الجانب المفاهٌمً 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.
على أن مفردات النسق التعلٌمً القائم على 6-1لقد أ ّكد العدٌد من البحوث
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 هإالء الطالب ،والسٌما
أن المإسسة التعلٌمٌة لم تحدث فٌها تغٌرات جدٌة ولم تتغٌر الثقافة السائدة
فٌها إلى اآلن.
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ٌ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 االجتماعى 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.
وتؤسٌسا ً على ذلك ،فإن رصد التغٌرات التً حدثت فً النسق القٌمً
والمفاهٌمً لدى الشباب عموماً ،وطالب المرحلة الثانوٌة خصوصاًٌ ،حتل
أهمٌة كبٌرة لألسباب التالٌة:
أ -التعرّ ف على العالقة بٌن التغٌرات السٌاسٌة واالجتماعٌة بعد ثورة 36
ٌ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
ماعبر
التً تحكم الممارسة الحٌاتٌة والسٌاسٌة؛ وهً بمعنى بسٌط إنتاج
َ
التارٌخ من الناحٌة المعنوٌة والمادٌة .وٌمكن التمٌٌز مابٌن عناصر ثالثة
للثقافة ،وهً األفكار والقٌم ،والمإسسات المجتمعٌة ،ثم ماح ّققه المجتمع
من إنجازات علمٌة .وثمة ترابط فً مابٌن الجوانب الثالثة ،ذلك أن اإلطار
الفكري والقٌمً ٌحكم عمل المإسسات التً تقوم بدورها بإنتاج اإلنجازات
المختلفة .وماٌحدث من تغٌر فً الجانب القٌمً والمفاهٌمً ّ
ٌإثر بدوره فً
مإسسات الدولة واإلنجازات .وٌمكن القول إن اإلطار الفكري 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
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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
7الذهنٌة المصرٌة والعربٌة.
وٌمكن القول إن أحد هذه الخطابات هو الخطاب الدٌنً المتطرف الذي
كان سببا ً ومصدراً للتوترات الموجودة على الساحة المصرٌة ،والتً تظهر
فً صورة حركات تتسم بالعنف والتطرف واإلرهاب ،نظراً إلى أنه
8خطاب الٌإمن 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 أمراً مهما ً ألن الشباب شرٌحة واسعة وعلٌها نعوّ ل لبناء
الوطن والحفاظ علٌه .كما أن معرفة اتجاهات الشباب ٌمكن أن تجعلنا نتنبؤ
.بالمستقبل المرهون بؤدائهم وتوجهاتهم وأفكارهم وقٌمهم
ثم إن التعرف على رإٌتهم 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:
 -2ماهو واقع ثقافة المدرسة المصرٌة والسٌاسة التعلٌمٌة وعالقتهما
باتجاهات الطالب نحو المواطنة؟
 -3ماهً أهم قٌم المواطنة التً ٌجب أن ٌكتسبها الطالب فً المرحلة
الثانوٌة؟
 -4ماهً اتجاهات الطالب فً الصف العاشر نحو قٌم المواطنة؟ ما العالقة
بٌن اتجاهات الطالب نحو ثقافة المواطنة وبٌن ثورة ٌ4ونٌو؟
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وتهدف الدراسة إلى:
الكشف 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.
توضٌح أهمٌة توافر مناخ دراسً ومعلمٌن مدربٌن على الحوار حتى ٌمكن
التفاعل اإلٌجابً مع الطالب حول قضاٌا المجتمع.
لفت 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 اإلثنوجرافً والتحلٌلً لدراسة خمس
محاور :السلطة– الدٌن – المرأة – الهوٌة – والدٌمقراطٌة.
وقد تم تطبٌق أدوات البحث من خالل االلتقاء بمجموعات صغٌرة وكان
عدد اللقاءات  65لقاء فى ثالث محافظات وكان عدد اللقاءات فى كل
مدرسة  21لقاء ،وذلك من بداٌة شهر فبراٌر وحتى منتصف شهر ماٌو
 ،3124ومدة اللقاء تراوحت بٌن  56و  61دقٌقة .والجدٌر بالذكر أن
العمل المٌدانى قد تم االنتهاء منه فى شهر ماٌو أى قبل ثورة ٌ 41ونٌو مما
ٌعطى أهمٌة لتحلٌل نتائج اتجاهات الطلبة نحو قضاٌا المواطنة وٌُفسر
ماحدث فى مصر أثناء الثورة وعالقته بتلك النتائج التى توصلت إلٌها
الدراسة.
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السٌاسة التربوٌة تجاه التربٌة على المواطنة قبل ثورة ٌ 36ناٌر فً مصر
وبعدها:
ُت َع ّد المواطنة بمثابة الوجه الدٌمقراطً لالنتماء القومً ،بحٌث الٌتحوّ ل
إلى انتماء شوفٌنً ٌدفع بالوطن إلى مواجهات مدمرة أو إلى انتماء طائفً.
فجوهر المواطنة هو أن ٌكون المواطنون متساوٌن أمام القانون ،وأن
ٌذهب الجمٌع إلى اختٌار قائدهم لمدة محددة سلفاً ،وأن ٌكون لك ٍّل منهم
صوت متساو مع صوت اآلخر فً هذا االختٌار وفً غٌره من شإون
المجتمع.
والجدٌر بالذكر أن المواطنة أحدث ماتوصّل إلٌه اجتهاد البشر لتحقٌق
العدل ،ونحن نعلم أبناءنا االنتماء ثم نعلمهم المواطنة ،فال أحد ٌولد منتمٌا ً
ومإمنا ً بقٌم العدل والمساواة بل ٌكتسب كل ذلك من خالل التنشئة
االجتماعٌة .ومن هنا تؤتً أهمٌة المإسسة التعلٌمٌة التً ٌمكن من خاللها
أن نشكل وجدان الطالب ،من خالل تدرٌبهم على المواثٌق التً تتضمن
حقوق اإلنسان ،وتنمٌة وعٌهم لحقوقهم فً الحٌاة والحرٌة وعدم التمٌٌز
بٌن البشر على أساس اللون أو العرق أو النوع أو العقٌدة الدٌنٌة أو
المذهب السٌاسً .إال أن المإسسة التعلٌمٌة ،نظراً إلى طبٌعتها المحافظة،
تعكس حالة المتغٌرات السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ألنها جهاز
أٌدٌولوجً تسٌطر علٌه الدولة وتعمل من خالله للحفاظ على التوازن
االجتماعً لترسٌخ الثبات أو الحركة فً حالة تحوّ ل النظم لصالح أهداف
وتوجهات ورإى النظام الجدٌد؛ والدلٌل على ذلك أن الحركة النازٌة فً
ألمانٌا والفاشٌة فً إٌطالٌا لم تجدا صعوبة فً السٌطرة على مإسسات
التعلٌم وتوظٌف تلك المإسسات للتروٌج ألفكارها العنصرٌة الهدامة.
وإن كانت الحركات التربوٌة واالتجاهات الرادٌكالٌة واإلصالحٌة فً
النصف الثانً من القرن العشرٌن حاولت تحرٌر المدرسة من أسر النظم
السٌاسٌة واالجتماعٌة ،وتفعٌل دور المدرسة ،إال أن كالً من فرٌري
واٌلٌتسن أكدا على أن المدرسة تعمل على تنمٌط التالمٌذ وتحوٌلهم إلى
أرقام صماء .كما أكد بٌرلمان أن المدرسة فقدت دورها كمصدر
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للمعلومات بعد الثورة التكنولوجٌة ،وأشار العدٌد من التربوٌٌن إلى أن
المدارس لم تنتبه للمتغٌرات الكٌفٌة التً حدثت ،واهتمت فقط بالمسائل
الفنٌة واإلدارٌة .وأشار أولٌفٌه فً فرنسا فً كتابه لغة التربٌة ..تحلٌل
الخطاب البٌولوجى إلى عدم موضوعٌة المدرسة وأنها مجرد خادم مطٌع
للسلطة السٌاسٌة واالجتماعٌة التً تتخ ّفى وراء مناهجها وتسعى إلى
تشكٌل البشر تشكٌالً ٌغفل وٌتجاهل فردٌتهم وانسانٌتهم.
وعلى الرغم من وجود حركة نشطة فً مجال التعلٌم على مستوى العالم،
وفً بعض بلدان العالم الثالث ،سعت إلى تحرٌر المدارس والتالمٌذ من
هٌمنة النظام االجتماعى ،والتؤكٌد على حرٌة الطالب فً اختٌار المواد
الدراسٌة واألنشطة ،وتنظٌم قدراتهم بؤنفسهم ،وفتح قنوات بٌن المدارس
والمجتمع ،وإدخال مفاهٌم وأنشطة ترتبط بالدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان
والتربٌة المدنٌة ،إال أن المدرسة العربٌة وفً مصر على وجه التحدٌد
شهدت تراجعا ً فً العقود السابقة ،حٌث غابت األنشطة بكل أشكالها
وركزت المناهج على تعظٌم الحكام وتمجٌدهم ،وعرض المعارف
على أن 11وقد أكد العدٌد من الدراسات .10والمعلومات بشكل أحادي
مناهج التعلٌم فً مصر والمنظومة برمتها تنشر قٌما ً العالقة لها بقٌم
االنتماء والمواطنة ،وأننا كثٌراً مانجد قٌم العداء للدولة المدنٌة والمإسسات
المدنٌة والتشرٌع المدنً ،وأنه ٌوجد ارتباط واضح بٌن مناهج اللغة
العربٌة والتربٌة الدٌنٌة وبٌن موضوع العنف الدٌنً.
وٌغلب على المناخ التعلٌمً الخطاب الدٌنً داخل حجرات الدراسة ،ومن
خالل المنهج الخفً والنسق القٌمً الذي ٌقدمه المعلمون الذٌن تم إعدادهم
وتؤهلٌهم من قبل تٌار اإلسالم السٌاسً ،الذي خطط منذ عقود إلعداد
معلمٌن منتمٌن إلٌه ،وتجنٌدهم للعمل كمدرسٌن بمجرد تخرجهم .كما تم
اختراقهم للتنظٌم النقابً لتكوٌن جماعات ضغط فً رسم السٌاسات
التعلٌمٌة بل محاولة اختراق المإسسات التً تقوم على وضع السٌاسات
التعلٌمٌة وصٌاغتها ومراقبتها .وقد انعكست تلك السٌاسات التربوٌة على
المناهج التعلٌمٌة واإلدارة المدرسٌة واألنشطة التً تم صبغها بالصبغة
اإلسالمٌة ،وجرى إهمال األنشطة الثقافٌة والفنٌة ورفضها والعمل على
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

تسٌٌد ثقافة وقٌم التمٌٌز ،من خالل فصل البنات عن الصبٌان فً حجرات
الدراسة ،وترهٌب التلمٌذات الرتداء الحجاب بل النقاب فً بعض
المدارس ،وممارسة العنف البدنً واللفظً من خالل التؤكٌد على
استراتٌجٌات تعلٌمٌة تستند على التلقٌن والقهر ورفض قٌم الحوار والحرٌة
والدٌمقراطٌة فً البٌئة الص ّفٌة ،وغٌاب مناهج تتناول حقوق اإلنسان
والتربٌة على المواطنة.
إذن ،قبل ثورة ٌ 36ناٌر كانت السٌاسة التربوٌة ٌتنازعها أمران:
األول :محاولة بعض التربوٌٌن رسم سٌاسة تربوٌة تتجه نحو التطوٌر ،من
خالل تحرٌر المدارس والتالمٌذ من هٌمنة النظام االجتماعً ،والتؤكٌد
على حرٌة الطالب .إال أن هذا االتجاه لم ٌحقق أهدافه لغٌاب اإلرادة
السٌاسٌة ،وضعف الدولة ،وعدم قدرتها على تحقٌق نظام تعلٌمً ٌستند إلى
العدالة االجتماعٌة وتكافإ الفرص .ومن ثم فإن جمٌع المحاوالت باءت
بالفشل لغٌاب دور الدولة وانسحابها من تبنً قضٌة تطوٌر التعلٌم بشكل
حقٌقً.
والثانً :غٌاب دور الدولة وانسحابها ،األمر الذي أ ّدى إلى ظهور تٌار
اإلسالم السٌاسً كبدٌل منذ عقود .فقام اإلسالمٌون بإنشاء مدارس خاصة
إسالمٌة ،وهً اآللٌة التً سعى من خاللها اإلخوان المسلمون إلى السٌطرة
على أبناء أسرة الطبقة الوسطى ،خصوصا ً الشرائح العلٌا التً سعت إلى
فرص تعلٌمٌة أفضل ألبنائها ،عبر إلحاقهم فً تلك المدارس التً انتشرت
بشكل كبٌر فً جمٌع محافظات مصر ،وعمل فٌها ناشطون منتمون إلى
تٌار اإلسالم السٌاسً.
وكان التعلٌم هدفا ً ركزت علٌه التٌارات اإلسالمٌة واإلخوان على وجه
التحدٌد إلدراكها أهمٌة تلك المإسسات فً نشر ثقافتها منذ عقود طوٌلة.
وساعد على ذلك غٌاب الرإٌة العلمٌة والنقدٌة فً ظل سٌاسة مبارك،
األمر الذي أدى إلى وجود أرض خصبة لظهور ثقافة التمٌٌز وتسٌٌدها.
وساعد على تحقٌق ذلك أٌضا ً تدنً مستوى الخدمة التعلٌمٌة ،والسٌما فً
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

المدارس الحكومٌة ،لضعف كلٌات التربٌة وافتقارها إلى برامج إعداد
مهنً تستند إلى التحدٌث وكسب المهارات االجتماعٌة والثقافٌة والمهنٌة
المتطورة .وأصبح غالبٌة المعلمٌن إما لدٌهم انتماءات أٌدٌولوجٌة "دٌنٌة
إسالمٌة" ،وإما لٌس لدٌهم أي مهارات أو دور سوى البحث عن الدروس
الخصوصٌة.
نجحت السٌاسة التربوٌة قبل الثورة فً تجرٌف العدٌد من العقول ونشر
ثقافة انفعالٌة أو انسحابٌة .لكن ثورة ٌ 36ناٌر نجحت فً تغٌٌر العدٌد من
القٌم لصالح ظهور قٌم المشاركة والتمرد .وإن كانت تللك القٌم لم تتبلور
لتصبح نسقا ً متكامالً ،إال أنه ٌمكن القول أن العدٌد من هذه االتجاهات
والقٌم لدى الشباب ،أصبحت فً طور التكوٌن.

تحدٌات ثقافة المواطنة فً التعلٌم المصرى بعد ثورة ٌ 36ناٌر:
تعرّ ضت المإسسة التعلٌمٌة إلى هجمة شرسة من قبل اإلخوان المسلمٌن
الذٌن قاموا بؤسلمة بعض المناهج وأخونة المإسسة ،من خالل تغٌٌر العدٌد
من القائمٌن على العمل فً المواقع القٌادٌة ،واستبدالهم بآخرٌن من
الجماعة أو المحبٌن لهم ،ونشر األنشطة الص ّفٌة وغٌر الص ّفٌة اإلسالمٌة،
والعمل على تدرٌب المعلمٌن فً ضوء رإى اإلخوان المسلمٌن وأهدافهم
وتوجّ هاتهم .ثم ٌمكن القول إن السٌاسة التربوٌة الجدٌدة فً ظل سلطة
اإلخوان لم تهتم بقضاٌا التعلٌم الجوهرٌة من حٌث تحقٌق العدالة
االجتماعٌة والمساواة ،ولم تهتم بنوعٌة التعلٌم وحل مشكالت كالعنف
المدرسً والتسرب من التعلٌم ،بل توجهت السٌاسة التربوٌة نحو االنفراد
بالمإسسة التعلٌمٌة شؤن سٌاستهم فً االنفراد بالحكم .والمتغٌر الوحٌد فً
السٌاسة التربوٌة هو استبدال الحزب الوطنً كرجال قائمٌن على التخطٌط
التربوي ورسم السٌاسات وتنفٌذها ،إلى رجال اإلخوان المسلمٌن اللذٌن
سعوا إلى تغٌٌر المناخ التعلٌمً لصالح ثقافة بدٌلة ،تمهٌداً لتوجٌه العقول
لمسار جدٌد ٌخدم رإٌة وأهداف وفلسفة حزب جدٌد ،ورجال ذوي توجه
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

استبدادي شؤنهم شؤن الحزب الوطنى السابق .إن مسار السٌاسة التربوٌة
فً مصر بعد الثورة ٌنذر بخطر شدٌد ،إذ أصبح التناقض واسع وشدٌد.
فالشارع المصري الٌزال ٌنادي بقٌم جدٌدة انبثقت من الثورة وهً الحرٌة
والعدالة االجتماعٌة والكرامة االنسانٌة ،فً حٌن أن التعلٌم المصري ٌزٌد
من ثقافة القهر وٌنبذ قٌم التعددٌة والحوار واالختالف واإلٌمان
فالٌزال التمٌٌز على أساس الطبقة االجتماعٌة فً التعلٌم ٌزداد.12 ،باآلخر
حٌث ٌخرج سنوٌا ً  411ألف طفل من التعلٌم كمتسربٌن ،وال ٌجد 361
ألف طفل مكانا ً لاللتحاق بالتعلٌم ،أي ماٌزٌد عن نصف ملٌون خارج
التعلٌم سنوٌاً .كما الٌحقق التعلٌم فرصة إعداد المواطن لٌكون قادراً على
مواجهة متطلبات الحضارة الجدٌدة التً تتسم بالتغٌرات السرٌعة التً
تحتاج إلى تدرٌب دائم من أجل تمكٌنه من حل مشاكله التً تحتاج إلى
إبداع أصٌل فً إٌجاد الحلول الفعالة .والشك أن تحقٌق العدالة االجتماعٌة
ٌتطلب توفٌر تعلٌم ٌح ّقق المساواة ،وبعد ذلك ٌمكن مواجهة التمٌٌز على
أساس اجتماعً.
إن فشل اإلخوان فً تحقٌق عدالة اجتماعٌة فً التعلٌم ،وتركٌزهم فقط
على أخونة المناهج والمإسسة التعلٌمٌةٌ ،عكس سٌاسة االستحواذ للسٌطرة
على زمام األمور فً مصر .هذا األمر أ ّدى إلى استمرار الصراع بٌنهم
وبٌن مإسسات الدولة من دون وجود خطة استراتٌجٌة لهم إلدارة األزمة
فً مصر .ولعل ذلك أدى إلى تغٌٌر اتجاهات ورإٌة العدٌد من الجماهٌر
نحوهم ،إذ فقدت الثقة بهم إلى ح ٍّد كبٌر.
إن محاولة اإلخوان المسلمٌن السٌطرة على المإسسة التعلٌمٌة من خالل
رسم سٌاسة تربوٌة التستند إلى ثقافة المواطنة والتراعٌها ،وترجمة تلك
السٌاسة من خالل مناهج دراسٌة ومناخ ص ّفً ومدرسً وأنشطة تدعم
ثقافة التمٌٌزٌ ،نذران بخطر اتساع وانتشار ثقافة التمٌٌز على أساس الدٌن
ً
إضافة إلى التمٌٌز االجتماعً .ولعل ذلك ٌجعلنا نتساءل عن
والنوع،
مصٌر الوحدة الوطنٌة والتماسك االجتماعً فً مصر فً ظل تلك السٌاسة
المجحفة.
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

من وجهة نظري ،ووفقا ً لقراءة موضوعٌة عقالنٌة لماضً مصر
وحاضرها ،أجد أن سٌاسة اإلخوان لن تنجح .وإن كانت مصر تمرّ فً
منعطف خطٌر قد ٌإثر على حاضرها ودورها الحضاري لفترة ما الٌعلم
إال هللا مداها ،إال أن مصٌر الوحدة الوطنٌة والتماسك االجتماعً فً مصر
ٌرتبط بؤمرٌن وهما :تارٌخ وجغرافٌة مصر وإسقاط الشباب للعدٌد من
القٌم التى كانت راسخة واهمها السلبٌة واالنسحابٌة من السٌاسة.
تارٌخٌة مصر وجغرافٌتها
تارٌخٌا ً ،لم ٌتم ّكن المستعمر من تفتٌت الوحدة الوطنٌة ،بل كان من
الصعب على أي مفكر أو مثقف أو مإرخ أن ٌصنف المصرٌٌن على
أساس دٌنً أو عرقً .فمصر تكوّ نت تارٌخٌا ً عبر العصور من مصرٌٌن
وطنٌٌن وآخرٌن وافدٌن ،والجمٌع انصهروا فً بوتقة الوطن المصري،
وأصبح لهم الخصائص نفسها .وإن وُ ِجد التباٌن الدٌنً فً مصر ،إال أنه لم
ٌقسم مصر أبداً ،ولم ٌإ ِّد إلى حواجز تحول دون الترابط الوطنً عبر
العصور .وكانت ظاهرة التسامح قٌمة تكوّ نت عبر التارٌخ ،حٌث مركزٌة
الدولة وقوة سلطتها منذ لعصر الفرعونً وعبر جمٌع العصور .كما كان
لنهر النٌل وتمركز المجتمع المصري على دلتا هذا الوادى ،أثر فً وجود
13تماسك اجتماعً.
أما فً ماٌتعلّق بالثقافة الوطنٌة فً مصر ،فعلى الرغم من تنوّ ع مصادرها
وتع ّددهاّ ،
مثلت طرحا ً حضارٌا ً وطنٌا ً له سماته الخاصة التً صاغت
عقول المصرٌٌن ووجدانهم باختالف أدٌانهم وانتماءاتهم الفكرٌة ،وهً
تجسٌد تراكمً من القٌم التً تكوّ نت على مرّ األزمنة والعصور .وإذا
أردنا أن نصف الهوٌة المصرٌة ،فعلٌنا أن نإ ّكد على أنها واحدة وفً
الوقت نفسه لها أبعاد مختلفة تكوّ نت من عملٌة التفاعل الدٌنامٌكً عبر
الزمن .وال شك أن طبٌعة الهوٌة المركبة والمتماسكة عكست نفسها على
14مالمح الشخصٌة المصرٌة.
والجدٌر بالذكر أن انتماء مصر ٌراه البعض أفرٌقٌا ً من خالل البعد
الجغرافً ،وإسالمٌا ً وغربٌاً ،وفً الوقت عٌنه فرعونٌا ً ولٌس بمعزل عن
البحر المتوسط وحضاراته القدٌمة والجدٌدة .ومن ثم فإن الهوٌة المصرٌة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

مركبة ومستخلصة من تارٌخها وحضاراتها وثقافتها والمإثرات الجغرافٌة
المحٌطة بها.
إن الصراع فً إطار تعدد االتجاهات والرإى وتنوّ عها ،ظاهرة إٌجابة
وصحٌة وثرٌة ،والسٌما إذا كان هذا الصراع ٌتم فً مناخ دٌمقراطً
ٌإمن باآلخر وٌإكد على قٌم التسامح واالختالف .أما إذا كان الصراع من
أجل االستحواذ واالنفراد بالسلطة ،ونفً اآلخر سٌاسٌا ً وثقافٌاً ،كما ٌحدث
اآلن فً مصر تحت اإلدارة االستبدادٌة لحكم اإلخوان المسلمٌن ،فذلك
ٌعنً أن األزمة شدٌدة ،وأن طبٌعة االزمة تعود إلى عدم وعً طبٌعة
تركٌبة الثقافة المصرٌة وعمق تركٌبة الشخصٌة المصرٌة .ثم ٌمكن القول
إن اإلخوان ٌعانون من أزمة عدم معرفة حجم مصر وتركٌبها ،وإن
تركٌبة مصر والمصرٌٌن هً أهم آلٌات الصمود ضد محاولة تفتٌت
الوحدة الوطنٌة والتماسك االجتماعً.
تغٌّر قٌم الشباب
لقد أسقط الشباب والجماهٌر الغفٌرة بعد ثورة ٌ 36ناٌر ،التً أسقطت
نظاما ً استبدادٌاً ،العدٌد من القٌم التً كانت راسخة ،وأهمها السلبٌة
واالنسحابٌة من الحٌاة السٌاسٌة وتقدٌس الرموز والسلطة ،ورفعت من
شؤن المشاركة والتمرد ورفض ثقافة الصمت والطاعة والسلطة األبوٌة
والخوف من المسإول الذي ٌمنح وٌمنع .ثم أصبحت فكرة تداول السلطة
فً ذهن الشباب والجماهٌر ،وأصبح الوعً إلمكانٌة التغٌٌر وعدم الثبات،
من األمور البدٌهٌة لدى العدٌد من الشباب والجماهٌر ،وأصبح الرهان
على عودة الجماهٌر والشباب إلى حالة الصمت والخوف واالستسالم ،أمراً
مستحٌالً لن ٌتح ّقق لألسباب التالٌة:
-2أصبح الجمهور البسٌط العادي والواسع ٌهتم بالشإون السٌاسٌة ،وأصبح
ٌدرك أن السٌاسة التنفصل عن لقمة العٌش ،وأن الظلم الذي ٌقع علٌه
اقتصادٌا ً واجتماعٌاً ،وتد ّنً مستوى معٌشته ،وعدم حصوله على الحقوق
األساسٌة فً التعلٌم والرعاٌة الصحٌة واألمن واألمان المجتمعً ،أمور
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ترتبط بالشإون السٌاسٌة .لذلك أصبح أكثر اهتماما ً ومشاركا ً أكثر فً
الرأي العام ،وٌمكن أن ٌكون له موقف مختلف فً االنتخابات المقبلة نظراً
إلى خبرته مع حكم اإلخوان ،الذي لم ٌحقق أهداف الثورة النبٌلة .وهنا
قول فرٌري عن التحدٌات والعقبات التً واجهة الشعب فً 15أتذكر
البرازٌل ،وهً متشابهة مع التحدٌات فً مصر من ممارسات سٌاسٌة
وتربوٌة غٌر دٌمقراطٌة ،وفقر ،وسلبٌة ،وعنف ،وتسلط ،والتفاف على
القانون ،وٌؤس ،وأنانٌة ،والمباالة .وٌذكر فرٌري عن االنتخابات هناك بؤن
األغلبٌة من الشعب كانت على صواب فً إصرارها على التغٌٌر ،ولكن
أخطؤت فً اختٌارها للقوى التً أدت بها إلى السلطة .وهذا ماحدث فً
ً
ً
ورعاٌة صحٌة وأمنا ً وسالما ً
مصر ألن الشعب كان ٌرٌد تعلٌما ً
وكرامة
ومساوا ًة ودولة قانون تإمن بالدٌمقراطٌة والمواطنة والعدالة االجتماعٌة،
ً
رافضة
إال أن القوى المعادٌة للتغٌٌر والمستبدة هً التً انفردت بالسٌطرة
االعتراف بالتعددٌة السٌاسٌة والثقافٌة .وقد أ ّدى ذلك إلى تزاٌد وتفاقم
األزمة االقتصادٌة واالجتماعٌة المتراكمة عبر العقود السابقة ،ابتدا ًء من
البطالة وانخفاض مستوى المعٌشة ،وزٌادة عجز الموازنة وارتفاع الدٌن
الداخلً لٌتجاوز ترٌلٌون جنٌه ،وضٌاع نصف الموازنة فً سداد خدمة
الدٌون ،وتكالٌف الدعم الذي ٌذهب معظمه إلى غٌر مستحقٌه ،وصوالً إلى
صراع السلطة الحاكمة مع مإسسات الدولة ،األمر الذي ٌنذر بخطورة
تفكٌك تللك المإسسات ،وذلك ٌتضح فً الصراع مع السلطة القضائٌة ومع
الداخلٌة ،وانشغال السلطة بتفصٌل قوانٌن وتشرٌعات تحوط الشكوك
أهدافها ألنها تلبً رغبة الجماعة فً السٌطرة واالستحواذ من دون أن
تحظى بؤي مساندة شعبٌة .ولعل المإسسة التعلٌمٌة أٌضا ً نالت منها السلطة
من خالل السٌطرة الكاملة علٌها وعدم تقدٌم أي تصور أو رإى حول
قضٌة العدالة االجتماعٌة وقضٌة المواطنة فً التعلٌم .وماتق ّدمه هو تعمٌق
التمٌٌز من خالل االزدواجٌات التً الٌجمعها مشروع وطنً موحد.
فالتعلٌم المنقسم مابٌن دٌنً ومدنً ،وخاص وحكومً ،ووطنً وأجنبً،
وتعلٌم ٌقدم للفقراء وآخر لألغنٌاءٌ ،مكنه تحت وطؤة المعوقات التً أشرت
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

إلٌها أن ٌخلق ثقافات متنافرة ومتناقضة .ثم ٌمكن القول إن واقع التعلٌم
الحالً ،وتحت حكم اإلخوانٌ ،ه ّدد وحدة النسٌج الوطنً فً مصر.
 -3وصلت الثورة التكنولوجٌة إلى العدٌد من الجماهٌر ،وجعلتها تتابع
على األقل بعض البرامج اإلعالمٌة التً تتوجه بالنقد والتحلٌل والتفسٌر
إلى موقف صانعً القرار والقائمٌن على الحكم ،وتكشف أخطاءهم .ولم
ٌَعُد وهم السلطة قائما ً ،بل أصبح من الممكن محاسبة َمن ٌخطئ وتغٌٌره،
واألهم كسر حاجز الخوف والوهم والتؤصٌل الفكري للنقد الساخر من
ً
سلطة مطلقة.
الحاكم الذي لم ٌَعُد
كما أن القرارات العشوائٌة وغٌر المتناغمة وغٌر المخطط لها على أسس
علمٌة ،أ ّدت الى عدم الوفاء بكثٌر من الوعود .وأدرك العدٌد من الجماهٌر
عدم قدرة االخوان المسلمٌن على ح ّل مشاكلها االقتصادٌة واالجتماعٌة،
وأنهم ٌستخدمون منهجٌة االستبداد السٌاسً نفسها ٌُضاف إلٌها االستبداد
الدٌنً.
التنفصل األزمة السٌاسٌة واالجتماعٌة فً مصر عن أزمة التعلٌم فً
إذا كان المجتمع المصري ٌعانً من .16عالقته بقضٌة التمٌٌز والمواطنة
ممارسات تمٌٌزٌة من تٌار اإلسالم السٌاسً ضد المسلم اللٌبرالً أو ضد
االشتراكً أو المسٌحً أو ضد المرأة ،من خالل التشكٌك فً حقٌقة
المعتقد الدٌنً وعمقه ،بدالً من مقارعة الحجة بالحجة ،من دون االحتكام
إلى المواطنٌن الذٌن ٌفقدون العدل االجتماعً والتوافق السٌاسً واالئتالف
الوطنً ،فإن ذلك ٌنعكس بال شك وفقا ً لالتجاه الرادٌكالً الذي ٌرى
المدرسة مرآة مصغرة للمجتمع والمنظومة التعلٌمٌة برمّتها .لكن السإال
الذي ٌطرح نفسه هو:
ما اتجاهات الطالب نحو ثقافة المواطنة فً ظ ّل مجتمع ثائر ومدرسة
محافظة تسٌطر علٌها سلطة دٌنٌة واستبدادٌة؟
سوف نجٌب على هذا السإال ال نظرٌا ً وحسب ،بل أٌضا ً بدراسة مٌدانٌة
لبعض المدارس لتحدٌد موقف الطالب من بعض القضاٌا المرتبطة بثقافة
المواطنة والدٌمقراطٌة.
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ثالثاً :الدراسة المٌدانٌة:
تم اختٌار الصف العاشر ألنه ٌمثل بداٌة مرحلة عمرٌة مهمة تتمٌز بنمو
القدرات العقلٌة واإلدراكٌة ،مثل القدرة على إدراك األسباب والنتائج،
وتبرٌر الخٌارات السٌاسٌة واالجتماعٌة والقٌمٌة ،وظهور التمركز
االجتماعً كبدٌل للتمركز حول الذات ،وهو ماٌعنً القدرة على التفاعل
والمشاركة فً ماٌحدث اجتماعٌا ً وسٌاسٌا ً .كما أن دراسة المشاعر
ً
مهمة ألن معرفة االتجاهات
واالتجاهات لتلك المرحلة العمرٌة ُت َع ّد
وتحدٌدها ٌعنً معرفة وتحدٌد مسار هإالء مستقبلٌاً ،حٌث من الممكن أن
تتحوّ ل المشاعر واالتجاهات مع الوقت إلى أٌدٌولوجٌات أو استعداد لتوجّه
وتزداد أهمٌة معرفة اتجاهات الطالب فً اللحظات الثورٌة .17أٌدٌولوجً
كما هً الحال فً مصر بعد ثورة ٌ 36ناٌر  ،3122وأٌضا ً ثورة 41
ٌونٌو  ،3124نظراً إلى أن تلك المرحلة العمرٌة كانت والتزال فً قلب
األحداث وصدارة المشهد السٌاسً ،وأصبح لدٌها مٌالً إلى المشاركة
والتفاعل مع ماٌحٌط بهم .ولذا ٌمكن القول أن الطالب بدأوا بتحمّل
واجبات المواطنة وبعض المسإولٌات االجتماعٌة والسٌاسٌة.
إن معرفة اتجاهات الطالب من خالل موقفهم من التنظٌمات السٌاسٌة
ووسائل اإلعالم واألحزاب السٌاسٌة ومإسسات الدولة ،وموقفهم من
اآلخر ،تكشف عن مدى وعٌهم لثقافة المواطنة وتدرٌبهم على التفاعل
وتحمل المسإولٌة والمشاركة.
كما ٌمكن أن ٌسهم فً تحدٌد أسالٌب لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة بما ٌحقق
اإلعداد للمواطنة والدٌمقراطٌة والمسإولٌة االجتماعٌة واألخالقٌة فً
مجتمع ٌحتاج إلى توحٌد صفوفه لمواجهة العنف والتطرف.
ولإلجابة على السإال الثانً حول القٌم التً تعكس اتجاهات الطالب فً
الصف العاشر نحو قضاٌا المواطنة ،قامت الباحثة باالطالع على األطر
النظرٌة والدراسات السابقة التً تناولت أهم القضاٌا المرتبطة بالمواطنة،
والسٌما بعد ثورة ٌ 36ناٌر ،التً أصبحت مثاراً للمناقشة والجدل ألنها قد
تإثر فً مستقبل مصر وشعبها ،والسٌما قضٌة األقلٌات والتمٌٌز،
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

والموقف من اآلخر ،والتسامح ،والعالقة بالسلطة ورجال الدٌن ومإسسات
الدولة ،ومسار الدٌمقراطٌة ،والحدٌث عن األحزاب ...إلخ.
كذلك ،قامت الباحثة بمقابلة مجموعة من الخبراء فً مجال التعلٌم
والسٌاسة وعلم االجتماع وعلم النفس ،للتعرف على موقفهم وتحدٌد رإٌتهم
فً ماٌتعلّق بالقضاٌا السابق ذكرها ،وأهم القٌم التً تعكس اتجاهات
الطالب نحو قضاٌا المواطنة فً عالقتها بؤمرٌن:
األول :طبٌعة المرحلة العمرٌة للطالب ومتطلباتهم العقلٌة والوجدانٌة
واالجتماعٌة وتحدٌد القضاٌا التً أصبحت مثار اهتماماتهم وتحدٌد آلٌات
تنمٌة االتجاهات اإلٌجابٌة نحو قضاٌا المواطنة والدٌمقراطٌة وحقوق
اإلنسان.
الثانً :طبٌعة المرحلة الزمنٌة التً تمر فٌها المنطقة ومصر من صراعات
حول تفتٌت الدولة وإثارة الفتن وظهور البإر اإلرهابٌة فً أنحاء المجتمع
المصري ،وما ٌصاحب ذلك من عنف ،وموقف القوى الدٌمقراطٌة فً تلك
المرحلة التارٌخٌة ،ومستقبل التحول الدٌمقراطً فً مصر والمنطقة
العربٌة.
وكانت نتائج المقابلة واستطالع الرأي واالطالع على الدراسات السابقة،
التوصل إلى القائمة التالٌة من القٌم التً ٌمكن أن تحدد اتجاهات الطالب
فً الصف العاشر:
18-1االتجاه نحو الدٌن كقٌمة أساسٌة تتفرّ ع منها بعض القٌم الفرعٌة وهً:
أ -االتجاه نحو األقلٌات الدٌنٌة وحقوقهم.
ب -االتجاه نحو العالقة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن.
ت -االتجاه نحو األزمة الطائفٌة وكٌفٌة معالجتها .
-2االتجاه نحو السلطة كقٌمة أساسٌة ٌتفرّ ع منها:
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

أ -العالقة بٌن الحاكم والمحكوم.
ب -العالقة بٌن الشعب والسلطة
ت -العالقة بٌن الشعب ومإسسات الدولة
ث -الموقف من نظام الحكم (برلمانً – رئاسً – مختلط).
.ج -الموقف من التعددٌة الحزبٌة
-4االتجاه نحو قضٌة المساواة بٌن الرجل والمرأة كقٌمة أساسٌة تتفرّ ع
منها القٌم الفرعٌة التالٌة:
أ -المساواة فً المٌراث
ب -المساواة فً المناصب القٌادٌة
ت -المساواة فً المشاركة السٌاسٌة
ث -المساواة فً العمل فً أنواعه كافة
 -4االتجاه نحو الهوٌة كقٌمة أسٌاسٌة تتفرّ ع منها القٌم الفرعٌة التالٌة
أ -الهوٌة كما ٌرونها (أحادٌة – مركبة)
ب -ترتٌب الهوٌة (مصري – عربً – إسالمً – عالمً)
ت -الموقف من االنفتاح الثقافً على الثقافات األخرى
-6االتجاه نحو الدٌمقراطٌة كقٌمة أساسٌة تتفرّ ع منها قٌم فرعٌة هٌؤ
المشاركة وأشكالها والموقف منها.
ب -التعددٌة وقبول اآلخر والتسامح معه
ت -المسإولٌة االجتماعٌة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ث -الحوار القائم على أسس عملٌة موضوعٌة قوٌة
ج -المساواة وعالقتها بالعدالة االجتماعٌة
بعد عرض القائمة على المح ّكمٌن ،توصّلت الدراسة إلى خمس قٌم أساسٌة
هً :الموقف من الدٌن – الموقف من السلطة – الموقف من قضٌة
المساواة – الموقف من الهوٌة – الموقف من الدٌمقراطٌة.
وتوصّلت إلى تسع عشرة قٌمة فرعٌة ،وهً كاآلتً:
.1الموقف من األقلٌات
.2الموقف من العالقة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن
.3الموقف من األزمة الطائفٌة فً مصر
.4الموقف من العالقة بٌن الحاكم والمحكوم
.5الموقف من التعددٌة الحزبٌة
.6الموقف من العالقة بٌن الشعب ومإسسات الدولة
.7الموقف من نظام الحكم
.8الموقف من المساواة فً المٌراث
.9الموقف من المساواة فً المناصب القٌادٌة
.10الموقف من المساواة فً المشاركة السٌاسٌة
.11الموقف من المساواة فً العمل
.12الموقف من الهوٌة (أحادٌة – مركبة
.13أبعاد تلك األبعاد وترتٌبها
.14الموقف من االنفتاح الثقافً
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

.15المشاركة وأشكالها وآلٌاتها
.16التعددٌة وقبول اآلخر
.17المسإولٌة االجتماعٌة
.18الحوار القائم على العلمٌة والموضوعٌة والندٌة
.19المساواة وعالقتها بالعدالة االجتماعٌة
قامت الباحثة بصٌاغة مجموعة األسئلة والمواقف والفقرات التً ٌمكن أن
تسهم فً حوار مفتوح ٌكشف عن اتجاهات الطالب نحو كل قٌمة ،وٌكون
بمثابة مقٌاس اتجاهات غٌر تقلٌدي ألنه ٌؤخذ شكل اللقاءات المفتوحة .وقد
اتسم مناخ الجلسات بالحرٌة والتلقائٌة التً سمحت للطالب بؤن ٌعبّروا عن
مواقفهم بشجاعة ومن دون خوف ،بل كانت لدٌهم مشاعر إٌجابٌة نحو
المشاركة واستمرار اللقاءات.
رصد اتجاهات الطالب نحو قضاٌا المواطنة وعالقتها بالتعلٌم فً مصر:
كانت أولى المقابالت مع عٌّنة الدراسة بهدف تعرٌفها بؤهمٌة الدراسة
ووضع أسس تلك اللقاءات ومقوّ ماتها ،وعرض أهم القضاٌا التى ستتم
مناقشتها معها ،ومعرفة أفضل األسالٌب التً ٌمكن استخدامها فً تلك
اللقاءات .أما أهم األسالٌب الم ّتفق علٌها فهً :الدائرة المستدٌرة ،والعصف
الذهنً ،والحوار ثم عرض القضٌة وطرحها فً شكل فقرة مقروءة ،ثم
طرح أسئلة ،ومعرفة موقف أفراد العٌنة من تلك الفقرة .وهذا ماتم تسمٌته
بمقٌاس المواقف لالتجاهات نحو ثقافة المواطنة.
وكانت أهم النقاط التً جرى التؤكٌد علٌها من قبل الباحثٌن المساعدٌن عبر
اللقاء األول بعٌّنة الدراسة ،كما ٌلً:
ّ .1
حق كل طالب من أفراد العٌّنة فً السإال والتعبٌر عن رأٌه بحرٌة.
.2ح ّقه فً المشاركة من خالل الحوار القائم على التسامح وقبول اآلخر.
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

.3ح ّقه فً االختالف أو النقد على أساس علمً موضوعً.
وقد تم تحدٌد المكان من خالل االتفاق مع مدٌر المدرسة ،حٌث كانت
اللقاءات تتم فً مكتبة المدرسة أو فً فناء المدرسة وأحٌانا ً فً أحد
الفصول.
وكان الزمن الذي ٌتم فٌه اللقاء ٌتراوح بٌن  51و 61دقٌقةأما المحاور
التً تم تحدٌدها فكانت:
.1الموقف من الدولة الدٌنٌة
.2الموقف من السلطة
.3الموقف من الهوٌة
.1الموقف من الدٌمقراطٌة وعالقتها بالمشاركة والمسإولٌة والتعددٌة
.2الموقف من المساواة بٌن الرجل والمرأة
وقد جرى تحدٌد تلك المحاور من خالل مقابلة الباحثة مع بعض الخبراء
التربوٌٌن ،وبعض رجال الدٌن ،وأعضاء المجتمع المدنٌن ورجال
السٌاسة ،وشباب الثورة ،وذلك لتحدٌد أهم القضاٌا المرتبطة بالواقع
المصري بعد الثورة ،ومعرفة اتجاهات الطالب نحوها ،ثم تحدٌد دور
المإسسة التعلٌمٌة ومسإولٌاتها تجاه إشكالٌة اتجاهات الطالب من خالل
خطاب تربوي وسٌاسة تعلٌمٌة تتب ّناها الحكومة لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة،
فً ضوء ماستتوصل إلٌه نتائج هذه الدراسة ،ذلك أن موقف الطالب من
المحاور الخمسة السابقة ٌمكن أن ٌكون مإشراً مُحاٌداً على قضٌة
المواطنة والوحدة الوطنٌة فً مصر.
وقد تم استخدام المنهج اإلثنوجرافً وتطبٌق مقٌاس المواقف من خالل
إعداد مجموعة من المفردات واألسئلة التً تم طرحها ومناقشتها لتحدٌد
موقف كل طالب من القضٌة ،ثم رصدها وتحلٌلها بشكل علمً من خالل
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

مناخ ٌتسم بالبساطة والدقة .وقد تم استخدام تسجٌل لتلك المقابالت ثم
تحلٌل المواقف التً تكشف اتجاهات الطالب نحو القضاٌا المطروحة.
وجرى اختٌار العٌّنة من محافظات مختلفة ،وكان التطبٌق قبل ثورة 41
ٌونٌو .وكشفت الثورة بعد ذلك أن اختٌار تلك العٌّنة من محافظات القاهرة
والمنوفٌة والفٌوم كان مو ّفقاً ،ألن بعض المحافظات مثل الفٌوم وقعت فٌها
أحداث إرهابٌة واسعة النطاق ،نظراً إلى ارتفاع نسب األمٌّة والجهل
والفقر ،واستقطاب بعض الشباب لتٌار اإلسالم السٌاسً المتطرّ ف فً سنّ
ّ
وتعثر عملٌة
مبكرة؛ وقد أدى ذلك إلى تعقٌد المشهد السٌاسً فً مصر
التحول الدٌمقراطً وبطئها.

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

