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 المستخمص :
الكشف عن واقع الممارسات التربوية الديمقراطية لطبلب كمية  إلىالدراسة  ىذهتيدف 

لمكشف عن درجة الممارسات  استبانو، وتم تطوير  الواديالتربية بجامعة جنوب 
التفاعل الديمقراطي محاور وىى :  أربع( فقرة موزعة عمى ٘٘الديمقراطية مكونة من )

الديمقراطية لؤلنشطة الطبلبية ،  اإلبعادىيئة التدريس ،  وأعضاءبين الطبلب 
الكمية .  أدارةع المضامين الديمقراطية لممقررات الدراسية ، والتفاعل الديمقراطي م

درجة الممارسات الديمقراطية لطبلب كمية التربية جاءت  أن إلىوتوصمت الدراسة 
 باألنشطةالمتعمق  الثانيالمحور  فيدرجة ممارسة  أعمىبصورة متوسطة ، وان 

ىيئة التدريس ، ثم المحور المتعمق  وأعضاءالتفاعل بين الطبلب  يميوالطبلبية ، 
دارةين الطبلب بالتفاعل الديمقراطي ب الممارسات الديمقراطية المتعمقة  وأخيراالكمية ،  وا 

ترجع  إحصائياال توجد فروق دالة  أن إلىبالمقررات الجامعية . كما توصمت الدراسة 
لمتغير التخصص ترجع لصالح  إحصائيالمتغير الجنس ، ولكن توجد فروق دالة 

ترجع لمتغير السنة  ئياإحصاطبلب التخصصات العممية ، كما توجد فروق دالة 
  لصالح طبلب الفرقتين الثالثة والرابعة .الدراسية ترجع 

المتغيرات  –طبلب الجامعة   –الممارسات التربوية الديمقراطية  الكممات االفتتاحية :
 الديمغرافية .
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The reality of educational practices, democracy for the students of 

the Faculty of education at the University of South Valley in the 

light of some demographic variables ( A field study ) 
 

Dr.  Nancy Ahmed Fouad                             Dr.  Amal Mohmed Ibrhahem 

 

ABSTRACT: 

This study aims to disclose the reality of educational practices, 

democracy for the students of the Faculty of education at the 

University of South Valley, and the development of the 

questionnaire to detect the degree of democratic practices 

component of (55) items distributed on four axes, namely : 

democratic interaction between students and faculty members, the 

removal of democratic student activities, secured the Democratic 

curricula, and interaction of democratic with the College 

admissions process . The study found that the degree of 

democratic practices for the students of the Faculty of Education 

came in medium, and I'm the top degree of exercise in The second 

axis on the student activities, follows the interaction between 

students and faculty, then the editor concerning the interaction of 

democratic between the students and management of the College, 

and finally democratic practices relating to the decisions of side . 

The study also found that no statistically significant differences 

due to the variable sex, but there are significant differences to the 

variable of specialization rules in favor of students of scientific 

disciplines, as there are statistically significant differences due to 

the variable of the school year returns for students the third and 

fourth . 

Key word: Democratic educational practices - University students - 

Demographic variables 
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 :مقدمة 

ة بتحوالت كبيرة في المجال السياسي وخاصة بعد قيام ثورات تمر المنطقة العربي     
الربيع العربي ، مما جعل أصوات الشعوب ترتفع من أجل التغيير ، كما أخذ الشباب 

التي تمس حياتيم  ، والتف  اراتالقر يعبرون صراحة عن رغبتيم في المشاركة في صنع 
مشاركة الكاممة والحرة الناس عمى اختبلف مشاربيم  حول بعضيم البعض يطالبون بال

في خط المسار المستقبمي لبمدانيم ومجتمعاتيم ، ولممرة األولى في المنطقة العربية 
ول )المنتدى الدولي ح كبيرة نحو الحكم الديمقراطيأخذت العديد من البمدان خطوات 

 (  ٗ:  ٕٔٔٓمسارات التحول الديمقراطي: 
ولكن ىذا التحول الديمقراطي الذي حدث في العديد من الببلد العربية مرىون بنشر      
سموك يحكم عبلقات المواطنين بعضيم ببعض من جية  إلىالديمقراطية وتحويميا  ثقافة

 إنمافقط نظام حكم  ، وعبلقاتيم بالسمطة الحاكمة من جية أخرى ، فالديمقراطية ليست
، ونيج في ممارسة السمطة ، وال قيمة لمديمقراطية  اإلنسانيةنمط من العبلقات  أيضاىي 

بقدر ما تتجذر الديمقراطية كنظام قيمي يحكم تصرفات المواطنين  إالكنظام حكم ، 
) عصام سميمان : خيارتيم السياسية ، ومواقفيم ممن يمارس السمطة  األخصوعمى 
ٕٕٓٔ  :ٔٓ ) 
ولذلك اتسع مفيوم الديمقراطية في العصر الحاضر ليشتمل عمى مختمف نواحي      

الفردية  اإلنسانيةلممارسة جميع جوانب الحياة ومجاالت الحياة، ويتمثل في الحرية 
، لذا من حق  وأبعادىاوصورىا  أشكالياوالجماعية والديمقراطية الحديثة بجميع 

ن تطور منيا يتناسب معيا من قيم أو معتقدات وأا المجتمعات ممارستيا وتطبيقيا بم
 ( .ٕٓ:  ٕٕٔٓأنموذجا صالحا ليا ) أحمد مطر الشمدي : 

 األمم من ألمة الديمقراطية الحياة أن التاريخي مسارىا عبر اإلنسانية التجربة تؤكدو      
حياة ، وذلك ألن حضور الديمقراطية وتكامميا في  التربوية وخمفيتيا بأبعادىا مرىونة

ذا األمة مرىون بمدى تأصيل القيم الديمقراطية في عقول الناس ووجدانيم ، كانت  وا 
،   اإلنسانيةتحدد مسار الحياة الديمقراطية في المجتمعات  التحوالت السياسية والتاريخية

،  الديمقراطي النماء حمقات أىم من حمقة يشكل وأبدا دائما كان التربوي الفعل فان
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وعي المجتمع بالقيم والمعايير الديمقراطية وممارستيا ىي  ىلتي ال تقوم عمفالديمقراطية ا
 .(ٜ٘٘:  ٕٓٔٓار عبد اهلل السميم : بشميددة بالفناء والضياع ) ةديمقراطي
توجد ديمقراطية من  أنلذلك ترتبط الديمقراطية ارتباطا وثيقا بالتربية  ، فبل يمكن      

جميع أعضائو  إلشراكيا بمقدار ما يعده من العدة دون تربية ، فالمجتمع يكون ديمقراط
في خبراتو عمى قدم المساواة ، وبقدر ما يكفل لمؤسساتو التربوية من المرونة والتكييف 

 لنشر ثقافة الديمقراطية وممارستيا عمى أرض الواقع .
رؤية  فيولقد احتمت التربية الموجية لمفاىيم الممارسة الديمقراطية مكانة ميمة     

المواطن  إيجادالرؤية عمى ضرورة التأكيد عمى  ىذه أكدتالمؤسسات التربوية حيت 
المستنير وذلك من خبلل تأسيس العقمية النقدية وبناء القدرات االبتكارية وضرورة 

تتمحور حول العدالة االجتماعية  التيتضمين المؤسسات التعميمية لمبادئ الديمقراطية 
عبير، وان تتطور الديمقراطية لدى الطالب لتترجم عمى شكل والمدنية والتسامح وحرية الت

 أيمنالحياة الديمقراطية )  فيسموكيات وميارات وقيم تساعد الفرد عمى المشاركة الفعالة 
 (ٕٕٔ:  ٕٕٔٓ:  العمري

وسيادة  واإلنتاجن الممارسة الديمقراطية التربوية تعمل عمى تنمية روح العمل لذلك فإ    
المؤسسات التعميمية  وتحترم قيمة العمل ،  فيالطيبة بين العاممين  انيةاإلنسالعبلقات 

يقول : ال  إذويؤكد جون ديوى عمى عمق التواصل بين الممارسات التربوية والديمقراطية 
راجح :  اهللتنفصل عن التجربة التربوية ) محمد عبد  نأيمكن لمعقيدة الديمقراطية 

ٕٖٓٓ  :ٕ ) 
القضايا الفكرية والسياسية بالعالم المعاصر ، وقد  أىمديمقراطية من وتعد التربية ال     

من أي وقت مضى في مواجية موجات أصبحت المؤسسات التربوية معنية اليوم أكثر 
( . وذلك ٘ٔٔ:  ٕٓٔٓ:  يالعنف والتطرف التي تجتاح العالم بأسره ) خالد الرميض

 إلىا المجتمع من نظام ديكتاتوري من خبلل التربية الديمقراطية التي يتحول بواسطتي
 مجتمع يحكمو كل الشعب . إلىنظام ديمقراطي ، ومن مجتمع تحكمو فئة خاصة 

ذا      كان الوعي الديمقراطي يشكل شرط الضرورة  التاريخية لضمان استمرار الوجود  وا 
ن المؤسسات التربوية تشكل قطب الرحى في قراطي في مجتمع من المجتمعات ، فإالديم
وممارستو ، ومن بين ىذه المؤسسات تأخذ المؤسسات  ممية بناء ىذا الوعي وتشكيموع

يتميز باألىمية والخصوصية ، ذلك ألن الجامعات تنمو في أحضانيا  الجامعية دوراً 
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الحركات الديمقراطية ، فالجامعات كانت وما زالت تشكل معقل الفكر الحر ومنطمق 
 ( . ٗ:  ٕٚٓٓاالجتماعي ) روال :  الوجود  التجديد واالبتكار في مختمف ميادين

القيم لممارسات  ىذهغرس القيم الديمقراطية وترجمة  فيوتمعب الجامعة دورا حيويا    
تدعم  التيالمختمفة  واألنشطةرض الواقع من خبلل القوانين والمقررات الدراسية عمى أ
العدالة والحرية والمساواة ،  وترسيخ قيم األخر الرأيالحوار واحترام  مبدأ إرساء فيوتسيم 

لقوى عاممة  فرادأ إعداد فيمنحصر  أنودور الجامعات عمى  إلىينظر  أاللذلك يجب 
 إلىسوق العمل ، بل يتعدى ذلك  فيحاصمين عمى مؤىبلت عممية معترف بيا لمعمل 

 أجواءيعيش الطمبة  أن ينبغي، لذلك  المسئولالمواطن الصالح المتوازن المشارك  إيجاد
 .  الجامعيالممارسة الديمقراطية الكاممة داخل الحرم 

تتبوأ مكان  إذالمؤسسات في المجتمع  أىم إحدىوتعد الجامعات منذ قديم الزمان    
، وىي المنبر الذي تنطمق لكل جديد في الفكر والمعرفة  إشعاعيي مركز ف الصدارة ،

طور ، والجامعة مؤسسة والت اإلصبلحوالعمماء ورواد  األحرارمنو آراء المفكرين 
، فيي من صنع قيادتو الفنية بو  اجتماعية تؤثر في الجو االجتماعي المحيط بيا وتتأثر

 ( . ٙٙٔ: ٜٛٛٔد : والمينية والسياسية والفكرية ) عمي راش
ذا          الديمقراطية لمحياة  األبعادبتطور  كان نماء الفكر الديمقراطي رىيناً  وا 

 أىمية األكثرة ، فان الجامعات كانت وما زالت تشكل الحمقات االجتماعية بصورة عام
واالبتكار ، وبالتالي فان  باإلبداع إالوخصوصية في عممية ىذا النماء ، فالعمم ال ينمو 

والتجديد  اإلبداعل في معارجيا أسس شكّ التي تُ قيم الحرية والديمقراطية ىي البوتقة 
 إالتؤدي دورىا التاريخي  أنة عممية ال يمكن واالبتكار ، ومن ىنا فان الجامعة كمؤسس

 ( ٓٔ٘:  ٕٓٔٓالحرية والمعاني الديمقراطية ) بشار عبد اهلل ومحمد جينزل :  أجواءفي 
بين القضايا المعاصرة ، وذىب  مركزياً  الجامعية مكاناً  وليذا شيد مفيوم الديمقراطية     

، وتتمثل  األساسيةمكوناتو  تفكيكو لثبلثة عناصر في محاولة لمكشف عن إلىالبعض 
ىذه العناصر في ديمقراطية الجامعة أو تكافؤ الفرص التعميمية ، والوعي الديمقراطي أو 
تعميم الديمقراطية في الجامعة ، والديمقراطية في الجامعة أو الممارسة الديمقراطية في 

 ( ٖٓٔ:  ٕٙٓٓالوسط الجامعي ) حسين : 
قاعدة عريضة من الطمبة الذين ىم طبلئع الشباب  ويتكون المجتمع الجامعي من     

وعدد من أعضاء ىيئة التدريس  اإلداريينالمثقف من مختمف فئات المجتمع ، وعدد من 
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نخبة من قادة الفكر والعمم في المجتمع ، من  إلى باإلضافةفي مختمف التخصصات ، 
ويا كبلن منطمقا حيا يشىنا فان دراسة أبعاد الحياة الديمقراطية في الجامعة وتقصيي

، ودراسة الممارسة الديمقراطية في الجامعة تشكل ضرورة لدراسة الروح الداخمية لمجامعة 
ن المجتمع ىو في المجتمع بصفة عامة ، أل لتقصي مستوى الحياة الديمقراطية وطابعيا

لمجامعة ، وبالتالي فالجامعة تمثل الصورة المستقبمية التي سيكون  اإلنسانيالحاضن 
 .المجتمع في ممارستو لمديمقراطية مييا ىذاع

ومن ىنا تعد الممارسات الديمقراطية في الجامعة بمثابة الدورة الدموية في جسد ىذه      
الذي تتكامل فيو كافة أطراف العممية التعميمية من  اإلطارالمؤسسة ، وىي تشكل 

دارةمدرسين ومناىج  ، وبناء المعرفة  وتصورات ومقررات لتشكل الحياة الجامعية وا 
بداعياالعممية وتطويرىا  ممارسة الديمقراطية ، في المؤسسة الجامعية مرىون بال وا 

يعني حالة من الحرة والمعايير الديمقراطية لمعمل الجامعية  األجواءن غياب وبالتالي فإ
الجمود والتصمب في أداء الجامعة لوظائفيا المختمفة ) عمي وطفة ، سعد الشريع : 

ٕٓٓٓ : ٖٕٚ . ) 
وضمن ىذا التوجو يظير أىمية الحاجة لدراسة الممارسات  وفي ىذا السياق     

كمية التربية بجامعة جنوب الوادي ، وذلك ألن الممارسة وطالبات  الديمقراطية لدى طمبة
في التربية تشكل اليوم جوىر المشروع التربوي لمنيضة ، وبالتالي تشكيل الديمقراطية 

 ات الحياة الديمقراطية .مجتمع تغمره عطاء
 الدراسةمشكمة 
التعميمية في البمدان العربية ، يجد حاجزا كبيرا بين المعمم  لؤلوضاعالمتتبع  إن     

 ألنو،  األحيانلتراجع العممية التعميمية في كثير من  والمتعمم ، وىذا الحاجز ىو السبب
اب ينشأ منذ طفولتو وفي داخمو بل وسياسية ، فالش تربوية ونفسية واجتماعية أبعادايخمق 

ضطيد إن أعمن عنيا ، أو عن أفكاره ألنو يخشى أن يُ  اإلعبلنشعور بالخوف من 
بالرفض من اآلخرين ، فيمجأ في سبيل التعبير عن رأيو ألساليب خطيرة قد تيدد يواجو 

 ( . ٕٖ:  ٜٙٛٔمستقبمو ) عمر : 
ىذه النقطة  إلىتعميم لبلنتباه ال بإصبلحالميتمين  إلىومن ىنا تنبثق الدعوة      

الجوىرية ، وتوفير مناخ ديمقراطي يتم من خبللو تقديم المساعدة لمطالب لتكوين 
شخصيتو واكتشاف ذاتو وميولو ، وليذا يجد الطالب شخصيتو المستقمة البعيدة كل البعد 
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روال  العنف والتعصب ، وتجد الديمقراطية أرضا خصبة الزدىارىا ) عن االزدواجية ولغة
 :ٕٓٓٚ  :ٛ. ) 

الدعم السياسي والتعميمي لمديمقراطية ىو  ُيعدالمصري المعاصر ،  المجتمعوفي      
المجتمعية والمشاركة في تحقيق أىداف المشروع الوطني  اإلرادةالضمان األمثل لتوحيد 

 لمتنمية وبناء مصر المستقبل ، ومن ىنا تظير الحاجة لتكامل الرؤى الفكرية بين كل من
لثقافة الديمقراطية ومسئوليات المواطنة والثقافة حول القيم الداعمة  واإلعبلمالتربية 

 ( .ٖٖ:  ٕٙٓٓالمصرية ) عبد الودود مكروم : 
تضامن جيود أبنائيا لموفاء بمسئوليتيا  إلىحاجة  إلىوألن مصر دولة فريدة فيي      

ديدة لدعم ممارسات الحضارية ، ومن ثم فالمجتمع المصري اآلن أمام تحديات ج
الديمقراطية لدى الشباب ، وىي تحديات تفرض عمى الجامعات مسئوليات جديدة في 

 تنمية قيم الديمقراطية والممارسة الديمقراطية لدى طبلبيا .
في أوساط أفراد المجتمع ومن ىنا فان نقل المعرفة في مجال الديمقراطية ونشرىا      

وقيم الديمقراطية  مبادئديث ، لذا فان تعميم يعد ذا أىمية قصوى في العصر الح
وتجسيدىا في الممارسة اليومية لؤلفراد والجماعات ، يتطمب استنفارا شامبل لجميع 
مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما فييا الجامعات ، والتي تعد المؤسسات العممية 

المعارف والتواصل  فترض أن تمارس فييا الديمقراطية ، ومن خبلليا يتم تطويرالتي يُ 
حمد مبين الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس وتطوير جانب الممارسات الديمقراطية لدييم ) 

 ( . ٖ٘:  ٜٕٓٓفالح : 
التفاعل والتواصل  إحداث، تعمل عمى  صاىرهفالجامعة تعد بيئة تربوية اجتماعية      

يؤكد  إذلديمقراطية ، ا ومبادئبين الطمبة واألساتذة ، بحيث تجعل الطالب يتمثل القيم 
بفمسفتيا ( عمى أن التربية الديمقراطية ٛ٘:  ٜٙٛٔفي ىذا المجال ) الشيباني : 

دارتياوأىدافيا وسياستيا وممارستيا ومن خبلل مفاىيميا وأساليبيا  تعد من غير شك  وا 
من  إالتتحقق ديمقراطية حسنة  أنالوسيمة األكثر فاعمية في تحقيق اليدف وال يمكن 

 نظام تعميمي ديمقراطي بجميع عناصره .خبلل 
 أىم أنياالتكنولوجية في المؤسسات الجامعية عمى  اإلمكانات إلىلذلك لم يعد ُينظر      

 اإلداريةالمؤشرات الدالة عمى كفاءة وفاعمية أي مؤسسة جامعية ، ولكن المضامين 
الطبلبية ،  نشطةواألىيئة التدريس  ألعضاءوالممارسات الشخصية  واألساليبالجامعية 



)   التربية بجامعة جنوب الوادي في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية التربوية الديمقراطية لطالب كمية واقع الممارسات
 د : آمال محمد إبراىيم                  د : ننسي أحمد فؤاد                       دراسة ميدانية (

 

ديسمبر                                                     

العدد الثالث والثالثون                                - 139 -7102

   

االىتمام ينصب عمى المؤسسات الجامعية  أصبح إذيجعمنا نعيد التفكير بيذه المؤسسات 
 ( .ٙ:   ٕٚٓٓكنشاط اجتماعي وليس كبناء ) روال : 

ومن ىنا فالديمقراطية الجامعية ال تعني فقط تحقيق المساواة في الفرص التعميمية      
ة الكبرى لمقيم الديمقراطية في السموك داخل بل تتجاوز ىذه الحدود لتأكيد األىمي

بداءالمؤسسات الجامعية بما تنطوي عميو من حقوق المشاركة والحرية  الرأي والنقد ،  وا 
اآلخرين  لبَ الديمقراطية لمجامعة ، وتأسيس الحياة الجامعية عمى تقدير الفرد من قِ  واإلدارة

 ٕٙٓٓحسناء : ه عمى المنافسة الحرة )تو وتعويدوتقديره لنفسو واعتباره قيمة عميا في ذا
 :ٜٔ ). 

من التأكيد عمى أىمية ونوعية العبلقات القائمة بين الطمبة وبين أعضاء  لذلك البد     
 ألعضاءضرورة الممارسات الديمقراطية  إلىالجامعية ، والتنويو  واإلدارةىيئة التدريس 

داخل المحاضرات من خبلل  ىيئة التدريس أثناء تعامميم مع الطمبة سواء أكان ذلك
تدريس المقررات الدراسية وأساليب التعامل أثناء الساعات المكتبية ، والعمل عمى ترسيخ 

 ىذه الممارسات الديمقراطية في سموكيات الطبلب .
التي تناولت موضوع التربية  واألبحاثأن العديد من الدراسات  الُمبلحظولكن من      

لتربوية ومنيا الجامعات في المجتمعات العربية ، أظيرت أن الديمقراطية في المؤسسات ا
دراسة الديمقراطية مثل  والمبادئالمؤسسات تربية تسمطية تبتعد عن القيم في ىذه  التربية

واممة دراسة ) عبد اهلل أحمد العكما أظيرت ، (  ٕٚٓٓ) رفيق محمود المصري : 
ة واالقتصادية والتربوية والثقافية العديد من المعيقات السياسي(  ٕٓٔٓوجمال فواز : 

م د الرحي) روال عبدراسة  وأيضا،  األردنيةالتي تعيق الممارسة الديمقراطية في الجامعات 
ىيئة التدريس في  ألعضاءالتي أظيرت ضعف الممارسة الديمقراطية (  ٕٚٓٓحرب : 

 األساتذةاعتماد الجامعات الفمسطينية ، حيث ال يتاح لمطمبة الفرصة لمتعبير عن الرأي و 
في المحاضرات ، وغياب اتصال الطمبة بأعضاء الييئة التدريسية  واإللقاءعمى التمقين 

المجالس الطبلبية المنتخبة ال تعزز الحياة  أن إلى ةباإلضافخارج أوقات المحاضرة ، 
( عمى عدم توافر  ٖٜٜٔالديمقراطية في الجامعة ، كما أكدت دراسة ) يوسف محمود : 

المصرية ، وأكد الطمبة عمى عدم  حرية التعبير عن الرأي في الجامعات فرص في
ارتياحيم لطرق التدريس المتبعة ووجود فجوة بين المحاضرين والطمبة ، وأيضا أكدت 

 األساتذةضعف العبلقة التربوية الديمقراطية بين  ى( عم ٖٜٜٔدراسة ) عمي وطفة : 
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( عمى قصور في  ٜٜٗٔة ) الداود : والطبلب في جامعة دمشق ، وأكدت أيضا دراس
دراسة )  وأيضا،  األردنيةوالطبلب في الجامعات  األساتذةالممارسات الديمقراطية بين 

التدريس  أسموبضعف في الممارسات الديمقراطية في  أظيرت( التي  ٕٓٓٓالسوالمة : 
 أن(  ٕٓٓٓدراسة ) عمي وطفة وسعد الشريع : كما أظيرت في جامعة اليرموك ، 

ن في جامعة الكويت ، وأ واألساتذةىناك موقفا سمبيا من التفاعل التربوي بين الطبلب 
المقررات الجامعية ال تؤدي دورىا في بناء وعي طبلبي ديمقراطي ، وىيمنة مبدأ التمقين 

دراسة )  وأيضا توصمت عبلقة تسمطية ، واألساتذةفي التدريس ، وان العبلقة بين الطمبة 
وجود درجة متوسطة لمفعاليات الديمقراطية في جامعة النجاح إلى (  ٖٕٓٓالطنبور : 

 إلى(  ٕٗٓٓتوصمت دراسة )أيوب فاروق :  وأيضا، بفمسطين الوطنية وجامعة بيرزيت 
في جامعة بيرزيت والنجاح ، والضعف  واإلداريينقمة الفعاليات الديمقراطية بين الطمبة 

الجامعة وشعور الطمبة بوجود  وأساتذة ةالشديد لمفعاليات الديمقراطية بين الطمب
 أوقاتخارج  بأساتذتيمب اتصال الطمبة سمطية وغياالمحسوبية والواسطة والعبلقات الت

 التمقين ونقص الديمقراطية . أسموبالمحاضرة واالعتماد عمى 
ىناك غياب كبير في الممارسات الديمقراطية في  أنويستنتج من الدراسات السابقة      

لجامعات العربية ، وتسمط قيم التسمطية وغياب واضح لمعبلقات الديمقراطية أغمب ا
س عمى غمب طرق التدرياعتماد أ إلى باإلضافةوالتفاعل الديمقراطي داخل الجامعة ، 

لدى الطالب مقومات  يطرق التدريس النقدية والحوارية التي تعنالتمقين والحفظ وغياب 
ىيئة  وأعضاءغياب التفاعل التربوي بين الطبلب  إلى باإلضافةواالبتكار ،  اإلبداع

 .لمجامعة واألكاديميالديمقراطي  األداءالتدريس مما يتنافى مع 
غياب  إلىغياب األداء الديمقراطي في الجامعات العربية يعود  أنتقد لذلك ُيع     

ع وال الديمقراطية في المجتمع ، فالجامعة مؤسسة تربوية اجتماعية ال تنفصل عن المجتم
 أن( . وال تستطيع ٜٖٖ:  ٕٓٓٓتنفصل عن البيئة التي توجد فييا ) وطفة الشريع : 

تضمن الجامعة استقبلليا وحريتيا في طمب الحقيقة وممارسة الديمقراطية ما لم تتمتع 
 واضح من السمطة السياسية والقوى االجتماعية المختمفة . بتأييد
صنع  في العاليحرية مؤسسات التعميم الحد من كامل  إلى أدى األمروىذا      

عمل  فيلمدولة  السياسيالتدخل  أن إلى باإلضافةوالمالية ،  واإلداريةا التعميمية سياستي
حالة من السيطرة والوصاية عمى ىيكمة تمك المؤسسات  أنتج العاليمؤسسات التعميم 
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عايير السياسة فأصبحت المناىج وعممية الحوار والنقاش تخضع لم األكاديميةوحريتيا 
 إيجاد فيلمجامعة المتمثمة  األساسيةاالبتعاد عن الوظيفة  إلى أدى الذي األمر،  األمنية

:  العمري أيمنالمواطن الصالح القادر عمى التفكير والمشاركة والنيوض بتنمية الببلد ) 
ٕٕٓٔ  :ٕٕٖ   ) 
 األوليست في المقام الديمقراطية في العالم ل إشكالية أن الدراسةعتقد ومن ىنا ت     

نمانظرية ،  إشكالية نعمميا عمى  أننستطيع  اإلشكالية، وىذه في التطبيق والممارسة  وا 
والقيم التي تتغنى بيا  واألفكار المبادئكثير من يناك ال، ف اإلنسانيةجميع مظاىر الحياة 

 رض الواقع ؟ ، ولكن أين ىي من التطبيق عمى أ اإلنسانية
 أنتجت إذا إالعميم ، فان أي مجتمع ال يعد مجتمعا ديمقراطيا وفي مجال الت     

رض الواقع من مارسوىا عمى أ ألنيميؤمنون بالديمقراطية قوال وعمبل ،  أفراداالجامعة 
تواجدىم عمى مقاعد الدراسة ) روال :  أثناءخبلل الفعاليات والنشاطات التي قاموا بيا 

ٕٓٓٚ  :ٔٓ ). 
سيقوم  الذيجيدا من خبلل مؤسسات التربية ىو  إعداداد المعمم المع أنوبما      

بكميات التربية  التربويالواقع  إلىوبالرجوع التربوية  األىدافتحقيق  في األكبربالعبء 
ما يعانى منة  أو األمور وأولياءالدارسون  يقولومن خبلل مبلحظة ما يحدث سواء ما 

 جوانبمة حول العديد من ىناك شكوى عا أنالتدريس ، نجد  أعضاءالكثير من 
ىيئة التدريس مع  أعضاءتعامل  أساليبالعممية التربوية سواء من حيث  فيالقصور 
الطبلبية  واألنشطةمن خبلل االتحادات  أوالكمية بأقساميا المختمفة  أدارةمن  أوطمبتيم 

 تدريسيا . فيالمختمفة  واألساليبالدراسية  المقرراتمن خبلل  أو
لدى عينة من تي ىذه الدراسة لمتعرف عمى واقع الممارسات الديمقراطية ومن ىنا تأ     

طمبة وطالبات كمية التربية بجامعة جنوب الوادي ، وذلك من خبلل التعرف عمى مدى 
ىيئة التدريس ، ومدى التزام كبل من :  وأعضاءالتفاعل التربوي الديمقراطي بين الطمبة 

الطبلبية المختمفة داخل الجامعة  واألنشطةية ، الجامعية ، والمقررات الدراس اإلدارة
 الفرص لممارسة الديمقراطية داخل الجامعة .  بإتاحة
 عمى التساؤالت التالية :  اإلجابةتحددت مشكمة الدراسة في وفي ضوء ذلك      
 ما اإلطار الفكري لمممارسات التربوية الديمقراطية داخل الجامعة ؟ -ٔ
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في  كمية التربية بجامعة جنوب الوادي لطبلبالديمقراطية  التربوية الممارسة واقع ما  -ٕ
ضوء المجاالت اآلتية ) التفاعل التربوي الديمقراطي بين الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس 

المضامين الديمقراطية لممقررات  –بعاد الديمقراطية لمنشاطات والفعاليات الطبلبية األ –
 ؟  ( ين إدارة الكمية والطبلبالتفاعل التربوي الديمقراطي ب –الجامعية 

العينة نحو درجة الممارسات  أفراداستجابة  في إحصائيةىل توجد فروق ذات داللة  -ٖ
 –تعزى لمتغير ) الجنس  الواديكمية التربية بجامعة جنوب  فيالتربوية الديمقراطية 

  السنة الدراسية ( ؟  -الطبلبية األنشطة فياالشتراك  –التخصص 

 
 الدراسةأىداف 
 التعرف عمى : إلى ةالحالي الدراسةيدف ت     
 اإلطار الفكري لمممارسات التربوية الديمقراطية داخل الجامعة ؟ -ٔ

درجة الممارسات الديمقراطية بين طمبة وطالبات كمية التربية بجامعة جنوب الوادي  -ٕ
 وأعضاء الييئة التدريسية .

ية بجامعة جنوب الوادي مية التربممارسة المقررات الجامعية داخل ك التعرف عمى -ٖ
 دورىا الديمقراطي عبر مضامينيا وتوجياتيا .و 

، ومدى اتسامو بكمية التربية جامعة جنوب الوادي  اإلداريالنظام  التعرف عمى -ٗ
 بالطابع الديمقراطي في التعامل مع الطبلب .

ية الطبلبية ودورىا في الممارسة الديمقراطية لطمبة وطالبات كمية الترب األنشطةواقع  -٘
 بجامعة جنوب الوادي .

تأثير متغيرات البحث المستقمة ) الجنس ، السنة الدراسية ،  التعرف عمى -ٙ
التخصص ، العضوية في الجمعيات واالتحادات الطبلبية ( في الممارسات الديمقراطية 

 لمطبلب .

 الدراسةأىمية 
     في النقاط التالية : الدراسةتكمن أىمية      
والدراسات الجارية التي تشكل حركة عممية  األبحاثفي موكب  ةيالحال الدراسةأتي ت -ٔ

سد الفراغ الكبير في الدراسات العممية والميدانية الكاشفة عن أوضاع  إلىتتجو 
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مراجعة نقدية شاممة فيما  إلىمصر العربية التي تحتاج المؤسسات التربوية في جميورية 
 يتعمق بأىدافيا وتكويناتيا واستراتيجياتيا .

الديمقراطية في كمية التربية بجامعة  الممارساتصورة عممية لواقع  الدراسةقدم ت -ٕ
والمعنيين  جنوب الوادي ، من أجل أن تكون ىذه الصورة في متناول أصحاب القرار

 التربوي . باإلصبلح

تضيء مسار الفعل التربوي  أنمجموعة من التوصيات التي يمكنيا تقدم الدراسة  -ٖ
الديمقراطي  اإلعدادات من مظاىر ضعفيا وقصورىا في مجال باتجاه تحرير الجامع

 .حق في مجتمع ديمقراطي أفرادلتنشئة 
 الدراسةمصطمحات 
ىي منظومة العبلقات والممارسات التربوية  الديمقراطية بالجامعة  : التربوية الممارسات

اتيم ، التي تتم داخل الجامعة بيدف تيسير ممارسة الطمبة لمسموك الديمقراطي في حي
 ( .ٕ٘ :ٕٚٓٓلمجتمع ) روال : وتيسير مساىمتيم في ترسيخ الديمقراطية في ا

ىيئة  أعضاءبأنيا : الممارسات والسموكيات التربوية التي يقوم بيا  إجرائياوُتعرف      
 إلى باإلضافةالتدريس بالجامعة لتشجيع الطبلب عمى ممارسة السموك الديمقراطي ، 

الطبلبية داخل الجامعة ، ومدى تفعيل  األنشطةمن خبلل  درجة ممارسة ىذا السموك
في الجامعة بيذا  اإلداريينالقيم الديمقراطية داخل المقررات الدراسية ، ومدى التزام 

 السموك الديمقراطي في التعامل مع الطبلب .
 الدراسات السابقة

 واألبحاثاسات في الدر  كبيراً  لقد شيد النصف الثاني من القرن العشرين تنامياً      
تتقصى واقع التربية عمى قيم الديمقراطية داخل المؤسسات  نأالميدانية التي حاولت 

الدراسة سرد ت نأالتعميمية بما فييا الجامعات في العالم وفي الوطن العربي ، ويمكن 
وفقا لتسمسميا الزمني ، وتوزع بين دراسات  واألبحاثعددًا من ىذه الدراسات  الحالية
 كالتالي : أجنبيةو عربية 

 أوال : الدراسات العربية : وسوف تنقسم إلى محورين
 المحور األول : الممارسات الديمقراطية في المؤسسات التربوية المختمفة

التي ىدفت إلى استطبلع آراء المربين  ( : 2001دراسة ) حمادة والصاوي :   -1
ائيم في تجربة الكويت ر عميم في المجتمع الكويتي لمعرفة آالعاممين في مؤسسات الت
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في ترسيخ مبادئ الديمقراطية  الديمقراطية ، وأثر المناىج الدراسية واألنشطة الطبلبية
لدى الطمبة ، وأظيرت النتائج تأييد غالبية المربين لوجود سمبيات في التجربة الديمقراطية 

عطاء الحرية في العممية التعميمية ، كما أن مناىج  المرحمة وضعف مبدأ المشاركة وا 
المتوسطة والثانوية ال تعمق القيم الديمقراطية لدى الطمبة ، باإلضافة إلى ضعف 

 األنشطة والبرامج التي تساعد الطالب عمى فيم مبادئ الديمقراطية .

التعرف عمى دور  إلىىدفت  التي( :  2003دراسة ) شادية كيالني :   -2
المدارس الثانوية بمحافظة الدقيمية ،  البرلمان المدرسي في التربية الديمقراطية لدى طمبة

والسياسية المدرسية ، كما االجتماعية  األنشطةالبرلمان المدرسي يدعم  نأ إلىصت خمُ 
قيم الديمقراطية والعدالة والحق والحرية والمساواة بين الطمبة ، كما  إعبلءنو يسيم في أ

 موك الديمقراطي في المشاركة . ينمي لدييم احترام الرأي المخالف وااللتزام بالتقاليد والس

معرفة درجة وعي معممي  إلىالتي ىدفت  ( : 2006راسة ) عبد النبي : د  -3
 إلىالمرحمة الثانوية بالممارسات عمى التعبير عن أسس التربية الديمقراطية ، وتوصمت 

في  درجة وعي المعممين بأسس التربية الديمقراطية جاء بدرجة عالية وخصوصاً  نأ
، وفي مجال  في مجال العدالة فجاء وعييم متدنياً  ماأ،  اإلنسانشاركة وحقوق مجال الم

بممارسة الطمبة ألسس التربية الديمقراطية ، كما  الحرية كان المعممون أدنى وعياً 
متغير الجنس والمؤىل  إلىتعزي  إحصائيةتوصمت الدراسة لوجود فروق ذات داللة 

 وع الدراسة .سنوات الخبرة والتخصص ون وعددالعممي 

معرفة واقع الحياة  إلىىدفت  التي( :  2010دراسة ) خالد الرميضي :   -4
الديمقراطية في المدرسة الكويتية من خبلل تحميل مواقف الطمبة واتجاىاتيم نحو 

ىناك انخفاض في  نأ إلىالممارسات الديمقراطية في المدرسة ، وتوصمت الدراسة 
لمدرسة الكويتية في مجال التفاعل الديمقراطي بين في ا مستوى الممارسات الديمقراطية

والمحور الخاص بالقيم  اإلنسانالطبلب والمدرسين وفي المحور الخاص بحقوق 
 الديمقراطية .

 الديمقراطية في الجامعة تالممارساالمحور الثاني : 
التي ىدفت إلى تشخيص المشكبلت  ( : 1993دراسة ) محمود يوسف :  -1

النتائج التي  أىمييا الشباب في فرع جامعة القاىرة في الفيوم ، ومن الجامعية التي يواج
ىناك فجوة بين المحاضرين والطمبة ، وعدم توفر فرص في حرية  نأ إليياتوصمت 
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عمى  وأكدالتعبير عن الرأي ، كما أكد الطمبة عدم ارتياحيم لطرق التدريس المتبعة ، 
 تحيز المحاضرين مع بعض الطمبة .

الكشف عن تصورات الطمبة  إلىالتي ىدفت  ( : 1998:  جابرالدراسة )  -2
ىناك مستوى  نأ إلىلممارسات ديمقراطية التعميم في المعاىد العميا في ليبيا ، وتوصمت 

جيد لممارسة ديمقراطية التعميم في المعاىد العميا ، وكذلك تبين وجود فروق دالة 
، ومتغير  اإلناثنس ولصالح متغير الج إلىبين استجابات الطمبة ترجع  إحصائية

 . األكاديميالتخصص لصالح التخصص 

التعرف عمى الفعاليات  إلىالتي ىدفت  ( : 2000دراسة ) وطفة والشريع :  -3
بدون الطمبة يُ  نأالديمقراطية ومظاىرىا في جامعة الكويت ، وقد أظيرت نتائج الدراسة 

حد  إلى سمبياً  ك يأخذون موقفاً موقفا ايجابيا من االنتخابات الطبلبية ، وعمى خبلف ذل
 نأالجامعة  كبير من التفاعل التربوي مع المدرسين ، ومن جية أخرى يرى أساتذة

المقررات الجامعية  نأفي مستوى وعييم الديمقراطي ويعمنون  الطبلب يعانون انخفاضاً 
الدراسة غياب العبلقة  أوضحتال تؤدي دورىا في بناء وعي طبلبي ديمقراطي ، كما 

 . واألساتذةلديمقراطية المتوازنة بين الطمبة ا

التعرف عمى تصورات طمبة جامعة  إلىىدفت  ( : 2000:  طودراسة ) وفاء  -4
ىيئة التدريس فييا ، وبيان تصورات  ألعضاءاليرموك نحو الممارسات الديمقراطية 

إلى  والكمية ، وتوصمت الدراسة الدراسيالجنس والمستوى  باختبلفتختمف  التيالطمبة 
قميا الطبلب ، وأمجاالت الديمقراطية ممارسة ىو مجال العدل والمساواة بين  أكثر نأ

 إلىتعود  إحصائيةذات داللة التدريس . وال توجد فروق  أسموبممارسة ىو مجال 
ترجع لمتغير الكمية لصالح كمية  إحصائيةمتغير الجنس ، ولكن توجد فروق ذات داللة 

 الشريعة وكمية التربية .

التعرف عمى مستوى  إلىالتي ىدفت  ( : 2003دراسة ) الحجار :   -5
الممارسات الديمقراطية لمتعميم من وجية نظر طمبة جامعة األقصى بغزة ، وعبلقتو 

الكمية ( ، ومن أىم النتائج التي  –المستوى التعميمي  –ببعض المتغيرات ) الجنس 
عد متوسطا بشكل عام ، وىناك اطية التعميم ير مستوى ممارسة ديمق نأ إليياتوصمت 

سات ر تعزي لمتغير الجنس ولصالح الذكور في المما إحصائياوجود فروق دالة 
 الديمقراطية ، وعدم وجود فروق طبقا لمتغير الكمية .
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عمى الفعاليات التعرف  إلىالتي ىدفت  ( : 2003فاروق :  أيوبدراسة )  -6
وبيرزيت من وجية نظر الطمبة ومدى الديمقراطية ومظاىرىا في جامعتي النجاح الوطنية 

درجة الفعالية  نأ إليياتأثرىا بالمتغيرات الديموغرافية ، ومن أىم النتائج التي توصمت 
في  إحصائيةالكمية لمفعاليات الديمقراطية كانت متوسطة ، وال توجد فروق ذات داللة 

 درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاىرىا تعزي لمتغير الجنس .

تقديم  إلىالتي ىدفت  ( : 2006) حسناء عبد الرحمن حسين : دراسة   -7
ىيئة التدريس بالممارسات الديمقراطية أثناء  أعضاءصورة واقعية وموضوعية لمدى التزام 

والتعميمية ، والكشف عن مكامن  األكاديميةتعامميم مع الطمبة من خبلل المواقف 
الممارسات الديمقراطية في  إن إلييا القصور والخمل فيو ، ومن أىم النتائج التي توصمت

 . واألساتذةالجامعات المبنانية حصمت عمى درجة مرتفعة من وجية نظر الطمبة 

التعرف عمى  إلىالتي ىدفت  ( : 2007دراسة ) روال عبد الرحيم حرب :  -8
ىيئة  أعضاءالديمقراطية التي يقوم بيا  تلمممارساتصورات طمبة جامعة النجاح الوطنية 

انو في مجال العدالة  إليياالنتائج التي توصمت  أىمس في الجامعة ، ومن التدري
ىيئة التدريس متوسطة ،  ألعضاءوالمساواة بين الطمبة كانت الممارسات الديمقراطية 

كانت متوسطة في مجال حرية التعبير عن الرأي وفي مجال المادة الدراسية ،  وأيضا
 أيضاالتدريس كانت  أسموبة التدريس لمجال ىيئ ألعضاءوفي الممارسات الديمقراطية 

 متوسطة .

معرفة حقيقة الممارسات  إلىالتي ىدفت   ( : 2009دراسة ) محمد فالح :  -9
لدى  وأثرىا عمى تنمية الشخصية المستقمة ذاتياً  حياة لدى الشباب كأسموبالديمقراطية 

 الديمقراطية في واقع الممارسات نأ إلىالرسمية ، وتوصمت  األردنيةشباب الجامعات 
 . الرسمية مرتفعة نسبياً  األردنيةالجامعات 

 إلىىدفت  ( : 2009بسمة رحمن عودة وطالب عبد الكريم كاظم : ) دراسة  -10
 اآلدابالتعرف عمى مظاىر الحياة الديمقراطية فى الجامعة من وجية نظر طمبة كمية 

ضرورة الحياة الطمبة يؤمنون ب أن إلىفى جامعة القادسية ، وتوصمت الدراسة 
مطمب الحياة  إنوىذا يعنى  لئلناث% ٜ٘% لمذكور وٛٛبنسبة الديمقراطية فى الجامعة 

 . األولىبالدرجة  انثوىالديمقراطية مطمب 
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قياس  إلىالتي ىدفت   ( : 2010دراسة ) بشار عبد اهلل ومحمد منيزل :  -11
، وعبلقة ذلك بكل من الديمقراطي لدى طمبة كمية التربية بجامعة اليرموك  األداءمستوى 

النتائج التي  أىمالدرجة العممية ( ، ومن  –المستوى الدراسي  –التخصص  –) الجنس 
الديمقراطي لدى طمبة الكمية مستوى متوسط في جميع  األداءمستوى  نأ إليياتوصمت 
الديمقراطي  األداءفي مستوى  إحصائيةالدراسة ، ووجود فروق ذات داللة  أداةمجاالت 
في  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  وأيضامتغير الجنس ولصالح الذكور ، وفقا ل

  الديمقراطي وفقا لمتغير المستوى الدراسي . األداءمستوى 

التعرف عمى إلى ىدفت الدراسة  ( : 2010بثينة احمد الزغبى : ) دراسة  -12
وجية مارسات الديمقراطية من مىيئة التدريس فى جامعة جدار لم أعضاءدرجة استخدام 

 تلمممارساىيئة التدريس  أعضاءدرجة استخدام  أن إلىنظر الطمبة ، وتوصمت الدراسة 
ترجع لمتغير الجنس ،  إحصائيةالديمقراطية مرتفعة ، وعدم وجود فروق ذات داللة 

صالح كمية االقتصاد ترجع لمتغير الكمية جاءت ل إحصائيةووجود فروق ذات داللة 
 والتربية . واآلداب

التعرف عمى الممارسات  إلىالتي ىدفت  ( : 2011سميم عودة :  دراسة )  -13
من وجية نظر الطبلب  األىميةىيئة التدريس في جامعة جريش  أعضاءالديمقراطية لدى 

ىيئة التدريس كانت  ألعضاءغالبية الممارسات الديمقراطية  نأالنتائج  وأظيرت، 
لمساواة ، حرية التعبير عن الرأي ) العدل وا األربعةمتوسطة عمى كافة مجاالت الدراسة 

عدم وجود فروق ذات  أيضاالنتائج  وأظيرتالتدريس ( ،  أسموب، المادة الدراسية ، 
وجود فروق ذات  أظيرتتعزي لمتغير الجنس والتخصص ، في حين  إحصائيةداللة 
 تعزي لمتغير السنة الدراسية . إحصائيةداللة 

الكشف عن دور  إلىالتي ىدفت  : ( 2012احمد :  وأيمندراسة ) رنا طمعت  -14
 إلىوالقيم الديمقراطية ، وتوصمت  المبادئفي تشجيع طمبتيا لممارسة  األردنيةالجامعات 

والممارسات الطبلبية  األردنيةايجابية متوسطة لدور الجامعات  ارتباطيووجود عبلقة 
لمتغير )  ئيةإحصاثر ذي داللة عدم وجود أ إلىوالقيم الديمقراطية ، وتوصمت  لممبادئ

 الجنس ، نوع الكمية ، السنة الدراسية ( والممارسات الطبلبية لمقيم الديمقراطية .

التعرف عمى درجة  إلىالتي ىدفت  ( : 2012دراسة ) وليد مفمح الجراح :  -15
ىيئة التدريس في الجامعات  وأعضاءممارسة القيم الديمقراطية من وجية نظر الطمبة 
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المتوسط  نأالنتائج  وأظيرت،  تفعيل ممارسة ىذه القيمالحكومية وسبل  األردنية
الحسابي الكمي لدرجة ممارسة القيم الديمقراطية لدى الطمبة كانت بدرجة متوسطة ، 

، وجاء  اإلنسانوالمشاركة والتعاون وحقوق  اإلنسانيالمجاالت كانت قيم التسامح  وأعمى
بير عن قيم الحرية والتع األخيرةلمرتبة بالمرتبة الثانية قيم العدالة والمساواة ، وجاء با

 .الرأي والشفافية والنزاىة

ىدفت الدراسة التعرف عمى درجة  ( : 2104فياض :  مجديمجد ) دراسة  -16
تقدير طمبة كمية التربية فى الجامعات لواقع ممارستيم الديمقراطية ، وتوصمت الدراسة 

ءت بدرجة متوسطة ، حيث جاء العينة جا ألفرادواقع الممارسات الديمقراطية  إن إلى
فى المرتبة الثانية  الجامعيثم مجال المناخ  األولىفى المرتبة  األكاديميةمجال الحرية 

ثم مجال تكافؤ الفرص التعميمية ومجال مجالس الطمبة . وتوجد فروق ذات داللة 
تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور ، ولمتغير الجامعة لصالح جامعة القدس  إحصائية

 . الدراسيالمستوى  تعزى لمتغير إحصائية،وتوجد فروق ذات داللة 
 األجنبيةثانيا : الدراسات 

 مبادئ تعزيز فيم ديناميات إلىالتي ىدفت  ( : Joseph : 2000دراسة )  -1
الديمقراطية لدى طمبة الصفوف المتوسطة وتشمل : كيفية تعميم الديمقراطية في المدارس 

الديمقراطية ، وكيف يعمل طمبة  ومبادئك المدارس لقيم المتوسطة وتصورات معممي تم
النتائج حاجة تمك المدارس لنموذج  وأظيرتتمك المدارس ضمن ىذه التصورات ، 

 مواطن المستقبل الديمقراطي . إلعدادديمقراطي مثالي في غرفة الصف 

تطوير آلية لكيفية توجيو  إلىالتي ىدفت  : ( Alfano : 2001دراسة )  -2
 وأىدافمعاني  دراكإلالمعممين لمحصول عمى مؤىل عممي  إعدادلبرامج  فراداألعناية 

تعريض المعممين المباشر واليادف لممفاىيم  نأ إلىالتربية الديمقراطية ، وتوصمت 
يسيم بشكل كبير في تعزيز  أكاديميالمرتبطة بالتربية الديمقراطية في جو  والمبادئ
عممين والوعي الصحيح لتوظيف الطرق البنائية والقيم الديمقراطية لدى الم المبادئ

 كاالستكشاف والحوار والمناقشة في العممية التعميمية .

التعرف عمى الحياة الجامعية  إلىىدفت  ( :  Pollicion : 2001دراسة )  -3
فى بناء العبلقات االجتماعية  ،  ونجاحووأثرىا فى بناء شخصية ديمقراطية لمطبلب 

العبلقة ومنيا  ىذهتؤثر عمى  التيىناك مجموعة من العوامل  أن نتائج الدراسة وأظيرت
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مناخ  في الجامعين التعميم ستقبللية والتحصيل األكاديمي ، وأالرضا عن الذات واال
 بناء شخصية الطالب . في ايجابيثر أ لو ديمقراطي

منظم لممعمومات  إطارتطوير  إلىالتي ىدفت   ( :  Ross : 2001دراسة ) -4
كبلت التي تواجو مؤسسات التعميم العالي البمغارية ) مثل جامعة صوفيا ( بعد لفيم المش

 إلىم والمتمثل في التحول من االشتراكية ٜٜٛٔالتحول الذي حدث عند البمغاريين عام 
الممارسات التعميم العالي بعيد عن  نأ إليياالنتائج التي توصمت  أىمالديمقراطية ، ومن 

المركزية والبيروقراطية والتفكير  نأالمحاضرين والطمبة ، كما  الديمقراطية من وجية نظر
 النخبوي ما زال مسيطر عمى التعميم العالي .

تطوير  إمكانية إلىالتي ىدفت  : ( Markowitz : 2001دراسة )  -5
لممثل الديمقراطية ، وذلك من خبلل  األمريكيةالجامعات المرخصة في الواليات المتحدة 

عة من النظريات الجوىرية لمديمقراطية بعد مقارنتيا مع بعضيا االستفادة من مجمو 
نظرية الجامعات المرخصة ال تشجع  نأ إليياالنتائج التي توصمت  أىمالبعض ، ومن 

 الممارسات الديمقراطية.

البحث في مفاىيم  إلىالتي ىدفت  ( : Cameron : 2004دراسة )  -6
بية والتعميم ، ومدى ممارستيم لمديمقراطية الديمقراطية وخصائصيا ، والديمقراطية في التر 

الديمقراطية ، وكشفت  والمبادئوتشجيع الطمبة لممارستيا والعمل عمى ترسيخ القيم 
ومفاىيم الديمقراطية تكون فييا  مبادئالجامعات التي توفر مناىج ترسخ  نأالدراسة 

ن الجامعات التي م أكثرالممارسات الديمقراطية واضحة ومعمول بيا من ِقبل المدرسين 
الديمقراطية  تالممارسا نأ إلىتوصمت  مناىج تدعم الديمقراطية وقيميا ، كماال توفر 

 عمييا الدراسة بشكل عام . جريتأُ غير واضحة وغير معمول بيا في الجامعات التي 

المقررات ىدفت الدراسة لمكشف عن دور  ( : Hildreth: 2006دراسة ) -7
قراطية العممية فى تعزيز مفيوم الديمقراطية الحقيقية لدى طبلب الديمقراطية والتربية الديم

معظم الطمبة قد اكتسبوا خبرة  نأ إلى، وتوصمت الدراسة  األمريكيةفى جامعة مينيسوتا 
 أصبحكافية لتحديد العبلقة بين النظرية والتطبيق وتطوير ميارات الطمبة السياسية حيث 

لدييم القدرة عمى التفكير بشكل  وأصبح السياسيلمعمل فى النشاط  الكافي الوعيلدييم 
 مختمف حول السياسة .

 تعقيب عمى الدراسات السابقة
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المصرية التي  واألبحاثندرة الدراسات  ةتبين من عرض الدراسات السابق -ٔ
داخل  وباألخصتناولت دراسة واقع الممارسات الديمقراطية داخل المؤسسات التربوية 

دراسة واحدة وىي دراسة )  إال – الدراسةعمى حد عمم  –وجد الجامعات المصرية ، فمم ي
ىدف عام وىو تشخيص المشكبلت  أيضا( التي استيدفت  ٖٜٜٔمحمود يوسف ، 

 الجامعية التي يواجييا الشباب في فرع جامعة القاىرة في الفيوم .

بينت الدراسات العربية بصورة عامة انخفاض وتأثر الحياة الديمقراطية في  -ٕ
التربوية العربية في مختمف المستويات التفاعمية والحقوقية ، كما عكست ىذه  ةاألنظم

الدراسات الواقع التربوي غير المرغوب فيو في المجال المتعمق بالقيم الديمقراطية في 
التنشئة العربية في داخل المؤسسات التربوية ، كما  أنماطالحياة التربوية في مختمف 

مضامين القيم  إدخال أىميةجيا وتوصياتيا عمى خصت ىذه الدراسات في نتائ
الديمقراطية في مختمف المؤسسات التربوية بما فييا الجامعات وتفعيل الحياة الديمقراطية 

 فييا .

نو في الوقت الذي كانت تتناول فيو أ ةتبين من عرض الدراسات السابق -3
سات التربوية بما غياب الممارسات الديمقراطية في المؤس أوالدراسات العربية حضور 

كانت تؤكد عمى خصوصيات ىذه المسألة ،  األجنبيةفييا الجامعات ، فان الدراسات 
وتدرس منظومة من العبلقات بين الممارسات الديمقراطية داخل المؤسسات التربوية وبين 

 داخل تمك المؤسسات . لؤلفرادوالعقمية  الذىنيةالفعاليات 

 اإلطار النظري لمبحث
 مقراطيةأوال : الدي

الحكم ،  أنماطلمداللة عمى نمط من  تعد الديمقراطية من المصطمحات القديمة جداً      
)  اإلغريقيةمن استنبط فكرة الديمقراطية ، وطبقوىا في المدن  أول اإلغريقحيث ُيعد 

(  DEMOSمن الكممة ) األولق.م ( ، وىي من اجتماع كممتين الشق  ٜٕٗ-ٜ٘ٗ
( وتعني حكم  CRITICشعب ، والشق الثاني من الكممة ) ال أووتعني عامة الناس 

حكم الشعب ) غربال :  أو( أي حكم عامة الناس  DEMOCRITICفتصبح ) 
ٜٜٔٓ:   ٔ٘. ) 
متساوية لممواطنين فيما يتعمق بحق  حقوقاً وقد قدمت الديمقراطية اليونانية القديمة      

ع ، لكنيا توقعت منيم خدمة مجتمعيم المشاركة المباشرة في الحكم لمصالح العام لممجتم
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بحرية الببلد وسيادتيا والدفاع عنيا ، فمم يكن ليم  األمرعمق ت إذاببل شروط وال سيما 
ستبد تُ  إن، يمكن  األغمبية في ضوء تصويت حق خاص ، والقرارات التي يتم اتخاذىا

 ( .ٖ٘ٔ  : ٕٔٔٓالتيتون :  أمينةالمعارضة )  األقميةوتؤذي  أحيانا
الممثمة  األغمبيةولذلك جاءت الديمقراطية المعاصرة تتويجا لصراع تاريخي بين      

، وبسبب ىذه النشأة اعتبر بعض الباحثين الحاكمة من المستبدين  األقميةلمشعب ضد 
 ( .ٕٕ  : ٕ٘ٓٓالديمقراطية مذىب سياسي ) الصادق شعبان :  نأ

الحد الذي لم يعد يوجد عنده تفسير  إلىولقد تعددت تعريفات الديمقراطية وتفسيراتيا      
 أوالمتعمقة بالحرية  األفكاريعكس مجموعة من  الديمقراطيةدقيق واحد ، فصار معنى 

التي تمثل المواقف واالتجاىات والرؤى المختمفة الخاصة  واإلجراءاتببعض الممارسات 
عمى االنتخابات  الديمقراطية من المنظور السياسي تعني نظام الحكم المبنيبيا ، فنجد 

ونظام البرلمان والتعددية الحزبية ووجود المعارضة وحرية التعبير ، ومن المنظور 
االقتصادي عدالة توزيع الثروات وتحقيق الرفاىية لمجميع ، ومن المنظور االجتماعي 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية ) زكي الميبلد :  بعادىابأفي الفرص تحقيق المساواة 
الديمقراطية التي تتيح  إلىقد تحولت التكنولوجيا والمعمومات  نأ( ، كما ٚٛ  :ٕٚٓٓ
شخص ليعرف أي شيء ويتفاعل مع أي ثقافة عبر شبكة االنترنت ، وىكذا  أليالفرص 
ديمقراطية البيت والمدرسة  إلى نزوالً  األمنالديمقراطية تبدأ من ديمقراطية  أصبحت

التيتون :  أمينةة تستوعب الكون والبشر جميعا ) والجامعة ، لتصل لديمقراطية عالمي
ٕٓٔٔ : ٖٜٔ. ) 
الحكم ،  إشكالمن كونيا شكبل من  أكثرومن ىنا تصبح الديمقراطية ثقافة مجتمع      

ذلك ال  ن إاليكون لممجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية  نأالذي يمكن  ففي الوقت
تعميم  نأ، كما (  ٕٕ :ٕٜٜٔ:احمد   يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي ) الربيع

حد بعيد بعوامل عدة في المجتمع ، ويصعب تحقيقيا في أي  إلىقراطية مرتبط الديم
تطور المجتمع المادي واالجتماعي ، وربط توافرت فيو عدة عوامل منيا :  إذا إالمجتمع 

وتجاوز ربط  التطبيق العممي والممارسة الديمقراطية بتقاليد وعادات وثقافة المجتمع ،
) اليام فرج :  األخرىالديمقراطية بالسياسة فقط لتشمل جميع مناحي الحياة االجتماعية 

ٕٓٓٔ : ٛٛ. ) 
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فقد جاءت بمضامين عديدة مثل : الحرية ،  اإلسبلميالديمقراطية من المنظور  ماأ     
 اإلنسانق مجال احترام حقو  ، ففي اإلنسانالعدالة ، المساواة ، الشورى ، احترام حقوق 

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي الَبر  يقول اهلل تعالى : "  َن الطَّي َباِت  َوَلَقْد َكرَّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىم م 
ْمَناُىْم َعَمى ْن َخَمْقَنا َتْفِضيبلً  َوَفضَّ ، وفي مجال العدالة يقول اهلل ( ٓٚ:  )اإلسراء " َكِثيٍر م مَّ

َذا َحَكْمُتْم َبْين النَّاس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدلِ وَ تعالى : "  وفي مجال ( ،  ٛ٘) النساء :  " اِ 
 َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َرب ُكْم َفَمْن َشاَء َفْمُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْمَيْكُفْر حرية االعتقاد يقول اهلل تعالى : " 

َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ى : " مجال المساواة يقول اهلل تعال ( ، وفي ٜٕ" ) الكيف : 
ِإنَّ المََّو  ۚ  ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم  ِإنَّ َأْكَرَمُكمْ  ۚ  َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى  

 ( . ٖٔ" ) الحجرات :  َعِميٌم َخِبيرٌ 
آلية ووسيمة  ياعمى أنالديمقراطية ( ٓ٘ٔ : ٕٙٓٓ) نواف القديمي :  يرىكما      

الوسيمة المثمى لتطبيق مبدأ الشورى  كما أنيالبلختيار وليست عقيدة تتنافى مع الدين ، 
ن مع عدم االىتمام بالييكل والطريقة التي ُتمارس بيا تمك القيم بقدر االىتمام بأوالعدل ، 

 . شكل صحيح وحقيقيُتمارس تمك القيم الديمقراطية ب
ممارسة الديمقراطية تفترض تعزيز أن  ( ٖٕ : ٕٗٓٓ) عبد اهلل العميان :  يرىكما      

نظام عادل يزيل  إقامةالذي يستوجب  األمر،  اإلنسانثقافة الحوار والتواصل وحقوق 
 . المؤجج لمعنف واإلحباطالشعور بالغبن 

والمبسط  اسياألسالمعنى  نأ(  ٚٙ   : ٕٔٔٓ) عمي الصاوي :  يرى وأيضا     
 أساسيقوم ذلك عمى  إنلمديمقراطية يتمثل في حكم الشعب لنفسو بنفسو ، فبلبد 

العدل والمساواة  مبادئالتي استقرت في الفكر السياسي ، وىي  المبادئمن مجموعة 
الحريات  إلى باإلضافةوتكافؤ الفرص وحرية الرأي والتعبير والمشاركة في الشأن العام ، 

 التي نصت عمييا المواثيق الدولية . والحقوق المدنية
( لرأي " جان ٕٙٔ : ٕٙٓٓتعرض ) حسين عبد الحميد ، احمد رشوان :  كما     

م ، والذي ٕٙٚٔجاك روسو " لمديمقراطية في كتابو " العقد االجتماعي " الذي ألفو عام 
مقراطية الدي، ويعني بذلك  الديمقراطية غير موجودة ولن توجد مطمقاً  نأفيو عمى  أكد

،  إلييابمعناىا الدقيق أي الحكم المثال والحياة المثالية ، وىي أمور ال يمكن الوصول 
ولكن ال يعني ىذا الرأي أن نتوقف عن السعي وراء تحقيق الديمقراطية الحقيقية ، لكونيا 
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لتحافظ عمى كرامة  األخبلقعالمية يفرضيا العقل البشري وتحتميا  إنسانيةتجربة 
 يمو .وق اإلنسان
ة اجتماعية تتعمق ممشك باألساس أنيافمشكمة الديمقراطية ليست مشكمة نظرية ،      

ن أي اختبلف نظري في ىذا الموضوع فيو ، وأ إنتاجيةبتطور المجتمع وبوجود قوى 
وعن التفاوت في صفوفيا ، وعن المصالح ناتج عن مستوى تطور القوى االجتماعية 

التشوه أو من  إلىن المجتمع العربي انتقل من التخمف ، وأأو ذلك المختمفة ليذه الطبقة 
شكاالتالتجزئة ، يواجو عقبات  إلىالتبعية  ال تجعل الخيار في تطوره السياسي ،  وا 

بناء قوى  إلىن خوض معركة الديمقراطية يحتاج ، وأأو سيبل ً  الديمقراطي ميسراً 
دحة وىي أوسع الجماىير ) شبل الكاو الشعب العاممة  قوىالديمقراطية ، وىذه القوى ىي 

 ( .  ٘ٗٔ:  ٕٓٓٓبدران : 
لذلك مع تطور النظم الديمقراطية وانتشار أشكاليا المختمفة ، أصبحت مسألة القدرة      

الكامنة لدى النظام الديمقراطي في تحقيق تطمعات الشعوب واحتياجاتيا وتوفير فرص 
المستجدة التي تواجو العمميات  التحديات أىمالتنمية المستدامة ، تشكل واحدة من 

مناقشة مفيوم الديمقراطية  إلىالديمقراطية حول العالم . ومن ىنا تحتاج مصر اليوم 
 ٕ٘المجتمع الديمقراطي في مصر بعد ثورة  إلىعممية التحول  إنجاحوممارستيا بيدف 

 م .ٕٔٔٓيناير 
وأىداف منظمات  لذلك صارت الدعوة لممارسة ديمقراطية التعميم من القضايا     

 نأالمجتمع المدني المحمية والدولية ، وأصبح من الواضح أن التعددية الحزبية ال يمكن 
بدون احترام لمحقوق المدنية والسياسية ، التي ال  أوتزدىر في مناخ غير ديمقراطي ، 

(   ٖٕٔ:  ٕٓٔٓتتحقق بدون تعميم يعزز القيم الديمقراطية ) راجي عنايت :  إنيمكن 
. 
من خبلل  إالمصر لن تتمكن من بناء نظام ديمقراطي حقيقي  نأيتضح مما سبق      

ومسئوليات المواطنة  والثقافة لتنمية الوعي بثقافة الديمقراطية واإلعبلمالتكامل بين التربية 
المصرية ، والتأكيد عمى القيم الداعمة لحرية التعبير وممارسة النقد والتعددية الحزبية 

 عمى الديمقراطية . كمؤشرات دالة
 

        ثانيا : التربية الديمقراطية والمؤسسات التعميمية 
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الحياة الديمقراطية ألي أمة مرىونة بأبعادىا وخمفياتيا التربوية ، وذلك ألن  إن     
حضور الديمقراطية وتكامميا في حياة األمة أمر مرىون بمدى تأصيل القيم الديمقراطية 

يم ، والحركة التربوية دائما تمثل حمقة ضرورية لمتشكيل في عقول الناس ووجدان
 (.ٖٛ:  ٕٓٓٓالديمقراطي ) وطفة : 

ومن ىنا ظير االىتمام بالتربية الديمقراطية مع بداية القرن العشرين بصورة فعمية ،      
 إذحين بدأت الدول تنال استقبلليا ، وكانت تقوم عمى أساس الحرية والمساواة واإلخاء ، 

طنو ولديو جميع في و  المواطن أصبح حراً  نأالتربية الديمقراطية من دعوة مفادىا جاءت 
 .(٘ٗ:  ٕٓٔٓعبد اهلل أحمد وآخرون : الحقوق المدنية )

الديمقراطية طريقة مرغوبة لحكم المجتمع ، تعيَّن عمى ىذا  نأونظرا لبلتفاق عمى      
ائل البلزمة الستمرارىا ، وىكذا المجتمع العمل عمى تعزيزىا من خبلل تييئة جميع الوس

تخدم  نأالتربية من أجل الديمقراطية عمى نظرية عامة ترى ضرورة  إلىارتكزت الدعوة 
ديمقراطيين ، يضمنون الحفاظ عمى استمرار  إفراد إنتاجالتربية الديمقراطية من خبلل 

 د الديمقراطي .المجتمع الديمقراطي وتنميتو وازدىاره ، ألن الديمقراطية تعتمد عمى الفر 
الديمقراطية مثمما ترتبط الديمقراطية بالتربية ، فالتربية أداة ميمة بوترتبط التربية      

لمديمقراطية ، والديمقراطية أداة التربية في بناء مجتمع ديمقراطي ، والعبلقة بين التربية 
، وبما أن والديمقراطية عبلقة جدلية تبادلية يتوقف كل منيما عمى اآلخر ويتأثر بو 

في مجتمع متعمم ، كذلك التربية ال تتم وال تتطور وال  إالالديمقراطية الصحيحة ال تتفتح 
ة في وجود جو ديمقراطي ، ولذلك فان فمسف إالفرص التكافؤ في التعميم تتوسع 

 إالتتحقق الديمقراطية في ميدان التعميم  نأنو ال يمكن الديمقراطية التربوية تكمن في أ
 (.ٕٓٔ:  ٕٗٓٓديمقراطي لمحياة االجتماعية ) نعيم جعيني : في سياق 

 إلىالفصل بين الديمقراطية والتربية يؤدي  نأوىي  األساسيةوىنا تكمن الحقيقة      
مجرد شعارات وعبارات وألفاظ ال معنى ليا ، وما نبلحظو  إلىفشل الديمقراطية وتحويميا 

غياب  نأدليل عمى  إالف ما ىو اآلن في مختمف الدول من تطاحن وصراعات وتخم
التي تمثل  المبادئوىناك العديد من التربوي ىو دمار لممجتمعات ،  بإطارىاالديمقراطية 

الديمقراطية التربوية ،  بمبادئجوىر العبلقة بين التربية والديمقراطية ، وتشكل ما ُيسمى 
واستعدادات كل فرد  مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية لتنمية مقدرات المبادئومن أىم ىذه 
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أحوالو المادية واالجتماعية ) سميم عودة :  إلىأقصى قدر ممكن بصرف النظر  إلى
ٕٓٔٔ  :ٖٛ . ) 
الجوانب التي تؤكد عمى حقوق  أنياعمى  ويمكن تعريف التربية الديمقراطية دولياً      

تنمية الثقافة أساس  أنياعمى  اإلنسانحقوق  إلىوالمجتمع وتنمية الفرد ، وتنظر  اإلنسان
الديمقراطية ، وحق الشخص في التعبير عن فرديتو وشخصيتو كأساس لمتفاعل التربوي 
المتمحور حول االحترام والتسامح والحب ، وحق الفرد في توجيو حياتو في ضوء ما 

(  ٖٔٔ:  ٕٔٔٓالتيتون :  أمينةوالتفرد )  واإلبداعيفرضو االستقبلل وتحمل المسئولية 
. 

يتكون من ثبلثة عناصر ىي : الفرص التربوية ، التربية الديمقراطية  ومصطمح     
:  ٖٕٓٓالممارسة الديمقراطية في الوسط التعميمي ، والوعي الديمقراطي ) عمي وطفة : 

 قوياً  مفيوم تكافؤ الفرص التعميمية فيو من المفاىيم المرتبطة ارتباطاً  ماأ( ، ٕٖ
الممارسة الديمقراطية في الوسط  ماأ،  لئلنسانق التعميم ح نأبديمقراطية التعميم حيث 

التعميمي فيي قائمة عمى السموك الديمقراطي التعميمي والمواقف التعميمية كاحترام الرأي 
الديمقراطية في  والمبادئتأصيل القيم  إلىالوعي الديمقراطي فييدف  ماأوالرأي اآلخر ، 

 ( .ٜ٘:  ٜٜٙٔالتربية ) الخياط : 
الديمقراطية الشاممة تعكس التحديث التربوي في شكل ونوعية الجيل القادم  والتربية     

ثوابت قيم  إلى، كي تزخر سموكياتو باتجاىات ايجابية تستند  ومبدعاً  كي يكون مفكراً 
ن يكون مرنا يستوعب ايجابيات الحضارة العالمية ثم يوظفيا المجتمع من ناحية ، وأ

س المفاىيم والقيم الديمقراطية لدى الطمبة ال يتم لخدمة مجتمعو من ناحية أخرى ، وغر 
بالتمقين والسرد ، بل يتم من خبلل الممارسة العممية لمديمقراطية ومبادئيا داخل الغرف 

 ( . ٕٕٔ:  ٕٓٓٓالدراسية ليتم فيميا واكتسابيا ) السوالمة : 
في أي مجتمع من لذلك ُتعد التربية الديمقراطية الضوء الموجو لمثقافة الديمقراطية      

المجتمعات ، حيث تقوم بوظائفيا االجتماعية والتربوية والسياسية من أجل تشكيل 
خراجووتعديل شخصية الطالب الديمقراطي  من الجو البلمبالي الذي يعيش فيو معظم  وا 

ن وجود قصور في البيئة التربوية ، وأ الجو الناشط الديمقراطي الحيوي إلىالطمبة 
لتربية الديمقراطية يشكل مشكمة لمنظام الديمقراطي في المجتمع ) عبد اهلل والتعميمية في ا

 ( . ٖ٘:  ٕٓٔٓأحمد وآخرون : 
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ونظرا لزيادة الطمب عمى الديمقراطية في المجتمع ، تتطمب األمر تحويل      
مؤسسات ديمقراطية حقيقية تسمح ألفرادىا بالمشاركة في الحياة  إلىالمؤسسات التربوية 

القرارات والتعبير عن الرأي ، وممارسة الديمقراطية كالمساواة وحرية التعبير شة ، ومناق
 واحتراميا ونقل القيم الديمقراطية . اإلنسانوحقوق 
وُيعد التعميم والمؤسسات التعميمية المختمفة أحد أىم مجاالت الصراع االجتماعي      

اعت القوى الوطنية والسياسي في المجتمعات خبلل القرن العشرين ، حيث استط
تجعل التعميم  نأالمناىضة لبلستعمار الداخمي والخارجي ولكافة صفوف التسمط والقير 

النظام التعميمي يتمتع بقدر  نأأحد آلياتيا وأدواتيا الحادة في الييمنة واالستبداد ، حيث 
الجديدة بصورة  األجياليساعد في تكوين وتشكيل وعي  نأمن االستقبللية تتيح لو 

معاكسة لما ترسمو الدولة من خطط وسياسات وتضعو في صورة برامج ومناىج دراسية 
 .(ٜٖٔ:  ٕٓٓٓ) بدران شبل : 

ن من يتحدث عن ديمقراطية قة بين الديمقراطية والتعميم ، فإلذلك فالعبلقة وثي     
من حيث العموم  إالالتعميم ال يتحدث عن شيء يختمف عن الديمقراطية العامة ، 

فديمقراطية التعميم ىي جزء من العممية الديمقراطية وفرع ص والكمية والجزئية ، والخصو 
واتجاىات الديمقراطية العامة في مجال التعميم تعني في  مبادئمن فروعيا ، وتطبيق 

 إلمكانياتواالعتراف بحرية الفرد في اختيار الفرص التعميمية المناسبة  األمرحقيقة 
نسان من الجيل وكل ما يحط من قيمتو كإ قو في تحرير عقمووقدراتو وميولو ورغبتو وبح

 ( .ٖٓٔ:  ٕٓٔٓ) خالد الرميضي : 
خيا في عقول ونفوس رسّ وُتعد الديمقراطية من أىم المفاىيم التي يمكن لمتعميم أن يُ      

مارسة الديمقراطية لممالمتعممين والمعممين عمى حد سواء ، حيث توجد فرص سانحة 
أن تسود  أحسن التعرف خبلليا فانو من الممكن جداً  إذاارس والجامعات الفعالة في المد

المفاىيم الديمقراطية في العممية التعميمية لتحقيق الغرض المرجو منيا عمى أكمل وجو 
وقبول اآلخر في مواجية موجات  يمقراطية منتجة لقيم التسامح واالختبلفوبناء ثقافة د

 بأسره .العنف والتطرف التي تجتاح العالم 
توجد ديمقراطية من دون  نأفبل يمكن  وثيقاً  لذلك ترتبط الديمقراطية بالتعميم ارتباطاً      

ذاتعميم ،  يشتمل عمى العديد من القيم  واسعاً  وسياسياً  كانت الديمقراطية نظاما فكرياً  وا 
ارسة المجتمع لن يتمكن من فيم النظام وممارستو مم نأوالقواعد ، فمن المؤكد  والمبادئ
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تعمم مبادئو وتدرب عمييا ، فالتعميم خير وسيمة أمام المجتمع لخمق  إذا إالسميمة 
درين عمى فيميا والدفاع عنيا وممارستيا والقا الديمقراطيةالمواطنين المؤمنين بأىمية 

 الممارسة السميمة .
ي صناعة موعمى الصعيد المحمي ، شيدت مصر دعوات من جانب الميتمين ع     
والمخططين التربويين لبلىتمام ببناء قيم مدنية ديمقراطية لدى الصغار ، واعتُبرت  القرار

التربية الديمقراطية طريقة لمواجية التحديات التي تفرضيا المجموعات المتطرفة ، وتنفيذ 
التعميم ركزت عمى تعميق الديمقراطية ، واالنتقال من  إلصبلحجديدة  إستراتيجية

ووضع المناىج  اإلدارةالديمقراطية ، والتأكيد عمى ديمقراطية تعمم  إلىديمقراطية التعميم 
الطبلبية  األنشطةوطرق التدريس التي تطمق الطاقات الكامنة لدى الطبلب ، وتطوير 

:  ٕٔٔٓكالمجالس واالتحادات الطبلبية لتعميق الممارسة الديمقراطية ) أمنية التيتون : 
ٖٔٓ . ) 
سات التي تمت في مجال التربية الديمقراطية والتعميم من أجل وتقدم العديد من الدرا     

التربية الديمقراطية لخمق مواطن يتمتع  أىميةالديمقراطية في مصر دليبل قاطعا عمى 
بشخصية ديمقراطية تجسد القيم الديمقراطية ، المتمثمة في مراعاة الصالح العام والعدالة 

لنفسيا وتتميز بالفضول والوعي بالذات ، وال  والحرية والمساواة والتنوع ، شخصية تفكر
تكتم مشاعرىا ، وتشارك بايجابية ، وتحترم اآلخرين ، ويكون تواصميا متعاطفا وخاليا 

 من العنف .
تحقيق ىذه الثقافة ليس باألمر البسيط ، فالديمقراطية الحقيقية ليس وصفة  أنغير      

 إمبلء أولسمطة تنفيذية  فوقياً  قراراً  أوة لنماذج مطبق جاىزة من متخصصين ، وال تقميداً 
مييمنة عمى المستوى الدولي ، وال تعمم بكممات تحفظ ،  قرار مراكز أولجيات  خارجياً 

تحويل شديدة التعقيد في جميع جوانب  إحداثبل ينبغي تحقيقيا بالممارسة ومن خبلل 
 ( . ٛٗ:  ٕٔٔٓمنظومة العممية التعميمية ) سميم عودة : 

والتربية الديمقراطية  الديمقراطيةنو عمى الرغم من بريق فكرة تضح مما سبق أي     
قيم الديمقراطية وممارستيا ضعيفة  أن إالرؤيتو ،  إلىباعتبارىما حمما يتطمع الناس 

وربما غائبة في واقع المجتمع المصري ، بصورة تتناقض مع الخطاب الرسمي في مصر 
المؤسسات التربوية ، وتغيب فكرة التعميم  أحوالعمى  ، مما ينعكسالمناصر لمديمقراطية 

حياة الطبلب ، ويقررون ليم ما يدرسون وكيف الديمقراطي ، حيث يدير البالغون 
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 مبادئيدرسون ومتى يدرسون ، ويعاني الطبلب من مناخ تعميمي صارم ال يتفق مع 
 التربية الديمقراطية .

   
 لديمقراطيةاالتربوية الجامعة والممارسات ثالثا : 
في النظم التعميمية ، نظرا لمميمات التي تقوم بيا  أساسياتشكل الجامعات محورا      

المؤىمة لمعمل في مجاالت النشاط التعميمي  واألكاديميةفي بناء الكوادر الفنية 
واالجتماعي واالقتصادي والسياسي ، وتقع عمى عاتقيا تنفيذ خطط وبرامج تنمية 

تمثل قمة اليرم التعميمي ، وتعد بحق  أنيا إذجاالت الحياة ، المجتمع في مختمف م
 مجتمع . أليصاحبة الدور الريادي في التأثير عمى الحياة االجتماعية والسياسية 

وتتحمل الجامعة مسؤولية عظيمة تجاه المجتمع الذي تعيش فيو ، لما تقوم بو من      
الحركة العممية لمجميع . فأي جامعة وظائف تسعى من خبلليا لتحقيق رسالتيا في قيادة 

تضطمع بتنفيذ ثبلث ميام رئيسية ىي : التدريس ونقل المعمومات والميارات لمطمبة 
جراءالمجتمع ،  إلفراد األكاديميةبيدف رفع الكفاية  الدراسات والبحوث العممية ذات  وا 

دورىا في خدمة  إلى باإلضافةالصمة الوثيقة ببرامج التنمية االجتماعية واالقتصادية ، 
المجتمع وتزويده بمتطمباتو كافة واحتياجاتو في ضوء العناصر البشرية والمادية المتاحة 

 ( .ٖٕ٘:  ٕٓٔٓ) بشار عبد اهلل السميم وآخرون : 
وتعد الفعاليات التربوية بمظاىرىا الديمقراطية في المؤسسة الجامعية بمنزلة الدورة      

العممية  أطرافالذي تتكامل فيو  اإلطاروىي تشكل الدموية في جسد ىذه المؤسسة ، 
دارةالتربوية كميا من مدرسين وطمبة ومناىج   ومقررات . وا 

ولقد كانت الجامعات عبر تاريخيا الطويل موطنا لمحرية وحاضنا طبيعيا لمقيم      
حضاري وينبوعا لمقيم الديمقراطية ، وقد تمثل الدور  إشعاعالديمقراطية ومصدر 

التجربة  أثبتتىما : الديمقراطية والبحث العممي ، وقد  أمريني لمجامعات في التاريخ
والتاريخية لتطور الجامعات ىذا التبلزم التاريخي بين الديمقراطية والمعرفة  اإلنسانية
تؤدي دورىا  إنفي التعميم العالي ، وىذا يعني انو ال يمكن لمجامعة  اإلبداعيةالعممية 

 .(ٖٖٛ:  ٕٔٓٓرىا الديمقراطي في البداية ) وطفة والشريع : العممي ما لم تؤدي دو 
 أمورىملتمرين الطمبة عمى تدبير  فسيحاً  تعد ميداناً  فالحياة الجامعية بكل مقوماتيا   

نماءبنفسيم  شخصيتيم المستقمة ، حتى يكونوا قادرين عمى ممارسة الديمقراطية  وا 
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يعدل في تعاممو  نأالجامعي  األستاذب من ، فالمطمو  المختمفة وبمعناىا الواسع بعادىابأ
ن يحرص عمى دراتيم ، وأن يساوي بينيم في منحيم الفرص الكافية لنمو قمع الطمبة ، وأ

وااللتزام  األكاديميةيتمتع التعميم الجامعي بالحرية  نأعدم فرض آرائو عمييم ، لذلك البد 
قامةبالسموك الديمقراطي  ىيئة  أعضاءوبعضيم وبين  العبلقات السوية بين الطبلب وا 

 ( . ٕٗ:  ٕٔٔٓالتدريس ) سميم عودة : 
ذا      كل متابع  أمامدورىا التاريخي بصورة واضحة  أدتكانت الجامعات الغربية قد  وا 

 ألداءوتكونت لدييم تقاليد عممية وديمقراطية راسخة ثابتة ، فان الجامعات العربية مدعوة 
فييا قيم التعصب والقبمية  اتنا العربية التي ما زالتتمعبالغ الخطورة في مجدور تاريخي 

والعشائرية والطائفية تسود وتنخر عظام الوجود االجتماعي ، وىذا يفرض عمى الجامعة 
من خبلل الوظيفة الديمقراطية لمجامعة ) بشار عبد اهلل السميم  حضارياً  تؤدي دوراً  إن

 ( . ٓٙ٘:  ٕٓٔٓوآخرون : 
، ارتبط بعضيا  وتغيراتلجامعي في مصر عدة تطورات وقد شيد التعميم ا     

بالتغيرات الدولية والعالمية المتعمقة بالعولمة وتأثير وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا 
ارتبطت بطبيعة النظام السياسي الذي  مجتمعيةالمعمومات ، وبعضيا ارتبط بتغيرات 

، وتغيرات مجتمعية متعمقة  سيطر عمى الببلد فترة طويمة امتدت نحو ثبلثين عاما
اقتصادية تتعمق بانفصال  وأخرىبصورة التعميم الجامعي والجامعة لدى الرأي العام ، 

بطالة  إطارالجامعة عن المجتمع وما ترتب عميو من تخريج جيش من العاطمين في 
حقيقية ومقنعة ، مما جعل التعميم الجامعي مجرد وسيمة لمحصول عمى شيادة ، وبعيدا 

البعد عن الديمقراطية والممارسات الديمقراطية الحقيقية ) عبد الناصر محمد : كل 
ٕٓٓٗ  :ٜ٘. ) 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية في مصر بعد  واألوضاعتغير النظام وقد ساعد      
التغيير في كافة المجاالت ، واالىتمام  بإمكانيةبث مزيد من التفاؤل  إلىيناير  ٕ٘ثورة 

 أروقةعامة والجامعي بصفة خاصة ، واالىتمام بالديمقراطية وممارستيا داخل  بالتعميم
من الكفاءة  أسسواختيار القيادات الجامعية عمى الجامعات ، ودعم نظام االنتخابات 

تاحة،  واإلداريةالعممية  بحرية من خبلل  وأرائيم أفكارىمالفرصة لمشباب لمتعبير عن  وا 
 ستيم الديمقراطية .الطبلبية ودعم ممار  األنشطة
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لموضع  الجامعات المصرية يمثل امتداداً  ألوضاعالوضع الراىن الحالي  أن إال     
السابق في استمرار غياب الرؤية التنموية المرتبطة بالمجتمع ، وتوفير التكنولوجيا من 

،  عند الطبلب واإلبداعتفعيميا في تنمية االبتكار  أوحيث الكم دون تحقيق استفادة منيا 
كبيرة من الطبلب وزيادة عدد الخريجين والعجز عن  أعدادواستمرار الزيادة في قبول 

استمرار السياسات  إلى باإلضافةقبوليم في سوق العمل ، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة ، 
التقميدية ، وترىل المناىج الدراسية وانفصاليا عن الواقع المجتمعي ، واالستمرار  اإلدارية
الطبلبية وارتكازىا عمى الجوانب الترفييية  األنشطةر الخدمات الطبلبية وتقمص في تدىو 

وابتعادىا عن الشئون السياسية ، وتجريم الممارسات السياسية داخل الجامعة ، وتدىور 
لوسط ، واستمرار انييار منظومة القيم الديمقراطية في ا واألستاذالعبلقة بين الطالب 

 .( ٓٙٔ:  ٕٗٔٓ: حمنالجامعي ) عواطف عبد الر 
ومع استمرارية الوضع التشريعي والقانوني لمجامعات المصرية بخضوعيا لقانون      

يناير  ٕ٘ثورة  أعقابتنظيم الجامعات الحالي ، والتي كشفت الممارسات الواقعية في 
لمواقع المجتمعي الحالي ، ومع ىذا فإن كان م عن عدم مبلئمة الكثير من بنوده  ٕٔٔٓ
السياسية عمى استمرار العمل بيذا القانون في تنظيم عمل  اإلدارةمن  صرارإىناك 

والبيروقراطية ستستمر معوقة  اإلداريةالجامعات المصرية ، فإن الكثير من المشكبلت 
العمل الديمقراطي داخل الجامعات خاصة مع محدودية الموارد المالية المخصصة  ألداء

 لمسمطة السياسية الحاكمة ، الذي يجسد مزيداً  اإلدارية ىياكميالمجامعات واستمرار تبعية 
ىيئة  ألعضاء األكاديميةمن فقدان الجامعة الستقبلليتيا ، ومزيد من االفتقاد لمحريات 

)  واألساتذةالتدريس ومعاونييم وغياب لمممارسات الديمقراطية من جانب الطبلب 
  ( .ٕٙٔ:  ٕٗٔٓعواطف عبد الرحمن : 

في الجامعات المصرية ، وحتى يتحقق استقبلل  التجربة الديمقراطية لذلك لتفعيل     
 الجامعات أساتذةمن جانب  اإلصراريناير ، ينبغي  ٕ٘الجامعات بعد قيام ثورة 

يم فاع عن حقوقبالد والطبلب عمى المشاركة الفعالة في انتخابات قيادتيم وااللتزام
يئة الجامعية لمممارسة الديمقراطية الحقيقية والمينية ، والسعي الجاد لتييئة الب األكاديمية

،  األكاديميةصادر الحريات التي ت واألمنية، وتحرير الجامعات من التدخبلت السياسية 
واالكاديمين  اإلداريينن لتحسين العبلقات السائدة بي يير الموائح المنظمة ليا ، والسعيوتغ
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عمل الجامعة متبني نظام لفيم طبيعة  لئلداريينمن خبلل تنظيم ندوات توعية 
 البلمركزية ، واالىتمام بالمقررات الدراسية لغرس بذور القيم الديمقراطية لدى الطبلب .

الجامعي يتطمب قراءة منيجية  لذلك فان واقع الممارسات الديمقراطية في التعميم     
 لمجاالت العمل الديمقراطي في التعميم الجامعي وىي : 

 ة : تكافؤ الفرص التعميمي
وتذليل الصعاب التي تعترض عممية التعميم سواء التعميم لكل مواطن  بإتاحةوذلك      

ظر عن خمفياتيم التعميم لمجميع بصرف الن إتاحة أو، معنوية  أوأكانت مادية 
االجتماعية وعقيدتيم ولونيم وتحقيق المساواة بين مختمف المناطق والبيئات المحمية ) 

 ( .ٕٔٗ:  ٕٓٓٓمحسن خضر : 
 واألخذيتحقق ذلك من خبلل التوسع في التعميم الجامعي الحالي ،  نأويمكن      

نظام الساعات المعتمدة أو التعميم  أو مثل : التعميم المفتوح بصيغ تعميمية موازية
المتناوب ، مع ضرورة االلتزام بالشروط والمواصفات التي تميز الدراسة في ىذه الصيغ 

 ( . ٖٛ:  ٕٚٓٓفتحي درويش : عن الصيغ التقميدية ) 
الرسمية منذ بداية الربع الثاني من القرن العشرين تؤكد  واألوراقونظرا الن الدساتير      
العدالة والمساواة بين  بمبادئالحكومات المصرية حكومات ديمقراطية تؤمن  إنعمى 
ذاالمجتمع ، فقد تبنت مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية ،  أبناءجميع  الحكومات  كانت وا 

حد كبير في تطبيق ىذا المبدأ في الجامعات حتى السبعينات  إلىالمصرية قد نجحت 
عن تطبيقو في السنوات حد كبير  إلىابتعدت  نألبثت ما  فإنيامن القرن الماضي ، 

 واألدلةالفقراء والمناطق النائية ،  ألبناءالتالية ، مما انعكس سمبيا عمى فرص االلتحاق 
منتصف  جامعات حكومية جديدة منذ بإنشاءاالىتمام  ة ومنيا : عدمعمى ذلك كثير 

ذاالمتنامية في عدد السكان ، وىذا ال يتفق مع الزيادة السبعينات  كانت ىناك بعض  وا 
،  خكفر الشيالجامعات قد ظيرت منذ بداية القرن الحادي والعشرين مثل جامعة : بنيا ، 

استقمت  نأكانت فروعا لجامعات وما لبثت  نيافإالفيوم ، بني سويف ، وجنوب الوادي ، 
. 

خاصة والتي تقبل طبلبا بمجموع الجامعات ال ألعدادالزيادة المتنامية  إلى باإلضافة     
عمى  سمباً  قل من الجامعات الحكومية في نفس التخصصات والكميات ، وىذا بدوره يؤثرأ

في  األجنبيةر الجامعات ظيو  إلى باإلضافةتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية ، 
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بين المصريين والجامعات  وتمويل مشترك دارةإالمجتمع المصري والتي تعتمد عمى 
الغنية ، ومن  األسر أبناءتقبل  نيافإ، ونظرا لطبيعة الدراسة في ىذه الجامعات  األجنبية

 ثم يؤثر عمى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية .
الطبلب في نظام التعميم المفتوح بالجامعات المصرية سياسة قبول  إلى باإلضافة     
لغاء م الذي كان ٕٔٔٓ- ٕٓٔٓنظام االنتساب الموجو بالجامعات بداية من عام  وا 
لكثير من الطبلب الفقراء لقمة مصروفاتو ، كل ذلك كان لو تأثيره السمبي عمى  مبلذاً 
 .(ٕٕٔ:  ٕٕٔٓعمي السيد الشخيبي : يق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية )تطب

  :  األكاديميةالحرية 
الجماعات ، ويمكن تعريف  أو األفراد وىي واحدة من الحريات التي يتمتع بيا     

تولد  خارجية لمجامعة أوالتحرر من كل سمطة داخمية  بأنيا لمجامعات األكاديميةالحرية 
وا بحرية يدرس إنالقمق في نفوس وعقول االكاديمين بما يعيق عمميم في  أوالمخاوف 

 ( . ٓٗٔ:  ٜٜٜٔقمبر : محمود ويبحثوا بمنيجية فيما ييتمون بو ) 
الجامعات  أساتذةبحقوق  أوليمايتعمق  ثبلث مستويات لمجامعات األكاديميةولمحرية      

 أو إداريةسمطة  أية أودون تدخل من الحكومة  والبحثيةالتعميمية  أدوارىمفي ممارسة 
يتعمق بحق الطبلب في حرية التفكير والتعبير  يستوى الثانوالمسياسية خارج الجامعة ، 
ممثمييم في ، وحق اختيار  أساتذتيموحق االختبلف مع  واإلبداعوالمناقشة والتعميم والنقد 

ديمقراطي ال يمغي محاسبتيم وتقيميم من خبلل  إطاراالتحادات الطبلبية ، وذلك في 
المؤسسة الجامعية ذاتيا بحيث يكفل ليا المستوى الثالث يتعمق بحق  ماأاالمتحانات ، 
) عواطف عبد الرحمن :  واإلداريةشئونيا التعميمية والبحثية والمالية  إدارةالحرية في 

ٕٓٔٗ   :ٔٚٓ. ) 
تعني حرية المحاضرين في تعميميم  األكاديميةالحرية  أنويستخمص من ذلك      

العامة من  األفرادبق عمى حرية ما ينط وأنيتعمموا في الجامعة ،  أنوحرية الطمبة في 
، فممطمبة الحق في حرية التعبير  األكاديميةينطبق عمى الحرية أن شروط يجب 

 إلىذلك  أدى إذاالجامعية حق المقاطعة  لئلدارةوالمشاركة في صناعة القرارات ، ولكن 
 بالعممية التربوية . اإلخبلل
في تحقيق وظائفيا بنجاح وكفاية امعة قدرة الجأن العديد من الباحثين عمى  أكدوقد      

لى،  األكاديميةقدر كاف من الحرية  إلىتحتاج  توافر مناخات مبلئمة تضمن الحرية  وا 
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تتمتع الجامعة بحرية البحث والتقصي والتفكير  نأوطبلبيا ، والى  ألساتذتيا األكاديمية
ل في حرية االعتقاد تدخ أوقيد  أوواحترام الرأي وحرية التعبير والحوار ، دون رقابة 

والتعبير والبحث عن الحقيقة والدفاع عنيا ، بعيدا عن ىاجس الخوف والقمق ) محمد 
 ( . ٜ٘ٔ:  ٕٔٔٓخطايبة وآخرون : 

مطمبا ميما من مطالب استمرار المشتغمين بالعمم والبحث  األكاديميةلذا تعد الحرية      
 أوالزمبلء  أومن السمطات والتدريس الجامعي في نشاطيم بعيدا عن ىاجس الخوف 

 أساسيا أمر أصبحفي الجامعة  األكاديميةالمجتمع ككل ، وتوافر الحرية  أو المؤسسات
فيو الديمقراطية معيارا ميما لتطور المجتمعات وتقدميا حتى يتمكن  أصبحتفي عصر 

بداء،  أفضلالجامعي والطالب من البحث عن الحقيقة بشكل  األستاذ والدفاع  اآلراء وا 
محمد الجامعية والذوق العام والعرف المجتمعي )  األنظمة أطارعن وجيات النظر وفق 

 ( .ٕٓٓ:  ٕٔٔٓخطابية وآخرون : 
يعبر أن الحرية الفكرية ، ليكون في مقدور الفرد  أبعاد إلىتستند  األكاديميةوالحرية      

مبنية عمى  اأنيووعي دون تجاوز لحدود الصالح العام ، كما  وصراحةعن نفسو بصدق 
حرية اختيار الفرد وانتقائو من بين البدائل التي تعرض لو في حياتو ، وىذه الحرية تشكل 

ضمن حدود قدراتو عمى النقد والتعميق والمناقشة ومناظرة اآلخرين  إلبرازلمفرد  حافزاً 
 أكثروتبصرىا بشكل  األمور عقمنو إلىقرب ليم ولحقوقيم ، وىذا يجعل الفرد أاحترامو 

 ٕٔٔٓ، وتبعد الفرد عن العشوائية والعاطفة في االختيار ) محمد خطابية :  وذكاءً  عياً و 
نربي عميو شبابنا في ىذا العصر المميء بالمتناقضات أن ( . وىذا ما نريد ٕٔٓ: 

 واالختبلفات في الرأي والرأي اآلخر .
رن العشرين ىذا وقد شيدت الجامعات المصرية في نياية حقبة السبعينات من الق     

عمى المناخ عض االتجاىات الدينية المتطرفة التي كان ليا انعكاساتيا السمبية بظيور 
انفجرت موجات  داخل الجامعات ، وفي نياية الثمانينات والتسعينات واألكاديميالفكري 

 أعضاءتعيين  وأصبحالتطرف داخل الجامعات ، واشتدت رقابة الدولة عمى الجامعات ، 
في  األمن، كما ازداد تدخل  األمنس ورؤساء الجامعات مرىون بموافقة ىيئة التدري
في  األكاديميةالحريات  عمىىيئات التدريس ، ويتجمى التضييق  أعضاء أندية انتخابات

 األساتذةالمحاضرين الذين يستضيفيم  أسماءعمى  األمنضرورة الحصول عمى موافقة 
التكميف الصادر  إلغاءالطبلب ، وكذلك لقاءات حوارية مع  إلجراءمن خارج الجامعة 
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في  لؤلمنبعض المعيدين بسبب اتجاىاتيم السياسية ، فضبل عن التدخل السافر ل
 ( . ٕٕٓ:  ٕٚٓٓالدسوقي :  إبراىيماالنتخابات الطبلبية ) 

الجامعية في مصر والناتجة  األوساطالتي سادت حالة الخوف والبلمباالة  نأوالشك      
 أضرارا ألحقتالبيروقراطية ، وقد  واألساليب األمنيركزية والحصار عن استمرار الم
الحريات  أووطبلبيا ، سواء من ناحية االستقبلل التنظيمي  وأساتذتيابالغة بالجامعة 

الكوادر النمطية المتخصصة  إنتاج إعادة، وىكذا اقتصر دور الجامعة عمى  األكاديمية
حرية الفكر  إلشاعةودون السعي الجاد  دون قدرة عمى تجاوز ىذا النمط المحافظ

 ( . ٕٓٓ:  ٜٜٜٔوالطبلب ) محمود قمبر :  األساتذةلدى والتعبير 
م اندلعت االحتجاجات في مختمف ٕٔٔٓيناير  ٕ٘قيام ثورة  أعقابفي  أتوغير      

قرارمبدأ القيادات الجامعية ،  بإلغاءالجامعات المصرية مطالبة  مبدأ االنتخابات ،  وا 
 أعضاءحق مرسوم بقانون يقر  إصدار إلىالذي اضطر المجمس العسكري الحاكم  األمر

من خبلل االنتخاب الحر المباشر ،  األقسامىيئة التدريس في انتخابات العمداء ورؤساء 
ىيئة  ألعضاءمع االنتخابي تتكون انتخابات رؤساء الجامعات عن طريق المج نأعمى 

لمجامعة ) عواطف  األكاديميةلطريق الستفادة الحريات الذي ُيعد بداية ا األمرالتدريس ، 
 ( .ٕٚٔ:  ٕٗٔٓعبد الرحمن : 

في الجامعات المصرية  األكاديميةالحرية  نأبعض الدراسات الحديثة ترى  نأ إال     
داخل  األمن إلغاءيناير ما زالت حمم لم يتحقق بعد ، حتى بعد  ٕ٘حتى بعد ثورة 

فيذا الحرس المدني ينتقص من استقبلل الجامعات مدني ، الجامعة واستبدالو بالحرس ال
التي تحاول استقطاب ىذا  األمنيةفي ظل استمرار بعض التعميمات  األكاديميةوالحرية 
وىناك  داخل الجامعة ، األمنغير االنضباط وحفظ  أخرىدوار مدني لممارسة أال األمن

 األكاديميةتدخل في الحريات غير مبرر لم نو يفرض شكبلً العديد من الباحثين يرون أ
لحساب  األساتذةكالتجسس عمى  أمنيةظف لممارسة ميام ما وُ  إذاخاصة  لؤلساتذة

وتصوير المظاىرات واالحتجاجات الطبلبية ،  األخبارغيره ، ونفل  أوالقيادات 
 (. ٖٚٔ:  ٕٗٔٓىيئة التدريس ) عواطف عبد الرحمن :  أعضاءواحتجاجات 

ضمان حق  األكاديميةحقيق استقبللية الجامعات وتحقيق الحريات ومن ىنا ينبغي لت     
في انتخابات القيادة الجامعية ، وضرورة استقبلل الموازنة الخاصة بالجامعات ،  األساتذة

، واستقبلل اليياكل  األمنعن سيطرة  الطبلبية بعيداً  األنشطةوضمان حرية ممارسة 
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صدارلمجامعات ،  اإلدارية مع متطمبات المرحمة التي يمر  تتبلءمجديدة  الئحة طبلبية وا 
ىيئة التدريس  أعضاءبيا الوطن ، وضمان العدالة والشفافية داخل الجامعات ومشاركة 

 والطبلب في اتخاذ القرارات داخل الجامعة .
 

 المضامين الديمقراطية لممقررات الجامعية
برات وقيم واتجاىات المنيج ىو كل ما تقدمو الجامعة لطبلبيا من معمومات وخ     

في تكوين شخصياتيم بما يتفق مع الفمسفة التربوية العامة لممجتمع  وميارات ، وتساعد
الذي توجد فيو ، وىي مجموعة الخبرات التعميمية التي نحتاجيا لتنمية الميارات وتوسيع 

لعامة ا األىدافالمعرفة وتنمية االتجاىات والقيم المرغوبة فييا والتي تساعد عمى تحقيق 
 ( . ٖٓٔ:  ٕٛٓٓلمتعميم الجامعي ) ماىر مفمح : 

ويعتمد بناء المنيج عمى الفمسفة التربوية التي تشتق بذورىا من الفمسفة العامة      
المنيج ىو احد الروافد الرئيسية لمتربية  إنلممجتمع ، ويتفق المتخصصون عمى 

من شخصية الطالب  انب السياسيالديمقراطية ، واحد الركائز التي تستند عمييا تنمية الج
الفيم والتفكير وحرية التعبير وتنمية قدراتو عمى نظرة ، وذلك من خبلل مساعدتو عمى 

عممية موضوعية لمقضايا والمشكبلت المجتمعية ، وتنمية قيمو واتجاىاتو ومبادئو كي 
اة ، ويعرف الديمقراطية والحرية والعدالة والمساو  بمبادئيكون مواطنا صالحا واعيا يؤمن 

 ( . ٕٕٚ:  ٕٕٔٓما لديو من حقوق وما عميو من واجبات ) عمي السيد الشخيبي : 
ولما كان الصراع والحرب والعنف ونبذ اآلخر من السمات البارزة لمحياة المعاصرة      

مفاىيم جديدة في العممية  إدخالتعمل عمى  نأ،كان البد لممناىج التعميمية والتربوية 
مفاىيم الديمقراطية والحرية وثقافة  بإدخالعد عمى نبذ ذلك كمو ، وذلك التعميمية تسا
 أجيال إيجادمن صراعيا . بيدف  من ثقافة الحرب ، وحوار الحضارات بدالً  السبلم بدالً 

خرج مواطنين تُ  نأتؤمن بالديمقراطية قوال وعمبل ، فاليدف الحقيقي لممناىج الدراسية 
وأن التعميم ، الديمقراطية رين عمى العمل ألجلصالحين ومؤمنين بواجباتيم وقاد

طرائق وضع ىذه المناىج   إلىباإلضافة  الديمقراطي يتطمب تعديل المناىج الدراسية
لتطبيق المبادئ  موضع التنفيذ من اجل بناء ثقافة تعميمية تعكس مبادئ الديمقراطية ،

 .( ٜٕٕ:  ٕٕٔٓ:  عمى سيد الشخيبى)   ديمقراطيخمق مجتمع لالديمقراطية و 
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الديمقراطية الشاممة تعكس التحديث التربوي في شكل الجيل القادم ، كي والتربية      
ثوابت قيم  إلى، كي تزخر سموكياتو باتجاىات ايجابية تستند  ومبدعاً  يكون مفكراً 

المجتمع ، وغرس ىذه القيم ال يتم بطرق التدريس والمناىج التقميدية التي تعتمد عمى 
لحفظ  ، ولكن من خبلل الممارسة العممية لمسموك الديمقراطي داخل غرفة التمقين وا
 الصف .

لذلك يتطمب التأكيد المنظم عمى التدريس والمناىج المتعمقة بالمعرفة الديمقراطية      
والمجتمع الديمقراطي ، وتدريس وتعمم المعرفة المتعمقة بالدستور وبمؤسسات الحكومة 

، والربط والتكامل المنظم  المدني الذي يعيش فيو الطالب الديمقراطية ، وبالمجتمع
والميارات والميول في المناىج ، وتدريس المعرفة والميارات والميول  األساسيةلممعرفة 

شراكالخاصة بالديمقراطية في مناىج الجامعة ،  تربط  ضافيةإ أنشطةالطبلب في  وا 
 لئلحداثالجامعة  أساتذةج ، ومناقشة التدريس الرسمي وخبرات التعمم التي يتطمبيا المني
الديمقراطية  مبادئومناقشة  األفكاروالقضايا الراىنة وتشجيع حرية التعبير وتبادل 

 ( .ٔٗٔ:  ٕٔٔٓالتيتون :  أمنيةوالمواطنة ومبلمح المواطن الديمقراطي ) 
يم ال كما تتطمب التحوالت الديمقراطية تجديد طرائق التدريس ، بحيث تركز عمى الف     

بداءالفيم والتحميل وعمى النقاش الحر  إعمالعمى التمقين ، فالطالب الذي شب عمى   وا 
الرأي بشجاعة وتقبل آراء اآلخرين ، يكون قد نشأ وبداخمو بذور الديمقراطية الحقة ، 
وكذلك يجب التأكيد عمى ديمقراطية السياق االجتماعي لمعممية التعميمية ، والعمل عمى 

الفرصة ليم الختيار ما يناسبيم من  إتاحةلمطبلب من خبلل  األكاديمية صيانة الحرية
البلصفية ) فتحي درويش :  األنشطةمحتوى تعميمي ، وصيانة حريتيم في ممارسة 

ٕٓٓٚ   :ٜٛ. ) 
اليدف الحقيقي لمتعميم والمقررات  نأ( عمى ٜٖ٘:  ٕٛٓٓوقد أكد ) ماىر مفمح :      

عمى العمل ألجل  صالحين ومؤمنين بواجباتيم وقادرينخرج مواطنين يُ  نأالتعميمية 
تعديل  إلى باإلضافةن التعميم الديمقراطي يتطمب تعديل المناىج الدراسية الديمقراطية ، وأ

 مبادئجل بناء ثقافة تعميمية تعكس ىذه المناىج موضع التنفيذ من أ وضعلطرائق 
(  ٕٕ: ٜٜ٘ٔ) احمد خميفة :  دراسة أشارتالديمقراطية وتخمق مجتمع ديمقراطي . كما 

برامج نظرية  إطارتربوية تضمن المفاىيم الديمقراطية في  إستراتيجية إيجادضرورة  إلى
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تدرس لطبلبيا  نأعمى المؤسسات التربوية التي يمكنيا  األكبروعممية ، وىنا يقع الدور 
 المفاىيم الديمقراطية من خبلل المناىج الرسمية المختمفة .

ما ُوصف باالنحياز  إلى أدىبالكيفية التي عمييا اآلن  يور االمتحاناتظ وأيضا     
عمى حساب تعمَّم لتعمل ، وتعمَّم لتكون ، وتعمَّم لتشارك اآلخرين ،  غاية تعمَّم لتعرف إلى

بيا دون توظيف ، فتركز المناىج  اإللمامحيث تتوقف دورة اكتساب المعرفة عند حدود 
والتفكير النقدي ، وتيتم بالتغطية الشاممة لممواد الدراسية التي عمى الحفظ وال تيتم بالفيم 

 األجزاء ضاىتماميا بالتركيز عمى بعتعاني من الحشو المعموماتي المتضخم أكثر من 
تقانيا والتجديد دون مراعاة الطبلب  اإلبداعطرق التدريس فيي جامدة تخمو من  ماأ،  وا 

لمتقيد بمناىج موحدة  باإلضافةعمى التمقي ، اىتماماتيم ، فيقتصر دورىم  أووقدراتيم 
 ةمصر مشكممشكمة التخمف في  نأ، وليذا يرى البعض  إبداعيم إظيارتحول دون 

الكامنة وراء  األسبابتدريس يغيب عنيا جانب التعزيز والتشجيع ، وىي  وأساليبعقل 
ىكذا " ) غياب الديمقراطية ، حيث سواد الرأي الموحد وسيطرتو وتكرار مقولة " ىو 

 ( . ٕٚٔ:  ٕٓٔٓراجي عنايت : 
 

 ىيئة التدريس وأعضاءبين الطالب  األكاديميةالممارسات الديمقراطية 
ذالممثمث البشري في الجامعة ،  أضبلعثبلثة  واإلدارة واألستاذكان الطالب  إذا      وا 

معي في العمل الجا األساسلمعممية التعميمية ، فان  األساسيكان الطالب ىو المحور 
، فيو عماد منظومة التعميم الجامعي ، وال يأتي ىذا من فراغ ، ولكن لكونو  األستاذىو 

الطبلب ويتمثمون  إليياالحسنة التي يتطمع لمعمم والمعرفة والقدوة  األولالمصدر 
طوير والنفسي واالجتماعي ، ومفتاح الت األكاديمي واإلرشادبأخبلقياتيا ، ومركز التوجيو 

 ( .ٕٕٛ:   ٕٕٔٓ:  ييبمي السيد الشخوالتجديد ) ع
 وأفكارىمالعممية والمينية  أساتذتياالجامعة تسمو بسمو مكانة أن  عميوومن المتفق      

جامعاتنا العربية مقارنة بجامعات الدول  إلىنظرنا  إذا، وفي ضوء ذلك  االبتكارين
نيو جامعات الما تع المتقدمة ، نجد فجوة كبيرة لصالح جامعات الدول المتقدمة ، نظراً 

الدول العربية من تأخر وجمود في كثير من عناصرىا ، خاصة فيما يتعمق بأىدافيا 
مع كل من المجتمع والبيئة وعبلقتيا بمتطمبات سوق  وأساليبيا ومحتوياتيا وتفاعميا

لضعف اىتماميا بعضو ىيئة التدريس سواء من  األولالعمل ، ويرجع ىذا في المقام 
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البلزمة لنموه الميني ، وينعكس  اإلمكاناتتوفير  أوتدريبو  أو إعداده أو ناحية اختياره
تو عمى التجديد في مجال ومستواه العممي المتواضع وقدر  أدائوىذا بالطبع عمى 

 ( .ٓٗٔ:  ٕ٘ٓٓحمد حسين الصغير : تخصصو ) أ
 في العممية أساسياعضو ىيئة التدريس يؤدي دورا  نأ أيضاومن المتفق عميو      

مسئولياتو  إلى باإلضافةالتعميمية ليس داخل الجامعة فقط ولكن عمى مستوى المجتمع ، 
لمنح الدرجات العممية ،  األساسيةعمى تصميم المناىج وتدريسيا ، ووضع المتطمبات 

الطبلبية ، والمشاركة االيجابية الفعالة في الشئون  واألنشطةعمى االمتحانات  واإلشراف
ن المشكبلت نو باحث وخبير ومستشار لحل كثير مداخل الجامعة ، فإ واإلداريةالعممية 

حد العناصر الرئيسية لعممية التنمية الشاممة في المجتمع ) عمي والقضايا القومية ، وأ
 ( . ٖٕ٘:  ٕٕٔٓالسيد الشخيبي : 

يتميز بمجموعة من المقومات  نأ يجبوبناء عمى ذلك فان عضو ىيئة التدريس      
، كالثقافة العممية ، والميارة في التدريس  واألكاديميةلسمات المينية والخصائص وا

الطبلب ، وااللتزام بمواعيد العمل والمحافظة عمى  أداءوالعدالة والموضوعية في تقويم 
، ومناقشة  األكاديمي اإلرشادالنظام ، والتفاعل االيجابي مع الطبلب ، وااللتزام بساعات 

ثارةالطبلب  تباعالجامعية ،  األنشطةمتعمم والمشاركة في دافعيتيم ل وا  التدريس  أساليب وا 
الجيد لممحاضرات ، وتشجيع الطبلب عمى ممارسة التفكير العممي  واإلعدادالشيقة ، 

:  ٕٚٓٓالدسوقي عوض اهلل :  إبراىيمالطبلب في جو ديمقراطي )  راءآ، وتقبل  والناقد
ٕٕٜ. ) 
يحقق عضو ىيئة التدريس التفاعل بينو وبين الطمبة بشكل ايجابي  نأجل ومن أ     

 اإلنسانيةمنيا : الميارات  األكاديميةالممارسة  ثناءأيتطمب ذلك مجموعة من الميارات 
والحوار العقبلني ومعرفة الفروق  األفقكالتعاون واالحترام المتبادل ، والتسامح وسعة 

ونقاط الصراع  األدواروتحديد  األسئمةالقرار كطرح  الفردية بين الطبلب ، وميارات اتخاذ
ذاواالىتمام بالمشكبلت وميارات التدريس ،  لم يتصف عضو ىيئة التدريس بيذه  وا 

عزوف الطبلب عن المشاركة في العممية التعميمية ، وتدىور  إلىالسمات ، سيؤدي ذلك 
 . واألساتذةبين الطبلب  اإلنسانيةالعبلقات 

التي تجعل الطبلب  األسباب أىمن أ إلى(  ٜٛٛٔ:  األغادراسة ) وقد توصمت      
 األساتذةفي قاعة الدرس : عدم وجود عبلقة بين  األكاديميةعازفين عن المشاركة 
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مخالف  رأي أليذلك عدم قبوليم  إلى، يضاف  األساتذةوالطمبة ، قمة التعزيز من قبل 
في السيطرة الجامعة  أساتذة رغبةأن (  ٖٜٜٔدراسة ) وطفة :  أظيرتليم ، كما 

والطمبة  األساتذةعميا ، وتمثل العبلقات بين  أولويةالكاممة عمى الدرس ما زالت تحتل 
 صورة من صور العبلقات التسمطية .

ىناك فجوة بين المحاضرين أن  إلى(  ٖٜٜٔتوصمت دراسة ) محمود :  وأيضا     
 ارتياحيمي ، كما أكد الطمبة عمى عدم ، وعدم توافر فرص حرية التعبير عن الرأوالطمبة 

 أيضا وأكدتعمى تحيز المحاضرين مع بعض الطمبة ،  وأكدوالطرق التدريس المتبعة ، 
ىيئة التدريس في مجال  أعضاءعدم توافر الكفاءة لدى  إلى(  ٜٜٗٔدراسة ) الشامي : 

 أنفسيمس ىيئة التدري أعضاءالعدل والمساواة بين الطمبة ، وكان ذلك من وجية نظر 
 والطمبة بالجامعة .

% من عينة ٙ.ٛ٘أن  إلى(  ٕٗٔٓدراسة ) عواطف عبد الرحمن :  أشارتكما      
في الجامعة ، ويحددون ذلك  واألستاذىناك خمبل في العبلقة بين الطالب  إنالدراسة ترى 

الذي  األمرالطبلب وازدحام المدرجات ،  أعدادعديدة منيا : كثرة  ألسبابالخمل 
قوية مع ىؤالء الطبلب ، وفي الوقت نفسو كثرة  إنسانيةعبلقات  قامةإب معو يصع

الجامعي والتي تثقل كاىمو وال يوجد لديو الوقت الكافي  األستاذالتي يحمميا  األعباء
ن العبلقات بين منيا االعتقاد بأ أخرى أسباب إلىلتحقيق ىذا التفاعل ، وىناك من يشير 

وعدم رغبتيم  األساتذةتعالي بعض  أولمصالح الشخصية ، تحكميا ا واألساتذةالطبلب 
 عبلقات مع الطبلب . أقامةفي 
ذا      يؤدي بعض ىذه الميام والمسئوليات أن كان عضو ىيئة التدريس قد استطاع  وا 

تأديتو بدرجة كبيرة في القرن الماضي ، وربما ساعدتو الظروف عمى تحقيق ذلك ، فان 
رن ، وبالتحديد في عصر المعرفة ، ستكون أصعب وأكثر ليذه الميام خبلل ىذا الق

تعقيدا نتيجة لمتغيرات والتحديات العالمية والمحمية والتربوية التي تواجو مجتمعنا بوجو 
المستقبمية ) سميم  وأىدافياعام والجامعة بوجو خاص في مسيرتيا لتحقيق الديمقراطية 

 ( .٘ٗ:  ٕٔٔٓعودة : 
التحديات ويحافظ عمى ة التدريس مواجية ىذه التحوالت و ولكي يستطيع عضو ىيئ     

 إعادة إلىفي حاجة حتمية  فإننا،  و ، ويؤدي مسئولياتو وميام وظيفتومكانتو وىيبت
 وعالماً  يكون قائداً أن دوار عضو ىيئة التدريس بجامعاتنا ، كي نساعده عمى النظر في أ
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حالة التقدم  إلىلة التأخر والسكون ، ويأخذ بيد مجتمعو وينقمو من حا ومبدعاً  ومعمماً 
 .  واإلبداع
تتعدى ميامو مستوى التدريس والبحث  إنوىذا يتطمب من عضو ىيئة التدريس      

، ويرجع  أىدافياتساعده وتساعد الجامعة عمى تحقيق  إداريةممارسة ميام  إلىالعممي ، 
 مبادئي الجامعات الطبلب ، وتبن أعدادمعطيات كثيرة منيا زيادة  إلىىذا المطمب 

تنامي  إلى باإلضافةوالمسئولية الجماعية في اتخاذ القرار  األكاديميةالديمقراطية والحرية 
 واألنشطة اإلدارية األعمالاحتكاك الجامعة بالمجتمع . وذلك من خبلل المشاركة في 

العممية والطبلبية وُأسر وجماعات ونشاط ومعسكرات ، بيدف تفعيل قيم القيادة 
 ( . ٓ٘ٔ:  ٕ٘ٓٓسئولية والعمل الجماعي لدى الطبلب ) احمد حسين : والم
 واألستاذيتضح مما سبق ضرورة االىتمام بزيادة الفاعمية في العبلقة بين الطالب      

 واألستاذالجامعي ، وذلك من خبلل : زيادة النشاط االجتماعي الذي يجمع بين الطالب 
قواعد موضوعية لمتقييم بحيث يتم الثواب  ، ووضع األكاديمي، وتفعيل دور المرشد 

ىيئة  أعضاءعن المصالح الشخصية والرؤى الذاتية ، وتنمية قدرات  والعقاب بعيداً 
صبلحالتدريس  لعضو ىيئة التدريس  األكاديميةأوضاعيم االقتصادية ، وتفعيل الحرية  وا 
ة الفعمية ليذه القيم في تنمية القيم الديمقراطية لدى الطبلب ، والممارس أدوارهلممارسة 
 الديمقراطية القائمة عمى العدل والمساواة وحرية التعبير وتكافؤ الفرص . والمبادئ

 الممارسات الديمقراطية لالتحادات والنقابات أو المجالس الطالبية
مشاركة الطمبة في االتحادات والجمعيات الطبلبية تؤثر بوضوح في العممية  إن     

ة ، وال يخفى عمى العاممين في المجال التربوي والتعميمي ما أحدثتو الديمقراطي التربوية
التعميم الجامعي في فرنسا ، حيث  صبلحإم بقصد ٜٛٙٔالثورة الطبلبية في باريس عام 

وظيفية وفاعمية  أكثر أساليباستخدام  إلىالجامعات  أساتذةدفعت تمك الثورة الطبلبية 
 ( .ٓٚ:  ٜٜٜٔفي العممية التعميمية ) الصاوي : 

طمبة الحق طر تنظيمية تنشأ داخل الجامعة ، ويكون لموتمثل االتحادات الطبلبية أ     
الممارسة الديمقراطية  لتدعيمفي ىذه األطر  أعضاءلكي يكونوا  أنفسيمفي ترشيح 

ىذه األطر ) سالم الداوود :  مبادئمن  إطارالطمبة واحتياجاتيم في  أىدافوتحقيق 
ٜٜٔٗ  :ٖٓ٘. ) 
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التعميم ، وىي حقوق تقرىا القوانين  أمرولمطمبة حقوقا مكتسبة يجب مراعاتيا في      
أن  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعبلن( من  ٜٔواالتفاقيات الدولية ، فقد نصت المادة ) 

اآلراء دون تدخل  قاعتنالكل شخص الحق في التعبير والرأي ، ويشمل ىذا الحق حرية 
ذاعتياقييا وتم األفكار، واستقرار   بأي وسيمة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية . وا 

وتعد عممية تنظيم اتحادات ونشاطات ومعسكرات لطبلب الجامعة بمثابة مناخ      
الحوار الجاد حول قضايا الوطن ،  إلىمبلئم لمعمل الديمقراطي لمطبلب ، وجذبيم 

بطة بيا ، وكذلك البرلمان الجامعي وتنمية وعييم بقيم الديمقراطية ودالالت السموك المرت
الوسائل الفعالة لتنمية قيم الديمقراطية ومسئوليات المواطنة  أىمواالنتخابات الطبلبية من 

المصرية ، ودعم ممارسات السموك الديمقراطي لدى طمبة الجامعة ، وتفعيل ميارات 
 ( .ٖٛ:  ٕٙٓٓ المشاركة وحرية الرأي والتعبير واحترام اآلخر ) عبد الودود مكرم :

الممارسة النقابية الطبلبية أن  إلى(  ٕٔٓٓوقد توصمت دراسة ) الشاىين :      
 طارإساىمت في غرس وترسيخ العديد من المعاني الديمقراطية كالتعبير عن الرأي في 

،  لؤلفكارمن الحرية المسئولة ، وتكديس مفاىيم العدالة والمساواة والصراع االيجابي 
 العديد من القوانين التشريعية . إقرارمساىمة الحركة النقابية الطبلبية في  إلى باإلضافة

التجارب العديدة لمفعاليات النقابية الطبلبية في العديد من الجامعات العربية أن  إال     
قد واجيت العديد من العقبات مثل توافر بعض القناعات السمبية لدى المسئولين تجاه 

بحجة تسييس االتحادات الطبلبية وتحريكيا من قوى خارجية ، فعالية نقابة الطمبة 
والمتابعة الضعيفة من  واألشرافوالروح السمبية عند الطمبة تجاه االتحادات الطبلبية ، 

الطبلبية المسيسة التي تعمل لحساب ىيئات  األوساطالجامعة ، وىيجان  إدارةِقبل 
حزبية ال تتفق  أودينية  ألغراضاب خارجية وأيديولوجية تتسابق في جذب وتجنيد الشب

 ( .ٙٛٔ:  ٕٔٓٓ) محمود قمبر :  وأىدافيامع رسالة الجامعة 
لذلك عند تحميل واقع ىذه الفعاليات االتحادية لمطبلب في الجامعات العربية بصفة      

مثل تعاني من المشكبلت  أنياعامة وفي الجامعات المصرية بصفة خاصة ، نجد 
تسيطر عمى الجامعات ، وىناك العديد من  األمنية تزال العقمية ، فبل األمنيالتدخل 

الحزبية  انتماءاتيم أوالسياسية  أنشطتيمالحاالت التي تم التحقيق فييا مع الطمبة بسبب 
في الحياة الجامعية احد عوامل عزوف الطمبة عن المشاركة في  األمني، ويعد التدخل 
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( ٘ٙ:  ٕٕٔٓات الطبلبية ) محمد الحسيني : السياسية بشكل يؤثر عمى الحري األنشطة
.  

الءات لو آليات انتخاب مجالس الطمبة في معظم الجامعات العربية تعظم اأن كما      
من  التصويت مبنيا عمييا بدالً  وأصبحالطائفية ،  أو الحزبية أوالضيقة سواء العشائرية 

تيم السياسية والفكرية ، مما برامج المرشحين الطبلبية واتجاىا أساسيكون مبنيا عمى أن 
مجالس طمبة ضعيفة وغير قادرة عمى تمثيل الطمبة بشكل صحيح ،  إفرازساىم في 

الجامعات  إداراتكافة أن وغير قادرة عمى الدفاع عن مطالبيم وتمبية احتياجاتيم . كما 
اء كان من خبلل مجالس و يؤخذ رأي الطمبة سأن االنتخابات دون  أنظمةتقوم بوضع 

 ( . ٙٙ:  ٕٕٔٓ) محمد الحسيني : القوى الطبلبية الفاعمة  أومبة الط
الحركة الطبلبية بتاريخ وطني  فتتميزفي الجامعات المصرية بصفة خاصة  ماأ      

م جموع الطبلب الجامعيين في ٜٛٓٔ األىميةالجامعة  مرموق  ، حيث شارك منذ ميبلد
الوطنية والتغيير االجتماعي ، فقد كان  الحركات الوطنية الُمطالبة باالستقبلل والسيادة
م ، ٖٜ٘ٔم ، وانتفاضة الطمبة عام ٜٜٔٔالطبلب في مقدمة الطبلئع الثورية في ثورة 

م ، كما تصدَّر الطبلب صفوف الفدائيين ٜٙٗٔوالعمال عام  ةالكبرى لمطمبواالنتفاضة 
، ثم مشاركة م ٜٔ٘ٔفي الكفاح المسمح ضد االحتبلل البريطاني في قناة السويس عام 

،  األسعارم عقب العبور العظيم احتجاجا عمى غبلء ٜٚٚٔالطبلب في مظاىرات يناير 
م ، والتي استيدفت حرمان ٜٜٚٔوكان عقابيم صدور البلئحة الطبلبية الحالية عام 

 األساتذةالطبلب وتجريدىم من حقوقيم في العمل السياسي ووضعيم تحت وصاية 
ط السياسي والثقافي الجاد محظورًا في الجامعات منذ ذلك النشا وأصبح،  األمنورقابة 

  ( .ٜٛٔ:  ٕٗٔٓالوقت ) عواطف عبد الرحمن : 
التي استيدفت تعقيم النشاط الطبلبي  واألمنيةالتدخبلت السياسية أن والشك      

وعزوف الطبلب عن المشاركة في االنتخابات وانعدام الديمقراطية الحقيقية في انتخابات 
 أصبحتت الطمبة ، كان ذلك لصالح الطبلب المنتمين لمحزب الحاكم ، ومن ثم اتحادا

الجامعات المصرية ببل روح ، وطبلبيا يدورون يوميم وراء جمع الممخصات ونماذج 
 ( . ٜٙ: ٕٕٔٓاالمتحانات بحثا عن نجاح دون تفكير) محمد الحسيني : 

عديدة منيا :  أسباب إلىية الطبلب األنشطةتراجع  أسبابوُيرجع بعض الباحثين      
،  األمنمصادرة الحريات ، وتغيب النشاط الثقافي داخل الجامعة بسبب طبيعة دور 
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التابع لوزارة الداخمية داخل  األمنوجود أن وىناك شبو اتفاق بين الباحثين عمى 
من استقبللية الجامعات والنشاط  انتقصيناير ،  ٕ٘الجامعات المصرية قبل ثورة 

، وأثَّر بالسمب عمى الحراك الفكري والسياسي والثقافي داخل الجامعات المصرية الطبلبي 
 ( .ٙٗ:  ٕٙٓٓ) عبد الودود مكرم : 

م التي ساىم فييا الشباب والطبلب الجامعيين بدور ٕٔٔٓيناير  ٕ٘وبعد قيام ثورة      
صرارفعال في قيام ىذه الثورة وتفعيميا ،  داخل  كاديميةاألالطبلب عمى تحقيق الحرية  وا 

الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخمية ،  بإلغاءالجامعة ، صدر الحكم القضائي الخاص 
عادة ( من قانون تنظيم  ٕٚٔتأسيس وحدات امن جامعي مدني التزاما بالمادة )  وا 

الجامعات ، وقد التزمت الجامعات المصرية بتنفيذ ىذا الحكم القضائي ) محمد الحسيني 
 :ٕٕٓٔ :ٚٓ  . ) 

يناير  ٕ٘عن واقع الجامعات المصرية بعد ثورة  أجريتالدراسات التي أن  إال     
أن  إلىالطبلبية داخميا ، توصمت  األنشطةومدى ممارستيا لمديمقراطية ، ومدى تفعيل 

الديمقراطية داخل الجامعات المصرية ، ومصادرة لمحريات وتغيب  ىناك غياب لمممارسة
الطبلبية في المجاالت التي ال تبني عقل  األنشطةسي ، وانحصار لمنشاط الثقافي والسيا

، الطالب مثل حفبلت السمر والغناء ولقاء الفنانين وبعض الوجوه المستيمكة من المثقفين 
الحرم الجامعي ومنعيم من المشاركة في الندوات  إلىوحظر دخول شخصيات كثيرة 

عارضة ) عواطف عبد الرحمن : يقفون في صفوف الم أنيموالمقاء بالطبلب لمجرد 
ٕٓٔٗ  :ٜٔٛ  . ) 
كثيرة  ألسبابالطبلبية  األنشطةعزوف الطبلب عن المشاركة في  إلى باإلضافة     

عمى تمبية احتياجاتيم والتوافق مع اىتماماتيم ، وبعضيا  األنشطةمرتبطة بعدم قدرة ىذه 
الطبلب الوقت البلزم  مرتبطة بطبيعة العممية التعميمية وظروفيا التي ال تجعل لدى

كثرة المناىج واالىتمام بسياسة الحشو المعموماتي  إلى باإلضافة،  األنشطةلممارسة ىذه 
وما مارستو السمطة من جيود لحظر كل ، اختفاء النشاط الحزبي  إلى باإلضافة، 

االتحادات  تزويرمثل  أخرىمشكبلت  إلى باإلضافة ، وأنشطتياالحزبية  األنشطة
 األنشطةالطبلبية ، وعدم ارتباط تمك  لؤلنشطة، وعدم وجود الميزانيات الكافية الطبلبية 

 إلى باإلضافةغير ذات جدوى ،  أنيابواقع المجتمع ومشكبلتو ، ومن ثم يشعر الكثيرون 
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التي واجيت  األكبرالمذان يمثبلن المشكبلت غياب الديمقراطية ومصادرة الحريات 
 ( . ٕٓٓ:  ٕٗٔٓالرحمن :  ) عواطف عبد الطبلبية  األنشطة
تفعيل  إلىالدعوة  إلىومن كل ما سبق بدأت دعوات الميتمين بالتعميم الجامعي      

الطبلبية ، وزيادة الحوافز المادية والمعنوية التي تُقدم  األنشطةمشاركة الطبلب في 
بما ُيمبي  األنشطة، وتحقيق التنوع في ىذه  األنشطةلمطبلب لممشاركة في ىذه 

طبلقتياجات الطبلب ويتوافق مع اىتماماتيم ، اح ممارسة العمل السياسي ،  حرية وا 
، ودعم ثقافة المشاركة المجتمعية ،  اإليديولوجيةالطبلب طبقا التجاىاتيم  تصنيفوعدم 

صدارلتشجيع الطبلب ،  األنشطةىيئة التدريس في ىذه  أعضاءومشاركة  الئحة  وا 
وسيطرتو  األمنبعيدا عن  أنشطتيمالختيار وتنظيم طبلبية جديدة تضمن ليم الحق في ا

بعاد، الطبلبية  األسروتفعيل نظام ،   وأنشطتوعن انتخابات االتحادات الطبلبية  األمن وا 
 ( . ٕٕٓ:  ٕٗٔٓ) عواطف عبد الرحمن : 

 الطابع الديمقراطي لمممارسات اإلدارية في الجامعة
ديمقراطية ، فيي المخولة بتحويل السياسات في التنمية ال أساسياعامبل  اإلدارةعد ت     

 واإلدارة ، والمجتمعمشاريع وخدمات واقعية تمبي احتياجات المواطن  إلىوالخطط العامة 
الذي يعيش داخل الدولة ، وتضمن لو عدالة  اإلنسانىي المحور المنظم والمحرك لحياة 

الحراك لعجمة التنمية  ونصيب في القرار ، وتضمن والواجباتواحترام في توزيع الحقوق 
 لمديمقراطية  األمثلوالتطبيق 

باىتمام كبير في المجتمعات المعاصرة ، والدور الميم  اإلدارةع وقد حظي موضو      
فالعالم يعيش اليوم عصر المؤسسات وغايتيا ،  أىدافلتحقيق  اإلدارةالذي تقوم بو 

بعض المفكرين عصر الثورة ، ويطمق عمييا  بعادىاأالعممية الحديثة بكافة  اإلدارة
 اإلدارة أسسعمى  إدارتياتمت  إذا إالجال لنجاح أية مؤسسة فمم يعد ىناك م،  اإلدارية

 ( . ٖٓ:  ٕٕٔٓالعممية الحديثة ) احمد مطر الشمري : 
ومن ىنا بدأت الدراسات والبحوث تيتم بقضايا حديثة كإعادة ىندسة العمميات      

 أسس، من أجل وضع التشاركية في الجامعات  واإلدارةحة المفتو  واإلدارة،  اإلدارية
بكل مستوياتيا وتطبيق مبدأ الشفافية ، حتى تستطيع  اإلدارةسميمة وواضحة لنظام 

في الجامعة وتشاركيم في  األفرادتتواصل بشكل مستمر مع كافة أن الجامعية  اإلدارة
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عمى كافة  بنزىةالتعامل صناعة القرارات ورسم السياسات وتبني مبدأ الديمقراطية و 
 .المستويات

عند دراسة واقع  األساسيةتكون من العناصر أن الجامعية ينبغي  واإلدارة     
الممارسات الديمقراطية داخل الجامعات المصرية ، فمن المفترض لتحقيق الديمقراطية 

 ادةبروح القي اإلدارةيتمتع كل شخص داخميا بتولي مسئولية أن الجامعة  أسوارداخل 
التي تقيده  اإلدارةدائم ومتوىج في محيط عممو ، وليس بروح  إشعاعالتي تجعمو عنصر 
ناخ المبلئم مفبلبد من توفير ال في الحياة الجامعية ،  األعمال إلدارةوتجعمو منسقا فقط 

 المتاحة لديو . اإلمكانياتلمساعدة الطبلب بأفضل صورة ممكنة في ضوء 
ديمقراطي داخل الجامعة ، البد من التفكير في الممارسات وحتى يتحقق المناخ ال     

اجتماعية تربوية ،  إنسانيةفي ظل الديمقراطية تصبح عممية  اإلدارةأن ، حيث  اإلدارية
 األسس( ٖٗ:  ٕٕٔٓتفي بالفرد وتحترم شخصيتو ، وقد حدد ) احمد مطر الشمري : 

 جامعة وىي كالتالي : الديمقراطية في ال اإلدارةتقوم عمييا أن التي ينبغي 
بالفروق الفردية بين الطمبة والسماح لكل طالب بتنمية ما لديو من االعتراف  -ٔ

 الفمسفة التربوية لمجامعة . إطاروميول في قدرات واستعدادات 
واحدة متعاونة  أسرةتنسيق الجيود بين العاممين والطمبة بحيث تصبح الجامعة  -ٕ

 مل كأفراد يعوزىم التنسيق والتوجيو .من الع ، بدالً  أىدافيامن أجل تحقيق 

المشاركة الواسعة من ِقبل الطمبة والعاممين في تحديد السياسات والبرامج ، مما  -ٖ
 ومستوى دافعيتيم نحو العمل . األفراديزيد من معنويات 

 احترامسميمة بين الطبلب والعاممين والمجتمع ، قواميا  إنسانيةعبلقات  إنشاء -ٗ
 ، وخمق الشعور باالنتماء والوالء والثقة المتبادلة . وأفكارهشخصية الفرد 

 اإلداريةفي الممارسة الديمقراطية  أزمةىناك أن  إلىقد توصمت بعض الدراسات ول     
 أزمة( في دراستو حول ٜٕٔ:  ٜٜٜٔفي الوطن العربي ، فقد أكد ) النكبلوي : 

المتغيرات  أىمأن  إلىي ، التعميمية في الوطن العرب األنساقالممارسة الديمقراطية في 
يجعل الممارسة  الذي األمر،  اإلداري األداءىي ال معيارية  األزمةالتي ترتبط بيذه 
منطقيا يتمثل في التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة والتوجيو  أساسالديمقراطية تفتقد 

 ليا .
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ي تواجو برز المشكبلت التأن أ إلى(  ٜٛٛٔ:  األغاكما توصمت دراسة )      
الجامعية السمبية تجاه العاممين والطمبة ، الناجمة عن  اإلداريةالجامعات ىي الممارسات 

الجامعية غير المؤىمة ، والمركزية في صناعة القرار ، وعدم وضوح القوانين  اإلدارة
 وشيوع القيادة التسمطية .لتفويض،والتعميمات ، والمزاجية في عمميات ا

جل مبلحظة الجامعية من أ اإلدارة إلصبلحاوالت عدة وفي مصر ُبذلت مح     
التعميم  أوضاعن تحميل ، وعمى الرغم من ذلك فإ وعالمياً  التطورات المتسارعة محمياً 

قصور  إلىيكشف عن كثير من جوانب الخمل التي ترجع في جزء كبير منيا الجامعي 
، وضعف  واألساتذةب لمطبل األكاديمية: ضعف الحرية  أبرزىاالجامعية ومن  اإلدارة

 اإلدارة أداءالتقميدي والروتيني عمى  اإلداريوغمبة الطابع  الطبلبية ، باألنشطةاالىتمام 
ىمالياالجامعية  الحديثة في العمل الجامعي ) فتحي درويش :  اإلداريةلبلتجاىات  وا 
ٕٓٓٚ  :ٔٔ٘. ) 
في  اإلدارياز الجيأن  إلى(  ٕٚٓٓدراسة ) عواطف عبد الرحمن :  أشارتكما      

بشكمو الحالي ال يمارس دورا ايجابيا وفاعبل في دعم كفاءة العممية الجامعات المصرية 
عديدة منيا  ألسبابالتعميمية والبحث العممي وتيسير العمل داخل الجامعة ، وذلك 

البيروقراطية ، والبلمركزية ، وجمود الموائح والقوانين المنظمة لعمل ىذا الجياز ، 
كفء عمى المستوى  إداريعدة ، وعدم وجود نظام  إداريةالفساد في مستويات وانتشار 

 العام يسيل اتخاذ القرارات .
تتيح الفرص لمطبلب لممارسة قيم أن الجامعية المصرية  اإلدارةلذلك ينبغي عمى      

ب : تعريف الطبل أبرزىاالحرية والديمقراطية ، وذلك بالقيام بالعديد من الميام والتي من 
بالمعمومات التي تيميم عن جوانب العممية التعميمية بالجامعة ، من خبلل تجييز ىذه 
المعمومات ونشرىا في بداية كل عام دراسي بحيث توضح لمطبلب معايير توزيع الطبلب 

الدراسية التي سيدرسيا الطالب في قسمو ، المختمفة بالكمية ، والمقررات  األقسامعمى 
، والموائح التي تحكم سموكيات  وأبحاث وأنشطة أىدافرات من وما يتعمق بيذه المقر 

تاحةالطمبة بالجامعة ، والخدمات التي تقدميا الجامعة لمطالب ،  الفرصة لمطبلب  وا 
 األنشطةالختيار من يمثميم في االتحادات الطبلبية ، وتمكين الطبلب من ممارسة 

:  ٕٚٓٓ) فتحي درويش :  ينواإلداريالبلصفية وتسييل عممية االتصال بين الطالب 
ٔ٘ٛ . ) 
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 الدراسة الميدانية
التعرف عمى استجابات طبلب كمية التربية بجامعة جنوب  إلىتيدف الدراسة الميدانية   

ضوء بعض  فيكمية التربية  فيحول واقع الممارسات التربوية الديمقراطية  الوادي
 . غرافيةو المتغيرات الديم

 

 :  ءات الدراسةاجر إ
 حتى يتم التوصل إلى اليدف من ىذه الدراسة تم إجراء اآلتي :           

 بناء أداة الدراسة وحساب صدقيا وثباتيا . -ٔ

 تحديد حجم العينة التي تم تطبيق األداة عمييا . -ٕ

 توزيع أداة الدراسة عمى طبلب كمية التربية بجامعة جنوب الوادي . -ٖ

 تفريغ البيانات ومعالجتيا إحصائيا . -ٗ

 
   سة:عينة الدرا

طالب من طبلب كمية التربية بقنا  ٓٔٙتكونت العينة األساسية في البحث الحالي من 
جامعة جنوب الوادي، تم التطبيق عمييم في الفصل الدراسي الثاني. من العام 

والجدول التالي يوضح توزيع األفراد عينة البحث األساسية في   ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓالجامعي
 ضوء المتغيرات المختمفة:

 
 (: توزيع األفراد عينة البحث في ضوء المتغيرات المختمفة1)  جدول

 النسبة المئوية العدد التخصص النسبة المئوية العدد النوع
 %4128 255 عممي %3220 195 ذكور
 %5822 355 أدبي %6820 415 إناث

 السنة الدراسية
 %1321 80 الثالثة %3727 230 األولى
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 %1125 70 الرابعة %3727 230 الثانية
 

 :الدراسةأدوات 
 استبانو الممارسات التربوية الديمقراطية لمطالب -

في البحث الحالي تم االعتماد عمى اإلستبانة كأداة لجمع البيانات البلزمة من األفراد 
عينة الدراسة الحالية لئلجابة عن تساؤالت البحث، فبعد أن تم االطبلع عمى الدراسات 

حث الحالي، واألدوات التي تم استخداميا في ىذه الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الب
تم بناء اإلستبانة الحالية، وفيما يمي وصف لئلستبانة وخصائصيا اإلحصائية وكيفية 

 االستجابة عمييا وتحديد الدرجات. 
 : ارة عمى أربع محاور وىى كما يأتي( عب ٘٘توزعت فقرات اإلستبانة والتي عددىا ) 

 ٕٔالديمقراطي بين الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس وتشمل )  التفاعل التربوي -ٔ
 عبارة (

 عبارة ( ٔٔاألبعاد الديمقراطية لؤلنشطة والفعاليات الطبلبية وتشمل )  -ٕ

 عبارة ( ٖٔالمضامين الديمقراطية لممقررات الدراسية وتشمل )  -ٖ

تدرج عبارة ( . وتم  ٔٔالكمية والطبلب وتشمل )  إدارةالتفاعل الديمقراطي بين  -ٗ
اإلجابة عن كل عبارة حسب رأى المستجيب وفق مقياس ثبلثي الدرجة ، واستجابة 

درجة ( .  ٔ –درجة ، معارض  ٕ –درجات ، محايد  ٖ –) موافق  يالمستجيب كاآلت
أما عبلمة المحور فيتم حسابيا من خبلل جمع عبلمات المستجيب عمى عبارات المحور 

لممارسة لؤلداة ككل ولمحاور الدراسة ) درجة ممارسة . وتم اعتماد المحك التالي لدرجة ا
، ودرجة ممارسة متوسطة تمثميا الدرجات 6ٙٚٔمنخفضة تمثميا الدرجات اقل من 

 فأكثر ( . 6ٖٕٗ، ودرجة ممارسة كبيرة من  6ٖٕٗ -6ٙٚٔالواقعة ما بين 
 المؤشرات اإلحصائية لإلستبانة:

 :اإلستبانةصدق أواًل: 
 ستبانة عن طريق التالي:تم التحقق من صدق اإل

 الصدق الظاىري:  -
في صورتيا المبدئية عمى عدد من المحكمين الخبراء اإلستبانة حيث تم عرض 
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والعبارات في كل محور اإلستبانة والمتخصصين في المجال وطمب منيم دراسة محاور 
بداء آرائيم فييا من حيث: مدى ارتباط كل  عبارة ومدى تمثيميا لممجال المراد قياسو، وا 

بالمحور المنتمية إليو، وكذلك ارتباطيا باليدف العام لمدراسة، ومدى وضوح صياغة 
العبارات وسبلمتيا المغوية، واقتراح طرق تحسينيا وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة 
الصياغة، وقد قدم المحكمون مبلحظات قيمة أفادت الدراسة، وأثرت األداة، وساعدت 

% ٓٛدة، حيث تم إجراء التعديبلت التي اتفق عمييا أكثر من عمى إخراجيا بصورة جي
 من المحكمين.

 ثانيا: صدق االتساق الداخمي:
ستبانة بتطبيقيا عمى عينة استطبلعية تكونت من تم التأكد من الخواص اإلحصائية لئل

طالب من طبلب كمية التربية بقنا نفس مجتمع الدراسة، وقد تم التأكد من تماسك  ٘ٚ
فيما بينيا بحساب معامل ارتباط اإلستبانة عبارات كل محور من محاور وتجانس 

بيرسون بين درجات كل عبارة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة فكانت 
 (:ٕمعامبلت االرتباط كما ىي موضحة بجدول )

 
 
 

محور ودرجة الاإلستبانة ( معامالت ارتباط بيرسون بين درجات عبارات 2جدول رقم )
 الذي تنتمي إليو العبارة

التفاعل التربوي الديمقراطي بين 
 الطالب وأعضاء ىيئة التدريس

األبعاد 
الديمقراطية 
لمنشاطات 
 والفاعميات

المضامين 
الديمقراطية 

 لممقررات الجامعية

التفاعل التربوي 
الديمقراطي بين 
 إدارة الكمية والطالب

 االرتباط م رتباطاال  م االرتباط م االرتباط م االرتباط م
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1 02886** 12 02954** 22 02970** 32 02938** 45 02927** 
2 02900** 13 02938** 23 02958** 33 02936** 46 02900** 
3 02679** 14 02948** 24 02685** 34 02862** 47 02753** 
4 02827** 15 02878** 25 02746** 35 02924** 48 02954** 
5 02826** 16 02937** 26 02973** 36 02913** 49 02951** 
6 02829** 17 02917** 27 02964** 37 02947** 50 02955** 
7 02946** 18 02889** 28 02955** 38 02849** 51 02934** 
8 02892** 19 02912** 29 02940** 39 02832** 52 02907** 
9 02908** 40 02687** 53 02933** 

10 02950** 20 02815** 30 02970** 41 02934** 54 02928** 42 02912** 

11 02911** 21 02845** 31 02969** 43 02950** 55 02605** 44 02946** 
ومستوى  ٘ٚ)قيمة معامل االرتباط الجدولية عند حجم عينة  ٔٓ.ٓ** دال عند مستوى 

 (ٖٕٛ.ٓتساوي  ٔٓ.ٓ
اإلستبانة عبارات  من عبارةبين درجات كل رتباط االت ( أن معامبلٕيبلحظ من جدول )

إليو العبارة معامبلت ارتباط موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى  ةودرجة المحور المنتمي
تجانس عبارات كل محور فيما بينيا وتماسكيا مع بعضيا  ؤكد(، مما ئٓ.ٓداللة )
 البعض.

اإلستبانة والدرجة الكمية لئلستبانة  كذلك تم حساب معامبلت االرتباط بين درجات محاور
لمتأكد من تجانس واتساق المحاور مع بعضيا البعض فكانت النتائج كما ىي موضحة 

 (:ٖجدول )
والدرجة الكمية اإلستبانة بيرسون بين درجات محاور  ارتباط معامالت( 3جدول رقم )
 لإلستبانة

التفاعل التربوي المضامين الديمقراطية األبعاد الديمقراطية التفاعل التربوي 
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الديمقراطي بين 
الطالب وأعضاء 

 لتدريسىيئة ا

الديمقراطي بين إدارة  لممقررات الجامعية لمنشاطات والفاعميات
 الكمية والطالب

02856** 02740** 02613** 02866** 
ومستوى  ٘ٚ)قيمة معامل االرتباط الجدولية عند حجم عينة  ٔٓ.ٓ** دال عند مستوى 

 (ٖٕٛ.ٓي تساو  ٔٓ.ٓ
( أن معامبلت االرتباط بين درجات محاور اإلستبانة والدرجة الكمية ٖيتضح من جدول )

وىو ما يؤكد  ٔٓ.ٓلئلستبانة معامبلت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيًا عند مستوى 
 تجانس واتساق المحاور مع بعضيا البعض.

 درجات اإلستبانة:ثبات ثانيًا: 
تم استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ  الفرعية ىامحاور نة و االستبالمتأكد من ثبات درجات 
(Cronbach Alpha)  والذي يصمح ليذا النوع من أدوات القياس، فكانت معامبلت

 (:ٗالثبات كما ىي موضحة في جدول )
 (: معامالت ثبات االستبانة ومحاورىا الفرعية4جدول )

التفاعل التربوي 
الديمقراطي بين 
الطالب وأعضاء 

 ة التدريسىيئ

األبعاد الديمقراطية 
 لمنشاطات والفاعميات

المضامين 
الديمقراطية لممقررات 

 الجامعية

التفاعل التربوي 
الديمقراطي بين إدارة 

 الكمية والطالب

اإلستبانة 
 ككل

02886 02919 02878 02863 02983 
ة، ويتضح وىي معامبلت ثبات مرتفعة مما يؤكد ثبات درجات اإلستبانة ومحاورىا الفرعي

مما سبق أن لئلستبانة خواص إحصائية جيدة مما يؤكد صبلحيتيا لبلستخدام في البحث 
 الحالي.

عبارة موزعة عمى األبعاد  ٘٘ويجب مبلحظة أن الصورة النيائية لئلستبانة تتكون من 
األربعة الفرعية لئلستبانة وتتم االستجابة ليا في ضوء تدريج ليكرت الثبلثي حيث تتم 

ابة لئلستبانة باختيار االستجابة من بين ثبلث استجابات ىي )غير موافق، االستج
( عمى الترتيب، وكمما زادت الدرجات دل ذلك ٖ، ٕ، ٔمحايد، موافق( لتقابل الدراجات )
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عمى ارتفاع درجة الممارسة الديمقراطية لمطبلب، ويجب مبلحظة أنو تم االعتماد عمى 
ممارسة الديمقراطية لمطبلب، بناًء عمى المتوسطات المحكات التالية في تحديد درجة ال

 الحسابية لمعبارات والمتوسطات الموزونة لممحاور:
 ممارسة الديمقراطية لمطالب(: محكات الحكم عمى درجة ال5جدول )

المتوسط الحسابي لمعبارة أو المتوسط الموزون 
 درجة الممارسة لممحور

 ضعيفة 1267أقل من 
 متوسطة 2234ألقل من  1267من 

 كبيرة فأكثر 2234من 
وتم تحديد المحكات الموضحة في الجدول السابق بقسمة المدى الكمي بين درجات 

 ٖ÷ ٔ-ٖ( عمى عدد االستجابات لكي نحصل عمى سعة المحك )ٕ=ٔ-ٖاالستجابة )
 =ٓ.ٙٚ) 

 خامسا: األساليب اإلحصائية المستخدمة:
ي يسعى إلى تحقيقيا، تم تحميل البيانات بناًء عمى طبيعة البحث الحالي واألىداف الت

(، وذلك باالعتماد عمى SPSSباستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
 األساليب اإلحصائية التالية:

ستبانة المستخدمة في جمع البيانات تم الكفاءة اإلحصائية لإلأواًل: لمتحقق من 
 استخدام:

: لمتأكد من االتساق الداخمي Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون  .ٔ
 في كل محور من محاورىا.اإلستبانة لعبارات 

: لمتأكد من ثبات درجات Cronbach's Alpha كرونباخ-معامل ثبات ألفا .ٕ
 ومحاورىا الفرعية.اإلستبانة 

 تم استخدام: الدراسةثانيًا: لئلجابة عن أسئمة 
في وصف خصائص  Percentوالنسب المئوية  Frequenciesالتكرارات  .ٔ

 العينة في ضوء متغيرات الدراسة المختمفة.
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: في Stand. Deviationواالنحرافات المعيارية  Meanة الحسابي اتالمتوسط .ٕ
 التعرف عمى درجة الممارسة الديمقراطية لمطبلب.

في التعرف عمى  One Way ANOVAاختبار تحميل التباين أحادي االتجاه  .ٖ
مقراطية لمطبلب باختبلف السنة الدراسية )األولى، الثانية، مدى اختبلف الممارسة الدي

كأسموب لممقارنات البعدية  LSDالثالثة، الرابعة(، كما تم استخدام اختبار أقل فرق دال 
 بين المجموعات في حالة داللة تحميل التباين أحادي االتجاه. 

في  Independent Samples T-Testاختبار "ت" لممجموعات المستقمة  .ٗ
التعرف عمى مدى اختبلف الممارسة الديمقراطية لمطبلب باختبلف النوع )ذكور، إناث( 

 والتخصص )عممي، أدبي(.
 النتائج:

 نتائج السؤال األول:
ينص السؤال األول لمبحث الحالي عمى "ما واقع الممارسات الديمقراطية لطبلب كمية 

 التربية بجامعة جنوب الوادي من وجية نظرىم؟"
عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ولئلجابة 

المستخدمة في الدراسة الحالية، فكانت اإلستبانة عمى كل عبارة من عبارات محاور 
 النتائج كما ىي موضحة في التالي:

 أواًل: المحور األول: التفاعل التربوي الديمقراطي بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس:
 

التفاعل التربوي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع  (:6جدول )
 الديمقراطي بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس

االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة
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االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

ينوع أعضاء ىيئة التدريس طرق تدريسيم لمقابمة أنماط  1
 19 ضعيفة 02759 12557 التعمم المختمفة لدى طالبيم

يميز أعضاء ىيئة التدريس بين الذكور واإلناث في  2
 21 ضعيفة 02712 12551 تعامميم

يطبق أعضاء ىيئة التدريس تعميمات الحضور والغياب  3
 1 كبيرة 02780 22443 عمى جميع الطالب بالتساوي 

رشاداتيم لجميع  4 يقدم أعضاء ىيئة التدريس خبراتيم وا 
 3 كبيرة 02821 22361 ن تمييز 2الطالب دو

يعامل أعضاء ىيئة التدريس الطالب بعدالة في وضع  5
 20 ضعيفة 02791 12554 درجات المشاركة والتصحيح 2 

يرحب أعضاء ىيئة التدريس بمناقشة الطالب والرد عمى  6
 2 كبيرة 02770 22387 أسئمتيم 2

رائيم يسمح أعضاء التدريس لمطالب بحرية التعبير عن أ 7
 14 متوسطة 02788 12708 2

يتقبل أعضاء ىيئة التدريس آراء الطالب ومقترحاتيم  8
 9 متوسطة 02651 12820 الجيدة 2

يأخذ أعضاء ىيئة التدريس بمقترحات الطالب فيما  9
 17 ضعيفة 02742 12590 يخص تطوير أساليبيم التدريسية 2

يسم أعضاء ىيئة التدريس في غرس الممارسات  10
 13 متوسطة 02828 12720 لديمقراطية خالل الساعات المكتبية 2ا

يسمح أعضاء ىيئة التدريس بمشاركة الطالب ليم في  11
 4 متوسطة 02804 22228 عرض المادة العممية 2

ينوع أعضاء ىيئة التدريس المراجع العممية المستخدمة  12
 11 متوسطة 02835 12780 في المادة الدراسية 2

عضاء ىيئة التدريس األنشطة المنيجية يحدد أ 13
 16 متوسطة 02745 12675 والالمنيجية لممادة الدراسية بعد االستماع آلراء الطالب 2
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االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

يشجع أعضاء ىيئة التدريس الطالب عمى البحث العممي  14
 10 متوسطة 02805 12797 في أنجاز الواجبات الخاصة بالمنيج 2

ب في وضع خطة يشارك أعضاء ىيئة التدريس الطال 15
 15 متوسطة 02893 12693 التدريس الخاصة بالمنيج من خالل المحاضرة األولى 2

يستخدم أعضاء ىيئة التدريس طرق التدريس التي  16
 8 متوسطة 02915 12907 تشجع عمى المشاركة والمناقشة 2

يشجع أعضاء ىيئة التدريس روح القيادة والتجديد عند  17
 12 متوسطة 02874 12733 الطالب 2

يركز أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدم أسموب عمل  18
الفريق بين الطالب في انجاز التقارير واألبحاث الدراسية 

2 
 6 متوسطة 02905 22166

يشارك أعضاء ىيئة التدريس الطالب في األنشطة  19
 5 متوسطة 02900 22189 الالمنيجية كالرحالت والحفالت 2

التدريس الدقة والموضوعية فيما يتحرى أعضاء ىيئة  20
 7 متوسطة 02913 22107 يقدم لمطالب من معمومات 2

يراعى أعضاء ىيئة التدريس الفروق الفردية بين الطالب  21
 18 ضعيفة 02814 12587 أثناء تقويميم في المادة الدراسية 2

المتوسط الوزني لمدرجات الكمية لمتفاعمية التربوي الديمقراطي 
 متوسطة 02723 12883 ب وأعضاء ىيئة التدريس )المحور األول ككل(بين الطال

 يتضح من الجدول السابق أن:
درجة الممارسات المتعمقة بالتفاعل التربوي الديمقراطي بين الطبلب وأعضاء ىيئة 

لمدرجات الكمية عمى ىذا  وزني، حيث بمغ المتوسط الالتدريس متوسطة بصفة عامة
، ويستخمص من بنود   ٖٕٚ.ٓبانحراف معياري  ٖٛٛ.ٔانة اإلستبالمحور من محاور 

ىذا المحور بشكل عام أن أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة جنوب الوادي 
ينحون إلى الممارسة الديمقراطية مع طمبتيم بصورة متوسطة ، وان ىناك العديد من 
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التربوي إثناء تعامميم  أعضاء ىيئة التدريس يمارسون ما قد تعمموه في مجال تخصصيم
مع الطبلب ، ويتمتعون بوعي ديمقراطي ينعكس ايجابيا عمى تعامميم مع طمبتيم ، 

( ودراسة  ٖٕٓٓ( ودراسة ) الحجار :  ٕٓٓٓ:  دراسة )وفاء طووتتفق ىذه النتيجة مع 
 ٕٕٔٓ(  ورنا طمعت :  ٕٔٔٓ( ودراسة )سميم عودة :  ٕٙٓٓ) حسناء عبد الرحمن : 

في ىذا الفرعية مارسات ، أما بشأن الم(   ٕٗٓٔمجدى فياض : مجد ( ودراسة )
 يبلحظ انو: المحور ف

( ويمييا العبارة ٖىناك عبارات جاءت بدرجة ممارسة مرتفعة ومنيا:العبارة رقم ) -
( وتدل ىذه العبارات عمى نجاح أعضاء ىيئة التدريس في ٗ( ويمييا العبارة رقم )ٙرقم ) 

امل مع جميع الطبلب أثناء المحاضرة وتطبيق نفس القوانين تحقيق العدالة في التع
والتعميمات عمى جميع الطبلب وامتبلك أعضاء ىيئة التدريس لبعض الميارات 

 الديمقراطية في المناقشة والرد عمى أسئمة الطبلب .

 ٜٔ،  ٔٔىناك عبارات جاءت بدرجة ممارسة متوسطة ومنيا: العبارات رقم )  -
 أن( وتدل نتيجة ىذه العبارات عمى  ٖٔ،  ٘ٔ،  ٚ، ٓٔ،  ٕٔ،  ٗٔ،  ٛ،  ٙٔ، 

بعض أعضاء ىيئة التدريس يمتمكون بعض الممارسات الديمقراطية في التعامل مع 
الطبلب ومشاركتيم في األنشطة الدراسية المنيجية والبلمنيجية ، وتقبل أراء الطبلب 

 عبير عن أرائيم . ومقترحاتيم ، وتشجيع الطبلب عمى ممارسة البحث العممي والت

،  ٕٔ،  ٜىناك عبارات جاءت بدرجة ممارسة ضعيفة ومنيا: العبارات رقم )  -
( وتدل نتيجة ىذه العبارات عمى إن الممارسات الديمقراطية ألعضاء ىيئة  ٕ،  ٘،  ٔ

التدريس مازالت في مرحمتيا التنموية ، وعمى أن الفكر التسمطي عند بعض أعضاء ىيئة 
ئما ، وان ىناك أعضاء من ىيئة التدريس يشعرون إن التعميم يدور التدريس مازال قا

حوليم وليس حول الطالب باإلضافة إلى غياب العدالة في وضع درجات التصحيح 
والمشاركة ، والقصور في استخدام األساليب التدريسية الحديثة لمراعاة الفروق الفردية 

كمية التربية وازدحام الجدول بين الطبلب . وقد يرجع ذلك لكثرة عدد الطبلب في 
الدراسي لعضو ىيئة التدريس بالمحاضرات باإلضافة إلى القيام ببعض األعمال اإلدارية 
 والبحثية  األمر الذي يؤثر بالسمب عمى الممارسات الديمقراطية ألعضاء ىيئة التدريس.

 ة:ثانيًا: المحور الثاني: األبعاد الديمقراطية لألنشطة والفاعميات الطالبي
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األبعاد الديمقراطية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع  (:7جدول )
 لألنشطة والفاعميات الطالبية

االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

 7 متوسطة 02914 12897 يسمح التحاد الطالب باستضافة بعض رموز المعارضة 22

ت الطالبية في الكمية معني الممارسة تعمم االنتخابا 23
 الديموقراطيو

 2 متوسطة 02913 22151

 10 ضعيفة 02774 12493 تعزز االنتخابات الطالبية القيم الديموقراطيو لدي الطالب 24

تشجع الكمية الطالب عمي تكوين التنظيمات الحزبية  25
 والطالبية

 9 ضعيفة 02828 12566

أقامو الندوات الفكرية  تشجع الكمية الطالب عمي 26
 والسياسية والثقافية بحريو داخل الحرم الجامعي 

 6 متوسطة 02896 12934

 طةنشفي األ  تشجع الكمية الطالب عمي المشاركة 27
 الخارجية كالرحالت 

 3 متوسطة 02899 22115

تشجع الكمية الطالب عمي الترشح النتخابات اتحاد  28
 الطالب دون تمييز 

 1 متوسطة 02904 22154

تتيح الكمية لكل طالب ممارسو النشاطات الطالبية  29
 المالئمة لميول كال منيم ورغباتو 

 8 متوسطة 02895 12811

تسمح الكمية لمطالب بالتعبير عن أرائيم بحريو من  30
 المختمفةاألنشطة خالل 

 4 متوسطة 02930 22079

31 
ييم في تتيح اتحاد الطالب الفرصة لمطالب الختيار ممثم

 إطار ديمقراطي
 متوسطة 02930 22079

4 
 متكرر

المتوسط الوزني لمدرجات الكمية لألبعاد الديمقراطية لألنشطة 
 متوسطة 02819 12928 والفاعميات الطالبية )المحور الثاني ككل(

 
 
 

 يتضح من الجدول السابق أن:
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يات الطبلبية متوسطة درجة الممارسات المتعمقة باألبعاد الديمقراطية لؤلنشطة والفعال
كمية عمى ىذا المحور من محاور لمدرجات ال وزني، حيث بمغ المتوسط البصفة عامة

في ىذا الفرعية مارسات أما بشأن الم ٜٔٛ.ٓبانحراف معياري  ٕٜٛ.ٔ ستبانةاإل
نما تراوحت درجة الممارسة  يبلحظ انوالمحور ف لم تتحقق أي ممارسات بدرجة كبيرة وا 

لضعيفة وتوضح ىذه النتيجة أن األنشطة الطبلبية تدعم وتعزز بين المتوسطة وا
الممارسات الديمقراطية لدى طمبة كمية التربية بصورة متوسطة ، ولعل ذلك يرجع إلى 

ظل وخاصة في  ةتأثر الطمبة والجامعة بالواقع المجتمعي الذي يطالب بالديمقراطي
ىناك فجوة بين الواقع والمأمول  المجتمع المصري ولكن التحول الديمقراطي الذي يمر بو

إلى تسمط الفكرة السمبية عن  باإلضافةوبين ما ينبغي أن يكون وما ىو كأن بالفعل ، 
األنشطة الطبلبية في أذىان العديد من الطبلب بأن المشاركة في األنشطة الطبلبية تؤثر 

األنشطة  سمبا عمى التحصيل الدراسي ، باإلضافة إلى التدخل االمني في العديد من
الطبلبية وخاصة التنظيمات الحزبية   . وتتفق ىذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة 

( ، ودراسة ) وليد مفمح ٖٕٓٓ( ودراسة ) الحجار : ٕٓٓٓ: مثل دراسة ) وطفة والشريع
( ومن الممارسات المتوسطة: جاءت  ٕٚٓٓ( ، ودراسة ) روال حرب : ٕٕٔٓ: 

(  وتدل ىذه العبارات  ٜٕ، ٕٕ،  ٕٙ،  ٖٔ،  ٖٓ،  ٕٚ،  ٖٕ،  ٕٛالعبارات اآلتية ) 
أن كمية التربية تتيح لطبلبيا الفرصة لممارسة األنشطة الطبلبية المبلئمة لكل منيم ، 

تمييز، والسماح لمطبلب باختيار ممثمييم  أيوالترشح لبلنتخابات الطبلبية بحرية ودون 
ك في األنشطة الخارجية كالرحبلت في أطار ديمقراطي ، وتشجيع الطبلب عمى االشترا

قامة الندوات الفكرية والسياسية .  وا 

( وتدل ىذه  ٕٗ،  ٕ٘ومن الممارسات الضعيفة: جاءت العبارات رقم )  -
كمية التربية تشجع األنشطة الطبلبية إال أنيا تتحفظ  أنبالرغم من  أنالعبارات عمى 

تواجيو ىذه األنشطة الكثير من عمى أنشطة  التنظيمات الحزبية والنقابات الطبلبية و 
العقبات نتيجة توافر بعض القناعات السمبية لدى المسؤليين تجاه التنظيمات الحزبية 
بحجة تسييس االتحادات الطبلبية ، باإلضافة إلى المتابعة الضعيفة من قبل إدارة الكمية 

المشاركة في في الحياة الجامعية مما يؤدى لعزوف الطمبة عن  وزيادة التدخل األمني، 
ىذه التنظيمات واالتحادات الطبلبية مما يضعف من دورىا في غرس القيم الديمقراطية 

 لدى الطبلب .
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 ثالثًا: المحور الثالث: المضامين الديمقراطية لممقررات الدراسية:
المضامين الديمقراطية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع  (:8جدول )

 اسيةلممقررات الدر 
 

االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

تتضمن المقررات الدراسية العديد من المحاضرات عن  32
 10 ضعيفة 02757 12574 العدالة االجتماعية وكيفية تطبيقيا 2

 8 متوسطة 02730 12672 تتيح المقررات الدراسية لمطالب تعمم معنى المواطنة 2     33

نطوي المقررات الدراسية عمى ما يكفى من مفاىيم ت 34
 2 متوسطة 02802 22230 حقوق اإلنسان 2 

تعمم المقررات الدراسية الطالب مفيوم الديمقراطية  35
 4 متوسطة 02913 12810 بمختمف أنواعيا فكرا وممارسة 2

تعكس المقررات الدراسية تاريخ الوطن وتراثو في النمو  36
 3 متوسطة 02943 12944 الديمقراطي 2

تناقش المقررات الدراسية العديد من القضايا الوطنية  37
 5 متوسطة 02886 12787 والسياسية الموجودة عمى الساحة 2

تعكس المقررات الدراسية جميع اآلراء الفكرية والثقافية  38
 7 متوسطة 02942 12698 دون تمييز طائفي أو سياسي 2

ة من نقص في موضوعات تعاني المقررات الدراسي 39
 1 كبيرة 02744 22343 الحرية والديمقراطية

تمبى المقررات الدراسية كل الميول واالىتمامات لدى  40
 13 ضعيفة 02700 12348 الطالب 2

تراعى المقررات الدراسية الفروق الفردية لدى الطالب  41
 6 متوسطة 02772 12703 2

سوق العمل تعكس المقررات الدراسية احتياجات  42
 12 ضعيفة 02700 12485 2 والتخصص األكاديمي
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االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

والتخيل لدى  اإلبداعتنمى المقررات الدراسية ميارات  43
 11 ضعيفة 02716 12556 الطالب 2

تتيح المقررات الدراسية لمطالب الفرص لممارسة  44
 9 ضعيفة 02708 12607 األنشطة الطالبية 

ارسات الديمقراطية المتوسط الوزني لمدرجات الكمية لممم
 ضعيفة 02668 12625 لممقررات الدراسية )المحور الثالث ككل(

 يتضح من الجدول السابق أن:
درجة الممارسات المتعمقة بالمضامين الديمقراطية لممقررات الدراسية ضعيفة بصفة  -

 ستبانةاإللمدرجات الكمية عمى ىذا المحور من محاور  وزني، حيث بمغ المتوسط العامة
يبلحظ في ىذا المحور فالفرعية مارسات أما بشأن الم ٛٙٙ.ٓبانحراف معياري  ٕ٘ٙ.ٔ

ىناك عبارة واحدة تحققت بدرجة كبيرة وىي العبارة "تعاني المقررات الدراسية من  أن
نقص في موضوعات الحرية والديمقراطية" وىذه العبارة سمبية وتدل عمى أن معظم 

الموضوعات التي تسيم في تعزيز الممارسة  المقررات الدراسية تعانى نقصا في
الديمقراطية عمى الرغم من احتواء بعضيا عمى موضوعات تحتوى عمى موضوعات 

لممجتمع المصري ، وبالتالي فأن  والديمقراطي خاصة بحقوق اإلنسان والتطور التاريخي
ذا إسياميا يعد ضعيف في غرس الممارسات الديمقراطية لدى الطبلب ، ولعل أسباب ى

تخضع لمتطوير المستمر في  الضعف قد يرجع إلى ان كثير من المقررات الدراسية ال
يتناسب مع التحول الديمقراطي لممجتمع ، باإلضافة إلى أن كثير  مضمونيا ومحتواىا ال

مجال لعضو ىيئة التدريس  من المقررات مزدحمة بالموضوعات التحصيمية وبالتالي ال
العديد من الدراسات مثل دراسة ) وطفة  أكدتوراطية ، وىذا ما لبلىتمام بالممارسة الديمق

(  ٕٓٔٓ( ودراسة بشار عبد اهلل :  ٖٕٓٓ( ودراسة ) أيوب فاروق :  ٕٓٓٓوالشريع : 
 : .  أما باقي الممارسات فتراوحت درجة الممارسة ليا بين المتوسطة والضعيفة

،  ٔٗ،  ٖٚ،  ٖ٘،  ٖٙ،  ٖٗومن الممارسات المتوسطة: العبارات رقم )  -
( وتدل نتيجة ىذه العبارات عمى أن المقررات الدراسية في كمية التربية   ٖٖ،  ٖٛ

تتضمن العديد من الموضوعات عن حقوق اإلنسان وتاريخ الوطن ومشاكمو االجتماعية 
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والثقافية وأراء المفكرين والتربويين في ىذه القضايا والمشكبلت ، مما يسيم في زيادة 
بمشاكميم السياسية واالجتماعية وتكوين نظرة عممية موضوعية ليذه وعى الطبلب 

المشكبلت والقضايا المجتمعية مما يسيم في تكوين مواطنا واعيا يؤمن بالديمقراطية 
 ويعرف ما لدية من حقوق وما عمية من واجبات .

 ٓٗ،  ٕٗ،  ٖٗ،  ٕٖ،  ٗٗومن الممارسات الضعيفة: جاءت العبارات رقم )  -
ىذه العبارات تدل إن المقررات الدراسية في كمية التربية تعانى من نقص في ( ونتيجة 

التطبيق الفعمي لمممارسات الديمقراطية وتعميم الطبلب التطبيق الفعمي لمعدالة االجتماعية 
بالرغم من احتواءىا عمى بعض الموضوعات الخاصة بحقوق اإلنسان ، باإلضافة إلى 

، كما تعانى من  تيتم بالتفكير الناقد أو اإلبداع حفظ والإن معظم المقررات تركز عمى ال
ىمال احتياجات سوق العمل وال تبلءم ميول واىتمامات  الحشو المعموماتي المتضخم وا 

 الطبلب . 

 رابعًا: المحور الرابع: التفاعل الديمقراطي بين إدارة الكمية والطالب:
التفاعل الديمقراطي بين رية لواقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا (:9جدول )

 إدارة الكمية والطالب

االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

تتبع إدارة الكمية أسموب البيروقراطية في التعامل  55
 1 كبيرة 02685 22607 مع الطالب 2

يعانى الطالب من صعوبة في التعامل مع اإلداريين  47
 2 كبيرة 02844 22357 في الكمية 2

53 
تعرض إدارة الكمية الجداول الدراسية واالمتحانية 
وجميع التعميمات الالزمة لسير العممية التعميمية 

 02889 12866 بوضوح 2
 3 متوسطة

يتواجد في إدارة الكمية العدد الكافي من الموظفين  51
 4 متوسطة 02884 12831 لخدمة الطالب 2

ة لمطالب عمميتي دفع المصروفات تسيل إدارة الكمي 49
 5 متوسطة 02826 12718 واستخراج البطاقات الجامعية بسيولة ويسر 2
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االنحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري

درجة 
 الترتيب التحقق

تتعامل إدارة الكمية مع الطالب بكل عدالة دون  50
 6 ضعيفة 02838 12656 تمييز 2

ترحب إدارة الكمية باقتراحات الطالب ومناقشتيم  48
 7 ضعيفة 02744 12592 فييا 2

 8 ضعيفة 02801 12575 دارة الكمية لشكاوى الطالب 2تستجيب إ 46

تقدم إدارة الكمية خدمتيا لجميع األنشطة الطالبية  54
 9 ضعيفة 02683 12508 داخل الجامعة دون تمييز لنوعية ىذه النشاطات 2

تبدى إدارة الكمية نوعا من المرونة والتفيم  45
 10 ضعيفة 02750 12507 لمشكالت الطالب 2

م إدارة الكمية في تعريف الطالب بحقوقيم تسي 52
 11 ضعيفة 02728 12493 الطالبية داخل الجامعة 

المتوسط الوزني لمدرجات الكمية لمتفاعل الديمقراطي بين 
 متوسطة 02702 12792 إدارة الكمية والطالب )المحور الرابع ككل(

 يتضح من الجدول السابق أن:
الديمقراطي بين إدارة الكمية والطبلب متوسطة بصفة  درجة الممارسات المتعمقة بالتفاعل

 ستبانةاإللمدرجات الكمية عمى ىذا المحور من محاور  وزني، حيث بمغ المتوسط العامة
يبلحظ في ىذا المحور فالفرعية مارسات أما بشأن الم ٕٓٚ.ٓبانحراف معياري  ٕٜٚ.ٔ

دارة الكمية أسموب البيروقراطية ىناك عبارتين تحققتا بدرجة كبيرة وىي العبارة "تتبع إ أن
في التعامل مع الطبلب" والعبارة "يعاني الطبلب في التعامل مع اإلداريين بالكمية" وىي 
عبارات سمبية وتدل عمى إتباع إدارات كمية التربية األساليب اإلدارية التقميدية القائمة 

ىمال العبلقات اإلنسانية في التعامل مع الطبلب  عمى التسمط والروتين والبيروقراطية وا 
وقد يكون ذلك بسبب وجود عناصر بشرية في اإلدارة غير مؤىمة كما إن السواد األعظم 
من اإلداريين بالكمية يعدون من الجيل القديم الذي لم يتشرب الوعي والممارسة 
الديمقراطية ويرون إن الحزم والتسمط ىو األسموب الماثل لمحفاظ عمى النظام وسير 

صة مع وجود العدد الكبير من الطبلب ، باإلضافة إلى عدم وضوح القوانين العمل خا
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والتعميمات والمزاجية في عمميات التفويض. وىذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات 
( ودراسة وليد  ٖٕٓٓ( ودراسة الحجار : ٕٓٓٓالسابقة مثل دراسة ) وطفة والشريع : 

(أما باقي الممارسات فتراوحت  ٕٚٓٓرحمن : ( ودراسة عواطف عبد ال ٕٕٔٓمفمح : 
 : درجة الممارسة ليا بين المتوسطة والضعيفة

( وتدل  ٜٗ،  ٔ٘،  ٖ٘ومن الممارسات المتوسطة: جاءت العبارات رقم )  -
كمية التربية بجامعة جنوب الوادي توفر العدد الكافي من الموظفين  أنىذه العبارات عمى 

بيق النظام االلكتروني في دفع المصروفات الدراسية واإلداريين ، باإلضافة إلى تط
وعرض الجداول الدراسية والتعميمات والنتائج الخاصة بالطبلب مما يوفر وقت الطالب 

 وجيد العديد من اإلداريين .

،  ٘ٗ،  ٗ٘،  ٙٗ،  ٛٗ،  ٓ٘ومن الممارسات الضعيفة: جاءت العبارات )  -
ن أوجود العدد الكافي من اإلداريين إال ( وتدل ىذه العبارات عمى أن بالرغم من  ٕ٘

ىمال العبلقات اإلنسانية في  اإلدارةأسموب  يتسم بعدم العدالة في معاممة الطبلب، وا 
والتسمط وعدم المرونة في التعامل مع مشكبلت الطبلب وغياب  التعامل مع الطبلب ،

تيتم بالكم وليس أن إدارة الكمية  ، أيدورىا في تعميم الطبلب الممارسة الديمقراطية 
 الكيف في أداء عمميا وتتسم بالبيروقراطية في أسموب عمميا .  ب

واقع الممارسات الديمقراطية لطبلب ومجمل ما تم التوصل إليو من نتائج فيما يتعمق ب
 يمكن تمخيصو في الجدول التالي: كمية التربية بجامعة جنوب الوادي من وجية نظرىم

 
 الديمقراطية لطالب كمية التربية بجامعة جنوب الوادي (: واقع الممارسات10جدول )

االنحراف  المتوسط الممارسات الديمقراطية لمطالب
 الترتيب درجة الممارسة المعياري

التفاعل التربوي الديمقراطي بين 
 2 متوسطة 02723 12883 الطالب وأعضاء ىيئة التدريس

األبعاد الديمقراطية لمنشاطات 
 1 متوسطة 02819 12928 والفعاليات

المضامين الديمقراطية لممقررات 
 4 ضعيفة 02668 12625 الجامعية
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التفاعل التربوي الديمقراطي بين إدارة 
 3 متوسطة 02702 12792 الكمية والطالب

الدرجة الكمية لمممارسات الديمقراطية 
 متوسطة 02584 12812 لمطالب

 أنمن الجدول السابق يتضح 
مقراطية لطبلب كمية التربية بصفة عامة متوسطة حيث بمغ درجة الممارسات الدي

، ٗٛ٘.ٓبانحراف معياري  ٕٔٛ.ٔ ستبانةاإلالمتوسط الوزني لمدرجات الكمية عمى 
وجاءت أعمى درجة لمممارسات الديمقراطية في حالة المحور الثاني المتعمق باألبعاد 

، يميو ٜٔٛ.ٓاف معياري وانحر  ٕٜٛ.ٔالديمقراطية لمنشاطات والفاعميات بمتوسط قدره 
الممارسات الديمقراطية في المحور األول المتعمق بالتفاعل التربوي الديمقراطي بين 

، ثم ٖٕٚ.ٓوانحراف معياري  ٖٛٛ.ٔالطبلب وأعضاء ىيئة التدريس بمتوسط قدره 
المحور الرابع المتعمق بالتفاعل التربوي الديمقراطي بين إدارة الكمية والطبلب بمتوسط 

، وأخيرًا الممارسات الديمقراطية المتعمقة ٕٓٚ.ٓوانحراف معياري  ٕٜٚ.ٔ قدره
، ٛٙٙ.ٓوانحراف معياري ٕ٘ٙ.ٔبالمضامين الديمقراطية لممقررات الجامعية بمتوسط 

 وىو ما يتضح من الشكل التالي:

 
 بقنا من وجية نظرىم(: واقع الممارسات الديمقراطية لطبلب كمية التربية ٔٔشكل )
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وتكشف لنا نتيجة السؤال األول أن درجة الممارسات التربوية الديمقراطية لطبلب     
كمية التربية بجامعة جنوب الوادي متوسطة وىذا يتفق مع معظم الدراسات السابقة التي 
أكدت مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الجامعات جاء بدرجة متوسطة مثل دراسة ) 

فاروق :  أيوب،  ٖٕٓٓ، الحجار :  ٕٓٓٓ، وفاء طة :  ٕٓٓٓوالشريع : وطفة 
، رنا  ٕٔٔٓسميم عودة :  ٕٓٔٓ، بشار عبد اهلل :  ٕٚٓٓ، روال حرب :  ٖٕٓٓ

( وىذه الدرجة  ٕٗٔٓ، مجد مجدى فياض :  ٕٕٔٓ، وليد مفمح :  ٕٕٔٓطمعت : 
لممارسة الديمقراطية في من الممارسة مقبولة نوعا ما من الباحثين ، إذا أن الوعي وا

المجتمعات العربية والمجتمع المصري ما زالت في مرحمتيا التنموية عمى الرغم من 
التحوالت الديمقراطية التي تمر بيا المنطقة العربية واالىتمام الشديد إلدارات الجامعات 

ق الفرد والقيادات التعميمية الجامعية في العقود األخيرة بزيادة الوعي واالىتمام بحقو 
 وضمان حرية التعبير وحرية الفكر . 

 
 نتائج السؤال الثاني:

ىل تختمف استجابات طبلب كمية التربية عمى "الرابع لمبحث الحالي ينص السؤال 
)النوع، متغيرات بجامعة جنوب الوادي حول الممارسات الديمقراطية باختبلف 

 " ؟التخصص، السنة الدراسية(
 نوع )ذكور، إناث(:أواًل: بالنسبة لمتغير ال

في  Independent Samples T-Testاختبار "ت" لممجموعات المستقمة تم استخدام 
داللة الفروق في استجابات طبلب كمية التربية بجامعة جنوب الوادي حول الكشف عن 

فكانت النتائج كما ىي الممارسات الديمقراطية والراجعة الختبلف النوع )ذكور، إناث( 
 التالي: موضحة بالجدول
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(: داللة الفروق في استجابات طالب كمية التربية بجامعة جنوب الوادي 12جدول )

 ( 608حول الممارسات الديمقراطية في ضوء النوع )درجة الحرية تساوي 
 

عمى الترتيب  ٔٓ.ٓو ٘ٓ.ٓومستوى داللة  ٛٓٙية )قيمة ت الجدولية عند درجة حر 
 (ٖٖٓ.ٕ، ٙٗٙ.ٔتساوي 

 يتضح من الجدول السابق أنو:
ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الذكور واإلناث من طبلب  -

كمية التربية بقنا بجامعة جنوب الوادي في استجاباتيم حول الممارسات الديمقراطية 
 .بوي الديمقراطي بين الطبلب وأعضاء ىيئة التدريسالتفاعل التر المتعمقة ب

االنحراف  المتوسط النوع الممارسات الديمقراطية
 المعياري

 تقيمة 
مستوى 
 الداللة

التفاعل التربوي 
لطالب الديمقراطي بين ا

 وأعضاء ىيئة التدريس

 152994 412005 ذكور
 142766 382867 إناث غير دالة 12623

األبعاد الديمقراطية 
 لمنشاطات والفاعميات

 الطالبية

 82022 192590 ذكور
 82267 192133 إناث غير دالة 02643

المضامين الديمقراطية 
 لممقررات الجامعية

 72745 192937 إناث دالةغير  12061 72684 192226 ذكور
التفاعل التربوي 

الديمقراطي بين إدارة 
 الكمية والطالب

 92059 182503 ذكور
 82230 222364 إناث 0201 52230

الدرجة الكمية لمممارسات 
 الديمقراطية 

 312767 1002301 إناث غير دالة 02709 322841 982323 ذكور
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ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الذكور واإلناث من طبلب  -
كمية التربية بقنا بجامعة جنوب الوادي في استجاباتيم حول الممارسات الديمقراطية 

 .الطبلبية لياتااألبعاد الديمقراطية لمنشاطات والفعالمتعمقة ب

جد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الذكور واإلناث من طبلب ال تو  -
كمية التربية بقنا بجامعة جنوب الوادي في استجاباتيم حول الممارسات الديمقراطية 

 .المضامين الديمقراطية لممقررات الجامعيةالمتعمقة ب

بين متوسطي درجات الذكور  ٔٓ.ٓتوجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  -
ناث من طبلب كمية التربية بقنا بجامعة جنوب الوادي في استجاباتيم حول واإل

، التفاعل التربوي الديمقراطي بين إدارة الكمية والطبلبالممارسات الديمقراطية المتعمقة ب
 والفروق لصالح اإلناث.

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الذكور واإلناث من طبلب  -
نا بجامعة جنوب الوادي في استجاباتيم حول الممارسات الديمقراطية كمية التربية بق

 )الدرجة الكمية( .

وىذه النتيجة تدل عمى أن ال اثر لمتغير الجنس عمى الممارسات الديمقراطية   -
حيث إن جميع األنظمة والقوانين التي تطبق عمى الذكور واإلناث واحدة ، وىذا يتفق مع 

، أيوب  ٕٓٓٓ، وفاء طو :  ٕٓٓٓدراسة ) السوالمة : بعض الدراسات السابقة مثل 
 .(   ٕٕٔٓ، رنا طمعت :  ٕٔٔٓم عودة : ، سمي ٖٕٓٓفاروق : 

 ثانيًا: بالنسبة لمتغير التخصص )عممي، أدبي(:
في  Independent Samples T-Testاختبار "ت" لممجموعات المستقمة تم استخدام 
كمية التربية بجامعة جنوب الوادي حول  داللة الفروق في استجابات طبلبالكشف عن 
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فكانت النتائج كما ( أدبيالممارسات الديمقراطية والراجعة الختبلف التخصص )عممي، 
 ىي موضحة بالجدول التالي:

(: داللة الفروق في استجابات طالب كمية التربية بجامعة جنوب الوادي 13جدول )
 ( 608ة الحرية تساوي حول الممارسات الديمقراطية في ضوء التخصص )درج

عمى الترتيب  0201و 0205ومستوى داللة  608)قيمة ت الجدولية عند درجة حرية 
 (22330، 12646تساوي 

 يتضح من الجدول السابق أنو:
توسطي درجات طبلب بين م ٘ٓ.ٓتوجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  -

التخصصات العممية والتخصصات األدبية من طبلب كمية التربية بقنا بجامعة جنوب 
التفاعل التربوي الديمقراطي بالوادي في استجاباتيم حول الممارسات الديمقراطية المتعمقة 

، والفروق لصالح طبلب التخصصات العممية ، بين الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس
ى نقص أعداد الطبلب في الشعب العممية مما يتيح لعضو ىيئة التدريس ويرجع ذلك إل

الفرصة لممناقشة والحوار واستخدام األساليب العممية في التعامل مع الطبلب ، بعكس 
الشعب األدبية التي تتسم باألعداد الكبيرة وغمبة الطابع النظري عمى المحاضرات مما 

االنحراف  المتوسط التخصص الممارسات الديمقراطية
 المعياري

 تقيمة 
مستوى 
 الداللة

التفاعل التربوي الديمقراطي بين 
 الطالب وأعضاء ىيئة التدريس

 132507 382411 أدبي 0205 22193 172162 412137 عممي
األبعاد الديمقراطية لمنشاطات 

 يةالطالب والفاعميات
 72894 182761 أدبي غير دالة 12848 82538 202000 عممي

المضامين الديمقراطية لممقررات 
 الجامعية

 72326 262623 أدبي 0201 272693 22274 132482 عممي
التفاعل التربوي الديمقراطي بين 

 إدارة الكمية والطالب
 62971 192493 أدبي غير دالة 02818 82675 202012 عممي

الدرجة الكمية لمممارسات 
 الديمقراطية

 292764 1032287 أدبي 0201 32312 342529 942631 عممي
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الحوار والمناقشة وقمة العبلقات اإلنسانية مع يؤدى إلى استخدام أسموب اإللقاء وضعف 
أعضاء ىيئة التدريس وذلك بيدف السيطرة عمى الطبلب وسير العممية التعميمية ، وىذه 

 ( . ٕٓٔٓ( ودراسة ) بشار عبد اهلل :  ٜٜٛٔالنتيجة تتفق مع دراسة )الجابر : 

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات التخصصات العممية  -
والتخصصات األدبية من طبلب كمية التربية بقنا بجامعة جنوب الوادي في استجاباتيم 

 .الطبلبية لياتااألبعاد الديمقراطية لمنشاطات والفعحول الممارسات الديمقراطية المتعمقة ب

بين متوسطي درجات طبلب  ٔٓ.ٓتوجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  -
ية من طبلب كمية التربية بقنا بجامعة جنوب التخصصات العممية والتخصصات األدب

المضامين الديمقراطية الوادي في استجاباتيم حول الممارسات الديمقراطية المتعمقة ب
. وقد يرجع ذلك الن ، والفروق لصالح طبلب التخصصات األدبيةلممقررات الجامعية

القضايا مقررات الشعب األدبية تتضمن العديد من الموضوعات عن حقوق اإلنسان و 
السياسية والمشكبلت المجتمعية مما يزيد وعى الطبلب بالممارسات الديمقراطية ، عمى 
العكس من الشعب العممية التي تتكدس مقرراتيم بمواد التخصص والدراسات األكاديمية 

 أكثر من االىتمام بالمقررات التربوية .

ات العممية ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات طبلب التخصص -
والتخصصات األدبية من طبلب كمية التربية بقنا بجامعة جنوب الوادي في استجاباتيم 

التفاعل التربوي الديمقراطي بين إدارة الكمية حول الممارسات الديمقراطية المتعمقة ب
. حيث أن جميع القرارات والتعميمات واألنظمة تطبق بنفس اإللية عمى جميع والطبلب

 لنظر عن تخصصيم .الطبلب بغض ا

بين متوسطي درجات طبلب  ٔٓ.ٓتوجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  -
التخصصات العممية والتخصصات األدبية من طبلب كمية التربية بقنا بجامعة جنوب 
الوادي في استجاباتيم حول الممارسات الديمقراطية )الدرجة الكمية(، والفروق لصالح 

 طبلب التخصصات األدبية. 

نتائج السابقة والمتعمقة بداللة الفروق بين طبلب التخصصات العممية والتخصصات وال
األدبية في استجاباتيم حول الممارسات الديمقراطية تؤكد عمى أن طبلب التخصصات 
األدبية أعمى من طبلب التخصصات األدبية في الممارسات الديمقراطية وبصفة خاصة 

، بينما طبلب قراطية لممقررات الجامعيةالمضامين الديمبالممارسات المتعمقة 
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التخصصات العممية أعمى من طبلب التخصصات األدبية في الممارسات الديمقراطية 
 .التفاعل التربوي الديمقراطي بين الطبلب وأعضاء ىيئة التدريسبالمتعمقة 

 
 ثالثًا: بالنسبة لمتغير السنة الدراسية:
داللة في الكشف عن  One Way ANOVA تم استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه

الفروق في استجابات طبلب كمية التربية عينة الدراسة الحالية حول الممارسات 
فكانت الديمقراطية والراجعة الختبلف السنة الدراسية )األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة(، 

 النتائج كما ىي موضحة بالجداول التالية:
الستجابات الطالب حول ابية واالنحرافات المعيارية (: المتوسطات الحس14جدول )

 الممارسات الديمقراطية في ضوء السنة الدراسية 
 االنحراف المعياري المتوسط العدد السنة الدراسية الممارسات الديمقراطية

التفاعل التربوي 
الديمقراطي بين الطالب 
 وأعضاء ىيئة التدريس

 152225 352274 230 األولى
 102736 372261 230 الثانية
 152917 492338 80 الثالثة
 172182 492943 70 الرابعة

 152189 392551 610 العينة ككل

األبعاد الديمقراطية 
 لمنشاطات والفاعميات

 الطالبية

 82308 172526 230 األولى
 62535 172926 230 الثانية
 82194 242075 80 الثالثة
 82835 242000 70 الرابعة

 82186 192279 610 العينة ككل

المضامين الديمقراطية 
 لممقررات الجامعية

 82365 202630 230 األولى
 82497 212287 230 الثانية
 82984 202200 80 الثالثة
 92733 232314 70 الرابعة

 82685 212130 610 العينة ككل
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 االنحراف المعياري المتوسط العدد السنة الدراسية الممارسات الديمقراطية

التفاعل التربوي 
الديمقراطي بين إدارة 

 الكمية والطالب

 72132 172730 230 األولى
 52712 172922 230 الثانية
 82026 242913 80 الثالثة
 82886 262143 70 الرابعة

 72726 192710 610 العينة ككل

الدرجة الكمية 
 لمممارسات الديمقراطية

 322743 912161 230 األولى
 232981 942396 230 الثانية
 302985 1182525 80 الثالثة

 342806 1232400 70 ابعةالر 
 322101 992669 610 العينة ككل

 
(: داللة الفروق في استجابات الطالب حول الممارسات الديمقراطية في 15جدول )

 ضوء السنة الدراسية

الممارسات 
 الديمقراطية

درجات  مجموع المربعات التباينمصدر 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

التفاعل 
لتربوي ا

الديمقراطي 
بين الطالب 
وأعضاء 
ىيئة 
 التدريس

بين 
 68782391 3 206352174 المجموعات

342776 0201 
داخل 

 1972792 606 1198612750 المجموعات

   609 1404962925 الكمي

األبعاد 
الديمقراطية 
لمنشاطات 
والفاعميات 

بين 
 15092329 3 45272986 المجموعات

داخل  0201 252213
 592862 606 362762637 المجموعات
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الممارسات 
 الديمقراطية

درجات  مجموع المربعات التباينمصدر 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

   609 408042623 الكمي الطالبية

المضامين 
الديمقراطية 
لممقررات 
 الجامعية

بين 
 1552412 3 4662235 المجموعات

غير  22071
داخل  دالة

 752037 606 454722534 المجموعات

   609 459382769 الكمي
التفاعل 
التربوي 
الديمقراطي 

إدارة بين 
الكمية 
 والطالب

بين 
 22322935 3 66982804 المجموعات

داخل  0201 452630
 482935 606 296542837 المجموعات

   609 363532641 الكمي

الدرجة 
الكمية 

لمممارسات 
 الديمقراطية

بين 
 303032438 3 909102315 المجموعات

داخل  0201 342220
 8852549 606 5366422793 المجموعات

   609 6275532108 الكمي
عمى  0201و 0205ومستوى داللة  606، 3)قيمة ف الجدولية عند درجة حرية 

 (32782، 22605الترتيب تساوي 
 يتضح من الجدول السابق أنو:

في استجابات طبلب كمية التربية  ٔٓ.ٓتوجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  -
التفاعل التربوي بسات الديمقراطية المتعمقة بقنا بجامعة جنوب الوادي حول الممار 

 ترجع الختبلف السنة الدراسية. الديمقراطي بين الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس
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في استجابات طبلب كمية التربية  ٔٓ.ٓتوجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  -

األبعاد بقنا بجامعة جنوب الوادي في استجاباتيم حول الممارسات الديمقراطية المتعمقة ب

 الطبلبية ترجع الختبلف السنة الدراسية. لياتاالديمقراطية لمنشاطات والفع

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في استجابات طبلب كمية التربية بقنا بجامعة  -

المضامين جنوب الوادي في استجاباتيم حول الممارسات الديمقراطية المتعمقة ب

 تبلف السنة الدراسية.ترجع الخ الديمقراطية لممقررات الجامعية

في استجابات طبلب كمية التربية  ٔٓ.ٓتوجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  -

التفاعل التربوي بقنا بجامعة جنوب الوادي حول الممارسات الديمقراطية المتعمقة ب

 ترجع الختبلف السنة الدراسية. الديمقراطي بين إدارة الكمية والطبلب

في استجابات طبلب كمية التربية  ٔٓ.ٓند مستوى توجد فروق دالة إحصائيًا ع -

ترجع الختبلف بقنا بجامعة جنوب الوادي حول الممارسات الديمقراطية )الدرجة الكمية( 

 السنة الدراسية.

ولمتعرف عمى الفروق ذات الداللة بين الطبلب في الفرق الدراسية المختمفة في 

كأسموب  LSDختبار أقل فرق دال استجاباتيم الممارسات الديمقراطية تم استخدام ا

لممقارنات البعدية في حالة داللة تحميل التباين أحادي االتجاه فكانت النتائج كما ىي 

 موضحة بالجدول التالي:
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(: المقارنات البعدية بين طالب السنوات الدراسية المختمفة في االستجابة 16جدول )
 حول الممارسات الديمقراطية 

التفاعل التربوي 
يمقراطي بين الد

الطالب وأعضاء 
 ىيئة التدريس

ثالثة )م=  (372261ثانية )م=  (352274أولى )م=  السنة الدراسية
492338) 

ثانية )م= 
372261) 12987   

ثالثة )م= 
492338) 142064** 122077**  

رابعة )م= 
492943) 142669** 122682** 02605 

األبعاد 
الديمقراطية 
لمنشاطات 
ات والفاعمي
 الطالبية

ثالثة )م=  (172926ثانية )م=  (172526أولى )م=  السنة الدراسية
242075) 

ثانية )م= 
172926) 02400   

ثالثة )م= 
242075) 62549** 62149**  

رابعة )م= 
242000) 62474** 62074** 02075 

التفاعل التربوي 
الديمقراطي بين 
إدارة الكمية 
 والطالب

 

ثالثة )م=  (172922ثانية )م=  (172730أولى )م=  السنة الدراسية
242913) 

ثانية )م= 
172922) 02192   

ثالثة )م= 
242913) 72183** 62991**  

الرابعة )م= 
262143) 82413** 82221** 12230 

الدرجة الكمية 
م= ثالثة ) (942396ثانية )م=  (912161أولى )م=  السنة الدراسيةلمممارسات 

1182525) 
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ثانية )م=  الديمقراطية
942396) 32235   

ثالثة )م= 
1182525) 272364** 242129**  

رابعة )م= 
1232400) 322239** 292004** 42875 

 0201** الفرق بين المتوسطين دال عند مستوى 
 يتضح من الجدول السابق أن:

بزيادة دالة إحصائيًا عند الممارسات الديمقراطية لدى طبلب الفرقتين الثالثة والرابعة تزيد 
عنيا لدى طبلب الفرقتين األولى والثانية، وىو ما يؤكد أن أعمى الطبلب  ٔٓ.ٓمستوى 

في الممارسات الديمقراطية ىم طبلب الفرقة الرابعة يمييم طبلب الفرقة الثالثة، بينما أقل 
ى طبلب الطبلب ىم طبلب الفرقة األولى يمييم طبلب الفرقة الثانية. ويرجع ذلك إل

الفرقة األولى والثانية لم يتعودا بعد عمى الجو الدراسي الجامعي ولم تتكون لدييم صورة 
واضحة عن الممارسات الديمقراطية ، في حين طبلب الفرقة الثالثة والرابعة قد مارسوا 
مختمف النشاطات الطبلبية وتكونت لدييم خبرة في التعامل مع أعضاء ىيئة التدريس 

ار أحكام عمى المقررات التي درسوىا مما أدى لزيادة الوعي لدييم وخبرة في إصد
بالممارسات التربوية الديمقراطية . وىذه النتيجة تتفق مع بعض الدراسات السابقة مثل 

، بشار عبد اهلل :  ٕٗٔٓ، مجد مجدي فياض :  ٕٓٓٓدراسة ) وطفة والشريع : 
ٕٓٔٓ  ) 
 :  الدراسة توصيات

ئ الديمقراطية وكيفية تحقيقيا من خبلل الممارسات العمل عمى ترسيخ مباد -ٔ
من خبلل  أوالتربوية الديمقراطية المختمفة سواء من جانب أعضاء ىيئة التدريس 

من خبلل إدارة الجامعة باإلضافة إلى تفعيل دور األنشطة الطبلبية  أوالمقررات الدراسية 
. 

ليم بالمشاركة الفعالة الطبلب مزيد من الديمقراطية الحقيقية بما يسمح  إعطاء -ٕ
 في صناعة القرار داخل وخارج الجامعة .
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تقبل أعضاء ىيئة التدريس لآلراء الطبلب ومشاعرىم واالبتعاد عن االتجاه  -ٖ
 المحسوبية  أو ةمنيم ورفض مبدأ الواسط م التحيز أليالتسمطي في التدريس وعد

د عن االنشغال التزام أعضاء ىيئة التدريس بآداب المينة الجامعية واالبتعا  -ٗ
 الدينية . أوبالتحزبات السياسية 

 . ومتابعةً  وتقويماً  وتنفيذاً  بعادىا تخطيطاً إشراك الطبلب في عممية التعميم بكل أ -٘

توفير طرق تدريس تتسم بالحرية وتؤمن بالتسامح الفكري وتستند إلى التفاعل  -ٙ
 االيجابي .

شكبلت االجتماعية تقديم مناىج مختمفة لمطبلب ترتبط بميول الطبلب وبالم -ٚ
 المعاصرة .

أن تتضمن المقررات الدراسية موضوعات مختمفة عن الديمقراطية والحرية  -ٛ
والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان وان يتماشى المنيج مع ىذه المبادئ بحيث يؤمن 

 بيا الطمبة ويمارسونيا عمميا .

مصرية وربطيا تبنى إستراتيجية لتطوير المنياج الدراسية داخل الجامعات ال -ٜ
 بالتربية الديمقراطية .

وتبتعد عن التسمط في تعامميا  وعمبلً  أن تكون اإلدارة الجامعية ديمقراطية قوالً  -ٓٔ
يجاد نوع من المرونة وتييئة المناخ التربوي لمممارسة  مع الطبلب والترحيب بشكواىم وا 

 الحياة الديمقراطية .

لمطبلب لتوضيح ما ليم من  عقد ممتقى تربوي ثقافي مع بداية كل فصل دراسي -ٔٔ
 حقوق وما عمييم من واجبات في ظل لوائح الجامعة .

تعزيز القيم الديمقراطية لدى الطبلب من خبلل المحاضرات والندوات والبرامج  -ٕٔ
لتوجيو الطبلب لمقنوات الرسمية السترجاع  األكاديمي التدريبية وتفعيل دور اإلرشاد

 حقوقيم .

عي داخل الجامعة من خبلل االتحادات تنشيط العمل الجماعي والتطو  -ٖٔ
 والجمعيات الطبلبية .

التأكيد عمى األنشطة الخارجية والرحبلت العممية والترفييية داخل الجامعة  -ٗٔ
 لتعميق العبلقات الجيدة بين الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس .
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دعم وتعزيز الممارسات الطبلبية النقابية والقضاء عمى السمبيات المصاحبة  -٘ٔ
بعاد إلجراء  .التدخل األمني في ىذه االنتخابات داخل الجامعة االنتخابات الطبلبية وا 

إجراء دراسات متعمقة لطبيعة الحياة الديمقراطية داخل الجامعات المصرية  -ٙٔ
 لمكشف عن معيقات الممارسات الديمقراطية الحقيقية داخل الجامعة .

 

 : مراجع الدراسة

 : المراجع العربية : أوال
تحديات الواقع  –: التعميم الجامعي في الوطن العربي  ( ٕ٘ٓٓ) الصغير حمد حسينأ 

 ورؤى المستقبل ، عالم الكتب ، القاىرة  .

،  األردنية: السموك الديمقراطي في ضوء التجربة (  ٕٜٜٔ) الربيع احمد  -ٔ
 .المكتبة الوطنية ، عمان 

،  البرامج: من ديمقراطية المعتقدات الى ديمقراطية (ٕ٘ٓٓ)الصادق شعبان  -ٕ
 .  الدار العربية لمكتاب ، تونس

، مكتبة الفبلح  اإلسبلمي: دراسات في الفكر التربوي  (ٜٜٜٔ) الصاوي محمد وجيو -ٖ
 ، الكويت   .

، دار  ثورة عمى التعميم التقميدي –: المدرسة الديمقراطية  (ٕٔٔٓ) أمنية التيتون -ٗ
 .الفكر العربي، القاىرة

الحالة  –: الديمقراطية الجامعية في لبنان  (ٕٙٓٓ)حسناء عبد الرحمن حسين  -٘
 .معيد العموم االجتماعية ، بيروتالبحثية والتطبيقية ومجاالت المتابعة ، مكتبة 

 اإلنسان: الديمقراطية والحرية وحقوق ( ٕٙٓٓ)حسين عبد الحميد احمد رشوان  -ٙ
 .  اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث ، 

، دار السعيد  ة جديدة لمجتمع المعموماتديمقراطي :( ٕٓٔٓ)راجي عنايت  -ٚ
 .لمنشر ، القاىرة 

)  اإلسبلميحوارات حول الفكر  –والمدنية  اإلسبلم: ( ٕٚٓٓ)زكي الميبلد  -ٛ
 .، الدار العربية لمعموم ، بيروت قضاياه ومسائمو واشكالياتو ( 

 –حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرون  : ( ٕٗٓٓ) عبد اهلل العميان -ٜ
 .لعربية لمدراسات والنشر ، بيروت لمحوار ، المؤسسة ا إسبلميةة رؤي
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لبنان وأثرة عمى الحركة  في: تدريس حقوق اإلنسان ( ٕٕٔٓ)عصام سميمان  -ٓٔ
 .، لبنان  العربي، المركز  السياسية

، دار  : آفاق جديدة في التعميم الجامعي العربي( ٕٓٔٓ)عمي السيد الشخيبي  -ٔٔ
 .الفكر العربي، القاىرة

 .، دار الشروق ، جدة  : الجامعة والتدريس الجامعي( ٜٛٛٔ)مي راشد ع -ٕٔ

رؤية الصحفيين  –: مستقبل التعميم الجامعي ( ٕٗٔٓ)عواطف عبد الرحمن  -ٖٔ
 .لعربي لمنشر والتوزيع ، القاىرة والجميور الجامعي ، ا

: ادوار اإلدارة الجامعية فى مصر عمى ضوء ( ٕٚٓٓ) فتحي درويش عتيبة -ٗٔ
 .         ، دار الكتب ، القاىرة  معاصرةالتحديات ال

ار المصرية : من فجوات العدالة في التعميم ، الد( ٕٓٓٓ)محسن خضر  -٘ٔ
 .المبنانية ، القاىرة 

: تعزيز المفاىيم الديمقراطية في مشاركة الطبلب في ( ٕٕٔٓ)محمد الحسيني  -ٙٔ
 .، مؤسسة فريدريش ريبرت ، عمان  الجامعات

التربية اإلسبلمية ، مركز البحوث  فيمبادئ والقيم : ال( ٜٜٙٔ)محمد الخياط  -ٚٔ
 .لتربوية والنفسية ، مكة المكرمة ا

، دار النيضة ،  : الموسوعة العربية الميسرة( ٜٜٓٔ)محمد شفيق غربال  -ٛٔ
 .لبنان 

دار وائل لمنشر والتوزيع : الفمسفة وتطبيقاتيا التربوية ، ( ٕٗٓٓ) نعيم جعيني -ٜٔ
 .، عمان 

النيضة المعاقة ،  وأسئمةمحاورات اإلسبلميون  : (ٕٙٓٓ) نواف القديمي -ٕٓ
 .لعربية لمدراسات والنشر ، بيروت المؤسسة ا

األنساق التعميمية  في: "أزمة الممارسة الديمقراطية ( ٕٔٓٓ)حمد النكبلوى أ -ٕٔ
الوطن العربي ، المؤتمر الثالث  فيالوطن العربي" ، مؤتمر الديمقراطية والتربية  في

  .، جامعة الكويت  بقسم أصول التربية

: "حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية في إطار ( ٜٜ٘ٔ)احمد خميفة بوشرباك  -ٕٕ
 . ، األردن  ٛ٘، العددمناىج التعميم في دولة قطر" ، مجمة التربية الجديدة 
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: "درجة ممارسة األدوار القيادية لدى عمداء ( ٕٕٔٓ)احمد مطر الشمرى  -ٖٕ
بالتماثل التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس من الكميات في جامعة الكويت وعبلقتيا 

 .التربوية ، جامعة الشرق األوسط  وجية نظرىم "، رسالة ماجستير ، كمية العموم

( : " التجربة النقابية الجامعية إثراء لمحياة  ٕٔٓٓأسامة الشاىين )  -ٕٗ
 الديمقراطية " ، مؤتمر الديمقراطية والتربية في الوطن العربي ، الكويت .

: "مفيوم ومبادئ وأىداف التنمية السياسية العربية "، ( ٖٜٛٔ)شيبانى عمر ال -ٕ٘
 .، معيد اإلنماء العربي ، بيروت  ٖ٘مجمة الفكر العربي ، العدد 

( : برنامج األمم ٕٔٔٓ)المنتدى الدولي حول مسارات التحول الديمقراطي -ٕٙ
  .يونيو ٙ-٘،  المتحدة اإلنمائي

الحاجات األردنية " ( :  ٕٕٔٓمادي ) أيمن أحمد العمري ورنا طمعت الص -ٕٚ
،  ، مجمة العموم التربوية والنفسية " ودورىا في تعزيز الممارسات الديمقراطية بين طمبتيا

 ، البحرين . ٖٔالمجمد 

( : " الفعاليات الديمقراطية ومظاىرىا في جامعتي  ٖٕٓٓأيوب الطنبور )  -ٕٛ
تأثيرىا بالمتغيرات الديموغرافية " ، من وجية نظر الطمبة ومدى  النجاح الوطنية وبيرزيت

 رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، فمسطين.

: "الفعاليات الديمقراطية ومظاىرىا في جامعتي  ( ٖٕٓٓ) أيوب فاروق لطفي -ٜٕ
النجاح الوطنية وبيرزيت من وجية نظر الطمبة ومدى تأثيرىا بالمتغيرات الديموغرافية" ، 

 .العميا ، جامعة النجاح الوطنية  دراساترسالة ماجستير ، كمية ال

: "تخطيط جودة التعميم في مصر في ( ٕٚٓٓ)إبراىيم الدسوقي عوض اهلل  -ٖٓ
ضوء التغيرات المحمية والعالمية" ، رسالة ماجستير ، معيد الدراسات التربوية ، جامعة 

 .القاىرة 

طي : "برنامج سموكي مقترح لتنمية السموك الديمقرا( ٕٔٓٓ)ليام فراج إ -ٖٔ
، كمية  والتفاعل االجتماعي لممعمم العربي" ، المؤتمر العممي الثالث لقسم أصول التربية

 .التربية ، جامعة الكويت 

: "درجة استخدام أعضاء ىيئة التدريس في ( ٕٓٔٓ)بثينة زكى احمد الزغبى  -ٕٖ
الديمقراطية من وجية نظر الطمبة" ، رسالة ماجستير ، كمية  تجامعة جدارا لمممارسا

 .األردن  –لتربية ، جامعة جدارا ا



)   التربية بجامعة جنوب الوادي في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية التربوية الديمقراطية لطالب كمية واقع الممارسات
 د : آمال محمد إبراىيم                  د : ننسي أحمد فؤاد                       دراسة ميدانية (

 

ديسمبر                                                     

العدد الثالث والثالثون                                - 210 -7102

   

: "مظاىر الحياة ( ٜٕٓٓ)بسمة رحمن عودة وطالب عبد الكريم كاظم  -ٖٖ
الجامعية من منظور طمبة جامعة القادسية ) كمية اآلداب أنموذجا ( "، مجمة القادسية 

 .، العراق  ٛفي اآلداب والعموم التربوية ، المجمد 

: "قياس األداء الديمقراطي لدى ( ٕٓٔٓ)بشار عبد اهلل السميم ومحمد منيزل  -ٖٗ
،  ٔٗ، العدد  ٕٙطمبة كمية التربية بجامعة اليرموك" ، مجمة جامعة دمشق ، المجمد 

 .جامعة دمشق ، دمشق 

 في: "إسيام النظام التعميمي ( ٕٔٓٓ)حمادة عبد المحسن ومحمد الصاوي  -ٖ٘
 تربية في الوطن العربيإصبلح المسيرة الديمقراطية فى الكويت" ، مؤتمر الديمقراطية وال

 .، كمية التربية ، جامعة الكويت 

: "الممارسات التربوية الديمقراطية في المدرسة ( ٕٓٔٓ)خالد الرميضى  -ٖٙ
 .، كمية التربية ، جامعة دمشق ٗد ، العد ٕٙالكويتية "، مجمة جامعة دمشق ، المجمد 

ميم من وجية : "واقع الممارسات الديمقراطية لمتع( ٖٕٓٓ)رائد حسين الحجار  -ٖٚ
نظر الطمبة بجامعة األقصى بغزة" ، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمعموم التربوية والنفسية ، 

 .، الجامعة اإلسبلمية ، غزة  ٕدد ، الع ٔٔالمجمد 

: "النمط القيادي السائد لدى رئاسة جامعة ( ٕٚٓٓ)رفيق محمود المصري  -ٖٛ
،  ٔ، العدد  ٘ٔسبلمية ، المجمد األقصى كما يراه العاممون فييا "، مجمة الجامعة اإل

 .الجامعة اإلسبلمية ، فمسطين 

: "الجامعات األردنية ( ٕٕٔٓ) العمريرنا طمعت الصمادى وأيمن احمد  -ٜٖ
،  ودورىا في تعزيز الممارسات الديمقراطية بين طمبتيا "، مجمة العموم التربوية والنفسية

 .، العراق  ٔ، العدد ٖٔالمجمد 

: "تصورات طمبة جامعة النجاح الوطنية ( ٕٚٓٓ)ب روال عبد الرحيم حر  -ٓٗ
لمممارسات الديمقراطية لؤلعضاء ىيئة التدريس فييا "، رسالة ماجستير ، كمية الدراسات 

 .لوطنية العميا ، جامعة النجاح ا

 فيكميات المجتمع الحكومية  في:" ديمقراطية التعميم ( ٜٜٗٔ)سالم الداوود  -ٔٗ
 سالة ماجستير ، الجامعة األردنية ، األردن ،.األردن كما يراىا الطمبة "، ر 
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: "الممارسات الديمقراطية لدى أعضاء ىيئة ( ٕٔٔٓ)سميم عودة الزبون  -ٕٗ
التدريس في جامعة جريش األىمية من وجية نظر طمبتيم" ، مجمة دراسات العموم 

 .عممي لمجامعة األردنية ، األردن ، عمادة البحث ال ٕ، العدد ٖٛاألردنية ، المجمد

: "واقع البرلمان المدرسي ودورة فى تربية الديمقراطية ( ٖٕٓٓ)شادية كيبلنى  -ٖٗ
،  ٕ٘ ، العدد ٕلدى طبلب المدارس الثانوية بمحافظة الدقيمية" ، مجمة كمية التربية ، ج

 .كمية التربية ، المنصورة 

،  ٙ٘: "أين ديمقراطية التعميم" ، مجمة اليبلل ، العدد( ٕٓٓٓ)شبل بدران  -ٗٗ
 .بيرزيت ، فمسطينجامعة 

: ( ٕٓٔٓ) عبد اهلل احمد العواممة وجمال فواز العمرى وصالح سبلمة بركات  -٘ٗ
"معيقات التربية الديمقراطية وعبلقتيا ببعض المتغيرات الديموغرافية كما تدركيا عينة من 

 Journal of Environmental Studies, (JES),2010طبلب الجامعات األردنية "،

,P35-57. 

( : " بعض ميام أعضاء ىيئة التدريس وواقع أدائيا  ٜٜٗٔ الشامي ) عبد اهلل -ٙٗ
كما يدركيا الطبلب واألعضاء بجامعة الممك فيصل باألحساء " ، مجمة مركز البحوث 

 ، جامعة قطر ، قطر . ٗٙالعدد  ٖالتربوية ، المجمد 

: "أداء الجامعات في خدمة المجتمع ( ٕٗٓٓ)عبد الناصر محمد رشاد  -ٚٗ
 .، كمية التربية ، جامعة عين شمس باستقبلليا "، رسالة دكتوراه  وعبلقتيا

:" دور الجامعة في تنمية الوعي بثقافة الديمقراطية ( ٕٙٓٓ)عبد الودود مكرم  -ٛٗ
 .يم واالنتماء الوطني ، المنصورة ومسئوليات المواطنة المصرية" ، مركز دراسات الق

مصر" ، مجمة أوراق  يف: "نحو ديمقراطية تفاعمية ( ٕٔٔٓ)عمى الصاوي  -ٜٗ
 . اىرة لمحوار ، العدد الثاني ، مركز مجمس الوزراء لممعمومات ودعم اتخاذ القرار ، الق

: "الديمقراطية التربوية من ديمقراطية المدرسة إلى ( ٖٕٓٓ)عمى وطفة  -ٓ٘
، المجنة الوطنية  ٙٗٔ، العدد  ٕٖالمدرسة" ، مجمة التربية ، مجمد  فيالديمقراطية 

 .تربية والثقافة والعموم ، قطر لمالقطرية 

: "الفعاليات الديمقراطية ومظاىرىا في ( ٕٓٓٓ)عمى وطفة وسعد الشريع  -ٔ٘
العممية لكميات  ، الجمعيات ٖٚجامعة الكويت "، مجمة اتحاد الجامعات العربية ، العدد

 .التربية ، دمشق 
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ة" ، : "ديمقراطية التعميم العالي في الدول العربي( ٜٜٛٔ)عمر محمد خمف  -ٕ٘
 .ة العممية لكميات التربية ، دمشق،الجمعي ٕٔمجمة اتحاد الجامعات العربية ، العدد 

في اكتساب : "فاعمية برنامج تعميمي مقترح ( ٕٛٓٓ)ماىر مفمح الزيادات  -ٖ٘
لممفاىيم الديمقراطية في مبحث التربية الوطنية والمدنية  طمبة الصف العاشر األساسي

دد ، الع ٙٔإلسبلمية لمعموم التربوية واإلسبلمية ، المجمد األردن" ، مجمة الجامعة ا في
 .، الجامعة اإلسبلمية ، غزة  ٕ

: "الممارسات الديمقراطية لدى طمبة كمية التربية ( ٕٗٔٓ)مجد مجدي فياض  -ٗ٘
في الجامعات بمحافظة غزة وعبلقتيا بميارات الحوار" ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، 

 .غزة  –جامعة األزىر 

الجامعات  في:" تصورات أعضاء ىيئة التدريس ( ٕٔٔٓ)محمد خطابية  -٘٘
األردنية لدرجة حريتيم األكاديمية وعبلقتيا بانجازىم البحثي" ، مجمة جامعة دمشق ، 

 ، جامعة دمشق ، دمشق  ٔ، العد  ٕٚالمجمد 

: "واقع الممارسات الديمقراطية كأسموب ( ٜٕٓٓ)محمد فالح محمد خطايبة  -ٙ٘
في االستقبللية الذاتية لدى طمبة كميات العموم التربوية في الجامعات األردنية  حياة وأثرة

 .اسات العميا ، الجامعة األردنية الرسمية" ، رسالة دكتوراه ، كمية الدر 

الجامعات العربية" ، مؤتمر  في: "الحرية األكاديمية ( ٕٔٓٓ)محمود قمبر  -ٚ٘
 الث بقسم أصول التربية ، الكويت تمر الثالديمقراطية والتربية فى الوطن العربي ، المؤ 

: "مشكبلت طمبة الجامعة في مصر وأساليبيم في ( ٖٜٜٔ)محمود يوسف  -ٛ٘
، الجامعة األردنية ،  ٜٗ، عدد ٛمواجيتيا" ، مجمة دراسات لمعموم التربوية ، مجمد 

 .األردن 

: "تصورات طمبة المعاىد العميا لممارسة ديمقراطية ( ٜٜٛٔ)منصور الجابر  -ٜ٘
 .، جامعة اليرموك ، األردن  لتعميم فى ليبيا" ، رسالة ماجستيرا

: "تصورات طمبة جامعة اليرموك نحو الممارسة ( ٕٓٓٓ)وفاء طو السوالمة  -ٓٙ
 .، جامعة اليرموك ، األردن  الديمقراطية ألعضاء ىيئة التدريس فييا" ، رسالة ماجستير
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مقراطية لدى الطمبة : "درجة ممارسة القيم الدي( ٕٕٔٓ)وليد مفمح الجراح  -ٔٙ
وأعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية وسبل تفعيل ممارستيا" ، رسالة 

 .، كمية التربية ، جامعة اليرموك دكتوراه 

 فيمصر وأساليبيم  في" مشكبلت طمبة الجامعة  :( ٖٜٜٔ)يوسف محمود  -ٕٙ
، الجامعة األردنية ،  ٜٗد ، العد ٛمواجيتيا" ، مجمة دراسات لمعموم التربوية ، مجمد 

 .األردن 
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