
ـــــــــــ املجلة العربية لعلم الاجتماع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  3029 يناير( 32عدد )ـــــ

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ71ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 وممارساتها بني طالب اجلامعة الدميقراطيةقيم 
 دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة القاهرة

 ()ناهد أمحد سيف 

 الملخص

لتتتتدب اتتتت    املمارستتتتاد الدط ةاايتتتتا ال   يتتتتاالدراستتتتا اةاليتتتتا ر تتتتد ال تتتتي     استتتتت د  
ختتت ل ال م يتتتا ا متتت  التتت  ل الت تتتة  ع ي تتت لدراستتتا(   تتتر املمارستتتادعينتتتا اجام تتتا ال تتتاهة  )

   تر الت . األنشتةا املمارستا خاختحمل ا تيا ايتام  كذلر م  خت ل ال  اليتاد   الت  يميا،   
 ال دالتا  املاتا ا ، ، ىف جمتاتد رةةتا الت  تن عت  التةأ قتي  الدط ةاايتا خا تا   كس ث ا ا   

 جتمتاع اعتمتدد ال ارةتا ع تن متن س املات  ات لتح يت  هتذا افتد    . املشتاركا ،ملاتوللياا  
ب عينتا متت  ات   جام تتا ال تاهة   بالتحدةتتد مت  أربتتة ك يتاد عم يتتا ، ريت  ل ستتحبال ينتا

اتقتصتتتتاخ  ال  تتتتل  الاياستتتتيا(   لتتتتر بةةة تتتتا  –اآلخا   –افندستتتتا  –ال  تتتتل  ) هتتتت  نظةةتتتتا  
بنتتتال ع يتتتد اعتمتتتتدد ( م تتتةخ ،   854 ي  تتتا    يتتتا    )،    تتتحمل قتتتلا  ال ينتتتا التتت  ل حعمدةتتتا

ا ىف ضتتتلل راتتتتا  املتلستتتتةاد، أةض تتتت   ستتت ل  التح يتتتتحمل الكمتتتت  ا رصتتتا  ،الدراستتتا ع تتتتن أ
قتتتتد انة  تتتت  .   ،  اتحنتتتتةا  امل يتتتتار ت تتتتار ختلتتتتا ال تتتتة ت بتتتت  املتلستتتتةادتخ 2اخت تتتتار كتتتتا  

" شتكيحمل ال نيتا"،  م للتا "بلرخةتل"  الدراسا  م   لجد نظة  ة تمد ع ن رؤب "جيتدن"" رتلل
 ا الت  ةنتتس  تا الةت   اارستاث  ظيت   ظ تة     لر ىف حما لا ل    الةةة"افابيتلس"،   

  تاتتتتت ارستتتتتا اةتتتتة  الةر تتتتتا ل ةتتتت  ،   ريتتتت" اللاقتتتتتة  تتشتتتتكحمل ال نيتتتتتا ايام يتتتتا متتتتت  ختتتت ل املم
  كتتتتتس قتتتتتي    اتتتتتتلعب أكتتتتتمل قتتتتتدر متتتتت  املمارستتتتتاد التتتتت بالدةناميتتتتتا  التحتتتتتلل املاتتتتتتمةة ،   

تجاباث  متتت  ختتت ل متتتا اتتتةت استتتشتتتكحمل اارستتتاد الةتتت      صتتتلراث    ، كمتتتا  تالدط ةاايتتتا
املمارسا ال ةخةا با اللسيا ب  ال نيا ايام يا   الذ  ة د مبةا  أا   ع يد "بلرخةل" "افابيتلس" 

قتتد أر تتةد الدراستتا  جتتلخ ا تتاس  متتاب متلستتا متت  ق تتحمل املشتتارك  حنتتل ل ةتت   ال تتاع  .   
مث  تن  ال نيتا أ  ايام تا ىف مت   ةتد ا  تا ب تي  الدط ةاايتا.   الد ر الذ      د ايام ا ىف  " 

                                         
( ) الاجتماع بكلية آلاداب، جامعة القاهرة. علممدرس 
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، أ   تتل ةس بشتكحمل م يتتد متت    ل  يتتا  باملمارستاد الدط ةاايتتاهتذس اةالتتا ت  تتل ة ا اتار التتداع
ا ضا ا    ايلانب التنظيميا قيلخ متمة ا  ىف نصلص ال  حا بلاب    خ ل ما   ةضد م  ك

د ايام يتا بالشتتكحمل املةجتتل. كمتتا املمارستتاحتلل خ   ال يتتا  باألنشتتةا    املاخةتتا التت ا خارةتا     
املمارستاد ايام يتا ،  املاتولليا ىف ن  الدراسا أةض تا رضتلر قتي  اةةةتا،  ال دالتا  املاتا ا بي

اتتلب أ ضتحمل الد ة ل ل لل    م   م"ةد م  التدعي   الت "ة"   لكن ا ظاجا بشكحمل جيد،   
لكنتتد لتت كس ماتتتلب م  تتلل    اد ايام يتتا. بينمتتا   تت  قيمتا املشتتاركا ىف املمارستتل ممارستا

، كمتا   كتس قتةال  النتتا س ا ا تا ب يمتا اةةةتا  ال دالتا  املاتولليامنخ ض م ارنا بتج ياد 
.  متتت  اي تتت  أ  بتتت  التصتتتلر  املمارستتتا متتت  ق تتتحمل الةتتت   املشتتتاركا رتتتد ض  نتتتاقض رتتتاهة 
د التت  حتتلل خ   قتتاالتنظيميتتا ايام يتتا   تتد متت  أبتتة  امل ل ال  حتتا الة بيتتا  ال يتتلخ ا خارةتتا   

  ل   اليتتتاد  األنشتتتةا ال  ميتتتا  الة ا يتتتا  اتجتماعيتتتا  الاياستتتيا مشتتتاركت اارستتتا الةتتت     
 لر املشك ا     ضة آلياد مللاج ا هذس ضة ر  . اا ةدعلنا لإلشار    خاخحمل ال يوا ايام يا

 .ل مشاركا م  أجحمل بيوا جام يا  ل ة ل ة   مناخ  ماب
  :الكلمات الدالة

 .المشاركة –المسؤولية  –العدالة والمساواة  –الحرية  –الديمقراطية 
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Values and Practices of Democracy among University 

Students 

 

Abstract 

The current study aimed at observing the real democratic 

values and practices of Cairo University students (sample of 

the study). These practices have been identified through the 

educational process, as well as through events and activities 

within the university. They reflect the culture and values of 

democracy, especially in the areas of freedom of expression, 

justice, equality, responsibility and participation. To achieve 

this objective, the researcher relied on the social survey 

approach, applied intentionally to a sample of Cairo University 

students from four applied and theoretical faculties (Science, 

Engineering, Arts, Economics and Political Science).The 

sample, which was actually analyzed, consisted of (458) 

respondents. Accordingly, the study relied on the quantitative 

statistical analysis, the calculation of averages, and the Ka 2 

test to investigate the significance of differences between 

averages and the standard deviation. The study began from a 

theoretical perspective based on Giddens' views on "structure 

formation" and Bourdieu's notion "Habitos", in an attempt to 

understand the way in which students create their practices so 

that they appear in reality. The university structure is thus 

shaped by the free and widespread practice of students, 

characterized by continuous dynamism and transformation, and 

embraces the greatest number of practices that reflect the 

values of democracy. Students' practices, perceptions, and 

responses are also molded by what " Bourdieu " called 

"Habitos", which serves as a bridge between the university 

structure and the individual practice of active students. The 

study showed an average positive attitude of the participants 

towards the role of the university in providing its students with 

democratic values. Therefore, the structure or the university in 
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this case does not provide the framework to support democratic 

practices, or provide it in a restricted manner through the 

imposed constraints consisting in the provisions of the 

regulation as well as the organizational, administrative and 

physical aspects that prevent the conduct of the university 

activities and practices as desired. The study also showed the 

presence of the values of freedom, justice, equality, and 

responsibility in university practices in a good manner, but they 

need to be further strengthened, supported and pushed to reach 

a better level of practice. However, the value of participation in 

university practices reflected an acceptable but low level 

compared to the manifestations of freedom, justice and 

responsibility. Reading the results of the participation value 

also reflects an apparent contradiction between perception and 

practice of the students. It is clear that the student list and the 

administrative and organizational regulations of the university 

are among the main obstacles that prevent students from 

practicing and participating in events and scientific, cultural, 

social and political activities within the university. This leads 

us to point out the need to develop mechanisms to address this 

problem for a university that provides students with a positive 

atmosphere for participation. 

Key words: 

Democracy - Freedom - Justice and Equality - Responsibility - 

Participation. 
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 :مدخل لمشكلة الدراسة-1
ملتتتا   لتتر نظتتةا  دد أمهيت تتا ىف ال تتل  الةاهنتتا     "اةتتت التت متت  امللضتتلعاد  الدط ةاايتتا  تتد 

متت  حتتلل خطتتلقةاان  بتتا  األرتتداض املت ر تتا  التحتتلتد املتاتتتارعا  املصتتة شتت دس امتمتتة 
 الةغ تتا ىف  التتلع بتت" ح رالتتا متت     2122ةنتتاةة  25ا خا تتا ع تتب ثتتلر  غا الةلرةتت اد الصتت 
قتتتتتي   هتتتت  املشتتتتاركا  املاتتتتا ا     التتتتةأ  اتتتتم  بتتتتالت  ن عتتتت   التتتت م"ةتتتتد متتتت  املاتتتتارا اةةةتتتتا   

   الةتلراد الت   .بأب اخهتا املخت  تا ل دط ةاايتااارساد متةحمل ىف جمملع تا مكلنتاد أساستيا   
 الاياستيا من تتا،   اتجتماعيتاخا تتا غتتناد أساستيا ب أبنيتا امتمتة    عة  تا التتارةأ أرتدث  

 ةستتتتتتيأ األستتتتتتس  تتتتتتد  تحتتتتتت  ال تتتتتتا  ملمارستتتتتتا اةةةتتتتتتاد  حةةتتتتتتة ال  تتتتتتلل  ستتتتتتياخ  ال تتتتتتانل     
 عتت ل متتة األختتذ ىف اتعت تتار أ  التحتتلل التتدط ةاا  ت ةتح تت   ت متت  ختت ل ا .الدط ةاايتتا

  حتتتل  اةةةتتتاد     تتتحمل الت دخةتتتا     تتتد عتتت  التحيتتت" متتت  قيمتتتا الد لتتتا املدنيتتتا  م ساتتتاثا التتت
 ىف ضتلل هتذس  .األخ قيتا   اتجتماعياب سيات م  الش لر باملاولليا  التميي"  ال ماا ا    

متةتتحمل    مبتتا حم تتد متت  قتتي  املاتتا ا   ال تتدل  التاتتام ، تبتتد متت   جتتلخ ث ا تتا )مدنيتتا( ،ال  قتتا
 تتتةاخ  ةنتجليفتتتا ب   تتتاع ث  اليلميتتتا  ب  اتتتار ال تتت  جتتت"ل متتت  الة ا تتتا ال امتتتا التتت   م  تتتا األ

 تتتن ا ع أسيا تت(.    021:  2111 ، امل ساتتاد التت  ةشتتغ ل   ي تتا أخ ار ا حمتتدخ )كارل ت تت"
 تن ث ا تا  قتي  التلع  باةةةتا  الدط ةاايتا ةتة تب اللبيتا ع  لر  تن   رتداض أ   غتن ب ب ت 

كةتة  اع يتا ب  رتداض هتذا م  أه  امل سااد األ ايام ا  األسة كحمل م    الدط ةاايا.    د
 هتت  ممارستا الدط ةاايتتا  .اتجتماعيتتاال تتي   غيتناد جذرةتتا ىف جمتتال الة ا تا   ح يتت  التلع    

م تاهي  ارتلا  التذاد  استتخدا ريت  ةتتدر  التنعل ع تن  ،عم يا ةت   كلةن تا منتذ الة للتا
ال م يتا  تت  ىف  اتار ال ا  تا ة ي تا املدرستا هتذس    األ ةاخ ع ن قد  املاا ا     النظة   ، اآلخة

( كم ساا أساستيا مت  م ساتاد الت  تي  42: 2991،مث  لسأ ىف ايام ا )عمار  رمضا 
لتتتدب  الدط ةاايتتتاىف: الت تتتة  ع تتتن  قتتتي   ل دراستتتا الة ياتتت افتتتد   متتت  هنتتتا متحتتتلر  .ال تتتاي

متتتارس متت   التت ال   يتتا  االدط ةاايتت(،  ر تتد املمارستتاد عينتتا الدراستتااتت   جام تتا ال اهة )
 خ ل ال م يا الت  يميا  كذلر األنشةا املمارسا ىف اةيا  ايام يا.
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الت  تتتتتتي     ،(2992)بنجتتتتتتام  بتتتتتتاربة، املتتتتتتديمبتتتتتتا ة تتتتتتة  بتتتتتتالت  ي   اتهتمتتتتتتا قتتتتتتد نشتتتتتتأ   
بتةتتلةة ال تتتدراد الن دةتتتا هتتتل نتتتلل متت  الت  تتتي  ةاتتتم  (   2999 ،التتدطلقةاان ) طتتتن جتمتتا 

محتتتتاس ل ن تتتتاق رتتتتلل ال ضتتتتاةا ع تتتتن أ كتتتتار  ت  تتتتا    اتن تتتتتا لعيتتتتاد متتتت   نتتتتتا  نل ةتتتت     
 ،كمتا ةةمتن     " ةتتد الةت   بالة ا تا املدنيتتا.(121:  2121، خن  تتن ،خراةت" األخ قيتا )

ع ن   ىن قي  أخ قيا   ع ن التلا حمل مة اآلخةة    مب تضاها ةتحللل     أ ةاخ   ب قدر  ال 
ع تتتتن    .(5: 2012 متتتتابي  )أمحتتتتد  اةتتتتد، اجتمتتتتاعي    ل حيتتتتا  املدنيتتتتا   تتتتحمل متتتتن    تتتتاع

ا ىف ع تتد رؤستتال جام تتاد اللتةتتاد املتحتتد  متت متة   ،ال امليتتا ال تتايماتتتلب م ساتتاد الت  تتي  
" ال تتتتتتتتتتاينتتتتتتتتتتتس عنتتتتتتتتتتد " عتتتتتتتتتت   الةؤستتتتتتتتتتال رتتتتتتتتتتلل املاتتتتتتتتتتولليا املدنيتتتتتتتتتتا ل ت  تتتتتتتتتتي  2999ال تتتتتتتتتتا  

(1999،Aspen Institute)،   اتتا  تتدر عنتتد  عتتت    ةن ىف 2115ا ىف ال تتا  ع  تتد متتت متة
قتتد رضتتة هتتذا املتتت متة "   ال تتاياملاتتولليا اتجتماعيتتا ل ت  تتي  " تتاللار" رتتلل "األخ ار املدنيتتا   

 .ال دةد م  رؤسال ايام اد م  مناا   ت  ا م  ال تا  مت  بيتن   أرب تا مت  ال  تدا  ال ةبيتا
لميتتتا املصتتتةةا ةةتتتة  ن اتتتد هتتتل هتتتحمل طكتتت    تتتف اللضتتتة ىف ايام تتتاد اةك التتتذ التاتتتاؤل   

متت  هنتتا متة تت  أمهيتتتا  ،األستتا ذ  ضتت  الكتتتحمل األكتتمل متت  الةتت      التت ايام تتاد  باعت ارهتتا
  تتتتر  ،الدراستتتتا اةاليتتتتا ىف ر تتتتد ب تتتتض جلانتتتتب اةيتتتتا  ايام يتتتتا ل ةالتتتتب ىف جام تتتتا ال تتتتاهة 

ض  اتاه  ىف  ثتةال التلامت  مث  تن  هتذس الدراستا    الدط ةاايتاقي    كس ث ا ا    ال ايلانب 
 تاج تتا شتت ابنا ىف اللقتت   التت قتتي  الدط ةاايتتا ب ضتتاةا ث ا تتا    الة تتابل  تت  اتجتمتتال  ال حةتت 
 .الةاه 

ةة كتتتت" ع ي تتتتتا التحتتتتتلل  التتتتت قتتتتتي  الدط ةاايتتتتا ا ستتتت    تتتتتن  نشتتتتة    متتتتتي  ث ا تتتتا   ملتتتتت    تتتتا  
ا   تد ايام تا كم سات.   ماتولليا ىف ن تس اللقت   تد ضتة ر     ،الدط ةاا  ىف املةر ا الةاهنا

الشتتتت ا  ع تتتتن ال تتتتي  الدط ةاايتتتتا  ا لتنشتتتتواا ايتتتت"  بتتتتار   متتتت  م ساتتتتاد التنشتتتتوا الاياستتتتيا  اتتتتار  
الدط ةاايتا خاختحمل ايام تا. مبتا  تضتمند هتذس   كاا   ا مل  ال م يا   تدرة    ع تن املمارستا  

ع ن التصلة  ،   املشاركا ىف األنشةا  الة بيا املخت  ا   ،الةأ ال م يا م  رةةا الت  ن ع  
 ك متتا أ تت ح  ايام تتا أكةتتة  ،غنهتتا الكةتتن   ،املةال تتا بتتاة لت   ،اارستتا الن تتد،   ال تتةاراد
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، ل مجتمتتة ك تتد التتدط ةاا خط ةاايتا ىف بنيت تتا الداخ يتتا  كتل  أقتتدر ع تتن املاتتامها ىف التةتلر 
. متتتا ةتتتة  ا  تتتا متتت  اارستتتادال تتتي  الدط ةاايتتتا   قتتتدر  ع تتتن  كاتتتا  ا  تتتا الة ا تتتا   أكةتتتة   
 :التتاي الة يات ع ن  لر  تحدخ مشك ا الدراسا الةاهنتا ىف ا جابتا ع تن التاتاؤل   أسياا    

متتتدب  أ       ؟)عينتتتا الدراستتتا( اتتت   جام تتتا ال تتتاهة  اكتاتتت  ا التتت  الدط ةاايتتتامتتتا ال تتتي  
ال دالتتتا املاتتتولليا      التتتةأ   كتتتس رةةتتتا الت  تتتن عتتت   تج تتتن هتتتذس ال تتتي  ىف شتتتكحمل اارستتتاد 

الاتيات التداع     ارام  مث   كس   اليا ايام ا ىف    ،شاركا ىف اةيا  ايام يااملاملاا ا      
ةت تتةل متت  هتتذا التاتتاؤل األنشتتةا الة بيتتا؟   يتتا الت  يميتتا   فتتذس املمارستتاد متت  ختت ل ال م 
 :التايك  رصةها ع ن النحل جمملعا م  التااؤتد ال ةعيا ط

 ا ال اهة  )عينا الدراسا(؟ما ا ة ىن م  ل  الدط ةاايا لدب ا   جام  -2
 ؟ايام  ةارحمل املخت  ا لت  يم   كتا  ا الة   ىف املا  ال ما أه  ال ي  الدط ةاايا  -2
 ؟ايام  الدط ةاايا خاخحمل اةة   هحمل  تي  ايام ا الايات الداع  ل ممارساد -1
الاتتتتتنا الك يتتتتا   النتتتتلل    بتتتتتاخت  الةتتتت   هتتتتحمل  ت تتتتف املمارستتتتاد الدط ةاايتتتتتا لتتتتدب  -8

 ؟اسياالدر 
 :مفاهيم الدراسة -2
 :: قيم الديمقراطية2-1

التخصصتتتاد مهيتتا مبكتتا  ىف عدةتتتد متت  ال  تتل    ة تتد م  تتل  ال تتي  متتت  امل تتاهي   اد األ
 خيت ف ال ارة  اتجتماعي  ب   ةة    ل  ي ،  ن رظ  لر م  خ ل الة ي ا  ،ا ناانيا

د ع متتال اتجتمتال ربةتتلا بتت  ال تتي  الةر تا ل مناقشتتاد النظةةتتا لت ةةتتف ال تي    صتتني  ا.  نجتت
 امل اةن، أ  اتهتماماد  الت ضي د، أ  الا ل  املةغل   يد، أ  ات اهاد  غنها.    ىن 

 Cambridge)  طت ك ا ا ناا ،   تتحك  ىف ست لكد ال  ا ناانياال ي  جمملعا امل اخئ 
international dictionary of English , 1997 : 1605).  تة  بأيفتا كمتا   

 .متكتت  ال تةخ مت  اةكتت  ع تن كتتحمل متا هتل  تت  أ  م ت  ىف اةيتتا  الت امل تتاةن    امل تاخئجمملعتا 
قتتةاراد  ت تتاس اناتتجاما    ةتتن  التت  هتتن أةضتتا امل تتاخئ ا   يتتا  ايماليتتا  امل ت تتداد  امل تتاةن 
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 .(Rowntre , 1981 : 339) عند تذ   تة  بأيفتا املةتحمل اتجتماعيتا ال  يتا   ، أ  تال ال تةخ
"ملج اد عاما ل ا ل   ة  ا ظاجاد األ ةاخ   تشكحمل عتمل امل تاي  اآلرال ال ي   جةا يا   د  

 ات اهتتتتتتاد  التصتتتتتتلراد،   اتتتتتتتتمد متتتتتت  ث ا تتتتتتتا امتمتتتتتتة  كمتتتتتتا  تتتتتتتن كس ب ستتتتتت ل  األ تتتتتتتةاخ 
 .( 20: 2121 ، اارست  " )أمحد   اةد

رك  الش ب ن اد بن اد أ  قد      تشن ىف  ختتثا اتشت اقيا     الدط ةااياأما 
.ريتتت   شتتتن    املشتتتاركا  اتنت الركتتت  األغ  يتتتا ب تتتد عم يتتتا اتنتختتتا   التصتتتلة   ال تتتة  

 .(133: 2994،) شتتتتتارللد  يتتتتت  ا ا هتتتتتااملتتتتتتأثةة  بتتتتتال ةاراد ىف عم يتتتتتا   تتتتتةاخلألال  التتتتتا 
ناتتتانيا  اترتكتتتتا       ة كتتت" الدط ةاايتتتا ع تتتن ال تتتتانل   اةتتت   اةةةتتتا  ال دالتتتتا  الكةامتتتا ا 

م تتاخئ ر تتلت ا ناتتا    رستتال املاتتا ا  اة ي يتتا بتت  األجنتتاس ب اة تتلت  اللاج تتاد.  متت  
أهتتتت  أستتتتس الدط ةاايتتتتا اتلتتتتت"ا  باملاتتتت  ليا  ارتتتتلا  النظتتتتا    تتتتةجي  ك تتتتا امل ة تتتتا ع تتتتن ال تتتتل  

 . ال نف
انةت ت املمارستا   باد م  ال يا  ار  اط م  ل  الدط ةاايتا بشتكحمل جتدي   تارخي  منتذ

بنستتتت اماد م كتتتتة   ك تتتتتا  الغتتتتة  ب ع تتتد اليلنتتتتاني   يمتتتتا ع تتتتة  "بدط ةاايتتتتا أثينتتتتا" متتتتة را  
أمةال"جل  لل "  "جتا  جتا  ر ستل"  " تللتن" غنه .  منتذ ا خهتار ال يملاليتا الاياستيا ب 

را  أساستيا  مةتحمل  لتر مصتد ،رك"د ع ن اةةةتا ال ةخةتا( ال أ ر با ب ال ة  الةام  عشة )  ر 
ختتد  التتتتارةأ أشتتتكال   قتتد أ تتتذ عتتمل التتتدط ةاا غن أ  اةكتتت  لتةتتلر م  تتتل  الدط ةاايتتا.

أ  الةجتتال  رتتده  خ    األراضتت امتم تتاد ال دطتتا كتتا  الشتت ب ةضتت  متت      تت  .متنلعتتا
غتن أيفتا ىف  ،ىف ب ض امتم تاد  نحصتة الدط ةاايتا ىف ختتثتا الاياستيا  حاتب   .الناال

ة تتتلغ أغ تتتب املتحتتتدث  عتتت  ة امتتتاتد ىف اةيتتتا  ال شتتتةةا.   تم تتتاد أختتتةب متتتتتد ىف أ ستتتجم
 ،املةغتتل  لتتدة   هتتل متتا طكتت   اتتميتد بالدط ةاايتتا ال يملاليتتا الاياستت الدط ةاايتتا أ  النظتتا  

مةتتحمل رةةتتاد اتعت تتاخ  ،املدنيتتادرا  استت ا متت  اةةةتتاد الاياستتيا    تتتي  ل متتلاان  قتت التت   تتر 
ا   مكتتتتا   تتتتل    اللشتتتتي  ل منا تتتتب الاياستتتتي اتنتختتتتا رةةتتتتا    ،التنظتتتتي الت  تتتتن      التتتتةأ   
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ظي    ل  الدط ةاايا اة ي يا    . لر ع ن قد  املاا ا  ب  مجية امللاان اللرا ف ال اما   
 .( 10-15:  2113 ،الايدمصة ن املاا ا  )اةةةا   ع ن 
 الاياست ل م كتة ا        .الا ةا الش  يا ا  ن  م  ل  الدط ةاايا ةشن    م  ل   اع    

 اند  يد ال ل   الذ ةشن املصة      اللضة "Antony Arblaster"أنتلىن أرب سل 
  تتتةغ  التت  اتستتت داخةا ريتت  أ  اةكلمتتا الدط ةاايتتا متناقضتتتا متتة   تتر ،الاتت ةا لأل تتةاخ  

اللا أ لور الذة  ط كل  كد ما   الدط ةاايا    . قةاراثا ع ن الناس    ن ذها خ   ملا  ت  
م  مث  ن  الدط ةاايا اليلنانيا  ةك" ع ن املشاركا ال   يا ل ملاان     ،ا فاطة ل  مصدر  ال ل    

   تضتتتتن   تتتت  ،التمةيتتتتحملةاايتتتتا اةدةةتتتتا ع تتتتن املشتتتتاركا   بينمتتتتا  ةكتتتت" الدط  ،ىف رتتتتحمل ركلمتتتتاث 
 لتدب "خاهتحمل   .(Srinivasan, 2013 : 108)  تلةض الات ةا نانتب املمارستا امل اشتة  فتا 

Dahl  تتتتل  ركتتتت  األغ  يتتتتا ر تتتتلت    ،ع تتتتن األرتتتت"ا  املتنا اتتتتا التتتتدط ةاا " ةة كتتتت" الناتتتت 
أ  ال كتتتة  ايلهةةتتتا ع تتن  Beethamبيةتتتا  ""ة كتتد   . (( Sills,L.1968: 112األق يتتاد 
ا لتدب ال تةار، كمتا  تكتل  الدط ةاايت ا ا هيمنتد ع ن عم يا رك  الش ب    ه ل دط ةاايا 

 .(Knutsen, 2010 : 111)امل ساتاد    ،اةةةاد   ،"بيةا " م  مص ل ا م  اة لت
: هتت " ىف ستت  ا م تتاةن  Zweifel  ة تتحمل ل تنظيمتتاد لتتدب " التتدط ةاا  لاألخا تمةتتحمل م تتاةن   

اةةةتتا    ،املةاق تتا   ،  مكانيتا  ا لغتتال ،متتن  الاتت ب   مكانيتا ،الشتت ا يا   ،املشتتاركا   ،التلريتف
 . (( Dingwerth, 2014 : 1127ال تةار   ا تا ا جلانتب  م ساتيا  ىف عم يتا  هتن ك  ت  
ستتتت ةا اة تتتتلت املدنيتتتتا  الاياستتتتيا    :هتتتت " ثتتتت ض أب تتتتاخ ل دط ةاايتتتتا Kneuer تتتتدخ "نتتتتلةة   

ايتتتا  الدط ةا امل تتتاخئ ةتكتتتل  متتت   ا جةا تتت ال  تتتد    ،الةقتتتاب   الدستتتتلر طةتتتحمل ال  تتتد    ،ال تتتانل 
ةشتتن    متتدب   اليتتا  ب تتد املخةجتتاد    ،ماتتتلب  تتنة ال تتةارد   املة  ةتتا مباتتتلب املتتدخ 

نِظتتتةكمتتتا ةشتتتن . (Kneuer, 2010: 669) اةكتتتلم األخال 
 
 تتتمل يحمل " الاياستتت  امل

" املشتتتتتتتتتتت ة ب ةضتتتتتتتتتتيتد عتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتدا  اةضتتتتتتتتتتاراد أ  Samuelp.Huntingtonهنتنجتتتتتتتتتتتل  
 م يتا  تضتم  جمملعتا الأ  هتذس جتلهة الدط ةاايتا    هت امل تلرا اةة    ال اخلتا  اتنتخاباد
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ةت  مبلج  ا التحلل م  النظ  الا ةلةا أ  الشملليا حنل  دعي   ال ا جةالاد م  ال لاعد   
 (.Huntington , 1991: 15) الدط ةاا النظا  
أل تن "أليكاتيس خ  لك يتحمل . الاياست ستتخدا  م  تل  الدط ةاايتا بتامل ىن ابالت"ام  متة   

Alexis de Tocqueville م  مث   . ل دط ةاايا األمةةكيا اتجتماع ل ع ن ايانب " الضل
الدط ةاايتا  أ اتالةشتن عتاخ  هتذا املصتة      .   بدأ اةدة  ع  "الدط ةاايا اتجتماعيتا"

خا تا  تد   أعةاال م يتا مت  خت ل عتاخاد امتمتة   ةت  الت  ن ع  هذس .   لتشمحمل امتمة  ا د
الت امتتتتحمل متتتتتة كتتتتتحمل  ناتتتتتا      رتتتتتد ،ا  ىف الت تتتتتدةة"" "املاتتتتتا  Bryceبةاةتتتتر متتتتا أا تتتتت  ع يتتتتتد "

حدةتدها بأيفتتا ر    اتجتماعيتتا طكت متتا هنتا  تن  الدط ةاايتا   . بالتاتا   ارلامتد   بالتاتا  
 لأل ضتتتال املتناقضتتتا،ل حيتتتا  املتميتتت"  بالتاتتتلةا ال امتتتا  أستتت ل   تتتد  التتت أخ قياثتتتا ايماعتتتا   

شت كا  ةت   يد   "ة"" muligroup societyأةضا  شن    "جمتمة مت دخ امملعاد   
الدط ةاايتتتتتتتتا الاياستتتتتتتتيا  استتتتتتتت ا النةتتتتتتتتات    تتتتتتتتد جتتتتتتتت"ل متتتتتتتت  التتتتتتتت التتتتتتتتدط ةااياد املت تتتتتتتتدخ  أ  

((Srinivasan , op.cit : 113.   ة تىن اارستا  سياست      الدط ةاايتا ليات    تا م  تل
مضام    ىن أةضالكن ا  .   اةكا  تختيارميكاني"     ،أخا  ل تحك  ،شكحمل ل حكلما ،ال ل 

ا قيما اجتماعيتا لدط ةاايا أةض   ا. ا أثن  ا   عم   أخ قيا أكةة أمهيا   ر ريا   أخةب اجتماعيا   
اةصتلل ع تن ال تةص املتاتا ةا    انتشتاراملاتا ا  اتجتماعيتا    منا ل مجتمة  تلا ة  يتد قيمتا  

لتنميتتتا املتتتلاان   ي يتتتا متتتحمل قيمتتتا ر  أخ قتتت أةضتتتا الدط ةاايتتتا م تتتدأ  . م ساتتتاد خط ةاايتتتا
 .  (Abbas & Kumar , 2012 : 396)  ا يا      كةةا  أخ قيا   
ةا ن نظتا  ركت  متا  ال بنال ع يد رك"د امل ارباد ع ن الظة   اةيا يا   الاياسيا   

 ،ال دالتتتا فتتتت    ،أمتتتتن     ،رتتتتةةت   ال ةخةتتتا   ،: هتتتتحمل ة تتت"  هتتتتذا النظتتتا  رختتتتال النتتتاس     "ة"هتتتا
عند تذ ن تتمل  ،لن"اعتاث  الات م اةحمل    ، املشا راد ال اما م    ،بين  املاا ا  اتجتماعيا   

:  2121د ) شتارل"  ي  تن، هذا النظا   خط ةاايا  بصة   النظة عما  ىف خستلرس م  ع ارا
اا ا    كحمل ما امل   ،ا ناانيااة لت ال ي  املتمةك"  رلل الكةاما     (    الدط ةاايا حل 21

 امتم تتتاد الدط ةاايتتتا ت  تتتدخحمل ىف  ،كتتتحمل متتت  ع يتتتد  اجتتتب ال يتتتا  بتتتذلرة تتت"    تتتر ال تتتي    



ـــــــــــ املجلة العربية لعلم الاجتماع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  3029 يناير( 32عدد )ـــــ

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ01ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

ل تأكيد   األ ضحملل دط ةاايا ة د الةةة ا  ال امل كما أ  اتنتشار   ،رة   مة ب ض ا ال  ض
     تن  امل تىن الضتي  ل دط ةاايتا (. (Parekh ,2008 :259ست ةار  ات ال امل ع ن الا   

ة تتىن مشتتتاركا مجيتتتة املتتتلاان  املتتت ه   ع تتتن قتتتد   التتتذ كتتت  ةشتتن    شتتتكحمل متتت  أشتتتكال اة
متكتت  املتتتلاان  متت  املمارستتا اةتتتة   التت الاياستتتيا  الة ا يتتا  األ ضتتال اتجتماعيتتا   . املاتتا ا 

 ياتتتتخد   املتاتتتا ةا    تتتىن أ  هتتتذا امتمتتتة  لجتتتد بتتتد خط ةاايتتتا ر ي يتتتا. أمتتتا امل تتتىن األ ستتتة 
ا  نتتتظ   يتتد كينلنتتا متت  ا مةك  تتم  تتل  الدط ةاايتتا م  لم تت متت  مث  تتن لل تتف ث ا تتا جمتمتتة متتا.   
طكت  أ     تتحمل ىف ا ناتتا  قتتي  ال دالتتا،  رةةتتا  التت اةتتة    امل تتاخئاملمارستاد،  ال  قتتاد، 

الت كن،  قي  الن د  اةلار،  ارلا  اآلخة،  ق لل م دأ املاا ا ،  اةةةا  املشاركا.  م  هنتا 
اةيتا   منار  لر لتشمحمل مجية    ،ا   ربا الدط ةاايا بالاياساكةن م  امل كةة  بتج  ناخ 

م    .  لكن ا أةضا ث ا ا جمتمة ، الدط ةاايا ليا  جمةخ نظاما سياسيا ،اتجتماعيا األخةب
اةة تتتتتا ل حيتتتتتا  متتتتتتتن  لكتتتتتحمل  تتتتتةخ املشتتتتتاركا ب اةيتتتتتتا   الدط ةاايتتتتتا مب ناهتتتتتا ال تتتتتتا    تتتتتىن مث  تتتتتن 

 . (58:  2994 ،ع"ة" جمد أ  كا   ال ةص)اتجتماعيا م  خ ل متت د مب د
 لج نتتا حنتتل  التت ا بأيفتتا ال يمتتا ا ملتتا ستت    ننتتد طكتت  ا شتتار     الدط ةاايتتا  جةا ي تت     تت

ال دالتتتا الشتتت لر باملاتتتا ا       ،التتتةأ  تضتتتم  رةةتتتا   بتتتدال  التتت املمارستتتاد أشتتتكال الاتتت ل    
 تتتتاس أ  النتتتتا  األخ قيتتتتايا اتجتماعيتتتتا    الشتتتت لر باملاتتتتولل ،املشتتتتاركا امتم يتتتتا    ،اتجتماعيتتتتا

   ا كانتتت  الدط ةاايتتا ىف جلهةهتتتا متةتتتحمل قيمتتتا جمتم يتتا مةك"ةتتتا كتتتملب  ننتتتد  ،امتمتتتةاآلختتةة      
ستل  نتنا فتا بالدراستا: قيمتا   ال ةت ةل من ا جمملعا م  ال ي  ال ةعيا أمه ا ع ن ا ا ت 

ال دالتتتا املاتتتا ا     قيمتتتامث  قيمتتتا املشتتتاركا    ،األخ قيتتتا قيمتتتا املاتتتولليا اتجتماعيتتتا    ،اةةةتتتا
 . اتجتماعيا

 :الحرية :2-2
ا مت  الضتغلط ة  ةِّ  "أرسةل" اةةةا بأيفا قيما  ناانيا ع يا مد  ي ا ال ةخ ن اتد متحتةر  

 األ امة  النلاه  ال    يد ما ةةةد ال يا  بد م  أ  ال  تناسب مة   كنس    ا تد. أما "اب  
د  ا قتدر  ع تن ال يتا    اةةةا بأيفا قيما اجتماعيا أساستيا متد  ي تا ال تةخ ن اتخ د  "  ي ة 
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 تتة  ا قيمتتا اةةةتتا ىف   . (2113 ،خ   علا تت  أ  قيتتلخ م ة ضتتا ع يتتد )خالتتد محتتدا مبتتا ةةةتتد 
التتتذاد ىف الت كتتتن  ا بتتتدال  الت  تتتن بكتتتحمل  تتتلرس  اارستتتا د. كمتتتا  باستتتت  ليا الغتتتةبالاتتتيات 

 لر م  خت ل  ةتلر الة ا تا الاياستيا،   ةأيتاولليا كلج   ل م ا  ارد ،  ة  ا اةةةا بامل
متتدب  شتت ة  ت تتف ال تتاع    ا تتا الدط ةاايتتا ىف امتمتتة   الة انتشتتار ة تمتتد هتتذا ع تتن متتدب 

عت ارها نا  ةام  لأل ةاخ بتنميا شخصتيت   مت  خت ل اا. ري  طكننا     الدط ةاايا ب 
 . اةةةا انتشارمناخ اتا  ملمارسا     د  ال  نميا األ كار 

 ىف كتابد "اةةةا" ة كد  "جل  ستيلارد ميتحمل " أ  رةةتاد ال تةخ  تضتم  رةةتا ال  يتد  
أختنا رةةتتا مث رةةتا التذ ت، مث رةةتتا ال متحمل،   ،  الت  تن عت  املشتتاعة، التتةأ  الت كتن،   بتدال 
" Liberty تتل  "اةةةتتا متت  مث  تتن  م   . (125:  2112 ،ميكتتا ي  ن) اتجتمتتال  التجمتتة

 لا ة الظة      ،اارسا هذا ا يار غيا  ال يلخ        ،اتختيار ،ه  محمل ث ض ختتد 
 طكننتا  (. Bhargava & Achraya ,2013 :51متكت  ال تةخ مت     يتحمل هتذا ا يتار ) الت 

د ت طكت   صتحمل هنا أ  ن ةت ب   ن   م  اةةةا مها اةةةا الاياسيا  اةةةا ال ةخةتا،  ت أنت
أة متتتا عتتت  اآلختتتة  تتت  م تتتىن ل حةةتتتا الاياستتتيا ب جمتمتتتة متتتا طتتتارس   ييتتتد ةةةتتتاد  اارستتتاد 

 األ ةاخ  ال كس  حي .
ل يمتا اةةةتا  تمةتحمل ىف جمملعتا  ا جةا ياا ملا س   طكننا  ضة جمملعا م  امل شةاد      

اآلرال  ارتتتتلا    تتتتحمل    خ   ختتتتل  أ  ق تتتت  متتتتة التتتتةأ  تج تتتتن ىف الت  تتتتن عتتتت   التتتت املمارستتتتاد 
 اتنضتتتتما      ،ال كةةتتتتا ات اهتتتتاد  تتتتىن    ،ال تتتتةار ا تتتتا ،ال تتتتدر  ع تتتتن الن تتتتد ال نال ،األختتتتةب

 . ايماعاداألر"ا    
 : العدالة و المساواة :2-3

"  Justice"ال دالتتتتتا   "،  Fairnessال تتتتتدل"  "،Equality   م تتتتتاهي  مةتتتتتحمل "املاتتتتتا ا  
منظمتتتا  م تتتاخئ   أيفتتتا   تتتىن . ر ريتتتااتتتتلةاد أخ قيتتتا   رةتتتا أليفتتتا  صتتتف مم تتتاهي  م يا هتتت 

ىف ال  اتتتتتت ا ةشتتتتتتن "أ  اتتتتتتل " ىف مج لرةتتتتتتتد    ال دالتتتتتتا   . اتجتماعيتتتتتتال حيتتتتتتا  الاياستتتتتتيا   
كمتتا ة كد"أرستتةل" ىف خ لتتتد  أ  ال دالتتا التل ة يتتا   تج تتن ىف الت امتتحمل ع تتن   ، ضتتي ا باعت ارهتتا
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ة تتىن األ ل بتتنخار   ، ا ال دالتتا نتتان    ت  تت  تتة    . قتتد  املاتتا ا  أ  الت امتتحمل بظ تت  ل جميتتة
جلانتتتتب  هتتتتنيتتتتا ك تتتتانل  املاتتتتا ا  ىف اةماةتتتتا   املاتتتتا ا  ال انلن م تتتتاخئال تتتتلان  املة كتتتت"  ع تتتتن 

املصتتاخر مةتتحمل  ي تتت  بتل ةتتة أ   عتتاخ   ل ةتتة  الةتتايأمتتا  ، جةا يتتا كشتتف عتت  أ ضتتال  قانلنيتتا   
جلانب  كشتف عت   ه    ،اتقتصاخةاملاخةا    املصاخر ا ،ال ةص األخةبال مالا  التلريف   
" لك يتتتحمل" مصتتتة   الدط ةاايتتتا ليصتتتف  ستتتتخد اهتتتذا الصتتتدخ   ب. م نلةتتتاأ ضتتتال أخ قيتتتا   

الشتتغف    أكتتد  ي تتا ع تتن متتا أ تتاس  التت امل ساتتاد الدط ةاايتتا أ  اةة تتا اةيتتا  الدط ةاايتتا 
أغ تتب الةتتلراد كتتا  ريتت  أ  . اخ رهتتا ىف  ةتتلةة امتم تتاد الدط ةاايتتاملاتتا ا  اتجتماعيتتا   

 . ( ( Abbas & Kumar, op.cit:357:359هد  ا ال ضال ع ن ال ماا ا 
ىف  تتتياغتد املةاليتتتا    " رالتتا ةاتتتلخ  ي تتتا ا نصتتتا   متت  مث  تتتن  م  تتتل  ال دالتتا ةشتتتن 

ياخ  ستخا ة  ا ياراد أما  املتلاان      اال ا ،ال ةصاا ا  املة  ا ىف  ل ةة الةة     امل   ،ال ا 
محاةا ما ةتصحمل با دماد اتجتماعيا    ي ،ح ي  الة اهيا ال اما لكحمل سكا  امتمة   ،ال انل 

ع يد انتشار  راتاس عتا  بال تدل  ا نصتا   ةل ب الذ األمة  ،ر لت ايماعاد الض ي ا
 . ( 89:  2124 ،")أمحد  اةد اتجتماع التضام    

ا ىف ا ر ياتتتتتتي  خ ر   ،الاياستتتتتت يتتتتتتا بتتتتتتامل ىن  متتتتتت  مث  تتتتتت خب املاتتتتتتا ا  باعت ارهتتتتتتا ك متتتتتتا عاا 
حمل متت  كمتتا ة كتد كتت. رتتو  قتنتا اةاضتتة   2349منتذ الةتتلر  ال ةناتتيا عتا  الاياستاد اةدةةتتا 

ع تن املاتا ا  ىف   لألمت  املتحتد  ة تلت ا ناتا  ال تامل ا ع   امل     ىف ال صة اةدة    
 اختت  ايماعتاد  ةجتة     تةاخ   غ  أ   تا   اةنتاد بت  األ  الة . الكةاماكحمل م  اة لت   
 ،خا ا  لدب الش ل  ال  تن  دا  املاا ا  ىف أغ ب األرلال     خب    انرة   رياث    

لصتتتاجل ايماعتتتاد  ا متتتاب ت أ  ال ضتتتيا األكةتتتة رداثتتتا  كمتتت  ىف املةال تتتا بشتتتةعيا التمييتتت" 
. ( ( Tansey and Jackson , 2008 : 62األق يتاد أ  املاتت  د  مةتحمل املتةأ     امل شتما

 ،عد  املاا ا     يحمل الظ      ،كما ةتمةحمل ج د اةكلماد ىف ال محمل ع ن  ةاخ  نا ا ال دالا
ال تاخل ل  تانل  )أمحتد ي"    األما  بالتة ي  اةاس    املان ا ل تمي خ ة ال ي  اةاكما ل  دل   

 (.51-89:  2124 ، اةد
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 تمةحمل ىف  ،املاا ا ةاد ا جةا يا ل  دالا   م  امل شم  هذا املنة   طكننا حدةد جمملعا 
 التاا     ،ىف  ةص النجا  التاا   ،بالتاا  امللارخ   ل ةة الةة      ،من  اة لت خ   متيي"
 . ىف  ةص التلريف

 :المسئولية االجتماعية و األخالقية : 2-4
حمتحمل نتتا س  اخساستت د   ،املاولليا مب ناها ال ا   قةار ال ةخ مبا ةصتدر عنتد مت  أ  تال   ىن
 ا ناتتا   تتىن املاتتولليا ىف ال غتتا "متتا ةكتتل  بتتد   . بالت"اما تتدال تتدر  ع تتن الل تتال    األ  تتالهتتذس 

  تتتتتل    . (120:  2992،ا عتتتتت  )املنجتتتتتد ىف ال غتتتتتا   ” أ  تتتتتال أ اهتتتتتاعتتتتت  أمتتتتتلر أ   ماتتتتتولت  
 ،ر ت رنتا ) املات لبا ا راخ   ا ا ع   تارب  ،ةك ف  ا ال اقحمل   ،املاولليا ع ن اةةةا

2112 :91) . 
 بنتتتال ع يتتتد  شتتتن املاتتتولليا اتجتماعيتتتا    ماتتتولليا ال تتتةخ أمتتتا   ا تتتد عتتت  ايماعتتتا التتت  

 لي تتا أ  امتمتتة التتذ  ة تتيع  يتتد.  متت  مث  تتن  املاتتولليا اتجتماعيتتا فتتا شتت  ، شتت   ةنتمتت 
أمتتا الشتت  أخ قتت   ايت نتتابة متت  الضتتمن  األختت ت  ا لتت"ا  التتذايت النتتابة متت  خاختتحمل ال تتةخ، 

الةاي  يتض  م  خ ل األ  ال اتجتماعيا اللاجب ع ن ال ةخ ال يا   ا م  أجتحمل اآلختةة ، 
 أسياتا ع تن متا ست      (. 81: 2990 ، ال  ةغ ب ع ي ا التأثن اتجتمتاع ) ستيد عةمتا 

  تتتذس اة تتتلت ة اب  تتتا  ،ىف م ابتتتحمل اةتت  duty تتة  ا املاتتتولليا اتجتماعيتتتا مب  تتل  اللاجتتتب 
لكن تتا  تحتتدخ ىف    ،اللاج تاد ت  تحتتدخ ىف ضتتلل أاتتة قانلنيتا   تتا   .اد ة خة تتا األ تتةاخ اج ت

ظيتتتتت  ةنتتتتتد ة ال تتتتتتةخ    أخال اللاجتتتتتب ىف ضتتتتتلل الة تتتتتتيد  ،ضتتتتتلل أاتتتتتة أخ قيتتتتتا ىف األستتتتتتاس
بنتتال ع يتتد طكتت  النظتتة    املاتتولليا   .  م  تتا ىف خاخ تتد التت أ  الةاقتتا األخ قيتتا  األخ قتت 

التنظتي  (  -ايماعتا  -عتا  ة تةغ ع تن ال اعتحمل ) ال تةخ  أخ قت ا  اار بل    اتجتماعيا 
أ  ةنصتتتة  عتتت  التلج تتتتاد األنانيتتتا ىف م ابتتتتحمل    ،بتتتأ  ةلجتتتتد أ  التتتد ىف خدمتتتا امتمتتتتة االت"ام تتت

 صت   املاتولليا اتجتماعيتا  اتلتت"ا   ا متا  شتة  ال اعتحمل هتذا .   التلجد حنتل املصتاجل ايم يتا
ة متحمل ع تن ح ي تد بشتكحمل متب أ   تا ظ ع يتد    التذ  األخ قت اجتب بالنا ا  ليد مبةابا الل 
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أةضتا    accountability ذا امل ىن  تن  املاتولليا اتجتماعيتا  تة  ا مب  تل  ا است يا .   خا  
 . ( 232:  2124 ،)أمحد  اةد  attributability ة  ا بال در  ع ن ال " 

ىف   ،عيا  األخ قيا ىف ضلل هذس الدراسا تحدخ امل شةاد ا جةا يا ل ماولليا اتجتما  
ا ا ظتتتتتا ع تتتتتن    ،اآلخا  ال امتتتتتابالاتتتتت لكياد    اتلت"ا   ،باللاج تتتتتاد اتلتتتتتت"ا م ة تتتتتا اة تتتتتلت   
 . اآلخة   التضحيا م  أجحمل اللا     ،املمت كاد ال اما

 :المشاركة:2-5
ح يتت   غيتتن  شتتن املشتتاركا مب ناهتتا اللاستتة    ج تتلخ  ةلعيتتا ة تتل   تتا ال شتتة،   لتتر لت

ةةةتتتتتد   أ   تتتتتدثلس ب ريتتتتتاث   جمتم تتتتتاث    اتتتتتت د  هتتتتتذس املشتتتتتاركا  نميتتتتتا هتتتتت تل ال شتتتتتة 
.  ةتتتتلارخ    التتتذه  عنتتتد اتتتة   (890:  2118) ق تتتال األمتتتن، ألن اتتت    ريتتتاث   أ اايف 

ك متتا "املشتتاركا"، امل تتىن الاياستت  فتتا التتذ  رتتحمل م تصتت ا باأل هتتا      قتت  قةةتتب،  ت أ  
شتتاركا" ت ة تصتتة ع تتن اة تتحمل الاياستت    تتا بتتحمل    نةاق تتا  استتة  اتتتد ليشتتمحمل م  تتل  "امل

ر تتتلت   أنشتتتتةا اجتماعيتتتتا متنلعتتتتا،  ب هتتتتذا الصتتتدخ ةشتتتتن أرتتتتد ال تتتتارة  أ  املشتتتتاركا هتتتت  
ال م يا ال  ة  ب ال ةخ  ي ا خ را  ب اةيا  الاياسيا  اتجتماعيا متم د   كل  لدةد ال ة ا 

األهتتتدا  ال امتتا ل مجتمتتتة  كتتتذلر أ ضتتتحمل اللستتا حمل التتت   اتتتاعد ع تتتن أل  ةشتتار  ب  ضتتتة 
 .( 234:  2111 ،) هنال بد بح ي   جنا  هذس األهدا 

س الن تتتاق اةتتتة امل تتتتل  ةاتتتاعد النتتتا" أ  املشتتتاركا الدط ةاايتتتا    J.S.Millة كتتتد "ميتتتحمل   
" David Heldع ت  "خة يتد هي تد   قتد   . شخصتيت     الاياست ع تن ر تة ماتتلب  عتي   

 تتد" أةضتتا  نميتتا ل خصتتال الشخصتتيا "هي اعتملهتتا التت  ع تتن   اتتن "ميحمل"ل دط ةاايتتا التنملةتتا
األخ قيا ل ناس الذة  ةة   أ  لدة   خط ةاايا ر ي يا أ  أيفا قيما ىف  املاتلةاد ال كةةا   

 & Abbasالشخصتتيا أل تتةاخ امتمتتةن   ة تتا ح يتت  التنميتتا ال كةةتتا  األخ قيتتا    اثتتا متتت
Kumar, op.cit : 396) .)    ريتت   تاتتة لتشتتمحمل  ،امتتاتد املشتتاركا مت تتدخ  األب تتاخ

 اختيتتتاراد ت تتتدب ىف  التتت ىف سياستتتاد اةيتتتا  اليلميتتتا    ،مشتتتاركا األ تتتةاخ ىف األنشتتتةا ايم يتتتا
طكننتا  اةتدة   عت  ماتامهاد    ظيت  ،  تد جت"ل مت  اةيتا  اليلميتا فت  الت أ  ال األ ةاخ    
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 ,Brodie & othersاتجتماعيتتا امتتاتد  ال امتا   ال ةخةتتا   املدنيتا    د  ىف  مشتاركا  
ا ملا س    ن  "املشارك " ه  امللاانل  الذة  ةتص ل  بالنشاط  ال اع يا       . ((5 : 2009

 ةشتتلكل  ب ال متتحمل الاياستت   اتجتمتتاع  ال تتا ،   ضتتة   اتجتماعتتاد ال امتتا  ةنضتتمل  
لاياستتتيا.  خيصصتتتل  جتتت"لا هامتتتا متتت   قتتتت   ل هتمتتتا  بال ضتتتاةا    األرتتت"ا   التنظيمتتتاد ا

 . (11:  2948 ،س د مج ا)  األملر ال اما متم   
هتتتن    ،ل يتتتاس املشتتتاركا ا جةا يتتتامتتت  هتتتذا املنة تتت  طكتتت   ضتتتة جمملعتتتا متتت  امل شتتتةاد 

 نميتا  التةتلل ىف مشتة عاد ،املشتاركا ىف  تنة ال تةار ،املشاركا ال   يا ىف كا ا قضاةا امتمتة
اةتلاراد رضتلر ال  تالاد    ،الاياستيا اتستت تالاد   اتنتخابتاداملشتاركا ىف  ،امتمة ا  ن

 . ال اما
 :: التوجهات النظرية3
 :ظرية تشكيل البنية ألنتونى جيدنز:  الممارسة الديمقراطية فى ضوء ن 3-1

املكتتتتا  ا    املنتظمتتتا عتتتمل ال"متتتةتختتتذ "جيتتتدن"" متتت  األنشتتتةا   املمارستتتتاد اتجتماعيتتتا 
بلاستةا   نتاج تاة اخ كد أ  األنشةا اتجتماعيا  نتس      ة  . منة  ا لنظةةتد " شكيحمل ال نيا"

  تحمل   ل هذس ال م يتا بننتتا  الظتة    الشتة ط الت اتجتماعي  الذة  ة لمل  خ ال اع  
 متتتتتت  مث  تتتتتتن    تتتتتت  . (100: 2112 تتتتتتا اةتتتتتتد ض )مصتتتتتتة ن خ تتتتتتف، هتتتتتتذس األنشتتتتتتةا حمتم

 التتت طكننتتتا متتت    تتت  الةةة تتتا  املة  ةتتتا  تتتا امل تتتاي  اتجتماعيتتتا  ل  تتتاع   األ تتتةاخ  املمارستتتاد
جتماعيا بشكحمل منتظ  ة يد   أنتا  اةيا  ات األ ةاخ ةنتجل     ،ةتشكحمل أ  ةت ن   ا امتمة

ريتتت  لتتتتدة   قتتتتدر  خا تتتا ع تتتتن التتتتدخحمل ىف جمتتتتةب األرتتتتداض  ،ا ا تتتا  تتتت  ا ل م تتتتاي     تتت
ة تتتاخ  ي تتتا  ، ال نيتتتا عنتتتد "جيتتتدن"" خةناميتتتا متحةكتتتا . (09:  2990 ،اةتتتد  لجي  تتتا )أمحتتتد   

 .   اع يا م  ق حمل ال اع     ري" اللاقة بةةة ا رة      نتا  املمارساد   ظ ة  ي ا ال ىن
فا خصا ص  ت دب رتد خ ال"متا   النظةةا  كة  ال نيا الةابتا ال ةة ض"جيدن"" ىف هذس 

ريتت  أكتتد . (اتنةة بلللجيتتا  فتتا ال نتتا يل  ىف ع تت  اتجتمتتال    ر  املكتتا  ) هتتن ال كتتة  التت   
 تشتكحمل  تا   خراستا الةةة تا الت  ،أمهيا ال دل م  اارساد ال اع   األ تةاخ ىف ريتاث  اليلميتا
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ري   ةب هذس النظةةا . التحلل املاتمةة  أبنيا اجتماعيا قاب ا ل تشكحمل   هذس املمارساد ىف
ت حتتتدها رتتتد خ ال لاعتتتد ال نا يتتتا  ،   اارستتتاد م تلرتتتا األ تتت  أ  اارستتتاد األ تتتةاخ  تحتتتلل

أمنتاط   تحمل بدا حمل ست لكيا    اختيارراث  ع ن قددر ما حدها رد خ مكنا األ ةاخ   ب  ،الصارما
 . ( 21:  2112 ، ت    مة أهدا    ) جيدن"

س  تتا ةنتتت طكننتتا   تت  الةةة تتا التت  ،ال نيتتاىف ضتتلل   كتتة  "جيتتدن"" عتت  كي يتتا  شتتكيحمل   
الة   اارساث  اتجتماعيا ظي   ظ ة    ري" اللاقة  تتشكحمل ال نيا ايام يا مت  خت ل 

م  خ ل قيا  الة     أ  ايام ا ك نال راسأ ةتشكحمل  ةن    أ ،  ر املمارسا اةة  الةر ا
  مشتتتتلكا م تتتتد )كاألستتتتتا  ايتتتتام ىف هتتتتذس ال م يتتتتا ة  متتتتد أاتتتتةا  أختتتتةب   كةتتتتة  أساستتتت

 عتتاخ   نتتتا  اارستتاث  بشتتكحمل منتتتظ  عتتمل ال م يتتا الت  يميتتا كحيتت" ايام يتتا( بننتتتا      ا خار 
 م يتا ةتت   لتر ىف ستيات  ذس ال.  عندما ة ل  الة   مكاي كحي"  ايام  ال ضال     ماي

ستا أ  ةكل  فا  أثن ىف حدةتد شتكحمل املمار   التصلراد الداخ يا ا ا ا     ال  م  امل اي
ا ع تتتتن هتتتذا ال  تتت   ننتتتتد  أسيا تتت   ،ا لتتتتلعي    مكنتتتت   لتتتر     تتتأ   غيتتتن ماتتتتارها    لجي  تتتا 

  اتتتلعب أكتتمل قتتدر متت   ،التحتتلل املاتتتمةة   بنيتتا جام يتتا  تاتت  بالدةناميتتا   با مكتتا  خ تت
 . (ا )ايام امتةحمل النلا  الص  ا لتشكيحمل ال ني املمارساد  أمناط الا ل  ال 
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، أ  رالتتا التت"ب   اةة تتا ب اللجتتلخ، أ  املظ تة ال تتا ، أ  (habitus) ةشتن افتتابيتلس 

 هنيتتا أ  ع  يتتا.  ة تت  هتتذا أ  افتتابيتلس ث ا تتا،  رضتتار ،  منتتا متت  أمنتتاط اللجتتلخ  ال تتيع 
ا،  مكلنا تد،   ري تتد.  متت   قتد ركت" بلرخةتل ع تن بنيتا افتابيتلس الداخ يت . اةضتلر ب ال تا 

ري  ال نيا، ةتكل  افابيتلس م  جمملعا م  امليلل،  التصلراد،  امل ت داد،  ا خراكاد، 
 رؤب ال تتا ،  م تتاخئ التصتتنيف.  متت  مث، ةاتتاعد افتتابيتلس التتذ  ةكتاتت د ال تتةخ ب األستتة  

  تتتةاخ عتتتمل عم يتتتا ةاتتتتةية األ . املدرستتتا  ايام تتتا ع تتتن متةتتتحمل امتمتتتة  استتتتي ابد بشتتتكحمل جيتتتد
بات ب  شتارك   (unhabitus de classe) الة  تا أ  خي  تلا هتابيتلس  ،التنشتوا اتجتماعيتا

ب جمملعتتتتا متتتت  األ  تتتتال  التصتتتتة اد  الاتتتت لكياد املشتتتتلكا.  بتتتتذلر، ةكتتتتل  افتتتتابيتلس هتتتتل 
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رةتا. مصدر أ  ال األ ةاخ امتم  ،  هل الذ  ةتحك  ب  لج اث  ال يميا  األخ قيا  امل يا
أند مبةابا األنا األع ن الايكلللج  لتجار   اةاضة  ب ال ا .  م  هنا،  افتابيتلس هتل  أ 

مبةابتا قالتتب م يتتار   أخ قتت  ل شخصتيا ال ةخةتتا، بتتحمل هتتل مبةابتا ضتتة ر  أ  رتميتتا  تتتحك  ب 
 )مجيتتتحمل أ  تتتال ا ناتتتا ،  يمتتتا خيتتتص هلاةتتتتد،  ث ا تتتتد،   ةبيتتتتد،  عم تتتد،   غذةتتتتد،  استتتت  كد

ل لجتتتتتلخ نكتاتتتتت  ا تلس طةتتتتتحمل  رةكتتتتتاد  أ كتتتتتار  كي يتتتتتاد  افتتتتتابي. (219: 2125،محتتتتتدا  
 نتتد ر  تت    هتت    قتتد  تتار تشتت لر   .  ناتتتدجم ا     رتتد ناتتيا    يفتتا ملجتتلخ   كتتذلر

 . (213: 2128ظي  ةام   لنا بال  حمل  خ      كن )ع د اميد الاخن ، 
ظتتتتتا   ةةتتتتتاد لتلليتتتتتد "بلرخةتتتتتل" ة تتتتتد ن ا ع تتتتتن متتتتتا ستتتتت    تتتتتن  افتتتتتابيتلس عنتتتتتد أسيا تتتتت  

اةةةتتا الكامنتتا ىف رتتة   اةيتتا  عتت  اةاجتتا امل حتتا    من جتت  بأستت ل   تتمل  املمارستتاد التت 
ستتتتي ا  اةة تتتا  شتتتكيحمل الظتتتة   اتجتماعيتتتا أل  تتتال ا ة تتتلغ امل  تتتل  . الك يتتتا مملعتتتا متتتا

ةتة    داعيا ل ظة   ال ستجابا بةةت  ب ث اد أ  األ ةاخ قاخر   ع ن ات ع   ض    ،األ ةاخ
 ال تتتتت    افتتتتتابيتلس متتتتتب  خراكتتتتتد ع تتتتتن أنتتتتتد   تتتتتف ل   قتتتتتا بتتتتت   تتتتتأثن . أن اتتتتت   ىف ر  تتتتتا

 تجاباث  لأل ضتتتتتال اتجتماعيتتتتتتا التتتتتت ستتتتتتايتتتتتا ىف األ تتتتتتةاخ ىف   تتتتتر امملعتتتتتتا  اةة تتتتتا اتجتماع
 . (281:  2121 ، لاج     ) جن "   هيلسل 

ة تصتتة ع تن  لج تتاد ات   ايام تتا   صتتلراث    تةب الدراستتا الةاهنتا أ  افتتابيتلس ت 
الشخصيا  حاب، بحمل ةتجا    لر    اتست داخاد ايم يا، مةحمل: أمنتاط الت كتن املة  ةتا 
ظةةتا ال  تحمل  املمارستاد اة ي يتا املة  ةتا ب تي  الدط ةاايتا.  مت  مث، ةت ثة افتابيتلس ب أ  تال 

  تتتتت  بت  تتتتنه  عتتتت  اةةةتتتتا  املاتتتتتولليا خا تتتتا  يمتتتتا ةت ايتتتتام  هتتتت تل الةتتتت   خاختتتتحمل اةيتتتتت" 
اتجتماعيتتتا  مشتتتاركت   ب األنشتتتةا الة بيتتتا.  متتت  مث،  افتتتابيتلس مبةابتتتا  ستتتيا بتتت  ال نيتتتا 
امتم يتتا  املمارستتا ال ةخةتتا.  أكةتتة متت  هتتذا،  افتتابيتلس جمملعتتا متت  اتستتت داخاد اياتتدةا 

أسة د أ  ب ايام ا،  ال    حمل مند  الذهنيا النا ا ع  التنشوا اتجتماعيا ل ةالب سلال ب 
  اع   اجتماعيا  خاخحمل امتمة ايام   بلجد خاص  امتمة األمشحمل بلجد عا .
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 :: الدراسات السابقة4
 ،اارستتتتتاثا ىف امتم تتتتتاد الغةبيتتتتتا عامتتتتتا يتتتتتد أ  ملضتتتتتلل قتتتتتي  الدط ةاايتتتتتا    اتتتتتا تشتتتتتر

 اتتتا  امتم تتتاد اا متت   ةضتتتيا  ق تتتنة ا  لتتتر  ،ايام تتاد الغةبيتتتا خا تتتا ة تتد أمتتتة ماتتت   بتتد  
امتمتتة    ،ىف جمتم ا نتتا ال ةبيتتابيتتد أ  األمتتة خيت تتف . بالدط ةاايتتا الةاستتخا م ساتتاثاالغةبيتتا   
اختحمل خ اارستاثا   ة  أمهيا  خراستا قتي  الدط ةاايتام  هنا   ن .   ع ن  جد ا صلص املصة 

 ةاايتتا ال   يتتا   لتتر ع تتن ماتتتلب التحتتلل حنتتل الدط خا تتا  بتتا  مةر تتا  . ايام تتاد املصتتةةا
هذا ال حت   كشتف  ا اص مبلضلل  املصة   .  مبا  اللاض ال حةامل سااداملمارساد   

اسا قضاةا هتم  بدر اأجةة  ىف ايام اد املصةةا قد  أ  غال يا ال حلض اتجتماعيا ال لنا 
ألجنتتتد  ال حةيتتتا ريتتت  مش تتت  ا ،جتتتد اس أ  ال ا تتتد منتتتد ملا تتت ا د    متتت  ق يتتتحمل الت  تتتي  ال تتتاي

 غنها    خار  الت  ي  ايام  ،سياساد الت  ي  ال اي ، ملضلعاد مةحمل جلخ  الت  ي  ايام 
 نشتتتتغحمل  صتتتتيحمل آختتتتة متتتت  الدراستتتتاد ب ضتتتتي اكمتتتتا . ركتتتت"د ع تتتتن هتتتتذس ال"ا ةتتتتا ال حةيتتتتا التتتت 
  ىف ا تتتتار  ع تتتتن  خاختتتتحمل ستتتتيات ايام تتتتا  دط ةاايتتتتا  املشتتتتاركا الاياستتتتيا ل شتتتت ا  ايتتتتام ال
   ستتتد لةغتتتة  م ة يتتتا  ل تتتلاض ال حةتتت  متتت  هنتتتا طةتتتحمل ال حتتت  اةتتتاي. األ ستتتة  نةتتتات امتم تتتال

ل  جةا  تا ىف التتلا   بينمتا ةلجتتد متاتة متت  الدراستاد التت  .ىف هتذا امللضتتلل  الالستيلللج
 ةاايتتا لتدب كتحمل مت  األكتتاخطي   الةت   ايتام ي  خاختحمل اةيتت" عت  املمارستاد الدط ال تةب
الدط ةاايتتتتتا لتتتتتدب األكتتتتتاخطي   الةتتتتت   ايتتتتتام ي    كتتتتتس ع قتتتتتا  مارستتتتتاد  امل ، ايتتتتتام 

ا ل محتتتلرة      تت  نتتال ع يتتد  ستتل  أعتتةغ التتلاض ال حةتتب  .  كام يتتا ىف ن تتس اآل   اع يتتا   
 : التالي 

 :أعضاء هيئة التدريس   الممارسات الديمقراطية لدى األكاديميين:  8-2
 ة  ع تتتتتن ا ي تتتتتا  املمارستتتتتاد الدط ةاايتتتتتا  هتتتتتت    صتتتتتيحمل  استتتتتة  متتتتت  الدراستتتتتاد بتتتتتالتا

  ىف هذا الصدخ أكدد نتتا س  خراستا أجةةت  ل ت تة  . جماتثا  لدب أعضال هيوا التدرةس
لدب أعضال هيوا التدرةس نام ا الكلة  أ  خرجا اارسا  ع ن خرجا املمارساد الدط ةاايا

الت  تن كانت  أع تن نات ا ريت  الدط ةاايا لدب أعضال هيوتا التتدرةس ب جمتال رةةتا التةأ    
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(، بينمتتتتا 31.222 تتتتا جمتتتتال  ال تتتتدل  املاتتتتا ا  كانتتتت    لتتتتر بناتتتت ا )(، ة ي41.35ب غتتتت  )
  رةةتتا التتةأ راد م ارنتتا مبجتتايرصتتحمل ع ي تا جمتتال املشتتاركا  ا تتا  ال تةا خن ضت  الناتت ا التت ا

. (2128 )حممتد ال تيت ، (05.024املاا ا  ري  ب غت  نات ا متةيتحمل هتذا امتال ) ال دل   
كمتتا  ل تت   خراستتا أجةةتت  عتت   صتتلراد ا  تتا جام تتا النمتتل  حنتتل املمارستتاد الدط ةاايتتا 

ريتت   ،   اللقتتل  ع تتن أهتت  امتتاتد الدط ةاايتتا   أكةةهتتا اارستتا ،ألعضتتال هيوتتا التتتدرةس
بينمتتتا  تتتدىن ماتتتتلب اارستتتا   ،رتتتتحمل جمتتتال ال تتتدل  املاتتتا ا  املة  تتتا األ   متتت  ريتتت  املمارستتتاا

ةاايتتا ىف  جمتتتال أستت ل  التتتتدرةس، كمتتتا أث تتت  الدراستتتا عتتتد   جتتلخ   تتتة ت  اد ختلتتتا الدط 
 رصتا يا بتت   صتلراد أ تتةاخ ال ينتتا ل ممارستاد الدط ةاايتتا ألعضتتال هيوتا التتتدرةس   تت"ب    

 ع تن  .(2111)  تال ستلاملا،  اينس  ت ب جمال ال دل  املاا ا   كا   لر لصاجل ا نتاض
نتتتتا س  خراستتتا أجةةتتت  عتت  املمارستتتاد الدط ةاايتتتا لتتتدب أعضتتتال افيوتتتا أر تتتةد ن تتس املنتتتلال 

أ  غال يتا املمارستاد الدط ةاايتا  ،التدرةايا ب جام ا جتةق األه يتا مت   ج تا نظتة ا  تت  
ألعضال افيوا التدرةايا ب جام ا جةق كان  متلسةا  ع ن كا ا جماتد ال ح  األرب تا: 

عتتت  التتتةأ ،  املتتتاخ  الدراستتتيا،  أستتت ل  التتتتدرةس،  أر تتتةد ال تتتدل  املاتتتا ا ،  رةةتتتا الت  تتتن 
النتتتتا س عتتتد   جتتتلخ  تتتة ت  اد ختلتتتا  رصتتتا يا   تتت"ب ملتغتتتن  ايتتتنس  التخصتتتص، ب رتتت  
أر تتةد  جتتلخ  تتة ت  اد ختلتتا  رصتتا يا   تت"ب ملتغتتن الاتتنا الدراستتيا.  ب ضتتلل نتتتا س هتتذا 

  يتتتتد ب  ةتتتاخ  التتتتلع  مب  تتتتل   الدراستتتا قتتتتد  ال ارتتتت  جمملعتتتا متتتت  التل تتتتياد التتت  ة متتتتحمل أ 
الدط ةاايتتتتا  اارستتتتت ا  اتلتتتتت"ا  مب اخ  تتتتا ع تتتتن أكمتتتتحمل  جتتتتد ب جام تتتتا جتتتتةق األه يتتتتا )ستتتت ي  

ع ن جانب آخة   ل    أرد الدراساد    أ  األكاخطي  ب ايام ا .   (2122، ال"ةل 
 تة ت  اد ختلتا جتلخ  قد أث تت  الدراستا    ل ي  الدط ةاايا بدرجا م  للا.األرخنيا طارسل  ا

لدط ةاايتتا متت   ج تتا نظتتتة ب خرجتتا اارستتا األكتتاخطي  ب ايام تتا األرخنيتتا ل  تتي  ا  رصتتا يا
ايتتتتتتتنس،  املاتتتتتتتتلب الدراستتتتتتت ،  مكتتتتتتتا  الاتتتتتتتك ،  نتتتتتتتتلل  تختتتتتتتت  ا  لتتتتتتتر     تتتتتتتالة  تتتتتتتا   
 . (Al-Zyoud,2014 الك يا)
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ستتتتت ل  راستتتتتاد ع تتتتتن متتتتتدب    تتتتتال األستتتتتا ذ  لألمتتتتت  ناريتتتتتا أختتتتتةب ركتتتتت"د ب تتتتتض الد  
ىف هتذا الصتدخ كشت   خراستا ل  جةا  تا ل ت تة  ع تن   . ىف الت امحمل مة الةت    الدط ةاا

خرجا اارسا أعضال افيوا التدرةايا ب جام ا ال   ال التة ي يا ل  ض املمارستاد الدط ةاايتا 
ال  تة  الت  نصت ا "ةتة ض خ ص  الدراسا    أ   قد  . م   ج ا نظة ا  ا ايام ا أن ا  

ستتتتخدا  ال نتتتف  ال تتتل  متتتة الة  تتتا" جتتتالد ب املة  تتتا الةاب تتتا،  ةةجتتتة ال ارتتت   لتتتر    أ  ا
الةالب ايام   ب هذس املةر ا ةكتل  ب مةر تا بنتال الشخصتيا  حدةتد افلةتا،  بالتتاي   تل 
ةشتت ة بأنتتد أ تت   ب املةر تتا ايام يتتا، التت   ت تتف ك يتتا  عتت  مةر تتا املدرستتا، متت  ريتت  بنتتال 

ملات  ا،  بالتاي   ل ة ح  ع  األستا  ايام   الذ   ل  شخصيتد  ة "  ث تد شخصيتد ا
)حممتتتتد بتتتت  ارشتتتتتيد،  بن اتتتتد  ةت امتتتتحمل م تتتتد بصتتتتتدت  ملضتتتتلعيا  متتتتلخ  ب يتتتتد عتتتتت  أ  ثدةتتتتد

2122) . 
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ال تتتي  الدط ةاايتتا لتتتدب ا  تتتا  ىف هتتذا الصتتتدخ  نا لتت   رتتتدب الدراستتاد خرجتتتا اارستتا  
قتد استت د   اةكلميا  س حمل    يحمل اارست ا،    أعضال هيوا التدرةس ب ايام اد األرخنيا 

الدراستتتا الت تتتة  ع تتتن خرجتتتا اارستتتتا ال تتتي  الدط ةاايتتتا متتت   ج تتتتا نظتتتة ا  تتتا  أعضتتتال هيوتتتتا 
لدراستتتتتا ع تتتتتن التتتتتدرةس ب ايام تتتتتا األرخنيتتتتتا اةكلميتتتتتا  ستتتتت حمل    يتتتتتحمل اارستتتتتت ا.  اشتتتتتتم   ا

: ةاتتيا  الة  تتا، بينمتا  ضتتم  الةتتايقاتم ، األ ل:  ضتتم  بيانتاد عامتتا ألعضتتال افيوتا التدر 
جمملعا م  ال  ةاد   يس خرجا اارستا ال تي  الدط ةاايتا ب عتد  جمتاتد: ال دالتا  املاتا ا  

أ  املتلسا   رةةا الةأ   الت  ن  الش ا يا  الن"اها  التاام  ا نااي.  خ ص  الدراسا   
) ليتتتتد ايتتتتةا ،  الك تتتت  لدرجتتتتا اارستتتتا ال تتتتي  الدط ةاايتتتتا لتتتتدب الة  تتتتا كتتتتا  بدرجتتتتا متلستتتتةا

2121 .) 
هتمتتت  جمملعتتتا أختتتةب متتت  الدراستتتاد بتتتالت ة  ع تتتن اارستتتا الةتتت   ايتتتام ي  اكمتتتا 

 رتتتتدب الدراستتتتاد الت تتتتة  ع تتتتتن   ىف هتتتتذا الصتتتتتدخ استتتتت د   ،ل  تتتتي   امل تتتتاخئ الدط ةاايتتتتا
 لتتر مت   ج تا نظتتة الة  تا   حتتص أثتة جمملعتتا دط ةاايتا ب جام تتا الكلةت    ستاد الاملمار 
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متت  املتغتتناد ع تتن اارستتا الدط ةاايتتا.  خ صتت  الدراستتا    أنتتد ت  لجتتد  تتة ت  اد ختلتتا 
 رصتتتا يا ب الدرجتتتا الك يتتتا ل يتتتاس اارستتتا الةتتت   ل م تتتاخئ  ال تتتي  الدط ةاايتتتا، كتتتذلر ب 

 الت  تن،  جمتتال املشتاركا  ا تتا  ال تةاراد،  جمتتال التتدرةس   تت"ب امتاتد متا عتتدا رةةتا التتةأ  
كمتتا هتد   خراستتا أختتةب    الكشتتف عتت  خ ر . (2121)ع تتداا ال تتا م ،  ملتغتن ا ا ظتتا

دةتدها ل ح الت    ال تي  الدط ةاايتا  امل اخئايام اد األرخنيا ىف  شجية ا  ا ع ن اارسا 
با ضتا ا     ،املاتولليا   ،املشتاركا   ،املاتا ا  ال دالتا    ،ةةةتا: ا ىف أرب تا قتي  أ  جمتاتد هت

 ،األنشتتتةا ايام يتتتا امل تتت"   ل  يتتتا   تتتذا التتتد ر   ، الت  يمتتتاد ايام يتتتا ،الت تتتة  ع تتتن ال تتتلان 
ر  اايا  مابيتا متلستةا لتد ر ايام تاد األرخنيتا ىف   "ةت" ا  ل    الدراسا     جلخ ع قا 

أجةةتتتت     بتتتتالتلا  . (2122 ،ال تتتتي  الدط ةاايتتتا )رنتتتتا الصتتتتماخب   ئل م تتتتاخ اارستتتا الةتتتت  
خراستتتتا عتتتت  اارستتتتا اتتتت   الدراستتتتاد ال  يتتتتا ل  تتتتي  الدط ةاايتتتتا ب ايام تتتتا األرخنيتتتتا  ستتتت حمل 

 ل تتتتتت    الدراستتتتتتا    أ  اتتتتتت   ايام تتتتتتاد األرخنيتتتتتتا طارستتتتتتل  قتتتتتتي   م تتتتتتتاخئ     ةلةةهتتتتتتا،
د ختلتتتتا  رصتتتتا يا ب استتتتتجاباد اتتتت   الدط ةاايتتتتا بدرجتتتتا ك تتتتن   أنتتتتد ت  لجتتتتد  تتتتة ت  ا

الدراستتاد ال  يتتتا ألخا  الدراستتا   تتت"ب    متغتتناد )ايتتتنس،  الك يتتا،  الدرجتتتا ال  ميتتتا(، ب 
ب استتتجاباد اتت    1.15رتت  ر تتةد  تتة ت  اد ختلتتا  رصتتا يا عنتتد ماتتتلب الدتلتتا 

)م تدب  جل الةال تادالدراساد ال  يا ب جمال ال دل  املاتا ا   ة ت"ب    متغتن ايتنس  لصتا
 (. 2122 ،بدارنا
أجةةتت  عتت   ) ةتتاخ  املشتتاركا الاياستتيا الدط ةاايتتا  الدراستتاد التت  ىف  ارتتد  متت  أبتتة   

ماتتألا   "ةتت" التصتتلر التتدط ةاا  عتت  مشتتاركا  ظةتت  الدراستتا ،بتت  اتت   ايام تتا ب األرخ 
ار  ااا  م اشةا  ظةةا الة   الة   ايام ي  األرخني  ب اةيا  ايام يا،  ه  قضيا  ة  ا 

: التتدخحمل األمت  يحمل هذا امللضتلل ب ضتلل ب تدة  مهتا افيواد التمةي يا.  را ل  الدراسا ح 
ب ايام اد،  ض ف نلاخ  الة  تا.  خ صت  الدراستا    ضتة ر  ا تا  قتةار  اضت   دعمتد 

حمل ب ايام تاد  متضتمنا  راخ  سياسيا للقف كحمل أنلال األم  امل اشة  غتن امل اشتة الت   تتدخ
  ا   يتتاد الاياستتيا  اة"بيتتا. جلانتتب مت تتدخ  مبتتا  ي تتا الضتتغا ع تتن الةتت   الناشتتة     

ل ممارستتتاد  تتتتي  نةتتتات أررتتتب  ة جمملعتتتا متتت  ا جتتتةالاد التتت خ صتتت  الدراستتتا     ضتتت  
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 لتتر متت  ختت ل   تتدار لتتلا    اضتتحا ملنتتة أ  ح يتت  ضتتد الةتت   الدط ةاايتتا  ل ةتت     
 سياستتتتيا  أ  أعضتتتتال األرتتتت"ا  الاياستتتتيا.  متتتتب أ  ةاتتتتم  هتتتتذا امل تتتتدأ ل ةتتتت   الناشتتتتة 

ألرخنيتتتا مبمارستتتا ر  تتت  ب الت  تتتن عتتت  آرا  تتت  الاياستتتيا ع تتتن النحتتتل املك تتتلل ب الدستتتا ن ا
 .  كتذلر متب  عت    دعل    منة م اق ت   ع ن اارستا هتذا اةت  ات  اقياد الد ليا ال 

تح يتتتت  م  تتتت  ب اةتتتتاتد غتتتتن الاياستتتتيا   ب غ تتتت  ظ تتتتلق   عتتتت  ستتتت ب ال االةتتتت    تابتتتت
 .((Hussainy,2012ما  ا
أجةةتتتت   ي تتتتا هتتتتذس  التتتت ةتضتتتت  متتتت  عتتتتةغ الدراستتتتاد الاتتتتاب ا أ  ايام تتتتاد ال ةبيتتتتا   

لتدب كتحمل   لر مباتتلب ت ة تحمل عت  املتلستا درا ملمارسا ال ي  الدط ةاايا   الدراساد متن  ق
لكنتتد  تتتا     م"ةتتد متت  التتد ة هتتل ة تتد م شتة جيتتد      ،الةتت  مت  أعضتتال هيوتتا التتتدرةس   

  ان كتتتاس  تتتد    ،الت "ةتت" ليصتتتحمل    م شتتةاد  "ةتتتد عتت  املتلستتتا   ت تتتمل عتت  املاتتتتلب املتتأملل  
كمتا أث تت  الدراستاد الاتاب ا . ماب ل دط ةاايا ال   يا املمارستا خاختحمل امل ساتاد ايام يتا

 ال تتدل  ،التةأ رةةتا الت  تتن عت   قيمت حمل مت   جتلخ   تتلت م حتلمت ىف متةيتحمل كتتل عةضت ا  الت 
   ل  تتي  بينمتتا  اتتا د خرجتتا اارستتا الةتت . املاتتا ا  متت  ريتت  املمارستتا لتتدب  األستتا ذ   

 ت تتتت  متامتتتتا متتتتة هتتتتذا  التتتت هتتتتن النتيجتتتتا    ،مةا تتتتب  مابيتتتتا متلستتتتةا ارت تتتت  التتتت الدط ةاايتتتتا   
 . الل يبا يف ىف الناب    اخت  لك  مة    ،ال ح 

 :اءات المنهجية للدراسة: اإلجر 5
 : المنهج :5-1

نظةا لصتتتت لبا  جتتتتةال ماتتتت  ،اعتمتتتتدد الدراستتتتا ع تتتتن متتتتن س املاتتتت  اتجتمتتتتاع  بال ينتتتتا
ةتمةتحمل ب جام تا ال تتاهة    التتذ  ، شتتم د الدراستا امليدانيتا التذ ريت  ا اتتة النةتات  ،شتامحمل

 بك ياثا ال  ميا ال م يا  النظةةا.
 : األداة :5-2

  لر  د  مجة  است يا  ىف مجة املاخ  امليدانيا ال ارةا استمار بنال ع يد استخدم    
شتمحمل كحمل حملر ع ن جمملعا م  األسو ا ار يايا  ماخ  كميا،   ضمن  اتستمار  أرب ا حما ر

 ال  عملد ع  أهدا  ال ح   أجاب   ع ن  ااؤت د.   ال ةعيا
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 ـــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 :مجتمع الدراسة و العينة : 5-3
ل ستتتتحب ال ينتتتا بةةة تتتتا  قتتتد   ،  اتتتت   جام تتتا ال تتتتاهة مشتتتحمل جمتمتتتتة الدراستتتا عينتتتتا متتت

 قتد  ل اختيتار أربتة ك يتاد،  ،( ك يتا عم يتا  نظةةتا21ريت   ضت  جام تا ال تاهة  ) ،عمدةا
 اثنتتت  متتت  الك يتتتاد النظةةتتتا  مهتتتتا  ،افندستتتا ( –اثنتتت  متتت  الك يتتتاد ال م يتتتا  مهتتتا ) ال  تتتتل  

( م تتةخ ،  ب تتد استتت  اخ 841ا  ال ينتتا )اآلخا  (،    تتحمل قتتل  –)اتقتصتتاخ  ال  تتل  الاياستتيا 
 . ( م تتةخ 854ب تتض اتستتتماراد غتتن الصتتاةا،   تتحمل قتتلا  ال ينتتا التت  ل ح ي  تتا    يتتا    )

 . 2123/  2120 ايام  ل  ا   الةاي الدراس  قد ل  جةال الدراسا امليدانيا ىف ال صحمل 
 :: أساليب التحليل و التفسير 5-4

أستتتت ل  ةتمةتتتحمل ىف  التتتذ  ا رصتتتا   الكمتتت  ل  التح يتتتحمل اعتمتتتدد الدراستتتا ع تتتن أستتت
(   لتتتر ب ضتتتلل spssالتح يتتتحمل ا رصتتتا   باستتتتخدا  بةنتتتامس )الل تتتف باستتتتخدا  األرقتتتا ،   

تخت تتتار ختلتتتا ال تتتة ت بتتت  املتلستتتةاد،  2األستتتاليب اآل يتتتا: راتتتا  املتلستتتةاد، اخت تتتار كتتتا
  اتحنةا  امل يار .

 :ولوجيسوسي: تحليل : الدراسة الميدانية6
 :: خصائص العينة6-1

 –الدةانتا  – لر م  ري  )النتلل ا ل م حلث    ا   صي ي   تضم  خصا ص ال ينا      
لأل   األ   الت  يم املاتلب  –لألسة   الش ة الدخحمل –الت دةة  –ال ةقا  –الك يا  –ال مة 
 ،هتتتن النتتتللي تصتتتة ال تتتةغ ع تتتن أهتتت  املتغتتتناد   ا لضتتتخاما ال يانتتتاد سنظتتتة  حمتتتحمل ا قامتتتا(    –

ا ا ل دراستتا امليدانيتتا متةتتحمل  ل ةتتة عينتتا الدراستتا     تت     تت. حمتتحمل ا قامتتا   ،ال ةقتتا   ،الك يتتا ال متتة،   
كمتتا أ ضتتح  بيانتتاد الدراستتا امليدانيتتا . لإلنتتاض % 32. 9  ،ل تتذكلر % 23. 2ل نتتلل ىف 

ة ي تا  ،% 50. 4 ( ريت  ب غت 21-22ل ينا   ة ىف ال وتا ال مةةتا مت  )أ  غال يا م ةخاد ا
(  22 – 28مث ال وتتتا ال مةةتتتا متتتت  ) ،%28.2( ريتتتت  ب غتتت  24 – 21ال وتتتا ال مةةتتتا متتت  )

مختس م تةخاد   تا  نا لتشتتمحمل ع تنست 28% مث  أ ن ال وا ال مةةا أكةة مت     23.9بنا ا 
هتتذس   بتت حص الناتتب املولةتا ا ا تتا بتل ةتتة الةت      تتا ل ك يتا جنتتد. %2.2  لتر بناتت ا 
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 ال  تل   اتقتصتاخة ي تا  ،%20.9ري  ستج   اآلخا   نات ا  ،د ك نالناب مت اربا    ر
 .%21.3بنا ا    ال  ل  ،%25.4مث افندسا بنا ا  ،%20. 0 لر بنا ا الاياسيا    

  يمتتتا ةت  تتت  بتل ةتتتة ال ينتتتا    تتتا ل  ةقتتتا الدراستتتيا جنتتتد أ  متةيتتتحمل ال ةقتتتا الةاب تتتا جتتتال بناتتت ا  
ة ي ا ال ةقتتتتا الةالةتتتتا   لتتتتر  بناتتتت ا ،ال ينتتتتا مجتتتتاي % ريتتتت  ارت تتتت  الغال يتتتتا ال ظمتتتتن  82.1
قتتا كا يتا ةكم  مملرنا ىف اللكي" ع ن ها   ال ةقت  لكليفمتا ال ةقتتا  ال تتا  مكةتا   %   15.0

باألنشةا     ةكلنا ع ن ماتلب مة  ة م  اللعةكل  م  امل لغ أ يبالتا    ىف امال ايام 
 . %21.2ما جال متةيحمل ال ةقا الةانيا أقتحمل ريت  ب غت  بين ،  املمارساد خاخحمل الايات ايام 

  تتدىن خملثتتا باملمارستتاد الدط ةاايتتا ىف  التحاق تتا لتتر ةداثتتا ستتت  اخ ال ةقتتا األ     ابينمتتا ل 
 . اةيا  ايام يا

 ا لصتتاجل قتتاا م حلر تت اار  اع تتكمتتا ستتج   الناتتب ا رصتتا يا املت   تتا مبحتتحمل ا قامتتا  
رمبتتتا %،    28.4الةةتتتف  بينمتتتا ب غتتت  ناتتت ا قتتتاا  ،% 45.2 اةضتتتة ريتتت  ب غتتت  ناتتت ت  

مدةنتا ال تاهة  الغال يتا  قتاا ل جام تا ريت  متةتحمل رصتا الةت    ايغةابةةجة  لر    امللقة 
 . ال ظمن م  م تح ي ا

 : الديمقراطية: المفهوم و المعنى : 6-2
عت   ة   )امل حتلث (ة د  هذا ا لر    الت ة  ع ن امل ىن  امل  ل  الاا د لدب ال

ك تتتتتي    املشتتتتتاركا  املاتتتتتوللياعتتتتت  اةةةتتتتتا  ال دالتتتتتا    امل تتتتتاهي  الاتتتتتا د  لتتتتتدة    كتتتتتذا ،الدط ةاايتتتتتا
 ةال نتتتا   .  ارستت ا الةتتت   خاختتتحمل اةيتت" ايتتتام ط متتت  ختت ل األنشتتتةا التتت  اارستتاد  تج تتتن 

 :  امل اهي    لر  يما ة  لتاليا بالتصلراد الاا د  ل م ايايدا ل ا
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 ـــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 (1ول رقم )جد
 معنى الديمقراطية لدى طالب الجامعة

 النسبة العدد الديمقراطية
 الت  ن ع  رأة  ظةةا ب الشول   ال ضاةا ال اما                      
 املشاركا اة ي يا ب كا ا أرداض امتمة  قضاةاس                    
 .تمةمباا ا  ب  أ ةاخ اماةة ا لصناعا ال ةار امتم    
 ر  امللاان  ب اختيار م  ةنل  عن                                 
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 ري  ارتحمل امل ىن ،ب ين ا الااب   أكيد امل حلث  ع ن م ايةتض  م  بياناد ايد ل 

ةأ  ىف الشتتول   ال ضتتاةا ال امتتا املة  تتا ةتتا الت  تتن عتت  التتالتتدال ع تتن أ  الدط ةاايتتا  تمةتتحمل ىف رة 
ربتتا امل تتتىن بناتت ا  كتتاخ  كتتل  مت اة يتتد م اشتتة     ،ال ينتتا % متت   مجتتاي11األ     لتتر بناتت ا 

ريتت   ،قضتاةاسة ي يتا ىف كا تا أرتتداض امتمتة   ةشتن    أ  الدط ةاايتا   تتىن املشتاركا ا  التذ
% مت  امل حتلث   25.5أكتدد نات ا  كمتا  ،ال ينا % م   مجاي 12.9ع ن هذا امل ىن  أكد

رتحمل امل ىن اما بين. بنلل م  املاا ا  ب  ال شة  اةة ا لصناعا ال ةار امتم   أ  الدط ةاايا ه
 تتتد ر رتتتلل اةةةتتتا  املشتتتاركا  الاتتتاب ا  التتت  ايتتتا مة  تتتا متدنيتتتا م ارنتتتا بامل تتتايل دط ةا  الاياستتت

دط ةاايا   ىن ر   حلث  حنل التأكيد بأ  الامل % م   مجاي 9.0 د اري   ، ناعا ال ةار  
 يتت  الدط ةاايتتا ىف ستتتخدامد عنتتد  ةاختيتتار متت  ةنتتل  عتتن    هتتل امل تتىن التتدار  ااملتتلاان  ىف 
 .  اة حمل الاياس



ـــــــــــ املجلة العربية لعلم الاجتماع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  3029 يناير( 32عدد )ـــــ

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 (2جدول رقم )
 معنى الحرية لدى طالب الجامعة

 النسبة العدد الحرية
                         ا اس سياس  خ     اةا                       
 الت  ن ع  رأة  ظةةا                                                   
 اتنضما     مجاعا خةنيا خ   خل                                     
 اتنضما     ر"  سياس  خ   ح ظ                                   
  كن  بغض النظة ع  ال لا    ال لان  ا ا  ال ةار الذ  ةت    مة   
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 كمتا   كتس. ا ىف م تىن اةةةتا لتدب الةت  ا م حلر    كس نتا س ايد ل الااب   نلع  

أكد قد     رةةا الت  ن ع  الةأ ا ع ن أ  اةةةا ىف امل ا  األ ل  تمةك" رللا  أكيد  النتا س أةض  
 ت ت  هتتذس النتيجتا متتة    ،أكةتة مت  نصتتف ال ينتا  ال ينتتا  أ % مت   مجتاي02ع تن هتذا امل تتىن 

ةاايتا   تىن رةةتا الت  تن ( عنتدما  أكتد الةت   أ  الدط 2عةضنا فتا ىف ايتد ل ) ساب ت ا ال 
أ  م تتىن اةةةتتا ةتمحتتلر رتتلل امل حتتلث   % متت   مجتتاي20.0بينمتتا أكتتدد ناتت ا .  عتت  التتةأ

م  امل حلث    د  أما الناب األقحمل املت  يا. ال لان   ال ةار بغض النظة ع  ال لا      ااةا رة 
   تتتتد أكتتتتد متتتت  ،لكن تتتتا بناتتتتب ضتتتت ي ال حةةتتتتا  اد ختتد سياستتتتيا     تتتتد م تتتتاي ل عتتتت  لل 

نضتتما  ة ي تتا ات% 3.0خ     تتاةا   لتتر بناتت ا    تتاس سياستتاامل حتتلث  أ  اةةةتتا   تتىن   تتىن 
خ   ح تتظ   نضتتما     رتت"  سياستت% مث ات2.8خةنيتتا خ   ختتل    لتتر بناتت ا عتتا    مجا

 . %2.1 لر بنا ا   
 
 

 
 



ـــــــــــــوممارساتها بين طالب الجامعة الديمقراطيةقيم  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ

 ـــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 (3جدول رقم )
 معني العدالة لدى طالب الجامعة

 النسبة العدد العدالة
  ل ةة امللارخ املتارا  استخدام ا بشكحمل متاا               
   التمتة نمية اة لت خ   متيي"                   
  ماخ  ةص متاا ةا ل نجا   
  ماخ  ةص متاا ةا ل تلريف                               

94 
282 
03 
52 

22.8 
52.0 
28.0 
22.8 
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ارتتتتحمل الصتتتتدار  عنتتتتد     أ  عتتتد   التمييتتتت" هتتتتل امل تتتىن التتتتذ شتتتن بيانتتتتاد ايتتتد ل الاتتتتاب

 حتتتلث  أ  ال دالتتا   تتىن التمتتتة نميتتتة % متت  امل52.0 تتد أكتتد   ،اةتتدة  عتت  م تتىن ال دالتتتا
 % م   مجاي22.8ع ن هذا امل ىن  قد أكدي ا املاا ا  ىف  ل ةة امللارخ   ة  ،اة لت خ   متيي"

 % متتت   مجتتتاي28.0ع تتتن هتتتذا امل تتتىن  قتتتد أكتتتد ي تتتا   ارتتتا  تتتةص متاتتتا ةا ل نجتتتا    ة ،ال ينتتتا
لريتف مة تد نات ا   ارتا  تةص متاتا ةا ل تةشن    أ  ال دالا   تىن    مث جال امل ىن الذ ،ال ينا
 . ال ينا % م   مجاي22.8

 (4جدول رقم )
 معني المشاركة لدى طالب الجامعة

 النسبة العدد المشاركة
 املشاركا ال   يا ب كا ا قضاةا امتمة                         هتما    ات 
                        املاامها ب  ناعا ال ةاراد الاياسيا                    
 رضلر ال  الاد  اةلاراد ال اما املة  ةا بالشأ  ال ا                            
 اةضلر الدا   ب كا ا اتنتخاباد  اتست تالاد الاياسيا                         

     ت   التةلل ب مشة عاد  بةامس  نميا امتمة ا                            

219 
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

الدالتتتا ع تتتن جانتتتب املمارستتتا  لاتتتاب  عتتت  ا عتتت ل متتت  امل تتتاي كشتتتف بيانتتتاد ايتتتد ل ا
احناتتتار م تتتىن املشتتتاركا ىف جمتتتةخ املشتتتتاركا ىف م ابتتتحمل  ةاجتتتة    ،ال   يتتتا ل يمتتتا املشتتتاركا  امتم يتتتا

ا ألرقتا  ايتد ل  ل   ت. املشتاركا ىف اتنتخابتادال امتا    ا  خا ا رضتلر ال  تالادالاياسيا   
أكةة م  نصف ال ينا أ  م ىن املشاركا ةكم  ىف  أ % م  عينا الدراسا 52.2أكدد نا ا 
 أكيتد امل حتلث  ع تن أ  املشتاركا   تىن  ة ي تا. املشاركا ال   يا ب كا ا قضاةا امتمتةاتهتما    
. %   تتا متت   مجتتاي ال ينتتا29قتتد ب غتت  ناتت ا هتت تل ياستتيا   ا ب  تتناعا ال تتةاراد الااملاتتامه

% م   مجتاي ال ينتا أ  املشتاركا   تىن التةتلل ب مشتة عاد  بتةامس 23.5كما أكدد نا ا  
عينتتتتا  بينمتتتتا  تتتتنخ ض الناتتتتب بشتتتكحمل م حتتتتلمت عنتتتتدما ننت تتتتحمل     أكيتتتتد.  نميتتتا امتمتتتتة ا  تتتت 

حمل ىف اةضتتلر التتدا   ب كا تتا اتنتخابتتاد ةتمةتت  ل مشتتاركا  التتذ  الدراستتا ع تتن امل تتىن الاياستت
ل امتا املة  ةتتا بالشتأ  ال تتا   قتد ب غتت  رضتتلر ال  تالاد  اةتتلاراد ا   ، اتستت تالاد الاياستيا

 عينا الدراسا.    % م   مجاي5.2%  0.2 التلايع ن  نا ا هذا ال صيحمل
يدانيتا الدراستا املاألخ قيا   د أ ضح  نتا س    اتجتماعياةت    ب يما املاولليا    يما

اتهتما  ال ينا ع ن أ  املاولليا   ىن   مجاي% م  08.8 لر بنا ا الغال يا ال ظمن    أ  ات
 ةتتلاخ  متامتتا متتة  كتتتة  ل تتحمل هتتذا امل تتىن  . حنتتل جمتم تتد  م ة تتا ر لقتتد كمتتلاا بلاج تتاد ال تتةخ 

عت تار ان  لتر طكت   شتن    م  تل  امللاانتا،    تلة  ع ت اة لت  اللاج اد   ر ال كتة  الت 
ا عنتتدما أشتتار امل حتتلث  خن ضت  امل شتتةاد كةتتن  اينمتتا ب.امللاانتتا  ج تتا  ل م تتا  ارتتد املاتولليا   

 اا  متذه ي  كتذا ارتلا  األشتخاص املخت  ت  م ت  خةني ت   ،   اتلت"ا  بالات لكياد  اآلخا  ال امتا
ل ينتا   لتر ع تن ا  مجتاي% مت  21.5%  20.0بناتب  خالتا ع تن املاتولليا   لتر كم اي
بينما ةنخ ض املنحىن بشكحمل ك ن عندما ة كد امل حلث  أ  املاولليا  شن    كحمل مت  . التلاي

% 8.2%  8.8املمت كتاد ال امتا   لتر بناتب   ا ا ظتا ع تن ،التضحيا م  أجحمل اآلختةة 
 تتن نتت  بالناتب الدالتا عمنخ ضتتا ىف  اد اللقت    ا متا قلر  هتتن ناتب مت اربتا    ع تن التتلاي

خالتا بشتكحمل قتلب ع تتن  ختت   كم تايا  ارتلا  اتلتت"ا  بتاآلخا  ال امتاللاج تاد  اة تلت  ات
 : كما هل ملض  ىف ايد ل التاي. قيما املاولليا



ـــــــــــــوممارساتها بين طالب الجامعة الديمقراطيةقيم  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ

 ـــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 (5جدول رقم )
 معني المسئولية لدى طالب الجامعة

 النسبة العدد المسئولية
 اتهتما  بلاج ايت حنل جمتم    م ة ا ر لق       
 ا  بالا لكياد  اآلخا  ال اما                  اتلت"  
 ا ا ظا ع ن املمت كاد ال اما                    
 التضحيا م  أجحمل اآلخةة                           
 ارلا  األشخاص املخت    م   خةنيا  مذه يا        
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 :: منح أم كبح: الديمقراطية: دور الجامعة6-3

  خةد ايام ا ىف  كاا  الة        الت ة  ع ن ا ي ا الد ر الذ هذا ا لر ة د 
 ىف هذا الصدخ  شن نتا س الدراسا امليدانيا  أكيد الةت   امل حتلث   ،ث ا ا   قي  الدط ةاايا

. %85.9ل صتتتتتيحمل ا ا قتتتتتد ب غتتتتت  ناتتتتت ا هتتتتتذي  الدط ةاايتتتتتا أ  ايام تتتتتا  كاتتتتت    )أريانتتتتتا ( قتتتتت
ب غتت  ناتت ا الةت   امل حتتلث  التتذة  أكتتد ا ع تن غيتتا  خ ر ايام تتا ىف  كاتتا       بالتاتا  

مل حتلث  التذة  أج"متلا بينما ب غ  نا ا الةت   ا ،ال ينا % م   مجاي85.0قي  الدط ةاايا 
 ا متدنيتا   ا متا قلرنت  هتن نات%   4.5قتي  الدط ةاايتا ل ةت     كاا  ايام تاع ن من    
(. اتتا ةةتتن ايتتدل رتتلل ا ي تتا خ ر ايام تتا ىف 0)متت  ختت ل جتتد ل  كمتتا هتتل ج تت   ،بنظن ي تتا

ا ةابتتتاد الة يتتتا ا عتتت  ال تتتلا     ستشتتت ار هتتتذا التتتد ر ب يتتتد  ا" ةتتتد الةتتت   ب تتتي  الدط ةاايتتتا    
األ  ال خاختحمل ال ضتال الدط ةاايا متجاد  ىف امللاقف   التلج اد الكاظا لةؤةا قي     ،ايامد 
 .  ايام 
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 (6جدول رقم )
 مدى تزويد الجامعة طالبها بقيم الديمقراطية

 النسبة العدد الرأي
 ن   
 ت 
 أريانا 
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مب شتتتتتتةاد  أكةتتتتتتة ختلتتتتتا  عم تتتتتتا ىف الت تتتتتتة  ع تتتتتتن ال تتتتتتة ت  (3 ةةال نتتتتتا ايتتتتتتد ل رقتتتتتت  )

ايام تا ا  تا قتي   حلث  رلل  كاا د  يما ةت    بةؤةا الة   امل ا رصا يا ب  الك يا
ال  ل  الاياسيا أرة د م دتد ايد ل ةتض  أ  ك يا اتقتصاخ     ب ةال  بياناد. الدط ةاايا

ابت   نات ا ستتجا  تا قتي  الدط ةاايتا ريت  ب غت  مة   ا ىف امللا  تا ع تن  كاتا  ايام تا ا
ال ينتا  ا(   لتر مت   مجتاي% ملت  أكتد ع تن )أريان ت58.9نات ا    (مل  أجا   )ن   29.3%

 رمبتتا ةةجتتة  لتتر    ا صتتا ص الذا يتتا ل ك يتتا متت  ريتت  ق تتا الكةا تتا ال دخةتتا ل ةتت   م ارنتتا 
عتتداخ األستتا ذ  متتة أعتتداخ الةتت     لتتر  تناستتب أ  بالتتتاي ،بالك يتتاد األختتةب حمتتحمل الدراستتا

ستتتتحداض أنشتتتةا  درة يتتتا اا  اييتتتد  ال تتتدر  ع تتتن ن  أ تتت  أ ضتتتحمل ىف ا شتتتة طتتت  بالشتتتكحمل التتتذ
ةتتتت  خ لتتتد  تتتدرةب    ،مةتتتحمل حماكتتتا  جم تتتس النتتتلا   خدا  أستتتاليب ا اكتتتا  كتتتتدرةب عم تتتستتتتاب
 ،غنهتا مت  اارستاد خط ةاايتامتة اآلختةة     اتختت      لة   ع ن كي يا الت  ن عت  التةأا

بة ا تتا    كةا تتا ىف  م تتدتد التتلعس الدراستتيا ل ك يتتا  اتتم  بةرابتتا ا ي تتا التتملام التخصتتص   
 يتتتب ك يتتتا ة ي تتتا ىف الل . (ال حتتت الدط ةاايتتتا أكةتتتة متتت  غنهتتتا متتت  الك يتتتاد املنتتتارة  فتتتا )عينتتتا 

. ا(% ملتتت  أكتتتد ع تتتن )أريان تتت53.3ناتتت ا % ملتتت  أجتتتا   )ن تتت (   3.1اآلخا    لتتتر بناتتت ا 
 ا  تلا ع تن  لتذة   ريت  ب غت  نات ا امل حتلث  ا تدىن الناب عندما نتجتد  تل  ك يتا ال  تل   

% ملتت  أكتتد 12.0ناتت ا % ملتت  أجتتا  )ن تت (   8.2لدط ةاايتتا  كاتتا  ايام تتا ا  تتا قتتي  ا
هتتتتن ناتتتت ا % ملتتتت  أجتتتتا   )ن تتتت (   2.3ندستتتتا ناتتتت ا ا(. بينمتتتتا ستتتتج   ك يتتتتا افع تتتتن )أريان تتتت
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 ـــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

امل حتتلث  التتتذة    مجتتتاي لتتتر متت  ا(   % ملتت  أكتتتد ع تتن )أريان تت15.0ناتتت ا    ،امنخ ضتتا جتتد  
طكننتتا  ة يتتب م تتدتد ر تتض امللا  تتتا  .  بالتتتايام تتا  تت" خ ا  تتا ب تتي  الدط ةاايتتاةتتة   أ  اي

رت تت  ال  تتل  املة  تتا ا. ريتت   لتتر    تتا ل ك يتتايام تتا ا  تتا قتتي  الدط ةاايتتا   ع تتن  كاتتا  ا
مث اآلخا    لتر بنات ا  . %02.3 لتر بنات ا % ة ي ا افندستا   08.2 األ     لر بنا ا

 . %25.8 لر بنا ا خ  ال  ل  الاياسيا   % ة ي ا اتقتصا15
 (7جدول رقم )

 وفقاً للكليةاتجاهات المبحوثين حول مدى تزويد الجامعة طالبها بقيم الديمقراطية
 االتجاهات

 
 الكلية

 اإلجمالي االتجاهات
 أحياناً  ال نعم

 % ك % ك % ك % ك
 20.9 221 53.3 32 15 81 3.1 9 كلية اآلداب
 21.3 95 12.0 11 08.2 02 8.2 8 كلية العلوم

 25.4 224 15.0 82 02.3 38 2.3 2 كلية الهندسة
كليةةة االقتصةةاد والعلةةوم 

 السياسية
28 29.3 12 25.8 03 58.9 222 20.0 

 %211 854 58.9 221 85.0 219 4.5 19 اإلجمالي
 **04.2=  2كا

)امل حتتلث (   لتتر متتت    تتت" خ ايام تتا  تتا ا  تتتا التت  طكننتتا الت تتة  ع تتن ا ي تتتا ال تتي  
 :التايخ ل ايد ل 
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 (4جدول رقم )
 القيم التي تزود الجامعة بها طالبها

 النسبة العدد القيم
 قيما اةةةا                             -
 قيما ال دالا  املاا ا                 -
 قيما املشاركا                          -
 قيما املاولليا  -
 ت  " خ ب ي                         -

28 
21 
284 
08 
219 

5.2 
2.4 
12.1 
28 

85.0 
 %111 454 اإلجمالي

(  أكيد امل حلث  ع ن جمملعا ب ين ا م  ال ي  ثت  ايام ا بت" ةتدها 4ةلض  ايد ل )
 ا  كاتتت  التتت قيمتتتا املشتتتاركا املة  تتا األ   متتت  بتتت  ال تتتي    ارت تتت  ىف هتتتذا الصتتتدخ   ،ل ةتت  

  مجتاي% مت  12.1ذس ال يمتا ك يمتا بتار   نات ا هت ايام ا ل ةت   ريت  أكتد ع تن رضتلر
ة ي تتا قيمتتا املاتتولليا ريتت  . ةتت" خه  ب تتي  الدط ةاايتتا ايتتام  ال ينتتا التتذة  ة كتتد   أ  املنتتاخ 

املاتتتا ا  ناتتت ا %،  ال دالتتتا   5.2ستتتج   قيمتتتا اةةةتتتا ناتتت ا  %. بينمتتتا28 ا أكتتد ع ي تتتا ناتتت
اتتتتا ة تتتتىن  ةاجتتتتة  ،ةتتتت" خه  ب تتتتي  الدط ةاايتتتتا ايتتتتام  متتتت  ةتتتتة   أ  املنتتتتاخ  اي مجتتتت% متتتت  2.4

مة التأكيد ع تن أ  هتذس الناتب . م دتد رضلر ها   ال يمت  ىف اةيا  الداخ يا ل جام ا
  الدط ةاايتتتا  ب غتتت  ا  كاتتتب ا  تتتا قتتتي شتتتن    جممتتتلل امل حتتتلث  التتتذة  أكتتتد ا أ  ايام تتت

أمتتا الناتت ا املت  يتتا . ا(% )أريان تت85.9% )ن تت (  4.5ال ينتتا)  % متت   مجتتاي58.8ناتت ت   
 تتا قتتي  خ ر ىف  " ةتتد ا   وتتر التتذة  أكتتد ا أ  لتتيس ل جام تتا أمتت  امل حتتلث   املتمة تتا ىف أ ل

 اهتتتتاد اع تتتتن نت تتتتة      يمتتتتا ة تتتت ال تتتتا  ل  ينتتتتا. ا مجتتتتاي متتتت % 85.0الدط ةاايتتتتا ب غتتتت   
  لتر مت   ،عتد   " ةتد ايام تا ا  تا ب تي  الدط ةاايتا امل حلث  حنل األست ا  الكامنتا خ تف

 (:9خ ل ايد ل )
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 ـــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 (9جدول رقم )
 أسباب عدم تزويد الجامعة طالبها بقيم الديمقراطية

 النسبة العدد األسباب
 ثت  ايام ا بالدرجا األ   باتنشغال ب م يا التدرةس                               -
  بيا ت  تي  اارسا الن د   ةسيأ اةةةاد                        أل  األنشةا الة -
 أل  األنشةا الة بيا  ت  ب  اار    يد                                          -
 ت  تي  ايام ا رةةا الت  ن ع  الةأ   يما خيص ال ةاراد ايام يا   -
 حمل  اق   ب ايام األيفا جمةخ ش اراد  لكن ا   متارس بشك -
 ت ةنة                    -

88 
22 
24 
04 
04 
289 

9.0 
2.8 
1.9 
28.4 
28.4 
58.8 
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قتد  ب تي  الدط ةاايتا( أ  أست ا  عتد   كاتا  ايام تا ا  تا 9 شن بياناد ايتد ل )

أ   ،رةةتتا الت  تتن كليفتتا ريتت" ضتتي    ارتتا أ  ، ةا رت  متتا بتت  كليفتتا جمتتةخ شتت اراد غتتن م   تتا
    تا ل نتتا س  .أ  لة ي تا األنشتةا الة بيتا  اثتا ،نشغال ايام ا ب م يا التدرةس كأ للةا فات

رةةتا الت  تن عت  التةأ   يمتا خيتص  تتي   نا ا أ لور الذة  أكد ا أ  ايام تا ت امليدانيا ب غ 
التتتتذة  أكتتتتد ا أ  %  أل لوتتتتر 28.4 كمتتتتا ستتتتجحمل ن تتتس الناتتتت ا  ،%28.4ال تتتةاراد ايام يتتتتا 

%  9.0أكتدد نات ا ىف رت  .  اق ت ت متتارس بشتكحمل  الت ايام ا  ة   ل شت اراد ايامتد  
 األكتتاخط أ  ايام تتا ثتتت  بالدرجتتا األ   بال م يتتا التدرةاتتيا اتتا ة كتتس التأكيتتد ع تتن التتد ر 

جام تا بشتكحمل اللري يتا ل  اتهتمامتادامل تا  األ ل مت  بت  مج تا   ارت لتد  ل جام تا    الت  يمت
بينمتتتا مة تتت  كتتتحمل متتت   .اتستتتتجاباد  مجتتتايملق تتتا ضتتت ي ا متتت   أرتتتتحملعتتتا   ت أ  هتتتذا الاتتت ب 
 باعت ارهتتتتاعتتتتد    ارتتتتا اارستتتتا الن تتتتد متتتت  ختتتت ل هتتتتذس األنشتتتتةا    ،   يدةتتتتا األنشتتتتةا الة بيتتتتا

م لقاد حتلل خ   قيتا  ايام تا بنكاتا  قتي  الدط ةاايتا ريت  ستج   ناتب متدنيتا ب غت  
ال ينا الذة  ةتة   أ  ايام تا ت  ت" خ ا  تا ب تي    مجاي% م   2.8%    1.9 التلايع ن 

 . الدط ةاايا
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  ت  النتتتا س امليدانيتتا الاتتاب ا بضتة ر  مكاشتت ا  اتتيداد  ت تتف  ، ع تتن متتا ستت    تلة     
ا خاختحمل ال ضتال  تت   اق ي ت م  خ ل الت تة  ع تن املمارستاد  ال  اليتاد الت  الدط ةاايا م اي
 : هل ما سن ةغ لد ىف ا لر التاي ، ام اي
 :: الديمقراطية: التجليات والممارسات6-4

 تلال   ا لر املكاش ا ع  املمارساد  ال اع ياد  ا جةالاد  األساليب ال   ا ل هذا
 ي تتتا،  متتتدب ماتتتامها الةتتت     ،الةتتت   خاختتتحمل ال يوتتتا ايام يتتتا طارستتت ا ط ةاايتتتا  التتت متتتة الد
 . من ا بشكحمل    ن ست اخ  ات

 (11جدول رقم )
 تجليات قيمة الحرية فى الممارسات الجامعية

 ملا      ملا   قيما اةةةا
 رد ما

غن 
 ملا  

متلسا 
 الل يب ات اس ال ا  رااب

أمارس ر   ب اللش  ل جا   -2
 8 رد ما ملا      2.24 28.9 12.2 81 الة بيا

أمارس ر   ب التصلة   -2
 2 رد ما   ملا    2.29 21.0 21.4 52.0 ا  ال جا  الة بيا انتخ

 تا  ي ال ة ا ب اختيار  -1
 2 ملا      رد ما 2.12 22.8 20 52.0 ال ا  الذ  أرغ د

ةشج   أسا ذيت ع ن املناقشا  -8
 1 ملا      رد ما 2.23 25.5 82.3 82.4  الت  ن ع  آرا   خاخحمل ا اضةاد

صلل ع ن كا ا ةتا  ي اة -5
 5 ملا      رد ما 2.13 28.2 88.5 12.1 امل  لماد ظةةا خاخحمل اةة  ايام  

أش ة بأند ت ةلجد قيلخ ع ن  -0
 0 ملا      رد ما 2.42 14.9 81.2 22 رةة  الشخصيا ب ايام ا

 " خي امل ةراد الدراسيا  -3
 3 لا      رد مام 2.41 81.2 19.2 21.3 مب ار   م  لماد رلل اةةةا

 31.11 ملا      رد ما 2.22  املتلسا ال ا  ل محلر



ـــــــــــــوممارساتها بين طالب الجامعة الديمقراطيةقيم  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ

 ـــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

ةتجتتد املتلستتا ال تتتا   تتلر :)  يتتاد قيمتتتا اةةةتتا ىف املمارستتاد ال   يتتتا ل ةتت   خاختتتحمل 
ب تتتتت   راتتتتابمتلستتتتتا %   31.11ر بناتتتت ا    رتتتتد متتتتتا    لتتتتايتتتتام  ( حنتتتتتل امللا  تتتتا  اةيتتتت"
قيما اةةةا   د  اد ماتلب جيتد   كس  ال بيا % اا ةدل ع ن أ  املمارساد الة 2.22

 لتتر ا تتا م ساتتاد التنشتتوا اتجتماعيتتا   الت  يتتحمل متت  كن تتا ظاجتتا    م"ةتتد متت  التنشتتيا   لك  
أشتتارد     التت  ت تت  هتتذس النتيجتتا متامتتا متتة ستتاب ت ا    ،ل ل تتلل    ماتتتلب أ ضتتحمل ل ممارستتا

هل (،   (4ا شار  فا ىف ايد ل ) س   ال  ةاجة م دتد قيما اةةةا خاخحمل ال يوا ايام يا  )
ل  ة ي  تتا    تتتا  التتت (   21الت صتتي يا ل  تتتاراد ايتتد ل )ةتضتتت  متت  ختتت ل ال تتةال   التتذ األمتتة 

 شن      ارا ايام ا ال ة ا ل ة   ىف  ال (   1ال  ار  ) ارت  ري  . اةاابملتلسة ا 
هتذس ال  تار  املة  تا األ    ارت ت  يتا ريت  بتد خاختحمل الك اتلتحتاتةةغ ل   الذ ال ا   اختيار

% 2.12ب تتت   راتتاب لتتر مبتلستتتا    اتختيتتارلدالتتا ع تتن اةةةتتتا ىف ضتتم  مج تتا املمارستتتاد ا
ن     شتت التت (   2 تتا ىف الل يتتب ال  تتار  رقتت  )ة ي. ل  ينتتا بامللا  تتا    رتتد متتا ا تتاسريتت  جتتال 

% 2.29ب تتت   راتتتاب لتتتر مبتلستتتا ال جتتتا  الة بيتتتا    انتختتتا اارستتتا اةتتت  ىف التصتتتلة    
  شتتتجية األستتتا ذ  ع تتتن  شتتتن    التتت (   8ة ي تتتا ال  تتتار  ). ل  ينتتتا بامللا  تتتا    رتتتد متتتا ا تتتاس  

ذس ال  تتار  ىف املة  تتا الةالةتتا ريتت  جتتالد هتت ،خاختتحمل قاعتتا ا اضتتةاد التتةأ الت  تتن عتت  املناقشتتا   
اتتا ةتتدل ع تتن التتد ر  ،  رتتد متتال  ينتتا  بامللا  تتا   ا تتاس%   2.23ب تت   راتتاب لتتر مبتلستتا   

 لتتتتر أثنتتتتال   لألستتتتا ذ  ىف  كاتتتتا   ا  تتتت     تتتتدرة    ع تتتتن األستتتتاليب الدط ةاايتتتتا  ا متتتتاب
 شتتن    اارستتا الةتت   ر  تت  ىف اللشتت  ل جتتا   التت    (2ة ي تتا ال  تتار  ). ال م يتتا الت  يميتتا

 راتتاب لتتر مبتلستتا يتتب   ملة  تتا الةاب تتا متت  ريتت  الل هتتذس ال  تتار  ا ارت تت ريتت   ،الة بيتتا
 التت املة  تتا ا اماتتا    ارت تت  التت ( 5مث ال  تتار  ). ل  ينتتا  بامللا  تتا    رتتد متتا ا تتاس%   2.24

 راتاب لر مبتلستا    كا ا امل  لماد ظةةا خاخحمل اةة  ايام   شن      ارا اةصلل ع ن  
املة  تتا  ارت تت  التت ( 0ار  )بينمتتا مة تت  ال  تت .ل  ينتتا  بامللا  تتا    رتتد متتا ا تتاس%   2.13ب تت  

ا  يمتا ةت  ت  ال يتلخ ع تن رةةتاث  الشخصتي بان تدا الةت    استشت ار شتن     الت الااخسا   
 تتتاس ل  ينتتتا  ا%   2.42ب تتت     لتتتر مبتلستتتا راتتتاب ا تتتارج الشتتتكحمل بكتتتحمل مظتتتاهة الاتتت ل    



ـــــــــــ املجلة العربية لعلم الاجتماع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  3029 يناير( 32عدد )ـــــ

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

ةتدل ع تن  جتلخ  هل م دل منخ ض   ا ما قلرن  بال  تاراد الاتاب ا اتا   ،بامللا  ا    رد ما
عتتد اتجتماعيتتتا خاختتحمل اةتتتة  لتتتت"ا  بال لا   يمتتا ةت  تتت  باةةةتتاد الشخصتتيا  اتقتتدر متت  الكتتتلاب

شتتن     " ةتتد الةتت       ،رت تت  املة  تتا األختتن ا (  التت 3 تتار  )ة ي تتا ىف الل يتتب ال .  ايتام 
ب تتت   تلستتتا راتتتابامل تتتةراد الدراستتتيا رتتتلل اةةةتتتا   لتتتر مب  ل ةهتتتا بامل تتتار   امل  لمتتتاد التتت 

ا ناتت ا متدنيتتا   ا متتا قلرنتت  بال  تتاراد هتتن أةض تت تتاس ل  ينتتا بامللا  تتا    رتتد متتا   ا%   2.41
جل بنتتال ث ا تتا خط ةاايتتا ستت اخ  املةجتتل  متت    تتر امل تةراد لصتتاحمد خةتتا ات الاتاب ا اتتا ةشتتن   

 .   األكاخط  مدنيا   صيص اةي" األكمل ل جانب ال  م
 (11جدول رقم )

 تجليات قيمة المساواة والعدالة في الممارسات الجامعية

 ملا   قيما املاا ا   ال دالا  
ملا   
   
 رد ما

غن 
 ملا  

املتلسا 
 اةااب

 ات اس
 ال ا 

الل ي
  

 تا  ي ال ة ا ملمارسا النشاااد  2
 8 ملا      رد ما 2.20 24.0 10.9 88.5 الة بيا امل  ما لةغ ايت  ميلي

ةاتمة أسا ذيت لتااؤتيت  ب يا  2
 2 ملا   2.82 21 19.1 51.3  م    بد   متيي"

1 
ةتا  ي اكتاا  م اراد الت كن 
ال  م  ال  متك  م  رحمل 

 مشك يت
 5 ملا      رد ما 2.25 21.3 81.9 15.8

أش ة ب د  ال دالا با ب سلل  8
 3       رد ماملا 2.48 19 13.0 21.8 الت امحمل خاخحمل اةة  ايام  

هنا  ماا ا  ب   يي  الة   ب  5
 0 ملا      رد ما 2.22 29.0 84.5 12.9 اتخت اراد الن ا يا

ا ا ل ع ن خرجاد أعمال  0
 1 ملا      رد ما 2.20 25.2 28.2 51.3 الانا

ةتا  ي ال ج     التظ   عند  3
 2   رد ماملا     2.23 24.2 10.9 85 عد  اقتناع  بالنتيجا

 %31 ملا      رد ما 2.29  املتلسا ال ا  ل محلر 



ـــــــــــــوممارساتها بين طالب الجامعة الديمقراطيةقيم  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ

 ـــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

ام  ( حنتتل ايتت : )  يتاد قيمتتا ال دالتتا   املاتا ا  خاختتحمل اةيت"ةتجتد املتلستتا ال تا   تتلر 
اتتا ةتدل ع تتن  جتتلخ . %2.29ب تت   %  متلستتا راتاب31امللا  تا    رتتد متتا   لتر بناتت ا 
باتاب ت ا املة  ةتا  م ارنتا  ختحمل الاتيات ايتام ر هتذس ال يمتا خاحا  ا يتف ىف ماتتلب رضتل 

ا مةتتحمل قيمتتا لكن تتا ظاجتتا أةض تتريتت  حتتتحمل قيمتتا ال دالتتا  املاتتا ا  ماتتتلب جيتتد   . ب يمتتا اةةةتتا
 ة ررابتتا ةضتت  متاتتة متت  ا جتتةالاد  األستتاليب التت ةتاتت  بناتتار أكةتت  اةةةتتا    منتتاخ جتتام 

 ذس النتيجتتا متامتتتا متتة ستتتاب ت ا التتت  ت تت  هتتت    تت"  رضتتتلر ال دالتتا  املاتتتا ا  ىف اةيتتا  ايام يتتتا. 
 تت" خ  تتا ايام تتا  املاتتا ا  متت  بتت  مةكتتب ال تتي  التت خن تتاغ رضتتلر قيمتتا ال دالتتا   ا   أشتتارد 
 لر م   ج ا نظة أ لور الذة  أج"ملا بأ  ((   4ا يد ل )%      2.4ري  ب غ  ا  ا )
ناتدل ع ن هذس النتيجتا   . ((0د ل )ا ي%      58.8 " خ ا  ا ب ي  الدط ةاايا ) ايام ا

ن تدأ    ،لستة ا اةاتابا ملتل  ة ي  تا     ت (  الت 22ل    صي يا ل  تةاد ايتد ل )م  خ ل قةا
( ىف املة  تتا 2 تتة  )ريتت  جتتالد ال  ،حتتتحمل  ة يتتب مت تتد  ةال  بيانتتاد ايتتد ل بتتال  ةاد التت ب تت

ق حمل األسا ذ   اس الة     لتر مبتلستا " م  خ   متيي شن    الت امحمل ال اخل    األ    ال 
  ت  هتذس النتيجتا متة ستاب ت ا الت  تلاس ل  ينا  بامللا  ا    رتد متا    اا%   2.82ب    رااب

ايام تتا ىف خ رهتت   " ةتتتد الةتت     تتدرة    ع تتن اةةةتتتا ألستتا ذ   أكتتدد ع تتن التتد ر ا متتتاب
  شتتتتجية األستتتتا ذ  ع تتتتن املناقشتتتتا   أشتتتتارد  (  التتتت 21( ىف ايتتتتد ل )8 املاتتتتا ا  )ال  تتتتار  )
ار  ىف املة  تتا الةالةتتا   لتتتر ريتت  جتتالد هتتذس ال  تت ،خاختتحمل قاعتتا ا اضتتةاد   الت  تتن عتت  التتةأ
 شن     مكانيا ال جتلل     ( ال 3ة ي ا ىف الل يب ال  ة  ). (%2.23ب    مبتلسا رااب
 تتاس ا%   2.23ب تت   ا راتتابة ر  ريتت  شتتغ   املة  تتا الةانيتتا   لتتر مبتلستتالتتتظ   عنتتد الضتت

 شتتن    ا اتت ل ع تتن خرجتتاد الاتتنا ريتت   ( التت 0مث ال  تتة  ) .بامللا  تتا    رتتد متتا ل  ينتتا
 ، تاس ل  ينتا  بامللا  تا    رتد متاا%   2.20ب ت    لر مبتلستا راتاب شغ   املة  ا الةالةا  

ن"اهتا أثنتال ال  ل شت ا يا    رضلر  اض ،املاا ا ةار األسا ذ  ع ن  ايد اةةةا   اا ة كس   
 (  التتت 2س ايتتتلخ (. ة ي تتتا ال  تتتة  ) هتتتن ك  تتتا اارستتتاد با تتت  ضتتتم  بتتتةامال م يتتتا الت  يميتتتا )
الة بيتتا امل  متتا ل ةغ تتاد  األنشتتةا أشتتارد      ارتتا ال ة تتا ملمارستتا   ،شتتغ   املة  تتا الةاب تتا
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مث جتتتالد . ا    رتتتد متتتا تتتاس ل  ينتتتا  بامللا  تتتا  % 2.20ب تتت     لتتتر مبتلستتتا راتتتاب  امليتتتلل
متكت  الةت    الت   را م اراد الت كن ال  مت شن      ا ( ىف املة  ا ا اماا  ال 1ال  ة  )

 ،بامللا  تا    رتتد متتا  تتاس ل  ينتتاا  % 2.25ب ت     لتر مبتلستتا راتتاب ،مت  رتتحمل مشتتك ث 
د التدرةاتتتيا ستتتت اخ  الشخصتتتيا  ال م يتتتا متتت  امل تتتةرا هتتتن ناتتت ا منخ ضتتتا  تتتدل ع تتتن  تتتدىن ات

مل تتتةراد أكتتدد ع تتتن خ تتل حمتتتلب ا ا متتتة نظنثتتا ىف ايتتد ل الاتتتاب   التت  لا تت  هتتذس النتيجتت  
رت   املة  ا األخن  ند ل ا (  ال 3املة  ةا باةةةا )ال  ار  )امل ار  الدراسيا م  امل  لماد   

 ،ا ىف  ة يب ال  ةادهن مة  ا منخ ضرت   املة  ا الااخسا   ا (  ال 5ة ي ا ال  ة  ). ((21)
لخ ماتا ا  ىف   يتي  الةت    شن ال  تة      جتا ا   مت اربا مة ساب ت ا م  ري  الن لكن ا  

 ،بامللا  تا    رتد متا  تاس ل  ينتاا%   2.22 الن ا يا  قد ب   متلسة ا اةاابخت اراد ىف ات
 تتد اةتتدة   تتل  اا  لر الةتت   ظضتتلر قيمتتا ال دالتتا  املاتتا ا    ا متتاتتا ةتتدل ع تتن  تتدىن شتت

هتتتل  صتتتلر رمبتتتا ة تن تتتد  وتتتا متتت  الةتتت   اتتت   صتتت ل  ع تتتن نتتتتا س غتتتن    ،خت تتتاراد الن ا يتتتاات
بات ب ستلل  شن    الشت لر ب تد  ال دالتا  (  ال 8ة  ا األخن  جالد ال  ة  )ىف امل   .مةضيا

اس ل  ينتتتتا   تتتتا   %2.48فتتتتذس ال  تتتتة    ب تتتت  املتلستتتتا اةاتتتتاب ،الت امتتتتحمل خاختتتتحمل اةتتتتة  ايتتتتام  
 . بامللا  ا    رد ما
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 ـــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 (12جدول رقم )
 تعكس قيمة المشاركة التياألنشطة و الفعاليات  الجامعية 

 أشارك قيمة المشاركة م
أشارك 
إلى حد 

 ما
متوسط  ال أشارك

 الترتيب االتجاه العام حسابي

ملا      رد  2.98 81 25.5 18.5 األنشةا الة بيا 2
 2 ما

ملا      رد  2.04 51 21.1 21.5 ة بيااتنتخاباد ال 2
 3 ما

ملا      رد  2.90 19.5 28.5 10 سيمنار ال ا  1
 2 ما

امل متة ال  م   8
ملا      رد  2.42 82.4 12.1 28.9 ل ة  

 5 ما

ملا      رد  2.38 51.5 25.5 28 الةر د ال  ميا 5
 0 ما

 4 ن ملا  غ 2.59 53.8 25.4 20.4 املااب اد الة ا يا 0

 خار  الند اد  3
ملا      رد  2.92 13.0 18.1 24.2  رضلر اة  د

 1 ما

4 
أنشةا الك يا 
امللج ا  دما 

 امتمة
ملا      رد  2.45 19.5 10 28.5

 8 ما

املتلسا ال ا   
ملا      رد  2.42  ل محلر

 %01.1 ما

ر   ي ا الة   ىف امتال ةشا ل ال  الياد ان ا ي ا األنشةا   ىف هذا ا لر نت ة  ع 
.  ةتجد املتلسا ال ا  جمتم يانشةا  نلع  ما ب  أنشةا ع ميا  ث ا يا   نيا   هن أ    ايام 

% 01.1  لتر بنات اامللا  ا    رتد متا    ال  الياد ايام يا حنل لر: املشاركا ىف األنشةا   
لكنتتد متتتنخ ض بامل ارنتتتا %  هتتتن ناتتت ا   كتتس ماتتتتلب م  تتتلل   2.42ب تت    متلستتا راتتتاب

 ت   تدىن اتا خي ،(22)(  21) ملضتحا ىف جتد ي  ياد اةةةا  ال دالا كمتا هت  مبمارساد   
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 تد امل حتلث  اريت   ،ال محمل ة كس  ناقض شدةد ب  ال كة    ، ىف املنحىن ة د  بشكحمل ج 
ا     ت% 12.1ا ا  تا  ب ت  رجت  هت تل ك يما  " خ ايام ا  ت   ا ع ل م  قيما املشاركا  

ب تتتت  رجم تتتت   تتتت" خ ا  تتتتا ب تتتتي  الدط ةاايتتتتا    متتتت  ةتتتتة   أ  ايام تتتتا مجتتتتاي  متتتت  (4يتتتتد ل )
 ،ق حمل الةت   املمارسا م ب  التصلر     اا ة كس  ناقض راهة  (0يد ل ) ا     % 58.8

ىف  ةةجة  لر  ،املاامها    ةت    ماتلب املمارسا ال   يا الةغ ا   أةيد الة   ل مشاركا   
  ت تتد ب تتض األنشتتةا عنصتتة  ريتت  ،   عتتد  أستت ا  ب ضتت ا متتة  ا بة ي تتا النشتتاط    اتتن 

   تتب هنتتا  ب ضتت ا متتة  ا بتنشتتوا الةالتتب   . املضتتمل هتمتتا  بالشتتكحمل   ايتتذ   التشتتلة   ات
نتظتا  ىف   تا   لتر بات  الت  يمتهتمتا  بايانتب ا ىف  لجيتد الةالتب حنتل اتا ر ياي  األسة  خ ر  
ب ضتت ا متتة  ا    ،ستتتغ ل اللقتت  بتت  ا اضتتةاد ىف التتذها     املكت تتاا  . ضتتةادرضتتلر ا ا

 .()ع ن رد بة ي ا التلج اد ا خارةا لكحمل ك يا 
ل  (  التتت 22ل    صتتتي يا ل  تتتةاد ايتتتد ل )ا متتت  ختتت ل قتتتةاجتتتهتتتذس النتي ناتتتتدل ع تتتن  

  رضتلر ستيمنار ال ات شتن     ( الت 1. ري  جالد ال  ة  )ا ملتلسة ا اةااب ة ي  ا      
ة ي تا ال  تة   .  اس ل  ينا  بامللا  تا    رتد متاا  % 2.90ب    ىف املة  ا األ   مبتلسا رااب

ب    ت   املة  ا الةانيا مبتلسا راابرا املشاركا ىف األنشةا الة بيا  ال   شن    ( ال 2)
املة  تتتا  ارت تتت  التت ( 3يتتتب ال  تتتة  )ة ي تتا ىف الل . بامللا  تتا    رتتتد متتتا تتاس ل  ينتتتا ا%   2.98

                                         

()
ش دها  ال مةد  ا جام ا ال اهة ،  خا ا األرداض الداميا  ال  خنص هنا بالذكة ا ي ا األرداض  

لقف ب ض األنشةا الة بيا، أ  ا     ،أخد ل"ام  2128حميا جام ا ال اهة   خا ا ك يا افندسا ىف مارس 
 ةغ قيلخ  ارما متمة ا ىف ا جةالاد األمنيا املشدخ  )خاخحمل رة  ك يا افندسا( اا    د م  سياخ  مناخ  د 

ل  ح ، بالاما  بنجةال ال ح  شةةةا  امليدايخملثا ال ارةا أثنا التة ي   ال م  اةةةاد،  أ كة هنا ال يلخ 
الك يا اللريد   ه  لي ا ال ارةا.  كان  افندسا   نتم  ال  األكاخطياتمد م  اي ا م  ر  التلجد خبةا  

با جةالاد الة يا،   صيص ملرف م  رعاةا الش ا   آخة م  األم  مل  ما  اتلت"ا شدخد ع ن  ال 
ن   التشدخ  الةقابا   لاجدها خاخحمل رة  الك يا، اا ة كس ماتلب م  الت  امليدايال ارةا خ ل  ل  ال محمل 

أ  ة ثة هذا املناخ ع ن الا ل   املمارسا املة  ة  باملشاركا ع ن  جد  الة ي  م  ق حمل  خار  الك يا.  م  
 التحدةد.
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ب تتتت   راتتتتاب لتتتتر مبتلستتتتا ر اة تتتت د   رضتتتتل    املشتتتتاركا ىف  خار  النتتتتد اد    شتتتتن الةالةتتتتا   
( املة  تا الةاب تا    شتن    4ال  تة  ) ارت  كما .  اس ل  ينا  بامللا  ا    رد ماا%   2.92

تم يتتتا ظتتتي  ل تتتالاد متتتة األاتتتةا  اماملشتتتاركا ىف أنشتتتةا الك يتتتا امللج تتتا  دمتتتا امتمتتتة مةتتتحمل  ن
 اةاتتتتتابقتتتتد ب تتتتت  متلستتتتة ا    ،املاتتتتامها ىف أنشتتتتتةا خدمتتتتا ال يوتتتتتا رضتتتتلر رتتتتلاراد جمتم يتتتتتا   

 شتن       ،( املة  تا ا اماتا8مث شتغ   ال  تة  ) .ل  ينتا  بامللا  تا    رتد متا ا اس%   2.45
 اس ل  ينا  بامللا  ا    ا%   2.42 اةاابقد ب   متلسة ا    ،ل ة   ال  م رضلر امل متة 

ا  التاب ا ل ك ياد  شن    املشاركا ىف الةر د ال  ميا لألقا (   ال 5ة ي ا ال  ة  ). رد ما
% 2.38ب ت      هتذس ال  تة  املة  تا الااخستا   لتر مبتلستا راتابقتد شتغ   ،()حمحمل الدراسا

نتخابتتتاد  شتتتن    املشتتتاركا ىف ات ( التتت 2ة ي تتتا ال  تتتة  ).  تتتاس ل  ينتتتا  بامللا  تتتا    رتتتد متتتاا  
 ف مشتتاركا ةتتدل ع تتن ضتت الاتتاب ا ىف الل يتتب  هتتل  ة يتتب متتتدي رت تت  املة  تتااالة بيتتا  قتتد 

ب تتتت   هتمامتتتتاث    لتتتتر مبتلستتتتا راتتتتابامتتتتتس أ ضتتتتاع     اتتتتد  الةتتتت   ىف األنشتتتتةا التتتت 
 شن     ( ال 4  ة  )  ا األخن  جالد الىف املة   . بامللا  ا    رد ما  اس ل  يناا%   2.04

 اس عتا  ل  ينتا ب تد  امللا  تا ا%   2.59  يا   لر مبتلسا رااباملشاركا ىف املااب اد الة ا
الةغ تتتا ىف    ةتتتدل ع تتتن غيتتتا   عتتتن الةتتت   بأمهيتتتا املاتتتتلب الة تتتاب ا  ة يتتتب متتتتديهتتتل أةض تتت  

 . ا ع ل مند
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 (13جدول رقم )
 الجامعيخل الحيز تجليات قيمة المسئولية في الممارسات دا

موافق إلى  موافق قيمة المسئولية م
 حد ما

 غير
 موافق

 متوسط
 حسابي

 الترتيب االتجاه العام

2 
أراجة ن ا  بشكحمل 
ماتمة لت لمي س لك  
 خاخحمل اةة  ايام  

 2 ملا   2.54 5.3 11.4 01.5

 غ يب املص حا ال اما  2
 1 رد ماملا       2.12 9.0 89.4 81.0 ع ن املص حا ا ا ا

1 

  محمل ايام ا ع ن 
ربا ا تلب األكاخط  
با لك  اتجتماع  

  الاياس 

 0 ملا      رد ما 2.38 81.2 19.1 23.5

8 
ارةص ع ن ارلا  
ال لان   ال لا   
 املنظما ل  محمل ايام  

 2 ملا   2.03 2.8 24.8 09.2

5 
ايأ ل  نف عندما 
ةضاة   أرد ب 

 ايام ا
 3 غن ملا   2.22 48.1 9.8 0.1

0 
أ دخحمل  لرا  عندما أرب 
أرد خية  مةا   

 ايام ا
 5 ملا      رد ما 2.12 22.9 52.8 28.3

3 
أباخر بأ  مشاركا 

  دع  جام  
 

 8 ملا      رد ما 2.22 21.5 83.0 12.9

 
 املتلسا ال ا  ل محلر

 %09.0 ملا      رد ما 2.19  
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  يتاد قيمتا :  محلراملتلسا ال ا  ل ا استكشف لنا ( ة21بياناد ايد ل ) باستج ل
% 09.0امللا  تتا    رتتد متتا   لتتر بناتت ا حنتتل  ايتتام  املاتتولليا ب املمارستتاد خاختتحمل اةيتت" 

 التتذ أ ضتتحمل متت  املاتتتلب جيتتد    هتتن ناتت ا   كتتس ماتتتلب%   2.19ب تت   راتتابمتلستتا   
ا لكتت  حتتتا   أةض تت  . (22) أرة  تتد   يتتاد قيمتتا املشتتاركا كمتتا هتتل ملضتت  ىف ايتتد ل الاتتاب 

حتتة  م تتتدتد أع تتتن ل تمةيتتحمل ع تتتن ماتتتتلب  كتتت الت "ةتت"  املاتتتولليا    م"ةتتد متتت  التتتتدعي    قيمتتا 
املمارستتتاد ا ل اتت لكياد   ا منضتت ة   ت أ  بيانتتتاد ايتتد ل   كتتس رضتتتلر  . الاتت ل    املمارستتا

بياناد ايد ل  ج لباست   ،األخ قيا م  جانب الة  ةا ب يما املاولليا اتجتماعيا   املة  
املاتولل أخ قيتا امل حتلث  حنتل الات ل  امل تت"     ا مابيا م  ق حمل ات اهاد(  تكشف لنا 21)

( 8)  ن تتدأ قتتةال  ايتتد ل بال  تتار . امتمتتة األمشتحمل عامتتا بالتتتاي   ،خا تتا ايتتام  ريتال امتمتتة 
ال تلا   املنظمتا     ال تلان رتلا ا شن    رةص امل حتلث  ع تن  ال   املة  ا األ    ارت   ال 

عتتا  ل  ينتتتا  ا تتاس  % 2.03فتتذس ال  تتار   اةاتتابقتتد ب تت  املتلستتا   ة ي  تتا    ايتتام  ل  متتحمل 
. بتال لان  املنظمتا ل جام تا اتلتت"ا   كةيف ريال املاتولليا    ماب ا اسبامللا  ا اا ةكشف ع  
امل حتتتلث  مبةاج تتا متتتا ةصتتتدر عتتتن   متتت    اهتمتتتا تتدل ع تتتن  التتت   ( 2ة ي تتا ىف الل يتتتب ال  تتتار  )
فتتذس  اةاتتاب  قتتد ب تت  املتلستتا  ،باستتتمةارمتت  أجتتحمل   لط تتا  ايتتام  ستت لكياد خاختتحمل اةتتة  

. س ل  م ت"  أخ قيا   ،مةمة  ماب ا اسعا  ل  ينا بامللا  ا اا ة كس  ا اس%   2.54ال  ار  
 امتتتتا ع تتتتن املصتتتت حا ال ةخةتتتتا  يتتتتب املصتتتت حا ال شتتتتن     غ   ،( املة  تتتتا الةالةتتتتا2حتتتتتحمل ال  تتتتار  )  

مث . ل  ينا  بامللا  تا    رتد متا ا اس  % 2.12فذس ال  ار   اةاابقد ب   املتلسا    ،ا ا ا
مشتتتاركا  تتتدع   بتتتأ  شتتتن    م تتتاخر  امل حتتتلث  املة  تتتا الةاب تتتا    ارت تتت  التتت   ( 3ة ي تتتا ع تتتار  )

. بامللا  تتا    رتتد متتال  ينتتا  ا تتاس  % 2.22  تتار  فتتذس ال اةاتتابقتتد ب تت  املتلستتا    ،ايام تتا
ال  تتحمل رتتال مة تت  املة  تتا ا اماتتا   شتتن    امل تتاخر   التتتدخحمل بتتال لل    التت   ( 0ة ي تتا ال  تتار  )

% 2.12فتذس ال  تار   اةاتابة  ت  املتلستا    ،س ل  ةتجد حنل  ةةب مةا ت  ايام تا أ رؤةا 
 شتتن     التت   املة  تتا الااخستتا  ارت تت  التت ( 1مث ال  تتار  ) .ل  ينتتا  بامللا  تتا    رتتد متتا ا تتاس  

 التت هتن النتيجتتا    ،الاياستت    اتجتمتتاع بالات ل   األكتتاخط  ست ا  ايام تتا  ىف ربتا ا تتتلب 
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خعمت ا النتا س الااب ا ا ا ا بة ي ا حمتلب امل ةراد الدراسيا   مكانيا  ربا امل اراد ال  ميا 
ل  ينتتتتا   ا تتتتاس  % 2.38فتتتتذس ال  تتتتار   اةاتتتتابقتتتتد ب تتتت  املتلستتتتا    ،املكتاتتتت ا ظتتتتحمل املشتتتتك د

املة  تتتتا الاتتتتاب ا  ت تتتت ار التتتت ( 5خنتتتتت  قتتتتةال  بيانتتتتاد ايتتتتد ل بال  تتتتار  )  . بامللا  تتتتا    رتتتتد متتتتا
قد    م  ايا شن    عد  ال جلل ل  نف ىف رال الت ةغ ملضاة ا خاخحمل ا يا  ال    األخن  

 . ل  ينا ب د  امللا  ا ا اس  % 2.22ذس ال  ار  ف اةاابب   املتلسا 
 :: نتائج الدراسة 7
 :حول المفهوم  والمعنى ة:: الديمقراطي7-1

ىف م نتاس  ىف امل تتا  األ ل  ستتا د بت  املشتارك   بتتأ  م  تل  الدط ةاايتا  ةشتتن ا تاسشتال 
 لتر بناتت ا تم يتا   ا ةشتن    املشتتاركا امكمت،%11  لتر بناتت ا  التةأ    رةةتا الت  تن عتت  

اتتتتا ة تتتتتىن    تتتتلر م  تتتتتل  . %25.5 لتتتتتر بناتتتت ا املاتتتتا ا  ىف  تتتتتنة ال تتتتةار    اأةض تتتت   ،12.9%
بينمتتا ضتت ف . املاتتا ا   كتتس  اتتيداد  قتتي  ب ين تتا كاةةةتتا  املشتتاركا    م تتايالدط ةاايتتا ىف 
ع تن ركت"د  الت  تدع   رتدب الدراستاد   . ل دط ةاايتا لتدب امل حتلث  الاياست رضلر امل ىن 
ريتتتت   ط ةاايتتتتا ىف ال حتتتتةة  هتتتتذس النتيجتتتتاالداد  رؤب الشتتتت ا  ريتتتتال امللاانتتتتا   ح يتتتتحمل  لج تتتت

با ضا ا     ،ا مل  ل  امللااناأشارد    أ  عينا الش ا  حمحمل ال ح  كا  لدة ا   ما  اضح  
 تتتتدىن ال  تتتت  بشتتتأ  قضتتتتاةا الاياستتتتا بيتتتتد أيفتتت  ة تتتتانل  متتت   ،ب تتتض امل تتتتار  بشتتتأ  الدط ةاايتتتتا

: 2120ا )حممتد اتاةة  حممتلخ رشتلا ، جمتم ي تا   ا ما ةشاركل  سياستي  لذا     ناخر     ،ااةكلم  
292 ) . 

ىف   تةة    ل يمتتا  التةأ التأكيتد مت  ق تتحمل امل حتلث  ع تن م شتتة رةةتا الت  تن عتت   ةتتامن  
 التتتذ ة يتتد ب تتد  لتتر امل شتتة  ،%02ن هتتذا امل تتىن مب تتتدل مة  تتة ب تت  ع تتريتت  أكتتد ا  ،اةةةتتا

ال تتةار املتلا تت  متتة  ا تتا ريتت  متةتتحمل م  تتل  اةةةتتا لتتدة   ىف رةةتتا  ،اةةةتتا ال ةخةتتاماتد جانتتب 
ا هتتتت تل قتتتتد ب غتتتت  ناتتتت    ،ال تتتتلان  املت  تتتتااد ال تتتتةخ بغتتتتض النظتتتتة عتتتت  ال تتتتلا      لج تتتت  كتتتتن   
 الاياستتت أكتتتدد  يتتتد الدراستتتا امليدانيتتتا ع تتتن  ةاجتتتة  امل تتتىن  التتتذ ىف ن تتس اللقتتت  . 20.0%

اتا ةتدل . %2.1%   3.0تغن نا ا ضت ي ا  تلا   بت  جحمل هذا املري  س ،ل حةةا الدة   
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كم شتةاد   ال تةار ا ا رةةا    الةأ ارك  بأمهيا الت  ن ع  لدب املش اللع ماارا  ا خةاخع ن 
 عتتتد   ، جمتتتاتد من اتتتحا م تتتايليشتتتمحمل  م ناهتتتا ا اتتتالا ع تتتن ةتتتدل أةض تتتل دط ةاايتتتا ال   يتتتا   
 .  ا  الدة   الاياس رصةها ىف امل ىن 

حمل املشتارك  ق ت قلب م   ا اس ن رظ ،املاا ا    امل ىن الاا د ع  ال دالا    باتنت ال  
 . %52.0صتتتحمل هتتذا امل شتتة ع تتتن ريتت  ر ،التمييتت" ان تتتدا املاتتا ا  متتة  حنتتل  تتةاخ  ال دالتتتا   

يتتتتا  ناتتتتب منخ ضتتتتا  تتتتةص اة بتاتتتتا  املة  ةتتتتا  امل تتتتايبينمتتتتا ستتتتج   امل شتتتتةاد الدالتتتتا ع تتتتن 
ال دالا  ان دا املاا ا     ان دا  م شة اا ةدل ع ن أمهيا . %22.8%   28.0ب   ةا ر  
 . اللاق     يا ىف ال ا  نا اةدة  ع  خط ةاايا ر ي يا     ا ما أرخ
أبة هتتا امل تتتىن املت  تتلر رتتتلل  م تتتايا ل دراستتتا امليدانيتتا ىف عتتد  ةتضتت  م تتىن املشتتتاركا     تت  

أكةتة مت  نصتف  أ % 52.2ريت  ستجحمل هتذا امل شتة  ،تم يتااملشاركا ال   يا ىف ال ضتاةا ام
  كأرتتتتد أهتتتت  ال ينتتتا اتتتتا ة كتتتد ع تتتتن رستتتتلخ م تتتدأ املشتتتتاركا ىف ال ضتتتاةا امتم يتتتتا أ  الشتتتتأ  ال تتتا

ال تتتةاراد  بينمتتتا  ةاجتتتة امل تتتىن التتتدا ة  رتتتلل املاتتتامها ىف  تتتنة ،بالدط ةاايتتتااملمارستتتاد املة  ةتتتا 
 لر بنا ا املاامها ىف األنشةا التةلعيا    ا ة رلل  امل ىن الد ،%29سجحمل الاياسيا ري  

أشتتارد  التت  امل تتاي ت تت  هتتذس النتيجتتا متتة نظن ي تتا  ليتةتتاب  هنتتا م تتىن املشتتاركا متتة   . 23%
 صتتتة الدط ةاايتتتا  اةةةتتتا  التتتذ   كتتتد ع تتتن  ةاجتتتة امل تتتىن  التتت ا    لي تتتا قتتتي  الدط ةاايتتتا   اةةةتتت

 .   ا الاياس املشاركا ىف امل ىن   
حنتل جمتم تد بلاج اد ال ةخ  اتهتما  يما ةت    مب ىن املاولليا   د متحلر   ةة  ا رلل   

ا متة ل حمل هذا امل ىن ةتلاخ  متام ت   .،%08.8 لر بنا ا ك ن  ب غ      م ة ا ر لقد كملاا 
ع تن  لتر طكت     تلة   ركت" ع ي تا م  تل  امللاانتا،    الت اللاج تاد   تر ال كتة   كة  اة لت   

" ع تن ا ي تا ىف هتذا الصتدخ ة كتد "أمحتد  اةتد   ،امللاانا  ج ا  ل م تا  ارتد املاولليا    اراعت 
 الدط ةاايتتا )أمحتتد  ،ر تتلت ا ناتتا    ،افلةتتا   ،بتت  م تتاهي  امللاانتا ال  قتا الت اخليتتا  الت اع يتتا

ا عنتتتتدما أشتتتتار املشتتتتارك     امل شتتتتةاد كةتتتتن   اخن ضتتتت بينمتتتتا . (23:  2122 اةتتتتد  آختتتتة  ، 
ا  متتتذه يا   كتتتذا ارتتتلا  األشتتتخاص املخت  تتت  م تتت  خةني تتت   ،تلتتتت"ا  بالاتتت لكياد  اآلخا  ال امتتتاا
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 لتر ع تن ال ينتا     مجتاي% مت  21.5%   20.0 لر بناب خالا ع ن املاولليا    كم اي
 ،التضتتتحيا متتت  أجتتتحمل اآلختتتةة  حنتتتل امل تتتىن التتتدا ة رتتتلل ا  نتتتا تتتنخ ض األرقتتتا  ك متتتا   . التتتتلاي

 هتتتن ناتتتتب  التتتتتلاي% ع تتتن 8.2%  8.8املمت كتتتاد ال امتتتتا   لتتتر بناتتتتب   ا ا ظتتتا ع تتتتن
ة تتتتلت انتتتت  بالناتتتتب الدالتتتتا ع تتتتن اللاج تتتتاد   منخ ضتتتتا ىف  اد اللقتتتت    ا متتتتا قلر مت اربتتتتا   

 . باآلخا  ال اما اتلت"ا   
 :: منح أم كبح: دور الجامعةالديمقراطية:  3-2

حنتتتل متتت  ق تتتحمل املشتتتارك   متلستتتا ب متتتا ا تتتاسنتتتتا س الدراستتتا امليدانيتتتا     جتتتلخ  أشتتتارد
% 58.8ريت  ب ت  م تدل امللا  تا  ،ايام ا ىف  " ةد ا  ا قتي  الدط ةاايتا     د الذ  الد ر
ام تا كم ساتا  ةبلةتا ضة ر   مضاع ا ال بل امل  ن ع ن عتا   اي   ،الد ر س حمد خةااا ة ك

 لا ت  هتذس النتيجتا متة   .  ةااياقي  الدط     يميا  أكاخطيا ىف بنال   كاا  الة   ث ا ا   
ىف  شتتجية ا  تتا  أجةةتت  ل كشتتف عتت  خ ر ايام تتاد األرخنيتتا التت نتتتا س  رتتدب الدراستتاد 

 مابيتا  ار  ااياري   ل    الدراسا     جلخ ع قا  ، ال ي  الدط ةاايا امل اخئع ن اارسا 
رنتا  ال تي  الدط ةاايتا ) ل م تاخئ  متلسةا لد ر ايام اد األرخنيا ىف   "ة" املمارساد الة بيا

 تتت" خ  تتا ايام تتتا  التت اةاليتتا   تمةتتتحمل ال تتي   ا ل دراستتا امليدانيتتتا     تت. (مةجتتة ستتتاب  ،الصتتماخب
بينمتتتا  كمتتتت  األستتت ا  خ تتتتف . املاتتتتا ا مث ال دالتتتا    ،اةةةتتتتا   ،املاتتتولليا   ،ىف املشتتتتاركا ا  تتتا

 لتر مت   ج تا نظتة املشتارك   التذة  ا    كاا  ا  ا قتي  الدط ةاايت    ص خ ر ايام ا ىف
: غيتا  رةةتا الت  تن عتت  األست ا  ةتمةتحمل أبة هتتا ىف"متتا مت  % ىف ر85.0ب ت  م تدل ر ضت   

 لتر بنات ا     اق ت ت  تلج     ست ل   الت الشت اراد ايامتد     ،ايتام  خاختحمل ا تيا  الةأ 
ا رضتتلر رةةتتا الت  تتن عتت    تتد أكتتد املشتتارك   يمتتا ستت   ع تتن أمهيتت ،% لكتت  املتغتتنة 28.4
املشتتارك  ةةةتتتا الت  تتن عتتت   ا ت تتاخرمبتتا ة كتتتس هتتذا امل شتتتة ل دط ةاايتتا    أساستتت كم تتىن   التتةأ 
خاختحمل دة  عت  خط ةاايتا ر ي يتا متتارس أ  أمهيا هذا امل شة بالنا ا ف    ا متا أرخنتا اةت الةأ 
 ، ا بال م يا الت  يميا ىف امل تا  األ لايام انشغالة يد . لت م   ىف امتمة  مجات   ايام  اةي" 

اتتتا ةكشتتتف عتتت   غيتتتا  بيوتتتا جام يتتتا مياتتتة  لتحلةتتتحمل قتتتتي   . %9.0ريتتت  ب تتت   هتتتذا املتغتتتن 
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نتتدلحمل ع تتن هتتذس النتيجتتا بتتامللقف   . طارستتليفااارستتاد  اق يتتا ة    تتا الةتت      الدط ةاايتتا   
 التتت " )أ  ال يتتتلخ( Constraintsعنتتتدما حتتتدض عتتت  "الكتتتلاب   ،جيتتتدن"" ألنتتتتلي" النظتتتة 

حتد مت  ال تةص املتارتا  الت ة صد "جيدن""  ا جمملعتا الظتة     ةض ا ال نيا ع ن ال اع     
 ال نيتتا . ( 34:  2990،ةةغتب  يتد م ظت  أ تتةاخ امتمتة )أمحتد  اةتد التتذ ل ت اعتحمل ع تن النحتل 

 ،   تتتل ةس بشتتتكحمل م يتتتدأ اتتتار التتتداع  ل  يتتتا  باملمارستتتاد ىف هتتتذس اةالتتتا أ  ايام تتتا ت  تتتل ة ا
 ايلانتتتب التنظيميتتتا ال يتتتلخ املتمة تتتا ىف نصتتتلص ال  حتتتا ريتتت    تتتةغ جمملعتتتا متتت  الكتتتلاب    

. حتتتلل خ   ال يتتتا  باألنشتتتةا   املمارستتتاد ايام يتتتا  بالشتتتكحمل املةجتتتل التتت ا خارةتتتا   املاخةتتتا   
ال  حيتتتا   املاخةتتتا  ةتتتدعلنا هتتتذا امللقتتتف    املنتتتاخا  بأمهيتتتا  غيتتتن الاتتتيات ب نا تتتةس التنظيميتتتا    

  ن   ا مت  ملقتة الشت اراد أ   ،ليت ل  مة ا ي ا املمارساد الدط ةاايا خ   علا   أ  كلاب 
 . ال ي  ايامد     نةات املمارساد ال   يا ا مابيا

 :الديمقراطية: التجليات والممارسات :3-1
 :الحرية

مارستتاد ال   يتتتا ل ةتت   خاختتتحمل كشتت   الدراستتا امليدانيتتتا عتت    تتت  قيمتتا اةةةتتتا ىف امل
ا  تتتا    رتتتد متتا   لتتتر بناتتت ا ع تتن  املل ايتتتام   ريتت  رصتتتحمل املتلستتتا  ال تتا  ل محتتتلر  اةيتت"

املمارستتاد اتتا ةتتدل ع تتن رضتتلر قيمتتا اةةةتتا ىف . %2.22ب تت   راتتابمتلستا %   31.11
متت    الت  يتحملم"ةتد متت  التد ة حنتل التنشتتيا    لكت  متتة اةاجتا      ، لتر بشتتكحمل جيتدايام يتا   

طك    ان هذس   . كا ا م سااد التنشوا اتجتماعيا  ل ل لل    ماتلب أ ضحمل ل ممارسا
الت تتة  ع تتن خرجتتا اارستتا  استتت د   التت  ليتتد  رتتدب الدراستتاد  انت تت النتيجتتا ىف ضتتلل متتا 

ىف ايام تتا األرخنيتا اةكلميتتا  أعضتال هيوتتا التتدرةسلدط ةاايتتا مت   ج تتا نظتة الةتت     ال تي  ا
ريت  خ صت  الدراستا    أ  املتلستا الك تن لدرجتا اارستا ال تي  الدط ةاايتا  ، ي  اس حمل     

هتتن نتيجتتتا مةجتتة ستتتاب (.    ،ىف جمتتال اةةةتتا لتتتدب الةتت   ب تتت  خرجتتا متلستتتةا )  ليتتد ايتتتةا 
 . اةايمت اربا مة ما  ل     ليد  نتا س ال ح  
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 تب املت دمتا ىف املةا ارت ت  الت ا األنشتةمتة   أبة  ال  اليتاد    ،ا ل دراسا امليدانيا      
ال جتتتا   انتختتتا مث اارستتتا التصتتلة     ،خاختتحمل الك يتتتا ال  متتت ال اتتت   اختيتتار: ر تتحمل اةةةتتتا ىف

مل متتتلل  تتتا    تتتا ل تتتتلا   ا خارةتتتا ارستتتاد  تتتة  ا بايلانتتتب التنظيميتتتا   هتتتن ك  تتتا اا   ،الة بيتتتا
الن تتاق خاختتتحمل    التتتةأ   تتتن عتت  رةةتتا التيتتتا  األستتا ذ  بتتتتدرةب الةتت   ع تتتن قة ي تتا  ،الة بيتتا

  بتتتد األستتتا ذ  ىف ة تتتل  التتتذ ةتتتدل ع تتتن التتتد ر ا متتتاب  التتتذ هتتتل األمتتتة    ،قاعتتتاد ا اضتتتةاد
طكت    اتن هتذس ةاايا أثنال ال م يا الت  يميا    درة    ع ن األساليب الدط  كاا  ا      

ن أعضتال هيوتا التتدرةس أجةةت  ع ت الت أكدثا  ردب الدراستاد  ال النتيجا ىف ضلل النتيجا 
ريت  أث تت  الدراستا  ب تلح اارستتا  ،نام تا الكلةت  ل ت تة  ع تن خرجتا اارستاث  ل دط ةاايتا
%   هتن 41،35 الت  تن نات ا  التةأ أعضال هيوا التدرةس ل دط ةاايا    لتر ىف جمتال رةةتا 

ل يمتا  رةةتا  ام  ايتاألستتا   استتم  اا ة تىن أ   ،(مةجة ساب  ،حممد ال تيىبنا ا مة   ا )
 نشتتوا أجيتتال متتاليتتا متت    متت  قدر تتد ع تتن متتن  هتتذس ال يمتتا     تت"  ،ارستتتد فتتاا الت  تتن    التتةأ 

الةتت    استشتت اربينمتتا ستجحمل . ال نتتال ا متابالت اعتتحمل    التةأ الةت   ع تت  رةةتا الت  تتن عتت  
 ا تتتارج حمل الشتتتكا  يمتتتا ةت  تتت  بكتتتحمل مظتتتاهة الاتتت ل    ال يتتتلخ ع تتتن رةةتتتاث  الشخصتتتي بان تتتدا 

ةدل  الذ هل األمة    ،منخ ضا   ا ما قلرن  بال  اراد الااب ا استجابا ايام  خاخحمل اةة  
بال لاعتتد اتجتماعيتتا  اتلتتت"ا      يمتتا ةت  تت  باةةةتتاد الشخصتتيا ع تتن   جتتلخ قتتدر متت  الكتتلاب

ختار  الشخصتيا  لكت  ةةةتاث   ا خيت تف األمتة عنتد اارستا الةت  رمبت.   ايتام  خاخحمل اةة  
أجةةتت  ع تتن اتت    التت ناتتتند ىف  لتتر    متتا أ ضتتحتد  رتتدب الدراستتاد    ،نةتتات ايام تتا
الدراستا ع تتن ميتحمل امل حتلث      أةيتتد رةةتا التصتة  ىف األمتتلر ريتت  أكتدد  ،جام تا ال تاهة 

حممد % )42،2نا ا ا مجاليا ل تأةيد ري  ب غ  ال ،الشخصيا بل   ا أرد م شةاد اةةةا
 . (2113 ،ساملا 

 :لمساواةاالعدالة و 
ا ل دراستتتتا امليدانيتتتتا رصتتتتحمل املتلستتتتا ال تتتتا       تتتت ،املاتتتتا ا    قيمتتتتا ال دالتتتتا    باتنت تتتتال  
اا ةتدل  ،%2.29ب    راابمتلسا %   31ع ن امللا  ا    رد ما   لر بنا ا  ل محلر
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 جتام   ا مةتحمل قيمتا اةةةتا    منتاخلكن تا ظاجتا أةض ت   ،ع ن ماتلب جيد ةضلر هتذس ال يمتا
  ت"   متت  ح يتت  ال دالتتا  التت األستتاليب ة ررابتا ةضتت  متاتتة متت  ا جتةالاد   ةتات  بناتتار أكةتت

 ليتتد  رتتدب  انت تت ا ىف ضتتلل متتا طكتت    اتتن هتتذس النتيجتتا أةض تت املاتتا ا  ىف اةيتتا  ايام يتتا.   
 لدط ةاايتا مت   ج تا نظتة الةت  الت ة  ع تن خرجتا اارستا ال تي  ا است د   ال الدراساد 

ري  خ ص  الدراستا     ،س حمل    ي  اىف ايام ا األرخنيا اةكلميا    أعضال هيوا التدرةس  
   لدب الة   ب   املاا ا  الدط ةاايا ىف جمال ال دالا   أ  املتلسا الك ن لدرجا اارسا ال ي

  ىف األستتا ذ أستت ل ة تتد  ا ل  يانتتاد امليدانيتتا     ت. مةجتتة ستتاب ( ، ليتتد ايتتةا خرجتا متلستتةا )
 استتتتتتت "   ارتتتتتتا يتتتتتتلل الةتتتتتت      التتتتتتتظ     ا    ،الت اعتتتتتتحمل متتتتتتة الةتتتتتت   خ   متييتتتتتت"الت امتتتتتتحمل   

  ارتتتا ال ة تتتا ل ةتتت   مبمارستتتا    ،أةضتتتا  اتتت ل الةتتت   ع تتتن خرجتتتاد أعمتتتال الاتتتنا  ،األمة
ةتت     اع تا  الت األستاليب   تد مت  أبتة  ا جتةالاد    ، تتلا   متة ميتلف  الت األنشةا الة بيتا 

 ،املاتتا ا ةار األستتا ذ  ع تتن  اتتيد اةةةتتا   اا ة كتتس   تت،  تتن خاختتحمل اةيتتا  ايام يتتابشتتكحمل  
  متاب  كتس ىف  اد اللقت  رضتلر ن"اها أثنال ال م يتا الت  يميتا   ال رضلر  اض  ل ش ا يا   
ع تتن ايانتتب اآلختتة   . ا خار  ايام يتتامتت  جانتتب كتتحمل متت  األستتا ذ     ،ل يمتتا ال دالتتا  املاتتا ا 

هتتل األمتتة    ،الن ا يتتا اتخت تتاراد جتتلخ ماتتا ا  ىف   يتتي  الةتت   ىف ة التتدال ع تتن  تتدىن امل شتت
اةتدة   تل   أ تداملاتا ا    ا متا  لر الة   ظضلر قيما ال دالتا   ةدل ع ن  دىن ش الذ 

هتتتل  صتتتلر رمبتتتا ة تن تتتد  وتتتا متتت  الةتتت   اتتت   صتتت ل  ع تتتن نتتتتا س غتتتن    ،الن ا يتتتا اتخت تتتاراد
جدةتد  رتلل بنتال م شتةاد ل  دالتا  ن ة  أمهيا  ت  آ ات ظةيا  ،ما س   أسياا ع ن    .مةضيا

ل ختة    ،املمتارس ال   ت قياست ا ىف اللاقتة    ، لر م   ج ا نظة الةت   أن ات   املاا ا    
 . ال لا   ل م ساا ايام ياعند  ضة ال لان     اتعت اربنتا س طك  أخذها ىف 

 :ةالمشارك
  خي تتتتت   جتتتتتل    ا متتتتتا  كشتتتتت نا بيانتتتتتاد ايتتتتتد ل ا تتتتتاص  ةتتتتتتدىن املنحتتتتتىن بشتتتتتكحمل رتتتتتاخ  

ل محتتتلر حنتتتل امللا  تتتا    رتتتد متتتا   لتتتر ريتتت  ةتجتتتد املتلستتتا ال تتتا  . بتج يتتتاد قيمتتتا املشتتتاركا
لكنتتتتد  هتتتتن ناتتتت ا   كتتتتس ماتتتتتلب م  تتتتلل   % 2.42ب تتتت   راتتتتابمتلستتتتا %   01.1بناتتتت ا
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هتتذس النتيجتتا رتتد ض     كتتس   .اةةةتتا   ال دالتتا قيمتت متتنخ ض بامل ارنتتا مبمارستتاد    يتتاد 
 الةغ تتتتا   أةيتتتتد الةتتتت   ل مشتتتتاركا ،املمارستتتتا متتتت  ق تتتتحمل الة  بتتتت  التصتتتتلر    رتتتتاهة  نتتتتاقض 

النتيجتتتتا ىف ضتتتتلل م للتتتتا طكتتتت    اتتتتن هتتتتذس    .املاتتتتامها    تتتتةت    ماتتتتتلب املمارستتتتا ال   يتتتتا  
 امل ت تتتداد    طتتن  ل ةتت   األ كتتار  امليتتلل ايتتام   افتتابيتلس  ،"ل يتتن بلرخةتتل" ""افتتابيتلس

  تدم ا ايام تا  الت الة ا يتا ال  الياد اتجتماعيا   ألنشةا   املة  ةا با مب ىن أمشحمل املخةةاد 
   ماتتتلب املمارستا ليتج تتن ىف شتتكحمل ماتتامهاد  ايتتام  متت  مث   ةةقتتن افتابيتلس    .لة  تا

أ  خا تتتتتتا   . ال  اليتتتتتتاد ايام يتتتتتتا املتنلعتتتتتتا  ت بالنتتتتتتذر ال  يتتتتتتحمللألنشتتتتتتةا    ا اارستتتتتتاد ا بيتتتتتت
الة   خ ل عم يا التنشوا اتجتماعيا خاخحمل األسة   اكتا  ا ال  ات اهاد   اتست داخاد
ةت ثة ع تن  التذ هل األمة    ،ا ىف  لجيد الة   حنل املشاركا امتم يا عاماا م ثة  رمبا    ب خ ر  
ىف هتتذا    .املمارستتاخرجتتا ا متت  التنتتلل ىف ماتتتلب    خي تت  قتتدر   ،خاختتحمل ال يوتتا ايام يتتا مشتتاركت  

ثتد     الكشتف  الت ال حتلض أمهيتا   لجيتد م"ةتد مت  الدراستاد   الايات نلخ التأكيتد ع تن 
   ي  تا    ايتام  ع  أساليب بنال آلياد لت "ة" املمارساد ال م يتا ل  تي  الدط ةاايتا ىف ا تيا 

أجةةت  ع تن  الت اد  تا  النتيجا اةاليا مة نتا س  ردب الدراست  . خا ا ىف جمال املشاركا  
نشتتتتةا   عتتتت  اارستتتتا األريتتتت  أكتتتدد الدراستتتتا ع تتتتن عتتتت"   الةتتت  ،اتتت   جام تتتتا املنل يتتتتا
د عدةتد  رتلل أست ا  ةةتن  اتاؤتا   هل م شة ة د خةن  (   %32،8الة بيا   لر بنا ا )

ريتتت   ،اتمتحانتتتاد  ىف نظتتتا  الت يتتتي   بتتتالتلايمتةتتتحمل أبة هتتتا    تتتا ل دراستتتا    التتت   هتتتذا ال تتت"   
ةت ارغ ك يا  الدراس %( أ  نظا  ال صحمل 09رد نا ا ك ن  م  الة   غن املشارك  )أشا

ريتت   ،الة بيتتا  اثتتا ة يتتد مشتتك د مت   تتا باألنشتتةا،أنشتتةا ا بيا أ متتة  مكانيتتا اارستتا 
%( م  الة   غن املشتارك     ب تض املشتك د مةتحمل   تارغ ملاعيتد األنشتةا 82أشار )

 أختتتتتتتةب  ،عتتتتتتتد   تتتتتتلا ة األمتتتتتتاك  ال  متتتتتتا ملمارستتتتتتتا هتتتتتتذس األنشتتتتتتةا   ،متتتتتتة ملاعيتتتتتتد ا اضتتتتتتةاد
 . (2113غنها)اد     اعيحمل، 

ةاتتاه   ي تتا الةتت    تمةتتحمل ىف رضتتلر  التت أبتتة  ال  اليتتاد ا ل دراستتا امليدانيتتا  تتن       تت
مث  ،النتد ادمث رضلر اة  د    ،ة يد املشاركا ىف األنشةا الة بيا ،ل  ا  ال  م الايمنار 
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ىف ل ةتت    ال  مت رضتلر املت متة  ةتأيت   ،شتاركا ىف أنشتةا الك يتا امللج تا    خدمتا امتمتةامل
  التنظيميا ايام يا    تد ا خارةاال يلخ    ،أ  ال  حا الة بيا اةاليا اي  م    . يفاةا الل يب

  ميتتتا األنشتتتةا الا الةتتت    مشتتتاركت   ل   اليتتتاد   حتتتلل خ   اارستتت التتت متتت  أبتتتة  امل لقتتتاد 
 جةال ةلج نا    ضة ر  حمل هذا اللاقة ل     الة ا يا  اتجتماعيا  الاياسيا خاخحمل ال يوا ايام يا.

 التت اللاق يتتا  اتقلارتتادثتتد      اتت يا الضتتلل ع تتن جمملعتتا متت   التت م"ةتتد متت  الدراستتاد 
ل ة    بيوا جام يا  ل ة م  أجحمل لر   ضة آلياد مللاج ا هذس املشك ا أ     ،طك     ي  ا

 . ل مشاركا  مابمناخ 
 :المسئولية
  ايتتتام    يتتتاد قيمتتا املاتتتولليا ب املمارستتتاد خاختتتحمل اةيتتت" ةتجتتد املتلستتتا ال تتتا   تتتلر   
ناتت ا  هتت   % 2.19ب تت   راتتاب%   متلستتا 09.0 لتتر بناتت ا امللا  تتا    رتتد متتا   حنتتل 

ريت    كتتس . اركاأرة  تتد   يتاد قيمتا املشتت التذ أ ضتحمل مت  املاتتتلب جيتتد      كتس ماتتلب
املمارستتتتاد املة  ةتتتتا ب يمتتتتا املاتتتتولليا دانيتتتتا رضتتتتلرا منضتتتت ةا ل اتتتت لكياد   بيانتتتتاد الدراستتتتا املي

تا   مشتةق   اتا م تن عت  ماتت     . اتجتماعيا  األخ قيا م  جانتب الةت    ،ا أكةتة   تاؤت  ر ر 
. اللاج تتتتادت    تتتلا   بتتتت  اة تتتل  التتتت متاتتت  بامللاانتتتتا الصتتتاةا ا   ىف خ تتت  جيتتتتحمل م تتتت"  أخ قي تتتت

ت طكتتت   صتتت  ما ستتتلال ع تتتن ماتتتتلب ا  امللاانتتتا  ج تتتا  ل م تتتا  ارتتتد     املاتتتولليا اتجتماعيتتت
أجةةتت  ع تتن اتت   جام تتا  التت ىف هتتذا الصتتدخ   كتتد  رتتدب الدراستتاد    .ال كتتة أ  املمارستتا
بأيفتا امللاانتا  شتن      ةةتف  الت (  جلخ خرجا عاليا م  ال  لل ل مضتام  ال اهة  )امل حلث 

 شتن  التذ هتل ن تس امل تىن .   (مةجة ساب  ،حممد ساملا التمتة باة لت  اتلت"ا  باللاج اد )
ا    تتت   قيمتتتا املاتتتولليا اتجتماعيتتتا  األخ قيتتتا   حتتتتا   . اتجتماعيتتتا   األخ قيتتتا  ليتتتد املاتتتولليا

ل تمةيتحمل ع تن  أع تنحتة  م تدتد  كت الت "ةت"  م"ةتد مت  التتدعي     مل شتةاد الدراستا امليدانيتا   
 التت املمارستتاد  تمةتتحمل أبتتة  الاتت لكياد    ،ا ل  يانتتاد امليدانيتتا     تت. املمارستتاماتتتلب الاتت ل    

: رتتةص ىف ( لتر    تتا لل ي  تتالتتدب الةتت   )   األخ قيتتااملاتتولليا اتجتماعيتا     كتس قيمتتا 
ألمنتاط ست لك   ة ي تا مةاج تا الةت    ،ال تلا   ايام يتاي  ال تلان     ة    ارلا الة   ع ن 
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 غ يتتتتب املصتتتت حا ال امتتتتا ع تتتتن املصتتتت حا ة ي تتتا  ، تتتتد    لطتتتتد ايتتتتام  املمتتتارس خاختتتتحمل ا تتتتيا 
ستت ل   أ رتتال رؤةتتا  ال تتلر ا التتتدخحمل أةض تت   ،مشتتاركا  تتدع  ايام تتا بتتأ مث امل تتاخر   ،ا ا تتا

حمل ال نتتتف ىف رتتتال الت تتتةغ ملضتتتاة ا خاختتتبا ضتتتا ا    عتتتد  ال جتتتلل     ،خيتتة  مةا تتت  ايام تتتا
املشتتارك  ع تتن أخال  اج تتاث  حنتتل  هتتن ك  تتا أمتتلر  تتدل ع تتن رتتةص الةتت    . ايتتام  ا تيا 

 املاولليا  .األخ قيا حنلهاةش ة   باملاولليا اتجتماعيا   ةنتمل   لي ا    ال امل ساا ايام يا 
ماتتتتتتلب  رااستتتتتد باللاجتتتتتب ال اعتتتتتحمل ىف اةيتتتتتا  ايم يتتتتتا    اخنتتتتتةاط  كتتتتتس خرجتتتتتا اتجتماعيتتتتتا 

بتتحمل  نصتتة   ، املاتتولليا اتجتماعيتتا ت  نصتتة     خ ا تتة ال تتةخ   تتا ، تتاس امتمتتة تمتتاع اتج
كحمل امل سااد    ،بأشكافا املخت  ا املنظماد اتجتماعيا  ،   خ ا ة ايماعا بصلرها املخت  ا
حي نتا هتذس الن ةتا    (.   2124:232عتا  )أمحتد  اةتد،  ال اع ا ىف اةيا  اتجتماعيا بشتكحمل

نشتة قيمتا الةت   ك تاع   ىف   "ةت" لكحمل م  ايام ا كم ساتا    الت اع  أكيد ع ن الد ر الت
 . مشلت  ا    ااع  اأكةة   اجتماعياىف خ ا ة  املاولليا اتجتماعيا  األخ قيا لتمارس



ـــــــــــــوممارساتها بين طالب الجامعة الديمقراطيةقيم  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ
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 قائمة المراجع
 ،نظةةتا  شتكيحمل ال نيتتا ،(، آ تات جدةتد  ىف نظةةتتا ع ت  اتجتمتال 2990أمحتد  اةتد ) -2

املةكتت" ال تتلم  . 2-2ال تدخا   ،(، ةنتتاةة / متتاةل 11ام تد )،اتجتماعيتتا ال لمياام تا 
 .ال اهة  ل  حلض اتجتماعيا  اينا يا،

( 10ام تتتتد)،جم تتتتا الت اه  ،(، الت  تتتتي     أستتتتيس منظلمتتتتا ال تتتتي 2122أمحتتتتد  اةتتتتد ) -2
 . س ةنا عما 

: حنتتل    تتي  ا تتالاأل(، بنتتال ال تتي  اتجتماعيتتا لتنشتتوا  2122أمحتتد  اةتتد  آختتة   )  -1
متتتتت  أجتتتتتحمل امللاانتتتتتا، ظتتتتت  غتتتتتن منشتتتتتلر، اليلنياتتتتتيف بالت تتتتتا   متتتتتة مةكتتتتت" ال حتتتتتلض 

 جام ا ال اهة ، ال اهة ، مصة. اآلخا  الدراساد اتجتماعيا بك يا 
: اختيتاراث ة ا يتا اةاكمتا لات ل  املصتةة    (، األاة ال2121أمحد  اةد  آخة   )  -8

اخ، ال تتتتتتاهة : مة لعتتتتتتاد مةكتتتتتت" ال حتتتتتتتلض   ال اتتتتتتتالن"اهتتتتتتا  الشتتتتتت ا يا    خراستتتتتتا ل تتتتتتي 
 ال اهة . جام ا-الدراساد اتجتماعيا، ك يا اآلخا 

خار ،ال اهة ،اللانيتتتا   املاتتتولليا اتجتماعيتتتا امللاانتتتا : افلةتتتا ،(2124أمحتتتد  اةتتتد ) -5
 .ال   ل نشة

 الاتتتنل ( املشتتتاركا امتم يتتتا ىف مصتتتة: رؤةتتتا  ح يتتتحمل، املتتت متة  2118 ق تتتال األمتتتن )  -0
ملةكتت"    تي  الك تتار:   تلمي التجتتار   اي تتلخ ال ةبيتا ىف جمتتال حمتل األميتتا     تتي   يالةتا

 . الك ار، مصة
 . خار الشة ت :بن د ،11(، الة  ا 2992(  ا ع  املنجد ىف ال غا    -3
 ،آختة  د: أمحتد  اةتد    ،(، م دما ن دةا ىف ع ت  اتجتمتال 2112أنتلىن جيدن" ) -4

 . جام ا ال اهة  ،تماعياالدراساد اتجمةك" ال حلض   
(، الدط ةاايتتتا،  ةمجتتتا: حممتتتد ا تتتاخ، الة  تتتا األ  ، بتتتن د: 2121 شتتتارل"  ي  تتتن ) -9

 . املنظما ال ةبيا ل لمجا
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امل تتتتاهي  الالستتتتيلللجيا عنتتتتد بلرخةتتتتل، جم تتتتا جيتتتتحمل ال  تتتتل   ،(2125مجيتتتتحمل محتتتتدا   ) -21
 . "ا ة، مةك" جيحمل ال ح  ال  ماي، 22 اتجتماعيا، ال دخ  ا ناانيا

د: هاش   ،( نظةةاد الد لا الدط ةاايا 2121با ةةر خن  ن )جل  س. خراة"      -22
(، ال اهة : ام س  2412ال دخ ) ،الة  ا األ   ،ل لمجا ال لم املةك"   ،أمحد حممد

 . األع ن ل ة ا ا
لتتدب  األخ قيتتا(، خ ر ب تتض اللستتا ا اللبلةتتا ىف  نميتتا ال تتي   2112رنتتا  ر ت ) -22

 ،املنصتتتتتتتلر  ،جم تتتتتتتا ك يتتتتتتتا اللبيتتتتتتتا ،ايدةتتتتتتتد ال تتتتتتتامل حمل م متتتتتتت  النظتتتتتتتا  الشتتتتتت ا  ىف رتتتتتتت
 . (84ال دخ)

 (، رةةا الةأ  ب  اق نا امل ا ة، 2113محدا  )   خالد -21
https://docsgoogle.com/viewer/a=v&9=cache:anBnrv7xXXH 

(، متتدخحمل    سلستتيلللجيا الة ا تتا،  ةمجتتا: ملتتا 2121جتتل  هيلستتل  )خة يتتد  جن تت"    -28
 . خراسا الاياسادلألظاض    ال ةبلة  ا األ  ، ل نا : املةك" نصة، ا

خ رهتتا ىف   "ةتت" املمارستتاد الدط ةاايتتا (، ايام تتاد األرخنيتتا   2121اخب )رنتتا الصتتم -25
 (، ال دخ األ ل.21الن ايا، ال حةة ، ام د)ا  ت ا، جم ا ال  ل  اللبلةا    ب 

س اتتتتتت ا ع تتتتتت  اتجتمتتتتتتال  ،يااملشتتتتتتاركا الاياستتتتتت(، الشتتتتتت ا     2948ستتتتتت د مج تتتتتتا  ) -20
 . التل ةةال اهة : خار الة ا ا ل نشة    ،(02ال دخ )،امل ا ة

(، املمارستتتتتاد الدط ةاايتتتتا لتتتتدب أعضتتتتتال افيوتتتتا التدرةاتتتتتيا ب 2122ستتتت ي  ال"ةتتتتل  ) -23
جام ا جتةق األه يتا مت   ج تا نظتة ا  تت  ، جم تا خراستاد ال  تل  اللبلةتا، األرخ ، 

 (.14ام د) 
(، التح يتتتتتحمل األخ قتتتتت  ل ماتتتتتولليا اتجتماعيتتتتتا، ال تتتتتاهة  :  2990ستتتتتيد عةمتتتتتا  )   -24

 مكت ا األجن ل املصةةا.
 ،املصة حادملسلعا ع   ا ناا  : امل اهي    (،  2119شارللد سيملر  ي  ) -29

  ةمجا جمملعا
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 ـــــــــــــــــــ(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 ال تلم املشتة ل  ،ايتلهة  شتةا : حممتد  ،اتنةة بلللجيا  ع   اتجتمال   م  أسا ذ -21
 . ال اهة  : ام س األع ن ل ة ا ا ،يال لمجا،الة  ا الةان

(، املمارستتاد الدط ةاايتتا ب جام تتا الكلةتت  متت   ج تتا  2121ع تتد اا  ال تتا م  ) -22
(، ال تتتدخ الةتتتاي، جام تتتا 21نظتتتة الة  تتتا : خراستتتا ميدانيتتتا، جم تتتا ك يتتتا اللبيتتتا، جم تتتد )

 . ا سكندرةا
ال، جم تتتتتا نلا تتتتتذ، (، م جتتتتت  بيتتتتتن بلرخةتتتتتل: رأس املتتتتت 2128ع تتتتتد اميتتتتتد الاتتتتتخن  )  -22

 (.54املغة ، ال دخ )
(، اللبيتتتتتا ع تتتتتن ر تتتتتلت ا ناتتتتتا   الدط ةاايتتتتتا ب التتتتتلا   2991عمتتتتتار  رمضتتتتتا  )  -21

ال تتةب، اللاقتتة  اآل تتات ع تتتن ماتتتلب الت  تتي  األساستتت   الةتتانل ، ب: النتتد   ال ةبيتتتا 
ال ةب ال ةب،   لنس: امل  د  ر لت ا ناا   الدط ةاايا ب اللا  رلل اللبيا ع ن
 . ة لت ا ناا 

(، ث ثتتا  يتتاراد ب ع تت  التتن س الة تتاب، خراستتا ن دةتتا،  ةمجتتا:   2111كتتارل ت تت" )  -28
 (.212كمال شاه ، الة ا ا ال امليا، ال دخ )

(، املتتتن س اللبتتتل   التتتلع  الاياستتت ، ال تتتاهة : مكت تتتا األجن تتتل  2994جمتتتد  ع"ةتتت" ) -25
 املصةةا.

ساد الدط ةاايا لدب أعضال هيوا التتدرةس ب (، خرجا املمار  2128حممد ال تي  ) -20
 (.251ال دخ ) ،جام ا الكلة ، جم ا ال ةال   امل ة ا، ال اهة 

(، خرجتا اارستا أعضتال افيوتا التدرةاتيا ب جام تا ال   تال  2122بت  ارشتيد )حممتد  -23
التة ي يتا لتت  ض املمارستتاد الدط ةاايتتا متت   ج تا نظتتة ا  تتا ايام تتا أن اتت  ، ام تتا 

 ةبيتتتتتا ل   تتتتتل  اتجتماعيتتتتتا، امل ساتتتتتا ال ةبيتتتتتا ل ستشتتتتتاراد ال  ميتتتتتا   نميتتتتتا املتتتتتلارخ ال
 . ال شةةا، ال اهة ، ام د األ ل، ال دخ األ ل
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ا: خراسا ميدانيا، (،  لج اد ا   جام ا ال اهة  حنل امللاان2113حممد س ما ) -24
الة  ا األ  ، ك يا  آخة  ،   املنلببنال امللاانا ىف مصة، حةةة: كمال ىف: ايام ا   

 .   ال  ل  الاياسيا، جام ا ال اهة  اتقتصاخ
(، رؤب الشت ا  لكي يتا بنتال الدط ةاايتا ب تد ثتلر  2120محتلخ رشتلا  )حممد ااةة    -29

: خراستتتتتا ميدانيتتتتتا ل ينتتتتتا متتتتت  اتتتتت   جام تتتتتا ال تتتتتاهة ، جم تتتتتا ك يتتتتتا 2122ةنتتتتتاةة  25
 . (5(، ةلليل، ال دخ)30اآلخا ، ال اهة ، ام د)

ىف التتتتلا   التتتتدط ةاا م لقتتتتاد التحتتتلل (، الدط ةاايتتتتا   2113أبتتتتل ستتت د  ) يمتتتة   -11
، الة  تتتتتا األ  ، املصتتتتتة ىف: التتتتتدة   الاياستتتتتا  الدط ةاايتتتتتا، حةةتتتتتة: ر يتتتتت   ،ال تتتتتةب

 .  املشاركا الدط ةاايا ا ناا بن د: مةك" ر لت 
مةك" ،جام تتا ال تتاهة  ،(، قتتةالاد م ا تتة  ىف ع تت  اتجتمتتال2112مصتة ن خ تتف ) -12

 . الدراساد اتجتماعياال حلض   
حنتتتل رؤةتتتا  ،(، ستتت ال الدط ةاايتتتا الصتتت ب ىف مصتتتة2113مصتتتة ن كامتتتحمل الاتتتيد  ) -12

: بتتن د ،الة  تتا األ   ،د: عتتااف الاتت دا ب ،لت "ةتت" الدط ةاايتتا ىف مصتتة انيتتا 
 . مةك" خراساد اللرد  ال ةبيا

بنتتتتتتال قتتتتتتي  ملصتتتتتتةةا   الة بيتتتتتتا ىف ايام تتتتتتاد ا (، األنشتتتتتتةا2113اتتتتتتد     اعيتتتتتتحمل ) -11
  جام تتتتتتا رأب ل ينتتتتتتا متتتتتت  اتتتتتت  استتتتتتتة لامللاانتتتتتتا:ح يحمل امللقتتتتتتف  آليتتتتتتاد ال   )

الة  تتتا  آختتتة  ،   املنتتتلبحةةتتتة: كمتتتال  ،بنتتتال امللاانتتتا ىف مصتتتةاملنل يتتا(،ىف: ايام تتتا   
 قتصاخ   ال  ل  الاياسيا، جام ا ال اهة  األ  ، ك يا ات

ايا  اارسا قيم ا م  ق تحمل ا  تا الدراستاد م اخئ الدط ةا (،2122م د  بدارنا )  -18
 ال  يا ب ايام ا األرخنيا  س حمل  ةلةةها، رسالا خكتلراس، جام ا النمل .

 ختتن د:  ،ب تتدسحمل األمتتن   ق تت الاياستت (،  تتةاض ال كتتة  2112ني تتلت ميكتتا ي  ن ) -15
 .،: منشلراد خار اآل ات ايدةد الة  ا الةاب ا   ال شة  ، بن د ،محاخ

 . : خار امل ة ا ايام ياا سكندرةا(، التنميا اتجتماعيا، 2111 ب   )هنال بد -10
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(،  صتتتلراد ا  تتتا جام تتتا النمتتتل  حنتتتل املمارستتتاد الدط ةاايتتتا 2111  تتتال ستتتلاملا ) -13
 . : جام ا النمل تدرةس  ي ا، رسالا ماجاتن، أربدألعضال هيوا ال

دب ا  تتتا  أعضتتتال هيوتتتا (، خرجتتتا اارستتتا ال تتتي  الدط ةاايتتتا لتتت 2121 ليتتتد  ايتتتةا  ) -14
التتتتتدرةس ب ايام تتتتاد األرخنيتتتتا اةكلميتتتتا  ستتتت حمل    يتتتتحمل اارستتتتت ا، رستتتتالا خكتتتتتلراس، 
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