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(الديمقراطية و مفهومها لدى الشباب)
دراسة ميدانية

م.سعد ياسين عباس
كلية التربية للعلوم االنسانية  /جامعة ديالى
الممخص
لقد اختمؼ تفسير مفيكـ الديمقراطية مف شخص إلى أخر فكؿ شخص يفسره حسب
رؤيتو الخاصة كبحسب حالتو التي يعشيا كثقافتيو كميكلو كما يؤمف بو تيدؼ ىذه
الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة كعي الشباب بإبعاد كمضاميف مفيكـ الديمقراطية فقد
االستبياف أداة لمبحث ,كالبحث يتحدد بعينة مف طمبة جامعة
ة
اعتمد الباحث لمبحث عمى
ديالى كاختيرت عينة عشكائية مف ()200طالب كطالبة كقد استخدمت النسبة المئكية
كسيمة إحصائية لمبحث ككشؼ النتائج كمف االستنتاجات التي تكصؿ إلييا الباحث
 -1أظيرت البيانات أف

تذكر مايأتي:

التعرؼ عمى مفيكـ الديمقراطية قد بمغ مداه في المرحمة الجامعية ,كتبدك مثؿ ىذه
البيانات منطقية ,إذ كمما مر الشخص بخبرة جديدة كدراية كاسعة كمما أصبح أكثر كعيا
كنضجا.
2ػ أظيرت البيانات أف الغالبية العظمى مف عينية البحث يركف ضركرة إدخاؿ
الديمقراطية في المناىج الدراسية ,كمثؿ ىذه النتيجة ايجابية كتدؿ عمى أدراؾ ككعي
عينة البحث ألىمية كمعنى الديمقراطية في بناء المجتمعات كنشر العدالة .
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3ػ أظيرت المعطيات أف الديمقراطية مف منظكر الشباب تعني احتراـ الرأم كالرأم األخر
التؽليد العامة  ,ك يدؿ ذلؾ عمى أف
كعدـ التدخؿ في شؤكف اآلخريف كاحتراـ اآلداب ك ا
الشباب عمى درجة عالية مف الكعي ككنيـ اقتربكا مف تكصيؼ الديمقراطية بمعناىا
كمبناىا الجكىرم .
بس بيا في
4ػ أظيرت البيانات أف الغالبية يمارسكف الديمقراطية سمكؾا كىي نسبة ال أ
مجتمع قيمي .
كفي ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة يقدـ الباحث بعضا مف المقترحات كالتكصيات
منيا مامأتي  :ػ
1ػضركرة عد مبادئ الديمقراطية مادة يتـ دراستيا في المدارس كالجامعات ,كاف ذلؾ ىك
الطريؽ الصحيح لنشر ثقافة الديمقراطية كاحتراـ القيـ الطبيعية كالكضعية في المجتمع.
2ػتعزيز البناء الديمقراطي كاالجتماعي كالركحي في مختمؼ القنكات مما يساعد عمى أف
تككف االتجاىات كالقيـ االجتماعية لدل الشباب في المجاالت األخبلقية كالدينية
كالتربكية 000كغيرىا .
-3إجراء دراسة مماثمة عمى عينة مف شرائح المجتمع كافة كي نستطيع تعميـ نتائجيا
عمى المجتمع ككؿ .
 -4أجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث المتخصصة بقضايا الشباب لمكشؼ عف تطكر
أكضاعيـ اجتماعيا كثقافيا كتربكيا كاقتصاديا .

المقدمة
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ال شؾ أننا نعيش عص ار مختمفا بكؿ المقاييس عما سبقو مف العصكر فنحف أالف
يمكننا أف نتابع اإلحداث في كؿ أنحاء العالـ كقت حدكثيا بؿ يمكننا أف نتشارؾ فييا
عف بعد عف طريؽ االتصاالت الياتفية مسمكعة كمرئية كعف طريؽ شبكة االنترنت0
كمف الطبيعي أف يككف تسكيؽ األفكار سيبل بكجكد ىذه التقنيات العممية
الحديثة,نجد األعبلـ الغربي يطمؽ لفظة ما عمى مجمكعة ما في لحظات نجدىا منشكرة
في صحفنا العربية ,كعمى سبيؿ المثاؿ أطمقكا مسميات عمى بعض الجيات كالدكؿ
كالجماعات فأصبحت معمكمة لدل كؿ عربي مثؿ جبية االعتداؿ ,كالرفض ,كغيرىا
كىي مسميات قرأىا الجميع كعرؼ معناىا كافقنا عمييا أك رفضناىا .كمف الكممات
الرنانة التي ليا كقع سحر عمى اإلنساف كممة الديمقراطية .فبل شؾ أف ليا تأثي ار ساح ار
عمى كؿ مف يسمعيا ميما اختمؼ مكقعو كميما كانت عقيدتو  ,فيي كممة تحمؿ
الكثير مف المعاني الرائعة.كمف الطبيعي أف ميبلد فكرة الديمقراطية قد رافقتو تساؤالت
مشركعة عف ماىيتيا ك اشكالياتيا كسبؿ ممارستيا ,ما تزاؿ تمؾ األطركحات متماثمة
في عصرنا كتتطمب اإلجابة عنيا عمى الرغـ مف دخكلنا القرف الحادم كالعشريف  ,إذ ما
تزاؿ النظيرات الفكرية تحتؿ مساحات شاسعة حكؿ سبؿ التكيؼ كالتبلؤـ مع متطمبات
العصر الحديث ,كعف ماىيتو ككيفية إحداث التغيرات البنيكية الضركرية في المجتمع
,كفي األنظمة السياسية كاحبلؿ نسيج اجتماعي مترابط مع بعضيما عف كعي كأدراؾ
كاختيار أرادم  ,كغيرىا مف النقاشات كالجدؿ الفكرم حكؿ الحداثة كالعكلمة كالنظاـ
العالمي الجديد.كعمى الرغـ مف تعدد اإلجابات نجد أف معظميا منذ منتصؼ القرف
التاسع عشر أجمعت عمى كجكد حاجة ممحة في أعادة نظر جذرية في األنظمة
السياسية القائمة عمى القرار الفردم كتغيب بنيكم في األنظمة االجتماعية كالتقميؿ مف
الفكارؽ الطبقية كتحقيؽ المساكاة القانكنية كالعدالة االجتماعية ,كتتخذ اليكـ اإلدارة
األمريكية عمى عاتقيا نشر الديمقراطية  ,كاعتمدت الخيار العسكرم لتحقيؽ ىذا
االدعاء ,كيرل البعض أف ىذه الشعارات ليست أكثر مف غطاء لمشاريع جديدة أرادت
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أمريكا تسكيقيا لمعالـ كتيدؼ لتنفيذ مخططات استعمارية جديدة في مقدمتيا رسـ خارطة
المنطقة بما يسكغ كجكد إسرائيؿ كىذا ما عرؼ بمشركع الشرؽ األكسط الجديد ,في حيف
يرل البعض اآلخر مصداقية ىذا المشركع كيتفؽ معو ,كيذىب آخركف إلى تبنيو
كالمساىمة في تحقيقو كبغض النظر عما تشكمو ىذه الدعكات فأننا ال نتفؽ مع مف
يكافقكف عمى تبني التكجو الغربي في نشر الديمقراطية بالقكة العسكرية .
كالتخمص مف األنظمة الديكتاتكرية بالحركب التي يككف الخاسر فييا ىك الشعكب بؿ
نؤكد التغيير مف الداخؿ حتى لك اخذ مدة طكيمة الف الطريؽ الكحيد لتأسيس حالة
ديمقراطية ال تككف عرضية أنما نابعة مف اإلدارة الحرة .كعمكما لـ تشيد الديمقراطية
حتى اآلف تحقيقييا فعميا ليا حتى في الدكؿ الديمقراطية المتقدمة تمعب المصالح
الشخصية التي ال تعنى سكل فئة محددة كمرتبطة بغايات كأىداؼ معينة ال تتفؽ
كمصالح المكاطنيف ,أف لـ نقؿ أنيا تتعارض مع رأل األغمبية كاألمثمة عمى ذلؾ
كاضحة مما يمكننا مف القكؿ كبحسب قراءة سريعة لؤلحداث منذ انييار االتحاد
السكفيتي كمع بداية القرف الجديد تحديدا انو حصؿ تراجع كبير لمديمقراطية في أكثر
كاكبر البمداف تبنيا ليا ,ىذا عدا عف االنتياكات,فضبل عف ذلؾ محاكلة تغييب الرأم
العاـ مف حبلؿ السيطرة عمى كسائؿ األعبلـ كتصدير الدعاية الكاذبة.
كيتضمف البحث في ثناياه مقدمة كأربعة فصكؿ الفصؿ األكؿ يتضمف اإلطار العاـ
لمبحث(اإلطار المرجعي)كالذم يتضمف مشكمة البحث أىمية البحث ػ ىدؼ البحث ػ
تحديد المفاىيـ كالمصطمحات العممية لمبحث اما الفصؿ الثاني فيتناكؿ األدبيات
التنظيرية كتشمؿ نظرة المجتمع قديما كحديثا عف مفيكـ الديمقراطية ,ككذلؾ الديمقراطية
مف كجية نظر الشباب إما الفصؿ الثالث فيتضمف منيجية البحث الذم يتناكؿ منيج
البحث ػ ىدؼ الدراسة الميدانية مجاالت الدراسة ػ اختيار العينة ػ كسائؿ جمع البيانات ػ
تبكيب المعمكمات كتككيف الجداكؿ اإلحصائية
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البحث الميداني ,إما الفصؿ الرابع ك الذم يشمؿ عرض البيانات ك تفسير النتائج ك
الذم يتضمف االستنتاجات – التكصيات – المقترحات – مراجع البحث ك مصادره.
الفصل األول -:اإلطار العام لمبحث (اإلطار المرجعي)
مشكمة البحث
أف تحديد مشكمة البحث يعد في الحسابات المنيجية مف الشركط األساسية إلجراء
أم بحث كذلؾ أف اختيار المشكمة كصياغتيا تعد مف الخطكات الميمة في العممية
البحثية ألنيا تمثؿ نقطة االنطبلؽ نحك الخطكات البلحقة ,كالمشكمة ىي مكقؼ أك
ظاىرة أك مشكمة اجتماعية معينة أك تساؤؿ يحتاج إلى إجابة عممية مف الباحث كمما
كاف لمعرفتيا مف أىمية كبيرة كما تبيف ذلؾ فمف الضركرم أف يحيط الباحث عمما
بكيفية تحديدىا كاختيارىا بشكؿ مكضكعي سميـ كصياغتيا صياغة عمميا صحيحة
تتضمف النقاط التالية

()1

أ -تحديد المكضكع الرئيس الذم كقع عميو االختيار
ب -تحديد النقاط الرئيسة الفرعية التي تشمؿ عمييا المشكمة (مكضكع البحث)
ج -تحديد العكامؿ الرئيسة التي دفعت الباحث إلى اختيار المشكمة كاألىداؼ المرجكة
مف البحث
كبناء عمى ما ذكر كالتزاما بمنيجية عممية حاكلت صياغة مشكمة البحث بصيغة
التساؤؿ إلى أم مدل اثر االنفتاح الثقافي عمى مفيكـ الديمقراطية كأبعادىا لدل الشباب
العراقي.

كيتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية-:
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أ -ما مفيكـ الديمقراطية كماالمتغيرات العالمية المؤثرة عمى إبعاده؟
ب -ما مدل كعي الشباب العراقي بإبعاد كمفاىيـ الديمقراطية ؟
ج -كيؼ يمكف تفعيؿ الديمقراطية لمكاجية تحديات العصر
أهمية البحث

مما ال شؾ فيو أف أىمية كؿ بحث تتحد كفي ضكء ما يمكف أف يضيفو البحث
إلى الجانب العممي  ,كمما يمكف أف يقدمو مف خدمة تصب في مجرل خطط التنمية
الكطنية .
الظاىرة في اآلية الكريمة ( ككاف اإلنساف أكثر شيئا جدال)

()2

أف اإلنساف يكلد في

كسط سمسمة مف المتغيرات ليذا السبب كاف بصكرة بيف أقطاب الرفض كاالستسبلـ أم
أف كجكد اإلنساف ىك كجكد طكعي  ,لذلؾ فاف كجكد اإلنساف كحريتو ال يستقبلف عمى
حاؿ أك كضع ما  ,كال سميا أف رغبة اإلنساف في التغير رغبة جامحة  ,كبذلؾ فانو
يحاكؿ تخطي ذلؾ مف خبلؿ رفض االستسبلـ كاالنصيار في الكؿ فاعبل كمشاركا
متجاك از فرديتو كممتزجا في إشكاليات المجتمع الذم يككف فيو فاعبل في صنع مراحؿ
التاريخ بكصؼ المجتمع جذ ار يحاكؿ استشراؼ أفاؽ المستقبؿ  ,دكف قطيعة بيف حاضر
المجتمع كماضيو مف خبلؿ مرحمة يمتقي فييا المعاصر مع الماضي ليككف المستقبؿ
الذم ىك مزيج مف ذلؾ.
أذف تنبع أىمية الدراسية مف طبيعة المكضكع الذم نتناكلو  ,حيث تعد الديمقراطية
مف القضايا ذات األبعاد السياسية ك االجتماعية التي تعبر عف معايير كقيـ كمستكيات
المشاركة مف قبؿ اآلخريف ,كما تعبر عف كعي الفرد بالحقكؽ كالكاجبات كالنظر لؤلخر,
كتتضح أىمية الدراسة أيضا ما تسعى أليو مف استكشاؼ طبيعة كعي الشباب بأبعاد
الديمقراطية .,ككذلؾ ما يتعمؽ بالديمقراطية كمضمكف ينعكس بكضكح في قضايا
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التنشئة كالمشاركة السياسية مع محاكلة ربطيا بمجاؿ كاقع الشباب في العراؽ كما
يكاجيو مف تحديات كبيرة تحكؿ دكف اندماجيـ في المؤسسات االجتماعية كبالتالي
ضماف مشاركتيـ الفاعمة كشريحة تشغؿ الجزء األكبر مف الحيز السكاني في العراؽ ,
كىي تحديات كمشاكؿ أرستيا عبر الزمف الماضي سياسيات بعينيا سعت إلى كضع
لممجتمع
.
الشباب في المعترؾ اليامشي
أهداف البحث
كيمكف ترتيبيا عمى كفؽ األتي -:
ا-التأصيؿ النظرم لمفيكـ الديمقراطية كالشباب .
ب-استخداـ أىـ إبعاد الديمقراطية بمفيكميا العصرم كالتقميدم مف خبلؿ أدبيات الفكر
السياسي كاالجتماعي .
ج-التعرؼ عمى طبيعة كعي الشباب بأبعاد كمضاميف الديمقراطية .
د-تحديد أىـ المتغيرات التي انعكست عمى مفيكـ الديمقراطية كالشباب
ق-تقديـ رؤية مقترحة حكؿ أفاؽ تفعيؿ مبدأ الديمقراطية كدكر مؤسسات المجتمع ذات
العبلقة في ذلؾ.
تحديد المفاهيم والمصطمحات العممية لمبحث
الديمقراطية
سأبدا حديثي بالقكؿ أننا حيف نتعامؿ مع مفيكـ الديمقراطية فإننا نتعامؿ مع احد
أكثر المفاىيـ مركنة  ,فيك مفيكـ كاضح ال لبس فيو مف حيث معناه كداللتو أم مف
حيث الشكؿ أال انو يطرح إشكاليات متمددة عندما يتعمؽ المكضكع في طبيعة كؿ بمد
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عمى حدة أم مف حيث البنية الشفافية كالمعرفية كاالجتماعية لكؿ مجتمع بما يعرؼ
بالخصكصية كقد اعتدنا في عمـ االجتماع عمى الحذر كمحاكلة التعاطي فيما يتعمؽ
بالمفاىيـ كالمصطمحات كذلؾ الف نحت المفيكـ في العمكـ االجتماعية ال يخمك مف
جانبو األكسع مف التأثر بما يسمى بالعامؿ الذاتي رغـ المحاكالت الجادة لتغميب العامؿ
المكضكعي كعمى العمكـ ىي إشكالية عممية يعاني منيا ىذا االختصاص كليس
مكضكع حديثنا أنما أردنا اإلشارة إليو لننبو إلى صعكبة التعاطي عمميا مع المفاىيـ
كمنيا الديمقراطية  .مف الكاضح اليكـ أف الجميع متفؽ عمى الديمقراطية مف حيث المبدأ
طرؼ
.
كلكف االختبلؼ عمى قضايا المرجعيات األيدلكجية لكؿ
الديمقراطية كممة مأخكذة مف اإلغريقية كتعني حكـ الشعب كقد اتسع مفيكـ
الديمقراطية في العصر الحديث كتبنتيا أنظمة حكـ متباينة ك عدتيا مف أركاف ىكية
الدكلة ,كأقحمتيا أما في اسـ الدكلة أك ضمنتيا مكاد دستكرىا

( .)3كمف ثـ صار ليا

تعار يؼ كثيرة بحسب الزاكية التي ينظر منيا النظاـ  ,كمع أف ىذه األنظمة تطبؽ
الديمقراطية بحسب الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية الكاقعة تحت تأثيرىا
,أال أف ىناؾ أسسا مشتركة تجمع حكليا األنظمة مثؿ حؽ األغمبية في الحكـ كحؽ
األقمية المعارضة في الحكـ .
فإذا ما أردنا لمديمقراطية أف تككف قابمة لمتطبيؽ كىادفة فبلبد مف مشاركة المكاطف
في العممية السياسية كاذا ما كانت ىذه المشاركة محدكدة فاف معظـ المراقبيف يجمعكف
عمى أنيا ديمقراطية ىزيمة الف أىداؼ المجتمع في دكلة ديمقراطية تطبؽ مف خبلؿ
الحكار كاالىتماـ العاـ كالمشاركة في العممية السياسية كاالجتماعية .

()4

كلـ تكتسب الديمقراطية معناىا االيجابي أال بعد ميبلد األفكار العصرية في
االشتراكية كالمساكاة كحقكؽ اإلنساف كالعدالة االجتماعية  ,كذلؾ بعد كفاح طكيؿ
خاضتو الشعكب لبلنتقاؿ مف أكضاع كانت حقكؽ اإلنساف مكبمة بقيكد الرؽ كالعبكدية
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في مجتمعات قائمة عمى منطؽ القكة كالتسمط كىدر الكرامة اإلنسانية ,كالشؾ في أف
صيركرة الديمقراطية إلى شكؿ مشركع ألنظمة الحكـ تعد مف أعظـ االنجازات اإلنسانية

()5

فالديمقراطية أذف ىي أكثر مف مجرد نظاـ لمحكـ فيي أكال طريقة لممشاركة في الحياة

كتجارب مشتركة متبادلة

()6

 ,أم أنيا طريقة لمنظر إلى األشياء كالشعكر إزاء اإلنسانية
()7

كالمجتمع ,كالسمكؾ السياسي أنيا طريقة لمتصرؼ حياؿ بني جنسؾ بؿ حياؿ أسرتؾ.
كتعرؼ الديمقراطية أيضا بأنيا عقيدة ترمي إلى تحقيؽ قيـ عميا تتفؽ كمستكل
البشرية اليكـ كتكدم إلى سعادة الفرد كالمجمكع  .حيث أنيا تبث في كؿ فرد احتراـ

ذاتو,كاالعتزاز بكرامتو ,كالشعكر بأىميتو االجتماعية ال فرؽ في ذلؾ بينو كبيف أم
()8

فرد أخر فيما يتعمؽ بالحقكؽ اإلنسانية مف سياسية اجتماعية اقتصادية

فقضية

الديمقراطية في صميميا قضية أخبلقية اجتماعية قبؿ كؿ شئ أنيا تفترض أف كؿ فرد
مف حقو الطبيعي بصفتو عضكا في جماعة أف ينشد السعادة  ,ككؿ نظاـ في الحكـ
ينكر عمى الفرد ذلؾ الحؽ أف ىك اال نظاـ غير صالح كغير مشركع

()9

 .كتعرؼ

أيضا أنيا نظاـ سياسي اجتماعي يقيـ العبلقات بيف أفراد المجتمع كالدكلة عمى كفؽ
مبدأم المساكاة بيف المكاطنيف كمشاركتيـ الحرة نسبيا في كضع التشريعات التي تنظـ

الحياة العامة(. )10

كالبعض األخر يرل أف الديمقراطية نظاـ سياسي أدارم يتساكل الناس فيو بحرية
التفكير كالقكؿ كبالحقكؽ اإلنسانية العمة كما ىـ متساككف بالكاجبات االجتماعية ,
كبحكـ ىذا التساكم يككف زماـ حكميـ في أيدييـ يسممكنو لنكاب عنيـ ينتخبكنيـ مف
خاصتيـ ,الممتازيف فييـ الفطانة كرجاحة العقؿ كنقاء الضمير كسعة المعرفة

كاالختبار ( .)11كمف التعاريؼ التي القت قبكال في كثير مف الدراسات أنيا أسمكب
ممارسة الحرية كيحدد البعض األخر أنيا تعني الحرية السياسية

()12

كلـ تتكقؼ عند ذلؾ

كانما امتدت لتعني أيضا أسمكبا لمممارسة السياسية لفرد أك مجمكعة أك نظاـ  ,بؿ
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لتصؿ إلى نمط سمككي حياتي  ,كصفة لمعبلقات االجتماعية بيف األفراد أك بيف
الجماعات المختمفة في المجتمع العاـ حتى أصبح الفرد يتحدث عف أسمكب ديمقراطي
لمعمؿ السياسي كعف عبلقات ديمقراطية بيف القكل المختمفة كعف أسمكب ديمقراطي

لمحكار كغيرىا(. )13

يتضح مما تقدـ مف أراء كأفكار باتجاىات مختمفة أف ىناؾ اتفاقا فكريا عاما في
مكضكع الديمقراطية ,زمف خبلؿ مما تقدـ نعتقد أف التعريؼ المبلئـ لمديمقراطية ىك
بالشكؿ األتي-:
أف الديمقراطية كسيمة إلى ىدؼ ,كسيمة إلى حقكؽ اإلنساف ,إلحقاؽ الحرية قد
تككف شاقة أال أنيا تضمف الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد .الديمقراطية أسمكب لمحياة
بمختمؼ إشكاليا كأنكاعيا كأكضاعيا ,أسمكب منظـ لمعناية بالمبادئ األساسية لسمكؾ
اإلنساف ,تمؾ المبادئ التي يحكـ اإلنساف بمقتضاىا عمى األشياء .لذا فأصبحت
الديمقراطية تعني الحرية كالعدالة كالمساكاة  ,تعني العزة كالكرامة اإلنسانية  ,تعني
اإلنسانية بكؿ ما تعنيو ىذه الكممة مف معاني سامية  ,كبذلؾ أصبحت الديمقراطية تعني
األخبلؽ كالفضيمة كالخير فما أقدسيا مف كممة كما أعظميا مف معنى ,كىدؼ كؿ
إنساف يقدس الحرية كالكرامة اإلنسانية ىك سيادة قدسية الديمقراطية .
مفهوم الشباب
البد مف سؤاؿ مف ىـ الشباب سؤاؿ ,ظؿ يشكؿ ىاجسا ممحا أماـ أم محاكلة
إلضفاء نكع مف الكاقعية عمى المفيكـ العاـ لمشباب  ,في التعامؿ معو مف مختمؼ
الكجيات التعريفية كالمقاربات التك صيفية ,كىك ما يجعؿ مف تعريؼ الشباب عممية
تحفيا المزالؽ العممية عند تناكؿ كممة شباب مف الناحية العمرية ,فإلى جانب المقاربة
العمرية نجد ىناؾ المقاربة البيكلكجية النفسية التي تحصر الشباب في المبلمح
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كالتطكرات الفيزيكلكجية التي تبصـ لحظة االنتقاؿ مف الطفكلة إلى الشباب كمنو أيضا
إلى النضج كالشيخكخة.
نبلحظ صعكبة االتفاؽ عمى تعريؼ كاضح لمشباب كمفيكـ شامؿ كمكحد,باعتبار
اختبلؼ األىداؼ المنشكدة مف كضع التعريؼ بجانب تبايف المفاىيـ كاألفكار العامة
األىداؼ
.
التي يقكـ عمييا التحميؿ السيككلكجي كاالجتماعي الذم يخدـ تمؾ
كقد اختمفت اآلراء حكؿ الشباب مف اجؿ تحديد مرحمة عمرية معينة ,فحدد عمى
أساس العمر تارة كعمى أساس بعض التغيرات الجسمية كالنفسية كالعقمية تارة أخرل ,
فيناؾ مف يعرؼ الشباب بأنو الفئة العمرية مف الناس التي تنحصر أعمارىا بيف الثالثة
()14

عشر حتى سف السابعة عشر.

تعرؼ القكاميس السسيكلكجية الشباب بأنيـ أكلئؾ الذيف تتراكح أعمارىـ بيف الثامنة
عشر كالرابعة كالعشريف أم الذيف أتمكا المرحمة الدراسية العامة فيـ يعيشكف مرحمة
انتقالية إلى الرجكلة أك األمكمة كيتخطى األفراد فييا مرحمة التكجيو كالرعاية كيككنكف
أكثر تحرر.

()15

كبالنظر لككف المرحمة العمرية لمشباب تحدث فييا عدة تغيرات مف النكاحي النفسية
كاالجتماعية كالبيكلكجية فقد حددىا بعض العمماء بمراحؿ متبلحقة كقسميا إلى ما يمي
()16

-:

أػ مرحمة المراىقة تمتد مف 12ػ 15سنة
ب-مرحمة اليفكع تمتد مف  18-15سنة
ج -مرحمة الشباب المبكر تمتد مف  21-18سنة
د -مرحمة الشباب البالغ تمتد مف  25-21سنة
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كما عرفت فئة الشباب بأنيا فترة العمر التي تتميز بالقابمية لمنمك يمر فييا اإلنساف

()17

بمراحؿ حيكية تتميز بالقابمية لمنمك الذىني كالنفسي كاالجتماعي كالبدني كالعاطفي .

ىذا كيختمؼ مفيكـ الشباب بالمنظكر االجتماعي عف المفيكـ البيكلكجي مف حيث
االقتصار عمى جكانب النضج الجسمي ,كما يختمؼ عف المفيكـ السيككلكجي مف حيث
االقتصار عمى جكانب النضج النفسي كمف ىذا المنطمؽ يرل عمماء االجتماع أف
الشباب مرحمة عمرية تبدأ فيما يحاكؿ المجتمع إعداد الشخص كتأىيمو لكي يحتؿ
مكانة اجتماعية يكدم دك ار في بنائو كتنتيي فيما يتعمؽ بالشخص مف أف يتبكأ مكانتو
كيؤدم دكره في السياؽ االجتماعي

()18

عميو نبلحظ أف التعريؼ االجتماعي يأخذ في

االعتبار الكجكد االجتماعي لمشباب في المجتمع بكصفيـ جزء ال يتج أز مف البناء
االجتماعي العاـ
أما المرجع في عمـ النفس فانو يقسـ مرحمة الشباب إلى ثبلث مراحؿ ىي .:
ا-فترة ما قبؿ الحمـ كتمتد مف  13-10سنة تقريبا
ب-فترة الفتكة ,أك المراىقة ,الشباب األكلى ,كتمتد مف بداية الحمـ حتى عمر  21سنة
ج-مرحمة الشباب الثانية  ,كتمتد مف 21سنة تقريبا كحتى عمر الثبلثيف سنة

(.)19

مما تقدـ نستخمص باف الشباب ليس حقيقة بيكلكجية كال مسألة سيككلكجية فحسب
كا نما ىي أيضا ظرؼ اجتماعي أك حالة اجتماعية ,حيث أف المجتمعات تختمؼ في
نظرتيا إلى الشباب لكف كميما اختمفت اآلراء فاف ىناؾ حقيقة ميمة كىي أف الفرد
عندما ينتقؿ إلى مرحمة الشباب يبدأ بالتفكير بأفاؽ جديدة كبامتيازات كحقكؽ جديدة
تناسب التغيرات التي تط أر عميو بيكلكجيا كسيككلكجيا ,كلذلؾ فاف المجتمعات أخذت
تيتـ بالشباب كرعايتيـ ككضع البرامج كالخطط التي تكفؿ تنشئتيـ اجتماعيا كذلؾ لدكرىـ
الفاعؿ في عممية البناء كالعمؿ كاإلنتاج .
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الفصل الثاني :األدبيات التنظيرية
المبحث األكؿ:نظرة المجتمع قديما كحديثا عف مفيكـ الديمقراطية.
النظرة التقميدية القديمة:

الديمقراطية مفيكـ تـ صياغتو في اثنيا حيث كاف يعني (فتح الباب إماـ جميع

المكاطنيف األحرار لبلشتراؾ في ممارسة الحياة السياسية ) ()20كالديمقراطية االثنية عمكما
ينظر ألييا عمى أنيا مف أكلى األمثمة التي تنطبؽ عمييا المفاىيـ المعاصرة لمحكـ
الديمقراطي.كاف نصؼ أك ربع سكاف اثنيا الذككر فقط ليـ حؽ التصكيت,كلكف ىذا
الحاجز لـ يكف حاج از قكميا كال عبلقة لو بالمكانة االقتصادية فبغض النظر عف درجة
فقرىـ كاف كؿ مكاطف اثنيا ح ار في التصكيت كالتحدث في الجمعية العمكمية ,ككاف
مكاطنك اثنيا القديمة يتخذكف ق ارراتيـ مباشرة بدال مف التصكيت عمى اختيار نكاب
()21

ينكبكف عنيـ في اتخاذىا

كىذا الشكؿ مف الحكـ الديمقراطي الذم كاف معمكال بو في اثنيا القديمة يسمى
بالديمقراطية المباشرة أك الديمقراطية النقية ,كبمركر الزمف تغير معنى الديمقراطية كارتقى
تعريفيا الحديث كثي ار منذ القرف الثامف عشر مع ظيكر األنظمة الديمقراطية المتعاقبة
في العديد مف دكؿ العالـ .
كبالنسبة لدكر األدياف السماكية في تأكيد مبدأ الديمقراطية كالمطالبة بتطبيقو فأننا
نبلحظ أف الديانة المسيحية رغـ أنيا تفصؿ بيف المسائؿ الدينية كالدنيكية تطبيقا لقكؿ
المسيح عميو السبلـ (دع ما لقيصر كما هلل)
إال أنيا طالبت بالفضيمة كاألخبلؽ الحميدة كضركرة تطبيؽ العدالة بيف اإلفراد في
المجتمع كما أف المسيحية كانت تطالب بتجنب عبادة الممكؾ مما ساعده عمى تحقيؽ
الفصؿ بيف صفة المكاطف الذم عميو أف يتقبؿ سمطة الحاكـ الزمنية كاصفة اإلنساف
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الذم يتمتع بقيمو في ذاتو لو عقؿ كركح كضمير يفكر بحرية كيؤمف كيعتنؽ الحرية التي
يختارىا لنفسو كىذا كمو ساعد عمى تأكيد كرامة اإلنساف التي خص بيا مف عند اهلل
فادل ذلؾ إلى الحد مف سمطاف عمى الفرد في الشؤكف الدينية مما كلد في نفكسيـ نتيجة
يات
حرية العقيدة كالفكر اتجاىا إلى المطالبة بالعديد مف الحقكؽ كالحر .
كبعد سقكط اإلمبراطكرية في الغرب أصيبت األفكار تمؾ بنكسة رىيبة فقامت
اإلقطاعية كانقسـ المجتمع إلى مبلؾ كاقناف تـ سيطرة رجاؿ الديف عمى السمطة الدينية
ثـ السمطة فقامت الكاثكليكية بأعماؿ بشعة ضد مف ال يؤمف بالديانة المسيحية كمف
يخرج عف تعاليميا فقد اإلنساف ما حققو إثناء ظيكر المسيحية كحمت السمطة المطمقة
الدينية محؿ السمطة الزمنية السابقة عمى الديانة المسيحية كمع ذلؾ يمكف عد
الديمقراطية اليكنانية البادرة األكلى لمديمقراطية الحديثة التي ناد بيا الفبلسفة بعد النيضة
األكربية لمكقكؼ ضد الممكية المطمقة كتطبيؽ مبدأ تقييد السمطة كخضكع الحاكـ لمقانكف
كظير تطبيؽ ىذه األفكار فيما بعد عمى اثر الثكرات التي قامت في أمريكا كاركيا.
بيف ظيكر المسيحية كالثكرات األكربية ظير ديف جديد لعب دك ار كبي ار في تصكير
كتدعيـ الديمقراطية انو الديف اإلسبلمي انو كاف ثكرة عمى العبكدية كالطغياف لتقريره
الحرية كالمساكاة بيف اإلفراد كأصبحت الحرية كالمساكاة نتيجتيف متبلزمتيف العتناؽ
اإلسبلـ كاذا قمنا باف لئلسبلـ دك ار في تدعيـ الديمقراطية كىذا ال يعني أف الدكلة
اإلسبلمية طبقت مبادئ الديمقراطية المعركفة في الدكؿ الميبرالية ذلؾ أف ديننا منح الفرد
حقكقا تجاه الجماعة كالعكس  ,كىذا ما لـ تفعمو الديمقراطية الحديثة رغـ اختبلؼ
أساليب التطبيؽ بيف الديمقراطية اإلسبلمية كالديمقراطية الميبرالية ,كاف كاف مبدأ الشكرل
الذم يتبع النظاـ اإلسبلمي يجد تطبيقا نكعيا قبؿ اإلسبلـ  ,كبعد الخمفاء الراشديف .
كاف كاف المقصكد الديمقراطية في اإلسبلـ ىك اعتماد مبدأ الشكرل  ,كىذا ما أكده القراف
الكريـ إذ أننا نجد أنظمة اليمف قديما أقرت الشكرل نظاما لمحكـ كىذا في عصر الممكة
318

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011

بمقيس  ,فقد جاء في القراف الكريـ( يا أييا المبل أفتكني في أمرم ما كنت قاطعتا أم ار
حتى تشيدكف)

()22

ككذلؾ مكسى عميو السبلـ (كاجعؿ لي كزي ار مف أىمي ىاركف أخي

اشدد بو أزرم كأشركو في أمرم)

()23

كقد ثبت باف مجالس الشكرل كانت مكجكدة قبؿ

اإلسبلـ فقد كاف لقبيمة تدمر مجمساف أحداىما لشيكخ يضـ المتقدميف في السف مف ذكم
الشباب
.
الثكرة كالجاه كالثاني لمعشائر يضـ
كيجئ اإلسبلـ تأكيد مبدأ الشكرل لكف بمفيكـ أكسع ككاضح حيث عد جزءا مف نظاـ
الحكـ قصد تعكيد المسمميف عمى معالجة األمكر بحكة بعد التشاكر الذم ينير كيكضح
الصكاب مف الخطأ كمف ثـ فيي (الشكرل) جزء مف فمسفة الحكـ في اإلسبلـ كىذا ما
أكده القراف الكريـ كالسنة (كشاكرىـ في األمر)(. )24
كقكلو( كأمرىـ شكرل بينيـ)

()25

ككاف الرسكؿ (ص) يشاكر أصحابو في األمكر

اليامة كاخذ بالرأم كاتبعو في ذلؾ الخمفاء الراشديف فقد جاء في حديث النبي (ص)(
استعينكا عمى أمركـ بالشكرل ) كقاؿ عمي بف أبي طالب كرـ اهلل كجو (مشاكرة أىؿ
الرأم ثـ إتباعيـ) كطبؽ المبدأ أكؿ األمر في عيد الرسكؿ (ص) بعد المبايعة األكلى
في العقبة مف قبؿ كفد

ضـ جماعة مف األكس كالخزرج ذلؾ الكفد الذم كصؼ

بالكفد العقائدم كليس القبمي  ,حيث بمكجب تمؾ المبايعة أعمنكا عف انضماميـ
كدخكليـ في اإلسبلـ عمى أساس عقائدم كالذم تأكد بالدستكر األكؿ الذم كضع يكـ
ىاجر مسممك مكة إلى المدينة (ىذا كتاب محمد(ص) بيف المؤمنيف كالمسمميف مف
قريش كيثرب كمف اتبعيـ ممحؽ بيـ كجاىد معيـ أنيـ امة كاحدة مف دكف الناس ) كمف
ىنا نجد ىذه الكثيقة قد أكدت مبدأ الشكرل الذم جاء في القراف كجعؿ منو فمسفة حكـ
كحياة كمف ىنا فاف الحكـ في اإلسبلـ ال بقكـ عمى إرادة األمة أك شعب حسب المفاىيـ
غير االسبلمية كانما عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ذلؾ أف الحكاـ كالمسمميف مقيدكف
بأحكاـ القراف كالسنة
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النظرة المعاصرة الحديثة.

أف الصكرة المثالية لمديمقراطية لـ تتحقؽ في الماضي كالحاضر ,كليس ىناؾ في
الرؤل القريبة ما يؤكد تحقيقيا ,األمر الذم يدفع إلى ضركرة الرككف إلى الكاقعية
كالتعامؿ معيا عمى أساس إف العممية الديمقراطية عممية تدريجية مرتبطة بجممة عكامؿ
كمؤثرات مف ثقافية كاجتماعية كحضارية .
إف االختبلؼ في مفيكـ الديمقراطية غير منحصر في اختبلؼ كجية نظر الدكلة عف
المجتمع اك كجية نظر السمطة السياسية عف قكل المعارضة في المجتمع ,كانما يمتد
إلى التيارات السياسية كاألحزاب كالحركات التي تنشد التغير كتعمؿ مف اجمو ,إذ تحاكؿ
كؿ جية كضع تحفظات عمى مفيكـ الطرؼ األخر لمديمقراطية اك عدىا بدعة مستكردة,
مما يؤدم إلى أيجاد عكائؽ أماـ ضركرات تنمية فكر سياسي ديمقراطي مرف يعترؼ
بالرأم األخر كيحترـ حقو في التعبير كيقبؿ مشاركتو في القرار السياسي.

()26

كالشؾ في أف الخبلفات العقائدية بيف التيارات المختمفة سكاء كانت أسبلمية اـ
يسارية أـ ليبرالية كالمحافظة كالراديكالية في كنو الديمقراطية كشكميا كمضمكنيا كككنيا
منيجا تفرضو ضركرات التعايش السممي اـ ككنيا عقيدة تنازع العقائد األخرل كترفضيا
كتطرح بديبل عنيا خبلفات تعاني منيا اغمب المجتمعات النامية مما حاؿ دكف بركز
القيـ الديمقراطية الحديثة كاتي تقضي تكريسيا مدة طكيمة لمكصكؿ إلى المستكل الذم
يسمح بتحقيؽ التطكر الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم كشركط مسبقة لبناء الديمقراطية

(.)27

لقد تمكنت الديمقراطية المعاصرة التي تمارس نيجا عمى ارض الكاقع في المجتمعات
المتمدنة التحرر مف الجمكد كتجاكز المضمكف العقائدم كالقكالب الجاىزة كالجامدة,
كأصبحت منيجا كاقعيا قاد ار عمى ابتداع الحمكؿ كتكيؼ المؤسسات الديمقراطية مع
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مستمزمات التطكر دكف تعطيميا أك تحكيرىا,ىادفا إلى صكف قيـ المجتمع كمراعاتيا
كاالستجابة لحاجاتو ,لقد أصبحت الديمقراطية حكـ األغمبية عف طريؽ اتساع نطاؽ
المشاركة السياسية الفعالة .
اف ىذه الديمقراطية الكاقعية مبنية عمى ككنيا عممية تاريخية متكاصمة تبدأ مف
خبلؿ تطكر كعي المجتمع باتجاه مصادرة العنؼ كاإلرىاب ,كتكفير ممارسة الرأم
كاإلقرار باالختبلؼ كالعمؿ نحك المشاركة السياسية الفاعمة لجميع أبناء المجتمع
,فالديمقراطية تترسخ عبر الممارسة كفي أطار الكعي بضركرة الخضكع لضكابط
مشركعة ىادفة إلى نمك قكة المجتمع كقدرتو في ضبط سمكؾ السمطة السياسية كايجاد
التكازف بينيا كبيف أعضاء المجتمع مف خبلؿ نشر الديمقراطية كتكريس قيـ كثكابت في
()28

ضمير ككجداف المجتمع كالعمؿ عمى استقرار مؤسسات المجتمع

كيتضح مف ذلؾ أف الديمقراطية المعاصرة ىي منيج كنظاـ تستكجبو ضركرة
التعايش السممي بيف أبناء المجتمع الكاحد بمختمؼ شرائحو كاتجاىاتو الفكرية التخاذ
الق اررات العامة الممزمة مف خبلؿ تفعيؿ دكر اإلفراد في المشاركة السياسية ,فجكىر
الديمقراطية المعاصرة تؤكد عمى صفة المنيج كتنفي عف نفسيا االلتصاؽ بالمرتكزات
العقائدية الجامدة كالشمكلية ,في حكـ األغمبية الشعبية .

كتتجمى المفارقة الديمقراطية المعاصرة في التناقض األتي ,فاألغمبية الكبرل مف
الدكؿ تنادم بسيادة الشعب ,كلكف أذا تمسكنا باألصؿ الدقيؽ لمكممة:حكـ الشعب
بالشعب فاف أم نظاـ سياسي لف يككف ديمقراطيا اذا تكممنا بدقة ,فالحككمة يمارسيا
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دائما جزء مف الشعب كأكثر مف ذلؾ ,فانو ألمر تقريبي التأكيد باف ىذا الجزء يعيف
بحرية ,فحتى لك تركنا جانبا أنظمة الحزب الكاحد ,فاف ىناؾ دائما تصفيات ميمة

()29

لممرشحيف لمترشيح التي تقكـ بيا التشكيبلت السياسية ككسائؿ األعبلـ .....الخ
المبحث الثاني
- 1الديمقراطية مف كجية نظر الشباب :

يختمؼ تفسير مفيكـ الديمقراطية مف شخص إلى أخر ,فكؿ شخص يفسره حسب رؤيتو
الخاصة ,كبحسب حالتو التي يعيشيا كثقافتو كميكلو كما يؤمف بو .
فالبعض يرل أف الديمقراطية ىي حرية التعبير عف الرأم سكاء بالسمب أك اإليجاب
بشرط احتراـ رأم األخر كعدـ التقميؿ منو  ,كالبعض األخر يرل أنيا فعؿ الفرد ما يريده
في ضؿ حدكد دينو كتقاليد كقيـ كعادات المجتمع الذم يحيى فيو  ,في حيف ىناؾ
آخركف يفيمكف الديمقراطية عمى أنيا صندكؽ انتخابي كترديد شعارات كعبثية شكارع
كحرية مقنعة أك مطمقة....الخ أنيـ ال يعرفكف الديمقراطية إال بعض شكمياتيا في حيف
يغيب جكىرىا تماما.
فالديمقراطية في ابسط تعريفيا تعني حرية الفرد كاف الشعب يحكـ نفسو بنفسو  ,كلو
الحرية في عرض أفكاره دكف كبح أك قمع  ,كىي نظاـ اجتماعي مميز يؤمف بو كيسير
عميو المجتمع  ,كيتضمف ىذا المفيكـ مجمكعة مف المعايير كىذه المعايير تترجـ بدكرىا
إلى سمكؾ كمعتقدات كقيـ  ,كيرل الباحثكف إف القيـ التي ترتبط بالديمقراطية كيمتزـ بيا
اإلفراد تنتقؿ إلييـ مف ثقافتيـ عبر األجياؿ المختمفة عف طريؽ عمميات التنشئة كالتعمـ
االجتماعي كمف أىـ ىذه القيـ ىي ضماف حرية التعبير  ,مسؤكلية الفرد عف أفعالو
,االىتماـ بالحقكؽ اإلنسانية كاالبتعاد عف استغبلؿ اآلخريف  ,تحقيؽ العدالة بيف جميع
إفراد المجتمع  .كما اجمع الباحثكف عمى أف أىـ الخصائص التي يتصؼ بيا اإلنساف
الديمقراطي ىي -:
 -1المشاركة االجتماعية كالمساكاة في ىذه المشاركة .
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 -2االجتياد في فيـ مشاعر اآلخريف كاىتماماتيـ .
 -3إف يتقبؿ الفرد اإلفراد اآلخريف عمى أنيـ متساككف معيـ .
-4أف يتقبؿ الفرد الصراع الذم يككف محتكما في بعض األحياف.

أذف فالديمقراطية ليست الفكضى إنما ىي شعكر كؿ فرد بالمسؤكلية تجاه نفسو كاآلخريف
كبالتالي تجاه الكطف مف ىنا البد مف إبداء الرأم في حدكد احتراـ أراء اآلخريف حتى ال
تتحكؿ الديمقراطية إلى فكضى .
أف معيار احتراـ الرأم كالرأم األخر كاحتراـ اآلداب كالتقاليد العامة في نظر
الشباب تمثؿ خطكة أساسية كميمة في تاميف الحقكؽ الكاممة كالمشركعة لجميع
المكاطنيف  ,بؿ لضماف قيمة متساكية لتمؾ الحقكؽ  ,كنمط التفاعؿ المطمكب لحفظ
االحتراـ يتطمب أف يقكـ اإلفراد ممف يتقاسمكف التزاما أساسيا باحتراـ حقكؽ اآلخريف
المختمفيف قد يككنكف في مكقع آك رؤية تسعى إلى فيـ مصالح اآلخريف .
ىنا البد مف التعامؿ مع الناس مف ديانات مختمفة عما اعتقد مف ديني  ,اك ممف
يشغمكف كظائؼ تختمؼ عف كظيفتي يجب اف يككف مقصد اإلنساف ىك اف يتعمـ األفكار
المختمفة  ,ككجيات النظر كاالتجاىات التي قد يحمميا ىؤالء اإلفراد بصدد قضايا ذات
أىمية مشتركة لكؿ منا جميعا  ,كفي مناقشة مسائؿ سياسية ,كلنقؿ مثبل ما اف كاف مف
الكاجب عمى الحككمة اف يككف لدييا خطة قكمية لمرعاية الصحية ,يجب اف أككف
مرحبا باشتراؾ مف ىـ في جماعات مينية كدينية مختمفة عف مينتي كديني دكف
االقتصار عمى مف ينتمكف الى مينتي اك ديني ,كعمى اف أسعى الكتشاؼ سبب اعتناؽ
اآلخريف ممف يعيشكف في سياقات مختمفة عف سياقي لتمؾ الرؤل التي يعتنقكنيا ,كيجب
اف أسعى الى تحديد األسباب التي يستخدمكنيا لترسيخ مكاقفيـ كفي مجرل القياـ بذلؾ,
فأنني اعمؿ عمى إيجاد مساحة لمرؤية التي تختمؼ عف رؤيتي,كازالة األسكار التي قد
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تفصمني عنيا ,كفي ىذا اإلطار الجديد ال يصبح اآلخركف غرباء بالنسبة لي ,كلف أجد
كقتئذ صعكبة في منحيـ الحقكؽ المستحقة ليـ ()30
لكننا ببل شؾ ال نستطيع اف نمنح جميع الناس في المجتمع ىذا المجيكد لفيـ
رؤيتيـ كطمكحاتيـ ,فالناس أكثر مف اف يمكف تخطيتيـ كميـ بيذا األسمكب ,كلكف في
استطاعتنا منح االحتراـ بالمعنى المحدد تكا لمف نتصؿ معيـ ,كبإظيار ىذا النكع مف
االحتراـ لآلخريف ,كبقياـ معظـ أعضاء المجتمع أيضا بذلؾ ,سيصبح االحتراـ المتبادؿ
قيمة سائدة ()31
كعمى الرغـ مف أىمية احتراـ الرأم المتبادؿ ,فقد يككف الحالة اف التسامح ىك
أفضؿ ما يمكف اف تقكـ بو ,فالحقيقة اف التسامح قد يككف في الظرؼ خطكة أكلى في
المشكار الطكيؿ لتحقيؽ ما يبدك لنا الشرط األىـ لبلحتراـ ,كييدؼ اف يسكد المجتمع
سبلـ اجتماعي قد يككف التسامح ىك المذىب العممي كالمناسب الكحيد ,كلنأخذ مثبل
عمى سبيؿ المجتمعات قد مر عمى مدل عدة سنكات بتجربة اضطرابات شديدة بيف عدة
جماعات,فينا كبسبب المدة الطكيمة مف الصراع الكريو ,قد يككف مف المبالغ فيو اف
نتكقع اف يصبح ىكالء اإلفراد مرتبطيف في عبلقات مف التفاىـ المتبادؿ ,كلكف عمى
األقؿ في تعمـ مبدأ لتعش كتدع غيرؾ يعيش سيمكف إنياء العنؼ بيف تمؾ الجماعات
التي كانت ادعاء فيما سبؽ ,ففي مناطؽ الشرؽ األكسط كأكربا الشرقية عمى سبيؿ
المثاؿ ,اذا أرسيت عقيدة التسامح اليكـ فإنيا قد تؤدم إلى التزاـ جديد لتشكيؿ فضيمة
مدنية يمكف إف تدفع الناس ممف يتبادلكف الكراىية إلى إف يدخمكا في حكار مف االعتراؼ
كالتفاىـ المتبادؿ ()32

 -2الشباب بيف الثقافة التقميدية كالثقافة الحداثكية-:
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السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىؿ تسرع الديمقراطية في االنتقاؿ مف الثقافة التقميدية
الى الثقافة الحداثكية؟ كىؿ تساعد الديمقراطية في نقؿ الشباب مف سمطاف األسرة كالقبيمة
إلى سمطاف العصرنة كركح المؤسسية ؟
مما ال شؾ فيو اف الديمقراطية ستؤدم الى زيادة االشتباؾ بيف التقميدية كالحداثة كالتي
قد تنتج في مجتمعنا تقميدم في ثكب حديث أك حداثة ال تعدـ مظاىر التقميدية ,مف
صكر ذلؾ ما نشيده مف ظكاىر التحصف باالنتماءات العشائرية مما يساىـ في شد
المجتمع نحك الك الءات الضيقة كالدنيا .
كمف أىـ خصائص الثقافة التقميدية سيادة عقمية الطاعة عمى حساب عقمية الحكار
كالنقاش ,كاالعتقاد بالبناء اليرمي لمتفكير العقبلني الذم يقكـ عمى االرتكاف إلى خبرة
السف ,كىذا يقتؿ عممية تخميؽ القيادات الضركرية ال تحكؿ ديمقراطي حقيقي مما يساىـ
في خنؽ ثقافة الحداثة ,كمف أىـ قضايا التحكؿ الثقافي نحك ثقافة الديمقراطية قضية
االنتقاؿ مف عقمية الحارة الضيقة الى عقمية المؤسسية المنفتحة ,فعقمية الحارة ال تغادر
مستنقع الحارة في تصكراتيا كرىاناتيا ,اما العقمية المؤسسية فتفيد مف تجارب كخبرات
الحارات األخرل .
الفصل الثالث منهجية البحث العممي
1ػ منيج البحث
تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية التحميمية التي تعتمد عمى جمع الحقائؽ
كتحميميا كتفسيرىا الستخبلص دالالتيا ,كالمنيج المستخدـ ىك المسح الميداني عف
طريؽ العينة ,حيث إف ىذا المنيج يعد مف المناىج المبلئمة لمثؿ ىذا النكع مف
الدراسات االجتماعية إضافة إلى انو قد ساىـ مساىمة فعالة في التحميؿ العممي لنماذج
متعددة مف الظكاىر االجتماعية .
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2ػ ىدؼ الدراسة الميدانية .

إف ىدؼ الدراسة الميدانية ىك التعرؼ عمى مفيكـ الديمقراطية لدل الشباب.
3ػ مجاالت الدراسة.
يتحدد البحث الحالي بعينة مف طمبة جامعة ديالى لمعاـ الدراسي 2010ػ.2011
4ػاختيار العينة .
مف المعركؼ إف كثي ار مف الباحثيف يستعممكف طريقة العينة بدال مف القياـ بدراسة
كؿ إفراد المجتمع المبحكث (المسح الشامؿ) ,كذلؾ لعدـ كاقعية الطريقة األخيرة بحكـ ما
تتطمبو مف إمكانات ضخمة ككقت كجيد كبيريف ,كعند االعتماد عمى العينة يختار
الباحث عددا مف الحاالت أك المفردات ,كذلؾ في حدكد اإلمكانات المتكافرة كالكقت
كالجيد ثـ تعمـ صفاتيا كخصائصيا عمى المجتمع الكبير,كبما إف البحث دراسة ميدانية
فقد تـ تحديد حجـ العينة ()200طالب كطالبة مف جامعة ديالى.
5ػ كسائؿ جمع البيانات.
لقد قاـ الباحث قبؿ المباشرة بجمع البيانات بتحديد األدكات الخاصة لمبحث
,ككاف مف أىـ األدكات المستخدمة في جمع المعمكمات كالبيانات ىك المقابمة كاالستبيانة
 ,كليذا فاالستبيانة كالمقابمة يعداف مف الكسائؿ األكثر أىمية لجمع البيانات التي يصعب
الحصكؿ عمييا عف طريقة المبلحظة .
6ػ تبكيب المعمكمات كتككيف الجداكؿ اإلحصائية.
بعد إف جمع الباحث المعمكمات مف الميداف ,كتأكد مف دقة المعمكمات التي
حصؿ عمييا كدكنيا في استمارة البحث قاـ بمراجعتيا كالتا كد مف كجكد جكاب لكؿ
سؤاؿ ,كاف اإلجابات كاممة غير ناقصة بعد ذلؾ اخذ بتبكيب المعمكمات المدكنة,كذلؾ
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بتحكيؿ اإلجابات إلى رمكز ككضعيا في جداكؿ إحصائية تساعد عمى تحميؿ نتائج
البحث تحميبل عمميا كمنطقيا كاحصائيا.
7ػ الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في البحث الميداني
بعد تفريغ إجابات المبحكثيف في جداكؿ إحصائية قاـ الباحث بتحميؿ تمؾ الجداكؿ
مستعينا بالكسيمة اإلحصائية التالي-:النسبة المئكية.
الفصؿ الرابع  :عرض البيانات ك تفسير النتائج
جدكؿ رقـ ()1
يكضح إجابات الطمبة حكؿ الديمقراطية مف كجية نظر المستجيب.
اإلجابات
احتراـ الرأم كالرأم األخر.
عدـ التدخؿ في شؤكف اآلخريف.
احتراـ اآلداب كالتقاليد العامة.
الحرية المقنعة.

العدد %
%35 70
50
%25
67
%33.5
5
8
%2.5

الحرية المطمقة.
المجمكع

%4
%100 200

نستنتج مف الجدكؿ أعبله أف  %35يعدكف الديمقراطية ىي احتراـ الرأم كالرأم
األخر كاف نسبة  %25مف الطمبة تعني الديمقراطية ليـ بأنيا عدـ التدخؿ في شؤكف
اآلخريف كاف نسبة  %33.5مف الطمبة يركف باف الديمقراطية ىي احتراـ اآلداب كالتقاليد
العامة كاف نسبة  %2.5مف الطمبة يعتقدكف باف الديمقراطي ىي الحرية المقنعة كاف
نسبة  %4يركنيا بأنيا الحرية المطمقة.
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يتبيف مف النسب األنفة الذكر أف الديمقراطية مف المنظكر الشباب تعني احتراـ الرأم
كالرأم األخر كعدـ التدخؿ في شؤكف اآلخريف  ,كاحتراـ اآلداب كالتقاليد العامة  .كيدؿ
ذلؾ عمى أف الشباب الممثميف في عينة البحث عمى درجة عالية مف النضج كالكعي
ككنيـ اقتربكا مف تكصيؼ الديمقراطية بمعناىا كمبناىا الجكىرم ,كمثؿ ىذا يشكؿ عبلمة
مضيئة ككف الشباب يمثمكف الشريحة الميمة كالفاعمة في عممية التغيير االجتماعي نحك
األفضؿ ك األحسف  ,كأنيا تعي معنى الديمقراطية كماىيتيا كالتي تعد ممارستيا الخطكة
األساس في االرتقاء بالمجتمع كالنيكض بو.
جدكؿ رقـ ()2
يكضح إجابات الطمبة حكؿ المرحمة الدراسية التي تعرفكا فييا عمى مفيكـ
الديمقراطية.
المرحمة الدراسية

العدد %

ابتدائية

19

%9.5

متكسطة

27

%13.5

إعدادية

65
89

جامعية
المجمكع

%32.5
%44.5

%100 200

يتضح مف الجدكؿ أعبله أف نسبة

 %9.5مف الطمبة تعرفكا عمى مفيكـ

الديمقراطية في المرحمة االبتدائية  ,كاف نسب  %13.5مف الطمبة تعرفكا عمى مفيكميا
في المرحمة المتكسطة  ,كاف نسبة

 %32.5مف الطمبة تعرفكا عمى الديمقراطية قي

المرحمة اإلعدادية ,كاف نسبة  %44.5مف الطمبة تعرفكا عمييا في المرحمة الجامعية
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كىي أعمى نسبة تقريبا ,كبيذا يدؿ بكضكح أف مفيكـ الديمقراطية أصبح مفيكما كاضحا
بالنسبة لمشباب في المرحمة الجامعية مف الدراسة .
تبيف معطيات الجدكؿ أف التعرؼ عمى مفيكـ الديمقراطية بمغ مداه في المرحمة
الجامعية كأنيا كانت عمى كتيرة متصاعدة بحسب المراحؿ الدراسية  ,كتبدك مثؿ ىذه
البيانات منطقية إذ كمما مر الشخص بخبرة جديدة كمما أصبح أكثر كعيا كنضجا ,
كلكف ما نبلحظو أف النسب كانت كاطئة في المراحؿ االبتدائية كالمتكسطة مما يؤشر
ضعفا في الكعي الديمقراطي الف الديمقراطي ينبغي أف تبدأ مف األسرة كقد يعكد بسب
جيؿ الكالديف ,بيذا المفيكـ فضبل عف عدـ أيبلء المدرسة-ضمف ىاتيف المرحمتيف_
جدكؿ رقـ ()3

التكجيو البلزـ بإزاء ىذا المفيكـ الميـ .
يكضح إجابات الطمبة حكؿ كيفية ممارسة الديمقراطية في حياتيـ.
اإلجابات

العدد %

بالكبلـ فقط

19

%9.5

بالنصح كاإلرشاد

74

%37

بالسمكؾ كالممارسات
المجمكع

107

%53.5

%100 200

نستنتج مف الجدكؿ السابؽ أف ممارسة الديمقراطية في حياة الطمبة مختمفة حسب
اختبلؼ مراحميـ الدراسية فالبعض منيـ يمارسيا بالكبلـ كالبعض األخر يستخدـ
أسمكب النصح كاإلرشاد في ممارسة الديمقراطية أما البعض األخر مف الطمبة فيك
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يمارس الديمقراطية في حياتو بالسمكؾ كالممارسات كالنسبة األعمى مف بيف أغمبية الطمبة
حيث أخذت نسبة  %53.5مف العينة.
تبيف أف أكثر مف نصؼ عينة البحث كبنسبة

 %53.5يمارسكف الديمقراطية

كسمكؾ كىي نسبة ال بأس بيا في مجتمع قيمي  ,كيبدك أف ذلؾ يعكد في بعض ما يعكد
إلى ككف عينة البحث مف طمبة الجامعة التي تعي الديمقراطية  .كلكف مما ينبغي
اإلشارة أليو انو ال يمكف تعميـ ىذه النتيجة عمى عمكـ شرائح المجتمع الف أغمبية
الشرائح المتبقية تمثؿ عكاـ المجتمع الذيف يتمثمكف بالعادات كالتقاليد التي تحكميا
الثقافة القيمية كالتي غالبا ما تككف بمنأل عف الديمقراطية إذ تعتمد عبلقاتيا عمى الكالء
أكثر مف األداء كبما يتقاطع كمبادئ الديمقراطية.
جدكؿ رقـ ()4
يكضح إجابات الطمبة حكؿ ضركرة إدخاؿ الديمقراطية في المناىج الدراسية أـ ال.
اإلجابات

العدد %

نعـ

%74 148

ال

52

المجمكع

%100 200

%26

نستنتج مف الجدكؿ أعبله أف نسبة  %74مف عينة الدراسة يركف كجكد ضركرة
في إدخاؿ الديمقراطية في المناىج الدراسية  ,كاف نسبة

 %26مف الطمبة ال يجدكف

ضركرة في إدخاليا في المنيج الدراسي  .تبيف مف معطيات الجدكؿ أف %74مف الطمبة
يركف ضركرة إدخاؿ الديمقراطية في المناىج الدراسية ,مثؿ ىذه النتيجة ايجابية كتدؿ
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عمى أدراؾ ككعي عينة البحث ألىمية كمعنى الديمقراطية في بناء المجتمعات كنشر
العدالة ,كىي حاجة ممحة أذا ما أريد لممجتمع أف يأخذ بأسباب التقدـ كاالرتقاء.
جدكؿ رقـ ()5
يكضح إجابات الطمبة حكؿ تحديد المرحمة الدراسية التي يجب أف تدخؿ فييا
الديمقراطية.
اإلجابات

العدد %

ابتدائية

58

%29

متكسطة

54

%27

إعدادية

50
38

جامعية
المجمكع

%25
%19

%100 200

تكضح بيانات الجدكؿ أف أكثر مف نصؼ العينة

 %56كانكا مع فكرة إدخاؿ

الديمقراطية ضمف المناىج الدراسية في مرحمتي االبتدائية كالمتكسطة كىك ما ينسجـ
كالنتيجة التي تـ التكصؿ ألييا في الجدكؿ رقـ (

 )2كبما يحتـ عمى المدرسة أيبلء

األىمية البلزمة كالتثقيؼ بشاف ىذه المفيكـ مبك ار كفي مرحمة الدراسة االبتدائية لككنيا
تمثؿ عصب حياة المجتمعات التي تركـ التقدـ كالتطكر كاالزدىار.
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جدكؿ رقـ ()6يكضح إجابات حكؿ مدل مبلئمة الديمقراطية لمجتمعنا.
البدائؿالعدد %

اإلجابات

نعـ

%56.5 113

ال

87

%43.5

%100 200
نبلحظ مف الجدكؿ (  )6أف نسبة  %56.5مف الطمبة أكدكا عمى أف الديمقراطية
ىي مناسبة لمجتمعنا كىذا يدؿ عمى أف اكبر عدد مف إجابات الطمبة يركف أف مفيكـ
الديمقراطية مبلئـ كمناسب لمجتمعنا عمى العكس مف البقية فيـ ال يركنيا مناسبة  .أم
أف ىناؾ رغبة كتأيد لممارسة الديمقراطية في مجتمعنا كمثؿ ىذا ما يذلؿ الكثير مف
العقبات التي تعترض مسيرة الديمقراطية في مجتمعنا.
جدكؿ رقـ ()7
يكضح إجابات الطمبة حكؿ الديمقراطية ىؿ ىي حؿ لمشكبلت المجتمع كالجماعة.
اإلجابات

العدد %

نعـ

%57 114

ال

86

المجمكع

%100 200
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نرل مف الجدكؿ أعبله أف عددا كبي ار مف الطمبة أجابكا بالقبكؿ كبنسبة  %57عمى
أف الديمقراطية ىي حؿ لمشكبلت المجتمع كالجماعة كىذا يدؿ عمى أنيا مناسبة
لممجتمع كفي الكقت نفسو ىي حؿ لمشكبلتو .
بتعبير أخر أف أكثر مف نصؼ المجتمع يجدكف في الديمقراطية حبل لمشكبلت
المجتمع ك الجماعة كىي نسبة ال باس بيا في مجتمع تحكمو الثقافة القيمية  ,كلكف في
الجانب اآلخر نرل أف نسبة ال يستياف بيا

 %43ال تؤمف بالديمقراطية األمر الذم

يقتضي الكقكؼ عند ىذه النسبة كتأمميا جيدا مما قد تشكمو مف خطكرة في كجو
الديمقراطية الف مثؿ ىؤالء يككنكف عامؿ تعكيؽ كتعثير لمسيرة الديمقراطية كربما
يعطمكف عممية التنمية كاالرتقاء بالمجتمع.
جدكؿ رقـ ()8
يكضح إجابات الطمبة حكؿ األسباب التي ال تجعؿ الديمقراطية كسيمة لحؿ
مشكبلت المجتمع كالجماعة .
العدد %

األسباب
الف الديمقراطية مفيكـ غير كاضح في أبعاده

25

%29.06

االجتماعية كالحياتية في المجتمع

61

%70.93

الف الديمقراطية لـ تحؿ المشاكؿ التي نكاجييا
في حياتنا اليكمية
المجمكع

86
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نستنتج مف الجدكؿ السابؽ أف  %29.06مف الطمبة ال يجدكف في الديمقراطية حبل
لمشاكؿ الجماعة كالمجتمع ألنيا مفيكـ غير كاضح في أبعاده االجتماعية كالحياتية
لممجتمع كاف نسبة  %70.93مف الطمبة ترل أف الديمقراطية لـ تحؿ المشاكؿ التي
يكاجيكنيا في حياتيـ اليكمية.
كتبدك النتيجة كاقعية أذا ما عممنا حجـ المعاناة كالمشاكؿ التي يتعرض ليا المكاطف
العراقي راىنا عمى الصعد كافة  ,كتبدك في نظرىـ أنيا مجرد شعار يتنادل كيتبارل بيا
السياسيكف إعبلميا كال كجكد ليا عمى صعيد الكاقع.
جدكؿ رقـ ()9
يكضح إجابات الطمبة حكؿ البدء بالديمقراطية مف األسرة .
البيانات

اإلجاباتالعدد %

نعـ

%8205 165

ال

35

المجمكع

%100 200

%1705

جدكؿ رقـ (  )9يكضح أف  165مف الطمبة أم نسبة  %82.5يؤكدكف أف الديمقراطية
تبدأ مف األسرة كبنسبة  %17.5منيـ ال يركف ذلؾ كمثؿ ىذه النتيجة تعكس كعي عينة
البحث بضركرة الديمقراطية كأىميتيا في المجتمع كىي انعكاس لككاالت التنشئة
االجتماعية كبنى المجتمع المؤسسية ,كبخاصة األسرة ككنيا تشكؿ المبنة األكلى أك
الغصف األكؿ الذم يطعـ العبلقات االجتماعية التي تككف نسيج المجتمع كاألساس في
تشكيؿ شخصية الفرد.
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جدكؿ رقـ ()10
يكضح إجابات الطمبة حكؿ جذكر الديمقراطية ىؿ ىي سياسية.
اإلجابات

العدد %

نعـ

99

%49.5

ال

101

%50.5

المجمكع

%100 200

يكضح الجدكؿ رقـ (

 )10أعبله أف نسبة

 %49.5مف الطمبة يؤكدكف أف

لمديمقراطية جذك ار سياسية  ,في حيف أف نسبة  %50.5منيـ يؤكدكف باف جذكرىا غير
سياسية  .أف تقارب مثؿ ىاتيف النسبتيف ربما يعكد إلى فاعمية السمطة السياسية في
المجتمعات القيمية كىيمنتيا عمى بقية مؤسسات المجتمع األخرل التي تدكر في فمؾ
المؤسسة السياسية إذ يفترض كفي ضكء معطيات الجدكؿ (  )9أف تككف إجابات الغالبية
حكؿ ىذا السؤاؿ (  )10ببل  ,الف الديمقراطية تبدأ مف األسرة كما تبيف ذلؾ في
استجابات العينة عمى السؤاؿ (.)9
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جدكؿ رقـ ()11
يكضح إجابات الطمبة حكؿ جذكر الديمقراطية غير السياسية.
العدد %
اإلجابات البدائؿ
اجتماعية

36

%35.64

تربكية

29

%28.71

اقتصادية
دينية
المجمكع

3
33

%2.97
%32.6

%100 101

أف الجدكؿ رقـ( )11يكضح إجابات الطمبة حكؿ جذكر الديمقراطية فمنيـ مف قاؿ
بأف جذكرىا اجتماعية كمنيـ مف قاؿ بأنيا تربكية كأخرل اقتصادية كدينية فيي في
نظرىـ ال تعد ذات جذكر سياسية.
كقد يعكد ىذا في بعض ما يعكد بسبب اعتقادىـ أف الديمقراطية عممية اجتماعية
قبؿ أف تككف سياسية كالدليؿ عمى ذلؾ أف أكثر مف  %80قالكا باف الديمقراطية يجب
أف تبدأ مف األسرة
( أنظر جدكؿ رقـ  . )9كمثؿ ىذه النتيجة تشكؿ عبلمة صحيحة تدؿ عمى كعي افرد
سابقة
.
العينة بماىية الديمقراطية كىك ما أكضحناه في مكاضع
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جدكؿ رقـ ()12
يكضح إجابات الطمبة حكؿ تنشئة األطفاؿ  ,ىؿ يجب أف يككف الكالداف
ديمقراطييف في تنشئة أطفاليـ أـ ال .
العدد

%

اإلجاباتالبدائؿ
نعـ

141

%70.5

ال

59

%29.5

المجمكع

200

%100

تشير بيانات الجدكؿ إلى أف  %70.5مف عينة البحث أجابكا بضركرة اعتماد
الديمقراطية في تنشئة األطفاؿ  ,كمثؿ ىذه النتيجة تنسجـ كنتائج البيانات السابقة التي
تفصح عف كعي كبير بالديمقراطية كممارستيا أيضا ,كلكف النسبة المتبقية التي تقارب
 %30تعني أنيـ يمارسكف االستبدادية في معاممة أبنائيـ كىذا يعني أف تمؾ الممارسة
ستنعكس عمى سمكؾ ىؤالء األبناء كتجعميـ عرضة لبلنحراؼ أك ربما االنحدار إلى
ىاكية الجريمة كبما يشكؿ خط ار عمى امف كسياسية أفراد المجتمع األمر الذم ينبغي
الكقكؼ عند ىذه النسبة كايجاد الحمكؿ البلزمة ليا .
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جدكؿ رقـ ()13
يكضح إجابات الطمبة حكؿ صفات اإلنساف الديمقراطي .
البدائؿ%
العدد

اإلجابات
يحترـ اآلخريف

40

%20.0

يتبادؿ معيـ اآلراء كيحاكرىـ

45

%22.5

43

%21.5

46

%32.0

يعترؼ بالتنكع الطائفي كالعرقي كالمذىبي
يحترـ القانكف كيطبقو

26

يصغي لكبلـ اآلخريف
المجمكع

%13.0

%100 200

يتضح مف الجدكؿ أعبله اف

 40طالبا ك طالبة مف مجمكع (  )200ام بنسبة

 %20أجابكا باف مف صفات اإلنساف الديمقراطي يحترـ اآلخريف ك اف نسبة
أكدكا بالتحاكر اآلراء كاف نسبة

%22.5

 %21.5مف المبحكثيف بالتنكع الطافي ك العرقي ك

المذىبي في حيف أكد  46طالبا ك طالبة إم بنسبة  %23عمى اف مف صفات اإلنساف
الديمقراطي احتراـ القانكف ك تطبيقو بينما أكد  26طالبا ك طالبة ك بنسبة  %13ك ىي
اقؿ نسبة باف مف صفات اإلنساف الديمقراطي اإلصغاء لكبلـ اآلخريف
في ظؿ إجابات إفراد العينة يبدكا أنيـ عمى دراية كاسعة بمفيكـ الديمقراطية بدليؿ أنيـ
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أجابكا عمى البدائؿ المذككرة كالتي تجسد مضمكف الديمقراطية دكف أف يشير أم منيـ
إلى ما يخالؼ ىذه البدائؿ أم أف ىناؾ اتفاقا عاما عمى أف البدائؿ المذككرة ىي مف
تعبير الديمقراطية

جدكؿ رقـ ()14
يكضح إجابات الطمبة حكؿ مدل معارضة الديمقراطية لمقيـ كالعادات المكجكدة في
مجتمعنا .
اإلجابات

البدائؿ العدد %

نعـ

%54.5 109

ال

91

المجمكع

%100 200

%45.5

تكضح بيانات الجدكؿ أف أغمبية أفراد العينة كبنسبة

 %54.5يركف باف

الديمقراطية تتعارض مع قيـ مجتمعنا كعاداتو كىك ما يتناقض كاجاباتيـ حكؿ مدل
مبلئمة الديمقراطية لمجتمعنا المكضح في الجدكؿ رقـ (  )6آذ أف  %56.5منيـ أجابكا
باف الديمقراطية مناسبة كمبلئمة لمجتمعنا .
كقد يعكد مثؿ ىذا التناقض إلى احد أمريف -:
أما أنيـ لـ يككنكا مكضكعيف باإلجابة عف أسئمة االستبيانة أك أنيـ يحممكف
بالديمقراطية كيتمنكنيا كلكنيا كاقعا تتعارض مع قيـ المجتمع كعاداتو  ,فمذلؾ ىـ
يتشبثكف بيذا الحمـ عمو يتحقؽ عمى صعيد الكاقع كلك بعد حيف.
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االستنتاجات
أظيرت المعطيات في الدراسة الميدانية المؤشرات اآلتية_:
1ػ إف الغالبية العظمى مف الشباب يركف إف الديمقراطية تعني لدييـ احتراـ الرأم كالرأم
األخر ,كعدـ التدخؿ في شؤكف اآلخريف,كاحتراـ اآلداب كالتقاليد العامة,كىذا يدؿ عمى
إف الشباب عمى درجة عالية مف النضج كالكعي ككنيـ اقتربكا مف تكصيؼ الديمقراطية
بمعناىا كمبناىا.
_2أظيرت البيانات اف التعرؼ عمى مفيكـ الديمقراطية قد بمغ مداه في المرحمة الجامعية
,كتبدك مثؿ ىذه البيانات منطقية اذ كمما مر الشخص بخبرة جديدة كدراية كاسعة كمما
أصبح أكثر كعيا كنضجا.
_3أظيرت المعطيات الميدانية اف نسبة %53.5يمارسكف الديمقراطية سمككا كىي نسبة
ال باس بيا في مجتمع قيمي,كيبدك اف ذلؾ يعكد في بعض ما يعكد إلى ككف عينة
البحث مف طمبة الجامعة التي تعي الديمقراطية.
_4أظيرت البيانات اف نسبة  %74مف الطمبة يركف ضركرة إدخاؿ الديمقراطية في
المناىج الدراسية ,كمثؿ ىذه النتيجة ايجابية كتدؿ عمى إدراؾ ككعي عينة البحث ألىمية
كمعنى الديمقراطية في بناء المجتمعات كنشر العدالة .
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_5أظيرت البيانات إف نسبة %56.5مف المبحكثيف أكدكا عمى إف الديمقراطية ىي
مناسبة لمجتمعنا,إم اف ىناؾ رغبة كتأييدأ لممارسة الديمقراطية كمثؿ ىذا ما يذلؿ
الكثير مف العقبات التي تعترض مسيرة الديمقراطية في مجتمعنا
_6أظيرت البيانات الميدانية اف نسبة %57مف المبحكثيف يركف في الديمقراطية حبل
لمشكبلت المجتمع كالجماعة ,كىي نسبة ال باس بيا في مجتمع تحكمو الثقافة القيمية.
_7أظيرت البيانات الغالبية مف المبحكثيف إم بنسبة

%82.5يؤكدكف اف الديمقراطية

تبدأ مف األسرة كمثؿ ىذه النتيجة تعكس كعي عينتو البحث بضركرة الديمقراطية
كأىميتيا في المجتمع كىي انعكاس لككاالت التنشئة االجتماعية كبنى المجتمع
المؤسسية
.
 _8إف نسبة %49.5مف الطمبة يركف اف لمديمقراطية جذك ار سياسية ,في حيف اف
نسبة%50.5منيـ يؤكدكف باف جذكرىا غير سياسية,إف تقارب مثؿ ىاتيف النسبتيف ربما
يعكد إلى فاعمية السمطة السياسية في المجتمعات القيمية كىيمنتيا عمى بقية المؤسسات
المجتمع األخرل التي تدكر في فمؾ المؤسسة السياسية .
 _9أظيرت المعطيات الميدانية إف %70.5مف عينة البحث اجابك بضركرة اعتماد في
تنشئة األطفاؿ ,كلكف النسبة المتبقية التي تقارب %30تعني أنيـ يمارسكف االستبدادية
في معاممة أبنائيـ.
_10أظيرت معطيات الجدكؿ رقـ ( )13إف المبحكثيف يبدك أنيـ عمى دراية كاسعة
بمفيكـ الديمقراطية بدليؿ أنيـ أجابكا عمى البدائؿ المذككرة كالتي تجسد مضمكف
الديمقراطية.
_11أظيرت البيانات إف نسبة %54.5يركف باف الديمقراطية تتعارض مع قيـ كعادات
مجتمعنا كىك ما يتناقض كاجاباتيـ حكؿ مدل مبلءمة الديمقراطية لمجتمعنا المكضح
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في الجدكؿ رقـ( )6كىذا يعكد إلى احد أمريف إما أنيـ يحممكف بالديمقراطية أك أنيـ
يتشبثكف بيذا الحمـ عمو يتحقؽ عمى صعيد الكاقع كلك بعد حيف.
_12أظيرت البيانات إف ( )86مف مجمكع ( )200مف المبحكثيف ال يجدكف في
الديمقراطية حبل لمشاكؿ الجماعة كالمجتمع,كتبدك النتيجة كاقعية أذا ما عممنا حجـ
المعانات كالمشاكؿ التي يتعرض ليؿ المكاطف العراقي عمى الصعد كافة ,كتبدك في
نظرىـ أنيا مجرد شعار يتنادل كيتبارل بيا السياسيكف إعبلميا كال كجكد ليا عمى صعيد
اقع
الك .
التوصيات
في ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة يقدـ الباحث جممة مف التكصيات
كالمقترحات المستقبمية منيا-:
-1تعزيز البناء الديمقراطي كاالجتماعي كالركحي كالكطني في مختمؼ القنكات مما
يساعد عمى تككف االتجاىات كالقيـ االجتماعية لدل الشباب في المجاالت األخبلقية
كالدنية كالتربكية كغيرىا.
 -2تكميؼ مؤسسات متخصصة بكضع مناىج لممراحؿ األكلى االبتدائية بحيث تختمؽ
ركح اإلبداع كتقديس الديمقراطية كقيمة اجتماعية كبرل .
 -3تشجيع الشباب عمى معرفة قيمة التنكع الديمقراطي لمتكسع نحك الثقافات األخرل
بعقؿ منفتح كالعمؿ مع شباب الدكؿ المجاكرة إلرساء السبلـ المبني عمى العدؿ كاالحتراـ
كالمحبة.
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-4ضركرة عد مبادئ الديمقراطية مادة يتـ دراستيا في المدارس كالجامعات  ,كاف ذلؾ
ىك الطريؽ الصحيح لنشر ثقافة الديمقراطية كاحتراـ القيـ الطبيعية كالكضعية في
المجتمع العراقي .
 -5تشجيع أنشاء منابر الحكار الشبابي بيف المجتمع المدني كالقطاع الحككمي لتطكير
برامج تساىـ في نشر ثقافة الديمقراطية بيف القطاعات االجتماعية المختمفة.

المقترحات
 -1أجراء دراسة مماثمة عمى عينة مف شرائح المجتمع كافة كي نستطيع تعميـ نتائجيا
عمى المجتمع ككؿ .
 -2أجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث المتخصصة بقضايا الشباب لمكشؼ عف تطكر
أكضاعيـ اجتماعيا كثقافيا كاقتصاديا كسياسيا .
Abstract
The concept of democracy differs in the definition from one person
to others according to culture, trend and belief. This study aims at
presentation of youth’s knowledge about the dimension and
implication of the concept of democracy. In this study, the
researcher has relied upon the questionnaire technique as a mean of
researching. This research however is done on a specimen of
students randomly selected from the University of Diyla. This
specimen consists of means for the achievement of results.
The result arrived at include:
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The output data show that the knowledge of democracy has - 1
reached its highest level at the University of Stage. Theses appear
to be logical as the more experience a person gets the more
knowledgeable and mature they become.
The majority of the students believe that democracy should be - 2
taught. This is a positive result showing the importance of
democracy in the construction of communities and in the spread of
justice.
Democracy, in the opinion of the youth, mean the respect of - 3
others opinions and the non-interference in the affairs of others.
The most of the people especially student, practice democracy - 4
as an act of behavior in a community of values.
Therefore, the researcher has come up with a number of
suggestions including:
It is important to regard the principles of democracy as a subject - 1
worthy of being studied at schools and universities to spread the
culture of democracy.
It is necessary to strength the spiritual, social and democratic - 2
construction in different ethical, religious and educational fields.
It is necessary to carry out a similar study of all social section - 3
so that the result reached be generalized over the whole society.
It is devised that more studies and researches be done on the - 4
youth-related matters so as to be explore their economic ,
educational , cultural and social condition
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