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رشادات وــــبتوجييات عمي لـــيبخ ولم ةـــاألطروح عمى أشرف  وــــومالحظات ، ةـــالقيم وـــوا 
 ، نـــــالثمي وـــووقت ةــــالدقيق ةــــالعممي

 بالنصيحة عمي تبخل لم التي قارح سماح ستاذةاأل صديقتي إلى الخالص وشكري
  ، والمعنوية العممية المساندةو 

 ىذا أجل من بذلتيا التي المجيودات عمى العابد ليندة األستاذة أنسى أن دون
 . لي قدماىا التي المساعدات عمى وحرمو بالشريعة أستاذ العربي لشيخا بن واألستاذ ، العمل

 نذيمال بسكرة بجامعة أستاذ العالي عبد دبمة االستاذو  حواس سميم السيد أنسى وال
  ... ، عونا لي اكان

لى  اــــومساعدتن اـــــونصحن اـــتشجيعن في دــــبعي أو بـــقري من مــساى من لــك وا 
 . ةــــــــطيب ةـــــبكمم ولو

 

 
 

 شكــر كممـة



 

 

 ــاتالمحتويـرس ــــفيــ

 رقم الصفحة وعـــــــــــــــــالموض
 أ مقدمــــة -

  الفصل األول 8 مشكمـــة الدراســـة 
 20 : تعريؼ كتحديد مشكمة الدراسة  1 -1             
 24 أسباب اختيار مشكمة البحث: أىمية الدراسة ك  2 -1             

 24 :  أىميػػة الدراسػػة  1-2-1                    
 27 : أسبػاب اختيػار مشكمػة البحػث 1-2-2                    

 02 : ىػػػػػدؼ الدراسػػػة 3 -1             
  ميويـــــةلالمعالجــة النظريـــــة الفصــل الثانـي 8 

 01 : مفيػػـك اليكيػػة   1 -2             
 00 :  نظريػػات اليكيػػػة 2 -2             
 07 : أبعػػػاد ك مصػػادر اليكيػة 3 -2             
 12 :  االستراتيجيػػػات المتعمقػػة باليكية 4 -2             
 10 : أىميػة الثقافػة في بنػاء اليكيػػة 5 -2             
 13 : اليكيػة كالحداثػة كمػا بعػد الحداثػة 6 -2             
 22 : اليكيػػة الجزائريػػػة 7 -2             
 26 : صػراع اليكيػة  8 -2             
 31 :  مستقبػػػؿ اليكيػػة 9 -2             

  العولمــــــةالمدخـل النظـري في دراســة الفصـل الثالـث 8 
 35 :  تعريؼ العكلمػػة  1 -3             
 43 :  تػاريخ العكلمػػة  2 -3             

 52 :  كسائؿ العكلمة كمجاالتيا 3 -3             
 62 : أىػػداؼ العكلمػػة  4 -3             

 74 : مؤشػػرات العكلمػة 5 -3             



 

 

 رقم الصفحة وعـــــــــــــــــالموض
  مثقافــــةــة لالخمفيــة المعرفيالفصــل الــرابـع 8 

 027 : تعريػػؼ الثقافػة   4-1            
 003 : أنمػػاط كعناصر الثقافػة 4-2            
 006 : كظيفػػة الثقافػػة 4-3            
 002 : تجسػػػد الثقافػة 4-4            
 004 : عبلقػػة الثقافػة باليكيػة 4-5            
 012 لثقافػػة الجزائريػة: ا 4-6            

  ي لمبحــث ــــالمنيج8 اإلطــار  الفصـل الخامس
 017 : فػػػػركض الدراسة 5-1            

 017 : مجػػػػاالت البحػػػث  5-2            
 017 : المجػػػاؿ البشػػرم 5-2-1                 
 022 : المجػػاؿ الجغرافػي 5-2-2                 
 020 : المجػػاؿ الزمانػي 5-2-3                 

 020 : عينػة الدراسػػػػة 5-3            
 020 : منيػػج الدراسػػػة 5-4            
 021 : أدكات جمػػع البيانػػات 5-5            

 021 : المقابمػػػػة 5-5-1                 
 021  : االستمػػػارة 5-5-2                 

  نتائج الدراسة الميدانيةومناقشة الفصل السادس 8 عرض وتحميل 
 030 نتائج الفرضية األكلىكمناقشة : عرض كتحميؿ  6-1            
 043 نتائج الفرضية الثانية كمناقشة: عرض كتحميؿ  6-2            

 060 نتائج الفرضية الثالثة كمناقشة: عرض كتحميؿ  6-3            
 021 : مناقشػػة الفػػػركض 6-4            
 002 : النتائج العامة لمدراسػػػة 6-5            

 000 الخاتمـــــــــة -



 

 

 رقم الصفحة وعـــــــــــــــــالموض
 003 المراجػػػػع -      
 003 فيػرس الجػػداكؿ -      
  المبلحػػػػػؽ -      
  ممخصات الدراسة -      



 

- i - 

 

 8 ـــــةــــــمقدمــ

 الحياة مياديف شتى في االىتزازات لنقؿ أك الحركة مف الكثير ىذا عصرنا في العالـ يشيد   
 كتقرر المنافع، كتبادؿ االتصاؿ حيث مف الشعكب كتقارب كالتكنكلكجي العممي التطكر نتيجة
 نتيجة المخاطر مف بكثير ميدد جمعاء اإلنسانية مصير أف كالدراسات العممية البحكث بعض
 جانب إلى مناخية كككارث ظكاىر مف المعمكرة في يحدث ما يككف كقد المتيكر، التطكر ليذا

 .التكقعات ىذه تؤكد التي األمكر مف اإلقميمية كالحركب كالصراعات العالمية المالية األزمة
 الحككمات بعض طرؼ مف المبذكلة الجيكدك  األكضاع لتدارؾ المتتالية التحذيرات كرغـ   

 في أخرل أطراؼ ألف مستمر نمك كفي قائمة تبقى األخطار ىذه أف إال الدكلية كالمجمكعات
 تبقى بينما ، مصالحيا يعارض صكت أم إلسكات كالكسائؿ األدكات تمتمؾ الدكلي المجتمع
 آبية غير فكائده صدلح تسعى التطكر بيذا مبيكرة المجتمعات شرائح مختمؼ مف األغمبية
 .عنو تترتب قد التي بالككارث

 ثـ حضارات فييا ظيرت طبيعية مراحؿ في بالتدرج تميزت عصكرا البشرية عرفت لقد   
 بداية في الصراع ككاف المعمكرة ىذه عمى كتنظميا الحياة تحكـ التي لمقكانيف خاضعة اندثرت
 بيف ثـ األفراد بيف صراع إلى ذلؾ بعد ليتحكؿ كمجاراتيا لمسالمتيا الطبيعة ضد األمر

 .فحضارات فشعكب فقبائؿ مجمكعات
 عف ناتجة أزمة يكلد  كالثقافي االجتماعي التغير أف كالبحكث الدراسات مف العديد أكدت لقد   

 .محيطو مف الفرد يتمقاه الذم رجيكالخا الداخمي النفسي الصراع
صر ىذه الصراعات التي تتممؾ الفرد في إف المتمعف اآلف في كاقع الشعكب يمكنو أف يستب   

كؿ حيف دكف أف يستطيع السيطرة عمييا أك الكقكؼ عندىا ككأنيا عكارض أصبحت مف طبيعة 
الفرد أك كأنيا أكىاـ يجب التخمص منيا ، كالحقيقة أف الفرد في عصرنا ىذا ال يحب االلتفات 

ال نياية لو، كىك بيذا  إلى الماضي كيتطمع إلى ما ىك آت في كؿ لحظة ككأنو في سباؽ
التصرؼ البلكاعي يتنصؿ مف شخصيتو في كؿ حيف ليحضر لتقمص شخصية قد ال يدركيا 

 دا.ػػأب
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تؤكد الدراسات السكسيكلكجية أف لكؿ جماعة أك أمة مجمكعة مف الخصائص كالمميزات    
كـ ػػػير فيو قاالجتماعية كالنفسية كالمعيشية كالتاريخية المتماثمة التي تعٌبر عف كياف ينص

كمف ىذه الخصائص  ،منسجمكف كمتشابيكف بتأثير ىذه الخصائص كالميزات التي تجمعيـ
نما يشترؾ مع عدد  يستمد الفرد إحساسو باليكية كاالنتماء ، كيدرؾ بأنو ليس مجرد فرد نكرة ، كا 

مركبة  كبير مف أفراد الجماعة في عدد مف المعطيات كالمككنات كاألىداؼ ، كينتمي إلى ثقافة
مف جممة مف المعايير كالرمكز كالصكر، كمما الشؾ فيو أف تفاعؿ الراىف مع العمؽ الحضارم 
كالتاريخي ال مفر منو فاف كاف ىذا التفاعؿ بناء سيؤدم إلى تطكر األمة كتجددىا بما يسمح 
ال سكؼ يتحكؿ إلى صراع أفكار  ليا مف مكاكبة العصر كاالندماج في الحركة الحضارية كا 

ي ديكلكجيات كثقافات فرعية تستغؿ كؿ كضع مظمـ لتحريؾ مسار األمة نحك الكجية التي كا 
ال يمكنيا االستمرار إف لـ تكف قادرة عمى ك  تتبناىا، فاليكية جسد يعاد صياغتو كتشكيمو كتطكيره

 .التطٌكر كالتفاعؿ مع المعطيات االجتماعية السياسية كالثقافية كالتاريخية.
ة كما تراءت لمعديد مف الباحثيف ، ىي نتيجة التطكر التكنكلكجي إف حقيقة العكلم   

كاالقتصادم العالمي الذم تحتكره مجمكعات قميمة مف أصحاب الشركات العمبلقة العابرة 
لمقارات كالتي تسعى بكؿ ما أكتيت مف أدكات لتحقيؽ المزيد مف التكسع كالسيطرة عمى األسكاؽ 

طر يكمف في ىذه األدكات التي تكظفيا ىذه األخيرة دكف قصد ضماف ديمكمة ألرباحيا ، كالخ
مراعاة لمعكاقب التي تنجر عنيا كتمس بطريقة مباشرة كغير مباشرة بالنظـ االجتماعية لئلنسانية 

 جمعاء.
أقؿ الشعكب تضررا مف االنعكاسات السمبية ليذه العكلمة تنتفض مف  أفكبعد كؿ ىذا نرل    

ـ مجتمعاتيا كتسطير تكجياتيا، بينما تقؼ الشعكب األكثر أجؿ الدفاع عف حقيا في تنظي
 تضررا كقفة غافؿ أك مستسمـ غير آبية بمصيرىا في خضـ ىذه الثكرة البانية اليادمة.

يبقى أف نشير بعد كؿ ىذا إلى الخطر األكبر لمعكلمة الذم يراه الكثير مف المفكريف كالذم    
ىادفة إلى محك ىكية الشعكب لتحؿ محميا ىكية  يدعي أف ىذه العكلمة تحمؿ في طياتيا خطة

 نعمـ مف ىـ مرتادكىا.معدة في ككاليس ال 
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اليكية الجزائرية في ظؿ العكلمة دراسة أردنا مف خبلليا الكلكج إلى أغكار اليكية الجزائرية    
تغيرات  ككشؼ الثابت كالمتغير في ثقافة الشعب الجزائرم في ظؿ ما يحدث في العالـ مف

رعة يبدك مف الكىمة األكلى أال منطؽ ليا كال حدكد تعيقيا حتى عجز الكعي عف مكاكبتيا متسا
كاستسمـ غير كاع إلى أيف يجرفو ىذا الكـ اليائؿ مف الحركة التي تيز كؿ ثابت فبل نعرؼ لو 

 مصيرا بعد ذلؾ.
رة في خضـ ىذا المشيد السكسيكلكجي أردنا أف نقؼ كقفة باحث مستكشؼ قصد تقديـ صك    

 حقيقية لما يجرم داخؿ مجتمعنا مف تغيرات تمس ىكيتو كتحدد مصيره الذم ناضؿ مف أجمو
كالحقيقة المرعبة التي خالجت العديد مف العقكؿ المفكرة في مستقبؿ الشعكب كبخاصة    

بذكباف الشعكب  تتنبأالعربية منيا ىي التي استكقفتنا عند أبكاب ىذا المكضكع تمؾ الحقيقة التي 
 يفة عمميا لتصير مككنا ثانكيا لشعب آخر ال تربطيا بو إال عبلقة المنتج كالمستيمؾ.الضع
، في تقصي كاقع ىذه الظاىرة اىـ كسابقاتيا كلك بالقدر اليسيركلقد جاءت ىذه الدراسة لتس   

كمعرفة بنية اليكية الجزائرية في ظؿ العكلمة ، كذلؾ مف خبلؿ استطبلع رؤل فئة مف الطمبة 
كمف ثمة  يف كالذيف ىـ أكثر الفئات كعيا بما يجرم مف تحكالت كتغيرات في الحياة ،الجامعي

مقكمات اليكية الكطنية  كتعكيضيا بأخرل ال تمت المد العكلمي في  مبلحظة مدل تأثير 
بصمة إلى تاريخ بعض الشعكب ك جغرافيتيـ ، كمف ثمة تقديـ بعض التصكرات ألساليب 

لمسايرة الظاىرة كالتحكـ بأكثر قدر ممكف في تأثيراتيا  كطرائؽ كخطكات ، كجب كضعيا
 .كتفاعبلتيا

كقد تناكلت الدراسة قسميف ، نظرم كميداني ، كقد احتكل الجانب النظرم أربعة فصكؿ    
 تناكلت ما يمي : 

دراسة ، حيث تـ التعريؼ بمكضكع الدراسة مف مشكمة الالذم تناكؿ  الفصل األول 8   
راز إبػػلية ككذا األسباب الداعية الختيار ىذا المكضكع ، باإلضافة إلى خبلؿ تحديد اإلشكا

 ، كما تـ التطرؽ إلى تحديد اليدؼ مف الدراسة مكضكع البحث . أىمية الدراسة
مكضكع اليكية ، كذلؾ مف خبلؿ التطرؽ إلى النظرية لالمعالجة تناكؿ الفصل الثاني 8    

رض إلى نظريات اليكية كأبعاد كمصادر اليكية إضافة أىـ التعاريؼ التي أعطيت لميكية كالتع
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 لميكيػػة، مع التعرض  اليكيػػة بنػاء في الثقافػة أىميػةككذا  باليكية المتعمقػػة االستراتيجيػػػاتإلى 
 ، كأخيرا تـ تناكؿ صراع اليكية كمستقبميا . تياكاجيػ ػيالت التحديػات ك ةالجزائريػ
 إلى التطرؽ خبلؿ مف ، العكلمة دراسة في نظريا دخبلم شمؿ الذم8  الثالث الفصل   

 بعدىا ، كمجاالتيا كسائمياك  العكلمػػة تػاريخ إلى كالتطرؽ ، لمعكلمة أعطيت التي التعاريؼ أىـ
 تـ كأخيرا ، كالمجتمع كالسياسة كاالقتصاد الثقافة مجاؿ في أثرىا كأ العكلمة أىداؼ مناقشة تـ

 . مؤشرات العكلمة إلى التطرؽ
 خبلؿ مف ، ةػالثقاف مكضكعل المعرفية الخمفية ةػبالدراس اكؿػتن الذم8  الرابـع الفصل   
 ، تياكظيفػك  ةػر الثقافاط كعناصػػأنم ككذا ، لمثقافة أعطيت التي التعاريؼ مختمؼ إلى التعرض
 . ةالجزائريػة الثقافػ إلى التطرؽ كأخيرا ، ةباليكيػة الثقافػة عبلقػل التطرؽ إلى إضافة

 لتقصي البحث في المتبع المنيجي اإلطار إلى فيو تطرقنا الذم8  الخامس الفصل   
 مف الدراسة بمجتمع التعريؼ ككذا الدراسة فركض تحديد إلى بالتعرض كىذا ، الميدانية البيانات
 كخصائصيا العينة ضبط إلى إضافة ، كالزماني كالمكاني البشرم ، الدراسة مجاالت خبلؿ
 بينيا كمف البيانات جمع في المستخدمة األدكات تحديد ثـ ، البحث في لمستخػدـا المنيج ككذا

 . كاالستمارة المقابمة
 كالتحميؿ التفريغ خبلؿ مف البيانات بتبكيب يتعمؽ كالذم كاألخير8  السادس الفصل   
 . المعتمدة الفركض ضكء في ، البحث إلييا خمص التي النتائج عرض ثـ ، كالمناقشة

 . أخرل سكسيكلكجية لدراسات أرضية تككف أف يمكف ، عامة خاتمة إلى نصؿ راكأخي   
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 تعريف وتحديد مشكمة الدراســة 8 8  1-1
 يقمب أف دكره مف فميس العمـك مختمؼ عمى الحالي الكقت في تحينف االجتماع عمـ كاف إذا   

 لمبحكث كالدارس ، بمسمياتيا األمكر يسمي أف عميو لكف ، العمـك ىذه إلييا سبقتو التي المفاىيـ
 منظكرىـ استعاركا الباحثيف مف الكثير أف يبلحظ ، اليكية مكضكع في العربية االجتماعية

  ،االجتماع عمـ مكضكع عف تنحرؼ كأفكارىـ آراءىـ جعؿ مما ، أخرل عمكـ مف لممفيـك
 عمى تبمكرىا كيفية تفسير حاكؿ مف كمنيـ  ،نشكئيا كأسباب ، اليكية أمنش معرفة عمى فانكبكا
 إلغاء إلى دعا ك اليكية إلى حداثية نظرة الى نادل مف كىناؾ ، أخرل ليكية النقيض أساس
 .السياسية االيديكلكجيا إطار في ليدخؿ القكمية اليكية أك الكطنية اليكية
 العمـك مختمؼ عمى االنفتاح لىإ يدعكا الحديث االجتماع عمـ في المتبع المنيج إف   

 الظاىرة فيـ في بيا كاالستعانة منيا كالنيؿ لئلنساف االجتماعية الحياة تدرس التي االجتماعية
 حيز في  االجتماعية الظكاىر كصؼ عمى العمؿ ىك  اختصاصو يبقى  لكف ، االجتماعية

 الحياة مجاالت مختمؼ في مخرجاتيا انتاج الى تؤدم كيؼ تفسير ك محدد كجغرافي زمني
 .االجتماعية

 جميع عمى تعريفيا تعميـ في اليكية مكضكع عف الحديث حيف الخمط يقع ما كثيراك    
 الطبقة تعني التي اليكية غير ، القبيمة أك األسرة تعني التي اليكية أف رغـ ، مستكياتيا
 فاألجدر ، الحضارة كىي ، األكبر المستكل تعني التي أك ، الكطف تعني التي أك ، االجتماعية

 ليذا كنتيجة ، مضمكنو أك شكمو في ، عنيا مختمؼ ىك بما أك ، يقابميا بما" اليكية" تعرىؼ أف
 زاد مما ، لممكضكع طرحيا في متناقضة ، االجتماعية الدراسات مف كثير جاءت فقد الخمط

 .كالتباسا غمكضا مفيـكال
تشتمؿ  حيثاالرتباط بالجماعة ،  تسيؿعممية   social Identificationاليكية االجتماعية  ك   

عمى درجة مف الترابط تجعؿ الجماعة أـ لمفرد كالفرد جزءا مف تمؾ الجماعة ، كىذا التكامؿ ك 
 االنتماء إلييابة مف جانب الفرد في الرؤية اإليجابية لمجماعة كالرغ ىك ما يعطيالتبعية 

كاعتبار ذاتو جزءا منيا كعضكا فييا ، كيؤدم ذلؾ بالتالي إلى الشعكر اإليجابي بالذات ك 
 التقدير الذاتي. 
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 ،كتفسر نظرية االنفصاؿ االختيارم السبب الذم يجعؿ األفراد يختاركف االنضماـ لجماعة ما   
الحاجة  ىما  :نفعاليػة يتحكػـ فييػا حافػزاف قكيػاف كاال ةػػفيي نصؼ حالة مف العمميات المعرفي
 .لبلنتماء ك الحاجة لمتميز كاالختبلؼ

 شتى عمى ، كالنقاش كالجدؿ ، المعرفية لمحيرة المثيرة المفاىيـ أكثر مف اليكية إذف   
 لتيا المختمفة المعاني مف كثيرا يأخذ المفيـك أف اليكية مكضكع إشكالية كتنبع ، المستكيات

 كألف بؿ ، االجتماعية العمـك مف لكثير مشتركا اىتماما تمثؿ ألنيا كذلؾ ، التضاد حد بمغت
  لىإ ىدفت ، مقارنة دراسة أكدتو ما كىذا ، المفيكـ لدراسة عديدة مداخؿ يتخذ الكاحد العمـ
 مكضكع حكؿ كالمفاىيـ النظر كجيات في االختبلؼ أسباب ككشؼ الباحثيف مكاقؼ تحميؿ
 جوناثان:  كىـ عالميا المعركفيف الباحثيف مف ةخمس كتابات تحميؿ خبلؿ مف ، كالعكلمة ةاليكي

ريك ، ىيرزفمد ميشال ، ىانر ويف ، أباديري مان ، فريدمان  مف  كالمنشكرة ،شويمرنر وا 
 تحديد في تؤثر التي ىي المحمية الخصكصية أف إلى أيضا تكصمت كقد ، 9999إلى 9989
 .  المفيـك

 كالباحثيف المفكريف أقبلـ مف الكثير ليا تجندت التي القضايا مف الكطنية اليكية ضيةق إف   
 ىي مقكماتيا أف ذلؾ ، لمشعكب كالحضارم التاريخي المسار في كفعاؿ أساسي دكر مف ليا لما

 يعتمد الذم المرجع ككنيا ، الحياة مجاالت مف مجاؿ أم في تنمكية عممية لكؿ األكؿ المحرؾ
 حكؿ دائرا النقاش كالزاؿ كاف فقد ىذا لكؿ ، أىدافو كتسطير التنمكم المنيج ناءب في عميو
  الكقت نفس كفي ، المعمكرة أقطار مف قطر كؿ في الكطنية اليكية تدعـ التي المقكمات تحديد
 العراؽ في الشأف ىك كما كاليابس األخضر عمى أتت كقد ، ىذا أجؿ مف قائمة صراعات نجد

 الكافي القدر تمؽ لـ الجزائر في الكطنية اليكية قضية أف نجد حيف في ، رلأخ كبمداف كتركيا
 .الببلد بيا مرت التي التاريخية كالمراحؿ السياسية األكضاع نتيجة ، كالتحميؿ الدراسة مف
 الشخصية اليكية فمف ، تكصيفيا في الخمط ىذا تحدث التي ىي اليكية تجميات  أف كالكاقع   
 ىذه كؿ ، كالثقافية كاالسبلمية كالعربية كالقكمية الكطنية كاليكية ةالجمعي اليكية إلى

 .ماىيتو عمى كالكقكؼ تكصيفو مف تصعب اليكية لمصطمح االستعماالت
 أفراد بيف المشتركة االنتماءات محصمة ىي بؿ ، الثابتة بالظاىرة ليست الجمعية اليكية   

 صفاتيا تحمؿ جديدة مككنات داخميا مف تكلد متماسكة ظكاىر مف تبنى أنيا كما ، المجتمع
 الدكر، نفس لو جديد مككف محمو ليحؿ مككناتيا أحد يزكؿ كقد ، جديدة أخرل صفات كتطكر
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 ال أنو حيث ، المثاقفة بعممية تتأثر ىكية لكؿ أساسي مككف ىي التي الثقافة أف خفي كليس
 في تغيرات إلى يؤدم مما رىاغي كتمد تأخذ ىي بؿ ،األخرل الثقافات عف بمعزؿ الثقافة تكجد

 سياقات في تأسست أنيا عمى اليكيات إلى تنظر رؤية كىناؾ.  لمجماعة األكلية الثقافية األنماط
 ، المتغيرة األحكاؿ مع تتجاكب أف عمييا ، استراتيجية خياالت كأنيا محددة كتاريخية اجتماعية

عادة لمتغير عرضة فيي ثـ كمف  أف يمكف ال اليكيات أف أيضا كاتضح باستمرار، التصكير كا 
 خبلؿ كمف في كتتشكؿ ، الفركؽ لعبة عمى الكاقع في تتأسس ىي بؿ ، ذاتيا متكيفة تككف

 تستمد بؿ كاضح يجابيإ معنى عمى اليكية تنطكم ال كىكذا.  أخرل بيكيات المتغيرة العبلقات
 ميد كتعتبر. ختبلفاتكاال الفركؽ حقؿ في مكقعيا كمف ، تستبعده كمما ، ىي ليس مما تمايزىا

 ما ،( كىـ أنيا يعني ال ىذا لكف) مجرد شيء الثقافة أف إلى تشير كىي الثقافة ىـ األفراد أف
 مف الثقافة فيـ يمكف كبحسبيا ، كيغيركنيا كينقمكنيا يخمقكنيا الذيف االفراد ىـ مكجكد ىك

 عبلقتيا في تبرز تيال الثقافة صكرة اليكية تككف الفيـ ىذا كفؽ. األفراد تصرفات مبلحظة
 حكؿ الجديدة النظريات ىذا يفسر ،كقد األخرل الثقافة بصكر أم األخرل باليكيات المتغيرة
 .اليكية
ذا ، متغيرة اليكية أف ىك عميو المتفؽ األمر إف     مف تمكنكا قد التنكير عصر عمماء كاف كا 

 المفيـك أف كما ، خرلاأل بالثقافات احتكاكيا كضعؼ حركيتيا بطء إلى يعكد فذلؾ تكصيفيا
 . تاريخي معطى ىي مما أكثر حضارم منجز أنيا الى يشير لميكية المعاصر

 آراء تباينت حيث ، تعقيدا األمر فازداد ، العكلمة بمكضكع الكطنية اليكية مكضكع كارتبط   
 حكؿ آراءىـ لكف ، كتاريخيا كألىدافيا لمعكلمة مكحد مفيـك تحديد في كالباحثيف المفكريف
 :اتجاىيف في تنحصر المجاالت شتى في العالـ شعكب عمى البلمتناىية تأثيراتيا
 القيـ لنشر ككسيمة ، كالعممي االقتصادم التقدـ نحك فرصة العكلمة في يرل اتجاه -9
 .كالتحسف كالتجدد لمتكامؿ تقكدىا أسس عمى اإلنسانية الحضارة كبناء التقدمي كالفكر اإلنسانية
 إلى طفت التي الخراب مظاىر كؿ إلييا كينسب سكء كؿ إال فييا يرل ال اتجاه -2
 .اإلرىاب ظاىرة إلى انتياء ال ككصكال ، العالـ ألقطار الميددة المناخية بالظكاىر بدءا الكجكد

 ترمي مقصكدة عممية المفكريف بعض عند أنيا استنتاج يمكنو العكلمة مكضكع في كالباحث   
 بقيادة الغرب يفرضو جديد عالمي نظاـ اآلخر البعض دكعن ، محددة أىداؼ تحقيؽ إلى
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 حتمية العكلمة أف ترل الباحثيف مف أخرل كككبة نجد حيف في ، األمريكية المتحدة الكاليات
 .المعمكرة في الجارم كاالقتصادم العممي التطكر عف ناتجة
ذا     تحتكره ذمال العالمي كاالقتصادم التكنكلكجي التطكر نتيجة ىي العكلمة كانت كا 

 أكتيت ما بكؿ تسعى كالتي ، لمقارات العابرة العمبلقة الشركات أصحاب مف قميمة مجمكعات
 ألرباحيا، ديمكمة ضماف قصد ألسكاؽا عمى كالسيطرة التكسع مف المزيد لتحقيؽ أدكات مف

 عنيا تنجر التي لمعكاقب مراعات دكف األخيرة ىذه تكظفيا التي األدكات ىذه في يكمف فالخطر
 .جمعاء لئلنسانية االجتماعية بالنظـ مباشرة كغير مباشرة بطريقة كتمس
 ، كالسياسية كاالقتصادية االجتماعية ، المستكيات جميع عمى العكلمة  ظاىرة كلخطكرة   

 في تأثيرىا  أف منيـ الكثير يعتبر ك ، دراستيا يفباحثكال المفكريف مف الكثير حاكؿ ، كالثقافية
 . الراىف الكقت في الشعكب تكاجييا التي التحديات كأخطر أىـ مف قافةكالث اليكية بنية
 األحياف، أكثر في الصراع طابع أخذ الذم االحتكاؾ إليو كصؿ الذم الجديد الكضع ىذا   

 الكطنية المثقفة النخب يؤرؽ الذم ىك ، الغربية الثقافة تممكيا التي اليائمة التقنية كاإلمكانات
 .الثقافي الغزك مف خكفيـ مف بكثير أكثر الثقافية العكلمة مف فةخي يتكجسكف كيجعميـ

نما ، فقط ثقافية كليست شاممة العكلمة فيذه     العنصراف كىذاف ، كسياسية اقتصادية كا 
 خيارات باعتبارىما كالتعمؽ التجذر عمى تساعدىما بدكرىا ألنيا كبير، بشكؿ الثقافة يدعماف
 أف ليا يسبؽ لـ الكطنية لميكية خطيرا تحديا يشكؿ كىذا التطكر، لحتمية تستجيب حضارية
 .كالخطكرة كالقكة الحجـ بنفس لو تعرضت

 لتفاعؿ أخرل خيارات تتيح التي العكلمة ظؿ في اليكية دراسة شكاليةإ برزت ىنا كمف   
 تيال كالفسحة ، دراستو ككيفية أساليب في تغيرا يستمـز جذريا  تغيرا  يعرؼ فالعالـ ، يامككنات
 ، األساسية مككناتيا باألحرل أك بنيتيا دراسة ىي ، اليكية كنو عمى الكقكؼ خبلليا مف يمكف

 ىك ما  كؿ كاستمرار كبكثافة يتصؿ حيث ، العكلمة ظؿ في ىشاشتيا أك صبلبتيا مدل كمعرفة
 تكليد حالة في أنيا حيث دائـ تغير حالة كفي ثابتة غير البنية كألف ، عالمي ىك بما محمي

 الجزائرية اليكية تنبني كيؼ"  التالية االشكالية الدراسة تطرح ، داخميا مف جديدة اجتماعية بنىل
 " ؟ العكلمة ظؿ في
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  وأسبـاب اختيـار مشكمة البحـث الدراسة أىمية8  1-2
 8  ةـــــالدراس ةــــأىمي8  1-2-1

 الحياة مياديف شتى في اتاالىتزاز  لنقؿ اك الحركة مف الكثير ىذا عصرنا في العالـ يشيد   
 كتقرر المنافع، كتبادؿ االتصاؿ حيث مف الشعكب كتقارب كالتكنكلكجي العممي التطكر نتيجة
 نتيجة المخاطر مف بكثير ميدد جمعاء اإلنسانية مصير أف كالدراسات العممية البحكث بعض
 المناخية الككارثك   الفكضى ظكاىر مف المعمكرة في يحدث ما يككف كقد المتيكر، التطكر ليذا
 ىذه تؤكد التي األمكر مف اإلقميمية كالحركب كالصراعات العالمية المالية األزمة جانب إلى

 .التكقعات
 الحككمات بعض طرؼ مف المبذكلة كالجيكد األكضاع لتدارؾ المتتالية التحذيرات كرغـ   

 في أخرل أطراؼ ألف مستمر نمك كفي قائمة تبقى األخطار ىذه أف إال ، الدكلية كالمجمكعات
 تبقى بينما ، مصالحيا يعارض صكت أم إلسكات كالكسائؿ األدكات تمتمؾ الدكلي المجتمع
 آبية غير فكائده لحصد تسعى التطكر بيذا مبيكرة المجتمعات شرائح مختمؼ مف األغمبية
 .عنو تترتب قد التي بالككارث

 كتجددىا سيادتيا أسباب تنيؿ الكطنية قافةالث كانت فيالمذ فيالتقميدي فيالرئيسي فيالمصدر  إف   
 مف كناؿ ، أدائيما في العياء دب قد -يبدك كما - كالذم ، كالمدرسة األسرة ىما منيما

 الفعالة التقميدية أدكارىما ممارسة في االستمرار عمى قدرتيما كمف ، كالتككينية التربكية كظائفيما
 ، التعميمي النظاـ إخفاؽ إلى يعكد الطارئ لخمؿا كىذا ، االجتماعية القيـ منظكمات إنتاج في

 . القيـ لنظاـ كالشامؿ الكامؿ االنييار امتداد في ، األسرة بنية كتفكيؾ
 كليد ليس الغربية الحضارة طرؼ مف تكاجييا التي كالتحديات الكطنية اليكية عف كالحديث   

نما ، الثقافية العكلمة ظاىرة بركز  ىذه مع كالثقافي العسكرم ؾاالحتكا بداية إلى يرجع كا 
 بالمد اتسـ تطكرا االحتكاؾ ىذا عرؼ كلقد ، لكطننا الفرنسي االحتبلؿ ثناءأ كبخاصة الحضارة
 العكلمة ظاىرة ميز ما لكف. آخر حينا كالعدكاف كبالتصادـ حينا اإليجابية باالستجابة كالجزر،

 امتمكت الغربية الثقافة ألف ، كخطكرة شمكلية أكثر ، آخر بعدا أخذت اآلف التحديات ككف ىك
  ـػػػػػدائ ؿػػػػػبشك ـػػػػكالمسم يػػػػالعرب اإلنساف عقؿ إلى الكصكؿ عمى القادرة كاألدكات الكسائؿ اآلف
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 ، كالعممية كالسياسية االقتصادية المجاالت مف كبير عدد مع كتداخمت امتزجت كقد ، كمستمر
 .محدكدة غير بؿ مضاعفة أصبحت التأثير عمى فقدرتيا لذلؾ
 فإف الجزائر، في كالسياسة كاالقتصاد الثقافة مجاالت منيا تعاني التي اإلخفاقات كأماـ   

 كىي التغريب مكجات الستقباؿ كقت أم مف أكثر مييأة أصبحت كاالستيعاب التأثير أرضية
 الخبرات تراكـ مف قركف نتيجة جاءت متقدمة إنسانية قيما باعتبارىا قيميا كتنشر تدعك

 .صعيد مف أكثر كعمى مجاؿ مف أكثر في اإلنسانية كالتجارب
  كثقافة كاقتصاد ، سياسة مف المختمفة الحياة مياديف تمس العكلمة أف عمى اآلراء جؿ تتفؽ   

يجابا سمبا المياديف ىذه في كتؤثر ، كغيرىا  مف كثير مف شديدة مقاكمة القت كقد ، كا 
 أدرؾ كقد ، مجتمعاتيـ عمى تأثيرىا مدل إلدراكيـ العالـ أنحاء شتى في المثقفة الجماعات

 ذلؾ ىك ، الباحثكف يخشاه كما. التيار ضد يسبح كمف العكلمة كجو في الكقكؼ أف البعض
 المتقدمة الدكؿ كبيف بينيا تكازف غياب ظؿ في النامية الدكؿ اقتصاديات عمى السمبي التأثير

 كأكلكيات األذكاؽ في ، عاـ بشكؿ ثقافيةال الخصكصية عمى القضاء مف الخكؼ إلى باإلضافة
 الثقافية العكلمة ألف ، معينة قكة يخص حضارم نمط لصالح كمناىجو كمكاضيعو التفكير

 لجميع الحضارية الخصكصيات جميع عمى كستقضي ستجرؼ كاسحة ككأنيا بدت بالخصكص
 حقيقة في ياألن العكلمة ىذه بمخاطر شعرت أكركبية شعكبا إف بؿ ، الغربية غير الشعكب
 . العالـ ألمركة مشركعا طياتيا في تحمؿ األمر
 قدرتيا لعدـ نتيجة الضعيفة المجتمعات عند الذات تدمير ظاىرة بركز إلى يؤدم ما كىذا   
                .                                                                           كالثقافي االقتصادم التحكؿ بيف التكفيؽ عمى
 األكثر  الشعكب مف اىتماـ كعدـ إدراؾ عدـ مف يبلحظ ما ىك ىذا كؿ بعد كالمؤسؼ      

 خبلؿ مف تضررا األقؿ األمـ تنتفض بينما ، العكلمة ليذه السمبية االنعكاسات مف تضررا
   .تكجياتيا كتسطير مجتمعاتيا تنظيـ في حقيا عف الدفاع أجؿ مف المدني المجتمع منظمات

 الجغرافية الحدكد إلغاء إلى أدل الذم كاالقتصادم العممي لمتطكر حتمية نتيجة العكلمة إف
 كمراكز السمطة دكاليب في بتحكمو ، العامة الحياة عمى الماؿ سطكة ظؿ في ، أحيانا كالسياسية

  تطكرال ىذا أف ىك الخكؼ كمكمف ، كالماؿ العمـ ىك ، لمعكلمة الرئيسي المحرؾ أف أم ، القرار
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 مصالح خدمة أجؿ مف ال لمنمك، القصكل بالطاقة األمكاؿ رؤكس تزكيد أجؿ مف يحترؽ العممي
 صناعة ميداف ففي  األرباح تزايد مبدأ مع تتعارض المصالح ىذه كانت إذا كخاصة ، العامة
 فػػػػػػم بعضيا تجد ال بينما ، بيعا األكثر األدكية إنتاج في األمكاؿ تتضاعؼ مثبل األدكية
 في الحاؿ ىك كىكذا ، لمنتجييا كبيرة أرباحا تحقؽ ال ألنيا ، إلييا الناس حاجة رغـ ، يدعميا

 خدمة ال لتطكيرىا العمـ كيتحرؾ ، األمكاؿ رؤكس فييا تكظؼ التي ، كالمياديف المجاالت كؿ
 تصؿ قد ، نتائج مف ذلؾ بعد يترتب ما ييـ كال ، األرباح مضاعفة اجؿ مف - فقط بؿ - ليا
 .الخراب إلى
 بكجييا يعرفيا ما فمنيا ، لمعكلمة كامؿ كجو تشكيؿ مف تتمكف لـ التعاريؼ معظـ إف   

 كقد ، عدة أكجو بيف يربط أف يحاكؿ ما كمنيا ، االقتصادم بكجييا يعرفيا ما كمنيا الثقافي
 دكتب ، الكامؿ كجييا لنرل بعد يكتمؿ لـ لكنو ، مستمر نمك في العكلمة أف إلى ىذا يرجع

 مف نتيجة أك ، اإلنسانية الحضارة مف كجو كأحيانا ، اجتماعية ظاىرة ككأنيا أحيانا العكلمة
 .تطكرىا نتائج
 كبخاصة الشعكب مستقبؿ في المفكرة العقكؿ مف العديد خالجت التي المرعبة الفكرة إف   

 الشعكب بذكباف تنبأت التي الفكرة تمؾ ، المكضكع ىذا أبكاب عند استكقفتنا التي ىي منيا العربية
 المنتج عبلقة إال بو تربطيا ال آخر لشعب ثانكيا مككنا لتصير كثقافيا عمميا الضعيفة

 . كالمستيمؾ
 قصد ، كتحميميا فرزىا كمحاكلة ، اآلراء ىذه في ندقؽ أف ىك ، الدراسة هىذ في ييمنا كما   

  الكطنية اليكية مقكمات مسح في تأثيره مدل كمبلحظة كأىدافو مصدره كمعرفة ، المفيـك تحديد
 بعض تقديـ ثمة كمف ، جغرافيتيـ ك الشعكب بعض تاريخ إلى بصمة تمت ال بأخرل كتعكيضيا
 ممكف قدر بأكثر كالتحكـ الظاىرة لمسايرة كضعيا كجب ، كخطكات كطرائؽ ألساليب التصكرات

  .كتفاعبلتيا تأثيراتيا في
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  ارػػػػػػػػػإط اءػػػػػػػإرس ةػػػػػػمحاكل ىي ، العكلمة ظؿ في الكطنية اليكية لدراسة المعرفية األىمية إف 
  ذلؾ كتفسير المجتمع داخؿ اليكية  بنية عمى يجرم ما بفيـ لمباحث يسمح ، كنظرم مفاىيمي

 .صداقيةبم
 نحك تكجو فييا ظير ، كالمحمية كاإلقميمية العالمية المتغيرات مف جممة اليكـ عالمنا يشيد   

 .الكطنية اليكية عمى كخاصة الحياة مناح جميع عمى كانعكاساتيا بتجمياتيا العكلمة
 طمبة مف عينة لدل الجزائرية اليكية بنية عمى الضكء تسميط إلى الدراسة ىذه كتسعى   
 بعض حصر قصد كذلؾ ، المفيكـ في التباس مف يسكدىا ما فيـ كمحاكلة ، امعةالج

 العالمية األكضاع ظؿ في كتحكالت تفاعبلت مف عمييا يسرم ما كفيـ كمبلحظة ، ياخصائص
 ، األحداث ىذه خضـ في مستقببل عمييا ستككف التي الصكرة رسـ محاكلة ثمة كمف ، الجديدة
  . مستقببل بمدنا ىكية تكاجو قد التي كاألخطار المشاكؿ لبعض اداالستعد في سيساعد ىذا كلعؿ
 :  8 أسبــاب اختيـار مشكمــة البحـث 0-0-0
 بؿ ، الصدفة بمحض أك عشكائيا يأت لـ العكلمة ظؿ في الكطنية اليكية مكضكع اختيار إف   
 : يمي فيما نكجزىا كأسباب العتبارات جاء

 ظؿ في الكطنية اليكية منيا تعاني التي التحديات ألف ذلؾ ، الظاىرة بخطكرة شعكرنا -9
 .كفاعمة عاجمة مبادرة إلى كتحتاج كخطيرة كبيرة العكلمة
 بشكؿ كالمفاىيـ القيـ في تغيرات مف المجتمع داخؿ يجرم ما عمى الضكء طػػػػػػػػػتسمي -2

 .اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

                                                           
 المعجـ  الكسيط ،   صيغتيا ، كفبلف صحيح البنية ) ىيئة البناء ، كمنو ًبٍنيىة الكممة : أم -الًبٍنيىة لغة : ما بيني .ج )بينىى( ك

 (72، ص 2004
* البنيػة اصطبلحػا : يميز غكرفيتش المجمكعات المنبنية عف المجمكعات المنظمة ، كيشير إلى أف المجمكعات كالتجمعات 

"مصالحيا" بكاسطة تنظيـ  يمكف تحديد مكقعيا في نكع مف المجمكعة االتصالية ، يتمثؿ أحد طرفييا بالمجمكعات التي تتمثؿ
كاحد أك أكثر، كالطرؼ اآلخر بالمجمكعات الخاصة بفئات إحصائية بسيطة ، كبيف المجمكعات "المنظمة" كالمجمكعات التي 
يمكف كصفيا بأنيا "اسمية" ، بمكننا كضع المجمكعات التي يسمييا  دىراندركؼ "كامنة" ، كىي المجمكعات المككنة مف 

 (100ص ، 1986 مشتركة. )المعجـ النقدم لعمـ االجتماع ،أشخاص لدييـ مصمحة 
التعريؼ اإلجرائي : بنية اليكية ىي تمؾ العناصر التي ينتسب ليا الفرد  لبلنتماء الى كياف ما كالتميز عف آخر،  كالتي   

 تتفاعؿ فيما بينيا باستمرار لتشكؿ صكرة لمكياف كىكيتو .
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 عمى المحافظة مجاؿ في العكلمة رةظاى مف لبلستفادة السبؿ أحسف معرفة محاكلة -3
 . ركائزىا كتعزيز ىكيتنا
 .بالدراسة المكضكع ىذا تتناكؿ التي الدراسات قمة -4
 . المكضكع حكؿ السائد الجدؿ -5
 .لممكضكع العالميك  المحمي اإلعبلمي التداكؿ كثرة -6
 .االختصاص مجاؿ في يقع المكضكع ككف -7
 اليكية مكضكع حكؿ كالعممية العممية الدراسات ىذه مثؿ إجراء إلى مجتمعنا حاجة -8
 .حكليما الدائر الحكار كتمخيص كالعكلمة
 8 ىــــــــدف الدراســـــــــة 8  1-3

إف اليدؼ مف البحث ىك دراسة بنية اليكية الجزائرية في ظؿ العكلمة ، مف خبلؿ دراسة    
     ؽ أىداؼ فرعية ىي : عمى عينة مف الطمبة الجامعييف ، كما يسعى البحث إلى تحقي

 . الكطنية اليكية كمفيـك العكلمة بمفيـك المقترف الغمكض إزالة:  أكالن 
 .العكلمة ظؿ في البحث مجتمع ىكية سمات معرفة:  اثاني
 . العكلمة ظؿ في بيكيتنا تعمقنا مدل عمى الكقكؼ:  ثالثا
 .  إلييا صؿالمتك  النتائج ضكء في مستقبمية كتصكرات أطركحات تقديـ:  رابعا
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 8  تمييـــــــد
 الخصكص عمى العربية الدكؿ منو تعاني الذم كاالنكسار التخمؼ الناس مف الكثير يرجع   
 مف كعسكرم كاقتصادم يثقاف غزك مف كيحذركف خاصة بصفة أمريكية غربية مخططات إلى

 نتبعيا التي السياسات تجاه أفعاؿ ردكد إال ىي ما المخططات ىذه أف كالحقيقة الغرب طرؼ
 طبيعي قانكف كؿ نترجـ كتصرفاتيـ البشر طبيعة تحكـ التي لمقكانيف بتجاىمنا كنحف بمداننا في
 كنأخذ مبررات ليا يسل مخاكفنا أف يعني ال كىذا ، طفكلتنا منذ تتممكنا كىكاجس خزعببلت إلى

 جدكل ذات تدخبلتنا لتككف حكلنا يجرم ما طبيعة نفيـ أف لكف تياكف أك ببساطة األمكر
 قانكف الشعكب حياة عمى تطغى كالتي المعمكرة في سائدة طبيعية قكانيف نعتبره ماكم  ، كأىمية
 كىذه الطمب حسب اإلنتاج كقانكف المصالح لتحقيؽ الصراع كقانكف المصالح بتحقيؽ التقدـ

 تحاؾ الغرب مف مؤامرة أنو أساس عمى نفيمو ما لنا تفسر قد قياك سن التي الثبلث القكانيف
 .ضدنا
 8 المصالح بتحقيق التقدم     
 لكنيا مشركع حؽ كىذا مصالح تحقيؽ إلى كازدىارىا تقدميا أجؿ مف دكلة كؿ تسعى   

 الدكلة داخؿ مجمكعات حتى كأ أخرل دكؿ كحقكؽ بمصالح المساس إلى تضطر قد بالمقابؿ
 كاف إذا أما بالمؤامرة المتضرر الطرؼ لدل السعي ىذا كيترجـ المختمفة إمكاناتيا مستغمة نفسيا
 عمى االعتداء كىي المتضرر الطرؼ مف الحقيقية التسمية لو فتعطى قانكنية غير بطرؽ السعي

 .حقكقو أك مصالحو
 8 المصالح لتحقيق الصراع

 ىذا يزاؿ كال المصالح تحقيؽ أجؿ مف صراعات تعرؼ كىي اإلنسانية عاتالتجم بدأت منذ   
 أحيانا المسالمة الفطرية لطبيعتيـ تجاكزه البشر حاكؿ ميما الديف يكـ إلى سائدا القانكف

 نظاـ أم كال الشيكعية كال الرأسمالية كال الميبرالية كال الديمقراطية فبل أخرل، أحيانا كلسذاجتيـ
 ما كؿ ، البشر حياة في الطبيعي القانكف ىذا عمى القضاء يمكنو اقتصاديا أك كاف سياسيا آخر

 كنفسره تقبمو نريد كال الغرب يفيمو ما ىذا ، تقنينيا أك الصراعات ىذه تيذيب ىك فعمو نستطيع
 منظمة"  األذىاف في الفيـ يتجمى حتى كاضحا مثاال كلنسؽ ، كمكقعنا كتفكيرنا ضعفنا حسب
 تجير بينما الدكلية الصراعات عمى لمقضاء قامت أنيا الناس مف الكثير يتصكر المتحدة األمـ
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 صبغة كتعطييا تقننيا أنيا إخفاء أحيانا كتحاكؿ كالنزاعات الصراعات ىذه لحؿ قائمة بأنيا
 ". القكية الدكلة مصالح ىي الصراع ىذا مف المستفيد كاف إذا قانكنية
 8 الطمب حسب اإلنتاج 

 كنقؼ الطمب حسب اإلنتاج قانكف التقدـ عمى كالمجتمعات الدكؿ تساعد التي القكانيف مف   
 الكثير يفيمو لـ ما كىذا كمييما في التحكـ يمكف متغيريف مف يتككف القانكف ىذا أف لنسطر ىنا
 المحاكالت كتكررت اإلنتاج عمى جيكدىـ يركزكف كراحكا ثابتا معطى الطمب فجعمكا الناس مف
 ىنا أقصد ال أني نفيـ أف يجب أنو عمى ، الرياح أدراج بجيكدىـ يذىب مالذ لمخمؿ كعي دكف

نما لمكممة االقتصادم بالمعنى اإلنتاج  فكرية، معاني مف الكممة إليو تشير ما كؿ أقصد كا 
 عمى الضكء نسمط القانكف ىذا كلتكضيح الطالب، عمى يسيطر المنتج أف القانكف ىذا كخبلصة

 الطمب عميو يكثر الذم اإلنتاج ىك انتشارا األكثر الثقافي فاإلنتاج ، يالثقاف الميداف في يدكر ما
 المنتج معرفة إنيا ؟ ينميو أك الطمب ىذا يحدد الذم ما لنتساءؿ لكف طبيعي ىذا أف ىنا كنقكؿ
 كتركيضو فيو كالتحكـ السمكؾ ىذا تسيير عمى الجيكد تركيز ثمة كمف الطالب كسمكؾ بطبيعة
عداده  االقتصادية المستكيات كؿ عمى ومصالح كتحقيؽ تسكيقو ريدي الذم اإلنتاج كمية لقبكؿ كا 

 ما ضمف تدخؿ التي اليكية مكضكع إلى ندخؿ ىنا كمف ، كاإليديكلكجية كالسياسية كاالجتماعية
 . لتناكلو أساسية نراىا التي العناصر ىذه عبر الفصؿ محتكل إلى نمج ك ، القكانيف ىذه تمسو

 8 ةــاليوي ومـمفي8  2-1
 اليكية مفيـك دراسة في ضركرية جدىان التي األسس بعض تسطير الفصؿ ىذا في سنحاكؿ   
 عمى فكرة القارئ لدل تتككف حتى ، بالمكضكع لئللماـ مناسبة نراىا التي التعاريؼ سنعطي ك

 . لممكضكع النظرية معالجتنا كضحنا قد نككف كىكذا دراستنا خبللو مف اكلناػػتن الذم المنظكر
إذا ما تمعنا في طبيعة اإلنساف الذم ميزه الخالؽ بالعقؿ كاإلرادة دكف سائر المخمكقات يمكف    

كلـ  تفكيره كبحث ليا عف إجابات لـ تؼ تالقكؿ أف سؤاؿ اليكية مف أكؿ األسئمة التي خالج
عاليا يدركيا العقؿ الكاعي بأف بكصفو كحدة كىكية مطابقة لذاتيا ،” أنا”تشبع غريزتو الفضكلية 

التفاعؿ  نتيجةكعممية تطكرية  ،ماضيياتتغذل مف كسيركرة سيككلكجية  كتصكراتيا كتطكراتيا
 .مع اآلخر

عمى  إيديكلكجيات إلى لتتحكؿ كانحرفت كنظريات كتعاريؼ مفاىيـ كأنتجت اإلجابات تعددت   
رات ير كما نجدىا في الخطاب القكمي العربي أك عند بعض التيايشكؿ نزعة مقاكمة لمتغ
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 الف كذلؾ ،عممي منو أكثر إيديكلكجي مصطمح اليكية مفيـك أف الكثيركف كاعتبراإلسبلمية 
. القكمية أك الكطنية الدكلة أك المغة أك الديف خبلؿ مف تجسيدىا أك عنيا التعبير يمكف اليكية
 أف كاحد لمجتمع يمكف لذلؾ كتكظيفيا، استخداميا طريقة حسب متغيرة خصائص ىذه ككؿ
 .لتاريخو المختمفة المراحؿ حسب« ىكيتو» يبدؿ
 8 ةـــلغ ةــــاليوي 
 ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ىػػػػػػػػػػػح اليػػػػػػػػا مصطمػػػػػأم ،ك ػمف الضمير ى اليكية كم لمصطمحػػػػػػػػؽ المعنى المغػػػػػػػػػػػيشت   

كيشير  1بالذات(( االتحادالمركب مف تكرار ىك فقد تـٌ كضعو كاسـ معٌرؼ ب أؿ كمعناه )) 
ر ، بما يشممو مف كمحتكل ليذا الضميفيإلى الضمير الجمعي ألم تكتؿ بشرم ،  انهىية مفيكـ

رادتيا في كعادات كمقكمات ، قيـ الشخصية كتقاليد  الكجكد كالحياة . كأىداؼ الجماعة كا 
اليكية في الفمسفة حقيقة الشيء أك الشخص التي تميزه عف "أف  المعجـ الكسيط إلى كيشير  

 غيره ، أك ىي بطاقة يثبت فييا اسـ الشخص كجنسيتو كمكلده كعممو ، كتسمى البطاقة
، كىىًكمى فبلفه  اليىكل" كىك: الميؿ أك العشؽ " ىما نجدىا تقترب مف معنك 2"الشخصية أيضا

. كىي: ىىًكٌيةه  ىىكنل –فبلننا  حيث أنيا تدؿ عمى ما تيػػكاه النفس كما مف  3" : أحٌبو. فيك: ىىكو
 .   ترتبػط بو

ة أما في المغة اإلنجميزية فتعني تماثؿ المقكمات أك الصفات األساسية في حاالت مختمف   
   الشكؿ التجميعي أك الكؿ المركب لمجمكعة مف الصفات                                            كظركؼ متباينة ، كبذلؾ تشير إلى

التي تككف الحقيقة المكضكعية لشيء ما ، كالتي بكاسطتيا يمكف معرفة ىذا الشيء كغيره عمى 
 4.كجو التحديد

 بنفسو لئلنساف كالمتكاصؿ العميؽ حساساإل ىعم ليدؿ المفظ استخدـ ذلؾ ىعم كبناء   
 .   كأفكاره كمعتقداتو مشاعره مف كالمستمد كمستقبمو كحاضره كماضيو
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 معجـ فإف اليكية مصطمح حكؿ المعاجـ في المختمفة التفسيرات بعض عمى باالعتماد ك   
 متشابييف شيئيف مف يجعؿ ما ىي ، اليكية:  اليكية لمفيكـ التالي الشرح يعطي ةالفرنسي المغة
 ، كخاصا مميزا ما شخص مف تجعؿ أكضاع أك ظركؼ مجمكعات ىي ك ، كالمكف الشكؿ في
 .اليكية لمصطمح المغكم التفسير ىك ىذا

 ك لكنو ك ، مكاصفاتو كؿ مع الشخص بيا يتصؼ التي الفردية الصفة ىي اليكية فإذ   
 .إلخ ... كلغتو كتقاليده كعاداتو شخصيتو

 8 اعــاالجتم مـعم في ةـاليوي*   
 يشتمؿ االجتماع عمـ في اليكية معنى أف لىإ الفرنسية بالمغة االجتماع عمـ معجـ يشير   
 يمكف كال ، الفردية كالخصكصية االجتماعية الحتمية ، بالجماعة الفرد عبلقة إشكالية عمى

 التي ، تجاىاتكاال ، النظريات مختمؼ لىإ الرجكع دكف ، ىذه أيامنا في المفيـك ليذا التطرؽ
 التي الشخصية أك الذاتية اليكية تعاريؼ لىإ باإلضافة. المكضكع حكؿ مختمفة مقاربات ليا

 أك الجماعية كاليكية أخرل مفاىيـ االجتماع عمـ يقترح ، لميكية النفس عمـ مفاىيـ مف تقترب
 ـػػػػػػػػػػالسم أك ةػػػػمينال حسب زػػػػكمراك اتػػػػتصنيف خبلؿ مف لمجماعة الفرد تنسب التي االجتماعية
 خبلؿ مف الفرد غايات تحقيؽ لىإ تيدؼ أم غائية بأنيا اليكية ىذه كتكصؼ ...االجتماعي

  1.جماعة لىإ انتسابو
 األفراد صفات بمجمكع اليكية فيعرؼ :  النفس لعمم الكبير المعجم في جاء ما أّما*    

 . بينيا فيما متكاممة كتعتبر ، منسقة األحداث أك ممثمة أك الحقيقية كاألشياء
 :صنفيف لىإ اليكية صنفت نفسو المرجع كفي   

 .يجمعيما مشترؾ شيء لدييما أك متشابييف شيئيف عمى يطمؽ : اإليجابي الصنف    
 .الظاىر في يجمعيما شيء بينيما يكجد ال شيئيف عمى كيطمؽ  :السمبي الصنف    
 مف تككف عندما متشابية أنيا لؤلشياء يقاؿ بحيث القطعية لميكية أخرل صفة أضيفت كما   
 األقؿ عمى ليا يككف عندما أك متساكية أك متعادلة كىي مختمفة بصكرة لتر  كلكف الصنؼ نفس
 .التشابو بعض

                                                           
1
 Gilles Ferréol, Dictionnaire de sociologie : (sous la direction de Gilles Ferréol), Paris, 

Armand Colin éditeur, ↑ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k Ferréol; 2010, article Identité 
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 أك باألشياء تعرفنا التي الفكرية اليكية منيا ليكيةا مف ألنكاع أخرل تعاريؼ أعطيت كما   
 بمجرد األشياء عمى التعرؼ مف تمكننا أم المرئية باليكية يعرؼ ما أك المتشابية العكامؿ
 .تجمعيا التي التفاصيؿ معرفة مع ألكلىا الرؤية
 الذاتية، القكمية، ،االنتماءكممة اليكية في عمـ االجتماع مع عدد مف المفاىيـ ) تتداخؿك    

كذلؾ بسبب  ، التي تساعد في جبلء المعنى أحيانا أك تعقيده في أحياف أخرل المكاطنة(
،  ك كذا السياسة ، السكسيكلكجيا ، األنثركبكلكجيا ، مف السيككلكجيا مجاالت االستخداـ فكؿ

كىذا ما زاد المفيـك  فيميا بشكؿ أكبر، تحاكؿاليكية ك  ليا مدخبلت لمكضكعكؿ ىذه المجاالت 
،  إذف فاليكية مفيكـ ذك دالالت مختمفة، لغكية ك فمسفية ك ثقافية ك دينية غمكضا كالتباسا ،

كعامؿ كحدة لدل جماعات ،  ، الشعكب لكعي مكقظاك ، محركا لمتحرر  المفيكـبرز  كقد
   كعنصر تمايز كتباعد ك تناحر عند أخرل.

كيرل البعض أف كافة الفرضيات كالنظريات التي صيغت لكصؼ الطبيعة كالكعي مجرد    
، الغرض منيا تقريب الكاقع إلى صاعو  ، مف إسقاط الذىف البشرم نماذج مسرفة في التبسيط
ال بؿ  –يتعدل الذىف ، بينما يبقى ىذا الكاقع  لتعريؼ، المحدكدة با كقدرتو عمى االستيعاب

 – اكيحتكيو أيض
ف ، كثيرا يختمؼ ال األمر أف فيبلحظ اليكية مفيكـ حكؿ المفكريف آراء عف أما     كاف كا 

 .  لممصطمح االجتماعي أك الثقافي بالبعد يرتبط ألنو ، تحديدا أكثر بأنو يتصؼ
المعالـ المميزة لمشيء التي تجعمو ىك  ة بأنيا " جممةاليكي  سعيد إسماعيل عميفقد عرؼ    

 شخصيتو - كإنساف -ىك، بحيث ال تخطئ في تمييزه عف غيره مف األشياء ، كلكؿ منا 
 كىكذا ، كثقافتو كاتجاىاتو ميكلو ك السمككية كعاداتو كمعتقداتو القيمي نسقو فمو ، لو المميزة
 1" كالشعكب لؤلمـ بالنسبة الشأف

  ىكتتجم ، تتغير كال تتجدد ال التي ثكابتو الشيء ىكية أف" ىإل  عمارة محمد أشار كما  
  فيي ، الحياة قيد ىعم الذات بقيت طالما لنقيضيا مكانتيا تخمي أف دكف ذاتيا عف كتفصح

  أزيمت كمما كجييا كيتجمى فاعميتيا، كتتجدد غيره عف بيا يتميز لئلنساف بالنسبة كالبصمة
                                                           

، المؤتمر التربكم األكؿ لكمية التربية  ادي والعشرينـــــرن الحــــــــات القـــــــة وتحديــــــة اإلسالميــــالتربياعيؿ عمي ، سعيد إسم 1
 ،1997ديسمبر 10 –7رة ػػػػػػػػكالعمـك اإلسبلمية  بجامعة السمطاف قابكس بعنكاف " اتجاىات التربية كتحديات المستقبؿ" ، في الفت

 .95ص 
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 عبلقتو في نفسو يعرؼ أف طريقيا عف لمفرد يمكف التي الشفرة إنيا ، الطمس طكارئ فكقيا مف
 منتميا باعتباره اآلخركف عميو يتعرؼ طريقيا عف كالتي إلييا ينتمي التي االجتماعية بالجماعة

 1"  الجماعة لتمؾ
 كاحد عنصر مف تتشكؿ ال أم ، يةالبن أحادية ليست اليكية"  أف العالم أمين محمود كيرل   

 أك الذاتية الخبرة أك ، كاألخبلؽ الكجداف أك الثقافة أك العرؽ أك المغة أك الديف كاف سكاء
نما ، كحدىا العممية   2كميا العناصر ىذه عؿتفا محصمة ىي كا 

 إدراؾ كيفية إلي يشير نفسي اجتماعي مفيـك"  الجمعية اليكية أف إلى الباحثيف أحد كأشار   
 مرتبطة ، عامة ثقافية مسممات إلى تستند كىي ، اآلخريف عف مايزهت ككيفية ، لذاتو ما شعب
  3".لممجتمع كاقتصادية كسياسية اجتماعية بقيمة تاريخيا

 الثقافية السمات مف مجمكعة"  بأنيا البعض عرفيا فقد ، باالنتماء ترتبط اليكية أف كما   
 األفراد لدل اإلحساس تكلد كالتي ، نةمعي ةزمني فترة في الناس مف جماعة بيا تتصؼ التي

 كالفخر االعتزاز، مشاعر عف كالتعبير ، معيف بكطف كاالرتباط ، معيف لشعب باالنتماء
  4".األفراد ىؤالء إليو ينتمي الذم بالشعب

"  فأ ىعم ينص كالذم اليكنسكك منظمة تبنتو ما الثقافية لميكية قدمت التي المفاىيـ كمف   
 أك إقميمية أك محمية لغكية جماعة إلي ننتمي فرادأ أننا شيء كؿ كقبؿ أكال تعني الثقافية اليكية
 نستكعب الذم األسمكب أيضا ذلؾ كيتضمف ، تميزىا كجمالية أخبلقية قيـ مف ليا بما ، كطنية

حساسنا ، حياتيا كأسمكب كعاداتيا كتقاليدىا الجماعة تاريخ بو  ، فيو كالمشاركة لو بالخضكع كا 
 كتعد ، كمية ذات في أنفسنا فييا تظير التي ةالطريق كتعني ، منو مشترؾ قدر تشكيؿ أك

                                                           
مي " ، القاىرة : دار نيضة مصر ، ، سمسمة  " في التنكير اإلسبل مخاطر العولمة عمى اليوية الثقافيةمحمد عمارة ،  1

 .6، ص 32،ع  2007

،  7، مؤتمر" العكلمة كاليكية الثقافية " ، سمسمة أبحاث المؤتمرات رقـ  اليوية مفيوم في طور التشكيلمحمكد أميف العالـ ،  2
 . 376ـ ، ص 1998إبريؿ  16 – 12المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة : الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية ، في الفترة 

،  مجمة الطفكلة كالتنمية  ، المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية،  لعربية في عالم متغيراليوية الثقافية امحمد إبراىيـ عيد ،  3
 .110، ص  3، عدد  1، مجمد  2001مصر ، خريؼ 

تمر القكمي ) دراسة امبريقية (، المؤ  إدراك طالب الجامعة لمفيوم العولمة وعالقتو باليوية واالنتماءإسماعيؿ الفقي ،  4
،  1999السنكم الحادم كالعشركف لمجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس بعنكاف " العكلمة كمناىج التعميـ " ديسمبر

 . 205ص
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 - سمبية أك إيجابية بطريقة -تقرر التي األساسية المعادلة مف نكعا منا فرد لكؿ بالنسبة
  1" عامة بصفة كالعالـ جماعتنا ىإل بيا ننتسب التي الطريقة

 الحية النكاة"  ىي الثقافية اليكية أف كالعمـك كالثقافة لمتربية العربية المنظمة كذكرت   
 لمفرد األصيمة كاألفعاؿ القرارات كنكع السمكؾ يحدد مالذ كالعامؿ ، كالجماعية الفردية لمشخصية
 االحتفاظ مع ، كاإلبداع التطكر بمتابعة لؤلمة يسمح الذم المحرؾ كالعنصر ، كالجماعة
 القكمية كالمغة الطكيؿ التاريخ بفعؿ تحددت التي ، الجماعية كميزاتيا الخاصة الثقافية بمككناتيا

  2" .الغد كطمكح المشتركة كالسيككلكجية
 بأنيا الغربييف بعض عرفيا فقد ، العرب للد مفيكميا مف الغرب في اليكية مفيـك كيتقارب   
 بالبيئة الشخص ربط ىإل كالميؿ ، جماعةلم الثقافية السمات مف بمجمكعة الشعكر عف تعبر" 

  3" .األخرل كالمجتمعات الجماعات مف غيره عف تميزه كبالتالي ، ليا ينتمي التي االجتماعية

 الشخصية طبيعة حيث مف األخرل الثقافات مف غيرىا عف تتميز ثقافة كؿ أف معناه كىذا   
 الحياة كأساليب ، لمسمكؾ المختمفة كاألشكاؿ ، المغة كخاصة االتصاؿ كأساليب الفيـ كطريقة

                                                                                                   . أفرادىا بيف تربط التي االجتماعية كالعبلقات كالقيـ المعايير ىإل باإلضافة ، ينتجكنيا التي
 غيره عف تميزه التي الجكىرية وصفات تعني الشخص ىكية أف ىإل أيضا اليكية تشير كما   
 تمؾ"  ىي االجتماعية ليكيةا أف ىإل التعريفات بعض ذىبت كما ، 4 بالبصمة شبيكىا كقد

 االجتماعية لجماعتيػـ كمرتكػزات أسس ضكء في الفردية الذات بمفيـك الخاصة السمات
 ، السمككية االرتباطات مف كغيرىا كالتقييمية العاطفية ارتباطاتيـ كمع ، معا الطبقية كعضكيتيـ

 5 ". إلييا انتماءاتيـ مؤكدة الجماعة بيذه تربطيـ التي

                                                           
دراسات في جمة ، م اليوية الثقافيةدور التربية في مواجية تداعيات العولمة عمي حمدم حسف عبد الحميد المحركقي،   1

 .164، ص7،ع  2004التعميـ الجامعي ، مركز تطكير التعميـ الجامعي بجامعة عيف شمس، القاىرة : أكتكبر 

 . 21، تكنس : إدارة الثقافة ، د . ت ، ص 2المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ، الخطة الشاممة لمثقافة العربية ، ط  2
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 اآلخر في يؤثر منيما كبل إف حيث ، اليكية كبيف االنتماء بيف العبلقة يكضح التعريؼ كىذا   
 ىذا فإف  فيو يكجد الذم المجتمع بيكية بطترت ىكيتو أف يعرؼ عندما فاإلنساف ، بو كيتأثر
 . بمجتمعو كيرتبط يتمسؾ يجعمو
 نتيجة، ك ىذا  لقكمي ك الديني ك االثنييتضمف مفيـك اليكية اإلحساس باالنتماء ا كما   

باجتماع أربعة أمكر ىي: البيئة أك  االعتقاد السائد بأف الفيـ الكاعي لميكية ال يمكف أف يقكـ إال
تأتي المغة باعتبارىا أداة تكاصؿ بيف سكاف ىذا  ، ثـ الكطف في بعديو الطبيعي ك البشرم

، ك بعد كؿ ىذا  التي تتجمى أساسا في التراثمجمكعة مف الركافد  ، ثـ إف ليذه المغة الكطف
 .مككنا رابعا ك جامعا لمقكمات ىذه اليكية يأتي الديف

 8  ةــالفمسف في ةـاليوي *   
فيثاغكرس كديمقراتيس مما الشؾ فيو أف الفبلسفة كانكا سباقيف إلى طرح إشكالية اليكية منذ    

ك  لى جكف لكؾ ك كىيـك ك إنجمز كماركسكأبيقكر كىراقميطس ك سقراط  كأفبلطكف كأرسطك ، إ
 .أليكس ميكشيممي المفكر الفرنسي

مع حمكؿ الحداثة تغير مفيـك اليكية كظير مفيـك جديد ليا كأصبح ىك المسيطر كىذا    
 المفيـك الجديد لو خاصيتاف :

ذه مكضكع الفرد كاف ينظر إليو ككنو غير قابؿ لمقسمة، فكؿ فرد لو ىكية بذاتو كى -أ       
 اليكية مكحدة كال يمكف تجزئتيا إلى كحدات أصغر.

نما  فالفرد لـ يكف جزءا مف شيء أكبر(unique) إف ىكية كؿ فرد كانت متميزة  -ب      كا 
  1كاف ينظر إليو باعتباره ذك ىكية متميزة قائمة بذاتيا.

مفيكـ اليكية عمى مستكييف يتعمؽ       -    ) Max Weber) ماكس فيبركقد جعؿ    
اسـ الصكرة الككنية التي تؤلؼ الكتمة األساسية لممعتقدات  دلتايبما يطمؽ عميو  أوليما

، التي يمكف في ضكئيا كباإلشارة إلييا  يكالمسممات االفتراضية عف العالـ الحقيقي الكاقع
بالسياؽ  المستوى الثانيكيتعمؽ  ، الكصكؿ إلى إجابات شافية حكؿ مغزل الككف كالكجكد

التصكرم  الكاعي  كاإلرادكم الذم تضع فيو الذات الجمعية نفسيا ضمف تقسيمات العالـ 
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ة ػيضا مف النكاحي األخبلقيف أػ، لك ي الثقافية في األصؿػػالكاقعية أك المركبة مف النكاح
 1.كالثقافية كاالجتماعية

   8 ةـرئيس اعتبارات بثالثة الحاضر رـالعص في اليوية مفيوم ويرتبط      

 في نكعية نقمة إحداث إلى تسعى النامية افدالبم مف ػران كثي إف إذ ، التحديث ـكػمفي:  األول  * 
 إلى يؤدم كىذا كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية بنياتيا تحديث خبلؿ فػم تطكرىا
 في كالحديث القديـ لتصارع التحديث مرحمة تعيش التي لمجتمعاتا في الصراعات مف كثير

 كالعادات كالسمككيات القيـ كخصكصان   يالفكق البناء أك األساسية البنية كفمسفة منيج مجاالت

 .ةػالثقافك  كالتقاليد

 حتى النامية الدكؿ أك المتقدمة الدكؿ في سكاء انتقالية، مرحمة في بأسره العالـ إف:  الثاني  *
 عف فييا يتساءؿ ىانتنجتون صامويل أمثاؿ المتحدة الكاليات في مفكريف مف مؤلفات نقرأ أننا

 بريطانيا أف كما (Who Are We) » نحن من»  بعنكاف لو حديث كتاب في األميركية اليكية
 قضية راكتث ، النامية الدكؿ مف إلييا اليجرات نتيجة ىكياتيا عف تساؤالت فييا ظيرت كفرنسا
 . عدة آسيكية دكؿ في مختمفة بدرجات يةاليك 
« اإلرىاب ضد الحرب» يسمى بما المرتبطة السياسية كالطركحات السياسي الصراع:  الثالث  *
 اإلسبلمية الحضارة ىي معينة حضارة إلى تنتمي عدة دكؿ بدأت حيث 2119سبتمبر 99 منذ

 مشركعات ةػنتيج ددةػػمي ىكيتيا كأف ، ميددة ثقافتيا كأف ، ميددة حضارتيا بأف تشعر
 الكاليات طرحتو كالذم« اػإفريقي كشماؿ العريض األكسط الشرؽ» يسمى ما أبرزىا كطركحات

 المنطمؽ ىذا مف. 2114 جكاف في أطمنطا في قمتيا في الكبرل الصناعية الدكؿ كتبنتو المتحدة
 لمحكار يماكم ضركريػا طرحا يعد الحضارم بالتكاصؿ كارتباطيػا اليكيػة فكػرة طرح فإف

  بما عقيدتيا كتغيير ثقافتيا رػلتغيي ةػمكثف ضغكطان  وػتكاج العربية الدكؿ غالبية ألف ، المجتمعي
  .ةػالدكلي السياسة عمى المييمنة القكل كمتطمبات معطيات مع شىايتم
 كالقكمية الكطنية اليكية عمى الحفاظ كضركرة أىمية ندرؾ أف ينبغي نفسو الكقت في لكف   

 تطكير مع الثقافية اليكية تمؾ في األصيمة العناصر باألحرل أك المتميز الثقافي ياكطابع

                                                           
مسألة الحضارة والعالقة بين الحضارات لدى المثقفين العرب في األزمنة الحديثة ضمن الصراع عمى  ،رضكاف السيد  1
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 كياف إنيا ، استاتيكية كليست ديناميكية حقيقة ىي فاليكية. العصر تناسب ال التي العناصر
 . كالديف كالثقافة كاالجتماع كاالقتصاد السياسة في تعبيراتيا كليا تراكمية كعممية متغير

 :  ـة الوطنيـــةاليويــ *
 ىي كؿ المقكمات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية المجسدة لمخصكصية المحمية.   
 :  في المتجسدة األساسية المقكمات مف مجمكعة في اليكية كتتحدد   

 عمى ، كمصيره كتطكره ما شعب بكجكد المرتبطة المحمية كالميجات الكطنية المغة - 
 التسيير كفي ، المستكيات جميع عمى التدريس في معتمدة الكطنية المغة تككف أف أساس
 .المحمية الميجات جانب إلى ، المجتمع شرائح بيف التكاصؿ إلى إضافة ، القضاء كفي اإلدارم
 دكف تحكؿ حصانة الشعب تكسب كالتي العصكر، عبر المتككنة كالكطنية الدينية القيـ - 
 .مصدرىا كاف ميما التذكيب محاكالت كؿ لمقاكمة وكتؤىم ، أخرل شعكب في ذكبانو
 كالعاكسة ، ليا كالحاممة القيـ ك المعتقدات مف النابعة كاألعراؼ كالتقاليد العادات - 
 .كالسياسي كالثقافي كاالجتماعي االقتصادم الشعب لمستكل

 ىك ما عمػ تفاعؿ في مباشرة تدخؿ فيي ، العالـ في يجرم عما مفصكلة تبقى ال كاليكية   
 منا كقريبا معنا حاضرا شيء كؿ أصبح الذم العصر ىذا في كخاصة ، كعالمي كقكمي إقميمي

 (.العكلمة عصر)
 كالسياسي كاالجتماعي كالثقافي االقتصادم المستكل بارتفاع تمؾ التفاعؿ درجة كتزداد   

 .العكلمة تأثير مف تنجك ال فاليكية لذلؾ كتبعا ، اليكية حامؿ لمشعب
 معيف كياف إلى الفرد تنسب التي السمات إلى تشير اليكية كممة أف يتضح سبؽ ما كؿ كمف   

 عند يعد قد فمفيكميا الكطنية اليكية كممة أما ، الكقت نفس في أخرل جماعات عف كتميزه
 داخؿ كصراعات نزاعات مف تثيره قد لما  ، فييا الخكض يجب ال التي الممنكعات مف البعض
 ، جماعاتو بيػػف السائػدة كااليديكلكجيػات المجتمػع تككيػف إلى يرجع ذلؾ ، الكاحد المجتمع
 مقكمات باديـس بـن الشيـخ العالمـة حدد الجزائرم المجتمع في السائدة الجماعات بيف كلمتكفيؽ
 االنتماء فيذكر 1الجزائرم الدستكر أما  العركبة إلى كاالنتساب اإلسبلـ في الكطنية اليكية
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ف حتى كطنية كمغة كاألمازيغية لمدكلة كديف كاإلسبلـ( العركبة) القكمي  مكانتيا بدقة يحدد لـ كا 
 .   المجتمع تبلحـ عمى كخيما سيككف أثر مف لذلؾ لما ، العربية المغة مف

 الكطنية اليكيػة مفيػكـ في رأم إبداء إلى ييػدؼ ال ىذه بدراستنا نعني التي اليكية مفيكـ إف   
 ، الجزائرم المجتمع في انتشارا األكثر كالخصائص المقكمات بعض حصر إلى يسعى ما بقدر
 .العكلمة ظؿ في إليو ستؤكؿ بما التنبؤ محاكلة ثـ ، كتتبعيا الدراسة تحت كضعيا ثمة كمف

 8 اليويــة ـاتـنظري8  2-2
 تعريفا كأعطتو المصطمح ىذا تبنت الحديثة العمكـ مف الكثير فاف إليو شارةاإل سبؽ كما   

 بالمكضكع اىتمت التي الدراسات بكؿ لئللماـ لمجاؿا يسع كال معو تعامميا طريقة يكضح خاصا
 ىذه استخداـ انتشار في ساىـ إريكسون .إ النفس فعالـ ، أىميا إلى اإلشارة مف بأس ال لكف

 أثر لتفسير األنا نمك في نظريتو خبلؿ مف كذلؾ ، اإلنسانية العمـك في تياشعبي كتكسع الكممة
 لذما فما ، الشخصية تككيف في كالنمائية كالتاريخية كاالجتماعية النفسية العكامؿ بيف التفاعؿ
 ؟ باليكية اريكسون يعنيو

 8  ةــالرمزي ةـالتفاعمي ةـنظري8 2-2-1
 تتشكؿ الفرد فيكية. الفردية اليكية فكرة عمى مثاؿ أفضؿ ىي الرمزية التفاعمية أف ىول يرل   
 اآلخريف نظر طريقة مف جزئيا تتشكؿ لآلخريف الفرد كنظرة ، اآلخريف مع الفرد تفاعؿ مف فقط
 ليست كلكنيا فرديتيـ امتبلؾ في يستمركف الناس أف التفاعمية فريؽ رأم كحسب ، الفرد لذلؾ
. الخالص كالفرد االجتماعي الفرد بيف كجسر تعمؿ يكيةفال ، المجتمع عف كميا متميزة فردية

 تمؾ تصاحب معينة كمبادئ قيـ( internalise)يتمثمكف إنما ىـ معينة ليكية األفراد كبامتبلؾ
 في السمكؾ تجعؿ ككذلؾ لآلخريف جانب مف مشابو ليككف األفراد لسمكؾ تسمح فيي ،اليكية

 1 .كانتظاما نمطية أكثر المجتمع
 التي الطريقة كىي ، لمفرد مكتسبة ممكية أك كحالة اليكية عف يتحدث النفسي فالتحميؿ إذف   

    كما ، نفسو عف يككنيا التي الذاتية صكرتو ككذلؾ ، لمككف فيمو ككيفية الفرد بيا يختص
 ىما،  االرتباط مف كبيرة درجة ابينيم اليكية مف نكعيف عف االجتماعي النفس عمماء يتحدث
 . الكعي ك الفردية الخصاؿ عمى األكلى تقكـ ك ، االجتماعية اليكية ك الشخصية اليكية
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 باليكية اإلحساس أحيانا األشخاص يفقد ك ، لمجماعة االنتماء عمى فتقـك الثانية أما   
 في الفرد شعري كما،  معاييره ك المجتمع ضد عنيفة طرقا يسمككف لذلؾ ك،  خصيةالش

 .الجماعة بقيـ كعيا أقؿ فيصبح البلمسكؤلية ك باالنفراد أحيانا الجماعات
 فيك ، الحداثة بعد ما فترة في لمتحميؿ مبلئمة تعد لـ الرمزية التفاعمية نظرية أف ىول كيعتقد   
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػالجزئي اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكي كدػػػػػػػػػػػبكج راػػػػػػػػػكثي زتػػػػػػػػػػتمي رةػػػػػػػػالمعاص اتػػػػػػػػالمجتمع أف رلػػػػػػػػػي

fragmented  identities  نما ىكيتيـ عف مكحدة فكرة امتبلؾ بكسعيـ دعي لـ كالناس  يمتمككف كا 
 مصادر ليا الجزئية اليكيات كىذه ، كممتبسة متعارضة أحيانا تككف التي اليكيات مف العديد
 كتحديد بناء في القكة دكر عف تتغاضى ألنيا ، النظرية المفكريف مف الكثير قدينت كما ، متعددة
 .  اإلنساني كالفعؿ كالرمكز، ، المعاني

 : رئيسية محاكر أربعة لمنظرية أف كالحقيقة   
 ليـ، مميزة سمة باعتبارىا بالرمكز التعامؿ البشر بيا يجيد التي الطرؽ عمى الضكء تمقي -    

 .االجتماعية كعكالميـ ذكاتيـ ك أفعاليـ عمى كداللة معاني الناس بيا يضفي التي بالطرؽ كتيتـ
 مف بيا يرتبط بما النشاط مسارات مبلحقة عمى ينصب الذم كالظيكر العممية محكر -    

 .نتائج مف عنيا ينجـ كما عمميات
 في بو تقـك أف يجب لمذات مكضكع يعتبر الذم األدكار أداء عممية بتحميؿ االىتماـ -    

 .االجتماعي عالميا مع تفاعميا
 كاألشكاؿ األساسية األنماط لتحديد كالتفاعبلت كالعمميات الرمكز كراء ما إلى النظر -    

 .االجتماعية لمحياة األساسية
 (:Social Identity Theory( )ةـالجماعي أو) ةـاالجتماعي اليوية ةـنظري8   2-2-2

 أكركبا في االجتماعي النفس عمـ في الباحثيف مف كمجمكعة Henrie Tajfel طكرىا التي   
 االجتماعية اليكية أف النظرية ىذه مف أحدث البحكث حكؿ ىذا المفيكـ ، تفترضكىي تعد 

 العمميات مف كبل حسابيا في كتضع ، الجماعات مختمؼ في عضكيتيـ مف تستمد لؤلشخاص

 أعضاء سمككيا نحك كأشكاؿ الداخمية الجماعات إدراكات تفسير عند كالدافعية المعرفية

 خبلؿ مف تتحدد Forgas  فورجاز و Tajfel تاجفيل عنيا عبر ككما ، الخارجية الجماعات

  يػػػػػػػػػػالمعرف ؼػػػػػػػػالتصني ردػػػػػمج مف أكثر اجتماعية فئات إلى التصنيؼ يستمـز : التالية الصياغة
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 كالتصكرات كالثقافة بالقيـ تتأثر عممية في يتمثؿ أنو ، إذ كاألشخاص كاألشياء لؤلحداث

 االجتماعية المقارنة ك االجتماعية الفئات عضكية مف كؿ دكر أىمية ىذا مف االجتماعية كأكثر

 بو يقكـ الذم الدكر كىك ، لمشخص اإليجابية االجتماعية اليكية في استمرار الفئات بيف تتـ التي

 كخصكصان  األخرل كالجماعات إلييا ينتمكف التي اتيـبيف جماع التمييز أكجو عف لمبحث األفراد

 .اإليجابية القيمة ذات األبعاد أساس عمى

 التي بالجماعة الخاصة األفكار تتمثؿ كثيقة بصكرة مترابطيف عامميف ىناؾ أف ذلؾ كيعني   

 .األخرل كالجماعات إلييا الشخص ينتمي
 يحدث الذم الدقيؽ بالتفاعؿ ييتـ : الثانيك) التفضيبلت(التقكيمات تعمـ بعممية ييتـ : األول   

 مؼػمخت فػع أفكاره كتأثير إلييا ينتمي التي الجماعة مع الطفؿ تكحد بيف في الحياة مبكران 

1المجتمع في عاـ بكجو مقبكلة تعد التي ) األخرل جماعتو كالجماعات فييا بما (الجماعات
.

  

 :  جكانب ثبلثة ليا النظرية أف إلى تاجفل أشار كقد   
 . ايجابية اجتماعية ىكية لتحقيؽ الدافعية مثؿ ، المعرفية لمعمميات نفسيال التحميؿ:  األول
 .الكاقعية الجماعات عمى عممية تطبيقات خبلؿ مف التحميؿ في التكسع:  الثاني
 .كالجماعات األفراد بيف االجتماعية العبلقات:  الثالث

 السمات ثؿم) الفردية الخصائص عمى ترتكز الشخصية اليكية أف إلى انتيى كقد   
 األكلى تبرز حيث ، االجتماعية العبلقات عمى االجتماعية اليكية ترتكز بينما ،(الشخصية

 . معا الجماعات تتفاعؿ عندما الثانية كتبرز ، معا األفراد تعامؿ خبلؿ
 بميزة" االجتماعية الفئات" مفيـك عف يختمؼ ىنا المجمكعة مفيـك أف إلى اإلشارة كتجدر   

 جماعية ىكية ليـ فبأ أفرادىا لدل كالكعي المجمكعة أعضاء بيف المشتركة يةالنفس العبلقة
 باالنتماء المشترؾ كالشعكر الجماعي الكعي ، أخرل بكممات ، مشترؾ جماعي كمصير مشتركة

 اجتماعية فئة أك بشرم تكتؿ أم تعريؼ في األىـ النفسي العامؿ يشكؿ الذم ىك لممجمكعة
 .الجماعية اليكية لمفيـك النفسي المعنىب مشتركة ىكية ليا كمجمكعة
 

                                                           
)في إطار عممية السبلـ(، رسالة مقدمة  ببعض المتغيرات النفسيةاالتجاىات التعصبية وعالقتيا جميؿ حسف الطيراكم،  1

لمحصكؿ عمى درجة دكتكراه الفمسفة في التربية ) تخصص صحة نفسية ( جامعة عيف شمس : كمية التربية ، قسـ الصحة 
 .9، ص 2005النفسية ، 
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 يسعى الى توسيع      يسعى الى تأكيد  
 التفوق المقارن   التفوق المقارن 

 

 ات البحث عن التغييراستراتيجي                        

 تعتمد االستراتيجيات الفردية أو استراتيجيات الجماعة عمى البدائل                                        
 ةالمعرفية لمموقف االجتماعي بين الجماعات أو البدائل المدرك                                                 

 

 

 

 المواجية                   المقارنة بين الجماعات            الحراك االجتماعي  اإلبداع                 االستيعاب          إعادة
 تعريف                         المباشرة   أو االندماج      

 في الجماعة      الخصائص 
        المسيطرة

 
 

                  
 1وصف تخطيطي لنظرية اليوية االجتماعية( 8 1الشكل )

                                                           
 .17، ص 2006، شركة مطابع المجمكعة الدكلية ، الككيت :  سيكولوجية العالقات بين الجماعاتأحمد زايد ،  1

 يستمد فردال كون االجتماعية المقارنات تحدد

 جماعات الى االنتماء أجل من األفراد نضال
 وايجابية مميزة ىويات ليا

 مالئمة غير اجتماعية ىوية

 

 مالئمة اجتماعية ىوية

 التغيير عن يبحث

 لمموقف المعرفي البديل
 الجماعات بين االجتماعي
 – المشروعية عدم) مدرك

 (التغيير

 لمموقف المعرفي البديل
 الجماعات بين االجتماعي
 (الثبات – المشروعية) مدرك غير
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 عمى" األساس يةالشخص " اسـ إطبلؽ كاردينر ابرام اقترح فقد االنتركبكلكجيا ميداف في أما   
 حاصؿ انو نفترض كحيث ما متحد  أعضاء بيف كالمشتركة الثابتة السيككلكجية السمات مجمكع

  1...( جنسي قمع، تربية، عناية) الطفؿ عمى األكلية المؤسسات تأثير مف
 كالقابمة الدائمة التصرفات في النظاـ ىذا" لمعرفة العاـ المظير فكرة بورديو بيير قترحا كقد   

، الحٌسية لئلدراكات رحـ مثؿ كقت كؿ في كيعمؿ،  السابقة التجارب كؿ يضـ كالذم، لمتغيير
 ليـ الذيف كعةالمجم أعضاء جميع بيف مشترؾ ىك العاـ المظير ىذا ، 2 "كاألفعاؿ،  كاآلراء
 .نفسو التجربة نمط اعمكم

 Affect Control Theory 8(  ةـالعاطف) ورـالشع طـضب ةـنظري8  2-2-3
 تقـك لمضبط نسؽ إطار في كالعكاطؼ كاألفعاؿ االجتماعية اليكيات النظرية ىذه تربط   

 كأ الترمكستات كظيفة الضبط نسؽ دكر يشبو حيث) مرجعي مستكل عمى بالحفاظ عممياتو
 المرتبطة الشعكرية المعاني ، النظرية ىذه في المرجعية بالمستكيات كيقصد(. الحرارة منظـ

 كقكية، ، جيدة األمكر تككف كيؼ أم) المعاني ىذه الناس كيتعمـ. كاألفعاؿ اليكيات بصفات
 المكاقؼ يعرفكف اجتماعية تفاعبلت في يدخمكف كعندما. إلييا ينتمكف التي الثقافات مف( كفعالة

 ـػػبقس بػطال كػى مكتبي كهػػلت ؿػػػػػدخ الذم صػػػكالشخ ، مدرس أنا " مثؿ لفظية بمسميات
 3".الميسانس

 التي األفعاؿ كيفسركف كيمثمكف يتكقعكف الناس أف في الشعكر لضبط األساسي المبدأ كيتمثؿ   
 التي كاألفعاؿ االجتماعية اليكيات تمؾ عمى الثقافات تخمعيا التي المعاني تمؾ عمى تحافظ
  .المكقؼ في تحدث
 ارلزتش دراسات مف D. Heise ىيس ديفيد يد عمى الشعكر ضبط نظرية تطكرت كقد   

 كبحكث ، الشعكرية المعاني لقياس كأسمكب الداللي االختبلؼ حكؿ C. Osgood  أوسجود
 ضبط في W. Power باور ويميام كنظرية االنطباع تككيف عف ،  H Gollob  جولوب ىارى

 .يالحس اإلدراؾ

                                                           
 .6، ص2005، كانكف األكؿ  6، مجمة تحكالت ، العدد   كيف تتشكل اليويةمارم شيرستاف ،   1

 .6نفس المرجع ، ص  2

، ترجمة مصطفى خمؼ عبدالجكاد ، المجمس األعمى لمثقافة ، المشركع  القكمي  موسوعة النظرية االجتماعيةجكرج ريتزر،   3
 .77 -75، المجمد األكؿ ، ص ص2006،  1لمترجمة ،  ط
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 أف ذلؾ ، لمضبط نسقنا الشعكر ضبط نظرية مف يجعؿ ما ىك المعنى عمى الحفاظ إف   
 االجتماعي، عالمنا يخص فيما تفكيرنا لطريقة مستقرة جكانب تمثؿ ثقافينا المكتسبة يالمعان
 تشكش أف كيمكف ،االجتماعية التفاعبلت في يحدث ما لتفسير المرجعي المستكل بميمة كتقكـ

 أف يمكف ال بلفمث) معينة لحظة في الناس عمييا يبدك التي الطريقة عمى تقع التي األحداث
(. مقامو في شخص عف نتكقعو ال شيء ىك ك عمينا يكذب الخطيب اإلماـ أفب حكمنا نصدر
 إلى ينزعكف الناس أف نجد ، الثقافية معانييا عمى تحافظ ال بأحداث التفاعبلت تتشكش كعندما

 . استعادتيا إلى يكسع المعاني ليذه تأكيد بيا بطرؽ التصرؼ
ذا     كىكيات ىكياتيـ بو يستعيدكف جديد حدث ترتيب الفاعميف عمى الصعب مف كاف كا 

 بحيث المكقؼ حكؿ بيا يفكركف التي الطريقة بتغيير – ذلؾ مف بدال – يقكمكف فإنيـ اآلخريف،
 أك ، المكقؼ تعريؼ إعادة عممية خبلؿ مف كذلؾ ، كمفيكمنا معقكال االجتماعي التفاعؿ يصبح
 الحالة ىذه مثؿ في كرالشع ضبط نظرية كبكسع ، غامضة الحقائؽ كانت إذا أمكف إف إنكاره
 سمككي بفعؿ القياـ معيا يصمح ال أحداث تحدث عندما كلذلؾ ، جديدة ىكية بناء تصكغ أف

 يركف كبذلؾ ، بمسمياتو المكقؼ كصؼ يعيدكف الناس فإف ، كالفعؿ اليكية معاني الستعادة
 بيكيات الناس يصفكف أك ، (فيـ سكء مجرد كاف كلكف كذبة، تكف لـ) مختمفة برؤية األفعاؿ
 االجتماعييف الفاعميف إلى الشعكر ضبط نظرية كتنظر(. شيطاف بؿ كاىننا، ليس ىك) جديدة

 بسبب ما مكقؼ في إحداىا عمى الضكء تسميط كيتـ ، متعددة ىكيات مف مركبات بكصفيـ
 .الشعكرية أك التنظيمية الككابح

ا الناس بيا يشعر التي العكاطؼ تككف الشعكر ضبط لنظرية ككفقنا     الذم المكقع مف مزيجن
 مف( كالنشاط كالقكة لمخير الثبلثة األبعاد عمى يتحدد الذم المكقع كىك) الشخص ىكية تشغمو
 يسيـ كعندما. ثانية جية مف المكقؼ داخؿ المعاني تمؾ األحداث بيا تحكؿ التي كالطرؽ جية،

 تككف ، (الشعكر ضبط نظرية بذلؾ تتنبأ كما ) الناس ىكية تعزيز في االجتماعي التفاعؿ
 . اليكية لمعاني مباشرة دالة العكاطؼ
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 8 ةــــــــخالص   
 النفس عمـ يتجاكر حيث المعرفية المياديف مختمؼ إلى المتعددة اليكية  مفيكـ إحاالت بفعؿ   

 المفيـك مآزؽ أكلى كىذه االجتماعي، النفس كعمـ االنتركبكلكجيا مع االجتماع كعمـ كالبيكلكجيا
 أنو كما الكقت نفس في كالمتمايز المشترؾ كالخاص المتعدد عمى يحيؿ فيك ، استشكاال ىاكأكثر 
 ، إجرائيا ـكػػػػػػالمفي تحديد في يصعب مما رػػػػػكالمتغي الثابت كالجماعي، الفردم عمى أيضا ؿػػػيحي
 ددتع نتيجة حاؿ عمى يستقر ال زئبقي مفيـك اليكية ككف في فيتمثؿ الثاني اإلشكاؿ كأما

 اليكية لدراسة كمدخبل المغة اعتمدكا الباحثيف مف فالعديد ، دراستو تحاكؿ التي المدخبلت
دراكيا الجماعة عيش طريقة يحدد نسقا باعتبارىا  مع كتفاعميا كبيئتيا لكاقعيا كفيميا كا 
 لممعتقدات المنتج ككنو ، اليكية لدراسة مدخؿ كأىـ ، الديف آخركف باحثكف كاختار محيطيا،

ف ، منيا التنصؿ الفرد يستطيع ال التي ، قيـكال .  جماعتو إلى انتماءه فسيفقد ، استطاع كا 
 تصطبغ الثقافة أف كأكدكا كدراستيا اليكية لفيـ أكسع كمدخؿ الثقافة عمى آخر فريؽ كاعتمد
.  اليكية فيو تتشكؿ الذم الرحـ بذلؾ فتصير باستمرار، معيا كتتفاعؿ فييا تتشكؿ التي بالبيئة

 يمكف ال ، بنية باعتباره المفيـك ىذا إلى الكلكج الضركرم مف أنو نرل االعتبارات ىذه ؿلك
 مككف عف سكل تخبرنا ال ناقصة الصكرة ستككف بحيث ، البعض بعضيا عف مككناتيا فصؿ
 فإف ىنا كمف. البنية مككنات بقية عمى الضكء يسمط لـ إف جمكد حالة في اليكية مككنات مف
 كاف لذلؾ ، كاستراتيجياتيا كمصادرىا أبعادىا يشمؿ أف يجب لميكية عياجتما تعريؼ أم

 االجتماعي عالمنا في كتصرفاتنا  تفكيرنا طريقة فييا تظير التي الحالة أنيا" ىك لميكية تعريفنا
 تقسيمات ضمف ذكاتنا فيو نضع الذم كالمكقع السيبرنيتية أك الكاقعية بيئتنا مف نستمدىا التي
 باستمرار تتفاعؿ زئبقية حالة اليكية بأف نقر أف التعريؼ ىذا كيمـز." المركبة أك يةالكاقع العالـ
 أف كما ، الفرد يحياىا التي المكاقؼ بحسب أخرل كتتكارل مككنات تبرز ،حيث محيطيا مع
 يعيش التي  البيئة مع التفاعؿ نتيجة مكتسب ىك ما كمنيا ، كراثي ىك ما منيا المككنات ىذه
 كالديف فالمغة ، حقيقتيا تتغير أف دكف المككنات ىذه تفاعؿ تغير بيئتو تغيرت فإذا ، الفرد فييا

 عمى محافظة ستبقى تغيرت ميما لكنيا الشكؿ حيث مف تتغير قد ، كالثقافة كالجماعة كالكطف
 . كالجماعة الفرد ىكية عمى كتأثيرىا حقيقتيا
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 : ةـاليوي ادرــمص و ادـــأبع8  2-3
 : يمي فيما اليكية مصادر أىـ تمخيص يمكف   

 فكثير اليكية بمكرت في اليامة المصادر مف العربية المجتمعات في التديف يعد 8 الدين
 ىذه تستطيع ال كالتي المجتمع في المتسارعة التغيرات لتجنب بو تتحصف المجمكعات مف

 .فييا كاالنخراط مكاكبتيا المجمكعات
 ىكية لتشكؿ رئيسيا محددا كاالجتماعي قتصادمكاال الثقافي المستكل  يشكؿ 8 الطبقة

 .المجتمع في طبقية
 إعطائيـ عبر لممجمكعات كالتعبئة السياسي التكظيؼ طريقة عمى يعتمد كىذا8  العرق

ف حتى كمحدد العرؽ يبرز كما ، كالتاريخ باالنتماء إحساس  .تجاىمو القكانيف بعض حاكلت كا 
 يبرز كالجنسية العمرية الفئات لمختمؼ لكجيةالسيكك  لبلختبلفات نظرا8  والجنس العمر

 كالكاجبات الحقكؽ حيث مف متمايزة جنسية أك  عمرية لمجمكعات يفكمحدد  كالجنس العمر
 . كاالتجاىات
 ، المعرفة كنقؿ لمتخاطب كأداة الميـ دكرىا إلى باإلضافة المغة تعد 8 (الميجة)المغة

 تمارسيا التي الجماعات تجعؿ محمية لغات عدة دكجت حيفف ، المجتمع في ميـ تمايز عنصر
 .المجمكعات بقية عف متميز ككياف كجكدىا لفرض تصارع

 بنية في المكتسب ءالجز  الثقافة تعد ، كالطبقة ، كالمغة ، الديف إلى باإلضافة 8 الثقافة
 مف الفرد انتقاء درجة كتعتبر ، المجتمع في العضكية نتيجة ، ديناميكية كاألكثر ، اليكية

 .لميكية اأساسي امحدد ، كالتربكية االجتماعية العمميات بكاسطة الثقافي لمكركثا
 
 
 
 
 
 
 
 



  ـةنههىي اننظرية انمعانجة:  انثاني انفصم

 

 

31 

 ة 8 ـــة باليويــات المتعمقــ8 االستراتيجي 2-4
يرل بعض الباحثيف انو مف الصعب حصر مفيـك اليكية بسبب طابعيا الديناميكي المتعدد    

فاليكية تكلد كتتشكؿ كفقا لتغيرات الثقافة  ، ااألبعاد الذم يجعميا تتنكع كتخضع إلعادة صياغتي
، كما تنشأ كتعبير عف االختبلؼ كالتميز عف اآلخر أك كتعبير عف كعي الذات  كالمجتمع

، إال  ، في سياؽ مكاني ، كاليكية تتحدد برصد ما ىك ثابت في مرحمة معينة لذاتيا كتاريخيا
كنسبيتيا، كالثابت فييا ال يجعميا غير قابمة أف ما ىك ثابت في اليكية ال ينفي تاريخية اليكية 

إف اليكية متحركة كمنفتحة كىي ال تتشكؿ مرة كاحدة كال تبقى  ، كال يجعميا مطمقة ، لمتحكؿ
 عمى ما ىي عميو إلى أبد الدىر. 

يستخدـ مفيكـ )استراتيجية اليكية( لئلشارة إلى البعد المتغير لميكية الذم ال يعد أبدا حبل    
كفي ىذا المنظكر تبدك اليكية بمثابة كسيمة لبمكغ ىدؼ معيف كبالتالي فيي ليست مطمقة  نيائيا،

 يءيفتقر إلى ش ، كيشير مفيـك االستراتيجية إلى أف الفرد باعتباره ممثبل اجتماعيا ال بؿ نسبية
يجي كتبعا لتقديره لمحالة فيك يستخدـ مصادره المتعمقة باليكية بشكؿ استرات ،مف ىامش المناكرة

كطالما أف اليكية تشكؿ رىانا لصراعات التصنيؼ االجتماعي اليادفة إلى إعادة إنتاج أك إلى ،
 فاف اليكية تتككف مف خبلؿ استراتيجيات الممثميف االجتماعيػػيف. ، قمب عبلقات السيطرة

أم  يرل فريؽ ما بعد الحداثة أنو ال بد مف إتباع استراتيجيات جديدة لمحياة تمغي فكرة خمؽ   
ىكية دائمة منفردة كمركزية ، بدال مف ذلؾ يغير الناس ىكياتيـ حسب رغباتيـ كال يمتزمكف 

 أربع استراتيجيات حياة لما بعد الحداثة : بومانبتحقيؽ أم ىكية ذات صفة محددة ، كيحدد 
: ىك شخص ما يتجكؿ حكؿ المدينة يشاىد كيستمتع بمنظر المدينة،   strollerالمتجول  -1

، كالمتجكؿ ىك المستيمؾ المازح  ىدؼ محدد في ذىنو كلكنو يتجكؿ فقط لغرض التسمية ليس لو
الذم حؿ محؿ المنتج الصاـر )أك العامؿ( لمحداثة ، إف مراكز التسكؽ متكفرة ىناؾ بحيث 

، تستطيع مبلحظة نماذج مف عد ال  تستطيع أف تتجكؿ كأف تتسكؽ أك تتسكؽ كأنت تتجكؿ
 ترغب ثـ تؤسس اليكية التي تختار كتغيرىا في اليـك التالي إذا شئت. متناه لمسمع كتشترم ما

: في الزمف الماضي كاف المتشرد ينتقؿ مف مكاف إلى آخر رافضا  vagabond المتشرد -2  
االستقرار في مكقع محدد ، كالسمطات كانت تكره المتشرديف ألنيـ ال يمكف التنبؤ بسمككيـ ، 

ـ مما يجعؿ مف الصعب معرفة المكاف الذم يقصدكنو ، كىك ليس ليـ ىدؼ معيف في تجكالي
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أمر مختمؼ جدا عف الحركات المتكقعة في زيارة األماكف ألغراض السياحة الدينية ، كالمشرد 
 دائما ىك غريب أينما يتجو كليس لو مستقر في العالـ.

االستقرار في  كفي عالـ ما بعد الحداثة أصبح ىناؾ معنى لمتجكاؿ مف ىكية إلى أخرل دكف   
 أم منيا ، إف مجتمع ما بعد الحداثة جعؿ إمكانية االستقرار بالغة الصعكبة.

شرد ككنو ينتقؿ مف مكاف إلى مكاف كلكف حركتو تختمؼ ت: كالسائح ىنا يشبو الم السائح -3  
ككنيا ذات ىدؼ أك غرض معيف ، فالسائح يعرؼ إلى أيف ىك ذاىب كلكنو ليس كالحاج ككنو 

فقط لمحصكؿ عمى تجربة جديدة أك رؤية مكاف مختمؼ أك لمقياـ بعمؿ لـ يقـ بو في  لـ يسافر
،  السابؽ ، كفي مجتمعات ما بعد الحداثة الناس ال يجيدكا أنفسيـ مف أجؿ خمؽ ىكية معينة

فيـ كالسائح يبحثكف عف خبرة جديدة ، فاستراتيجية الحياة لما بعد الحداثة تتطمب محاكلة 
 يدة كالبحث دائما عف أشياء جديدة كنماذج.اختبار ىكيات جد

: كتتطمب التعامؿ مع الحياة كما لك أنيا لعبة ، كاأللعاب تمارس كي تربح كلكف  الالعب -4  
النتائج ليست ذات صفة مستمرة ، فأنت سكاء ربحت أك خسرت سكؼ تنسى آخر لعبة كتنتقؿ 

يستطيع الناس ممارسة المعبة التي  إلى لعبة أخرل ، كنفس الشيء في مجتمعات ما بعد الحداثة
ليا ىكية معينة لفترة زمنية ، كرغـ أف الفرد يحاكؿ لعب لعبة اليكية بشكؿ جيد، كلكف ذلؾ 
سكؼ لف يمنعو مف تغيير المعبة كي يمعب ضمف ىكية جديدة حالما يعتبر أف المعبة المعينة قد 

 1 انتيت.

لكف المجكء إلى مفيـك االستراتيجية ال ينبغي أف يقكد إلى الظف باف الممثميف االجتماعييف    
، البد  يتمتعكف بحرية كاممة في تحديد ىكيتيـ بما يتفؽ مع مصالحيـ المادية كالرمزية اآلنية

 الجماعاتلبلستراتيجيات مف أف تأخذ الحالة االجتماعية بالحسباف ككذلؾ القكة القائمة بيف 
 ة لمتجيير أم تستخدـػػػػػػة عبر مركنتيا قابمػػػػػػػػػفإذا كانت اليكي ، ر ذلؾػػػػػػػف كغيػػػػكمناكرات اآلخري

فبل يمكف لمجماعات كاألفراد أف يفعمكا ما يحمك ليـ فيما يتعمؽ  ، فيي أصبحت أداة ، ككسيمة
فرضيا اآلخركف عمى المرء كعمى الف اليكية ىي دائما ناتج تحديد شخصية معينة ي ، باليكية

، كما أف ىذا الكصؼ لميكية بأنيا استراتيجية لتحقيؽ  التحديد الذم يؤكده اإلنساف بنفسو
أىداؼ ، يتجاىؿ بنيتيا ، كتأثيرىا عمى تسطير األىداؼ التي يتخيؿ أنيا تسعى لتحقيقيا ، 
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تختمؼ في  فبنية اليكية تتشابو في كؿ المجتمعات مف حيث الشكؿ ، لكنيا حتما
 االستراتيجيات.

  :ـةـاليوي اءـبن في ةــالثقاف ةــأىمي8  2-5
إلى  اليكية ية ككثير مف الباحثيف يرجعكف نشأةترتبط فكرة الثقافة ارتباطا كثيقا بفكرة اليك    

 انخراطيا في ثقافات كثقافات فئكية معينة.
فية ذلؾ أف الفرد يكتسب ثقافتو مف كيشير الكاقع أف أكؿ ىكية يتبناىا الفرد ىي اليكية الثقا   

عمى أف ىذه الثقافة منيا ما ىك أصيؿ ،  جسدىايمحيطو المرئي كالسمعي كيحاكؿ أف يتمثميا ك 
 ىك كافد . كمنيا ما

بعض النظريات تقكؿ إف ف ، كمف ىنا تحيمنا التساؤالت المثارة حكؿ اليكية إلى مسألة الثقافة   
سية التي يبدأ بيا البناء ذلؾ الف االنتماء لممجمكعة العرقية ىي اليكية الثقافية ىي اليكية األسا

كبيذا التعريؼ تبدك اليكية الثقافية بمثابة ممكية ،  أكؿ االنتماءات االجتماعية كأكثرىا جكىرية
لييـ دكف الرجكع إلى ا  أساسية الزمة لمجماعة الف ىذه الجماعة تقـك بنقميا عبر أفرادىا ك 

  يسعو إال االنضكاء فييا. ككف اليكية سابقة عمى الفرد الذم ال، كت الجماعات األخرل
،  ، يؤثر في تشكيؿ ذىنية الفرد كالحقيقة أف اليكية الثقافية معطى غير مكتمؿ الصكرة   

، كينتج عف عممية التطابؽ مع خصائص المجتمع كمنظكماتو مف لغة كديف كثقافة كتراث 
اجتماعي(  –حيث أف اليكية الثقافية بناء )نفس ، افو كتتجمى في سمكؾ الفرد كاختياراتو كأىد

 تحدده شركط مكضكعية خاصة بكؿ مجتمع.
 ، ةػػػػػػالكطني الشخصية مبلمح في تتحكـ كما ألبنائو العامة اليكية تحدد ثقافة مجتمع فمكؿ   

 عامة الصفات ىذه بعض تككف قد ، المجتمع أبناء تميز التي الصفات أىـ تحدد آخر كبمعنى
 بعينيا لثقافة بالمنتميف فقط خاصة الصفات ىذه بعض كلكف كثيرة مجتمعات أبناء فييا يشترؾ
 كتعتمد ، ثقافاتيا أصالة درجة كيكضح الشعكب بيف يميز ألنو الميـ ىك الخاص الجانب كىذا
 الثقافة كنكع ، كالتربكية االجتماعية العمميات عمى الثقافي المكركث مف الفرد انتقاء درجة
 كالثقافة المغة حيث االجتماعي السياؽ خبلؿ مف شخصيتو يكتشؼ فالفرد ، المجتمع في ائدةالس

 .ىكيتو يبنى كحيث بذاتو لخبرتو المعنى يعطياف
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 تتداخؿ حيث ، كالفكرية كاالجتماعية الثقافية األنساؽ متعددة ، ككؿ المجتمعات كانت كلما   
 متجانسة ىكية مشكمة كتتآلؼ تتعايش كقد ، (ريةالفك البنى الديني، القكمي،) العاـ بناىا في

 كمغمقة إقصائية أحادية ىكية فتتشكؿ ، األكلكيات ترتيب حكؿ بينيا فيما تتناحر أك  كمتناسقة
 .المحيط مع التفاعؿ عمى قدرتيا كعدـ جمكد مف تعاني يجعميا الذم األمر ذاتيا، عمى

 ىي االجتماعية كاليكية ، المجتمع في ضكاع بككنو اإلنساف يكتسبو ما كؿ ىي الثقافة كمادامت
 مجاال تشكؿ العبلقة ىذه فاف ، االجتماعية الحياة في عضكا لككنو اإلنساف يكتسبو ما كؿ

 ىذا أف عمى كالتطكر، النمك عمى قادرة ىكية لبناء صحيح مسار تخطيط جؿأ مف لمتدخؿ
 مف لو يتاح بما ثقافتو يصنع الذم ىك الفرد أف ذلؾ الثقافة مستكل عمى يككف أف يجب التدخؿ
 كالمؤسسات كالتعميـ التربية مؤسسات عمى الكاجب مف صار ىنا كمف ، المياديف شتى في سبؿ

 الثقافة ك ، كثقافتنا ىكيتنا عف كالدفاع المفقكد التكازف الستعادة الكامؿ دكرىا تمعب أف الثقافية
 نجاح عممية في السائد الثقافي كالنظاـ الثقافة تؤثر كبذلؾ كبالمستقبؿ، باليكية متينة صمة ذات

 االجتماعية الممارسة في أيضا تؤثر إنيا بؿ ، كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية الخيارات
 .لؤلفراد السياسي كالسمكؾ

 كطبيعة كالتغير، التطكر لقكانيف كمدركة متكازنة قراءة " اليكية  " مفيكـ نقرأ أف ينبغي   
 . كالمكاف الزماف عمى المتعالية المطمقة كالقيـ كالتاريخ المعاصرة ظكاىرال بيف القائمة العبلئؽ

 كىذا. أخرل مجمكعات مع عبلقات تقيـ فيي ،أبدا منعزلة االجتماعية المجمكعات تتكاجد ال   
 اليكيات كتحكالت كاستعارات مبادالت أيضا تقيـ لكنيا، تمايزىا كعي إلى بالتأكيد يؤدم ما

 عػبالتجم ىػتبن حيث مستمر تطٌكر كفي ديناميكية اجتماعية سيركرات ىي التي الجماعية

:  القرب عف ناجمة اختبلفات ىناؾ البعد عف الناجمة االختبلفات جانب فإلى ، كالتناقض
 1 "الذات كتحقيؽ كالتمايز التناقض في رغبة"

. المرجعية كمجمكعة االنتماء مجمكعة بيف التمييز إنو، أيضا تقميدم كىك، آخر تمييز ىناؾ   
 التي فيي المرجعية مجمكعة أما،  فعمي بشكؿ الفرد إلييا ينتمي التي ىي االنتماء مجمكعة

 االنتماء مجمكعة تككف قد. كسمككياتو،  كآراءه،  مكاقفو كأنماط،  كضكابطو قيىمىو الفرد تعطي

                                                           
عداد، مارم شيرس كيف تتشكل ىوية الجماعاتدمكف مارؾ ليبيانسكس ،  1 تاف، مجمة تحكالت ، مجمة الكتركنية،  ، ترجمة كا 
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 قد) بيا يتماثؿ لكنو،  منيا الفرد يككف ال مجمكعة تككف كقد،  المرجعية مجمكعة نفسيا ىي
 .(سمككياتو كأنماط كضكابطو قيمو فيتبنى المستعًمر مع المستعمىر يتماثؿ

 فتساىـ ، محيطو مف يتشربيا التي الثقافة مع حياتو مراحؿ كؿ في باستمرار يتفاعؿ الفرد إف   
 الراىف الكقت في االجتماعي التغير كاف كلما باستمرار، كتعديميا كىكيتو شخصيتو بناء في

 اليكية صارت ، العكلمة بفعؿ األقطار كؿ إلى لمكصكؿ أكبر قابمية الكافدة لمثقافة ككانت حثيثا،
 .نشاطيا كمبلحقة دراستيا يصعب مما كتمكنا، زئبقية أكثر
ستة أسئمة رئيسية عف « الشخصية كالبناء االجتماعي»في كتابيما  جبرت وميمزلقد كضع    

ما ىك اتجاه  -3كيؼ يتغير  -2ما ىك الشيء الذم يتغير  -1التغير االجتماعي كما يمي: 
ما ىي العكامؿ  -6ا يحدث التغير كلماذا كاف ممكنا لماذ -5ما ىك معدؿ التغير  -4التغير 

 الرئيسية في التغير االجتماعي؟ 
أف التغير في العالـ الحديث ينتج عف التكتر بيف مجاالت ثبلثة لمكاقع  " بل دانيليرل    

: البناء التكنك  االجتماعي، يعمؿ كؿ منيا كفقا لمبادئ مختمفة كيتحرؾ باتجاه أىداؼ متباينة
 ، كقد اعتبرت نظريات القرف التاسع عشر التغير  ، كالثقافة م ، كالنسؽ السياسياقتصاد

حيث تتغير كافة جكانب المجتمع بصحبة بعضيا البعض،  االجتماعي عممية كمية متجانسة ،
كجزئي  ، أف التغير عادة ما يككف غير متكافئ ، بلكما يذىب نمكذج  غير أننا نعرؼ اآلف ،
، حيث يميث تطكر الثقافة كراء التطكر التكنكلكجي  ظاىرة اليكة الثقافية كعادة ما يتـ مبلحظة

 1 " أك السياسي أك االقتصادم.
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 ة 8ــد الحداثــا بعـة و مـة والحداثـ8 اليوي 2-6 

 الناحية مف أك اإلبستمكلكجية الناحية مف سكاء ضركريا أمرا المفاىيـ بتدقيؽ االىتماـ يعتبر   
 تصبح حيث آخر إلى داللي حقؿ مف مفاىيـ بنقؿ األمر تعمؽ إذا خاصة ، التربكية/الديداكتيكية

 طكيبل مكضكعا عنيا الحديث بات التي المفاىيـ بيف كمف مختمفة الالتد ليا األخيرة ىذه
 .الحداثة بعد كما الحداثة ، كمتشعبا

 عاـ بكجو يشير فيك ، بارزا مكانا المعاصر الفكر في« Modernity» الحداثة مفيـك يحتؿ   
 العقؿك  لئلنساف جديدة صكرة كيفرض ، جكىرىا إلى يشير كاف أف بعد األشياء سيركرة إلى

 لقد الغربية، لممجتمعات بالنسبة الكسطى، القركف في سائدا كاف ما مع جذريا تتناقض ، كاليكية
 تبل الذم العصر في كالفنكف اآلداب في حصمت التي التحكالت عمى البداية في الحداثة أطمقت
 ىذه تائجن أكؿ مف ككاف الحديث، بالعصر كسمي الفرنسية، الثكرة بعد كتحديدا األكربية النيضة
 .قكؿعكال القمكب مف كقيمو مفاىيمو كحذؼ كمو، الغرب في نيائيان  الحياة عف الديف إقصاء الثكرة
 أف مع ك" ، كاالجتماعية كالسياسية االقتصادية التغييرات مف مجمكعة شممت ذلؾ بعد   

 الحرب نياية منذ تمت التي التغيرات لكصؼ باضطراد يستخدـ أخذ الحداثة بعد ما مصطمح
 قائمػػػػػػة مازالت الحداثة أف يركف الذيف المفكريف بعض ىناؾ أف إال ، الثانية العالمية

 1 ."كمستمػػػػػػرة
 الفمسفات مختمؼ كتصارع ، الجديدة األفكار لتكاثر مباشرة كنتيجة تظير الحداثة أخذت لقد   

 فمسفة عميو يطمؽ أصبح ما  ظيرت أف إلى ، القائمة اعاألكض عمى التمرد كحركات كاآلراء
 ىكية تعد لـ ك ، المادم التحديث إلى جكانبيا لبعض العممية التطبيقات قادت التي التنكير
 عناصر مف تحدد األكربي اإلنساف ىكية تعد لـ ، جغرافية أك لغكية أك دينية ىكية الغرب

  باإلنتاج مرتبطة معرفية ىكية أصبحت فيكيتو ، ياألكرب الكطف ك البلتينية المغة ك المسيحية
 مقدمتيا كفي لميكية التقميدية العناصر كأضحت ، التكنكلكجي ك التقني ك المادم ك الفكرم
 الدينية الممارسات في السمككية االنحرافات كظيرت مصيريةك  خطيرة تحديات أماـ الديف

 .الفكرية ك المغكيةك 
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 كاألفكار التقاليد  احتراـ عمى يعتمد معرفي نمط مف تحكؿ  ةعممي تعني  الحداثة إجماال   
 حياتو في اإلنساف تعترض التي كالمشكبلت لمقضايا ، كاألسطكرية الغيبية كالتفسيرات ، القديمة
 العممية المعرفة بنتائج كيستعيف ، كاسعا تكظيفا العقبلنية يكظؼ معرفي نمط إلى ، اليكمية

 .القضايا مع عامؿالت في الثقافية كتكظيفاتيا
 مجتمعاتيـ عمى يجب وبأن ، الثالث العالـ مجتمعات نخبة يعتبركف  فمم كبيرة نسبة  ترل   
 عكامؿ لكف ، الحديث المجتمع بمظاىر لتأخذ ، ةالقديم التقميدية مظاىرال مف تتخمص أف

  الغرب مف المستكردة التقانة تحمؿ حيث ، خارجية عكامؿ ىي النامية البمداف في التغٌير
 البعض يصفيا  التي ميديةالتق الثقافة تبدأ  كعندئذ ، مرة أكؿ فييا طكرت التي الثقافة خصائص
 النمكذج مف تتقٌرب لكي تغيرىا إلى تؤدم النطاؽ كاسعة تبايف عمميات تشيد كالسككف بالجمكد
 .الغربي

 فخمقت اعةبالجم كعبلقتو الفرد أىداؼ انفصاؿ إلى أدت الحداثة أف البعض يرل كما   
 كاحدة اجتماعية ذات ىناؾ يعد كلـ لممجتمع، الثقافية كالجذكر القكمية المفاىيـ بيف انفصاال
 كتحكؿ. الطبقية المفاىيـ تضارب تحت إنتاجيا كأيعيد الذكات تعددت بؿ الجغرافية الحدكد داخؿ

 لدل عاـ ساسإح كنتج كالتطكير، لئلنتاج ال كاالستيبلؾ، لمتممؾ ساحات إلى الكاحد المجتمع
 أنفسيـ يعتبركف أنيـ أم ، الخاصة بحداثتيـ ال ، الحديث العالـ بنظاـ محككميف بككنيـ األفراد
 مبلمح لكؿ مستيمكيف جعميـ مما ،بيا متأثريف أنيـ إال ، الحداثة في مكضكع ذكم ليسكا

 .الحداثة
  :  الحداثة مع التعامؿ يخص فيما تيارات ثبلثة مبلحظة يمكف الجزائرم المجتمع كفي   

 دػالتقمي إطار في شػالعي عمى قادر وػان دػكيعتق ، راثػبالت ثػيتشب:  األول التيار -1
 كثقافتيا الغربية الحضارة أمكاج كجو في األبكاب بغمؽ كذلؾ ، السمؼ مف المكركث الضيؽ
 . ةػػػالمندفع
 تحكؿ عقبة ألنو لماضيا مع القطيعة كجكب يرل المتغرب التيار كىك:  الثاني التيار -2     
 ، كمستمزماتيا كمتطمباتيا أبعادىا بجميع الغربية الحضارة قبكؿ ك ، الحضارم االندماج دكف
 .التحرر ك التقدـ ك السعادة تحقيؽ في تختصرىا التي الحداثة ثقافة ذلؾ في بما

 ثؿيم ما كطرح الحداثة مف ايجابي ىك ما بكؿ األخذ يجب بأنو يرل:  الثالث التيار -3
 .المجتمع لقيـ كتيديما مسخا
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 ماديا تحديثا فقط ليست إلييا اإلشارة سبؽ كما الحداثة فأل ؟ مجتمعنا في الحداثة نعيش ىؿ   
 إلى الحداثة إخضاع يمكف ، كمنيجيا ، لممكاطف اليكمية كالممارسات الفكر في تحديث بؿ

 كاالستطاعة كالثقافة كالمعرفة اإلنتاج بنيات في المتمثمة مقكماتيا مبلحظة خبلؿ مف ، القياس
  القياس يأخذ ، الحداثة إلى تشير كمعنكية مادية بنيكية كتحكالت تراكمية عمميات بكصفيا التقنية
 يتصؿ  ، كمتنكعة متعددة مؤشرات القياس مجاؿ في تدخؿ  إذ ، ككمي كيفي:  رئيسييف شكميف
 إلى المجتمع مستكل عمى التحديث ريشيك  .... كالعمـ كالفف كباألدب كبالفمسفة بالفكر بعضيا
 يتصؿ كما ، المنزؿ أك المسكف كمككنات ، كخبلفو مكتب مف العمؿ مكاف مككنات مختمؼ

 المفيكـ يشير كما.  األماكف ىذه داخؿ في األفراد حركة تنظـ كعادات كبرامج قكاعد مف بيذا
 عمى التحديث مؤشرات تمحكرت بينما ، بالفكر تتصؿ التي كالمعارؼ كالعمـك الثقافة مككنات إلى

 العصرية الحياة متطمبات مع التكيؼ عمى بالمقدرة تتصؿ خصائص حكؿ ، الشخصية مستكل
 ككيفية ككسائؿ طرؽ مف بيذا يرتبط كما  ، كالتجديد التغيير في سرعة مف بيا يتعمؽ كما

 . اتكاتجاى كمكاقؼ آراء مف ىذا كؿ عف ينتج كما ، الجديدة القيـ أنساؽ مع التعامؿ
 .الكاقع عف كاممة صكرة تعطي ال جزئية المجاؿ حكؿ الجزائر في كالدراسات   
 مف المتجسد تحديد كمحاكلة الكاقع إلى الرجكع عمينا الحداثة حكؿ اآلراء كانت كميما   

 التجربة حكؿ عنصر عياشي لمباحث دراسة نجد اإلطار ىذا كفي المعاش كاقعنا في المفيـك
 مئات اقتبلع إلى أدت المتتالية الريفي النزكح عمميات أف إلى تشير زائرالج في الديمقراطية

 العمؿ عف بحثا الصناعية كالمناطؽ الكبرل المدف في ليكتظكا كالمداشر القرل سكاف مف اآلالؼ

 الريؼ بيف القكل مكازيف العممية ىذه غيرت كقد، (     :أشنيك ابف(أفضؿ حياة ظركؼ كعف

      في ليصبحكا ،    % يتجاكزكف ال     سنة في المدف افسك كاف حيث ، كالمدينة

 ذكم سكاف قبؿ مف الجزائرية المدف  "احتبلؿ" جرل نسبيا قصيرة فترة في ىكذا ،    % يمثمكف

 العمراني، فضائيا في النازحيف ىؤالء استيعاب المدف عتستط كلـ ،ريفية كقيـ معايير ;تقاليد،

 الحياة شركط مف األدنى الحد كتفتقد القصدير مف مبنية بأكمميا مدف بؿ ، أحياء فظيرت

 األعداد إدماج باإلمكاف يكف لـ كما ،( الخ...المياه صرؼ قنكات كيرباء، ، مياه) الحضرية

 النازحكف فرض إذ ، تماما العكس حدث بؿ ، لممدينة القيمية المنظكمة في النازحيف مف المتزايدة

 الجزائرية المدف ترييؼ األمر نياية في يعني مما المديني تمعالمج عمى الريفية كقيميـ معاييرىـ



  ـةنههىي اننظرية انمعانجة:  انثاني انفصم

 

 

38 

 بنيتيا في أك ، المرفكلكجية طبيعتيا في سكاء ، كبيرة كمداشر قرل عف عبارة أمست التي

 الدـ، أسس عمى قائمة تضامنية جماعات تشكيؿ النازحكف يعيد حيث ، االجتماعية كممارساتيا

 بالمحيط عبلقاتيـ كفي ، بينيـ فيما الناس عبلقات في لؾذ يبدك كما  ...كالجيكية ، كالقرابة

 العمكمي الفضاء بيف التمييز عدـ المدني، الحس غياب أك تدىكر مثؿ) الطبيعي

 بإعادة أيضا تميزت فترة في النزكح عمميات حدثت لقد  ،         : بكخبزة) (الخ...كالخاص

 في عميؽ تغير سيركرة إطبلؽ إلى أدت طمكحة تنمكية سياسة خبلؿ مف الكطني االقتصاد بناء

 .االجتماعي البناء
 خبلؿ مف االجتماعي البناء في الحادث التغير عمى التعرؼ كما يشير الباحث أننا نستطيع   

 معينة اجتماعية كشرائح فئات حجـ في االنكماش أك التكسع عف تعبر المؤشرات التي إلى النظر

 بنسبة العاممة القكل زادت حيث األجير العمؿ في اليائؿ ذلؾ التكسع مف،  عػالمجتم في

 مختمؼ إلى نظرنا إذا أما(      عنصر: (.)(     -     الفترة خبلؿ       %

  الفترة نفس خبلؿ       % بنسبة ارتفع العماؿ عدد فنجد أف الشريحة ليذه المككنة الفئات

 كاإلطارات ،    % حكاليب       -      بلؿػخ اػالعمي اراتػاإلط ةػنسب زادت اػبينم

  %13 ةػػػػػػػػػػػػػػبنسب ةػػػػػػػػػػالفبلح اعػػػػػػقط ارجػػػػػػخ ؿػػػػػالعم ابػػػػػػػكأصح ،      % ةػػػػػػبنسب ةػػػػػػػالمتكسط
 بنسبة المستمر الريفي النزكح بفعؿ الفبلحية العاممة اليد تقمصت ذلؾ مقابؿ في (1992بكخبزة: )

  1(.     لئلحصاء  - الكطني الديكاف((7891-     ) ةالفتر  خبلؿ      %
 ظاىرة إلى االجتماعي تشير البناء في التغيرات ىذه أف كنكتشؼ مف خبلؿ الدراسة   

، كىذا النكع مف كالعمكدم األفقي شكميو في الحراؾ االجتماعي ةظاىر  ىي ، ميمة سكسيكلكجية
الحراؾ يسمى بالحراؾ المطمؽ الذم يشير إلى انتقاؿ جماعة مف األفراد مف طبقة إلى أخرل أك 
مف شريحة إلى أخرل ، نتيجة التغير الكاسع النطاؽ الذم يحدث في تغير البناء الميني 

رات التي جمعيا الباحث يمكف استنتاج أف ىذا الحراؾ كالصناعي لممجتمع ، كعف طريؽ المؤش
ىك نتيجة عدـ العدالة كاالستبعاد الجماعي ، الذم يدفع بالمكاطنيف إلى النزكح مف أريافيـ الى 

 المدف قصد الحصكؿ عمى فرص حياة أفضؿ ، دكف أف تككف ليـ المؤىبلت التي تمكنيـ مف

                                                           
 .6، ص1996الجزائػر:  –، المعبة كالرىانات ، جامعػة عنابػة  التجربة الديمقراطية في الجزائرالعياشي عنصر،  1
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إال أنيا تجد نفسيا قد أعطت اآللة لمف ال يجيد  آماليـ ، كرغـ سعي الدكلة لتحقيؽ مطالبيـ ،
استخداميا ، كتضطر لمعالجة مشكؿ مف نكع آخر، كىك شكؿ التنميط الذم يجب القياـ بو، 
كىذه الظاىرة التي سبؽ كأف أشرنا إلييا، تنتج عف عدـ مكاكبة التغير الثقافي ألكجو التغير 

 السياسي كاالقتصادم...

 لحداثة في الجزائر نستعرض بعض التقارير في شتى المجاالت :ككمؤشرات عف مقكمات ا   

 8 يـــــال الثقافـــــالمج* 
األساتذة  يسمط التقرير العربي األكؿ لمتنمية الثقافية الذم أشرؼ عمى إعداده نخبة مف   

 في المجتمع ، الضكء عمى كاقع التنمية الثقافية محمد فاضميكالباحثيف مف بينيـ الجزائرم 

 كاألدبي، كحركة النشر كاإلبداع الفني اإلنتاج الثقافي في مجاالت اإلعبلـ ، ربي، كأدكاتالع
عداد خريطة معرفية  إضافة إلى قطاعات التعميـ كالبحث العممي كتكنكلكجيا المعمكمات كا 

 .لممؤسسات الثقافية العربية في مختمؼ قطاعاتيا
قطرا تحديدا بما فييا الجزائر،  22العربي كفي  ىذا التقرير الذم رصد الحركة الثقافية في العالـ

ىي سنة  2007، عمما أف سنة  حركة التنمية الشاممة كالمكانة التي احتمتيا الثقافة ضمف
 الجزائر عاصمة لمثقافة العربية.

مخيفة عف كاقع الثقافة في  ، أرقاما 1أعطى التقرير الصادر عف مؤسسة الفكر العربي   
أف المسرح الجزائرم عرؼ  الجزائر خصكصا ما تعمؽ بحركة النشر كالسينما، في حيف سجؿ

 .بعض االنتعاش مقارنة بالسنكات السابقة
رة ثقافية سكداء عف الجزائر حيث ذكر أف نسبة األمية في الجزائر ىي بيف التقرير صك    

 مميكف نسمة كفؽ آخر 35، كىك رقـ خطير إف أخذنا عدد سكاف الجزائر الذم بمغ  % 30.15

التقرير  ، كما أكرد  % 53,26اإلحصائيات ، في حيف احتمت الصكماؿ المرتبة األكلى بنسبة 
دكر  نسخة مف كؿ كتاب كىناؾ 3000ك1000سط ما بيف أف الكطف العربي يطبع في المتك 

أنتجتو الجزائر مف الكتب عاـ  كما أف مجمكع ما،نسخة في الطبعة األكلى  500نشر تطبع 
ذا عرضنا ىذا الرقـ عنكاف جديدا مكدعا رسميا في المكتبة 795بمغ  2007  الكطنية الجزائرية كا 

                                                           
، الممؼ الثالث" حركة التأليؼ كالنشر" ،مؤسسة الفكر العربي،  ةالتقرير العربي األول لمتنمية الثقافيعمي عقمة عثماف ،  1

 .374، ص 2007بيركت ، لبناف: 
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ركع ألؼ كتاب ككتاب''، عمى عدد السكاف كجدنا مش '' الذم يظؿ بعيدا عف أرقاـ كزارة الثقافة
عنكانا جديدا أك استفادكا مف عنكاف جديد منتج كفؽ  فردا مف السكاف أنتجكا 40251أف كؿ 

ىك في األدب  2007حركة النشر في الجزائر خبلؿ عاـ التقرير الذم سجؿ أف أكثر إنتاج
بالمائة كتميو أرقاـ  60.1ي تمؾ السنة المئكية إلى المنشكرات ف عنكانا كنسبتو 478كالببلغة بػ 

 بالمائة كتميو العمـك 16.6أم ما نسبتو  عنكانا جديدا 132بػ   كالجغرافيا المنشكرات في التاريخ
 ثـ التكنكلكجيا كالعمـك الطبيعية كالرياضياتبالمائة  9,4عنكانا كيمثؿ نسبة 75بػ  االجتماعية

 1.9كنسبة  عنكانا15بالمائة ثـ الفنكف بػ  2كبنسبة  اعنكان16بالمائة ثـ األدياف بػ  7.0بنسبة 
كربما كاف ذلؾ ،  بالمائة ، كيبلحظ بحسب التقرير، تقدـ منشكرات األدب كالببلغة كالتاريخ
كما الحظ 1    حسب ذات المصدر، بمناسبة تظاىرة الجزائر عاصمة لمثقافة العربية لعاـ

اف ػػػػػػػث كػػػػػػحي ا،ػػػػػػمشجع ة ليسػػػػػػػة كالتطبيقيػػػػػكـ النظريػػػػػعما كالػػػػػب التكنكلكجيػػػالتقرير أف رقـ كت
 .بالمائة 0.1بنسبة 

 8 ةـــة البشريــــل التنميـــمج* 
عشركف مف النسخة ال ، 2010نكفمبر  جاء إعبلف برنامج األمـ المتحدة لمتنمية الخميس   

مف حيث التطكر الميحرز في الصحة  ابمد    الذم تناكؿ بالتحميؿ تقرير التنمية البشرية 
مف حيث التنمية البشرية  84صنؼ الجزائر في المرتبة  ، كالتعميـ كمستكيات المعيشة األساسية

كىي بيذا الترتيب تعد ضمف الدكؿ التي  ، كمعدؿ الدخؿ الفردم في مياديف الصحة كالتعميـ
 تشيد نمكا مرتفعا.

قالت "ىذا التقدـ ال ييعزل إلى مداخيؿ النفط كالغاز كما قد يفيـ  جيني كولغمانمؤلفة التقرير    
اإلنجازات الكبيرة التي حققتيا البمداف العربية تعكد بشكؿ كبير إلى التحسف  البعض". كأضافت "

  1الياـ عمى المدل الطكيؿ في الصحة كالتعميـ".
، في مؤشر قياس مدل تحقيؽ الدكلة إلنجازات في مجاالت الصحة  دكلة 768كمف بيف    

 . 98جاءت الجزائر في المركز   ا كاالتصاالتكالحصكؿ عمى معمكمات التكنكلكجي
 
 

                                                           
 .2016، 202، ص ص  2010 ، برنامج االمـ المتحدة االنمائي ، 2010تقرير التنمية البشرية  1

http://www.un.org/ar 21.95 الساعة عمى 22/12/2192 يـك . 

http://www.un.org/ar%20يوم%2022/02/2012%20على%20الساعة%2020.15
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8 اديــــاالقتص الــــالمج*   

 الكجيات مف ، تظؿ أنيا الجزائر في كاألعماؿ االستثمار مناخ حكؿ المؤشرات بعض تشير    
 عدـ عف فضبل ، لئلدارة كالبيركقراطي المركزم كالطابع المعقدة إجراءاتيا إلى بالنظر ، الصعبة
 ةػكالمطالب كالتدابير اإلجراءات كتعدد كثرة في تساىـ التي كالمؤسسات الييئات بعض فعالية
 الجزائر في االستثمارية يعبالمشار  اـػالقي يشٌبو دػح إلى ، ركعػمش بأم اـػلمقي الكثائؽ مف بالعديد
 .المقاتؿ بمسار

 كافية غير قىتب لكنيا المجاالت شتى في التنمية كاقع مف جزء تقدـ مؤشراتال ىذه كؿ إف    
 ذلؾ كيعكد ، المجتمع حقيقة تعكس ال آخر بتعبير أك المجتمع في الحقيقية األكضاع لتشريح

 عمى ككمثاؿ ، النكعية تقيس كال الكمية تقيس إحصاءات مجرد أنيا، أىميا أسباب عدة الى
 يعكس ال المنجزة الدراسات عدد ككذا منيا المتخرجيف كعدد كالمعاىد الجامعات عدد فاف ذلؾ

 كالبحكث الدراسات دكر يأتي كىنا، الكـ ناحية مف إال الجزائرية الجامعة مستكل بالضركرة
عطائيا كتمييزىا األرقاـ ىذه لتحميؿ  الجامعات عدد العمماء يضع فحيف .الصحيح المدلكؿ كا 
 مفيكميـ حسب الجامعة فكرة مف ينطمقكف فإنيـ ، معيف لمجتمع العممي المستكل عمى كمؤشر
 شتى في ذلؾ عمى القياس كيمكف كبير، بشكؿ المفيـك ذلؾ يخالؼ قد الكاقع في يكجد ما ،لكف

 داللة ذات تككف حتى المؤشرات اختيار في كاقعنا مف ننطمؽ أف عمينا كجب لذلؾ. المؤشرات
يجاد ، كتحميمو المجتمع كاقع دراسة في االجتماع عمماء لدكر كالتيميش ، لمجتمعنا عممية  كا 
 المجتمع خارج مف كالمستكردة الجاىزة الحمكؿ عف كالبحث ، منيا يعاني التي شاكؿلمم الحمكؿ

 .المشاكؿ ىذه معالجة في نفعا يجدم لف
 ـة 8 ـد الحداثــا بعـ8 م 2-6-1

يرل بعض الباحثيف أف مشركع الحداثة قد كصؿ إلى نيايتو ك ما عمينا إال االنتقاؿ إلى    
 .ما بعد الحداثة مرحمة جديدة كفكر جديد كىى مرحمة

، تحت مسمى "عمـ  ، تنامى ظيكر مبحث سكسيكلكجي في بريطانيا خبلؿ الثمانينات   
،  ىارفي سكوت الش وديفيدلدل   Postmodern Sociology،  "اجتماع ما بعد الحداثة 

D.Harvey  انتوني جيدنز ك،A  .Giddens  مايك فيذر ستون ك،M.Featherston   
 كغيرىـ ممف حاكلكا التخمي عف مفاىيـ كنظريات عمـ اجتماعC. Cambell وكوالن كامبل
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،  ، كاإلفادة مف ثكرة المعمكماتية ، كتكريس الككنيماركس، كقامكا بتأكيؿ أعماؿ  الحداثة
ك ما ػ، كى ، كبنياية األيديكلكجيات الكبرل كبشركا بمجتمع خاؿ مف الطبقات كالثقافات المييمنة

إلى اعتبار ىذا المبحث بداية النياية لعمـ االجتماع الفسيفسائي  .Smelser N ل سممسرـنيدعا 
  1 المعبر عف خصكصية الدكلة الكطنية .

يان يمكف النظر إليو مف خبلؿ التركيز عمى أف ما بعد الحداثة نمطان فكر  سكوت الشيرل ك    
 ثبلث قضايا مترابطة كمتكاممة كىى : 

: حيث أكد إنو إذا كانت الحداثة تنظر إلى التمايز الثقافي أك االختبلؼ بيف  التغير الثقافي• 
 الثقافات فإف ما بعد الحداثة تتناكؿ بالتحميؿ عممية تعميؽ لتمؾ االختبلفات. 

حيث يرل أف مف خصائص ما بعد الحداثة خمؽ نظاـ جديد مف الرمكز :  النمط الثقافي• 
 اتصاليا بالجانب الحسي. الثقافية المتصمة بالجانب الفكرم أكثر مف 

 لمطبقات كمفاجئا كاضحا انحطاطا تؤسس الحداثة بعد ما أف يرل حيث : االجتماعي التدرج• 
 2 .كلحكاجزىا ليا رككس
 كبناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ باف تيار ما بعد الحداثة يستند إلى مجمكعة مف المبادئ   

 عمى النحك التالي :  يمؽ منيا في معالجتو لمختمؼ القضايا كىػالتي ينط
نكار الحقيقة  العدمية : كتعنى -1 انعداـ قيمة القيـ في ظؿ الحداثة كمنجزاتيا كنقد الذات كا 

 كالمكضكعية كالتاريخ ، كيمثؿ ىذا المبدأ المنطؽ الداخمي لتيار ما بعد الحداثة. 
 التعامؿ مع مختمؼ القضايا مف خبلؿ المغة ، حيث تتركز تحميبلت ما بعد الحداثة عمى  -2

نصكص أك تفكيكيا قد أصبح يحظى بالمكانة األكلى في الجيد أف تحميؿ ال يالخطاب كىذا يعن
لمتحميؿ قد  ذ الخطاب ككحدةكمف ثـ يمكف القكؿ بأف اتخا 3 النظرم لمفكرم ما بعد الحداثة.

يظير معو انصراؼ مفكرم ما بعد الحداثة عف تحميؿ الكاقع أك المضاميف المممكسة لمحقائؽ ، 
 صكرة حقيقية عف الكاقع. يألف الخطاب قد ال يعط اكذلؾ نظر 

                                                           
 
1
 Lash, S. ; The Sociology of Post  Modernism, Routledge and  Kegan Paul , London - 

New York: 1999 , p14 .
 

 
2
 Scott. Lash ; sociology of postmodernism , London  and  NewYorkm:Routledge,1990;. p1  

، مجمة كدار اآلداب، بيركت،  الحضارة بين الحوار والصراع في عصر ما بعد الحداثة،  نقد ما بعد الحداثةيكسؼ سبلمة ،  3
 .18، ص 2000،  3/4لبناف : العدد 
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سعت حركة ما بعد الحداثة إلى تحطيـ األنساؽ الفكرية الكبرل المغمقة كالتي عادة ما تأخذ  -3
كما أنيا انطمقت مف   ،اإليديكلكجيات ، عمى أساس زعميا تقديـ تفسير كمي لمظكاىرشكؿ 

  1حتمية كىمية ال أساس ليا.
كؿ اإلنابة بمعنى أف ترفض حركة ما بعد الحداثة كؿ عمميات التمثيؿ سكاء أخذت ش -4

في لكحتو ما يراه في  يشخصا يمثؿ اآلخريف أك التشابو كذلؾ حيف يزعـ المصكر أنو يحاك
 2 الكاقع.

كرفاقو إف تكثيؼ بعض العمميات ضمف أعماؿ الحداثة قاد إلى ما بعد "  كروك "يقكؿ    
       يا بالتميز الكاسع كالعقبلنية كالتشيؤ الكاسعيف. الحداثة. فالتميز كالعقبلنية كالتشيؤ جرل استبدال

كعمى الرغـ مف أف كؿ كاحدة مف ىذه العمميات تنشأ مف الحداثة كتكثؼ مف عمميات    
الحداثة إال أنيا أثرت في تحكيؿ بعض ميكؿ الحداثة . كىذا قاد الى نكع جديد مف الثقافة أطمؽ 

  3( ما بعد الثقافة.كروكعميو )
كيعني أف كؿ مجاالت الحياة االجتماعية تصبح ذات صفة سمعية خاضعة 8  الواسع التشيؤ

 لمبيع كالشراء. إلى درجة أف صار لكؿ فرد في العائمة أسمكبو الخاص في الحياة.
 عمى الثقافي االستيبلؾ نشر في الرشيدة تكنكلكجياال استعماؿ تتطمب كىي 8 المفرطة العقالنية

 في بو يرغبكف ما كاستيبلؾ الخاص حياتيـ أسمكب اختيار األفراد عمى يسيؿ مما. كاسع نطاؽ
 .بالحقيقة ارتباطاتيا كالصكر المعاني فقدت ىنا كمف ، يرغبكنو الذم كالمكاف الزماف
 األجزاء بيف كالدمج كالشعبية العميا قافةلمث المستمر التفكؾ عف ينتج كىك 8 المفرط التمييز

 شكؿ كلكؿ ، فركؽ أك حدكد بينيا ليس الثقافية األشكاؿ مف متناىي ال كـ عمى لمحصكؿ
 .  مناصريو

إذف الفكرة األساسية كراء المفيـك تقكـ عمى االعتقاد بأف أساليب العالـ الغربي في الرؤية    
لتقدـ اليائؿ في كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كتطكر نظـ كالمعرفة كالتعبير تغٌيرت جذريا نتيجة ا

 مما ترتب عميو حدكث تغيرات في اقتصاديات العالـ الغربي التي، المعمكمات في العالـ ككؿ 

                                                           
 .120ـ ، ص 2007، 2، دار تكبقاؿ، الدار البيضاء ،المغرب : ط الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبيبل ،  1

 .123، صنفس المرجع 2

 .88، مرجع سبؽ ذكره ، ص سوسيولوجيا الثقافة واليويةكىكلبكرف ،  ىارلمبس 3
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،  ، كازدياد الميؿ إلى االنصراؼ عف ىذا النمط مف الحياة االقتصادية تعتمد عمى التصنيع
 ، يحدث في العالـ ع الجزائرم ليس بمنأل عماكالمجتم ، كظيكر مجتمع كثقافة مف نكع جديد

بداية مف الفئات التي تممؾ ، كمف المؤكد أف ىذه التغيرات تغمغمت شيئا فشيئا إلى مجتمعنا 
كالتي نصطمح عمى تسميتيا أحيانا بالنخبة رغـ تعدد ، المقكمات التي نمت فييا ىذه التغيرات 

ذا  ، طريقيا فيما بعد إلى بقية فئات المجتمع كستجد ىذه األفكار، تكجياتيا كأيديكلكجياتيا  كا 
ينبغي أف نبنييا بمقكماتنا الخاصة  ، أردنا أف تككف ىذه التغيرات أك ىذه المرحمة في صالحنا

كانطبلقا  ، كعمى أسس صحيحة حتى ال نبقى مستيمكيف لكصفات ال تتبلءـ مع كاقعنا كىكيتنا
عمى باطؿ فيك باطؿ كالتي ليا تطبيقاتيا في شتى  مف القاعدة القانكنية التي تقكؿ بأف ما بني

كأم تياكف في تأدية  المجاالت نؤكد عمى أف تأدية الكاجب ىي أساس التمتع بالحقكؽ ،
الي أنكاع مف المشاكؿ االجتماعية الكاجبات سينتج عنو حتما ضياعا لكثير مف الحقكؽ كبالت

 تيا.التي تستنزؼ الكقت كالطاقات لمعالج ... كاالقتصادية
 عمييا ترتكز التي األسس كرفض بؿ ، نقد عمى تقـك فكرية حركة تمثؿ  الحداثة بعد ما فإ   

 مفيكـ ألف ، الحضارة ىذه عمييا تقكـ التي المسممات ترفض كما ، الحديثة الغربية الحضارة
 .المجمكع في الفرد ذكباف عمى يعتمد اليكية

 8 ـةـالجزائري ةـاليوي8  2-7
 كالمميزات الخصائص مف مجمكعة أمة أك جماعة لكؿ أف السكسيكلكجية اتالدراس تؤكد   

 قـك فيو ينصير كياف عف تعٌبر التي المتماثمة كالتاريخية كالمعيشية كالنفسية االجتماعية
 الخصائص، ىذه كمف تجمعيـ التي كالميزات الخصائص ىذه بتأثير كمتشابيكف منسجمكف

نما ، نكرة فرد مجرد ليس بأنو كيدرؾ ، ماءكاالنت باليكية إحساسو الفرد يستمد  عدد مع يشترؾ كا 
 مركبة ثقافة إلى كينتمي ، كاألىداؼ كالمككنات المعطيات مف عدد في الجماعة أفراد مف كبير
 الحضارم العمؽ مع الراىف تفاعؿ أف فيو الشؾ كمما كالصكر، كالرمكز المعايير مف جممة مف

 يسمح بما كتجددىا األمة تطكر إلى سيؤدم بناء التفاعؿ ذاى كاف فاف ، منو مفر ال كالتاريخي
ال ، الحضارية الحركة في كاالندماج العصر مكاكبة مف ليا  أفكار، صراع إلى يتحكؿ سكؼ كا 

يديكلكجيات  التي الكجية نحك األمة مسار لتحريؾ مظمـ كضع كؿ تستغؿ ، فرعية كثقافات ، كا 



  ـةنههىي اننظرية انمعانجة:  انثاني انفصم

 

 

45 

 قادرة تكف لـ إف االستمرار يمكنيا كال ، كتطكيره يموكتشك صياغتو يعاد جسد فاليكية، تتبناىا
 .كالتاريخية ، كالثقافية ، السياسية ك ، االجتماعية المعطيات مع كالتفاعؿ التطٌكر عمى
 يميز الذم كىك ، كذكرياتيا مفاخرىا كديكاف األمة لماضي الثابت السجؿ ىك التاريخ إف   

 كيفخركف يعتزكف كاحد ماض في يشترككف يفالذ فكؿ ، بعض عف بعضيا البشرية الجماعات
 عمى المحافظة عناصر مف ميـ عنصر المشترؾ فالتاريخ ، كاحدة أمة أبناء يككنكف بمآثره
 الكسائؿ أحد ىك عميو االلتفاؼ أك تشكييو أك األمة تاريخ طمس يككف ذلؾ كعمى  ، اليكية

 محاكلة في تداكلت التي براطكرياتاإلم إليو سعت ما كىذا ، تيميشيا أك ىكيتيا إلخفاء الناجحة
 الحضارية بقكتيا  التغيير كفرضت ، القدـ منذ إفريقيا شماؿ مف البقعة ىذه عمى االستيبلء

 في الباحثيف ميمة مف صعب ،كبير حد إلى مسعاىا في نجحت كقد ، كالعسكرية كاالقتصادية
 مشكشة صكرة تككيف لؾذ عف كنتج ، األرض ىذه ألىؿ المعالـ كاضحة صكرة تككيف ،تاريخنا

 متميز ، الجزائرم الشعب كاقع في لممتأمؿ باديا شرخا أحدثت ، كأصكلنا ماضينا عف
 أدل لقد ، القبائؿ منطقة في كبخاصة المتجذرة كالصراعات ، أحيانا اليامشية بالصراعات

 تمعيةالمج البنى إغفاؿ إلى لمجزائر السياسية الثقافة في االجتماعي بالبعد االىتماـ غياب
 لدل سكاء ، الجزائرم الكاقع تشخيص مف كاستبعادىا ، السكسيكلكجي القاع في التحتية

. الكطني العمؿ في كارثية نتائج في تسبب الذم األمر ، السمطات أك ، األحزاب أك ،المفكريف
 لكنيا جاىزة معطيات مف تنطمؽ التي االقصائية كالسياسات  الشعارات عمى إال نعتمد كلـ

 ،االستقبلؿ مف قرف النصؼ قرابة نعيش أننا كرغـ .مجتمعنا كاقع عف البعد كؿ كبعيدة ةمستكرد
 تحديد في الرائد الدكر ليا يككف أف المفترض مف التي النخبة تخريج تستطع لـ جامعاتنا أف إال

 تحديد في أخطاء نتيجة الفرص مف العديد كضاعت ، المجاالت شتى في الدكلة مسار
 ال ذلؾ في األمؿ لكف.   أخطاءه يكرر أف عميو فمحكـك تاريخو مف يستفيد ال كمف ، األكلكيات

 البحث مجاالت مختمؼ تشيده الذم المذىؿ بالتطكر المتميز العصر ىذا في خاصة قائما يزاؿ
 . كالكسائؿ المنيج حيث مف
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 8 ةـالجزائري ةــاليوي واجيـت التي اتـالتحدي8  2-7-1

، بمعنى زمانو  لجزائرية تبرز إشكالية تحديد مكاف )اليكية(عند الحديث عف اليكية ا   
، كما في حالة تاريخ ممتد آلالؼ السنيف كتاريخ الجزائر، مر فييا  التاريخي الذم يتيح تكصيفو

، مما يضع عمى المحؾ المنيج المتبع لتحديد الفترة مكضع  بمراحؿ متباينة إلى حد التضاد
كماف ثـ الكنداؿ فالبيزنطييف فالعرب كالترؾ كالفرنسييف كميـ اليكية، فمف الفينيقييف إلى الر 

يجابا.  عمركا بالجزائر، كترككا بصماتيـ في الفكر كالثقافة الجزائرية سمبا كا 
كديف ، نجد أف اليكية الجزائرية كاجيت تحديات تيدد مقكماتيا مف لغة ، إذا ما عدنا لمتاريخ    

كل ػػػػػػػػػنظرا ألنيا كانت محؿ أطماع الق ،ة المراحؿ التي مرت بيا ػػػػػػػػػػػعبر كاف ، خػػػػػػػػػػػػكتاري
ف سمحت بظيكر بعض ، التي بسطت نفكذىا عمى ىذه المنطقة منذ القدـ  ، اإلمبراطكرية كا 

 ، إال أنيا لـ تسمح بقياـ دكلة مستقمة بيكيتيا، المماليؾ التي دانت ليا بالكالء كالطاعة 
، كبعد الفتح اإلسبلمي لمنطقة المغرب  ذلؾ مف خطر عمى سمطتيالما يمثمو ، كتاريخيا 
دكلة ػػػػػػػبداية مف الدكلة الرستمية إلى ال، عرفت ىذه المنطقة ظيكر عدة دكيبلت ، العربي 
 ك ةػػػػػػػػػػف مف كؿ األكطاف العربيػػػػػػػػػػػػكحصؿ اندماج كبير بيف أىؿ المنطقة كالكافدي، الزيانية 

كظيكر مجتمع بيكية متعددة الثقافات يدعميا ، مما أدل إلى تغير مبلمح المنطقة  ،اإلسبلمية 
، ثـ جاءت مرحمة الحكـ العثماني  الديف بما يدعكا إليو مف كحدة الصؼ كالمصير المشترؾ

مف حيث أنيا قامت عمى أساس الدفاع عف ، ككانت امتدادا لمحكـ اإلسبلمي في المنطقة 
 ،كتمكنت الجزائر مف أف تصبح قكة يحسب ليا ألؼ حساب، اني المنطقة مف الخطر االسب

مف  ، كاستطاعت أف تضع بعض أسس الدكلة الحديثة ،كتمتعت بنكع مف االستقبلؿ في الحكـ
كمف حيث االنفتاح عمى الخارج كبسط النفكذ عمى ، كضع النظـ كالقكانيف التي تحكـ المجتمع 

لكف ىذا األمر لـ يدـ طكيبل نتيجة التحالؼ  .كمياه البحر األبيض المتكسط ،أراضييا 
األكركبي الذم سعى لكسر ىذه الدكلة التي تكبح أطماعو في التكسع كالتطكر عمى حساب 

 الضفة الجنكبية مف المتكسط.
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، تحديات عرضتيا لشتى أنكاع مف  جابيت اليكية الجزائرية في ظؿ االستعمار الفرنسي   
ك  ،يجية االستعمار كانت تيدؼ إلى استغبلؿ ثركات الجزائر، فاسترات كاالختبارات، الفتف 

 ، ك طمس مقكمات ىكيتيا ، بتفكيؾ نسيجيا االجتماعي ككحدتيا الكطنية ، إدماج اقتصادياتيا
بدأىا  ، سياسات في سبيؿ تحقيؽ ذلؾعدة كاتبع  ، ك معالـ شخصيتيا العربية اإلسبلمية
كنعتقد أف الطبيعة الديمغرافية  ، كانتيى بفكرة االندماج ، بسياسة اإلبادة ثـ التفريؽ بيف األىالي

الجزائرم ىي التي صعبت مف تحقيؽ أىداؼ كؿ المستعمريف ليذا البمد ككف غالبية  لممجتمع
سكانو كانت تسكف في مناطؽ منعزلة كمتباعدة ، مما صعب في كصكلو إلييا ، حيث أف 

كبعد بعد قرابة القرف مف االحتبلؿ . االستعمار الفرنسي لـ يصؿ إلى بعض المناطؽ إلى 
كعاء حفظ شخصية الشعب الجزائرم مف  ،انجبلئو مف الببلد ظمت المغة العربية في الجزائر

، كالتدجيف المذيف خططت ليما  ، فقاكمت عكامؿ المسخ االندماج في الشخصية الفرنسية
،  مقكمات األساسية، مف تنصير، كتدمير لم السمطات االستعمارية ضمف مخططاتيا الكاسعة

،  لكف السمـك التي خمفيا االستعمار ال زالت  ، كالنفسية ، كالتاريخية الدينية، كاالجتماعية
 في كؿ مجاالت الحياة. ، تحدث شرخا في جسد الدكلة الجزائرية إلى أيامنا ىذه

الجزائر، كؿ ، كلعركبة  بعد استرجاع الجزائر لسيادتيا سٌخرت األطراؼ المعادية لمغة العربية   
فشاليا بشتى المساعي، كالتماطؿ في البحث عف  ما أتيح ليا لمكقكؼ أماـ قكانيف التعريب كا 

، كما طفت إلى سطح الكاقع شعارات تطالب بترسيـ المغة  الحمكؿ الناجعة لترقية المغة العربية
ي كمما أحس بقرب يدعميا كيحركيا التيار الفرنككفكن ، كاستعادة اليكية األمازيغية ، األمازيغية

،   " فرنسا تحارب اإلسبلـ بالبلئكية أحمد بف نعماف . كعمى حد قكؿ الدكتكر " أجمو في الببلد
 كتحارب العربية  بالبربرنسية!!".

أما بالنسبة لمديف اإلسبلمي الذم ميز المجتمع الجزائرم عف كثير مف األقطار العربية    
فقد  ، كشعبيا كمو يديف باإلسبلـ ، أقميات دينية مف حيث أف الجزائر ليس بيا ، اإلسبلمية

الذم يرل في التديف مظيرا مف  ،تمثمت في التيار البلئكي ، عرؼ ىجمات عديدة مف الداخؿ
كربما يككف محقا في طرحو  ، كسببا مف أسباب فشؿ مشركع تحديث المجتمع ، مظاىر التخمؼ

أسست باسـ الديف كىي ليست منو في بالنظر إلى الممارسات كاألفكار التي ت ، الى حد ما
 نياية  كمع،  كحرية النقد ، كالتعبير باسـ القداسة ،حرية التفكير كمصادرة،  كالشعكذة ،شيء
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التي صارت تنيؿ كتتشبع مما  ، الثمانينات بدأت أثار العكلمة تمكح في أفؽ الثقافة الجزائرية
التي  ، ئؿ السمعية البصرية الحديثةكالكسا ، عف طريؽ األقمار الصناعية ، يصميا مف الغرب

 كاف ليا الدكر األكبر في مسخ اليكيات الفردية  كالجماعية عمى حد سكاء.
 8 ةـاليوي راعـص8  2-8

 في حدث كما ، الدامي لمعنؼ كالمجكء خطيرة أبعادا تأخذ قد ، ىكية إلى االنتماء مسألة   
 عدـ مدل عمى يدؿ" أنا مف" مشكؿ إف ، أخرل مناطؽ مف كغيرىا كالسكداف كالعراؽ يكغسبلفيا

 السؤاؿ ىذا أف كرغـ ، المتراكـ التاريخي األنا عبر الحالي األنا مع التعامؿ عمى الفرد قدرة
 كتستمد الحاضر، الكقت في الجزائرم المجتمع طبعت إلشكالية مدعاة أنو إال ، مبدأ مشركع
  .التاريخ أحداث مف بالمنطقة مر مما خمفيتيا

 في كتأثيرىا ، االجتماعي البناء ليا يتعرض التي ، األزمات بدراسة االجتماع عمـ اـق لقد   
 في مساىماتو أبرز كتركزت. المختمفة الجماعات عمى كانعكاسيا ، السائدة االجتماعية العبلقات

 .األزمات مكاجية أثناء كدراستيا االجتماعي كالسمكؾ ، االجتماعية الفعؿ ردكد تحديد
 المفيكميف فػبي الشاسع بلؼػاالخت ـػرغ ةػػاألزم كـػبمفي (Conflict) راعػالص كـمفي يقرف   

 ، معينة أكضاع أك ، مطالب أك ، قيـ حكؿ نضاالن  " يمثؿ إنما االجتماعي بعده في فالصراع
  القيـ كسب في فقط ليس متمثبلن  ىنا اليدؼ كيككف ، نادرة أك محدكدة مكارد حكؿ أك ، قكة أك

 .   1"منيـ التخمص أك المنافسيف إزالة أك الضرر إلحاؽ أك تحييد في أيضان  بؿ ، المرغكبة
 أك سممية عديدة أشكاال يأخذ انو كما الجماعة يشمؿ قد كما بالفرد يختص قد فالصراع إذف   
 .      أسبابو تعدد ىك ذلؾ مف كاألىـ بالعنؼ تتسـ
 تكقؼ " أنيا عمى عميوة السيد فيعرفيا االجتماعية الناحية مف عامة بصفة األزمة أما   

 إلعادة السريع التغيير يستمـز مما كالعرؼ العادات كاضطراب كالمتكقعة المنظمة األحداث
  2" .مبلءمة أكثر جديدة عادات كلتككيف التكازف

 

                                                           
، مجمة دراسات مستقبمية ، مركز  مفيوم الصراع 8 دراسة في األصول النظرية لألسباب واألنواعمنير محمكد بدكل،   1

 .37ـ( ، العدد الثالث ، ص1997دراسات المستقبؿ ، جامعة أسيكط  ، مصر: ) يكليك 

 .46نفس المرجع ، ص  2



  ـةنههىي اننظرية انمعانجة:  انثاني انفصم

 

 

49 

 في فيك ، االجتماعية الحياة لجكانب األساسية السمات أحد ذاتو حد في الصراع كألف   
 اليكية عمى زامرتك ، جية مف ينطمؽ قد إنما الجزائر في اليكية مشكؿ حكؿ الحالية صكرتو
 قيـ أنظمة تعتمد ، مختمفة كعقائدية اجتماعية قكل بيف كالعبلقات ، المغكية كاليكية ،الدينية

 المتحجر كالتمسؾ ، الغربي النمط عمى الحداثة قيـ عمى البلكاعي االنفتاح بيف ما ، متناقضة
 المجتمع شركعاتم في كمكانتيما. كجامدا حادا كلغكيا دينيا طابعا أخذ الذم المكركث بقيـ

 العنؼ طابع يأخذ الذم كالجدؿ التعنت ىذا نتيجة لمتجسيد طريقيا تجد لـ كالتي المطركحة
 باتجاه كالمعاصرة األصالة عقدة تجاكز عمى القدرة عدـ مف أساسا صراعال ىذا ينبع ك، أحيانا

 إلى تمتد الصراع جذكر نجد قد ثانية جية كمف ،الذات مع المصالحة فيو تتحقؽ مستقبؿ
 المجتمع دكر بيف ما ك ما نكعا متقاربة لثقافة الحامميف كالمدرسة األسرة دكر بيف ما التصادـ
 ما" الدمج" ضركرة تطرح الثقافتيف لكبل المميزة المعايير الختبلؼ كنظرا أخرل لثقافة الحامؿ

 لؤلسرة ةالثقافي باليكية االحتفاظ بمعنى،  االندماج عممية تسييؿ أجؿ مف،  الثقافتيف بيف
 انكسارات ىػإل يؤدم ةػػالثقافي اليكية فقداف ألف،  لممجتمع الثقافية اليكية تقبؿ ك كالمدرسة
 بما لمضياع اليكية يعرض مما االندماج عدـ إلى بالضركرة تؤدم،  نفسية ك ذىنية ك معرفية

 جعبل عف عاجزة ك الكاقع يطرحيا التي األسئمة عف اإلجابة عف عاجزة أك معطمة أنيا
 .الكاقعية المشكبلت

 المغكية التيارات بيف القائـ الصراع ذلؾ ىك الجزائر في القائمة اليكية صراعات أشد كمف   
 كقت في لميكية المغكم لمطابع الدكلة لتبني نظرا كالفرنككفكنية كالعربية األمازيغية في المتمثمة
 أخرل جية مف -ياسيس غطاء تحت - اإلسبلمي كالتيار العممانية بيف كالصراع ، مضى
 .المنصـر القرف مف التسعينات في أىمية حرب لىإ بالجزائر يؤدم كاد كالذم
 نظاـ كجكد ىك منضبطا الفرعية اليكيات بيف الصراع ىذا تجعؿ التي األسباب أىـ مف كلعؿ   

 مف كثير في يمتصيا بؿ ، كالثقافية الفكرية المجادالت ىذه يتبنى كال ، التطرؼ يحارب سمطة
 غاية لخدمة المجتمع طاقات فيو حدتتى  ، دكلة مشركع طرح عف عاجزا يبقى لكنو ، األحياف
 الممكنة النظريات أىـ مف ىي التي ، المكاطنة لفكرة تبنيو رغـ ، الكطنية المصمحة ىي ،سامية
 التي كالقكاعد األسس مجمكعة كىي ، الكاحدة الدكلة في المختمفة الجماعات بيف تكازف لتحقيؽ

 األساسي عنصرىا ، مشتركة ىكية عف تعبير أيضا كىي ، العامة الحياة في المشاركة فؿتك
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 ليـ، كاالنتماء الجماعة مع مشترؾ رباط أنيا كما ، ما ببمد ما شخص تصؿ التي ، الجنسية
 فكر مف نابعة ركح تحركيا ، بييكميا مستكردة فكرة المكاطنة فكرة تبقى المحصمة في لكف

 في كتتداكؿ تستكرد أف يمكف األفكار إف" إيغاسيت أورتيغا" يقكؿ ، بناىايت الذم المجتمع
 كليس كالكاقع التراث في الراسخة داتػػػالمعتق ىك دائما المؤثر يككف التطبيؽ عند لكف الجدليات،

  1 .المستعارة ارػػاألفك
 تتضح ، أخرل جماعات مع مشتركة غير ما لجماعة ىكية كجكد ينفي مف المفكريف مف   

  غيرية دكف التاريخ عبر ثابتة ىكية كجكد ينفي كما اآلخر، عبر كالمماثمة اآلخر مماثمة معيا
 عمى متبدلة فاليكية ، كإمكانية كجكدىا ومكان ليحؿ ،كجكىر اليكية كجكد معيا ينتفي بحيث
 ،اآلخر بيكية عضكية صمة ذات الذات كىكية ، معا الشخصية كالحياة االجتماعي التاريخ مدل
 كأشكاليا، اليكية مفيكـ تحديد في أساسيا عنصرا كالمغايرة المماثمة بيف العبلقة تشكؿ بحيث
  اليكية بناء عمى يقكـ لميكية حداثة األكثر الشكؿ أف ترل جديدة منيجية رؤية تبرز كىنا

 ك ،كالحضكر الظيكر تتناكب ، كمتبدلة متعددة خاصة ىكيات كجكد تفترض التي ، التطكيعية
 إلييا ينتمي ، الزكاؿ سريعة كىي ، الحادة التقسيمات ضد تعمؿ ك ، البعض بعضيا مع تتداخؿ
 الشخصية اليكية تطكيع عمى تعمؿ ألنيا لمغير ىكيات تنتج كىي ، محدكدة لفترات األفراد
 خيارات عف تعبر لكي، كغيرىا  كالسياسية ، كالدينية ، كالمينية ، األسرية التجمعات ضمف

 .التقميدية لميكيات التاريخي المكركث تتجاكز شخصية
 اليكيات تتعارض ، التطكيعية كاليكيات الجكىرانية لميكيات المتزامف الكجكد كبسبب   

 أزمة مف المخرج ىك ىذا يككف كقد ، الشخصية أك الفردية اليكيات مع يةالكميان أك الجماعية
 . ةػػػاليكي
 حممت األخيرة ىذه أف ،"اليويات أزمة " كتاب في دوبار كمود الفرنسي االجتماع عالـ يرل   

 أفبد. كاألنتركبكلجية منيا األخبلقية خاصة ، جديد نكع مف كاقتصادية اجتماعية أزمات معيا
 عمى العامة األزمات كأثر ، كدينامياتيا الحداثة كأزمة ، الرأسمالية أزمة عف مشركعا التساؤؿ
 بيف القائمة الصبلت عمى تشدد حديثة اجتماعية مناىج بركز ذلؾ عف كنتج.  السائدة اليكيات

                                                           
،  2001في التنمية( ، األمـ المتحدة نيكيكرؾ:المكاطنة كالنكع االجتماعي، دراسة نظرية ، )سمسمة دراسات عف المرأة العربية  1

 .7ص
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 االجتماع عمـ في جديدة نظرية مقكالت كتبمكرت ، القيمية كالعقبلنية االقتصادية العقبلنية
 سيطرة مف االنتقاؿ كيفية حكؿ النقاش دائرة كاتسعت ، القديمة االجتماعية التقسيمات تجاكزت
 التقميدية الجماعات تدامج مف لبلنتقاؿ ، التطكيع أساليب ىيمنة إلى ، الفرد عمى الجماعة
 االجتماع عمـ مف االنتقاؿ مسيرة معيا كتأسست ، مكتسب تطكيعي تدامج إلى ، المكركث

 ترفض جديدة اجتماعية عمكـ إلى ، جبرية أك قسرية بصكرة اليكيات يدمج مالذ ، الكبلسيكي
 مشكبلت تعالج تأممية مقكالت أماـ كاسعا المجاؿ كتفتح ، االجتماعية لمظاىرات الحتمي التفسير
 . كالمكضكعية ، كالدقة ، االنفتاح مف بكثير ، اليكية
 اجتماعية فئة إلى انتماء ىي حيث مف دةالجدي االجتماعية اليكيات لدراسة المعتمد فالمنيج   

 الجنسانية دكر إغفاؿ االجتماع عالـ بإمكاف يعد كلـ ، أزماتيا تكصيؼ عف عاجزا بات ، معينة
 1..  اليكية مسألة دراسة في النفسانية أك ، الشخصانية أك
 المصرم المفكر العقؿ عمى تسيطر التي األفكار مف الكثير "اليوية سؤال" كتاب لخص كقد   

 حكؿ" حقيقية خطابات" عف سؤاال مؤلفو يقكؿ كما يطرح كالكتاب ، عمكما كالعربي ، خصكصا
 القكمية إنشاء سياؽ في صراع بؤرة إلى كتحكلت معينة تاريخية ظركؼ في نشأت ، اليكية
 . كالنار بالحديد

 مف كحدث اليكية فتتناكؿ ، كسياسيا منيجيا ، ذاتو اليكية مفيكـ تفكيؾ إلى مقاالتو كتتجو   
عادة صناعتو تجرم كشيء أم.. التاريخ أحداث  كبالتالي ، معينة تاريخية  شركط في إنتاجو كا 
نما ما ىكية عف تكشؼ ال ، كلكجيةإيدي/سياسية كقكل اليكية إيديكلكجية يتناكؿ فإنو  تساىـ كا 
 كتستبعد،  تجذب ، نشطة بؤرة إلى كتحكليا سياسية مقكالت إلى تترجميا ثـ ، صنعيا في

 لعبو الذم الدكر تتناكؿ كما ، معينا إيديكلكجيا كمجاال ، لمحركة معينة أطرا كتحدد ، كتقمع
 متميز اجتماعي ككضع كالمثقؼ ، كمينة الثقافة عمى الضكء كتمقي ، ذلؾ في اليكية مثقؼ
 كيبيف ، الصراعات كؿ برغـ ، الحاكمة الصفكة إلى بآخر أك بشكؿ تنتمي صفكة في كعضك
 عمى اليكية أطراؼ صراع خبلؿ مف متسمطة نخبكية كاحدية كثقافة اليكية ثقافة تترسخ كيؼ

                                                           
، العدد  2009تمكز  22ربعاء ، جريدة المستقبؿ ، بيركت : األ اتجاىات جديدة لدراسة تحوالت اليويةمسعكد ضاىر،  1

3370 . 
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 المجتمعات في ساد الذم المفيـك الكتاب ىذا خبلؿ مف كيتبيف 1. كاحد محكر حكؿ اختبلفيا
  الدراسات مف الكثير حكلو تدكر كمحكرا مدخبل كاف كالذم ، اليكية مكضكع حكؿ عمكما العربية

 ، الضيقة السياسية األيديكلكجيا في كتكظيفو لممفيـك العممي لتحريؼا ىذا إلى كأدل ، كالكتابات
 . المختمفة السياسية الصراعات في ضغط كككرقة

 بشركطو لكف ، السياسية المكاضيع لب في اليكية مكضكع يككف أف الضركرم مف   
 : الشركط ىذه كمف ، المكضكعية

 .كضكح بكؿ المختمفة سياقاتو في المكضكع يطرح أف -      
 معترؼ نتائج إلى ككصمت ، تناكلتو التي الدراسات خمفية تحت المكضكع يطرح أف -       
 .الميداف في بيا

 النقاشات عف كبعيدا ، لمدكلة االجتماعية السياسة إطار في المكضكع يطرح أف - 
 .الضيقة

 ليا نجد عيةاجتما ظاىرة ككؿ ، التداخؿ شديدة كعصرنا ، مجتمعنا في الحياة مجاالت إف   
 أك العممي التطبيؽ أك المفيـك استعارة طريؽ عف تنتقؿ حيث ، المجاالت مختمؼ في صدل
 كسائؿ طريؽ كعف ، االجتماعية المؤسسات مختمؼ إلى الجماعة أفراد بكاسطة ، أخرل بطرؽ

 أك جماعة كؿ خصكصية بحسب كتداكليا تناكليا كيتـ ، المجتمعات مف العديد إلى االتصاؿ
 الدراسة طرؽ تنكع يستكجب مما ، مختمفة بطرؽ كأبعادىا مفيكميا صياغة لتعاد ، مؤسسة
 لدراسة التقارب ىذا في رئيسيا مرتكزا االجتماعييف الباحثيف دكر كيمثؿ الظكاىر، ليذه كالتحميؿ
 بيف تقارب كسيمة نعتبرىا التي التكنكلكجيا أف االعتبار بعيف األخذ كيجب ، المجاالت مختمؼ
 تجعمو قد ألبكيو األقرب يعتبر الذم فاالبف ، أحيانا نفسو بالقدر تباعد كسيمة تككف قد ، داألفرا
 ما كىذا ، التكنكلكجيا ىذه لو تتيحيا التي العكالـ حيث مف ، عنيما البعد شديد الكسائؿ ىذه

 ايعرفكني يككنكا لـ بتعاريؼ ألكليائيـ األمكر بعض تعريؼ األطفاؿ يعيد عندما مثبل نبلحظو
 .   كبيئتيـ محيطيـ في

 

                                                           
، ميريت لمنشر كالمعمكمات ، القاىرة ،  لمثقف في عصر ما بعد الحداثةسؤال اليوية ، اليوية وسمطة اشريؼ يكنس ،  1

 .309، ص1، ط 1999مصر: 
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 ـة 8 ــل اليويــ8 مستقب 2-9
لمعكلمة سيؤدم إلى  ، فإف اليجـك الكاسح حسب أغمب المفكريف كحتى المنصفيف مف الغرب   

أف المعركة ستككف خاسرة ما لـ تتحكؿ  االرتداد نحك التشبث بالثقافة ك "اليكية القكمية"، غير
تتسمح بأدكات ثقافة العكلمة نفسيا،  ، ، إيجابية عقبلنية مقاكمة سمبيات العكلمة إلى مقاكمة

 .اقتصادم عممي تكنكلكجي متيف القائمة عمى أساس
مف ىنا حؽ لنا أف نتساءؿ "ىؿ األجياؿ القادمة مف أبنائنا سيككنكف عربان يحممكف مكركثات    

؟ كما الذم  الفعؿ؟ أـ تحكلكا ب ؟ أـ سيتحكلكف إلى شيء آخر أمتيـ كتاريخيا كحضارتيا كلغتيا
 ؟ يمكننا فعمو في الكقت الراىف

ك رىف لممستقبؿ لصالح  ، حساب الحاضر ىك الخسراف بعينو إف االنشغاؿ بالماضي عمى   
 .يػػػالماض

 كالثقافية االجتماعية لمتحكالت كنتيجة األخير العقد خبلؿ كبركزا طرحا اليكية سؤاؿ يزداد   
 كاف الذم ، القكمي اإلطار تيدد صارت التي باألخطار ساساإلح كتنامي ، بالعكلمة المقترنة
 . اتيـحي عمى المعنى كيضفكف ىكياتيـ بو يشيدكف الناس
 يتعمؽ فيك: تماما مختمؼ بشيء يتعمؽ أبد،  آخريف مراقبيف عند ، الككني التغيير أف عمى   

 عمى تنطكم ، دةجدي إمكانات كبتدشيف ، كضيقة محددة أصبحت التي القديمة اليكيات بفقداف
 اننا لىإ Hall, S ىول ستيوارت دعا المنظكر ىذا كمف ، تنكعا كأكثر تعقيدا أكثر تماىيات

 : اآلتي النحك عمى المكقؼ صار ،الحديثة بعد ما كاليكيات الذكات مف جديدة أنكاع انبثاقا نشيد
  متماسكة اتذ حكؿ مكحدة ليست كياتى ، األزمنة مختمؼ في مختمفة ىكيات الذات تفترض   
 تماىياتنا تتغير بحيث ، مختمفة اتجاىات في تسحبنا ، متناقضة ىكيات تكمف داخمنا ففي

 .باستمرار كتنتقؿ
 أك قكمية كالءات عمى اليكيات تنطكم فقد ، الممكنة التماىيات تعدد تأكيد يجرم:  أوال

 كالثقافات ، اةػػػػػػػػػػػالحي رزػػػػػػػكط ، المستيمؾ باختيارات عبلقة ليا تككف قد أيضا لكنيا ، دينية
 نزعات ) اجتماعية حركات في االنخراط مع أك ، كالجنسية ، كالجيؿ ، الجنكسة مع ، التحتية

 أك لمصيد المؤيدة الضغط كجماعات ، لمعكلمة المناىضة كالفعاليات ، البيئة عمى المحافظة
 (.وػػػل المناىضة
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 تصرؼ الككني التغير إلمكانات ايجابية ألكثرا القراءات ىذه أف ، األىـ كربما: ثانيا
 لىإ كينظر ، كثقافية اجتماعية ىكيات في اآلف فييا نتكرط قد التي المختمفة الطريقة إلى االنتباه
 اختيار عمى تنطكم ، التماىي في جديدة إلمكانات المجاؿ تفسح انيا عمى ، المنسكبة اليكيات
 كيتـ ،( االستمرارية بدؿ) كالتحكؿ كالتغير( الكحدة بدؿ) كالكثرة لمتعدد اشباع كفييا ، كتفاكض
 مف نكعا تعتبر صارت اليكية أف بعضيـ يرل إذ -بيا كيقبؿ لميكية المشيدة بالطبيعة االعتراؼ

 معرفة الممكف فمف:  اإلطبلؽ عمى إشكالية الكىـ مف التحرر في العممية ىذه تعد كال -التأدية
 لكف ، اليكية خزيف العكلمة كسعت فقد إذا. الخياؿ ىذا مع مؿكالع العيش ثـ ، خياؿ اليكية أف

  1.باليكية عبلقتنا أساس تغيير عمى ؿػتعم ظمت أنيا األىـ
 خصكصياتو فممجتمعنا ، كمية بصفة مجتمعنا عمى ينطبؽ ال ىول يطرحو ما أف المؤكد مف   

 الظكاىر فإف ، قبؿ مف أشرنا كما كلكف ، بو الخاص كالمكاني الزماني كفضاؤه كخمفياتو
 رصك  بعض كستجد ، المجتمعات كؿ إلى النفاذ خصكصية ليا الحاضر الكقت في االجتماعية

 .االعتبار بعيف أخذىا عمينا يحتـ مما ، مجتمعنا إلى طريقيا الظاىرة
 ىكيتيا في تتيددىا تحديات تكاجو ك ، صعبة ظركفا اليـك العربي العالـ شعكب تجتاز ربما   

 التيديدات ىذه ندرؾ ىؿ: ىك شعب كؿ عمى نفسو يفرض الذم السؤاؿك  ، ىاكجكد في كحتى
  ؟ الراىف الكقت في فعمو نايمكن الذم كما ؟ حقيقتيا عمى

 ىذه بكضكح يمحظ أف يمكنو ، الخصكص عمى العربية الشعكب لكاقع المتتبع أف كالحقيقة
 فيمنا عدـ نتيجة تذر، كال تبقي ال ، أىمية حركبا تصنع تكاد التي  العربي الفكر في التناقضات

 التكافؽ في رغبة كجكد كعدـ الحكار، إدارة سكء كنتيجة الكقت، نفس في الجمعية كلذاتنا لآلخر،
 .الحكار ىذا خبلؿ مف
 كفي ، مخيمتنا في إال يكجد ال آخر عف التميز أك التماىي إلى بنا يؤدم اآلخر فيـ عدـ إف   
 مجيكؿ صراع في كتجعميا ذكاتنا كتربؾ تيز ىكية أزمة يكلد ذكاتنا فيـ عدـ فإف الكقت نفس

 غرس عمى العمؿ كجب ىنا مف. اليكية اعضي بأزمة نسميو أف يمكف ما كىذا ، األبعاد
  ، األبعاد متعددة كالصكر اإلشارات كجعؿ ، المجتمع منظكمات كؿ في الحكار أساليب كتطكير

 
                                                           

، ترجمة سعيد الغانمي، مركز مفاتيح اصطالحية جديدة ، معجم مصطمحات الثقافة والمجتمعطكني بينيت كآخركف،  1
 .705-704، ص ص1ط ،  2010دراسات الكحدة العربية ، بيركت، لبناف: 
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 مف قراراتو كيتخذ اآلخر، كحقيقة ، الجمعية ذاتو ،حقيقة كمعرفة ، رؤية ، فرد لكؿ يتسنى حتى
كمف ىنا نؤكد عمى  .المختمفة جتماعيةاال ، كخياراتو ، لمساراتو كمعرفة دراية عف ذلؾ بعد

التي  ، ،" أم الترجمة الثقافية لمعالـ البيئة المادية كاالجتماعية "الخرائط المعرفية أىمية دراسة
التي يتعمـ مف خبلليا األفراد "األساليب المعرفية"،  ك،  ترشد الفرد في تعاممو معيا طكاؿ اليكـ

، كالعمؿ عمى أف تككف ىذه  ع العالـ الخارجيحؿ المشكبلت خبلؿ تعامميـ مطرقيـ في 
الخرائط كاألساليب المعرفية نابعة مف ثقافتنا كبيئتنا ، ال مف الثقافة الكافدة جراء الكـ الكبير مف 
مبتكرات العصر في اإلعبلـ كاالتصاؿ. فمف المؤكد أف الفرد كخاصة الطفؿ الذم يمتمؾ غرفة 

بثو قنكات العالـ ، لف تككف لو ىكية العائمة التي يحتؾ نـك لكحده كبيا جياز تمفاز يعرض ما ت
أفرادىا بعضيـ ببعض باستمرار ، كلف ينقؿ الى مجتمعو ، قيـ كعادات أسرتو ، بؿ سينقؿ ليـ 
قيما كعادات كأفكارا ، ال تكجد سكل في مخيمتو ، كفي المكاقع االلكتركنية ، ك القنكات 

 التمفزيكنية التي كاف يتابعيا.
تستدعي مف الدكلة أف  ، فالمرحمة التاريخية التي يشيدىا العالـ ، عمى المستكل اإلقميميأما    

كىذا ما يتكافر في  ، أسسيا مقكمات مشتركة كمصير كاحد ، تعمؿ عمى بناء كحدة استراتيجية
، لكف  ألف حجـ التحديات ليس حمبل لقطر كاحد ، ، كاإلسبلمية كالعربية ، اليكية المغاربية

ؿ ىذا يجب عمى كسائؿ إعبلمنا أف تكؼ عف نقؿ الصكرة السيئة لمشعكب العربية ، قبؿ ك
 مقابؿ الصكرة المغرية لمشعكب الغربية ، مما يساىـ في تغريب المكاطف العربي ، كتنصمو مف 

ثقافتو كىكيتو. كما يجب عمى مف يطمقكف عمى أنفسيـ اسـ النخب ، أف يككنكا عامؿ كحدة 
 متكافؽ فيما بينيـ لمنيكض بشعبيـ ، حتى يستحقكا ىذا المقب الذم يدعكنو.لؤلمة ، كيبادركا ل

ـ ككانكا شيعا كؿ حزب بما ػػػف فرقكا دينيػػف الذيػػمكال يككنكا ممف قاؿ فييـ الخالؽ عز كجؿ " 
 1" لدييـ فرحكف 

اكتساب  عمى حاجتنا إلىؿ شيء، قبؿ كتعتمد  ،إف حاجتنا إلى الدفاع عف ىكيتنا الثقافية   
مقدمتيا العقبلنية كالتكتبلت  ، كفي األسس كاألدكات التي ال بٌد منيا لدخكؿ عصر العمـ كالتقانة

الديمقراطية ، كتغميب المصمحة العامة عمى كؿ النزاعات كاألىكاء الكضكح ، ك  المبنية عمى
 ، كأف ال نبقى شعبا يجتمع فقط عمى جمد منفكخ. الفردية

                                                           
 .32سكرة الرـك ، اآلية  1
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 : تمييـــــــــــــد
إف الكصػػكؿ إلػػى تحديػػد دقيػػؽ لمفيػػـك ظػػاىرة مػػا يتطمػػب البػػدء بكصػػفيا كتتبػػع العكامػػؿ الفاعمػػة    

التعرؼ الدقيؽ عمى األثر الناتج عنيا كفصػؿ المفػاىيـ  فييا كتشخيص مسار حركتيا ك معالميا ك 
التػػػػي تتشػػػػابو معيػػػػا ، إضػػػػافة إلػػػػى تتبػػػػع تػػػػاريخ كظػػػػركؼ نشػػػػكئيا كتطكرىػػػػا كتحكليػػػػا إلػػػػى كاقػػػػع 
مكضكعي مممكس ، أم إلى كاقع كجكد ظاىرة تفرض فعميا عمى الفرد كالمجتمع ، بغض النظػر 

تمػػػؾ األفعػػػاؿ ، كتسػػػتكجب التعامػػػؿ الػػػكاعي عػػف مػػػدل كعييمػػػا بيػػػا أك إدراكيمػػػا ألفعاليػػػا  كنتػػػائج 
كالعقبلنػػي معيػػا كمنحيػػا المصػػطمح المناسػػب ليػػا الػػذم يأخػػذ بنظػػر االعتبػػار طبيعتيػػا كمضػػمكف 
كاتجاىػات كمجػػاالت فعميػػا ، إذ أف ىػػذه الطريقػػة فػػي التعامػؿ مػػع الظػػاىرة أك تمػػؾ يمكنيػػا تجنيػػب 

تكل األحكػػاـ المسػػبقة أك قصػػر األفػػؽ الباحػػث النظػػرة الذاتيػػة لمظػػاىرة كاحتمػػاؿ االنػػزالؽ إلػػى مسػػ
التػػػاريخي ، كمثػػػؿ ىػػػذا التكجػػػو يمكػػػف أف يبعػػػد الباحػػػث عػػػف الزلػػػؿ المحتمػػػؿ فػػػي رؤيػػػة الظػػػاىرة 
مكضكعيا كتحديد خصائصيا كما ىي عميػو فػي الكاقػع ، فالكصػؼ المكضػكعي لمظػاىرة كأشػكاؿ 

شػػركط أك المسػػػتمزمات ظيكرىػػا كتكرارىػػا كتكاصػػؿ فعميػػا اسػػتنادا إلػػػى اسػػتمرار كجػػكد العكامػػؿ كال
التػػي تتسػػبب فػػي نشػػكئيا ، ثػػـ تػػدقيؽ النتػػائج التػػي تترتػػب عػػف حركتيػػا كفعميػػا ، تسػػاعد الباحػػث 
عمػػى ممارسػػة عمميػػة التجريػػد الفكػػرم الضػػركرية لفيػػـ الظػػاىرة كاسػػتخبلص المقكلػػة المناسػػبة أك 

قتيػا بػالقكانيف اكتشػاؼ القػانكف المتسػبب بيػا كالمػنظـ لحركتيػا كفعميػا ، ككػذلؾ التعػرؼ عمػى عبل
المكضػػكعية األخػػرل التػػي تسػػاىـ فػػي رسػػـ اتجػػاه سػػيرىا كفعميػػا ، كنسػػعى أف ينطبػػؽ ذلػػؾ عمػػى 

 انعىنمة. عممنا في ىذه الدراسة لظاىرة
 8  تعريف العولمــة 8  3-1
، ككثرت حكليا المصطمحات  اليـك عالـ في كمممكسة حقيقية لقد أصبحت العكلمة ظاىرة   

رم عمى األلسف كاألقبلـ منطمقة مف مدارس فكرية كسياسية ، كأطر مرجعية كالتعريفات التي تج
كىي حاليا مكضكع أساسي في جميع العمـك االجتماعية كاإلنسانية الحديثة ، كلعؿ أكثر ىذه 

ك مف  المصطمحات شيكعا ىك أف العالـ أصبح قرية صغيرة كىك تعريؼ فيو الكثير مف الحؽ ،
 آثارىا مف كالحد االيجابية آثارىا كتعظيـ معيا التعامؿ عمى لعمؿالضركرم ا مف أصبح فقد ىنا

عادة الييكمة الجارية في  السمبية ، كىي في األدبيات الحديثة مفيـك يصؼ عمميات التغيير كا 
 مجاالت االقتصاد كالسياسة كالثقافة كاالتصاؿ.
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 العولمــة لغــة 8 -3-1-1
العربية حديثا ، مصدرىا اشتقاقي لفعؿ مستحدث أدخمت إلى المغة  العكلمة  كممة جديدة   

كأجاز المغكيكف مثؿ ىذا  ، كىي فعؿ ثبلثي مزيد عمى كزف فعمؿ ك فكعؿ ، عولمة عولم يعولم
االستحداث عمى أكزاف األفعاؿ كاأللفاظ المكجكدة أصبل في المغة ، يقاؿ : عكلمة عمى كزف 

بكسر  -أم الككف ، كليس إلى الًعمـ  -تح العيفبف -قكلبة ، ككممة " العكلمة " نسبة إلى العىالـ 
لو كالجيش كالنفر، كىك مشتؽ مف العبلمة عمى ما قيؿ ، كقيؿ:  كالعالـ جمع ال مفرد -العيف

مشتؽ مف الًعمـ ، كذلؾ عمى تفصيؿ مذككر في كتب المغة ، فالعكلمة كالرباعي في الشكؿ فيك 
، أٌما )عكلمة( فرباعي مخترع إف صح  يشبو )دحرجة( المصدر، لكف )دحرجة( رباعي منقكؿ

التعبير كىذه الكممة بيذه الصيغة الصرفية لـ ترد في كبلـ العرب ، كالحاجة المعاصرة قد 
تفرض استعماليا ، كىي تدؿ عمى تحكيؿ الشيء إلى كضعية أخرل كمعناىا : كضع الشيء 

ف في أنحاء الكطف عمى مستكل العالـ كأصبحت الكممة دارجة عمى ألسنة الكتاب كالمفكري
كىناؾ مف يرل أف العكلمة مشتقة مف الفعؿ عكلـ عمى صيغة فكعؿ ، كاستخداـ ىذا   1العربي.

مميا عمى االشتقاؽ يفيد أف الفعؿ يحتاج لكجكد فاعؿ يفعؿ ، أم أٌف العكلمة تحتاج لمف يع
 العالـ.

قٌرر إجازة استعماؿ العكلمة بمعنى جعؿ   مجمع المغة العربية بالقاىرةإلى أف  كتجدر اإلشارة
 2 الشيء عالميا.

 
 

                                                           
 .4، ص 2002،  2، الجامعة االسبلمية ، قطاع غزة ، فمسطيف : ط  العولمةصالح الرقب ،  1

  ـ. ككاف  1934ـ في عيد الممؾ فؤاد ، كبدأ العمؿ فيو سنة 1932ديسمبر  13تأسس مجمع المغة العربية في القاىرة في
( ثـ األستاذ الدكتكر طو 1963- 1945( ثـ األستاذ أحمد لطفي السيد )1944 - 1934ؽ رفعت )يرأسو األستاذ محمد تكفي

- 1996( ثـ األستاذ الدكتكر شكقي ضيؼ )1995 - 1974( ثـ األستاذ الدكتكر إبراىيـ مدككر )1973 - 1963حسيف )
 (.- 2005( ثـ األستاذ الدكتكر محمكد حافظ )2005

عضكنا مف  20ـ عمى أف يتككف المجمع مف  1932العربية الذم أصدره الممؾ فؤاد األكؿ عاـ نص مرسـك إنشاء مجمع المغة 
العمماء المعركفيف بتبحرىـ في المغة العربية ، نصفيـ مف المصرييف، كنصفيـ اآلخر مف العرب كالمستشرقيف، كىك ما يعني أف 

أف معيار االختيار ىك القدرة كالكفاءة ، عشرةن مف المصرييف، المجمع عالمي التككيف، ال يتقيد بجنسية معينة كال بديف معيف، ك 
 كعشرةن مف العرب كالمستعربيف.

 .4صالح الرقب ، مرجع سبؽ ذكره ، ص 2
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لمي، الفرنسية ، بمعنى جعؿ الشيء عمى مستكل عا Mondialisationكالعكلمة ترجمة لكممة    
اإلنجميزية التي ظيرت أكالن في  Globalizationكالكممة الفرنسية المذككرة إٌنما ىي ترجمة 

الكاليات المتحدة األمريكية ،  بمعنى تعميـ الشيء كتكسيع دائرتو ليشمؿ الكؿ ، فيي إذا 
لذلؾ عالمنا كاحدنا ، مكجينا تكجيينا كاحدنا في إطار حضارة كاحدة ، ك  مصطمح يعني جعؿ العالـ

كمف خبلؿ المعنى المغكم يمكننا أف نقكؿ بأٌف العكلمة إذا  1 قد تسمى الككنية أك الكككبة.
أك تمؾ صدرت مف بمد أك جماعة فإنيا تعني: تعميـ نمط مف األنماط التي تخص ذلؾ البمد 

2 الجماعة ، كجعمو يشمؿ الجميع أم العالـ كمو.
 

:                                  ىي ”Globalisation“العكلمة  أفٌ “  WEBSTER ”ويبستر جاء في المعجـ العالـ الجديد   
 3 إكسابي الشيء طابعى العالمية ، كبخاصة جعؿ نطاؽ الشيء، أك تطبيقو ، عالميان.

 العكلمة إذا مف حيث المغة كممة غريبة عمى المغة العربية كيقصد منيا عند االستعماؿ   
 تعميـ الشيء كتكسيع دائرتو ليشمؿ العالـ كمو. -اليـك -

كالعكلمة أك الككنية أك الكككبة مفيكـ غير كاضح المعالـ كالسمات ، كلـ يزؿ في طكر النمك    
كالتكامؿ كالكضكح يتطكر مف مرحمة إلى أخرل كيختمؼ مف باحث إلى آخر كليست مصطمح 

لبلستخداـ أك  ذلؾ بالتطكر التاريخيمتفؽ عميو ، كيمكف لممفيـك أف يتحكؿ إلى مصطمح ك 
   ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمشتقة مف كمم "GLOBALIZATION" لداللتو كىي ترجمة لكممة الضبط المؤسسي

 " GLOBE  "  .أم الكرة ك المقصكد بالكرة ىنا الكرة األرضية 
 : اصطالحــــا -3-1-2
 التجارة مجاؿ في كمصطمح ظيرت دكق ، المصطمحات قامكس عمى جديدة العكلمة كممة   

 أبعػاد ذات حالة أك نسقا أك نظاما بكصفيا عنيا الحديث يجرم أخذ ثـ ، كاالقتصاد كالماؿ
 كالفكر كالسياسة كاالتصاؿ الثقافة ذلؾ جانب إلى فتشػمؿ ، االقتصػاد دائرة تتجاكز ، متعددة
  ةػػػػػػػػاالقتصادي اتػػػػػػػالدراس في بغػزارة ةػػػػػػمستعمم يكى ، اػػػػػػكاأليديكلكجي اعػػػػػػػكاالجتم ةػػػػػػكالتربي

 
 

                                                           
 .2، ص  2000، شباط  252، المستقبؿ العربي ، عدد  مقاربتان عربيتان لمعولمةياسر عبد الجكاد ،   1

-136، ص ص 1998، 1، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت : ط قضايا في الفكر المعاصرمحمد عابد الجابرم ،  2
137. 

S WEBSTER ,  NEW COLLEGIATE DICTIONARY ; 1991; P 521  
3
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  والجيوسياسية 

  Spectatorبمجمة مقاؿ في مرة ألكؿ Globalization عكلمة كممة استعممت كقد   

Cerami,196  ) عنكاف تحت  " The us Eyes Greater  Europe" أكركبا تعظـ أمريكا عيكف ، 
 صدـ فقد العكلمة مف تخكفيـ عمى الفرنسييف تكبيخ بعد:   ةالتالي الفقرة في الكممة كتظير

 staggering concept. 1 مترنح مفيـك الكاقع في ىي العكلمة بأف القائؿ بالتفكير األمريكييف
بأنيا " تشير الى كؿ العمميات التي بكاسطتيا تدمج شعكب العالـ  Albrow آل بروكيعرفيا   

 2 في مجتمع عالمي كاحد.

 Martha C.E.Van Der Bly  مارثا فان دار باليك  صالح فيالليكيميز كؿ مف الدكتكر    
لعكلمة انتصار لمغمكض" ثبلث جدليات يتصؼ بيا النقاش في مقاؿ ليما تحت عنكاف " ا

العكلمة  -2العكلمة كحالة مقابؿ العكلمة كعممية. -1السكسيكلكجي حكؿ مكضكع العكلمة :
  3العكلمػة ذات بعػد كاحػد مقابػؿ العكلمػة متعػددة األبعاد. -3كحقيقة مقابؿ العكلمة كاستشراؼ.

 مجمكعة الى يعكد الذم بالغمكض مرتبطة عكائؽ يكاجو لمعكلمة السكسيكلكجي المفيكـ إف   
  كعمـالعديد مف عمماء السياسة  كأف يبقى لكف ، بالمكضكع كالمتعمقة المتناقضة اآلراء مف
 

    

                                                           
  كىك ترجمة مشكشة لمكممة االنجميزية “ الجيكبكليتيكية “ أك “ الجيكسياسية “ مصطمح “Geopolitics  “  كلك ترجـ حرفيا ،

لكف ترجمتو التعريبية السيئة قد أشكمت المعنى “ سياسة الجغرافيا “ أك “ السياسة الجغرافية “ المصطمح بالعربية ىك  لكاف
 كزادتو غمكضا.

كعمى أية حاؿ فقد شاع ىذا المصطمح في كسائؿ اإلعبلـ كانتشر بيف السياسييف كاإلعبلمييف باستخداـ لفظة الجيكسياسي أك 
داللة عمى التعبير. ككاف أكؿ مف استخدمو في الماضي المفكر السكيدم ركدكلؼ كجميف مطمع القرف لفظة الجيكبكليتيكي لم

بينما عرفو مفكر آخر جاء بعده يدعى كارؿ “ البيئة الطبيعية لمدكلة كالسمكؾ السياسي “ الميبلدم الماضي كعرفو بأٌنو 
يث ترسـ المظاىر الطبيعية لسطح األرض اإلطار دراسة عبلقات األرض ذات المغزل السياسي ، بح“ ىكسيكفر بأٌنو 

كمف التعريفات الميمة لمصطمح الجيكسياسية عند الغربييف أنيا عبارة عف “. لمجيكبكليتيكا الذم تتحرؾ فيو األحداث السياسية 
دراسة تأثير “ أيضان  كمنيا“ االحتياجات السياسية التي تتطمبيا الدكلة لتنمك حتى كلك كاف نمكىا يمتد إلى ما كراء حدكدىا “ 

 السمكؾ السياسي في تغيير األبعاد الجغرافية لمدكلة.

 : معالجة سكسيكلكجية ، مجمة عمػػػػػػػـك االنساف كالمجتمع ، عددالعولمة انتصار لمغموضمارثا فاف درببلم ، صالح فيبللي،  1
 .15، ص 2012، سبتمبر3

 .26نفس المرجع ، ص 2

 .24 - 18نفس المرجع ، ص ص  3
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كاإلعبلـ يتفقكف عمى كصؼ العكلمة " بأنيا مسار كديناميكية كككبية ، تاريخية  االجتماع 
.. إنيا ليست محض مفيكـ مجرد ، فيي عممية مستمرة ، يمكف مبلحظتيا باستخداـ تحديثية

 1 ".مؤشرات كمية ككيفية في مجاالت السياسة ، االقتصاد ، الثقافة كاالتصاؿ 
( كفي ىذا globality) رب مف مفيكـ العكلمة ، مصطمح العكلميةكمف المصطمحات التي تقت   

 أف العكلمية " تعني أننا نعيش منذ فترة طكيمة في مجتمع Beck Ulrich بيكالصدد يكتب 

المجتمع  عالمي... يتسـ بأنو متعدد األبعاد كمتعدد المراكز كطارمء كسياسي ،..فالعكلمية تعني
  2دكف حككمة عالمية.العالمي مف دكف دكلة عالمية كمف 

أم الثقافة  " GLOBAL CULTURE " االجتماع في مجاؿ التحديث عف يتحدث عمماء ك   
اصطبلحان بالمغة البلتينية تدؿ عمى مشركع لمركزة العالـ   " GLOBALIZATION "العالمية ك
  . كاحدة في حضارة

تركز مناقشات العكلمة بكصفيا سياسة أك في عبلقتيا بالقرارات الحككمية المخصكصة    
تركيزا كامبل عمى ىذه  التطكرات في البنية التحتية االقتصادية كالتكنكلكجية ، ليس فقط كقكل 
تتصدر العكلمة ، بؿ أيضا بكصفيا معنى العكلمة نفسيا. كبالنتيجة ، تبدك العكلمة ككأنيا 

 ريناتو روغييرو -أيديكلكجيا الرأسمالية الجديدة ، بدعكاىا المتكقعة في ضركرتيا البلزمة : يقكؿ

RENATO RUGGIERO   المدير العاـ السابؽ لمنظمة التجارة العالمية( " عمى كؿ مف (
أف العكلمة يمكف ايقافيا أف يخبرنا كيؼ يتخيؿ إيقاؼ التقدـ االقتصادم كالتكنكلكجي ، يعتقد 

   3 فيذا مساك لمحاكلة ايقاؼ دكراف األرض."

 
 
 
 

                                                           
 .  6، ص1998، فيفرم  288، مجمة المستقبؿ العربي . العدد  في مفيوم العولمةالسيد يسيف ،  1

ركت، ػػػػػ، ترجمة آسيا دسكقي ، الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر، بي العولمة المفاىيم االساسيةأنابيؿ مكني، بيتسي إيفانز،  2
 .215، ص  2009، 1لبناف : ط 

 .216نفس المرجع ، ص   3
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العكلمة إذا ، ىي االدعاء بأنو تكجد أصبل أك ستكجد بالضركرة سكؽ اقتصادية عالمية    
لحياة االجتماعية . كيعتمد النمك االقتصادم المحمي ، الذم يشكؿ متكاممة تضـ جميع مياديف ا

العنصر المييمف  في التقدـ االقتصادم ، عمى اختزاؿ جميع العقبات  التي تقؼ في طريؽ 
  1التجارة الدكلية بأسرىا.

إف المفيـك السكسيكلكجي لمعكلمة ذك أىميتو في العمـ الناشئ : عمـ االجتماع العالمي.. أك    
... فإذا تناكلنا " العكلمة اإلعبلمية " مف زاكية سمير أمين( بتعبير Globologieعمـ العكلمة )

اميف كمفاىيـ عديدة تكنكلكجيات االتصاؿ كاإلعبلـ كالمعمكمات الجديدة ، فإننا نجدىا تغير مض
، الدول القوميةكانت تحكـ الرؤية العممية لمظكاىر السياسية الدكلية مثؿ تغيير مفاىيـ : 

السيادة ، الحدكد ، السمطة ، الديمقراطية ، الحزب ، المؤسسة ، المكاطنة ، القانكف ، الصراع ، 
النظاـ ، القكة ، تكازف القكة ، اليكية.. كىي مفاىيـ طالما اعتمدت عمييا دراسة العبلقات الدكلية 

رب الباردة ككحدات مفاىيمية مركزية لمتحميؿ كالدراسة في العقكد السابقة ، قبؿ نياية الح
  لمقضايا الدكلية.

 أراء المفكريـــن في العولمــة 8 -3-1-3

بعد القراءات التي شممت العديد مف تعاريؼ العكلمة ، نجد أف الكتاب كالباحثيف ليـ آراء    
عضيا البعض ، حيث أف كرؤل تبدك لمكىمة األكلى مختمفة ، لكنيا في حقيقة األمر مكممة لب

كؿ محاكلة تعريؼ تحمؿ في طياتيا نظرة جزئية ، تبرز لنا جانبا مف الجكانب العديدة لمظاىرة 
كما تقرر ىذه اآلراء جزءا مف الفمسفة الدارسة ليا ، كالمبلحظ أنيا تركز عمى نتائج العكلمة  

ؼ لماىيتيا ، غير التي رصدىا الباحثكف في أكطانيـ كأحيانا في مجاؿ اختصاصيـ دكف كص
أنو يجب اإلشارة إلى أف لب االختبلؼ ناجـ عف تعدد اإليديكلكجيات التي درست ىذه الظاىرة 

 كمف أىـ ىذه اآلراء نكرد ما يمي:

                                                           
 .516، ص ، معجـ مصطمحات الثقافة كالمجتمع ، مرجع سبؽ ذكره  مفاتيح اصطالحية جديدةطكني بينيت كآخركف،  1

  ، كسيادة ، كىكية كطنية الدكلة القكمية : ىي دكلة كأمة في آف كاحد. كتتميز بمميزات الدكلة ، بمعنى مساحة ترابية محدكدة
 التي تمثؿ شعكر االنتماء كالثقافة المشتركة . تكجد حالتيف لتككيف دكلة قكمية :

 أف الدكلة تشكؿ أمة يتـ إدماج الشعكر القكمي فييا فيما بعد. مثاؿ: فرنسا •
دة. مثاؿ: الكاليات أف مجمكعة أفراد يعترفكف بانتمائيـ إلى نفس أمة كيعبركف عف رغبتيـ في العيش ضمف دكلة مكح •

 المتحدة األمريكية.
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 اآلراء العربيــــة : - أ

 تتجو النظرة العربية لمعكلمة في اتجاىيف متباينيف :   
احؿ التطكر الحضارم كانفتاح المجتمعات يرل فييا مرحمة طبيعية مف مر   االتجاه األول 8 

 محسنعمى بعضيا مما يتيح فرص التبادؿ عمى كؿ المستكيات ، كىذا ما يعبر عنو  
، ككفؽ ىذا  برىان غميونك  عبد المجيد عمرانيك عبد اهلل أحمد المصراتيك  الخضيري

المجتمعات الحادث عمى  Social changeالتصكر تككف العكلمة ضرب مف التغير االجتماعي 
اإلنسانية ، فالعكلمة ال تعدك أف تككف نقمة مف النقبلت التي تخطكىا المجتمعات اإلنسانية نحك 

 مزيد مف التعقيد االجتماعي المادم ، كاالعتماد عمى التقانة المعقدة .
يرل في العكلمة عممية مقصكدة كمكجية مف طرؼ الغرب االمبريالي  االتجاه الثاني 8 

ات المتحدة األمريكية تيدؼ إلى الييمنة االقتصادية كالسياسية كالثقافية عمى بقية كبخاصة الكالي
سعد المجتمعات التي تمثؿ اآلخر الثقافي كالسياسي. كمف المعبريف عف ىذا الرأم نجد كؿ مف 

سمير ك  أسعد السحمراني ،ك  محمد عابد الجابري ،ك  صادق جالل العظم ،ك البازعي ، 
 .الطرابمسي

 اآلراء الغربيــــــة 8 -ب    
يستخدـ مصطمح العكلمة  في التفكير الغربي لمتعبير عف إدارة شؤكف الشركات المتعددة    

روبيـر كىذا ما يعبر عنو كؿ مف  المفكر  الجنسيات كيعنى بشكؿ خاص بالمبادالت الدكلية ،
جيمس ، ك  (Armand Mattelardt) أرمون ماتالر( ، ك الدكتكر Robat Boyer)بوييــر 
 أحد عمماء السياسة األمريكييف ، كما يعني " أمركة العالـ ".  James Rosano روزانو

أف نظاـ العكلمة المعاصر يحاكؿ أف يؤثر عمى تشكيؿ العالـ في كقتنا  فريدمان توماس يرل   
 الحاضر كفؽ النمط األمريكي . كىذا النظاـ ليس نظاما جامدا كليس اتجاىا عابرا بؿ عممية

   1 ديناميكية لف تنتيي "
 كسياسية اقتصادية كظاىرة مةالعكل أف ىك كثيرا عنده الكقكؼ مف البد الذم كالشيء   

 في - األمريكية الرؤية كفؽ -الرأسمالي االقتصادم بالمفيكـ أساسا ترتبط كثقافية كاجتماعية

                                                           
، أعماؿ الندكة السنكية التاسعة لقسـ االجتماع  جامعة  األسرة المصرية وتحديات العولمةأحمد زايد كأحمد مجدم حجازم ،  1

 .11، ص 2002القاىرة : مطبكعات مركز البحكث كالدراسات االجتماعية ،
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 العالمي االقتصاد عمى سيطرتو لنقؿ أك ، تطكره حاالت أعمى في يكف لـ إف ، المتطكرة مراحمو
 .اإلنساني التطكر كمظاىر أشكاؿ كافة عمى السيطرة كبالتالي

 إضفاء في بسيطة عممية  مجرد بكصفيا تفيـ أف يمكف ال العكلمة أف النقاد بعض كيرل   
( يبننتو أك أمركتو أك غربنتو يعني ىذا كاف سكاء) نفسو الشيء  شيء كؿ فييا يصبح  تجانس

 كالتعكلـ كالتيجيف  التفاكض مف قدر عمى تنطكم عممية بكصفيا العكلمة إلى النظر يجب بؿ
 في نفسيا تفرض ال ، بيا تدرؾ التي الطريقة تكف ميما ، كضغكطيا العكلمة كلكق ، المحمي

 خضكعا  تخضع أف إال تممؾ ال ، محمية كىكيات ممارسات عمى ، نفسيا بالطرؽ مكاف كؿ
 كالتشكيبلت ، المحمية كاالقتصادات كالثقافات المجتمعات إف  بؿ ، الجديدة الصكر ليذه سمبيا

 ، فريدة النتائج كتككف تكاجييا التي لمتغيرات كمتميزة فاعمة ايجابية  بطرؽ تستجيب السياسية
 كاف التقميدية الغربية كالثقافة السمطة مراكز كحتى. كالمحمي العالمي بيف المكاجية تفرضيا
 تتضمف كما ، تيجيف عممية إلى كتتعرض ، كتحكالتيا العكلمة مطالب مع  تتكائـ أف عمييا

 أف اقترح كبالنتيجة...  ، العالـ أرجاء عمـك في لمناس كضركرية عيةطك  ىجرات أيضا العكلمة
 1 . الغربية كاليكيات لمثقافة المفترضة المعيارية تتحدل العكلمة

 :                           التالي بالشكؿ انعرفي أف يمكف العكلمة مكضكع فيو نتناكؿ الذم المنظكر كلتحديد   
 التقنية كانتقاؿ كاالستثمارات األمكاؿ لرؤكس كتدفؽ تجارم تبادؿ مف يحدث ما ىي العكلمة
 كالثقافي السياسي الجانب)  الحياة جكانب جميع عمى يؤثر مما ، العالـ عبر كالمعرفة

 : رئيسية عمميات أربع كيكلد ، ( االقتصادم الجانب إلى باإلضافة كالديني كاالجتماعي
 . لممعمكمات السريع االنتشار -  
 . الدكؿ بيف الحدكد تذكيب -  
 .  كالمؤسسات كالمجتمعات الجماعات بيف التشابو معدالت زيادة -  
 .كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية السياسية األقطاب بيف التفاعؿ زيادة -  
 
 
 

                                                           
 .519، مرجع سبؽ ذكره ، ص مفاتيح اصطالحية جديدةطكني بينيت كآخركف ،  1
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 8  العولمــة تـاريخ8  3-2  
 حقيقة ككشؼ العكلمة مفيكـ فيـ في اإلنسانية المجتمعات تطكر تاريخ سرد يسيـ قد   

 بقضية الميتميف مف فكثير المفيـك ىذا متناكلي مف الكثير فييا كقع التي الخاطئة التصكرات
 مئات منذ نحكىا السير  بدأ بؿ ، بجديد ليس تصفو ما كلكف  جديدة الكممة أف يركف العكلمة
 أف ذلؾ في كدليميـ ، ميبلدم عشر الخامس القرف في األكركبية النيضة منذ كبالتحديد ف،السني

 حيث مف ، األمـ بيف المتبادلة العبلقات ازدياد:  كىي العكلمة فكرة في األساسية العناصر
 أمة تأثر أك كاألفكار، المعمكمات انتشار أك ، األمكاؿ رؤكس انتقاؿ أك ، كالخدمات السمع تبادؿ

 . التاريخ ذلؾ مف العالـ يعرفيا األمـ مف غيرىا كعادات قيـب
 مارتينز بيم ، غاستون نويل  ،درييير أكسيل كىـ"  العكلمة قياس"  كتاب مؤلفي حسب   
 كحدىا كلكف الماضي في عكلمات عدة ىناؾ كانت أنو فالكاقع. لمعكلمة طكيؿ تاريخ ىناؾ: فإف

   .العالـ كبمداف قارات ككؿ البشرية كؿ تشمؿ أف استطاعت الحالية العكلمة 
 الخامس القرف في نطاقيا تكسع ثـ األكلى العكلمة تشكمت الركمانية اإلمبراطكرية عصر ففي 

 في ثالثة عكلمة تشكمت ثـ  ، الحديثة السفف كاختراع الكبرل الجغرافية االكتشافات نتيجة عشر
 أكركبا بيف كثيؽ بشكؿ ربطت كقد ، األطمسي المحيط حكؿ متمحكرة ككانت عشر التاسع القرف

 كالدة  كانػت ثـ  ، كالثقافية التجارية بالتبادالت مميء عالمي فضاء تشكيؿ إلى كأدت كأميركا
 بيف التكاصؿ سرعة أف ىك:  كاحد فارؽ مع كلكف كنصؼ قرف قبؿ اليـك نعرفيا كما العكلمة
 . فاآل عميو ىي مما بكثير أضعؼ كانت كالقارات البمداف مختمؼ

  . الحالي شكميا أخذت الثانية العالمية الحرب نياية بعد أم 9945 عاـ كبعد  
 ريغان رونالد كصكؿ بعد أم:  9981 أك 9979 عاـ حكالي الرأسمالية العكلمة انتصرت ثـ
. بريطانيا كزراء رئاسة إلى ثاتشر مرغريت كصكؿ ككذلؾ األبيض البيت في السمطة سدة إلى
  .1 القيكد كؿ مف المتحررة الميبرالية لمعكلمة تحمسا ادةالق أشد مف كانا كقد
 عكلمات ىناؾ أف أم ، تراكمية عممية العكلمة أف بقكليـ الطرح ىذا مف آخر فريؽ كيقترب   
 في تسارعيا كتيرة تزايد ىك فييا كالجديد ، اليـك نشيدىا التي لمعكلمة كميدت سبقت يرهصغ

                                                           
، ص  2008كرؾ : J، فيـ أسبابيا كنتائجيا ػ لندف ، نيكم قياس العولمةأكسيؿ درييير، كنكيؿ غاستكف، كبيـ مارتينز ،  1

214. 
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 العممي كالتقدـ كالمكاصبلت النقؿ ككسائؿ ، كاالتصاؿ اإلعبلـ كسائؿ تقدـ بفضؿ األخيرة الفترة
 . بعد تكتمؿ لـ فيي ذلؾ كمع ، عاـ بشكؿ
 أمركة عممية إال الحقيقة في ىي ما ةالعكلم أف يقكؿ ك الطرح ىذا يخالؼ مف ىناؾ لكف   

 األمريكية المتحدة الكاليات بدأت حينما بعيد غير تاريخ إلى ظيكرىا يرجعكف فيـ ليذا ، العالـ
 مف أرادت التي المختمفة العالمية كالمنظمات أنشأتيا التي األحبلؼ بكاسطة شباكيا نصب في

 .. ياكعسكر  كاقتصاديا سياسيا العالـ عمى السيطرة خبلليا
 تنفرد المتحدة الكاليات أف نجد حيث ىذه أيامنا في المعاش الكاقع إلى األقرب ىك الرأم كىذا   

 كالعسكرية كاالقتصادية السياسية بقيادتو كتتزعـ المعاصر العالـ في الصدارة عرش عمى بالتربع
  يذكر الصدد ذاى كفي العالـ شعكب مف كثير لمصير كالمحددة اليامة الدكلية بالقرارات كتنفرد

Michel Bugnon-Mordant أنحاء شتى في المتحدة لمكاليات ىاما عسكريا تدخبل ثبلثيف 
 امبريالية عف حديثو معرض في الكاتب كيقكؿ  99831-9899مف الممتدة الفترة في العالـ
 التجارية كاالتفاقات لمتجارة العالمية كالمنظمة ألغات مع االقتصادية لمشبكة إضافة" أمريكا
 الحمؼ مع العسكرية كلمشبكة الدكلي كالبنؾ الدكلي النقد كصندكؽ الدكلية كالمعاىدات الكبرل
 األمـ منظمة:  كىي سياسية دبمكماسية دكلية شبكة األمريكية االستبدادية تمتمؾ سياألطم

   2."المتحدة
 النظاـ أحضاف في نمت كلكنيا ، فجأة تنشأ لـ كظاىرة العكلمة أف يرل آخر فريؽ ىناؾ   

 تتضح تكجياتيا بدأت ـث ، الستينات منتصؼ في بذكرىا بدأت كقد ، منو كانبعثت الرأسمالي
 بداية مع الرئيسية مبلمحيا تظير كأخذت ، الثمانينات في كتائرىا كتسارعت السبعينات في

   3. أبرزىا مف كالتي التسعينات
 إلى الدكالر تحكيؿ كقؼ 9979 عاـ المتحدة الكاليات بإعبلف ككدز تكفبري نظاـ انييار - 9

 .ذىب
 .اإلنتاجي النشاط عكلمة - 2

                                                           
، ترجمة : حامد فرزات، مف  «العولمة»أمريكا المستبدة ، الواليات المتحدة وسياسة السيطرة عمى العالم ميشيؿ بينيكف ،  1

 .231،  ص2001الكتاب العػرب ،  دمشؽ: منشكرات اتحاد 

   . 142نفس المرجع ، ص 2

 .4، ص 2008، جامعة درنة ، ليبيا:  آثار العولمة االقتصادية عمى اليوية الثقافيةفبلح خمؼ عمي الربيعي ،   3
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 .الماؿ أسكاؽ كاندماج المالي النشاط عكلمة - 3
 .العالمية القكل مراكز تغير - 4
 .التنمية  سياسة ك العالمي االقتصاد ىيكؿ تغير - 5
 العقد بداية منذ كمصطمح كمفيـك العكلمة ظيكر عيرج منصور محمود لممدوح دراسة كفي   

 التي التناقضات بسبب الفكرة ىذه عف التراجع تـ أنو غير،  عشر التاسع القرف مف السابع
 العالـ مس الذم الكبير الكساد التناقضات ىذه أبرز كمف،  طياتيا في الرأسمالية تحمميا كانت
 الثكرة أحدثتيا التي التطكرات نتيجة الفكرة ىذه إلى الرجكع تـ ما سرعاف لكف،  9929 سنة

 ظيكر مع تزامنت كالتي،   1الثمانيات أكاخر مف ابتداء كاالتصاالت كالمكاصبلت التكنكلكجية
 كرؤكس السمع حركات لتحرير كالتحضير( ، World, Wide, Web) (www) نترنتاال شبكة

 فرنسية ترجمة ىي" Mondialisation" فالعكلمة،  برليف جدار سقكط ككذا،  أكركبا في األمكاؿ
 المبادالت كتكثيؼ الحدكد فتح عمى تقتصر ال كالتي" Globalization" بالكككبة يسمى لما

نما،  التجارية  عف كذلؾ) االقتصادم المستكل عمى كىذا المجتمعات بيف التقارب بيا يقصد كا 
 الصناعية األقمار بكاسطة التمفزيكني كالبث كالجامعات كاألسكاؽ المؤسسات ربط طريؽ

 اقتصاد نحك لبلتجاه العالـ دكؿ بدفع األمر كيتعمؽ) السياسي المستكل عمى أك( كاالنترنت
 (.براليالمي الفكر إليو يدعك ما كىك السكؽ

 يعكلـ فعؿ استعمبل مف أكؿ يعتبراف( B.Danies Et Olivier Reiser) مف كؿ فإف كلئلشارة   
(to Globalize ، )بحدكث تنبأ حيث،  مترابط كؿ أك كاحدة ككحدة كمو الككف إلى النظر بمعنى 

 كعبالمشر  العكلمة ارتبطت كقد،  الحضارات بيف كااللتقاء الثقافات بيف االقتراب مف نكع
 الباحث أيضا استعممو ثـ ، الباردة الحرب نياية بعد ما مرحمػػػػػػػة في األمريكػػػػػػي السياسػػػػي

(Paul Fabra) جريدة في لو نشر مقاؿ في  "Le monde  "كالذم ،9964 أفريؿ 31 -29 في 
 .9964 سنة مام 14 في آنذاؾ إجراؤىا المقرر كينيدي جكلة مفاكضات بداية عف فيو تحدث
 قد األلفاظ مف مرادفات فميا إال ك ، المفظ بيذا اشتيرت الظاىرة ىذه  أف إلى اإلشارة كتجدر   

 األكلى الجنينية فالصكرة ، حافظ صبري. د يرل كما الظاىرة ىذه عمى العمماء بعض أطمقيا

                                                           
،  2003، درا الجامعة الجديدة لمنشػر، اإلسكندريػػة :  العولمة دراسة في المفيوم والظاىرة واألبعادممدكح محمكد منصكر،  1

 .14ص 
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 مارشال صاغو كالذم "Global village " "  الككنية القرية"  تعبير ىك العكلمة لمصطمح
 المعمكمات حركة سرعة تقميص فكرة ببمكرة ماكموىان اىتـ فقد ، الخمسينات أكاخر في وىانماكم

 شخص كؿ يعرؼ ، كاحدة قرية مجرد إلى تحكلت التي األرضية كرتنا في الجغرافية لممسافات
 لمثقافة مفيكمنا بتغير كلممكاف لمزمف مفيكمنا تغير كعبلقة ، بيا مكاف أم في يدكر ما فييا

 جديدة لطاقات بمكرة مف عمييا يترتب بما اإلنساف أماـ جديدة آفاؽ كبفتح ، ذاتو فكلئلنسا
  1.قبؿ مف بشرية لقدـ كقع فييا يسمع لـ لمجاالت كاقتحاـ

 بو كتنبأ ، العكلمة مصطمح أذاع مف أكؿ ىك أمين سمير أف يعتبر الجميل سيار أف إال  
 مف العكلمة ظاىرة حكؿ مختمفة نظر كجيات بتحميؿ بدأ ثـ ، المستقبمية السياسية كبمضامينو

   .globology))2 العالمي النظاـ عمـ أم ، السياسية العكلمة فمسفة خبلؿ
 في تفكير مف يتصؿ ما كؿ في انتشرت قد العكلمة عدكل أف تشومسكي ناعوم يقكؿ  

  3.الجديد العالمي النظاـ كالدة أعمنت التي الثانية الخميج حرب نياية منذ الدكلية العبلقات
 8 العولمــة ظــــــواىر -3-2-1
( l'urgence) االستعجالية:  ظكاىر ىك ، العايدي يزك حسب أيضا العكلمة في الجديد إف   

 يعاد ، العالـ تاريخ في مرة ألكؿ إذ(..l'instantanéité) كاآلنية( l'accélération) كالتسارع
  المستقبؿ عف محددة نظرة تكجد ال بحيث ، الجذرية بيذه كالمكاف بالزماف العبلقة في النظر
 العالمػي بالكقػت اىتماميا كانحصار لماضػيا عػف البشريػة المجتمعػات انقطػاع مع

  4 .آفاقنا تقمص إلى أدل العالمي الفضاء تقمص ككذا( اآلني/الحاضر)الحقيقي
 

                                                           
،  1728العػػدد :   -الحكار المتمدف ، صحيفة الكتركنية ،  ،  العولمة " تاريخ المصطمح و مفيومو "عبد المجيد راشد ،  1

08/11/2006. 

ة ػػػػ، نحك عالمية تعددية كعكلمة إنسانية ، دراسة تحميمية مقارنة لممفيكميف ، نشر جمعي لمةالعالمية والعو قاسـ حجاج ،  2
 .253، ص 2003،  1التراث ، المطبعة العربية ، ط

، عكلمة دراسات المنطقة ، المستقبؿ العربي، بيركت ،  االستشراق األمريكي من النيضة إلى السقوطاصطيؼ عبد النبي ،  3
 .9، ص  1997، جكيمية 233لبناف : العدد 

  . 263قاسـ حجاج ، مرجع سابؽ، ص 4
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 األخيرة السنكات في العكلمة ظاىرة عمى طرأت جديدة ميمة أمكر ثٌمة ىذا إلى باإلضافة   
 : منيػػا
 الدكؿ المناطؽ ىذه كمف ، معزكلة كانت العالـ في ميمة مناطؽ لعكلمةا تيار اكتساح -   

 .أمريكا كجنكب إفريقيا كسط كدكؿ كالصيف الشرقية األكربية
 كتنكع ، كالشعكب األمـ بيف تبادليا يجرم التي كالخدمات السمع تنكع في الكبيرة الزيادة -  

 .األمكاؿ رؤكس إلييا تتجو التي االستثمار مجاالت
 .الدكلية العبلقات عمى كاألفكار المعمكمات تبادؿ سيطرة  -  
 .العالـ أنحاء كافة تمس التي البيئة عمى كاألخطار المناخية التغيرات  -  
 القكل لكافة مفتكحة ، كاحدة عالمية سكؽ في كالنامية المتقدمة االقتصاديات اندماج -  

 . رالح التنافس لمبدأ كخاضعة العالـ في االقتصادية

 . الجديدة التكنكلكجية كاألدكات الكسائؿ عف الناجمة االتصاالت في العالمية الثكرة  -  
 .كالتكنكلكجي العممي التقدـ نتيجة المعرفية الثكرة  -  

 .الجنسيات متعددة الشركات دكر تعاظـ  -  
        ؟ العولمـــة وراء يقـــف مــن -3-2-2

 يقؼ مف ىك تجاكزىا يمكف ال كالتي العكلمة مكضكع في داترد األسئمة أكثر بيف مف لعؿ   
 ىي -أمركة بأنيا العكلمة تعريؼ إلى باالستناد -األذىاف في تتشكؿ إجابة كأكؿ كراءىا؟
 النظاـ تطكر مراحؿ مف التاريخية المرحمة ىذه في -تحتؿ باعتبارىا األمريكية المتحدة الكاليات
 العسكرم بالتفكؽ تنفرد التي الكحيدة العظمى الدكلة تمثؿ أنيا كما ، الصدارة مركز - العالمي
 الجشع يدفعيا عممية اعتبرناىا إذا أما ، المعمكرة أرجاء مختمؼ في بالتدخؿ ليا يسمح كالذم

 أكبر عمى كالحصكؿ أكبر بأنظمة كربطيا كاألسكاؽ المحمية االقتصاديات عمى لمييمنة اإلنساني
 المالية باألممية بعضيـ يسمييا التي الجنسيات متعددة شركاتال أف نستنتج المستيمكيف مف قدر

ذا ، العكلمة ىذه كراء تقؼ التي ىي الجديدة  Social االجتماعي التغيػر مف ضربا اعتبرناىػػا كا 
change المجتمعات تخطكىا التي النقبلت مف نقمة ك ، اإلنسانية المجتمعات عمى الحادث 
 فيجب المعقدة التقانة عمى كاالعتماد ، المادم االجتماعي التعقيد مف مزيد نحك اإلنسانية
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 في كالشؾ التغير ىذا في تساىـ التي المجاالت تنكع كمتنكعة  عديدة أطراؼ ىناؾ بأف اإلقرار
 ىذه تمثؿ كقد المجاالت شتى في العالمي المشيد تغيير عمى القادرة الكسائؿ تمتمؾ أنيا

 .حككمات أك أشخاصا األطراؼ
 8  ومجاالتيـــا العولمـــة ائــلوس8  3 -3

حسب آراء المفكريف كالباحثيف في العكلمة يتبيف أف ىذه األخيرة تستيدؼ كافة مجاالت     
الحياة البشرية كتتعداىا لتشمؿ معيا البيئة بما فييا مف كائنات ، فحسب منظمة األغذية 

القكمي كيحسف التغذية ، لكنو كالزراعة لؤلمـ المتحدة فإف دمج األسكاؽ يمكف أف يزيد الدخؿ 
  1مف جانب آخر يعكلـ األخطار المحتممة عمى سبؿ المعيشة كالصحة البشرية كالبيئة.

االت الحياة التي تشكؿ شبكة العبلقات كتتجمى العكلمة أكثر في مجاالت عديدة مف مج   
 الدكلية المعاصرة ، كأىـ ىذه المجاالت : 

 المجاؿ االقتصادم : تحرير التجارة العالمية كحركة رؤكس األمكاؿ . -
 المجاؿ االجتماعي : نشر القيـ االجتماعية الغربية باعتبارىا القيـ العالمية كاإلنسانية .  -

 تحكؿ الديمقراطي كنشر الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف  .المجاؿ السياسي : ال -     
 المجاؿ الثقافي : نشر الثقافة الغربية كالمغة االنجميزية باعتبارىا لغة عالمية .  -
المجاؿ األمني : منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ كمكافحة اإلرىاب كالجريمة المنظمة  -     

 كاليجرة السرية .                   

 8 االقتصـــاد عولمـــة -3-3-1

المجاؿ االقتصادم يمثؿ المجاؿ المركزم كالمحكرم في مكضكع العكلمة ، ألف الرأسمالية    
ىي اقتصاد أكال ، كالجكانب االقتصادية في العكلمة متنكعة كمتعددة ، فيناؾ مف يرل أف 

: الحرية االقتصادية ،  العكلمة االقتصادية تعني نشر القيـ الغربية في مجاؿ االقتصاد مثؿ
كفتح األسكاؽ ، كترؾ األسعار لمعرض كالطمب ، كعدـ تدخؿ الحككمات في النشاط االقتصادم  
كربط اقتصاد الدكؿ النامية باالقتصاد العالمي ، بحيث يصبح العالـ مقسما إلى قسميف ال ثالث 

بالمئة    عدد سكانيا ليما ، قسـ ينتج كيطكر كيبدع كيصدر كىك الدكؿ المتقدمة التي يمثؿ 

                                                           
 .2005مصمحة الزراعة كاألمف الحيكم كالتغذية كحماية المستيمؾ ، منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة، أفريؿ  1
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مف نسبة سكاف العالـ ، كقسـ يستيمؾ كيستكرد فقط كىك الدكؿ النامية كمنيا الدكؿ اإلسبلمية. 
 كىذا ىك مغزل االستعمار قديما كحديثا . 

كحكؿ مكضكع جماعة المصالح االقتصادية الدكلية أك "جماعات العكلمة" ، كما يصطمح    
لقد قامت الدكؿ الرأسمالية  سمير محمود ناصربلقات الدكلية عمى تسميتيا يقكؿ الباحث في الع

الكبرل بتنسيؽ سياساتيا االقتصادية لتفعيؿ مستكيات تحكميا باالقتصاد العالمي عبر إنشاء 
ىيئات عالمية لضبط بعد معيػف مف النشػاط االقتصػػادم ، كمػػف أبػرز ىػػػػػذه الجماعػػػػػػػػػات 

الكارتؿ المالي " ناديي باريس  -لنفطي " منظمة الطاقة الدكلية " الكارتؿ ا -االحتكارية : 
كلندف " كتمثؿ جماعات الضغط الرأسمالية الدكلية الحامؿ الرسمي لمعكلمة االقتصادية 
كالسياسية ، في حيف يمكف اعتبار الدكؿ الرأسمالية بمثابة الحامؿ االجتماعي ليا. إف جماعات 

بر استمرارا لفكرة المركزية الرأسمالية " المركز كاألطراؼ ")االتحاد الضغط الرأسمالية الدكلية تعت
األكركبي( ، أكركبا المركز كالمناطؽ المحيطة أطراؼ ، النافتا ، الكاليات المتحدة المركز كبقية 

 الدكؿ أطراؼ ، آسياف ، الياباف المركز كالبقية أطراؼ
 لككنية " شرط بقائيا ىك استبلبيارأسمالية ا) كىناؾ عبلقة قكية جدا بيف المراكز الثبلث (. فال

  1 لمشعكب األخرل " .
كفي المجاؿ االقتصادم ، ثمة حقكؿ عديدة مترابطة تتعامؿ معيا العكلمة بانتقائية ، فالحقؿ    

المالي، كحقؿ التبادؿ التجارم ، كالقطاعات كالفركع الصناعية كالزراعية تمثؿ أكلكية لمعكلمة أما 
كما يبدك ، كفي المجاؿ أشكاؿ التنظيـ كاإلدارة ، ك النقؿ التقاني فيي ليست ضمف اىتماماتيا 

 االقتصادم نجد أىـ الكسائؿ المستعممة ما يمي :
   2(Gateاالتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة كالتي تعرؼ اختصارا باسـ : )الجات:  -   
 .البنؾ الدكلي -   
 التكتبلت كالمنظمات االقتصادية كالتجارية : كمف ذلؾ تكتؿ "النافتا" . -   

                                                           
. العولمة وتطورات العالم المعاصر، خطأ! مرجع االرتباط التشعبي غير صحيحسمير محمكد ناصر ، المحكر،  1

www.ahewar.org/deba ، 22.15 الساعة عمى  19/15/2192 يـك . 

يدة  فيميب إيفانز كجيمز كالش ، دليؿ كحدة أبحاث اإليككنكمست إلى االتفاقية العامة لمتعريفات كالتجارة : )جات( الجد 2
 .4، ص 1ق ، ط1415منظمة التجارة العالمية ، ترجمة  حمد الخريؼ ك فكاز الدخيؿ ، الرياض: 

http://www.ahewar.org/deba
http://www.ahewar.org/deba
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تح خكصصة الشركات كالمؤسسات االقتصادية كالخدماتية الكطنية كالحككمية ، كف -   
األسكاؽ المحمية أماـ السمع كرؤكس األمكاؿ كالمعمكمات الكافدة ، كىدـ األسكار الجمركية 

 كالقيكد أماـ التجارة الدكلية.
 صندكؽ النقد الدكلي.  -  
 انكمترا، ، ألمانيا ، المتحدة الكاليات فرنسا،)  مف المجمكعة ىذه تتككف 8 الثمانية مجموعة -  

 .  المعكلـ االقتصاد مؤسسات أىـ مف المجمكعة ىذه كتعد( الصيف ، اكند ، الياباف ، ايطاليا
كىي تمثؿ أىػـ مظاىر عكلمة االقتصاد ، كالمثاؿ الحي  الشركات متعددة الجنسيات 8 -  

لرأس الماؿ العالمي كىي بيذا المعنى تمثؿ الفاعؿ الرئيسي في عكلمة اإلنتاج كاألداة األساس 
الجديدة ، كاإلحصاءات التالية المنشكرة في مجمة فكرشف في  لممارسة السيطرة االقتصادية

 1الرأسمالي: العالـ تكضح مدل خطكرة تمركزىا  شركة في   0عف أكبر  7889يكليك
ذا  808ترليكف ك 77ة شركةبمغ إجمالي إيرادات تمؾ الشركات الخمسمائ -   مميار دكالر كا 

ـ الذم كاف أكثر 7881قارنا ىذه األرقاـ مع مجمكع الناتج المحمي اإلجمالي لدكؿ العالـ لسنة 
تريميكف  1ترليكف بينما كاف الناتج المحمي اإلجمالي لمكاليات المتحدة األمريكية  9 بقميؿ مف 

 8 8ترليكف ك 0لي لدكؿ العالـ الثالث فبمغ مميار دكالر، أما الناتج المحمي اإلجما 180ك
 مميار دكالر .

%مف الناتج  788كىكذا يتضح لنا أف إيرادات الشركات المذككرة كليس الشركات كميا تمثؿ    
مف الناتج المحمي لدكؿ   %788مف الناتج المحمي لمعالـ كمو ، ك %80المحمي ألمريكا ك

  العالـ الثالث.
مكاناتيا كمف ىنا تتضح ضخامة     حجـك ىذه الشركات كتنكع أنشطتيا كانتشارىا الجغرافي كا 

 العمبلقة.

كتيدؼ إلى تعزيز مبادئ الشفافية كمكافحة الفساد السمطكم  منظمة الشفافية العالمية 8 -  
 كقكانيف مكافحة الرشاكم.

بعد إجراء  7896فقد كانت االنطبلقة مف بكرصة لندف في  تحرير أسواق األسيم 8 -  
" ك تبعتيا بعد ذلؾ بقية البكرصات العالمية  big Bang إلصبلحات البريطانية المعركفة باسـ"ا

                                                           
 .22، ص  2007، 1، دار المسيرة لمنشر كالطباعة ، األردف : ط مأزق العولمةمحمد طاقة ،  1
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بتحرير أسكاؽ أسيميا مما يسمح بربطيا ببعضيا البعض ك عكلمتيا عمى غرار أسكاؽ 
 السندات.

 8 المجتمـــع ةــعولمـ -3-3-2

ثير العكلمة عمى مظاىر الحياة إف مف أىـ مظاىر التغيير التي يكاجييا العالـ اليـك ىك تأ   
االجتماعية سكاء عمى مستكل الفرد في األسرة أك عمى مستكل المجتمعات بصكرة عامة ، 

كالتدفؽ اإلعبلمي كالمعمكماتي القادـ عبر االنترنت ، كاألقمار  فالتفاعؿ مع التكنكلكجيا القادمة ،
 كميػػػػػػة ، ذات األبعػػػػػػاد كاالتجاىػػػػػػػػػػات الصناعية ، كالقنكات الفضائية ، كاألدكات التكنكلكجية الي

لى المجتمع كمو  المتنكعة ، تمثؿ تحديا كبيرا في بعض األحياف، إلى األسرة بصكرة خاصة ، كا 
بصكرة أعـ كأشمؿ ، حيث أنيا قد صعبت  عمؿ األسرة  كالمؤسسات االجتماعية في عممية 

 التنشئػػػػػػػػة.
كاستخداـ  ماكس ويبراألساسي إلحداث التغيير االجتماعي حسب  ركزلقد كانت األفكار الم   

مفيدة بصفة خاصة في مجاؿ  ىذه األفكار عمى أنيا القكة الدافعة كراء التغيير االجتماعي
الترابط أدل إلى ظيكر  العكلمة ، غير أف بعض المعمقيف الحظكا أف عممية الربط كالمزيد مف

في بداياتيا كلكف مف المؤكد أنيا  ؿ فإف ىذه المفاىيـ ال تزاؿمجتمع مدني عالمي ، بطبيعة الحا
النطاؽ العالمي كالشامؿ مف األساس قد  ذات مصداقية ك تشير إلى أف التغيير االجتماعي عمى

لمعكلمة كانت عمى فقراء العالـ ، حيث تسببت في  يككف ممكنا ، كالكاقع أف اآلثار السمبية
 كبعد  7888عاـ  سياتلقعت ضد منظمة التجارة العالمية في التي ك  احتجاجات كبيرة مثؿ تمؾ
   .صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي عاـ كاحد في كاشنطف ضد

لمتماسؾ االجتماعي كالكعي عمى الصعيد العالمي  إف العكلمة في العديد مف الجكانب سمحت   
 ػػاد كاسع أدل إلى ازديػػػػ كمع ذلؾ فإف ظيكر العكلمػػة عمى نطػػػاؽ

 كبيػػر في قاعػدة السمطػة لمبكرجكازية. 

في تعميؽ لو عمى الكثيقة المعدة لممناقشة في  مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية كالسكاف المنعقد    
ة تدعك ػػف أف الكثيقػػػػركف عػػػػػو الكثيػػػػأف ما قال جالل أمينر ػػػػػػيعتب 7888ر ػػػػرة في سبتمبػػػػػػػػػػبالقاى
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ح ، ػػػر صحيػػػػػزكاج غيػػػػػػػارج الػػػػػػػػػة الرذيمة كاالجياض كالشذكذ الجنسي كممارسة الجنس خلممارس
  1كاألصح ىك أنيا تبدم تسامحا غريبا إزاء ىذا كمو.

تماعية تنميط العالـ كمو بأنماط اجتماعية معينة كقد يبدك أف المراد مف خبلؿ العكلمة االج   
سائدة في الغرب ، قد تؤدم إلى تدمير األسرة ، كالقضاء عمييا، كخمخمة المجتمعات كتعريضيا 
لبلنييار، فبعد أفكؿ نظرية الحداثة برزت إلى السطح بعض النظريات التي حاكلت أف تفسر 

ظؿ العكلمة ، ية التي نحياىا كبخاصة في لتاريخعممية التغير االجتماعي في ظؿ المرحمة ا
، الذم اعتبر  فوكوياما كمف أىميا نظرية نياية التاريخ التي تبناىا المفكر الياباني األصؿ

نياية الشيكعية كسقكط االتحاد السكفياتي نياية لمتاريخ كحرب األفكار، بانتصار الرأسمالية ، 
لمصمحة االقتصادية عمى كؿ االيديكلكجيات. كتفكؽ مبدأ ا كالديمقراطية ، كزكاؿ القكميات ،

، الذم اعتبر  صامويل ىننغتونكنظرية صراع الحضارات ألستاذ العمـك السياسية األمريكي 
بداية لصراع طكيؿ  نياية الحرب الباردة ، كانتصار المعسكر الغربي عمى المعسكر الشرقي

 مـ كحضارتو اإلسبلمية. كممتد بيف الغرب النصراني كحضارتو الغربية ، كالشرؽ المس
كعمكما يمكف مبلحظة بعض الكسائؿ التي تعتمدىا العكلمة كتتفؽ مع طرح ىاتيف    

 النظريتيػػف :
استخداـ ما يسمى بالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كاعتبارات الحياة المعاصرة كمكاثيؽ األمـ  -  

 ة في المجتمعات اإلسبلمية.المتحػدة في محاربة منظكمة القيـ كاألخبلؽ كالتشريعات السائد
استغبلؿ الجمعيات النسائية عبر دعكات لتحقيؽ المساكاة بينيا كبيف الرجؿ كسف قكانيف  -  

 عالمية بحجة حماية حقكؽ المرأة.
العمؿ عمى إنشاء المنظمات كالجمعيات كالمؤسسات الخدماتية األىمية ذات األىداؼ    -  

 البلدينية كدعميا ماليا كمعنكيا.
اتفاقيات دكلية تنص عمى تعديؿ قكانيف األسرة ، كسف قكانيف لممرأة كالطفكلة بحيث يتـ  - 

محاكاة نمكذج األسرة الغربية ، كيجرم متابعة الدكؿ في االلتزاـ بخطكات عممية في تطبيؽ ما 
 ط ػػػػػػػػػػػكربالتي كقعت عمى تمؾ االتفاقيات ،  سبؽ، عف طريؽ تقارير دكرية تمتـز بيا كؿ الدكؿ

  المعكنات كالتمكيؿ بالتطبيؽ.

                                                           
 .158، ص  2009،  1، دار الشركؽ، القاىرة ، مصر: ط العولمة جبلؿ أميف ، 1
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كيعمؿ عمى تطبيؽ تمؾ االتفاقيات عدد غير قميؿ مف منظمات المجتمع المدني ، التي تتمقى    
 كمف  التمكيؿ األجنبي مف األمـ المتحدة ، عف طريؽ األجيزة كالمنظمات كالييئات التابعة ليا ،

 : أىميا في ىذا الشأف
 ة لؤلمـ المتحدة. لجنة مركز المرأة التابع -أ 

 صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف.  -ب 
 صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة.  -ج 
 برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي.  -د 
 المعيد الدكلي لمبحث كالتدريب مف أجؿ النيكض بالمرأة.  -ىػ 
 جامعة األمـ المتحدة.  -ك 
 اعية. معيد األمـ المتحدة لبحكث التنمية االجتم -ز 
 المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة.  -ح 
 منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة.  -ط 
 مركز األمـ المتحدة لممستكطنات البشرية ) المكئؿ (.  -م 
 مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف.  -ؾ 
 منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة. -ؿ 
كذلؾ مف  كنشر القيـ الفردية كىي مف رئيسيات التكجو االقتصادم المعكلـ ثقافة االستيبلؾ   

الثقافة االستيبلكية  خبلؿ خمؽ نمكذج مدركس يفي بحاجات السكؽ العالمية ،... كما أف
عمييا مف قبؿ الشركات متعدية  كإحدل آليات العكلمة الرأسمالية قد تـ التخطيط ليا ك اإلشراؼ

المادية المنتجة ليا .. بأف قامت  ثقافة تتكاءـ كتتكامؿ كالسمع الجنسية .. كذلؾ إلنتاج
كالسمككية .. في تكظيؼ الدراسات المجتمعية  كبمساعدة مؤسسات تستخدـ العمكـ االجتماعية

لممجتمعات بما تحكيو مف ثقافات مختمفة كمتنكعة ، كذلؾ  كالسمككية لمعرفة البنية الداخمية
الستغبلؿ المدركس لنقاط الضعؼ ، كتكظيفيا في خدمة أىداؼ ا لمعرفة نقاط ضعفيا ، كمف ثـ

فكثيرا مف القيـ قد تبدلت اليـك كحمت مكانيا منظكمة مغايرة تؤكد  ، ىذا التكجو الثقافي المعكلـ
 كتعززىا .. فبل قيمة إال قيمة الماؿ كالسمعة .. لقد أصبح زكاؿ القيـ المعنكية القيـ المادية

 ، في منتصؼ القرف التاسع عشر ماركسالسمعية .. كىك ما تنبأ بو  كاألخبلقية لصالح القيـ
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  1أمرا كاقعا في أيامنا ىذه . 
 8 السياســــة ةـعولمـــ -3-3-3

 ضمف نطاقيا بيا التفريط عدـ عمى تحرص التي القكمية الدكلة اختصاصات ىـأ مف السياسة  

 التدخبلت عف كبعيدا المحمي ، المجاؿ ًضمف الحرص كىذا ، الكطني كمجاليا الجغرافي

 شعبيا عمى كسمطاتيا لصبلحياتيا الدكلة كممارسة السيادة بمفيكـ االرتباط أشد الخارجية يرتبط

 .يةالطبيع أرضيا كثركاتيا ك
لكف المجاؿ السياسي العالمي بدأ يحؿ مكاف المجاؿ السياسي المحمي ، فعكلمة السياسة    

 تعني اتساع المجاؿ السياسي العالمي عمى حساب المحمي ، كالقكانيف الدكلية عمى حساب

التشريعات القطرية ، كنظرا ليذه التطكرات الكبرل برزت ظاىرة جديدة ىي أف المسافة بيف 
 لداخمية كالسياسة الخارجية لمدكؿ ضاقت إلى حد كبير، لدرجة أف الحككمات الكطنيةالسياسة ا

  كالتشريعػات ألف القػػرارات لـ تعد لدييػػػػا الحريػػة النسبيػػة التي كانت تتمتػػع بيا مف قبػػؿ ،

 كالسياسات كاألزمات السياسية لـ يعد صداىا  كتأثيرىا محمي ، إنما يتدفؽ بحرية تامة بيف
المجتمعات كالقارات متجاكزا الحدكد السياسية كالجغرافية ، ليؤثر في الساحة العالمية كبخاصة 
مع بركز ظاىرة التكتبلت اإلقميمية كاالتحاد األكركبي ، أك ظيكر العكلمة بتنظيماتيا الدكلية 

 الممزمة ، في مجاؿ السياسة كاالقتصاد كالثقافة.
 لمة السياسية كما يمي :كفؽ ىذا المنظكر يمكف تعريؼ العك   
" العكلمة في المنظكر السياسي تعني أف الدكلة ال تككف ىي الفاعؿ الكحيد عمى المسرح  

السياسي العالمي ، كلكف تكجد إلى جانبيا ىيئات متعددة الجنسيات كمنظمات عالمية 
ابط كجماعات دكلية ، كغيرىا مف التنظيمات الفاعمة التي تسعى إلى تحقيؽ مزيد مف التر 

مما يعني أف السيادة ال تككف ليا األىمية نفسيا مف … كالتداخؿ كالتعاكف كاالندماج الدكلي ،
الناحية الفعمية ، فالدكؿ قد تككف ذات سيادة مف الناحية القانكنية ، كلكف مف الناحية العممية قد 

                                                           
،  3، ترجمة كتقديـ : منى طمبة ، أنكر مغيث ، دار الشركؽ، القاىرة ،  مصر: ط كيف نصنع المستقبلركجيو جاركدم ،  1

 .8، ص  2002
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لتصرؼ تضطر إلى التفاكض مع جميع الفعاليات الدكلية ، مما ينتج منو أف حريتيا في ا
    1بحسب مشيئتيا تصبح ناقصة كمقيدة ." 

 : كفيما يخص الكسائؿ المستعممة في ىذا المجاؿ يمكف ذكر ما يمي   
الدعكة إلى األخذ بالديمقراطية الغربية بكصفيا نظاما لمحكـ ، مع ما يتطمبو ذلؾ مف  -  

تعددية سياسية ، كأحزاب ، كحرية في التعبير ، كمجالس تشريعية ، كدساتير ، كرأم عاـ ، 
 كغير ذلؾ ..

، كمنظمة  منظمة األمـ المتحدة ، كأجيزتيا السياسية كالمالية كالثقافية كالبنؾ الدكلي -  
 كمنظمة حقكؽ اإلنساف ، كغيرىا.  اليونسكو

المساعدات االقتصادية كالمعنكية لؤلنظمة كالحككمات المنخرطة في العكلمة ،  كفرض  -  
 سياسة الحصار كالتجكيع عمى األنظمة المتمردة.

 كالتي ، عقد التسعينات خبلؿ الجديدة المحمية ك كاإلقميمية العالمية القكل مف مجمكعة بركز -  

 التجارية اإلقميمية التكتبلت القكل ىذه أبرز كمف السياسي ، المجاؿ في الدكؿ تنافس أخذت

 . المشتركة األكركبية كالسكؽ
االتصاالت المبنية عمى التكنكلكجيا اإللكتركنية ، كالتي تشمؿ األقمار الصناعية ،  -  

الحدكد القكمية كتزيؿ كؿ مانع ، اإلنترنيت ، شبكات الحاسكب ، اليكاتؼ ، الفاكس... تزيؿ 
زعاج سياسي.   كمحدكدية طبيعية كسياسية ، فتعبر األفكار كالمعمكمات مف دكف أية سيطرة كا 

 . الجنسيات متعددة الشركات تمثميا التي كالمالية كالمعنكية االقتصادية القكة -  
قكة  العالمية ياسيةالس التي صارت تشكؿ عمى الساحة  الحككمية غير األىمية المنظمات -  

 عمى قادرة تعد لـ التي الدكؿ عف تاـ باستقبلؿ تعمؿ العالمية كأخذت المؤتمرات في كمؤثرة فاعمة

 ك  الخضر السبلـ ىذه المنظمات ، كمف أىـ ىذه المنظمات : منظمة كعمؿ نشاط في التحكـ
 حكؿ أخكات كمنظمة "النسائية  كالمنظمات ،" الدكلية  العفك كمنظمة " اإلنساف منظمات حقكؽ

 ."العالـ
 السفارات الدكلية كما تمعبو مف أدكار في تخطيط السياسات الخارجية. -  

                                                           
، مركز دراسات الكحدة  256، مجمة المستقبؿ العربي ، العدد إعالم العولمة وتأثيره عمى المستيمكأحمد مصطفى عمر،  1

 .162، ص 2004،  2العربية ، بيركت ، لبناف: ط
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" إف السمطة الرسمية لـ  6996دافوس في منتدل  مارك بمونداليقكؿ الزعيـ النقابي الفرنسي 
 حكـ ، تعد تمثؿ في أحسف الحاالت سكل مقاكلة داخمية تابعة لممؤسسة ، السكؽ ي

  1 ككمة تسير."كالح

 8 الثقافــــة عولمـــة -3-3-4

عمى الصعيد الثقافي تسعى العكلمة إلى البحث عف تجانس ثقافي كاحد قاعدتو نكعية الحياة   
لحياة كالثقافة األميركية باألساس ، حيث يساعد تحقيؽ ىذا المستيدؼ عكلمتيا ، كىي نكعية ا

التجانس الثقافي عمى تأسيس شرعية االستيبلؾ الثقافي لمسمع المنتجة أمريكيا باألساس كغربيا 
 عمى أكسع تقدير.

اليكية ، حيث نجد أف فرنسا  كبعض دكؿ الغرب نفسو تشكك مف خطر عكلمة الثقافة عمى   
ية التي تشكك مف عكلمة الثقافة كمف ىيمنة المغة اإلنجميزية ، كالخكؼ أكثر الدكؿ الغرب مف
تنبيكا  اليكية الفرنسية كلذلؾ لجأ الفرنسيكف إلى كضع الثقافة في خانة االستثناء ، ألنيـ عمى

 السمكؾ كأنماط  إلى أف قكة اإلنتاج الثقافي األمريكي تؤدم إلى التغيير التدريجي في معايير
  2.الحيػػػاة

 كتشير دراسة في استراليا إلى أنيا أيضا تشكك مف مكاد التمفزة األمريكية عمى األطفاؿ ،   

لى أزمة أخبلقية كغربة ثقافية ألنيا تؤدم   3. إلى فقداف االنتماء كا 
ككثير مف الدراسات في  شتى بقاع العالـ تؤكد خكؼ المثقفيف عمى اليكية الكطنية مف العكلمة 

 إلعادة تشكيؿ المفاىيـ األساسية عف الككف كاإلنساف كالحياة  األمريكية ، التي تسعى

 عنيا بالمفاىيـ الميبرالية المادية.كاالستعاضة 
الحضػػارم كىػػذا ذك داللػػة كبيػػرة  -الثقػػافي -كالمبلحػػظ فػػي أدبيػػات العكلمػػة بػػركز المكػػكف الػػديني

عمػػى أثػػر ىػػذا المكػػكف كمنظكمتػػو فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ كأيديكلكجيػػة العكلمػػة ، فأدبيػػات العكلمػػة ال 

                                                           
 .44، ص  2002،  1، دار الشركؽ ، القاىرة ، مصر: طالعولمة والفكر العربي المعاصرالحبيب الجنحاني ،  1

، مجمة الرائد ، الدار اإلسبلمية لئلعبلـ ، ألمانيا: ربيع األكؿ  العولمة وأثرىا عمى السموكيات واألخالقعمار طالبي ،   2
 .12( ، ص 236ـ ، العدد )2002ىػ/ مايك 1424

 .11نفس المرجع ، ص 3



  انعىنمة دراسة في اننظري انمذخم:  انثانث انفصم

 

 

79 

كالحضارم ، كبيف السياسي كاالقتصػادم  تخمك مف بند الثقافة كالديف، الجدؿ بيف الديني كالثقافي
 األب عقب جورج بوش كاألمني ، كلعؿ البداية كانت مف خبلؿ الخطاب الذم ألقاه الرئيس

ىجمات الحادم عشر سبتمبر الشييرة ، كقد اعتبر ذلؾ الخطاب في ذلؾ الكقت إعبلف لحممة 
 صميبية معاصرة.

ذا    التفاىـ أداة ىي التي كالمغة المساف لىإ اليكية أصؿ ىي التي العقائد مف انتقمنا كا 
 حيث ، الغربية الثقافة طغياف مف اليـك نراه كما ، الحي كقالبو الفكر كعاء كىي ، كالتػػػػػػكاصؿ

 أف مف ذلؾ عمى أدؿ كال ، نقميا في اإلسياـ مف عالية نسبة المغة تشكؿ
 ، بالفرنسية%( 2)ك ، نيةباأللما%( 9)ك ، اإلنجميزية بالمغة األنترنت معطيات مف  88    

  1. المغات باقي عمى يكزع%( 9)ك
 المغات تكزع أف حيث الصراع في المغة أىمية الحضارات صداـ كتابو في ىنتجنتون كيبيف  
 ، اإلنجميزية  :انتشارا األكسع فالمغات ، العالمية القكة تكزع يعكس التاريخ عبر الـالع في

 إمبراطكرية دكؿ لغات كانت أك أنيا إما.  الركسية ، العربية ، الفرنسية ، االسبانية ،الماندارين
 في تحكالت إلى تؤدم ، القكة تكزع في التحكالت أف كما لغتيا، ـتستخد أخرل شعكبا جعمت

 كالصناعية التجارية ك االستعمارية كاألمريكية البريطانية القكة مف قرناف حيث ، المغات استخداـ
  العالي التعميـ في ضخما ميراثا تركا ، كالمالية كالعممية
   2.العالػػـ أنحاء في كالتقنية كالتجارة

 كمف كسائؿ العكلمة في ىذا المجاؿ نكرد ما يمي :   
 نسبة كتنتج االستثمارات مف ضخمة كتمة تكظؼ حيث منتجاتيا كتكزيع الثقافية الصناعات - 

 .كاألرباح الدخكؿ مف كبيرة

                                                           
 ، 2001، منشكرات دار الراتب الجامعية ، بيركت :  الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنتعبد الممؾ ردماف الدناني،  1

 .125ص 

   ىاف يكك(  الماندريانيوhanyu  )ة الرسمية ىي ليجة قكميو الياف . كبما أنيـ أكثر القكميات في الصيف فتجد أنيا ىي المغ
في الصيف ، ظمت )المانداريف( تتصدر قائمة المغات في العالـ رغـ االنخفاض الطفيؼ الذم طرأ عمى نسبة الناطقيػف بيا 

 (.1992% عاـ 1552، 1958% عاـ 1556)

، ترجمة طمعت الشايب كتقديـ صبلح قنصكة ،  دار  صدام الحضارات ، إعادة صنع النظام العالميىنتنجتكف،  صامكيؿ 2
 .103، ص 1999سطكر الجديدة ، القاىرة ، مصر : الطبعة الثانية ، 
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قامة ، الغربية كالمنتجات ، كالمأككالت ، األزياء نشر -  ( ماكدكنالد) األمريكية المطاعـ كا 
قامة  لممشركبات( ككال كككا) شركة أمثمتيا كمف األمريكية الغذائية المكاد إنتاج شركات كا 
 .الغازية

 لعكلمة المطمكبة التغيرات إلحداث ، االنترنت كشبكة كالدعاية اإلعبلـ ئؿكسا استخداـ - 
 .العالػػػػػػـ

 كاف حيف في ، بالمئة نصؼ عند تكقؼ األمريكية السكؽ في الفرنسية السينما نصيب إفٌ   
 بالمئة  67 إلى بالمئة 56مف ،  عشرة الخمس اكركبا مجمكعة في االمريكية االفبلـ نصيب
   1 بالمئة 91لىإ أحياف كيصؿ

 أكثر كحدىا أمريكا ففي الغربية كالمعاىد الجامعات في األجانب الطبلب قبكؿ في التكسع - 
 الغربية الثقافة لدييـ ترسخ التي الثقافية بالبرامج القياـ ميمتيا كمعيد جامعة ألؼ عشريف مف

 .لمعكلمة ائؿكس كتستخدميـ
 ككفكد فرؽ فييا تشترؾ التي الشبابية كالمقاءات كالمكسيقية الغنائية الفنية الميرجانات تنظيـ - 

 .العالـ أنحاء كؿ مف
 في كرد المكضكع ىذا كفي ، العالـ أنحاء شتى في كالغربية األمريكية الجامعات إنشاء - 

 حكؿ حديثا االنترنت عمى مكقعو في 39/3/2117 بتاريخ 912 رقـ عدده في كاشنطف تقرير
 المتحدة الكاليات تتبناىا التي السياسات نشر في العربية الدكؿ في األمريكية الجامعات دكر

"  العربي العالـ في أمريكا لجامعات جديدة ميمة" بػ المعنكف التقرير ىذا كتضمف[…] األمريكية
 لـ أنيا يؤكد العربية الدكؿ في األمريكية لمجامعات الحقيقي الدكر عمى جدا خطيرة مؤشرات

  لمسيطرة السنيف عشرات منذ األمريكية السياسة دكائر في إعداده تـ مخططا كأف ، عبثا تنشأ
 . العربية العقكؿ عمى

 بانتساب فييا تباىى التي لمدرجة الناجح األمريكي االستثمار ىذا نتيجة التقرير يخؼ كلـ  

 .األمريكية لمجامعات ياحال العربي العالـ في القادة غالبية
 في السائد الفكر تغيير في الكبير لدكره التعميـ في االستثمار ىذا مف مزيد إلى التقرير كدعا   

 السابؽ األمريكي النائب قكؿ ذكر حيث..  األمريكية النظر ككجيات يتكافؽ بما العربي العالـ

                                                           
 .88، مرجع سابؽ ، ص  كيف نصنع المستقبلركجيو جاركدم ،  1
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 ىػػػػػػػػػػػػػذه إف"  2117 ينايػػػػػػػر شػػػير في سبتمبر مف عشر الحادم لجنة رئيس"  ىاممتون لي" 
 الزعماء عدد مف دىشتو عف معبرا ، فييا تقع التي الببلد في كتفكؽ امتياز مراكز الجامعات
 االستثمار أف مؤكدا ، العربي العالـ في األمريكية الجامعات مف تخرجت التي المجتمع كقيادات
   1 ."تقكيتيا ك دعميا إلى داعيا ، ميميةالتع المؤسسات ىذه مثؿ في يككف أف البد الحقيقي

 8 األمــــــن عولمــــة -3-3-5

 تستطيع ال أخطار ىناؾ كأف كاحدا أصبح اإلنسانية كالحضارة لبشريةا مصير أف بحجة   
 األمف مفيكـ أصبح ، ليا التصدم قررت لك فيما بمفردىا تكاجييا أف القكية كال الضعيفة الدكؿ
 .األمنية العكلمة باسـ متكاممة منظكمة ليشكؿ كالمحيطات القارات متجاكزا قاطبة دكال يشمؿ
 كاليجرة المنظمة كالجريمة اإلرىاب لمكافحة الدكؿ بيف األمني نسيؽبالت يعرؼ مػػػػػا كظير
 الداخمية كزارة في  عمؿ الذم الياسين أبكر الرحمن عبد المكاء يقكؿ المجاؿ ىذا كفي ، السرية

 األمف عبلقة عف ، كسبلمة أمف كمستشار خدماتو يقدـ يزاؿ كال ، السعكدية العربية المممكة في
 بكافة الحياة في العكلمة لتداخبلت الحاكم الكعاء يشكؿ األمف إف : " كتابو مقدمة في بالعكلمة
لى الحرة التجارة إلى كالتحكؿ ، مناشطيا  حركتيا كحرية ، األمكاؿ كرؤكس السمع دفؽ مكاقع كا 

 بدقة بحثو إلى االستراتيجية كالدراسات البحث مراكز يدعك الذم األمر ، عائؽ دكف الدكؿ بيف
 تناكالتيا جراء مف تغييرات تطرأ كقد ، العكلمة لتعامبلت األمنية الجكانب يفلتأم كمكضكعية

 ، العالمي التطكر عجمة دكرات تفرضيا التي الحياة كمضاميف االجتماعية البيئة عمى الكاسعة
 لمعيػاف كاضحػة غيػر كامنػة سمبيػات مف تخمػك تكػاد ال كيذه قكية ظاىرة حمكؿ عند الطبيعي فمف

   ." 2تيارىا كطغياف عنفكانػيا راءك  تستخفي
 الشركات مع كينطمؽ الكطنية الحدكد يتعدل صار األمف مفيـك أف يبدك الرأم ىذا كفؽ   

  الحرب كيعمف كالقكمية الكطنية المصالح مايةكح أخرل مسميات كأخذ ، حمت أينما العالمية
 عف شاىين جيروم  لمباحث مقاؿ كفي ، ليا تيديدا يشكؿ أف يمكف ما كؿ ضد االستباقية

 بالضركرة الرئيسػػي كال الكحيد الفاعػػؿ ىي الدكلة ليست"  يقػكؿ لؤلمف الميبرالية النظرية مفيكـ

                                                           
، ككالة األخبار اإلسبلمية نبأ، مصر:  تاريخ النشر  الدور الخفي لمجامعات األمريكية في العالم العربيإبراىيـ شاىيف ،  1
 info@islamicnews.netالعنكاف االلكتركني :    4/4/2007

 .5، طبعة أكلى ، ص 2001، دار طكيؽ لمنشر كالتكزيع ، الرياض :  العولمة واألمنعبد الرحمف أبكر الياسيف،  2
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 كالشركػات اإلقميميػة أك العالميػة االندماجيػة التكتػػبلت ىاجػكار  إلى فيكجػد ، الدكليػة العبلقػػػات في
 كالدكلة.  الحككمية كغير الحككمية كاإلقميمية العالمية كالمنظمات ، كالقارات القكميات العابرة
 كتتبايف رؤاىا تتفاكت قد التي كالجماعات المؤسسات مف عديد مف تتألؼ بؿ كاحدا صكتا ليست

 مفيـك ، كالمصالح الرؤل تمؾ حكؿ عاـ تكافؽ إلى لمكصكؿ ماتمساك  في كتدخؿ مصالحيا
 ال فيك.  الكاقعية المدرسة لدل منو تركيبا كأكثر تبسيطا أقؿ الميبرالية المدرسة لدل إذف األمف
 كىذه ، أىمية ذات كاجتماعية كثقافية اقتصادية أبعاد إلى يتعداه بؿ العسكرم البعد عمى يقتصر
 المتبادؿ االعتماد كراء مف تجنييا أف لممجتمعات يمكف التي المتبادلة ائدالفك  عمى تؤكد النظرية
 إال بكضكح الظيكر في المفيكـ ىذا يأخذ كلـ ، حديث مفيكـ فيك العالمي األمف أما ، أيضا
 مفيكمػا  األمػػػف مسألػة لتعطػي أتت قد العكلمػة ظاىػرة أف إال ، ]...[ ، األخيػرة األعػكاـ فػػي

 1. خاصػػا
 الشر، محكر أك( الشريرة) الدكؿ كزمرة  جديدة أمنية مصطمحات ظيرت العكلمة عصر كفي   
 الحركب لنكعية جديد كتصنيؼ ، االستباقية الحرب ك ، المستنقعات تجفيؼ مصطمح ك

 . فعبل حاضرة كليست ، متكقعة أخطار مف السمـ حماية تدعي كالتي المعركفة

 يمكف كبحكث دراسات في كردت األمنية العكلمة كسائؿ حكؿ كثيرة آراء تكجد عمكما   
 : يمي فيما تمخيصيا

 خبلؼ كال األمنية العكلمة كآليات أدكات أىـ مف األطمسي شماؿ حمؼ أف فيو الشؾ مما - 
 أكده ما كىذا ، 9949 عاـ تأسيسو عند عميو كانت ما غير 2191 عاـ كأىدافو جكىره أف في

 باتجاه معالـ ظيرت البداية في:  فييا جاء حيث تقاريره آخر في لمدراسات الجزيرة مركز
 عاـ"  جديد لعصر جديد بعد.. لندف إعبلف"  مف يستفاد كما الشرؽ مع المتبادلة كالثقة التعاكف
  9999 عاـ"  كالتعاكف السبلـ.. ركما إعبلف"  صدر نفسو االتجاه كفي.  9991
 صيغا اتخذ ما كىك ، الحمؼ خارج مف دكؿ مع"  السبلـ أجؿ مف الشراكة"  لعبلقات فأسس
"  سٌمي بما نفسو العاـ في كاقترنت ، 9994 عاـ كآسيكية أكركبية دكلة 22 شممت تطبيقية
 ، كاألردف كمكريتانيا كالجزائر كتكنس كالمغرب مصر بمشاركة"  المتكسطي الحكار مبادرة
 .إسرائيػػػػػػػػػػػػػػؿ إلى إضافة

                                                           
، العدد 2009تمكز 28، رأم ك فكر ، مجمة المستقبؿ المبنانية ،  الثبلثاء األمن الوطني والعالمي والعولمةجيرـك شاىيف،  1

 .19، ص  3376
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 ثـ ركسية بمشاركة 9995 عاـ منذ البمقاف في التدخؿ عبر الميداني العسكرم التكسع كظير   
 كوسوفا قبلؿاست مع السياسية المكاجية مرحمة بمغت حتى تدريجيا روسيا مع العبلقات تعثرت

 لمحمؼ الشامؿ الميداني التكسع عمى اليامة االستراتيجية الدالالت كمف.  الجكرجية الحرب ثـ
 السبلـ حفظ مياـ إطار في كالقتالية العسكرية قدراتو تكظيؼ إلى ييدؼ كاف أنو ، البمقاف في

 المتحدة لكالياتكا أخرل أطراؼ مع كبالتنسيؽ ، أكال األكركبية الساحة عمى كاالستقرار كاألمف
 أية المفقكدة التعاكف حمقات بعض يشكؿ ال حتى ، كركسيا المتحدة كاألمـ األكركبي كاالتحاد
 تبلفي عمى الحمؼ مف حرصا كذلؾ ، كالمستقبمية الحالية ميامو عمى سمبية تأثيرات أك عقبات

 مف كميا لغائوإ إلى كربما ، كتقمصو دكره كانحسار تراجعو إلى يؤدم ميداني فشؿ أك قصكر أم
 الشرؽ نحك ثانية كمرحمة الحؽ كقت في العسكرية انطبلقتو لمحمؼ سيؿ ما ، العالمية الخريطة
 .كآسيا األكسط

 الكاليات في 2119سبتمبر 99 أحداث بعد طرأت التي الجديدة التيديدات مع كتجاكبا   
 عدكاف أم"  أف باعتبار المتعمقة معاىدتو مف الخامسة المادة الحمؼ فٌعؿ ، األميركية المتحدة
 ىذه بتفعيؿ ك ،"  األعضاء بقية عمى عدكانا يمثؿ الحمؼ في األعضاء الدكؿ إحدل عمى
 مف أعمنتيا التي كاشنطف كرغبات تكجيات بتنفيذ ممزما أصبح الحمؼ أف كاضحا بات المادة
 لسياسيا المبرر الحمؼ كجد كبذلؾ" . العالمي اإلرىاب عمى الحرب شف"  استراتيجية خبلؿ
 كالشرؽ أفغانستاف نحك اآلسيكم المسرح إلى األكركبي المسرح مف االستراتيجية االنتقاؿ كآلية

   1 .األكسػػػػػػػػػػػػػط

 المجحفة باالتفاقيات العالـ في لمعكلمة مكازم محكر تشكؿ أف يمكف التي الحككمات تقييد -
 عمى كالتضييؽ العقكبات كفرض ، كالكيماكية النككية األسمحة انتشار منع كاتفاقية ، الظالمة

 تمؾ بامتبلؾ شاكمتيـ عمى كمف لمييكد فيو يسمح الذم الكقت في ، الممانعة الحككمات
 .كتطكيرىا األسمحة

 عمي لمدكتكر بحث في ك ، العالـ لدكؿ قكيا رابطا أصبحت أمنيا المعمكمات تقانة - 
 المتغيرات في جديد لكؿ دافعا كانت قد كالمعمكمات االتصاالت ثكرة إف"  يقكؿ  الساعوري

                                                           
حمؼ شماؿ األطمسي في عامو الستيف ، مف الحرب الباردة إلى العكلمة األمنية ، تقرير لمركز الجزيرة لمدراسات ، جكيمية   1

 . 98.31 الساعة عمى 92/17/2192 يكـ ، /http://studies.aljazeera.net. 20، ص 2009
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 الدكلي لؤلمف كسيمة فأصبحت.  معيا لمتعامؿ الناجعة الكسائؿ أحد أصبحت فقد ، الدكلية
  1. " العاـ الدكلي لؤلمف ككسيمة ، السياسي الدكلي لؤلمف ككسيمة ، االقتصادم

 العالمية االستخبارات أجيزة إف"  السياسية العمـك في الباحث الصادق عبد عادل يقكؿ كما   
 كالتحريض كاإليماءات كالتقديرات كالصكر األلفاظ تكظيؼ في اليائمة اإلنترنت إمكانات تكظؼ

 كتستغؿ ، الخصـك لدل كالنفسية المادية الخسائر إللحاؽ كذلؾ ، كاألكاذيب حقائؽكال
 صانع عمى أك العاـ الرأم عمى لمتأثير االستخباراتية السياسات لكضع كتحميبلتيا المعمكمات

  2 . " السياسي القرار
تؤدم مياـ أساسية كانت تقكـ بيا الدكلة منذ التي  SMPتطكر الشركات العسكرية الخاصة  - 

   3قركف ، تركز بصفة مذىمة عممية انتقاؿ الحدكد مف الدكلة إلى السكؽ منذ عقديف .

 : ـةالعولمـــ أىــــداف8  4 -3

 تبشر العكلمة أفٌ :  ذلؾ كمف ، العكلمة لصالح المقكالت مف مجمكعة العكلمة مناصرك ركَّج   
 ، كاالنتعاش ، كميـ لمناس الرغيد كالعيش األمـ لكؿ المستدامة كالتنمية االقتصادم باالزدىار

 الثكرة مف االستفادة عبر كاألفكار المعمكمات عمى الحصكؿ كتسييؿ ، الحديثة التقنية كنشر
يجاد ، الحديثة المعمكماتية  األجنبية االستثمارات كتدفؽ ، الخارجية لؤلسكاؽ لبلنطبلؽ فرص كا 

 ركَّج المقابػؿ كفػػي ، كالقكمي الكطني االقتػصػاد ينتعػش كبالتالي ، عالية بكفاءة تتمتع التي
 االستعمار، بعد ما ىي العكلمة أف:  ذلؾ مف لمقاكمتيا كتدعكا تعادييػا لمقػػكالت معارضكىػػا

 يدعـ نظاـ كأنيا.  العالـ عمى الييمنة إرادة يعكس الرأسمالي التطكر آليات مف آلية مجرد كأنيا
  . الشعكب كمستقبؿ مقدرات كامتبلؾ ، السيطرة إلى كييدؼ ، الضعفاء يطحف ك ، األقكياء

 العالمي المشيد في أثرىا ليا أف فبلشؾ مقصكدة عممية باعتبارىا أىدافا لمعكلمة يكف لـ إف   
 ما كمنيا بسرعة يزكؿ عارض ىك ما منيا النتائج أك اآلثار ىذه أف المؤكد كمف إغفالو يمكف ال
 ألف إيجابيتيا، أك النتائج ىذه بسمبية الجـز يمكف ال الكقت نفس في ، تجاكزه يصعب مقاـك ىك

                                                           
، مؤسسة الفكر العربي،  بيركت  ة "عولمة المعمومات السياسية 8 تأمين لمسالم وتيديد لميويحسف عمي الساعكرم ، "  1

 http://www.arabthought.org.   2010لبناف : سنة 

 سابؽ .حسف عمي الساعكرم ، مرجع  2
3
  Claude  Serfati , une économie politique de la sécurité, éditions Karthala , paris, France  : 

 2009 ; p57  
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 سيعتمد األحكاؿ كؿ في كالحكـ ، ةالشخصي مقكمات ك إيديكلكجية أية مف التجرد يتطمب ىذا
 إلى خبللو مف ينظر الذم المكقع ككذلؾ لمظاىرة رؤيتو في الباحث يتبناه الذم المكقؼ عمى

 .الظاىرة
 يمكف ال كمجاالت مدارس مف تنبثؽ ألنيا كالتعقيد التبايف شديدة لمعكلمة بالنسبة كالرؤل   

 لعكامػػػػؿ نتيجة ىك كما لمعكلمة نتيجة ىك ما بيف يخمطكف الباحثيف مف كالكثيػػػػػر ، حصرىا
 كاإلنساف البيئة عمى االقتصادية العكلمة أثر عف بغداد جامعة في أجريت دراسة كفي ، أخرل
 باإلضافة ، المكضكع حكؿ العميا الدراسات طمبة تكقعات جمعتا الباحثتيف أف نجد ، العراؽ في
 يعكس كىذا ، العكلمة ظاىرة إلى الحياة احيلمن الطبيعي التطكر نتائج بعض نسبتا أنيما إلى
 سردية أدلة  عمى كاعتمادىـ ، الظاىرة ىذه دراسة أثناء الباحثكف فيو يقع الذم الخمط مدل
 .تجريبية حقائؽ عمى كليس
 يرتبط ، منيجي مأزؽ مف يعاني الزاؿ عامة بصفة العربي الكطف في السكسيكلكجي كالبحث   

 شتى في المستجدات عمى كاالطبلع العصر مكاكبة لعدـ نظرا رمالنظ التكجو بأنماط مباشرة
 االجتماع عمـ نقد»  كتاب لترجمة تقديمو في تيزيني طيب. د يقكؿ المكضكع ىذا كفي ، العمـك

 العالمية الحرب بعد العربي الكطف دخؿ الذم االجتماع عمـ أف إلى« المعاصر البكرجكازم
«  الخبػػػػػػػػػػػرم التجزيئػػػػػػي»  اإلمبريقػػػػػػػي المكقػػػػػػؼ عمػػػػػػى ركػػػػػػز ، ػػػرامسيطػػػ يػػػػػزاؿ كال الثانيػػػػػة

  النظػػػػػػػػػرم اإلطػػػػػػار حسابيػػػػػػػا مػػػػػػف مسقطػػػػػػػػػة ، مبعثػػػػػػػػػرة الظاىػػػػػػػػػػرات مبلحقػػػػػػػة في المبسػػػػػػػػػػط
  1 .يحتكييا الذم الشامؿ

 أبرز أف العربية األنثركبكلكجية لمكتابات تحميميا في زىرة أبو نادية تقكؿ السياؽ نفس كفي   
 الزائد كاالىتماـ الميداني كالعمؿ التنظير بيف الصمة فقداف ىك الدراسات ىذه عمى يبلحظ ما

  2 .كالتفسير التحميؿ مف كاليركب ، الباحثيف غير عميو يقدر قد الذم ، بالكصؼ
 العاطميف مف أغمبيـ شباب بيا قاـ عديدة مدف في شغب أحداث كقعت الجزائر في كمؤخرا   
 التعتيـ بسبب ربما ، الغذائية المكاد بعض أسعار ارتفاع إلى أسبابيا إرجاع تـ فقد ىذا كمع

  .كالتحميؿ الرؤية قصكر بسبب أك اإلعبلمي

                                                           
، عالـ المعرفة ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،  اتجاىات نظرية في عمم االجتماععبد الباسط عبد المعطي ،  1

 .191-189، ص ص1998الككيت : 

 .189نفس المرجع ، ص 2
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 اعتماد عدـ العربي الكطف في االجتماعية كالدراسات البحكث تميز التي السمبيات كمف   
 في"  بقكلو الرميحي محمد. د إليو أشار ما كىذا كمضامينيا الظاىرة معالـ تحدد مؤشرات
 غكر سبر دكف ، كالعبلقات السمكؾ مظاىر بدراسة يكتفي ما كثيرا االجتماعي التغير دراسة
 1. كمحدداتو السمكؾ دكافع

 العربي الكطف في االجتماعية الدراسات منيجية تشكب التي النقائص ىذه كؿ إلى باإلضافة  
 فيسيركف ، ايديكلكجيا أك مسبقة أفكار مف ينطمقكف االجتماعييف الباحثيف مف ثيرك أف يبلحظ
 المعايير في االنتقائية أسمكب منتيجيف مسبقا سطرت التي النتائج يحقؽ الذم المسار دراستيـ
 عزؿ التجزيئي التناكؿ عمى ترتب لقد"  تيزيني طيب يقكؿ ىذا كعف التاريخية الكقائع كتجاكز

 أفضى مما ، التاريخي سياقيا عف أيضا بؿ ، فحسب األشمؿ البنائي سياقيا عف ال الظاىرات
 يستخدـ عندما كحتى ، العربي السكسيكلكجي البحث في التاريخي األفق انسداد إلى

 أشبو األمر يصير ك ، أخرل دحض أك فكرة إلثبات انتقائيا المعطيات منو تستدعي ، التاريخ
 2. الحقائؽ عنؽ بمي

 الدراسات منيجية حكؿ  الزمف مف عقكد إلى بعضيا تاريخ يعكد التي المبلحظات ىذه كرغـ   
 كلقد ، الكاجية كتشكؿ قائمة الزالت المنيجية ىذه أف إال ، العربي الكطف في السكسيكلكجية

 لمعكلمة السمبية نتائجال تحديد إلى التكصؿ  العكلمة مكضكع في الدراسات ىذه مثؿ عف تمخض
  : التالي النحك عمى

                                                           
 .190، ص سابؽمرجع ، عبد الباسط عبد المعطي  1

  مرتبط بالخمفية يككف الفيـ مرتبطا بشكؿ كثيؽ بمفيـك األفؽ كمفيـك التاريخ ، فاألكؿ متصؿ بالقارئ كبالمؤلؼ ، ك الثاني
" Gadamirالتاريخية التي تساعد عمى تمقي النص ضمف إطاره الضمني أك المعمف ، ىكذا فبنية الفيـ التي يصفيا "غادامير 

ال يمكف أف تنفصؿ عف )ما قبؿ الفيـ( ، إذ أف قبؿ أم تأكيؿ لرصد المعنى ىناؾ تشكبلت ليندسات قبمية ، تضع النص في 
 يف يعبر عف تدفؽ المعاني التي تتجو مف الكعي نحك المكضكع.سياؽ خاص، كضمف منظكر مع

"الفيـ بالخمفية أك الرأم المسبؽ يككف قد أقر باستقبلليتو ك ارتباطو بالنص في اآلف نفسو ، مخالفا Gadamirيربط "غادامير 
كف باف عممية الفيـ ، عممية بنيكية متصمة بذلؾ انعزالية الفيـ كما أثير مع الشكبلنييف كالبنيكييف، كالبنيكييف التككينييف الذيف ير 

 ببناء النص. " عمؿ الخياؿ ال يأتي مف فراغ، فيك مرتبط بطريقة أك بأخرل بالنماذج التي يكفرىا التراث" 
 ديفيد ككرد ، فمسفة بكؿ ريككر، الكجكد كالزمف كالسرد ، ترجمة كتقديـ، سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الطبعة األكلى،

 .45ص 

لثانية ،  ص ص ، الطبعة ا 1977،  دار المعارؼ ، القاىرة  :  النظرية االجتماعية ودراسة التنظيمالسيد محمد الحسيني،  2
97 - 102 . 
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 األثر السمبـي لعولمـة الثقافـــة 8 -3-4-6

 بظاىرة المتأثرة الحضارية األكجو أخطر مف الثقافة أف عمى الباحثيف مف عدد كممة تتفؽ   
 1 .العكلمة

 كالفكر المنيج كغربية المنحى عالمية معممة ثقافة نشر أك فرض تحاكؿ العكلمة –  
 . كالمضمكف

  القكة تراه ما ككؿ..  بذاتيا ثقافية كقيـ كمصالح بذاتو نيج فرض الثقافية العكلمة تشكؿ -  
  2 ..لمصالحيا كفادو  ليا كضركريا نافعا أمرا الييمنة ذات
 القكميات كتفتيت..  المحمية الخصكصيات ككسر الثقافية الحدكد محك إال ىي ما العكلمة -  

 . العالـ مستكل عمى مكحدة كاحدة صيغة ىناؾ يككف ألف تسعى ذلؾ في كىي

 . اعكاإلبد اإلنسانية معاني كؿ معيا تمغي كاحدة عامة صفة اكتساب ىي العكلمة -  
 العالـ تنميط إلى تيدؼ جديدة ليبرالية أك حداثي بعد ما رأسمالي نمط إال ىي ما العكلمة -  

 متعددة شركات صكرة ليا اتخذت مسيطرة عالمية رأسمالية قكل مف أتباعيا مصالح يخدـ بشكؿ
 3. الجنسيات

 إثنية جماعات ظيكر مف عزز مما مضمكنيما مف فرغ قد –الدولة – األمة مفيكـ إف -  
 .. متناحرة كمذىبية

                                                           
، 1/1/2007 - 1782عدد: ، الحكار المتمدف ، ال العولمة وتطورات العالم المعاصرأمؿ فؤاد عبيد ، المحكر:  1

http://www.ahewar.org/ 

 مرجع.ال نفس 2

 .10ـ ،  ص  2000 ، 1،  مكتبة مدبكلي ، القاىرة : ط العولمة والجاتعبد الكاحد العفكرم ،  3

  الدكلة : "بأنيا ىيئة لسيادة كىيمنة طبقة عمى أخرل بقكة القانكف كتعبير عف حالة الصراع بيف الطبقات  لينينيعرؼ
يا النظاـ المسؤكؿ أساسان عف حماية الحقكؽ الفردية كيمتد نطاقيا ليشمؿ الحقكؽ االجتماعية"، كيعرؼ ))دكركايـ(( الدكلة:" بأن

 الشخصية كاألخبلقية كتقسيـ العمؿ".
طرأ تغير كبير عمى مفيـك الدكلة كمياميا عبر الزمف نتيحة تعدد المخاضات السياسية كالتحكالت االجتماعية الكبيرة كتطكر 

ة )ضركرة كحاجة( كشخصية حقكقية كمعنكية تعرؼ بحقكؽ مكاطنييا كتعبر عف مستكل الكعي اإلنساني، فأصبحت الدكل
 المراحؿ التاريخية كالحضارية لمجتمعاتيا.
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 ىيمنة مف العكلمة خمقتيا التي الظركؼ لكافة حتمية نتيجة ىي كالتي المتطرفة الحركات -    
 كلقكاىا ليا الييمنة أىداؼ لتحقيؽ تسعى التي العظمى لمدكؿ تابع رأسمالي كنفكذ رأسمالية
 ..  العالـ بمداف لباقي المستكيات كؿ عمى التبعية مفيكـ كتكريس المركزية

 يعمؿ – المعاصرة بآلياتيا العكلمة ظؿ في خاصة – الثقافي االختراؽ أف كاضحا بات لقد -  
 فييا تجتمع التي الثقافية االزدكاجية مف نكعا كيشكؿ األصيمة القيـ ظكمةمن تيديد عمى

 1 ..الكطنية الثقافة مبلمح تغيير أك تيميش إلى يؤدم مما كالمعاصرة األصالة تناقضات

 األثـر السمبـي لعولمـة االقتصـاد 8 -3-4-2

   2.البيئة تدمير ك الكطنية الثركات كىدر المستقمة الكطنية التنمية حمـ انييار -   
  3.لمغرب التبعية تكريس ك الكطنية الصناعات عمى القضاء -   
 الدكلي البنؾ مثؿ االتجاه العالمية بالمؤسسات يسمى ما أك العالمية االقتصادية الرمكز -   

 بو تتأثر األشمؿ ك األكبر النظاـ ىذا مف جزء تشكؿ باتت كالبنكؾ المركز ىك أصبح كغيره
  4.ياب تحيط التي المحمية باألكضاع تأثرىا مف أكثر كىبكطا صعكدا

   5.العالـ في االجتماعي التفاكت مف تزيد الرأسمالية مف - الجديدة المرحمة - العكلمة -  

..  الجنسية المتعدية كالشركات الجنسية المتعددة الشركات ككجكد..  العالمية السكؽ كجكد -  
 النزعة كنمك االقتصادية الصيغ كتداخؿ..  الجغرافية حدكدىا البمداف استبلب عمى عممت قد

 . برمتو الشعب مصالح أك العامة المصالح إلى النظر دكف الصرفة المادية
 كمعاناة الدكؿ مف لكثير المتردم االقتصادم الكضع ىذا ىك العكلمة تجميات أصعب -  

 كتيميش كالفقر البطالة تفشي ك االجتماعية الفئات مف لكثير الشرائية القدرة كتدىكر شعكبيا
 ، فحسب الجنكب كفقراء ، الشماؿ أثرياء بيف اليكة اتساع في تكمف ال كالمشكمة. "النقابات دكر

                                                           
 .29ـ ، ص2001، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة، مصر:  الثقافة العربية في زمن العولمةأحمد حجازم،  1

 .76، مرجع سبؽ ذكره ، ص  إعالم العولمة وتأثيره في المستيمكالسيد أحمد مصطفى عمر،  2

إشارة خاصة لحالة الجزائر، المقدمة في إطار  -موقع الدول العربية من العولمة الماليةمحمد العربي ساكر، غالـ عبد اهلل ،  3
دراسة حالة الجزائر ك الدكؿ النامية، جامعة  -الممتقى الدكلي حكؿ سياسات التمكيؿ ك أثرىا عمى االقتصاديات ك المؤسسات

 .2006/ نكفمبر/ 22-21لجزائر: محمد خيضر، بسكرة ، ا

 /http://www.ahewar.orgأمؿ فؤاد عبيد ، مرجع سبؽ ذكره.  4

 نفس المرجع. 5
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 مميكف خمسيف مف أكثر يعد األكركبي فاالتحاد ، نفسيا الشماؿ مجتمعات في بارزة أصبحت بؿ
 أجيزة أصبحت كىكذا ، مميكنا عشريف 9997 عاـ العمؿ عف العاطميف عدد كتجاكز فقير،

 ، الشباب صفكؼ في كبخاصة  ، الميمشيف مف متزايدا عددا يكميا تفرز المعكلـ االقتصاد
 كالقضايا ، البطالة تفشي تبعة المتطرؼ اليميف حركات حممتيـ كقد ، كالمياجريف ، كالنساء

 1 .األكركبية البمداف عبئيا تحت تئف التي االجتماعية
 مكاف فبل..  مكاف كؿ في االستيبلؾ عمى القادرة الشرائح تستيدؼ الكككبية العكلمة -   

 سكقا جعمتو كقد األرض كككب إلى تنظر كىي الجنسية المتعدية الشركات حساب في لمفقراء
 2 .بضائعيا أماـ مفتكحة كاحدة

 تكحيد أم مكحدة أك مشتركة سكؽ خمؽ خبلؿ مف كذلؾ االقتصادم الماؿ رأس تدكيؿ -  
 بؿ كنشاطا اىتماما األكثر الفئات مصالح بيف الصمة أكاصر كتدعيـ كاالستيبلؾ اإلنتاج أسكاؽ
 3 .كتداخميا االقتصادية ةالعممي إدارة عمى قكة األكثر

 عمى كتعمؿ االجتماعي التماسؾ كتدمر طحنا الناس تطحف أصبحت المعكلمة المنافسة -  
  عمى عممت العكلمة سياسات أف أم.. ناسال بيف كالثركة الدخل تكزيع في التفاكت تعميؽ
  .4االجتماعي االستقطاب زيادة
 السمع مف سمعة كأم شرائية قكة لو أصبح بؿ لمقيمة مخزنا الماؿ رأس أك الماؿ يعد لـ -  

 كالدكؿ األسكاؽ عمى شركطو فرض مف تمكنو قكة لو حأصب لذا(  النقكد تجارة)  مسمى تحت

                                                           
 .37،  مرجع سبؽ ذكره ، ص العولمة والفكر العربي المعاصرالحبيب الجنحاني ،  1

 /http://www.ahewar.orgأمؿ فؤاد عبيد : مرجع سبؽ ذكره.  2

 نفس المرجع . 3

  سطى تختمؼ مف بمد إلى آخر، فما يعتبر مف الطبقة الكسطى في يرل بعض عمماء االجتماع أف مقاييس الدخؿ لمطبقة الك
% فقراء، 20دكؿ العالـ الثالث قد يعتبر فقيرا في البمداف الصناعية، كبالتالي فإنيـ يقسمكف المجتمع إلى ثبلث شرائح ىي 

 % طبقة كسطى نصفيـ كسطى عميا كالنصؼ اآلخر طبقة كسطى دنيا.60% أغنياء،  20

  االستقطاب االجتماعي المقترف بالتفرقة داخؿ المجتمع التي قد تنشأ مف عدـ المساكاة في الدخؿ ، العقارات الممتمكات كما
 التفريؽ ستتألؼ فئات اجتماعية مختمؼ، مف مرتفعة الدخؿ إلى ذكم الدخؿ المنخفض.إلى ذلؾ كنتيجة ليذا 

 أمؿ فؤاد عبيد : مرجع سبؽ ذكره . 4

 مة كمخزف لمقيمة .النقكد ىي معيار لمقيمة ألف األفراد مستعدكف لتقبمو كبديؿ دكر النقكد ككسيط لمتبادؿ، فيي معيار لمقي
 لمسمع األخرل. لك لـ يكف الماؿ كسيط لمتبادؿ، كاف الناس سيضطركف إلى مقايضة السمع/ الخدمات لعمؿ عمميات تبادلية.
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 كاالضطراب الفكضى درجة زيادة إلى أدل مما..  لو االمتيازات مف قدر أكبر عمى لمحصكؿ
 . النقكد قيمة زيادة نتيجة التضخـ كزيادة األسكاؽ في
 .طنيةكك  قكمية خطكرة تمثؿ كالسيكلة الحركية ىذه باتت حتى.. نطاقيا كاتساع المنافسة -  
 دكؿ كباألخص..  الدكؿ مف لكثير( الجيـ بكسر) المكجية  االقتصادية الييكمة إعادة -  

 .كشركطيا العكلمة تكمتطمبا يتكافؽ بما الثالث العالـ
 الدكلية كاالقتصاديات كالتجارة اإلنتاج عمى كسيطرتيا الجنسية المتعددة الشركات ظيكر -  

 مشاكؿ عنو نتج مما القكمية أك الكطنية لممصالح اعتبار دكف أرباحيا زيادة إلى تسعى كالتي
 . الثالث العالـ دكؿ في كخاصة العالمية المديكنية

 8 ـي لعولمـة السياسـةاألثـر السمب -3-4-3

 في الدكلة تدخؿ في تضاؤؿ بداية أخيرا حتـ الذم ىك السكؽ حجـ في النمك -  
 القكل سمطات سمطاتيا تفكؽ المركزية االقتصادية القكل أصبحت فقد..  االختصاصات

 كاف لذا.. 1 الدكلة محؿ تدريجيا الجنسيات متعددة الشركة حمت كبالتالي القكمية لمدكؿ المركزية
لغاء الدكؿ بيف الحدكد انييار سياسيا العكلمة ظاىرة عمييا اشتممت التي العناصر أىـ مف  كا 

..  االقتصادية األنشطة عمى..  تذكر ضكابط دكف بحرية السمع كتبادؿ االقتصاد أماـ الحكاجز
 كاألفكار المعمكمات أف جانب إلى..  لو حد ال منحا أخذ دماتكالخ السمع تنكع أف جانب إلى

 أف كما..  المادية األخرل السمع مثؿ مثميا التجارية كقكانينو السكؽ لمبدأ يخضع تداكليا أصبح
 محؿ حمت التي الجنسية المتعددة الشركات ىي السمع تمؾ تبادؿ عف كالمباشر األكؿ المسؤكؿ
 القياـ كميمة التقميدية لميكية الدكلة فقداف إلى أدت مجتمعة باباألس كىذه..  لمدكلة السيادة

 بمفيكميا السياسة نياية إلى القكؿ بنا يؤدم مما..  قبؿ مف كانت كما اإلقميمية بكاجباتيا
 .  التقميدم

                                                           
 لقد اعتبرت ىذه العممية ضركرة حتمية نتيجة التراكمات السمبية في مختمؼ المجاالت: ارتفاع  إعادة الييكمة االقتصادية :

لعامة كسكء التكازف في مؤسسات القطاع العاـ فجاءت ىذه العممية إلعادة نسبة التضخـ كالبطالة، عدـ التكازف في الميزانية ا
 التكازف لبلقتصاد الكطني كتكفير الشركط لبلنطبلقة االقتصادية كىذا عف طريؽ إعادة ىيكمة المؤسسات أك خكصصتيا.
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 بالذات تدؿ ال العكلمة كىي..  عمني تصريح كؿ في منيا بد ال التي المرعبة الكممة إف -  
نما..  ياسةالس نياية عمى ..  الكطنية لمدكلة النكعي اإلطار مف السياسة خركج عمى تدؿ كا 
 1( . سياسي)  كغير(  سياسيا)  عمبل تعتبر التي..  لؤلدكار البيانية الخطكط مف كحتى

 السياسية النتائج ىك كغيره كاإلعبلـ كاألسكاؽ االقتصاد عكلمة خبلؿ مف لنا يبرز ما إف -  
 سياسة أف بمعنى تيديد عامؿ لذلؾ تعتبر العكلمة فإف لذا..  األثر بالغة حساسية ذات بسمبياتيا
نما..  فقط االقتصادية القيكد إزالة تستيدؼ ال العكلمة  الدكلة قيكد إزالة أيضا تستيدؼ كا 
 2 .قكتيا مف الكطنية لةالدك  سياسة تجريد تمارس فيي..  الكطنية

 الدكائر مف كثرة ألف نسبية كيجعميا تابع مجرد الدكلة تصبح التبعية كآلية العكلمة بنيج -  
 تشبؾ..  الحياة كأساليب..  السكؽ كعبلقات االتصاؿ كشبكات..  بالمكاف ترتبط ال االجتماعية

 في..  الكطنية الدكلة سمطة أعمدة جميع في يبدك كىذا..  الكطنية لمدكلة اإلقميمية الحدكد
 كىذا..  العسكرم كاألمف الخارجية كالسياسة..  اإلقميمية السمطة شرطة كميمات..  الضرائب

نما..  نظرية ليست أنيا أم..  التحتية السياسة مفيـك يبرر  إضافية كقكة عمؿ فرص ىي كا 
 3 ..العالمي االجتماعػػي اإلطار في العامػمة الشركػات عف نشأت السياسي النظػاـ كراء
 الكضع عػػف األكؿ المسػؤكؿ أنيا اعتبار عمى سمطتيػا ك المتيازاتيػا الدكلػة فقػداف -  

 . االقتصادم
 الشركات ىذه أف نتيجة التقمص في كؿالد دكر أخذ الجنسية المتعدية الشركات ظيكر بعد -  

 االقتصادم كجييا في ارتبطت قد العكلمة كأف خاصة اإلنتاج أدكات تخصيص عمى عممت
 كفي طكيؿ كبكقت الحقا كارتبطت..  الجنسية متعدية الشركات كنشاط بعمؿ تمقائية كبصكرة

 كالبنؾ الدكلي صندكؽال كأبرزىا..  الدكلي لمتمكيؿ العمبلقة بالمؤسسات تحديدا المنظـ شقيا
 المتفرعة المتخصصة المؤسسات مف عدد مع باالشتراؾ المؤسستاف ىاتاف قامت كلقد..  الدكلي
 دائرة في المنفردة الدكؿ القتصاديات مستمرة لعمميات كاإلدارة كاإلشراؼ بالتصميـ عنيما

                                                           
 .15، مرجع سابؽ ، ص الثقافة العربية في زمن العولمةأحمد حجازم ،  1
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 التسييبلتب المصحكبة البرامج مف كمتصمة طكيمة سمسمة خبلؿ مف كذلؾ العالمي االقتصاد
  1.المستكيات مختمؼ كعمى المتنكعة

 كعرقيا كسياسيا جغرافيا تباعدىا مف بالرغـ العالـ أجزاء ربط عمى عممت العكلمة إف -  
 نمكان  قؿاأل الصغرل الدكؿ ألف كنظران ..  صغيرة ككنية قرية العالـ مف جعمت عديدة بركابط
 عمييا المسيطرة الرأسمالية بالمراكز المفركض بارتباطيا إال حقيقية إنتاجية قكة تشكؿ ال كتطكران 
 المراكز..  التقميدية الرأسمالية القكل لشركط كتخضع السياسة دائرة عف بعيدة تظؿ سكؼ فإنيا

 2. الجنسية المتعدية.  كالمستحدثة الرأسمالية

 في اىتزاز عنو نتج القارات عابرة كالمؤسسات الشركات إلى الدكلة مف السمطة تحكؿ -  
 االستقرار عدـ حاالت مف كثير في سبب مما مكاطنييا لدل الدكلة كمشركعية مصداقية
 . الثالث العالـ دكؿ في كباألخص الدكؿ مف كثير في كاضح ديمقراطي كتراجع السياسي

 كاعتبرا كأخبلقي، قانكني كمبدأ االنساف كحقكؽ ، السياسي لمتنظيـ كمبدأ الديمقراطية برزت -  
 محاكلة يمثبلف باعتبارىما الدكلية االتفاقيات في تكريسيما تـ كما"  عكلمتيما" يجب نماذج
 3 . ممكف عدد أكبر بيف مشتركة كاحدة قاعدة عمى االختبلفات لتكحيد

 8 األثـر السمبـي لعولمـة المجتمعـات -1-2-2

  العديد في الييكمي فالتكي ببرامج يسمى فيما الدكلي النقد صندكؽ كشركط برامج تؤدم -  
 

                                                           
 .9عبد الكاحد العفكرم، العكلمة كالجات ، مرجع سابؽ ، ص  1
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، ترجمة ، نانيس حسف عبدالكىاب ، تقديـ ، مجدم عبد الحافظ المركز  دول وعولمة ، استراتيجيات وأدواراريني ، لكرينا ب 3
 .35، ص 1،2007القكمي لمترجمة ، القاىرة ، مصر: ط

 ( برامج التكيؼ الييكمي ىذه ىي عبارة عف حزمةPackage سياسات اقتصادية قد تختمؼ بعض الشيء مف دكلة ألخرل )
ار السمع كالخدمات كلكنيا عادة تشمؿ سحب الدعـ الحككمي عف السمع كالخدمات كمؤسسات القطاع العاـ، كتحرير أسع

Price Libéralisation  كتخفيض قيمة العممة الكطنية ،Currency  Dévaluation  كتخفيض اإلنفاؽ الحككمي ،Govt. 
Expenditure  إضافة إلى تقميؿ الرقابة عمى النقد األجنبي، كتحرير أسعار الفائدة حتى تككف حقيقية، ىذا إلى جانب إنياء ،

حكاـ الرقابة عمى االئتماف، كتشجيع Trade Libéralisationالتي تتمتع بيا الصناعة المحمية الحماية غير الجمركية  ، كا 
القطاع الخاص ليقكد التنمية االقتصادية، كذلؾ بإفساح المجاؿ لو في كؿ القطاعات التي كانت حكرا لمؤسسات القطاع العاـ 

 كىذا يعرؼ بالخصخصة.
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 1. كاليمف اندكنيسيا في حدث ما آخرىا كبرل اجتماعية تانفجارا إلى البمداف مف
 كالسمطة األفراد كبيف األفراد بيف االجتماعية فالعبلقات األصعدة كافة عمى المجتمع تغيير -  
 التطكرات ىذه قبؿ عميو كانت لما كمفارقان  جديدان  دكران  ليا أخذت عامة المجتمع مؤسسات أك

 . المتنكعة كالتحديثات
 االستيبلؾ مف السمبية كاألشكاؿ الغربية كالفكرية الثقافية اليجمات ليذه كنتيجة ظيرت -  

 ظيكر إلى أدل مما..  المنفتحة التيارات ليذه مضادة كأفكار أيديكلكجيات..  كالمسرؼ المبتذؿ
 . اعياالجتم الفكر طبيعة في تشظي ك انقساـ

 الفردية كالخصكصية اليكية فقداف خكؼ تعاني المجتمعات باتت ، المعنكم المستكل عمى -  
 .المشركط غير كاالنفتاح التداخؿ ليذا نتيجة كالدينية الثقافية المرجعيات كضياع..  كالجماعية

 الفكارؽ ؿجع الذم الشيء كىك..  كالطبقية كالثقافية كالفكرية االقتصادية الثنائيات تعميؽ -  
  كالثقافة الفكػر مستػكل عمى نجد حيث..  منتياىا إلى تصؿ كالمجتمعات األفراد بيػف

  منفتحة ثقافات مف تحممو كما كمستجداتيا العكلمػػة فأماـ..  بينف استقطاب كاأليديكلكجيا
..  كثقافتيا كفكرىا نيجيا متبنية العكلمة ىذه أسباب بكافة تأخذ فئات ظيرت. .  كمتشرذمة

 في ما مكاف عف ليا تبحث عنيا أخرل فئات انشقت كما..  المتعكلمة بالفئة تعرؼ التي كىي
 مف نكعان  خمؽ مما..  األصكلية بالفئة المسماة كىي كشخصيتيا ىكيتيا لتؤكد تاريخيا قمب

 .الفئتيف بيف الفكرم البلتكافؽ
 القكل لجميع العامة التعبئة ىعم تعتمد تعد لـ إذ..  جديدة كطبيعة شكبلن  التنمية تأخذ  -  

 لمشركات خارجية استثمارية تنمية إلى تحكلت إنما..  المستكيات كافة عمى اإلرادات كتفعيؿ
 فتح عمى تصر كالتي فقط االقتصادم الجانب عمى التنمية تركيز أم..  الجنسية المتعددة
 كاعتماد..  المتطكر فاإلعبل جياز بكاسطة الترفييي االستيبلؾ في جديدة أساليب كنشر أبكاب
 . الكحيد كطريقيا التنمية أساس ليككف السكؽ نظاـ
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 8 عامــة مالحظـــات

إف ما يمكف مبلحظتو عمى ما نسب لمعكلمة مف أثر اقتصادم ، كثقافي ، كاجتماعي ،    
كأمني ، ال تبيف  في مجمميا المؤشرات التي اعتمدت عمييا لمتكصؿ إلى ىذه النتائج ، بؿ 

فجؿ ىذه  قت مف مفيكـ العكلمة بكصفيا مسار كديناميكية ، كككبية ، تاريخية ، تحديثية..انطم
األثار يمكف مبلحظتيا في البمداف التي ىي في دائرة العكلمة لكف بدرجات متفاكتة كأحيانا في 
اتجاىات متعاكسة ، ففي حيف نمحظ ازدياد الفقر في دكؿ نجد العكس في أخرل كالتغيرات 

ية ال يمكف أف تكعز لعكامؿ خارجية فقط كما أف قضية اليكية كما أشرنا إليو فيما االجتماع
سبؽ ال يتعمؽ بنظرة اآلخر بقدر ما يتعمؽ باإلطار كالمكقع الذم تضع فيو الذات الجمعية 

 نفسيا.
إف ىذه األحكاـ المطمقة  تشير في الحقيقة إلى فكرة أف المجتمعات الحديثة ال تممؾ مصير    

كبالنياية فيي تدعك لبلستسبلـ دكف أف تعمنو . كما أنيا تعرؼ في ثناياىا العكلمة بأنيا  نفسيا
 ك ، كالنظـ لممعايير الخبلؽ التدمير إلى تيدؼ ك ، الثقافي االستئصاؿ تبغيعممية مقصكدة 

ذا كانت ىذه األحكاـ تقترح مخرجا لمأزؽ العكلمة فيي تقر  الحياة نكعية تغيير إلى تسعى . كا 
نيا أف مصائر الشعكب بأيدييا كمف ثمة ال تعدك العكلمة سكل مرحمة مف مراحؿ التاريخ ضم

 كليس نياية التاريخ. 
كىذا يقكدنا إلى مصطمح العكلمة الصغرل " كىي نظرة تقـك بتصكر المستكل األصغر    

ا باتصالو بالمستكل األكبر كالعكس بالعكس ، كمف ثـ تعد شكبل مف أشكاؿ التحميؿ كمنظكر 
تحميميا ككذلؾ طريقة خاصة لتصكر األفعاؿ التي تنسب النفكذ إلى العكلمة . كيختمؼ ىذا 
المنظكر عف التناكؿ األفقي الذم يرل أف األحداث المحمية تتأثر باألحداث العالمية بشكؿ 
أساسي ، ككذلؾ يختمؼ عف التناكؿ مف أسفؿ إلى األعمى الذم ينظر إلى األحداث العالمية 

 1تتألؼ مف األحداث المحمية. " عمى أنيا 
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في النياية يجب أف نقر بأف العالـ يتغير بسرعة غير معتادة في الكقت الحاضر ، كاألحداث   
يككنكا قد تكقعكا حدكثيا مف قبؿ،  تتكالى كال تميؿ الدارسيف ليفيمكا أسبابيا كتداعياتيا إف لـ

كتتبعكا مساراتيا منذ لحظة نشكئيا ، فالكثير مف الظكاىر االقتصادية ، كالثقافية ، كالسياسية ، 
كاالجتماعية ، ليا صبغة العالمية ، كىي تنشأ في بيئة محدكدة ، لتنتشر بعد ذلؾ في مختمؼ 

ليا بحسب ماتجده مف ظركؼ البيئة أصقاع العالـ ، كربما بتسميات مختمفة ، كتحدث أفعا
المستقبمة ، كلـ تعد ىناؾ بيئة اجتماعية منعزلة عف العالـ ، ميما كانت خصكصيتيا ، كميما 
تحصنت ، لذلؾ كجب عمى الدكلة أف تمكف عمماء االجتماع مف أف يمعبكا دكرىـ في رصد ىذه 

 كالتعرؼ عمى تداعياتيا ، قصد االستعداد ليا. الظكاىر،
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 8 مؤشــرات العولمـــة  8 1-3
 التي لممجتمعات كالعمماء المفكريف مبلحظات نتيجة جاءت التي العكلمة ألثر تطرقنا ما بعد   

 المجتمعات مشاكػػػػػػػؿ بيػػػػػف ربطػػػػػكا المبلحظيػػػػف أف االستنتػػػػػاج يمكػػػػػف العكلمػػػػػػة ظاىرة مستيا
  ال كالمػػػػػػػػذاف أحيانػػػػػػا االستنباط ومنيج االستقـراء منيج عمى باالعتمػػػاد ، ػةالعكلمػ كظاىػػػػرة

                                                           
 (المنيج االستقرائيinduction ىك مف المناىج الكمية حيث أنو كاسع االستخداـ في جميع مجاالت العمـك التي تقبؿ )

مف مبلحظة األجزاء في جميع ظركؼ كشركط تكاجدىا، كصكال إلى المبلحظة. يعتمد ىذا المنيج عمى طريقة في التفكير تبدأ 
تككيف فرضية أشمؿ عنيا، كمف خبلؿ فحص كاختبار ىذه الفرضية يمكف اكتشاؼ العكامؿ الثابتة التي تقؼ كراء أجزاء الظاىرة 

ضعياتيا الجزئية أك في كالتعبير عنيا بقانكف، ك أخيرا يمكف جمع جميع المعارؼ التي تـ تككينيا عف الظاىرة سكاء في ك 
تصنيفاتيا الكمية في نظرية تتضمف جممة مف القكاعد العامة التي يمكف استخداميا ال حقا في عممية عكسية إلعادة إنتاج 
الظاىرة أك االنتفاع بيا. بعبارة أخرل يبدأ مسار التفكير حسب الطريقة االستقرائية مف المبلحظة الحسية المباشرة إلى الفرضية 

إلى المفاىيـ كالقكانيف، كمنيا إلى النظرية، كمف ىذه األخيرة إلى الممارسة. لقد كاف سقراط أكؿ مف أشار إلى ىذه  كمنيا
الطريقة في التفكير، فالعمـ لديو ىك بحث في العمكميات، التي ال يمكف التعرؼ عمييا إال مف خبلؿ المبلحظات الجزئية 

جراء المقارنات عمي يا كصكال لتككيف قاعدة عامة انتقاال مما ىك خاص في الحاالت الفردية إلى ما ىك عاـ. المتكررة كالكثيرة، كا 
مف الناحية التاريخية يعتبر منيج االستقراء ىك أقدـ طرؽ التفكير العممي، كقد اىتمت بيا عمى كجو الخصكص العمـك الطبيعية 

قيقية، كىك في الكقت الراىف ال غنى عنو فييا، كما أنو في القرنيف السابع عشر كالثامف عشر، مما احدث فييا ثكرة عممية ح
 كاسع االستخداـ في الكثير مف العمـك االجتماعية كاالقتصادية منيا عمى كجو الخصكص.

 (المنيج االستنباطيdeductionفي التفكير ىك عكس ا ) .لمنيج االستقرائي، حيث يبدأ بالكميات كمنيا ينحدر إلى الجزئيات
كباعتبار أف القبض عمى الكميات ال يككف إال مف خبلؿ النظريات كالقكانيف كالمفاىيـ، كىذه يتـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ 

قد جرل اختبارىا سابقان، كىك دراسات استقرائية سابقة، لذلؾ فإف المنيج االستنباطي مف حيث األساس يختبر حقائؽ محددة ك 
يعتمد في ذلؾ بصكرة رئيسة عمى المنطؽ كقكاعده. فيك يستخمص نتائج مف القكاعد كالمفاىيـ السابقة، حيث كؿ عنصر منيا 
ىك نتاج فكرة سابقة أك بدييية أك فرضية..الخ. مف المقدمات الفكرية إلى النتائج كالحكاـ كمنيا إلى الممارسة. لقد كاف أكؿ مف 
استخدـ ىذه الطريقة في التفكير الفيمسكؼ اليكناني القديـ أرسطك، فقد عرؼ معنى المفاىيـ كاستخمص منيا نتائج معينة 
اعتمادا عمى ىذا المنيج. في العصر الحديث يعتبر الفيمسكؼ ديكارت مف أىـ الفبلسفة المتبنيف لممنيج االستنباطي، كقد بالغ 

عف طريقيف: عف طريؽ الخبرة أك عف طريؽ االستنباط، كيعتبر أف الخبرة غالبا ما تقكد  فيو. فحسب رأيو يتـ تحصيؿ المعرفة
إلى الخطأ، أما االستنباط فيك يقكد إلى "استخبلص النتيجة مف مقدمة)ظاىرة أك شيء( كنقميا إلى الذم يمي" كىذه الطريقة 

في السابؽ لكنيا في الكقت الراىف تستخدـ ليس  خالية مف العيكب حسب زعمو. بيذا الشكؿ استخدمت الطريقة االستنباطية
فقط لتأكيد صحة فرضيات بحثية سابقة )قكانيف كنظريات( بؿ كالكتشاؼ قكانيف كنظريات جديدة. كىي إذ تستخدـ ليذا الغرض 

( كمف ثـ تقـك فإنيا تسمؾ المسار العكسي لمطريقة االستقرائية فيي تقـك أكال بتحديد الفرضية)صياغة محتممة لقانكف أك نظرية
بدراسة ردكد الفعؿ االجتماعية عمييا، كمف ثـ تقـك باستقصائيا تاريخيا مف خبلؿ البحث المرجعي المتكفر، كمف ثـ تقـك 
باختبارىا تجريبيا، لتعكد مف جديد فتعيد صكغ الفرضيات األكلى في قكانيف أك نظريات تعكد مف جديد تستخدميا في التنبؤ 

العممي. المنيج االستنباطي كاسع االستخداـ في العمـك الطبيعية كفي العمـك االجتماعية، كيستخدـ أيضا  المستقبمي كفي تطبيقيا
 في المجاؿ الفمسفي كفي مجاالت العمـك المنطقية حيث ال يصمح المنيج االستقرائي.
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 الظاىرة يقيس عممي مؤشر أم إلى تناداالس دكف لكحدىما االجتماعية الظاىرة تفسير يمكنيما
 في الكمية كالدقة القياس بأىمية اإلحساس انتقؿ كقد"  قاسم محّمد إليو دعا ما كىذا عينيا،
 فبلبد ، الدقيؽ الكمي بالقياس يعني العمـ فماداـ اإلنسانية، العمـك في كالبحكث الدراسات مجاؿ
خضاعيا االجتماعية الظكاىر تكميـ محاكلة مف  كالتحقيؽ لبلختبار – األخرل ىي – كا 

 تمتاز الذم باليقيف يعرؼ ما إلى اإلنسانية بالعمـك االرتقاء يمكف ال الحاؿ بطبيعة 1" التجريبي
 الظكاىر تفسر أف كحدىا لؤلرقاـ يمكف كال ، المادة عمكـ في يياعم المتحصؿ النتائج بو

 سياقيا في ككضعيا ، كمضامينيا الظاىرة معالـ كتحديد حصر في تساعد لكنيا االجتماعية
 يثرم أف أيضان  كبإمكانو. كتحميميا بتفسيرىا يقـك الذم الكيفي لممنيج إخضاعيا قبؿ التاريخي
 تمخيص إلى اإلحصائية المؤشرات كتيدؼ ، الكمية اثاألبح مجاالت عمى المعنى كيضفي
 أبعاد أحد منيا كؿ يعكس مناسب متكسط استخداـ خبلؿ مف مبسط نحك عمى معقدة ظاىرة
 بترجمة لممتمقي يسمح أقصى كحد أدنى حد بيف المؤشر قيمة تتراكح ما كعادة ،  الظاىرة ىذه
  . محايد أك سمبي أك إيجابي انطباع إلى المؤشر ىذا

 مف ، العكلمة عصر في الدخكؿ عمى تنـ التي كالكيفية الكمية المؤشرات في اختبلؼ كىناؾ   
 اآلثار عمى التركيز إلى العكلمة مفيـك ماىية تحديد حيف يذىب البعض ألف آلخر، باحث
 كالتي ، لمعكلمة تنسب التي كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية الثقافية المضاعفات أك السمبية
 عمى يعتمد ثاف فريؽ نجد ك ، الغني العالـ دكؿ ذلؾ في بما كيبلتيا مف يعاني بأسره العالـ بات

 كالتبادؿ العالـ عمى االنفتاح أبرزىا مف كالتي العكلمة ظاىرة تتضمنيا التي اإليجابيات بعض
 مىع القائمة أم ، الغربي بالمنظكر الديمقراطية مبادئ كشيكع ، التجارم كاالقتصادم الثقافي
 كالشيء.  الكريمة الحياة في كحقو آدميتو كتقدير اإلنساف احتراـ قيـ كتأكيد ، الحزبية التعددية
 تشير عندما فمثبل تحديده كعدـ لمظاىرة التاريخي السياؽ تجاىؿ ىك الطرفيف لدل مقبكؿ الغير
 كفالتميفزي شبكات أفٌ  تبرز العربي الكطف عف اليكنسكك منظمة إحصاءات أف" إلى دراسة
 إال شيء في العكلمة إلى يشير ال ىذا فإف ، التمفزيكنية البرامج مف معينا حجما تستكرد العربية

 ، الكقت ذلؾ في كالنتائج األرقاـ كانت كماذا العكلمة عصر الدكؿ ىذه دخكؿ تاريخ حددنا إذا
 

                                                           
عمى  03/07/2012،  يـك  http://al7ewar.net/forumأحمد بخكش ، مكسى معيرش ،  منتدل الحكار اإلسبلمي   1

 . 23.15الساعة 
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 العمـك يةمنيج في كالتطبيقية النظرية االٌتجاىات" كتابو في مختار الدين محي أشار كقد   
 بالتكميم المستعينة بالخصكص االجتماع عمـ في تمت التي الدراسات بعض إلى"  االجتماعية

 الدين محي يمخصيا التي" المجتمع أبعاد" كتابو في شرىان التي دود ستيوارت دراسة كمنيا
 أبعاد مختمؼ لتعني اآلتية، الرمكز تمؾ دود ستيوارت حدَّد رمزية رياضية لغة في: "بقكلو مختار
 كلمناس ،(l) بالرمز كالمكاف ،(t) بالرمز كالزماف ،(s) بالرمز لممكقؼ فرمز االجتماعي، المكقؼ
 دود ستيوارت معادلػة تتخذ كبالتالي (indicators) بمعنى (i) زبالرم كلمخصائص ،(p) بالرمز
 (l) كالمكاف (t) الزماف يتضمف إٌنما (social situation) مجتمعي مكقؼ كؿ إف: اآلتية القضيػة

ذا (i) كالخصائص (p) كالناس  عنيػا كالتعبيػر المغكيػة صكرتيػا عمى المعادلػة ىػذه حررنا ما كا 
 1 (s=p: i: t: l):  نقكؿ رياضية بمغػة

 يمخص الذم البشرية التنمية مؤشر العكلمة قياس في  استخداما كأكثرىا المؤشرات أىـ كمف   
 تقيس فرعية مؤشرات ثبلثة مف مركب مؤشر خبلؿ مف سنكيا العالـ دكؿ في التنمكم الكضع
 تقيس التي األخرل المؤشرات مف كثير كىناؾ  . التعميـ كمستكل الصحة كمستكل الدخؿ مستكل

 الحرية كمؤشر األعماؿ أداء كمؤشر التنافسية مؤشر مثؿ المجتمعات في االقتصادية األكضاع
 العالمي الحوكمة مؤشر صدكر عف سنكيا اإلعبلف يتـ السياسي الصعيد كعمى ، االقتصادية

 النزاىة كمؤشر  ،  ىاوس فريدوم عف الصادر السياسية الحرية كمؤشر الدكلي البنؾ عف الصادر

                                                           
  التكميـ(:La quantification تستخدـ الدراسة مفيـك "التكميـ" لمداللة عمى الجيكد التي تبذؿ لتحكيؿ المعطيات) الكيفية إلى

ذات بعد نكعي قابؿ لممبلحظة المباشرة كالقياس  -جزء كبير منيا  -معطيات كمية قابمة لمقياس، فالكقائع االجتماعية في 
الكيفي المبني عمى مقارنة الظاىرة مع ما كانت عميو في ماضييا، كمع ما ىي عميو بالمكازنة مع ظكاىر أخرل شبيية بيا في 

ير أف ىذه المقارنات غالبان ما تبنى عمى اعتبارات ذاتية يمكف أف تختمؼ بيف آفو كآخر، أما التكميـ فمف الكاقع المعاصر ليا، غ
شأنو أف يكتشؼ المؤشرات الكمية لمظاىرة االجتماعية المدركسة كيجعميا قابمة لمقياس حتى مع اختبلؼ الباحثيف المعنييف 

 بعممية التقييـ.

 http://al7ewar.net/forumأحمد بخكش، مكسى معيرش، مرجع سبؽ ذكره.   1

  يعد مصطمح الحككمة ىك الترجمة المختصرة التي راجت لممصطمحCorporate Governance  أما الترجمة العممية ليذا ،
 المصطمح، كالتي اتفؽ عمييا، فيي: " أسمكب ممارسة سمطات اإلدارة الرشيدة ".

 بحيث يدؿ كؿ مصطمح عف كجية النظر التي يتبناىا مقدـ ىذا التعريؼ.كقد تعددت التعريفات المقدمة ليذا المصطمح، 
 الحككمة بأنيا: " ىي النظاـ الذم يتـ مف خبللو إدارة الشركات كالتحكـ في أعماليا ".  IFCفتعرؼ مؤسسة التمكيؿ الدكلية 

ما بيف القائميف عمى إدارة الشركة بأنيا: " مجمكعة مف العبلقات في OECDكما تعرفيا منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية 
 كمجمس اإلدارة كحممة األسيـ كغيرىـ مف المساىميف ".
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 ةمؤسس عف الصادر الصحافة حرية كمؤشر  ،  العالمية النزاىة مؤسسة عف الصادر العالمي
  . الدكلية الشفافية مؤسسة عف الصادر الفساد مدركات كمؤشر  ، حدكد ببل مراسمكف

 دكرية بصفة تصدر التي المؤشرات مف مطكلة قائمة مف أمثمة إال ىي ما المؤشرات كىذه   
  . كالمحمي الدكلي الصعيد عمى كاسعة إعبلمية تغطية تمقى تقارير تدشيف إعبلنيا يصاحب كالتي
 كبذلؾ الدكؿ مف كثير في مطركحة تكف لـ قضايا حكؿ حكارات إثارة في المؤشرات ىذه كتسيـ
 .  لمدكؿ عالمية ذىنية صكرة رسـ في ميما دكرا المؤشرات ىذه تؤدم كما  . اإلصبلح عجمة تدفع
 كالبعض الثانكية البيانات عمي يعتمد بعضيا أف في تكمف ، المؤشرات بيف ميمة تفرقة ىناؾ
 مف إلييا التكصؿ تـ التي تمؾ األكلية بالبيانات كالمقصكد  .  أكلية بيانات ىعم يعتمد اآلخر
 التي العاـ لمجميكر أك لمنخبة المكجية العاـ الرأم كاستطبلعات الميدانية المسكح نتائج خبلؿ
 أما  . اإلدارم الفساد تقييـ أك المقدمة الخدمات عف الرضا مثؿ ذاتية تجربة تعكس ما عادة

 الحياة تكقع مثؿ الدراسة محؿ لمظاىرة مكضكعيا قياسا ػ نظريا كلك ػ فتعكس الثانكية البيانات
ذا البطالة معدؿ أك الفصكؿ كثافة أك الميبلد عند  كتفسير كتحميؿ إنتاج في اإلحصاء دكر كاف كا 

 البيانات عمى المعتمدة المؤشرات حالة في أكبر أىمية يكتسب أنو إال ميـ دكر ىك المؤشرات
  . النخبة رأم استطبلعات أك العاـ الرأم استطبلعات عمى تعتمد التي يةاألكل

ذا     مف أقؿ فبل ػ التعقيد مف عاؿ بقدر تتسـ االجتماعية الظاىرة أف عمى إجماع ىناؾ كاف كا 
  . المباشرة اإلحصائية األساليب يتجاكز الذم المتعمؽ الكمي التحميل مف أرحب بمساحة القبكؿ
 يؤدم ػ الكيفي التحميل كتجاىؿ ػ الكمية األساليب الستخداـ الكامؿ التحيز فإف لمقابؿا كفي
 معقدة ظكاىر ألسباب متكامبل فيما يقدـ أف دكف كاتجاىيا الظاىرة حجـ قياس ندع التكقؼ إلى

 يستكجب ما كىك  ،  المنيجية المعالجات مف متكاممة بحزمة إال يزكؿ ال بصدأ قياساتيا تكتسي
  . االجتماع كعمماء اإلحصاء عمماء بيف التفاعؿ مف مزيدا

 
 

                                                           
 ؿ الكمي : ىك ترجمة المحتكم إلى أرقاـ ك نسب ك إعداد ك إحصائيات ك معدالت ثـ حساب التكرار لتحديد مكاقع التحمي

 التركيز ك االىتماـ أك تيميش، فحضكر المصطمح أك غيابو في المضمكف يعطي تفسيرات ك دالالت تفيد الباحث .

 .التحميؿ الكيفي : ىك تفسير ك تحميؿ نتائج ك كشؼ أسبابيا ك خمفياتيا لماذا كاف االىتماـ كما القصد مف ذلؾ 
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 ألنيا البحث مف الناحية ىذه في العكلمة شراتمؤ  عمى االعتماد يتـ أف األجدر مف عمكما   
 مف كاالنطبلؽ -المختصكف يبديو الذم التحفظ بعض مع - بو الكثكؽ يمكف عممي مقياس
 :  التالػػػػػػػي الشكؿ عمى أثرىا  مبلحظة مف لمتمكف العكلمة مرحمة إلى العكلمة قبؿ ما مرحمة
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-كيرني،  ت.ا كمؤشر ( ( kofككؼ مؤشر منيا عديدة مؤشرات تستعمؿ العكلمة كلقياس   
    A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine Globalization Indexلمعكلمة بكليسي فكريف

 عمى العكسية اليندسة مفيـك تطبيؽ عمى كيعتمد عكلمةال عف شامبل دليبل يقدـ األخير ىذا
 ثحي مف حده عمى بمد لكؿ كميا تعبيرا يكرد كىك. مككناتيا أىـ إلى بتحميميا كذلؾ العكلمة
 المتعمقة البيانات مف تكليفة خبلؿ مف الكطنية الحدكد عبر الشخصية االتصاالت مستكل

 التحكيبلت مف كغيرىا المغتربيف كتحكيبلت،  الدكلية الياتفية كالمكالمات،  الدكلية بالرحبلت
 تقدير عمى تقتصر ال االنترنت شبكة استخداـ النتشار خارطة يضع كما. الحدكد عبر المالية
نما،  مستمرة بصكرة يتزايد الذم مستخدمييا عدد  الرئيسية الككمبيكتر أجيزة لعدد تقديرا تكرد كا 

جراء المعمكمات عمى كالحصكؿ االتصاؿ في المستخدمة اآلمنة كالخكادـ  التجارية المعامبلت كا 
 تتبع خبلؿ مف كذلؾ االقتصادم االندماج درجة العكلمة مؤشر يقيس كذلؾ االنترنت، عبر

 التجارة مف الدكؿ مختمؼ أنصبة في تغيير مف ذلؾ عميو ينطكم بما كالخدمات السمع حركات
 المحمية األسعار مقارنة خبلؿ مف الدكلية الحدكد عبر الحركة حرية مدل كيقيس،  الدكلية
 االستثمار لتدفقات جداكؿ خبلؿ مف األمكاؿ تحركات كذلؾ المؤشر ىذا كيرصد. كالدكلية
 لممدفكعات كجداكؿ،  كالخارجة الداخمة االستثمار محافظ أمكاؿ سكرؤك  المباشر األجنبي
 1 .الدخؿ كحصيمة

 
 
 
 

                                                           
  .اليندسة العكسية: ىي عممية اكتشاؼ المبدأ التكنكلكجي ألداة أك نظاـ مف خبلؿ تحميؿ ىيكمو أك كظيفتو أك طريقة عممو

ية جياز الكتركني أك عنصر برنامج حاسكبي( كتفكيكو إلى قطع كتحميؿ طريقة كغالبا ما يشمؿ أخذ شيء )جياز ميكانيكي، آل
 عممو بالتفصيؿ بغية إنشاء جياز جديد أك برنامج جديد يقـك بنفس العمؿ مف دكف نسخ األصؿ.

ىندسة اليندسة العكسية ىي في األساس عمـ كتستخدـ األسمكب العممي. عمـك مثؿ عمـ األحياء ك الفيزياء يمكف اعتبارىا 
عكسية لآلالت البيكلكجية أك آالت العالـ المادم. في عمـك الحاسكب، اليندسة العكسية تعتبر حقؿ عممي ثانكم الف عمـ 

 الحاسكب يعتبر عمـ بناء أم ىندسة أمامية أك إلى األماـ.

. 2003/  10/  29،  636، الحكار المتمدف ، العدد: العولمة وتطورات العالم المعاصرسعد ىجرس ،   1
www.ahewar.org/ 
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 ك ، العكلمة في االندماج مؤشر 2114 لسنة األمريكية الخارجية السياسة مجمة نشرت كقد   
 ػ:  لػػ التابػػػػػػػػػػػع الخارجيػػػػػػػػة لمسياسػػػػػػػػػة( ككرتي ت .أ) عػف سنكيػػة بصفػػة يصػػػدر مؤشر ىك

Carnegie Endowment For International Peace  العالمي لمسبلـ دكلية كقؼ منظمة كىي 
 مف ثمثييـ ، لـالعا مستكل عمى مكظؼ 4111 مف أكثر تكظؼ ك 9926 عاـ أنشئت

 .دكلة 61 مف أكثر في مكاتب ليـ أف كما المستشاريف
 العالـ سكاف مف  %81 مثمت دكلة 62 حكالي ضـ ك 2119 سنة المؤشر بيذا العمؿ بدأ    
 .مصر ك السعكدية ، المغرب ، تكنس:  ىي ك عربية دكؿ أربع بينيـ كمف 

 لمدكلة العالمي االتصاؿ أك الدكلة ميةعال مستكل العكلمة منظكمة في االندماج مؤشر يقيس   
 التي المحددات مف مجمكعة عمى األخير ىذا يستند ك ، الخارجي العالـ مع اندماجيا مدل ك

 .لمدكؿ ترتيب ك كضع إلى المؤشر كاضعي ينتيي خبلليا مف
 رئيسية عكامؿ أربعة في دمجيا يتـ ثـ متغير 94 تحميؿ عمى المؤشر كاضعي يعتمد كما   

 :  ىي ك الدكؿ عكلمة لقياس
 .االتصاالت ك المعمكمات تكنكلكجيا مف الدكلة إمكانية ك كضع -  
 ك المباشر األجنبي االستثمار ، االقتصادم االندماج ك الخارجية التجارة ك التمكيؿ مسائؿ -  

 .المباشر غير
 .الدكلية االتصاالت ك الخارجية السياحة -  
 كؿ داخؿ السفارات عدد ك الدكلة بيا كمفت التي المياـ ك الدكلية الييئات في العضكية -  

 .دكلة

 : ىي ك فرعية مؤشرات ىناؾ أف كما   
 مستخدمي عدد -الدخؿ مستكل -المباشر األجنبي االستثمار تدفؽ -االقتصادم األداء

 1.االنترنيت
 

 

 

                                                           
 -ىػ 1421منصكرة ، مصر: الطبعة األكلى، ، دار الكممة لمنشر كالتكزيع ، ال العولمة وعالم بال ىويةمحمكد سمير المنير،  1

 .131-130ـ ، ص ص  2000
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 قيـاس مظاهـر العولمـة : -3-5-1

 يمكف قياس الظكاىر كالعمميات داخؿ مسار العكلمة بكاسطة :   
 جمع المعطيات اإلحصائية المتعمقة بػ: تكرر ظكاىر في عدة أقاليـ أك أقطار  -(1

 ككال، التحدث باإلنجميزية...(.: استيبلؾ مشركب الكككا )مثاؿ
مؤشرات تعكس عممية االنتشار كػ: عدد السكاح األجانب ، االتصاالت الياتفية عبر  -(2

القكميات ، مشاىدة األفبلـ األجنبية في التمفزيكف ، حجـ المبادالت الخارجية في االقتصاديات 
 الكطنية.

ي البكرصات كتأثير ذلؾ عمى تحميؿ المسارات مثؿ: مسار تذبذب أسعار الفائدة ف -(3
 ( عمى الحياة السياسية لمدكؿ.CNNالنشاط االقتصادم عبر العالـ ، تأثير قناة )

دراسة اتجاىات الرأم العاـ كمكاقؼ الجميكر نحك الظكاىر كاألحداث العالمية مف  -(4
 1 جية التعبير عف المكاقؼ : الحذر، التأييد ، الدعـ ، االنفتاح ، العداء..

 خاتمـــــة الفصـــــل 8

لقد حاكلنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ التطرؽ الى متغير ميـ في الدراسة أال كىك العكلمة كىك    
مية بالدراسة ، كحرصنا عمى عرض لب ما مكضكع كاسع تطرقت إليو مختمؼ المياديف العم

ذا كنا قد  تحتاجو الدراسة في منيجيتيا، ليككف قاعدة بيانات نرجع إلييا أثناء التحميؿ ، كا 
تجاكزنا بعض األمكر فذلؾ يرجع إلى ما تقتضيو شركط البحث العممي مف التمخيص 

 كاالختصار.
 

 
 
 

   

 

                                                           
      Le Mondialisation, Quoi?" in: http://www.geoscopie.com/thermes/t180 mon.html" 

,le10/08/2012 à18.25 .     
1
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 تمييـــد
في إخضاع الظكاىر االجتماعية إلى  رالف لينتوناعتمدنا في ىذا الفصؿ عمى مقاربة    
رات عمـ النفس لما تقتضيو خصكصيات الدراسة مف حيث اىتماميا بمكضكع اليكية ىذا تفسي

مف جية ، كمف جية أخرل ، المجتمع الخاضع لمدراسة كالذم يتميز بتنكع الثقافة كأنماط 
 الشخصية األساسية ، ككنو يتألؼ مف مجمكعة طمبة مف جيات كطبقات اجتماعية مختمفة.

راسة إلى الكشؼ عف دكر الثقافة في بناء اليكية ككذا كظيفة ييدؼ ىذا الفصؿ مف الد   
الثقافة في المجتمع كالسبؿ التي تتيح العمؿ عمى ىذا المحكر ، كال يتأتى ذلؾ إال بفيـ كيفية 
عمؿ الثقافة ككيفية تجددىا أم فيـ عمميتي )التخمي كاالكتساب( .  كدكر ىذه التغيرات عمى 

ىذه األخيرة ىي التي يتحدد مف  ، راد داخؿ المجتمع الكاحدالعقمية العامة كسمككيات األف
خبلليا كعي الجماعة لمكاقع كفيميا لمحياة ،  كىي التي تؤدم بيا في النياية إلى التحرر أك 
التبعية ، إلى التقدـ كالرقي كسط المجتمعات األخرل أك التخمؼ كالجمكد كضيؽ األفاؽ ، 

ى أنيا منتجة أك مستيمكة ، كلمثقافة في ذلؾ دكر كبير فالمجتمعات عمكما ال إطبلقا تعرؼ عم
 ال يمكف إغفالػػػو.

لكف قبؿ السير إلى ذلؾ ، يجب اإلشارة إلى أف  مصطمح المثقؼ كاألكساط الثقافية كالثقافة    
ككثير مف المصطمحات األخرل المتداكلة في األكساط اإلعبلمية كالعممية كالفكرية تمعب أدكارا 

في مجتمعاتنا العربية عمكما كفي  -سكاء عف قصد أك عف غير قصد  -مة إقصائية كىدا
المجتمع الجزائرم عمى كجو الخصكص ، كىذا الخمط في البناء المفاىيمي يفقد الكممات 
كاأللفاظ معانييا كأدكارىا في البناء الفكرم مما يؤدم إلى انسداد قنكات التكاصؿ  بيف 

قبؿ أفكارىـ ، فمك دعا داع  إلى ثكرة ثقافية ، ال شؾ سنجد  المتحاكريف كبيف المفكريف كمف يست
ف انطمؽ فبل أحد بقادر عمى جمع شتاتو ، لذلؾ يجب معالجة األمر قبؿ  جميكره يراكح مكانو كا 

 التطرؽ الى العناصر األخرل ألف األمر في غاية األىمية بالنسبة ألم باحث أك مفكر.
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المثقؼ إلى الشخص الذم عمى دراية بالمعارؼ الحديثة في االستخداـ الحديث يشير لفظ    
كيطالع أدب كفكر كفمسفة اآلخر، كىك عمى ىذه الحاؿ كرمز " تنكيرم" كحامؿ لرسالة النيضة، 
كبذلؾ تـ تكظيؼ المفيـك كأداة لتكريس الفكر العمماني بمفاىيـ تبدك إيجابية ، ك استخداـ ىذا 

المغات األكركبية تجعمو يقابؿ حالة اجتماعية شعبية ( في Cultureالمصطمح كمقابؿ لمصطمح )
أكثر منيا حالة فردية ، فكفؽ المعنى الغربي لمثقافة : تككف الثقافة مجمكعة العادات كالقيـ 
كالتقاليد التي تعيش كفقيا جماعة أك مجتمع بشرم ، بغض النظر عف مدل تطكر العمـك لديو 

 أك مستكل حضارتو ك عمرانو.
ي ما تتضمنو ىذه المصطمحات يستطيع أف يكتشؼ ىذا اإلقصاء ، فكممة األكساط المتأمؿ ف   

الثقافية التي تنسب الثقافة إلى جماعات كتستثني منيا جماعات أخرل ، كىك ما يعارض مفيكـ 
الثقافة كخاصية مف خصائصيا المتمثمة في ككنيا تختص بكؿ البشر مف حيث أنيا تختص 

مف أيف لنا أف ننسبيا لبعضيـ كننفييا عف البعض اآلخر؟ أليس باإلنساف كتعبر عف جيده ، ف
مف الظمـ أف نتحدث عمى الثقافة البدائية كننسبيا لئلنساف البدائي ثـ نقصي منيا جماعات 

 ؟!كثيرة تعيش عصر العكلمة 
مف الطبيعي أف يككف ما يقع في الذىف مف تصكر لممفاىيـ كالمعاني مختمؼ مف شخص    

 بد مف كجكد نكع مف التقارب كاألرضية المشتركة في ىذه التصكرات.  آلخر، لكنو ال
لمتكاصؿ  ككسيط كصفائيا نقائيا كمدل ، تعبر عنو الذم لمكاقع مطابقة المغة مدل إف   

 لمغة االجتماعي كالثقافي ، إذ يمكف كالتنظير الفمسفي البحث إشكاليات أىـ مف ، االجتماعي
 لمتضميؿ تككف أداة أف  نفسو بالقدر  ليا كالبياف ، كما يمكف حكالتكضي التفسير أداة أف تككف
 كانت سياسية ، المغكية الخطابات االجتماعية أنكاع ككؿ الحقائؽ ،  مف كاالقتصاص كالطمس

كىنا نستدعي  كتكتيكاتيا ، المغة حيؿ استخداـ تجيد ، إعبلمية أـ كانت تربكية ، اقتصادية أـ
 فميس ذلؾ كدكف ، يقاؿ بكضكح أف يجب ، يقاؿ أف يجب ما أف« رأيو  ك مقكلة أحد الفبلسفة

 . »الصمت إال ىناؾ
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المغة مف أخطر المؤسسات االجتماعية " ألنيا تصنع/ تزيؼ أفكارا  الى أف سيريليشير    
تتحكـ فينا فتجعمنا أقكل أك أضعؼ ، كتمارس سمطة عمينا ، كتدفعنا لمفعؿ داخؿ سياج 

 1 المؤسسة االجتماعية.
مدير عاـ المنظمة العربية لمتربية  محمد العزيز ابن عاشورجاء في كممة األستاذ الدكتكر    

ار اإلعداد لقمة ثقافية عربية " إف مرحمة اإلعداد لمقٌمة ال تٌقؿ أىمية عف كالثقافة كالعمـك في إط
عقد القمة نفسيا لما في استشارة المثقفيف كالمبدعيف كالمفكريف كاإلعبلمٌييف المتخٌصصيف 

 2 " كالحكار معيـ كاإلصغاء إلى انتظاراتيـ كمقترحاتيـ مف األىمية القصكل.
ىذا التمييز بيف المثقؼ كالمبدع كالمفكر كاإلعبلمي ، يدعك إلى التساؤؿ عف مفيـك المثقؼ،    

فمسألة المثقؼ مسألة إشكالية لعدة اعتبارات ، أىميا صعكبة تحديد تعريؼ كاضح كمحدد متفؽ 
 يو لممثقؼ .عم
إف ما نبلحظو ىك كجكد ضبط مفاىيمي متعمد تدفعو إيديكلكجية ضيقة تريد االستيبلء عمى    

ف لـ تدرؾ ىذه االيدكلكجيا المتطرفة مدل  األلفاظ كالمعاني لخدمة تكجياتيا كأفكارىا ، حتى كا 
ثقؼ؟ " كىذا الضرر الذم تمارسو عمى األفكار، كالسؤاؿ المكجو ليذه االيدكلكجيا "مف ىك الم

شكاليتو.  السؤاؿ مطركح في مئات مف الكتابات ، مما يدؿ عمى مشركعيتو كا 
( ذك األصؿ البلتيني ، عند الكثير مف intellectualإف المفظ العربي )مثقؼ( يقابمو المفظ : )   

 مستعمميو كما تستعمؿ لكصؼ األدباء كالمفكريف كأحيانا الفنانيف... كمف الجدير بالذكر أف لفظ
(intellectual ألف الكممة مشتقة في المغات األكربية مف ، )( أقرب في معناه إلى كممة )المفكِّر

( معنى )الرعاية كالعناية( ، فيي culture( ، أم : )الفكر( ، بينما تحمؿ كممة )intellectكممة )
مجازنا لمداللة  تستخدـ حقيقةن لمداللة عمى الشركط التي يكفِّرىا المزارع لنمك زرعو ، كاستخدمت

 عمى الشركط التي يكفرىا المجتمع لمنمك النفسي كالعقمي ألفراده.
 
 

                                                           
، ترجمة حسنة عبد السميع ، الييئة المصرية العامة  بناء الواقع االجتماعي من الطبيعة الى الثقافةجكف ر. سيريؿ  ،  1

 .19، ص 2012لمكتاب ، القاىرة ، مصر: 

عمى  12/08/2012، يـك  www.arabthought.org/nodeالمكقع االلكتركني : ،  2010مؤسسة الفكر العربي ،  2
 . 17.23الساعة 
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لقد أخذ مصطمح األمية في األكساط كالشعكب التي تكاكب تطكرات العصر مفيكما آخر،    
 -إف صح التعبير -بمفيكميا الجنيني (cultivé)في نفس الكقت تبلشى استعماؿ كممة مثقؼ  

تدؿ عمى االختصاص كفيمسكؼ كخبير كمبلحظ ... ألف عصر االنفجار ليحؿ محميا كممات 
المعرفي حكـ بزكاؿ ىذا المفيـك الكبلسيكي الذم ترجع أصكلو إلى ما اصطمح عمى تسميتو 

 بعصر األنكار.
بعد ىذه الكقفة حكؿ ىذا االنحراؼ المفاىيمي لممصطمحات يمكف القكؿ أف نفس المعيار    

كالمثقؼ كعمى غيرىا مف المصطمحات المتداكلة مف غير قياس  ينسحب عمى كممة الثقافة
لقيمتيا الرمزية كالداللية ، مف ىنا كاف البد أف نبيف ىذا االنحراؼ في استعماؿ المصطمحات 
كالمفاىيـ الذم قد يؤدم بالمتمقي إلى تشكيش في الذىف كاألفكار كضياع المراد مف ىذا الفصؿ 

 مف الدراسة.
 " بعد ترجمتو إلى المغة العربية Culture8"8 سيرة مفيوم  2-0
المدنية" أف ىناؾ اتجاىيف  –الثقافة -في كتابو" الحضارة  نصر محمد عارفيذكر الدكتكر    

" إلى المغة العربية ، فاالتجاه األكؿ يعرفيا بأنيا المعارؼ كالعمـك Cultureفي ترجمة كممة "
، كقد تحتكييا الكتب كمع ذلؾ ىي خاصة بالذىف. كاآلداب كالفنكف يتعمميا الناس كيتثقفكف بيا 

 Culture "1"أما االتجاه الثاني فيعرؼ الحضارة مقابمة لترجمة 
  2 كيعرؼ المعجـ الكجيز الثقافة بأنيا" العمـك كالمعارؼ كالفنكف التي يطمب الحذؽ فييا."

تعريفا لمثقافة يصفو بالعممي فيقكؿ "ىي مجمكعة مف الصفات الخمقية  مالك بن نبيك يقدـ    
بح ال شعكريا العبلقة التي تربط سمككو كالقيـ االجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ كالدتو كتص

 3 بأسمكب الحياة في الكسط الذم كلد فيو."
 

 

 

                                                           
، المعيد العالمي لمفكر  الحضارة، الثقافة ، المدنية ، دراسة لسيرة المصطمح وداللة المفيومنصر محمد عارؼ ،  1

 .29، 27ـ ، ص ص ،1994-ىػ1414، 2اإلسبلمي عماف : ط

 .98المعجـ الكسيط ، مرجع سابؽ ، ص 2

 .48، ص 1984،  4سكريا : ط –، ترجمة عبدالصبكر شاىيف، دار الفكر، دمشؽ  مشكمة الثقافةمالؾ بف نبي،  3
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   8 تعريـف الثقافـة  0- 2-0
ة في المجتمع ، ك يعتبر مفيكـ الثقافة إف تحديد مفيـك الثقافة ىك المحدد لما ليا مف كظيف   

مبلزما لمعمـك االجتماعية ، كىك ضركرم ليا إلى حد ما ، لمتفكير في طبيعتو كقكاعده المعرفية  
حيث كانت تعني الطقكسى الدينيةى لكممة الثقافة يبيف أنيا فرنسية المنشأ  الرصد الكركنكلكجيك 

السابع عشر، كالتككيفى الفكرم عمكما كالتقدـ في القركف الكسطى ، كفبلحةى األرض في القرف 
الفكرم لمشخص خصكصا كما يتطمبو ذلؾ مف عمؿ كما ينتج عنو مف تطبيقات في القرف 

  إلى أف تطكرت كأخذت صبغتيف : الثامف عشر،
 ثقافة فردية لشخص ، البناء المعرفي الذم يككف الثقافة العامة . -   
لميكية الجمعية ، مرجعية لمقيـ متصمة بالتاريخ ، فف ثقافة جماعية ، تمثؿ مككنات  -   

 متجذر في الجماعة..
" األلماني اكتسبت الكممة مضمكنا جماعيا ، فقد kulture" إلى ""cultureكبانتقاؿ مفيكـ    

أصبحت تدؿ عمى التقدـ الفكرم الذم يحصؿ عميو الفرد أك المجمكعات أك اإلنسانية بصفة 
التصكر األلماني لتاريخ البشرية الذم يعتبر درجات التقدـ الفكرم عامة ، كذلؾ اتساقا مع 

  1 معيارا أساسيا لمتمييز بيف مراحمو.
كأخذ المفيكـ تطكرات ك تعريفات عديدة مف الصعب اإللماـ بيا ، كقد استخدـ المفيـك في    
ع عديدة مف العمـك كعمـ النفس كالفمسفة كاالقتصاد كالمسانيات كغيرىا مف العمـك ، لذلؾ نكرد فرك 

 أشير التعريفات كأكثرىا تداكال في األكساط العممية. 
إف الثقافة ظاىرة تختص بيا كؿ المجتمعات كتتفؽ فييا عمكمياتيا، لكنيا تختمؼ عف    

كالمجتمع فقد أصبح المفيكـ جزءنا مف  الثقافة فبي لبلرتباط كنظرابعضيا في الخصكصيات ، 
العمـك االجتماعية كخاصة عمـ األنثركبكلكجيا االجتماعية ، كالذم عميو تقـك افتراضات 
النظريات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية حكؿ تاريخ المجتمعات كتطكرىا كالقكانيف التي 

لمقكالتو   ( جكىرنا أساسيناCulture - Civilizationتحكميا، كيتخذ عمـ األنثركبكلكجيا مفيكمي )
 كنظرياتو.

 
 

                                                           
 . 20، مرجع سبؽ ذكره ، ص الحضارة ، الثقافة ، المدنيةنصر محمد عارؼ ،  1



  ةنهثقافــ انمعرفية انخهفية:  انرابع انفصم

 

 

991 

ككممة " ثقافة " أكثر داللة عمى التطكرات الفردية أما كممة "حضارة " فتدؿ عمى التطكرات    
كأخرل ، كبيف  كبيف جماعة ، كآخر فرد بيفبالتمييز  تسمح عاـ بكجو ، كالثقافة الجماعية
 .كآخر مجتمع

 في السائدة الثقافة طبيعة عمى يعتمد نماإ  حياتيـ الناس في عميو يسير مالذ إف األسمكب    
الثقافة  أىمية تبرز كىنا ، كالبيكلكجية الجغرافية العكامؿ تتركيا التي بعض اآلثار ، مع المجتمع
 لمناس الحياة االجتماعية عمى التعرؼ إلى تيدؼ التي الدراسة في عنو غنى ال كعنصر
 . كفيميا كتفسيرىا

كفي أمريكا ، يعتقد أحيانا أف مفيكـ الثقافة يمكف أف يزكدنا بطرؽ لتفسير كفيـ السمكؾ    
اإلنساني ، كأنساؽ المعتقد ، كالقيـ ، كاإليديكلكجيات ، كببعض أنماط الشخصية المميزة لثقافات 

  1نمكذجا ألصحاب ىذه النظرية. Ruth Benedictبندكت  روث بعينيا. كتعد
أداة فعالة تنقؿ  "فيصؼ الثقافة بأنيا  Bronisław Kasper Malinowskiمالينوفسكي أما     

اإلنساف إلى كضع أفضؿ ، كضع يكاكب المشاكؿ ك األطركحات الخاصة التي تكاجيو في 
  2 ساسية "المجتمع أك في بيئتو ، كذلؾ في ضكء تمبيتو لحاجاتو األ

حيث عرفيا بأنيا " ذلؾ الكؿ ( Taylorتايمور)مف التعاريؼ المرجعية لمثقافة نجد تعريؼ    
تقدات كالفف ، كاألخبلؽ ، كالقانكف ، كالعادات ، أك أم المركب الذم يشتمؿ عمى المعرفة كالمع

  3 قدرات أخرل أك عادات يكتسبيا اإلنساف بصفتو عضكا في المجتمع."
أف الثقافة تعبير عف شمكلية الحياة االجتماعية لئلنساف،  تايموربيذا التعريؼ الكصفي يقرر    

كتتميز ببعدىا الجماعي ، كىي مكتسبة ، كبالتالي فيي ال تنشأ عف الكراثة البيكلكجية ، لكنو 
 .بيذا التعريؼ ال يتطرؽ إلى كظيفتيا في المجتمع
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ـ : " الثقافة بمعناىا 1982 تعريؼ "الثقافة" الذم حممو إعبلف مكسيكك )األكنسكك( في العاـ    
الكاسع يمكف أف ينظر إلييا اليكـ عمى أنيا جميع السمات الركحية كالمادية كالفكرية كالعاطفية 
التي تميز مجتمعان بعينو أك فئة اجتماعية بعينيا ، كىي تشمؿ الفنكف كاآلداب كطرائؽ الحياة 

ت". أما عمى صعيد كظائفية الثقافة كما تشمؿ الحقكؽ األساسية لئلنساف كنظـ القيـ كالمعتقدا
فاإلعبلف يشدد عمى " أف الثقافة ىي التي تمنح اإلنساف قدرتو عمى التفكير في ذاتو ، كىي 
التي تجعؿ منو كائنان يتميز باإلنسانية المتمثمة في العقبلنية كالقدرة عمى النقد كااللتزاـ 

ر، كىي كسيمة اإلنساف لمتعبير عف األخبلقي، كعف طريقيا نيتدم إلى القيـ كنمارس االختيا
عادة النظر في انجازاتو كالبحث دكف تكافو  نفسو ، كالتعرؼ عمى ذاتو كمشركع غير مكتمؿ ، كا 

بداع كأعماؿ يتفكؽ فييا عمى نفسو."   1 عف مدلكالت جديدة كا 
فيحاكؿ اإللماـ بمكضكع الثقافة بتقسيـ المفيـك إلى ثبلثة معاني  (Saper .eسابير ) أما   

 2.مختمفة بقدر ما ىي متكاممة في االستعماؿ
 المعنى األكؿ : ىك أم عنصر مكركث اجتماعيا في حياة اإلنساف.

المعنى الثاني : فكرة مثالية كتقميدية إلى حد ما عف التيذيب الفردم ، تقـك عمى قدر معقكؿ 
ات ، كالخبرات المعينة التي تـ تمثميا ، كلكنيا تتككف أساسا مف مجمكعة مف ردكد مف المعمكم

 الفعؿ الطرازية التي تتمتع بتأييد طبقة اجتماعية ، كمدعمة بتراث مستقر إلى حد بعيد.
المعنى الثالث : االتجاىات العامة ، كجيات النظر عف الحياة، كالمظاىر الحضارية المحددة 

 معيف مكانتو المتميزة في العالـ .التي تعطي لشعب 
"بأنيا مجمكعة طرائؽ الحياة لدل شعب معيف ، أم الميراث  كاليد كموكيونكيعرفيا    

االجتماعي الذم يحصؿ عميو الفرد مف مجمكعتو التي يعيش فييا، أك الجزء الذم خمقو 
فكير كالشعكر اإلنساف في محيطو كىي التي تحدد األساليب الحياتية، أك ىي طريقة في الت

كالمعتقدات ، إنيا معمكمات الجماعة البشرية مخزكنة في ذاكرة أفرادىا أك في الكتب أك في 
  3 المكاد كاألدكات."

                                                           
ائؽ الرئيسية إلعبلف مكسيكك بشأف ..." في الثقافة كالمثقؼ في الكطف العربي، الكثواقع الثقافة ومستقبميا محمد الرميحي، " 1

 .284 - 267ـ ، ص ص1992،  1ـ ، مركز دراسات الكحدة العربية، ط1982تمكز 26الثقافة ، مكسيكك، 

 .189، ص 1975، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، الطبعة الرابعة ، الجزء األكؿ،  البناء االجتماعيك زيد ، احمد اب 2
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السمكؾ ،  ألنماط تنظيـ " أنيا عمى الثقافة عرؼ فقد  L. WHITE ىوايت لزلي أما   
 باألدكات اآلالت كيقصد ، 1 ."الرمكز استخداـ عمى تعتمد التي عركالمشا كاألفكار كاألدكات ،
االتجاىات  بالمشاعر ، كقصد كالمعارؼ المعتقدات فيي األفكار أما تعمميا ، التي كاألشياء

 .يػػػػـكالق
 السمكؾ ذلؾ كلنتائج المكتسب لمسمكؾ تنظيـ " انيبأ R. LINTON لينتون  رالف عرفيا كقد  

   ." 2 األفراد ىؤالء طريؽ عف كينتقؿ معيف مجتمع أفراد الجزئيػة اتػيمككنا في يشترؾ
بحاجة  المرتبط السمكؾ أسمكب ىك كالذم معيف نمط كجكد تعني المكتسب السمكؾ تنظيـ كعبارة

 مثبل. الكظائؼ مف ككظيفة االجتماعية الحياة في
 التعريف اإلجرائي 8

كمحاكلة منا لضبط المفيـك حتى تككف خطكة منيجية لبلستيعاب ، كتسييؿ سبؿ التناكؿ   
ة ىي تمؾ البيئة المادية كالمعرفية التي صنعيا اإلنساف كيتفاعؿ كطرح األسئمة نعتبر أف الثقاف

ك الثقافة كؿ متغير، لكف أجزاءه ال تتغير  معيا باستمرار كىي الشكؿ الديناميكي لمحضارة ،
الثقافػة ىي . ف كبيذا  فالثقافة ليست بداخؿ اإلنساف بؿ ىي أيضا خارجو بنفس السرعة ،

االجتماعية كاالقتصادية التي يعيشيا المجتمع ، كيمكػف  االنعكاس الفني كالفكرم لمظركؼ
 تصنيفيا إلى ثقافػة نفعيػة كثقافػة كجدانيػة.

 تسير ككيؼ العالـ حكؿ أفكارنا " إف دوركيم إميلقكلة ىذا م كما يساعد في فيـ طرحنا   
 مف العالـ دراؾإل أنماطا تكلد االجتماعية ، فالعبلقات االجتماعية عبلقاتنا مف نابعة فيو الحياة
األفراد  يستبطف( )أك كيتمثؿ العبلقات ، تمؾ عمى الحفاظ في تساىـ األنماط بدكرىا كىذه حكلنا،

 فاألدكار ما ، نمط حياة دعـ ىي كظيفة أك معيف لغرض السائد االجتماعي النظاـ تمعلمجا في
 تمارس ك  خارجيـ دتكج كما ، داخؿ األفراد في تكمف االجتماعي النظاـ تشكؿ التي ك المعايير
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 يعتبرىا االجتماعية الحقائؽ ىذه أكجدكىا ، مف مستقبل عمى تأثيرا ك المعايير األدوار ىذه
  1.االجتماعي الخاص بالعالـ اؿلمجا دوركايم 

 في لمكظيفية العضكية النفسية السمة بأف"  مالينوفسكيه ما أبرز  كلتكتمؿ الصكرة نضيؼ   
 ثـ كمف .لؤلفراد كالنفسية العضكية الحاجات شباعإ كظيفتيا أف عمى لكؿ الثقافات ، نظره

  2 "غاية.  ال كسيمة عنده فالثقافة
جماال يمكف تعريؼ الثقافة عمى أنيا " مجمكع النظـ التي أنتجناىا كالتي تحدد حياتنا     كا 

 منيا كؿ يتككف ، عدة فرعية منظكمات مككنة مف كمنظكمة الثقافة إلى كبالنظراالجتماعية " ، 
المخططة بيف األجزاء أك  العبلقات مف كشبكة ، العناصر الداخمية مف مجمكعة مف  بدكره 

يمـز ىذا التعريؼ خصائص  بخارجيا ، الفرعية المنظكمة تربط التي المككنات أك العناصر
 الثقافػػػة التاليػػػة :

ال مجاؿ  نيا إنتاج عقمي ، كاإلنساف فقط أل أم أنيا ظاىرة تخص أنيا ظاىرة إنسانية 8 -أ
 لقياـ أية ثقافة دكف الكجكد اإلنساني الذم ينمي ىذه الثقافة كيكتسبيا عف الغير مف خبلؿ

 التنشئة الثقافية .
 الثقافة األداة التي أكجدىا اإلنساف لمتكيؼ بسرعة تعتبر أنيا نتيجة الحياة االجتماعية 8 -ب

تماعية ، ك تزيد أيضا مف قدرتو عمى استخداـ ما ىك االج مع التغيرات التي تطرأ عمى بيئتو
  بيئتو. مكجكد في

تراكمي عبر  ىذا يعني أف الثقافة ذات طابع تاريخي ك أنيا إنجاز كّمي مستمر تاريخيا 8 -ت
الزمف ، فيي تنتقؿ مف جيؿ إلى الجيؿ الذم يميو ، بحيث يبدأ الجيؿ التالي مف حيث انتيى 

                                                           
  التعريؼ الذم يقدمو سارجنتS.S. SARGENT  "الدكر ىك طريقة 1951في كتابو "دليؿ عمـ النفس االجتماعي:"

تتطمبو كما تنتظره أفراد الجماعة التي ينتمي التصرؼ في المجتمع ، كالتي تبدك مناسبة لمفرد في بعض الظركؼ ، حسب ما 
إلييا. كتحميؿ األدكار يؤدم إلى تصنيؼ ىذه األدكار إلى: )إجبارية،اختيارية، دائمة، ظرفية...الخ (، ما يبيف تنكع كتعدد 

 األدكار التي يجب عمى الفرد أف يتبناىا.
جعؿ الشخصية اجتماعية. فبالمعب كتقمص أدكار : فإف تقمص األدكار تساىـ بشكؿ كبير في  G.H. MEADكحسب ميد )) 

 مختمفة لآلخر بما فييـ الكبار الذيف يحيطكف بو يشرع  الطفؿ في التمركز كاالستقبلؿ بشخصيتو.

، ترجمة : عمي سيد الصاكم، المجمس الكطني لمثقافة  نظرية الثقافةسكف، ريتشار إليس، آركف فيمدافسكي، ميكؿ تكمب 1
 .20، ص 1997كالفنكف كاآلداب ، الككيت : 

 .17نفس المرجع ، ص 2
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جميع أفراد  ذلؾ ليست ممكا لفرد معيف بؿ ممؾ جماعي ك تراث يرثوالجيؿ الذم قبمو ، فيي ب
  . جديدة ىذا ما يساعد عمى ظيكر أنساؽ ك أنماط ثقافية المجتمع ك

مبلمح جديدة ك تفقد  الثقافة في تغيير مستمر تدخؿ عمييا متجّددة 8 أنيا عممية إبداعية -ث
مف ناحية كتكافر إمكانيات  كؿ ثقافة كدرجات االختبلؼ في التغير ترجع لتطكر مبلمح قديمة

الجديدة أف تضيؼ قيما كمفاىيـ  كيمكف لؤلجياؿ . المخترعات ك التقدـ العممي مف ناحية أخرل
ك ىي مركبة حيث  ، جديدة لـ تكف مكجكدة لدل األجياؿ السابقة ، كالثقافة ذات طابع تكاممي

أنماط  ك pattern ي نمطمادية ك فكرية تتجمع مع بعضيا ف تتككف مف عناصر ك سمات
بفضؿ بعض العناصر التجريدية التي يطمؽ عمييا اسـ  الثقافة تترابط ك تتكامؿ مع بعضيا

كما أنيا تميؿ إلى خمؽ االنسجاـ بيف أجزائيا  configurations تشكيبلت مكضكعات أساسية أك
 ثقافية.كبل متكامبل ك تعتبر متكاممة إذا ترابطت فييا األنماط ال المختمفة ك تككف

يكتسبيا بطرؽ  أك بشرتو ، بؿ عينيو اإلنساف ال يرثيا كما يرث لكف أم أف أنيا مكتسبة 8 -ج
منذ كالدتو ، كأسرتو ك  عرضية مف األفراد الذيف تفاعؿ معيـ ك يعيشكف حكلو ، مقصكدة أك

 . الذيف يخالطيـ أقرانو ك غيرىـ مف
الفرد بصفتو عضكا في جماعة  ك يتمثميا اجتماعي يتعمميا تراث أم أنيا 8 أنيا انتقالية -ح

ك مف جماعة  التنشئة االجتماعية ، عممية معينة ، فيي تنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ بكاسطة
   "enculturation ".بكساطة عممية التثاقؼ ألخرل ، أك مف مجتمع ألخر

في بعض في مضمكنيا بدرجة كبيرة  تختمؼ الثقافات أنيا متباينة داخل المجتمع الواحد 8 -خ
بحيث نجد أف النظـ التي يتبعيا مجتمع  األحياف ، كقد يصؿ ىذا االختبلؼ إلى درجة التناقض

   في مجتمع آخر يعاقب عمييا القانكف. ما كيعتقد أنيا الفضيمة بعينيا قد تعتبر جريمة
اعتبر كثير مف العمماء  كقد،  السمكؾ الفعمي الكاقعي لؤلفراد أم أنيا تمثؿ واقعية 8 – د

ينبغي النظر إلييا )كاألشياء ( كاقعية  كالظكاىر االجتماعية ، ك بالتالي فانو الظاىرة الثقافية
يمكف دراستيا كأشياء مدركة مكضكعيا، ك  تتعمؽ بكجكد أفراد معينيف ، ك بناء عميو مستقمة ال

تمع المج تؤثر الظكاىر الثقافية بعضيا ببعض ، كما تؤثر في السمكؾ االجتماعي لؤلفراد في
  . كىي تخضع )لقكاعد اجتماعية(
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كنعتقد أف تاريخ المجتمعات يكضح لنا أف المجتمع يمر بمرحمتيف في حياتو الثقافية ، مرحمة    
تكليد األفكار تتباطأ فييا كتيرة العمؿ ، كمرحمة تجسيد األفكار تتميز بتزايد كتيرة العمؿ كقمة في 

  رة ظرفية لتطكر ثقافة مػػا ".كمف ىنا فإف الحضارة " صك  إنتاج األفكار ،
 8 أنمـاط وعناصـر الثقافــة  2-0  
يستخدـ عمماء االجتماع أحيانا مصطمح الثقافة الفرعية لئلشارة إلى مجمكعة السمات الثقافية    

التي تكجد في جماعة مف جماعات المجتمع ، األمر الذم يعني أف لمكثير مف الجماعات 
حيف ، كالجماعات العرقية ثقافتيا الفرعية الخاصة بيا ، باإلضافة إلى المينية، مثؿ جماعة الفبل

 .مشاركتيا أيضا في ثقافة جماعة األغمبية
إف دراسة  ثقافة أم مجتمع تتطمب القياـ بتحميؿ ىذه الثقافة إلى العناصر الرئيسية التي    

العنصر الثقافي أصغر تتككف منيا حتى يسيؿ فيـ النمط الثقافي الذم نقكـ بدراستو ، كيعتبر 
كحدة ثقافية ، كىك بذلؾ غير قابؿ لمتحميؿ، كيطمؽ عميو اصطبلحا سمة ثقافية ، كتسمى 

، كىناؾ مف يعتبر أف األنماط الثقافية  المجمكعة المتقاربة مف السمات الثقافية النمط الثقافي
 يكتسب قيمة تاريخية.ركابط قائمة بيف السمات الثقافية تشكؿ بناء محددا كمتماسكا يؤدم دكرا ك 

نماذج لمسمكؾ  ألم ثقافة تشكؿ ك العناصر المعيارية كتككف مجمكعة مف األنماط نظاما،   
 ، ك تظير في أسمكب حياتيـ. الفردم ألعضاء المجتمع

ىك النظاـ ، كيشبيو بنمكذج ثابت نسبيا  kardiner كاردينركيعتبر النمط الثقافي في مفيـك    
فكر كالشعكر، كيشير مفيـك النمط إلى التناسؽ بيف النشاط كالفكر يتككف مف النشاط كال

كالشعكر المتكاتر في حدكثو ، كبعد أف ينتظـ ىذا التناسؽ اجتماعيا تتككف األنماط الثقافية مف 
نكعيف أحدىما مثالي كاآلخر كاقعي ، كيتككف النمط المثالي مف الفكر كالمشاعر أم األنماط 

سمكيا الفرد فعبل، أما النمط الكاقعي في السمكؾ ىك الذم يظير فعبل السمككية التي يجب أف ي
   1في معامبلت األفراد في المجتمع.

 
 

                                                           
 :اإلسكندريػة  -، المكتػب الجامػعي الحديث ، محطة الرمؿ المدخـل الثقافي في دراســة الشخصيــةمحمد حسف غامرم ،  1

 .58،  ص 1989
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عف دراسة الترتيب الخاص لتمؾ السمات كالعبلقات المتبادلة  " أما الصيغة الثقافية فيي عبارة  
بيف األجزاء ، مما يجعؿ ليذه السمات خاصية جديدة أك كبل ثقافيا جديدا ، كتشير الصيغة 
الثقافية إلى ظاىرة التكامؿ الثقافي إذ ال يمكف فيـ أم نظاـ أك نمط ثقافي أك سمة ثقافية بمعزؿ 

ط أك السمات الثقافية األخرل ، كذلؾ لتكامؿ النظـ داخؿ الثقافة عف غيرىا مف النظـ أك األنما
  1الكاحدة ".

 كىذا ما يطمؽ عميو بعضيـ بالتخطيط الثقافي كلو مظيراف متكامبلف : سمكؾ ظاىرم مأخكذ   
  . نفسية مفيكمة ضمنا ك قيـ بداللتو المميزة ،

ذا ػػػػػػػػػكبي اةػػػػػػب الحيػػػػ، أم السمكؾ كأسالي الممارسة تؤثر في األشكاؿ الظاىرية كالقيـ الضمنية   
 . "يككف النمط الثقافي" انعكاس العناصر المشتركة عمى السمكؾ الفردم

كمف العمماء مف يقسـ عناصر الثقافة إلى عناصر مادية تشمؿ كؿ ما يخترعو اإلنساف مف    
غير مادية تتضمف األعراؼ كالعادات كالتقاليد كالقيـ كاألخبلؽ، مخترعات حسية ، كعناصر 

فإف  لينتونكحسب رأم . كىي العناصر السمككية التي يمارسيا الفرد خبلؿ حياتو اليكمية .
   2 الثقافة ىي النتاج اإلنساني بشقييا الظاىرة ك الباطنة

في كتابو " األساس الثقافي لمشخصية "حيث  لينتون فرالكأشير تقسيـ لمثقافة ىك ما أكرده    
اعتبر أف كؿ ثقافة ليا مركز مستقر نسبيا  يتككف مف عمكميات كخصكصيات مندمجة كمتآلفة 

الثقافة بالنسبة أنماط يحيط بالمركز منطقة مائعة متغيرة باستمرار سماىا البدائؿ ، ك ىكذا فإف 
  : 3كىي إليو تقسـ إلى ثبلث أقساـ

  : العموميــات    -
ي يشترؾ فييا جميع أفراد المجتمع كتشمؿ األفكار كالعادات كالتقاليد الت كىي مككنات الثقافة    

 .كأنماطو سكاء بيف الصغار كالكبار كجميع مظاىر الحياة في المجتمع كالسمكؾ
 
 

                                                           
 .54محمد حسف غامرم ، المرجع سابؽ، ص 1

 .49نفس المرجع ، ص 2

l’éducation 
3
  Ralph Linton (   5 , Le fondement culturel de la personnalité, “Sciences de 

” Traduction de l’ouvrage anglais “The Cultural Background of Personality.”; Collection, no    

Paris : Bordas, 1977, p 30. 
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  : الخصوصيات    -
مككنات الثقافة التي  يشترؾ بيا مجمكعة معينة مف أفراد المجتمع بمعنى عناصر  كىي   

اد دكف غيرىـ متصمة بمناشط اجتماعية حددىا المجتمع لفئاتو في مجمكعة أفر  تحكـ سمكؾ
 : بيف األفراد كىي تنقسـ إلى قسميف  تقسيمو لمعمؿ

كىي التي تستمـز لممارساتيا خبرات كميارات فنية كمصطمحات  : ( خصوصيات مينيةأ
يـ بؿ يمكف لؤلفراد كالميارات التي يمتمككنيا ، فيي ليست كقفا عمي سمككية خاصة دكف النظر

 الفئات األخرل في المجتمع لمعمؿ بيا) الزراعة ، الصناعة ، الطب ، التدريس الدخكؿ ألفراد
 إلخ(. .....

اجتماعية في المجتمع كتكجد ثبلث  كىي تتكاجد بيف أفراد طبقة : ( خصوصيات طبقيةب
قات ليا ثقافة فكؿ طبقة مف ىذه الطب ( طبقات اجتماعية بالمجتمع ) راقية ، متكسطة ، عادية

  . كاىتمامات خاصة بيا
 :  البدائــل   - 

 مككنات الثقافة التي ال تنتمي إلى العمكميات فيي ال تككف مشتركة بيف أفراد المجتمع كىي   
 كال تنتمي لمخصكصيات فبل تككف مشتركة بيف أفراد المينة الكاحدة أك طبقة اجتماعية .. 

كىي  .. رة في ثقافة المجتمع كيمكف االختيار فيما بينياكاحدة .. كلكنيا تظير كتجرب ألكؿ م
عمكميات  تتسـ بالقمؽ كاالضطراب إلى أف تستقر عمى كضع تتحكؿ فيو إلى خصكصيات أك

 ثقافية .. كتككف مقتبسة مف ثقافة مجتمع آخر .
ككؿ ىذه التقسيمات المختمفة ىي مدخبلت ، تسيؿ العمؿ مع  عناصر ىذا المفيـك    

 لمتكصؿ الى كشؼ حقائؽ كأىداؼ معينة مسبقا. المتشعب 
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 8 وظيفـــة الثقافــــة  2-1  
إف حالة المجتمع مرتبطة إلى حد كبير بنكع الثقافة التي تسكده ، ككنيا ترتبط بالحياة اليكمية    

 ، لمناس فتحدد الضكابط كالقيـ كالعبلقة في ما بينيـ كترسـ ليـ الرؤية كالسمكؾ الذم ينتيجكنو
، كتحافظ عمى ىكية الجماعة كبقائيا ، كىي المحيط الذم يشكؿ فيو الفرد طباعو كشخصيتو 

كقد تككف الثقافة ىي السبب في  نيكض المجتمع كما يمكف أف تككف سبب تخمفو كمعاناتو ، 
كفي كمتا الحالتيف يبلحظ تمسؾ أفراد المجتمع كاستماتتيـ في الدفاع عف ثقافتيـ ككنيا تمثؿ 

 عف ىكيتيـ.صكرة 
  .عممو طريقة يغير كيؼ ك ، ما مجتمع يعمؿ كيؼ فمف الميـ بما كاف أف نكتشؼ لذلؾ   
كيرل بعض الباحثيف أنو عمينا تحميؿ الثقافة مف منظكر تزامني انطبلقا مف تحميؿ معطياتيا    

زمنية الكظيفية ، التي تركز عمى الحاضر، كىك الفسحة ال مالينوفسكيالمعاصرة ، كىنا يقترح 
 الكحيدة التي يمكف مف خبلليا دراسة المجتمعات البشرية بشكؿ مكضكعي.      

يقمؿ مف أىمية اتجاىات التغير الداخمي الخاص بكؿ ثقافة ، كيعتبر أف  مالينوفسكيك   
 التغير الثقافي ينشأ أساسا عف الخارج بفضؿ االحتكاؾ الثقافي.

افة ما ،  تمبية الحاجات األساسية لئلنساف ، كما يرل أف مف شأف العناصر المككنة لثق   
كيقترض نمكذجو مف عمـك الطبيعة ،  كيذكر بأف البشر يشكمكف نكعا حيكانيا ، ألف اإلنساف 
يعيش عددا مف الحاجات الفيزيكلكجية )الغذاء ، التناسؿ ،  الحماية ، ..الخ( التي تفرض 

 كظيفية لتمؾ المقتضيات الطبيعية.مقتضيات أساسية ، كالثقافة ىي تماما  االستجابة ال
كالذم يشير  مالينوفسكيكالثقافة تستجيب ليا مف خبلؿ "المؤسسات" كىك المفيـك الذم يتبناه 

إلى الحمكؿ الجماعية )المنظمة( لمحاجات الفردية ، كالمؤسسات ىي العناصر المادية لمثقافة 
مات الثقافية فميست كذلؾ : إذ ال كىي الكحدات األساسية ألية دراسة أنثركبكلكجية ، أما الس

 تتمتع أية سمة بأية داللة إذا لـ تعز إلى المؤسسة التي تنتمي إلييا.
ليس غرض األنثركبكلكجيا دراسة الكقائع الثقافية بشكؿ عشكائي معزكؿ ، بؿ دراسة    

 القائمػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المؤسسات ) االقتصادية ، كالسياسية كالقانكنية كالتربكية ..( كالعبلقػػػػػػػػػػػات 
  1المؤسسات في عبلقتيا مع المنظكمة الثقافية المندمجة فييا.

                                                           
 .39محمد حسف غامرم، مرجع سبؽ ذكره ، ص 1



  ةنهثقافــ انمعرفية انخهفية:  انرابع انفصم

 

 

999 

تيبلكي كىنا يجػدر بنا الرجػكع إلى دراسػة قاـ بيػا باحػث جزائػرم حػكؿ " اإلنفاؽ االس   
كيؼ تككف الثقافة استجابة كظيفية لممقتضيات الطبيعية حيث  تساعد في فيـ لؤلسر الجزائرية "

  1تكصؿ الباحث مف خبلؿ دراستو إلى ما يمي :
نجد أف ازدياد الدخؿ يجعؿ معدؿ اإلنفاؽ االستيبلكي يزداد بنفس النسبة ، أم طكؿ الخط  -  

المستقيـ الممثؿ لمنحنى االستيبلؾ عند غالبية الفئات المحدكدة الدخؿ ، كىذا يعني أف 
 أصحاب الدخكؿ العالية قادرة عمى الشراء في أم كقت .

معايير كقكاعد جديدة ظيرت في المجتمع الجزائرم بعد سياسة االنفتاح ، ك التزاؿ  كىناؾ - 
       تأثيراتيا عميقة عمى أنماط االستيبلؾ ، كالتي أدت إلى ارتفاع اإلنفاؽ الكمي مف 

، كتكمف ىذه       مميار دينار في سنة         إلى         مميار دينار في سنة 
 المعايير في ما يمي :

* تدفؽ األمكاؿ بغزارة عمى فئات كثيرة ، إذ أتبع ذلؾ حرارة انتعاش تجارم ، كالرغبة في  
تجميع الثركة لمعظـ أبناء الجزائر ، بأم طريقة أك أم مصدر كفي أم صكرة ، كلك عمى 

 حساب الغير ك المجتمع ككؿ .
 * اإلسراؼ كالبذخ الشديد لطبقة األثرياء حبنا في الظيكر كالتباىي . 
 * االنتيازية كاستغبلؿ الثغرات في كؿ مكقع لتحقيؽ الثراء السريع . 
* غمبت النزعة المادية عمى فئات كبيرة مف المجتمع جعمتيـ ينظركف لكؿ شيء مف الزاكية  

 المادية .
* محاكاة الثقافة المادية الغربية في كؿ تطكراتيا المادية في جميع السمع ... كمف زاكية التقميد   

 أك الرغبة الفعمية لتمؾ السمع . ة كؿ البعد عف الذكؽ الشخصي أك االقتناع ،كبعيد
* حب التممؾ لكؿ شيء ، بؿ كنمك ىذه الرغبة لدل الغالبية حتى غير القادريف ، كىذا  بدكره  

يؤثر عمى الحالة النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية لدل ىذه الفئة مما جعميا مف الممكف أف 
 لتحقيؽ تمؾ النزعة حتى لك فيو ضرر ألنفسيـ ك لمغير ، كلممجتمع في النياية.  تسمؾ أم اتجاه

                                                           
 ، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك االقتصادية ،    إلنفاق االستيالكي لألسر الجزائريةحمكدم عمي، ا 1

 .)غير منشكرة(. 132، ص 2005:  كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر
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* زيادة القكة الشرائية لجميع فئات المجتمع خاصة بعد انتشار عممية البيع كالشراء بالتقسيط  
الذم ساىـ في خمؽ عممية انتعاش لحركة تبادؿ السمع كالخدمات ، كبالتالي ازدىار حركة 

 االستيبلؾ. 
اتساع كتنكع كتعدد األنشطة التسكيقية تبعا لحركة التطكر كالتنمية التي شيدىا المجتمع  * 

الجزائرم ، كبالتالي أدت تمؾ المجاالت المتعددة إلى اختبلؼ  كتغيير كتعدد أنماط االستيبلؾ 
 كتبدؿ نظرة الناس كتغير كتنكع ميكليـ كرغباتيـ كدكافعيـ تجاه ىذا التنكع .

مكمات التي تزكدنا بيا الدراسة تبيف مدل تأثير التغيرات االقتصادية عمى تغيير إف ىذه المع   
قيـ المجتمع ، في حيف كاف االعتقاد أف القيـ ىي التي تحدد تصرفات كسمككيات الفرد في 

 االستيبلؾ.
 8  تجسـد  الثقافـــــة 2-2
نتيجة تكيؼ مع الثقافة ، يفسر تيار مف عمماء االجتماع  كاالنثركبكلكجيا أفعالنا بأنيا    

في معجـ  نقد عمـ االجتماع ىذه    Boudon et Bourricaud بودون و بوريكو  كيمخص 
  1 اقتراحات.  المقاربة في خمسة

 مجتمع.  الشخصية األساسية تعتمد عمى ثقافة ال -
 كؿ مجتمع يشكؿ كؿ ثقافي أصيؿ. -
 ثقافة أم مجتمع تتميز بقيـ مييمنة. -
 ىذه الثقافة تنتظـ  في مجمكعة عناصر متماسكة  كمتكاممة. -
 بيذا يعيش الفرد في ىذه البيئة الرمزية التي طكرىا. -

رس التي تدكيمكف التعامؿ مع مكضكع الثقافة مف منظكر مدرسة "الثقافة كالشخصية" 
العبلقات القائمة بيف الثقافة عمكما كبيف شخصية الفرد كتقـك عمى فرضية أف تعددية الثقافات 

بشكؿ كاضح عمى أف الثقافة ىي   مارغريت ميدحيث تؤكد "، ترتبط بتعددية أنماط الشخصية
شيء مجرد)لكف ىذا ال يعني أنيا كىـ(. ما ىك مكجكد،  كما تقكؿ،  ىـ األفراد الذيف يخمقكف 

فما يبلحظو  ستطيع مبلحظة الثقافة عمى األرض األنثركبكلكجي ال ي لثقافة كينقمكنيا كيغيركنيا.ا
  األمر عمى انصب في نياية ميد ليس سكل تصرفات فردية، كؿ جيد الثقافكييف القريبيف مف

 
                                                           

. 
1
 Jean-Michel Morin ; La Sociologie. Editions. Nathan : Paris ;France : 1996 ; p150   
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  1 ميد."الثقافات انطبلقا مف تصرفات األفراد الذيف "ىـ الثقافة" بحسب تعبير فيـ 
كمف خبلؿ ما تقدـ نرل أنو مف األنسب التعامؿ مع الثقافة كمنظكمة كعمى فيميا كممارستيا    

 منظكميا، كنعتقد أف المجتمع تسكده أربعة منظكمات رئيسية تتمثؿ فيما يمػػػي:
ات ، كال يقتصر مفيكـ كىي التي تنتج بقية المنظكم 8 منظومة األفكار والقيم والمعتقدات - 

األفكار عمى الجانب المعنكم منيا، فاألفكار ىي أكال كقبؿ كؿ شيء الطبيعة أك البيئة التي 
نعيش فييا، فبل يمكف إعطاء اسـ لمكف غير مكجكد، فكجكد المكف ىك ما يكجد اسمو، كىذا 

نما يعيد ترتيبيا كتسميتيا بعد أف يكتشؼ أىميتيا  يعني أف الفرد ال يخمؽ ىذه األفكار ، كا 
كاألسرار المكدعة فييا، كمف ىنا فإف المقصكد باألفكار، ناتج تفاعؿ العقؿ مع محيطو ، أما 
القيـ كما يراىا عمماء االجتماع، فيي مقياس أك معيار، لبلنتقاء بيف بدائؿ كممكنات اجتماعية 

ي بو األفراد متاحة أماـ الشخص في المكقؼ االجتماعي ، كيعني المعيار كجكد مقياس يضاى
فعالية األشياء كدكرىا في تحقيؽ مصالحيـ ، أما االنتقاء فيككف عممية معرفية عقمية يقكـ بيا 
الشخص ليكازف بيف األشياء كمدل نفعيا لشخصو ، إال أف عممية االنتقاء أيضا محككمة 

جو بشركط كظركؼ اجتماعية ، كيككف مفيكـ البدائؿ ىك مجمكعة الكسائؿ كاألىداؼ التي تت
 نحك حاجاتيـ المتعددة كالمتنكعة.

" إف األفكار أكىاـ تخدعنا بيا الرغبة اإلنسانية لتصؿ إلى ىدفيا ، كتعرية  فرويدكفي رأم    
األكىاـ مف صبغة الحؽ التي يمصقيا بيا العقؿ المخدكع ىي كاجب العمـ ، كما أف نتاجات 

دفع الرغبة الجارؼ كذلؾ استنادا إلى العقؿ عنده ىي تبريرات خمقيا اإلنساف المتمدف لمعارضة 
  2طبيعة اإلنساف الحيكانية. " 

يعمؿ أفراده عمى التكافؽ عمى قيـ معينة كحتى يتأتى لممجتمع تأدية كظيفتو بشكؿ سميـ    
 كترتيبيا، كىذا ما يشكؿ ىكية الجماعة ككحدتيا .

كتمعب المعتقدات الدكر األساسي في ىذه المنظكمة ، ذلؾ ألنيا العنصر المتميز بالثبات    
كالتأثير الدائـ عمى االتجاىات كالميكؿ ، كىي عادات العقؿ الفكرية، التي تدٌؿ عمى الصكاب 

المكٌلدة لسمكؾ اإلنساف ، كبالتالي فإف المعتقدات يمكنيا التسمط  لخطأ، كىي حاكمة عمى القيـكا

                                                           
 .47ف غامرم ، مرجع سبؽ ذكره ، صمحمد حس 1

ة ػػػػػػػػالطبعالثقافي العربي، الدار البيضاء : ، دار التنكير لمطباعة كالنشر، المركز  مفيوم اإليديولوجياعبد اهلل العركم ،  2
 .42، ص  1984الثالثة ، 
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نما عمى مشاعره كسمككو أيضان ، فقد تتغير األفكار كالقيـ  ليس فقط عمى فكر اإلنساف ، كا 
ا ككنيا عمميات مرتبطة بحالة اإلنساف الظرفية ، لكف المعتقدات نادرا ما يمسيا التغيير ككني

عناصر مفركضة عمى اإلنساف مف محيطو عكس العناصر الثقافية األخرل التي يكتسبيا 
إراديا، كبعبارة أدؽ يمكف القكؿ أف المعتقدات تسيطر عمى الفرد بينما يسيطر ىك عمى العناصر 
األخرل ليكيتو كثقافتو ، فبحسب المعتقد يضع الناس نظرتيـ لمحياة كيبنكف منيج أفكارىـ 

كتفسيراتيـ ، فأف تمحك مف عقؿ إنساف معتقد بسيط ، يتطمب محك سمسمة مف كتصكراتيـ 
 أىـ ىك أف " الديف أحمد بن نعمانكيقكؿ الدكتكر البناءات الفكرية المستغرقة في ماضيو ، 

 في المجتمع السائدة الثقافية النظـ الذم يكلد كىك لممجتمع ، األساسية المقكمات يشكؿ عنصر
  1"  .الديف مف بالثقافة ألصؽ شيء يكجد ال إذ
 البيئة ضمف االجتماعي المحيط في كسمككياتيـ األفراد بحياة يمتصؽ الشعبي أف التراث كما  

 نفسية كيكشؼ كالمكاف ، الزماف عبر العاـ شكميا في اإلنسانية اةبحي كما يمتصؽ الكاحدة،
عمى أف ىذا  . 2 األفراد بمصالح المرتبطة تياكتناقضا االجتماعية العبلقات  خبلؿ مف الناس

 التراث ىك عرضة لمتغير كالزكاؿ  مع مركر الزمف ، عكس المعتقدات.
نتاج العناصر غير المادية لمثقافة  المنظومة التربوية والتعميمية 8 -  كىي التي تقـك بتربية كا 

فرد خبلؿ مف أعراؼ كعادات كتقاليد كقيـ كأخبلؽ، كىي العناصر السمككية التي يمارسيا ال
حياتو اليكمية ، كنديف لمدرسة الثقافة كالشخصية لتكضيحيا أىمية التربية في عممية التمٌيز 
الثقافي." فالتربية ضركرية لئلنساف كحاسمة بالنسبة لو ألف الكائف البشرم ال يممؾ عمميا أم 

الكحيد لئلنساف  برنامج كراثي يكجو سمككو، كالبيكلكجيكف أنفسيـ يقكلكف إف  البرنامج "الكراثي"
ىك برنامج التقميد كالتعمـ ، كبالتالي فإف الفركؽ الثقافية بيف الجماعات البشرية تفسر في جزء 

  3كبير منيا بالمنظكمات المختمفة لمتربية . " 

                                                           
، 1، شركة دار األمة لمطباعة كالترجمة كالنشر كالتكزيع ، برج الكيفاف، الجزائر: ط ىذي ىي الثقافةأحمد بف نعماف ،  1

 127، ص. 1996

ر: ػػػػػػػػػػ، شركة دار األمة لمطباعة كالترجمة كالنشر كالتكزيع ، برج الكيفاف ، الجزائنفسية الشعب الجزائريأحمد بف نعماف ،  2
 95، ص.  1997،  2ط
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بيكلكجية )كالجنس كيرل بعض العمماء أنو " ال يمكف تفسير الشخصية الفردية بخكاصيا ال   
عمى سبيؿ المثاؿ( بؿ بػ " النمكذج" الثقافي الخاص بمجتمع معيف يحدد تربية الطفؿ بدءا مف 
المحظات األكلى يتشبع الفرد بيذا النمكذج عف طريؽ منظكمة مف المحرضات كالممنكعات 

اع المصاغة  بشكؿ صريح أك غير صريح ، تقكده  بعد أف يصبح راشدا،  لمتقيد بشكؿ ال ك 
 ىذه العممية ىي التي  سماىا األنثركبكلكجيكف بالتثقيؼ الداخمي أك بالمبادئ األساسية لمثقافة،

  enculturation .   التثاقف
كبما أف بنية الشخصية الراشدة تنتج عف نقؿ الثقافة عبر التربية فستتكيؼ مف حيث المبدأ    

مع نمكذج ىذه الشخصية ، كالشذكذ النفسي المكجكد كالظاىر المعالـ في أم مجتمع ال يمكف 
الطريقة نفسيا كليس بشكؿ مطمؽ)شامؿ( إنما بشكؿ نسبي باعتباره ]أم الشذكذ[  نتيجة تفسيره ب

لعدـ  تكيؼ الفرد المسمى ب"الشاذ" مع التكجو الجكىرم لثقافتو )شعب األرابش أناني كعدكاني، 
كشعب المكندكغكر ىك شعب لطيؼ كغيرم( ، بالتالي ىناؾ عبلقة بيف النمكذج الثقافي كمنيج 

  1نمط الشخصية المييمف. التربية ك 

إف التعميـ المؤسسي ذك أىمية بالغة في بمكرة ثقافة المجتمع ، فيك الذم يعطييا صبغتيا    
كمميزاتيا عف الثقافات األخرل ، مف حيث أنو يزكد أفراد المجتمع بطرؽ التفكير كالتعامؿ مع 

نيا في حياتيـ اليكمية أك في مستقبميـ ، فتصير ىذه الطرؽ مثؿ مشكبلتيـ التي يكاجيك 
البرنامج الذم يسطر بو األفراد أىدافيـ كتكجياتيـ ، كالسبؿ الكفيمة لتحقيقيا ، كأحسف دليؿ 
عمى ذلؾ ، ىك التخصصات الجامعية التي تخمؽ في طبلبيا ، نمطا محددا مف التفكير ك 

 اتيـ بعد التخرج.التكجيات  التي سيصطبغكف بيا في حي
كىي التي تيدؼ إلى تجسيد األىداؼ ، كتحقيؽ العناصر المادية  المنظومة االقتصادية 8 - 

لمثقافة ، فمف جية يعمؿ االقتصاد عمى تحسيف الثقافة االجتماعية لمشعكب كتطكير دكرىا 

                                                           
  التثاقؼenculturation (مصطمح اقترحتو مرغرت ميدMargaret Meadتعني بو العممية التي يتـ مف خ ) بلليا تزكيد

 الطفؿ مف قبؿ الجماعة بالعناصر الثقافية مف قيـ كعادات .....كخبلؿ ىذه العممية يككف الفرد متمقيا ال فاعبل.
كحسب ىيرقكفيتش التثاقؼ في المراحؿ األكلى مف حياة الفرد ىك العممية األساسية في االستقرار الثقافي، في نفس الكقت 

 ة ممارسة األفراد لؤلنماط الثقافية أك المساىمة في خمؽ أنماط أخرل.التغيرات الثقافية تنتج مف طريق

 .44محمد حسف غامرم ، مرجع سبؽ ذكره ،  ص 1



  ةنهثقافــ انمعرفية انخهفية:  انرابع انفصم

 

 

924 

ف اإلنساني خصكصا عندما تككف معتمدة عمى أسس سميمة كمستقمة ، كمف جية ثانية بإمكا
 . المجتمعات الثقافة أف تشكؿ رافعة قكية لبلندماج االجتماعي لؤلفراد أك

ألعماؿ في المجتمع ، فيك يمٌثؿ األساس الذم ترتكز امف ىنا كاف العمؿ الثقافي مف أىـ    
كيكعز التخمؼ االقتصادم في كثير مف األحياف إلى نمط الثقافة التي  ، األعماؿ عميو بقية

ث أنيا المنبع الذم ينمي االقتصاد ، كالعكلمة االقتصادية التي تمثؿ تسكد المجتمع مف حي
الثقافة الغربية الميبرالية كتتخذ مف االقتصاد كسيمة لتحقيؽ أىدافيا كغرس قيميا مثاؿ كاضح 
عمى مدل أىمية المنظكمة االقتصادية كتأثيرىا في بقية المنظكمات ، ك عمى الرغـ مف أف دكر 

إطار إال أف فيـ كتفسير ىذا الدكر في القتصادم ليس مكضع شككؾ ، الثقافة في التقدـ ا
يشمؿ عكامؿ كمؤثرات أخرل كعزؿ تأثير دكر الثقافة ىك أمر يمثؿ تحديا ، فالثقافة ال تتحرؾ 
بمعزؿ عف عكامؿ أخرل ، فيي حيف تؤثر عمى سمكؾ الناس ، ىي دائما جزء مف مزيج أكسع، 

… ة ، كالقيادات الشخصية ، كالتغيير التقني أك االقتصادمىذا المزيج يضـ السياسات الحككمي
الخ. كليس مف السيؿ تحديد ما إذا كانت الثقافة ، أك عامؿ آخر ضمف ىذا المزيج ، ىك 

 السبب كراء نتيجة معينة.
مف المؤكد أف الثقافة تحرؾ االقتصاد أك تجعمو جامدا كتكجيو أينما شاءت. ففكرتنا عف    

ا كتكجياتنا ، تحدد لنا العمؿ المباح كالعمؿ المحـر ، فعدـ دكراف عجمة اإلنتاج العالـ كمعتقداتن
كعدـ ركاج المنتجات الكطنية كعدـ نيكض االقتصاد الكطني بشكؿ عاـ يعكد إلى أف الثقافة 
الكطنية ترفض ذلؾ ، كال تثؽ كال تقبؿ االنخراط في المشاريع االقتصادية الكطنية التي ال تستند 

ة كمرجعية ثقافية كطنية ، كىذا ما تشير إليو دراسات في الثقافات الفرعية المتعمقة إلى خمفي
باالقتصاد ، كثقافة المستيمؾ ، كالثقافة المينية كغيرىا. بالمقابؿ  نجد تأثير مضاد  لمنمط 
االقتصادم عمى ثقافة المجتمع ، حيث يكلد التعامؿ مع معطيات اقتصادية جديدة أنماطا ثقافية 

فات فرعية لـ تكف مكجكدة ، لكف يجب أف نسطر بأف ىذا التأثير لو كقع مختمؼ مف ثقافة كثقا
ألخرل، ذلؾ أف الثقافة تستقبؿ ىذه األنماط االقتصادية ، كتفسرىا كتتعامؿ معيا كفؽ معطياتيا 

 الخاصة ، ميما كانت محاكالتنا لمتحكـ في ىذه العمميات.
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يدؼ إلى تسطير أىداؼ كتكجيات بقية المنظكمات كىي التي ت 8المنظومة السياسية  - 
 كتقدـ القكاعد المستقرة التي تحكـ تصرفات األفراد داخؿ النظاـ السياسي ، كبذلؾ فيي تنصب

عمى المثؿ كالمعايير السياسية التي يمتـز بيا أعضاء المجتمع ، كالتي تحدد اإلطار الذم 
المجتمع مف قيـ كمعتقدات يحدد السمكؾ يحدث التصرؼ السياسي في نطاقو ، أم أف ما يسكد 

 السياسي ألعضائو حكاما كمحككميف. 

كنظرا ألف األمـ المعاصرة تشيد تعددية في نماذج القيـ التي تكجو المكاقؼ ك السمككيات    
السياسية ، فقد ازداد اىتماـ عمماء االجتماع بمختمؼ الثقافات الثانكية السياسية المكجكدة في 

ىذه التعددية تكلد الخبلفات كالصراعات داخؿ المجتمع الكاحد إف لـ تخضع  كنؼ المجتمع ،
 لمثقافة األـ إف صح التعبير.

كمف خبلؿ مقاربتنا لمفيكـ الثقافة ككظيفتيا، نبلحظ أف بعض السمات الثقافية تتكزع عمى    
مف  المنظكمات األربعة لكنيا تتخذ في كؿ منظكمة شكؿ متطكر عف نظيرتيا في األخرل ،

حيث إنتاجيا كمنتكجيا ، فالمغة مثبل في منظكمة القيـ كاألفكار ىي نتيجة الرغبة في التعامؿ 
مع المحيط ، أما في المنظكمة التربكية كالتعميمية فنجدىا تعمؿ عمى نقؿ كحفظ األفكار كالقيـ ، 
ة أما في المنظكمة السياسية فيي كسيمة تكجيو لبمكغ أىداؼ محددة ، أما في المنظكم

 االقتصادية فيي تمثؿ جزء مف رأس الماؿ البشرم الذم يزداد كينمك بالممارسة كاالستعماؿ.
 كتشير إحدل النظريات إلى " أف بقاء المغة مرىكف بما ييتداكؿ فييا مف إبداع كابتكار عممي   

، كينبع  تركيزنا عمى المغة في المنظكمة السياسية ، ككنيا أداة التكاصؿ  1"  كتقاني كثقافي.
قناعيـ بتبني مشركع الدكلة الذم يتكافؽ عميو الجميع  التي مف شأنيا جمع أفراد المجتمع ، كا 
كيسعكف لتحقيقو ، فخطاب الشرعية الثكرية ، كالقكمية العربية ، استنفذ كقكده في ظؿ العكلمة، 

يث اكتشفت الشعكب ما يجمعيا ، كما يفرقيا ، كلـ تعد ترضى بالكالء األعمى ، في ظؿ ح
الخيارات المكجكدة أماميا ، كالتي أحدثت خبلفات حكليا ، كصرنا نمحظ ىذه الخبلفات في 
كنؼ األسرة ككؿ المؤسسات كالطبقات االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية ، كما يحدث في مصر 

 يحدث في الجزائر مع اختبلؼ في الشدة كاألبعاد. مف ىنا كجب كضع قكاعد الثكرة ، ككما

                                                           
 .99كره ، ص، مرجع سبؽ ذ مفيوم الثقافة فـي العمــوم االجتماعـــيةدكني ككش،  1
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حكار بناء تتفؽ عمييا المؤسسات الفاعمة في الحقؿ السياسي ، قكاعد تبمكر مشركع المجتمع ، 
ك تسطر ما ىك مباح كما ىك كاجب  ، كتمنع كتحارب ما ىك خيانة كتعدم عمى ىذا المشركع  

ممية تقكـ بتشريح كاقع المجتمع في مختمؼ المجاالت بكاسطة مراكز كينبني المشركع بآليات ع
الدراسات كالمراصد االجتماعية كغيرىا، التي تقدـ النتائج كاالقتراحات لمعمؿ بيا في شتى 

 المياديف.
 8 عالقـــة الثقافـــة باليويــــة 2-2
كية ، كىي عبلقة تكاممية إف العبلقة بيف الثقافة كالشخصية )الفردية كالجماعية( أكيدة كق   

  تنبني عمى أساس التأثير كالتأثر، بحيث ال يمكف الجـز بأف الثقافة ىي منتكج محض
لمشخصية كما ال يمكف اعتبار الشخصية بأنيا منتكج مطمؽ لمثقافة ، كلكف لكؿ كاحد منيما 

  1دكر تأثيرم في اآلخر بمقادير متفاكتة. 
مف خبلؿ التحميؿ كالمبلحظة المباشرة إلى حصر أىـ  نعمان بن أحمدكقد تكصؿ الباحث    

  2 كىي مرتبة عمى النحك التالػػػي:  سمةسمات الشخصية الجزائرية في أربع كثبلثيف 
 الصراحة. -
 حب الكضكح. -
 الصدؽ. -
 التمسؾ باألصكؿ ) العرؼ المستقر(. -
 الكاقعية. -
 مقت االدعاء كالتظاىر. -
 القناعة. -
 سرعة التكيؼ مع األحكاؿ المستجدة. -
 نشداف الكماؿ كالحمكؿ الجذرية. -

                                                           
 .87، مرجع سبؽ ذكره ، ص  ئرينفسية الشعب الجزاأحمد بف نعماف ،  1

  األفعاؿ كاالستجابات التي يربطيا نكع مف الكحدة التي تسمح ليذه السمة : يعرؼ كاتؿ السمة بأنيا مجمكعة ردكد
االستجابات أف تكضع تحت اسـ كاحد كمعالجتيا بنفس الطريقة في معظـ األحكاؿ، كالسمة ىي جانب ثابت نسبيا مف 

 (.41، ص1984خصائص الشخصية )عبد الخالؽ 
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 المثابرة. -
 الجد. -
 سرعة المبادرة. -
 االىتماـ بجكاىر األمكر. -
 التحدم. -
 المعاممة بالمثؿ. -
 التكتـ كالعمؿ في صمت. -
 مقت الثرثرة كالكبلـ الزائد. -
 االنطكاء عمى الذات. -
 كره التطفؿ كالفضكؿ. -
 االعتماد عمى النفس. -
 الصبر. -
 عزة النفس كاألنفة. -
 الشعكر بالمسؤكلية كتقبؿ نتائج األفعاؿ. -
 التخطيط لممستقبؿ. -
 االتعاظ مف دركس الماضي. -
 االتزاف في إصدار األحكاـ عمى الغير. -
 تقدير العامؿ المادم )الماؿ( في حياة اإلنساف. -
 التعاكف عمى أساس المصالح المشتركة. -
 التديف. -
 اإليماف بالقضاء كالقدر. -
 االعتقاد في الحظ. -
 حب العدؿ كالمساكاة. -
 الكفاء كاالعتراؼ بالجميؿ ألىؿ الفضؿ. -
 ف الشرؼ.ععة كاالستماتة في الدفاع المحافظة عمى السم -
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ىذه السمات يمكف أف تعطينا مممح عف شخصية الجزائرم ، ك طالما أف الشخصية منتكج    
ثقافي بالدرجة األكلى فمف الممكف أف نكتشؼ معضبلت كنكاكص الثقافة الجزائرية مف خبلؿ 

التي تزكدنا بمعمكمات عف فعالية الشخصية الجزائرية في مجاؿ معيف   السمات األصميةتحديد 
 .  كقع السمككيات التي ستنتيجياكت
الثقافات تختمؼ عف بعضيا البعض مف حيث طبيعة الشخصية ، ك المغة ، يشير الكاقع أف    

كأساليب الحياة ، كالمعتقدات ك المعايير كالقيـ كالعبلقات االجتماعية التي تربط بيف أفرادىا، 
كمف ىنا تبرز اليكية  ، كتصير عمكميات المجتمع خصكصيات بالنسبة لممجتمعات األخرل

الثقافية كمحدد فئكم لمتمييز بيف نحف كىـ، كتبدك اليكية الثقافية أكؿ ما يكتسبو الفرد  مف 
محيطو كيحاكؿ أف يتمثميا كيجسدىا ، كبعض النظريات تقكؿ إف اليكية الثقافية ىي اليكية 

ة ىي أكؿ االنتماءات األساسية التي يبدأ بيا البناء ، ذلؾ ألف االنتماء لممجمكعة العرقي
كمف ىنا تبدك الثقافة بالنسبة لميكية كالمباس بالنسبة لمجسد فيي االجتماعية كأكثرىا جكىرية ، 

التي تصبغ اليكية بعناصرىا كتشكؿ صكرتيا لدل اآلخر ، فمك أخبرت شخصا عف بمدؾ ستثير 
في ذاكرتو لمتعامؿ  في مخيمتو عادات كتقاليد كحتى معتقدات شعبؾ ، فيجند معمكماتو المخزنة

 معؾ بحسبيا.
كالثقافة تتمكف باستمرار بتخمييا عف عناصر كاكتسابيا أك تطكيرىا لعناصر أخرل ، إال أف    

بعض العناصر المرتبطة بالمعتقد ليست لدييا ىذه الخاصية ، كقد يعكد السبب في ذلؾ كما 
ؿ حياة الفرد مصحكبة سبؽ اإلشارة إليو ككنيا عناصر تسيطر عمى الفرد بتكراراتيا خبل

 بإيحاءات تعظـ مف شأنيا كتأثيرىا.
 عف الثقافة كالشخصية ، أف فكرتو ترتكز  رالف لينتونكيتضح مف خبلؿ تحميؿ منظكر  "    

                                                           
  السمات األصمية )سمات المصدر(: ىي المؤثرات الحقيقية التي تساعد في تحديد السمكؾ اإلنساني كتفسيره كىي مستقرة

 كىامة كيرل كاتؿ أف ىذه ىي التي ينبغي أف يدرسيا عمـ نفس الشخصية .

  1953(ػ 1893لينتكف، راٍلؼRalph Linton  اإلنساف طٌكر مفيـك المرتبة كمفيكـ (. عالـ أمريكي متخصص في عمـ
 الكظيفة، كىما مف المفاىيـ التي يستعمميا كثير مف عمماء االجتماع.

يعتقد لينتكف أف مرتبة الشخص االجتماعية تتكٌكف مف مجمكعة حقكؽ ككاجبات، كىذه المرتبة إما أف يحققيا الشخص بمجيكده 
ما أف يحددىا لو المجتمع اعتمادنا عمى بع  ض المميزات كالعمر، أك األيبكة، أك الجنس.الخاص كا 

كيعتقد كذلؾ بأف مرتبة الشخص ىي التي تحدد دكره، أم كظيفة الشخص في المجتمع، كما شرح كيؼ تؤثر كظيفة الشخص  
 االجتماعية في شخصيتو، كساعد في تطكير كجية النظر القائمة بأف كؿ ثقافة تنتج نكعنا معيننا مف الشخصية األساسية.
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أساسا عمى كصؼ بناء الشخصية بأنو نكع مف االشتقاؽ مف المفيـك السيككلكجي لمشخصية ، 
كيتحدد بناء الشخصية عف طريؽ دراسة الثقافة ، كيقصد مف ذلؾ أف بناء الشخصية األساسية 

الشخصية التي يبدك أنيا تتطابؽ مع كؿ النظـ كالعناصر  يمثؿ تجمع أك ارتباط كؿ خصائص
كالسمات التي تؤلؼ أم ثقافة مف الثقافات ، كليس مف الضركرم أف يتحقؽ ذلؾ البناء األساس 
لمشخصية في كؿ عضك مف أعضاء الجماعة ، بؿ انو يكفي أف يكجد لدل غالبية األفراد ، 

دخؿ في تككينو كالتي تعطي المجتمع طابعا حتى يمكف التعرؼ عميو كتحديد المبلمح التي ت
معينا متمايزا خاصة كاف ىذا البناء األساسي لمشخصية ال يظير عند األفراد إال نتيجة لمتجارب 
السابقة  التي يكتسبكنيا منذ مرحمة الطفكلة المبكرة، بمعنى انو ال يظير تمقائيا نتيجة لمغرائز أك 

نما ى   1 ك شيء يستمد كيكتسب مف الثقافة ذاتيا."الدكافع أك القكل األساسية ، كا 
لكف اإلشكالية تكمف في تعدد األنساؽ الثقافية كاالجتماعية كالفكرية ، داخؿ المجتمع الكاحد 

األنماط الثقافية كاألسس  ديناميكيةكأحيانا داخؿ الجماعات األكلية ، مما يصعب ميمة تتبع  
لككنو  تي تبنى عمييا الشخصية ، كلما كانت اليكية االجتماعية ىي كؿ ما يكتسبو اإلنسافال

عضكا في الحياة االجتماعية ، فاف ىذه العبلقة تشكؿ مجاال لمتدخؿ مف أجؿ استنباط طرؽ 
ككضع  لمتحكـ بيا ، كمعرفة مستكل )التكافؽ كالتناقض( بيف عناصر الثقافة داخؿ الشخصية ،

 ”األساسية“الجماعية ، أم ىكيتيا صائص الثقافية التي يمكف أف تشكؿ حامبل لميكية قائمة بالخ
 الثابتة تقريبا.

إف اكتشاؼ أسمكب الثقافة في التخمي عف عناصرىا ، كأسمكبيا في اكتساب عناصر جديدة 
ع كتكليد قيـ جديدة كدكافع جديدة ، ىك مف األدكار الرئيسية لمباحث االجتماعي كعمـ )االجتما

 الثقافي( مف أجؿ خدمة مصالح المؤسسات االقتصادية كاإلدارية التي تقكد المجتمع.
كمف الباحثيف مف يرل أف ىكيتنا الثقافية يمكف أف تككف عمى درجة كبيرة مف األىمية كلكنيا    

ال تقؼ بمفردىا كبمعزؿ عف التأثيرات األخرل عمى فيمنا كأكلكياتنا كىناؾ عدد مف المؤىبلت 
يجب تكافرىا أثناء االعتراؼ بتأثير الثقافة عمى حياة البشر كأفعاليـ منيا الطبقة كالعرؽ التي 

زء ػػػػػػػا ىك مكتسب ك جػػػػػػػػػػف ما ىك كراثي كمػػػػػػ، كىذا الطرح يخمط بي ةػػػكالنكع كالمينة كالسياس

                                                           
 .81محمد حسف غامرم، مرجع سبؽ ذكره ،  ص 1
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، كذلؾ الستناده إلى ، باعتباره الطبقة كالمينة كالسياسة خارج عناصر الثقافة  ف الثقافةػػػم
 النظريات التي تقكؿ بأف اليكية الثقافية مفركضة عمى األفراد في جزء كبير منيا.

 8 الثقافــــة الجزائريـــة 2-3

قبؿ البدء في الحديث عف الثقافة الجزائرية كجب التأكيد عمى الجريمة االستعمارية التي  
الحضارة العربية اإلسبلمية مف الجزائر مست المجتمع الجزائرم كالتي كادت تؤدم إلى أفكؿ 

االستعمارية القكية العسكرية كالسياسية كالقانكنية كاإلدارية كالثقافية  تحت سمسمة الضربات
كالمغكية طيمة سنكات االستدمار، كالتي نعتبرىا السبب الرئيسي فيما آلت إليو الشخصية  كالدينية

قافية التي تسكد المجتمع الجزائرم إلى يكمنا ىذا الكطنية بعد ذلؾ ، كالسبب في كؿ األزمات الث
كبخاصة الصراع اليداـ المتكاصؿ بيف المجتمع الثقافي الفرنككفكني كالمجتمع الثقافي العربي ، 
ىذا الصراع الذم تسبب في كثير مف اإلخفاقات الثقافية كالذم نممسو كمما قرأنا لرؤكس كقادة 

 العزيز عبد جناويالدراسات مف بينيا دراسة لمباحث المجتمعيف، كىذا ما أكدتو الكثير مف 
 مقابؿ المجتمع في الفرنكفكني المجتمع كجكدحكؿ الصراع االجتماعي بالمغة حيث خمص إلى " 

السمات  ىذه ، كاستعماؿ إقميمي تكاجد لو رمزية ثقافية– اجتماعية  حدكد خبلؿ مف المغة عربي
 كالذم رمزيا اجتماعيا صراعا أفرز االجتماعي التبايف اكىذ ، االجتماعية لميكية كمعالـ الثقافية
 ىذا كجكد إلى استخمصت التي ك الفرنسية المغة ك العربية المغة بيف مجاؿ العبلقات في ينشط

 عربي المجتمع ،مجتمعيف  بيف عاطفيا مشحكنة ك متكترة صكرة كامنة ككضعية في الصراع
 مصالحيما عمى لمحفاظ حضارم– ثقافي بنى مشركعيت منيما كبل،  الفرنكفكني المجتمع ك المغة
عبػػػػػػػػػر  نفػػكذ عبلقػات خبلؿ مف اآلخريػف عمى المشػركع ىذا كفرض التعميمي النظاـ عبر

  1 المغػة."
قد فكفي دراسة أخرل حكؿ ازدكاجية النخبة في الجزائر شممت النخبة اإلعبلمية كمثاؿ ،    

كشفت الدراسة عف كجكد نخبة إعبلمية تعيش كتفكر حسب أنماط كمعايير الثقافة الغربية ، 
 مشاحنات حكؿالنخبتيف يدكر صراع ك  كنخبة تنتمي إلى الثقافة العربية اإلسبلمية كبيف ىاتيف

                                                           
:  (تيارت  -، دراسة ميدانية لممنظكمة التعميمية بالثانكية ك الجامعة  )الجزائر الصراع االجتماعي بالمغةجناكم عبد العزيز،  1

 .139، ص 2003
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تصكر كتقييـ المشركع الحضارم لممجتمع ، كقد طاؿ ىذا الصراع أىـ المسائؿ الثقافية بدءا 
كلسنا بصدد الحديث كالكشؼ عف جرائـ  1بالمغة كالديف كاألسرة كالمدرسة كالتاريخ كرمكزه...

االستعمار التي تكفؿ المؤرخكف بتسجيميا ، كلكف لمتأكيد عمى حقيقة أف ما حاكو االستعمار مف 
 أجؿ بسط نفكذه في الجزائر التزاؿ تداعياتو قائمة إلى يكمنا ىذا.
الكقائع التاريخية التي أدت إلى  إف دراسة ثقافة المجتمع تتطمب الرجكع إلى ماضيو ك إلى

ظيكر أنماط ثقافية جديدة ، في نفس الكقت يتطمب معرفة العناصر المادية التي ساىمت في 
ىماؿ ىذا الجانب ىك ما عابو العمماء عمى دراسات   لمثقافة كالشخصية. رالف لينتونذلؾ ، كا 

جياؿ السابقة كال يمكنو التنصؿ ال شؾ أف المجتمع ىك نتاج ثقافتو السائدة كقد كرثيا عف األ   
منيا كسيظؿ محككما بيذا العقؿ الثقافي الذم لـ يكف لو دكر في تككينو ، ما لـ تحصؿ ثكرة 
فكرية تنقؿ الثقافة مف الجمكد إلى الحركة كمف الدكراف األفقي إلى الصعكد الدائـ كال يمكف أف 

فرص التعبير لكؿ االتجاىات  تتحقؽ نيضة الفكر إال بالحراؾ الثقافي القائـ عمى تكافؤ
كالتفاعؿ بيف الرؤل ، كتعبئة األفراد كالمجتمع باألفكار كاالىتمامات البانية كبالمعارؼ 
كالميارات الطارئة ، كمف المفكريف مف يرل أف كؿ فرد ككؿ جيؿ يجد نفسو في بيئة ثقافية  

نما ىك يتقكلب بيا كنتاج حتمي ال سبيؿ إلى تجا  كزه فيمتص تمقائيا لغة ليست مف اختياره كا 
 قكمو كيتشبع بكؿ ما تحممو المغة مف تصكرات رديئة أك جيدة ، صحيحة أك خرافية كمع ذلؾ

يرل فييا ذاتو فيستميت في تأكيد ىذه القكالب كفي الدفاع عنيا ، كبيذه الرؤية تصبح األمـ  
 محككمة بقكالبيا الثقافية.

د مف التطرؽ لمتيارات الثقافية المكجكدة في كحيف الحديث عف الثقافة الجزائرية ال ب   
المجتمع ، كىي تيارات قد تكجد في كؿ المجتمعات نظرا الرتباطيا بطبيعة الثقافة كمككناتيا 

كتصبح ال شعكريا منظمة  تككيف الشخصية مف حيث أنيا تكتسب مف المحيط كتدخؿ في
كلد فيو ، إلى ىذا الحد فإف  لمعبلقة التي تربط سمكؾ الفرد بأسمكب الحياة في الكسط الذم

كىك  ك القكل المناىضة لمتغيير،التيار الحامؿ ليذه الثقافة يمكف تسميتو بالتيار المحافظ أ
 كىك يرل في الثقافة الكافدة شكؿ استعمارم مكجكد في كؿ المجتمعات كما سبؽ كأف ذكرنا ،

                                                           
ؿ ػػػػػػػػ، أفري 374، مجمة المستقبؿ العربي، العدد  ازدواجية النخبة في الجزائر "النخبة اإلعالمية كمثالأـ الخير تكمي ،  1
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فقاد ركح االنتماء كالنز  كيمتد عة الكطنية لدييـ ، حيث يتـ في أحضانيا تغريب المكاطنيف كا 
ىذا التغريب حسب رأييـ إلى مد كامؿ مف األشياء بدءا  بانتشار استعماؿ المغة الفرنسية 
كما يشتمؿ أيضا عمى أساليب الممبس ، كعادات تناكؿ الطعاـ ، كالشكؿ المعمارم 

يقـك عمى اإلنتاج الصناعي ، كنمط مف  urbanكالمكسيقي ، كتبني أسمكب حياة مديني 
التجربة الثقافية تييمف عميو كسائؿ اإلعبلـ ، كمجمكعة مف األفكار الفمسفية ، كمجمكعة 

حكؿ الحرية الشخصية كحقكؽ اإلنساف ، كالعممية  -متنكعة مف القيـ كاالتجاىات الثقافية 
 .  -السياسية ، كالديف ، كالعقبلنية العممية كالتكنكلكجية كما إلييا 

 دينا تيار ثقافي ثاني كىك ما يدعكه البعض بػ" الحداثييف " أككبإضافة مؤثر آخر ينتج ل  
ىؤالء الذيف يرفعكف شعار الحداثة ك يستعيركف أدكات التحديث مف القكل المؤيدة لمتغيير 

 مجتمعات أخرل ، كقد نجد تفسير كجكد ىذا التيار في عممية التثاقؼ.
 "كقائع المثاقفة"ـ البحث حكؿ كالمثاقفة حسب التعريؼ الذم كضعتو لجنة مف أجؿ تنظي   

في الكاليات المتحدة األميركية  1936كمفيا مجمس البحث في العمـك االجتماعية عاـ 
. "ىي مجمكع الظكاىر الناتجة 1936كأصدرت ما اشتير باسـ مذكرة لدراسة المثاقفة عاـ 

لى عف احتكاؾ مستمر كمباشر بيف مجمكعات أفراد تنتمي إلى ثقافات مختمفة تؤدم إ
      1تغييرات في األنماط الثقافية األكلية لمجمػاعة أك الجماعػات"

كمما الشؾ فيو أف المجتمع الجزائرم عاش ىذا االحتكاؾ عبر كافة مراحمو التاريخية    
التثاقؼ ككاف خبلؿ ذلؾ في مكضع المقاـك أحيانا كالمناكر أحيانا أخرل ، كتحميؿ عممية 

يزكدنا بما يمكف أف يطرأ عمى المجتمع مف تغيرات أثناء ىذه العممية المعقدة ، فقد تعددت 
تفسيرات المثاقفة بعد ذلؾ كتباينت في الطركحات ، كبعد محاكالت عديدة لتفسير العممية 

 ػف ػػػػػػػػػػػػػرة العٌمتيػػػػػػػػػػػفكػ 1956، فأدخؿ عاـ   2ػػدػػػػػػػػػػػػػػػػر أكثػر تجريػػػػػػػػػػػإلى تفسيػ باستيـدتكصػؿ 
les deux causes  المتيف تدخبلف في عبلقة جدلية في أية عممية مثاقفة كىما العمة الداخمية

أكؿ مف ذكر ىاتيف العٌمتيف لكف مساىمتو الشخصية تكمف  باستيد، كلـ يكف  كالعمة الخارجية
 ثبات الفعؿ المتبادؿ الدائـ بينيما ، فالعمة الداخمية لثقافة معينة ىي طريقة في تشديده عمى إ

                                                           
 .66دكني ككش ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  1
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عمميا الخاصة ،  أم منطقيا الخاص بو ، كقد تشجع أك تعرقؿ أك تمنع  التغيرات الثقافية 
الخارجية ، كبالتناكب فإف العمة الخارجية المرتبطة بالتغير الخارجي المنشأ ال تعمؿ إال مف 

 لداخمية.خبلؿ العمة ا
كاف مصيبا في تشديده عمى أىمية الكسط الداخمي ، لكنو دوركيايم أف باستيد كيعترؼ    

اختمؼ معو في إظيار دكر الكسط الخارجي السيما عبلقتو الجدلية بالسابؽ ، كجدلية 
الديناميكيتيف الداخمية كالخارجية تؤدم إلى بناء ثقافي جديد يمكف أف تييمف فيو العمة 

حينما يبقى التغير سطحيا أك تنتصر فيو العمة الخارجية إذا كانت ىناؾ محاكاة الداخمية 
 ثقافية ، كىذا ما نمحظو لدل التيار الثقافي الثاني مف المجتمع الجزائرم.

ذا ألفنا بيف المعايير الثبلثة أم ديناميكية العمة الداخمية ك ديناميكية العمة الخارجية      كا 
الجديد فسنحصؿ عمى أنماط عديدة مف حاالت االحتكاؾ الثقافية ، كمعيار البناء الثقافي 

كمعرفة نرل في كؿ منيا مظيرا عاما شبو سياسي لو كجو ثقافي كآخر اجتماعي معينيف ، 
 ىذه األنماط يساعد في فيـ عمميا كمبررات تكجياتيا.

مدكر الذم يجب كما سبؽ كأف ذكرنا في بداية الفصؿ أف تحديد مفيكـ الثقافة ىك المحدد ل   
أف تمعبو في المجتمع ، كالمفيـك الذم تبنتو المنظكمة السياسية الجزائرية لمفيـك الثقافة بحيث 
جعمتو محددا في فئات قميمة مف المجتمع ممف تسمييـ بالمثقفيف  ك في االنتاجات األدبية 

لفئة ك ىذا المجاؿ ، كالفنية ، كمف ثـ كجيت كؿ العمميات اليادفة إلى تطكير الثقافة تجاه ىذه ا
الذم يصطمح عمى تسميتو بالثقافة العميا في عمـ االجتماع ، كترسخ ىذا الطرح الخاطئ لدل 
غالبية فئات المجتمع األخرل ، فحيف الحديث عف كزارة الثقافة يتبادر لذىف المعمـ كالطبيب 

ب األسرة البسيط كفاعميف كثر في المجتمع أف األمر ال يعنييـ في شيء في حيف أف المعمـ كر 
 ىك المعني األكؿ بعمؿ الثقافة، كفي دراسة بعنكاف سكسيكلكجيا المثقؼ الجزائرم لمدكتكر

الدارس لمنخب المثقفة الجزائرية عبر مراحؿ تطكرىا  يؤكد ىذا الطرح بقكلو أف" نورالدين زمام
ة بأبعادىا يبلحظ مدل عجزىا عف بمكرة رؤية كطنية كاحدة إزاء الكثير مف المسائؿ الكطني

السياسية كالثقافية، فضبل عف عدـ قدرتيا عمى تقريب مكاقفيا مف القضايا القكمية ، كبالطبع ، 
ساىـ تعدد المشارب الثقافية ككذا المحددات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية في تبايف 
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راىا االتجاىات كالممارسات ، ك أٌثر ذلؾ بشكؿ صاـر عمى طرائؽ بحث ىذه النخب عف أدك 
 1داخؿ المجتمع الجزائرم كعمى أساليب تجسيدىا ليذه األدكار".

لثقافة الجماىيرية كالثقافة العمالية لذلؾ نرل أنو مف األجدر كاألنفع االبتعاد عف مفاىيـ ا   
 كالثقافة الطبقية التي تجاكزتيا التغيرات المتكاصمة في كافة المجتمعات... ك أف تركز جيكد

التي فرضت كجكدىا ك تسربت إلى  ثقافة العولمةالدكلة في تطكير ثقافة المجتمع نحك فيـ 
شخصية المجتمع الجزائرم غالبية المجتمعات كفيـ كظيفتيا كتطكيعيا بما يتماشى مع 

كخصائصو الثقافية ، كنظرا لككف الثقافة في حد ذاتيا معكلمة أكثر بسبب سيكلة "تكسيع" 
العبلقات المعٌقدة كسيكلة الحركة المتأصمة في النماذج كالمنتجات الثقافية. كجب تحميميا 

معات حاليا ، فقد بمنظكر جديد يبلئـ تطكرات كتغيرات المرحمة التاريخية التي تعيشيا المجت
ضعفت الركابط بيف الثقافة كالمكاف ، كىناؾ اختراؽ متكاصؿ لمعكالـ المحمية مف قبؿ قكل آتية 

 مف بعيد، كزحزحة لممعاني اليكمية عف "مراسييا" المكجكدة في البيئة المحمية. 
إلى عندما دعيا  سمير أمينك برىان غميونكقبؿ أف نتخذ مكقؼ مف ىذه الثقافة كما فعؿ    

كظائؼ ثقافة  المقاكمة مف داخؿ العكلمة أك في إطار عالمي كطرح عكلمة بديمة ، البد مف فيـ
  العكلمة التي بينيا العديد مف الباحثيف كالمفكريف كالمتمثمة في ما يمػػػػي :

فرض مجمكعة مف القيـ كالمفاىيـ التي تندرج في سياؽ إعادة ىيكمة كتشكيؿ عقكؿ  -
لقبكؿ النمكذج األمريكي في التصكر كالتفكير كالسمكؾ كالذم يراد لو أف يعمـ الناس ، كتييئتيا 

 اع.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيش
امتداد اخطبكط العكلمة إلى مناىج التعميـ ، كسعيو إلى المساىمة المممكسة في اختيار  -   

 قيميا كتحديد اتجاىاتيا ، أك في تعديميا كتطكير أساليبيا.
 لمثقافة االستيبلكية الغربية عمى العالـ ، بفعؿ حركة السكؽ ، أك بفعؿ الفرض القسرم -   

 ثكرة المعمكمات كاالتصاؿ ، أم تمجيد االستيبلؾ كالمبالغة في الصرؼ.
عندما تستقبؿ الثقافات مختمؼ التأثيرات الخارجية ، فإنيا تستكعب بعضيا كترفض  -   

 .حكيؿ ما تـ استيعابواآلخر منيا ، ثـ تعمؿ بعدىا فكريا عمى ت البعض

                                                           
 . 98.33 الساعة عمى 95/18/2192 يكـ www.difaf.netنكر الديف زماـ ، حكؿ سكسيكلكجية المثقؼ الجزائرم ،    1
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 تقديس ثقافة الفردية.  -   
 تحكيؿ الثقافة إلى سمعة. -   
كلك تكٌجينا بالنظػر قميبل إلى األجياؿ الجديػدة التي باتت تتأثػر كثيرا كبشكػؿ سريػع  -   

بالمؤثرات الثقافية الغربية كالمظاىر التي حممتيا ثقافة العكلمة ، ألدركنا بكضكح الفارؽ بينيا 
كبيف األجياؿ التي سبقتيا خصكصا مف حيث المفاىيـ كالسمكؾ كالتطمعات كالعبلقات التي تربط 
األفراد ببعضيـ ، فيذه الثقافة المعكلمة ال تحمؿ مظاىر ثقافات الشعكب التقميدية مف قيـ 

ٌنما تحمؿ معتقدا إيديكلكجيا ينشر قيما  كاعتقادات ، كما أٌنيا ال تحمؿ فكرنا لو رؤية لمحياة ، كا 
استيبلكية كنزعة أداتية ، تسٌبب تبلشي التمٌيز كاالستقبللية ، كتجٌر الجيؿ الحالي إلى اإلقباؿ 
عمى كـ كبير مف المعمكمات المرئية كالمقركءة ، تعكس في أغمبيا جكانب مختمفة مف الثقافة 

عبلمية إلرساء الغربية ، ىذه الثقافة التي ترٌسخ فكرة عالميٌتيا مف خبلؿ استخداـ ترسانتيا اإل
تكٌجو فكرم خاضع إلى قيميا كمعايير حكميا ، مقابؿ اضمحبلؿ تدريجي لميكية الذاتية ، كلعٌؿ 
 ىذا الكضع ىك الذم يخمؽ أزمة ىكٌية كيربؾ أٌم معتقد ميما كانت طبيعتو ، مف جػٌراء ما ينتج 

نت قيمػيا االستيبلكية عنو مف تصادـ بيف معتقدات األفراد ، كاعتقادات قادمػة مف الغرب ، تمكٌ 
 مف اختراؽ مختمؼ شرائح المجتمع كفئاتو.

 تكحيد العالـ كبخاصة الشباب عمى " قيـ" سمبية منمطة ، تمثبل بالنمكذج األمريكي . -   
محاكلة عكلمة السمكؾ الميني كالكظيفي في العالـ كمو ، كحتى تكحيد المفاىيـ العممية ،  -   

لنشاط اإلنساني ، ثـ اعتماد ىذه المفاىيـ الغربية المعكلمة باعتبارىا كالسياسية، ككؿ ما يتعمؽ با
 الحؿ العالمي األفضؿ ، كالكحيد لكافة مشاكؿ البشرية.

 تغيير اإلطار المفاىيمي الذم كنا ندرؾ مف خبللو العالـ االجتماعي تقميديا. -   
التكاصؿ  يضمف آلخر مماكا األنا بيف كالشراكة الحكار كأداءات التفكير تسكيؽ آليات -   

 كالحضارم. الحكار الثقافي عكلمة خبلؿ مف الثقافية كالسيطرة
إنشاء " عالـ كاحد "  لمصمحة السبلـ ، كالعمؿ المتسؽ فيما يتعمؽ بالمشاكؿ البيئية  -   

دراؾ " إنسانيتنا المشتركة " ، كحتى ربما ، التحرر الذم رغب فيو  مف  ماركسالعالمية ، كا 
 الثقافي الذم يميز اإلطار المحمي. ضيؽ األفؽ
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كفي محاكلة منو الستقراء صكرة لذلؾ النكع مف الثقافة " الككزمكبكليتانية " العالمية اعتمادا    
عمى تنامي التقنيات الجديدة المتعمقة بالكمبيكتر، كالمعمكمات ، كاالتصاالت ، مف ناحية ، كمف 

 أنتوني سميثحداثة ، مف الناحية األخرل يقكؿ التجربة الغربية الخاصة بثقافات ما بعد ال
(Smith كىك عالـ اجتماع حظي بشيرة كاسعة بسبب كتاباتو التي تدكر حكؿ النزعة العرقية ، )

ethnicity  إف الثقافة العالمية ..... ستتككف مف عدد مف العناصر  كالثقافات القكمية "
يا عمى نطاؽ كاسع كيتـ اإلعبلف عنيا بشكؿ : كالتي تتمثؿ في سمع يتـ إنتاج المنفصمة تحميميا

مجردة مف سياقيا ، كبعض  motifsفعاؿ ، كمزيج مف األنماط العرقية أك الشعبية كمكضكعات 
الخطابات األيديكلكجية العامة المعنية " بالحقكؽ كالقيـ اإلنسانية " ، كلغة كمية ك" عممية " 

تصاالت البلسمكية كنظـ المعمكمات الجديدة مقيسو لمتكاصؿ كالتقدير، تدعميا جميعا أنظمة اال
 1 كتقنياتيا المحكسبة."

جديد ييدؼ إلى إقصاء  تقني حضارم تكجوحكؿ كجكد  لعكايشي عزيز كما الحظو الدكتكر   
 األمريكي، المركز سكسيكلكجية بيف الفكر العربي اإلسبلمي كالتمركز حكؿ التحالؼ 

يؤكد مخاكؼ الكثير مف المفكريف العرب مف العكلمة الثقافية ، األكركبي  المركز كسكسيكلكجية
 عمميا نحك نزكعا أكركبا في الجديد يالتقن الحضارم التكجو كفي ىذا المكضكع يقكؿ " يشكؿ

 المنيجي التحالؼ مف خبلؿ األكركبي السكسيكلكجي الحضارم المركز بثقافة أسميو ما تحقيؽ
 التككيني، كالبنيكم النفسي ، كالبنيكم المغكم ، البنيكم  :بيف المعرفي الحكار إدارة في البنيكم
 الذم المساني barthe   بارثك ،الداللي  غريماسالنحكم ك todorov  تودروف: أم بيف

 كىك السكسيكلكجي غولدمانالسيميائي، ك genette جينييت :   احتضف : تكدركؼ كجيرار
 كحدة كبالتالي الشراكة المعرفية ، ك التنكع خبلؿ مف الغربي الفكر عكلمة عمى داؿ مؤشر

 التمقي في كالمصطمحات كتبايف المفاىيـ عندىـ ، كالحضارية السكسيكلكجية المصطمحات
  2 العربي اإلسبلمي."

 

                                                           
، ترجمة إيياب عبد الرحيـ محمد ، تجربتنا االجتماعية عبر الزماف كالمكاف، المجمس  العولمة والثقافةجكف تكممينسكف،  1

 .101، ص 2008الكطني لمفنكف كالثقافة ، الككيت : 

ات ػػػ، منشكرات مختبر الدارس الحوار مع اآلخر ، بين ثقافة اليامش وثقافة المركز في عصر العولمةشي ، يعزيز لعكا 2
 .172، ص2010المغكية ، قسنطينة : ديسمبر 
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ساعد عمى بالنظر إلى ىذه المعطيات حكؿ كظائؼ ثقافة العكلمة يمكف تحديد المسار الذم ي   
دخكؿ ىذه الثقافة ، كلعب األدكار الفعالة في ىذه المنظكمة ، بما يخدـ أىداؼ المجتمع ك بما 
يتيح إعادة بناء ثقافتو كىكيتو الخاصة عمى أسس كمرتكزات جديدة ، تمكنو مف الفعؿ كالتأثير 

ر اآلخر يحدد كالحد مف الييمنة ، ك يتأتى ذلؾ بفيـ األنا قبؿ التعامؿ مع اآلخر، ال أف ننتظ
 ماىيتنا كما يفعؿ الكثير ممف يدعكف أنيـ مفكرينا.   

كما يتأتى بكضع استراتيجيات فاعمة مف أجؿ االستفادة مف حالة التفاعؿ الثقافي التي بدأت    
ترسييا العكلمة بشكؿ مكضكعي لتساير معطيات كاقع متغير باستمػرار ، كتتجػاكب مػع 

، في ظؿ التطكر التكنكلكجي اليائؿ كالثػكرة اإلعبلميػة التي طمكحات أجياؿ تغيرت تكجياتيا 
 مكنت مف تقريب المعمكمة ، كقدمت إمكانية ىائمة لكلكج عالـ المعرفة .

إف مكجة الثكرات التي يشيدىا العالـ العربي عمى امتداده ، تثبت أف العالـ العربي مازاؿ    
ذكم االيديكلكجيا الفردية ، كما تثبت مصيره مشتركا عكس ما ذىب إليو بعض المفكريف مف 

عدـ فيمنا لمتغيرات التي طرأت عمى مجتمعاتنا كبخاصة فئة الشباب مما جعمنا عاجزيف عمى 
 التنبؤ بيذه الثكرات كبما ستؤكؿ إليو.
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 8   تمييــــــــد
 الدراسة مكضكع ، الظاىرة حيثيات بجميع ممـ عممي بحثي عمؿ لتقديـ باحث أم محاكلة إف   

 أىمية كتبرز الطرح، في كالمكضكعي المنطقي بالترتيب يتسـ منيجي إطار كضع عمى متكقؼ
 النظرية كاألفكار التصكرات حقيقة لتكريس ، كفقو الباحث يعمؿ الذم الميداني المنيجي العمؿ
 نتائج عمى تأثير مف لو لما الجانب ىذا لتغطية كاستيفاءا ، الدراسة مشكمة حكؿ جمعيا تـ التي

 حكؿ العممية الحقائؽ بمكغ سياؽ في ، التقنية لؤلساليب ابالغ اىتماما أعطينا فقد ، الدراسة
   - الدراسة مكضكع – المشكمة

 8 فــــــروض الدراسـة 8  5-1
الفرضية مسألة رئيسية في مجاؿ الدراسات االجتماعية ، كتحديد الفركض يكضح التصكر    

حكث العممية قصد النظرم كالميداني لمكضكع الدراسة ، في إطار التراث السكسيكلكجي كالب
 .الحصكؿ عمى نتائج تعكس ىذا البناء النظرم عمى الكاقع

 الجزائرية القيـ مف مزيج الجزائرية اليكية بنية تركيبة8  ككف عمى المركزية الفرضية فكرة كتدكر
 . الكافدة كالقيـ

 8 التالي عمى الفرعية الفرضيات وتتمحور
 . الكافدة العكلمية القيـ أماـ رمالجزائ المجتمع في الدينية القيـ تتراجع  -1
 . الدينية القيـ - الدينية الشعائر:  في األكلى الفرضية مؤشرات كتتمثؿ
 تضعؼ القيـ الكطنية في المجتمع الجزائرم في ظؿ العكلمة .  -0

 االنتماء. –التاريخ  –المغة  –كتتمثؿ مؤشرات الفرضية الثانية في : الرمكز الكطنية 
 ت كالتقاليد الجزائرية في ظؿ القيـ العكلمية الكافدة .تتغير العادا  -1

 ...الفمكمكر –المأكؿ  –المباس  –كتتمثؿ مؤشرات الفرضية الثالثة في : المكضة 
  البحـــث مجــاالت8  5-2
 :  التالي في متمثمة ، البحث مجاؿ المنطقة إف   
 طمبة كبالتحديد ، باتنة جامعة طمبة عمى الميدانية الدراسة أجريت8  البشري المجال8  5-2-1

 عمى مكزعيف( كاإلناث الذككر) الجنسيف كبل كمف الذكر، السالفة الكميات في LMD الميسانس
 . كطالبة طالبا 737 العينة أفراد مجمكع ككاف ، جامعية كميات أربع
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 ، مذككرةال الكميات في الطمبة تعداد لكثافة(  LMDالميسانس طمبة)  الفئة ىذه اختيار تـ كقد   
 LMDالميسانس طمبة تعداد يقدر حيف في ، كطالبة طالبا 21127:  بػ مجممو في يقػػػدر كالذم
 .كطالبة طالبا 14587:  بػػػػػػػػػ
 تحكم التي باتنة مدينة عمى الدراسة تطبيؽ الستحالة نظرا:  الجغرافي المجال8  5-2-2

 كصعكبة ،( ONS) صاءلئلح الكطني لمديكاف 2118 إحصائيات حسب نسمة 9999792
 الحقيقييف المعبريف فإف ، المعرفي المكضكع لمستكل كنظرا ، البحث مجتمع فئات بكؿ االتصاؿ

 باتنة بجامعة الميدانية الدراسة أجريت الغرض كليذا ، الجامعة مجتمع ىك المكضكع  ىذا عف
 :  منيا نذكر أسباب لعدة كذلؾ ، الجامعييف الطمبة مف الدراسة عينة آخذيف

 . بالطمبة االتصاؿ سيكلة -
 . العكلمي بالمد ككعيا تأثرا الفئات أكثر ىـ الطمبة -
 . االستمارة بنكد كؿ عمى كاإلجابة فيـ في يساعد الذم المعرفي الطمبة مستكل -

 :  كىي فقط كميات أربع مف العينة أخذ كفضمنا ، كميات 91 باتنة جامعة كميات عدد تقدر  
 . قتصاديةاال العمـك كمية -
 .كالمغات اآلداب كمية -
 .السياسية كالعمـك الحقكؽ كمية -
 .اإلسبلمية كالعمـك كاالجتماعية اإلنسانية العمـك كمية -
 : التالية لبلعتبارات األخرل دكف الكميات ىذه اختيار تـ كقد      
 كالتطمعات االجتماعي كالمحيط كالسف التحصيؿ مستكل حيث مف متجانس مجتمع 

 . مستقبميةال
 اػػػػبي ةػػػخاص ةػػػػفرعي اتػػػػثقاف ليا أف نعتقد التي الطبلبية الفئات كؿ آراء استطبلع حاكلنا ، 

 كمية فئة ، األخرل الثقافات عمى باالنفتاح طمبتيا يتميز التي كالمغات اآلداب كمية فئة فجاءت
 بالمجتمع معرفتيـ بعمؽ طمبتيا يتميز التي اإلسبلمية كالعمـك كاالجتماعية اإلنسانية العمـك

 طمبتيا يتميز التي االقتصادية كالعمـك السياسية كالعمـك الحقكؽ كمية فئة ك ، كىكيتو الجزائرم
 . لممجتمع كاالقتصادية كالقانكنية السياسية بالنظـ درايتيـ بسعة
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 مف تداءاب أشير، ثبلثة البحث بمجتمع الميدانية الدراسة دامت8  الزماني المجال8  5-2-3
 . السنة نفس مف مارس شير نياية غاية إلى 2193 الميبلدية السنة مطمع
 :  كىي تيفمرحم في تمت كقد   

 قكائـ تحديد فييا تـ كالتي(  2193 جانفي شير خبلؿ)  أسابيع ثبلثة دامت 8 األولى المرحمة
 .بالدراسة لمعنيةا الكميات كمف ، LMD طمبة مف عشكائية بطريقة ، بالدراسة المعنييف الطمبة
 . بيا العامميف األساتذة الزمبلء مف كبعضا الكميات ىذه إدارة بمساعدة ذلؾ ككاف

 فييا تـ كالتي ،( 2193 كمارس فيفرم شيرم) كامميف شيريف دامت كالتي 8 الثانية المرحمة
 . المبحكثيف عمى االستمارة تطبيؽ

 8  الدراســـــــــــة عينــــــــــــة8  5-3
 البحث مجتمع يككف أف يجب لذلؾ ، اإلمبيريقى البحث كدقة نجاح في كبيرا دكرا العينة عبتم  

 . البحث كأىداؼ أغراض يخدـ ، كمتجانسا ممثبل
 العينة نماذج أحد"  كىي البسيطة العشوائية العينة استعماؿ الدراسة مجاؿ منا اقتضى كلقد   

  ، لمباحث معركفة البحث جميكر فرداتم جميع كاف إذا ما حالة في كتستخدـ االحتمالية
    1 ."الباحث يدرسيا التي الخاصية في المفردات ىذه بيف تجانس كجكد إلى باإلضافة 

 . البحث جميكر مفردات اـأم االختيار فرص تكافؤ أساس عمى تقكـ التي
 الجػدكؿ كفػؽ كميػات أربػع عمى مكزعيػف ، كطالبة طالبا 737 البحث عينػة حجػـ بمػغ كقد   

 : التالػي
 

 الكميــــــــــــــة الرقم
 الميسانس تعداد

LMD % العينة حجم 

 175 %5 3577 . االقتصادية العمكـ كمية 19
 187 %5 3727 .كالمغات اآلداب كمية 12
 87 %5 1737 .السياسية كالعمكـ الحقكؽ كمية 13
 281 %5 5616 اإلسبلمية كالعمكـ كاالجتماعية اإلنسانية العمكـ كمية 14

 737 %5 14587 لمجمــــــــــوعا

                                                           
  .63، ص 1990طمعت إبراىيـ لطفي ، أساليب كأدكات البحث االجتماعي ، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،  1
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 8 الدراســــــــــة منيـــــــج8  5-4
 يقـك التي كعاتالمكض معالجة في الباحث يتبعيا التي المنظمة الخطكات عف المنيج يعبر   

  1.  معينة نتيجة إلى يصؿ أف إلى ، بدراستيا

 فإف إليو التطرؽ ـت لما كتبعا فإنو ، المستخدـ المنيج تحدد التي ىي الدراسة طبيعة كانت كلما 
 كالدراسة البحث كطبيعة يتماشى باعتباره الوصفي المنيج ىك الدراسة في المعتمد المنيج

 . العكلمة ظؿ في الجزائرية اليكية لبنية الكصفية
 كافية معمكمات عمى المرتكز التحميؿ أساليب مف أسمكب بأنو الكصفي المنيج تعريؼ يمكفك    

 الحصكؿ أجؿ مف كذلؾ معمكمة زمنية فترات أك فترة عبر حددم مكضكع أك ظاىرة عف كدقيقة
 كىناؾ ، لمظاىرة الفعمية المعطيات مع تنسجـ مكضكعية بطريقة تفسيرىا تـ عممية نتائج عمى
 صحيحة عممية منيجية خبلؿ مف دراستو المراد المكضكع لكصؼ طريقة" بأنو يعرفو مف

 كيعتبر 2 "تفسيرىا يمكف معبرة رقمية كاؿأش عمى إلييا التكصؿ يتـ التي النتائج كتصكير
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلنساني كاىرػػػػػػػالظ دراسة في اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاستخدام كأكثرىا المناىج أنسب مف الكصفي المنيج

 . كاالجتماعية
 في كعمؽ لمظاىرة كتحميؿ تفسير فيو ألف العممي األسمكب لمرتبة الكصفي المنيج كيرتقي    

 بالكاقعي الكصفي المنيج كيتسـ. نظرية أك عممي قانكف إلى التكصؿ في يساعد كىذا النتائج
 ككيفية كمية مف المناسبة األساليب مختمؼ كيستخدـ الكاقع في ىي كما الظاىرة يدرس ألنو

 فالتعبير.  المبحكثة الظاىرة كتحميؿ فيـ إلى التكصؿ أجؿ مف كتفسيرىا الظاىرة عف لمتعبير
 بالظكاىر ارتباطيا ةكدرج حجميا أك الظاىرة مقدار فيو يكضح رقميا كصفا يعطينا الكمي
 3.خصائصيا كيكضح الظاىرة لنا فيصؼ الكيفي التعبير أما ، األخرل

 
 

                                                           
، ديػكاف المطبكعات الجامعة ،الجزائػػػػػػػػػػر :  مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوثعمار بكحكش كمحمد ذنيبات ،  1

 .12، ص  1999

 .100، ص  2000،  طرقو اإلحصائية –أدواتو  –البحث العممي مفاىيمو ،  عطكم جكدت  2

 .100نفس المرجع ، ص   3
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 خصائص تحديد إلى عاـ بشكؿ تيدؼ التي ، الكصفية الدراسات ضمف البحث ىذا كيتدرج  
 . المكضكع يخص فيما حمكؿ اقتراح إلى الكصكؿ ثـ ، مضمكنيا الستخبلص كتفسيرىا الظاىرة

ذا     كذلؾ يحتاج المكضكع تشعب فإف ، الدراسة ىذه عمى الغالب ىك  الوصفي المنيج كاف كا 
 مف التاريخي المنيج خطكات ببعض االستعانة تمت حيث ، راستولد مناىج بعدة االستعانة إلى

 . الظاىرة تطكر تتبع حيث
 8 البيانـات جمـع أدوات8  5-5
 ككذا ، الدراسة لطبيعة كفقا كىذا ، األدكات مف جممة عمى الدراسة ىذه في االعتماد تـ  

 :  كىي ، المستخدـ المنيج
 كذلؾ ، االجتماعي البحث في ىاما مركزا منيجية ةكأدا المقابمة تحتؿ8  المقابمــة8  5-5-1

 ما إلى إضافة ، كمركنتيا لمميزاتيا نظرا ، كانتشارا استعماال األكثر األدكات مف تعد لككنيا
 المقابمة كتعرؼ ، دراستو بصدد ىك الذم المكضكع حكؿ بيانات مف لمباحث تكفره
    1." كالمبحكث الباحث بيف مباشر(  شفكم)  لفظي حديث أك حكار عمى تقـك كسيمة بأنيا" 
 الغمكض بعض عف الكشؼ قصد ، االستطبلعية العينة أفراد بعض مع المقابمة ككانت   

 عامة بصفة آرائيـ استطبلع ككذا ، االستمارة أسئمة تشكب قد التي كالتأكيبلت كالصعكبات
 . االستمارة أسئمة عف اإلجابة حكؿ
 مف األفراد إلى تكجو األسئمة مف مجمكعة يضـ نمكذج عف عبارة ىي8  االستمارة8  5-5-2

 لجمع كأداة استعماليا كتـ كبيرة أىمية كلبلستمارة ، مكاقؼ أك معمكمات عمى الحصكؿ أجؿ
 الفرضيات نفي أك تأكيد في  المستخدـ المنيج فرضيا األىمية كىذه ، الدراسة ىذه في تالبيانا

 .  االستمارة ببناء كعبلقاتيا
 : ىما مرحمتيف عمى االستمارة تصميـ مر كقد  
 عناكيف ككضع كترتيبيا االستمارة أسئمة صياغة مف االنتياء بعد8  األولى المرحمة  

 عمى اػػػػػعرضي تـ دػػػػفق اػػػػػػبنكدى كحػػػػككض االستمارة صدؽ مدل فةكلمعر  ، الفرعية لمكضكعاتيا

                                                           
، 1999ر : ػػػػػػػ، منشكرات جامعة منتكرم، قسنطينة ، الجزائ أسس المنيجية في العموم االجتماعيةفضيؿ دليك كآخركف ،  1

 .191ص 



   نهبحث انمنهجي اإلطار:  انخامس انفصم

 

 

944 

 تغيير تـ كاقتراحاتيـ مبلحظاتيـ عمى كبناء ، الجامعييف األساتذة مف محكميف مجمكعة
 حذؼ تـ كقد سؤاال 56 إلى سؤاال 62 مف االستمارة أسئمة تقميص مثبل) البنكد بعض كتصحيح

:  ؟ لديؾ األقكل االستعداد ما ، لبمدؾ األثرية المناطؽ زيارة تحب ىؿ:  مثؿ االسئمة بعض
 تفضؿ التي األعياد ماىي:  مثؿ األسئمة بعض صياغة إعادة تـ كما ،...  لمجداؿ -لمتفاىـ

 عينة عمى االستمارة تطبيؽ تـ ثـ ، ( ...بيا تحتفؿ التي األعياد ماىي إلى بيا االحتفاؿ
   .فعاليتيا مدل مف تأكدلم الدراسة عينة غير مف استطبلعية

 االستمارة ضبط تـ ، ميدانيا الحظناىا التي البلزمة التعديبلت إجراء بعد8  الثانية المرحمة  
 :  كىي رئيسة محاكر أربع تضمنت كالتي ، النيائي شكميا في

 كالتي( 5 إلى 9 مف) أسئمة خمسة عمى تحتكم التي العامة البيانات كشمؿ 8 األول المحور
 .الجامعي كالتخصص اإلقامة مكاف ، التكاصؿ لغة العمر، ، الجنس:  تضمنت
 عشرة ثبلثة عمى المحكر ىذا احتكل كقد ، الدينية بالقيـ خاصة بيانات كشمؿ 8 الثاني المحور
 (.98 إلى 6 مف)  سؤاال

 سبعة عمى المحكر ىذا احتكل كقد ، الكطنية بالقيـ خاصة بيانات كشمؿ8  الثالث المحور
 (.35 إلى 99 مف)  ؤاالس عشرة

 كاحد عمى المحكر ىذا احتكل كقد ، كالتقاليد بالعادات خاصة بيانات كشمؿ 8 الرابع المحور
 (.56 إلى 36 مف)  سؤاال عشريفك 

 يسيؿ حتى ، المغمؽ النكع مف سؤاال 52 منيا سؤاال 56 تشمؿ كميتيا في كاالستمارة   
 14ك ، المغمقة لؤلسئمة المكممة المفتكحة اياتالني كجكد إلى اإلشارة مع ، البيانات تصنيؼ
 .  الممكنة االحتماالت كافة عمى التعرؼ يمكف حتى المفتكحة النيايات ذات النكع مف أسئمة
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 تمييـــــــــــــــــد 8 
قبؿ البدء في تحميؿ النتائج يجدر اإلشارة إلى أننا ارتأينا تصنيؼ مجتمع البحث حسب    

 تصريحاتيـ حتى يسيؿ تفسير آرائيـ كاختياراتيـ إلى ثبلث مجمكعات رئيسية :
 التي ليا تكجيات كتصريحات تصب في قالب اليكية الكطنية.وطنية 8 المجموعة ال -0
كىي فئة المبحكثيف الذيف تعبر مجمؿ تصريحاتيـ عف تنكر لمقيـ مجموعة متنكرة 8  -0

كيتميز الفرد الذم يعيش االغتراب بأنو يتعايش مع الناس عمى  ،كالعادات كالثكابت الكطنية 
اتو الخاصة عمى نحك متناقض تماما مع األكؿ ، بؿ النحك المطمكب منو ، بينما يعيش حي
 رافض أك معاد لو في معظـ األحياف.

كىي مجمكعػة قميمة مف المبحكثيف كتقدر نسبتيػا لعينػػة البحػث بػ : مجموعة متأزمة 8  -1
( بأنيا ال تحب أف ترل 20تـ تحديدىا مف خبلؿ تصريحاتيا في الجدكؿ رقـ )  % 02.32

أم ميػداف ، ثـ تتبعنػا بقيػة تصريحاتيػا فكجدناىػا متناقضة كمشكشة تدؿ  الجزائر حاضرة في
 عف  تنكر لميكية الكطنية كعدـ القدرة  عمى فيـ الذات ك التعايش مع المحيط . 
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 حسب الجنس. ( 8 يوضح توزيع عينة البحث20الجدول رقم )

 النسبة المئويــة التكـــرار االحتمــــاالت
  %06.14  025 ػػػػػكرذكػ

  %50.42 301 إنػػػػػاث
  %022 512 المجمـــــوع

    
اث ػػػػػػة اإلنػػػػػة حسب الجنس ، حيث شكمت نسبػػػػػػراد العينػػػػػػػع أفػػػػػػػػبله  تكزيػػػػػػػػػيكضح الجدكؿ أع   

 يفكؽ لذما الطالبات تعداد إلى ىذا كيرجع ، الذككر مف  %28.36 مقابؿ في ،% 71.64
 ىك لبلنتباه كالممفت.  خاصة(  LMD)الميسانس كطمبة الجامعة لطمبة العاـ التعداد في الطمبة
 مف أنثى 554472ك ذكرا 565321 سجمت باتنة كالية أف رغـ بالذككر، مقارنة اإلناث نسبة
 مما ،   1 (ONS) لئلحصاء الكطني لمديكاف 2118 إحصائيات حسب بيا المقيميف األفراد
ف كاف المجتمع الجزائرم يعرؼ . التعميمي المجاؿ في لئلناث أكبر نجاح نسبة إلى يشير حتى كا 

اجبات ، حيث استطاعت الدكلة أف مستكل عاؿ مف المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في الحقكؽ كالك 
تمكف المرأة مف كلكج شتى المياديف كتقمد أعمى المسؤكليات ، إال أف الثقافة الشعبية كالقيـ 
الركحية لممجتمع الجزائرم ال زالت تقر باختبلؼ األدكار بيف الرجؿ كالمرأة. كتمعب مؤسسات 

ف ىذا المنطمؽ فإف نتائج الجدكؿ التنشئة االجتماعية دكرا ىاما في ترسيخ ىذا االختبلؼ ، م
اختبلؼ األدكار، كالميكؿ ، كاالىتمامات ، كالحاجات ، كالمصالح ، تبيف ما يمكف أف نجده مف 

 مما يؤدم إلى اختبلؼ الرؤل لدل مجتمع البحث بيف الذككر كاإلناث.
 
 
 
 
 
 

                                                           
.htm-RGPH2008-Population-http://www.ons.dz/ :
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 ( 8 يوضح عامل السن لدى أفراد  العينة.20الجدول رقم )

 النسبة المئوية ـرارالتكـ االحتمـــاالت
18- 263 44.21%  
23- 043 00.42%  
28- 20 23.40%  
33- 07 21.75%  

  %20.14 02 فما فكؽ 38
  %022 512 المجمـــوع

سنة بمغت  23ك 18الذيف يتراكح سنيـ بيف الطمبة يتضح مف بيانات الجدكؿ أعبله أف عدد    
 يزاكلكف الذيف الطمبة تشكؿ التي الفئة يكى ، العينة أفراد مجمكع مف % 66.43نسبتيـ 
  %22.61 نسبة نجد حيف في ، LMD  الميسانس نظاـ في كعادية طبيعية بصفة دراستيـ
 متأخرة البكالكريا شيادة في نجحت التي الطمبة فئة تمثؿ كىي ، سنة 28ك 23 بيف سنيـ يتراكح
 اجتازكا الذيف الطمبة كىـ ، سنة 38 سنيـ يفكؽ  %9.36 أف نجد كما ، العادييف زمبلئيا عف

 .  أحرارا بصفتيـ البكالكريا شيادة
 كقد يتبنكنيا التي الشخصية كنمط ، الطمبة تكجيات كتحميؿ فيـ في الجدكؿ نتائج كتساعد   
 تكجد أنو عمريتيف فئتيف إلى ينتمكف عينة عمى كرقمة جامعة مف  عالونة ربيعة دراسة دلت
( 31 -28)ك( 27-25) بيف ما يتراكح كاف كالذم السف لمتغير تبعا إحصائية داللة ذات فركؽ
 مستكل عمى اإليديكلكجية باليكية يتعمؽ فيما فركؽ ىناؾ كانت فقد ، اليكية أبعاد بعض عمى
 لميكية بالنسبة أما( 31 -28) بيف ما سنيـ يتراكح الذيف األفراد مجمكعة لصالح التعميؽ رتبة

 ، 1 (27-25) األكلى المجمكعة لصالح التشتت بعد عمى دالة فركؽ ىناؾ فكانت االجتماعية
 في إليو أشرنا ككما، المبحكثيف لتصريحات تحميمنا في النتائج ىذه االعتبار بعيف كسنأخذ
 لـ جديدة مسؤكليات يتكلى حيث العمر في الفرد تقدـ مع يزداد اليكية نمك فإف النظرم الجانب
  . األسرة كتككيف كالمينة جديدة خبرات يكتسب ك ، قبؿ مف يختبرىا

 
                                                           

 .2011، جكاف  6، مجمة العمـك اإلنسانية ، جامعة كرقمة : عدد   رتب اليوية لدى الشباب الجزائريربيعة عبلكنة ،   1
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 العينة . لمفردات( 8 يوضح التخصص الجامعي 21الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكــرار االحتماالت
 01.75 175 االقتصادية العمـك كمية
 03.40 187 كالمغػات اآلداب كميػة

 00.70 87 السياسية كالعمـك الحقكؽ كمية
 16.27 281 اإلسبلمية كالعمـك كاالجتماعية اإلنسانية العمـك كمية

 %022 512 المجمــــــــــوع
 

 التكزيع في ركعي كقد ، الجامعي التخصص حسب العينة أفراد تكزيع أعبله الجدكؿ يكضح    
 لتككف تخصص كؿ في % 5 نسبة بأخذ ، المختارة التخصصات في لمطمبة اإلجمالي ددالع

 في لمطمبة اليائؿ لمعدد نظرا( %5) النسبة ىذه أخذ تـ كقد ، البحث مجتمع عف معبرة العينة
 المشكؿ اإلجمالي الطمبة عدد ككذا ، كطالبة طالبا 44632 : بػػػػػ عددىـ المقدر باتنة جامعة
 عددىـ كالمقدر الدراسة لعينة اختيرت التي ، L M D ليسانس الدراسة نظاـ في ربعةاأل لمكميات

 اإلسبلمية كالعمكـ كاالجتماعية اإلنسانية العمـك كمية شكمت حيث ، كطالبة طالبا 29921:  بػػػػػػػػػػ
 نسبة االقتصادية العمـك كميةك  ، % 25.62 نسبة كالمغات اآلداب كميةك  ، % 38.49 نسبة

 .% 99.92 نسبة السياسية كالعمـك الحقكؽ كميةك  ، % 23.97
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 العينة .فراد 8 يوضح لغة التواصل أل( 22الجدول رقم )
 النسبـة المئويـة التكــرار االحتماالت
 % 42.71 252 عربيػػػة
 % 20.42 07 فرنسيػػػة
 % 10.24 015 معػػػػػا

 %022 512 المجمــوع
دراكيا كفيميا  فكر كقالبو الحيالمغة ىي كعاء ال   باعتبارىا نسقا يحدد طريقة عيش الجماعة كا 

أظيرت نتائج الجدكؿ أعبله المتعمقة بمغة التكاصؿ  كقدلكاقعيا كبيئتيا كتفاعميا مع محيطيا ، 
 مف % 2.61 مقابؿ في ، العربية بالمغة بينيـ فيما يتكاصمكف % 64.93لدل أفراد العينة بأف 

 يتكاصمكف العينة أفراد مجمكع مف % 32.46 نجد كما ، الفرنسية بالمغة يتكاصمكف العينة أفراد
 بشكؿ متداكلة الفرنسية المغة أف عمى يدؿ ما ىذا ، سكاء حد عمى كالفرنسية العربية بالمغتيف

 الكطنية المغكية اليكية تعانييا التي األزمة إلى يشير كما ، الجامعييف الطمبة أكساط في كبير
 كما ، الكطنيتاف المغتاف ىما كاألمازيغية العربية  كأف عمييا دخيؿ عنصر الفرنسية أف رباعتبا
 التعارض مبدأ إلغاء كىك أال ، الحداثة بعد ما مبادئ مف مبدأ إلى النتيجة ىذه تشير أف يمكف
 جسيدهكت اآلخر فكر تقبؿ عف الناتجة ، التعددية بمسألة كاستبداليا كالمغات القائمة الثقافات بيف

 يمكف( 32-39-15)الجداكؿ نتائج إلى باإلضافة النتائج ىذه فإف المحصمة كفي ، بالممارسة
حكؿ الصراع االجتماعي بالمغة حيث  العزيز عبد جناويدراسة لمباحث   في جاء ما تؤكد  أف

 حدكد خبلؿ مف المغة عربي مقابؿ المجتمع في الفرنكفكني المجتمع كجكدخمص إلى " 
 لميكية كمعالـ السمات الثقافية ىذه ، كاستعماؿ إقميمي تكاجد لو رمزية ثقافية– اجتماعية 
مجاؿ  في كالذم ينشط رمزيا اجتماعيا صراعا أفرز االجتماعي التبايف كىذا ، االجتماعية
 في الصراع ىذا كجكد إلى استخمصت التي ك الفرنسية المغة ك العربية المغة بيف العبلقات

 المجتمع ك المغة عربي المجتمع ،مجتمعيف بيف عاطفيا مشحكنة ك تكترةم صكرة كامنة ككضعية
 النظاـ عبر مصالحيما عمى لمحفاظ حضارم– ثقافي يتبنى مشركع منيما كبل، الفرنكفكني 

 1  عبر المغة." نفكذ عبلقات خػبلؿ مف اآلخريف عمى المشركع ىذا كفرض التعميمي

                                                           
 .139، مرجع سبؽ ذكره ،  ص مغةالصراع االجتماعي بالجناكم عبد العزيز،  1



    انميذانية انذراسة نتائج ومناقشة وتحهيم عرض:  انسادس انفصم

 

 

959 

 العينة .( 8 يوضح مكان إقامة أفراد 23م )الجدول رق

 النسبـة المئويـة التكـــرار االحتمـاالت
 % 46.41 320 حضػػػرم

 % 01.03 047 شبػػو حضػرم
 % 26.00 42 ريفػػػي

 % %022 512 المجمــوع
 

 في يقيمكف المبحكثيف مف % 68.63بأف ( ، 05تؤكد البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ )    
 ، الدراسة لمزاكلة لممدينة كأتكا الريؼ في يقيمكف % 18.22 حيف في ،( حضر) المدينة

 المبحكثيف مف  % 23.95 نسبة  جانب إلى ، الجامعية األحياء في الداخمي النظاـ كيتابعكف
 مف حيث ، المحافظة ئةبالف األخيرتيف الفئتيف  ىاتيف كتعرؼ ، حضرية شبو مناطؽ مف ىـ

 كأكثر ، كالعكلمة بالحداثة تأثرا األقؿ ىـ حضرية الشبو كالمناطؽ األرياؼ سكاف أف المفترض
 أىؿ يعيش بينما ، القبيمة إلى االنتماء إلى بالميؿ يتميزكف كما ، كالتقاليد العادات عمى حرصا
 أك ، منيا المحمية ، أخرل تثقافا عمى باالنفتاح ، المثاقفة ظاىرة المجتمعات شتى في المدف

 .المدينة خصكصية بحكـ ذلؾ ككؿ ، العائمية الركابط تفكؾ  مف كيعانكف ، األجنبية
 القيـ تأثير تراجع في تتمثؿ جديدة اجتماعية ظكاىر تعرؼ بدأت الجزائرية مدننا أف إال   

 إلى التحضر كحياة نةالمدي قيـ انتقاؿ لصالح ، الريفي النزكح بسبب المدف إلى الكافدة الريفية
 كاألثاث البناءات شكؿ في نبلحظو ما كىذا ، االتصاؿ ككسائؿ المكاصبلت تكفر بفعؿ األرياؼ
 الشبو كالمناطؽ األرياؼ تغزك بدأت التي المستجدات مف كغيرىا االنترنيت كقاعات  المنزلي
 .الريفي تمعلممج سمبيات مف تحممو كما الظكاىر ىذه إلى االنتباه يستكجب مما ، حضرية
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 8 األولى الفرضية نتائج ومناقشة وتحميل عرض 8 6-1
  ( 8 يوضح تأدية أفراد العينة لفريضة الصالة .24الجدول رقم )

 النسبـة المئوية التكــرار االحتمــاالت
 %62.57 407 نعػػػـ
 %22.03 10 ال

 %02.74 62 أحيانػػػا
 %022 512 المجمــوع

 
تؤدم الصبلة   %84.79ؿ ىذا الجدكؿ أف نسبة كبيرة مف أفراد العينة ما نبلحظو مف خبل   

مما يجعمنا نستنتج أف عنصر الديف حاضر في ىكية أفراد العينة ألف الصبلة مف أىـ مظاىر 
لكف الديف في كقتنا الحالي  ، ، كالديف أحد المكارد الثقافية األساسية لتشكيؿ اليكيات التديف

عات نتيجة تكظيفو مف أطراؼ عديدة لتحقيؽ غايات دنيكية أكثر منيا ارتبط باألزمات كالصرا
ركحية، كقد اتيـ اإلسبلـ عمى أنو الديف األكثر حضكرا في الصراعات التي تسكد العالـ ، كما 

، مما يحتـ عمينا البحث لفيـ  اتيـ المسممكف بأنيـ أقؿ قدرة عمى التعايش السممي مع جيرانيـ
% مف أفراد العينة ال  04.25كتأثيرىا في األفراد. في المقابؿ نجد أف طبيعة اليكية الدينية 

تؤدم فريضة الصبلة ، مما يقكدنا إلى القكؿ بأف ىذه الفئة تفتقد إلى ىكية دينية مسيطرة عمى 
تكجياتيا، أم أف الديف ليس معيارا ليا في اتخاذ قراراتيا ، بؿ ليا مرجعية أخرل تعتمد عمييا 

عمـك أف المجتمع الجزائرم ليس متدينا بالقدر الذم نجده في المجتمعات في ذلؾ. كمف الم
الشرقية، كذلؾ راجع إلى الظركؼ التاريخية التي عرفتيا الجزائر، حيث حاكؿ االستعمار حرماف 
الشعب الجزائرم مف تعمـ دينو كلغتو ، كعمؿ عمى نشر الديانة المسيحية كالمغة الفرنسية ، كقد 

يرا عمى الشخصية الجزائرية الحديثة كما أثرت أحداث العشرية السكداء في كاف لذلؾ أثرا كب
نظرة الجزائرييف لمتديف ، كاالنتماء إلى التيارات الدينية ، سكاء مف طرؼ سياسة الدكلة ، حيث 
نجحت إلى حد بعيد في تركيض األحزاب كالجمعيات الدينية ، كبعث خطاب ديني جديد 

    كة الفكر الذم مف شأنو خمؽ مكاجيات في ىذا المجاؿ ، يحارب التطرؼ ، كيحد مف سط
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أما داخؿ المجتمع عمكما ، فنجد الكثير مف الشباب يبتكر استراتيجيات جديدة لمتعبير عف 
 و الديني حسب ما تمميو الظركؼ الراىنة.ئانتما

 ( 8 يوضح حرص أفراد العينة عمى أداء الصالة في أوقاتيا.25الجدول رقم )
 

 النسبـة المئوية التكـــرار ــــاالتاالحتمـ
 % 45.04 270 نعػػػػػػػـ
 % 10.52 017 ال

 %022 512 المجمـــوع
 

الصبلة في اإلسبلـ ىي عماد الديف ، حيث أنيا تعمؿ عمى ربط اإلنساف بدينو في كؿ    
ايدة عك  ماىر أحمد السوسيأكقاتو ، كما أنيا تنيى عف الفحشاء كالمنكر، كقد دلت دراسة  

حكؿ تأثير الصبلة عمى الشباب الجامعي في محافظات غزة ، أف ىذا األثر شعبان صالح  
. كيتضح مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أعبله أف 1 %70لى نسبة إعمى سمكؾ المصميف  يرتقي 

يحرصكف عمى أداء  الصبلة في كقتيا ، كىذا يشير إلى مدل حضكر عنصر   %67.26نسبة 
 يحرصكف ال  %32.74مككف لميكية . في مقابؿ الديف في ىكية أفراد العينة ، كتمسكيـ بيذا ال

 %28.49 ك( 16 الجدكؿ) ذكره سبؽ كما إطبلقا يؤدكنيا ال منيـ % 14.25 ألف ، ذلؾ عمى
 أسباب عدة إلى راجػع كىذاممف يؤدكف الصبلة دائما لكنيـ ال يحرصكف عمى أدائيا في أكقاتيا 

 : المبحكثيف تصريحات حسب
 . الصبلة كقت مع الدراسة تزامف  -   
 .اليكمية  الحياة تفرضيا التي العديدة االنشغاالت  -   
 
 
 

                                                           
،  عوامل تأثير الصالة عمى سموك المصمين من الشباب الجامعي بمحافظات غـزةماىر أحمد السكسي كعايدة شعباف ،  1

،  2006سبلمية )سمسمة الدراسات اإلسبلمية( ، المجمد الرابع عشر، العدد األكؿ ، جانفي دراسة تحميمية ، مجمة الجامعة اإل
 .164  -123ص ص 
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 قراءة أفراد العينة لمقرآن الكريم .( 8 يوضح 26الجدول رقم )

 النسبـة المئويـة التكــــرار االحتمـاالت
 %27.10 142 نعػػػػـ
 %20.23 03 ال

 %26.41 133 أحيانػػا
 %022 512 المجمـوع

 
ر كبير عمى بناء  الشخصية بأبعادىا المختمفة ، كيكضح الجدكؿ أعبله قراءة أفراد لمقراءة أث    

المميـ ألخبلقنا كقيمنا الدينية  القرآف، تقرأ%  49.32العينة لمقرآف الكريـ ، حيث أف نسبة 
تقرأه أحيانا ، كىذا يدؿ عمى حضكر الجانب الديني في ىكيتيـ ، مما   % 48.63كنسبة 

قد يختمؼ مف جماعة ألخرل بحسب ظركفيا االجتماعية  فكر ديني يترتب عميو تبني
،كمستكياتيا التعميمية ، لكنو يتقاطع في كثير مف األمكر أقميا التمكف مف المغة العربية ، مما 

 تقرأ ال % 02.05يدفع بعد ذلؾ إلى التكجو نحك الثقافة العربية اإلسبلمية ، في مقابؿ نسبة 
 ، كتبنييا لنكع آخر مف الفكر.كتكجياتو الديني الفكر عف الفئة ىذه تعاداب  إلى يشير مما القرآف
 كبالرجكع إلى تصريحات ىذه الفئة نجد ما يمي :    
منيـ مف المدينة ، كالبقية مف مناطؽ شبو حضرية ، أم انو  %85.71ذككر، ك 71.42% - 

 ال يكجد بينيـ مف ىك مف المجتمع الريفي.
 مغة الفرنسية فقط أك بالفرنسية كالعربية.يتكاصمكف بال %   78  - 
 ال يحثكف غيرىـ عمى االلتزاـ بالقيـ الدينية. % 64.28 - 
 ال يؤدكف الصبلة. % 85.71 - 
 ال يحبكف مكاكبة المكضة. % 85.71 - 
 منيـ ال يكدكف معرفة تاريخ ببلدىـ أك ال يفتخركف بو.  64.28%  - 
 د المنطقة.يرغب في الحفاظ عمى تقالي % 85.71 - 
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 ( 8 يوضح حفظ أفراد العينة لمقرآن الكريم .27الجدول رقم ) 
 النسبة المئويـة التكــرار االحتمــاالت
 %41.62 244 بعض السػػػكر
 %14.04 042 بعض األحزاب
 %022 512 المجمــــوع

 
تعميـ م كاف الجزائرم يتمقاه في كقت مضى ، ىك الذإف أكؿ شكؿ مف أشكاؿ التعميـ ال   

القرآني، حيث كانت أغمب األسر الجزائرية تحرص عمى تكجيو أبنائيا الى الزكايا كالكتاتيب 
لتعمـ القرآف كحفظو ، لكف ىذا النكع مف التعميـ تراجع بشكؿ كبير كبخاصة في المدف ألسباب 

 % 63.84عديدة كىذا ما تؤكده نتائج الجدكؿ، حيث يتضح مف بيانات الجدكؿ أعبله أف نسبة 
 تدرس السكر بعض ألف نظرا ، القرآف تقرأ ال التي الفئة ضمنيا كتدخؿ ، السكر بعض تحفظ
 التي العبلمات عمى لمحصكؿ حفظيا إلى يضطره مما ، المختمفة التعميـ مراحؿ ضمف لمتمميذ
دؿ عمى ي مما ، األحزاب بعض تحفظ % 36.96 نسبة نجد حيف في  ، كالنجاح لبلنتقاؿ تؤىمو

جماال  نبلحظ أف جؿ  أفراد العينة يحفظكف سكرا أك  حضكر الجانب الديني في ىكيتيـ . كا 
أحزابا مف القرآف الكريـ كىذا يؤكد مرة أخرل حضكر الجانب الديني اإلسبلمي في ىكيتيـ ، 
كتأثيره في شخصيتيـ . كبالعكدة إلى تصريحات الفئة التي تحفظ أحزاب مف القرآف الكريـ نجد 

فردا يقيمكف في  71مف المجتمع الريفي ، ك % 51.66كف في الريؼ أم فردا يقيم 31عددىـ 
ة أم ػػػػػػػػكف بالمدينػػػػػفردا يقيم 162مف ىذا المحيط  ك % 42.01مناطؽ شبو حضرية أم 

 مف مجتمع المدينة.  % 32.33
إف القرآف الكريـ بالنسبة لممسمـ ىك مصدر لمكثير مف األحكاـ التي يصدرىا في حياتو    
، ككمما كاف اإلنساف  ليكمية ك مرجعا يقيس بو الفرد العبلقات كالسمككات في محيطو كبيئتوا

مطمعا أكثر عمى القرآف الكريـ كمما زاد استعمالو ليذا المصدر التشريعي ، ك ىذا االستعماؿ 
تحكمو محددات كثيرة قد تجعمو يدؿ عمى التطرؼ أك االعتداؿ أك غير ذلؾ مف الحاالت التي 

 نسب بعد ذلؾ إلى الديف. قد ت
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 العينة لألقارب . اتدمفر ( 8 يبين زيارة 02الجدول رقم )

 النسبـة المئويـة التكــــرار االحتمـاالت
 % 42.00 246 نعػػـ
 % 13.67 040 ال

 %022 512 المجمـوع
 

األكامر  يكضح الجدكؿ أعبله ، مدل زيارة أفراد العينة لؤلقارب ، كرغـ أف زيارة األقارب مف   
المنصكص عمييا في الديف اإلسبلمي إلى جانب أنيا مف األعراؼ المتكارثة ، فإف نسبػة 

مف أفراد العينة ال يقكمكف بيا ، كحسب أفراد العينة فإف ذلؾ يعكد إلى عدة أسباب  % 35.89
نذكر منيا : عدـ االختبلط مع الناس ، االنشغاالت العديدة مف دراسة كعمؿ ، حيث أف 

ات الحياة ال تسمح بذلؾ ، كىناؾ مف المبحكثيف مف صرح بأف األب ال يزكر األقارب متطمب
أصبل ، كىذا ما يدعكنا إلى طرح عدة تساؤالت حكؿ تأثر صمة الرحـ بعدة اعتبارات منيا 

، إضافة إلى إثارة بعض األسباب مف طرؼ أفراد العينة  المشاكؿ العائمية الخاصة بالميراث
االتصاؿ التي تغني عف الزيارات ، أم أف التقدـ التكنكلكجي أثر سمبا عمى  منيا انتشار كسائؿ

مف ىذه الفئة ىـ  % 94.65التزاكر ك التكاصؿ ، ك بالرجكع الى تصريحاتيـ السابقة نجد أف 
بقاء يزعجيـ  % 43.89، كاالستقبلؿ في بيتيـ الخاص منيـ يفضمكف  % 77.48، ك مف المدينة

 ساعد في تفسير عزكفيـ عف زيارة األقارب.، كىذا ما قد ي الضيكؼ
مجتمع البحث، حيث أف كتيرتيا كبالمحصمة يمكف أف نستشؼ أف ىذه القيمة في تراجع لدل    

 لـ تعد بالقدر الذم كاف في كقت مضى أيف كاف األقارب في اتصاؿ مستمر.
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 .( 8 يبين موافقة أفراد العينة الرتداء المرأة لمحجاب 00الجدول رقم )

 النسبـة المئويـة التكــــرار االحتمــاالت
 %72.44 470 نعػػـ
 %23.12 17 ال

 %022 512 المجمــوع
 
مف أفراد العينة يكافقكف عمى ارتداء المرأة لمحجاب ما يشير الى تجذر ىذه  %94.66إف    

 يز عف  اآلخر. ، كما تشير إليو مف تمسؾ بالتراث كرغبة في التمالقيمة الرمزية كالدينية لدييـ 
رغـ ككف الحجاب مف أصكؿ الديف اإلسبلمي كمف اإلرث التاريخي مف جانب آخر ك    

مف أفراد  % 05.34كالحضارم لممجتمع الجزائرم،  إال أف الجدكؿ أعبله يكضح أف نسبة 
العينة ال تكافؽ عمى ارتداء المرأة لمحجاب ، كىذا يشير إلى أزمة اغتراب لدل ىذه الفئة التي 

تنكر ألصكؿ دينيا ك أعراؼ المجتمع ، كما يشير إلى االستبلب الثقافي كما يترتب عميو مف ت
منيـ ذككر،          تبني لثقافة اآلخر، كبالرجكع إلى تصريحات ىذه الفئة نجد أف  

يفضمكف تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية كنظاـ حكـ ،   %51.29يؤدكف الصبلة ، ك % 61.53ك
غيرىـ عمى االلتزاـ بالقيـ الدينية ، مما يدؿ عمى أف ىذه الفئة تعيش  منيـ يحثكف % 53.84ك

صراعا ك تناقضات في فكرىا كشخصيتيا ، محاكلة التكفيؽ بيف الثقافة كالتنشئة األسرية ، 
كالثقافة المناقضة ليا في المجتمع ، فمف جية ترفض ارتداء المرأة لمحجاب ، كمف جية أخرل 

ة  كيحث غيره عمى االلتزاـ بالقيـ الدينية ، كيرغب في تطبيؽ الشريعة نجد فييا مف  يقيـ الصبل
 اإلسبلمية كنظاـ حكـ. 
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 العينة لمقيم الدينية في المجتمع . اتدممارسة مفر ( 8 يوضح 00الجدول رقم )
 

 النسبـة المئوية التكـرار االحتمــاالت
 % 33.67 226 نعػػػػػـ
 %21.03 01 ال

 % 22.74 077 نكعػػػا مػا
 %022 512 المجمـــــوع

 
القيـ الدينية ىي مقياس أك معيار نابع مف ديانة الفرد، يستعمؿ لبلنتقاء بيف بدائؿ كممكنات    

 اجتماعية متاحة أماـ الشخص في المكقؼ االجتماعي. 
 ك ، الدينية قيميـ يمارسكف العينة أفراد مف % 55.89تكضح بيانات الجدكؿ أعبله أف    

 أفراد لدل تراجع في الدينية القيـ أف عمى يدؿ مما ، ما نكعا الدينية قيميـ يمارسكف  41.96%
كعدـ ممارستيا  بشكؿ دائـ يدؿ عمى عدـ قدرتيا عمى تحقيؽ مصالح الفرد في محيطو  ، العينة

ألنيا كبيئتو ، كما يشير إلى كجكد بدائؿ كافدة تحقؽ ىذه المصالح رغـ عدـ اقتناع األفراد بيا 
 تخالؼ قيميـ الدينية.

تشير  ييمف المبحكثيف الذيف ال يمارسكف القيـ الدينية في المجتمع  ف % 03.15أما نسبة    
مجمكعة حداثية ، أم أنيا  تستمد معاييرىا مف ىكية مرجعية غريبة عف مجتمعياإلى أنيا 

غير قادرة عمى التعامؿ مع ، كىي بذلؾ تككف كتعيش أزمة االغتراب تتنكر لمقيـ كالثقافة الكطنية
 محيطيا.

 حسب مفيـك األنماط الثقافيةكتتكافؽ ىذه النتيجة مع ما أكردناه في الجانب النظرم عف    
أحدىما مثالي كاآلخر كاقعي ، كيتككف النمط المثالي مف الفكر  أنيا نكعاف  kardiner كاردينر

د فعبل، أما النمط الكاقعي في السمكؾ كالمشاعر أم األنماط السمككية التي يجب أف يسمكيا الفر 
 ىك الذم يظير فعبل في معامبلت األفراد في المجتمع.   
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 تفضيل أفراد العينة تطبيق الشريعة اإلسالمية كنظام حكم. 8  ( 8 يوضح 01الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة التكـــرار االحتمــــــاالت
 %62.03 403 نعػػػػـ
 %03.53 003 ال
 %022 512 جمـوعالم

 
تفضؿ تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية كنظاـ حكـ ، كىذا إنما يدؿ عمى  % 84.25إف نسبة    

تمسؾ ىذه الفئة بدينيا كثقتيا بمقدرتو عمى تحقيؽ نظاـ الحياة الذم يصبكف إليو ، ككثير مف 
المجمكعات تتحصف بو لتجنب التغيرات المتسارعة في المجتمع كالتي ال تستطيع ىذه 
المجمكعات مكاكبتيا كاالنخراط فييا. كما تشير النتائج إلى التصكر االيجابي الذم يكلكنو ليذا 
النظاـ رغـ عدـ معايشتيـ لو ، في مقابؿ التصكر السمبي لنظاـ الحكـ الذم يعيشكنو كيريدكف 

 تغييره .
نستنتج أف التي ال تفضؿ تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية كنظاـ حكـ تجعمنا  % 15.75إف نسبة    

الفئة التي تعيش االغتراب ال تتجاكز ىذه النسبة األخيرة ، كما قد تككف أقؿ مف ذلؾ ألف 
أسباب رفض تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية قد تعني التنكر لمقيـ اإلسبلمية ، كما قد تشير إلى 

، مف  النظرة السمبية التي تحمميا ىذه الفئة لمممارسات السمبية التي تنسب لمتيار اإلسبلمي
( حيث 14عنؼ كتطرؼ كتخمؼ كأفكار رجعية ، كما يدعـ ىذا الطرح نجده في )الجدكؿ رقـ 

 .الدينية بالقيـ االلتزاـ عمى غيرىـ يحثكف ال المبحكثيف مف فقط % 94.66أف نسبة 
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 العينة الغير عمى االلتزام بالقيم الدينية. اتدمفر  حث8 ( 8 يوضح 02الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة التكـرار التاالحتمـــا
 %63.12 401 نعػػػػػـ
 %02.44 025 ال

 %022 512 المجمــــوع
 

القيـ الدينية ىي مجمكعة معايير لسمكؾ الفرد كالجماعة مستمدة مف ديننا الحنيؼ، تحدد    
 تكجياتيـ كتككف ليـ مرجعية في عبلقتيـ االجتماعية مع محيطيـ كذكاتيـ.

 عمى غيرىـ يحثكف العينة أفرادمف  % 85.34ؿ بيانات الجدكؿ أعبله أف كيتضح مف خبل   
 اتزانيـ إلى كيشير ليا، االيجابية كنظرتيـ بيا تمسكيـ يؤكد ما ىذا ك ، الدينية بالقيـ االلتزاـ
 جامعة مف بركات زياد دراسة إليو أشارت ما مع تتكافؽ النتيجة كىذه ، كاالجتماعي النفسي
 طمبة لدل الديني االلتزاـ أك التكجو لظاىرة جكىرم تأثير كجكد إلى تكصمت حيث القدس

 نسبػػػػػػػػػػة  أف نجػد ذلؾ مقابػػػػػػػؿ في ، 1 كاالجتماعي يػػػػػػػالنفس ػـػػػػػػػتكيفيػ كلػػػػػػمستػػ في الجامعػة
 عمى يدؿ كذلؾ ، الدينية بالقيـ االلتزاـ عمى غيرىـ يحثكف ال بحثنا مجتمع مف % 94.66
 بالدرجة مادية حاجات إلى تحكلت تيال حاجاتيـ تشبع تعد لـ لككنيا ليا السمبية نظرتيـ
 النصح لتقديـ أىبل أنفسيـ يركف ال ،ألنيـ لذكاتيـ السمبية نظرتيـ إلى تشير قد كما األكلى،
 .يعانكنو الذم النفسي كاالستقرار األمف عدـ إلى يكحي ما ، كالتكجيو

 

 

 

 

 

                                                           
، دراسة االتجاه نحو االلتزام الديني وعالقتو بالتكيف النفسي واالجتماعي لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة،  زياد بركات 1

، القدس ، فمسطيف: 2)2جمة جامعة الخميؿ لمبحكث تحميمية ، م  . 139-110، ص ص 2006(، منطقة طكلكـر
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 ( 8 يبين األعياد التي يحتفل بيا أفراد العينة .03الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة التكــــرار تمـاالتاالح
 %63.53     أعيػػػاد دينيػػػػة

 %23.25    أعياد رأس السنة الميبلدية
 %26.54    عيػػػػػد الحػػػب
 %022 512 المجمـــــوع

 
العيد ىك مظير لبلنتماء  األعياد الدينية مف أعظـ الشعائر التي تتميز بيا األمـ ، ك   

كاالحتفاؿ باألعياد التي تنسب لؤلدياف . الكاحدة بيف أبناء الكطف الكاحد المشترؾ كاليكية
األخرل يعد تقميدا أعمى عند الكثيريف، كطمس لميكية اإلسبلمية ، لكنو ذك معاف كثيرة بالنسبة 

مف  %14.23لمباحثيف االجتماعييف كالنفسانييف. كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف نسبة 
فؿ باألعياد الدينية ، كىي أكبر مف نسبة الفئة التي ال تكافؽ عمى ارتداء أفراد العينة ال تحت

المرأة لمحجاب ، كىي أكبر مف نسبة الفئة التي صرحت بعدـ قراءتيا لمقرآف ، مما يجعمنا نعتقد 
أف ىناؾ سبب آخر، غير االنتماء الديني كراء ىذا التصريح ، قد يككف نتيجة الظركؼ 

ى ككف العالـ أصبح قرية صغيرة مما يجعؿ االحتفاؿ بأعياد رأس السنة االجتماعية ، إضافة إل
 الميبلدية كعيد الحب أمرا فرضتو عدة عكامؿ ، نذكر منيا : 

انتشار كسائؿ اإلعبلـ كاالنترنيت التي تركج ليذه األعياد ، مما يجعؿ الشباب خاصة    -     
 يحتفؿ بيا إسكة بالغرب.

يمارسكف القيـ الدينية نكعا    %40.96ل بعض أفراد العينة ) ضعؼ الكازع الديني لد -    
 (.12ال يمارسكف القيـ الدينية في المجتمع( )الجدكؿ رقـ  %3.15 -ما 
 الرغبة في إظيار ىكية عكلمية. -    
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 اآلخرين.نة بممارسة مبادئيم االخالقية مع ر أفراد العيشعو ( 8 يبين 04الجدول رقم )
 

 النسبة المئوية كـرارالت االحتمــاالت
 % 20.56 123 دائمػػا

 أحيانا
 %22.57 13 ضعؼ اإليماف بيذه المبادئ

 % 31.21 172 طبيعة المجتمع
 %022 512 المجمــوع

 
المبادئ األخبلقية ىي مجمكعة مف التقاليد كالعادات كالطبائع كطرؽ العيش كاألحاسيس    

تنشأ عف التنشئة االجتماعية لمفرد ، كما يتعمميا مف كاآلراء المكتسبة كاألعماؿ المنجزة التي 
محيطو كثقافة مجتمعو ، كيتبيف مف خبلؿ ىذا الجدكؿ مدل عدـ قدرة أفراد العينة عمى ممارسة 
مبادئيـ األخبلقية في المجتمع ، نظرا لمكاقع المختمؼ عف تطمعاتيـ كتكجياتيـ كالمبادئ التي 

لمبحكثيف عدـ القدرة عمى ممارسة المبادئ األخبلقية مف ا % 04.79يؤمنكف بيا ، كقد أرجع 
مف المبحكثيف السبب إلى طبيعة  % 53.43إلى ضعؼ اإليماف بيذه المبادئ ، في حيف أرجع 

المجتمع، كىذه النتائج تشير إلى القمؽ الذم يعيشو المبحكثكف في محيطيـ الذم ال يمكنيـ مف 
ما طرحناه في  الىىذه النتيجة  تشيرسبيا، كما ممارسة مبادئيـ كعدـ رضاىـ عف ىذا المحيط ن

 إلى ؿػػتمي ةػلثقاف فػالحاممي ةػػػػػػػكالمدرس رةػػػػػاألس دكر فػػػػػبي اػػػػم داـػػػػػالصكؿ ػػػػػػػرم حػػػػػػػب النظػػػالجان
 ؼالختبل كنظرا ، أخرل لثقافة الحامؿ المجتمع دكر بيف ما ك ، ما نكعا كمتقاربة ، ةػػػػػالمثالي

 عممية تسييؿ أجؿ مف، الثقافتيف بيف ما" الدمج"  ضركرة تطرح الثقافتيف لكبل المميزة المعايير
 ألف،  لممجتمع الثقافية اليكية تقبؿ ك كالمدرسة لؤلسرة الثقافية باليكية االحتفاظ بمعنى االندماج

 عدـ إلى بالضركرة دمتؤ ،  نفسية ك ذىنية ك معرفية انكسارات إلػى يؤدم الثقافيػػة اليكية فقداف
 التي األسئمة عف اإلجابة عف عاجزة أك معطمة أنيا بما لمضياع اليكية يعرض مما االندماج
 .الكاقعية المشكبلت عبلج عف عاجزة ك الكاقع يطرحيا
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 ( 8 يوضح المبدأ الذي يوجو أفراد العينة أثناء التسوق .05الجدول رقم )
 

 مئويـةالنسبـة ال التكـرار االحتمــاالت
 % 20.30 121 ػػـػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقي
 % 36.27 205 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػالم

 %022 512 المجمـــوع
 

المجتمع ىك أصؿ القيـ كمصدر اإللزاـ ، كتتيـ القيـ الكافدة بأنيا تعمي مف شاف القكة كتعزز    
يصرحكف بأف الماؿ الذم % مف أفراد العينة 58.49قيـ االستيبلؾ كالركح الفردية ، حيث نجد 

، كىذه النتائج تشير إلى النزعة  يحممكنو ىك الذم يكجييـ أثناء التسكؽ  دكف مراعاة لمقيـ
العبلقات المادية التي تمغي الكثير مف القيـ  المادية التي صارت متفشية في المجتمع ، ك

يدات كالمجتمع يفرض األخبلقية باسـ العقبلنية ، كألف الزمف الحالي تحكمو الكثير مف التعق
تحكالتو نحك العبلقات النفعية االستيبلكية ، حتى أننا نغرس في أطفالنا دكف شعكر منا أف 
يجعمكا العمـ كسيمة لكسب الماؿ ، حينما نطمب منيـ أف يتعممكا ليصيركا في المستقبؿ أطباء أك 

  ميندسيف  يكسبكف الماؿ الكثير.
نفسو في فجكة بيف القيـ المثمى التي يتعمميا مف  كالفرد يعيش في اضطرابات حيف يجد   

 خبلؿ التنشئة االجتماعية كبيف الكاقع الذم يتناقض مع ما تعممو.
فالمبلحظ ىك تراجع دكر العممية الثقافية كاالجتماعية في المجتمع في ظؿ التغيرات العالمية    

ت تعمؿ عمى تيديد منظكمة القيـ المعاصرة ، كالعقبلنية المصاحبة لظاىرة الحداثة ، ىذه التغيرا
األصيمة كتشكؿ نكعا مف االزدكاجية الثقافية التي تجتمع فييا تناقضات األصالة كالمعاصرة مما 

 يؤدم إلى تغير مبلمح الثقافة الكطنية .
% مف مجتمع البحث يصرحكف بأف القيـ ىي التي تكجييـ  41.51في المقابؿ نجد نسبة    

، كمف لى أف ىذه الفئة قميمة التأثر بالنزعة المادية الطاغية في المجتمعأثناء التسكؽ ما يشير إ
 ؟ الميـ أف نعرؼ مف أيف تستمد ىذه الحصانة

 
 



    انميذانية انذراسة نتائج ومناقشة وتحهيم عرض:  انسادس انفصم

 

 

964 

 ( 8 يبين المؤسسات األكثر تأثيرا في توجيات واختيارات أفراد العينة .06الجدول رقم )
 النسبـة المئويـة التكــرار االحتمــــــاالت

 %37.22     ػػرةػػػػػػػػػػػػػاألسػػ
 %01.75     ػػةػػػالمدرسػػ
 %02.71     دػػػػػػػالمسجػػػ

 %20.23 03 رلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخ
 %022 512 المجمـــــــوع

 في تأثيرا المؤسسات أكثر ىي األسرة بأف أفراد العينة مف  % 59.04صرحت نسبة    
 بدرجة تعكد السابقة الجداكؿ مف استنتجناىا تيال الفئة ىذه تكجيات أف يعني كىذا تكجياتيـ،

  % 23.97 بنسبة إال تكجياتيـ في تؤثر ال المدرسة أف حيف في ، األسرية التنشئة إلى كبيرة
 ناقكس دؽ إلى يدعكنا ما كىذا ، التربكية كالمؤسسات بالمدرسة اىتماـ مف الدكلة تكليو ما رغـ

( تصمد) كلف ، المجتمع في األخبلقية كالقيـ المبادئ ترسيخ في المدرسة دكر حكؿ الخطر
 االجتماعي البعد كمراعاة ظركفيا يناسب عصرم تعميـ دكف مف العكلمة عصر في األمـ

 94.93 أما .لممجتمع الثقافية كاليكية الذاتية تأكيد في أساسيان  عامبلن  التعميـ يككف لكي الثقافي
 ىذه ككؿ كاختياراتيـ تكجياتيـ في يراتأث األكثر ىك المسجد  أف فيركف المبحكثيف مف  %

 التنشئة مؤسسات أف إلى تكصؿ حيث ، 1 بومعيزة السعيد دراسة في جاء ما مع تتكافؽ  النتائج
 التي ىي الرفاؽ كجماعة كالمسجد كالمدرسة فاألسرة الشباب لقيـ األكؿ المحدد ىي االجتماعية

 يتفاعمكف الشباب فإف آخر بمعنى يكميا، تعزيزىا ؿكتكاص األكؿ المقاـ في القيـ فييـ غرست
 .فييا يعيشكف التي االجتماعية البيئة عمييـ تمميو ما كفؽ االجتماعية عبلقاتيـ في
ىناؾ  أف عمى عبركا  المبحكثيف مف % 02.05 أف نجد جدكلنا نتائج إلى كبالعكدة   

دقاء كالشارع عمى األص مؤسسات أخرل أثرت عمى تكجياتيـ ، كقد اتفقت معظـ إجاباتيـ
إضافة إلى كسائؿ اإلعبلـ كالتكجيات كالقناعات الشخصية ، ك كؿ أفراد ىذه كالمحيط كالجامعة 

 . المتأزمةالفئة ىـ مف المجمكعة 
                                                           

دراسة استطبلعية بمنطقة البميدة ، أطركحة  – أثر وسائل اإلعالم عمى القيم والسموكيات لدى الشبابالسعيد بكمعيزة ،  1
معة الجزائر، كمية العمـك السياسية كاإلعبلـ ، قسـ عمـك اإلعبلـ مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، جا

 )غير منشكرة(..347، ص  2006كاالتصاؿ، 
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 8                    الثانية الفرضية نتائج ومناقشة وتحميل عرض 8 6-2
 ر الوطن عبر وسائل اإلعالم.( 8 يبين متابعة أفراد العينة ألخبا07الجدول رقم )

 
 النسبـة المئويـة التكــرار االحتمــــاالت

 %41.03 240 نعػػػػػػـ
 %14.63 047 ال

 %022 512 المجمــــوع
 

مف أفراد العينة يتابعكف أخبار الكطف عبر  %63.15مف خبلؿ الجدكؿ نجد أف نسبة    
ة بكطنيـ ، كعمى انخراطيـ كمشاركتيـ كسائؿ اإلعبلـ مما يدؿ عمى أف آماليـ مازالت متعمق

 السعيد بومعيزةفي انشغاالت الجماعة الكطنية، كىذا يتـ عبر الجرائد كما أشارت لذلؾ دراسة 
الذم أكد أف الشباب الذم لو مستكل تعميمي  يقرأ المكضكعات اإلخبارية كالثقافية في الجرائد 

ألخبار ( البحث مجتمع مف  %36.85، بينما يمكف تفسير عدـ متابعة )  1بالدرجة األكلى 
الكطف عبر كسائؿ اإلعبلـ إلى عدة عكامؿ ، مف أىميا انشغاليـ بحياتيـ الدراسية، كاتجاىيـ 
نحك ميكؿ كمجاالت أخرل ، كاستعماؿ نسبة كبيرة مف مجتمع البحث لكسائؿ إعبلـ ال تتطرؽ 

( كالتي تمبي جزءا مف ميكليـ ك حاجاتيـ 43األجنبية )أنظر الجدكؿ قنكاتألخبار الكطف كال
 النفسية.  

 

 

 

 

 

                                                           
 .257، ص  السعيد بكمعيزة ، مرجع سبؽ ذكره 1
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 الجزائر حاضرة في  رؤيةحب أفراد العينة ي( 8 يبين في أي مجال 02الجدول رقم )
 المحافل الدولية.                    
 النسبــة المئويــة التكـــرار االحتمــاالت
 % 03.53     سياسيػػػػػػػا
 % 01.06    رياضيػػػػػػا
 % 00.14    ثقافيػػػػػػػػػػا
 % 15.00     ػػػػاػعمميػػػػػ
 % 02.01 025 ػػؿػػػػػػػػػػػالكػػػػ

 % 20.10 05 كال كاحػػػدة
 %022 512 المجمــــوع

 
 الجكابإف الجدكؿ يكشؼ عف اىتمامات كميكؿ مجتمع البحث كما يكشؼ مف خبلؿ    

إلحساسيا باليأس، كانسداد األفؽ ، كعدـ القدرة (  % 02.32فئة تتنكر لممكطف ) األخير عف
جكبتيا المتعمقة بالمحكر أعمى تحقيؽ الذات في محيطيا االجتماعي مما أحالنا إلى البحث عف 

، لنجد أنيا مف الفئة التي تتنكر لكؿ مككف لميكية ، لذلؾ ارتأينا تسميتيا بالمجمكعة  الديني
حتى يسيؿ تمييز تصريحاتيا. كألف عينة البحث ىي مف الطمبة الجامعييف فإف نسبة  المتأزمة
تريد  % 20.13تريد أف ترل الجزائر حاضرة في المحافؿ الدكلية عمميا ككذا نسبة  % 37.12

تفضؿ رؤيتيا حاضرة في الميداف الثقافي.  % 11.36رؤيتيا  حاضرة في كؿ المياديف، كنسبة 
 تصكرنا تبرز تعمقيا بالكطف ، كأمميا في بنائو كازدىاره. ككؿ ىذه الفئات حسب

التي تفضؿ رؤية الجزائر حاضرة في المحافؿ الدكلية رياضيا ، فيي  % 13.28أما نسبة    
، أم أنيا تعيش حياة خاصة بيا رافضة االنخراط في  تكشؼ عف اىتماـ مناقض لبقية الفئات
 ة في المجتمع. الحياة االجتماعية المنكطة بيا كفئة مثقف

 
 
 
 



    انميذانية انذراسة نتائج ومناقشة وتحهيم عرض:  انسادس انفصم

 

 

967 

 ( 8 يبين اعتزاز أفراد العينة بتاريخ بالدىم.00الجدول رقم )
 

 النسبــة المئويـة التكــرار االحتمـاالت
 %74.50 524 نعػػػػـ
 %21.07 02 ال

 % 022 512 المجمـــــوع
 

التاريخ ىك الذم يميز الجماعات البشرية بعضيا عف بعض ، فكؿ الذيف يشترككف في    
اض كاحد يعتزكف كيفخركف بمآثره يككنكف أبناء أمة كاحدة ، كالتاريخ المشترؾ عنصر ميـ م

%  مف 96.71مف عناصر المحافظة عمى اليكية ، ك مف خبلؿ نتائج الجدكؿ يتضح أف 
مجتمع البحث يعتزكف كيفتخركف بتاريخ ببلدىـ ، لكف رغـ ىذا فبل يمكف الجـز مف خبلؿ ىذه 

فس النظرة إلى ىكيتيـ المتراكمة عبر التاريخ ، حيث نجد اختبلؼ كبير التصريحات بأف ليـ ن
ألف   30عند مجتمع البحث  في تحديد مكاف ىذه اليكية ، كما اتضح لنا ذلؾ في الجدكؿ 

بعضيـ  يفضؿ التاريخ العربي كمنطمؽ ليكيتو ، بينما يفضؿ آخركف التاريخ اإلسبلمي أك 
 مرجعيات.األمازيغي أك الجمع بيف كؿ ىذه ال

مف أفراد العينة التي ال ترغب في البحث كمعرفة أعبلـ كرمكز الجزائر،  %19.04أما نسبة    
ليس لدييـ الرغبة في معرفة    %70.83نجد أف  27ك 22كمف خبلؿ تصريحاتيـ في الجدكؿ 

منيـ يرغبكف في العيش في بمد آخر، ما يساعد في    %58.33ز الجزائر كما أف  ك أعبلـ كرم
 بعد ما لتيار الداخمي المنطؽ مبدأـ عدـ اعتزازىـ كافتخارىـ بتاريخ ببلدىـ  ك ىذا يشير إلى في

 بالمجمكعة الفئة ىذه تسمية ارتأينا كقد . كالتاريخ كالمكضكعية الحقيقة ينكرالذم  الحداثة
 .كاختياراتيا آرائيا تتبع يسيؿ حتى المتنكرة
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 عينة في معرفة أعالم ورموز الجزائر.( 8 يبين رغبة أفراد ال00الجدول رقم )
 

 النسبــة المئويــة التكـــرار االحتمـــاالت
 %62.74 370 نعػػػػـ
 %07.22 017 ال

 %022 512 المجمـــــوع
 

تتشكؿ اليكية الكطنية لمدكؿ الحديثة بانتقاء عناصر معينة مف التاريخ كتغييب العناصر    
ه نظاـ الحكـ القائـ ، لكف ىذا الطمس لمتاريخ لـ يعد ممكنا التي ال تستجيب لمتكجو الذم يتبنا

في ىذا العصر بسبب التطكر في كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كطرؽ البحث الحديثة ،التي 
سمحت لكؿ باحث أف يكتشؼ ما غيب عنو، كتجاكز التعتيـ الذم شاب الكثير مف الحقائؽ 

 خ ببلده بكؿ ما فيو مف انتصارات كانكسارات. لتاريخيو ، فبل يسعو بعد ذلؾ إال أف يفتخر بتاري
% مف مجتمع البحث يرغبكف في البحث كمعرفة أعبلـ كرمكز الجزائر، كيرجع ذلؾ 80.96إف 

بالدرجة األكلى إلى أنيـ فئة مثقفة مف كاجبيا االضطبلع بيذه الميمة، كما أف نتائج الجدكؿ 
 ىـ تفسر بدكرىا ىذه الرغبة .السابؽ التي أظيرت اعتزازىـ كافتخارىـ بتاريخ ببلد

% مف المبحكثيف ال يرغبكف في البحث كمعرفة أعبلـ كرمكز 19.04في المقابؿ نجد     
% مف مجتمع البحث عمى أف   12.33حيث عبر  25الجزائر، كتفسير ذلؾ نجده في الجدكؿ 
قائؽ % عمى أنو منقكص، فيذا الشؾ في الح 67.12ما كتب عف تاريخ الجزائر مغمكط كعبر 

التاريخية يثبط الرغبة في البحث ، باإلضافة إلى ذلؾ يمكف أف تشير ىذه النتيجة إلى كجكد 
 ، التقميدية لميكيات التاريخي المكركث تتجاكز شخصية خيارات عف تعبرىكية تطكيعية 

 .اليكية أزمة في الدخكؿ تجنب كتحاكؿ
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    حسب أفراد ،  ل مشعل الشيداءقدرة الشباب الجزائري عمى حم يبين( 8 01الجدول رقم )
 ة .ـــــــــــــــــــالعين                    
 النسبـة المئويــة التكـــرار االحتمـــاالت

 % 30.42 162 نعػػػػػـ
 % 25.22 124 ال

 %022 512 المجمـــوع
 

ؿ مف المبحكثيف يركف عدـ قدرة الشباب الجزائرم عمى حمؿ مشع % 47.40إف نسبة    
 %93.93تقدير كتعظيـ ىذه الرسالة حيث أف  أكليماكرسالة الشيداء كىذا يحيؿ إلى احتماليف 
لدييـ الرغبة في معرفة رمكز الجزائر ،  % 71.96مف ىذه الفئة يعتزكف بتاريخ ببلدىـ ك 

عدـ الثقة بالنفس كبالمستقبؿ لدل فئة قميمة منيـ، أم الذيف صرحكا بعدـ اعتزازىـ  كثانييما
،  (%28.04( كالذيف صرحكا بعدـ رغبتيـ في معرفة رمكز الجزائر)% 06.07ريخ ببلدىـ )بتا

البلمباالة  تعكد إلىمصادر مشكبلت الشباب إلى أف  كفي دراسة ألحمد عمي كنعاف تكصؿ فييا
كيرجع الباحث البلمباالة إلى حالة الضغط الكبير يـ ، % من68.55، كىذا حسب تصريحات 

ب مترافقا مع شعكر بالعجز عف التصرؼ إزاء عالـ يعج بالمشكبلت مما الذم يحيط بالشبا
 1.يجعؿ المجكء إلى البلمباالة سبيبل لميركب أك تعبيرا عف حالة مف الضعؼ ك العجز

أنيـ قادركف عمى حمؿ مشعؿ كرسالة الشيداء ، مما يشير  %  52.60في المقابؿ صرح    
إلى ثقتيـ بأنفسيـ كتفاؤليـ بالمستقبؿ، كىي إشارة صحية ايجابية يتكجب المحافظة عمييا 

كف بتاريخ ببلدىـ كليس لدييـ الرغبة في كتدعيميا، رغـ ككف  نسبة قميمة مف ىذه الفئة ال يفتخر 
معرفة رمكز الجزائر، كمف ثمة فإف تصريحيـ بأنيـ قادريف عمى حمؿ مشعؿ كرسالة الشيداء 

 ىذه الرسالة. معرفتيـ لقيمة يأتي في سياؽ عدـ 
 
 

                                                           
،  دراسة ميدانية عمى طمبة جامعة دمشػػػػػؽل العولمة الجديدة، ــــالشباب الجامعي  واليوية الثقافية في ظأحمد عمي كنعاف،   1

 .2005كمية التربية ، جامعة دمشؽ، سكريا : 
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 ( 8 يبين نوع الخطر الذي يحدق بالجزائر ، حسب أفراد العينة .02الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة كــرارالت االحتمــاالت
 % 06.41     خطر اقتصػػادم

 % 04.20     ػػػيػػػػػػػػػر أمنػػػػػػػػػخط
 % 16.41     يػػػػػػػر ثقػػػافػػػػػػػػػػػػخط
 % 03.24 002 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالك
 %20.42 00 رػػػػػػػػػػػػر آخػػػػػػػػػػػػػخط
 %022 512 ـوعـــــــلمجمــا

 
تشير نتائج الجدكؿ إلى نكع القمؽ الذم يعترم أفراد العينة مف خبلؿ األخطار التي    

إف أكبر خطر يراه المبحكثيف يحدؽ  يتصكركف أنيا تحدؽ بالجزائر كمف ثمة بمستقبميـ ،
كقمقيـ مما  كىذا يفسر كعي أفراد العينة بمحيطيـ %، 38.63بالجزائر ىك الخطر الثقافي 

 %  26.02، أما الخطر الثاني بنسبة  يجرم فيو مف تغيرات ال تتكافؽ مع نشأتيـ كتطمعاتيـ
كقد يرجع ذلؾ إلى أحداث الربيع العربي التي تشيدىا الكثير مف  فيكمف في الخطر األمني ،

عاد ة رسـ األقطار العربية كالتي  يعتبرىا الكثير مف المبلحظيف مخططات لتقسيـ المنطقة كا 
أف نكع الخطر الذم يحدؽ  % 18.63، كما صرح  خارطتيا السياسية كالثقافية كاالقتصادية

بالجزائر ىك اقتصادم كىذا يشير إلى خكفيـ مف عدـ تكفر فرص الشغؿ كتككيف أسرة كالعيش 
، مف المبحكثيف فيي ترل أف كؿ أنكاع األخطار تحدؽ بالجزائر % 15.06، أما نسبة  الكريـ

. أما الخطر األخر فيتمثؿ حسب  ر إلى عدـ ثقتيا في المستقبؿ كتشاؤميا مما ىك آتمما يشي
كىك ما يمكف إدراجو تحت مفيـك الخطر  أفراد العينة في الخطر األخبلقي كالديني كالنفسي ،

 الثقافي.
كؿ كاستنادا إلى الدراسات التي بينت أف التشبث باليكية يبرز أكثر أثناء األزمات ، يمكف الق   

 بيكيتيا. في المحظة الراىنة أف نسبة كبيرة مف مجتمع البحث متمسكة 
   
 



    انميذانية انذراسة نتائج ومناقشة وتحهيم عرض:  انسادس انفصم

 

 

979 

 ( 8 يبين رأي أفراد العينة فيما كتب عن التاريخ الجزائري .03الجدول رقم )
 

 النسبــة المئويـة التكــرار االحتمـــاالت
 % 00.11 72 مغلــــــــــوط
 % 02.33 032 صحيــــــــــح
 % 45.00 272 صمنقــــــــــو
 %022 512 المجمـــــوع

%( ترل أف ما كتب عف التاريخ الجزائرم منقكص أك 12.33إف فئة كبيرة مف المبحكثيف)   
ك يشير أيضا إلى ضعؼ  ،مغمكط كىذا ما يفسر ضعؼ المككف التاريخي في بمكرة اليكية 

تدعيـ كبناء اليكية الكطنية، كىذا المراجع التاريخية كالمناىج التعميمية ليذه المادة األساسية في 
 حكؿ الميدانية دراستيما في تكصبل حيث الشاذلي شوقي ك ،ناصر بودبزةما أشارت إليو دراسة 

 أف 1 "التبلميذ مكتسبات خبلؿ مف الجزائرية الكطنية اليكية كتشكؿ الشخصية مقكمات "
 الباحثيف رأم حسب يدؿ مما الكطنية، اليكية لتشكؿ كافية غير التاريخية التبلميذ مكتسبات

 بالساىريف تعمؽ ما سكاء ، المجتمع فئات كؿ مف التاريخ مادة تعانيو الذم الكبير اإلىماؿ عمى
 كتب فيما العينة أفراد  تشكيؾ سبب يرجع كقد كاألطفاؿ، األكلياء ،أك التربكية المنظكمة عمى
 قد كما المؤرخيف، كتابات مف كثير في المكجكدة التناقضات إلى الحديث الجزائرم التاريخ  عف

 الحكـ نظاـ مف ،أك المستعمر مف سكاء التاريخية الحقائؽ مف الكثير عمى التعتيـ يجةنت يككف
يديكلكجيتو تكجياتو تخدـ تاريخية عناصر انتقاء عمى عمؿ الذم  ، يعارضيا قد ما كتغييب كا 

براز الكطني التاريخ دراسة عمى التأكيد الضركرم فمف كبالتالي  كتزكير تعتيـ مف مسو ما كا 
 . كحيادية مكضكعية ؿبك لمحقائؽ

% التي ترل أف ما كتب عف تاريخ الجزائر صحيح ، فبالرجكع إلى  20.55أما نسبة    
% منيـ يعتزكف 94% منيـ إناثا، كما الحظنا أف  79.33تصريحاتيـ السابقة كجدنا أف 

%  ال يعتزكف بو ،أم أف ما يقرؤكنو عف تاريخ ببلدىـ ال يدفعيـ  06بتاريخ ببلدىـ بينما 

                                                           
 ، ة الجزائرية من خالل مكتسبات التالميذمقومات الشخصية وتشكل اليوية الوطنيبكدبزة ناصر، شكقي الشاذلي ،  1

 .2011، فيفرم  6دراسة ميدانية عمى عينة مف تبلميذ كالية كرقمة ، مجمة العمـك االنسانية كاالجتماعية ، جامعة كرقمة ، عدد 
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لبلعتزاز بو رغـ اعتقادىـ بصدؽ ىذا التاريخ ، مما يستدعي مراجعة تأثير ما يكتب عف تاريخ 
 الجزائر في تشكيؿ مكاقفيـ تجاىو. 

 ، حسب أفراد العينة. تحاب أبناء الجزائر فيما بينيم 8  ( 8 يبين04الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويــة التكــرار االحتمـاالت
 % 45.00 272 نعػػػـ
 % 10.66 022 ال

 %022 512 المجمـــوع
مف أفراد العينة ترل أف أبناء الجزائر غير متحابيف فيما بينيـ ، كىذا  % 32.88إف نسبة    

إنما يدؿ عمى اإلحساس بتقصير اآلخر تجاىيا، مما يؤدم إلى ضعؼ المحمة الكطنية في 
ة مف العمؿ الجمعي ، الذم ىك اليكية كعدـ الثقة في الجماعة ، كما يفسر نفكر أفراد العين

باألساس عامؿ تكحيد ألفراد المجتمع ، كمف المفترض أف يفسح المجاؿ لؤلفراد كي يحرركا 
( حكؿ لغة 04كما تتكافؽ ىذه النتيجة مع  تحميمنا لمجدكؿ رقـ ) طاقاتيـ كيتكاصمكا فيما بينيـ .

دكاجية النخبة في الجزائر التي حكؿ از  أم الخير توميالتكاصؿ ، ك مع ما جاء في دراسة  لػ : 
كجكد نخبة إعبلمية تعيش كتفكر  ، كقد كشفت الدراسة عف 1 شممت النخبة اإلعبلمية كمثاؿ

 حسب أنماط كمعايير الثقافة الغربية ، كنخبة تنتمي إلى الثقافة العربية اإلسبلمية كبيف ىاتيف
كما أف  ، صراع كمشاحنات حكؿ تصكر كتقييـ المشركع الحضارم لممجتمع دكرػػػػالنخبتيف ي

( تكضح الصفات التي يمكنيا أف تككف سببا في عدـ تحاب الجزائرييف فيما 56نتائج )الجدكؿ 
 .بينيـ 
% مف المبحكثيف الذيف يركف أف أبناء الجزائر متحابيف فيما بينيـ فيي  67.12أما نسبة    

عف  (55)ابية لمذات الجامعية ، نجد تفسيرىا مف خبلؿ ما جاء في الجدكؿ تشير إلى نظرة ايج
الصفات التي يحبيا أفراد العينة في الجزائرييف، كمف أىميا االتحاد كقت الشدة ، كىذه الصفة 

 مف أىـ دعائـ اليكية .
 

                                                           
 .83مرجع سبؽ ذكره ، ص  ،أـ الخير تكمي 1
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 ( 8 يبين قبول أفراد العينة العيش في بمد آخر ، بجنسية أخرى.05الجدول رقم )
 

 النسبـة المئوية التكــرار مــاالتاالحت
 % 11.03 020 نعػػػػػـ
 % 44.63 266 ال

 %022 512 المجمــوع
 

مما يشير  مف المبحكثيف ال يقبمكف العيش في بمد آخر بجنسية أخرل ، % 66.85إف نسبة    
ة إلى تمسكيـ بالكطف كنظرتيـ االيجابية تجاىو، رغـ ما قد يكاجيكنو فيو مف متاعب الحيا

إال أف ىذه النسبة تبقى ضعيفة بالمقارنة مع الشباب الذم ال يممؾ شيادات عممية  كصعكبات ،
كلـ تتح لو فرصة التعمـ كالتككيف ، فمف المفترض أف الشباب الجامعي ناؿ كؿ الفرص في 
كطنو كتمتع بكؿ الحقكؽ التي لـ يتمتع بيا أقرانو في مجتمعات أخرل ، كمف كاجبو أف يعمؿ 

الجميؿ كالمساىمة في بناء الكطف كتحسيف ظركؼ المجتمع، كىذا ما ال نجده عند  عمى رد
الذيف يقبمكف العيش في بمد آخر بجنسية أخرل ، ك يرجعكف سبب مف المبحكثيف ،  % 33.15

ذلؾ إلى  أف بمدىـ لـ يكفر ليـ العيش الرغيد كما أنو أعاؽ تقدميـ العممي إضافة إلى رغبتيـ 
نسانيتيـ ، كفئة أخرل ترجع سبب ذلؾ إلى الرغبة في نشر الديف في اإلحساس بآدمي تيـ كا 

كالدعكة لمفضيمة في الببلد األخرل ، كخاصة فئة طبلب كمية الشريعة. كبالرجكع إلى 
، كىذا قد  يشير إلى التحرر   % 62.39منيـ إناثا ما يمثؿ نسبة  151تصريحاتيـ نجد أف

منيـ ال  100العيش في كطف آخر، حيث نجد أيضا أف  الذم تنشده الشابة الجزائرية مف خبلؿ
ما يشير إلى تطمعيـ إلى نمط حياة ال   % 41.32يتابعكف أخبار الكطف أم ما نسبتو  

فردا مف ىذه الفئة  أم ما  109يجدكنو في مجتمعيـ ، كما يساعد في فيـ ىذا التكجو ىك أف  
، كىك سبب آخر قد يككف كراء رغبتيـ يركف أف أبناء الجزائر غير متحابيف  % 45.04نسبتو 

 في العيش في كطف آخر. 
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 ( 8 يبين تفضيل أفراد العينة العيش في مدينة أخرى ، غير مدينتيم.06الجدول رقم )
 

 النسبــة المئوية التكــرار االحتمـــاالت
 %26.72 135 نعػػػػػـ
 %30.02 151 ال

 %022 512 المجمـــــوع
 

صريحات المبحكثيف حكؿ ىذا السؤاؿ أف تعمقيـ بالكطف أكبر مف تعمقيـ يتضح مف خبلؿ ت   
 ال يفضمكف العيش في مدينة أخرل غير مدينتيـ %51.10بالمدينة التي عاشكا فييا، حيث أف 

 عمى النحك التالي: ىاكلفيـ ىذا التكجو لدييـ رجعنا  إلى تصريحاتيـ فكجدنا
 المسجد. 83المدرسة ك  103فردا تؤثر في تكجياتيـ األسرة   187 - 
 فردا منيـ يتناكلكف الكجبات مع األسرة. 282 - 
 يقضكف أكقات فراغيـ مع األسرة. 216 - 
 مف مجمكع اإلناث. %51.63منيـ إناثا أم ما يمثؿ  270 - 

ما يجعمنا نستنتج أف التعمؽ بمكاف العيش مرتبط بمدل االرتباط كالتفاعؿ مع مؤسسات    
 ة بالدرجة األكبر.التنشئة االجتماعي

%( فقد 48.90أما بالنسبة لمفئة التي ترغب في العيش في مدينة أخرل غير مدينتيـ)   
أرجعت سبب ذلؾ إلى اكتساب تجارب جديدة كالتغمب عمى الركتيف القاتؿ، ك بالرجكع إلى 

 ما فقط يقضكف أكقات فراغيـ مع األسرة % 42.01تصريحاتيـ عمى بقية بنكد االستمارة نجد 
 يساعد في فيـ قبكليـ بتغيير مدينة اإلقامة.
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 ( 8 يبين اليوية التي يشعر أفراد العينة باالنتماء إلييا .07الجدول رقم )
 

 النسبــة المئويـة التكــرار االحتمـاالت
 % 12.43     اإلسبلميػػػة

 % 05.45     ػةػػػػػػػػػػػػػالعربيػػػ
 % 21.47    األمازيغيػػة

 % 21.75 100 ػػػػػؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالك
 %022 512 المجمـــوع

 
مف أىـ النتائج المتحصؿ عمييا ، النتائج الكاردة في ىذا الجدكؿ ، حيث أنيا تشير إلى    

الجزء األكبر يشعر بيكية مركبة بنسبة  تشتت في انتماءات أفراد العينة بنسب متقاربة ،
نتماء إلى اليكية اإلسبلمية كأغمبيـ مف طمبة الشريعة بنسبة %ػ  يميو فئة تشعر باال 43.97
% ، ك بنسبػػػػػػة  17.67% ثـ فئة تشعر باالنتماء أكثر إلى اليكية العربية بنسبة  34.65

% فئة تشعر باالنتماء إلى اليكية األمازيغية. كقد أشارت الكثير مف  03.69ضعيفػػػػػػػة 
دائر في المجتمع الجزائرم حكؿ أكلكيات االنتماء ، كبيف الدراسات كالكتابات إلى الصراع ال

ذا كاف الصراع في أرض الكاقع يتجمى في مناطؽ معركفة في  بعض التيارات الفكرية ، كا 
الكطف ، فإننا نكتشؼ مف خبلؿ ىذه المؤشرات أف أسباب ىذا الصراع مكجكدة عند أفراد العينة 

، كقد يجد طريقو إلى ذلؾ في المستقبؿ إذا رغـ عدـ تجميو في الكاقع المعاش بشكؿ عمني
تدخمت األيادم الخفية التي تستغؿ ىذه االختبلفات لتصنع منيا أيديكلكجية فكرية تأخذ طابع 

كساب كاإلسبلمي العربي بالتراث االىتماـالتطرؼ فيما بعد، لذا كجب   عمى القدرة الطبلب كا 
 .األمة لرقي مظيران  باعتباره لمتراث جديدة قراءة كتقديـ تذكقو
حكؿ الشباب الجامعي كاليكية الثقافية في ظؿ العكلمة  ألحمد عمي كنعانكفي دراسة    

% مف 90.02اتجاىات المستجكبيف نحك مفيكـ اليكية أكدت فقد تبيف أف  1الجديدة 
% 76.79صالتيا كقكميتيا، كتصريحات المستجكبيف أف اليكية تعني المحافظة عمى األمة كأ

                                                           
 أحمد عمي كنعاف ، مرجع سبؽ ذكره .  1
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% أنيا تعني  80.91صرحكا أنيا تعني االعتزاز باالنتماء لؤلمة كالذكد عف تراثيا ، ك
% أنيا تعني االنفتاح الثقافي 65.51المحافظة عمى التراث كاإلفادة مف الثقافات األخرل ، ك 

افات العالمية في % مف التصريحات تقكؿ أنيا تعني تمازج الثق 28.20عمى العالـ ، بينما  
 ثقافة كاحدة.
 العينة . اتديبين شعور االنتماء األقوى لدى مفر  ( 128الجدول رقم )

 
 النسبـة المئويـة التكــرار االحتمـــاالت
 % 45.45     إلى الجزائػػػػر
 % 07.36     إلى المنطقػػػػة

 % 20.51    رلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخ
 %022 512 المجمـــــوع

 
يشير إلى مشاعر االقتراب كالفخر  الشعكر باالنتماء لجماعة كاإلحساس اإليجابي نحكىا   

  ، بالجماعة لككنو فردان منيا كقد يتضمف ذلؾ الشعكر بالفكقية كاألفضمية أك االنتماء األعمى
كطف ، إال مف أفراد العينة يصرحكف بأف االنتماء األقكل لدييـ ىك إلى ال % 67.67كرغـ أف 
تشعر باالنتماء إلى منطقتيا أكثر مف شعكرىا باالنتماء إلى الكطف ،  % 29.58أف نسبة 

ف كاف االنتماء إلى المنطقة ىك جزء مف االنتماء إلى الكطف إال أنو يشير إلى كجكد  كحتى كا 
ة حدكد داخؿ اليكية الكطنية كىي ىكيات جيكية أك عشائرية تمعب دكرا في تخمؼ أفراد العين

عف االلتحاؽ باليكية الكطنية كاالعتراؼ بالمكاطنة كمحدد لبلنتماء ، كما تشير ىذه النتائج إلى 
عدـ القدرة عمى تحقيؽ الذات داخؿ ىذا الكطف أك المنطقة نتيجة النظرة الفكقية أك الدكنية إلييا 

ى ىكية أخرل %( الذيف صرحكا أنيـ يشعركف باالنتماء إل 02.73كما نممسو في الفئة األخيرة )
 ) بيت المقدس، المغرب العربي ، فرنسا ، أمريكا(.
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 ( 8 يبين مواكبة المغة العربية لتطورات العصر، حسب أفراد العينة.10الجدول رقم )
 و المغة الواجب تعمميا .                     

 النسبـة المئوية التكـــرار االحتماالت
 % 27.64 50 ػػػػػػـػػػػػػػػػػػػػنعػػ

 ال
 % 22.00 12 الفرنسيػػػػػة
 % 04.50 000 االنجميزيػػػػة

 % 47.10 324 ػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعػػػ
 %022 512 المجمــــــــوع

 
مف أفراد العينة يركف أف المغة العربية ال تكاكب تطكرات العصر، مما يدفعيـ  % 90.14   

ة ثـ المغة الفرنسية بدرجة أقؿ لمكاكبة ىذه التطكرات كخاصة إلى االتجاه إلى المغة االنجميزي
ع ػػػػػػػػ، نظرا لقمة المراج أنيـ طمبة في تخصصات جامعية تتطمب معرفة لغات أخرل لمبحث

 العربية ، كىذا يساعد عمى فيـ تراجع المغة العربية كمغة تكاصؿ بيف أفراد العينة مع غيرىـ. 
ا العربية مغةالٌ  ترسيخمف ىذا المنطمؽ كجب  ا تعميمن  األمة شخصية مفتاح باعتبارىا كتعممن

 حكؿ دراسة في الضبع يوسف ثناء إليو دعت كما ،ثقافتيا عمى األميف كالحامي ىكيتيا كجكىر
 . 1العكلمة تداعيات ضكء في الناشئيف الطبلب لدل الثقافية اليكية تعزيز
 مف فيـ العصر لتطكرات مكاكبة العربية المغة أف يركف الذيف المبحكثيف مف%  19.86 أما   

 بمغتيـ مكتفكف بذلؾ فيـ ، العربية غةالم بغير مراجع الى تحتاج ال التي الجامعية التخصصات
 أف جانب إلى النفس، كعمـ االجتماع عمـ الحقكؽ ، الشريعة كمية مف ىـ الفئة ىذه كأفراد األـ

 .السابقة تصريحاتيـ حسب  غيرىـ مع العربية بالمغة يتكاصمكف الفئة ىذه مف%   69.44
جماال     نحك التكجو تؤكد ك ، المجتمع مىع العكلمة انعكاسات أحد تبيف النتائج ىذه فإف كا 
 تراجع إلى يؤدم قد مما ، البحث مجتمع لدل االنجميزية المغة كباألخص أخرل لغات تعمـ

                                                           
" دراسة تحميمية " ، مؤسسة  ب الناشئين في ضوء تداعيات العولمةتعزيز اليوية الثقافية لدى الطالثناء يكسؼ الضبع ،   1

 .2010الفكر العربي ، مركز البحكث كالدراسات ، جامعة حمكاف : 
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 كتحقيؽ مسايرة عمى المختصة الجيات عممت إذا الجزائرم، المجتمع في الفرنسية المغة ىيمنة
 .الطمبة كتكجيات رغبات

 أفراد العينة التواصل بيا.    ( 8 يوضح المغة التي يفضل 10الجدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكــرار االحتمــــاالت
 %54.12     ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعربيػػػػػ

 % 27.05    األمازيغية)الشاكية(
 % 02.30     ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفرنسيػػػػ

 %022 512 المجمـوع
    
 % 14.52تكاصؿ مع اآلخريف بالمغة العربية ، كتفضؿ المف أفراد العينة  % 76.30   

باألمازيغية ، إف تكاجد المغة الفرنسية في المرتبة الثانية كقبؿ  % 09.17بالمغة الفرنسية  ك
منو ، يبيف الخمؿ ، كعدـ المصداقية فيما تع األمازيغية كمغة تكاصؿ لدل أفراد العينة مع غيرىـ

 الدكلة مف خبلؿ دستكرىا ، كما ىك مكجكد عمى أرض الكاقع . 
مف الطبيعي أف تحاكؿ كؿ شعكب العالـ تعمـ لغات غيرىا مف الشعكب فتجربيا كتنتفع بيا،    

لكف ما ىك غير طبيعي ىك أف تجعؿ ىذه المغات الدخيمة لغة تكاصؿ في ما بينيا ، ليدؿ عمى 
ى بعد االستقبلؿ عنو . كىي تبعية ثقافية تؤدم في النياية إلى استمرارية تبعيتيا لممستعمر حت

 تدمير ركح األمة. ألنيا تحمؿ نظرة دكنية إلى لغة األمة ، كبالرجكع إلى تصريحات ىذه الفئة
منيـ يتكاصمكف مع غيرىـ بالمغة  % 39.62 نجد ) الذيف يفضمكف التكاصؿ بالمغة الفرنسية (

ر ػػػػػػػػػػػليست كافية لمكاكبة تطكرات العص  أف المغة العربية %100، كما صرح  العربية
ىـ مف أىؿ المدينة . كىذا يساعد في فيـ تكجييـ إلى المغة الفرنسية كمغة   % 99.06ك

رر مف نير االستعمار المغكم النفسي مف خبلؿ المنظكمة لذلؾ كجب العمؿ عمى التح تكاصؿ .
  التربكية ككسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة بالدرجة األكلى.

 

                                                           
  5 رقـ الجدكؿ انظر. 



    انميذانية انذراسة نتائج ومناقشة وتحهيم عرض:  انسادس انفصم

 

 

979 

 ( 8 يوضح رأي أفراد العينة في عكس أخالق وتصرفات سياسيينا11الجدول رقم )
 لطموحات المجتمع.                     

 ةالنسبـة المئويـ التكـرار االحتمــاالت
 % 03.00 000 نعػػػػػـ
 % 62.57 407 ال

 %022 512 المجمــــوع
 
 ضمف نطاقيا بيا التفريط عدـ عمى تحرص التي القكمية الدكلة اختصاصات أىـ مف السياسة  

 يتشبع التي كاألدكار القيـ تحمؿ أنيا ىي لميكية األساسي الدكر ك .الكطني كمجاليا الجغرافي
 كالخصكصية الركح عمى لممحافظة القادمة األجياؿ في تكدع أف بيج التي ك ، األفراد بيا

 .الكطنية
مف أفراد العينة يركف أف أخبلؽ ك تصرفات سياسيينا ال تعكس طمكحات  % 84.79إف   

المجتمع  مما يدؿ عمى عدـ الثقة المكجكدة بيف الحاكـ كالمحكـك ، ككذلؾ الصكرة السمبية لمف 
راد العينة ، كىذا يفسر عدـ انخراطيـ في الجمعيات السياسية يمارس العمؿ السياسي لدل أف

 الناس كاف الذم القكمي، اإلطار، كما يؤكد زكاؿ  ( 35كما ىك كاضح في الجدكؿ )رقـ 
عمى ثقافتيا ك اقتصادىا  الدكلة سمطة مف تحد التي العكلمة، نتيجة ىكياتيـ بو يشيدكف

 .االجتماعي النظاـ إنتاج إعادةكقدرتيا عمى  كمختمؼ المجاالت األخرل، ما يفقدىا شخصيتيا
يركف أف أخبلؽ كتصرفات سياسيينا تعكس طمكحات   % 15.21مف جية ثانية نجد    

 .المجتمع كمف خبلؿ التصريحات السابقة ليذه الفئة نجدىا تعبر عف نظرتيا السمبية لممجتمع 
ا ػػػػة كعمى فيميػػػة كمنظكمػػػػمع الثقافالتعامؿ كألننا مف خبلؿ الجانب النظرم لمدراسة اعتمدنا    

ىي التي تيدؼ إلى تسطير أىداؼ عمى ىذا النحك، كاعتبرنا أف المنظكمة السياسية كممارستيا 
كتكجيات بقية المنظكمات كتقدـ القكاعد المستقرة التي تحكـ تصرفات األفراد داخؿ النظاـ 

 األخرل تعاني نفس النظرة السمبية. ، فإننا نخمص إلى أف كؿ المنظكمات الثقافيةالسياسي
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 ( 8 يوضح أين يفضل أفراد العينة  قضاء أوقات فراغيم .               12الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة التكــرار االحتمــاالت
 % 40.25 234 ػرةػػػػػػػػػػػمع األس

 % 01.62 052 مع االنتػػرنت
 % 26.72 43 ػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع

 % 22.57 13 رلػأماكػػف أخػ
 %022 512 المجمــوع

 
مف المبحكثيف تأثير االنترنت في العبلقات االجتماعية  % 23.83تكضح تصريحات        

كاألسرية بالخصكص ، حيث ال تعيش ىذه النسبة مف مجتمع البحث أكقات فراغيا مع األسرة ، 
مف جية ، كتككيف عبلقات كتفاعبلت مع محيط آخر مف  مما يعني ضعؼ الركابط األسرية

مف أفراد العينة أنيـ يفضمكف قضاء أكقات فراغيـ مع األسرة  % 62.47جية ثانية. ك صرح 
ىذه األخيرة تعتبر المحيط األكثر تأثيرا مف جميع المحيطات األخرل التي يتأثر بيا اإلنساف ك 

فصرحت بأنيا تفضؿ قضاء أكقات  % 04.79بة كالحصف المنيع لميكية الكطنية، أما أقؿ نس
فراغيا مع األصدقاء كفي المقاىي كالمسجد كالجامعة ... كقد يرجع ىذا االختيار إلى الظركؼ 

مبحكثات صرحف بأنيف يفضمف  07المادية كاالجتماعية التي ال تتيح خيارا غير ىذا، مع كجكد 
لميؿ لمعزلة إلى مشاكميف النفسية قضاء أكقات فراغيف في الغرفة لكحدىف، ك يشير ىذا ا

كالعاطفية ، كعدـ قدرتيف عمى مكاجية ىذه المشاكؿ. كما يشير إلى ما يسمى في عمـ النفس 
 .باالغتراب النفسياالجتماعي 
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  .( 8 يوضح نوع الجمعية التي ينتمي إلييا أفراد العينة 13الجدول رقم )
 

 ةالنسبـة المئويـ التكـــرار االحتمــاالت
 % 20.66 00   ةػػػػػػػػػػدينػيػػ
 % 23.67 21 ةػػػػػػػػػػػػبيئيػػػ
 % 21.03 01 ةػػػػػػػػػخيريػػ
 % 22.33  22 ػةػػػػػػسياسي

 % 65.31 417 ال ينتمػػػػي
  %022      512 المجمـــوع

 . تفكير أفراد العينةعمى طريقة جمعية لى إاالنتماء *( 8 يوضح تأثير  13الجدول رقم )
                      
 المئويـة النسبـة التكـــرار االحتمــاالت

 % 89.71 81 نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ     

 % 17.99 17 ال

 % 177       91 المجمــــــــــوع

مف أفراد العينة ال ينتمكف إلى أم نكع مف الجمعيات مما يشير إلى غياب  % 87.53إف    
ثقافة كالفكر الجمعي لدييـ ، عمما أف ىذه الجمعيات مف المفترض أف يككف ليا تأثير عمى ال

تصكرات كتكجيات المنتميف إلييا، كيمكف تفسير ىذا التكجو لدل مجتمع البحث بانشغاليـ 
بحياتيـ العممية ، كتراجع قيمة العمؿ التطكعي لدييـ بسبب نظرتيـ إلى أف أبناء الكطف غير 

(   56( كيتميزكف بػالتعصب كالكسؿ )انظر الجدكؿ  26يما بينيـ )انظر الجدكؿ متحابيف ف
حكؿ دكر المجتمع المدني  أسامة عزيز وعمر حمداويكما أف عدة دراسات كمف بينيا  دراسة 

دكر في ػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػو كمي ليػػػػػػػػػة تؤكد غياب شبػػػػػػػػػفي المحافظة عمى اليكية الثقافية في ظؿ العكلم
 الجدكؿ.   المحصؿ عمييا في نتائج الكىذا يتكافؽ مع  1 المجتمع

                                                           
ميدانية، ، دراسة دور المجتمع المدني في المحافظة عمى اليوية الثقافية في ظل العولمةأسامة عزيز كعمر حمداكم ،  1

 .585، ص  2011،  فيفرم 6مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، جامعة كرقمة ،عدد
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 8  الثالثة الفرضية نتائج ومناقشة  وتحميل رضع8  6-3
 ( 8 يوضح وجوب االمتثال ألعراف وتقاليد المنطقة في الوقت الراىن 14الجدول رقم )

 حسب أفراد العينة .                     
 النسبـة المئويـة التكــــرار االحتمــــاالت

 %04.63 074 ػػػـػػػػػػػػنعػػػ
 %00.07 67 ال

 %42.74 223 أحيانػػػػػا
 %022 512 المجمــــوع

 

( مف أفراد العينة مازالت متمسكة   %26.85مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف فئة قميمة )   
باألعراؼ كالتقاليد في الكقت الراىف ، كأغمبيا مف الطمبة الكافديف مف الريؼ كالمناطؽ شبو 

 التقاليد بأف القكؿ إلى يقكدنا مما ة المحافظة .، أم الفئة التي كصفناىا مف قبؿ  بالفئ حضرية
 الثقافات عمى المنفتحة الحضرية كالمناطؽ المدف في الحالي الكقت في زكاؿ في كاألعراؼ

 نسبة نجد المقابؿ في ، الحالي العكلمي المد ظؿ في الصمكد عمى تقكل ال كأنيا ، الكافدة
 يؤكد ما كىذا ، الراىف الكقت في المنطقة ؼكأعرا لتقاليد أحيانا تمتثؿ بأنيا صرحت % 61.96

مدل ىشاشة ىذا المككف لميكية الثقافية بالمقارنة مع القيـ الدينية التي بينت تصريحات 
المبحكثيف مدل صمكدىا كتمسكيـ بيا. كبالنظر إلى المد الحداثي الذم تعرفو قيـ المدينة  

يمكننا التنبؤ بأف األعراؼ كالتقاليد   كنمط معيشتيا باتجاه األرياؼ كالمناطؽ الشبو حضرية ،
 الكطنية ستمقى نفس المصير الذم عرفتو في المدينة.  
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 ( 8 يوضح ماذا يفضل أفراد العينة من حيث السكن ؟               15الجدول رقم )
 

 النسبة المئويـة التكـرار االحتمـــــــــاالت
 % 52.05 301 خػاصباألسرة في بيت االستقبلؿ 
 % 07.51 005 في بيػت الكالديػف األسرةالعيش ك 

 %022 512 المجمــــوع
 
االستقبلؿ في البيت الخاص كذلؾ لتفادم  كجكب المبحكثيف مف % 70.27ترل نسبة    

المشاكؿ العائمية كاالستقبللية في اتخاذ القرارات إضافة إلى تفادم صراع األجياؿ حكؿ اليكية 
ة ، إضافة إلى أف بعض أفراد العينة كالمتدينيف خاصة فإنيـ يركف في كالقيـ كالقناعات الفكري

االستقبلؿ في البيت الخاص ضركرة، كذلؾ منعا لبلختبلط مع اإلخكة ، كىذه النتيجة تشير إلى 
تجذر قيـ كافدة عمى المجتمع، ك تراجع قيمة عرفية كتقميدية في المجتمع الجزائرم أال كىي 

نت تعرؼ بيا العائمة الجزائرية ، أيف كاف أفراد العائمة يخضعكف السمطة األسرية، التي كا
لكبيرىا كال يستطيعكف الخركج مف البيت الكبير، بؿ أف خركجيـ منو يككف عقابا ككصمة عار 

 في حياتيـ.
التي تفضؿ العيش مع الكالديف فإنيـ يرجعكف سبب ذلؾ إلى رد جميؿ  % 29.73أما نسبة    

مؿ األسرة ، إضافة إلى التكاصؿ بيف األجياؿ لضماف استمرارية الثقافة الكالديف عمييـ كلـ ش
 كالقيـ ، ككؿ ىذه األسباب المقدمة ىي مف سمات المجتمع المحافظ. 
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 ( 8 يبين مع من يتناول أفراد العينة وجباتيم الغذائية ؟            16الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة التكــرار االحتماالت
 % 50.25 307 ػػرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألسمع 

 % 01.03 74 مع األصدقاء خارج المنزؿ
 %02.16 023 ػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالثنيف معػ

 %022 512 المجمــوع
 

تعتبر طريقة إعداد الطعاـ ، ك تقديمو كاستيبلكو مميزا كاضحا يساعد في تعريؼ جماعة    
ف الكعي لمعكامؿ التي تجعميـ مختمفيف عف اآلخريف، كلككنيا تمثؿ التعبير مف الناس يمتمكك 

الرمزم عف الثقافة كاإلحساس باليكية كاالنتماء ، كىذا ما يمكف أف ينطبػػػؽ عمى نسبػػػػػػػة 
كربما يعكد ارتفاع  % مف أفراد العينة الذيف يتناكلكف كجباتيـ الغذائية مع أفراد األسرة. 72.47
بة إلى ضعؼ المكارد المالية لدل أفراد العينة بصفتيـ طمبة جامعييف ليس ليـ مدخكؿ ىذه النس

يكفي لممارسة عادة  تناكؿ الكجبات الغذائية خارج المنزؿ ،كالتي تعتبر عادة تيدؼ إلى تككيف 
 ىكية ثقافية فرعية تحررية .

خارج المنزؿ ، ك  % مف المبحكثيف يتناكلكف كجباتيـ الغذائية مع األصدقاء 13.15إف    
%  يتناكلكنيا أحيانا مع األسرة ، كأحياف أخرل خارج المنزؿ مع األصدقاء ، مما يشير 14.38

    إلى أف االنفتاح عمى نظاـ السكؽ أخذ يغير الكثير مف العادات كيمغي العديد منيا كالغذاء 
ا اجتماعينا-  ، االستمرار أك التطكر.  محكـك بيذا التغير الذم يشده في اتجاىيف -باعتباره نظامن
كمف مظاىر تأثير العكلمة عمى ثقافات المجتمعات األخرل ىك االنتشار الكاسع كالكبير    

التي ال تتيح لمزبائف الجمكس لفترات طكيمة ، كمف ىنا انتقمت مف ،  لمطاعـ الكجبات السريعة
اختفاء الحميمية أدل إلى مرتبط بقضايا مادية  ككنيا نظاما لبيع الطعاـ السريع إلى نمط حياة

 في العبلقات ، كتراجع بعض أدكار المرأة في األسرة التقميدية.
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 انتشار وسائل اإلعالم قد غير من بعض عادات أفراد أن  ىل( 8 يبين 8 17الجدول رقم )
  ؟ العينة  الشخصية كمجالسة األصدقاء                    

 يـةالنسبـة المئو  التكـــرار االحتمـاالت
 % 07.10 020 ػـػػػػػػػػػػػػػػػػػنعػػػػػ

 % 02.30 057 ال
 % 34.04 202 نكعػػػا مػا
 %022 512 المجمــوع

 
مف مؤشرات العكلمة انتشار استعماؿ كسائؿ اإلعبلـ ، كتشير الكثير مف الدراسات إلى األثر    

كعاداتيـ السمككية  الذم أحدثتو ىذه الكسائؿ عمى سمكؾ األفراد مف تغيير لطرؽ تفكيرىـ
عمى إيجاد الجماعات  لؤلنترنتكعبلقاتيـ االجتماعية ، فقد ساعدت المكاقع االجتماعية 

االفتراضية التي تتشارؾ في التكجيات كالميكالت ، كما أف القنكات الفضائية بما تبثو مف برامج 
ة ، كطرؽ تفكير تستيدؼ جميع شرائح المجتمع ، استطاعت أف تخمؽ لدل متتبعييا أذكاقا جديد
مف %  75.48كتفاعؿ لـ تكف مكجكدة مف قبؿ. ك نجد مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أف نسبة 

المبحكثيف  يحسكف بيذا التغير مف خبلؿ تصريحيـ بأف انتشار كسائؿ اإلعبلـ قد غير مف 
% بأف كسائؿ اإلعبلـ لـ تغير  24.52بعض عاداتيـ الشخصية كميا أك جزئيا ، بينما صرح 

ـ الشخصية ، كىذا يشير مف جية  إلى مقدرتيـ عمى التحكـ في استعماؿ ىذه الكسائؿ عاداتي
بالكيفية التي تساعدىـ في االستفادة منيا دكف أف يككف ليا أثر عمى عاداتيـ الشخصية ، كمف 

( مف %73.75ؿ تصريحاتيـ السابقة أف )جية ثانية إلى قمة استعماليا حيث كجدنا مف خبل
%  مف ىذه المجمكعة يقضكف  72.62مف اإلناث ، باإلضافة إلى أف  ىذه المجمكعة ىـ

 . أكقات الفراغ مع األسرة
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 أسرتيم.  ( 8 يبين خروج أفراد العينة إلى المنتزىـات والمطاعم رفقة أفراد22الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة التكــرار االحتمـاالت
 % 01.62 020 نعػػػػػػـ
 % 12.57 032 ال
 % 30.15 153 انػػػػػاأحي

 %022 512 المجمـــوع
    
مف األساليب الجديدة في الحياة كالتي لـ تكف مف قبؿ لدل المجتمع الجزائرم الخركج مع    

أفراد األسرة إلى المطاعـ كالمتنزىات بدؿ الخركج لزيارة األىؿ كاألقارب. كيرجع سبب ىذه 
لضغكطات  التي يعانييا األفراد في حياتيـ اليكمية العادة أك النمط مف الحياة إلى اليركب مف ا

 ،كما تعتبر كسيمة لمكافأة أحد أفراد األسرة عمى جيده أك نجاحو في دكر منكط بو. 
مف المبحكثيف يصرحكف أنيـ يمارسكف ىذا النمط الجديد مف الحياة  % 65.21إف نسبة    

ذم يعرفو المجتمع في طرؽ كأساليب العصرية بصفة منتظمة أك أحيانا ،ما يشير إلى التغير ال
حياتو مف النمط المحككـ بالقيـ كالعادات إلى النمط المحكـك بمتطمبات الحياة العصرية كما 
 27تسكؽ لو كسائؿ اإلعبلـ األجنبية بالخصكص. لكف الممفت لبلنتباه في ىذه التصريحات أف 

مف  %45اة كىـ يمثمكف نسبة فردا ممف يسكنكف الريؼ يمارسكف ىذا األسمكب الجديد في الحي
فقط مف المجتمع الحضرم يمارسكف ىذا  %14.77المجتمع الريفي في عينة بحثنا، بينما نجد 

األسمكب في الحياة ما يؤكد مرة أخرل المظاىر العصرية التي تغزكا األرياؼ. كىذا يتكافؽ مع 
قيميـ التي ال تتماشى  مف أنو"  غير سكاف الريؼ لبعض نبيمة خبرارةما تكصمت إليو الباحثة 

 1الترابط كالتماسؾ العائمي." تمؾ التي تضمف ليـ  مع متطمبات العصر، كابقكا عمى

                                                           
باتنة ، مذكرة  -بمدية بكمقر –، دراسة ميدانية بريؼ الشعرة  تطور النسق الثقافي لسكان الريف الجزائرينبيمة خبرارة ،   1

لريفي، جامعة الحاج لخضر ، كمية العمـك االجتماعية كالعمـك اإلسبلمية ، قسـ مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع ا
 .)غير منشكرة(.224، ص  2011 :عمـ االجتماع كالديمكغرافيا، باتنة 
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% مف مجتمع البحث ال يمارسكف ىذا  34.79كتشير تصريحات المبحكثيف إلى أف    
سرة االقتصادية كاالجتماعية بالدرجة األسمكب الجديد في الحياة كيرجع ذلؾ إلى ظركؼ األ

 .  األكلى، حيث أف ىذا األسمكب في الحياة ليس متاح لؤلسر الفقيرة

 مشاىدتيـــــا.مسـالت التي يفضـل أفراد العينة ( 8 يبين األفــالم والمس20الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة التكـــرار االحتمـــاالت
 % 03.25     مسمسبلت كأفبلـ جزائرية
 % 01.06     مسمسبلت كأفبلـ مدبمجة
 % 07.64     مسمسبلت كأفبلـ دينيػة
 % 07.64     مسمسبلت كأفبلـ أجنبية

 % 22.71 14 الكػػػػػػػػػؿ
 % 24.35 26 ال يشاىػػػػػػد
 %022 512 المجمــوع

 
استيبلكيـ، كتخمؽ  إف متابعة األفبلـ األجنبية تعتبر مؤشرا لمعكلمة ، مف حيث أنيا تكجو   

 لدييـ حاجات كأذكاؽ جديدة مف خبلؿ تكجيييـ إلى تبني رمكز كمعاني الثقافة األجنبية.
، باإلضافة إلى  %29.86كفي حالة عينة البحث نجد أف الغالبية تتابع ىذه األفبلـ  بنسبة  

العينة . في حيف أف نسبة أفراد  % 23.28األفبلـ المدبمجة لدل فئة اإلناث خاصة بنسبة 
لتشير إلى مدل عدـ قدرة البرامج  % 15.47الذيف يفضمكف األفبلـ كالمسمسبلت الجزائرية ىي 

المحمية عمى مكاكبة متطمبات الشباب كرغباتو كميكلو النفسية كالثقافية ، كىذا ما تؤكده نتائج 
ر مجتمع قابمية الرسالة اإلعبلمية األجنبية عمى جمب جميك (، كما تشير إلى 43الجدكؿ رقـ )

البحث إلييا، كتأثيرىا في تكجياتيـ ، كتمبية حاجاتيـ النفسية، المعرفية، كالكجدانية. أما نسبة 
% الذيف يتابعكف المسمسبلت كاألفبلـ الدينية فيي فئة تسعى إلى دعـ ىكيتيا  19.86

 اإلسبلمية كالمحافظة عمييا بما تجده في ىذه البرامج.
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 الشـــعر. ـة أفراد العينة لمموضـة في المبـاس وتسريحـة( 8 يبين مواكب20الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة التكـرار االحتمـاالت
 % 22.46 075 نعػػػػػػـ
 % 37.10 211 ال

 %022 512 المجمــــوع
 

يعتبر المباس حاجة نفسية أكثر منو حاجة لسترة الجسـ ككقايتو ، كالشباب الجامعي ىـ    
 الحاجة ، سعيا منيـ إلظيار صكرة تعكس مستكاىـ العممي كاالجتماعي .األكثر تأثرا بيذه 

مف أفراد العينة يرفضكف مكاكبة المكضة في المباس كتسريحة الشعر  % 59.32إف    
 ػة :ػػػػػػػػػػػػػػػػلبلعتبارات التاليػ

 تقميد أعمى لمغرب ، كخركج عف اإلطار الشرعي كانحبلؿ خمقي .ىذا  -
 يـ االنتماء الحضارم كخصكصيتو ، كالتقميد فيو ال يعكس حضارتنا المباس يعكس ق -

 لممجتمع الجزائرم . اثقافي االعربية اإلسبلمية ، بؿ يعتبر غزك  
التي تكافؽ عمى مكاكبة المكضة في  المباس ك تسريحة الشعر فيي  % 40.68أما نسبة    

 ة:ػػػػػػػترجع ذلؾ لبلعتبارات التالي
 مكاكبة العصر. -
 لسكؽ يفرض ذلؾ .ا -
 حبا في األناقة . -
 القبكؿ بالمكضة بشرط المحافظة عمى القيـ اإلسبلمية كاالحتشاـ كالمباس غير الفاضح. -
كتكضح ىذه النتائج االنقساـ الذم يعيشو مجتمع البحث بيف االنفتاح عمى العصر كتقبؿ    

 مي.ثقافة اآلخر ، ك بيف المحافظة كالتمسؾ بالمكركث الثقافي المح
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 ( 8 يبين نــوع القنــوات التـي يتابعيا أفراد العينة .                 21الجدول رقم )
 

 النسبة المئويــة التكـــرار االحتمــاالت
 % 00.65 72 ػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمحمي

 % 07.36 004 األجنبية العربيػػػة
 % 27.22 44 األجنبية الغربيػػػة

 % 23.40 111 ػػؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكػػ
 % 20.65 00 ػػػػػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يشاىػ

 %022 512 المجمـــوع
 
فقط مف  % 12.87إف تدني نسبة المتابعيف لبرامج القنكات المحمية حيث بمغت نسبة    

لزامية البحث عف أسبابيا كمعالجة الخمؿ   مجتمع البحث تدعك إلى القمؽ مف ىذه الظاىرة ، كا 
ك الخطر الذم يكمف كراء الظاىرة ، عمما أف القنكات األجنبية سكاء كانت إعبلمية  أك ثقافية 
أك ترفييية أك غيرىا، صارت في كقتنا الحاضر تمعب أدكارا استعمارية استبلبية مف حيث تكجيو 

كأىدافيا الغير معمنة في شتى المياديف ، كالتركيج ألنماط معينة  متابعييا إلى تبني خياراتيا،
مف العبلقات االجتماعية األسرية السائدة في الغرب ، كتكجيو كصناعة الرأم العاـ ، مما 
يضعؼ مف دكر المنظكمة التربكية كالثقافية كاإلعبلمية المحمية رغـ اإلمكانات التي سخرت 

 رتيا كغايات لكجكدىا. ليا، في تحقيؽ أىدافيا التي سط
، في دراسة استطبلعية  1 السعيد بومعيزةكتتعارض ىذه النتائج مع ما جاء في دراسة    

لمعرفة أثر كسائؿ اإلعبلـ عمى القيـ كالسمككيات لدل الشباب ، حيث تكصؿ إلى أف أغمبية 
 ( أكثر مما يشاىدكف القنكات األجنبية.%70.50ف الجزائرم )المبحكثيف يشاىدكف التمفزيك 

 
 
 

                                                           
 .259السعيد بكمعيزة ، مرجع سبؽ ذكػػػره  ، ص  1
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 ( 8 يبين انزعاج أفراد العينة من بقاء ضيوف من أقاربيم لعدة أيام.22الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة التكــرار االحتمـــاالت
 % 14.12 043 ـػػػػػػػػػػػػػػنعػػػ

 % 41.52 243 ال
 %022 512 المجمـــوع

 
مف أفراد العينة ينزعجكف مف بقاء ضيكؼ مف أقاربيـ لعدة أياـ ، مما يشير %  36.30    

إلى تراجع صفة إكراـ الضيؼ التي كانت إلى كقت ما مف شمات المجتمع الجزائرم ، ك النزكع 
مف  % 63.70نحك الفردانية كتفكيػػؾ ركابط العبلقات العائمية كاألسرية . في حيف يصرح 

أنيـ ال ينزعجكف مف بقاء ضيكؼ مف أقاربيـ لعدة أياـ ، كالمبلحظ في ىذه  مجتمع البحث
المقيميف في  مف ىـ  %38.12فردا  مف ىذه الفئة أم ما نسبتو  191النتيجة األخيرة أف 

فردا أم ما  15حضرية ، ك مف مناطؽ شبو  % 34.91فردا أم ما نسبتو  59، ك المدينة
األمر الذم يشير إلى تراجع ىذه  القيمة الثقافية  في  ريؼ ،مف المقيميف بال % 25نسبتو 

المجتمع الريفي بنسبة أكبر مما تراجعت عنو في المجتمع المدني كالشبو حضرم ، ما يؤكد 
مف أف المجتمع الجزائرم يتجو مف ترييؼ المدف  (40)الظاىرة التي خمصنا إلييا في الجدكؿ 

 إلى تمديف األرياؼ.
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 8 يبين وجوب الحفاظ عمى تقاليد المنطقة في الوقت الراىن حسب  (23الجدول رقم )
 ة .ـــــراد العينــــــــــــأف                    

 النسبة المئويـة التكــرار االحتمـــاالت
 %22.02 071 ػػـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعػ

 % 26.00 42 ال
 % 30.42 155 ػػاػػنكعػػا م

 %022 512 المجمــــوع
   
 المكركث مف الفرد انتقاء درجة كتعتبر التقاليد ىي دالالت عمى العراقة كالحضارة كالتاريخ ،   

 العصر مع التكافؽ أساس عمى االنتقاء ىذا يبنى فعندما ، لميكية أساسيا محددا الثقافي
 عقائدم أساس عمى التكافؽ بني لك بينما ، لمزكاؿ المتكافقة غير العناصر كؿ تتعرض كتطكراتو

 األكلياء زيارة  عادة ذكر عند الحاؿ ىك كما العقيدة مع المتعارضة العناصر ستزكؿ ، مثبل
 .   كالصالحيف

مف المبحكثيف يتمسككف بتقاليد المنطقة في الكقت الراىف،  % 40.13كتشير النتائج إلى أف    
  ، بينما يرل أنو يجب التخمي عنيا % 8.22 ما يبيف اعتزازىـ ك افتخارىـ بيا ، كيرل

مف المبحكثيف أنو يجب الحفاظ عمى جزء منيا فقط ، كتشير النتيجتيف األخيرتيف  % 51.64
إلى كجكد رغبة في التخمي عمى تقاليد المنطقة بشكؿ كمي أك جزئي عند نسبة معتبرة مف 

ث أف الشباب ، أم أنيا بداية القطيعة مع المحمي كاالنفتاح عمى الحداثة ، كىذا أمر متكقع حي
اليكية الثقافية ألم جماعة ليست شيئا ثابتا، بؿ تتغير باستمرار بفعؿ االحتكاؾ مع الثقافات 
األخرل ، فتأخذ منيا أنماطا جديدة كتمفظ أخرل لـ تعد تكاكب تطكرات العصر، كىذا يشير إلى 

كاضح  أف ىذه الفئة ليا مرجعية أخرل غير التقميدية ، كي تستمد منيا أنماط معيشتيا ، كىذا
مف خبلؿ كثير مف تكجيات أفراد العينة في طرؽ كأساليب معيشتيـ التي صرحكا بيا في 

 االستمارة كالمباس كاألكؿ كغيرىما.
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 ( 8 يبين اعتقاد أفراد العينة حول تقاليد المنطقة .          24الجدول رقم )
 

 النسبة المئويـة التكـــرار االحتمـــاالت
 %02.60 57 ػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزالػ

 % 61.20 427 زاؿ بعضيػػػا
 % 23.53 20 الزالػػت قائمػة
 %022 512 المجمـــــوع

 
تساعد نتائج الجدكؿ في تفسير كفيـ النتائج التي سبقتيا ، حيث يمكف القكؿ أنو حتى الفئة    

ئيا أك كميا، مما يعني أنيـ التي تتمسؾ بتقاليد المنطقة أغمبيا يعتقد بأف ىذه التقاليد زالت جز 
يحسكف بيذا التكجو نحك الحداثة كالتراجع عف التقاليد كالثقافة المحمية، بينما تعبر نسبة قميمة           

 د.(عف بقاء ىذه التقاليد، ككجكب التمسؾ بيا . كتكضح دراسة ميدانية أجراىا % 5.75) 
الشعبي الشاكم أف كؿ مف  عمى بعض عناصر التراث أ. بويعمي وسيمةك  بخوش أحمد

صناعة النسيج صارت تقتصر عمى المسنات كأف عادات الزكاج مسيا الكثير مف التغير 
كدخمت عمييا عناصر عصرية جديدة ، أما الزم الشاكم فإف الجيؿ الجديد أصبح يحبذ الزم 

 1 العصرم ، فقط ىي األطباؽ التي مازالت قائمة.

كيبقى الكشؼ عف العادات كالتقاليد المعرضة لمزكاؿ ىك المحدد إليجابية أك سمبية الظاىرة،    
 كنكع اليكية التي نسعى لبنائيا. 

 

 

 

 

                                                           
، دراسة ميدانية مجمة العمـك اإلنسانية راث الثقافي الشاوي بين الثابت والمتغيرالتبخكش أحمد ،  بكيعمي كسيمة ،  1

 .273، ص  2011فيفرم 6كاالجتماعية ، جامعة كرقمة ،عدد



    انميذانية انذراسة نتائج ومناقشة وتحهيم عرض:  انسادس انفصم

 

 

993 

 ( 8 يبين 8 ىل أن ما يطرح في الميدان الثقافي الجزائري يعبر عن ثقافة25ول رقم )الجد
 أفراد العينة ؟                     

 النسبـة المئويـة التكــرار االحتمــاالت
 % 00.52 044 ػػػػـػػػػػػػػػػػػػػػػنعػ

 % 53.12 332 ال
 % 20.70 02 ال أدرم) رفضكا اإلجابة(

 %022 512 المجمــوع
 

إف نتائج ىذا الجدكؿ تفسر نظرة المبحكثيف إلى زكاؿ التقاليد كالثقافة المحمية ، حيث يشعر    
منيـ أف ما يطرح في الميداف الثقافي الجزائرم ال يعبر عف ثقافتيـ، ما يعني  % 75.34

يتمكنكا مف  إحساسيـ باالغتراب كعقدة النقص تجاه الثقافة الكافدة التي تكتسح مجتمعيـ دكف أف
الصمكد أماميا، كما تشير ىذه النتيجة الى كجكد أزمة بسبب عدـ مطابقة ما ىك سائد مف 
 ثقافة ال تتكافؽ مع التنشئة االجتماعية التي نشأت عمييا ىذه الفئة. في مقابؿ ذلؾ نجد 

مف مجتمع البحث ترل العكس، أم أنيا تتبنى ما يطرح في الميداف الثقافي  % 22.73
،ألنو يعبر عف ثقافتيا ،كىذا يشير إلى تفاعميـ مع ما ىك سائد مف ثقافة في المجتمع  رمالجزائ

يركف أف تقاليد   % 90.96دكف أم مركب نقص. كبالرجكع إلى تصريحاتيـ السابقة نجد أف  
المنطقة زالت جزئيا أك كميا ما يفسر تقبميـ لمثقافة الكافدة كتبنييـ ليا ، كما تجدر اإلشارة إليو 

 مف ىذه المجمكعة ىـ إناثا.  % 78.31أف 
فبل نجد ليا إال  % الذيف لـ يتمكنكا مف اإلجابة بالتصديؽ أك النفي ، 01.92أما نسبة    

التفسير النفسي الذم يعتبرىا حالة لميكية المؤجمة )المعمقة( التي لـ تتمكف بعد مف تحديد معالـ 
 الكتشافيا .  ىكيتيا رغـ إحساسيا بيذه اليكية كسعييا بنشاط
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 العينة ؟         اتدمفر ( 8 يبين 8 عمى ماذا يقتصر دور المرأة حسب 26الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة التكــــرار االحتماالت
 % 17.64 105 ػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػخدم

 %10.56 042 عمييا الخركج لمعمؿ كمساعدة الزكج
 % 07.37 031 ػاػػػالعمؿ لتستقؿ بحياتي

 %022 512 المجمـــــــوع
 
مف أفراد العينة عمؿ المرأة لبلستقبلؿ بحياتيا مف بيف البدائؿ  % 19.59اختارت نسبة    

األخرل ، كىذا مؤشر عمى أثر الثقافات الكافدة عمى المجتمع الجزائرم ، فمف المعمـك أف عمؿ 
 مجتمعنا منذ زمف بعيد ، لكنو لـ يكف أبدا ككسيمة لبلستقبلؿ بحياتيا. المرأة مكجكد في

الخركج لمعمؿ كمساعدة الزكج ، كىذا ما ىك % مف المبحكثيف أف عمى المرأة 31.78كيرل 
مكجكد في المجتمع نتيجة التغيرات االقتصادية التي مستو ، فيـ بذلؾ يعبركف عف كاقعيتيـ 

ث في المجتمع. أما الفئة التي ترل أف عمى المرأة االكتفاء كتماشييـ مع التطكر الذم يحد
% ( ،  فيي تستند إلى عادات كقيـ كانت تعـ المجتمع الجزائرم مف قبؿ 39.86بخدمة بيتيا )

كجؿ المجتمعات اإلنسانية ، حيث تتكفؿ المرأة بتربية األبناء كالقياـ باألعماؿ المنزلية ، بينما 
سرة كتكفير احتياجاتيا. كالمحافظة عمى ىذه األدكار التقميدية لـ يعد يقـك الرجؿ بدكر حماية األ

ممكنا في عصرنا الحاضر حيث أنيا زالت في كؿ المجتمعات المتطكرة ، أيف يجرم إشراؾ 
المرأة في كؿ مياديف الحياة بشكؿ يكاد يككف مساك ألدكار الرجؿ، لذلؾ فإف ىذا التكجو نحك 

ممرأة لدل فئة معتبرة مف مجتمع البحث ، يكشؼ عف عدـ استعدادىا التمسؾ باألدكار التقميدية ل
لمحظة الراىنة كما يجرم فييا مف تغير في شتى المجاالت ، كعمى الخصكص ما يتعمؽ بتمؾ 

مف ىذه المجمكعة ىـ ممف يركف أنو يجب  % 95.58المرتبطة بالمبادئ كالقيـ. كالمػبلحظ أف 
 جزئيا. الحفاظ عمى تقاليد المنطقة كميا أك
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 ( 8 يبين نظرة أفراد العينة  لخروج المرأة لألسواق.27الجدول رقم )
 

 النسبة المئويـة التكــرار االحتمـــاالت
 % 52.02 300 ػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادي ػػراػػػػػػػػػػػػأم
 % 07.64 006 المجتمع عف غريبة عادة

 %022 512 المجمـــــوع
 

عتبر كافدة عمى الثقافة المحمية خركج المرأة لؤلسكاؽ، إال أف ىذا األمر مف العادات  التي ت    
مف المبحكثيف ، كالممفت لبلنتباه أف مف بيف ىذه  % 70.14صار يبدكا أمر عاديا بالنسبة لػ 

فردا مقيما في  25أفراد مف الذيف يركف كجكب الحفاظ عمى تقاليد المنطقة ، ك 110الفئة نجد 
، مما يفند االعتقاد  مف المجتمع الريفي في عينة دراستنا % 41.66ؿ نسبة األرياؼ أم ما يمث

بأف  األسرة التقميدية مازالت محافظة عمى أدكارىا ، كأف األعراؼ ترل في خركج المرأة لمتسكؽ 
خركج عف القيـ كالتقاليد. كنرل أف تفسير ذلؾ يعكد إلى  مشاركة المرأة لمرجؿ في تحمؿ أعباء 

اريؼ الخاصة باألسرة بعد خركجيا لمعمؿ مما أدل بعد ذلؾ إلى استقبلليا المالي الحياة كالمص
 ك إعادة تكزيع األدكار كالكظائؼ االجتماعية العائمية حتى في األسر الريفية.

مف أفراد العينة ال زالت ال تتقبؿ خركج المرأة لؤلسكاؽ كتراىا عادة  % 29.86إال أف     
مف ىذه الفئة مف   % 58.25فردا أم ما يمثؿ  127حظ أف غريبة عف ثقافتيا ، ك المبل

 المقيميف في المدينة ، مما يجعمنا نتساءؿ إف كاف أىؿ المدينة أكثر محافظة مف أىؿ األرياؼ؟ 
أـ أف إحساسيـ بمساكئ ىذه الظاىرة  أكثر مف أىؿ الريؼ ، ىك ما جعميـ يرفضكف خركج 

 المرأة لمتسكؽ ؟
( تشير إلى تراجع 44ه النتيجة باإلضافة إلى نتيجة الجدكؿ رقـ )كالشيء المؤكد أف ىذ   

القيـ كالمبادئ في األرياؼ بشكؿ أكبر مما ىك مكجكد في المدينة كالمناطؽ الشبو بعض 
 حضرية.
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 ( 8 يبين 8 أين يجب أن تترك المرأة العاممة أطفاليا حسب أفراد العينة ؟32الجدول رقم )
 

 لنسبـة المئويـةا التكــرار االحتمــاالت
 % 53.00 327 ػؿػػػػػػػػػػػػػػػػػاألىػ عنػػد
 % 04.50 000 الحضانػػػة دكر
 % 20.15 02 رافػػػػػػػػػػػالجيػػػػ عند
 % 24.50 27 بيتيا في مربية تستأجر

 %022 512 المجمــوع
 
تصادية مف األمكر الحديثة عمى المجتمع الجزائرم كالتي صارت تممييا التغيرات االق   

، نجد دكر الحضانة التي تترؾ فييا  لممجتمع التي أثرت بدكرىا عمى كظائؼ األسرة الجزائرية
% يتقبمكف 16.71األميات العامبلت أبناءىف ، كنبلحظ مف خبلؿ تصريحات المبحكثيف أف 

يفضمكف ترؾ األبناء في حضانة األىؿ، كقد يرجع ذلؾ إلى عدـ  % 75.21ىذه الفكرة بينما 
دكر الحضانة في األرياؼ ، كعدـ قدرة العائبلت عمى تحمؿ تكاليؼ ىذه الدكر ، بينما تكفر 

% استئجار مربية في بيتيـ ،ما يشير إلى لجكئيـ إلى النظرة المادية ألمكر  06.71يفضؿ 
%  فيفضمكف ترؾ األطفاؿ  01.37، أما مف ىذه الفئة ىـ إناث  % 59.18الحياة عمما أف  
جماال  عند الجيراف ، كما تشير إليو ىذه النتيجة ىك ضعؼ العبلقات االجتماعية مع الجيراف. كا 

يمكف أف نستنتج أف جؿ مجتمع البحث يمجؤكف إلى الحمكؿ المستنبطة مف الثقافة المحمية في 
  بييكميا المستكردة ىذا الجانب ، ما يتكافؽ مع ما أشرنا إليو في الجانب النظرم مف أف األفكار

 .يتبناىا الذم المجتمع فكر مف بعةنا ركح تحركيا
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 ( 8 يبين المعمومات التي يحرص أفراد العينة عمى تعميميا ألبنائيم .30الجدول رقم )

 النسبـة المئويـة التكــرار االحتمــاالت
 % 30.23 162 اإلسبلمية كاألخبلؽ اآلداب

 % 02.32 032 األجنبية المغات تعمـك  بالعمـ االىتماـ
 %00.01 60 الكطف كحب زائرالج تاريخ

 % 02.32 55 النفس عمى االعتماد
 % 23.40 20 السكء رفقاء عف االبتعاد

 %022 512 المجمــوع
 
ف عمى تعميميا ألبنائيـ اآلداب كاألخبلؽ اإلسبلمية ك مف أىـ األمكر التي يحرص المبحكث   

ىذه الفئة مف مجتمع البحث  % ما يشير إلى التمسؾ باليكية الدينية عند  52.05كذلؾ بنسبة 
% ما يشير إلى القبكؿ بالعكلمة  20.54يمييا االىتماـ بالعمـ كتعمـ المغات األجنبية بنسبة 

ككاقع ، كاإلحساس بأىمية االنفتاح عمى العالـ كالتسمح بالعمـ كأفضؿ كسيمة لبلستعداد 
الجزائر كحب الكطف  % الذيف يحرصكف عمى تعميـ أبنائيـ تاريخ11.23لممستقبؿ. أما  نسبة 

%  10.54فيـ يعبركف عمى تمسكيـ بيكيتيـ الكطنية كاعتزازىـ كافتخارىـ بيا . كبالنسبة لفئة 
التي تحرص عمى تعميـ أبنائيا االعتماد عمى النفس فيي في اعتقادنا تعبر عف كاقعيتيا مف 

ة كالمقدرة بػ  منطمؽ نظرة مادية ألمكر الحياة مجردة مف  المبادئ كاألخبلؽ. أما آخر فئ
% مف مجتمع البحث كالتي ترل أنو مف أكلكيات المعمكمات التي يجب تعميميا لؤلبناء  05.61

ىي االبتعاد عف رفقاء السكء ، فيمكف تفسير تكجييا ىذا عمى أنو  إحساس بأثر المجتمع 
 الغالب عمى التنشئة األسرية لؤلبناء ، لذلؾ فيي ترل كجكب الحرص عمى انتقاء الرفقة

 الصالحة كأفضؿ حؿ لنجاح األبناء.
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 ( 8 يبين أسموب إحياء أفراد العينة لمحفالت التي يقيمونيا .30الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة التكــرار االحتمــاالت
 % 26.14 140 محمػي فمكمػػػكر

 %07.06 026 شبابيػػة ػةػػػػفرقػ
 %01.20 75 المشاىيػر مف فنػاف
 %01.34 77 ػػػػػؿػػػػػػػػػأحتف ال
 %21.07 02 كزػػػػػػػػػػػػػيجػػػػػ ال

 %022 512 المجمــوع
 

إف نتائج ىذا الجدكؿ ال تدؿ عمى تنكع األذكاؽ الفنية لدل مجتمع البحث بقدر ما تدؿ عمى    
مف المبحكثيف أنو ال يجكز  %3.28اختبلؼ التكجيات كالرؤل في أساليب الحياة ،فقد صرح 

أنيـ ال يحتفمكف دكف تقديـ مبرر، أما بقية المبحكثيف فقد  % 13.56، كصرح  إقامة الحفبلت
اختارت فرقة  % 19.18إقامة الحفبلت بالفمكمكر المحمي، ك منيـ % 48.36اختارت نسبة 

اختارت فناف مف المشاىير، بينما اختارت النسبة المتبقية المزج بيف  % 13.01شبابية ، ك
ه النتائج باإلضافة إلى ككنيا تشير إلى كجكد طبقات مبنية عمى الطرؽ الثبلث. لذلؾ فإف ىذ

رؤل فنية كأخبلقية ، تعبر عف كجكد ثقافات ليا مرجعيات مختمفة تصؿ إلى حد النفكر مف 
بعضيا البعض كالصداـ أحيانا ، كىذا ما يؤكده الكاقع المعاش في نظرتنا إلى طريقة إحياء كؿ 

ا أخػرل ، كنتائػػػػج عدل مستكل الضجر لتصؿ حدكدكاحد منا لحفبلت اآلخريف، حيث تت
 ( تدعـ ىذا التحميؿ.17)الجدكؿ 

 
 

 

 



    انميذانية انذراسة نتائج ومناقشة وتحهيم عرض:  انسادس انفصم

 

 

999 

 ( 8 يبين األكالت التي يفضميا أفراد العينة.31الجدول رقم )
 

 النسبـة المئويـة التكــرار االحتمــاالت
 % 45.00 272 شعبيػػػة أكػػبلت
 % 05.04 004 عربيػػػة أكػػبلت
 % 24.76 30 أجنبيػػػة أكػػبلت

 % 26.41 41 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالك
 %022 512 المجمــوع

 
 ما أف إال ، المحمية كالخصكصية الذات عف معبرة قريب كقت إلى كانت كاألطباؽ األكبلت   

 لماكدكنالد،ا ك كاليمبكرغر، كالبيتزا، دخيمة كأطباؽ أكبلت عمى تيافت مف ىذه أيامنا في نشيده
 الحياة في االنخراط عبر ةػػػػػػػػػػػالعكلم عصر اػػػػػػػػمجتمعن كؿػػػػػػػدخ إلى رػػػػػػػيشي ، كالشكارما كالبانيني،

 البحث مجتمع مف%  97.26 نجد حيث ، التغير ىذا تكشؼ الجدكؿ نتائج إف ، ةػػػػػالمدني
 أنكاع كؿ يتذكقكف%  18.63ك ، األجنبية األكبلت%  16.98ك ، العربية األكبلت يفضمكف
 يشعر  العالمية األكبلت استيبلؾ نحك التكجو ىذا فإف االجتماع عمماء آراء كحسب ، األكبلت

 .المعاصرة العالمية الحضارة مف جزء أنو كيشعره المتغير، العالـ إلى باالنتماء الفرد
 عف لمتعبير الشعبية األكبلت يفضؿ البحث مجتمع مف%  67.92 نجد المقابؿ في   

 ال التي المالية كضعيتو ىك ذلؾ كراء  الدافع يككف كقد ، المحمية بالثقافة كتمسكو خصكصيتو
 .المعاصرة الحياة مف األسمكب ىذا في باالنخراط لو تسمح
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 ( 8 يبين المالبس التي يفضل أفراد العينة ارتداءىا عند حضور حفل أو 32الجدول رقم )
 عــرس .                     

 
 النسبـة المئويـة التكــرار االحتمــاالت

 % 14.04 042 جزائريػة تقميدية مبلبس
 % 20.14 120 عربيػة عصرية مبلبس

 % 00.24 042 ػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأجنبي سػػػػػػػمبلب
 %022 512 المجمــوع

  
اس عف اليكية التي يريد الفرد إظيارىا لآلخريف، كالمباس قد في كثير مف األحياف يعبر المب   

يككف أحيانا معيارا النتماء كلكضع اجتماعي ينبغي إبرازه. كفي ىذا المعنى فإنو يكتسي كظيفة 
مف  % 36.16اجتماعية كقانكنية تعطيو داللة اجتماعية أك دينية. كفي مجتمع بحثنا نجد

ة الجزائرية عند حضكرىـ الحفبلت أك األعراس مما يشير المبحكثيف يفضمكف المبلبس التقميدي
إلى نظرتيـ االيجابية تجاه ىذا النكع مف المباس ، كقد يككف ذلؾ مف باب الرغبة في المحافظة 

فيـ يفضمكف المبلبس العصرية العربية ،أم  % 41.36عمى التراث كالتميز عف اآلخر، أما 
 % 22.46ة الكطنية كالعربية عمكما، في حيف نجد أنيـ يمزجكف بيف العصرنة كالتمسؾ باليكي

كىذا يشير إلى نظرتيـ السمبية إلى ،  مف المبحكثيف يصرحكف بأنيـ يفضمكف المبلبس األجنبية
ما ىك محمي في مكضكع المباس ، سكاء مف حيث الجكدة كاألناقة كالذكؽ العاـ ، أك مف مبدأ 

 البعض مف أفراد العينة تأزميـ منيا. مقاطعة كؿ ما يرمز لميكية الكطنية التي أبدل 
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 ( 8 يبين الصفات التي يحبيا أفراد العينة في الجزائريين.33الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكـــرار ـــــــاالتاالحتمــ
 %01.07 052 ـرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد كالكػػػػػػػالج

 %06.72 016 ةػػػػػة ك الشيامػػػػالرجكل
 %00.66 72 االتحاد كقت الشدة كالتكافؿ

 %27.22 44 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصب
 %25.31 33 سرعة التكيؼ مع األحكاؿ المستجدة

 %25.22 32 حب الكطف كالغيرة عميو
 %24.63 32 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعزة النفس كاألنف

 %24.22 25 تقدير العامؿ المادم )الماؿ( في حياة اإلنساف
 %21.75 07 المحافظة عمى السمعة كاالستماتة في الدفاع عف الشرؼ

 %21.52 05 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلصراحا
 %022 512 المجمــوع

يتضح مف خبلؿ تصريحات المبحكثيف أف الجكد كالكـر مف أىـ الصفات التي يحبكنيا في    
تحاد كقت الشدة % ( ، اال18.90%( تمييا صفة الرجكلة كالشيامة ) 23.29الجزائرييف ) 
%( ، سرعة التكيؼ مع األحكاؿ المستجدة                 09.04%( ،الصبر )12.88كالتكافؿ )

%( ، 06.85عزة النفس كاألنفة ) %( ،07.40%( ، حب الكطف كالغيرة عميو )07.53) 
المحافظة عمى السمعة كاالستماتة في  %( ،06.44تقدير العامؿ المادم في حياة اإلنساف)

%( ، كمف خبلؿ  مقارنة ىذه النتائج مع 03.70 (الصراحة %( ،03.97دفاع عف الشرؼ)ال
أىـ سمات الشخصية الجزائرية التي حصرىا الدكتكر أحمد بف نعماف في كتابو "نفسية الشعب 

نجد أنيا نفس الصفات مع فارؽ في الترتيب كىك أمر   الجزائرم" كما جاء في الجانب النظرم
طبيعي باعتبار أف سمات الشخصية مرنة كمتغيرة بفعؿ العكامؿ االجتماعية كالسياسية 

 كاالقتصادية ...الخ.
                                                           

  بعيف االعتبار. -المذككرة مف طرؼ المبحكثيف  -لئلشارة فقط تـ أخذ الصفة األكلى 

 فصؿ الثقافة.  126نظر ص ا 



    انميذانية انذراسة نتائج ومناقشة وتحهيم عرض:  انسادس انفصم

 

 

212 

 ( 8 يبين الصفات التي يكرىيا أفراد العينة في الجزائريين.34الجدول رقم )

 النسبـة المئوية التكـــرار االحتمـــــــاالت
         063 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتعص
         020 البذمء الكبلـ

         73 ةػػػػػػػػيػػػالبيركقراط
 %00.70 65 السريع كالغضب النرفػزة

         40 ىػػػػػاألعم التقميد
 %25.45 34 الخارج إلى اليجرة حب

         31 كؿػػػكالخم الكسػػػؿ
         30 كلػػػػػػػػكالشك التذمر
 %23.12 17 ؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعن

 %022 512 جمــوعالم
 

يتضح مف خبلؿ تصريحات المبحكثيف أف التعصب مف أىـ الصفات التي يكرىكنيا في    
% ( ، البيركقراطية كالتي قد 13.97%( تمييا صفة الكبلـ البذمء ) 25.34الجزائرييف ) 

 ، التقميد األعمى (11.92(، النرفزة كسرعة الغضب )13.01يقصد بيا الرشكة كالمحسكبية )
، التذمر كالشككل  (07.27، الكسؿ كالخمكؿ ) (07.67، حب اليجرة إلى الخارج ) (08.49)
. كتساعد ىذه النتائج في فيـ تكجيات كاختيارات أفراد العينة  (05.34، العنؼ ) (06.99)

مف حيث أف ىذه الصفات تعبر عما ينقص المجتمع لمكصكؿ إلى المثالية التي ينشدكنيا، كما 
 معاممة التي سينتيجكنيا لتحقيؽ ىذه المثالية.تبيف طرؽ ال

 
 
 
 

                                                           
 بعيف االعتبار. -المذككرة مف طرؼ المبحكثيف  -لئلشارة فقط تـ أخذ الصفة األكلى 
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 الفـــروض مناقشــة8  6-4 
 الميداني الكاقع تطابؽ مدل لتبيف الدراسة بمتغيرات المتعمقة النتائج جاءت سبؽ ما ضكء في   

 في المتغيرة اليكية طبيعة أف حيث ، عدمو أك صدقيا لتأكيد المكضكعة التخمينية كالفرضيات
 الكمية كالمتغيرات التحكالت مف متنكعة ألكانا العالـ ىذا عمى فرضت المعاصرة لمةالعك  مرحمة

 . المتسارعة كالنكعية
 الجزائرم المجتمع في الدينية القيـ تتراجع"  الفرضية نص8  األولى الفرضية اختبار -1    
 " الكافدة العكلمية القيـ أماـ
 كصمنا إلى عدة استنتاجات :ت مف خبلؿ مؤشرات الشعائر ك القيـ الدينية   

تشير نتائج الدراسة إلى أف كؿ أفراد عينة البحث يحفظكف سكرا أك أحزابا مف القرآف الكريـ   - 
 ( . 09مما يؤكد ىكيتيـ اإلسبلمية ) جدكؿ 

يكافقكف عمى تطبيؽ نظاـ الشريعة اإلسبلمية  %  84.25غالبية الطمبة الجامعييف بنسبة   - 
 الفئة بدينيا كثقتيا بمقدرتو عمى تحقيؽ نظاـ الحياة الذم يصبكف إليو  مما يؤكد تمسؾ ىذه

  (. 13) جدكؿ 
عمى ارتداء المرأة لمحجاب  تؤكد مرة أخرل  % 94.66مكافقة الطمبة الجامعييف بنسبة  - 

 ىكيتيـ اإلسبلمية.
بالشعائر  مما يؤكد التزاميـ  % 85.75يحتفؿ الطمبة الجامعيكف باألعياد الدينية بنسبة  - 

ال تحتفؿ باألعياد الدينية  (% 14.23اإلسبلمية ، في حيف نجد  فئة مف أفراد العينة )
اإلسبلمية ، بؿ تفضؿ أعياد غريبة عف المجتمع الجزائرم، ارتبط ظيكرىا باالنفتاح عمى ثقافات 

 ( .15أخرل) العكلمة الثقافية() جدكؿ
مقدرتيـ عمى ممارسة مبادئيـ األخبلقية سبب عدـ  (% 53.43ترجع  فئة مف المبحكثيف ) - 

إلى طبيعة المجتمع ، ما يؤكد التغيرات التي مست المجتمع مف نكاح عدة جعمتو يفرض مبادئ 
أخبلقية تتماشى مع تغيراتو كتتصارع مع القيـ األصيمة، ما يشير إلى أثر العكلمة االقتصادية 

 كالثقافية. 
المجتمع إال أف الطمبة الجامعييف يحثكف غيرىـ عمى  رغـ صعكبة ممارسة القيـ الدينية  في – 

 ، ما يؤكد إيمانيـ بيذه القيـ كترسخيا فييـ.( % 85.34االلتزاـ بيا )
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 % 59.04إف أىـ مؤسسات التنشئة المؤثرة في تكجيات أفراد العينة، ىي األسرة بنسية  - 
 .% 14.93ثـ المسجد بنسبة   % 23.97تمييا المدرسة بنسبة 

جع قيمة زيارة األقارب نتيجة لكسائؿ االتصاؿ الحديثة كالياتؼ المحمكؿ كاالنترنت التي ترا - 
سمحت لمستعممييا بالتكاصؿ عف بعد ، بالمقابؿ قضت عمى المقاءات الحميمية بيف األىؿ 

 .( 91 جدكؿكاألقارب )
ىك الذم  يصرحكف بأف الماؿ الذم يحممكنو( % 58.49كجدنا أف أكثرية مف أفراد العينة ) - 

يكجييـ أثناء التسكؽ دكف مراعاة لمقيـ ، كىذه النتائج تشير إلى النزعة المادية التي صارت 
 العبلقات المادية التي تمغي الكثير مف القيـ األخبلقية باسـ العقبلنية. متفشية في المجتمع ، ك

جامعييف بشعائر إف النتائج المتكصؿ إلييا تؤكد تمسؾ الطمبة الخالصة الفرضية األولى 8    
دينيـ ، كما تؤكد قدرة استيعاب القيـ الكافدة كدمجيا كتكييفيا بما يتماشى مع القيـ الدينية 
لممجتمع الجزائرم بمنظكر عصرم يتطكر باستمرار. مف ىنا  تنتفي الفرضية األكلى القائمة بأف 

 فدة " . " القيـ الدينية تتراجع في المجتمع الجزائرم أماـ القيـ العكلمية الكا
تضعؼ القيـ الكطنية في المجتمع الجزائرم "  الفرضية نص8  الثانية الفرضية اختبار -2     

  في ظؿ العكلمة ."
مف خبلؿ المؤشرات المتعمقة بالرمكز الكطنية ك المغة ك التاريخ ك االنتماء تكصمنا إلى    

 االستنتاجات التالية :
يتابعكف أخبار الكطف عبر كسائؿ اإلعبلـ ما يؤكد أف  % 63.15أكثرية أفراد العينة بنسبة  - 

 آماليـ مازالت متعمقة بكطنيـ.
ا بنسبة ػػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػػيتطمع أفراد عينة البحث إلى رؤية الجزائر حاضرة في المحافؿ الدكلي - 

. كىذا يبرز تعمقيـ  % 20.13كفي كؿ المياديف بنسبة  % 11.36ك ثقافيا بنسبة  % 37.12
 .بالكطف ، كأمميـ في بنائو كازدىاره

يعتزكف كيفتخركف بتاريخ ببلدىـ، رغـ أف الكثير منيـ  (% 96.71غالبية مجتمع البحث ) - 
 يعتقد أف ما كتب عف ىذا التاريخ مغمكط أك منقكص.

يرغبكف في البحث كمعرفة أعبلـ كرمكز الجزائر،  % 80.96غالبية مجتمع البحث بنسبة  - 
 عرفتيـ بيذه األعبلـ كالرمكز ناقصة أك تشكبيا شككؾ.ما يؤكد أف م
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كجدنا تقدير بنسبة عالية ليذه الرسالة مف  عمى حمؿ مشعؿ كرسالة الشيداءحكؿ المقدرة  - 
 ىذه حمؿ عمى الجزائرم الشباب قدرة ترل ال % 47.41 نسبة أف حيث ، مجتمع البحث

 . الرسالة
أف ما كتب عف تاريخ الجزائر صحيح ، بينما  ترل( % 12.33فئة قميمة مف المبحكثيف ) - 

ما يؤكد ضعؼ المككف التاريخي  (% 12.33أك مغمكط ) (% 67.12يرل البقية أنو منقكص)
 في ىكية مجتمع البحث.

ترل أف أبناء الجزائر غير متحابيف فيما بينيـ، ما  (% 32.88فئة معبرة مف أفراد العينة ) - 
 ة مجتمع البحث.يؤكد ضعؼ المحمة الكطنية في ىكي

أكبر مف تمسكيـ بالعيش في ( % 66.85تمسؾ غالبية أفراد العينة بالعيش في بمدىـ ) - 
، ما يؤكد البعد الكطني في ىكيتيـ ، مع كجكد فئة قميمة تشعر باالنتماء  (% 51.10مدينتيـ)

 أكثر مف شعكرىا باالنتماء إلى الكطف. (% 29.58إلى منطقتيا )
ة ػػػػـ بنسبػػػػػر بمدىػػػػر غيػػػد آخػػلدل أفراد مجتمع البحث في العيش في بمكجكد رغبة كبيرة  - 

 ، ما يؤكد رغبتيـ في فؾ كؿ ارتباطاتيـ التقميدية االجتماعية كالدينية كالجغرافية % 33.15

 كالقبكؿ بيكية عالمية تمنحيـ حرية كرفاه أكبر.
ػة ، الجزء األكبػػػػػر يشعػػػػػػػػػػػر بيكيػػػػة مركبػػػػػة تشتت في انتمػاءات أفراد العينػة بنسب متقاربػػػ - 
، يميو فئة تشعر باالنتماء إلى اليكية اإلسبلمية كأغمبيـ مف طمبة الشريعة  (% 43.97)
، ك بنسبة ( % 17.67، ثـ فئة تشعر باالنتماء أكثر إلى اليكية العربية ) (% 34.65)

 .(% 03.69ألمازيغية )ضعيفة فئة تشعر باالنتماء إلى اليكية ا
 االنجميزية المغة كباألخص % 69.32 بنسبة أخرل لغات تعمـ نحك التكجو إلى النتائج تشير - 

. كيعزز ىذا التكجو اعتقاد في عدـ قدرة المغة العربية عمى مسايرة تطكرات البحث مجتمع لدل
 ر.ػػػػػػػػػػػػػالعص

، مع % 76.30ريف بالمغة العربية بنسبة غالبية أفراد العينة يفضمكف التكاصؿ مع اآلخ - 
كأخرل أقؿ عددا تفضؿ التكاصؿ  (% 14.52بالمغة الفرنسية ) كجكد فئة  تفضؿ التكاصؿ

 ، ما قد يككف سببا في كجكد صراع بالمغة في مجتمع البحث. (  %09.17باألمازيغية )
لمف يمارس العمؿ عدـ الثقة المكجكدة بيف الحاكـ كالمحكـك ، ككذلؾ الصكرة السمبية  - 

السياسي لدل أفراد العينة ، حيث أف غالبية أفراد العينة يركف أف أخبلؽ ك تصرفات سياسيينا 
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( ، التي تعاظمت في ظؿ ما يشيده العالـ مف تغير % 84.79ال تعكس طمكحات المجتمع )
 كتطكر.

كفئة أقؿ ( ، % 62.47فئة كبيرة مف أفراد العينة يقضكف أكقات فراغيـ مع األسرة ) - 
( ما يبرز تأثير ىذه األخيرة في العبلقات % 23.84يقضكف أكقات فراغيـ مع االنترنت ) 

 االجتماعية كاألسرية.
مما يشير إلى  % 87.53غالبية أفراد العينة ال ينتمكف إلى أم نكع مف الجمعيات بنسبة  - 

 غياب الثقافة كالفكر الجمعي لدييـ.
النتائج المتكصؿ إلييا تؤكد ضعؼ القيـ الكطنية لدل الطمبة  إف خالصة الفرضية الثانية 8   

الجامعييف، عمى مستكل المككف التاريخي كالمغة ، كبدرجة أقؿ عمى مستكل االنتماء ، نتيجة 
التغيرات التي يشيدىا المجتمع كالتطكر الذم يعيشو العالـ ، ما جعؿ الطمبة يتفاعمكف مع ىذا 

ما يناقض ىذا التطكر، كيظير انشقاؽ فيما بينيـ ، كمف  التطكر، فمف جية يشكككف في كؿ
جية ثانية ينشدكف كسائؿ تجعميـ قادريف عمى مسايرة التغير، كالتكجو نحك تعمـ المغة 
االنجميزية أك اليجرة ، كبيذا تتأكد الفرضية الثانية القائمة بأف " القيـ الكطنية تتراجع في 

 الكافدة . "  المجتمع الجزائرم أماـ القيـ العكلمية
تتغير العادات كالتقاليد الجزائرية في ظؿ "  الفرضية نص8  الثالثة الفرضية اختبار - 3    

 " . القيـ العكلمية الكافدة
 :  استنتاجات عدة إلى تكصمنا.... الفمكمكر ، المأكؿ ، المباس ، المكضة مؤشرات خبلؿ مف   
المنطقة في الكقت الراىف كميا أك جزئيا، يؤكد عدـ الرغبة في االمتثاؿ لتقاليد كأعراؼ    - 

مف مجتمع البحث ال تجد  % 12.19مدل ىشاشة ىذا المككف لميكية الثقافية ، حيث أف نسبة 
ترل أنو يجب االمتثاؿ أحيانا  % 60.96أم داع لبلمتثاؿ لتقاليد كأعراؼ المنطقة ، كنسبة 

 لتقاليد كأعراؼ المنطقة.فقط 
، التي كانت  العائميةكتقميدية في المجتمع الجزائرم أال كىي السمطة تراجع قيمة عرفية  - 

( يركف كجكب االستقبلؿ %70.27) المبحكثيفتعرؼ بيا العائمة الجزائرية ، حيث أف غالبية 
 .في البيت الخاص ، ما يؤكد تجذر ىذه القيمة الكافدة عمى المجتمع

ختفاء الحميمية في العبلقات ، كتراجع مرتبط بقضايا مادية ، أدل إلى ا بركز نمط حياة - 
يتناكلكف  (%13.15بعض أدكار المرأة في األسرة التقميدية مف خبلؿ كجكد فئة مف المبحكثيف )
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كجباتيـ الغذائية مع األصدقاء خارج المنزؿ ، ك آخركف يتناكلكنيا أحيانا مع األسرة ، كأحياف 
يؤكد أف االنفتاح عمى نظاـ السكؽ  ، ما  %14.38أخرل خارج المنزؿ مع األصدقاء بنسبة 

 أخذ يغير الكثير مف العادات كيمغي العديد منيا . 
يحسكف بأف انتشار كسائؿ االعبلـ قد غير مف عاداتيـ  (% 80.68المبحكثيف )غالبية  - 

الشخصية كميا أك جزئيا، ما يؤكد أثر التكنكلكجيا ككسائؿ االعبلـ كاالتصاؿ الحديثة عمى ىكية 
 بحث. مجتمع ال

مف أنماط الحياة العصرية الكافدة الى مجتمعنا، الخركج مع العائمة الى المنتزىات  - 
يصرحكف أنيـ يمارسكف ىذا النمط  % 65.21كالمطاعـ، كحيث أف غالبية المبحكثيف بنسبة 

الجديد مف الحياة العصرية بصفة منتظمة أك أحيانا ، نؤكد  التغير الذم يعرفو المجتمع في 
اليب حياتو مف النمط المحككـ بالقيـ كالعادات إلى النمط المحكـك بمتطمبات الحياة طرؽ كأس

العصرية كما تسكؽ لو كسائؿ االعبلـ األجنبية بالخصكص. كالممفت لبلنتباه ىك أف مف 
 يسكنكف المدينة. يسكنكف الريؼ يمارسكف ىذا األسمكب الجديد في الحياة أكثر ممف

عة األفبلـ األجنبية ، حيث أنيا تكجو المستيمكيف، كتخمؽ لدييـ مؤشرات العكلمة متابمف  - 
حاجات كأذكاؽ جديدة مف خبلؿ تكجيييـ الى تبني رمكز كمعاني الثقافة األجنبية ، كفي حالة 

، باإلضافة إلى االفبلـ  % 29.86عينة البحث نجد أف الغالبية تتابع ىذه األفبلـ  بنسبة 
 ئة االناث خاصة.لدل ف % 23.28المدبمجة  بنسبة 

عزكؼ غالبية أفراد العينة عف متابعة البرامج المحمية ، يؤكد مدل عدـ قدرة ىذه األخيرة  - 
، حيث ال يتابعيا سكل  عمى مكاكبة متطمبات الشباب ، كرغباتو ، كميكلو النفسية كالثقافية

 مف مجمكع أفراد العينة . % 12.87
سريحة الشعر، الحظنا انقساما لدل مجتمع البحث فيما يخص مكاكبة المكضة في المباس كت - 

، ك بيف المحافظة كالتمسؾ  (% 40.60بيف االنفتاح عمى العصر كتقبؿ ثقافة اآلخر ) 
ما يدعك إلى القمؽ مف ىذه ( ، % 59.32بالمكركث الثقافي المحمي كرفض الثقافة الكافدة )

ا قد تككف مؤشرا لصراع  كشرخ الظاىرة ، كضركرة البحث عف أسبابيا كمعالجة الخمؿ ،ألني
 .كانقساـ ثقافي في المجتمع
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تراجع صفة إكراـ الضيؼ التي كانت إلى كقت ما مف شمات المجتمع الجزائرم ، حيث  - 
( ينزعجكف مف بقاء ضيكؼ مف أقاربيـ لعدة % 36.30مف عينة البحث )أف فئة  الحظنا 

 لمجتمع.أياـ، ما يؤكد أثر التغيرات االقتصادية عمى ثقافة ا
كجكد رغبة في التخمي عمى تقاليد المنطقة بشكؿ كمي أك جزئي عند نسبة معتبرة مف  - 

، أم أنيا بداية القطيعة مع التقاليد كالثقافة المحمية ، كاالنفتاح عمى ( % 59.86الشباب )
 الحداثة ، ما يؤكد كجكد مرجعية أخرل غير التقميدية ، تستمد منيا أنماط المعيشة.

إحساس باالغتراب كعقدة النقص تجاه الثقافة الكافدة التي تكتسح المجتمع ، كال يمكف  كجكد - 
بأف ما يطرح في الميداف  %75.34الصمكد أماميا ، حيث يشعر غالبية المبحكثيف بنسبة 

الثقافي الجزائرم ال يعبر عف ثقافتيـ ، كما تشير ىذه النتيجة إلى كجكد أزمة بسبب عدـ 
 د مف ثقافة ال تتكافؽ مع التنشئة االجتماعية التي نشأت عمييا ىذه الفئة.مطابقة ما ىك سائ

تفضؿ عمؿ المرأة لبلستقبلؿ بحياتيا مف بيف ( %19.59كجكد فئة معبرة مف أفراد العينة ) - 
 البدائؿ األخرل ، مؤشر عمى أثر الثقافات الكافدة عمى المجتمع الجزائرم. 

تقميدية لممرأة  كالمتمثمة في خدمة بيتيا لدل فئة معتبرة مف التكجو نحك التمسؾ باألدكار ال - 
( يكشؼ عف عدـ استعدادىا لمحظة الراىنة كما يجرم فييا مف تغير %39.86مجتمع البحث )

 في شتى المجاالت ، كعمى الخصكص ما يتعمؽ بتمؾ المرتبطة بالمبادئ كالقيـ.
قتصادية لممجتمع ، رغـ ككنيا كافدة تقبؿ لبعض العادات التي صارت تممييا التغيرات اال - 

بأف خركج المرأة  % 70.14عمى الثقافة المحمية ، كخركج المرأة لؤلسكاؽ، حيث ترل نسبة 
مف  % 16.71كترؾ األبناء في دكر الحضانة الذم تعبر عنو نسبة لؤلسكاؽ أمر عادم ، 

 .مجتمع البحث 
 % 52.05مية الذم تعبر عنو نسبة الحرص عمى تعميـ األبناء اآلداب كاألخبلؽ اإلسبل - 

، يؤكد التمسؾ باليكية الدينية ، كما أف االىتماـ بالعمـ كتعمـ المغات األجنبية مف أفراد العينة 
مف مجتمع البحث ، يشير إلى القبكؿ بالعكلمة ككاقع ،  % 20.54الذم تعبر عنو نسبة 

 يمة لبلستعداد لممستقبؿ.كاإلحساس بأىمية االنفتاح عمى العالـ كالتسمح بو كأفضؿ كس
اختبلؼ التكجيات كالرؤل في أساليب الحياة ، ككجكد طبقات مبنية عمى رؤل فنية كأخبلقية  - 

متضادة ، يؤكد كجكد ثقافات ليا مرجعيات مختمفة تصؿ إلى حد النفكر مف بعضيا البعض 
 ( . 52كالصداـ أحيانا) جدكؿ 
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 المتغير، العالـ إلى باالنتماء الفرد يشعر قد ، األكبلت استيبلؾ نمط في تغير كجكد - 
 (. 53) جدكؿ  المعاصرة العالمية الحضارة مف جزء أنو كيشعره

المبحكثيػػف فيمػػػػػا يخص المبلبػػس ، فالبعض يفضؿ التقميديػػػػػة الجزائريػػػػػػػة  تنػػػػػػػػكع في أذكاؽ  - 
( ، كفئة يصرحكف بأنيـ % 41.36) ( كآخركف يفضمكف المبلبس العصرية العربية% 36.16)

 .( %22.46) يفضمكف المبلبس األجنبية
إف النتائج المتكصؿ إلييا تؤكد ميؿ أفراد العينة إلى التخمي عف خالصة الفرضية الثالثة 8    

الكثير مف العادات كالتقاليد الجزائرية لصالح الثقافة الكافدة التي تحكلت إلى سمعة مربحة 
ذلؾ في نمط المباس كاألكؿ كتقبؿ نمط الحياة العصرية كما تسكؽ لو  ألصحابيا، كيتجمى

كسائؿ االعبلـ عبر برامجيا المختمفة. كليذا نؤكد  تحقؽ الفرضية الثالثة القائمة بأف " العادات 
 كالتقاليد تتغير في المجتمع الجزائرم في ظؿ القيـ العكلمية الكافدة " .
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 8  لمدراســـة ةالعام النتائج8  6-5
 النتائج مف مجمكعة إلى الكصكؿ مف الدراسة تمكنت ، عمييا كالتعميؽ البيانات تحميؿ بعد   

 . البحث بمكضكع المرتبطة العامة
مف خبلؿ تفحص أجكبة المبحكثيف كبياناتيـ الشخصية أمكننا مبلحظة أف طمبة المغات ك  - 

بأنيا تعيش اغترابا كأزمة  في اليكية ، رغـ أف العمـك االقتصادية يشكمكف فئة يمكف أف نصفيا 
ذلؾ لـ يكف في حسباف بحثنا ، كىذا ما جعمنا نسطر مبلحظة ميمة كىي أف التخصصات 
الجامعية كمف خبلؿ محيطيا كبرامجيا ، تمعب دكرا ميما في بمكرة شخصية الطمبة كتحديد 

 االنسانية العمكـحيف نجد طمبة  انتماءاتيـ كتكجياتيـ ، كنظرتيـ إلى أنفسيـ كمجتمعيـ ، ففي
متمسككف بتراثيـ كدينيـ كقيـ مجتمعيـ إلى حد ما، نجد طمبة  االسبلمية كالعمـك كاالجتماعية

المغات يعيشكف اغترابا كأزمة في اليكية جعمتيـ يتنكركف لمشخصية الكطنية كبنيتيا الدينية 
إذا كانت ىذه األزمة مرحمية ، أـ تستمر كالقيمية كالثقافية ، كعمى الدراسات المستقبمية أف تبيف 

 مع ىذه الفئات إلى ما بعد التخرج مف الجامعة ككلكج الحياة المينية كالحياة األسرية.
يمكف أف نسطر بركز بعض المؤشرات حكؿ الدكر الذم تمعبو كسائؿ اإلعبلـ األجنبية في  - 

ر كسائؿ إعبلمنا عمى مختمؼ خمؽ أنماط كأساليب حياة جديدة في كسط المجتمع في غياب تأثي
، كتمقى   كعدـ قدرتيا عمى مكاكبة متطمبات الشباب ، كرغباتو ، كميكلو النفسية كالثقافيةأنكاعيا 

البرامج األجنبية قبكال كاسعا عند البعض بينما ينكرىا البعض اآلخر نتيجة ثقافتيـ المحافظة ، 
تصؿ إلى حد النفكر مف بعضيا  قد مما أكجد طبقات مبنية عمى رؤل فنية كأخبلقية متضادة

 .البعض كالصداـ أحيانا
كالمبلحظة األخرل التي نكد اإلشارة إلييا ىي بركز ظاىرة يمكف أف نصفيا بقابمية الشباب  - 

الجامعي القادميف مف األرياؼ لمغزك الثقافي بالمقارنة مع نظرائيـ مف الكسط الحضرم الذيف 
ف ىذا المنطمؽ فإننا ندعك إلى ضركرة دراسة ىذه الظاىرة يبدكف مقاكمة أكثر ليذا الغزك، كم

 ككشؼ حقيقتيا.   
إف التخمي عف بعض التقاليد كالقيـ كاألفكار لصالح أخرل جديدة قد تككف كافدة أك مبتدعة  - 

   يحيمنا إلى التساؤؿ : ىؿ أننا نترؾ السيء كنستبدلو باألحسف أـ العكس؟
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  8 الخاتمـــــــــــة
 العكلمة ظؿ في الجزائرية اليكية بنية لمعرفة الدراسة ىذه في سعينا لميكية مفيكمنا خبلؿ مف   

 أف الفرضيات ىذه أكدت كقد ، الكطنية اليكية بنية منيا كؿ تمس فرضيات ثبلث إلى مستنديف
 الحالة إنيا ، الكافدة كالقيـ الجزائرية القيـ مف مزيج ىي العكلمة ظؿ يف  الجزائرية اليكية بنية
 بيئتنا مف نستمدىا التي االجتماعي عالمنا في كتصرفاتنا  تفكيرنا طريقة فييا تظير التي

 المركبة أك الكاقعية العالـ تقسيمات ضمف ذكاتنا فيو نضع الذم كالمكقع السيبرنيتية أك الكاقعية
 حيث ، محيطيا مع باستمرار تتفاعؿ زئبقية حالة اليكية بأف نقر أف يجب مؽالمنط ىذا كمف
 ما منيا المككنات ىذه أف كما ، الفرد يحياىا التي المكاقؼ بحسب أخرل كتتكارل مككنات تبرز
 تغيرت فإذا ، الفرد فييا يعيش التي  البيئة مع التفاعؿ نتيجة مكتسب ىك ما كمنيا كراثي، ىك

 كالجماعة كالكطف كالديف فالمغة ، حقيقتيا تتغير أف دكف المككنات ىذه عؿتفا تغير بيئتو
 كتأثيرىا حقيقتيا عمى محافظة ستبقى تغيرت ميما لكنيا الشكؿ حيث مف تتغير قد ، كالثقافة
                                                            .كالجماعة الفرد ىكية عمى
 حمكال تقدـ أك حقو كتسديو بجكانبو كاحدة دراسة تمـ  أف مف أكبر طنيةالك  اليكية مكضكع   

 كخطكات كاقعية أم مف تخمك أماني مجرد يبقى الحمكؿ ك االقتراحات ادعاء ك ، إلشكاالتو
 لـ ما أمنية تبقى كالتكنكلكجي العممي التفكؽ تحقيؽ لىإ فالدعكة ، عممية ككيفيات إجرائية
 ىك دراستنا خبلؿ مف نضيفو أف يمكف كما ، بتحقيقيا الكفيمة الميكانيزمات كتفعؿ تكضع
 جكانب أىـ سنكرد لذلؾ ، الحمكؿ ىذه لىإ الكصكؿ في المساعدة شأنيا مف التي السبؿ تسطير

 الدراسة ىذه خبلؿ مف استخمصناه لما استنادا  كالبحث النظر تستحؽ نراىا التي المكضكع
 . اأيدين بيف مرت التي السابقة كالدراسات

 اليكيات فقداف كىي أال جديدة ظاىرة نشيد صرنا العكلمة ظؿ في أنو المراقبيف بعض يشير - 
 تعقيدا أكثر تماىيات عمى تنطكم ، ىكيات لصالح ، كضيقة محددة أصبحت التي القديمة
 كتتغير. باستمرار كتنتقؿ تماىياتنا تتغير بحيث ، مختمفة اتجاىات في تسحبنا تنكعا، كأكثر
 تأخذ أف لىإ ندعك فإننا ىنا مف ، الدراسة ىذه في عايناه ما كىذا باليكية قتناعبل أسس

 . المكضكع مع التعامؿ في الجديد الطرح بيذا باليكية المتعمقة الدراسات
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 أف لمدكلة يمكف ال اآلخريف عمى انفتاحا العصر ىذا في المجتمعات كبقية مجتمعنا يشيد - 
 أف عمى الصاعدة كاألجياؿ مكاطنييا إعداد التحكؿ ىذا في ياألساس دكرىا كيبقى ، منو تحد

 كالتفكير االتصاؿ ميارات تنمية فرص مف بو تزكدىـ بما المرحمة ىذه في فاعميف يككنكا
 الذم الفضاء تجاه االيجابية الصكر دمج قصد الكطني الثقافي المكركث مف الجيد كاالنتقاء
 .إليو ينتمكف

 كاؼ غير المكضكع حكؿ كالدكلية الكطنية الممتقيات إقامة فأ نرل مبلحظتنا خبلؿ مف - 
 المكضكع جكانب برازإ في تساىـ أنيا رغـ الكطنية اليكية إلشكالية معالجة لىإ لمكصكؿ
 نممسيا إجرائية أىداؼ كتحقيؽ يجادإ عمى الممتقيات ىذه تعمؿ أف األجدل مف لذلؾ  ، المتعددة

 بإرادة الإ ىذا يتـ كلف ، المكتبات رفكؼ بو  نزيف كرؽ ىعم حبر تبقى كال ، المعاش الكاقع في
 .الكطف مستقبؿ صناعة ك تسطير في الرائدة تككف أف مف الجزائرية الجامعة تمكف  سياسية

 الذم كالمادم األخبلقي الحافز عمى يتكفر أف يجب االجتماعي الكاقع لتغيير جيد أم إف - 
 في البدء قبؿ بدقة الحافزيف ىذيف تحديد االختصاص أىؿ  كعمى ، فيو لممشاركة األفراد يدفع
 .تغيير عممية أية
 كجو عمى مجتمعنا كفي ، عمكما العربية المجتمعات في نشيده الذم المجتمعي التشظي إف - 

 العمؿ كجب لذلؾ ، لممجتمع مشركع عمى تكافؽ كجكد احتماؿ مف يصعب صار ، الخصكص
 كالثقافية الفكرية كالتيارات االتجاىات مختمؼ بيف خميدا حكار بإقامة االشكاؿ ىذا تجاكز عمى

 مشركعا يصكغ أف شأنو مف الذم الكطني الثقافي الفضاء كحدة بناء أجؿ مف ، كالسياسية
 التي كغاياتيا أىدافيا كتكجياتيا مشاربيا اختبلؼ عمى المجتمع طبقات كؿ فيو تجد لممجتمع
 . إلييا تصبك

 أف بدؿ قميمة أيدم في المكاطف مستقبؿ تمس التي قراراتال كصناعة السمطة تمركز إف - 
 قرارات عنيا سينتج ، مسمكعا صكتو يككف أف عمى كيعمؿ مكاطف كؿ ليا يتصدل ميمة تككف
 تجعؿ التي الطرؽ يجادإ لىإ السعي لزاما كاف ىنا مف ، بالمسؤكلية كالشعكر الشرعية لىإ تفتقد

 لميكية مجاؿ فبل ، كىكيتو كمستقبمو بحياتو لمتعمقةا القرارات لكؿ األساسي الفاعؿ المكاطف
 .كالتغيير كالتعدد التماىي مكاناتإ مف العكلمة تكفره ما ظؿ في القصرية
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 كعممية عممية جراءاتا  ك  شاممة نظرة مف منقكصة الكطنية اليكية إلشكاالت حمكؿ أم إف - 
 أف يجب لذلؾ معنى، أك جدكل أم ليا يككف لف تقصير أك إىماؿ دكف المياديف شتى في

 معتمديف إلييا نصبكا التي البشرية التنمية لىإ لمكصكؿ كالمياديف القطاعات كؿ جيكد تتظافر
 . الضيقة كالمصالح األيديكلكجية عمى ال العممية البحكث عمى

 خاصة دراسات مراكز كضع كجب االجتماعي التغير أسباب أىـ مف العكلمة كانت لما - 
 . بعد فيما فييا التحكـ قصد كااليجابية منيا السمبية نتائجو معرفةك  التغير ىذا لتتبع
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 المراجع العربيــة
 أوال 8 الكتـــب     

 .الدستكرم التعديؿ المتضمف 2118 نكفمبر 95 في المؤرخ 99 -18 رقـ قانكفال:  1
 ، الرابعة الطبعة ، لمكتاب العامة المصرية الييئة ، االجتماعي البناء ، زيد أبك أحمد:  2

 .9975 ، األكؿ الجزء

 ، يعكالتكز  كالنشر كالترجمة لمطباعة األمة دار شركة ، الثقافة ىي ىذي ، نعماف بف أحمد :  
  .     ، ط :الجزائر ، الكيفاف برج
 كالنشر كالترجمة لمطباعة األمة دار شركة ، الجزائري الشعب نفسية ، نعماف بف أحمد :  

  .9997 ، 2ط: الجزائر ، الكيفاف برج ، كالتكزيع
  ، كالتكزيع كالنشر لمطباعة قباء دار ، العولمة زمن في العربية الثقافة ، حجازم أحمد:  5

 ـ2119، مصر ، القاىرة
  ، الدكلية جمكعةالم مطابع شركة ، الجماعات بين العالقات سيكولوجية ، زايد أحمد:  6

 2116:  الككيت

 الندكة أعماؿ ، العولمة وتحديات المصرية األسرة ، حجازم مجدم كأحمد زايد أحمد:  7
 جامعة ، االجتماعية كالدراسات البحكث مركز مطبكعات ، االجتماع لقسـ التاسعة السنكية
 .2112:  القاىرة
 ونتائجيا، أسبابيا فيم ، العولمة اسقي ، مارتينز كبيـ غاستكف، كنكيؿ درييير، أكسيؿ:  8

 . 2118:  نيكيكرؾ ، لندف

 ، 9ط مصر، ، القاىرة الشركؽ، دار ،المعاصر العربي والفكر العولمة8  الجنحاني الحبيب:  9
2112. 
 ، القاىرة ، المعارؼ دار ،التنظيم ودراسة االجتماعية النظرية الحسيني، محمد السيد : 91

  .9977: الثانية الطبعة

 ،   ، ط  الخطة الشاممة لمثقافة العربيةالمنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ، :  77

  تكنس: إدارة الثقافة ، د . ت .
 : المكاطنة كالنكع االجتماعي، دراسة نظرية ، )سمسمة دراسات عف المرأة العربية في  12

 .2001التنمية( ، األمـ المتحدة نيكيكرؾ:

http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk1=1&chk3=1&s18=1145&Pub=دار%20قباء%20للطباعة%20والنشر%20والتوزيع
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، ترجمة آسيا دسكقي، الشبكة العولمة المفاىيم االساسية، بيتسي إيفانز، : أنابيؿ مكني   
 . 2009،  1العربية لؤلبحاث كالنشر، بيركت ، لبناف : ط 

 . 2119 ، 9ط: مصر ، القاىرة ، الشركؽ دار ، العولمة:  أميف جبلؿ :  94
 ، ركفكآخ الجكىرم محمد ، ترجمة ، االجتماع عمم موسوعة ، مارشاؿ جكردكف:  95

 األكؿ، المجمد ، الثانية الطبعة: مصر ، لمترجمة القكمي المشركع ، لمثقافة األعمى المجمس
2117 . 
 تجربتنا ، محمد الرحيـ عبد إيياب ترجمة ، والثقافة العولمة ، تكممينسكف جكف:  96

 .2118:  الككيت ، كالثقافة لمفنكف الكطني المجمس كالمكاف، الزماف عبر االجتماعية
 عبد حسنة ترجمة ، الثقافة إلى الطبيعة من االجتماعي الواقع بناء  ، سيريؿ. ر جكف:  97

 . 2192: مصر ، القاىرة ، لمكتاب العامة المصرية ،الييئة السميع
 مف المقداد، قاسـ ترجمة ، االجتماعـــية العمــوم فـي الثقافة مفيوم ككش، دكني:  98

 .2112: دمشؽ ، العرب الكتاب اتحاد منشكرات
 ، دار الفكر  الثقافة العربية اإلسالمية بين التأليف والتدريسرشدم أحمد طعيمة ،  :   

  .     العربي ، القاىرة : 
 دار ،مغيث أنكر ك طمبة منى ، كتقديـ ترجمة ، المستقبل نصنع كيف:  جاركدم ركجيو :  21

 .2112 ، 3ط: مصر ، القاىرة ، الشركؽ

 ، المؤتمر  التربية اإلسالمية وتحديات القرن الحادي والعشرين،  : سعيد إسماعيؿ عمي 29
 التربكم األكؿ لكمية التربية  كالعمـك اإلسبلمية  بجامعة السمطاف قابكس بعنكاف " اتجاىات 

 .7881ديسمبر  7 –1التربية كتحديات المستقبؿ" ، في الفترة 
 ، الحداثة بعد ما عصر في المثقف وسمطة اليوية ، اليوية سؤال ، يكنس شريؼ:  22

 . 9999 ، 9ط: مصر ، القاىرة ، كالمعمكمات لمنشر ميريت
 طمعت ترجمة ، العالمي النظام صنع إعادة ، الحضارات صدام ىنتنجتكف، صامكيؿ:  23

 .9999 ، الثانية الطبعة: مصر ، القاىرة ، الجديدة سطكر دار ، قنصكة صبلح كتقديـ الشايب
 .2002،  2، الجامعة االسبلمية ، قطاع غزة ، فمسطيف: ط عولمةالصالح الرقب ، :    
 كالنشر لمطباعة غريب دار ، االجتماعي البحث وأدوات أساليب ، لطفي إبراىيـ طمعت:  25

 .  9991 ، كالتكزيع
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 المجمس ، المعرفة عالـ ، االجتماع عمم في نظرية اتجاىات المعطي، عبد الباسط عبد:  26
 .9998:  الككيت ، كاآلداب الفنكفك  لمثقافة الكطني

 طبعة: الرياض ، كالتكزيع لمنشر طكيؽ دار ، واألمن العولمة الياسيف، أبكر الرحمف عبد:  27
 .2119 أكلى،
، دار التنكير لمطباعة كالنشر، المركز الثقافي  مفيوم اإليديولوجيا: عبد اهلل العركم،    

 .1984، العربي ، الدار البيضاء : الطبعة الثالثة 
 الراتب دار منشكرات ،اإلنترنت لشبكة اإلعالمية الوظيفة الدناني، ردماف الممؾ عبد :   

 .2119: بيركت،  الجامعية
 . ـ 2111 ، 9ط:  القاىرة ، مدبكلي مكتبة ، والجات العولمة ، العفكرم الكاحد عبد8    
 عصر في المركز وثقافة اليامش ثقافة بيـن ، اآلخر مع الحوار،  لعكايشي عزيز :   

 .     ديسمبر : المغكية ، قسنطينة الدارسات مختبر منشكرات  ، العولمة
 .     ،  طرقو اإلحصائية –أدواتو  –البحث العممي، مفاىيمو عطكم جكدت ، :   2
 حركة" الثالث الممؼ ، الثقافية لمتنمية األول العربي التقرير ، عثماف عقمة عمي :    

 .2117:لبناف ، بيركت العربي، الفكر مؤسسة ،" كالنشر التأليؼ
  ، البحوث إعداد وطرق العممي البحث مناىج ، ذنيبات كمحمد بكحكش عمار:  34

 . 9999:  الجزائر ، الجامعة المطبكعات ديػكاف
 .      ، الحديثة القاىرة مكتبة ،االشتراكي مجتمعنا في الثقافي التطور خميؿ، فارس:    
 جامعة منشكرات ، االجتماعية العموم في المنيجية أسس ، كآخركف دليك فضيؿ:    

 .999 ص ،9999:  الجزائر ، قسنطينة منتكرم،

  العامة االتفاقية إلى اإليككنكمست أبحاث كحدة دليؿ ، كالش كجيمز إيفانز فيميب:  37
 فكاز ك الخريؼ حمد  ترجمة ، العالمية التجارة منظمة  الجديدة( جات) ، كالتجارة لمتعريفات
 .ىػ9495 ، 9 ط: الرياض ، الدخيؿ

 تحميمية دراسة ،إنسانية وعولمة تعددية عالمية نحو والعولمة، العالمية ، حجاج قاسـ:  38
 . 2113 ، 9ط ، العربية المطبعة التراث، جمعية نشر لممفيكميف، مقارنة
 ، عبدالكىاب حسػف نانيس ترجمة ، وأدوار استراتيجيات ، وعولمة دول ، باريني لكرينا:  39
 .2117 ،9ط: مصر ، القاىرة ، لمترجمة القكمي المركز ، الحافظ عبد مجدم ، تقديـ

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-7335.htm#94
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: سكريا ، دمشؽ الفكر، دار شاىيف، عبدالصبكر ترجمة ، الثقافة مشكمة نبي، بف مالؾ:  41
 . 9984 ، 4ط
 الكثائؽ العربي، الكطف في كالمثقؼ الثقافة في ..ومستقبميا الثقافة واقع الرميحي، محمد:  49

 الكحدة دراسات مركز ، ـ9982تمكز 26 مكسيكك، ، الثقافة بشأف مكسيكك إلعبلف الرئيسية
 ـ9992 ، 9ط العربية،
 الحديث، الجامعي كتبالم ،الشخصية دراسة في الثقافي المدخل غامرم، حسف محمد:  42

 .9989:  اإلسكندرية الرمؿ، محطة
 ،2ط: المغرب ، البيضاء الدار ، تكبقاؿ دار ، الحداثة بعد وما الحداثة ، سبيبل محمد:  43

 . ـ2117
 . 2117 ، 9ط:  األردف ، كالطباعة لمنشر المسيرة دار ، العولمة مأزق ، طاقة محمد:   44
، مركز دراسات الكحدة العربية ،  ا في الفكر المعاصرقضايمحمد عابد الجابرم ، :  45

  .1998، 1بيركت : ط
سمسمة  " في التنكير اإلسبلمي"،  ،  مخاطر العولمة عمى اليوية الثقافيةمحمد عمارة ، :  86

 .    ،   2دار نيضة مصر، القاىرة : ع 
عكلمة كاليكية الثقافية"  ، مؤتمر" ال اليوية مفيوم في طور التشكيل: محمكد أميف العالـ ،  81

، المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة : الييئة العامة لشؤكف  1سمسمة أبحاث المؤتمرات رقـ 
 ـ .7889إبريؿ  76 –  7المطابع األميرية ، في الفترة 

  كالتكزيع،المنصكرة، لمنشر الكممة دار ، ىوية بال وعالم العولمة ،المنير سمير محمكد:    
 .ـ2111 - ىػ9429 األكلى، الطبعة: مصر

 كالزراعة األغذية منظمة ، المستيمؾ كحماية كالتغذية الحيكم كاألمف الزراعة : مصمحة 49
 .2005، أفريؿ  المتحدة لؤلمـ
 الجامعة درا ،واألبعاد والظاىرة يومالمف في دراسة العولمة منصكر، محمكد ممدكح:  50

 .2113:  اإلسكندريػة،  لمنشػر الجديدة
 العالم عمى السيطرة وسياسة المتحدة الواليات ، المســتبدة أمريكا، ميشيؿ بينيكف : 59
 . 2119: دمشؽ  ، العرب الكتاب اتحاد منشكرات مف ، فرزات حامد ترجمة ،« العولمة»

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-7335.htm#96
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-7335.htm#96
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 سيد عمي ترجمة ، نظرية الثقافةفيمدافسكي،  إليس، آركف تكمبسكف، ريتشار : ميكؿ 52
 .1997الصاكم، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ، الككيت : 

 كداللة المصطمح لسيرة دراسة ، المدنية ، الثقافة ، الحضارة ، عارؼ محمد نصر:  53
  .ـ9994-ىػ9494 ، 2ط: عماف ، اإلسبلمي لمفكر العالمي المعيد ، المفيـك
 كالتكزيع كالنشر لمطباعة كيكاف دار ، واليوية الثقافة سوسيولوجيا ، كىكلبكرف ىارلمبس:  54

 . 2191 ، 9ط:  سكرية ، دمشؽ ، الحمبكني

 .32سكرة الرـك  اآلية  -
 والموسوعـات  ثانيـــا 8 المعاجـم

سميـ حداد ، ديكاف  ،  ترجمة ، المعجم النقدي لعمم االجتماع: ر. بكدكف ، ؼ. بكريمك ،  1
 . 1986،   1المطبكعات الجامعية ، الجزائر : ط 

 . 2004، 4، مجمع المغة العربية ، مكتبة الشركؽ الدكلية، مصر: ط المعجم  الوسيط:   2
الجكاد ، المجمس  ، ترجمة مصطفى خمؼ عبد موسوعة النظرية االجتماعية: جكرج ريتزر،  3

 ، المجمد األكؿ .2006،  1ي لمترجمة ،  طاألعمى لمثقافة ، المشركع  القكم
، معجم مصطمحات الثقافة والمجتمع،  مفاتيح اصطالحية جديدة: طكني بينيت كآخركف،  4

 .2010،  1ترجمة سعيد الغانمي، مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت، لبناف: ط 

 ثالثـــا 8 البحوث والرسائل الجامعية واألطروحات

، ككالة األخبار  الدور الخفي لمجامعات األمريكية في العالم العربي ،: إبراىيـ شاىيف 1
 . 4/4/2007اإلسبلمية نبأ ، مصر: تاريخ النشر 

، دراسة  الشباب الجامعي  واليوية الثقافية في ظل العولمة الجديدة ، : أحمد عمي كنعاف 2
 .2005: ميدانية عمى طمبة جامعة دمشؽ ، كمية التربية ، جامعة دمشؽ، سكريا

 إدراك طالب الجامعة لمفيوم العولمة وعالقتو باليوية واالنتماء إسماعيؿ الفقي ، :  2
المؤتمر القكمي السنكم الحادم كالعشركف لمجمعية المصرية لممناىج ) دراسة امبريقية ( ، 

 .1999كطرؽ التدريس بعنكاف " العكلمة كمناىج التعميـ " ديسمبر 
ة ـــــــــــــــــــدراس –وسائل اإلعالم عمى القيم والسموكيات لدى الشباب  أثر: السعيد بكمعيزة ،  4

بلـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك اإلعػػػػػػػ، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في عم استطالعية بمنطقة البميدة
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عبلـ كاالتصاؿ، كاالتصاؿ، جامعة الجزائر، كمية العمـك السياسية كاإلعبلـ ، قسـ عمـك اإل
.347، ص  2006  

 عنابة ، ، جامعة والرىانات المعبة،  الجزائر في الديمقراطية التجربةعنصر،  : العياشي 5
 . 1996: الجزائر

الحكار المتمدف ، العدد: ،  العولمة وتطورات العالم المعاصرالمحكر، ،  أمؿ فؤاد عبيد:  6
1782 - 1/1/2007 .  

مقومات الشخصية وتشكل اليوية الوطنية الجزائرية من : بكدبزة ناصر، شكقي الشاذلي ،  7
، دراسة ميدانية عمى عينة مف تبلميذ كالية كرقمة ، مجمة العمـك ميذخالل مكتسبات التال

 .2011،  فيفرم  6اإلنسانية كاالجتماعية ، جامعة كرقمة ، عدد 
تعزيز اليوية الثقافية لدى الطالب الناشئيـــن في ضوء تداعيـــات : ثناء يكسؼ الضبع ،  8

ة ػػػػػػػػػػػات ، جامعػػػػػػكث كالدراسػػػػػػر العربي ، مركز البحػػػػػػػمؤسسة الفك،  "العولمـــة " دراسة تحميمية 
 .82010 حمكاف 

 النفسية المتغيرات ببعض وعالقتيا التعصبية االتجاىاتالطيراكم،  حسف : جميؿ 9
 التربية  في الفمسفة دكتكراه درجة عمى لمحصكؿ مقدمة (، رسالةالسالم عممية إطار )في
 . 2005، النفسية  الصحة التربية ، قسـ كمية : شمس عيف ة( جامع نفسية صحة تخصص )

التعميمية  لممنظكمة ميدانية ، دراسةبالمغة  االجتماعي الصراعالعزيز ،  عبد : جناكم 10
 .2003: )تيارت  -)الجزائر  الجامعة ك بالثانكية

، ويةعولمة المعمومات السياسية8 تأمين لمسالم وتيديد لمي: حسف عمي الساعكرم ،  11
  .  2010مؤسسة الفكر العربي. بيركت لبناف: 

،  636دد: ػػػػػػػػػػػػالحكار المتمدف ، الع، لعولمة وتطورات العالم المعاصرا  ، سعد ىجرس:  12
29  /10  /2003.  
رسالة مقدمة لنيؿ شيادة  ، اإلنفاق االستيالكي لألسر الجزائريةحمكدم عمي، :  13

تسيير، جامعة الجزائر : الماجستير في العمـك االقتصادية ، كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ ال
2005 .                   

،جامعة درنة،  آثار العولمة االقتصادية عمى اليوية الثقافية : فبلح خمؼ عمي الربيعي،  14
 . 2008ليبيا : 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C3%E3%E1+%DD%C4%C7%CF+%DA%C8%ED%CF
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=146
../../../../../Documents%20and%20Settings/pc/Bureau/الحوار%20المتمدن%20،%20العدد:%201782%20-%201/1/2007،
../../../../../Documents%20and%20Settings/pc/Bureau/الحوار%20المتمدن%20،%20العدد:%201782%20-%201/1/2007،
../../../../../Documents%20and%20Settings/pc/Bureau/الحوار%20المتمدن%20،%20العدد:%201782%20-%201/1/2007،
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D3%DA%CF+%E5%CC%D1%D3
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=146
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=146
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=11197
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=11197
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  -موقع الدول العربية من العولمة المالية،  غالـ عبد اهلل، محمد العربي ساكر:  15
قدمة في إطار الممتقى الدكلي حكؿ سياسات التمكيؿ ك أثرىا ، المإشارة خاصة لحالة الجزائر

جامعة محمد خيضر، ، دراسة حالة الجزائر ك الدكؿ النامية -عمى االقتصاديات ك المؤسسات
 .2006/ نكفمبر/ 22-21بسكرة ، الجزائر: 

، دراسة ميدانية بريؼ  تطور النسق الثقافي لسكان الريف الجزائري:  نبيمة خبرارة ،  16
باتنة ، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع الريفي،  -بمدية بكمقر –الشعرة 

جامعة الحاج لخضر ، كمية العمـك االجتماعية كالعمـك اإلسبلمية ، قسػـ عمـ االجتمػاع 
.2011كالديمكغرافيا ، باتنة ،   

 رابعــــا 8 مواقع االنترنيت

 ، 2010، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 2010 : تقرير التنمية البشرية 1
http://www.un.org/ar  20.15عمى الساعة  22/02/2012يـك. 

، مقاؿ نشر بالمكقع اإللكتركني  اليكيةك : عباس الطائي ،  آفات المغة  2
 www.ahwazstudies.org : 22.25عمى الساعة  13/03/2012، يـك. 
  ،المحكر، العكلمة كتطكرات العالـ المعاصر، : سمير محمكد ناصر  3

www.ahewar.org/deba ، 22.05عمى الساعة  01/05/2012 يـك. 
http://www.fao.org/ag/ar; : Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy;    

 .21.15عمى الساعة  15/06/2012يـك 
  http://al7ewar.net/forum : أحمد بخكش، مكسى معيرش، منتدل الحكار اإلسبلمي 5

 . 23.15عمى الساعة  03/07/2012يـك 
: حمؼ شماؿ األطمسي في عامو الستيف ، مف الحرب الباردة إلى العكلمة األمنية، تقرير  6

،  / http://studies.aljazeera.net.2009لمركز الجزيرة لمدراسات ، جكيمية  
http://www.arabthought.org  18.30عمى الساعة  12/07/2012يكـ. 

7 :"Thèmes, Le Mondialisation, Quoi?" in:  
http://www.geoscopie.com/thermes/t180 mon.html;  

.18.25عمى الساعة  10/08/2012يـك    

http://الهوية/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=62852
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=146
http://www.ahewar.org/deba
http://al7ewar.net/forum%20يوم%2003/07/2012
http://al7ewar.net/forum%20يوم%2003/07/2012
http://studies.aljazeera.net/
http://studies.aljazeera.net/
http://www.arabthought.org/
http://www.arabthought.org/
http://www.geoscopie.com/thermes/t180%20mon.html;
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 www.arabthought.org/node،المكقع االلكتركني : 2010: مؤسسة الفكر العربي ،  8
 .17.23 عمى الساعة 12/08/2012يـك 
 يـك www.difaf.net، حكؿ سكسيكلكجية المثقؼ الجزائرم ،   نكر الديف زماـ:  9

 .18.33عمى الساعة  15/08/2012

 خامســـا 8 المجـــالت والدوريــات 

العربي ، مجمة المستقبؿ  إعالم العولمة وتأثيره عمى المستيمك: أحمد مصطفى عمر،  1
 .2004، 2، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف: ط256العدد

 دور المجتمـع المدني في المحافظـة عمى اليويـة :  أسامة عزيز كعمر حمداكم ،  2
ميدانية ، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، جامعػة كرقمة،  ، دراسة الثقافية في ظل العولمة 

 .2011، فيفرم 6عدد
، عكلمة دراسات  االستشراق األمريكي من النيضة إلى السقوط: اصطيؼ عبد النبي،  3

 .1997، جكيمية233المنطقة ، المستقبؿ العربي، بيركت، لبناف: العدد 
   .1998، فيفرم  288مجمة المستقبؿ العربي، العدد  ،في مفيوم العولمة: السيد يسيف ،  4
، مجمة المستقبؿ  بة في الجزائر "النخبة اإلعالمية كمثالازدواجية النخ: أـ الخير تكمي ،  5

 .2009، أفريؿ  374العربي، العدد 
، دراسة التراث الثقافي الشاوي بين الثابت والمتغير: بخكش أحمد ،  بكيعمي كسيمة ،  6

 .  2011، فيفرم 6ميدانية مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، جامعة كرقمة ،عدد
 ، ، رأم ك فكر ، مجمة المستقبؿ المبنانية  األمن الوطني والعالمي والعولمةىيف، جيرـك شا : 7

 .2009تمكز 28، الثبلثاء3376العدد 
 دور التربية في مواجية تداعيات العولمة عمي  : حمدم حسف عبد الحميد المحركقي ، 8

 كير التعميـ ، مجمة دراسات في التعميـ الجامعي ، القاىرة : مركز تط اليوية الثقافية
 . 2004، أكتكبر  7الجامعي بجامعة عيف شمس، ع 

عداد، ترجمة،  كيف تتشكل ىوية الجماعات: دمكف مارؾ ليبيانسكس ،  9 ، شيرستاف مارم كا 
 .6 العدد ، 2005كانكف األكؿ )ديسمبر(  25األحد   الكتركنية، مجمة ، مجمة تحكالت

NET.TAHAWOLAT.WWW 

http://www.arabthought.org/node%20يوم%2012/08/2012
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 فيـرس جـداول الدراسـة الميدانيـة

رقم 
 الصفحة

 عنـوان ومحتـوى الجــدول
رقـم 
 الجدول 

 01  يكضح تكزيع عينة البحث حسب الجنس     

 02 يكضح عامؿ السف لدل أفراد  العينة    

 03 يكضح التخصص الجامعي لدل أفراد  العينة    

 04 يكضح لغة التكاصؿ لدل أفراد  العينة    

 05 يكضح مكاف إقامة أفراد  العينة    

 06 يكضح تأدية أفراد العينة لفريضة الصبلة    

في أكقاتيايكضح حرص أفراد العينة عمى أداء الصبلة       07 

 08 يكضح قراءة أفراد العينة لمقرآف الكريـ    
 09 يكضح حفظ أفراد العينة لمقرآف الكريـ    
 10 يبيف زيارة أفراد العينة لؤلقارب    
 11 يبيف مكافقة أفراد العينة الرتداء المرأة لمحجاب    
 12 يكضح ممارسة أفراد العينة لمقيـ الدينية في المجتمع    
 13 يكضح تفضيؿ أفراد العينة تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية كنظاـ حكـ    
 14 يكضح حث أفراد العينة الغير عمى االلتزاـ بالقيـ الدينية    
 15 يبيف األعياد التي يحتفؿ بيا أفراد العينة    
 16 يبيف شعكر أفراد العينة بممارسة مبادئيـ األخبلقية مع اآلخريف    
المبدأ الذم يكجو أفراد العينة أثناء التسكؽ يكضح      17 
 18 يبيف المؤسسات األكثر تأثيرا في تكجيات كاختيارات أفراد العينة    
 19 يبيف متابعة أفراد العينة ألخبار الكطف عبر كسائؿ اإلعبلـ    

    
 يبيف في أم مجاؿ تحب أفراد العينة أف ترل الجزائر حاضرة في 

يةالمحافؿ الدكل  
20 

 21 يبيف اعتزاز أفراد العينة بتاريخ ببلدىـ    
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رقـم 
 الصفحة

 عنـوان ومحتـوى الجــدول
رقـم 
 الجدول 

معرفة أعبلـ كرمكز الجزائررغبة أفراد العينة في يبيف       22 

    
يبيف قدرة الشباب الجزائرم عمى حمؿ مشعؿ كرسالة الشيداء، حسب 

 أفراد العينة
23 

الخطر الذم يحدؽ بالجزائر ، حسب أفراد العينة يبيف نكع      24 

 25 يبيف رأم أفراد العينة فيما كتب عف التاريخ الجزائرم    

 26 يبيف تحاب أبناء الجزائر فيما بينيـ، حسب أفراد العينة    

 27 يبيف قبكؿ أفراد العينة العيش في بمد آخر ، بجنسية أخرل    

نة العيش في مدينة أخرل ، غير مدينتيـيبيف تفضيؿ أفراد العي      28 

 29 يبيف اليكية التي يشعر أفراد العينة باالنتماء إلييا    
 30 يبيف شعكر االنتماء األقكل لدل أفراد العينة    

    
، يبيف مكاكبة المغة العربية لتطكرات العصر، حسب أفراد العينة  

 كالمغة الكاجب تعمميا
31 

لتي يفضؿ أفراد العينة التكاصؿ بيايكضح المغة ا      32 

    
 يكضح رأم أفراد العينة في عكس أخبلؽ كتصرفات سياسيينا

 لطمكحات المجتمع
33 

 34 يكضح أيف يفضؿ أفراد العينة  قضاء أكقات فراغيـ    
 35 يكضح نكع الجمعية التي ينتمي إلييا أفراد العينة     
أفراد العينة ريقة تفكيرنكع الجمعية عمى طتأثير يكضح         5 

    
يكضح كجكب االمتثاؿ ألعراؼ كتقاليد المنطقة في الكقت الراىف 

 حسب أفراد العينة              
36 

 37 يكضح ماذا يفضؿ أفراد العينة مف حيث السكف ؟                   
 38             يبيف مع مف يتناكؿ أفراد العينة كجباتيـ الغذائية ؟    
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رقـم 
 الصفحة

 عنـوان ومحتـوى الجــدول
رقـم 
 الجدول 

    
أف انتشار كسائؿ اإلعبلـ قد غير مف بعض عادات أفراد ىؿ يبيف :   

 العينة  الشخصية كمجالسة األصدقاء
39 

أسرتيـ يبيف خركج أفراد العينة إلى المنتزىػات كالمطاعـ رفقة أفراد      40 

بلـ كالمسمسبلت التي يفضؿ أفراد العينة مشاىدتيػايبيف األف      41 

 42 يبيف مكاكبة أفراد العينة لممكضة في المباس كتسريحة الشعر    

 43 يبيف نػػكع القنػػكات التػي يتابعيا أفراد العينة    

 44 يبيف انزعاج أفراد العينة مف بقاء ضيكؼ مف أقاربيـ لعدة أياـ    

    
فاظ عمى تقاليد المنطقة في الكقت الراىف حسب أفراد يبيف كجكب الح

 العينة
45 

 46 يبيف اعتقاد أفراد العينة حكؿ تقاليد المنطقة    

    
 يبيف : ىؿ أف ما يطرح في الميداف الثقافي الجزائرم يعبر عف ثقافة

 أفراد العينة
47 

 48         يبيف : عمى ماذا يقتصر دكر المرأة حسب أفراد العينة ؟    
 49 يبيف نظرة أفراد العينة  لخركج المرأة لؤلسكاؽ    
 50 يبيف : أيف يجب أف تترؾ المرأة العاممة أطفاليا حسب أفراد العينة ؟    
 51 يبيف المعمكمات التي يحرص أفراد العينة عمى تعميميا ألبنائيـ    
مكنيايبيف أسمكب إحياء أفراد العينة لمحفبلت التي يقي      52 
 53 يبيف األكبلت التي يفضميا أفراد العينة    

    
 يبيف المبلبس التي يفضؿ أفراد العينة ارتداءىا عند حضكر حفؿ أك 

 عرس
54 

 55 يبيف الصفات التي يحبيا أفراد العينة في الجزائرييف    
 56 يبيف الصفات التي يكرىيا أفراد العينة في الجزائرييف    



 

 

 
 

 المالحـــــــــــــــــــــــق

 
 



 

 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

  بسكرة * خيضر محمد جامعة

  االجتماعية والعلوم اإلنسانية العلوم كلية

  االجتماعية علومال:  قسم

 : ........ االستمارة رقم                                        االجتماع علم:  شعبة

 

 العولمة ظل فً الجزائرٌة الهوٌة بنٌة

 باتنة بجامعة الجامعيين الطلبة من عينة على دراسة

 االجتماع علم في العلوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة

  الثقافي االجتماع علم خصصت

 

 : ـرافإشـــــــ                                                     

 سالطنية بلقاسم:  الدكتور اذاألستـ                                   :    إعـــــداد

 ـيفياللــ سليمة

 

 

 علميةال لألغراض إال تستخدم وال سرية المعلومات هذه

 2712/2713:  الجامعٌة السنة



 

 

 عامـــــة بٌانـات:  أوال

 الجنس :  ذكر                            أنثى -6

 العمر  : ................... سنة -2

 التخصص الجامعً : ...................................................... -3

 لغة التواصل : عربٌة                           فرنسٌة                                  معـــا  -4
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 : القٌـــم الدٌنٌــــــة المحور األول

 هل تؤدي فرٌضة الصالة ؟          نعم                           ال                        أحٌانا -   

 ً أوقاتهــــــا ؟هل تحــــرص علــــى أداء الصـــــالة فــــ -   

 ال                             نعم       

 نعم                  ال                    أحٌانا       هل تقرأ القرآن الكرٌم ؟          -   

 مــــــاذا تحفــــــــظ من القــــــــرآن؟ -   

 بعض األحزاب                             بعض السور     

 ال                           نعم      هل تزور أقاربك كما  ٌفعل والداك ؟ -    

 ............................................................................................ فً حالة االجابة بـ : ال لماذا ؟

............................................................................................................................... 

 هل توافق على ارتداء المرأة للحجاب ؟    نعم                             ال - 6  

 فً حالة االجابة بـ : ال لماذا ؟ ............................................................................................  

................................................................................................................................ 

 ؟ المجتمـــــع فــً الدٌنٌــــــة قٌمـــــك تمـــــارس هل -    

 ما نوعا                                ال                          نعم      

 كنظـــام حكــم ؟ هل تفضل تطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة -    

 ال                            معن           

 هل تحــــث غٌـــــرك علـــــى االلتـــــــزام بالقٌـــــــم الدٌنٌــــــــة ؟ -    

 ال                              معن         

 . لمـــاذا ؟ ..................................................................................................................

 ما هـــً االعٌــــاد التـــً تحتفــــــل بهــــــا ؟  -    

 ـــاد دٌنٌــــــــة                                 أعٌــ  

 أعٌاد رأس السنة المٌالدٌة                             

 عٌـــــــد الحــــــب  



 

 

 أحٌانا                        هل تشعر أنك تمارس مبادئك االخالقٌة مع االخرٌن ؟   دائما  -    

 إذا كان الجواب الثانً ، فما الذي ٌمنعـــــــــك ؟ 

 ضعف االٌمان بهذه المبادئ   

 طبٌعـــــــــة المجتمــــــــــع  

 : أن تجـــــــــد هـــــل تتســـــــــوق وأنـــــت -    

 ؟ توجهك التً القٌــــــم  

 تحملــه؟ الذي المال أم  

 ماهــــً المؤسسات االكثــر تأثٌـــرا فً توجهاتــــك واختٌاراتـــــك ؟  -    

 المسجــــــــد                             األســـرة                           المدرســة   

 أخرى تذكر : ........................................................................................

 : القٌــــم الوطنٌـــــة المحور الثانً

 ــــن عبــــــر وسائــــــل اإلعـــــــــالم ؟هل تتابـــــــع أخبـــــــار الوطـــ -  69  

 ال                                  نعم       

 فً حالة االجابة بـ : ال لماذا ؟ ...........................................................................................  

  .............................................................................................................................. 

 ؟ الدولٌــــــــة المحافــــل فً حاضـــرة الجزائــــر تـــــرى أن تحب مجـــــال أي فً  -    

 سٌاسٌـــــــــا  

 رٌاضٌـــــــــا  

 ثقافٌــــــــــــا  

 علمٌــــــــــــا  

 : ..................................................................... أخــــــــــــرى  

 ؟  بــــــــــــــالدك بتارٌخ وتفتخـــــر تعتــــز هــــــل  -    

 ال                                      نعم      

 الجزائـــــــر؟ ورمـــوز أعـــالم ومعرفـــة البحــث فً الرغبــــة لدٌــك هل  -    

 ال                                      نعم      

 ؟ الشهــــــداء ورسالـــة مشعــل حمــل علــى قــادر الجزائــري الشبــاب أن تعتقـد هل-    

 ال                                     نعم     

 .................................................................................................................. ؟ لمــــــاذا  

 

 

 



 

 

 :  بالجزائــــر ٌحــــدق الـــذي الخطــــر  أن تعتقد هل  -    

 اقتصـــــــادي خطر  

 أمنــــــــــــً خطر  

 ثقـــــــــــافً خطر  

 : .............................................................................................................. تذكـــر آخر  

 ؟ الجزائــــــري التارٌــــخ عــن كتــــب فٌمــا رأٌــك مـا -    

 مغلــــــــــــــــوط  

 صحٌـــــــــــــــح  

  منقـــــــــــــوص  

 ؟ بٌنهــــم فٌمــا متحابٌــــن الجزائــــر أبنــاء أن تـــرى هل-    

 ال                                    نعم     

 ى ؟هل تقبـــــــل العٌـــــــش فً بلـــــد آخـــر ، بجنسٌــــــة أخـــــر -    

 ال                                    نعم     

 ....................................................................................................................لماذا ؟ .  

  .............................................................................................................................. 

 هل تفضــــــــل العٌــــــــش فً مدٌنـــــــة أخــرى غٌر مدٌنتــــك ؟ - 28   

 ال                              نعم  

 .لماذا ؟ .....................................................................................................................  

   ............................................................................................................................. 

  ؟ إلٌهــــا باالنتمـــاء تشعــر التـــً الهوٌـــة هــً مـا -    

 اإلسالمٌـــــــــــــة  

 العربٌــــــــــــــــة  

 األمازٌغٌـــــــــــة  

 ـلالكـــــــــــــــــــ  

 ؟ لدٌــــــك األقــــــوى االنتمــــــاء شعــــور هــو مــا -    

  الجزائــــــــر إلى  

 منطقتــــــــك إلى  

 : ..................................................................................................................... أخرى  

 العصــــــر؟ تطورات لمواكبـــة كافٌـــــة لوحدها العربٌـــــة اللغــــة أن تجـــد هل -    

 ال                              نعم   

 



 

 

 ؟ تعلمهــــا ٌجب التً اللغــــــة هً ،فما ال بـ الجواب كان إذا  -

   الفرنسٌــــــــــة  

 االنجلٌزٌــــــــة  

 معــــــــــــــــــا  

 ــة ؟هل تفضـــــل التواصل مــع اآلخرٌـــن باللغـــــــ  -    

 العربٌـــــــــــــة  

 األمازٌغٌة) الشاوٌة(  

 الفرنسٌــــــــــة  

 ؟ المجتمع طموحات تعكس سٌاسٌٌنا تصرفات و أخالق أن تجد هل - 33   

 ال                                   نعم    

 ؟ فراغـــــــك أوقــــــات تقضـــــً  أن تفضل أٌـــــــن -    

 األســـــــــــــــــرة مع  

 االنتــــــــــــــرنت مع  

 :..................................................................................................... تذكــر أخـرى أمـاكن

 ............................................................................ ؟ إلٌها تنتمً التً الجمعٌة نوع ما  -    

 ال                              نعم    ؟ تفكٌرك طرٌقة على تأثٌر هال هل  

 : العــادات والتقالٌـــد المحور الثالث

 هل ٌجـــــب االمتثـــــال ألعــــــراف وتقالٌــــــد المنطقـــــة فـــــً الوقـــــت الراهـــــــــن ؟ -    

 أحٌانا                               ال                               نعم       

 هــــــــل تفضـــــــــــــــــــــــــــــل ؟  -    

 االستقالل بأسرتك فً بٌتـــــك الخـــــــاص   

 فً بٌـــت الوالدٌـــنالعٌش وأسرتك   

 ذا ؟ ...................................................................................................................لمــــا  

 هـــــــل تتنــــــــاول وجباتـــــــــــــك ؟  -    

 مـــــــــع األســـــــــــــرة  

 المنزل مع االصدقاء خارج   

 هل تجد أن انتشار وسائل اإلعالم غٌر من بعض عاداتك الشخصٌة كمجالسة األصدقاء ؟ -    

 ما نوعا                          ال                               نعم    

 م مـــــع أفـــــــراد أسرتـــــــك ؟هل تخـــــرج إلى المنتزهـــــات والمطاعـــــ -    

 أحٌـــانا                          ال                               نعم    

 



 

 

  ؟ مشاهدتهـــــــــا تفضــــــل التً والمسلســــــالت االفــــالم هــــً ما  -    

  جزائرٌة وأفالم مسلسالت  

 مدبلجة وأفالم مسلسالت  

 دٌنٌـــــة وأفالم مسلسالت  

  أجنبٌـــة وأفالم مسلسالت  

  ؟ الشــــــعر وتسرٌحــــــة اللبــــــاس فً الموضــــــة مواكبــــــة مــــع أنت هل  -    

 ال                                  نعم   

 ................................................................................................................... ؟ لمـــاذا  

 ؟ تتابعهـــــا التــــً القنــــوات نــــوع ما  -    

 المحلٌــــــــــــــــة  

 العربٌـــة األجنبٌة  

 الغربٌـــة األجنبٌة  

 الكــــــــــــــــــــــل  

 هل ٌزعجك بقــــاء ضٌــوف مــن أقاربــك لعـــدة أٌـــــام ؟ -    

 ال                          نعم   

 ؟ الراهن الوقت فً المنطقة تقالٌد على الحفاظ ٌجب أنه ترى هل -    

 ما نوعا                              ال                                 نعم   

 تقالٌــــــــد المنطقـــــــــــة ؟ هـــل تعتقـــــــد أن -    

 زالــــــــــــــــــــــــــت  

 زال بعضهــــــــــــــــا  

 الزالــــــت قائمــــــــة  

 ؟ ثقافتك عن ٌعبر الجزائري الثقافً المٌدان فً ٌطرح ما أن تجد هل -    

 ال                                    نعم     

 هل ترى أن دور المــــرأة ٌقتصــــــر علـــــى :  -    

 خدمـــــــة بٌتهــــــــــــا   

 علٌها الخروج للعمل ومساعدة الزوج  

 العمل لتستقل بحٌاتهـــــــا  

 وج المــــرأة لألســــواق ٌبـــــدو لـــــك ؟هـــل خــــر -    

 أمــــــــرا عادٌـــــــــــــــــا  

 عادة غرٌبة عن المجتمع  

 

 



 

 

 أٌـــن ٌجـــب أن تتـــــرك المــــــرأة العاملـــــة أطفالهــــا ؟ -    

 عنــــــــد األهل  

 دور الحضانـة  

 عند الجٌـــران  

 تستأجر مربٌة فً بٌتها  

 ؟ ألبنائــــك تعلٌمهـــا علـــى تحــــرص التـــً المعلومــــات هـــً ما -    

1- .......................................................................... 

2- .......................................................................... 

3- .......................................................................... 

 إذا أقمــت حفـــال فهـــل تفضــــل إحٌــــاءه بــــــ : -    

 ًفلكلـــــــور محلــــــــ  

 فرقــــــــة شبابٌـــــــة   

 فنــان من المشاهٌــــر  

  ؟ تفضلهــــا التـــــً األكـــــالت ماهــً  -    

  شعبٌـــة أكــــالت   

  عربٌـــة أكــــالت   

  أجنبٌـــة أكــــالت   

  ؟ ترتدي أن تفضل المالبس من نوع أي ، عرس أو حفل حضورك ندع  -    

  جزائرٌة تقلٌدٌة مالبس  

  عربٌة عصرٌة مالبس  

  أجنبٌــــــــة مالبـــــس  

 : ولوٌةاأل حسب ، الجزائرٌٌـــــــــن فً تحبهـــــــا صفــــــات ثــــــالث اذكـــــر -    

1- ..................................................................... 

2- ..................................................................... 

3- ..................................................................... 

 : األولوٌة حسب ،الجزائرٌٌــــــــن فً تكرههـــــا ـــــــاتصف ثــــــالث اذكــــر -    

1- ..................................................................... 

2- ..................................................................... 

3- ..................................................................... 

 

  تعاونكــــــــم على شكـــــــرا                                                                                             



 

 

 

EFFECTIF DES ETUDIANTS AU 30 OCTOBRE 2012 

 

Total Master 2 Master 1 Licence 3 
Licence 
(L1+L2) 

Classique Faculté 

3317 418 443 598 9895 926 Technologie 

4268 344 424 952 2548 1 
Sciences éco-

nomique 

8166 484 637 9935 4817 313 Sciences 

3744 1 1 1 1 3144 Médecine 

5855 248 234 9432 2295 9646 
Lettres et 
langues 

2639 922 998 717 9131 662 
Droits et sc. 
Politiques 

8358 497 596 9862 3754 9729 
Sc. Humaines 

et soc. et islam.  

3231 86 992 376 9655 9112 Institut H&S 

3732 942 998 539 9449 784 
Institut Hy-
drauliques 

1892 996 919 293 1 9454 
Institut Agro-

vétérinaire 

837 66 64 452 255 1 STAPS (Sports) 

44632 2513 2775 8986 19678 17757 TOTAL 

 

  



 

 

 
 
 
 

 ةــــات الدراســـــــــممخص
  



 

 

 8  ـــصممخــ
إف قضية اليكية الكطنية مف القضايا التي تجندت ليا الكثير مف أقبلـ المفكريف كالباحثيف    

لما ليا مف دكر أساسي كفعاؿ في المسار التاريخي كالحضارم لمشعكب ، ذلؾ أف مقكماتيا ىي 
لكؿ عممية تنمكية في أم مجاؿ مف مجاالت الحياة ، ككنيا المرجع الذم يعتمد  المحرؾ األكؿ

عميو في بناء المنيج التنمكم كتسطير أىدافو، كالكاقع أف  تجميات اليكية ىي التي تحدث ىذا 
الخمط في تكصيفيا ، فمف اليكية الشخصية إلى اليكية الجمعية كاليكية الكطنية كالقكمية 

مية كالثقافية ، اليكية الجمعية ليست بالظاىرة الثابتة ، بؿ ىي محصمة كالعربية كاالسبل
االنتماءات المشتركة بيف أفراد المجتمع ، كما أنيا تبنى مف ظكاىر متماسكة تكلد مف داخميا 
مككنات جديدة تحمؿ صفاتيا كتطكر صفات أخرل جديدة ، كقد يزكؿ أحد مككناتيا ليحؿ محمو 

، كليس خفي أف الثقافة التي ىي مككف أساسي لكؿ ىكية تتأثر مككف جديد لو نفس الدكر
بعممية المثاقفة ، حيث أنو ال تكجد الثقافة بمعزؿ عف الثقافات األخرل، بؿ ىي تأخذ كتمد 

 .غيرىا مما يؤدم إلى تغيرات في األنماط الثقافية األكلية لمجماعة 
بط مكضكع اليكية الكطنية بمكضكع ارتقد إف األمر المتفؽ عميو ىك أف اليكية متغيرة ،ك    

العكلمة ، فازداد األمر تعقيدا ، حيث تباينت آراء المفكريف كالباحثيف في تحديد مفيـك مكحد ليا 
كألىدافيا كتاريخيا ، لكف آراءىـ حكؿ تأثيراتيا البلمتناىية عمى شعكب العالـ في شتى 

 المجاالت تنحصر في اتجاىيف:
صة نحك التقدـ االقتصادم كالعممي ، ككسيمة لنشر القيـ اتجاه يرل في العكلمة فر  -1

 اإلنسانية كالفكر التقدمي كبناء الحضارة اإلنسانية عمى أسس تقكدىا لمتكامؿ كالتجدد كالتحسف.
اتجاه ال يرل فييا إال كؿ سكء كينسب إلييا كؿ مظاىر الخراب التي طفت إلى  -2

 ار العالـ ، ككصكال ال انتياء إلى ظاىرة اإلرىاب.الكجكد بدءا بالظكاىر المناخية الميددة ألقط
كالباحث في مكضكع العكلمة يمكنو استنتاج أنيا عند بعض المفكريف عممية مقصكدة ترمي    

إلى تحقيؽ أىداؼ محددة ، كعند البعض اآلخر نظاـ عالمي جديد يفرضو الغرب بقيادة 
مف الباحثيف ترل أف العكلمة حتمية  الكاليات المتحدة األمريكية ، في حيف نجد كككبة أخرل

 .ناتجة عف التطكر العممي كاالقتصادم الجارم في المعمكرة 
 



 

 

كلخطكرة ظاىرة  العكلمة عمى جميع المستكيات ، االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ،    
رىا في عتبر الكثير منيـ أف  تأثياكالثقافية ، حاكؿ الكثير مف المفكريف كالمثقفيف دراستيا ، ك 

كىذه  ، بنية اليكية كالثقافة مف أىـ كأخطر التحديات التي تكاجييا الشعكب في الكقت الراىف
نما اقتصادية كسياسية ، كىذاف العنصراف يدعماف الثقافة  العكلمة شاممة كليست ثقافية فقط ، كا 

 .  بشكؿ كبير
يارات أخرل لتفاعؿ شكالية دراسة اليكية في ظؿ العكلمة التي تتيح خإكمف ىنا برزت    

، كالفسحة التي مككناتيا ، فالعالـ يعرؼ  تغيرا  جذريا يستمـز تغيرا في أساليب ككيفية دراستو 
يمكف مف خبلليا الكقكؼ عمى كنو اليكية ، ىي دراسة بنيتيا أك باألحرل مككناتيا األساسية ، 

كاستمرار كؿ  ما ىك  كمعرفة مدل صبلبتيا أك ىشاشتيا في ظؿ العكلمة ، حيث يتصؿ كبكثافة
محمي بما ىك عالمي ، كألف البنية غير ثابتة كفي حالة تغير دائـ حيث أنيا في حالة تكليد 

، تطرح الدراسة االشكالية التالية " كيؼ تنبني اليكية الجزائرية لبنى اجتماعية جديدة مف داخميا 
 في ظؿ العكلمة ؟ "

ككف : تركيبة بنية اليكية الجزائرية مزيج مف  كتدكر فكرة الفرضية المركزية لمدراسة عمى   
 .القيـ الجزائرية كالقيـ الكافدة 

 كتتمحكر الفرضيات الفرعية عمى التالي :
 تتراجع القيـ الدينية في المجتمع الجزائرم أماـ القيـ العكلمية الكافدة . -1

 القيـ الدينية . -كتتمثؿ مؤشرات الفرضية األكلى في : الشعائر الدينية 
 تضعؼ القيـ الكطنية في المجتمع الجزائرم في ظؿ العكلمة . -2

 االنتماء. –التاريخ  –المغة  –كتتمثؿ مؤشرات الفرضية الثانية في : الرمكز الكطنية 
 تتغير العادات كالتقاليد الجزائرية في ظؿ القيـ العكلمية الكافدة . -3

 الفمكمكر... –المأكؿ  –س المبا –كتتمثؿ مؤشرات الفرضية الثالثة في : المكضة 
، كمف  LMDأجريت الدراسة الميدانية عمى طمبة جامعة باتنة ، كبالتحديد طمبة الميسانس    

( مكزعيف عمى أربع كميات جامعية  كىي : كمية العمـك 301كاإلناث 025كبل الجنسيف )الذككر
كمية العمـك اإلنسانية  - كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية -كمية اآلداب كالمغات -االقتصادية 

طالبا كطالبة  ، ك المنيج  512كاالجتماعية كالعمـك اإلسبلمية، ككاف مجمكع أفراد العينة 



 

 

المعتمد في الدراسة ىك المنيج الكصفي باعتباره يتماشى كطبيعة البحث كالدراسة الكصفية لبنية 
 اليكية الجزائرية في ظؿ العكلمة .

 تائج التالية : كقد تكصمت الدراسة إلى الن   
تمسؾ الطمبة الجامعييف بشعائر دينيـ ، مع قدرة استيعاب القيـ الكافدة كدمجيا  -1

 كتكييفيا بما يتماشى مع القيـ الدينية لممجتمع الجزائرم بمنظكر عصرم يتطكر باستمرار.
ضعؼ القيـ الكطنية لدل الطمبة الجامعييف، عمى مستكل المككف التاريخي كالمغة ،  -2

رجة أقؿ عمى مستكل االنتماء ، نتيجة التغيرات التي يشيدىا المجتمع كالتطكر الذم يعيشو كبد
العالـ ، ما جعؿ الطمبة يتفاعمكف مع ىذا التطكر، فمف جية يشكككف في كؿ ما يناقض ىذا 
التطكر، كيظير انشقاؽ فيما بينيـ ، كمف جية ثانية ينشدكف كسائؿ تجعميـ قادريف عمى مسايرة 

 .، كالتكجو نحك تعمـ المغة االنجميزية أك اليجرة التغير
ميؿ أفراد العينة إلى التخمي عف الكثير مف العادات كالتقاليد الجزائرية لصالح الثقافة  -3

الكافدة التي تحكلت إلى سمعة مربحة ألصحابيا، كيتجمى ذلؾ في نمط المباس كاألكؿ كتقبؿ 
 عبلـ عبر برامجيا المختمفة. نمط الحياة العصرية كما تسكؽ لو كسائؿ اال

 
 

  



 

 

Résumé : 
   La question d'identité national a requis l'attention de beaucoup de penseurs et 
de chercheurs en raison de son  rôle essentiel et efficace dans le parcours  his-
toriques et civilisationel culturel des peuples , car ses composant sont le premier 
moteur pour chaque processus de développement  dans  tous les domaines de la 
vie et la référence sur laquelle s'appuie l'élaboration du développement et qui 
souligne ses objectifs, et en fait les manifestations de l'identité produisent cette 
confusion dans sa description on parle d'identité personnelle,collective, nationale , 
culturelle ,arabe, islamique . 
   En effet L'identité collectiven'est pas un phénomène figé, mais est le résultat d' 
affiliations partagées entre les membres de la société , elle est également con-
struite à partir de phénomènes cohérents qui engendrent de nouveaux compo-
sants porteurs de ses caractéristiques et développant de nouvelles caracté-
ristiques , lorsque l'un de ses composants est éliminé un autre nouveau va le 
remplacer et qui a le même rôle , il n'est pas un secret que la culture qui est un 
élément essentiel pour chaque identité influencée par le processus d'acculturation 
 ،où il n'y a pas de culture dans l'isolement d'autres cultures , mais dans un 
échange avec d'autres conduisant à des changements de modèles culturels ini-
tiaux du groupe. 
   Il est convenu que l'identité est variable, son thème est associée au thème de 
la mondialisation ; ce qui a compliqué la question ; d' où des opinions divergentes 
de penseurs et chercheurs dans la définition d'un concept unique de l'identité et  
de ses objectifs et de son histoire, mais leurs points de vue sur les effets infinis 
sur les peuples du monde dans divers domaines sont confinés dans deux direc-
tions : 

1- Ceux qui voient la tendance à la mondialisation une chance pour le 
progrès économique et scientifique, et comme un moyen de diffuser les valeurs 
humaines et la pensée progressive et de bâtir la civilisation humaines sur des 
fondements à même de la conduire vers la complémentarité , le renouveau , l'a-
mélioration. 

2- Tendance  qui considère seulement tous les maux et attribue à tous les 
aspects de la dévastation qui a vu le jour à partir de phénomènes climatiques qui 
menacent les pays du monde, et non la fin de l'accès au phénomène du terror-
isme. 



 

 

   Le chercheur sur le thème de la mondialisation peut déduire que certains 
penseurs  la considèrent comme Processus délibéré visant à atteindre des objec-
tifs spécifiques , et chez d'autres un nouvel ordre mondial imposé par l'Occident , 
mené par les Etats-Unis , alors que nous constatons une constellation d'autres 
chercheurs qui voient que la mondialisation est une conséquence inévitable du 
développement scientifique et économique en cours dans le monde  .  
   La gravité du phénomène de la mondialisation à tous les niveaux , social, 
économique , politique, culturel , pousse  beaucoup d'intellectuels a l'étudiés, un 
grand nombre d'entre eux considèrent que son  influence sur la structure de l' 
identité et de la culture est un des plus importants et plus graves défis auxquels 
sont confrontées les peuples  pour le moment ; cette mondialisation inclusive et 
non culturelle seulement , mais économique, politique, et ces deux éléments ren-
forcent la culture de façon spectaculaire. 
   De là le problème de l' étude de l'identité dans un monde globalisé qui permet 
d'autres options par l'interaction de ses composants , car le monde connaît un 
changement radical qui exige un changement dans les méthodes et la façon de 
l'étudier. L'unique moyen pour parvenir à  connaître la vérité sur l'identité, est 
l'étude de sa structure ou plus précisément  de ses composants essentiels , et de 
voir la dureté ou la fragilité Dans le cadre de la mondialisation, où se connectent 
de manier accrue et permanente ce qui est local de tout ce qui est universel , 
Parce que la structure est fixée dans un état permanent de flux comme dans le 
cas de la génération de nouvelles structures sociales de l'intérieur , l'étude 
soulève la problématique suivante " Comment se fonde l'identité algérienne dans 
un monde globalisé  " ؟  
   L'idée de la prémisse centrale de l'étude et tourner sur le fait que : La compo-
sition de la structure de l'identité algérienne est une combinaison des valeurs al-
gériennes et de valeurs Importées. 
   Les sous-hypothèses  sont centrées sur les points suivants  :  

1-Déclin des valeurs religieuses dans la société algérienne en face de val-
eurs mondialisées entrantes. 
Les premiers indicateurs d'hypothèse : les pratiques  religieuses - les valeurs 
religieuses. 

2- Les valeurs nationales de la société algérienne s'affaiblissent à l'ère de la 
mondialisation. 



 

 

Les indicateurs d'hypothèse : les symboles nationaux - Langue - Histoire - ap-
partenance. 

3- Les coutumes et les traditions algériennes changent Au vu des valeurs 
globales expatriées. 
Les indicateurs d'hypothèse : Mode - Robe - types de nourriture - Folklore  ...  
   L' étude de terrain a été menée sur les étudiants de l' Université de Batna , à 
savoir les étudiants Licence LMD, et les deux sexes ( hommes     et femelle 
   ) , répartis en quatre facultés universitaires: faculté des Sciences Econo-
miques - Faculté des arts et des Langues - Faculté de droit et de science poli-
tique - Faculté des sciences humaines et sociales et les sciences islamiques, le 
total des membres ciblés est de     étudiants, et l'approche adoptée dans cette 
étude est une approche descriptive conforme à la nature de la recherche et de 
l'étude descriptive de la structure de l'identité algérienne à la lumière de la mon-
dialisation. 
   L'étude a révélé les résultats suivants :  

1- L'adhésion des étudiants aux rituels de leurs religion,et une capacité 
d'absorber les valeurs étrangères et les  intégrées et les adaptées en conformité 
avec les valeurs religieuses de la société algérienne en constante évolution per-
spective moderne. 

2- Affaiblissement des valeurs nationales des étudiants universitaires, au 
niveau du composant historique et la langue , et dans une moindre mesure, du 
niveau d'affiliation, en raison des changements intervenus dans la société et 
l'évolution subie par le monde , ce qui Amène les élèves d'interagir avec ce dé-
veloppement, d'une part sceptique sur tout ce qui est contraire à ce développe-
ment , Et affiche une scission entre eux, d'autre part , ils Chercher des moyens 
qui les rendent capables de faire face aux changements Tel que la tendance à 
apprendre l'anglais ou de l'immigration  .  

 - 3 La tendance des répondants à renoncer à beaucoup de coutumes et 
traditions algériennes en faveur de la culture expatrié qui s'est transformée en 
une marchandise rentable pour les propriétaires, et cela se reflète dans le style 
de vêtements, de nourriture  et d'accepter le mode de vie véhiculé par les médias 
à travers leurs différents programmes. 

 
 



 

 

Abstract : 
   The question of national identity has required the attention of many scholars 
and researchers because of its vital and effective role in the cultural and historical 
civilizational journey of people  because its components are the prime mover for 
each process of development in all areas of life and the reference which supports 
the elaboration of development and highlights its goals , and in fact the manifes-
tations of identity produce this confusion in his description we talk about personal 
identity, collective , national , cultural , Arabic, Islamic . Indeed Collective identity 
is not a static phenomenon but is the result of shared among members of society 
affiliations , it is also constructed from coherent phenomena that generate new 
holders of its components and characteristics of developing new features, when 
one of its components is eliminated another new will replace it and has the same 
role. It is not a secret that culture is an essential element for each identity influ-
enced by the process of acculturation where there is no culture in isolation from 
other cultures, but in an exchange with other leading to changes in the original 
cultural patterns group. 
   It is agreed that the identity is variable, its theme is linked to the theme of 
globalization , which has complicated the question of where differing views of 
thinkers and researchers in the definition of a unique concept of identity and its 
objectives and its history , but their views on the infinite effects on people around 
the world in various fields are confined in two directions : 

-1 Those who see the trend towards globalization an opportunity for eco-
nomic and scientific progress, and as a means of disseminating human values 
and progressive thinking and build the foundations of human civilization able to 
drive to the complementarity renewal, improvement. 

-2 Trend which considers only the evils and grants all aspects of the devas-
tation that  has emerged from weather events that threaten the world , not the 
end of the access to terrorism  .  
   The researcher on the subject of globalization can be inferred that some think-
ers consider it as a deliberate process to achieve specific goals , and in others a 
new world order imposed by the West , led by the United States , while we find a 
constellation of other researchers who see globalization as an inevitable conse-
quence of scientific and economic development taking place in the world. 



 

 

   The severity of the phenomenon of globalization at all levels , social, economic, 
political , cultural, pushes many intellectuals to study them; a large number of 
them believe that its influence on the structure of the identity and culture is one of 
the largest and most serious challenges faced by the people for the moment, this 
inclusive globalization , not only cultural , but economic, political, and these two 
elements reinforce culture dramatically. 
   Hence the problem of the study of identity in a globalized world that allows for 
other options by the interaction of its components , as the world is experiencing a 
radical change requires a change in the methods and how to study it . The only 
way to get to know the truth about the identity , is the study of its structure or 
more precisely its essential components, and see the hardness and brittleness in 
the context of globalization , which connect to handle increased and sustained 
what is local to all that is universal, because the structure is fixed in a permanent 
state of flux as in the case of the generation of new social structures within the 
study raises the issue next " How is founded Algerian identity in a globalized 
world  " ؟  
   The idea of the central premise of the study and turn on the fact that : The 
composition of the structure of Algerian identity is a combination of values and 
Algerian Imported values 
   The sub-hypotheses are centered on the following points : 

-1 Decline of religious values in Algerian society in the face of incoming 
globalized values. 
Early indicators of hypothesis : religious practices - religious values. 

-2 National values of Algerian society weaken in the era of globalization. 
Hypothesis indicators: national symbols - Language - History - belonging. 

-3 The Algerian customs and traditions change regarding the global values 
expatriate.  
Indicators hypothesis : Fashion - Dress - types of food - Folklore  ...  
   The field study was conducted on students from the University of Batna , 
namely students LMD License , and both sexes (male     and female     ) , 
divided into four academic faculties : Faculty of Economics - Faculty of arts and 
Languages- Faculty of Law and Political Science - Faculty of Humanities and 
Social Sciences and Islamic sciences, the total targeted members is     



 

 

 students, and the approach taken in this study is a descriptive approach accord-
ing to the nature research and descriptive study of the structure of Algerian iden-
tity in the light of globalization. 
   The study revealed the following results: 

-1 The student membership to the rituals of their religion, and the ability to 
absorb foreign values and integrated and adapted in accordance with the reli-
gious values of Algerian society constantly changing modern perspective. 

-2 Weakening of national values of university students in the historical com-
ponent and language , and to a lesser extent , the affiliate level , due to changes 
in society and the evolution undergone by the world, which encourages students 
to interact with the development of a skeptical hand on everything that is contrary 
to this development , and shows a split between them , on the other hand, they 
investigate ways that enable them to cope with changes as the trend to learn 
English or immigration  .  

 - 3 The tendency of respondents to give up many Algerian customs and 
traditions in favor of expatriate culture that has turned into a profitable commodity 
for the owners, and this is reflected in the style of clothing, food and accept life-
style by the media through their various programs  .  

 
 


