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ك
 مةلخصكللدرلس :

لكل رلتمع من اجملتمعات ىويتو الثقافية اخلاصة بو، واليت تشكلت عرب تارؼلو وإرثو            
االجتماعي، وتلعب الثقافة دورىا الفعاؿ يف حياة اجملتمع فهي احملرؾ وادلوجو لو ضلو التقدـ، 

مات ، فالثقافة تفتح آفاؽ اإلنساف وتكسبو معلو دـ أي رلتمع دبستوى ثقافة أفرادهويقاس تق
  جديدة وواسعة ، فهي ادلوجو لئلنساف يف سلتلف مناحي احلياة، وىي أساس تصرفاتو وتطلعاتو

كإىل عدة أىداؼ من اعلها :ك(.وقد ىدفت الدراسة907، 9999أضبد الطيب، )
 التعرؼ على اذباىات لشباب ضلو التمسك باذلوية الثقافية ودورىا يف االندماج العادلي. -
الشباب ضلو أفكار العودلة اليت تسعى إىل تعميمها وىي أفكار تنتج من  لتعرؼ على اذباىات -

 ىوية وثقافة اجملتمعات الغربية.
 وتوصلت لعدة نتائج من أعلها:

 أف ثقافة العودلة ربمل يف جوانبها السلبية سلاطر على الثقافة واذلوية. -
إغلاد أسلوب أو منهج بشكل من الصعوبة دبكاف الوقوؼ أماـ انتشار العودلة ، بل غلب علينا  -

 يستطيع التعامل مع ظاىرة العودلة بأبعادىا ادلختلفة ، دبا ال يؤثر على اذلوية الثقافية.
كشفت الدراسة عن رؤية الشباب ادلستقبلية حيث كانت آرائهم سلتلفة بُت ادلتشائم وادلتفائل   -

 رأيو يف كيفية االنفتاح . مع رفض غالبيتهم لفكرة انغبلؽ اذلوية على نفسها ولكن لكل منهم
Study Summary: 

           Each society has its own cultural identity, which has been formed 

through its history and social heritage. Culture plays an active role in the 

life of society. It is the engine and guide for progress. The progress of any 

society is measured by its individual culture. Culture opens the horizons 
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of man and gains new and broad information. In various walks of life, the 

basis of his actions and aspirations (Ahmed Tayeb, 1999, 107) 

The study aimed at several objectives, the most important of which are: 

- To identify trends for young people to adhere to cultural identity and its 

role in global integration. 

- To learn about the attitudes of young people towards the ideas of 

globalization that seek to disseminate them, ideas that are produced by the 

identity and culture of Western societies. 

And reached several results, the most important of which: 

- The culture of globalization carries in its negative aspects risks to culture 

and identity. 

- It is difficult to stand up to the spread of globalization, but we must find 

a method or approach in a manner that can deal with the phenomenon of 

globalization in different dimensions, so as not to affect the cultural 

identity. 

- The study revealed the vision of young future, where their views were 

different between the pessimist and optimistic with the rejection of the 

majority of the idea of the closure of the identity itself, but each of them 

his opinion on how to open. 

 
 موضوعكللدرلس :

ه من يعد مفهـو اذلوية من أكثر مفاىيم العلـو االجتماعية أعلية وتعقيدًا بالنظر دلا يثَت 
أعلية تتعلق بكل رلتمع من حيث أهنا زبصو وسبيزه عن أي رلتمع آخر، وقد جاءت العديد من 
التساؤالت حوؿ اذلوية ومعناىا وكيف تتكوف وىل ىي معرضة الخًتاؽ اآلخر؟ وىو ادلختلف 
 عنها يف كل شيء يف اللغة والعرؼ وادلوطن والقيم ويف حالة أهنا معرضة كيف غلب علينا احملافظة
عليها وكيف غلب أف يكوف ؟ كل ىذه التساؤالت يثَتىا موضوع اذلوية، ادلوضوع الذي يهتم بو  

 كل رلتمع ، ألنو يعرب عن ذاتو وخصوصيتو يف كثَت من األحياف إىل الصياغ .
تعيش البشرية ىذه األياـ، حقبًة يتحدد فيها اشطر األعظم من حياة اجملتمعات بفعل 

رباوؿ إذابة الثقافات القومية واالقتصادية واحلدود  –دلنظمات الدوليةتساندىا ا–صَتورات كونية 
الوطنية اليت رسختها معطيات ربرير التجارة وتأسيس منظمة اجلات، مع تشظي خطاب العودلة 
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بداية التسعينيات بدأ "روبرتسوف" ؼلوض كتاباتو إىل افًتاض التعايش احمللي والكوين مركزًا مع 
 ( . 8، 9998اف فيها لبلقتصاد إال ىامشياً وضيقاً )رونالد روبرتسوف، الثقايف كمدخل ال مك

إف حاجتنا إىل ذبديد ثقافتنا، والدفاع عن خصوصيتنا، ال تقل عن حاجتنا إىل 
اكتساب األسس واألدوات، اليت ال بد منها للتوجو ضلو التجديد، ودخوؿ عصر العلم والثقافة، 

علم والثقافة، كفاعلُت مساعلُت واحلفاظ على اذلوية والدفاع إننا حباجٍة إىل االطلراط يف عصر ال
عن اخلصوصية، وىذا مرتبٌط دبدى عمق عملية التحديث اجلارية، أي عملية االطلراط الواعي 
وادلتحذر، يف عصر العلم والثقافة، كما أنو ال غٌت للفرد واجملتمع عن عملية االتصاؿ، فقدرتو 

اتو ومشاعره تعتمد على صلاحو يف عملية التواصل مع اآلخرين، على نقل حضارتو وتارؼلو ومعتقد
حيث ؽلارس اإلنساف االتصاؿ مع اآلخرين ومنها عن طريق التنشئة االجتماعية ، وانتقاؿ 
ادلعلومات وادلعارؼ بُت اجملتمعات واتصاؿ الثقافات بعضها ببعض فيتوقف إىل حد بعيد على 

 صاؿ.ارتقاء ما ؽللك اجملتمع من وسائل االت
ويتأثر الشباب بثقافة اجملتمع وما فيو من أنظمة اجتماعية وسياسية واقتصادية دبا يف 
ذلك وسائل االتصاؿ واإلعبلـ حيث أف اتصاؿ األفراد عرب وسائل االتصاؿ ادلختلفة لو دور 

 مهم يف تكوين ثقافتهم.
ثقافية من خبلؿ وضلاوؿ يف ىذه الدراسة ربديد مبلمح العودلة وانعكاساهتا على اذلوية ال

اتباع ربليل سوسيولوجي يعاجل ىذه اجلوانب بطريقة مشولية ويتكوف معاجلتنا ذلذا ادلوضوع من 
 خبلؿ عرض أىم اجلوانب وفق اخلطوات التالية:

 أواًل: مشكلة الدراسة وأىدافها.
 ثانياً: أىم مفاىيم الدراسة.

 ثالثا: البحوث والدراسات السابقة.
 ة للدراسة.رابعاً: الرؤية النظري

 خامساً: اذلوية الثقافية والعودلة )ربليل سوسيولوجي(.
 سادساً: اإلجراءات ادلنهجية للدراسة ادليدانية.



كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك لجتاهاتكللشبا كلجلامعيكحنوكلذلوي كللثقافة كيفكظلكللعودل كككككعشركككلحلاايك للعدا-رلةل كلةلة ككلدآال 
___________________________________________________________ 

741 

 

 سابعاً: اخلاسبة ، النتائج والتوصيات.
 :أواًل:كمشكةل كللدرلس كوأهدلفها

ال شك أف العامل يعيش مرحلًة جديدًة مل يعرفها من قبل، كالتطور يف تقنيات 
ويف توحيد األسواؽ، ويف عبلقات الدوؿ السياسية واالقتصادية بعضها مع بعض، وال  االتصاؿ،

شك أف الواليات ادلتحدة بعد التحوالت العادلية ادلعروفة، ىي اليـو القوة الرئيسية ادلهيمنة على 
دياً ىذه ادلرحلة، وعلى العودلة أيضاً، وبالرغم من ذلك فإف موجة العودلة، وحركة دمج العامل اقتصا

وثقافية وردبا سياسياً، أخذت تزحف بقوٍة إىل كل اجملتمعات، وتربط كل زاويٍة من زوايا العامل 
القريبة والبعيدة، وتتغلغل يف كافة االقتصاديات والثقافات، وتسعى ثقافة السوؽ احلر يف ظل 

العقائدية،  العودلة إىل ربويل االستهبلؾ إىل ديانٍة عادلية، من حيث إحداث تغيَت يف اجلوانب
والتارؼلية، والثقافية واالجتماعية للشعوب، وذلك دبا يتناسب مع حاجة االقتصاد الرأمسايل، 
والتكيف مع آليات العودلة، وربويل العبلقة بُت الثقافات من عبلقٍة تبادلية، إىل عبلقات سيطرة 

ات، ومن مث تفريغها من واعتماد بنيوي يف إنتاج القيم وادلعاين، واألفكار اليت ربتاجها اجملتمع
 مضموهنا الذي ػلدد خصوصيتها وىويتها القومية، وعجزىا عن حل ومواجهة مشاكلها.

واجملتمع اللييب ليس دبنأى عن ىذه التحوالت، وما ترتب عليها من انفتاٍح على العامل 
واالنفتاح على اخلارجي، حيث مسحت ذلا ظروؼ السفر والتجارة، والتنمية ومتطلباهتا، االتصاؿ 

اجملتمعات األخرى، وقد شكل كلُّ ذلك متغَتًا رئيسًا يف عمليات االمتزاج واالتصاؿ الثقايف، 
حيث تأثرت الثقافة احمللية بالثقافات األخرى ، نتيجة لبلرتباط بالعامل اخلارجي وعودلة العامل، 

سلبيٍة ، ال سيما  وقد شكلت ربديًا على مستوى التغَت الثقايف، وما يصاحبو من انعكاساتٍ 
 على الشخصية الشابة.

رغم ىذا التحوؿ، فإف البعد الثقايف ألي رلتمٍع يتميز باخلصوصية، وىذه اخلصوصية  
كما يرى البعض، تتعارض مع العودلة باعتبارىا توسعًا استعماريًا جديداً، ويربز ذلك بوضوٍح يف 

 باعتبارىا نتاجاً حتمياً للرأمسالية.اجملتمعات العربية واإلسبلمية، اليت تنظر إىل العودلة 
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إف اذلوية اليت تشكل إحساسًا عاما بأعلية الشخصية اجملتمعية لؤلمة، اليت ىي يف 
مواجهة عدـ التمسك هبا، حيث أف العودلة تسعى أف تقـو أو تؤسس القرية العادلية الصغَتة، 

العودلة أو االنكماش والتقوقع، أو  اليت زبلو من كل العوائق ادلفرقة بُت سكاف العامل، وبالتايل يف
 زلاولة التجديد والتطوير، من خبلؿ إعادة البناء الثقايف لؤلمة من الداخل.

إف ما غلري اليـو باسم العودلة اليت تتزعمها الواليات ادلتحدة األمريكية جعل شعوب 
ماعي وىويتها األمة بُت مفًتؽ طرؽ، وىي تبحث عن اإلجابة اليت ربافظ هبا على كياهنا االجت

 ذات اخلصوصية الدينية والثقافية.
إننا يف حاجة إىل أف نعرؼ شلكن اإلشكالية حىت ال نقف يف صفوؼ ال نعرؼ 
اذباىاهتا فقد وقف ادلؤيدوف وادلعارضوف أماـ ما غلري باسم العودلة وإذا كانت العودلة ليست 

كن اجلميع من التعرؼ على موضوع موافقة أو اعًتاض فإف ذلك يتطلب البحث العلمي الذي ؽل
وعي حىت ال تتعرض اذلوية لئلزاحة بُت ميادين التنظيم االجتماعي، الذي جعل لؤلمة العربية 
تارؼليًا ثقافيًا وحضاريًا شليزاً، إف التعارض بُت الثقافة ادلرجعية، والثقافة العودلية، قد يؤدي إىل 

ُت ادلتطلعُت للجديد، وتعددت أساليب صراع أجياؿ األمة، ادلتمسكُت بالثقافة ادلرجعية، وب
العمل معها، ومواجهة ربدياهتا، وال سيما على اذلوية الوطنية، وذلك أليديولوجيا ادلفكرين 
وتوجهاهتم ، وكانت دبنزلة أطروحاٍت توفيقية، بُت الرفض والقبوؿ، والتحجر واالنسياؽ ، وشلا ال 

وية الثقافية، مع اختبلؼ الباحثُت يف تقدير ىذا شك فيو أف للعودلة أثرًا كبَتًا وواضحاً، يف اذل
 األثر وخطورتو ، شلا أبرز مواقف متعددة ومتباينة من العودلة.

فالبعض يرى أف ترسيخ مبدأ التنوع، وإنعاش فكرة احلوار بُت الثقافات، والتأكيد على 
آلثار السلبية للعودلة، ضرورة تفعيل التعاوف الدويل الثقايف، يف إطاره الشامل، كفيٌل بأف ػلّد من ا

يف شكلها ادلتهّجم، ال يقيم اعتبارًا للهويات الثقافية واحلضارية، لشعوب العامل، فالعودلة زلكوـٌ 
عليها أف تتعايش مع اذلوية، يف إطار التنوع الثقايف، من أجل االزدىار اإلنساين والسبلـ العادلي، 

ًة، ويرى البعض اآلخر أف التعامل وبذلك تصبح العودلة ذات جانب إغلايب، وليست ىيمن
الناجح مع العودلة، ال يتم من خبلؿ بعض احملاوالت للسيطرة الثقافية العادلية ادلعاكسة، بل 
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يكوف ىدفها ىو اخلروج من اذلامشية ضلو ادلشاركة اجملتمعية، مع بقية الثقافات اإلنسانية، وتعزيز 
التعاوف الثري، إف ىناؾ عددًا من الظروؼ التعددية الثقافية الكونية، يف إطار االحًتاـ و 

وادلسببات، اليت تؤثر وبشكٍل كبٍَت يف اذلوية الثقافية للمجتمع، وخصوصًا فئة الشباب، حيث 
تعد العودلة أشد ىذه التأثَتات ، فالعودلة يف مضموهنا الثقايف اخًتقت األسوار، ونزعت 

خاصًة، مدرٌؾ ذلذه ادلعطيات، ومنها ثقافة اخلصوصية الثقافية ، ولعل الشباب اللييب، واجلامعي 
االستهبلؾ اضلدار اجتماعي قيمية معنوي، ومع ذلك فإف ىذا القوؿ ال ينفي حقيقة االعتقاد أف 
ظاىرة العودلة، قد خلقت حالًة ثقافيًة جديدًة، وأف تكوف زلدودة ادلدى، وحاضرة يف كثَت من 

 ب ضلو اذلوية الثقافية يف ظل العودلة؟احلاالت، والسؤاؿ ادلطروح ما ىي اذباىات الشبا
إف اجملتمع اللييب لو ىويتو الثقافية اخلاصة، اليت سبيزه عن غَته من اجملمعات، ويف الوقت 
نفسو ينضوي ربت ىوية الثقافة العربية، وقد سبيز اجملتمع اللييب كغَته من اجملتمعات العربية 

حيث تتعرض ىذه اخلصوصية الثقافية خبصوصيتو الثقافية، اليت تشكلت على مر العصور، 
للمؤثرات الوافدة يف عصر العودلة، لذلك مت اختيار موضوع اذباىات الشباب اجلامعي ضلو اذلوية 

 الثقافية يف ظل العودلة.
وتكمن أعلية ىذا البحث، يف أنو يطرح قضايا العودلة واذلوية الثقافية، وموقف الشباب 

يف ظل التغَتات العادلية اجلديدة، وثورة ادلعلومات والتكنولوجيا  منها، ورؤيتهم ادلستقبلية، وخاصةً 
 ادلعرفية، وانتشار االتصاالت اإللكًتونية واالنًتنت .

وترجع أعلية البحث إىل احلاجة ادلاسة يف عصر العودلة، إىل نظاـ تربوي وتعليمي 
فة العربية، وتعزيز اذلوية، متميز، ؽلكنو يف مواجهة التحديات ادلعاصرة، واحلفاظ على القيم والثقا

وتدعيم قيم الوالء واالنتماء يف عصر الغزو الثقايف والفضائيات ، حيث أنو ليس باإلمكاف 
االنغبلؽ ورفض العودلة؛ ألهنا أصبحت حقيقة واقعة، ينبغي الوعي دبفاىيمها ومصطلحاهتا، 

 لعلمي والتقٍت.وأىدافها وآثارىا، وخَت ما ؽلكن االستفادة منها، ىو السعي للتقدـ ا
إف البحث يف العبلقة بُت اذلوية الثقافية والعودلة، يعد واحدًا من أىم األدوات العلمية، 
اليت ؽلكن أف تساىم يف خلق الكثَت من األمراض االجتماعية ، كما أف دراسة العبلقة بُت 
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ة يف احلياة االجتماعية، مفهـو اذلوية الثقافية، ومفهـو العودلة بوصفو نظاماً اجتماعياً، وتأثَت العودل
إذا ما اندرجت اجملتمعات العربية ومنها اجملتمع اللييب، يف نظاـ العودلة، ومدى مساعلتها يف 
احلفاظ على اذلوية الثقافية على وجو اخلصوص، دلواجهة زحف طوفاف العودلة، الذي ػلاوؿ 

ا يف اجملتمع العادلي رلتمع إعادة تشكيل اذلويات االجتماعية للمجتمعات، باذباه ربقيق اندماجه
القرية الكونية ، كما أف العبلقة بُت اذلوية الثقافية والعودلة، تساعدنا يف تفهم أىم السبل اليت 
تعيننا على ربقيق األىداؼ االجتماعية العامة، ادلتمثلة يف احلفاظ على اخلصوصية اجملتمعية، 

نتماء، وغلنبهم التفكك االجتماعي والتماسك االجتماعي جملتمع ينعم أفراده بالشعور باال
 واالخًتاؽ الثقايف للعودلة.

 وربدد أىداؼ الدراسة يف النقاط التالية:
 التعرؼ على اذباىات لشباب ضلو التمسك باذلوية الثقافية ودورىا يف االندماج العادلي. -9
فكار تنتج لتعرؼ على اذباىات الشباب ضلو أفكار العودلة اليت تسعى إىل تعميمها وىي أ -2

 من ىوية وثقافة اجملتمعات الغربية.
الكشف على اذباىات الشباب حوؿ التأثَتات ادلًتتبة على قضية اذلوية الثقافية وخصوصية  -3

 الثقافات احمللية يف ظل العودلة.
التعرؼ على اذباىات الشباب ضلو التمسك خبصوصية اذلوية الثقافية للمجتمع وبُت فتح  -4

 ادلتغَتات اجلديدة. آفاؽ التفاعل مع
 وانطبلقاً من ذلك ػلاوؿ البحث الراىن اإلجابة عن التساؤالت فاآلتية:

 ما ىي اذباىات الشباب اجلامعي ضلو اذلوية الثقافية يف ظل العودلة؟ -9
ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف اذباىات الطلبة ضلو اذلوية الثقافية وفقًا دلتغَتي  -2

 اجلنس والتخصص؟
 ما ىي اذباىات الشباب اجلامعي ضلو العودلة ؟ -3
 ما رؤية الشباب اجلامعي وتطلعاهتم ضلو ادلستقبل؟ -4
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كثانةاً:كأهمكمفاهةمكللدرلس ك"
من األعلية دبكاف أف تقـو بتحديد ادلصطلحات وادلفاىيم، اليت يرتكز عليها ىذا 

يتبلءـ واستعماالهتا ومضموف البحث ، بفرض شرحها وتفسَتىا، وربديد إطارىا العاـ، دبا 
 البحث، حيث يتم استعراض ما جاء بو العلماء والباحثوف .

 : لالجتاه -9
يتفق العديد من الباحثُت على تعريف اذباه الفرد، بأنو مفهوـٌ يعرب عن نسٍق، أو تنظيٍم 

من دلشاعر الشخص، ومعارفو وسلوكو، أي استعداده للقياـ بأعماؿ معينة، ويتمثل يف درجاٍت 
القبوؿ والرفض، دلوضوع االذباه، ويرى "ايزننك" أف ىناؾ عبلقًة بُت االذباه وادليوؿ أو االىتماـ 
، فادليل أو االىتماـ عنده عبارٌة عن اذباٍه إزاء أشياء، يشعر الشخص ضلوىا جباذبيٍة خاصٍة، 

احل، بينما سبثل االذباىات االجتماعية، آراء وتفصيبلت دبوضوعات اجتماعية ) أضبد ص
9978 ،387. ) 

وعرؼ "ألربت" االذباه: بأنو حالٌة من االستعداد والتأىب العصيب والنفسي، تنتظم من 
خبللو خربة الشخص، وتكوف ذات تأثَت توجيهي أو دينامكي، على استجابة الفرد جلميع 

 (.968، 9982ادلوضوعات، وادلواقف اليت ستثَت ىذه االستجابة )حلمي ادلليجي،
 :شبا كلجلامعيمفهومكلل -2

الشباب أو الراشد ىو الشخص الذي وصل إىل مرحلة يف احلياة يصبح فيها قادراً على 
ربمل ادلسؤولية عن نفسو وعن اآلخرين ويقـو يف الوقت نفسو بعمل منتج يف اجملتمع ) حسن 

 (.990، 2003شحاتة ، زينب النجار، 
كما ػلددىا أضبد زكي بدوي بأهنا ادلرحلة اليت يزيد فيها عمر الفرد عن إحدى 
وعشرين سنة ويتمتع باألىلية الكاملة، أي أىلية الوجوب وأىلية األداء واالختيار )أضبد 

 (. 9986،9بدوي،
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وىذا ادلفهـو ينطبق على طلبة اجلامعة يف السنوات النهائية من القسمُت العلـو 
" باعتبارىم دبرحلة الشباب ويتمتعوف باألىلية اإلنسانية "اآل داب"، والعلـو التطبيقية "العلـو

 وبالتايل القدرة على ادلمارسة السياسية.
 : لذلوي  -3

يعد مفهـو اذلوية مفهومًا معقداً، شأنو شأف ادلفاىيم ادلركبة، اليت اختلفت يف وضع 
علـو االجتماعية، لذلك مل ػلسم الباحثوف تعريف زلدد ذلا، نظرًا حلداثة ىذا ادلفهـو يف حقل ال

فيو وضع إطار نظري متفق عليو دلضمونو، أما اذلوية يف ادلعجم الوجيز: فإهنا تشَت إىل الذات، 
 (.242، 2004وىذا تفسَت ذات الشيء حقيقتو وخاصيتو ) رلمع اللغة 

م من عرفها واختلف الُكتاب وادلفكروف والفبلسفة، يف تعريفهم للهوية وأعليتها، فمنه
بأنو العملية اليت سبيز الفرد بنفسو عن غَته، أي ربديد الشخصية ومن السمات اليت سبيز األفراد 

 (.206، 9986بعضهم عن بعض)أضبد بدوي،
وعرفها ادلفكر الفرنسي "اليكس ميكفللي" بأهنا "منظومٌة متكاملٌة من عمليات 

روح الداخلية، اليت تنطوي على خاصية التكامل ادلعريف، وتتميز بوحدهتا اليت تتجسد يف ال
 (.900، 2002اإلحساس باذلوية والشعور هبا") علي وظفة، 

ويرى "زلمػد عابد اجلابري" أف اذلوية عبارٌة عن كياٍف تراكمي، وال يعطى جاىزا فإنو 
يتغَت ويتطور، إما يف اذباه االنكماش ،أو يف اذباه االنتشار، فهي تكوف عينة ذبارب أىلها، 

 ناهتم وثقافتهم، واحتكاكهم باذلويات الثقافية األخرى ، سلباً أو إغلاباً.معا
ويرى "جينًت" أف مفهـو اذلوية يف علم االجتماع متعدد اجلوانب، وؽلكن مقارنتو من 
عدة زوايا، فاذلوية بشكل عاـ تتعلق بفهم الناس وتصورىم ألنفسهم، ودبا يعتقدوف أنو مهم يف 

هم انطبلقًا من خصائص زلددة، تتخذ مرتبة األولوية على غَتىا، من حياهتم، ويتشكل ىذا الف
 ( .99، 90،  2005مصادر ادلعٌت والداللة، ومن مصادر اذلوية) انتوين جدنز، كارين  ساؿ، 
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 :لذلوي كللثقافة  -4
اذلوية الثقافية ىي الّسمة اجلوىرية العامة، لثقافٍة من الثقافات، واذلوية ليست منظومًة 

ة وهنائية، وإظلا ىي مشروٌع مفتوٌح على ادلستقبل، أي أهنا مشروع متشابك مع الواقع جاىز 
والتاريخ، لذلك فإف الوظيفة التلقائية للهوية، ىي ضباية الذات الفردية واجلماعية، من عوامل 

 ة .التعرية والذوباف، إف ىذا التطور الوظيفي دلفهـو اذلوية غلعلنا ظليز بُت تأويلُت دلعٌت اذلوي
التصور الستاتيكي أو ادلاىوي للهوية ، الذي يرى أف اذلوية عبارٌة عن شيٍء اكتمل وانتهى،  -أ

وربقق يف ادلاضي يف مدٍة زمنية معينة، أو ظلوذج اجتماعي معُت، وأف احلاضر ما ىو إال زلاولة 
 إدراؾ ىذا ادلثاؿ وربقيقو.

اذلوية شيٌء يتم اكتسابو، ويعدؿ التصور التارؼلي والديناميكي للهوية الذي يرى أف  -ب
باستمراٍر، وليس ماىيتو ثابتة، أي أف اذلوية قابلٌة للتحوؿ والتطور، وذلك ألف تاريخ أي شعب، 
ىو تاريٌخ متجدٌد ومليٌء باألحداث والتجارب، فإف اذلوية األصلية تتغَت باستمرار، وتكتسب 

و سلسلة عملية متتابعة، كما أهنا مساٍت جديدًة، وىذا يعٍت أف اذلوية شيٌء ديناميكي، وى
تتحوؿ مع الزمن، فهي ديناميكية وىي ترتبط باألثر الذي تًتكو احلضارة عرب التاريخ، وؽلكن 
النظر إىل اذلوية يف صورهتا الديناميكية، على أهنا رلموعٌة من ادلقررات اجلماعية، اليت يتبناىا 

ة العقائدية، واالجتماعية، واالقتصادية، رلتمٌع ما، يف زمن زلدد للتعبَت عن القيم اجلوىري
والتكنولوجية، واليت تشكل يف رلموعها صورًة متكاملًة، تتغَت عن ثقافة ىذا اجملتمع، وأي هتديٍد 
لكل أو أحد ىذه القيم، ذباهبو ادلقاومة الثقافية، اليت ربافظ على ىذه القيم من التصدع 

تكييف العناصر ادلهددة لقوة الثقافة، دبا يضمن  واالهنيار أو التبلشي، ويتوىل خط الدفاع مهمة
 حفظ جوىرىا، لتشكيل الصورة االجتماعية للهوية ادلرغوب فيها .

وتعرؼ اذلوية الثقافية بأهنا التفرد الثقايف بكل ما يتضمن معٌت الثقافة من عاداٍت 
 (.69، 9998وأظلاط سلوؾ، وقيم ونظرة إىل الكوف واحلياة )جبلؿ أمُت، 

عريف اذلوية الثقافية إجرائيًا بأهنا كل ما ؽليز أمًة عن أمٍة، بكل ما ربملو من وؽلكن ت
 قيٍم وعاداٍت وسلوكياٍت إىل سلتلف جوانب الثقافة .
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 :ثالثاً:كللبحوثكوللدرلساتكللسابق 
وسنتناوؿ الدراسة يف ىذا ادلبحث بعض الدراسات العادلية والعربية اليت عنيت بالعودلة 

 ة وذلك بعرض ربليل حملاورىا األساسية:واذلوية الثقافي
( اذباىات طلبة اجلامعة ضلو مفاىيم العودلة وانعكاساهتا 2009دراسة "إبراىيم احلسُت" ) -9

على اذلوية الثقافية، وهتدؼ الدراسة إىل التعرؼ على اذباىات طلبة اجلامعة ضلو مفهـو العودلة، 
ف لدى الطبلب وعيًا باذلوية الثقافية، وىذا الوعي ومفهـو اذلوية الثقافية، وتوصلت النتائج إىل أ

متأصٌل يف نفوس الطبلب، ورأى الطبلب أف العودلة تعطي اذلوية الثقافية فرصًة لبلنفتاح، 
والتعرؼ والتفاعل مع مستجدات العلم وادلعرفة، كما أف العودلة تعطي فرصًة إلعادة الدؽلقراطية 

لذاهتا وإبداع أفرادىا، وأظهرت الدراسة أف التأثَت السليب جملتمعاهتا، ولتحديد اذلوية الثقافية 
للعودلة على اذلوية الثقافية، قد سبثل برأي الشباب يف وسائل اإلعبلـ، وتقنيات االتصاؿ، وما 

 تقدـ فيها من مواد استهبلكية .
فت (، ثقافة الشباب ورؤيتهم لعملية العودلة يف جرينبلند  استهد2009دراسة "جًتاغلرد" ) -2

الدراسة التعرؼ على تأثَت وسائل اإلعبلـ على احلياة الطبيعية للشباب، سواٌء مع العائلة، أو 
األصدقاء، أو اجلَتاف أو ادلدرسة، يف ظل رلتمع متعدد األعراؼ، وظروؼ معيشية صعبة، وقد 

بلـ استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي، ومن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، أف وسائل اإلع
ىي إحدى الشروط األساسية للعودلة، وكشف الدراسة أف الشباب من الطبقات االجتماعية 
الفقَتة، يعانوف من احلرماف، مقارنًة بأقراهنم من شباب الطبقات األخرى، نتيجة عدـ حصوذلم 

 على النشاطات الًتوػلية، كما أف لوسائل اإلعبلـ دوراً فعاالً يف حياة األطفاؿ والشباب.
(، العودلة واذلوية الثقافية ودراسة دلوقف ادلثقف 2002دراسة "ماىر أضبد عبد العاؿ") -3

ادلصري ، وهتدؼ الدراسة دلعرفة موقف ادلثقفُت ادلصريُت من قضية العودلة واذلوية الثقافية وتقييمو 
قضايا أثارىا لواقع الثقافة العربية يف مرحلة العودلة ، ومن نتائج الدراسة أف ىناؾ العديد من ال

ادلثقفوف يف موقفهم من العودلة وأبرزوىا واليت من بينها قضية ادلفهـو وحتمية العودلة والتهديد 
الثقايف أو احلوار الثقايف والصراع يف ظل العودلة وقضية التعويل على العودلة لتحقيق النهضة 
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القياـ بدورعلا ادلطلوب والتقدـ ، وكشفت الدراسة عن عدـ قدرة النظامُت التعليمي واإلعبلمي 
 يف دعم الثقافة رغم اختبلفهم يف أسباب القصور.

( االذباىات ضلو العودلة واستخداـ التكنولوجيا اجلديدة، 2006دراسة "أوديل روزاليف" ) -4
أجريت الدراسة على أجياؿ سلتلفة فمن رلتمع أوزبكستاف للتعرؼ على اذباىاهتم ضلو العودلة 

اجلديدة ، حيث مت تقسيم عينة الدراسة إىل أربعة أجياؿ وفق العمر، وقد  واستخداـ التكنولوجيا
توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها ، اتساع الفجوة الثقافية بُت جيل الشباب ادلتصل بثقافة 
العودلة واألجياؿ األخرى وأظهرت الدراسة وجود اذباه معاكس ضد ومع الثقافة الغربية، كما 

الشباب ضلو التكنولوجيا احلديثة ورغبتهم يف ربسُت أوضاعهم االقتصادية ،  بينت الدراسة اذباه
 والسفر إىل اخلارج .

 : تعقةبكعةلىكللدرلساتكللسابق 
انتهت نتائج البحوث والدراسات السابقة إىل أنو ينبغي التصدي للمتغَتات احلادثة يف 

لوقت نفسو رأت بعض ظل العودلة ، وذلك من خبلؿ احلفاظ على اذلوية الثقافية ويف ا
 الدراسات السابقة أنو غلب التعامل مع ىذه ادلتغَتات عن طريق تفعيل آليات اإلنتاج.

ويبلحظ على الدراسات السابقة، أهنا ركزت على مفهـو العودلة، وانعكاساهتا على اذلوية 
الشباب  الثقافية، ومت االستفادة من منهجيتها، وىذا ما دعا الباحث للًتكيز على إبراز رؤية

 ادلستقبلية، من خبلؿ موقفهم من العودلة واذلوية الثقافية .
إف الدراسات السابقة، قدمت إطارًا نظريًا معرفياً، لكل من اذلوية الثقافية، وظاىرة 

 العودلة، على الرغم من أف لكل دراسة خصوصيتها اليت سبيزىا عن غَتىا.
ت اليت اىتمت هبذا اجلانب يف أما بالنسبة لظاىرة العودلة، فقد أسهمت الدراسا

توضيح مفهـو العودلة، وأبعادىا وآثارىا ، فبعض الدراسات تناولت ظاىرة العودلة بشكٍل نظري، 
 بينما البعض اآلخر اعتمد على الدراسة ادليدانية.
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كرلبعاً:كللرؤي كللنظري كلةلدرلس ك:
موضوعو، وزلاولة إف اذلدؼ الرئيسي لعلم االجتماع من دراساتو، ىو فهم اجملتمع 

اإلسهاـ يف تطوير احلياة االجتماعية فيو، إذ يدرؾ باحثوه أف فهم اجملتمع، ال ؽلكن أف يتحقق 
إال عن طريق الدراسة الفعلية، جلوانب احلياة االجتماعية، والتعرؼ عليها، خاصة أف علم 

لى جوانب من االجتماع يشتمل على نظرياٍت متعددة، ومتنوعة، وسلتلفة، وكلٌّ منها تركز ع
موضوع اىتمامها، زبتلف عن اجلوانب اليت تركز عليها غَتىا، وتقدـ صبيُعها تفسَتاٍت سلتلفًة 
دلنشأ احلياة االجتماعية، وجوىرىا وتغَتىا، وعبلقة مكوناهتا ببعضها البعض، وتستخدـ كل منها 

 مفاىيم زبتلف عن األخرى.
ف ىذه ادلدرسة على دراسة العبلقة ونبدأ بنظرية فرويد "الثقافة الشخصية"، حيث تعك

بُت النماذج الثقافية جملتمٍع معٍُت، وأنواع الشخصية، وقاـ العامل "ايرؾ اريكسوف" بدوٍر أساسي 
يف انتشار واستعماؿ كلمة اذلوية، وتوسع امتدادىا يف العلـو اإلنسانية، حيث أكد على دور 

ذلوية الشخصية تتطور طواؿ وجودىا عرب التفاعبلت االجتماعية يف بناء الشخصية، واعترب أف ا
شباف مراحل، تقابلو شبانية أعمار يف دورة، ويرى "اريكسوف" أف اذلوية ىي اجملموع الكلي خلربات 
الفرد، وسلم بأف تركيب اذلوية يتضمن مكونُت متميزين، يرجعهما إىل كل من ىوية األنا، وىوية 

دأ يف ادلهد، عن طريق األشخاص اآلخرين ذات الذات، وبُّت "اريكسوف" أف الشعور باذلوية يب
األعلية يف حياة الطفل مثل األـ، ولكنها ال تكتمل أو تصل إىل سباـ النضج حىت مرحلة ادلراىقة 

(E .Erikson, 1968, 15.) 
إف النمو اإلغلايب للهوية، يعد أكثر صعوبة، لوجود مؤشراٍت أو عبلماٍت معينٍة تدفع 

وية السلبية فمن احملتمل أف تبدو مفضلة لذوي االضطرابات الداخلية ، أكثر من التميع، أما اذل
وشلثل ىؤالء األشخاص يفضلوف سلالفة األدوار اليت وضعتها ذلم الغالبية من الناس، ومن ضمن 
الدراسات اليت اىتمت دبجاؿ تكوين اذلوية أعلها دراسة العامل "جروتيفانت" الذي أوضحوا أف 

 علا : اذلوية تتكوف من بعدين
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البعد األيديولوجي ويتضمن نواحي مهنية ودينية "عقائدية" وسياسية وفلسفة الفرد ألسلوبو  -9
 يف احلياة دبا تشمل من قيم وأىداؼ ومعايَت.

 البعد االجتماعي أو ىوية العبلقة الشخصية ويتضمن جوانب مثل الصداقة. -2
 (.274، 9998) زلمػد عبد الرضبن ،  

فتذىب إىل أف األفراد ػلددوف أنفسهم باألشياء اليت ذبعلهم سلتلفُت، أما نظرية التمايز 
 أو متميزين عن غَتىم يف إطار معُت .

إف ادلرء يدرؾ ذاتو يف تلك اخلصائص، اليت سبيز ذاتو عن األشخاص اآلخرين خصوصاً 
 عن أولئك الذين ىم من بيئتهم االجتماعية.

"كوش" أف اذلوية أداة تسمح بالتفكَت ويف حقل الدراسات النفسية االجتماعية يرى 
يف العبلقة ادلفصلية، بُت النفسي واالجتماعي عند الشخص، وىي تعرب عن زلصلة التفاعبلت 
ادلتبادلة، بُت الشخص مع زليطو االجتماعي القريب والبعيد، واذلوية االجتماعية للشخص، 

 طبقٍة عمرية، أو اجتماعية، تتميز دبجموع انتماءاتو يف التكوين االجتماعي، كاالنتماء إىل
واذلوية تتيح للشخص التعرؼ على نفسو يف التكوين االجتماعي، وسبّكن اجملتمع من التعرؼ 
عليو، لكن اذلوية االجتماعية ال ترتبط باألفراد فحسب، فكل صباعٍة تتميز هبويٍة تتعلق بتعريفها 

 االجتماعي.
تواٌء وإبعاد يف الوقت نفسو، إهنا ذبدد ويعترب "دوين كوش" أف اذلوية االجتماعية ىي اح

ىوية اجلماعة، ىذه اجلماعة اليت تضم أعضاء متشاهبُت فيما بينهم، بشكل من األشكاؿ، ويف 
 ىذا ادلنظور تربز اذلوية الثقافية، باعتبارىا صيغة ربديد، سبيز قائم على االختبلؼ الثقايف.

متعلم من خبلؿ التفاعل ادلتبادؿ، وترى نظرية التعليم االجتماعي، أف السلوؾ البشري 
بُت عدد من ادلكونات، ىي اإلدراؾ الشخصي للمعرفة ، والسلوؾ والتأثَتات البيئية، وتؤكد 

، من النظرية على أعلية ادلبلحظة يف تشكيل السلوؾ، واالذباىات، وردود األفعاؿ االنفعالية
حظة لػ"باندورا" تفسَتًا سلوكياً  ، حيث تقدـ نظرية التعليم بادلبلخبلؿ مراقبة وتقليد اآلخرين

كامبًل دلا قدمو كلٌّ من "دوالرد""وميلر"، وكذلك استند على ما قّدمو كلٌّ من 
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"فايكوتسكس""وولف"،  الذين أكدوا على أعلية الدور ادلركزي يف نظرية التعلم )ستيوارت 
 (. 939، 9983ىولس، 

عوب بعضها ببعض، نتج عنو احتكاٌؾ ويعتقد أصحاب نظرية االنتشار الثقايف، أف اتصاؿ الش
ثقايف، وانتشار لبعض السمات الثقافية أو كلها، وىذا يفسر التباين الثقايف بُت الشعوب، 
وينطلق أصحاب ىذا االذباه، من أف عملية االنتشار تبدأ من مركز ثقايف زلدد، لتنتقل عرب 

، 2009ػاؿ بُت الشعػػوب.)أسامة شبليب،الزمن إىل أجػػػػزاء العامل ادلختلفة، عػػػػن طريػػػق االتصػ
944.) 

أما وفق ادلفهـو ادلاركسي فإف التكوين االجتماعي االقتصادي للمجتمع ادلعُت ىو 
تعبَت عن مدة كبَتة من تاريخ اجملتمع تتميز رلموعة زلددة نوعيًا من العبلقات االقتصادية 

نة من التطور وىو رلموع العبلقات واالجتماعية والفكرية، أي أهنا اجملتمع ككل يف مرحلة معي
، ورلموع األبنية الفوقية اليت تطابق تلك العبلقات اإلنتاج ى ادلنتجةاإلنتاجية ادلطابقة للقو 

ويتشكل ىذا النظاـ من بنيانُت أحدعلا ربيت وىو أسلوب اإلنتاج دبا ينطوي عليو من قوى 
موعة من العبلقات االجتماعية منتجة وعبلقات إنتاج والبنياف اآلخر فوقي أو علوي وىو رل

األخرى غَت عبلقات اإلنتاج باإلضافة إىل الوعي االجتماعي، واذلوية تدخل ضمن سياؽ الوعي 
االجتماعي وضمن رلاؿ الوعي الطبقي ربديدًا بصيغة العبلقة اجلدلية ادلتفاعلة، ودبا أف الوعي 

 .ىو الذي ػلدد اذلوية االجتماعية الطبقي ىو الذي ػلدد اذلوية الطبقية، فإف الوعي االجتماعي
وتبحث التفاعلية الرمزية يف مفهـو اذلوية من خبلؿ الطريقة اليت تشكل غَتىا 
التفاعبلت االجتماعية ووعي الفرد بنفسو، كما حاوؿ "انتوين جدير" أف يضيف إىل الفرضيات 

االجتماعية، اليت يولد فيها السوسيولوجية، حوؿ اذلوية االجتماعية، عندما بُّت أف األوضاع 
اإلنساف، وينشأ حىت سن لبلوغ، تًتؾ آثارىا الواضحة على سلوكو، غَت أف ذلك ال يعٍت أف 

 البشر كائناٌت ال سبتلك اخلصائص ادلنفردة، أو حرية اإلرادة.
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كخامساً:كلذلوي كللثقافة كوللعودل ك)حتةلةلكسوسةولوجي(ك:
يف معظم الدوؿ ، ومنها ادلنطقة العربية ، اليت إف قضية اذلوية ما زالت زلّل خبلٍؼ 

يؤمن أغلب سكاهنا بأف ذلم ىويًة عامة، ىي اذلوية العربية، إال أف الًتصبة السياسية ذلذه اذلوية ما 
تزاؿ تتنازعها عدة تيارات، تكاد تتساوى يف القوة مع ىذه اذلويات السياسية ادلتنافسة، أو 

"اذلوية الُقطرية"، اليت ىي األساس القانوين الفعلي والرمسي، الذي  ادلتصارعة، ومنها اذلوية الوطنية
تستند إليو الدولة يف شلارسة سيادهتا إقليميًا ودولياً، فضبًل عن اذلوية العربية اإلسبلمية، واذلوية 
اإلسبلمية ، وىويات ادلكونات احمللية، وادلشكلة ىنا تتجاوز التعدد التدرغلي للوالءات، من 

"الوطنية"، إىل العربية "القومية" إىل اإلسبلمية "األشلية"، وتتجاوز ىذه األسبقيات إىل ما احمللية 
ىو أخطر من ذلك، ىو التصادـ والتضارب مع ىوياٍت أخرى، بفعل العودلة اليت انتشرت 

 بشكٍل ال مثيل لو.
ك:ك(قضاياكوأبعااك)لذلوي كللثقافة ك

ثقافية، وىو جدٌؿ ناشٌئ عن اختبلؼ ىناؾ جدٌؿ كبٌَت يدور حوؿ مفهـو اذلوية ال
وجهات النظر، حوؿ مكونات مفهـو اذلوية، ىل ىي مكونات دينية ، لغوية، عرقية، تارؼلية، 
جغرافية، اجتماعية؟ كما يأيت اخلبلؼ أيضًا حوؿ مفهـو الثقافة ، وعلى ذلك فمن الصعب 

 حسم إشكالية مفهـو اذلوية الثقافية.
اذلوية الثقافية ظلوذٌج ثقايف مكتسٌب وموروٌث ، نابٌع من  ويرى بعض ادلفكرين العرب أف

الثوابت التارؼلية، والطبيعية، والبشرية، والثقايف، اليت تتميز بالثبات، وادلتغَتات التارؼلية، 
غَت والطبيعية، والبشرية، والثقافية، اليت تتميز بالثبات النسيب، لكن يف الوقت نفسو تتميز بالت

، وإف كاف ىذا التغَت تدرغلياً ، كما أف اذلوية الثقافية تتميز بالتفرد، ور والقروفوالتطور، عرب العص
، تتمثل يف التقاليد والعادات االجتماعية، وأظلاط السلوؾ، رًا دلا تضمو الثقافة من مكوناتٍ نظ

 ( .39، 9996والقيم، وادلثل والعقائد، ورؤية أفرادىا للعامل والكوف ) زلمػد عرجوف، 
دعم ىوية أي رلتمع أو أمة، سبسك أبناء اجملتمع بلغتو، ودينو، وعاداتو وتقاليده إف ما ي

وأعرافو، سواٌء يف احلاضر أـ ادلستقبل، مع أخذ ما يناسب ىويتو من ثقافة اآلخرين، واذلوية 
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الثقافية ال ؽلكن تغيَتىا، إال عرب مراحل تارؼليٍة طويلٍة، يف مقولة ربتاج إىل إعادة النظر؛ ألف 
لتاريخ نفسو ودلرحلٍة طويلٍة، كاف يتحوؿ ببطٍء، أما يف عصر العودلة فإف الزمن غلري، وػلمل يف ا

طياتو أحداثًا مكثفة، على كافة ادلستويات االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، والسياسية، 
 فالتحوالت أصبحت متسارعة متبلحقة.

وحداٍت زمنيٍة ، ولكن يعرب عن كثافة إف التاريخ كمفهوـٍ اجتماعي وثقايف، ال يعرب عن 
األحداث يف الوحدات الزمنية ، ومن مث فإف اذلوية الثقافية أياً كاف زلور سبركزىا، فإهنا تتجو للتغَت 

 بشكٍل أسرع وغَت مسبوؽ، يف ظل ربوالت العودلة.
ليس ىناؾ شٌك يف أف أبناء الوطن ػلاكوف تعبَتات األشخاص، ويتبادلوف معهم 

ويشاركوهنم األغراض وادلعاين ، وتعلم األفكار ادلشًتكة عن طريق تعبَتات رمزية، إف ادلشاعر، 
الفرد منذ طفولتو لديو توجٌو إزاء أفراد اجلماعة، باعتبارىم القيمة األىم ادلميزة للبيئة، ويدؿ ىذا 

اعية عن بالضرورة على تشكيل اذلوية بشّقيها الوجداين وادلعريف، ويتم اكتساب اذلوية بطريقة صب
طريق التنشئة االجتماعية ، واالتصاؿ والتفاعل وأداء األوار ادلختلفة يف مشوار حياهتم وصبيع 
ىذه ادلصادر أصحاهبا التغَت السريع يف ظل العودلة ومن مث فإف ما يكتسبو الفرد مل يعد مرتبطاً 

ومتغَتة وبالتايل فإف بالعادات والتقاليد احمللية فقط ، ولكنو أصبح مرتبطًا برؤية للعلم جديدة 
الثبات الذي توصف بو اذلوية الثقافية أصبح أمرًا غَت شلكن يف ظل العودلة بفعل تدخل اذلوية 
الفردية يف تشكيل ىوية أفراد اجلماعات ، فأصبح الواقع ادللموس ىو ىل يكتسب الفرد يف 

اذلوية اجلماعية ىي ىويًة فرديًة ، تساعد على خوض غمار احلياة ؟ أـ أف  -ربديداً –رلتمعنا 
 السائدة؟

إف اذلوية الثقافية العربية عامًة، واحمللية خاصًة، ىي زلدداٌت لغويٌة، ودينية واجتماعية، 
ورمزية، مرتبطة بالسياؽ ادلكاين والزماين، تكتسب بالتنشئة االجتماعية، والتعليم، واالتصاؿ 

احملددات على التوحيد النفسي لؤلفراد، والتفاعل مع األفراد والنظم والبيئة احمليطة، وتعمل ىذه 
يف إطاٍر واحٍد، أو يف أُطٍُر متعددٍة، حبسب السياؽ االجتماعي ، فهناؾ ىويٌة ثقافيٌة عربيٌة سبيزىم 

 عن الثقافات األخرى.
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ويف ظل التغَتات السريعة تكنولوجيًا ومعرفياً، وعلميًا واقتصادياً، وربويل العامل إىل قريٍة كونيٍة 
بفضل تقدـ تكنولوجيا االتصاؿ واإلعبلـ، وال سيما وسائل االتصاؿ اإللكًتونية،  واحدة، 

كاإلنًتنت وخدماهتا ادلتطورة، كل ذلك أدى إىل انفتاح الثقافات ادلختلفة على بعضها، وبالتايل 
سّهل تبادؿ اآلراء واألفكار، لبلطبلع على عناصَر ثقافيٍة أخرى، زبتلف عن العناصر احمللية، 

شأ أبناء اجملتمع عليها، خبلؿ مراحل تنشئتهم االجتماعية ، وبالرغم من تأكيد الكثَت من اليت ن
العلماء على أعلية استيعاب اجلديد، يف عامل التقدـ ومدى إغلابياتو، فإف الكثَت من العلماء 

الثقافة والباحثُت، يبدوف زبوفهم الشديد من عناصر التهديد للهويات الثقافية احمللية، وذوباهنا يف 
العادلية السائدة، وشلا قد يؤدي إىل اختفاء بعض العناصر الثقافية )عبد الوىاب 

 (.2006،293جودة،
هبذا فإف اذلوية الثقافية، ما ىي إال أحد عناصر التكوين االجتماعي واالقتصادي 

بوصفها ونتاجاتو يف آٍف واحٍد، وال ؽلكن فهمها واستيعاهبا إال بداللة ىذا التكوين االجتماعي 
 إنتاج اجتماعي ، أي أهنا زلكومة بقوانُت تتحكم إىل حد بعيد ، بأظلاط أو ظلاذج ىذا اإلنتاج.

إف اذلوية الثقافية االجتماعية، ىي احتواٌء وإبعاٌد يف الوقت نفسو، أهنا ربدد ىوية 
 اجلماعة، ىذه اجلماعة اليت تضم أعضاًء متشاهبُت فيما بينهم بشكٍل من األشكاؿ، يف ىذا

 ادلنظور تربز اذلوية الثقافية، وىو سبييز قائم على االختبلؼ الثقايف.
كلذلوي كللثقافة ك)لخلصائصكوللسمات(:

إف مفهـو اذلوية ىو مفهـو الذاتية الثقافية، دبعٌت العناصر الثقافية العامة، السائدة يف 
معاصرة، أـ عصرية، أما مفهـو اجملتمع سواٌء كانت ىذه العناصر ماديًة، أـ غَت مادية، تراثيًة أـ 

الًتاث يف اجملتمع عند "سيد عويس" يشَت إىل كل العناصر الثقافية العامة بأنواعها السائدة، اليت 
 أنتجت الذاتية الثقافية ألعضاء ىذا اجملتمع .

إف مفهـو األصالة وادلعاصرة، باإلضافة إىل العصرية صبيعاً، أي أف الًتاث واذلوية أو 
اث، واألصالة وادلعاصرة، كل منها نظرة جامدة إىل الواقع، فاجملتمع أي رلتمع يتضمن اذلوية والًت 

ديناميكاً وردبا جدلياً الًتاث واذلوية واألصالة وادلعاصرة ، باإلضافة إىل العصرية صبيعاً، إف كبًل من 
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وية ىم نتاج كل العبارتُت كلٌّ ال يتجزأ ، وكل ضبلة اذلوية ىم ػلملوف ذاتيًة ثقافيًة ، وضبلة اذل
ذلك ، وال توجد يف اجملتمعات ادلعاصرة عناصر تراثية أو عناصر أصالة، كما ال توجد عناصر 

 (. 293معاصرة أو عصرية خالصة )سيد عويس، 
اذلوية الثقافية تشَت إىل اخلصائص اليت ذبعل ادلركب الثقايف السائد بكل زلتوياتو ادلادية 

آخر، أهنا رلمل الظروؼ التارؼلية والسياسية واالقتصادية  والرمزية متباينًا من رلتمع إىل
واالجتماعية والنفسية اليت تعطي ذلذا ادلركب خصوصيتو ، وىي ادلسؤولة عن تشكيل نظرة 
أصحابو لآلخر، وتعطي ذلؤالء كياهنم، وربدد وجودىم ألف اذلوية هبذا ادلعٌت تتسع لتشمل كل 

 (.53-59،  2004، جوانب حياة أعضاء اجملتمع )ماىر الضبع
واذلوية الثقافية تشَت إىل السمات اخلاصة اليت ذبعل ادلركب الثقايف بكل زلتوياتو ادلادية 
والرمزية ؼلتلف من رلتمع إىل آخر فاذلوية من ادلنظور الثقايف ىي اليت تعطي لئلنساف كيانو 

 ف يف اجملتمع .وربدد لو وجوده، فاذلوية هبذا ادلعٌت تتسع لتشمل كل جوانب حياة اإلنسا
إف العبلقة بُت اذلوية والثقافة عبلقٌة وثيقٌة، حبيث يتعذر الفصل بينهما ، إذ أف ما من 
ىوية إال وزبتزؿ ثقافة ، فبل ىوية من غَت منظور ثقايف وخلفية ثقافية ، والثقافة يف عمقها 

 وجوىرىا ىوية قائمة بالذات.
وية الواحدة ، كما أف اذلويات قد تتنوع ويرى "أضبد زايد" أف الثقافات قد تتعدد يف اذل

يف الثقافة الواحدة، وىذا ما يعرب عنو بالتنوع يف إطار الوحدة ، فقد تنتمي ىوية شعب من 
الشعوب إىل ثقافات متعددة سبتزج عناصرىا وتتبلقح مكوناهتا ، فتتبلور يف ىوية واحدة، وعلى 

شعوب وأمم سلتلفة ، فهذه الثقافات اليت  سبيل ادلثاؿ فإف اذلوية اإلسبلمية تتشكل من ثقافات
 امتزجت بالثقافة العربية اإلسبلمية وتبلقحت معها.

ويتضح أف للهوية الثقافية ثبلثة مستويات : فردية وصباعية ووطنية قومية ، ألي شعب 
واذلوية الوطنية "القومية" والعبلقة بُت ىذه ’ ،اذلوية الفردية واذلوية اجلماعيةمن الشعوب 

تويات ثابتة إظلا يتغَت مدى كل منهما اتساعًا وضيقاً، إذ أف العبلقة بُت ىذه ادلستويات ادلس
 تتحدد أساساً بنوع اآلخر دبوقعو وطموحاتو.
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كللعودل ك)كرؤىكومولجه ك(:
يرى العديد من الباحثُت أف العودلة تسهم يف انتشار التكنولوجيا احلديثة من مركزىا يف 

إىل باقي أضلاء العامل ومن مث زيادة اإلنتاج كما أف العودلة تسهم إسهاماً  العامل ادلتقدـ اقتصادياً 
واضحًا يف نقل ادلعلومات وتوفَتىا لبلستفادة منها ، بل يعتقدوف أف اذلوية الثقافية سوؼ 

 تستفيد من العودلة بقدر أكرب من مضارىا.
للعامل ، واعتربوا ذلك كما أف الكثَت من ادلفكرين رفض العودلة من منظور أهنا أمركة 

أكرب خطر يتهدد اذلوية القومية ولعل التداخل بُت العودلة واألمركة ىو تداخل قائم يف الذىن 
 تعميم النموذج األمريكي ومنظومة ادلعرفة كما ىو متداخل بشكل معقد  يف الواقع واألمركة تعٍت

التطور الرأمسايل، بل ىي أيضاً ، فقد رفض اجلابري أف تكوف العودلة رلرد آلية من آليات للحياة
 ( .96، 9997بالدرجة األوىل أيديولوجيا تعكس إرادة اذليمنة على العامل ) زلمػد اجلابري،

ويرى "برىاف غليوف" أف العودلة بالضرورة أمركة إذا فهمنا أرجحية ادلساعلة األمريكية يف 
ولكن ال إذا فهمنا من األمركة ربويل  اإلنتاج الثقايف ادلادي وادلعنوي الذي أنشأتو ثورة ادلعلومات

ثقافات الشعوب والطبقات صبيعًا إىل ثقافة أمريكية أو تعميم القيم األمريكية على صبيع شعوب 
 (. 46العامل )برىاف غليوف، 

، ا، وال سيما على اذلوية القوميةكما تعدد أيضاً أساليب العمل معها، ومواجهة ربدياهت
دلفكرين وتوجهاهتم ، فهمنهم من رأى أف ترسيخ مبدأ التنوع وإنعاش وذلك تبعًا أليديولوجيات ا

فكرة احلوار بُت الثقافات، والتأكيد على ضرورة تفعيل التعاوف الدويل الثقايف يف إطاره الشامل ،  
كفيٌل بأف ػلّد من اآلثار السلبية للعودلة يف شكلها ادلتهجم، الذي ال يقيم اعتبارًا للهويات 

ضارية لشعوب العامل، فالعودلة زلكوـٌ عليها أف تتعايش مع اذلوية يف إطار التنوع الثقافية، واحل
 الثقايف، من أجل االزدىار اإلنساين والسبلـ العادلي.

ويرى البعض اآلخر أف التعامل الناجح مع العودلة، ال يتم من خبلؿ بعض احملاوالت 
ع طموحنا السيطرة الثقافية ادلعاكسة ، الدفاعية العربية اإلسبلمية، وذلك يف جعل ىدفنا وموضو 
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بل ىدفنا ينبغي أف يكوف اخلروج من اذلامشية ضلو الفعل وادلشاركة، من أجل تقويض أسس 
 السيطرة األحادية، وتعزيز إطار التعددية الثقافية الكونية، يف إطار االحًتاـ والتعاوف.

ي، بل من خبلؿ إعادة إف الدفاع عن ىويتنا ال يتحقق من خبلؿ احلفاظ عليها كما ى
بنائها يف إطار العودلة والثورة العلمية التقنية، فحاجتنا إىل ذبديد ثقافتنا وإغناء ىويتنا والدفاع عن 
خصوصيتنا ال تقل عن حاجتنا إىل اكتساب األسس واألدوات اليت البد منها دلمارسة التحديث 

صر العلم والثقافة واحلفاظ على اذلوية ودخوؿ عصر العلم والثقافة وأننا حباجة إىل االطلراط يف ع
 والدفاع عن اخلصوصية.  

كسااساً:كلإلجرلءلتكلدلنهجة كلةلدرلس كلدلةدلنة :
يهدؼ ىذا ادلبحث إىل توضيح اإلطار ادلنهجي الذي انطلقت منو الدراسة للتعرؼ 

 على اذباىات الشباب ضلو مفهـو العودلة وانعكاساهتا على اذلوية الثقافية.
إلشكالية الدراسة وما تسعى إليو من أىداؼ فإف الدراسة الراىنة يف إطار وبالنظر 

البحث الوصفي وتعرؼ الدراسة الوصفية بأهنا تتضمن دراسة احلقائق الراىنة ادلتعلقة بطبيعة 
 (.998، 9988ظاىرة أو موقف أو رلموعة من األوضاع )مسَت أضبد، 

ليت تعتمد على األسلوب الوصفي إف الدراسة الراىنة تعد من الدراسات الوصفية ا
التحليلي هبدؼ وصف ظاىرة العودلة واذلوية الثقافية يف وضعها احلاضر، وصبع البيانات عنها 
وتفسَتىا وربليلها ، خاصة أف اذلدؼ من الدراسة ىو التعرؼ على طبيعة العودلة واذلوية الثقافية 

ئم موضوع الدراسة الراىنة هبدؼ ، ويعد األسلوب الوصفي التحليلي أفضل األساليب اليت تبل
التوصل إىل معرفة دقيقة وتفصيلية عن التغَتات اليت حلقت باذلوية الثقافية تفيد يف ربقيق فهم 
أفضل هبم، أو يف وضع سياسات وإجراءات مستقبلية خاصة هبم، ويرى الباحث أف األسلوب 

 ق ببعض جوانبها .الوصفي ىو األسلوب ادلبلئم ذلذه الدراسة نظراً لوجود علم مسب
وتنقسم مصادر صبع بيانات ىذه الدراسة إىل نوعُت نظرية وتطبيقية ، تتمثل األوىل يف 
الكتب والدوريات العلمية ، العربية واألجنبية اليت ذلا صلة دبوضوع الدراسة باإلضافة إىل ادلصادر 
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دبجتمع الدراسة ودبجتمع  اإلحصائية اليت تتمثل يف اإلحصاء والتعدادات والتقارير الرمسية اخلاصة
 اللييب بصفٍة عامة، فضبًل عن التحليبلت اإلحصائية اخلاصة بالدراسة ادليدانية.

أما ادلصادر ادليدانية فمنها يتم صبع البيانات من خبلؿ األسلوب اإلحصائي يتمثل يف 
الثقافية عينة الدراسة واستخراج مؤشرات ميدانية حوؿ ظاىرة العودلة وانعكاساهتا على اذلوية 

 وذلك دبا ػلقق أىداؼ الدراسة وتساؤالهتا ودبا يتفق مع ادلدخل النظري ادلوجو ذلا.
أما رلاالت الدراسة ويقصد هبا اإلطار الذي أجريت فيو الدراسة ، حيث مت ذلك وفق 

 ثبلثة رلاالت فرعية وىي اجملاؿ البشري واجملاؿ اجلغرايف واجملاؿ الزمٍت.
صبيع األفراد الذين ؽلكن أف تطبق عليهم الدراسة ادليدانية ودبا فاجملاؿ البشري يقصد بو 

أف موضوع الدراسة احلالية يتعلق بالعودلة واذلوية الثقافية فإف رلتمع الدراسة عبارة عن طبلب 
 وطالبات كلية اآلداب والعلـو مسبلتو الذين سيتم اختيار عينة الدراسة الفعلية منهم.

دلوقع ادلكاين الذي أجريت يف حدوده الدراسة وىي ادلنطقة واجملاؿ اجلغرايف يقصد بو ا
اليت أجريت هبا الدراسة ادليدانية وتعترب مدينة مسبلتو ىي ادلكاف الذي اجري يف إطارىا الدراسة 

كم، حيث مت ربديد كلية اآلداب والعلـو مسبلتو 900وىي تقع شرقي مدينة طرابلس دبسافة 
 مكاف الدراسة.

لزمٍت وىي الفًتة اليت مت فيها صبع البيانات ادلتعلقة باجلانب العلمي وبالنسبة للمجاؿ ا
)الدراسة ادليدانية( حيث استغرقت فًتة إجراء الدراسة فًتة صبع البيانات وربليلها وتفسَتىا 

 ـ. 2097إىل أبريل  2096ونتائجها وإعداد التقرير النهائي من أكتوبر 
استمارة االستبياف كأداة رئيسية يف صبع البيانات وكانت أدوات صبع البيانات عبارة عن 

للتعرؼ على رلتمع الدراسة وصممت ىذه األداة لتطبيقها على عينة البحث لئلجابة عن 
 تساؤالت الدراسة وتسمح بإجراء التحليبلت اإلحصائية للبيانات.

( 200وقد مت ربديد العينة ادلطلوبة من رلتمع الدراسة حيث كاف حجم العينة )
ردة، أما اخلصائص الدؽلوغرافية واالجتماعية لعينة الدراسة، وتتمثل أىم خصائص الدراسة يف مف
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اجلنس والعمر والتخصص، وتؤثر خصائص عينة البحث على استجابات ادلبحوثُت، وحىت تأيت 
 االستجابات معربة عن رلتمع الدراسة، البد أف سبثل العينة رلتمع الدراسة .

 :لجلنس
ادلتغَتات اذلامة لعينة الدراسة، ونبلحظ أف ىناؾ اختبلفًا بُت  ؽلثل اجلنس أحد

 استجابات الذكور واإلناث يف توضيح آرائهم.
 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغَت اجلنس9جدوؿ رقم )

 النسبة % التكرار اجلنس
 %39.5 63 ذكور
 %68.5 937 إناث
 900 200 اجملموع

مبحوثًا وىم  63عينة الدراسة من الذكور كانوا تبُت من اجلدوؿ السابق أف أفراد 
وىن ؽلثلن  937% من اجملموع الكلي لعينة الدراسة بينما كاف عدد اإلناث 39.5ؽلثلوف نسبة 

 مبحوثاً. 200% من عينة الدراسة وبذلك يكوف رلموع أفراد العينة 68.5ما نسبتو 
الذكور وىذا ناتج عن  ويتبُت من اجلدوؿ أف نسبة اإلناث يف العينة أكثر من نسبة

 ارتفاع عدد اإلناث يف صبيع األقساـ .
 :للعمر

 وؽلثل ىذا ادلتغَت أحد ادلتغَتات اذلامة لعينة الدراسة.
 ( توزيع أفراد العينة حسب فئات العمر2جدوؿ رقم )

 النسبة % التكرار العمر
97-99 89 40.5% 
20-22 995 57.5% 
 %2 4 فما فوؽ 23
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 900 200 اجملموع
 

تبُت من اجلدوؿ السابق أف ىناؾ اختبلفًا بُت فات العمر، حيث ف أعلى نسبة 
من أفراد العينة بينما  89% وسبثل  47.5من أفراد العينة وتليها نسبة  995% وسبثل 57.5
 % من أفراد العينة.02فما فوؽ فكانت النسبة  23عمر 

 
 :للتخصص

 نة الدراسة.وؽلثل متغَت التخصص أحد ادلتغَتات الرئيسية لعي
 ( توزيع أفراد العينة حسب التخصص3جدوؿ رقم )

 النسبة % التكرار التخصص
 %56 992 العلـو اإلنسانية "اآلداب"
"  % 44 88 العلـو التطبيقية "العلـو

 900 200 اجملموع
 

من أفراد  992% لتخصص "اآلداب" وسبثل 56يتبُت من اجلدوؿ أف أعلى نسبة 
 من أفراد العينة. 88% ومثلت 44العلـو التطبيقية فبلغت النسبة العينة، بينما زبصص 

 : للدرلس كلدلةدلنة 
تناوؿ ىذا ادلبحث عرض وربليل نتائج الدراسة ادليدانية لئلجابة عن التساؤالت اليت 
تطرحها الدراسة ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة وادلعلومات والبيانات ذات العبلقة بالظاىرة 
موضوع الدراسة وعلى ضوء أىداؼ وأبعاد الدراسة وذلك باستخداـ اجلداوؿ اإلحصائية اليت 

ذلا عرض شامل دلا توصلت إليو نتائج الدراسة يف شكل جداوؿ تكرارية ، حيث اىتم من خبل
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الباحث بعرض شامل إلجابات ادلبحوثُت وذلك لتوضيح اذباىات الشباب اجلامعي ضلو اذلوية 
 الثقافية يف ظل العودلة.

 :للشبا كولذلوي كللثقافة 
اللغة والعادات، يعيش اإلنساف يف وسٍط اجتماعي، ووسط ثقايف، يكتسب فيو 

والتقاليد وادلعتقدات، وتؤثر فيو من خبلؿ عبلقاٍت اجتماعية،ػ وتعمل حاجات الفرد ودوافعو 
وأىدافو ورغباتو، على توجيو الفرد ضلو األىداؼ وادلتطلبات اليت يرغب فيها، كما أهنا ربدد 

وحاجاهتم وصفاهتم  استجاباتو للمؤثرات احمليطة بو ، وزبتلف اذباىات األفراد تبعًا لدوافعهم
 الشخصية.

 ( يبُت اذباه الشباب ضلو اذلوية الثقافية4اجلدوؿ رقم )
 

 الشباب ضلو اذلوية الثقافية ت
 غَت موافق موافق

 النسبة% العدد النسبة% العدد
 %2.5 5 %97.5 995 أحب وطٍت وأعتز بانتمائي لو 9
 %06 92 %94 988 أحب اللغة العربية وأعتز هبا 2
 %99 38 %89 962 أفضل االنفتاح الثقايف على العامل 3

4 
أسبٌت احملافظة على القيم والًتاث 

 االجتماعي
995 57.5% 85 42.5% 

5 
أفضل سبازج الثقافات العادلية يف ثقافة 

 واحدة
95 48.5% 905 52.5% 

 %22.5 45 %77.5 955 أفضل األخذ بثقافة اآلخرين 6
 %92.5 25 %87.5 975 العربيةال أفضل تغيَت شخصييت  7
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8 
أرغب بتثقيف نفسي بثقافات أخرى 

 جديدة
944 72% 56 28% 

9 
أفضل تبٍت ثقافة الغرب من أجل التقدـ 

 وإثبات ذايت
98 49% 902 59% 

90 
غلب تطوير ثقافة رلتمعنا ألهنا تساعد 

 على التقدـ
972 86% 28 94% 

 
العينة يؤيدوف احملافظة على اذلوية الثقافية ، إذا يتبُت من اجلدوؿ السابق أف أغلب أفراد 

أف الوجود التارؼلي واجلغرايف يقًتف بالوجود الثقايف ، ىذا الوجود الذي ػلدد اخلصوصية الثقافية 
 ويشكل اذلوية واالنتماء.

وشلا ال شك فيو، أف اذلوية الثقافية تشكل ألي رلتمع اإلطار النفسي والفكري، الذي 
 االجتماعي ، فلكل أمٍة من األمم ثوابت سبثل القاعدة. يعرب عن وجوده

إف الثقافة واذلوية شيئاف متبلزماف، فبل ؽلكن الفصل بينهما ، وكل شعٍب لو ثقافٌة 
خاصٌة بو، تكوف دبثابة عنواٍف ذلويتو، فكلما كاف للثقافة خصوصية سبيزىا، كلما انعكست ىذه 

 اخلصوصية على أصحاهبا. 
كللشبا كوللعودل ك:

ولعل الشباب يف اجملتمع ىم أكثر الفئات تأثرًا بالعودلة نتيجة لعد ة عوامل منها الفراغ 
وعدـ االمتبلؾ ، والشباب اجلامعي من الفئات الشبابية اليت تتفاعل مع العودلة تفاعبًل إغلابياً 

 حيث ينتج عن ذلك مشكبلت يعاين منها رلتمعنا .
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 العودلة( اذباه الشباب ضلو 5جدوؿ رقم )

 اذباه الشباب ضلو العودلة ت 
 غَت موافق موافق

 النسبة% العدد النسبة% العدد
 %99 38 %89 962 ذوباف اذلوية واندماج الثقافات 9
 %32.5 65 %67.5 935 االتصاؿ وإلغاء احلدود 2
 %23 46 %77 954 التحكم يف اقتصاديات العامل الثالث 3
 %67.5 935 %32.5 65 ادلتقدمة اخلوؼ من سيطرة ونفوذ الدوؿ 4
 %42.5 85 %57.5 995 إلغاء اخلصوصية الثقافية 5

6 
العودلة جعلتٍت أكثر انفتاحًا على 

 الثقافات األخرى
976 88% 24 92% 

7 
العودلة تسهم يف نشر ثقافة االستهبلؾ 

 والًتفيو.
988 94% 92 6% 

 %38.5 77 %69.5 923 ثقافة العودلة ال ربًـت الثقافات احمللية 8
 %27.5 55 %72.5 945 العودلة ىي فوضى ثقافية 9

 %97 34 %83 966 أوجدت العودلة رلاالت متعددة للتعليم 90
يتبُت من اجلدوؿ السابق أف أغلب أفراد العينة يعتقدوف أف للعودلة أثراً كبَتاً وواضحاً يف 
اذلوية الثقافية مع اختبلؼ آرائهم يف تقدير ىذا األثر وخطورتو ، شلا أبرز مواقف متعددة ومتباينة 

فيها  منت العودلة ، فقد تعددت وجهات نظر الرافضُت للعودلة وأسباب رفضها فمنهم من يرى
مزيدًا من االستغبلؿ االقتصادي وادلثاؿ على ذلك ما تفعلو االستثمارات األجنبية بالدوؿ األقل 
ظلوًا ، ويرى ىؤالء أف ضباية اذلوية القومية واجبة كوسيلة للتصدي ذلذا االستغبلؿ ، بينما يرى 
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 هتديد ىوية أمة آخروف أهنا ليست غزوًا اقتصاديًا أو غزوًا علمانيًا فحسب بل غزو قومي دبعٌت
 ذلوية أمة أخرى.

كمشكالتكللشبا كلجلامعي:
تشهد اجملتمعات العديد من ادلشكبلت االجتماعية والنفسية واالقتصادية والصحية 

، الناذبة عن التغَتات البنائية الكبَتة ، ودخوؿ التكنولوجيا احلديثة، كذلك ما تواجو الشباباليت 
 ة.يتداوؿ بُت الشباب من سلوكيات جديد

كلدلشكالتكلجلسمة كوللنفسة :
وىي مشكبلٌت متعلقٌة بالنمو اجلسمي والعاطفي، واحتياجاتو إىل الًتبية الصحية 
السليمة، ومعرفة أساليب السلوؾ النفسي واالجتماعي السليم، ليصل إىل مستوى من التوافق مع 

 نفسو ومع اآلخرين، سواء يف األسرة أـ اجملتمع .
كلدلشكالتكللتعةلةمة ك:ك

وىي ادلتعلقة بعملية التوافق واالندماج داخل ادلؤسسات التعليمية، اليت ينتمي إليها  
 من خبلؿ االىتماـ بالدراسة، وعبلقاتو ادلختلفة بكل جوانب العملية التعليمية.

 : لدلشكالتكلالقتصااي 
وىي تتعلق باجلوانب االقتصادية، من حيث توفر الدخل البلـز الحتياجات الشباب 

 الشخصية ويف التعليم، وفرص العمل بعد الدراسة وتوفر متطلبات ادلركوب وادلسكن.
 : لدلشكالتكلالجتماعة 

وىي ادلشكبلت ادلرتبطة باألسرة وعبلقتها بالشباب ، حيث يعاين الشباب من صراع 
بُت القيم الدينية واالجتماعية، يف عدة قضايا منها عبلقتو باجلنس اآلخر، والزواج وتكوين 

 األسرة ومشكبلتو أوقات الفراغ.
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 ( يبُت أىم ادلشكبلت اليت تواجو الشباب اجلامعي6اجلدوؿ رقم )

 ادلشكبلت اليت تواجو الشباب اجلامعي ت
 غَت موافق موافق

 النسبة% العدد النسبة% العدد
 %20 40 %80 960 مشكبلت شخصية 9
 %32.5 65 %67.5 935 مشكبلت اجتماعية 2
 %8.5 97 %99.5 983 اقتصاديةمشكبلت  3
 %35 70 %66.5 930 مشكبلت نفسية 4

% وىذا 99.5من اجلدوؿ السابق يتبُت أف ادلشكبلت االقتصادية لدى الشباب بلغت     
يدؿ على أف الشباب يعيشوف حالة عدـ األماف واالكتفاء ادلادي نتيجة للظروؼ االقتصادية 

 السيئة ، وبالتايل تظهر أعلية اجلانب ادلادي بالشعور باألماف والرضا.
 : مكحنوكلدلستقبلرؤي كللشبا كلجلامعيكوتطةلعاهت -

للشباب مكانة خاصة يف اجملتمع ادلعاصر، وذلك للتأثَت الشامل الذي أصبح ذلم يف  
كافة نظم اجملتمع، حبيث االنشغاؿ بقضايا الشباب ىو تعبَت عن االىتماـ دبستقبل اجملتمع 

 بأكملو.
ق أىدافو يف مسَت والشباب يف اجملتمع اللييب ذلم مكانتهم باعتبارىم طاقة اجملتمع احلقيقة لتحي

التنمية دبختلف جوانبها االجتماعية والسياسية واالقتصادية ، بوصفهم يشكلوف الغالبية العظمى 
 من أبناء اجملتمع.

وألهنم مصدٌر للتجديد والتغيَت، وبتبنيهم لثقافاٍت تعرب عن مصاحلهم واحتياجاهتم، 
 ذباىل مشكبلهتم ادلختلفة .ولذلك فإف الشباب ذلم من األعلية والتأثَت، حبيث ال ؽلكن 
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 ( يبُت آراء الشباب اجلامعي ضلو ادلستقبل7جدوؿ رقم )

 رؤية الشباب وتطلعاهتم  ت
 غَت موافق موافق

 النسبة% العدد النسبة% العدد
 %09 98 %99 982 ارتفاع درجة االنتماء للوطن 9
 %72.5 945 %27.5 55 عامل تذو فيو القوميات 2
 %3.5 7 %96.5 993 مستقلإغلاد سكن  3
 %39.5 78 %69 922 حرية االختبلط بُت اجلنسُت 4
 %4.5 9 %95 999 احلصوؿ على عمل مناسب 5

6 
وصوؿ ببلدي إىل البلداف 

 ادلتحضرة
989 94.5% 99 5.5% 

 %40 80 %60 920 أعيش يف بلد متقدـ 7
 %47.5 95 %52.5 905 أمتلك مقومات احلياة  8

السابق أف أغلب أفراد العينة موافقوف على رؤى الشباب وتطلعاهتم تبُت من اجلدوؿ 
ضلو ادلستقبل ، إذ أف الشباب ىم ادلستقبل الوطن، وىم أساس اجملتمع، فبهم ينهض اجملتمع 
ويتطور لؤلفضل، فإف االستثمار يف الشباب أمٌر أساسي، ويشمل ذلك تعزيز التعليم اجليد، 

غلب على البلداف أيضًا أف تزيد فرص العمل للشباب، الذي يعدىم للفرص ادلستقبلية، و 
ودعمهم يف صبيع مناحي احلياة، فبل ؽلكننا احلديث عن تنمية ادلستدامة دوف مشاركة قوية من 

 الشباب.
كسابعاً:كلخلامت ك:

تؤثر العودلة على اذلوية الثقافية للمجتمعات بصورٍة مباشرٍة، أو غَت مباشرة من خبلؿ 
اؾ والوعي االجتماعي العاـ للفرد، بأعلية التمسك باذلوية الثقافية، وعبلقتها تأثَتىا يف اإلدر 
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بالنظم االجتماعية، اليت ؽلكن أف يفرزىا التغَت االجتماعي يف اجملتمعات، سواء كاف ىذا التغَت 
تدرغليًا تلقائياً، أـ أنو تغَت من اخلارج، ؼلضع لو دوف أف تكوف ىناؾ قدرة على مقاومتو، أو 

، وذلك بسبب انعداـ النية الثقافية، وفاعلية الوسائل العودلاتية يف التأثَت على البنية رفضو
 االجتماعية، للثقافات االجتماعية اخلاصة باجملتمعات اليت تدخل يف إطار العودلة.

عليو فإف اذلوية اإلنسانية ادلشًتكة، اليت قد تقـو على حساب اذلوية اجملتمعية العامة، 
ذلوية الثقافية للمجتمع الذي يعيش فيو الفرد، وذلك من خبلؿ قيامها بإلغاء أو ذباوز واليت سبثل ا

احلدود الثقافية ، تلك اليت تفصل بُت اجملتمعات اإلنسانية، واليت يتم من خبلذلا احملافظة على 
تتميز هبا اذلوية الثقافية، واخلصوصية اجملتمعية ، فضبل عن تأثَت العودلة يف اذلويات الفرعية، اليت 

اجلماعات االجتماعية داخل البناء االجتماعي، يف اجملتمع الواحد، واليت تقـو على أساس 
رلموعٍة من السمات، اليت سبيز اجلماعة االجتماعية، عن غَتىا من اجلماعات االجتماعية 

عية األخرى، واليت تشكل بدورىا رلموعًة من اذلويات الفرعية، قياسًا على فكرة الثقافات الفر 
 داخل الثقافة العامة.

 : للنتائج
بالنسبة دلتغَت اجلنس أظهر الدراسة أف الذكور أقل سلبية من اإلناث اذباه اذلوية الثقافية  -

 والعودلة .
أما متغَت التخصص فقد بينت الدراسة أف طلبة أقساـ العلـو اإلنسانية )اآلداب( أقل سلبية  -

(.ضلو اذلوية الثقافية والعودلة من أقسا  ـ العلـو التطبيقية )العلـو
 أف ثقافة العودلة ربمل يف جوانبها السلبية سلاطر على الثقافة واذلوية. -
ال ؽلكن رفض لعودلة بغض النظر عن نشأهتا الرأمسالية فهي مستقبلنا إىل آفاؽ التطور الفكري  -

 والعلمي والتكنولوجي والسياسي واالجتماعي.
اـ انتشار العودلة ، بل غلب علينا إغلاد أسلوب أو منهج بشكل من الصعوبة دبكاف الوقوؼ أم -

 يستطيع التعامل مع ظاىرة العودلة بأبعادىا ادلختلفة ، دبا ال يؤثر على اذلوية الثقافية.
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إف العودلة ليست رلرد عملية اقتصادية بل ذلا أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية إال أهنا  -
 ة للدوؿ النامية حيث تؤثر يف اذلوية الثقافية الوطنية.ربمل أيضاً ربديات خطَت 

أظهرت الدراسة أف غالبية أفراد العينة يروف أف اذلوية الثقافية تتأثر بظاىرة العودلة يف مكوناهتا  -
 مع اختبلفهم حوؿ طبيعة التأثَت.

وادلتفائل  كشف الدراسة عن رؤية الشباب ادلستقبلية حيث كانت آرائهم سلتلفة بُت ادلتشائم  -
 مع رفض غالبيتهم لفكرة انغبلؽ اذلوية على نفسها ولكن لكل منهم رأيو يف كيفية االنفتاح .

تعمل العودلة باستخداـ وسائل األعبلـ ادلختلفة وسيطرهتا عليها، على نشر القيم وادلعتقدات  -
 وادلعايَت الغربية على حساب ثقافة اجملتمع.

 :للتوصةات
ذلوية الثقافية العربية اإلسبلمية باجلامعات وذلك من خبلؿ تدريس ضرورة احلفاظ على ا -

 مقررات يف اللغة العربية والدراسات اإلسبلمية .
 عقد ندوات ثقافية تعمل على توضيح الرؤى ادلتباينة عند شباب اجلامعات. -
احلفاظ على  ضرورة اجلمع بُت األصالة وادلعاصرة يف ادلنهج وادلقررات الدراسية وبالتايل ضرورة -

اذلوية واألصالة الثقافية للمجتمع مع التعامل اإلغلايب مع التنوع الثقايف والفكري والسياسي 
واالقتصادي خاصة يف عصر االنفتاح والعودلة االقتصادية والعلمية والتكنولوجية يف اإلعبلـ 

 واالتصاالت.
ث عن مواطن اخللل يف ادلواطن غلب إعادة بناء ادلوروث الثقايف واستنفار عوامل تقدمو والبح -

 العريب وأنظمتو ادلختلفة.
إف ادلؤسسات االجتماعية ادلهتمة بالًتبية ربتاج إىل زيادة االىتماـ هبا دلعرفة مسؤولياهتا يف  -

زيادة التعرؼ على طبيعة التغَتات الدولية اليت واكبت عصر العودلة شلا يقدـ منو قبل ادلؤسسات 
اجملتمع ربتاج إىل تفعيل وارتقاء حىت تستطيع التصدي للتداعيات  التعليمية والًتبوية يف

 وادلشكبلت االجتماعية ومواكبة عصر العودلة.
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االىتماـ باألسرة يف ظل ثقافة العودلة باعتبارىا القاعدة األساسية يف تربية األجياؿ ونقل ثقافة  -
 اجملتمع ذلم.

ية والثقافية دبا غلعلها قادرة على مواكبة التطور تطوير وسائل اإلعبلـ ادلختلفة والربامج اإلذاع -
 ادلعريف، ويسهم يف ربصُت الشباب واحلفاظ على الثقافة احمللية اإلغلابية.

سبكُت الشباب من امتبلؾ مهارات التعامل مع التكنولوجيا يف سلتلف اجملاالت وتسخَتىا يف 
 مقدراهتم التنافسية.التواصل مع أحدث ادلستجدات ودبا ؽلكنهم من رفع مهاراهتم و 

االىتماـ بدراسة ىذا اجملاؿ، وتقدمي الدراسات والبحوث اليت تستهدؼ أساسًا فئة الشباب  -
اجلامعي يف ليبيا إذ أف ىذه الفئة الشابة يف اجملتمع ربتاج إىل الكثَت من االىتماـ ألهنا الفئة اليت 

لدولة ومؤسساهتا على إغلاد الطرؽ يعتمد عليها يف بناء األمة ، كما أف ىذه الدراسات تساعد ا
والسبل الكفيلة بوضع اخلطط التنموية والثقافية دبا يتبلءـ وتوجهات الشباب يف اجملتمع 

 واخلصوصية الثقافية للمجتمع اللييب.
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