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 مستخلص البحح

ىدؼ البحث إلى تحديد أبعاد الوعي باليوية ، وتحديد مستوى الوعي باليوية الثقافية 
 لدى طبلب الجامعات المصرية المبتعثيف لمدراسة بالخارج.

نيج الوصفي، كما قاـ الباحث بإعداد وتحقيًقا ألىداؼ ىذا البحث، تـ استخداـ الم
الثبات(،  –مقياس الوعي باليوية الثقافية ، وبعد التأكد مف خصائصو السيكومترية )الصدؽ 

( باحثًا مبتعثًا مف الجامعات المصرية لمدراسة بالخارج، ٔٛتـ تطبيقو عمى عينة بمغ عددىا )
ة البحث، ومعالجتيا إحصائًيا، تـ وبعد تحميؿ البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف تطبيؽ أدا

 التوصؿ إلى النتائج اآلتية:
إف مستوى الوعي باليوية الثقافية لدى طبلب البعثات الخارجية لـ يصؿ إلى المستوى  -ٔ

%( فأعمى، وىو ما يساوي المتوسط ٘ٚالمقبوؿ الذي تـ اتخاذه معياًرا في ىذا البحث )
 %( .7ٚٔٓ(   والنسبة المئوية )7ٖ٘ٙ( فأعمى، حيث كاف المتوسط العاـ)7ٖٚ٘)

( مفردة في أداة ىذا البحث، قد جاءت أعمى مف ٙٗ( مفردة مف أصؿ )ٖٕإف ثمة ) -ٕ
% مف مجموع مفردات أداة ٓ٘(. وتشكؿ ىذه المفردات 7ٖٚ٘المتوسط المقبوؿ )

 البحث، وىذا يشير إلى أف ثمة تغييًرا في اليوية الثقافية لدى طبلب البعثات العممية.
القيـ والعادات االجتماعية( حصمت  –المغة  –إف كؿ أبعاد الوعي باليوية الثقافية )الديف  -ٖ

%(، وىذا يدؿ عمى أف ٘ٚالمناظرة  لمنسبة المقبولة ) 7ٖٚ٘عمى قيمة متوسط أقؿ مف 
 مستوى الوعي باليوية الثقافية لدى طبلب البعثات العممية متوسًطا.

اد الوعي باليوية الثقافية، يتبيف أف ُبعد الديف جاء في وفيما يتعمؽ بالمقارنة بيف أبع -ٗ
َـّ جاء ُبعد 7ٖ٘ٗ(، يميو بعد القيـ والعادات بمتوسط )7ٖٖٙالمرتبة األولى بمتوسط ) (، ث

(، ومف ىذه المقارنة ال توجد فجوة كبيرة في 7ٖ٘ٔالمغة في المرتبة األخيرة بمتوسط )
 البحث.  مستوى الوعي بيف األبعاد الثبلثة لدى عينة

وفي ضوء ىذه النتائج تـ التوصؿ إلى بعض اآلليات لتنمية الوعي باليوية الثقافية 
 لدى الطبلب المبتعثيف لمدراسة بالخارج.
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Abstract 

Developing the cultural identity awareness of the Egyptian 

external full mission scholarships holders 

By Dr.Mustafa Ahmed Shehata Ahmed 
Lecturer of Foundations of education, Faculty of Education, Minia 

University 

This study aimed at identifying the dimensions and level of the 

cultural identity of the Egyptian external full mission scholarships holders. 

Descriptive method was adopted to attain the aim of this study. Scale of 

cultural identity awareness was developed by the present researcher. After 

ensuring the validity and reliability of the scale, it was administered on 81 

scholarship holders.  

Results indicated that the level of of the cultural identity awareness 

did not reach the acceptable level 75% which equals the mean score 3.75 

because the overall mean score was 3.56 and the percentage was 71%.  

The means of 23 items out of 46 items were higher than the mean 

score. Those items represent 50% of the scale indicating that there is a 

change in the cultural identity of the sample. 

All dimensions of the cultural identity (religion, language, values and 

social habits) got means that were lower than the criterion (3.75) referring 

that the level of the cultural identity awareness was medium. 

Regarding the comparison between the dimensions of the cultural 

identity, religion came at the first rank (3.63), values and social habits 

occupied the second rank (3.54) while language came at the third rank 

(3.51) indicating that there was little gab between the three dimensions.  

In the light of the given results, some techniques for developing 

cultural identity were reached. 
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 مقدمة البحح

 القػػرف الحػػادي والعشػػريفتمثػػؿ قضػػية اليويػػة إحػػدى القضػػايا المحوريػػة، خاصػػًة فػػي 
الذي يتسـ بػالتغييرات والتحػوالت المجتمعيػة الكبػرى، ومػا نػتج عنيػا مػف اليجػـو عمػى الثوابػت 

 تيـ وقيميـ وسػموكياتيـ  ممػا أوجػدوعي األفراد واتجاىا عمى والرموز، وقد أثرت ىذه التحوالت
 ا مف أنواع اليزيمة النفسية التي تعوؽ التقدـ.    نوعً 

ذا كاف وعي اإلنساف المعاصر بكافة مجاالت الحياة العصػرية ضػرورة، فثمػة عوامػؿ  وا 
اجتماعية وسياسػية متعػددة تحػتـ تنميػة الػوعي باليويػة لػدى جميػا أفػراد المجتمػا، وذلػؾ ألف 

لبقػػاء والمحافظػػة عمػػى وجودىػػا، كػػؿ جماعػػة أو أمػػة بحاجػػة إلػػى ىويػػة متميػػزة تمكنيػػا مػػف ا
فاليويػػة ىػػي التػػي تحفػػظ سػػياج الشخصػػية، ودونيػػا يتحػػوؿ اإلنسػػاف إلػػى كػػائف تافػػو، وفػػارغ، 
وغافػػؿ، وتػػابا، ومقمػػد  ألف اليويػػة ليػػا عبلقػػة أساسػػية بمعتقػػدات الفػػرد ومسػػمماتو الفكريػػة، 

ى وغايػة )باريػؾ، وبالتالي تحديد سمات شخصيتو  فتجعمو إنساًنا ذا قيمػة، وتجعػؿ لحياتػو معنػ
(. فضبًل عف أف الوعي باليوية لو مردود إيجابي في تحقيػؽ الػذات والثقػة بػالنفس، ٜ، ٖٕٔٓ

-ٕٗ، ٖٕٔٓوُيحفز عمى االزدىار والتقػدـ، ويعػد نظاًمػا قيميِّػا حاكًمػا لممجتمػا )عبػد القػادر، 
ٕٜ   .) 

القضػػايا أف قضػػية اليويػػة الثقافيػػة تعػػد مػػف أكثػػر "( إلػػى ٘، ٕٕٔٓويشػػير أبػػو زيػػد )
إثػػارة لمقمػػؽ والجػػدؿ فػػي معظػػـ مجتمعػػات العػػالـ  نظػػرًا لمػػا تتعػػرض لػػو الثقافػػات المختمفػػة مػػف 

. وربمػا يرجػا ذلػؾ "عوامؿ التأثير والتغيير والتبديؿ، بػؿ ومسػا المبلمػأل األساسػية المميػزة ليػا
انييػار الكتمػة إلى عدة اعتبارات، أوليا: انفراد الواليات المتحدة بالنظاـ العالمي، حيػث إنػو بعػد 

الشػيوعية فػي أواخػػر الثمانينيػات، وبعػػد أف أمسػى نظػػاـ الحػرب البػػاردة فػي ذمػػة التػاريا، وفػػي 
ػْف نحػف   ظؿ عمميات أمركة العالـ تسعى الشعوب واألمـ جاىدة لئلجابة عف تساؤؿ محػوري: من

، وقػد (، وثانييا: تػأثير العولمػة عمػى اليويػةٖٕ، ٕٔٔٓلمف ننتمي  مف ىو اآلخر  )الجزار، 
تفاوتت اآلراء بيف التيويف مف شػأف العولمػة أو الغمػو فػي وصػؼ تأثيرىػا ومخاطرىػا، ثمػة مػف 
يػػػرى أنػػػو بفعػػػؿ تػػػداعيات العولمػػػة تتعػػػرض ثوابػػػت ىويتنػػػا لمزعزعػػػة والتفكيػػػؾ، وتحػػػاوؿ القػػػوى 
المييمنة الحفاظ عمى ىويتيا، وتذويب اليويات األخػرى وطمسػيا وصػيرىا فػي دائػرة العالميػة، 

زالت    (.  ٓٛ، ٕٔٓٓيا مف الوجود )حممي، وا 
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تمثؿ العولمة تحدًيا أمػاـ اليويػات فػي المجتمعػات المختمفػة، باعتبارىػا تعمػـ االتجػاه و 
الواحػػد لمثقافػػة وتسػػمب التنػػوع الثقػػافي حيػػث فتحػػت العولمػػة قضػػايا اليويػػة عمػػى نطػػاؽ عػػالمي 

يويػة، واالصػطداـ والتعػارض واسا، وأخذ الحديث يقترف بصورة متبلزمة تقريًبا بيف العولمػة وال
بينيما. وما يتيددىا مف مخاطر اإللغاء واإلقصاء، أو الذوباف واالنصيار، أو االفتراض الثالػث 

( إلػػى أف مػػف Dasen, 2000ويشػػير) (.ٜٕ، ٜٜٜٔىػػو االنبعػػاث واالسػػتنياض)الميبلد، 
ىقيف والشػباب. تأثيرىػا يكػوف بصػورة بػارزة عمػى المػرا أفمخاطر العولمة عمى اليويػة الثقافيػة 

وتسػػيـ وسػػائؿ اإلعػػبلـ مثػػؿ: التمفزيػػوف، واألفػػبلـ، واإلنترنػػت فػػي االنتشػػار السػػريا والشػػامؿ 
 Jensen et al., 2011, 295- 296)) جانسػوف وخخػروف وأكػد لؤلفكػار عبػر الثقافػات.

، حيػث  Cultural Identity Confusionالثقافيػة  وجود عبلقة بيف العولمة وارتباؾ اليوية
شباب المراىقيف يعانوف مف التناقض بيف القيـ التقميدية، والقػيـ المعولمػة  ممػا أثػر عمػى إف ال

       واالنتحار. المخدرات، تعاطي واإلفراط في والدعارة، سموكياتيـ فانتشرت جرائـ الزنا،
وجػدير بالػذكر أف ثقافػة العولمػة ُتقابػؿ مػػف قبػؿ األفػراد أو األمػـ بػثبلث طرائػؽ، وىػػي: 

واالندماج التاـ في معطيات الثقافة المييمنة، وىو ما يػؤدي إلػى التجػانس الثقػافي، االستيعاب 
أو التثاقؼ )التبادؿ الثقافي( حيث تحتفظ اليوية ببعض صػفاتيا، والنتيجػة نػوع مػف الُيجنػة أو 
اليويػػة المتكيفػػة لمعولمػػة، أو القطيعػػة وىػػي تحػػدث عنػػدما تحػػاوؿ ىويػػة مػػا إثبػػات أصػػالتيا 

نتيجة السوسيولوجية في ىذه الحالة عدـ التجػانس والتحصػف بالخصوصػيات وخصوصيتيا، وال
 Djikstra et al) وخخػػروف كمػػا يػػرى جيكسػػترا –(. أي أنػػو ٛٔ، ٕٚٔٓالثقافيػػة )عمػػاد،
2001 p. 60) − بػإف الثقافػة نقيػة أو صػافية فػي  :مف الميـ االبتعاد عف الفرضيات القائمػة

وذ األجنبي يولد خسػارة أغمبيػة السػكاف ىػويتيـ الثقافيػة دولة قومية معينة، وكذلؾ فكرة أف النف
 الذاتية، أو تحويميـ إلى ىويات ثقافية أخرى.  

وفػػي ىػػذه اآلونػػة المعاصػػرة سػػاعد انتشػػار التكنولوجيػػا الحديثػػة عمػػى اختػػراؽ الحػػدود 
انػات الثقافية انطبلًقا مف مراكز صناعة وترويج النماذج الثقافية ذات الطابا الغربي، وألغػت إمك

التثاقؼ باعتبػاره خيػارًا يعنػي االنفتػاح الطػوعي عمػى المنظومػات الثقافيػة المختمفػة عبػر خليػات 
التأثر والتأثير والتفاعؿ المتبادؿ، وفرضت عمى الشعوب التقميػد األعمػى لمغػرب الػذي يعػزز قػيـ 

َـّ لػـ تتػرؾ أمػاـ الػدوؿ الضػعيفة مػف خيػار  ات خػارج الغالب ويؤدي إلى استتباع المغموب، ومف ث
 حدود االنعزاؿ أو الذوباف، سوى استعادة الوعي باليوية الثقافية. 
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ومما ال شؾ فيو أف التعميـ الجامعي أحد أىػـ عوامػؿ الحفػاظ عمػى ىويػة المجتمعػات، 
فمف خبلؿ التعميـ يتشرب النشء الثقافة والقيـ واألفكػار التػي تشػكؿ معػالـ شخصػياتيـ وتوجػو 

ؽ الرسػػمية والتشػػريعات عمػػى دور التعمػػيـ الجػػامعي فػػي الحفػػاظ انتمػػاءاتيـ، حيػػث تػػنص الوثػػائ
( عمػى "أف الجامعػات ٔعمى اليوية الثقافيػة، حيػث يػنص قػانوف تنظػيـ الجامعػات فػي المػادة )

تخػتص بكػؿ مػا يتعمػؽ بػالتعميـ الجػامعي والبحػث العممػي الػذي تقػـو بػو كمياتيػا ومعاىػدىا فػي 
، متوخيػة فػي ذلػؾ المسػاىمة فػي رقػي الفكػر وتقػدـ سبيؿ خدمة المجتما واالرتقاء بو حضػارًيا

العمـ وتنمية القيـ اإلنسانية، وتعد الجامعػات بػذلؾ معقػبًل لمفكػر اإلنسػاني فػي أرفػا مسػتوياتو، 
ومصدر االستثمار وتنمية أىـ ثروات المجتما وأغبلىا وىػي الثػروة البشػرية، وتيػتـ الجامعػات 

يخي لمشػػعب المصػػري وتقاليػػده األصػػيمة ومراعػػاة كػػذلؾ ببعػػث الحضػػارة العربيػػة والتػػراث التػػار 
 .  (ٕ)قانوف تنظيـ الجامعات، المستوى الرفيا لمتربية الدينية والخمقية والوطنية"

ونظرًا لكثافة وخطورة عوامػؿ االختػراؽ الثقػافي التػي تتعػرض لػو اليويػة العربيػة سػواء 
ياحة أو السػػػفر أو أكػػػاف مػػػف خػػػبلؿ االحتكػػػاؾ الحضػػػاري المباشػػػر عػػػف طريػػػؽ اليجػػػرة أو السػػػ

االبتعػػاث العممػػي، أـ مػػف خػػبلؿ االحتكػػاؾ غيػػر المباشػػر عػػف طريػػؽ وسػػائؿ االتصػػاؿ واإلعػػبلـ 
بد أف تعمػؿ عمػى حمايػة  والتكنولوجيا الحديثة، فإف المؤسسات التربوية واإلعبلمية المختمفة ال

عػػة مػػا األمػػف الثقػػافي لممجتمػػا فػػي ظػػؿ عػػالـ لػػف يجػػدي معػػو التقوقػػا والعػػيش فػػي حالػػة قطي
 العالـ. 

ضػارة يعد االبتعاث لمخارج رافًدا مف أىـ روافػد االتصػاؿ واالحتكػاؾ الحضػاري بػيف الحو 
كانػػت مصػػر أسػػبؽ مػػف غيرىػػا مػػف دوؿ الشػػرؽ فػػي إيفػػاد فقػػد  المصػػرية والحضػػارة الغربيػػة،

البعثات العممية إلى دوؿ أجنبية، حيث بدأ إرساؿ البعثات التعميمية ألوربا في عيد محمػد عمػي 
(، وعمى الرغـ مف أنػو حػدد ميمػة تمػؾ البعثػات فػي نقػؿ التقنيػة الصػناعية ٜٗٛٔ – ٘ٓٛٔ)

الحديثػػة، وأف تعميماتػػو كانػػت صػػارمة لممبعػػوثيف باالنكفػػاء عمػػى تحصػػيؿ العمػػـو فقػػط  فإنػػو لػػـ 
حيث اكتشػفوا عالًمػا غيػر العػالـ  ،يستطا منعيـ مف التأثر بمجريات الحياة الثقافية في باريس

ا فيػػو، وذىبػػت المقارنػػات بػػيف العػػالميف سػػدى. ومػػا تػػوالي البعثػػات التػػي كػػاف مػػف الػػذي نشػػأو 
تداعياتيا استيعاب أفرادىا لمثقافة الغربيػة واالعتقػاد بأنيػا مفتػاح التقػدـ أف بػدأت تنتشػر أفكػار 
االستنارة والعممانية. وما حكـ الخديو إسػماعيؿ الػذي فػتأل أبػواب الػببلد لؤلجانػب الػذيف جػاءوا 

ع قناة السويس بدأ المجتما المصري يأخذ طابا الحضارة األوربية في جميػا منػاحي ما مشرو 
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الحياة، مثؿ: المأكػؿ والممػبس والعمػارة وبعػض العػادات والتقاليػد، وبػدأ المتعممػوف مػف خريجػي 
المدرسة المدنية ومدارس اإلرساليات والقادموف مف البعثػات يرتػدوف الػزي األوربػي الػذي صػار 

بقة األفندية، وأكثر مف ىذا أف سيدات صفوة تمؾ الطبقػة كانػت تأخػذ اسػـ عائمػة عنواًنا عمى ط
(.  وتػوالى بعػد ٓ٘، ٕٙٓٓ)الدسػوقي، غموؿ وىدى شػعراوي وىديػة بركػات الزوج مثؿ صفية ز 

ذلػػؾ إرسػػاؿ البعثػػات العمميػػة، والتزمػػت بيػػا الدولػػة المصػػرية، وتعػػد خطػػة لمبعثػػات سػػنويِّا، بػػؿ 
مميػة بػيف طػبلب الدراسػات العميػا بالجامعػات المصػرية مظيػرًا مػف أصبأل الحصوؿ عمى بعثػة ع
 مظاىر التنافس والتميز.   

تجدر اإلشارة إلى أف المبتعث لمدراسة بخارج وطنو يمر بأربا مراحؿ مف التكيػؼ مػا و 
البمد المبتعث إلييا، وىي: مرحمة االنبيػار عنػد الوصػوؿ إلػى البمػد المبتعػث إلييػا، والتػي تمثػؿ 

ايػػة االتصػػاؿ الحضػػاري بػػيف الطالػػب والحضػػارة الغربيػػة، وتتميػػز بمظػػاىر االسػػتغراب عػػادة بد
مػػػف السػػػعادة واإلطػػػراء لممحػػػيط الثقػػػافي الجديػػػد.  النطباعػػػات السػػػريعة التػػػي يشػػػوبيا شػػػيءوا

ومرحمػػة الصػػدمة الثقافيػػة ومػػا يصػػاحبيا مػػف قمػػؽ نػػاتج عػػف فقػػداف المعػػايير االجتماعيػػة التػػي 
د عمييا الطالب ومػا يػرتبط بػذلؾ مػف مشػاعر الحيػرة والخػوؼ وعػدـ االطمئنػاف فػي التعامػؿ  تعوَّ

مػػا البيئػػة الثقافيػػة االجتماعيػػة الجديػػدة. ومرحمػػة التكيػػؼ الجزئػػي، والتػػي تعػػد بدايػػة التعامػػؿ 
الفعمػػي مػػا البيئػػة الجديػػدة وفييػػا يػػتـ التكيػػؼ التػػدريجي، ويختػػار فييػػا الطالػػب أسػػموب التكيػػؼ 

بيئػػة الجديػػدة، إمػػا انػػدماًجا، أو رفًضػػا، أو تكيًفػػا راشػػًدا. وأخيػػرًا الػػذي يرغػػب أف يعػػيش بػػو فػػي ال
مرحمػػة التكيػػؼ النيػػائي، والتػػي تتسػػـ بػػالتميز فػػي شخصػػية الطالػػب، وتكػػويف اتجاىػػات وميػػوؿ 
جديػػدة، وظيػػور أبعػػاد جديػػدة فػػي شخصػػيتو، نتيجػػة لطبيعػػة أسػػموب التكيػػؼ الػػذي ارتضػػاه فػػي 

لحياة االجتماعية ومسمماتيا الفكرية والسموكية فػي حيػاة المرحمة الثالثة، ونتيجة لتعوده عمى ا
 (.  ٕ٘ٛ -ٕٚٚ، ٜٜٓٔالغربة)القعيد،

وبناًء عمى ما سبؽ، تعد خبػرة االبتعػاث مػف أىػـ الخبػرات التػي تمػر عمػى الطالػب فػي 
حياتو التعميمية، حيث إف جوىر الجانب الثقافي مف االبتعاث لمدوؿ الغربية يتمثؿ فػي االتصػاؿ 

، وبػيف دولػة الثقافيػةيف الطالػب المبتعػث بوصػفو فػرًدا مػف مجتمػا لػو خصوصػياتو الحضاري ب
مختمفػة، ويتفػاوت األفػراد فػي درجػة تفػاعميـ  ثقافيػةاالبتعاث بوصػفيا مجتمًعػا لػو خصوصػيات 

ما ىذه الخبرة، فمنيـ مف تحدث لو صدمة ثقافية تنقمو مف حالة الدىشة واالنبيػار إلػى حالػة 
مثقافػة الغربيػػة. ونظػرًا لتزايػػد اإليفػاد لمػػدوؿ األوربيػة واألمريكيػػة فػي اآلونػػة القبػوؿ واالستسػػبلـ ل
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األخيرة، واىتماـ الدولة بإعداد خطة لمبعثات سنويِّا لمحصػوؿ عمػى الػدرجات العمميػة فػي جميػا 
المجاالت العمميػة، فضػبًل عػف رغبػة طػبلب الدراسػات العميػا فػي الدراسػة بالخػارج  بػدت الحاجػة 

 طبلب البعثات في الدوؿ األجنبية.رة تناوؿ قضية الوعي باليوية الثقافية لدى ممحة إلى ضرو 
 مصللة البحح:   

موضػػػوع اليويػػػة مػػػف الموضػػػوعات الميمػػػة التػػػي ُطرحػػػت عمػػػى محػػػؾ المسػػػاءلة  إف
، وكػاف أحػد ٖٜٜٔوالنقاش منذ أف صاغ صمويؿ ىنتيجوف نظريتو عف صراع الحضارات عاـ 

تذوب في نياية األمر في عالميػة يسػيطر عمييػا الغػرب، ولكنػو  تنبؤاتيا أف ثقافات األمـ سوؼ
في دراسة لو بعنواف "الغرب متفرد وليس عالمًيا"، ذكر فييػا أف شػعوب العػالـ  ٜٜٙٔعاد عاـ 

ف اسػػتيمكت البضػػائا  غيػػر الغربيػػة ال يمكػػف أف تػػدخؿ داخػػؿ النسػػيج الحضػػاري لمغػػرب، حتػػى وا 
ستمعت إلػى الموسػيقى الغربيػة، فػروح أيػة حضػارة ىػي: الغربية، وشاىدت األفبلـ األمريكية، وا

المغة، والديف، والقيـ، والعادات والتقاليد  ولذلؾ فإف الوقت قد حاف لكى يتخمى الغػرب عػف وىػـ 
   (.ٚٙٔ، ٜٜٚٔ)التويجري،  العولمة، وأف ينمي قوة حضارتو في مواجية حضارات العالـ

 ،مسػألة اليويػة، يجػد طرًحػا مختػزاًل ليػاالحديثة حوؿ  العالمية والمتمعف في الكتابات 
، ىويػات قاتمػةضرورة وجود ىوية ألية أمة مف األمـ، بؿ يتـ وصفيا بصفات سمبية مثػؿ ينفي 

( أف اليويػة ٛٔ-ٚٔ،  ٕٛٓٓصػف ) فيػزعـ وربطيا بسموكيات عدوانية مثؿ: اليويػة والعنػؼ.
التعػػدد وأفػػؽ الحريػػة  تعمػػؿ عمػػى تصػػغير النػػاس بمعنػػى اختػػزاؿ ىػػويتيـ واقػػتبلعيـ مػػف رحابػػة

عػػػادة تصػػػنيفيـ وتقسػػػيميـ وتعبئػػػتيـ فػػػي عبػػػوات صػػػغيرة، وشػػػحنيـ  والتسػػػامأل والمشػػػاركة، وا 
بادتػػو، فاليويػػة التػػي تمػػنأل  َـّ إعػػدادىـ لمواجيػػة اآلخػػر وا  بكراىيػػة اآلخػػر والخػػوؼ منػػو، ومػػف ثػػ

فعنػدما يػتـ  اإلنساف الفخر والبيجة والثقة، بوسعيا عندما ُتشوه أو ُتختزؿ أف تقتػؿ بػبل رحمػة،
 تقسيـ أبناء الوطف إلى طوائؼ، فإف كؿ طائفة تسعى إلى إلغاء األخرى أو قيرىا. 

وىػػذه مشػػكمة ىػػذا البحػػث ىػػي مشػػكمة األنػػا واآلخػػر،  مظػػاىر أوؿ ومػػف ىنػػا يتضػػأل
رؤيػػة العػػالـ حػػدتيا فػػي الوقػػت الػػراىف بتنػػامي االتجػػاه الػػذي يػػدعو إلػػى  تالمشػػكمة التػػي زاد

التػػػي  الميجنػػة تمػػؾ اليويػػة. اليويػػات األخػػرى مػػا تجاىػػؿ ،واحػػدة يػػةعالم ىويػػة ذا باعتبػػاره
عمػػى مػػا  -تفرضػػيا الػػدوؿ الغالبػػة التػػي تحػػاوؿ طمػػس مبلمػػأل خصوصػػيات بػػاقي الػػدوؿ، فيػػـ 

   ف لنا بعولمتيـ تمؾ أف نكوف عالمييف ببل مكاف وببل تاريا.ويريد -يبدو 
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بعػػض بتػػأثر ث مػػف خػػبلؿ إحسػػاس الباحػػ مشػػكمة ىػػذا البحػػث، مظػػاىرثػػاني  وتتضػػأل
ولمتثبػت مػف ، بثقافػة البمػد المبعػوث إلييػا العائديف مػف البعثػات الخارجيػة زمبلئو بجامعة المنيا

أحػد عشػر ( ٔٔتـ إجراء مقاببلت ما بعض العائديف مف البعثات الخارجيػة بمػغ عػددىـ )ذلؾ  
وقػد تػـ  لزراعػة(،مبتعثًا ببعض كميات جامعة المنيا )الطب واليندسة والعمـو والتربية واآلداب وا

     التوصؿ إلى النتائج اآلتية:
 .السائدة وتمردىـ عمييا المصري لثقافة المجتما انتقاد العائديف مف البعثات الخارجية -
دولػة االبتعػاث، قػد جػاء السػموكيات السػائدة بسػموكيـ بتػأثر المبتعثػيف و  ي لػدىقيمػالتغيػر ال -

قيمػػة و  قيمػػة الحريػػة،و ىػػا: تقػػدير قيمػػة العمػػـ، بػػبعض القػػيـ، لعػػؿ مػػف أبرز ىػػذا التػػأثر إيجابًيػػا 
رجػػوعيـ ممػػوثيف بػػبعض األفكػػار و فضػػبًل عػػف تػػأثرىـ السػػمبي  قيمػػة النظػػاـ.و الػػوعي الصػػحي، 

عػزوؼ و  النظػرة النفعيػة والماديػة،مثػؿ:  والتشبو بخصاؿ وسموكيات أفراد الدوؿ المبتعثيف إلييػا
  ممػا أدى إلػى شػكواىـ مػف االبتعػاث العودة مرة أخػرى لدولػةورغبتيـ في  بعضيـ عف الزواج،

 ضعؼ تكيفيـ ما أفراد مجتمعيـ األـ وزمبلئيـ بالعمؿ. 
 خيػػر مػػف مصػػادر اإلحسػػاس بمشػػكمة ىػػذاىػػي المصػػدر األوتعػػد الدراسػػات السػػابقة 

 بفكرة البعثػات العمميػة وخثارىػا المختمفػة، فيػذا الرافعػيبدء األخذ  فقد تباينت اآلراء منذ البحث،
عثػػات العمميػػة إلػػػى صػػؼ محمػػد عمػػي بالعبقريػػػة إلدراكػػو ضػػرورة إرسػػػاؿ البي (ٕ٘ٗ، ٜٜٛٔ)

 نفػػسشػػأت فيػػو ىػػذا الفكػػرة واختمجػػت فػػي "لػػو تأممػػت ممًيػػا فػػي العصػػر الػػذي ن أوربػػا، إذ يقػػوؿ:
بقريتو، كيؼ أنبتت ىذا المشروع، ففي ذلؾ الوقت لػـ يفكػر حػاكـ شػرقي عمحمد عمي، لعجبت ل

البعثػػات، وىػػذه تركيػػا وسػػمطانيا كػػاف يممػػؾ مػػف الحػػوؿ  وال حكومػػة شػػرقية فػػي إيفػػاد مثػػؿ ىػػذه
والسمطة أكثر مما يممؾ محمد عمػي، ولػـ تفكػر حينػذاؾ أصػبًل فػي إيفػاد البعثػات المدرسػية إلػى 

ي كػػاف محمػػد عمػػي رة، فػػي ذلػػؾ العصػػر، وفػػي الوقػػت الػػذالمعاىػػد األوربيػػة، فصػػدور ىػػذه الفكػػ
يػػدؿ حقيقػػة عمػػى عبقريػػة نػػادرة وىمػػة مشػػغواًل فيػػو بمختمػػؼ الحػػروب والمشػػاريا واليػػواجس، 

   .عالية"
ى، حيػػث يػػرى أنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف ( نفػػس ىػػذا المنحػػٜ٘ٙ،  د.توينحػػو عبػػد الكػػريـ)

مصػػر  النقػػد التػػي وجيػػت ضػػد األسػػموب الػػذي طبػػؽ بػػو نظػػاـ البعػػوث العمميػػة، فقػػد أمػػدَّ  وجػػوه
والصػػػحية  ائفػػػة جميمػػػة مػػػف الرجػػػاؿ الػػػذيف أعانوىػػػا فػػػي مختمػػػؼ نػػػواحي النيضػػػة: الفكريػػػةبط

ثؽ نظاـ البعوث العممية أواصر اتصػاؿ مصػر بالحضػارة ية واإلدارية واالقتصادية. وقد و والتعميم
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البػػارزة فػػي أحػػداث القػػرف ذا االتصػػاؿ مػػف المظػػاىر الغربيػػة وقػػّوى مػػف أسػػبابو، حتػػى أصػػبأل ىػػ
 وال يزاؿ مف المظاىرة البارزة حتى يومنا ىذا.   ،التاسا عشر

أف "فكػػرة البعثػػات العمميػػة كانػػت نابعػػة مػػف عقػػوؿ  (ٜٕٓ ،ٜٕٓٓشػػاكر ) يقػػرربينمػػا 
مت ما في نفسو مف المطاما، وحبو لمسيطرة، أحاطػت تخطط وتدبر ألىداؼ بعيدة المدى، استغ

بو القناصؿ وىي تراقب أىواءه ومطامعو، فجعمت تغذييا وتزيػدىا توىًجػا، لتجعمػو قػوة فػي قمػب 
    .دار اإلسبلـ"
حػوؿ جػدوى االبتعػاث لمدراسػة  بلختبلفػاتلالحديثة مؤكػدة  نتائج الدراسات كما جاءت 
وحػوؿ   وعمػى المجتمػا ككػؿ عمػى الطػبلب المبتعثػيف اإليجابيػة والسػمبية ، وحػوؿ خثػارهبالخارج

فتجدر اإلشارة إلى مػا جػاء فػي الدراسػة التػي قػدمت إلػى رئػيس قطػاع الشػئوف  اآلثار اإليجابية
 شػػػؾ فيػػػو أف االبتعػػػاث لمدراسػػػة بالخػػػارج ظػػػاىرة ممػػػا الالثقافيػػػة والبعثػػػات حيػػػث ورد فييػػػا: "

نيػا التفاعػؿ مػا البمػداف األخػرى، كمػا أحضارية، حيث إف لو جوانبو اإليجابية، وىي االنفتػاح و 
تسيـ في إعداد كثير مف الكفاءات المصرية وتدريبيـ عمى المزيد مف العمػـ والخبػرة لبلسػتفادة 

قامػػت البعثػػات بوظيفػػة و . (ٗٔ-ٖٔ، ٕٓٔٓ)عمػػارة،  "مػػف دراسػػتو فػػي خدمػػة خطػػط التنميػػة
عظيمة تمثمت في نقؿ ثقافة الغرب إلى مصر، فيي وسيمة مف وسائؿ نقػؿ الشػرؽ مػف مرحمػة 

فكػار والعمػـو التخمؼ والجمود الذي راف عمييا فترة ليست بالقصيرة إلى الحيػاة الحديثػة بنقػؿ األ
 (.ٔٙٔ ،ٜٜ٘ٔ ـ الغرب حضاريِّا وثقافيِّا )عبد الرازؽ،التي أسيمت في تقد

مي الجانػػب التعميمي)األكػػادي كثيػػر مػػف الدراسػػات عمػػى أىميػػةتأكيػػد وعمػػى الػػرغـ مػػف 
يتمثػؿ فػي  اسػمبيِّ جانًبػا  لمبعثات العممية، فإف بعػض ىػذه الدراسػات قػد أبػرز والتنموي والميني(

الجانػػب الثقػػافي )االجتمػػاعي والنفسػػي( وتأثيراتػػو عمػػى قػػيـ المبتعثػػيف وسػػموكيـ. حيػػث إنيػػـ 
خضػػعوف لمتقاليػػد الجامعيػػة، وكػػذلؾ يكونػػوف جػػزًءا مػػف الحيػػاة االجتماعيػػة الغربيػػة يتعرضػػوف ي

يحتكػػوف احتكاًكػػا مباشػػرًا مػػا ىػػذه و لمسػػمماتيا الثقافيػػة وأنمػػاط سػػموكيا وعاداتيػػا وتقاليػػدىا، 
وثمػػػة عػػػدة دراسػػػات عربيػػػة تناولػػػت تػػػأثر العائػػػديف مػػػف البعثػػػات  الحيػػػاة فيتػػػأثروف ويػػػؤثروف.

( إلػػى تػػأثر حممػػة ٜٔٛٔالبمػػد المبتعػػث إلييػػا، فقػػد توصػػمت دراسػػة ناصػػر )قافػػة ثالخارجيػػة ب
شػػيادة الػػدكتوراه مػػف األردنػػيف العائػػديف مػػف االبتعػػاث بالػػدوؿ األوربيػػة واألمريكيػػة بثقافػػة ىػػذه 

سػػموكيـ ممػػا انعكػػس عمػػى   ةوالثقافيػػ ةواالجتماعيػػ ةالفكريػػ بعػػض الجوانػػبالػػدوؿ مػػف حيػػث 
% مػػنيـ يػػروف أنيػػـ تغيػػروا عػػف زمبلئيػػـ فػػي ٙٛـ، وتبػػيف أف الشخصػػي، ومطػػالبيـ وحاجػػاتي
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فأصػبحوا أكثػر تحػررًا واحتراًمػا لمعمػؿ، وفيًمػا لمعػالـ الخػارجي ومعرفػة  ،بمدىـ في نػواح مختمفػة
 ألمور الحياة.  

( إلػػى أف التػػزاـ الطػػبلب السػػعودييف ٜٗٗ، ٖٕٔٓوكػػذلؾ توصػػمت دراسػػة الحربػػي ) 
نظومة القيـ بشػكؿ عػاـ فػي حػدود المتوسػط، فقػد جػاء التػزاـ العائديف مف االبتعاث الخارجي بم

الطػػػبلب العائػػػديف مػػػف االبتعػػػاث بػػػالقيـ الدينيػػػة فػػػي المرتبػػػة األولػػػى، يمييػػػا التػػػزاميـ بػػػالقيـ 
َـّ جاء التزاميـ بالقيـ النظريػة فػي المرتبػة الثالثػة، وجػاءت القػيـ االجتماعيػة فػي  االقتصادية، ث

َـّ جػػاءت القػػيـ الجماليػػة فػػي  المرتبػػة الرابعػػة، وجػػاءت القػػيـ السياسػػية فػػي المرتبػػة الخامسػػة، ثػػ
( تػأثر الطمبػة بثقافػة البمػد ٕ٘ٔٓوفػي السػياؽ ذاتػو، أكػدت دراسػة الحسػوف ) المرتبة األخيػرة.

الثقافػػة األجنبيػػة زودت المبتعػػث بعػػادات أسػػيمت بميػػؿ األزواج المبتعثػػيف ف الػػذي درسػػوا فيػػو،
الثقافة األجنبية غيرت بعض عادات المبتعثػيف التػي تمػنأل  نحو المشاركة ما زوجاتيـ، كما أف

 .األزواج مشاركة زوجاتيـ في المياـ والمسؤوليات الخاصة
ىجػرة العقػوؿ وال شؾ أف ظاىرة امتناع المبعوثيف عف العودة إلى الوطف ترتبط بظاىرة 

الػدالئؿ  ( حيث توصمت إلى أنو مػفٕ٘ٔٓوىذا ما أكدتو دراسة أحمد )مف الشرؽ إلى الغرب، 
السالبة لمبعثات العممية ىي انبيار معظػـ الكفػاءات التػى حصػمت عمػى فػرص لمدراسػة بالخػارج 

خػػارج وعػػدـ باإلمكانػػات العمميػػة والماديػػة لمػػدوؿ الجاذبػػة لمكفػػاءات  ممػػا أدى إلػػى اسػػتقرارىـ بال
وا جػػدير بالػػذكر أف الكفػػاءات تضػػمنت أصػػحاب المػػؤىبلت العميػػا سػػواء كػػانالعػػودة مػػرة أخػػري. و 

أطباء أو ميندسيف أو ممف تمكنوا مف الحصوؿ عمى مؤىبلت أعمى مػف الماجسػتير والػدكتوراه 
فى تخصصات مختمفة، وأسػاتذة الجامعػات وأخيػرًا العممػاء الػذيف برعػوا فػي تخصصػات مختمفػة 

    فى أنحاء دوؿ العالـ.
 ارةاإلشػ توجاءت نتائج بعض الدراسات مناقضػة لمػا توصػمت إليػو الدراسػات التػي تمػ

( عػػف اتجاىػػات الطػػبلب السػػعودييف الدارسػػيف فػػي ٕٔٔٓجػػاءت دراسػػة العتيبػػي ) ، فقػػدإلييػػا
ؽ، الخػػارج نحػػو أثػػر االبتعػػاث فػػي أمػػنيـ الثقػػافي، مػػف حيػػث المعتقػػد الػػديني، والقػػيـ واألخػػبل 

وأكػػدت نتائجيػػا أف مػػا يحػػدث بػػيف الطػػبلب السػػعودييف المبتعثػػيف والعػػادات والتقاليػػد، والمغػػة، 
ي الخارج ومجتما بمػد الدراسػة ىػي عمميػة تثػاقؼ أو مثاقفػة حيػث يسػتطيا المبتعػث لمدراسة ف

أخذ ما يوافؽ ثقافتو العربية واإلسبلمية ما اكتسػاب مػا يثػري ىػذه الثقافػة مػف عمػـو ومعػارؼ، 
 والتي تعتمد عمى فرض ثقافة معينة ما انتزاع الثقافة السابقة. ،وليست عممية تناقؿ ثقافي
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التػي تمػت اإلشػارة إلييػا، تتبمػور مشػكمة ىػذا البحػث فػي  الثبلثػة مى ضوء المصػادرع
 النقاط التالية:

محػػاوالت لمسػػا اليويػػة الثقافيػػة لمػػدوؿ الناميػػة، ومنيػػا مصػػر، حيػػث تحػػاوؿ الػػدوؿ ف ثمػػة إ -
بػػؿ سػػػحؽ سػػائر مقومػػػات تفػػرد اليويػػػات وتفكيكيػػػا،  العظمػػى بفعػػػؿ العولمػػة تػػػذويب اليويػػات

سؿ الما البشري مف الموروثات القديمة التػي ىػي الػديف، والقػيـ، وذلؾ مف خبلؿ غوالثقافات، 
 ،تسػتيدؼ تكػويف إنسػاف معاصػر منقطػا الصػمة بماضػيو واحػدة عالمية ىوية وفرضوالمغات، 

واالنصػػيار فػػي الوحػػدة فقػػد جػػرت محػػاوالت عديػػدة لميجػػـو عمػػى المغػػة العربيػػة وانتقاصػػيا، 
ية( فػػػي مخطػػػط يعمػػػؿ عمػػػى تػػػدمير الثوابػػػت العالميػػػة )الوحػػػدة الثقافيػػػة أو الوحػػػدة الحضػػػار 

في محاولة لحجب جوانب أساسػية مػف مفيػـو العقيػدة ومػف التػاريا اإلسػبلمي فػي اإلسبلمية، 
    محاولة لتقبؿ مفاىيـ الغرب والصييونية. 

، فقػد أثبتػت بعػض اختبلؼ الدراسات السابقة حػوؿ تػأثر الطػبلب المبتعثػيف لمدراسػة بالخػارج -
وجػػود بعػػض المظػػاىر يػػة لػػدييـ، وتػػـ االسػػتدالؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ضػػعؼ اليو الدراسػػات 

فػػػي المجتمعػػػات الغربيػػػة، وكػػػذلؾ  ـالسػػػموكية والفكريػػػة السػػػمبية لػػػدى المبتعثػػػيف أثنػػػاء دراسػػػتي
 مف البعثة. ـاستمرار ىذا التأثير بعد رجوعي

، لخػػارجبا جانػػب تػػأثر الطالػػب المبتعػػث بثقافػػة بمػػد الدراسػػةقمػػة تطػػرؽ البػػاحثيف بمصػػر إلػػى  -
فالجانب الثقافي لػـ يعػطن مػا يسػتحقو مػف االىتمػاـ، ولػـ يػدخؿ غالًبػا فػي دائػرة اىتمػاـ البحػوث 

   العممية، وكذلؾ المؤسسات المسئولة عف االبتعاث.
تتحػدد مشػكمة ىػذا و الفجػوة البحثيػة، ىػذه بناًء عمى ما تقدـ، يحاوؿ ىذا البحث سػد و 

ليويػػة الثقافيػػة التػػي يجػػب توافرىػػا لػػدى طػػبلب البحػػث فػػي السػػعي نحػػو تحديػػد أبعػػاد الػػوعي با
الجامعػػات المصػػرية المبتعثػػيف لمدراسػػة بالخػػارج، وواقػػا مسػػتواه لػػدييـ بغػػرض وضػػا خليػػات 

 مقترحة لتنميتو لدييـ.
   أسئلة البحح:

 دارت أسئمة البحث حوؿ تساؤؿ رئيس مؤاده: 
صػػرية المبتعثػػيف لمدراسػػة كيػػؼ يمكػػف تنميػػة الػػوعي بالُيوّيػػة الثقافيػػة لػػدى طػػبلب الجامعػػات الم

 بالخارج  
              التالية: الفرعية األسئمةويتفرع مف ىذا التساؤؿ  
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توافرىػػا لػػدى طػػبلب الجامعػػات المصػػرية  يجػػبمػػا أبعػػاد الػػوعي باليويػػة الثقافيػػة التػػي  -ٔ
 المبتعثيف لمدراسة بالخارج  

الجامعػػػات مػػػا مسػػػتوى الػػػوعي باليويػػػة الثقافيػػػة ككػػػؿ وبأبعادىػػػا الفرعيػػػة لػػػدى طػػػبلب  -ٕ
 المصرية المبتعثيف لمدراسة بالخارج 

لػػدى طػػبلب الجامعػػات المصػػرية  مػػا اآلليػػات المقترحػػة لتنميػػة الػػوعي باليويػػة الثقافيػػة -ٖ
 المبتعثيف لمدراسة بالخارج 

 :أٍداف البحح

تحديػد أبعػػاد الػػوعي باليويػػة الثقافيػػة لػػدى طػػبلب الجامعػػات المصػػرية المبتعثػػيف لمدراسػػة  −
 بالخارج.

د مستوى الوعي باليوية الثقافية لدى طبلب الجامعػات المصػرية المبتعثػيف لمدراسػة تحدي −
 بالخارج.

دراسػة لتنمية الوعي باليوية الثقافية لدى الطبلب المبتعثػيف لم التوصؿ إلى بعض اآلليات −
 خارج.بال

   أٍنية البحح:  

كبيػر ومػؤثر فػي إعػداد  لما ليػا مػف دور ،تأتي أىمية ىذا البحث مف أىمية البعثات العممية −
عضػػو ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػػة، حيػػث يعػػود النفػػا منيػػػا عمػػى المبتعػػث نفسػػو، وعمػػػى 

 جامعتو، وعمى وطنو.
يمكػػف أف تسػػيـ نتػػائج ىػػذا البحػػث فػػي تقػػديـ بعػػض اآلليػػات التػػي يمكػػف مػػف خبلليػػا تنميػػة  −

 الوعي باليوية لدى الطبلب المبتعثيف لمدراسة بالخارج.
األخػػذ فػػي االعتبػػار الجانػػب الخػػاص  بحػػث صػػانعي السياسػػات التعميميػػة فػػيقػػد يفيػػد ىػػذا ال −

 التخطيط لمبعثات العممية.  باليوية الثقافية عند
 حدود البحح:  

لتػػي تتمثػػؿ فػػي: الحػػد الموضػػوعي: يتنػػاوؿ ىػػذا البحػػث بعػػض مقومػػات اليويػػة الثقافيػػة ا -ٔ
 المغة، والديف،والقيـ والعادات.

البحث عمى طبلب الدراسات العميا المصػرييف المبتعثػيف لمدراسػة  الحد البشري: يقتصر ىذا -ٕ
بالخػارج، واشػترط ىػػذا البحػث فػي عينتػػو أف يكػوف المبتعػػث مػر عميػو ثػػبلث سػنوات عمػػى 



 تنمية الوعي بالُهويّة الثقافية لدى طالب الجامعات المصرية المبتعثين للدراسة بالخارج.

- ٘ٗٓ - 

األقؿ منذ سفره إلى الدولة المبتعػث إلييػا، أو أف يكػوف مػف المبتعثػيف حػديثي العػودة إلػى 
 مصر، وذلؾ لممبررات اآلتية: 

ئة التدريس بالجامعة بتقػدير خػاص مػف المجتمػا والدولػة، ويعػزى ذلػؾ إلػى يحظى عضو ىي -
لى كونو قدوة ومثبلً   لطبلبو. مكانتو االجتماعية ومكانتو العممية وا 

يعد طػبلب الدراسػات العميػا مػف المعيػديف والمدرسػيف المسػاعديف عممػاء المسػتقبؿ )أعضػاء  -
يشػػكموف فكػػر و إلنسػػاف المصػػري، ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات( الػػذيف يسػػيموف فػػي بنػػاء ا

َـّ المجتمػػا ككػػؿ، حيػػث يتخػػرج عمػػى أيػػدييـ جميػػا الفئػػات  ووعػػي طػػبلب الجامعػػة، ومػػف ثػػ
 المينية بالمجتما.   

اىتمػػاـ المسػػئوليف وصػػانعي السياسػػات التعميميػػة فػػي الوقػػت الػػراىف بالعائػػديف مػػف البعثػػات -
 العممية الدارسيف بالخارج.  

 ،الػدوؿ الغربيػةى الطبلب المصرييف المبتعثيف ببعض ا البحث عمالحد المكاني: يقتصر ىذ -ٖ
وذلؾ الختبلؼ ثقافة ىذه الدوؿ عف الثقافة المصرية أو الثقافة العربيػة اإلسػبلمية بصػفة 

 .عامة
 مصطلحات البحح:

الػػػوعي باليويػػػة الثقافيػػػة: يعرفػػػو ىػػػذا البحػػػث إجرائًيػػػا بأنػػػو: إدراؾ الباحػػػث المبتعػػػث 
المجتمعػػػات  مػػػفالتػػػي تميػػػز المجتمػػػا المصػػػري دوف غيػػػره  اإليجابيػػػة لمخصوصػػػيات الثقافيػػػة

ومػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف التزامػػو  ،مثػػؿ: الػػديف، والمغػػة، والقػػيـ والعػػادات والتقاليػػد ،األخػػرى
 بالسموكيات والممارسات بغرض الحفاظ عمييا مف محاوالت االختراؽ والمسا والتذويب.

لطالػػب المبتعػػث لمدراسػػة بالخػػارج عمػػى ويقػػاس بمجمػػوع الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عميػػو ا 
 مقياس الوعي باليوية الثقافية المستخدـ في ىذا البحث. 

 خطوات البحح:

 تحديد مفيـو اليوية الثقافية وخصائصيا. -
 إلقاء الضوء عمى مكونات اليوية الثقافية لممجتما المصري. -
 تحديد أبعاد الوعي باليوية الثقافية. -
والتأكػػػد مػػػف خصائصػػػو السػػػيكومترية )الصػػػدؽ  ،اليويػػػة الثقافيػػػةإعػػػداد مقيػػػاس الػػػوعي ب -

 والثبات(.
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 ا ثـ تحميميا وتفسيرىا.  صائيِّ تطبيؽ المقياس وتفريغ بياناتو، ومعالجتيا إح -
 التوصيات والمقترحات. -

 اإلطار اليظزي: -أواًل

 مفَوو اهلوية الجقافية وبعض القضايا املزتبطة: -احملور األول 

 :الجقافية اهلوية مفَوو -أواًل

اجتمػاعي،  –د نفسػي عْ ا، فضبًل عف أنو ذو بُ ـ اليوية الثقافية مفيوًما فمسفيِّ يعد مفيو 
َـّ ال  كما أف لػو عبلقػة بػالعمـو السياسػية  ومػف ىنػا تعػددت الػرؤى حػوؿ معنػى اليويػة، ومػف ثػ

 .    يوجد تعريؼ جاما مانا ليا
يعرفيػػا معجػػـ المصػػطمحات فالتميػػز، فمػػف البػػاحثيف مػػف يػػرى أف الُيويَّػػة ىػػي التفػػرد و 

الشخصػػية بطاقػػة اليويػػة "عمميػػة تمييػػز الفػػرد لنفسػػو عػػف غيػػره، أي تحديػػد  :االجتماعيػػة بأنيػػا
Personal identity  ومف السمات التي تميز األفراد عف بعضيـ )االسـ والجنسػية والسػف ،

فػػرد بمقتضػػى بطاقػػة والحالػػة العائميػػة والمينػػة(". وتػػنص القػػوانيف عػػادة عمػػى إثبػػات صػػفة ال
وتسػػاعد ىػػذه البطاقػػة الفػػرد فػػي معامبلتػػو المختمفػػة مػػا الجيػػات  Identity Cardشخصػػية 

(. ولكػػف ىػػذا التعريػػؼ قاصػػر حيػػث إنػػو ٕٙٓ، ٕٜٛٔالتػػي تطالػػب بإثبػػات شخصػػيتو )بػػدوي، 
 .    نسبًيا يعبر عف كينونة الفرد، وليست ىويتو المتمثمة في صفاتو الثابتة

( أف اليويػػػة : "إحسػػػاس ٖٔ، ٕٓٔٓى ىػػػارلمبس وىمبػػورف )وفػػي ىػػػذا السػػياؽ، يػػػر 
بالذات ينشػأ حينمػا يولػد الطفػؿ بػالتميز عػف والديػو وعائمتػو ويأخػذ موقعػو فػي المجتمػا، فيػي 
تشػػير إلػػى شػػعور شػػخص مػػا بمػػف ىػػو، ومػػا ىػػي األشػػياء األكثػػر أىميػػة بالنسػػبة لػػو". وكػػذلؾ 

ة صفاتو الجوىريػة، والتػى تميػزه "حقيقة الشخص المتضمن :( بأنياٗٚ، ٕٓٓٓتعرفيا خضر )
 عف غيره، وتجعؿ لو ذاتا مستقمة".  

كػاف ىػذا التميػز يتضأل مف ىذه التعريفات أف اليويػة تعبػر عػف التميػز والتفػرد سػواء أ
 ممجتما.لمفرد أـ ل

وىنػػاؾ فريػػؽ خخػػر مػػف البػػاحثيف، يػػػرى أف اليويػػة تشػػير إلػػى التسػػاوي، والمشػػػابية 
وس المػػورد الػػذي يعػػرؼ اليويػػة بالتماثػػؿ والمطابقػػة، ويعتبػػر والتماثػػؿ. وىػػذا مػػا جػػاء فػػي قػػام
 (.  ٚٗٗ، ٕٔٓٓالشيئيف شيًئا واحًدا )البعمبكي، 
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مصػػطمأل اليويػػة  English Collins dictionary (2000)وجػػاء فػػي قػػاموس 
 بمعنييف:

 ."Identification of oneself ذاتو "توحد الفرد ما  −
، distinctiveness، والتميػػػز individuality رديػػػةالف: التاليػػػة لممفػػػاىيـ مرادفػػػة جػػاءت −
والتميػػػػػز أو  ،particularityوالخصوصػػػػية  ،selfhoodالذاتيػػػػػة و ، onenessالوحدانيػػػػة و 

   .uniqueness األصالة
 أنيػػا مشػػتقة مػػف اؿ)ىػػو( وأنيػػا الشػػيء وجػػاء فػػي معجػػـ المصػػطمحات االجتماعيػػة

يقصػد بػو أف الموجػود ىػو  Principle of identityوعينو. يقػاؿ فػي المنطػؽ: مبػدأ اليويػة 
. وييػػيمف ىػػذا المبػػدأ عمػػى األحكػػاـ ، أي ىػػو عػػيف ذاتػػو ولػػيس شػػيًئا خخػػرذاتػػو أو ىػػو مػػا ىػػو

ومػا عػداه، وأال  جعمنا نحرص عمى أال نخمػط بػيف الشػيءواالستدالالت الموجبة ومف شأنو أف ي
  (.  ٕٙٓ، ٕٜٛٔما ليس لو)بدوي،  نضيؼ لمشيء

الصػيغة )أ   أ(، والحػاؿ أف يتخػذ مبػدأ اليويػة عػادة أف  ( إلػىٕ٘ٔٓيشير ىايدغر)و 
ال تقػػػدـ "أ"  كػػػؿ مسػػػاواة تقتضػػػي وجػػػود طػػػرفيف عمػػػى األقػػػؿ، "أ" مسػػػاو آلخػػػر، وىػػػذه الصػػػيغة

ريػد ىػذا المبػدأ قولػو لة لمبدأ اليوية تخفػي مػا يو اباعتبارىا ىي نفسيا، لذلؾ فإف الصيغة المتد
كػػؿ "أ" ىػػي نفسػػيا، أي إف كػػؿ "أ" متطػػابؽ مػػا  ف "أ ىػػي أ"، وبعبػػارة أخػػرى إفبالضػػبط، أي أ

، فػػإف اليويػػة  َـّ ذاتػػو. وىػػذا يعنػػي أف اليويػػة تشػػكؿ خاصػػية أساسػػية لكينونػػة الموجػػود، ومػػف ثػػ
َـّ، يشػػير  تنتمػػي إلػػى كػػؿ موجػػود مػػف حيػػث ىػػو كػػذلؾ، مػػف حيػػث إنػػو متوحػػد مػػا ذاتػػو. ومػػف ثػػ

يف أو كيفػيف، وىنػا تعنػي ف كياناوي، أو التشابو المطمؽ بيمصطمأل الُيوية لدى الفبلسفة بالتس
  التوافؽ، وىذا يوحي بالثبات وعدـ التغير. 

"السمات المعبرة عف الشػعور باالنتمػاء  بأنيا: ( اليويةٕٓٔ ،ٖٕٓٓتعرؼ إبراىيـ ) 
لدى أفراد كياف اجتماعي معػيف، والػوعي بخصوصػيتيـ المتمثمػة فػي نسػقيـ القيمػي، ورؤيػتيـ 

دىـ المختػػػزف مػػػف الخبػػػرات المعرفيػػػة والتجػػػارب واألنمػػػاط المتميػػػزة لمكػػػوف واإلنسػػػاف، ورصػػػي
السموكية، ونوعية تفاعميـ ما البعديف التاريخي والجغرافي كما تصوره مؤسسػاتيـ االجتماعيػة 

 ."والسياسية
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مػا الػذات يتضأل مما سبؽ، أف مصطمأل اليوية يستعمؿ لمداللة عمى كؿ مػف التشػابو 
لذا فإف اليوية الثقافية تعني التفرد بكػؿ مػا يتضػمنو  .والفردية عف اآلخر، والجمعية واالختبلؼ

   .   وسموؾ ونظرة إلى الكوف، والحياةمعنى الذاتية الثقافية مف عادات وتقاليد وقيـ، 
 بعض القضايا املزتبطة باهلوية الجقافية: -ثاىًيا

ثمة تسػاؤالت متعػددة تطػرح نفسػيا، ولعػؿ مػف أىميػا: ىػؿ اليويػة الثقافيػة تبقػى كمػا 
دوف تغييػػر أو أنيػػا قابمػػة لمتغييػػر  ومػػا العبلقػػة بػػيف الػػذات واآلخػػر فػػي مفيػػـو اليويػػة  ىػػي

 الثقافية  وما العبلقة بيف اليوية الثقافية والسموؾ 
الحقائؽ المبدئية واألساسػية أو األرضػية المعرفيػة  بمنزلةىذه القضايا  عفاإلجابة  إف

ة لػدى طػبلب الجامعػات المصػرية المبتعثػيف التي يمكف مف خبلليا تناوؿ مسألة اليويػة الثقافيػ
لمدراسػػة بالخػػارج ، كمػػا أف اإلجابػػة عػػف ىػػذه التسػػاؤالت تتطمػػب تأصػػيبًل نظرًيػػا ليػػا، وىػػذا مػػا 

 اآلتية: المحاورمف ىذا البحث مف خبلؿ  ىذا العنصر يوضحو
 اهلوية الجقافية بني التغيري والجبات: -0

وىرًا ثابتًػا ومسػتقرًا يقػاـو التطػور، وفػوؽ الفبلسفة إلى اليوية باعتبارىا ج بعض ينظر
الوجوديػػوف عمومػػا أف يولػػد اإلنسػػاف بطبيعػػة جػػاىزة  الفبلسػػفة يػػرفضبينمػػا األفػػراد والجماعػػة. 

حػػددت سػػمًفا، أو توجػػد ماىيػػة مشػػتركة لكػػؿ أفػػراد اإلنسػػاف، أي أف اإلنسػػاف محصػػمة لبيئتػػو 
اف المحتػػـو وحريتػػو المفروضػػة الماديػػة واالجتماعيػػة، ومػػا يفرضػػو ذلػػؾ مػػف تقبػػؿ واقػػا اإلنسػػ

نمػػا يػػروف أف ىػػذه الطبيعػػة توجػػد أواًل ثػػـ تتحػػدد الماى يػػة عنػػد اإلنسػػاف ابتػػداًء مػػف عميػػو، وا 
وبالتػػالي فالطبيعػػة اإلنسػػانية ال  جػػوده ذاتػػي يخمػػؽ ذاتػػو بمطمػػؽ حريتػػو،بمعنػػى أف و  وجػػوده،

تيػػار الػػذاتي الحػػر تتحقػػؽ إال بنػػاء عمػػى اختيػػار الفػػرد الحػػر لمػػا سػػيكوف عميػػو. وفػػي ضػػوء االخ
ألفعالو، فإنو يحدد نفسو شيئا فشيئا. وىػو عمػى ىػذا النحػو يحػدد صػفاتو، ويخمػؽ ماىيتػو فػي 

في اختياره، واختياره مقيد بمسئولية ىذا االختيار نحػو  ااإلنساف حرِّ  وما داـ. موقفو منياضوء 
الحػرة بينػو وبػيف نفسو ونحو غيره، فإف طبيعتو تتشكؿ مػف المواقػؼ والخبػرات، ومػف العبلقػات 

 (.ٜٖٔ: ص ٕٗٔٓاآلخريف)الحاج، 
اليويػة المطابقػة )العينيػة(، و ( بػيف اليويػة الذاتيػة، ٓ٘-ٜٗ: ٕ٘ٓٓويميز ريكور ) 

ية الذاتيػة تتغيػر وتبقػى فػي الوقػت عينػو محافظػة عمػى ذاتيػا مػا مػرور الزمػاف، يو حيث إف ال
التػي تتميػز  the sameجميزيػة وبيف ىوية ثابتة ال تتغير ليست ىي الذات بؿ مػا يسػمى باإلن
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، والتي يمكف أف ندعوىا بالعربية العيف أو ما ىػو عينػو أو العينيػة، وىػي أقػرب the selfعف 
إلى مفيـو الجوىر عند أرسطو الذي ال يتغير بؿ يظؿ محافًظػا عمػى مػا ىػو عميػو، عمػى الػرغـ 

الوجػود، إذ أف اليويػة مف مرور الزمػاف. وىاتػاف اليويتػاف تنتميػاف إلػى حػالتيف مختمفتػيف مػف 
العينية تنتمي باألحرى إلػى عػالـ األشػياء التػي ىػي بتصػرفنا ويمكننػا أف نسػتعمميا كمػا نشػاء، 
فػػي حػػيف أف اليويػػة الذاتيػػة تنتمػػي إلػػى الوجػػود الػػذي ال يسػػتطيا إال أف يطػػرح األسػػئمة حػػوؿ 

َـّ، فيػػو يػػرى أف اليويػػة بمعنػػى  تأكيػػد يخػػص  )ذاتػػو( ال تحػػوي ضػػمًنا أي ipseوجػػوده. ومػػف ثػػ
 وجود نواة ال تتغير تحوييا الشخصية.

أف تشػػكؿ اليويػػة مػػا ىػػو إال عمميػػة يض مػػف ذلػػؾ يؤكػػد كثيػػر مػػف العممػػاء وعمػػى النقػػ
( أف اليويػة ٜٜٚٔمكتمؿ الصورة والبناء، حيػث يػرى الجػابري ) ا، وليست معطى نيائيِّ مستمرة

مػا يتغ تطور، وليس معطى جاىزًا ونيائًياالثقافية كياف يصير وي يػر إمػا فػي اتجػاه االنكمػاش، وا 
فػػي اتجػػاه االنتشػػار. كمػػا أف اليويػػة تغتنػػي بتجػػارب أىميػػا ومعانػػاتيـ وانتصػػاراتيـ وثقػػافتيـ، 
يجاًبا ما اليويات الثقافية األخرى التي تدخؿ معيػا فػي تغػاير مػف نػوع  وأيًضا باحتكاكيا سمًبا وا 

لى األبد إلى الفرد، بػؿ تتشػكؿ مػف ( أف اليوية ال تعطى مرة واحدة و ٜٜٜٔما. ويرى معموؼ ) ا 
عػػدة انتمػػاءات تتبػػدؿ ويختمػػؼ تراتيػػب عناصػػرىا طػػوؿ حياتػػو، ومػػف ثػػـ فاليويػػة قابمػػة لمتغيػػر 

يؤكػػد عمػػارة   اسػػي عمػػى عناصػػره.  وفػػي ىػػذا السػػياؽر اآلخػػريف بشػػكؿ أسيوالتبػػدؿ حسػػب تػػأث
 ا، فيويػة الشػيء، ىػي جوىرىػا وحقيقتيػ( أف ىوية اإلنساف أو الثقافة أو الحضارةٙ، ٜٜٜٔ)

ف أف تخمػي مكانيػا لنقيضػيا، تتجمى وتفصػأل عػف ذاتيػا، دوو ىي ثوابتو التي تتجدد وال تتغير، 
 فيي كالبصمة بالنسبة لئلنساف، يتميز بيا عف غيره.  باقية عمى قيد الحياة، الذاتما دامت 

 ( ( أف اليويػػة عبػػارة عػػف اتحػػاد ثبلثػػة ٜٖ ،ٜٕٓٓوفػػي السػػياؽ ذاتػػو، يوضػػأل ىػػانـو
يمكػف وصػؼ و ىي: اليوية المعطاة، واليوية المختارة، واليوية المحورية.  ،صر أو مكوناتعنا

 ىذه المكونات فيما يأتي:
اليوية المعطاة: ىي الخصائص أو السمات أو الظروؼ التي ليس لمفػرد فييػا أي خيػار، أو  -

كػػاف المػػيبلد، مثػػؿ: م ،تمػػؾ التػػي ُمنحيػػا الفػػرد فػػي الطفولػػة أو فػػي المراحػػؿ البلحقػػة فػػي حياتػػو
 الصفات الخمقية، أو أدوار عائمية معينة، أو الديانة.و ترتيب الوالدة، و النوع، و العمر، و 
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قػػد تكػػوف تمػػؾ التػػي و اليويػػة المختػػارة :ىػػي الخصػػائص أو المميػػزات التػػي تختارىػػا طواعيػػة،  -
جػػاه مثػػؿ: المينػػة، واليوايػػات، واالت ،تصػػؼ مكانػػة الفػػرد أو مياراتػػو واألشػػياء التػػي يفضػػميا

 السياسي، ومكاف اإلقامة، واألدوار العائمية، وقد يشمؿ ذلؾ أيًضا الديانة.
بعػض ىػذه و اليوية المحورية: ىي الخصػائص التػي تجعػؿ الفػرد متفػرًدا بصػفتو اإلنسػانية،  -

الخصائص تتغير ما مرور الحياة وبعضيا ثابػت ال يتغيػر، ومػف أمثمتيػا: السػمات الشخصػية، 
 والقيـ والميارات.والسموؾ، واالعتقادات 

ومف المبلحظ أف اليوية تحوي بعض الصفات الثابتة وأخرى متغيرة، وثمة تػداخؿ بػيف 
اعتبػار االنتمػاء الػديني جػزًءا مػف  :وقد تظير فػي مكػونيف مػف مكونػات اليويػة، مثػؿ ،الصفات

 اليوية المعطاة أو اليوية المختارة. 
يػة بوصػفيا تصػنيًفا اجتماعًيػا ذا ( تعريًفػا لميويػة الجمعٜٕ، ٕٗٔٓكما يطػرح بيكػو )

بعػػديف متغيػػريف، ىمػػا المضػػموف والجػػدؿ. فالمضػػموف يصػػؼ معنػػى اليويػػة الجمعيػػة. وينقسػػـ 
 وىي: ما بعضمضموف اليوية الجمعية إلى أربعة أنواع قد تتداخؿ ما بعضيا 

 المعايير التأسيسية  وىي القواعد الرسمية وغير الرسمة التي تعّرؼ عضوية الجماعة. -ٔ
 األغراض االجتماعية  وىي األىداؼ المشتركة بيف أعضاء الجماعة. -ٕ
المقارنة بيف العبلقات )العبلئقية(، وىي تعريؼ ىويػة الجماعػة بمفيػـو المخالفػة، أي مػف  -ٖ

خبلؿ نظرتيا إلى جماعات ذات ىوية أخرى، خاصة عنػدما تكػوف نظرتيػا إلػى اآلخػر جػزًءا مػف 
 تعريفيا ليويتيا الذاتية.

لنمػػػاذج المعرفيػػػة، وىػػػي النظػػػرة الكميػػػة إلػػػى العػػػالـ أو طريقػػػة فيػػػـ الظػػػروؼ والمصػػػالأل ا -ٗ
 السياسية حسبما تممييا ىوية معينة.

يػػة أمػػا جػػدؿ اليويػػة فيشػػير إلػػى درجػػة االتفػػاؽ داخػػؿ الجماعػػة عمػػى مضػػموف اليو 
ت، فاليويػات االجتماعيػة أبعػد مػا تكػوف عػف السػكوف والثبػا المشتركة والجدؿ حػوؿ مقوماتيػا،

فيػػػي بيػػػذا المفيػػػـو تتفػػػاوت فػػػي مػػػدى االتفػػػاؽ واالخػػػتبلؼ عمػػػى معانييػػػا. وتتفػػػاوت جوانػػػب 
 المضموف المرتبطة باليوية االجتماعية تفاوتًا كبيرًا يستحيؿ أف نحددىا جميًعا تحديًدا مسبًقا.

قضيتيف متمايزتيف أوليمػا، االعتػراؼ بػأف اليويػة ذات بنيػة  (ٕٔ، ٕٛٓٓ) يؤكد صف
وأف أىميػػة وجػػود ىويػػة واحػػدة ال تتطمػػب بالضػػرورة محػػو اليويػػات األخريػػات.  تعدديػػة متينػػة،
اختياراتػو فيمػا يتعمػؽ  –عمػى نحػو صػريأل أو ضػمني  –بػد لمشػخص أف يقػرر  واألخرى، أنو ال
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باألىمية النسبية النضػمامو، فػي سػياؽ معػيف، إلػى الػوالءات المتباينػة واألولويػات التػي يمكػف 
ما المفكريف الجمػاعييف الػذيف وبذلؾ يختمؼ صف  ليا األسبقية،فس مف أجؿ أف تكوف أف تتنا

يميموف إلى االحتجاج بأف سيادة ىوية جماعة إنسانية ليست مسػألة اختيػار، إنمػا ىػي مسػألة 
كمػػا يؤكػػد أنػػو مػػف الصػػعب أف نصػػدؽ أف  ، وكػػأف اليويػػة ظػػاىرة فطريػػة خالصػػة،إدراؾ لمػػذات

قػػرار يخػػػص مػػػدى أىميػػة اتصػػػالو بالجماعػػػات شخًصػػا مػػػا ال اختيػػار لديػػػو بالفعػػػؿ فػػي اتخػػػاذ 
المختمفة التي ينتمي ىو )أو تنتمي ىي( إلييا، فاإلنساف لديػو الحريػة أف يصػؿ إلػى قػرار فيمػا 

عمػػى  –بػػالطبا  –يخػػص والءاتػػو وأولوياتػػو بػػيف الجماعػػات المختمفػػة، ووجػػود االختيػػار ال يػػدؿ 
دائمػا مػا تكػوف داخػؿ حػدود مػا ُينظػر  عدـ وجود ضػغوط تقيّْػد االختيػار. والواقػا أف االختيػارات

إليػػو عمػػى أنػػو ممكػػف وقابػػؿ لمتنفيػػذ. والقابميػػة لمتنفيػػذ فػػي حالػػة اليويػػات تعتمػػد عمػػى السػػمات 
َـّ، فػالفرد ىػو  دد اإلمكانات البديمة المتاحػة لػو،الشخصية لمفرد، وعمى الظروؼ التي تح ومػف ثػ

واعتبارىػا أىػـ مػف عبلقتػو بالفئػات أو الذي يقرر ما ىي األىمية المحػددة لمتعمػؽ بتمػؾ اليويػة 
 التصنيفات األخرى التي ينتمي إلييا أيًضا.  

ا، ولكنيػا تخضػا بوصػفيا ظػاىرة ف اليوية ليسػت شػيًئا جامػًدا أزليِّػيتضأل مما سبؽ، أ
إنسانية لقوانيف الحركة والتغير والصيرورة، ولكنيا تتسـ بالثبػات النسػبي، والتغيػر ظػاىرة ثابتػة 

الكػػوف، ولػػيس أدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػا نبلحظػػو مػػف تغيػػرات كبيػػرة وبخاصػػة لػػدى  فػػي كػػؿ شػػيء فػػي
مثػؿ: االرتبػاط  ،الشباب فػي كثيػر مػف القػيـ التػي وسػـ بيػا المصػريوف، وكػاف ُيظػف أنيػا أبديػة

باألرض وبالوطف، والشعور باالنتماء، والتسامأل، وقبوؿ اآلخر، والخنوع والخوؼ مػف السػمطة، 
 زاـ بأداء الواجب.وقيـ التعميـ والعمـ، وااللت

تجدر اإلشارة إلى أف اليويػة معطػى متحػوؿ يتفاعػؿ مػا جممػة الشػروط التػي تكتنػؼ و 
  لػػذا مػػف الممكػػف أف تتػػأثر اليويػػة  ، وليسػػت ماىيػػة جوىريػػة ثابتػػةوجػػود اإلنسػػاف فػػي التػػاريا

فػي  الثقافية لطبلب البعثات العممية لمدراسة بالخارج  سمًبا، مما يحدث لدييـ اضػطراب أو أزمػة
 اليوية.

 ا مزكًبا: جقافية باعتبارٍا ىتاًدا ادتناعيًّاهلوية ال -9

تعد اليوية الثقافية النواة الحية لكؿ مف الشخصػية الفرديػة والجماعيػة، والعامػؿ الػذي 
يؿ الػوعي باليويػة يحدد السموؾ ونوع القرارت واألفعاؿ األصيمة لمفرد والجماعة. إف عمميػة تشػك

   ا الفرد مف خبلؿ تفاعمو ما أفراد مجتمعو.يكتسبي الثقافية عممية
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ظػػاىرة  أف اليويػػةمػػف  (Castells 2004: 6) كاسػػتيؿ يؤيػػد ىػػذا الػػرأي مػػا أكػػده
 بػػيف أفػػراد، حيػػث ُينظػػر إلييػػا عمػػى أنيػػا الخصػػائص المشػػتركة اعيِّػػبنػػى اجتماتُ  اجتماعيػػة،أي

وفػػي ىػػذا  .جتمػػاعي، وىػػذا يعنػػي أنيػػا الوسػػيط بػػيف الفػػرد والبنػػاء االجماعػػة اجتماعيػػة معينػػة
رىـ ألنفسػيـ ٜٓ: ٕ٘ٓٓالسياؽ، يؤكد غػدنز ) ("أف مفيػـو اليويػة يتعمػؽ بفيػـ النػاس وتصػوَّ

ولما يعتقدوف أنو ميـ في حياتيـ". ويرى أنو مف خبلؿ عمميػة التنشػئة االجتماعيػة ينمػو لػدى 
لػى أف كؿ إنساف إحساس باليوية وقدر مػف القػدرة عمػى االسػتقبلؿ فػي الفكػر والفعػؿ. ويشػير إ

عمماء االجتماع يفرقوف بيف نوعيف مػف اليويػة ىمػا: الُيوّيػة االجتماعيػة، واليويػة الذاتّيػة )أو 
ذا كانػػػت اليويػػات االجتماعيػػػة دلػػػيبًل عمػػػى التشػػابو بػػػيف األفػػػراد، حيػػػث  اليوّيػػة الشخصػػػية(. وا 

زة لنػػا تتضػػمف اليويػػات االجتماعيػػة أبعػػاًدا جماعيػػة، فػػإف اليويػػة الذاتيػػة تضػػا الحػػدود الُممنيّْػػ
بوصفنا أفراًدا. وتشير اليوية الذاتية إلى عممية التنميػة الذاتيػة التػي نرسػـ مػف خبلليػا مبلمػأل 

 متميزة ألنفسنا ولعبلقتنا ما العالـ حولنا.
(إلػػػى أف اليويػػػة الشخصػػية تتضػػػمف بعػػػض الصػػػور ٖٗٔ، ٕٓٔٓيشػػير بترسػػػوف )و 

ؿ مػػف إطػػار اجتمػػاعي إلػػى غيػػره، الوقتيػػة والمتغيػػرة التػػي يكونيػػا الفػػرد عػػف نفسػػو عنػػدما ينتقػػ
وغالًبا ما يكتسػب ىػذا النػوع مػف اليويػة مػف خػبلؿ عمميػات التنشػئة االجتماعيػة الثانويػة التػي 
مػف السػيؿ أف يػتـ إلغاؤىػا أو اسػتدعاؤىا، ونظػػرًا ألف مكونػات اليويػة يػتـ اكتسػابيا مػف خػػبلؿ 

لتػزاـ الػديني عػادة مػا يرجػا إلػى التنشئة األوليػة عػادة مػا تكػوف مناوئػة لمتغييػر، ونظػرًا ألف اال 
إذا ظمػػت  ف القػػيـ الدينيػػة والمعتقػػدات تكػػوف )التنشػػئة االجتماعيػػة خػػبلؿ مرحمػػة الطفولػػة، فػػإ

أقؿ تأثرًا بالتغيير كنتيجة لميجػرة ، وىكػذا مػف الممكػف افتػراض  ا ىي(جميا العوامؿ مناسبة كم
سػب بالتنشػئة الثانويػة خػبلؿ فتػرة أف اليجرة الدولية سيكوف ليا تأثير واسا في القػيـ التػي تكت

المراىقػػة المتػػأخرة والبمػػوغ عنػػد مقارنتيػػا بػػالقيـ التػػي تكتسػػب بالتنشػػئة األوليػػة خػػبلؿ مرحمػػة 
 الطفولة. 

ومف ىنا يتضأل أف اليوية الثقافية مكتسػبة وتبػدأ مػا الفػرد منػذ الصػغر وتنمػو بنمػوه 
يػة تفاعبلتيػا الخاصػة بيػا ف لكػؿ مرحمػة عمر كصػفة لػو طػواؿ مراحػؿ حياتػو، حيػث إ وتصاحبو

   في إطار البيئة المحيطة بو.
أف اليوية ليا ثبلثة أبعاد مترابطة ولكف مختمفػة،  (Parekh 2008:9)يزعـ باريؾ و 

وىي: اليوية الشخصية، واليوية االجتماعيػة، واليويػة اإلنسػانية )العالميػة(. فالبعػد الشخصػي 
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بعػد االجتمػاعي يعػرؼ الفػرد باعتبػاره عضػًوا فػي يعرؼ الفػرد باعتبػاره شخًصػا متفػرًدا بذاتػو، وال
جماعة أو تكويف أو عبلقة مخصوصة، أما البعد اإلنساني فيعرفو باعتباره عضًوا فػي المجتمػا 

 وترتبط األبعاد الثبلثة ارتباًطا وثيًقا.  العالمي،اإلنساني 
ض بػيف يرى الباحث أف البعد الثالث "اليوية اإلنسانية" يحتوي عمى شػيء مػف التنػاقو 

الصػػفة )اإلنسػػانية(، والموصػػوؼ )اليويػػة(، حيػػث إف الموصػػوؼ )اليويػػة( تتضػػمف فػػي معناىػػا 
مػػف العموميػػة  "اإلنسػػانية" شػػيًئا واالخػػتبلؼ عػػف اآلخػػر، بينمػػا تتضػػمف الصػػفة والتفػػردالتميػػز 

َـّ فإف ىذه الصفة تفرغ اليويػة مػف مضػمونيا ومعناىػا، وال يمكػف ألي فػرد أف  والتشابو، ومف ث
 د مف خصوصياتو الثقافية التي تشربيا في مراحؿ العمر األولى.  يتجر 

توجػػد ثبلثػػة مسػػتويات لميويػػة الثقافيػػة ألي شػػعب مػػف الشػػعوب: اليويػػة الشخصػػية و 
)الذاتية(، اليوية الجماعية، واليوية الوطنية )القومية(.  والعبلقػة بػيف ىػذه المسػتويات ليسػت 

مػدى كػؿ منيمػا اتسػاًعا وضػيًقا، حسػب الظػروؼ ثابتة، بػؿ ىػي فػي مػد وجػزر دائمػيف، يتغيػر 
المصػػالأل الفرديػػة والمصػػالأل  وأنػػواع الصػػراع والبلصػػراع، والتضػػامف والبلتضػػامف، التػػي تحركيػػا

 (.ٕٕٕ،  ٕٛٓٓية والمصالأل الوطنية والقومية )العطيوي ،الجمع
ريف بينما يعرؼ ىانـو اليوية االجتماعية بأنيا: طريقة تفكير الفرد في ذاتو وفػي اآلخػ

باالعتمػػاد عمػػى المجموعػػة االجتماعيػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا، وتتكػػوف االجتماعيػػة مػػف عناصػػر 
الشخصية التي يتمتػا بيػا اإلنسػاف التػي تػأتي عػادة مػف المجموعػات التػي ينتمػي إلييػا سػواء 

أو أنثػػى( أـ الجنسػػية، أـ العػػرؽ، أـ القبيمػػة، أـ  اأكػػاف ذلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بػػالعمر، أـ النػػوع )ذكػػرً 
، ال    (.  ٘ٔ، ٜٕٓٓديف، أـ الوضا االجتماعي واالقتصادي )ىانـو

اد اليويات عمى عناصر مػف الفرديػة المتميػزة وعمػى عناصػر يشػترؾ بيػا األفػر وتحتوي 
ذا كػاف لكػؿ فػرد ىويػة خاصػة بػو، فػإف تمػؾ اليويػات تكتسػب طابعيػا عبػر االنتمػاء جماعيِّ  ا. وا 

رديػػة لميويػػة تؤكػػد عمػػى االختبلفػػات، بينمػػا إلػػى الجماعػػات االجتماعيػػة، حيػػث إف العناصػػر الف
العناصر الجمعية تركز عمى التشػابيات مػا أف االثنػيف يرتبطػاف بإحكػاـ. وتتشػكؿ اليويػة عبػر 
العمميات االجتماعية، وخبلؿ ىذه العمميات يتعمـ الناس كيفية التمييز بينيـ وبيف اآلخػريف مػف 

ختبلفػػات. ففػػي فتػػرة الطفولػػة تنػػاؿ بعػػض حيػػث التشػػابيات ذات األىميػػة االجتماعيػػة وكػػذلؾ اال
اليويػػات أىميػػة رئيسػػية وتبقػػى مسػػتقرة نسػػبًيا طػػواؿ فتػػرة حيػػاة األفػػراد، فيويػػات مثػػؿ: الجػػنس 
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والقرابة والخصوصيات األثنية تعد مف اليويات الرئيسػية التػي يصػعب تغيرىػا خػبلؿ حيػاة الفػرد 
 (.٘ٓٔ، ٕٓٔٓقياًسا باليويات األخرى)ىارلمبس وىمبورف، 

إف اليويػػة نتػػاج تػػاريخي اقتصػػادي اجتمػػاعي، وبنػػاًء عمػػى مػػا تقػػدـ، يمكػػف القػػوؿ  
فاإلنساف يولد مزوًدا بقدرات أو إمكانات واستعدادت كامنة قابمة لمتشكؿ والنمػو أو لئلعاقػة فػي 
أي اتجاه، ولكنو ال يكتسب ثقافة المجتما الذي يولد فيو بصورة سمبية، حيث إف البشػر ليسػوا 

تقػؼ مكتوفػة األيػدي بانتظػار مػف ُيبرمجيػا، ولكػف يمتمػؾ اإلنسػاف حريػة اإلرادة.  كائنات سمبية
َـّ، فإف الفرد ىو الذي يحػدد ىويتػو الذاتيػة )الشخصػية( بالكيفيػة التػي يريػد أف يػرى بيػا  ومف ث

 نفسو، ويقرر األىمية النسبية التي يعمقيا عمى كؿ ىوية بمفردىا.
ىػػي: اليويػػة  تػػداخؿ فييػػا عػػدة ىويػػات،يتضػػأل ممػػا سػػبؽ أف اليويػػة قضػػية مركبػػة ت

 .اليوية الثقافية، و اليوية االجتماعية، و الذاتية )الشخصية(
بلث دوائػػر متداخمػػة ( أف اليويػػة الثقافيػػة تتحػػرؾ عمػػى ثػػٖٓٓ، ٕٓٓٓيػػرى صػػالأل )و 

الدائرة األولى يمثميا الفػرد داخػؿ الجماعػة الواحػدة، وىػي عبػارة عػف "أنػا" ليػا  ذات مركز واحد:
خػػؿ الجماعػػة نفسػػيا، والػػدائرة الثانيػػة تمثميػػا الجماعػػة داخػػؿ األمػػة وىػػي مثػػؿ األفػػراد "خخػػر" دا

داخؿ الجماعة لكؿ منيا ما يميزىا داخؿ اليوية الثقافية المشتركة، ولكؿ منيا "أنػا" خاصػة بيػا 
و"خخر" تتعرؼ مف خبللو نفسيا بوصفيا ليست إياه، والدائرة الثالثػة تمثميػا األمػة الواحػدة إزاء 

 مـ األخرى غير أنيا أكثر تجريًدا وأكثر قابمية لمتنوع واالختبلؼ. األ
يختمؼ الباحث مػا ىػذا الترتيػب لميويػات الػثبلث، حيػث يػرى أف الػدائرة األولػى تمثػؿ و 

يف الشخصػػػػية إنيػػػػا النػػػػواة بالنسػػػػبة لميػػػػوتيف األخػػػػري ىويػػػػة الثقافيػػػػة لؤلمػػػػة الواحػػػػدة، حيػػػػث
َـّ يوضأل شكؿ)   بلقة بيف ىذه اليويات.  ( العٔواالجتماعية، ومف ث
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 العبلقة بيف أنواع اليوية( ٔشكؿ )

أف ىويػة المػرء المشػتركة مػا جماعتػو أو مجتمعػو ىػي اليويػػة  (ٔ) شػكؿيتضػأل مػف 
وف عػػف غيػػرىـ مػػف المحوريػػة )اليويػػة الثقافيػػة( وىػػي التػػي تجعػػؿ أفػػراد مجتمػػا معػػيف يتميػػز 

الجتماعيػة فػي المجتمػا الػذي ينتمػي إليػو، كما إنيا تتأثر بعممية التنشئة ا المجتمعات األخرى،
مثػػؿ: الػػديف والمغػػة والقػػيـ والعػػادات والتقاليػػد، وىػػي تشػػير إلػػى حالػػة  ،وتتضػػمف عػػدة عناصػػر

الوالء واالنتماء التي يشعر بيا الفرد تجاه المكاف والمجتما الذي يعيش فيو، وىي التػي تسػيـ 
يػػة االجتماعيػػة إلػػى مثػػؿ: الوظيفػػة، فػػي اسػػتقرار المجتمػػا ووحدتػػو وتماسػػكو. بينمػػا تشػػير اليو 

واالنتماء السياسي، ومكاف اإلقامة. وتشير اليويػة الذاتيػة )الشخصػية( إلػى مجموعػة الصػفات 
، والصفات الِخمقيػة، أفراد مجتمعو، مثؿ: العمر، والنوع والخصائص المميزة لمفرد دوف غيره مف

   وبعض األدوار العائمية.
 و اهلوية الجقافية: ثيائية الذات واآلخز يف مفَو -3

، ٕٓٓٓيؤكػػد مفيػػـو اليويػػة الثقافيػػة عمػػى الذاتيػػة الثقافيػػة، حيػػث يعػػرؼ الػػودغيري )
"جممػػة عبلمػػات وخصػػائص مػػف أجنػػاس مختمفػػة، تسػػتقؿ بيػػا الػػذات عػػف  :( اليويػػة بأنيػػاٛٙ

 ."اآلخر، فبغياب ىذه العبلمات والخصائص تغيب الذات وتذوب في اآلخر، وبحضورىا تحضر
( إلى أف الذات ال تعيش وحدىا بؿ تكتشػؼ سػريًعا البنيػة ٕٚ، ٕ٘ٓٓور )يشير ريكو 

الثنائية الحوارية لمعيش، إنيا تكتشؼ اآلخر، وىذا مػا يحػرؾ ديالكتيػؾ إضػافي لمذاتيػة والعينيػة 
وىػػو ديالكتيػػؾ الػػذات واآلخػػر غيػػر الػػذات. فػػنحف حػػيف نبقػػى ضػػمف دائػػرة اليويػػة العينيػػة فػػإف 

كممػات  بمعنػىالذات ال تمثّػؿ أي شػيء أصػيؿ، حيػث يصػبأل اآلخػر غيرّية اآلخر المختمؼ عف 
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النقػػيض والمتميػػز والمختمػػؼ والمتنػػوع. ولكػػف األمػػر يختمػػؼ لػػو جمعنػػا بػػيف كممػػة الغيريػػة مػػا 
الذاتية، فثمة غيرية مختمفة أو عمى األقػؿ إنيػا خخريػة يمكػف أف تكػوف مكونػة لمذاتيػة نفسػيا، 

ة الػذات تحتػوي ضػمًنا الغيريػة، حتػى ال يمكػف التفكيػر أي أف الذات عينيا بما ىػي خخػر، فذاتيػ
 في الواحدة دوف األخرى، أو كما قاؿ ىيجؿ: إف الواحدة تدخؿ في األخرى.

 ،أف اليويػػة ليسػػت أحاديػػة الجانػػب إلػػى (٘ٓٔ، ٕٓٔٓيشػػير ىػػارلمبس وىمبػػورف )و  
نما تتشكؿ دائًما عبر العبلقات ما اآلخريف، فاألفراد في كؿ يػـو مػف الحيػا ة ييتمػوف بإيصػاؿ وا 

االنطبػػاع الػػذي يريدونػػو عػػف أنفسػػيـ إلػػى اآلخػػريف. فاليويػػات تتكػػوف عنػػدما يحػػاوؿ النػػاس 
ذا أخفقػػوا سػػوؼ  إيصػػاؿ صػػورتيـ إلػػى اآلخػػريف وىػػـ قػػد ينجحػػوف فػػي ذلػػؾ وقػػد يخفقػػوف. وا 
يػػػدركوف صػػػعوبة االحتفػػػاظ باليويػػػة التػػػي يريػػػدونيا. واليويػػػات ال تتعمػػػؽ فقػػػط بانطباعنػػػا عػػػف 

نما أيًضا انطباعنػا عػف اآلخػريف وانطبػاع اآلخػريف عّنػا. فاليويػة ذات معنػى مػزدوج، أنفسنا،  وا 
( تتعمػػػؽ External( بمقػػػدار مػػػا نعتقػػػد حػػػوؿ ىويتنػػػا، وخارجيػػػة )Internalفيػػػي داخميػػػة )

بالطريقة التي يرانا فييا اآلخروف. واليويات تتكوف وتسػتقر وفػؽ عبلقػات ديالكتيكيػة بػيف ىػذه 
 .والخارجية، وىي تتفاعؿ لتنتج اليويةالعوامؿ الداخمية 

( أف األساس في مفيـو اليوية أنيػا فػي ٖ٘ٗ، ٕٗٔٓوفي ىذا السياؽ ، يؤكد بيكو)
جوىرىػػا ظػػاىرة عبلئقيػػة  فالػػذات ُتعػػرؼ أساًسػػا فػػي إطػػار عبلقتيػػا بػػاآلخر. وعمػػى ىػػذا المنػػواؿ 

يػػػد أف نػػػرى بيػػػا أف إدراؾ اليويػػػة الذاتيػػػة أو الكيفيػػػة التػػػي نر  إلػػػى( ٕٕ، ٕٛٓٓيشػػير صػػػف )
أنفسنا، يتطمب القدرة عمى إقناع اآلخريف أف يرونا بيذه الطريقة وحدىا، والواقا أننا أحياًنػا قػد 
ال نكوف مدركيف لتعريؼ اآلخريف لنا، وىو التعريؼ الػذي قػد يختمػؼ عػف إدراكنػا لػذواتنا، ومػف 

َـّ فػإف اسػتخداـ العقػػؿ والمنطػؽ فػي اختيػػار ىويػة اجتماعيػة يمكػف أف يحػػ ؿ محمػو قبػوؿ غيػػر ثػ
أي أف كثيػػرًا مػػف الممارسػػات غيػػر المقبولػػة وؾ االمتثػػالي، ميمػػا كػػاف مرفوًضػػا، مشػػروط بالسػػم

تعػػػيش بسػػػبب القبػػػوؿ غيػػػر المشػػػروط لممعتقػػػدات المتمقػػػاة، مثػػػؿ: المعاممػػػة غيػػػر العادلػػػة فػػػي 
 المجتمعات التي تقـو عمى التفرقة بيف الجنسيف. 

 أوجو اإلفادة مف ىذا المحور:
 ب اليوية حالة مف التغير المستمر. تنتا -
يميز العمماء بيف نوعيف مف اليوية ىما: اليوية االجتماعية، واليوية الذاتية )أو اليوية  -

شرات عمى ماىية ىذا الشخص أو الشخصية(. ويمكف النظر إلييما مف خبلؿ عبلمات ومؤ 
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مرارية النسبية عبر الزماف حيث تتضمف اليويات االجتماعية أبعاًدا جماعية تتميز باالست ذاؾ،
والمكاف، وتعطي مؤشرات عمى أف األفراد متشابيوف مثؿ غيرىـ مف أفراد الجماعة التي 

 زة بوصفو فرًدا داخؿ ىذه الجماعة.الشخصية الحدود الُممي  ينتموف إلييا. بينما تضا اليوية 
ال ا ىوية مستقمة تتمملي كذلؾ المجتما واألمةففالفرد كما أف لو ىوية  - يز بيا عف غيرىا، وا 

تشابيت األمـ. فاليوية بالنسبة ألفراد المجتما ىي الحصف الذي يتحصنوف داخمو، والنسيج 
أو المادة البلصقة التي تربط بيف لبناتو، والتي إذا فقدت تشتت المجتما، وتنازعتو 

 التناقضات.
باالنتماء ليذا المجتما  ممجتما تعمؽ إحساسوالثقافية ليوية الكمما توافقت ىوية الفرد ما  -

 واعتزازه بو، أما إذا تصادمتا فيناؾ تكوف أزمة اليوية وأزمة االغتراب.  
واليوية ليا عبلقة أساسية بمعتقدات الفرد ومسمماتو الفكرية، واليوية ىي التي تحدد  -

مسمـ،  -مثبلً -توجو اختياراتو عند تعدد البدائؿ، فأنت إذا عرفت أف ىذا ىويتو و سموؾ الفرد، 
فاألصؿ أف ىذا المسمـ يجتنب لحـ الخنزير، ويجتنب الخمر، وال يفعؿ كذا وكذا، ويعتقد كذا 

ذا عرضت عميو عدة اختيارات في أي قضية  ليويتو  افطبقًا النتمائو االعتقادي وطبقً وكذا، وا 
 فيذه اليوية ىي التي سوؼ توجو اختياره أماـ البدائؿ المتعددة.

رد ىو الذي يقرر مدى األىمية التي ينبغي أف يولييا ليوية معينة مكتسبة، والفاليوية  -
 فوؽ اليويات األخرى التي قد تكوف لديو.

   ؽ االجتماعي الذي يعيش فيو الفرد.تتأثر اليوية بالسيا -

 لنذتنع املصزي:لاحملور الجاىي: الوعي باهلوية الجقافية 

 الوعي باهلوية الجقافية: مفَوو  -0

 الونْعُي ِحْفظُ الوعي، مف مجاؿ إلى خخر، ففي قواميس المغة العربية،  تختمؼ مدلوالت
ِفظنو وفنِيمنو وقنِبمنو فيو واٍع، وفبلف  القمِب الشيءن، وعنى الشيء والحديث ينِعيو ونْعيًا، وأنْوعاه حن

ر اهلل امرًأ سما منقالنتي فونع ـُ. وفي الحديث: "ننضَّ اىا فُربَّ ُمبنمٍَّغ أنْوعنى مف فبلف أني أنْحفنُظ وأنْفين
"، قاؿ ابف األنثير: أني  أنْوعى مف ساِمٍا"، وفي حديث أنبي ُأمامة: "ال ُيعنذُّْب اهلُل قنْمبًا ونعنى الُقرخفن
يَّان ُحدوده فِإنو غير واٍع لو)ابف منظور، د.ت،  ِفظ أنلفاظنو وضن بًل فأنما مف حن عقنمنو ِإيمانًا بو وعنمن

ُيعرَّؼ  Consciousnessى عمماء النفس بالشعور. فالوعي (. بينما يقترف الوعي لدٜٖٙ
بأنو: "إدراؾ المرء لذاتو وأحوالو وأفعالو إدراًكا مباشًرا، وىو أساس كؿ معرفة ولو مراتب 
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، ٜٜٗٔمتفاوتة الوضوح، ومظاىره ثبلثة: اإلدراؾ، والوجداف، والنزوع" )مجما المغة العربية، 
، يقترف معنى الوعٖٗٗٓ َـّ  .ي باليقظة في مقابؿ الغيبوبة أو النوـ(. ومف ث

إدراؾ المرء لذاتو، ولما يحيط بو إدراًكا  :( الوعي بأنوٕٛ، ٕٜٛٔويعرؼ بدوي )
مباشًرا، وىو أساس كؿ معرفة، وأف الوعي الجماعي أو الشعور الجمعي ىو وعي األفراد 

ر نحو االشتراؾ في بالعبلقات االجتماعية بينيـ، وبتجاربيـ المشتركة، وقد ينمو ىذا الشعو 
تحمؿ المسئولية والنيوض بالمجتما، كما يطمؽ عمى الشعور الجمعي أيًضا الوعي 

  االجتماعي.
مفيوـ مشترؾ بيف الفمسفة وعمـ  :( الوعي بأنوٕٚٔ ،ٜٕٓٓويعرؼ برغسوف )

النفس، يشير في العادة إلى معرفة النفس لذاتيا وبذاتيا التي تتـ مف خبلؿ معرفتيا واتصاليا 
موضوع خارجي، كما يفيد المفيـو معنى الخبرات والتجارب التي تحصؿ لفرد ما في فترة ما. ب

ويضيؼ برغسوف أف الوعي ىو الذاكرة عينيا، الذاكرة التي تحتفظ في أعماقيا بكؿ معطيات 
الماضي الذي يتراكـ ليصبأل جزًءا مف الحاضر، ويكوف الوعي بذلؾ شكبًل مف أشكاؿ استباؽ 

 المستقبؿ. 
حمقة وصؿ بيف ما كاف في الماضي وما سوؼ تضأل مما سبؽ أف الوعي بمنزلة ي

يكوف في المستقبؿ، وىو أكثر مف مجرد خبرات شخصية يمتمكيا الكائف في لحظة زمنية 
 الحدس المباشر والكامؿ. بمنزلةمعطاة، بؿ ىو إلى حد ما 

وىو الحاوي منيا،  ابكؿ نفس ومرتدً  ا(الوعي معطى قائمً ٕٔٔ، ٜٜٛٔويرى نصري )
حساسات داخمية وأخبلقية وما يبرز منيا في كؿ سموؾ،  لكؿ ما تضمر مف قوى شعورية وا 

 يدرسو عمـ النفس.
ويتضأل مف ذلؾ، أف الوعي يؤسس عمى ثبلثة جوانب: الجانب المعرفي، والجانب 

 الوجداني، والجانب التطبيقي.
 أبعاد الوعي باهلوية الجقافية للنذتنع املصزي: -9

( إلى أف الوعي باليوية يقـو أساًسا عمى سموكيات ٙٔ، ٖٕٔٓعبد القادر )يشير  
 تستند إلى معمومات ومعارؼ واتجاىات متوازنة نحو اليوية ، وىو يتضمف ما يمي: 

 إدراؾ ومعرفة وفيـ لطبيعة اليوية ومكوناتيا. -
 سموؾ إيجابي في ترسيا ومسايرة اليوية ومكوناتيا. -
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ا باليوية متى توفرت لديو يمكف أف يوصؼ بأف لديو وعيً لفرد يتضأل مف ذلؾ أف ا
تمؾ اإلدراكات الخاصة بمكونات اليوية الثقافية. ويتمثؿ الجانب المعرفي في توفر المعمومات 
والمعارؼ حوؿ مكونات اليوية، أما الجانب الوجداني فيتمثؿ في تكويف الميوؿ واالتجاىات 

ب ىذا الوعي عمى صوف ىويتو الثقافية، فيتصدى فيعمؿ صاح ،نحو مكونات اليوية الثقافية
بالقوؿ ويقاـو المخاطر التي تيدد اليوية الثقافية وتعمؿ عمى مسخيا أو طمسيا، فإذا 
اكتممت جوانب الوعي المعرفية والوجدانية والسموكية )األدائية( وصؼ ىذا الشخص بأنو لديو 

 وعي بيويتو الثقافية.  
َـّ، كاف لزاًما عمى ال باحث أف يحدد أبعاد الوعي باليوية الثقافية، ومؤشرات ومف ث

الوعي بكؿ مكوف منيا، والتي ييدؼ المقياس إلى التحقؽ مف مدى توافرىا لدى الطبلب 
 المبتعثيف بالخارج.

زه تبيف مما سبؽ أف اليوية نتاج اجتماعي ، أي أف لكؿ مجتما ىوية خاصة بو تمي
، فإف لممجتما المصري ىوية ثقافية خاصة بو، فقد ومف ثـّ  عف غيره مف المجتمعات األخرى،

شيدت مصر عمى مدى التاريا عدة ثقافات متنوعة حممتيا الشعوب التي وفدت إلييا عمى 
فترات مختمفة، وتفاعؿ أصحاب تمؾ الثقافات ما الثقافة المصرية األصمية حتى تبمورت عنيا 

فكار صنعت المبلمأل األساسية لثقافة في النياية مجموعة مف القيـ والعادات والتقاليد واأل
 المصرييف. 
قضية  ة( بقولو: "إف إثار ٛ، ٖٕٔٓىذا ما أشار إليو جرشوني، جانكوفسكي ) ولعؿّ 

اليوية دائًما ما يضا تناقًضا بيف أصالة مصر، وبيف المكوف العربي واإلسبلمي لثقافتيا، أو 
يزيد األمر تعقيًدا صعوبة الفصؿ بيف بيف أصوليا ما قبؿ اإلسبلمية العربية وما بعدىا. ومما 

الثقافي والسياسي في مسألة اليوية. وخبلصة القوؿ عندىما: إف الرافديف العربي واإلسبلمي 
في التركيبة المصرية صارا جزًءا مف النسيج العضوي لمشخصية المصرية، تفاعمتا معو 

في ىذا شأف المكوف واندمجتا فيو بحيث ال يمكف فصؿ أييما عف ىذه التركيبة، شأنيما 
الفرعوني والبيزنطي والقبطي  فمزيج كؿ ىذا ىو الشخصية المصرية. وقد أصبأل مف 
المستحيؿ القوؿ بالعودة إلى جذورنا الفرعونية أو القبطية أو البيزنطية وتجاىؿ عيود مديدة 

  مف التفاعؿ بيف تمؾ الروافد العربية واإلسبلمية.
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و مف السيؿ تحديد عناصر أو أركاف اليوية إلى أن  (Parry 2002) باري يشيرو 
منيا : المغة والثقافة والديف  أركاف عدة،عف تعريؼ اليوية نفسيا، حيث إف اليوية تتضمف 

عمى اإلطبلؽ في تحديد خصوصية  والعرؽ. وتشير الكتابات العربية إلى أف أىـ أركاف اليوية
ىو: الديف )العقيدة(، يمييا المغة،  الثقافة العربية وتميزىا عف غيرىا مف الثقافات األخرى

( أف ٖٕ، ٕٗٓٓالشرقاوي ) (. ويرىٜ، ٜٜٜٔ  عمارة، ٕٔ، ٕٕٔٓالتاريا )أبو زيد، 
ىي: الجانب الجغرافي: بما يمثؿ مف أرض ووطف  ،اليوية الثقافية تشتمؿ عمى عدة جوانب

الديني: ويشتمؿ  وكياف مادي، والجانب الثقافي: ويشير إلى التمسؾ بالمغة والتراث، والجانب
عمى التراث الروحي، وشعور الفرد أنو جزء مف ىذا المكوف الروحي، والجانب االجتماعي: 

بالقيـ واألعراؼ الحضارية ورفض القيـ الدخيمة واألعراؼ المستوردة مف الخارج،  مثؿ التمسؾ
ماعة والتي التطور اإلبداعي لؤلفراد ما االحتفاظ بالمكونات الثقافية الخاصة بالجفضبًل عف 

 تكونت بفعؿ التاريا والمغة والقيـ المشتركة وطموحات المستقبؿ.
ف مقومات اليوية الثقافية ىي العناصر التي تجتما عمييا األمة يتضأل مما سبؽ أ

وأقطارىا المختمفة مف وحدة عقيدة، ووحدة تاريا، ووحدة المغة، والقيـ والتقاليد، والموقا 
 وأعظميا وال شؾ ىي العقيدة، والتي تذوب فييا بقية العناصر.الجغرافي المتميز المتماسؾ، 

 ركزت دساتير مصر جميعيا عمى ىذه المقومات، عمى النحو اآلتي:و 
جاء النص عمى أف اإلسبلـ ىو الديف الرسمي لمدولة، وأف  ٖٕٜٔففي دستور عاـ  -

 العربية ىي لغتيا.
النص عمى أف مبادئ  ٜٓٛٔـ المعدؿ في عاـ ٜٔٚٔولقد أضيؼ إلى ذلؾ في دستور  -

 الشريعة اإلسبلمية ىي المصدر الرئيس لمتشريا.
قد ؽ، فوالذي لـ يطب –ـ ٕٜ٘ٔالذي وضا بعد ثورة يوليو  –ـ ٜٗ٘ٔأما في دستور  -

فالسنيوري باشا كاف رئيس لجنة وضا  –كانت اليوية اإلسبلمية حاضرة في صياغتو 
والواجبات العامة" بالجمسة السابعة عاـ  الدستور، وفي مداوالت "لجنة الحريات والحقوؽ

ـ( عف حاكمية القرخف واإلسبلـ عمى ٖٜٚٔ -ٜٛٛٔـ تحدث الدكتور طو حسيف )ٖٜ٘ٔ
 الدستور.
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قد تميز بنصوص جديدة وعديدة أكدت ىذه اليوية العربية ق ٕٕٔٓـ أما دستور عا -
اؿ)عمارة : عمى سبيؿ المث –اإلسبلمية لمدولة واألمة والمجتما، ومف ىذه النصوص 

ٕٓٔٗ ،ٜٛ:) 
 -( عمى أف الشعب المصري جزء مف األمة اإلسبلميةٔفي المادة ) (وألوؿ مرة)النص  -

 باإلضافة إلى األمة العربية.
 –( ٕفي المادة ) –( عمى تفسير لمبادئ الشريعة ٜٕٔفي المادة ) (وألوؿ مرة  )النص  -

وت والداللة إلى رحابة مصادر يخرج ىذه المبادئ مف االختزاؿ في النصوص قطعية الثب
 الشريعة.

( عمى حماية الدولة لممقومات الثقافية والحضارية ٕٔفي المادة ) (وألوؿ مرة)النص -
 والمغوية، وأنيا تعمؿ عمى تعريب التعميـ والعموـ والمعارؼ.  

( عمى أف اإلسبلـ ىو ديف الدولة، ومبادئ ٕفقد نص في المادة ) ٕٗٔٓأما دستور عاـ  -
 ريعة اإلسبلمية مصدر رئيس لمتشريا، وأف المغة العربية ىي المغة الرسمية لمدولة.  الش

عمى الرغـ مف تداخؿ مقومات اليوية الثقافية وصعوبة الفصؿ بينيا، فإنو يتـ تناوؿ و 
 كؿ مقـو منيا عمى حدة، وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 الديً: -0

مجتما، إذ يساعد عمى دعـ أسس يؤدي الديف دورًا جوىريِّا في حياة اإلنساف وال
التكامؿ واالستقرار االجتماعي وتحقيؽ الرفاىية وتدعيـ عوامؿ األمف واألماف. ويؤدي الديف 

مثؿ: المحافظة عمى صبلت الدـ واألنساب وصبلت القرابة، وتدعيـ كياف  ،وظائؼ اجتماعية
مرية المختمفة، وتأصيؿ األسرة، وتقنيف أسس االختيار الزواجي وتنشئة الطفؿ في المراحؿ الع

قيـ التراحـ والتواصؿ بيف األجياؿ المتعاقبة بيف الجنسيف، وتبجيمو لقيـ النخوة والشجاعة 
عالة وكفالة اليتيـ والفقير  .(ٕٕٓٓ)الميدي، والمرءوة وا 

وعند النظر إلى الديف اإلسبلمي باعتباره الديف الرئيس لمدولة المصرية، حيث يديف 
لكؿ مقومات اليوية الذاتية المستقمة عف  مستوؼ صري، يجد أنوبو أغمب المجتما الم

اآلخر، فيي ىوية خصبة تنبثؽ عف عقيدة صحيحة وأصوؿ ثابتة رصينة تجما وتوحد تحت 
لوائيا جميا المنتميف إلييا، وتممؾ رصيًدا تاريخًيا عمبلًقا ال تممكو أمة مف األمـ، وتتكمـ لغة 
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متصمة ومتشابكة وممتدة، وتحيا ليدؼ واحد ىو إعبلء عربية واحدة، وتشغؿ بقعة جغرافية 
 كممة اهلل، وتعبيد العباد لربيـ.

لى بمقتضاه يقدـ اإلسبلـ نسًقا ثقافًيا متكامبًل تتحدد و  نظرة اإلنساف إلى نفسو وا 
ثنائية تكوينو مف جسد وروح، ونظرة اإلنساف إلى الخالؽ وعبلقتو بيا وصفات اهلل كما تعبر 

حيث يقدـ اإلسبلـ نظرية كونية متكاممة تبيف  ،لحسنى، والنظرة إلى الكوفعنيا األسماء ا
العبلقات بيف مظاىر الكوف المختمفة، والنظرة إلى اآلخريف وبخاصة أتباع الديانات السماوية 
المختمفة، حيث ينص القرخف عمى كيفية التعامؿ ما اآلخر وحرية العبادة واحتراـ األنبياء 

 (.ٖٙ، ٕٕٔٓوالرسؿ )أبو زيد، 
( إلى أف جوىر اليوية الثقافية العربية اإلسبلمية ىو ٚ، ٜٜٜٔويشير عمارة  )

الديف اإلسبلمي، فمنذ أف تدينت بو أغمبية ىذه األمة قد أصبأل ىو اليوية الممثمة ألصالة 
ثقافة ىذه األمة، فيو الذي طبا ويطبا، وصبغ ويصبغ ثقافتيا بطابعو وصبغتو  فعاداتيا 

عرافيا، وأدبيا وفنونيا، وسائر عموميا اإلنسانية واالجتماعية، وفمسفة عموميا وتقاليدىا وأ
ولآلخر، وتصوراتيا لمكانة اإلنساف في ىذا  بيعية والتجريبية، ونظرتيا لمكوف ولمذاتالط

لى أيف ينتيي  وحكمة ىذا الوجود وغايتو  ومعايير المقبوؿ  الكوف.. مف أيف أتى  وا 
قد  –وما ماثمو  –اـ في المسيرة الحياتية لئلنساف المسمـ، كؿ ذلؾ والمرفوض، والحبلؿ والحر 

َـّ يمكف القوؿ با بطابا اإلسبلـ، واصطبغ بصبغتو،انط إف ثقافتنا إسبلمية اليوية،  :ومف ث
 وأف معيار الدخوؿ والخروج في ميداف ثقافتنا، والقبوؿ والرفض فييا ىو المعيار اإلسبلمي. 

لدينية تمثؿ المممأل األساسي في شخصية المصرييف، ولعؿَّ جدير بالذكر أف الثقافة ا
طبيعة التديف التي اشتير بو المصريوف منذ القدـ تشكؿ حجر الزاوية في المبلمأل األساسية 
لثقافة المصرييف وتفسر كثيًرا مف المواقؼ والتصرفات المأثورة عف المصرييف والتي يمكف 

 ( ٜٗ ،ٕٙٓٓيف تولدت القيـ اآلتية: )الدسوقي : لؤلجنبي أف يممحيا بسيولة، ومف ىذا التد
قيمة المحافظة عمى التقاليد وعمى األفكار وعمى التصورات السائدة ومبدأ احتراـ  -

 الخصوصيات.
قيمة العزوؼ عف الجدؿ، وعدـ استحساف كثرة اختبلؼ اآلراء وخاصة في أمور الديف.  -

قوا إلى الخبلفات المذىبية الخارجة عمى ومف دالئؿ ذلؾ أف المصرييف الذيف أسمموا لـ ينسا
 مذىب أىؿ السنة عندما حدثت.
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َـّ "الوسطية" المستندة إلى النظاـ الروحي الديني حيث تظؿ  ،قيمة االعتداؿ والتسامأل - ومف ث
منظومة القيـ االجتماعية في حالة مف الثبات ال تقبؿ التغيير إال بقدر يسير يأتي ما الثورات 

 ات االجتماعية وسرعاف ما تعود المنظومة إلى حافة الوسطية.الكبرى واالضطراب
وقد أشارت كثير مف الدراسات إلى الدالئؿ والشواىد التي توضأل الوعي بالديف 
اإلسبلمي باعتباره مقوًما أصيبًل مف مقومات اليوية الثقافية بالمجتما المصري. وتجدر 

تعني االنتماء لمعقيدة انتماًء يترجـ ظاىًرا اإلشارة إلى أف اليوية اإلسبلمية في المقاـ األوؿ 
في مظاىر دالة عمى الوالء ليا، وااللتزاـ بمقتضياتيا  فالعقيدة اإلسبلمية التوحيدية ىي أىـ 
الثوابت عمى اإلطبلؽ في ىوية المسمـ وشخصيتو، وتعد العقيدة ىي المادة البلصقة التي 

ذا وجدت تتبلشى معيا جميا الروابط النسبية والعصبية،  تربط لبنات المجتما اإلسبلمي، وا 
َـّ رابطة األخوة اإلسبلمية مف أعظـ أركاف اليوية اإلسبلمية، حيث قاؿ تعالى: }ِإفَّ ىنِذِه  ومف ث

ـْ فناْعُبُدوِف{ ]األنبياء: بُُّك ـْ ُأمًَّة وناِحدنًة ونأنننا رن ُتُك التي ىي -[ تربط ىذه العقيدة اإلسبلمية ُٕٜأمَّ
المسمـ بأخيو، حتى يصير المسمـ وأخوه كالجسد الواحد  -ي اليوية اإلسبلميةالركف األعظـ ف

إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى، فربط اإلسبلـ لؾ بأخيؾ كربط 
ؤمنيف في تراحميـ يدؾ بمعصمؾ، ورجمؾ بساقؾ، كما قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: )مثؿ الم

الواحد  إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير ىـ كمثؿ الجسد وتعاطفيـ وتواد
 والحمى(.

( مؤشرات الوعي بالعبلقة بيف الديف اإلسبلمي ٕٛٓ، ٕٙٓٓفقد تناوؿ برغوث )
 والسياؽ االجتماعي، ومف ىذه المؤشرات: 

  أف يجعؿ الشريعة اإلسبلمية خطاًبا مباشًرا لمفطرة.   -ٔ
 موؿ وعبلج لمشكبلتيـ.إدراؾ أف اإلسبلـ يقدـ لمناس ح -ٕ
إدراؾ أف اإلسبلـ يحطـ صنـ وشيوة التشدد والتنطا والعنؼ واإلفراط والتفريط واإلكراه  -ٖ

والتعسؼ والتعسير، ويرسا في حياة األجياؿ وثقافتيا معالـ التسامأل واالستبشار والتراحـ 
   واالستقامة والتوازف والحوار والحؽ والعدالة والتيسير. 

إلسبلـ يقدـ لمناس كحؿ وعبلج لمشكبلتيـ وكمفتاح يسير لمتعامؿ ما حاجاتيـ إدراؾ أف ا-ٗ
  ونداءاتيـ وصرخاتيـ التي تبحث عف الدواء ألسقاميـ.
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مف أىـ مؤشرات الوعي بالعبلقة بيف الديف والسياؽ االجتماعي، ما أشار إليو  ولعؿّ 
 (، ومنيا:ٕٚ -٘ٔ، ٕٓٓٓالحسف )

رادتو واختياره ىو األساس إدراؾ الفرد المسمـ أف اإلنس -ٔ اف ىو وسيمة التغيير الحضاري، وا 
والمرتكز في ىذا التغيير، فإف ذلؾ ال يعني التضاد والتصادـ بيف السنف )أقدار اهلل( 
والحرية اإلنسانية، فقد جعؿ اهلل حصوؿ التغيير بإرادة اهلل ال يتحصؿ وال يجئ إال ثمرة 

تَّى ُيغنيُّْروا }ما يقوؿ تعالى: إلرادة التغيير عند اإلنساف، لذلؾ فعند ِإفَّ المَّون ال ُيغنيُّْر منا ِبقنْوـٍ حن
ـْ  (، نرى أف الضمير في )ُيغنيُّْر( يعود إلى اهلل سبحانو وتعالى، ٔٔ)الرعد: { منا ِبأننُفِسِي

والواو في قولو )ُيغنيُّْروا( يعود إلى البشر، فأية فاعمية إرادية حضارية أكبر مف ذلؾ، وأي 
ريـ في مواضعات وقوانيف البشر يصؿ إلى مستوى ذلؾ  فيؿ يمكف بعد ذلؾ اإللقاء تك

بتبعية التخمؼ الحضاري عمى اإلسبلـ واإليماف بقضاء اهلل وقدره، بينما ىو في حقيقتو 
بسبب االنسبلخ عف اإلسبلـ وانطفاء فاعمية المسمـ، الذي تخاذؿ وبدأ يبحث عف 

  ة خارجة عف نفسو مسوغات لتخمفو، ويجعؿ ذلؾ مسؤولي
معرفة )اآلخر( واإلحاطة بو عقيدة وتاريًخا وواقًعا، فالمتتبا لكثير مف سور القرخف يجد  -ٕ

أنيا تحدثت عف )اآلخر( بعقائده وعباداتو وعبلقاتو االجتماعية وممارستو اليومية ومواقفو 
 مف النبوة وعواقب تصرفاتو.  

ا مختاًرا، فيو المسؤوؿ ، حيث جعمو حرِّ المخموقاتإدراؾ أف اهلل قد كـر اإلنساف عف سائر  -ٖ
األوؿ عف الكسب والبناء والنيوض الحضاري، كما أنو المسؤوؿ عف التخاذؿ والسقوط 

ألف المسؤولية فرع الحرية. وقضية التديف تعد أعمى درجات الحرية وأرقى   الحضاري
( ذلؾ أف محؿ العقيدة ٕٙ٘لبقرة: )ا{ال ِإْكرناهن ِفي الدّْيفِ } مجاالت االختيار، يقوؿ تعالى:

القمب، وال سمطاف ألحد عميو إال سمطاف الدليؿ والبرىاف الذي يقود إلى االختيار، واالختيار 
ذعاف، فمف ينفا معو  ىنا االلتزاـ عف قناعة وطواعية. واإلسبلـ لغة:انقياد "اختيار" وا 

 قناعة. اإلكراه، ألف اإلكراه قد يصنا قناًعا مزيًفا ولكنو ال يحقؽ 
وتجدر اإلشارة إلى أف مف أىـ جوانب الوعي المرتبطة ببعد الديف، ىي ضرورة إدراؾ 
لمامو بصورة العرب والمسمميف في دوؿ العالـ  ذلؾ ألف ىذه الصورة  الباحث المبتعث وا 

الدوؿ وأدواتو المغوية بامتدادتيا الفكرية  همصادر الوعي في ىذ أحدالسمبية المنمذجة ىي 
 .  والثقافية
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( صورة اإلسبلـ كما تصنعيا وسائؿ ٜٙٔ -ٛٙٔ، ٕٕٔٓوقد وصؼ الجابري )
اإلعبلـ الغربية، بأنيا صورة غير موضوعية، فاإلسبلـ فييا ال يدؿ عمى ديف أو حضارة بقدر 
ما يشير إلى نوع خاص مف المسمميف ىـ تارة العرب وتارة "المياجروف" وحيًنا المتطرفوف 

 األصوليوف.  
صور والمفاىيـ المغموطة عف الديف اإلسبلمي، ما أشار إليو مف ال ولعؿّ 

إف خصـو اإلسبلـ يقولوف: إف الديف ىو سبب تخمؼ  :( بقولوٜ٘ٔ، ٕٙٔٓزقزوؽ)
أل المسمميف، وما داـ المسمموف متمسكيف بيذا الديف فمف تقـو ليـ قائمة، وُيقدّْـ ىؤالء النص

لحياة، وُيِبعدوا الديف تماًما عف التدخؿ في أمور ا بيف الديف والممسمميف بأف يفصموا فصبًل تامِّ 
الدنيا، وينتبعوا في ىذا الصدد النموذج الغربي في تيميش الديف، ىذا النموذج الغربي الذي 
أخذ بيد الغرب إلى األماـ، وجعمو اليوـ في مقدمة دوؿ العالـ حضارًة ورقيِّا، وقد يكوف األخذ 

إذا لـ يكف لدى المسمميف خيارات أخرى تستند إلى ما  بالنموذج الغربي حتميِّا في حالة ما
 .لدييـ مف تراث ديني وحضاري عريؽ

يستعرض ىذا البحث ما ورد عف صورة الديف اإلسبلمي وصور العرب والمسمميف و 
يطاليا وروسيا  سبانيا وا  النمطية السمبية في المناىج الدراسية في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وا 

سرائيؿاليند والبرازيؿ وألمانيا وكوريا و  ، ولعؿ مف أىـ المفاىيـ المغموطة ما يأتي)مجموعة وا 
 (: ٔٛٔ -ٗٔٔ، ٖٕٓٓمؤلفيف، 

الجياد: صورة نمطية عف المسمميف، تصور ىذه المجموعة مف المسمميف عمى أنيـ  -ٔ
سفاحوف إرىابيوف محاربوف متطرفوف مغتصبوف، حيث يفيـ بعضيـ اإلسبلـ عمى ىذا 

 فا اإلسبلـ، وأخرى تمسؾ السيؼ".النحو: "يد تر 
ف الرجاؿ العرب والمسمميف، حريـ المرأة: ينظر إلى المرأة العربية عمى أنيا مضطيدة م -ٕ

مترفات، راقصات عاريات، سيدات جميبلت يقعف في حب الرجؿ الغربي الذي ينقذىف مف 
ببل وجوه وال  شر الرجؿ العربي، أسيرات المنازؿ، سمبيات، مخفيات العيوف ، غير متعممات

 التالي: قضية المرأة في اإلسبلـ عمى النحو وفتناولشخصيات وال أصوات، حيث إنيـ ي
تحرير المرأة في العالـ اإلسبلمي يسير ببطء شديد مقارنة بما ىو عميو في الثقافات  -

 األخرى.
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ما زالت األسرة ىي القاعدة األساسية لممجتمعات المسممة وما زالت المرأة تحت سمطة  -
 الرجؿ.

ف المرأة تؤكد المناىج الدراسية أف مف خصائص اإلسبلـ البارزة: تعدد الزوجات وامتيا -
 وحقوقيا.

مثؿ: إجبارىا عمى الحجاب، ومنعيا مف المشاركة في أي  ،التعصب والمعاممة السيئة لممرأة -
في حالة السفر يحتجف إلى اإلذف مف األب أو الزوج، و نشاط ما األجانب مف الرجاؿ، 
يستعممف و عند المرض يجب عمييف الذىاب إلى طبيبة، و معرضات لمرجـ في حالة الزنا، 

  اخؿ مخصصة ليف في البيوت.مد
( إلى أف الحياة األسرية وأدوار الجنسيف تتميز ٜٖٔ ،ٕٓٔٓيشير بترسوف ) و 

ات يدية عمى نظاـ األسرة، وحيث البيئباألنماط اإلسبلمية التقميدية، حيث سيطرة الذكورية التقم
وجود أسر األبوية دائًما التي يتـ تحدييا بطمب المساواة بيف الجنسيف، أو الدعوة إلى 

 معيشية يرأسيا أحد اآلباء، وكذلؾ ترتيبات لممعيشة المشتركة بيف الجنسيف. 
يتضأل مما سبؽ، أف ىناؾ صورًا نمطية وتشويًيا وتضميبًل وعدـ محاولة معرفة 
اآلخر وواقعو الحقيقي، حيث توجد أخطاء تتعمؽ بالثقافة العربية اإلسبلمية وبالعرب 

أنو حرب مقدسة  عمىالجياد الذي يقدـ في الكتب المدرسية والمسمميف. ومف ىذه األخطاء: 
أنو رجؿ حرب، وبنفس الطريقة تقدـ الشريعة  عمىلنشر اإلسبلـ بالقوة، ويقدـ الرسوؿ محمد 

 اإلسبلمية، ووضا المرأة في اإلسبلـ، ويقدـ اإلسبلـ عمى أنو ديف استسبلـ بالمعنى السمبي،
 نؼ وبالجيؿ وبالتخمؼ. ف بالعويوصؼ اإلسبلـ والعرب والمسممو

 :     احملورأودُ اإلفادة مً ٍذا 

بناًء عمى التحميؿ السابؽ، فقد أمكف لمباحث التوصؿ إلى بعض المؤشرات الدالة 
 عمى الوعي بمكوف الديف بوصفو أحد مكونات اليوية الثقافية:

 إدراؾ أف الحرية في الديف اإلسبلمي ليا ضوابط ومقيدة وليست انفبلًتا.  -
 إدراؾ أف الديف اإلسبلمي لـ ينتشر بحد السيؼ، وأف الجياد ال يعني نشر اإلسبلـ بالقوة. -
 إدراؾ أف اإلسبلـ فيو حموؿ لممشكبلت المجتمعية االقتصادية واالجتماعية والسياسية.   -
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إدراؾ أف التصور اإلسبلمي يرفض الوطنية بمعناىا المحصور في قطعة أرض، حيث إنو  -
ف اليوية اإلسبلمية التي ذوبت قوميات األمـ، والتي فتحتيا في قومية واحدة يعمؿ عمى توىي

 في أمة التوحيد. لوطنية اإلسبلمية، ودمجتيا جميًعاىي القومية اإلسبلمية، وا
تعدد   : إدراؾ وضا المرأة في العالـ العربي واإلسبلمي وعبلقتو باإلسبلـ مف خبلؿ -

ما التركيز عمى مفيـو العدؿ وأف اآليات القرخنية  الزوجات: ىؿ تذكر خية التعدد كاممة
وكذا وجود خية أخرى تشير إلى عدـ   المتعمقة بالتعدد تأمر بالعدؿ وتشترطو وتوصي بواحدة

ميراث البنت   أي أف القرخف يوصي بزوجة واحدة. ومف خبلؿ ،استطاعة العدؿ بيف النساء
فإذا كاف نصيب المرأة أقؿ في   عمييف" :والولد: اإلشارة إلى خية البقرة "وليف مثؿ الذي 

إلى وضا المرأة   الميراث فيذا يقابمو واجبات وأعباء مالية أقؿ بعكس الرجؿ كما تجب اإلشارة
 قبؿ وبعد اإلسبلـ وفي المجتمعات األوربية حتى القرف العشريف. 

ف احتراـ م إدراؾ الحكمة مف مشروعية الحجاب في المحافظة عمى المرأة وموقؼ اإلسبلـ -
 القوانيف في الدوؿ التي توجد فييا أقميات مسممة والحاالت االضطرارية.

يتضأل مف ىذه المؤشرات أف الفرد يمكف أف يوصؼ بأف لديو وعًيا بالمكوف الديني 
توفرت لديو تمؾ اإلدراكات السابؽ ذكرىا سواء الخاصة بطبيعة الديف اإلسبلمي أو  متى

ف الديف اإلسبلمي والمجتما، ومثؿ ىذه اإلدراكات يراىا الباحث الخاصة بالعبلقة المتبادلة بي
   مف أبعاد الوعي باليوية الثقافية.

 ملوٌ اللغة العزبية:  -9

إذا كانت الثقافة ىي مجموع القيـ التي ارتضتيا الجماعة لنفسيا لتميزىا عف غيرىا 
يميزىا، ولغة المسمميف فإف المغة ىي وعاء الثقافة، ومظيرىا الخارجي الذي  ،مف الجماعات

رى، لكنيا لغة دينية، بمعنى: أنو توحد حوليا لغة أخ ةوالعرب ليست مجرد لغة قومية كأي
     إذ ىي لغة القرخف الكريـ.جميا المسمميف عرًبا وعجًما

تمثؿ المغة مكوًنا ميًما مف مكونات اليوية، فيي وعاء الفكر، وىي بمثابة البوتقة و 
، وتستوعب مقومات فكرىا وثقافتيا عمى توالي عصور التاريا، فيي التي تجما تراث األمة

أداة التعبير ووسيمة التوصيؿ، وىي مادة التوثيؽ التي تضمف لفكر األمة بقاًء وخموًدا. وال 
مف مؤشرات االىتماـ بالقومية ذاتيا، حيث تظؿ المغة  اشؾ أف االىتماـ بالمغة يظؿ مؤشرً 
بيوية أبنائيا، معبرة عف وحدة  –كؿ االرتباط  –، مرتبطة معبرة عف الوعي الجماعي لؤلمة
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 ,Zou, 2012  ٕٜٔ، ٜٕٓٓصفوفيـ، ووحدة أىدافيـ، ووحدة فكرىـ في خف واحد )ربيا، 
وتبرز خصوصية المغة العربية مف ارتباطيا الوثيؽ بحضارة األمة العربية وتاريخيا  (466

 د أىـ عناصر نشرىا.  الحافؿ، فضبًل عف كونيا لغة القرخف الذي شّكؿ أح
إف االىتماـ بالمغة حيث ، القومي بيف أبناء األمة الواحدة والمغة أىـ عوامؿ الترابط

يعد مف أىـ المبلمأل القومية لؤلمـ ، فالمغة ىي شخصية األمة والرباط الجاما بيف أبنائيا ، 
عؿ في إعادة ليست مجرد أداة تواصمية محايدة وسمبية، بؿ ىي كائف إيجابي وفاذلؾ "أنيا 

تدىورىا وتحمميا، إضافة إلى أنيا  –عمى العكس مف ذلؾ  –إنتاج ذات اليوية، وتطويرىا أو 
ز بيا الوعاء الحافظ لمخصائص التي تتمي تمثؿ المغةو  .(ٕ٘، ٖٕٔٓ)جبروف، "أحد أركانيا

اما األمة عف األمـ األخرى. وىي في حاؿ لغتنا العربية، تزيد  ألنيا ىي لساف اإلسبلـ، الج
وتعد العربية الفصحى أداة  (.ٙٗ، ٕٙٔٓألكبر مقومات االنتماء الحضاري )عبد اهلل النديـ: 

تشكيؿ اليوية بجميا عناصرىا، وذلؾ بوصفيا المترجـ لثقافات الشعوب وتراثيا، فالمغة تعبر 
عف فكر األمـ، وىذا الفكر تجمت نتيجتو فيما أنتجتو عقوؿ أبنائو مف تراث وماض وتاريا 

َـّ ترتبط ىوية الفرد بذاكر مشت ة لغتو، رؾ ، ولـ يكف ليذه النتاجات أف تظير بغير المغة  ومف ث
   (.ٚ٘ٔ، ٕٕٔٓمحمود، ىويتو )كما أف لغة الفرد تحدد 

العبلقة الدائرية بيف المغة واليوية، حيث إف المغة تحفظ ىوية  يتضأل مما سبؽ
 األمة، كما أف لغة الفرد تحدد ىويتو.

منيا: إنتاج المغة في  ،بد مف توافرىا حتى تحمؿ المغة ىوية األمة الوثمة مؤشرات 
لييا،  مجاؿ الفكر والثقافة، ودرجة التطور في المغة ذاتيا، والترجمة المتبادلة مف المغة وا 
باإلضافة إلى قدرة المغة عمى االستجابة لممتغيرات في مجاالت: العمـ، واالقتصاد، 

المغة وصعوباتيا في زماف غير زمانيا )الكركي :  كبلتمشوالتكنولوجيا، وغير ذلؾ مف 
ذا كاف ىذا شأف المغة عموًما إزاء اليوية، فيؿ يستمر الوضا نفسو في ٖٕ، ٕٕٔٓ (.  وا 

حاؿ دخوؿ لغة أخرى غريبة عف "ذات اليوية" إلى مجاليا السيادي مف باب التعميـ أو البحث 
 العممي 

المغة العربية، وتأتي في مقدمة  اجوتو وتشير الدالئؿ إلى وجود عدة تحديات 
 (:  ٙٗ، ٕٙٔٓ)عبد اهلل النديـ:  ما يمي التحديات المغوية لمعربية
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تعدد مسالؾ تحدي المغات األوربية تتحدي المغات األوربية الزاحفة عمى الشرؽ العربي: و  -ٔ
ة ىي لغة جنبيمنيا تيجيف العربية بالكممات األجنبية. وجعؿ ىذه المغات األالعربية، لمغة 

ياىـ بيا في ببلدنا،  التعميـ في ببلدنا، والدونية التي تجعمنا نتعمـ لغات األجانب لنتخاطب وا 
بداًل مف أف نجعميـ يتعمموف لغتنا باعتبارىا ضرورة مف ضرورات تعامميـ معنا في أوطاننا، 

 ييا. ما جعؿ تعممنا لمغات األجنبية سبيبًل لترجمة ما لدى اآلخريف مف عموـ نحتاج إل
تحدي المغة العامية، التي يتوسؿ بيا إلزاحة العربية مف ثوابت اليوية الحضارية، تمييًدا  -ٕ

إلزاحة اإلسبلـ والقرخف والتراث  لتفقد األمة عوامؿ استعصائيا عمى التبعية والذوباف في 
 حضارة الغزاة.  

لمية األولى، مف أخطر التحديات ىي أف المغة اإلنجميزية أصبحت المغة العا ولعؿّ  
( لغة موجودة ٓٓٓٚ)ىناؾ  . وتجدر اإلشارة إلى أفىناؾ عديد مف المغات المحمية تنقرضو 

، مف و ، ايومً  (ٗٔ)وفي ظؿ النسبة الحالية لموت المغات، حيث تموت لغة أو تندثر كؿ  اليـو
 ,Enduring Voices) عاـ (ٓٓٔ)المتوقا أف يبقى فقط نصؼ المغات الموجودة اليوـ بعد 

2008).  
، يعد التآمر عمى المغة العربية مف أساليب طمس اليوية اإلسبلمي َـّ   وذلؾ ةومف ث

لشدة ارتباطيا بالقرخف واإلسبلـ، وأثرىا في وحدة األمة، وذلؾ عف طريؽ تشجيا الميجات 
العامية، والمطالبة بكتابتيا بالحروؼ البلتينية، وتشجيا المغات األجنبية عمى حساب لغة 

ريـ، وتطعيـ القواميس العربية بمفاىيـ منحرفة، والطعف في كفاءة المغة العربية القرخف الك
 وقدرتيا عمى مواكبة التطور العممي. 

ومف أىـ التحديات التي تواجو المغة العربية أف أنظمة التعميـ الموجودة في معظـ 
المختمفة، وكانت الببلد العربية قد فقدت اىتماميا لقضايا المغة العربية في مراحؿ التعميـ 

النتيجة حدوث فجوة قامت بيف اإلنساف العربي ولغتو الجميمة، فعاش العربي وىو ال يتقف إال 
وأدى ىذا إلى تيويف أمر المساف العربي ا يتقف معيا لغة أجنبية أو أكثر  العامية، وربم

 .(ٜٗٔ، ٜٕٓٓبدعوى أنو صعب وغير صالأل لمحياة العصرية )ربيا، 
( إلى أف االىتماـ بالمغة العربية ٜٙ، ٕٕٔٓ، يشير أبو زيد )وفي ىذا السياؽ 

لثقافية منيا، وبوجو أخص يقتضي ضرورة استخداميا في كؿ أنشطة الحياة وبخاصة ا
وذلؾ ألنيا ىي المغة القومية التي يجب التمسؾ بيا كعبلمة عمى االنتماء ودليؿ عمى  التعميـ 
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لف يتيسر إال عف طريؽ الترجمة والتعريب: تعريب االعتزاز بالوطف ورموزه، بيد أف ىذا كمو 
لفكر العالمي المصطمحات العممية، وتعريب التعميـ وبخاصة التعميـ الجامعي، ونقؿ أىـ خثار ا

ولذا فإف الدعوة إلى استمرار تدريس العمـو بمغة غير المغة العربية فيو إلى المغة العربية، 
العجز عف أف تكوف لغة عمـ، بؿ وحكـ عمى العقؿ إدانة ليذه المغة القومية، وحكـ عمييا ب

وىذا ببل شؾ ييدد اليوية، وينذر  المغة ىي أداة التعبير عف الفكر، العربي ذاتو ما دامت
 بالذوباف في ثقافة اآلخريف.

تعد قضية تعريب العمـو مف القضايا الميمة في الحفاظ عمى ىوية األمة، وفي ظؿ و  
ي الببلد العربية بسبب التوسا في التعميـ األجنبي، والتوسا حمبلت التغريب التي انتشرت ف

في التعميـ بالمغات األجنبية خصوًصا في الكميات العممية والتطبيقية، في ظؿ ثورة المعمومات 
واالتصاالت التي تعتمد عمى المغة اإلنجميزية بصورة أساسية، يكوف التعميـ بالمغة العربية في 

  (.ٕٔ، ٖٕٔٓا )سميماف، واجًبا قوميِّ  –ء ببل استثنا–كؿ المستويات 
ثمة مف يربط استخداـ المغات األجنبية بالتطور العممي والتكنولوجي، مثؿ: المغة و  

اإلنجميزية وعجز المغة األـ في تحقيؽ ما حققتو المغات األخرى  وىذا أدى إلى الحط مف 
نتماء لميوية لدى الفرد شأنيا والطعف في قيمتيا وفي بنية اليوية وينتيي ذلؾ بضعؼ اال 

والجماعة. والحقيقة أف األمر فيو مغالطة، فالمغة ليست ىي المسئولة عف النجاح والتفوؽ، 
ة، فألمانيا وفرنسا والصيف وغيرىا تدرس بمغتيا ليس بيف المغة والتقدـ الحضاري عبلقة عميّ و 

دـ الحضاري لو شروطو األـ ال باإلنجميزية وىي بمداف متقدمة في مصاؼ الدوؿ الكبرى، فالتق
 (.ٚٓٗ، ٕٙٔٓالكثيرة الذاتية والموضوعية ومنو المغة ال المغة وحدىا )بوبكر، 

 أودُ اإلفادة مً ٍذا العيصز:

مؤشرات الدالة عمى الوعي بمكوف المغة باعتباره مقوًما اليتضأل مما سبؽ أف أىـ 
 :ما يمي اليوية الثقافية لممجتما المصري مقومات مف
 لمغة العربية ىي التي تحتضف الفكر العممي.إدراؾ أف ا -
 وتستطيا استيعاب المصطمحات العممية الحديثة.إدراؾ أف المغة العربية خصبة،  -
لتنمية التفكير  ـ تصبأل قضية قومية فقط، بؿ ىي شرط الـزإدراؾ أف قضية تعريب التعميـ ل -

 واإلبداع.
سياماتيـ في شتى -  العمـو المختمفة. إدراؾ جيود العمماء المسمميف وا 
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تكويف اتجاه إيجابي نحو المغة العربية، واالعتزاز بالمغة العربية واستخداميا في الكتابة  -
 األكاديمية والعممية.

 القياـ بترجمة المؤلفات األجنبية إلى المغة العربية. -
  المشاركة في تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا. -

 ناعية:القيه والعادات االدت -3

تمثؿ القيـ والمعايير مف العناصر الجوىرية التي تشكؿ ثقافة أي مجتما وىويتو، 
ويقصد بالقيـ تمؾ األفكار المجردة التي تحدد ما ىو حسف ومرغوب فيو وما ىو سيئ 
مرفوض، وىي متفؽ عمييا بيف غالبية أعضاء المجتما، وتعطي مؤشرات إرشادية لتوجيو 

جتماعي. فالزواج األحادي، أي قصر العبلقة الجنسية عمى شريؾ تفاعؿ البشر ما العالـ اال
واحد في الحياة، يمثؿ إحدى القيـ البارزة في أكثر المجتمعات الغربية، بينما تعدد الزوجات 

( أف ٚ٘، ٕٔٔٓويرى الجزار ) (.ٕٛ، ٕ٘ٓٓيمثؿ قيمة في المجتمعات اإلسبلمية )غدنز، 
ية المجتما وتؤسس صور االتفاؽ العاـ بيف األفراد في األنساؽ القيمية والخمقية تعبر عف ىو 

اتجاىاتيـ نحو األمور، وىي بذلؾ تقوـ بدور الرابط بيف وحدات المجتما عمى اختبلؼ 
 مستوياتو.  

توجياتو في المجتما الذي تحديد سموؾ الفرد و  توجيوا في كما تؤدي القيـ دورًا ميمِّ 
سموؾ الجماعة وتفاعميا االجتماعي مف خبلؿ يعيش فيو، كما تؤدي نفس الدور في تحديد 

مختمؼ أشكاؿ السموؾ االجتماعي، والقيـ تنشأ مف خبلؿ تفاعؿ الفرد ما ثقافة مجتمعو أثناء 
عممية التنشئة االجتماعية، فيي تتغمغؿ في حياة األفراد في شكؿ اتجاىات ودوافا وتطمعات، 

فإنو مف الصعب أف يفصؿ سموؾ  وتظير في السموؾ الظاىري والشعوري والبلشعوري  لذا
الفرد عف قيمو الخاصة وعف قيـ المجتما في أي موقؼ مف المواقؼ، فكؿ اختيار أو عمؿ 
ينبغي أف يستند إلى تقبؿ صريأل أو ضمني لمقيمة التي يعتنقيا الفرد. وتعد القيـ المرتبطة 

يمة التي يقـو بيا بالزواج واختيار الشريؾ، وتحديد عدد األبناء باألسرة، مف المواقؼ الم
الفرد بعممية االنتقاء والتفضيؿ وفًقا إلطار قيمي محدد، كما أنيا مف أكثر المواقؼ التي يمثؿ 
فييا الموروث الثقافي دوًرا في التأثير لتحديد االتجاه والسموؾ ونحوىا )المركز القومي 

 (.ٖٕ-ٕٕ، ٕٛٓٓلمبحوث االجتماعية والجنائية، 
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َـّ االلتزاـ بيا يتضأل مما سبؽ أف الوعي ب دراكيا إدراًكا صحيًحا، ومف ث القيـ وا 
اليوية الثقافية ألفراد المجتما  وذلؾ ألنيا تمثؿ  وممارستيا ىو حجر الزاوية في تحصيف

ا ينظـ السموؾ ويوجيو، وأحكاًما معيارية لتقييـ سموؾ األفراد، فضبًل عف دورىا في إطاًرا مرجعيِّ 
 و وتماسكو.بناء المجتما والحفاظ عمى وحدت

ذا كانت القيـ  تمثؿ أحكاًما عامة ومعايير إنسانية كونية تنطبؽ عمى  اإلنسانيةوا 
جميا البشر في مختمؼ المجتمعات والجماعات، لكنيا عمى الرغـ مف ذلؾ، فيي ليست واحدة 
في كؿ زماف ومكاف، فالتفاعبلت عمى أرض الواقا تتبايف بصورة نسبية، وىنا تحمؿ القيـ 

ة طابا المجتما والجماعة والبيئة المعيشية واأليكولوجية التي توجد فييا )المجمس االجتماعي
 (.ٕ٘، ٕٗٔٓالقومي لمسكاف، 

لواقا االجتماعي المحيط بو. تنظـ القيـ سموؾ اإلنساف وتنظـ عبلقاتو باآلخريف واو  
قافي، تختمؼ المنظومة القيمية مف مجتما إلى خخر، والذي ُيعزى إلى تبايف الموروث الثو 

فضبًل عف اختبلؼ التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية لكؿ مجتما مف المجتمعات، 
 فيي التجسيد الحقيقي لثقافة المجتما.

تمارس القيـ والعادات االجتماعية والتقاليد والموروثات دوًرا مؤثًرا في تحديد و 
 خصوصية كؿ مجتما وتميزه عف المجتمعات األخرى مف خبلؿ: 

 لقيـ األسرية: التي تعبر عف أنماط الزواج، ومكانة المرأة ونظرة المجتما ليا وألدوارىا. ا -
قيـ المواطنة: ولعؿ مف أىـ مظاىرىا: االعتزاز بالرموز الوطنية، االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة  -

 الدفاع عفتشجيا المنتجات الوطنية، و مى ثروات الوطف وممتمكاتو، و السائدة، المحافظة ع
العمـ، والمشاركة لتمسؾ بالنظـ واألعراؼ المجتمعية، وكذلؾ احتراـ النشيد الوطنى، و او الوطف، 

 االحتفاالت الوطنية والشعبية. في
جدير بالذكر أف العادات االجتماعية ليا دور في تنظيـ سموؾ اإلنساف وتوجييو. و 

أو الواعي في أنماط  حيواف مقّوـ. ويتجمى نشاطو التقويمي العفوي اإلنساف )كما يقاؿ(ف
ف تكرارىا  سموؾ يألفيا، ويكررىا، ويألفيا الناس مف حولو فيعرفونو بيا، أو يعرفوىا بو، وا 

ف اإلنساف حزمة مف العادات تمشي عمى قدميف. وتسمى إ :يكسبيا حمة العادة. وقد قيؿ
كؿ طرؽ التصرؼ التي يقرىا المجموع بالعادات الجمعية أو عادات المجتما. وتوجد في 
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جراء المحادثة وااللتقاء في الحفبلت وطمب يد  مجتما طرؽ متفؽ عمييا لتناوؿ الطعاـ وا 
 .(ٔٔ، ٜٙٛٔالفتيات لمزواج وغيرىا)العوا، 

تختمؼ القيـ عف العادات االجتماعية، حيث يعني مصطمأل العادات االجتماعية كؿ و 
فيي ظاىرة اجتماعية  عًيا.سموؾ متكرر يكتسب اجتماعًيا، ويتعمـ اجتماعًيا، ويتواراث اجتما

بمعنى أنيا ال يمكف أف تتكوف وتمارس إال بالحياة في المجتما تمثؿ أسموًبا اجتماعيِّا 
ومف أمثمة العادات االجتماعية التي توضأل األسموب االجتماعي  ،والتعامؿ ما أفراده وجماعاتو

قامة الحفبلت وغيرىا)المركز ال قومي لمبحوث في التصرؼ : طرؽ الخطبة والزواج، وا 
(. وعادات وتقاليد متبعة عند الميبلد والزواج والوفاة، ٕ٘، ٕٛٓٓاالجتماعية والجنائية، 

 وعادات وتقاليد المناسبات الدينية والمراسـ الزراعية. 
 أودُ اإلفادة مً ٍذا احملور:

تـ تحديد القيـ والعادات االجتماعية التي ينبغي أف تتوافر لدى المبتعث لمدراسة 
 ارج، والممارسات الدالة عمى ذلؾ، ولعؿ مف أىميا: بالخ
مف التمسؾ االنتماء لتاريا الوطف وعاداتو وتقاليو، االلتزاـ بأداء المظاىر التي تدؿ عمى  -أ

بالنظـ واألعراؼ المجتمعية، وكذلؾ احتراـ النشيد الوطني، والعمـ، والمشاركة فى 
 االحتفاالت الوطنية والشعبية.

ومة المعتقدات والعادات: ويعنى جممة المفاىيـ والقيـ والمعتقدات التى التمسؾ بمنظ -ب 
 يتبناىا األفراد، والتى يسعى إلى تفعيميا إلى سموؾ في حياتو.

القيـ األسرية: تـ قياس وجيات نظر المبحوثيف حوؿ القيـ األسرية باستخداـ مؤشرات  -ج
 مرتبطة بمفيـو الزواج.  

الفرد إلى االعتزاز بالمنتجات الثقافية المصرية، ما االعتزاز  قيـ المواطنة: وتعنى سعي -د
 بأنيا كميا متجانسة، ويجمعيا نسيج واحد ومتفقة فى أصوليا.

 الدراسة امليداىية: -ثاىًيا

  :وتقيييَا أداة البحح -0

، والمقاييس ( إلى أف استطبلعات الرأيٓٔ، ٕٗٔٓأشار عبد العاؿ وخخروف )
 .ؿ الخطاب، واإلثنوجرافيا ىي أكثر األساليب شيوًعا لقياس اليويةوتحميؿ المضموف، وتحمي

 وتجدر اإلشارة إلى أف ىذا البحث قد استخدـ مقياًسا لميوية الثقافية، وذلؾ لممبررات اآلتية:
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 تطبيقيا عطيحوث المتعمقة بالرأي العاـ، حيث يالعمود الفقري لمعظـ الب تمثؿ المقاييس -
 معمومات يصعب الحصوؿ عمييا باستخداـ أي مناىج بديمة.ما عدد كبير مف األشخاص 

وىي إتاحة الفرصة لمباحث الميتـ لطرح األسئمة المتعمقة  ،بميزة واضحة المقاييستتميز  -
 بمضموف اليوية وجدلياتيا طرًحا مباشًرا.

طما خراؤىـ بطرح مفيوميـ بشأف منْف يكونوف، وما تلممستجيبيف الذيف ُتس المقاييستسمأل  -
ييميـ، وكيؼ يقرروف مف الذي يدخؿ أو ال يدخؿ ضمف جماعتيـ، مف دوف أي تصنيؼ 

 قائـ عمى التحيزات أو التفسيرات المسبقة لمباحث.
مضموف اليوية بشكؿ مباشر إلى حد ال بأس بو، حيث تمجأ إلى  المقاييستستكشؼ  -

كرىا المستجيب أسئمة تعد بمنزلة بحث مباشر في السمات والمواقؼ والممارسات التي يذ
 بنفسو، معتقًدا أنيا تعبر عف ىوية العضو المنتمي إلى جماعة اجتماعية معينة.  

ومف ىنا فقد تمثمت أداة ىذا البحث في مقياس اليوية الثقافية لمطبلب المبتعثيف 
لمدراسة بالخارج، وقد تـ إعداد ىذه األداة والتأكد مف صبلحيتيا لمقياس مف خبلؿ الخطوات 

 اآلتية: 
 بياء املقياس: -0

استند الباحث في بنائو ىذا المقياس إلى ما طرحتو الدراسة في إطارىا النظرى عف 
اليوية الثقافية لممجتما المصري، باإلضافة إلى إطبلعو عمى األدبيات واألبحاث المتعمقة 
ة بصورة الذات واآلخر، حيث استخمص الباحث مف اإلطار النظرى والدراسات السابقة المتعمق

)الديف، المغة، القيـ والعادات االجتماعية، ويندرج تحت كؿ  :ىي ،بموضوع اليوية ثبلثة أبعاد
مقـو مف مقومات اليوية عد عدة مؤشرات فرعية تدؿ عمى مدى وعي الطالب المبتعث ببُ 

 : الثقافية ، فقد جاءت عمى النحو التالي
ديف في حياة األفراد بعد الديف: روعي في ىذا المقياس أف يتـ فحص أىمية ال -

 والمجتمعات، ومدى مبلءمة التعميميات الدينية في تناوؿ المشكبلت المجتمعية.  
، واالتجاه نحو المغة األـ، وعبلقتيا بعد المغة: يتعمؽ بتعمـ المغة السائدة في دولة االبتعاث -

  ـ.بالعمـو المعاصرة، وبعض القضايا والتحديات المرتبطة بيا مثؿ: تعريب التعمي
عد القيـ والعادات: يتعمؽ ىذا البعد بتبني أىـ االتجاىات والقيـ السائدة في المجتما بُ   -

المضيؼ )دولة االبتعاث(، ويتضمف تأثر المبتعثيف باألنماط الثقافية السائدة في مجتما 
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نماط العامة مثؿ: اكتساب األ  ،دولة االبتعاث، وربما يتضمف ىذا بعض السمات المختمفة
 تقاليد تناوؿ الطعاـ.، وكيفية الممبس، وعادات الطعاـ، و لمسموؾ

( مفردة، بحيث كاف ٕ٘تـ بناء االستبانة في صورتيا األولية، وكانت مكونًة مف )
( وفؽ الترتيب السابؽ لؤلبعاد، عمى أف ٘ٔ، ٕٓ، ٚٔعدد المفردات في أبعاد االستبانة )

 د البدائؿ المبينة في الجدوؿ: يطمب مف الباحث المبتعث إبداء استجابتو باختيار أح
 ( ل١ّخ أٚزاْ االضزجبثخ ػٍٝ وً ثذ٠ً 1جذٚي )

 درجخ اٌّٛافمخ اٌؼجبراد

أٚافك  ......

 ثشذح

غ١ر  ِٛافك

 ِزأوذ

 ِؼبرض ثشذح ِؼبرض

 1 2 3 4 5 اٌؼجبراد اٌّٛججخ

 5 4 3 2 1 اٌؼجبراد اٌطبٌجخ

 التأكد مً صدق املقياس:  -9

المحكميف لمتحقؽ مف صدؽ المقياس، وذلؾ بعرضو فى ىذا البحث عمى صدؽ  اعتمد
محكًما(، وذلؾ بغرض إبداء  السادة المحكميف )أحد عشرصورتو المبدئية عمى مجموعة مف 

 الرأى والتأكد مف:
 .مدى انتماء العبارة لممحاور الرئيسية 
 .دقة الصياغة المغوية 
 مقترحات أخرى باإلضافة أو الحذؼ أو االستبداؿ. 

عظـ خراء السادة المحكميف بالموافقة عمى صبلحية األداة لجما البيانات وقد جاءت م
 والمعمومات التى أعدت مف أجميا، وبناًء عمى ىذه اآلراء قاـ الباحث بإجراء التعديبلت اآلتية: 

 استخداـ ىمزة المضارعة في بداية كؿ مفردة. -
ردات المحور خاصة المحور حث لمفاحذؼ أسماء المحاور مف المقياس  تفادًيا لتحيز الب -

 الخاص بالديف.
 . ترتيب مفردات المحاور ترتيًبا عشوائًيا -
عد المعرفي حيث تـ تقديـ المفردات الخاصة بقياس البُ  ،مراعاة التدرج في مفردات المقياس -

َـّ البُ لموعي تمييا المفردات الخاصة بالبُ   عد السموكي.عد الوجداني ث
 في الجدوؿ التالي: إجراء التعديبلت الموضحة -

 ( اٌزؼذ٠الد اٌزٟ رُ ئجراؤ٘ب ػٍٝ اٌّم١بش ٚفك آراء اٌطبدح اٌّحى١ّٓ.2جذٚي )
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 اٌزؼذ٠ً اٌؼجبرح لجً اٌزؼذ٠ً

ِؼزمذارٟ اٌذ١ٕ٠خ ٟ٘ ِؼ١برٞ فٟ اٌحىُ ػٍٝ أفىبر 

 ا٢خر٠ٓ.

أحىُ ػٍٝ أفىبرٞ ٚأفىبر ا٢خر٠ٓ ٚفك ِؼزمذارٟ 

 اٌذ١ٕ٠خ.

أرمٓ اٌٍغخ اٌؼرث١خ اٌفصحٝ فٟ ِجبٌٟ اٌزحذس  فٟ ِجبي اٌىزبثخ األوبد١ّ٠خ.أرمٓ اٌٍغخ اٌؼرث١خ اٌفصحٝ 

 ٚاٌىزبثخ األوبد١ّ٠خ.

 أشؼر ثبٌفخر ٌىٟٛٔ ِصر٠ب. أٔب فخٛر ٌىٟٛٔ ِصر٠ب.

أرٜ ظرٚرح رؼر٠ت اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌجبِؼخ، ٚاضزخذاَ 

 اٌٍغخ اٌؼرث١خ فٟ رذر٠ص ِخزٍف اٌّمرراد.

 ؼخ.أرٜ ظرٚرح رؼر٠ت اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌجبِ

ض١طرح اٌذ٠ٓ ػٍٝ اٌح١بح رثّب رإدٞ ئٌٝ ػذَ ِٛاوجخ 

 اٌؼصر ٚاٌزطٛر.

رإدٞ ض١طرح اٌذ٠ٓ ػٍٝ شئْٛ اٌح١بح ئٌٝ اٌزخٍف 

 ٚػذَ ِٛاوجخ اٌؼصر.

 أشؼر ثبالػزساز ػٕذِب أرحذس ثبٌٍغخ اٌؼرث١خ. أحت اٌٍغخ اٌؼرث١خ ٚأشؼر ثبالػزساز ػٕذِب أرحذس ثٙب.

 أرحذس ػٓ ٚغٕٟ ِؼزًسا ثأِجبدٖ أِبَ ا٢خر٠ٓ. َ ا٢خر٠ٓ.أرحذس ػٓ ٚغٕٟ ثشىً ئ٠جبثٟ أِب

 ٠زٛافك اٌزساَ اٌفزبح ثبٌحجبة ِغ اٌّذ١ٔخ اٌؼصر٠خ. اٌزساَ اٌفزبح ثبٌحجبة ال ٠زؼبرض ِغ اٌّذ١ٔخ اٌؼصر٠خ.

اضزخذاَ اٌّصطٍحبد األجٕج١خ ٠عفٟ ًٔٛػب ِٓ اٌز١ّس 

 ػٓ ألرأٟ.

ّٟ ًٔٛػب ِٓ  اضزخذاَ اٌىٍّبد األجٕج١خ ٠عفٟ ػٍ

 اٌز١ّس ِمبرٔخ ثألرأٟ.

 أدرن ِىبٔزٟ ثبػزجبرٞ ضف١ًرا ٌجٍذٞ فٟ ثٍذ االثزؼبس. أحبٚي أْ أػطٟ صٛرح ج١ذح ػٓ ٚغٕٟ ٌألجبٔت.

أشؼر ثبٌحر٠خ فٟ اٌذٌٚخ اٌّجزؼش ئ١ٌٙب ِمبرٔخ ثّب  أشؼر ثبٌحر٠خ فٟ اٌذٌٚخ اٌّجزؼش ئ١ٌٙب ػٕٙب فٟ ٚغٕٟ.

 أشؼر ثٗ فٟ ٚغٕٟ.

 اٌجٙبد ٠ؼٕٟ فرض اإلضالَ ثبٌمٛح. ثبٌمٛح. اٌجٙبد فرض اإلضالَ

 أرٜ أْ اإلضالَ ٠شجغ ػٍٝ رمس٠ُ ٚظغ اٌّرأح. أرٜ أْ اإلضالَ ٠شجغ ػٍٝ رذٟٔ ٚظغ اٌّرأح.

صراع اٌحعبراد ٠حزُ ػ١ٍٕب ِمبِٚخ وً األفىبر 

 اٌٛافذح.

صراع اٌحعبراد ٠حزُ ػ١ٍٕب ِٛاجٙخ وً األفىبر 

 اٌٛافذح.

مف الباحثيف المبتعثيف بيدؼ التأكد مف صبلحيتو لمتطبيؽ  تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة
مف خبلؿ التأكد مف فيـ المبتعثيف لمفردات االستبانة وتعميماتيا، والكشؼ عف تحقؽ الشروط 

عكس اتجاه ما مراعاة  ( باحثًا.ٕٓالسيكومترية في القياس، وكاف قواـ عينة التجريب )
( إلى ٘، ٗ، ٖ ،ٕ، ٔتتحوؿ الدرجات )تصحيأل المفردات السالبة في المقياس بحيث 

 (.ٔ، ٕ ،ٖ،ٗ، ٘الدرجات )
مف خبلؿ حساب معامؿ ألفا كرونبػاخ لممقيػاس، وكانػت قيمػة وذلؾ : التأكد مً ثبات املقياس -3

(، وىػي قيمػػة مقبولػة لمتعبيػر عػػف ثبػات المقيػاس فػي ضػػوء مػا أكػده عػػبلـ 7ٚٙٓمعامػؿ ألفػا )
ا يعطػػي الحػػد األدنػػى لمقيمػػة التقديريػػة لمعامػػؿ ( عنػػدما أوضػػأل أف معامػػؿ ألفػػٙٙٔ، ٕٕٓٓ)

 الثبات.
( مفػردة، وأصػبأل عػدد ٚٗمػف )مكوًنػا  وبذلؾ أصبأل المقياسإعداد الصورة اليَائية للنقياس،  -4

وذلػؾ ( مفػردات سػالبة، ٛ، ٘، ٙ( بينيػا )ٜٔ، ٖٔ، ٘ٔعػد مػف أبعػاد المقيػاس )مفردات كؿ بُ 
 – ٙٔدات السػالبة فػي البعػد األوؿ فػي المفػردات )وتمثمػت المفػر وفؽ الترتيب السابؽ لؤلبعػاد. 
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 ٛ(، وتمثمت المفردات السالبة في البعد الثاني فػي المفػردات )ٔٗ – ٓٗ – ٖٚ – ٕٛ – ٕ٘
(، كمػػا تمثمػػت المفػػردات السػػالبة فػػي البعػػد الثالػػث فػػي المفػػردات ٜٕ – ٕٙ – ٖٕ – ٕٓ –
(ٕٗ – ٖٓ – ٖٙ – ٖٗ – ٗ٘ – ٗٙ – ٗٚ.) 
    تطبيق املقياس: -5 

َـّ تطبيؽ مقيػاس اليويػة الثقافيػة لمبػاحثيف المبتعثػيف لمدراسػة بالخػارج، واسػتعاف الباحػث  ت
بػػوؾ )صػػفحة الشػػباب المتقدمػػة لمبعثػػات(، وكػػذلؾ مراسػػمة بموقػػا التواصػػؿ االجتمػػاعي الفػػيس 

بعػػض البػػاحثيف مػػف خػػبلؿ البريػػد اإللكترونػػي، فضػػبًل عػػف بعػػض المقػػاييس التػػي تػػـ تطبيقيػػا 
 .  ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٚلمدة شيريف متتالييف حتى  ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٚٓلؾ في الفترة مف يدويِّا، وذ
باحثًػػػا مبتعثًػػػا مػػػف الجامعػػػات المصػػػرية المختمفػػػة إلػػػى بعػػػض  ٔٛتكونػػػت العينػػػة مػػػف و

الجامعػػات األمريكيػػة والبريطانيػػة واليابانيػػة والكوريػػة، وتضػػمنت عينػػة البحػػث بعػػض الكميػػات 
وبعػػض الكميػػات األدبيػػة  ،والطػػب والعمػػـو والصػػيدلةكميػػات: اليندسػػة ، وىػػي العمميػػة والعمميػػة 

    : كميات األلسف والتربية.وىي والنظرية 
   حتليل البياىات واملعاجلة اإلحصائية: -6

 تـ تحميؿ البيانات ومعالجتيا إحصائًيا مف خبلؿ ثبلث خطوات:
لبدائؿ تـ تفريغ استجابات عينة البحث، حيث تـ حساب تكرار االستجابة لكؿ بديؿ مف ا -ٔ

(، ما مراعاة عكس ٘، ٗ ،ٖ ،ٕ، ٔالخمسة، وأعطيت الدرجات االعتبارية لكؿ بديؿ، وكانت)
  (.ٔ، ٕ ،ٖ ،ٗ، ٘اتجاه تصحيأل المفردات السالبة في المقياس بحيث تتحوؿ الدرجات إلى )

تـ حساب متوسط استجابات عينة البحث لكؿ مفردة ، ولكؿ بعد مف أبعاد المقياس، ثـ  -ٕ
  ف النسبي لممتوسط مف خبلؿ المعادلة:حساب الوز

   الوزف النسبي لممتوسط 
 المتوسط                   

 ×ٔٓٓ  
 قيمة أكبر استجابة× عدد المفردات 

تـ اعتماد ثبلثة مستويات لتحديد مستوى الوعي لدى طبلب الجامعات المصرية  -ٖ
 آلتية:المبتعثيف لمخارج، وذلؾ وفؽ النسب المئوية والمتوسطات ا

 .7ٖٚ٘% فأكثر، تعني مستوى وعي عاؿ، وىو ما يعادؿ المتوسط الحسابي ٘ٚ -
%، تعني مستوى متوسط مف الوعي، وىو ما يعادؿ المتوسط ٘ٚ% إلى أقؿ مف ٓ٘مف  -

 (.7ٖٚ٘إلى أقؿ مف  7ٕ٘الحسابي )
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%، تعني مستوى وعي منخفض، وىو ما يعادؿ المتوسط الحسابي أقؿ مف ٓ٘أقؿ مف  -
ٕ7٘ .   

 ىتائر البحح وتفسريٍا:   -ثالًجا 

ا لمنتائج اإلحصائية التي توصؿ إلييا يتناوؿ ىذا الجزء مف البحث عرًضا تحميميِّ 
ما مستوى الوعي : "وذلؾ لئلجابة عف السؤاؿ الثاني ،الباحث مف معالجة استجابات العينة

  باليوية الثقافية لدى طبلب الجامعات المصرية المبتعثيف لمخارج "
عد مف أبعاد اليوية تقدير استجابات أفراد عينة البحث عمى كؿ بُ ( ٖ)جدوؿ ويبيف   

الثقافية الثبلثة، وعمى المقياس ككؿ. وقد أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي لمبيانات انخفاض 
% ، ٘ٚمستوى الوعي باليوية الثقافية لدى عينة البحث عف حد الكفاية المحدد بالبحث 

( والنسبة 7ٖٚ٘سطات استجابات العينة قيمة المتوسط المقبولة )حيث لـ تتجاوز متو 
 %(.7ٚ٘ٓالمناظرة لو )

ّم١بش وىً 3جذٚي ) ّم١بش ٌٚا ّزٛضػ إٌطجٟ ألثؼبد ٌا ّزٛضػ ٌٚا  ( ٌا

 اٌجؼذ
ػذد 

 اٌؼجبراد
 اٌّزٛضػ

اٌٛزْ إٌطجٟ 

 ٌٍّزٛضػ

ِطزٜٛ 

 اٌٛػٟ

 ِزٛضػ % 0.33 3.65 15 اٌذ٠ٓ

 ِزٛضػ % 0.30 3.51 13 اٌٍغخ

ٚاٌؼبداد اٌم١ُ 

 االجزّبػ١خ
11 3.54 0.31 % 

 ِزٛضػ

 ِزٛضػ % 0.31 3.56 46 اٌىٍٟ

( أف مستوى وعي عينة البحث باليويػة الثقافيػة ككػؿ وبأبعادىػا ٖويتضأل مف جدوؿ )
، (%7ٚٔٓ) بػوزف نسػبي (7ٖ٘ٙ)الفرعية جاءت جميعيا متوسطة، حيث بمغ المتوسط الكمي 

فيػػػة فػػي المسػػػتوى المتوسػػػط كػػػذلؾ إذ تراوحػػػت المتوسػػػطات وجػػاءت جميػػػا أبعػػػاد اليويػػػة الثقا
ٝ،  ٓٚ( بينمػػػا تراوحػػت األوزاف النسػػػبية لمتوسػػطاتيا بػػػيف ) 7ٖٖٙ:  7ٖ٘ٔالحسػػابية بػػيف ) 

ٝ(، وكػػػاف أعمػػػى ىػػػذه المسػػػتويات البعػػػد األوؿ الخػػػاص بالػػػديف فقػػػد كػػػاف الػػػوزف النسػػػبي ٖٚ
 اص بػالقيـ والعػادات االجتماعيػةٝ(، ثػـ يميػو البعػد الخػٖٚلمتوسط درجات عينة البحث عنػو )

   .(%7ٚٓٓ)، ثـ جاء في المرتبة األخيرة البعد الخاص بالمغة العربية بنسبة (%7ٚٔٓ) بنسبة
وربما يرجػا ذلػؾ ألف مكونػات اليويػة التػي يػتـ اكتسػابيا خػبلؿ التنشػئة األوليػة وىػي 

ستجابات أفػراد عينػة ولكي تتضأل الصورة الكاممة ال الخاصة بالديف عادة تكوف مناوئة لمتغيير.
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البحث عمى مفردات مقياس اليوية الثقافيػة، ُيعػرض فيمػا يمػي النتػائج التفصػيمية لكػؿ بعػد مػف 
 عمى حدة:كؿّّ األبعاد 

 الديً:   بعد :األول  البعد -(0)

٠ٛٙخ اٌذ١ٕ٠خ4جذٚي ) ّزٛضػ إٌطجٟ ٌّفرداد ثؼذ ٌا ّزٛضػ ٌٚا  ( ٌا

ؼجبراد َ  ٌا

ٛافمخ  درجخ اٌّ

ػ
ض

ٛز
اٌّ

 

 ْ
ز
اٌٛ

 ٟ
طج
ٌإ

ػ
ض
زٛ

ٌٍّ
 

 ِطزٜٛ

ػٟ  اٌٛ

شذح
ك ث

اف
ٚأ

 

ك
اف
ٚأ

زأوذ 
غ١رِ 

 

ض
ِؼبر

 

شذح
ض ث

ِؼبر
 

أفىبر  1  ٚ ا٢خر٠ٓ ٚفك أحىُ ػٍٝ أفىبرٞ

 ِؼزمذارٟ اٌذ١ٕ٠خ. 
 ِررفغ 0820 3.11 3 2 1 22 33

زراس اٌذ٠ٕٟ ٠مذَ  4 ؼظُ ِشىالرٕب ٌا حٍٛالً ٌّ

ؼبصرح.  اٌّ
 ِررفغ 0822 4.41 0 3 1 21 42

ٌٝ ح اٌذ٠ٓ ػٍٝ شئْٛ اٌح١بح ئرإدٞ ض١طر 3

ؼصر.  زخٍف ٚػذَ ِٛاوجخ ٌا  ٌا
 ِررفغ 0.21  4.42 54 21 0 3 3

ئْ ٠ىْٛ ٚالئٟ ٌّٓ ٠ 10  ٚ ٍّه ٔفص اٌذ٠ٓ

 اخزٍف ِٛغٕٗ. 
 ِزٛضػ 0.61 3.03 1 24 12 24 12

ضً االثزؼبد ػٓ اضزخذَا أٌفبظ أجٕج١خ فٟ  13 ٠ّ

٘بٞ( ٚاججً  : ٘بٌٛ،  زح١خ )ًِض  . بد١ٕ٠ً  بٌا
 ِزٛضػ 0.53 2.63 15 30 12 15 1

اٌطبٌجبد فٟ  16  ٚ ضً االخزالغ ث١ٓ اٌطالة ٠ّ

ؼبد ظرٚرح فٟ  ظً اٌظرٚف اٌجِب

رإ٘خ.   االجزّبػ١خ ٌا

1 15 12 23 21 3.55 0.31 
 ِزٛضػ

 

ِب ٌُ ٠رد  11 أػّبٌٗ   ٚ اإلٔطبْ حر فٟ ألٛاٌٗ

زم١١ذ رٌه  . ٔص شرػٌٟ 
 ِزٛضػ 0.32 3.62 1 12 3 25 22

زسا 22 فز٠زٛافك ٌا بح ثبٌحجبة ِغ اٌّذ١ٔخ َ ٌا

ؼصر٠خ.   ٌا
 ِررفغ 0.25 4.30 3 3 3 30 42

ثٕبء ػاللخ ِغ اٌجٕص  25 ش١ٛع فىرح اٌحتٚ 

سٚاط ظرٚرح فٟ اٌؼصر ا٢خر لًج  ٌا

 اٌحبظر. 

 ِٕخفط 0.41 2.46 14 11 3 15 34

ض١ٍخ.  أضؼٝ جب٘ذً  22 زحم١ك أ٘ذافٟ ثأ٠خٚ   ِزٛضػ 0.53 2.25 0 12 31 12 6 اٌ 

اٌّرأح فٟ ج١ّغ اٌ 31  ٚ ّطبٚاح ث١ٓ اٌرجً

غ. اٌحمٛ زمذَ اٌّجّز  ق اٌّذ١ٔخ ظرٚرحٌ 
 ِزٛضػ 0.51 2.56 15 3 13 11 23

مٛي:  34 جبدئأرفط ٌا  ِ اإلضالَ رؼبرض  ئْ

 ِجبدئ اٌحعبرح. 
 ِررفغ 0.26 4.30 6 6 3 1 53

 ِررفغ 0.11 4.55 60 15  3 3 ٙبد ٠ؼٕٟ فرض اإلضالَ ثبٌمٛح.  اٌج 33

ظغ ْ اإلضالأرٜ أ 40  ٚ َ ٠شجغ ػٍٝ رمس٠ُ

رأح.    اٌّ
 ِررفغ 0.22 4.44 53 15  6 3

ؼرثٟ ٠ط١ر ثجػء  41 رحر٠ر اٌّرأح فٟ اٌؼبٌُ ٌا

ضمبفبد شذ٠ذ ِمبرٔخ ث ّب ٘ٛ ػ١ٍٗ فٟ ٌا

  األخرٜ. 

 ِزٛضػ 0.30 3.51 21 24 12 12 6

قػد مفردة في بعػد الػديف  (٘ٔ)( مفردات مف أصؿ ٛ) يأف ثمان( ٗ)جدوؿ يبلحظ مف 
(. وىػذه 7ٜٔٓ:  7ٛٓٓحيث تراوحت متوسطاتيا ما بػيف ) (7ٖٚ٘)احتمت أعمى مف المتوسط 
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( أربػا مفػردات ٗ% مف مجموع مفػردات ىػذا البعػد، وأف ىنػاؾ مضػاميف)7ٖٖ٘المفردات تمثؿ 
، (7ٕٛ٘)إلػى ( 7ٖ٘٘)جاءت في مستوى الوعي المتوسػط حيػث تراوحػت متوسػطاتيا مػا بػيف 

. (7ٙٙٔ)بدرجة أقؿ مف المتوسط وجػاءت قيمػة متوسػطاتيما  اكانتفي حيف أف ىناؾ مفردتيف 
( سػبا مفػردات ٚوىذا يبػيف أف ىنػاؾ انخفاًضػا فػي بعػض مؤشػرات الػوعي بمكػوف الػديف فػي )

   عد.   مف مفردات ىذا البُ  (%7ٚٙٗ)تشكؿ 
باسػػتقراء نسػػب متوسػػطات اسػػتجابات العينػػة يتضػػأل تػػدني مسػػتوى الػػوعي بالجانػػب 

، ويتضػأل ذلػؾ مػف خػبلؿ اسػتجابات العينػة ف باعتباره أحػد مكونػات اليويػةديالمعرفي بمكوف ال
اإلنساف حػر "عمى بعض المفاىيـ الدينية، فقد بمغت نسبة متوسط االستجابة بالمفردة الخاصة 

(، بمفيػـو المواطنػة ىػي: يكػوف 7ٕٖٙ) "في أقوالو وأعمالو ما لـ يػرد نػص شػرعي لتقييػد ذلػؾ
ف اختمػػؼ موطنػػو )والئػػي لمػػف يممػػؾ نفػػس الػػديف  (، والمفػػردة الخاصػػة بمفيػػـو التحيػػة 7ٖٓٚوا 

 افػي اإلسػػبلـ " يمثػؿ االبتعػػاد عػػف اسػتخداـ ألفػػاظ أجنبيػػة فػي التحيػػة )مثػػؿ: ىػالو، ىػػاي( واجًبػػ
( بمسػػتوى وعػػي متوسػػط. بينمػػا جػػاء مسػػتوى الػػوعي 7ٕٙٚ) ا" بنسػػبة متوسػػطة اسػػتجابةدينيِّػػ

(، حيػػث تجػػاوزت 7٘٘ٗرض اإلسػػبلـ بػػالقوة )بمفيػػـو الجيػػاد مرتفًعػػا، وىػػي الجيػػاد يعنػػي فػػ
 (.7ٖٚ٘المتوسط )
عد المعرفي لموعي باليوية الثقافيػة نوًعػا مػف الػوعي الزائػؼ ويمثؿ تدني مستوى البُ    

اؾ الواقػا أو اإلحسػاس ، حيث يعػرؼ الػوعي الزائػؼ أو الغائػب بأنػو: فقػد الفػرد القػدرة عمػى إدر 
وبػػػة، أو امتبلكػػػو لمجموعػػػة مػػػف المعمومػػػات أو فقػػػده لممعػػػارؼ والتصػػػورات المطمبػػػو، نتيجػػػة 

تشػػير و  .(ٖٕٓ، ٕٕٓٓ التصػػورات الزائفػػة عبػػر وسػػائط التربيػػة المختمفػػة )خميفػػة وعبػػد اهلل، 
تى ( إذا لػػـ يتػػوافر الجانػػب المعرفػػي لػػدى الشخصػػية  ال يتػػأٙٔ، ٕ٘ٓٓدراسػػة عبػػد الصػػمد )

نصػير فػي القطػب الجػاذب ألف الشخص الذي تذوب شخصػيتو أو ت الجانب الوجداني واإلرادي 
 .هتو الوطنية، كما يفقد ىويتو ووالءه وانتماءلمعولمة، يفقد مقومات شخصي

وتجدر اإلشارة إلى أف افتقاد الجانب المعرفػي يػؤثر عمػى األداء السػموكي )التطبيقػي(، 
حيث إف مفتقدي الجانب المعرفػي فػي البعػد الػديني إمػا ال يطبقػوف ىػذه المعػارؼ أو يطبقونيػا 

 قة خاطئة.   بطري
شػير نتػائج التحميػؿ اإلحصػائي إلػى ارتفػاع مسػتوى الجانػب الوجػداني فػي مكػوف كما ت

 الػػديف، وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود اتجػػاه إيجػػابي نحػػو الػػديف، فقػػد جػػاءت المفػػردات الخاصػػة بالبعػػد
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مػػة ، واتجػػاه عينػػة البحػػث نحػػو مػػدى مبلءالوجػػداني التػػي تتنػػاوؿ أىميػػة الػػديف فػػي حيػػاة الفػػرد
ت الدينية في مواجية المشكبلت المجتمعية، وتعد ىذه المفػردات كمؤشػر لمتفضػيؿ بػيف التعميما

حيػث  ،فقػد أكػدت اسػتجابات العينػة تحققيػا بمسػتوى عػاؿالمجتما الديني والمجتما العممػاني، 
( أحكػـ عمػى أفكػاري وأفكػار اآلخػريف وفػؽ معتقػداتي ٔممفػردة )نسبة متوسط االستجابة لبمغت 
لتراث الديني يقدـ حمػواًل لمعظػـ ( إوبمغت نسبة متوسط االستجابة لممفردة )، (7ٜٜٖ) الدينية

تػؤدي سػػيطرة الػديف عمػى شػػئوف  " (ٚ)المفػردة رقػـقػد تحققػػت و ، (7ٗٔٗ) مشػكبلتنا المعاصػرة
أرفػػض  و،(7ٗٛٗا حيػػث بمغػػت )عػػاؿ جػػدِّ  بمسػػتوى "الحيػػاة إلػػى التخمػػؼ وعػػدـ مواكبػػة العصػػر

وكػػػذلؾ جػػػاءت المفػػػردة "أرى أف  (،7ٖٗمبػػػادئ الحضػػػارة) إف مبػػػادئ اإلسػػػبلـ تعػػػارضالقػػػوؿ: 
  ممػا يػدؿ جػدِّا( مرتفعػة 7ٗٗٗاإلسبلـ يشجا عمى تقزيـ وضا المرأة" بنسبة متوسط استجابة)

عمػػى أنػػو ال يوجػػد تػػأثير ذي داللػػة عمػػى اتجػػاه المبتعثػػيف نحػػو أىميػػة الػػديف بالنسػػبة لمفػػرد 
   والمجتما. 

لقيمية التي تـ التشبا بيا أثناء فتػرة التنشػئة األوليػة د اوربما يرجا ذلؾ إلى أف األبعا
ش في الدوؿ المبتعػث خبلؿ فترة الطفولة وأوائؿ المراىقة المبكرة مف الصعب تغييرىا نتيجة العي

َـّ تقاـو التغير القيمي بالنسبة لمتوجيات الدينية. إلييا الباحثو   ف، ومف ث
 السػموؾ الػديني مسػتوى تػدني( إلى ٗ) تشير نتائج التحميؿ اإلحصائي الواردة بجدوؿو 

فقد جػاءت خمػس مفػردات مػف أصػؿ سػت مفػردات مرتبطػة بالجانػب السػموكي ، وااللتزاـ الديني
يمثػؿ االخػتبلط بػيف  وىػي المفػردات: ،(7ٖٚ٘ة أقؿ مف المتوسػط المقبػوؿ )في بعد الديف بدرج

بنسػبة متوسػط  اىنػةالطػبلب والطالبػات فػي الجامعػات ضػرورة فػي ظػؿ الظػروؼ االجتماعيػة الر 
، تحرير المرأة في العالـ العربي يسير بػبطء شػديد مقارنػة بمػا ىػو عميػو فػي (7ٖ٘٘)استجابة 

" بنسػػبة "أسػػعى جاىػػًدا لتحقيػػؽ أىػػدافي بأيػػة وسػػيمة (ٕٛ)المفػػردة(، 7ٖ٘ٔ) الثقافػػات األخػػرى
رورة المسػاواة بػيف الرجػؿ والمػرأة فػي جميػا الحقػوؽ المدنيػة ضػو"(، 7ٕ٘ٛ)متوسط اسػتجابة 
(، شػيوع فكػرة الحػب وبنػاء عبلقػة مػا الجػنس 7ٕ٘ٙ)" بنسبة متوسػط اسػتجابة لتقدـ المجتما

وجػػػاءت مفػػػردة واحػػػدة أكبػػػر مػػػف  (.ٙٗ.ٕاآلخػػر قبػػػؿ الػػػزواج ضػػػرورة فػػػي العصػػػر الحاضػػر )
بنسػػبة متوسػػط  "يتوافػػؽ التػػزاـ الفتػػاة بالحجػػاب مػػا المدنيػػة العصػػرية" المتوسػػط المقبػػوؿ، وىػػي

    (.7ٖٓٗ)استجابة 
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% مػف ٖٛأف تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ تناقًضػا بػيف القػوؿ والفعػؿ، ومػا يؤكػد ذلػؾ و 
مفردات الجانب السموكي قد طرأ عمييا تغيير، وىذا يدؿ عمػى أف تعػرض المبتعثػيف لمخػارج إلػى 

ىػػذا التغييػػر السػػموكي، وأف متغيػػرات ثقافيػػة خارجػػة عػػف إطػػار الثقافػػة األصػػيمة  قػػد أسػػيـ فػػي 
عينػػة البحػػث قػػد اختػػارت ف يطػػرأ عمػػى بعػػض األنمػػاط السػػموكية كػػاف سػػريًعا. االتسػػاؽ مػػا مػػا

التي ليا عبلقػة  خاصة بالموضوعات الدينيةاألنماط الثقافية المسيطرة في بيئات دوؿ االبتعاث 
التػػي الػػزواج واالخػػتبلط والحجػػاب، وتركػػوا وجيػػات النظػػر المحافظػػة  :بػػاألمور االجتماعيػػة مثػػؿ

وربمػػا يرجػػا ذلػػؾ إلػػى أف دوؿ االبتعػػاث تظيػػر مواقػػؼ أكثػػر  األـ. عػػادة مػػا توجػػد فػػي وطػػنيـ
، وذلػػؾ فػػي اتجػػاه يتسػػؽ مػػا القػػيـ الغربيػػة ومسػػاواة النػػوع االجتمػػاعيلمحريػػة المطمقػػة تفضػػيبًل 

  وربما يفسر ذلؾ بمحاولة الطبلب المبتعثيف لمدراسػة بالخػارج لمتكيػؼ سبلـقيـ اإلويختمؼ ما 
 د ىذه الدوؿ.ما القيـ االجتماعية التي تسو 

إف الجانػػب الوجػػداني لمػػوعي بػػالمكوف الػػديني ج يمكػػف القػػوؿ واسػػتناًدا إلػػى ىػػذه النتػػائ
الجػػانبيف المعرفػػي والسػػموكي )االلتػػزاـ الػػديني( يتحققػػاف  فػػي حػػيف أفيتحقػػؽ بمسػػتوى عػػاؿ، 

ببعػػد  بمسػػتوى متوسػػط  وتمػػؾ النتيجػػة تشػػير إلػػى ضػػرورة تنميػػة الجػػانبيف المعرفػػي والسػػموكي
 دى الطبلب المبتعثيف لمخارج. ل الديف
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 :اللغة : بعد لجاىيا البعد -( 9) 

 ؼذ ا٠ٌٛٙخ اٌٍغ٠ٛخ ( اٌّزٛضػ ٚاٌّزٛضػ إٌطجٟ ٌّفرداد ث  5جذٚي )

 اٌؼجبراد َ
ٛ  درجخ اٌّٛافمخ

اٌ

 ْ
ٟضإٌز
ث

 ِطزٜٛ 

 اٌٛػٟ

راػِ دوأرِ ر٠غ قفاٚأ حدشث قفاٚأ

 ض

راػِ

ض

 غضٚرٌِا حدشث 

2 

فصحٝ فٟ أرمٓ اٌٍغخ اٌؼرث١خ اٌ

ٌٟ اٌزحذس ٚاٌىزبثخ ِجب

 األوبد١ّ٠خ. 

 ِررفغ 0824 4812 0 0 1 42 24

5 
ٚرح  رؼر٠ت اٌزؼ١ٍُ فٟ أرٜ ظر

 اٌجبِؼخ. 
 ِزٛضػ 0864 3822 12 21 12 12 12

2 

أػزمذ أْ اٌٍغخ اٌؼرث١خ ػبجسح 

خ ػٓ اضز١ؼبة ِٚالحم

 اٌّصطٍحبد اٌؼ١ٍّخ اٌحذ٠ضخ.  

 ِزٛضػ 0832 3851 23 12 12 12 6

11 
ٌؼرة أػرف جٙٛد اٌؼٍّبء ا

 ٚئضٙبِبرُٙ فٟ ِجبي رخصصٟ. 
 ِررفغ 0831 3816 0 6 15 36 24

14 
از ػٕذِب أرحذس أشؼر ثبالػزس

 ثبٌٍغخ اٌؼرث١خ. 
 ِررفغ 0821 4844 0 0 3 31 31

13 

أرفط اضزخذاَ اٌّصطٍحبد 

اٌّؼرثخ )اٌفرأىٛأراة( فٟ ِجبي 

ِضً: وبٔطر  ،رخصصٟ

ٍّعبد ١ٛرىص ٌٌٍطرغبْ، األٔز١ج

 اٌح١ٛٞ، ٚغ١ر٘ب.   

 ِزٛضػ 0863 3815 1 24 6 30 12

20 

أْ اٌٍغبد األجٕج١خ ٟ٘  ٞ  رأوذ ٌذ

اٌزٟ رحزعٓ اٌفىر اٌؼٍّٟ 

 اٌّؼبصر. 

 ِٕخفط 0832 1822 3 6 12 12 36

23 
أفعً أْ رىْٛ اٌٍغخ اإلٔج١ٍس٠خ 

 بِؼخ. ٌغخ اٌزذر٠ص اٌرئ١ط١خ ثبٌج
 ِٕخفط 0843 2842 12 12 6 12 23

26 

زخذاَ اٌىٍّبد األجٕج١خ ٠عفٟ اض

ًػب ِٓ اٌز١ّس ِمبرٔخ ٔٛ ٟ  ػٍ

 ثألرأٟ. 

 ِررفغ 0833 3825 30 23 12 6 6

21 
ٌزحذس ثٍغخ أجٕج١خ أرٜ أْ ا

 ِظٙر حعبرٞ. 
 ِزٛضػ 0866 3821 1 36 1 24 3

32 

اٌزّطه ثبٌٍغخ األَ ِظٙر أضبضٟ 

ِٓ ِظب٘ر احزراَ اٌم١ِٛخ 

 ٚاٌٛغ١ٕخ. 

 ِررفغ 0821 4842 0 3 6 21 51

35 
بد أشبرن فٟ ررجّخ ثؼط اٌّإٌف

 األجٕج١خ ئٌٝ اٌٍغخ اٌؼرث١خ. 
 ِزٛضػ 0831 3856 1 3 21 30 12

32 
ٍغخ اٌؼرث١خ أشبرن فٟ رؼ١ٍُ اٌ

 ٌغ١ر إٌبغم١ٓ ثٙب. 
 ِزٛضػ 0833 3863 1 3 12 30 21

مفردة في بعد المغة بمغػت  ٖٔ( مفردات مف أصؿ ٘) خمسأف  (٘) يبلحظ مف جدوؿ
. (7ٗٛٗو  7ٖٛ٘)حيػػث تراوحػػت متوسػػطاتيا مػػا بػػيف  (7ٖٚ٘)ا  أعمػػى مػػف المتوسػػط قيمتيػػ

( أربػا مفػردات جػاءت ٗ% مف مجموع مفردات ىذا البعد، وأف ىناؾ )ٖٛوىذه المفردات تمثؿ 
، فػي حػيف (7ٖٖٙ)إلى  (7ٖٔ٘)في مستوى الوعي المتوسط حيث تراوحت متوسطاتيا ما بيف 

، (7ٕٗٛ) ؿ مػػػف المتوسػػػط وجػػػاءت قيمػػػة متوسػػػطاتيمابدرجػػػة أقػػػ اأف ىنػػػاؾ مفػػػردتيف كانتػػػ
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 يثمػان( ٛفػي ) المغػة. وىذا يبيف أف ىناؾ انخفاًضا في بعض مؤشرات الوعي بمكوف (7ٛٛٔ)
    عد.% مف مفردات ىذا البُ ٕٙمفردات تشكؿ 

تشػػير نتػػائج التحميػػؿ اإلحصػػائي إلػػى وجػػود وجػػود اتجاىػػات غيػػر موجبػػة تجػػاه المغػػة و 
 فػي مسػتوى متػدف مػف الػوعي، جػاءت ثػبلث مفػردات لمغػة العربيػة، فقػد، ونفورىـ مػف االعربية

تأكػد " وىػي عمػى التػوالي: ،(7ٜٖ٘، 7ٕٜٖ، 7ٛٛٔ)  ات االستجابة عمييامتوسط حيث جاءت
أرى أف التحػػدث بمغػػة "و، "أف المغػػات األجنبيػػة ىػػي التػػي تحتضػػف الفكػػر العممػػي المعاصػػر يَّ لػػد

العربيػة عػاجزة عػف اسػتيعاب ومبلحقػة المصػطمحات أعتقد أف المغػة "و، "أجنبية مظير حضاري
تخداـ اسػػ": وىػػي ،وجػػاءت ثػػبلث مفػػردات فػػي المسػػتوى األعمػػى مػػف الػػوعي ."العمميػػة الحديثػػة

أشػعر بػاالعتزاز عنػدما " (،7ٖٛ٘)"نوًعا مف التميز مقارنة بأقراني يَّ الكممات األجنبية يضفي عم
ـ مظير أساسػي مػف مظػاىر احتػراـ القوميػة التمسؾ بالمغة األ"(، 7ٗٗٗ)"أتحدث بالمغة العربية

 ( حيث جاءت استجاباتيـ عمييا بصورة مرتفعة جًدا.7ٗٛٗ) "والوطنية
نحػػو التػػزاميـ  عمػػى اتجػػاه عينػػة البحػػث وقػػد أثػػر االتجػػاه السػػالب نحػػو المغػػة العربيػػة
 فقػػد بمغػػت نسػػبة متوسػػط االسػػتجابة عمػػى ،بالمغػػة العربيػػة فػػي حيػػاتيـ االجتماعيػػة والتعميميػػة

مثػؿ: كانسػر  ،أرفض استخداـ المصطمحات المعربة )الفرانكوأراب( في مجاؿ تخصصػي: المفردة
 (، وجػػاءت نسػػبة متوسػػط االسػػتجابة عمػػى7ٖٔ٘) نتيبيػػوتكس لممضػػاد الحيػػويلمسػػرطاف، األ 

اتجػػاىيـ نحػػو عػػف أمػػا  (.7ٖٖٙ) أشػػارؾ فػػي تعمػػيـ المغػػة العربيػػة لغيػػر النػػاطقيف بيػػا المفػػردة:
أرى " :عربيػػة فػػي التعمػػيـ فقػػد بمغػػت نسػػبة متوسػػط االسػػتجابة عمػػى المفػػردةاسػػتخداـ المغػػة ال

أفضػؿ أف تكػوف المغػة اإلنجميزيػة لغػة التػدريس "(،7ٕٕٖ) "ضرورة  تعريب التعميـ في الجامعػة
 "أشػارؾ فػي ترجمػة بعػض المؤلفػات األجنبيػة إلػى المغػة العربيػة"، (7ٕٗٛ) "الرئيسية بالجامعػة

(ٖ7٘ٙ.) 
عػػد المغػػة، جػػاءت فػػي % مػػف مفػػردات الجانػػب السػػموكي فػػي بُ ٓٓٔوىػػذا يوضػػأل أف 

بضػرورة ولػذلؾ يوصػي الباحػث  مستوى منخفض بالنسبة لمباحثيف المبتعثيف لمدراسػة بالخػارج،
   .تعديؿ االتجاىات السالبة لدى الطبلب قبؿ رفا مستوى تحصيميـ المغوي
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 :القيه والعادات بعد الجالح: البعد -(3)

  ّزٛضػ إٌطجٟ ٌّفرداد ثؼذ ا٠ٌٛٙخ اٌٛغ١ٕخ ( اٌّزٛضػ ٚا6ٌجذٚي )

 اٌؼجبراد َ

ٟ  درجخ اٌّٛافمخ
طج
ْ إٌ

ٛز
اٌ

 

ٜ
طزٛ

اٌّ
 

شذح
ك ث

أٚاف
 

ك
أٚاف

غ١ر ِزأوذ 
 

ض
ِؼبر

 

شذح
ض ث

ِؼبر
 

ػ
ض
اٌّزٛ

 

 ِررفغ 0822 4841 0 6 3 24 42 أشؼر ثبٌفخر ٌىٟٛٔ ِصر٠ًّب.  3

 أػًّ ػٍٝ ٔشر اٌضمبفخ اٌّصر٠خ ثّب رزطُ ثٗ 6

 د رّٕحٙب خصٛص١خ ٚاظحخ. ِٓ ١ِسا

42 23 
 ِررفغ 0823 4833 0 0 12

1 
ِٓ أٞ أرفط ثشذح اإلضبءح ئٌٝ ٚغٕٟ 

 شخص فٟ اٌذاخً أٚ اٌخبرط. 

60 15 

 ِررفغ 0812 4863 0 3 3

أِزٕغ ػٓ اٌم١بَ ثّب ٠حمك ِصبٌحٟ  12

 حخ ٚغٕٟ. اٌشخص١خ ئرا وبْ رٌه ٠عر ثّصٍ

31 36 
 ِررفغ 0823 4833 0 3 3

ّصرٞ ٌفخر ػٕذ رؤ٠خ اٌؼٍُ اٌأشؼر ثب 15

 ٠رفرف فٟ اٌّحبفً اٌذ١ٌٚخ. 

63 12 
 ِررفغ 0814 4830 0 0 6

ٟ ِؼزًسا ثأِجبدٖ أِبَ أرحذس ػٓ ٚغٕ 12

 ا٢خر٠ٓ. 

45 24 
 ِررفغ 0826 4833 0 6 6

أرٜ أْ اٌذراضخ ثبٌخبرط رؼًّ ػٍٝ رؼ١ّك  21

 ؼ١خ ٌٍذٚي اٌّزمذِخ. اٌزج

3 12 
 ِزٛضػ 0853 2863 12 23 21

أرفط لرار حظر زٚاط ػعٛ اٌجؼضخ ِٓ  24

 أجٕج١خ خالي ِذح اٌجؼضخ. 

12 23 
 ِزٛضػ 0862 2851 12 6 12

أدرن ِىبٔزٟ ثبػزجبرٞ ضف١ًرا ٌجٍذٞ فٟ ثٍذ  23

 االثزؼبس. 

53 12 
 ِررفغ 0813 4863 0 0 6

أشؼر ثبٌحر٠خ فٟ اٌذٌٚخ اٌّجزؼش ئ١ٌٙب  30

 ِمبرٔخ ثّب أشؼر ثٗ فٟ ٚغٕٟ. 

36 30 
 ِررفغ 0824 1833 0 3 12

 ِررفغ 0832 3813 0 12 12 15 36 دد أْ أوْٛ ِصر٠ًّب. ٌٛ ٌُ أوٓ ِصر٠ًّب ٌٛد 33

حعبرٞ ِطٍك ٌٍحعبرح اٌغرث١خ  رفٛق٠ٛجذ  36

 اٌحعبراد اٌؼرث١خ اإلضال١ِخ. ػٍٝ 

12 24 
 ِزٛضػ 0866 2866 6 21 12

 ررفغِ 0820 4800 0 1 1 36 23 ربر٠خ ثٍذٞ ٠شرفٕٟ أ٠ّٕب ر٘جذ.  31

صراع اٌحعبراد ٠حزُ ػ١ٍٕب ِٛاجٙخ وً  42

 األفىبر اٌٛافذح. 

12 23 
 ِزٛضػ 0865 283 12 12 6

أشؼر أْ وض١ًرا ِٓ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌزٟ  43

٠زجؼٙب اٌّجزّغ اٌّصرٞ ل١ٛد أٚد اٌزخٍص 

 -ِٕٙب. 

15 33 

 ِزٛضػ 0853 2866 6 24 3

أشؼر ثأْ ارجبع اٌؼرف ٚاٌؼبدح ظرة ِٓ  44

  ف.اٌزخٍ

12 24 
 ِزٛضػ 0856 282 0 33 12

أػبٟٔ ِٓ اٌزصٛراد اٌخبغئخ ػٓ اٌضمبفخ  45

  اٌؼرث١خ اإلضال١ِخ.

15 42 
 ِٕخفط 0846 2833 6 6 12

أْ أػزمذ أْ ِٓ ػالِبد اٌزمذَ اٌحعبرٞ  46

 ٕٔطٝ وً ػبدارٕب اٌّزٛارصخ. 

0 3 
 ِررفغ 0824 4822 33 36 1

١خ ٌؼٍّأرغت فٟ اضزىّبي ح١برٟ اٌؼ١ٍّخ ٚا 43

  خبرط اٌٛغٓ فٟ ثٍذ االثزؼبس. 

12 15 
 ِزٛضػ 0863 3814 12 23 15
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تسػػا عشػػرة  (ٜٔ)عشػػرة مفػػردة مػػف أصػػؿ  ىحػػد( إٔٔ(  أف )ٙ) جػػدوؿيبلحػػظ مػػف 
حيػػث  (7ٖٚ٘)أعمػػى مػػف المتوسػػط  جػػاءتوالعػػادات االجتماعيػػة قػػد   عػػد القػػيـ مفػػردة فػػي بُ 

، حيػػث 7ٚ٘ٓايػة المطمػوب حػػد الكف وتجػاوزت .(7ٚٓٗ:  7ٜٖٖتراوحػت متوسػطاتيا مػػا بػيف )
مػػف  %( 7ٜٚ٘)(. وىػػذه المفػػردات تمثػػؿ 7ٜٗٓ:  7ٚٛٓ)نيػػا النسػػبية مػػا بػػيف از تراوحػػت أو 

مفػػردات جػػاءت فػػي مسػػتوى الػػوعي  سػػبا( ٚمجمػػوع مفػػردات ىػػذا البعػػد، وأف ىنػػاؾ مضػػاميف)
 ةمفػردة واحػد، في حػيف أف ىنػاؾ (7ٙٛٓ:  7ٖ٘ٓ)حيث تراوحت متوسطاتيا ما بيف المتوسط 

. وىػػذا يبػػػيف أف ىنػػػاؾ (7ٖٖٕ)كانػػت بدرجػػػة أقػػؿ مػػػف المتوسػػط وجػػػاءت قيمػػة متوسػػػطاتيما 
مفػردات  يثمػان( ٛفػي ) القػيـ والعػادات االجتماعيػةانخفاًضا في بعض مؤشرات الوعي بمكػوف 

        مف مفردات ىذا البعد.   (%7ٕٔٗ)تشكؿ 
 الػػوعي اع مسػػتوىإلػػى ارتفػػ (ٙالػػواردة بجػػدوؿ ) تشػػير نتػػائج التحميػػؿ اإلحصػػائيكمػػا 

فقػػد تراوحػػت متوسػػطاتيا مػػا بػػيف  قػػيـ المواطنػػة،القػػيـ خاصػػة  الجانػػب الوجػػداني فػػي مكػػوفب
(، وتدور ىذه المفػردات حػوؿ الفخػر 7ٖٚ٘(، فقد تجاوزت جميعيا المتوسط )7ٚٓٗ:  7ٜٖٖ)

: أشػػعر بػػالفخر عنػػد رؤيػػة العمػػـ واالعتػػزاز بػػالوطف، والشػػعور باالنتمػػاء ومػػف ىػػذه المفػػردات
(، أتحػػدث 7ٗٔٗأشػػعر بػػالفخر لكػػوني مصػػريِّا )، (7ٚٓٗ)ري يرفػػرؼ فػػي المحافػػؿ الدوليػػةالمصػػ

، (7ٓٓٗتػاريا بمػدي يشػرفني أينمػا ذىبػت )(، 7ٖٖٗعػف وطنػي معتػزًا بأمجػاده أمػاـ اآلخػريف)
كػف لػو لػـ أ (،7ٖٙٗأرفض بشػدة اإلسػاءة إلػى وطنػي مػف أي شػخص فػي الػداخؿ أو الخػارج )

 (7ٜٖٖا )دت أف أكوف مصريِّ مصريِّا لود
، فقػػػد مواطنػػػة بصػػػورة مرتفعػػػةبقػػػيـ ال وكػػػذلؾ جػػػاءت السػػػموكيات التػػػي تبػػػيف االلتػػػزاـ

أمتنػػا عػػف القيػػاـ بمػػا يحقػػؽ  :، ومػػف ىػػذه السػػموكيات(%٘ٚ) تجػػاوزت حػػد الكفايػػة المطمػػوب
أدرؾ مكػانتي باعتبػاري سػفيرًا (، 7ٖٚٗمصالحي الشخصية إذا كاف ذلؾ يضػر بمصػمحة وطنػي)

أرغب في استكماؿ حيػاتي العمميػة والعمميػة خػارج الػوطف فػي (، 7ٖٙٗعاث )لبمدي في بمد االبت
 .(7ٖٔٗبمد االبتعاث)

يتضػػأل مػػف ىػػذه النتػػائج أف البػػاحثيف المبتعثػػيف بالخػػارج رفضػػوا قيػػاميـ بمػػا يحقػػؽ 
( عمػػى اسػػتحياء)مصػػالحيـ الشخصػػية إذا كػػاف ذلػػؾ يضػػر بمضػػمحة الػػوطف، وكػػذلؾ رفضػػوا 

   ممية خارج الوطف.استكماؿ حياتيـ العممية والع
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إف الحصوؿ عمى درجة عممية مف دولة متقدمة بمػا تتضػمنو مػف دراسػة مػواد عمميػة 
عمى درجة عالية مف التقدـ مطمب عاـ، إال أف الحاصػؿ عمػى ىػذه الدرجػة العمميػة بعػد عودتػو 
لبمده قد ال يستطيا تطبيؽ ما درسو، أو بمعنى خخر عدـ استخداـ ما درسو بكفاءة  ممػا ينػتج 

نو نوع مف البطالة أو إصابة الحاصؿ عمى ىػذه الشػيادة بنػوع مػف اإلحبػاط، ممػا يدفعػو إلػى ع
    اليجرة خارج بمده.

نحػػو قػػيـ التقػػدـ ذات  مػػنخفضتشػػير نتػػائج التحميػػؿ اإلحصػػائي إلػػى وجػػود اتجػػاه كمػػا 
فػي  ا(، وىػذا يعنػي انخفاًضػ7ٕٚ:  7ٕٗٗفقد تراوحت متوسطاتيا ما بيف ) المرجعية المصرية،

سػػػتوى االتجػػػاه نحػػػو القػػػيـ الدافعػػػة لمتقػػػدـ ذات المرجعيػػػة المصػػػرية، وتػػػدور مضػػػاميف ىػػػذه م
يوجػػػد تفػػػوؽ حضػػػاري مطمػػػؽ لمحضػػػارة الغربيػػػة عمػػػى الحضػػػارات العربيػػػة  المفػػػردات حػػػوؿ: 

(. أعتقػد أف 7ٕٚ(. صراع الحضارات يحػتـ عمينػا مواجيػة كػؿ األفكػار الوافػدة)7ٕٙٙاإلسبلمية)
، أرى أف الدراسػة بالخػارج (7ٕٗٗي أف ننسى كؿ عاداتنا المتوارثة )مف عبلمات التقدـ الحضار 

 .(7ٕٙٚتعمؿ عمى تعميؽ التبعية لمدوؿ المتقدمة )
وىذا يعد بمثابة مؤشػر عمػى تفضػيميـ االلتػزاـ بػالقيـ السػائدة فػي المجتمعػات الغربيػة 

تحػػػديات عػػػف االلتػػػزاـ بػػػالقيـ السػػػائدة بػػػالمجتما المصػػػري، وربمػػػا يكػػػوف لقصػػػور الػػػوعي بال
الحضارية دور في انجػذاب الباحػث المبتعػث نحػو مسػايرتو لؤلنمػاط السػموكية القيميػة السػائدة 

مػف التمػرد عمػى القػيـ السػائدة بػالمجتما  افي المجتمعات الغربيػة، وقػد يعػد ىػذا التصػرؼ نوًعػ
 المصري. 

ر أرفػض قػرار حظػلقياس قيـ الديمقراطية، وجاءت نتائجيػا  مؤشريفبينما تـ استخداـ 
أشػػعر بالحريػػة فػػي الدولػػة المبتعػػث  (،7ٜٕ٘زواج عضػو البعثػػة مػػف أجنبيػػة خػػبلؿ مػػدة البعثػة)

 .(7ٚٚٔإلييا مقارنة بما أشعر بو في وطني)
وىذا يدؿ عمى أف تعرض الباحثيف المبتعثػيف لمخػارج إلػى متغيػرات ثقافيػة خارجػة عػف 

حػدث تغيػر فػي قػيـ الديمقراطيػة إطار الثقافة األصيمة، لـ يؤثر عمى قيـ المواطنة لدييـ، ولكف 
وقػيـ التقػدـ، وىػذا يػدؿ عمػػى تكػيفيـ مػا المتغيػرات الثقافيػػة فػي أبعادىػا المعرفيػة واالجتماعيػػة 

 واالقتصادية والسياسية بدرجة عالية.
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مثػػؿ: أشػػعر أف  ،كمػػا جػػاءت المفػػردات المتعمقػػة باتجػػاىيـ نحػػو العػػادات االجتماعيػػة
، (7ٕٙٙ)يتبعيػػا المجتمػػا المصػػري قيػػود أود الػػتخمص منيػػاكثيػػرًا مػػف العػػادات والتقاليػػد التػػي 

 .(7ٕٛ)أشعر بأف اتباع العرؼ والعادة ضرب مف التخمؼ
  :البحح ىتائر خالصة -رابًعا

 أسفرت نتائج البحث في صورتيا العامة عف اآلتي:
ى طػبلب البعثػات الخارجيػة لػـ يصػؿ إلػى المسػتوى لػد الثقافيػة مستوى الػوعي باليويػةف إ -ٔ

فػأعمى، وىػو مػا يسػاوي المتوسػط  (%٘ٚبوؿ الذي تـ اتخاذه معيارًا في ىذا البحث )المق
 . (%7ٚٔٓ)والنسبة المئوية  (  7ٖ٘ٙ)، حيث كاف المتوسط العاـ( فأعمى7ٖٚ٘)

البحػػث، قػػد جػػاءت أعمػػى مػػف ىػػذا مفػػردة فػػي أداة  (ٙٗ)مفػػردة مػػف أصػػؿ ( ٖٕ)ف ثمػػة إ -ٕ
أداة  % مػػػف مجمػػػوع مفػػػرداتٓ٘ردات (. وتشػػػكؿ ىػػػذه المفػػػ7ٖٚ٘المتوسػػػط المقبػػػوؿ )

 وىذا يشير إلى أف ثمة تغييرًا في اليوية الثقافية لدى طبلب البعثات العممية. البحث،
حصػمت القػيـ والعػادات االجتماعيػة(  –المغة  –ف كؿ أبعاد الوعي باليوية الثقافية )الديف إ -ٖ

وىذا يػدؿ عمػى أف  ،%(٘ٚالمناظرة  لمنسبة المقبولة ) 7ٖٚ٘عمى قيمة متوسط أقؿ مف 
 مستوى الوعي باليوية الثقافية لدى طبلب البعثات العممية متوسًطا.

عػػد الػػديف جػػاء فػػي أف بُ  ف أبعػػاد الػػوعي باليويػػة الثقافيػػة، يتبػػيفوفيمػػا يتعمػػؽ بالمقارنػػة بػػي -ٗ
َـّ جػاء بُ 7ٖ٘ٗ(، يميو بعد القيـ والعادات بمتوسط )7ٖٖٙالمرتبة األولى بمتوسط ) عػد (، ث

(، ومػف ىػذه المقارنػة ال توجػد فجػوة كبيػرة فػي 7ٖ٘ٔفي المرتبػة األخيػرة بمتوسػط )المغة 
لدى عينػة البحػث، ولكػف ثمػة فجػوة بيػنيـ فػي مفػردات  مستوى الوعي بيف األبعاد الثبلثة

  :كؿ محور
 ( خمػػس٘ٔ)مفػػردات مػػف أصػػؿ  ( سػػباٚ)فقػػد أظيػػرت النتػػائج فيمػػا يتعمػػؽ ببعػػد الػػديف أف  -أ

، حيػػث تراوحػػت (%٘ٚ)ونسػػبة أكبػػر مػػف  (7ٖٚ٘)متوسػػط المقبػػوؿ تخطػػت المفػػردة  عشػػرة
% مف مفػردات ىػذا ٙٗات نسبة (، وتشكؿ ىذه المفرد7٘٘ٗ:  7ٜٜٖمتوسطاتيا ما بيف )

% مػػف مؤشػػرات الػػوعي ٙ٘يػػرات ثقافيػػة طػػرأت عمػػى حػػوالي وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ تغ البعػػد،
 بمقـو الديف باعتبارىا أحد مقومات اليوية الثقافية.

 ٖٔ( خمػػس مفػػردات مػػف ٘مػػا أظيػػرت النتػػائج فيمػػا يتعمػػؽ بالبعػػد الثاني)المغػػة( أف )ك  -ب
مػا بػيف  ( وىي تنػاظر النسػب7ٗٛٗ:  7ٖٛ٘متوسطاتيا ما بيف )مفردة بيذا البعد تراوحت 
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تجاوزت الحد المقبػوؿ % مف مفردات ىذا البعد فقط ، ٖٛ، مما يعني أف (%ٜٛ: % ٚٚ)
 مف مستوى الوعي.

  قػد جػاءت  ( مفػردةٜٔ( مفػردة مػف أصػؿ )ٔٔبمكوف القيـ والعادات ، أف ) وفيما يتعمؽ -ج
( 7ٚٗ:  7ٜٖٖ، حيػث تراوحػت متوسػطاتيا مػا بػيف ) (7ٖٚ٘أعمى مف المتوسط المقبػوؿ )

% مػف مجمػوع مفػردات ىػػذا ٘ٛ%(. وىػذه المفػردات تشػكؿ ٜٗ% : ٛٚالمنػاظرة لمنسػب )
 البعد.

 :اهلوية الجقافية لدى طالب البعجات اخلارديةبالوعي  لتينيةاآلليات املقرتحة  -خامًسا

َـّ  في ضوء النتائج التي تنميػة الػوعي باليويػة بتوصػؿ إلييػا ، فػإف الباحػث يوصػي ال تػ
 الثقافية مف خبلؿ تقديـ مجموعة مف التوصيات اإلجرائية عمى النحو التالي: 

 عد اللغة:آليات مزتبطة بُب −

 :، وذلؾ مف خبلؿالعربية بالمغة تدويؿ النشر العممي المحمي – ٔ
   إصدار مجبلت عممية بالمغة العربية ذات معامؿ تأثير مرتفا. أ( 
الطػب والعمػـو واليندسػة واحتسػابو مثؿ:  ،مي بالعربية في الكميات العمميةز النشر العميحفت ب(
 ضمف بحوث الترقية ألعضاء ىيئات التدريس.–وفؽ الشروط الخاصة  –
تواجو المغػة العربيػة بوصػفيا لغػة لمبحػث العممػي الػذي يقػـو عمػى التصدي لمتحديات التي  -ٕ

 مفاىيـ أُنتجت في ثقافات أخرى، وبمغات أخرى، وذلؾ مف خبلؿ:
، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ إنجػػػاز عمميػػػات التحػػػديث العممػػػي والتربػػػوي  الجػػػامعي تعريػػػب التعمػػػيـ -أ

مثػػؿ الػػدوؿ  ،الغػػربوالمجتمعػػي بالمغػػة األـ عمػػى غػػرار كثيػػر مػػف الػػدوؿ المتطػػورة فػػي الشػػرؽ و 
االسكندنافية والبرازيؿ وكوريا والياباف وغيرىا. وتعد ىذه نمػاذج تؤكػد أف المغػة األـ ال تتعػارض 

ىػػذه  بمػػا التطػػور والتحػػديث فحسػػب، بػػؿ عمػػى أنيػػا شػػرط ىػػذه العمميػػة، وىػػو مػػا أثبتتػػو تجػػار 
 الدوؿ.
لػػػى المغػػػة العربيػػػة –ب  ئز ألحسػػػف جػػػوا تخصػػػيص، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ تشػػػجيا الترجمػػػة مػػػف وا 

والمشػػتممة عمػػى اجتيػػادات متميػػزة ألصػػحابيا فػػي مجػػاؿ  ،العربيػػةالمغػػة الترجمػػات الممتزمػػة ب
 .صياغة المصطمحات العربية المقابمة لممصطمأل المترجـ
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تكػػويف اتجػػاه إيجػػابي نحػػو المغػػة العربيػػة، والتركيػػز عمػػى أنػػو لػػو أف كػػؿ لغػػة اجتػػاز أىميػػا  -ج
ة لغػات الػدوؿ المتقدمػة، لكانػت المغػة العربيػة ذاتيػا مرحمة تخمؼ تخمت عنيػا شػعوبيا لمصػمح

 قد قضت عمى لغات القروف الوسطى، عندما كانت العربية ىي لغة العمـ.
لعربيػػػة باأللفػػػاظ العمميػػػة عػػػدـ التعويػػػؿ عمػػػى رجػػػاؿ الػػػديف، أو أىػػػؿ األدب إلثػػػراء المغػػػة ا -ٖ

بالمغػػة العربيػػة   ألف ذلػػؾ مػػف ميػػاـ العمميػػيف أنفسػػيـ، مػػا يقتضػػي تحكػػـ ىػػؤالء الحديثػػة 
 ألنيـ بقدر ما يتحكموف بيا يسيموف في إثرائيا.

إنشاء جوائز متنوعة لمجاالت اإلبػداع بالعربيػة سػواء فػي الدراسػات الخاصػة بيػا ، أـ فػي  -ٗ
 اإلبداع األدبي بيا في كؿ فنوف األدب. 

الخبرات تشػػجيا المراكػػز والمعاىػػد والجامعػػات التػػي تعمػػـ العربيػػة حػػوؿ العػػالـ ودعميػػا بػػ -٘
مثػؿ: مراكز التػي تحقػؽ نجاًحػا ممحوًظػا، والكتب البلزمة ، ويمكف االستفادة في ذلؾ مف ال

 مركز تعميـ المغة العربية لؤلجانب التابا لجامعة القاىرة.
ضػمف مسػوغات التعيػيف فػي وظيفػة معيػد تضميف اجتياز اختبار لمكفاءة في المغة العربية  -ٙ

 فة.أو مدرس مساعد بالكميات المختم
تضميف البرامج التي تقدميا مراكز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التػدريس بالجامعػات برنامًجػا  -ٚ

يخصػػص لممعيػػديف والمدرسػػيف تػػدريبًيا فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ المغػػة العربيػػة لغيػػر النػػاطقيف بيػػا 
 لدراسة بالخارج.االمساعديف الذيف يحصموف عمى فرصة 

لترجمػػة حتػػى نصػػؿ إلػػى درجػػة مػػف التقػػدـ ُتعمػػي مػػف التأكيػػد عمػػى تعمػػـ المغػػة اإلنجميزيػػة وا -ٛ
 شأف المغة العربية عمى المستوى العالمي.

 آليات مزتبطة ببعد الديً: −

المفػػاىيـ  ثقافػة العربيػة اإلسػػبلمية عبػر العػالـ، والتركيػز عمػىتصػحيأل الصػورة المشػوىة لم -ٔ
الجيػػاد، والصػػورة  :المنػػاىج الدراسػػية حػػوؿ العػػالـ، ولعػػؿ مػػف أىميػػا المغموطػػة السػػائدة فػػي

السمبية عف المرأة العربية مف خبلؿ تعدد الزوجات، ميػراث الػذكر واألنثػى، الحجػاب وحكمػة 
 مشروعيتو في المحافظة عمى المرأة.

إعداد كتيب لمتصدي لعممية العػداء لئلسػبلـ وتصػحيأل األخطػاء والصػور النمطيػة الخاطئػة  -ٕ
المدرسػية األوروبيػة وغيػر األوروبيػة  ألف  التي تشوه العرب والمسمميف واإلسبلـ في الكتب

لي إشعاؿ نار الحروب.   ىذه األخطاء تؤدي إلى مشاعر الكراىية بيف الشعوب وا 
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تعػػاوف أسػػاتذة الجامعػػات العربيػػة واألجنبيػػة مػػف خػػبلؿ عمػػؿ الدراسػػات واألبحػػاث وتبػػادؿ  -3
ألديػاف مػف الشػوائب وجيات النظر وتوصيؿ نتائج األبحاث إلي المسئوليف لتنقية الثقافات وا

 العالقة بيا. 
التركيز عمى المنظومة القيميػة فػي عبلقػة اإلسػبلـ مػا الغػرب والقائمػة عمػى وحػدة األصػؿ  -ٗ

حيػػاء ٚٓاإلنسػػاني ومنطمػػؽ التكػػريـ اإلليػػي لئلنسػػاف )ولقػػد كّرمنػػا بنػػي خدـ( اإلسػػراء:  ، وا 
أشػػيد أف العبػػاد كميػػـ اإلنسػػانية و خػػوة ، وتعميػػؽ اإلٖٔلتعػػارفوا( الحجػػرات:مبػػدأ التعػػارؼ )

، ٛخػػوة، والتعامػػؿ بػػالبر والعػػدؿ مػػا المسػػالميف )أف تبػػّروىـ وتقسػػطوا إلػػييـ( الممتحنػػة:إ
 والمجادلة بالتي ىي أحسف.

  عد القيه والعادات االدتناعية:آليات مزتبطة بُب − 

 عمؿ دورات تدريبية لممبعوثيف لتعريفيـ بطبيعة الببلد المبعوثيف إلييا. -
ات والمقػاءات مػػا المبعػوثيف لتعػػريفيـ بالتحػديات الثقافيػػة والمشػكبلت التػػي يمكػػف عقػد النػػدو  -

 أف تقابميـ بالخارج، وكيفية مواجيتيا والتغمب عمييا.
التأكيػػد عمػػى دور المستشػػاريف الثقػػافييف واتحػػادات الدارسػػيف فػػي الخػػارج فػػي تحقيػػؽ الػػربط  -

بيػػا  مػػا الجامعػػات التػػي درسػػوا أوبػػيف المبعػػوثيف وجػػامعتيـ فػػي الػػوطف خػػبلؿ فتػػرة البعثػػة 
 عقب انتياء بعثتيـ والعمؿ عمى سرعة عودتيـ لموطف.

مصػػػر ونظميػػػا االجتماعيػػػة تضػػػميف الػػػدورات التثقيفيػػػة لممبعػػػوثيف محاضػػػرات عػػػف تػػػاريا  -
 ألنو يعد ممثبًل لببلده وثقافتو. والسياسية 

فيػة بالمػادة الترفيييػة والعمميػة حث إدارة رعاية المبعوثيف عمى تزويد المكاتب والمراكػز الثقا - 
 والبرامج الثقافية واألفبلـ التسجيمية التي تربطيـ بالوطف األـ.

وذلػػؾ بالتعػػاوف مػػا اليونسػػكو وجامعػػة الػػدوؿ  ،تنظػػيـ نػػدوات فػػي الػػدوؿ موضػػوع الدراسػػة  -
العربيػػػة ومنظمػػػة المػػػؤتمر اإلسػػػبلمي ووزارة الخارجيػػػة المصػػػرية واأليسيسػػػكو واألليسػػػكو 

ت المصػػرية فػػي الخػػارج والمكاتػػب الثقافيػػة المصػػرية فػػي الخػػارج والمجػػاف الوطنيػػة والسػػفارا
 .لميونسكو في مصر وفي الدوؿ األخرى

مضػػمونو ومحتوياتػػو والػػػراوبط  :تطػػوير موقػػا قطػػاع الشػػػئوف الثقافيػػة والبعثػػات مػػف حيػػػث -
 ، بحيث تربط المبعوثيف بالدراسة لمخارج بثقافة مجتمعيـ.الداخمية بو
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مػف ىجػرة العقػوؿ المتميػزة لمخػارج،  اسات لمحفػاظ عمػى البػاحثيف المتميػزيف والحػدوضا سي -
وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ توقيػػا برتػػوكبلت مػػا الػػدوؿ التػػي يػػتـ إيفػػاد المبعػػوثيف إلييػػا يمػػـز المبعػػوث 
المصري بالعودة إلى وطنو فور انتياء مدة البعثة وعدـ إلحاقو بأي مف الجامعات ىنػاؾ إال 

 دؿ عممي مماثؿ ما مصر.مف خبلؿ برتوكوؿ تبا
خطػػة لجػػذب األسػػاتذة والبػػاحثيف الػػدولييف فػػي المجػػاالت العمميػػة والتكنولوجيػػة لنقػػؿ وضػػا  −

جراء بحوثيـ بالجامعات والمراكز البحثية.  خبراتيـ وا 
 لربط المبتعثيف بوطنيـ األـ.  في كؿ دولة كبرى بيا بعثاتعقد مؤتمر سنوي أو دوري  -

 أحباخ مقرتحة:

 لنتائج البحث وتوصياتو يقترح الباحث ما يمي: استكماالً 
عػف  المغموطػة الػدوؿ الغربيػة واألوربيػة السػتخبلص المفػاىيـتحميمػة لمنػاىج  ء دراسػاتإجرا -

 العرب والمسمميف.
   إجراء دراسة عف العائد االجتماعي واالقتصادي لمبعثات العممية. -
 وثيف لمخارج عف العودة إلى الوطف.إجراء دراسة عف العوامؿ المؤدية إلى امتناع المبع -
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 :املزادع

(: أزمػػة اليويػػة الثقافيػػة فػػي عصػػر العولمػػة: رؤيػػة أنثربولوجيػػة، ٖٕٓٓإبػػراىيـ، فتحيػػة محمػػد أحمػػد )
 (.ٔ(، اآلداب )٘ٔمجمة جامعة الممؾ سعود، مجمد )

 (. ٘ٔابف منظور)د.ت(: لساف العرب، بيروت، دار صادر، الجزء )
 ىوية الثقافة العربية، القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب.(: ٕٕٔٓأبو زيد، أحمد )

، رسػالة ٜٔٛٔ -ٜٗ٘ٔ(: ىجرة الكفػاءات العمميػة مػف مصػر ٕ٘ٔٓأحمد، دينا عبد الحميد محمد) 
 دكتوراه، كمية التربية، جامعة عيف شمس.  

 ، بيروت، دار العمـ لممبلييف.ٖ٘(: المورد، طٕٔٓٓالبعمبكي، منير)
(: اليويػػة والعولمػػة مػػف منظػػور حػػؽ التنػػوع الثقػػافي، فػػي ٜٜٚٔبػػد العزيػػز بػػف عثمػػاف)التػػويجري، ع

 العولمة واليوية، منشورات المنظمة اإلسبلمية لمتربية والعمـو والثقافة، الرباط، مطبوعات أكاديمية.
(. العولمػػة واليويػػة الثقافيػػة، عشػػر أطروحػػات، ورقػػة قػػدمت إلػػى نػػدوة ٜٜٚٔالجػػابري، محمػػد عابػػد .)

 ديسمبر. ٕٓ – ٛٔعرب والعولمة التي نظميا مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ال
، مركػز دراسػات الوحػدة ٗ(: مسػألة اليويػة: العروبػة واإلسػبلـ والغػرب، طٕٕٔٓالجابري، محمد عابد)

 العربية، سمسمة الثقافة القومية.
بتعاث الخارجي في ضوء بعض (: التغير القيمي لدى العائديف مف االٖٕٔٓالحربي، مرواف بف عمي )

 . ٜٗٗ: ٔٓٗ(، أكتوبر، ٔ(، مجمد )٘٘ٔالمتغيرات النفسية والديموغرافية، مجمة ، عدد )
(: الظػػاىرة الغربيػػة فػػي الػػوعي الحضػػاري أنمػػوذج مالػػؾ بػػف نبػػي، ٕٓٓٓالحسػػف،  بػػدراف بػػف مسػػعود )

سػػبلمية، قطػػر، عػػدد كتػػاب األمػػة، سمسػػمة دوريػػة تصػػدر كػػؿ شػػيريف عػػف وزارة األوقػػاؼ والشػػؤوف اإل
(ٖٚ.) 

(: العوامػؿ الثقافيػة وعبلقتيػا بالعػادات االجتماعيػة ٕ٘ٔٓالحسوف، عبػد اهلل بػف ناصػر بػف عبػد اهلل )
لمعائديف مف االبتعاث دراسة مف وجية نظر المبتعثػيف العائػديف مػف االبتعػاث بجامعػة القصػيـ، رسػالة 

 لمممكة العربية السعودية.ماجستير، كمية المغة العربية والدراسات االجتماعية، ا
(: الشخصػػػية وتعػػػدد مبلمػػػأل اليويػػػة، مجمػػػة الديمقراطيػػػة، تصػػػدرىا وكالػػػة ٕٙٓٓالدسػػػوقي، عاصػػػـ )

 .ٖ٘: ٜٗ(، يوليو، ٖٕ(، عدد )ٙاألىراـ، مجمد )
(: تػػػاريا الحركػػػة القوميػػػة، الجػػػزء الثالػػػث، عصػػػر محمػػػد عمػػػي، القػػػاىرة، دار ٜٜٛٔالرافعػػػي، عبػػػد الػػػرحمف )

 المعارؼ.
(: اليوية الثقافية لطبلب كميات التربيػة فػي ضػوء التحػديات المعاصػرة، ٕٗٓٓوي، عمي موسى)الشرقا

 (.ٚٗمجمة كمية التربية بالزقازيؽ، العدد )
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(: اتجاىػات الطػبلب السػعودييف الدارسػيف فػي الخػارج نحػو ٕٔٔٓالعتيبي، محمػد بػف مضػحي التػـو )
 عة مؤتة.أثر االبتعاث في أمنيـ الثقافي، رسالة دكتوراه، جام

(: التعميـ واليوية الثقافية إلى أيف.. ، المؤتمر العممي العشروف، مناىج ٕٛٓٓالعطيوي، أحمد عيد )
: ٕٔٗالتعميـ واليوية الثقافيػة، القػاىرة، الجمعيػة المصػرية لممنػاىج وطػرؽ التػدريس، المجمػد األوؿ، 

ٕٔٙ. 
 مدراسات والترجمة والنشر.(: العمدة في فمسفة القيـ، دمشؽ، طبلسدار لٜٙٛٔالعوا، عادؿ)

(: االبتعػػاث لمخػػارج وقضػػايا االتصػػاؿ الحضػػاري، مجمػػة العمػػوـ التربويػػة، ٜٜٓٔالقعيػػد، إبػػراىيـ حمػػد )
 .ٕٜٕ: ٕٔٙ(، ٔ(، عدد )ٕجامعة الممؾ سعود، السعودية، مجمد )

في (: المغػػة ىويػػة األمػػة، مػػؤتمر سػػبؿ النيػػوض بالمغػػة العربيػػة، الموسػػـ الثقػػإٕٔٓالكركػػي، خالػػد )
 . ٖٛ: ٜٔالثبلثوف لمجما المغة العربية األردني، عماف، 

(: تطػور القػيـ االجتماعيػة فػي تفػاقـ المشػكمة السػكانية فػي المرحمػة ٕٗٔٓالمجمس القومي لمسػكاف)
 التالية دراسة مقارنة لمقيـ السكانية في سياقات اجتماعية متباينة، القاىرة.

(: المحػددات الثقافيػة لمزيػادة السػكانية، القػاىرة، ٕٛٓٓة )المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائي
 .ٖٕ: ٕٕالمجمس القومي لمسكاف، اإلدارة العامة لمبحوث والمعمومات، ص ص 

(: سيكولوجية الػديف والتػديف، اإلسػكندرية، البيطػاش سػنتر لمنشػر ٕٕٓٓالميدي، محمد عبد الفتاح )
 والتوزيا. 

رية .. كيؼ نبتكر مستقبمنا في عالـ متغير  ، المركػز الثقػافي (: المسألة الحضأٜٜٜالميبلد، زكي )
 العربي، بيروت، الدار البيضاء.

ـن تقػػدـ األوربيػػوف وتأخرنػػا ، دراسػػة وتحقيػػؽ محمػػد عبػػادة، دار النشػػر ٕٙٔٓالنػػديـ، عبػػد اهلل) (: ِبػػ
.  لمثقافة والعمـو
تسـ باالعتمػاد المتبػادؿ، ترجمػة (: سياسة جديدة لميوية المبادئ السياسية لعالـ ئٖٕٓباريؾ، بيكو)

 حسف محمد فتحي، القاىرة، المركز القومي لمترجمة. 
(: الميػاجروف المسػمموف فػي أوربػا الغربيػة: اسػتمرار االخػتبلؼ أو التكيػؼ ٕٓٔٓبترسوف، تورليؼ )

 الثقافي  في: مسأل القيـ العالمي: القيـ كما تدركيا جمػاىير العػالـ اإلسػبلمي والشػرؽ الوسػط، تحريػر
 منصور معدؿ، ترجمة عبد الحميد عبد المطيؼ، القاىرة، المركز القومي لمترجمة. 

 جتماعية، مكتبة لبناف، بيروت.  (: معجـ مصطمحات العموـ االٕٜٛٔ) بدوي ، أحمد زكي 
(: بحػػػث فػػي المعطيػػػات المباشػػرة لمػػػوعي، ترجمػػة حسػػػيف الػػزاوي، بيػػػروت، ٜٕٓٓبرغسػػوف، ىنػػري )

 المنظمة العربية لمترجمة
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(: القيـ الحضارية في اإلسبلـ وضرورة تجديػد الػوعي الػدعوي الحضػاري، ٕٙٓٓبرغوث، عبد العزيز )
 (.ٜٕ، عدد )مجمة كمية اآلداب بجامعة صنعاء، اليمف

(: اليوية والعولمة، أعماؿ النػدوة الفمسػفية السادسػة والعشػروف التػي نظمتيػا ٕٙٔٓبوبكر، جيبللي )
ة االسػكندرية والمعيػد السػويدي، اليويػة واالخػتبلؼ، القػاىرة، مركػز تبػكالجمعية الفمسفية المصػرية بم

 الكتاب لمنشر. 
(: ىويػػة مصػػر بػػيف العػػرب واإلسػػبلـ، ترجمػػة بػػدر الرفػػاعي، ٖٕٔٓجانكوفسػػكي، ج.، وجرشػػوني، أ.)

 وزارة الثقافة، مطابا الييئة المصرية العامة لمكتاب.
يـ فػػي المغػػرب األقصػػى مػػف منظػػور تػػاريخي، ( : انشػػقاؽ اليويػػة ولغػػة التعمػػٖٕٔٓجبػػروف، امحمػػد )

مجموعة مؤلفيف )محرريف(: المغة واليوية في الوطف العربي،بيروت، المركػز العربػي لؤلبحػاث ودراسػة 
 السياسات.

(: أزمػػة اليويػػة والتعصػػب دراسػػة فػػي سػػيكولوجية الشػػباب، الجيػػزة، ىػػبل لمنشػػر ٕٔٔٓالجػػزار، ىػػاني )
 .ٖٕوالتوزيا، 

حضارة العصػر .. الوجػو اآلخػر مػا مقػاؿ كيػؼ نصػوف اليويػة اإلسػبلمية  (:ٕٔٓٓحممي، مصطفى )
 في عصر العولمة، اإلسكندرية، دار الدعوة لمطبا والنشر والتوزيا. 

(: دور التعمػيـ فػي تغييػب الػوعي السياسػي: ٕٕٓٓخميفة، عبد القادر حسػف، عبػد اهلل، رقيػة محمػد )
(، عػدد ٛرىا المركػز العربػي لمتعمػيـ والتنميػة، مجمػد )يصػد دراسة حالة، مجمة مستقبؿ التربية العربية،

 (، يوليو.ٕٙ)
(: المغػػة: ىويػػة وانتمػػاء، مجمػػة مجمػػا المغػػة العربيػػة بالقػػاىرة، مجمػػد ٜٕٓٓربيػػا، حسػػنيف محمػػد )

 .ٕٙٓ: ٜٛٔ(، مايو، جمادى األولى، ٘ٔٔ)
روت، المنظمػػة (: الػػذات عينيػػا كػػآخر، ترجمػػة وتقػػديـ وتعميػػؽ جػػورد زينػػاتي، بيػػٕ٘ٓٓريكػػور، بػػوؿ)

 العربية لمترجمة.
 (: الفكر الديني وقضايا العصر، القاىرة، دار القدس العربي.ٕٙٔٓزقزوؽ، محمود حمدي) 

(: األمػػف التربػػوي ودوره فػػي الحفػػاظ عمػػى اليويػػة وتحقيػػؽ األمػػف ٖٕٔٓسػػميماف، محمػػد أحمػػد عمػػي )
ي تعزيزه، القاىرة، مركػز الدراسػات الشامؿ، ورقة عممية مقدمة لمندوة العممية "األمف ودور الجامعات ف

 والبحوث.
 (: رسالة في الطريؽ إلى ثقافتنا، القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب.ٜٕٓٓشاكر، محمود محمد )
(: في مواجية العولمة: إعػداد المربػي لمقيػاـ بيػذا الػدور، مجمػة التربيػة ٕٓٓٓصالأل، سامية يوسؼ)

 ، ديسمبر. (ٕٔوالتنمية، السنة الثامنة، عدد )
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(، ٕٖ٘( : اليوية والعنؼ، ترجمة سػحر توفيػؽ، سمسػمة عػالـ المعرفػة، عػدد )ٕٛٓٓصف ، أمارتيا )
 سمسمة ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ، الكويت، يونيو.

لتحػديث الغربػي، (: فمسػفة المشػروع الحضػاري بػيف اإلحيػاء اإلسػبلمي واٜٜ٘ٔعبد الرزاؽ، أحمد محمد جػاد )
 الواليات المتحدة األمريكية، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.

(: الػػوعي بتحػػديات العولمػة فػػي عبلقتػػو بػالوالء وفوبيػػا المسػػئولية ٕ٘ٓٓعبػد الصػػمد، فضػػؿ إبػراىيـ )
 (، المجمد الحادي والعشروف، يوليو.ٕلدى طبلب الجامعة، مجمة كمية التربية، جامعة أسيوط، العدد )

(: قيػػاس ٕٗٔٓد العػػاؿ، راوي، وىيريػػرا، يوشػػيكو، وجونسػػتوف، أالسػػتير إيػػاف، ومكػػديرمت، روز)عبػػ
اليوية دليؿ لممتخصصيف في العمـو االجتماعية، مركز اإلمارات لمدراسػات والبحػوث اإلسػتراتيجية، أبػو 

 ظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة.
عمميػة والػوعي باليويػة، القػاىرة، دار السػحاب (:التربيػة الٖٕٔٓعبد القادر، محسف مصػطفى محمػد )

 لمنشر والتوزيا.
 مصر، عصر إسماعيؿ، المجمد الثاني.عبد الكريـ، أحمد عزت )د.ت(: تاريا التعميـ في  

عػػادة البنػػاء، بيػػروت، ٕٚٔٓعمػػاد، عبػػد الغنػػي ) (: سوسػػيولوجيا اليويػػة: جػػدليات الػػوعي والتفكػػؾ وا 
 ر.مركز دراسات الوحدة العربية، فبراي

(، القػاىرة، ٕٖ(: مخاطر العولمة عمى اليوية الثقافيػة، فػي التنػوير اإلسػبلمي )ٜٜٜٔعمارة، محمد )
 دار نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيا.

(: إشكالية اليوية في الدستور، مجمة الديمقراطية، وكالة األىراـ، السنة الرابعػة ٕٗٔٓعمارة، محمد )
 (، يناير.ٕ٘عشرة، عدد )

ألردف، المنظمة (: عمـ االجتماع، الطبعة الرابعة، ترجمة فايز الُصّياغ، عماف، إ٘ٓٓتوني )غدنز، أن
 العربية لمترجمة.

 القاىرة: عالـ الكتب. ٓ(: دور التعميـ فى تعزيز االنتماءٕٓٓٓلطيفة إبراىيـ )خضر، 
وزارة التربيػة ة خاصػة بػ(: المعجـ الػوجيز، جميوريػة مصػر العربيػة، طبعػٜٜٗٔمجما المغة العربية )

 والتعميـ.
(: صورة العرب والمسمميف في المناىج الدراسية حوؿ العالـ، الرياض، وزارة ٖٕٓٓمجموعة مؤلفيف )

 ( .ٕٔالتربية والتعميـ، فيرسة مكتبة الممؾ فيد الوطنية، الناشر مجمة المعرفة، كتاب المعرفة )
البمػػداف العربيػػة: جميوريػػة مصػػر (: اليويػػة ولغػػة التعمػػيـ فػػي ٕٕٔٓمحمػػود، محمػػد فػػاروؽ حمػػدي)

العربية نموذًجا، مجمة كميػة التربيػة، تصػدرىا كميػة التربيػة جامعػة أسػيوط، المجمػد الثػامف والعشػروف، 
 العدد الثالث، يوليو.
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(: ىويات قاتمة : قراءات في االنتمػاء والعولمػة، ترجمػة نبيػؿ محسػف، دمشػؽ، ٜٜٜٔمعموؼ، أميف )
 دار الحصاد لمطباعة والنشر.
(: أثػػر الثقافػػة الغربيػػة عمػػى خريجػػي جامعػػات أوربػػا وأمريكػػا مػػف ٜٔٛٔناصػػر ، إبػػراىيـ عبػػد اهلل )

األردنييف بعد عودتيـ لؤلردف دراسة مقارنػة، مجمػة التوثيػؽ التربػوي لػدوؿ الخمػيج العربيػة بالسػعودية، 
 .ٙٗ: ٖٔالسنة الثانية، العدد الثالث، 

الجيػؿ والػوىـ والجمػاؿ والحريػة، بيػروت، المؤسسػة  (: الفكػر والػوعي بػيفٜٜٛٔنصري، ىاني يحيى)
 الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيا.

(: سوسػػػيولوجيا الثقافػػػة واليويػػػة، ترجمػػػة حػػػاتـ حميػػػد محسػػػف، دمشػػػؽ، ٕٓٔٓىػػػارلمبس وىمبػػػورف)
 سورية، دار كيواف لمطباعة والنشر والتوزيا.

، كيمي ـ. ) وقيػادة اآلخػريف، نقمػو إلػى العربيػة خالػد (: اليوية االجتماعيػة: معرفػة الػذات ٜٕٓٓىانـو
 بف عبد الرحمف العوض، الرياض، مكتبة العبيكاف.

(: اليوية واالختبلؼ مبدأ اليويػة، ترجمػة محمػد مزيػاف، مجمػة تبػيف لمدراسػات ٕ٘ٔٓىايدغر، مارتف)
 (.ٗٔ(، عدد )ٗٔالفكرية والثقافبة، المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات بقطر، مجمد )

(: المغػػة والػػديف واليويػػة، بمػػد النشػػر الػػدار البيضػػاء، مطبعػػة النجػػاح ٕٓٓٓلػػودغيري، عبػػد العمػػي )ا
 .ٛٙالجديدة، ص 

(: قػػانوف تنظػػيـ الجامعػػات الصػػادر ٕ٘ٔٓوزارة الصػػناعة والتجػػارة والمشػػروعات الصػػغيرة والمتوسػػطة)
لسػػنة  ٜٓٛيوريػػة رقػػـ والئحتػػو التنفيذيػػة الصػػادرة بقػػرار رئػػيس الجم ٕٜٚٔلسػػنة  ٜٗبالقػػانوف رقػػـ 

  .ٕ(، ص ٔوفًقا آلخر تعديبلت، القاىرة، الييئة العامة لشئوف المطابا األميرية، مادة ) ٜ٘ٚٔ
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