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  ملخص

  

يهدف البحث إلى تحديد مشكالت الشباب المعاصرة وبيان أسبابها، والوقوف عند           

لهوية الثقافية، وبيان أثر العولمـة فـي الشـباب          نظرة الشباب الجامعي نحو مفهوم ا     

  .الجامعي، وتحديد الرؤية المستقبلية لدى الشباب الجامعي

وللوصول إلى هذه األهداف صمم الباحث استبانة خاصة تضمنت ثالثة محـاور            

ركزت على معرفة اتجاهات الشباب الجامعي نحو مفهوم الهوية الثقافية، والعولمـة،            

اني منها الشباب الجامعي وسبل مواجهتها، وأخيراً نظرة الشـباب          والمشكالت التي يع  

وزعها على عينة مـن الشـباب بجامعـة دمشـق بمختلـف             . الجامعي إلى المستقبل  

المشـكالت   الشـباب ومنهـا   تتخصصاتهم العلمية واإلنسانية، وأبرز أهـم مشـكال    
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لشخصية، وتوقف عند   االجتماعية واالقتصادية والدينية واألخالقية والسياسية والذاتية ا      

األسـرة والجـنس   : أسباب هذه المشكالت التي يعود بعضها إلى جوانب عـدة منهـا   

والمهنة والهوية واإلدمان واالغتراب والالمباالة، وكما بين مصادر القلق لدى الشباب           

التي تعود إلى مظاهر عدة منها عدم الثقة بالنفس والظروف االقتصادية والسيئة وقلـة              

  .الفرص العمل

  :وخلص الباحث إلى عدد من المقترحات منها

الهتمام بالشباب ورعايتهم وتزويدهم بمستجدات العصر ومتغيراته وتقاناته، مـع           -1

  .ضرورة المحافظة على الهوية الثقافية وتراث األمة وقيمها العربية األصيلة

ـ             -2 ا عليهـا،   التركيز في مناهجنا الجامعية وما قبلها على ظاهرة العولمة بما لها وم

وبيان أثرها في مجاالت الحياة السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة            

والتعليمية، والتركيز على أثرها الكبير في الهوية الثقافية وخطرها على تقانـات            

 .الشعوب المختلفة وقومياتهم

ربط الجامعة بالمجتمع والتأكيد في خطط التنمية على اسـتيعاب جميـع األطـر               -3

التي مشكالت  اللكفاءات التي تخرجها الجامعة واإلفادة منها، وذلك لمواجهة أهم          وا

 .يعاني منها الشباب الجامعي المتعلقة بالمهنة والظروف االقتصادية والسيئة

إقامة الندوات والمحاضرات التي تتناول كل مستجدات العصر، ومناقشـة هـذه              -4

ه المفـاهيم مـن خـالل الحـوار      الظواهر وأثرها في وطننا العربي، وتعميق هذ      

 .المفتوح مع الشباب الجامعي

د السبل الكفيلـة فـي إشـراك الشـباب          اإجراء دراسات علمية جادة وبناءة إليج      -5

اقاتهم الخالقة على عمليتي التطوير والتحديث على المستويين القطري         طواستثمار  

القرن الحادي  ماتية في   ووالعربي، ومستفيدين منت معطيات الحضارة ثورة المعل      

 .والعشرين
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  ريـار النظـاإلطـ 
  ـ مشكلة البحث وأسئلته1

ية الثقافية مـع اخـتالف       الهو في اً وواضح اً كبير اًمما ال شك فيه أن للعولمة أثر      

 مما أبرز مواقف متعددة ومتباينة من العولمة        ؛الباحثين في تقدير هذا األثر وخطورته     

 مـن فالمؤيدون لظاهرة العولمة يرون أنها تسهم في انتشار التكنولوجيـا الحديثـة             " 

يادة  إلى باقي أنحاء العالم، ومن ثم زيادة اإلنتاج ز         مركزها في العالم المتقدم اقتصادياً    

واضحة ويرون أن ذلك في حد ذاته يغفر للعولمة أي تأثير سلبي يمكن أن ينتج عنهـا                 

  الهوية القومية؛ بل يرى بعضهم أن هذا التأثير بسيط وبعضهم اآلخر أكثر تفـاؤالً              في

 من أن تضار، كمـا يـرى        حيث يرى أن الهوية القومية سوف تفيد من العولمة بدالً         

 في نقـل المعلومـات وتخزينهـا         واضحاً  تسهم إسهاماً  أنصار هذا الرأي أن العولمة    

، كنعـان " (وتوفيرها لمن يريد االنتفاع بها، وفي سبيل ذلك تهون الهويـة القوميـة              

  ).11ص، 2000

 للهوية الثقافية، واعتبرها    وهناك من غالى في تبنيه للعولمة دون أن يقيم اعتباراً         

لتعامـل معهـا بوصـفها صـيرورة         كالقدر، ولذلك يجـب ا      متحققاً  موضوعياً واقعاً"

  غليـون ("  على النظـام الكـوني    مفتوحاًموضوعية والدخول فيها، باعتبارها فضاء، 

  ).24ص، 1999

 وجهات نظر الرافضين للعولمة وأسباب رفضها، فمـنهم مـن           وقد تعددت أيضاً  

ت  من االستغالل االقتصادي والمثال المؤيد لذلك ما تفعله االسـتثمارا          يرى فيها مزيداً  

، ويرى هؤالء أن حماية الهوية القوميـة واجبـة كوسـيلة            األجنبية بالدول األقل نمواً   

ن إثارة الحمية الوطنية والحماسة للثقافة لوطنيـة قـد          إللتصدي لهذا االستغالل، حيث     

  .يعرقالن هذا االتجاه لدى الرأسمالية العالمية  لالنتشار
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لمة لسبب ديني، فهي إما آتية لنـا         من الرافضين للعولمة يكره العو     كما أ ن فريقاً   

  .من مراكز تختلف أديانها أو قد تأتي من دول تنكرت لألديان

  أو غـزواً    اقتصـادياً  ليست غزواً "بينما يرى فريق ثالث من الرافضين للعولمة أنها         

ـ  اً فحسب بل غـزو    علمانياً   "هويـة أمـة لهويـة أمـة أخـرى         تهديـد    بمعنـى    اً قومي

  ).46ص، 1998أمين،(

المتمعن في واقعنا اليوم نجد أن الكثير من المفكرين رفض العولمة مـن    وبنظرة  

و لعل  .  القومية  الهوية منظور أن العولمة أمركة للعالم، واعتبر ذلك أكبر خطر يتهدد         

التداخل بين العولمة واألمركة هو تداخل قائم في الذهن ومنظومة المعرفة كمـا هـو               

 "تعميم النمـوذج األمريكـي للحيـاة      "تعني  واألمركة   .متداخل بشكل معقد في الواقع    

  ).24ص، 1999، غليون(

 ، رفض أن تكون العولمة مجرد آلية من آليات التطور الرأسمالي          فالجابري مثالً 

إنها تسـعى   .  بالدرجة األولى أيديولوجيا تعكس إرادة الهيمنة على العالم        بل هي أيضاً  

تحدة األمريكية بالـذات علـى       بعينه هو الواليات الم    لتعميم نمط حضاري يخص بلداً    

يديولوجيا تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنـة علـى العـالم            ، أ بلدان العالم أجمع  

  ).16، ص1998، الجابري("وأمركته 

، فهـو يـرى أن      بينما نرى أن موقف الباحث برهان غليون كان أكثر تحديـداً          

ة في اإلنتـاج الثقـافي      العولمة بالضرورة أمركة إذا فهمنا أرجحية المساهمة األمريكي       

المادي والمعنوي الذي أنشأته ثورة المعلومات، ولكن ال إذا فهمنا من األمركة تحويل             

 إلى ثقافة أمريكية أو تعميم القيم األمريكية على جميع          ثقافات الشعوب والطبقات جميعاً   

  ).46ص، 1999غليون،  (شعوب العالم

 نعيشـه ويمـس حاضـرنا       ل واقعاً  ب والواقع اليوم يثبت أن األمركة ليست وهماً      

 وكما تعددت المواقـف الرافضـة للعولمـة         ،التصدي و ومستقبلنا وال بد من المواجهة    

 أساليب العمل معها ومواجهة تحدياتها والسـيما علـى          وأسباب ذلك فقد تعددت أيضاً    
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 بمنزلـة وكانـت    ، أليـديولوجيات المفكـرين وتوجهـاتهم      الهوية القومية، وذلك تبعاً   

  .فيقية بين الرفض والقبول والتحجر واالنسياقطروحات تو

فمنهم من رأى أن ترسيخ مبدأ التنوع وإنعاش فكرة  الحوار بين الثقافات والتأكيد              

على ضرورة تفعيل التعاون الدولي الثقافي في إطاره الشامل، كفيل بأن يحد من اآلثار              

ويات الثقافيـة والحضـارية      لله  الذي ال يقيم اعتباراً    المتهجمالسلبية للعولمة في شكلها     

فالعولمة محكوم عليها أن تتعايش مع الهوية في إطار التنوع الثقـافي            . لشعوب العالم 

من أجل االزدهار اإلنساني والسالم العالمي وبذلك تصبح العولمة مرحمـة وليسـت             

  ).18 ص،1997 تويجري،(هيمنة ومظلمة 

 يتم مـن خـالل بعـض         اآلخر يرى أن التعامل الناجع مع العولمة ال        همبعضو

المحاوالت الدفاعية العربية اإلسالمية وذلك في جعـل هـدفنا وموضـوع طموحنـا              

السيطرة الثقافية العالمية المعاكسة؛ بل هدفنا ينبغي أن يكون الخروج من الهامشية نحو          

 والمشاركة مع بقية اإلنسانية من أجل تقويض أسس السيطرة األحادية وتعزيـز             الفعل

  . الثقافية الكونية في إطار االحترام والتعاون والتفاعل الثريإطار التعددية

 بل مـن خـالل      ،والدفاع عن هويتنا ال يتحقق من خالل الحفاظ عليها كما هي          

إعادة بنائها في إطار العولمة والثورة العلمية التقنية، أي بناء العالمية منها فـي أفـق                

  ).58-55ص، 1999 ،غليون(التعددية الثقافية 

ونشدان العالمية في   ،   على حد قول الجابري    لمية هي البديل الشرعي للعولمة    فالعا

غيره من المجاالت طموح مشـروع ورغبـة فـي التعـاون             المجال الثقافي كما في   

ــوار ــة   ،والح ــا ثاني ــفه أن ــر بوص ــع اآلخ ــل م ــا للتعام ــق األن ــا طري   إنه

  ).17 ص،1998 الجابري،( 

الدفاع عن خصوصيتنا ال تقـل عـن        و فحاجتنا إلى تجديد ثقافتنا وإغناء هويتنا     

حاجتنا إلى اكتساب األسس واألدوات التي ال بد منها لممارسة التحديث ودخول عصر             

. العلم والتقانة، إننا بحاجة إلى االنخراط في عصر العلم والتقانة كفـاعلين مسـاهمين             
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 -أكثر من أي وقـت مضـى  -والحفاظ على الهوية والدفاع عن الخصوصية مشروط      

عملية االنخراط الواعي النامي والمتجـذر فـي        " عمق عملية التحديث الجارية     بمدى  

  ).22ص، 1998 الجابري، ("عصر العلم و التقانة 

هل نلجأ إلـى    : همموفي ظل تحديات العولمة وسبل مواجهتها نتوقف عند سؤال          

  ؟ م العولمةيعولمة التعلم أم إلى تعل

ر األول الذي يعبر عن موقف االنـدفاع  إن المحافظة على بقائنا ال يكون باالختيا   

والهرولة واللحاق بالركب دون فهم لطبيعة ما يجري وما يمكن أن يؤدي إليه عولمـة               

التعلم، واألصح أن نتوجه نحو تعلم العولمة، أي فهمها وتعرف مبادئها وافتراضـاتها             

مـل معهـا    والنتائج المترتبة عليها وتدريب أطفالنا وشبابنا على فنيات وآليـات التعا          

 كما أنها ليست     خالصاً وإدراك ما تتضمنه من تهديدات وفوضى، فالعولمة ليست شراً        

ل تاريخـه   ا، وإنما هي شأنها شأن كل التحديات التي واجهت اإلنسان طو           محضاً خيراً

  ).7-6ص، 1999 ،أبو حطب(خاطر واإلمكانيات متجمع بين ال

مة نرى أنها البد أن تصـب       وهكذا مهما تعددت األساليب والرؤى لمواجهة العول      

 وذلك من خالل تطوير المناهج التربوية       ؛في النهاية في قالب التربية العربية اإلسالمية      

خصوصا تلك التي تتعارض مع     ، والدينية واشتمالها على قضايا العصر األكثر إلحاحاً      

يـة  قيم المجتمع مما يؤدي إلى ترسيخ عقيدة اإليمان باهللا وتأكيـد قـيم العلـم، والحر               

  .واإلنتاج، وإقامة مشاعر السالم واألمان في عقول البشر

وال بد من الوقوف على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات التنشئة االجتماعيـة            

قـاء  نتوا، هم وعقـول  في غرس ودعم الخصوصية الثقافية لكل شعب في نفوس النشء         

مواد جديـدة وإنتـاج     النافع من المعلومات واستخدام المعارف في إنتاج أفكار جديدة و         

  .البرامج واألفالم الهادفة لمقارعة ما ليس من حياتنا الثقافية والدينية واالجتماعية

ولعلنا ندرك من خالل ما قدمنا من آراء لباحثين ومفكرين عرب مدى الغموض             

الذي وقع فيه الفكر العربي لمفهوم العولمة الحقيقي الذي أراده الغرب والذي يـتلخص        
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فبين االنكماش واالنغمـاس، بـين الـرفض        . إلى حد كبير  ) مركة العالم أ(بما يسمى   

  .والقبول، بين الحتمية واالختيار، تتعدد الطروحات والواقع هو الواقع

علـى  ) عولم(لعولمة في اللسان العربي من العالم ويتصل بها فعل          فاوبشكل عام   

ـ             ن داللـة هـذه     صيغة فوعل وهي من أبنية الموازين الصرفية العربية و نالحـظ ع

ـ ) zation-( أنها تفيد وجود فاعل يفعل، وهذا ما نالحظه علـى صـيغة            الصيغة ي ف

 التي تعني العالمية هذا فـي       )Globalism( في   )ism-(اإلنكليزية على خالف صيغة     

  .اللغة

أما في االصطالح فالعولمة تعني جعل الشيء على مستوى عالمي أي نقله مـن              

ـ  ود الذي ينأى عن كل مراقبة، والمحدود هنا هو        المحدود المراقب إلى الالمحد     اًأساس

تحفظ كل ما يتصـل      -الدولة القومية التي تتميز بحدود جغرافية وديمغرافية صارمة         

 أما الالمحدود فالمقصود به العالم       - تميزها عن غيرها  وبخصوصية الدولة وتفردها    

  ).18ص، 2001 ان،سيخر " (أي الكرة األرضية

 إلى تعدد تعريفاتها والتي     دقيق للعولمة يبدو مسألة شاقة نظراً     إن صياغة تعريف    

فـنحن إزاء   "  بانحيازات الباحثين األيديولوجية واتجاهاتهم إزاء العولمـة         تتأثر أساساً 

العولمة كالعميان إزاء الفيل في تلك القصة الشهيرة التي يلمس فيها كل من العميـان               

أكمله دون أن يعرف أن للفيل جوانـب أخـرى           من الفيل فيصفه على أنه الفيل ب       جانباً

  ).85ص، 1998 أمين،(" كثيرة 

وتعدد أنماط العولمة أدى إلى تعدد في تعريفاتها حيث ركز كل منها على جانب              

  .معين من جوانب العولمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ـ      " :ةالعوملة السياسي ة، أي فقـدان    العولمة السياسية هي عكس سيادة الدول

 مودورانها في عجلة العالمية، وهو هدف تحاول الدول الراعية للنظـا          ، الدولة لسيادتها 

العالمي الجديد تحقيقه تحت مسمى العولمة وحدوث ذلك يؤدي إلى فقدان الدول نفوذها             

  ).9 ص،2000 كنعان،(" وتأثيرها في عالم السياسة 
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مالي العميق لإلنسانية جمعـاء  هي حقيقة التحول الرأس    ":العوملة االقتصادية

في ظل هيمنة دول المركز بقيادتها وتحت سيطرتها وفي ظل سـيادة نظـام عـالمي                

  ).19 ص،2001 ،خريسان(" غير المتكافئ للتبادل

تتعرض مؤسسات المجتمع لكثير من الضغوط      " وفيها   :العوملة االجتماعيـة

رهم واتجاهاتهم وانتمائهم إلى    ر في معتقدات أبنائه ومشاع    يالخارجية التي تستهدف التأث   

مجتمعهم من خالل مجموعة التقنيات الحديثة المتطورة، و البث اإلعالمـي المباشـر             

  واجتماعيـاً  واختراق سماء تلك الحدود ومن شأن ذلك التأثير في شخصية الفرد نفسياً           

  ).9، ص2000، كنعان(" من أفكار تؤثر في انتمائه للمجتمع يستقبله تقبل ما ب وعقلياً

وهي تشير إلى بروز الثقافة كسلعة عالمية تسوق كـأي           ":العوملة الثقافيـة

 بروز وعي وإدراك ومفاهيم وقناعات ورموز ووسـائط          ثم سلعة تجارية أخرى ومن   

  ).20ص، 2001 ،خريسان( "ثقافية عالمية الطابع

محاولة لوضع شعوب العالم في قوالب فكرية موحدة وذلك لسـلخها عـن             وهي  

فالعولمة نظام يقفز على الدولة واألمة و الوطن، نظام         " ،  وروثها الحضاري ثقافتها وم 

مة من أي    إنه نظام يعمل على إفراغ الهوية الجماعية لأل        ،يريد رفع الحواجز والحدود   

" محتوى، ويدفع إلى التفتيت والتشتيت ليربط الناس بعالم الالوطن والالأمة والالدولة            

  ).19ص، 1998 الجابري،(

ستتباع الحضاري يأتي فقدان الشـعور      الهيمنة واالستسالم لعملية اال   وطبيع  مع الت 

  . إفراغ الهوية الثقافية من كل محتوىومن ثم ،االنتماء لوطن أو أمة أو دولةب

 مـن   هل تحمل العولمة في طياتها نوعـاً      ) 1 :والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة     

كيف ينظر الشباب الجـامعي     ) 3 قافية؟هل تهدد العولمة الهوية الث    ) 2 الغزو الثقافي؟ 

  ما نظرة الشباب الجامعي نحو المستقبل؟و) 4 لهوية الثقافية؟لعولمة واإلى ا
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  :أهداف البحثـ 2
  :تحقيق األهداف اآلتيةيهدف البحث إلى 

  .الهوية الثقافيةالعولمة و معرفة نظرة الشباب الجامعي نحو مفهوم -1

  .لجامعيالشباب افي  معرفة أثر العولمة -2

  . تحديد رؤية الشباب الجامعي المستقبلية-3

  : ـ األسئلة التي جييب عنها البحث 3
  اتجاهات الشباب الجامعي نحو مفهوم العولمة ؟ ما" : أوال

  ما اتجاهات الشباب الجامعي نحو مفهوم الهوية الثقافية ؟": ثانيا

  : وهذا يتطلب ،ما رؤية الشباب الجامعي المستقبلية": ثالثا

  .ـ معرفة المشكالت التي يعاني منها الشباب الجامعي1      

  .ـ معرفة مصادر مشكالت الشباب الجامعي2      

  .ـ معرفة مصادر قلق الشباب الجامعي3      

  .ـ بيان تطلعات الشباب الجامعي المستقبلية4      

  أهمية البحثـ 4
وية الثقافيـة وموقـف     تكمن أهمية هذا البحث في أنه يناقش مشكلة العولمة واله         

الشباب منهما ورؤيتهم المستقبلية ، وخاصة في ظل التغيرات العالمية الجديدة وثـورة             

  .نترنيت التكنولوجيا المعرفية وانتشار االتصاالت االلكترونية واإل

  حدود البحثـ 5
  :يمكن تعميم نتائج البحث في ضوء المحددات اآلتية

 ص تربية حديثة ، وطلبة دبلوم التأهيـل يقتصر البحث على طلبة اإلجازة اختصا  

 بعـض طلبـة الماجسـتير       فضالً عن التربوي من حملة مختلف اإلجازات الجامعية       
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 ـ  2004والدكتوراه في كلية التربية بجامعة دمشق خالل الفصل األول للعام الدراسي 

  .  م 2005

  التعريفات اإلجرائية ـ 6
  :ـ الشباب الجامعي

ع الذين يتابعون تحصيلهم العلمي بعد حصـولهم علـى           هم تلك الفئة من المجتم    

  .سنة  ) 35 ـ 18(  الذين تتراوح أعمارهم بين ،الثانوية العامة

  : ولمةـالع -

تعددت مناهج  الباحثين في تعريف العولمة، فبعضهم ركز على أبعادها وتجلياتها         

ل  مـن خـال    تعرضنا لـه  وهذا ما   ( وبعضهم ركز على جانب دون اآلخر      ،المختلفة

 يمكن إدراجه فـي هـذا        جامعاً  صورياً وبعضهم آثر أن يقدم تعريفاً    ) الدراسة النظرية 

  :السياق

العولمة تصف وتعرف مجموعة من العمليات التي تغطي أغلـب الكوكـب أو      "و

التي يشيع على مستوى العالم، ومن هنا فالعولمة لها بعد مكاني ألن السياسة واألنشطة              

 تبسط رواقها على كل أنحاء المعمورة، والعولمـة مـن           االجتماعية األخرى أصبحت  

 في مستويات التفاعل واالعتمـاد المتبـادل بـين الـدول            ناحية أخرى تتضمن تعميقاً   

 بعد االمتداد إلـى كـل       فضالً عن والمجتمعات، والتي تشكل المجتمع العالمي، وهكذا       

  ).6ص، 1997يسين،  " (أنحاء العالم يضاف بعد العمليات الكونية

 العولمة هي القوة بمفهومها الشامل االقتصادي والسياسي والعسـكري والتقنـي          "

والثقافي، وهي األساس التي سوف تصنع أو تكون شكل النظام العالمي في             واإلعالمي

  ).21ص، 2001خريسان، ( "لحادي والعشرين االقرن 
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التداخل الواضـح ألمـور االقتصـاد والثقافـة         " أحمد صدقي الدجاني    ويراها  

جتماع والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدولة أو انتماء لوطن محـدد             االو

  ).21ص، 2001 خريسان،( " أو والء لدولة بعينها دون غيرها من الدول

ويرى الباحث أن العولمة هي االنفتاح علـى العـالم بكـل جوانبـه السياسـية                

  .نة القطب الواحد عليها واالقتصادية واالجتماعية ، والتي أخذت تتحول نحو هيم

  :ـ الهويـة الثقافية

القـدر الثابـت    "  بأنهـا    الهوية الثقافية والحضارية ألمة من األمم     يمكن تعريف   

والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامة التي تميز حضارة هذه األمة عن            

ز به عـن     يتمي غيرها من الحضارات والتي تجعل للشخصية الوطنية أو القومية طابعاً         

  ).15ص ،1997، تويجري(" الشخصيات الوطنية والقومية األخرى 

والقـيم والرمـوز     التصـورات وذلك المركب المتجانس من الذكريات      "كما أنها   

والتعبيرات واإلبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشرية تشكل أمة أو مـا فـي              

بفعل ديناميتهـا الداخليـة     معناها بهويتها الحضارية في إطار ما تعرفه من تطورات          

 وبعبارة أخـرى هـي المعبـر األصـيل عـن            ،تها للتواصل واألخذ والعطاء   يوقابل

الحياة والموت  والخصوصية التاريخية ألمة من األمم، عن نظرة هذه األمة إلى الكون            

   "يعمـل ومـا ينبغـي أن يأمـل        أن  ومهامه وقدراته وحدوده ومـا ينبغـي         واإلنسان

  ).14ص، 1998الجابري، (

والهوية الثقافية هي التفرد    . أن الهوية معناها في األساس التفرد     "وهناك من يرى    

 بكل ما يتضمنه معنى الثقافة من عادات وأنماط سلوك وقيم ونظرة إلى الكون              ،الثقافي

  ).61، ص1998أمين،  ("والحياة

 ويرى الباحث أن الهوية الثقافية هي كل ما يميز أمة عن أمة بكل ما تحمله مـن                

  .قيم وعادات وسلوكيات
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  ـ الدراسات السابقة7
 العولمة والتعليم والهوية الثقافية ، ولكنا       عن والبحوثهناك العديد من الدراسات     

  :الموضوع على النحو اآلتي منها ممن له عالقة مباشرة باخترنا بعضاً

   :1999 عام دراسة إمساعيل الفقي
لعولمة وعالقته بالهوية واالنتماء    إدراك طالب الجامعة لمفهوم ا    الدراسة  تناولت  

ما إدراكات طالب الجامعـة لمفـاهيم العولمـة         : وصيغت مشكلة الدراسة من سؤالين    

والهوية الثقافية؟ وهل هناك عالقة بين إدراك الطالب لمفهـوم العولمـة وإدراكهـم              

  ؟لمفهومي الهوية واالنتماء

ان عـدد العينـة     طبقت الدراسة على طالب كلية التربية بجامعة عين شمس وك         

وكشفت النتائج عن عالقة مفهوم العولمة بمتغيرين آخرين مـرتبطين           .اً مفحوص 190

ضرورة إخضاع مفهوم العولمـة وتأثيراتهـا       و،  الهوية واالنتماء  : وهما ، وثيقاً ارتباطاً

  .إلى دراسات علمية موضوعية

 : 2000عام دارسة أمحد كنعان 

 ،لبحث العلمي فـي الـوطن العربـي       الي و تناولت الدراسة العولمة والتعليم العا    

وإشكالياتها ومدى انتشـارها     وهدفت إلى إلقاء الضوء على مفهوم العولمة ومظاهرها       

وكذلك سعت  . وتأثيراتها والسيما على الهوية الثقافية وموقف الباحثين والتربويين منها        

العلمي فـي   معرفة واقع البحث    و ،الدراسة إلى تعرف البحث العلمي وعالقته بالعولمة      

وذلك من خالل دراسة ميدانيـة      . الوطن العربي عامة والقطر العربي السوري خاصة      

آلراء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق وكليـات التربيـة فـي الجامعـات               

  .السورية

وإتقان لغة البحث العلمـي     ،  توصل الباحث إلى ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة      

 ونواجه دعاة   ، نحافظ على أخالقنا العربية والقيم األصيلة      في مختلف مناحي الحياة وأن    

العولمة وهيمنة القطب الواحد على العالم مستفيدين من التجارب العالمية ومن تمـازج             
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الثقافات محافظين على تراث أمتنا وأصالتها مؤمنين بقدرتها على ريادة العـالم مـن              

صت لـه الميزانيـات المالئمـة        أكبر وخص  لت البحث العلمي اهتماماً   وجديد إذا ما أ   

 وأفادت من خبرات أبناء األمة وباحثيها الذين يوزعون إبـداعاتهم فـي             ،للنهوض به 

  .العالم أنحاء 

   :2001عام دراسة إبراهيم احلسني 
تناولت الدراسة اتجاهات طلبة الجامعة نحو مفهوم العولمة وانعكاسـاتها علـى            

ما اتجاهات طلبة الجامعـة نحـو       : سؤالينت مشكلة الدراسة من     غالهوية الثقافية وصي  

  ؟مفهوم العولمة؟ وما اتجاهات طلبة الجامعة نحو مفهوم الهوية الثقافية

 ، البحث من طالب الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة دمشـق           عينةتشكلت  

 بالطريقـة   ةسحبت العين و ، طالباً وطالبة  84أسئلة الدراسة   عن  وبلغ عدد الذين أجابوا     

  . طالب وطالبة100البالغ وائية من المجتمع األصلي العش

  :كانت أبرز النتائج

  . وهذا الوعي متأصل في نفوس الطالب؛لدى الطالب وعي بالهوية الثقافية -

لتعرف والتفاعل  ارأى الطالب أن العولمة تعطي الهوية الثقافية فرصة لالنفتاح و          -

رصـة إلعـادة الديمقراطيـة      فتعطـي   العولمة  وأن   ،مع مستجدات العلم والمعرفة   

  .داع أفرادهابلتجديد الهوية الثقافية لذاتها وإولمجتمعاتها 

 الهوية الثقافية فقد تمثل برأي الشباب فـي وسـائل           فيأما التأثير السلبي للعولمة      -

  .اإلعالم وتقنيات االتصال من خالل تسطيح البرامج اإلعالمية والثقافية

  :التعليق على الدراسات السابقة 
يالحظ من الدراسات السابقة أنها ركزت على مفهوم العولمة وانعكاساتها علـى            

ركز على إبـراز رؤيـة      الهوية الثقافية وقد أفاد الباحث من منهجيتها ، لكن الباحث           

  .وية الثقافيةالشباب المستقبلية وموقفهم من العولمة واله
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  اإلطار امليداني ًثانيا
الدراسة امليدانية
ّ ّ

  ل وتشم للبحث
منهجية البحث وإجراءاته -2/1

ّ
:  

  . يتحليلال المنهج الوصفي الباحثع تبسي

 عينة البحث-2/2
ّ

:  
بلغ حجم عينة البحث خمسمئة طالب وطالبة، وقد اعتمد استبانات أربعمئة وواحد            

مختلف كلية التربية وخريجي     وطالبة من مجموع طلبة جامعة دمشق في         اًوستّين طالب 

، وقد سحبت العينة بشكل عشـوائي       ن في دبلوم التأهيل التربوي     الذين يدرسو  الكليات

 تنويـع   بالحسبان مع األخذ    -العلمية منها والنّظرية  -  فروع الجامعة  -تقريباً- وشملت

  : وفق الجدول اآلتيسنوات ومستويات الدراسة في هذه الكليات

  الجنس  السنة الجامعية  االختصاص

  ذكر  أنثى  أولى  ثانية  ثالثة  رابعة  خامسة  مدبلو  ماجستير  دكتوراه  أدبي  علمي

199 262 2 15 213 7 60 44 52  68 238 223  

  النّسبة المئوية

43,16 56,83 0,43 3,253 46,20 1,52 13,01 9,54 11,28 14,75 51,63 48,37 

  /1/الجدول رقم 

 ودبلـوم ) اص تربية حديثة    اختص( بأن المجتمع األصلي لطلبة كلية التربية        علماً

 تكون النسـبة    ، ومن ثم   وطالبة طالباً/ 1701/التربوي والماجستير والدكتوراه    التأهيل  

  : على النحو اآلتي27%

  المجموع

  

المجتمع   أولى  ثانية  ثالثة  رابعة  خامسة  دبلوم  ماجستير  دكتوراه

  األصلي

  العدد 402  313 268 107 90 461 42 18 1701
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  :أدوات البحث -2/3
ـ انة كأداة للبحث؛ وقد تضمنت       االستب تم استخدام  ة محـاور؛ جـاءت هـذه       ثالث

  :اآلتيالمحاور على النّحو 

احملور األول* 
ّ

:  
تضمن عشرة بنود خصصها الباحث لمعرفة اتّجاهات الطّـالب نحـو مفهـوم             

  .السؤال المفتوح إلضافة أفكار أخرى لم يوردها الباحث فضالً عنالعولمة، 

احملور الثاني* 
ّ

 :  
فضـالً  افية عند أفراد العينة،     ثقوهو عبارة عن خمسة بنود لبيان مفهوم الهوية ال        

          .السؤال المفتوح إلضافة أفكار أخرى لم يذكرها الباحث عن

  :ّ الثالثاحملور* 
  :لمستقبل وذلك من خالل لالشّباب الجامعي رؤية لتعرض فيه الباحث 

سؤال مفتوح إلضافة أنواع     فضالً عن لشّباب   خمسة بنود تتضمن أنواع مشكالت ا      -1ً

  .أخرى لم يرد ذكرها

سؤال مفتوح إلضافة    فضالً عن  سبعة بنود تعرض أسباب المشكالت اآلنفة الذكر         -2ً

  .أسباب أخرى لم يرد ذكرها

سؤال مفتوح إلضافة أسباب     فضالً عن  ثالثة بنود ترصد مصدر القلق لدى الشّباب         -3ً

  .أخرى لم يرد ذكرها

سؤال مفتوح إلضـافة     فضالً عن  عشرة بنود تؤطّر تطلّعات الشّباب نحو المستقبل         -4ً

  .آراء أخرى لم يرد ذكرها
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  :صدق االستبانةـ 
 األداة على عشرة محكمين مـن أعضـاء       عِرضِتلمعرفة صدق أداة البحث فقد      

هيئة التدريس في كليتي التربية واآلداب بجامعة دمشق، وذلك للتحقق مـن الصـدق              

لظاهري وصدق المحتوى من حيث مدى الشمولية والوضوح واالنتماء بين البنـود،            ا

/ 40/ بعض البنود، حيث بلغ عدد البنـود      عدلتْ وحِذفَتْ وبناء على آراء المحكمين فقد      

 30( األداة على عينة استطالعية مكونـة مـن   طُبقَِتبنداً في ثالثة محاور، وبعد ذلك     

نـة الدراسـة، وذلـك خـالل الفصـل الدراسـي األول             من غير عي  ) طالباً وطالبة 

2004/2005.  

  :ثبات األداةـ 
 االتساق الداخلي كرونبـاخ ألفـا        معامل لمعرفة ثبات األداة قام الباحث بحساب     

  : نتيجة مقبولة إلجراء البحث تعد وهي0.81لمحاور األداة ككل، وكانت النتيجة 

  معامل االتساق الداخلي كرونباخ للمحاور

  االتساق الداخلي  رالمحو

  0.78  اتجاهات الطالب نحو مفهوم العولمة: األول

  0.81  اتجاهات الطالب نحو مفهوم الهوية الثقافية: الثاني

  0.83  رؤية الشباب الجامعي للمستقبل: الثالث

  0.81  األداة ككل

  : نتائج البحث مناقشتها و تفسريها-2/4
ق االستبانة بمحاورها الثالثـة علـى       لإلجابة عن أسئلة البحث قام الباحث بتطبي      

 ، الدراسـية  السنواتعينة البحث مجتمعة دون التفريق بين الذكور واإلناث وبمختلف          

  :وكانت النتائج على النحو اآلتي 
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   : نتائج البحث املتعلقة باجتاهات الطالب حنو مفهوم العوملة- ًأوال 
 مفهوم العولمـة وفـق بنـود      يبين نتائج البحث باتجاهات الطالب نحو      2قم  الجدول ر 

  .االستبانة

   العبارات موافق غير موافق ال رأي لي

النسبة  العدد النسبة المئوية
 المئوية

   العدد النسبة المئوية العدد

 تعني االنفتاح على العالم سياسياً العولمة 267 57.92 159 34.49  35 7.59
  واجتماعياً وثقافياً

1  

 من تجارب اإلفادة تعني العولمة 268 58.13 138 29.93 55 11.93
  اآلخرين

2 

 تعني تحول العالم إلى قرية العولمة 276 59.87  129 27.98 54 11.71
  كونية صغيرة

3 

  4   تعني مواكبة الحضارة الحديثةالعولمة 277 60.09 138 29.93 45 9.76

 تعني سيطرة القوي على العولمة 230 49.89 197 42.73 33 7.16
  سياً واجتماعياً وثقافياًالضعيف سيا

5 

 تعني أن يزداد األغنياء غنى العولمة 228 49.46 190 41.21 43 9.33
  والفقراء فقراً

6  

هيمنة ( تعني أمركة العالم العولمة 240 52.06 186 40.35 34 7.38
  )أمريكا على العالم

7 

  8   تعني الغزو الثقافي للشعوبالعولمة 262 56.83 152 32.97 47 10.20

 تعني ذوبان العالم في بوتقة العولمة 203 44.03 175 37.96 81 17.57
  واحدة

9 

 10   تعني حرية التجارة العالميةالعولمة 215 46.64 154 33.41 92 19.96

  /2/الجدول رقم 

اتجاه الطالب نحو مفهوم العولمة، فقـد تراوحـت نسـبة           / 2/يبين الجدول رقم    

 والتي تعبـر عـن      4-3-2-1نة والمحددة باألرقام    موافقة الطالب على بنود االستبا    

 تراوحت نسبة عدم الموافقة     في حين  ،%)57.92 –% 60.09(إيجابيات العولمة بين    

، وكانت نسبة من لـم يـدلوا بـآرائهم          %)27.98 –% 34.49(على هذه البنود بين     

  %).7.59 –% 9.76(تتراوح بين 
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، تعبر عن سلبيات العولمـة    والتي  ) 10-9-8-7-6-5(أما بنود االستبانة رقم     

 ونسبة عـدم الموافقـة      ،%)44.03 –% 56.83(فقد تراوحت نسبة الموافقة ما بين       

 –% 19.96( ونسبة من لم يدلوا بآرائهم تراوحـت بـين           ،%)32.97 –% 42.73(

7.16.(%  

ومن خالل ذلك نرى غموض فكرة العولمة في أذهان الشباب الجامعي وقصوراً            

لظاهرة من جهة والخالف حول مفهوم العولمة التي تعـد مـن            وعجزاً في تقييم هذه ا    

 .أخطر تحديات العصر من جهة أخرى

 طالباً مـن ضـمن      92لسؤال المفتوح فقد أجاب عن هذا السؤال        إلى ا وبالنسبة  

  : 3العينة وكانت النتائج كما في الجدول رقم 

  مؤيد للعولمة 19 20.65%
  رافض للعولمة 58 63.04%
  لمعتد 15 16.30%

  /3/الجدول رقم 

من خالل رصد آراء الشباب وفق التداعي الحر حول ظاهرة العولمة اسـتطعنا             

  :استخالص المبررات التي استند عليها كل موقف

  : مربرات الرفض–1
، أي سيطرة القطب الواحد واألقوى    ، كان التأكيد واضحاً على اعتبار العولمة أمركة       

   .وهو من أهم األسباب لرفض هذه الظاهرة

وكان رفض العولمة شديداً العتبارها خطراً يهدد الهوية القوميـة ويمحـو الهويـة               

  .الثقافية للشعوب والحضارات

، ورفضت العولمة لسبب ديني كونها تؤدي إلى محاربة الديانات والقضـاء عليهـا             

 .وتعمل على ضياع القيم واألخالق العربية اإلسالمية 
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  : مربرات التأييد– 2
  : للعولمة أنها حتمية وضرورية وذلك ألنها رأى المؤيدون

  .وتسهيل الحصول على المعلومات، وتقريب البعيد، انفتاح على العالم 

 .االطالع على ثقافات الشعوب في العالم واالستفادة من الخبرات 

  . والتقدمااالنفتاح على العالم ومواكبة الحضارة والتكنولوجي 

 . كمبرر لقبول العولمةالتأكيد على أهمية التطور التكنولوجي 

  : و منهم من قبل بها و لكن بشروط متثلت بـ-3
  .ضرورة التعامل معها في إطار الهوية الثقافية 
 .ضرورة الحوار الثقافي وإثبات الوجود في عالم الهيمنة المادية 
ضرورة األخذ بالجوانب اإليجابية والتعرف على الثقافات المختلفة وأخذ ما يناسـبنا             

  . ما يلغي هويتنا وقوميتنا وما يتنافى وعاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنامنها، ونبذ
ضرورة الحفاظ على هذه الثقافة وحمايتها من تحدي العولمة المتمثـل فـي الغـزو          

  .الثقافي وسيطرة الثقافة األقوى 

 نتائج البحث املتعلقة باجتاهات الطالب حنو مفهوم اهلوية -ًا ثاني
  :الثقافية

يبين نتائج البحث المتعلقة باتجاهات الطالب نحو مفهوم الهوية  4 الجدول رقم 

  الثقافية وفق بنود االستبانة 
   العبارات  موافق  غير موافق  ال رأي لي

النسبة 
 المئوية

النسبة   العدد
  المئوية

نسبة ال  العدد
  مئويةال

    العدد

4.77 22 5.21 24  90.02 415 1  قوميتهاو وأصالتها الهوية الثقافية تعني المحافظة على األمة
11.71 54 11.50 53 76.79 354 2  ود عن تراثهاذ لألمة والباالنتماءالهوية الثقافية تعني االعتزاز 
7.59 35 11.50 53 80.91 373 3  األخرى الهوية الثقافية تعني المحافظة على التراث واإلفادة من الثقافات

13.23 61 21.04 97 65.51 303 4   الثقافي على العالماالنفتاحية تعني الهوية الثقاف
14.75 68 57.05 263 28.20 130 5  الهوية الثقافية تعني تمازج الثقافات العالمية في ثقافة واحدة

  /4/الجدول رقم 
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أن نسبة الموافقة على البنود التي تشـير إلـى معنـى            / 4/يبين لنا الجدول رقم     

جاءت مرتفعـة حيـث     ) 3–2–1(ألرقام  التي حملت ا  ، واضح وصريح للهوية الثقافية   

 وهذا يدل على وعـي الشـباب        ،%)76.79 -% 80.91 –% 90.02(تراوحت بين   

  .وعلى أن االعتزاز بهذه الهوية متأصل في نفوسهم، الجامعي للهوية الثقافية

فقد بلغت نسـبة    ) الهوية الثقافية تعني االنفتاح الثقافي على العالم      (أما البند الرابع    

 ولكن من خالل التداعي الحـر تبـين أن          ،وهي نسبة عالية  %) 65.51(عليه  الموافقة  

االنفتاح الثقافي الذي ينشدونه مشروط بالحفاظ على الهوية القومية وال يـتم إال مـن               

  .خاللها

) الهوية الثقافية تعني تمازج الثقافات العالمية في ثقافـة واحـدة          (والبند الخامس   

 وهذا دليل واضح على رفض      ،%)28.20(حيث بلغت   كانت نسبة الموافقة فيه متدنية      

التأثيرات السلبية للعولمة في الهوية الثقافية ومحاولتها القضاء على الثقافات واجتثـاث            

  .القوميات

وقد تركزت آراء الشباب في الهوية الثقافية وفق التداعي الحر في عـدة نقـاط               

   :يمكن تلخيصها بالنقطتين اآلتيتينرئيسية 

  .تزاز بثقافة األمة وأصالتها وقوميتها دون انغالق أو تعصبضرورة االع •

 .ضرورة انفتاح هذه الثقافة على الثقافات األخرى واالستفادة منها ولكن دون ذوبانها •

  :لمستقبلل الشباب اجلامعيرؤية باملتعلقة نتائج البحث  -ًا ثالث
كالت الشباب   مش معرفةقبل الحديث عن تطلعات الشباب المستقبلية ال بد لنا من           

  : ومصادر القلق التي يعاني منها الشباب وذلك على النحو اآلتيمصادرهاوتعرف 

  : اجلامعي مشكالت الشبابحتديد  ـ1
  .وفق بنود االستبانة يبين نتائج البحث المتعلقة بمشكالت الشباب )5(الجدول رقم 
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 مشكالت الشباب موافق غير موافق ال رأي لي

   العدد  النسبة المئوية  العدد  لنسبة المئويةا  العدد  النسبة المئوية

5.64 26 17.79 82 76.57 353   اجتماعية – 1

18.87 87 48.37 223 32.54 150   سياسية – 2

3.04 14 3.91 18 92.84 428    اقتصادية– 3

16.27 75 25.16 116 58.57 270   ذاتية شخصية - 4

17.79 82 45.99 212 36.23 167   عقائدية دينية -5

  /5/الجدول رقم 

أن ترتيب المشكالت بحسب درجة أهميتهـا       / 5/يتبين لنا من خالل الجدول رقم       

  :يأت جاء كما ي– باعتبار نسبة الموافقين مؤشراً لذلك –بالنسبة للشباب 

 وهـذا إن    ،)%92.84(احتلت المشكلة االقتصادية المرتبة األولى بنسبة موافقة        

انب المادي يشكل عبئاً كبيراً يثقل كاهل الشـباب         دل على شيء فإنما يدل على أن الج       

  .فيطفو بذلك على سطح جميع مشكالتهم

أما المجتمع بعاداته وتقاليده وأطره المختلفة من أسـرة وأصـدقاء ومؤسسـات             

مما يجعل المشـكلة    ،  اجتماعية فهو يشكل قيداً يحد من قدرات الشباب ويعيق انطالقهم         

مـن  ) %76.57(ة فـي قائمـة المشـكالت بنسـبة          االجتماعية تتصدر المرتبة الثاني   

  .الموافقين

وبالحديث عن المشكالت الذاتية الشخصية نجدها فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة              

إلـى  وفهو يسعى إلى العاطفة     ،  من الموافقين فالشاب تائه في دوامة ذاته      ) 58.57%(

ر على تحديد ذاته     وبين هذه المحاور الثالثة يجد نفسه غير قاد        ،إلى المستقبل والمعرفة  

وغير قادر على التحكم بمطالبها وغاياتها فتصبح هذه الذاتية وهذه الشخصـية عقبـة              

  .ومشكلة

) %36.23(وتأتي نسبة الموافقين على أن العقيدة مشكلة في قائمـة المشـكالت             

لتجعل هذه المشكلة في المرتبة الرابعة ولتبرهن أن هناك رسوخاً كبيراً فـي الجانـب               



 أمحد علي كنعان                                                    2008دمشق عاصمة الثقافة  العربية  

 

 431 

ـ           ،لديني لدى الشباب  العقائدي ا   الجانـب   د وأن النسبة التي تشير إلى أن هناك مـن يع

الديني والعقائدي مشكلة إن دلت على شيء فإنما تـدل علـى أن التيـارات الجديـدة                 

 فئـة مـن     فيوالتغيرات المتالحقة التي تصيب كل ما يحيط بالقيم والثوابت قد أثرت            

 وهنـا تبـرز     ،ابتهم وبين ما يستجد   الشباب وجعلتهم يعيشون في تخبط وضياع بين ثو       

  .العقيدة كمشكلة

أما احتالل الجانب السياسي المرتبة األخيـرة فـي قائمـة المشـكالت بنسـبة               

انب التحصيلي وانشغالهم   لجمن الموافقين فإنما يشير إلى اهتمام الشباب با       ) 32.53%(

  .هذه المرحلةفي بالتخطيط للمستقبل قد جعلهم بعيدين عن ميدان السياسة 

  :اجلامعي   مشكالت الشبابمصادر  ـ2
وفـق بنـود     مشـكالت الشـباب      مصادر يبين نتائج البحث المتعلقة ب     6الجدول رقم   

  .ستبانةاال

 موافق غير موافق ال رأي لي

  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية

  مشكالت مصادر 
  الشباب

  األسرة -1 278 60.30 145 31.45 36 7.81

  الجنس -2 192 41.65 203 44.03 56 12.15

  المهنة -3 281 60.95 126 27.33 53 11.50

  الهوية -4 98 21.26 282 61.17 80 17.35

  اإلدمان -5 187 40.56 194 42.08 80 17.35

   االغتراب-6 251 54.45 143 31.02 62 13.45

   الالمباالة-7 316 68.55 100 21.69 44 9.54

  /6/الجدول رقم 

احتلت الالمباالة الصدارة كونها تشكل سـبباً رئيسـياً فـي           / 6/في الجدول رقم    

 وربما تكون الالمبـاالة رداً علـى    ،من الموافقين ) %68.55(مشكالت الشاب وبنسبة    

 بشعور بالعجز عن التصرف إزاء      اًحالة من الضغط الكبير الذي يحيط بالشباب مترافق       
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مما يجعل اللجوء إلى الالمباالة سبيالً للهروب أو تعبيـراً عـن          ؛عالم يعج بالمشكالت  

  .حالة من الضعف والعجز

 فالمهنة التـي    ،تشكل سبباً كبيراً للمشاكل   ) %60.95(في حين أن المهنة وبنسبة      

 غيـر   ة وأحيانـاً  تؤمن الدخل المناسب والمكانة الالئقة واالستقرار النفسي للشاب قليل        

 م مشـكالت الشـباب سـواء االقتصـادية أ          مـن  راء كثير  ولذا فهي تقف و    ؛متوافرة

  .االجتماعية

) %60.30(صراعاتها أحياناً فهي تمثل بـرأي       قيودها و ضغوطها و بأما األسرة   

 امتداداً إلى المشكالت األخرى   والنفسية  من  مشكالت بدءاً   لعديد من ال  من الشباب سبباً ل   

  .كلها

لمشـكالت دلـيالً    أحد أسباب ا  على عد االغتراب    ) %54.45(وقد تكون موافقة    

 وقد يمتـد هـذا االغتـراب    ،على معاناة كثير من الشباب من االغتراب داخل أسرهم 

  .بذلك السبب الرابع وراء مشكالت الشبابليكون ليشمل الوطن و

 ، ذلك المجهول الذي تقف صعوبات وعقبات كثيرة في وجه الشـباب           نسأما الج 

غير نفسية تصل نسبتها مشكالت عديدة نفسية و   ل  قبل فهمه ووصوله إليه فإنه يمثل سبباً      

  ).%41.65(إلى 

اب وهـذا   بمن الش ) %40.56(أما اإلدمان فهو سبب للمشكالت الشبابية برأي        و

 ؛دليل على وعي هذه الفئة لحقيقة اإلدمان وإدراكهم لخطورته على حياتهم ومسـتقبلهم            

اإلدمان بعيداً  ظل  رأت أن ي  و) %42.08(وصلت إلى   في حين أن مجموعة الرافضين      

 لذا فهـو غيـر      ؛نا وعقيدت نامتنافياً مع ثقافت  كونه  عن ساحة مجتمعنا العربي اإلسالمي      

  .اب العربيبمدرج في قائمة أسباب المشكالت لدى الش

من الموافقين المرتبة األخيرة فـي قائمـة        ) %21.26(وما احتالل الهوية بنسبة     

وعي عميقين للهوية الثقافة وإيمان راسخ      أسباب المشكالت إال دليل كبير على إدراك و       
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مـن  )%61.17(، إذ بلغت نسبة   بالنسبة لشبابنا للمشكالت  بها مما يجعلها ال تشكل سبباً       

   .سبق تأكيد ما هذاعدها سبباً للمشكالت وبالرافضين الشباب 

  : اجلامعي در القلق لدى الشبابا مص ـ3
القلق لدى الشـباب الجـامعي    يبين نتائج البحث المتعلقة بمصادر      7الجدول رقم   

  .وفق بنود االستبانة

 موافق غير موافق ال رأي لي

  العدد النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية

 مصادر القلق
 الشبابلدى 

  عدم الثقة بالنفس 1- 245 53.15 183 39.70 33 7.16

  ة سيئاقتصاديةظروف   -2 407 88.29 28 6.07 25 5.42

  قلة فرص العمل  -3 415 90.02 27 5.86 18 3.90

  /7/الجدول رقم 

  :يأتنجد ما ي/ 7/من الجدول رقم 

فر لهـم   افهل سـتتو  . )%90.02(بنسبة   للقلق لدى الشباب     اًالمهنة مصدر تبرز  

باب إلى  فر لهم هذا المفتاح الذي يستطيعون من خالله الولوج          االمهنة الجيدة؟ هل سيتو   

  !؟ الناجحةالحياة 

بشكل أساسي من اإلحسـاس بعـدم األمـان         الشباب  عند   بالقلق   الشعورويتولد  

بنسـبة  واالكتفاء المادي نتيجة للظروف االقتصادية السيئة، وقد عبـروا عـن ذلـك              

  .وهذا دليل على أهمية الجانب المادي بالشعور باألمان والرضا) 88.29%(

فـي  أثر  رة المطلوب منه    ن شبابنا واثق بنفسه ولكن ظروفه الصعبة وكث       ونرى أ 

 فالثقة بالنفس مطلوبة    ،من الشباب ) %53.15(مصدراً للقلق لدى     وهذا يمثل    ،هذه الثقة 

قلق ولـن    ر وفقدان الثقة لن يكون سوى مصد      ، المتجدد المتطور  العالملالستمرار في   

  . الحقوضياع تالل التوازنخا  إلىإالّيؤدي بالضرورة 
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  :املستقبليةاجلامعي   تطلعات الشباب ـ 4
المسـتقبلية   يبين نتائج البحث المتعلقة بتطلعات الشباب الجامعي         8الجدول رقم   

  .وفق بنود االستبانة

 موافق غير موافق ال رأي لي

النسبة 
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

 العدد النسبة المئوية العدد

 تطلعات
 الشباب

  وطن عربي موحد -1 381 82.65 46 9.98 34 7.38

  عالم تذوب فيه القوميات-2 139 30.15 243 52.71 79 17.14

  سيادة اللغة العربية العالم  -3 234 50.76 164 35.57 63 13.67

  القضاء على الصهيونية وتحرير األراضي المحتلة  -4 431 93.49 16 3.47 14 3.037

   )أمركة العالم(الخالص من الهيمنة األمريكية للعالم   -5 425 92.19 37 8.03 19 4.12

  إيجاد العمل المناسب لالختصاص فور التخرج  -6 430 93.28 16 3.47 15 3.25

  إيجاد المسكن المناسب فور التخرج  -7 405 87.85 32 6.94 24 5.21

  إدخال التربية الجنسية في المناهج  -8 225 48.81 153 33.19 83 18.00

  الصداقة بين الجنسين حرية   -9 188 40.78 224 48.59 49 10.63

  الزواج المدني أو العرفي البعيد عن رقابة األهل -10 55 11.93 374 81.13 32 6.94

  /8/الجدول رقم 

  :ي أت نجد ما ي/8/من الجدول رقم 

إن النسبة الكبرى من الشباب تتطلع إلى القضـاء علـى الصـهيونية وتحريـر               

األمل القومي فوق كـل اآلمـال       وهذا دليل على بروز     ) %93.49(األراضي المحتلة   

  .حتى الشخصية منها

وبعد استقرار الوطن ال بد من استقرار النفس الذي ال يتم إال بإيجاد فرصة للعمـل                

  .على ذلك%) 93.28(المناسب لتنطلق فيه قدراتها وتعبر عن إمكانياتها، وقد وافق 

ه إلى التحـرر    وتتطلع روح الشباب المنطلقة والواعية للواقع والراغبة في تحسين        

 وكـان ذلـك     ،ومقاومة محاولتها حكم العالم   ن سيطرتها   مخروج  المن هيمنة أمريكا و   

  ).%92.19(بنسبة 
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ذلـك  - باالستقرار وهو المسـكن       شعورها ولعل النفس تعود لتطلب أبسط مطالب     

مـن  ) %87.85( الذي يشعر الفرد فيه بكيان مستقل وهو مـا يطلبـه             -الوطن الصغير 

  .الشباب

ظهـر   ئهم إلى وطن عربي موحد    نتماابالشباب  شعور  سبة للوطن الكبير ف   أما بالن 

ال بد أن يرتدي الـوطن حلّـة الوحـدة العربيـة            لذلك   إشباعها،يأملون  ملحة  حاجة  ك

  .من الشباب) %82.65(برأي كان هذا  و،المنشودة

 األولوية يجد الشباب سيادة اللغة العربيـة أمـراً          احتلت  التي  التطلعات تلكوبعد  

  .فهي لغتهم التي يودون لها العلو واالزدهار دوماً) %50.76( برأي  فيهغوباًمر

 فإنهما يمثالن في المناهج وحرية الصداقة بين الجنسين       الجنسيةأما إدخال التربية    

  .على التوالي) %40.78-%48.81(الشباب بنسبة من قبل عادياً تطلعاً 

جعلهـا   وهذا مـا  ،ايا كبرىإلى قضتتوجه وهنا نستدل على أن تطلعات الشباب       

  .فقط%) 30.15(ترفض عالماً تذوب فيه القوميات حيث لم تتعد نسبة الموافقين 

بنسـبة  أو العرفي بعيداً عـن رقابـة األهـل          الزواج المدني   كما رفضت فكرة    

  . وعاداتهدليل على احترام الشباب العربي لتقاليد نظام مجتمعه وهذا ،)81.13%(

  ومقرتحاته البحث خالصة: ًاخامس
من خالل ما مر بنا نرى أهمية الحديث عن الشباب وقضاياه بصورة عامـة،              

والشباب الجامعي على وجه الخصوص الذي تطلع إلى المحافظـة علـى الهويـة              

الثقافية النابعة من أصالة األمة العربية وقوميتها وتراثها الحضاري، ورفض العولمة         

عنها من هيمنة أمريكية على العالم، في ظل         ما يتمخض    والسيمابأشكالها المختلفة،   

صراعات دولية ووضع اقتصادي مترٍد، والبحث عن عمل يلبي متطلبات الشـباب            

وحاجاته ويؤمن مستقبله في عصر المتغيرات المتسارعة وفقدان الهوية واإلدمـان           

  .والالمباالة في ظل العولمة الجديدة
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  :وانتهى البحث إلى المقترحات اآلتية

م بالشباب ورعايتهم وتزويدهم بمستجدات العصر ومتغيراته وتقاناتـه، مـع           االهتما •

  .ضرورة المحافظة على الهوية الثقافية وتراث األمة وقيمها العربية األصيلة

الها ومـا عليهـا،     مبالعولمة  ضرورة التركيز في مناهجنا الجامعية على ظاهرة         •

 واالجتماعيـة والثقافيـة     وبيان أثرها في مجاالت الحياة السياسية واالقتصـادية       

والتعليمية، والتركيز على أثرها الكبير في الهوية الثقافية وخطرها على ثقافـات            

  .وقوميات الشعوب المختلفة

•  المهنة و الظروف االقتصادية السيئة و قلة العمل من أهـم المشـكالت              نظراً ألن 

 .عي وجب ربط الجامعة بالمجتمعالتي يعاني منها الشباب الجام

 التي تخرجهـا    ءاتوالكفااألطر  تأكيد خطط التنمية على استيعاب جميع       رة  ضرو •

  .الجامعة واالستفادة منها

العصر، ومناقشـة هـذه      مستجدات   إقامة الندوات والمحاضرات التي تتناول كل      •

 العربي، وتعميق هذه المفـاهيم مـن خـالل الحـوار          وطنناالظواهر وأثرها في    

 م وأفكاره م عن مشكالته  وا ليعبر مح الفرصة له   وإفسا الشباب الجامعي المفتوح مع   

 بحرية وصدق وذلك من خالل اللقـاءات الثقافيـة والنـدوات            م وتطلعاته موآماله

  . في الجامعةالفكرية
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