
 
تقييم الشباب الجامعي لدور وسائل اإلعالمم الملييالف  الي تلقيالط متتيبالان ا مال  

 الثقا ي داخل المجتمع السوري.
 "دراسف ميدانيف عيى عينف م  تيبف كييف التربيف  ي جامعف دمشط"
 * وائل حديفةد.

 الميخص
 اب حثجدددا  د ثدددائل ئإلددداال حليدددي  حثيإ  ددد   دددد مإ  ددد  هدددال حث إدددت رثدددي م ددد ل م  ددد   حث ددد

 تط  دداا حن ددث حثي ددا د لحجددل حثيجتيددت حثتدديل م مدد ا منددي      دداؤ حن ددث حثي ددا د حثي ثدد   ددث 
يتيزع ي ي ثيث  أب ال ثي     حثف ئق ب ث  تيإلطاا للجاا حثط   م ب غت ي ن  حث إت ً ( بناح,63)
كل ي يحاد  ث ك    حثت ب د   دد جا  د  ل  د , ئ دث م ند  ئطاث  , م ا إلإ ها ب ً ( طاث ا471)

 ٬ي   نفد((م ئثي اثجد  حثي  ي داا مد ا حإلدت اح  حثيتيإلدطاا حثإتداب   ٬رلشال نفتد ٬)     ص 
ئقددا ميصددل حث إددت رثددي حثنتدداا   ٬ئحجت ددال ) ا( ٬ئمإ  ددل حثت ددايث حن ددال  ٬ئحالنإ ح دداا حثي  اليدد 

 حآلم  :
( بد ث  تيإلدطاا ٫0٫0 =  ر ناا   يندا  تدتيا حثاالثد  )يا  ئجيل   ئق ذحا لالث - 4

ي د   ٬رلشدال نفتدد ٬ثيتغ د  حالجتندا) )   د  صد ً للجاا حثط    ي ي بنيل حثي  داؤ ككدل ئ  دا
 نف((م
( بد ث  تيإلدطاا ٫0٫0 =يا  ئجيل   ئق ذحا لالث  ر نداا   يندا  تدتيا حثاالثد  ) – 2

 رناث(م ٬ثيتغ   حثجن( ) ذكيلً نيل    اؤ حن ث حثي ا د ككل ئ  اللجاا حثط    ي ي ب
( بد ث  تيإلدطاا ٫0٫0 =يا  ئجيل   ئق ذحا لالث  ر ناا   يندا  تدتيا حثاالثد  ) - 6

 ٬للجاا حثط    ي ي كلِّ ب ا  ث أب ال    اؤ حن دث حثي دا د )حثت ك دل ي دي حثةحم د  أئ حثهييد  حثي ا  د 
ثيتغ د  ً حثت ك ل ي ي أهي   حالنفتاح ئحثإيحل  ت حثي ا اا حنج ا( ئ  ا ٬ي  فهي  حالنتياءحثت ك ل ي 

 ئي   نف((م ٬رلشال نفتد ٬حالجتنا) )     ص 
( بد ث  تيإلدطاا ٫0٫0 =يا  ئجيل   ئق ذحا لالث  ر ناا   يندا  تدتيا حثاالثد  ) - 1

 ٬حن دث حثي دا د )حثت ك دل ي دي حثةحم د  أئ حثهييد  حثي ا  د  للجاا حثط    ي ي كلِّ ب ا  ث أب ال    اؤ
ثيتغ د  ً حثت ك ل ي ي أهي   حالنفتاح ئحثإيحل  ت حثي ا اا حنج ا( ئ  ا ٬حثت ك ل ي ي  فهي  حالنتياء

 رناث(م ٬حثجن( )ذكيل
_______________________________________ 

 .سورية، دمشقامعة ج, الرتبية*كلية 
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 حث إت:   ا   -4

شهد العديد من الدول العربية خالل السنوات األخرية من القرن العشرين حتوالت مجَّة يف خمتلف     
وسامهت العوملة والتطور اهلائل يف وسائل اإلعالم  ،النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

أثرت هذه التغريات على أمناط التفكري، وأصبح واالتصال بني اجملتمعات يف التغريات الثقافية احلالية، وقد 
 اإلنسان العريب ولعاً بالنمط الثقايف اجلديد.

وقد انعكست هذه التغريات على حياة اإلنسان العريب وسلوكه، وطغت املادة على معايري الروح    
ى الثقافة الغربية واألخالق، فعَم االحنالل والفساد الثقايف واالجتماعي. ومن خالل االتصال واالنفتاح عل

الحظنا وبشكل كبري درجة تأثر جمتمعنا العريب بنمط الثقافة الغربية, واالنبهار مبنجزاهتا, والشعور بالعجز 
 (.8991 ،)اهلييتعن اللحاق بالنموذج الغريب, أو حضارته, أو القيام بأداءات تصل إىل مستواه. 

ألمن الثقايف كونه أصبح ضرورة ملحة لدرجة أن عدم ونتيجة هلذا التأثر بتنا نسلط الضوء على موضوع ا   
حتقيقه سيخلق زعزعة واحنالاًل بكلِّ أشكال األمن األخرى كاألمن االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

. وجيب أال يفوتنا أنَّ الثقافة هي الشكل الذي حيدد الوجود الذايت للمجتمع, وحيافظ على والعسكري
بالضرورة أن األمن الثقايف هو حالة دفاعية عن الوعي باهلوية والنضال ضد  مفهوم )األنسنة(، وهذا يعين

                                                                       من حياول زعزعة الوعي هبوية االنتماء, فاألمن الثقايف هو الشعور الذايت باالنتماء الثقايف القومي.                               
ولقد شاع يف السنوات األخرية ما يسمى بالعوملة الثقافية, واليت" تستمد خصوصيتها من عدة تطورات    

بانفتاح الثقافات العاملية املختلفة وتأثرها ببعضها بعضاً، فلم حيدث يف  اليت تتسمو  ،فكرية وقيمية وسلوكية
، ويظهر ذلك من ًومنكشفة كما هو احلال حاليا التاريخ أن أصبحت املناطق الثقافية واحلضارية منفتحة

خالل احلرية الكاملة النتقال املعلومات والبيانات واالجتاهات والقيم على الصعيد العاملي، وفقدان القدرة 
ومن خالل ً على التحكم يف تدفق األفكار والقيم والقناعات كالتداول احلر لألخبار واملعلومات، تلفزيونيا

 (.18ص   8999، ،ين وشبكات اإلنرتنت". )عبد اخلالقالربيد اإللكرتو 
ا حماولة جمتمع ما تعميم منوذجه الثقايف على ُوأمام هذا التغري السريع     شخِّصت العوملة الثقافية على أَّنَّ

اجملتمعات األخرى من خالل التأثري على املفاهيم احلضارية، والقيم الثقافية، واألمناط السلوكية ألفراد هذه 
 تمعات بوسائل سياسية خمتلفة وتقنيات متعددة. اجمل
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العوملة الثقافية جعلت األنظمة الثقافية يف مواجهة »نَّ أإىل  ٬(,Chevrier 2002وقد أشار شوفرييه )   
مع فريق متعدد الثقافات, وكل عضو هبذا الفريق يتصرف باالستناد إىل ثقافة وطنية, وهذا خلق صراع سببه 

 «.ت الوطنيةاالختالف بالثقافا
أنَّ العوملة الثقافية عدلت  ،(Tardif et Farchier, 2011وقد بينت لنا دراسة تارديف وفارشي )   

الشروط اليت يتمُّ من خالهلا التفاعل بني اجملتمعات وبني ثقافاهتا, وكما أنَّ العوملة الثقافية فرضت القبول 
 ف الثقايف الذي ال يتوقف عن التجدد.بالعيش املشرتك على هذا الكوكب على الرغم من االختال

وأمام حالة التغري والتحول الثقايف أصبح األمن الثقايف ضرورة للحفاظ على مستويات الثقافة يف أبعادها    
وجماالهتا ومظاهرها املتعددة، والوقوف ضد التيارات اهلدامة اليت تؤدى إىل تذبذب األفكار، وإعاقة عملية 

الفرد البدَّ أنَّ يتسلح خبصائص ومهارات معينة تعينه على التعايش اإلجيايب مع حتديات ف ،التنمية يف اجملتمع
القرن احلادي والعشرين، منها أن يكون الفرد واعيًا حبضارته، وقادرًا على النظرة املوضوعية جتاه الثقافات 

عتزاً بثقافته، وأن يعمل على األخرى، وأن يكون قادراً على اجلمع بني األصالة واملعاصرة متمسكاً هبويته، م
 تنميتها وتطويرها.

من أمهية األمن الثقايف اليت تتجلى يف احلفاظ على الذاتية الثقافية للمجتمع واملتمثلة مبجموعة ً وانطالقا   
سعت عني الباحث إىل تعرف تقييم الشباب  ،اليت متيزه عن باقي اجملتمعات األخرى ،القيم واملعايري

 ائل اإلعالم احمللية يف حتقيق متطلبات األمن الثقايف داخل اجملتمع السوري.اجلامعي لدور وس
   ك   حث إت: -2
يعترب األمن الثقايف حماولة من اجملتمع للحفاظ على عاداته وتقاليده, وإرساء أسسه وحتصينها من    

الثقافية على الثقافات  املؤثرات اخلارجية. ويعتمد وجود األمن الثقايف على االتفاق مبدى خطورة العوملة
 الوطنية أو احمللية.                                                                        

من التفاعل بني الناس، فهي تزيد االتصاالت ً جديداً ولعل العوملة الثقافية مبفهومها العام تشكل عنصرا   
جديدة على حساب الثقافة الوطنية، األمر الذي ً بلور صيغاعرب احلدود الوطنية، لكنها يف الوقت نفسه ت

 يهدد األمن الثقايف الوطين.                                                               
إىل أنَّ الثقافة العربية تتعرض لعملية  ،(2002وقد أشارت بعض الدراسات العربية كدراسة عنرب )   

 نا اختاذ كافة اإلجراءات للتعامل مع اآلثار النامجة عن هذا االخرتاق.             اخرتاق, وبالتايل علي
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يف  إىل ضرورة احلفاظ على الرتاث الثقايف واهلوية الوطنية ،(2002ويف السياق نفسه نوهت دراسة عليان )
ايف للوقوف ضد ظل حتديات العوملة، حىت يتمَّ حتقيق األمن يف مجيع جماالت احلياة، وخاصة األمن الثق

 الغزو واهليمنة الثقافية الغربية.                                                   
سلطت الضوء على أمهية حتقيق األمن  ،(Peter Katzensten,1996وكما أنَّ دراسة بيرت كاتزنيسنت )

الت السياسية واالقتصادية واالجتماعية الثقايف من خالل احملافظة على الذاتية الثقافة واهلوية الوطنية يف اجملا
 ألنَّه األساس يف حتقيق األمن القومي الشامل يف عصر العوملة.

(، على أنَّ الذاتية الثقافية هي الطابع القومي 2002ويف سياق متصل أكدت دراسة رجب وآخرين )
اللغة والتقاليد والتاريخ, للشخصية ومنط احلياة السائد يف جمتمع معني، واملرتبط أساسًا برتاث مشرتك من 

فاحملافظة على الذاتية الثقافية وتأصيلها يُعىن بالتوازن يف النظر إىل الثقافة اخلاصة وإىل الثقافات األخرى، 
 وهذا التوازن يقتضي انتقاء التبعية الثقافية، وانتفاء االنبهار الثقايف الدافع إىل احملاكاة والتقليد.

إىل أمهية االنتماء للوطن الذي يعترب من املقومات األساسية  ،(8991)وقد أشارت دراسة عبد العال 
لتحقيق األمن القومي، واألمن الثقايف على وجه اخلصوص، ألنَّ الفرد الذي يشعر باالنتماء، هو نفسه 

نني الذي يسعى دائمًا إىل حتقيق األمن واالستقرار يف جمتمعه الذي ينتمي إليه، ويكون ملتزمًا بالقيم والقوا
واملعايري السائدة يف جمتمعه، وحمافظاً على ذاتية الثقافة من الذوبان مع الثقافات األخرى، ويسعى دائماً إىل 

 احلفاظ عليها يف ظلِّ التحديات العاملية املعاصرة.                                  
م بأنواعها املختلفة ذات الطابع وسائل اإلعال على اعتبار أنَّ و  ،على ضوء الدراسات اليت استعرضناها  

حدث وسائل االخرتاق الثقايف, واليت أصبحت بعيدة كلَّ البعد عن ثقافة أالرمسي واخلاص منها متثل 
 فإنَّ مشكلة البحث تتحدد باإلجابة على السؤال اآليت:               ،وتقاليد وعادات وقيم اجملتمع

حثي ا د لحجل    حثيإ     د مإ     تط  اا حن ث ا م     حث  اب حثجا  د ثائل ئإلاال حليي
 حثيجتيت حثتيل ؟                                                                                   

 أهي   حث إت: -6
 تربز أمهية البحث يف النقاط التالية:    

ىل أمهية دراسة األمن الثقايف يف ظلِّ تسليط الضوء على بعض الدراسات النظرية اليت أشارت إ –8-8
 العوملة الثقافية. 

التطرق إىل أمهية دراسة األمن الثقايف الذي يعترب مسؤولية جمتمعية عامة يشرتك يف احلفاظ عليها,  –8-2
 ويف تأسيس وتصويب مفاهيمها عدة جهات مشكلة لثقافة اجملتمع, وبشكل خاص وسائل اإلعالم احمللية.
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نتائج الدراسة احلالية يف توصيف الدور احلقيقي لوسائل اإلعالم احمللية ملواجهة االخرتاق قد تفيد  –8-8
 الثقايف الذي يزعزع البنية الثقافية للمجتمع السوري برمته.

قد تساعد نتائج الدراسة احلالية يف مساعدة القائمني على اإلعالم السوري بعرض برامج تثقيفية  –8-4
 حنو ثقافة دخيلة على ثقافتهم األساسية. حتد من استمالة الشباب

 أهاحل حث إت: -1
لدور وسائل اإلعالم احمللية يف حتقيق تعرف تقييم الشباب اجلامعي يف كلية الرتبية جبامعة دمشق  48

 متطلبات األمن الثقايف داخل اجملتمع السوري.
ً قياس األمن الثقايف وفقاتعرف الفروق بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث على بنود م 42

 علم نفس(. ،إرشاد نفسي ،)معلم صف االختصاصملتغري 
ً تعرف الفروق بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث على بنود مقياس األمن الثقايف وفقا 48

 إناث(. ،)ذكوراجلنس ملتغري 
بعاد مقياس األمن تعرف الفروق بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث على كل بعد من أ 44

الرتكيز على أمهية االنفتاح  ،الرتكيز على مفهوم االنتماء ،الثقايف )الرتكيز على الذاتية أو اهلوية الثقافية
 وعلم نفس(.. ،إرشاد نفسي ،)معلم صفاالختصاص ملتغري ً واحلوار مع الثقافات األخرى( وفقا

ث على كل بعد من أبعاد مقياس األمن تعرف الفروق بني متوسطات درجات الطلبة عينة البح 42
الرتكيز على أمهية االنفتاح  ،الرتكيز على مفهوم االنتماء ،الثقايف )الرتكيز على الذاتية أو اهلوية الثقافية

 إناث(. ،)ذكوراجلنسملتغري ً واحلوار مع الثقافات األخرى( وفقا
   ض اا حث إت: -0
 (.02٫0 =اللة )متَّ اختبار فرضيات البحث عند مستوى الد   
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطلبة عيِّنة البحث على بنود مقياس  28

 وعلم نفس(. ،إرشاد نفسي ،)معلم صف االختصاصاألمن الثقايف ككل تعزى ملتغري 
لبحث على بنود مقياس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطلبة عينة ا 22

 إناث(. ،)ذكور اجلنساألمن الثقايف ككل تعزى ملتغري 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث على كلِّ بعد من  28

كيز على الرت  ،الرتكيز على مفهوم االنتماء ،أبعاد مقياس األمن الثقايف )الرتكيز على الذاتية أو اهلوية الثقافية
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وعلم  ،إرشاد نفسي ،)معلم صفاالختصاص أمهية االنفتاح واحلوار مع الثقافات األخرى( تعزى ملتغري 
 نفس(..

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث على كلَّ بعد من  24
الرتكيز على  ،الرتكيز على مفهوم االنتماء ،افيةأبعاد مقياس األمن الثقايف )الرتكيز على الذاتية أو اهلوية الثق

 إناث(. ،)ذكوراجلنس أمهية االنفتاح واحلوار مع الثقافات األخرى( تعزى ملتغري 
  تغ  حا حث إت:  -3

تقييم الشباب اجلامعي لدور وسائل اإلعالم احمللية  يف حتقيق متطلبات األمن الثقايف    تغ  حا ماب  :
  داخل اجملتمع  السوري

 إناث( ،)ذكور اجلنس  تغ  حا  تت   :
 علم نفس(. ،إرشاد نفسي ،)معلم صف االختصاص                  

  ائل حث إت: -7
-2088متَّ تطبيقققق البحقققث علقققى عينقققة الدراسقققة يف الفصقققل الدراسقققي الثقققاين لعقققام   دددائل ز ان ددد : -7-4

2084, 
إرشققاد  ،دمشققق مققن ختصققص )معلققم صققفعينققة مققن طلبققة كليققة الرتبيققة يف جامعققة   ددائل  كان دد : -7-2

 علم نفس(. ،نفسي
 وطالبة. ً ( طالبا874وهم الطلبة الذين متَّ تطبيق الدراسة عليهم, وكان عددهم )  ائل ب  ي : -7-6
  نط إاا حث إت: -8
تعين "سيطرة القيم واملبادئ الغربية على العامل, وذلك من خالل التقدم اهلائل يف  حث يثي  حثي ا   : 8-8
جهزة االتصال واإلعالم, وهذا أكثر أبعادها إثارة للجدل مبا يفسر من أشكال العالقة بني الثقافة الكونية أ

 (. 19ص ،2002،مبا حتمله من قيم ومعايري قد تتعارض مع اخلصوصيات الثقافية وقيمها الذاتية")الشليب
األول يكتسب املفهوم معىن  من وجهه ،: "يتأسس مفهوم األمن الثقايف على وجهنيحن ث حثي ا د 8-2

يف الداللة لتحقيق اإلشباع الذايت من احلاجات الثقافية ومن وجهه ً إن حسبنا األمن مرادفاً تراكمياً بنائيا
من ثقافة مبعىن قدرة الثقافة على توفري حاجاهتا على اإلنتاج والرتاكم ومغالبة الندرة واخلصاصة أالثاين 

وفقدان القيم الثقافية والرمزية اليت جتيب عن مطالب اجملتمع والفكر  واحلاجة ورفع خطر اخلوف والعجز
 (.2009 ،والوجدان والذوق" )بلقزيز
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هي الدرجة اليت حيصل عليها الطالب على مقياس األمن  حثت  ي  حلج حاد ثأل ث حثي ا د: 1-8
 الثقايف.

ملسموعة واملقروءة واملرئية اليت : يعرفه مسري حسني "بأنه كافة أوجه النشاط االتصالية احليي  1-4
تستهدف تزويد اجلماهري بكافة احلقائق واألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة عن القضايا واملوضوعات 

 (.22ص ، 8914 ،واملشكالت وجمريات األمور بطريقة موضوعية" )حسني
ية الرتبية جبامعة دمشق وحيددهم الباحث بطالب السنة الثالثة الدارسني يف كل حث  اب حثجا  د: 1-2

وهم الذين سوف يطبق عليهم املقياس يف العام  ،إرشاد نفسي وعلم نفس ،من ختصصات معلم صف
 .(2084 –2088)الدراسي 

 حث  ف   حثنظ ي  ث  إت: -9
وقع اختيار موضوع هذه الدراسة على األمن الثقايف ملا هلذا املوضوع من أمهية كونه يرتبط بكل أشكال    

عن غريه من األمن السياسي، واالقتصادي واالجتماعي ً فاألمن الثقايف ألي دولة ال يقل شأنا األمن،
واهلدف من هذه الدراسة خيتزل يف معرفة تقييم الشباب اجلامعي لدور وسائل اإلعالم احمللية يف حتقيق 

 متطلبات األمن الثقايف داخل اجملتمع السوري.
 حث يثي  حثي ا    ئمإايامها:  9-4
 هناك جمموعة من التحديات اليت تفرضها العوملة الثقافية على العامل ككل نذكر منها:    
الثورة اإلعالمية املتمثلة بشبكة اإلنرتنت والقنوات الفضائية اليت تروج للثقافة الغربية، وتدعو إىل أمناط  –8

عن ً ويج لثقافة االستهالك بعيداجديدة للحياة، وزرع القيم واألفكار الغربية يف جمتمعات هذه الدول والرت 
 القيم السامية واملثل العليا. 

الدعوة حلرية التعبري املطلقة اليت تؤدي يف بعض األحيان إىل اخلروج عن العادات واألخالق اجملتمعية.  –2
 (.80، ص 2008) التوجيريي، 

تصال وقنوات اإلعالم االخرتاق الثقايف من قبل الدول الغربية من خالل السيطرة على وسائل اال –8
املختلفة، وتأثر وسائل اإلعالم يف العامل العريب مبثيالهتا الغربية وحماولة تقليدها، مما أدى إىل طمس اهلوية 

، وحماولة طمس معامل الدين من خالل بث الشبهات والشهوات، وإشاعة األمناط ًالثقافية ولو جزئيا
 (.8999السلوكية واملفاهيم الغربية ) عبده،
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   اي   حن ث حثي ا د:  9-2
إنَّ األمن الثقايف يعين توفري الثقافة الصاحلة للناس حىت يتمكنوا من خالهلا أن يعيشوا حياهتم املعاصرة    

بشكل سليم وإجيايب وهو يعين بناء قوة وجود الذاتية الثقافية، اليت ال تقوى على املقاومة والصمود 
ة والفعل املؤثر، ولكي يتحقق هذا جيب أن يعتمد األمن الثقايف على فحسب، وإمنا على االندفاع واملالحق

 عنصرين أساسيني: 
ألنَّ الذات الثقافية مبثابة اإلطار أو الوعاء الذي حاليتلحز باثةحا حثي ا    حثإضالي  :  9-2-4

لثقافة يستوعب منتوج املثقف، لذلك فإنَّ منتوج املثقف ينبغي أن ينطلق من اخلطوط العريضة وروح ا
الذاتية، مبا متثله هذه الثقافة الذاتية من رموز وأفكار وقيم . وكما أنَّ االعتزاز بالثقافة الذاتية ال يعين أن 
تغلق األبواب على ما هو ليس يف األيدي وتتحكم قوى أخرى خارجة، وإمنا يعين أنه يف البدء ينبغي 

 ركة االجتماعية والثقافية. حتقيق الذات الثقافية واحلضارية، وجعلها حاضرة يف احل
ألن الثقافة هي عبارة عن عملية مستمرة ال تتوقف حالنفتاح ئحثإيحل  ت حثي ا اا حثي اص ة:  9-2-2

عند حد أدىن تكتفي بتوفريه للناس، وإمنا هي هتيئ األرضية لعملية انطالق ثقايف، تأخذ من املوروث 
 (.2001 ،الثقايف واالنفتاح على الثقافة املعاصرة )حمفوظ

 أهي   مإ    حن ث حثي ا د:  9-6
يساهم األمن الثقايف يف احلفاظ على الذاتية الثقافية من خالل القيم واملعايري اليت حتيط مبجتمع ما تؤمن    

استقراره ومتيزه عن باقي اجملتمعات األخرى. وكما يأيت حتقيق األمن الثقايف على رأس العوامل اليت حتمي 
وك االجتماعي غري املرغوب فيه مثل أفالم اجلرمية، العنف، اجلنس وغري ذلك، وكذلك األفراد من السل

عن ذلك يؤدى حتقيق األمن الثقايف إىل محاية العادات ً السلوكيات الغريبة الفاسدة واهلدامة. وفضال
ي. وكما يستطيع الفرد والتقاليد املتوارثة، واليت متتد بدورها إىل القيم اإلنسانية ذات الطابع الديين واالجتماع

من خالل األمن الثقايف أن يدرك الكثري من املفاهيم الواردة من الثقافات األخرى، ويعمل على االرتقاء هبا 
 (. 84، ص 8998مبا يتناسب مع اجملتمع وظروفه يف ضوء النظام العاملي اجلديد) النجريي، 

 لئل ئإلاال حليي   د مإ    حن ث حثي ا د: 9-1
رب وسائل اإلعالم من أهم وسائط الرتبية غري النظامية يف اجملتمع ، ألَّنا من أكثر الوسائل انتشاراً تعت    

دور السينما  ،املسرح ،الصحف واجملالت ،التليفزيون ،لتعدد مصادرها املختلفة من خالل )اإلذاعة
ية األخرى وذلك بقدرهتا واإلنرتنت(، فهذه الوسائل املتعددة أدت إىل متيزها عن غريها من وسائط الرتب

 على التأثري على وجدان ووعي املواطنني ملا هلا من جاذبية وإثارة هلم. 
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فمن أهم اخلصائص اليت تتميز هبا وسائل اإلعالم كوَّنا تعكس جوانب الثقافة العامة يف اجملتمع، كما 
، ودعم االجتاهات النفسية، تشبع احلاجات النفسية مثل احلاجة إىل املعلومات والتسلية والرتفيه واألخبار

وتعزيز القيم واملعتقدات أو تعديلها، ويزداد تأثري وسائل اإلعالم بالتكرار الذي يساعد يف عملية 
 االستيعاب، وأيضاً جباذبية املادة نفسها. 

u/ar/4 300368http://uqu.edu.sa/control/add_men 
 حثالحإلاا حثتاب  : -4٫
 حثالحإلاا حث  ب  : 4 -4٫

مستوى إدراك الشباب اجلامعي الفلسطيين ملفهوم "( يف فلسطني بعنوان: 2004دراسة محاد ) -
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى إدراك  ."العوملة وعالقته باهلوية الثقافية واالنتماء

طبقت الدراسة على عينة  اهلوية الثقافية واالنتماء. –هيم العوملة الشباب اجلامعي الفلسطيين ملفا
وطالبة من جامعة القدس من املستوى األول والرابع من التعليم التقليدي ً ( طالبا844من )

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى إدراك  واملفتوح.
بينما توجد فروق لصاحل  ،هلوية واالنتماء تعزى ملتغري نوع التعليمالشباب اجلامعي ملفهوم العوملة وا

 اإلناث واملستوى الرابع يف مفهوم العوملة.

ثر االنفتاح الثقايف على مفهوم املواطنة لدى أ"( يف السعودية بعنوان: 2002دراسة العامر ) -
والتعرف على  ،النتماء. هدفت الدراسة إىل التأصيل النظري ملفهوم املواطنة وا"الشباب السعودي

إضافة إىل حتديد مدى وعي الشباب بأبعاد املواطنة.  ،أهم أبعاد املواطنة مبفهومها العصري
وكلية  ،جامعة امللك فهد ،من جامعة امللك سعودً وطالبةً ( طالبا244تكونت عينة الدراسة )

سة إىل نتائج من أبرزها: املعلمني وكلية الرتبية للبنات وكلية خدمة اجملتمع حبائل. توصلت الدرا
من املخاوف ً يثري املستقبل كثريا ،يوجد ارتفاع ملحوظ يف درجة انتماء عينة الدراسة جتاه الوطن

طبيعة احلياة وتغريات العصر والعوملة قللت من الشعور باالنتماء للوطن لدى  ،لدى الشباب
امج الفضائية أدت إىل بلبلة وان الرب  ،إن امليل للتطرف يهدد مصاحل الوطن واستقراره ،الكثري

 إن الكثري من الشباب تنطلي عليهم بعض املفاهيم املوجهة واملغلوطة. ،أفكار كثري من الشباب

http://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/4%20300368
http://uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/4%20300368
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. هدفت "ثر العوملة على مفهوم األمن الوطينأ"( يف السعودية بعنوان: 2002دراسة الشهراين ) -
وسبل احلد من جوانبها السلبية. بلغ  الدراسة إىل بيان تأثري العوملة املختلفة على األمن الوطين 

  ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،عدد أفراد العينة املسحوبة من جامعة امللك سعود
كلية امللك فيصل اجلوية وكلية فهد األمنية   ،كلية امللك خالد العسكرية  ،كلية القيادة واألركان

 ( فرد.400)

وكما  ،العوملة إىل تنامي دور وقوة املعارضة واملطالبة باإلصالح توصلت الدراسة إىل نتائج أبرزها: تؤدي
وأن تسعى إىل حتقيق الرفاهية ً وكفاءةً تفرض العوملة على احلكومات وبشدة أن تكون أكثر عدال

 وأنَّ عوامل األمن التقليدية غري كافية للتصدي لإلشكاليات األمنية النامجة عن العوملة. ،للمجتمع
إسرتاتيجية مقرتحة لتدعيم أدوار املؤسسات "( يف مصر بعنوان: 2009امد )دراسة احلسني ح -

. هدفت الدراسة "الرتبوية غري النظامية يف حتقيق متطلبات األمن الثقايف لدى الشباب املصري
إىل التعرف على الواقع واملأمول من األدوار اليت تقوم هبا املؤسسات الرتبوية غري النظامية يف 

مع وضع إسرتاتيجية مقرتحة للدور املأمول  ،األمن الثقايف لدى الشباب املصري حتقيق متطلبات
لزيادة فاعلية ادوار تلك املؤسسات يف حتقيق متطلبات األمن الثقايف لدى الشباب املصري. 

وطالبة من الفرقة الرابعة بثالث جامعات مصرية يف ً ( طالبا900طبقت الدراسة على عينة من )
جامعة املنوفية وجامعة سوهاج. أظهرت نتائج الدراسة امليدانية من حيث الواقع جامعة القاهرة و 

دوار املؤسسات الرتبوية غري النظامية األسرة ووسائل اإلعالم واألحزاب أالقصور الواضح يف 
السياسية واجلمعيات األهلية يف حتقيق متطلبات األمن الثقايف املتطلبات الدينية واألخالقية 

والسياسية واالقتصادية واإلعالمية لدى الشباب يف مصر. وكما أظهرت نتائج  واالجتماعية
الدراسة امليدانية من حيث املأمول اتفاق عينة الدراسة على أنَّ كلَّ املؤسسات الرتبوية غري 

 ،النظامية مأمول وهام تدعيم أدوارها يف حتقيق متطلبات األمن الثقايف لدى الشباب يف مصر
فروق ذات داللة إحصائية بني الواقع واملأمول يف كلِّ جامعة على حدة وذلك نه توجد أوكما 

وهذه النتائج دعمت وضع الباحث  ،لصاحل املأمول يف حتقيق تلك املتطلبات يف املستقبل
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دوار املؤسسات غري النظامية يف حتقيق متطلبات األمن الثقايف ألإلسرتاتيجية املقرتحة لتفعيل 
 لدى الشباب يف مصر.

ثر العوملة يف القيم من وجهة نظر طلبة اجلامعة أ "( يف الكويت بعنوان:2007دراسة الدعيج وسالمة ) -
ثر العوملة على القيم الدينية والثقافية. بلغ عدد أفراد أ. هدفت الدراسة إىل معرفة "األردنية وجامعة الكويت

ائج من أبرزها: اتضح أنَّ للعوملة تأثري توصلت الدراسة لنت وطالبة.ً ( طالبا2000)العينة من اجلامعتني 
على القيم الدينية والثقافية لدى شباب اجلامعة منها ما هو إجيايب ومنها ما هو سليب, وذلك على النحو 

 التايل:
 ،إتقققققان العمققققل ،االنتمققققاء ملؤسسققققة العمققققل ،بالعوملققققة مققققن وجهققققة الطلبققققة )االسققققتثمارً أكثققققر القققققيم تققققأثرا –8

 حيث يرى الطلبة أنَّ العوملة ترسخ هذه القيم. ،الصداقة وحتمل املسؤولية( ،تنافسال ،التخطيط للمستقبل
اجملاملققة علققى حسققاب العمققل  ،إنَّ العوملققة تقلققل صققلة الققرحمً: للعوملققة أثققريب سققليبيب علققى بعققض القققيم مققثال –2

 ية بوجه عام.على القيم الدينية والثقافً سلبياً والتسامح بني أفراد اجملتمع, كما أنَّ للعوملة أثرا
دور اجلامعات العربية يف حتقيق األمن الفكري وتعزيز "( يف السعودية بعنوان: 2009دراسة الرببري ) -

. هدفت الدراسة لتوضيح الدور الذي ميكن أن تؤديه اجلامعات العربية يف "اهلوية الثقافية لدى طالهبا
توصَّل الباحث إىل جموعة من التوصيات حتقيق األمن الفكري وتعزيز اهلوية الثقافية لدى طالهبا. و 

 : واملقرتحات نذكر منها
ال ميكن لالنفتاح الثقايف على العامل أن يشكل فرصة حياة وثراء ومشاركة فاعلة إال مبقدار متاسك نواة  -8

ن االنتماء الوطين وقوهتا اجلاذبة, ولذا البدَّ من حتصني طالب اجلامعات هبوية وطنية ثقافية متينة البنيا
  .واضحة املعامل

تفعيل دور البحث العلمي يف جماالت دراسة وحتديد املقصود باهلوية الثقافية واملسخ واالستنساخ  -2
  والتحرش الثقايف.

ضرورة التفريق اجلوهري بني الغزو الثقايف واالتصال والتفاعل الثقايف, وكيف ميكننا أن نفرز بيسر  -8
  .تفاعل الثقايفوحكمة وبصرية الغزو من االتصال وال

تعزيز الثقافة العربية ونشرها واحملافظة علي الرتاث ونقله من جيل آلخر باإلضافة إىل تعريف العامل  -4
 اخلارجي به, فيتحمل التدريس ترسيخ اجلوانب الثقافية وغرسها يف الطالب.
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ى التحليل والنقد, وليس توليد األفكار اليت حتمل معىن االتصال والتفاعل العلمي والثقايف والقدرة عل -2
 . النسخ والتقليد األعمى لثقافة الغري

 حثالحإلاا حنجن   : 2 -4٫
 (  د حثيالياا حثيتإاة حن  يك    ب نيحن:4998) keven Bokellللحإل  ك فث بيكل  -

Effect of Television on The Reading of Youth))م 

يف أداء املطالعة عند الشباب.  ،ه ومواده املتنوعةبرباجم ،هدفت الدراسة إىل قياس مدى تأثري التلفزيون
( 22منهم )ً ،( فردا22مجعت املعلومات بواسطة استبانه وزعت على عينة من الطلبة الشباب قوامها )

 ( طالبة.29و )ً طالبا
( من أفراد ٪12٫9كان من أبرزها: أنَّ )  ،توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج ،وبعد حتليل املعطيات

جابوا بأنَّ مشاهدة التلفزيون تؤثِّر يف أداء املطالعة لديهم. وتزداد ساعات مشاهدة التلفزيون أ ،ينة البحثع
نسبة الذين يوفقون  على حساب أوقات املطالعة, والسيما عند الطالب )الذكور(. ومن جهة أخرى أن

بني ً ن اختلفت قليالإو ،عينة( فقط من جمموع أفراد ال٪88٫8بني املطالعة ومشاهدة التلفزيون بلغت )
 الذكور واإلناث.

قدَّم الباحث جمموعة من املقرتحات تتعلق مبراقبة الربامج التلفزيونية اليت  ،إىل هذه النتائجً واستنادا
وتشجيعهم يف املقابل على مطالعة الكتب  ،ًوعلمياً وتقدمي ما ميكن أن يفيدهم ثقافيا ،يشاهدها الشباب

 املناسبة.
 Wayne, Henderson, Murray, and يلح  ئب تد  ٬أنالإلين ٬يثئح للحإل  -

Petty  (2008) ب يطان ا  ب نيحن:  د    

(Television News and The Symbolic Criminalization of Young 
People)   
هدفت هذه الدراسة إىل حتليل مضامني ستة برامج متثل ستة حمطات تلفزيونية بريطانية، ومعرفة نسبة 

 ضايا اليت هتم الشباب يف هذه الربامج، وما هي نسبة القضايا الشبابية املتعلقة باجلرمية فيها.الق
(،  ٪47بينت نتائج الدراسة أنَّ اجلرائم اليت ارتكبت من قبل الشباب يف هذه الربامج وصلت نسبتها إىل )

( مما ورد يف ٪48سبته )بينما كشفت الدراسة كذلك أنَّ حتليل مضامني هذه الربامج أظهرت أنَّ ما ن
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الربامج يشري إىل أنَّ الشباب هم الضحايا, وليسوا اجملرمني، مما يدل على وجود ترابط ما بني الشباب 
 كأدوات للتنفيذ.( knife crimeواجلرمية، السيما تلك اليت يستخدمون فيها السكاكني )

 م   ب ي ي حثالحإلاا حثتاب  : 6-4٫
من خالل تناول الباحث للدراسات السابقة تبني له قلة الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت بشكل     

عققدا دراسققة عربيققة واحققدة تطرقققت إىل وضققع  ،مباشققر دور وسققائل اإلعققالم يف حتقيققق متطلبققات األمققن الثقققايف
ظامية يف حتقيق متطلبات األمن الثقايف دوار املؤسسات الالنأإسرتاتيجية مقرتحة للدور املأمول لزيادة فاعلية 

 لدى الشباب املصري.
وكما أن معظم الدراسات وبشكل خاص العربية منها سلطت الضوء على التأثري املباشر للعوملة على     

باإلضافة إىل أن بعض هذه  ،اختالف أشكاهلا يف منظومة القيم ومفهوم املواطنة عند الشباب بشكل عام
ىل تأثري االنفتاح الثقايف يف ظل العوملة الثقافية واالنعكاسات الناجتة عنه على منظومة الدراسات أشارت إ

 القيم لدى الشباب. 
وعلى الرغم من أمهية الدراسات السابقة, واليت أفاد منها الباحث, وبشكل خاص الدراسة اليت تناولت     

إال  ،الفكري وتعزيز اهلوية الثقافية لدى طالهباالدور الذي ميكن أن تؤديه اجلامعات العربية يف حتقيق األمن 
وكما أَّنا دراسة ميدانية  ،أنَّ الدراسة احلالية تعترب دراسة جديدة من حيث حمتواها حسب علم الباحث

على عينة من طلبة كلية الرتبية يف جامعة دمشق هتدف إىل تعرف تقييم الشباب اجلامعي لدور وسائل 
تطلبات األمن الثقايف داخل اجملتمع السوري, وذلك من خالل الرتكيز على ثالثة اإلعالم احمللية يف حتقيق م

 أبعاد أساسية تتمثل يف اهلوية الثقافية, ومفهوم االنتماء, واحلوار واالنفتاح على الثقافات األخرى.
 رج حءحا حث إت: -44
  نه  حث إت:  4 -44
صفي، وذلك لتحليل املعطيات املستخرجة من املنهج التحليلي الو  يف هذه الدراسة اتبع الباحث    

هذا اإلجراء يساعدنا مبعرفة تقييم الشباب اجلامعي لدور وسائل إجابات الطلبة على مقياس األمن الثقايف. 
 اإلعالم احمللية يف حتقيق متطلبات األمن الثقايف داخل اجملتمع السوري.

 حثيجتيت حنص د حث إت: 2 -44
 ،ن طالب السنة الثالثة يف كلية الرتبية جبامعة دمشق ومن ختصص ) معلم صفيتألف جمتمع البحث م    

ً ( طالبا8044( والبالغ عددهم )2084 –2088علم نفس( املسجلني للعام الدراسي ) ،إرشاد نفسي
 وطالبة.
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 ي ن  حث إت: 6 -44
 حث  ن  حنإلاإل   ث  إت: 4 -6 -44

العشوائية البسيطة حيث تكون أفراد العينة من ثالث جمموعات  متَّ اختيار العينة من جمتمع الدراسة بالطريقة
متجانسة من حيث العدد, وحسب متغريين رئيسيني مها: اجلنس واالختصاص. متَّ سحب العدد املناسب 

أي بنسبة  ،وطالبةً ( طالبا874من كلِّ جمموعة بشكل عشوائي ليصبح العدد الكلي ألفراد العينة )
 ،وطالبة ختصص معلم صفً ( طالبا21)لي, موزعة على الشكل التايل: من اجملتمع األص 82٫22٪

 . ختصص علم نفس. وطالبةً ( طالبا21وطالبة ختصص إرشاد نفسي, و )ً ( طالبا21)
ونظرا لوجود التجانس بني أفراد العينة من حيث العدد اعتمد الباحث الطريقة العشوائية البسيطة بسحب 

  هناك فرصة كبرية ألن تكون العينة ممثلة, وميكن سحبها على اجملتمع األصلي.العينة كوَّنا األمثل, وبالتايل
 (4جائل لق  )

 توزع عينف البلث م  ليث التخصص والجنس والعدد

 ) سنة ثالثة( معلم صف ) سنة ثالثة( إرشاد نفسي ) سنة ثالثة(علم نفس 

 وطالبةً طالبا (85) وطالبةً طالبا (85) وطالبةً طالبا (85)

 ذكور (92) إناث (92) ذكور (92) إناث (92) ذكور (92) إناث (92)

 

متَّ سحب عينة من الطلبة من اجملتمع األصلي بطريقة  حث  ن  حالإلتطيي   ث  إت: 2 -6 -44
جل إجراء الدراسة السيكومرتية ) معامل الصدق والثبات( ألداة الدراسة وهي أالسحب العشوائي من 
 وطالبة.ً ( طالبا80لبحث. بلغ عدد أفراد هذه العينة )خارج العينة األساسية ل

 ألحة حث إت: 1 -44
من خالل العودة إىل األدبيات الرتبوية قام الباحث بتصميم مقياس األمن الثقايف الذي يتضمن جمموعة من 

وية الرتكيز على الذاتية أو اهل( عبارة موزعة على ثالثة أبعاد أساسية متمثلة يف )82العبارات بلغت )
والرتكيز على أمهية االنفتاح واحلوار مع الثقافات األخرى(. أصيغت  أمهية االنتماءالرتكيز على  ،الثقافية

 العبارات بشكل سهل وواضح. 
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 (2 جائل )
 أب ال حثي  اؤ ئلق  حث  الحا حثيتضين  كل ب ا

 
 ط ي   منإ ح حثي  اؤ:

غري موافق بشدة.  ،فقغري موا ،حمايد ،موافق ،وضع لكل عبارة مخسة خيارات هي: موافق بشدة    
 يطلب من املستجيب اختيار إجابته, وذلك مبا يتناسب مع رأيه يف مضمون العبارة.

مبعىن أنَّ  ،(Likertويف ضوء ذلك فإنِّ تصحيح املقياس يتمَّ وفق النموذج اخلماسي املتدرج لنظام ليكرت )
( لإلجابة )غري موافق(, 2الدرجة )( لإلجابة )غري موافق بشدة(, و 8درجة كلِّ عبارة تتدرج من الدرجة )

( لإلجابة )موافق بشدة(. 2( لإلجابة )موافق(, والدرجة )4( لإلجابة )حمايد(, والدرجة )8والدرجة )
وأعلى درجة حيصل عليها  ،(82وبذلك تكون أدىن درجة حيصل عليها اجمليب على السؤال الواحد هي )

 (.810اجمليب على السؤال الواحد هي )
 صاق حنلحة: 4 -1 -44
عرض املقياس يف صورته األولية واملكونة (: Content Validityصاق حثيإتيا ) 44-1-4-4
على جمموعة من احملكمني املختصني يف قسم علم النفس واإلرشاد النفسي لبيان رأيهم يف  ( عبارة89)من 

وبعد ذلك قام احملكمون  ومطابقة العبارة للبعد الذي تنتمي إليه. ،صحة العبارات من الناحية العلمية
 حبذف ثالثة عبارات رأوا أَّنا مكررة.

 وتنطوي على جمموعة من العبارات بلغت ،وأصبحت األداة بالتايل يف شكلها النهائي جاهزة للتطبيق
 ،الرتكيز على مفهوم االنتماء ،)الرتكيز على الذاتية أو اهلوية الثقافيةموزعة على ثالثة أبعاد  ( عبارة82)

 .على أمهية االنفتاح واحلوار مع الثقافات األخرى( الرتكيز

 العبارة البعد

 84-88-82-88-80-9-1-7-2-2-4-8-2-8 الرتكيز على الذاتية أو اهلوية الثقافية

 27-22-22-24-28-22-28-20-89-81-87-82-82 الرتكيز على مفهوم االنتماء

 82-82-84-88-82-88-80-29-21 الرتكيز على أمهية االنفتاح واحلوار مع الثقافات األخرى
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من  للمقياسجرى التأكد من صدق البناء بدراسة االتساق الداخلي صاق حث ناء:  44-1-4-2
خالل حساب معامالت االرتباط بني درجات األبعاد والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح يف اجلدول 

 م(6) رقم
 (6جائل )

باثالج  حثك    ث ي  اؤ ثي  اؤ ث أب ال حللج  حلم اط كل ب ا   
 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط البعد

 دال 0٫00 0٫207٭٭ الرتكيز على الذاتية أو  اهلوية الثقافية

 دال 0٫00 0٫282٭٭ الرتكيز على مفهوم االنتماء

 دال 0٫00 0٫299٭٭ الرتكيز على أمهية االنفتاح واحلوار مع الثقافات األخرى

 
 (, 0٫08) عند مستوى الداللةً أنَّ قيم معامالت االرتباط كلها دالة إحصائيا( 6) جدوليتضح من    

 وهذا يعين أنَّ املقياس يتصف باالتساق الداخلي مما يدل على صدقه البنيوي.
متَّ حساب الصدق الذايت للمقياس من خالل  (:Self Validityحثناق حثةحمد ) 44-1-4-6

 وعلى ذلك يكون الصدق الذايت ،(٫٫8٫)لرتبيعي ملعامل ثبات املقياس والبالغ حساب اجلذر ا
 وهو معامل صدق مناسب للدراسة. (, ٫٫89)

 ث اا حنلحة: 44-1-2
قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة من طلبة السنة الثالثة يف كلية الرتبية  ،الستخراج ثبات األداة    

ومن مث متَّ حساب معامل  ،وطالبةً طالبا (80)لم نفس( مؤلفة من ختصص )معلم صف وإرشاد نفسي وع
وكما حسب معامل الثبات  ،(٫٫8٫)الثبات بطريقة ألفا كرونباخ إلجياد االتساق الداخلي الذي بلغ 

ومها معامال ثبات جيدان مما يشري إىل إمكانية تطبيق املقياس  ,(٫٫89)بطريقة التجزئة النصفية حيث بلغ 
 .(4)دول رقم كما يف اجل
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 (1)جائل لق  
 حثي اا بط ي   حثتجلا  حثننف   ئأثفا ك ئن اخ

 حثي اثج  حل ناا  : 0 -44
وطالبة ً ( طالبا874)بعد التحقق من صدق وثبات املقياس قام الباحث بتطبيقه على عينة مؤلفة من     

وبعد االنتهاء من التطبيق  ،)معلم صف وإرشاد نفسي وعلم نفس( بكلية الرتبية سنة ثالثة, ومن ختصص
باستخدام احلاسوب حيث أدخلت مجيع املعطيات, واستخرجت النتائج ً متت معاجلة املعطيات إحصائيا

 (.SPSSوفق الرزمة اإلحصائية )
 نتاا  حث إت: -42

 ثف ض امها:ً ينها حثالحإل  ط  ا   يا ي د ي ض ث نتاا  حثتد أإلف ا
ال توجد فروق ذات داللة نه أ نصت الفرضية األوىل علىحثنتاا  حثيت     باثف ض   حنئثي:  42-4

بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث على بنود  (02٫0 =عند مستوى الداللة )إحصائية 
الختبار صحة هذه الفرضية مت  وعلم نفس(. ،د نفسيإرشا ،)معلم صف االختصاصاملقياس تعزى ملتغري 

واالحنراف املعياري لدرجات الطلبة على بنود املقياس ككل كما يف اجلدول  ،حساب املتوسطات احلسابية
 التايل: 

 
 
 
 
 
 
 

 أثفا ك ئن اخ حثتجلا  حثننف   حثالج  حثك    ث ي  اؤ

٫٫89 ٫٫8٫ 
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0)   جائل (
   اؤ ككلحثيتيإلطاا حثإتاب   ئحالنإ حل حثي  ال  ثيتيإلطاا للجاا حثط    ي ي بنيل حثي

 
 االحنراف املعياري املتوسط العدد ختصاصاال البعد

 1٫80 804٫21 21 معلم صف ككلملقياس  بنود ا

 1٫44 802٫20 21 إرشاد نفسي

 1٫91 802٫22 21 علم نفس

 1٫20 802٫42 874 اجملموع

 
 804٫21( أنَّ متوسطات درجات الطلبة على بنود املقياس ككل تتوزع بني 2يبني جدول رقم )    
. يتضح من 1٫91وبني  1٫80وكما أنَّ االحنراف املعياري للمتوسطات يرتاوح بني  802٫20،وبني

وكما أنَّ  ،أنَّ متوسطات درجات الطلبة على بنود املقياس ككل كانت منخفضة بشكل عامً اجلدول أيضا
متوسط درجات الطلبة من ختصص إرشاد نفسي يفوق متوسط درجات الطلبة من ختصص معلم صف 

أجري حتليل التباين األحادي  ،وملعرفة ما إذا كانت الفروق ناجتة عن اختالف التخصص وعلم النفس.
علم نفس( أما  ،إرشاد نفسي ،على اعتبار أنَّ التخصص متغرييب مستقليب وله ثالثة مستويات )معلم صف

( نتائج حتليل التباين األحادي 2املتغري التابع فقد كان بنود املقياس ككل. ويبني اجلدول )
(ANOVA). 
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(3جائل )  
 ٬ثيتيإلطاا للجاا حثط     ث م ن  )     ص  (ANOVA)مإ  ل حثت ايث حن ال  

 ي   نف(( ي ي بنيل حثي  اؤ ككل ٬رلشال نفتد

بالنسبة لكل بنود املقياس عند ً ( أنَّ قيم حتليل التباين األحادي غري دالة إحصائيا2جدول ) يوضح    
يف العمود األخري من اجلدول وهي قيمة  20٫0 =الداللة املعنوية  ألنَّ قيمة (02٫0 =)مستوى الداللة 

ال توجد فروق ذات بأنه  األوىلوبالتايل تؤكد هذه النتيجة صحة الفرضية كرب من قيمة مستوى الداللة. أ
 االختصاصداللة إحصائية بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث على بنود املقياس ككل تعزى ملتغري 

 وعلم نفس(. ،إرشاد نفسي ،)معلم صف

ال توجد فروق ذات داللة نه أ نصت الفرضية الثانية علىحثنتاا  حثيت     باثف ض   حثيان  :  2 -42
بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث على بنود  (02٫0 =عند مستوى الداللة )إحصائية 

متَّ حساب داللة الفروق للتأكد من صحة هذه الفرضية  إناث(. ،) ذكور اجلنساملقياس ككل تعزى ملتغري 
إناث(, وذلك باستخدام  ،) ذكوربني متوسطات درجات الطلبة على بنود املقياس ككل حبسب اجلنس 

( يبني نتائج اختبار) ت( لداللة الفروق بني متوسطات درجات 7واجلدول رقم ) ،(t- testاختبار ت )
 :إناث( ،) ذكورالطلبة على بنود املقياس ككل حبسب اجلنس 

 
 

درجة  جمموع املربعات مصدر التباين البعد
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

بنود 
املقياس 
 ككل

 0٫29 20٫27 2 808٫84 بني اجملموعات

 

0٫20 

 72٫22 878 82407٫98 خالل اجملموعات

  878 82209٫07 اجملموع الكلي
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 (7)  جائل 
نتاا  حجت ال )ا( ثاالث  حثف ئق ب ث  تيإلطاا للجاا حثط    ي ي    اؤ حن ث حثي ا د  تب 

 حثجن(

بني  (02٫0 =الداللة ) عند مستوىً عدم وجود فروق دالة إحصائيا (7) دولج يوضح    
مستوى كرب من قيمة أوهي قيمة  ,0٫82 =الداللة  متوسطات درجات الطلبة من كال اجلنسني ألنَّ قيمة

عند إحصائية ال توجد فروق ذات داللة  الثانية بأنَّهوبالتايل تؤكد هذه النتيجة صحة الفرضية . الداللة
بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث على بنود مقياس األمن الثقايف   (02٫0 =مستوى الداللة )

 إناث(. ،) ذكور اجلنسككل تعزى ملتغري 

نَّه ال توجد فروق ذات داللة أنصت الفرضية الثالثة على  حثنتاا  حثيت     باثف ض   حثياثي : 6 -42
بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث على كلِّ بعد  (02٫0 =)مستوى الداللة  إحصائية  عند

الرتكيز  ،الرتكيز على مفهوم االنتماء ،من أبعاد مقياس األمن الثقايف )الرتكيز على الذاتية أو اهلوية الثقافية
 ،إرشاد نفسي ،)معلم صفصاص االختعلى أمهية االنفتاح واحلوار مع الثقافات األخرى( تعزى ملتغري 

. وللتحقق من صحة الفرضية متَّ حساب املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لدرجات وعلم نفس(
 (.1كما يف اجلدول رقم )  ملقياسالطلبة على كلِّ بعد من أبعاد ا

 
 
 
 

االحنراف  املتوسط العدد اجلنس
 املعياري

درجة 
 احلرية

قيمة  قيمة ت
 الداللة

 القرار

 غري دالة 0٫82 2٫09 872 7٫84 804٫92 17 ذكور

 9٫28 802٫08 17 إناث
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 (8جائل )
 ٬)     ص  حثيتيإلطاا حثإتاب   ئحالنإ حل حثي  ال  ثيتيإلطاا للجاا حثط     ث م ن  

 ي   نف(( ي ي كلِّ ب ا  ث أب ال حثي  اؤم  ٬رلشال نفتد

 االحنراف املعياري املتوسط العدد االختصاص البعد

الرتكيز على الذاتية أو اهلوية 
 الثقافية

 2٫42 82٫71 21 معلم صف

 2٫29 82٫89 21 إرشاد نفسي

 2٫42 81٫08 21 علم نفس

 2٫18 87٫24 874 اجملموع

 2٫88 82٫72 21 معلم صف ز على مفهوم االنتماءالرتكي

 2٫22 87٫82 21 إرشاد نفسي

 2٫74 82٫21 21 علم نفس

 2٫98 82٫84 874 اجملموع

الرتكيز على أمهية االنفتاح 
 واحلوار مع الثقافات األخرى

 2٫80 82٫87 21 معلم صف

 2٫02 82٫44 21 إرشاد نفسي

 2٫81 88٫22 21 علم نفس

 2٫22 82٫01 874 اجملموع
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 88٫22( أنَّ متوسطات درجات الطلبة على بنود املقياس ككل تتوزع بني 1يبني جدول رقم )    
. ويوضح جدول 2٫42وبني  2٫02وكما أنَّ االحنراف املعياري للمتوسطات يرتاوح بني  81٫08،وبني

 ( نتائج حتليل التباين األحادي اخلاصة بتلك املتوسطات.9)
 (9جائل )

( ثيتيإلطاا للجاا حثط     ث م ن  )     ANOVAا  مإ  ل حثت ايث حن ال  )نتا
 ي   نف(( ي ي كل ب ا  ث أب ال حثي  اؤ ٬رلشال نفتد ٬ص 

درجة  جمموع املربعات مصدر التباين البعد
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

الرتكيز على 
الذاتية أو 

 اهلوية الثقافية

 0٫42 0٫77 22٫80 2 22٫20 تبني اجملموعا

 84٫88 878 2188٫22 خالل اجملموعات

  878 2112٫12 اجملموع الكلِّي

الرتكيز على 
مفهوم 
 االنتماء

 0٫80 8٫89 48٫79 2 18٫29 بني اجملموعات

 84٫98 878 2978٫18 خالل اجملموعات

  878 2027٫40 اجملموع الكلِّي

الرتكيز على 
تاح أمهية االنف

واحلوار مع 
الثقافات 

 األخرى

 0٫78 0٫88 80٫29 2 20٫29 بني اجملموعات

 80٫72 878 2224٫27 خالل اجملموعات

  878 2274٫17 اجملموع الكلِّي
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 =)عند مستوى الداللة ً ( أنَّ قيم حتليل التباين األحادي غري دالة إحصائيا9جدول ) يوضح    
يف العمود األخري من اجلدول, وهي قيمة  0٫78و 0٫80و 0٫42 =الداللة املعنوية  ةألنَّ قيم (0٫02

ال توجد فروق ذات بالتايل هذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الثالثة بأنه و  كرب من قيمة مستوى الداللة.أ
لبحث على كلِّ بني متوسطات درجات الطلبة عينة ا (02٫0 =)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ،الرتكيز على مفهوم االنتماء ،بعد من أبعاد مقياس األمن الثقايف )الرتكيز على الذاتية أو اهلوية الثقافية
إرشاد  ،)معلم صفاالختصاص الرتكيز على أمهية االنفتاح واحلوار مع الثقافات األخرى( تعزى ملتغري 

 .وعلم نفس( ،نفسي

نَّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أنصت الفرضية على  حث حب  :حثنتاا  حثيت     باثف ض    42-1
بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث على كلِّ بعد من أبعاد ( 02٫0 =)عند مستوى الداللة 

على أمهية  الرتكيز ،الرتكيز على مفهوم االنتماء ،مقياس األمن الثقايف )الرتكيز على الذاتية أو اهلوية الثقافية
 إناث(. ،)ذكوراجلنساالنفتاح واحلوار مع الثقافات األخرى( تعزى ملتغري 

متَّ حساب املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لدرجات الطلبة حبسب اجلنس الختبار صحة الفرضية 
 (.80إناث( على كلِّ بعد من أبعاد املقياس يف اجلدول رقم ) ،)ذكور

 جائل (4٫)
رناث( ي ي كلِّ ب ا  ٬ثإتاب   ئحالنإ حل حثي  ال  ثيتيإلطاا للجاا حثط    )ذكيلحثيتيإلطاا ح

  ث أب ال    اؤ حن ث حثي ا د
 االحنراف املعياري املتوسط العدد اجلنس البعد

الرتكيز على الذاتية أو اهلوية 
 الثقافية

 7٫84 44٫82 17 ذكور

 2٫21 48٫22 17 إناث

 2٫12 48٫97 874 اجملموع

 1٫82 48٫82 17 ذكور رتكيز على مفهوم االنتماءال
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 7٫88 42٫08 17 إناث

 7٫18 42٫21 874 اجملموع

الرتكيز على أمهية االنفتاح واحلوار 
 مع الثقافات األخرى

 2٫88 82٫42 17 ذكور

 2٫19 88٫78 17 إناث

 2٫22 82٫01 874 اجملموع

 
 88٫78طلبة على بنود املقياس ككل تتوزع بني ( أنَّ متوسطات درجات ال80يبني جدول رقم )    
. ويوضح جدول 1٫82وبني  2٫88وكما أن االحنراف املعياري للمتوسطات يرتاوح بني  44٫82،وبني

 ( نتائج حتليل التباين األحادي اخلاصة بتلك املتوسطات.88)
(44جائل )   

 ن  )     ( ثيتيإلطاا للجاا حثط     ث مANOVAنتاا  مإ  ل حثت ايث حن ال  )
 ي   نف(( ي ي كل ب ا  ث أب ال حثي  اؤ ٬رلشال نفتد ٬ص 

 
جمموع  مصدر التباين البعد

 املربعات
درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

الرتكيز على 
الذاتية أو اهلوية 

 الثقافية

 0٫20 0٫42 28٫81 8 28٫81 بني اجملموعات

 47٫20 872 1889٫47 خالل اجملموعات

  878 1840٫12 اجملموع الكلِّي

 0٫82 0٫14 28٫12 8 28٫12 بني اجملموعاتالرتكيز على 
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80220٫2 خالل اجملموعات مفهوم االنتماء
0 

872 28٫89  

80282٫8 اجملموع الكلِّي
7 

878  

الرتكيز على أمهية 
االنفتاح واحلوار 
مع الثقافات 

 األخرى

 0٫48 0٫27 20٫29 8 20٫29 بني اجملموعات

 80٫72 872 2224٫81 خالل اجملموعات

  878 2274٫17 اجملموع الكلِّي

 =)عند مستوى الداللة ً ( أنَّ قيم حتليل التباين األحادي غري دالة إحصائيا88جدول ) يوضح    
ري من اجلدول, وهي قيمة يف العمود األخ  0٫48و 0٫82و 0٫20 =الداللة املعنوية  ألنَّ قيمة (,0٫02

ال توجد فروق ذات  تؤكد صحة الفرضية الرابعة بأنَّهوبالتايل هذه النتيجة  اكرب من قيمة مستوى الداللة.
بني متوسطات درجات الطلبة عينة البحث على كلِّ  (02٫0 =)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ،الرتكيز على مفهوم االنتماء ،كيز على الذاتية أو اهلوية الثقافيةبعد من أبعاد مقياس األمن الثقايف الرت 
 إناث(. ،)ذكوراجلنس الرتكيز على أمهية االنفتاح واحلوار مع الثقافات األخرى( تعزى ملتغري 

  ناق   حثنتاا :  -46
لبات األمن هدف البحث إىل تعرف تقييم الشباب اجلامعي لدور وسائل اإلعالم احمللية يف حتقيق متط    

وجود فروق ذات داللة الثقايف داخل اجملتمع السوري. لقد أظهرت نتائج الفرضيتني األوىل والثانية عدم 
ً بني متوسطات درجات الطلبة على بنود املقياس ككل وفقا (02٫0 =) عند مستوى الداللةإحصائية 

نَّ أمما يدل على  ،اض واضح يف هذه املتوسطاتوجود اخنفً وكما تبني أيضا  ،االختصاصملتغريي اجلنس 
هناك تقييم سليب من جهة الطلبة عينة البحث لدور وسائل اإلعالم احمللية يف حتقيق متطلبات األمن الثقايف 

 داخل اجملتمع السوري.
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حلالة عدم الرضا لدى ويعزو الباحث االخنفاض يف متوسطات درجات الطلبة على بنود املقياس     
عن وعلم نفس(  ،إرشاد نفسي ،)معلم صف اجلامعي بكلية الرتبية ومن االختصاصات الثالثة الشباب

وكما الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم احمللية لتحقيق متطلبات األمن الثقايف داخل اجملتمع السوري. 
 ،ل املشكالتيرجح الباحث عدم ظهور هذه الفروق إىل االتفاق بني الشباب اجلامعي بكلية الرتبية حو 

املنافسة احلقيقية يف ميدان اإلعالم بعدم قدرهتا على ً اليت تعاين منها وسائل اإلعالم احمللية خصوصا
وبالتايل  ،ما تكون هذه الوسائل بعيدة عن ثقافة وتقاليد وعادات وقيم اجملتمع السوريً الدويل، فغالبا

وحيتاج إىل كوادر متخصصة متتلك اخلربة  ،ًناشئا ًالنتيجة ليست مفاجئة كون اإلعالم السوري يعترب إعالما
. هذه النتيجة ثٍر اجيايٍب وطيٍب عند املتلقي داخل اجملتمع السوريأترك والكفاءة يف طرح مواضيع من شاَّنا 

( يف مصر, واليت أظهرت القصور الواضح يف أدوار املؤسسات 2009احلسني حامد ) دراسةتتفق مع 
سرة ووسائل اإلعالم واألحزاب السياسية واجلمعيات األهلية يف حتقيق متطلبات الرتبوية غري النظامية كاأل

األمن الثقايف, املتطلبات الدينية واألخالقية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية لدى الشباب 
 يف مصر.

ئية عند مستوى لقد أظهرت نتائج الفرضيتني الثالثة والرابعة عدم وجود فروق ذات داللة إحصا    
ملتغريي ً ( بني متوسطات درجات الطلبة على كل بعد من أبعاد املقياس وفقا02٫0 =) الداللة

اجلنس واالختصاص. وهذه النتيجة تشري بشكل دقيق إىل االتفاق واإلمجاع بني الشباب اجلامعي على 
جتمع بني خالل التطرق إىل موضوعات  من ،أمهية الدور الذي ميكن أن تلعبه وسائل اإلعالم احمللية

من أهم القضايا اليت البدَّ أن تشغل  على اعتبار أنَّ قضية تأصيل اهلوية الثقافية تعدُّ  ،األصالة واملعاصرة
وكل من يهمهم أمر الشخصية العربية، خاصة يف ظلِّ التغريات  ،بال اإلعالميني والقائمني على اإلعالم

تمع العريب، األمر الذي جعل الشباب يعيش يف حرية من أمره، هل يسري مع والتحديات اليت يعيشها اجمل
 الغرب؟ أم يتمسك برتاثه وثقافته؟.

وباحملصقققلة يعتقققرب الباحقققث أنَّ وسقققائل اإلعقققالم احملليقققة هقققي األداة الرئيسقققة والفاعلقققة يف حتقيقققق متطلبقققات     
عالميقني والققائمني علقى اإلعقالم احمللقي فمن خالل تضافر جهود اإل ،األمن الثقايف داخل اجملتمع السوري

والتواصقققل بقققني  ،ميكققن تسقققليط الضقققوء بشقققكل مسققتمر علقققى أمهيقققة احملافظقققة علقققى الذاتيققة الثقافيقققة واالنتمقققاء
للشققباب اجلقققامعي يف بنقققاء ً الققرتاث املاضقققي وبققني ثقافقققة اجملتمقققع املعاصققرة، حبيقققث يكقققون هققذا القققرتاث معينقققا

 احلاضر ورسم صورة املستقبل.
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 ميص اا حث إت: -41
ختصقيص مسقاحة كبقرية مقن القربامج اإلعالميقة جملموعقة مقن القضقايا القيت متقسُّ بشقكل مباشقر حاجقات  -4

الشقققباب يف اجملتمقققع السقققوري, واملسقققامهة الصقققرحية يف التوعيقققة والتثقيقققف والتوجيقققه واإلرشقققاد, للوققققوف بوجقققه 
 والقيم عند الشباب.الظواهر واملتغريات االجتماعية اليت تطرأ على الفكر والسلوك 

تطوير قدرات ومهارات اإلعالميني السوريني ليصبحوا على مسافة قريبقة مقن اجلمهقور املتلققي ومصقدر  -2
 ثقة بعرض احلائق واملعلومات.

ودور الشقباب يف  ،زيادة االهتمام من قبل املؤسسة اإلعالمية بطرح مواضيع تبني أمهيقة الثقافقة العربيقة -8
 واحلضاري للمجتمع السوري. عملية البناء الفكري

أن تأخقققذ وسقققائل اإلعقققالم السقققورية علقققى عاتقهقققا مسقققؤولية تققققدمي ققققراءة جديقققدة للقققرتاث تتماشقققي مقققع  -4
 من عوامل اإلبداع.ً متغريات العصر حبيث يكون عامال
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 حثي حجت

 حثي حجت حث  ب  :
، مراجعة ترمجة عدنان عباس علي ، خ حث يثي  ،(8919بيرت, مارتني، وشومان، هانس ) -

 الكويت. ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،عامل املعرفة ،رمزي ،وتقدمي زكي
 العدد ،اإلمارات ،جريدة الوطن ، د  فهي  حن ث حثي ا د ،(2009عبد اإلله ) ،بلقزيز -

8280 . 
كر ، دار الفحث يثي  ئحثإ اة حثي ا     د حث اث  حلإلي د ،(2008عبد العزيز ) ،التوجيريي -

 العريب.
عامل الكتاب،  ،حليي  ئحالمنال باثجياه   ئحث أ  حث ا  ،(8914مسري حممد ) ،حسني -

 القاهرة. 
حماضرة ملقاة على سنة رابعة عالقات  ،نظ ي  حث يقاا حثائث   ،(2008رياض ) ،محدوش -

 دولية، جامعة قسطنطينة. 
دراسات الوحدة العربية،  مركز ،قضايا  د حثفك  حثي اص  ،(8997اجلابري، حممد عابد ) -

 بريوت.
الدراسات  ،ئإلاال حليي  حث  بد ئحث يثي  حثي ا    ،(2000حممد عبد اإلله ) ،اجلريبع -

 .800العدد  ،اإلعالمية
 القاهرة. ،جامعة القاهرة ،حث يثي  ئحثيطث حث  بد ،(2002صالح سامل ) ،زرنوقة -
 ،حزيران7 ،امللتقى الدويل حول العوملة واألمن ،العريب العوملة واألمن الثقايف ،(2002السيد أمني ) ،الشبلي
 األمم. قصر اجلزائر،
 بريوت.  ،مؤسسة نوفل ،حن ث حالجتيايد ،(8914مصطفى ) ،العوجي -
 حث  حالنفتاح حثي ا د ي ي  فهي  حثييحطن  ثاا حث  اب ،(2002عثمان بن صاحل ) ،العامر -

 لث عشر لقادة العمل الرتبوي.الباحة : اللقاء الثا ،دراسة منشورة ،حثت يل 
 القاهرة. ،مصرية -مكتبة االجنلو ،حليي  حث  بد ئحثائثد ،(8914حممد علي ) ،العويين -
 ، عدد آب.جملة العرب  ،حث يثي  ئ إائث  ل   حث اث  ،(8997عبد اهلل ) ،عبد اخلالق -
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عامل الفكر،  ، هاحث يثي ٬ جةئلها ئ  ئيها ئك ف   حثت ا ل   ،(8999عبد اهلل ) ،عبد اخلالق -
 . 2العدد 

 ،املستقبل العريب ،حثت     ئحثت     حثي ا   :  ناق   نظ ي  ،(8912عبد اهلل ) ،عبد اخلالق -
 .18العدد  ،بريوت

جملة البحوث  ،مأث   حث يثي  ي ي  ضيين حثفضاا اا حث  ب   ،(2008عزة ) ،عبد العزيز -
 82.عددال ،القاهرة ،جامعة األزهر ،والدراسات اإلعالمية

 4جملة الفكر السياسي، العددان ، آثال حث يثي  ي ي حثهيي  حثي ا    ،(8999حممد ) ،عبده -
 . 2و

 .5و 4 العدد ،جملة الفكر السياسي ،حث يثي  ئحثي ا   ،(8999علي عقلة ) ،عرسان -
 مصر. ،األهرام ،حثي ا   حث  ب    د ين  حث يثي   ،(2008الفاوي، عبد الفتاح أمحد ) -
 املؤسسة العربية، بريوت.   2،ط ،حث ا يؤ حثيإ ط ،(8917آبادي، حممد بن يعقوب )الفريوز  -
، دار الفرقان 7ط ،  كيا حث  اب  د ضيء حلإلي  ،(8999فرحان، إسحاق أمحد ) -

 عمان. ،للنشر والتوزيع
 .29، العدد جريدة الرياض ، د   ني حن ث حثي ا د ،(2002حممد )  ،حمفوظ -
الدار  ،العريب الثقايف املركز ،8ط ،حث يثي  ين  ئمإيالا حثت ب   ،(2002حمسن ) ،مصطفى -

 البيضاء.
 ،حن ث حثي ا د حث  بد: حثتإاياا ئآ اق حثيتت  ل ،(8998حممود حممود ) ،النجريي -

 .84ص  ،املركز العريب للدراسات األمنية والتدريبالرياض، 
دار الفرقان للنشر والتوزيع،  ،   حثت     حثيف ل ب ث حثنظ ي  ئحثتط ،(8998نشوان، يعقوب ) -

 عمان.
املؤمتر  ،حثي ا   حث  ب   أ ا  مإاياا حثفضاا اا حثيح اة ،(8991اهلييت، هادي نعمان ) -

 .15جامعة فليدلفيا، أيار، ص  ،العلمي الرابع، ، كلية اآلداب، األردن
 العدد ،يةجملة شؤون عرب  ،للحإل   د حنصيل ٬حن ث حث ي د ،(8914علي الدين ) ،هالل -

82. 
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