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الحمد هللا الذي بنعمه تتم الصالحات والصالة والسالم على سيدنا محمد عبده ورسوله  
.الداعي إلى سبيل ربه ورضوانه وعلى اله وأصحابه الذين ساروا على هديه وتبيانه  

نتوجه بالحمد والثناء الجزيل إلى اهللا سبحانه وتعالى الذي وفقنا وأعاننا  فنحن  . وبعد  
.إلى إتمام هذه الدراسة فـله الحمد وله الشكر أوال وأخيرا

كما نتقدم بالشكر الخالص العميق مقرونا بجزيل العرفـان واالمتنان إلى األستاذ  
ذا البحث و إخراجه في  الذي منحنا الثقة الكافية إلتمام ه" العقون لحسن  " المشرف  

أحسن صورة ، وكان لنا الشرف العظيم أن يكون المشرف على مذكرتنا وندعو اهللا  
.العلى القدير له باألجر والعمر المديد

ونتقدم بالشكر الخاص لدفعة سنة ثانية ماستر علم النفس ، لجميع طلبة كلية العلوم  
سية وذلك لتعاونهم الكامل وتجاوبهم  واالجتماعية وكلية الحقوق والعلوم السيااإلنسانية

.أثناء تطبيق المقـاييس

حفيظي  " دبراسو فطيمة  { كما نتوجه بالشكر الخاص لألساتذة المحكمين األفـاضل  
لمالحظاتهم المهمة  حول تقييم  } سليمة ، يوسف رحيم ، عبد العزيز عائشة نحوي  

.استثناء  المقـاييس ، إلى جميع أساتذة علم النفس وعلم االجتماع بدون

إلى جميع عمال مكتبة العلوم اإلنسانية الذين فتحو لنا األبواب ولم يبخلوا علينا بجميع
.المراجع الالزمة إلثراء دراستنا

.إلى كل من تفضل برأي وتوجيه أو نصيحة في المساهمة في هذا العمل ولو بجزء يسير
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ملخص الدراسة
الدراســـة الحالیــــة الكشـــف عــــن العالقـــة التــــي تـــربط بــــین العولمـــة الثقافیــــة وخطــــر حاولت

العولمـــة الثقافیـــة وعالقتهـــا بـــذلك الخطـــر اتجاهـــاتاضـــطراب الصـــحة النفســـیة مـــن خـــالل معرفـــة 
الـــــذي یحـــــدق بالصـــــحة النفســـــیة  لـــــدى عینـــــة مـــــن الطلبـــــة الجـــــامعیین  بكلیـــــة العلـــــوم اإلنســـــانیة 

لعلــوم السیاســیة ، وللتحقــق مــن ذلــك قامــت الباحثــة بــإجراء دراســتها واالجتماعیــة وكلیــة الحقــوق وا
طالــب جــامعي ، وذلــك 110اعتمــادا علــى المــنهج الوصــفي اإلرتبــاطي ، علــى عینــة تتكــون مــن 

عبـد الحمیـد ( ومقیـاس االتجاهـات العولمیـة  )  لمورزاك وكسـلر( باستخدام مقیاس  الشدة النفسیة
وقــد انتهــت األخیــرحســاب الخصــائص الســیكومتریة لهــذا ن  تــمأوذلــك بعــد )  صــفوت إبــراهیم 

:الدراسة إلى النتائج التالیة 

 محافظـــة واتجاهــاتعولمیــة اتجاهــاتالطلبــة الجــامعین تتــوزع علــى أســاس اتجاهــاتإن
التــي تفیــد األولــىوذلــك عكــس ماجــاءت بــه الفرضــیة )عــوملي محــافظ( مدمجــة واتجاهــات

فكانـــت النســـبة المرتفعـــة . ن عنـــد الطلبـــة الجـــامعینبأنـــه توجـــد نســـبة عالیـــة مـــن المحـــافظی
. بمظاهر العولمة الثقافیة الحتكاكهمللطلبة المدمجین وذلك 

ـــاع نســـبة خطـــر اإل ـــة الجـــامعین محـــل ارتف ـــدى الطلب صـــابة باضـــطراب الصـــحة النفســـیة ل
وهــي نسـبة مرتفعــة وقــد تعـود هــذه النســبة المرتفعـة إلــى عــدة  اســباب %20الدراسـة إلــى 

هـا الضـغط الممـارس علـى الطالـب الجـامعي مترافقـا بشـعوره بـالعجز عـن التصـرف من بین
إزاء تلــــك المشــــكالت التــــي تصــــیبه بــــالعجز والضــــعف وقــــد تســــبب لــــه اضــــطرابات تمــــس 

.بصحته النفسیة كالقلق واإلكتئآب 
 وخلصت إلى عدم وجود عالقـة إرتباطیـة ومیـل الداللـة إلـى الضـعف بـین العولمـة الثقافیـة

ـــة لیســـت اضـــطرابوخطـــر  ـــائج إلـــى كـــون العولمـــة الثقافی الصـــحة النفســـیة وتوصـــلت النت
المــــؤثر المحــــوري فــــي الصــــحة النفســــیة علــــى الطلبــــة الجــــامعیین ، فهــــي لیســــت الســــبب 
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، فالشــدة النفســیة مردهــا عوامــل ذاتیــة )القلــق_ االكتئــاب( الرئیســي لالضــطرابات النفســیة 
مـــات دفــاع وٕامكاناتـــه المختلفـــة ،وقـــدرات تــرتبط بـــالفرد ذاتـــه مــن ســـمات شخصـــیة ومیكانیز 

واســتعداداته، رغباتــه، طموحاتــه وأمانیــه ، وكــذلك توقعــات المســتقبل ، واألوضــاع الســائدة 
.في المجتمع واألسرة  وأسباب أخرى ال یمكن حصرها

ـــد مـــن الدراســـات  ـــى إجـــراء المزی ـــائج الدراســـة توصـــي الباحثـــة بالعمـــل عل ـــا مـــن نت وانطالق
العولمـــة الثقافیـــة والخطـــر الـــذي قـــد یصـــیب صـــحة الفـــرد ولكـــن بمتغیـــرات اخـــرى المشـــابهة عـــن 

كالهویة الثقافیة ومساعدة الطلبـة الـذین یعـانون مـن بعـض االضـطرابات وحمـایتهم لتحقیـق صـحة 
.نفسیة افضل
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ةـــــــــمـــــقدم
أسالیبهتركالذيالجدید،لالستعمارمهذباسمفهي)العالمأمركة(هيالعولمة

،)العولمة(اللطیفالعنوانهذامظلةتحتالهیمنةمنجدیداعهدالیمارسالقدیمة
أفكارهافرضأخرىجهةمنتعني،كماالعالمعلىاألمریكیةالهیمنةفرضتعنيفالعولمة
،اإلباحیةحدإلىالحریةوتبریرونفعیة،مادیةفلسفةعلىالقائمةالخاصة،وثقافتهاولغتها
الوعودتحتووالتهدیدالتخویفبساطتحت،ذلكعلىالموافقةإلىالشعوبودفع

.واإلغراء
مرآة العولمة دینامو یحرك صحة الشباب ویتحكم فیها باعتبارها الثقافة في حین أن 

الشباب كونهم تحكم عرائس الماریونیت ، ومن خالل أهمیة العولمة الثقافیة على فئة الطلبة 
األكثر احتكاكا بها حتى أن صحتهم النفسیة باتت رهینة التطورات الرهیبة  التي تتجدد في 

.كل لحظة ارتأینا أن نسلط بؤرة ضوء تمس قطرة من بحر هذا الموضوع المتشعب 

لقد استهلت الطالبة الباحثة بدایة هذه الدراسة بمدخل عام من خالل المقدمة وثم التطرق 

لإلشكالیة المطروحة وصیاغة الفرضیات إلى جانب أهداف الدراسة وأهمیتها و إعطاء 

وعرض وللدراسات المشابهة التي لها عالقة بالموضوع وأخیرا عرض التعاریف اإلجرائیة 

. للدراسة 

النظري فقد قسمته الباحثة إلى فصلین الفصل الثاني الذي كان تحت عنوان أما القسم

العولمة الثقافیة تم فیه عرض مختلف العناصر التي لها عالقة بموضوع العولمة ، بدایة من 

الجذور التاریخیة للعولمة الثقافیة ثم تعریف العولمة الثقافیة وعرض النظریات العولمة الثقافیة 
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لعولمة الثقافیة وكیفیة تأثیر العولمة  الثقافیة على فئة الشباب والمراهقین وكیفیة تأثیر ا

.الجزائریین وأخیرا تطرقنا الى تأثیر الثقافة في شخصیة الفرد 

أما الفصل الثاني المعنون بالصحة النفسیة فقد تطرقنا فیه إلى تعریف الصحة النفسیة 

هج المتبعة في الصحة النفسیة وكذلك ونسبیتها وعرض مستویاتها وأهم المعاییر والمنا

النظریات المفسرة للصحة النفسیة باإلضافة إلى مظاهر الصحة النفسیة وخصائص 

.الشخصیة المتمتعة بالصحة النفسیة وأهم إضطرابات  النفسیة التي تخل بالصحة النفسیة 

انیة أما القسم التطبیقي الذي یحتوي على فصلیین الثالث الذي خصص للدراسة المید

وٕاجراءاتها حیث تطرقت الباحثة إلى توضیح الطریقة المنهجیة  المقترحة للدراسة بدایة 

بالمنهج المتبع في الدراسة وحدود الدراسة وأدوات الدراسة االستطالعیة وخصائصها 

السیكومتریة ثم عرض الدراسة األساسیة فاألسالیب اإلحصائیة المستخدمة للحصول على 

. لیة نتائج الدراسة الحا

أما الفصل الخامس فقد خصص عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها وٕاعطاء بعض 

.االستجابات التي تم استخالصها من الدراسة الحالیة وأهم االقتراحات والتوصیات 
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اإلطــار العام إلشكالية الدراسة
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:إشكالیة الدراسة .1

حیــث ،واخــر الثمانینــات وحتــى یومنــا هــذا أیتواصــل الجــدل حــول العولمــة الثقافیــة منــذ 
ثنــــاء التحلــــیالت أقتصــــادیةاالبالمصــــالح ویدیولوجیــــةاإلبــــالرؤى ،تخــــتلط الــــرؤى السیاســــیة

)31،ص2010زغو محمد،(.العالميقتصاديواالسیاسي والثقافي التشكل الالفكریة لحالة 

حیـث ،مجـاالت الحیاةصبح مصطلح العولمـة هـو السـائد فـي جمیـع أومنذ التسعینات 
ن العولمـــة ألدرجـــة ،العـــالميعـــالم دور النشـــر لهـــذا المفهـــوم علـــى المســـتوى لعبـــت وســـائل اإل

ألمـــــور السیاســـــة لفهــــي تـــــداخل واضــــح ،صـــــبحت حتمیــــة تاریخیـــــة ال منــــاص منهـــــاأالثقافیــــة 
بالحــدود السیاســیة للــدول عتــداداالدون ،نتمــاءواالوالثقافیــة والســلوك جتماعیــةواالیهقتصــادواإل

ن أكمــا تعنــي التجــانس الفكــري والثقــافي الــذي ینبغــي ،لــوطن محــددنتمــاءاالو أذات الســیادة 
ي أ" مركــة العــالمأ"یدیولوجیــة الموحــدة فــي طریقــة الحیــاة بمعنــى ي اإلأ،تعیشــه شــعوب العــالم 

ـــــة األ ـــــاة والثقاف ـــــرض نمـــــط الحی ـــــف شـــــعوب العـــــالم ف ـــــة علـــــى مختل ین ســـــهیل حســـــ.( مریكی
.)43، ص2009الفتالوي،

وعــدوان رمــزي ،ثقــافي غتصــابافعــل :"نهـا أالعولمــة الثقافیــة علــى " الجــابري"یعـرف 
" محمـــد شـــعبان"ویصـــفها ) 56ص،1998،الجـــابري محمـــد عابـــد( ". علـــى ســـائر الثقافـــات

وٕاقصــاء ثقافتــه ،األخــرالدكتاتوریــة بعینهــا وأنهــا تســلط فكــري حضــاري ینــادي بطمــس : بأنهــا 
)33،ص2009عطیة محمد عبد الرؤوف،(.األمریكیةلتبقي ثقافة واحدة هي الثقافة 

ركــان أساســیا مــن أمــن النظریــات الثقافیــة والشخصــیة فــإن الثقافــة تشــكل ركنــا نطالقــاا
فتنـوع ، والعناصر الممیزة لـه عـن غیـره،حدى معالم هویته الشخصیة إوهي ، نسانشخصیة اإل

الوثیـــق بـــین بنـــاء الشخصـــیة رتبـــاطاالوهـــذا ،الثقافـــة وحجمهـــا یطبـــع الشخصـــیة بطـــابع معـــین 
خضم هذا التغیر الثقافي فإن غزو الثقافة العالمیة المعاصرة في،وثقافة الفرد وبالتالي نفسیته

ووضــعتهااإلســالمیةفــي منظوماتنــا الثقافیــة العربیــة ضــطراباتااللمجتمعاتنــا خلفــت حالــة مــن 
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بــــدوره علــــى نمــــط الشخصــــیة العربیــــة التــــي باتــــت تعــــاني مــــن الكثیــــر مــــن نعكــــسافــــي مــــأزق 
. النفسیة ضطراباتاال

النســق ضــطراباتاإلــىالعدیـد مــن المشــكالت التــي یعــاني منهــا الشـباب الیــوم تعــود إن
وبــین مــا یــراه ویســمعه ،حیــث یحــدث الصــراع بــین مــا تربــي ونشــأ علیــه مــن قــیم ، القیمــي لدیــه

فـــالمؤثرات المادیـــة ،الســـلبیةالقـــیم عتنـــاقالـــى إســـالیب وأراء تـــدعو أیومیـــا فـــي تعامالتـــه مـــن 
و الشــاب وتجعلــه یقــع فــي أتــؤثر فــي المراهــق ،والنفعیــة التــي تســود فــي ظــل العولمــة الثقافیــة 

وضـــاع ع األمـــنســیاقاالوبـــین ،مـــا نشـــأ وتربــى علیـــه ومـــع معتقداتــه وقیمـــهبحیــرة بـــین تمســكه 
هویتـه وبفقـده ضـطرابالـى إهذا الصراع قد یـؤدي بالشـباب ،الجدیدة التي یتعایش معها یومیا 

.ممـــــا یـــــؤثر علـــــى طریقـــــة ســـــلوكه وأفكـــــاره،حســـــاس بالهویـــــة ویصـــــبح مضـــــطربا وجـــــدانیا اإل
)87_86، صمرجع سابقسهیل حسین الفتالوي،( 

لــى التنــاقض بــین مــا إالجزائــريالشــباب جتماعیــةاالتقــود العولمــة الثقافیــة والتغیــرات 
مـام الثقافـة العالمیـة التـي یجـد أنهزامبـاالفیشـعر ،ومـا یشـاهده فـي حاضـره،یعرفه عـن ماضـیه
لـى المعانـات مـن إوربما قاده ذلـك ،مما یخلق الشخصیة المتناقضة ثقافیا ،نفسه عالة علیها 

. الصـــــــــــــــــحة النفســـــــــــــــــیةاتضـــــــــــــــــطراباواإلصـــــــــــــــــابة بـــــــــــــــــبعض جتماعیـــــــــــــــــةاالالمشـــــــــــــــــكالت 
)ص112، مرجع سابق ،الجابري محمد عابد( 

ـــاة ونوعیتهـــا ـــى مضـــمون الحی ـــه ،فالصـــحة النفســـیة للفـــرد تعتمـــد عل ـــنخفض لدی فمـــن ت
والعكـس صـحیح مـن یتمتـع بصـحة نفسـیة جیـدة ،الصحة النفسیة ال یتمتـع بنوعیـة حیـاة جیـدة 

فقــــد عرفتهــــا  منظمــــة الصــــحة العالمیــــة التابعــــة لألمــــم المتحــــدة .یتمتــــع بنوعیــــة حیــــاة جیــــدة 
قصـــى مـــن النجـــاح أمـــع حـــد ،نفســـهم ومـــع العـــالم عمومـــا أفـــراد مـــع تكیفـــا األ" :بأنهـــا} 1967{

ن أ.  "الحیاة وصـعوباتهاالسلیم والقدرة على مواجهة خصائصجتماعياالوالسلوك نشراحواال
هــــي الحالــــة التــــي یتســــم فیهــــا الشــــخص بــــالخلق القــــویم والكفــــاءة والكفایــــة " الصــــحة النفســــیة 



15

والســلوك الســوي وتكامــل الشخصــیة والقــدرة علــى مواجهــة الحیــاة وضــغوطها والتغلــب ،تــزانواال
)113_112، ص2008عبد الحمید محمد الشاذلي،(." على ازماتها 

ولـیس فقـط فـي ،عـن معـاییر القـیم یعـد عنصـرا مهمـا نحـرافاالن ألیـل علـى وهناك د
خـرى تعـد الموافقـة أبعبارة ،ولكنه كذلك في تحدید خطورتـه النسـبیة،النفسي ضطراباالتحدید 

ـــو نـــهأكمـــا ،ساســـي للصـــحة النفســـیةالمكـــون األجتماعیـــةاال ي تعریـــف للصـــحة أال یكـــاد یخل
ـــــــــــــى  ـــــــــــــد عل ـــــــــــــق مـــــــــــــع المجتمـــــــــــــع أالنفســـــــــــــیة مـــــــــــــن التأكی ـــــــــــــرد للتواف ـــــــــــــة تحقیـــــــــــــق الف .همی

)36ص،2001حسن على فاید ، ( 

ضـــطراباالنهـــا عبـــارة عـــن مســـاهمة فـــي ســـیكوباتولوجیة أهمیـــة الدراســـة فـــي أوتكمـــن 
وخطورة ظاهرة العولمـة الثقافیـة علـى مجتمعنـا الجزائـري بصـفة ،النفسي في المجتمع الجزائري

ن هــذه الدراســة تركــز فــي مجملهــا علــى أكمــا ،بصــفة خاصــةینالجــامعیالطلبــة عامــة وعلــى 
وكیــف .ینالجــامعیالطلبــة الصــحة النفســیة المحتملــة للعولمــة الثقافیــة علــى ضــطراباتخطــر ا

:  لــــى التفكیــــر وطــــرح التســــاؤل التــــالي إفعنا وهــــذا مــــا یــــدتتــــوزع االتجاهــــات العولمیــــة لــــدیهم ،
؟ینالجامعیالطلبة الصحة النفسیة لدى ضطراباتاما عالقة  العولمة الثقافیة  بخطر 

:فرضیات الدراسة .2

:الفرضیة العامةنص 

وخطــــر عولمــــة الثقافیــــة توجــــد عالقــــة إرتباطیــــة ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین اتجاهــــات ال
.ینالجامعیالطلبة الصحة النفسیة لدى اضطراب 

:الفرضیات الجزئیة 
:نص الفرضیة الجزئیة األولى

 تتوزع االتجاهات العولمیة لدى الطلبة الجامعین لصالح االتجاهات المحافظة.
:نص الفرضیة الجزئیة الثانیة
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 توجــــد نســــبة  عالیــــة مــــن خطــــر اإلصــــابة باضــــطرابات الصــــحة النفســــیة لــــدى الطلبــــة
.الجامعین 

:همیة الدراسة أ.3

للطلبــةهمیــة موضــوع الثقافــة والعولمــة الثقافیــة بالنســبة أهمیــة هــذه الدراســة فــي أتــأتي
.الجامعیین

حــــتالل موضــــوع العولمــــة عمومــــا والعولمــــة الثقافیــــة خصوصــــا مكانــــا بــــارزا فــــي هــــذه إ
علـى الـدول النامیـة وعلـى نعكاسـاتهااو على مخاطرها تفاقااللى إضافة باإل،الدراسات
والطلبــــة الــــذین یعتبــــرون الفئــــة ومخاطرهــــا علــــى الشــــباب ،خصوصــــاالثقافیــــة الهویــــة 

.المثقفة في المجتمع
 حد المواضیع التي حضیت بعنایة البـاحثین فـي أهمیته من كونه أیستمد هذا الموضوع

لة علـى وهذا فیه دال، تماعیةجاالو التخصصات وخصوصا الدراسات النفسیة مختلف
همیة المكانة البحثیة لموضوع العولمة الثقافیة وربما یرجع ذلك لما لهـذه الموضـوعات أ

.نسان المعاصر وصراعاته مع مجتمعهمن دالالت تعبر عن معاناة اإل
ولهــذا تحظــى مرحلــة ،ي مجتمــعأیمثــل الشــباب العمــود الفقــري للقــوى البشــریة فــي كمــا

ومســـاعدة الشـــباب ،ة مشـــكالت هـــذه المرحلـــةكبیـــر یتمثـــل فـــي مواجهـــباهتمـــامالشـــباب 
ن الشباب مصدر من مصادر التجدیـد والتغییـر مـن خـالل القـیم أكما ،على مواجهتها 
والتــي عــادة تــدخل فــي مواجهــة وخاصــة مــنهم الجــامعي، الشــبابیتبناهــاالجدیــدة التــي 

مصـدرا مـن مصـادر  التغیـر الثقـافي الطلبة الجامعین ولهذا یعد ،ماهو سائد من قیم 
.في المجتمع ككل

 ن نحقــق طرفــي المعادلــة وهمــا كیفیــة الحفــاظ أبلــورة رؤیــة خاصــة نســتطیع مــن خاللهــا
فـي نفـس الوقـت علـى العـالم مـن حولنـا نفتـاحاالعلى هویتنـا العربیـة مـن ناحیـة وكیفیـة 

وهــذا الوضــع هــو مــا ،ن نغــامر بفقــد هویتنــاألنســتفید مــن ثمــرات العولمــة الثقافیــة دون 
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كثـــر فئـــة فـــي المجتمـــع تتعــــرض أهـــم ا لــــذ،الجـــامعیینیكـــون علیـــه الشـــباب والطـــالب 
.للتقنیات الحدیثة وللغزو الثقافي مما قد  یؤثر على صحتهم النفسیة 

:هداف الدراسة أ.4

 نحو العولمة بین طالب الجامعةتجاهاالالتعرف على مضمون.
ضــطراباتالبااإلصــابة بــین العولمــة الثقافیــة وخطــرالتــي تــربطالتعــرف علــى العالقــة

.ینالجامعیالطلبة النفسیة التي تواجه 
 التعرف على متغیرات العولمة الثقافیة في مجتمعنا.
 بصــفة ینالجــامعیالطلبــة نتبــاهامحاولــة الخــروج بتوصــیات ومقترحــات مــن شــأنها لفــت

.عامةوالقراء بصفة ،خاصة
:دوافع اختیار الموضوع .5

:دوافع شخصیة .1.5
 تعتبر معرفة العالقة بین العولمة الثقافیة وخطر اضطراب الصحة النفسیة لدى الطلبـة

. الجامعي من أهم الدوافع الشخصیة التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع
 تناولنــا لفئــة الطلبــة الجــامعین كــونهم فئــة تســتحق البحــث ألنهــا شــریحة ذات دور كبیــر

.وتطور المجتمع في عملیة تنمیة
 ونظــرا لمــا نشــهده ونعایشــه كطلبــة جــامعین مــن تفشــي مظــاهر العولمــة الثقافیــة هــذا مــا

اســتفز فینــا حــب المعرفــة باإلضــافة إلــى الضــغط الممــارس علــى الطالــب الجــامعي مــن 
. جهة أخرى

:دوافع علمیة .2.5
العولمــــة الثقافیــــة وخطــــر " نظــــرا لقلــــة الدراســــات التــــي تكشــــف عــــن هــــذین المتغیــــرین معــــا 

الـــذي یعتبـــر أحـــد األســـباب لهـــذه الدراســـة ،التـــي نرجـــو أن تكـــون "اضـــطراب الصـــحة النفســـیة 
.كإضافة في التراث السیكولوجي
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یخــرج عــن نطــاق التخصــص فــي علــم الــنفسإضــافة إلــى أن موضــوع الدراســة بمتغیراتــه ال
.اإلكلینیكي، وكذلك ألنه یناسب الوقت المسموح لدراستها، فالمتغیرات قابلة للدراسة المیدانیة 

:الدراسات المشابهة.6
:دراسات لها عالقة بموضوع العولمة الثقافیة .1.6

ــــوان) 2001(الشــــراري دراســــة 1.1.6 ردنیــــة نحــــو طلبــــة الجامعــــة األتجاهــــاتا: " بعن
بلــــغ حجمهــــا األردنیــــةمــــن طلبــــة الجامعــــة عرضــــیةعلــــى عینــــة "ثارهــــا آوعملیاتهــــا و ،العولمــــة 

ـــة الجامعـــة األ) 1100( ـــة مـــن طلب ـــة البـــالغ عـــددهم طالبـــا وطالب ـــة ) 22000(ردنی طالبـــا وطالب
المعلومــــات مــــنهم وتــــم جمعــــت،ثارهاآدراكهــــم لظــــاهرة العولمــــة وعملیاتهــــا و إ و تجاهــــاتهمالمعرفــــة 
ن لـــدى الطلبـــة معرفـــة أظهـــرت النتـــائج أوقـــد ) spss( حصـــائي البرنـــامج اإلباســـتخدامتحلیلهـــا 

ن مفهـوم الحاسـب لــم أفـي حـین . یـزو مـع عـدم معـرفتهم بإیجابیاتــه وسـلبیاته األبمفهـوم مقـاییس 
. یجابیاته إو أیكن لدى الطلبة معرفة بهذا المفهوم 

الجــات لهــا تــأثیرات ســلبیة ةتفاقیــان أااعتبــرو وقــد . ن لــدیهم معرفــة بمفهــوم الجــات أكمــا 
ن لدى الطلبة معرفة واضحة بمفهـوم العولمـة خصوصـا أظهر البحث أو . ردنيعلى المجتمع األ
ـــــاء . قتصـــــادیةواالوالثقافیـــــة والسیاســـــیة الجتماعیـــــةافـــــي المجـــــاالت ـــــة والبن وعلـــــى ســـــیادة الدول

ن وراء العولمـة أفـراد العینـة یـروا أمـن ) ةبالمائ67(ن أفي حین . والهویة الوطنیة جتماعياال
)34، ص 2007بدر بن جویعد العتیبي واخرون ،  ( . مریكا والیهود أ

،الموجهـةالثقافیـةوتأثیراتهـاالعولمـةدراسـةإلـىهـدفت:م2002رجـبدراسـة.2.1.6
العلمیـةالتطـوراتأي(فیـهمرغـوبأومحایـدهـومـابـینالخلـطتجنـبإلـىوأشـار

فـرضبمحـاوالتیتصـلمـاأي(أیـدیولوجیامحمـلهـومـاوبـین،جانـبمـن)والتكنولوجیـة
المحلیـةسـتجاباتواالالدولیـةالضـغوطإلـىالباحـثتعـرضكمـا.آخـرجانـبمـن)الهیمنـة

تأخـذطموحـةمواجهـةالوافـدةالثقافیـةالتیـاراتمواجهـةسیاسـاتوٕالـى،الثقافیـةللتـأثیرات
فـيالشخصـیة/الفردیـةواألبعـاداالجتماعیـة،/واألبعـاد البنائیـةالثقافیـة،/الحضـاریةاألبعـاد
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الـنظمأیضـاتشـملوٕانمـاوسـلوكیاتهم،بالشـبابخاصـةسیاسـاتبوضـعتكتفـيوالعتبـار،إلا
بتحصـینهمالشـبابفـيتأثیرهـاتمـارسلكـيإصـالحهاعلـىعمـالجتماعیـةإلاوالمؤسسـات

،الجائرةالخارجیةالعواصفمواجهةفيمجتمعاتهموحمایةوحمایتهمالثقافیةمناعتهموتقویة
تنـاولكما.والدولةاألسرة:هماجهتینعلىتقعالشبابمسؤولیة رعایةأنإلىالباحثونوه
فـيالمسـلمالشـبابتواجـهالتـيوالتحـدیاتهویتـهعلـىوالحفـاظالشـبابتربیـةفيالدیندور
.إسالمیاالملتزمالشبابیكونأنینبغيوكیفالعصرهذا

:هماقاعدتینعلىیتمذلكأنالباحثویرى
فـيالمتداخلـةالعوامـلمجموعـاتوكـلالتحلیـلمسـتویاتكـلتأخذالتيالتكاملیةالمواجهة-

.عتبارإلافيالموقف
والبـرامجالسیاسـاتتوجیـهفـيوالكـونوالوجـودلإلنسـاناإلسـالمیةالرؤیـةمـننطالقإلا

الثقافیـةالتیـاراتتحدیاتمواجهةعلىالقادرةالوحیدةالرؤیةأنهاباعتبارالمقترحةوالنشاطات
)36، ص ، نفس المرجعبدر بن جویعد العتیبي واخرون ( . .الغازیة

ملـففـينفسـیةقـراءةتقـدیمإلـىالدراسـةهـدفت: )2004، القـادرعبـددراسـة.(3.1.6
ونظریـاتمفـاهیمإلىیستندتفسیًراالعولمةنموذجنتشارإوتفسیرلتشخیصكمحاولة،العولمة

فـيالعولمـةتسـتخدمهاالتـيالنفسـیةواآللیـاتسـتراتیجیاتإلاعـنالكشـفوكـذلك،الـنفسعلـم
هنـاكأن:أهمهامنالنتائجمنمجموعةإلىالدراسةتوصلتوقدالثقافیةالهویةعلىالتأثیر

خاضـعاإلنسـانيالسـلوكوأناألمركـة،هـوالعولمـةمفهـوممـنالمقصـودأنعلىإجماعشبه
التـرویجإلـىى تسـعالعولمـةوأن)اسـتجابة-مثیـر(للمعادلـةتبًعـاللتشـكیلبـآخرأوبشـكل

للعولمةأنإلىالدراسةوتشیر)العالميالعقلالعولمة،ثقافةالكونیة،القریة(لمفاهیماإلعالمي
لتفـادياألولالمواجهـةخـطهـيالتربیـةأنإلـىأیًضـاوتشـیرالثقافیـةالهویـةعلـىسـلبًیاتأثیًرا
)40ص نفس المرجع،بدر بن جویعد العتیبي وآخرون  ، ( . .العولمةآثار
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العولمـةآثـارمواجهـةفـيالمدرسـةدورعـرضإلـىهـدفت:م2002الضبعدراسة.4.1.6
المعرفـينفجـارواإلالتكنولـوجيبالتقـدمیتسـمالـذي،الحـدیثالعصرفيالشبابعلىالثقافیة

قتصـادیةإلواوالتقنیـةالمادیـةالمجـاالتمـنالعدیـدفـيالسـریعةوالمتغیـرات،الثقافينفتاحالوا
السـلوكعلـىأثـرهودراسـةالتطورهذامتابعةالتربویةالمؤسساتمنیستوجبمماوالثقافیة،

المدرسـةلـدورتصوًراالدراسةقدمتوقد،العصرهذافيوالثقافیةالمعرفیةوالمنظومةوالقیم
السـامیة،اإلسـالميالمجتمـعقـیمعلـىالحفـاظلهـایمكـنوكیـفالعولمـةمخـاطرمواجهةفي

عصـرأدواتمـعوالتعامـلالتكنولوجیـةالمتغیـراتمـعالتوافـقإلـىوتـوجیههمالطـالبوٕارشـاد
)51الضبع ثناء یوسف،مرجع سابق ، ص(.العولمة 
الشـبابلـدىالهویـةأزمـةاضـطرابالنتشـارمواجهـةفـي: 1997مرسـى دراسـة. 5.1.6
واالكتئـابالهویـةأزمـةبـینللعالقةفحصحیث قام بإجراء اتهومتعلقاالجنسینمنالجامعي

بـینمـاأعمـارهمترواحـتوالـذینالمصـریةبالجامعـاتیدرسونممنوطالبةطالبا164عند
األنـا هویـةعلـىللتعـرفواألخـرلالكتئـابأحـدهمامقیاسـینمسـتخدماعاًمـا24إلـى21

والـنفساالجتمـاععلماءیدرسهاكما، Ego ldentityالهویةمفهومبعرضالدراسةواهتمت.
،الراهنـةالظـروففـيالجـامعيالشـبابیعیشـهاالتـياألزماتبعضعلىوكذلك التعرف،

وأظهـرت.الهویـةأزمـةموضـوعتناولـتوالتـيالدراسـات السـابقةبعـضعـرضإلـىإضـافة
اإلنـاثوأن،الهویـةمـن أزمـةیعـانونالبحـثعینـةأفـرادمـناألقـلعلـى%20أنالنتـائج

)29، ص مرجع سابقعلى احمد الطراح ، ( .باالكتئابالشعورفيالذكورمنأعلىكن
:2007وآخروندراسة بدر ابن جویعد العتبي .6,1,6

"على هویة الشباب السعودي وقیمهم وسبل المحافظة علیها وأثرهاالعولمة الثقافیة "حول
:كانت نتائج الدراسة و 

االخـتالف فـي االتجاهـات العولمیـة والهویـة والقـیم ، إلـىیؤدي االلتحاق بجامعة معینة .1
فـي االتجاهـات العولمیـة مـن جـامعتي األكثـرهـي األهلیـةسـلطان األمیركانت جامعة 
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فـي انتشـار االتجاهـات العولمیـة األقـلهـي اإلمـاموالملك سعود، وكانـت جامعـة اإلمام
.بین الجامعات الثالثة 

التخصصـــــات فــــــي أعلــــــىكـــــان طـــــالب التخصصــــــات العلمیـــــة كالهندســــــة والحســـــاب .2
ــــة مقابــــل التخصصــــات الشــــرعیة والتــــي كانــــت  فــــي انتشــــار األقــــلاالتجاهــــات العولمی

.االتجاهات العولمیة بین طالبها 
األخیـرلما یزید المستوى الدراسي تزید قوة االتجاه العولمي ، لكنه یعـود فـي المسـتوى ك.3

.المحافظة إلى
ال یتـأثر االتجــاه العــولمي بـالفروق بــین الجنســین وان ظهــرت الفـروق بــین الجنســین فــي .4

مكونات كل من الهویـة والقـیم ، فقـد ارتبطـت العولمـة عنـد الـذكور بتغیـر مكونـات ذات 
.اإلناثمن العوملة عند أكثراالنفتاح والقابلیة للتطور والمرونة العالقة ب

مقتـرح لسـبل المحافظـة علــى إطـارالنتـائج والتوصـیات تــم تحدیـد أهـموبعـد اسـتخالص .5
.)8، صمرجع سابق: بدر ابن جویعد العتیبي(. هویة الشباب السعودي وقیمهم 

:التعقیب على الدراسات .2.6
بعد إطالعنا على ما تیسر من دراسـات سـابقة حـول متغیـرات الدراسـة، حاولنـا توظیفهـا بشـكل 
موضـــوعي حیـــث كانـــت بعـــض الدراســـات عامـــل مســـتفز الختیـــار هـــذا الموضـــوع وتبنـــي هـــذه 
المتغیــرات التبنــي النهــائي ، إضــافة إلــى االســتفادة منهــا فــي صــیاغة تســاؤل الدراســة ، وكــذلك 

ع نظـري خاصـة بالنسـبة لمتغیـر العولمـة الثقافیـة فقـد تناولـت معظـم كانت هذه الدراسات كمرجـ
الدراســات الســابقة التـــي اشــرنا إلیهــا إلـــى عینــة الطلبــة الجـــامعین ، وهــذا مــا یتوافـــق مــع عینـــة 
دراســتنا المتمثلــة أیضــا فــي الطلبــة الجــامعین باإلضــافة إلــى أن غالبیــة هــذه الدراســات انتهجــت 

نتـائج دراسـتها ، وهـذا مـا یتطـابق مـع مـنهج دراسـتنا أیضـا ، المنهج الوصفي في التوصل إلـى 
أمـــا فیمـــا یخـــص أدوات الدراســـة المســـتعملة فـــي الدراســـات الســـابقة ، فهنـــاك مـــن بنـــى مقـــاییس 
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وهنـاك .2007بدر ابن جویعـد العتبـي واخـرون خاصة لدراسة المتغیرات الموضوعیة كدراسة 
.2002الحمديفالحصبريدمن استخدم مقاییس أعدت سابقا مثل دراسة 

:تحدید مصطلحات الدراسة .7

:العولمة الثقافیة . 1.7

هـــي تصـــدیر الثقافـــة الســـائدة برموزهـــا للثقافـــات األخـــرى ممـــا یـــؤدي بـــالفرد إلـــى تحدیـــد 
إتجاهاته المختلفة نحو العولمة الثقافیة تعرف باالتجاهات العولمیة، بحیث تعرف هـذه األخیـرة 

ـــاس االتجاهـــات العولمیـــة إجرائیـــا بالدرجـــة  ـــد (التـــي یحصـــل علیهـــا الفـــرد علـــى مقی لعبـــد الحمی
مــــن  تونحكــــم علــــى أن الفــــرد لــــه اتجــــاه محــــافظ إذا تحصــــل علــــى درجــــا) صــــفوت إبــــراهیم 

وعلـى ) 127_103(إذا تحصـل علـى ) محـافظ_ عـولمي (وعلى اتجـاه مـدمج .)102_41(
).205_128( اتجاه عولمي إذا تحصل على 

:الصحة النفسیة خطر اضطراب .2.7
قد یتعرض الفرد إلى ضغوط وأزمـات وصـراعات ومشـكالت نفسـیة تهـدد توازنـه وتكیفـه 
النفســي ممــا یعرضــه إلــى خطــر اضــطراب الصــحة النفســیة والــذي هــو الدرجــة التــي یتحصــل 
علیهـا الطالــب الجـامعي علــى مقیـاس الشــدة النفسـیة ونحكــم علـى درجــة الخطـر أنهــا عالیــة إذا 

) .50_ 30(صل الطالب على درجات تح
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ةــــــــة الثقـافيــالعولم
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:تمهید.1
األخیرة نظرا یعتبر مصطلح العولمة الثقافیة من المصطلحات األكثر تداوال في اآلونة 

لالنتشار الواسع لمظاهر العولمة التي باتت  منفتحة على ثقافات اآلخر ،سنتطرق في هذا 
الفصل إلى معرفة جذور العولمة الثقافیة ، وتعریف العولمة الثقافیة ،ومعرفة مظاهرها 

.وخصوصیاتها وأهم وسائلها ،وتأثیراتها على المجتمع الجزائري وأهم النظریات
:عولمة الثقافیة للالتاریخیةجذور ال.1

منینبعتاریخيحدثأنهاوتطورهاالثقافیةالعولمةتاریخفيالباحثینبعضیرى
وأفالطونسقراط:مثلالیونانیینوالعلماءوالحكماءالفالسفةمنكبیرعددوحكمةفكر

والتيالمیالدبعدالرابعالقرنفيأساسیاتهوضعتوألنه اتخذ مفهومهوأرسطو وغیرهم ؛
لقرونالغربيالفكرفيوطغتانتشرتالتيهيالثقافةوهذهممیزة،ثقافة غربیةشكلت
أوروبالشعوبالرومانغزوأننیالباحثهؤالءیرىوكذلك،وقتنا الحاضرحتىعدیدة

العولمةبذوروضعفيساهموفنونهاوعلومهاثقافتهاونشرالعربیة واإلسالمیةوالمنطقة
.الحاضروقتناحتىعدیدةالغربي لقرونالعالمفيالثقافیة

).44، ص 2001حسین علي فاید ، ( 
مراحل ثالثمنینبعالثقافیةالعولمةمفهومتاریخأنستنتاجاالیمكنفإنهذلكوعلى

:رئیسیة وهي 
أنعلیهالمتعارفمنحیث،اإلنسانقدمقدیمةظاهرةالثقافیةالعولمةتعتبر:أوال

یوجدالبحیثوالتقالید،العاداتخاللمنالحیاةمتطلباتكافةتناقلتالثقافات القدیمة
فإنبالتاليو،یحویهاالذيالمجتمعخاللمنوتنتقلتتغذىبه،ثقافة خاصةبدونمجتمع
والتبادلحیاته،مراحلمنمرحلةكلفياإلنسانوترافقالمجتمعتطورمعتتطورالثقافة
والشراءواللباسوالمشربالمأكلفيالحیاةمناحيكلالقدم، ویرافقمنذیحدثالثقافي
حیاتهنظمتأنهابحیثالبیئة؛عبودیةمناإلنسانعلى تحریرعملالثقافةفتطوروالبیع،
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أنواعباختالفالثقافاتوتختلفالمخلوقات،باقيیمیزه عنماوهذاالطبیعة،معوسلوكه
.المعینةوالمناخیةالجغرافیةالظروفلتناسبطریقها ثقافاتهمعنالناسشكللتيف االتكی

األولالمقامفيیعنيماثقافةاستیعابألن،وثیقةبصالتوالثقافةاللغةترتبطكما
فمنلغتها ؛ثقافةفلكلالممیزة،الثقافیةالصفاتأهمیعتبرلغةفامتالك،لغتهااستیعاب
التبادلفیحدثاألخرى،الشعوبوتقالیدعاداتعلىویتعرفعاداته وتقالیدهینشرخاللها
.بین الشعوبوالحضاريالثقافي

والعلوم والتقالیدالعاداتنقلفيالجغرافیةكتشافاتواالستعمارواالالحروبساهمت
ذلكعلىمثالوخیر.وسهلةسلسةبطریقةالتبادلفیحدثالشعوب،بینواألدبوالفنون

والتجارةوالدینالعربیةاللغةخاللمناألرضیةالكرةأنحاءعبراإلسالمیةانتشار الثقافة
العولمةلهتدعوالذيالشعوببینالثقافيالتبادلإنالقولوخالصة،والفتوحات اإلسالمیة

تتناسبمختلفةبمسمیاتلكنالعصور،عبر تطورتقدیمة،ظاهرةهوالثقافیة المعاصرة
، ص 2001محسن احمد الخضیري ، ( .العالم شعوبمنشعبكلزمان ومكانمع
12-13 (.
التيالصناعیةبالثورةالثقافیةالعولمةتاریخمنالثانیةالمرحلةعنالتعبیریمكن:ثانًیا

واألدواتاآلالتمنالعدیدظهورمنرافقهاوماعشر،والتاسعالثامنالقرنینظهرت في
علىالحصولفيوالجهدالوقتووفرتالثقافيالتبادلعملیةالشعوبسهلت علىالتي

مثل،تصالاالوسائلفيتطورمنرافقهاوما،ممكنوقتواألفكار بأسرعالمعلومات
الصناعةنأإلىباإلضافةالمختلفة،تصالاالوسائطمنوالتلفاز وغیرهاوالتلفونالتلغراف
تجسدالتيالثقافیةالناتج والخدماتوتوزعتنتجالتي،"الصناعات الثقافیة"یسمىماأخرجت

النشر:ضمنهویندرجالتجاریة،قیمتهاعنبغض النظرالثقافيللتعبیرأشكاالوتنقل
والتصمیم،الیدویةوالحرفوالبصريالسینمائي والسمعيواإلنتاجوالموسیقىالمطبعي
فيوهيوحضارته ،تقدمهاومستوىحالة الشعوبتعكسالثقافیةالصناعاتفإنوبالتالي



27

الواحداالتجاهذوالثقافي التبادلفإناإذً ،الوطنیةلهویتهاحامًیادرًعاتشكلالوقتنفس
األرضیةالكرةأنحاءعبرمنتجیهاوتنشر ثقافةتنقلالتي،الثقافیةالصناعاتعبریكونهنا
)14-13محسن احمد الخضیري ، مرجع سابق ، ص ( .بیتلكلوصولهاخاللمن

وسائل تطورعملیةفيساهمالذيالعشرینالقرنفيالسریعوالتقنيالعلميالتطور:ثالثًا
وانتشاروالصورة،بالصوتالثقافيالتبادلعملیةزیادةفيساهممماالمختلفةاالتصال

تعد التيوالفضائیات،المحمولوالهاتفاإلنترنتالتقنیات،تلكمنوغیرهالثقافة اإللكترونیة
التواصل وتسهیلالمسافاتبهدمقامتالتقنیاتفهذهالشعوب،بینالتعارفلتعزیزوسیلة

متشابهنمطوفقوثقافتهاالیومالمجتمعاتصیاغةمحاولةفيوساهمتوالتفاعل،واالتصال
).15ص ،مرجع سابق محسن احمد الخضیري، ( ..ماإلى حدٍ 

:الثقافیة العولمة مفهوم.2

:تعریف العولمة .1.2

.)23،ص2002،الدجانيصدقي (. عالمیةصفةلیكتسبالشيءتعمیمهي:لغة.
كلمة العولمة تدل على مشروع لمركزة العالم في : عرفها بركات محمد مراد :اصطالحا

.)10ص،2001مراد،بركات محمد (. حضارة واحدة
العولمة هي نتاج تصور عام للبشریة وتصور خاص لكل : عرفها محسن أحمد الخضیري 

فرد وعن عالمها المحیط به وحدود رؤیته لهذا العالم وهي تحمل معاني عدة مثل الكوكبة 
).28محسن احمد الخضیري،  مرجع سابق ،ص .( والكونیة 

صف لكل العملیات التي بها تكتسب العالقات العولمة هي و : عرفها  محمد فتحي حماد 
االجتماعیة  نوعا من عدم الحدود وتالشي المسافة ،حیث تجري الحیاة في العالم كمكان 

).10،ص2004محمد فتحي حماد ، (. واحد
الخ، موحد على الصعید ...و تعني أیضا سیادة نموذج سیاسي اقتصادي اجتماعي و ثقافي

ث كلمات عربیة جرى طرحها ترجمة للكلمة االنجلیزیة العالمي وتمثل واحدة من ثال
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Globalization أو ما یعادلها بالفرنسیةMondialisation .
).43،ص2006مصطفى مكیة ،(

الدفاع  إلىتهدفالتيوالممارساتوالقیمفكاراألتلكالعولمیةمفهومفيویدخل
سالیبتتبع األأنهاطالمامریكاأأوللغربمعارضةراءآتطرحأوالعقیدةأوالوطنعن

بدر (. وغیرها،لفضائیةوالقنوات ااالنترنتكمواقع،التفكیرأوالقیمأوالتعبیريفالعولمیة
.)121، 2007: ابن جویعد العتیبي

:تعریف الثقافة..2.2
الشيء أي قومه عندما كان ) قوم(في اللغة العربیة ) ثقف(تعني كلمة أو مصطلح :لغة

أي قومته بمعنى اإلصالح وٕاعادة الشيء إلى "ثقفت الرمح " معوجا وغیر سوي فقال العرب 
)94،ص 2010زغو محمد،(. حاله وأیضا التصحیح

:  اصطالحا
نسقا من التراث والتاریخ واللغة لهي بطاقة هویة لكل بلد وكل مجتمع، تحم

.)46، ص 2012آمنة یاسین بلقاسمي ، وآخرون ، . (والمعتقدات والتقالید والقیم
هي ذلك التراث الحضاري ومنهجیة التفكیر وأسلوب العیش و المعاملة، أي تلك 

واألمور التي تنطلق من ذاتیة وشخصیة اإلنسان بما هو علیه من صفات كالخیر و العدل، 
تمیز مجتمع عن مجتمع يتلك الطاقة العملیة الكامنة التي تستخدم في مجاالت الحیاة، والت

.)94ص ،مرجع سابق زغو محمد، ،(. آخر
:تعریف العولمة الثقافیة .3.2

على أنها فعل اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر : " یعرف الجابري العولمة الثقافیة 
)56، ص 1998عابد ، الجابري محمد"( . الثقافات 

الثقافة العالمیةإلىالمحلیةثقافتهمنالفرداهتمامینتقلأنیعنيثقافیا،العولمةتعریفإن
).272. 2000عالم،محمداعتمادویداز أحمد(.الوطنیةهویتهیهمشأندون
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أنبمعنى،العالمیةإلىالمحلیةمناإلنساناهتماموتركیزانتقال:"كما تعرف على انها 
المواطنة العالمیةوللهویةجدیدةمفهوماتبروزوالبشریةووحدةالعالمبعالمیةیزداد الوعي

التأسیسمرحلةفيتبدألمالثقافیةالعولمةأنكما،لهالمحلیةمحل المفهوماتتحلقدالتي
.اإلعالموسائلتعددوتوسعانتشار ومع،العشرینمن القرنالتسعینیاتسنواتفيإال
).273. ، نفس المرجععالممحمداعتمادویداز أحمد(".

موضوعمنموقفهواالتجاه:نحو العولمةاالتجاهويالعولماالتجاهبینالفرق. 4.2
یكوننأقبلالشخص ویناقشهذهنفيواضحایكوناالجتماعىفالموضوعمعیناجتماعي

نألوذلك،نتصورهاوأنفكر  فیهانأقبلبممارستهابدأنافقدالعولمیةماأ،منهموقفله
-سلوكیا–العولمةنمارسجعلتناوالتقنیاتةالتجار واالتصاالتفىالمتسارعةالتطورات

تكونقدالتيثارهاآبسببنمارسهاالفقدفیهالو فكرناربما،وبالعكسفیهانفكرانقبل
للعولمةمضادافكریاموقفایتخذونممنالكثیریننجدوقد.استقاللیتناوأثقافتناعلىضارة

الحالة  هذهفيوهم–أرائهمعنللتعبیرواالنترنتوالحاسبكالفضائیاتیستخدمون نتائجها
وذلك.العولمة  كمفهومنحواالتجاهقبلبدأتكممارسةفالعولمةلذلك-العولمیةیمارسون

وذلكسالماإلاتجاهات نحولدیكنكأنقولوالسالمیةإتجاهاتكانأقولناعلىقیاسا
بعیدنتأورفضهوأفى قبولهالتفكیرمنبروزاكثرأالموضوعممارسةنألىإشارةلإل

.) 120، ص 2007بدر بن جویعد العتیبي و اخرون ، ( .عنه
:)ةالمحافظ(للعولمةالمعارضةاالتجاهات-5.2

ومركة العالمأإلىتهدفجدیدةاستعماریةحركةهيالعولمةنأالمفكرینمنكثیریرى
وانتهاكللدولقلیمیةاإلالحدودوتجاوزنجلیزیةاإلواللغةمریكیةاألالثقافةفرضلىإ

لذلك.سالمیةالعربیة اإلثقافتناومنهاخرىاألالثقافاتیهددمما،وخصوصیتهااستقاللها
.وثقافتناهویتناعلىحرصاالتیارهذافينسیاقاالمقاومةضرورةالمفكرونیرى
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قبولومضمونها برفض،العولمةمظاهرمنالسلبیةالشخصمواقفهي"بأنهاوتعرف
یدافعلتياالوسائلفيالمحافظةهويالنفسConservatismبالبحثوأالمستجداتهذه
هذهفيوتتحدد،العولمیةالمستجدات هذهبسببمهددةنهاأیشعرالتيثوابتهعنبها

بدر ابن (.الدراسةيفالمستخدميالعولماالتجاهفيدرجةقلأعلىاحصلو بمنالدراسة
.)122ص،نفس المرجع : جویعد العتیبي

:نظریات العولمة الثقافیة.3
:االجتماعیة/الثقافیةالتحوالتنظریة.1.3

األطرأفضلمنالتحوالت وتعتبر"عناألساسیةالمفاهیمبعضأشار سوروكین إلى
ألنهاوذلك،"المعاصرةالثقافیةوالتحوالتالشباب"قضیةلتحلیلالنظریةاالجتماعیة/الثقافیة

شبابنا وفيمجتمعاتناعلىوالمؤثرةالفاعلةالمعاصرةالغربیةالحضارةوضعنجحت فيقد
.الصحیحموضعهاالیوم

معینحدلىإیصلحتىیتقدم باضطراداالجتماعيللتغیرالعاماالتجاهویري سوروكین أن
فيجدیدمنیرتد،ثمىأخر مرةمعینلحدحتى یصلمعاكستطور،ثمجمودیحدث،ثم

نمطخاللاألولاالتجاهینأحدفيتحولعنعبارةنمط التغیرأن،أيالمضاداالتجاه
.الفكريالنمطخالل،والثانيالمختلفةالثقافة
:ىعل"سوروكین"نظریةوتقوم

عناصرتأثیري، وعلالمجتمعفيالتغیرحتمیةعليیقوم:الموروثالداخليالتغیرمبدأ–أ
التراكمیةالتغیراتمنسلسلةنتیجةیحدثالتغیرأنىالبعض، ویر بعضها فيالثقافة

.الموروثة
الاالقتصادي الذيكالنظاممتباینةممكناتنظاملكلأنیري:التغیرفيالحدیةمبدأ–ب

أندونالعصورتتكرر عبروهيوالصناعةوالتجارةوالزراعةوالرعيالصیدعملیاتیتعدى
.تغیرهافيمستقیماسیراتسیر
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أزمةحالةهو فيإنماالغربيالمجتمعفيوالثقافةوالتنظیمالحیاةجوانبمنجانبكلإن
منخالیةبقعةفي بدنهاتوجدوال،سقیموعقلهاالغربیةالحضارةجسد،إنمستحكمة
فهذهوبهذا.بكفاءةیؤدي وظائفهفیهاالعصبیةاأللیافمنواحدیوجدوال،التقرحات
فوقالنقاطووضع،الیوموشبابنامجتمعاتناأوضاعالطریق  لتوصیفمهدتالنظریة
المنظماتخاللمنالعولمةجحافلتقودهاالتيالتأثیراتمنیتعلق بموقفنافیماالحروف

المعلنة ألجنداتهاوفًقااالجتماعیةسیاساتناتشكیللمحاولةالحكومیةوغیرالدولیة الرسمیة
یعجعالمفيالشبابقضایالفهمالطبیعيالمنطقياألساستضعكما،المعلنةوغیر

.)131صً، مرجع سابقمراد ،بركات محمد .(.الثقافیةوالتحوالتوالمؤثراتبالتیارات
:الحضارات صراعنظریة.2.3
الدولیةالعالقاتفي تفسیرالحضاراتبینالصراعحولنظریته"هنتنغتونصموئیل" طرح

المقبلالصراعسیكونصراع الحضاراتأنباعتبارالباردةالحرببعدماعالمفيالجدیدة
بشكلسترتبطالدولیةالساحةعلىالجوهریةالقضایا  أنمؤكداالعالميالمستويعلى

,بنقطتینهذهرؤیتهالتطور ویحددأساسهوالحضارات والذيبینباالختالفمباشر
:هماأساسیتین

ثقافیةسوف تكونالباردةالحرببعدماعالمفيللصراعاتالرئیسةالمصادرأن-١
.اقتصادیةأوأیدیولوجیةولیس

،عالم  الیومفيالسائدةالحضاراتتفاعالتحركةإلىاستناداسیصاغالعالمأن-٢
األخیرتانتتعاون،وقدوالحضارة اإلسالمیةالكونفوشیوسیة،والغربیةالحضارة:أهمهاومن
.الغربیةالحضارةضدمعا
العالموبقیة حضاراتالغربیةالحضارةبینللعالقاتأنماطثالثةإلى"هنتنغتون" خلصوقد
:هي
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الدوليالمجتمعمناالنسحابإلىیؤديوالذيالذاتعلىاالنكفاء.
بالغربالخاصةالذاتیةالحضاریةالقیمتطویعخاللمنبالغرباللحاق.

الدولیةیحكم التفاعالتوالذي،مواجهتهثمالغربقوةلموازنةواالستعدادالذاتبناء
أوحضارتینبینوالعسكرياالقتصاديبالتعاونیسمحثمومنالباردةالحربانتهاءبعد

منشدیدةانتقاداتالنظریةهذهواجهتولقد،بخصوصیته طرفكلاحتفاظمعأكثر
واعتبرتوالثقافاتللحضاراتالحتميالصراعخاصةالمفكرین والمثقفینمنكثیرجانب

طبعت تقییماتهاالتيواألنانیةاالستعالءلنظرةوكذلكالصراعاتتفسیرفيأحادیةنظریةال
منالهدفوصفولذلك،العالم حضاراتجمیععلىمتفوقةالغربیةالحضارةجعلتعندما

الوالیات وسیطرةالغرب،هیمنةإلىدعوةبأنهالثقافیةالحتمیةحول"هنتنغتون"أطروحات
.العالمیةالسیاسةعلىالغربباسماألمریكیةالمتحدة

).132_ 131ص _ نفس المرجع،بركات محمد مراد ،.(
:الثقافاتحوارنظریة.3.3

بینقضیة الحوارإثارةإلىاآلخرالبعضعمد،الحضاراتصراعلنظریةفعلكرد
منعزلةجزراأن تكونیمكنالالثقافاتأنباعتبار،والصراعالتصادممقابلفيالثقافات

وتتأثربعضهافيتؤثر،فیما بینهاوتتفاعلبعضهامعاتصالعلىهيإنما،بعضهاعن
:التالیةاالقتراحاتالعلماءالعالمي یسوقالصعیدعلىالمنطلقهذاأجلومنببعضها

في المركزالعظمىالثقافةبینلالستقطابحدلوضعالمتواصلةالجهودبذل
.األطراففيالصغرىوالثقافات

فيسوابق لهاالالتياألوروبیةالثقافةوضعمع،التاریخفيمتساونصیبتحقیق
.الجغرافیةوحدودهاالطبیعيحجمها
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نموذج فياألخرىللثقافاتثقافةكلتضعهاالتيالجامدةللصورحدوضع
.وٕانجازاتهاثقافةكلأمجادتظهرحتىمتساویةتصبحفماالصراع،

.)133ً، نفس المرجع بركات محمد مراد ،(
:خلدونابننظریة.4.3
یرفضقرارة نفسهفياإلنسانألن،الغالببتقالیدمولعالمغلوبأنخلدونابنیري

مما،القصورمظاهرفیهتتجليالراهناألمة اإلسالمیةواقعفإنذلكى علوقیاساالهزیمة
إليالشعوبتلكمنالكثیرودفع،بالدونیةاإلسالمیةالشعوبى لدسائداشعوراهناكجعل

والمهیمنةالمتقدمةاألمریكیةالمتحدةوالوالیاتالغربیةأوروباالدول الغربیةإليتتطلعأن
شعاره فيبالغالبباإلقتداءمولعالمغلوبأننظریتهفيخلدونابنذكرفقدالعالمىعل

.بالغالبدائمایتشبهفالمغلوب،وسائر أمورهونحلتهوزیه
عناصراإلیجابیة نحوالشباباتجاهاتأنإليالتوصلیمكنالنظریةهذهضوءوفي

الغربیینلتقلید،وهذا یدفعهموتقدمهوسیطرتهالغرببقوةالشعورإليترجعالغربیةالثقافة
.الترفیهوأسلوبوالملبسالغذائيالسلوكفي

تعنيإنما.الثقافیةلهویتهامعنيلتحدیدسعیهافيالشعوبأنإليالتنویهیجدرولكن
المحتويفيیتیح ثراءالذيهوالثقافیةالهویاتفيالتباینأنمدركة.تفردهاوتعيذاتها

األممبینوالحوارالتسامح لاللتقاءمنكبیراقدرایستلزمالتباینهذاوأنالعالميالثقافي
.والشعوب

:الهویةوتفسیرإریكسوننظریة.5.3
الشخصیةعلى مستويوهامرئیسيمتطلبهيوالذاتیةبالهویةاإلحساسأنإریكسونیرى

.ونجاحبثباتمتقدمة مراحلنحوالنمواستمرارأجلمناالجتماعیةوالكفاءة
مسألةأن تحقیقهاحیثالمراهقةمرحلةإنجازاتأهممنوتكوینهاالهویةبناءویعتبر

قويإحساسواكتسابتكوینیستطیعحتىللشبابالضروريومنالفردلحیاةاستراتیجیة
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القیم منالكثیرفيأقرانهمعاشتراكهرغممتمیًزافرًدانفسهیريأنلهویته وفردیته
أي  أن،الزمنعبرثابًتاشیًئابكونهاالشخصیةذاتهیدركوأن،المیولوواالهتمامات

.المستقبلبشخصیةقویةعالقةوذاتالیومبشخصیةشبیهةاألمسشخصیة
خاصةمعتقدات وقیمواكتسابتبنيمحاوالتهمعندالشبابعندالهویةمشكالتوتظهر

منالمجتمعقیمیستقيالطفلكانوٕاذا،والدراسیة المهنیةلرغباتهماختیارهمعندوكذلكبهم
هویةلتكوینذاتهعنالبحثیبدأالمراهقةفترةأثناء، فإنهجتماعیةاالالتنشئةعملیةخالل

أشبهالهویةعنالبحثإن"بقولهإریكسونوصفهاالمراحلمنبعددماًرا،بهخاصة
منالمراهقةمرحلةفيیعانونالمراهقینإن،نحنوجهناعنبحثًاتلو اآلخروجهبتجریب

مرحلةفيباألمنالمراهقإحساسالنشاطعنالنفسيالتوقفبینتقعفجوةفترة وهي
أثناءأموربعدةالقیامیجربفالمراهق،مرحلة النضجفيباالستقاللیةاإلحساسو،الطفولة

نشأذاتهوبینوقیممثلمنبهیؤمنمابینأن یوفقاستطاعفإذا.هویتهعنبحثه
یظلفإنهالتوافقمنالمرحلةهذهإلىیصلأنلم یستطعإذاو،بالهویةجیدبإحساس

فيیرتميأنإمافالفرد.هویتهتنمیةعلىالقدرةبعدمیسميماالهویة  أومغلقأومشتًتا
:بقولهذلكعلى"هال"یؤكدضعیفة  وأنالدیهیكونأنماإ منحرفة و مجموعةأحضان

لیسالنضجفيأخذكلماقیمهنموبتطویراإلنسانقیامإن"، لهاووالءهإخالصهمعلنا
استراتیجیاتعدةاستخدامخاللمنالعملیةهذهعلىتشجیعهو بإمكاننا،التلقائیةبالعملیة
بیئةوتوفیر،الهویةوتحدید،بالذاتالمعرفةمثلعدیدةتقنیاتوهي تشمل.تعلیمیة
وینميیدعممما،بعینهامهاراتوممارسةتطویرعلىالفردیساعدومناخ مالئمتعلیمیة
.)136_135ص،ً نفس المرجعبركات محمد مراد ،(.للفردالتعلیميالنسق
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:الثقافیةالعولمةومظاهرخصوصیات.4
فرضتها التياإلعالمیةللهیمنةكنتیجة،القیمیةالمنظومةعلىطرأالذيختاللاال

الثقافیةللحیاةالوحیدالنموذجبأنهالغربيالنموذجقدمتحیثالمركز ،دول
.الراقیة و االجتماعیة

المجتمع شرائحواألسرةفرادأبیناالجتماعیةالعالقاتیحكم:جدیداجتماعينسق
.الدولةوالمجتمعوبینمؤسساته ،و
االقتصادیةالمناعة ضعفتكلما"بحیثوثیقاارتباطاباالقتصادمرتبطالثقافيوالجانب

الثقافیةتأثیر العولمةتحتاالنهیاریجعلمما،الشعوبلدىالثقافیةالمناعةتأثیرضؤل
).22ص.2002. عبد العزیز بن عثمان التویجري ( .األحوالهذهظلفياحتماالأكثر

االحتفال بمناسبةألقاهاكلمةفي"راكشيجاك"السابقالفرنسيالرئیسنبهلقد
أي في،2000سنةمنذهذاوالعولمةظاهرةمخاطرإلى"جویلیة14الوطني  بالیوم

شروخا تنتجألنها،ضبطإلىبحاجةالعولمةإن":قالحیث،الظاهرةاشتدادبدایات
ینبغي جدیةمخاطرأیضاتثیرفهي،تقدمعاملكانتٕانوهيو،كبیرةاجتماعیة

قصاء االجتماعياإلظاهرة تزیدأنهاأولها:ثالثةالمخاطرهذهمنو،جیدافیهاالتفكیر
."االقتصادیةأنظمتناتهددأنهاثالثهاو،العالمیةالجریمةتنميأنهاثانیهاو

.)6،ص2004الصائغ،محمدأحمدبنالرحمانعبد(
:الثقافیةالهویةوالعولمة.5

:الهویة.1.5
محددالتزامعنتتكامل وتسفرقد،غیرهعنیمیزهالذيالتزامهومدىذاتیتههىالفردهویة

تغلیقإلىیؤديمماااللتزامغموض فيمن-خاللهامن-الفردیعانيقدأوللشخصیة
منحاالتمنیعانيوقد،وقیم الطفولةبمعاییرالتزامفيالفردیستمرقدأو،الهویة

.)42، ص 2009عطیة محمد عبد الرؤوف، (.الثباتوعدمالتشتت
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وجههافاعلیتها ویتجلىوتتجددغیرهعنبهایتمیزلإلنسانبالنسبةكالبصمةوالهویة
یعرفأنطریقهاللفرد عنیمكنالتيالشفرةإنها،الطمسطوارئفوقهامنأزیلتكلما
اآلخرونعلیهیتعرفعن طریقهاوالتي،إلیهاینتميالتيبالجماعةعالقتهفينفسه

. اآلخرینعبربالذاتالنفسيالوعيصیغةإلىوهي تشیر،الجماعةلتلكمنتمیاباعتباره
البعضعندیرتبط بالدینامیةأو،العلماءبعضعندالثباتبخاصیةالمفهومهذایرتبطقد

لیشملیتسعأو،الشخصیة الفردیةالذاتیةمفهومعنلیعبریضیقماوأحیانااآلخر،
.)144ص،مرجع سابقالجابري محمد عابد ، (.اآلخروقبولوالتنوعالغیریة

تطور الشخصیةمراحلمنالخامسةالمرحلةتشكلالنمائىالنفسعلمفيوالهویة
هووما،اكتشاف ماهیتناالهویةتطورویشمل،المراهقةمرحلةفيتظهرو،نسانیةاإل

الذيالدورإن  اختالط؟الحیاةفينتجهوأینأجلهمننحیاالذيالشيءأوالموضوع
یثبتلكيالمجتمعجانبالفرصة منإعطائهوعدمباستقاللیتهشعورهبینالمراهقبهیشعر
إلىبالمراهقیؤديالصراعوهذا،نفسي شدیدضغطتحتوقوعهإلىیؤديستقاللیةاالهذه

یتخذقدوهناالفشل،ومنخاطًئایكونقدالقرار الذياتخاذمنبالخوفعمیقإحساس
ذاتهیفقدأنوٕاما،أسرتهوأفرادأقرانهعنوینعزلأن ینسحبإما:المسارینأحدالمراهق

حیرةوتمثل،المرحلةلهذهاإلیجابياالتجاهیمثلالهویةتحققأنهذاىمعن.اآلخرینوسط
:هيالمراحلوهذه،السلبياالتجاهانتشارهاأوالهویة
استكشافبفترةالفردمروریعنيبما،المرحلةهذهفي:الهویة الشخصیةتحقق

.المحددااللتزاممننوًعایحققأناستطاعأنه،للبدائل
السابقةالمرحلةوهي،النشاطحبس والمسبقالتأجیلأيالهویةتعلیقأوتوقف

.االلتزامغموضمعفترة االستكشاففيالفردیكونحیث،الهویةتحققعلى
علىضئیلةبدرجةولوالفردقدرةعدمإلىتشیروهي: االنغالقأوالهویةإعاقة

.وقیم الطفولةبمعاییرلتزاماالفيواستمراره،ستكشافاال
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إلىوتشیر،المرحلةالشخصیة في تلكنمومستویاتقلأوهي:الهویةتشتت
.الأمللبدائلاستكشافحدث لهسواءمحدداتجاهبأيالملتزمغیرالشخص

.)45، ص 2008. القاضي إسماعیلسعید ( 
:حیثالثقافیة،الهویةوالعولمةبینالعالقةحدود.2.5
الهویةتقربهالذيوالتعددالتنوعمقابلالنمطیةوالوحدةإلىالعولمةتسعى.
الهویةتعترفبینماالمجتمعاتخصوصیاتعلىالقضاءإلىالعولمةتهدف

.باالختالفات
العولمةتنتقل،المحدودإلىالشاملمنوالخاصإلىالعاممنالهویةتنتقلفیما

.الالتجانسوالالمحدودإلىوالشاملالعاممن
العولمة تطاردحیث؛المفهومینبینتصادموصراعیشوبهاواضحهوكماالعالقةهذه

علىاألخیر ستحافظهذهكانتإننعلمأنیبقى،مستمیتةمطاردةللشعوبالثقافیةالهویة
‼؟الأمبقائها

فيكلیات التربیةدورتفعیل"حولبحثهفي،القاضيإسماعیلسعیدالدكتورقدمكما
نفس ،سعید اسماعیل القاضي ( الثقافیةالعولمةتحدیاتأمامالثقافیةهویتناعلىالحفاظ

.)66المرجع، ص 
عربیة.تحلیلیة، میدانیة،مبریقیةإ(البحوثوالدراساتمنمجموعةمنمستخلصا

العالقةحدودالثقافیة والعولمةخصوصیاتفیهحدددراسة ،14عددهاو)عالمیةو
:بینحیث،بینهما
المحلیةالثقافاتعلىالسلبیةآثارهلهثقافیااختراقاتمثلالعولمةأن.
لهویته تهدیدایمثل،األملغتهحسابعلىمجتمعأيفياإلنجلیزیةاللغةانتشارأن

.الثقافیة
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رئیسیامدخالتشكلأصبحت،المجتمعبثقافةالوثیقارتباطهابحكمالمدرسة
.للمجتمعالثقافياالختراق لمحاوالت

:الثقافيالمجالفيالعولمةانتشارأدواتووسائل.6
مجالت ووصحفوفضائیةوتلفزیونیةقنواتمن،اختالفهاعلىاإلعالموسائل.1

.الجدیدالدولياإلعالميالنظامتأسیسإلىدعاما،اإلنترنتوشبكةالهاتف
:الفنیةالوسائلالثقافیةللعولمةالدفعقوةتمثلوالتيالمعرفةأوالمعلوماتتكنولوجیا.2

.المتحركةالرسومحتىوسینماأفالموموسیقىمن
.اإلنجلیزیةوكالفرنسیةاألجنبیةاللغاتاستخدامانتشارطریقعن:اللغویةاألدوات.3

)88مرجع سابق، ص التویجري،عثمانالعزیز بنعبد(
:انتشارعنناجمةوهي.4

.النامیةالبلدانفيالجنسیاتالمتعددةالشركات.أ
.لهااألمریكیةالهباتوالمساعدات.ب
بلدان المشرقفياألمریكیةكالجامعةوالجامعاتاألجنبیةالثقافیةللمراكزالكبیرالتواجد.ج

.المستشرقیندورنسیانبدونتظاهراتوأنشطةمنتنظمهوما،العربي
.خاصةالجامعيالشبابلفئاتالتعلیمیةالبعثات.د
الدولیة الهیئاتبهاتقومالتيوالبلدانلهذهتنمیةبرامجإلنعاشالدعمنشاطات.ه
ومثال عن ذلك–ESCOالیونسكو ومنظمةONUالمتحدةاألممهیئة:عن ذلككمثالو

الیونسكوالذي ترأسه منظمة. "PARE"الجزائریة  التربویةالمنظومةإصالحدعمبرنامج
، 2009.الرباطللمغرب العربياإلقلیميالیونیسكومكتبموقععن(.الیابانمنبتمویل

.)2015فیفري 19سحب یوم 
:تأثیرات العولمة الثقافیة على المجتمع الجزائري .7

:الجزائريالمجتمعخصوصیات.1.7



39

الدول إلىثقافتهخصائصوقومیتهوموقعهبحكمینتميالجزائريالمجتمع
یحملفهوبالتاليو.األمازیغیةوالمغاربیة،اإلسالمیة،العربیة،المتوسطیةاإلفریقیة

الموروثجانبإلىالسماتعن هذهالناجمالثقافيوالحضاريالموروثمنمتنوعامزیجا
منالتاریخ،مرعلىالجزائرشهدتهاالتيالمتعددةاالستعماریةالحقبعنالناجمالتاریخي

.آخر المستعمرینالفرنسيإلىالرومانياالستعمار
من جملة)الماضيالقرنثمانینیاتمنذ(األخیرةالعقودفيالجزائرشهدتكما
الثقافیة،االجتماعیة،االقتصادیة،السیاسیة:المستویاتكافةعلىالهامةالتحوالت

.التعلیمیةو التربویة
،مختلف المفاهیموالعاداتوالقیممستوىعلىتغیراتمعهاجرتالتحوالتهذه

.السلبيومنهااإلیجابيمنها
میدان فيأو،تعلمهمجالفيأوأسرتهداخلالجزائري فيالفردعلىكانلقد

ما و،الجدیدةالمجتمعلمتطلباتیخضعنقللمإنیتكیفأنالزماعلیهكان،عمله
.العولمةمظاهرفرضته علیه
قبلمن2007سنةالمنشورةودولة للعولمة122لحواليترتیبففي

:Kearney A .T magazine
،العولمةفيتقدمهاإلىنسبة،45,50بمؤشر94فإن الجزائر احتلت الترتیب

كانذلكخضمفيو،إلخ....االجتماعیة،،قتصادیةاإلفي المجاالتاستقاللهاومدى
في المؤسساتمختلفوبینبینه"العالئقیةالحلقة"تلكیجدأنالجزائري على الفرد

."الیوميمعاشه"توجهالتيو،المجتمع
أن تستوجبذاتهاحدفيالتكیففعملیة،الجمیععلىبالسهللیساألمرولكن

عن تحدثناإذاوخاصة،تتمحتىمعینةوكفاءاتمهارات وورؤىبقناعاتالفردیتمتع
فیه تمثل،شابمجتمعالجزائري ،المجتمعأنعلینایخفىفال،المجتمعشرائحمختلف
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إحصائیات حسب% 66سنة30عنأعمارهمتقلوالذین،% 30نسبةسنة18دونفئة
2007).FES Algerian office2008                                            .(

)49،ص 2012وآخرون،آمنة یاسین بلقاسمي ( 
:المراهقین والشبابلفئةالثقافیةالهویةعلىتأثیراتها .2.7

الحضارات غزوعلىالتعلیقمجالفي"لنتون"األنتروبولوجيالمختصیقول
و بدیالتخصوصیاتوعمومیاتمنتتألفحضارةكلإن":العولمةمظاهرمنكمظهر

فراد أبین جمیعتربطالتياألساسیةاألفكارووالتقالیدوالعاداتالقیمتتضمنفالعمومیات؛
،مع العمومیاتتتعارضالالتيوالعاداتالمفاهیمتلكفهيالخصوصیاتماأ.المجتمع

وأما.أو غیرهمالعمالأواألطباءكفئةأخرىدونالمجتمعمنبفئةخاصةهيٕانماو
لحاجاتهأو كتلبیة،شخصیةكهوایةالفردیتبناهاالتيوالعاداتاألفكارتلكفهيالبدیالت
التقلیدیكونأخرىلغزو حضارةتعرضفعند."المجموعةعلىمنهاضرروال،الفردیة
.المغزوةالحضارةأبناءمناألعمى

علىالعولمة وخصوصاإطارفيغزوأوتغیرأوتحولأيخطورةمدىیظهرالكالمهذا
طرفانیتجاذبها،"بأزمات هویة"هذه،النمومرحلةفيیمرونالذین،الشبابوالیافعینفئة

.ثانیةناحیةمنأو العصرنةالحداثةعاملو،ناحیةمنالتقلیدیةالقیم:أساسیان
إلى الرشد،بهمتؤديالتيالنموعملیةأثناءیستشعروننیالمراهقوالشبابكما أن

وعراف المجتمعأعنالتابعةالتقلیدیةالمظاهرمنیرونهماوسطوالتیهمن الحیرةنوعا
المجتمعأضیفت علىالتيالجدیدةالمدخالتبینو،واألجداداآلباءوقیمالدینیةعقیدته

.الغربمنبعهاالتيوالحداثةمظاهرمن
.)81_80، ص2009سهیل حسین الفتالوي،(
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أنه عندالجزائري ،الشبابحولمیدانیةدراسة فيالحاجمواليمرادالباحثیقول
التاریخیة الفترات فإن،التاریخیةالتجربةخضمالجزائري فيالشبابلتجربةالنظر

من و،العدديالجانبمنالشبابلفئةالواضحالبروزشهدت،1962بعدالمتالحقة
، حیثالعدديالتغیرهذاواكبتالتيالبارزةالثقافیةواالجتماعیةالتحوالتفيتأثیرهحیث

،االجتماعيالحراك فيالفعالودورهاالتغییرعلىقدرتهاقاطعبشكلوالفئةهذهأظهرت
).38, 2006آخرون،والحاجمواليمراد(.1988.أكتوبرأحداثدلیلخیرو

:لعولمة الثقافیة على الشباب والمراهقین الجزائریینلاالیجابیة والسلبیة تأثیراتال.3.7
:ثیرات االیجابیةأالت.1.3.7

وسط حیرتهمفينوالمراهقیوالشبابأذهانتفتیحفيالعولمةفضلإغفالیمكنال
بضعةالیوم بشابالمراهق الجزائريوالشاببینقارنافإذاهمبالخاصالنموذجإلیجاد
إذ"بالمحظوظ"الیوم شابیلقبأنیمكنحیث،جداواضحاالفرقیظهر،قبلمنعقود

الذيالبعیدوالعالم القریبفيجدیدبكللهأتتالتيالعولمةعصرفيترعرعوولدأنه
تقلیدیة،حكومیةواجزحدون الخبراتيوالمعلوماتيالتدفقمناستفادحیث،بهیحیط

تكیفه وأصبحبل . ممكناالعالمأقطاركافةبینه  وبینالمتبادلاالعتمادوالترابطوأصبح
األفكارفيتوحیدمنالعولمةبهقامتلمانتیجةممكناالعالمشبابمنأقرانهمع كافة 

.    اآلخرینمعالمتبادلالفهملدیهوسعما،التفكیرأسالیبوالسلوكو أنماطوالقیم
.      الحدیثاالستخدامالحسبانفيأخذناإذا،جودةأكثرتعلیممنیستفیدأضحىكما
.)58_57ص ،مرجع سابقالقاضيسعید إسماعیل(.المتطور للوسائط   التعلیمیةو

القنوات الفضائیة،تعددبهاأقصدو،العولمةلوسائلكذلكاإلیجابیةالتأثیرات ومن
تثبیتوالشباب الجزائري ،عقولتنویرفيدور،خاصةاإلسالمیةمنهاللبعضكانفقد

الشبابإقبالاألخیرةفي العشریةلوحظحیث،الدینيالجانبمنخصوصاهویتهعناصر
علیهكانماخالف،شخصياقتناععنالنابع،الدینيالوعيعودةوالتدینعلى
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.بالتطرفبعضهاتمیزوالتي،المتعددةاألحزابظهورعندالتسعینیاتبدایةفيالشباب
،عینة البحثمنالشبابمن%93نسبةأنإلىأشارمع حیثیتوافقهذاو
.الشخصیةحیاتهمفيأساسيشيءالدینأنّ یعتبرون

.)45_ 55.، مرجع سابقموالي الحاج وزمالئهمراد(
الشبابعلىالثقافیةللعولمةاإلیجابیةالتأثیرات الخارجیة هذهمقابلوفيلكن

.الجزائر هناك تأثیرات
:یليفیمارصدهایمكنبالسلبیةتتسمأخرىتأثیراتظهرت

:السلبیةثیرات أالت.2.8
،و المطالبالحاجیاتفيتناميودیموغرافيثقلالشبابلفئةبأنالتذكیرینبغي

وإلى إقصاءأدىما،االجتماعيالحراكانسداداواالقتصادیةالمواردتناقصمقابل
.الشبابخاصةالمجتمعمنعریضةشرائحتهمیش

أسیرنفسهاألخیرهذاالجزائري وجدالشبابقبلمنالعولمةمظاهرمسایرةإطارفيو
:یليمایالحظ علیهإذ،الثقافیةهویتهمقوماتوتتماشىالمظاهر

معو التواصلللتخاطبكوسیلةاألماللغةغیرللغاتالعشوائيوالمفرطاالستخدام
استخدامهاإلىالجزائري یمیلأصبح الشبابحیث،الفرنسیةاللغةرأسها وعلى،اآلخرین

أضحىو،العملرؤساءمعأوو األصدقاءاألقرانمعالتخاطبعندخاصةفأكثرأكثر
مدعاةأصبحاألمرهذاإنبلالفصحى ،باللغة العربیةالشبابمستوىعنینمالفعلهذا

.بهایتحدثمنمستوىتدنيوتخلف.عن مؤشروالسخریةوللضحك
الكبیر للشركاتاالنتشاربعداإلنجلیزیة،الّلغةإزاءالعربیةلّلغةآخرتحديهنایندرج

.بالجزائرالجنسیاتالمتعددة
على الرموزإقبالهعدمفيیتمظهرالشبابلدىالوطنیةالروحفيواضحنقص

الدینیةالشبابلمقوماتواضحطمسو الوطنیةالذاتفيللثقةواضحفقدانو،الوطنیة
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اتجهتاقتناع،عنالتدینعلىالشبابمننسب معتبرةإقبالجانبفإلى،األخالقیةو
.دینهاعنلالبتعادأخرىمجموعات

.)52_53،ص مرجع سابق ،بلقاسمي وآخرونیاسینآمنة(
:المحددات االجتماعیة للشخصیة .9

إلىالتكوینات البیولوجیة تحدد أوالمحددات إننقول أناألحوالال یمكن بحال من 
درجة كبیرة شخصیة الفرد وتجعلنا على یقین من  القول بوجود فروق فردیة ملحوظة لدى 

لیست شیئا ثابتا ال اإلنسانیةالمختلفین تؤثر في نمو شخصیة الفرد آلن الشخصیة األفراد
خصائص أهمالتعلم وما یستتبعه من تعدیل للسلوك من أنیقبل التغیر منذ الوالدة ذلك 

.نسانياإلالكائن الحي 

نفهم سلوك الفرد ونمو شخصیته دون تدخل في االعتبار أنوعلى هذا ال یمكن لنا 
ولسهولة دراسة هذه المؤثرات في الشخصیة نتحدث عن البیئة من . البیئة التي نشا فیها 

:اآلتیةالزوایا 

 تكیف الناس أسالیباختالف إلىنظرنا إذاأثرهایتضح :البیئة الطبیعیة
وعلى الرغم من تشابه , ومعیشتهم وطرق مواجهتهم للحیاة في البیئات المختلفة 

ثمة اختالفا واضحا بینهم أننالحظ أنناال إاألساسیةالناس في حاجاتهم ودوافعهم 
فالبدو في الصحراء واالسكیمو في . لهذه الحاجات إشباعهمفي طرق مواجهتهم و
حد بعید نتاج لهذه البیئات الطبیعیة المحیطة بهم فالجو إلىالمناطق القطبیة هم 

بیض األخروالحرارة یجعالن بعض الناس سمر البشرة على حین یجهالن البعض 
.البشرة 

والبیئة إنكارهال یمكن أمرواثر الثقافة في تكوین شخصیة الفرد : البیئة الثقافیة
في تكوین األساسيالبعض العامل الحضارة التي تنبع من البیئة یعتبرهاأوالثقافیة 
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الشخصیة بالمعنى الدقیق وان عملیة التطبیع االجتماعي هي التي تحول الفرد من 
.ثر بها أكائن اجتماعي یعیش في بیئة ویتإلىكائن بیولوجي 

نه جماعة منظمة تعیش في مكان أیعرف باإلنسانيالمجتمع إن: البیئة االجتماعیة .1
جماعة هداف وتعتبر النماط السلوك واألأمن االتجاهات و معین وتشترك في مجموعة
أوحد النقاط الهامة في نمو شخصیته فالمجتمع هو البیئة أاالجتماعیة بالنسبة للفرد 

الوسط الذي تنمو فیه وحدة الفرد وشخصیته  بالتدرج وجوهر كل مجتمع هو الذي 
قت نفسه وحدة فردیة یشكل محتوى هذه الوحدة وحین ینمو الفرد فأنه یصبح في الو 

.)31_30،ص 2008محمد شحاتة ربیع، ( .واجتماعیة معا

:والشخصیةالثقافة .10

واضح على شخصیة الفرد فشخصیة الفرد االسترالي غیر شخصیة تأثیرللثقافة 
الثقافة وحتى أبناءوذلك بسبب اختالف الثقافة وحتى داخل –مریكي غیر الفرنسي وهكذا األ

السیاسة أودب األشخصیة  رجال العلم وأنفیما بینهم ذلك األفرادالواحدة یختلف 
.و االقتصاد تختلف عن شخصیات نجوم السینما من الممثلین والممثالت 

أنماطافي المجتمع وتوفر األفرادللتفاعل االجتماعي بین إنسانيوالثقافة هي نتاج 
في ضوئها لحاجاتهم البیولوجیة واالجتماعیة وهي األفرادمة مقبولة یستجیب اجتماعیة عا

جیل في المجتمع وتتراكم نتیجة هذا االنتقال وهي زاخرة بالدالالت التي إلىتنتقل من جیل 
یكتسبها وٕانمافهي لیست فطریة األساسوعلى , المجتمع أفرادتعطیها اللغة التي یستخدمها 

مؤثرة في تكوین شخصیة كل فرد ینمو األساسالجماعة وهي على هذا الفرد من نموه وسط 
وسط هذه الجماعة وتعتمد الثقافة في وجودها واستمرارها على استمرار المجتمع وان كان هذا 

.جماعة بعینهاأوالوجود وهذا االستمرار ال یتوقفان على وجود فرد بعینه 
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والعالقة بین الثقافة و  تكوین الشخصیة  عالقة وثیقة وهي تتم من خالل عملیات 
فراد ال تنمو بعضهم ببعض وتفاعلهم مع البیئة التي یعیشون فیها واألاألفرادالتفاعل بین 
للنظم والعادات والتقالید التي األفرادال في محیط ثقافي وعن طریق اكتساب إشخصیاتهم 

ستدماج المقومات الثقافیة هو جوهر عملیة التطبیع إیعیشون فیه ویسود المجتمع الذي
.االجتماعي 

اجتماعیا حیث یتعلم عن طریقها صور اإلنسانوبدون عملیة التطبیع هذه ال یكون 
السلوك المقبولة اجتماعیا  وبالتالي یكیف نفسه مع نمط الشخصیة التي یعتبر مرغوبا من 

الناحیة االجتماعیة 

الثقافي الذي یعیش فیه الفرد وكذلك في ضوء اإلطارفي إالال تفهم اإلنسانیةالشخصیة ف
الفردینشأ أنالتفاعل المتبادل بین الفرد وثقافة مجتمعه  وكل ثقافة  لها معاییر للسلوك تهتم 

.وفقا لها 
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:خالصة الفصل 

الشباب تقود جتماعیةاالالعولمة الثقافیة والتغیرات تبین لنا من خالل هذا الفصل أن 
فیشعر ،وما یشاهده في حاضره،لى التناقض بین ما یعرفه عن ماضیهإالجزائري

مما یخلق الشخصیة ،مام الثقافة العالمیة التي یجد نفسه عالة علیها أنهزامباال
واإلصابة جتماعیةااللى المعانات من المشكالتإوربما قاده ذلك ،المتناقضة ثقافیا 

.هذه االخیرة التي سنتطرق لها في الفصل الموالى الصحة النفسیةضطراباتاببعض 
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ةـــة النفسيـــالصح
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الصحة النفسیة :مدخل مفاهیمي حول 

تمهید

لیست الصحة مجرد خلو الجسم من المرض واالضطراب ، ولكنها حالة یتكامل فیها 
الشعور بالكفایة والسعادة الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة ، أنها حالة من التوافق التام بین 

والقدرة على مواجهة الصعوبات مع اإلحساس اإلیجابي الوظائف البدنیة والنفسیة المختلفة ، 
.بالنشاط والحیویة 

:الصحة النفسیة. 1

قبل أن نباشر في تعریف الصحة النفسیة البد لنا من التطرق إلى تعریف الصحة والمرض

:تعریف الصحة .1.1

التعریف العلمي للصحة كما وضعته منظمة یتفق جمیع العلماء واألطباء على 
حالة من الرفاهیة والسعادة والكفایة الجسمیة والنفسیة واإلجتماعیة " الصحة العالمیة وهو 

إذا تفحصنا هذا التعریف " التامة ، ولیست مجرد غیاب المرض أو العجز أو الضعف
:نالحظ نقطتین مهمتین

وٕانما  تمتد لتشمل ) الصحة الجسمیة ( فالصحة ال تشمل الجانب البدني فقط .أ
.الجانبین النفسي واالجتماعي 

وٕانما هناك جانب إیجابي أو شروط . الصحة لیست مجرد غیاب المرض أو الضعف .ب
. أخرى یجب أن تتوافر حتى یتمتع الشخص بصحة كاملة 

)15، 2008محمد القاسم عبد اهللا ،(
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:تعریف المرض. 2.1

شرط أو وضع جسمي غیر سوي  طبیا بأنه أيالمرض هو عكس الصحة ، ویعرف
طراب هو خلو النظام أو تعطیل له یحدث حاال، ویؤدي إلى خلل في النظام إن االض

)16ص،نفس المرجعمحمد القاسم عبد اهللا ،(. وسیره الطبیعي

:مفهوم الصحة النفسیة .3.1

تنخفض لدیه فمن ,مضمون الحیاة ونوعیتها ،یتضمن مفهوم الصحة النفسیة للفرد 
فمن یتمتع بصحة نفسیة ،ح والعكس صحی،الصحة النفسیة ال یتمتع بنوعیة حیاة جیدة 

.)18ص،2001عبد الحمید محمد الشاذلي ، (.نوعیة حیاة جیدةبیتمتع 

:عدة تعریفات بفقد عرفت الصحة النفسیة 

الصحة النفسیة هي :1967المتحدة لألممتعریف منظمة الصحة العالمیة التابعة 
من النجاح واالنشراح والسلوك أقصىومع العالم عموما مع حد أنفسهممع األفرادتكیف 

.االجتماعي السلیم والقدرة على مواجهة خصائص الحیاة وصعوبتها 

).19ص، 2009سامر جمیل رضوان، ( 

ینص شموال واألكثروضعته منظمة الصحة العالمیة ویعتبر أخروهناك تعریف 
وهذا " الصحة النفسیة حالة من االكتمال الجسمي والنفسي واالجتماعي لدى الفرد " أنعلى 

سامیة لطفي ( یؤكد وجود ارتباط وثیق بین كل من الجسم والنفس والناحیة االجتماعیة للفرد 
.)22ص. 2007األنصاري ، أحالم حسن محمود ، 

یعرفها بأنها ذات صلة وثیقة بالتوافق العام بنوعیه الذاتي :)1972(النیل أبومحمود أما
فالصحة النفسیة تتأثر بعوامل كثیرة متشابهة منها ما،التوافق المهني وأیضاواالجتماعي 

)35ص، 2003عبد المحي محمود حسن صالح ، . ( هو بدني ونفسي و االجتماعي 
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النفسیة الوظائفالتكامل في أوالتوافق العام بأنها:1981العزیز القوصي ویعرفها عبد
اإلحساسمع اإلنسانالنفسیة المعادیة التي تطرأ على األزماتوالقدرة على مواجهة 

).8، ص1981،عبد العزیز القوصي .( االیجابي بالسعادة الكافیة 

لیة مركبة دائمة نسبیا من الشعور بأنها حالة عقلي انفعا:1993وعرفها عبد الخالق 
،على الحیاة واإلقبالواألمنوالطمأنینةوالشعور بالرضا اآلخرینبالسعادة مع الذات ومع 

.درجة من التكیف النفسي االجتماعيأعلىویتحقق بذلك 

).1993،25،عبد الخالقمحمداحمد( 

الصحة النفسیة هي الحالة التي یتسم فیها الشخص إن:2001حسن على فاید ویرى
وتكامل الشخصیة والقدرة على مواجهة الحیاة يوالكفاءة واالتزان والسلوك السو بالخلق القویم

)32ص، 2001حسن على فاید ، ( . أزماتهاوضغوطها والتغلب على 

في تحدید مفهوم الصحة ااختلفو النفس قد علماء أنمن خالل التعاریف السابقة نالحظ 
حیث تباینت ،النفسیة على الرغم من اتفاقهم على المصطلح الصحة النفسیة في حد ذاته 

أنوما ینبغي اإلنسانطبیعة إلىنظرتهم باختالفتعریفاته ومدلوالته لدى كل فریق منهم 
.تكون علیه صحته النفسیة 

ولكنها حالة یتكامل فیها ،ال تعني الخلو من المرض واالضطراب :فالصحة النفسیة 
الشعور بالكفایة والسعادة الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة والقدرة على مواجهة الضغوط مع 

الطبیب فقط معیارا إلىوال یمكن اعتبار اللجوء ،والحیویةاالیجابي بالتوافق اإلحساس
أولشخص للطبیب النفسي ال یتفق مع شدة مرضه ذهاب اأنفقد ثبت ،للمرض النفسي 

.بل یتدخل  فیها عوامل متعددة مثل درجة ثقافة ذلك الشخص ومجتمعه ،نوعه 

.)19،ص2009،جمال أبو دلو ( 
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حیث ،األمثلاإلنسانيكما تعتبر الصحة النفسیة الوسیلة والغایة في نفس الوقت للوجود 
واتجاهات وانفعاالت وسلوكیات الشخص التي كلما كانت وأفكارتتحدد في ضوئها مالمح 

كما ،ویعتبر هذا من مؤشرات الحیاة الجیدة . دعمت صحته النفسیة ،صحیحة وایجابیة 
ى وهذا یتحقق من خالل قدرة الفرد عل, أفضلالصحة النفسیة  تعني حیاة أن: یمكن القول 

رضا الفرد بشكل عام أي،من توافق ذاتي واجتماعي وانفعالي ونفسي , التوافق بشتى صوره 
خلوه من إلىباإلضافةوقدرته على عقد عالقات اجتماعیة سلیمة ،اآلخرینعن نفسه وعن 

.)81_80ص،2005صبرة محمد على ، ( .النفسیةوالصراعاتاألمراض

:نسبیة الصحة النفسیة .2

یكون الفرد فیها متوافقا نفسیا مع ذاته ومع بیئته ویشعر فیها بالسعادة مع نفسه ومع 
حد ممكن أقصىإلىوٕامكاناتهویكون قادرا على تحقیق ذاته واستغالل قدراته آخرین

یعیش في سالم بحیثویكون كذلك قادرا على مواجهة مطالب الحیاة وسلوكه عادي 
.وطمأنینة

فإن الفرد الصحیح نفسیا هو الشخص الذي یعني دوافع سلوكه مؤثرة في  البیئة من إذا
. یكون الشخص مهیئا له الفرصة لالستجابة أنكما ینبغي . وٕانسانیتهحوله من تفاعله 

:تكون لدینا مقومات الصحة النفسیة التالیة أننفسیا  یجب أصحاءوحتى نكون 

هو تعارض بین دوافع الداخليوالصراع : ليالداخن یتخلص الفرد من الصراع أ.1
أرادوٕاذا،ول عجز عن تحقیق الهدف الثاني ذا حقق الهدف األإبحیث اإلنسانورغبات 

والصراع یخلق التوتر والقلق لدى . األولتحقیق الهدف الثاني عجز عن تحقیق الهدف 
. على الغیر لمساعدتهرغبة الشخص في االستقالل مقابل االعتماد : مثال ذلك : اإلنسان

قوة أكثركان معتمدا على احد إذاأكثرباألمانحیث انه یرغب في االستقالل ولكنه یشعر 
.وقدرة منه 
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إلىیصرف الفرد الطاقة االنفعالیة الحبیسة لدیه ویطلق سراحها ویصل تدریجیا  أنویجب 
.یشعر بالثقة أنأیضاالهدف ویجب 

ن الدین معاملة إ ولیس عسر  و الدین یسر إن: أعمالناالخوف من اهللا تعالى في .2
نخاف من غیر اهللا في أنناومصیبتنا ،اآلخرینویجب الصدق مع اهللا ومع النفس ومع 

نخاف . یغضب فالنأننخاف نتأخرأننخاف ،نخطئ أنمن مئة مرة نخاف أكثرالیوم 
.من البشر أنفسناالى یكون خوفنا خاضعا هللا تعأنبنا فاألجدر،یشك فالن أن
وال لإلساءةاعتبار أيالن الشخص المسامح ال یضع في نفسه : القدرة على التسامح .3

.غیر مستقر في حیاته إنسانیكون ،في قلبه اإلساءةعكس الذي یحمل . تشتغل همه 
وتحجب للناس صمیم  وظاهر اإلنسانتذهب خلیقة ألنها: األقنعةاالبتعاد عن ارتداء .4

.الشخصیة وتجعله شخصا مستترا مزیفا یهرب  ربما من نفسه ومن الناس 
المناسبة لتحقیقها األهدافختیارإیحدد الفرد حیاته المقبلة ب: ها وتنوعاألهدافختیار إ.5
كانت  فإذا. یساعد على االرتقاء  وزیادة الراحة النفسیة لدیه األهدافتنوع هذه أنكما . 

. إلیهنجح في تحقیقها وحقق منا یصبو وٕامكانیاتهواقعیة تناسب قدراته واستعداداته أهداف
والى اإلحباطإلىغیر واقعیة  فشل في تحقیقها مما یؤدي به األهدافكانت هذه وٕاذا

.سوء صحته  النفسیة 
ن أفي الصحة النفسیة  و األساسجمیل وهي يءحب الحیاة شأن: حب الحیاة .6

. یكون متعادل وذلك بقدر ما یكون صحیح نفسیا 
إالیكون طموحه في مستوى تفكیره بشرط أنویجب : طموح اإلنسانیكون أن.7

.مریض  نفسیا أصبحوٕاالتحقیقها بإمكانهقد ال یكون ألنهتكون طموحاته خیالیة 
یتجلى هذا بالنسبة للفرد في تحمله : قادرا على تحمل المسؤولیة اإلنسانیكون أن.8

على بإسقاطهاوعدم الهرب من انفعاالته ومشاعره  أعمالمسؤولیة  ما یقوم به من 
.وتحمله نتائج تفكیره اآلخرین
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: هو قدرة الفرد على عقد صالت اجتماعیة  راضیة مرضیة : التوافق االجتماعي .9
أواالتكال أواالرتیاب أوفال یشوبها العدوان واإلیثارون والتسامح عالقات تتسم بالتعا

.اآلخرینعدم االكتراث لمشاعر 
الشخص الصحیح نفسیا هو الذي یمكنه السیطرة على انفعاالته : االتزان االنفعالي .10

والتعبیر عنها بحسب ما تقتضیه الضرورة وبشكل  یتناسب مع المواقف التي تستدعى هذه 
. الخجل منها أوإخفائهاأوعدم كبتها إلىإضافةاالت االنفع
النفسیة وأزماتهعندما یكون الفرد قادرا على مواجهة مشاكله وتتأتى: القویة اإلرادة.11

)35_33،ص2012مجدي احمد محمد عبد اهللا ،(. العادیة 

أنلما ( أيولیست مطلقة , إذنفهي نسبیة " حالة ایجابیة دائمة نسبیا " الصحة النفسیة 
ومن وقت , آلخرنشطة متحركة ونسبیة وتتغیر من فرد إنهابل , ) ال تتحققأوتتحقق 

.وهذا هو المقصود من نسبیتها , كما تتغیر بتغیر المجتمعات, عند الفرد نفسهأخرإلى
.)35،ص نفس المرجعمجدي احمد محمد عبد اهللا ،(

:أخرإلىنسبیة الصحة النفسیة من فرد 1.2

كما یختلفون من حیث الطول والوزن , في درجة صحتهم النفسیة األفرادحیث یختلف 
أوالكل ( وال تخضع لقانون , فالصحة النفسیة نسبیة غیر مطلقة , والذكاء والقلق

فال یوجد , قلیال جدا إالوانتقاؤها الكلي غیر موجود , فكمالها التام غیر موجود ،)شيءالال
ال یكاد وأیضا, كما هو الحال في الصحة الجسمیة , فسیة شخص كامل في صحته الن

نجد أنفمن الممكن , یكون هناك شخص تنتفي لدیه عالمات الصحة النفسیة ومظاهرها 
). االیجابیة لدى اشد الناس اضطرابا ( بعض الجوانب السویة 

:أخرإلىنسبیة الصحة النفسیة لدى الفرد الواحد من وقت .2.2
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أنكما . ال یوجد شخص یشعر في كل لحظة من لحظات حیاته بالسعادة والسرور 
فالشخص یمر بمواقف ،أیضاالفرد الذي یشعر بالتعاسة والحزن طول حیاته غیر موجود 

وتستخدم االختبارات والمقاییس النفسیة لتحدید درجة الفرد ومركزه , غیر سارة وأخرىسارة 
ولكن ،الصحة النفسیة مقابل الشذوذ،م تقدیر ذي بعدین سلContinuumعلى بعد متدرج 

في حین ،أیضاالشخص الذي یتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات النسبي أننذكر أنیجب 
.أخرإلىالدرجة المنخفضة من الصحة النفسیة تتمیز بالتغیر والتذبذب من وقت أن

:نسبیة الصحة النفسیة تبعا لمراحل النمو .3.2

أیضامفهوم السلوك السوي الذي یدل على الصحة النفسیة هو مفهوم نسبي إن
فقد یعد سلوك ما سویا في مرحلة عمریة معینة ,مرتبط بمراحل النمو التي یمر بها الفرد 

حدث في السنة إذاولكنه غیر سوي ) حتى السنة الثالثة األمرضاعة ثدي ( مثل 
من عمر الطفل ولكنه األولىاألشهرفي سوي طبیعيبعاألصامص أنكما ،الخامسة

فهو سلوك سوي في الالإراديالتبول أیضاومثله , حدث بعد السادسة إذامشكلة سلوكیة 
.وهكذا...ولكنه مشكلة سلوكیة بعد الخامسة . األولالعام 

:المجتمعات نسبیة الصحة النفسیة تبعا لتغیر.4.2

. عادات وتقالید المجتمعاتباختالفالن السلوك الذي یدل على الصحة النفسیة یختلف 
هناك أنفي حین . اآلخرینعلى سلوك االعتداء والعنف ودحر أفرادهافهناك قبائل تربي 

وعموما فالحكم على الصحة , التسامحوٕاظهارعلى كضم االنفعال أفرادهاقبائل تربي 
. نساناإلومراحل النمو عند ،الزمان والمكان والمجتمعات : مل النفسیة یختلف تبعا لعوا

،الحكم على الصحة النفسیةإطالقناویجب اخذ كل هذه المتغیرات بعین االعتبار عند 
.نسبیة أنهاولذلك نقول 
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:نسبیة الصحة النفسیة تبعا لتغیر الزمان  .5.2

الحقبة التاریخیة الذي أویعتمد على الزمان ،ي هو دلیل الصحة النفسیة السلوك السوي الذ
كان سلوكه هذا دلیل لب" إسبارطة"فقد كان اللص ال یعاقب في ،حدث فیه هذا السلوك 

بعضهم سرقة الكتب ال ن شاع) وخاصة العباسي (اإلسالميوفي العصر ،ذكاء وفطنة 
ة النفسیة یختلف فالحكم على السلوك الدال على الصح،شریفايءیسرق شإنماالشخص 

.)19_ 16، ص مرجع سابقعبد الحمید محمد الشاذلي،( .واألزمانعبر العصور إذن

:النظرة الكمیة والفروق الفردیة للصحة النفسیة .6.2

،سوء التكیفأوالنفسیة واألمراضالصحة النفسیة تقابل الشذوذ أنمن المتفق علیه 
تتوزع  بدرجات على أنهاونقول . الصحة النفسیة نظرة كمیة إلىننظر أنلنا واألفضل

األولطول خط متصل  بحیث نتحدث عن درجة مرتفعة من الصحة النفسیة على الطرف 
ن هناك درجات مختلفة إ و ،ودرجة منخفضة منها على الطرف الثاني السلبي ،االیجابي 

ة النفسیة تؤكد على التوزیع المستمر فالنظرة الكمیة البعدیة للصح،منها بین هذین الطرفین 
وهكذا فإن الدرجات ،فواصل أولجمیع الحاالت في تصنیف واحد لیس فیه ثغرات 

أقصىذوو الدرجات المنخفضة جدا یقعون على واألفراد،تقع في المنتصف المتوسطة
لدرجات ذوو اأما،)الیسار أقصىالسالب ( اعتالل الصحة النفسیة أوقطب الشذوذ النفسي 

وهكذا تتحد ،)الموجب على الیمین ( قطب الصحة النفسیة أقصىفتكون في , المرتفعة جدا
المقاییس باستخدامویمكن تحدید ذلك . وتوزیعهم وفقا لفئات متدرجة مستمرة األفراددرجات 
أنحیث اإلعتداليوهكذا فإن الصحة النفسیة تتوزع وفقا للمنحنى ،النفسیة تواالختبارا

الیمین یدل على درجة مرتفعة من الصحة أقصىفي حین ،یقعون في المنتصف 68%
،الشذوذ واالضطرابأوالیسار درجة مرتفعة من اعتالل الصحة النفسیة وأقصى،النفسیة 
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.مدى تكیف الفرد ودرجة صحته النفسیة إلىتشیر ) درجة متفاوتة ( وبینها فئات 
.)24، صنفس المرجعالشاذلي،عبد الحمید محمد( 

:مستویات الصحة النفسیة.3

:مستویات الصحة النفسیة هي أنمن هنا نستطیع القول 

القویة والسلوك السوي والتكیف الجید أالناأصحابوهم ):العالي(المستوى الراقي.1.3
یقعون ( تقریبا 2,5وتبلغ نسبة هؤالء . الذي یفهمون ذواتهم ویحققونها األفرادوهم 
).ياالعتدالالطرف االیجابي في البعد والمنحنى أقصىعلى 

،سوكهم طبیعي وجید،وهم اقل من المستوى السابق : المستوى فوق المتوسط.2.3
.تقریبا 13,5ونسبتهم 

وهم في موقع وسط بین الصحة النفسیة : )الطبیعي و المتوسط ( المستوى العادي .3.3
أحیانالألخرمكانه أحیانالدیهم قدرة وجوانب ضعف  یظهر احدهما ،المرتفعة والمنخفضة 

.68المجتمع حوالي فيوتبلغ نسبتهم ،أخرى

من السابقین من حیث مستوى صحتهم النفسیة ادني: المستوى اقل من المتوسط.4.3
یقع في هذا ،فاشلون في فهم ذواتهم وتحقیقها . ت وسوء التكیف میال لالضطراباوأكثر

وتبلغ نسبة هؤالء ،االنحرافات النفسیة واالضطرابات السلوكیة غیر الحادة  أشكالالمستوى 
14.5 تقریبا.

درجة من أعلىودرجتهم في الصحة النفسیة قلیلة جدا وعندهم : المستوى المنخفض.5.3
ویتطلبون . اآلخرینوعلى أنفسهمیمثلون خطرا على أنهم،االضطرابات والشذوذ النفسي 

.تقریبا 2,5وتبلغ نسبتهم ،العزل في مؤسسات خاصة 

)55_ 54، ص 2001القوصي عبد العزیز، ( 
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:معاییر الصحة النفسیة.4

ناول القضیة من تفإن كال منها ,بالرغم من توفر العدید من المعاییر للصحة النفسیة 
المعیار ،برز تلك المعاییر المعیار الذاتي أومن ،خرى زاویة بعینها متجاهال الزوایا األ

،المعیار الطبیعي ،المعیار المثالي ،المعیار الباطني ،اإلحصائيالمعیار ،االجتماعي 
.المعیار الدیني , المعیار االیجابي

: المعیار الذاتي .1.4

في الحكم على السلوك بالسوى إلیهیرجع ،مرجعیا إطاراحیث یتخذ الفرد من ذاته 
ویعني بان المشاعر الداخلیة للسعادة والشعور بالصحة والتناسق والخلو من ،الالسويأو

تعاسة هو أكثربأنهفالشخص الذي یشعر .والصراع الداخلي هي معاییر التوافق األلم
أوالمشاعر التي تنتج عنها مشاعر التعاسة أوفكرا وٕاالالسلوك وأسالیب. توافقا أسوأ

وتكون درجة الصحة النفسیة مقدرة في ،لسوء التوافق أعراضالشعور بسوء الصحة هي 
.الروح المعنویة ،الثقة بالنفس ،" الشخصیة"الذاتیة ةالمساعدضوء مظاهر 

.)78، 1988زهران حامد عبد السالم ، ( 

:المعیار االجتماعي.2.4

وفي هذا المعیار تتخذ مسایرة المعاییر ،الحضاري أوویعرف بالمعیار الثقافي 
الالسویة فالسوي هو المتوافق أوللحكم على السلوك بالسویة أساسااالجتماعیة ومجاراتها 

ویتضمن استخدام المعاییر االجتماعیة.اجتماعیا المتوافقسوي هو غیر ، والالاجتماعیا 
ن الصحة النفسیة السلیمة لفرد ما تظهر في أتحدید العادي من السلوك تسلیما بكمحك ل

لوك ینحرف عن سأيوالسلوك الغیر عادي هنا هو ما یطلق علي ،التزامه بهذه المعاییر 
وحتى لو كان نحو الجانب المرغوب ،الیسار أوالمعاییر السائدة سواء كان من جهة الیمین 
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. محدد للقیمة المرغوبة والمعیار _ أرسطووكما قال _ فاالعتدال 
).62، ص2001،عبد السالم عبد الغفار( 

وقد یسمح باالنحراف انحراف عنهاأيمعاییره الثابتة وال یرحم –بقسوة –ویشكل المجتمع 
الفوضىالتي نخلق األساسیةولكن االنحرافات ،جل فروق التعبیر أالمعقول من 

من ذلك فأن ثمة شواهد األكثربل ،واالضطراب في الفرد ومن حوله تعتبر شخصیة شاذة
وینظر ،العقاب إلىتؤدي أنالجماعة  یمكن معاییرحراف عن االنأنإلىعدیدة تشیر 

ویخضع صاحبه للعالج لیستعید انسجامه ،على انه سوء توافق مع البیئة االجتماعیة إلیه
).63صنفس المرجع،،عبد السالم عبد الغفار ( .مع القیم االجتماعیة 

ولیس فقط في تحدید , مهمانحراف عن معاییر القیم یعد عنصران اإلأهناك دلیل على 
تعد الموافقة أخرىبعبارة ،ولكنه كذلك في تحدید خطورته النسبیة ،ضطراب النفسي اإل

نه ال یكاد یخلو تعریف للصحة النفسیة أكما , للصحة النفسیة يساساالجتماعیة المكون األ
.همیة تحقیق الفرد للتوافق مع المجتمع أمن التأكید على 

: اإلحصائيالمعیار .3.4

،عتدالیا إتوزیعا األفرادویعتمد على فكرة توزیع السمات والخصائص النفسیة بین 
ویبلغ مجموعهم ،أسویاءالذین یتجمعون في منتصف المنحنى األشخاصمعظم أنبمعنى 

ن الحاالت القلیلة على جانبي منتصف المنحنى إ و ،لألفرادما یقرب من ثلثي المجموع الكلي 
. هم الشواذ

،)المعیار االجتماعي ( الصورة الرقمیة الریاضیة لالتجاه السابق  اإلحصائيویمثل المعیار 
،المتوسطالشذوذ فهو االنحراف عنأما،یمثل السویة ،المنوال أوالوسیط أوفالمتوسط 

اعتقادا اإلحصائياألسلوباستخدام إلىمجال الصحة النفسیة بوقد لجأ بعض العاملین 
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.األخرىاألسالیبمنهم بأنه یضمن درجة من الموضوعیة اكبر من تلك التي تنطوي علیها 
).71_70نفس المرجع،,عبد السالم عبد الغفار ( 

:المعیار المثالي .4.4

: أهمهاتشمل الشخصیة السویة على عدة جوانب أنوفي ضوء هذا المعیار یفترض 

.نمط مستقل من الشخصیة المرغوب فیها إنها.1
.نمط هو أيیعرف الشخص من أن.2
.یعرف الشخص كیف یحقق ذاته أن.3

،نظرة كمال في التكوین والسلوك اإلنسانإلىهذا المعیار ینظرون فأصحابولذا 
وهو مدي اقتراب الشخص ،وضوحا ودقة أكثروتتمیز وجهة النظر المثالیة للسواء بمعنى 

،ومدى بعده عن الخلل والضعف بالنسبة لهذه السمة . كمال بالنسبة للسمة المعینة  من ال
وخاصة في مجال ،لالستفادة من وجهة النظر هذه أكثرفي حیاتنا العملیة نمیل أنناكما 

).59مرجع سابق، ص،سامر جمیل رضوان  (.االختیار المهني 

:المعیار الطبیعي .5.4

أوفي ضوئه یطلق تعبیر سوي على ما یعتبر طبیعیا من الناحیة الفیزیقیة 
بمعنى ،الجنسیة المثلیة شاذة بینما،ومن ثم نعتبر الجنسیة الغیریة سویة , االجتماعیة 

،یتحدد السلوك السوي بمدى مواكبته للقیم والمعاییر والثقافة  المقررة اجتماعیا أنخرآ
المعیار ال یبعد كثیرا عن المعیار االجتماعي أنكما ،ویعتبر شاذا كل من خالف ذلك

یغار الزوج أنفلو كان من الطبیعي ،الزمان و المكان باختالفویعاب علیه اختالفه 
نكون قد حكمنا على نسبة  لیست بالقلیلة من سكان شعوب متعددة بالالسواء ،على زوجته

).61مرجع سابق،ص، سامر جمیل رضوان (.یهم  لضعف ذلك االنفعال لد
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:المعیار الباطني.6.4

بدراسة ،األولیعني في المقام ألنهوینبغي تسمیته بالمعیار الدینامي العمیق نظرا 
:والتي تفسر في ضوء وجهات نظر ثالثاإلنسانیةالعملیات النفسیة التي تعتمل في النفس 

بأنهالسوي اإلنسانوفي ضوئها یعرف فروید : النظر االقتصادیةوجهة.1.6.4
. الشخص الذي یحب ویعمل

وفي ضوئها یتمیز الشخص السوي بقلة المكبوت : وجهة النظر المكانیة .2.6.4
وعدم لجوئه ،رغباته بأسالیب مرضیة وٕاشباعبضعف نزعاته الالشعوریة أي،عنده 
الواقع إلىقرب أو ،غلبه شعوریا أوبذلك یصبح نشاطه في ،بقدر ضئیل منهاإالللكبت 

جزء من نزعاته إلشباعالطرق أحسنیجد أنوهو ما یمكنه من ،إشباعهأسالیبفي 
فأصبح  ال ،كبت قدرا كبیرا من طاقته إنسانالشخص المریض فهو إما،الالشعوریة 

ومن ثم غدا شعوره هزیال ناقص القدرة على مجابهة التزامات ،شعوره جامع الرغبات 
. عدة أشكالویظهر المرض في هذه الحالة على ،الواقع 

نه الشخص الذي أالسوي على لإلنسانوفي ضوئها ینظر : وجهة النظر البنائیة.3.6.4
الواقع دون انحیاز و األعلىو األنامن القوة والقدرة بحیث یمكنه التوفیق بین الهو أناهیكون 

بحیث یأتلفان في ،األعلىأناهمن أناهنه شخص تقترب أكما ،من القوى الثالث ألي
،قدرته على مطالب الواقع والهو األناغلب المواقف بدال من التصارع على نحو ما یفقده أ

لها مما یوقعها في صراع مع إخضاعهابدال من األناخضوع الهو لسلطة إلىباإلضافة
یوفق بین هذه القوى أنأنا ضعیف ال یستطیع بالشخص المریض فیتمیز أما،الواقع 
القوى نشاطا في ألشدفي انحیاز دوري أمابحیث یكون الصراع بینهما حادا ،الثالث

على ااألنعجز إذاالقوى وبعبارة ثانیة ألحدفي انحیاز مستمر وٕاما،المجاالت المختلفة 
أعراضتصبح ضعیفة ویكون ذلك في األنافاعلیة أوتوفیق بین القوى فإن النشاط الشعوري 
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فإن ذلك یبدو في عدم ثبات ،لقوى ما في مجال معین األنانحازاإذاأما،مرضیة غریبة 
القوى فسیكون مظهر ألحدكان االنحیاز دائما إذاأما،الشخصیة على نسق سلوكي معین 

انحرافا شدیدا في أو) األعلىاألناخضوع ( حرافا نفسیا  في شكل حرمان شدید المرض ان
.) خضوع للواقع ( المتعة الطفلیة 

وبناءا على ما تقدم فإن مقدار الصحة النفسیة التي یتمتع بها الفرد یتحدد تبعا لمدى 
في ) اإلرادةأوالتفكیر أو،اإلدراكسواء على مستوى ( عدیدة بوظائففي القیام األنانجاح 

.ذلك إلىالكبت المعقول وما ،التكیف وٕاعادةعملیة بنائه للشخصیة مثل التكیف 

مجموعة من الخصائص الممیزة "اریكسون" وفقا لهذا المعیار للصحة النفسیة یقترح 
االستقالل الذاتي بعیدا ،األولدرجة من الثقة في المقام : للشخصیة السویة تتضمن ما یلي 

هؤالءالتوحد واالندماج مع ،المبادرة الغیر المكفوفة بالشعور بالذنب ،الشك أوعن الریاء 
التطابق مع الذات والسعي لتحقیق الهدف بدال ،الذین  یفكرون ویعملون بدون مشاعر النقص 

.من تشتیت النفس في ادوار غیر واضحة  
).72_70نفس المرجع،،سامر جمیل رضوان  (

:المعیار الدیني .7.4

وذلك ،البدني والروحي :ویؤكد على ضرورة تحقیق الفرد للتوازن بین متطلبات  الجانبین
نفسه بإشباع حاجاته قت ویقوم في الو ،باحها الشرع أبإشباع حاجاته البدنیة في الحدود التي 

التوسط واالعتدال  في حیاته اإلنسانذلك التوفیق یتمثل في التزام إلىن السبیل إ الروحیة و 
إلىالكریمویشیر القران، الروحیة وأدوافعه الدینیة إشباعوالتطرف سواء في اإلسرافوتجنب 

وال تنس اآلخرةاهللا الدار أتاكواتبع  فیما :(ضرورة تحقیق هذا التوازن في الشخصیة بقوله
الشخص السوي هو من یوازن بین أنأي" 177آیةسورة القصص ")نصیبك من الدنیا 

)118، مرجع سابق،عبد اهللامحمد القاسم( .اآلخرةمتطلبات الدنیا ومتطلبات 
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:مناهج الصحة النفسیة.5

:هناك ثالثة مناهج أساسیة في الصحة النفسیة 

وهو منهج إنشائي یتضمن زیادة السعادة :  Developmentالمنهج اإلنمائي .1.5
والكفایة والتوافق لدى األسویاء والعادیین خالل فترة نموهم حتى یتحقق الوصول بهم إلى 

ویتحقق ذلك عن طریق دراسة إمكانیات وقدرات . أعلى مستوى ممكن من الصحة النفسیة
ومن خالل رعایة ) نفسیا وتربویا ومهنیا ( ه السلیم  األفراد والجماعات وتوجیهها التوجی

مظاهر النمو جسمیا وعقلیا واجتماعیا وانفعالیا بما یضمن إتاحة الفرص أمام االفراد لنمو 
.السوي تحقیقا للنضج والتوافق والصحة النفسیة

ویتضمن الوقایة من الوقوع في المشكالت : Preventiveالمنهج الوقائي .2.5
ویهتم باألسویاء واألصحاء قبل اهتمامه بالمرضى لیقیهم . بات واألمراض النفسیة واالضطرا

ویرعى نموهم النفسي السوي ویهیئ الظروف , من أسباب األمراض النفسیة بتعریفهم بها 
.التي تحقق الصحة النفسیة 

ولهذا المنهج ثالثة مستویات أولها محاولة منع حدوث المرض ثم محاولة تشخیصه قدر 
إلمكان في مرحلته األولى وأخیرا محاولة تقلیل أثر أعاقته  ، إن الهدف الوقائي هو توظیف ا

معرفتنا النفسیة في الكشف عن األشخاص الذین یعیشون في ضغوط وأزمات ومشكالت 
ویشیر كل من , وصراعات وٕاحباطات ولكنهم لم ینحرفوا بعد وتقدیم المساعدة واإلرشاد إلیهم 

إلى أن الوقایة من المرض النفسي Rotter  ( 1997روتر ( و ) Oakleyأوكلي ( 
االجتماعیة أو االضطرابات النفسیـة التي یكون الفرد قابًال –تتمثل بتحدید المشكالت النفسیة 

. للتأثر بها ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتقلیل من قابلیته على التحسس والتأثر بها 

ویتضمن عالج المشكالت واالضطرابات واألمراض : Remedialالمنهج العالجي .3.5
النفسیة حتى العودة إلى حالة التوافق والصحة النفسیة ویهتم هذا المنهج بنظریات المرض 
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.النفسي وأسبابه وتشخیصه وطرق عالجه وتوفیر المعالجین والعیادات والمستشفیات النفسیة
)  . 114_112مجدي احمد محمد عبد اهللا،مرجع سابق، ص (

:النظریات المفسرة للصحة النفسیة.6

:المنظور النفسي .1.6

صحاب هذا المنظور على أهمیة العملیات النفسیة في حصول االضطرابات أیؤكد 
یتأثر فهم یؤكدون أهمیة الحوادث الداخلیة الالشعوریة ، ویعتقدون أن معظم السلوك , العقلیة 

في " األنا " القلق ، وینشأ االضطراب عندما یفشل إلىباالندفاعات الالشعوریة التي تؤدي 
ومتطلبات الواقع ویكون السلوك " ألهو " إیجاد حلول مناسبة للصراع القائم بین اندفاعات 

غیر السوي مجرد عرض لمرض یكمن وراءه ، وٕان هذا المرض لیس من طبیعة جسدیة 
. ولكنه صراع في الشخصیة یرجع في أصوله إلى الطفولة المبكرة

في القدرة على مواجهة الدوافع البیولوجیة " فروید" وتتمثل الصحة النفسیة من وجهة نظر
.والغریزیة والسیطرة علیها في ضوء متطلبات الواقع االجتماعي 

الصحة النفسیة تتمثل في قدرة الفرد على مواجهة مشكالت أنفیرى " اریكسون"أما
ان صحة الفرد النفسیة في مرحلة عمریة معینة تساعد مرحلة النمو التي یمر بها بنجاح ، و 

.التالیةالفرد في تحقیق التكیف النفسي في المراحل العمریة

المبدأ الذي یقوم سلوك اإلنسان هو حاجة اإلنسان إلى األمن أن" هورني"في ما ترى 
فل ینمو و یشعر ما اضطربت عالقة الطفل بوالدیه فان الطإذافمنذ الطفولة , والطمأنینة 

ووصفته " األساسيبالقلق "له وتسمي هورني هذا الشعور وٕایذاءبان العالم مكان خطر 
بالشعور بالیأس تماما والوحدة عند مواجهة مشكلة خطرة ویلجأ الفرد لتخفیف وطأة هذا القلق 

وتعد في حد ذاتها حاجات نفسیة مرضیة واهتمت هورني بالعصابیة على نحو بالعصبیة
.واعتقدت إن لكل شخص قوى بنائیة وتدمیریة ولكن التدمیریة سائدة كبیر
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إن الصحة النفسیة تكمن في استمرار نمو الفرد الشخصي من غیر " یونك"ویرى 
توقف أو تعطیل ، وأكد أهمیة اكتشاف الذات الحقیقیة ، وأهمیة التوازن في الشخصیة السویة 

نفسیة والتوافق السوي یتطلبان الموازنة بین التي تتمتع بالصحة النفسیة ، وان الصحة ال
عملیات هي أربعالمیول االنطوائیة والمیول االنبساطیة ، وتتطلب الصحة النفسیة تكامل 

ویرى إن األمراض العصابیة عبارة عن محاوالت . اإلحساس واإلدراك والمشاعر والتفكیر 
)36_35،صقمرجع سابسامر جمیل رضوان،(.غیر ناجحة للتكیف مع الواقع 

:المنظور السلوكي-2.6

هذا المنظور أن السلوك غیر السوي لیس مرضًا أو عرضًا لمرض ، أصحابیرى 
وٕانما هو نمط من السلوك یتعلمه الفرد مثلما یتعلم أنماط السلوك السویة ، وعلى هذا فهم 
یرفضون فكرة المرض العقلي وینظرون إلیه على أساس أنه أسالیب تكیفیه غیر ناجحة مع 

على أساس تعدیل أو تغییر الطرائق التي یتفاعل بها مشكالت الحیاة ، ویقوم العالج برأیهم 
Learning processالمحور الرئیس لهذا المنظور هو عملیة التعّلم . الفرد مع البیئة 

ن المثیر أ، إذ )Stimulus & Response) ((S-R()المثیر واالستجابة(وتسمى أیضًا 
نفس مر جمیل رضوان،سا(.الذي یتعرض له الكائن الحي ینجم عنه حدوث استجابة 

.)36،صالمرجع

:المنظور اإلنساني .3.6

أما القائلون بالنظرة اإلنسانیة في الشخصیة أو تحقیق الذات فعندهم ان االضطراب 
النفسي یظهر عندما تغلق السبل أمام مساعي الفرد لتحقیق ذاته بسبب الفشل في الوعي 
على حقیقة الذات أو التعبیر عنها ، وما ینتجه ذلك من تشویه یلحق بإدراك الفرد للواقع ، 

تشتد االضطرابات النفسیة ، وعلى هذا فالسلوك غیر السوي هو رد فعل ومع شدة هذا التشوه
.على العالم كما یدركه الشخص 
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أحد الرواد األساسیین في النظریة اإلنسانیة ، )(Carl Rogersوُیعد كارل روجرز 
فع وترى هذه النظریة أن اإلنسان مدفوع فطریًا لتحقیق ذاته ، وأن هذا الدافع ُیعد من أهم الدوا

التي تساعد على النجاح في الوصول إلى الصحة النفسیة والعقلیة ، وأن اإلنسان عندما 
یفشل في أن یعیش الحیاة التي تمكنه من تحقیق ذاته فإنه یفتقر إلى السعادة وتسیطر علیه 
االضطرابات النفسیة ، بینما اإلنسان الذي یتمكن من تحقیق ذاته فإنه یسعى بنشاط نحو 

شباعًا وتزداد قدرته على اإلبداع ومقاومة االضطرابات النفسیة، وبالتالي یمتاز حیاة أكثر إ
)16_15، ص2000حنان عبد الحمید العناني، (. بقدر مرتفع من الصحة النفسیة 

:النظریة الوجودیة.4.6

اهتمت هذه النظریة بدارسة جوهر الفرد ، وركزت بشكل مباشر على الخبرات 
الذي ) Authentic(أساسیا لألشخاص هو نمط الشخص األصیل الشخصیة ، وطرح نمطا 

یدرك في سلوكه تماما االفتراضات الوجودیة المتعلقة بطبیعة اإلنسان 

ومثل هذا الشخص قادر على تغییر العالقات السببیة ونتائجها عن طریق حریة اإلرادة 
ة النفسیة تتمثل في واختبار المعنى وخلق المعنى والهدف ویرى االتجاه الوجودي أن الصح

-:النقاط اآلتیة  

.أن یدرك اإلنسان معنى وجوده -1

.أن یدرك إمكاناته وقدراته -2

.أن یكون حرًا في تحقیق ما یرید وباألسلوب الذي یختاره -3

.أن یدرك جوانب ضعفه ویتقبلها-4

.أن یدرك طبیعة الحیاة وتناقضاتها-5

. ذلك یعني االضطراب النفسي والصحة النفسیة السیئة فإذا فشل الفرد في إدراك ما سبق ف
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ویعتقد الوجودیون أن اإلنسان قادر على اختیار سلوكه في أي وقت وأن الراشدین 
یتحملون مسؤولیة أفعالهم وقراراتهم ویحاولون تجاوز المعوقات والضغوط االجتماعیة ، 

االستسالم لها ومعارضتها، ویعون الضغوط الخارجیة المفروضة على أفعالهم ، ویختارون 
)39، مرجع سابقسامر جمیل رضوان،(.والنتیجة هم الذین یصنعون أنفسهم 

:مظاهر الصحة النفسیة.7

 وهناك مظاهر الصحة النفسیة كما تظهر في نقاط االتفاق بین عدد من الدراسات
متكاملة والتوافق مع المتطلبات والشخصیةالومنها المحافظة على , التحلیلیة 

ونعني بها التناسق بین المعاییر الفرد ومعاییر المجتمع والقدرة على , االجتماعیة 
والنمو . التكیف مع شروط الواقع والمحافظة على الثبات وأیضا. التوافق االجتماعي 

القاته تزید مع معارفه وخبراته وانفعاالته وعأنالزیادة التي یجب أي. مع العمر 
االتزان ( االجتماعیة وقدراته والمحافظة على قدر مناسب من الحساسیة االنفعالیة 

وكذلك المشاركة في الحیاة المجتمع والعمل على تطویره ضمن طاقاته ) . االنفعال 
. إنتاجهوتحسین 

 وتشـمل عالقـة الفـرد مـع . وتبدو مظاهر الصحة النفسیة في التفاعل بین الفرد ومحیطـه
اي فهـــم الفـــرد لنفســـه ،فهـــم الفـــرد ومحیطـــه وتشـــمل عالقـــة الفـــرد مـــع نفســـه أي،نفســـه

إلـــىنمـــو الفـــرد وتطـــوره ونظرتـــه وأیضـــا،ودوافعـــه ورغباتـــه وتقـــدیر ذاتـــه وقبولـــه للمحـــیط 
من اجل تحقیق ذاته وتنمیتها نمـوا متكـامال وكـذلك وحـدة الشخصـیة وتماسـكها . المستقبل 

.أخرىایب من جهة والثابت الكافي من جهة تماسكا ینطوي على التغییر المن
 والتفاعــل بــین الفــرد ومحیطــه یتضــمن عالقــات الفــرد مــع محیطــه وتشــتمل علــى تحكــم

وقدرتـــه علـــى اتخـــاذ وتنفیـــذ قراراتـــه . الشـــخص بذاتـــه فـــي مواجهـــة الشـــروط المحیطـــة بـــه 
الشــخص للعــالم كمــاإدراكوالتفاعــل بــین الشــخص ومحیطــه یــتم عنــد , المتصــلة بمحیطــه 
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والطمأنینـةبـاألمنوهـذا یحقـق الشـعور ،لنفسـه إدراكـههو ومواجهته بظروفه الطارئـة مـع 
.الناتج عن نجاحات الشخص في عالقاته مع نفسه ومع محیطه 

 علــى التكیــف مــع الــذات ومــع اإلنســانتظهــر فــي قــدرة النفســیةومــن هنــا فــإن الصــحة
وقدراتـه وشـروط المحـیط بشـقیه المحیط ونجاحه في تحقیق نوع من التـوازن بـین حاجیاتـه

)63،ص،مرجع سابقمجدي احمد محمد عبد اهللا .(المادي واالجتماعي 
 ومن بین ،و عالمات یتم من خاللها التعرف على الصحة النفسیة للفرد أهناك مظاهر

وتحقیق،والشعور بالسعادة ،والتوافق االجتماعي ،التوافق الذاتي:هذه المظاهر
ومواجهة ،والنجاح في العمل،واقعیة في الحیاة أهدافالذات واستغالل القدرات واتخاذ 

.واالتزان والنضج االنفعالي ،وأزماتهامطالب الحیاة 

.)88ص،1999صالح حسن الدهري ، ( 

 االتجاه نحو الذات : مظاهر للصحة النفسیة وهي ستة : 1958جودا اقترحتكما،
،تكامل الشخصیة التلقائیة واالستقالل والتوجیه الذاتي ،النمو والتطور وتحقیق الذات 

.والسیطرة على البیئة ،الواقع إدراك
).22-15. مرجع سابق. عبد الخالق محمد احمد (

 في بیئات أجریتوقد توصل المختصون في مجال الشخصیة من دراسات عدیدة
مستویات عمریة واجتماعیة واقتصادیة إلىممن ینتمون الجنسینمن ألشخاصمختلفة 

الممیزة لمالمح الشخصیة المتمتعة والصفاتعدد من المظاهر إلى،وثقافیة مختلفة 
:وهي 1982بالصحة النفسیة لخصها طلعت منصور 

 عدم وجود معوقات خارجیة وداخلیة –التوقعات الخارجیة –فهم الذات ( تقبل الذات( ,
التوجه في الحیاة وفقا لفلسفة ،تقبل الواقع ، الواقعیة ،التوافق الشخصي و االجتماعي 

،)اإلغراءمقاومة –الفعالیة الداخلیة (اإلرادة،والتوجه الذاتي ةاالستقاللی،غنیة بالمعاني 
.االستمرار في النمو الشخصي ،الذات تحقیق،النضج االنفعالي ،المسؤولیة 
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 من مظاهر الصحة النفسیة للعاملین التمیز أن: عبد الهادي الزبیري  إبراهیموقد ذكر
أما،اآلخرینوالموضوعیة هي التي تمكن مالحظتها من قبل , بالموضوعیة والذاتیة 
التوافق ،التوافق االجتماعي : المظاهر هذهومن ،الفرد نفسه إالالذاتیة فال یشعر بها 

الجهود ،االنتاج المالئم , الشعور بالرضا والسعادة ،ارتفاع االحتمال النفسي , الذاتي 
)89_88صالح حسن الدهري ، مرجع سابق ، ص (. البناءة 

 في  تقبل الفرد مظاهر الصحة النفسیة تتمثلأهمأن:محمد القاسم عبد اهللاكما یرى
على الحیاة بوجه اإلقبال،األفقاتساع ،االتزان االنفعالي ،إمكانیاتهالواقعي لحدود 

استمتاع  الفرد بعالقاته ،التوافق الشخصي ،اإلحباطالقدرة على مواجهة ،عام 
بإشباع الحاجات اإلحساس،تحمل المسؤولیة ،تبات اتجاهات الفرد ،االجتماعیة 

قیمي بإطارتمتع الفرد ،القدرة على النضال ومواجهة المصاعب  الحیاة ،النفسیة
،المرضیة األعراضوالخلو النسبي من , ممارسة السلوك العادي ،متماسك وأخالقي
القدرة على ،الراحة النفسیة ،الخلق الرفیع ،الفرد لمفهوم الذات لدیه إدراككیفیة 

والثقافة ةالخصوصیمراعاة ،التفاؤل النجاح في العمل ،اآلخرینالتضحیة وخدمة 
.الصحة النفسیة، القدرة على الضبط الذاتي ،االجتماعیة 

)76محمد القاسم عبد اهللا ، مرجع سابق ، ( 

:خصائص الشخصیة المتمتعة بالصحة النفسیة .8

 والتوافق . ودالئل ذلك التوافق الشخصي ویتضمن الرضا عن النفس : التوافق
.والتوافق المدرسي والتوافق المهني األسريویشمل التوافق . االجتماعي 

 الشعور بالسعادة مع النفس.
 اآلخرینمع ةبالمساعدالشعور.
 تحقیق الذات واستغالل القدرات.
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 القدرة على مواجهة مطالب الحیاة.
 التكامل النفسي.
 السلوك العادي.
 العیش في سالمة وامن.
:عالمات الصحة النفسیة ومظاهرها .9

المقصود بعالمات الصحة النفسیة ومظاهرها ، أشكال السلوك التي تقوم بها الشخص 
.ویعبر وجودها عن درجة صحته النفسیة وتكیفه 

:فعلماء الصحة النفسیة یتفقون على العالمات التالیة
 الزواجي ، األسري ، ) النفسي ، الیولوجي ، االجتماعي ( التكیف بأشكاله المختلفة

.المدرسي والمهني 
 ودلیل ذلك حب اآلخرین والثقة بهم واحترامهم، : الشعور بالسعادة مع اآلخرین

وتكوین عالقات إجتماعیة مرضیة ، والسعادة األسریة ، واإلستقالل اإلجتماعي ، 
.یة وتحمل المسؤول

لكل فرد منا قدرات وٕامكانات وسمات معینة وعلیه أن یعي هذه : فهم الذات وتحقیقها
القدرات والسمات بصورة واقعیة كما هي ، وان یدرك نواحي القوة و تقبل نواحي 
الضعف ، أن من أهم مظاهر إختالل الصحة النفسیة ووجود مبالغة في تقدیرها أو 

صحة النفسیة تناسب وتجانس مستوى الطموح التهوین من شأنها ، فمن مظاهر ال
مع قدرات الفرد وٕامكاناته الذاتیة ، والعمل على استثمارها وتحقیقها عن قناعة ورضا 

 فالحیاة ال تخلو من مطالب وصعوبات : مواجهة مطالب الحیاة وأزماتها وٕاحباطاتها
ل اإلحباط وأزمات یجب على الفرد مواجهتها والتغلب علیها، فكلما كان معدل تحم

.عالیا، كان ذلك دلیل على درجة عالیة من الصحة النفسیة 
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 إن نجاح الفرد في عمله ورضاه عنه دلیل توافر الصحة النفسیة : النجاح في العمل
.رضا الفرد عن عمله ونجاحه فیه ، ومیله إلیه : ومظاهر ذلك 

الیة ، أي النضج االتزان االنفعالي والحفاظ على مستوى مناسب من الحساسیة االنفع
االنفعالي ، وتكافئ انفعاالت الشخص مع مثیراته ، وان ال یكون االنفعال جامدا 
متبلدا، وال جامحا آو مسیطرا ، فضال عن التناسب بین نوع المثیر أو الموقف 
واالستجابة االنفعالیة المناسبة ، أي إذا كان الموقف والمثیر محزن أو مزعج یجب 

النفعالیة حزنا أو انزعاجا ، وٕاذا كان مفرحا  یجب أن یستدعي أن تكون االستجابة ا
.عنده الفرح ویفرح 

فبما أن الفرد : اإلقبال على الحیاة والمشاركة المناسبة في حیاة المجتمع وتقدمه
عضو في المجتمع ، فعلیه أن یشارك ویعمل من اجله في إشكال من التعاون ، 

متاع بالجمال ، فمن عالمات اعتالل الصحة یرافق ذلك اإلقبال على الحیاة واالست
.النفسیة أو اضطرابها اإلحجام عن الحیاة التشاؤم والیأس، كما في اإلكتآب 

)127_123، ص مرجع سابقمجدي احمد محمد عبد اهللا، (

:النفسیةاالضطراباتسباب أ.10

باالضطرابات النفسیة منها ما ینتج عن الظروف التي لإلصابةعدیدة أسبابهناك 
وللتربیة دور هام في ،مكونات داخلیة في شخصیته إلىومنها ما یرجع اإلنسانیواجهها 

:ومن بین هذه الظروف،أیضاأهمیةالعوامل العضویة والوراثیة لها أنكما ،هذا المجال 
 الحالة المالیة أواألسرةأومن جهة العمل اإلنسانالظروف التي یواجهها.
 الصراعات النفسیة الداخلیة نتیجة التربیة والتنشئة االجتماعیة ونتیجة لذلك یحدث

.شعور بالذنب  وضعف في الشخصیة،فقدان للثقة وشعور بالنقص الدونیة 
 ضعف القدرة االجتماعیة
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 عدم تحقیق الذات
 صراع الدوافع
 كتم االنفعاالت
 الطفل فرصة لیتعلم إعطاءوعدم ،اإلهمالأوسواء الحنان الزائد ،التربیة الخاطئة

وعدم أسرتهبعیدا عن اآلخرینباألطفالومنعه من االختالط ،االعتماد على النفس 
أثاروللخالفات الزوجیة واالنفصال والطالق , الفرصة لیستقل برأیه فیما یستطیع إعطائه
.والمرأةتتكون لدى الطفل صورة مشوهة عن العالقة بین الرجل إذ،خطیرة 

وكل مر . عضویة أسبابتنشأ بعض االضطرابات النفسیة من :سباب العضویةاأل
بأعراض نفسیة فمثال أساساولكن هناك حاالت عضویة تظهر . عضوي یؤثر على النفس 

الفص الجبهي من قشرة المخ راموأو ، شبیهة بالقلق النفسيأعراضإلىالتسمم الدرقي یؤدي 
و الفص الصدغي تسبب الصرع النفسي وٕاصاباتاضطراب في الشخصیة أوتسبب العته 

.الحركي 
ففي االضطرابات العصابیة . عالقة هامة باالضطرابات النفسیة ةوللوراث: الوراثة

فهذه االضطرابات تكثر في . ناتجا عن الوراثة لإلصابةهناك استعداد أنیبدو ما یشیر 
ودور الوراثة ظاهر في االضطرابات العقلیة وكثیر من حاالت التخلف ،المرضى أقارب

.)89_87ص ،مرجع سابقأحمد محمد عبد الخالق ،( .العقلي وراثیة 
:اإلضطرابات العصابیة واإلنفعالیة التي تخل بالصحة النفسیة .11

النفسیة حالة مستقرة نسبیا ، مما یعني أنها حالة تتخللها اضطرابات من حین تعتبر الصحة
إلى أخر مما یجعلها مهددة باختالالت متفاوتة الخطورة ، قد تكون حادة وغالبا ما تكون 
مزمنة ، مما یصعب على الفرد فرص التكیف السلیم ، ومن أهم هذه االضطرابات الشعور 

لوسواس وظهور أعراض كالهستیریا الشكوى من األوجاع بالقلق والخوف واالكتئاب وا
.واألمراض 
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إن اضطرابات القلق تتسم 1992وآخرون " وارتمان"یعرف ضطراب القلقإ.1.11
باألسى االنفعالي الشدید الذي یرجع إلى التعرض للهجوم والتوقع الشر أو الخوف ، 
ویحاول بعض األشخاص أن یواجهوا هذه المشاعر بواسطة السلوك القهري ویحاول 

ع الحیاة العادیة البعض األخر تجنب المواقف التي تثیر القلق ولكن بشكل یتعارض م
).50، 2001حسین فاید،(. التي یعیشها هؤالء األفراد

أما فیما یخص أنواع القلق فهي تظهر إما على شكل قلق سوي ، الذي یعرفه شیهان 
بأنه القلق الذي یخرجه الفرد في أحواله الطبیعیة كرد فعل للضغط النفسي أو 1988

ح شيء یهدد أمنه وسالمته وٕاما على شكل الخطراي عندما یستطیع الفرد أن یمیز بوضو 
مرضي الذي یتمثل في خوف مزمندون مبرر موضوعي ، مع توافر األعراض الجسمیة 

.والنفسیة دائمة إلى حد كبیر ولذلك فهو قلق مرضي 

:الفوبیا 2.11

استعملت ، ف الهرب و صل یوناني التي تعني الخأphobusإلىترجع كلمة فوبیا 
.الخوف  وسلوك التجنب الذي یمیز هذا القلق أهمیةإلىهذه الكلمة من اجل إشارة 

غالبا مریض أعصاب الفوبیا یدرك مبالغته للقلق لكن هذا ال یمنع من ظهور إضطراب شدید 
ومعیق وأحیانا عنیف في حالة نوبات الهلع الناتج عن المواجهة وحتى توقع أدنى ضجیج 

من الرعب یكون فیها األلم االكتئابي والنرجسیة ذا أهمیة ولیس نادرا أن یلجا یؤدي إلى حالة 
المریض إلى استهالك مواد سامة ، السیما الكحول من اجل التخطي والكف النفسي، وهناك 

.فوبیا المرضیة البسیطة، الفوبیا االجتماعیة، فوبیا أماكن المكشوفة: ثالثة أنواع من الفوبیا

:الهستیریا.3.11

أعصابالهستیریا مرض نفسي عصابي تظهر فیه اضطرابات انفعالیة مع خلل في 
جسمیة أعراضإلىالحس والحركة ، وهي عصاب تحولي ، تتحول فیه االنفعاالت المزمنة 
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أومن القلق أوهروبًا من الصراع النفسي أوعضوي لغرض فیه میزة للفرد أساسلیس لها 
الدافع یمیز مریض الهستیریا عن إدراكیدرك الدافع لذلك ، وعدم أنمن موقف مؤلم بدون 

.المتمارض الذي یظهر المرض لغرض محدد مفید

:اإلكتئاب. 4.11

هــو واحــد مــن أكثــر االضــطرابات شــیوعًا فــي العــالم، وهــو ال یعتبــر ضــعفًا أو حالــة االكتئــاب
.الطبيیمكن الخروج منها ببساطة، بل هو حالة مرضیة تستلزم التدخل 

. على العقل والجسم معًا، كما ویؤثر على تفكیر الشخص وتصرفاتهاالكتئابیؤثر 
باإلضافة إلى ذلك، فهو قد یسبب العدید من المشـاكل النفسیة والجسمیة األخرى، كما وقد 
ال یستطیع المصاب به ممارسة نشاطاته الیومیة االعتیادیة بشكل طبیعي، وقد یشعر بأن 

.) 51_50فاید ، نفس المرجع،حسین .( . الحیاة ال تستحق أن یعیشها
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:خالصة الفصل

یتبــین مــن خــالل هــذا الفصــل أن الصــحة النفســیة یصــعب تعریفهــا نظــرا لإلخــتالف التوجهــات  
نســبیتها التــي تتغیــر حســب عــدة عوامــل منهــا العوامــل الشخصــیة اإلجتماعیــة والثاقفیــة ، فــال 

نفسـیة ، فلـیس هنـاك صـحة بـدون الصـحة تتحقق الصحة النفسـیة العامـة إال بتعزیـز الصـحة ال
ــــف  ــــد لفحواهــــا ولمختل ــــد مــــن فهــــم جی ــــق الصــــحة النفســــیة كــــان الب النفســــیة  ومــــن اجــــل تحقی
اإلعـتالالت التـي مـن الممكـن أن تعرقـل تحققهـا كاإلضـطرابات العصـابیة واإلنفعالیـة التـي مــن 

.الممكن أن تصیب الطلبة الجامعیین
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اإلجراءات المنهجية



77

اإلجراءات المنهجیة : الفصل الرابع

تمهید

منهج الدراسة.1

حدود الدراسة .2

الدراسة االستطالعیة .3

أدوات الدراسة االستطالعیة وخصائصها السیكومتریة .4

الدراسة األساسیة وخصائصها .5

األسالیب اإلحصائیة المستخدمة .6

خالصة الفصل 
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:تمهید

بعدما تطرقنا في الفصول السابقة إلى الجانب النظري بطرح المفاهیم األساسیة 

لدراسة سنعرض في هذا الفصل إجراءات الدراسة المیدانیة بإعطاء فكرة حول كل المتغیرات 

من المنهج المتبع في الدراسة ، الدراسة االستطالعیة ، حدود الدراسة البشریة ، المكانیة

ة إضافة إلى األدوات المستخدمة في الدراسة ، عینة الدراسة ،الخصائص الزمانیو

.السیكومتریة ألدوات الدراسة،ثم األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل نتائج الدراسة 

:منهج الدراسة . 1

ساسي من دراستنا هو التعرف على طبیعة العالقة بین العولمة ن الهدف األأبما 

وخطر اضطراب الصحة النفسیة فإن المنهج المناسب هو المنهج الوصفي بأسلوبه الثقافیة

بوصف وتحلیل الظاهرة عن طریق التعبیر عنها، ویعتمد في "اإلرتباطي، ویهتم هذا المنهج 

ذلك على تحلیل المعطیات والنتائج المتوصل إلیها في فحص الفرضیات بأسلوب علمي ، 

أو الواقع كما هو موجود دون تدخل معتمد فیها ،فهو موجود دراسة الظاهرة" وٕاذ یعرف بأنه

عن طریق وصف الظاهرة وصفا كیفیا وكمیا، كما یرتبط بدراسة األحداث والمواقف وتفسیرها 

.)139ص،2001عمار بوحوش ومحمد ذنیبات، ( " .من أجل الوصول إلى االستنتاجات
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:حدود الدراسة. 2

:الحدود البشریة.1.2

مجتمع الدراسة الطلبة الجامعین المتواجدین بجامعة محمد خیضر بالقطب یشمل 

.الجامعي شتمة في كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

:الحدود المكانیة.2.2

تمثلت الحدود المكانیة بجامعة محمد خیضر ، بالتحدید القطب الجامعي شتمة في 

.وم اإلنسانیة واالجتماعیة وكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة كل من كلیة العل

:الحدود الزمانیة . 3.2

والدراسة المیدانیة 2015_2014ترتبط الحدود الزمانیة للدراسة بالعام الجامعي 

.18/03/2015غایة إلى18/02/2015من تاریخ ابتداء

:الدراسة االستطالعیة.3

ذات أهمیة بالغة بحیث تهدف إلى التعرف على عینة تعتبر الدراسة االستطالعیة

الدراسة األساسیة وتمكن الباحث من حساب الخصائص السیكومتریة ألدوات بحثه ومن 

.خاللها یتحاشى الصعوبات التي قد یتعرض لها



80

:أهداف الدراسة االستطالعیة. 1.3

- 7لى غایة إ2015-02-20هدفت الدراسة االستطالعیة التي كانت ابتداء من 

:إلى مایلي03-2015

 التعرف على خصائص أفراد العینة المراد دراستها.

 تقنین أدوات البحث ومعرفة مدى صالحیتها وصدقها وثباتها من أجل استعمالها

.في الدراسة األساسیة

:عینة الدراسة االستطالعیة .2.3

من كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ل وطالبةطالب26شملت عینة التقنین 

.قسم ثالثة علم النفس العیادي.جامعة محمد خیضر بسكرة 

:أدوات الدراسة االستطالعیة.3.3

عبد الحمید صفوت إبراهیم ل تجاهات العولمیة مقیاس اال.

 مقیاس الشدة النفسیة.

:دوات الدراسة وخصائصها السیكومتریة أ.4

إبراهیمالدكتور عبد الحمید صفوت إعداد: "االتجاهات العولمیةمقیاس -4-1

اندماج الشباب سلوكیا ومعرفیا ووجدانیا مع ممارسة العولمة وفكرة العولمة ىیقیس مد

.والمشاعر نحوها
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: مكونات االتجاهات العولمیة

العالم ومشاعر في التعامل المالي االقتصادي والثقافي لدول أسلوبالعولمیة هي تجاهاتالا

تفكیر ضروریة للتعامل وأسالیبومعلومات األسلوبوجدانات تتناسب مع هذا وانفعاالت و

:مع العولمة واتجاهات العولمیة ثالث مكونات هي 

: دائي العولميالمكون السلوكي األ.أ

وهو السلوكات التي یمارسها الناس ویتمنون ممارستها عندما تتاح لهم الفرصة وذلك 

ثورة االتصاالت وسهولة االنتقاالت والتطورات المتسارعة في مجال التقنیة ولیس بتأثیر

قد یقوم بها إذعولمي في اتجاهاته بأنهن یكون واعیا ألهذه السلوكات ةللممارسشرطا 

ونعني ، و المعارف التي ترتبط بهاأبالقیم التأثیرو نتیجة التدریب دون أعلى سبیل التقلید 

نسانیة والتي من النشاطات اإلىخر أنواع أهنا ما یتعلق بالسلوك الحركي مقابل باألدائي

.معرفیةأوقد تكون وجدانیة 

: المكون الوجداني العولمي .ب

للمظاهر العولمیة وما یحیط , والحب والكره واإلحجامواإلقدامو عدم التفضیل أهو التفضیل 

.اآلخرینیراها في أوبالشخص من نتائج العولمة وسلوكیات یمارسها بنفسه 
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:المكون المعرفي العولمي.جـ

ویعكس ،و المعارضة لها أتفكیره المتفقة مع العولمة وأسالیبهو معلومات الشخص 

كون الشخص واعیا باتجاهه العولمي ومكونا لفكرة ین ألیها البد من إشارة المكون السابق اإل

)122ص، نفس المرجع: بدر ابن جویعد العتیبي(.و تصور عن هذا المفهوم أ

: العباراتصیاغة .2.1.4

العولمیة واالتجاهات تجاهاتاالصیغت العبارات الواردة في المقیاس بحیث تعكس كال من 

.موجبة وأخرى سالبةت اوهناك عبار .ي المحافظة أغیر العولمیة 

لعبد "تجاهات العولمیة یبین العبارات الموجبة والسالبة في مقیاس اإل) 01(الجدول رقم 

".براهیمإالحمید صفوت 

العبارات السالبة العبارات الموجبة 

4578914161822232527

293133343537394041

123610111213151719

202124262830323638

سلم تنقیط درجات لمقیاس االتجاهات العولمیة ) 02( الجدول رقم 

معارض جدامعارضغیر متأكدموافقموافق جدا

54321+موجبة 

12345_سالبة 

:یبین توزیع االتجاهات العولمیة على مقیاس عبد الحمید صفوت إبراهیم)  03(الجدول رقم
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اتجاه محافظ102_41من 

)محافظ_عولمي(إتجاه مدمج 127_103من 

إتجاه عولمي205_128من 

:الخصائص السیكومتریة لمقیاس االتجاهات العولمیة .2.4

یقصد بصدق المقیاس صحته في قیاس ما وضع لقیاسه، فالصدق :حساب الصدق.1.2.4

ولقد قام صاحب المقیاس     . هتمام بها في بناء المقاییسمن الخصائص المهمة التي یجب اال

بقیاس صدق وثبات المقیاس في البیئة السعودیة على ) عبد الحمید صفوت إبراهیم . د( 

لى حساب الخصائص السیكومتریة إأما في دراستنا فقد قمنا باللجوء . الطلبة الجامعین 

. للمقیاس في البیئة الجزائریة 

:كمین صدق المح.2.2.4

قمنا . بعد أن قمنا بإعادة صیاغة عبارات المقیاس وتعدیلها بما یتناسب مع البیئة الجزائریة 

بإعداد إستمارة صدق المحكمین وعرضها على أساتذة جامعین في كلیة العلوم اإلنسانیة 

حفیظي .یوسف رحیم ،  د.دبراسو فطیمة ، د. دعائشة عبد العزیز نحوي، . د( واالجتماعیة 

وذلك لغرض تقییمها وتقدیم اقتراحات أو تعدیالت ، ثم بعد ذلك قمنا بتعدیل بعض ) مةسلی

:العبارات التي تحتاج إلى تعدیل 
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یمثل العبارات التي تم تعدیلها من طرف السادة المحكمین ) 04( جدول رقم ال

بعد التعدیلتالعباراقبل التعدیلتالعبارارقم البند

أنأحبفي اختیار مالبسي فإنني أفكرحینما 5البند 

الموضة العالمیة في الغرب أزیاءتتماشى مع 

أمریكامثل 

اختار مالبسي وما یتوافق مع الموضة العالمیة 

أطالب بأن تعید إسرائیل الحقوق العربیة كشرط 16البند

للسالم مع إسرائیل 

.اعتقد أن إعادة إسرائیل للحقوق العربیة كشرط للسالم

.باقي العبارات فقد اجمع السادة المحكمین انها تقیس االتجاهات العولمیة لدي الطلبة الجامعین اما

:الثبات..3.2.4

:تجاهات العولمیة اعتمدنا على الطرق التالیة لحساب ثبات مقیاس اإل

تعتبر معادلة ألفا كرونباخ والتي یرمز :حساب الثبات باستخدام معادلة الفا كرونباخ : اوال

من أهم مقاییس االتساق الداخلي لإلختبار المكون من درجات لها عادة بالحرف الالتیني

. تربط ثبات اإلختبار بتباین بنوده مركبة ومعادلة ألفا 

)184ص،2007بشیر معمریة ، ( 

:كرونباخ كالتالي وجدنا أن قیمة ألفا ) Spss)20وباالستعانة بنظام 
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بألفا كرونباخ لمقیاس االتجاهات بطریقة یمثل قیمة الثبات) 05( الجدول  

:العولمیة 

ألفا كرونباخ عدد البنود 

410.778

تجاهات العولمیة ن قیمة الثبات الكلیة لمقیاس اإلأنالحظ ) 05(من خالل الجدول رقم 

داة إذا ما أعید تطمئن على ثبات نتائج األوهي قیمة مرتفعة من الثبات 0,77تساوي 

.استخدامها في الدراسة األساسیة 

:الثبات بطریقة التطبیق وٕاعادة التطبیق:ثانیا 

هما أسبوعین على ینلقد قمنا بتطبیق وٕاعادة تطبیق المقیاس في فترتین مختلفتین یفصل ب

)علم النفس العیادي 3( من طلبة شعبة علم النفس ) 26=ن(عینة الدراسة االستطالعیة 

بلغ معامل االرتباط –جامعة محمد خیضر بسكرة –من كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة 

مما یفسر ارتفاع درجة ) 0,781**(بیرسون في كل االختبار في التطبیق األول والثاني 

ثبات المقیاس عند الطلبة الجامعین من خالل قصر الفترة الفاصلة بین االختبارین التي 

فضل لمعرفة مدى أتتمیز عموما باستمرار األعراض ودرجة تغیرها صغیرة وبالتالي فهي 

.ثبات المقیاس 
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التطبیق الثاني لمقیاس االتجاهاتمعامل االرتباط بیرسون

العولمیة

التطبیق اإلول لمقیاس االتجاهات 

العولمیة

0.781**

یمثل قیمة ثبات المقیاس بطریقة التطبیق وٕاعادة التطبیق بمعامل ) 06( الجدول رقم  

.االرتباط بیرسون

وهي 0.01عند مستوى الداللة 0.781ن المقیاس یتمتع بدرجة ثبات عالیة أما یدل على 

. حصائیا إقیمة دالة 

:مقیاس الشدة النفسیة.3.4

:مقیاس كیسلر للشدة النفسیة .1.3.4

بمعهد العلوم ) ,رونالد كیسلر و دافید مورسزاك(قام بإعداده كل من 

. هم تفراد في مجتمعاجتماعیة  بجامعة میشغان لقیاس مستویات الشدة النفسیة لألاإل

والممتدة للوقوف على مدى استعمل هذا المقیاس بشكل واسع في الدراسات المسحیة 

األمریكیةكالوالیات المتحدة : حاالت الضیق والشدة النفسیة في هذه المجتمعاتانتشار

كما ،وكذا في متابعة مدى فعالیة عالج اضطرابات الصحة العقلیة ،وبریطانیا واسترالیا 

ج له بشكل واسع من طرف وحدة رو وی،یضا في مجال الصحة العمومیة أیستعمل 
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ذاتي لتحدید یرينه مقیاس تقر أعلى ،واالكتئابالقلقحوث العیادیة حول اضطرابي الب

.لى العالجإفراد حاجة األ

كانت تحتوي األولیةالصورة ( بنود 10تحتوي الصورة النهائیة للمقیاس على 

اعتمادا _ مقیاس غیر نوعي _تقیس مستویات الشدة النفسیة عموما ،) بند 5000على 

فراد خالل فترة الثالثین یوم السابقة لدى األبواالكتئاعراض الحصر أعلى درجة انتشار 

Andrew G. (لالختبار  ; slade T ;2001 ;p496.(

اسي على التدرج الخم" جابة على بنود المقیاس بأسلوب تقریري وفق سلم لیكرت إلتتم ا

:النحو التالي 

جابة على هذه البنود بین درجتین تنحصر درجات اإل،)دائما ،غالبا،أحیانا،نادرا،أبدا(

قلق ضطرابي الاصابة بدرجة عالیة من خطر اإل50بحیث تمثل الدرجة 10-50

و انخفض مجموع الدرجات المتحصل علیها في كل المقیاس دل أفكلما ارتفع االكتئاب،و 

.ب لدى الفرد ئابالحصر و االكتاإلصابةدرجة خطر انخفاض أوتفاع على ار 

هما ستعماالاكثرها أ،توجد العدید من النسخ المعدلة لمقیاس كیسلر للشدة النفسیة 

في هذه الدراسة على النسخة عتمدنااوقد ،) 6k(والنسخة المختصرة ) K10ّّ(النسختین 

ذلك من خالل نتائج "لركیس"بحیث یؤكد . دقة وأكثركثر استعماال األألنهاولى األ

لدى كتئابواالضطراب الحصر إن الدقة في تحدید خطر ألى إدراسته التي توصلت 
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بالمقارنة مع النسخة ) K10ّّ(في المائة باستعمال النسخة 50إلى20فراد قد یزید باأل

6k . ((R(المختصرة  .C.KISSLER et al. 2003.p188)

ثالث مستویات تحدد خطر بواالكتئاالقلقضطرابياحددت وحدة البحث العیادیة حول 

وساط أالذي یعد من اضطرابات الصحة النفسیة في بكتئاواإلالقلقباضطرابصابة اإل

: والجدول التالي یوضح ذلك . مجتمعات الدراسة و 

.باالضطرامستویات الشدة النفسیة بداللة درجة خطر):07(الجدول

كتئاباال و أالقلقعراض اضطراب أدرجة )10k(نتائج 

و منعدمة أدرجة خطر ضعیفة 10-15

درجة خطر متوسط16-29

درجة خطر عالیة 30-50

،صلیة بخصائص سیكومتریة جیدة یتمیز مقیاس كیسلر للشدة النفسیة في نسخته األ

ومعامالت االرتباط واالتساق ) 0,93(لفا كرونباخ لكل المقیاس أحیث بلغ معامل 

Andrew G). (0.74و 0.43(الداخلي تراوحت بین  ; slade T ;2001 ;p496.(

: خطوات ترجمة وتقنین المقیاس على البیئة العربیة الجزائریة 

بترجمة المقیاس من اللغة االنجلیزیة الى اللغة "  العقون لحسن" حیث قام األستاذ 

العربیة من طرف باحثین و بمساعدة أساتذة متخصصین في اللغة اإلنجلیزیة ثم القیاس 

خصائیین وٕاجراء تعدیالت أثم عرض المقیاس على ،فردا30بتطبیقه على عینة تتكون من 

.بحسب اقتراحاتهم 



89

جمع السادة المحكمین بصالحیة أیة للمقیاس وقد وتم حساب الخصائص السیكومتر 

المقیاس وتم حساب الصدق التمییزي لبنود السلم بین الفئة العلیا والفئة الدنیا حیث بلغت قیمة  

كما أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من ) . 0,001( عند مستوى الداللة ) 50,29= ت( 

ن هناك أاس بینه وبین مقیاس التفاؤل ووجد تم قیاس الصدق التباعدي للمقی. االتساق الداخلي

.عالقة عكسیة بینهما ما یدل على صحة الصدق التباعدي 

لى وجود عالقة موجبة وخلص إوقیاس الصدق التقاربي بینه وبین مقیاس التشاؤم 

.طردیه بینهما، مما یدل على صحة الصدق التقاربي هذا فیما یخص الصدق 

وبلغت قیمته في كل المقیاس "لفا كرونباخأ"تم حساب معامل ما الثبات فقدأ

رتباط بین النصفین اإلن معاملأوبطریقة التجزئة النصفیة فقد كانت النتائج )0.882(

مما یثبت بأن المقیاس یتمتع ،وهي قیم مرتفعة) 0.83(ومعامل سبیرمان براون ) 0.71( 

) .0.743**(وٕاعادة التطبیق في كال االختبارین وبطریقة التطبیق . جیدبصدق وثبات 

:                    حساب الثبات لمقیاس الشدة النفسیة .2.3.4

من .طالب )26(لقد قمنا بحساب الثبات على العینة االستطالعیة التي تكونت من 

ختبار من خالل في كل اال"بیرسون"بلغ معامل ارتباط ،كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

) . 0,637)(**( (طریقة التطبیق وٕاعادة التطبیق  
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یمثل قیمة ثبات مقیاس الشدة النفسیة بطریقة التطبیق وٕاعادة التطبیق )  08( الجدول رقم 

).0,01(عند مستوى الداللة ."بیرسون"بمعامل االرتباط 

النفسیةالتطبیق الثاني لمقیاس الشدة معامل االرتباط بیرسون

التطبیق األول لمقیاس الشدة 

النفسیة

0.637**

:الدراسة األساسیة وخصائصها . 5

:عینة الدراسة األساسیة .1.5

طالب وطالبة جامعین تم اختیارهم بأسلوب 110تتكون عینة الدراسة األساسیة من 
فیها لكل عنصر في العینات التي یكون (تعرف بأنها التي األخیرةهذه العشوائیة، العینة

مجتمع الدراسة فرصة محددة  لیكون إحدى مفردات العینة، ویتم اختیار العینة العشوائیة  
.)بأنواعها المختلفة عندما یكون مجتمع الدراسة محدد ومعروف من حیث الحدود الجغرافیة

.)4ص، 2001،زیاد احمد الطویسي(.سنة 40إلى 19یتراوح المدى العمري لهم من 
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:خصائص عینة الدراسة األساسیة .2.5.

:السن .1.2.5

یوضح توزیع أفراد العینة حسب السن ) 09( الجدول رقم 

النسبة المؤویةالتكرارالسن

%2076.36اقل من 

%237870,90إلى 20

%261816.36إلى 24

%3065.45إلى 27

%10,90فما فوق 30

نالحظ أن أغلبیة أفراد العینة ینتمون إلى الفئة العمریة من )  09( من خالل الجدول رقم 
.71%حیث بلغت النسبة )23إلى 20(

:الجنس 2.2.5

فراد العینة على حساب الجنس أتوزیع ) 10(  الجدول رقم 

النسبة المئویةالعددالجنس

%1917.27ذكور

%9182.72إناث
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ة تتكون من الطالبات یننالحظ أن األغلبیة الساحقة ألفراد الع)  10(الجدول رقم من خالل 

%82.72اإلناث بنسبة تصل إلى 

: التوزیع .3.2.5

یمثل توزیع أفراد العینة على مستوى كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ) 11( الجدول رقم 

)110= ن ( .وكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

النسبة المئویةالعددالجنسالكلیة

%7568,18إناثكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

%55ذكور

%1614,5إناثكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

%1412,7ذكور

نالحظ أن اإلناث من كلیة العلوم اإلنسانیة یحتلون نسبة )  11(من خالل الجدول رقم  

.%68,18تصل إلى 

:األسالیب اإلحصائیة المستخدمة .6

إن طبیعة الموضوع والهدف منه یفرض أسالیب إحصائیة خاصة ، تساعد الباحث 

على الوصول إلى نتائج ومعطیات ، یفسر  ویحلل من خاللها الظاهرة أي موضوع الدراسة 

أي ما یعرف بحزمة البرامج اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ) Spss 20( باستخدام برنامج 
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، حیث یسهل هذا البرنامج إمكانیة تنفیذ Windowsوالذي یعمل من خالل برنامج ویندوز 

)50، 2000احمد الرفاعي ، .( العملیات واألسالیب اإلحصائیة بكفاءة عالیة ، ودقة كبیرة 

عة من األسالیب اإلحصائیة المناسبة لطبیعة وقد اعتمدنا في دراستنا الحالیة على مجمو 

:تصمیم الدراسة وهي كالتالي 

والذي یستخدم للكشف عن داللة العالقات واالرتباط :معامل االرتباط بیرسون .1

وقد تمت اإلستعانة بهذا األسلوب في حساب معامل الثبات عن طریق التجزئة النصفیة 

.من صحة فرضیات الدراسة ألدوات الدراسة الحالیة ، وكذلك في التأكد 

.التي استخدمت لحساب الثبات : معادلة ألفا كرونباخ .2
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خالصة 

إن ما تقدم في هذا الفصل یتضمن منهجیة سیر العمل المیداني، وخصائص العینة، وكذلك 

من خالل تأكدنا من الخصائص السیكومتریة ألداتي جمع البیانات المستخدمة، وذلك بعد أن 

تم حساب كل من الصدق والثبات لمقیاس االتجاهات العولمیة وحساب الثبات لمقیاس الشدة 

مما أجاز لنا تطبیقها على الدراسة األساسیة وتوضیحنا Spssعانة ببرنامج النفسیة ، وباالست

.أیضا لألسالیب اإلحصائیة المعتمدة التي مكنتنا من اختبار فرضیات الدراسة
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عرض نتائج الدراسة و تفسيرها
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.عرض نتائج الدراسة وتفسیرها : الفصل الخامس 

I.عرض وتحلیل ومناقشة النتائج.

.عرض وتحلیل ومناقشة نتیجة الفرضیة األولى 1.

.عرض وتحلیل ومناقشة نتیجة الفرضیة الثانیة 2.

.عرض وتحلیل ومناقشة نتیجة الفرضیة العامة 3.

.االستنتاج العام 4.
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:تمهید 

بعد التأكد من صدق وثبـات أدوات الدراسـة مثـل مـا هـو موضـح فـي الفصـل الرابـع مـن 
للـدكتور " االتجاهـات العولمیـة "المتمثلـة فـي مقیـاس (دراستنا ، تم تطبیق أدوات جمع البیانات 

الـذي تـم تقنینـه علـى " لمـوزاك وكسـلر " ومقیـاس الشـدة النفسـیة " عبد الحمید صـفوت إبـراهیم "
علــى عینــة الدراســة األساســیة أمكننــا مــن " )العقــون لحســن"الجزائریــة مــن طــرف الباحــث البیئــة

الحصــول علــى نتــائج تــم معالجتهــا عــن طریــق اســتخدام األســالیب اإلحصــائیة المناســبة لهــا ، 
.وسیتم التطرق في هذا الفصل إلى عرض وتحلیل وتفسیر النتائج

I.عرض وتحلیل ومناقشة النتائج:

:ىولومناقشة نتیجة الفرضیة األ عرض وتحلیل :1

:األولى نص الفرضیة 
.تتوزع االتجاهات العولمیة لدي الطلبة الجامعین لصالح االتجاهات المحافظة

ـــبعض  للتوصـــل إلـــى نتیجـــة تكشـــف صـــحة هـــذا الفـــرض مـــن عدمـــه تمـــت االســـتعانة ب
.الوسائل اإلحصائیة المذكورة آنفا

المؤویـــــة لتوزیـــــع اتجاهـــــات الطلبـــــة الجـــــامعین باســـــتعمال یبـــــین النســـــبة ) 12( الجـــــدول رقـــــم 
.المتوسط 

مجموع اتجاه عولمياتجاه محافظ
5555110عدد أفراد العینة 

%100%50%50النسبة المئویة
:ومنها استعمال المتوسط كما هو مبین في الجدول التالي

االتجـاه المحـافظ یسـاوي عـدد األفـراد نالحظ أن عدد األفراد ذوي ) 12(من خالل الجدول رقم 
وذلـــك باســـتعمال المتوســـط وبالتـــالي لـــم تتحقـــق الفرضـــیة %50ذوي االتجـــاه العـــولمي بنســـبة 
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الطلبــــة الجــــامعین لصــــالح ىاالتجاهــــات العولمیــــة تتــــوزع  لــــداألولــــى التــــي تــــنص علــــى  أن 
تعـــرف ( الفاصــلة ، وللتأكــد مــن هــذه النتیجــة ارتأینــا اســتعمال الــدرجات االتجاهــات المحافظــة

الدرجـــة الفاصـــلة علـــى أنهـــا تســـاوي المتوســـط الموجـــب أو الســـالب  لالنحـــراف المعیـــاري عـــن 
وجــــدنا أن متوســـط درجـــات األفــــراد علـــى مقیــــاس spssومـــن خــــالل برنـــامج الــــ ). المتوســـط 

.بالتقریب 13أي ) 12,71(بانحراف معیاري قدره )  115( االتجاهات العولمیة بلغ 

: فقد توزعـت النتـائج بـأن الطلبـة الجـامعین یتوزعـون كـاآلتي:الدرجات الفاصلةباستعمال
.طلبة محافظین .1

.طلبة عولمین.2

:والنتائج مبینة في الجدول التالي )محافظین_عولمین(:طلبة مدمجین.3

یبین النسبة المؤویة لتوزیع اتجاهات الطلبة باستعمال الدرجة الفاصلة ) 13( الجدول رقم 
المجموعمحافظمدمجعولمي

197615110عدد الطلبة 
%100%13,6%69,1%17,3النسبة المؤویة 

وهــي نســبة منخفضــة بالمقارنــة %13,6أي أن األفــراد المحــافظین تصــل نســبتهم إلــى 
التـــي تصـــل )  المحـــافظین_العـــولمین ( أو األفـــراد المـــدمجین %17,3مـــع األفـــراد العـــولمین 

،وهــي نتیجــة تؤكــد عــدم تحقــق الفرضــیة األولــى ، ولقــد قمنــا بصــیاغة %69,1نســبتهم إلــى 
المحـافظ الفرضیة على أساس أن الطلبة الجامعین في مدینة بسكرة ینتمون للمجتمـع البسـكري

على قیمه وأفكاره وهویته وأصالته والذي حقق هویتـه بـالرغم مـن تـأثیرات العولمـة الثقافیـة وهـو 
.مؤمن بانتمائه األصلي لمجتمعه العربي اإلسالمي ، ویمیزه عن المجتمعات األخرى 

:و  یمكننا تفسیر هذه النتائج على أساس أن
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ة تخـدم جمیـع النـاس باغتنـام مـا یخـدم هناك من یرى أن العولمة خیر ونتائجها إیجابی
الفرد والشعوب ، بالحفاظ على خصوصـیاته وهویتـه الثقافیـة فـي إطـار التفـتح الثقـافي 

).اتجاه مدمج أي عولمي محافظ( ال االنفتاح علیه 
 هنــاك مــن یــرى العولمــة الثقافیــة أنهــا ویــالت كبیــرة ، وال یمكــن االنخــراط فیهــا وبــذلك

)اتجاه محافظ. ( اوجوب محاربتها ومناهضته
 هنـاك فریـق آخـر مــن یصـبغ علـى ثقافتـه الســلوكیة والعملیـة صـفات ومظـاهر العولمــة

الثقافیــة ، وبالتــالي یمارســها ســلوكا وفعــال ویحاربهــا فكــرا ولســانا ال واقعــا وعمــال وهــذا 
" .االتجاه العولمي "هو 

اإلیجابیة نحوالشباباتجاهاتأنإليالتوصلیمكنكما جاء في نظریة ابن خلدون 
،وهذا یدفعهموتقدمهوسیطرتهالغرببقوةالشعورإليترجعالغربیةالثقافةعناصر

.الترفیهوأسلوبوالملبسالغذائيالسلوكفيالغربیینلتقلید
واستجالء محتویاتهاالجزائریة الثقافیةالهویةمنابتعنالكشفیصبحوهنا

بهابخصائص لصیقةتتمتعالتيالثقافیةالهویةهذهعليللحفاظمنهمناصالأمرا
مغلقةأوغیر جامدةأنهابیدراسخةالخصائصوهذه،الثقافاتمنغیرهاعنتمیزها
.واالستمراریةالتجددعليسر قدرتهاوهذا.مطلقةغیرنسبیة

فـيأو،تعلمـهمجـالفـيأوأسـرتهداخـلالجزائـري فـيالفـردعلـىكـانلقـد
،الجدیدةالمجتمعلمتطلباتیخضعنقللمإنیتكیفأنالزماعلیهكانعمله،میدان 

.العولمةمظاهرما فرضته علیهو

ونتیجة لذلك ما جعل العولمة الثقافیة تنتشر بشـكل كبیـر فـي المجتمـع البسـكري 
بصــفة عامــة والطلبــة الجــامعین محــل الدراســة بصــف خاصــة هــو مجموعــة وســائل تتجلــى فــي 

: اآلتي 
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 التقدم التكنولـوجي والتقنـي فـي مجـال االتصـاالت حیـث أن هـذا التقـدم أدى الـى سـیطرة
علــى شــعوب العــالم فــي هویــاتهم وثقافــاتهم وخصوصــیاتهم وهیمنــة ثقافیــة غربیــة أحادیــة 

.نتیجة التقریب بین الهویات الثقافیة 
 حیــث یقــوم صــاحب الفضــائیات الكبــرى بالســیطرة علــى الثقافــات االخــرى :الفضــائیات

.ویفرض سیطرة هویته الثقافیة 
لخاصــة بمـا تحملــه مـن معلومـات وأفكـار تطــیح بمعـالم الهویـة الثقافـة ا: شـبكة االنترنـت

. بالشعوب
والمسموعة ةوسائل اإلعالم المكتوب
 كما أن التبعیة الشاملة للغرب وضعف أداء االقتصاد خاصة العربي منـه وفشـل بـرامج

التنمیـــة المحلیـــة ، ال یمـــنح فرصـــا لتشـــكیل ثقافـــة و هویـــة اقتصـــادیة لتحصـــین الهویـــة 
لیست منتجات فقط بل تلـك الثقافیة ألن ما یتم استیراده من الغرب من منتجات وآالت 

.قیم وسلوكات غریبة 

ة الغربیـة المصـدرة حیـث لـم یحـدث فـي التـاریخ أن ن تلك المنتجات هي نتیجة للثقافـأي أ
أقدم العـالم علـى رمـوز وسـلع ثقافیـة االسـتهالك وشـبابیة كمـا علیـه الحـال الیـوم، فاإلقـدام علـى 

وشخصــیات أفالمهــا تــأتي مــن مصــدر واحــد هــذه الثقافــة االســتهالكیة والشــبابیة مــن مــأكوالت
موجــودة تقریبــا فــي كــل العــالم، ممــا یثیــر لــدینا مــدى موقــف الثقافــة المحلیــة ومنهــا العربیــة فــي 

.مواجهة الغزو الثقافي الغربي والعولمة الثقافیة 

:عرض مناقشة وتحلیل نتیجة الفرضیة الثانیة. 2

: نص الفرضیة الثانیة .

.توجد نسبة عالیة من خطر اضطراب الصحة النفسیة لدى الطلبة الجامعین -



101

وللتحقــق مــن صــحة الفرضــیة الثانیــة التــي اعتمــدت علــى مقیــاس الشــدة النفســیة كانــت 
:النتائج كالتالي

یمثـــل توزیـــع الطلبـــة بتطبیـــق مقیـــاس الشـــدة النفســـیة بداللـــة درجـــة خطـــر ) 14( الجـــدول رقـــم 
. االضطراب

النســــــــــــــــــــــــــــــــــــبة اضطراب القلق واالكتئابدرجة أعراض
المؤویة 

عــــــــــــــــــــــــــــــدد 
االفراد

11%1010_15خطر منعدم 

78%1670,9_29متوسط
21%3019,1_50عالیة 

110%100المجموع
علـى مقیـاس الشـدة النفسـیة ) 14(من خالل النتائج المتحصل علیهـا  فـي الجـدول رقـم 

من أفراد العینة الكلیة من الطلبة الجامعین محل الدراسـة، یعـانون مـن نسـبة %20وجدنا أن 
أي لــدیهم اســتعداد أكثــر ) اكتئــاب _ قلــق (عالیــة مــن خطــر اضــطراب الصــحة النفســیة مثــل 

ـــذین ال یعـــانون مـــن شـــدة نفســـیة  أو  ـــة اآلخـــرین ال ـــق مقارنـــة بالطلب ـــاب والقل الضـــطراب االكتئ
.یعانون منها ولكن بنسبة متوسطة

بحیـــث 50و 10تنحصـــر درجـــات اإلجابـــة فـــي مقیـــاس الشـــدة النفســـیة بـــین الـــدرجتین 
، فكلمــا بدرجــة عالیــة مــن خطــر اإلصــابة باضــطراب القلــق واالكتئــا50_ 30تمثــل الدرجــة 

ارتفعــت أو انخفضــت مجمــوع الــدرجات المتحصــل علیهــا فــي كــل المقیــاس دل علــى ارتفــاع أو 
.لدى الفرد بواالكتتاانخفاض درجة خطر اإلصابة بالقلق

وقد تحققت الفرضیة الثانیة القائلة بأن هناك نسـبة عالیـة مـن خطـر اضـطراب الصـحة 
.النفسیة لدى الطلبة الجامعین
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ویمكننا تفسیر هذه النتیجة لدى الطلبة الجامعیین وخاصة أنهم في مراحل حساسة مـن 
مـع للعولمـة الثقافیـة بكـل ثقلهـاحیـاتهم وبنـاء هـویتهم وشخصـیتهم ونتیجـة لتعرضـهم المسـتمر 

مــا تفرضــه مــن صــراعات قیمیــة ونفســیة بــین متطلبــات الحیــاة العصــریة والحاجــة إلــى التمســك 
بقــیم وشــرعة األســالف هــذه الصــراعات تجعــل الطالــب الجزائــري یعــیش ثقافتــه بشــكل تقــاطبي 
ا بـــین مـــا هـــو تقلیـــدي مــــوروث وحـــداثي مرغـــوب فیـــه،مما یجعلــــه یعـــیش ضـــغطا نفســـیا عمیقــــ

ومتواصـال ومســتمر قـد یكــون الســبب فـي ارتفــاع الشــدة النفسـیة لــدى الطالــب مـع ارتفــاع خطــر 
.إصابته بالشدة النفسیة 

ویمكننا تفسیر هـذه النتیجـة بـأن الطلبـة الجـامعیین  كثیـرا مـا یمـرون بمشـكالت انفعالیـة 
هــذه قـد تضــر بصـحتهم النفســیة وتـؤثر علــى تكــیفهم عمومـا وفــي تحصـیلهم خاصــة ،ومـن بــین

ألبســط األســباب الشــعور بــالحزن واالكتئــاب لالمشــكالت قــد نجــد الفــرد یشــعر بــالتوتر واالنفعــا
عـــدم قـــدرة الفـــرد علـــى التركیـــز قـــد یكـــون الســـبب وراء ذلـــك الضـــغط الممـــارس علـــى ) ضـــیق(

الطالـب الجــامعي أو الصــعوبات التـي تواجــه الطالــب صـعوبة فــي اتخــاذ قراراتـه وعــدم اســتقراره 
لــة والضــیق كــل هــذه األعــراض قــد تولــد لــدي الطالــب الجــامعي إمكانیــة إصــابته وشــعوره والعز 

.باضطرابات الصحة النفسیة كالقلق واالكتئاب 
:عرض مناقشة وتحلیل نتیجة الفرضیة العامة. 3

:نص الفرضیة العامة

 توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین العولمـة الثقافیـة وخطـر إضـطراب الصـحة
.لدى الطلبة الجامعین النفسیة 

ـــاط بیرســـون  ـــا بحســـاب معامـــل االرتب ـــار صـــحة هـــذه الفرضـــیة قمن بـــین Pearsonوالختب
ـــاس الشـــدة النفســـی ـــائج الدرجـــة الكلیـــة لمقیـــاس االتجاهـــات العولمیـــة والدرجـــة الكلیـــة لمقی ة والنت

:موضحة في الجدول اآلتي 
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یوضـــح معامــل االرتبــاط بـــین العولمــة الثقافیــة وخطـــر اضــطراب الصـــحة )  15(الجــدول رقــم 
.110= النفسیة لدى أفراد العینة ن

مستوى الداللةمعامل ارتباط بیرسونالعینةمقیاس
1100,00130.01االتجاهات العولمیة

الشدة النفسیة

لیهــا الدراســة الحالیــة التــي جــاءت عكــس مــا افترضــنا  إمــن خــالل النتــائج التــي توصــلت 
فــــي الفرضــــیة العامــــة التــــي تقــــول بــــأن هنــــاك عالقــــة إرتباطیــــة بــــین العولمــــة الثقافیــــة وخطــــر 

.اضطراب الصحة النفسیة لدي الطالب الجامعي 
اتجاهـات عولمیـة المقـدرة ب ویمكننا تفسیر هذه النتیجة بالنسبة النخفاض األفـراد الـذین لـدیهم

ــــة الدراســــة 17.3 ــــت نســــبة األفــــراد المــــدمجین ) 110= ن ( لعین ــــي حــــین كان _ محــــافظ ( ف
مرتفعــة ، وهــي تعبــر عــن األفــراد الــذین حققــوا نــوع مــن التــوازن بــین مطالــب الحداثــة ) عــولمي

ســر عــدم ومتطلبــات الثقافــة التقلیدیــة ، ممــا انعكــس إیجابیــا علــى صــحتهم النفســیة وهــذا مــا یف
وجـــود عالقــــة إرتباطیـــة دالــــة إحصـــائیا بــــین اتجاهـــات العولمــــة نحـــو الثقافــــة األجنبیـــة وخطــــر 
اضطراب الصحة النفسیة لـدى الطالـب الجـامعي، كمـا ال ننسـى أن المجتمـع البسـكري مجتمـع 
ال یزال یحافظ على التركیبة االجتماعیة التقلیدیـة إلـى حـد مـا والتـي تتمیـز بقـوة األنـا الجمـاعي 

ي یلعب دور مهم في حمایـة الفـرد مـن الضـغوطات والصـعوبات االجتماعیـة والنفسـیة التـي الذ
.یواجهها في مختلف مراحل حیاته

) ،2001القوصــي عبــد العزیــز ،(عنــد إســقاط نتائجنــا علــى مســتویات الصــحة النفســیة حســب 
:خلصنا إلى ثالث مستویات 

محــــافظ وتنطبــــق علــــیهم الشــــدة المســــتوى الراقــــي العــــالي الــــذي ینطبــــق علیــــه اإلتجــــاه ال
النفســــیة المنخفضــــة أو المنعدمــــة نجــــد أنهــــم أصــــحاب األنــــا القویــــة والســــلوك الســـــوي 
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والتكیــــف الجیــــد وهــــم األفــــراد الــــذین یفهمــــون ذواتهــــم ویحققونهــــا رغــــم بهرجــــة العولمــــة 
.اإلعتدالي ىوٕاغراءاتها فهم یقعون في أقصى الطرف االیجابي من المنحن

 العولمي المحافظ (هو نفسه اإلتجاه المدمج ) الطبیعي المتوسط( المستوى العادي(
ذوو الشـــدة النفســـیة المتوســـطة فهـــم یظهـــرون فـــي الموقـــع الوســـط بـــین الصـــحة النفســـیة 
المرتفعـــة والمنخفضـــة ، لـــدیهم القـــدرات فـــي حـــین انـــه تـــتخللهم جوانـــب ضـــعف ، وتبلـــغ 

ي نتیجـة  التـي تطـابق وهـ) المنحنـى اإلعتـدالي ( %68نسـبتهم فـي المجتمـع حـوالي 
مـا تحصـلنا علیـه بالنسـبة للمـدمجین فــي مقیـاس االتجاهـات العولمیـة مـن خــالل 69%

) .13( جدول رقم 
 أمــا االتجــاه العــولمي الــذي یظــم المســتویین أقــل مــن المتوســط والمــنخفض ، ذوو الشــدة

النفســـیة المرتفعــــة نجـــد أنهــــم یمثلـــون أدنــــى مــــن المســـتویات الســــابقة مـــن حیــــث مســــتوى 
صــــحتهم النفســــیة وأكثــــر مــــیال لالضــــطرابات وســــوء التكیــــف فاشــــلون فــــي فهــــم ذواتهــــم 
وتحقیقهـــا ویقـــع فـــي هـــذا المســـتوى أشـــكال االنحرافـــات النفســـیة واالضـــطرابات الســـلوكیة 
الغیــر حــادة ولكــن قــد تتفــاقم هــذه االضــطرابات إلــى حالــة مــن الشــذوذ النفســي  قــد یصــل 

ـــى أنفســـهم وا آلخـــرین ویتطلبـــون العـــزل فـــي مؤسســـات بهـــم األمـــر إلـــى كـــونهم خطـــر عل
.  خاصة 

:ستنتاج العام إلا
بعد عرض لألطر النظریة والمیدانیة نخلص إلى أن الدراسة الحالیة تهدف إلى 
معرفـــة طبیعـــة العالقـــة بـــین العولمـــة الثقافیـــة وخطـــر اضـــطراب الصـــحة النفســـیة لـــدي الطالـــب 

المتحصـل علیهـا فـي الدراسـة تبـین الجامعي ، في جامعة محمـد خیضـر ، ومـن خـالل النتـائج
:انه 

 أن االتجاهـــات العولمیـــة تتـــوزع علـــى أســـاس عـــولمیین ومحـــافظین ومـــدمجین وأن اكبـــر
وقمنــا بتفســـیر هــذه النتیجــة علـــى أن ) محــافظ_ عــولمي ( نســبة هــي نســبة المـــدمجین 
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العولمــة الثقافیــة لیســت خیــرا كلــه ولیســت شــرا كلــه والمجتمــع البســكري لــم یقــم بمقاطعــة 
العولمة وقد استفاد منهـا وفـي نفـس الوقـت هـو محـافظ علـى أصـالته وهویتـه اإلسـالمیة 
ومؤمن بالتعدد الثقافي  في إطار التوازن والتكامل  وعلیه البد من ترسیخ مفـاهیم وقـیم 
ثقافتنا اإلسالمیة العربیة في مواجهة مفاهیم الفوضـى كالعـادات المسـتحدثة والسـلوكات 

اب وخاصـــة الطلبـــة الجـــامعین الـــذي یعتبـــرهم المجتمـــع الفئـــة الســـائدة فـــي أوســـاط الشـــب
.المثقفة ویعول علیهم  

 ارتفاع نسبة خطر اضطراب الصحة النفسیة لدى الطالب الجامعي على مقیاس الشـدة
، وذلك راجع إلى الضغوط الممارسـة علـى الطالـب خاصـة انـه فـي %20النفسیة إلى 

صـــیتهم باإلضـــافة إلـــى أحـــداث الحیـــاة مرحلـــة حساســـة مـــن حیـــاتهم وبنـــاء هـــویتهم وشخ
كـــل ) المشـــكالت المالیـــة ، المضـــایقات الصـــحیة ، الصـــعوبات التعلیمیـــة ( الضـــاغطة 

هــذه األســباب مــن شــأنها أن تجعــل الطالــب الجــامعي  یعــاني مــن اضــطرابات الصــحة 
.النفسیة 

 وخلصـــنا إلـــى عـــدم وجـــود عالقـــة ذات داللــــة إحصـــائیة تـــربط بـــین اتجاهـــات العولمــــة
وتوصــلت النتــائج افیــة وخطــر اضــطراب الصــحة النفســیة لــدى الطالــب الجــامعي ، الثق

إلـــى كـــون العولمـــة الثقافیـــة لیســـت المـــؤثر المحـــوري فـــي الصـــحة النفســـیة علـــى الطلبـــة 
، )القلــق_ االكتئــاب( الجــامعیین ، فهــي لیســت الســبب الرئیســي لالضــطرابات النفســیة 

فرد ذاته من سـمات شخصـیة ومیكانیزمـات فالشدة النفسیة مردها عوامل ذاتیة ترتبط بال
وقـــدرات واســـتعداداته، رغباتـــه، طموحاتـــه وأمانیـــه ، وكـــذلك دفـــاع وٕامكاناتـــه المختلفـــة ،

توقعــات المســتقبل ، واألوضــاع الســائدة فــي المجتمــع واألســرة  وأســباب أخــرى ال یمكــن 
.حصرها
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الخـــــــاتمـــــــــة 

إشـــــكالیة تمـــــس العولمـــــة الثقافیـــــة وعالقتهـــــا بخطـــــر عالجنـــــا فـــــي موضـــــوع هـــــذه الدراســـــة 

إضــطراب الصــحة النفســیة وحاولنــا التعــرف علــى طبیعــة العالقــة بــین هــذین المتغیــرین ، قمنــا 

ــــاس الصــــحة النفســــیة واالتجاهــــات  ــــى مقی ــــاطي واعتمــــدنا عل ــــق المــــنهج الوصــــفي اإلرتب بتطبی

وصــــلت النتــــائج إلــــى كــــون العولمیــــة ، وكــــذلك باالســــتعانة بأســــالیب التحلیــــل اإلحصــــائیة ، وت

العولمــة الثقافیــة لیســت المــؤثر المحــوري فــي الصــحة النفســیة علــى الطلبــة الجــامعیین ، فهــي 

، فالشــــدة النفســــیة مردهــــا )القلــــق_ االكتئــــاب( لیســــت الســــبب الرئیســــي لالضــــطرابات النفســــیة 

تلفـــة عوامـــل ذاتیـــة تـــرتبط بـــالفرد ذاتـــه مـــن ســـمات شخصـــیة ومیكانیزمـــات دفـــاع وٕامكاناتـــه المخ

،وقــــدرات واســــتعداداته، رغباتــــه، طموحاتــــه وأمانیــــه ، وكــــذلك توقعــــات المســــتقبل ، واألوضــــاع 

السائدة في المجتمع واألسرة  وأسباب أخرى ال یمكن حصرها ، وبناء على ذلك تـدعو الباحثـة 

إلى ضرورة البحث في هذا الموضوع للكشف عن السبب المحوري لالضطرابات النفسـیة لـدى 

.الطلبة  



107

:توصیات وٕاقتراحات

النتائج التي توصـلنا إلیهـا تجعـل التوصـیات تصـطدم بجـدار الحـذر العلمـي والموضـوعي ، وال 
نریــد فــي نفــس الوقــت أن تكــون توصــیاتنا مطالــب عامــة لــذلك ســنكتفي بالتأكیــد علــى العالقــة 

.اإلقتراحات الدالة بین العولمة الثقافیة واضطرابات الصحة النفسیة وسنشیر إلى بعض 

 ستقتصر مقترحاتنا على إجراء دراسات أخرى تتناول متغیري الدراسة الحالیة سواء كـل
منهــا علــى حــدة أو برفقــة متغیــرات أخــرى  بنــوع مــن التفصــیل ، وذلــك بغیــة التأكــد مــن 
نتائج الدراسة الحالیة مع تفضـیل اسـتخدام وسـائل قیـاس متعـددة وعـدم االكتفـاء بوسـیلة 

ر ، وبــاألخص فیمــا یتعلــق بمتغیــر العولمــة الثقافیــة ولعلــه مــن الممكــن واحــدة لكــل متغیــ
اســتخدام أدوات قیــاس أكثــر إجرائیــة مــن خــالل بناءهــا انطالقــا مــن خصــائص ومیــزات 

.المجتمع المحلي
 أمــا إذا أردنــا أن تنســجم اقتراحاتنــا مــع التــراث النظــري المعتمــد فــي هــذه الدراســة فربمــا

ف فـــي ســـبیل مســـاعدة األفـــراد علـــى حیـــزا كبیـــرا ، وینبغـــي أن توظـــســـتأخذ  اقتراحاتنـــا
تحقیــق الصــحة النفســیة وباالســتفادة مــن إیجابیــات العولمــة والتطــور الحضــاري ، وكــذا 
اإلشارة إلى ضرورة تفعیل مؤسسات المجتمع كي تعمل ومن خالل برامج محددة علـى 

ــالقیم والمعــاییر إقــرار نــوع مــن التــوازن فــي العملیــة التثاقفیــة ، أي االتــزا ن بــین األخــذ ب
التقلیدیــة والتشــبع بمعــاییر الثقافــة الغربیــة المتفتحــة والمتحضــرة بواســطة سیاســة انتقــاء 
ــــة  ــــة فــــي عملی ــــة لكــــل ثقاف ــــة للعناصــــر االیجابی ــــة مــــع إعطــــاء األولوی ــــة وثقافی اجتماعی

. اندماجیة ناجحة ترافق في العموم بمستویات عالیة من الصحة النفسیة 
 ضـوع الدراسـة علـى عینـة أكبـر مـن الطلبـة الجـامعیین وذلـك بتضـمین كلیـات تطبیق مو

.أخرى 
 مساعدة الطلبة الذین لدیهم استعداد لإلصابة باضطرابات الصحة النفسیة.
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ع  ــــــة المراجــــقـائم
:المراجع باللغة العربیة 

هویة الشباب محمد مزیان ، العولمة الثقافیة وتأثیراتها على . آمنة یاسین بلقاسمي.1
، جوان 8العدد . مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة .والمراهقین الجزائرین

2008.pdf
المجلة الثقافیة التي تصدر عن ( بركات محمد مراد ، دراسة عن العولمة والثقافة .2

Pdf. 2002_2001لسنة ) 55_ 54(العدد ) الجامعة االردنیة ، عمان األردن
ن عثمان، العولمة والحیاة الثقافیة في العالم اإلسالمي ، التویجري عبد العزیز ب.3

. 2002منشورات المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة  ، 
الجابري محمد عابد ، العولمة والهویة الثقافیة، عشر أطروحات من كتاب العرب .4

.1998، 1والعوملة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت لبنان ، ط
جاني صدقي، العولمة رؤیة تحلیلیة لواقع الظاهرة ومستقبلها في العولمة وأثرها في الد.5

، 1المجتمع والدولة، منشورات مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، ط
2002 .pdf

، مكتبة االنجلو 2000، 2زاید احمد ، محمد عالم إعتماد ، التغیر اإلجتماعي ط.6
.المصریة 

ثر العولمة على الهویة الثقافیة لألفراد والشعوب ، األكادیمیة للدراسات زغو محمد، أ.7
. 2010، 4اإلجتماعیة واإلنسانیة ، جامعة الشلف، ط

، 1سهیل حسین الفتالوي ، العولمة وأثارها في الوطن العربي،عمان دار الثقافة ، ط.8
2009.

تربیة ، ندوة العولمة الصائغ عبد الرحمان بن احمد محمد ، تربیة العولمة وعولمة ال.9
. 2004وأولویات التربیة ،أفریل 

عطیة محمد عبد الرؤوف ، التعلیم وأزمة الهویة الثقافیة ، كلیة التربیة  .10
.2009، 1بالقاهرة ،جامعة األزهر ، ط 
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19، سحب یوم 2009. الرباطللمغرب العربياإلقلیميالیونیسكومكتبموقععن.11
www. Unesco.ma، 2015فیفري 

القاضي سعید اسماعیل، تفعیل دور كلیات التربیة في الحفاظ على هویتنا الثقافیة .12
أمام تحدیات العولمة الثقافیة ، المجلة التربویة ،كلیة التربیة جامعة صوهاج ، العدد 

24 ،2008 ،pdf/.
محسن احمد الخضیري، العولمة اإلجتیاحیة ، مجموعة النیل العربیة المصریة .13

.2001، 1،ط
شحاتة ربیع ، أصول الصحة النفسیة ، دار غریب،للطبع والنشر، ط محمد.14

6 ،2008.
2004، 1محمد فتحي حماد، العولمة ، دار الفجر للنشر والتوزیع، ط.15
الصحة النفسیة ب ط دار المعرفة الجامعیة أصولاحمد محمد عبد الخالق، .16

.االسكندریة 
،12009عمان طاألردنأسامةدلو ، الصحة النفسیة  دار أبوجمال .17
المكتب الجامعي  2001حسن على فاید ، دراسات في الصحة النفسیة .18

.مصر اإلسكندریةالحدیث 
زهران حامد عبد السالم،الصحة النفسیة والعالج النفسي، علم الكتب القاهرة .19

1988مصر، 
32009سامر جمیل رضوان ، الصحة النفسیة ، دار المسیرة عمان ،ط .20
حسن محمود ، الصحة النفسیة وعلم النفس أحالم، صارياألنسامیة لطفي .21

.للكتاب اإلسكندریة، مركز 2007اإلجتماعي والتربیة الصحیة ، 
،دار الكندي  1999، 1صالح حسن الدهري ، الشخصیة والصحة النفسیة ،ط.22

.األردن
حمد على ، اشرف عبد الغني  ، الصحة النفسیة بین النظریة والتطبیق ، صبرة م.23

.أسیوط، دار المعرفة الجامعیة جامعة 2005
عبد الحمید محمد الشاذلي ، الصحة النفسیة وسیكولوجیة الشخصیة ، .24

.اإلسكندریة، مكتبة جامعة 2008
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.، دار المسیرة عمان2008عبد السالم عبد الغفار ، المرجع في الصحة النفسیة ،.25
اإلجتماعي عبد المحي محمود ، حسن صالح ، الصحة العامة بین البعدین.26

، دار المعرفة  2003والثقافي
حسین فاید،االضطرابات السلوكیة ، تشخیصها أسبابها عالجها،القاهرة  .27

.1ط, 2001مؤسسة طیبة  ،
الصحة النفسیة ، القاهرة النهضة المصریة ، أسسالقوصي عبد العزیز، .28

2001.
د والمجتمع الصحة النفسیة ودینامیاتها بین الفر , مجدي احمد محمد عبد اهللا .29

,2012
مجدي احمد محمد عبد اهللا ، الصحة النفسیة ودینامیاتها بین الفرد والمجتمع ، .30

.اإلسكندریة، جامعة 2012
، دار الفكر 2008، 4الصحة النفسیة طإلىمحمد القاسم عبد اهللا ، مدخل .31
.القرآن الكریم" 177آیةسورة القصص ".32

:القوامیس والموسوعات 
والتنمیة المستدامة ، الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة ، العولمة 

.2006، نمصطفى مكیة ، بیروت لبنا: المجلد األول، تحریر 
:مراجع الدراسات السابقة

بدر بن جویعد العتیبي وآخرون ، العولمة الثقافیة وأثرها على هویة الشباب .1
.pdf، مشروع بحثي ، 2007السعودي وقیمهم وسبل المحافظة علیها ، 

الضبع ثناء یوسف ، ندوة العولمة وأولویات التربیة كلیة التربیة، جامعة الملك .2
.pdf، 2004سعود ، 

. ة والمجتمعیة للشباب الجامعي الكویتي على احمد الطراح ، المشكالت الشخصی.3
.2003اكتوبر 2،عدد 19مجلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة مجلد 
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:مراجع الفصل المنهجي
، التحلیل اإلحصائي للبیانات )2000(احمد الرفاعي غنیم ونصر محمود صبري .1

.، دار قباء، القاهرة Spssبإستخدام 
، دار 2مناهج البحث العلمي في علم النفس ، ط، 2000عبد الفتاح الدویدار ،.2

.المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة 
، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد 2001عمار بوحوش ومحمد ذنیبات ،.3

.، دیوان المطبوعات الجامعیة 3البحوث ، ط
بشیر معمریة ، القیاس النفسي وتصمیم اإلختبارات النفسیة المكتبة الخدمات .4

2002، 1ط. والمعلوماتیة باتنةالمكتبیة 
اء  مدیریة تربیة لواء البتر مجتمع الدراسة و العـیـنـات ،  2001،زیاد احمد الطویسي.5

:قائمة المراجع االجنبیة  
1. Andrew G , Slade T (2001) : Interpreting scores on th Kessler

Psychological Distress Scale, Australian and New Zealand
journal of Public health 25(6): 494_497

2. KISSLER R,C, et al (2003): screening of serios mental illness in
the general population. In ARC Gen Psychiatry. 2003. Vol 60.
Pp 184_189
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المحكمیناألساتذةقائمة 
دبراسو فطیمة
حفیظي سلیمة
یوسف رحیم

عبد العزیز عیشة نحوي
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إبراهیممقیاس االتجاهات العولمیة لعبد الحمید صفوت 

اإلجابة 

ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب
التعدیل ال تقیس تقیس 

مقاطعة المواطن لشراء منتجات الدول التي تسئ لإلسالم یعني .1
تمسك ھذا المواطن بالدفاع عن االسالم

حینما اخطط لقضاء اجازة سیاحیة فأنني اتمنى ان اقضیھا في .2
منطقة سیاحیة في الجزائر

العولمة في جوھرھا ھي شكل جدید من اشكال سیطرة الغرب .3
.على العالم 

انتشار استخدام  االنترنت ومتابعة الفضائیات یعني زیادة .4
.االھتمام بأخبار االحداث والتطورات العالم 

.اختار مالبسي وما یتوافق مع الموضة العالمیة .5

.العربي بدعم امریكيالعولمة تعني ھیمنة اسرائیل على العالم .6

اھتمام الدول االسالمیة والعربیة بإنشاء قنوات فضائیة یعني .7
.مواجھة اعالمیة اسالمیة مضادة لالعالم الغربي 

حینما احتاج لشراء العطور فإنني اختار  العطور االوروبیة .8
.واالمریكیة

العولمة یعني التأخي بین دیانات العالم من اجل الرفاھیة .9
.للمواطن العالمي 

افضل وسیلة لمواجھة القنوات الفضائیة االباحیة والتبشیریة .10
.ھي الغاء او تشفیر ھذه القنوات نھائیا 

ا قرا لموضوعات االصالة والشعر القدیم والتقلیدي اكثر من .11
.غیرھا 

زائفة بدلیل مقاطعة الدول الغربیة لحركة ةشعارات الدیمقراطی.12
.حماس یعد فوزھا في فلسطین 

.ارى ان النقاب ال یقلل من حریة المرأة المسلمة .13
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اإلجابة 
العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

التعدیل ال تقیس تقیس

االوروبیة واألمریكیة اتابع نتائج ابحاث علماء الجامعات . 14
.للبیئة والسكان والغذاء اكثر من غیرھا من الجامعات

ستؤدي العولمة الى انتشار الثقافة الغربیة وضعف الثقافة .15
العربیة االسالمیة

.للسالم طاسرائیل الحقوق العربیة كشراعتقد بان اعادة. 16

اتابع نتائج ابحاث الجامعة الجزائریة في الموضوعات .17
.جامعات اخرى أيالشرعیة والفقھیة االسالمیة اكثر من 

ستؤدي العولمة الثقافیة الى رفع كفاءة التعلیم والتدریب . 18
ونشر قواعد الجودة والنوعیة الجیدة 

یكفي تقدیم بعض المساعدات االنسانیة  حسب ما تجود بھ .19
,الدول النفطیة الى الدول الفقیرة 

التحلیالت االقتصادیة للبترول والبنوك لجامعة الجزائر اكثر .20
.مصداقیة من جامعة اوروبا و امریكا

ستؤدي العولمة الى انھیار اللغة العربیة وانتشار اللغة .21
.االنجلیزیة 

انني اتفھم االنتقادات التي نوجھ ضد االجزائر بسسبب .22
.سیاستھا  التي تسبب في ضرر بمصالح الدول االخرى 

نتائج االبحاث العلمیة و الطبیة لجامعة اوروبا وامریكا اكثر .23
.مصداقیة من ابحاث علماء الجامعات الجزائریة 

والى , الى زیادة االغنیاء غنى االقتصایة ستؤدي العولمة.24
.زیادة الفقراء فقرا 

مكان او نشاط  أيیجب ان یستثمر الشخص  اموالھ في . 25
.یحقق فیھ اكبر ارباح سواء خارج الجزائر او داخلھا 

اشاھد االخبار العالمیة بثقة اكبر في قنوات االخبار العربیة .26
.بالمقارنة بالقنوات العالمیة 

.العولمة تفید ان الكون اصبح یسوده العقالنیة والمنطقیة . 27

ستؤدي العولمة الى طمس الھویة الوطنیة لصالح انتساب .28
.للنماذج العالمیة الغربیة 
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اإلجابة 
العبارة 

التعدیل ال تقیس تقیس

افضل االطالع على كتب الثقافة العامة المؤلفة في الغرب .29
.اكثر من كتب المؤلفین العرب 

ستؤدي العولمة الى زیادة البطالة بسبب حریة انتقال البطالة بین . 30
الدول 

اسارع بشراء السلع والمودیالت التي تظھر حدیثا في الھواتف . 31
.النقالة واألجھزة االلكترونیة 

قبول العولمة یعني قبول سلبیات التطور التكنولوجي مثل . 32
.الجریمة والجنس والشذوذ

بین المنتجات الغذائیة المتشابھة في الجودة فإنني رعند االختیا. 33
.اشترى المنتجات االرخص واألجود بصرف النظر عن مصدر انتاجھا

الخارج مثل عند مرض احد اصدقائي فأني انصحھ بالعالج في .34
.او تركیا .اوروبا او امریكا 

وأفضل البرمجیات احرص على شراء احدث اجھزة الحاسوب .35
.العالمیة بصرف النظر عن احتیاجاتي الفعلیة الیھا

صفقة مربحة لو كان بھا شبھة جریمة ارتكبت في أيارفض . 36
.حق فرد او جھة خارج الجزائر 

مع اصدقاء من كافة تاحب ان امارس ھوایة المراسلة باإلنترن.37
. انحاء دول العالم 

الى انھیار الوالء الوطني لصالح الوالء للنماذج ستؤدي العولمة. 38
.العالمیة الغربیة 

لو عرضت علیك صفقة مربحة لكن تتم عن طریق بنوك عالمیة .39
.فأنك توافق علیھا طالما ان مكسبھا كبیر ومضمون 

اسعى للعمل في فرع او بنك او شركة عالمیة عمالقة ولیس .40
البنوك الوطنیة 

لو معك مبلغ كبیر ترید استثماره فأن المجال  الذي تفضلھ ھو . 41
.توكیل منتجات احدى الشركات العالمیة 
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جامــــــــــــعة محــــــــــمــــــد خـــــیضـــــــر

كلیــــــة العـلوم اإلنسانیة واالجتــماعیة 

قسم علم النفس

تخصص علم النفس العیادي 

طلب تحكیم مقیاس االتجاھات العولمیة 

العولمة الثقافیة وعالقتھا  بخطر اضطراب الصحة النفسیة لدي الطلبة الجامعیین: حول موضوع 

:تحت إشراف األستاذ:                                            إعداد الطالبة 

"العقون لحسن " بلجبل سمیة                                              

....أستاذاتي الفضلیات , أساتذتي األفاضل 

في تخصص "ل م د "لماستر تقوم الطالبة الباحثة بإعداد  دراسة استكماال للحصول على شھادة ا
العولمة الثقافیة وعالقتھا  بخطر اضطراب الصحة النفسیة " والموسومة بعنوان . علم النفس العیادي 

وبما یعھده فیكم الباحث من خبرة ودرایة علمیة  نعرض علیكم مقیاس " .لدي الطلبة الجامعیین
معرفیا ووجدانیا مع ممارسات العولمة االتجاھات العولمیة الذي یقیس مدى إندماج الشباب سلوكیا  و

.وفكرة العولمة والمشاعر نحوھا 

لذا نرجو من سادتكم اإلطالع على المقیاس ووضع ارائكم وتعدیالتكم التي ترون أنھا ضروریة من 
:خالل 

 إضافة أو تعدیل أو تغیر في عبارات المقیاس بما یتناسب والبیئة الجزائریة.
الصیاغة اللغویةتعدیل العبارات من حیث.

وفي االخــــــــــــیر تقبلوا منا فائــــق الشــــــــكـــــر واالمـــــــــتــــنان لحــــسن 
.تعـــــــــــــــــــاونكم 

بلجبل سمیة / الطالبة 
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جامــــــــــــعة محـــــــمد خیــــــــــضر بســــــــــكرة  

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علم النفس 

تخصص علم النفس العیادي 

علم النفس العیادي 2ماستر 

:عزیزي الطالب

السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ 

المطلوب ھو إبداء . فیما یلي مجموعة من العبارات حول المستجدات العالمیة السریعة  التي تحیط بنا
.رأیك في كل منھا بكل صراحة 

الفائدة نظرا ألننا سنستفید بھا في إجراء دراسة علمیة سیكون فیھا, وإننا ننتظر منك اإلجابة الصریحة 
وأال تترك ,ولذا نرجو منك أن تقرا كل عبارة جیدا وتحدد رأیك فیھا عند االختیار الذي یناسبك , بإذن هللا 

.سؤاال دون اإلجابة علیھ 

ونؤكد لك أن إجابتك ستكون سریة وال , والتقدیر الھتمامكم باإلجابة روتتقدم لك الباحثة بالشك
.تستخدم إال لغرض البحث العلمي

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ 

بلجبل سمیة     الباحثة

العقون لحسن : تحت إشراف األستاذ

:شخصیة بیانات

 الكلیة:
 المستوى الدراسي:
 العمر:
 الجنس:
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اإلجابة
ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب

معارض 
جدا معارض غیر 

متاكد موافق موافق 
جدا

لشراء منتجات الدول التي تسئ لإلسالم یعني مقاطعة المواطن.14
تمسك ھذا المواطن بالدفاع عن اإلسالم

حینما اخطط لقضاء إجازة سیاحیة فأنني أتمنى أن اقضیھا في .15
منطقة سیاحیة في الجزائر

العولمة في جوھرھا ھي شكل جدید من أشكال سیطرة الغرب .16
.على العالم 

االنترنت ومتابعة الفضائیات یعني زیادة انتشار استخدام  .17
.االھتمام بأخبار األحداث والتطورات العالم 

.اختار مالبسي وما یتوافق مع الموضة العالمیة .18

.العولمة تعني ھیمنة إسرائیل على العالم العربي بدعم أمریكي.19

یعني اھتمام الدول اإلسالمیة والعربیة بإنشاء قنوات فضائیة .20
.مواجھة إعالمیة إسالمیة مضادة لإلعالم الغربي 

حینما احتاج لشراء العطور فإنني اختار  العطور األوروبیة .21
.واألمریكیة

العولمة یعني التآخي بین دیانات العالم من اجل الرفاھیة .22
.للمواطن العالمي 

والتبشیریة أفضل وسیلة لمواجھة القنوات الفضائیة اإلباحیة .23
.ھي إلغاء أو تشفیر ھذه القنوات نھائیا 

ا قرا لموضوعات األصالة والشعر القدیم والتقلیدي أكثر من .24
.غیرھا 

زائفة بدلیل مقاطعة الدول الغربیة لحركة ةشعارات الدیمقراطی.25
.حماس یعد فوزھا في فلسطین 

.المسلمة أرى أن النقاب ال یقلل من حریة المرأة .26
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اإلجابة 
معارض العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

جدا معارض غیر 
متأكد موافق موافق 

جدا

اتابع نتائج ابحاث علماء الجامعات االوروبیة واألمریكیة . 29
.للبیئة والسكان والغذاء اكثر من غیرھا من الجامعات

الى انتشار الثقافة الغربیة وضعف الثقافة ستؤدي العولمة .30
العربیة االسالمیة

.للسالم طاسرائیل الحقوق العربیة كشراعتقد بان اعادة. 31

اتابع نتائج ابحاث الجامعة الجزائریة في الموضوعات .32
.جامعات اخرى أيالشرعیة والفقھیة االسالمیة اكثر من 

ستؤدي العولمة الثقافیة الى رفع كفاءة التعلیم والتدریب . 33
ونشر قواعد الجودة والنوعیة الجیدة 

یكفي تقدیم بعض المساعدات االنسانیة  حسب ما تجود بھ .34
,الدول النفطیة الى الدول الفقیرة 

التحلیالت االقتصادیة للبترول والبنوك لجامعة الجزائر اكثر .35
.من جامعة اوروبا و امریكامصداقیة 

ستؤدي العولمة الى انھیار اللغة العربیة وانتشار اللغة .36
.االنجلیزیة 

انني اتفھم االنتقادات التي نوجھ ضد االجزائر بسسبب .37
.سیاستھا  التي تسبب في ضرر بمصالح الدول االخرى 

وامریكا اكثر نتائج االبحاث العلمیة و الطبیة لجامعة اوروبا .38
.مصداقیة من ابحاث علماء الجامعات الجزائریة 

والى , الى زیادة االغنیاء غنى االقتصایة ستؤدي العولمة.39
.زیادة الفقراء فقرا 

مكان او نشاط  أيیجب ان یستثمر الشخص  اموالھ في . 40
.یحقق فیھ اكبر ارباح سواء خارج الجزائر او داخلھا 

اشاھد االخبار العالمیة بثقة اكبر في قنوات االخبار العربیة .41
.بالمقارنة بالقنوات العالمیة 

.العولمة تفید ان الكون اصبح یسوده العقالنیة والمنطقیة . 42

ستؤدي العولمة الى طمس الھویة الوطنیة لصالح انتساب .43
.للنماذج العالمیة الغربیة 
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االجابة 
معارض العبارة 

جدا معارض غیر 
متأكد موافق  موافق 

جدا 
افضل االطالع على كتب الثقافة العامة المؤلفة في الغرب .29

.اكثر من كتب المؤلفین العرب 

ستؤدي العولمة الى زیادة البطالة بسبب حریة انتقال البطالة بین . 30
الدول 

التي تظھر حدیثا في الھواتف اسارع بشراء السلع والمودیالت . 31
.النقالة واألجھزة االلكترونیة 

قبول العولمة یعني قبول سلبیات التطور التكنولوجي مثل . 32
.الجریمة والجنس والشذوذ

بین المنتجات الغذائیة المتشابھة في الجودة فإنني رعند االختیا. 33
.اشترى المنتجات االرخص واألجود بصرف النظر عن مصدر انتاجھا

الخارج مثل عند مرض احد اصدقائي فأني انصحھ بالعالج في .34
.او تركیا .اوروبا او امریكا 

احرص على شراء احدث اجھزة الحاسوب وأفضل البرمجیات.35
.العالمیة بصرف النظر عن احتیاجاتي الفعلیة الیھا

صفقة مربحة لو كان بھا شبھة جریمة ارتكبت في أيارفض . 36
.حق فرد او جھة خارج الجزائر 

مع اصدقاء من كافة تاحب ان امارس ھوایة المراسلة باإلنترن.37
. انحاء دول العالم 

انھیار الوالء الوطني لصالح الوالء للنماذج ستؤدي العولمة الى . 38
.العالمیة الغربیة 

لو عرضت علیك صفقة مربحة لكن تتم عن طریق بنوك عالمیة .39
.فأنك توافق علیھا طالما ان مكسبھا كبیر ومضمون 

اسعى للعمل في فرع او بنك او شركة عالمیة عمالقة ولیس .40
البنوك الوطنیة 

لو معك مبلغ كبیر ترید استثماره فأن المجال  الذي تفضلھ ھو . 41
.توكیل منتجات احدى الشركات العالمیة 



125

04ملحق رقم



126

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

جامعة محمد خیضر بسكرة 

مقیاس الشدة النفسیة  

k 10قسم العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة    
شعبة علم النفس

1994إعداد كیسلر و مورزاك  
العقون لحسن  . أ: ترجمة وتقنین على البیئة العربیة 

:                                                                                                                            التعلیمة
بلجبل سمیة: إعداد الطالبة 

أبدا ( في الخانة المناسبة )  x( ى وضع عالمة الھدف من األسئلة التالیة ھو معرفة شعورك خالل األیام الثالثین الماضیة ،  یرج
.أمام العبارة التي تصف  بالشكل األفضل ما مدى إحساسك بھذه المشاعر )  أو نادرا أو أحیانا أو غالبا أو دائما 

دائماغالبااحیانانادراأبدا.......خالل األیام الماضیة ، ھل غالبا ما كنت تشعر 

.دون سبب حقیقي) ة(بأنك متعب  01

) .ة(بانك متوتر 02

.التوتر لدرجة انھ لم یعد شئ یھدلك )  ة(ألنك شدید 03

).ة(بأنك یائس  04
.التوتر لدرجة أنك عاجز عن الھدوء والسیطرة على حركتك )  ة(بأنك شدید 05
.عن الجلوس الضجر واإلضطراب لدرجة أنك عاجز ) ة(بأنك كثیر 06

) .ة(بأنك مكتئب 07

.إلى مجھود للقیام بأدنى شئ ) ین ( بأنك تحتاج 08

.الحزن لدرجة أنھ لم یعد شئ یفرحك ) ة( بانك شدیدة 09

.بأنك بال قیمة 10
مع وافر الشكر والتقدیر لمجھوداتكم وتعاونكم معنا
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داول ـــــــــــجـــــــــــرس الــــــــهـــــــــف

الصفحةعنوان الجدولرقم الجدول
یبین العبارات الموجبة والسالبة في مقیاس اإلتجاهات العولمیة لعبد 01

الحمید صفوت إبراهیم 
76

76سلم تنقیط درجات لمقیاس اإلتجاهات العولمیة02
77یبین توزیع اإلتجاهات العولمیة على مقیاس عبد الحمید صفوت ابراهیم  03
78یمثل العبارات التي تم تعدیلها من طرف السادة المحكمین 04
79یمثل قیمة الثبات بطریقة الفا كرونباخ لمقیاس اإلتجاهات العولمیة 05
یمثل قیمة الثبات لمقیاس اإلتجاهات العولمیة بطریقة التطبیق وٕاعادة 06

التطبیق بمعامل اإلرتباط بیرسون  
80

82مستویات الشدة النفسیة بداللة درجة خطر اإلضطراب 07
یمثل قیمة ثبات مقیاس الشدة النفسیة بطریقة التطبیق بمعامل اإلرتباط 08

0,01بیرسون عند مستوى الداللة 
84

85یوضح توزیع أفراد العینة حسب السن 09
86توزیع أفراد العینة على حساب الجنس10
العینة على مستوى كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وكلیة یمثل توزیع 11

)11= ن ( الحقوق والعلوم السیاسیة
86

91یبین النسبة المؤویة لتوزیع اتجاهات الطلبة الجامعین باستعمال المتوسط12
92یبین النسبة المؤویة لتوزیع اتجاهات الطلبة بإستعمال الدرجة الفاصلة 13
یمثل توزیع الطلبة بتطبیق مقیاس الشدة النفسیة بداللة درجة خطر 14

اإلضطراب 
95

یوضح معامل اإلرتباط بین العولمة الثقافیة وخطر اإلضطراب الصحة 15
)110=ن(النفسیة لدى أفراد العینة 
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