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فهو يتغري يف كل شيء ؛ يف األفكار ويف السياسة . كثر رواجا لدى اتمع اإل�سا�ي، ميله إىل التغري باستمرار، وهذا امليل هو الذي جعله يتطورمن اخلصائص األ: املقدمة 
ملسـار احليـاتي للنـاس، بينمـا     وهذه التغريات بعضها حيدث بشكل بسيط وخفي، حبيـث ال يكـاد يـؤثر علـى ا    . واالقتصاد والرتبية والثقافة ووسائل النقل واإلعالم وغريها      

تغريات أخرى يكون هلا وقع قوي وتأثري واضح على أفكـار النـاس ومعتقـداهتم، واهتمامـاهتم وعالقـاهتم وأسـاليب حيـاهتم، ومـن هـذه الـتغريات القويـة الـديا�ات السـماوية                            
 كان هلا تأثري قوي على أفكار الناس وسلوكهم على مستوى اتمعات البشرية طيلة والوضعية، وكذلك املذاهب واأل�ظمة اإل�سا�ية كاالشرتاكية والشيوعية والرأمسالية اليت

 . عقود من الزمن
فمنـذ ظهـور كتـاب فرا�سـيس     . ومسايرة حلتمية التغري هذه، ظهر يف السنوات األخرية مفهوم جديد أخذ يشـغل النـاس ويسـتحوذ علـى أفكـارهم واجتاهـاهتم واهتمامـاهتم         

، الذي تنبأ فيـه بنهايـة الدولـة وهنايـة الوطنيـة وهنايـة األيـديولوجيا        1989صيف عام "   The End of Historyهناية التاريخ : "  بعنوان Francis Fukuyamaفوكوياما 
فأثارت قرائح الكتاب . �سا�ي والعوملة تشغل اهتمام كثري من املثقفني واملفكرين والسياسيني واالقتصاديني مبجرد ظهورها على مسرح الفكر اإل)58 : 1(وهناية التاريخ 

واملؤلفني يف شتى أصناف الفكر واملعرفة، االقتصاد السياسة الثقافة الرتبية اإلعالم التكنولوجيا املعلوماتية اهلوية اال�تماء الدين وغريها، حتى صارت القضية األكثر تداوال 
معارض وغري مكرتث، وعقدت حوهلا مؤمترات و�دوات يف مؤسسات علمية واقتصادية وتكنولوجية وتباينت مواقف الناس إزاءها بني مؤيد و. على النطاق العاملي الواسع

 . خمتلفة، كما قامت ضدها مظاهرات يف أماكن خمتلفة من العامل الغربي خاصة
اتمعـات  (ظـر إليهـا شـعوب ومثقفـو العـامل غـري الغربـي        ولكـن كيـف ين  . هذا بالنسبة لظاهرة العوملة اليت برزت بقوة وجذبت إليها ا�تباه الشعوب واألمـم علـى مسـتوى العـامل                  

 :، وخاصة العامل العربي اإلسالمي ؟ يف احلقيقة هناك ثالثة اجتاهات )النامية
 . يااألول يرى عدم التسرع يف احلكم السليب على العوملة، ويدعو إىل الرتيث حتى يتسنى فهمها، ورمبا االستفادة منها اقتصاديا وتكنولوجيا ومعلومات

جديدة ال تلبث أن تزول ويأفل جنمها، كما حدث لالسـتعمار واإلمربياليـة والشـيوعية والفاشـية     ) موضة(الثا�ي ينظر إليها �ظرة الالمبايل، فهو يعتربها جمرد صيحة         
 . والنازية وغريها

 . ة العامل وأمركة العامل وأوربة العاملأما الثالث فينظر إليها �ظرة شك وخوف ورفض باعتبارها استعمار جديد، وهيمنة غربية على بقي
أوروبية، أي أن الغرب هو الذي وضع شروطها ومكو�اهتا، وهو الطرف الفاعل فيها، واملـؤثر يف حركتـها وتوجهاهتـا، وميارسـها كواقـع أجنـزه       / فالعوملة حركة أمريكية   

 . ينها، وأهدافها وعالقاهتا، وتأثرياهتا على مصاحله وارتباطاته وتوجهاته العامليةعلى أساس إمكا�اته وقدراته و�ظمه، وبالتايل يدرك ماهيتها وفلسفتها ومضام
وهي كظاهرة عاملية تتداخل فيها القضايا االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، مبعنى أن الدخول حتت تأثريها يرتتب عليه إلغـاء احلـدود السياسـية للـدول ذات       

مبعنى أن هناك إسقاطا لإلجراءات اجلمركية، وإسقاطا ملراقبـة السـلع الـيت تـدخل إىل     . اهتا، ودون اعتبار إلجراءات حكومية بدولة دون أخرى   السيادة، وأ�ظمتها وتشريع  
 . الوطن، وإسقاطا للقيود الدينية اليت حترم استرياد سلع معينة، وحترم ممارسات سلوكية معينة

واخلصوصيات الثقافية، يعين أن األشخاص ال تكون لديهم تلك اخلصوصيات املتعلقة بدينهم وأوطاهنم، فيفقدون بالتايل هويتهم إن إزالة احلدود السياسية والقيود الدينية 
 . وا�تماءاهتم

عـه ا�تقـال لقـيم وعـادات     فا�تقال رؤوس األموال والسلع وتقنيات اإل�تاج واإلعـالم، يتب     . فالعوملة ظاهرة أمريكية بالدرجة األوىل، ذات طابع اقتصادي وسياسي وثقايف         
أي أن العوملة خطة غربية أمريكية جديدة للهيمنة على كل البلدان بإزالة هويتها وفرض اهلويـة الغربيـة األمريكيـة عليهـا،              . وتقاليد الثقافات الغربية واألمريكية خاصة    

 .ح الوطن، وإزالة خصوصياته الثقافية ذات الطابع الديين واألخالقيفالعوملة تعين حمو كل مالم. وخاصة يف جمال الثقافة واال�تماء للوطن وللدين اإلسالمي
 هذا بالنسبة للعوملة، أما بالنسبة للتدين باإلسالم، فإ�ه ميثل أحد املقومات األساسية ملكو�ات وخصوصيات اهلوية والثقافة لدى اتمعات اإلسالمية، فإذا كان تعريف 
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فإ�نا جند أن معظم أساليب وطرق ممارسات احليـاة اليوميـة لـدى هـذه اتمعـات      ". أسلوب حياة وطريقة عيش يف جمتمع ما من اتمعات، كما ورثها أبناؤه           : " لثقافة يقول أهنا    ا
فـأهم عناصـر اال�تمـاء للـوطن هـي الرقعـة اجلغرافيـة والـدين         . تكما أن اإلسالم هو أحد مقومات الشعور باال�تمـاء لـدى هـذه اتمعـا    . مستمدة من تعاليم اإلسالم ومبادئه 

 .وهلذا يتمسك هبا األفراد كخصوصيات ال�تمائهم وتفردهم ومتيزهم عن غريهم، وال يسمحون باملساس هبا أو حموها واستبداهلا هبوية أخرى وا�تماء آخر. واللغة
دول العـامل بالسـلع والتكنولوجيـا واملعلوماتيـة، ومـن ثـم اجتياحهـا اقتصـاديا وسياسـيا وثقافيـا، فـإن هـذا االجتيـاح                   وبالتايل فإذا كا�ت العوملة اجتياحا أمريكيا وغربيا جلميـع          

 .سيشكل للمجتمعات الفقرية والعاجزة، ويف �فس الوقت اليت تعتز بدينها ووطنها، هتديدا يف هويتها وا�تماءاهتا
   

ازدياد " و  " انكماش العالم   : "     و كمفهوم تشير العولمة إلى شيئين معا        
 ".الوعي بالعالم ككل 

أن تكون لألحداث والقرارات والنشاطات التي "    وسياسيا تعني العولمة 
تحدث في مكان ما، آثار ونتائج مهمة ألفراد وجماعات ومجتمعات 

 ".     أخرى

    أما على مستوى تعريفات المفكرين فهناك في الحقيقة عدم اتفاق على           
 العولمة، وليس هذا لدى مفكري الدول النامية فحسب، بـل لـدى             تعريف

 . مفكري العالم الغربي أيضا
تشكيل وبلـورة   "     فحسب تعريف روبرتسون فإن العولمة تعني       

 ".العالم كله بوصفه موقعا واحدا، وظهورا لحالة إنسانية واحدة 
    وتعريف آخر يشير إلى العولمـة علـى أنهـا إزالـة للحـدود              

غرافية والجمركية، وتسهيل انتقال رؤوس المال عبر العالم كلـه          الج
 . كسوق كونية

    وتعريف آخر ينظر إلى العولمة من زاوية ثـورة االتصـاالت           
 .وتدفق المعلومات

    وآخر يعرفها من خالل التحوالت االقتصادية وحركة رؤوس 
 .األموال والسلع

ل الجوانب السياسية       والبعض اآلخر يتحدث عن العولمة من خال      
 . والثقافية وتأثيرها على الدولة والثقافة القومية

    إذن هناك حوار ونقاش يتم حول العولمة دون وجود مفهوم واضح لها            
فهي أقرب إلى أن تكون عبارة عن تنظيم تتداخل فيـه           . يتفق عليه الجميع  

ار للحـدود   األمور االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، دون اعتب      
 . السياسية للدول ذات السيادة وأنظمتها وتشريعاتها

    ويورد عبد الكريم الوريكات تعريفا للعولمـة يعتقـد أنـه التعريـف             
الصائب، ويقول أنه يشاركه فيه كثير من الباحثين والمختصين، فالعولمـة           

مجموعة من الظواهر والمتغيرات والتطورات االقتصادية: عنده تشير إلى    
ةوا ة والمعلوماتي ة واإلعالمي ة والتكنولوجي ة والثقافي لسياسية واالجتماعي

 .التي تمتد تفاعالتها وتأثيراتها لتشمل معظم دول العالم
    وبهذا المعنى فالعولمة تعبر عن مرحلة تاريخية فـي تطـور العـالم،          
جوهرها تحقيق المزيد من الترابط والتداخل، والتأثير المتبادل بين الـدول           

ناطق العالم المختلفة، وهو ما يؤكد على تراجع مكانة وأهمية الحـدود            وم
 :14(بين الدول تحت ضغط كثرة وتعدد الظواهر العابرة لهـذه الحـدود             

148.( 
ولكن .     هذا بالنسبة لبعض تعريفات العولمة كما أوردها بعض المفكرين        

تمعـات ؟  ما هي مظاهرها أو تجلياتها على مستوى اهتمامات الدول والمج       
. نحاول التعرف على هذه المظاهر من خالل ما ورد في التعريفات السابقة

     

 مظاهر العولمة  -3
 

  العولمة واالقتصاد 3.1
 وهيمنة النمـوذج الرأسـمالي      1989    بانهيار المعسكر االشتراكي عام     

على االقتصاد العالمي، بدأ العالم مسيرة جديدة بقطب واحد هـو القطـب             
يادة الواليات المتحدة األمريكية، فظهرت حقيقة مفادهـا أن ال          الرأسمالي بق 

وزن ألية دولة منفردة مهما كان ثقلها السياسي واالقتصادي، مما مهد لقيام 

 أهميــة البحـــث  
 : تتضح أهمية هذه الدراسة مما يلي 

 ).حسب علم الباحث(أنها األولى في موضوعها  -1
ل أفكار النـاس واهتمامـاتهم      أنها تتناول مفهوم العولمة الذي شغ      -2

 .واتجاهاتهم منذ ظهوره على مسرح الفكر اإلنساني
أنها تتناول االتجاهات نحو العولمة وفقا الرتفـاع أو انخفـاض            -3

 . التدين باإلسالم واالنتماء للوطن
 

 أهــداف البحــث 
 :يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي 

 .لمةالتعرف على اتجاهات أفراد عينة البحث إزاء العو -1
التعرف على اتجاهات أفراد عينة البحث إزاء العولمة وفقا  -2

 .لمستوى تدينهم باإلسالم
التعرف على اتجاهات أفراد عينة البحث إزاء العولمة وفقا  -3

 .لمستوى انتمائهم للوطن
 

 اإلطار النظري للبحث
 

 مفهوم العولمة  -1
 في الحقيقة ليس هناك تعبير أكثر تداوال بـين الكتـاب والمحاضـرين            

، ومـا   )الكونية(أو  ) العولمة(والمعلقين على ما يجري في العالم من تعبير         
) العالم المتغير (أو  ) المتغيرات الدولية (يتصل بها من إشارات متكررة إلى       

وما شابه ذلك من تعبيرات تحمل كلها معنى معينا، هـو أن العـالم يمـر                
 . بمرحلة مختلفة جذريا عما كان عليه من قبل

 استخدام لفظ العولمة بشكل قوي بعد سقوط الجدار الفاصـل               وقد شاع 
، وتفكـك االتحـاد     1989عـام   ) جدار برلين (بين االشتراكية والرأسمالية    

السوفييتي والكتلة االشتراكية، وتحول دولهـا إلـى اقتصـاديات السـوق            
والحرية االقتصادية، وظهور الواليات المتحدة األمريكيـة كقـوة فريـدة           

 ) 1: 25(. ولوجيا ومعلوماتيااقتصاديا وتكن
    وأدى انهيار جدار برلين وانتهاء الحرب الباردة إلى تكريس انتصـار           

فقـد انتهـى    . الواليات المتحدة األمريكية والمفاهيم التي ترعرعت فيهـا       
بانتصار األيديولوجية الغربية واألمريكيـة     ) حسب رأي فوكوياما  (التاريخ  
 . خاصة

رت العولمة المصطلح الذي يحتل الصدارة فـي            ومنذ ذلك التاريخ صا   
التداول ليس فقط على النطاق الفكري األكـاديمي، ولكـن أيضـا علـى              

بـل إن العولمـة صـارت مـن         . المستوى الثقافي واإلعالمي بشكل عام    
مفردات الخطاب الشعبي اليومي لكافة الشرائح االجتماعية على اخـتالف          

العولمة التي شغلت الناس ؟ وما هـي        فما هي إذن هذه     . مستوياتها الثقافية 
 مظاهرها ؟ 

  تعريف العولمة  -2
المشتقة من كلمة   "  Globalization" العولمة لغويا هي ترجمة لكلمة      

 "Globe  "     وتـدل كلمـة الــ      . أي الكرة، والمقصود هنا الكرة األرضية
Globalization     مشروع لمركزة العالم في حضارة     " باللغة األنجليزية على

  )147 : 14(". ة واحد
 

Arabpsynet  e . Journa l :  N°6 – April – May – June   2005 
 

 2 005  جـــــــــوان   –  مــــــــاي  –   أفــــــــريـــــــــل  - 6الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل

 9   



א"א  "א...אא
 

االقتصادية وإزالة الشعور السلبي تجاه الشركات متعـددة الجنسـيات          
 .واالستثمارات األجنبية

دفاع عن مصالحتقوم العولمة االقتصادية علـى إيديولوجيـة         -4 ال
 وإبقائها متحكمة فـي حركـة االقتصـاد         مراآز المنظومة الرأسمالية   

 .ميالعال
اريخ   تقوم العولمة االقتصادية على مرجعية       -5 ة الت  لفوكويامـا   نهاي

الذي ينادي بأن اإلنسانية توصـلت إلـى نموذجهـا النـاجح، وهـي          
وطبقا لهذه المرجعية فإن الليبراليـة االقتصـادية        . الرأسمالية الغربية 

 . الجديدة تعد المدخل الضروري والتمهيدي للعولمة االقتصادية
االقتصادية تكريس إمكانات العالم االقتصادية من      تحاول العولمة    -6

ر           أجل   ار خطي ة دون انهي ا الراهن . تمكين الرأسمالية من تجاوز أزمته
 .وبمعنى آخر إسهام العالم في حل أزمة الرأسمالية

ومن خالل المرجعيات السابقة للعولمة االقتصادية يتبين خطرها على         
 . ول اإلسالميةأداء االقتصاديات الداخلية والخارجية للد

  
  العولمة والثقافة 3.2

إن العولمة في جوهرها تبـدو ظـاهرة اقتصـادية، إال أن الحاصـل                  
االقتصادي ليس هو الهدف الوحيد لها، وإنما يتعدى ذلك إلى صميم الحياة            
الثقافية بما تتضمنه من أنماط سلوكية ومذاهب فكرية وعقيديـة ومواقـف            

 .نفسية واجتماعية
 Global " جتماع يتحـدثون فـي مجـال التحـديث عـن          فعلماء اال

cultureالثقافة العولمية."  
ذلك التكوين الذي يشهد تبادال وتفاعال ثقـافيين        "     وتعني العولمة ثقافيا    
 ).56 : 1" (بصورة مستمرة ودائمة 

    فالمروجون لظاهرة العولمة، يعملون على تسهيل وتسريع انتشار 
الشمال إلى الجنوب عن طريق تطوير وسائل االتصال األنماط الثقافية من 
 . واإلعالم المختلفة

    إن العالم صار قرية صغيرة، حيث زادت التفـاعالت بـين األفكـار             
والمعلومات بشكل سريع، حتى صار الكل يعرف ما يوجد لدى اآلخـرين            

فصار من السهل جدا تتبع أحداث معينة في مكان ما          . مهما كانت المسافات  
ويقـول بـول    . العالم في نفس الوقت الذي يتتبعه سكان ذلك المكـان         من  

ا   إننا نشهد اآلن    : فيريلو   ة الجغرافي ، وذلك من حيث ال مكان منعـزل        نهاي
 ).28 : 16(وال وطن مستقل وال ثقافة محصنة 

    وبطبيعة الحال فإن سرعة وسهولة االنتشار لألنماط الثقافية المختلفـة،      
يا وإعالميا، فتنتشر بـذلك ثقافـة دون أخـرى، إذ           تكون لألقوى تكنولوج  

تسيطر الواليات المتحدة األمريكية على تكنولوجيا االتصـاالت، ويسـعى          
فالواليات المتحـدة األمريكيـة     . األمريكيون إلى سيادة عاداتهم وتقاليدهم    

والشركات المتعددة الجنسيات والنخبة اإلعالمية في الغرب، والتي تـدفع          
لى االنتشار، تسعى إلى إشاعة قيم أسلوب الحياة األمريكيـة          العولمة بقوة إ  

 . وتسييدها
    ومن المالحظ في ظل العولمة الثقافية أن سلطان الدولة بـدأ يسـجل             
تراجعا واضحا بعد أن تمكن مواطنوها من االتصال بما يزخر به العـالم             
من أنماط ثقافية وأساليب حياتية عبر وسائل اإلعـالم خاصـة القنـوات             

 .الفضائية الدولية التي صارت في متناول أبسط الطبقات االجتماعية
ترسيخ هيمنة ثقافية معينة ليسـت إال ثقافـة    فالعولمة الثقافية تعني    

فالسلع والمنتجات األمريكية ستحمل معها قيمـا       . غربية وأمريكية خاصة  
 وأفكارا وأساليب حياة إلى الشعوب التي تستهلك هذه السلع، ممـا يسـهل            

اختراق أو محو الثقافات الوطنية والمحلية وعناصـرها كاللغـة والـدين            
 .والعادات والتقاليد والنظم االجتماعية المختلفة

 

 العولمة والهوية  3.3
فهو يعيش في وطن مع     .     إن كل إنسان في هذا العالم له هويته الخاصة        

 ه أهل وعشيرة ومجتمع له أفكاره ومعتقداته وتاريخه وعاداته وتقاليد

االتحاد األوروبـي بزعامـة     : التكتالت االقتصادية العالمية الضخمة مثل       
ألمانيا، معاهدة التبادل الحر ألمريكا الشمالية بزعامة الواليـات المتحـدة           

 .األمريكية، وجمعية أمم جنوب وشرق آسيا بزعامة اليابان
    وبدخول القرن الحادي والعشرين بدأت معالم الخريطـة االقتصـادية          
العالمية الجديدة تتضح شيئا فشيئا، وهي تتجـه نحـو تكـريس نمـوذج              
اقتصادي وحيد في إطار ظاهرة العولمة التي أصبحت تميز النظام العالمي           
الذي ينتظر أن توجهه القوى العظمى الغربية بما يخدم مصـالحها تحـت             

 ).184 : 5(مظلة المنظمة العالمية للتجارة 
حركة التغيرات التي تمر بها المجتمعـات           إذن تتصل ظاهرة العولمة ب    

الرأسمالية الصناعية، التي استمرت حوالي ثالثـة عقـود مـن الـزمن،             
وطبعتها تحوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية على درجة كبيـرة          

وقد تم التعبير عنها بمسميات كثيرة كمجتمع الموجة الثالثـة،          . من التعقيد 
رأسمالية المنظمة، والرأسمالية غيـر المنظمـة،       والرأسمالية المتأخرة، وال  

ومجتمع الشركات متعددة الجنسيات، ومجتمع المعلوماتية، والقرية الكونية،        
وهي كلها مسميات تعبر عن سرعة التغيرات التي تتعرض لها المجتمعات           

، كما تعبر عن اتجاه الرأسمالية نحو       )57 : 1(الصناعية واإلنسانية عموما    
 .الفعالية االقتصادية في العالمالسيطرة على 

    ويرى إدوارد لتوك أن العولمة تعنـي انصـهار عـدد هائـل مـن               
االقتصاديات المحلية واإلقليمية والوطنية في اقتصاد عالمي شمولي واحـد          

 :25(ال مكان للخاملين فيه، بل يقوده أولئك الذين يقدرون على المواجهـة    
2(. 

طغيان المفهـوم االقتصـادي، بحيـث           إن جوهر ظاهرة العولمة هو      
أصبحت تعبر عن نشاط رأس المال ومقدار تداخله في العـالم، وتحـول             
العالم إلى سوق استهالكية كبرى لمنتجات الشـركات الصـناعية األكبـر            

 .         حجما
    فالعولمة مذهبها األساسي هو حرية السوق، وتحرير التجارة من جميع          

األموال في التنقل عبر الدول وعبر الحـدود،        القيود، ودعم حرية رؤوس     
 .وبغير الحواجز المعتادة الخاصة بكل دولة، وتشجيع االستثمار األجنبي

    والعولمة كنظام وهيمنة اقتصادية، تنشر مجموعة من القيم االقتصادية         
والسياسية واالجتماعية والثقافية، كحرية التجـارة والتعدديـة السياسـية،          

 .  إلنسان، والتركيز على الفرديةواحترام حقوق ا
    فالتبادل الحر للسلع وسهولة تنقل رؤوس األموال بين الدول، وخاصة          
من الدول القوية اقتصاديا إلى الدول الضعيفة اقتصاديا، يجعل هذه األخيرة           

 .وضع حرج يرهن سيادتها وخصوصياتها الثقافية والدينيةفي 
دولة ترغب في االنضمام إلى المنظمة          فعلى سبيل المثال قد تواجه أية       

إذ وفق قانون إسقاط الحـدود      . العالمية للتجارة ضغوطا على هذا األساس     
الجمركية، فإن هذه الدولة أو تلك، ستجبر علـى الرضـوخ لبنـود هـذه               
المنظمة التي تسقط أية قيود شرعية أو دينية على السلع والبضـائع التـي              

، *ناك قيـود علـى اسـتيراد الكحـول        فمثال لن تكون ه   . سيتم استيرادها 
وممارسة بعض العادات المرتبطة بتعاطيهـا، وترسـيخ بعـض التقاليـد            

إضافة إلى إسقاط أي دعم حكومي للسلع ذات االستهالك الواسـع           . وغيره
 .  أو الخدمات األساسية

    ويورد عبد الكريم الوريكات مرجعيات العولمة االقتصـادية نوردهـا          
 ).157 : 14(: ثارها على مجتمعات العالم اإلسالمي فيما يلي، لنبين آ

راقتقــوم العولمــة االقتصــادية علــى مرجعيــة  -1 تعميق االخت
 بتجاوز مقومات السيادة االقتصادية الوطنية ومنطق األمن        االقتصادي 

 .والحدود الجغرافية
وةتتمثل العولمة االقتصادية في أقوى تجلياتهـا فـي           -2 سلوك وق

 التي تعني ممارسة الدول المتقدمة لنفـوذ  سيات الشرآات المتعددة الجن 
 .واسع النطاق عالميا

وطني   تقوم العولمة االقتصادية على مرجعيـة    -3 ذويب االقتصاد ال  ت
 واستبداله بوعي اقتصادي عالمي، وإخراج مفهوم التبعية من اللغة 
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ود ومتغيراته، وتعتبر قضـية     تمس الوجود اإلنساني، بل وتحدد هذا الوج      
وهـو مـن    . االنتماء من القضايا المحوريـة فـي واقعنـا االجتمـاعي          

الموضوعات الهامة التي تناولتها العلوم اإلنسانية كعلم الـنفس، وخاصـة           
فالشعور باالنتماء يؤدي دورا هاما فـي تحديـد عالقـة           . االنتماء للوطن 

ويقابله الشعور باالغتراب   األفراد بوطنهم أو مجتمعهم الذي يعيشون فيه،        
ويعني الشعور باالنتماء إلى الوطن، شعور الفرد       . والعزلة والوحدة النفسية  

بكونه عضوا في مجتمع متوحدا معه مقبوال في وسطه، ومستحسـنا بـين             
أفراده، يحس بالفخر واألمان فيه، يعمل من أجل خيره ونصرته، ويعتـز            

ن في سلوك األفراد مـن خـالل        ويبدو الشعور باالنتماء للوط   . بوالئه له 
تفاعلهم بإيجابية مع قضايا مجتمعهم، وإخالصـهم لقـيم هـذا المجتمـع،             

 ).  54 ـ 53 : 15(وتحملهم للمسؤولية فيه 
    واالنتماء كحاجة نفسية اجتماعية يحقق للفرد عند إشباعه رغبته فـي           
التواجد مع آخرين في رقعة جغرافية معينـة، يمـاثلهم فـي كثيـر مـن                

صائص كالوطن الواحد والدين الواحـد واللغـة الواحـدة والمصـير            الخ
وبحكم التعريفات الواردة لمفهـوم     . المشترك والعادات والتقاليد المشتركة   

االنتماء، وكذلك الدراسات التي تناولته، بينت أن االنتمـاء يعتبـر أحـد             
ال العوامل التي يكون من خاللها الفرد توحده بالجماعة ولكونه جزءا مقبو          

 ). 64 ـ 63 : 20(منها ويستحوذ على مكانة متميزة فيها 
واالنتماء ليس سلوكا لذاته، وإنما هو رباط يصل العالقة بـين الفـرد             

فاالنتمـاء  . وموضوع االنتماء كالوطن أو المجتمع أو الجماعة أو المهنـة         
إذن، حاجة اجتماعية تدفع الفرد إلى تكوين عالقة اجتماعيـة بموضـوع            

     . االنتماء
    وقد بين علماء النفس مثل أدلر الذي يرى أن اإلنسان كائن اجتمـاعي             
يربط نفسه باآلخرين في إطار العالقة االجتماعية التي قوامها الميل إلـى            

 ).109 : 2(التوحد بالجماعة، والحب والعطف والتعاون مع أفراد الجماعة 
تمـاء فـي سـعيه           وفي نفس االتجاه يشير إريك فروم إلى أهمية االن        

فقد أوجز ماهية هذا الوجـود فـي حالـة          . لتحليل ماهية الوجود اإلنساني   
الشعور بالوحدة والعزلة، فاالنتماء وسيلة أساسية للخالص من هذه األزمة          

ويعتقد فروم بأن وجود اإلنسان يحكمه عـدد مـن الحاجـات            . الوجودية
 .)174 ـ 173 : 19(اإلنسانية تتصدرها الحاجة إلى االنتماء 

دى اإلنسان           ويعتقد ماسلو أن     ، وهـي  االنتماء حاجة نفسية أساسية ل
فكل فرد في حاجة إلى أن ينتمي إلـى         . مرتبطة ارتباطا وثيقا بدافع األمن    

شخص معين أو إلى أسرة أو جماعة أو وطن ويوحـد نفسـه بموضـوع               
  ).103 : 12(انتمائه، ويشعر معه باأللفة واألمان 

سون فقد بين في دراسته عن الالمنتمي بأن نفسية اإلنسان               أما كولن ول  
الالمنتمي تتمثل مالمحها في معاداته ونفوره من المجتمع، بل وإعراضـه           
عن أي قيم، وكأن سلوك الالمنتمي يتم عن عدم تقبله للحيـاة، أي الحيـاة               

    ).64 : 21(اإلنسانية التي يعيشها األفراد في هذا المجتمع اإلنساني 
 وتشير الدراسات إلى أن االنتماء يرتبط بكثير من المتغيرات النفسـية               

كالتوافق الذي يعني قدرة الفرد على حل صـراعاته وتوتراتـه الداخليـة             
باستمرار حال مالئما، وإقامة عالقات مناسبة ومسايرة ألعضاء الجماعـة          

عـة  التي ينتمي إليها ويحظى في نفس الوقت بتقدير وتكريم واحترام الجما          
فالسلوك التوافقي ينطوي على درجة من االنتماء يقيمها        . آلرائه واتجاهاته 

الفرد إزاء موضوع توافقه سواء كان أسرة أو جماعة مهنية أو وطنـا أو              
 ).126 ـ 125 : 17(دينا أو مذهبا 

     ووجد كذلك أن االنتماء يرتبط بكل من الدافع لإلنجـاز، والتحصـيل            
. عي للفـرد، والتكيـف االجتمـاعي المدرسـي        الدراسي، والدور االجتما  

ووجدت كذلك عالقة بـين الـوالء للـوطن والتوافـق العـام، وأن ذوي               
المؤهالت التعليمية العليا أكثر والء للوطن من ذوي المؤهالت التعليميـة           

كما وجدت عالقة بين االنتماء الوطني والديني واالجتماعي وكـل          . الدنيا
  ).105 : 12( والتوافق االجتماعي الدراسي من تقدير الذات وتأكيد الذات

     يتبين من نتائج الدراسات السابقة أن الشعور باالنتماء يرتبط بسمات

هذه العوامل تجعله يتميز عـن غيـره مـن          . واهتماماته واتجاهاته وقيمه   
وفي نفس الوقت تكون هذه العوامل هوية الفـرد         . األفراد مجتمعات أخرى  

 .وهوية المجتمع
وهي ". هو" وظهر مصطلح الهوية مرتبطا بالفرد، فالهوية منسوبة إلى            

تطلق على صفات الشخص الجوهرية التي تميزه عن غيره، سواء كانـت            
ونفس المعنى يقال   . جسمية أو عقلية أو انفعالية أو دينية أو عرقية وغيرها         

عن هوية األمة، فهي خصائصها الجوهرية التي تميزها عن غيرها مـن            
م األخرى، من لغة ودين وتاريخ وفكر وإنتـاج ومعتقـدات وتقاليـد             األم

وهذه الخصائص تتميز بالثبات واالمتداد العميق في تاريخ األمة،         . وغيرها
. ألنها راسخة طبيعيا في كينونتها وهويتها، وتميزها عن غيرها من األمـم      

كما تتميز هذه الخصائص باالسـتمرار واالنتقـال عـن طريـق اإلرث             
.  اعي إلى األجيال القادمة مما يوفر لها فرص االحتفاظ واالستمراراالجتم

    وبما أن العولمة تتميز من ناحية أخرى بدرجة عاليـة مـن الكثافـة              
والسرعة في انتشار المعلومات والتقنيات، فإن العامل الخارجي األجنبـي          

فيهـا  يتزايد في التأثير على الهويات الوطنية باختراقها وإحداث التغييـر           
 . بإضعافها أو إزالتها

    فمصممو نظام العولمة من االقتصاديين وأصحاب الشركات المتعـددة         
الجنسيات المنفذين الحقيقيين للعولمة االقتصادية، ال يدخرون جهـدا فـي           
تجنيد مفكرين وكتاب في مختلف االختصاصات ومن مختلف المجتمعات،         

ة، ويؤكدون أن الشعور بالوالء     فينظّرون ويروجون ألفكار العولمة والكوني    
ألمة أو وطن، قد أصبح من مخلفات الماضي التي يحسن إهمالها ونسيانها            

)7 : 19.( 
  

  التدين باإلسالم -4
    يشير العلماء إلى أن اإلنسان بطبعه في حاجة إلى التدين، وإلـى قـوة         

. عدةيثق فيها أنها تحميه، ويلجأ إليها في الشدائد يطلب منها العون والمسا           
بكسر الدال الجانب العقيدي في حياة اإلنسان، مـن         " الدين  " وتعني كلمة   

حيث إذا  . حيث أنها عالقة بين طرفين ينظم األول حياة الثاني ويخِضعه له          
وصف بها الطرف األول ـ المعبود ـ كانت أمرا وسلطانا، وإذا وصـف    

ا من خالل الرابطـة     وإذا تم النظر إليه   . بها الثاني كانت خضوعا وانقيادا    
 .التي تجمع الطرفين كانت الميثاق المنظم لتلك العالقة

يقصد به الْملك والتصرف والقضاء، وقد يشير إلى        ) دان(    ومادة الدين   
واشتقت كلمـة الـدين     . الطاعة والخضوع والعبادة، أو إلى مذهب فكري      

ي تعني العبـادة     وه )Religere( من الفعل الالتيني     )Religion(األنجليزية  
 ).7 : 9(المصحوبة بالخشية والرهبة واالحترام 

    واإلسالم هو االسم الذي عرف به الدين الذي جاء به محمد صلى اهللا             
" ورضيت لكـم اإلسـالم دينـا        : " وهي كلمة من اهللا تعالى      . عليه وسلم 

 ).3: المائدة (
ـ          ان: ا      ويتضمن الدين اإلسالمي في تعاليمه شيئين أساسـيين هم اإليم

فاإليمان في الدين اإلسالمي يتضمن اإليمان باهللا ومالئكته وكتبـه       . والعمل
أما العمل فيتضمن القيـام بالعبـادات والمعـامالت         . ورسله واليوم اآلخر  

واألخالق والحكم وكل شؤون الحياة وفقا للتعاليم التي جاء بهـا اإلسـالم             
 .    سبحانه وتعالىوبلغها النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا

    والدين اإلسالمي لم يتجه في نزوله إلى فئة محددة من البشر، بل 
ولم تعتنق األمم الدين اإلسالمي إال عن . شملت رسالته شعوب العالم كلهم

. قناعة بأنه دين الصالح والسالم والرحمة والعدالة والتكافل االجتماعي
ة هامشية في الحياة اليومية يمارسه فالدين اإلسالمي عند معتنقيه، ليس حال

األفراد كما تمارس األنشطة الحياتية األخرى، بل إنه نشاط جوهري 
وأساس يسعى األفراد لتمثل قيمه وأوامره ونواهيه، بالمحافظة عليه 

 ). 12 : 24(ورفض ما يتعارض معه فكرا وعمال 
 

  الشعور باالنتماء للوطن -5
 بالعديد من الظواهر والقضايا التي     يزخر الحقل النفسي االجتماعي 
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.   عدد األساتذة والطالب موزعين على كل كلية)1(     يبين الجدول رقم 
 

  أدوات البحث  -3
  أ ـ استبيان االتجاه نحو العولمة

قـام الباحـث    .  بنـدا  30 تكون االستبيان في صورته المبدئية مـن            
وتمت صياغتها بعد اطالع الباحث     . صياغتها في صورة عبارات تقريرية    ب

والبحوث توجد في المراجع    . على العديد من البحوث التي تناولت العولمة      
وتنص . )24،  22،  21،  15،  13،  12،  11،  10،  7،  5،  4،  3،  1(: ذات األرقام   

التعليمات على أن تكون اإلجابة على طريقـة رنسـيس ليكـرت لقيـاس              
تجاهات، التي تمتد من الموافقة الشديدة إلى المعارضة الشديدة مـرورا           اال

أوافق بشدة، أوافق، محايد، أعارض، أعـارض       : بالحياد، وهي كما يلي     
فالبنود الموجبة تمتـد    . وصممت البنود في اتجاهين موجب وسالب     . بشدة

هـذا   وب .5 إلى   1أما البنود السالبة فتمتد من      . 1إلى   5الدرجات عليها من    
 .125 إلى 25تتراوح درجة كل مفحوص من 

    
  صدق االستبيان         

 :      تم حساب الصدق بطريقتين 
تم عرض البنود على مجموعة من أساتذة علم        : صدق المحكمين    -1

 . بندا25 بنود، فبقي االستبيان بـ 5النفس كمحكمين فحذفوا منها 
ستاذا وطالبـا،    أ 72تم تطبيق االستبيان على     : صدق التمييزي    -2

واألدنى ) 20= ن  (ثم حسب معامل التمييز بين األعلى قبوال للعولمة         
فجـاءت القيمـة    " ت  " باستخدام اختبـار    ) 20= ن  (قبوال للعولمة   

 .           0.001 وهي دالة عند مستوى 10.42تساوي 
 

 ثبات االستبيان         
 :     تم حساب الثبات بطريقتين 

تم تطبيق االسـتبيان مـرتين    : قة إعادة تطبيق االستبيان  ـ طري 1         
 فردا بفارق زمني بين     43على مجموعة من األساتذة والطالب تكونت من        

 وهـو دال عنـد      0.408 يوما فجاء معامل االرتباط يساوي       20التطبيقين  
 .0.01مستوى 
 أسـتاذا  43طبق االسـتبيان علـى    :  ـ طريقة التجزئة النصفية 2        

لبا، ثم قسم إلى نصفين متساويين ؛ البنود ذات األرقام الفردية مقابـل             وطا
. 25مع إهمال البند رقم     )  بندا لكل جزء   12(البنود ذات األرقام الزوجية       

ثم حسب معامل االرتباط من الدرجات الخام لكارل بيرسون فجاءت قيمته           
ت وعند تصحيح الطول بمعادلة سبيرمان ـ براون جـاء  . 0.554تساوي 

 .0.01 وهو دال عند مستوى 0.713قيمته تساوي 
 

 ب ـ استبيان مستوى التدين 
قام الباحث بصياغتها   .  بندا 42    تكون االستبيان في صورته المبدئية من       

في صورة عبارات تقريرية مستوحاة من تعاليم الدين اإلسالمي كالتوحيـد           
اهللا في العبادات   وعناصر اإليمان والصالة والزكاة والصوم والحج وتقوى        

والمعامالت والبر بالوالدين وصلة الـرحم والتوكـل والحمـد والشـكر            
 . والصبر

. ال/     وتنص التعليمات على أن تكون اإلجابة على البنود بطريقة نعـم            
بحيث ينال المفحوص درجة واحدة على كل إجابة إذا كانت تتفق مع مفتاح             

 34ريا من صـفر إلـى       وبهذا تتراوح درجة كل مفحوص نظ     . التصحيح
 .درجة

 
  صدق االستبيان

 :     تم حساب الصدق بطريقتين 
تم عرض البنود على مجموعة مـن أسـاتذة    :  ـ صدق المحكمين 1         

 .بندا 34بنود، فبقي االستبيان بـ  08علم النفس كمحكمين فحذفوا منها 

د   . شخصية سوية كالتوافق واإلنجاز وتقدير الذات       اء عن هفاالنتم ما يشعر ب
 .   الفرد إزاء وطنه أو إزاء أي موضوع يعتبر سمة سوية

 

 مشكلــة البحــث 
     انطالقا مما تم عرضه في مقدمة البحث وأهميته وأهدافه، ومما تمت           
مناقشته في إطاره النظري، فإنه من المتوقع أن تكون لمواطني المجتمعات           

مة، وفقـا لمسـتويات تـدينهم       العربية اإلسالمية مواقف متباينة إزاء العول     
والختبار هـذا التوقـع،     . باإلسالم ومستويات شعورهم باالنتماء ألوطانهم    

 :جاءت هذه الدراسة لتجيب عن األسئلة التالية 
هل توجد اتجاهات تجاه العولمة لدى أساتذة وطـالب          -1

 الجامعة من تخصصات علمية مختلفة ؟ 
الرتفـاع  هل توجد فروق في االتجاه نحو العولمة وفقا         -2

 أو انخفاض مستوى التدين باإلسالم 
هل توجد فروق في االتجاه نحو العولمة وفقا الرتفـاع          -3

 أو انخفاض مستوى االنتماء للوطن ؟
هل يوجد ارتباط بين التدين باإلسالم واالنتماء للـوطن         -4
 ؟

  
 فــروض البحـــث 

 :ات التالية بناء على ما تم عرضه في اإلطار النظري، يصيغ الباحث الفرضي     
توجد اتجاهات نحو العولمة لدى أساتذة وطالب جامعة باتنة          -1

 .الجزائر
توجد فروق في االتجاه نحو العولمة وفقا الرتفاع وانخفاض          -2

 .مستوى التدين باإلسالم
توجد فروق في االتجاه نحو العولمة وفقا الرتفاع وانخفاض          -3

 .مستوى االنتماء للوطن
 .سالم واالنتماء للوطنيوجد ارتباط بين التدين باإل -4

 

  الميدانيةالبحثإجراءات 
 

  منهج البحث  -1
فهو وصفي ألن البحـث تـم       . اتبع الباحث المنهج الوصفي المقارن         

ميدانيا أين نزل الباحث إلى عينات البحث وجمع منها البيانـات الخاصـة             
ومقارن ألنه يقارن بين عينات البحث في االتجاه نحـو          . بمتغيرات البحث 

 .ولمة وفقا الرتفاع وانخفاض مستويات التدين باإلسالم واالنتماء للوطنالع
   

 عينة البحث  -2
 أستاذا من ست كليـات      63 فردا منهم    214تكونت عينة  البحث من      

 طالبا من الكليـات  151بجامعة العقيد الحاج لخضر ـ باتنة ـ الجزائر و   
وتراوحـت  . وكل من األساتذة والطالب من جنس الـذكور       . الستة كذلك 

 .43.37 سنة بمتوسط حسـابي قـدره        55إلى   32أعمار عينة األساتذة من     
 سنة بمتوسط حسابي    31إلى   24وأعمار عينة الطالب للدراسات العليا بين       

 .1.56 وانحراف معياري مقداره 28.16قدره 
  

 يبين توزيع أفراد العينـة الكليـة علـى الجـنس            )1(     والجدول رقم   
 .والتخصص الدراسي

 

العينة 
الكليات

 المجموع الطالب األساتذة

 44 32 12 آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 27 18 9 آلية الحقوق والعلوم السياسة
 25 15 10 آلية االقتصاد والتجارة والتسيير

آلية العلوم االجتماعية 
 واإلسالمية

11 32 43 

 31 20 11 آلية الهندسة
 44 34 10 آلية العلوم 

  214 151 63 موعالمج
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وبعضها يطلب الباحث من بعضهم أن يتطوعوا للمشاركة في البحث بعـد            
وتراوحـت  . شرح أهميته وأهدافه، فيتم جمعهم في حجرة دراسية وهكـذا         

 . دقيقة20 إلى 15: مدة اإلجابة عن االستبيان في جلسة واحدة بين 
 

  صائية ـ األساليب اإلح5
 .المتوسطات الحسابية -1
 .االنحرافات المعيارية -2
الختيـار عينتـين    A. P. Johnsonجونسـون  . ب. أسلوب أ -3

 .متطرفتين
 .لحساب داللة الفروق بين المتوسطات" ت " اختبار  -4
 .معامل االرتباط لكارل برسون من الدرجات الخام -5

 
 ومناقشتهاالبحث عرض نتائج 

 
 البحثعرض نتائج : أوال 

 
ى ونصها    الفرض  توجد اتجاهات تجاه العولمة لدى أساتذة      : "  ية األول

 ".وطالب جامعة باتنة ـ الجزائر 
" والختبار هذه الفرضية استخدم الباحث الدرجة التي تمنح الختيار           

 كدرجة فاصلة بـين ذوي االتجـاه المرتفـع واالتجـاه            )3(وهي  " محايد  
 بندا، وحاصـل    25من  وبما أن االستبيان يتكون     . المنخفض نحو العولمة  

 فـأكثر فهـو     75فإن كل فرد يحصل على درجـة        . 75 = 3 × 25ضرب  
 درجة فهو   75مرتفع االتجاه نحو العولمة، بينما الذي يحصل على أقل من           

 :وجاءت النتائج كما يلي للعينتين . منخفض االتجاه نحو العولمة
ن  أستاذا فقط من بـي     11بالنسبة لألساتذة بينت النتائج أن هناك        -1

 أستاذا لديهم اتجاهات مرتفعة نحو العولمة، أي يتقبلونها كنظـام           63
اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي ومعلوماتي جديد، أي بنسـبة         

17.46 %. 
 طالبا فقط من بـين     29وبالنسبة للطالب بينت النتائج أن هناك        -2

طالبا لديهم اتجاهات مرتفعة نحو العولمة، أي يتقبلونها كنظام          151
ي وسياسي واجتماعي وثقافي ومعلوماتي جديد، أي بنسـبة         اقتصاد
19.21 %.  

  
ة ونصها           توجد فروق في االتجاه نحو العولمة وفقا     : " الفرضية الثاني

 الرتفاع وانخفاض مستوى التدين باإلسالم 
 والختبار هذه الفرضية تمت المقارنة بين المرتفعين والمنخفضين في     

وتم تحديد عينتي المرتفعين . االتجاه نحو العولمةالتدين باإلسالم في 
 .A. Pجونسون . ب. والمنخفضين في التدين باإلسالم باستخدام معادلة أ

Johnson من أفراد العينة  % 27 الختيار العينتين المتطرفتين، بسحب 
والمقارنة بينهما في درجاتهما على استبيان . لكل طرف من طرفي التوزيع

كأسلوب إحصائي مناسب " ت " عولمة، باستخدام اختبار االتجاه نحو ال
 .لمثل هذه البيانات

 :     وقد كان عدد األفراد الذين تم سحبهم من طرفي التوزيع كما يلي 
 . أستاذا من كل طرف17: بالنسبة لعينة األساتذة كان العدد  -1
 . طالبا من كل طرف41: وبالنسبة لعينة الطالب كان العدد  -2

لحساب داللة الفروق بين " ت "  يبين قيمة )2(والجدول رقم 
متوسطي المرتفعين والمنخفضين في التدين باإلسالم في االتجاه نحو 

 .العولمة بالنسبة لعينتي األساتذة  والطالب

المتغير .منخفضو التدين باإل .مرتفعو التدين باإل

.راف مانح.متوسط ح.انحراف م.متوسط ح العينة
 داللة. م"ت"قيمة 

 0.05 2.31 - 17.73 65 11.64 50.25.     عينة أ

زي    2            أستاذا وطالبا، ثم 72تم تطبيق االستبيان على :  ـ صدق التميي
) 20= ن  (واألدنى تدينا   ) 20= ن  (حسب معامل التمييز بين األعلى تدينا       

 وهـي دالـة عنـد     11.32فجاءت القيمة تسـاوي     " ت  " ام اختبار   باستخد
 . 0.001مستوى 

 
 ثبات االستبيان 

 :    تم حساب الثبات بطريقتين 
تم تطبيق االسـتبيان مـرتين    :  ـ طريقة إعادة تطبيق االستبيان   1

 فردا بفارق زمني بـين      43على مجموعة من األساتذة وطالبا تكونت من        
 وهـو دال عنـد      0.563اء معامل االرتباط يساوي      يوما فج  20التطبيقين  
 .0.01مستوى 

 أسـتاذا  43طبق االسـتبيان علـى    :  ـ طريقة التجزئة النصفية  2
وطالبا، ثم قسم إلى نصفين متساويين ؛ البنود ذات األرقام الفردية مقابـل             

ثـم حسـب معامـل      ).  بندا لكل جـزء    17(البنود ذات األرقام الزوجية       
. 0.609ات الخام لكارل بيرسون فجاءت قيمته تساوي        االرتباط من الدرج  

وعند تصحيح الطول بمعادلة سبيرمان ـ براون جـاءت قيمتـه تسـاوي     
 .   0.01 وهو دال عند مستوى 0.757
       

 جـ ـ استبيان االنتماء للوطن 
قـام الباحـث    . بنـدا  40  تكون االستبيان في صورته المبدئية مـن           

وتمت صياغتها بعد اطالع الباحث     . رات تقريرية بصياغتها في صورة عبا   
والبحوث توجد في المراجع    . على العديد من البحوث التي تناولت االنتماء      

وتنص التعليمات علـى أن     . )20،  19،  17،  16،  14،  11،  8(: ذات األرقام   
وتنـال ال   . تكون اإلجابة على البنود بطريقة ال، نادرا، أحيانا، غالبا، دائما         

وبهذا تتراوح درجة كـل     . 4، ودائما   3، غالبا   2، وأحيانا   1ادرا  صفرا، ون 
 .درجة 128مفحوص نظريا من صفر إلى 

   صدق االستبيان
 :    تم حساب الصدق بطريقتين 

ين   1  على مجموعة من أساتذة 32تم عرض البنود :  ـ صدق المحكم
 .ا بند32بنود، فبقي االستبيان بـ  08علم النفس كمحكمين فحذفوا منها 

زي    2  أستاذا وطالبا، ثم 72تم تطبيق االستبيان على :  ـ صدق التميي
) 20= ن  (واألدنى تدينا   ) 20= ن  (حسب معامل التمييز بين األعلى تدينا       

 وهـي دالـة عنـد     10.23فجاءت القيمة تسـاوي     " ت  " باستخدام اختبار   
 .           0.01مستوى 

 
 ثبات االستبيان 

 :تم حساب الثبات بطريقتين 
تم تطبيق االستبيان مـرتين علـى   :  ـ طريقة إعادة تطبيق االستبيان 1

فردا بفارق زمنـي بـين       43مجموعة من األساتذة وطالبا تكونت من       
 وهو دال عند    0.629 يوما فجاء معامل االرتباط يساوي       20التطبيقين  
 .0.01مستوى 

ة النصفية    2 ـ 43طبق االستبيان على :  ـ طريقة التجزئ ا،  أستاذا وطالب
ثم قسم إلى نصفين متساويين ؛ البنود ذات األرقام الفردية مقابل البنود            

ثم حسب معامل االرتبـاط  ).  بندا لكل جزء16(ذات األرقام الزوجية      
وعند . 0.651من الدرجات الخام لكارل بيرسون فجاءت قيمته تساوي         

 0.789تصحيح الطول بمعادلة سبيرمان ـ براون جاءت قيمته تساوي  
    .0.01دال عند مستوى وهو 
   تطبيق أدوات البحث -4

    تم تطبيق االستبيان بطرق مختلفة ؛ بالنسبة لألساتذة فقد تـم بطريقـة             
االتصال بهم شخصيا والطلب منهم المشاركة في البحث بعد شرح الهدف           

 أما بالنسبة للطلبة فبعضها في حصص التطبيق واألعمال الموجهة،. منه
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 لدى عينـة الطـالب،      0.01واالنتماء للوطن دال إحصائيا عند مستوى       
 .وغير دال إحصائيا لدى عينة األساتذة

 
 البحثمناقشة نتائج : ثانيا 

 

تبين من نتائج اختبار هذه الفرضية، أن  :  ـ الفرضية األولى1     
لنسبة عدد أفراد اتجاهات أفراد عينتي البحث نحو العولمة ضعيفة، تبعا 

 بالنسبة لعينة األساتذة % 17.46: العينتين التين قبلتا بنظام العولمة، وهما 
مما يعني أن العولمة كما يدركها أفراد . بالنسبة لعينة الطالب % 19.21و 

فأفراد . هاتين العينتين، ومن خالل االستبيان المستخدم لقياسها مرفوضة
العمر وفي المستوى التعليمي، مما يستتبع العينة رغم الفرقين بينهما في 

ذلك وجود فروق بينهما في المستويات العلمية، وفي الخبرة في مجاالت 
الحياة االقتصادية والسياسية والدولية بصفة عامة، إال أن نسبتي رفضهما 
للعولمة متقاربة جدا، تكاد تكون واحدة ؛ هناك نسبة رفض لدى عينة 

80.71ونسبة رفض لدى عينة الطالب تساوي  % 82.54األساتذة تساوي 
% . 

ويرجع ذلك إلى أن أفراد العينين ينتمون إلى نفس المجتمع، وإلى 
نفس اإلطار الثقافي ومكوناته من دين ولغة وتقاليد وانتماء، ونظم 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنهم تلقوا . اقتصادية وسياسية واجتماعية
أمريكية على العالم / ها هيمنة غربية نفس المعلومات عن العولمة بأن

أمريكي لمحاربة الفعاليات / وخاصة الدول النامية، وأنها مشروع غربي 
ولذا فإنهم يرفضون هذه . االقتصادية الوطنية ومحو خصوصياتها الثقافية

 .األنظمة الغربية المستوردة عن ما ألفوه في وطنهم
 

ار هذه الفرضية المبينة  تبين من نتائج اختب : ـ الفرضية الثانية2
، أن هناك فروقا في االتجاه نحو العولمة بين )2(في الجدول رقم 

المرتفعين والمنخفضين في التدين باإلسالم لصالح المنخفضين، حيث جاء 
 . لكال عينتي األساتذة والطالب 0.05الفرقان دالين إحصائيا عند مستوى 

التدين باإلسالم، األساتذة     إن هذه النتيجة تبين بأن المرتفعين في 
والطالب، يرفضون العولمة كنظام اقتصادي وثقافي تطرحه أمريكا 

وتشير إلى أن الدين اإلسالمي يبقى دائما . والغرب على كل شعوب العالم
هو الحصن المنيع الذي يحمي المنتمين إليه ضد األفكار الواردة من 

 .توجهاتالغرب، عندما تكون متعارضة معه في المبادئ وال
    وعينة البحث تنتمي إلى المجتمع الواسع، وهو المجتمع الجزائري 

 قرنا 14الذي تأصلت فيه تعاليم ومبادئ الدين اإلسالمي وتشبع بها طيلة 
من الزمن، ال يمكن أن يقبل بغيرها من األفكار والتوجهات سواء كانت 

 خبره اقتصادية أو ثقافية وغيرها، خاصة إذا جاءت من الغرب الذي
 .الشعب الجزائري كاستعمار بغيض ظالم وقاهر

    واإلسالم بالنسبة لمعتنقيه ليس دينا سماويا فقط، بل هو مصدر تشريع 
فاإلسالم هو . لهم في السياسة وفي االقتصاد وفي كل النظم االجتماعية

المرجع األساسي ألسلوب حياة هذه الشعوب، وهي تنسب إليه فتسمى هكذا 
 . ، ولهذا فهو مصدر هويتها وثقافتها"سالمية الشعوب اإل" 

    والعولمة كما بينا في اإلطار النظري لهذا البحث، وما تقوم عليه من 
مرجعيات اقتصادية، ومن شروط تجارية، تسعى إلى السيطرة والهيمنة 
على كل شعوب العالم خاصة شعوب الدول النامية الفقيرة الضعيفة التي 

سالمي، بإلغاء هويتها وأخالقها وتقاليدها المستمدة من أغلبها من العالم اإل
والدين اإلسالمي من أقوى األديان السماوية، إذ حافظ . الدين اإلسالمي

 قرنا من الزمن لم يدخلها أي تحريف أو تزييف، 14على تعاليمه طيلة 
ولهذا فهو قوي ومتمكن في معتقدات معتنقيه، مما يجعلهم يرفضون أي 

 . آخر يخالفهفكر أو معتقد 
وليس عند  0.05    وربما نتساءل لماذا جاء الفرقان دالين عند مستوى 

؟ فاألمر ال يتعلق بحجمي العينتين المتطرفتين اللتين تمت  0.01مستوى 
المقارنة بينهما، ولكن ألن مرتفعي االتجاه نحو العولمة، كما جاء في نتائج 

 سالممرتفعو التدين باإل. : مرتفعو التدين باإل 
 منخفضو التدين باإلسالم. : منخفضو التدين باإل

 المتوسط الحسابي. : متوسط ح
 االنحراف المعياري. : انحراف م

 مستوى الداللة: داللة . م
 34= عينة األساتذة   ن . : عينة أ
 82= عينة الطالب ن . : عينة ط

 

 بين  أن الفروق في االتجاه نحو العولمة)2(    يتبين من الجدول رقم 
 0.05المرتفعين والمنخفضين في التدين باإلسالم دالة إحصائيا عند مستوى 

 . لصالح المنخفضين تدينا باإلسالم عند عينتي األساتذة والطالب
 

توجد فروق في االتجاه نحو العولمة وفقا  : " الفرضية الثالثة ونصها
 ".الرتفاع وانخفاض االنتماء للوطن 

 تمت المقارنة بين المرتفعين والمنخفضين في  والختبار هذه الفرضية   
وتم اتباع نفس اإلجراءات السابقة . االنتماء للوطن في االتجاه نحو العولمة

لسحب عينتين من طرفي التوزيع، وهما المرتفعون والمنخفضون في 
وبعد ذلك تتم المقارنة بينهما في درجاتهما على استبيان . االنتماء للوطن
كأسلوب إحصائي مناسب لمثل " ت " لمة باستخدام اختبار االتجاه نحو العو

 .هذه البيانات
 :     وكان عدد األفراد الذين تم سحبهم من طرفي التوزيع كما يلي 

 . أستاذا من كل طرف17: بالنسبة لعينة األساتذة كان العدد  -1
 . طالبا من كل طرف41: وبالنسبة لعينة الطالب كان العدد  -2

  
لحساب داللة الفروق بين متوسطي " ت " يبين قيمة  )3(والجدول رقم 

المرتفعين والمنخفضين في االنتماء للوطن في االتجاه نحو العولمة بالنسبة 
.                                                  لعينتي األساتذة والطالب

 

للوطن. منخفضو اال  للوطن.مرتفعو اال المتغير

.انحراف م.متوسط ح.انحراف م.متوسط ح العينة
 داللة. م"ت"قيمة 

0.27 - 13.94 56.92 13.61 55.33.     عينة أ غير دالة 
0.52 - 19.87 64.06 22.14 60.18 .عينة ط غير دالة 

 

 مرتفعو االنتماء للوطن: للوطن. مرتفعو اال
 منخفضو االنتماء للوطن: للوطن . منخفضو اال
 المتوسط الحسابي. : متوسط ح
 االنحراف المعياري. : انحراف م

 مستوى الداللة: داللة . م
 34= عينة األساتذة   ن . : عينة أ
 82= عينة الطالب ن . : عينة ط

 

 أن الفروق في االتجاه نحو العولمة بين )3(    يتبين من الجدول رقم 
ي االنتماء للوطن غير دالة إحصائيا عند عينتي المرتفعين والمنخفضين ف

 .األساتذة والطالب
  

ة ونصها          يوجد ارتبـاط بـين التـدين باإلسـالم         : " الفرضية الرابع
 ".واالنتماء للوطن لدى أساتذة وطالب جامعة باتنة ـ الجزائر 

    والختبار الفرضية تم حساب معاملي ارتباط من الدرجات الخام لكارل          
 .ن بين درجات التدين باإلسالم ودرجات االنتماء للوطنبيرسو

  

 يبين معاملي االرتباط بين المتغيرين لدى كـل مـن           )4(    والجدول رقم   
 .األساتذة والطالب

 

المتغير
 العينة

معامال االرتباط بين التدين 
 باإلسالم واالنتماء للوطن

 مستوى الداللة

 غير دال 0.242 63= عينة األساتذة ن 
 0.01 1510.450= عينة الطالب ن 

 

  أن معامل االرتباط بين التدين باإلسالم )4(يتبين من الجدول رقم 
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العلوم االجتماعية واإلنسانية تصدر عـن جامعـة باتنـة ـ الجزائـر العـدد السـابع
 . 2002ديسمبر 

  .2003 نوفمبر 24جريدة الخبر الجزائرية  .6
 1989 دار المعارف ـ القاهرة 636سلسلة اقرأ رقم . العولمة. جالل أمين .7
رؤيــة" التعلــيم باللغــات األجنبيــة وانتمــاء التالميــذ . جمــال مختــار حمــزة .8

مجلة علم النفس تصدر عن الهيئة  المصـرية العامـة للكتـاب العـدد". نفسية  
 .1995 يونيو 34
ــز موســى    .9 ــد العزي ــاد عب ــدين . رش ــيكولوجية الت ــويم والقيــاس.س  التق

 . 1997النفسي والتربوي آلية التربية ـ غزة العدد التاسع فبراير 
مجلـة الكلمـة. الثقافة اإلسالمية ومخاطر العولمة الثقافيـة     . زآي مبارك  . 10

ــروت العــدد         الســنة19تصــدر عــن منتــدى الكلمــة للدراســات واألبحــاث ـ بي
 . 1998الخامسة ربيع 

.ات التربيــة فــي تأصــيل الــوالء الــوطنيدور آليــ. عبــد التــواب عبــد الــاله . 11
دراسات تربوية تصدر عن رابطة التربية الحديثة ـ القاهرة المجلد الثـامن الجـزء

 .1993 عام 56
ــة   . 12 ــالي دبل ــد الع ــة  . عب ــديات العولم ــي وتح ــالم العرب ــوم. الع ــة العل مجل

 .2002اإلنسانية جامعة محمد خيضر ـ بسكرة ـ الجزائر العدد الثالث أآتوبر 
مجلـة آليـة العلـوم. العولمـة والتفاعـل الحضـاري    . الكـريم الوريكـات   عبد   . 13

الســنة الثالثــة. اإلســالمية للبحــوث والدراســات اإلســالمية المقارنــة الصــراط 
 .2002العدد السادس سبتمبر 

بعـض العوامـل النفسـية لـدى الشـباب. عبد المنعم أحمد الـدردير وآخـر       . 14
المجلة المصرية للدراسـات. نةالجامعي المنتمي وغير المنتمي ـ دراسة مقار 

 1998 المجلد الثامن يناير 18النفسية العدد 
مجلــة الباحــث. العولمــة وإشــكالية الخصوصــية الثقافيــة . علــي غربــي . 15

تصـدر عـن معهـد علـم  االجتمـاع  جامعـة منتـوري ـ قسـنطينة ـ. االجتماعي
 .1999الجزائر العدد الثاني السنة الثانية سبتمبر 

أثر بعض األنشطة التربوية لطفـل مـا قبـل المدرسـة. آريمان محمد بدير   . 16
).للمؤلفـة (دراسات  وبحوث في الطفولـة المصـرية         . في تنمية االنتماء للوطن   

 .1995عالم الكتب ـ القاهرة الطبعة األولى 
اإلحساس بالجمال عنـد األطفـال وعالقتـه باالنتمـاء. آريمان محمد بدير   . 17

عــالم الكتــب ـ). للمؤلفــة(صــرية دراســات وبحــوث فــي الطفولــة  الم. للــوطن
 .1995القاهرة الطبعة األولى 

فـرج أحمـد فـرج: ترجمـة  . نظريات الشخصية. آلفين هول، جادنر لندزي    . 18
 .1971الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . لويس مليكة: مراجعة . وآخرون

تطـور السـلوك االنتمـائي لـدى أطفـال المرحلـة). أ(مجدة أحمد محمـد      . 19
دراسات نفسية تصدر عـن  رابطـة األخصـائيين النفسـيين المصـرية. ائيةاالبتد

 .1991يناير ) رانم(
دراســة مقارنــة ألبعــاد التوافــق النفســي). ب(مجــدة أحمــد محمــد    . 20

واالجتماعي بين الطلبة والطالبـات المتفـوقين والطلبـة والطالبـات المتخلفـين
طــة األخصــائييندراســات نفســية تصــدر عــن راب . دراســيا وعالقتــه باالنتمــاء 

 .1991يناير ) رانم(النفسيين المصرية 
مجلـة. نقد المشروع الثقافي الغربي وطموحات العولمة     . محمد محفوظ  . 21

 السـنة19الكلمة تصدر عن منتدى الكلمة  للدراسات واألبحاث ـ بيروت العـدد   
 .1998الخامسة ربيع 

 مجلـة.عالميـة الثقافـة اإلسـالمية أمـام تحـديات العولمـة          . منير شـفيق   . 22
 السـنة19الكلمة تصدر عن منتدى الكلمة للدراسات  واألبحاث ـ بيروت العـدد   

 .1998الخامسة ربيع 
االتجاه نحو الدين وعالقته ببعض سـمات الشخصـية. نزار مهدي الطائي   . 23

لدى عينة من الطلبة الجامعيين فـي الكويـت حوليـات آليـة اآلداب تصـدر عـن
ــت ال    ــة الكوي ــي جامع ــس النشــر العلم ــة عشــرة الرســالةمجل ــة الثاني حولي

 .1992 / 1991السابعة والسبعون 
.آثــار العولمــة علــى تنميــة المجتمــع المســلم      . نــورة خالــد الســعد   . 24
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لما صادق نواب الشعب في البرلمان الجزائري بغرفتيه على منـع           * 
: د صرح السـي . 2004استيراد الخمور في مشروع قانون المالية لعام    

مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، بأن منـع اسـتيراد الخمـور            
سيضع المفاوضين الجزائريين في موقـف حـرج وضـعيف أمـام 

خاصة إذا كانت هذه اإلجراءات     . نظرائهم في المنظمة العالمية للتجارة    
تستند إلى أسباب أخالقية، وهو ما ال يعتد بـه          ) منع استيراد الخمور  (

 24جريدة الخبـر الجزائريـة لــ        . (القتصادية العالمية في األنظمة ا  
فالعولمة تمارس غزوا ثقافيا أمريكيا شـامال       ). 2:  ص   2003نوفمبر  

وقد عبر عن ذلك كثير من السياسيين والمثقفين        . على كل بلدان العالم   
حتى في الدول الغربية كفرنسا التي صرخ وزيرها للثقافة في مـؤتمر            

 .     نبغي التصدي للغزو الثقافي األمريكيثقافي بالمكسيك بأنه ي

فمعظم أفراد العينتين يرفضون العولمـة      . الفرضية األولى، كانت ضعيفة    
حتى قبل أن ندخل درجاتهم في التدين باإلسالم في المعالجات اإلحصائية،           

 .مما يشير إلى وجود اتساق بين نتائج الفرضيتين لهذا البحث
   

بين من نتائج اختبار هذه الفرضية المبينة في ت:  الفرضية الثالثة     
 أنه ال توجد فروق في االتجاه نحو العولمة بين المرتفعين )3(الجدول رقم 

وتشير هذه . والمنخفضين في االنتماء للوطن لدى عينتي األساتذة والطالب
النتيجة إلى أن الشعور باالنتماء للوطن كرقعة جغرافية وأهل وعشيرة 

وسواء ارتفع هذا الشعور أو انخفض، ال عالقة له مع ومجتمع واحد، 
 . قبول أو رفض العولمة

 

تبين من نتائج اختبار هذه الفرضية المبينة في  : الفرضية الرابعة    
 أن االرتباطَ بين التدين باإلسالم واالنتماء للوطن دالٌّ )4(الجدول رقم 

ر دال إحصائيا  لدى عينة طالب الجامعة، وغي0.01إحصائيا عند مستوى 
 .لدى عينة األساتذة

وربما يعود هذا الفرق في داللة معاملي االرتباط بين عينتي األساتذة 
والطالب إلى كون األساتذة يوجدون في عمر يتميز بقدر واضح من 
النضج والخبرة في إدراك األمور، فهم يميزون بين المشاعر الدينية 

أما الطالب الذين هم .  للوطنوطبيعتها ومصادرها وبين مشاعر االنتماء
في طريقهم نحو تحقيق النضج واكتساب الخبرة بشؤون الحياة، يربطون 

وكأن لسان حالهم يقول . بدرجة كبيرة بين االنتماء الديني واالنتماء الوطني
 . اإلسالم والوطن شيء واحد: 

     ويتفق هذا التفسير مع مبدأ من مبادئ النمو النفسي الذي مفاده أن 
بمعنى أنه كلما تقدم . النمو يتجه من العام غير المميز إلى الخاص المميز

الفرد في العمر زادت قدراته على تمييز الحقائق عن بعضها، وإرجاع كل 
 .     فالدين شيء والوطن شيء آخر. منها إلى ما هو خاص بها

    لكن األمر بالنسبة للطالب، وهم من الشباب الجامعي، يعني أن نمو 
فالفرد عندما . لمشاعر الدينية يرتبط بنمو مشاعر االنتماء للوطن وحبها

حب الوطن من اإليمان " يحب وطنه يمزج ذلك بمشاعر التدين واإليمان 
وهناك مواقف ارتبط فيها حب الوطن باإليمان، أو ارتباط اإليمان ". 

 ربه فهذا إبراهيم عليه السالم يسأل. بمكان معين أو منطقة جغرافية معينة
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من : " 

ففي هذه اآلية الكريمة يبين ). 126: البقرة " (آمن منهم باهللا واليوم اآلخر 
اهللا على لسان نبيه إبراهيم مدى تعلق إبراهيم عليه السالم بالمكان الذي 

هللا طالبا لهذا المكان أمرين فتضرع إلى ا. أسكن فيه زوجته وابنه وحبه له
أن يعيش هذا الوطن : ال يمكن ألي مواطن أن يحي دونهما وهما 

والمجتمع في أمن، وأن يرزق أهل هذا المكان الطعام من الثمرات بشرط 
 . أن يؤمنوا باهللا واليوم اآلخر

    وقد عبر نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم، وهو أصدق المؤمنين، عن 
االنتماء والحب لوطنه األول مكة المكرمة لما خرج منها قوة شعوره ب

واهللا إنك ألحب أرض اهللا : " فقال ) المدينة المنورة(مهاجرا إلى يثرب 
إلي، وإنك ألحب أرض اهللا إلى اهللا، ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما 

 ". خرجت 
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