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امللخ�ص:

مع مرور �لزمن وت�سارع �لتطور �لتكنولوجي وتد�خل عو�مل كثرية يف �أرجاء �ملعمورة �أدت �إىل 
ت�سكيل ر�أ�س �ملال �لثقايف فتحول �لعامل �إىل قرية �سغريه و�أ�سبح تبادل �لأفكار و�ملعلومات بطرق 

خمتلفة و�سريعة للغاية.
ومع كل هذ� �لتطور �لتكنولوجي �لهائل و�لتغيري يف جغر�فية �لزمان و�ملكان و�لدول و�لأ�سخا�س 
فقد �أ�سبح �لأمن �لثقايف يدق بقوة حمذر� من �نهيار �حل�سار�ت وتدهور ثقافات �ل�سعوب. فالأمن 
�لثقافة  �إىل توفري  �لنه�سة �لجتماعية، فهو ي�سري  �لثقايف يعترب� عن�سر� ل غنى عنه يف حتقيق 

�ل�ساحلة للنا�س وحمايتها حتى يتمكنو� من خاللها �أن يعي�سو� حياتهم �ملعا�سرة ب�سكل �سليم.
وحيث �ن �خلدمة �لجتماعية تتعامل مع خمتلف �مل�سكالت من خالل مد�خلها و��سرت�تيجياتها 

وتكنيكاتها �ملختلفة، فاإنها ميكن �أن تلعب دور� يف �لتعامل مع  بع�س معوقات �لأمن �لثقايف.
�مل�سح  منهج  �لباحثان  ��ستخدم  وقد  �لو�سفية،  �لدر��سات  منط  �إىل  �لدر��سة  هذه  وتنتمي 
موظفيها  وبع�س  قابو�س  �ل�سلطان  جامعة  طللالب  بع�س  على  �لعينة  با�ستخد�م  �لجتماعي 
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�ل�ستبيان  �أد�ة  �لباحثان  ��ستخدم  وقد  مفردة.    )350( مقد�رها  بعينة  و�لإد�ريللن  �لكادميين 
جلمع �لبيانات.

وقد خل�ست �لدر��سة �إىل �أن هناك عددً� من �لتحديات �لتي تهدد �لأمن �لثقايف و�لتي منها 
�لعوملة �لثقافية و�نت�سار �لثقافات باأنو�عها على م�ستوى �لعامل و�لتفاعل مع ثقافة �لع�سر، وكذلك 
�لجتماعية  �لتن�سئة  و�سعف  و�لأخالقية،  �لروحية  �لقيم  و�سعف  �لتكنولوجية،  و�لثورة  �لنرتنت 
�ل�سليمة، بالإ�سافة �إىل �نت�سار �لعمالة �لو�فدة)�خلدم، �ل�سائقون، عمال �ملحالت(، �لدور �لذي 
�لتبعية  يف  �لرغبة  و�سيطرة  �لثقافية  �لزدو�جية  �أي�سا  و�أ�ساليبه،  �أنو�عه  مبختلف  �لإعالم  يلعبه 
�لثقافية للدول �لغربية يف خمتلف مناحي �حلياة، و�أخري� �سعف دور �ملجتمع �ملدين. ويف �لنهاية 
حماولة  يف  وذلك  تنفيذها  و�آليات  �ملقرتحات  من  جمموعة  �لباحثان  قدم  �لنتائج(  على  )وبناء 

للتقليل من �ملعوقات �لتي قد تهدد �لأمن �لثقايف يف �ملجتمع. 
اأوال: املدخل اإىل م�سكلة الدرا�سة:

1 -  م�سكلة الدرا�سة:

من �لطبيعي �أن يهتم �جلغر�يف بالتنمية وبعمليات �لتغيري يف �مل�سرح �جلغر�يف، لأن هذ� هو �إطار 
�أن نعرف  �لعمل �حلقيقي له، وذلك من خالل در��سة �لعالقة بن �لإن�سان و�لأر�للس، لذ� كان لبد 
�أبعاد �مل�سرح �جلغر�يف �لذي يعي�س عليه �لإن�سان مبكوناته �لطبيعية و�لب�سرية، و�إمكانية ��ستغالله 
وتطويره، وتهيئة فر�س �أف�سل لالرتقاء باملجتمعات �ملوجودة فيه. و�هتمام جغر�فية �لتنمية باجلانب 
�أحد مكونات  �لأر�س  �لإن�سان مع  �لبحث، فتفاعل  �أملتها عليه فل�سفة  �لبيئة �سرورة  �حل�ساري من 
�لبيئة، حيث �إن �حلتمية تت�ساءل �أمام �آلية �لإن�سان �لذي ي�سعى ل�ستثمار �لبيئة يف بناء ح�سارته، 
بالتنمية من �جلغر�فين، وهذه من �سمات  ولهذ� حتتل �جلغر�فيا �لجتماعية من �هتمام �ملعنين 
�لآخر  وبع�سها  مللادي،  بع�سها  عو�مل:  عللدة  نتيجة  هو  �لبيئة  مع  �لإن�سان  فتفاعل  �لعلوم،  تطور 
�أنها  وحم�سلتها  مرت�بطة  لكونها  بينها  �لف�سل  ي�سعب  �لعو�مل  وهذه  وثقايف،  ونف�سي،  �جتماعي، 
تعمل على تغيري �ملظهر �لطبيعي �إىل مظهر ح�ساري. و�أ�سبح �إحد�ث �لتنمية �ل�ساملة من �أهد�ف 

جميع �لدول �ملتقدمة منها و�لنامية. )�ل�سبعان،2013: 884-883(
عمليات  يف  تاأثري�  �لجتماعية  �لقوى  �أكرث  من  �لو�قع  يف  �ملحلي  �ملجتمع  تنمية  حركة  وتعترب 
�لتغيري �ملق�سود خالل �لثالثن عاما �لأخرية، ويف �لعامل �ليوم ثالثون دولة على �لأقل تتبنى كل 
منها برناجما قوميا لتنمية �ملجتمعات �ملحلية.  ويف �إطار ما تقدم �أ�سبحت �لتنمية عملية �سرورية 
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وحيوية لتحريك �ملجتمعات �ملتخلفة و�لنامية �إىل مر�حل متقدمة، وكثري� ما تخفق بع�س �ملجتمعات 
�ملجتمعات  هذه  يف  �مل�سوؤولن  قيام  هو  �لإخفاق  هذ�  مرجع  غالبا  ويكون  �لغاية،  هذه  حتقيق  يف 
بالعتماد على �ملد�خل �لقت�سادية وحدها كو�سائل لتحقيق �لتنمية مبعدلت �أ�سرع متجاهلن دور 

وفاعلية باقي �ملد�خل �لأخرى �ملكونة للمجتمع مثل �ملد�خل �لجتماعية، �لدينية، �ل�سيا�سية.
حماولن  �لتنمية  ق�سايا  در��سة  على  �لجتماعية  �لعلوم  يف  �ملتخ�س�سون  حر�س  وقد  هذ� 
حتديد �أبعادها وعنا�سرها، و�لتعرف على �لظروف �ملهيئة لها، و�لعو�مل �ملوؤدية �إليها، و�ملعوقات 

�لتي قد تعرت�س طريقها. )عبد �للطيف،2007: 7-9(
و�إن كانت  �أهد�ف جميع �لدول، �ملتقدمة منها و�لنامية،  �ل�ساملة من  �لتنمية  �إحد�ث  و�أ�سبح 
�لتنمية نف�سها عملية ن�سبية تختلف �سماتها و�أهد�فها من جمتمع �إىل �آخر. و�لتنمية كعملية تو�جه 
بع�س �ملعوقات، وهي �مل�سكالت �لتي حتول دون حتقيق �لأهد�ف �لإمنائية، وتعوق �لتقدم، وتعرت�س 
�لتنمية نهائيا. وهي تختلف يف طبيعتها وعمقها و�سدتها من  �أهد�ف  �لعمل، بل وقد تق�سي على 
�أو من د�خل  للمجتمع،  �لثقايف  و�لإطار  �لبناء �لجتماعي  تد�خل  تنبع من  وقد  �آخر،  �إىل  جمتمع 
ومنها  وثقافية،  وتعليمية  و�سيا�سية  و�قت�سادية  �جتماعية،  معوقات  ومنها:  �لتخطيطية،  �لنماذج 
معوقات تخ�س �لتخطيط ومنها ما يتعلق بالتنظيم ومنها ما يتعلق بالتنفيذ، وغريها من �ملعوقات. 
خمتلف  على  �لتغلب  يتطلب  �ل�ساملة  �لتنمية  حتقيق  فاإن  وبالتايل   )244-241  :2005 )ر�سو�ن، 

�ملعوقات �ل�سابقة.
وقد ت�سكل �لثقافة معوقا للتنمية فيما لو تعر�ست ملا مي�س كيانها، وي�ستت عنا�سرها، فثقافة �أية 
�أمة �أو جماعة تت�سمن وجهة نظر كل فرد عن �ل�سلوك �لفردي و�لعالقات �لجتماعية وموقفه من 
�لآخرين، وتف�سيالته فيما يتعلق مب�سائل �لذوق و�لأخالق و�لعالقات �لأ�سرية بن �لآباء و�لأبناء، 
وما يختزنه �لفرد من �لقيم و�ملعايري �لجتماعية، وما يقد�سه وما يظهره من ولء. وجدير بالذكر 
طريق  وعن  �لجتماعية،  �لتن�سئة  طريق  عن  �ملجتمع  من  فرد  �إىل  وتن�ساب  ت�سل  �لثقافة  هذه  �أن 
و�لقر�ءة  و�ملللد�ر�للس  �لدين  طريق  عن  �أو  �لتلقن.  طريق  عن  ينقلونها  �لذين  �ل�سن  كبار  �لآبللاء 
ت�سمى  فهي  بيولوجيا،  حممولة  ولي�ست  مكت�سبة  �لثقافة  لأن  و�لت�سال.  �لإعللالم  و�سائل  وخمتلف 
يكتفي  �ملبتدعة فهو ل  �لإن�سان  �إىل قدر�ت  ونظر�  �لثقايف،  �ملخزون  �أو  �لجتماعي  �ملوروث  �أحيانا 

بالتعلم و�كت�ساب �لثقافة فقط، بل ي�سيف �إليها �أ�سكال �سلوكية خمتلفة. )�لبلولة،2010: 6(
ويعاي�س �لعربي »�ملعا�سر« عاملن متناق�سن، حامال يف �سخ�سيته ثقافتن متباعدتن ي�سعب 
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و�أخرى عوملية  �لأ�سلية،  باملو�طنة  تر�ثية مفعمة  ثقافة  ثقافتن غري متكافئتن،  بينهما،  �لتقريب 
تغريبيه ت�سلبه �لأوىل وتدفعه نحو ع�سرنة فردية كوكبية م�سطنعة. وبن �لعامل �لأول و�لثاين يقف 
�ساأنه  في�سبح  عنه،  �ملغرتبة  �لآخر  وبن ع�سرنة  �لرت�ثي  ما�سيه  بن  �لو�سل  �لعربي عاجز� عن 
يو�جه  كيف  يعرف  ل  ثقافته،  يف  مغرتبا  ذ�تلله،  يف  منف�سما  �لفقري  �جلنوب  دول  يف  غريه  �ساأن 
قادر حتى  �لهوية غري  فاقد  �ل�سخ�سية،  و�إ�سكالية �خل�سو�سية، في�سبح مم�سوخ  �لعوملة  جتليات 
على �لتكيف مع �لو�قع �أو �لت�سالح مع �لأنا �أو �لتعاي�س �حلر مع �لآخر من �أجل �إعادة �إنتاج �لذ�ت.
يف  �لثقافة  م�ستويات  على  للحفاظ  �سرورة  �لثقايف  �لأمللن  فاإن  وبالتايل   )15  :2001 )حجازي، 
تذبذب  �إىل  توؤدي  �لتي  �لهد�مة  �لتيار�ت  �سد  و�لوقوف  �ملتعددة،  ومظاهرها  وجمالتها  �أبعادها 

�لأفكار، و�إعاقة عملية �لتنمية يف �ملجتمع. 
�لإيجابي مع حتديات  �لتعاي�س  تعينه على  ومهار�ت معينة  يت�سلح بخ�سائ�س  �أن  فالفرد لبد 
�ملو�سوعية  �لنظرة  �لفرد و�عيا بح�سارته، وقادر� على  �أن يكون  و�لع�سرين، منها  �لقرن �حلادي 
جتاه �لثقافات �لأخرى، و�أن يكون قادر� على �جلمع بن �لأ�سالة و�ملعا�سرة متم�سكا بهويته، معتز� 
بثقافته، و�أن يعمل على تنميتها وتطويرها، ويكون قادر� على توجيه �هتماماته نحو �مل�سكالت �لتي 
�ملعريف،  �لنفجار  ��ستيعاب  على  قادرين  ليكونو�  للطالب  �جليد  �لإعللد�د  ذلك  ويتطلب  تو�جهه، 
ب�سرعة  وتوليدها  �ملعرفة،  �سناعة  عملية  باتفاق  وذلك  معها،  و�لتكامل  �ملعلومات  من  و�لتمكن 

وبدقة، حتى يكونو� قادرين على �حلياة يف ع�سر ح�سارة �ملعلومات )عبد �لرحمن، 2013: 9(
وقد �أ�سارت در��سة )�لعقيد، 2014( �إىل  �أن حماية �لثقافة وتطويرها وجتديدها مع �ملحافظة 
على ثو�بتها يعد �سرورة تربوية، خا�سة يف ع�سر �لعوملة �لذي يتميز بالتغري�ت و�لر�سائل �لثقافية 
وتربية  �أمن  �لثقايف يف جوهره حتقيق  �لأمن  ويحمل حتقيق  �لإ�سالمية،  �لعربية  للثقافة  �ملغايرة 
وتعليم لالأجيال �ملقبلة، و�سياغة عقولها يف �إطار �لثقافة �لعربية �لإ�سالمية، مبا تت�سمنه من قيم 
وكتابات و�أفكار، وهو بذلك يحمي �لعقل من �لت�سكيل وفق متطلبات ثقافة �لعوملة وبالطريقة �لتي 

يريدها �لغرب.
كما �أ�سارت در��سة )�لبلولة، 2010( �إىل �أن �لتعدد �لثقايف و�لجتماعي يعترب �أحد �أهم مكونات 
�أنه يف حالة عدم  �إد�رته و�أمكن �ل�ستفادة من �لتنوع فيه �إل  �أي دولة قومية وخا�سة �إذ� �أح�سنت 
�أهلية  بحرب  موعودة  �لدولة  تكون  �لجتماعي  و�لتعدد  �لثقايف  �لتنوع  �إد�رة  على  �لدولة  قللدرة 

و�سر�عات ثقافية ل نهاية لها وميكن �أن ت�سل �إىل فقد�نها �ل�سيادة.
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�لثقايف  �لأمن  تهدد  �لتي متثل معوقات  �لتحديات  �لوقت �حلايل بع�س  وتو�جه �ملجتمعات يف 
وتعوق حتقيقه يف �ملجتمع، و لن نعمد �إىل �أخذ �لكثري من �لأمثلة، لكننا نقت�سر على بع�س �لأمثلة 
�لتي تبن خفايا عقيدة �لآخرين يف �سلوكنا، مثل ظهور دعاة للثقافات �لأجنبية، و�لتخلي عن �أهم 
مكت�سبات �ملجتمع �لتي تربز هويته �لثقافية، كا�ستخد�م �للغة �لعامية يف �لأدب و�مل�سرح و�ل�سينما، 
باللغة �لأجنبية با�سم  �لتعليم  �إىل �حلفاظ على  �لعربية، وكذلك �لدعوة �ل�ساخبة  �للغة  وجتميد 
و�لغفلة وعدم  �لغرب  �إىل م�سايرة  بالإ�سافة  �لركب �حل�ساري. هذ�  �لعامل وم�سايرة  �لتفتح على 
�لهتمام  مبا ينقل �إلينا من �آد�ب ومعارف ومعرو�سات �سنيمائية وفنون م�سحونة بالعقائد �ملخالفة 
�لكتب  �لثقايف، يف  و�لنتقاء يف كل حميطنا  �لنقد  �لأولية ملمار�سة  �ملبادئ  للمجتمع، وغفلتنا عن 

و�ل�سحف و�لرب�مج �ملتلفزة.
وقد خل�ست در��سة )حلمي و�آخرون،2000( �إىل ظهور بع�س مالمح �لتحديات �لثقافية و�لتي 
�نعك�س تاأثريها ب�سكل و��سح على �هتمامات �لطالب و�لتي متثلت يف كثري من �لأمور منها: عدم 
م�ساهدة  يف  ��ستغالله  يف�سل  فبع�سهم  مفيد،  هو  فيما  �لفر�غ  وقت  ��ستغالل  بكيفية  �لهتمام 
بع�س  يف  �لغرب  �سباب  تقليد  يف  �ل�سباب  بع�س  �جتللاه  وكذلك  �لأجنبية،  و�مل�سل�سالت  �لأفللالم 
�أ�سدقاء من  �ل�سباب يف م�ساحبة  بع�س  �ملجتمع، فمثال يرغب  تتنافى وطبيعة  و�لتي  �ل�سلوكيات 
�جلن�س �لآخر، و�أي�سا �سوء ��ستغالل و�سائل �لتقنية �حلديثة، فبع�سهم يف�سل ��ستخد�مها مل�ساهدة 
�إىل  بالإ�سافة  و�جلن�س،  و�لعنف  �لإثللارة  نو�حي  حول  تدور  و�لتي  �لأجنبية،  و�مل�سل�سالت  �لأفالم 
تدهور �لهتمام باللغة �لقومية وعدم �لهتمام باأ�سولها، بينما ز�دت �لرغبة يف �لهتمام باللغات 

�لأجنبية على ح�ساب �للغة �لقومية.
�أحد  يعد  و�لإعلللالم  �لت�سال  �أجهزة  يف  �لهائل  �لتقدم  �أن  تبن  )نللللز�ري،2011(  در��سة  ويف 
�ملعوقات، مما �ساعد على �نفتاح �لثقافات �لعاملية �ملختلفة و تاأثرها ببع�سها بع�سًا، فلم يحدث يف 
�لتاريخ �أن �أ�سبحت �ملناطق �لثقافية و �حل�سارية منفتحة و منك�سفة كما هي �حلال حاليا، ويظهر 
�ل�سعيد  على  �لقيم  و  �لجتاهات  و  �لبيانات  و  �ملعلومات  لنتقال  �لكاملة  �حلرية  خالل  من  ذلك 
�لعاملي، وفقد�ن �لقدرة على �لتحكم يف تدفق �لأفكار و �لقيم و �لقناعات )�لتد�ول �حلر لالأخبار 
حلرية  �لدعوة  و�أي�سا  �لإنرتنت(.  �سبكات  و  �لإلكرتوين  �لربيد  خالل  من  و  تلفزيونيا  و�ملعلومات، 
وكذلك  �لدينية،  و�لأخللالق  �لعاد�ت  عن  �خلروج  �إىل  �لأحيان  بع�س  يف  توؤدي  �لتي  �ملطلقة  �لتعبري 
�لأخرى   �لأمور  عن  �لدين  ف�سل  �إىل  للدعوة  بالإ�سافة  كال�ستن�ساخ.  �لغريبة،  �لقيم  بع�س  �نت�سار 
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و�إهمال �جلو�نب �لروحية و تهمي�سها، و �لرتكيز على �جلو�نب �ملادية، و �حليلولة دون عودة �لإ�سالم 
�إىل و�قع �حلياة من خالل ت�سويره بالرجعية، و و�سمه بالإرهاب، و �أنه عدو �لتقدم و �لعلم.

2 - اأهمية الدرا�سة:

�لللرت�ث �لنظري يف جمال �خلدمة  �لثقايف وزيللادة  �ملللادة �لعلمية يف جمال �لأمللن  �إثللر�ء  1 .
�لجتماعية.

مت�سي مو�سوع �لدر��سة �حلالية مع �لهتمامات �لعاملية و�ملحلية �لتي تهدف �إىل �لتنمية  2 .
و�لأمن �لثقايف وكل ما يتعلق به من تهديد�ت.

�خلدمة  بينها  مللن  و�لللتللي  �لعلمية،  و�لتخ�س�سات  �ملهن  مللن  �لعديد  تللعللاون  �للسللرورة  3 .
�لجتماعية، ل�سرورة �لتعرف على �ملعوقات �لتي تهدد �لأمن �لثقايف يف �ملجتمع.

�لرب�مج  توجهات  بلورة  على  �لجتماعية  �ملوؤ�س�سات  ت�ساعد  قد  �لدر��سة  هذه  نتائج  �إن  4 .
وذلك  ومو�جهتها،  �ملعوقات  هذه  حتدي  جتاه  و�لعالجية  و�لتوعوية  �لتثقيفية  و�لأن�سطة 

للت�سدي بفعالية لبع�س �مل�سكالت �لتي تو�جه �أفر�د �ملجتمع وخ�سو�سا فئة �ل�سباب.
تو�سيع نطاق عمل �خلدمة �لجتماعية يف جمال �لتنمية و�لثقافة. 5 .

على  و�لتغلب  �لثقافة  على  باأهمية �حلفاظ  و�عيا  ليكون  �لجتماعي  �لخت�سا�سي  �إعد�د  6 .
�لأخطار �لتي تهدد �لأمن �لثقايف يف �ملجتمع.

تثقيف �لأ�سرة باأهمية �لتن�سئة �لجتماعية �ل�سليمة ودورها يف �حلفاظ على ثقافة �ملجتمع  7 .
من خالل �لقيام بالو�جبات و�لأدو�ر �ملطلوبة من �لأ�سرة على �لوجه �ل�سحيح.

تثقيف �ملجتمع باأهم �ملعوقات �لتي تهدد �لأمن �لثقايف لأبناء �ملجتمع من �أجل حث �لعمل  8 .
�ملجتمعي نحو مو�جهة هذه �ملعوقات و�لتخفيف من �آثارها. 

تعميق �لتعاون بن �ملوؤ�س�سات �لجتماعية وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين من جهة، وبينها وبن  9 .
�أفر�د �ملجتمع من جهة �أخرى.

ومو�جهة  وثلللور�ت  تللطللور�ت  مللن  �لللر�هللن  �لع�سر  يف  �لعربية  �ملجتمعات  بلله  متللر  مللا  10 .
للتكنولوجيا �حلديثة تتطلب ت�سافر جميع �جلهود ملو�جهة حتدياتها وتهديد�تها.

3 - اأهداف الدرا�سة:

الهدف الرئي�سي الأول: حتديد معوقات حتقيق �لأمن �لثقايف، ويتحقق هذ� �لهدف من خالل 
�لأهد�ف �لفرعية �لتالية: 
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حتديد �ملعوقات �لثقافية و�لتي تهدد �لأمن �لثقايف.  1 .
حتديد �ملعوقات �لتكنولوجية ودورها يف تهديد �لأمن �لثقايف. 2 .

حتديد �ملعوقات �لجتماعية ودورها يف عدم حتقيق �لأمن �لثقايف. 3 .
الهدف الرئي�سي الثاين: �لتو�سل �إىل دور مقرتح للخدمة �لجتماعية ملو�جهة �ملعوقات �لتي 

تهدد �لأمن �لثقايف �أو تخفف من �لآثار �ملرتتبة عليها.
4 - ت�ساوؤالت الدرا�سة: 

تهدف هذه �لدر��سة �إىل �لإجابة عن �لت�ساوؤلت �لآتية:
يف  �لجتماعية  �خلدمة  دور  هو  وما  �لثقايف  �لأمللن  حتقيق  معوقات  ما  الرئي�سي:  الت�ساوؤل 

�لتعامل معها؟
ويتحقق ذلك من خالل �لإجابة على �لت�ساوؤلت �لفرعية �لتالية:  1 .

ما �ملعوقات �لثقافية �لتي تهدد �لأمن �لثقايف؟ 2 .
ما �ملعوقات �لتكنولوجية �لتي تهدد �لأمن �لثقايف؟ 3 .
ما �ملعوقات �لجتماعية �لتي تهدد �لأمن �لثقايف؟ 4 .

�لأمن  تهدد  �لتي  �ملعوقات  ملو�جهة  �لجتماعية  للخدمة  �ملقرتح  �لللدور  ما  الثاين:  الت�ساوؤل 
�لثقايف �أو تعمل على �لتخفيف منها.

5 - املوجهات النظرية للدرا�سة:

�حلية  �لأن�ساق  باأن  تفرت�س  فهي  �لفر�سيات،  �لعامة على جمموعة من  �لأن�ساق  نظرية  تقوم 
living systems وغري �حلية non-living systems، ميكن �لنظر �إليها و�لتعامل معها على �أ�سا�س 

�أنها �أن�ساق لها مو��سفاتها �خلا�سة و�لتي ت�ستحق �لدر��سة و�لتمعن. وتنظر نظرية �لأن�ساق �لعامة 
بالكيانات  عالقاته  ناحية  من  �إليه  ينظر  بذ�ته  قائم  كيان  فكل  تر�بطي،  �أ�سا�س  على  �لعامل  �إىل 
�لأخرى و�لتي توؤثر وتتاأثر به، ول ينظر �إليه من ناحية �خل�سائ�س �ملكونة له، كما تفرت�س نظرية 
�لأجز�ء  �لقائم بن  �لرتباط  و�أن  له،  �ملكونة  �لأجز�ء  �أكرب من جمموع  �لكل  باأن  �لعامة  �لأن�ساق 
�ملكونة لأي ن�سق يوؤدي �إىل وجود خ�سائ�س جديدة يف �لن�سق هي بال�سرورة نتيجة لهذ� �لرتباط 

و�لعتمادية �ملتبادلة بن �لأجز�ء �ملكونة للن�سق )�ل�سال، 2012: 6(.
ونظرية �لأن�ساق �لعامة تعنى بدر��سة طبيعة كل ن�سق، مبعنى هل هو مغلق �أم مفتوح، و�حلدود 
�خلا�سة بكل ن�سق، كما تدر�س �ملو�رد �لتي تغذي �لن�سق عرب �حلدود، ومتثل �لطاقة �لتي يجلبها 
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تاأثري�ت  على  للتعرف  ت�سعى  �أنها  كما  فيها.  توجد  �لتي  �لبيئة  ومن  �أخللرى  منظمات  من  �لن�سق 
�لطاقة �خلارجة من �لن�سق عرب حدوده على �لبيئة، وتتمثل فيما يقدمه �لن�سق للبيئة من �إجناز�ت 
�لن�سق،  �إىل  �لد�خلة  و�ملعلومات  �لطاقة  �لنظرية  هذه  حتدد  �أخللرى  جهة  من  متحققة،  ونتائج 
و�لأن�سطة و�جلهود �لتي يبذلها كل ن�سق بجميع �أجز�ئه لتحويل �ملدخالت �إىل خمرجات لتحقيق 
كما  با�ستغاللها.  �لن�سق  يقوم  ل  �لتي  �ل�سائعة  �لطاقة  ثم  ومن  �لتحويلية(  )�لعمليات  �لأهللد�ف 
حتدد �خل�سائ�س �ملميزة للن�سق من حيث )�ل�ستقر�ر، �لتو�زن، و�لتميز �أو �لختالف، و�لتبادل( 

)جاللة و�آخرون ، 2008: 532(.
تطبيق نظرية �لن�سق يف �لدر��سة : �أما قيما يتعلق بتطبيق نظرية �لأن�ساق و�لتي تعد �أد�ة 
مو�سع  �ملجتمع  �أن�ساق  عن  كثرية  معلومات  مع  �لتعامل  فر�سة  وتوفر  �لأن�ساق  لفهم  قوية 
ببع�سها  وتتاأثر  توؤثر  �لأن�ساق  وهذه  �أن�ساق،  عدة  من  يتكون  �ملجتمع  �أن  نرى  حيث  �لدر��سة. 
على  ومعتمدة  بينها  فيما  متد�خلة  �أجللز�ء  من  يتكون  و�لذي  �لكل  ذلك  هو  و�لن�سق  �لبع�س، 

بع�سها �لبع�س.
ميكن  وبالتايل  �لأكرب،  �لن�سق  يحتويها-  �لتي  �ل�سغرية  �أن�ساقه  بجميع   - �ملجتمع  وي�سكل   
تف�سري مهدد�ت �لأمن �لثقايف من خالل �لأن�ساق �ل�سغرية �لتي تهدد �لن�سق �لأكرب )�ملجتمع(، 
باعتبار �أن �حلدود بن هذه �لأن�ساق هي حدود مرنة ت�سمح بالتفاعل وتبادل �لتاأثري. فالأ�سرة 
يف  منها  �ملطلوب  �لدور  �سعف  خالل  من  للمجتمع  �لثقايف  �لأمن  يهدد  قائم  �جتماعي  كن�سق 
و�لوطنية.  �لنتماء  وتعزيز  و�خللقية  �لدينية  �لرتبية  و�ملتمثلة يف  �ل�سليمة  �لجتماعية  �لتن�سئة 
كما يوؤثر ن�سق �لإعالم على ثقافة �ملجتمع من خالل ما يعر�سه من مو�د تخالف ثقافة �ملجتمع، 
ون�سق �ملوؤ�س�سات �ملدنية لها دور �أي�سا من خالل �سعيها نحو تعزيز �لهوية �لوطنية، و�مل�ساهمة 
�لو�فدة  �لعمالة  وتعترب  �ل�سلبية.  و�لأفكار  و�ل�سلوكيات  لل�سائعات  و�لت�سدي  �مل�سكالت  حل  يف 
ثقافة  على  توؤثر  و�جتاهات  و�سلوكيات  وقيم  �أفكار  من  يجلبه  ما  خالل  من  �أي�سا  موؤثرً�  ن�سقًا 
��ستري�د  عمليتي  طريق  عن  بها  �ملحيطة  �لبيئة  مع  �لأن�ساق  وتتفاعل  �سلبي.  ب�سكل  �ملجتمع 
وت�سدير �لطاقة و�ملعلومات، ويرمز لعملية �ل�ستري�د بالطاقة �لد�خلة، ويق�سد بها كل ما ياأتي 
�لتكنولوجيا  مثل  �ملجتمع،  على  جديدة  ومعلومات  طاقة  من  �خلارجية  �لبيئة  من  �لن�سق  �إىل 
و�لعوملة و�أدو�تها �ملختلفة، و�لتي جتلب قيم وعاد�ت و�جتاهات و�أفكار يخالف �لكثري منها ثقافة 

�ملجتمع، وبالتايل يغري من خ�سائ�س �ملجتمع.
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6 - مفاهيم الدرا�سة:

اأ - مفهوم املعوقات:
تعرف �ملعوقات على �أنها« �ل�سيء �ل�سار وظيفيا وبنائيا ويقف حائال �أمام �إ�سباع �لحتياجات 
�لهدف  �لتي حتول دون حتقيق  �لعر�قيل  �أو  �ل�سعوبات   « باأنها:  �لأ�سا�سية«، كما تعرف  �لإن�سانية 
�لإمكانيات  �نبثاق  دون  حتول  بالتايل  فهي  ينبغي،  كما  تقدمه  حتقيق  دون  �لعمل  تعرت�س  و�لتي 
 :2010 و�آخللرون،  )خاطر  �ملحلي«.  باملجتمع  للنهو�س  �ملادية  �لإمكانيات  من  و�ل�ستفادة  �لذ�تية 

)195-194

ب - مفهوم الثقافة:
ورد يف �خلطة �ل�ساملة للثقافة �لعربية تعريف �لثقافة باأنها: جميع �ل�سمات �ملميزة 
و�لقيم  �ملعارف  جمموع  وت�سمل  وفنية،  ووجد�نية  وفكرية  وروحية  مادية  من  لالأمة 
و�لتقني،  و�ملعريف  و�لفني  �جلمايل  و�لإبللد�ع  �لتفكري  وطر�ئق  �لأخالقية،  و�للتز�مات 
للمثل  �لإن�سان  تطلعات  ت�سمل  كما  �حلياة،  وطرق  و�لتعبري  و�لت�سرف  �ل�سلوك  و�سبل 
�لعليا، وبحثه �لدوؤوب عن مدلولت جديدة حلياته وقيمه وم�ستقبله. )�ل�سغري، 2007: 
14( و�لتعريف �لجتماعي، ين�س على �أن �لثقافة: و�سف لطريقة حياة معينة تعرب عن 

معان وقيم لي�س يف �لفن و�لتعلم فح�سب، ولكن يف �ملوؤ�س�سات و�ل�سلوك �لعادي كذلك. 
)�أمقر�ن، 2009: 5(

ج- مفهوم االأمن الثقايف:
يعد مفهوم �لأمن �لثقايف من �ملفاهيم حديثة �ل�ستعمال، �إذ� ما قورن ببقية �ملفاهيم �ل�سائعة 
يتم  ل  ذ�ته  بحد  �لأمن  مفهوم  �أن  كما  �لغذ�ئي....(،  �ل�سحي،  �لقت�سادي،  )�لد�خلي،  كالأمن 

�حلديث عنه �إل عندما يكون �ملجال �ملعني يو�جه حتديات و�أخطارً�.
ويعرف �لنيجريي �لأمن �لثقايف باأنه »�حلفاظ على �ملكونات �لثقافية �لأ�سلية يف مو�جهة 
من  �لحتو�ء  من  �لثقافة  وحت�سن  حماية  �ملعنى  بهذ�  وهو  �لللو�فللدة«،  �لثقافية  �لتيار�ت 
»فالأمن  وي�سيف:  �لخللرت�ق،  من  �لثقافية  و�لأدو�ت  �ملوؤ�س�سات  حماية  يعني  كما  �خلللارج، 
�لثقايف دعوة �إىل �لتعامل مع �لثقافات �لأجنبية من موقف قوة ل ت�سعر فيه �لأمة بالوهن، ول 
للثقافات �لإن�سانية«. تقف يف خندق �لدفاع �سد �لغزو �لثقايف فتنح�سر يف �لعزلة و�لعد�ء 

)�لعقيد، 2014: 98(



د. حممد حممد �ل�سربيني / �أ. �سروق بنت ن�سر �لبو�سعيدية

76

�سوؤون اجتماعية | العدد 139، خريف 2018 ال�سنة 35

ثانيا: االإطار النظري للدرا�سة:
الثقافة:

�لثقافة كلمة عربية قدمية ولي�ست وليدة هذ� �لع�سر، �إمنا هي معروفة عند �لعرب يف ع�سر 
�لعربية  �للغة  معاجم  و�أ�سهر  معظم  ملعانيها  وتطرقت  ظهوره،  بعد  وما  �لإ�سالم  ظهور  قبل  ما 
�لقدمية و�حلديثة، ومن �سمن هذه �ملعاين: �حلذق و�لدر�ية و�لتهذيب، وهي �لتي ترتجم �أ�سحابها 

�إىل �لكون و�حلياة و�لإن�سان، وهي �أي�سا �أ�سا�س �ملجتمع.
وتتميز �لثقافة بثالث خ�سائ�س رئي�سية وهي:

�أنها من �كت�ساف �لإن�سان، فهي مكت�سبة ولي�ست ور�ثية كما �أنها لي�ست غريزية، لذلك ل  1 .
وبهذ�  �لغريزة،  على  يعتمد  �حليو�ن  لأن  ثقافة،  �أية  �حليو�ن  مملكة  يف  تتكون  �أن  ميكن 
تكون �لثقافة �إن�سانية �ملالمح، ول جمال لقيام �أي ثقافة دون �لوجود �لإن�ساين �لذي يخلق 
�أبناء جن�سه- وذلك من خالل تطور حياته �لجتماعية فنا  ويكت�سبها- من  �لثقافة  هذه 

وفكر� و�سلوكا.
�لعاد�ت  خللالل  من  �آخللر  �إىل  جمتمع  ومللن  �آخللر،  �إىل  جيل  من  �لنتقالية  �سفة  يف  تتمثل  2 .
ملا  �إ�سافة كل جيل  �لتعلم، مع  �لنقل من خالل  و�لأعللر�ف، وتتم عملية  و�لقو�نن  و�لتقاليد 
يكت�سبه مما يطر�أ على حياته، من قيم و�سلوكيات جديدة نتيجة تغري �لظروف �لتي مير بها.

�لقابلية للتغيري و�لتعديل من جيل لآخر وفقا للظروف �خلا�سة بكل مرحلة، بل وميكن  3 .
�سابقا.  مللوجللودة  تكن  مل  جللديللدة  ومفاهيم  قيما  ت�سيف  �أن  �جلللديللدة  لللالأجلليللال 

)�ل�سرفاء، 2007: 20-19(.
اأ- العالقة بني الثقافة والتنمية:

�إىل  وقد جاء  �لعاملي  �مل�ستوى  ن�سبيا حتى على  �لتنمية فهو مفهوم حديث  يتعلق مبفهوم  فيما 
�ملنطقة �لعربية متاأخر� بع�س �ل�سيء، لكنه تنا�سب مع طبيعة �ملرحلة �لتي �ساد فيها، فهو �أقرب ما 
يكون �إىل �مل�سطلح �لفني و�لتقني �ملحايد منه �إىل �مل�سطلح �ل�سيا�سي �أو �لعقائدي، ولهذ� جنده 
بن  �لتفاوت  ورغللم  �ملعلنة.  توجهاتها  �ختالف  على  �لعربية  �لللدول  خمتلف  لدى  مقبول  �سعار� 
�لطموح و�لو�قع، فاإن �ملنطقة �لعربية �سهدت بناء تنمويا يف �لبنى �لأ�سا�سية د�خل كل دولة عربية 
و�أثرها  �أهميتها  من  �لتقليل  ميكن  ل  بدرجة  �لأخريين  �لعقدين  خالل  �لعربية  �لدول  بن  وفيما 

بالن�سبة مل�ستقبل �لتقدم �لعربي.
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�ملتطلبات  تكون من  �أن  فيجب  ما،  وتزدهر يف جمتمع  �ستنمو  كانت  �إذ�  للثقافة،  بالن�سبة  �أما 
ومن  لهم،  و�لوظيفي  �لنتاجي  �لعمل  �سرور�ت  ومن  �ملجتمع،  ذلك  لأفللر�د  و�حلياتيه  �ملعي�سية 
�سروط موقفهم ومكانتهم يف ذلك �ملجتمع، �أي �أن تكون باخت�سار” �حتياجا معي�سيا ل غنى عنه”. 

)�لأن�ساري، 1990: 21-15(
الثقايف: االأمن   -  2

اأ- مفهوم االأمن الثقايف:
�إن �لثقافة متثل كال متكامال ومتما�سكًا ولي�ست جمرد عنا�سر مادية ول مادية منف�سلة عن 
بع�سها. و�إذ� كان هناك ثمة تغيري يف جانب من هذين �جلانبن �ملادي و�لالمادي ب�سكل �أ�سرع من 
و�لعاد�ت  �لتقاليد  وتلعب  �جلانبن من جديد،  بن  ما  �لتو�زن  يحدث خلال يف  ذلك  فاإن  �لآخللر، 
مبا  �لتو�زن  ذلك  �إعللادة  يف  و�حلا�سم  �لكبري  دورهللا  �لثقافات  من  ثقافة  كل  يف  �ملوجودة  و�لقيم 
�لثقايف  �لتو�زن  مفهوم  يرتبط  كما   )310 �سالح:  )�لعبد،  �لثقافة.  ومتا�سك  تكامل  من  ميكن 
مبفهوم �لأمن �لثقايف، فمفهوم �لأمن يتجاوز ق�سية �لأمن �لدفاعي- على �أهميتها- لي�سمل ق�سايا 
عدة متنوعة، �قت�سادية و�جتماعية وثقافية، ترتبط بحياة �لدول و�جلماعات �لب�سرية. وقد بات 

ي�سمل �لأمن �أي�سا �أمن �لفرد يف �لدفاع عن خيار�ته ومقومات حياته على �ختالف �أنو�عها. 
حيث  �ل�سامل  مبعناها  �لأمنية  و�ملحدد�ت  �ملقومات  عد�د  يف  �لثقايف  �لأمن  يندرج  ذلك  على 
ي�ستمل على �أمن �لثقافة �لوطنية و�لقومية �لتي تعرب عن جمموع �لنا�س ، و�أمن �ملثقف �لذي يج�سد 

حمتوى هذه �لثقافة وهويتها، وي�سعى �إىل تطويرها و�إغنائها. )ح�سن ، 1999: 25-24(
من  �لأجنبية  �لثقافات  مع  �لتعامل  �إىل  دعوة  باأنه:  �لثقايف  �لأمن  مفهوم  يعرف  وبالتايل 
�لثقايف  �لغزو  �سد  �لدفاع  خندق  يف  نقف  ل  و  �لوهن،  و  بالدونية  معه  ن�سعر  ل  قللوة  موقف 
فننح�سر يف بئر �لعزلة �ل�سيقة و �لعد�ء للثقافات �لإن�سانية، فلي�س �ملق�سود بالأمن �لثقايف 
�إمنا  و  �ل�سائدة،  �لقيم  بجميع  �لحتفاظ  يعني  ل  كما  �لأخللرى،  �لثقافات  �لنو�فذ على  �إغالق 
 ، بالنتماء  �ل�سعور  �لهوية وحمايتها من عو�مل �سعف  �ملحافظة على  �لثقايف يكمن يف  �لأمن 
من  �لأ�سلية  �لثقافية  خربته  تاأمن  و  �ل�سارة،  �لأجنبية  �ملللوؤثللر�ت  من  �لعقل  حماية  مبعنى 
�لأ�سلية  ب�سماتها  �لعربية  �ل�سخ�سية  على  �حلفاظ  �أجل  من  ذلك  وكل  �لت�سليل،  و  �لت�سوي�س 
�حل�سارة  معطيات  على  خاللها  ��ستندت  عديدة  قللرون  على  تكونت  �لتي  �لعريقة  وثقافتها 

�لعربية �لإ�سالمية.)نز�ري،2011: 57(.
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ب- اأهمية االأمن الثقايف:
تتمثل �أهمية حتقيق �لأمن �لثقايف يف �جلو�نب �لتالية:

و��ستقر�ره  باملجتمع  �لتي حتيط  و�ملعايري  �لقيم  �لثقافية من خالل  �لذ�ت  على  • �حلفاظ 
ومتيزه عن باقي �ملجتمعات �لأخرى.

�لو�فدة  �لتيار�ت  كل  ويحميه من  �ل�سالح،  �ملو�طن  بناء  ي�سهم يف  �لثقايف  �لأمن  • حتقيق 
و�لأفكار �لهد�مة، ومن �لتطرف و�لإرهاب و�لعنف �ل�سيا�سي، ويجعله قادر� على �مل�ساركة 

�لفعالة يف تنمية �ملجتمع.
�ل�سلوك �لجتماعي  �لفرد من  �لتي حتمي  �لعو�مل  ر�أ�س  ياأتي على  �لثقايف  �لأمن  • حتقيق 
وكذلك  ذللللك..(  وغللري  �جلن�س  �لعنف،  �جلللرميللة،  �أفلللالم   ( مللثللل:  فيه  �ملللرغللوب  غللري 

�ل�سلوكيات �لغريبة و�لهد�مة.
�ملا�سية،  �لقرون  �ملتو�رثة عرب  وتقاليدنا  �إىل حماية عاد�تنا  �لثقايف  �لأمن  • يوؤدي حتقيق 

و�لتي متتد بدورها �إىل �لقيم �لإن�سانية ذ�ت �لطابع �لديني و�لجتماعي.
• ي�ستطيع �لفرد من خالل �لأمن �لثقايف �أن يدرك �لكثري من �ملفاهيم �لو�ردة من �لثقافات 

�لأخرى، ويعمل على �لرتقاء بها مبا يتنا�سب مع �ملجتمع وظروفه.
• حتقيق �لأمن �لثقايف ي�سهم يف حتقيق �لتنمية �لقت�سادية للمجتمع، فالفرد �لو�عي ي�سجع 
��سر�ر�  ت�سبب  �لتي  �لغربية  لل�سناعات  �لللرتويللج  من  بللدل  �ملحلي  �لنللتللاج  ��ستخد�م 

بالقت�ساد �ملحلي. )عبد �لرحمن، 2013: 11-10(
ج- االأمن الثقايف ودوره يف حتقيق اال�ستقرار:

ت�سعى �ل�سعوب و�لأمم لتحقيق �لأمن باأنو�عه، وخ�سو�سا �لأمن �لع�سكري، ويهدف هذ� �لنوع 
�لبلد، مربرة �سلوكها  �لتي تقود  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  �إىل توفري �حلماية لالأنظمة �حلاكمة وحماية 
دول  فاإن  �لرتكيز،  �لرغم من كل هذ�  وعلى  و�لأفللر�د،  للدولة  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  باأنه يحقق  هذ� 
�لعامل ف�سلت يف مو�جهة �لإرهاب و�لعنف و�لتطرف و�لت�سدد لأنها �أمر��س ثقافية وفكرية بالدرجة 
�لأوىل، ومن ثم ل ينفع عالجها با�ستخد�م �لقوة، و�إمنا حتتاج لعالج ثقايف يتم من خالله تغيري 
�ملجتمع  �أمللر��للس  �أغلب  فللاإن  ولهذ�  �ملجتمع.  يف  �ملعرفية  �ملنظومة  وتغيري  و�لأفللكللار  �لقناعات 
�ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية، مثل �لعن�سرية و�لفقر و�لعنف �لأ�سري و�لبطالة و�جلرمية، 
هي �أمر��س �أ�سا�سها �جلهل وفقد�ن �ملعرفة وهذ� ماآله عدم وجود �أمن ثقايف. ومن ثم ل ينبغي �أن 
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يغفل �ل�سيا�سيون �أو �ملعنيون بال�سلطات �لتنفيذية عن حتقيق �لأمن �لثقايف.
ولغر�س �لو�سول �إىل �أمن ثقايف حقيقي، ميكن �ل�ستعانة ببع�س �خلطو�ت مثل:

ترك  وعللدم  �لثقافية  �ل�سلوك  منظومة  حتقيق  عملية  يف  جهدها  بكامل  �لدولة  تدخل  1 .
�مل�سوؤولية على �ملوؤ�س�سات �لثقافية وحدها.

من  ومتكينه  �لعمل،  قطاعات  �سمن  �ملو�طن  كفاءة  لرفع  وتدريبية  تاأهيلية  دور�ت  عقد  2 .
�حل�سول على موؤهالت معرفية وثقافية جتعله قادر� على �لن�سجام يف �ملجتمع.

مثل  �ل�سلوكية،  �لثقافية  بالقيم  �ملو�طنن  توعية  عرب  �لثقايف  �لأمللن  مفاهيم  تكري�س  3 .
مفاهيم �ل�سلم و�لالعنف و�لنظام و�لن�سباط و�لحرت�م �ملتبادل.

�ل�ستفادة من جتارب وخرب�ت �لأمم و�ل�سعوب �لأخرى يف هذ� �مل�سمار. 4 .
ن�سر ثقافة �للياقة و�ل�سلوك �ملتح�سر يف �لتعامل �ليومي يف جميع جمالت �حلياة. 5 .

متو�زنة  �سلوك  منظومة  وفللق  �لطفل  تن�سئة  يف  و�ملللدر�للسللة  �لعائلة  دور  على  �لرتكيز  6 .
ومتح�سرة.

ت�سجيع ثقافة �لعمل �لتطوعي بن �ملو�طنن، مبا ي�سمن تطور �ل�سلوك �لثقايف و�لجتماعي  7 .
لالأفر�د نحو مفاهيم �مل�ساركة و�لت�سامن و�لتكافل و�لتكاتف.

�إىل  �سيوؤدي  ثقافية،  قيم  منظومة  وتكري�س  ن�سر وحتقيق  �لثقايف من خالل  �لأمن  �إن حتقيق 
�إيجاد �سلوكيات �إيجابية وح�سارية يف �ملجتمع.)�لعمري، 2012: 34-32(

د- الظروف املو�سوعية لالأمن الثقايف:
�لعمل  �لإر�دة،  �ملوؤهل ذو  �لعربي �حلر  �لإن�سان  ي�ستطيع  �إىل ظروف مو�تيه،  �لثقايف  �لأمن  يحتاج 
و�لإبد�ع يف مناخها، فال ي�سطر �إىل �لهجرة من �لوطن �لعربي، ول ير�سخ للغزو �لثقايف �خلارجي، ول 
يتنازل عن هويته �حل�سارية �لعربية �ل�سالمية، بل ي�سعى �إىل مو�جهة �حل�سارة �لغربية �لكونية وهو 
�لعربي، �ساع  �لتكامل  �لإ�سهام يف  �لإفادة من مو�رد بالده، عامل على  معتز بقيمه وهويته، قادر على 
�إىل بناء �أ�س�س �سليمة للوحدة �لعربية. ومن �لبديهي �أن تتعدد �لو�سائل �لتي توفر �لظروف �ملو�سوعية 

لالأمن �لثقايف �لعربي، ومن ثم فاإن �لأمن �لثقايف بوجود جمموعة عنا�سر مت�سامنة من �أهمها:
وهي تعني �أ�سياء كثرية منها: تنمية �ملعارف، و�سيانة �ملوروث �لثقايف  التنمية الثقافية: . 1
و�حل�ساري،  و�لفكري  �لفني  �لإبللد�ع  وتنمية  �إليه،  و�لإ�سافة  وتطويره  جو�نبه،  مبختلف 

و�سقل �ملو�هب وتنمية �ل�سناعات �لثقافية... �إلخ.
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يف  2 . – �حلال  – بطبيعة  �للغة  وتعد  للمجتمع:  الثقافية  الهوية  مكونات  على  احلفاظ 
مقدمة هذه �ملكونات �لأ�سا�سية. فاأهم ما مييز جمتمعًا عن بقية �ملجتمعات هو لغته �لتي 
للعامل،  �أ�سلوبه وجتاربه يف �حلياة، وت�سكلت �سخ�سيته وفكره ونظرته �خلا�سة  بها �ساغ 

وعرب عن عو�طفه وم�ساعره ووجوده وكيانه.
تبعية  �إىل  تاأكيد  بكل  جتر  �لتبعية  هذه  لأن  والفكرية:. 3  الثقافية  التبعية  م��ن  التحرر 

�قت�سادية و�سيا�سية، ثم تتحول �إىل تبعية عامة.
و�سرط  �لثقايف  �لأمللن  عنا�سر  من  �أ�سا�سي  عن�سر  �للغوي  �لأمللن  ال��ل��غ��وي:. 4  الأم���ن 
�للغوي من خالل �لعنا�سر  �لثقافية، ويتحقق هذ� �لأمن  �سروري من �سروط �لتنمية 
وخارجيا.  د�خليا  يهددها  مما  �لوطنية  �للغة  وحماية  �لوطنية،  �للغة  تنمية  �لآتية: 

)�لودغريي،2013: 71-69(
هـ- بع�ص التحديات التي تواجه الثقافة العربية:

التحديات اخلارجية:
و�لتي  �لأحللادي  �لتاأثري  عالقات  حالة  يعاي�س  �ل�سديد  لالأ�سف  �لر�هن  �لعربي  �لو�سع  �إن 
و�لتي  �ملنظمة  �خلارجية  �ملللحللاولت  يف  تتمثل  و�لتي  �لعربية  �لثقافة  �أزمللة  خلق  �إىل  �أدت 
�لدول  بن  �ل�سلة  �أو��سر  تفتيت  �لعربية، وحماولت  �لأمة  قوة ومتا�سك  �لنيل من  ت�ستهدف 
و�لرت�ث  �ل�سائدة  �لقيم  �أن�ساق  تغيري  ف�سال عن حماولت  بينها،  فيما  �لعد�ء  ون�سر  �لعربية 
�لتحديات  بع�س  يلي  وفيما  �لعبادة.  ودور  �لدينية  باملقد�سات  و�ل�ستهانة  و�لديني  �حل�ساري 

�خلارجية:
هيمنة �لنموذج �لثقايف �لأمريكي: و�جهت �لثقافة �لعربية مع نهاية �لقرن �لع�سرين،  1 .
و��ستقبال �لقرن �لو�حد و�لع�سرين حتديات كثرية، من �أهمها �لغزو �لثقايف �لغربي، 
بعد  وخا�سة  �لأمريكي  �لنموذج  هو  معن،  وقيمي  ثقايف  منللوذج  فر�س  وحمللاولت 
�لتي غريت  �لأمريكية  �لثقافة  برزت  وقد   .2001 �سبتمرب  من  ع�سر  �حلادي  �أحد�ث 
�لثقافة  �سمات  من  �لعديد  حتمل  باتت  و�لتي  و�ل�سعوب،  �لللدول  �سمات  من  �لكثري 
�لأمريكية �لتي مت ت�سديرها �إىل �لعامل على نطاق مل ي�سبق له مثيل، وتظهر �لثقافة 
�لأمريكية تقريبا يف كل �سيء بد�ية من �ملباين �لإد�رية �لعاملية، و�ملو�سيقى و�لأفالم، 
وو�سائل �لت�سال، و�للغة، و�لأدب، و�لريا�سة، و�لوجبات �ل�سريعة، ف�سال عن �لأفكار 
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.Spreading inexorably لأمريكية �لتي تنت�سر بقوة�
و�ملالحظ �أن عملية نقل �لثقافة �لآن تختلف عن �ملا�سي يف �إنها مل تعد �أمر� ع�سري�، وخا�سة 
يف ظل تكنولوجيا �ليوم �لتي تنقل �لأفكار و�لثقافة يف �أي مكان و�أي ز�وية �سغرية يف �لعامل. لقد 
�أ�سبحت �لثقافة �لأمريكية بف�سل �لنت�سار �ل�سريع و�ملتو��سل ثقافة مهيمنة وذ�ت تاأثري و��سح يف 
�لعامل كله، �إىل �لدرجة �لتي جتعل �ملو�طن �لأمريكي حينما ي�سافر �إىل �أي دولة ل ي�سعر باأي �سكل 

 .homesick من �أ�سكال �لغربة �أو �حلنن للوطن
يف  يوجد  �حلياة  معنى  �أن  �ل�ستهالك  فكر  ثقافة  تعلن  عامليا: . 2 ال�ستهالك  فكر  »�سيوع 
�لأ�سياء �لتي منلكها، وبذلك »فاأن ن�ستهلك« يعني �أننا �أحياء متاما، ولكي نبقى �أحياء يجب 

�أن ن�ستهلك با�ستمر�ر«. لي�سلي �سكلري.
و�إعادة  �لعربي  �لعقل  �خرت�ق  تعد حماولت  العربي:. 3  العقل  اخ��راق  حم��اولت 
ت�سكيله مبا يتفق و�مل�سالح �خلارجية وخا�سه – �لأمريكية -  من �أهم �لتحديات 
�أزمة  عو�مل  من  �أ�سا�سيا  عامال  وت�سكل  �لعربية،  �أمتنا  تو�جه  �لتي  �خلارجية 

�لثقافة �لعربية.
- التحديات الداخلية

ي�سهد تاريخ �لأمة �لعربية �هتمامها �لد�ئم بالبحث عن �لأ�سباب �خلارجية لأزماتها وم�ساكلها 
مع جتاهل �لأ�سباب �لد�خلية، كالفرقة و�ملنازعات وتبادل �لتهامات، مما �أدى �إىل حالة �ل�سعف 
و�لعجز �لتي �سرنا عليها ونظهر بها �أمام �لعامل، ول ي�ستفيد منها �سوى �لقوى �لدولية �لر�مية �إىل 
�لهيمنة و�إحكام قب�ستها على �لعامل. وفيما يلي بع�س �لعو�مل �لد�خلية �لتي ت�سكل حتديا �أ�سا�سيا 

�أمام �ملحافظة على ثقافتنا �لعربية:
�إن �لبحث �لجتماعي عن �لثقافة يف جمتمع حر يجب  الفجوة بني املثقفني واجلماهري: . 1
�أن يبد�أ بحياة �أولئك �لذين يخلقون �لثقافة، �أي �ملثقفون ومكانهم يف �ملجتمع. لأن �أ�سو�ت 
و�سائط  ي�سكلون  �أنهم  كما  �ملجتمع،  يف  يحدث  ملا  عاك�سة  مللر�آة  ت�سكل  و�لفنانن  �لأدبللاء 

جيدة لنقل �لأفكار د�خل �ملجتمع وخارجه
تراجع �سلوك القراءة:. 2 تو�جه �لأمة �لعربية ظاهرة �سلبية نبعت من �لد�خل و�أثرت على 
قطاع  وخا�سة  �لعديد  لدى  �لقر�ءة  �سلوك  تر�جع  وهي  عامة،  ب�سفة  �لثقافة  م�ستوى 
�سلوك  �لقر�ءة  �أن  موؤد�ها  خاطئة  فكرة  لديه  ثبتت  و�لذي  �حلديث،  �جليل  من  �ل�سباب 
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قدمي تقليدي، ت�سعف �أهميته �أمام �سا�سات �لتلفزيون و�أجهزة �لكمبيوتر، وغري ذلك من 
و�سائل �لت�سال �حلديث.

ويعمق تر�جع �سلوك �لقر�ءة �لفجوة بن �لدول �ملتخلفة و�لدول �ملتقدمة، تلك �لدول 
�لأخرية �لتي ما ز�لت حتر�س على تاأ�سيل ثقافة �لقر�ءة، و�حرت�م �لكتاب وتوفريه على 
ن�سهد  �لذي  �لوقت  �لدول. ويف  ت�سهدها تلك  �لتي  �لهائلة  �لتكنولوجية  �لثورة  �لرغم من 
�إقبال  �لأدبية، نالحظ  و�ملوؤلفات  �لعلمية  بالكتب  يتعلق  �لقر�ءة فيما  ل�سلوك  فيه تر�جعًا 
�ل�سباب على �لكتب �خلا�سة بالكمبيوتر و�جلن�س و�خلر�فات و�لرجيم، وقد  �لعديد من 
لهذه  خ�س�ست  �لتي  �لإنرتنت  مو�قع  وجللود  �لقر�ءة  من  �لأمنللاط  تلك  �سيوع  يف  �ساهم 
لحتو�ئها  م�ستمرة  ب�سفة  عليها  �ملرتددين  عدد  ويزيد  �لتحديد،  وجه  على  �ملو�سوعات 

على عنا�سر �جلذب و�لنبهار.
�لعربية غياب �ملنهج  �لثقافة  �أزمة  �لعلمي عن حياتنا: من عو�مل  غياب �ملنهج  3 .
�لعلمي يف ر�سد وتناول م�سكالتنا �لجتماعية ب�سفة عامة، على �لرغم من �أننا 
يف �أ�سد �حلاجة ونحن يف �لقرن �لو�حد و�لع�سرين �إىل تبني �ملنهج �لعلمي كاأد�ة 
�سفوفنا  بتوحيد  مطالبون  �إننا  وم�سكالتنا.  لق�سايانا  حللول  للو�سول  �أ�سا�سية 
جمال  نللدع  ل  حتى  �ملو�سوعية  من  كبري  بقدر  نتحلى  و�أن  و�لفكرية  �لعلمية 
لالنطباعات و�لأهو�ء �ل�سخ�سية يف مناق�سة م�سكالتنا و�لق�سايا �لرئي�سية كي 
يت�سنى لنا توحيد �سفوف �أع�ساء �جلبهة �لد�خلية من �أجل مو�جهة �لتحديات 

�خلارجية.
و��سحا يف  دور�  �لعربي  �لإعالم  يلعب  �ل�سفافية:  وغياب  �لإعالم  و�سائل  �سعف  4 .
�لتالعب بالعقول، و�لبعد عن �لتحليل �ملو�سوعي للق�سايا و�مل�سكالت �لد�خلية، 
�لأحيان  مللن  كثري  يف  وحتمل  جللوفللاء  �لإعللالملليللة  �لتحليالت  تخرج  مللا  وكللثللري� 
�إىل  يللوؤدي  مما  �ل�سيا�سي،  �لنظام  وروؤى  �أفكار  تعك�س  �أو  �سخ�سية  �نطباعات 
حقيقة  تعك�س  �لتي  �جلللادة  �لأفكار  عن  بالبعد  �لوعي  وتزييف  �حلقائق  ت�سويه 

�لو�قع.
تركنا  نف�سه  بالأ�سلوب  �ملناف�سة  على  �لقدرة  وعللدم  �لعربي  �إعالمنا  عن  �ل�سفافية  وبغياب 

�لفر�سة لالإعالم �لغربي ي�سورنا كيف ي�ساء. )�لز�هدي،2007، 53-41(
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الثقافة يف �سلطنة عمان:
 ،1970 لقد كانت �لبد�ية �لفعلية و�حلقيقية للحياة �لثقافية يف عمان منذ عهد �لنه�سة عام 
�أنها  �أب�سط مظاهر �حلياة �لثقافية، ف�سال عن  �أن عمان كانت قبل هذ� �لتاريخ تفتقر �إىل  حيث 
�لتاريخ غري  �لنظامي، فلم يكن يوجد يف عمان قبل هذ�  �لتعليم  �أب�سط مظاهر  �إىل  كانت تفتقر 
قبل  يوجد يف عمان  يكن  و�لثالثة يف �ساللة. ومل  �ثنتان يف م�سقط  ثالث مد�ر�س نظامية فقط، 
عام 1970 �أية مظاهر ثقافية �أو �إعالمية �أو فكرية، وكان �أكرثية �ل�سباب �لعماين �ملتعلم و�ملثقف 

يعي�س مهاجر� يف �خلارج.
من  �نطالقا  وذلللك  للثقافة،  �لأ�سا�سية  �لبنية  �إقامة  �لأول  �ليوم  منذ  �حلكومة  حاولت  لقد 
�لإن�سان يف هذ�  لبناء  ولأن كل حماولة  مو�طن،  كل  �أ�سا�سيا من حقوق  �أ�سبح حقا  �لذي  �لتعليم 
��ستهدفت  لقد  �لتعليم.  ن�سر  طريق  عن  وذلك  �لإن�سان  هذ�  بعقل  �لهتمام  بد�يتها  �إمنا  �لع�سر 
�لتنمية  �حتياجات  مقابلة  على  و�لعمل  �لتعليم،  بنوعية  �لرتقاء  �ل�سلطنة  يف  �لتعليمية  �ل�سيا�سة 

�لعمانية يف خمتلف �لتخ�س�سات.
وكان عام 1975م عام �لبد�ية �حلقيقية لنطالق �لن�ساط �لثقايف يف �ل�سلطنة، فلقد تاأ�س�ست 
يف هذ� �لعام وز�رة �لرت�ث �لقومي و�لثقافة و�سدرت يف �لعام نف�سه جملتان ثقافيتان، هما ن�سرة 
�لثقافية  �ل�سر�ج  جملة  �إ�سد�ر  ثم  �لثقايف،  �لوطني  �لنادي  ي�سدرها  كان  �لتي  �جلديدة  �لثقافة 
�مل�ستقلة. كذلك �سدور �ملجالت �ملختلفة مثل جملة نزوى يف نوفمرب 1994م، وتعترب �ملجلة ج�سر� 
ثقافيا بن عمان و�لعامل �لعربي. ثم تو�لت بعد ذلك �ملوؤ�س�سات �لثقافية �لأخرى �لتي تعنى مبتابعة 
�لعامة و�ملر�كز  �لأدبية و�ملكتبات  �لثقافية و�ملنتديات  �لأندية  �إقامة  �لثقايف وتطويره، مثل  �لو�قع 

�لعلمية �ملتخ�س�سة. )�لعمري،2012: 192-190(
ثالثا: االإجراءات املنهجية للبحث:

تعتمد على  ولكونها   ، �لو�سفية  �لدر��سات  �لدر��سة �ىل منط  تنتمي هذه  الدرا�سة: . 1 نوع   
جمع �ملعلومات وحتليلها وتف�سريها للو�سول �إىل نتائج تو�سح لنا �لأ�سباب �لتي توؤثر على 

فكر �أفر�د �ملجتمع وتوجهاتهم ومن ثم توؤثر ب�سكل �سلبي على ثقافة �ملجتمع.
جامعة  طللالب  لبع�س  بالعينة  �لجتماعي  �مل�سح  منهج  ��ستخد�م  مت  ال��درا���س��ة:. 2  منهج 
من  باعتبارها  وذلك  و�إناثا،  ذكور�  و�لإد�ريللن  �لأكادميين  وموظفيها  قابو�س  �ل�سلطان 

�أن�سب �ملناهج يف �لدر��سات �لو�سفية لدر��سة �أكرب عدد من جمتمع �لدر��سة.
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�ل�سلطان  جامعة  يف  ويتمثل  منه  �لعينة  �سحب  مت  �لذي  �ملجتمع  وهو  الدرا�سة: . 3 جمتمع 
قابو�س.

اأدوات الدرا�سة:. 4
��ستمارة ��ستبيان �لكرتوين طبقت على طلبة جامعة �ل�سلطان قابو�س من �لذكور و�لإناث،  �أ- 

مت ن�سرها بو��سطة �لربيد �لإلكرتوين �جلامعي للطلبة.
بجامعة  و�لإد�ريلللة  �لأكادميية  �لهيئة  �أع�ساء  على  طبقت  �لكرتوين  ��ستبيان  ��ستمارة  ب- 

�ل�سلطان قابو�س، مت ن�سرها بو��سطة �لربيد �لإلكرتوين �جلامعي للموظفن.
)https://goo.gl/forms/4D3BvpuqZLRCLy5d2( :لر�بط �للكرتوين ل�ستمارة �ل�ستبيان�
�لطلبة  من   5 .350 مقدر�ها  عينة  على  �لع�سو�ئية  �لعينة  ��ستخد�م  مت  ال��درا���س��ة:  عينة 

و�ملوظفن بجامعة �ل�سلطان قابو�س

جمالت الدرا�سة: 6 .
املجال املكاين: جميع كليات جامعة �ل�سلطان قابو�س ومر�كزها وعمادتاها ودو�ئرها. اأ- 

ب-  املجال الب�سري: تتكون عينة �لدر��سة من:
طالب جامعة �ل�سلطان قابو�س  1 .

�ملوظفون �لأكادمييون و�لإد�ريون. 2 .
ج-  املجال الزمني :متتد فرتة �لدر��سة من تاريخ 2/7/ 2016م �إىل تاريخ 5/1/ 2016م 

والثبات: ال�سدق  اختبار   .7
مت �ختبار �سدق حمتو�ها بعر�سها على عدد من �ملحكمن )6( من �أع�ساء �لهيئة �لأكادميية 
بجامعة �ل�سلطان قابو�س ، وقد مت تعديل �سياغتها و�إ�سافة بع�س �لعبار�ت وحذف بع�سها �لآخر، 

حتى و�سلت ن�سبة �تفاق �ملحكمن �إىل 80 %.
 Test �لختبار  �عللادة  با�ستخد�م  �ل�ستمارة  جتريب  مت  حيث   ، �لثبات  معامل  ح�ساب  مت  كما 
retest على عينة قو�مها )50( مفردة من �لطلبة و�ملوظفن بفا�سل زمني )14( يوما بن �لتطبيق 

�لأول و�لثاين ، ولقد �أثبت �لتطبيق �سدق �ل�ستمارة )0.87( وهو يعترب ذ� دللة �ح�سائية بدرجة 
ثقة 95 % .  
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رابعا: نتائج الدرا�سة:
و�سف البيانات املعرفة ملجتمع الدرا�سة:

جدول رقم )1(
خ�سائ�ص جمتمع الدرا�سة

النوع
%كالنوع
13538.6ذكر
21561.4�أنثى

ال�سن

%كفئات ال�سن
11031.4�أقل من 20 �سنة

16647.4من 20 �إىل �أقل من 30 �سنة
4512.9من 30 �سنة �إىل �أقل من 40 �سنة

40298.3 �سنة فاأكرث

البيئة اجلغرافية
%كالبيئة اجلغرافية

22965.4ح�سرية
10730.6ريفية
144بدوية

احلالة الوظيفية
%كاحلالة الوظيفية

25171.7طالب
9928.3موظف

امل�ستوى القت�سادي

%كالفئات
13839.4�أقل من 500 ر.ع

5007020 �إىل �أقل من 1000 ر.ع
10008022.9 �إىل �أقل من 1500 ر.ع

15006217.7 ر.ع فاأكرث
1 - و�سف عينة الدرا�سة من حيث النوع: 

بينما  �لذكور  من  �لدر��سة  جمتمع  من   )%  38.6( �أن  �إىل  �ل�سابق  �جلدول  نتائج  �أ�سارت 
)61.4 %( من �لإناث وميكن تف�سري  �أن �لغالبية �لعظمى من مفرد�ت �لبحث كانت من �لإناث 
�إليه  �أ�للسللارت  ما  ح�سب  وذلللك  �لللذكللور،  �أعلللد�د  على  �جلامعة  يف  �لإنلللاث  �أعلللد�د  غلبة  ب�سبب 
�لإح�سائية �لو�ردة عن جامعة �ل�سلطان قابو�س- عمادة �لقبول و�لت�سجيل، و�لتي تو�سح زيادة 

�أعد�د �لإناث تدريجيا منذ عام 1990م.
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2 - و�سف عينة الدرا�سة من حيث ال�سن:

�لفئة  يف  يقعون  �لبحث  مللفللرد�ت  مللن   )%  31.4( �أن  �إىل  �أي�سا  �جللللدول  نتائج  �أ�للسللارت   
 30 من  �أقل  �إىل  من)20  �لعمرية  �لفئة  يف  يقعون   )%  47.4( و�أن  �سنة(،   20 من  �لعمرية)�أقل 
�سنة(، ونالحظ �أن هذه �لفئة هي �لأكرب ن�سبة، حيث �إن �سن �لدخول للجامعة للطلبة غالبا يبد�أ 
بعد 18 �سنة، بينما ي�سكل �أفر�د �لعينة �لذين يقعون يف �لفئة �لعمرية )من 30 �سنة �إىل �أقل من 40 
�سنة   40( �لعمرية  �لفئة  يف  يقعون  �ملبحوثن  من   )%  8.3( ون�سبة   ،)  %  12.9( ن�سبة   ) �سنة 
فاأكرث(، ويف هذه �لفئة ينخف�س عدد �لطلبة ب�سكل طبيعي، حيث ينهي �لطلبة �لدر��سة غالبا قبل 

�سن �ل30، ومييل �ملوظفون للتقاعد بعد �سن �لل40.
3 - و�سف عينة الدرا�سة من حيث البيئة اجلغرافية:

�لبيئة  فئة  يف  تقع  �لتي  �لعينة  ن�سبة  �أن  يتبن  �جلللدول،  �إليها  ي�سري  �لتي  �لنتائج  خالل  من 
�لريفية  �لبيئة �جلغر�فية  �لتي تقع يف فئة  �لعينة  ون�سبة  ت�سكل )65.4 %(  �جلغر�فية �حل�سرية 

)30.6 %( ، يف �ملقابل تقل ن�سبة �أفر�د �لعينة من �لبيئة �جلغر�فية �لبدوية ف�سكلت )4 % (. 
4 - و�سف عينة الدرا�سة من حيث احلالة الوظيفية:

�أ�سارت نتائج �لدر��سة يف �جلدول �إىل �أن ن�سبة �أفر�د �لعينة من �ملوظفن قد بلغت )28.3 %(، 
يف �ملقابل بلغت ن�سبة �أفر�د �لعينة من فئة �لطلبة )71.7 %(، وهذ� �لفارق �لبن يف �لن�سبتن يعود 
�أن �ملوظفن قد يكونون �أكرث �ن�سغال  �أن منت�سبي �جلامعة من �لطلبة �أكرث من �ملوظفن، كما  �إىل 

من فئة �لطلبة، وبالتايل تنخف�س ن�سبة م�ساهمتهم يف تعبئة �ل�ستبانة.
5 - و�سف عينة الدرا�سة من حيث امل�ستوى االقت�سادي:

�أقل  �أن ن�سبة �لأفر�د �لذين يقعون يف �لفئة �لقت�سادية )  �إىل  ت�سري نتائج �لدر��سة 
من 500 ر.ع( بلغت )39.4 %( وهذه �لفئة ت�سكل �لفئة �لأكرث من بن �لفئات �لأخرى، 
وهذ� قد يكون ب�سبب �عتماد �لطلبة على دخلهم �خلا�س، و�لذي غالبا ما يكون �أقل من 
500 ر.ع. �أما ن�سبة �لأفر�د �لذين يقعون يف �لفئة )500 �إىل �أقل من 1000 ر.ع( بلغت 

)20 %(، و ن�سبة )22.9 %( فقد �سكلتها فئة �لأفر�د �لذين يقعون يف �لفئة �لقت�سادية 
�لقت�سادية  �لفئة  يقعون يف  �لذين  �لأفر�د  ن�سبة  �أما   ،) 1500ر.ع  �أقل من  �إىل   1000(
�أن ن�سبة هذه �لفئة هي �لأقل من بن  )1500ر.ع فاأكرث( فقد بلغت )17.7(، ويالحظ 

�لفئات �لأخرى.
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-2 نتائج االإجابة على ت�ساوؤالت الدرا�سة:
�لت�ساوؤل �لأول: ما �ملعوقات �لثقافية �لتي تهدد �لأمن �لثقايف؟

جدول رقم )2( املعوقات الثقافية

غري حمايدموافقالعبارةم
موافق

جمموع 
التكرارات

الوزن 
املرجح

القوة 
الن�سبية 

%

م�ستوى 
الرتيباملعوق

�حلياة 1 منللط  تقليد  يف  �ملجتمع  �أفللللر�د  بع�س  يللرغللب 
5قوي24269399032.5886�لغربية

يف�سل �أفر�د �ملجتمع �قتناء ومتابعة �ل�سحف و�ملجالت 2
17متو�سط731651126611.8862.9�لغربية �أكرث عن �لوطنية

ي�سجع �لعالم - من خالل بر�جمه وقنو�ته- �حلفاظ 3
15متو�سط1031271207172.0468.2على �للغة �لعربية

يف 4 �لأجنبية  و�ل�سلوكيات  �لعاد�ت  بع�س  �لنا�س  يتبنى 
3قوي27451259492.7190.3�حلياة �ليومية

يحر�س �لعالم على ت�سليط �ل�سوء على تاريخ �ملجتمع 5
19�سعيف183108595761.6454.8و�أجماده

�ملو�طنون 6 بها  يتحدث  �لعربية  على  دخيلة  لغة  هناك 
2قوي318211110072.8795.9للتعامل مع �لعمالة 

�ل�سرية 7 موثوقة  غللري  �سخ�سيات  �لإعلللالم  ي�ست�سيف 
14متو�سط131139807512.1471.5و�ل�سلوك ويحبب �لنا�س �إليها

لثقافة 8 منا�سبة  غللري  �أفلللالم  �ل�سينما  دور  يف  يعر�س 
10قوي200112388622.4682�ملجتمع.

تال�ست بع�س �لعاد�ت و�لتقاليد �لعمانية �لأ�سيلة وحل 9
9قوي21695398772.583.5حملها عاد�ت �أجنبية

11قوي19495618332.3879.3ت�ستخدم �للغة �لجنليزية يف �لتعامالت �ليومية ب�سكل �أكرب10

�لدولية 11 بللاملللد�ر�للس  �للللتللحللاق  نحو  كبري  توجه  هناك 
6قوي23182378942.5585.1)�لنرتنا�سيونال( ذ�ت �ملناهج �لأجنبية.

يخالف 12 �لأخلللرى  �جلن�سيات  �أفلللر�د  من  �لكثري  لبا�س 
8قوي22287418812.5183.9�ل�سريعة �ل�سالمية و�لعاد�ت �لعربية

ترك 13 على  ت�سجع  ومقاطع  م�سل�سالت  �لإعلللالم  يبث 
12قوي190100608302.3779�لعاد�ت و�لتقاليد �لعمانية �لأ�سيلة

�لناجحة 14 �ل�سخ�سيات  �إبللللر�ز  علللللى  �لإعللللالم  يعمل 
16متو�سط107152916841.9565.14و�ملتميزة يف �لتاريخ �لعربي و�لإ�سالمي

15
)حماكاة  و�لنفتاح  �حلد�ثة  �إىل  �ملجتمع  �أفللر�د  يتجه 
�لدول �لغربية يف جميع مناحي �حلياة كاملاأكل و�مللب�س 

و�مل�سكن و�لفكر. �لخ(
7قوي23179408912.5484.8

مع 16 تتفق  ل  �لتي  �لعاملية  �ملالب�س  ماركات  بع�س  وجود 
4قوي24476309142.687�لزي �لعماين وخ�سو�سا للرجال

هناك فهم خاطئ لدى بع�سهم ملعنى �لنفتاح ومو�كبة 17
1قوي32318910142.8996.5�لتقدم يف �حلياة �ملعا�سرة

18متو�سط163139485851.6755.7يربز �لإعالم �جلو�نب �لإيجابية للموروثات �لتقليدية18

يحر�س �لإعالم على تو�سيح �لفرق بن �لتقليد �لأعمى للغرب 19
13متو�سط521371618092.3177وبن �لقتد�ء و�لقتبا�س �لو�عي من �حل�سارة �لغربية.

�لقوة �لن�سبية للبعد: جمموع �لقوى �لن�سبية للعبار�ت / عدد �لعبار�ت = 78.7 %
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)م�ستوى �لوزن �ملرجح: �سعيف 1 - 1:66، متو�سط 1:67 - 2:33 ، قوي: 2:34 - 3(

ت�سري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن هناك تباينا و��سحا يف �حلكم على �لعبارة من 
حيث م�ستوى قوة �ملعوق، حيث نالحظ �أن �لعبار�ت رقم )1، 4، 6، 13-8، 17-15( 
ح�سلت على قوة ن�سبية عالية، وهذ� يعني �أنها متثل معوقات ثقافية و��سحة و�سديدة 
ن�سبية  بقوة  �لأول  �لرتتيب  رقم )17( يف  �لعبارة  �ملثال، جاءت  �سبيل  فعلى  �لتاأثري، 
بلغت )96.5 ( ووزن مرجع بلغ )2.89(، ثم تليها �لعبارة رقم )6( بقوة ن�سبية بلغت 
 )19  ،18  ،14  ،7  ،3  ،2( رقم  �لعبار�ت  بينما   .)2.87( يبلغ  مرجع  بوزن   )95.9(
�لقوة  �سعيفة   )5( رقم  �لعبارة  كانت  حن  يف  متو�سطة،  ن�سبية  قوة  على  ح�سلت 
�لن�سبية، فاأغلب �أفر�د �ملجتمع يو�فقون على �أن �لإعالم ما ز�ل مهتمًا برت�ث وتاريخ 

�ملجتمع �ملا�سي.

الت�ساوؤل الثاين: ما املعوقات التكنولوجية التي تهدد االأمن الثقايف؟
وو�سائلها  �لتكنولوجيا  �أن  �إىل  �جلدول  نتائج  فت�سري  �لتكنولوجية،  للمعوقات  بالن�سبة 
�أكرب  متثل  �ملختلفة  و�أجهزتها  �لتو��سل  وبر�مج  ف�سائية  وقنو�ت  �نرتنت  من  �ملختلفة 
�ملعوقات �لتي تهدد �لأمن �لثقايف، ذلك ب�سبب �أنها متو�فرة للجميع و�أكرثها ��ستخد�ما 
�لفئات  خمتلف  يف  �لأفلللر�د  بن  وتناقلها  ��ستخد�مها  ل�سهولة  ونظر�  �لأوقلللات،  كل  يف 
�لعمرية، حيث �إن كل �لعبار�ت من رقم )1-18( جاءت بقوة ن�سبية عالية ب�سبب �رتفاع 
ن�سبة �ملو�فقن عليها، حيث تر�وحت قوتها �لن�سبية بن )85.6( �إىل )97.8(، بينما بلغت 
�أوز�نها �ملرجحة بن )2.56( �إىل )2.93( ويدل ذلك على و�سوح تاأثري هذه �لأدو�ت على 
ن�سبية  قوة  على  ح�سلت  �أنها  نالحظ  حيث   )12( رقم  �لعبارة  عد�  �لأمللن.  م�ستويات 
قوتها  بلغت  ثقايف، فقد  تاأثريها كمعوق  �أنها جاءت متو�سطة من حيث  متو�سطة، مبعنى 
�لن�سبية )74.4( وح�سلت على وزن مرجح مبقد�ر )2.23(، وقد يعزو ذلك �إىل �نخفا�س 
�لأخللرى،  �ملتابعة  و�سائل  ظهور  ظل  يف  �لف�سائية  للقنو�ت  �لأفلللر�د  من  �ملتابعن  عللدد 

كالأنرتنت.
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جدول رقم )3( املعوقات التكنولوجية
غري حمايدموافقالعبارةم

موافق
جمموع 
التكرارات

الوزن 
املرجح

القوة 
الن�سبية 

%

م�ستوى 
الرتيباملعوق

1
�لتو��سل  وملللو�قلللع  �لنلللرتنلللت  يلل�للسللاهللم 
�ملعلومات  من  �لكثري  بث  يف  �لجتماعي 

و�لأفكار �ل�سلبية
10قوي27553229532.7290.76

�ل�سلوكيات 2 �نت�سار  يف  �لتكنولوجيا  �ساهمت 
3قوي3063689982.8595�ملخلة بالآد�ب و�لأخالق �ل�سالمية.

3
يتيح �لنرتنت قدرً� كبريً� من �حلرية يف 
�ملتفقة  غري  و�لأفكار  �لر�أي  عن  �لتعبري 

مع ثقافة �ملجتمع.
5قوي29542139822.893.5

4
�لذكية  و�لهو�تف  �لأجهزة  �قتناء  �أ�سبح 
متاحًا جلميع �لفئات �لعمرية مما �ساعد 
مع  و�لخللتللالط  �لتو��سل  �سهولة  على 

خمتلف �لثقافات
1قوي3349710272.9397.8

5
مو�د  �لف�سائية  �لقنو�ت  بع�س  تعر�س 
و�لذوق  و�لأخالق  للقيم  منافية  �إعالنية 

�لعربي
4قوي30237119912.8394.3

ومعايري 6 قيمًا  �لف�سائية  �لقنو�ت  تبث 
9قوي27659159612.7491.5تتنافى مع �ملجتمع

7
ي�ستطيع �مل�ستخدمون �لو�سول �إىل �لكثري 
من مو�قع �لنرتنت �لتي مت حظرها من 

قبل �لدولة
15قوي219111208992.5685.6

يف 8 �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  �ساهمت 
14قوي23779349032.5886ن�سر مقالت و�سور �سلبية عن �ملجتمع

بللعلل�للس �لللقللنللو�ت �لللفلل�للسللائلليللة تللبللث مللللو�دً� 9
6قوي28750139742.7892.76تلفزيونية غربية متنافية مع ثقافة �ملجتمع

10
�نت�سار  يف  �لف�سائية   �لقنو�ت  ت�ساهم 
�لعنف  كثقافة  متعددة،  دخيلة  ثقافات 

و�ل�ستهالك
8قوي28152179642.7591.8

�نت�سار 11 �سرعة  يف  �لتكنولوجيا  �ساهمت 
1قوي33213510272.997.8�ل�سائعات وتبادلها ونقلها

12
ت�سجع  �لف�سائية  �لقنو�ت  بع�س  هناك 
�لعمانية  و�لتقاليد  �لللعللاد�ت  تللرك  على 

�لأ�سيلة
16متو�سط143146617822.2374.4

13
يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  �ساهمت 
�ملجتمع  �أفلللر�د  �سلوكيات  على  �لتاأثري 

ب�سكل �سلبي.
13قوي230103179132.686.9

يف 14 �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  �ساهمت 
4قوي2964959912.8394.3ن�سر �سور خملة )جن�سية(

يف 15 �لرئي�س  �للللدور  �لف�سائية  للقنو�ت 
12قوي230103179132.687ظهور �لغرت�ب �لثقايف

16
�لنرتنت  على  �لنا�س  من  �لكثري  يعتمد 
ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف �حل�سول 

على �حلقائق و�ملعلومات
2قوي32326110222.9297.3

لالإنرتنت دور كبري يف ظهور �أفكار دينية 17
7قوي28157129692.7692.2متطرفة

�لهو�تف 18 وبر�مج  تطبيقات  �سر�ء  ميكن 
11قوي23795189192.6287.5�لذكية بدون قو�نن مر�قبة

�لقوة �لن�سبية للبعد: جمموع �لقوى �لن�سبية للعبار�ت / عدد �لعبار�ت =90.9 %

)م�ستوى �لوزن �ملرجح: �سعيف 1 - 1:66، متو�سط 1:67 - 2:33 ، قوي: 2:34 - 3(
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الت�ساوؤل الثالث: ما املعوقات االجتماعية التي تهدد االأمن االجتماعي؟
جدول رقم )4( املعوقات الجتماعية

غري حمايدموافقالعبارةم
موافق

جمموع 
التكرارات

الوزن 
املرجح

القوة 
الن�سبية 

%

م�ستوى 
الرتيباملعوق

�للغات 1 �لأبناء  بتدري�س  �لأ�سرة  تهتم 
10قوي214107298852.5384.3�لأجنبية �أكرث من �للغة �لعربية

2
و�لتنظيمات  �جلمعيات  ت�ساهم 
�لآمن  �ملللنللاخ  توفري  يف  �لتطوعية 

لالإبد�ع �ل�سبابي 
24�سعيف173121565831.6655.5

مع 3 طويلة  �ساعات  �لأبللنللاء  يق�سي 
15متو�سط143145627812.2374.3�لعمالة �لو�فدة 

غالبا ما ي�ستخدم �لأبناء �لنرتنت 4
1قوي3043889962.8494.8بدون رقابة �أ�سرية

5
با�سطحاب  �لأ�للسللرة  �هتمام  عللدم 
و�ملحا�سر�ت  للفعاليات  �لأبللنللاء 

�لدينية
3قوي24786179302.6588.5

تتيح �لأ�للسللرة لللالأبللنللاء �حلللريللة يف 6
7قوي24178319102.686.6متابعة �لقنو�ت �لف�سائية

7
�لأبناء  تعليم  على  �لأ�سرة  حتر�س 
و�لتفكر  وحفظه  �لللكللرمي  �لللقللر�آن 

و�لتدبر ملعانيه
21متو�سط116171636471.8461.6

ت�ساهم موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين يف 8
25�سعيف175148275521.5752.5تعزيز �لنتماء �لوطني 

جتلب �لعمالة �لو�فدة �أفكارً� وقيمًا 9
3قوي25178219302.6588.5مغايرة لثقافة �ملجتمع 

10
با�ستخد�م  �لأ�للسللرة  �هتمام  عللدم 
�للغة �لعربية �ل�سليمة عند حديثها 

مع �لأبناء
4قوي25958339262.6488.19

11
�إك�ساب  على  د�ئما  �لأ�للسللرة  حتر�س 
�ل�سليمة،  �لجتماعية  �لقيم  �أبنائها 

مثل �لتعاون و�إغاثة �ملحتاج
26�سعيف217108255081.4548.3

12
متعددة  وتللقللاللليللد  عللللاد�ت  وجللللود 
وعاد�ت  قيم  على  توؤثر  للو�فدين 

وتقاليد �أفر�د �ملجتمع 
8قوي22498288962.5685.3

13
�لأبلللنلللاء على  �لأ�لللسلللرة  تلل�للسللجللع  ل 
�ملنا�سبات �لجتماعية  �مل�ساركة يف 

و�لوطنية 
22متو�سط611341556061.7357.7

توجد فرق تطوعية مهمتها ت�سحيح 14
20متو�سط911431167252.0769�ملعلومات و�لأفكار �خلاطئة

للعمالة �لو�فدة �لقدرة على �لتاأثري 15
2قوي26366219422.6989.7يف �سلوكيات �لنا�سئة

16
�لأبناء  به  يقوم  مبا  �لأ�سرة  تهتم  ل 
�لغربية،  للثقافة  �أعللمللى  تقليد  مللن 

كق�سات و�سلوكيات وغريها
14متو�سط164121657992.2876

على 17 �سلبيا  تاأثري�  �خلادمات  توؤثر 
9قوي204129178872.5384.4�لأبناء
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18
على  �سلبيا  تاأثري�  �خلللادمللات  توؤثر 
�لأ�سرة  د�خللل  �لزوجية  �لعالقات 

)�خليانة �لأ�سرية وغريها(
10قوي180142288522.4381.1

19
تعتمد معظم �لأ�سر يف �ملجتمع على 
ق�ساء  يف  �للللللو�فلللللدة  �للللعلللملللاللللة 

�حلاجيات ورعاية �لأبناء
6قوي24871319172.6287.3

�للللو�فلللدة حرية 20 �لللعللمللالللة  متللار�للس 
19متو�سط129128937362.1070�للب�س دون رقابة

�للللو�فلللدة حرية 21 �لللعللمللالللة  متللار�للس 
18متو�سط142124847582.1672�ل�سلوكيات دون رقابة

ير�عي �لنا�س �حلدود �ل�سرعية يف 22
17متو�سط801281427622.1772.5�ملنا�سبات و�حلفالت �ملختلفة

ل حتر�س �لأ�سرة د�ئما على �رتد�ء 23
13متو�سط169125568132.3277.4�لأبناء �لزي �لعماين �لتقليدي

24
�لأبناء  بتوجيه  �لأ�سرة  �هتمام  قلة 
�أد�ء  يف  قلل�للسللور  مللالحللظللة  عللنللد 

�لعباد�ت
16متو�سط156116787782.2274

25
يف  �لتطوعية  �ملوؤ�س�سات  ت�ساهم 
وق�سايا  مب�سكالت  �لتوعية  بر�مج 

�ملجتمع
23متو�سط173119585851.6755.7

26
بتمحي�س  �لأ�لللسلللرة  �هللتللمللام  قلللللة 
�لأبناء  عليها  يح�سل  �لتي  �لأفكار 
ومناق�ستها  وتفنيدها  �ملدر�سة  من 

معهم
11قوي197104498482.4280.76

27
وجللللللود بللعلل�للس �مللللهلللن �حلللديللثللة 
�ملجتمع  تللهللدد  و�لللتللي  )�لللدخلليلللللة( 

)مثل �لنو�دي �ل�سحية للرجال(.
12قوي192103558372.3979.7

28
ممار�سة  على  �لأبناء  �لأ�سرة  تعود 
مثل  �لآخللريللن،  مع  �لعامة  �لآد�ب 
و�آد�ب  و�ل�لللسلللتلللئلللذ�ن،  �للل�للسللالم، 

�حلديث
27�سعيف24391164731.3545

29
�لدخيلة  �جلن�س  �أنو�ع  بع�س  وجود 
�أخللللرى  دول  ملللن  �ملللجللتللمللع  علللللى 

)�لبويات و�جلن�س �لثالث(
5قوي25166339182.6287.4

�لقوة �لن�سبية للبعد: جمموع �لقوى �لن�سبية للعبار�ت / عدد �لعبار�ت=  74.7 %

)م�ستوى �لوزن �ملرجح: �سعيف 1 - 1:66، متو�سط 1:67 - 2:33 ، قوي: 2:34 - 3(
ت�سري �لنتائج يف �جلدول �إىل �أن هناك تباينًا يف �ملعوقات �لجتماعية من حيث قوتها �لن�سبية، 
حيث ح�سلت �لعبار�ت رقلللم)1،4،5،6،9،10،15،17،18،19،26،27،29( على قوة ن�سبية عالية، 
فقد ح�سلت �لعبارة رقم )4( على �ملركز �لأول من حيث �أعلى قوة ن�سبية )94.8( ووزن مرجح 
مرجح  ووزن   )89.7( بلغت  ن�سبية  قوة  على  ح�سلت  حيث   )15( رقم  �لعبارة  تليها   ،)2.84(

غري حمايدموافقالعبارةم
موافق

جمموع 
التكرارات

الوزن 
املرجح

القوة 
الن�سبية 

%

م�ستوى 
الرتيباملعوق
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�أن هذه �لعبار�ت تركزت يف �ملعوقات �ملرتبطة بالتن�سئة �لجتماعية و�لعمالة  )2.69(، ويالحظ 
رقم  �لللعللبللار�ت  بينما  �ليومية،  �حللليللاة  و�قللع  يف  مالحظة  �لأكلللرث  هللي  �ملعوقات  وهللذه  �لللو�فللدة، 
بالغ  لها  ز�ل  ما  ولكن  متو�سطة،  ن�سبية  قوة  على  ح�سلت   )24-22  ،3،7،13،14،16،20،21(
�لأهمية و�لأثر على �لأمن �لثقايف، وهي عبار�ت �ملعوقات �ملرتبطة بالتن�سئة �لجتماعية و�لعمالة 
�لو�فدة وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين و�لقيم �لدينية. يف حن ح�سلت �لعبار�ت رقم )2،8،11( على 
�إىل   )1.45( بن  تللر�وح  مرجح  ووزن   )55.5( �إىل   )48.3( بن  تر�وحت  منخف�سة  ن�سبية  قوة 

.)1.66(
خام�سا: تف�سري نتائج الدرا�سة:

�أمن  يف  توؤثر  و�لتي  �لثقافية،  �ملعوقات  من  جمموعة  هناك  �أن  يتبن  �لنتائج  خالل  • من 
و��ستقر�ر �ملجتمع �لثقايف، حيث �إن 69 % من �أفر�د �لعينة، يرون �أن هناك تبعية ثقافية 
�أفر�د �ملجتمع يف تقليد منط �حلياة �لغربية، وهذ� يرجع �إىل  تتمثل يف وجود رغبة لدى 
�لأفللر�د يف  و�جتاهات  ميول  وتوؤثر يف  �ملجتمع  بها  �لتي مير  �ل�سريعة  �ملتغري�ت �حلياتية 
�لوقت �حلايل ، كما �أن 78 % من �أفر�د �لعينة يرون �أن �لكثري من �أفر�د �ملجتمع يتبنى  
هناك  �أن  يرون  منهم   % و61  �ليومية.  �حلياة  يف  �لأجنبية  و�ل�سلوكيات  �لعاد�ت  بع�س 
�أجنبية، وهذ�  تال�سيًا يف بع�س �لعاد�ت و�لتقاليد �لعمانية �لأ�سيلة وحلت حملها عاد�ت 

ميثل ناقو�س خطر يدق يف �ملجتمع �لعماين.
• يلعب �لإعالم دور� كبري� يف �لتاأثري على �ملكت�سبات �لثقافية لدى �أفر�د �ملجتمع، وملا كان 
�لإعالم ي�ساهم يف تكوين �لجتاهات �ملختلفة لدى �أفر�د �ملجتمع، فاإن ما يعر�سه �سوف 
يوؤثر بال �سك على �لأمن �لثقايف. ويف �لنتائج �لتي �أ�سارت �إليها �لدر��سة جند �أن 34 % 
من �لعينة، ل يو�فقون �أن �لعالم - من خالل بر�جمه وقنو�ته- ي�سجع على �حلفاظ على 
ومكت�سباته  وتقاليده  وعاد�ته  �لفرد  فكر  على  �سلبي  ب�سكل  يوؤثر  قد  وهذ�  �لعربية،  �للغة 
�لثقافية. كما �أن 54 % من �أفر�د �لعينة يو�فقون على �أن �لإعالم يبث م�سل�سالت ومقاطع 
ت�سجع على ترك �لعاد�ت و�لتقاليد �لعمانية �لأ�سيلة. �أي�سا 45 % من �ملبحوثن ل يو�فقون 
�لقتد�ء  وبن  للغرب  �لأعمى  �لتقليد  بن  �لفرق  تو�سيح  على  حري�س  �لإعللالم  �أن  على 
�لتقليد  مفهوم  و�سوح  عللدم  فللاإن  وبالتايل  �لغربية،  �حل�سارة  من  �لللو�عللي  و�لقتبا�س 
و�لقتد�ء، يوؤدي �إىل عدم معرفة �لفرد يف كيفية �لتعامل �ل�سحيح مع �ملعطيات �لغربية، 
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�لتحديث  �سبيل  يف  به  يقوم  �أن  ينبغي  ما  هو  هذ�  �أن  منه  ظنا  �لتقليد  �جتاه  ي�سلك  فقد 
�أن  يرى  �لعينة  من  بالقليل  لي�س  عللددً�  فللاإن  عللام،  وب�سكل  �حل�سارة.  ومو�كبة  و�لتطور 
�أن ي�ستخدم بحيث  �لثقايف، لكنه يف �لوقت نف�سه ميكن  �إعاقة �لأمن  �لإعالم ي�ساهم يف 

يكون �أد�ة �إيجابية لتحقيق �لأمن �لثقايف وهذ� يتفق مع در��سة )بيومي ،1992(.
• هناك تاأثري �سلبي و��سح للعوملة على �أفر�د �ملجتمع وبالتايل على ثقافة �ملجتمع وعاد�ته 
�لعينة  من   %  65 �إن   حيث  )ع�سو�س،2003(،  در��سة  مع  �لنتيجة  هذه  وتتفق  وتقاليده، 
يرون �أن �أفر�د �ملجتمع  يتجهون �إىل �حلد�ثة و�لنفتاح ب�سكل �سلبي مثل: حماكاة �لدول 
�لغربية يف جميع مناحي �حلياة كاملاأكل و�مللب�س و�مل�سكن و�لفكر. �لخ. كما �أن 92 % منهم 
�حلياة  يف  �لتقدم  ومو�كبة  �لنفتاح  ملعنى  بع�سهم  لدى  خاطئًا  فهمًا  هناك  بللاأن  يللرون 
�جلن�سيات  �أفللر�د  من  �لكثري  لبا�س  �أن  يرون  �لعينة  من   % 63 �إىل  بالإ�سافة  �ملعا�سرة. 
�لأخرى يخالف �ل�سريعة �ل�سالمية و�لعاد�ت �لعربية، وهذ� بدوره يوؤثر �سلبا على ثقافة 
�لعينة على وجود  69 % من  ويو�فق  فيها،  تخلخل  �أو  تغيري  �إحد�ث  �إىل  فيوؤدي  �ملجتمع، 
مالب�س م�ستوردة من ثقافات �أخرى تخالف �لثقافة �لعربية. �أما بالن�سبة للتاأثري على �للغة 
�لعربية، فاإن 90 % من �ملبحوثن يو�فقون على �أن هناك لغة دخيلة على �لعربية يتحدث 
بها �ملو�طنون مع �لعمالة، و55 % يو�فقون على �أن �للغة �لجنليزية ت�ستخدم يف �لتعامالت 
�ليومية ب�سكل �أكرب، هذ� ويو�فق 65 % من �لعينة على �أن هناك توجهًا كبريً� نحو �للتحاق 

باملد�ر�س �لدولية ذ�ت �ملناهج �لأجنبية.
�لثقايف،  �لأمن  �لتي تهدد  �لتكنولوجية  �ملعوقات  �أن هناك عدد من  �لدر��سة  نتائج  • ت�سري 
�ملخلة  �ل�سلوكيات  �نت�سار  يف  �ساهمت  �لتكنولوجيا  باأن  ترى  �لعينة  من   %  87 �إن  حيث 
بالآد�ب و�لأخالق �ل�سالمية، وم�ساهمتها يف ن�سر �ل�سائعات، ويوؤيد ذلك عدد )239(من 
%94 من �ملبحوثن، ومما  �ساعد على ذلك، هو  �لعينة تبلغ ن�سبتهم من �إجمايل �لعينة 

تنوع و�سائل �لتكنولوجيا �حلديثة وتطورها يوما بعد يوم، و�سهولة �حل�سول عليها.
بث  ت�ساهم يف  �لجتماعي  �لتو��سل  ومو�قع  �لنرتنت  �أن  على  يو�فقون  �لعينة  78 %•  من 

�أن �لنرتنت  84 % منهم يرون  �أن  �لكثري من �ملعلومات و�لأفكار �ل�سلبية، بالإ�سافة �إىل 
يتيح قدرً� كبريً� من �حلرية يف �لتعبري عن �لر�أي و�لأفكار غري �ملتفقة مع ثقافة �ملجتمع، 
�أن  على  يللو�فللقللون  �لعينة  مللن   %  62 �أن  كما   .)2015، )ن�س  در��للسللة  مللع  ذلللك  ويتفق 
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�مل�ستخدمون ي�ستطيعون �لو�سول �إىل �لكثري من مو�قع �لنرتنت �لتي مت حظرها من قبل 
�لدولة، وهذ� يولد فر�سة كبرية لكت�ساب �أفكار وتوجهات تخالف ثقافة �ملجتمع، ومن ثم 
فاإن لالإنرتنت دورً� كبريً� يف ظهور �أفكار دينية متطرفة، ويوؤيد ذلك 80 % من �ملبحوثن. 
ول عجب �أن يكون لالإنرتنت هذ� �لدور �لكبري يف �لإخالل بثقافة �ملجتمع �إذ� كان �لكثري 
على �حلقائق  �لجتماعي يف �حل�سول  �لتو��سل  ومو�قع  �لنرتنت  على  يعتمد  �لنا�س  من 

و�ملعلومات، ويو�فق على ذلك 92 % من �أفر�د �لعينة.
بر�مج  مثل  بر�مج  وما حتتويه من  كالهو�تف  �لإلكرتونية �حلديثة  لالأجهزة  بالن�سبة  • �أما 
�أي�سا تلعب دور� يف �لإ�سر�ر بالأمن �لثقايف للفرد و�ملجتمع،  �لتو��سل �لجتماعي، فاإنها 
�ساعد  مما  �لعمرية  �لفئات  جلميع  متاحًا  �لذكية  و�لهو�تف  �لأجهزة  �قتناء  �أ�سبح  حيث 
على �سهولة �لتو��سل و�لختالط مع خمتلف �لثقافات ويوؤيد ذلك 95 % من �أفر�د �لعينة، 
�أنه ميكن  �إىل جانب  ودر��سة  )�سليمان،2016(،  )�لعبيد،2014(  در��سة  يتفق مع  وهذ� 
�لعينة  65 % من  ويو�فق  قو�نن مر�قبة،  بدون  �لذكية  �لهو�تف  وبر�مج  �سر�ء تطبيقات 
على �أن مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �ساهمت يف �لتاأثري على �سلوكيات �أفر�د �ملجتمع ب�سكل 
�سلبي، و�ساهمت يف ن�سر �أفكار �سلبية عن �ملجتمع، ون�سر ر�سائل خملة بالآد�ب ويوؤيد ذلك 

84 % من �ملبحوثن.

�أن  �لتن�سئة �لجتماعية، وميكن  تلعب دور� كبري� يف  �لف�سائية  و�لقنو�ت  �لتلفاز  • وملا كان 
ب�سكل  �ملجتمع  ثقافة  على  �لتاأثري  يف  كبري�  دور�  تلعب  فاإنها  م�ستقبال،  �لفرد  قيم  متثل 
ثقافة  مع  متنافية  غربية  تلفزيونية  مو�د  بث  يف  �لف�سائية  �لقنو�ت  ت�ساهم  حيث  �سلبي، 
�ملجتمع، ويو�فق على ذلك 81 % من �ملبحوثن، �إىل جانب م�ساهمتها يف �نت�سار ثقافات 
دخيلة متعددة، كثقافة �لعنف و�ل�ستهالك، وم�ساهمتها يف ظهور �لغرت�ب �لثقايف. كما 
�إعالنية  مللو�د  تعر�س  �لف�سائية  �لقنو�ت  بع�س  �أن  على  �لعينة  �أفللر�د  من   %  86 يو�فق 
منافية للقيم و�لأخالق و�لذوق �لعربي. وتكمن خطورة �لقنو�ت �لف�سائية يف �سدة تاأثريها 
على �مل�ساهد ب�سكل غري مبا�سر، مثل خماطبة �لعقل �لباطن وغر�س قيم و�أفكار ودعوتها 
ل�سلوكيات غري �سوية و�سلبية على ثقافة �ملجتمع، ويظهر تاأثريها باأ�سد ما يكون على فئة 
�لرقابة  غياب  ظل  يف  �ملعلومات  ل�ستقبال  جاهزيتهم  ب�سبب  �ل�سن،  و�سغار  �لأطللفللال 

�لأ�سرية و�ملجتمعية وهذ� يتفق مع نتائج در��سة )�خلوري، 1994(.
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• ت�سري نتائج �لدر��سة �إىل �أن هناك عددً� من �ملعوقات �لجتماعية و �لتي توؤدي �إىل عدم 
��ستقر�ر �لأمن �لثقايف، فمن خاللها تت�سكل �أفكار وقيم ومبادئ و�سلوكيات و�جتاهات مل 
يعهدها �ملجتمع، لكنها جاءت نتيجة �لتغري�ت �حلتمية يف �لوقت �حلايل، مثل �لتغري يف 
�لهتمام برتبية �لأبناء، يتبعها �سعف �لقيم �لدينية و�لروحية، وكذلك ��ستجالب �لعمالة 
�لو�فدة وما يتعلق بها من �مل�سكالت �لناجتة عن �لعديد من �لتغري�ت �ملجتمعية �ملختلفة، 
�ملجتمع  موؤ�س�سات  من  �ملطلوب  �لدور  �نخفا�س  �إىل  بالإ�سافة  �لعمل،  �إىل  �ملر�أة  كخروج 

�ملدين. 
• ت�سري نتائج �لدر��سة �إىل وجود بع�س �خللل يف دور �لأ�سرة يف �لتن�سئة �لجتماعية لالأبناء، 
�ملوؤ�س�سة  تعترب  �لأ�سرة  �إن  �لأبناء، حيث  عليها  ين�ساأ  �لتي  �لثقافة  �سلبا على  �نعك�س  مما 
�لجتماعية �لأوىل �ملعنية ببناء �لهوية �لثقافية �ل�سحيحة يف نفو�س �لأبناء، وهذ� ما يتفق 
مع در��سة )زعزع، 1994( ودر��سة )�لقرين،2011(. و يرى 73 % من �لعينة �أن �لأ�سرة 
ل تهتم با�ستخد�م �للغة �لعربية �ل�سليمة مع �لأبناء، كما �أنها تهتم بتدري�س �لأبناء �للغات 
�جليل  قبل  من  �لعربية  باللغة  �لهتمام  �سعف  يعني  مما  �لعربية،  من  �أكللرث  �لأخللرى 
�لنا�سئ. بالإ�سافة �إىل �أن 70 % من �لعينة يو�فقون على  عدم �هتمام �لأ�سرة با�سطحاب 
�لأبناء للفعاليات و�ملحا�سر�ت �لدينية، كذلك �سعف مر�قبة �لأ�سرة لالأبناء عند م�ساهدة 
�لقنو�ت �لف�سائية و��ستخد�م �لأنرتنت، وهذ� يعني �كت�ساب �لأبناء لأفكار وقيم ومبادئ 
مغلوطة، كون �لقنو�ت �لف�سائية و�لنرتنت تبث مو�د خمالفة للذوق �لعربي و�لإ�سالمي، 
�لعينة  �أفر�د  56 % من  �أن  �لديني. كما  �لو�زع  �لدينية وغر�س  �لرتبية  �نخفا�س  يف ظل 
يو�فقون على �أن �لأ�سرة ل تقوم بتمحي�س وت�سحيح �لأفكار �لتي يح�سل عليها �لأبناء من 
لثقافة  مغايرة  �سلوكيات  من  �لأبناء  به  يقوم  ملا  �لالزم  �لهتمام  تبدي  ل  كما  �ملدر�سة، 

�ملجتمع، ويتوقع �أن يوؤدي هذ� �إىل نتائج خميفة على �أمن �ملجتمع �لثقايف.
تبن �لنتائج �أن 71 %•  من �أفر�د �لعينة يو�فقون على �أن �لعمالة �لو�فدة جتلب �أفكارً� وقيمًا 
مغايرة لثقافة �ملجتمع، ومتار�س حرية �ل�سلوكيات دون رقابة، و57 % من �لعينة يو�فقون 
74 % من  �لزوجية، ويرى  و�لعالقات  �لأبناء  �سلبي على  ب�سكل  يوؤثرن  �أن �خلادمات  على 
�لعينة �أن للعمالة �لو�فدة �لقدرة على �لتاأثري يف �سلوكيات �لنا�سئة، وهذ� يتفق مع نتائج 
در��سة )عبد�هلل،2003(. كما �ساهمت �لعمالة �لو�فدة يف جلب مظاهر �جتماعية خمالفة 
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�لدخيلة  �جلن�س  �أنو�ع  بع�س  ووجود  للرجال،  �ل�سحية  �لنو�دي  كوجود  �لعربية،  للثقافة 
على �ملجتمع من دول �أخرى، ويوؤيد ذلك 71 % من �لعينة. كل هذ� يوؤدي �إىل خلق ظروف 

مو�تية حلدوث �زدو�جية ثقافية توؤثر ب�سكل �سلبي على ثقافة �ملجتمع. 
• فيما يتعلق بتف�سري نتائج �لدر��سة يف �سوء �ملوجهات �لنظرية )نظرية �لن�سق(، فاملجتمع 
و�ملللوؤ�للسلل�للسللات و�لعمالة  و�ملللدر�للسللة  �أنلل�للسللاق )�لللفللرد و�لأ�للسللرة  يتكون مللن عللدة  �لللعللمللاين 
مهدد�ت  تف�سري  ميكن  وبالتايل  ببع�سها،  وتتاأثر  توؤثر  �لأن�ساق  وهذه  �خلارجية،.......، 
�أنو�ع  �لعماين( مثل  �لأكرب )�ملجتمع  �لن�سق  �لتي تهدد  �لأن�ساق  �لثقايف من خالل  �لأمن 
ما  �ىل  بالإ�سافة  وغريها.  �ملجتمع  على  �لدخيلة  �حلديثة  �ملهن  وبع�س  �لدخلية  �جلن�س 
�سبق، فالأ�سرة �لعمانية كن�سق �جتماعي قائم قد يهدد �لأمن �لثقايف للمجتمع من خالل 
�لدينية  �لرتبية  يف  و�ملتمثلة  �ل�سليمة  �لجتماعية  �لتن�سئة  يف  منها  �ملطلوب  �لدور  �سعف 
و�خللقية وتعزيز �لنتماء و�لوطنية. كما يوؤثر ن�سق �لإعالم على ثقافة �ملجتمع من خالل 
من  �أي�سا  دور  لها  �ملدنية  �ملوؤ�س�سات  ون�سق  �ملجتمع،  ثقافة  تخالف  مو�د  من  يعر�سه  ما 
خالل �سعيها نحو تعزيز �لهوية �لوطنية، و�مل�ساهمة يف حل �مل�سكالت و�لت�سدي لل�سائعات 
ما  خالل  من  �أي�سا  موؤثرً�  ن�سقًا  �لو�فدة  �لعمالة  وتعترب  �ل�سلبية.  و�لأفكار  و�ل�سلوكيات 
يجلبه من �أفكار وقيم و�سلوكيات و�جتاهات توؤثر على ثقافة �ملجتمع ب�سكل �سلبي. وتتفاعل 
�لبيئة �ملحيطة بها عن طريق عمليتي ��ستري�د وت�سدير �لطاقة و�ملعلومات،  �لأن�ساق مع 
ويرمز لعملية �ل�ستري�د بالطاقة �لد�خلة، ويق�سد بها كل ما ياأتي �إىل �لن�سق من �لبيئة 
و�أدو�تها  و�لعوملة  �لتكنولوجيا  مثل  �ملجتمع،  على  جديدة  ومعلومات  طاقة  من  �خلارجية 
�ملختلفة، و�لتي جتلب قيمًا وعاد�ت و�جتاهات و�أفكارً� يخالف �لكثري منها ثقافة �ملجتمع، 

وبالتايل يغري من خ�سائ�س �ملجتمع.
�أن �ملوؤ�س�سات �لتطوعية وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين لها دور كبري يف  • ت�سري نتائج �لدر��سة 
�ملنا�سبات  يف  خ�سو�سا  �لعينة،  �أفللر�د  من   %  50 ذلك  ويوؤيد  �لوطني،  �لنتماء  تعزيز 
�ملعلومات  ت�سحيح  يف  ت�ساهم  قليلة  تطوعية  فرق  هناك  �ملقابل  يف  �ملختلفة،  �لوطنية 
�إىل  �ملا�سة  يعني �حلاجة  وهذ�  �لعينة،  �أفللر�د  من   % 33 ذلك  ويوؤيد  و�لأفكار �خلاطئة، 
�لإيجابية �ل�سحيحة خ�سو�سا  �لوعي و�لأفكار  لن�سر  �لفرق  �أعد�د كبرية من هذه  وجود 
�جلمعيات  �أن  على  يو�فقون  �لعينة  �أفللر�د  من   % فللاإن49  �ملقابل  يف  �ل�سباب.  فئة  بن 
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يكت�سب  وبالتايل  �ل�سبابي،  لالإبد�ع  �لآمن  �ملناخ  توفري  ت�ساهم يف  �لتطوعية  و�لتنظيمات 
�ل�سباب �ملعطيات �لثقافية �لأ�سيلة ب�سكل �سليم، مما يعني �حلاجة �أي�سا �إىل زيادة �أعد�د 
�لفرق �لتطوعية �لتي حتتوي �ل�سباب وت�ساعدهم على �إفر�غ طاقاتهم ب�سكل �سليم و�آمن، 

بعيد� عن م�سادر بث �لأفكار �ملغلوطة و�لتوجهات �ملعاك�سة لثقافة �ملجتمع.
•   �إن نتائج هذه �لدر��سة جاءت متفقة مع نتائج �لعديد من �لدر��سات  �لعربية مثل در��سة 
�أو�ست ب�سرورة �حلفاظ على �لرت�ث �لثقايف و�لهوية �لوطنية حتى  �لتي   )2011 )�سيد، 
در��سة  مع  �أي�سا  وتتفق  �لثقافية.  و�لهيمنة  �لغزو  للوقوف �سد  �لثقايف  �لأمن  يتم حتقيق 
بالتحديات  �لثقايف  �لإعد�د  مو�سوعات  ربط  �سرورة  �إىل  �أ�سارت  �لتي   )2003 )تهامي، 
�لثقافية �ملعا�سرة من �سبكة �لإنرتنت و �لنفتاح �لإعالمي وغياب �لوعي �لديني، وذلك 
در��سة  �أي�سا مع  وتتفق  �لوطنية.  �لهوية  ويتم �حلفاظ على   ، �لثقايف  �لأمن  يتحقق  حتى 
بالتحديات  �لثقايف  �لإعللد�د  مو�سوعات  ربط  �سرورة  �إىل  �أ�سارت  �لتي   )2013 )بيلونة، 
�لثقافية �ملعا�سرة من �سبكة �لإنرتنت و �لنفتاح �لإعالمي وحتديات �لعوملة، وذلك حتى 
يتحقق �لأمن �لثقايف ، ويتم �حلفاظ على �لهوية �لوطنية. كذلك تتفق �لدر��سة مع در��سة 
)�ل�سغري ، 2007( �لتي �أكدت على �أهمية دور �جلامعة يف حتقيق �لأمن �لثقايف يف عامل 
حتقيق  يف  ودوره  �لرتبوي  �لأمللن  حول   )2011  ، )�ل�سريف  در��سة  �إىل  بالإ�سافة  �ليوم. 

�لأمن �لثقايف.
�لدر��سات  بع�س  مع  �أي�سا  �تفقت  �حلالية  �لدر��سة  نتائج  فللاإن  �سبق  ما  �ىل  • بالإ�سافة 
�أ�سارت �إىل �سرورة حتقيق �لأمن �لثقايف  �لتي   )Nemeth، 2006( لأجنبية مثل در��سة�
لدى �ل�سباب ودر��سة )Friedman & Randeria، 2000( �لتي �أ�سارت �إىل �أهمية حتقيق 

�لأمن �لثقايف   ف�سال عن تناول م�سكلة �لهجرة وتاأثري �لعمالة �لو�فدة.
االأمن  حتقيق  معوقات  مع  التعامل  يف  االجتماعية  للخدمة  املقرتح  الدور  �ساد�سا: 

الثقايف:
�أو �لظو�هر �لجتماعية  �لتعامل مع خمتلف �مل�سكالت  �آفاقا رحبة يف  �إن للخدمة �لجتماعية 
�لتي تو�جه �ملجتمع، �سو�ء كان هذ� �لتعامل على �مل�ستوى �لعالجي �أو �لوقائي �أو �لتنموي. و عندما 
تاأتي  و�لإمكانات،  �لنفوذ  و��سع  تدخل جمتمعي  �إىل  و�لتي حتتاج  �ملجتمعية  �لق�سايا  عن  نتحدث 
�أننا  بيد  �لق�سايا،  تلك  عالج  عن  �مل�سوؤولة  �جلهات  مقدمة  يف  �ملخت�سة  �لجتماعية  �ملوؤ�س�سات 
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و�ل�سيا�سية  و�لجتماعية  �لثقافية  �ملجتمع  مكونات  جميع  وربللط  جمتمعي،  تعاون  �إىل  نحتاج 
�حلياة  يف  �حلتمي  �لتغري  نتيجة  تظهر  �لتي  �ل�سلبية  �لجتماعية  �لتغري�ت  ملو�جهة  و�لقت�سادية 
و�لأعللر�ف  و�لتقاليد  �لعاد�ت  يف  وتغري  وقيمية  فكرية  تغري�ت  من  بها  يرتبط  وما  �لجتماعية 
يف  �لأخللرى  و�ملكونات  �ملوؤ�س�سات  بقية  عن  �لجتماعية  م�سكالتنا  نعزل  �أن  يجب  ول  وغريها. 
�إن  بل  فقط،  �لجتماعي  و�لعمل  و�لإ�سالح  �لرعاية  دور  عاتق  على  بامل�سوؤولية  فرنمي  �ملجتمع، 
�سالكن  رخللاء،  و�أكللرث  �أرقللى  �جتماعية  حياة  نحو  �لتكاتف  بها  يجدر  و�حللدة  �ملجتمع ميثل حلمة 

خمتلف �لطرق ملعاجلة �مل�سكالت و�لظو�هر �ل�ساذة عن �ملجتمع �لعربي �مل�سلم.
ويف ما يلي عددً� من �ملقرتحات لدور �خلدمة �لجتماعية لكيفية �لتعامل مع معوقات حتقيق 

�لأمن �لثقايف يف �ملجتمع:
اآلية التنفيذاملقرحم

1
توثيق �لتعاون بن موؤ�س�سات �خلدمة �لجتماعية و�لدو�ئر و�جلهات �ملعنية بال�سوؤون �لإعالمية 

و�لر�سادية و�لتوجيهية.

2
عمل بر�مج �لتوعية يف �ملدر��س و�لأندية و�جلامعات 
و�مل�ست�سفيات ومو�قع �لتجمع حول �لثقافة ومفهومها 

وكيفية �ملحافظة عليها.
فعاليات  لإحياء  �لتطوعية  �لفرق  مع  • �لتن�سيق 

توعوية.
• تفعيل دور �خلدمة �لجتماعية يف هذه �ملو�قع 

بالتن�سيق مع �جلهات �ملعنية

3

�لعوملة  عللن خمللاطللر  �ملللجللتللمللع  �لللتللوعلليللة يف  نلل�للسللر 
و�لتكنولوجيا و�أهمية �ملتابعة و�ملر�قبة لالأبناء حول 

كيفية �لتعامل معها.
�جلهات  مللع  بالتن�سيق  �إعللالنلليللة  مللو�د  • �نللتللاج 

�لإعالمية.
• عمل �ملحا�سر�ت و�لندو�ت.

و�لكتيبات  و�ملللنلل�للسللور�ت  �ملللطللويللات  • �نلللتلللاج 
�لتوعوية.

• تفعيل بر�مج �لتو��سل �لجتماعي.

4

تفعيل دور �لأق�سام �ملعنية برعاية �لأ�سرة يف �لتوعية 
باأهمية �لتن�سئة �لجتماعية �ل�سليمة لالأبناء يف ظل 
�لعاد�ت  غر�س  على  و�لتاأكيد  �لر�هنة،  �لللظللروف 

و�لتقاليد و�لقيم و�ملبادئ �لإ�سالمية يف �لأبناء.

موؤ�س�سات  يف  �لجتماعية  �خلدمة  دور  • تفعيل 
وموؤ�س�سات �خلدمة  �لجتماعية  �لتنمية  وز�رة 

�لجتماعية �لثانوية

5

�لتعاون مع جمال�س �لآباء و�لأمهات وعمل �لن�سر�ت 
و�لرب�مج �لتوعوية حول تربية �لأبناء و�حلفاظ على 

ثقافة �ملجتمع.
• �قامة �ملحا�سر�ت و�لندو�ت

• تفعيل بر�مج �لتو��سل �لجتماعي
• توزيع �لن�سر�ت و�ملطويات

• عمل حلقات �لعمل �لنقا�سية
ومو�قع  �ملدر��س  يف  �لتوعوية  �ملعار�س  • �إقامة 

�لتجمع.

6
�مل�ساهمة مع �لفرق �لتطوعية يف تخطيط وتنفيذ �لرب�مج و�لأن�سطة �ملتنوعة لل�سباب وفئات �سغار �ل�سن، 

و�لتي تهدف �إىل ��ستغالل �أوقات �لفر�غ مبا يعود بالنفع و�لفائدة، وكذلك تخطيط �لرب�مج �لتي تعزز 
�لنتماء �لوطني و�ملحافظة على مكت�سبات �لوطن �لثقافية.
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7

برقابة  و�ملعنية  �لأمنية  �جلهات  مع  �لتعاون  توثيق 
�لرقابة  تكثيف  �أهمية  وتو�سيح  �ملعلوماتي،  �لأمللن 
�لجتماعي،  �لتو��سل  وبر�مج  �لنرتنت  مو�قع  على 
ومو�د  وو�للسللائللط  �أفللكللار  مللن  فيها  تللد�وللله  يتم  ومللا 

تخالف ثقافة �ملجتمع.

�ملعلوماتي حول  �لأمن  �إىل هيئة  تو�سيات  • رفع 
�لأمني  �لوعي  ون�سر  �لرقابة  تكثيف  �أهمية 
�أو  بالفكر  �سارة  مو�د  �أي  مع  �لتعامل  لكيفية 

�لجتاهات و�ل�سلوكيات.

8

�مل�ساهمة يف و�سع �لقو�نن �لر�دعة لل�سلوكيات غري 
�ملقبولة يف �ملجتمع، و�لتي ت�سدر �سو�ء من �لعمالت 
�إىل  وتوؤدي  �أنف�سهم،  �أفر�د �ملجتمع  �أو من  �لو�فدة، 

�لإ�سر�ر بامل�سلحة �لعامة للمجتمع.

�جلهات  �إىل  و�لقلللرت�حلللات  �لتو�سيات  • رفللع 
�لعمالة  مر�قبة  �أهمية  حول  �ملخت�سة  �لأمنية 
مع  يتنا�سب  مبا  �سلوكياتهم  و�سبط  �لللو�فللدة 

ثقافة �ملجتمع.

9
�مل�ساهمة مع و�سائل �لإعالم �حلديثة يف �إنتاج �ملو�د �لإذ�عية �أو �ملتلفزة، و�لتي ت�سعى �إىل تعزيز روح 

�لنتماء �لوطني، وت�سجع �ملحافظة على �لهوية �ملجتمعية �لأ�سيلة.

10

باملناهج  �ملللعللنلليللة  للللللجللهللات  �ملللقللرتحللات  تللو�للسلليللل 
�لدر��سية للطلبة، و�أهمية ت�سمينها للرت�ث �لوطني 
و�أهمية �ملحافظة عليه، وكذلك ت�سمن �سري �لتاريخ 

�ملجتمعي وتدري�سه لالأبناء.

�لرتبية  بللوز�رة  �ملناهج  لق�سم  �لتو�سيات  • رفع 
و�لتعليم باملقرتحات.

11
�لوطنية،  و�لأيلللام  �لعربية،  �للغة  بيوم  �لحتفال 
و�ملنا�سبات �لدينية، يف �سبيل �لتاأكيد على �لعتز�ز 

بها و�ملحافظة عليها.
• �لتن�سيق مع �لفرق �لتطوعية و�للجان �لتوعوية، 

و�جلهات �ملخت�سة.

12
�مل�ستوردة من  للمنتوجات  بتكثيف �ملر�قبة  �لتو�سية 
�ملجتمع  بثقافة  منها  �ل�سار  و�إبعاد  �لغربية،  �لدول 

و�جتاهاته.
• �لتعاون مع هيئة حماية �مل�ستهلك.

13

ت�سليط �ل�سوء على �ل�سخ�سيات �لبارزة يف �ملجتمع 
و�لتي حققت �لإجناز يف �ملجالت �لبد�عية و�لعلمية 
�ملختلفة،  و�لفنون  و�لكتابة  كالتاأليف  و�لثقافية، 

و�لتي من �ساأنها تعزيز ثقافة �ملجتمع.

• �لتن�سيق مع �ملوؤ�س�سات �لإعالمية.

14
تفعيل مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف بث �لر�سائل �ملوجهة و�لتوعوية، باأهمية �حلفاظ على مكت�سبات 

�لوطن، وثقافته، جتنب �لتبعية �ل�سلبية للغرب يف مناحي �حلياة �ملختلفة، كاملاأكل و�مللب�س و�مل�سرب. �لخ.

15

�لتطور  مفاهيم  حول  و�لللنللدو�ت  �ملحا�سر�ت  عمل 
و�لزدو�جية  �لتبعية  وبن  بينها  و�لفرق  و�حلد�ثة 
�لتوعية  ون�سر  للغرب،  �لللتللام  و�لتقليد  �لثقافية 

للمجتمع حول هذه �ملفاهيم و�آليتها.

• �لتن�سيق مع �لفرق �لتطوعية و�للجان �لتوعوية، 
و�جلهات �ملخت�سة.

�لأق�سام  و�لكليات ذ�ت  مع �جلامعات  • �لتعاون 
هذه  در��للسللة  �ساأنها  من  �لتي  و�لتخ�س�سات 

�ملفاهيم.

16
�لثقايف،  �لغللرت�ب  حول  و�لدر��سات  �لبحوث  عمل 
و�لإفادة  �لثقايف،  �لأمن  ومعوقات  �لفكري،  و�لغزو 

من نتائجها وتو�سيلها للجهات �ملخت�سة.
• �لتن�سيق مع مر�كز �لبحوث �لإن�سانية ومر�كز 

�لدر��سات ب�سكل عام.

اآلية التنفيذاملقرحم
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Introduction
The acceleration of technological development and overlapping many factors 

around the globe led to the formation of cultural capital turned the world into a small 
village and became the exchange of ideas and information become very fast..

Cultural security (with all this great technological development and change in time 
and place), has become strongly warned of the collapse of civilizations and cultures 
deterioration. Cultural security is seen as an indispensable element in the achievement 
of social development, it refers to the provision of safe culture of the people.

This study belongs to studies, researchers have used social survey by using a sample 
of some of Sultan Qaboos University students and staff ( academics and administrators). 
The sample included 350 of them. Electronic questionnaire was used the survey tool to 
collect data.

The study concluded that there are a number of challenges that threaten the cultural 
security, one of them was the  globalization, the Internet and the technological 
revolution, the weakness of spiritual and moral values, poor sound socialization, the 
spread of foreign workers (servants , drivers, shops), the role played by the media in all 
its forms and methods, and also the cultural duality and the spread of  cultural 
subordination of Western countries in various aspects of life, and finally the weakness 
of the role of civil society. Finally, (based on the results), the researchers set of 
proposals and mechanisms implemented in an attempt to reduce the obstacles that 
may threaten cultural security.
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