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  غزة -كلية التربية   الجامعة اإلسالمية 

  فلسطين –غزة  ١٠٨ب . ص
EDUCATIONAL POLUTION AMONG YOUTH IN THE 

PALESTINIAIN SOCIETY AND THE ROLE OF 
EDUCATION IN COMFROMTING IT. 

Abstract The aim of this study was to measure the level of 
cultural pollution among the youth of the Palestinian Society as 
perceived by university faculty and staff and to find out the 
relationship between perceived level of cultural pollution and the 
variables of (Sex, College, and place of residence). In addition, this 
study aimed to identify the most important causes of cultural 
pollution in the Palestinian Society. Furthermore, this study 
attempted to propose an educational formula to face cultural 
pollution. 
To achieve these goals, the researchers developed a questionnaire 

called  ” Cultural Pollution Scale” The questionnaire was 
administered to a sample of university faculty staff constituted of  
129 member whom were selected in stratified random way to 
represent the variables. 
The results indicated that the percentage of cultural pollution 
among the Palestinian youth was 63, 15%, in addition there were 
statistically significant differences in the perception of the sample 
members  about the level of culture pollution due to sex in favor of 
females,. There also were statistically significant differences in the 
perception of the sample members about the level of cultural 
pollution due to college in favor of humanities. Finally, there were 
no statistically significant difference in the perception of the sample 
members about the level of cultural pollution due to place of 
residence. 

  

                                                        
  .أستاذ مشارك بقسم أصول التربية * ١

 .أستاذ مساعد بقسم أصول التربية ** 
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  التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني

  ٣٧٦

هدف هذا البحث إلى التعرف على مستوى التلوث الثقافي لدى الشباب في  ملخص
متغيرات المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات وعالقته ب

كما هدف البحث إلى تحديد أهم أسباب التلوث الثقافي ) . الجنس ، الكلية ، ومكان السكن(
عالوة على ذلك سعى البحث إلى وضع صيغة تربوية . لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني 
  .لمواجهة التلوث الثقافي والحد منه 

التلوث الثقافي وتقنينها لمعرفة  ولتحقيق هذه األهداف قام الباحثان بإعداد استبانه لقياس
عبارة موزعة على  ٤١صدقها وثباتها وقد  تكونت االستبانة في صورتها النهائية من 

وقد تم تطبيق ). المعتقدات واألفكار ، السلوك العام ، المظهر العام(ثالثة مجاالت هي 
تم  ١٢٩غ عددها االستبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بغزة بل

  .اختيارها بطريقة عشوائية طبقية لتمثل متغيرات البحث 
وقد تبين من نتائج البحث أن نسبة التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني من 

كما تبين وجود فروق دالة % ٦٣,١٥وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قد بلغت 
تدريس لمستوى التلوث الثقافي لدى الشباب الفلسطيني احصائياً في تقدير أعضاء هيئة ال

يعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث وذلك في الدرجة الكلية لالستبانة وفي درجة المجال 
  .الثالث بينما لم يوجد فروق دالة احصائياً في درجات المجالين األول والثاني 

لة احصائياً لمتغير الكلية وذلك كما تبين من استخدام تحليل التباين االحادي وجود فروق دا
لصالح الكليات االنسانية على الدرجة الكلية لالستبانة وكذلك على درجة المجال الثالث بينما 

كذلك تبين عدم وجود فروق دالة . لم يوجد فروق دالة احصائياً في المجالين األول والثاني 
تبانة وال على أي من المجاالت احصائياً تعزى لمتغير مكان السكن على الدرجة الكلية لالس

  .الفرعية 
  

  المقدمة 
إن الشباب في كل أمة هم أساس نهضتها وأمل المستقبل ومحط الرجاء ، إذ بهم 
تناط اآلمال في تغيير واقع الحياة وتحقيق األهداف المنشودة وإحراز التقدم ومن هنا كان 

أعباء الحياة الفاضلة ليس بأقل  التفكير في توجيه الشباب توجيهاً صالحاً و إعداده لتحمل"
قيمة من التفكير في أعظم المشروعات االقتصادية التي تنقذ األمة من غائلة الفقر والبؤس، 
ألن إعداد الشباب القوى الصالح، هو مشروع الحياة المستقبلية لألمة ،  التي تجد فيه 

  ).١".(الضمان لصيانة ما بنته
ته بما ينفع مجتمعه وأمته ، اصبح الشغل والواقع إن االهتمام بالشباب وتربي

الشاغل لدى كثير من العلماء والمفكرين ورجال التربية ، في مختلف دول العالم وقد زاد 
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  أبو دف و األغــا

  ٣٧٧

هذا االهتمام بشكل ملحوظ في عصرنا الحالي وذلك من خالل الصحف والمجالت العلمية 
  )٢. (ليل والحوليات والكتب التي تتناول شؤون ومشكالت الشباب بالبحث والتح

وتعد مرحلة الشباب من أخطر المراحل التي يمر بها اإلنسان في حياته ، إذ يتم 
فيها تزايد نموه بشكل سريع لينتقل بعدها إلى مرحلة الرجولة حيث المشاركة في محيطه 

وحتى نتفهم مشكالت الشباب جيدا ، ينبغي أن نتفهم متغيرات الحياة التي . االجتماعي 
ومع . الظروف االجتماعية والثقافية والتعليمية التي تساهم في تشكيلهميعيشونها وكذلك 

تقدم وسائل االتصال في عصرنا الحالي وتوفر فرص االنفتاح على الثقافات المتعددة ، 
أصبح الشباب في عالمنا العربي واإلسالمي ، عرضة أكثر من ذي قبل  للتلوث الثقافي من 

أن كثير من "امة، وتشير بعض الدراسات إلى خالل حمالت التغريب والدعوات الهد
الشباب في مجتمعاتنا العربية يشعر بالغربة على أرضه وبضعف االنتماء إلى أمة اإلسالم 
وشريعته الغراء، ويبدو واضحا من خالل االنبهار الزائد بالفكر الغربي وبالتيارات الثقافية 

  )  ٣".(ليد العادات والبدع الغربيةالتي تبدو في التحرر الزائد والسفور وتق. المستوردة
ومن خالل معايشة الباحثين لواقع الشباب الفلسطيني في اآلونة األخيرة الحظا 
مظاهر التلوث الثقافي ، الناتج عن األثر السلبي للثقافة الغربية الوافدة ، وقد بدى ذلك  

هر العام واللباس ، واضحاً في األفكار التي ينادون بها و ينافحون عنها كما تجسد في المظ
وفي العادات والتقاليد التي تظهر بشكل واضح في ممارستهم السلوكية وقد ازدادت هذه 
المظاهر يوما بعد يوم كماً ونوعاً بشكل يبعث على القلق ويحفز الذهن على معالجة هذه 

ره المشكلة ووضع الحلول المالئمة للحد من انتشارها ، حماية للشباب ووقاية للمجتمع بأس
ال سيما وأن هذه المظاهر تشكل انحرافاً ثقافياً وخروجاً عن المألوف ذلك أن االنحراف من 

كما أنها تتعارض )  ٤" (انتهاك للتوقعات والمعايير االجتماعية"الناحية االجتماعية يعني 
مع تعاليم الدين وقيمه التي نص عليها ومع ذلك  لم تحظ هذه المشكلة بعناية الباحثين في 

ومن هنا تمخضت فكرة هذا . مجتمع الفلسطيني رغم خطورتها وقد يعود ذلك إلى حداثتهاال
  .البحث التي تجئ لتعالج قضية تهدد  األمن الثقافي عند الشباب

  
  أهمية البحث 

  يكتسب البحث أهميته من خالل كونه 
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  ٣٧٨

جتمع تحتاج إلى رعاية خاصة ذلك أن قوة أي م. يتعامل مع فئة هامة في المجتمع   - ١
  .إنما تقاس بقوة شبابه وتميز إعدادهم 

  .يعالج مشكلة لها عالقة مباشرة بالشخصية القومية والهوية الثقافية   - ٢
  .يعد البحث األول من نوعه في المجتمع الفلسطيني على حد علم الباحثين  - ٣
تربيتهم قد يستفيد من نتائج البحث ،  اآلباء والمسئولون عن برامج إعداد الشباب و - ٤

  .بالمدارس والجامعات ووسائل اإلعالم و األحزاب السياسية 
يقدم البحث أداة يمكن استخدامها لقياس التلوث الثقافي في المجتمعات العربية  - ٥

  .واإلسالمية
  

  مشكلة البحث وأسئلتها
  -:في ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البحث في األسئلة التالية 

في لدى الشباب الفلسطيني في المعتقدات والسلوكيات ما درجة شيوع التلوث الثقا -١
  . والمظهر العام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بغزة

هل توجد فروق دالة إحصائياً في درجة شيوع التلوث الثقافي لدى الشباب الفلسطيني  - ٢
  ؟ ) الجنس ، الكلية ، مكان السكن ( تعزى إلى متغيرات البحث 

ما هي أسباب التلوث الثقافي لدى الشباب الفلسطيني من وجهة نظر أعضاء هيئة   - ٣
  التدريس بالجامعة اإلسالمية بغزة؟

ما الصيغة التربوية المقترحة لمواجهة التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع    - ٤
  الفلسطيني؟

  
  فرضيات البحث

ي من أسئلة البحث تم صياغة في ضوء  متغيرات البحث الواردة في السؤال الثان
  - :الفرضيات التالية

في تقدير أفراد العينة لدرجة )   ٠,٠٥(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  - ١
  .التلوث الثقافي لدى الشباب الفلسطيني تعزى إلى متغير الجنس 
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  ٣٧٩

العينة لدرجة  في تقدير أفراد)  ٠.٠٥( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  - ٢
  .التلوث الثقافي لدى الشباب الفلسطيني تعرى إلى متغير التخصص 

في تقدير أفراد العينة لدرجة ) ٠.٠٥(ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  - ٣
  .التلوث الثقافي لدى الشباب الفلسطيني تعزى إلى متغير مكان السكن 

  
  أهداف البحث

  - :ألهداف التاليةيسعى البحث إلى تحقيق ا  
تحديد درجة شيوع التلوث الثقافي لدى الشباب الفلسطيني في كل من المعتقدات   - ١

  .والسلوكيات والمظهر العام 
الكشف عن داللة الفروق في تقدير أفراد العينة لدرجة التلوث الثقافي لدى الشباب   - ٢

من وجهة ) السكن مكان . التخصص . الجنس ( الفلسطيني وفقاً لمتغيرات البحث 
  .نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بغزة

التعرف على أسباب التلوث الثقافي لدى الشباب الفلسطيني من وجهة نظر أعضاء   - ٣
  .هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بغزة

  .اقتراح صيغة تربوية لمواجهة التلوث الثقافي لدى الشباب الفلسطيني   - ٤
  

   بحثحدود ال
  ٢٠٠٠- ١٩٩٩أجري البحث في العام الجامعي : الحد الزماني 
  .الجامعة اإلسالمية بغزة : الحد المكاني 
  .اقتصر البحث على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بغزة : الحد البشري 

  

  مصطلحات البحث 
  يستخدم البحث المصطلحات التالية 
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  ٣٨٠

  التلوث الثقافي
الشباب بالثقافة الغربية الوافدة ،التي تتناقض مع قيم اإلسالم  بعض مظاهر تأثر" 

ومبادئه األصيلة وتبدو واضحة من خالل األفكار والمعتقدات التي يحملها الشباب 
  " .والسلوكيات العامة التي يمارسونها وفي مظهرهم العام 

  التعريف اإلجرائي
ة الغربية الوافدة، التي هو درجة تأثر الشباب في المجتمع الفلسطيني بالثقاف"  

تتناقض مع قيم اإلسالم و مبادئه األصيلة، سواء كان ذلك التأثر في القيم و المعتقدات أو 
في السلوكيات العامة أو في المظهر العام، و ذلك من خالل استجابات أعضاء هيئة 

  ".الذي أعده الباحثان) التلوث الثقافي(التدريس في الجامعة لفقرات مقياس 
  

  باب الش
شب الغالم يشب شباباً وشبوباً : الشباب في اللغة بمعنى الفتى والحداثة يقال 

لقيت فالناً في شباب : والشباب جمع شاب وكذلك شبان وشببة وشباب الشيء أوله يقال 
  ).٥(النهار أي في أوله 

ء الشين والبا" وتعني كلمة الشباب في أصلها اللغوي ، النماء والقوة ويقول ابن فارس 
  ) ٦" (اصل واحد ، يدل على نماء الشيء وقوته في حرارة تعتريه

األفراد في مرحلة المراهقة ، أي بين مرحلة البلوغ الجنسي " ويقصد بالشباب اصطالحاً 
فقد اختلف العلماء ) . البداية والنهاية(وأما الشباب من حيث المرحلة الزمنية ) ٧"(والنضج 

اعتماد التحديد الذي اختاره المؤتمر األول لوزارة الشباب في تحديدها ويميل الباحثان إلى 
ارتأى المؤتمرون إن مفهوم الشباب ،يتناول أساساً من تتراوح اعمارهم بين "العربي حيث 

  )٨" (المتفق عليه في هذا الشأن . سنة انسجاماً مع المفهوم الدولي  ٢٥-١٥
  

  التعريف اإلجرائي
  ".سنة ٢٥- ١٥ن تتراوح أعمارهم بين هم طلبة الجامعة من الجنسين الذي"
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  أبو دف و األغــا

  ٣٨١

  اإلطار النظري و الدراسات السابقة
  

  أهمية مرحلة الشباب : أوال 
مرحلة النمو التي ينتقل اإلنسان منها " يرجع االهتمام بهذه المرحلة لكونها تشكل 

إلي حياة الكبار ومن ثم فهي مرحلة التطور نحو التمايز والتباين توطئة إلعداد الفرد 
  )٩" (ف الصحيح في بيئه متغيرة معقدة للتكي

تعود األفضلية لهذه المرحلة لما يجتمع لإلنسان فيها من القوة والنشاط دون "كما 
  )١٠" ( غيرها وما يتوفر فيها من كمال الحواس والقدرة على التعلم والكسب

اهللا الذي " وقد أشار القران الكريم إلى مرحلة الشباب وما تتصف به من قوة 
م من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيباً ، يخلق ما خلقك

  ).١١" (يشاء وهو العليم العزيز
ومما يضفي مزيداً من األهمية على مرحلة الشباب كونها تجسد بداية التكليف 

رفع القلم عن ثالثة ، عن النائم حتى " وتحمل المسئولية فقد جاء في الحديث الشريف 
  ) .١٢" (وعن الصبي حتى يشب وعن المجنون حتى يعقل  يستيقظ

وقد كان للشباب مكانة بارزة واهتمام خاص لدى الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
اقتلوا شيوخ المشركين وانهبوا " وقد أوصى بهم خيرا ، حيث جاء في الحديث الشريف 

أن يسلم والشاب  وفي الحديث اقتلوا شيوخ المشركين حيث ال يكاد الشيخ)"  ١٣"(شرفهم
  ).   ١٤(يسلم فأنه أقرب إلى اإلسالم من الشيخ فالشر هو في الشباب 

وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم من عادته أن يوجه الشباب إلى أبواب الخير وينصحهم 
يا معشر الشباب من استطاع منكم "  في مواطن عديدة منها على سبيل المثال خطابه لهم 

  ).١٥" (لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء  الباءة فليتزوج ومن
الشباب له أهميته البالغة ، في جميع األمم والبالد ، فإن أهميته تزيد في " وإذا كان 

األمم والبلدان والدول النامية  وذلك لعدة أسباب ، وقد يكون من بينها ، رغبة هذه الدول 
  ).١٦"(فها  الماضية بسرعةفي أن تعوض ما فاتها من تقدم  قي سنوات وعصور تخل

  -: ويمكن توضيح أهمية الشباب من خالل بيان أدوارهم في المجتمع على النحو اآلتي 
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  ٣٨٢

  
  دور الشباب في إحداث التغير -أ

فالشباب في كل مكان وفي جميع أدوار التاريخ حتى يومنا هذا ، أداة التغيير ذلك 
تغيير المجتمعات ، كما أن لهم  أن عندهم من القدرة ما ليس عند غيرهم من الفئات في

  )١٧(دوراً بارزاً في أديان المجتمعات وثقافاتها وعاداتها وتقاليدها 
األجيال الشابة أكثر تقبال للتطور " ولعل ذلك يرجع بالدرجة األولى إلى أن 

والتغير وال ترى حرجاً في تقبل أي تغير اجتماعي أو اقتصادي بل ربما تجد هذا التغير ما 
ع طبيعتها وخصائص نموها التي من بينها ، الرغبة في التغير والصراع مع القديم ، يتفق م

هذا باإلضافة إلى أن الشباب في أية أمة ، هم الذين يمثلون الطبقة المتعلمة الواعية ، التي 
  )١٨" (أخذت حظها من التعلم والثقافة 

  
  دور الشباب في التنمية االقتصادية  - ب

تسبق غيرها ، معتمدة على الفارق الزمني في إطالق طاقات  فالمجتمعات المتقدمة
الشباب ، لذلك كانت إعانة الشباب في خدمة أمته وتطويع قدراته لدفع عجلة تقدم مجتمعه ، 

  ) .١٩(مسؤولية كبرى ، تتالقى مع ضخامة دور الشباب في بناء األمة والحضارة
عية والصناعية والتجارية ، وإذا كان اإلنتاج االقتصادي في سائر ميادينه الزرا

يحتاج إلى السواعد المفتولة والطاقات المتفجرة فإن الشباب هم اقدر فئات المجتمع على 
  )٢٠(اإلنتاج وعلى دفع عجلة التقدم االقتصادي للوطن ، في طريق التطور والنماء 

  
  دور الشباب في اإلصالح االجتماعي  - ج

بر ومعاناة ، كما يحتاج إلى الفئة فاإلصالح االجتماعي، يحتاج إلى طاقة وص
الواعية التي تدعو إلى الخير دون كلل وتنهى عن الشر مهما استفحل والشباب هم عماد 
هذه الفئة وهم أقدر الناس على االتصاف بصفة األمة الداعية إلى المعروف والناهية عن 

  ).٢١(المنكر 
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  أبو دف و األغــا

  ٣٨٣

صالح المجتمع ويشير  القرآن الكريم إلى دور الشباب المؤمن بربه في إ
نحن نقص : " والتصدي لإللحاد والكفر بعزيمة وثبات ويتضح ذلك من خالل قوله تعالى

عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى  وربطنا على قلوبهم إذ قاموا  فقالوا 
 ربنا رب السماوات واألرض لن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شططاً ، هؤالء قومنا
" اتخذوا من دونه آلهة لوال يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً 

)٢٢(  
  
  الدور السياسي والعسكري للشباب -د

فإذا كان الشباب يتصف بالقوة والحيوية ، فإن اإلسالم قد حث أتباعه على امتالك 
عدوا لهم ما استطعتم من قوة وأ" القوة واإلعداد لها دفاعا عن العقيدة واألوطان والحقوق 

ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو اهللا وعدوكم  وآخرين من دونهم ال تعلمونهم اهللا 
  )٢٣" (يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل  اهللا يوف إليكم وأنتم ال تظلمون 

فالشباب على مر  التاريخ هم األسبق إلى التضحية والمقاومة والبذل وهم بمثابة 
الواقي لألوطان ولذلك تهتم الحكومات اليوم بإعدادهم عسكريا لمواجهة األخطار  الدرع

والتحديات، كما يلحظ حرص األحزاب والقيادات السياسية على استيعاب الشباب وتجنيدهم 
  . لخدمتها وتحقيق أهدافها 

  
  خصائص مرحلة الشباب : ثانياً 

، سواء من الناحية الجسمية أو لكل مرحلة عمرية خصائصها ، التي تميزها عن غيرها 
العقلية أو النفسية أو االجتماعية ومن الطبيعي أن معرفة خصائص هذه المرحلة ، تساعد 
على تفهم مشكالت الشباب وتسهل عملية التعامل معها ويمكن تلخيص أبرز هذه 

  -:الخصائص على النحو اآلتي 
  
  خصائص جسمية-أ
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  ٣٨٤

لعظمي وازدياد الطول واتساع الكتف وتتمثل في نمو سريع مفاجئ في الهيكل ا
  ).٢٤(والصدر واشتداد عضالته واستطالة يديه وقدميه وتتسم هذه التغيرات بعدم االنتظام 

ومن المالحظ أن النمو الجسمي لدى الشباب ال  يبدأ مع مظاهر النمو األخرى ، 
ينضج بعد وبالتالي فقد يتم النمو الجسمي بينما النمو العقلي أو االنفعالي أو االجتماعي لم 

فإن عدم انسجام أجهزة الجسم في النمو ، يؤدي إلى مزيد من القلق والخوف والصراع 
  )٢٥(النفسي 

  
  خصائص عقلية  - ب

حيث تبدأ القدرات العقلية في النمو السريع في بداية المرحلة ويستمر نمو الذكاء 
  ) .٢٦. ( ٢٠ – ١٨حتى سن  

ور المعنوية ، المجردة وذلك نتيجة النمو ويصبح الشاب قادرا على إدراك األم
العقلي الذي بلغه وخبراته الجديدة التي اكتسبها ، مما يميزه عن الطفل الذي يدور إدراكه 

  )٢٧. (حول األمور الحسية  
ومما يميز التفكير عند الشاب ، هو القدرة على االستنتاج والحكم على األشياء 

يل والتركيب وفهم األفكار دون ان تكون مرتبطة وحل المشكالت ونمو القدرة على التحل
  ).٢٨(مباشرةً بالشباب

ويميل الشاب إلى التحرر الفكري ، إذ يعالج بتفكيره كثيراً من الموضوعات 
النظرية العقلية المجردة ويميل إلى الجدل وتمحيص المعتقدات والتقاليد األخالقية في 

  ) .٢٩(لتي تربط بين أفراد المجتمع المجتمعات والمبادئ والعالقات اإلنسانية ، ا
  
  خصائص نفسية انفعالية  - ج

إذا كان الطفل سريع التأثر واالستجابة ، شديد التقلب مع تنوع االنفعاالت ، فإن 
الشاب تتسم انفعاالته بالتمايز في مظاهرها والوضوح في أعراضها والثبات في نوعيتها 

  .نتيجة نمو العقل 
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  ٣٨٥

فتراه أحيانا يندفع وراء انفعاالته " ب بالتهور واالنطالق كما تمتاز انفعاالت الشا
حتى يمسي متهوراً  يركب رأسه ، فيقدم على األمر ثم ينخذل عنه في ضعف وتردد 
ويرجع بالالئمة على نفسه وقد تسيطر عليه أحياناً نزوة من نزوات انفعاالته فيقهقه ضاحكاً 

  ).٣٠"(عندما يسـر إليه أحد رفاقه فكاهة عابرة 
فهو مرهف الحس رقيق . والشاب ذو حساسية شديدة يتأثر بالمتغيرات االنفعالية 

الشعور يتأثر حين ينتقده الناس وهو شديد الحساسية بما يسمعه من مواعظ أو قصص 
  )٣١(تاريخية أو بطولية أو آثار أدبية 

محاولة تحقيق الذات والتعرف على الجنس . ولعل أبرز خصائص هذه المرحلة 
الخر وجمع المعلومات عنه واالهتمام بالميول المهنية الهادفة والرغبة في االستقالل عن ا

  ).٣٢(الوالدين واالعتماد على الذات 
  
  خصائص اجتماعية -د

  :يمكن تلخيص أبرزها على النحو التالي 
  .االهتمام بالمظهر الخارجي ، حتى يكون الشاب مقبوال من جماعته  - ١
  .بالمكانة االجتماعية والطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها ازدياد الوعي   - ٢
  ) .٣٣(الميل إلى مساعدة اآلخرين والعمل في سبيل الغير   - ٣
االهتمام باألصدقاء حيث تتقارب أعمارهم ويؤلفون فيما بينهم وحدة متماسكة لها  - ٤

لمرحلة شديد طابعها االجتماعي الخاص وأسلوبها في الحياة ويكون الشاب في هذه ا
  )٣٤(الوالء للجماعة ، ثم يخفف تبعيته لها ، كلما اقترب من الرشد واكتمال النضج 

يميل الشاب إلى تكوين المهارات الضرورية المتعلقة بالمواظبة والواجبات والسلوك  - ٥
االجتماعي المناسب وتكوين مجموعة من القيم واالتجاهات الخلقية التي يهتدي بها في 

  ).٣٥(سلوكه 
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  عوامل التلوث الثقافي لدى الشباب: ثالثاً 
من الطبيعي أن جملة من العوامل تقف وراء ازدياد مظاهر التلوث الثقافي عند 

  -:الشباب في عالمنا العربي واإلسالمي ويمكن إجمال هذه العوامل فيما يلي 
  
  متغيرات العصر الثقافية-أ

المعرفة المتفجرة إلى حد شهدت مجتمعات اليوم تغيرات واسعة حيث ساهمت 
وقد كان لتطور وسائل اإلعالم . كبيرفي تغير األنماط الثقافية السائدة في كافة المجتمعات 

واالتصال بين مجتمعات اليوم األمر الهام في التغيرات الثقافية الحالية وقد أثرت التغيرات 
بالنمط الثقافي الجديد والحياة التكنولوجية ، على أنماط التفكير والثقافة وأصبح اإلنسان ولعاً 

  )٣٦(التي تشكل اآللة الجزء األعظم فيه 
وقد انعكست هذه التغيرات على حياة اإلنسان وسلوكه ، حيث طغت المادة على 

  ).٣٧(معايير الروح واألخالق ، فعم االنحالل والفساد االجتماعي 
ات الثقافية وفي ومن خالل االتصال الثقافي بين الشعوب تنتقل العادات والممارس

حالة األلفة أو التفاهم بين ثقافتين ، فإن التقليد  يقوم بينهما على أساس ، أن األدنى يقلد 
  ).   ٣٨(األعلى

ومما ساعد على  التأثر السلبي بنمط الثقافة الغربية ، االنبهار بمنجزاتها والدهشة 
ه أو القيام بأداءات تصل الممتزجة بالشعور بالعجز عن اللحاق بالنموذج الغربي أو حضارت

  ).٣٩(إلى مستواه 
ال يفكرون إالَّ بعقول غربية وال " ونتيجة لذلك ظهرت طائفة من أبناء المسلمين 

يبصرون إال بأعين غربية وال يسلكون إال الطرق التي قد مهدها لهم الغرب وقد ترسخ في 
غرب والباطل ما يعدونه  نفوسهم ، سواء شعروا به أم لم يشعروا أن الحق هو ما عند أهل ال

  ).٤٠" (باطال 
  
  الغزو الثقافي لبالد العرب والمسلمين - ب
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  ٣٨٧

تعرض العالم اإلسالمي في العصور المتأخرة لموجة من الغزو الثقافي الذي حمل 
  بين طياته عادات وتقاليد وقيما ، مخالفة لهدى المسلمين ، سواء فيما يخص المالبس 

  
  ).٤١(اعية ونحوها أو العادات أو المظاهر االجتم

وقد أخبر الرسول المعلم صلى اهللا عليه وسلم عن واقع األمة الثقافي الذي بلغ حد 
لتتبعن سنن من " األمعية والتبعية في عصرنا الحالي وهذا ما يفهم من الحديث الشريف 

كــان قبلكم شبراً  شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول 
  )٤٢" (فمن : اليهود والنصارى قال  –هللا ا

الحالة الثقافية في بالد المسلمين والتي بلغت حد التمزق ) العلواني ( ويصف 
إن عالمنا اإلسالمي اليوم تتقاسم عقول أبنائه المذاهب الفكرية الغربية " والتيه قائالً 

اره المذاهب والنظم كالعقالنية الوضعية والمادية الجدلية ونحوها ، كما تتوزع نظم دي
السياسية والقومية االشتراكية والديمقراطية وتشترك في الهيمنة على ثقافة بنيه ومناهجهم، 

  :والتي  أبرز ما تهدف إليه ) ٤٣" (الثقافة الغربية بمدارسها المختلفة وجوانبها المتنوعة 
رية األصيلة تكوين جيل يتنكر لماضيه ويتعامل مع عقيدته اإلسالمية وقيمه الحضا - ١

على أنها مجموعة أنقاض أو مخلفات ، ينبغي أن تخفى من زوايا المجتمع وتحل 
  .محلها مفاهيم تعتمد في بنيتها الفكرية على مزاعم الغرب وفلسفاته 

إكساب اإلنسان العربي ، غطاءاً جديداً من العادات والتقاليد الغربية وإفساد ذوقه بكل   - ٢
) ٤٤(ضة واألزياء وضوضاء الموسيقى الغربية الصاخبةما هو جديد من عالم المو

وتحت شعار العولمة ، يبسط الغرب اليوم هيمنته الثقافية على بالد العرب والمسلمين 
باسم الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد وقد ساعده على ذلك تقدم وسائل 

من عوامل الغزو الثقافي  والتي تشكل عامالً قوياً) ٤٥(االتصال الحديثة التي يمتلكها 
  :من خالل العمل على

  .تقديم ما يتناقض مع ثقافة المجتمعات اإلسالمية من عادات وتقاليد - ١
  .ترويج العقائد واألفكار المنحرفة الهدامة  - ٢
نشر المبادئ والقيم السلبية والتشجيع على السلوكات المنحرفة كشرب الخمر وتعري - ٣
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  ).٤٦(النساء
سعينات ، أصبح بإمكان اإلنسان ، في معظم األقطار العربية ومع مطلع الت 

التعرض لتأثير القنوات التلفازية الفضائية الدولية ، الناطقة باللغة العربية وبلغات أخرى 
ويشير الهيتي إلى أن الفضائيات الوافدة ، تسهم في إبقاء الغرب حياً في الثقافات ) ٤٧(

اصة وأن الغرب لدى الكثيرين في العالم الثالث هو المثل األخرى بما فيها الثقافة العربية خ
  ).٤٨(والنموذج 

ويبدو أن أصحاب الدعوات الهدامة واألفكار المنحرفة ، قد أدركوا تطلع الشباب 
إلى الجديد وسرعة استجابتهم له ، فركزوا جهودهم ووضعوا خططهم الحتواء الشباب 

ة والشعارات المضللة التي غالبا ما ينخدع بها وتسييرهم في فلكهم مستغلين الدعايات البراق
  ).٤٩(الشباب دون غيرهم 

ومن الواضح أن التلوث الثقافي ، ال يكون مصدره خارجياً فحسب ، بل إن هناك  
مصدراً ذاتياً يتمثل في فئة من المغتربين من داخل المجتمعات العربية يتكلمون بألسنتها 

ناصرتها بكل الوسائل والطرق فهم مصدر الغواية ويعملون على نشر الثقافة الغربية وم
الفكرية والتلوث الثقافي ولهم شعاراتهم ومؤسساتهم المعروفة وقد أخبر عن هؤالء الرسول 

تكون دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها : " عليه الصالة والسالم قائال ألصحابه 
: قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلت هم : قذفوه فيها ، قلت يا رسول اهللا صفم لنا ، قال 

فالزم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم يكن لهم جماعة : فما تأمرني إن أدركني ذلك قال 
" وإمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تقض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك

)٥٠.(  
لم العربي بالذات ، ومما ساعد على تكوين هذه الفئة في دول العالم الثالث والعا

توافر عوامل تاريخية معينة وظروف خاصة ، كما يلحظ لهذه الفئة نفوذاً سياسياً واجتماعياً 
  ) ٥١(فضالً عن الدعم االقتصادي الكبير من الجهات الغربية التي تقف وراءها 

ومما يؤسف له ، أن برامج التعليم في العالم العربي واإلسالمي ال تعمل على 
تلوث الثقافي الذي يتعرض له الشباب ، بل إن معظمها يكرس الغزو الثقافي مواجهة ال
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  ٣٨٩

وتعمل على إيجاد أجيال من المسلمين ، ال تمت إلى اإلسالم بصلة إال االنتماء االسمي  ، 
  ).٥٢(في الوقت الذي تتنكر فيه لإلسالم في العقيدة والسلوك 

الشباب المثقفين ، سلكوا إلى أن كثيراً من ) جب (ويشير المستشرق اإلنجليزي 
مسلكاً إزاء اإلسالم ، يختلف عن مسلك الجيل السابق أتم االختالف فقد أصبحوا تباشير 

  ).٥٣(التعليم األجنبي ال يعبئون  بالدين 
ومما ساهم في إتنشار مظاهر التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني، 

ثقافته العربية واإلسالمية وقد نتج عن ذلك  اغتراب المنهاج التعليمي فهو ال يعبر عن
  )٥٤(وجود االحتالل الصهيوني على أرض فلسطين المغتصبة 

في دراسته ، إلى أن التطبيع الثقافي مع إسرائيل ، قد أنعكس ) الحوراني ( وأشار 
سلباً على المواطن الفلسطيني حيث استهدف ضرب مناعته الفكرية والوجدانية والنفسية ، 

ل فكرة المشاركة مع اآلخر ومن ثم فإن المناهج المدرسية الرسمية ، تكون ملزمة من خال
  )٥٥(بإجراء تحويالت فيها ، بما ال يتناقض مع االتفاقات المعقودة 

  :إهمال التربية األسرية  - ج
األسرة تلعب دوراً كبيراً في رسم شخصية الفرد وسلوكه وعقائده الموجه 

التحكم في رغباتهم بل كبت الميول التي ال " تعلم النشء  لسلوكاته المتنوعة وهي التي
تغرس بوساطة الوظيفة التربوية في "توافق المجتمع ومن هنا فإن أسس الضبط االجتماعي 

  ) .٥٦"(محيط األسرة
إلى ضعف سلطة األب ، بسبب متغيرات العصر ، وقد ظهرت ) عوض(ويشير   

لى سلوك اآلباء الذي يتصف بالتردد المتذبذب حالة من التبرم أو التمرد من قبل األبناء ع
في تنشئته لهم وتتفاقم المشكلة ، حينما  يتعرض الشباب لمعايير متضاربة قد تتعارض مع 
تلك السائدة في بيوتهم وقد لعبت الدراسات الجامعية دوراً في بلبلة فكر الشباب ، فهناك 

الضمير العلمي وهناك دروس في أسئلة عن أصل الكون تثير صراعاً بين الضمير الديني و
علم النفس التي تدعو إلى اإلسراف في التأمل الذاتي وأمام هذا الواقع ، لم يستطع الشباب 
أن يفرق بسهولة     بين الجرأة والتهور ، بين المرح والمجون ، بين الجدية والفوضى، 

  ).٥٧(بين الحق والواجب ، بين الحرية الشخصية وحرية اآلخرين 
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  ٣٩٠

  حبة الفاسدةالص -د
يحتاج إلى خالن وأصحاب يأتي إليهم ويأتون إليه " اإلنسان بطبعه اجتماعي 

ويحبهم ويحبونه ويفضي إليهم بأسراره ومشاكله ومن طبيعة األصدقاء أن تكثر بينهم 
  )٥٧" (المعاشرة والمخالطة ويؤثر أحدهم في اآلخر وتنتقل إليه أخالقه وسلوكه 

: " األثر السلبي ألصدقاء السوء على رفاقهم في قوله تعالى وقد نوه القرآن الكريم  إلى
ويوم يعض الظالم على يديه فيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيال يا ويلتا ليتني لم اتخذ 

  )   ٥٨(فالنا خليال ، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لإلنسان خذوال
قران لها دور كبير في التطبيع على إلى أن جماعة األ) ابن الجوزي ( ويشير

  )٥٩(المحرمات
وما من شك في أن األصحاب ، يشكلون فيما بينهم وحدة اجتماعية ثقافية مصغرة يؤثر 
أفرادها في بعضهم سلباً وإيجاباً ، حسب أفكارهم ومعتقداتهم التي يؤمنون بها وسلوكا تهم 

لى دين خليله فلينظر أحدكم من المرء ع" التي يمارسونها وقد جاء في الحديث الشريف 
وبناء عليه فإن رفاق السوء يعدون عامال أساسياً من عوامل التلوث الثقافي ) ٦٠" (يخالل 

  .عند الشباب المتشابهين إلى حد بعيد في خصائصهم وظروفهم االجتماعية 
  

  الدراسات السابقة
  بعنوان) ١٩٨٥(دراسة عباس محجوب  -١

  "لمطروحة والحل اإلسالميالحلول ا: مشكالت الشباب "
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم مشكالت الشباب في المجتمعات اإلسالمية   

المعاصرة وبيان أهم الحلول المطروحة لمواجهة تلك المشكالت ، ثم إبراز الحل اإلسالمي 
  .لتلك المشكالت وقد اتبع الباحث المهج الوصفي التحليلي لتحقيق تلك األهداف

الدراسة إلى أن أهم المشكالت التي تواجه الشباب في الوقت الحاضر  وقد توصلت  
  :هي 
ضعف  -٤.الغزو الثقافي  -٣. افتقار الهوية الذاتية - ٢. التناقض بين القيم والمجتمع -١

افتقار التربية  - ٦. اضطراب المفاهيم في قضايا المرأة  - ٥. التعليم والتخلف العلمي
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  ٣٩١

ضعف أجهزة اإلعالم المحلية في  -٨. لقدوة الصالحةافتقار ا -٧. إلى المسئولية
  .توجيه الشباب

وقد استعرض الباحث بعض الحلول المطروحة لمشكالت الشباب وتتبعها بالتحليل 
  :والتفنيد ومن أبرز تلك الحلول

  .االختالط  -١
  .نشر الثقافة الجنسية -٢
  .ملء الفراغ بالرياضة -٣

  -:والذي يتمثل في الجوانب التالية ثم استعرض الباحث الحل اإلسالمي
  .اإلعداد العلمي والعقلي للشباب -١
  .اإلعداد الروحي -٢
  .أسلمة التعليم  -٣
  .المساجد الشاملة  -٤
  .اإلعالم الموجه لتوعية الشباب -٥
  .اإلعداد الخلقي  -٦
  )٦٢.(اإلعداد السياسي -٧
  
  بعنوان ) ١٩٨٦(دراسة علي صالح جوهر  - ٢

  "دراسة مقارنة بين سيناء والوادي: شكالت الشباب الجامعي المصريبعض م"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تواجه طلبة كليات التربية   

  .وعالقتها بالبيئة والتحصيل والمستوى الدراسي ومقترحات الشباب لعالجها
 ٣٧٣تربية بالعريش و من كلية ال ١٢٧طالب وطالبة منهم  ٥٠٠تكونت عينة البحث من 

  .من كلية التربية بدمياط  ، وقد تم اختيار أفراد العينة بطريقة عشوائية
أعد الباحث استبانة للتعرف على مشكالت الشباب الجامعي اشتملت على تسعة   

المشكالت االقتصادية ، المشكالت التعليمية ، المشكالت األخالقية والقيم، : مجاالت وهي 
ية ، المشكالت الجسمية ، المشكالت النفسية ، المشكالت العائلية ، المشكالت العاطف
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  ٣٩٢

وقد استخدم الباحث المتوسطات الحسابية .  المشكالت اإلسكانية ، مشكالت المواصالت 
  .وتحليل التباين لتحليل النتائج) ت(واختبار 
وقد تبين من نتائج هذه الدراسة أن المشكالت األخالقية والقيم تصدرت قائمة   

المشكالت التي تواجه الشباب الجامعي وقد اتضح من تحليل إجابات الطلبة أن السبب وراء 
  ).٦٣(ذلك في أغلب األحيان هو عدم االنتظام في أداء الشعائر الدينية

  
  بعنوان) ١٩٩٠(دراسة نبيل عبد الحليم متولي  - ٣

العربي  أخطار األيديولوجية الصهيونية واأليديولوجيات األخرى على المجتمع" 
  "اإلسالمي

هدفت الدراسة إلى بيان بعض السلبيات التي تركها الصراع األيديولوجي العالمي 
في أفكار واتجاهات وقيم أبناء المجتمع العربي اإلسالمي كما هدفت الدراسة إلى قياس 

  .مدى تمسك طالب جامعتي أم درمان والخرطوم بالقيم الخلقية اإلسالمية
طالباً وطالبة من جامعتي أم درمان اإلسالمية والخرطوم ) ٢٠٩(ت اختار الباحث عينة بلغ

تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية بحيث تمثل الجامعتين والجنسين والكليات 
  . والتخصصات المختلفة 

االستبانة األولى  . استخدم الباحث استبانتين لجمع المعلومات الالزمة للدراسة 
سلبية للصراع األيديولوجي العالمي على أبناء المجتمع العربي أعدها الباحث لقياس اآلثار ال

اإلسالمي المعاصر ، أما االستبانة الثانية فهي من إعداد مكروم وقد قام الباحث بتعديلها 
  .لتناسب دراسته ثم قام الباحث بحساب معامل الصدق لألداتين وطبقهما على عينة البحث 

ن أبرز الصفات السلبية المنتشرة بين أبناء وقد تبين من نتائج هذه الدارسة أن م
المجتمع العربي اإلسالمي اإلسراف والتبذير ، وتمجيد األجنبي وتقديسه وتقليده والرغبة 
في اإلقامة والهجرة للدول المتقدمة واختالط الجنسين في أماكن العمل والتعليم ومتابعة 

  .ها األفالم األجنبية واستهواء ما يثير الجنس أو العنف من
كما تبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تعزى 

كما تبين من نتائج البحث فيما يتعلق بااللتزام بالقيم اإلسالمية . لعاملي الجنس واالختالط 
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  ٣٩٣

أن طلبة الجامعة الذين تلقوا مقررات دينية إسالمية كانوا أكثر التزاماً بالقيم الخلقية 
ة من الطلبة الذين لم يتلقوا هذه المقررات عالوة على ذلك فأن طلبة جامعة أم اإلسالمي

كانوا أكثر التزاماً بالقيم اإلسالمية من ) التي تطبق مبدأ عم االختالط (درمان اإلسالمية 
األمن "وقد أوصى الباحث بضرورة األخذ بمفهوم ). مختلطة(طلبة جامعة الخرطوم 

  ).٦٤(لثقافيفي مقابل الغزو ا" الثقافي
  
  بعنوان ) ١٩٩١(سامية خضر صالح : دراسة  - ٤

دراسة تطبيقية : الشباب الجامعي بين األمية الثقافية والفراغ األيديولوجي" 
  "على عينة من طالب وطالبات جامعة عين شمس

هدفت الدراسة إلى التعرف على معتقدات الشباب الجامعي واتجاهاته ومحتوى    
  .مراحل تاريخه والشخصيات المؤثرة فيهفكرة ومدى استيعابه ل

طالب  ٣٢٠اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي واختارت عينة شملت على   
وطالبة من جامعة عين شمس ، وقد تم اختيار أفراد العينة بطريقة عشوائية طبقية بحيث 

  .تمثل مجتمع البحث من حيث الجنس والكلية والمستوى الدراسي 
ة المالحظة بدون مشاركة واستمارة المقابلة لجمع البيانات استخدمت الباحث  

الالزمة للدراسة واعتمدت في تحليل النتائج على المتوسطات والنسب المئوية  ومن بين 
فقط من إجمالي العينة يعتقد أن الجامعة أكثر % ٥٠النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن 

مما يؤكد ضرورة  إعادة النظر في دور  قدرة من المدرسة على نشر الفكر الثقافي ،
  .الجامعة كمنبر إلشاعة الفكر والثقافة 

وعن . منهم أنهم ال يشعرون بأي ارتباط فكري مع األستاذ الجامعي % ٥٢وأشار   
% ٥٠منهم بأحياناً في حين أجاب % ٤٤مدى اعتناق الشباب الجامعي لفكر خاص أجاب 

اسق بين المؤسسات التربوية المختلفة، وعن بنعم مما يؤكد ضرورة وجود خط فكري متن
من إجمالي العينة % ٦٣مدى االعتقاد بوجود مثقف يرتبط به الشباب الجامعي أجاب نسبة 

بأنه ال يوجد ، وهو مؤشر لعالقة سلبية تجاه رواد الفكر، وعن مدى تمتع الشباب المصري 
شباب الجامعي يتمتع بثقافة عالية بالثقافة تبين أنه ال يوجد من إجمالي العينة من يشعر أن ال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني

  ٣٩٤

منهم أن ثقافة الشباب الجامعي منخفضة ، كما اتضح من النتائج % ٢٩، في حين أجاب 
من أفراد العينة في تحديد قدوة % ٤٥عدم وجود قدوة للشباب يرتبط بها حيث فشل نسبة 

  ).٦٥(لهم ، والذين حددوا قدوة لهم اختاروا األب وبعض الشخصيات الدينية
  
  :بعنوان) ١٩٩٤(دراسة إبراهيم بن مبارك الجوير  - ٥

  "الشباب وقضياه المعاصرة" 
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية  الشباب لألمة وأهم المشكالت التي تواجه   

الشباب وكيفية مواجهتها وهي دراسة نظرية توصل من خاللها الباحث إلى أن الشباب هم 
  .هم رجال الغد وبناة اليوم والمستقبلأغلى ثروة وقيمة في حياة المجتمع ف

  :وقد حدد الباحث أهم المشكالت التي تواجه الشباب فيما يلي  
  .الغزو الثقافي  -١
  .الغزو العقائدي -٢
  .اإلحباط الحضاري -٣
  .انشغال األبوين  -٤
  .غالء المهور  -٥
  .البطالة  -٦
  .رفاق السوء -٧
  .المخدرات  -٨

  -:ا يلي لمواجهة تلك المشكالت وقد اقترح الباحث م
  .البناء الذاتي والعقائدي للفرد  -١
  .التربية اإلسالمية  -٢
  ).٦٦(التنشئة االجتماعية السليمة  -٣
  
  بعنوان) ١٩٩٤(دراسة عبد اهللا بن ناصر السرحان  - ٦
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  "وقت الفراغ وأثره في انحراف الشباب"
يقضي بها األحداث المنحرفون التعرف على الكيفية التي : هدفت الدراسة إلى   

واألسوياء أوقات فراغهم في مدينة الرياض ، ومعرفة ما إذا كان لهذه الكيفية أثر على 
  .سلوك كل منهم 

حدثاً منحرفاً تم اختيارهم بطريقة عشوائية من دار المالحظة  ١٥٠تكونت عينة البحث من 
اختيارهم بطريقة عشوائية من حدثاً سوياً تم  ١٥٠االجتماعية بالرياض ، باإلضافة إلى 

  .مدارس الرياض واستخدم الباحث أسلوب المسح االجتماعي
قام الباحث بإعداد استبانتين إحداهما للجانحين واألخرى لألسوياء وهما متشابهتان   

كمية وقت  -٢بيانات شخصية ،  -١: تماماً فيما يتعلق بمتغيرات وقت الفراغ وهي 
األماكن التي يقضي  - ٤األنشطة التي يمارسها الحدث ،  -٣، الفراغ التي يمتلكها الحدث 
نظرة الحدث للوقت  -٦وسائل الترفيه التي يمتلكها الحدث ،  - ٥فيها الحدث وقت فراغه ، 

  .وتقديره ألهميته
  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة

كثرة عدد ساعات الفراغ التي يمتلكها األحداث بشكل عام ، وأن األحداث   
يمتلكون وقت فراغ أكثر من األحداث غير المنحرفين سواء في أيام الدراسة ،  المنحرفون

  . أو أيام الخميس والجمع ، وفي اإلجازات 
كما تبين أن وسائل الترفيه في بيوت األحداث األسوياء أكثر منها في بيوت   

بية األحداث المنحرفين ، كذلك اتضح من البحث أن األحداث الجانحين يمارسون أنشطة سل
مشاهدة التلفزيون والفيديو واالستماع للمسجل ، والجلوس على : لقضاء وقت فراغهم مثل 

  .األرصفة ، ومعاكسة الفتيات ، والتمشي في األسواق التجارية 
وبالنسبة لمكان قضاء وقت الفراغ فقد تبين أن أقل من نصف األحداث المنحرفين   

ثر من ثالثة أرباع األحداث األسوياء يقضون وقت فراغهم في المنزل ، في حين أن أك
  .يقضون وقت فراغهم في منازلهم 
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  ٣٩٦

كما تبين أن البرامج التي يحرص المنحرفون على مشاهدتها في التلفزيون أو   
الفيديو أكثر من حرص األسوياء عليها هي التي يغلب عليها طابع اإلثارة العاطفية 

  .والجنسية
بة على ما يعرض في وسائل اإلعالم وما وقد أوصى الباحث بضرورة تشديد الرقا  

  ).٦٧(يسمح بطرحه في األسواق من أفالم الفيديو
  
  بعنوان) ١٩٩٧(دراسة السيد عبد الفتاح عفيفي  - ٧

  "التوجيه اإلسالمي للشباب لمواجهة التطرف في الدعوة اإلسالمية" 
على  هدفت هذه الدراسة إلى تتبع ظاهرة التطرف في الدعوة اإلسالمية والتعرف  

  .األسباب التي أدت إلى ظهورها واقتراح تصور للتغلب عليها 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، حيث عرض الباحث في اإلطار   

  .النظري للدراسة التوجيه اإلسالمي في نشر الدعوة اإلسالمية 
ثم كما تناول قضية الفهم الخاطئ للدين لدى بعض الشباب وعالقته بالتطرف ،  

  .تتبع أحوال الشباب المصري في ظل المتغيرات المحيطة به محلياً وعالمياً 
وقد بين من خالل تحليل تلك المتغيرات أن لإلعالم بوسائله المختلفة دور خطير 
في تصعيد مشكلة التطرف لدى الجماعات اإلسالمية ، وذلك باتباع سياسات تقوم على 

مج المثيرة والمسلسالت الوافدة من ثقافات غير إثارة المشاعر الدينية من خالل البرا
  . إسالمية والتي تبث قيماً غريبة على مجتمعنا 

وقد خلص الباحث إلى استراتيجية لمواجهة التطرف الديني تقوم على ثالثة 
  :محاور هي 

تصحيح المفاهيم الخاطئة المتصلة بالعقيدة اإلسالمية وأحكامها في مجال الدعوة  -١
  .وأساليبها

  .حل المشكالت االجتماعية التي هيأت الظروف المناسبة للتطرف -٢
  .إعادة النظر في سياسات العمل اإلعالمي بوسائله المختلفة وصياغتها صياغة إسالمية - ٣
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  التعليق على الدراسات السابقة
يتضح من الدراسات السابقة أن الغزو الفكري والثقافي والصراع االيديولوجي من 

بيرة التي تواجه الشباب في المجتمعات العربية واإلسالمية في الوقت الحالي المشكالت الك
باإلضافة إلى . وهذا ما اتضح من خالل دراسة محجوب ودراسة متولي ودراسة صالح 

ذلك اظهرت الدراسات السابقة أن وسائل اإلعالم األجنبية والفضائيات التي تبث برامجها 
هم بدور كبير في الغزو الفكري والثقافي للشعوب العربية نحو الدول العربية واإلسالمية تس

بل واالكثر خطورة من ذلك أن وسائل اإلعالم المحلية تنقل كثيراً من األفكار . واإلسالمية 
والبرامج األجنبية فتعمل كوسيط لنقل الفكر والثقافة الغربية مما يزيد من مشكلة الغزو 

ساسي في تدعيم الثقافة المحلية وترسيخها لدى الثقافي والفكري ويحرفها عن دورها األ
  .ابناء المجتمع ومواجهه حمالت الغزو الثقافي األجنبية 

اظهرت الدراسات السابقة أيضاً أن األسرة في المجتمعات العربية واإلسالمية ال تتابع 
ضعف كما أن . ابناءها بدرجة كافية وال تقوم بالدور الكافي لمراقبة وتعديل سلوك االبناء 

  .الوازع الديني والبعد عن االلتزام العقائدي يسهم في تفاقم مشكلة الغزو الثقافي 
  :وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في النقاط التالية 

أنها تقدم مفهوماً للتلوث الثقافي والتكتفي بالحديث عن الغزو الثقافي كما هو الحال في  •
  .الدراسات السابقة 

بين الدراسة الحالية أثر الغزو الثقافي على الثقافات المحلية من خالل تلويث األفكار ت •
والمعتقدات للشباب في المجتمعات العربية واإلسالمية باإلضافة إلى تلويث السلوك 

  .والمظهر 
تقدم الدراسة الحالية مقياساً لقياس مستوى التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمعات  •

  .ية واإلسالمية األمر الذي لم يسبق في الدراسات السابقة العرب
لم تكتف الدراسة الحالية بالحديث عن التلوث الثقافي ومظاهره نظرياً بل تعدت ذلك  •

  .إلى قياس مستوى التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني 
  .تبحث الدراسة الحالية في أهم مسببات التلوث الثقافي  •
  .قدمت الدراسة الحالية صيغة تربوية مقترحة لمواجهة التلوث الثقافي والحد منه  •
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  طريقة البحث وإجراءاته
  منهج البحث 

. استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي نظراً لمناسبته ألغراض البحث 
ها وتتبعها حيث أن المنهج الوصفي يتناول ظاهرة أو حدثاً أو قضية موجودة حالياً و رصد

  .وجمع المعلومات عنها دون تدخل الباحث المباشر فيها
  

  مجتمع البحث
تكون مجتمع البحث من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة اإلسالمية بغزة في  

  .عضواً ٢٨٠و البالغ عددهم  ٢٠٠٠-١٩٩٩العام الجامعي 
  

  عينة البحث 
ة التدريسية بالجامعة اإلسالمية بغزة تم اختيار عينة عشوائية طبقية من بين أعضاء الهيئ 

  .بحيث تمثل متغيرات البحث ، ويوضح الجدول التالي توزيع أفراد العينة 
  )١(جدول رقم 

  المجموع    المتغير
  ١٢٩  أنثى  ذكر  الجنس

٣٦  ٩٣  
  ١٢٩  علوم تطبيقية  علوم إنسانية  علوم شرعية  الكلية

٥٢  ٤٣  ٣٤  
  ١٢٩  معسكر  قرية  مدينة  مكان السكن

  ٣٦  ١٢  ٨١  
  

  أداة البحث
تم إعداد استبانة لقياس مستوى التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني 

: البعد األول . عبارة موزعة على ثالثة أبعاد  ٤١اشتملت في صورتها النهائية على 
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  ٣٩٩

بارة ع ١٢اشتمل على " السلوك "عبارة ،والبعد الثاني  ١٤تكون من " المعتقدات واألفكار 
ولتحديد درجة شيوع كل عبارة تم . عبارة  ١٥اشتمل على " المظهر العام " والبعد الثالث 

بدرجة كبيرة ، بدرجة متوسطة، : " استخدام مقياس متدرج من ثالث درجات كالتالي 
  -:وقد تم بناء األداة وتقنينها وفقاً للخطوات التالية " بدرجة ضعيفة 

ما هي أهم مظاهر الثلوت الثقافي لدى الشباب في " التالي تم توجيه السؤال المفتوح  - ١
إلى عينة استطالعية من أعضاء هيئة التدريس " المجتمع الفلسطيني  من وجهة نظرك 

بالجامعة اإلسالمية وتم جمع االستجابات وتحليل محتواها فتبين انه يمكن تصنيفها إلى 
لمعتقدات واألفكار وبعضها ثالثة مجاالت حيث وجد أن بعض االستجابات يتعلق با

  . يتعلق بسلوك الشباب بينما يتعلق البعض الثالث منها بالمظهر العام للشباب 
تم صياغة عبارات اإلستبانة في ضوء استجابات أفراد العينة االستطالعية وفي ضوء  - ٢

االستفادة من األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكالت الشباب الثقافية 
الفكرية والتربوية وتلك المتعلقة بالغزو الثقافي والفكري للشباب في المجتمعات و

  .العربية واإلسالميـة 
  : التأكد من صدق وثبات األداة - ٣
  

  صدق األداة
بعد االنتهاء من إعداد االستبانة في صورتها األولية تم عرضها على مجموعة من 

الجامعات الفلسطينية وطلب منهم تحديد مدى  حملة الدكتوراه في التربية الذين يعملون في
مناسبة كل عبارة للمجال الذي وضعت فيه ، ومدى وضوح العبارة وصحة صياغتها لغوياً 

وفي ضوء نتائج التحكيم تم تعديل . ، ومدى مناسبة كل عبارة لقياس ما وضعت من اجله 
  .بعض الفقرات أو إعادة صياغتها أو حذفها 

ماء العبارة للمجال الذي وضعت فيه عن طريق حساب االتساق كما تم التأكد من انت
  .الداخلي بين درجة كل عبارة ودرجة المجال الذي وضعت فيه

بعد التأكد من صدق المحتوى لعبارات االستبانة تم تطبيق األداة على عينة استطالعية من 
نين األداة ، وقد تم فرد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية للقيام باجراءات تق ٣٠
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حساب االتساق الداخلي بين درجة كل عباره من عبارات االستبانة ودرجة البعد الذي 
تنتمي إليه ويعرض الجدول التالي درجات االتساق الداخلي لعبارات االستبانة مع المجاالت 

  .التي تنتمي إليها 
  

  )٢(جدول رقم 
  البعد الثالث  البعد الثاني  البعد األول

رقم 
  لعبارةا

درجة 
  االتساق

درجة   رقم العبارة
  االتساق

  درجة االتساق  رقم العبارة

٠,٦٦٦  ١  ٠,٥٧٨  ١  ٠,٥٥٦  ١  
٠,٧٣٣  ٢  ٠,٧٠٠  ٢  ٠.٥٨٣  ٢  
٠,٥٥٧  ٣  ٠,٧٥٩  ٣  ٠,٤٦٩  ٣  
٠,٧٠٢  ٤  ٠,٧٦٩  ٤  ٠.٦٤١   ٤  
٠,٦٦٧  ٥  ٠,٧٥٨  ٥  ٠,٥٣١  ٥  
٠,٦٠٤  ٦  ٠,٧٤٠  ٦  ٠,٥٤٦  ٦  
٠,٤٣٠  ٧  ٠,٥٦٧  ٧  ٠,٦٤٠  ٧  
٠,٤٢٢  ٨  ٠,٤٤٥  ٨  ٠,٦٤٩  ٨  
٠,٥٧٣  ٩  ٠,٦٠٧  ٩  ٠,٥٥١  ٩  
٠,٧٣٦  ١٠  ٠,٦٧٨  ١٠  ٠,٥٠٧  ١٠  
٠,٦٧٢  ١١  ٠,٦٧٢  ١١  ٠,٦٩١  ١١  
٠,٦٦٧  ١٢  ٠,٦٦٧  ١٢  ٠,٦١٢  ١٢  
٠,٧١٧  ١٣    ١٣  ٠,٥٥٢  ١٣  
٠,٦٣١  ١٤    ١٤  ٠,٦٢٩  ١٤  
        ٠,٦٦٥  ١٥  

كما يتضح من الجدول السابق فإن درجات االتساق لكل العبارات  دالة عند 
مما يدل على صدق انتماء العبارات للمجاالت التي وضعت فيها ) ٠.٠٥(ى داللة مستو
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  ٤٠١

باإلضافة إلى ذلك تم حساب درجة االتساق الداخلي بين . ويعطي الثقة بصدق أداة البحث 
  :كل مجال من مجاالت االستبانة  والدرجة الكلية لإلستبانة وكانت النتائج كما يلي 

  
  )٣(جدول رقم 

  التساقدرجة ا  المجال
  ٠,٨١٥  المجال األول
  ٠,٨٧٢  المجال الثاني
  ٠,٨٩٢  المجال الثالث

  
  ثبات األداة 

تم التأكد من ثبات األداة باستخدام طريقة التجزئة النصفية ، حيث تم حساب معامل 
االرتباط بين درجات العبارات الفردية ودرجات العبارات الزوجية لالستبانة وذلك 

  :براون كما يلي  –ان باستخدام معادلة سيبرم
   ٠,٩٦=      ٠,٩٢٣×  ٢  =     ر        ٢     =        ث

   ٩٢٣+  ١ر                +  ١               

  .وهذه الدرجة تبين أن معامل االرتباط عالياً مما يعطي الثقة بثبات األداة 
  

  تصميم البحث 
  :تناول البحث المتغيرات التالية 

  
  قلة المتغيرات المست

تناول البحث ثالثة متغيرات مستقلة هي  جنس  عضو هيئة التدريس،  الكلية التي 
، ومكان السكن لعضو هيئة )علوم شرعية ، علوم إنسانية ، علوم تطبيقية ( يعمل فيها 
  ).مدينة ، قرية ، معسكر (التدريس 

  المتغير التابع 
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ي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني عالج البحث متغيراً تابعاً واحداً وهو التلوث الثقاف 
  . من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

  

  المعالجات اإلحصائية 
  - :لتحليل نتائج البحث تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية 

  .النسب المئوية وذلك لحساب مدى شيوع التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني - ١
لبيان داللة الفروق بين الجنسين في تقديرهم لدرجة التلوث الثقافي لدى " ت" اختبار - ٢

  .الشباب في المجتمع الفلسطيني 
لبيان داللة الفروق بين أفراد العينة في  تقديرهم لدرجة . تحليل التباين األحادي  - ٣

ومكان التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني التي تعزى لمتغيري الكلية 
 .  السكن 

  
  نتائج البحث و مناقشتها

ما درجة شيوع التلوث الثقافي لدى " نتائج السؤال األول والذي ينص على  -:أوال 
الشباب في المجتمع الفلسطيني على أبعاد االستبانة من وجهة نظر أعضاء هيئة 

سطات لإلجابة على هذا السؤال ثم حساب المتو التدريس بالجامعة اإلسالمية بغزة ؟
فكانت . والنسبة المئوية الستجابات أفراد العينة على المقياس ككل وعلى كل بعد من أبعاده 

  - :النتائج  كما هو مبين في  الجدول التالي
  

  )٤(جدول رقم 
  النسبة المئوية  المتوسط  المجال
  %  ٦٥.٢٩  ٢٧.٤٢  األول
  % ٥٠.٩٠  ٢١.٣٨  الثاني
  %٦٨.٦٧  ٢٨.٨٨  الثالث

  %٦٣.١٥  ٦٧.٨٨  كل االستبانة
يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية للتلوث الثقافي لدى الشباب في 
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وهي درجة فوق المتوسط ولكنها تعتبر عالية في %  ٦٣.١٥المجتمع الفلسطيني قد بلغت 
المجتمع الفلسطيني الذي يعتبر محافظاً عاني كثيراً من ظروف االحتالل اإلسرائيلي، فكان 

يكون أكثر تمسكاً بثقافته واعتزازاً بها ، وأقل تأثراً بالمتغيرات الثقافية  من المتوقع أن
كما أن هذه النسبة تشير إلى سرعة االنفتاح على الثقافات الخارجية دون ضوابط . الوافدة 
  .أو قيود 

كما يتضح من الجدول السابق أيضا أن نسبة االستجابات على البعد الثالث 
وهي أعلى من نسبة االستجابة على %  ٦٨.٧٦ظهر العام قد بلغت لالستبانة المتعلق بالم

ونسبة االستجابة على البعد الثاني %  ٦٥.٢٩التي بلغت ) المعتقدات واألفكار (البعد األول 
ويمكن تفسير حصول البعد الثالث على أعلى نسبة %  ٥٠.٩٠التي كانت أقلها ) السلوك ( 

بينما األفكار والمعتقدات تحتاج إلى درجة أعلى من  من االستجابات بسهولة التأثر بالمظهر
اإلقناع وليس من السهل تغيرها أو التخلي عنها ، كما أن السلوك يأتي عما يحمله الفرد من 

كذلك مما يفسر حصول المظهر العام على أعلى نسبة من االستجابات هو . فكر ومعتقدات 
)  ١٩٧٥(ذا يتمشى مع ما أشار إليه السيد اهتمام الشباب بالمظهر للفت األنظار إليهم ، وه

في دراسته من أن الشاب يهتم بمظهره الخارجي حتى يكون مقبوالً من جماعته ، كما يمكن 
أن يفسر حصول المظهر العام على أعلى نسبة من االستجابات بسهولة مالحظة التغير في 

في الفكر والمعتقدات المظهر حيث يمكن ألي فرد أن يالحظ ذلك مباشرة ، بينما التغير 
  .يصعب مالحظته  مباشرة ويحتاج إلى تعمق ودقة وأدوات خاصة لمالحظته 

على أقل نسبة من االستجابات يعتبر ) السلوك العام ( إن حصول البعد الثاني 
نتيجة منطقية ألن السلوك يرتبط بمعايير الجماعة وعاداتها وتقاليدها مباشرة مما يشكل 

  .السلوك المخالف لمعايير الجماعة مانعا يقلل من ظهور 
باإلضافة إلى حساب النسبة المئوية الستجابات أفراد العينة على كل مجال من 
مجاالت االستبانة وعلى االستبانة ككل ، تم حساب النسبة المئوية  الستجابات أفراد العينة 

  :على كل عبارة من عبارات االستبانة والجدول التالي يبين ذلك 
  )٥( جدول رقم

النسبة   العبارة  مسلسل
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  التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني

  ٤٠٤

  المئوية
١ -  
٢ -  
٣ -  
٤ -  
٥ -  

  
٦ -  

  
٧ -  

  
٨ -  
٩ -  
١٠-  
١١-  
١٢-  
١٣-  
١٤-  
١٥-  
١٦-  
١٧-  
١٨-  
١٩-  
٢٠-  
٢١-  

  .االعتقاد بأن الدين يقتصر على أداء بعض الشعائر التعبدية 
  قاد بأن الدين هو سبب التخلف الحضاري في بالد المسلميناالعت

  .اإليمان باألشياء المادية المحسوسة فقط 
  .االعتقاد بأن اإليمان بالقلب وليس بالعمل والسلوك الظاهر 

الحكم على صالح الفرد من خالل حسن معاملته لآلخرين بغض 
  .النظر عن التزامه الديني 

نصيب المرأة في (شرعية مثل االعتراض على بعض األحكام ال
  )الميراث، التعامل مع البنوك الربوية

اعتبار التزام الفتاه بالحجاب تزمتا وسلوكاً ال ينسجم مع المدنية 
  .العصرية

  .االعتقاد بأن تبرج الفتاه ال ينقص من عفتها 
  .تبني فكرة المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

معياراً لصالح الفرد بغض النظر اعتبار النجاح في الحياة العملية 
  .عن خلقه أو معتقداته 

  .تقديس الحرية الشخصية وإن تعارضت مع الشرع اإلسالمي 
  .تبني فكرة االختالط بين الطالب والطالبات في الجامعات 

  .شيوع فكرة الحب وبناء عالقة مع الجنس اآلخر قبل الزواج 
  .مثل في الحياة تقديس كل ما هو من الغرب باعتباره النموذج األ

  .االستهزاء بالدين ورجاله من خالل استخدام النكات 
  ..)هلو ،هاي ، تشاو (استخدام ألفاظ أجنبية في التحية مثل 

  .إقامة حفالت أعياد الميالد المختلطة وغير المختلطة 
  .مالحقة الفتيات ومعاكستهم 

  .التواعد واللقاءات بين الشباب والشابات 
  .اء بين الشباب والشابات تبادل أشرطة الغن

٦٦.٦%  
٤٩%  
٦١%  

٧٤.٣%  
  
٨٥.٣%  
  
٦٤.٦%  
  
٦٠.٣%  
٦٤.٦%  
٥٨.٧%  
٧٠.٣%  
٧١.٣%  
٦٢.٦%  
٥٤.٦%  
٧٠.٧%  
٦٠.٣%  
٦٥.٦%  
٦٧.٧%  
٦٤.٣%  
٥٧ %  
٦٠ %  
٤٥ %  
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  أبو دف و األغــا

  ٤٠٥

٢٢-  
٢٣-  
٢٤-  
٢٥-  
٢٦-  
٢٧-  
٢٨-  
٢٩-  
٣٠-  
٣١-  
٣٢-  
٣٣-  
٣٤-  
٣٥-  
  
٣٦-  
٣٧-  
٣٨-  
٣٩-  
٤٠-  
٤١-  

  .تعاطي المشروبات المسكرة 
  .االتصال بالخط الساخن عبر الهاتف 

  .االتصال بالمحطات الجنسية  عبر اإلنترنت 
  .مشاهدة األفالم اإلباحية 

  .االستماع للموسيقى الغربية 
  .اختالط الشباب والشابات في الحفالت الغنائية الراقصة 

  .الصدور والنحور تعليق صور الممثلين على 
  ).المارينز ، الكابوريا ( حلق الشباب بعض الرأس وترك اآلخر 

  .لدى الشباب) السكسوكة ( اإلبقاء على بعض الذقن 
  .إطالة السالف وتعريضه عند الشباب

  .إطالة األظافر ال سيما األصغر لدى الشباب 
  .رسم الحروف والشعارات على البنطال والفستان 

  .ارب حلق اللحى والشو
وضع ربطة على الرأس تحمل العلم األمريكي أو أعالم أجنبية 

  .أخرى 
  .لبس السنسال واألساور من قبل الشباب 

  .لبس الجينز المرقع و الممزق 
  .إسدال أكمام القميص دون ربط أزراره إلى ما بعد الكفين 

تبرج الفتيات بكشف رؤوسهن أو بعض أجزاء  من الجسم أو 
  .ة لبس المالبس الضيق

  .لبس الفتاة للبنطال وتقصير شعرها تشبها بالرجال 
  وضع الفتيات للمكياج والعطور اثناء تواجدهن في األماكن العامة

  .من قبل الشباب ) تدقيقها(تزجيج الحواجب 

٥١.٣%  
٥٠.٣%  
٦٢.٣%  
٦٦.٩%  
٦٢.٣%  
٦١.٧%  
٧٢.٣%  
٦٤.٦%  
٥٨ %  

٧٠.٣%  
٥٧ %  
٨٨ %  

٤٧.٧%  
٥٦ %  
٥٦%  
٥٤%  

٥٩.٣%  
٧٢.٣%  
٥٨%  

٧٠.٣%  

يتبين من الجدول السابق أن العبارة التي حصلت على أعلى نسبة من استجابات 
،  % ٨٨صلت على نسبة وقد ح)حلق اللحى والشوارب( ٣٣أفراد العينة كانت العبارة 
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  التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني

  ٤٠٦

وربما يرجع ارتفاع نسبة االستجابة على هذه العبارة ألنها مرتبطة بالمظهر من ناحية 
وأنها عادة قديمة في المجتمع تم نقلها عن المجتمعات الغربية منذ فترة طويلة من ناحية 

ينة وفي المقابل فإن العبارة التي حصلت على أقل نسبة من استجابات أفراد الع. أخرى 
وقد % ٤٥وقد حصلت على نسبة ) تعاطي المشروبات المسكرة (  ٢١كانت العبارة رقم 

يرجع تدني نسبة االستجابة إلى أن السلوك ال زال غير مقبول اجتماعيا وهو من الكبائر في 
  .الشريعة اإلسالمية باإلضافة إلى أنه يصعب مراقبة هذا السلوك مباشرة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين : "على  نتيجة السؤال الثاني الذي ينص
  ؟ ) الجنس ، الكلية ، مكان السكن ( استجابات أفراد العينة تعزى لمتغيرات البحث 

لحساب داللة الفروق بين ) ت(، تم استخدام اختبار  )الجنس ( للمتغير األول بالنسبة 
  .الجنسين في االستجابة على عبارات االستبانة 

  :للفروق بين الجنسين في المجال األول ) ت(لي يعرض نتائج اختبار والجدول التا
  

  )٦(جدول رقم 
المتوسط   العدد  الجنس

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  )ت(قيمة 
  المحسوبة

) ت(قيمة 
  الجدولية

مستوى 
  الداللة

  غير دال  ١.٦٥  ١.٥٦  ٥.٨٩  ٢٦.٩٤  ٩٣  ذكر
  ٠.٠٥عند 

        ٥.٠٤  ٢٨.٦٧  ٣٦  أنثى
) ت(أصغر من قيمة ) ١.٥٦( المحسوبة ) ت(السابق أن قيمة  يتضح من الجدول

ونستنج من  ٠.٠٥الجدولية مما يدل على عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
هذه النتيجة عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث من الشباب الفلسطيني في التأثر 

وهذه نتيجة منطقية حيث أن أغلبية السكان . بالملوثات الثقافية المتعلقة باألفكار والمعتقدات 
في غزة من المسلمين  ، كما ال توجد فروق طبقية بينهم حيث ينتمي غالبية السكان إلى 

  .الطبقة المتوسطة ، مما يؤدي إلى تجانس األفكار والمعتقدات فيما بينهم 
لثاني للفروق بين الجنسين في االستجابة لعبارات المجال ا) ت(كما تم حساب قيمة 
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  أبو دف و األغــا

  ٤٠٧

للفروق بين ) ت(والجدول التالي يعرض نتائج اختبار " بالسلوك العام " لالستبانة والمتعلقة 
  :الجنسين على المجال الثاني 

  
  )٧(جدول رقم 

المتوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

) ت(قيمة 
  الجدولية

مستوى 
  الداللة

    ٥.٨٩  ٢٠.٩١  ٩٣  ذكر
١.٤٤  

  
١.٦٥  

  غير دال
  ٠.٠٥عند 

        ٥.٩٨  ٢٢.٥٨  ٣٦  أنثى
وهي ) ١.٤٤(المحسوبة قد بلغت ) ت(كما يتضح من الجدول السابق فإن قيمة 

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة ) ١.٦٥(الجدولية التي تبلغ ) ت(أصغر من قيمة 
  .إحصائية ببن الجنسين في االستجابة لعبارات المجال الثاني 

للفروق بين الجنسين في ) ت(نسبة للمجال الثالث فقد تم حساب قيمة أما بال
  :االستجابة لعبارات المجال الثالث المتعلق بالمظهر العام، ويبين الجدول التالي هذه النتائج

  
  )٨(جدول رقم 

المتوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

) ت(قيمة 
  الجدولية

مستوى 
  لةالدال

    ١١؟٧  ٢٧.٨١  ٩٣  ذكر
٢.٨٦  

  
١.٦٥  

  دال
٠.٠٥  

        ٦.٢٠  ٣١.٦٧  ٣٦  أنثى
) ت(أكبر من قيمة ) ٢.٨٦(المحسوبة ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في ) ١.٦٥(الجدولية 
، وذلك ٠.٠٥لعام عند مستوى الداللة استجاباتهم لعبارات المجال الثالث المتعلق بالمظهر ا

  .لصاح اإلناث
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  التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني

  ٤٠٨

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن اإلناث أكثر اهتماما بالمظهر من الذكور مما يجعلهن أكثر 
  .قدرة على إدراك التغيير في المظهر من الذكور 

أما بالنسبة للفروق بين الجنسين في االستجابة لعبارات االستبانة ككل فيعرض 
  :للفروق بين الجنسين على عبارات االستبانة ككل ) ت(الي نتائج اختبار الجدول الت

  
  )٩(جدول رقم 

المتوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

) ت(قيمة 
  الجدولية

مستوى 
  الداللة

  دال  ١.٦٥  ٢.٤٢  ١٦.١٨  ٧٥.٦٦  ٩٣  ذكر
  ٠.٠٥عند

        ١٤.٩٦  ٨٢،  ٣٦  أنثى
وهي أكبر )  ٢.٤٢(المحسوبة قد بلغت ) ت(السابق أن قيمة  يتضح من الجدول

الجدولية مما يدل على وجود داللة إحصائية للفروق بين الجنسين في ) ت(من قيمة 
  .استجاباتهم لعبارات االستبانة ككل وذلك لصالح اإلناث 

الكليات إلى فقد تم تصنيف  )الكلية التي ينتمي لها أفراد العينة ( للمتغير الثاني  بالنسبة
ولحساب . ثالثة أقسام كليات علوم شرعية ، كليات علوم إنسانية ، وكليات علوم تطبيقية 

داللة الفروق بين هذه الكليات تم استخدام أسلوب تحليل التباين لكل من مجاالت االستبانة 
  .على حدة ولالستبانة بشكل عام ، وفيما يلي عرض لهذه النتائج 

  :تائج تحليل التباين لمتغير الكلية على المجال األول الجدول التالي يعرض ن
  
  

  )٧(جدول رقم 
مجموع   مصدر التباين

  المربعات
  درجة 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة
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  أبو دف و األغــا

  ٤٠٩

بين 
  المجموعات

٥٧.٤٦  ٢  ١١٤.٩٣    
  

١.٧٩  

  
  غير دال

  
  ٠.٠٥عند 

داخل 
  المجموعات

٣٢.٠٨  ١٢٦  ٤٠٤٢.٤٧      

        ١٢٨  ٤١٥٧.٤  المجموع
وهي أصغر ) ١.٧٩(المحسوبة قد بلغت ) ف(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) ٢.٢٩(الجدولية ) ف(من قيمة 
  .استجابات أفراد العينة على المجال األول تعزى إلى لمتغير الكلية 

التالي يعرض لنتائج تحليل التباين لمتغير الكلية على أما بالنسبة للمجال الثاني فالجدول 
  :المجال الثاني 

  
  )١١(جدول رقم 

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

  درجة
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

    ٤٥.٥٢  ٢  ٩١.٠٣  بين المربعات
١.٣٠  

  غير دال
  ٠.٠٥عند 

      ٩،٣٥  ١٢٦  ٤٤٢١.٣٩  داخل المجموعات
        ١٢٨  ٤٥١٢.٣٩  جموعالم

الجدولية ) ف(أصغر من قيمة ) ١.٣٠(المحسوبة ) ف(يتضح من الجدول أن قيمة 
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة ) ٢.٢٩(

  .على المجال الثاني تعزى لمتغير الكلية 
حليل التباين األحادي لمتغير وبالنسبة للمجال الثالث فالجدول التالي يعرض نتائج ت

  :الكلية على المجال الثالث 
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  التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني

  ٤١٠

  
  )١٢(جدول رقم 

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

  مستوى الداللة

بين 
  المجموعات

  دال  ٦.٦٣  ٣٠٤.٠٩  ٢  ٦٠٨.١٨
  ٠.٠٥عند 

داخل 
  المجموعات

٤٥.٨٥  ١٢٦  ٥٧٧.٠٨      

        ١٢٨  ٢٣٨٥.٢٦  المجموع
وهي أكبر من قيمة ) ٦.٦٣(المحسوبة قد بلغت ) ف(يتضح من الجدول أن قيمة 

مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة ) ٢.٢٩(الجدولية ) ف(
وبالبحث عن اتجاه الفروق تبين أنها لصالح .على المجال الثالث تعزى إلى متغير الكلية 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن أعضاء هيئة التدريس في الكليات .  الكليات اإلنسانية
اإلنسانية أكثر اهتماماً بدراسة الثقافة والتغير االجتماعي والسلوك اإلنساني مما يجعلهم 
أكثر قدرة من زمالئهم في الكليات األخرى على مالحظة التغير السلوكي لدى الشباب في 

  المجتمع الفلسطيني
الستبانة ككل فالجدول التالي يعرض نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير الكلية أما بالنسبة ل

  على االستبانة ككل 
  
  

  )١٣(جدول رقم 
مجموع   مصدر التباين

  المربعات
  درجة 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

بين 
  المجموعات

  دال  ٣.٢٧  ٨٢١.٢١  ٢  ١٦٤٢.٤٢
  ٠.٠٥عند 
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  أبو دف و األغــا

  ٤١١

داخل 
  وعاتالمجم

٢٥١.٠٩  ١٢٦  ٣١٦٣٧.٥٥      

        ١٢٨  ٣٣٢٧٩.٩٧  المجموع
وهي أكبر من ) ٢٧.٠٣المحسوبة قد بلغت ) ف(يتضح من هذا الجدول أن قيمة 

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات ) ٢.٢٩(الجدولية ) ف(قيمة 
وبالكشف عن اتجاه تلك  أفراد العينة على عبارات االستبانة ككل تعزى لمتغير الكلية ،

  .الفروق تبين أنها لصالح الكليات اإلنسانية
تم تصنيف أفراد العينة حسب مكان  )مكان السكن ( للمتغير الثالث  وبالنسبة

، وتم استخدام أسلوب تحليل التباين )مدينة ، قرية ، مخيم ( سكناهم إلى ثالث فئات 
فراد العينة على كل مجال من مجاالت األحادي للكشف عن داللة الفروق بين استجابات أ

ويعرض الجدول التالي . االستبانة وعلى االستبانة ككل تعزى إلى متغير مكان السكن 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين استجابات أفراد العينة على المجال األول 

  .تعزى لمتغير مكان السكن 
  

  )١٤(جدول رقم 
مجموع   مصدر التباين

  لمربعاتا
  درجة 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

بين 
  المجموعات

غير دال   ١.٤١  ٤.٦٣  ٢  ٩.٢٦
  ٠.٠٥عند 

داخل 
  المجموعات

٣٢.٩٢  ١٢٦  ٤١٤٨.١٤      

         ١٢٨  ٤١٥٧.٤٠  المجموع
وهي أصغر من ) ١.٤١(المحسوبة هي ) ف(يتبن من الجدول السابق أن قيمة 

مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات ) ٢.٢٩(ية الجدول) ف(قيمة 
وبالنسبة للمجال الثاني . أفراد العينة على المجال األول تعزى لمتغير مكان السكن 

فالجدول التالي يعرض نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين استجابات أفراد العينة على 
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  التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني

  ٤١٢

  .ر مكان السكن عبارات المجال الثاني تعزى لمتغي
  

  )١٥(جدول رقم 
مجموع   مصدر التباين

  المربعات
  درجة 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

بين 
  المجموعات

٣٠.٠٩  ٢  ٦٠.١٨    
٠.٨٥٢  

  غير دال
  ٠.٠٥عند 

داخل 
  المجموعات

٣٥.٣٦  ١٢٦  ٤٤٥٢.٢١      

        ١٢٨  ٤٥١٢.٣٩  المجموع
وهي أصغر ) ٠.٨٥٢(المحسوبة قد بلغت ) ف(مة يتضح من الجدول السابق أن قي

مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين ) ٢.٢٩(الجدولية ) ف(من قيمة 
  .استجابات أفراد العينة على عبارات المجال الثاني تعزى لمتغير مكان السكن 

وبالنسبة للمجال الثالث فالجدول التالي يعرض نتائج تحليل التباين األحادي 
  .ستجابات أفراد العينة على المجال الثالث تعزى لمتغير مكان السكن ال

  
  )١٦(جدول رقم 

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

  درجة 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

بين 
  المجموعات

٣.٥٦  ٢  ٧.١٢    
٠.٠٧٠  

  غير دال
  ٠.٠٥عند 

داخل 
  المجموعات

٥٠.٦٢  ١٢٦  ٦٣٧٨.١٤      

        ١٢٨  ٦٣٨٥.٢٦  جموعالم
وهي أصغر من ) ٠.٠٧٠(المحسوبة قد بلغت ) ف(يتضح من الجدول أن قيمة 

مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات ) ٢.٢٩(الجدولية ) ف(قيمة 
  .أفراد العينة على المجال الثالث تعزى لمتغير مكان السكن 

يعرض نتائج تحليل التباين األحادي وبالنسبة لالستبانة ككل فالجدول التالي 
  .الستجابات أفراد العينة على عبارات االستبانة ككل تعزى لمتغير مكان السكن 
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  أبو دف و األغــا

  ٤١٣

  )١٧(جدول رقم 
مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

  درجة 
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

بين 
  المجموعات

٢٧.٢٣  ٢  ٥٤.٤٥    
٠.١٠٣  

  غير دال
  ٠.٠٥ عند

داخل 
  المجموعات

٢٦٣.٧  ١٢٦  ٣٣٢٢٥.٥٢      

        ١٢٨  ٣٣٢٧٩.٩٧  المجموع
وهي أصغر من قيمة ) ٠.١٠٣(المحسوبة ) ف(يتضح من الجدول السابق أن  قيمة 

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات ) ٢.٢٩(الجدولية )ف(
  .مكان السكن  أفراد العينة على االستبانة ككل تعزى لمتغير

ويمكن تفسير هذه النتائج بقرب القرى من ا لمدن واندماج  بعضها مع المدن 
وزحف العمران بالمدن ليرتبط بالقرى فال توجد فروق كبيرة وواضحة بين القرى والمدن 

كما أن التجانس الثقافي بين سكان محافظات غزة سواء أكانوا من . في محافظات غزة 
أو المخيمات يجعل معتقداتهم وقيمهم وسلوكياتهم متقاربة إلى حد  سكان المدن أو القرى

  .بعيد 
ما هي أسباب التلوث الثقافي لدى " نتيجة السؤال الثالث الذي ينص على 

لإلجابة على هذا السؤال تم توجيه سؤال مباشر ومفتوح  "الشباب في المجتمع الفلسطيني؟ 
قافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني من ألفراد العينة بأن يذكروا أسباب التلوث الث

  وجهة نظرهم ، ويعرض الجدول التالي الستجابات أفراد العينة مرتبة ترتيباً تنازلياً 
  

  )١٨(جدول رقم 
  التكرار  السبب  مسلسل

  ٧٣  .تأثير وسائل األعالم األجنبية وعدم وجود رقابة عليها   - ١
  ٦٣  .الشبابضعف الوازع الديني والفراغ الروحي لدى   - ٢
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  التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني

  ٤١٤

  ٥٤  .إهمال التربية األسرية وعدم مراقبة األبناء   - ٣
عدم اهتمام المؤسسات اإلعالمية والحكومية بنشر القيم   - ٤

  الدينية
  
٣١  

  ٢٧  .التشبه بالغرب واالنبهار به   - ٥
عودة الكثير من األسر من دول الشتات وتأثرهم بثقافات تلك   - ٦

  .الدول 
  
٢٤  

  ٢٤  .وعدم وجود نظام عقوبات رادععدم تحكيم الشرع   - ٧
  ٢٠  .وجود المؤسسات المختلطة   - ٨
  ١٧  .غياب القدوة الصالحة   - ٩
  ٨  .نقص المقررات الدينية في المناهج الدراسية   -١٠
  ٧  .وجود مؤسسات ومنظمات أهلية موالية للغرب   -١١
  ٥  االنفتاح المفاجئ وغير الموجه للمجتمع الفلسطيني  -١٢

بات أفراد العينة أن أكثر سبب لحدوث التلوث الثقافي في المجتمع يتضح من إجا
وهذا ما يتفق مع " . تأثير وسائل اإلعالم األجنبية وعدم وجود رقابة عليها " الفلسطيني هو 

العديد من الدراسات السابقة التي بينت األثر السيئ لوسائل اإلعالم األجنبية على الثقافات 
والتي بينت دور الفضائيات في إحياء ) ٤٧(دراسة الهيتي : ت المحلية ومن تلك الدراسا

التي أوضحت أثر العولمة ) ٤٤(الثقافات الغربية ونشر عاداتها وتقاليدها ، ودراسة عمارة 
من خالل وسائل اإلعالم في الترويج لعقائد وأفكار وتقاليد تتعارض مع ثقافتنا العربية 

  . واإلسالمية 
ضعف الوازع الديني والفراغ الروحي " ية من األسباب ويأتي في المرتبة الثان

التي أشارت إلى )  ٧٩(وهذا ما تؤيده العديد من الدراسات مثل دراسة  القرضاوي" للشباب 
  .ضعف المقاومة والرفض للثقافات األجنبية بسبب ضعف التمسك بالدين 

الثالثة من األسباب المؤدية  في المرتبة" إهمال التربية األسرية وعدم مراقبة األبناء " ويأتي 
التي ) ٥٥(وهذا ما يتفق مع كثير من الدراسات مثل دراسة فرج . إلى التلوث الثقافي 

أشارت إلى إهمال الجانب األسري وأن دور األسرة سلبي في مواجهة الغزو الثقافي ، وأنه 
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  أبو دف و األغــا

  ٤١٥

عفت في ال يوجد نمط تربوي واضح لتعزيز الثقافة المحلية ، كما أن سلطة األب قد ض
  .ضوء متغيرات العصر

  
  صيغة تربوية مقترحة لمواجهة التلوث الثقافي لدى الشباب الفلسطيني

تبين فيما سبق ، توافر عوامل عديدة ، أسهمت في تعرض الشباب للتلوث الثقافي 
لمواجهة   بمظاهره العديدة ، وفي ضوء هذه العوامل ، يقترح الباحثان صيغة تربوية

  - :تشارها ما أمكن ، ويمكن تلخيص هذه الصيغة على النحو التاليالمشكلة والحد من ان
  
  االهتمام بالبناء العقائدي -أ

فالسلوك اإلنساني يحتاج إلى طاقة إيمانية تدفعه وتغذيه ، والبد من شحن الشباب 
القرآن الكريم وضع منهاجاً سلوكياً كامالً ودقيقاً وهذا "بطاقة إيمانية ومن المالحظ أن 

  )٦٩"(يقوم على اإليمان الذي ال يتحقق حتى يصبح سلوكاً في واقع الحياةالمنهاج 
وما من شك في أن اإليمان ، هو مصدر الهداية العقائدية والفكرية والسلوكية   

واهللا ولي الذين آمنوا : "لإلنسان في حياته العملية وقد أشار إلى هذا المضمون قوله تعالى 
ذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى يخرجهم من الظلمات إلى النور وال

  )٧٠" (الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
نحن " وقد امتدح القرآن الكريم في الشباب إيمانهم وأكد على أنه سبب هدايتهم   

٧١".(نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيه آمنوا بربهم وزدناهم هدى(  
يربي عقل اإلنسان على " سيع مدارك الشباب ذلك أنه فلإليمان دور كبير في تو  

صحة االعتقاد بأن يجعله واسع النظر ، محباً لإلطالع على أسرار الكون مدركاً األشياء 
بحقائقها الجلية وهذا ما ال يتوفر في الديانات األخرى ، المنافية لعقيدة التوحيد والتي تجعل 

  )٧٢" (ئق وتعقلهامن عقل اإلنسان ، قاصراً عن إدراك الحقا
وتلعب التربية العقائدية دوراً هاماً في إكساب الشاب ، مناعةً ضد األفكار والعقائد   

المنحرفة بما تمدهم به من عقيدة صحيحة وفكر سليم وتصور كامل يشمل جوانب الحياة 
  ) .٧٣(كلها
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  ٤١٦

وفي ضوء ما سبق ، ينبغي التركيز على غرس أصول العقيدة اإلسالمية في   
الشباب من خالل الجمع بين األدلة العقلية والنقلية وبيان وجوه اإلعجاز العلمي نفوس 

  .والتشريعي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
  
  العناية بالتربية الخلقية - ب

فالتربية الخلقية للشباب ، هي التي تسلحهم باإلرادة والصبر والشجاعة على 
ات وتحفظهم  من الطيش واالنحرافات الخلقية مواجهة مشكالت الحياة بعزيمة وثب

  ).٧٤(واالجتماعية 
وتكشف لنا السنة النبوية عن اهتمام الرسول صلى اهللا عليه وسلم  بتوجيه الشباب   

عن أبي ذر أن النبي صلى اهللا عليه " نحو مكارم األخالق وقد جاء في الحديث الشريف 
: أتبع السيئة الحسنة تمحها قال زدني قال:  وسلم قال له اتق اهللا حيثما كنت قال زدني قال

  ).٧٥" (خالق الناس بخلق حسن
  :وحتى تؤتي التربية الخلقية للشباب ثمارها ، يفترض مراعاة ما يلي  

  .إبراز محاسن األخالق الفاضلة في حياتهم وبيان عواقب السلوك الالأخالقي -١
قيم الممارسة في المجتمع واألخذ من تحقيق التوازن بين القيم األخالقية النظرية وال -٢

العادات والتقاليد بما يتمشى مع قيم اإلسالم وتعويد الشباب على ممارستها في أفضل 
  .صورة ممكنة عن علم ووعي 

تغيير اتجاهات الشباب النفسية والفكرية المتعارضة مع السلوك االجتماعي المرغوب  -٣
ع عقيدة المجتمع وقيمه ومظاهر سلوكه عنه، إلى السلوك المرغوب فيه والمتوافق م

  )٧٦.(الخلقي
ومن الضروري ربط الشباب بالعبادات ، حتى تترسخ لديهم القيم الخلقية وتصبح  - ٤

إن "سلوكاً ثابتاً في حياتهم ، ذلك أن العبادات تنهى عن الرذائل وتحث على الفضائل 
  ).٧٧" (م ما تصنعونالصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اهللا أكبر واهللا يعل

وإذا كان النمو الخلقي ، في مرحلة البلوغ يبدأ في الرسوخ والثبات ويتكامل معه 
النضج العقلي فإن الشاب ، يصبح قادراً على ضبط نوازعه والتحكم في دوافعه وإخضاع 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  أبو دف و األغــا

  ٤١٧

ذاته للمثل العليا التي تشربها ورسخها داخل نفسه وجعلها معياراً لمواقفه األخالقية 
  ).٧٨(اته السلوكية وتصرف

وبناء عليه ينبغي نبذ أساليب الشدة والعنف مع الشباب ألطرهم على مكارم 
األخالق ويلزم هنا استخدام سالح اإلقناع بالحوار والتحذير والتنفير والعتاب فهي أجدى 

  .وأسرع في تحقيق أهداف التربية الخلقية المنشودة 
  

  دى الشبابترسيخ الهوية الثقافية اإلسالمية ل - ج 
فمن الضروري االهتمام بترسيخ الهوية الثقافية اإلسالمية لدى الشباب والمستمدة   

كنتم "من كتاب اهللا عز وجل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم والمجسدة لروح هذه األمة 
  ).٧٩"(خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

عصرنا الحالي على الحياة وثقافته سائدة وغالبه ولئن كان الغرب هو المهيمن في   
هو كل العالم فليس هو كل العصر ، فهناك العالم اإلسالمي على امتداده وسعته له ثقافته 
الخاصة ومعارفه وقيمه المتميزة عن غيره من العوالم األخرى ومن هنا يجدر االهتمام 

ليست مجرد معارف ذهنية بالتأكيد على خصوصية الثقافة اإلسالمية من حيث كونها 
  ).٨٠(مجردة بل هي معارف ومدركات ممزوجة بقيم واعتقادات

ومن هنا وجب على التعليم النظامي بمراحله المختلفة وكذلك المؤسسات   
االجتماعية والثقافية في المجتمع وعلى رأسها اإلعالم ، العمل على ترسيخ الهوية الثقافية 

  -:ضرورة الحفاظ عليها وذلك من خالل ما يلياإلسالمية لدى الشباب وتوعيتهم ب
الدين واللغة والعلوم النافعة والقيم والعادات  –ترسيخ الجوانب الحيوية في هذه الثقافة  -١

  .األصيلة
إبراز الجوانب المضيئة في تراثنا العربي واإلسالمي ، بما فيه من إنجازات حضارية  -٢

التاريخ ، الذين ال زالت أسماؤهم تتردد على  متنوعة أسهم فيها العلماء المسلمون عبر
  .ألسنة أهل الغرب والشرق 

األصالة تتطلب االعتزاز بانتمائها "التأكيد على االعتزاز باالنتماء اإلسالمي ذلك أن  -٣
  ).٨١"(إلى اإلسالم المؤثر األول في صنع هذه الثقافة والذي وجهها  وصبغها بصبغته
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  التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني

  ٤١٨

  
  تداء بدالً من التقليدإكساب الشباب قيمة االق -د

يأتي االقتداء كقيمة مضادة للتقليد والفرق بينهما جوهري ، إذ يقتدى اإلنسان بغيره   
  ).٨٢.(عن وعي ، فإنه يقلده شعورياً أوالً شعورياً بدافع التعلم أو التهكم أو لمجرد المحاكاة

النظر ولقد رفض اإلسالم التبعية الفكرية والتقليد األعمى ، عندما أمرنا ب  
واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون ونهانا في الوقت نفسه عن التقليد الذي هو 

  ).٨٣" (تعطيل للعقل عن أداء دوره في الوجود
وجاء في التوجيه النبوي الشريف ، تحذير للمسلمين من تقليد غير المسلمين أو 

شبه بغيرنا ، ال تشبهوا باليهود وال ليس منا من ت"التشبه بهم في بعض عاداتهم االجتماعية 
  ).٨٤"(بالنصارى، فإن تسليم اليهود اإلشارة باألصابع وتسليم النصارى اإلشارة بالكف 

وبناء عليه ينبغي توعية الشباب بأخطار التقليد األعمى وبيان عيوبه وآثاره السلبية   
لك إنما يتحقق بداية من خالل وفي المقابل التأكيد على االقتداء بالنماذج السلوكية السوية وذ

ترسيخ مفهوم االتباع المحمود بدالً من التقليد والتبعية السلبية وقد جاء في التوجيه القرآني 
  ).٨٥" (قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا" 

وهنا يلزم التأكيد على اتخاذ الرسول صلى اهللا عليه وسلم قدوة للشباب واتباع ما 
  ).٨٦(اب والسنة من أحكام شرعية وعقائد ومعامالت وآداب وعادات جاء في الكت

  
  إكساب الشباب مهارة التفكير الناقد –هـ 

ويقصد بالتفكير الناقد هنا ، التمييز بين الجيد والردئ بعد تقليب األمور جيداً وعدم   
ائل التسرع في إصدار األحكام على األشياء واألفكار قبل تمحيصها ، وفي ضوء تقدم وس

االتصال في عالمنا المعاصر ، ال يمكن أن يبقى الشباب منعزلين عن ثقافات اآلخرين ، 
فاالنغالق سلوك سلبي ومرفوض ، يحرم اإلنسان كثيراً من الخبرات النافعة التي ال تخلو 
منها ثقافة  ما ، وهنا يفترض أن ندرب الشاب باستمرار ، على اختيار العناصر الصالحة 

الحكمة " ثقافي يعرض عليهم وذلك ينسجم مع التوجيه النبوي الشريف في كل مضمون 
  ).٨٧"(ضالة المؤمن فهو أحق بها حيث وجدها
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  أبو دف و األغــا

  ٤١٩

وبذلك يمكن أن نوفر نوعاً من الحماية الثقافية للشباب ، فضالً عن تزويدهم   
ال بالخبرات الصالحة والمربية ، ويمكن أن يستفيد الشباب من مهارة التفكير الناقد ، في مج

اختيار األصدقاء والرفاق ، فيميزون بين الصالح والفاسد ، بين ما يجب مجانبته ومن 
يستحسن االختالط به ومصاحبته ، وقد حددت السنة النبوية المطهرة المعيار األساس الذي 

ال تصاحب إال مؤمناً وال يأكل طعامك إال " يقاس به األصحاب وبناء عليه يختارون 
  ).٨٨"(تقياً

جمال فإن وقاية الشباب من التلوث الثقافي إنما يتحقق من خالل برنامج وباإل  
تربوي شامل ومتكامل الجوانب ، تتشارك فيه كل مؤسسات المجتمع المسؤولة عن اإلعداد 
الثقافي للشباب وتتعاون فيما بينها لتحقيق هذا الهدف وذلك يتطلب ابتداء االنطالق من 

  . لتربية الشباب وفق أسس ومبادئ واضحةفلسفة تربوية واضحة المعالم ، 
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  التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني

  ٤٢٠

  المراجع
الدين منبع اإلصالح االجتماعي ، مطبعة دار نشر الثقافة، : عرجون ، محمد الصادق  -١

  .٦٢، ص ١٩٥٩اإلسنكدرية ، 
المؤسسة الجامعية : دراسات في التربية اإلسالمية والشخصية الوطنية : رابح ، تركي  -٢

  .٦٤، ص١٩٨٢يع ، بيروت ، للدراسات والنشر والتوز
مشكالت الشباب المعاصرة ، منشورات لجنة مكتبة البيت ، : العيسوي ، عبد الرحمن  -٣

  .١٦،  ١٥، ص ص ١٩٨٦الكويت ، 
االنحراف االجتماعي ورعاية المنحرفين ، المكتب الجامعي ، : غباري ، محمد  -٤

  .١٥، ص ١٩٨٦االسكندرية ، 
  . ٢١٨٠، دار المعارف ، مصر ، ص  ٣العرب ، ج لسان: ابن منظور ، ابن  -٥
، دار إحياء  ٢معجم مقاييس اللغة وتحقيق عبد السالم هارون ، ج: إبن فارس ، أحمد  -٦

  .٢٧٧، ص١٩٣٥الكتب العربية ، القاهرة ، 
، ١٩٧٥معجم العلوم االجتماعية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : مدكور ، إبراهيم  -٧

  .٣٣٣ص
توصيات المؤتمر األول لوزراء الشباب العربي ، القاهرة ، جامعة الدول العربية ،  -٨

  .١١٢، ص١٩٦٩
) تربية الشباب في الفكر اإلسالمي والعالمي المعاصر (فايد ، عبد السالم إبراهيم  -٩

  .٩، ص ١٩٨٥،  ٥مجلة األبحاث التربية ، جامعة األزهر ، العدد 
المنهاج النبوي في دعوة الشباب ، دار العاصمة للنشر :  العيد ، سليمان بن قاسم-١٠

  .٣٤، ص ١٩٨٢والتوزيع ، الرياض ، 
  .٥٤: الروم -١١
، كتاب  ٤، ج) تحقيق أحمد شاكر(الصحيح الجامع ، : الترمذي ، أبي على محمد -١٢

  .٣٢الحدود وترقيمه محمد عبدالسالم عبدالشافي ، دار التراث العربي ، بيروت ، ص
، مسند البصرين ، دار  ٥بن حنبل ، اإلمام أحمد ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، ج -١٣

  . ١٨، ص ١٩٩٣الكتب العلمية ، كتاب ، 
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  أبو دف و األغــا

  ٤٢١

  . ٥٨المرجع السابق ، ص-١٤
، كتاب النكاح ،  ٥صحيح البخاري ، ج: البخاري ، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل -١٥

  .١١٦دار الفكر ، ص
، الدار  ٣األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب ، ط: مر محمد التومي الشيباني ، ع-١٦

  .١٨،  ١٩٨٧العربية للكتاب ، ليبيا ، 
  . ٤٧،  ٤٦، ص ص )مرجع سابق(العيد -١٧
  .١٩،  ١٨، ص ص ) مرجع سابق(الشيباني-١٨
اللقاء  )دور الشباب في بناء األمة والحضارة وكيف نعنى به(العبد ، عبد المجيد ، -١٩

  .٤١٧، ص ١٩٧٩الرابع للندوة العالمية للشباب اإلسالمي ، الرياض ، ربيع أول ، 
، دار الفرقان للنشر  ٧مشكالت الشباب في ضوء اإلسالم ، ط: فرحان، إسحاق أحمد  -٢٠

  .١١،  ١٠، ص ص  ١٩٩٩والتوزيع ، عمان ، 
  . ٩، ص)  مرجع سابق(فرحان -٢١
  .١٥-١٣: الكهف  -٢٢
  .٢٩: الفتح  -٢٣
، دار الشروق ، جدة،  ٢النمو النفسي للطفل المراهق ، ط: زيدان ، محمد مصطفى  -٢٤

  .١٦٢، ص ١٩٨٦
  .٣١٠، عالم الكتب ، القاهرة ، ص ٤علم نفس النمو ، ط: زهران، حامد بعد السالم  -٢٥
  .٦٤، ص ١٩٨٥الطفولة والمراهقة ، دار الفكر العربي ،  القاهرة ، : جالب ، سعد  -٢٦
  .٣١٥، ص )مرجع سابق(زهراء  -٢٧
، ١٩٦٠المدرس في المدرسة والمجتمع ، القاهرة، : رضوان ، أبو الفتوح وآخرون  -٢٨

  .٥٨ص
، مكتبة الخانجي ،  ٣علم النفس التكويني ، ط: ، عبد الحميد ) مرجع سابق(الهاشمي -٢٩

  .٢٢٤، ص ١٩٧٦القاهرة ، 
، دار الفكر  ٤األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ، ط :السيد ، فؤاد البهي-٣٠

  .٢٣٠، ص ١٩٧٥العربي ، القاهرة ، 
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  التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني

  ٤٢٢

  .١٨٩، )مرجع سابق(الهاشمي -٣١
  .٢٦٠، ص) مرجع سابق(جالب  -٣٢
  .٣٥١، ص) مرجع سابق(زهران  -٣٣
  .٢٤١، ص) مرجع سابق(السيد  -٣٤
  .٢٦٠، ص)مرجع سابق(جالب  -٣٥
التعليم المفرد بين النظرية والتطبيق ، دار الفرقان للنشر والتوزيع : نشوان ، يعقوب  -٣٦

  .٩٩-٩٤، ص ١٩٩٣، عمان ، 
  .١٧،١٨، ص ص ) مرجع سابق(فرحان  -٣٧
علم االجتماع التربوي ، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان ، : الرشدان ، عبد اهللا  -٣٨

  .٢٢٦ – ٢٢٥، ص ص  ١٩٨٤
المؤتمر العلمي ) الثقافة العربية أمام تحديات الفضائيات الوافدة(يتي ، هادي نعمان اله -٣٩

  .١٠، ص ١٩٩٨الرابع ، األردن ، كلية اآلداب ، جامعة فليدلفيا ، مايو ، 
، ١٩٨٣نحن والحضارة الغربية ، الدار السعودية ، جدة ، : المودودي ، أبو األعلى  -٤٠

  .١١ص
) التبعية الفكرية في مجال التربية وعالجها من منظور إسالمي (حمد النديم ، خالد م -٤١

  .٦، ص ١٩٩٧رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، 
البخاري ، أبي عبداهللا بن اسماعيل ، صحيح البخاري ، تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن  -٤٢

  . ١٩١، ص  ١٩٩٤، كتاب االعتصام ، دار الفكر ، ٤باز، ج
، المعهد العالي للفكر  ٤األزمة الفكرية المعاصرة ، ط: العلواني ، طه جابر  -٤٣

  .٢٥،  ٢٤، ص ص  ١٩٩٣اإلسالمي ، 
تقليد الغرب وأشكاله وعواقبه ، دار الرشيد ، دمشق ، : عثمان ، محمد عثمان  -٤٤

  .٢٧-٢٤، ص١٩٩٩
  
القومية العربية، ص ص العولمة وقضايا الفكر اإلسالمي، الدار : عمارة، محمد -٤٥

١٢١–١٢٠.  
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  أبو دف و األغــا

  ٤٢٣

خياط ، محمد جميل بن علي والتحدي اإلعالمي في مجال التربية ، دراسات تربوية -٤٦
  .٧٣-٦٧، ص ١٩٩٦واجتماعية ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، العدد األول ، 

  .٢٣، ص)مرجع سابق(الهيتي -٤٧
  .١٠، ص)مرجع سابق(الهيتي -٤٨
  .٤٣، ص)ابقمرجع س(العيد -٤٩
، كتاب الفتنة، دار احياء الكتب العربية ،  ٢ابن جماعة ، الحافظ أبي عبداهللا ، ج-٥٠

  . ١٣١٧ص
  .٩، ص) مرجع سابق(الهيتي -٥١
مجلة الجامعة اإلسالمية ، الجامعة اإلسالمية ) الغزو الثقافي : (فخري ، ممدوح -٥٢

  .٢٥بالمدينة المنورة ، العدد األول ، ص
  .١٩٢وجهة اإلسالم ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده ، ص: ب وآخرون رج-٥٣
ورقة عمل مقدمة لليوم ) ركائز الفلسفة التربوية الفلسطينية(أبو دف ، محمود خليل  -٥٤

االغتراب في المنهاج الفلسطيني، جامعة األزهر ، غزة ، يونيو ، : الدارسي بعنوان 
  . ٤، ص ١٩٩٥

التطبيع الثقافي دائرة في الصراع العربي الصهيوني ، المركز : داهللا الحوراني ، عب -٥٥
  . ٣٨ - ٣٧، ص ص  ١٩٩٩القومي للدراسات والتوثيق ، 

الطفل بين التربية والمدرسة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، : فرج ، عبد اللطيف  -٥٦
  . ٨، ص ١٩٩٢

، دار المعرفة الجامعية ،  في علم النفس االجتماعي: عوض ، محمود عباس -٥٧
  .٨٥-٨٢، ص ١٩٨٥اإلسكندرية، 

التربية اإلسالمية للطفل والمراهق ، دار االعتصام ، : محفوظ ، محمد جمال الدين -٥٨
  .٢٠ص

  .٣٠- ٢٨: الفرقان -٥٩
رسالة الخليج العربي، ) التنشئة االجتماعية عند ابن الجوزي(ابن الجوزي ، أبو الفرج -٦٠

  .٥٧، ص ١٩٨٤،  ١١٣لعدد الرياض ، ا
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  التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني

  ٤٢٤

، كتاب ٤أبو داوود ، سليمان ، ابن األشعت السجستاني األزدي ، سنن أبي داود ، ج -٦١
  . ٢٥٩األدب ، الحياء السنة النبوية ، ص

دراسة : بعض مشكالت الشباب الجامعي المصري : جوهــر ، علــي صالح -٦٢
،  ١٩٨٦بدمياط ، العدد السابع ، مقارنة بيـن سيناء والوادي ، مجلة كلية التربية 

  .٢١٧-١٦٣ص
الحلول المطروحة والحل اإلسالمي ، كتاب : مشكالت الشباب : محجوب ، عباس -٦٣

  .١٩٨٥األمة، قطر ، 
أخطار األيديولوجية الصهيونية واأليديولوجية األخرى على : متولي ، نبيل عبد الحليم -٦٤

  .١٩٩٠ة ، جامعة المنصورة ، المجتمع العربي اإلسالمي ، كلية التربي
: الشباب الجامعي بين األمية الثقافية والفراغ األيديولوجي : صالح ، سامية خضر -٦٥

دراسة تطبيقية على عينة من طالب وطالبات جامعة عين شمس ، مجلة كلية التربية، 
  .١٧٤- ١٤٧، ص ١٩٩١،  ١٥العدد 

ه المعاصرة ، مكتبة العبيكان ، الرياض، الشباب وقضايا: الجوير ، إبراهيم بن مبارك -٦٦
١٩٩٤.  

وقت الفراغ وأثره في انحراف الشباب ، مكتبة : السرحان ، عبد اهللا بن ناصر -٦٧
  .١٩٩٤العبيكان ، الرياض ، 

التوجيه اإلسالمي للشباب لمواجهة التطرف في الدعوة : عفيفي ، السيد عبد الفتاح -٦٨
المعهد " المنهج والمجاالت: مي للخدمة االجتماعية التوجيه اإلسال" اإلسالمية في 

  .١٩٩٧العالمي للفكر اإلسالمي ، القاهرة ، 
األهداف التربوية السلوكية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ، : خياط ، فوزية رضا أمين  -٦٩

  .٧٢، ص١٩٨٧مكتبة المنارة ، مكة المكرمة ، 
  .٢٥٧: البقرة  -٧٠
  .١٣: الكهف  -٧١
، رسالة ) التربية في العهد المكي والمدني(، عبد المعين عبد الغني حميد الحربي -٧٢

  .٤٧، ص١٩٨٤ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، 
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  أبو دف و األغــا

  ٤٢٥

، مجلة منار اإلسالم ، ) انهيار الفكر المادي أمام العقيدة اإلسالمية(محجوب ، عباس -٧٣
  .١٥، ص ١٩٨٨،  ١٣العدد، 

  .٧٣، ص) بقمرجع سا(رابح -٧٤
  .  ١٨٣، مسند األشعار ، ص ٥بن حنبل ، اإلمام أحمد ، ج  -٧٥
مشكالت الشباب والحلول المطروحة والحل اإلسالمي ، كتاب األمة : محجوب عباس -٧٦

  .١٤٥- ١٤٣، ص ١٩٨٥، رئاسة المحاكم الشرعية ، قطر ، 
  .٩٥: العنكبوت -٧٧
، الدار  ٢إلسالمية في السنة النبوية ، طأسس التربية ا: الزنتاني ، عبد الحميد الصيد -٧٨

  .٦٦٠، ص ١٩٩٣العربية للكتاب ، ليبيا ، 
  .٨٢: آل عمران -٧٩
الثقافة اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة ، مكتبة وهبة ، : القرضاوي ، يوسف  -٨٠

  . ٩٠، ص ١٩٩٤مصر، 
  .٤٩القرضاوي ، ص -٨١
  .٤٧تونسية للتوزيع ، تونس ، صآراء في التربية ، الشركة ال: الناصف ، محمد -٨٢
  .١٠، ص)مرجع سابق(عثمان -٨٣
  .١٥٩، كتاب االستئذان ، ص ٤الترمذي ، ج-٨٤
  .٣١: آل عمران -٨٥
  .٤٦٧أصول الفقه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ص: البرديس، محمد زكريا-٨٦
  .١٣٩٥ر ، ص، كتاب الزهد ، دار الفك ٢ابن ماجة ، الحافظ أبي عبد اهللا ، ج-٨٧
  .٦٠١، كتاب الزهد ، ص ٤الترمذي ، ج-٨٨
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