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 مجتمعات غربيةفي مبلمح الُهوِيَّة   لدى أبناء المصريين المولودين 
 نا النمساويةيدراسة ميدانية بمدينة في

 *الضبع ماىر
 ملخص الدراسة

في ة لدى أبناء المصريين المولودين الدراسة إلى رصد مبلمح الُهوي هدؼت
تشكل منها تالعناصر التي التعرؼ على موقف ىؤالء األبناء من و  ،مجتمعات غربية

وتبنت الدراسة عدة مداخل  ،الُهوِيَّة   ولذا عمدت الدراسة الى تعريف مصطلح ،الُهوِيَّة  
منهج اعتمدت الدراسة على  كما، والتعددية الثقافية،  التفاعلية الرمزية منهانظرية 

المصرية المقيمة في مدينة  نهج دراسة الحالة لعشرة من األسرمو المسح االجتماعي 
وتم جمع البيانات من خبلؿ دليل  .مفردة ٕ٘ٗ وبلغ حجم العينة ِفييػ نَّا النمساوية

جود و  :ت الدراسة الى عدد من النتائج أىمهاتوصلو  دراسة الحالة، واستمارة استبياف.
وجود اتجاه إيجابي ساد بين ، صلية على شخصية األبناءانعكاس قوي لُهوية اآلباء األ

، الخصائص التي تميز ُىوية اآلباءنسبة كبيرة من أفراد عينة البحث حياؿ السمات و 
من الصراع بين  %( أشاروا إلى أنهم يعانوفٜأف نسبة ضئيلة جدا من أفراد العينة )

ثمة توافق لدى أفراد العينة في تعايشهم أو حملهم ، الُهوية المصرية والُهوية النمساوية
ف الموقف التوفيقي بين العناصر الثقافية المكونة لُهوية اآلباء إ، ويتينلكبل الهُ 
ىي السمة الغالبة التي تميز ، والعناصر الثقافية لُهوية المجتمع المضيف، األصلية

 اه أفراد عينة الدراسة حياؿ المجتمع النمساوي.اتج
المجتمع  ،ينة ِفييػ نَّا النمساويةمد ،أبناء المصريين  ،لُهويةا :الكلمات المفتاحية

 المضيف.
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 مقدمة:ال
خاصة بالنسبة وب، السؤاؿ األكثر إلحاحا في الوقت الراىن الُهوِيَّة  يعد سؤاؿ 

مغايرة ألوطانهم األصلية ، مجتمعات أخرىألولئك الذين تركوا أوطانهم ليستقروا في 
حيث ، وىي مسألة أكدت عليها الدراسات الحديثة، من حيث اللغة والدين والعرؽ

واالنتماء من  الُهوِيَّة  ( أف مسألة ٕٛٓٓ) Amartya Senأوضح أمارتيا صن 
خاصة بالنسبة للمهاجرين في و ، ثارة للجدؿ في السنوات األخيرةإ أكثر اإلشكاليات

 مجتمعات األوربية.ال
، والعنف" الُهوِيَّة  والتي وردت في كتابة " "أمارتيا صن"لػأثارت الفكرة السابقة لقد 

لدى أبناء   الُهوِيَّة  جميعها تدور حوؿ ، في ذىن الباحث تساؤالت تحتاج إلى إجابة
  الُهوِيَّة  : ما مبلمح من قبيل، في المجتمعات الغربية ونشأواالمصريين الذين ولدوا 

اآلباء في جيل األبناء؟ ىل ىناؾ  ُىويةلدى ىؤالء األبناء؟ ىل ىناؾ امتدادات لعناصر 
بأىمية المحافظة على جذور ىوياتهم التي فارقوىا قبل أف يروا وعي لدى ىذا الجيل 

 بالنسبة لهؤالء األبناء؟.، الدين، االنتماء، اللغة ور؟ ما أىمية أفكار مثل:الن
خوض  إلىسابقة الدافع األساسي الذي حدا بالباحث لقد مثلت التساؤالت ال

فهو من ، االلتباسفي منتهى  اً وىي مغامرة ألنها تطرح موضوع، تلك المغامرة البحثية
أكثر الموضوعات إثارة للجدؿ في معظم مجتمعات العالم في الوقت الراىن )أحمد 

الخوض في كثير  ،يحتاج التحقق منو واإلجابة على تساؤالتوو  ،(٘: ٕٗٓٓ، أبو زيد
 ما زاؿ عالقا منذ قرنين ماضيين. شكاليات بعضهامن اإل

نقطة  الُهوِيَّة  السابق بالكثير من األعماؿ التي كانت فكرة  في لقد زخر األدب
االحتكاؾ باآلخر قديمة عبر  الُهوِيَّة  كشف عن الفالحاجة إلى  ،ارتكازىا األساسية

بريز ا بين تلخيص اإلم(. فٕٛٓٓ، ريز ومتشعبة التعبير على حد تعبير )دالؿ الب
وليس انتهاء باالستشراؽ ، الشماؿ للطيب صالح إلى للطهطاوي مرورا بموسم الهجرة

كل حسب ،   الُهوِيَّة  االقتراب من فكرة  اجتهدت فيوالت متنوعة امح، إلدوارد سعيد
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  وِيَّة  الهُ ناقشت فكرة  نهاإال أف ما يميزىا جميعا أ، ومن مناظير متباينة، طريقتو
القاء غاية تلك األعماؿ بمعنى آخر كاف  ،رض غير التي تشكلت عليهاالمكتملة في أ

جراء االنتقاؿ للعيش في   الُهوِيَّة  الضوء على التطور والتغير والتبدؿ الذي يصيب 
حقي في قنديل أـ  ىيلقد حاوؿ صالح في موسم الهجرة ويح، مجتمعات الغربيةال

عن التساؤالت الجدلية التي تلفح ىو العقل أثر اصطدامو أف يرسم لنا صورة ، ىاشم
 . الُهوِيَّة  باآلخر المغاير لو في 
  الُهوِيَّة  فهي ستبحث في  ،التي تحاوؿ الدراسة الراىنة تحقيقها ةوىنا تأتي المغاير 

األوؿ بيولوجيا مصريا عربيا )إسبلميا أو مسيحيا(  ،التي ولدت وتشكلت من رحمين
بناء المصريين المولودين في أ ُىويةويقصد الباحث ىنا  .اغربي اوالثاني أوربي

 .النمساويوتحديدا المجتمع  ،المجتمعات الغربية
 :وتساؤالتها إشكالية الدراسة -أوال

ي عربي إنثقافة والمواطنة واالنتماء؟ أـ المنشأ والنا مواطن غربي من أنا؟ ىل أ
ويتو مشدودة إلى جذوره التي الت ىُ ما ز  حدى المجتمعات الغربية لكناطنة إيحمل مو 

فكر بها أـ أف لساني ىل أ ،وعندما أتحدث العربية جاءت منها األسرة المهاجرة؟
؟ ىل أجد صعوبة في التوفيق بين  ضيفالمجتمع المُ لغة بيتحدث العربية ولكنو يفكر 

اير للبيئة التي في مجتمع مغ ىكوني مصريا عربي األصل وبين مواطن غربي ولد وترب
أـ أني أشعر بالحيرة واالضطراب عند التفكير في الوالء واالنتماء ، فجاء منها الوالدا

 إلحدى البيئتين؟.
، شكالية الدراسة الراىنةفيو إ تحركتتشكل التساؤالت السابقة اإلطار العاـ الذي 

المجتمعات  بإحدىلدى أبناء المصريين المولودين  الُهوِيَّة   قضيةوالتي تبحث في 
ولكن ، دبيات سابقةي حد ذاتها قديمة سبق وتناولتها أوربما تكوف الفكرة ف، ةالغربي

_خاصة في الوقت الراىن وما يمر بو العالم من   الُهوِيَّة  مع ذلك يظل سؤاؿ 
 .نفسو تحوالت_ سؤاال مهما وخطيرا في الوقت
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لعل من  ،والعنف الكثير من األفكارالُهوِيَّة   :لقد قدـ لنا "أمارتيا صن" في كتابو
في الفردية   الُهوِيَّة  طروحات النظرية التي قولبت ف االإو ، أىمها أف ثمة ىويات متعددة

)االقتصاديين( أو ربطتها بالتعدديات )االجتماعيين( أخفت جميعها في تحقيق رؤية 
مسألة منفتحة على   الُهوِيَّة  تلك الرؤية التي لخصها صن في قولو بأف ، ُهويةعميقة لل

ا بحيث تصبح مسألة التأكيد على كوف اإلنساف مؤطرً ، التصنيفات والتعددكثير من 
 واحدة مسألة معيبة وبعيدة عن الحقيقة. ُىويةفي 

وقد قادت فكرة صن السابقة الباحث إلى التفكير في القياـ بتلك الدراسة في 
  يَّة  الُهوِ مسألة  :تلك الفرضية والتي إف صحت يمكن معها القوؿ بأف لبحثمحاولة منو 

  ن في مجتمعات غربية.يبناء المصريين المولدتزاؿ حاسمة لدى أ
ولكن السؤاؿ األكثر أىمية والذي ستحاوؿ الدراسة اإلجابة عليو ىو: ما العناصر 

لدى ىؤالء األبناء؟ إف اإلجابة على ىذا السؤاؿ تطرح في   الُهوِيَّة  الفاعلة في  تشكل 
لدى  الُهوِيَّة  _ تساؤلين أساسين: ما مبلمح حد ذاتها_ ومن ثم تتطلب اإلجابة على

 ؟. الُهوِيَّة  ىؤالء األبناء؟ ما دور المتغيرات الوسيطة في تشكيل مبلمح تلك 
سيقود الباحث لمناقشة الكثير من القضايا مثل: مدى مبلمح الُهوِيَّة  والبحث في 

األصلية  ُهويةاالنتماء لل، العربية لدى األبناء والوعي بهذه المبلمح  الُهوِيَّة  بروز مبلمح 
المتشكلة في مجتمع المهجر في عبلقتها   الُهوِيَّة  حالة ، وعبلقتو بالمواطنة والوالء

 ؟ىل ينحو للصراع أو التأقلم، فيو اآلباء واإلطار الذي تتحرؾ ُهويةب
 :التساؤالت

ناء لدى أب الُهوِيَّة  جابة على تساؤؿ رئيس وىو: ما مبلمح لئلتسعى ىذه الدراسة 
؟ وتحت مظلة ىذا التساؤؿ العاـ ثمة يالمصريين المولودين بالمجتمع النمساو 

 تساؤالت فرعية تشكل اإلطار الذي ستتحرؾ فيو الدراسة ميدانيا وىي:
المتشكلة   الُهوِيَّة  األصلية لآلباء في   الُهوِيَّة  ما مدى قوة وظهور امتدادات  -ٔ

 الدراسة؟ بناء المصريين المولودين في مجتمعلدى أ
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لمتشكلة لدى أبناء المصريين المولودين في مجتمع ا الُهوِيَّة  ما حقيقة  -ٕ
 الدراسة؟

األبناء المولودين  ُىويةما تأثير العناصر الثقافية للمجتمع النمساوي في بناء  -ٖ
 في المجتمع النمساوي؟

 أبناء المصريين ُىويةفي المجتمع المضيف في تشكيل االستيعاب ما دور  -ٗ
 المولودين في المجتمع النمساوي؟

(  في  جنسية األـ األصلية، السن، ما دور المتغيرات الوسيطة )النوع -٘
 لدى األبناء.  الُهوِيَّة  تشكيل مبلمح 

 ومتغيراتهاأىداؼ الدراسة  -ثانيا
من أجل التعرؼ  السعيعلى ىذا النحو يتحدد الهدؼ المحوري لهذه الدراسة في 

وفى ىذا  ،لدى أبناء المصريين المولودين بالمجتمع النمساوي  ة  الُهوِيَّ على مبلمح 
أـ ىويات عديدة كما تؤكد  ،واحدة ُىويةاإلطار قد نتساءؿ ىل لدى ىؤالء األبناء 

إلى فاعلية  استناداوذلك  ،(ٕٛٓٓ، )أمارتيا صن طروحات النظرية الحديثةبعض األ
وىل ىي ذات طبيعة إيجابية  ،الغالبة ة  الُهوِيَّ ما ىي  ،وفى ىذا السياؽ ؟متغيرات عديدة

براز إلالتي تساعدنا  ا نعرض لؤلبعاد األساسية التاليةا بذلك فإننوارتباطً  أـ سلبية.
 الهدؼ المحوري من الدراسة. 

تجعل ، إف حاالت الدراسة من أبناء المصريين الذين ولدوا في مجتمع غربي .ٔ
ومن ثم ، ن تجربة اآلباء )الجيل األوؿ(تختلف كل االختبلؼ ع  الُهوِيَّة  تجربتهم مع 

 ُىويةفإف خطوط التماس التي يمكن أف توجد بين ىؤالء األبناء وبين مصادر تشكل 
تتوقف فاعليتها على ، ( ىي خطوط غير مباشرةالدين، االثني، الوطن األصلي )العرؽ

ء لدى وية اآلباىُ  امتدادات على ومن ثم تسعي الدراسة نحو التعرؼ ،معطيات متنوعة
 .األبناء
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ي المولد والنشأة( من يمن الضروري التعرؼ على موقف ىؤالء األبناء )غرب .ٕ
التقاليد  ،العادات ،مثل: القيم ، الُهوِيَّة  مجموعة العناصر التي يتشكل منها مفهـو 

حيث  ،ونحن ىنا نعالج تلك لمسألة بشكل مركب، الثقافي بوجو عاـ( ى)المعط
  الُهوِيَّة  و  ،األصلية لآلباء  الُهوِيَّة  مكونات على مستوى سينصب االىتماـ على تلك ال

وستحاوؿ الدراسة رصد العوامل الفاعلة في تشكيل ىذا  ،المستحدثة لؤلبناء
 الموقف.

والتي تعكسها ، تسعى ىذه الدراسة إلقاء الضوء على مفهـو التعددية الثقافية .ٖ
تفترض إمكانية تعايش أكثر وىى التي  ،سياسة االستيعاب الثقافي للمجتمع المضيف

 ُىويةيضا إمكانية وجود أكثر من كما تفترض أ،  واحدة ُىويةمن بناء ثقافي داخل 
وضمن ىذا الهدؼ ستحاوؿ الدراسة التعرؼ على طبيعة ، داخل ذات اإلطار الثقافي

األبناء على اعتبار أف بعضها تشكل في رحم  ُىويةالعبلقات التي تربط بين مكونات 
، اآلباء واألجداد ُىويةلغربية والبعض اآلخر ربما يكوف قد انتقل إليهم من الثقافة ا

ي لهؤالء الُهوياتومعرفة إذا ما كاف ىناؾ حالة من الصراع تتشكل داخل التشكيل 
 األبناء بين ثقافة المجتمع المضيف وثقافة الموطن األصلي لؤلبناء.

المولودين في المجتمع  المتشكلة لدى أبناء المصريين الُهوِيَّة  إف طبيعة  .ٗ
تعكس في جانب منها طبيعة الوعي المتشكل لدى ىؤالء األبناء بالعديد ، النمساوي

الثقافية األصلية لآلباء والتي تتشكل بدورىا  الُهوِيَّة  من القضايا مثل: الوعي بعناصر 
طرؽ التفكير ومنها اللغة التي  ،ات والدينيمنظومة متشابكة من القيم والسلوكمن 

شبكة ، ستخدـ في الحياة اليومية وفي العمل وعند ممارسة التفكير بوجو عاـت
والتي تنقسم بدورىا إلى بيئة ، العبلقات االجتماعية التي تربطهم بالبيئة المحيطة بهم

ورؤيتهم لحقيقة ، خرى ترتبط بالمجتمع المضيفوأ، ءالوطنية لآلبا ُهويةلل اتعد امتدادً 
 ىويتهم وامتداداتها.
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 رات الدراسة:متغي
أبناء  الُهوِيَّة  لدىمبلمح  قضية ىذه الدراسة في: استنادا إلى ذلك تحددت     

اتصاال بذلك فإف صياغة قضية الدراسة في المجتمع النمساوي. المصريين المولودين 
ل مع بعضها تفرض علينا االىتماـ بثبلثة أنماط من المتغيرات التي تتفاع ،أو مشكلتها

 على النحو التالي:  ،وىى المتغيرات المستقلة والتابعة والوسيطةنيتها. البعض لتشكل ب
في قضية  ة: وىى المتغيرات التي تلعب دورا أساسيا وفاعبلالمتغيرات المستقل .ٔ

لدى حاالت  الُهوِيَّة  بمعنى أنها المتغيرات المسؤولة عن تشكل  مبلمح  ،البحث
حديد االختيارات التي يقـو بها ىؤالء ومن ثم فهي المتغيرات المسؤولة عن ت، الدراسة

 وفيما يلي بعض تلك المتغيرات:، األبناء
أ. طبيعة الخبرات التي يختزنها ابناء المصريين المولودين في المجتمع      

من  مموقفهو  ،ومدى كوف ىذه الخبرات ذات طبيعة إيجابية أو سلبية ،النمساوي
  .تمع األصلي الذي انحدر منو اآلباءثقافة المجتمع المضيف وثقافة المج، ثقافتين

الوطنية للمجتمع   الُهوِيَّة  ب. حدود إدراؾ ووعي األبناء بأسس ومرتكزات      
ة التي تشكلت في المجتمع الجديد  الُهوِيَّة  فضبل عن أسس ومرتكزات ، األصلي

 ولمن الغلبة في النهاية.، وىل ثمة صراع بين الهويتين، المضيف
والتي يمكن أف نختصرىا في لفظة   ىبعد حداثي طيات العصر الماج. تأثير مع    
المتشكلة  الُهوِيَّة   لمرتبطة بثورة االتصاالت الحديثة_ علىخاصة معطياتها ا_  العولمة

من حيث دور ىذه المعطيات في ربط أبناء المهاجرين ، لدى أفراد عينة الدراسة
  بأوطانهم األصلية.

وخضوعهم خبلؿ تنشئتهم ، المجتمع النمساويد. والدة األبناء في      
تمارس دورا مهما في تشكيل ، لتأثيرات مؤسسات المجتمع المضيف، االجتماعية

ومن ثم تتضمن ىويتهم ترسانة ضخمة من المفاىيم التي تحيل إلى ، ىؤالء األبناء ُىوية
، األسرة النوويةثقافة مغايرة تماما للثقافة األصلية لآلباء_ واللذاف يمثبلف ىنا بوصفهم 
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من التصادـ أو الصراع  االمصدر األوؿ لقيم التنشئة_ من الممكن أف تخلق نوع
 المشكلة داخل ىذا المجتمع.  الُهوِيَّة  داخل مكونات 

. المتغيرات التابعة: وىى التي تتمثل في الجوانب المختلفة لقضية أو مشكلة ٕ
ولودين كلة لدى أبناء المصريين المالمتش الُهوِيَّة  الدراسة والتي تدور حوؿ طبيعة 

وىى المواقف المستندة إلى اعتبارات الوعى والمعرفة  ،بإحدى المجتمعات الغربية
والتي تحدد سلوكيات واتجاىات األبناء حياؿ المعاني والماديات المختلفة المؤطرة 

 وفي ىذا اإلطار تتحدد المتغيرات التابعة على النحو التالي:، الجديدة ُهويةلل
وىي ، اآلباء ُىوية. طبيعة موقف األبناء من المكونات الثقافية التي شكلت أ

سوؼ نشير إليها في المتغيرات ، مواقف قد تتخذ مسالك متنوعة وفقا لعوامل عديدة
 الوسيطة.

وىل ىي مركبة تجمع بين ، المتشكلة لدى أفراد عينة الدراسة الُهوِيَّة  ب. طبيعة 
 ة المجتمع المضيف.ىوية اآلباء األصليين وىوي

ج. طبيعة الممارسات االجتماعية والثقافية والسياسية التي تشير إجرائيا إلى موقف 
 األبناء من ثقافة المجتمع المضيف.

والذي يعكس ، األبناء ُىويةف نلمحو في أد. التوحد أو االنقساـ الذي يمكن 
المتشكلة:  الُهوِيَّة  مكونات  ينالعبلقة ب وطبيعة، عليهمالغالبة  الُهوِيَّة  جوانب عديده من 

 ؟توافق وانسجاـ أـأىي صراع 
. المتغيرات الوسيطة: وتضم جملة المتغيرات التي تتصل بأبناء المصريين ٖ

المتشكلة   الُهوِيَّة  الذي نسعى إلى رسم مبلمح  ،المولودين في المجتمع النمساوي
بمعنى ىل يتساوى  ،النوعمن ىذه المتغيرات متغير ، و لديو في ىذا المجتمع المضيف

ىذا فضبل عن متغيري السن وجنسية  ،الُهوِيَّة  فيما يتعلق بخصائص  واإلناثالذكور 
 األـ.
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 :اإلطار النظري للدراسة -ثانيا
 مفاىيم الدراسة  -ٔ

في أغلب المعاجم العربية القديمة ال نجد نو إ( إلى ٕ٘ٓٓ، يشير )بسيسيو
: ىي  الُهوِيَّة  لى لساف العرب البن منظور نجد أف وبالفعل إذا رجعنا إ .ُهويةللتعريفًا 

 (ٜٕٚٗالمجلد السادس:، نظوربن ما) البئر البعيدة المهواة.
ويعّرؼ الجرجاني الُهوِيَّة   بأنها: "الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتماؿ 

 (ٖٗٔ، ٜٛٚٔ، النُّواة على الشجرة في الغيب المطلق".)الجرجاني
لوسيط فقد قدـ إسهاما مختلفا عن نظيره  "لساف العرب" حيث عرؼ أما المعجم ا

د ، )مجمع اللغة العربية."بأنها: حقيقة الشَّيء أو الشَّخص التي تميزه عن غيره  الُهوِيَّة  
  ت(

مفهـو ذو ، الُهوِيَّة  وأوضح "خرافي" في مقدمة ترجمتو لكتاب جوف جوزيف أف 
ولفظة ُىوية مشتق من أصل التيني ، ثقافيةو ، واجتماعية، وفلسفية، داللة لغوية

sameness    الشيء نفسو" بما يجعلو مبنيا لما يمكن أف يكوف عليو شيء آخر "
اإلحساس باالنتماء القومي والديني واإلثني.   الُهوِيَّة  كما يتضمن مفهـو ،  ويميزه عنو

  (ٜ-ٚ:  ٕٚٓٓ، )جوزيف
ىو  الُهوِيَّة   ي حمداف إلى أف سؤاؿفيشير عل ،وفيما يتعلق بالتعريفات التنظيرية

من نحن؟ وإذا كاف تحديد  ؟السؤاؿ الوجودي األوؿ لدى الفرد والجماعة من أنا
 الُهوِيَّة  بالنسبةبالنسبة للمقيم في وطنو األـ يأتي عفويا وتلقائيًا فإف تحديد  الُهوِيَّة  

ًا باإلشكاليات و محفوفللمقيم في وطنو الثاني )المقصود ىنا الوطن الجديد( يبد
 ( ٓٔ : ٕ٘ٓٓ ، . )على حمداف والصعوبات

أصبح  فرغم أف المفهـو، اللغزب الُهوِيَّة  مفهـو  (Fearon، 1999:1) ويشبو
ا زاؿ م وفإن، واإلنسانيةمحل اىتماـ مجموعة كبيرة من الباحثين في العلـو االجتماعية 

ـ في الوقت الحاضر لتشير إلى تستخد  الُهوِيَّة  أف ويرى . يومنا ىذا أشبو باللغز ىحت
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وىي التي ، اصالخصائص والسمات التي  تميز فئة اجتماعية أو مجموعة من االشخ
 حد المنتسبين إليها يشعر بشخصيتو الذاتية والكرامة. تجعل ىذه الفئة أو أ

لشخص في الجوانب التي تميز اباعتبارىا  الُهوِيَّة  ( إلى (Deaux ،2001ونظر 
 .المجموعةضوء عضويتو إلى 

 وىي، مصطلح غامض ولزؽبأنو   الُهوِيَّة  ( Buckingham، 2008)ووصف 
شخص تشير إلى وجود عبلقة مع  ُىويةكما اف ،  تشير إلى ما يميزنا عن اآلخرين

ننا نتشابو التماىي مع اآلخرين الذين نفترض أىي   الُهوِيَّة  ، جماعة اجتماعية أوسع
 لمهمة.على األقل في بعض النواحي ا، معهم

مجموعة ذات  إلىتشير إلى بناء من السمات الثقافية أو   الُهوِيَّة  ف إ جدنز ويرى
تعطي لتلك السمات األولوية على أي مصدر آخر للمعنى بالنسبة ، سمات ثقافية

من  اوىذا قد يسبب نوع الُهوياتوقد تكوف ىناؾ عدد من ، للفرد أو للمجموعة
تتعلق بفهم ، بشكل عاـو   الُهوِيَّة  ر إلى أف كما يشي،  (Giddens، 1991) التوتر.

 (ٜٓ:  ٕ٘ٓٓ، . )جدنزولما يعتقدوف أنو مهم في حياتهم الناس وتصورىم ألنفسهم
 معاف  إلى ( Tomlinson، 2007 : 270 )كما بين     الُهوِيَّة  ويحيل مفهـو 

 مغرقة في المحلية مثل: الجنس والدين والعرؽ والجنسية.
شخص ما: أولهما  ُهويةن لمظهرين  أساسيي ىناؾف إ( ٕٚٓٓ، )جوزيفيرى و 

ذاؾ الشيء غير الملموس واألكثر : وثانيهما، سمو الذي يميزه عن غيره من الناسا
 ةدقيق ةوالذي ال نملك كلم، تعقيدا وعمقا الذي يشكل في الحقيقة ماىية المرء

  .لوصفو
عندما يتم استيعاب  تأتي إلى حيز الوجود  الُهوِيَّة  ف إ( Castels، 2004) ىير و 

ي مصدر قوي للبناء الذاتي للجماعة يفوؽ  ى الُهوياتو ، االجتماعيين لذواتهمالفاعلين 
ويرجع ذلك إلى أنها تمنح الجماعة البناء الذي ، كافة األدوار األخرى التي تقـو بها

 يميزىا عن الجماعات األخرى.
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فة تجمع ما بين تولي :بأنها الُهوِيَّة  ( Schwartz، etall، 2006وعرؼ )
فهي تشير إلى األىداؼ ، السمات الشخصية أو مفاىيم الذات االجتماعية والثقافة

   . م والمعتقدات التي يتبناىا الفردوالقي
في حين ، والتاريخ، والسبللة، واللغة، الدين :مة فياأل ُىويةأبرز مقومات  وتتمثل

 (.٘:  ٖٕٔٓ، . )وىباف الُهوِيَّة  يشكل الع ْلم )أو البيرؽ( أحد أىم رموز 
ويصفها بأنها قضية ، تعادؿ األنا والذات الُهوِيَّة  ف إ( ٕٛٓٓويرى حيدر على )

 إذ تثير عدة أسئلة صعبة.، إشكالية
 ،Roccas & Brewerمفهـو معقد على حد تعبير ) ، الُهوِيَّة  ف إ :الخبلصة

لمجموعات الملحوظ بين انتماءات الشخص ويشير إلى درجة من التداخل  ،(2012
ة _التي صادفها وربما يكوف ىو أحد المفاىيم القليل ،متباينة في ذات الوقت

مثل: علم االجتماع وعلم النفس ، بتها حقوؿ معرفية متنوعة للغايةالباحث_ التي تجاذ
تعقد  عن وىو أمر يحيلنا للحديث، وعلم اللغة واألنثروبولوجياواالقتصاد والسياسة 

 ولعل من أىمها:، لمنهجية التي يطرحها ىذا المفهـواإلشكاليات المعرفية وا
وىو أمر يسم كافة ، عدـ وجود اتفاؽ بين المفكرين حوؿ جوىر ىذا المفهـو -ٔ

 مفاىيم العلـو اإلنسانية تقريبا.
ٕ- .  عدـ وجود اتفاؽ على المكونات الفاعلة في ىذا المفهـو
 اإلمبريقىإلى التجسد عدـ وجود اتفاؽ على المؤشرات اإلجرائية التي تحيل  -ٖ

 للمفهـو في الواقع المعاش. 
إثنية( يضفي مزيدا من ، عرقية، دينية، ةثقافي، )وطنية الُهوِيَّة  تنوع أشكاؿ  -ٗ

الصعوبة على محاولة الوصوؿ إلى نتائج نهائية قابلة للتعميم في أي بحث يستهدؼ 
 ىذا الموضوع. 

 :في البحث الراىن ُهويةالتعريف اإلجرائي لل
تلك التي ، ىي مجموعة الخصائص االجتماعية والثقافية والسياسية والنفسية لُهوِيَّة  ا

ن اآلخرين وتجعلو يتمايز ع، إلى جماعة محددة وانتمائيكتسبها اإلنساف من خبلؿ 
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في بحثنا الراىن في مؤشرات  الُهوِيَّة  وتتجسد ، مناظرة ىخر أين إلى جماعات المنتم
 :مهمة ركز عليها الباحث وىي

من السياقات  العناصر االجتماعية والثقافية والنفسية التي انتقلت عبر اآلباء  -
 أو ثقافة المجتمع المضيف، فامجتمع األصلي الذي جاء منو األبو االجتماعية لل

 إلى شخصية األبناء.
الخصائص التي تميز موقف األبناء من انتماءاتهم األصلية والتي تشمل  -

 ثل: من نحن؟ وىل نعاني من الصراع؟ ولمن الوالء؟ اإلجابة على تساؤالت م
الموقف من العناصر الثقافية لمجتمع الذي يعيش فيو األبناء وىو الوسط  - 

 الجديد الذي نمت وتشكلت فيو شخصياتهم.
وتعد مظهرا إجرائيا على الوعي ، الممارسات الحياتية التي يحياىا األبناء -

 .اين المحيطين بهبحقيقتو الذاتية وموقفها من اآلخر 
 الدراسات السابقة -ٕ

إال أف ، للغة العربيةبا  الُهوِيَّة  على الرغم من ضخامة األدب السابق المعني بقضية 
على وجو  المصريينالعرب عموما و أبناء  ُىويةثمة ندرة واضحة في االىتماـ بموضوع 

يعثر الباحث فباستثناء دراسة واحدة لم ، المولودين بالمجتمعات الغربية الخصوص
 حوؿ ىذا الموضوع. على أي عمل سوسيولوجي

 (  دراسةConstant، 2012) 
 في المجتمعات الغربية الُهوياتإلى أف االىتماـ بمسألة  "كونستانت"يشير 

صبحت الهجرة تمثل قضية حيث أ، ٜٜٛٔمع سقوط الستار الحديدي عاـ تصاعد 
تتوقف على القدرة االقتصادية  اقتصاداتها باتتملحة في العديد من البلداف التي 
  الُهوِيَّة  وىنا بدأت قضية ا. يطاليإمثل اليوناف و ، الستيعاب ىذا العدد من المهاجرين

العرؽ تناقش  :مثلت مسائل حبففي تلك البلداف المضيفة أص، تطرح نفسها وبقوة
 .من أي أجزاء أخرى في العالم بشكل أكثر وضوحاً 
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  الُهوِيَّة  التي تحدثها كل من  التقاطعاتناقشة على مكز "كونستانت" أيضا ر وقد 
الباحث إلى أنو  وخلص، ربعة بلداف أوروبيةهاجرين في ألمثنية والقومية بالنسبة لاإل

البلداف المضيفة ومن خبلؿ التفاعبلت االجتماعية تحدث  إلىعند قدـو المهاجرين 
لكن وبناء على ، قية واإلثنيةوتبرز في كثير من األحياف مسألة العر ، االشتباكات الثقافية

فإف انخراط ، ٖٕٔٓالدراسات التي قدمها بيرنهايم واكيرلوؼ وجيور جيادس ومانينغ 
ىؤالء المهاجرين في الحياة االقتصادية يجعلهم يتبعوف استراتيجية تخفي قضايا العرؽ 

 ،الفردية الُهوِيَّة  نحو تغليب  ففتفاعبلت السوؽ تجعل االشخاص ينحو ، واالثنية
 .ُهويةللستراتيجية مختلطة إوالمشاركة في 

 ( دراسةvon Vacano، 2012) 
 وحاولتالُهوِيَّة  عن  اىتمت ىذه الدراسة بالتصدي ألطروحة صموئيل ىنتغتوف

 الوطنية؟  الُهوِيَّة  ف الجدد يشكلوف خطرا على سؤاؿ: ىل المهاجرو ال ىذا اإلجابة على
من  ىم أولئك الذينالجدد وخاصة ف المهاجرين أ طروحة ىنتغتوفألقد اقترحت 

بسبب ، تهديدا خطيرا للشخصية األمريكية يشكلوفأصل أسباني )خاصة المكسيكية( 
ف ارتفاع نسب وأ، الخلفيات الثقافية لتباين نظرا، اختبلؼ القيم اختبلفا جوىريا

 مستويات الهجرة المكسيكية يمكن أف يغير امريكا إلى بلد من لغتين وثقافتين. 
ىؤالء  فإيرى "فاكنو" ، ف يؤسسهاكس الفكرة التي يريد ىنتغتوف أى عوعل

فمن المؤكد أف ىؤالء البشر يحملوف من ، فكار إبداعيةالمهاجرين قد يكوف لديهم أ
وفي بعض األحياف قد يؤدي ، لئلنساف بشكل عاـ اً القيم ما يمكن أف يكوف مفيد

 . ذلك إلى تنشيط الحياة االجتماعية في البلداف المضيفة
  دراسة(Gilkinson، 2010) 

 فإوأوضح ، المهاجرين  ُىويةركزت دراسة "جلكينسوف" على تأثير الهجرة على 
بل عليهم ، االنتقاؿ التي يمارسها المهاجروف ال تعني فقط االنتقاؿ الجسديعملية 
ىنا تحدث عملية و ، وطنية جديدة عليهم عندما ينتقلوف إلى بلد آخر ُىوية باستيعا
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اليد مختلفة عن ثقافتهم ىو أمر قد يعني التماىي مع ثقافة ذات قيم وتقو ، تثاقف
 .األصلية

إيجابية( بين الفئات  ُىويةإف مجمل النتائج تشير إلى وجود حالة انتماء قوي )
ع المحلي الذي يعيشوف فيو.  كما تجاه كندا ككل وتجاه المقاطعة والمجتم الثبلث

ث تشعر بتماىي ثقافي شديد مع كندا أكثر من ف الفئات الثبلإيضا أظهرت النتائج أ
 .ىوىو أمر يزداد لدى المهاجرين القدام، مريكا الشماليةأ
 (  دراسةMassey & Sánchez ،2009 ) 

المهاجرين البلتينيين  ُىويةأجرى ماساي وسانشيز دراسة حوؿ سياسات الهجرة و 
في منابع الهجرة  وقد أوضح الباحثاف أف التحوؿ الذي حدث، في الواليات المتحدة

في السنوات األخيرة من البلداف األوروبية إلى بلداف أمريكا البلتينية قد أدى إلى ردود 
وفي ىذه الدراسة يوثق الباحث ردود الفعل  ، فعل سلبية من قبل المجتمع األمريكي

 .جددالبين المهاجرين   الُهوِيَّة  القاسية لتلك العملية وتحليل آثارىا على تطلعات وبناء 
ة الواليات المتحدة األمريكية تجاه المهاجرين تتميز وخلص الباحث إلى أف سياس

وىو األمر الذي خلق حالة من ، الواضح في تطبيق قوانين الهجرة القمعية بالعداء
وىو األمر الذي ينفي إمكانية ، الجفاء بين المهاجرين وبين أبناء المجتمع المضيف

 .يكياالستيعاب الكبلس تطبيق نظرية
 دراسة: (Stivachtis، 2008) 

بحثت ىذه الدراسة في ردود الفعل الدولية حياؿ مسألة العواقب الناجمة عن 
وفي الواليات المتحدة  ،الهجرة في السنوات األخيرة في المجتمعات الغربية بوجو عاـ

وتركز ىذه الدراسة على التأثيرات السلبية للهجرة ، األمريكية على وجو الخصوص
خاصة مع تصاعد موجات العنف واإلرىاب بعد أحداث وب، البلداف المضيفة ويةىُ على 
 توجيو انتباه الرأيإلي  حيث ساعدت ىذه األحداث كما يشير الباحث، سبتمبر ٔٔ

 . .جانب خاصة العرب/ المسلمينالعاـ األمريكي إلى الخوؼ من األ
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ن أدى بدوره إلى ويشير الباحث إلى أف ىذا التوجو السلبي نحو العرب المسلمي
من ، نتائج وآثار مباشرة على العرب الذين يقيموف بصفة دائمة في الواليات المتحدة

ي وقت مضى للتواصل مع ن أكثر من أثار أف ىؤالء العرب أصبحوا مدفعيتلك اآل
يديولوجيا اإلسبلمية فضبل عن تزايد شعبية األ، ؼ عليهاصلية والتعر ثقافتهم األ

واألمر الثالث ىو ، كبيرة من شباب الشتات العربي المسلمالجهادية بين أوساط  
وىو األمر ، التراجع الملحوظ في دمج األقلية العربية المسلمة في المجتمع األمريكي

العربية لدى المسلمين   الُهوِيَّة  الذي انعكس بدوره على تزايد التوجو نحو تعزيز فكرة 
 العرب.

  دراسة (Walters and Anisef، 2006) 
عن  مافي دراسته (Walters & Anisef، 2006)وأنيسف شير والترس ي

ال بد منو  اً إلى أف االستيعاب الثقافي كاف أمر ، اإلثنية للمهاجرين في كندا الُهوِيَّة  
لقد بحثت كل مبكر من بدايات القرف العشرين. بالنسبة لحركة الهجرة التي بدأت بش

خاصة فيما يتعلق وب، الحياة االجتماعية ىذه الدراسة في دور متغير العرؽ في تشكيل
، وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة من المهاجرين في كندا، االستيعاب بمفهـو

الحالة ، العمر، لة مثل: الجنسسة على دور بعض المتغيرات المستقوقد ركزت الدرا
منطقة ، ـمستوى تعليم األب واأل، يندال، اللغة المستخدمة في المنزؿ، ةاالجتماعي

 الدخل.، حالة العمل، عدد األصدقاء، المشاركة السياسية، الدراسة
في ضوء لديها % من العينة تتحدد عبلقات الصداقة ٖٔكشفت النتائج أف 

ف مسألة :إومن النتائج المهمة التي كشفت عنها الدراسة ، العرقية  الُهوِيَّة  االشتراؾ في 
ي تأثير على مسألة ستقر لم تمارس أناجم عن العمل الماألماف االقتصادي ال

 االستيعاب والتفاعل مع المجتمع المضيف.
 
 
 



 مجتمعات غربية فيلدى أبناء المصريين المولودين   مبلمح الُهوِيَّة     ماهر الضبع| 

 ( ٕ٘ٓٓدراسة علي حمداف) 
العرب في أحد المجتمعات  ُىويةوىي الدراسة الوحيدة التي أجريت على موضوع 

العرب  ُهويةوقد ركز الباحث كثيرا على توضيح مختلف الجوانب المرتبطة ب، الغربية
 ستراليا.أالمقيمين في 

ستراليين المنحدرين من خلفيات بمعنى األ، أوضحت الدراسة أف الجاليات اإلثنية
فهذه ، تقف موضوعيّا وذاتيا إلى جانب التعددية الثقافية، غير ناطقة باللغة اإلنجليزية

في ، كمواطنين،  ستراليين حقوقهمة ىي التي تحفظ لهذه الفئة من األالسياسة العام
، دوف التمييز ولو نظريا  وتحوؿ، رهلغوي والثقافي والديني وغيالتميز االثني وال

 و اعتبار.الرسمي ضدىم انطبلقا من أي عامل أباألخص 
مع دراسات أخرى أشار حمداف إلى أف التطور الهائل في ثورة االتصاالت  اوتشابه

، وأخذه أبعادا جديدة ُهويةللوالمواصبلت والعولمة أدى إلى تعمق الطابع المركب 
، سترالي أف يتواصل يومياأفمن السهل جدا حاليا على حد تعبير الباحث ألي مواطن 

ضارة وثقافة ولغة ح ،مع مكونات خلفيتو اإلثنية، وبأقل التكلفة المادية والزمنية
 وسياسة كذلك.، وجغرافيا

الوطنية ىو  الُهوِيَّة  ف السمة الغالبة في السياؽ االسترالي لتشكل إويقرر حمداف 
، يونانية، ةايطالي، صينية، بريطانية، بمعنى أنت استرالي من خلفية معينة، د المركبالبع

للمواطن االسترالي ليست ىي   الُهوِيَّة  فالخلفية اإلثنية في تعريف  لذا، عربية أو غيرىا
ومن المبلحظات  .لؤلستراليينوتشمل الغالبية الساحقة ، وإنما ىي األساس، االستثناء

وأكثر مع ، مع مرور الزمن وباألخص مع جيل األبناءدىا حمداف أنو المهمة التي رص
المركبة تأخذ أكثر فأكثر طابعا   الُهوِيَّة  نبلحظ أف الروابط مع الوطن األـ في ، األحفاد

ثقافيا يتجلى بأشكاؿ وخصوصيات مختلفة حسب الظروؼ الملموسة لكل فئة 
 .محددة
 



 5201 ناير(ي51عدد)                  اجمللة العربية لعلم االجتماع        

 دراسة: (Deaux، 2001) 
وبداية ، االجتماعية الُهوياتي ىذه الدراسة تتعلق بمسألة تعدد الفكرة الرئيسة ف

مما يعكس الطرؽ ، االجتماعية الُهوِيَّة  ف ىناؾ العديد من أشكاؿ إيقرر الباحث 
العديدة التي يمكن للناس من خبللها التواصل مع مجموعات وفئات اجتماعية 

وىي:  عليها االجتماعية يَّة  الُهوِ ىناؾ خمسة أنواع متميزة يمكن بناء تمييز ، متنوعة
والعبلقات الشخصية. كل ، الهوايات، المهنية، السياسية، العرقية والدينية الُهويات

   نوعا ما عن اآلخر. اىذه األنواع لديو بعض الخصائص الفريدة التي تجعل منو مختلف
الباحث إلى أنو بالنسبة لكثير من الناس فإف العرؽ ىو عنصر أساسي في  يشيرو 

ف تصنيف ويشير الباحث إلى أ، االجتماعية  الُهوِيَّة  ومن ثم في تحديد ، لذاتا عريفت
بالنسبة لعلماء االجتماع في مرحلتو  اً شائع اً مر أبالنظر إلى العرؽ كاف  الُهوِيَّة  

لة من حساسية أدؿ بالنظر إلى ما تثيره تلك المسإال أف الوضع تب، الكبلسيكية
 :وقد استبدؿ العرؽ بمؤشرات أخرى مثل، صنيف البشرالرتكازىا على التعسف في ت

 الثقافة واللغة وبلد المنشأ.
 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

لدى   الُهوِيَّة  من العرض لبعض الدراسات السابقة التي بحثت في موضوع 
، بيةأجن كانت،  جميع ىذه الدراساتف إالمهاجرين إلى المجتمعات الغربية يتبين لنا 

على قع بين يدي الباحث دراسة واحدة باللغة العربية باستثناء دراسة يحيث لم 
يبرر في ذات الوقت كما ،  ويعكس ىذا الوضع أىمية الموضوع محل البحث، حمداف

قد فضبل عن ذلك فإف جل تلك الدراسات ، أي قصور قد ينتاب دراستنا الراىنة
أيضا تتضح أىمية وموقع الدراسة ن ثم وم، ركزت على المهاجرين من أصوؿ غير عربية

لدى   الُهوِيَّة  اؿ ك  الراىنة على خريطة الدراسات السابقة من حيث اىتمامها ببحث إشْ 
 .في أحد المجتمعات الغربية وىو المجتمع النمساوي ودينأبناء المصريين المول
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 :ُهويةالتفسير النظري لل -ٖ
يعود بنا للوراء كثيرا حيث ، لفكر االجتماعيفي ا الُهوِيَّة  التتبع التاريخي لتحليل 

"أبيقور" أف مشاعر  ذىبحيث ، اىتماما من قبل الفبلسفة الُهوِيَّة  وجدت فكرة 
وأف ، ما  ethnosوانطباعات متميزة قوميا أو عرقيا تنشأ من أجساد أعضاء إثنية 
:  ٕٚٓٓ، جوزيف)ىذه المشاعر واالنطباعات تشكل مباشرة اللغة لهذه اإلثنية. 

ٜٙ-ٚٓ)  
عرض في م الُهوِيَّة  بشكل دقيق لمسألة  نّظربن خلدوف أوؿ مفكر اجتماعي ايعد و 

بالغالب في شعاره وزيو ونحلتو وسائر أحوالو  حديثو عن ولع المغلوب باالقتداء
بن خلدوف" أف النفس أبدا تعتقد الكماؿ فيمن اوالسبب في ذلك كما ذكر  وعوائده.

أو لما تغالط بو من ، لنظره بالكماؿ بما وقر عندىا من تعظيمو إما، غلبها وانقادت إليو
فإذا غالطت بذلك واتصل لها  ،إنما ىو لكماؿ الغالب ،ف انقيادىا ليس لغلب طبيعيإ

ما حصل اعتقادّا فانتحلت جميع مذاىب الغالب وتشبهت بو وذلك ىو االقتداء أو 
 لما تراه. 

وحجر الزاوية في ، أمر عرضو للتبدؿ والتأثرىو  الُهوِيَّة  ف إويفهم من ىذا المعنى 
، فتجعل إلحداىا الغلبة على األخرى، ىذا الوضع ىو عبلقة القوة التي تنشأ بين األمم

ف:" وانظر إلى كل وؿ بن خلدو يق، فتجد الثانية نفسها منقادة إلى التشبو والمحاكاة
نهم أل، األكثر قطر من األقطار كيف يغلب على أىلو زي الحامية وجند السلطاف في

مة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم ىذا الغالبوف لهم حتي إذا كانت أ
، التشبو واالقتداء حظ كبير كما ىو الحاؿ في األندلس لهذا العهد مع أمم الجبللقة

 هم والكثير من عوائدىم وأحوالهم.فإنك تجدىم يتشبهوف بهم في مبلبسهم وشارات
 (ٚٚ، بن خلدوفا)

وسوؼ نركز ىنا تحديدا ، ضخم للغاية الُهوِيَّة  لتراث السوسيولوجي في موضوع وا
دوف أف يعني ذلك إنكار التراث ، على المساىمات النظرية لمرحلة الحداثة وما بعدىا
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حيث قدمت الماركسية والوظيفية  ،مرحلتو الكبلسيكية في النظري االجتماعي
 االجتماعية.  الُهوِيَّة  إسهاماتها في تحليل إّشك اْؿ 

 من منظور التفاعلية الرمزية الُهِويَّة  الذات و  (أ) 
منظور   ىوير ، من خبلؿ فكرة الذات الُهوِيَّة  التفاعلية الرمزية مسألة  عالج منظرو

والذي ينظر إليو على أنو ناتج عن ، التفاعل الرمزي الذات بوصفها بازغة عن العقل
ن مكما أنو يشكل مك،  مفكر من الذاتوىو الجزء ال، تطور التفاعل االجتماعي

، معبرة عن نفسها وعن اآلخرين كذلك، جأ إليو كل أعضاء الذاتلالحدث الذي ت
والقدرة على تحديد المعاني المعبرة عن النفس وتوضيحها لآلخرين ولذاتيتها إنما 

، يمكن القياـ بها عن طريق اللغة التي تغلف المعاني برموز وشفرات متفق عليها
تصبح قادرة على االستجابة ، ا تتغلف الذات كنظاـ من الرموز والشفراتوعندم

لنفسها كموضوع وقادرة على االستجابة ألي رمز آخر )اآلخرين( فإف الذات عندئذ 
 بوضوح معبرة عن سماتها. ىتتجل

، في فهم محتوى الذات وبنية تركيبها ا طويبلالتفاعلية الرمزية وقت ولقد أمضى منظر 
، النظر المبكرة في ىذا الصدد تركز فقط على مفهـو التقييم الذاتي وكانت وجهات

الذي كاف غالبا ما يترادؼ مع تقدير الذات )تقييم اإلنساف لذاتو بمصطلحات فاعلة 
 سواء أكانت سلبية أـ إيجابية( 

( على مفهـو الذات أكثر من تركيزه Rosenberg، 1979لقد ركز روزنبرج )
فكارنا ومشاعرنا هـو الذات كناتج إجمالي ومحصلة ألمفوعرؼ ، على تقدير الذات

 وتخيبلتنا المتعلقة بكينونتنا.
( على تفاصيل تطوير تلك الرؤية Stryker، 1980بينما ركز سترايكر )

بما فيها تقدير ، مقترحة بأف مفهـو الذات يتكوف من المشاعر الذاتية، وترشيحها
لقيمة وأساس تقدير الذات المنبني على للذات )يتكوف كبلىما باالستناد إلى أساس ا

فقد رأي أنو على الرغم  (Cooley، 1976) أما كولي، الكفاءة في الوقت نفسو(
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من أف بعضا من وجهات النظر المتعلقة بالذات يتم اكتسابها من خبرة مباشرة مع  
 إال أف معظم ما نعرفو عن أنفسنا )ذواتنا( نستقيو من اآلخرين.، بيئتنا 

( إلى تقديم رؤية موجزة لبرنامج Felson، 1993ذلك فيلسوف )وقد دفع 
بحثي يحاوؿ فيو توضيح األسباب التي تجعل األفراد غير دقيقين في الحكم على 

رؤية اآلخرين لهم( وأرجع ذلك إلى االختبلؼ في : آراء اآلخرين بخصوصهم )أي
 مسألة اإلدراؾ.

أشارا إلى أف تقدير ( فقد Burke ،& Reitzes، 1991أما بورؾ وستيتز )
أف  للفرد ىوية  اوقد افترض، وتأكيدىا الُهوِيَّة  الذات يرتبط بشكل جوىري بتشكل 

وذلك في كل المواقع المختلفة أو أدوار العبلقات التي ، اواحد اذاتي اوتصنيف، واحدة
كما  لو كانت ،  فإف الذات يمكن اعبتارىا ىوية، ولذا، يمارسها الفرد في المجتمع

وذلك العدد الضخم البلنهائي من االحتماالت التي تنجم نتيجة ، أو صديقا لنازميبل 
إف الهويات ىي المعاني التي ، أداء األدوار المختلفة التي يقـو بها الفرد في حياتو

 الُهوِيَّة  : ما المقصود بأف وتساءال، وكقائم بدور ما، يمتلكها الفرد كعضو من المجموعة
 يبل أو صديقا ؟يمكن أف تكوف أبا أو زم

 على العرؽ ةالمرتكز  الُهوياتو أنتوني جدنز  (ب) 
 في أعماؿ أنتوني جدنز الُهوِيَّة   التحليل النظري إلّشكاؿيمكننا العثور على 

Anthony Giddens ويعد مؤلفو الضخم"علم  ،عديد من كتاباتو في
، )جدنزة  الُهوِيَّ عن  أفكارهن فيها جدنز االجتماع" أحد أىم األعماؿ التي ضمّ 

بصورة ، تجعل الكائن الوليد ف التنشئة االجتماعية ىي التي يري أو  (.ٕ٘ٓٓ
إنسانا واعيا وشخصا ملما ببعض المعارؼ والمهارات المتعلقة بمسالك ، تدريجية

وبهذا المعنى فإف التنشئة االجتماعية ليست نوعا من البرمجة ، الثقافة التي ولد فيها
  قع عليو من مؤثرات بصورة سلبية.الوليد أو الوليدة ما يالثقافية التي يتشرب فيها 
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  الُهوِيَّة  الذاتية )أو  الُهوِيَّة  و ، االجتماعية الُهوِيَّة  من وجهة نظر جدنز نوعاف:  الُهوِيَّة  و 
متمثبل ، الذاتية  الُهوِيَّة  ويؤكد جدنز على أنو قد حدث تغيرا في تشكل ، الشخصية(

ذا تتبعنا التغيرات في إف، الُهوِيَّة  ل التقليدية في تشكل في  تراجع حدة دور العوام
لرأينا ابتعادا عن العوامل ، الذاتية في المجتمعات التقليدية والحديثة  الُهوِيَّة  مفهـو 

المرء في  ُىويةوإذا كانت ، الُهوِيَّة  الثابتة الموروثة التي كانت في الماضي توجو تكوين 
انتمائو إلى جماعات اجتماعية عريضة أو ترتبط بعوامل الماضي تتأثر بصورة أساسية ب

فإنها اآلف قد غدت أقل استقرارا وتعددت فيها ، ذات صلة بالطبقة أو الجنسية
 .الجوانب واألبعاد

نو إ :حيث يشير إلى ، ُهويةويحتل مفهـو اإلثنية مكانة مركزية في تحليل جدنز لل
ف عنصرية قائمة على أصوؿ فيما يوحي استخداـ مصطلح العرؽ بدالالت ومعا

فاإلثنية تشير إلى ، خالصا ايحمل معنى اجتماعي، فإف مفهـو اإلثنية، بيولوجية ثابتة
يتميزوف بها و ، مارسها أو تعتنقها جماعة من الناسلممارسات الثقافية التي تمجمل ا

كما أف أعضاء الجماعات األخرى ينظروف إليهم على ىذا ،  عن الجماعات األخرى
وتعمل الخصائص المختلفة على تمييز الجماعات اإلثنية إحداىا عن ، األساس

كانت حقيقة أاألخرى. ومن أبرز السمات المميزة: اللغة أو التاريخ أو السبللة )سواء 
يجري تعلمو  والفواؽ اإلثنية ىي مما، والزينةوأساليب اللباس ، أو متخيلة( والدين

ليس ثمة جانب فطري أو غريزي في و ، واكتسابو في سياؽ اجتماعي بصورة كلية
فهي كلها ظاىرة اجتماعية خالصة يجري إنتاجها وإعادة إنتاجها ، الخصائص اإلثنية

ومن خبلؿ التنشئة االجتماعية يتعلم الصغار ويتمثلوف أساليب الحياة ، على مر الزمن
ى وبالنسبة إل، والمعايير والمعتقدات الشائعة والسائدة في جماعاتهم ومجتمعاتهم

كما ،  الفردية والجماعية الُهوياتالكثيرين فإف اإلثنية تحتل مكانة مركزية في تكوين 
من خبلؿ ممارسة  االثنيويتعزز الطابع ، أنها تمثل عنصر االستمرارية مع الماضي

 التقاليد الثقافية في المجتمع.
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بلزمها التمركز اإلثني التي ي إلىويشير جدنز أف جميع الثقافات تظهر تقريبا نزعة 
وفي ىذه الحالة ينظر إلى األجانب ، في أحياف كثيرة الميل إلى التفكير التنميطي

ىل ينظر  :والسؤاؿ ىنا أو منحطين أخبلقيا ومتخلفين عقليا.، باعتبارىم غرباء وبرابرة
 ف إلى أبناء المصريين المولودين في المجتمع النمساوي من ذات المنظور؟و النمساوي

 أمارتيا صن العنف عندو   الُهوِيَّة   (ج)
 ُهويةتصوره لل (ٕ٘ٓٓ) قدـ المفكر اإلنجليزي ذو األصوؿ الهندية "أمارتيا صن"

ف االنساف رغم ادعاء ىي أ والفكرة األساسية عند صن، والعنف"  الُهوِيَّة  في مؤلفو "
إلى  بانتمائوىذا االنساف يمكن أف يشعر ، ضيقة ُىويةإلي  بانتمائوبعض المنظرين 

ف إرأي الفبلسفة الجماعيين المتفانين الذين يروف  بشدةيرفض  هوف، متعددةىويات 
ىي مطبوعة على  وكأنما، والتي ال نظير لها حتما ىاألسم  الُهوِيَّة  الجماعية ىي   الُهوِيَّة  

كما يرفض ايضا آراء المنظرين ،  ذلك من دوف أي حاجة إلى فعل إرادي إنساني
قساـ منفصلة وكأنهم ىذا العالم إلى أموف الناس في الثقافيين الراسخين الذين يقس

 محبوسوف داخل صناديق صغيرة من الحضارات المنقطعة الصلة كل باألخرى. 
نفسنا أعضاء لمجموعة متنوعة من أ ىنو في حياتنا العادية نر صن أ ىوير 

وأصل ، ومكاف إقامة، وطننساف لو مو إفكل ، الجماعات ونحن ننتمي إليها جميعا
، وعادات لطعامو، ووظيفة، ومهنة، وانتماء سياسي، وطبقة، ونوع جنسي، جغرافي

والتزامات اجتماعية... الخ. وكل ىذا يجعلنا ، وذوؽ موسيقي، واىتمامات رياضية
ات التي ينتمي إليها ىذا الشخص اعوكل من ىذه الجم، أعضاء في جماعات متنوعة

  الُهوِيَّة  ن اف يؤخذ على أنو وليس فيها ما يمك، معينة ُىويةتمنحو ، في وقت معا
 وال التصنيف الوحيد لعضويتو في المجتمع. ، الوحيدة للمرء

يرفض حيث ، ويتفق صن مع جدنز في فكرة حرية اإلنساف في صناعة ىويتو
ويرد عليهم ، الُهوِيَّة  اعتراض المفكرين الجماعيين على مسألة االختيار في سيادة 

و بالفعل في اتخاذ قرار صا ما ال اختيار لديف شخف نصدؽ أبقولو: من الصعب أ



 5201 ناير(ي51عدد)                  اجمللة العربية لعلم االجتماع        

ف ىذا غير أ، المختلفة التي ينتمي إليهاىمية اتصالو بالجماعات يخص مدى أ
لم يمنع صن من القوؿ بأف ثمة ضغوط تقيد   الُهوِيَّة  االعتراؼ بالحرية في ممارسات 

نو إعلى  بتلك االختيارات دائما ما تكوف داخل حدود ما ينظر إليو، ىذا االختيار
 ممكن وقابل للتنفيذ. 

نو ربما يكوف حيث يرى أ، ناس استنادا على الدينويات الويرفض صن تصنيف ىُ 
، تسم بترابط منطقي أكبر من التصنيف الحضاريصنيف البشر النتماءاتهم الدينية يت

أي ، دلكنها ترتكب الخطأ نفسو في محاولة رؤية البشر على أساس انتماء واح
ة باعتبارىا يدينال الُهوياتف تزايد التعود على استخداـ ويري صن أ، نياالنتماء الدي

من الفظاظة في التحليل يف أىل ىذا العالم قد أدى إلى كثير نصالمبدأ الرئيس لت
 . االجتماعي

ف الشخص ينتمي إلى جماعات متنوعة ومن ثم تتشكل لديو إتأسيسا على فكرة و 
معنية تعتمد على السياؽ  ُىويةن أف أىمية يري ص، ىويات مختلفة يقرر ىو أىميتها

شخص كنباتي  ُىويةفإف ، العشاءعند الذىاب إلي  :وعلى سبيل المثاؿ، االجتماعي
ربما تكوف أكثر أىمية إلى حد ما من ىويتو كلغوي. بينما تكوف األخيرة لها أىمية 

 ء محاضرة في الدراسات اللغوية.خاصة إذا فكر في الذىاب إللقا
الواقع قادروف على اف نضع في حيازتنا ىويات بأننا في  ُهويةرؤيتو للويختم صن 

من فئات متباينة )...( فمن الممكن لشخص ما اف يكوف مزدوج  ىحت، متعددة
ويمكن بالطبع للمواطنة أف تكوف ، لكل من فرنسا والواليات المتحدة، المواطنة مثبل

 . حصرية
 :آدـ كوبر والتعددية الثقافية( د) 

التفسير األنثروبولوجي" أفكارا تحليلية  ،( في كتابو "الثقافةٕ٘ٓٓدـ كوبر )قدـ آ
ألطروحات نظرية متعددة حوؿ حدود الثقافة . بداية عرض كوبر الُهوِيَّة  مهمة في تفسير 

من ىذا العرض إلى أف ثمة تيارين متباينين في الشأف  وخلص،  الُهوِيَّة  في عبلقتها ب
والذي يرى أنو في ، التعددية الثقافية :األوؿ،  الُهوِيَّة  رح الثقافي عند طرحو على مس
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تيار  :والثاني، عزيزهبل وت، يجب احتراـ االختبلؼ الثقافي، مجتمع متعدد الثقافات
 الجوىرية.

في   الُهوِيَّة  أف قضايا الهجرة الوافدة قد ألهمت نقاشا حوؿ الثقافة و وأوضح كوبر 
واقترح في ذلك ، والستينيات من القرف العشرين تالواليات المتحدة فترة الخمسينا

سسوا أنفسهم على أنهم الوقت أنو ربما يتعين على األمريكيين من أصوؿ أفريقية أف يؤ 
ف السياسات الثقافية في الثمانينات والتسعينيات من القرف العشرين إال أ، أمة منفصلة

 اجرين الوافدين.بفئات مختلفة ظاىريا عن جماعات المه اً باتت أكثر اىتمام
بدو مسألة ت الُهوِيَّة  صبحت الصفة المميزة لهذه السياسات الثقافية الجديدة أف أو 

أصلية  ُىويةف االعتقاد األساس يفيد بأنو مثلما للمجموع على الرغم من أ، اختيار
ثقافية جمعية  ُهويةضرورية تربطو ب ُىويةكذلك فإف للفرد ،  ستظهر في الوقت المناسب

وىي تنبع من ، جوىرية  ُىويةفللمرء ، تى إذا ظلت من دوف الكشف عنهاح، معينة
جماعة إال  ةوال تؤسس العضوية في أي، الشخصية الجوىرية الجمعية التي ينتمي إليها

، إال أف المرء ال يستطيع الفرار من ىويتو، بعد عملية مطولة من الفحص الذاتي
 يعة المرء ذاتو.ويجري ترسيخها من قبل ما ىو أكثر جوىرية: طب

وفي مقابل الجوىرية الشائعة في الثقافة الشعبية برز أنصار التعددية الثقافية الذين 
ئي موروث بل وممنوح أمر بدا  الُهوِيَّة  أف  ىرفضوا تضمينات نظرية الجوىرية التي تر 

ضد الحتمية البيولوجية وكل شكل من   الُهوِيَّة  يوجهوف خطابهم حوؿ  وىم، بيولوجيا
وللتفرقة بين الفئات ، وىم مناىضوف للعنصرية وللتعصب للجنس، كاؿ الجوىريةأش

من األمور  الُهوِيَّة  فإنهم يؤكدوف أف كبل من الثقافة و ، وعبلوة على ذلك، العمرية
 (ٕٛٓٓ، )كوبر .الموّلدة والمخترعة

  :جوف جوزيفواللغة عند   الُهِويَّة   (ىػ) 
في كتابو   الُهوِيَّة  فكرتو عن  John E.Joseph( ٕٚٓٓ)  طرح جوزيف

ويات الفرد في مجمل كتابو بتحليل كيفية تفاعل ىُ " وقد اىتم   الُهوِيَّة  و "اللغة 
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فبل بد أف ، والجماعة بوظائف اللغة الممكن رؤيتها بشكل مباشر في حياة الناس
دمها من خيستمد مسوغاتو من التجربة المشتركة الممكن رؤيتها بدال من أف يست

أف تفسيرات اللغة يجب أف يكوف لها أساس من  فهو يظن، تبطاف الفلسفياالس
إف ، فعبل اف تكوف تفسيرات حقيقية للتجربة المشتركة أرادتإذا ما ، التجربة المشتركة

أف  ويؤكد، مسألة لغوية في جذورىا  الُهوِيَّة  ىذه الحقيقة وحدىا الكفيلة بأف توضح أف 
فثمة أىمية مركزية من وجهة ، ف تفهم باعتبارىا ظاىرة لغويةيمكن أ افي عمومه  الُهوِيَّة  

ساؽ  تّ ن بافالبحث في اتجاىات اللغة بيّ ،  الُهوِيَّة  نظره لبلرتباط الحاصل بين اللغة و 
 عن ىويات بعضنا بعضا بناء على طريقتنا في الكبلـ.  نال تصوراتكيف نشكّ 

وينصح بأىمية أف ، وظيفة متميزةبوصفها وظيفة للغة بل   الُهوِيَّة  نظر جوزيف إلى و 
 ُهويةفالتمثل الذاتي ل، نكوف مترددين بشأف فصل الروابط عندما توجد على نحو جزئي

وعند ، وعلى نحو مماثل، شخص ما ىو المركز المنظم والمشكل لتمثبلتو للعالم
 ُىويةفإف تأويلنا لما يقاؿ ويكتب لنا يشكل وينظم من خبلؿ قراءتنا ، تبادؿ اآلراء

ولئك الذين نتحاور معهم )....( إف الذي يهم ىو أف ندرؾ أنو إذا اختزؿ استعماؿ أ
أو كيفية ، الناس للغة بطريقة تحليلية في كيفية تشكيل المعنى وتمثيلو في صوت

فإف ثمة شيئا حيويا قد ، أو حتى فيهما معا، إيصالو من شخص إلى شخص آخر
ما في ما يقولوف وفي الفهم الذي إنهم حاضروف دو ، استخلص: إنهم الناس أنفسهم

إف ىويتهم تتأصل في صوتهم ويكوف ذلك ملفوظا أو ، يبنونو على ما يقولو غيرىم
 . signedمكتوبا أو موقعا 

 الراديكالية لئلسبلـ الُهِويَّة  و ( ميشيل فوكوياما )و
األوؿ ، في مقالين  الُهوِيَّة   أفكاره عن Fukuyama عرض ميشيل فوكوياما 

والهجرة"   الُهوِيَّة  " والثاني بعنواف، (ٕٙٓٓ) الهجرة والديمقراطية". الُهوِيَّة   " بعنواف
التحدي األكثر خطورة الذي يواجو  في المقاؿ األوؿ أوضح فوكوياما أف، (ٕٚٓٓ)

الديمقراطيات الليبرالية اليـو يتعلق بإدماج أقليات المهاجرين خاصة القادمة من بلداف 
فتنوع ثقافة المهاجرين خلقت مشكلة ، الديمقراطيات التعدديةإسبلمية كمواطنين في 
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خاصة مع تصاعد االضطرابات الناجمة عن التطرؼ ، لجميع البلداف في أوروبا
 .السياسي في أنحاء مختلفة من أوروبا

لم   الُهوِيَّة  ف إ_كمشكلة _ بعدين أساسيين: األوؿ   الُهوِيَّة  ويعطي فوكوياما تشكل 
لم حيث ، اإلشكاؿ بالنسبة لآلباء المؤسسين للمجتمع األمريكي تمثل أي نوع من

أنها قضية  على، رغبة الجماعات الثقافية في حماية ىوياتهم األصليةيكن ينظر إلى 
مريكا الشمالية كانوا ربما الف المستوطنين الجدد في أ، ىؤالء اآلباءمن قبل 

منحدروف من نفس و دوف متح نظرا ألنهم، متجانسين نسبيا من الناحية الثقافية
يعتنقوف نفس الدين وذات المبادئ. ومن ىنا فإف مسألة ، األسبلؼ يتحدثوف لغتهم

 لم تكن مشكلة.  الُهويات
لم تكن ىاجسا بالنسبة للمهاجرين للمجتمعات   الُهوِيَّة  فإف  :أما البعد الثاني

وذلك أف ، يدةالغربية _خاصة من البلداف اإلسبلمية_ قبل انتقالهم للمجتمعات الجد
فالجميع تقريبا ينتمي ، من قبل اآلباء واألمهات والبيئة االجتماعية الفرد تتشكل ُىوية

ليست مسألة اختيار   الُهوِيَّة  ومن ثم فإف ، لقبيلة واحدة وتربطهم صبلت دموية
فضبل عن ، على تحديد عقيدة واحدة للجميع ففاإلسبلـ كدين واليهودية كذلك يعمبل

قيق للقواعد االجتماعية تترجم في عادات وتقاليد وممارسات محددة طار دإد تحدي
 في أماكن معينة

ىنا ، على المهاجرين المسلمين امختلف اإال أف الهجرة إلى أوروبا فرضت واقع
المسلم لم تعد معتمدة على ذات المجتمع  ُهويةف، إلى إشكالية  الُهوِيَّة  تتحوؿ مسألة 
ضغوط قوية لكي تتوافق مع المعايير الثقافية السائدة  بل ىناؾ، فيو اىيالذي كاف يح

يدية وبين ثقافة المسلم التقل ُىويةىنا تبدأ فجوة في التشكل بين ، في المجتمع الغربي
 (Fukuyama، 2006 المجتمع المحيط.)

( أف اإلسبلـ الراديكالي _متمثبل في ٕٚٓٓوفي مقالو الثاني أوضح فوكوياما )
ومن ثم يمكن فهم ، الُهوِيَّة  نشأ كرد فعل للبحث عن قد  الجهادية اإلسبلمية_ 
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يضا وىو ما يفسر أ، السياسية  الُهوِيَّة  اإلسبلـ المتطرؼ باعتباره شكبل من أشكاؿ 
لقد تشكلت تلك ، لماذا لم تصدر تلك الحركات عن جيل المهاجرين األوؿ

وىو األمر الذي ، سبلميةاإل الُهوِيَّة  الحركات كرد فعل لحركة المجتمعات الغربية تجاه 
حدا بأوليفييو روي إلى القوؿ بأف اإلسبلـ المتطرؼ ىو ظاىرة أوروبية في المقاـ 

إف اإلسبلموية ، والتطرؼ  الُهوِيَّة  فالمواجهة مع الحداثة ىي التي أنتجت أزمة ، األوؿ
فاإلسبلـ ، ظاىرة حديثة يوبالتالي فه، الُهوِيَّة  الراديكالية المعاصرة ىي نتاج لسياسات 

المجتمعات اإلسبلمية  عرفت، بل على العكس، التقليدي لم يكن بمثل ىذا التطرؼ
في قرطبة المسلمة لقد وجد عيسى بن ميموف ، تاريخيا اكثر تسامحا من المسيحية

كما استضافت بغداد  واحدة من أكبر ،  الفرصة للمشاركة في مركز متنوع من الثقافة
وعلى ذلك فإف رؤية صحيحة لئلسبلموية الراديكالية ، مالجاليات اليهودية في العال

 المعاصرة يجب أف تأخذ في االعتبار ردة الفعل تجاه الحداثة الغربية.
والديهم  ُىويةإذا كاف المسلموف يشعروف بأنهم محاصروف بين وتساءؿ فوكوياما: 

ك إلى ين يأتي ذلك الوضع؟.. ربما يعود ذلفمن أ، البلد الذي يعيشوف فيو ُىويةو 
تختلف في   الُهوِيَّة  فحالة تلك ، القومية في المجتمعات الليبرالية  الُهوِيَّة  طبيعة 

، حدة األمريكية عن بلداف أوروبية أخرى مثل ىولندا وفرنسا وألمانياتالواليات الم
فالعقيدة األمريكية  التي ، في الواليات المتحدة كانت ذات طابع سياسي  الُهوِيَّة  ف

واة : المساوىي، سياسي ىها الدولة تقـو على خمسة مبادئ ذات مغز تستند إلي
و مناىضة الدولة( والنزعة الفردية والشعوبية والليبرالية الحرية )أ، )حيث تكافؤ الفرص(

وظلت باقية على ، األمريكيينوؿ جميع ااالقتصادية. لقد كانت ىذه المبادئ في متن
ار إليو سيمور مارتن ليبست فيما يتعلق فإذا أضفنا إلى ذلك ما أش، مدار التاريخ

ملت مع نجلو بروتستانتية التي حاأل والعقيدة، لؤلمريكافبالخلفية البيضاء 
مكننا التعرؼ على الكيفية التي تشكلت بها الثقافة أ، المستوطنين البريطانيين

  الُهوِيَّة  ومن ثم كانت ىذه المعطيات سبب أساسيا في عدـ اثارة قضايا ، األمريكية
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وىو أمر لم يتكرر بالنسبة للمهاجرين من ، األصلية بالنسبة ألولئك الوافدين
 مجتمعات أخرى مثل األسباف والبلتينين والمسلمين. 

أدت إلى  :ف فشل أوروبا في دمج مسلميها ىو قنبلة موقوتوويقرر فوكوياما أ
ل ىذه وح، ومن ثم كاف من المحتم أف تثير رد فعل أكثر حدة ، اإلرىاب والعنف

في اتجاىين: تغييرات في السلوؾ من قبل األقليات المهاجرة  اً المشكلة يتطلب نهج
 فضبل عن تغيرات مناظرة من قبل المهيمنين على المجتمعات المستقبلة.، وأبنائهم

يجب أف ندرؾ أف ويتهم حيث يقوؿ: ويطلب فوكوياما من المهاجرين التخلي عن ىُ 
ومن ثم ، إلى فشل بلداف مثل ىولندا وبريطانيا السياسيات الثقافات القديمة أدت

تحتاج إلى أف يحل محلها جهد أكثر نشاطا لدمج غير الغربيين في الثقافة الليبرالية 
واحتراـ االختبلفات ، من االعتراؼ بحقوؽ تلك المجموعات اً انطبلق، المشتركة

ات للثقافة لتنازؿ عن الكثير من السلطفي مقابل قبوؿ تلك الجماعات ا، يةالثقاف
ف أيضا أف و ينبغي أف يعي المهاجر ، الجديدة خاصة فيما يتعلق بتنظيم السلوؾ

إذ اف ، من الخضوع لتلك الثقافة المشاركة في الديمقراطية الليبرالية تتطلب نوعا
 .ة في ديمقراطية ليبرالية حديثةنكارىم لتلك المسألة تجعلهم ال يستحقوف الحمايإ

( Fukuyama، 2007) 
 منهجية الدراسة: -ثالثا

الطبيعة الوصفية للبحث استخداـ الباحث للمسح  ضتتاق: المناىج -ٔ
في  فضبل عن أف رغبة الباحث ، حد المناىج الوصفيةأ باعتباره، االجتماعي بالعينة

الوعي العميق و _ نستخدـ كلمة أعراض ىنا مجازا_  الُهوِيَّة  الدقيق ألعراض  التحليل
 .منهج دراسة الحالةتخداـ أوجد حاجة الس ، بمكوناتها

 :الدراسة واتأد -ٕ
 عملية تصميمها بالمراحل التالية: تاالستبانة: قاـ الباحث بتصميم استبانة مر   . أ
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  وضع االستبانة في شكلها األولي: وقد استفاد الباحث كثيرا من الدراسات
فضبل عن العبارات ، السابقة في وضع القضايا واألبعاد األساسية لبلستبانة

 على تلك األبعاد. الدالة
  عرض االستبانة على المحكمين: قاـ الباحث بعرض االستبانة على عدد من تم

( وقد أبقي الباحث على العبارات التي حظيت بتقدير ٜالمحكمين بلغ )
 % من موافقة المحكمين عليها.ٜٓتعدى نسبة 

  ة الواردة سئلبانة تم إدخاؿ كافة العبارات واألللتحقق من ثبات االست:األداةثبات
مع استخداـ  )الثبلثي(  Likert scale بهما والتي تتبع مقياس ليكرت 

سئلة وذلك فيما عدا األ، Cronbach Alphaمعامل الفا كرونباخ  
. وقد جاءت وغير ذلك، الفئة العمرية، الديموغرافية التي تحدد الجنس

عني اف وىذا ي، %٘ ،ٜٔلفا كرونباخ يعادؿ أف معامل إلى أالنتائج لتشير 
مما يؤكد تمتع جميع مضموف عبارات ، االستبانة على درجة عالية من الثبات

االستقصاء بدرجة جيدة جدًا من الدقة واالتساؽ الداخلي وثبات أداة جمع 
 ومن ثم يمكن االعتماد عليها في الحصوؿ على البيانات المطلوبة. ،البيانات

  في شكلها النهائي وجاىزة االستبانة في شكلها النهائي: أصبحت االستبانة
فضبل ، عبارة موزعة على خمسة محاور أساسية ٖ٘وضمت عدد ، للتطبيق

 عن البيانات األساسية.
  نموذج ليكارت الثبلثيقيم العبارات: تم صياغة استجابات االستبياف حسب ،

الباحث العبارات  ى. وقد راعٔرفض =أ، ٕمحايد =، ٖ: أوافق = وجاءت
 لبيانات.السلبية عند ادخاؿ ا

وقد مرت عملية ، حالةقاـ الباحث بتصميم دليل دراسة ال :دليل دراسة الحالة . ج
 التصميم بالمراحل التالية:
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وقد استفاد الباحث كثيرا من ، يوضع الدليل في شكلو األولالمرحلة األولى: 
التي طرحت الكثير من األفكار الخاصة ، خاصة الدراسات األجنبية، األدب السابق

 لمغتربين في المجتمعات الغربية بوجو عاـ.ا ُهويةب
بعضهم من المختصين في ، عرض الدليل على عدد من المحكمينالمرحلة الثانية: 

واآلخر من المعنيين بالشأف الثقافي بوجو عاـ ، (خمسةعلم االجتماع )وعددىم 
 الخصوص )وعددىم أربعة(. وقد كاف لمبلحظاتهم دور على وجو  الُهوِيَّة  وإشكاؿ 

هم في تنقيح الدليل من حيث إضافة بعض التساؤالت وحذؼ البعض اآلخر م
 .األسلوبوإعادة صياغة التساؤالت التي لم تكن واضحة من حيث ، التكرارى

بهدؼ التأكد من ، حاالت اربعوذلك بتطبيقو على ، المرحلة الثالثة: اختبار الدليل
 البلزمة. مدى صبلحيتو للتطبيق وقدرتو على الحصوؿ على البيانات

، بعد االنتهاء من االختبار األولى للدليل، المرحلة الرابعة: الدليل في شكلو النهائي
وإجراء بعض التعديبلت البسيطة عليو والتي تمثلت في إعادة صياغة بعض األسئلة 

أصبح الدليل في شكلو ، واختصار البعض اآلخر لتقليل عدد األسئلة، لعدـ وضوحها
 سة أجزاء تغطي كافة محاور البحث.من خم االنهائي مكون

تكنولوجيا االتصاؿ دورا مهما في ىذه الدراسة  لعبت :تكنولوجيا االتصاؿ . ح
بي" وىو أحد البرامج التي تستخدـ اآلف على نطاؽ  سكايوتحديدا برنامج "

، واسع في إجراء االتصاالت الحية )صوت وصورة( وتعتمد على شبكة اإلنترنت
 :في أكثر من موقف على النحو التاليالبرنامج وقد استخدـ الباحث ىذا 

وذلك بهدؼ تعريفهم بالغرض من البحث ، من مجتمع الدراسة اإلخباريينمع  -
 ومناقشتهم في إمكانية تطبيق الدراسة الميدانية.، وتحديد المهاـ المطلوبة منهم

وىي األسر التي تم ترشيحها من قبل  ،التواصل مع الحاالت المختارة -
هم بشكل مبدئي وتعريفهم بالدراسة والغرض منها وذلك  عليوذلك للتعرؼ ،رييناإلخبا

 قة معهم وضماف تعاونهم مع الباحث.كنوع من التمهيد وتعضيد العبل
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اختبار مدى فاعلية دليل دراسة الحالة من خبلؿ تطبيقها تفاعليا مع ثبلثة  -
 حاالت كانت من اإلخباريين.

 : اإلخباريوف -ٖ
، أشخاص تربطهم بالباحث صلة قرابة خمسةصريين تحديدا الممن ىم مجموعة 

يحملوف ىم وأبناؤىم الذين ولدوا في ، عاما ٕ٘ويقيموف في النمسا منذ أكثر من 
وتربطهم _نظرا لقدـ وجودىم في مدينة فينا  شبكة ، النمسا_ الجنسية النمساوية

 لى وجو الخصوص.عبلقات اجتماعية بالعديد من األسر العربية بوجو عاـ والمصرية ع
 بمساعدة الباحث في الكثير من األمور لعل من أىمها: وقد قاـ اإلخباريوف

إمداده ببيانات دقيقة وموثقة من مراكز المعلومات والدوائر اإلحصائية خاصة  . أ
بمدينة فينا من حيث الموقع والمساحة وعدد السكاف ومعلومات كثيرة مكنت 

  .الباحث من وضع تصور لمجتمع البحث
لتنسيق ومساعدة الباحث في اختيار حاالت الدراسة من األسر المصرية ا . ب

 وحسب الشروط التي حددىا الباحث والتي تمثلت في التالي:
 عليها فترة ال تقل عن عشرين سنة. أف تكوف األسرة قد مر -
 أف يكوف كافة أفراد األسرة قد حصلوا على الجنسية النمساوية. -
 سنة. ٛٔعن  ىمأعمار  أف يكوف لدى األسرة أبناء تزيد -
اختيار األسر التي يسهل على الباحث التواصل معها ولقاءىا في بعض  . ت

 .رالتي يقضونها في مص اإلجازات
 قاـ الباحث بتطبيق دراستو الميدانية على عينة غرضية عينة الدراسة وحاالتها: -ٗ

، اينوالمقيمين في مدينة ف، النمساوي المجتمعفي من أبناء المصريين المولودين 
تم ، مفردة ٕ٘ٗوقد بلغ حجم العينة التي تمكن الباحث من الحصوؿ عليها 

 مفرداتها بأكثر من طريقة على النحو التالي: سحب
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 ٖٓٓاستعاف الباحث باإلخباريين في توزيع عدد من االستبانات بلغت نحو  . أ
 ٘ٔ تم استبعادوبعد التدقيق ، استبانة ٓٚٔعاد منها للباحث نحو ، استبانة
 ة لوجود أخطاء متنوعة بها.استبان

المبحوثين ترشيح  علىاستمارة االستبانة التي تم توزيعها  في الباحث طلب . ب
أحد المعارؼ الذين يتشابهوف معهم في الظروؼ )كونهم أبناء مصريين 

 ابريدٕٓٔوبالفعل حصل الباحث على نحو ، مولودين في النمسا(
رفاؽ خطاب بطلب هم مع إباحث بإرساؿ االستبانة إليقاـ ال، اً كترونييإل

وبعد ، استبانة ٜ٘وقد عاد للباحث ، المساعدة ويوضح الهدؼ من البحث
 التدقيق استبعد الباحث عدد خمس استبانات لوجود أخطاء.

، وبالنسبة لحاالت الدراسة التي قاـ  الباحث بإجراء المقاببلت المتعمقة عليهم
االعتماد على ترشيح ب، ريقة عمديةتم اختيارىم أيضا بطو ، بلغ عددىم عشرة حاال فقد

 لمعرفتهم الشخصية بهذه الحاالت العشرة.، اإلخباريين
 :تحليل البيانات -٘

األوؿ: كمي )باالعتماد على االستبانة( ، تضمنت ىذه الدراسة نوعين من البيانات
البيانات واستخبلص  التعامل معفي spss) وتم استخداـ البرنامج اإلحصائي )

 النتائج.
، الثاني من البيانات ذو طبيعة كيفية )باالعتماد على دليل المقابلة المتعمقة( والنوع

باالستعانة  تم االكتفاءوقد ، فقد اعتمد على أسلوب التحليل الكيفي للبيانات ومن ثم
بخبلصة المقابلة دوف التعمق في التفاصيل وذلك لضيق المساحة المتاحة في عرض 

 النتائج.
 صعوبات الدراسة: -ٙ

، ت الباحث في  ىذه الدراسة جزء من منهجيتهاكل الصعوبات التي واجهتش
، فالحقيقة أف الباحث كاف يطمح إلى إجراء دراسة اثنوغرافية حوؿ موضوع البحث
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تمكنو من تحقيق فهم ، الدراسةوىي دراسة تتطلب المعايشة لفترة كافية في مجتمع 
الظروؼ حالت دوف تمكن الباحث  أف إال، ووعي عميق لكافة القضايا التي يطرحها

قدرة على المكوث العدـ  :ألسباب عديدة لعل من أىمها، من تحقيق ىذا المطمح
وقياـ الباحث بإجراء الدراسة بشكل شخصي دوف ، في مجتمع الدراسة لفترة طويلة

 النمساويةمن الجهات الرسمية سواء مع الجهات  شاركة وال تنسيق مع أيدعم وال م
وقد اضطر الباحث مع ىذه الظروؼ  ينا(.ي)ممثلة في السفارة المصرية بفأو المصرية 

 .واكتفى بالدراسة الوصفية، إلى التخلي عن فكرة الدراسة اإلثنوغرافية
 :الدراسة الميدانية -رابعا

 :مجتمع البحث" مدينة فينا النمساوية" -ٔ
بهذا تطويرا  ( ىي عاصمة النمسا وأكبر مدنها. وسميتWienِفييػ نَّا )باأللمانية: 

النسيم العليل. يبلغ عن اسمها البلتيني القديم )فيندوبونا( ومعناه الهواء الجميل أو 
وىي عاشر أكبر مدينة من ناحية عدد  ،مليوف نسمة ٚ.ٔحوالي  ِفييػ نَّاعدد سكاف 

  )*(السكاف في االتحاد األوروبي.
 ،العالمية األولىالحرب وقد انهارت اإلمبراطورية النمساوية/ المجرية بعد أف انتهت 

مية الثانية في سنة نا الكثير من أىميتها. وبعد انتهاء الحرب العالومن ثم فقدت في
، للمؤتمرات ومركز وكاالت عالمية متعددة ينا مركزا عالمياأصبحت ف ٜ٘ٗٔ

وتستضيف العديد من المنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة األمم المتحدة ومنظمة 
 أوبك.

العديد من األماكن والفعاليات: حيث في بغنى ثقافي وفني كبير يتمثل يػ نَّا ِفيتتميز 
يتدرج ىذا الغنى ما بين القصر اإلمبراطوري و"أرت نوفو" لحركة الفن النمساوية 

                                                           
وقد  (,STATISTIK AUSTRIAلهيئة اإلحصاء النمساوية ) أخذت كافة البيانات من الموقع الرسمي )*(

 معة ِفيَينَّا.اجتمت الترجمة بمعرفة أحد الطالب المصريين الدارسين في 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstand_und_ve

_quartalsanfang/index.html-aenderung/bevoelkerung_zu_jahresr 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstand_und_veraenderung/bevoelkerung_zu_jahres-_quartalsanfang/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstand_und_veraenderung/bevoelkerung_zu_jahres-_quartalsanfang/index.html
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مرورًا بقصر شونبروف الباروكي الفخم حتى متحف الفنوف الجميلة وإلى الفن  ،الحديثة
 المعماري العصري في متاحف كارتييو.

نمساويوف يتكلموف اللغة األلمانية. كما يعيش فيها عدد من ِفييػ نَّا معظم سكاف 
ولكن معظمهم يتكلموف اللغة األلمانية إضافة إلى  ،واألتراؾ، التشيكيين والمجريين

 أيضا ىناؾ تواجد للجاليات العربية.، لغاتهم القومية
التعليم العالي. تشتمل  موطن مؤسسات الفنوف الجميلة المشهورة فيِفييػ نَّا وتعد 

 ،والجامعة الفنية ،وأكاديمية الموسيقى ،ىذه المؤسسات على أكاديمية الفنوف الجميلة
نا منذ وقت طويل بمتاحفها في. اشتهرت ٖ٘ٙٔالتي تأسست عاـ ِفييػ نَّا وجامعة 

وتشتمل على  ،ومتحف تاريخ الفن ،بما في ذلك ألبيرتينا ،المتميزة وصاالت فنها
 .ٕٙ٘ٔعددة بما في ذلك المكتبة الوطنية التي تأسست عاـ مكتبات مت

 خصائص عينة الدراسة: -ٕ
% ٔ ،ٖ٘توزعت عينة البحث حسب النوع على النحو التالي:  :النوع -ٔ-ٕ

 % من اإلناث.ٜ ،ٙٗو، من الذكور
% ٗ ،ٔٚتوزعت عينة البحث حسب السن على النحو التالي:  :السن-ٕ-ٕ

، سنة ٕٙإلى  ٕٕ% ما بين ٗ ،ٛٔو، سنة ٕٔإلى  ٚٔتقع أعمارىم ما بين 
 سنة. ٕٙ% تزيد عن ٕ ،ٓٔو

توزعت عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي على  :التعليميالمستوى :ٖ-ٕ
%  يدرسوف في ٛ ،٘ٗ، % ما زالوا يدرسوف في المرحلة الثانويةٖ٘النحو التالي: 

مؤىل  ف علىو % حاصلٓٔمنهم ، نهوا دراستهم بالفعلأ% ٕ ،ٜٔ، الجامعة
 % على مؤىل ثانوي.ٕ ،ٜبينما ، جامعي
توزعت عينة الدراسة حسب سنة وصوؿ  :إلى النمسا الوالدسنة وصوؿ  -ٗ-ٕ
ىم في الفترة من سنة % وصل آباؤ ٕ ،ٔٙلى النحو التالي: إلى النمسا ع الوالد
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-ٜٓٛٔىم إلى النمسا في الفترة ما بين باؤ وصل أ ٘٘ ،ٕٗو، ٜٜٓٔ-ٜٙٛٔ
 .ٜٜ٘ٔ-ٜٜٔٔىم في الفترة من % وصل آباؤ ٖ ،ٗٔؾ وأخيرا ىنا، ٜ٘ٛٔ

توزعت عينة الدراسة حسب جنسية األـ على النحو  :األـ األصليةجنسية  -٘-ٕ
% جنسية ٖ ،ٗٔو، % جنسية األـ األصلية ىي الجنسية المصريةٚ ،٘ٛ التالي:

 األـ األصلية ىي النمساوية.
ة حسب المستوى توزعت عينة الدراس :لؤلبوينالمستوى التعليمي  -ٙ-ٕ

% ٕ ،ٓ٘لآلباء مقابل  % تعليم جامعئ ،ٖ٘على النحو التالي:  وينالتعليمي لؤلب
 %ٕ ،ٓٔو % لؤلمهات ٓٗلآلباء مقابل تعليم متوسط %ٚ ،ٖٙو لؤلمهات

  .% لؤلمهاتٛ ،ٜمقابل ، لآلباء  دبلـو فني
بوين توزعت عينة الدراسة حسب إجادة اال، للغة األلمانية األبوينجادة إ:ٚ-ٕ

% من اآلباء يتحدثوف اللغة األلمانية فقط ٖ ،٘ٙ للغة اإلنجليزية على النحو التالي:
 ،ٙمقابل ، ها قراءة وكتابةن% من اآلباء يتقنو ٚ ،ٕٖو، % لؤلمهات٘ ،٘ٚمقابل 

إلماـ بسيط باللغة  ن% من األمهات لديهٗ ،ٛٔواخيرا ىناؾ ، % من األمهاتٔ
 ء.% فقط من اآلبإاأللمانية مقابل 

 وصف حاالت الدراسة: -ٖ
، ىاجر األب فيها إلى النمساأسر من المصريين  ةأجريت دراسة الحالة على عشر 

وفيما يلي أىم خصائص ىذه ، وجميع األبناء ولدوا في المجتمع النمساوي
 (ٔ)الحاالت:

يعود تاريخ قدـو أرباب األسر إلى النمسا جميعا إلى الفترة من منتصف : ٔ-ٖ
وىو ما يعني أف حاالت ، نهاية بداية التسعينيات من القرف العشرينالثمانينيات إلى 

 ن سنة في المجتمع النمساوي.يالدراسة مر عليها أكثر من خمسة وعشر 

                                                           
1

 .1( الملحق جدول رقم 
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حيث تزوج اآلباء ، : جميع األمهات في حاالت الدراسة من المصرياتٕ-ٖ
وعاد ، منهن في الغالب بعد قدومهم إلى النمسا وحصولهم على الجنسية النمساوية

 للزواج من مصر.
: حصل غالبية اآلباء في حاالت الدراسة على الجنسية النمساوية بعد قدومو ٖ-ٖ

باستثناء حالة واحدة حصلت ، إلى خمس سنوات ى النمسا في فترة تتراوح ما ثبلثإل
 عليها بعد وصولها بسنة.

: حصلت األمهات على الجنسية النمساوية في غالبية حاالت الدراسة في ٗ-ٖ
 .السنة التالية لوصولها إلى النمسا

عن أف سبعة من أصل عشر فضبل ، :يحمل جميع اآلباء شهادة جامعية٘-ٖ
 من الجامعيات وثبلث يحملن دبلـو فني. أمهات أيضا

بناء األسرة األسر صغيرة العدد إذ تراوح عدد أ:جميع حاالت الدراسة من ٙ-ٖ
 أبناء. ٙلغ عدد األبناء فيها باستثناء حالة واحدة ب، إلى أربعة أبناء ٖمن 

في حين ، : يجيد غالبية اآلباء واألمهات اللغة األلمانية تحدثا وكتابة وقراءةٚ-ٖ
يتقن جميع األبناء اللغة األلمانية إتقانا كامبل بحكم والدتهم والتحاقهم بالمدارس 

 النمساوية جميعا.
ويمتلك ، احدة(يعمل جميع اآلباء في القطاع الخاص )باستثناء حالة و : ٛ-ٖ

أما األبناء ، في حين أف جميع األمهات ال تعمل، خمسة من اآلباء أعمالهم الخاصة
 (ٕ) حالتاف:وىناؾ ، نهى التعليم وبدوف عملأأو ، فجميعهم إما في مراحل التعليم

 ( تعمل البنت الثانية في مكتبة عامة.ٚو)، حدى الفنادؽبن الثاني فيها في إيعمل اال
ىي: الجامعي والثانوي مستويات دراسية و  على ثبلثبناء يتوزع األ: ٜ-ٖ

 واالبتدائي.
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فمن بين إجمالي عدد األبناء ، : يقع غالبية األبناء في فئات السن الشابةٓٔ-ٖ
، سنة ٖٕإلى  ٚٔىناؾ خمسة عشر ابنا يقعوف في الفئة العمرية من  ٖٖالبالغ 

 سنة. ٙٔإلى  ٕٔويتراوح عمر الباقي ما بين 
حدث كافة أفراد األبناء اللغة العربية إال أنهم يختلفوف في مستوى : يتٔٔ-ٖ

ىا اللغة العربية تحدثا عشر ىناؾ أربع حاالت يجيد أبناؤ فمن بين الحاالت ال، إجادتها
أما باقي الحاالت فإف كافة األبناء يتحدثوف العربية لكن مع إلماـ بسيط ، وقراءة وكتابة

 بالقراءة والكتابة.
 وتفسيرىا نتائج البحث -ٗ
 األصلية لآلباء. الُهوِيَّة  األبناء وامتدادات  (ٔ-ٗ)

مولودين لدى أبناء المصريين ال الُهوِيَّة  نقطة البداية في التعرؼ على مبلمح 
في شخصية ، األصلية لآلباء الُهوِيَّة  البحث عن امتدادات  كاف،  بالمجتمعات الغربية

ودليل دراسة الحالة  وؿ من االستبانةالجزء األ الباحث وجوومن ثم ، أولئك األبناء
 في ىذا الشأف: الدراسة الميدانيةوفيما يلي نعرض لنتائج ، نحو ىذا الجانب

 شخصية األبناء: اآلباء األصلية على  ُىويةانعكاس مدى  :ٔ-ٔ-ٗ
، صلية على شخصية األبناءاآلباء األ ُهويةلقوي  انعكاسوجود النتائج عن  تكشف

معززة ، أفراد الدراسة تجاه العبارات الدالة على ىذا المعنياستجابات  حيث جاءت
 )*(لذلك على النحو التالي:

 %.٘ٚجزء كبير من شخصيتي عبر عن الطابع المصري   -
 %.ٗ ،ٖٚني عربي مصري غالبية تصرفاتي تدؿ على أ -
 مصريّ  ني عربيّ ب يدركوف مباشرة أصدقائي من غير العر تحدث مع أعندما أ -

ٚٓ.٘.% 

                                                           
اكتفى الباحث باإلشارة إلى نسبة الذين اختاروا )أوافق( كمؤشر دال عمى قوة تقدير أفراد العينة  )*(

 ., وتكرر ذلك في كافة نتائج الدراسة الميدانيةلكل عبارة
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هر البيانات السابقة التقدير الكبير من قبل أفراد العينة لمدى ظهور عناصر وتظ
وقد أكدت بيانات المقابلة المتعمقة على ىذا ، الثقافة األصلية لآلباء في شخصياتهم

أبنائهم ىي  ُىويةجمعت ثمانية أسر على أف أ، الحاالت العشرفمن بين ، المعنى
 ىإلى أنو ير  ىر األبن األكبر في الحالة األولفقد أشا، األب األصلية ُهويةامتداد ل

كما ،  ي طريقة تفكيرهفي عاداتو وطباعو ونظرتو للحياة وحت، نفسو في شخصية والده
ىم يشبهونهم تماما ءة والسابعة والثامنة إلى أف أبناف في الحالة الخامسأشار الوالدا

وأكدوا على أنهم ، اوالنظرة إلى الحياة عموم طريقة التفكير :في جوانب كثيرة مثل
 فرصة لتربية أبنائهم بهذا الشكل.في مصر لم تكن تتسنى لهم ال مقيموفربما لو أنهم 

 اآلباء. ُىوية: مدى قبوؿ األبناء لسمات وخصائص ٕ-ٔ-ٗ
نتائج الدراسة الميدانية عن وجود اتجاه إيجابي ساد بين نسبة كبيرة من  تكشف

من قيم ومبادئ ، اآلباء ُىويةص التي تميز السمات والخصائ أفراد عينة البحث حياؿ
فراد عينة البحث للعبارات وفيما يلي تقديرات أ، وأخبلقيات ذات طابع عربي مصري

 الدالة على ىذا المعنى:
 .%ٗ ،ٚٚ والدي األصلية ُىويةأتقبل القيم التي تعبر عن  -
 ف مبادئ والدي التي تعبر عن ثقافتو األصلية ىي المبادئ األفضلأرى أ -

ٖٚ.% 
أجد في أخبلؽ والدي الدالة على ىويتو األصلية النموذج المثالي الذي  -

 %.ٛ ،ٛٙ يجب أف يحتذى بو في الحياة
حاالت  أجمعت سبع حيث ، جاءت آراء حاالت الدراسة معززة لتلك النتائج قدو 

ففي الحالة األولى أشار ، على أنهم يقبلوف تماما كافة السمات التي تميز ثقافة األبوين
كما أوضح تقديره ،  وفي كافة جوانبها، يعتز جدا بشخصية والده وبن األكبر إلى أناال

والتأكيد ، والمتمثل في الخوؼ عليو وعلى  أخوتو، ألسلوب والده في التعامل معو
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مسة أشار الوالد إلى أف ابناءه جميعا لديهم اعلى األصل المصري. وفي الحالة الخ
ومتقبلين تماما لكافة مقومات ىذه ، صرية اإلسبلميةاألسرة الم ُهويةتقدير واعتزاز ب

 من عادات وتقاليد واخبلقيات. الُهوِيَّة  
  لآلباءالثقافة  الُهوِيَّة  بعض مكونات ب: وعي األبناء ٖ-ٔ-ٗ

نتائج الدراسة الميدانية عن وجود حالة من تدني الوعي لدى أفراد عينة  كشف
فراد العينة تقديرات أانخفضت حيث ، لآلباء الثقافة الُهوِيَّة  بعض مكونات بالدراسة 

 على ىذا المعنى على النحو التالي: للعبارات الدالة
كتسبها من ا والدي األصيلة وبين القيم التي  أستطيع أف أميز بين قيم -

 .%ٕٗالمجتمع النمساوي 
ة كبيرة بالممارسات ذات الطابع الديني لوالدي ولقيمتها في درايلدي  -

 .%ٚ ،ٕٓ ثقافتها األصلية
 .%ٕ ،ٕٓ والدي العربية ُىويةمهم من  اأدرؾ أف اللغة العربية تشكل جزء -
أعرؼ الكثير من القضايا والموضوعات التي تشغل والدي وتهمو على  -

 %.ٜٔ المستوى المصري والعربي
فمن بين حاالت الدراسة ، نتائج دراسة الحالة مؤكدة لهذا المعنىوقد جاءت 

كاف األبناء فيها على وعي   )الحالة الخامسة( احدة فقطوجد الباحث حالة و ، العشر
 فقد أشار، حاالت الدراسة العشرةأما باقي ، اآلباء األصلية ُىويةبمكونات حقيقي 

اآلباء  ُهويةاألبناء فيها على اختبلفهم أنهم ال يعرفوف الكثير عن العناصر األصيلة ل
األبناء عن عدـ اكتراثهم لمعرفة وعبر غالبية ، واألدب العربي، مثل: التاريخ المصري

الكثير من القضايا التي تخص المجتمعات العربية بوجو عاـ والمجتمع المصري على 
وبرروا ذلك بأف طبيعة الحياة في المجتمع النمساوي ال تترؾ لهم ، وجو الخصوص

 الوقت الكافي لبلىتماـ بمثل ىذه األمور.
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 :األبناء ُىوية في: تأثير الثقافة األصلية لآلباء ٗ-ٔ-ٗ
آلباء األصلية في نتائج الدراسة الميدانية عن وجود تأثير واضح لثقافة ا كشفت

، حيث ارتفعت تقديرات أفراد العينة للعبارات الدالة على ىذا المعنى، األبناء ُىوية
 على النحو التالي:

 %ٛٙؤمن بها مستمدة من والدي أجد أف غالبية قيمي التي أ -
 %.ٛ ،٘ٙلكثير من ثقافة والدي األصلية تعبر سلوكياتي عن ا -
 %٘ٙغرس والدي في شخصيتي الحرص على  أمور ديني  -
ألف ذلك مهم جدا بالنسبة لنا كمصريين  أىليأحرص على التواصل مع  -

ٙٔ.% 
المقاببلت حيث كشفت ، وقد جاءت نتائج دراسة الحالة في نفس االتجاه

عن تأثير الثقافة األصلية  سة أجمعتى من حاالت الدراعن أف الغالبية العظمالمتعمقة 
تسعة حاالت على أف فمن بين الحاالت العشرة أجمعت ، لؤلبوين في حياة األبناء

ويتضح ذلك في كثير من سلوكياتهم ، ف بشدة بثقافة األبوين األصليةاألبناء متأثرو 
م تماما فقد أشار األب في الحالة األولى إلى أف األبناء يشبهونه، وممارساتهم الحياتية

خة مطابقة لؤلسرة إال فرغم انهم ليسوا نس، تهمافي جانب كبير من سلوكياتهم وعاد
 ف بكافة قيم األسرة النابعة من الثقافة العربية المصرية التي تربوا عليها.أنهم ملتزمو 

، ف بثقافة األسرة األصليةوفي الحالة الثالثة أكد األبواف على أف األبناء متأثرو 
مع اإلشارة إلى وجود اختبلؼ في ، ا من عادات وقيم وتقاليد ودينبكافة مكوناته

 الشخصية ناتج عن احتكاؾ األبناء بالحياة في المجتمع النمساوي.
ولم تختلف باقي الحاالت في حديثها عن تأثر األبناء بالثقافة األصلية لآلباء عن 

 وبررت الحاالت ذلك بأسباب كثيرة منها: ، اإلطار السابق
 (.ٗسر على أوالدىم جعلهم أكثر قربا ومتابعة لؤلبناء ) حالة خوؼ األ -
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واالىتماـ بتعليم األبناء التقاليد المصرية العربية ، وجود األسرة في بيت واحد -
 (٘)حالة 

 (.ٙفي مصر )حالة  اإلجازاتحرص األسرة على قضاء  -
 (.ٓٔكثافة العبلقات االجتماعية مع ابناء الجالية المصرية حالة  -

  األبناءلدى المتشكلة   الُهِويَّة  قيقة ح (ٕ-ٗ)
 الُهوِيَّة  تتعلق بحقيقة ، التي ركز عليها الباحث في الدراسة الميدانية القضية الثانية

وقد وجو الجزء الثاني من ، المتشكلة لدى األبناء المولودين في المجتمع النمساوي
يلي نعرض لنتائج الدراسة وفيما ، االستبانة ودليل المقابلة المتعمقة إلى ىذه القضية

 الميدانية  في ىذا الشأف:
 ؟كيف يرى األبناء ُىويتهم: ٔ-ٕ-ٗ
المتشكلة لدى أبناء  الُهوِيَّة  ولى المؤشرات التي تجيب على سؤاؿ حقيقة أُ 

تمثلت في اإلجابة على سؤاؿ مؤداه: ، المصريين المولودين في المجتمع النمساوي
ج الدراسة أف نسبة كبيرة جدا من أفراد العينة وقد كشفت نتائ، ؟ماذا تعتبر نفسك

وفيما يلي تقديرات أفراد العينة ، يروف أنهم يحملوف كبل الهويتين: المصرية والنمساوية
 الدالة على ىذا المعني:

 %.ٔ ،ٗٛ نفسو في الوقت اونمساوي اعتبر نفسي مصريأ -
 %.ٚ ،ٜ٘ اصل مصريأمن  اعتبر نفسي نمساويأ -
 %ٚٔط فق اعتبر نفسي مصريأ -
 %.ٛ ،ٔٔفقط  اً عتبر نفسي نمساويأ -

 الُهوِيَّة  وتظهر البيانات السابقة الغلبة بالنسبة للذين يعتبروف أنفسهم يحملوف 
وقد جاءت نتائج دراسة الحالة معززة لهذا ، المصرية والنمساوية في نفس الوقت

، ألبناء)ا، فجميع حاالت الدراسة العشر، التوجو السائد بين غالبية أفراد العينة
وقد أوضحت الحاالت . نفسو واآلباء( يعتبروف أنفسهم نمساويين ومصريين في الوقت
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من ، العشرة الكثير من المبررات التي تجعلهم ينظروف إلى أنفسهم على ىذا  النحو
 ضمن تلك المبررات:

ال يمكن إنكار أصلنا المصري وفي نفس الوقت حقوقنا في المجتمع  -
 النمساوي.

رنا المصرية وفي ذات الوقت نراعي قبوؿ الدولة في نحرص على جذو  -
 النمسا لنا كمواطنين.

يوجد ىنا من مساحات الحرية ما يكفي الف تحتفظ بهويتك العربية وفي  -
 نفس الوقت تمارس حقوقك كنمساوي.

 :لدى األبناء الُهوِيَّة  صراع : ٕ-ٕ-ٗ
تمثل في ، الدراسة المتشكلة لدى أفراد عينة الُهوِيَّة  البعد الثاني من حقيقة 

اآلباء األصلية_ وبين  ُىويةالمصرية _ الُهوِيَّة  الكشف عما إذا كاف ىناؾ صراع بين 
وقد كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن ، ضيفالمجتمع المُ  ُىوية، النمساوي الُهوِيَّة  

أشاروا إلى أنهم يعانوف من أي نوع من %( ٜ)أفراد العينة نسبة ضئيلة جدا من أف 
وىو ما يعني أف ثمة توافق لدى أفراد العينة في تعايشهم ، صراع بين ىاتين الهويتينال

 المصرية والنمساوي.، أو حملهم لكبل الهويتين
حيث أجمعت كافة ، ىذا وقد جاءت نتائج دراسة الحالة في نفس االتجاه السابق

شكل متوافق حاالت الدراسة إلى  )آباء وابناء في نفس الوقت( على أنهم يتعايشوف ب
روف وأنهم ال يشع، المجتمع النمساوي ُىويةالمصرية وبين  الُهوِيَّة  في الجمع ما بين 

ت الحاالت ىذا الموقف بأف المجتمع يترؾ لهم حرية وبرر ، بأي صراع بين الهويتين
، وممارسة حياتهم كيف يشاؤوف طالما أنهم ال يخرجوف عن إطار القانوف، االختيار

 ُىويةاألصلية و  الُهوِيَّة  م لم يجدوا نفسهم في موقف االختيار بين لذلك وحسب تعبيرى
 المجتمع النمساوي.
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 :: موقف األبناء من المجتمع النمساويٖ-ٕ-ٗ
المتشكلة لدى  الُهوِيَّة  يشكل الموقف من المجتمع المضيف بعدا مهما في حقيقة 

ف التوفيقي بين الموقوقد كشفت النتائج الميدانية عن أف ، أفراد عينة الدراسة
المجتمع  ُهويةوالعناصر الثقافية ل، اآلباء األصلية ُهويةالعناصر الثقافية المكونة ل

ىي السمة الغالبة التي تميز اتجاه أفراد عينة الدراسة حياؿ المجتمع ، المضيف
 وفيما يلي تقديرات أفراد العينة للعبارات الدالة على ىذا المعنى:، النمساوي
 ،ٖٜ ع النمساوي ما يتوافق فقط مع كوني مصري االصلأقبل من المجتم -

ٜ% 
 %.ٔ ،ٚٔ أقبل المجتمع النمساوي بكل ما فيو -
 %ٕ ،ٔارفض كل ثقافة المجتمع النمساوي -

فمن بين حاالت الدراسة ، وقد جاءت نتائج دراسة الحالة مؤيدة لهذا التوجو
فة المجتمع جمعت ثمانية حاالت على أنها تعمل على االنتقاء من ثقاالعشرة أ

وبررت الحاالت ذلك بما سبق اإلشارة إليو من مساحة ، النمساوي ما يتوافق وىويتها
وىي ، الحرية التي يتيحها المجتمع أماـ المهاجرين إليو من كافة المجتمعات األخرى

 مساحة تترؾ الفرصة كبيرة أماـ مسألة االنتقاء واالختيار.
 مولودين في المجتمع النمساويأبناء المصريين الاالنتماء لدى : ٗ-ٕ-ٗ

على المكوف  ألنو يعطي مؤشرات مهماً ، الُهوِيَّة  ا مهما من مبلمح محيعد االنتماء مل
كما أنو يعطي فكرة واضحة عن مدى التوافق الذي يشعر بو ،  اإلنساف ُهويةالسياسي ل

تو بعد االنتقاؿ للمجتمع المضيف. وفي ىذا الصدد كشفت نتائج المهاجر في حيا
لدراسة الميدانية عن أف نسبة كبيرة من أفراد عينة يشعروف باالنتماء إلى المجتمع ا

 وفيما يلي تقديرات أفراد العينة للعبارات الدالة على ىذا المعنى:، النمساوي
أشعر باالنتماء إلى المجتمع النمساوي دوف أف يعني ذلك فقداني ألصلي  -

 %.ٕ ،ٜٓالمصري 
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 %.ٕ ،ٔٗأكثر من أي بلد آخر أشعر باالنتماء إلى النمسا  -
 %.ٗ ،ٓٗ شعر باالنتماء إلى مصر أكثر من أي بلد اخرأ -

حيث انقسمت حاالت ، القضية ضاربت نتائج دراسة الحالة حوؿ ىذهوقد ت
 الدراسة العشرة إلى ثبلثة فرؽ على النحو التالي:

 ( يروف أفٚ، ٘، ٖ،  ٕ،  ٔاالت: وىو الغالب نسبيا )الح، الفريق األوؿ
ىم للمجتمع ال يعني مطلقات أنهم فقدوا انتماءرىم باالنتماء للمجتمع النمساوي شعو 

وىو ما يجعلهم وبرر ىذا الفريق موقفو بأف النمسا قدمت لهم الكثير  المصري.
خاصة وأف ، يشعروف باالنتماء إلى ىذا المجتمع مع االحتفاظ بأصلهم المصري

 المجتمع ال يمانع ذلك.
مجتمع ( يروف أنهم يشعروف باالنتماء للٓٔ، ٙحاالت: ال ٗ)، الفريق الثاني

وبرر ىذا الفريق موقفو بأنهم رغم تقديرىم لما قدمتو ، المصري أكثر من أي بلد آخر
إال أف ذلك ال يجعلهم قادرين على ، لهم النمسا من خدمات واحتوتهم كمواطنين

 لهذا المجتمع. بانتمائهماالعتراؼ 
ء إلى النمسا أكثر من أي بلد ( يشعروف باالنتما ٜ ،ٛالفريق الثالث )الحاالت: 

وقد برر ىذا الفريق موقفو بأف المجتمع النمساوي قدـ لهم ما لم يقدمو لهم ، آخر
ع النمساوي قبل أي للمجتم، ىم الحقيقيلذا فهم يروف اف انتماء، م األصليمجتمعه

 .شيء
 ودين في المجتمع النمساويأبناء المصريين المول ُىويةثقافة المجتمع المضيف و  (ٖ-ٗ)

 :األبناء ُىويةثقافة المجتمع النمساوي و : ٔ-ٖ-ٗ
المهاجرين خاصة من  ُىويةتمارس ثقافة المجتمع المضيف دورا كبيرا في تشكيل 

وقد حدا ذلك بالباحث إلى تضمين ، ىذا ما أوضحتو الدراسات السابقة، الجيل الثاني
وقد كشفت ، ؿ على إجابة حوؿ ىذا الشأفاالستبانة ودليل المقابلة تساؤالت للحصو 

تقدير أفراد العينة لمدى تأثير ثقافة المجتمع نتائج الدراسة الميدانية عن أف 
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وىو ما يوضحو تقدير العينة للعبارات ، اً النمساوي في تشكيل ىويتهم جاء متوسط
 التالية:
 ،ٕٓالتي اؤمن بها جاءت من المجتمع النمساوي غالبية قيمي ومبادئيإف  -

ٛ.% 
 ،ٜٔ تغلب على تصرفاتي وسلوكياتي طبيعة الحياة في المجتمع النمساوي -

ٙ% 
 %.ٖ ،ٗٔأمور الحياة كما ينظر النمساويين تماما إلي  أنظر -

، فراد عينة الدراسةلة مؤيدة للتوجو العاـ الذي ساد أوقد جاءت نتائج دراسة الحا
ى أف تأثير المجتمع فثمة إجماع بين غالبية الحاالت )ثمانية من أصل عشرة( عل

 الُهوِيَّة  للدرجة التي يتم فيها محو جذور  اً األبناء لم يكن طاغي ُىويةالنمساوي في 
، وقد بررت الحاالت ىذا الوضع بأف االىتماـ والخوؼ الزائد على االبناء، األصلية

وىو األمر الذي جعل األبناء قريبين للغاية من ، جعلهم دائما تحت مراقبة األسرة
ف ذلك لم يمنع حاالت الدراسة غير أ، األصلية الُهوِيَّة  ومن ثم التأثر الشديد ب، األب

وذلك في ضوء ، من القوؿ بأف ثمة تأثير ال يمكن إنكاره لثقافة المجتمع النمساوي
في المدرسة ، االحتكاؾ المباشر لؤلبناء مع الروافد الثقافية للمجتمع النمساوي

 ووسائل اإلعبلـ.والشارع ومع الزمبلء والمعارؼ 
 :العبلقات االجتماعية لؤلبناء في المجتمع النمساوي :ٕ-ٖ-ٗ

أبناء المهاجرين إلى المجتمعات  ُىويةمهما من  اتشكل العبلقات االجتماعية جانب
ومن ثم اىتم ، وىذا ما أشارت إليو الدراسات السابقة، الغربية على وجو العمـو

وقد كشفت ، جتماعية ألفراد عينة الدراسةالباحث بالتعرؼ على طبيعة العبلقات اال
سادت العبلقات االجتماعية التي يقيمها  ثبلث اتجاىاتثمة النتائج الميدانية عن أف 

األوؿ ىو الغالب تمثل في تمحور العبلقات االجتماعية مع ، أفراد عينة الدراسة
مصريين الذي تتسع دائرة  عبلقتو لتشمل إلى جانب ال، ثم الثاني، فقط المصريين
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تمثل في اتساع العبلقات  :االتجاه الثالث ،العرب والمسلمين من جنسيات أخرى
وفيما يلي تقديرات أفراد العينة للعبارات الدالة ، لتشمل مختلف الجنسيات والديانات

 على ىذا االتجاىات:
 %.ٕ ،ٕٚصدقائي من المصريين فقط أأحرص أف يكوف ا -
ين العرب والمسلمين من جنسيات تمتد صداقاتي لتشمل إلى جانب المصري -

 %.ٔ٘ أخرى
 %.ٔ ،ٙٗ لي أصدقاء من مختلف الجنسيات والديانات -

حيث انقسمت الحاالت ، وقد جاءت نتائج دراسة الحالة في نفس االتجاه السابق
على أف عبلقات األبناء  احاالت( يؤكد أفرادى ٘) :األوؿ، اتجاىات العشر إلى ثبلث

الحاالت ىذا التوجو بأنهم  وبررت، وؿ المصريين فقطبل واألسرة جميعا تتمحور ح
 ، مطمئنين على أبنائهم في حاالت اقتصار العبلقات مع األسر المصرية فقط يكونوف

العرب ، تشمل إلى جانب المصريينأشار إلى أف عبلقات األبناء  حاالت( ٖوالثاني )
م واالخبلقيات مع وبروا ذلك االتجاه بأف تشابو القي، والمسلمين من جنسيات أخرى

تجعلهم ال يعترضوف على تداخل األبناء معهم ، العرب والمسلمين من جنسيات أخرى
اما االتجاه الثالث )حالتين( فقد أشاروا إلى اتساع دائرة عبلقات ابنائهم ، في عبلقات

ىم يعيشوف في وبرروا ذلك بأف أبناء، وديانات عديدة لتشمل اشخاص من جنسيات
األعراؽ والديانات وانو ليس من المعقوؿ أف يحددوا لؤلبناء  وسط مجتمع متعدد

 بعينهم ويجبروىم على اقتصار العبلقات معهم. اً اشخاص
 عبلقات األبناء مع المجتمع األصلي لآلباء: ٖ-ٖ-ٗ

مور المهمة التي من األ، تعد العبلقات التي يقيمها المهاجروف مع بلدانهم األصلية
ومن ىنا كاف حرص الباحث على ، ألبناء من الجيل الثانيا ُىويةتمارس تأثيرىا على 

وقد  ، معرفة طبيعة العبلقات التي تربط أفراد عينة الدراسة مع المجتمع األصلي لآلباء
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ساد بين قطاع كبير من  يكشفت نتائج الدراسة الميدانية عن أف التوجو العاـ الذ
وفيما ، مجتمع األصلي لآلباءواصر العبلقة مع الوطيد أأفراد العينة ىو السعي نحو ت

 يلي تقديرات أفراد العينة للعبارات الدالة على ىذا المعنى:
 %.ٚ ،ٖٛحياتي من مصر  / شريكسأختار شريكة -
 %.ٕٛ جازاتاحرص دائما على زيادة مصر في اإل -
 %.ٕ ،ٜٚ ف يكوف لنا منزؿ دائم في مصرعلى أاشجع والدي  -

حاالت الدراسة  فمن بين، ه السابقوقد أكدت نتائج دراسة الحالة على االتجا
اآلباء واألبناء على أف ارتباطهم بمصر يفوؽ فيها حاالت أجمع  ىناؾ تسع، العشرة

وقد اشتركت جميع الحاالت التسع في نماذج من ، ارتباطهم بأي مكاف آخر
التصرفات التي تعزز ىذا التوجو منها: الحرص على التواصل التليفوني مع األىل 

 ض  اشراء عقارات وأر ، قارب في مصرضاء االجازات مع األىل واألواألقارب وق
 االرتباط بأحد األقارب أو المعارؼ في مصر.، ومحاؿ تجارية في مصر

 اللغة في حياة األبناء: ٗ-ٖ-ٗ
من  ى أىمية اللغة كعنصر ومكوف أساسي  أكدت الدراسات والتفسيرات النظرية عل

بالتعرؼ على مكانة اللغة في حياة أفراد عينة وقد اىتم الباحث ، الُهوِيَّة  مكونات 
وفي ىذا الصدد كشفت الدراسة الميدانية عن عدد من النتائج على النحو ، الدراسة
 التالية:
تشير البيانات إلى أف ، : فيما يتعلق باللغة المستخدمة داخل المنزؿٔ-ٗ-ٖ-ٗ

تخدمة داخل منزؿ % من أفراد عينة البحث أشاروا إلى أف العربية ىي اللغة المسٔٛ
من اللغة العربية واللغة  اً % أشاروا إلى أنهم يستخدموف خليطٔٔفي حين أف ، األسرة

 األلمانية في التعامل داخل المنزؿ.
 ،ٙٚأشار ، : فيما يتعلق بالقدرة على القراءة والكتابة باللغة العربيةٕ-ٗ-ٖ-ٗ

 % إلى أنهم يمتلكوف ىذه القدرة.ٖ
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كشفت ،  للغة التي يفكر بها أفراد عينة الدراسة: فيما يتعلق باٖ-ٗ-ٖ-ٗ
 :البيانات عن التالي

 .ونفس % يفكروف باللغتين العربية واأللمانية في الوقتٔ ،ٜ٘ -
 % يفكروف باللغة األلمانية فقط.ٗ ،ٕٕ -
  % ىم من يفكروف باللغة العربية فقط.ٙ ،ٔ -

األبناء في ىذا ء و وقد كشفت نتائج دراسة الحالة عن وجود فجوة ىائلة بين اآلبا
أنهم يفكروف  العشر علىجمع كافة األبناء في حاالت الدراسة حيث أ، الموضوع

انهم يفكروف بالعربية إلي  على عكس اآلباء الذي أشاروا، باللغة العربية واأللمانية معا
 حتى وإف عبروا عن أفكارىم باللغة األلمانية.

 في المجتمع النمساوياالستيعاب  (ٗ-ٗ) 
المجتمع المضيف من المهاجرين )آباء وأبناء( وثقافتهم أحد أىم  يعد موقف

خاصة بالنسبة لؤلبناء الذين يمثلوف الجيل وب، الُهوِيَّة  الروافد التي تتشكل على خلفيتها 
، وىذا ما أشارت إليو الدراسات السابقة، الثاني ممن ولدوا في المجتمع المضيف
 لةأمسز على موقف المجتمع النمساوي )وىو األمر الذي حدا بالباحث إلى التركي

وتأثير ، االستيعاب والتعدد الثقافي( من أبناء المصريين المولودين بالمجتمع النمساوي
وفيما يلي نعرض لنتائج الدراسة الميدانية في ىذا ، ىؤالء األبناء ُىويةذلك على 

 الشأف:
 نمسانظرة النمساويين إلى أبناء المصريين المولودين في ال: ٔ-ٗ-ٗ

فراد عينة الدراسة قد أكدت على الدراسة الميدانية عن أف غالبية أكشفت نتائج 
ويتضح ذلك في تقديرات أفراد عينة ، أف النمساويين ينظروف إليهم نظرة إيجابية

 الدراسة للعبارات الدالة على ىذا المعنى:
 %.ٙ ،ٚٔينظر النمساويوف إلينا على أننا غرباء  -
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 %.٘ ،ٚٔ نا بطريقة تشعرنا بأنهم ال يحبوننايتعامل النمساويوف مع -
 %.ٚ ،ٗٔف عنهم و ين إلينا نشعر دائما بأننا مختلفبسبب نظرة النمساوي -

حيث أكدت جميع ، وقد جاءت نتائج دراسة الحالة متوافقة مع المنحى السابق
، ف مثلهم تمامايين ينظروف إليهم على أنهم مواطنو حاالت الدراسة على أف النمساو 

، دت الحاالت على أف ىذا ىو الطابع العاـ الذي يميز المجتمع النمساويوقد أك
 رغم وجود بعد الدعوات واألصوات التي تعادي وجود األجانب وتدعوا إلى طردىم.

 باالختبلؼالشعور دور األصل العربي في : ٕ-ٗ-ٗ
في شعورىم باالختبلؼ عن ابناء  العربي ألفراد عينة الدراسة دور ىل لؤلصل

ستبانة عدد من العبارات التي تعطي إجابة على مع المضيف؟ ضمن الباحث االالمجت
الجذور العربية ألفراد عينة البحث وقد كشفت النتائج الميدانية عن أف ، ىذا السؤاؿ

وفيما يلي  تقديرات ، باالختبلؼ عن أبناء المجتمع المضيف اً لم تخلق لديهم شعور 
 ا المعنى:أفراد العينة للعبارات الدالة على ىذ

بتعد عن النمساويين بسبب نظرتهم لنا بأننا غرباء عليهم أحب دائما أف أ -
ٔٔ.% 

 %.٘ ،ٙنشعر دائما بأننا لسنا من أصحاب الببلد  -
 %.ٖ ،ٖ ف عني في األصلنهم مختلفو تعامل مع النمساويين ألحب الال أ -

اد عينة ويمكن القوؿ بناء على التقديرات السابقة أف األصل المصري لغالبية أفر 
الدراسة لم يمارس أي تأثير في شعورىم باالختبلؼ عن أبناء المجتمع المضيف 

حيث ، ىبالنظر إلى ىذا األصل. وقد أكدت نتائج دراسة الحالة على ىذا المعن
أجمعت كافة حاالت الدراسة )اآلباء واألبناء معا( على أف واحدة من أىم السمات 

، مع مسالم يحب الحياة والتعايش مع اآلخرينالتي تميز المجتمع النمساوي أنو مجت
خاصة ، وأنهم لم يشعروا بأي تمييز يمارس ضدىم من قبل أبناء المجتمع المضيف

حيث ، في السنوات التي سبقت انضماـ بلداف أوربا الشرقية السابقة لبلتحاد األوربي
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يتعلق ، انجم عن انضماـ ىذه البلداف الكثير من المشاكل المجتمعية في النمسا كله
وىو األمر الذي جعل بعض النمساويين ينظروف إلى المهاجرين عموما ، غالبيها باألمن

ف بالنسبة لهذا القطاع من الناس قد فالمهاجرو ، وف تفرقة بين بلد وآخرد، نظرة سلبية
 جاءوا ومعهم مشاكلهم التي لم يكن المجتمع النمساوي يعرفها من قبل.

بالفعل على أف دخوؿ بلداف أوربا الشرقية وقد أكدت بعض حاالت الدراسة 
تقوؿ ، ترتب عليو زيادة حدة المشكبلت في المجتمع النمساوي، لبلتحاد األوربي

لم نكن نعرؼ ، (: لم نكن في السابق نغلق أبواب منازلناٖاحدى الحاالت )رقم 
،  لكن بعد دخوؿ ىذه البلداف إلى االتحاد األوربي، باإلكراهجرائم السطو والسرقة 

 كثرت الجريمة خاصة السرقة والسطو على المنازؿ. 
 االندماج في المجتمع:: ٖ-ٗ-ٗ

في  الُهوِيَّة  أوضحت الدراسات السابقة أف أحد أىم األسباب المسؤولة عن مشاكل 
ىو عدـ انتهاج تلك البلداف لسياسات من شأنها تدعم عملية ، البلداف المضيفة
وىو أمر ينجم عنو تصاعد أزمة ، مع المضيفبنائهم في المجتين وأاندماج المهاجر 

اذا  لدى ىؤالء المهاجرين. وقد اىتم الباحث في دراستو الميدانية بالتعرؼ عما  الُهوِيَّة  
وفيما يلي النتائج ، في المجتمع النمساوي أـ ال  كاف أفراد عينة البحث يندمجوف

 الخاصة بهذا الشأف:
 والسياسية ةالمشاركة في األنشطة المجتمعي:  ٔ-ٖ-ٗ-ٗ
عد المشاركة في االنشطة المجتمعية أحد أىم المؤشرات الدالة على االندماج في ت

غالبة من أفراد العينة وقد كشفت النتائج الميدانية عن أف النسبة ال، المجتمع المضيف
يوضح ذلك تقديرات أفراد ، نواع مختلفة من أنشطة المجتمع المضيفأتشارؾ في 

 لة على ذلك:العينة للعبارات الدا
  %.ٚ ،ٙٚ نشطة سياسية متنوعة مثل االنتخابات والمظاىراتفي أشارؾ أ -
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 %.ٖ ،ٖٙصدقائي النمساويين مناسباتهم المختلفة أشارؾ زمبلئي و أ -
 %.ٙ ،ٜ٘ شارؾ ىنا في كثير من األعماؿ التطوعيةأ -
 %.ٙ ،ٚ٘ سعد بالمشاركة في االحتفاالت الوطنية النمساويةأ -

حيث أجمعت غالبية الحاالت ) ، ة الحالة المنحى السابقوقد أيدت نتائج دراس
ف في أنشطة مجتمعية عديدة و ىم _خاصة الذكور_ يشاركسبع من عشر( على أف ابناء

ىذا بخبلؼ ، نشطة المحافظة على البيئةأ، على أعماؿ الدفاع المدنيمثل: التدريب 
ة وما إلى غير االشتراؾ في مختلف المناسبات المحلية من كرنفاالت ومعارض فني

 ذلك من مجاالت المشاركة المجتمعية.
المشاركة  :نشطة سياسية متنوعة منهاالحاالت إلى أف ألبنائهم أ هارت نفسكما أشا

في االنتخابات)لمن بلغ عمره السن القانوني( والمشاركة في بعض المظاىرات 
الموقف ، ات(الخاصة بمواقف وقضايا متنوعة مثل: الحرب على العراؽ )فترة التسعيني

 من النظاـ السوري.
 موقف الدولة من أبناء المهاجرين: ٕ-ٖ-ٗ-ٗ

كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن سيادة توجو إيجابي بين غالبية أفراد عينة 
، الدراسة تجاه موقف الدولة من أبناء المصريين المولودين في المجتمع النمساوي

اءات من شأنها العمل على استيعاب وىو ما يعني أف الدولة النمساوية تتبع إجر 
ىم من الجيل الثاني الذي على الجنسية النمساوية ىم وأبناؤ  المهاجرين ممن حصلوا

 ولد في النمسا.
% إلى أنهم يحصلوف على ٓٓٔفقد أشار كافة أفراد عينة الدراسة وبنسبة 

صليين. أيضا أجمعت كافة أفراد ثل أي نمساوي من أصحاب الببلد األحقوقهم م
الكثير من الخدمات التي تجعلهم العينة وبذات النسبة على أف الدولة النمساوية تقدـ 

 يشعروف بأنهم مواطنوف يتمتعوف بكافة حقوقهم شأنهم شأف النمساويين.
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حيث أجمعت الحاالت العشرة )آباء ، وقد أيدت نتائج دراسة الحالة ىذا الرأي
ال يختلفوف في ذلك ، قهم من الدولةوأبناء( على أنهم بالفعل يحصلوف على كافة حقو 

كما أكدت الحاالت العشرة أنهم ،  عن النمساويين من أصحاب البلد المضيف
يحصلوف على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة في مجاؿ التعليم والصحة والضماف 

ال يختلفوف في ذلك عن ، االجتماعي والسكن وبطالة العمل وإعانات األبناء
 بناء المجتمع األصلي.النمساويين من أ

 األبناء ُىويةدور المتغيرات الوسيطة في تشكيل  (٘-ٗ) 
بدور المتغيرات  تساؤال خاصا، تها الدراسة الراىنةمن بين التساؤالت التي طرح

وفيما  لدى األبناء.  الُهوِيَّة  (  في تشكيل مبلمح جنسية األـ، السن، الوسيطة )النوع
 إلحصائية في ىذا الشأف:يلى نعرض لنتائج االختبارات ا

لدى أبناء  الُهوِيَّة  وتأثيره على مبلمح  النوع:توزيع أفراد العينة حسب ٔ-٘-ٗ
 . باستخداـ االختبار االحصائي )ت( تبينالمصريين المولودين في المجتمع النمساوي

 (ٔ) اآلتي:
البعد األوؿ "  ( علىٔٓ.ٓوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
 لصالح عينة اإلناث.، لدى األبناءاآلباء األصلية  ُىوية  امتداد

( على البعد الثاني " ٔٓ.ٓوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -  
 لصالح عينة اإلناث.، المتشكلة لدى األبناء" الُهوِيَّة  حقيقة 
( على البعد الثالث ٔٓ.ٓوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 األبناء" لصالح عينة الذكور. ُىويةمجتمع المضيف و "ثقافة ال
( على البعد الرابع " ٔٓ.ٓوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 لصالح عينة الذكور.، االستيعاب في المجتمع النمساوي"

                                                           
1

 .2( الملحق جدول رقم 
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لدى أبناء  الُهوِيَّة  توزيع عينة الدراسة حسب السن وتأثيره على مبلمح  :ٕ- ٘ -ٗ
تحليل  ودين في المجتمع النمساوي. باستخداـ االختبار االحصائيالمصريين المول

عدـ وجود أي فروؽ ذات داللة إحصائية بين الفئات تبين  التباين احادي االتجاه
 المتشكلة الُهوِيَّة  العمرية المختلفة ألفراد عينة الدراسة وبين األبعاد األربعة لمبلمح 

 (ٔ) ع النمساوي.في المجتم بناء المصريين المولودينلدى أ
لدى  الُهوِيَّة  وتأثيره على مبلمح  جنسية االـتوزيع عينة الدراسة حسب :ٖ-٘-ٗ

أبناء المصريين المولودين في المجتمع النمساوي. باستخداـ االختبار االحصائي )ت( 
 (ٕ)تبين اآلتي: 

( على البعد األوؿ " ٔٓ.ٓوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
 .المصرياتلصالح عينة األمهات ، اآلباء األصلية لدى األبناء ُىويةامتداد  

( على البعد الثاني " ٔٓ.ٓوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -  
 .المصرياتلصالح عينة األمهات ، المتشكلة لدى األبناء" الُهوِيَّة  حقيقة 
د الثالث ( على البعٔٓ.ٓوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 األبناء" لصالح عينة األمهات النمساويات. ُىوية"ثقافة المجتمع المضيف و 
( على البعد الرابع " ٔٓ.ٓوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 لصالح عينة األمهات النمساويات.، االستيعاب في المجتمع النمساوي"
 :مناقشة النتائج -٘

اآلباء  ُىويةف إ :ىي ألوؿ من الدراسة الميدانيةور امحصلة النتائج الخاصة بالمح
أخرى في الدراسة وىو أمر عززتو نتائج ، األصلية وجدت طريقها إلى شخصية األبناء

نهم ال يجدوف مشكلة في نسبة كبيرة من أفراد العينة على أجمعت حين أ، الميدانية
المجتمع  ُىويةبين و ، صليةاآلباء األ ُىويةالمصرية وىي  الُهوِيَّة  الجمع ما بين 

ىذه النتيجة في ضوء التفسيرات  فهمنا نوىو المجتمع النمساوي. ويمك، المضيف
                                                           

1
 .3الملحق جدول رقم ( 

2
 .4( الملحق جدول رقم 
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لقد ركز جدنز في تحليلو على  النظرية التي قدمها كل من انتوني جدنز وآدـ كوبر.
ومن ثم يمكن القوؿ بأف ، الُهوِيَّة  الدور الذي تقـو بو التنشئة االجتماعية في تشكيل 

وىو دور نجحت من ، أفراد عينة الدراسة ُىويةت دورا مهما في تشكيل األسرة لعب
إلى األبناء الذين ولدوا في مجتمع مغاير  ، اآلباء األصلية ُىويةخبللو في نقل معطيات 

 كل المغايرة لمجتمع اآلباء األصلي.
بأنهم جماعة ذات طبيعة ، ويعزز دور األسرة الشعور الذي ينتاب المغتربين عموما

والتي نقلت ، األصلية الُهوِيَّة  وتشير الخصوصية ىنا إلى استمرار سطوة ، خاصة
 من قبيل القيم والعادات والتقاليد.، مكونات مهمة للثقافة األصلية لآلباء

اختبار )ت( اإلحصائي بين أسر األمهات  اكشف عنه  التىوربما يكوف للفروؽ 
فقد أوضحت نتيجة ، لشأفداللة في ىذا ا، النمساويات وأسر األمهات المصريات

والتوافق الشديد مع ىوية األب االصلية كانت في  الُهوِيَّة  االختبار أف قوة امتدادات 
األصلية لآلباء   الُهوِيَّة  وىو ما يعني أف امتدادات ، صالح أسر األمهات المصريات

 على عكس األسر التي كاف، لصكانت أوضح في االسر ذات األصل المصري الخا
 ها فقط ىو الرابط مع األصل المصري.األب في

داللتها في تفسير ىذا االمتداد ، الجوىرية آلدـ كوبر الُهوِيَّة  وربما يكوف لفكرة 
جديدة  ُهويةفمع االعتراؼ بأف لؤلبناء مبلمح ل، اآلباء لدى األبناء ُىويةالذي خلقتو 

الجوىرية  وِيَّة  الهُ إال أف ذلك ال يعني اف ، تشكلت تحت وطأة تأثير المجتمع المضيف
 اآلباء( قد فقدت معناىا بالنسبة لؤلبناء. ُىوية)

وقد كشفت النتائج في المحور الثاني من الدراسة الميدانية عن حالة من التوافق 
 ُىويةو ، األصلية لآلباء الُهوِيَّة  الشديد التي تمكن فيها األبناء من الجمع بين معطيات 

القوؿ معها أف ألبناء المصريين المولودين  للدرجة التي يمكن، المجتمع المضيف
وىي وضعية أفضت بهم إلى ، انتماء متعدد لهويات متعددة، بالمجتمع النمساوي
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وأنهم ال يشعروف مطلقا ، ف في نفس الوقتعور والقوؿ بأنهم مصريوف ونمساويو الش
 بين ىاتين الهويتين. ابأف ثمة صراع

مو أمارتيا صن حوؿ فكرة االنتماء وىنا تتضح وجاىة التحليل النظري الذي قد
في ذات الوقت. يمكننا حقيقة أف نفهم مشاعر أفراد عينة الدراسة  ُىويةألكثر من 

في ضوء طرح صن ، حياؿ قضايا الموقف من المجتمع النمساوي واالنتماء إليو
 النظري.

توافق العينة أقروا بأنهم يقبلوف من المجتمع النمساوي ما ي إف نسبة غالبة من أفراد
بأنهم يشعروف  افضبل عن ذلك أقروا أيض، %(ٖ ،ٖٜمع كونهم من أصوؿ مصرية )

باالنتماء إلى المجتمع النمساوي دوف أف يعني ذلك فقدانهم ألصلهم المصري. إف 
والعنف  الُهوِيَّة  ىذا القوؿ يتطابق تماما مع المثاؿ الذي ساقو امارتيا صن في كتابة 

يابانية مقيمة في بريطانيا ال ترغب في الحصوؿ على حين قاؿ: "إذا كانت مواطنة 
فربما يظل لديها والء ، الجنسية البريطانية ألنها ال تريد أف تفقد ىويتها القومية اليابانية

قوي للغاية الرتباطاتها البريطانية وللمبلمح األخرى لهويتها البريطانية التي ال تستطيع 
ربما كانت مواطنة يابانية سابقة قد تخلت عن  ،أي محكمة يابانية أف تدينها. وبالمثل

ولكنها قد تكوف ال تزاؿ محتفظة بوالءات ، تلك الجنسية لتصبح مواطنة بريطانية
 (ٕٙ: ٕٛٓٓ، اليابانية". )صن الُهوِيَّة  جديرة باالعتبار لشعورىا ب

تفضي بالباحث إلى ، وإعادة لقراءة وجهة نظر صن على حالة األبناء المصريين
، بأف والدة أبناء المصريين المهاجرين إلى النمسا في المجتمع النمساوي القوؿ:

ال يعني مطلقا تخلي ىؤالء األبناء عن ، وحصولهم بالتالي على الجنسية النمساوية
وحقيقة أف ىذا الوضع ال يميز حالة أبناء المصريين ، األصلية لآلباء الُهوِيَّة  مكونات 

لسابقة إلى أف المهاجرين من أبناء الجيل األوؿ حيث أشارت نتائج الدراسة ا، فقط
جنسية  )اآلباء( والجيل الثاني )االبناء المولودين في المجتمع المضيف( يحملوف

دوف أف يعني ذلك نسياف أصولهم التي تشير إلى ىوية اآلباء ، البلد المضيف
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و ، (ٕ٘ٓٓ، دراسات كثيرة مثل: )على حمداف ىأكد على ىذا المعن، واألجداد
(Deaux، 2001  ) ،و(Walters and Anisef، 2006.) 

، والمبلحظة المهمة التي يود الباحث اإلشارة إليها في مسألة الجمع بين ىويتين
لقد عوؿ ميشيل فوكوياما كثيرا على ، المهاجرينأبناء لدى  تتعلق بصراع الهويات

إال أف ، يفةالمهاجرين في المجتمعات المض ُىويةمسألة الصراع في تحليلو لتشكل 
والتي ، نتائج دراستنا الراىنة _فضبل عن آراء أمارتيا صن_ تدحض وجهة نظر فوكوياما

يمكن فهمها في ضوء التوجو العاـ لهذا المفكر الذي صاغ نظرية نهاية التاريخ ليبرر 
 ،Massey & Sanchezالسياسة األمريكية من المهاجرين والتي وصفها ) بها 

ف حالة الصراع : إإف الذي يريد فوكوياما، عداء والتمييز( بأنها تتميز بال2009
الذين ، نيمرده المهاجر ، افي أنحاء أمريك والراديكالية اإلسبلمية والعنف الذي تفشى

ومن ثم يكمن الحل ، لم تكن لديهم أي مبادرات للعنف قبل الهجرة إلى العالم الغربي
ك ال يختلف عن الكثير من وىو في ذل، النهائي في التخلص من ىؤالء المهاجرين

حركات اليمين المتطرؼ التي انتشرت في أوروبا مع إطبللة العقد األوؿ من القرف 
 الحادي والعشرين.

وقد جاءت نتائج المحور الثالث من الدراسة الميدانية "ثقافة المجتمع المضيف 
جاه العاـ متوافقة مع االت، أبناء المصريين المولودين في المجتمع النمساوي" ُىويةو 

نتائج ىذا البعد في اربعة  تبلورتلقد ، الذي تحركت فيو نتائج الدراسة بوجو عاـ
 مسارات أساسية:

فغالبية القيم ، اآلباء على شخصية األبناء ُىويةيشير إلى استمرارية سطوة ، األوؿ
 ،ٕٓوالمبادئ التي يؤمن بها افراد العينة ال تنتمي إلى المجتمع النمساوي ) فقط 

كما أف ابتعدت التصرفات والسلوكيات ،  من أقر بسطوة المجتمع النمساوي(% ٛ
والنظرة إلى الحياة عن اف تكوف انعكاس لطبيعة الحياة في المجتمع النمساوي بشكل 

 نهائي.
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األصلية في اتجاه نسبة كبيرة  الُهوِيَّة  وقد تجسدت تلك االستمرارية التي تمارسها 
اإلقرار بحرصهم على تكوين صدقاتهم من بين أبناء %( إلى ٕ ،ٕٚمن أفراد لعينة )

 ثم من أبناء العرب والمسلمين في المستوى الثاني.، المصريين في المقاـ األوؿ
األصلية )المسار الثاني( عندما  الُهوِيَّة  جاءت قمة السطوة التي تمارسها الثاني: و 

تهم من مصر. %( أنهم سيختاروف شريكة حياٚ ،ٖٛقرر قطاع كبير من األبناء )
، على حمدافويمكن تفسير ذلك في ضوء ما أشارت إليو الدراسات السابقة )

( من دور الثورة الناجمة في تكنولوجيا االتصاؿ في توطيد العبلقات بين ٕ٘ٓٓ
فكافة ، وىو األمر الذي الحظو الباحث بالفعل، المهاجرين ومجتمعاتهم األصلية

مع  جهزة متنوعة للتواصل عبر االنترنتتلكوف أيم، عشرةاألبناء في حاالت الدراسة ال
(  مع onlineف البعض تقريبا على تواصل دائم )بل أ، األىل واألصدقاء في مصر

و وأىلو في مصر عبر برامج الدردشة العاملة تحت نطاؽ نظاـ التفاعل اصدقائ
وىو نظاـ يضم حزمة من البرامج التي تمكن ، (Androidاإللكتروني المعروؼ بػ)

تخدمها من التواصل الدائم والمستمر وبدوف انقطاع بأطراؼ عديدة وفي نفس مس
 الوقت.

شبكة العبلقات االجتماعية التي تقيمها األسر المصرية في مدينة  تقـوالثالث: 
ومن ثم يجد ، في ربط األبناء بالخلفية الثقافية لآلباء بدور مهمفيينا)المسار الثالث( 

نهم من الجمع بين معطيين: الخلفية الثقافية التي لم األبناء أنفسهم في حالة تمك
التي ، وثقافة المجتمع المضيف، ولكنها انتقلت إليهم عبر اآلباء، يولدوا على ساحتها

 ال تحاسبهم على االحتفاظ بمبلمح ىويتهم األصلية.
من النتائج المهمة التي خلصت إليها الدراسة تلك التي تتعلق الرابع: 

% من أفراد العينة يؤكدوف على أف ٔٛلرابع( فالبيانات تشير إلى أف باللغة)المسار ا
كشفت البيانات ،  وعلى مستوى آخر، اللغة المستخدمة داخل المنزؿ ىي اللغة العربية

وأىمية تلك  % لديهم القدرة على القراءة والكتابة باللغة العربية.ٖ ،ٙٚعن أف 
و جوف جوزيف حوؿ عبلقة اللغة النتيجة تتضح في ضوء التحليل النظري الذي قدم
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والباحث ىنا يرى أف ، الُهوِيَّة  فقد اعتبر جوزيف اللغة حجز الزاوية في تفسير ، الُهوِيَّة  ب
لدى أبناء المصريين المولودين في  الُهوِيَّة  اللغة تشكل ملمحا مهما من مبلمح 

 ع النمساوي. المجتم
أبناء المصريين  :لنقوؿ بأف، نوىنا نزاوج بين فكرة جوف جوزيف وفكرة أمارتيا ص

، ةالعربية/ المصرية والنمساوي، يجمعوف بين ىويتين حقيقيتين، في المجتمع النمساوي
% من إجمالي حجم العينة ٔ ،ٜ٘تلك النتيجة التي أشار فيها ، ويعزز ىذا التصور

 إلى أنهم يفكروف باللغة العربية واأللمانية في نفس الوقت.
ابقة أنها تؤشر بشكل إمبريقي إلى التمكن الفعلي للجميع بين إف أىمية النتيجة الس

والتي ، المصرية/ العربية الُهوِيَّة  وىي ، تختلفاف في المنطلقات التي تستند إليها، ىويتين
تتداخل فيو العادات والتقاليد باللغة والدين ، تتأسس على مكوف حضاري ثقافي

المجتمع المضيف  ُىوية تأتي، نيةوعلى الناحية الثا، واألدب والسياسية والفن
والسؤاؿ ىنا كيف تمكن ، والهوى غربية المنشأ ُىوية)المجتمع النمساوي ( وىي 

 األبناء من تحقيق ىذه المعادلة )االنتقائية( في الجمع بين ىويتين مختلفتين؟
اإلجابة على ىذا السؤاؿ تقودنا إلى مجموعة النتائج الخاصة بالبعد الرابع من 

والتي يمكن تلخيصها في ، الميدانية )االستيعاب في المجتمع المضيف( الدراسة
 التالي:
تتسم نظرة النمساويين إلى أبناء المصريين المولودين في المجتمع النمساوي  -

 باإليجابية.
 ال يخلق األصل العربي ألفراد عينة أي شعور بالغربة واالختبلؼ. -
نشطة اجتماعية أ النمساويالمولودين في المجتمع  يشارؾ أبناء المصريين -

وسياسية بوصفهم أعضاء في ىذا المجتمع متساويين مع غيرىم من 
 النمساويين.
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تقدـ الدولة في المجتمع النمساوي كافة صور الدعم التي تخلق حالة من  -
 االستيعاب الحقيقي ألبناء المهاجرين من المصريين.

ت الدراسة_ على أف ىنا ووفقا لمعطيات النتائج يمكن القوؿ _كما أكدت حاال
نجحت في تحقيق حالة من االستيعاب الثقافي ألبناء ، الدولة في المجتمع النمساوي

وىي مسألة نجم عنها ترجيح كفة ، المهاجرين المصريين الذين ولدوا في ىذا المجتمع
وتلك ، وتراجع أي توجو نحو العنف واالنعزاؿ، االندماج والسلمية لدى ىؤالء األبناء

، Stivachtisودراسة )، (ٕ٘ٓٓ، : )علي حمدافدراسة ت عليهادمسألة أك
 (.Gilkinson، 2010ودراسة ) ( 2008

، لكن ثمة وجو آخر ال يقل أىمية، وجوه الحقيقة وتمثل وجهة النظر السابقة أحد
وىي أف المصريين المهاجرين إلى ، دورا مهما في تحقيق مسألة االستيعاب تلك مارس

وىي مسألة تحقق منها الباحث من ، فسهم جماعة أثنية منعزلةالنمسا ال يعتبروف أن
فهناؾ ، خبلؿ األحاديث التي تزامنت مع المقاببلت التي أجراىا مع حاالت الدراسة

إال ، وآخريناالتراؾ  مثلنفسها بوصفها جماعية إثنية إلي  الكثير من الجاليات تنظر
حرص الكثير من األسر على فرغم ، أف األمر ال يتكرر بالنسبة للجالية المصرية

إلى تشكيل شعور بأنهم  إال أف ذلك لم يفض، ألسر المصريةاالرتباط بتجمعات تضم ا
بل على العكس يعرؼ ، التي تفرض عليها العزلة، جماعة إثنية لها خصوصيتها

 شا واندماجا في المجتمع النمساوي.المصريين على أنهم أكثر الجاليات تعاي
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 ملحق اجلداول
 ( خصائص حاالت الدراسة1جدول رعم )

تاريخ  األسرة
القدوم  
 للنمسا

 تاريخ احلصول 
 على اجلنسية النمساوية

اتقان األبناء للغة  )**(أعمار األبناء *()تعليم األبناء مهنة أفراد األسرة اتقان اللغة األدلانية  عدد األبناء ادلستوى التعليمي واجلهة
 العربية

 األبناء األم األب األبناء األم األب إناث ذكور األم األب األم األب
 1993 1991 1986 األوىل

 مصرية
حتدث  1 2 دبلوم فين ليسانس

 فقط
إدلام 

 بسيط
يتحدثون اللغة  12،  16،  19 جامعي/ ثانوي / إعدادي طالب ال تعمل شيف فطائر )بتزجي( اتقان كامل

العربية مع ادلام 
بسيط بالقراءة 

 والكتابة
 1993 1992 1988 الثانية

 مصرية
حتدث  1 5 دبلوم فين بكالوريوس

 فقط
إدلام 

 بسيط
صاحب زلالت مواد  اتقان كامل

 غذائية
االكرب:  ال تعمل 

يعمل يف 
 فندق

من االبن االول حيت الرابع 
اخلامس والسادس ، ثانوي
 ئيابتدا

19  .17  ،16  ،
14  ،13  ،12 

يتحدثون اللغة 
العربية مع ادلام 
بسيط بالقراءة 

 والكتابة
حتدث  2 2 ليسانس ليسانس 1994 1993 1990 الثالثة

 فقط
إدلام 

 بسيط
بائع يف زلل للمواد  اتقان كامل

 الغذائية
ثانوية/ابتدائي/ابتدائي/  طالب ال تعمل 

 حضانة
 يتحدثون اللغة 12،  14،  17

العربية مع ادلام 
بسيط بالقراءة 

 والكتابة
جيد حتدثا وعراءة  12،  16،  19 جامعي/ ثانوي/ ابتدائي طالب ال تعمل  صاحب زلل بيتزا اتقان كامل جيد جيد  1 2 دبلوم فين دبلوم 1996 1995 1991 الرابعة

 وكتابة
ممتاز حتدثا وعراءة  13،  19،  22 جامعي/ثانوي/ اعدادي طالب ال تعمل  رجل أعمال كاملاتقان   جيد جيد  1 2 بكالوريوس بكالوريوس 1991 1991 1990 اخلامسة

 وكتابة

                                                           
)*(
 المستوى التعليمي لألبناء على التوالي حسب السن.  
)**(
 األعمار من األكبر لألصغر. 
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تاريخ  األسرة
القدوم  
 للنمسا

 تاريخ احلصول 
 على اجلنسية النمساوية

اتقان األبناء للغة  )**(أعمار األبناء *()تعليم األبناء مهنة أفراد األسرة اتقان اللغة األدلانية  عدد األبناء ادلستوى التعليمي واجلهة
 العربية

جيد  3 - بكالوريوس ليسانس 1990 1990 1989 السادسة
 جدا

ممتاز حتدثا وعراءة  16،  20،  23 جامعية/ جامعية / ثانوي طالب ال تعمل  زلاسب يف شركة  اتقان كامل جيد
 وكتابة

جيد  2 1 ليسانس بكالوريوس 1996 1995 1992 السابعة
 جدا

طالب عدا  ال تعمل  طبيب اتقان كامل جيد
البنت 
 الثانية 

يتحدثون اللغة  17،  19،  22 جامعية/ثانوية وتعمل/ثانوي
العربية مع ادلام 
بسيط بالقراءة 

 والكتابة
ممتاز حتدثا وعراءة  15،  18، 20 ثانوي، جامعي، جامعي طالب ال تعمل  ئق تاكسيسا اتقان كامل جيد جيد 1 2 ليسانس بكالوريوس 1992 1990 1989 الثامنة

 وكتابة
حتدث  1 2 ليسانس ليسانس 1991 1991 1988 التاسعة

 فقط
إدلام 

 بسيط
حتدث مع إدلام  13،  17،  19 اعدادي، ثانوي، جامعي طالب ال تعمل  صاحب زلل بيتزا اتقان كامل

بسيط بالقراءة 
 والكتابة

ممتاز حتدثا وعراءة  16،  19 ثانوي، جامعي طالب ال تعمل  صاحب شركة تاكسي اتقان كامل جيد جيد 1 1 بكالوريوس بكالوريوس 1995 1994 1990 لعاشرةا
 وكتابة
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 أبناء ادلصريني ادلولودين باجملتمع النمساوي ُهوية( الفروق بني الذكور واإلناث على أبعاد 2جدول )

توسط ادل ن النوع األبعاد
 احلسايب

مستوى  عيمة ت االحنراف ادلعياري
 الداللة

 0.01 10.047 1.85424 28.2182 130 ذكور األصلية لآلباء اذلُوِيَّةَ األبناء وامتدادات 
 2.62000 25.1273 115 إناث

 0.01 13.030 3.62049 13.7818 130 ذكور ادلتشكلة األبناء  اذلُوِيَّةَ حقيقة 
 4.42207 20.8818 115 إناث

أبناء ادلصريني  ُهويةثقافة اجملتمع ادلضيف و 
 ادلولودين يف اجملتمع النمساوي

 0.01 2.669 4.00251 22.2091 130 ذكور
 3.87999 26.0273 115 إناث

 0.01 2.791 4.68988 25.6364 130 ذكور االستيعاب يف اجملتمع النمساوي
 5.42951 27.5455 115 إناث

لدى أبناء ادلصريني ادلولودين باجملتمع  اذلُوِيَّةَ يوضح الفروق بني ادلستويات العمرية ادلختلفة وأبعاد  (3جدول )
 النمساوي

 اختبار "شيفيه" لداللة الفروق بني اجملموعات حتليل التباين

 ادلتوسطات
 رلموع ادلربعات مصدر التباين البعد

درجات 
 احلرية

متوسط 
 ادلربعات

 عيمة
 "ف"
 اوداللته

 
17-21 
 175ن = 

22-25 
 45ن = 

26+ 
 25ن = 

ألول
ا

 

 1339.74 2 2679.48 بني اجملموعات
0، 93 

17-21 -   54.92 
 55.25  - 1.22 25-22 60.91 461 28079.3 داخل اجملموعات

 55.13 - 4.1 - 5.32 +26  463 307758.8 اجملموع
ثا ي

ال
 

 55.05 2 110.09 بني اجملموعات
0.93 

17-21 -   84.76 
 85.67  - 0.81 25-22 59.05 461 27219.79 داخل اجملموعات

 86.08 - 0.511 1.32 +26  463 27329.86 اجملموع

لث
الثا

 

 423.10 2 846.21 بني اجملموعات
0، 89 

17-21 -   59.60 
 62.64  - 3.04 25-22 35.40 461 16321.77 داخل اجملموعات

 60.42 - 2.21 - 0.82 +26  463 17167.99 اجملموع

رابع
ال

 

 4026.20 2 8052.40 بني اجملموعات
0، 90 

17-21 -   60.37 
 62.10  - 8.72 25-22 12.86 461 56642.28 داخل اجملموعات

 61.20 - 7.89- 0.82 +26  463 64694.69 اجملموع
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أبناء  ُهويةويات على أبعاد وعينة األمهات النمسا عينة األمهات ادلصرياتالفروق بني ( 4جدول )

 ادلصريني ادلولودين باجملتمع النمساوي
 

ادلتوسط  ن النوع األبعاد
 احلسايب

مستوى  عيمة ت االحنراف ادلعياري
 الداللة

 0.01 10.047 4.96628 26.7545 210 ادلصريات األصلية لآلباء اذلُوِيَّةَ األبناء وامتدادات 
 3.97071 20.6636 35 النمساويات

 0.01 13.030 4.42207 20.8818 210 ادلصريات ادلتشكلة األبناء  اذلُوِيَّةَ حقيقة 
 3.62049 13.7818 35 النمساويات

ثقافة اجملتمع ادلضيف وُهوية أبناء ادلصريني 
 ادلولودين يف اجملتمع النمساوي

 0.01 7.184 4.00251 22.2091 210 ادلصريات
 3.87999 26.0273 35 النمساويات

 0.01 10.100 2.62000 25.1273 210 ادلصريات االستيعاب يف اجملتمع النمساوي
 1.85424 28.2182 35 النمساويات

 
 
 

 


