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 الحاجات الثقافية للشباب بين اإلشباع والحرماف

 دراسة ميدانية في إحدى قري الصعيد
  خالد كاظم

 ملخص الدراسة:
لحاجػات الثقافيػة للشػباب فػي احػدى القػرى فػي  ػعيد تهدؼ الدراسة إلى الكشف عػن ا

سػػػ ات البياػػػة ايج  اعيػػػة ال ػػػي  عػػػي  فػػػي ظلهػػػا مصػػػرذ وذلػػػال مػػػن خػػػ ؿ الكشػػػف عػػػن 
أهػػم ذ مػػا ال عػػرؼ علػػى ال  ارسػػات الثقافيػػة ال ػػي  حػػافا عليهػػا الشػػبابذ ور ػػد الشػػباب

ا ػة الدراسػة وتػتتى فػي نهاألطر الثقافية الحاك ة ل  ارسات الشباب ووجودهم ايج  ػاعي 
ذ ور ػػدت الدراسػػة لعػػدد مػػن أهػػم الحاجػػات الثقافيػػة لػػدى الشػػبابمحاولػػة الكشػػف عػػن 

ال ػدخ  الثقػافي لل ن يػة ودراسػة ذ  وتبنػ  الدراسػة الشبابذ الثقافةذ الحاجػاتال فاهيم ك
قر ػػػة أخ ػػػيم مػػػن شػػػباب  مشػػػارًكا 06باخ بػػػار عينػػػة ع د ػػػة قوامهػػػا ذ الحاجػػػات الثقافيػػػة

الػػدا رة  هػػو الصػػعيد ػػل  الدراسػػة الػػى عػػدد مػػن الن ػػا   اه هػػا أف ب حافظػػة سػػوهاجذ وتو 
األبعػػػد واألكثػػػػر هامشػػػػية بالن ػػػبة لفاعليػػػػة ال ن يػػػػة ايج  اعيػػػة وايق صػػػػاد ة ال ػػػػي قادتهػػػػا 
الحكومػػػات ال   اليػػػة علػػػي مصػػػرذ وتػػػردت أواػػػاع الخػػػدمات األساسػػػيةذ وشػػػبكات البنػػػا  

الصػػػحة والػػػدخ ذ واليػػػات ال ن يػػػة ال ح ػػػي فػػػي  ػػػعيد مصػػػرو وبالن ػػػبة ألواػػػاع ال علػػػيم و 
شهدت اعفا وااػحاذ وكػ  ذلػال وهيػرد ج ػد مخ لػف  ػور فقد  الثقافية في ال ج  اذ 

 للشباب داخ  ال ج  ا الصعيديو ال ه ي  وايس بعاد ايج  اعي
 الكل ات ال ف احية: الهو ةذ الشباب ذ الحاجات الثقافيةذ الحرمافو

 

                                                 

 مدرس علم االجتماع بكلية االداب جامعة سوهاج  
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 مقدمة
مليوف  96عاماً إلى نحو ) 92إلى  31فاة الع ر ة من تص  ن بة الشباب في مصر في ال

% مػػن إج ػػالي ال ػػكافذ وتهػػرح هػػاد الن ػػبة العال يػػة فر ػػاً أمػػاـ 2و91ن ػػ ة(ذ بن ػػبة 
 ةال ج  ا ال صػريذ ك ػا أنهػا تهػرح العد ػد مػن ال حػد ات وال خػاطرو وعلػى هػاا فػ ف أ ػ

ا فػػي اع بارهػػا هػػاد محاولػػة إلحػػداث ت ييػػر إ جػػابي فػػي ال ج  ػػا ال صػػريذ يبػػد وأف ت ػػ
 الشر حة األساسية في الحاارذ والقاطرة لل ج  ا نحو ال   قب و

وت  از هاد الشر حة بوجود اج  اعي مخ لف عن باقي الشرا ح ال كانيةذ فلقد أواح  
العد د من الدراسات أف هاد الشر حة ت  ػم بقػدر مػن ايسػ ق لية وال  ػا لذ وال ػعي إلػى 

رار على الو وؿ ل ع ػراؼ ال ج  عػي باسػ ق لي همذ إاػافة إلػى ال حرر من القيودذ واإل 
مػػا   ػػوفر لهػػم مػػن قػػوة انػػدفاع ونػػلوع إلػػى رفػػى الواقػػا وال ػػعي إلػػى إ جػػاد نظػػاـ جد ػػد 
للحيػػاةذ نظػػاـ م ػػا ر ل ػػا هػػو قػػا م فػػي مج  ػػا الكبػػارو وتبػػدو خهػػورة هػػاا الواػػا فػػي أف 

لق والشال في ظ  مج  ػا هػو م كوف بالق -بحكم ال عر ف وال  ات الع ر ة–الشباب 
باألساس مج  ا ال خاطرو مج  ػا تقػا العول ػة وع لياتهػا ال خ لفػة فػي القلػو منػ ذ وأف 
تكػػوف شػػاباً فػػي مثػػ  هػػاا ال ج  ػػاذ أمػػر  خ لػػف جػػار اً ع ػػا كػػاف عليػػ  جيػػ  أو جيلػػين 
سابقينذ وهاا ما أكدت  العد د من ال قار ر والدراسات ال ي  درت عن اليون ػكوذ حيػ  

دت هاد ال قار ر على أف الشباب هم أكثر من  واج  حايت الخهر وعدـ اليقػين ال ػي أك
 أفرزتها العول ة ايق صاد ة والثقافيةو

وبخػػػ ؼ العول ػػػة وال هػػػور الها ػػػ  فػػػي تكنولوجيػػػا ايتصػػػاؿ وال علومػػػاتذ  واجػػػ  الشػػػباب 
 :ال ػػ وط الواقػػا ال صػػري ومػػا    ػػ ن  مػػن ال ػػ وط ايق صػػاد ة وايج  اعيػػةذ ومػػن هػػاد

البهالػػػة ال ػػػي  عػػػاني منهػػػا قهػػػاع كبيػػػر مػػػن الشػػػبابذ إلػػػى جانػػػو عػػػدـ ايه  ػػػاـ الكػػػافي 
ب شػػك ت الشػػباب وق ػػا ادذ والنظػػرة ال ج  عيػػة ال ػػي تػػ هم الشػػباب بعػػدـ الن ػػ  وعػػدـ 
القػدرة علػى تح ػ  ال  ػاوليةذ وكػ  هػاد ال ع ػ ت ت ػا الشػباب فػي أزمػة وجػود وأزمػػة 

 ب جوانب  حالة من ال  يير الثوري منا أكثر من أربعة أعواـوثقافةذ في سياؽ مج  ا ت ر 
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مث  هاا الواا  فرض على ك  أ حاب الشتف في مصر اػرورة ايه  ػاـ بهػاد الشػر حة 
ووجودهػػا ايج  ػػػاعي علػػػى ال  ػػػ و ات ال خ لفػػةذ ألف الشػػػباب ال صػػػريذ ذكػػػورًا وإناثػػػاًذ 

وهػػاا الػػن   مػػن ال  ييػػر أ ػػبح   كػػن أف  كونػػوا قػػوة دفػػا ها لػػة ل  ييػػر إ جػػابي مخهػػ ذ 
 نػا ر  92ارورة ي مفر منها بعد ال  ييػر الثػوري الػاي اػرب بنيػة ال ج  ػا ال صػري فػي 

 ـو9631ـذ ثم في ثورة  وني  9633
واػػروري  مهػػم وتهػػرح الدراسػػة الراهنػػة مفهػػـو ا ثقافػػة الشػػباب كثقافػػة فرعيػػة ا ك ػػدخ 

سػػاليو تعػػاملهم مػػا الواقػػا للو ػػوؿ إلػػى تو ػػيف حقيقػػي ل ػػ ات الشػػباب فػػي مصػػر وأ
ايج  ػػاعي الػػاي  عيشػػوف فيػػ ذ خا ػػة وأف ثقافػػة الشػػباب لي ػػ  جػػل ًا مػػن الثقافػػة األـ 
 شػػػ رؾ معهػػػا فػػػي كػػػ  سػػػ اتها وخصا صػػػهاذ وإن ػػػا هػػػي تشػػػ رؾ معهػػػا فػػػي بعػػػى ال ػػػ ات 
وتخ لف في األخرىو وهي ع ومػًا ذات ت ػار ت تخػالف أحيانػاً ت ػار ت ثقافػة ال ج  ػا 

ألمر ي  ق صر على ذلالذ فقد أكدت العد د من الدراسات ايج  اعية على األـو ب  إف ا
ت ػارس نوعػاً مػن ال نشػاة الااتيػةذ  وأف ثقافة الشباب ت ارس نوعػًا مػن ال نشػاة ايج  اعيػة 

وأنها دا  اً قادرة على إفراز عنا ر ثقافية من  نا الشباب أنف همذ  واجهوف بها واقعهم 
س جاباتهم للكبار من حولهمذ و قفلوف بواسه ها على أسوار بعى ال   يرذ و عدلوف فيها ا

 ال حرمات والقيودو
 أوًي: مشكلة الدراسة وأهدافها:

إذا كاف الشباب في أي مج  ا هم أ حاب ال صلحة األساسية فػي كػ  جوانػو ال ن يػةذ 
ذ وطال ا ف ف طاقاتهم ورؤ  هم ودوافعهم هي العوام  األساسية لل  يير ايج  اعي اإل جابي

أف شػػػباب اليػػػـو  شػػػكلوف عػػػامً  حاسػػػ اً بالن ػػػبة لبنػػػا  ال  ػػػ قب ذ ف بػػػد أف ت ػػػوافر لهػػػم 
 األدوات ال ي ت كنهم من تهو ر إمكاناتهم وإشباع اح ياجاتهمو

وتلداد أه ية دراسة الشباب ألنهم  شكلوف ثقافة فرعيةذ ت بلور كح  م جدد لل شػك ت 
 -أو قهػاع منػ –ع كبيػر مػنهمذ فالشػباب فػي مصػر الناج ة عن اله وحػات ال حيهػة لقهػا 

هو باألساس محصلة اإلحباط ال  ج د في فش  الوسا   ال شروعة فػي تحقيػق أهػدافهم 
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وإشػػباع اح ياجػػاتهمذ وهػػاا خلػػق لػػدى الشػػباب حلػػوًي مخ لفػػةذ منهػػا القبػػوؿ بػػتي فر ػػة 
  ػػال بالحػػ  مشػػروعة أـ هيػػر مشػػروعةذ مناسػػبة لخصا صػػ  وسػػ ات  أـ هيػػر مناسػػبةذ أو ال 

اين حابى الاي قد   ج د في ايه رابذ أو تعاطي ال خدراتذ وهاا  شػير إلػى إخفػاؽ 
 و(3)م اعف في إحراز النجاح في ال جايت ال شروعة وهير ال شروعة في اآلف معاً 

  ػاؼ ل ػػا سػػبقذ أف ثقافػػة الشػػباب فػػي ظػ  ال ج  ػػا الػػراهنذ هػػي ثقافػػة معول ػػة ت ػػداخ  
ثػة: الف ػا  الثقػافي ال قليػديذ الف ػا  الثقػافي ال حلػيذ والف ػا  فيها ف ػا ات ثقافيػة ث 

ال عػػػولمذ وهػػػاا ال ػػػداخ  بػػػين ال رجعيػػػات الثقافيػػػةذ اخ لػػػف البػػػاحثوف حػػػوؿ اثػػػارد علػػػى 
الشباب؛ فبع هم اع برد مصدر مػن مصػادر الفواػى النف ػية وال ابػاب الثقػافيذ واع بػرد 

يشها الشباب فػي ف ػرة ع ر ػة ت ثػ  فيهػا البعى اآلخر مصدرًا لعدد من الصعوبات ال ي  ع
ع لية بنػا  الهو ػة موقعػاً مركل ػاً فػي حيػاة األفػرادذ إذًا إف عػدـ ال هػابق بػين القػيم ال قليد ػة 
والقػػيم الحد ثػػة ي  ح ػػ  فػػي طياتػػ  فح ػػو الكثيػػر مػػن ال شػػاعر العدا يػػة تجػػاد الثقافػػة 

ج  عػػػ  األ ػػػػليةذ ب رسػػػػي  الحد ثػػػةذ وإن ػػػػا   يػػػػر أ  ػػػاً مػػػػن نظػػػػرة الشػػػاب لقػػػػيم وثقافػػػػة م
اإلح اس لد هم بعدـ قدرة هاد الثقافة على مجاراة م  حدثات الحياة العصػر ة وعجلهػا 
عن إافا  ال عني على تجربة اإلن اف الحد   في ع ق   بنف ػ  وبالعػالم الخػارجيذ م ػا 

 و(9) ولد أشكاًي مخ لفة من النظرة الدونية للاات
 شباب ال صػري  ح ػاج لع ليػات ال ن يػةذ باع بارهػا تحػو  وبايس ناد على ما سبقذ ف ف ال

لوجودد ايج  اعي من خ ؿ ت لك  لقدرات العي  الكر م )بتبعادد ايق صاد ة وال علي يػة 
والصحية( وال عرفة والحر ة وال بػادأة وال شػاركة فػي القػرارات ال صػير ة ال  صػلة بحياتػ و 

ي للشػباب   تسػت علػى أبعػاد مخ لفػة ي وتكشف هاد القدرات عن أف الوجػود ايج  ػاع
ت ػػدرج علػػى نحػػو م صػػ  ح ػػو أه ي هػػا أو موقعهػػا الن ػػبي فػػي منظومػػة الحيػػاةذ ولكنهػػا 
ت وازي و ك  و ك  عنصر منها أه ي   من أه ية اآلخرذ والناظر إلى القدرات ال ي  جو 

لػي أنهػا أف    لكها الشباب لكي   حوؿ إلػى مػواطن فاعػ  وإ جػابيذ  ك شػف للوهلػة األو 
ج يعػاً ت صػ  بالثقافػةو فالثقافػة لي ػػ  قػدرة ت ػاؼ إلػى هػػاد القػدراتذ وإن ػا هػي الوعػػا  
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الػػػاي  حػػػوى كػػػ  هػػػاد القػػػدرات و ج ػػػدها فػػػي الحيػػػاة الع ليػػػةذ فػػػ    كػػػن للشػػػاب أف 
 ك  ػػػػو قػػػػدرة مػػػػن هػػػػاد القػػػػدرات دوف أف  هػػػػور أسػػػػاليب  ال ػػػػلوكية وأفكػػػػارد ومع قداتػػػػ  

قػػدرةو وإذا مػػا ظلػػ  هػػاد األفكػػار وال صػػورات وال ع قػػدات وتصػػورات  في ػػا   صػػ  بهػػاد ال
جامدةذ ت ي  إلى ال قليد دوف اينه ؽذ وت وجت شكًا في كػ  شػي  دوف ثقػة واط انػافذ 
وت  ركل حوؿ ذات واقعية أو م عالية دوف أف تهور قدرة على النقد وال بادأة والبحػ  عػن 

 افاؽ جد دة باس  رارو
راسػػة الراهنػػة تحقيػػق عػػدد مػػن األهػػداؼ ال  صػػلة باألفكػػار وعلػػى هػػاا األسػػاس تحػػاوؿ الد

 ال ابقةذ وهاد األهداؼ   كن  ياه ها في ال  اؤيت ال الية:
 ما س ات البياة ايج  اعية ال ي  عي  في ظلها الشباب ؟ -3
 ما أهم ال  ارسات الثقافية ال ي  حافا عليها الشباب ؟ -9
 اب ووجودهم ايج  اعي ؟ما أهم األطر الثقافية الحاك ة ل  ارسات الشب -1
 ما أهم الحاجات الثقافية لدى الشباب ؟ -4

 :ثانياً: الشبابذ الثقافةذ الحاجات: مقاربة ال فاهيم
تعد ال فػاهيم ب ثابػة العقػد الػاي  برمػ  الباحػ  مػا كػ  مػن  قػرأ بحثػ ذ وتػلداد أه يػة هػاا 

يةذ هػػي باألسػػاس العقػػد فػػي سػػياؽ الدراسػػة الراهنػػةذ ألنهػػا تع  ػػد علػػى ث ثػػة مفػػاهيم أساسػػ
مفػػاهيم إشػػكالية فػػي العلػػـو ايج  اعيػػةذ وكػػ  مفهػػـو اثػػار مػػا  كفػػي مػػن الجػػدؿذ و  كػػن 
ذ أو  الجػػـل بتنػػ  ي  وجػػد اتفػػاؽ داخػػ  العلػػم ايج  ػػاعي علػػى م ػػامين واحػػدة لكػػ  مفهػػـو
مؤشػػػرات م فػػػق عليهػػػا للقيػػػاسو ولػػػالال ف ػػػ  الباحػػػ  أف  عػػػرض بشػػػك  م ػػػ ق  رؤ ػػػة 

 فهـو من هاد ال فاهيمذ وذلال على النحو ال الي:الدراسة الراهنة لك  م
 مفهـو الشباب:(  3) 

 صعو الوقوؼ على معني محػدد لكل ػة الشػبابذ ك ػا أنػ  لػيت بالي ػير واػا محػددات 
ثاب ػػػة وقاطعػػػة لهػػػاذ إي أنػػػ  مػػػن الثابػػػ  أف علػػػم ايج  ػػػاع  عػػػرؼ ال ػػػن ب عاقػػػو األدوار 

)تل يػػاذ  امحػػدد ااج  اعيػػ اأو واػػع اكػػل ايج  اعيػػة فػػي دورة الحيػػاةذ و  ػػند لكػػ  دور مر 
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  جلػي فػي ج لػة ال  ارسػات وال ػلوكيات ال حػددةذ  معيار ػا (ذ وبعداعام ذ م لوج ووال 
فيػةو وفػي هػاا اإلطػار ال فػاهي ى  خ لػف ا ال ج  ػاذ وال ػي ت ناسػو مػا كػ  و ال ي   وقعهػ

أطفػاؿ أقػ  تبعيػة الشباب عن الهفولة اخ  فاً في الدرجة وليت في الهبيعةذ فالشباب هم 
لألسػػػرة وال درسػػػةذ ك ػػػا أف عػػػالم اليػػػـو  شػػػهد تحػػػوًي حقيقيػػػاً ل ج ػػػ  دورة الحيػػػاةذ فقػػػد 
تجاوزنا الن وذج الػاي  ػنظم الحيػاة فػي ثػ ث مراحػ  جامػدة: ال كػو نذ الع ػ ذ ال عػاشذ 
إلػػى ن ػػوذج مخ لػػف  شػػػهد فيػػ  الشػػباب ت يػػرًا شػػػامً  فػػي دييت ال ػػن ووو ث ػػة إعػػػادة 

رات الحياة على اػو  تػتثير طػوؿ أمػد العػي  وتقلػص ف ػرات الع ػ  )الػدخوؿ تشكي  لدو 
 و(1)ال  تخر ل وؽ الع  (ذ إف د ناميكية تعاقو األجياؿ ت ر ب حوؿ ع يق
اج  اعيػةذ ولي ػ   يةمن هاا ال نهلق تؤكد الدراسة على أف الشػباب مقولػة أو فاػة تصػنيف

لػػى جانػػو أبعػػاد اج  اعيػػة ثقافيػػة بيولوجيػػة فقػػ ذ وي نف ػػية فح ػػوذ ولكنهػػا كػػ  ذلػػال إ
حاك ةذ تجع  النظر إلى الشباب في أي مج  ا بعيدًا عن ال ياؽ ايج  اعي ايق صادي 
لالال ال ج  اذ تع بر نظرة قا ػرةذ ولػن تقػود إي إلػى الخهػتذ وهػاا ال عنػي الػاي أكػدت 

عػػػن  عليػػػ  العد ػػػد مػػػن الدراسػػػاتذ إاػػػافة إلػػػى معظػػػم تقػػػار ر اليون ػػػكو واألمػػػم ال  حػػػدة
 و(4)الشباب

وتؤكد العد د من الدراسػات أف أي تعر ػف ل فهػـو الشػباب  جػو أف  راعػي مج وعػة مػن 
 :(2)ايع بارات الهامة

ال رحلػػػة الع ر ػػػة أو البعػػػد البيولػػػوجي أحػػػد أبعػػػاد تعر ػػػف الشػػػبابذ ورسػػػم م محػػػ   إف–أ 
 الن بيةو

د ال ػي ي تقػ  أه يػػة ال ػار خي مػن األبعػا- عػد البعػد ال ػيكولوجي والبعػد ايج  ػاعي -ب
عػػن مقػػدار حػػراؾ الشػػباب وحيػػو  هم إزا  قبولػػ   فف  عبػػرااعػػن البعػػد البيولػػوجيذ فه ػػا اللػػا

 للواقا أو رهب   في ت ييردذ وبال الي ت يير ال ياؽ ايج  اعي برم  و
إف الشباب أهم مرحلة   ج د فيها بح  ا إلن اف عن معني الوجػودذ فالشػاب  ػري  -جػ

مً  لكن  ما زاؿ فػي مرحلػة البحػ  عػن دورذ البحػ  عػن إشػباع الحاجػات نف   إن انًا كا
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وتوكيػػد الػػاات وتحقيقهػػاذ البحػػ  عػػن ال عنػػي وال  ػػامين ال رتبهػػة بالحيػػاة وبال  ارسػػات 
 اليومية ال خ لفةذ البح  عن مكانة اج  اعيةذ والع   على الو وؿ يح راـ اآلخر نو

فػي بنػا  الشخصػية الشػابةذ و ػ م اسػ يعاب هػاا  اأساسػي او شك  البعد الثقافي عنصػر  –د 
البعػػد مػػن خػػ ؿ الوسػػا   ال  عػػددة لل نشػػاة ايج  اعيػػةذ وكػػالال ال ؤس ػػات ال ػػي  عػػي  

فػي اػب  حركػة الشػاب  دية وخبرات ذ و لعو هاا البعػد دور الشاب خ لهاذ وتجرب   الواقع
ي بػػين كونهػػا قي ػػاً فػػي ال ػػياؽ ايج  ػػاعيذ وت بػػا ن القػػيم ال وجهػػة ل ػػلوؾ الشػػاب الفػػرد

وجدانيػػػة تل ػػػت الجوانػػػو العاطفيػػػةذ أو ت صػػػ  بػػػالقيم ال قو  يػػػة ال ػػػي ت ػػػاعد الفػػػرد علػػػى 
ال فااػلة بػين ايخ يػارات ال خ لفػةذ أو القػيم اإلدراكيػة ال ػي تػوجل معرفػة الشػاب ب ػػياق  

 و(0)ايج  اعي ال حي  وس ات 
للشػػباب  ع  ػػد علػػى فكػػرة  اتعر فػػوبعػد هػػاا العػػرض ال حليلػػيذ فػػ ف الدراسػػة الراهنػة ت بنػػي 
ا عباػػاً أو قنبلػة موقوتػػةذ أو تحػػد  جوهر ػةذ وهػػي أنػ  ي  نب ػػي النظػر إلػػى الشػػباب باع بػارهم

أمػػاـ الدولػػةذ ألنهػػم فػػي الواقػػا هػػم أث ػػن ال ػػوارد ال ػػي   كػػن أف    لكهػػا مج  ػػاذ و شػػير 
 عاماًو 16إلى 32تعر ف الشباب إلى مج وعة األفراد الا ن  قعوا في الفاة الع ر ة من 

وباإلاػػػافة إلػػػى هػػػاا ال حد ػػػد اإلجرا ػػػي ل فهػػػـو الشػػػبابذ   كػػػن ال تكيػػػد علػػػى فكػػػرة أف 
الشػػباب هػػم باألسػػاس مػػورد بشػػري ألي مج  ػػاذ ومػػن أهػػم العنا ػػر األساسػػية إلحػػداث 
ال ن يػػةذ وأف الفػػرؽ بػػين ال ج  عػػات  ػػرتب  بالكيفيػػة ال ػػي   ػػ ث ر فيهػػا هػػاا ال ج  ػػا فػػي 

ر ةذ ك ا أنهم ن اج هاا ال ج  اذ و عك ػوف سػ ات ال ج  ػا وخصا صػ ذ هاد القوة البش
خا ة وأنهم أكثر الشرا ح ح اسية وتتثرًا ب  يرات ال ج  ػا وأزماتػ  ومشػك ت  وتقلباتػ ذ ب

وأكثػػر عراػػة لل ػػ وط الحياتيػػة فػػي ال ػػياؽ ايج  ػػاعي الػػاي  عيشػػوف فيػػ ذ وبال ػػالي فهػػم 
د ػدة إ جابيػة أو سػلبيةذ سػو ة أو منحرفػة؛ ن يجػة األكثر عراػة ألف تظهػر علػيهم ظػواهر ع

م  يػػرات  ػػادرة مػػن ال ػػياؽ القػػومي أو اإلقلي ػػي أو العػػال يذ فالشػػباب  عػػي  الحااػػر 
بتزمات ذ وت شك  شخصي   وثقاف   عبر م ص  من ال ػياقات ايج  اعيػة ال حليػة والقوميػة 

 و(2)م ارساتوالعال يةذ ب ا تح ل  هاد ال ياقات من خصا ص وما تفرا  من 
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ك ا أف الشباب ي   ثػ  شػر حة واحػدة م جان ػة أو م  ػقة علػى كػ  م ػ و ات تكو نهػاذ 
ولكن الواقا  واجههػا بقهاعػات أو ج اعػات شػبابية عد ػدة ت نػوع علػى خلفيػة العد ػد مػن 
ال   يػػرات ال رتبهػػة بال ػػياؽ ايج  ػػاعي والثقػػافي وايق صػػاديذ وم  يػػرات أخػػرى كػػالعرؽ 

وال عليمو ولالال ف ن  من الهبيعي أف  خ لف الشباب في ا بيػنهم مػن خػ ؿ  والل ة والد ن
 م محهم وس اتهم الع و ة والنف ية وايج  اعية والثقافيةو

وتشير الكثير من الدي   على أف الشباب ال صػري  عػي  فػي سػياؽ واقػا  ػعوذ حيػ  
  اعيػة وايق صػاد ة أف هاا الواقا  عاني مشك ت حادة ب بو العد ػد مػن ال  يػرات ايج

ال   حقػػػة وال ػػػي تركػػػ  اثارهػػػا علػػػى كػػػ  أفػػػراد ال ج  ػػػاذ وخا ػػػة الشػػػبابو فاألزمػػػات 
ال  والية داخ  ال ج  ا )اق صاد ةذ اج  اعيةذ أخ قيةذ ثقافية(ذ تقف حػا ً  دوف تحقيػق 
اح ياجػػات الشػػبابذ وهػػاا مػػا أكدتػػ  العد ػػد مػػن ال قػػار ر العال يػػةذ وال ػػي أكػػدت أف هنػػاؾ 

ثير سلبي جدًا على الحاجات ال   يرة للشباب في منهقة الشػرؽ األوسػ ذ مػن جػرا  مػا تت
 حدث داخػ  أو خػارج مج  عػات هػاد ال نهقػة ومنهػا ال ج  ػا ال صػريو ولقػد أاػاف  

 -ب ا لها من قػوة فػي اج يػاز الحػدود القوميػة والو ػوؿ إلػى أ ػ ر ال ج  عػات –العول ة 
 و(1)شباب ال صري وحاجاتهم ال خ لفةبعدًا اخر  ؤثر بشدة على حياة ال

 الثقافةذ ثقافة الشباب(  9) 
فػػي علػػم ايج  ػػاعو وعنػػدما ن هػػرؽ فػػي  لثقافػػة مػػن أكثػػر األفكػػار اسػػ خداما عػػد مفهػػـو ا

حػػػد ثنا اليػػػومي إلػػػى مصػػػهلح االثقافػػػةا فػػػ ف تفكيرنػػػا فػػػي ال الػػػو   جػػػ  إلػػػى ال  ػػػ و ات 
األدبذ وال وسيقيذ والرسػمو هيػر أف عل ػا  اإلبداعية في الفكر اإلن اني مثاؿ؛ الفنوفذ و 

ايج  اع    خدموف هاا ال صهلح ليعني هاد الجوانوذ باإلاافة إلى أبعاد أخرى أوسا 
منهاو فالثقافة تعني أسػلوب الحيػاة ال ػي  ن هجػ  أع ػا  مج  ػا مػا أو ج اعػات مػا داخػ  

د اللواجذ وأن ػاط ال ج  او وهي تش   على هاا األساس أسلوب ارتدا  ال  بتذ وتقالي
الحيػػػػاة العا ليػػػػةذ وأشػػػػكاؿ الع ػػػػ ذ وايح فػػػػايت الد نيػػػػةذ باإلاػػػػافة إلػػػػى وسػػػػا   ال رفيػػػػ  

 وال رو ح عن النفتو
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قػػات ايج  اعيػػة وت  يػػل ج يػػا ال ج  عػػات بصػػفات مشػػ ركة منهػػا أف ث ػػة بنيػػة مػػن الع 
  كػػن أف توجػػد  ها وتػػنظ هم وفقػػاً ل وجهػػات ثقافيػػة فر ػػدة وم  يػػلةذ ويؤ  نػػ ظم فيهػػا أع ػػا

ثقافات من دوف مج  اذ ك ا أف ال ج  عات بال نهق نف ػ ذ ي   كػن أف توجػد مػن دوف 
ثقافػػاتذ فالثقافػػة وحػػدها هػػي ال ػػي تحولنػػا إلػػى بشػػر وترتقػػي بنػػا إلػػى ال  ػػ وي اإلن ػػانيذ 
وب يػر الثقافػػة لػن تكػػوف لنػا ل ػػة نعبػر بهػػا عػن أنف ػػناذ وي إح ػاس بػػالوعي الػااتيذ ك ػػا أف 

 و(2)على ال فكير وال حلي  س كوف محدودة وشب  معهلة قدرتنا
كػ  مػا هػو موجػود فػي ال ج  ػا اإلن ػانيذ : وتعنى الثقافة ح و موسوعة علػم ايج  ػاع

و  م توارث  اج  اعياً وليت بيولوجياًذ وتع  ػد أفكػار األنثروبولوجيػا ايج  اعيػة عػن الثقافيػة 
ـذ الػاي  شػير فيػ  إلػى ذلػال 3123لورا عػاـ اع  ادًا كبيرًا على ال عر ف الاي قدمػ  اتػا 

الكيػػػاف ال ركػػػو والػػػاي  ن قػػػ  اج  اعيػػػاًذ و  كػػػوف مػػػن ال عرفػػػةذ وال ع قػػػداتذ والفنػػػوفذ 
واألخػػ ؽذ والقػػػانوفذ والعػػػاداتو ولقػػد ظهػػػرت فػػػي بحػػػوث افرانلبػػواسا مػػػا نها ػػػة القػػػرف 

ة الثقافػات ال اسا عشر ايتجاد نحو ن ػبية الثقافػةذ وكػاف الهػدؼ مػن ذلػال و ػف ومقارنػ
 ال  عاراةو

وظهر فر ق من البػاحثين اهػ م بالثقافػة مػن خػ ؿ الع ليػات ال ػي  ػ م مػن خ لهػا اسػ عارة  
ونقػػػ  ال ػػػ ات الثقافيػػػة بػػػين ال ج  عػػػات األخػػػرىذ ولقػػػد أف ػػػى ذلػػػال إلػػػى تهػػػور فكػػػرة 

ف ػير ال ناطق الثقافيةو وفي أمر كا  ع قد أحيانًا أف مفهـو الثقافة   كن أف  لودنا بهرؽ ل 
ال لوؾ اإلن اني وفه  ذ وأن ػاؽ ال ع قػدذ والقػيمذ واأل ػد ولوجياتو و ػ م تحليػ  الثقافػة 
فػػػي األنثروبولوجيػػػا الثقافيػػػة علػػػى ث ثػػػة م ػػػ و ات: أن ػػػاط ال ػػػلوؾ ال ك  ػػػبةذ والعنا ػػػر 
الثقافيػة ال ػػي ت ػػارس وظيف هػػا تحػػ  م ػػ وي الػػوعيذ وأخيػػرًا أن ػػاط ال فكيػػر واإلدراؾ ال ػػي 

 و(36)ياً ت شك  ثقاف
ولقػػد ربػػ  امالينوف ػػكيا الثقافػػة بكػػ  جوانبهػػا ال اد ػػة والروحيػػة بايح ياجػػات اإلن ػػانيةذ 
حي  رأي أف الثقافة في أي مج  ا تنشػت وت هػور فػي إطػار إشػباع ايح ياجػات البيولوجيػة 
لألفرادذ وال ي حصرها في ال  ا ة واإلنجػاب والراحػة البدنيػة واألمػاف وايسػ رخا  والحركػة 
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لن ػػػوو وتنشػػػت الػػػنظم ايج  اعيػػػة عػػػادة ل حقيػػػق تلػػػال الرهبػػػاتذ فنجػػػد مػػػثً  أف الػػػلواج وا
واألسػػرة  شػػبعاف الحاجػػة الجن ػػية و ؤد ػػاف وظيفػػة اإلنجػػاب وال ربيػػةو ومػػن خػػ ؿ مراجعػػة 
أفكػػػار امالينوف ػػػكيا   كػػػن ال تكيػػػد علػػػى أف ال ػػػؤاؿ الر ي ػػػي عنػػػدد كػػػاف كيػػػف تع ػػػ  

نظم ايج  اعيػة ل فػي بايح ياجػات الج ػ ية والنف ػية مج وعة من العػادات وال قاليػد والػ
 و(33)لألفراد؟

على هاا فػ ف الفهػم العػاـ للثقافػة  ػرتب  بتنهػا مج ػوع مػا    لكػ  شػعو مػن الشػعوب مػن 
بل ة أخرى  ومع قدات ول ة وعادات وتقاليد وفنوف وأساليو حياة ورموز ومن جات ماد ةو 

د الع قػػات هػػي ال ػػي تشػػك   ػػلو نظػػم الحيػػاة  الوجػػ  اآلخػػر للع قػػات ايج  اعيػػةذ فهػػا
كػػػػالنظم ايق صػػػػاد ة وال ياسػػػػية واألسػػػػر ة وال هنيػػػػة ونظػػػػم ال نشػػػػاة وال علػػػػيمذ وكػػػػ  هػػػػاد 
الع قات ت واجد في إطار منظومة أخرى من القيم والعادات وال عا ير وال قاليد ال ي تحدد 

 و(39)والرمل ةللفاعلين أساليو وأن اط معينة ألفعالهم ومن جاتهم ال اد ة 
  كػػن مػػن خػػ ؿ مػػا سػػبق ال تكيػػد علػػى أف لكػػ  مج  ػػا ثقاف ػػ  الخا ػػة ال ػػي    ػػم بهػػا 
و عػػػي  فيهػػػاذ ك ػػػا أف لكػػػ  ثقافػػػة م يلاتهػػػا وخصا صػػػها ال اد ػػػة ال ػػػي ت ػػػتلف مػػػن طرا ػػػق 
ال عيشػػػػة واألدوات ال ػػػػي   ػػػػ خدمها األفػػػػراد فػػػػي إشػػػػباع اح ياجػػػػاتهمذ واألسػػػػاليو ال ػػػػي 

د األدواتو فتدوات الصيد واللراعة والق اؿ أدوات ثقافيةذ واألز ػا    عونها يس خداـ ها
وأسػػلوب ال رفيػػ  أ  ػػاً أشػػكاؿ ثقافيػػةذ وللثقافػػة أ  ػػاً مقوماتهػػا ال عنو ػػة وال ػػي ت  ثػػ  فػػي 
مج وع العادات وال قاليد ال ي ت ود ال ج  ا وال ي   وارثها أفرادد جػيً  بعػد جيػ ذ مثػاؿ 

 هم أو القيم والقواعد األخ قية ال ي تحػدد طبيعػة الع قػات القانوف أو العرؼ الاي  حك
 بين بع هم البعىو

وسػػوؼ تحػػاوؿ الدراسػػة الراهنػػػة اينهػػ ؽ مػػن مفهػػـو للثقافػػػة  هػػ م بهر قػػة حيػػاة األفػػػراد 
وتفاعلهم وتعاونهم ما بع هم البعىذ وبالقيم وبال ع قدات وبال عا ير ال ػي تحكػم ذلػالذ 

ا ػػدا األطػػر الثقافيػػة الحاك ػػة لل ػػلوؾذ وال ػػي هػػي عبػػارة عػػن أو ب ػػا أطلػػق عليػػ  اأح ػػد ز 
موجهات لل لوؾ ترتب  بحاجات األفرادذ وت شػك  عبػر ال عػاني واآلرا  وال صػورات ال ػي 
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تؤست عليها رؤ ة األفراد للعالمذ ك ا تنعكت في سلوؾ األفراد واخ ياراتهم وت حػدد علػى 
 و(31)او ها

نجػد أف  Youth Cultureى مفهػـو ثقافػة الشػباب وإذا ان قلنا مػن مفهػـو الثقافػة إلػ
هاا ال فهـو ظهر في علم ايج  اع خػ ؿ خ  ػينيات وسػ ينيات القػرف العشػر نذ و ؤشػر 
هاا ال فهـو على أف ثقافة األفراد من الشباب ت  يػل عػن ثقافػة والػد همذ فالشػباب لػد هم 

ة فػي الثقافػة ال ػا دة فػي قي هم واتجاهاتهم وأن اط سلوكهم ال خ لفة عػن نظا رهػا الشػا ع
مج  عهمو و ع قد أف ثقافات الشباب تظهر فػي ظػ  ظػروؼ معينػة؛ أوؿ هػاد الظػروؼ أنػ  
يبد أف  شك  الشباب ج اعة كبيرة إلى حد كاؼو وثانيها: أف ال  يير ايج  اعي ال ػر ا 

 و(34)قد  حوؿ دوف اندماج الشباب في عالم الكبار
ج  اعي الاي  عيشوف في  وبال كانة ايج  اعية لألسرةذ وترتب  ثقافة الشباب بال ياؽ اي

وب تثيرات الع قات العا لية وال هنيةذ وهاا ما  جع  لك  شػر حة مػن الشػباب م ارسػاتهم 
بصػفة –وتف ي تهم وحاجاتهم الثقافيػةذ فالشػباب لػيت مجػرد كل ػةذ وذلػال ألف الشػباب 

افياذ وذلال مقاب  الكبار الا ن    لكوف    لكوف ن هاً ثقافياً   صف ابال نافر الثق -عامة
ن هػػػاً ثقافيػػػاً    ػػػم ابال نػػػاهم الثقػػػافياذ وتف ػػػر بعػػػى الدراسػػػات ذلػػػال بخ ػػػوع الشػػػباب 
إلجبارات اج  اعية حادة تقـو بها ال ؤس ات الخا ة بال ب  ايج  اعيذ ك ا أنهم أق  

 تعرااً للحكم على شرعية أذواقهم واخ باراتهم الثقافيةو
ساس فػ ف الدراسػة الراهنػة تؤكػد علػى أف الثقافػة الفرعيػة للشػبابذ ت ػيح لهػم وعلى هاا األ

حر ة ال عبير عن ارا هم وال عي إلى تحقيق ما  ح لون  من حاجات وتهلعات ومع قداتذ 
 ولالال هم  حر وف عليها وعلى ت يلها وإعادة إن اجها بشك  م   رو

 :( الحاجاتذ الحاجات الثقافية 1) 
أشػػيا  اػػرور ة مػػن أجػػ  بقػػا  فػػرد أو تنظػػيم أو شػػي  اخػػرذ  Needsتعػػد الحاجػػات 

و شػيا اسػ خداـ ال فهػػـو بدرجػة كبيػرة فػػي العلػـو ايج  اعيػػةذ مػا ال ركيػل خا ػػة علػى مػػا 
   ي الحاجات اإلن ػانيةذ وعػادة مػا تػ م ال قابلػة بػين الحاجػات والرهبػاتذ حيػ  تشػير 
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رهبػات تشػير إلػى تلػال ال ػي تشػ هيها الحاجات إلى تلال األشيا  ال رور ةذ في حػين أف ال
الااتو وحي  أف ال فهـو  ف رض أف الحاجات يبد أف تشباذ ف ن  عادة ما    دعي فػي 
ل ػػػة الخهػػػاب والحػػػوارات ال ياسػػػيةذ وبخا ػػػة ل ػػػدعيم ال هالبػػػة باتخػػػاذ إجػػػرا ات ع ليػػػة 

 وواعها مواا ال نفياو
لرهم من أن  ليت من وتحد د الحاجات عادة ما  كوف مح  خ فات حادةو وعلى ا

مثػ  الحاجػات –الع ير ال و   إلى اتفاؽ على قا  ة لل  هلبات األساسية ال زمة للبقػا  
ذ إي أف تحد ػػػػد ال  ػػػػ و ات ال ػػػػرور ة -الفيل ولوجيػػػػة وال اد ػػػػة للهعػػػػاـ والنػػػػـو وال ػػػػتوى

ناع الحاس ة في هاد ال  هلبات  عد أمرًا أكثر ع رًاو وعلى الرهم من أف األكاد  يين و 
القرار قد   فقوف على جػوهر الحاجػات اإلن ػانية األساسػيةذ فػ ف العد ػد مػنهم سػي نازعوف 
في ػػا إذا كانػػ  هػػاد الحاجػػات ت هػػي كافػػة الحاجػػات اإلن ػػانية األساسػػيةو ف ػػوؼ  رهػػو 
الػػبعى أف   ػػػ ن هػػاد الحاجػػػاتذ حاجػػات نف ػػػية واج  اعيػػة مثػػػ  الحاجػػة إلػػػى الحػػػو 

إلػػى فػػرص ال علػػيم وهكػػااذ باع بارهػػا م هلبػػات عامػػة ك ػػا  والرعا ػػة وإلػػى الرفػػاؽذ والحاجػػة
ذهو البعى أ  ًا إلى القوؿ بتف مث  هاد الحاجات   كػن أف  نظػر إليهػا تػدر جياًو وث ػة 
خ ؼ أ  اً حوؿ ما إذا كان  الحاجات   عين تعر فها على او  معا ير مهلقػة أـ ن ػبيةذ 

 و(32)وما إذا كاف  نب ي أف تقّوـ مواوعياً أـ ذاتياً 
وتعرؼ الحاجة باع بارها حالة من العجل أو عدـ ايتلافذ أو هي حالة مػن الػنقص العػاـ أو 
الخاص داخػ  الكػا نذ وقػد تهػوؿ النػواحي البيولوجيػة أو النف ػية أو ايج  اعيػةو و  ػعي 
البشػػػر باسػػػ  رار إلػػػى تحقيػػػق حالػػػة مػػػن ايتػػػلاف والثبػػػات الن ػػػبي لل حافظػػػة علػػػى بقػػػا هم 

يكولوجيذ وللقيػػػاـ بهػػػاد ال ه ػػػة يبػػػد مػػػن الع ػػػ  علػػػى إشػػػباع الحاجػػػات البيولػػػوجي ال ػػػ
و لػػيت هػػاا (30)الج ػػ ية إلػػى درجػػة معينػػةذ وإي ط ػػي الشػػعور بالحرمػػاف علػػى سػػلوؾ الفػػرد

فح وذ ب  هنػاؾ مػن البػاحثين مػن  ع بػر أف تهػور الثقافػات اإلن ػانية هػو تهػور ل ليػات 
ة إشػػػػباع الحاجػػػػات األساسػػػػيةذ ول ػػػػ اف وال كنولوجيػػػػات ال ػػػػي اخ رعهػػػػا اإلن ػػػػاف لكفالػػػػ

 اس  رار  هاذ ب  ل لبية الحاجات الك الية واللا دةذ إذا ما توفر فا ىو



 عال الزيات|القوة االجتماعية للمعرفة اجلينية ومستقبل اهلوية العربية

ولقػػد ذهػػػو اكػػػرت ا إلػػػى أف الحاجػػػات اإلن ػػػانية هػػػي القػػػوى الداع ػػػة ال ػػػي تك ػػػن ورا  
 ال لوؾ اإلن انيذ وال ي ت اعدد على اينػدماج فػي األن ػاؽ ايج  اعيػة وايل ػلاـ بػالقيمذ
أو ال  ػػرد علػػى هػػاد األن ػػاؽ والخػػروج علػػى تلػػال القػػيمذ ك ػػا أف هػػاد الحاجػػات ب ثابػػة 
الػػػػدوافا ايج  اعيػػػػة ال ػػػػي تػػػػدفا األفػػػػراد إلػػػػى أدا  أدوارهػػػػم فػػػػي ال واقػػػػف ايج  اعيػػػػة 

 و(32)ال خ لفةذ أو معاناتهم وشعورهم بالحرماف و راع األدوار
ال ق يم الشا ا إلػى حاجػات ماد ػة ولو ر دنا محاويت تصنيف الحاجاتذ ف ن   بدو أف 

وهير ماد ة )معنو ة( تق ي ًا هير كاؼذ ألنػ    جاهػ  الع قػة الوثيقػة وال فػاع ت ال  بادلػة 
بػػين النػػػوعينذ و حجػػػو الحقيقػػػة ال ػػي مؤداهػػػا أف الحاجػػػات هيػػػر ال اد ػػة هػػػي ال ػػػي ت يػػػل 

الحػػػد   اإلن ػػاف عػػػن الكا نػػات األخػػػرىو ولقػػد جػػػا ت أوؿ محاولػػة منظ ػػػة فػػي العصػػػر 
ل صنيف الحاجاتذ اس جابة لل ياسػة ال ػي اتبعهػا أ ػحاب النشػاط ايق صػادي واإلداري 
في ال ربذ للحصوؿ على أقصي أدا  م كن من م  خدميهمو إذ بػدا ل نظػري اإلدارة أف 
األسلوب اإلن اني هو األسلوب األمث  ل حقيق هاا الهدؼذ وأف إراا  الع ػ    كػن أف 

 ة وفعاليةذ ك ا بدا من الوااػح أف إراػا  الع ػاؿ وإشػباع حاجػاتهم  خلق تنظي ًا أكثر كفا
 لن   حقق إذا تم إشباع حاجاتهم ال اد ة وحدهاو

ولقػػػد تػػػم ال  ػػػليم بػػػتف الفػػػرد تحركػػػ  كػػػ  مػػػن الحاجػػػات الجن ػػػية والحاجػػػات ال حػػػددة 
اج  اعيػػاًذ وبػػػتف كل ػػػا ال ج ػػوع ين مػػػن الحاجػػػات  نب ػػػي إشػػباعه اذ ولقػػػد أسػػػفر تصػػػنيف 

لوا للحاجػػػات الدافعيػػػة )مػػػن األدنػػػى إلػػػى األعلػػػى( عػػػن ال ػػػدرج ال ػػػالي: الحاجػػػات اماسػػػ
الف يولوجيةذ األمافذ اين  ا ذ ال قد رذ تحقيق الػااتو وح ػو وجهػة نظػر اماسػلوا فػ ف 
اإلن اف حين  حقق ك  مج وعة من هػاد الحاجػات   حػرؾ فػي اتجػاد الخهػوة ال اليػة فػي 

بػين هػاد الفاػاتذ وأف عػددًا قلػيً  مػن األفػػراد  اخ هػاا ال ػدرجذ ولقػد يحػا أف هنػاؾ تػد
هم الا ن   لكوف القدرة على إك اؿ ارتقا هم لهاا ال لم ال  درجو و نظر إلػى الحاجػات 
األساسػػية بو ػػفها أشػػيا  م ناهيػػة وقابلػػة لًشػػباع كليػػاًذ فػػي حػػين ت  يػػل الحاجػػات الثانو ػػة 
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ح ػى علػى ال  ػ وي –ناهيػةذ وبتنػ  لػيت لهػا واألكثر ات امًا بالهابا ايج  اعي بتنهػا ي م 
 و(31)حد أقصي نها ي لًشباع -النظري

و ف ػػػرض العل ػػػػا  ايج  ػػػػاعيوف ع ومػػػاً أف الحاجػػػػات وال ػػػػوارد هػػػي ال ػػػػي ت ػػػػب  سػػػػلوؾ 
األفرادذ من خ ؿ حاج هم إلػى تػدبير معيشػ همذ هيػر أف األمػر لػيت كػالالذ بػ  يبػد مػن 

شػػػػك  اج  اعيػػػػاً وثقافيػػػػاًذ وأف ال فػػػػاهيم حػػػػوؿ ال تكيػػػػد علػػػػى أف الحاجػػػػات وال ػػػػوارد ت 
الحاجات وال وارد في الحقيقة   م تقد  ها لألفراد من إتباع أسلوب حيػاة ومعيشػة معػينذ 

 و(32)وبال الي ت كنهم من تبر ر هاا األسلوب الخاص بحياتهم
ع بارهػػا ومػػا تنػػامي الػػرب  بػػين الثقافػػة وال ن يػػةذ بػػدأ العل ػػا   ه  ػػوف بالحاجػػات الثقافيػػةذ با

هي مج وعة األشيا  واآلليات ال ي تدعم أسلوب حياة األفرادذ وت ه  عليهم م ارسػاتهم 
اليوميػػػػةذ وت جػػػػ  بهػػػػم نحػػػػو اك شػػػػاؼ وجػػػػودهم الثقػػػػافيذ وم ػػػػاعدتهم علػػػػى فهػػػػم معػػػػاني 
وم امين هاا الوجودذ بهدؼ تحر رهمذ وإزالة كافة القيود والكوابح ال ي     نها الوسػ  

 و(96)في  األفرادالثقافي الاي  حيا 
ولقد أكد اال يد   ينا على أه ية الحاجات الثقافيةذ وأكد على أف واا سياسة ثقافيػة 
بهر قة عل يةذ   هلو معرفة وثيقة وتحد د وااح للحاجات وال هالو الثقافيػةذ ك ػا تعبػر 

 و(93)عنها الفاات والشرا ح ايج  اعية ال خ لفة
ة أي مج  ػػا ي تػػرتب  ب جػػرد اإلشػػباع الكامػػ  ك ػػا أف الدراسػػات أكػػدت علػػى أف انه قػػ

ل ح ياجػػات ال اد ػػة أو ايج  اعيػػة فح ػػوذ بػػ  يبػػد أف  هػػوؿ هػػاا اإلشػػباع الحاجػػات 
وال هالػػو الثقافيػػةذ خا ػػػة أف األفػػراد ال حػػػرومين ثقافيػػاًذ أو الػػا ن لػػػم   ػػ هيعوا إشػػػباع 

اتهم الحياتيػػػةذ حاجػػػاتهم الثقافيػػػةذ هػػػم باألسػػػاس  عػػػانوف مػػػن اػػػيق األفػػػق وت ػػػارب خبػػػر 
و ف قػػػػدوا القػػػػدرة علػػػػى ايتصػػػػاؿ وال عبيػػػػر واينػػػػدماج ايج  ػػػػاعيذ وهػػػػاا كلػػػػ   ػػػػؤثر علػػػػى 

 م  و ات ال  امن وال  اند داخ  ال ج  او
 ثالثاً: ال دخ  الثقافي لل ن ية ودراسة الحاجات الثقافية:
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اسػػ قاـذ  الشػػباب هػػم الفػػاعلوف الحقيقيػػوف لل ن يػػةذ والع ػػود الفقػػري لل ج  ػػاذ الػػاي إذا
اسػػ قاـ معػػ  ال ج  ػػاذ أمػػا إذا حػػدث شػػرخ أو انهيػػار لهػػاا الكيػػافذ انهػػار ال ج  ػػا وفقػػد 
القدرة على مواجهة ال يػارات ال عاد ػة ال ػي تلقػي بهػا نحػود إلاػعاف  وال ػيهرة عليػ و فػ ف 
عجلت الدولة عن تح ين األوااع ايج  اعية وايق صاد ة لل ج  اذ وعن ت يير الصػورة 

ة ال شاؤمية لهؤي  الشبابذ تكوف بالال قد س ح  ب  جاد تربة خصبة ين شار ال   قبلي
الجػرا م بكافػػة أنواعهػػاذ وز ػػادة مشػػاعر العنػػف والعػػدواف ال وجػػ  ل ػػدمير ال ج  ػػاذ وتفػػاقم 
مشػػػاعر عػػػدـ اين  ػػػا  والػػػوي  للػػػوطنذ بحيػػػ   صػػػبح شػػػباب  وقػػػودًا للع ليػػػات اإلرهابيػػػةذ 

وشة وجدانياً وفكر اًذ حػا رة بػين ال ناق ػات ال ج  عيػةذ وتكو ن ن اذج شابة م هربة ومش
طاقػػة معهلػػة مح لػػة بتعبػػا  نف ػػيةذ عػػاجلة عػػن العهػػا ذ تعػػي  أزمػػة القلػػق علػػى ال  ػػ قب  

 و(99)الاي أدي إلى اف قادها القدرة على مواجهة ال  وط ال حيهة بهرؽ سو ة
فػػي العػػالم  هرحػػوف مػػداخ   ومػػن ناحيػػة ثانيػػةذ ركػػل البػػاحثوف والقػػا  وف علػػى شػػاوف ال ن يػػة

جد دة لل ن يةذ كاف ال دخ  الثقافي هو أكثرها بروزًاذ وكاف ال دخ  الثاني مػدخ  ال ن يػة 
 ال   دامةذ والاي ي  نكر أه ية الثقافة كعنصر فاع  في ال ن يةو

و  ػػعي ال ػػدخ  الثقػػافي لل ن يػػة نحػػو تحقيػػق ال كامػػ  فػػي ع ليػػات ال ن يػػة عبػػر تحػػد   
ر ػػةذ وتخليصػػها مػػن بػػراثين الخرافػػة وال قولػػو وال هػػرؼذ وت ييػػر األطػػر الثقافيػػة البنيػػة الفك

الجامػػدةذ واسػػ بداؿ أسػػاليو ال فاعػػ  والقػػيم ال ػػلبيةذ بتسػػاليو ال فاعػػ  والقػػيم اإل جابيػػةذ 
وحشػػػد الدافعيػػػة واله ػػػة نحػػػو تحقيػػػق أهػػػداؼ عامػػػةذ ونحػػػو  ػػػعود ج عػػػيو  ػػػوفر لع ليػػػة 

ل ي ت اعد الج اعات وال ج  عػات علػى أف تكػوف قػادرة تحد   البنية الثقافية الظروؼ ا
علػػى أف تنظػػر فػػي ثقاف هػػاذ وأف تعيػػد اك شػػاؼ هػػاد الثقافػػة وأف تػػال  مػػا فيهػػا مػػن عقبػػات 
أمػػاـ ع ليػػة ال ن يػػة بػػنفت القػػدر ال ػػي ت ػػ    إمكانػػات هػػاد الثقافػػة ل حقيػػق اينػػدفاع إلػػى 

ة وهػػدفها األوؿ( بحيػػ     لػػال مػػن األمػػاـ بقػػوة والع ػػ  علػػى تن يػػة اإلن ػػاف )أداة ال ن يػػ
القػػػػدرات مػػػػا  جعلػػػػ  قػػػػادرًا علػػػػى ت ييػػػػر محيهػػػػ  ايج  ػػػػاعي وظروفػػػػ  ايق صػػػػاد ة نحػػػػو 

 و(91)األف  
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ولن    نى الو وؿ للهدؼ ال نشود هناذ إي من خ ؿ تبنػي محاولػة إلعػادة تشػكي  بنػا  
ونػػات هػػاا البنػػا  اإلن ػػاف ال صػػريذ ومثػػ  هػػاد ال حاولػػة ت هلػػو فه ػػاً واعيػػاً وع يقػػاً ل ك

خا ػػة الجوانػػو الثقافيػػة ال صػػاحبة لػػ  فػػي مراحػػ  تنشػػا   ايج  اعيػػة وال فيػػدة لفهػػرد بو 
وطر قة تفكيرد وحيات  وقي   ومع قدات  واتجاهات  ومواقف ذ ونظرت  إلى الحياةذ م ا  ػنعكت 

 على سلوك  ايج  اعي وم ارسات  عبر ال جايت ايج  اعية ال خ لفةو
ات إعػػادة تشػػكي  هػػاا البنػػا  ت  ثػػ  فػػي الوقػػوؼ علػػى واقػػا ال  ارسػػات ولعػػ  أولػػي خهػػو 

 -بوجػػػ  الخصػػػوص فػػػي هػػػاد الدراسػػػة شػػػر حة الشػػػباب–الثقافيػػػة لػػػدى أفػػػراد ال ج  ػػػا 
ومحػػػددات هػػػاد ال  ارسػػػات وطبيع هػػػا وسػػػ اتهاذ ثػػػم ر ػػػد وتو ػػػيف طبيعػػػة الحاجػػػات 

هم الكػوابح ال ػي تحػد مػن الثقافيةذ ال ي ت ث  مصدرًا للقلػق بالن ػبة للشػبابذ وت ػا أمػام
حرك هم وفاعلي همذ ومحاولة الوقػوؼ علػى إسػ راتيجية واقعيػة وت ناسػو مػا طبيعػة ال ػوارد 
ال  احة لل ج  ا ال صري إلشباع هاد الحاجاتذ ح ى   م تحقيق ال حرر الثقافيذ الػاي 
ي   اعد على إن اج إن اف أو شاب    لال القػدرة والرؤ ػة علػى تح ػين الوجػود ايج  ػاع

وال شػػػػاركة ايج  اعيػػػػة وال ياسػػػػيةذ ولقػػػػد اسػػػػ خدمنا هنػػػػا عبػػػػارة االقػػػػدرة علػػػػى تح ػػػػين 
الوجػػوداذ ولػػم ن ػػ خدـ عبػػارة اتح ػػين الوجػػوداذ ذلػػال أننػػا ي نػػدعي أف تح ػػين الوجػػود 
الثقافي  ػؤدي بال ػرورة إلػى تح ػين الوجػود ايق صػاديذ ولكنػ   فػ ح األفػق أمػاـ الشػاب 

 و(94)فعية والرهبة الُ لحة في تح ين هاا الوجودل ح ين وجوددذ أي  ك ب  الدا
 اً: اإلجرا ات ال نهجية للدارسة:رابع

لقػػد تحػػدث  عػػدد مػػن الدراسػػات عػػن مج وعػػة مػػن ايع بػػارات النظر ػػة وال نهجيػػة عنػػد 
أوًي أف  ػػ م ال ركيػػل علػػى الج اعػػات أو ال ج  عػػات  :و منهػػا(92)دراسػػة الحاجػػات الثقافيػػة
صػػػور الحرمػػػاف فػػػي ال ج  ػػػاذ ولهػػػاا حػػػرص الباحػػػ  أف  كػػػوف ال حليػػػة األكثػػػر عراػػػة ل

ال جاؿ الج رافي للدراسة ال يدانية هو إحػدى قػرى مركػل أخ ػيم ب حافظػة سػوهاج )قر ػة 
 الد ابات(ذ وهي القر ة ال ي ولد ونشت فيها الباح و
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 مبحوثاً( من شػباب القر ػة الػا ن  قعػوف 06ولقد قاـ الباح  باخ بار عينة ع د ة قوامها )
عامػػاًذ وتوزعػػ  هػػاد الحػػايت علػػى ث ثػػة م ػػ و ات  16إلػػى  32فػػي الفاػػة الع ر ػػة مػػن 

 96حالػػة للشػػباب الػػا ن ي  جيػػدوف القػػرا ة أو الك ابػػةذ و 96تعلي يػػة مخ لفػػةذ ب عػػدؿ 
حالػػػة علػػػى  96حالػػػة علػػػى الشػػػباب الحا ػػػلين علػػػى مؤهػػػ  م وسػػػ  أو فػػػوؽ م وسػػػ ذ و

 ؽوالشباب الحا لين على مؤه  جامعي وما فو 
نػػ  لػػو هنػػاؾ حاجػػات ثقافيػػة لػػدى الشػػبابذ لػػن تظهػػر أو  ػػ م ا :أمػػا ايع بػػار الثػػاني فهػػو

تحد دها من خ ؿ طرح األسالة فح وذ ولالال ف ن  من ال روري الع   علػى م حظػة 
أو مشػػاركة بعػػى ال  ارسػػات الثقافيػػة والخبػػرات ال ػػي   ػػر بهػػا مج  ػػا البحػػ و ولػػالال 

األدوات لج ػػػػا البيانػػػػات ال رتبهػػػػة بال  ارسػػػػات حػػػػاوؿ الباحػػػػ  الج ػػػػا بػػػػين عػػػػدد مػػػػن 
والحاجات الثقافية لػدى حػايت الدراسػةذ وهػي تصػ يم اسػ  ارة اسػ بيافذ وال ػي ت ػ ن  
أربعػػة محػػاور أساسػػية؛ وكانػػ  أسػػالة ال حػػور األوؿ تػػرتب  بػػتهم ال  ارسػػات الثقافيػػة لػػدي 

ة أسػالة تػرتب  بػاألطر عينة الدراسة خ ؿ حيػاتهم اليوميػةذ وت ػ ن ال حػور الثػاني مج وعػ
الثقافيػػة ال ػػي  ع  ػػد عليهػػا الشػػباب خػػ ؿ حيػػاتهمذ أمػػا ال حػػور الثالػػ  ف  ػػ ن مج وعػػة 
األسػػالة ال ػػي تػػدور حػػوؿ الحاجػػات الثقافيػػة لػػدي الشػػبابذ وأخيػػرا ال حػػور الرابػػا الػػاي 
ت ػػػ ن مج وعػػػة أسػػػالة حػػػوؿ الخصػػػا ص ايج  اعيػػػة لعينػػػة الدراسػػػة وأهػػػم سػػػ ات البنيػػػة 

شػابا( وبعػد  02ة ال ي  عيشػوف فيهػاو وتػم تهبيػق ايسػ بياف علػي مػا  قػرب مػن )ايج  اعي
مبحوثاً(ذ ثم تم تحد د عدد من الحايت وتم إجرا   06مراجع ها اس قر عدد العينة عند )

مقػػاب ت مف وحػػة معهػػمذ وأخيػػرًا م حظػػة بعػػى ال  ارسػػات الثقافيػػة لػػدى عينػػة الدراسػػة 
 لحياة ايج  اعيةوداخ  أكثر من مجاؿ من مجايت ا
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 م اً: ن ا   الدراسة وتف يراتها:خا
ن هرؽ من خػ ؿ هػاا الجػل  لعػرض وتحليػ  وتف ػير الن ػا   ال ػي تو ػل  إليهػا الدراسػةذ 
مػػن خػػ ؿ ال عهيػػات ال يدانيػػة ال ػػي تػػم ج عهػػا مػػن خػػ ؿ أدوات ج ػػا البيانػػاتذ وذلػػال 

 على النحو ال الي:
 -( ال  ات العامة لل ج  ا في الصعيد: 3) 

 ع بػػر الصػػعيد فقيػػرًا بكػػ  تعر فػػات الفقػػرذ سػػوا  فقػػر الػػدخ  أو الفقػػر الػػااتيذ حػػين  ع قػػد 
النػػاس أنهػػم فقػػرا ذ و صػػفوف أنف ػػهم بػػالال أو فقػػر القػػدراتذ ال ػػرتب  ارتباطػػاً وثيقػػاً بفقػػر 

رات الفقػػػر هػػػي الػػػنقص الػػػدخ  أو ال وقػػػا الج رافػػػيو والقاسػػػم ال شػػػ رؾ فػػػي معظػػػم تصػػػو 
والعوزذ وه ا أمراف وااحاف في الصعيدو وبالرهم مػن الخهػاب الرسػ ي الػاي  ؤكػد دومػاً 
على أه ية الصعيد ومحافظات  ال خ لفةذ إي أف ن بة الفقرا  في الوج  القبلي و ل  إلى 

 % ل حافظات الوج  البحريو34% مقاب  2و10
علػى أف الصػعيد إقلػيم فقيػر ن ػبياً ت ػيق فيػ   ولقد أكدت العد د مػن الدراسػات وال قػار ر

أرااي الواديذ ب  إف عرض الوادي كل  ي  ل ػد فػي بعػى جهاتػ  علػى ب ػعة ايؼ قليلػة 
من األم ارذ وأرض الصعيد تصلح بالج لة لللراعةذ وي     ا الصعيد بػتي تنػوع فػي مػوارد 

ق  تنوعػاً فػي ال حا ػي و اإلن اجذ والصعيد أايق في م احة األرضذ وأفقر في اللراعة وأ
ولػػػيت ال ػػػبو فػػػي فقػػػر الصػػػعيد ال كػػػاف الج رافػػػيذ بػػػ  إف إه ػػػاؿ الحكومػػػات ال   اليػػػة 

 و(90)للصعيد أسهم أ  اً في اس  رار الفقر وإعادة إن اج 
وعلي هاا األساسذ شك  الصػعيد الػدا رة األبعػد واألكثػر هامشػية بالن ػبة لفاعليػة ال ن يػة 

ل ػػػي قادتهػػػا الحكومػػػات ال   اليػػػة علػػػي مصػػػرذ وتػػػردت أواػػػاع ايج  اعيػػػة وايق صػػػاد ة ا
الخػػدمات األساسػػيةذ وشػػبكات البنػػا  ال ح ػػي فػػي  ػػعيد مصػػرو وبالن ػػبة ألواػػاع ال علػػيم 

شهدت اعفا وااػحاذ وكػ  فقد  والصحة والدخ ذ واليات ال ن ية الثقافية في ال ج  اذ 
ذ هػػاا ايسػػ بعاد الػػاي ذلػػال وهيػػرد ج ػػد مخ لػػف  ػػور ال ه ػػي  وايسػػ بعاد ايج  ػػاعي

دفا أفراد مج  ا الصعيد إلي هػام  ال ج  ػاذ وهػام  الػنظم ال ياسػية ال خ لفػةو وفػي 
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مثػػ  هػػاا ال ػػياؽ لػػم تعػػد الدولػػة هػػي منػػاط اين  ػػا ذ ولػػم تعػػد مؤس ػػاتها ال خ لفػػة هػػي 
مرجعية البشرذ وبال ػالي لػم تصػبح فكػرة ال واطنػة هػي إطػار الحقػوؽ والواجبػاتذ ولػم تعػد 

ا هػػي ال نظ ػػة لل ػػلوؾ ايج  ػػاعيذ وي معا يرهػػا هػػي ال ػػابهة أو ال نظ ػػة لل فاعػػ  قي هػػ
 و(92)ايج  اعي

تكفلػ  بفػال طبيع ػ   –إف  ػح ال عبيػر  –وخ ؿ العصر الحد  ذ تلقى الصعيد اربات 
ال ار خيػػػة ال قليد ػػػة ال  لقػػػةذ وحاولػػػ  هػػػاد ال ػػػربات واػػػا الصػػػعيد علػػػى بدا ػػػة الحيػػػاة 

ذ   عػػػرض الصػػػعيد ل وجػػػات عك ػػػية  الحد ثػػػةذ ف نػػػا لحظػػػة الح لػػػة الفرن ػػػية وإلػػػى اليػػػـو
منهقهػػػا األساسػػػي أف اجػػػرس دولػػػة ومج  ػػػا الحداثػػػة قػػػد دؽاو وإذا حاولنػػػا إ جػػػاز هػػػاد 
ال حويتذ ف ن    كن ال تكيد على أف الح لة الفرن ية بق الها من منلؿ إلى منلؿ من بنى 

نػ  تح  ػن الظػاهرة الصػعيد ةذ ثػم سو ف إلى أسوافذ أسقه  الشػروط الح ا يػة ال ػي كا
الدور الػاي لعبػة مح ػد علػى وابنػ  إبػراهيم فػي محاربػة األسػت القبليػة والعا ليػة ال ػي كػاف 
 نهى عليها الصعيد في م  ه  القػرف ال اسػا عشػرذ ثػم ال  يػرات الهيكليػة ال ػي أحػدث ها 

الي وإنشػػا  ـذ وذلػػال في ػػا   علػػق بحركػػة اإل ػػ ح اللراعػػيذ وبنػػا  ال ػػد العػػ3229ثػػورة 
ال دارس وال   شفياتذ ثم سياسػة اينف ػاح ب ػداعياتها ايج  اعيػة وال ياسػية والثقافيػة ذ 
أاف لالال حركة هجرة عدد من أبنا  الصعيد إلي مخ لف دوؿ النف ذ ودخوؿ ال ػياحة 
إلػػػي قلػػػو الصػػػعيدذ وأخيػػػرا توجهػػػات الدولػػػة نحػػػو اخ ػػػراؽ مج  عػػػات الصػػػعيدذ والعول ػػػة 

مػػػن شػػػبكة ال وا ػػػ ت ال ػػػي أاػػػح  تنػػػاؿ كػػػ  شػػػبر مػػػن الصػػػعيد عبػػػر  ايتصػػػالية؛ بػػػد ا
سػػيارات )ال و وتػػاذ وال يكروبػػاص(ذ والشػػبكة ال ليفل ونيػػة األراػػية والف ػػا يةذ وايتصػػايت 
ال سلكيةذ وأخيرا اإلن رن ذ والاي أ بح من شرا في معظػم مػدف وقػري الصػعيدذ وأ ػبح 

يت ال ج  ػاذ خا ػة الشػباب مػن الػاكور م ارسة  ومية   جوؿ بهػا األفػراد عبػر كػ  مجػا
 واإلناثو

فػي ظػ  كػ  هػاد ال حػاويت ال ػي بػال  فػي ال ػنوات األخيػرةذ بهػدؼ ك ػر العللػة ال ػػي 
عا شػػ ها مج  عػػات الصػػعيد طػػواؿ سػػنوات عد ػػدة مااػػيةذ واخ ػػراؽ تقليد ػػة راسػػخة فػػي 
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د معظػػػػم أبنيػػػػة ال ج  ػػػػا وأفػػػػراددذ بهػػػػدؼ تحػػػػد   هػػػػاد ال ج  عػػػػاتذ خا ػػػػة مػػػػا تلا ػػػػ
ال ناق ات ال ي طرح ها هاد البنيػة ال قليد ػةذ وال ػي كانػ  أشػد مػن أف ت ػ وعوذ ومثلػ  
خهػػػرا علػػػي ال ػػػلهة ال ركل ػػػة فػػػي ال ج  ػػػا ال صػػػريذ بػػػدأت مج  عػػػات الصػػػعيد تشػػػهد 
تناق ات أخرى ت خ   عن تفاع  بني ها ال قليد ة ما نظم الحداثة وقي هاذ ولقػد كانػ  

ات وال عاراػػات ال ػػي تنػػو  بهػػا بنيػػة أي مج  ػػاذ وال ػػي ال حصػػلة ك ػػا هػػا   مػػن ال ناق ػػ
ولهػػا قابليػػة  (91)-علػػي حػػد قػػوؿ أح ػػد زا ػػد-تجعػػ  منهػػا بنيػػة لهػػا قابليػػة دا  ػػة ل نفجػػار

 دا  ة ألف تحهم نف هاو
 صا ص ايج  اعية لحايت الدراسة:( الخ 9) 

يػق اسػػ  ارة حالػة(ذ تػم تهب 06أف عػػدد حػايت الدراسػة و ػ  إلػػي ) إلػىأشػرنا في ػا سػبق 
ايسػػػ بياف علػػػيهمذ ولقػػػد كانػػػ  الحػػػايت ع د ػػػةذ ألف الباحػػػ  حػػػرص علػػػي أف ت  ػػػ ن 
الحػػايت ث ثػػة م ػػ و ات تعلي يػػة مخ لفػػة )ي  جيػػد القػػرا ة والك ابػػةذ ومؤهػػ  م وسػػ  أو 
فوؽ م وس ذ ومؤه  جامعي(و وفي ا  لي سوؼ   م عرض عدد من ال ػ ات والخصػا ص 

 لدراسةذ وذلال علي النحو ال الي:ايج  اعية األخرى لحايت ا
 ال ن :  - أ

 (  واح توز ا حايت الدراسة ح و ال ن3جدوؿ )
 الن بة العدد ال ن
32 – 96 32 1310% 
 %4و11 96 92 – 96
92 – 16 93 12% 

 %366 06 الج لة
 واػػػح الجػػػدوؿ ال ػػػابقذ أف حػػػايت الدراسػػػة توزعػػػوا علػػػي ثػػػ ث فاػػػات ع ر ػػػة؛ األولػػػى 

( 92-96%ذ أمػا الفاػة الثانيػة )0و31حالػة بن ػبة  32د حايتها ( وجا  عد32-96)
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( فبلػ  عػدد 16-92%ذ أمػا الفاػة الثالثػة )4و11حالػة بن ػبة  96فو   عدد حايتهػا 
 %و12حالة بن بة  93حايتها 
 الحالة ايج  اعية: - ب

علػي ع  ح  أف حايت الدراسة توز ب جرد أف تم تصنيف البيانات وجدول هاذ ات ح للبا
ن فق  من فاات الحالة ايج  اعيػة؛ ه ػا )أعػلب وم ػلوج(ذ ولػالال ف ػ  الباحػ  أف فا ي

 ػػ م عػػرض الجػػدوؿ وفقػػا للفا ػػينذ وحػػاؼ بػػاقي فاػػات الحالػػة ايج  اعيػػة ال ػػي ت  ػػ ن ها 
 اس  ارة ايس بيافو 

 (  واح توز ا الحايت ح و الحالة ايج  اعية9جدوؿ )
 الن بة العدد الحالة ايج  اعية

 %26 49 أعلب
 %16 31 م لوج
 %366 06 الج لة

حالػػة أعػػلب بن ػػبة  49توزعػػ  حػػايت الدراسػػة وفقػػا للحالػػة ايج  اعيػػةذ وجػػا ت بواقػػا 
%و وتؤشر هاد الن يجة إلي تراجػا سػن الػلواج بػين 16حالة م لوج بن بة  31%ذ و26

 اعية ال ػي حايت الدراسة من شباب القر ةذ ولع  هاا  رتب  بالعد د من ال   يرات ايج 
أدت إلي تراجػا اه  ػاـ األسػرة فػي ر ػف الصػعيد علػي فكػرة الػلواج ال بكػر ألبنا هػاذ وقػد 
 رتب  ذلال باتجاهات األبنػا  نحػو ال علػيمذ وتػتخر سػن دخػولهم سػوؽ الع ػ ذ إاػافة إلػي 

 ارتفاع ال كاليف ايق صاد ة لللواج خ ؿ ال نوات الراهنةو
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 النوع:    - ت
 ا حايت الدراسة ح و النوع(  واح توز 1جدوؿ )

 الن بة العدد النوع
 %0و13 42 ذكر
 %4و31 33 أنثي

 %366 06 الج لة
%ذ بين ػػا و ػػ  0و13( حالػػةذ بن ػػبة 42و ػػ  عػػدد الػػاكور فػػي حػػايت الدراسػػة إلػػي )

 %و4و31( حالةذ بن بة 33عدد اإلناث إلي )
 طبيعة ال  كن: - ث

دحػاـذ ودرجػة الخصو ػية ال ػي تحػي  علػي معػديت ايز  مه ػال  ػكن مؤشػر تعد طبيعػة ا
بالشػػػبابذ ولعػػػ  هػػػاا  لقػػػي ب تثيراتػػػ  علػػػي طبيعػػػة ال  ارسػػػات الثقافيػػػة للشػػػبابذ وطبيعػػػة 
إشباعهم أو حرمانهم من حاجات ثقافية معينةذ وجا ت بيانات طبيعة ال  كن علي النحو 

 ال الي :
 (  واح طبيعة ال  كن لحايت الدراسة4جدوؿ )

 الن بة العدد طبيعة ال  كن
 %0و93 31 منلؿ م  ق 
 %4و21 42 منلؿ مش رؾ

 %366 06 الج لة
% فػػي م ػػكن مشػػ رؾذ ب عنػػي أف 4و21( حالػػة مػػن حػػايت الدراسػػة بن ػػبة 42عػػي  )ت

ال نلؿ ي  ق صر علػي األب واألـ واألخػوة فح ػو ولكػن هنػاؾ عػدد اخػر مػن األقػاربذ 
ا ال نػػلؿ  عػػد معػػدؿ ال ػػلاحم علػػي مثػػاؿ العػػم وأسػػرت ذ أو األجػػداد وووو إلػػ و فػػي مثػػ  هػػا

الف ا  عالية جداذ مه ا كبرت م احة ال نلؿذ ألف هاا ال ػلاحم  ن هػال مبػدأ الخصو ػية 
علي م  و ات عد دةذ ولقد عبرت إحػدى الحػايت خػ ؿ ال قػاب ت ال ف وحػة عػن هػاا 
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مػا اع ػرى وتقػوؿ حالػة ثانيػة :  اأنا أحيانا بحت إني عا   في سوؽ مػ  بيػ اوبقولها : 
و يشػال فػي أف مثػ  حهي  حاجة في مكاف في بي نا ولقي هاذ معا ا ت تين أ د فػي البيػ ا

هػػاا الواػػا ال ػػكني ي  ػػوفر للشػػباب البياػػة ال    ػػة لل فاعػػ  اإل جػػابي الحػػرذ ول ن يػػة 
 م ارساتهم الثقافيةو

 : دخ  األسرة ومصادرد - ج
ال  ارسػات الثقافيػة للشػباب  عد دخ  األسرة من العوام  ذات ال تثير القػوي علػي طبيعػة 

 في القر ة ال صر ةذ ولقد جا ت بيانات الدخ  علي النحو ال الي:
 (  واح دخ  أسر حايت الدراسة2جدوؿ )

 الن بة العدد الدخ  الشهري بالجنية
 %1و1 2  3666-9666
 %2و33 2 9666-1666
1666-4666 1 2% 
 %1و1 2 4666-2666
 %2و00 46 فتكثر 2666
 %366 06 الج لة

تواػح بيانػات دخػ  أسػر الحػايتذ علػي أنهػػا أسػر تقػا عنػد م ػ وي ال عيشػة ال  وسػػ ذ 
( حالة   جاوز دخ  أسرهم الخ  ة ايؼ جنيةذ  ليها بعد ذلال عدد 46حي  أف عدد )

( حػايت دخػ  2(ذ ثػم عػدد )1666-9666( حايت دخ  أسرهم  قػا فػي الفاػة )2)
( حػػػػايت أخػػػػرى تقػػػػا فػػػػي الفاػػػػة 2وعػػػػدد )(ذ 2666-4666أسػػػػرهم  قػػػػا فػػػػي الفاػػػػة )

-1666( حػػػايت  قػػػا دخػػػ  أسػػػرهم فػػػي الفاػػػة)1(ذ وأخيػػػرا عػػػدد )3666-9666)
 (و4666
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 (  واح مصادر الدخ  األسري0جدوؿ ) 
 الن بة العدد مصدر الدخ 
 %96 39 مصدر واحد

 %16 41 مصادر م عددة
 %366 06 الج لة

ساسػػية ألهػػ  القػػرىذ وكػػاف اشػػ  اؿ معظػػم أهػػ  لقػػد كػػاف الع ػػ  اللراعػػي هػػو ال هنػػة األ   
القرى بع   واحد إلي حد ماذ هو أحد العوام  ال ي تقػف ورا  ات ػاؽ رؤ ػ هم وانػدماجهم 
مػػػا بعػػػىذ إي أف بيانػػػات الجػػػدوؿ ال ػػػابق تؤشػػػر علػػػي حالػػػة ال نػػػوع ال هنػػػي داخػػػ  أسػػػر 

ن أكثر من % ت نوع مصادر دخلها بي16( حالة بن بة 41حايت الدراسةذ فهناؾ عدد )
اأنػا معا ػا مهنةو ولقػد واػح  إحػدى الحػايت فػي ال قابلػة ال ف وحػة هػاا األمػر بقولػ  : 

الوالد بيش    موظف فػي ال جلػت ال حلػيذ ومعػاد عربيػة م كػي بيشػ    بهػا فػي تو ػي  
و وتبػرر إحػدى الحػايت هػاا ال نػوع قا لػة: أه  البلدذ وك اف بي اعدنا في اللراعػة أحيانػاا

نا علػي زراعػة األرض مػ  هن قػي ناكػ ذ محػدش دلػوق ي فػي البلػد بيػركن علػي الو اع  ػد
و و ؤشػػر هػػاا اللراعػػةذ معظػػم أهػػ  القر ػػة بيشػػ  لوا ميػػ  شػػ  ن  علشػػاف  قػػدر  كفػػي بي ػػ ا

النص علي حقيقة تراجا القي ة ايج  اعية وايق صاد ة للع   اللراعيذ ولع  هاد مع لة  
عيد فح ػو هػي باألسػاس بلػد زراعيػةذ وهػاا ال نػوع كبيرة خا ة أف مصر كلها وليت الص

ال هني داخ  األسر  خلق العد د من ال ناق ات ايج  اعية والثقافيػةذ ك ػا أف ذلػال أدي 
إلي تركيل الشػباب علػي كيفيػة الهػرب مػن اللراعػة بػتي وسػيلةذ ح ػى لػو أنػ  ع ػ  ب هنػة ي 

د نف ػػ  م ػػهرا للع ػػ  بػػترض ت ناسػػو مػػا مؤه تػػ  أو مهاراتػػ ذ ال هػػم بالن ػػبة لػػ  أي  جػػ
 أسرت  كع   م  د مو    

  ارسات الثقافية لحايت الدراسة:( ال  1) 
تشك  ال  ارسات الثقافية نافاة حقيقية لًط ؿ علي عالم الشبابذ فالشباب من خ ؿ 
م ارساتهم الثقافية ون اجاتهم األدبية والفنية والر اايةذ ومن خ ؿ ما    هلكوف من  ور 
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ي وهيػػر ذلػػال مػػن رسػػا   ورمػػوزذ ومػػن خػػ ؿ أن ػػاط معيشػػ هم وال صػػرفات ال ػػي وموسػػيق
 ػا  ػدور فػي  ػدورهم وعقػولهمذ ومػن ف لهاذ إن ا  عبروف عػن ذواتهػم وع خ ارونها و روجو 

ناحيػػة أخػػرى  عبػػروف عػػن مػػدي تقػػدـ مجػػ  عهم ثقافيػػا أو تعثػػرد فػػي هػػاا ال ػػياؽذ ك ػػا أف 
لثقافية ل رحلػة الشػباب وتعػدد مجايتهػاذ والشػحنة الكثافة الن بية ال ي ت يل ال  ارسات ا

العاطفية ال ي ت ب  عليهاذ ك  ذلال  جعػ  ر ػد وتصػنيف هػاد ال  ارسػات هػو باألسػاس 
اس شػػرافا لل حػػويت الثقافيػػة فػػي أي مج  ػػاذ ك ػػا أف ذلػػال   ػػه  علػػي ال ه  ػػين مه ػػة 

قػد م تو ػيف ألهػم الوقوؼ علي حاجات الشباب الثقافيةو وتحاوؿ الدراسػة الراهنػة هنػا ت
 ال  ارسات الثقافية لدى حايت الدراسة وذلال علي النحو ال الي:

 ال ؤس ات الثقافية وال رفيهية : - أ
 ػػرتب  الحػػػد   عػػن إشػػػباع الحاجػػػات الثقافيػػة لػػػدي أفػػراد أي مج  ػػػا ب  ػػػ و ين؛ األوؿ 

فيػاذ ال   وي الفرديذ و ه م ب رورة ال عرؼ علي اح ياجػات أفػراد ال ج  ػا ل ن يػ هم ثقا
وال عي إلي تحقيق حالة من ال هو ر وال ن يػة لقػدرات أفػراد ال ج  ػا وطاقػاتهم الج ػد ة 
والعقلية والنف ية والروحية وال عرفية وال هار ةو أما ال   وي الثػاني : فيػرتب  بتنػ  ل حقيػق 
إشػػباع هػػاد الحاجػػات علػػي ال  ػػ وي الفػػرديذ ي بػػد مػػن أف ت ػػوافر اآلليػػات وال ؤس ػػات 

ة ال ػػي لػػد ها القػػدرة علػػي تعباػػة ال ػػوارد الداخليػػة واسػػ ث ارهاذ واػػ اف فاعلي هػػا ال ج  عيػػ
و ولهػػاا سػػوؼ نهػػ م في ػػا  لػػي بػػال عرؼ علػػي ال ؤس ػػات الثقافيػػة وال رفيهيػػة (92)وتهورهػػا

 ال  وفرة لحايت الدراسةو
 (  واح ال ؤس ات الثقافية واآلليات ال رفيهية في قر ة الدراسة2جدوؿ )
 الن بة دالعد ال ؤس ة

 %0و10 99 مركل الشباب
 %2و00 46 مقاهي اإلن رن 
 %2و13 32 ال قاهي ال قليد ة
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 واػػػح الجػػػدوؿ ال ػػػابق أهػػػم ال ؤس ػػػات الثقافيػػػة وال رفيهيػػػة فػػػي مج  ػػػا الدراسػػػة ال ػػػي 
حددتها حػايت الدراسػةذ ك ػا  واػح الجػدوؿ عػدد مػن تعػاملوا مػا كػ  مؤس ػة مػن هػاد 

عػػدـ تػػوافر ال ؤس ػػات أو  الػػىهػػاا الجػػدوؿ  شػػيرتو و ل ؤس ػػات مػػن إج ػػالي الحػػايا
ال نظ ات الثقافية داخ  القرىذ إاافة إلي اعف وسا   ال رفي  بشك  عاـذ فعلػي سػبي  

( حالػة مػن إج ػالي حػايت الدراسػة تعػاملوا مػا مركػل الشػباب فػي 99ال ثاؿ هناؾ فق  )
وم ارسػ ها لػدي حػػايت القر ػةذ وهػاد ن ػبة اػعيفةذ وتؤشػر علػػي اػعف الثقافػة الر ااػية 

االلػػي بيروحػػوا مركػػل الشػػباب الدراسػػةذ ولقػػد علقػػ  إحػػدى الحػػايت علػػي ذلػػال قا لػػة : 
معػػػروفينذ وتحػػػت إف ال ركػػػل مقفػػػوؿ علػػػيهمذ وه  قػػػي أهلبيػػػ هم قرا ػػػو أع ػػػا  مجلػػػت 

% تػػػرددوا علػػػي مقػػػاهي 2و00( حالػػػة بن ػػػبة 46وبين ػػػا هنػػػاؾ )اإلدارة أو مػػػن عػػػا  تهما
مراكػل  نا أف القر ة ت   ن أكثر من عشػري القر ةذ ومن ال ف  للنظر هومراكل اإلن رن  ف

( حالة من حايت الدراسةذ 32لًن رن ذ وت وزع علي معظم مناطق القر ةو ك ا أف هناؾ )
تق ػػي بعػػى الوقػػ  علػػي ال قػػاهي ال ن شػػرة بالقر ػػةذ وتػػوفر معظػػم هػػاد ال قػػاهي وسػػا   

شػينةذ والػدومينوذ والشػهرن  ووووإلػ ( ك ػا أنهػا عد ػدة لل  ػلية )مثػاؿ ألعػاب الػورؽ الكوت
توفر عرض ال بار ات ال شػفرةذ ونؤكػد مػن خػ ؿ البيانػات ال يدانيػة علػي أف هنػاؾ تحػوؿ 
ثقافي في دور ال قهػى بالقر ػةذ ك ػا أف هنػاؾ ت يػر نػوعي  ػرتب  بػال  ردد ن علػي ال قػاهيذ 

 قػػاهيذ وخا ػػة لػػو أف هنػػاؾ حيػػ  أنػػ  مػػن ال ع ػػاد أي   واجػػد الشػػباب فػػي القر ػػة علػػي ال
أحػد األقػارب مثػػاؿ األب أو العػم أو الخػػاؿ وووإلػ    ػػردد علػي ال قػػاهيذ لكػن اآلف وك ػػا 

ادلػػوق ي م كػػن ت قػػي البيػػ  كلػػ  قاعػػد علػػي القهػػوة أشػػارت إحػػدى حػػايت الدراسػػة : 
 بي فرج علي مه  م  معروض هير علي قناة مشفرةاو
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 ق ا  وق  الفراغ : - ب
 أهم م ارسات حايت الدراسة لق ا  وق  الفراغ(  واح 1جدوؿ )

 الن بة العدد ال  ارسات
قػػػػػػػػػرا ة الك ػػػػػػػػػو الثقافيػػػػػػػػػة أو الد نيػػػػػػػػػة أو 

 الصحف
 %1و31 33

 %4و21 19 الل ارات األسر ة ومقابلة األ دقا 
 %42 92 م ارسة الر ااة

 %22 42 مشاهدة ال ليفل وف وال  اع لألهاني
 _ _ م ابعة اإلذاعات أو الراد و

 %0و13 42 اس خداـ اإلن رن 
 جػػو فػػي البدا ػػة تواػػيح اع ػػراض معظػػم حػػايت الدراسػػة علػػي فكػػرة وقػػ  الفػػراغذ علػػي 
أساس أنهم لػيت لػد هم وقػ  فػراغذ حيػ  أف األدوار وال  ارسػات الحياتيػة ال ػي  قومػوف 

هاذ أو  بها طواؿ اليـو عد دة وم نوعة سوا  كان  في منلؿ األسرة ورعا ة شاونها واح ياجات
كانػػػ  م ابعػػػة الحيوانػػػات وايه  ػػػاـ بهػػػاذ أو الػػػاهاب إلػػػي الحقػػػوؿ وم ابعػػػة شػػػاوف زراعػػػة 

   بػاؿ األرضذ وفي ا   ص  بحايت الدراسة من اإلناثذ أكدف علي أف هنػاؾ وقػ  طو ػ
كبير و   اعف خ ؿ األجازات ال درسية ووو إل ذ وبالرهم    في أع اؿ ال نلؿذ وأن  عو

ي أننا في الجدوؿ ال ابق نعرض ألهػم ال  ارسػات اليوميػة ال ػي تقػـو من هاا ايع راض إل
بهػػا حػػايت الدراسػػة وتحػػرص عليهػػاذ وعػػدد ايسػػ جابات هنػػا  فػػوؽ عػػدد العينػػة ألف هػػاا 
ال  ػػاؤؿ فػػي ايسػػ بياف كػػاف   ػػ ح باخ يػػار أكثػػر مػػن م  يػػر أو م ارسػػةو وتشػػير بيانػػػات 

الشػػا عة جػػدا بػػين حػػايت الدراسػػة  الجػػدوؿ إلػػي أف اسػػ خداـ اإلن رنػػ  مػػن ال  ارسػػات
%    خدـ اإلن رنػ  وتهبيقاتػ  ال خ لفػةذ 0و13( حالة بن بة 42حي  أف هناؾ عدد )

سوا  م ابعة مواقا الفيد وهات أو ع   ح ابات علي مواقا ال وا ػ  ايج  ػاعيذ بػ  أف 
هنػػاؾ مج وعػػات مػػن شػػباب القر ػػة أس ػػوا ألكثػػر مػػن مج وعػػة علػػي الفي ػػبوؾذ فهنػػاؾ 
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وعة باسم القر ةذ ك ا أف هناؾ عدد من الشباب  قـو بع    فحات باسم عا  تهمو مج 
ال فػػ  للنظػػر هنػػا أ  ػػا أف عػػدد مػػن حػػايت الدراسػػة الػػا ن ي  جيػػدوف القػػرا ة والك ابػػة 
 قوموف باس خداـ اإلن رن  سوا  ب فردهم أو من خ ؿ م ػاعدة اآلخػر نو ك ػا أنػ  خػ ؿ 

ت أف هنػػػاؾ و ػػػوؿ سػػػه  جػػػدا لًن رنػػػ ذ وكػػػ  بػػػدا   معظػػػم الحػػػايت ال قػػػاب ت أكػػػد
ايتصػػػاؿ باإلن رنػػػ  م احػػػةذ سػػػوا  مػػػن خػػػ ؿ ال وبا ػػػ ذ أو مػػػن خػػػ ؿ اشػػػ راؾ عػػػدد مػػػن 
ال نػػازؿ فػػي خػػ  واحػػد لًن رنػػ ذ ك ػػا أف القر ػػة ت ػػوفر فيهػػا شػػبكة لًن رنػػ   ػػد رها أحػػد 

ة الثانيػة فكانػ  مشػاهدة أبنا  القر ة و قـو ب و ي  خهوط اإلن رن  لل نازؿو أمػا ال  ارسػ
%ذ وفي ػػا 22( حالػػةذ ن ػػبة 42ال ليفل ػػوف وسػػ اع األهػػانيذ وبلػػ  عػػدد الحػػايت هنػػا )

  ص  بنوعية ال واد ال ػي   ػ هلكونها عبػر ال ليفل ػوف وسػ اع األهػانيذ مػن ال هػم ال تكيػد 
علػػي أف حػػايت الدراسػػة   ػػ هلكوف كػػ  شػػمذ و  عػػاطوا مػػا نوعيػػات م با نػػة وهيػػر م  ػػقة 

ياناذ أما ال  ارسة الثالثة فكان  الل ارات األسر ة ومقابلة األ دقا  وبل  عدد الحايت أح
%ذ وكانػػ  ال  ارسػػة الرابعػػة م صػػلة باألنشػػهة الر ااػػية وبلػػ  4و21( حالػػةذ بن ػػبة 19)

%ذ وال  ارسة الخام ة هي قرا ة الك ػو الثقافيػة 42( حالةذ بن بة 92عدد الحايت )
%و علػي الػرهم مػن 1و31( حالةذ بن ػبة 33بل  عدد الحايت )أو الد نية والصحفذ و 

تػػػدني م ػػػ و ات القػػػرا ة فػػػي ال ج  ػػػا ال صػػػريذ إي أف الن يجػػػة ال ػػػابقة دفعػػػ   ان شػػػار
الباح  إلي الوقوؼ كثيرا خ ؿ ال قاب ت ال ف وحة ما فكػرة عػدـ القػرا ة ال ن شػرة بػين 

الحا لين علي مػؤه ت تعلي يػة  ( حالة من46حايت الدراسة علي الرهم من أف هناؾ )
مخ لفػػةذ ولقػػد أف ػػ  ال ناقشػػات خػػ ؿ ال قػػاب ت إلػػي عػػدد مػػن ال  حظػػات الجػػد رة 
بال ف ير والخهيرةذ ت ص  ال  حظة األولػي بعػدـ تػوافر وسػا   تػوفير الك ػو أو الصػحف 

داخػ  القر ػةذ تقػوؿ إحػدى حػايت الدراسػة :  –ب ى النظر عن توفرها علػي اإلن رنػ   –
و وتقػوؿ حالػة ثانيػة : دد أن  علشاف تجيو الجورناؿ يـز علػي األقػ  تركػو موا ػل يناا

اأن  عارؼ  ا دك ور أن  في سوهاج كلها مفي  هير مك بة الصػحافة اللػي م كػن تشػ ري 
و منها القصص والروا ات الحد ثةذ وحلني علي مػا تيجػي مػن مصػر وتو ػ  لينػا بال ػ مةا
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أف األسػرة فػػي القر ػػة هالبػا ي تشػػجا وي تحػرص علػػي تنشػػاة  وتشػير ال  حظػػة الثانيػة إلػػي
أبنا هػػا علػػي م ارسػػة القػػرا ة بعيػػدا عػػن الدراسػػةذ أمػػا ال  حظػػة األخيػػرة وهػػي األخهػػر أف 
هنػػػاؾ عػػػدد مػػػن حػػػايت الدراسػػػة الػػػا ن  قػػػر وف الك ػػػو الد نيػػػةذ ومػػػن خػػػ ؿ ال قػػػاب ت 

لهػم مػن خػ ؿ األب الػاي ال ف وحةذ كشػف  هػاد الحػايت عػن أف هػاد الك ػو تػوفرت 
أح ػػرها معػػ  مػػن إحػػدى الػػدوؿ العربيػػة ال ػػي  ع ػػ  بهػػاذ وعنػػدما تهرقنػػا إلػػي أسػػ ا  هػػاد 
الك و ومؤلفيهاذ تبين للباح  أف هناؾ عدد من مؤلفين هاد الك و من ال ح وبين علي 
الفكر الشيعيذ وال ف  للنظػر أ  ػا أف أ ػحاب هػاد الحػايت ي  ػدركوف ذلػالذ وسػوا  

ال إلػػػي ع وميػػػة ال واػػػوعات ال وجػػػودة فػػػي الك ػػػوذ أو رجػػػا إلػػػي عػػػدـ معرفػػػة رجػػػا ذلػػػ
الحايت ب ث  هؤي  ال ؤلفينذ إي أف مث  هاد ال  ارسات العفو ة وال ير مقصودة   كػن 

 أف تؤدي إلي ن ا   خهيرةو
باإلاافة ل ا سبقذ من ال هم اإلشارة إلي أف هناؾ عدد من ال  ارسات ال ي قاـ بها عػدد 

جػػدا مػػن حػػايت الدراسػػة ول ػػرات محػػدودة أ  ػػاذ مثػػاؿ الػػاهاب إلػػي ال ػػين ا أو محػػدود 
 ال  رح أو ح ور الندواتو

 ( األطر الثقافية لدي حايت الدراسة :4)
 (16)علي الرهم مػن أف دراسػة اأح ػد زا ػدا عػن األطػر الثقافيػة الحاك ػة ل ػلوؾ ال صػر ين

صػػ  بػػالالذ إي أف الباحػػ  هنػػا كػػاف قػػد قػػدم  لنػػا تفا ػػي  ون ػػا   ها لػػة وع يقػػة في ػػا   
 هػػػدؼ إلػػػي الكشػػػػف عػػػن مػػػػدي ح ػػػور أو هيػػػاب عػػػػدد مػػػن ال   يػػػػرات كػػػتطر مرجعيػػػػة 
ل  ارسات وسلوكيات حايت الدراسةذ وبال حد ػد ث ثػة م  يػرات )تقاليػد األسػرةذ الػد نذ 

 العلم(و
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 (  واح األطر الثقافية لدي حايت الدراسة2جدوؿ )
 لن بةا العدد األطر الثقافية
 %22 42 تقاليد األسرة

 %16 41 ال عاليم والقواعد الد نية
 %92 32 العلم والنظر ات العل ية

لقد كاف من ال هم للدراسة الراهنة الو ػوؿ إلػي الهر قػة ال ػي تو ػف أو تبػرر بهػا حػايت 
الدراسػػة م ارسػػاتها وسػػلوكياتهاذ ولقػػد كػػاف هػػاا ال ػػؤاؿ فػػي اسػػ  ارة ايسػػ بياف هػػو مجػػرد 

خ  ل ركيػػػل الباحػػػ  علػػػي هػػػاد الفكػػػرة مػػػن خػػػ ؿ ال قػػػاب ت ال ف وحػػػة وال  حظػػػات مػػػد
ال باشػػرةذ لقػػد سػػاعد ذلػػال علػػي أف  بلػػور الباحػػ  تصػػور وااػػحذ  ؤشػػر علػػي أف حػػايت 
الدراسػة مػن خػ ؿ م ارسػػاتهم وسػلوكياتهم مرتبهػوف بفكػرة ال صػػلحةذ كػ  حالػة ت ػػ دعي 

تهاذ وذلػػال ح ػػو مق  ػػيات ال وقػػف ومػػا اإلطػػار الػػاي  حقػػق مصػػلح ها أو  بػػرر سػػلوكيا
 حػػػػي  بػػػػ  مػػػػن م ب ػػػػات واقعيػػػػةذ إنهػػػػم   بػػػػادلوف علػػػػي هػػػػاد األطػػػػر الثقافيػػػػة الث ثػػػػةذ 
و   خدمونها بشك  نفعي معظم الوق ذ فعندما ت عارض مصلحة األسرة مػا بعػى قواعػد 
الػػد ن وتعالي ػػ ذ أحيانػػا  ػػ م ت ليػػو واحػػدة علػػي األخػػرى ح ػػو ال وقػػفذ ب عنػػي عنػػدما 

وف األسػػرة علػػي قهيعػػة أو خصػػاـ مػػا أحػػد الجيػػراف سػػوا  فػػي ال ػػكن أو فػػي اللراعػػةذ تكػػ
ف نهم  قاطعون  هم أ  اذ ب ى النظر عن فكرة أف االرسوؿ ) لي اهلل علي  وسػلم( و ػى 
علي سابا جاراذ تناقى اخر كشف  عن  ال قاب ت ال ف وحةذ هو علي الرهم من حػرص 

إلػػي ال حافظػػة علػػي الصػػ ةذ إي أف هػػاا الحػػرص  علػػي تػػوجيههم –خا ػػة األـ  –األسػػرة 
 ق  و كاد  نعدـ إذا كاف أحدهم  ؤدي ع   ما لألسرةذ هنػا قػد ي   ػ ح لػ  ب ػرؾ الع ػ  
والاهاب للص ةو وإذا كاف ال نػاقى والصػراع بػين الػد ن واألسػرة قػا م وم ػ  ر وم ج ػد 

 ػػور العلػػم ونظر اتػػ  فػػي بعػػى ال  ارسػػات وال ػػلوكياتذ ف نػػ  مػػن ال فػػ  للنظػػر تػػدني ح
بشك  ملحوظذ ك ا أف هناؾ عدـ درا ة من حػايت الدراسػة بكيفيػة أف تكػوف م ارسػاتهم 



 عال الزيات|القوة االجتماعية للمعرفة اجلينية ومستقبل اهلوية العربية

وسػلوكياتهم م  ػػقة مػػا العلػػم ونظر اتػػ ذ فهػػم  ع قػدوف ت امػػا فػػي أف العلػػم مػػرتب  بالدراسػػة 
 وال ااكرة فح وو

 ( الحاجات الثقافية لدي حايت الدراسة :2)  
علػػي تحد ػػد أهػػم ال جػػايت ال ػػي تػػري حػػايت الدراسػػة أنهػػا حػػرص الباحػػ  فػػي البدا ػػة 

تعػػاني مػػن م ػػ وي معػػين مػػن الحرمػػاف وعػػدـ القػػدرة علػػي اإلشػػباعذ في ػػا   صػػ  باألبعػػاد 
 الثقافية وال عرفية ال رتبهة بهاد ال جايتذ وكان  الن ا   علي النحو ال الي:

 (  واح مجايت الحرماف الثقافي لدي حايت الدراسة36جدوؿ )
 الن بة العدد ال جاؿ

 %22 42 مجاؿ الع   وال هنة
 %02 12 مجاؿ الد ن

 %0و20 14 مجاؿ الصحة 
 %0و23 13 مجاؿ العاطفة والثقافة الجن ية
% من حايت الدراسة   حػدثوف 22( حالةذ بن بة 42 واح الجدوؿ ال ابق أف هناؾ )

نذ وتركػػل جػػل  كبيػػر مػػن عػػن عػػدد مػػن الحاجػػات الثقافيػػة ال رتبهػػة ب جػػاؿ الع ػػ  وال هػػ
ال ناقشػػػات علػػػي الع ػػػ  اللراعػػػيذ وكيػػػف تػػػدن  قي  ػػػ  الثقافيػػػة لػػػدي شػػػرا ح كثيػػػرة فػػػي 
ال ج  اذ ليت هاا فح و ب  تدني أ  ا اه  اـ الحكومة بهاا الع   وثقاف  ذ حي  لم 
 ػػ م تهػػو ر ثقافػػة الع ػػ  اللراعػػي ب ػػا  حقػػق فاعلي ػػ  للفػػرد العامػػ  بهػػاا النشػػاط وللحكومػػة 

حد ال وا ذ و  عجو عدد مػن حػايت الدراسػة و   ػا ؿ ل ػاذا ي  ػ م تهػو ر أدوات علي 
الع   اللراعي في مصر ك ا  حدث في العد د من الدوؿ؟ ل اذا ي   م تحو   الف ح من 
مجرد ملارع فح ػو إلػي مػلارع و ػانا وتػاجر فػي نفػت الوقػ ؟و تقػوؿ إحػدى الحػايت 

وؿ بػػردذ ت قيػػ  بيػػلرع األرضذ وعلػػي جػػل  مػػن اوووو شػػوؼ ال ػػلارع فػػي بعػػى الػػدهنػػا : 
األرض  ع ػػػػػ  مػػػػػلارع للحيوانػػػػػاتذ أو معامػػػػػ  وورش  ػػػػػ يرة ل صػػػػػنيا حاجػػػػػات مرتبهػػػػػة 
بال حا ػي  اللػػي بيلرعهػا زي معامػػ  الجبنػة وتصػػنيا اللػبن أو ت ليػػف الخ ػرواتذ كػػ  دد 
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الدراسػة و وباإلاافة لالال كاف هناؾ تصػور مػن حػايت  ب  اعدد في  الدولة وبلود دخل ا
حػػوؿ ان شػػار ثقافػػة ايسػػ ه ؾ فػػي القر ػػةذ وأخيػػرا كػػاف هنػػاؾ اع ػػراؼ مػػن حػػايت الدراسػػة 
بالخوؼ من الع   الحػرذ وأف الع ػ  األمػن اج  اعيػا واق صػاد ا وثقافيػا لػد هم هػو الع ػ  
الحكوميو و عبر هاا عػن حاجػة ثقافيػة تػرتب  ب ػرورة ت ييػر تصػورات الشػباب عػن الع ػ  

 فاعلية وواقعيةو الحر بشك  أكثر
%ذ 01( حالػة بن ػبة 12وكاف ال جاؿ الثاني هو ال جاؿ الػد نيذ وبلػ  عػدد الحػايت )

لقد كشف  ال عهيات ال يدانية أف عدد كبير من حايت الدراسة  عاني من  ور ايل باس 
وال  ػػػوض وال نػػػاقى في ػػػا   صػػػ  بواػػػا الػػػد ن وع ق ػػػ  بال ياسػػػةذ وبعػػػى ال واػػػوعات 

ية ال ي تهرحها بعى وسا   اإلع ـذ ولع  مث  هاد الن يجة تؤشػر علػي أننػا  والق ا ا الد ن
ك ج  ػػا نح ػػاج ل راجعػػة خهابنػػا الػػد نيذ ومراجعػػة طبيعػػة ع ق نػػا بالػػد نذ بالشػػك  الػػاي 

اووووأد نػا و تقػوؿ إحػدى الحػايت : (13) جع  من الد ن قي ة م ػافة ل ػلوكنا وم ارسػاتنا
مفي  حد فينػا مػ  بيكػدب وي بيػنم علػي اآلخػر ن وي  في ال الو كلنا بنصليذ وما كدد
 بي  اب ت تة أربعة ك   ـو ووواو

وكاف عددها  –وت ث  ال جاؿ الثال  في ال جاؿ الصحيذ حي  كشف  حايت الدراسة 
عن أف هناؾ ثقافػة مرتبهػة بالصػحة وال ػرض تح ػاج إلػي  -% 0و20( حالةذ بن بة 14)

 اا ذ أو ببعى ال  ارسات الصحية الخاطاػةذ أو بػبعى ت ييرذ سوا  اتص  ذلال بتن اط ال
ال  ارسػػات الصػػػحية ال ػػػلي ة ال ػػػي ي  قػػػـو بهػػا الشػػػباب وي  فعلهػػػاذ ك ػػػا أف ال قػػػاب ت 
ال ف وحة وال  حظة ال باشرة كشػف  عػن تلا ػد ال  ارسػات ال رتبهػة ب عػاطي ال خػدرات 

 ارسػات ال ػي ي   ػ هجنها أو بين عدد كبير من أبنا  القر ةذ لدرجة أنهػا أ ػبح  مػن ال 
اووو دد بيا ال خدرات والبراشػيم بقػي  قاومها أحد داخ  القر ةو تقوؿ إحدى الحايت : 

اووو دلوق ي في أي فرح في البلد و وتلف  حالة أخري النظر إلي : عيني عينال في البلدا
ساك  علي ت قي ركن كدد للشباب اللي بيشربوا مخدرات وبيردذ قداـ ك  الناسذ والك  

او ولع  الن يجة ال ابقة تؤكد علي رؤ ػة اأح ػد زا ػدا ال ػي تع بػر ت يػر أساس أن  فرح وكدد
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الثقافػػة الصػػحية فػػي ال ج  ػػا ال صػػري اػػرورة ملحػػةذ فال ن يػػة تح ػػاج إلػػي اسػػ ث ار فػػي 
مجاؿ بنا  الج د البشري للاكور واإلناث علي حد ال وا و وإذا كان  الثقافػة هػي وعػا  

ل علومػػاتذ فػػ ف بنػػا  مج  ػػا ال عرفػػة ي   حقػػق إي ببنػػا  األج ػػاد أ  ػػاذ وال ػػي ال عرفػػة وا
 و(19)هي وعا  الهاقة ال ن جة والحاملة لل عرفة

% عػن عػػدد مػن الحاجػػات 0و23( حالػػة مػن حػايت الدراسػػة بن ػبة 13وأخيػرا عبػرت )
الثقافيػػة فػػي الثقافيػػة ال رتبهػػة بالعاطفػػة والثقافػػة الجن ػػيةذ وتػػلداد أه يػػة هػػاد الحاجػػات 

القرى علي وج  الخصػوصذ ال ػي تع بػر الحػد   عػن ق ػا ا هػاا ال جػاؿ مػن العيػوذ أمػا 
ال ج  ا الكبير فيع برها من ال حرماتذ إاافة إلي تلا د العوام  وال ػلا ال  ا ػة للثقافػة 

ـذ عن أف 9636الخاطاة في هاا ال جاؿو ولقد أشار تقر ر ال ن ية البشر ة في مصر عاـ 
 ش   الشباب في مصر هو االجنتاذ ومػا  ػرتب  بػ  مػن جوانػو نف ػية وحاجػات أهم ما 

ف ػػػيولوجيةذوقد  كػػػوف ذلػػػال ب ػػػبو مػػػا  حػػػي  بػػػاألمور الجن ػػػية مػػػن محظػػػوراتذ تػػػدفا 
الشػباب إلػػي اك شػػاؼ عػػالم الع قػػات الجن ػية بتنف ػػهمذ او عػػن طر ػػق ال حاولػػة والخهػػت 

 و(11)في هياب ال علومات وال وجي 
 خات ة: 

لحاجػػات اإلن ػػانية هػػي أشػػيا  أساسػػيةذ  صػػعو الحيػػاة بػػدوف إشػػباعهاذ أو هػػي ال ػػي تعػػد ا
 تحفا حياتناذ لكن الرهبات هي ال ي ت نحنا اإلح اس بتننا مازلنا علي قيد الحياةو

والحاجات ال ػي تحػدث  عنهػا عينػة الدراسػة فػي هػاا البحػ  هػي ب ثابػة أح مهػم اليوميػة 
ذ هػي األشػيا  ال عجونة ما تفا ي  ومشاهد م ارس اتهم؛ بدا ػة مػن ايسػ يقاظ نها ػة بػالنـو

الصػػ يرة ال ػػي  نب ػػػي أف   ارسػػوها و قومػػػوف بهػػاذ وهػػػي ال ػػي تلقػػػي بهػػم إلػػػي ال ػػدذ ونحػػػو 
ال  ػ قب ذ ولػػالال فػػ ف ن ػػا   هػاد الدراسػػة تبػػدو هامػػة بالن ػبة لصػػانا القػػرار أو للجهػػات 

ر هػة وسياسػة ثقافيػة ل حد ػد ال نفيا ةذ خا ػة وأف الواقػا  كشػف عػن أف مصػر تح ػاج لخ
هاد الحاجات لدي الشرا ح ايج  اعية ال خ لفة عبر محافظػات مصػر كلهػاذ خا ػة وأف 
جل  كبيػر مػن مشػك تنا ايج  اعيػة مػرتب  ب ػدهور م ػ و ات إشػباع الحاجػات ال خ لفػةذ 
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وت   د الحاجات الثقافية أه ي ها في ظ  ال حويت ال ػي تعا شػها مصػرذ خا ػة ال حػوؿ 
قوة نحػو مػا هػو ثقػافيذ واخ ػراؽ العول ػة عبػر الياتهػا ال خ لفػة معظػم سػياقات ال ج  ػا ب

 ال صري وبني   ال قليد ةو
ولقػػد كشػػف  البيانػػات ال يدانيػػة عػػن العد ػػد مػػن الحاجػػات الثقافيػػة ال ػػي تف قػػدها حػػايت 
الدراسػػةذ سػػوا  كانػػ  واعيػػة لػػالال أـ يذ وعلػػي الػػرهم مػػن ذلػػال فػػ ف الباحػػ  في ػػا بعػػد 
ال قاب ت الحرةذ عقد جل ة نقاش طو لػة مػا عػدد مػن الحػايت لبلػورة أهػم ايق راحػات 
ال ػي   كػػن مػن خ لهػػا إشػػباع هػاد الحاجػػات الثقافيػة ال ن شػػرة عبػػر العد ػد مػػن مجػػايت 

 ال ج  اذ وجا ت ايق راحات علي النحو ال الي:    
تفػػ ح أبوابهػػا  تحو ػػ  ال ػػدارس إلػػي مراكػػل ثقافيػػة خا ػػة خػػ ؿ ف ػػرة اإلجػػازةذ - أ

ألهػػػػ  القر ػػػػةذ ل هػػػػو ر بنيػػػػ هم الثقافيػػػػة وتن يػػػػة األطػػػػر الحاك ػػػػة ل ػػػػلوكياتهم 
 وم ارساتهمو

إنشػػا  مراكػػل ومؤس ػػات ل ػػدر و ع ػػاؿ اللراعػػةذ وتهػػو ر ثقافػػة الع ػػ   - ب
اللراعػػػي لػػػد همذ ب ػػػا  عػػػود علػػػيهم بال كاسػػػو ايق صػػػاد ةذ وتتسػػػيت ع قػػػة 

 جد دة بينهم وبين الع   اللراعيو
النظػػػر فػػػي طبيعػػػة دور مراكػػػل الشػػػباب فػػػي القػػػرىذ والع ػػػ  علػػػي إعػػػادة  - ت

تهػو ر ع لهػا وأدواتهػاذ ب ػا  حقػق فاعلي هػا فػي نشػر الر ااػة والقػيم الثقافيػة 
 اي جابيةو

الع ػػ  علػػي إنشػػا  فػػروع لقصػػر الثقافػػة بػػالقرى والنجػػوعذ وتواػػا لكػػ   - ث
ة للقر ػة فرع اإلس راتيجية وخهة الع   ال ي ت ناسو وطبيعػة ال ػ ات الثقافيػ

 ال وجود بهاو
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 والهوام  ال راجػػػا
مح ػػػد الجػػػوهريذ الشػػػباب وحػػػق ايخػػػ  ؼذ أع ػػػاؿ النػػػدوة ال ػػػنو ة ال ػػػابعة  -3

 و31ـذ ص9666لق م علم ايج  اعذ االشباب وم  قب  مصراذ القاهرةذ 
خالد عبد الف احذ مناؿ زكر اذ الشخصية ال صر ة وقيم ال ن ية والحداثػةذ مػؤت ر  -9

ل صػػػػر ة فػػػػي عػػػػالم م  يػػػػرذ ال ركػػػػل القػػػػومي للبحػػػػوث ايج  اعيػػػػة الشخصػػػػية ا
 و4ـذ ص9636والجنا يةذ القاهرةذ 

ال نجػػػي الل ػػػديذ ثقافػػػة الشػػػباب فػػػي مج  ػػػا اإلعػػػ ـذ عػػػالم الفكػػػرذ ال جلػػػد  -1
ـذ 9660(ذ ال جلت الوطني للثقافة والفنوف واآلدابذ الكو  ذ سػب  بر 12)

 و961-969ص ص
 انظر في ذلال: -4

5- World Youth Report 2003, United Nations. 

6- Tracy Shildrick, Youth Culture, Subculture and 

The Importance of Neighborhood, Youth 

Journal, Vol.14, 2006, P.62. 

 و33مح د الجوهريذ الشباب وحق ايخ  ؼذ مرجا سابقذ ص -2
ثػةذ مرجػا خالد عبد الف احذ مناؿ زكر اذ الشخصية ال صر ة وقيم ال ن يػة والحدا -1

 و36سابقذ ص
علػػى ليلػػةذ الشػػباب العربػػي: تػػتم ت فػػي ظػػواهر اإلحيػػا  الػػد ني والعنػػفذ دار  -2

 و12ـذ ص3221ال عارؼذ القاهرةذ 
10- Gerard Goggin, Youth Culture and Mobiles, 

Mobile Media & Communication, Vol.1, 2013, 

P.84. 
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 انظر في ذلال: -33
سػػػػ  وشػػػػ اؿ أفر قيػػػػا فر ػػػػة راجػػػػي أسػػػػعدذ الشػػػػباب فػػػػي الشػػػػرؽ األو  -

ـذ 9662د  وجرافية أـ تحدي؟ذ ال ك و ال رجعي لل كافذ القاهرةذ 
 و4ص

امػػاؿ هػػ ؿذ قلػػق ال  ػػ قب  لػػدى الشػػباب: مظػػاهرد وتداعياتػػ ذ ال جلػػة  -
(ذ العػػػػػدد األوؿذ ال ركػػػػػل القػػػػػومي 42ايج  اعيػػػػػة القوميػػػػػةذ ال جلػػػػػد )

 و11-12ـذ ص ص9661للبحوث ايج  اعية والجنا يةذ القاهرةذ 
(ذ 0عػػلت حجػػازيذ الشػػباب العربػػي ومشػػك ت ذ عػػالم ال عرفػػةذ العػػدد ) -

ـذ 3212ال جلػػت الػػوطني للثقافػػة والفنػػوف واآلدابذ الكو ػػ ذ فبرا ػػر 
 و16ص

أن ػػوني جيػػدنلذ علػػم ايج  ػػاعذ ترج ػػة فػػا ل الصػػباغذ ال نظ ػػة العربيػػة لل رج ػػةذ  -39
 و22ـذ ص9662بيروتذ 

عذ ال جلػػػػػد األوؿذ ترج ػػػػػة مح ػػػػػد جػػػػػوردوف مارشػػػػػاؿذ موسػػػػػوعة علػػػػػم ايج  ػػػػػا  -31
 و231-239ـذ ص ص9666الجوهري واخروفذ ال جلت األعلى للثقافةذ القاهرةذ 

عبػػد ال نػػي ع ػػادذ سوسػػيولوجيا الثقافػػةذ مركػػل دراسػػات الوحػػدة العربيػػةذ بيػػروتذ  -34
 و29ـذ ص9660
أح ػػد زا ػػدذ تحػػد   البنيػػة الثقافيػػة ك ػػدخ  لل ن يػػةذ مجلػػة الد  قراطيػػةذ العػػدد  -32
 و22ـذ ص9661القاهرةذ  وليو (ذ 13)

 –أح ػػد زا ػػد واخػػروفذ األطػػر الثقافيػػة الحاك ػػة ل ػػلوؾ ال صػػر ين واخ بػػاراتهم  -30
ـذ 9662دراسة لقيم النلاهة والشفافية والف ادذ وزارة الدولة لل ن ية اإلدار ةذ القاهرةذ 

 و92ص
ريذ أندرو إدجارذ بي ر سيد جو الذ موسوعة النظر ة الثقافيػةذ ترج ػة هنػا  الجػوه -32

 و912ـذ ص9662ال ركل القومي لل رج ةذ القاهرةذ 
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جػػػػوردوف مارشػػػػاؿذ موسػػػػوعة علػػػػم ايج  ػػػػاعذ ال جلػػػػد الثػػػػانيذ ترج ػػػػة مح ػػػػد  -31
 و031ـذ ص9666الجوهري واخروفذ ال جلت األعلى للثقافةذ القاهرةذ 

مد حػػة أح ػػد عبػػادةذ ال ػػرأة فػػي جنػػوب مصػػر بػػين تحػػد ات الواقػػا وط وحػػات  -32
ال ػرأة العربيػةذ مركػل دراسػات الجنػوبذ جامعػة جنػوب الػواديذ  ال   قب ذ مؤت ر تن ية

 و1ـذ ص9663
 انظر في ذلال: -96

 و36ال رجا ال ابقذ ص -
س ير هبورذ حاجػات اإلن ػاف األساسػية فػي الػوطن العربػيذ ترج ػة عبػد  -

(ذ ال جلت الػوطني للثقافػة 326ال  ـ راوافذ عالم ال عرفةذ العدد )
 و41ـذ ص3226والفنوف واآلدابذ الكو  ذ  وليوذ 

 و42ال رجا ال ابقذ ص -93
مج وعػػة مػػن الك ػػابذ نظر ػػة الثقافػػةذ ترج ػػة علػػى سػػيد الصػػاوىذ عػػالم ال عرفػػةذ  -99

ـذ 3222(ذ ال جلػػت الػػوطني للثقافػػة والفنػػوف واآلدابذ الكو ػػ ذ  وليػػو 991العػػدد )
 و13ص

32- Stephen Mennell, The Cortical Considerations 

on the Study of Cultural "Needs", P.238.  

امحػػػػرراذ ال نػػػػاخ الثقػػػػافي فػػػػي مصػػػػرذ ال ركػػػػل القػػػػومي للبحػػػػوث ال ػػػػيد   ػػػػين  -94
 و39ـذ ص9666ايج  اعية والجنا يةذ القاهرةذ 

 و21اماؿ ماهرذ قلق ال   قب  لدى الشبابذ مرجا سابقذ ص -92
 و20أح د زا دذ تحد   البنية الثقافية ك دخ  لل ن يةذ مرجا سابقذ ص -90
 انظر في ذلال: -92

32- Stephen Mennell, Cultural Policy in Towns, 

Council of Europe, Strasbourg, 1976, P.18. 
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أح ػػػد زا ػػػػدذ تحػػػد   البنيػػػػة الثقافيػػػة ك ػػػػدخ  لل ن يػػػةذ مرجػػػػا سػػػػابقذ  -
 و22ص

 انظر في ذلال: -92
30- Stephen Mennell, Theoretical Considerations on 

the Study of Cultural, Op.Cit., P.246. 

31- Stephen Mennall, Cultural Policy in Towns, 

Op.Cit., P.25. 

مح ػػد ك ػػاؿذ ال جػػاؿ العػػاـ فػػي  ػػعيد مصػػر: فقػػر ال واطنػػة أـ مواطنػػة الفقػػر؟ذ  -19
(ذ مركػػػػل دراسػػػػات الوحػػػػدة العربيػػػػةذ بيػػػػروتذ أك ػػػػوبر 129ال  ػػػ قب  العربػػػػيذ العػػػػدد )

 و331ـذ ص9633
دس علػػػي ليلػػػةذ الصػػػعيد علػػػي خر هػػػة ال ن يػػػة ال صػػػر ةذ ال ػػػؤت ر ال ػػػنوي ال ػػػا -11

ااألبعػػػػاد ايج  اعيػػػػة والجنا يػػػػة لل ن يػػػػة فػػػػي  ػػػػعيد مصػػػػراذ ال ركػػػػل القػػػػومي للبحػػػػوث 
 و19ـذ ص 9664ايج  اعية والجنا يةذ القاهرةذ 

أح ػػػػد زا ػػػػدذ تناق ػػػػات الحداثػػػػة فػػػػي مصػػػػرذ الهياػػػػة العامػػػػة للك ػػػػابذ القػػػػاهرةذ  -14
 و01ـذ ص 9660

35-  Gerard Goggin, Youth Culture and Mobiles, 

Mobile Media & Communication, Op.Cit., P.  28 . 

 –أح ػػد زا ػػد واخػػروفذ األطػػر الثقافيػػة الحاك ػػة ل ػػلوؾ ال صػػر ين واخ بػػاراتهم  -10
 دراسة لقيم النلاهة والشفافية والف ادذ مرجا سابقو

خالػػد كػػاظم أبػػو دوحذ رأس ال ػػاؿ الػػد ني وتحػػد   ال ج  عػػات العربيػػةذ مجلػػة   -12
 و331ذ ص 9662 ع افذ ذ وزارة األوقاؼ ب لهنة31ال  امحذ عدد 

 و13أح د زا دذ تحد   البنية الثقافية ك دخ  لل ن يةذ مرجا سابقذ ص -11
ـذ البرنػػػام  اإلن ػػػا ي لألمػػػم ال  حػػػدةذ 9636تقر ػػػر ال ن يػػػة البشػػػر ة فػػػي مصػػػر  -12

 و336ـذ ص 9636ومعهد ال خهي ذ مصر 
 


