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 لخصم
تتناول الدراسة مشكلة تیار العولمة بشتى أبعاده والذي اكتسح بسرعة فائقة الحواضر والبوادي 
وفرض نفسھ عبر ثقافة الصورة فال شك أن العولمة بقدر ما تعني الھیمنة الثقافیة األمریكیة عبر فرض 

وتغییبھا وإحالل الثقافة  النموذج الثقافي الكوني األمریكي على األمم والقومیات، ومنھا الدول العربیة
األمریكیة محلھا، وعلى ھذا األساس دعت الضرورة إلى دراسة القیم الثقافیة، من خالل مساھمة ودور 
التربیة البدنیة في الحفاظ على القیم الثقافیة في ظل ما تفرضھ العولمة الثقافیة من تحدیات، وھذا ما یقودنا 

یة البدنیة والریاضیة فعلیا في الحفاظ على القیم الثقافیة لدى ھل تساھم الترب:الى طرح السؤال التالي 
التالمیذ في ظل العولمة الثقافیة ؟ حیث اعتمدنا على مقیاس القیم الثقافیة، وقد تبنت الدراسة المنھج 

تلمیذ  230الوصفي باعتبار انھ المنھج المناسب لدراسة الظواھر اإلنسانیة، وذلك لدى عینة قوامھا 
وقد أسفرت النتائج انھ ال توجد فروق بین الذكور واإلناث في إدراك القیم . طریقة عشوائیةواختبرت ب

  .الثقافیة، وأنھا توجد فروق في متغیر السن والمنطقة وكذلك وجود فروق بین الممارسین والغیر ممارسین
 .لریاضیةالعولمة، القیم الثقافیة، العولمة الثقافیة، التربیة البدنیة وا: الكلمات الدالة

Abstract 
The study addresses the problem of the tide of globalization in its various 

dimensions , which swept the super fast urban and rural areas and to impose 
itself  through the culture of the picture there is no doubt that globalization is as 
much as a cultural domination of America by imposing cultural model of cosmic 
American nations and nationalities, including Arab states and absent and bring 
American culture replaced, and on this basis necessary to study cultural values, 
through the contribution and role of physical education in the preservation of 
cultural values in light of the imposed cultural globalization challenges, and this 
is what leads us to ask the following question: Do you contribute to physical 
education and sports actually maintain the cultural values of the students under 
the cultural globalization ? Where we relied on a scale of cultural values, the 
study has adopted a descriptive approach as it is the right approach to the study 
of human phenomena, and it has a sample of 230 pupils were tested at random. 
Have yielded results that there were no differences between males and females in 
the perception of cultural values, and they are no differences in the variable age 
and region as well as the existence of differences between practitioners and non- 
practitioners . 
Keywords: globalization, cultural values, cultural globalization, physical 

education and sports. 

  مقدمة
تعد القیم واألسس والمعاییر والمبادئ، والتي تشكل مجموعة التمثیالت اإلجتماعیة للفرد في المجتمع 

یة البدنیة والریاضیة إلى تحقیقھا، بحكم أن لكل مجتمع إطار من من األھداف الرئیسیة التي تسعى الترب
التمثیالت اإلجتماعیة یقوم على أساسھ، ویساھم في تشكیل سلوكھ، وتوجیھ تفكیره، وعلى ھذا األساس 
أصبحت التربیة البدنیة والریاضیة ظاھرة إجتماعیة لھا مكانتھا في جمیع المؤسسات وخاصة منھا التعلیمیة 

ھذا ما جعلھا آلیة حقیقیة قادرة على خلق دینامیكیة وحركیة ضمن أفراد المجتمع، فوجودھا  .ةوالتربوی
ضمن المنظومة التربویة لیس من فعل الصدفة، بل ھو ناتج عن تفكیر علمي ومنطقي یسعى إلى تلبیة 
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وإحتیاجات متطلبات المؤسسات التربویة، من خالل األھداف والمھام المسطرة والموجھة، لتلبیة رغبات 
 .الطالب

فألن للتربیة البدنیة والریاضیة غایات تسعى لتحقیقھا في المرحلة الجامعیة عند الطلبة، والمتمثلة في 
غرس روح المواطنة الفعالة التي تساھم في نمو الممارسات الثقافیة والجمالیة، والتي تكون مطابقة للقیم 

لشریحة من المجتمع،  بحاجة ماسة إلى نسق أو نظام للقیم فھذه ا« والسیر الحسن للحیاة، فعلى ھذا األساس 
یعمل بمثابة الموجھ لسلوكھا وطاقاتھا ودوافع نشاطھا، وھي في حاجة إلى تنظیم إجتماعي ونسق للقیم  

( » یتضمن أھدافھ ومثلھ العلیا، والتي تكون قاعدة في تكوین حیاة الطالب وأنشطتھ وعالقاتھ مع اآلخرین
  ).7، ص2005أ، . مكارم حلميز، و. محمد سعد

إننا الیوم نواجھ موجة من التغیرات التي تساھم بشكل مباشر في القضاء على ثقافة الفرد ومزجھا 
ضمن ثقافة واحدة، أال وھي الثقافة األمریكیة، ومن أبرز ھذه التغیرات ظاھرة العولمة الثقافیة التي تشكل 

مع الجزائري بشكل عام، باعتباره جزءا ال یتجزأ من تھدیدا لثقافة الطالب بشكل خاص وثقافة المجت
ھذا ألن الثقافة تشكل جملة من العناصر المتحركة ذات المنحنى المتجدد « . المجتمع العربي واإلسالمي

بما یسمح بتشكیل أسالیب الحیاة وطرق التفكیر والتعامل، إال أن . من ذاتھ والمندفع اتجاه التوالد واإلضافة
لتي تساعد على اإلنتقال إلى الحضارة، والسیر في ركبھا یلغیان كثیرا من السمات الثقافیة ھذه العوامل ا

» للفرد، والذي بطبیعة الحال نجده متأثرا بالعولمة الثقافیة، ومنخرطا بذلك في السیاق الحضاري الواحد
  ).118، ص 2002م،  . محمد(

اإلیقاع باألفراد الذین یستھویھم البدیل الذي  ففي الوقت الذي تنسج العولمة الثقافیة شباكھا، من أجل
تقدمھ من خالل الخدمات المتنوعة والمتعددة، وذلك من خالل شبكات اإلنترنت والفضائیات، والتي بدورھا 

ففي خضم ھذا كلھ، نجد أفراد المجتمع ینصرفون نحو . تساعد على توفیر الجھد، وإختصار الوقت
، مما یعني مساعدة آلیات العولمة الثقافیة، وتزیین شباكھا بخیوط من المكاسب والمادیات وتحقیق األفضل

وعلى عكس ذلك كلھ، ففي ھذا الوقت یتوجب على الفرد . ذھب للمساھمة في تفعیل دورھا أكثر فأكثر
الجزائري خاصة والعربي عامة، ممارسة حیاة حقیقیة تنبض بالصدق وتقوم على تمثالت إجتماعیة قویة، 

القیم األصلیة للمجتمع العربي، والتي جاء بھا الدین اإلسالمي، ألن ھذه التمثیالت تلعب تمثل مجموعة 
وعلیھ  تقع على . دورا أساسیا في صیاغة أشكال التفاعل بین البشر، والتمسك بالھویة الثقافیة األصلیة

الالزمة للطالب، عاتق المؤسسات التربویة التعلیمیة مسؤولیة  دعم القیم اإلیجابیة، وتوفیر الخبرات 
باإلضافة إلى حمایتھ من التیارات الفكریة المعادیة  أو الھدّامة للھویة الثقافیة، وذلك من  من خالل ما 

  .تحملھ مادة التربیة البدنیة والریاضیة من قیم ومبادئ تسعى لتحقیقھا

 اإلشكالیة
ھو تیار العولمة بشتى أبعاده وھو  إن التیار الفكري الجدید الذي شد إلیھ انتباه فئة من المثقفین العرب

تیار یختلف في نظرنا اختالفا جذریا عن جمیع التیارات السیاسیة والفكریة الغربیة التي أثرت في الفكر 
العربي الحدیث فقد إكتسح بسرعة فائقة الحواضر والبوادي وفرض نفسھ عبر ثقافة الصورة على جمیع 

الناھض لإلانتحار القومي والوعي القومي العربي الذي یمیز الفئات، وأما مكمن الخطر فھو أن الطابع 
ظاھرة العولمة ویستھدف طمس الھویة القومیة العربیة ویتقاطع مع الخصوصیة الثقافیة العربیة فال شك أن 
العولمة بقدر ما تعني الھیمنة الثقافیة األمریكیة، عبر فرض النموذج الثقافي الكوني األمریكي على األمم 

 .یات ومنھا األمة العربیة، تعني إجتثاث الثقافة العربیة وتغییبھا وإحالل الثقافة األمریكیة محلھاوالقوم
وبقدر ما في الثقافة من سمة التالحق وتجاوز جمیع الحدود المكانیة والزمانیة والدینیة، بقدر ما تعبر 

، 2004سن عبد هللا العاید، (غیره الثقافة عن ھویة خاصة ألیة أمة بل ألیة مجتمع، بسمة ثقافیة تمیزه عن 
والمجتمع الجزائري یعتبر من المجتمعات التقلیدیة والنامیة، والتي لھا إحتكاك مباشر بتأثیرات )   72ص 

وعلى ھذا األساس دعت الضرورة إلي دراسة القیم الثقافیة، وكیفیة التمسك بھا في ظل . العولمة الثقافیة
مة الثقافیة، وعلیھ فإن حدیثنا عن القیم الثقافیة في المجتمع الجزائري یقودنا القیم البدیلة التي تفرضھا العول

  .       إلي القول أن العولمة لم تدع مجاال إال واخترقتھ ومن بینھا المجال الثقافي
رغم البعد الجغرافي الذي یفصلنا عنھا، إال أن العولمة الثقافیة تسللت إلي مجتمعنا عبر أصغر المسام، 

بمساعدة وسائلھا وأدواتھا، ومن ھنا دعت الضرورة إلي الحدیث عن واقع القیم الثقافیة في ظل وھذا 
وبما أن التربیة البدنیة والریاضیة بصفتھا ظاھرة اجتماعیة تسعى إلى اكتساب . تحدیات العولمة الثقافیة

دة، والروح الریاضیة الفرد مختلف نواحي جوانب السلوك االجتماعي المقبول، كالتعاون واألخالق الحمی
الجیدة، فمن خالل الریاضة والمشاركة تتضح التقالید والعادات الصحیحة، وكل جوانب التطور االجتماعي 
والحضاري والثقافي للمجتمع، بمعني أنھا تساعد الفرد على معرفة القیم والمفاھیم السائدة في مجتمعھ، 
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عملیة تسعى من خاللھا تلقین الفرد قیم ومفاھیم وثقافة وھذا ما تصبو إلیھ التنشئة اإلجتماعیة بحكم أنھا 
ومن ھنا تتبین لنا العالقة بین التربیة البدنیة ). 110، ص2007س،.مصطفى( مجتمعھ الذي یعیش فیھ

والریاضة والثقافة، والتي تكمن في كون التربیة البدنیة والریاضیة تعتبر مؤثر حیوي في العملیة التربویة 
تربوي ویعد ھذا األخیر المحرك األساسي للطالب، وھذا ما یساعد في المحافظة على القیم بإعتبارھا منھاج 

والعادات والتقالید والمبادئ األصلیة والتي تمثل في مجملھا كل مركب یحمل في طیاتھ ثقافة قائمة بذاتھا، 
ط، بل یتعداھا إلى تنمیتھا فالتربیة البدنیة والریاضیة ال تتوقف على المحافظة على ھذه األبعاد الثقافیة فق

  .وإكسابھا إلى جمیع المتعلمین في مختلف مراحل النمو عامة، ومرحلة الطور الثانویة خاصة
وھذا ما یجعل التربیة البدنیة والریاضیة أمام مفارقة بین كونھا مؤدیة لدورھا، والذي یكمن في 

لمة الثقافیة من تحدیات تعمل على محافظتھا على ھذا الموروث الثقافي، خاصة في ظل ما تفرضھ العو
ھل تساھم التربیة البدنیة فعلیا : تحدید الثقافة المحلیة والقضاء علیھا وھذا ما یقودنا إلى طرح التساؤل التالي

في الحفاظ على القیم الثقافیة لدى الطلبة في ظل العولمة الثقافیة ؟ ومنھ إنبثقت تساؤالت الدراسة الفرعیة 
  :كما یلي

  في إدراك القیم الثقافیة لدى الطلبة؟ ) الجنس( ر خاصیة العینة ھل تؤث -
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك القیم الثقافیة عند كل من الممارسین وغیر الممارسین  -

  للتربیة البدنیة والریاضیة؟
  :من خالل طرحنا لألسئلة الفرعیة خلصنا إلى وضع فرضیات، تتمثل فيو

التربیة البدنیة والریاضیة تساھم في الحفاظ على القیم الثقافیة لدى للطالب في ظل :  ةالفرضیة العام
  .العولمة الثقافیة

  :وإنطاقا من الفرضیة العامة، وضعنا فرضیات جزئیة تتمثل في  :الفرضیات الجزئیة
  .تؤثر في إدراك القیم الثقافیة لدى الطلبة) الجنس(العینة  خصائص -
اللة إحصائیة بین الممارسین وغیر الممارسین للتربیة البدنیة والریاضیة في إدراك ذات د فروقتوجد  -

  .القیم الثقافیة

 منھج الدراسة
إن المنھج العلمي ھو الطریقة التي یتبعھا الباحث في دراستھ للمشكلة التي تعتبر أساس موضوع 

بمعنى آخر یعتبر المنھج العملي الدراسة،وھذا بھدف اكتشاف ورصد الحقائق، والوصول إلى النتائج، أو 
م . ب، ومحمد.عمار (. مجموعة من القواعد واألسس التي یتم وصفھا من أجل الوصول إلى حقائق معینة

  )89، ص 1995،
ولقد اعتمدنا في دراستنا على المنھج الوصفي، باعتبار أنھ المنھج المناسب لدراسة الظواھر اإلنسانیة، 

أنھ المنھج الذي یھتم بوصف ما ھو كائن وتفسیره، ویھتم بتحدید حیث یعرف المنھج الوصفي على 
الظروف والعالقات التي توجد بین الوقائع، بمعنى أنھ یعتبر أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنظم 
لوصف ظاھرة أو مشكلة محددة وتصویرھا كمیا عن طریق جمع البیانات والمعلومات المقننة عن الظاھرة 

  )370، ص2000محمد، . سامي(وتصنیفھا وإخضاعھا للدراسة الدقیقة  المدروسة،

 مجتمع الدراسة
 .یتمثل مجتمع الدراسة في مجموع الطلبة  لوالیة الجلفة

 عینة الدراسة
تعتبر مرحلة اختیار العینة من أھم المراحل وأبرزھا في عمر البحث العلمي التي یركز علیھا الباحث  

  :وھذا راجع إلى سببین" العینة العشوائیة"نا نموذج اھتمامھ، ولذلك فقد اتخذ
العینة العشوائیة تعطي فرصا أكثر تكافؤ لكل الطلبة ألنھا ال تأخذ أي اعتبارات أو تمیز أو إعفاء أو 

  .صفات أخرى

60ذكور
20إناث

80العدد اإلجمالي
جدول01 : یبین مجتمع الدراسة
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حیث شملت  )95، ص2006عبد المجید ،. مروان( العینة العشوائیة تعتبر من ابسط طرق العینات
 80لبة الممارسین للتربیة البدنیة والریاضیة والغیر الممارسین لھا في الجامعة، إذ أخذنا عینة بحثنا ھذه الط

 .الجنس، طبیعة الممارسة :العینة تمثل في وخصائصطالب كعینة للدراسة، 

  أدوات الدراسة
ثقافة، استعملنا في دراستنا استبیان القیم الثقافیة، حیث تم وضعھ انطالقا من المفھوم األنثروبولوجي لل

والذي یشیر إلى أن الثقافة ھي ذلك الكل المركب الذي یتكون من المعتقدات والعرف والتقالید والقیم 
إ، . محمد عباس(إبتكارات وإلى غیر ذلك للمؤلف و والممارسات وكل ما أوجده اإلنسان من اختراعات

 ) .278ص
ثقافیة، حیث یتكون ھذا المقیاس من كما أضفنا بدورنا محور اللغة باعتبارھا عامل مھم في القیم ال 

، )أقبل ـ نوعا ما ـ ال أقبل (تدریجات تتمثل في 03ست محاور، وأسفل كل قیمة ثالثة قیم فرعیة، یتضمن 
 .وعلى المفحوص اختیار اإلجابة التي تناسبھ

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة
  .تربیع، معامل كرومباخ، االنحراف المعیاري النسب المئویة، كافالمتوسط الحسابي، 

  تحلیل ومناقشة،عرض

  الفرضیة األولى
  "الدین كفیل بحمایة القیم الثقافیة للفرد"مقارنة إجابات الذكور واإلناث في إدراك القیم الثقافیة 

  
كفیل من الذكور ال یقبلون عبارة أن الدین  53أن )  3( نالحظ من خالل الجدول المبین أعاله رقم 

قد أجابوا بنوعا ما  7من الذكور والمقدرین ب  %8.8و %66.3لحمایة القیم الثقافیة للفرد وذلك بنسبة 
لم یقبلوا أیضا بھذه العبارة والذین قبلوا بھاتھ العبارة فكانت  %22.5أنثى بنسبة  18على ھاتھ العبارة أما 

إضافة إلى ذلك فانھ ال توجد فروق  %1.3وأنثى واحدة أجابت بنوعا ما بنسبة  %1.3أنثى واحدة بنسبة 
المجدولة  2كو 3.67: المحسوبة والمقدرة بـ2وھذا ما تعكسھ ك. في إدراك القیم الثقافیة بین الذكور واإلناث

المبینة  0.05المجدولة ودرجة الحریة عند مستوى الداللة 2ك< المحسوبة  2حیث أن ك 5.39: المقدرة بـ
  أعاله

وصل إلیھا یتبین لنا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في من خالل النتائج المت
إدراك القیم الثقافیة، وھذا ما یدل أن متغیر الجنس ال یؤثر في إدراك القیم الثقافیة، وھذا راجع إلى كون 

التي تسعى بكل السبل الثقافة الوطنیة خاصة، والثقافة العربیة عامة، لم تسلم من تحدیات العولمة الثقافیة، و
إلى القضاء على ثقافات العالم، ودمجھا وفق ثقافة واحدة، وھي الثقافة األمریكیة، بكل ما تحملھ من قیم 
ومبادئ منافیة تماما للقیم والمبادئ التي تقوم علیھا الثقافة الوطنیة، الن الثقافة في جوھرھا لصیقة 

اني التاریخ والتراث واللغة والفكر، كما یعد أیضا توحید بالمحلیة، ومعبرة عن الھویة، وھذا تجسیدا لمع
اده هللا عز وجل لعباده، في الثقافات ضمن إطار ضاغط وثقافة مسیطرة، والقضاء على التنوع الذي أر

  ...." ومن السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آلیات : "قولھ

نوعاأقب�ل
 ما

ال 
أقب�ل

المجموع
ك2 

محسو
بة

ك2 
المجدو

لة

درجة 
الحریة 
D.F

مستوى
 الداللة

الداللة

075360تكرار

%08.866.375

111820تكرار

%1.31.322.525

187180تكرار

%1.31088.7100

جدول رقم ( 2 ) مقارنة الذكور مع اإلناث في إدراك القیم الثقافیة

دال3.675.3920.05

ذكور60

اناث20

المجموع
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ختالف ینفي الحریة وما غیر ذلك من اآلثار التي یمكن أن فانعدام التعدد ینفي االختالف ونفي اال
  .تسببھا العولمة الثقافیة في تغییر الثقافة الوطنیة 

حیث أن الطالب سواء كانوا ذكور أو إناث فھم في ھذه المرحلة یمرون بأزمة ھویة، حیث أننا نجدھم 
نزواتھم وطلباتھم الملحة في إتباع یحاولون قدر المستطاع أن یجدوا حال للصراع القائم بین رغباتھم و

الثقافة الغربیة المرغوبة فیھا، وبین حتمیة إتباعھم للثقافة الوطنیة التي تفرضھا علیھم األسرة، والمجتمع 
والجامعة أي سبب عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث، ھو مرور كال الجنسین في ھذه المرحلة بأزمة 

ھم في ظل عالم معلوم تحكمھ ثقافة االستھالك والقیم المادیة، وإتباع ھویة ومحاولة منھم للبحث عن ذوات
  .التكنولوجیا، وأحداث المخترعات والمتبركات للتعبیر عن رغبات داخلیة غیر مقبولة اجتماعیا

  الفرضیة الثانیة
  .لثقافیةمقارنة النتائج الذكور الممارسین وغیر الممارسین للتربیة البدنیة والریاضیة في ادراك القیم ا

  
ذكر ممن یمارسون التربیة البدنیة والریاضیة ال یقبلون بالعبارة  27من خالل الجدول المبین أعاله أن 

من الذكور الممارسین قد أجابوا  %5و % 45المجتمع الجزائري یخضع لمحددات ثقافیة ودینیة بنسبة 
ر الغیر ممارسین لم یقبلوا بھاتھ العبارة من الذكو 13، ولم یقبل أي أحد على ھاتھ العبارة أما " بنوعا ما"

باإلضافة . %3.3بنسبة  2أما الذین قبلوا بھاتھ العبارة  %25أجابوا بنوعا ما  بنسبة  15و %21.7بنسبة 
إلى ذلك فإنھ توجد فروق بین الذكور الممارسین وغیر الممارسین للتربیة البدنیة والریاضیة في ادراك 

  5.99: المجدولة  المقدرة بـ 2وك 14.9: المحسوبة والمقدرة بـ 2سھ كالقیم الثقافیة وھذا ما تعك
  .المبینة أعاله0.05المجدولة ودرجة الحریة المبینة أعاله عند مستوى الداللة  2كو المحسوبة 2إذ أن ك

إن التربیة البدنیة والریاضیة تساعد الممارسین على تنمیة الجانب الوجداني خاصة لدى الذكور الذین 
م أكثر تأثر بالتحوالت االجتماعیة والثقافیة الراھنة، وھذا یرجع إلى كون الذكور یعیشون حریة نجدھ

مطلقة نسبیا خاصة فیما یخص اختیاره للشریك من الجنس األخر، وكذلك في نوعیة اللباس، والوسائل 
لجانب الثقافي التكنولوجیة المستخدمة، وعلیھ بما أن التربیة البدنیة والریاضیة تساھم في تنمیة ا

واالجتماعي واألخالقي لدى ممارسیھا فھذا ما یدل أنھا تؤثر بشكل ایجابي على جنس الذكور، وان صح 
القول یمكن اعتبارھا على أساس أنھا تعتبر، وسیلة حمایة للفرد عن تحدیات التحول االجتماعي والثقافي 

یفسر أن التربیة البدنیة والریاضیة  وھذا ما).77، ص2005أ، . ز، ومكارم حلمي. محمد سعد( الراھن 
تسھم في اكتساب وتنمیة وتدعیم القیم األخالقیة لدعم المتعلمین شتى الجامعات في ظل عصر العولمة، 
وھذا ما یساعد على نمو الشخصیة السویة المتمیزة بثقافة أصلیة تثبت ھویة الثقافة لصاحبھا وبالتالي 

  .ة والعمل على تحقیقھا من دون وجود معوقات نقف دون تحقیقھا المقدرة على تحدید األھداف المستقبلی

 المراجع
العولمة وأثرھا في التخطیط اإلجتماعي، المكتب الجامعي ، 2005إبراھیم عبد الھادي الملیجي ومحمد محمود المھدي، 

 .الحدیث، اإلسكندریة
 .8التألیف، عو والترجمة التعریب، دمشق، المركز العربي للتعریب، 1994أبو بكر خالد سعد هللا، 

  .98، الفكر العربي، بیروت، ع"أزمات التعلیم العالي" ،1999 أحمد بوملحم،

أقب�ل
نوعا 

ما
ال 

المجموعأقب�ل
ك2 

محسوبة
ك2 

المجدولة
مستوى 
الداللةالداللة

032730تكرار

%054550

2151330تكرار

% 3.32521.750

2184060تكرار

% 3.33066.7100

جدول رق�م ( 3 ) خاص بالذكور الممارسین وغیر الممارسین للتربیة البدنیة في ادراك القیم الثقافی�ة.
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