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 : ملخصال

لى التعرف على عوامل الصمود الثقافى لجمهور المصريين فى إالبحثية الورقة  هتهدف هذ
مفردة من  4778ة البحث ني  فبلغت ع. لفيةزمات المختلفة التى مروا بها منذ بدء األمواجهة فترات األ
ة تم جمعها في أربع موجات من مسح القيم تم تطبيقها ني  هذه الع. أكثرسنة فيما  84األفراد البالغين 

عتمد البحث على التحليل الوصفي، ثم او . تباعا 1084و  1082، 1082، 1008صر أعوام في م
فى حياه المصريين، ومدى  ةمثل أهمية الدين واألسر )رات المستقلة رتباط بين المتغي  القيام بتحليل اال
والثقة في األفراد ، ني  التقليدية، والقيم المتبعة فى تربية أطفالهم، ودرجة الشعور بالتد ةاحترامهم للسلط
نحو  همهوجتجاههم نحو المساواة بين الجنسين، وتاحساسهم بالسعادة والرضا، و إوالمؤسسات، 

ر والمتغي  ، (رهم بالمادية وما بعد المادية، ونظرتهم إلى المستقبلقراطية كنظام للحكم، ومدى تأث  الديم
ف على العالقة البينية بين عر  حدار للتنستخدام تحليل االاوتم (. الوطنيةالتفاخر بالهوية )التابع 
 . ر التابعرات المستقلة والمتغي  المتغي  

رتباط وتأثير دالة إحصائيا ارات المستقلة لها عالقة ي  إلى أن معظم المتغ لبحثا ولقد توصل
النسق الثقافي المصري ظل في حالة ثبات حتى في  أنص البحث إلى وخل  . ر التابعي  مع المتغ

ه رئيسى في حياة األفراد الذين مازالوا يرتبطون بالقيم ج  ب فترات األزمات، وأن الدين هو مو أعقا
، التكنولوجير قراطية والتطو  يجابي نحو الديمإه ومع ذلك هناك توج   ،هات حياتهمالتقليدية في توج  

م في حياتهم لتحك  على ا نو ر داقحساس بأنهم الذي يعطيهم اإل ،ف ذلك شعورهم بالرضا والسعادةيغل  



 

 

حساس م الوطنية واإلههويتببالتمسك العالي  نو ريوهذا النسق يدافع عنه المص. والمرور من المحن
 . دائما بالفخر

The present study attempts to investigate the factors associated with 
cultural resilience among the Egyptian public while grappling with various 
violonces that confronted them since beginning of the Millennia. The study 
relied on a representative sample of 8774 adult population 18 years of age 
and older. These samples were collected in a series of four World Value 
Surveys’ waves conducted in Egypt during 2000, 2013, 2016, and 2018, 
respectively. The study  utilized the  descriptive analysis approach to 
describe the various variables followed by conducting an inter-correlation 
analysis between a set of independent variables reflecting violences value 
orientations (such as the importance of family and religion, respect for 
traditional authority, values related to the socialization of the children, trust 
of individuals and social institutions, happiness and satisfaction, attitudes 
towards gender equality, attitudes towards democracy as a mode of 
governance, orientations towards materialistic and post-materialistic values, 
future orientations) and the national identity pride as a dependent variable. 
The proposed variables were put to test to regression analysis to determine 
the causal relationships among the variables. The analysis revealed that 
the independent and the dependent variables showed statistically significant 
relationships reflecting a stable an Egyptian cultural system, even during 
difficult times, and that religion appears as the moving force in the lives of 
the individuals who continue to conform to traditional values. There is also 
a positive orientation towards democracy, technological development, and 
encompassing their feelings of satisfaction and happiness, and ability of 
self-control during difficulties. The culture is highly maintained by the 
Egyptians through their feelings of pride in their national identity. 



 

 

 
 
 

 : المقدمة

رات والتحوالت المتالحقة من التطو   العديدالمجتمع المصرى منذ بداية األلفية الحالية  جتازا
قتصادية الصعبة التي بالظروف اال وانتهاء  ، "العولمة"من مواجهة المجتمع العالمي الجديد  بدءا  

مرورا بأحداث . قتصادي وتنفيذ سياسات البنك الدولىصالح االبدء عملية اإليونيو و  20ثورة أعقبت 
رهاب، حوار األديان، تجديد الخطاب اإل"بالدين مثل التى لها عالقة األحداث  منها عصيبةو كبيرة 
ثورات و  قتصادي بوتيرة سريعة،صالح االنتيجة محاولة تطبيق سياسة اإلقتصادية اأحداث و ، "الديني

كيف حافظ المصريون  ن تحتاج إلى تفسيرو مر بها المصريكل تلك األحداث التي . الربيع العربي
  ؟يارضد عوامل التفكك واالنه مجتمعهمعلى 

 Cultural" الصمود الثقافي"مصطلح  ما قام به المصريونويطلق العلماء على 
Resilience" ،عملية  بمثابةف ي  هذا التك ويعد  . ف مع المحني  إلى التك ذا الصموده يحتاج حيث

من القيم منظومة على التي تنطوي  اوهويته ثابتة تتضمن سمات الشخصية عملية ديناميكية وليست
 . النظرة للحياةبما فى ذلك  الداعمة للبيئة االجتماعية والثقافيةفية الثقا

زة لعملية الصمود التى ف على طبيعة القيم المعز  وفي ضوء هذا يسعى هذا البحث إلى التعر  
على المجتمع المصرى من أحداث وأزمات على مدار األلفية  ن في ظل ما مر  و قام بها المصري

جري من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمي الذي أ   ،يونيو 20وثورة  1088الحالية وأبرزها ثورة 
قتصادية وضم قياسات للعديد من القيم االجتماعية والسياسية واال ،في مصر في أربع موجات

 :على النحو التالي ة محاورخمس هذا البحث يتناولوبناًء عليه . والدينية

 .ةتعريف الصمود أو المرون: المحور األول

 .1084 – 1008التطورات في مصر من : المحور الثاني



 

 

 .مسح القيم العالمي: المحور الثالث

 .زة للصمود بين جمهور المصريينالقيم المعز  : المحور الرابع

.قياس وتحليل المحددات المؤثره فى الصمود: المحور الخامس  

 أو المرونة تعريف الصمود: المحور األول

، حيث كان 8772ول مرة على يد العالم البيئي الكندي هولينج عامأل المرونةظهرت نظرية 
وذكر أن  .لورقته البحثية تأثير كبير في فهم المرونة في األنظمة البيئية الطبيعية واالجتماعية

على التعامل  - أو مدينة ااد، غابة، اقتصاردسواء كان ف -ى نظام أهي قدرة  الصمودالمرونة أو 
حيت يدور المفهوم حول امتصاص الصدمات واستخدامها . واستمرار النمو والتطور رالتغي   مع

 .((Ahmad Borham, 2016لتحفيز التجدد  

المرونة "مصطلح يطلق حيث  ،عملية الصمود بمنظور اجتماعي ومنظور ثقافيويتم النظر ل
سواء أكانت أفرادا أو  -هتم بالكيانات االجتماعية ي ووه. جتماعيللتعبير عن الجانب اال "االجتماعية

ف مع التهديدات البيئية ستيعاب والتكي  االو لبيان قدراتها على التسامح،  - منظمات أو مجتمعات
 كيك ماركوسل"دراسة  فيو  .وآخرون Obristشار الى ذلك أكما  ؛واالجتماعية بمختلف أنواعها

تركة في بعد تجميع العناصر المش -جتماعي أو الصمود اال ف المرونةتعر   "سادبلورك وباتريك
، أثناء الحدث ستيعابف واالالتكي  و ستجابة قبل وبعد الحدث، قدرات اال على أنه - تعريفات العلماء

 بعد الحدث والقدرات التحويلية لما يجب أن يكون عليه الوضع
Markus keck and Patrick Sakdapolrak, 2013)).  الذي يتصدى لسلوك ل آخرونينظر و

ليبرز  ((David E. Beel and others, 2017 منظور ثقافيبلمواجهة الشدائد أو االنهيار 
مشتركة من العالقات طويلة األمد بين إلى استمرارية مجموعة  الذي يشير" المرونة الثقافية"مصطلح 

المتمثلة في القيم الثقافية، اللغة المشتركة، العادات، والمعايير السلوكية  -الهوية الثقافية للشعب 

http://www.blogger.com/null
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016715000479#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016715000479#!


 

 

ومجموعة العالقات االجتماعية البيئية التي تأسست من خاللها هذه الهوية للحفاظ   - عامة
 .((Stephanie J. Rotarangi and Janet Stephenson, 2014عليها

ثم على مستوى الفرد، : المرونة أو الصمود لدراسةمستويات  ةثوتشير األدبيات أن هناك ثال
تم جمع المستويين وفي العديد من الدراسات ي. مستوى القوميال وأخيرامستوى المجتمع المحلي، 

   .((Shaul Kimhi, 2014عامةجتماعية المرونة اال امنهأخرين على اآل

   : تحليل عوامل الصمود على مستوى الفرد: ولً أ

تحدث عبر تطور تعملية  عن ؛الصمود في مواجهة األزمات على مستوى الفردر عملية تعب  
 .Tadeusz M).ف ويتكيف ا أن يكي  يستطيع فيهحيث  ،على عالقة الفرد ببيئته الوقت بناء  

Ostrowski & Iwona  Sikorska,2014)،   الحفاظ على استقرار  في الفرد ةأيضا عن قدر ر وتعب
 بعد المرور باألزمات أدائهمستوى 

Shaul Kimhi, 2014)).  

عوامل تتنوع بين أنها  "وارنر وسميث" ذكر ،يساعد في عملية الصمود مجموعة من العواملو 
 ,Werner & Smithعوامل متعلقة بالمجتمع الخارجيو  ،عوامل متعلقة باألسرة ،ة بالفردمتعلق

. 8: العوامل على النحو التالي ههذ Arve  "Gunnestadجنشتاد  ڨرا" وعرض  .( (1992
عوامل متعلقة بالمعنى . 2عوامل متعلقة بالمهارات والقدرات . 1جتماعية عوامل متعلقة بالشبكات اال

 .(Arve Gunnestad, 2006)يمان إلوالقيم وا
 

. قدرة الفرد على الصمودمن ز تعز   ةسمكجتماعية الكفاءة االوأضاف باحثون آخرون عامل 
ولية ئالمسالشعور بال والتعاون والتعاطف و تعنى القدرة على التواصل الفع  " جتماعيةالكفاءة االف"

مكانية تنفيذ الصمود في األوضاع اال يسهمان  نيلأن هناك عام وذكر الباحثون. جتماعية المختلفةوا 
األحوال الداخلية الخاصة بالفرد مثل ب يتعلق األول العامل .جتماعيةفي رفع مستوى الكفاءة اال

في  الثانىويتمثل العامل . وبقوه الهوية والوعي الذاتي ،لؤ بالتفا هحساسإومدى  ،العالقات األسرية

https://www.ecologyandsociety.org/vol19/iss1/art28/#author_address


 

 

في رفع كفاءة الفرد  هبدور الذي يسهم اء والمجتمع من الفرد بالعوامل الخارجية المرتبطة بتوقعات اآل
 .(,1088Iwona Sikorska)لرغبته في تلبية تلك التوقعات 

أن هناك " و الصمودأ الجوانب الفسيولوجية واالجتماعية للمرونة"دراسة عن  ضحتو أ
تلك تى ذكرتها جتماعية الومن أهم السمات اال ،"مجموعة من السمات الشخصية اإليجابية للمرونة

وفي  أيضا الثقة في اآلخرين. نيخر واآل ثقة في الذاتالألنها تعطي هميتها أو  الدراسة؛ وجود األسرة 
القدرة على وضع ، القدرة على الضحك، والنظرة اإليجابية للحياةل ؤ التفاالشعور ب، المجتمع المحيط

   (Saul Levine, 2003).األهداف والتخطيط لها

نها تمنح عدم إحيث  ،وهو ما تم التأكيد عليه أيضا في أن األسرة هامة جدا لدعم الصمود
فاألسرة  ؛ل قوىيجابية وبشكإويمكن للفرد العمل من خاللها بطريقة  .رتداد في األوقات الصعبةاال

 Ike)مكيات محددة لدعم أعضائها في أوقات األزمات اهي الوحدة األولية التي تعمل بدين
Herdiana & Others, 2018). 

وهو أحد أكثر األدوات  ،(CD-RISC)يوجد مقياس كونور ديفيدسون للمرونة  كما
ا لقياس المرونة، الذي يرك   لقدرة على تحمل التجارب ز على السمات الشخصية واالمستخدمة شيوع 

الثقة في غرائز المرء، ( 1)الكفاءة الشخصية، والمعايير العالية، والمثابرة ( 8 (:الصعبة مثل
القبول اإليجابي للتغيير والعالقات اآلمنة ( 2)والتسامح مع التأثير السلبي، وتعزيز تأثيرات اإلجهاد 

 . (Rui She & Others, 2020)التأثيرات الروحية( 5)السيطرة ( 8)

أنه  إلى "مقاييس للمرونة 4كيفية قياس المرونة أو الصمود من خالل "وأشارت دراسة عن   
د على قياس ولكن هناك مؤشرات قد تساع ،ليس هناك مجموعة محددة من السمات للقياس المرونة

التفاؤل، اإليثار، البوصلة األخالقية، اإليمان والروحانية، روح الدعابة، )والمؤشرات هي . المرونة
جتماعية، مواجهة الخوف، معرفة معنى الحياة والهدف منها، القدرة على لديه قدوة، المساندة اال

 Courtney E. Ackerman, 2019). )التدريب والتطور 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levine%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22033952
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10578-020-00970-1#auth-1
https://positivepsychology.com/team/courtney-ackerman/


 

 

األفراد على الصمود سواء على مستوي حياتهم  مساعدة فيدورا كبيرا كما يلعب الدين 
حيث أشارت بعض  (.Özlem Ögtem-Young, 2018)اليومية أو في أوقات األزمات والكوارث 

في  ننهم يجدو إحيث  ،العوامل الداعمة للمرونة الدراسات  إلى أن مستوى إيمان األفراد قد يكون من
والشعور بالشجاعة والحكمة في التعامل معها  ،لمواجهة التحديات من جانب امساعد يمانهم عامالإ

الدين وممارسة شعائره ليس فقط جزء ا ال ف .(Courtney E. Ackerman, 2019) من جانب آخر
نه يحدد جوهر نظام المعتقدات الثقافية ألفراد إالت، فأ من ثقافة الفرد، ولكن في كثير من الحايتجز  

  .Anil Mathur, 2012)) المجتمع

مفتاح الصحة العقلية وتحقيق الرفاهية السعاده ف ،السعادةعامل الشعور بهذا يضاف إلى و 
 "سيد رمزانى وعباس غولتاش"من  ل  وقد ذكر ك .ىيعطى هذا الشعور للحياة معنو  ،الشخصية للفرد

نها تنعكس على الفرد وتدعم لديه إحيث . أنها من العوامل التي تساعد على المرونة أو الصمود
". ااجتماعي ال، وأن يكون شخصؤ احترام الذات، والقدرة على التحكم، التفا"مثل  ،مجموعة من السمات

أحد العوامل التى تساهم في الشعور  اك عالقة بين السعادة والرضا عن الحياة الذي يعد  أن هنكما 
الشعور بالرضا هو تقييم ف .((Seyede G. Ramezani & Abbas Gholtash,2015 بالسعادة

بجانب  االفرد وبين واقعه بالفعل أو ما لديه، وليس شرطا أن يكون مرتبط هملأالفرد للفرق بين ما ي
نجلهارت إ وينتهى. (ÖzlemTagay & Other, 2016)بالحياة ككل  انما قد يكون مرتبطا  و  ،معين

من المؤشرات الهامة المرتبطة بالسعادة  عد  يالشعور بالرضا والقدرة على التحكم في الحياة  نألى إ
 .(Ronald Inglehart, 2008)الضرورية للصمود

 : توى المجتمعتحليل عوامل الصمود أو المرونة على مس: ثانياً 

رست بها المرونة على بنفس الكثافة التى د  المرونة على مستوى المجتمع لم يتم دراسة 
 ،لت العالقة بين الصمود والمجتمعإال أنه عند استقراء الدراسات التى ربطت أو حل  . مستوى الفرد

. ود أو المرونةعملية الصم هي لب   –أو ثقافة المجتمع  –على أن الثقافة  انجد أن هناك اتفاق

https://link.springer.com/article/10.1057/jt.2012.6#auth-1


 

 

فهي تمتص التغيير  ،أساليب تغبير جديدةتقاوم وتبحث لنفسها عن  راتفالثقافة عند مواجهة التغي  
 .((Cyrus Rustomjee & Chief Rapporteur, 2016وتسمح بالعمل المستمر لبناء الهوية

 وكذلك علم النفس الثقافي Sociology Cultural في ميادين علم االجتماع الثقافيو 
Psychology Cultural نجد أن مفهوم الصمود الثقافىCultural Resilience   يعني قدرة النظام

ويعتمد النظام ، طورختالف، والتعامل مع التغيير واستكمال عملية التالثقافي على امتصاص اال
ف التقليدية المهارات والمعار . 8: الثقافي هنا على الميراث الثقافي في تعزيز عملية المرونة بطريقتين

ف لتحسين الوقاية من األزمات من خالل استخدام استراتيجيات البناء والمعيشة األكثر قدرة على التكي  
الطريقة الثانية وترتبط بقيم التراث مثل الشعور بالمكان واالنتماء لدعم . 1، مع المخاطر المحلية

 .(Cornelius Holtorf, 2019)الهوية الجماعية للناس واحترام الذات 

 Merriam"إلى أن تعريف الثقافة كما ذكره قاموس  "الثقافة والصمود"دراسة عن  وأشارت
Webster "  النمط المتكامل للمعرفة واإليمان والسلوك " األول: تعريفات مختلفة ةر عن أربعيعب

المعتقدات العرفية " والثانى ،"جيالألنجاح ب م ونقل المعرفةيعتمد على القدرة على التعل   حيث ،البشري
السمات المميزة للوجود اليومي   وكذلكدينية العنصرية و لواألشكال االجتماعية والسمات المادية ل

موعة المواقف مج" والثالث ،الزمانمكان أو الالناس في  فيه يشترك الذى( المعتاد الحياة سلوبأمثل )
مجموعة القيم " فهو أما الرابع، ز مؤسسة أو منظمةوالقيم واألهداف والممارسات المشتركة التي تمي  

كما  ".النشاط أو الخصائص المجتمعيةبأو االصطالحات أو الممارسات االجتماعية المرتبطة 
التجانس  ىمستو ن، الفردية والجماعة، ومؤشر التديإلى تلك التعريفات مؤشرات  الدراسة أضافت

نتهت او . ر البيئينحو أخطار التغي  وذلك لدراسة تأثير تلك المؤشرات على الصمود  ،العرقي واللغوى
ألنها هي المدخل  ،عتماد على تلك المؤشرات الثقافية أثناء وضع السياسياتيجب اال هالدراسة إلى أن

 .(Frank Neher & Apollonia Miola, 2016) الصمود حداثإإلى 

عندما أجرى مقابالت وجها  ، Panter-Brickدعى وفي دراسة قام بها عالم أنثروبولوجي ي  
لمعرفة كيف يواجه األفراد وأسرهم ويالت الحرب التي  ،مبحوث في أفغانستان 8000لوجه مع 

https://www.tandfonline.com/author/Holtorf%2C+Cornelius
https://www.tandfonline.com/author/Holtorf%2C+Cornelius


 

 

لمعرفة كيفية الصمود الثقافي في مواجهتهم  ،استمرت في أفغانستان لفترة زمنية ليست بالقصيرة
وهي األمل في  ،وقد تمثل هذا الصمود الثقافي في كلمة. ت الحرب واالنحالل في أفغانستانلمشكال

أن معظم األسر األفغانية التي درسها آمنت  ىوانتهى الباحث إل ،Hope in the futureالمستقبل
" رخاءال"الذي يمثل لهم حالة مرجوة لتحقيق  ،إيمانا  راسخا  بأن ما يهمهم هو أملهم في مستقبل أفضل

 مستقبلوأملهم في  ،بصرف النظر عن مآسي الماضي وآالم الحروب ،well-being" السعادة"أو 
 ,.Panter-Brick, C. & Eggerman, M) من التفكك واالنحالل أفضل ليحافظوا على مجتمعهم

2012). 

هو القدرة : جرائي التالي للصمودسوف تعتمد الدراسة على التعريف اإلسبق  فى ضوء ماو   
ستمرار في المحن مع التعامل مع ما تخلفه من تغيير مع االو على التصدى ومواجهة األزمات 

وخاصة عامل  عملية الصمود أو المرونة بفعل العوامل الثقافية التى تمثل لب   ،التجديد والتطور
لمحافظة على وا –على حماية القيم األخالقية المشتركة  اممتد االهوية باعتبار أن للهوية الوطنية تأثير 

وقيم أخرى مشتركة على   –المثل العليا المتبعة في المجتمع وثقافة االحترام المتبادل المتعارف عليها
 . تساهم في تعزيز عمليه الصمود لديهمو  ،نو ثاتفق عليها الباح بما لديهم من سماتمستوى األفراد 

 1022- 1002التطورات في مصر من : المحور الثاني

. كاستها على مصرة العولمة بكل انعسيطرت نظري ،الحادي والعشرين مع بداية القرن
ففي الجانب . جتماعية والثقافيةقتصادية والسياسية واالكاسات الجوانب االنعشملت تلك اال

قتصادية التي صاغتها منظمة التجارة قتصادي سيطرت آليات السوق، مع تطبيق السياسات االاال
وفي . ستقرار االقتصادي والتصحيح الهيكليالالدولي والبنك الدولي لالعالمية وبرامج صندوق النقد 

وتغيير مفهوم . قراطيةال من الدولة الشمولية إلى الديمنتقالجانب السياسي هناك ضرورة في اال
عتماد رت طبيعة الوظائف الجتماعي تغي  وفي الجانب اال. السيادة الوطنية وحدود هذه السيادة

ر مستوى دخل الفرد وطبيعة التعليم الذي وهو ما ارتبط معه تغي  . المعلومات المجتمع على تكنولوجيا
وفي الجانب الثقافي نشأت قيم جديدة تحل محل النظرة التى كانت . يجب أن يحصل عليه الفرد



 

 

ل في أفكار المعتقدات الجديدة سائدة في المجتمعات الصناعية منذ الثورة الصناعية لتعكس التحو  
ندماج في السوق وبزوغ قضايا فكرية مثل اال. سياسية واالقتصادية واألسرية والدينيةعن القيم ال

. رهاب والتنمية المستدامةسالم باإلالعالمية، والعالقة مع اآلخر، وصراع الحضارات، وعالقة اإل
لتأتي  ،1080نعكاسات حتى أواخر ولقد عاشت مصر آثار تلك اال ،(7-5 :1007أسماء أحمد، )

 .لشرارة الربيع العربي في تونس ىاألولالبداية 

 ثورات الربيع العربي

وتشيير . فتلك الثورات التيي اسيتهدف فاعلوهيا تحسيين أوضياع مجتمعياتهم إلقامية حيياة أفضيل
أن اليييبعض منهيييا جييياء مخالفيييا  أليييية توقعيييات نجييياح، بيييل عيييادت عليييى بعضيييها بالسيييلب  إليييى األحيييداث

الكثييير ميين الفوضييى، الحييروب األهلييية، الصييراعات  والتقهقيير للخلييف؛ حيييث انتشيير فييي الييبعض منهييا
 .بل عانت بعضها من كل ذلك معا   ،المذهبية، الدينية والسياسية

ما يخلفها  –عادة  –وعلى الرغم من أننا ال يمكننا إنكار حقيقة أن الثورات في طبيعتها 
ية والسياسية إلى فوضى طبيبعية بسبب االنتقال المفاجئ من مناخ القمع واغتصاب الحريات الثقاف

 .مناح الحريات واالنفتاح
. إليه شعوبهم تأن بعض حكام دول تلك الثورات قد خالفوا ما سع إلى لين قد أشارواإال أن المحل  

وبدال  من التفكير فى سبل إعادة بناء دولة . ات لصالح بالدهممن أن يستفيدوا من تلك التغيير  فبدال  
تطبيق الديمقراطية بشكل عملى، وتسعى نحو التقدم والنهوض  تخلو مؤسساتها من الفساد، وتحاول

فة نواحي الحياة ا؛ وهو ما انعكس بالسلب على ك"الصراع على الكرسي"بمجتمعاتها، انغمسوا فى 
 ،فة األوضاعاوأصبحت شعوبها تعاني من تردي األحوال فى ك. االقتصادية واالجتماعية وغيرها

 .ها في إدارة مرحلة ما بعد الثوراتلتدفع هذه الشعوب ضريبة فشل قادت

سييوريا وليبيييا فييدول كيياليمن و  ،وتتفيياوت تلييك األوضيياع والنتييائج بييين الييدول التييي قامييت بهييا الثييورات    
أمييا . دخييول القييوات الدوليييةهلييية وسيييطرة الجماعييات المتطرفيية و مازالييت تعيياني ميين ويييالت الحييروب األ

 .نها لم تصل لحالة من انهيار مؤسسات الدوليةولك ،بمشاكل صعبة تدول مثل تونس ومصر فقد مر 
ففييي مصير حييدثت حاليية انتشييار الفوضييى . وميا يهمنييا هنييا هييو الحاليية المصيرية علييى وجييه الخصييوص
فة النواحي التي تمس حتى حياة الميواطنين اوالتشرذم السياسي، وما استتبعه من نتائج سلبية شملت ك



 

 

ت السلبية التي نتجت عين تليك الفوضيى، وقيام بثيورة إال أن المجتمع المصري تصدى للمؤثرا. اليومية
 –فية فئيات المجتميع المصيري االتي خيرج فيهيا ميا يقيرب مين ثالثية وثالثيين مليونيا  مين ك –يونيو  20

عبيد الحمييد عبيد )ليعلنوا عدم رغبتهم في استمرار حالة الفوضيى، وسيعوا السيتعادة هيويتهم وتماسيكهم 
 (.1088، اللطيف

 نيويو  00ما بعد ثورة 

أعقبها بزوغ لبعض . لفكالهما نقطة تحو   ،يناير 15يونيو تشبه إلى حد كبير لحظة  20لحظة     
قراطي، تنازع حول الخيارات بين الحكم التسلطي والحكم الديم القضايا فقد كان هناك تنازع

تلف ن القوى التى شاركت في الثورة من مختلف أفراد الشعب تخإحيث  ،جتماعيةقتصادية واالاال
تنازع ثقافي أيديولجي يخص عالقة الدين بالدولة  جتماعية،قتصادية واالوتتضارب مطالبها اال

واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات بعد وبذلك (. 227 :1088، أديب نعمة. )وقضايا المرأة
رهاب، حيث جاء وانطلقت فى مسيرتى البناء والتنمية جنبا  إلى جنب مع مكافحة اإل ،يونيو 20الثورة 

على رأس أولويات  ،(من خالل محاور رئيسية هى التعليم والصحة والثقافة)بناء اإلنسان المصرى 
بعد أن كانت األولوية فى الفترة األولى لبناء وتجديد البنية التحتية  ،الدولة خالل الفترة الرئاسية الثانية

 - قطاع المعلومات) ج اإلصالح االقتصادىالقومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنام
 .(ستعالماتالهيئة العامة لال

تقريبا حملت في طياتها أزمات  اعام 84ن األحداث التى مرت بمصر على مدار إوبذلك ف
التى من المؤكد أنها رمت بظاللها  جتماعيةقتصادية، الدينية واالبين األزمات السياسية، اال عديدة ما

  .  للمجتمع والتوجهات القيمية الخاصة باألفراد على الجانب الثقافي

 مسح القيم العالمي: المحور الثالث

. للتعرف على العوامل الثقافية التى ساهمت في الصمود سيتم استخدام بيانات مسح القيم العالمىو    
التي  جتماعية والسياسيةرات الثقافية واالي  ومسح القيم العالمي هو عبارة عن استقصاء عن التغ

تتعرض لها المجتمعات اإلنسانية لبيان مدى تأثيرها في القيم والمعتقدات األساسية لجمهور ما يقرب 



 

 

ستخدام اويمكن . في المائة من سكان العالم 40وتضم  ،دولة تقع في القارات الست 800اآلن من 
ير الدول المشاركة في البيانات المتاحة في إجراء الدراسات المقارنة عن القيم والمعتقدات بين جماه

وقد ذاع صيت البيانات التى تم جمعها في هذا المسح العالمي بشكل كبير في . المسح العالمي للقيم
ولقد . شرت في أكثر من لغةستخدامها في كثير من المطبوعات التى ن  االسنوات األخيرة، وتم 

فرت بيانات لعدد كبير من ستفادة من نتائج هذه المسوح بشكل واضح، حيث نجد أنها و تطورت اال
دولة  11أمكن تغطية  8742 - 8748ت مددا زمنية طويلة، ففي أعوام الدول، كما أنها غط  
ت المسوح التى تم غط   8772-8770وفي أعوام . ضافة إلى شمال أيرلنداأوروبية مستقلة، باإل

هذه المسوح  امتدت 8777 - 8775عام  حتىو . باإلضافة إلى منطقة موسكو ،دولة 81تنفيذها 
تغطيتها  تريكو، ثم وصل عدد الدول التى تمو رتو بدولة مستقلة، باإلضافة إلى  58لتشمل حوالي 

ويؤكد القائمون على مسح القيم العالمي أن البيانات التى يتم . دولة مستقلة 800بالمسوح إلى حوالى 
الدراسات المقارنة على جمعها من الدول المشاركة تخضع لألسس المنهجية التى تمكن من القيام ب

التى تائج النظرية التى توصلت إليها، كما أن أهميتها تشمل مجموعة الن. مستوى من الجودة ىأعل
ل من القيم المادية إلى قيم ما بعد تشرح تطور األنساق القيمية الموجودة في تلك المجتمعات والتحو  

ما توصلت تلك المسوح إلى الفروق بين ك. أو ما يطلق عليها اآلن قيم ما بعد الحداثة ،المادية
المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية، ففي المجتمعات المتقدمة تولي الغالبية العظمى من 

هتماما خاصا لقيم الرفاهية وتأكيد الذات، وهو أمر غير موجود في معظم الدول النامية اور هالجم
ور معدل وعبد الحميد عبد منص (مرار في الحياةستالتى تهتم أكثر بكل ما يتعلق بقيم البقاء واال

عرف ا فيما ي  القيم العالمي أربع مرات، أواله شتركت مصر في مسحاوقد  ،(11-18 :1080اللطيف،
مفردة، والثانية في  2000نة في مصر وبلغت العي   ،1008 – 8777بالموجة الرابعة بين عامي 
على  1082مفردة، والثالثة  2058نة العي  وبلغت  ،1004 – 1002الموجة الخامسة بين عامي 

 .8مفردة 8100على  1084والرابعة ، مفردة 8512نة قوامها عي  

                                                           
نترنت تحت عنوان على اإل مسح القيم ألية دولة فيمكن زيارة موقع هيئة المسح العالمى للقيمعن بيانات  ىأو عل والمنهجية ستبيانوللحصول على اال   

www.worldvaluesurvey.com 

http://www.worldvaluesurvey.com/


 

 

 :زة للصمود بين جمهور المصريينالمعز   القيم: الرابعالمحور 

بناء على  زة للصمود بين جمهور المصريينيستعرض هذا المحور بالوصف القيم المعز  
نة طبقت على عي  التي ى بيانات مسح القيم ألربع موجات عل ةومعتمد .التراث النظري السابق عرضه

 : وذلك على النحو التالي. أكثرسنة فيما  84مفردة من األفراد البالغين  4778 ممثلة قدرها

 : في حياة الفرد سرة والديناألأهمية  .2

: ميته في حياتكذكر لي مدى أها :من التالي لكل  " يطرح مسح القيم تساؤالوفى هذا المجال     
ما، غير  هل هو مهم جدا، مهم إلى حد" األسرة، األصدقاء، وقت الفراغ، السياسة، العمل، الدين

  ."مهم، غير مهم أبدا

أكثر المجاالت أهمية في حياة  اهم موجات خالل أربع "األسرة والدين"وتشير النتائج إلى أن    
، كذلكالذي لم يختلف متوسط أهميته  "العمل"ذلك  ، وتالوفي حالة ثبات خالل األربع موجات ،الفرد
متوسط  ويالحظ أن ،نها تأتي في المرتبة األخيرةإأما السياسة ف. "وقت الفراغ" ثم ،"األصدقاء" يليه

أهميتها فيما بعد فى  ت، ولكنها تراجع1088ثورة  في أعقابالموجة الثالثة قد زاد في أهميتها 
   :8لبيانات الواردة فى الشكل رقم فى ا حكما هو واض الموجة الرابعة

 
                                                                                                                                                                             

 



 

 

 : القيم التي يجب تنشئة األطفال عليها. 1

العمل )ويضم قيم ، مؤشر القيم السلطوية :األولقسمت الدراسات النظرية هذه القيم إلى مؤشرين،     
ى عل عتماداالقيم مؤشر : الثانى، و (عدم األنانية /الطاعة /التدين  /دخار المالاالحرص و  /الجاد

( المثابرة والعزم /خرينالتسامح مع اآل /لالتخي   /حساس بالمسئوليةاإل /ستقالليةاال)الذات ويضم قيم 
(Bogdan voicu, 2012).  

فيما يلي قائمة بمجموعة من ": ستعرض مسح القيم أهمية تلك القيم بالنسبة لألفراد بسؤالهماو     
، تعتبرها مهمة (جدإن و  )منها  ي  أ ي المنزل،مها فالصفات التي يمكن تشجيع األطفال على تعل  

هي أعلى قيمة " ني  التد"أنه على مؤشر القيم السلطوية كانت قيمة  1يوضح الشكل رقم و ". ؟اجدً 
 . سب متقاربة على مدار األربع موجاتنبالتى ظلت " الطاعة"ذلك قيمة  تال ،خالل األربع موجات

التسامح واحترام "لمصري خالل األربع موجات أيضا قيمة ومن القيم التى اتفق عليها الجمهور ا   
" ستقالليةاال"أما قيمة  ،"حساس بالمسئوليةاإل"ها قيمة تال. عتماد على الذاتفي مؤشر اال" اآلخرين

ثار نفسية تدعم الحرية وعدم آفته الثورة من وربما يرجع ذلك إلى ما خل   ،1088فقد زادت بعد ثورة 
 . 2كما يوضح الشكل رقم وذلك  ،1084في  ىخفضت مرة أخر نها انأال إ ،التبيعية

 



 

 

  :ومدى التحكم فيها الحياةالشعور بالسعادة والرضا عن . 0

آخذا بالعتبار جميع ما يتعلق بحياتك من " :رد المصريين على السؤال" 8"ويوضح الشكل رقم     
. (لست سعيدًا على اإلطالق .4 /لست سعيداً . 0 /سعيد.  1/سعيد جداً . 2: )أمور، هل ترى بأنك

بعد  اشديد اولكنه واجه نقص ،هو الشعور الغالب وذلك على مدار ثالث موجات بالسعادةإن شعور 
 .  غير سعداء% 78،8في مقابل % 15،7حيث بلغ  ،1088ثورة 

 

كيف تصف حالتك الصحية بشكل عام، " جابتهم على سؤال الرضا عن الحالة الصحيةإوفي 
. ("سيئة جدا5.  /مقبولة. 4 /مقبولة. 0 /جيدة. 1/ جيدة جداً . 2)ل ترى بأنها ؟ ههذه األيام

ن المصريين إمدار األربع موجات حيث   ىلم يختلف مستوى الرضا عل 5فكما يشير الشكل رقم 
 %. 4 يعد   1087الموجة الرابعة و  1008فرق بين الموجة األولى في وال ،يشعرون أنها جيدة



 

 

 

الرضا عن الحياة والحالة المادية ومدى القدرة على  أسئلة للتعبير عن ةيم ثالثولقد طرح مسح الق
 :كالتاليالتحكم في الحياة وذلك 

 عن حياتك بوجه عام هذه األيام؟ ، إلى أي مدى أنت راض  بأخذ كل شيء في االعتبار -
ني إطالقا ، ويع أنك غير راض  ( 8)بحيث يعني الرقم  80لى  إ  8ج منعلى مقياس متدر  

 .بشكل كامل أنك راض  ( 80)الرقم 

بحيث يعني  80لى  إ 8ج منمقياس متدر   ما مدى رضائك عن الحالة المادية فى بيتك؟  -
 .بشكل كامل أنك راض  ( 80)إطالقا ، ويعني الرقم  أنك غير راض  ( 8)الرقم 

يشعر يشعر بعض الناس أن لديهم الحرية الكاملة فى الختيار والتحكم فى حياتهم، بينما  -
   8ج من على فرض وجود مقياس متدر   .اآلخرون أن ما يفعلونه ل يؤثر على ما يحدث لهم

أنك ال تملك السيطرة على مجريات حياتك، ويعني الرقم ( 8)بحيث يعني الرقم  80لى  إ
 .أنك تسيطر على مجريات حياتك( 80)

 

  



 

 

 

م في الحياة ين بالقدرة على التحك  حساس المصريإ متوسط  نإف( 2الشكل رقم )وكما يتضح من     
أعلى من متوسط الرضا عن الحياة والرضا عن الوضع المادي، كما أن هذا الشعور قد زاد بعد ثورة 

في أعقاب  تناقصولكنه  ،يليه متوسط الرضا عن الحياة. 1084واستمر في الزيادة في عام  1088
ختلف بين ان الوضع المادى لألسرة ولكن متوسط الرضا ع. 1084عاود الصعود في  ثم الثورة

ستمر في الهبوط بعد الثورة وحتى عام امن الموجة الثانية و  أبد انخفاضاوقد واجه  ،األربع موجات
جراء تعويم إقتصادية للبالد خالل فترة الثورة وما أعقبها من الوبالطبع يرتبط ذلك بالظروف ا ،1084
  .بصفة عامةبات فى تكلفة المعيشة وتقل   المصرى هالجني

 : المصرية الهويةالفخر ب. 4

؟ "مصريا"إلى أي درجة أنت فخور بأن تكون " :اإلجابة على سؤالإلى  (7رقم الشكل )يشير     
 اوكما يوضح الشكل أن هناك تناقص. "طالقفخور جدًا، فخور، لست فخورًا، لست فخورًا على اإل

ت نسبة فخور جدا ليصل ، حيث قل  ربعةاإل بين موجات المسح بالشعور بالهوية  في مستوى الفخر
. %20بينما زاد نسبة فخور إلى حد ما إلى ،%28الفرق بين الموجة األولى والموجة الرابعة إلى 

فنجد أن المصريين ربما قد تأثروا باألحداث التي  ،الدعم للصمود وباعتبار أن الهوية من مصادر
وأن نسبة النقص  ،فقدوا الشعور بالفخر بهذه الهويةإال أنهم لم ي. وبعدها 1088مرت بهم قبل ثورة 

 .  التي يمكن تبريرها على أنها فروق مسموح بها إحصائيا% 5في حدود 



 

 

 

 

 :ني  التد. 5

ن كان هذا الوصف تناقص ما بين ا  ، و نو ينبأنهم متدأغلب المصريين يصفون أنفسهم نجد أن     
بصرف " :سؤال ىوذلك في إطار ردهم عل%. 15 حيث بلغ الفرق ،والموجة الرابعة ىالموجة األول

غير  ا، شخصامتدين اشخص: لى أماكن العبادة أم ل، هل تعتبر نفسكإالنظر عما إذا كنت تذهب 
   ".غير مؤمن امتدين، شخص

 



 

 

 
وذلك  ،خالل األربع موجات وفي ازدياد اعاليظل  متوسط إيمانهم بأهمية اهلل في حياتهم ولكن    

؛ ما أهمية اهلل في حياتك؟ بحيث أرجو أن تخبرني على المقياس التالي" :سؤال علىفي اإلجابة 
الشكل رقم )كما يشير  ،"مهم جداً "( 20)ليس مهما على اإلطالق، ويعني الرقم ( 2)يعني الرقم 

9). 

 
 

 : الثقة. 6

 : الثقة في األفراد -أ

في عالقتهم مع  نحذريا أنهم يجب أن يكونو يرون المصريين أن ( 80الشكل رقم )يوضح     
بشكل عام، هل ترى أن أغلب الناس يمكن الثقة ": ، وذلك في إجابتهم على السؤال التاليالناس

هذا الحذر بشكل كبير  وزاد التأكيد على. "بهم، أم أنك تحتاج للحذر الشديد في التعامل مع الناس
 %. 20ينحيث بلغ الفرق بين النسبت ،بين الموجة األولى والموجة الرابعة



 

 

 

 : الثقة في المؤسسات -ب

أن متوسط الثقة في ( 88الشكل رقم )فكما يوضح  ،فضل في الثقة بالمؤسساتأولم يكن الحال     
إلى أي  :وذلك في ضوء إجابتهم على سؤال ،منذ الموجة األولى اازليالمؤسسات قد أخذ منحنى تن

ؤسسات التى تم السؤال عنها فى األربع ختيار الماوللدراسة تم " مدى تثق بالمؤسسات التالية؟ 
 /المؤسسات الداعمة للبيئة /الشركات الكبرى/ فزيونيالتل /الخدمات المدنية/ الصحافة:)  يهموجات و 

 . (األمم المتحدة /الحركات النسائية

 



 

 

 : جتماعيالتمسك باألخالق للمحافظة على النظام ال. 7

 :وفي سؤال. الصمود ه علىاالجتماعي تماسكه وقدرت عدم تبرير األخالق السيئة يحفظ للنظام    
؛ هل تعتقد ومواضيع مختلفة؛ أرجو أن تخبرني فيما يلي مجموعة من العبارات التي تتناول قضايا"

، بحيث 20 - 2بناًء على المقياس من  ؟ئمًا مبررة، أم دائمًا غير مبررةأنها يمكن أن تكون دا
أن ( 81يوضح الشكل رقم )" يعني أنها دائمًا مبررة( 20)رة، وأنها دائمًا غير مبر ( 2)يعني الرقم 

ليعلنوا رفضهم . ت خالل األربع موجاتابظل في حالة ث ئيمتوسط رفض المصريين للسلوك الس
مزايا الحكومية التى الالمطالبة ب)مجموعة تتعلق بالمجتمع  ،لمجوعتين من األنماط السلوكية الخاطئة

ت لك حإذا أتي الغش في الضرائب/ دفع األجرة في المواصالت العامة بتجن   /    ال حق لك فيها
 قبول الرشوة أثناء العمل) :ومجموعة أخرى متعلقة بالسلوك على مستوى األفراد وهي( فرصة

  (االنتحار/        الموت الرحيم/ الطالق/

 

 : التقليدية احترام السلطة. 2

التى أكد عليها المصريون بموافقتهم على  ،األبوية وتقديرها احترام السلطةر عنها عب  يهذه السلطة     
بأن (  82الشكل رقم )كما يظهر في  ،"فخورين بي دي  أحد أهدافي في الحياة هو جعل وال"عبارة 

 . ربع موجاتأهناك موافقة على العبارة لم تتغير خالل 



 

 

 

 اأمر " حترام للسلطة في المستقبلهناك مزيد من ال"نهم يرون أن يكون إأما السلطة بشكل عام ف    
  . 88رقم األربع موجات أيضا كما هو واضح من الشكل خالل وذلك على  ا،جيد

 

 : قراطيةه نحو الديمالتوج  . 9

 ،قراطي ظل في حالة ثبات بين الموجات األربعةالمصريين إلى تفضيل النظام الديمه إن توج      
وهو %. 8عد جمع جيدة جدا وجيدة إلى حد ما يصل الى ن الفرق بين أول موجة واألخيرة بإحيث 

سوف أصف لك عدة : الذي يوضح نسب اإلجابة على السؤال التالي 85ما يوضحه الشكل رقم 



 

 

أشكال من األنظمة السياسية، وسوف أسألك عن كل واحد منها كنظام للحكم، لكل واحدة منها هل 
قراطية نتيجة أن المصريين يرون أن الديموجاءت ال .جيد جدا، جيد، سيئ، أم سيئ جدا؟: تعتبره

 . للحكم جدا نظام جيد

 

 : ه نحو المساواة بين الجنسينالتوج  . 20

تزال نظرة إعطاء األولوية للذكور هي النظرة السائدة،  وخاصة فيما يخص العمل والقيادة ال    
التوجه العام هو الموافقة على  ظل - خالل األربع موجات- (26الشكل رقم )فكما يشير . السياسية
عندما تكون فرص العمل نادرة، يجب أن يكون للرجال حق أكثر من النساء فى الحصول "السؤال 

 ".  على عمل



 

 

 

وذلك خالل  ،(87الشكل رقم )وهم أيضا يرون أن الرجال أفضل في القيادة السياسة كما يوضح     
بشكل عام، الرجل " :سؤالعلى جابة في اإلقاربة ن القيم الموافقة ظلت متإحيث  ،األربع موجات

 . "أفضل كقائد سياسي من المرأة

 

الشكل رقم )كما يوضح  ولذلك ،ناثختلف فيما يتعلق بقضية تعليم الذكور واإلاالوضع قد  إال أن    
بتا ، وهو أيضا ظل ثا"التعليم الجامعي مهم للذكور أكثر من اإلناث"على عبارة فهم ال يوافقون  ،(84

  . خالل األربع موجات



 

 

 

 مقياس المادية ومابعد المادية. 22

ر عن التوجهات القيمية التي تؤكد على التعبير عن الذات ونوعية مقياس ما بعد المادية يعب      
وهذا المقياس أيضا منبثق من هرم األولويات لماسلو  .الحياة على األمن االقتصادي والبدني

جات األساسية إذا تم إشباعها من الممكن أن نصل إلى مرحلة تقدير الذات حتياأن اال ،حتياجاتلال
 . حدى بنودهاإوالهوية 

سأقرأ عليك عبارتين؛ يرددهما الناس أحيانا " :في اإلجابة على سؤال (87الشكل رقم)ونجد في     
لى وجهة أي واحدة من هاتين العبارتين أقرب إ.عندما يناقشون موضوع البيئة والنمو االقتصادي

حماية البيئة يجب أن ت عطى األولوية حتى لو أدى ذلك إلى تدني النمو . 1(:اقرأ) ،نظرك
تحقيق النمو القتصادي وخلق فرص عمل .  1 ب في فقدان بعض فرص العملالقتصادي، والتسب  

 ".جديدة يجب أن يكونا في صدارة األولويات، حتى لو تضررت البيئة نتيجة ذلك بعض الشيء

للجمهور المصري على مدار ثالث خلق فرص العمل هو التفضيل األكبر قتصادى والنمو اال    
وعلى الرغم من أن الموجة األولى كانت حماية البيئة هي التى . هتمام بحماية البيئةموجات عن اال

 .  قتصادي وخلق فرص العملولكن بنسبة بسيطة عن تفضيل النمو اال ،لها التفضيل األكبر



 

 

 

في ترتيب  وأولها. رة عن مقياس المادية وما بعد الماديةاألسئلة المعب   من خالله نفس التوج   أكدوت   
التي لم تختلف منذ أول موجة  ،(10الشكل رقم )كما في أعوام القادمة  ةعشر األولويات للبلد خالل ال

ات دفاع قوية قتصادي، وتأمين قو ن الحفاظ على المستوى العالي من النمو االإحيث  ،1008في 
ليعبر  ،1088بعد ثورة % 72مستوى عالى من النمو االقتصادي إلى "ولقد ارتفع . ه السائدهو التوج  

ارتفع الحرص على قوات  1084وفي عام . قتصادية التى أعقبت الثورةعن رد الفعل نحو األزمة اال
 . بها الدول المجاورة تيبرهابية وظروف الفوضي التي أصالدفاع القوية كرد فعل على العمليات اإل

 



 

 

التي تمثلت  (18الشكل رقم)وذلك في  ه القيمي بالنسبة ألهم األشياء لألفرادوهو أيضا نفس التوج      
 أهميته بالنسبة لألفراد في أعقاب تالذي زاد. م العام ومحاربة زيادة األسعارفي الحفاظ على النظا

  .1087و 1002  هتعويم الجني يةعمل

 

برأيك الشخصي، أي واحدة " :تجاه نحو المادية في اإلجابة على سؤاله واالأكد نفس التوج  ويت    
ن تحقيق اقتصاد مستقر إحيث  ،(11الشكل رقم )الذي يوضحه " من هذه العبارات األكثر أهمية ؟

ختالف في النسب ما هو واال. ومكافحة الجريمة هي أكثر العبارات أهمية على مدار األربع موجات
 . ال انعكاس لألحداث التى مر بها المجتمع في فترات انعقاد المسحإ



 

 

 

 : ه نحو العمل والتكنولوجيا في المستقبلالتوج  . 21

 ىوير . النظرة إلى المستقبل وخاصة في أوقات األزمات من األمور التى تعطي دفعة للصمود    
وذلك بشكل ثابت خالل  ،مور السيئةمن األ "تقليل أهمية العمل في المستقبل" عبارة  ن أنو المصري

    ". فالعمل عبادة"المجتمع المصري ثقافة وهو يرجع إلى قيمة العمل في  ،األربع موجات

 



 

 

هتمام اوهو  ،من األمور الجيدة يعد  " مزيد من التركيز على التطور التكنولوجي" عبارة كما أن    
ولذلك فأهميتها ظلت في حالة . تكنولوجيار عن التطلع لتحسين أوضاع المجتمع من خالل اليعب  

 .ثبات خالل األربع موجات

 



 

 

 فى الصمود ةقياس وتحليل المحددات المؤثر : المحورالخامس  

للصمود بين جمهور المصريين فى المحور الرابع، رغم كونه  ةز كان هدفنا من عرضنا للقيم المعز      
نطباع لقيمى المؤثر فى حياه المصريين لعل االهو إلقاء الضوء على اإلطار ا ،ملتهجوصفيا  فى 

ر فى المصريين هو بمثابه المؤث   ةطار القيمى الذى يحيط بحياالعام الذى توصلنا إليه هو أن اإل
 .يوليو 20ك األساسي وراء قيامهم بثوره صمودهم والمحر  

ستقدام النموذج اب الوطنية ةبالهوي العاليهذا الشعور  تحليل ةسنحاول فى الفقرات التاليو     
فى  ةسهام النسبى للمحددات المؤثر فى شرح اإل Multiple Regression Analysisحصائياإل

 فى حياه المصريين، ةالدين واألسر  ةالصمود الثقافى التى تم عرضها فى المحور السابق مثل أهمي
هم نحو المساواة بين تجاهاو ، والقيم المتبعة فى تربية أطفالهم، ومدى احترامهم للسلطه التقليدية

لى  ةفى زمن العولم ةوما بعد المادي ةالجنسين، ومدى تأثرهم بالمادي خر ذلك من المحددات التى آوا 
من  ضافة إلى تحديد مدى مساهمة كل  باإل. تحديات الربيع العربىساهمت فى صمودهم فى مواجهه 

الل تحليل معامالت االرتباط تلك المحددات بشكل منفرد ببيان مدى ارتباطها ببعضها البعض من خ
Correlation Coefficients  . 

حيث يؤدى هذا الشعور  -الوطنية  ةى الشعور بالهويفعتبار الصمود الثقافى المتمثل اقد تم و      
على المجتمع  ةى تغيير قد يتطلبه النظام االجتماعى للمحافظأف مع بدوره إلى الصمود والتكي  

 التابع رالمتغي   ةبمثاب - كك أو االنهيار الذى قد يؤدى إلى الفشلمام محاوله التفأوحمايته 
Dependent Variable، إلى أى حد أنت فخور بأنك مصرى؟: على التساؤل ةجابواتخذ من اإل 

غير فخور ( 8)غير فخور ( 1)فخور إلى حد ما ( 2)فخور جدا ، ( 8)" ةجابوتم ترتيب هذه اإل
ختيارها مع تبرير هذا اقد تم  Independent Variablesةرات المستقلأما فيما يتعلق بالمتغي   ."أبدا
 : ميا  فى ضوء الدراسات السابقه وهى كما يلىلختبار نظريا  وعاال



 

 

وتم ترتيب  اهل تعتبر نفسك سعيد ،عتبارباال ءأخذ كل شيبر وهى متغي  : موشر السعادة  .2
سعيد ( 8)سعيد ( 2)حد ما،  غير سعيد إلى( 1)غير سعيد، ( 8: )ستجابات كالتالياال
  .جدا

: ستجابات كالتاليوتم ترتيب اال ؟ني  هل تصف نفسك على أنك شخص متد :نمؤشر التدي    .1
 . ملحد( 8)ن، غير متدي  ( 1)ن، شخص متدي  ( 2)

حيث  80إلى  8الرضا عن الحالة المادية لألسرة وذلك على مقياس من  :شر الرضامؤ   .2
 . جدا اض  ر ( 80)أبدا،  غير راض  ( 8)

النظام السياسي هو النظام  من الجيد أن يكون: نحو النظام الديمقراطى  هتوج  المؤشر   .8
جيد ( 8)جيد،  (2)ئ، يس( 1)ئ جدا، يس( 8) :ستجابات كالتاليوتم ترتيب اال ،قراطيالديم
 جدا 

 سيجب التعامل مع النا( 8) :ستجابات كالتاليوتم ترتيب اال :بين األفراد ةمؤشر الثق  .5
 . يمكن الثقة في الناس( 1)بحذر، 

نشاء مؤشرات باال  : ه أو قيمة محددة على النحو التالير عن توج  لتعب   عتماد على المتوسط الحسابيوا 

حيث " أهمية األسرة والدين في حياة الفرد"رين من المتغي   :مؤشر عن أهمية األسرة والدين. 8
 مهم جدا، ( 8)ن إ

 . غير مهم أبدا (8)غير مهم، ( 1)مهم، ( 2)

/ فزيونيالتل /الخدمات المدنية/ الصحافة) :درجات الثقة في :مؤشر الثقة في المؤسسات. 1
وتم ترتيب . (األمم المتحدة /الحركات النسائية /المؤسسات الداعمة للبيئة /الشركات الكبرى

 :درجات الثقة على النحو التالي

 ال يثق أبدا (8)ثق، ال ي( 1)يثق إلى حد ما، ( 2)، ثقة كبيرة( 8) 



 

 

رات المحتملة فى أسلوب التغي  سؤالين عن  ىعتماد علوتم اال: مؤشر النظرة إلى المستقبل. 2
قدر "و ،"انخفاض أهمية العمل فى حياتنا"ي وه  ،التى قد تحدث فى المستقبل القريبحياتنا 

لست ( 1)أمر جيد، ( 2) :جابات كالتاليوجاءت اإل". أكبر من التركيز على تطوير التكنولوجيا
 .ئيأمر س( 8)، امهتم

وذلك  ،ولغرض الدراسة فقد تم الحصول على مؤشر واحد :ك باألخالقمؤشر التمس  . 8
ب دفع األجرة في تجن  / مزايا الحكومية التى ال حق لك فيهاالالمطالبة ب: )رات التاليةللمتغي  

 الطالق/ بول الرشوة أثناء العملق /ت لك فرصةحالغش في الضرائب إذا أتي/ المواصالت العامة
يمكن تبريره  ال( 80)يمكن تبريره و( 8)، 80 يل 8على مقياس من  )االنتحار/ الموت الرحيم/

 . أبدا

حد أهدافي الرئيسية فى أ"رين األول ويمثل هذا المؤشر متغي  : حترام السلطة التقليديةامؤشر . 5
رات المحتملة فى أسلوب حياتنا التى قد التغي  والثاني ، فخورين بى دي  جعل والأالحياة هى أن 

( 0)موافق ( 8) 8 يل 0متوسطات من . "مزيد من االحترام للسلطة" تحدث فى المستقبل القريب
 غير موافق 

الحرص  /العمل الجاد)التى يجب تنشئة الطفل عليها وتضم قيم  :مؤشر القيم السلطوية. 2
ختار الخمس قيم ا( 8) 8 يل 0متوسطات من (. انيةعدم األن /الطاعة /التدين/ دخار المالاو 
 . ر أي قيمةلم يخت( 0)

 /حساس بالمسئوليةاإل /ستقالليةاال)رات عتمد على متغي  ا :عتماد على الذاتمؤشر ال .7
ختار الخمس قيم ا( 8) 8 يل 0متوسطات من . (المثابرة والعزم /خرينالتسامح مع اآل /لالتخي  

 .أي قيمة ريختلم ( 0)



 

 

الرجيل أفضيل قيدرة عليى " راتمتغي ي ةويعتميد عليى ثالثي: ليويلز المساواة بين الجنسيين مؤشر. 4
عند حدوث ندرة في "، "امعى أكثر أهمية للولد من البنتالتعليم الج"،  "القيادة السياسية من المرأة

  .1غير موافق( 8)موافق جدا ( 0". )للرجال أفضلية للعمل عن النساءف :العمل

. 8 يل 8في مقياس من  اعهي، تم جمعبارة 81ويتكون المقياس من  :ية وما بعد الماديةالماد. 9
ختيييار أول اعيين مييا بعييد المادييية ك نراهييو الشييخص الييذي يختييار عبييارتين يعب يي" مييا بعييد المادييية" 8

الشخص الذي اختيار  إلى حد ما وهو الماديةر عن أنه ما بعد تعب   2الدرجة . وثاني في األولوية
مادي إلى "ر عن تعب   1الدرجة . ان  ختيار ثاالمادية كختيار أول و اك ،ما بعد الماديةة تعبر ععبار 

 8الدرجية . ختيار ثان  اختيار أول وما بعد المادية كاختار المادية كاوهو للشخص الذي  ،"حد ما
 . 2ختيار أول وثان  ار عن المادية كختار عبارات تعب  االمادية هو للشخص الذي 

 :رتباطنتائج معامالت ال  تحليل

 ةالوطني ةر التابع وهو الشعور بالهويمعامالت االرتباطات بين المتغي   (8الجدول رقم )يوضح     
ر واحد وهو الخاص باستثناء متغي   -وأن هذه االرتباطات جميعها . ةرات المستقلوبين جميع المتغي  

أو  0،08أما  ،على المستويين ةإحصائي ةللها دال -الذات كقيمة لتنشئة األطفال  ىباالعتماد عل
إال أن  ،ر التابعمع المتغي   ةودال ةإيجابي ةوبالرغم من أن معظم االرتباطات تظهر عالم ،0،05
 ةإليها لمحاول ةشار من الواجب اإل ةرات مستقلمتغي   ةأيضا مع ثالث ةودال ةرتباطات سالباهناك 
 .تفسيرها

لكون  عتزازاألطفال وعالقتها مع الشعور بالفخر واال ةفى تنشئ ةسلطويما بالنسبه لمؤشر القيم الأ    
أطفالهم التى  ةالفرد مصريا ،  نجد أن جمهور المصريين ال يضعون اهتماما  كبيرا  على قيم تنشئ

كثر تحررا  فى هذا أبل هم  ،العمياء ةنفاق والطاعفى العمل واإل ةتنصاع حول التقاليد المحافظ
 .الشأن

                                                           
 g/WVSContents.jsp?CMSID=welzelidxhttp://www.worldvaluessurvey.or :زيارة الموقع التالي ىولمعرفة طريقة تكوينه يرج 4

 http://www.unige.ch/ses/sococ/cl/spss/exalib/transform.inglehartscale.html :زيارة الموقع التالي ىولمعرفة طريقة تكوينه يرج 5

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=welzelidx
http://www.unige.ch/ses/sococ/cl/spss/exalib/transform.inglehartscale.html


 

 

 ةومدى الثق ةالمصري ةودال بين الفخر بالهوي رتباط سالباظهر مصفوفه االرتباطات وجود ت   كما    
خرين لون التعامل مع اآلحيث تؤكد هذه العالقه أن الغالبية العظمى من المصريين يفض   ،بين األفراد

على  ثيرلمعظمهم دون أن يكون لذلك تأ ةوأن ذلك يعكس السمات الشخصي ،من الحذر يءبش
األزمات التى قد تعصف  ةرتباطهم ببعضهم البعض فى مواجهاومدى  ةالمصري ةعورهم بالهويش

 .بمجتمعهم

بين الجنسين  ةتجاهات معظم المصريين نحو المساوااهتمام هى أن باال ةاألخرى الجدير  ةوالمالحظ
 ة،السياسي ةعلى القياد ةأكبر من المرأ ةيؤمن بأن للرجل قدر  ،أننا نعيش فى مجتمع ذكورىتعكس 

والبد أن  ،للعمل ة، وكذلك بالنسبللتعليم الجامعى ةتاح له فرص أفضل من المرأت  وأن الرجل البد أن 
ر الجمهور المصرى وربما يعكس ذلك تأث  . فى هذا المجال ةيكون للرجل فرص أكبر من المرأ

 .ةن خالل عقود طويلو باألعراف والتقاليد التى عاش بها المصري
 

 زة للصموددات الثقافية المعز  رتباط بين مستوى الفخر بالهوية الوطنية والمحد  معامل ال : 2الجدول رقم 

 
 والدينسرة األهمية أ

 األطفاللتنشئة السلطوية القيم مؤشر 

 األطفاللتنشئة الذات على عتماد االقيم مؤشر 

 ةبالسعادالشعور 
 لألسرةصادي قتالاالوضع عن الرضا 

 نمتدي  ص شخ
 األفرادفي الثقة 

 ساتالمؤسفي الثقة 
 القباألخسك التمس مقيا

 يةالتقليدة السلطاحترام 

 للحكمكنظام طي قراالديمالنظام 

 نالجنسيبين المساواة مؤشر 

 يةالمادما بعد مؤشر 
 لللمستقبالنظرة 

الفخر بالهوية 
للوطنية

 

 **060. ت
-.038-** .015 .110** .027* .136** 

-.064-** 
.197** .085** .119** .066** 

-.067-** 
.081** .105** 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 011. 000. 156. 000. 000. لةالدال
 8705 8577 8727 8373 8737 8741 8681 8701 7132 8741 8737 8744 8744 8745 ن

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

نستطيع القول بأن الصمود : (8الجدول رقم )عتبار معامالت االرتباط فى عند األخذ فى االو     
فى الصمود  ةدات المؤثر ؤكد أن جميع المحد  ت ةعتزاز المصريين بهويتهم الوطنيا الثقافى المتمثل فى
 ةلتؤكد على أن هذا الصمود فى مواجه ة،حصائيإ ةجميعها بال استناء دال هى ،الثقافى للمصريين



 

 

 ةمتمثل ةع األمر ركيز قله فى وا ،ف من االنهيار وتفكك النظام االجتماعى المصرياألزمات والتخو  
تمسك لل ،قبلتللمس  تهمنظر  ن من التاريخ ومنيراثهم الدينى والقيمى المستمدتالمصريين و  ةفى ثقاف
 .ك بهتفلل ةأو خارجي ةداخلي ةصامد أمام أى محاولبمجتمع 

 : بالصمود الثقافى للمصريين ؤبنالت

بين  ةالوطني ةهويفتخار باللتحليل معامالت االرتباط بين محددات الصمود الثقافى واال دا  امتدا
 Multiple regression د نحدار المتعد  ستخدام تحليل االاقمنا بجمهور المصريين؛ 

analysisتم و  .(ةالوطني ةبالهويبالفخر الشعور )على المتغير التابع المتغيرات المستقله تأثير  يميقلت
عتماد على الذات كقيم لتنشئة اال"مرتبط الر غير ستثناء المتغي  ابرات المستقلة استخدام كل المتغي  

ولقد . وية الوطنيةي لقيم الفخر بالهؤ ستخراج نموذج تنبال كوذل. نحدار الخطيفي تحليل اال" األطفال
ر مع المتغي  نحداري في النموذج االحصائيا إ ل  ألنه كان غير دا ،"الثقة فى األفراد"ر تم حذف متغي  

من % 78رات المستقله تفسر تغي  مال أن لىإ ريشت R2 قيمةختبار أن وقد أوضحت نتائج اال. التابع
 . التابع رالمتغي   فيحدث ي الذى نالتباي  

ثير أفى شكل معامالت االنحدار التى تظهر ت ةرات المستقلتأثير المتغي  ( 1لجدول رقم ا)ويوضح     
ر التابع بين جمهور المصريين، وتظهر فى جملته أن المحددات التى تم ر على المتغي  كل متغي  

  .ةحصائيإ ةمحددات دال اهى فى جملته واألزماتبصمود المصريين أمام المحن  ؤختيارها للتنبا

 ر التابعنحدار المستقلة على المتغي  طبيعة تأثير معامالت ال : 1دول رقم الج
 B Beta Sig. 

 000.  1.416 (ثابت)
 004. 034. 117. سرة والدينهمية األأ

 005. -033.- -092.- طفالاألمؤشر القيم السلطوية لتنشئة 
 003. -035.- -006.- سرةلألالرضا عن الوضع األقتصادي 

 000. 088. 074. لسعادة الشعور با
 000. 062. 118. ن شخص متدي  



 

 

 000. 167. 127. الثقة في المؤسسات 
 000. 087. 050. خالق مقياس التمسك باأل

 000. 075. 233. احترام السلطة التقليدية
 000. 043. 041. النظام الديموقراطي كنظام للحكم 

 000. -050.- -130.- مؤشر المساواة بين الجنسين
 000. 062. 030. مؤشر ما بعد المادية

 000. 048. 076. النظرة للمستقبل
 إلى أى حد أنت فخور بأنك مصرى؟: ر المعتمدالمتغي  

 
قتصادي لألسرة له عالقة أن مؤشر الرضا عن الوضع االأيضا إلى  (1الجدول رقم )ويشير     

ن كانوا غير ا  دل على أن المصريين حتى و وهذا ي. عكسية مع مؤشر الهوية في ظل باقي المتغيرات
ضون ذلك بكونهم مصريين وانتمائهم التاريخى إلى عن الوضع المادي لألسرة إال أنهم يعو   نضيرا

 . أجدادهم

 :ةمياتالخ ةالمناقش
تحديد القيم التى ساهمت فى دعم الصمود الثقافى لدى جمهور المصريين  حاول البحث الحالى    

وحتى الوقت الحاضر متمثال   فى القيام بثورتين لنبذ العنف والتصدى لمحاوالت  ةمنذ بدايه األلفي
مثل سوريا واليمن  ةستقرار المجتمع كما حدث فى بعض البلدان المجاور اإحداث الفتن لإلصرار ب

من علم االجتماع الثقافى وعلم  أن نبحث فى أدبيات كل   ناما  علياز كان ل, ولتحقيق ذلك .والصومال
أمام س الثقافى والبحث عن التنظير المناسب الذى قد يفسر لنا كيف يتماسك النسق االجتماعى النف

هنا استرعى انتبا. يكولوجى والبيئىث فى النسق األدالتغيير المفاجئ أو االنهيار كما يحعوامل 
ن يواجهون قيام األفراد الذي ةوالدراسات التى قام بها علماء النفس فى محاوالتهم لشرح كيفي البحوث

إليها إلعاده  نالتى يلجيأو  ةز بالمرونف أنفسهم أو التمي  يفى حياتهم وقيامهم بتكي امشكالت أو عنف
 .توازنهم النفسى

ه النسق االجتماعى ى تلك المحاوالت لتفسير كيف يواجكما وجدنا فى أدبيات علم االجتماع الثقاف
سات وبحوث متعددة تم التعرض لها فى سياق هذا درا ةوقد قمنا بمراجع .كتفك  النهيار أو االعوامل 



 

 

صدى تلللجأ لها المصريون يالتى  ةالصمود أو المرون ةتفسير ظاهر لالبحث إلرشادنا فى محاولتنا 
 .لخإهدم نظامهم االجتماعى سواء كانت تلك المحاوالت من الداخل أو  ةمحاولل

لقيم العالمى التى أجريت فى مصر قد مكنتنا البيانات التى تم الحصول عليها فى موجات مسح ا
مجهود للكى ننهل منها ما قد يفيدنا فى تفسير الصمود الثقافى  1084وحتى عام  ةمنذ بدايه األلفي
من  ةنات ممثلا من الحصول على بيانات من أربع عي  تنقد مكن. ةالتأثيرات السلبي مالمصريين أما

 ةاأللفي ةمنذ بداي ،تجامن شاركوا فى أربع مو  أكثر ومجموعفعاما   84من  أكثر البالغين أعمارهم
 مرات التى قد تؤثر على صمود المصريين أماوركزنا بشكل خاص على المتغي   ،فردا   4778حوالى 

رات تعكس فى وهى متغي  . ةوالخارجي ةمحاوالت التأثير على المجتمع المصري سلبا  من القوى الداخلي
ه نحو والتوج   ,فى المؤسسات ة، والدين، والثقةأهميه األسر تجاهات الجمهور المصرى نحو ا اجملته

وما بعد  ةتهم نحو الماديام، وتوجهأطفاله ةفى تنشئ ةه، القيم الموج  ةالمستقبلي ة، النظر ةالديمقراطي
التى  ةالوطني ةرات فى الشعور بالهويكيف تؤثر تلك المتغي   ةلمعرف. ةفى زمن العولم ةالمادي

وقد كشف لنا . 1082يونيو  20األساسي نحو الصمود الذى ظهر جليا  فى ثوره  كها المحر  اعتبرنا
 : رات عن بعض النتائج الهامةتحليل تلك المتغي  

يعطي قوة لعملية  ممامحل الدراسة،  هات القيميةفي معظم التوج   واستمرارية اأن هناك ثبات .8
 . الصمود

ألن اهلل له أهمية كبيرة في حياتهم،  ،هاتل لمعظم التوج  أن الدين هو العامل الهام المشك   .1
 .  جتماعيةن أهم قيمة في عملية التنشئة االوألن التدي  

قراطية والنظرة نحو الديمالجيد ه والتوج   لتراث النظرى في أن األسرةمع ا اأن هناك اتفاق .2
 . زة للصمودكلها من من العوامل المعز   ،يجابية نحو المستقبل والشعور بالسعادةاإل

سواء على مستوى األفراد أو " أزمة الثقة"وهي  ،أن هناك أزمة واضحة في المجتمع المصري .8
على المجتمع وأدت إلى قيام ثورة  بظاللها قد رمتهذه األزمة من المؤكد أنها . المؤسسات

 . يوليو 20نتقال حتى قيام ثورة التى قد تكون أسهمت في طول فترة اال ،1088
، "قتصاديتحسين المستوى اال"و" األمن"ن هي و تى يهتم بها المصريأن أهم األولويات ال .5

رتبط بشكل عكسي مع قيمة الفخر االتى عن قيم المادية  ننهم يعبرو أوعلى الرغم من 
من المسببات التى جعلت المصريين يقاومون الفوضي حتى ال في رأينا إال أنها . بالهوية

 .إليه الدول المجاورة تنصل إلى ما وصل



 

 

ل إيجابي على المساواة بين الجنسين في مجال السياسة والعمل قضية لم يحدث بها تحو  أن  .2
. إال أنها هامة وثابتة على مستوى التعليم ،رغم من كل الجهود المبذولة في هذا المجالال

 . وبالتالي فهي ترتبط بشكل عكسي مع الفخر بالهوية الوطنية
ألنه  ى،زات الصمود ضد الفوضمن معز   ووهرفض أنماط السلوك الخاطئة  ستمراريةا  .7

 . ه نحو الحفاظ على النظام العاميعكس التوج  
هو ما يسهم في استرداد وعيهم بعد أن أحساس المصريين بقدرتهم على التحكم في حياتهم   .4

 . حدوث األزمات
من للتعبير عن أن كل ما هو " الحمد هلل"الرضا عن الحياة المتمثل في قول بكما أن شعور   .7

هو أيضا من عوامل الصمود الثقافى الخاص السعادة بحساس بالشعور واإلعند اهلل خير 
 .بمجتمعنا المصري

زة لقيم الصمود وهي بالطبع معز   ،شعور األفراد بالسعادة سمة في المجتمع المصري. 80
    . نو كما اتفق الباحث

ة قيمة هامة في حياة المصريين احترام السلطة التقليدية سواء األبوية أو السلطة العام. 88
 . حساس بالهوية الوطنيةولها تأثير واضح في اإل
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