
 المستخلص

          

علي  حمميح يسياال اب. يلق الاييار اليياك.ا  ي  متيلح اييحاو المةيلكاء ااعيل.ا   يل  ال  ييلو          

 ايييحا.    –العيييللم  الدح يييح للمملييي  ابحل هييي  ايييمم ا ة تاتيييي(ق   ك يييلل  حل سيييتال  ق 

 ق 8002الدلحع  المست صل     ملا  اب.اح   قسر علر ال فس ، 

بين المنظومة الثقافية ومنظومة القيم االجتماعية واألخالقية عالقة فاعلةة ومتداخلةة  تعد العالقة        

علةةا اعتبةةا  لن الثقافةةة فةةم له مجتمةةئ  ةةم الو ةةااط الناقلةةة ألنمةةا  التيميةة  والمع فةةة والقةةيم واالف ةةام 

وعةة وبالتالم ف م ت ا م فم خلق جانب مبي  من الثقافة االجتماعيةة و  يقةة ايةاي له  ةعب لو مجم

  مانية معينة . 

فيم ذات الوقت الذه تؤث  فيه الثقافة علا النظام االجتماعم فإن ا تتةثث  بةه خةالط التياعةط معةه      

ف ذا النظام االجتماعم الذه تعمط فم ا ا ه و ااط االتصاط يعد من القةو  األ ا ةية التةم تةؤث  علةا 

ومبةاد  ي ةعا رق ا  ةا   ويعمةط علةا تقبةط القاامين بت ويج ا   فثه نظام اجتماعم ين وه علةا قةيم 

اآلخ ين ل ا وتعمس لفما  صموايط  نتنغتون  ذا اال تمام من خالط مااوالته الت ويج للقيم األم يمية 

   ف و يعمد إلا تصوي  قيم العولمة بثن ا  تامم النظام للقيمم الجديد للعالم .

 الذه لد  ب م إلا لن يصد وا قيم م من خةالط ان االعتقاد االم يمم بالتيوق فم مط  م جعط االم   

العولمة  مما ان اعتقاد م ان ةم يقةودون العةالم وبالتةالم  ةم يخ  ةوا للم ةتقبط ويتةعوا التصةو ات لةه 

جعل ةم يعتقةةدون ان العةالم ي ةةي  ناةو تصةةادم الاتةا ات ولةةذلم ناةن بااجةةة ما ةة لمع فةةة تصةةو ات م 

 واعتقادات م فم  ذا المجاط.

زاء م     ا تقدم تب ز الت اؤالت التاليةة   مةا  ةم  بيعةة القةيم التةم يةدعو ل ةا  نتنغتةون   مةا د جةة وا 

 األ مية التم يولي ا لمط قيمة من بين المنظومة القيمية التم يدعو وي وج ل ا  

إن القيم تمثط معايي  توظف رقناع اآلخة ين والتةثثي  فةي م  ممةا لن ةا تخب نةا عةن ما يةة معتقةدات     
 ات وقيم ولفعاط اآلخ ين التم ت تاق التاده والمقاومة لو تلم التم ت تاق مااولة التةثثي  لو واتجا

 التغيي  و ذا يعنم لن القيمة تمثط معيا ًا ي تخدم فم التثثي  فم قيم واتجا ات و لوم اآلخ ين.



ينةة تتتةمن ( اةوط قةيم معstruggleلقد نظ  إلةا الصة اع مةن الزاويةة االجتماعيةة ماالةة نةزاع       
( وال  resources  scarce ( والمةوا د النةاد ي  power( والقةو   statusالاصةوط علةا الممانةة  

تقتصةة  في ةةا ل ةةداف الجماعةةة المتصةةا عة للاصةةوط علةةا القةةيم الم يوبةةة فا ةةب   بةةط ليتةةا ريةةذاء 
ت   وعلةا  م والتخلص من م   وقد تاةد  مثةط تلةم الصة اعات بةين الجماعةايمناف ي م او القتاء عل

مةةا يبةةدو ان  ةةةذه الصةة اعات تي ةة  المثيةةة  مةةن الظةةوا   االجتماعيةةةة المختليةةة ممةةا  ةةةو الاةةاط عنةةةد 
 الما م يين.  

لقد مان موتوع "ص اع الاتا ات " موتوعا منت  ا باليعط قبط لن تتاف ارادا  الم عبة       
  الم عبة ادت الا تتخيم  بتمب  إلا ما فم العالم من ص ا عات و يبة. لمن  ذه األادا11ليوم 

 ااط لال تمام الجا ه بما ي ما ص اع الاتا ات . والواقئ لن ذلم لي   مثي ا من المعلقين المؤث ين 
ب ؤية صلة مبا  ي بين مالاظات الص اعات المومبية ونظ يات المواج ة الاتا ية . ومان  نام 

وجه الخصوص فم متاب   صموايط ا تمام مبي  بنظ ية الص اع الاتا ه   وظ   ب مط قوه علا 
  نتنغتون (   ومث  الادي  خصوصا عن نظ ية الص اع بين الاتا تين " الغ بية " و" ار المية " 

لقد لثا ت لفما  " صموايط  نتنغتون " التم وتع ا فم متاب امط ا م  صدام الاتا ات ( تةجة     
بيةة ا مةةن تيميةة  النخةةب ال يا ةةية واليم يةةة   وجةةدال مبيةة ين   وا مةةت لفمةةا  المثيةة ين   وااتلةةت ايةةزا م

القادي والميم ين ( وقد لبد  المثي ون آ اء م اوط  ذه القتية المثي ي للجدط   إذ مانةت اال اء اول ةا 
 متباينة ا د التباين ما بين المؤيد لمثط  ذه األ  واة والمعا ض ل ا تماما . 

نغتون من من لق لن الصة اع القةادم فةم ال يا ةات الدوليةة لةن يمةون صة اعا بةين وتثتم فم ي  نت     
دوط ممةةا جةة   فةةم م الةةة الاةة ب البةةا دي التةةم يلةةب علي ةةا  ةةابئ الصةة اع اريةةديولوجم بةةط لمةةد فةةم 
ل  واته لن الص اع  يمون ذا بعد ثقافم فم الم تقبط باالتافة إلا انه  ياد  بين اتا ات وليس 

تالم فإننا ن     نتنغتون( ي  ح الاتا ات مياعط  يا م فم العالقات الدوليةة ولةيس بين دوط   وبال
الةةدوط . وان ا لصةةدام  ةةيمون ا ةةب  ؤيةةة   نتنغتةةون( بةةين ثةةال  اتةةا ات  ةةم الاتةةا ي الغ بيةةة 
والاتا ي ار المية والاتةا ي المونيو يو ةية  الصةينية( مؤمةدا لن اخةتالف الثقافةات والقةيم بةين تلةم 

 ات ال ابقة  و ال بب فم ن وب الصدام فيما بين ا .الاتا  
 لقد هدف البحث الحالي الى:  

 

ة التع ف علا القيم للوا ده  فم متاب  صدام الاتا ات ( للماتب األم يمم صموايط  نتغتةون ( علةا 1
  -وفق التصنيف التالم :

 القيم ال يا ية  - ل
 القيم االجتماعية - ب
 القيم االقتصادية  - ت



 القيم الدينية  -  

 القيم الجمالية  - ج

 القيم النظ ية  - ح

التعةة ف عللةةةالقيم الةةةوا دي فةةم متةةةاب  صةةةدام الاتةةا ات( للماتةةةب صةةةموايط  نتنغتةةون علةةةا وفةةةق  -2
 التصنيف البعده.

ممل ا تخحو ا ليح تملاا الممتيى للتعلف على الاار الياك.ا    متلح احاو المةلكاء للممل  

يائا  ح تةم  حال نصيص الهتلح اتر   سب  ابحل ه  اميئاا ة ت اتي(ق اذ  مبت عا   عش

%  حال نصيص الهتلح ق ممل ا تخحو احق الممتيى لليايل الى الصحق،اقح  لغ الثبلء 51 

%   اال البليث االمملا 90%   اال البليث االمملا ابال ا 28%   اال البليث انفسه ا 00 

 %   اال الممللاالق21الثلن  ا 

الم ل ب  لليايل الى ابةحاف الت  اضعهل البليث، اقح تياا اقح ا تخححت الي لئا ابيصلئا   

 البمث الملل  الى  

بينت نتااج التاليط علا ال دف االوط  ان امث  القةيم ا ةتخداما  ةم القةيم االقتصةادية التةم جةاءت        
 ( تمةة ا ا22بالم تبةةة االولةةا اذ اصةةلت علةةا اعلةةا ن ةةبة تمةة ا ات مةةن القةةيم االخةة   اذ اصةةلت علةةا  

(% اما القيمة الثانية من اي  الت تيةب فقةد مانةت القيمةة ال يا ةية اذ جةاءت فةم الم تبةة 33بن بة  
(% اما القيمة الثالثة التم جاءت فم الت تيب 31( تم ا ا بن بة  97الثانية واصلت علا ن بة تم ا   

ة مةن الت تيةب ف ةم (% اما القيمةة ال ابعة5220( تم ا  بن بة  33 م القيمة الدينية اذ اصلت علا  
 (% امةا القةيم التةم جةاءت بالت تيةب الخةامس3( تمة ا ا بن ةبة  19القيم االجتماعيةة اذ اصةلت علةا  

(% اما القيم الجماليةة فلةم تاصةط علةا اه 2( تم ا ا بن بة  2إذ اصلت علا   ف م القيم االقتصادية
 تم ا  . 

 هلء نتلئج التملاا ابت  ظاحل الهحف الثلن   اح ا 

بينت نتااج التاليط ان امث  القيم ا ةتخداما بعةد القةيم التةم ظ ة ت فةم ال ةدف االوط  ةم قةيم الصة اع     
التم جاءت بالم تبةة االولةا اذ اصةلت علةا اعلةا ن ةبة تمة ا ات مةن القةيم االخة     اذ اصةلت علةا 

اذ اصةلت علةا %( اما القيمة الثانية من اي  الت تيب فقد مانةت قةيم القةوي 33( تم ا ا بن بة  121 
%( اما القيمة الثالثة من اي  الت تيب فقد مانت قيم ال وية اذ اصلت علا 35( تم ا ا بن بة  110 
%( اما القيمة ال ابعة من اي  الت تيةب فقةد ماننةت القةيم التا يخيةة اذ اصةلت 13( تم ا ا بن بة  31 

 %(. 0( تم ا ا بن بة  25علا  
بالم تبةةة األولةةا فةةم ت تيةةب القةةيم واصةةلت علةةا لمبةة  عةةدد مةةن لصةةالح القةةيم االقتصةةادية  إذ جةةاءت 

 التم ا ات.
 وبعد ذلم خ ج البا  الاالم بالتوصيات والمقت اات المنا بة. 
 

 


