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 ة 

 

 تقديـ

تعتبر سمسمة قضايا التخطيط والتنمية أحد القنوات الرئيسية لنشر نتاج معيد التخطيط القومى مف 
دراسات وبحوث جماعية محكمة فى مختمف مجاالت التخطيط والتنمية. يضـ المعيد مجموعة مف 
الباحثيف والخبراء متنوعى ومتعددػ التخصصات، مما يضيف إلى قيمة وفائدة مثل ىذه الدراسات 
المختمفة التى يتـ إجراؤىا مف حيث شمولية األخذ فى االعتبار األبعاد االقتصادية، االجتماعية، 

 مف القضايا محل البحث. ؼالبيئية، المؤسسية، والمعموماتية وغيرىا أل

عددًا مف  7977صدارات المختمفة لسمسمة قضايا التخطيط والتنمية منذ بدئيا فى عاـ تضمنت اإل
الدراسات التى تناولت قضايا مختمفة تفيد الباحثيف والدارسيف، وكذا صانعى السياسات ومتخذػ 

 : السياسات الماليةمنيا عمى سبيل المثاؿ ال الحصر ،ةجاالت التخطيط والتنميالقرارات فى مختمف م
 ، االستيبلؾ والتجارة الداخمية، المالية العامة، التجارة الخارجية،واألجور النقدية، اإلنتاجية واألسعارو 

، آفاؽ وائيوالنمو االحت قضايا التشغيل والبطالة وسوؽ العمل، التنمية اإلقميمية التكتبلت الدولية،
وفرص االستثمار، السياسات الصناعية، السياسات الزراعية والتنمية الريفية، المشروعات الصغيرة 

، قضايا البيئة والموارد الطبيعية، التنمية المجتمعية، يةالتخطيط ةذجنمأساليب الوالمتوسطة، مناىج و 
 ..إلخ، .والصحة والمرأة والشباب واألطفاؿ وذوؼ اإلعاقة قضايا التعميـ

تتنوع مصادر وقنوات النشر لدػ المعيد إلى جانب سمسمة قضايا التخطيط والتنمية، والمتمثمة فى 
المجمة المصرية لمتنمية والتخطيط، والتى تصدر بصفة دورية التقارير العممية، والكتب المرحعية، 

خطيط والتنمية السنوؼ وسمسمة أوراؽ السياسات في التنصف سنوية، وكذلؾ كتاب المؤتمر الدولى 
، وكراسات السياسات، إضافة إلى ما يصدره المعيد مف نشرات عممية تعكس ما يعقده المستدامة

 المعيد مف فعاليات عممية متنوعة.

 لما فيو خير الببلد، وهللا مف وراء القصد...لمعمل وفق هللا الجميع 
  

 رئيس المعيد
 أ.د. عالء زهران
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 ج 

 موجز البحث
 :مصر ثقافة التنمية فى

 يالثقاف ي محاولة لقياس األداء التنمو 
 

مف  ىتماـ ممحوظ منذ األربعينات والخمسيناتاقد حظيت ب ثقافة التنميةعمى الرغـ مف أف  
تعاظـ  ، وحتى اآلف مرورًا بفترة ىبوط فى الستينات والسبعينات.  ومما ساعد عمىالقرف الماضي

 ؼ وظيور دراسات فى التحميل التنمو  ،يالبحث يديماألكا يـ العممىتماـ بذلؾ غرارة الزخالأصداء ا
 .ياإلجتماعو  ؼاإلقتصاد

 

 تجمى فى اليوية والتنوعأزمة ت يتعان ثقافة التنمية فى العصر الراىفورغـ ذلؾ كمو فإف  
دور  ؼوترد يفى تدنو  ،ؼعف اإلقتصاد ينفصاؿ الثقافاإلوفى  ،ةوفى الديمقراطية والحكام ،يالثقاف

ربط التخطيط لثقافة التنمية باإلحتياجات  كذلؾو  ،يالثقاف ؼ ة فى دعـ األداء التنمو الصناعات الثقافي
 .المحمية

 

ؤلداء التنموػ الثقافى فى مصر، وتحديد إلى تشخيص الواقع الحالى لالدراسة وتسعى ىذه 
مف  والتوصل إلى حزمة مف اآلليات التى تدفع إلى مزيد ومحاولة قياسو ،ومعوقاتو الثقافية ،مقوماتو

 .يالثقاف ؼ اإلرتقاء باألداء التنمو 
 

سموب ا  و  ي،مينظتالتحميل ال سموبأبىدافيا تستعيف يا ألىذه فى سبيل تحقيق والدراسة
SOWT، يبجانب المنيج الوصف. 

 

 ؼ األداء التنمو  -ثقافة التنمية -الثقافة: الكممات المفتاحية 
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 المحتويات
 رقـ الصفحة البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

 ٔ قدمةالم
 الفصل األوؿ: اإلطار العاـ لمدراسة

 األىمية وتقرير المشكمة ٔ-ٔ
 المفاىيـ المستخدمة  ٕ-ٔ
 تنظيـ الدراسة وفريق البحث ٖ-ٔ

ٙ 

 الفصل الثاني:  تشخيص الواقع الحالى الثقافي التنموي فى مصر
 المفاىيـ المستخدمة ٔ-ٕ
 ياليوية المصرية والواقع الثقاف ٕ-ٕ
 ثقافيةالسياسة ال ٖ-ٕ
 ومستقبل السياسة الثقافية فى مصر فياإلصبلح الثقا ٗ-ٕ

ٕٔ 

بيف اإلبقاء عمى الحياة  الثقافة فى عالـ متغيرالمعرفة و ثقافة التنمية وتنمية معرفة و الفصل الثالث: 
 واالرتقاء بالحياة

صادية تكالب قوى إضعاؼ المناعة القيمية لدى الشخصية المصرية لتدمير إبداعياتيا االقت ٔ-3
 واالجتماعية والسياسية والمعرفية والثقافية بمحاولة تسميـ صفو ىويتيا وتقييد أسد إبداعيا

 استخداـ أدوات البعديات المرقمنة والمسيبرة والمؤتمتة مف ضرورات اإلرتقاء بالحياة معرفيا   ٕ-ٖ
 وثقافيا  

 تعثر مفيوـ المثقف والمتثاقف جراء عولمة القيـ ٖ-ٖ
المسبوؽ بيف كل مف الترييف والمدينية )حضرنة( والبدونة المقترف بظاىر  التحالف غير ٗ-ٖ

 وىوية التديف فكاف حصيدة تغيير سمبى لمبلمح الشخصية المصرية معرفة وثقافة

ٕٗ 

 الفصل الرابع: الرواسب الثقافية واألداء التنموى والثقافى
 تحديات ومعوقات األداء الثقافى التنموى  ٔ-ٗ
 د وعناصر الرواسب الثقافيةمفيـو وأبعا ٕ-ٗ
 أنواع وخصائص ومستويات الرواسب الثقافية ٖ-ٗ
 العوامل المساىمة فى إبقاء الرواسب الثقافية ٗ-ٗ
 سبل مواجية الرواسب الثقافية ٘-ٗ

ٚٓ 

 الفصل الخامس: محددات األىداؼ التنموية لؤلداء التنموى الثقافى فى مصر
 الثقافة والتنمية البشرية ٔ-٘
 اؼ التنمية المستدامة والثقافةأىد ٕ-٘
 الثقافة في اإلصدارات الرسمية ٖ-٘

ٛٛ 
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 رقـ الصفحة البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 كمؤسسة دولية فى دعـ جيود التنمية وضع الثقافة مف وجية نظر اليونسكو ٗ-٘
 ٖٕٓٓمؤشرات الثقافة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  ٘-٘
 ديثقافة المصرييف نحو العمل في ضوء نتائج التعداد االقتصا ٙ-٘
 مؤشرات األنشطة الثقافية في ضوء ما يشيده المجتمع مف تغيرات في مستويات ٚ-٘

 التعامل بالتكنولوجيا ووسائل االتصاؿ
 محددات قياس األىداؼ التنموية لؤلداء التنموي  الثقافي  ٛ-٘
 تقرير حالة الثقافة المصرية ٜ-٘

 مصر فى ضوء بعض الخبرات الدولية الفصل السادس: آليات تفعيل األداء التنموى الثقافى فى
 طبيعة األداء التنموي الثقافي ومقوماتو: مدخل نظري  ٔ-ٙ
 أىـ التحديات التى تواجو األداء التنموي الثقافي فى مصر ٕ-ٙ
 اتجاىات تعزيز األداء التنموي الثقافي فى ضوء بعض الخبرات الدولية ٖ-ٙ
 ى الثقافى فى مصربعض اآلليات المقترحة لتفعيل األداء التنمو  ٗ-ٙ

ٔٔٙ 

 ٛٗٔ استنتاجات وتوصيات الدراسة
 ٖ٘ٔ رؤية مقترحة لبلرتقاء باألداء التنموي الثقافي مف خبلؿ المدخل التدريبي

 ٚ٘ٔ المراجع
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 فيرس الجداوؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة عنواف الجدوؿ رقـ الجدوؿ
 ٜٗ ختمفةالتوزيع النسبي لئلنفاؽ الكمي  السنوي  لؤلسرة عمى بنود اإلنفاؽ الم ٔ-٘
تطور متوسط اإلنفاؽ السنوي لؤلسرة المصرية بالجنيو عمى الثقافة والترفيو في أبحاث  ٕ-٘

 (ٕٛٔٓحتى  ٕٓٔٓفى الفترة مف ) ريف(-حضر-ستيبلؾ )جممةألالدخل واإلنفاؽ وا
ٜ٘ 

فى الفترة  تطور نسب أعمى بنود اإلنفاؽ مف إجمالي  اإلنفاؽ عمى الثقافة والترفيو ٖ-٘
(ٕٓٔٓ-ٕٓٔٛ) 

ٜٙ 

نفاؽ السنوي لؤلسرة بالجنيو عمى الثقافة والترفيو فى بحث إل متوسط نصيب الفرد مف ا ٗ-٘
 طبقا لمشرائح اإلنفاقية ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓنفاؽ واالستيبلؾ لعاـ إل الدخل وا

ٜٚ 

ستيبلؾ ألنسبة الفقر في المستويات التعميمية طبقا لنتائج مسح الدخل واإلنفاؽ وا ٘-٘
ٕٓٔٚ/ٕٓٔٛ 

ٜٚ 

 ٙٓٔ تصاالت والمعموماتإل أىـ مؤشرات قطاع ا ٙ-٘
 ٜٓٔ قياس بعض المؤشرات الثقافية غير المتوفرة ٚ-٘
 ٕ٘ٔ ياألداء الثقاف ٔ-ٙ
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 الصفحة عنواف الشكل ـ
 ٕٕ البنية اليرمية لمنظومة الثقافة ٔ-ٕ
 ٕٚ لؤلداء الثقافى فى مصر SWOTالتحميل الرباعى  ٕ-ٕ
 ٜٚ لسموؾ غير منطقى وعبلقتو بالرواسب والمشتقات عند" باريتو"ا ٔ-ٗ
 ٗٛ منظومة مواجية الرواسب الثقافية ٕ-ٗ
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لفترة فى ا نفاؽ السنوى لؤلسرة المصرية عمى الثقافة والترفيو )بالجنيو(إل تطور متوسط ا ٕ-٘
(ٕٓٔٓ/ٕٓٔٔ-ٕٓٔٚ/ٕٓٔٛ) 

ٜٙ 

 ٕٔٔ الثقافة دورة ٔ-ٙ
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1 

 

 المقدمة
 

بياـ سواء عمى مستوػ المضموف أو الشكل، ىذا إلدخل مفيوـ الثقافة فى دوامة الغموض وا 
ذا كاف التاريخ يعتبر نفسو ثقافة الماض ى وصل إلييا ، فإف الحاضر ليس سوػ الصورة التيوا 

وعميو فإف ثقافة الحاضر ىى التاريخ المعاصر، فى حيف ثقافة ، الماضى فى سيرتو مع الزمف
وط وتصورات ألف التخطيط لممستقبل يعنى رسـ خط ،المستقبل يمكف وضعيا بمصطمح التخطيط

 .ةيمقبومبلمح الثقافة المست
 

اليوية الثقافية التى تحقق بيا وفييا، ىذا وال حياة وال تحقيق وال نجاح لتنمية بغير تآلفيا مع  
عمى آفاؽ أرحب، وأعمق  فتحياوبالتالى ال حياة وال تحقيق وال نجاح لميوية الثقافية بغير تنميتيا، وت  

، ىذا وأف كل ؼ وال ثقافة معزولة عف مشروع تنمو  ،وعميو فبل تنمية بغير ثقافة  ،وفعالية وأشد وعًيا
ة العبلقة بيف التنمية والثقافف ، حيث أؼ مشروعات تنموية معينةأيديولوجية وفمسفة ثقافية تستيد

 .ختيار إرادػ إيدولوجى معيفأتتعمق ب
 

ىتماـ بقضية التثقيف المستمر والمتنامى لمعقل المصرػ ليصبح ألولقد تعاظمت أصداء ا
عرفة العمـ والتعميـ والممف دوات األمف ىنا يقتضى األمر تطويره وتحديثو بكل و قضية مصيرية، 

ستيعابو لمعطيات الحياة، وحتى يمكف افى كل لحظة مف لحظات و ية، والتنوير واالبتكار، فالثقا
 عظـ اإلنجازات والنتائج.ارات التنمية المصرية عمى نحو ي  ستصويب غايات وم

 

وتؤكد أدبيات الثقافة والتنمية عمى أىمية وجدوػ دراسة مدػ استجابة النسق األخبلقى 
الجيود التنموية لممطالب المادية  توافق أفضلمشاريع وبرامج التنمية، مما يعنى والثقافى لخطط و 

والعمل عمى  ،يضمف التوازف بيف تمؾ المطالب آليةتمثل  والفكرية والروحية.  إذ أف ثقافة التنمية
 .حماية المجتمع المستيدؼ مف اإلنحبلؿ والتفكؾ

 

و مف خبلؿ بنيتو الثقافية واإلجتماعية، وأف التأكيد عمى مبدأ أحقية كل مجتمع فى أف ينم
خصائص ثقافتو،  نمط التنمية الذػ يريده، مستيدًفا وعميو فيجب عمى كل مجتمع أف يبحث عف

ميمة تنموية كبرػ ال سيما عندما تحمل  فيأف ميمة التجديد الثقاحيث ونظـ تفكيره والعمل السائد، 
 .كامل فى شتى جوانبوالعمل مف أجل بناء مشروع حضارػ مت ىالتنمية معن
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أنو  عفكتشاؼ، وأف ىذا البناء لو خصوصية تنجـ إالثقافة بناء وليس أف حقيقة حقيقة أنيا ل
لممزيد، وىذا يعنى أف السعى المشترؾ بيف العالـ  وؿ األبناء واآلباء، ويتطمع دوًماوعق ؼصيغ بأيد

ر بعض األسس النظرية لممكوف المتقدـ والعالـ النامى مف أجل تضميف الجيود التنموية وتطوي
 .أمر مطموب بل ومرغوب ؼ التنمو  يالثقاف

 

عف الثقافة، فمف الثقافة تستمد التنمية   يمكنو أف يكوف بعيًداال ؼ فعل تنمو  ؼوأف أىذا 
وألف حالة التنمية  ،فالثقافة حاضنة القيـ، وال تنمية بدوف دور لمقيـ .المعنى والمضموف والفعالية

ة تتـ ف التنميحيث أ ،طبلؽ مف الثقافةلو يستمـز العودة لئلنديد، فإف التأسيس ق فى موقف جقتتح
ليو وبودائمًا داخل المجاؿ الثق  .افى منو وا 

 
 

فى التنمية عمى المستويات العالمية واإلقميمية  يلقد تعاظمت أصداء اإلىتماـ بالبعد الثقاف
الثقافية مف أجل التنفيذ، وأىمية الثقافة  حوؿ السياسات (7)والمحمية حيث عقدت المؤتمرات الدولية 

كمكوف أساسى فى استراتيجيات التنمية، والدور المركزػ لمثقافة، والقيـ الثقافية فى المخططات 
، فى التأسيس لخطاب (2)التنموية اإلقتصادية واإلجتماعية، يضاؼ إلى ىذا مساىمة التقارير الدولية 

 والتنوع الثقافى، ،واإلبداع ،ل التنموػ، والثقافةفى الفع فةوممارسة تنموية تؤكد عمى أىمية الثقا
وحقوؽ الطفولة  ،ـ7948 في عاـ والتعددية، وكذلؾ اإلعبلف العالمى لحقوؽ اإلنساف ،الصراعو 

 .ـ7985
 

عمى أف  ،ولقد تأكدت القناعة لدػ العديد مف الدوؿ والحكومات بفعل ىذه الحركية الدولية
ي فى ظل التحوؿ اليائل فى عصر التحوؿ الرقم ؼ و المدخل الضرور متنمية ىل يالمدخل الثقاف

 .والعولمة

                                                 
      :لمؤتمراتمف ا  (7)
    7982 –المكسيؾ  –المؤتمر الدولى  -
     96/7998 –العقد العالمى لمثقافة  -
     2002 –مؤتمر جوىانسبرج  -
     7988 –مؤتمر ستوكيولـ  -
 :التقاريرومف  (2)
 7987تقرير  -
 اليونسكو –ير الثقافى العالمى التقر  -
 7998تقرير  -
 2000تقرير  -
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ومف مقومات تنمية الثقافة وثقافة التنمية، تحسيف المستوػ المعيشى المرتبط بتحقيق النمو، 
ا أساسيً  كما أف تغيير الثقافة يعد مدخبًل ومطمًبا ،يورفع مستوػ المشاركة المرتبط بالتحديث السياس

قافة إلى قوة دافعة إلى ل الثمع وجوب تحويذلؾ و  ،لكونو وجوًدا ثقافًيا يوجود اإلجتماعير اللتغي
ديد والتحسيف التج المتمثمة في نميةف تصبح قيـ التأالتغيير واإلنطبلؽ.  وبجانب ذلؾ كمو ىو 

 .ومبادئو ؼ ل التنمو اعمف قناعات الف زًءاوالتكيف، ج
 

الحقل أواًل فبلبد وأف تسود الثقافة كل حقوؿ الحياة، ومف أجل تنمية الثقافة وثقافة التنمية 
ت التى يقيميا األفراد فى حياتيـ اليومية وما يقيمونو مف اوالذػ يشير إلى شبكة العبلق يالمدن

ثانًيا .  ؼ ففيو تتأسس عبلقات وثقافات المواطنة المؤثرة فى األداء التنمو  ،تنظيمات بشكل طوعى
والذػ  الحقل اإلقتصادػ ثالًثاالقيـ الديموقراطية والحوار والمشاركة،  بث، والمطالب بالحقل السياسى

، الربحو  ،النجاحو  ،االستيبلؾو  ،ملالعو  ،يتأسس عمى منظومة قيـ ومعايير ثقافية تخص اإلنتاج
رابًعا  ،رتبط بنمط حياة أحد الفاعميف التنموييف كرجاؿ األعماؿيأو   ،..الخ.االستثمارو االدخار، و 

ة والعموـ الحديثة فى ثقاف ،المسئوؿ عمى إدماج المساىمات األساسية لمتقنية ،مىيعمالحقل الت
 .مبادػء ىذه الثقافةالمجتمع، دوف المساس بروح وقيـ و 

 

ثقافة التنمية فى بمداف العالـ الثالث معوقات، بعضيا كامف فى مفيوـ الحرية،  واجوىذا وت
كميا مفردات تمت مناقشتيا مف قبل مفكرػ تمؾ ه ىذوشكل ممارسة الديمقراطية، و  ،ونوع التعميـ

ومف  ،إلى أىداؼ طموحة مثل العمل فى السياسة ، وما زالت المناقشة قائمة وصواًل البمداف بتحفع
العوامل التى زادت مف حدة التخمف ضعف الحرية األكاديمية والممارسة الديمقراطية فى التعميـ وقمة 

 .ة بالثقافةالموارد، والشؾ أف كل ذلؾ لو عبلق
 

 :ي عمى النحو التاليىو  ،ىذا وتقـو التنمية الثقافية عمى ثبلث ركائز رئيسة
 .إقامة العدؿ -
 .تبجيل اإلنساف -
 .كير والتخطيطفتاألخذ بمناىج العمـ فى ال -

 

 ،كمل بعضيا بعًضاوالتنمية الثقافية ال تقوـ مف فراغ بل ىى نتاج تفاعل مجموعة مف العوامل ي  
إلى تطورىا وتحديثيا وبمورتيا،  ولما كاف  ، مف تنمية الثقافة أساًسا وصواًل ة الثقافيةتبدأ التنمي حيث

 يحث دػ، فإف قياـ التنمية الثقافيةاالعمل الثقافى شديد اإلرتباط بالمناخ اإلجتماعى والوضع اإلقتص
لدػ أفراد المجتمع، اد الدوافع الموضوعية والحوافز الذاتية وىو أمر مرىوف بإيج افًيا وفكرًياالتقدـ ثق
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ت اعمى المستوػ الرسمى والشعبى، والتى مف شأنيا إطبلؽ القدرات وتفجير المواىب وتحريؾ الممك
 .لئلبداع

وتعد الخطط الخمسية  7959منذ عاـ  ومف واقع التجربة التنموية المصرية يمكف مبلحظة أنو
 يالثمانينات وحتى اآلف حيث تـ تبن األداة الرئيسة لمسياسات الحكومية ولـ تقر عمى ىذا النحو خبلؿ

 قافةثوالمبلحع أف ال ،لتخفيف حدة مركزية التخطيط ليتناسب مع طبيعة السياسات ؼ التخطيط التأشير 
مقابل التركيز عمى التوسع فى الصحة  شًياىام ت قطاًعافى تمؾ الخطط، وظم لـ تأخذ حيًزا ىاًما

افية فى تنفيذ التوجييات الرسمية البعيدة عف والتعميـ وسياسات الدعـ، واستمرت الوظيفة الثق
ا وعبلقاتيا بالفئات آليات عممي مف ابع ىذه المؤسسات، وحدالتشاركية والفعالية مما قمص ط

ثقافة، حيث كل ذلؾ أدػ إلى تقميص الطابع اإلجتماعى لم ،وبالفاعميف فى المجاؿ الثقافى المستفيدة 
ة العامة والتواصل الخبلؽ، مع غياب شلمناقادوف  حائمةو  الحر ده لمفكرر وطا وغدت الثقافة ميمش

ضافة إلى ضعف اإلىو  ،يوميا الواسعاإلىتماـ بالثقافة بمف تماـ بخمق بيئة تمكينية لممبدعيف ا 
 .لمثقفيف ومحفزة لئلبداعاو 

 

توظيف الجيود لتحسيف لرؤػ كوتكمف أىمية ىذه الدراسة مف كونيا تحاكى مفيوـ ثقافة التنمية 
تبصير المسئوليف مف صانعى و ما يخص استدامة التنمية، و األوضاع المستقبمية السيما، وتجويد 

فى األداء  الضعفالقوة و بنقاط  يالثقاف ؼ السياسات، ومتخذػ القرارات، والفاعميف فى السياؽ التنمو 
 ، وكذلؾ إفساح المجاؿ لمساىمات المجتمع المدنىنقاط الضعف إلى قوة حويلوت ،يالثقاف ؼ التنمو 

والقطاع الخاص، وأصحاب المصالح كشركاء فاعميف فى تحقيق ثقافة التنمية عمى النحو الذػ يريده 
 ةسيما وأف مجاؿ ثقاف وال بنشر الوعى بثقافة التنمية فكًرا وسموًكا، فيما يتعمق الدعـالمجتمع، وكذلؾ 

 .وندرة مصادرهمراجعو التنمية، محاولة لقياس األداء التنموػ كمجاؿ بحثى يتميز بمحدودية 
 

فى مصر، وكشف  يالثقاف ؼ ؤلداء التنمو الواقع الحالى ل وصف، ىذا وتستيدؼ الدراسة الحالية
ومدػ  ،والتعرؼ عمى الرواسب الثقافية ،النقاب عف طبيعة ثقافة التنمية وتنمية الثقافة فى عالـ متغير

 يالثقاف ؼ لؤلداء التنمو و التنموية ، والوصوؿ إلى محددات لؤلىداؼ يالثقاف ؼ تأثيرىا عمى األداء التنمو 
فى مصر فى ضوء بعض الخبرات  يالثقاف ؼ األداء التنمو آليات تفعيل  وأخيًرا ،فى محاولة لقياسو
 .والتجارب المتقدمة

 

حيث تستعيف ، فى سعييا لتحقيق ىذه األىداؼ فإنيا تستعيف بأكثر مف منيج بحثىىذه الدراسة و 
 :بالمناىج التالية

 المنيج الوصفى :أواًل          
  سموب التحميل التنظيمىأ ثانًيا:         
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 SWOTسموب أ ثالًثا:         
 :تحدد مسار ىذه الدراسة وفق المنحى التالىيىذا  
 .اإلطار العاـ لمدراسة :عنوافبلمدراسة  ؼوىو فصل تمييد : الفصل األوؿ -
 .فى مصر ؼ التنمو  يؤلداء الثقافاقع الحالى لو التشخيص  :الفصل الثانى -
 .الثقافة فى عالـ متغيرالمعرفة و ثقافة التنمية وتنمية معرفة و  :الفصل الثالث -
 .يالثقاف ؼ الرواسب الثقافية واألداء التنمو   :الفصل الرابع -
 .فى مصر يالثقاف ؼ محددات األىداؼ التنموية لؤلداء التنمو  :الفصل الخامس -
فى ضوء بعض التجارب والنماذج  يالثقاف ؼ آليات تفعيل األداء التنمو  :الفصل السادس -

 .المتقدمة
 

متنان يوفى الختاـ ال يسعن لكل مف ساىـ فى إخراج ىذا العمل  يإال أف أتقدـ بخالص شكرػ وا 
البحثى فى ىذه الصورة، عمى ىذا النحو سواء مف داخل المعيد أو مف خارجو مف األساتذة 

ع دواـ القدرة عمى العطاء فى مجاالت البحوث لمجمي متمنًيا ،والمدرسيف والمعيديف وسكرتارية المركز
 .المنتجة والمبدعةاسات الجماعية والدر 

 
 ..وهللا سبحانو تجمت قدرتو ىو مف وراء القصد وىو ييدػ السبيل
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 الفصل األوؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 تمييد
 :منحى التالىليذه الدراسة وفق ال يوالمنيج ييتناوؿ ىذا الفصل اإلطار المفاىيم

 األىمية وتقرير المشكمة 7-7
 ةتخدمسممفاىيـ الال 7-2
 تنظيـ الدراسة وفريق البحث 7-3
 

 األىمية وتقرير المشكمة 7-7
 ألىميةا 7-7-7

  محاكاة مفيوـ ثفافة التنمية رؤػ توظيف الجيود التنموية لتحسينيا وتجويدىا لمواكبة
، حيث يشير الواقع إلى يةالظروؼ واألوضاع المستقبمية السيما ما يخص استدامة التنم
 .ضبابية الرؤػ التنموية فى مصر وبالمثل غياب الرؤػ الثقافية

  بمعوقات  يالثقاف ؼ تبصير صانعى السياسات ومتخذػ القرارات والفاعميف في السياؽ التنمو
 .وكيفية مواجيتيا يالثقاف ؼ األداء التنمو 

 ص وأصحاب المصالح وغيرىـ إتاحة المجاؿ أماـ مساىمات المجتمع المدنى والقطاع الخا
عمى النحو الذػ يريده المجتمع مف خبلؿ وذلؾ  ،كشركاء فاعميف في تحقيق ثقافة التنمية

 .ا محورية، ومبادػء عامة(وقيمً  ،وأىداًفا ،منظومة ثقافية تنموية )رؤية
 عميف في السياؽإسداء النصح والمساىمة فيما يتعمق بنشر ثقافة التنمية مف خبلؿ توعية الفا 

 .( مع إمكانية التكيف مع ما ىو جديدسموًكاو  )فكًرا ؼ التنمو 
   ومف ثـ فيى تسيـ في إرساء لبنة في  ،محاولة عمى طريق البحث العممى الدراسةتعد ىذه

محاولة القياس األداء التنموػ الثقافى وىو مجاؿ يتميز  ،ثقافة التنمية :صرح بحوث
 .وندرة مصادره وبمحدودية مراجع

 الدراسة محاولة أولية لمتفكير والتأمل فى ثقافة التنمية محاولة لقياس أدائيا  كما تعد ىذه
 .وبالتالى فإف استناجاتيا تكوف أولية بالقدر ذاتو

 بالقوػ  يالثقاف ؼ ات ومتخذػ القرارات والفاعميف فى السياؽ التنمو تبصير صانعى السياس 
التنمية وتوعية كل األطراؼ  فى نشر ثقافة المساىمةمع ، يالثقاف ؼ افعة والمعوقة لؤلداء التنمو الد
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ى المكتبة التنموية ثغرة فى يسد بار ىذا الجيد البحثمع كل جديد، ىذا مع اعت ا وتكيًفاوسموكً  فكًرا
 .الثقافية

 

 تقرير المشكمة 7-7-2
 :يعيش العالـ أزمة ثقافية تنموية عميقة تتجمى فى عدد مف القضايا والمسائل التالية 
 حيث ما زاؿ مفيـو اليوية فى حاجة إلى توضيح ،نوع الثقافىاليوية والت. 
 التخصيص المالى ىتماـ الدولة بأ مف ضعف  – جمًيا –ويتضح ذلؾ (7)،مةاكالديمقراطية والح

 .نشر الفعاليات الثقافية دوف جدوػ و  ،ي، مع تشتيت الشأف الثقافيالثقاف
 فى بمدػ مساىمة الثقافة ويتمثل فى عدـ اإلعتراؼ  ،ؼعف اإلقتصاد ينفصاـ الثقافإ

 .اإلبداعيةفية اخاصة الصناعات الثق ،التنمية
  ًبتكاًرا اضعف اإلنتاج فى مجاؿ الصناعات الثقافية إبداع  .وا 
 ات المحمية المختمفةط الخدمات الثقافية وربطيا باإلحتياجتخطي. 
   

اآلونة األخيرة  فقد شيدت ؛فإف ىناؾ بعض المحاوالت يالثقاف ؼ وفى سبيل قياس األداء التنمو  
، اإلبتكارو  ،ىالبحث العممو  –الجندر ؛محاوالت وضع مقاييس مركبة فى مجاالت مختمفة منيا

 التنمية.   ،المواطنة ،الديمقراطية
ىذا ويتطمب بناء محاولة أػ مقياس إلى وجود إحصاءات دقيقة مع مراعاة األحواؿ اإلجتماعية 

 المؤشرات الديموقراطية أواًل:، عف اإللماـ السياسى فضبًل  ألستقراروالمحمية السيما األمف واآلماف وا
، ؼ)معدالت البطالة، النشاط اإلقتصاد الجوانب اإلقتصاديةثانيا:  ،..الخ(.)حجـ األسر ونوعية الحياة

( اإلنفاؽ عمى ي)األمية والتعميـ الثانوػ والجامع المؤشرات اإلجتماعيةثالثا: (، يوالضماف اإلجتماع
)مدػ التماسؾ، اإلستمرارية، المساواة،  المؤشرات الثقافيةرابًعا:  ،ييـ والبحث العممالصحة والتعم

 –)السكف المؤشرات الخدمية خامسا:  ىندسة العبلقة اإلجتماعية(، ،التفكير ميوؿ اآلخر، مناىج
 (2) .اإلنترنت( ،المياه
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 لمزيد مف االطبلع أنظر: -

 (. "التنمية فى عالـ متغير"، دراسة فى مفيـ التنمية ومؤشراتيا، دار الشروؽ، القاىرة 2007إبراىيـ العيسوػ، ) -    
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ع مقياس يمكف اإلستناد فبل توجد أػ محاوالت لوض يالثقاف ؼ وفيما يتعمق بقياس األداء التنمو 
لذا فإف ما تسعى إليو ىذه الدراسة فى ىذا الصدد ما ىو إال  ،إليو والتعويل عميو فى الدراسة الحالية
 .يالثقاف ؼ محاولة عمى طريق قياس األداء التنمو 

 

فمقد مرت الخبرة التنموية المصرية فى سياقيا  التجربة الثقافية التنموية المصريةوفيما يخص 
  ، ىي؛ى بأربعة مراحلالثقاف

والتى ما لبثت أف  ،وتركزت حوؿ التطمعات التوسعية لو :فى عيد دمحم عمى المرحمة األولى
  .(ـ7840جيضت بمعاىدة لندف )أ

فبدأت بإنشاء بنؾ مصر مف خبلؿ طمعت حرب مع التوازػ ببناء حزب األمة  :المرحمة الثانية 
والذػ ارتبط بالحركة الوطنية عف  يروع السياسيتواكب مع المش ؼوشركة األمة كمشروع إقتصاد

  .د الرازؽ بطريق طو حسيف وعمى ع
الذػ كاف بمثابة اإلرىاصات لمخطة  ؼ فى المشروع التنموػ الناصر تمثمت  :المرحمة الثالثة

الخمسية األولى والتى ساىـ فى اإلعداد ليا بل وتنفيذىا نخبة مف كبار المثقفيف والمختصيف مف أىل 
 .لخبرةالثقة وا
طبلؽ  ،والممكية العامة ،نفتاح الرأسمالى وتصفية القطاع العاـإلبااتسمت  :المرحمة الرابعة  وا 

كل ذلؾ كاف لو إنعكاس مباشر عمى اإلعبلـ والتعميـ والثقافة السائدة مما  ،قوانيف السوؽ واإلستثمار
 .(7)بتذاؿ والتضميل وتغيب الوعى إلنتج عنو انتشار سمات التسطيح وا

 

 الدراسة منطمقات 7-7-3
  والسموؾ الذػ يضمف كفاءة وفعالية  ،الذػ يريد ؼ النمط التنمو  عفيحق لكل مجتمع البحث

، وىذا ال يتحقق إال بضرورة توافق جيود التنمية لممطالب المادية والفكرية بل ؼ األداء التنمو 
 .(2)والروحية لممجتمع 

   ف الواقع يشير إلى إإال  ،ت تنموية قد تمتأف استراتيجياذلت، و رغـ أف جيودًا تنموية قد ب
بسبب التحديات التى يفرضيا الواقع وذلؾ قصور تمؾ الجيود في تحقيق النجاح المطموب، 

 .يتتمثل في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتحوؿ المعرفالتي و  ،ؼ التنمو  يالمجتمع
 سيـ في نجاح ى والذػ ي  تتجمى أىمية التنمية في ضوء عصر المعمومات والمجتمع المعرف

بحوث  –تصاالت أ –سياسات  –بنى تحتية تأسيسية ليا شروطيا العصرية )مؤسسات  يتبن
                                                 

 أميف محمود العالـ، مرجع سابق .  (7)
( )  Loura A. Rease, Raymond A.Resenfeld (2002)., Op.cit. 
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بل بيف  ،( ويتجمى ذلؾ كمو في شبكة العبلقات بيف النخب الثقافية والعامةالخ...وتطوير
 .الحاكـ والمحكوميف

 وية شاممة تنبع مف اتيجية تنمتوفير بيئة مبلئمة،  وتوافر استر  ،مف مقومات التنمية الرئيسة
اسات وبحوث متعمقة لموقوؼ عمى مع إجراء در  جتماعًيااو  ،وثقافًيا ،حضارًياوذلؾ الذات، 

 .لممجتمع ؼ الحضار  يا مراعاة البعد الثقافيًض أو  ،ؼ اب نجاح أو تردػ األداء التنمو أسب
  عمميات البناء والتطوير ىى التى تسعى لمنح المجتمع الوسيمة الفعالة لمتعجيل بالتنمية الكفؤة

عمى أف  .وقيمًيا اوثقافيً  ومراعاة خصوصية المجتمع تاريخًيا اكبة الجديد،و المجتمعى مع م
تؤسس التنمية عمى تعبئة الطاقات البشرية لمنيوض بالفرد والمجتمع مع تطوير الميارات 

 .(7) المسايرة لمتنمية
  مشاركة الفعالة والمنضبطة معرفًيابال ،ػػػػػػتقبميةالتنمية المسػوفق االستراتيجية الثقافية أف تبنى 

نطمقات وطموحات المجتمع، لدػ شرائح واسعة في المجتمع وصواًل إلى تصور مبنى عمى م
 .وأبداًعا وتنوًعا ،و تمكًناعمى احتراـ اإلنساف وقبوؿ اآلخر، وحفع حق ومرتكًزا

 وىو بذلؾ  ،عقوؿ األبناء واآلباءىذا البناء تـ صياغتو بأيدػ و  ،بناء لو خصوصيتو الثقافة
لممزيد، وىذا يشير إلى السعى المشترؾ بيف العالـ المتقدـ والعالـ النامى مف أجل  يتطمع دوًما

 .تضميف جيود التنمية، وتطوير أسسيا النظرية
 ػػمية تعاظـ أصداء اإلىتماـ بثقافة التنمية عمى كافة األصعدة والمسػػػػػػػػػػتويات األكاديمية والرسػػػػ

حيث عقدت المؤتمرات وصدرت التقارير لتأسيس خطاب  ،الدولية واإلقميمية والمحمية
أف  -بفعل الحركة الدولية -تأكد القناعةولؤكد عمى أىمية ثقافة التنمية، وممارسة تنموية ت  

دخل األساسى في ظل التحوؿ اليائل في العصر الرقمى المدخل الثقافى لمتنمية ىو الم  
 .(2)والعولمة 

  لدػ الفاعميف التنموييف وغيرىـ وتضمينو كل الظروؼ واألوضاع  ؼ نشر الوعى التنمو
مع ضرورة  ،والتصورات واألسس التى تقوـ عمييا وسائل تييئة العوامل النفسية واإلجتماعية

  .إتساؽ ذلؾ كمو مع الواقع ومتطمباتو
 شرات قياس قاعدة بناء لمؤ األمر بتوفير  مف أجل محاولة جيدة لقياس األداء التنموػ يتطمب

في الخطط اإلستراتيجية عمى كافة المستويات عمى أف يتـ  األداء باعتباره مكوًنا رئيًسا
                                                 

(1) 
Intervention by H.E. MSCR, Renato R. Martino, (2002): The Relation of Culture to 

Development, the Second Committee the 57
th

 of General Assembly, U.N: Available 

at:http://www.vaticon.va/roman curia/secretoris stste/segst doc20021017 martino. 
(2)

 Intervention by H.E. MSCR, Renato R. Martino ,Op.cit. 
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تفصيل ىذه البيانات لتمكيف القائميف بالقياس مع أىمية وجود كياف مؤسسى وتنظيمى لتوحيد 
 المفاىيـ والمنيجيات.

 تساؤالت الدراسة 7-7-4
 :التساؤالت التالية تبمور فىالدراسة الراىنة تمشكمة فإف  ،هعمى ما تقدـ ذكر  تأسيًسا 

 فى مصر؟ يالثقاف ؼ ؤلداء التنمو الحالى لواقع الىو ما  -أ
 ؟ يعف معدلو الطبيع يالثقاف ؼ رواسب الثقافة كمعوقات إلنحراؼ األداء التنمو ىي ما  -ب
 عالـ متغير ؟الثقافة فى المعرفة و تنمية معرفة وثقافة التنمية و طبيعة ىي ما  -ج
 حددات األىداؼ التنموية لؤلداء التنموػ الثقافى فى مصر ؟مىي ما  -د
 ؟فى ضوء بعض الخبرات الدولية ؼ المصر  يالثقاف  ؼ آليات تفعيل األداء التنمو ىي ما  -ىػ
 األىػػػػػػػػػداؼ 7-7-5
 .فى مصر يالثقاف ؼ التنمو ؤلداء الحالى لواقع التشخيص  -أ

 عف معدلو الطبيعى. الثقافي ؼ التنمو  فية التى تدفع إلى إنحراؼ األداءقاتحديد الرواسب الث -ب
 .الثقافة فى عالـ متغيرالمعرفة و وتنمية  ،وثقافة التنميةة معرفالتعرؼ عمى  -ج
 .فى مصر يالثقاف ؼ األىداؼ التنموية لؤلداء التنمو محددات التعرؼ عمى  -د
 .فى ضوء بعض الخبرات الدولية يثقافال ؼ التوصل إلى آليات تفعيل األداء التنمو  -ىػ

 

 الجيد المنيجى لمدراسة 7-7-6
 جولئلجابة عمى ىذا التساؤالت تستعيف ىذه الدراسة بأكثر مف منيج بحثى فى محاولة لممز  
 .ي، والمنيج الوصفSOWTسموب ا  و  ،يمينظتالتحميل ال سموبأى تتمثل ىذه المناىج ف ،بينيما

 

 ةتخدمسلممفاىيـ ا 7-2
 تى تستند إليياومسارىا المنيجى مف معنى المفاىيـ ال ،أػ قضية مضمونيا الواقعىتكتسب  

 وأساليب المعالجة ،وأدوات التحميل ،روضوالف ،متغيراتاللبنات بناء تعتبر المفاىيـ ف ،وتقوـ عمييا
وعند  ،Constructedأو مركبة   Primitiveالمفاىيـ أولية   لمبحوث والدراسات سواء أكانت ىذه

تبرز مجموعة مف المفاىيـ  يالثقاف ؼ محاولة لقياس األداء التنمو  ،ارة قضية ثقافة التنمية فى مصرإث
 :وىى
 

 ؼ مفيـو األداء التنمو  2-2-7   مفيـو التنمية 7-2-7
 مفيـو ثقافة التنمية 4-2-7   مفيـو الثقافة 7-2-3
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  مفيـو التنمية 7-2-7
عممية مجتمعية ىي عبارة عف  والتنمية إصطبلًحا ،لكثرةتعنى النماء والزيادة وا وًيالغ التنمية 

توفير فرص العمل فى سياؽ و  ،وتحقيق العدالة ،واعية عمى أساس الجيود المبذولة لتخفيف الفقر
 .يامن ؼإقتصاد
 :(7)ما يمى  ،أدبيات التنميةحع المتأمل فى ويبل 

أػ طريق التحوؿ مف الكـ  مف النمو إلى التنمية، حيث سمؾ طريًقا أف مفيوـ التنمية تطور - أ
 .إلى الكيف

وما لبث أف  ،ولـ تتوقف المراجعة ،بمراجعة مفاىيـ التنمية فى أواخر الستينات تـ البدء  - ب
 .أخذت دفعة قوية فى أواخر الثمانينات

الكثير مف الغموض لغياب  ،عمى مستوػ المرجع والموقع ،أف مفيوـ التنمية ال يزاؿ يكتنفو - ت
 .يف التنمية كخطاب وبيف التنمية كممارسةأػ ب ،التوازف بينيما

  ثار جداًل حوؿ إعطائو تعريًفاوأ ،فى المجتمع المعاصر احتل مفيوـ التنمية موقًعا مركزًيا - ث
تجاىات الدارسيف والباحثيف فى مختمف  افكارعمى نحو دقيق بيف مختمف  ،جامًعا مانًعا وا 

 الخ...والسياسية التخصصات اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية والثقافية
 ،أيدولوجية وسياسية أكثر منيا تنموية مفيوـ نقدػ يجمل فى طياتو أبعاًداإف مفيوـ التنمية  - ج

 .أيضا ياوعميو فإف ىذا المفيـو يكتنفو الغموض بل وتعريف
واإلنتاج ليصبح فيما  رتبط ظيوره بالتقدـ والتخطيطاو  ،قتصادػابدأ مفيوـ التنمية كمصطمح  - ح

 .مادية ومعنوية ادأبعاً  وذ بعد مفيوًما
أف محاولة فيـ ما يعنيو مفيـو التنمية يمس حاضر ومستقبل حياة البشر وأػ عمل تسبقو  - خ

 .وكمما وضحت الفكرة سيل العمل ،فكرة

                                                 
 يرجى الرجوع إلى كبل مف: (7)
 . مرجع سابق.(2007) إبراىيـ العيسوػ، -
(. "االقتصاد السياسى لمتنمية فى القرنيف العشريف والواحد والعشريف"، ترجمة فييمة شرؼ 2002سمير أميف، ) -

 .7الديف، دار الغارابى، ط
تجاىاتيا بالبمداف العربية"، مجمة المستقبل العربى، ع (. "التنمية اإلجتماعية 2000الطاىر لبيب، ) -  .22وا 

- Deepak Lal. (1999) Culture, Democracy and Development: The Impact of Formal and 

Informal Insititution on Development, September 20. 
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 ،والتقدـ ،والتجديد ،التحسيف ؛التطور اتلقد فرض مفيوـ التنمية نفسو كبديل عف مصطمح - د
 يبأف التنمية مشروع قوم يمية ىو ترسيخ الوعتعنيو التن لتحديد ماأوؿ خطوة وعميو فإف 

 .يتداخل فيو كل أنساؽ المجتمع ،يكم
 ،وىيئاتيا المختمفة ،وبرامجيا ،خاصة فى األمـ المتحدة ،بعًدا إنسانًيا لقد أخذ مفيـو التنمية - ذ

ومف ثـ  ،ذاتو ؼ عتمدت عمى إعادة تشكيل الفكر التنمو أ وتواكب ذلؾ مع رؤية جديدة لمتنمية 
 .لتنمية ليست فقط مستدامة بل مثقفة وعادلةأصبحت ا

 ،قتصاد واإلجتماع والسياسية والثقافةالأكثر استجابة ألدبيات ا كانت إف التنمية كعممية تغيير - ر
وتدمج  ،ؼقتصادافيى تتعدػ ما ىو  ؛وىى عممية مستمرة معقدة وشاممة ذات أبعاد متعددة

 ؼتصادقالشاركة فى جيود التحوؿ ايود لممجميع أبعاد الحياة وجميع الطاقات لحشد الج
 .يجتماعالوا

ستناًدا  :عمى النحو التالى ،صياغة المفيـو األجرائى لمتنميةلما تقدـ فإنو يمكف  وا 
 إجتماعًيا كمًيا ونتاًجا اوالتى تمثل حصادً  ،تستند عمى قاعدة لمنمو ،عممية مجتمعية ىي لتنميةا

بزيادة فى متوسط  اتواصل مصحوبً ا تغيير شامل وممية يحدث مف خبلليىذه العم ،إلنجازات المجتمع
وتسعى لمنح المجتمع الوسيمة الفعالة لمتعجيل بعمميات البناء  ،الدخل الحقيقى وتحسيف نوعية الحياة

  ،صية المجتمع تاريخًيا وثقافًيا وقيمًيامع مراعاة خصو و مع مواكبة الجديد وذلؾ  ، يوالتطوير المجتمع
بكثير مف األفكار  ؼ عمى إمداد البناء التنمو  قادرةلتنمية المجتمعية أف تكوف ا يومف ثـ ينبغ

 .اليادؼ ؼ التنمو  يلتفعيل المسع نظيمات المؤسسية التى تسعى جميًعاوالمعارؼ واإلتجاىات بل والت
 ؼ مفيـو األداء التنمو  7-2-2

ت المباشرة يعكس اإلنتاجية والتى تتمثل فى النتائج والمخرجا –فى مدلولو العاـ  –األداء  
 ستراتيجىإلعمى المدػ القريب، والغايات المطموب تحقيقيا عمى المدػ البعيد و/أو البعد التشغيمى وا

أما الكفاءة و  ؛حتياجات المستيدفة مف التنميةإوتحميل  ،ىى الكفاءة والفعاليةو ولكل أداء روافده ، (7)
فى عممية التنمية المخرجات  فتجيب عمى تساؤؿ مؤداه ىل حققت المدخبلت والموارد المبذولة

 .(2)يتـ تحقيق النتائج المخطط ليا بأقل قدر ممكف مف الوقت والجيد والكمفة عميو المرجوة فييا ؟ و 

                                                 
 يرجى الرجوع إلى: (7)
 ػ، دار كنوز لممعرفة العممية، عماف.(،  دراسات فى الفكر التنمو 2074سالـ سارػ،) -
 (، الحوار الحضارػ فى عصر العولمة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة.2005السيد ياسيف، ) -
 دمحم عدناف وديع، "قياس التنمية ومؤشراتيا:، المعيد العربى لمكويت، )  دت  (.  (2)
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أػ تحقيق األىداؼ المخطط ليا وبأفضل  ،فى حيف تعنى الفعالية عمل األشياء الصحيحة 
 عالة، الرافد الثالث ويتمثل فى تحميل ويضاؼ إلى الرافديف السابقيف الكفاءة والف ،النتائج المطموبة

 .(7)احتياجات المستيدفيف التنموية وتحويميا إلى برامج ومشروعات تنموية 
 

أما ما يخص مكوناتو فيى السرعة والقدرة واإلدراؾ لدػ الفاعميف  ،ىذا عف روافد األداء 
بمستوػ مف تـ ىذا الجيد وما يبذلونو مف جيد )طاقة( خبلؿ فترة زمنية محددة عمى أف ي ،التنموييف

 .الدقة واإلتقاف
 

لحقائق باكـ المعرفة لدييـ و وبمدػ  ،فى السياؽ التنموػ  الفاعميف وافعىذا ويتأثر األداء بد
المعمومات فى تمؾ الحقائق و  ىذه وميارات تطبيق ،والمعمومات المتعمقة بمشروعات وبرامج التنمية

 .(2)ل التنموػ الفع
التى تناولت األداء إال أنو لـ يتـ التوصل إلى مفيوـ محدد  ،راساتوعمى الرغـ مف كثرة الد

لؤلداء حيث يرػ البعض أف السبب قد يعود الختبلؼ المعايير والمقاييس المستخدمة فى دراسة 
بأف االختبلؼ قد يعود إلى تنوع أىداؼ واتجاىات الباحثيف، ويعتبر األداء مف  عمًما  ،األداء وقياسو

ة التى تشغل باؿ المتخصصيف واإلخصائييف عمى مختمف المستويات واألصعدة الموضوعات اليام
(3). 

صبح تحديد مفيوـ األداء مف ىنا ي  و  ،ويعكس األداء النتيجة المنتظرة مف وراء كل نشاط
يعتبر دالة لمعديد  –عمى اختبلؼ أنواعو  –واألداء  ،فى آف واحد ا مطموًبا ومرغوًباوضبط مدلولو أمرً 

 .أو إيجابًيا وامل التى تؤثر سمًبارات والعمف المتغي
النتيجة والمجيود وىو ىو العبلقة بيف السموؾ و  ؼ والتعريف اإلجرائى لمفيوـ األداء التنمو 

عبر عف حالو أو درجة بموغ األىداؼ أو المعايير ي   –ا أيًض  –فى أغمب األحياف إال أنو  معموـ كمًيا
 .والخطط المتبعة

 
 
 

 

                                                 
(1)

  C.IMA, Performance Measurement, (2008),Topic Gateway Series, No. 9. 
، البصرة، دكتوراه، كمية 2004 –7994(، " قياس األداء التنموػ أسواؽ الماؿ العربية 2006بشير ىادػ عودة ) (2)

 اإلدارة واالقتصاد.
 . مرجع سابق.(2006) بشير ىادػ عودة  (3)
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 فةمفيـو الثقا 7-2-3
ذلؾ أف الثقافة تراكمية ومستمرة وىى ميراث  ،مفيوـ واسع فى دالالتوىو  مفيوـ الثقافة 

مما جعل منو مفيوًما  ،وما زاؿ مفيوـ الثقافة أسير النظرة الغريبة ،إجتماعى لكافة منجزات البشرية
 .ضبابًيا متذبذًبا

 

 :فسو ىونوالسؤاؿ الذؼ يطرح 
 ،لمثقافة؟ واإلجابة أف كل تعاريف الثقافة مؤقتة وعابرة اا مانعً جامعً  ىناؾ تعريًفايوجد ىل 

وتتسـ بالعمومية، وىذا يعبر عف عجز مدرؾ لتقنيف تعريف عممي جامع مانع  ،وفضفاضة ،وتعريفية
لمفيوـ الثقافة ولعل ىذا يرجع في جزء كبير منو إلي بطء التقدـ الذؼ أحرزه عمـ الثقافة كعمـ 

  .نسانيإ
 

التي فإف الحضارة  ،كمفيـو التزاؿ تستعصي عمي أػ تعريف جامع مانع إذا كانت الثقافة
 مف أساليب الحياة وأيضا قد ، وىذا التراث يأخذ شكبًل ر تمتمؾ تراًثا خاًصاتتمثل في مجموعة مف البش

تظل الحضارة عنصرًا مف عناصر الثقافة أو و  ،يأخذ صورة لمجموعة مف المعتقدات والمفاىيـ كمغة
  .افد الثقافةمف رو  ارافدً 

 

ذا معنى  انسانً إف الوجو الذؼ يمثل الثقافة ىو ما يميز اإلنساف عف غيره ويجعل منو إ
عف شعب، ومف ىنا فإف الحضارة  اآلخر الحضارة وىو ما يميز شعًبا وقيمة، في حيف يمثل الوجو

كل وجوه  ل الثقافةتشمث لمغاية بحي تمثل مفيوًما مكتسًبا واسًعاا، أما الثقافة فآيسر عمي التحديد نسبيً 
 . (7) ياـ شكبًل ومضموًناالنشاط اإلنساني ومف ثـ يدخل مفيـو الثقافة في دوامة الغموض واإلي

 

لما تقدـ فإف الثقافة قدرة خبلقة ال تتوقف عف اإلبداع طالما أف عقل اإلنساف يعمل،  ستناًداإ
مستمرة. وعميو فإذا كانت الثقافة تمعب واإلنساف كمستيمؾ ثقافي فيو أيضا منتج لمثقافة في دينامية 

دور البطل عمي المسرح، فإف الحضارة تمعب دور الخمفية المواكبة والمتفاعمة مع دور البطل 
 وتحركاتو. وعميو فإذا كانت الثقافة مف إنتاج البطل فإف الحضارة مف إنتاج الثقافة. 

 

ل اإلنساني وليس اإلرادة أو وعميو يمكف القوؿ بأف الثقافة ذات طابع شمولي تناشد العق
الوظيفة، وىي ضرورية بالنسبة لئلنساف وتشمل المعارؼ الوضعية كافة مف عمـو وىندسة وتكنولوجيا 

 .والتى تتجسد في طاقة إنتاجية
 

                                                 
(1)

  Deepak Lal. (1999) Culture, Democracy and Development, Op.cit. 
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مف ذلؾ يمكف إستنتاج أف الثقافة ترمز إلي الفف واألدب واألخبلؽ وكل ما يتصل بحياة 
 ا مادية وتكنولوجية. الحضارة فيي الثقافة عندما تتعقد وتأخذ أبعادً اإلنساف الروحية والمعنوية، أما 

 

البد مف إستطبلع الحدود المتداخمة لذلؾ المفيوـ مع بعض  لثقافةمفيوـ اولمزيد مف إيضاح 
فمف حيث مقابمة بيف مفيومي الطبيعة والثقافة البد  مف إبراز السمة  ،المفاىيـ مثل الطبيعة والمجتمع

سمة خاصة باإلنساف تختمف عف طبيعتو البيولوجية الفطرية وبالتالي فإف كل ما يقـو  الثقافية وىى
وعميو فالثقافة نتاج فعل يحدثو  .قع في إطار الثقافةيالبيولوجية  عف تأثير حياتو ابو اإلنساف بعيدً 

   .اإلنساف في إطار الواقع عبر أدواتو المحددة
ذلؾ الكل المركب مف ىي ف الثقافة أحيث يرػ  "تايمور"ىو تعريف  أقدـ تعريف لمثقافةإف 

ى ..الخ باإلضافة إلى اإلمكانات والعادات الت.المعرفة والمعتقدات والفنوف واألخبلؽ والقانوف والعرؼ
 ؛تجاىيف فى تعريف الثقافةاوعمى ذلؾ فإف ىناؾ   .فى مجتمع يكتسبيا اإلنساف باعتباره عضًوا

عمى أنيا تتكوف مف القيـ والمعتقدات والمعايير والتفسيرات  وينظر إلى الثقافة :تجاه األوؿإلا
 .الفعمية والرموز واأليدولوجيات

والعبلقات الشخصية  ،يرػ أف الثقافة تشير إلى النمط الكمى لحياة شعب ما :تجاه الثانىإلا
 (7) .بيف أفراده

 

ومة اإلجتماعية التى يعكس معرفة الفرد لممنظ يالثقافة كمفيوـ إجتماع لما تقدـ فإف إستناًدا
 .  وعمى ذلؾ فإفبالوجود اإلنسانى ارتباًطا متبلزًما –ا أيًض  -رتبط ىذا المفيوـ اكما  ،يعيش فييا

يتأثر  كانت كميتو ونوعيتو الثقافة ميما وكل تغيير يمس ،فى المجتمع الثقافة مف أكثر العوامل تأثيًرا
 (2) .أـ تقدًما تراجًعا ،بو المجتمع سمًبا أو إيجاًبا

 

ىذه العبلقة تتسـ بطابع  ،ىذا وأف العبلقة بيف الثقافة والشخصية عبلقة ترابطية تكاممية
 .فى الشخصية أف الثقافة األكثر عطاًء وتأثيًرا إال ،األخذ والعطاء

 

ألف كل ما يعبر بو  ،إف أػ دراسة جادة تعنى بالثقافة تعمل ضمف مفيوـ ممتد واسع لمثقافة
كما يجب النظر إلى الثقافة الشعبية باعتبارىا ذات مكانة  ،اإلىتماـ بو الناس عف حياتيـ يجب

                                                 
(1)

 ٗشجٔ الشجْع إلٔ كل هي: 

(، "قراءاث يؼبصرة فً َظرَت ػهى اإلجتًبع"، يركس انبحىث وانذراضبث 2112ػبذ انجىاد يصطفً، ) -   

 اإلجتًبػُت، 

 يصر.     

 (، "انثقبفت: اإلَطبٌ وانتًُُت"، ػرض َظري، دار انًؼبرف، يصر.1999أحًذ أبى زَذ، ) -   
(2)

بث َحى تؼرَف انثقبفت"، ترجًت وتقذَى شكري دمحم ػُبد، انهُئت انًصرَت (، "يالحظ2111تىيبش إنُىث، )  

 انؼبيت نهكتبة، يصر.
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فضبًل عف أف  ،تيا وتحوليا وتجددىا الدائـكما يجب النظر إلى الثقافة فى دينامي ،ىتماـإلتستحق ا
ما ينتج عنيا صراع بيف الفئات المختمفة فى المجتمع مما ، ملممنافسة اإلجتماعية الثقافة تعد عامبًل 

تتكوف مف مكونات ثبلثة  والثقافة (7) .فى مختمف جوانب الحياة يػ إلى حدوث تغير إجتماعيؤد
المغة والديف عمى  مشتمبًل  ؼ والمكوف الفكر  ،يوىو بمثابة البناء اإلجتماع يالمكوف اإلجتماع ي،ى

 (2) .وىو كل شىء يستعممو اإلنساف فى حياتو ؼوالمكوف الماد ،والفف والعمـ وغيرىـ
 

 ،تمثل وظائف الثقافة فى كونيا تييىء أسباب وسبل العيش الكريـ والعمل المناسبىذا وت
شباع الحاجات البيولوجية إالسيما  ،ا تمد األفراد بأنماط سموكية مرغوبة ومطموبة فى آف واحدأيًض 

وكذلؾ تمد المجتمع بما يحتاجو مف قوانيف وأنظمة ولوائح  ،البناء والنمو يلممحافظة عمى عمميت
 الخ....وقبوؿ اآلخر ،ح بتحقيق التعاوف والتكيفتسم

 
 

 :وىو لمثقافة يالمفيـو اإلجرائ أف مما تقدـ نخمص إلى
ا مجموعة اإلتجاىات وأيًض  ،عتقاد والسموؾإل" أف الثقافة نمط متكامل مف المعرفة البشرية، وا

تميز تنظيـ أػ ختصار أسموب حياة إوىى أػ الثقافة ب ،المشتركة والقيـ واألىداؼ والممارسات
 .مجتمع عف آخر"

 

 مفيـو ثقافة التنمية  7-2-4
تجاه التأثير، فيمكف القوؿ أف التنمية متغير إالعبلقة بيف الثقافة والتنمية عبلقة مزدوجة، فى  

وىنا التنمية تكوف متغيًرا  ،والعكس يعنى تأثير التنمية عمى الثقافات ،تابع والثقافة متغير مستقل
وعميو يثار الجدؿ  ،ىذا وقد لوحظت درجة مف التداخل بيف الرؤيتيف ،اابعً ت افة متغيرً والثقا ،مستقبًل 
 .(3)حتراـ الخصوصيات الثقافية إحوؿ 

 

دماجيا فى عممية التخطيط لمشروعات التنمية  ومما يسيل الوعى بالقيـ واليويات الثقافية وا 
حيث ترػ  ،لرؤية التنمية ؼ صور فكر لمثقافة كيوية جماعية.  وىنا يمكف طرح ت يىو اإلدراؾ الواع

وعمى الجانب اآلخر  ،وتوسيع سريع ومستمر لئلنتاج واإلنتاجية ؼأف التنمية عممية نمو اقتصاد
                                                 

(، "مفيـو الثقافة فى العمـو اإلجتماعية"، ترجمة قاسـ المقداد، منشورات اتحاد الكتاب 2002دوتى كونش ) (7)
 العربى، دمشق.

جتمع"، ترجمة: سعيد القاسمى، المنظمة العربية (، معجـ مصطمحات الثقافة والم2070طونى ينيب وآخروف ) (2)
 لمترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.

 :. متاح عمى الرابط 79/70/2020(، "القيـ الثقافية والتنمية البشرية"، بتاريخ 2020حسيف الصعيدػ ) (3)
                        http://albahth-ibds,org//    -topic    

http://albahth-ibds,org/1323-topic
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يمكف رؤية التنمية مف منظور أنيا عممية تدعـ مف الحرية والتعاوف والمشاركة الشعبية ومتابعة ما 
  (7) .يراه الشعب ويدرؾ قيمة

 

اليوية  عغير تألفيا مبفيمكف القوؿ بأنو ال حياة وال تحقيق وال نجاح لتنمية  لما تقدـ إستناًدا 
ا عمى وبالتالى ال حياة وال تحقيق وال نجاح لميوية الثقافية بغير تنميتي ،الثقافية التى تحقق بيا ومنيا
عف مشروع  وفعالية.  وعمى ذلؾ فبل تنمية بدوف ثقافة وال ثقافة معزولة آفاؽ أرحب وأعمق وأشد وعًيا

 أيدلوجى معيف. ؼتنموػ، أف العبلقة بيف الثقافة والتنمية تتعمق باختيار إراد
 

مف خبلؿ تطوير  يالثقاف ؼ إف التثقيف المتنامى والمستمر لمفاعميف فى المسعى التنمو 
ليو أحد المداخل اليامة فى تصويب  ؼ واستحداث أساليب نشر الثقافة التنموية وبرامج الوعى التنمو 

 (2) . الثقافى ؼ ت ومسارات التنمية عمى نحو تعظيـ اإلنجازات والنتائج أػ االرتقاء باألداء التنمو غايا
 ؛عمى دعائـ منيا ثقافة التنميةىذا تستند 

 .تعميـ الوعى التنموػ البلـز والمناسب لكل المستويات التنموية -
القرار  ؼمف متخذو  يف التنموييف وأصحاب المصالح والطموحاتيمفاعمالمشاركة اإليجابية ل -

 .وراسمى السياسات فى تنمية الثقافة وثقافة التنمية
 .يلدػ الشباب مف خبلؿ دعـ المجتمع المدن ياتساع مساحة العمل التطوع -
تخطيط حمبلت التوعية بنشر الثقافة التنموية مف خبلؿ الجمعيات األىمية والعمل الجاد عمى  -

 (3) .محو األمية 
لتنمية مف خبلؿ وضع الثقافة طرفًا مقابل طرؼ التنمية، فيذا إف تناوؿ موضوع  ثقافة ا

رغـ أف أصحاب ىذه الرؤية يعتقدوف أف ىذا الطرح يقترب مف وذلؾ ، ؿ يزيد المشكمة تعقيًداناو الت
 (4) .حدود الفيـ بل ويقود إلى حل

 

يا كانت آخر يرػ أنو لسنا إزاء طرفيف )الثقافة/التنمية( فى عبلقة أ ىناؾ رأًيافى حيف أف 
 .طبيعة ىذه العبلقة حتى ولو تـ التوصل إلى آفاؽ التفاعل الجدلى بالمعنى العممى

                                                 
 (، "التنمية حرية"، ترجمة وتقديـ شوقى جبلؿ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة.2070أمارتياصف ) (7)
 (، التنمية الثقافية والتنوير"، األسكندرية، دار المعرفة الجامعية.2006شبل بدراف وآخروف، ) (2)
 .مرجع سابقد العالـ، أميف محمو  (3)

(4)
 James Ronald Stanfeld (1999) Economic, Power and Culture, Macmllan, London. 
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إف العبلقة بيف الثقافة والتنمية، ال تتشابو مع العبلقة الجدية بيف البنى التحتية، والبنى 
 الفوقية فى تشكيمة إجتماعية بعينيا، ذلؾ ألف التنمية خطط وبرامج ومشروعات قصدية واعية مف

 .جانب أصحابيا لتحريؾ الواقع فى إتجاه تحقيق أىداؼ بعينيا
تستيدؼ بناء عضوػ متكامل منتظـ فيو كل مركب مف اإلجتماعى  –فى الواقع  –والتنمية 

واإلقتصادػ والسياسى )الراىف والتاريخى التراثى(، والثقافة بالمعنى الشامل، الذػ ينتظـ بدوره 
موؾ والفكر والديف واألدب والفف المدوف والشفاىى )الراىف مف األعراؼ والتقاليد وأنماط الس

ىذه التركيبة المعقدة فى بيئة الواقع ىدؼ التنمية تستمـز أف تكوف التنمية و  ،ى(ثوالتاريخى الترا
 .شاممة حتى تحقق أىدافيا فى تحريؾ الواقع نحو األىداؼ المنشودة

وبما أنيا خطط وبرامج  ،لثقافة، بل ىىا مقابل ااستنادًا لما تقدـ فإف التنمية ليست طرفً 
يستند إلى تحميل الواقع واكتشاؼ عبلقاتو التركيبية  ،ذات طابع فكرػ عقبلنىالتنمية ومشروعات 

 ،طموحًا إلى تحريكو إلى األفضل واألرقى واألنفع نشاط ذىنى ينتمى إلى مجاؿ الثقافة  المعقدة
  .مقابل ذاتيا  فكيف تعد طرًفا

 ،ىذا يعنى أف ثقافة التنميةفإف خر إذا نظرنا إلى الثقافة كوجو آخر لمعممة، وعمى الجانب اآل
 .بلؿ اآلخريف، يمكف أف يتحقق إحداىا فى استقوتنمية الثقافة ليسا مفيوميف متقابم

 

إنما ينطبق عمى لثقافة/ التنمية وال نقوؿ الطرفيف أو االفيـ العميق لجانبى التنمية/ الثقافة  أف
ة، والثقافة الحقة، التى تتحقق وتعبر عف مصالح الفاعميف المنتجيف الحقيقييف فى التنمية الحق

 (7) .المجتمع
 

أف خطط التنمية لـ تراعى ظروؼ الواقع، وأف المشكمة تكمف فى  –أحيانًا  - يبلحعوقد 
 الفشل وأيا كاف عممية  المصمحة الحقيقية لمجماىيرػ حققالفاعميف فى سياقيا، أو أف التنمية ت

أػ تكمف فى الوجو الثقافى، ـ وقو  ػ نفد وتابع فى الفرد الذ وأتكمف فى العقل الذػ خطط، يا نفإ
 :وعميو يمكف القوؿ

ثل فى تم "بأنو ليست ىناؾ تنمية مطمقة أو ثقافة مطمقة، كما يمكف القوؿ بأف خطط التنمية
وعب الثقافات الفرعية الذػ يريد أف يست يوالثقاف ؼ مف أشكاؿ التوجيو الفكر  يا شكبًل جانب من

بتبلعيا مف خبلؿ خطاب ثقاف يحقق نفس  يإعبلم يلمجماعات والقوػ األخرػ بالييمنة عمييا وا 

                                                 
(1) 

James Ronald Stanfeld S.Op.cit. 
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مقاومة  )وسائل المقاومة المتاحة ليا التوجيات، لكف الثقافات محاوالت الييمنة واإلبتبلع بكل
 (7) .(ألخ..رواسب ثقافية –مقاومة سمبية  – بوليسية

 

ذا فشمت التن ، يتـ تحميل النتيجة عمى كاىل اتحقيق أىدافيا المعمنة إيديولوجيً  فيمية وا 
 .يالطبقات المنتجة ومقاومتيا بمزيد مف القير اإلجتماع

 

 :خبلصة القوؿ
واحدة ىي والثقافة ىى التنمية وكمتاىما وجياف لحقيقة  ،أف التنمية ىى الوجو اآلخر لمثقافة "

ؽ عمى أف الثقافة فى ظل اإلتفاوذلؾ  ،ة لمتشكيمة اإلجتماعيةة التحتيالبنية العموية المتجادلة مع البني
والتنمية بوصفيما وجياف لبيئة واحدة يستحيل الحديث عف عبلقة أيا كانت درجة التفاعل بيف 

 ."طرفييا
 

 ؛وىو التعريف اإلجرائى لمفيوـ ثقافة التنميةونخمص إلى 
المستوػ القومى والقطاعى وعمى مستوػ الوحدة  بتثقيف الفاعل التنموػ عمى ثقافة التنميةتعنى 

وذلؾ كمو مف  ؼ تنمو  ىسعموتربية السموؾ وناقبلت السموؾ وترشيدىا فى كل  يمف خبلؿ تنمية الوع
 .يالثقاف ؼ بالفعل التنمو  يمع التركيز عمى درجة إيماف المشارؾ معنى ومبن ؼ منظور تخطيط تنمو 

 

متبلكو الوسائل والميارات والمعرفة األساسية إخبلؿ  ستغبلؿ قدراتو مفإ ؼ ويمكف لمفاعل التنمو 
خر لآل ووقبول افتوثقإنتمائو و مف خبلؿ بو  ةلمياـ المنوطا جيًدا يوأف يع ،لتربية واإلبداعممثمة فى او 

 .ثقافة التنميةاستدامة مكونات بعد وكميا 
 

موؾ التنموػ مع والفكر والس يفى الوع تستيدؼ أحداث تغييروبمعنى أدؽ فإف ثقافة التنمية 
 .التكيف مع الجديد والمواءمة بيف اإلصالة والمعاصرة

 

 تنظيـ الدراسة وفريق البحث
 تنظيـ الدراسة الحالية 7-3

 :ىى عمى النحو التالىو  ،تنتظـ ىذه الدراسة فى خطوات منتظمة ومتتالية
حوريف رئيسيف األوؿ عمى م ؼ ويحتو  ،وتتناوؿ اإلطار المفاىيمى والمنيجى لمدراسة :الخطوة األولى -

 .والثانى مفاىيـ الدراسة المستخدمة ،األىمية وتقرير المشكمة

                                                 
(1)

 Lina Fruzzetti & Akos Ostor (1990) Culture and Change alone the Blue Nils: Courts, 

Markets, and Strategies for Development, west view press. 
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وتتـ عممية التناوؿ والمعالجة  ،فى مصر ؼ التنمو  يؤلداء الثقافالحالى ل اقعالو  :الخطوة الثانية -
صبلح واإل ،الثقافيةالمفاىيـ، واليوية المصرية، والواقع الثقافى، والسياسية  مف خبلؿ؛ لممتغيرات

 .الثقافى، ومستقبل السياسة الثقافية فى مصر
 

معرفة وثقافة التنمية وتنمية المعرفة والثقافة فى عالـ متغير بيف اإلبقاء عمى الحياة  :الخطوة الثالثة -
تكالب قوػ أضعاؼ المناعة القيمية  ،األوؿ :واإلرتقاء بالحياة، وذلؾ مف خبلؿ محاور أربعة

ستخداـ أدوات البعديات المرقمنة إبداعتيا، والمحور الثانى تناوؿ ير إلمشخصية المصرية لتدم
، فى حيف عرض المحور الثالث لظاىرة ئلرتقاء بالحياة معرفيا وثقافًياوالسييبرة والمؤتمتة كضرورات ل

أما المحور الرابع واألخير فقد تناوؿ التحالف  ،تعثر مفيـو المثقف والمتثاقف جراء عولمة حارقة لمقيـ
 . مف التزييف والمديونية والبدونة المقترف بظاىرة التديفالمسبوؽ بيف كبًل غير 

 

ويتـ مناقشة محددات ومعوقات األداء  ،ؼ الرواسب الثقافية كمعيقات لؤلداء التنمو  :الخطوة الرابعة -
 .وكيفية مواجيتيا ،ؼ وتحديد الرواسب الثقافية التى تمثل تحديات لمعمل التنمو  ،يالثقاف ؼ التنمو 

 

ويتـ تناوؿ ىذه المسألة مف  ،يالثقاف ؼ األىداؼ التنموية لؤلداء التنمو  محددات :سةالخطوة الخام -
وكيفية قياس  ،وما ىى مؤشرات ومعايير القياس ،ؼ قياس األداء التنمو وأىمية خبلؿ تحديد ماىية 

 .ؼ التنمو  يالمردود الثقاف
 

ويتـ  ،مف ضوء بعض الخبرات الدولية يالثقاف ؼ األداء التنمو آليات تفعيل  :ةالخطوة السادس -
يز األداء تجاىات الحديثة فى تعز إلوعرض ا ،ومحدداتو يالثقاف ؼ دارسة طبيعية األداء التنمو م

 .يالثقاف ؼ التنمو 
 

 .مقترحةالرؤية وال االستنتاجات والتوصيات -
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 الفصل الثانى
 في مصر ي التنمو  يالثقافالحالى تشخيص الواقع 

 
 تمييد

ويحمل مفيـو السياسة  ،ي المصر  ي التنمو  يالثقافالحالى مبلمح الواقع ش ىذا الفصل يناق  
نقد وينتقل إلى  ،الثقافية وعبلقتيا بالمفاىيـ المتداخمة معو مثل "الحقوؽ الثقافية" و "التنمية الثقافية"

حاوؿ تقويـ ثـ يوعبلقة السياسة بالثقافة،  ،يوالدعوة إلى اإلصبلح الثقاف ،السياسة الثقافية فى مصر
السياسة الثقافية مف خبلؿ الواقع وطرح بعض التوجيات الخاصة بتطور أداء المنظومة الثقافية فى 

 :دد مسار ىذا الفصل وفق المنحى التالى، ويتحالمستقبل
 .المفاىيـ المستخدمة 2-7
 .ياليوية المصرية والواقع الثقاف  2-2
 .السياسة الثقافية  2-3
 .فى ومستقبل السياسة الثقافية فى مصراإلصبلح الثقا 2-4

 

 المستخدمة المفاىيـ ٔ-ٕ
" الحقوؽ الثقافية"و ،"التنمية الثقافية"و"، السياسات الثقافية" مفاىيـثمة تداخل بيف  

ذا عدد تجاوز يثير لمجدؿ، حيث م الثقافة مفيـوكما أف  ،"يالتخطيط الثقاف"و تعريفاتو المئات، وا 
 ،الماديةو  ،الروحية ،ة"مجمل السمات المميز  اليونسكو لمثقافة بأنيانطمقنا مف تعريف منظمة إ
وطرائق الحياة نصوص اآلداب  ذلؾ تشمل إلى جانبو التى يتسـ بيا مجتمع  ،الفكرية، والعاطفية"و 

المعنى األنثربولوجى إال أننا سنتجاوز  (7) ،، ونظـ القيـ والتقاليد والمعتقداتوأساليب العيش مًعا
ى مع فصلال ، وسنركز فى ىذStyle of lifeالحياة"  السابق، بمعنى "أسموبالتعريف فى  لمثقافة

ودوف أف  ،ةورعايً  ؼ، إنتاًجا وتسويًقاوالفكر  يلمثقافة الذػ يشمل اإلبداع والفف األدب ؼ المفيوـ النخبو 
 .الحياة حسب تطور السياؽ مع أسموب نضع فاصبًل قاطًعا

 

ىى أداة تحررنا وتحريرنا فى األفق المفتوح ثقافة العمى أف جابر عصفور ولنتفق مع  
، والثقافة ىى يأو الدين يأو اإلجتماع يعف السياس يال يمكف أف نفصل الثقاف أنناحيث ل، لممستقب

                                                 
 (: "وثيقة مؤتمر مكسيكو سيتى لمسياسات الثقافية".7980منظمة اليونسكو، ) (7)
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الذػ يستبدؿ آفاؽ الحرية بشروط الضرورة والعدالة بالظمـ، واالستقبلؿ بالتبعية،  يالمسعى اإلبداع
 (7) .وراءىا بلؽ بوحدة اإلجماع المفروضة قمًعاالخواإلبداع باإلتباع، والتنوع 

 

، إنو ىدـ وبناء ؼ معركة ثقافية وصراع فكر  يعمى أف العمل الثقاف محمود أميف العالـويشدد 
القيـ األصمية المعبرة عف المبلمح  يوننم ،نقتمع القيـ المعنوية والسموكية المعوقة لحركة التقدـ حيث

إنيا معركة تيدؼ  ،قيـ الجديدة التى تتبلءـ ومبادػء المجتمع الجديدونستنبت ال ،القومية لممجتمع
 .(2)تغيير المجتمع واإلنساف  ،الشامل يوالتاريخ يإلى التغيير اإلجتماع
ستقبللو إضرورة الحرص عمى حيث أف  ؛يأىمية التركيز عمى التطور الثقافتأتى ومف ىنا 

 .فى تحرير الجماىير يأمر لو أىميتو التى تعزز فاعمية الدور الثقاف
 :مف خبلؿ الشكل التالى منظومة الثقافةويمكف فيـ 

 

 ( ٔ-ٕشكل رقـ )
 البنية اليرمية لمنظومة الثقافة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .مف إعداد الباحث :المصدر
 

                                                 
، 2075جابر عصفور، ) (7) ، 73/77/2075( . "السياسة الثقافية لمدولة"، مجمة أخبار األدب، مؤسسة أخبار اليـو

 .39-37القاىرة، ص ص 
 .764افة والثورة "، الييئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة، القاىرة، ص (. "الثق2070محمود أميف العالـ، ) (2)

 األنماط السموكية والمنتجات الثقافية
 منظومة القيـ المجتمعية

 
المسممات األساسية والمعتقدات 

 السائدة
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 ياليوية الثقافية المصرية وتشخيص الواقع الثقاف ٕ-ٕ
 

 اليوية الثقافية ٔ-ٕ-ٕ
وعمى ضوئيا تتشكل اليوية، فإف ديناميكية العناصر  ،ذا كانت القيـ ىى محور الثقافةإ 

مل تييىء ولكنيا تعد بمثابة عوا ،وبيف المستجدات المعاصرة تناقًضا المكونة لميوية ال تجعل بينيا
 . (7)واإلرتقاء  قابميات اإلمتراج

 

 :تتسـ بما يمى اليوية الثقافية فى مصروعمى ضوء ما تقدـ فإف  
ديناميكية التأثير ب ،يةسياسمف الناحية الو بعظمة المكاف وأصالة التاريخ،  – ةتاريخيمف الناحية ال

فإف الثقافة المصرية ىى الركيزة الفكرية  عمى المستوى الثقافيو  .عمى المستوػ العالمى/ اإلقميمى
 ،يكوف فى فكر اليوية يفإف المعتقد اإليمان ،دينيعمى المستوى الو  فى بنية المجتمع ووعى أفراده،

 .نجاز الحضارػ يكوف فى فكر الحركةواإل
 

شرة كاف ليا تأثيراتيا المبا ،مف تحوالت يوما ىو داخم يجدلية العبلقة بيف ما ىو خارج
ة المصرية لف ، ولذا فإف محاولة فيـ اليويؼ وغير المباشرة عمى مختمف تكوينات المجتمع المصر 

 (2) .درجة التنظير والتجريد يتأتى إال مف خبلؿ إعبلء
 

فإنو عمى الرغـ مف تبايف اآلراء حوؿ ىذه المقومات إال  ،يما يتعمق بمقومات اليوية الثقافيةوف
 (3) :أنيا تشترؾ فيما يمى 

 .حيث يحدد فمسفة الحياة وغاية وجودىا :الديف -
 .إذ تعتبر أىـ أداة لنقل ثقافة األمة ألبنائيا :المغة -
 .روح األمة وحياتيا لمغة ىىلذا فإف ا ،ألمة وشعورىايعد بمثابة وعى ا :التاريخ -
 .يحكـ سموؾ الفرد إذ تعد كمعيار :التربية األخبلقية -

 

، اإلعبلـ  ،المدرسة ،األسرة  فيى أما فيما يتعمق بمصادر تشكيل اليوية ،ىذا عف مقومات اليوية
  .الديف

                                                 
(: "تعزيز اليوية لدػ طبلب المدارس فى ضوء تداعيات العولمة"، المؤتمر العممى العشريف، 2008ثناء الضبع ) (7)

 يوليو. 37-30جامعة عيف شمس، 
 الييئة المصرية لمكتاب، القاىرة. (: "العولمة والطريق الثالث"،7992السيد ياسيف )  (2)
(: "واقع التعميـ األجنبى ومشكبلتو فى الدوؿ اإلسبلمية وأثره عمى اليوية"، مجمة 2074سعيد إسماعيل عمى ) (3)

 (.46الجامعة اإلسبلمية، مصر، ع )
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منظومة تغييرات كبرػ عمى  2077يناير  25ولقد فرضت األحداث التى شيدتيا مصر بعد 

سـ المجاؿ ببعض القيـ تا، التى صاغت سموؾ المصرييف و اإلجتماعية واألخبلقية واإليجابية ـالقي
 :ة مثلمبيالس
 واإليثار مقابل زيادة ممحوظة فى العنف والتعصب.التراجع النسبى لقيـ التسامح،  -
 .ب مصمحة الفرديمتغ -
 .التمركز حوؿ الذات -
 .غياب العمل الجماعى -
  (7) .شيوع ثقافة اإلستيبلؾ -

 

 (2) :فإنو مف المبلحع  واقع اليوية الثقافية المصريةوبخصوص 
 العصر الفرعونى وحتى اآلف  مف صرية تكونت عمى نحو متعاقب زمنًياأف اليوية الثقافية الم

 .ثـ الرومانية فالمسيحية ثـ اإلسبلـ ،بالحقبة اليونانية مروًرا
 

 ت زوايا مثمث الثقافات القديمة والوسيطة كتممأقد  ،إف األصوؿ الثابتة لميوية الثقافية المصرية
رية ذلؾ بفعل عبقغيرىا مف الثقافات و عف التفاعل مع  يثة، وىى أصوؿ لمدولة تتوقف يوًماوالحد
 .فاالمك

 

 الداخل سواء فى  وعمى مكوناتيا مف ،إف اليوية الثقافية المصرية صاعدة ومنفتحة عمى اآلخر
داخميا تكتفى بحضور سمبى متباعد األطراؼ ديد مف وحيف تفتقد التج ،الضعف لحظات القوة أـ

 .يانحدارىا وتجعميا تتحسر عمى ماضيإحينئذ تدخل األصوؿ والعناصر ىذه اليوية فترات 
 مبلمح الواقع الثقافى ٕ-ٕ-ٕ

 ما يمي : (3)ثقافة الواقع الثقافى فى مصر  يمحع المتأمل فى 

                                                 
 يناير متاح عمى: 25(: "الشخصية المصرية قبل وبعد 2077دمحم عادؿ الحديدػ )  (7)

http:/www.Youm .com/News, asp?        
(: "تنمية المواطنة ومواطنة التنمية"، سمسمة المكتبة التربوية، دار التابعة لمنشر 2079دسوقى عبد الجميل ) (2)

 والتوزيع، طنطا.
 (: "محاضرة ا لقيت حوؿ العنصر الثقافى فى التنمية"، مرجع سابق.7988محمود أميف العالـ )  (3)



 معهد التخطيط القومي – (235)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 

25 

 

 ،تعانى مف أزمة تبعية لمتقسيـ الدولى لمعمل ( وحتى اآلف79) رف التاسع عشرقالمنذ مصر  أف  -أ
جتماعية داخمية ت  المرأسمالية اإلقتصادية العالمية، وأزمة أبنية وىياكل سياسية و  كرس قتصادية وا 

 .إلجتماعية ألنظمة الحكـى ىذا فيى أزمة الطبيعة الطبقية اوعم ،وتتكرس بيذه البنية
 

حتدـ بو الواقع مف وبيف ما ي بيف الممارسات العمميةختبلؿ العبلقة بيف السياسات الثقافية و ا  -ب
 .ير والتجديد والتطويرات موضوعية ممحة لمتغياحتياجات وضرور 

 

ومحاولة  ،، ومف ثـ فقداف سيطرتيا السياسية واإلجتماعيةفقداف أنظمة الحكـ مصداقيتيا  -ج
اإلدارػ والقمع ى اإليدولوجبالقمع  لمصداقيةاالحكومة إزاء ذلؾ أف تتصدػ لحظر الفقداف 

 .مستخدمة فى ذلؾ مختمف وسائل اإلعبلـ والتعميـ والثقافة ،واإلغراؽ المالى
 

مف إحساسو بحيوية الواقع، مما دفعو إلى اإلكتفاء بالمفاىيـ النقدية  حرماف المثقف التقدمى -د
 .يحتياجات الواقع الحاعف حقائق و  يوالثورية والتشدؽ بيا، والتعال

 

، وقد ًجار فمت أو لمثقف إزاء السمطة قد يكوف ناقًدا أو مبرًرافا ،قة بيف السمطة والمثقفيففقداف العبل -ىػ
ختمف لسمطة أو ضدىا، وأف ىذه العبلقة تيكوف داخل أو خارج السمطة، أو قد يكوف مع ا

 .باختبلؼ المبلبسات اإلجتماعية والتاريخية التى تتحقق فييا
 

لى  ترجع إلى الطبيعة الطبقية ٕٜ٘ٔأف نواقص وسمبية ثورة يوليو  -و لى إيديولوجيتيا وا  لمثورة وا 
 .وعية المثقفيف التى استعانت بيـ الثورة لتحقيق أىدافيان

 

ينتسبوف إلى مختمف الطبقات والفئات اإلجتماعية، ويمثموف فئات وشرائح المصرييف المثقفيف إف  -ز
 .ف نظاـ اإلنتاجتيـ الطبقية بحكـ موقعيـ مباوتتحدد انتسا ،طبقية مختمفة

 

 :إلشكالية بيف المثقفيف والسمطة فيما يمىيمكف تحديد العبلقة او   -ج
 أف العديد مف المثقفيف داخل السمطة ىـ جزء مف السمطة. 
 ف يوالتوظ ،بيف المرجع والموقع يف يعانوف بدرجات متفاوتة التناقضأف العديد مف المثقف

 .العبلقة مرفوض لجدلية
  المعرفية وتيميش حامميا مف المثقفيف ب معينة مف الخبرات ار جوانإىد السمطة إلىتسعى

 .إلى موظفيفوتحويميـ 
  وجود تفاوت فى المنيج وأسموب العمل وطبيعة الرؤية بيف أصحاب النظرة الجزئية وبيف

 (7) .ةأصحاب الثقافة العامة وأصحاب الثقافة الخاص بيفأصحاب النظرة الكمية، و 
 

                                                 
 مرجع سابق.، ـمحمود أميف العال (7)
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 (7):فيما يمى فى مصر يع الثقافإيجاز الواقويمكف   -ػ
 رتفاع نسبة األمية، وسيطرة تابوىات الماضى وتحريـ مراجعتوا. 
 شيوع الروح المعادية لمديمقراطية وحقوؽ اإلنساف. 
 تساع الفجوة بيف ثقافة النخبة وثقافة الجماىيراع والعزلة، و وققاإلنسحاب والت. 
  العمميةضعف اإلنجاز العممى والتكنولوجى وىشاشة الثقافة. 

 

 (2):محميًا ما يمى الثقافة المصريةوتواجو   -ؾ
 غياب العبلقة المتبادلة بيف التربية وبيف الثقافة وبيف التنمية. 
 مرجعى لمسياسة الثقافيةكإطار  غياب الخطة الثقافية المحمية. 
  ية الثقافية المحمية باىتماـ باىتالتنمحظو. 
 ير ممحوظ فى بناء اإلنساف ثقافًياتقص. 
 ة المشاركة الفعالةيحدودم. 
 ية ونمط المحاكاةانتشار الثقافة اإلستيبلك. 

  

                                                 
 (. مرجع سابق.2079دسوقى عبد الجميل ) (7)
 نفس المرجع السابق مباشرة (2)
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 ؤلداء الثقافى المصرى الحالى لواقع التشخيص  ٖ-ٕ-ٕ
 

 ( ٕ-ٕشكل رقـ )
 لؤلداء الثقافى فى مصر SWOTالتحميل الرباعى 

             
 

 
 .تقبميةعدـ وضوح الرؤية المس - خامة وتنوع البنية الثقافية األساسية.ض -
 .ضعف تأىيل العامميف - المؤىمة.ديمية التى  تعد الكوادر البشريةتنوع المؤسسػػػات األكا-
 .ثقافة اإلستبداد وضعف الممارسة والحيز الديموقراطى - .المراكمة التاريخية لمقػػػوة الناعمة  المصرية -
 .اصل اإلجتماعىتيديد الفضائيات ووسائل التو  - إتساع سوؽ اإلستيبلؾ الداخمى. -
 .زيادة نسب األمية - .المبدعيف زيادة عدد -
 .مركزية القاىرة عمى حساب التطرؼ - .المستقل فيحيوية المجتمع المدنى الثقا -
ستمرار المبادرات الخدمية )معرض  الكػػػػػػػػػػتاب، المتحف ا -

 الكبير، مكتبة األسرة(.
 .عراض المثقفيف والشباب عف المشاركةإ -

 ضعف التمويل الثقافى الرسمى. - اتساع سوؽ اإلستيبلؾ العربى واإلفريقى. -
 تخمف التعميـ وتراجع اإلعبلـ. -

 التحديات  / الميددات الفرص
 استمرار تراجع الفف المصرى )سينما، مسرح( - .إستعادة وتجديد القوة الناعمة الوطنية -
 .يش الثقافة والمثقفيفيمتاستمرار  - .حيوية قصور وبيوت الثقافة -
 .اإلنشطار التعميمى - .اإلستفادة مف إمكانيات الثورة المعرفية -
 .إنتياؾ المغة العربية - .استثمار الصناعات الثقافية -

التكامل بيف األداء الثقافى الرسمى وجيود المجتمع  -
 المدنى.

 .مزاحمة مراكز الثقافة العربية -

 حجـ األمية. النيضة التعميمية وتقميص -

 التغريب والييمنة الثقافية. -
 الفراغ الذى يحدثو رحيل المبدعيف والمفكريف الكبار. -
 سطوة الثقافة الرقمية. -
 اإلرىاب الدينى. -

 

 .مف إعداد الباحث :المصدر

 نقاط القوة
وتجديد القوة 

 الناعمة
 .الوطنية  
إستعادة -

وتجديد القوة 
 الناعمة

 .الوطنية  
+ 

 نقاط الضعيف
وتجديد القوة 

 الناعمة
 .الوطنية  
إستعادة -

وتجديد القوة 
 الناعمة

 .الوطنية  
+ 
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، الذػ يجب أف ييدؼ إلى تنشيط العقل الثقافى ورفع فى مصر يلمتخطيط الثقاف ثمة غياب
وتجميع الموارد المتأخرة إلى  ،تييئة الظروؼ المواتية لذلؾ بعد استقصاء اإلحتياجات الثقافيةمستواه و 

 (7).جانب اإلستجابة لئلحتياجات الثقافية لممواطنيف، وقياس كفاءة أدوات نشرىا
 

إلى اإلعتماد عمى  ىيثـ الحاج عمى، حيث يدعو ىتماـ بالثقافة كصناعةبلتجاه لاثمة 
والتحوؿ فى التعامل  ،كامل الوجود فى خريطة األمف القومى بوصفو منتًجا مجتمًعا يالمقترح الثقاف

يمكنو توفير إمكانيات تقديـ الخدمة الثقافية  مجرد كونيا خدمة إلى كونيا مورًدامع الثقافة مف 
ف ع وغاية إلى كونيا تعبيًرا حقيقًيا ومفيًدا النظرة إلى الثقافة بوصفيا ىامشباإلضافة إلى تغيير 

أسمى، مف أجل توسيع  الذػ يمكف النظر إليو بوصفو ىدًفاوىو اليدؼ  ،اليوية الخاصة بالمجتمع
 .ؼ تكوف الثقافة فاعمة وفعالة فى بناء المجتمع المصر وحتى دائرة إنتاج المعرفة، 

  (2) :ىىومحاور تحقق الثقافة كصناعة 
 .التحوؿ مف نمط الراعى الداعـ إلى نمط المنسق المنتج -
 .يالتعاوف المتكافىء مع األفراد ومنظمات المجتمع المدن توسيع -
نشاء خطط دعـ لرؤية جدياإلعتماد عمى ال -  .دةمعمومات وا 
 .الثقافة التفاعمية الرقمية ومظمة النشر العربية -
 .الطبع المتواقت فى عدة أماكف -

 

فى  ور الدولةتراجع دولكف عمى الرغـ مف وجاىة وحداثة الدعوة السابقة إال أف الخوؼ يأتى مف 
ف كاف يمكنو تبنى الدعوة السابقة بشرط  ،تقديـ الخدمات الثقافية الجماىيرية إلى مجرد راع ووسيط، وا 

 فى تقديـ الثقافة الجماىيرية وتوفيرىا كحقوؽ ثقافية لمشعب. ؼ أال تنتقص مف الدور المركز 
 

( حوؿ 2074رة الثقافة )كما تقدميا ورقة وزامبلمح اإلستراتيجية الثقافية الجديدة عودة إلى 
 :"السياسات الثقافية مف خبلؿ محاور ىى

 .تكويف العقل النقدػ -
 .نشر ثقافة التجدد المعرفى المرتكز عمى التعميـ مدػ الحياة -
 .يوالدين يتجسيد الفجوة بيف التعميـ المدن -
 .يتجديد الفكر الدين -

                                                 
 (. مرجع سابق.2077عماد الديف أبو غازػ ) (7)
(، مركز 69(، ع )6(. "الثقافة ومنظومة التعميـ"، مجمة رؤية مصرية، السنة )2070دمحم عبد المنعـ شمبى، ) (2)

 والتاريخية، القاىرة.األىراـ لمدراسات اإلجتماعية 
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 .تغيير اإلتجاىات المتطرفة -
 .قافة النقد الذاتى والتطوعتجديد القيـ المصرية مف خبلؿ نشر ث -
 .أىمية نشر الثقافة المعموماتية -

 

، المرتكز عمى قيـ التنوير التنموى الشامل الداعـ يالمشروع الوطنونعود لنؤكد عمى أف 
 .والعدالة اإلجتماعية والمواطنة ىو الحاضف األمثل ألػ إصبلح ثقافى أو تعميمى أو إعبلمى

 

كعز الديف نجيب  خبير ثقافىلتجديد السياسات الثقافية برؤية ولنقارف الرؤية الرسمية السابقة 
  (7):الذػ يحدد المحاور التالية

يضع كل مف المبدع والمجتمع عمى  يعمى المستوػ القوم يثقاف ؼ مشروع ثقافة فكر  إرساء -
 .طريق مشترؾ نحو مستقبل أفضل لكمييما

 و جذور مصرية صميمةإتجاىات فنية ذات  يتكويف جماعات فنية عمى أسس فكرية تبن -
 .فى الوطف يوتتفاعل مع الحراؾ الديموقراط ،تخمق قواسـ مشتركة بيف الفف والمجتمع

إلصدارات  الخاصة والجمعيات األىمية مادًيا دعـ صندوؽ التنمية الثقافية لدور النشر -
 .يومجاالت النشر الثقاف

 .إنشاء المعاىد واألكاديميات ودور العرض الكبرػ  -
 

 ؼ عمى ترشيد السياسات الثقافية المستقبمية فى المستقبل المصر  يف النخبة المصريةتفاؽ بإثمة 
مسارىا، وتعبيرىا  ةمف خبلؿ مجموعة مف المبادػء والموجيات الحاكمة التى تضمف ترشيد وعقمن

عف مصالح المستفيديف، وضماف حقوؽ الغالبية مف جموع الشعب، وتحريرىا مف آسارىا وعراقيميا 
 :ورىاالمعوقة لد

 ديموقراطية الثقافة  -
وذلؾ مف خبلؿ آليات تحقيق العدالة فى توزيع الخدمات الثقافية عمى  و ىدؼ ووسيمة مًعاوى

نياء وضعية المركزية الحادة فى العمل الثقاف ونشر الخدمات الثقافية لممناطق  يمستوػ الوطف، وا 
ة لوزارة الثقافة فى أنحاء الببلد، كما يتضمف المحرومة، والتوظيف األمثل لممواقع والبنى الثقافية التابع

إلى التنوع الخبلؽ الذػ  جولتو ا اىذىذا المبدأ احتراـ التعددية والتنوع الثقافى والمغوػ، بحيث يستند 
 .ؼ يميز التاريخ المصر 

لغاء القيود الس ،ويتضمف ىذا المبدأ ضماف حرية اإلبداع والمبدعيف، وحمايتيـ ة يبموا 
ونية عمى حرية اإلبداع والرأػ والتعبير، كما يتضمف اعتماد جماعية اإلدارة، وأف يتولى السياسية والقان

                                                 
 (. "مشروع لمخروج مف أزمة الفف"، مجمة اليبلؿ، دار اليبلؿ، القاىرة.2007عز الديف نجيب ) (7)
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فية المثقفوف والمبدعوف مسئولية اإلدارة، واألخذ بفكرة مجالس أمناء لقطاعات الوزارة ومواقعيا الثقا
 .إدارة الثقافةالمختمفة لتحقيق ديموقراطية 

 

سات وأجيزة الدولة العاممة فى مجاؿ الثقافة لضماف حشد بيف مؤس النظرة المنظومية التكاممية -
 .الطاقات وتبادؿ الخبرات وتنسيق الجيود المشتتة فى رؤية واحدة شاممة

د بحيث يتحقق مى لمتكويف البشرػ يؤطر ىذه الجيو وا عادة التأكيد عمى إنشاء مجمس أع 
 .التكامل والتنسيق فى مجاالت التعميـ والثقافة واإلعبلـ

ودعميا  والجماعات والروافد الثقافية الخاصة والحرة يب مساىمة منظمات المجتمع المدنأخصا -
 يفى إثراء الجيد الحكومى بيدؼ تمكيف المجتمع المدن تنشيًطا حكومًيا واستقطابًيا :فى اإلتجاىيف

وفى وتقديـ الدعـ لمنشاط الحر،  ،مف المشاركة فى التخطيط وتنفيذ األنشطة والمشروعات الثقافية
وىو ما يتفق مع منظور التنمية  ،نفس الوقت إشراؾ عناصره وخبراتو فى القنوات الثقافية الرسمية

 .البشرية المستدامة
 

تمؾ عتبارىا ميزة تنافسية وخاصة إب تشريًعا وتشجيًعا وتحريًرا دعـ الصناعات الثقافية الحديثة -
 .المرتبطة بصناعات السينما والنشر والموسيقى والغناء

 

 .مف خبلؿ المثقفيف المستقميف يفى المجاؿ الثقاف يحوكمة اإلنفاؽ الحكوم -
 

 ،الدائرة العربية :والرسالة الحضارية المصرية فى دوائر ىويتيا الطبيعية يتنشيط الدور الثقاف -
وذلؾ مف خبلؿ برامج واتفاقيات ومنح ومبادرات  ،وحوض المتوسط ،والعالـ الثالث ،والدائرة اإلفريقية

 .كما كانت فى تاريخيا الحديث والمعاصر ،ضمف استعادة دور الثقافة المصرية كقوػ ناعمةت
 

مف خبلؿ تنشيط دور قصور وبيوت الثقافة الجماىيرية  مفيـو الثورة الثقافية القاعدية يتبن -
 ،بالتركيز عمى مواجية ظاىرة األمية ،بالتكامل مع مراكز الشباب فى العمل فى مجاؿ تعميـ الكبار

مع تولى  إشعاع حقيقية فى دوائرىا، وخاًصة وتحويل ىذه المراكز لتكوف مراكز ،ونشر الوعى الثقافى
 (7) .مف البيروقراطييف يف إدارتيا بداًل المثقف
 السياسات الثقافية  ٖ-ٕ

 

 والواقع والمأموؿالماىية  ٔ-ٖ-ٕ
ما أف ليا القدرة عمى بأىمية كبرػ فى مجاؿ السياسات العامة، ك السياسات الثقافيةتتمتع  

لتطبيق  ار والتفاعل، كما أنيا تعد ضماًنا لقيـ المساواة، وعنصًرا ميًماخبلؿ الحو مف فتح آفاؽ جديدة 
                                                 

 (: انظر التحميل القيـ لتطوير عمل الثقافة الجماىيرية، مجمة اليبلؿ، سبتمبر.2073سيد خطاب، ) (7)
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طنيف يع الثقافة بيف الموايمبادػء الحوكمة والديموقراطية مف خبلؿ تأثيرىا عمى الحياة العامة، وتش
، وتؤثر فى يمية التنمية، وتعزيز التماسؾ اإلجتماعا فى عمأساسيً  فإنيا تمثل بعًدا ولذلؾ والمؤسسات

 .، ودور كل مف الرجل والمرأةالفاصمةوجيات نظر األفراد فيما يتعمق بالقضايا 
 

بالبنية األساسية لمحياة الثقافية وخاصة المسارح وصاالت العرض  السياسة الثقافيةتيتـ 
 . (7)المبدعيف  والمتاحف واآلثار والمعالـ التاريخية والمكتبات ورعاية

 جيات الدولة األيديولوجية" معبًراالسياسات الثقافية  بأنيا "تو  "جابر عصفور" عرؼفى حيف ي   
عنيا فى مجمل القرارات والقوانيف والبرامج واألنشطة واألفعاؿ التى توجو لمجوانب الثقافية البلمادية 

والعادات والتقاليد والذوؽ العاـ والقدرات فى المجتمع والمعتقدات والفكر والرأػ والفف واألدب والقيـ 
بيدؼ تحقيق أىداؼ  يوالقدرة عمى التفكير العمم ياإلنسانية والقدرة اإلبداعية والقدرة عمى التذوؽ الفن

أكثر شمواًل مف  جابر عصفوربالمقارنة فإف تعريف و  (2)،تفق وتوجيات الدولة اإليديولوجيةتوغايات 
 مة.يرتقى إلى تطوير القدرات العا نوتعريف اليونسكو المتقدـ أل

 

 الحقوؽ الثقافية  ٕ-ٖ-ٕ
أساسية عامة شأنيا شأف الحقوؽ  بحقوؽ  7948العالمى لحقوؽ اإلنسافعترؼ اإلعبلف أ  

عمى الحقوؽ الثقافية لؤلفراد،  الشرؽ يركز فعمى حرية التعبير الغرب ويركز  ،السياسية والمدنية
فراد التى يصعب تنفيذىا عمى أرض الواقع بدعوػ الحفاظ مف الحقوؽ الثقافية لؤل ويتخوؼ الغرب

 .عمى كياف المجتمع )قمع انفصاؿ إقميـ كاتولونيا بأسبانيا كمثاؿ(
 

حدود عمى الثقافات وحق االنفتاح بغير  إلى حق التفكير والتعبير، الحقوؽ الثقافيةوتمتد  
والييئات الدولية التى تتولى عممية  وحق االستفادة مف المؤسسات ،واستفادة األخرػ تفاعبًل ونقًدا

 (3).وضع السياسات الثقافية فى المجتمع
 التنمية الثقافية  ٖ-ٖ-ٕ

إلى الثقافة فى كتاباتو األولى بينما ركز عمى التنمية اإلقتصادية  ي األدب التنمو لـ يمتفت  
لمثقافة جديد  حيث ظير تصور يات وتسعينيات القرف الماضيحتى ثمانين ؼوالسيما النمو اإلقتصاد

قد و  ،يواإلجتماع ؼ، وتحوؿ اإلىتماـ إلى دور الفاعمية الثقافية فى التقدـ اإلقتصادكأداة لمتنمية
عبلف المجمس  ،7996 عاـ "التنوع اإلنسانى الخبلؽ"بعنواف  تقارير اليونسكوعكس ذلؾ  وا 

                                                 
 ألسرة، الييئة العامة المصرية لمكتاب، القاىرة.(: "الرىاف عمى المستقبل"، مكتبة ا2004جابر عصفور ) (7)
 .مباشرة المرجع السابق  (2)
 ، بيروت.7(. "الثقافة"، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، ط 2002ابراىيـ بدراف ) (3)
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نموية مع االلتفات إلى ، وأصبحت الثقافة فى قمب الجيود الت7998عاـ "الثقافة فى القمب"  ياألوروب
 ،ياألدبو  يكتشاؼ ورعاية اإلبداع وتكويف التفكير العمماو  يدور الثقافة فى تدعيـ التماسؾ اإلجتماع

 .والتبلحـ التاريخى لؤلمة
 

تيتـ بالتنمية الثقافية التى تتيح الفرصة لمناس لتحسيف  تقارير التنمية البشريةوأصبحت  
 .شرية تعنى بتوسيع الخيارات أماـ الناسنوعية الحياة مادامت التنمية الب

 

 نقد السياسات الثقافية فى مصر  ٗ-ٖ-ٕ
التى تمر بيا  ؼ لؤلزمة الحضارية بل لئلنحطاط الحضار  مرادًفا تردد تعبير "األزمة الثقافية" 

ة أمتنا العربية، وبعد أف كانت الخمسينيات والستينيات تشيد التأسيس المادػ والمعنوػ لميياكل الثقافي
لبعد  جماؿ عبد الناصرعف تقدير الزعيـ الراحل  ، ومعبًراثروت عكاشةالمصرية وخاصًة عمى يد 

التحوؿ الثورػ الشامل فى مصر، وأىمية الثقافة فى بناء المجتمع واإلنساف، وحيث  فى الثورة الثقافية
س األعمى لرعاية شيدت تمؾ الحقبة تأسيس المؤسسات الثقافية الرئيسة مثل أكاديمية الفنوف والمجم

وأوركسترا القاىرة السيمفونى ومعيد  ،ومؤسسة الييئة العامة لمثقافة الجماىيرية ،الفنوف واألداب
، يوضـ فرقة رضا لمفنوف الشعبية، وظيور الفرقة القومية لمفنوف الشعبية والسيرؾ القوم ،والبالي

لذػ رافقو التحوؿ الصادـ مف فإف التراجع الثقافى ا ،والتوسع فى بناء المسارح ودور السينما
ببل تمييد، وكما  الساداتفى حقبة  يالسياسات اإلشتراكية فى الحقبة الناصرية إلى النيج الرأسمال

وتكافؤ الفرص ومجانية التعميـ  ي، فى حيف ركزت األولى عمى العدؿ اإلجتماعالسيد ياسيفيذىب 
لتزاـ بمجانية الثقافية ونشرىا مف خبلؿ واإل ،واإلرتفاع بمستويات معيشة الطبقات الدنيا والوسطى

مشوه مف  يأجيزة الدولة بغية توفير الحقوؽ الثقافية )الثقافة الجماىيرية(، انتقمنا إلى نظاـ رأسمال
نتشار إوالتى قمبت القيـ وأحدثت تشوىات الخريطة اإلجتماعية مع  ،ؼخبلؿ سياسة اإلنفتاح اإلقتصاد

 (7).الفساد
 

ف بقيت  مع تبنى مصر إلقتصاد السوؽ، وغدت الثقافة ذيمية،افة لثقتراجعت امف ىنا   وا 
"، وبناء األوبرا الجديدة، وتأسيس مكتبة األسرةات الثقافية مثل مشروع "بعض اإلنجازات واإلختراع

نشاء متحف  ،"المركز القومى لمترجمة"  .الحضارة الكبيروالميرجانات الدولية فى السينما والمسرح، وا 
 

 :تسيطر عمى الثقافة اليومية لممصرييف يمكف أف تختزؿ فيما يمى ثمة ثنائيات
 .ثقافة المركز القانونى واألطراؼ )األقاليـ( -
 .ثقافة النخبة والثقافة العامة -

                                                 
 (. مرجع سابق.2005السيد ياسيف ) (7)
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 .الثقافة الدينية والثقافة المدنية -
 .ثقافة التغريب والخصوصية الثقافية -
 .يالثقافة الرسمية العامة وثقافة المجتمع المدنى األىم -
 .يثقافة العقبلنية وثقافة التفكير الخرافال -
 .اع والتمقيف واالستظيارتبثقافة اإلبداع وثقافة اإل -

 

ال  الدولة بكل أركانيا ومؤسساتيا"سببو أف غياب السياسات الثقافية " أف ويذىب البعض إلى
ناعيا لمجمل السياسة العا مة، وقد تراجع تيتـ بالسياسة الثقافية، وال تعطييا األولية المطمقة عند ص 

المكوف الثقافى فى معادلة البناء، وكانت مف أسباب صعقو، ومف أسباب األزمة المصرية التردػ 
 (7) .، وضعف المؤسسات الثقافية وتراجع دور النخبة الثقافيةيالثقاف
 

فى وسائل اإلعبلـ الرسمية والسيما التمفاز والصحف، وربما  تيميش واضح لممنتج الثقافىثمة و 
مف سيرة القناة الثانية بالتمفاز الرسمى  برنامج "أمسية ثقافية" لفاروؽ شوشةى كيف طورد نستدع

إلى الثانية صباحًا حتى انسحب وتوقف عف تقديمو، ومف النادر أف تحافع الصحف الحكومية عمى 
صفحات ثابتة خاصة بالثقافة، ويقدـ المبدعوف مف أدبآء وعمماء وأكاديميوف عمى خجل فى وسائل 

عف  وزارة الثقافةإلعبلـ مقابل اإلىتماـ بالفنانيف والعبى الكرة والمسئوليف الرسمييف.  وكاف فصل ا
دوف حرية  ي مانًعااآلثار أضعافًا لموازنة وزارة الثقافة المتواضعة، كما يقف مناخ االستبداد السياس

والسيما أصحاب المواقف  ما بيف النظاـ والمثقفيف يأو عمن يالتعبير والرأػ، وثمة عداء مكتوـ خاف
 .نتشار األمية مف فرص تفعيل الحقوؽ الثقافية لممصرييفا  النقدية، كما يقمل تخمف التعميـ و 

 

سطوة الدولة عمى الثقافة باعتبارىا عنصر تمرد عمى األوضاع القائمة،  "أحمد أبو زيد"ويبلحع 
 سياسة فى نياية األمر، أما عف فإنيا تفيد تمؾ ال ،ربما تعارضت آراء المثقفيف مع سياسة الدولة

 (2) .طريق التخطيط ليا أو عف طريق إبراز جوانب النقص والعمل عمى تبلفييا
 

  (3) :ل سمبيات السياسة الثقافية فيما يمىمفيح صبلح فضلأما 
 .عسكرة الحياة المدنية فى معظـ المجتمعات العربية -
 .يإعاقة التطور الديموقراط -

                                                 
 سكندرية.(: "القيمة الثقافية والتنوير"، دار المعرفة، اال2006شبل بدراف ) (7)
 (: "الحقوؽ الثقافية"، مجمة اليبلؿ، دار اليبلؿ، القاىرة.7995أحمد أبو زيد ) (2)
(: "استراتيجية التحرر المبدع"، مؤتمر الثقافة العربية، نحو خطاب جديد، المجمس األعمى 2003صبلح فضل ) (3)

 لمثقافة، القاىرة.
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 .يتيديد اإلرىاب األصول -
 

 :(7)أىـ جوانب القصور فى السياسة الثقافية فى الجوانب التالية ي و غاز بنادية بدر الديف أوتحدد 
 .يالتوجو النخبوػ لمثقافة واإلنشطار الثقاف -
 .وغياب التغذية الراجعة ،ضعف برامج تقويـ مردود الرسالة الثقافية -
 ة الثقافية المستغمة.وسبل دعيما لؤلنشط ،غياب رؤية واضحة آلليات عمل وزارة الثقافة -
ومجاؿ الرسالة الثقافية المصرية فى  ،ضعف العمل فى مجاالت حيوية كقضايا اليوية الوطنية -

 ..الخ.والثقافة الشعبية ،والتنوع الثقافى ،التاريخ اإلنسانى
 .ضعف موازنة الثقافة وتوجيو أغمبيا لؤلجور -
 .توقف ما يقرب مف نصف مئات مواقع الثقافة عمى مستوػ مصر -
بيا إلى المناطق الميمشة يموقراطية الثقافة( والوصوؿ د)القصور فى نشر مواقع الثقافة واإلبداع  -

 .ة ثقافًياوالمحروم
 .ييضـ كوادر غير مؤىمة لمعمل الثقافحيث بوزارة الثقافة  يتضخـ الجياز البيروقراط -
 .ؿ السنوات العشر األخيرةعدـ استقرار قيادة وزارة الثقافة وتتاب ع عدد كبير مف الوزراء عمييا خبل -

 

 (2)فيما يمى  ؼ،المصر  يأىـ سمبيات الوضع الثقاف نبيل عبد الفتاحويرصد 
وىل  ،توضح دور الوزارةو ال توجد رؤػ ثقافية تؤسس عمييا سياسة ثقافية واضحة المعالـ  -

 .تقوـ بخدماتيا لممثقفيف أـ لممواطنيف العادييف
عمى المراكز/ العاصمة فى أنشطة الوزارة وتيميش  ميل أجيزة وزارة الثقافة إلى التركيز -

المواقع األخرػ فى ظل تراجع دور الييئة العامة لقصور الثقافة فى العمل الثقافى واستمرارية 
 .يوجودىا الشكم

ختبلط والتشابو إلميوعة التمايز الوظيفى فى اختصاص بعض الييئات الثقافية التابعة ليا وا -
 .شرفى أداء بعض الوظائف كالن

 .تضخـ العمالة غير المدربة والكفء فى تركيبة العمالة الثقافية فى األجيزة -

                                                 
صر فى العقد األوؿ مف األلفية الثالثة"، دراسة تقويمية فى (: "السياسات الثقافية فى م2077نادية أبو غازػ ) (7)

 ضوء المعايير الدولية لمتنمية الثقافية، جامعة القاىرة، كمية اإلقتصاد والعمـو السياسية، القاىرة.
 .77-8(، صص 66(: "يناقش الحالة الثقافية"، فى مجمة أحواؿ مصرية، العدد )2078نبيل عبد الفتاح ) (2)
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تشكل فائض مف الصور السمبية حوؿ المؤسسات والسمطة الثقافية الرسمية منذ عيد  -
فى ظل حكـ  2077وفى أعقاب ثورة يناير  ،الرئيسيف األسبقيف أنور السادات وحسنى مبارؾ

 .اإلخواف المسمميف والسمفييف
 بينيا وبيف المؤسسة الرسمية. لثقافية الطوعية وبروز فجوة صدؽتنامى دور المنظمات ا -
 ،أجيزة الدولة اإليديولوجيةبروز ظاىرة كراىية المثقف فى بعض مواقع النخبة الحاكمة و  -

 .د ىذه الكراىية إلى اإلعبلـ الحاضروتمت
 .نىجمود مفيـو المثقف وأدواره عند حدود منتصف حركة التحرر الوط -
 .ختياراتيا فى مجاؿ الفنوف واآلدابأفقداف بعض حواجز الدولة لممصداقية فى  -

 

عمى نتائج الثورة  ي تركًزاوما بعد حداث يينطمق مف منظور حداث التحميل السابقوربما كاف 
 ؼ المصر  يبينما يمكف نقد الواقع الثقاف ،ي وتراجع دور المثقف عموًماالرقمية وصعود اإلنساف الرقم

المباشر وغير المباشر مف  يمف تفشى صور التمييز الثقاف يوالذػ يعان ،نظور "العدالة الثقافية"مف م
 :ناحية
 .تمركز المؤسسات الثقافية فى الحضر -
 .الطابع الذكورػ لمقوة البشرية فى الثقافية -
 .%(87)بنسبة حوالينخفاض المؤىبلت التعميمية لمعامميف فى المؤسسات الثقافية إ -
 .جيمية فى المناصب القياديةفجوة وجود  -
 .منظومة ثقافية اقصائية تستبعد الموىوبيف والمبدعيفوجود  -
 فى مصر. يستيعاب الكامل لمتنويع الثقافإلعزلة المؤسسات الثقافية عف الناس، وعف ا -

 

وفقداف العدالة فى الثقافة  ،ييتماىى مع فقداف العدالة اإلجتماع فقداف العدالة الثقافيةأػ أف 
 .دة مما ال يمبى الحقوؽ الثقافيةالسائ

( 2030كما وردت فى إستراتيجية التنمية المستدامة ) الرؤية الرسمية لمدولةوينبغى اإلشارة إلى 
( فى مجاؿ الثقافة، وىو "بناء منظومة قيـ ثقافية 2030والتى نصت عمى ما تيدؼ إلى تحقيقو فى )

مف  ؼ ف اإلنساف المصر ؼ وعدـ التمييز، وتمكوع واإلختبلتحتـر التن ؼ إيجابية فى المجتمع المصر 
الوصوؿ إلى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح اآلفاؽ أمامو لمتفاعل مع معطيات عالمنا المعاصر، 

دراؾ تاريخو وتراثو الحضار  كسابو القدرة عمى اإلختيار الحر، وتأميف حؼ المصر  ؼ وا  قو فى ، وا 
نتاج الثقافة لتحفيز التنمية وتنمية  ،بية فى الثقافة مصريةناصر اإليجاف تكوف العوأ ،ممارسة وا 
 ."وة مصر الناعمة إقميمًيا وعالمًيالق وأساًسا ،يمضافة لئلقتصاد القوم
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 تكامل أـ عداء :يوالثقاف يالسياس -٘-ٖ-ٕ
عممية محايدة، بل يتمثل  يوالسياسة الثقافية واألداء الثقاف يالعمل الثقاف أف ال يمكف تصور 

إلى أف "المسألة الثقافية ىى الحقل  "حامد عمار " وكما يذىب ،بالضرورة يتماعفييا الصراع اإلج
الذػ تظير فيو كل أشكاؿ الصراعات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية، ومف الصعب  ياأليديولوج

كالحقل التعميمى  ي، والحقل الثقافيوالسياسى واإلقتصادؼ واإلجتماع يالفصل بيف النسق الثقاف
قبل نحو  "طو حسيف"وىو المعنى الذػ سبق أف تنبو لو   (7)،بالضرورة" يع إجتماعمجاؿ صرا 

 :والذػ أكد عميو مفكروف غربيوف نقديوف أمثاؿ ،ثمانيف عامًا فى كتابو "مستقبل الثقافة فى مصر"
بعمق  "ىابر ماس"و "آالف توريف"و "باولو فريرػ "و "كارنوػ "و "جنتس"و "بوؿ"و "بورديو"و "فانوف "

 .مية أكبروعم
 

 يعف السياس ي، فيل يكوف فصل الثقافقضايا الخبلؼ عبلقة السياسى بالثقافىومف بيف  
، يغير منطق يوخاصة فى أقطار العالـ الثالث كمصر، أما أف ىذا الفصل تعسف ،ومنطقًيا مشروًعا
ع حكـ الواقوالسياسة فعل حكومى ب ،فى أساسو أف الثقافة فعل شعبى "قاسـ عبده قاسـ"يرػ 

 يواإلبداع الثقاف ،فقد يحدث التضارب بيف السياسة الثقافية لمسمطة مف جية ،السياسى الذػ نعيشو
لمناس مف جية أخرػ، لقد سادت الساحة ثقافة موجية عانت منو جموح السمطة واصطدمت بأسوار 

 .(2)عالية مف طموح المثقفيف 
 

لذػ يرػ أف "السياسة ثقافة يجب ا "فاروؽ حسنىىو "و مسئوؿ ثقافى بارز وىذا التدخل يعي 
بيف جميع المصرييف مف مبدأ ديموقراطية الثقافة بإلتزاـ  يأف تيدؼ إلى تحقيق التكامل اإلجتماع

 (3)مجميع مع تعزيز الفئات المحرومة".الدولة بتوفير الفرص الثقافية ل
 

فى األفق  ىى آداة تحرريًا وتحريرناالثقافة عمى أنو "إذا كانت  "جابر عصفور"ويؤكد  
، ولكف يأو الدين يأو اإلجتماع يعف السياس يفإننا ال يمكف أف نفصل الثقاف ،المفتوح عمى المستقبل

 يز فاعمية الدور الثقافيتعز فى التركيز عمى المنظور الثقافى والحرص عمى إستقبللو، أمر لو أىمية 
لحرية بشروط الضرورة، والعدؿ الذػ يستبدؿ آفاؽ ا يىى المسعى اإلبداع فالثقافة ،فى تحرير األمة

 (4) .والتنوع األخبلقى بوحدة اإلجماع المعروضة" ،واإلستقبلؿ بالتبعية، واإلبداع باإلتباع ،بالظمـ
 

                                                 
 (. "فى بناء البشر"، الدار المصرية المبنانية، القاىرة.2006عمار )حامد   (7)
 (. "حوار مع دمحم الشافعى"، مجمة اليبلؿ، دار اليبلؿ، القاىرة.7997فاروؽ حسنى ) (2)
 المرجع السابق. (3)
 (. المرجع السابق.2004جابر عصفور ) (4)
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 ومستقبل السياسة الثقافية ياإلصبلح الثقاف ٗ-ٕ
 

 يضرورة اإلصبلح الثقاف ٔ-ٗ-ٕ
 يواعتبار اإلصبلح الثقاف ،يثمة إجماع بيف المثقفيف المصرييف عمى ضرورة اإلصبلح الثقاف 

 .النيضوػ لمدولة يفى قمب المشروع اإلصبلح
 

عبر الضغوط األورو  ي المحمولة جًواإمبلءات اإلصبلح الداخم األنظمة العربيةعبرت  
، واستطاعت أف تمتص الضغوط، وقدمت إصبلحات شكمية 2007سبتمبر  77أمريكية بعد ىجمات 

مف اإلستفتاء،  بداًل  ينتخاب الرئاسإلؽ اإلنساف، واألخذ بنظمـ امثل إنشاء مجالس قومية لممرأة وحقو 
والسماح لبعض شرائح ورموز المعارضة بالنشاط، والتساىل مع مطالب األقباط فى بناء كنائسيـ، 

 ..ومنح الجوائز الرسمية لبعض الرموز المتمردة والمعارضة
 

فػإف المجتمع  ،ديد لؤلفكار والمغامرة"حيف تسود قيـ النقد والتج وأن "حاـز البببلوى "ولذا يرػ 
س خطورة التعميـ القائـ فى المدار تبرر ومف ىنا  ،يكوف أقدر عمى تجديد وتطوير ثقافتو الموروثة

والعكس فيجب تشجيع تنمية وتطور  ،ستناد إلى كل ما ىو قديـواعتماده عمى الحفع والذاكرة واإل
 ؼولذا فإف قضايا التعميـ واإلعبلـ وحرية الرأ ،اإلحتراـالقدرات النقدية، ونقد اآلراء وحرية التعبير و 

 ."يوالنقد ىى فى مقدمة وضرورات اإلصبلح الثقاف
 

 ؛حوؿ أولوية مفيوميف خبلؿ العقد األخير سجااًل  مصرلقد شيدت و 
فرصة  قممتفى تحقيق أىدافيا  2077إال أف إخفاؽ ثورة يناير  ،"الثورة الثقافية"، و"اإلصبلح الثقافى"

 ،" أكثر واقعية وسمميةياإلصبلح الثقافعمى لحف الثورة، وبدأ أف مفيوـ " ؼ داث التغيير الجذر إح
الثقافى" أكثر واقعية والمفيوـ األوؿ أكثر راديكالية يسعى إلى تغيير جذرػ، أما مفيوـ "اإلصبلح 

 .وأقل طموًحا وسقًفا
 

ياض ىمـ المثقفيف مى استنع " يرتكز أساًساياإلصبلح الثقافإلى أف "  "صبلح فضل"ويذىب 
ب ليجتيدوا فكرًيا مع  مستوػ أعمى وأوضح وأكثر إكتمااًل وتوافًقا بو إلى يإلستكماؿ الدور الراق داعًياوا 

   . (7)إيقاع متغيرات العالـ 
 

يركز عمى قضايا اإلصبلح  الذػوفى حيف يركز التصور السابق عمى دور المثقفيف، 
بل أنو  يوالسياس ؼشكل مف األشكاؿ عف قضايا اإلصبلح اإلقتصادالتى ال تقل أىمية بأػ  يالثقاف

مف  ره فى المجتمع إال إذا أصبح جزًءالف يضرب جذو  يسياس ؼيمكف القوؿ بأف أػ إصبلح إقتصاد
                                                 

 ع سابق.(:  "استراتيجية التحرر المبدع"، مرج2005صبلح فضل )  (7)
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أولوية  "مراد وىبة"فى حيف يقصر  (7)الثقافة السائدة لدػ الشعب، ومف وعى غالبية المواطنيف 
 (2). ب أف يسبق أػ إصبلح آخر"اإلصبلح عمى "العقل الذػ يج

 

عمى المجاالت التى ال يمكف أف يقوـ بيا األفراد  يقصر دور الدولة الثقافويفضل البعض 
صدار الموسوعات بشرط أف يديرىا المثقفوف  مثل إقامة المتاحف والمعارض وحفع اآلثار والتراث وا 

 ؼاإلقتصادية لوجوه مف وجوه اإلصبلح بداًل مف البروقراطييف إدارة أكثر ديموقراطية، وأنو ال أولو 
جتماع يمالـ يندرج فى نيضة شاممة تتأسس عمى برنامج إصبلح قتصاد يشامل ثقافى وا   ؼوا 

 .يوسياس
فى أف "المستقبل الذػ يتحدانا بوعوده  يمبلمح اإلصبلح الثقاف "جابر عصفور"ويعدد 

ولية، وشعائرنا المكررة وأنظمتنا الكبرػ، ومشروعاتنا الشم نااقضايويفرض عمينا إعادة النظر فى 
العقمية القديمة، كما يفرض عمينا مراجعة األنظمة السياسية التى ال تزاؿ تحكمنا عمى امتداد الوطف 
العربى واألعراؼ اإلجتماعية التى تعرقل خطوتنا، ومعنى البدء مف اإليجابى الذػ تمثمو والحرص 

ندماج ىذه الطاقة فى شبكة والوعى بما يحيط بو مف عن ،عمى تأكيده وتطوره اصر تراثنا المتجدد، وا 
  (3).جديدة" مف المبادػء الدافعة 

 

 ؼ نطو مجموعة مف المبادػء التى ت "عماد الديف أبو غازى "وزير الثقافة األسبق ويطرح 
 (4) :ا يمىمتتمخص في ،يالثقاف ياإلصبلح المؤسس عمى

 .ديمقراطية اإلدارة الثقافية -
 .يواألداء المؤسس يالحكومالرقابة عمى اإلنفاؽ  -
 .التكامل بيف مؤسسات الدولة العاممة فى مجاؿ الثقافة -
 ،والمؤسسات الخاصة ،يالتفاعل بيف مؤسسات الدولة الثقافية ومنظمات المجتمع المدن -

 .والجماعات الثقافية المستقمة
 .يتعديل التشريعات الثقافية المنظمة لمعمل الثقاف -
 .مؤسسات الثقافية الحكوميةيف فى الممتنمية قدرات العا -

                                                 
 المرجع نفسو. (:2005صبلح فضل ) (7)
 مراد وىبة "إصبلح الفعل"، مرجع سابق. (2)
(. "الدولة والثقافة فى مصر"، رؤية لئلصبلح المؤسسى، مجمة أحواؿ مصرية، 2077عماد الديف أبو غازػ ) (3)

 مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية.
 بق.(. مرجع سا2004جابر عصفور ) (4)
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 .إعادة ىيكمة مؤسسات وزارة الثقافة -
 

الييئة إلى ىيئة عامة باسـ " المجمس األعمى لآلثاريقترح تحويل  وبالنسبة لممحور األخير
ستبداؿ اسـ " ،"المصرية العامة لآلثار "الييئة  باألسـ الحالىالييئة العامة لمثقافة الجماىيرية" وا 

وينتقل إلييا مراكز اإلبداع التى تتبع صندوؽ التنمية الثقافية والحديقة الثقافية  ،"فةالعامة لقصور الثقا
وأف ينتخب المثقفوف والمؤسسات األكاديمية والنقابية أعضاء  ،لثقافة الطفل يالتابعة لممركز القوم

 ويتحوؿ إلى كياف مستقل عف وزارة الثقافة. ،"المجمس األعمى لمثقافة"
 

ا تخضع لقانوف تنظيـ الجامعات، "أكاديمية الفنوف" إلى "جامعة قائمة" بذاتي كما يقترح تحويل
تبعيا مركز تحقيق التراث ومركز الدراسات الببيموجرافية الكتب عف دار الوثائق القومية وي فصل دارو 

 يالثقافوتضـ إلييا مكتبة القاىرة الكبرػ، كما تضـ إلييا قطاع اإلنتاج  ،التابعاف لييئة الكتاب  حالياً 
 ،مف المحافظات التشكيمية ومكتبات البمديات نقبًل عف قطاع الفنوف  ومكتبة البمدية باألسكندرية نقبًل 
كز البحثية بالييئتيف اتحوؿ المر وت ،لمصر يق القومية" كأرشيف وطنوتسمى الييئة الثانية "دار الوثائ

 .إلى مراكز بحثية أكاديمية
 

ل لمترجمة فى كياف واحد، كما تظ يومالمركز القامة لمكتاب و الييئة المصرية الع كما يقترح دمج
كما ىى مشرقة عمى دار األوبرا  ومسارحيا وفروعيا وقاعات  يالقوم يالييئة العامة لممركز الثقاف

وتتبعيا المتاحف والمراكز  ،وعمى المكتبة الموسيقية ومتحف دار األوبرا والفرؽ الفنية ،العرض بيا
ـ ودمحم عبد الوىاب ونجيب محفوظ( والمركز القومى لثقافة الطفل والمركز الموسيقية )أـ كمثو 
 .الموسيقى فى مصر

 

 مستقبل السياسة الثقافية  ٕ-ٗ-ٕ
ثمة إتفاؽ حوؿ استحكاـ األزمة الثقافية فى مصر، وربما كاف النقد الشديد الذػ وجيو  

عف  يناير الماضى( تعبيًرا 28سة ى )جمأعضاء مجمس النواب إلى وزيرة الثقافة عند إلغاء بيانيا ف
 .الوعى بيذه األزمة

 

ىى القضية التى كرس ليا رموز التنوير حياتيـ  قضية تحديث المنظومة الثقافية لؤلمةإف 
نتياء  ،"عمى مبارؾ"و "ؼ رفاعة الطيطاو "بدءا مف   ومروًرا "وزكى نجيب محمود "مويس عوضب"وا 

اوؿ المحاؽ بحضارة عصر الصناعة )الحداثة( بأحمد لطفى السيد وطو حسيف، وبينما نحف نح
ما بعد الحداثة الذػ حولتو  مجتمع يفاجئنا عصر حضارة المدينة العالمية/العولمة/مجتمع المعرفة

تكنولوجيا اإلعبلـ إلى أمر حتمى ال مفر مف قبولو والتكيف مع متطمباتو ومعطياتو، وىى حضارة 
التى إكتسبيا أفراد المجتمع، وىكذا فإف التحدػ األكبر  تقوـ عمى أساس الموارد المعرفية والثقافية
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الذػ يواجينا ىو تأسيس منظومة ثقافية جديدة وغرسيا ليس فقط فى نفوس النخبة بل وىو األىـ فى 
نفوس العامة، منظومة تمكنا مف مواجية التنوع المفرط فى مكونات الواقع الجديد ومف إدارة التعقد 

فراده، ومف مواكبة سرعة إيقاع مى إشباع الحاجات المادية والمعنوية ألالبالغ لعبلقاتو والعمل ع
إلبداعية فى شتى اد المجتمع اوالتو، وحيث حل رأس الماؿ البشرػ فيو )المتمثل فى قدرات أفر تح

 (7) .األمـ الموارد الطبيعية فى تقرير مصائر محل ،مجاالت العمـ والتكنولوجيا واألدب والفف
 
 

ثقافة المعموماتية وفيـ قوانيف وسائل التفاعل  السياسة الثقافيةتجذر  ويدعو البعض أف
اإلجتماعى ثقافة النت واإلجتماع بتحميل تراث المدونات، والتحميل النقدػ لوسائل التواصل 
اإلجتماعى فى إتجاىات الشباب ورؤاىـ لمعالـ، وأىمية أف تكوف الييئات والمؤسسات الثقافية مواقع 

عمى كل  ياألداء الثقافوتطوير  ،واستخداميا فى نشر الثقافة ومتابعة تطوراتيالمدراسة محددة 
اقبة فى مصر عجزت النظـ السياسية المتع ،(2)المستويات يفضى إلى تطوير وعى المجتمع وتحديثو 

، وتعبر عنو السياسة  ػ وتقع فى قمبو المكوف الثقاؼ والتعميـعمى أف تطمق مشروًعا تنموًيا ونيضوًيا
إلى أف أػ حديث عبر رسـ السياسة الثقافية البد أف تسبقو وتميد لو  "أحمد أبو زيد"وينبو  ،ثقافيةال

 ،دراسات ميدانية وبحوث مسحية شاممة ترصد بدقة وبطريقة عممية واقع الحياة الثقافية فى مصر
قع ومختمف أوجو النشاط الثقاؼ العاـ بحيث يكوف أمامنا خريطة واضحة مفصمة عف ىذا الوا

 (3).يمكف أف يقـو عمييا صنع سياسة ثقة جديدةأساسية ركيزة و واستخداميا كأداة 
 

يد "يسيـ فى تحير الوطف حاجتنا إلى خطاب ثقاؼ جد "جابر عصفور"يطرح ىذا و 
، وفى مدػ حركتو وطف فى فعل مبادرتو الحرة ثقافًيا، فيؤكد اليوية الثقافية المفتوحة لموالمواطف

ية وفى مواجية أ ،الييمنة والتبعية عف أشكاؿ بغيرة سياسًيا واقتصادًيا بعيًدا المستقمة فى عبلقتو
أو تحويميا إلى نموذج مقولب مفروض باسـ )عولمة ثقافية  ،محاولة لطمس اليوية الثقافية لؤلمة

 (4) .واحد ؼغازية(، عولمة ىى الوجو التبريرػ لتحويل الكوكب كمو إلى فضاء مفتوح لنمط إقتصاد
 

ذا  جديد  يفى ثقافتنا العربية فإف الدعوة إلى خطاب ثقاف غائًبا أو متغيًبا يالتنوع الثقافكاف وا 
عترضيا نفتاح عمى اآلخر والمختمف، ال تإلالدعوة إلى خطابات ثقافية متعددة تزداد ثراء با ييعن

بل أف خطاب عقبلنى ال يكف عف مساءلة مكوناتيا الذاتية ق ،األصوؿ الجامدة أو التعصب المييت

                                                 
 (. "إجماع عمى أىمية اإلصبلح الثقافى"، مجمة اليبلؿ، دار اليبلؿ، القاىرة.2007صبلح فضل ) (7)
 (. "الحقوؽ الثقافية"، مرجع سابق.7998أحمد أبو زيد )  (2)
 (. مرجع سابق.2004جابر عصفور ) (3)
 ؿ، القاىرة.(. "مستقبل الثقافة فى مصر" ، مجمة اليبلؿ، دار اليبل7999أحمد أبو زيد ) (4)
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إيمانيا بالحرية الفكرية والسياسية واإلعتقادية، وال تتخمى رىا يوضع المساءلة وتؤمف بالعمـ تضع غي
. خطابات ال تعرؼ التعبية المطمقة، وال المصادرة عمى الصوت .عف التطمع إلى المستقبل

تى ال تفارؽ ، مؤمنة بطبيعتيا البشرية اليالمعارض، وترفض النزعة العرقية رفضيا لمتطرؼ الدين
فى شمولو الذػ ال تنفصل فيو المكونات الدينية عف اإلجتماعية أو  يالخطاب الثقافإنو   .النسبية

 .األساسية أو المعرفية
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 الفصل الثالث
 معرفة وثقافة التنمية وتنمية المعرفة والثقافة في عالـ متغير

 اة بيف االبقاء عمي الحياة واالرتقاء بالحي
 

 تمييد 
يا ىػذا الفصػل  تناولػت ىػذه اإلجتياديػة البحثيػة موضػوع: نضػمت فى المحػاور األربعػة التػى    

لمصػر  بالتبعيػة ،(ر )بيف اإلبقػاء عمػى الحيػاة تخمًفػا واإلرتقػاء بيػا تطػوًراالمعرفة والثقافة فى عالـ متغي
ناصػػر كػػل بعػد فيػػو بمحمػػة وع هومصػػطمحاتو وأبعػاد وا فػى مفاىيمػػجػػدير بسػبر أغػػواره غوًصػػ ، وىػػوجػد

أيضػا حقػو  ،مػا يػربط بينيػا مػف تنػاغـ تعبيػرػ وسػردػ يعطػى لمسػبب لؤلثػر مػع مراعػاة هسردية لظواىر 
فتمػػػػؾ كقاعػػػػدة تحميميػػػػة تػػػػربط بػػػػيف أواصػػػػر األبعػػػػاد والعناصػػػػر بػػػػبل انفصػػػػاـ وال إنفصػػػػاؿ والسػػػػيما وأف 

فقػد حػارت التنػاوالت  ،أمرىػا يقينػاولـ يبػت فػى  ،المعرفة والثقافة لبسوا ثوب التناوؿ البحثى يمصطمح
 يفتػػػراض جػػػدلاتفػػػاؽ امنيمػػػا، ولكػػػف وب محػػػدد لتعريػػػف أًيػػػا والتػػػداوالت البحثيػػػة فػػػى الوقػػػوؼ عمػػػى كنػػػو

ومف ثـ نضوجيا سػموكا فػى  ،عمى مبلمح الشخصية لدػ تفاعميا واعتبرت المعارؼ والقيـ وما تصبغ
نتقػاؿ مػف معرفػة وثقافػة إل تطويرىػا باأعقاب تكويف صورة ذاتية خاصة وصػورة مجتمعيػة عامػة مػأمواًل 

ًا اإلبقاء عمى الحياة إلى معرفة وثقافة اإلرتقػاء بالحيػاة فػى ظػل عػالـ مػرقمف ومسػيبر ومؤتمػت وسػائط
 ا تديرىا آليات التعولـ.وأدواتً 

إضػػعاؼ المناعػػة القيميػػة  ؼ لموضػػوع تكالػػب قػػو  األوؿ بػػالمحورفكػػاف مػػف الضػػرورػ التعػػرض  
جتماعيػة والسياسػية والعسػكرية والمعرفيػة والثقافيػة إلاالقتصػادية وا تيامير إبداعلمشخصية المصرية لتد

ػد إبػػداعيا، أمػا عػػف موضػػوع  سػتخداـ أدوات البعػػديات المرقمنػػة إبمحاولػة تسػػميـ صػفو قيميػػا وتقييػػد أ سه
المحور جػ  لي الثانى المحورا فقد تناولو ا وثقافيً رتقاء بالحياة معرفيً ئلوالمسيبرة والمؤتمتة كضرورات ل

 ا لظاىرة تعثر مفيوـ المثقف والتثاقف جراء عولمة جارفة لمقيـ، ليكوف تعرًض ػػمس الثالث
مػػف الترييػػف والمدينيػػة ا التحػػالف غيػػر المسػػبوؽ بػػيف كػػل ىػػو آخػػر الفصػػوؿ مستعرًضػػ المحػػور الرابػػع

عرفة وثقافة م ؛والبدونة المقترف بظاىر التديف الذػ أتى حصيده فى تغيير مبلمح الشخصية المصرية
ػغ  وما ىو إال التراب الم   وىوية سػرعاف مػا تػذروه ريػاح والػذؼ ى لجػوىرة إبػداعات الشخصػية المصػرية ط 

تخصيب موروث التراث الثرػ المصرػ بالعصرنة المعرفية والثقافية المصرية المبدعة لتكوف السػردية 
 حثية القادمة.ا لمشيية البالمختصرة بأسطر ال تتجاوز أصابع اليد ىى التوصية فتحً 
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تكالب قوى إضعاؼ المناعة القيمية لدى الشخصية المصرية  :لمحوراألوؿا ٔ-ٖ
بمحاولة  جتماعية والسياسية والمعرفية والثقافيةإللتدمير إبداعتيا االقتصادية وا

 تسميـ صفو ىويتيا وتقييد أسد إبداعيا
 7973أكتػػوبر عػػاـ  6فػػى أعقػػاب اقتحػػاـ شػػباب مصػػر مػػف قواتيػػا المسػػمحة لقنػػاة السػػويس فػػى 

سػػػػػػػػتعادة األرض والعػػػػػػػػرض بالعسػػػػػػػػكرية مػػػػػػػػرات وباإلبػػػػػػػػداع الجيوالسياسػػػػػػػػى ادؾ و ودؾ حصػػػػػػػػوف ال ت ػػػػػػػػ
والجيواسػػتراتيجى مػػرات أخػػرػ، لػػـ تتوقػػف محػػاوالت تفريػػغ الحمػػض النػػووػ لميويػػة المعرفيػػة والثقافيػػة 

فساد معارفيا وثقافتيا مف خبلؿ تدمير رباعيػة بنػ اء العقػل )المتمثمػة المصرية مف مضمونيا بإتبلؼ وا 
، ومنظومػػة التػػديف الصػػحيح، ومنظومػػة التػػاريخ وموروثػػو الحضػػارػ، ة الوعيويػػةفػػى المنظومػػة الفكريػػ

بداعاتيا ا تحريفًيػو ا إلحداث إصػابات فػى مبلمػح الشخصػية المصػرية توجيًيػ ، وذلؾوالمنظومة الفنية وا 
 لمعقل.

المبادئ الروحية والوجدانية والمواجيديػة إرساء قيـ المادية الحياتية البحتة لتناس القيـ و  ٔ-ٔ-ٖ
 البلمادية المكونة لممنظومة الفكرية والثقافية:

مػف المعػارؼ لتغييػر السػمات الشخصػية ومبلمحيػا مػف خػبلؿ  بالتػالف يسػقيا الػوعمف خػبلؿ  
مػػػػػؤثرات خارجيػػػػػة تشػػػػػكل وتػػػػػؤثر وتتػػػػػأثر بيػػػػػا المػػػػػؤثرات الداخميػػػػػة لئلنسػػػػػاف بمػػػػػا يصػػػػػيب بيولوجيتػػػػػو 

تكوف البيولوجيا ىى التعبير المرض ويكوف المنحرؼ مػف اإلنسػاف  ، بحيثبأسقاـ نفسيةوسيكولوجيتو 
ا فػى رحػػـ ا بمػا يحػيط بػو منػذ أف كػاف جنيًنػمتػأثرً وذلػؾ  ،ومشػاعره وصػور إدراكيػا ىػى التعبيػر النفسػى

جتماعيػػة المعقػػدة التػػى تصػػوغ نسػػيج حياتػػو اليوميػػة معرفػػة وثقافػػة سياسػػية إلأمػػو حتػػى آخػػر األنسػػاؽ ا
 ،ا ليػػا عػػف سػػواء السػػبيلوذلػػؾ كمحاولػػة لمتحػػوؿ بالشخصػػية المصػػرية تجنيًحػػ ،اقتصػػادية واجتماعيػػةو 

لتضػػحى شخصػػية مسػػالمة ومستسػػممة لمواقػػع وسػػمبية وجنوحيػػا إلػػى الميػػل لمتفاىػػة الفكريػػة ىروبػػا مػػف 
نعػػداـ إشػػباعيا بواقػػع الح اضػػر وال الواقػػع وتذكيػػة الذكوريػػة المجتمعيػػة والعزلػػة واإلنغػػبلؽ عمػػى الػػذات وا 

تحمييػػا بمنظػػػور المسػػػتقبل بتنػػاقض مػػػف إرضػػػاء لمنرجسػػية الذاتيػػػة وتشػػػويو لمحاضػػر لئلصػػػابة بػػػالجزع 
 واليأس والقنوط والدفع إلى اليروب مف الواقع باإلدماف والتطرؼ.

 الكبلـ عف األسبلؼ دوف التأسى بيـ: ٕ-ٔ-ٖ
ف المعرفػة بيػا مػع دعػـ مع تشويو لقدوة الحاضر وقدوة المستقبل ومػع إخفػاء أػ قػدوة جديػدة عػ

التنػافر الجيمػى بػيف مختمػف الفئػات العمريػة والنوعيػة بػالعيش فػى الماضػى والػتكمـ عػف األسػبلؼ دوف 
وحسػػف ابػػف  و،وكيميائػػالتػػأس بإنجػػازاتيـ، فػػأيف التػػأس بػػالخوارزمى ولوغاريتمياتػػو وجػػابر ابػػف الحيػػاف 

شػػوقياتو فػػى إبػػداعيات قوافيػػو شػػوقى ب ، والػػرازػ والحسػػف البصػػرػ وغيػػرىـ، وأيػػف أحمػػدالييػػثـ وفيزيائػػو
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 وبحػبلوة وبطػبلوة مػف عبػد الباسػط ة وتػرتيبًل ومعيـ باقة مف مغردػ القػرآف تػبلوً  ،اإبداعيً  نظًما إعجازًيا
عبػػد الصػػمد وجيػػازه الصػػوتى فػػى سػػعتو وتغريداتػػو فػػى قصػػار وطػػواؿ السػػور القرآنيػػة، ومحمػػود خميػػل 

ومصػطفى إسػماعيل وحبلوتػو فػى اإللتػزاـ لػدػ  ،مػف السػماءقيثارة كالحصرػ وقراءاتو المتنوعة اآلتية 
بما يتموه، ومحمود عمى البنػا بحنػيف أدائػو الجػاذب لمشػجف  ة تجويًدا بالمقامات الموسيقية وتغريًداالقراء

مضػػػانى تػػػذكرة واألخػػػاذ لػػػؤلذف اإليمػػػانى، ودمحم رفعػػػت بصػػػوتو القيثػػػارػ السػػػماوػ الصػػػباحى روحػػػا والر 
عظاتػو الدينيػة األسػبوعية  ابا شنوده بابا اإلسكندرية وبطريرؾ الكرازة المرقسػية فػى، بل وقداسة البأذاًنا

ا بإنسػػانية مصػػرية أصػػيمة إنتمػػاًءا ووالًءا، وىػػا ىػػو البابػػا تواضػػروس فػػى ا ودنيوًيػػالقيميػػة السػػخية دينًيػػ
  االجػامع األزىػر فػى توحػد حضػورػ مًعػحضوره المشيود مع الطيػب ابػف الطيبػيف اإلمػاـ األكبػر شػيخ 

قيل عنيا ببلىة أنػو ربيػع عربػى فػأػ ربيػع ىػذا المفكػؾ  ،لمواجية فتنة خريف عربى ال تحمى وال تزر
 دويبلت بتقطيع لممقطع وبتمزيق لممزؽ بشعبوية موجية ىوجاء. يألواصر الدوؿ لتضح

 زعزعة السمات اإليجابية فى الشخصية: ٖ-ٔ-ٖ
لمفرديػة  ى سمات لحمة جماعيتيػا دعًمػاعزعة فما نالتو الشخصية المصرية مف محاولة ز  ىناى

ىتماـ بالمظير إلوغرس ا ،ووأد لسمة التضحية ،واإلنطواء ولئلنزواء حوؿ الذات بأثرة معدومة اإليثار
 ،(يوالحيمولػػة دوف ممارسػػة الرياضػػة العقميػػة )بػػالقراءة والتفكػػر والتفكيػػر والتػػدبر العقبلنػػ ،دوف الجػػوىر

 يوالتحػوؿ بػالفف مػف فنػوف التحضػر والرقػ ة،ا وعبثيػة وال مبػاالقًضػة وتناة وحيػرً وسف المػزاج الػنفس حػدً 
واإلبػػداؿ واإلعػػبلء إلػػى فنػػوف  العشػػوائية الشػػعبوية "التوكتوكيػػة" "الميكروباصػػية"، والػػدفع بػػالفرد ليكػػوف 

( بػدوف التعامػل معػو يكائف بيولوجى فحسب يأكػل ويشػرب ويػأوػ ويمػبس ويتناسػل )دوف ضػبط إنجػاب
 اا وغضػبً أمل وينفعػل ويحمػـ ويشػعر ويحػب ويكػره ويتعػاطف بمشػاعر تيتػز سػرورً ككائف سيكولوجى يت

الػػدفع بػػو لمعػػيش فػػى بيئػػة عشػػوائية مضػػطربة خاليػػة مػػف النظػػاـ واإلنسػػجاـ والتوافػػق وخاليػػة مػػف فػػراغ و 
والكآبة والتوتر لتكوف اإلصابة بالقمق واالكتئاب و  ،مناسب ليكوف المسكف مجرد مأوػ فحسب يعمران

بالذئبوية البشرية وليس باإلنسانية، والنظر لممرأة باعتبارىا مف المشبعات الجنسية ال  وأيًضا واليمع بل
ا مػػػف األمػػػر الواقػػػع، مػػػع إمعػػػاف فػػػى النرجسػػػية الذاتيػػػة الماضػػػوية أكثػػػر، وميػػػل لمتفاىػػػة والنكتػػػة ىروًبػػػ

 ،مقنػع ،يمسػتقبموعدـ اإلقتراف بمنظور  ،ليا إلنعداـ إشباع واقع الحاضر يالشوفائية دوف مدلوؿ حال
والنػػػأػ عػػػف العػػػيش فػػػى  ،واإلمعػػػاف فػػػى العػػػيش والػػػتكمـ بػػػإفراط غيػػػر مبػػػرر عػػػف الماضػػػى واألسػػػبلؼ

مػع اإلصػابة بػالجزع واليػأس والقنػوط لعػدـ وجػود قػدوة الحاضػر أو  ،الحاضر دوف استبصار لممستقبل
 أسوة المستقبل.
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 نافر جيمى:تشويو وتحطيـ القدوة دوف بناء قدوة جديدة أودى إلى ت ٗ-ٔ-ٖ
مع تنػافر جيمػى بػيف  ،اتحطيـ القدوة دوف بناء قدوة جديدة كإرث مف األسرة يتوارث جيميً كذلؾ و 

نعػػداـ رديػػة األنانيػػة التمحػػور حػػوؿ الػػذات، ودعػػـ الف ،الفئػػات العمريػػة وبػػيف الفئػػات النوعيػػة والممػػذات وا 
وفعػل الشػ  ونقيضػو فػػى  ،ؼ لمظيػر والتمسػؾ بػاألثرة واألنانيػػة والتػديف ا ،القػدرة عمػى اإليثػار والتضػحية

آف واحػػد دوف اإللتػػزاـ بالتػػديف الصػػحيح مػػف تقػػوػ وتسػػامح وشػػورػ ومحبػػة، وعػػدـ ممارسػػة العمميػػات 
التعادليػػة فػػى الحيػػاة تجػػاه مشػػقتيا )المتمثمػػة فػػى ثبلثيػػة: التػػديف الصػػحيح وممارسػػة الرياضػػة والمعرفػػة 

المعتمػػة لمقػػوانيف وتفشػػى النفسػػية  ،إيمانيػػة( ةالعقميػػة والتػػذوؽ الفنػػى تغذيػػة لئلحسػػاس المتسػػامى بصػػفائي
فعػػبًل والمتمثمػػة فػػى مشػػيد إنحػػدار مسػػتوػ الجريمػػة فػػى أعقػػاب صػػدور قػػانوف يعاقػػب  ا وتطبيًقػػاإصػػرارً 

عمييػػػا ليعػػػود منحنػػػى الجريمػػػة بعػػػد برىػػػة فػػػى الصػػػعود مػػػع المجػػػوء لمعنػػػف إلنعػػػداـ التػػػوازف بػػػيف الػػػردع 
والقػػدرة عمػػى  ،ر والصػػدؽ والقػػدرة عمػػى اإلبػػداع )ال اإلبتػػداع(عتػػداد بالكفػػاءة والضػػمياالوالحػػوار، وعػػدـ 

 والرشػػوة والسػػرقة ومػػد اليػػد تسػػواًل  ،الكػػذبو  ،النفػػاؽو  ،اإللتػػواءو  ،التحايػػلو  ،الفيمػػوة؛ اإلنتػػاج ليحػػل محميػػا
 والتكيف السريع مع الموقف ونقيضو فى آف واحد.

لسموكيات الفػرد وأسػاس تفسػير مبلمح الشخصية نتاج لمتعبير الوراثى والصورة المنظمة  ٘-ٔ-ٖ
 :(ٔ) الشخصية

ذا كانت سمات الشخصية بعامة ىى نتاج لمتعبير الوراث سبق حيث تمعب الوراثة ؟ لبيئة ما  يوا 
 ،صػػدؽ أو كػػذبو  ،وسػػخاء أو بخػػل ،دورىػػا فػػى تحديػػد بعػػض سػػمات الشخصػػية مػػف بشاشػػة أو تجيػػـ

أو  ،واإلنطوائيػة أو اإلنبسػاطية ،ـ والتبعيػةواالستسػبل ،والػذكاء والنشػاط ،وحب السػيطرة والريػاء والنفػاؽ
ميبراليػػػة أو التقمػػػب أو الوسػػػطية أو ال اميػػػوؿ لئلسػػػتيانة بتقاليػػػد وأعػػػراؼ المجتمػػػع أو الداديكاليػػػة تطرًفػػػ

اإلكتئػابى القمػق الخػائف  يمػف دور فػى تكػويف المػزاج العصػب يما لئلسػتعداد الػوراثإلى  العاطفى نظًرا
 يضا فى المزاج النشط أو الخميط مف ىذه األمزجة مًعا.ا فى المزاج الدورػ وأوأيًض 

ذا كانػػت الشخصػػية عبػػارة عػػف الصػػورة المنظمػػة المتكاممػػة لسػػموؾ الفػػرد التػػى تميػػزه عػػف غيػػرة  وا 
سػموبو فػى الحيػاة بإنعكاسػيا عمػى معامبلتػو مػع النػاس، ا  ىتماماتو و ا تجاىاتو و اأػ أنيا عاداتو وأفكاره و 

اطفى، اإلتقػػػاف/ الفيمػػػوة، النضػػػوج األخبلقػػػى ومسػػػتواه،/ الريػػػاء والكػػػذب الثبػػػات  العػػػاطفى/ التقمػػػب العػػػ
والنفاؽ، اإلنضباط / التسيب واألنانية والتمركز حوؿ الذات / التعاوف مع اآلخػريف بإيثػار ولػيس بػأثره 
وبحب ال بكراىية وتنمر، المزاجية العصبية الدوريػة مػف االكتئػاب والقمػق والوسوسػة والمػزاج النشػط أو 

                                                 
 أنظر:  (7)
 .5(: "تشريع الشخصية المصرية"، دار الشروؽ، ط 2073أحمد عكاشة، ) -
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وىػو التفاعػل  ،حيػث تبػدو الشخصػية كحصػيمة لتفاعػل السػمات سػالفة الػذكر ،مف ىذه األمزجة اخميطً 
إذ أف الشخصػػية ليسػػت مجػػرد مجموعػػة مػػف  ،الػػذػ ينضػػح مػػف خػػبلؿ تصػػرفات صػػاحبيا مػػع النػػاس

 ا حصيمة لتفاعل ىذه السمات.السمات فحسب ولكنيا أيًض 
 أطوار مبلمح الشخصية وتفاعبلتيا: ٙ-ٔ-ٖ

 -شخصػػػية بسػػػماتيا وبتفػػػاعبلت ىػػػذه السػػػمات بػػػأطوار مػػػف عػػػدـ نضػػػج الشخصػػػيةكمػػػا تمػػػر ال
ففػػى مرحمػػة الطفولػػة وعػػدـ نضػػج الشخصػػية تظيػػر  ؛إلػػى مرحمػػة نضػػج الشخصػػية -بمرحمػػة الطفولػػة

كتمػاؿ النضػج إمع مرحمة و صفات متضاربة مف السموؾ كحب األـ وكراىيتيا فى لحظتيف متتابعتيف، 
تميزىػا بصػيرورة عبلقػات  ية فإنيا تتسـ بالتناسق فى السػمات التػالجسمانى والنضوج النفس لمشخصي

عينو عمى تحمل المسئوليات وتقبل التضػحيات الفرد بالناس أف تكوف متسمة بالسموؾ الصحيح الذػ ي  
 فى سبيل بناء أسرتو.

 عامل الوراثة ودوره فى تحديد مبلمح الشخصية: ٚ-ٔ-ٖ
الشخصية ودور ميـ فى تحديد سمات ومبلمح  دور ضعيف -)فى آف واحد( -ولعامل الوراثة 

جتماعيػة إلفى تحديد سمات الشخصية المتعمقة بمعػامبلت الشػخص ا فعامل الوراثة يمعب دوًرا ضعيًفا
ولكػػف يمعػػب عامػػل الوراثػػة  ،تجاىػػات التقدميػػة والرجعيػػة(إل)الصػػداقة/ العػػداء/ المسػػتويات األخبلقيػػة/ ا

الى، نفعإلنفعالى أو عدـ النضج اإلتغذية الثبات ا ؛األنبساطية دورًا ميما فى تحديد سمات اإلنطوائية/
فى تحديد ما يمكف أف يميز الشخصية كشخصية محافظة صارمة الفكر  كما يمعب عامل الوراثة دوًرا

مػػا كشخصػػية وسػػطية  ،واآلراء متعصػػبة مػػف حيػػث الػػديف والمػػوف والطائفػػة والمػػذىب والفكػػر والعػػرؽ  وا 
ا مثمػو فػى ذلػؾ مثػل الشخصػية كروًيػ يا أو حتػا أو دينًيػية متطرفػة سياسػيً أو شخصػ ،رقيقة الفكر مرنة

 المحافظة.
ممػػا أصػػاب سػػمات الشخصػػية المصػػرية مػػف آفػػات اجتماعيػػة  ٜٚٙٔإبػػراء ذمػػة نكسػػة  ٛ-ٔ-ٖ

 ستنزاؼ:إوما بينيما مف حرب  ٖٜٚٔاالعجازية العسكرية المصرية عاـ  باإلبداعية
سمات ومبلمح الشخصية المصرية بإعتبارىا تبعات  فى يالبعض يعزو ما حدث مف تغير سمب

إال أف ىػذا القػوؿ  ،7979ولمعاىدة السبلـ التى أبرمػت مػع إسػرائيل عػاـ  7967يونيو عاـ  5لنكسة 
حتوائيػا بفعػل قػوة اليويػة المصػرية إقػد تػـ  7967قتضػاه أف تبعػات نكسػة عػاـ يحتاج إلػى تمحػيص م  

عػػرض بخػػروج مبليػيف األمػػة المصػػرية إلػى الشػػوارع فػػى ومػا تتمتػػع بػػو مػف حمػػض إنتمػػائى لػؤلرض ولم
بعػػودة  ؼ(  لتنػػاد7967يونيػػة  5)بعػػد أيػػاـ قبلئػػل مػػف وقػػوع النكسػػة فػػى 7967يونيػػو  70و 9ليمتػػى 

 عمػى فعػاد مػرة أخػرػ إلػى سػدنة الزعامػة محمػواًل  ،ولـ تتركػو وحػده لقيػر اليزيمػة ،زعيميا إلى زعامتيا
ودرعيػػا مػػف أفػػراد معػػدودة عمػػى أصػػابع اليػػد  ،قائػػو لتسػػتميـ سػػيفياأصػػوات الجمػػاىير اليػػادرة المناديػػة بب
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 ،مف رجاؿ الصاعقة األبرار إليقاؼ إسػتيبلء العػدو عمػى مدينػة بورفػؤاد بمػا عػرؼ بمعركػة رأس العػش
عمػى  ؽ بقواتيػا المسػمحة لتتأىػل تػدريًباثـ تدافع شباب مصر مػف خريجػى جامعاتيػا ومعاىػدىا لئللتحػا

داخػل  يتغيػر ثقػافمػف تطمبػو إعػداد الرجػاؿ ي بمػا رجػااًل كزمانيػا فػتـ معػاممتيـ  ستخداـ أسمحة بتقنيػاتإ
أكتوبر مف نفػس العػاـ ليػتـ بإبداعيػة عسػكرية مصػرية مػف   ولـ يمض ،وحدات القوات المسمحة نفسيا

كانػػت فػػى  يمػػف شػػق وا غػػراؽ المػػدمرة إيػػبلت )التػػ يرجػػاؿ البحريػػة المصػػرية وبقػػارب صػػواريخ مطػػاط
 ،(7956إبراىيـ" المصرية وأعػاد العػدو تأىيميػا بعػد اإلسػتيبلء عمييػا مػف مصػر عػاـ األصل المدمرة "

وتواصػمت تجميػات إبػداعيا فػى حرمػػاف  ،سػتنزاؼ ضػػد العػدو لػـ تػزر ولػـ ت بػػقه إلتتواصػل بعػدىا معػارؾ 
ىو أوؿ مف يعمـ قػدرىا ومقػدارىا، وفػى  وكبدتو مف الخسائر ،العدو مف الجثـ اليادغ عمى رماؿ سيناء

قػػيـ عمػػى طػػواؿ أ   ياقتحػػاـ أقػػوػ مػػانع مػػائو  ،7973أكتػػوبر عػػاـ  6اعيػػة عسػػكرية إعجازيػػة تػػـ فػػى إبد
ليقفػػز شػػباب  ،(و الفرنسػػى أثنػػاء الحػػرب العالميػػة الثانيػػةمػػاجينً  ضػػفة قنػػاة السػػويس )صػػغر أمامػػو خػػطً 

جويػة مركػزة راىػا بعػد ضػربة ا عمػـ مصػر عمػى ث   إياىػا ورافًعػإلى رماؿ سػيناء مقػببًل  إنتمائًيا مصر وثًبا
وحتػػى طػػائرات التػػدريب نفسػػيا كػػاف ليػػا غيرتيػػا فإشػػتركت  ،طػػائرة شػػاركت بيػػا نسػػور مصػػر 220مػػف 

 ىى األخرػ فى إتماـ ىذه الضربة الجوية األولى.
وتمػػػؾ المبلحػػػـ اإلبداعيػػػة البطوليػػػة المصػػػرية والتػػػى تمثمػػػت إحػػػداىا فػػػى "عبػػػد العػػػاطى" صػػػائد  

كاف لو ما كاف فى إيقػاؼ تقػدـ لػدبابات العػدو التػى كػاف الذػ و  ،RBG اآلر بي جى الدبابات بسبلح
قػػػد نالػػػت مػػػف الحمػػػض  7967قػػػاؿ أف نكسػػػة عػػػاـ ا، ومػػػف ثػػػـ فيييػػػات أف ي  يحرقيػػػا بمػػػف فييػػػا تفجيػػػرً 

 اإلنتمائى مصرػ اليوية وا عجازػ الفعالية.
 

إبداعيػة الجيوسياسػية المصػرية إسػتعادت بيػا مصػر أرض : ٜٜٚٔمعاىدة السبلـ عػاـ  ٜ-ٔ-ٖ
 روز بفعل ما أنتجتو تقنيات األتمتة والسيبرة والرقمنة مف الذكاء اإلصطناعى:الفي

فقػد حممػت أوراقيػا مػا يػنقض ظيرىػا إذ أف مػا بيػا  7979أما معاىدة السػبلـ التػى أبرمػت عػاـ 
فقػػد أصػػػبح  ،مػػف بنػػود تقييديػػػة تحديديػػة لمنػػػاطق سػػيناء ولحجػػػـ ونػػوع القػػوات المصػػػرية المتواجػػدة بيػػػا

وال تسمف مف جوع  فى ظػل مػا أنتجتػو األتمتػة والسػيبرة والرقمنػة مػف تقنيػات  يال تغنكممات وتقوالت 
مػػع اسػػتراتيجيات وتكتيكػػات الحػػروب اليجينػػة التػػى  ياخػػتمط فييػػا النػػانوتكنولوجى بالػػذكاء االصػػطناع

 عمػى أبػػواب جيميػا السػػادس لتجعػل مػػف تقييديػة وتحديديػػة ىػذه اإلتفاقيػػة لحجػـ وأنػػواع القػوات المتواجػػدة
ا عمى ورؽ وذىب أدراج الرياح لتبقى مصػر محميػة بفضػل ىػذه االتفاقيػة مػف بأرض سيناء مجرد حبرً 

بفعػػل  يبعػػد مائػػة عػاـ مػػف "سيكوسػبيكو" األولػػ ، وذلػؾىبػات "سػػيكوس بيكػو الجديػػدة" بفعػػل غػاز المػػاء
ما ىػى إال ا بالفوضى الخبلقة والتى بتروؿ الرمل التى قسمت المقسـ وجزأت المجزء بفعل ما قيل زورً 
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إحػػػدػ وسػػػائل الحػػػروب الناعمػػػة التػػػى خرابيػػػا ودمارىػػػا وفعػػػل تػػػدميرىا أشػػػرس مػػػف الحػػػروب العسػػػكرية 
تفاقيػػة إذا مػػا تػػـ عصػػرنة إحػػداثيات منظومتيػػا التفكيريػػة بميػػزاف إلالخشػػنة والصػػمبة، والشػػؾ أف ىػػذه ا

ات األيديولوجيػػة عػػف المتػػاجر  راتيجى وجيوتكنولػػوجى ممػػنيج عممًيػػا بعيػػًداتقييمػػى جيوسياسػػى وجيواسػػت
سيتضػح أنيػا إحػدػ إبػداعيات قيػادة مصػرية كانػت سػقياىا مػف منػابع إنتمائيػة بيويػة مصػرية  ،الواىمة
مػف  اصػرةالمع التقنيػات استبصرت المستقبل كغد فناورت بورقة انتيت فعاليػات بنودىػا بفعػل ،صميمة

كتشػػػاؼ السػػػيبر المػػػػرقمف بعػػػد ا ،البعديػػػة التػػػى تعػػػدت مفيػػػـو سػػػبلح الجػػػو والطيػػػػراف والقػػػوات الجويػػػة
عمػػػى تطبيقػػػات مفيػػػـو سػػػبلح الفضػػػاء بسػػػيبرتو وأتمتتػػػو  منيػػػا لتبلفػػػى خسػػػارة البشػػػر إعتمػػػاًداالمؤتمػػػت 

 .(ٔ) كنولوجى وتقنيات الميزر تطبيقاًتاوبالنانوت ة وعتاًداورقمنتو بالذكاء االصطناعى عدً 
الشخصػية المصػرية  فى السطو عمى اإليجابيػات فػى مبلمػحالخصومة واالستكبار  شدة ٓٔ-ٔ-ٖ

لتدمير صناعتيا اإلبداعية المعرفية والثقافية والقيمية فى أعقاب مػا حققتػو مػف إبػداعات إعجازيػة 
 تنموية وعسكرية جيوسياسية:

كمػا يقػوؿ الػبعض مػف  7979وال التفاقية السبلـ عاـ  7967ومف ثـ فما كاف ال لنكسة يونيو 
نمػػػا تمػػػت محػػاوالت مضػػػنية لمسػػػطو لمحػػػو  ،صػػريةأثػػر فػػػى تغييػػػر السػػمات اإليجابيػػػة لمشخصػػػية الم وا 

حبلؿ السمبيات منيا بديبًل   عنيا ومحاولة طبلئيا بالسمبى اإليجابيات فى سمات الشخصية المصرية وا 
 عمػػا أصػػاب كػػالتعبير بخػػداع الػػذات والبحػػث عػػف ىويػػة مػػف التػػديف الظػػاىرػ بػػديبًل  ،مػػف تمػػؾ المبلمػػح

واجػدػ، واليجػرة لمعمػل فػى بػبلد الخمػيج والتػأثر بمػا فييػا مػف اليويتيف القوميػة واالشػتراكية مػف ىػزاؿ ت
الشخصية المصرية بيف  مف ثـ  فتأرجحت ،مبادغ السمفية وصفاتيا والعودة بعد اكتسابيا والطبلء بيا

)نتيجة لمسفر لمخميج سعيًا وراء الماؿ إلشباع األنمػاط االسػتيبلكية والثقافيػة  يالنموذج السمفى الخميج
مػػع تنػػاقض فػػى  ينفتػػاح االقتصػػادػ والثقػػافإلالػػوارد بسػػبب ا يديػػدة( وبػػيف النمػػوذج الغربػػوالدينيػػة الج

ي جتمػػاعى والثقػػافإلالمشػػاعر لتراوحيػػا بػػيف التػػأثر بالثقافػػات الجديػػدة الوافػػدة كػػأثر لئلنفتػػاح السياسػػى وا
 ،7979واتفاقيػػة السػػبلـ الموقعػػة عػػاـ  7973مػػف أكتػػوبر عػػاـ  عمػػى العػػالـ الخػػارجى فػػى أعقػػاب كػػل

واخػػػتبلؼ تمػػػؾ الثقافػػػات الجديػػػدة الوافػػػدة مػػػع مبػػػادغ وموروثػػػات ومشػػػاعر الشخصػػػية المصػػػرية التػػػى 
ختبلفاتيػا الجمػة مػع سػمات القناعػة إلتراوحت بيف تقبل الوافد منيا لتغيػر مػا تغيػره منيػا وتػارة تمفظيػا 

 ح"سػػداح مػػدا"و بأنػػ والػػذؼ قيػلبعػػد معاىػدة السػػبلـ  ؼىمػا إنفتػػاح اقتصػػاداف داىماذالػػوالرضػا المصػػرية 
عتداد بالكفاءة والضمير والصػدؽ إلمما أودػ إلى عدـ ا ،فى القيـ االستيبلكية ا وتضخًماأحدث تناميً 

                                                 
 لمزيد، أنظر:  (7)
مبلحظات أولية"، مجمة أحواؿ  –(. "أزمات الثقافة المصرية فى عالـ سائل وما بعدػ 2077نبيل عبد الفتاح ) -

 (.65ة، ع )مصرية، مركز األىراـ لمدراسات االستراتيجية والسياسي
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وحػػل محميػػا إنحسػػار أحػػبلـ الشخصػػية المصػػرية فػػى كيفيػػة الحصػػوؿ  ،نفتػػاحإلوالقػػدرة عمػػى اإلبػػداع وا
يمػػػػوة والكػػػذب واإلنتيازيػػػػة فأتخػػػذ مػػػػف تبنػػػى قػػػيـ الف اء السػػػػريع غيػػػر المقتػػػرف بجيػػػػد حقيقػػػي،عمػػػى الثػػػر 

والمجاممػة مػع  ،والتكيف السريع مع الموقػف ونقيضػو فػى آف واحػد ،والوصولية والرشوة ومد اليد تسواًل 
نتيػػاز الفػػرص بوسػػائل غيػػر سػػوية كمبػػرر لتحقيػػق أىػػداؼ ماديػػة بحتػػة  ،النفػػاؽ واإللتػػواء فػػى التعامػػل وا 

نحسرت ثقافة البلمادية فبل تباىى بالتاريخ وال باألصالة إال بالشيفونية المظيريػة  فطغت ثقافة المادة وا 
وفػى ذات الوقػت التعامػل مػع  (7) بل تباىى بالميارات فى التموف والتحايل والتبلعب مع الجػف وأعوانػو

المبلئكػػة بمنتيػػى البػػراءة دوف أدنػػى غضاضػػة فػػى التقمػػب عمػػى الػػوجييف فػػى آف واحػػد لتجنػػب العقػػاب 
مػػع الشػػ  ونقيضػػو مػػع الػػزمف إلػػى أتسػػاـ الشخصػػية بالوصػػولية والػػبطش والنقمػػة فتحػػوؿ ىػػذا التكيػػف 

واالنتيازية واالستيانة بالمجتمع واإلنحسار فى الذات دوف اىتماـ بالمصمحة العامة مع اإلنغماس فػى 
كتبنػى أيديولوجيػة  ا أو متطرًفػامسػالمً  ع العػزوؼ عػف الوسػطية فإمػا محافًظػاستمتاع بالمذة الفورية مإلا

فػى السػتينيات ثػـ تبنػى األصػولية فػى السػبعينيات ومػا بعػدىا مػع شػيوع اإلتكاليػة التػى القومية العربيػة 
ف قػل المنسػوب عػـ الفقػر والقحػط  جذورىا إتكاؿ كامػل عمػى نيػر النيػل إف زاد المنسػوب عػـ الرخػاء وا 

 وعػػف بػػدائل مػػع إتكاليػػة مػػف المػػرؤوس عمػػى رئيسػػو بتسػػميـ المػػرؤوس لرئيسػػو مقاليػػد إدارتػػ ،دوف بحػػث
فأضحت الشخصػية مشوشػة يػتحكـ فييػا قضػية الػرزؽ كشػغل شػاغل وحجػر  ،ا لعائد ماة إنتظارً طواعيً 

ف كػػاف  ،الزاويػػة فػػى نظرتػػو لمحيػػاة ومنيػػا كػػاف التشػػبث بالعمػػل الحكػػومى لضػػماف مػػورد رزؽ ثابػػت وا 
عتنػى وذلؾ ألف باب الرزؽ ىو األمر الوحيػد الم   ،فباب الفساد واسع يكممو ،ا وال يوفى بالغرضشحيحً 

فأدػ الشبق  ،بو والميتـ بو وما بعده مف توابع فبل ييـ وحتى إف وقع تحت ظمـ مف يترأسو فى العمل
والتكبػػر  ،اجتماعًيػػإقػػل منيػػا أا بمػػا يأتيػػو مػػف رزؽ أف تحولػػت الشخصػػية إلػػى إسػػتعباد مػػف ىػػو تمسػػكً 

إسػػتمالتو  مػػع ،ا أو مرؤوسػػيةجتماعًيػػإوالتغطػػرس عمػػى مػػف يسػػاوييا والخنػػوع والتػػذلل لمػػف ىػػو يفوقيػػا 
 و، وذلػؾإذ يسيل إفساده ويسيل إصبلحو بالدرجة وبالسرعة نفسػييم ،السريعة نحو الفساد أو الصبلح

ف كػاف رئيسػا كػاف فاسػدً فإف كػاف رئيسػو فاسػدً  ؛اا بالمتبوع رئيسً ا لعبلقة التابع مرؤسً إنقيادً  صػالًحا  وا وا 
، ولعػػدـ أخػػذ ميػػل إلػػى التحػػرؾعػػف تحقيػػق أىدافػػو بأقصػػر الطػػرؽ لضػػعف ال فيػػو الصػػبلح نفسػػو بحثًػػا

بل ًبا، ا، بل ميػل لمعػيش فػى مجموعػات مػع فرديػة فػى الحيػاة وفرديػة دوف أف يكوف اإلقداـ ركابً  الدنيا غ 
كممػا زادت ضػغوط الحيػاة فكانػت السػمات السػمبية  :مع ابتكار الفكاىة لمتػرويح عػف الػنفس ،فى العمل

 لمشخصية مف عجز ويأس وخنوع وكراىية لآلخر.
                                                 

 لممزيد، أنظر كبل مف:   (7)
 (. مرجع سبق ذكره.2073أحمد عكاشة ) -
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بوف منػا لػدييـ فػى تػدمير المنظومػة الفكريػة سػتغر إمعاف المستشػرقوف مػنيـ لػدينا والم ٔٔ-ٔ-ٖ
 اإلبداعية لمعقل المصرى:

تحولػػت  7979وتوقيػػع معاىػػدة السػػبلـ عػػاـ  7973ومػػف ثػػـ ففػػى أعقػػاب انتصػػار أكتػػوبر عػػاـ 
لػػى حػػروب ناعمػػة وطأتيػػا أشػػد جػػوًرا الحػػروب العسػػكرية الخشػػنة ـ تتػػرؾ فمػػ ،مػػف وطػػأة الخشػػف منيػػا وا 

ف كػاف  ، مػف الحػروب العسػكريةمصر لحاليا بل تسمطت أدوات وأديرت آليات كانػت أشػد قػتبًل  ألنػو وا 
 ،إبػػادة األجسػػاـ واألجسػػاد والمػػادػ مػػف البنايػػات والموجػػودات ىػػو مػػآؿ العسػػكرية الخشػػنة مػػف الحػػروب

ا أدواتيػػـ وسػػنوا فإنػػو لكػػى الػػوعى مػػف المستشػػرقوف مػػنيـ لػػدينا ومػػف المسػػتغربوف منػػا لػػدييـ فقػػد أمعنػػو 
منظومػػػػة المعرفػػػة )بػػػػالتعميـ/ الػػػػتعمـ  وىػػػي سػػػيوفيـ الوعيويػػػػة لتػػػدمير المنظومػػػػة الرباعيػػػة لبنػػػػاء العقػػػػل

والتثػػاقف واإلعػػبلـ والتربيػػة( ومنظومػػة التػػديف السػػمح الصػػحيح )غيػػر المسػػالـ لمخالفػػة أكػػواد نػػاموس 
 .ومنظومة التاريخ والمنظومة الفنية ،( الكوف مف أديافً 

نظومة تعميـ تنفػث اإلغتػراب فػى نفػوس المتمدرسػيف بكافػة أنػواع التمػدرس الحكػومى م ٕٔ-ٔ-ٖ
 :(ٔ) منو والخاص المحمى واألجنبى لغاتا

فمنظومػػة التعمػػيـ والػػتعمـ كمصػػدر لممعرفػػة ولمتثػػاقف جمعػػت بػػيف الحكػػومى والخػػاص بػػدًءا مػػف 
و بػػػاألجنبى واألجنبػػػى بدور الحضػػػانة إلػػػى مػػػا قبػػػل الجػػػامعى والجػػػامعى، ومػػػا بػػػيف العربػػػى لغػػػة والتشػػػ

 بػػػيف مػػػف ىػػػـ فػػػى كافػػػة تمػػػؾ المراحػػػل التعميميػػػة جعمػػػت االزدواجيػػػة واالغتػػػراب متبػػػاداًل  الصػػػرؼ لغػػػةً 
 ًة،ا أو بػػاألجنبى الصػػرؼ لغػػممتحقػػوف بػػالتعميـ بالعربيػػة وبػػيف أولئػػؾ الممتحقػػوف بػػالتعميـ بػػالمختمط لغوًيػػ

مػع تمػؾ المصػرية أو بفػروع مسػتقمة ليػا عبلوة عمى إستضافة فروع الجامعػات األجنبيػة سػواء كشػراكة 
تابعة لجامعاتيا األجنبية ببمدانيا األصمية وىو اغتراب فػى منػابع المعرفػة تبلقػى مػع اغتػراب واخػتبلط 

وبػيف  ،بسوؽ العمل نفسػو بمػا ىػو موجػود مػف منظمػات أعمػاؿ حكوميػة بوزاراتيػا وىيئاتيػا ومؤسسػاتيا
لى منػػو أو األجنبػػى الصػػرؼ سػػواء بالشػػراكات قطػػاع خػػاص إمػػا مصػػرػ خػػالص أو بشػػراكة مػػع الػػدو 

الدوليػػة أو تمػػؾ المتعػػددة الجنسػػيات أو تمػػؾ متعديػػة الجنسػػيات التػػى فػػى حقيقتيػػا ىػػى الحػػاكـ الفعمػػى 
 ينوليبرالى.نلمدوؿ الكبرػ والمييمنة والرابضة عمى جيوسياسياتيا االستراتيجية ما بيف الميبرالى وال

 
 

                                                 
 لمزيد، أنظر: (7)
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ات والتقاليػػػد األسػػػرية والمجتمعيػػػة ومنظومػػػة التمػػػدرس تنػػػاقض بػػػيف مػػػا تمقنػػػو العػػػاد ٖٔ-ٔ-ٖ
ا كػػاف أـ أنثػػى مػػف ناحيػػة لمتمدرسػػييا مػػف قػػيـ مػػف ناحيػػة وبػػيف حقػػائق خمقػػة وخمػػق اإلنسػػاف ذكػػر  

 :(ٔ)أخرى 
مف معارؼ ومف  وكما اعتورت منظومة التعميـ والتعمـ والتمدرس بآفة التناقض بيف ما يتـ غرس

وبػػػيف حقيقػػػة الحقػػػائق فيمػػػا يتعمػػػق بالتركيبػػػة العقميػػػة وفعميػػػا  ،معيػػػةثػػػـ زرعػػػو مػػػف ثقافػػػة الذكوريػػػة المجت
 .الوظيفى التشغيمى سواء لدػ المرأة أو لدػ الرجل
بطبيعػػة الخمقػػة البيولوجيػػة مخػػو كمػػادة جيبلتينيػػة  وفعمػػى سػػبيل المثػػاؿ فػػإف اإلنسػػاف يولػػد ولديػػ

(  مػػػف وزف 60إلػػػى )( 7تشػػػعر بمعجػػػزة الخػػػالق حيػػػث يػػػزف المػػػخ كيمػػػو ونصػػػف الكيمػػػوجراـ ويمثػػػل )
بميػوف خميػة  76إلػى  72تبقػى منيػا مػع تقػدـ السػف إال مػف بميوف خميػة عصػبية ل 36ف وبالمخ اإلنسا

حيػػث أف تمػػؾ الخبليػػا العصػػبية ىػػى  المصػػدرة لمشػػحنات العصػػبية الصػػادرة عػػف المػػخ ومػػا  ،عصػػبية
ركبػػة التػػى تظيػػر وبمنطقػػة تمفيػػق حزامػػى فػػى المػػخ يػػتحكـ فػػى االنفعػػاالت الم ،يضػػمر منيػػا ال يعػػوض

 .(2) .. الخ.كتعبيرات عمى الوجو كضيق أو كحنق أو كسعادة
والفػػص الصػػػدغى ىػػػو الػػػذػ يحػػػوؿ المشػػػاعر إلػػػى أفعػػػاؿ وحركػػػات قبػػػل اآلخػػػريف فعػػػبل أو ردة  

فعل، وبتكويف شبكى وقشرة مخية ضعيفيف جدًا عند الميبلد ومع النمو يكتمل التكويف الشػبكى وتقػوػ 
حيػث تتمثػل وظػائف المػخ العميػا  ،ركز وظائف المػخ العميػا فػى قشػرة المػخ ىػذهحيث تت ،القشرة المخية

فى اإلحساس واإلدراؾ والتعميـ والذاكرة والمغة والمنطق والقدرة عمى الحكـ عمى األشياء وىو ما نطمق 
حساًسا عميو العقل الذػ  ا بالتدريب.وتذكرً  يمكف تحسيف أدائو تفكيًرا وا 

حيث الفص األيمف والمسمى الفص  ،فص األيمف والفص األيسركما يتكوف المخ مف فصيف ال
الفنػػاف وىػػػو السػػػائد فػػى األشػػػخاص المسػػػتخدموف لميػػد اليسػػػرػ وىػػػو المسػػئوؿ عػػػف المسػػػافات والتػػػذوؽ 

الفػػػص العػػػالـ وىػػػو الفػػػص السػػػائد بػػػيف  يالجمػػػالى والموسػػػيقى والعواطػػػف، أمػػػا الفػػػص األيسػػػر ويسػػػم
مسئوؿ عف الكبلـ والنطق والسببية والعقبلنية ويصل بيف مستخدمى اليد اليمنى مف األشخاص وىو ال

الفصػػيف "المقػػرف األعظػػـ" وىػػو عبػػارة عػػف مجموعػػة األليػػاؼ العصػػبية، وىنػػا بيػػت القصػػيد حيػػث مػػخ 
الرجػل ينقسػػـ إلػى أجػػزاء واضػحة بينمػػا أف مػخ المػػرأة وحػدة متداخمػػة، ولممػرأة نفػػس منطػق الرجػػل حيػػث 

الفػػص األيسػػر عنػػد الرجػػل إال أنيػػا تتفػػوؽ عمػػى الرجػػل بأنيػػا  الفػػص األيسػػر لػػدييا يعمػػل بػػنفس كفػػاءة
قػادرة عمػى أف توصػل شػحنات عاطفيػػة إلػى فػص المنطػق فتتعػادؿ العمميػػة فػى التفكيػر بصػورة أفضػػل 

 بكثير مف الرجل.
                                                 

 (. مرجع سباؽ.2073: أحمد عكاشة )(2)، (7)
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بمعنػى أنػو عنػدما يحػب الرجػل  ؛ بيف المنطق والعاطفة عند الرجلبما معناه أف ىناؾ إنفصااًل  
وعنػػدما يمنطػػق الرجػػل األمػػور فإنػػو يمنطقيػػا بػػبل عاطفػػة، فػػى حػػيف أف المػػرأة فإنػػو يحػػب بػػبل منطػػق 
إال أنو وىى فى قمة عواطفيا فإنيا ال تتخمى عف المنطق وىى عقبلنية جدًا  ،تمنطق األمور بعاطفية

ف لـ تظيػر ذلػؾ بصػراحة :حتى فى أكثر المواقف عاطفية ومػف ثػـ فػإف نسػب العاطفيػة إلػى المػرأة  ،وا 
إذ أف مجموعػػة األليػػاؼ العصػػبية التػػى تصػػل بػػيف فصػػى المػػخ  ،مػػى القػػوة ولػػيس الضػػعففيػػو إشػػارة ع
تصػااًل  ظػػـ( لػدػ المػػرأة تكػوف أكثػػر تماسػػًكا)المقػرف األع واألليػػاؼ العصػبية عنػػد المػرأة تكػػوف أيضػػا  ،وا 
تساعً أكبر حجمً   ا مقارنة بالرجل.ا وا 
وثػػراًءا ممػػا ىػػو عنػػد الرجػػل  أػ أف اإلتصػػاؿ العصػػبى بػػيف فصػػى المػػخ فػػى المػػرأة أكثػػر شػػمواًل  

حيػػث يعمػػل الفصػػيف األيمػػف واأليسػػر مػػع بعضػػيما الػػبعض فػػى مػػخ المػػرأة وأف االتصػػاؿ بػػيف الفصػػيف 
ألف االتصاؿ التشػريحى لنسػيج المػخ  ،ومف ثـ فإدراؾ المرأة كمى يجمع بيف المنطق والعاطفة ،مستمر

ومف ثـ فػالمرأة ليسػت بالكػائف الضػعيف  ،بيف الفصيف األيسر واأليمف عند المرأة أقوػ منيا فى الرجل
سػػواء داخػػل األسػػرة أو بقاعػػات التمػػدرس،  حمايػػة كمػػا يػػتـ التػػرويج لػػو تربوًيػػاالمنكسػػر الباحػػث عػػف ال

األمر الذػ معناه وجود ىذا التناقض بيف الحالة البيولوجية المخية ومف ثـ العقمية الحقيقية عند المرأة 
يصػػور المػػرأة  دة والتػػى أنينيػػا بثػػا لػػيبًل نيػػاًراحتػػى اإلعبلميػػة السػػائوبػػيف المنيجيػػة التربويػػة التمدرسػػية و 

حػث عػف الحمايػة، نػاقص عقػل وديػف يحتػاج ببككائف ضػعيف منكسػر ميػيض الجنػاح كسػير الجانػب 
 إلى الحماية مف العنف ضدىا أو التحرش بيا.

ستخداـ مقولة زائفة بضعفيا كمادة إعبلميػة ال توعويػة إلشػغاؿ المجتمػع بيػ  وامش األمػور بل وا 
 والسيما تمؾ المتعمقة بالمرأة بزرع ثقافة الضعف فى مكمف نفسيا عبر ما يبث مف معرفة سواء مف

بػػل وغػػرس مفيػػـو سػػف اليػػأس عنػػد النسػػاء  (7) .األسػػرة أو بمقاعػػد التمػػدرس أو بوسػػائل اإلعػػبلـ 
نػػػا ىػػػو يػػػأس كنيايػػػة لحيػػػاتيف األنثويػػػة عنػػػد إنقطػػػاع الطمػػػث عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف المقصػػػود باليػػػأس ى

وعمػػى الػػرغـ مػػف كػػوف المػػرأة فػػى ىػػذه المرحمػػة  ،المحػػيض المتمثػػل فػػى التوقػػف عػػف الحمػػل واإلنجػػاب
تكوف فػى قمػة النضػج الفكػرػ والعػاطفى والجنسػى أيضػا عمػى الػرغـ ممػا تسػببو اليػزة اليرمونيػة لػدييا 

بعػرؽ غزيػر  وما يترتب عمييا مف زيػادة فػى ضػربات القمػب واإلحسػاس ،مف نقص فى ىرموف األنوثة
نتيجػػة مػػا تػػؤثر بػػو اليػػزة اليرمونيػػة عمػػى الجيػػاز العصػػبى ممػػا قػػد  ةوسػػخونة تصػػاحبيا أعػػراض نفسػػي

                                                 
 لممزبد:  (7)
 (. مرجع سبق ذكره.2073أحمد عكاشة ) -
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يؤدػ إلى اإلصابة باإلكتئاب واإلحساس بالضباع وسيولة البكاء والشػجف ومػع ذلػؾ تظػل المػرأة قويػة 
 جسديًا قادرة عمى تحمل الضغوط النفسية والعصبية وتممؾ الثبات والقوة.

 إف الرجػػل يسػػتخدـ بصػػفة مسػػتمرة الفػػص األيسػػر المسػػئوؿ عػػف الكػػبلـ والنطػػق والسػػببية كمػػا 
مػػف الفػػص األيمػػف المسػػئوؿ عػػف المسػػافات والتػػذوؽ الجمػػالى  والعقبلنيػػة ويسػػتخدـ جػػزًءا بسػػيًطا جػػًدا

وقد وجد أف الفص األيسر فقط وحده ىو الػذػ يسػتجيب لمشػعر أمػا عنػد المػرأة  ،والموسيقى والعواطف
أة ال يكفػاف عػف لمشػعر الممقػى، فالفصػاف عنػد المػر  األيمف واأليسر قػد إسػتجاًبا سػوًيا أف الفصيففوجد 

عمى الرغـ مف أف حجـ مخ الرجل أكبر مػف حجػـ مػخ المػرأة ألف حجػـ الجمجمػة  المغو العصبى مًعا،
خميػػػة إال أنػػػو ال عبلقػػػة بػػػيف حجػػػـ المػػػخ والػػػذكاء ولكػػػف االخػػػتبلؼ ىػػػو فػػػى وظيفػػػة ال ،عنػػػد المػػػرأة أقػػػل

إال فػى وظيفػة الخميػة العصػبية  أينشػتايف وبػيف مػخ أػ متخمػف عقمًيػاالعصبية لممخ فبل فػرؽ بػيف مػخ 
وما األمراض النفسية إال نتػاج لمخمػل الػوظيفى الػذػ يصػيب الخبليػا العصػبية  ،فى المخ لدػ تشغيميا

المقرف األعظـ( أػ التى تصيب مجموعة األلياؼ العصبية التى تربط بيف فصى مخ اإلنساف ) ،لممخ
 وما بيا مف موصبلت كيميائية يتدفق فييا الدـ.

 

الجيميػػػػة والتنػػػػافر بػػػػيف األجيػػػػاؿ المتنػػػػاقض الحضػػػػانة المعرفيػػػػة والثقافيػػػػة والقيميػػػػة  ٗٔ-ٔ-ٖ
 واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية مف جيل آلخر:

 

وأزماتػػػو وتحوالتػػػو  هوعقػػػد وفمكػػػل جيػػػل أحبلمػػػو وىمومػػػ ،وىنػػػاؾ الجيميػػػة والتنػػػافر بػػػيف األجيػػػاؿ
حيث العالـ فى الماضى كاف أضيق مما ىو عميو اآلف وكانػت العبلقػات منحصػرة  ،وجنوحة بخياالتو

مف ثـ فى أتوف حضارات كتمؾ الخاصػة بالرومػاف وبػاإلغريق وبأدبػاء الينػد والصػيف وكػاف ىنػاؾ قمػة 
ع ووقػػت لممارسػػة الرياضػػػة فػػى مغريػػات الحيػػاة فكػػػاف ىنػػاؾ جديػػة وتفػػػرغ فػػى القػػراءة والتفكيػػر واإلبػػػدا 

العقمية المتدبرة وجعمت الحدود الجغرافية مف قارات وأقاليـ ودوؿ العالـ جزر منعزلة ربطتيا التحركػات 
 (7) برًا وبحرًا ثـ بالطيراف فى األجواء.

مػف األبػويف فػى األسػرة ومػف  قتو أقوػ تػأثيًراا ىو فى حقييبث عمييا إعبلمً  وأما الحاضر فأجيال
إذ يتعػرض الحاضػر مػف األجيػاؿ إلعػبلـ تناقضػت  ،المدرسػة فػى مختمػف مراحػل التمػدرس المعمـ فػى

مما جعل مف  ،مؤشراتو مع إنعداـ وجود خطوط واضحة بيف األمور والمواقع والمواضع والموضوعات
أجياؿ الحاضر فى حالة مف الحيرة والتناقض والبلمباالة والتعرض إلنتماءات غير سػوية بمبالغػة مػف 

                                                 
(: "السياسات الثقافية فى مصر، دراسة تقييمية"، مجمة أحواؿ مصرية، مركز 2077ية بدر الديف أبو غازػ، )ناد (7)

 األىراـ لمدراسات االستراتيجية والسياسية.
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حػػػوؿ الظػػواىر االجتماعيػػػة السػػمبية أدت تمػػػؾ المبالغػػة إلػػػى اسػػتفحاؿ تمػػػؾ الظػػواىر المجتمعيػػػة  الكػػبلـ
السمبية وزيػادة حػدتيا كػالتحرش واإلدمػاف والختػاف والعنػف والتنمػر والتمييػز الطبقػى والعرقػى والطػائفى 

لػى محاولػة ويػدفع بأجيػاؿ الحاضػر إ ،وكميػا تمثػل مػف المػزاج النفسػى حدتػو يواإلثنى والعصػبى والقبمػ
ى اليػػروب مػػف واقػػع يرونػػو ميئػػوس منػػو بػػل وحاضػػر ال يرضػػى عنػػو كبػػار السػػف فييربػػوف بشػػيفونية إلػػ

مػػع ضػػعف  فػػى اسػػتيعاب الحاضػػر لضػػمور خبليػػاىـ العصػػبية  ماضػػوية ىػػى تػػاريخ لػػيس كمػػو صػػادًقا
 عػػف قبػػوؿ الحاضػػر فكػػاف ا فكرًيػػاوعجزىػػا عػػف االحتفػػاظ بالجديػػد فيعيشػػوف مػػف ثػػـ فػػى الماضػػى تعفًفػػ

التنػػػافر الجيمػػػى بػػػيف األجيػػػاؿ بمختمػػػف فئاتيػػػا العمريػػػة والنوعيػػػة نتيجػػػة لتعػػػرض الحػػػالى مػػػف األجيػػػاؿ 
لمؤثرات ومنبيات وعيوية متناقضة فى الديف وفى السياسة وفى األدب وفى الفف، مع ضعف التنفيس 

اؿ واإلعػبلء اإلبػد مع مشقة الحياة حيث الحرماف مف التديف الصحيح المقترف بفف لدػ الشباب تعاداًل 
بشػفافية مواجيديػة، مػع عػدـ إتاحػة ممارسػة الرياضػة ال بالسػاحات العامػة وال بمراكػز  المتسامى روحًيػا

الشباب وال بالمدارس، مع عدـ التوازف بيف الردع العاـ والخاص وبيف الحػوار مػع عػدـ إعطػاء الجديػد 
فػػى حالػػة رضػػاعة اجتماعيػػة لػػـ والمتجػػدد مػػف ىػػذه األجيػػاؿ حػػق اإلنتمػػاء والمشػػاركة أدػ إلػػى بقػػائيـ 

نحسػػار مػػا يمكػػف أف تجػػده األجيػػاؿ المتعاقبػػة مػػف قػػدرة يقتػػدػ بيػػا وأسػػوة  يفطمػػوا منيػػا بعػػد، مػػع قمػػة وا 
ا بفنػػػػوف مػػػػف األفػػػػبلـ والروايػػػػات والمسمسػػػػبلت تقػػػػوـ مقروًنػػػػ ييتأسػػػػى بيػػػػا، مػػػػع تعمػػػػيـ تمقينػػػػى سػػػػطح

قػات النفسػية بػيف األفػراد ومػا يشػوبيا موضوعاتيا وتدور رسائميا وتتناوب أفكارىا عمى مػا ينتػاب العبل
  .(7) مف إضطرابات مع عدـ التفرغ ال لمقراءة وال لمتفكير ومف ثـ فبل لئلبداع

بل غمبة لمظواىر الصوتية بالتعبير المفظى والظاىرػ لسػيولة الكممػة وصػعوبة الفعػل والتنفيػذ،  
بية يكػوف الميػل فييػا قبػل سػف إذ أف التنفيذ صمت والصمت أصػعب مػف الكػبلـ أمػاـ حقبػة جيميػة شػبا

الثبلثيف إلى العقبلنيػة والموضػوعية والعمػق أشػد مػا تكػوف الحاجػة إلػى غرسػيا أثنػاء تمػؾ الحقبػة التػى 
يسودىا اليسارية المتحممػة الباحثػة عػف المثاليػة مػف إزالػة لمفػوارؽ بػيف الطبقػات، ثػـ بعػد سػف الثبلثػيف 

خػػتبلؼ مػػع اليسػػار مػػع تعػػرض لموجػػات أثيريػػة رسػػائمية تتػػداخل فييػػا  التػػى ىػػى مرحمػػة عقػػل ونضػػج وا 
لتصبح األذف ىى الرائى لما يمقى عمييا مف الروائى باألسرة وبالتمدرس  ،األلفاظ وتمتبس فييا المعانى

وباإلعبلـ وتضحى العيف ىى السامع بعد إندماجيا فى مشاىدة شاشػات التمفػزة مػف أفػبلـ ومسمسػبلت 
إعبلميػػػة إعبلنيػػػة سياسػػػية كانػػػت أـ تسػػػويقية، أو شاشػػػات  وبػػػرامج يغمػػػب عمييػػػا الخػػػروج إلػػػى فواصػػػل

ا لصػػفحاتيا أسػػيل مػػف الضػػغط عمػػى مفاتيحيػػا والتػػى قػػد تػػؤوؿ المحمػػوؿ التػػى أضػػحت بػػالممس تقميًبػػ

                                                 
(: "التحوالت الثقافية لمشباب"، أػ تحوالت وأػ شباب "، مجمة أحواؿ مصرية، مركز األىراـ 2077ىويدا عدلى، ) (7)

 تراتيجية والسياسية.لمدراسات االس
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أو حتػػى بنيػػة السػػريرة النفسػػية البشػػرية بمػػا يعترييػػا مػػف  ،تقنياتيػػا إلػػى تقميػػب صػػفحاتيا بمجػػرد النظػػر
وجنوح مجنح باألىواء والنزوات والشيوات الفكرية منيا والجسدية أحبلـ وىموـ وعقد وأزمات وتحوالت 

بإبحػػار فػػى عػػالـ مػػف المعرفػػة غيػػر المصػػفى وغيػػر المنقػػى لتكػػوف تغذيػػة لثقافػػة الماديػػة والبلقػػيـ لتظػػل 
جتماعيػػة فػػى حمقػػة مسػػتدامة مػػف فقػػر إلدائػػرة تعاقػػب الػػنفس البشػػرية / المعرفػػة / الثقافػػة / التغيػػرات ا

ر فى ظل بدائية فنيػو تقػـو عمػى الطبػل والزمػر والسػوقية المفظيػة التعبيريػة عمػى إيقػاع الفكر وفكر الفق
 عػف األنغػاـ سػواء كانػت صػادر مف ضػربات الػدفوؼ أقػرب إلػى طػرؽ األوانػى ببعضػيا الػبعض بػديبًل 

وىػػى األنغػػاـ الواجػػب عزفيػػا يمػػتحـ فييػػا الم عمػػي  المتسػػامى مػػف الكممػػة  ،عػػف آالت وتريػػة وغيػػر وتريػػة
لموجػد ولمفػؤاد وذلػؾ كوسػائل معرفيػة ثقافيػة  التوزيػع الموسػيقى أداًءا وتطريًبػاا مع ا مع النغـ تمحينً رً تعبي

جتماعيػػة وينتقػػل بيػػا إلػػى التحمػػى بسػػماتيا الثقافيػػة إتزيػػل مػػف الشخصػػية مػػا يعتػػرػ سػػماتيا مػػف آفػػات 
 الراقية وببصمة ىويتيا الجمالية البراقة.

جتا ٘ٔ-ٔ-ٖ  ماعية كأثر لمعرفة ولثقافة مشوشة ومشوىة:إلصابة بآفات نفسية وا 
إذ تمثمت اآلفات االجتماعية كعوامل مانعة لمتقدـ وكأثر لمعرفػة وثقافػة مشػوىة وممسػكة بالكػاد 

وىػػو إلػػى الخمػػف المشػػوب بػػالقير والظمػػـ والتسػػمط واإلضػػطياد  بلبيػػب البقػػاء المائػػل لمخمػػف تخمفػػًا،بت
نغبلؽ حوؿ الػذات وخػوؼ والفساد واالنتيازية والوصولية والنفاؽ بف عل ضيق المعيشة وعزلة وتقوقع وا 

مف الغرباء وتعمية لممصالح الشخصية والخاصة والفئويػة عمػى حسػاب اآلخػريف مػع خػداع لمػذات دوف 
وكمػػا  يػػؤدػ إلػػى سػػيادة الفيمػػوة والتحايػػل وااللتػػواء والنفػػاؽ وبكػػذب لسػػقوطاألمػػر الػػذؼ  ،اعتػػداد بكفػػاءة
العقل إلصابة المخ عند تشػغيمو بعاديػات ىشاشػة منظومػة التػديف الصػحيح لثبلثية بناء  أوضحنا سمًفا

جراء غػزو مػف مواكػب التػديف المشػوه والمػريض لعقػوؿ النػاس المغػذػ بثبلثيػة الفقػر والجيػل والمػرض 
 ،("صػد ر اإلسػبلـ لمػببلد التػى نػزؿ بيػا اإلسػبلـ" بدوف فى بمد كمصػر )كمػا قيػل سػمًفاوالتخمف بتديف م  
فتسربت إلى العقوؿ أمػراض  ؼوال ماد ؼة التاريخ وما تركتو مف موروث حضارػ مادوبسقوط منظوم

خػػتبلؿ مفػػاىيـ اإلنتمػػاء وتشػػويو لصػػورة وطػػف وحقػػوؽ مواطنػػة  غيػػاب الػػذاكرة وسػػقوط منظومػػة القػػيـ وا 
وسػػوء المنظومػػة الفنيػػة ومػػا نجػػـ عنػػو مػػف تصػػحر نفسػػى وتراجػػع المسػػاحات الخضػػراء فػػى الوجػػداف 

رقة وال تمييز بيف نير تجرػ مياىو عذبة وبحر مائو ممح أجػاج ومسػتنقع يعػاش فيػو اإلنسانى بعدـ تف
تجاه العقل والعمل إلى الحياة المادية فى تناٍس لمقيـ   ليخبوا صوت الضمير بإزالة لمنفس الموامة وا 

 .(7)  والمبادغ الروحية والوجدانية والمواجيدية

                                                 
(: " الحركة الثقافية الشبابية فى مصر نحو تيار جديد"، مجمة أحواؿ مصرية، مركز األىراـ 2077وساـ سعيد )  (7)

 (..65لمدراسات السياسية واالستراتيجية، ع )
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مف  ات المرقمنة والمسيبرة والمؤتمتةاستخداـ أدوات البعدي :المحور الثانػػى ٕ-ٖ

 اا وثقافي  ضرورات اإلرتقاء بالحياة معرفي  
االنتقاؿ مف معرفة ومف ثقافة البقاء إلى معرفة وثقافة التطػور مػف ضػرورات النيضػوية  ٔ-ٕ-ٖ

 :الحضارية لممأموؿ مستقببل  
طػػػور المػػػأموؿ ومػػػف ثػػػـ فػػػإف االنتقػػػاؿ مػػػف البقػػػاء بمعرفتيػػػا المصػػػابة بآفػػػات اجتماعيػػػة إلػػػى الت

التعمػػيـ واإلعػػػبلـ و التػػػديف  ،نيضػػويا وحضػػػاريا فػػاألمر يحتػػػاج إلػػى إصػػػبلح لمنظومػػات العقػػػل الخمػػس
وذلػػػؾ لكػػػى تػػػزيج الرمػػػاؿ عػػػف سػػػمات الشخصػػػية التػػػى لػػػـ تفقػػػد مبلمحيػػػا مػػػع مػػػرور  ،والتػػػاريخ والفػػػف

نسػػانيً العصػػور لتعػػود مػػرة أخػػرػ القػػيـ الروحيػػة واألخػػبلؽ الجميمػػة الحميػػدة دينًيػػ ا: الوفػػاء  وحضػػاريً  اا وا 
التػػديف الػػذػ يقػػر و التسػػامح و األمانػػة و اإلسػػتحياء و الحيػػاد و  الشػػجاعةو العفػػو و الرحمػػة و الصػػدؽ و المػػروءة 

ال تػػديف التمنػػى والتحمػػى الظػػاىرػ بفعػػل الشػػ  ونقيضػػو فػػى آف واحػػد مػػع  ،فػػى القمػػب ويصػػدقو العمػػل
اإلعتزاز بأنفة الػنفس والغنػى بػالتعفف والرضا والقناعة و واالرتباط باألرض والعرض واألسرة  االستقرار

بتسػػامة وبتفاعػػل مػػع اآل خػػريف بفخػػر واعتػػزاز وبالكرامػػة وحػػب لآلخػػر ولممشػػاركة ولممسػػاعدة ببشاشػػة وا 
ف اختمفػػػت األفكػػػار وذلػػػؾ تماًمػػػ ،حػػػوؿ األىػػػداؼ بالػػػذات توحػػػًدا ينػػػاير  25ا كمػػػا حػػػدث إبػػػاف ثػػػورتى وا 

بػػػػالميبرالى والمسػػػػػمـ بالمسػػػػيحى يػػػػد واحػػػػػدة حينمػػػػا الػػػػتحـ اليمينػػػػػى باليسػػػػارػ  30/6/2073و  2077
ما بعد المتوسط مف األسر و  والبسيط مع المتوسط  ووالمنتقبات مف السيدات مرتديات أحدث الموضات

نغػبلؽ عمػى ذات صػمدً  ديػة لثقافػة الػوالء لمػوطف إنتمػاًءاوذلؾ بمعرفػة مؤ  نكفػاء وتمركػز وا  ا ال تمحػور وا 
 مف ممذات المصالح الذاتية.

منيا حداثة مف مغذيات معرفػة وثقافػة  صراالموروث مف المعرفة والثقافة مع المع تبلقح ٕ-ٕ-ٖ
 :(ٔ) اإلرتقاء الحضارى 

ألف مػػػف  ،إف تبلقػػى المعرفػػػة الموروثػػة بالمعرفػػػة الحداثيػػة المسػػػتجدة المعصػػرنة تفػػػوؽ كػػل شػػػ 
غػاز المػاء( بػػل يحػوز بطولػة الغػد ليسػت القػوة العسػكرية وال الماديػة وال النفطيػة )مػف بتػروؿ الرمػل أو 

ف لػػـ تفعػػل أمػػواؿ الػػنفط مػػف بتػػروؿ  المعرفػػة الموروثػػة الممقحػػة بالحداثيػػة المسػػتجدة المعصػػرنة والػػذػ وا 
الرمػػل أو مػػف غػػاز المػػاء فعميػػا فػػى إنمػػاء رؤوس األمػػواؿ الذىنيػػة المنتجػػة لممعرفػػة المبدعػػة المغذيػػة 

وؿ مف األمواؿ فى خضـ جيوسياسػية مػف فبل طائل مف ورائيا إال تبديد ما تدره مف المي قافة إبداًعالمث
ا ليويتيػػا مػػا وتػػدميرً ا ألواصػػر دوليػػا ودىً عشػػريات النػػار المندلعػػة بالمنطقػػة عشػػرية بعػػد عشػػرية تفكيًكػػ

                                                 
 لقاىرة.(: "فى حضرة الثقافة والمثقفيف"، الييئة المصرية لمكتاب، ا2020فارف، أحمد زكريا  الشمق )  (7)



 معهد التخطيط القومي – (235)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 

57 

 

لتضحى ىويتيا وىما وسرابا كحمض مدمر ومزيل ألبعاد ىذه اليوية مػف موروثػات  وبصمة ومضمونً 
يقػاؼ الحيػاة عنػد حػد ال بقػاء إف لػـ يتراجػع ىػذا البقػاء إلػى حافػة فقػر الفكػر حضارية مادية وال مادية وا 

أػ التراجع إلى الخمف عشرات الحقب مف األزماف بفعل ما فعمتو وتفعمو حقػب عشػريات  ،وفكر الفقر
سػتراتيجيات القػوػ العظمػى التػى تتالػت عبػر التػاريخ  النار المتعاقبة التى تشعميا وتؤججيػا سياسػات وا 

سػػػتخبارًيا وسياسػػػًيايمحتػػػى توقفػػػت أمػػػاـ قػػػوة عظمػػػى مي ا وا عبلمًيػػػ نػػػة واحػػػدة تفعػػػل األفاعيػػػل عسػػػكرًيا وا 
والحيمولػػػة بينيػػػا وبػػػيف حػػػق التمػػػاس مػػػع حافػػػة  ،ا إليقػػػاؼ صػػػعود أػ قػػػوةا واجتماعًيػػػا واقتصػػػاديً وثقافًيػػػ

يػػػراف إال ىػػػذا  ،األحاديػػػة القطبيػػػة الواحػػػدة ومػػػا الصػػػراع الحػػػالى بػػػيف أمريكػػػا وثبلثيػػػة الصػػػيف وروسػػػيا وا 
وف جيوسياسية تحكميا مصالح شركات متعدية الجنسػيات التػى ىػى المحػددة لسياسػات النموذج مف أت

القوة القطبية األحادية المييمنة حيث تعتمد سواء المييمنة منيا أو تمؾ الصاعدة كالبريكس ومجموعة 
جميعو  العشريف واالتحادات والتكتبلت الدولية كاالتحاد األوربى التابع نفسو لمقطبية األحادية المييمنة

ا لتصػنيع رؤوس األمػواؿ الذىنيػة المغػذاه يتخذ مف المعرفة المأمولة مستقببل ولثقافة سبر المكنوف مػددً 
بتركيبػػػات فكريػػػة تؤسػػػس لئلبػػػداع وبمنػػػاىج عمميػػػة لخطاباتيػػػا وأدواتيػػػا وأىػػػدافيا وبرامجيػػػا ومشػػػاريعيا 

ة لمتقػدـ والتفػوؽ والتطػوير بػيف االقتصادية والسياسية واالجتماعيػة والمعرفيػة والثقافيػة كمحكػات أساسػي
 معرفة ومعرفة وفكر وفكر بتثاقف معرفى معولـ.

اإلبداع فى معرفة وفػى إنتػاج وفػى إسػتخداـ منتجػات تقنيػات السػيبرة واألتمتػة والرقمنػة   ٖ-ٕ-ٖ
 وبثقافػة الحيػاة المأمولػة حضػاري ا والنانوتكنولوجى والذكاء اإلصطناعى السبيل إلى اإلمساؾ بمعرفة

 مستقبل:فى ال
التقدـ فييػا أسػاس لتقػدـ النػانوتكنولوجى  -ومايزاؿ وسيزاؿ -السيبرة واألتمتة والرقمنة التى كاف 

 -ومػا أدراؾ مػا النػانوتكنولوجى -يوأساس لتقدـ الذكاء االصطناعى ومػا أدراؾ مػا الػذكاء االصػطناع
 بػػأوامر شػػغيمو عقػبًل الػذػ وصػمت أمػػوره إلػى حػػد تصػنيع شػػريحة بحجػـ ال يكػػاد أف يػرػ تػػزرع بػالمخ لت

مف عمى بعد توجو القرار والمقدار بفعل تحريكيا كمما شاءت لمخبليا العصبية المخية ليضحى اإلبداع 
وذلػػػؾ بثػػػورات رقميػػػة ذات تػػػأثير فػػػى  ،لػػػو أيضػػػا مػػػف عمػػػى بعػػػد ا مخطًطػػػاا أمػػػرً ا واإلتبػػػاع تخمًفػػػمصػػػنعً 

رتجاًعػػ وذلػػؾ برقمنػػة تنتقػل مػػف التنػػاظرػ  دائرًيػا،ا المكونػات المعرفيػػة والثقافيػة فعػػبل ورد فعػػل، تغذيػة وا 
كػػل  يػػة فرضػػت تحػػديات عصػػر تتجػػدد تحػػديًثا وتطػػويًراإلػػى الرقمػػى أودػ إلػػى إشػػكاليات معرفيػػة وثقاف

رمشػػة ذىػػف مكونػػة موجػػة ثالثػػة مػػف الحضػػارات بعػػد الثػػورتيف الزراعيػػة والصػػناعية بمػػا كػػاف ليػػـ مػػف 
 تأثيرات ثقافية.

جيات والتطبيقػات وتشػبيؾ الخػوادـ والشػبكات والمواسػح الضػوئية لقد أدػ التقدـ اليائل فى البرم
 ،ولػػيس فحسػػب الجويػػة -والمواسػػح الحراريػػة وتػػدفق البيانػػات الضػػخمة عبػػر تػػرددات األثيػػر الفضػػائية
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ب السبلح الجوػ )وما أدراؾ ما أسمحة الفضاء( فأدػ ذلؾ كمو  ،حتى أصبح ىناؾ سبلح  لمفضاء ي جه
ممػػا أفضػػى إلػػى ثػػورة فػػى معرفػػة التطػػور  ،تدفقػػة عبػػر وسػػائل المعموماتيػػةإلػػى ثػػورة فػػى المعمومػػات الم

وليس فى معرفة المأموؿ مستقبميا فحسب ولكف معرفة تطور كل نانو ثانية فػى عصػر تصػاغرت فيػو 
ا وتناىت فيو المدد الزمنية بيف كل إبداع وتاليو وتضائمت فيو المدد الزمنية بػيف اإلبػداع وتطبيقػو عممًيػ

وشراًءا وما المحموؿ بأجيالة إال خير شاىد بل وتـ فعبل الوصوؿ إلى حافػة  ،ابيعً  تسويًقابل ومتجرتو 
 الجيل السادس مف الحروب اليجينة الخشنة منيا والناعمة كالحروب السيبرالية.

الصناعات المعرفية والثقافية أساس قوة الشعوب الناعمة لئلنتقاؿ مف مجرد اإلبقاء عمى  ٗ-ٕ-ٖ
 :(ٔ) ا فى المستقبلحياة المتطورة ثـ التقدـ إلى المأموؿ حضاري  الحياة إلى ال
 -، أدػ إلػى إنتػاج ثقػافيضػحت مرقمنػة مسػيبرة مؤتمتػوالتطور اليائل فى المعرفػة التػى أ وذلؾ

وواقع ثقافى جديد أصبحت فيو المعرفة والثقافة والصناعات المعرفية والثقافية عنصر أساس مف  -بل
المعنويػػة والماديػػة تمػػؾ القػػوة المسػػتندة إلػػى بنػػاء مجتمػػع المعرفػػة والثقافػػة عناصػػر حسػػاب قػػوة الشػػعوب 

بولوج أبواب المعرفة الثقافية باستخداـ كافة تقنيات الرقمنة والسيبرة واألتمتو والنػانو تكنولػوجى والػذكاء 
تمثػػػل كمػػػا سػػػمف ذكػػػره موجػػػو ثالثػػػة مػػػف الحضػػػارة المرقمنػػػة والمسػػػيبرة والمؤتمتػػػة نقمػػػت  ،االصػػػطناعى

ال يسػػتغرؽ مػػف الػػزمف إال  إبػػداًعا وتطبيًقػػالبشػػرية إلػػى واقػػع معرفػػى متثػػاقف جديػػد يتنػػامى كػػل برىػػة ا
بعػػد أف اسػػتغرؽ الوصػػوؿ عمػػى إبتكػػار الكتابػػة عشػػرات اآلالؼ مػػف السػػنيف، واسػػتغرؽ اختػػراع  ،ىناتػػو

وير الطباعػػة بضػػع آالؼ أخػػرػ مػػف السػػنيف، أعقبيػػا مئػػات قميمػػة مػػف السػػنيف اسػػتغرقيا اختػػراع التصػػ
الفوتػػوغرافى، وخػػبلؿ نصػػف قػػرف ظيػػرت األشػػكاؿ األولػػى لتقنيػػات التسػػجيبلت الصػػوتية فػػإذا بػػاختراع 

ا فػػػػى أواخػػػػر القػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػر ليمييػػػػا ا وتفكيػػػػرً ا وأفكػػػػارً السػػػػينما يبػػػػرز لؤلعػػػػيف مشػػػػاىدة ولمعقػػػػل فكػػػػرً 
ذا وبسػػرعة فائقػػة زمنيػػ ،اختراعػػات الراديػػو والتميفزيػػوف فػػى منتصػػف القػػرف العشػػريف ا يحتسػػب باأليػػاـ وا 

 والشيور تحدث التحوالت والطفرات والقفزات النوعية فى اختراعات االتصاؿ ووسائمو ووسائطو.
فمفيوـ الصػناعات المعرفيػة والثقافيػة يقصػد بػو المػواد المعرفيػة واألعمػاؿ الثقافيػة الموجيػو إلػى 

دخل فػػى إنتاجيػػا رؤوس ويػػ ،والتػػى تنػػتج بأسػػموب اإلنتػػاج الكبيػػر ،الجمػػاىير فػػى كافػػة أصػػقاع األرض
نتاجيا الكثيف إويشارؾ فى  ،نتاج متعددة حتى تخرج فى صورتيا النيائيةإوتمر بمراحل  ،أمواؿ كبيرة

نتاجيػة مركبػة يشػارؾ فييػا المبػدع الفػرد أو مجموعػة مػف المبػدعيف ومػف إمف العمالة باعتبارىا عمميػة 
مػػف  يق والتشػػوؽ لنقػػل العمػػل اإلبػػداعسػػتخداـ أدوات التسػػويا  مختمػػف التخصصػػات العمميػػة والمينيػػة و 

                                                 
 لممزيد، أنظر: (7)
(: "التجارب اإلبداعية والمخرجات الثقافية، الفف ميداف نموذجًا، مجمة أحواؿ مصرية فصمية، 2077بياء محمود ) -

 (، مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية.65ع )
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 يوذلؾ بطمس لمحدود بػيف المنػتج المعمومػات ،ياإلبداعوب المبدع ومف المنتج لممتمقى كمستيمؾ لمعمل
سػتيبلؾ ألا وانتاج وىياكمو وعمميػات التوزيػع نشػرً إللتطابق أساليب ا يوالمنتج الترفيي يوالثقاف يالمعرف
 المعرفى ولممنتج الثقافى ولممنتج الترفييى. لممنتج المعموماتى  وتناواًل تداواًل 

 يوالثقػاف يالمعرف يالثورة الرقمية أتاحت الجديد مف إمكانيات إنتاج وبث المنتج اإلبداع  ٘-ٕ-ٖ
 مباشر بيف المؤلف المبدع والُمنتج والمتمقى: ييا إلى محتوى تفاعمتبتحويل محتوي

وانتػػاج المعرفػػة والثقافػػة وتمقييمػػا بعػػد أف لقػػد أتاحػػت الثػػورة الرقميػػة إمكانػػات جديػػدة فػػى تصػػنيع 
أصػػبحت شػػبكة المعمومػػات واالتصػػاالت المصػػدر األساسػػى لمتعػػارؼ والمعرفػػة ولمتثػػاقف والثقافػػة مػػف 

إلػى  يالثقػاف ؼ خبلؿ إمكانية التفاعل المباشػر بػيف الصػانع الثقػاقى والمتمقػى المسػتيمؾ بتحويػل المحتػو 
ػػػنع الثقػػػاف ثقػػػف )الػػػذػ قػػػد يكػػػوف أو والمتمقػػػى المت يوالمنػػػتج الثقػػػاف يمحتػػػوػ تفػػػاعمى يشػػػارؾ فيػػػو الم ص 

ستخداـ تقنيػات الرقمنػة والسػيبرة واألتمتػة فػى إنتػاج األفػبلـ فػى السػينما اأو غير مثقفً  يضحى مثقًفا ( وا 
 والمسمسبلت بالتميفزيوف والمصنفات الموسيقية والغنائية واألعماؿ التشكيمية بتنوعات إبداعياتيا.

عد الكتاب مػف مؤلفػو دوف حاجػة ال إذ أصبح مف الممكف أف ي   -راؾ ما الكتبوما أد-والكتب  
عمى الحاسػب الشخصػى وحتػى عمػى المحمػوؿ ابع وال إلى موزعيف وذلؾ بكتابو إلى ناشر وال إلى مط

مباشػرة مػف خػبلؿ وسػائل الػدفع اإللكترونيػة باعتبارىػا  ها والحصوؿ عمػى عائػدالنقاؿ ثـ يوزع إليكترونيً 
وذلػؾ  -أػ مف خبلؿ بطاقػات االئتمػاف ووسػائل الػدفع اإللكترونػى -منظومة الشموؿ المالىجزًءا مف 

تصاؿ لؤلمواؿ بيف متعامميا ومتداوليا مف خبلؿ تقنيػات الرقمنػة الماليػة دوف حاجػة إلنتقػاؿ األمػواؿ إب
 مف يد دافعيا إلى يد مستمميا.

   :(ٔ)افية الجددية بالمقـز مف التكمفةظيور الجديد مف األشكاؿ اإلبداعية المعرفية والثق  ٙ-ٕ-ٖ
 أضف إلى ذلؾ ظيور أشكاؿ إبداعية جديدة مثل المدونات والقصص المرقمنة و"البودكاست"

 لتقديـ محتويات ثقافية أو إعبلنات تسويقية أو مواد ترفييية فأضحى ىناؾ منتج ثقافى بتكمفة أقل 
دود النطػػػاؽ وبسػػػعر أقػػػل وذلػػػؾ بفعػػػل اإلنتػػػاج بكثيػػر وبإمكانػػػات محػػػدودة لمغايػػػة وبتوزيػػػع واسػػػع ال محػػ

والتثاقف المعولـ العابر لحدود الجغرافيا والطبوغرافيا والديموجرافيا المتجاوز لميويات  يوالثقاف يالمعرف
ا معرفية ثقافية بتثاقف قيمى معولـ لصيرورة شبكات المعمومات ومف لتفرض أنماطً  ،المعرفية والثقافية

 نة األولى كمصدر إلكتساب المعرفة.ثـ المعارؼ صاحبة المكا
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ىتماـ إال أف عتى البيروقراطيػة اإلداريػة إلحوزة أدوات تقنيات األتمتة والسيبرة والرقمنة ا  ٚ-ٕ-ٖ
  كاف لو بالمرصاد:

ولقػػد حػػازت الرقمنػػة والسػػيبرة واألتمتػػة اىتمػػاـ أولػػو األمػػر التخطيطػػى والتنمػػوػ فػػى مصػػر ففػػى 
ة مػػػف القػػػرارات ذات الصػػػمة بمنظومػػػة المعمومػػػات وتطػػػوير عمػػػل مطمػػػع الثمانينيػػػات صػػػدرت مجموعػػػ

نشػاء ىياكػل تنظيميػة جديػدة كانػت مجػرد زيػادة فػى البدانػة المؤسسػية لعػدـ تحػوؿ  األجيزة الحكوميػة وا 
ىػػػذه القػػػرارات إلػػػى واقػػػع حقيقػػػى لتفريغيػػػا مػػػف مضػػػمونيا عمػػػى يػػػد البيروقراطيػػػة العنيػػػدة العتيػػػدة عتيػػػًا 

سترجاع البيانات ىو األصل إال أف بيروقراطيػة والمماراة اإلدارية البي ف كاف تخزيف وا  روقراطية حيث وا 
 اإلجراءات ظمت السمة فى األداء اإلدارػ حتى المميكف إلكترونيًا.

تخػػػاذ القػػػرار كثنائيػػػة مؤسسػػػية معموماتيػػػة مػػػع  7985وفػػػى عػػػاـ  أنشػػػ  مركػػػز معمومػػػات دعػػػـ وا 
ف  الجيػػاز المركػػزػ لمتعبئػػة العامػػة واإلحصػػاء فعمػػبلً  مًعػػا كمنتجػػيف وكناشػػريف لمبيانػػات والمعمومػػات وا 

تمتػع كػػبل منيمػا باسػػتقبلليتو المؤسسػػية ىػيكبل تشػػريعيًا وتنظيميػا حيػػث لمركػػز المعمومػات ودعػػـ اتخػػاذ 
القرار فروعة مكاتبة ولمجياز المركزػ لمتعبئة العامة لئلحصاء مكاتبة المنتشرة فى ربػوع مصػر نػاىى 

بأقسػػػاـ ومراكػػػز الشػػػرطة التابعػػػة لمػػديريات األمػػػف بػػػوزارة الداخميػػػة مػػػف مػػا تتمتػػػع بػػػو وحػػػدات المباحػػث 
ممفات ورقية دقيقة الفيرسة والعنونة موضوعاتا ومناطقًا ومتنوعة المجاالت عػبلوة عمػى نظػـ األحػواؿ 
المدنية الممتمكة آلبار البيانات بإعتبارىا  مخازف لممعمومات ولممعارؼ بشكل ورقى وبشكل إليكترونى 

الوقػػت لخدمػػة عمميػػات إصػػدار الػػرقـ القػػومى الػػذػ اسػػتخدـ أساسػػا معموميػػًا واسػػتعبلميا عػػف فػػى نفػػس 
 .. الخ..األفراد وفى التعامل مع الييئات والمؤسسات اإلدارية والمصرفية

ومنػػذ مطمػػع التسػػعينيات مػػت إنشػػاء البنيػػة االساسػػية لمنظومػػة المعمومػػات وفػػى منتصػػف العقػػد 
لبػدء بمشػروع الحكومػة اإللكترونيػة بواسػطة وزارة الدولػة لمتنميػة اإلداريػة األوؿ مف األلفية الجديػدة تػـ ا

وتػػـ دعػػػـ التنافسػػية بػػػيف األجيػػزة الصػػػحفية فػػى مجػػػاؿ الحكومػػة اإللكترونيػػػة بػػنظـ فعاليػػػات مسػػػابقات 
ألفضل موقع إلكترونى وألفضل بوابة اليكترونية حكومية، وبدأ ظيور العديد مف الشركات العاممة فى 

مػػواد  2074لوجيػػا المعمومػػات والرقمنػػة مػػع إنشػػاء القريػػة الذكيػػة، كمػػا تػػـ تضػػميف دسػػتور مجػػاؿ تكنو 
 تؤكد عمى القضاء عمى األمية الرقمية وعمى آليات تنفيذىا بمشاركة المجتمع المدنى.

 

تركيز عمى محور الثقافػة وعمػى  2030كما تضمنت إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 
تاحػػة المنػػتج  التحػػوؿ الرقمػػى بػػدعـ الصػػناعات الثقافيػػة الرقميػػة بوضػػع الثقافػػة عمػػى المكػػوف الرقمػػى وا 

 الثقافى عمى اإلنترنت، كما تـ إنشاء بنؾ المعرفة المصرػ.
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كمػػا كػػاف لمتػػراث الرقمػػى نصػػيبا ىػػو اآلخػػر فػػى إسػػتراتيجية التنميػػة المسػػتدامة فػػى رؤيػػة مصػػر 
تاحتػػو عػػف بعػػد يحػػافع ع 2030 مػػى التػػراث ماديػػا ويوسػػع دوائػػر المسػػتفيديف حيػػث أف رقمنػػة التػػراث وا 

والسػػػيما وأف المنػػػتج الثقػػػافى الحػػػالى والقػػػادـ سيصػػػبح تراثػػػًا بعػػػد حػػػيف ويحتػػػاج إلػػػى الحفػػػع والتجديػػػد 
والتعمير حيث أف تعمير محتػوػ الوسػائط اإللكترونيػة ىػو إطالػة لعمػر المحتػوػ بنقمػو مػف وسػيط إلػى 

حتػػوػ الػػذػ اسػػتخدـ فيػػو بػػرامج أقػػدـ وذلػػؾ كاألرشػػيف وسػػيط أحػػدث وذلػػؾ بقػػراءة البػػرامج األحػػدث لمم
القػػػومى الػػػذػ تحػػػتفع بػػػو دار الوثػػػائق القوميػػػة باعتبارىػػػا المؤسسػػػة األرشػػػيفية الوطنيػػػة التػػػى يجػػػب أف 
تتعامػػل مػػع اإلنتػػاج الوثػػائقى المػػرقمف ومخرجػػات الحكومػػة اإللكترونيػػة حيػػث يحتػػاج اإلنتػػاج الرقمػػى 

إلػػػػى ضػػػػبط ببميػػػػوجرافى تمامػػػػا كالضػػػػبط الببميػػػػوجرافى إلصػػػػدارات التراثػػػػى الفكػػػػرػ والمعرفػػػػى والثقػػػػافى 
 المطابع الذػ تقوـ بو حاليا دار الوثائق القومية.

 

مشػػروع إنشػػاء أبنيػػة معموماتيػػة متكاممػػة لمعمػػل  2030كمػػا طرحػػت رؤيػػة مصػػر اإلسػػتراتيجية 
المعرفيػة المتعمقػة الثقافى لمػتمكف مػف التخطػيط التنمػوػ المبنػى عمػى بيانػات دقيقػة وتػوفير المعمومػات 

بالثقافػػة وبػػالتراث كمعػػيف تػػاريخى مػػادػ وال مػػادػ لمثقافػػة وذلػػؾ بإنشػػاء قاعػػدة بيانػػات لئلنتػػاج الفكػػرػ 
سػػواء المؤلػػف أو المتػػرجـ حرصػػًا عمػػى تنويػػع المنتجػػات وعػػدـ تكرارىػػا لضػػماف التحميػػق اإلبػػداعى فػػى 

تػراث بكافػة أنواعػو الماديػة والبلماديػة العمل المعرفى والثقػافى لػذلؾ تػـ إطػبلؽ برنػامج وطنػى لرقمنػة ال
تاحتيػػػا إليكترونيػػػا وا عػػػداد أطمػػػس  تاحتػػػو اليكترونيػػػا كمػػػا تػػػـ إعػػػداد أطمػػػس لممواقػػػع األثريػػػة والتراثيػػػة وا  وا 

تاحتو.  متكامل لمخدمات المعرفية والثقافية وا 
ة جائحػػة كورونػػا تػػدفع إلػػى الصػػدارة إسػػتخداـ البعػػديات مػػف األدوات المسػػيبرة والمؤتمتػػ ٛ-ٕ-ٖ

 :(ٔ) والمرقمنة فى كافة مناحى الحياة
ذا كاف لجائحة كورونػا ليػا مػا ليػا مػف تػداعيات صػحية / اقتصػادية / اجتماعيػة / نفسػية فقػد  وا 
كػػاف لفجائيػػة طرقيػػا ألبػػواب المعمػػورة وىػػوؿ مخاطرىػػا فػػى جعػػل المعمػػورة غيػػر معمػػورة بمػػا تمقيػػو فػػى 

رقػادا أبػديًا فػى إنتظػار يػوـ النشػر والحشػر، إال  الثرػ تواريا مف يرحل عف سطح المعمورة إلى باطنيػا
أف كورونػػا دفعػػت عمميػػة التحػػوؿ الرقمػػى إلػػى الصػػدارة فػػى كافػػة مجػػاالت الحيػػاة والسػػيما فػػى التعمػػيـ 
والمعرفة والتثػاقف وذلػؾ بخطػوات كبيػرة لؤلمػاـ ومنيػا اعتمػاد أسػاليب التعمػيـ المػدبج والتعمػيـ عػف بعػد 

بػػػالنفس عػػػف اإلصػػػابة بيػػػا عػػػبلوة عمػػػى إسػػػتخداـ المواسػػػح الحراريػػػة  كػػػأثر لبلنػػػزواء االجتمػػػاعى نأيػػػا
 والمواسح الضوئية وأدوات االسشعار عف بعد فى إدارة عمميات التشخيص والعبلج والوقاية منيا.

 

                                                 
(، 65رقمنة وتحديات العصر" ، رؤػ مصرية، مجمة أحواؿ مصرية ، ع )(. "الثقافة ال2077عماد أبو غازػ ) (7)

 مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية.



 ثقافة التنمية فى مصر )محاولة لقياس األداء التنموى(
 

62 

 

 ت:راالمعطيات التغييرية المعرفية والثقافية لمعصر المرقمف والمسيبر والمؤتم ٜ-ٕ-ٖ
تاحػة لمتثػاقف عػف بعػد ومع ما لمعصر الرقمى المؤتمت وال مسيبر بثا فضائيا لممعارؼ معرفػة وا 

ثقافة إال أف لػو عمػى الصػعيد المعرفػى والثقػافى الجديػد مػف المعطيػات التغييريػة بمػا يحدثػو مػف تحػوؿ 
فى منظومػة القػيـ باختفػاء قػيـ وبػروز الجديػد منيػا كوليػد لمثػورة الرقميػة التػى تحمػل فػى طياتيػا ثػورات 

أتاحتػػو الثػػورة الرقميػػة مػػف تتبػػع وسػػيطرة لمػػدوؿ ولممؤسسػػات مػػف خػػبلؿ برمجيػػات معرفيػػة وثقافيػػة بمػػا 
مرتبطػػة بػػاليواتف الذكيػػة واألجيػػزة الموحيػػة "كػػالبلب تػػوب" عمػػى سػػبيل المثػػاؿ، وتمكػػيف األصػػغر مػػف 
التخمص مف الييمنة األبوية والسمطوية نتيجة كسر حاجز الجيمية التراتيبية السمطوية فػى األسػرة وفػى 

بفضػػل قػػدرة وتفػػوؽ األصػػغر السػػيما الناشػػئة فػػى التعامػػل مػػع تقنيػػات الرقمنػػة ومػػف ثػػـ عمػػى  المجتمػػع
الوصػوؿ لمصػػادر متنوعػػة مػػف المعرفػػة مقارنػػة بأميػػة رقميػػة يعػػانى منيػػا األكبػػر لعػػدـ إمتبلكػػو ميػػارات 

 التعامل مع تمؾ األجيزة مما أدػ إلى إتساع الفجوة المعرفية ومف ثـ الفجوة الثقافية.
 إتساع الفجوة المعرفية والفجوة الثقافية بيف مف يعمـ ومف ال يعمـ الرقمنة "والتمرقف":  ٓٔ-ٕ-ٖ

إف الفجػػػوة بػػػيف مػػػف يعمػػػـ الرقمنػػػة "والتمػػػرقف" وذاؾ الػػػذػ ال يعمػػػـ ليقػػػف مػػػف ال يعمػػػـ مػػػع القػػػوػ 
قػػوػ المجتمعيػػة المتوجسػػة وغيػػر المرتاحػػة والرافضػػة لمقػػيـ الجديػػدة التػػى أدت بيػػا ريػػاح الرقمنػػة لتكػػوف 

مقاومػػة ومعرقمػػة لمتغيػػر، فػػإذا بإجتيػػاح الجػػوائح مػػف القػػيـ المعولمػػة )التػػى فرضػػتيا األنمػػاط المعرفيػػػة 
والثقافية لمقوػ المييمنة الكبرػ التى فرضت أنماطيا الثقافية وبصورة كونية عمى الػدوؿ األقػل تطػورًا( 

 الوعوية والفكرية. تجتاح الموروث مف تمؾ القيـ وتصطدـ بيا محدثة إضطرابات فى المنظومة
شف الحروب السيبرالية لتػدمير اليويػات المعرفيػة والثقافيػة ولػيس فحسػب لتػدمير بػيف  ٔٔ-ٕ-ٖ

 :(ٔ) الماديات التحتية والفوقية
أضف إلى ذلؾ ما نجـ عػف الرقمنػة المعرفيػة والتثػاقف المػرقمف مػف خمػق حيػاة موازيػة وتػاريخ  

 غل الحياة اإلفتراضية مساحات أكبر مرتدية زػ الحقيقة وىى فى حقيقتيا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمواٍز لؤلفراد حيث تش
إفتراضػػية مقترنػػة بإمكانيػػة إخفػػاء اليويػػات الحقيقيػػة بتػػرويج قػػيـ جديػػدة قػػد تكػػوف خائبػػة تنمويػػا لتمعػػب 

يػػتـ توظيفػػو فػػى إحػػداث ثػػورات شػػعبوية صػػفراء كمػػا حػػدث فػػى فرنسػػا  يدورىػػا فػػى تشػػكيل وعػػى جمعػػ
مختػػاال ضػػاحكًا سػػاخرا مػػف  2077حػػدث فػػى أوكرنيػػا واإلييػػاـ بمجػػ  الربيػػع فػػى عػػاـ  وبرتقاليػػة كمػػا

الجمع الشعبوػ وضػاحكا عميػو بإييامػة بػالتغيير المرتجػى بشػدو وحنػيف وىمػى سػرابى يحسػبة الظمػآف 
الخػػبلص وىػػو الحامػػل فػػى طياتػػو مػػا يزيػػد األنػػيف أنينػػا والحسػػرة حسػػرة والبكػػاء بػػأدمع عمػػى مػػا مضػػى 

                                                 
(. "المستطيل الشائؾ، تحديات الثقافة والمعرفة فى الدوؿ النامية، 2078زكية عبد الياادػ ) -لممزيد، أنظر: (7)

 القاىرة. سمسمة دراسات مستقبمية، الييئة المصرية لمكتاب،
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أسػيرا لمعمومػات ومعػارؼ زائفػة مػع غػرس لمفرديػة  يىف بعينػو، وذلػؾ بأخػذ العقػل الجمعػالذػ كاف الػو 
السػػموكية بمػػا اعطتػػو ثػػورة الرقمنػػة واألتمتػػة والسػػيبرة لمفػػرد مػػف ولػػوج حػػر إلػػى مصػػادر المعرفػػة بسػػرعة 

رض المعػػػولـ العػػابر لمقػػارات المتجػػاوز لميويػػات الثقافيػػة لتفػػػ ينتػػاج الثقػػافإلفائقػػة، إذ طغػػى و وبغػػى ا
أنماطًا ثقافية قيمية معمومية بعد أف إحتمت شبكات المعارؼ والمعمومات المعولمة المكانة األولى بيف 
مصادر اكتساب المعرفة التى يمكف أف تندس فييا بثا مواد منشورة أصػبحت مصػداقيتيا عمػى المحػؾ 

ئػػػذ بػػػيف بػػػبل تمييػػػز حين يلبػػػث معمومػػػات مغموطػػػة خاطئػػػة عمػػػى مواقػػػع ومنصػػػات التواصػػػل المجتمعػػػ
المغمػػوط مػػف المعمومػػات المػػدمر لميويػػات وبػػيف الصػػحيح الشػػحيح بطبيعتػػو ومػػا الكتائػػب اإللكترونيػػة 
)الػػذباب اإللكترونػػى( إال المثػػاؿ عمػػى كػػى الػػوعى وتغييػػب الػػوعى الجمعػػى منػػو والفػػردػ والخػػاص بمػػا 

ينيػػػة يبثػػػو مػػػف حػػػروب إعبلميػػػة / إعبلنيػػػة أصػػػبحت تمثػػػل إحػػػدػ أدوات حػػػروب الجيػػػل الخػػػامس اليج
والسػػادس منػػو عمػػى األبػػواب كحػػروب ناعمػػة وآه وألػػف آه مػػف مخاطرىػػا التدميريػػة عمػػى األمػػـ والػػدوؿ 

 والشعوب ديموجرافيا وجغرافيا وطبوغرافيا التى فاقت ما تحدثو الحروب العسكرية الخشنة مف دمار.
 تعثر مفيوـ المثقف والمتثاقف جراء عولمة القيـ: المحور الثالػػث ٖ-ٖ
رتجاج فى المفيـو الوظيفى لو:تعث ٔ-ٖ-ٖ  (ٔ) ر مفيـو المثقف ومصطمح التثاقف وا 

وأماـ اجتياح الرقمنة والسيبرة واألتمتة الباليستية إدراكًا والعولمة بياناتا ومعموماتػًا ومعارفػًا وقيمػًا 
وأمػػاـ تعثػػر مفيػػـو المثقػػف فقػػد غابػػت أدواره بمػػا أصػػاب المعرفػػة والثقافػػة مػػف ارتجػػاج وظػػائفى لػػػدػ 

ض المثقفػػيف ومسػػئولى المؤسسػػات بػػل والسػػمطة الثقافيػػة ذاتيػػا مػػع غيػػاب إسػػتراتيجية لمواجيػػة مػػا بعػػ
يمكػػف أف تحدثػػو الرقمنػػة والسػػيبرة واألتمتػػة مػػف قػػرح فػػى السػػموكيات االجتماعيػػة السػػاخف منيػػا والبػػارد، 

 الصالح منيا والطالح.
ستعراضػػػػى الشػػػػكمى المركػػػػز إذ مػػػػا زالػػػػت كمػػػػا ىػػػػى األداءات الثقافيػػػػة القديمػػػػة ذات النػػػػزوع اال 

بالعاصػػػمة المقتػػػرف بتراجػػػع كبيػػػر فػػػى أداء الييئػػػات المنتجػػػة لممعرفػػػة ولمثقافػػػة بالمحافظػػػات وبػػػالريف 
مقرونػػا بطغيػػاف ممارسػػى التغريػػدات ومشػػاركى مواقػػع التواصػػل االجتمػػاعى بمغػػة جارحػػة وعنػػف لفظػػى 

شػػػاعات مكذوبػػػة ممػػػا أدػ  إلػػػى معانػػػاة المجػػػاؿ العػػػ اـ مػػػف الحصػػػار باإلعبلميػػػة ومعمومػػػات وأخبػػػار وا 
لى معاناة المجػاؿ العػاـ االفتراضػى بػالموبوء سػموكيا وقيميػا بتحػوؿ سػباب الشػوارع واألزقػة  البلمنيية وا 
والحػػوارػ والعشػػوائيات لفظػػا شػػفاىة وأحيانػػا كتابػػة عمػػى الورقيػػات والػػذػ كػػاف متزويػػا مكانيػػا إلػػى ثقافػػة 

 مف البلقيمييف. السباب والقذؼ المرقمف المؤتمت المسيبر بفيالق

                                                 
 لممزيد، أنظر: (7)
 (. مرجع سبق ذكره.2020أحمد زكريا الشمق ) -
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العولمػػة وتشػػكيميا لمنظومػػة تنميػػة قيميػػة لػػدى الغػػرب إف تبناىػػا الشػػرؽ إرتعػػدت فرائسػػة  ٕ-ٖ-ٖ
 المعرفية والثقافية الوجودية ال التنموية فحسب:

إف مػػػا أحدثػػػػو اكتشػػػاؼ الػػػػدوائر المتكاممػػػة ومػػػػا أعقبػػػو مػػػػف اكتشػػػاؼ النػػػػانوالتكنولوجيى والػػػػذكاء 
ػد االصطناعى واسػتخداميا كأسػاس ل مرقمنػة والسػيبرة واألتمتػة ومػا ترتػب عمػى األخيػرة مػف فتوحػات ت جه

كػػل لحظػػة فػػى عػػالـ النػػانوتكنولوجى والػػذكاء االصػػطناعى ومػػف انطػػبلؽ تقنيػػات المحمػػوؿ والموحػػات 
اإللكترونيػػة )مػػف "الب تػػوب" ومػػف "تابمػػت" عمػػى سػػبيل المثػػاؿ( بػػل ومػػف إنطػػبلؽ المواسػػح الضػػوئية 

سػتخداماتيا جميعػًا فػى مجػاالت البعػديات والمواسح الحرارية واإلستش عار عف بعد وكاميرات المراقبػة وا 
ؿ عػػف بعػػد مػف تعمػػـ عػػف بعػػد ومػػف طػػب عػػف بعػػد ومػػف إدارة عػػف بعػػد ومػػف تجػػارة عػػف بعػػد ومػػف أعمػػا

نتاًجا وتسويًقا  .بل وتمويبل مف عمى بعػد ومػف التعػرؼ عمػى اليويػة وتبلقياتيػا مػف عمػى بعػد تشغيبل وا 
العديػػد مػػف البعػػديات، حيػػث إسػػتخدمت كػػل تمػػؾ البعػػديات فػػى أتػػوف العولمػػة كعمميػػة إلػػى آخػػر العديػػد و 

نسػػانيا  كوكبيػة تجػػاوزت الجغرافيػا حػػدودًا سياسػية والطبوغرافيػػا عوائػق تضاريسػػية والػديموجرافيا بشػػريا وا 
تشػػكيبل لبنيتيػػا وأنسػػاقيا كمنظومػػة معرفػػة وثقافػػة وتثػػاقف وتنميػػة لػػدػ الغػػرب وال تنميػػة لػػدػ الشػػرؽ، 
حيػػػث كػػػاف لمعولمػػػة تأثيراتيػػػا عمػػػى مصػػػادر وأدوات ووسػػػائط المعرفػػػة وعمػػػى النسػػػق المعرفػػػى والثقػػػافى 
واالجتماعى التى جاءت فى بداية التسعينيات مف القرف العشريف وحتى نيايات العقد الثانى مف القرف 

تجاىػات وأنمػاط الحادػ والعشريف ساىمت ثبلثيتيػا فػى إعػادة تشػكيل بنيػة الػوعى والقػيـ والمعػايير واال
السػػػموؾ والفعػػػل التنمػػػوػ االيجػػػابى والبلتنمػػػوػ السػػػمبى بكافػػػة أبعػػػاده االقتصػػػادية والتعميميػػػة والمعرفيػػػة 
واإلعبلمية والسياسية وذلؾ مف خبلؿ فرض العولمة لنسق قيمى موحد عمى الجميع فى كافػة أصػقاع 

كية الضػػػرورػ منيػػػا والترفػػػى المعمػػػورة توحيػػػدا البلنمػػػاط االسػػػتيبلكية بغيػػػة تصػػػريف السػػػمع اإلسػػػتيبل
 المنتجة مف الشركات متعددية الجنسيات.

العولمة فى إستخداميا لتقنيػات البعػديات تقػود مسػيرة التغييػر المعرفػى والثقػافى بفػرض   ٖ-ٖ-ٖ
 نسق قيمى موحد يصطدـ فيو القديـ بالراىنية رفضا إلرتداء زى ثقافى موحد مستورد

وتوزيعػػا وتمػػويبل مػػف خػػبلؿ البعػػديات بفضػػل تقنيػػة الرقمنػػة  لقػػد كػػاف لمعولمػػة الرأسػػمالية إنتاجػػا
الفضائية البعدية كأداة لمعولمة الرأسمالية كعممية كوكبية أف داىمػت البنػى المعرفيػة والثقافيػة والتنمويػة 
فأضحت العولمة الرأسمالية ىى القائدة والفاعمة فى التغيير االجتماعى الشامل بعد أف كاف المستوييف 

والسياسى ىما القائديف والفاعميف فى التغيير االجتماعى الشامل، فأضحت العولمة مف ثـ  االقتصادػ
لى الخمف أخرػ والتى فى محاولتيا فرض نسق قيمى موحد عمى الجميػع  أداة تغيير إلى األماـ تارة وا 
ـ اصػػػطدمت بالتػػػاريخى األسػػػاطيرػ كقػػػػديـ والراىنيػػػة حقبػػػًا الواحػػػدة تمػػػػو األخػػػرػ أػ صػػػداـ بػػػيف القػػػػد

والراىنيػػػة تحقيبػػػا )أػ حقبػػػا(، كمػػػا أثػػػارت الجدليػػػة بػػػيف المعرفػػػة والثقافػػػة الكوكبيػػػة مػػػف ناحيػػػة والمعرفػػػة 
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والثقافػػػة المحميػػػة مػػػف ناحيػػػة أخػػػرػ فػػػأفض التفاعػػػل الصػػػدامى بينيمػػػا إلػػػى نتػػػائج متعػػػددة المسػػػتويات 
المػػرور عبػػر شػػبكات  والصػػعد تػػأثيرا فػػى البنػػى المعرفيػػة والثقافيػػة واالجتماعيػػة المحميػػة كنتػػاج لعمميػػة

كثيفػػة مػػف أنسػػاؽ العبلقػػات والبنػػى والمأسسػػة التػػى تشػػكمت تاريخػػا كمػػوروث مػػادػ وال مػػادػ وبتكػػويف 
مركب قديـ معقد مف الموروث المعرفى والثقافى، مما أثار أيضػا الجدليػة بػيف الكوكبيػة والمحميػة قبػوال 

حبلال "بالتغيير"  .ورفضا تمسكا وا 
صػطمح التغييػر منػذ نيايػة ثمانينيػات القػرف الماضػى لتأىيػل أىػل إطػبلؽ وتبنػى معػولـ م ٗ-ٖ-ٖ

بػػتبلع وىضػػـ عسػػر لمنظومػػة فكريػػة مبناىػػا المسػػتورد المتعػػولـ القيمػػى الصػػادـ  الشػػرؽ لقضػػـ وا 
 (ٔ) :لمسائد  مف معرفة وثقافة اإلبقاء عمى الحياة

طبلؽ وترويج مص  طمح "التغيير". مف إذ تـ ابتداًءا مف نياية ثمانينيات القرف الماضى تنمية وا 
حيػػث مفيومػػة ومعنػػاه ومبنػػاه ومنيجػػو ومآالتػػو عبػػر العديػػد مػػف الخطابػػات والرسػػائل المعرفيػػة والثقافيػػة 
بواسطة مف قيل أنيـ النخبػة سػواء مػف المستشػرقيف مػف أصػل الغػرب لػدػ الشػرؽ أو مػف المسػتغربيف 

بالمحموؿ عبر األثيػر تعولمػا  مف أىل الشرؽ لدػ الشرؽ وذلؾ كتمييد لقبوؿ اآلخر معرفة ومف ثقافة
فتوقفػػػػت آثػػػػار وتػػػػداعيات الجدليػػػػة بػػػػيف الكوكبيػػػػة  وصػػػػنوانيما االجتمػػػػاعى انسػػػػاقًا ومنظوماتػػػػا ونظمػػػػا.

والمحميػػػة عمػػػى مػػػدػ تعقػػػد أو بسػػػاطة المجتمػػػع "كسوسػػػيولوجيا" والفػػػرد كسػػػيكولوجيًا" و"بيولوجيػػػا" ومػػػا 
دت كمدرسػػة أعػػدت شػػعبًا طيػػب األعػػػراؽ( بينيمػػا مػػف أسػػرة حاضػػنة لمفػػرد ونػػواة لممجتمػػػع )بػػأـ إذا أعػػ

وأيضػػًا عمػػى الفاعميػػة التاريخيػػة والرسػػوخ الثقػػافى وخبػػرات التعامػػل مػػع الثقافػػات الخارجيػػة مػػف تثػػاقف 
سػػتيعابيا عمػػى المسػتويات المعرفيػػة والثقافيػػة  متبػادؿ بػػيف مختمػػف اليويػات اإلنسػػانية ومػػدػ ىضػميا وا 

 والطبقية بل وأيضا السياسية.
العولمة ومػا تنثػره مػف بػذور تغييريػة بالكيفيػة التػى تتيحيػا تشػكيمة المجتمػع ذاتػو  إذ تظير آثار 

مػػف ميػػراث مػػادػ وال مػػادػ مػػف تقاليػػد وعػػادات ومػػف ميػػوؿ ونزعػػات مػػف سػػمات وخصػػائص معرفيػػة 
وثقافية وحتى مف التوترات الكامنة فى تكوينو االجتماعى ومدػ التفاعل ودرجػات األلتقػاء أو االبتعػاد 

عات المعرفية والثقافية المتأصمة عمقًا فى المجتمػع وبػيف ضػرورات التطػور مػف معرفػة وثقافػة بيف النز 
البقاء إلى معرفة وثقافة االرتقاء السيما وأف التغييػرات المعرفيػة والثقافيػة أعقػد وأكثػر غموضػًا والتباسػا 

والتنمويػػة االيجابيػػة ىػػى وأبطػػأ فػػى االسػػتجابة لحػػاالت التغييػػر نظػػرًا ألف المجػػاالت المعرفيػػة والثقافيػػة 
األقل استجابة وأف السمبية منيا ىى األكثر استجابة حيث الحياة فى ظػل منظومػة معرفػة وثقافػة بقػاء 

                                                 
 لممزيد، أنظر:  (7)
نتاج المثقف التقميدػ"، مجمة أحواؿ مصرية فصمية، ع )2077دمحم عبد المنعـ شمبى ) - (، 65(: "الحالة العربية وا 

 مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية.
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مستمدة مف واقع أساطيرػ تاريخى تصطدـ بطبيعة الحاؿ بتطورات العولمة أمػاـ عجػز عػف تخصػيب 
    (7) الحداثة بالتراث وعف تخصيب التراث بالحداثة.

 

ل المشػػيد االجتمػػاعى بأنسػػاقة المعرفيػػة والتثاقفيػػة والثقافيػػة فػػى مصػػر منػػذ عػػدد مػػف ولقػػد تشػػك
ال تتوقػػػف طبيعػػػة ىػػػذه و  ،الحقػػػب الماضػػػية وبقػػػدر مبلحػػػع غيػػػر منكػػػور بفعػػػل مجموعػػػة مػػػف الظػػػواىر

ف أتسػمت بالمحميػة وباإلمتػداد التػاريخى كظػواىر  نمػا ىػى ظػواىر وا  الظواىر بتكويف اجتماعى محدد وا 
متعػػػددة االتجاىػػػات واألبعػػػاد والمسػػػتويات أظيرتيػػػا وأبرزتيػػػا وجمبتيػػػا التفػػػاعبلت مػػػع  موجػػػودة كامنػػػة

ومػػػع العولمػػػة والتواصػػػل والتػػػأثر بنزعاتيػػػا الرأسػػػمالية /  ،اإلقميميػػػة معرفػػػة وثقافػػػة وتثػػػاقف مػػػف ناحيػػػة
ة ا خػػػبلؿ تسػػػعينيات القػػػرف الماضػػػى والعشػػػريالماديػػػة/ االسػػػتيبلكية التػػػى غػػػزت المعرفػػػة والثقافػػػة تثاقًفػػػ

حيث اختمفت درجة التأثر بيػا حسػب طبيعػة المتعػاطى  ؛األولى مف القرف الحاضر )الواحد وعشروف(
ا حسب تكويف منظومتو الفكرية المعرفية والثقافية واالجتماعية بتبلقػى غيػر منضػبط ا وسمبً معيا إيجابً 

ف ولغػة وفنػوف لمقديـ نسبيا كموروث مادػ ومعنػوػ ال مػادػ مػع الحاضػر بجيوثقافيػة ومعرفيػة مػف ديػ
مػع محاولػة فػرض نسػق قيمػى موحػد عمػى الجميػع خدمػة لمرأسػمالية  ،وآداب وعادات وتقاليػد تصػادقت

ا بواسػطة الشػركات متعديػة الجنسػيات التػى ىػى بنفسػيا التػى تحػدد المادية واالسػتيبلكية المػدارة تعولًمػ
 مصالحيا. ولما تقتضي اسات القوػ العظمى المييمنة طبًقاآفاؽ جيوسي

التحالف غير المسبوؽ بيف كبل مف الترييف والمدينية : الرابػػع المحور ٗ-ٖ
لمبلمح الشخصية  ي)حضرنة( والبدونة المقترف بظاىر التديف فكاف حصيدة تغيير سمب

 المصرية معرفة وثقافة وىوية
فى مصر كمغػذػ لمكونػات المنظومػة الفكريػة  يمف أىـ الظواىر التى شكمت المشيد االجتماع

ثقافة وتثػاقف ىػو مػا تػـ مػف تحػالف بػيف السػمات الريفيػة مػع الػدعوة الممنيجػة لتػديف ظػاىرػ معرفة و 
أما اليجرات مػف المػدف إلػى الريػف فقػد  ،وذلؾ بفعل اليجرات الريفية إلى المدف فأحدثت ترييفا لممدينة

يػػر أحػػدثت بػػالريف مدينيػػة محضػػرنة غػػذتيا أمػػواؿ ىجػػرات العمػػل بػػدوؿ الخمػػيج ففعمػػت فعميػػا فػػى تغي
ة بفعػل مػا تػـ مػف خمطػة تثػاقف مريفػة ة وثقاًفػ، معرًفػا وسػموًكاسمات ومبلمح الشخصية المصػرية تػدينً 

ا بتحالفػػات تثاقفيػػة فيمػػا بػػيف الترييػػف والبدونػػة والحضػػرنة تمػػت أثنػػاء ا وسػػموكً ومبدونػػة ومحضػػرنة تػػدينً 
خػػػبلؿ العشػػػريتيف  السػػبعينيات والثمانينيػػػات والتسػػػعينيات مػػف القػػػرف الماضػػػى وطفحػػػت سػػماتيا وبشػػػدة

ا بظػػاىرة الترييػف لممدينػػة مػػف ظػاىرة تػديف ظػػاىرػ مقروًنػ ،األولػى والثانيػة مػػف القػرف الواحػػد والعشػريف

                                                 
 (. مرجع سابق.2077نعـ شمبى )دمحم عبد الم  (7)
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نيػػػة لمريػػػف كمجتمػػػع تقميػػػدػ بإرتبػػػاط غيػػػر مسػػػبوؽ بػػػيف ظػػػواىر ثػػػبلث التػػػديف )كمجتمػػػع حضػػػرػ ومده
 .(والترييف والحضرنة

 (ٔ) لـ يقر فى القمب ولـ يصدقو العمل:ظاىرة التديف السطحى والمظيرى بالتقوؿ بما  ٔ-ٗ-ٖ
قيل أنو جامػد  ا عقائدًيافمنذ العقود األولى مف القرف العشريف سادت ظاىرة تديف  المجتمع تدينً 

حيػػث ركػػزت  ،وسػػطحى ومظيػػرػ وكمػػا قيػػل أيضػػا فاقػػد لمنزعػػة الحداثيػػة فػػى مقابػػل النزعػػات التقميديػػة
حيػث اتسػـ الخطػاب الػدينى بمضػموف  ،حيػاء الصػحوةا إلعػادة إاألنشطة الدعوية عمى الترميػز توجيًيػ

واستدعاء ترسانة كاممة مف  ،وبالحنيف إلى الماضى ،وبدرجة شديدة وأسموب إيصاؿ متمسؾ باألصوؿ
 ،ؼ والمظيػػػر  ة وسػػػموكياتو كبوصػػػمة لميويػػػة فػػػى اإلتجػػػاه التػػػديني السػػػطحيالتػػػراث برمػػػوزه وأفكػػػاره وقيمػػػ

الريفيػة المتماسػة مػع األصػوؿ الريفيػة لممتعػاطفيف مػع بخطاب شػعبوػ متسػـ بالبسػاطة بسػمت الميجػة 
غتراب فى المدينة التى يعيشوف فى عشوائياتيا مف دعاة مف ذوػ األصػوؿ الريفيػة ألالديف ولمشاعر ا

طب فارغة مف المضموف بالريف وبالمدف المريفة بخ   اا وشعبويً ا شعوبيً  وتبنيً ا لخطابيـ قبواًل وجدوا وقعً 
 ال يصدقيا عقل أو منطق سميـ.المنطوػ عمى خرافات 

سقاطاتيا القيمية والمعرفية والثقافية:  ٕ-ٗ-ٖ  ظاىرة ترييف المدينة وَمْدنية الريف وا 
جتماعيػػة وثيقػػة الصػػمة إومػػدينى بسػػمات  ؼ وقػػد طغػػت ظػػاىرة الترييػػف لممدينػػة كمجتمػػع حضػػر 

فػى  هلػدور  ؼلمػؤدفأصبحت ىػى السػمات العامػة ولػـ تعػد العاصػمة مركػز الجػذب ا ،بالشخصية الريفية
ا عػدـ بسماتو عمى المدينية، ومف أىػـ تمػؾ السػمات المتريفػة مػدينيً  ا الريف طافًحاتمديف الريف بل غدً 

ما، المحاكاة والمظيرية الفجة، المبالغة والتضخيـ، االعتقاد فػى السػحر  االمباشرة فى الحديث عف أمرً 
طويػػػػع المفػػػػاىيـ الدينيػػػػة لمعػػػػادات والتقاليػػػػد وت، يوالخرافػػػػة، التبريػػػػر الػػػػدينى كذريعػػػػة لمسػػػػموؾ االجتمػػػػاع

واألعراؼ وليس تطويعا لمعادات والتقاليد واألعراؼ لصحيح الديف، والفضوؿ لممعرفة بشػأف سػموكيات 
وأوضػػاع وأسػػرار اآلخػػر، مػػع تنػػازالت لتحقيػػق األىػػداؼ الماديػػة الدنيويػػة والػػوالء لمعػػائبلت والعصػػبيات 

 ر وخاصة المدينى.والجيويات والتشكيؾ الدائـ فى المغاي
نبات  فقداف المدف لقدراتيا التحديثية وفقداف الريف لقدراتو الزراعية غرس   ٖ-ٗ-ٖ اا وا   :ا وحصاد 

لى القاىرة بخاصة مجموعػة مػف السػمات والخصػائص والقػيـ أومف ثـ   نتقل إلى المدف بعامة وا 
راتيا التحديثية بتحالف لمسمات ففقدت المدف قد ،والسموكيات التى تتسـ بيا الشخصية المنوالية الريفية

                                                 
(. "التديف الشعبى والبحث عف إطار التحرر والتجاوز "،، مجمة أحواؿ مصرية فصمية، ع 2077شحاتو صياـ ) (7)
 (، مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية.65)
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فأصػػيبت العقميػػػات بالتجمػػػد والػػػتكمس والتطػػػرؼ ورفػػػض  ؼ،الريفيػػة مػػػع الػػػدعوة الممنيجػػػة لتػػػديف ظػػػاىر 
اآلخػػر المغػػاير وحصػػر اليويػػة فػػى مجموعػػة مػػف المظػػاىر السػػطحية دوف عنػػاء البحػػث وا عمػػاؿ العقػػل 

ات غيػر مسػبوقة مػف ىجػرات داخميػة مػف ففقدت المدف قدراتيا كمراكز تحديثية لمف يفد إلييا أماـ تدفق
ا ريفيػػة وثقافػػات فرعيػػة خاصػػة بسػػاكنى العشػػوائيات وأطػػراؼ المػػدف ككتػػل الريػػف لممػػدف شػػكمت جيوًبػػ

سػػكنية لحيػػاة البقػػاء منعػػدـ النوعيػػة، فمعبػػت المعرفػػة والثقافػػة المعولمػػة دورىػػا فػػى إحيػػاء مظػػاىر التػػديف 
مضػػادات المقاومػػة االجتماعيػػة  يا لتنػػاما واجتماعًيػػالمظيػػرػ المتريػػف دوف قػػدرة عمػػى اسػػتيعابيا ثقافًيػػ

ا واسػػػػتحالة مػػػػف ثػػػػـ الوصػػػػوؿ إلػػػػى ا إلػػػػى التطػػػػور تقػػػػدمً لبلنتقػػػػاؿ بالمعرفػػػػة والثقافػػػػة مػػػػف البقػػػػاء عيًشػػػػ
ا بل بقى وساد السماح بتزويج البنات القصر ومباركة تعدد الزوجات وكثرة المستقبميات المأمولة تنمويً 

طبلؽ األسماء ذات األصل الدينى دوف سموؾ يعكس اإللتزاـ يمكنوف ىذه األسماء مف قيـ  اإلنجاب وا 
زكػاء وسػوية الػنفس  )فعل وال تفعل المذاف يمثبلف قاعدة التقوػ أالتقوػ بااللتزاـ بمبدئى  تقػوػ القمػوب وا 

 .(والسريرة
 :(ٔ)ىشاشة التكويف المعرفى والثقافى والعممى لمنخبة فأنجبت صنوانيا مف األجياؿ  ٗ-ٗ-ٖ

وف لػـ يقػر فػى القمػب ومػف ثػـ فمػـ وأ ماـ ىذا الزحف السكانى المتريف المزود بتديف ظاىرػ م ب ده
يصدقو العمل تعرضت النخبػة المثقفػة والسػيما األكاديميػة ليشاشػة فػى تكوينيػا المعرفػى وفػى مكنونيػا 

المجتمعيػة  مما أعجزىا عف إحداث ما كاف يمكف أف تؤثر بو فػى المنظومػة الفكريػة ي،والتثاقف يالثقاف
ممػػا  ،فجػػاءت مػػف ثػػـ جيميػػات متعاقبػػة مػػف األجيػػاؿ تتبنػػى أنمػػاط معرفيػػة ال عمميػػة لمتعامػػل مػػع الواقػػع

بػػل واالسػػتيانة بقػػيـ العمػػـ والتعمػػيـ  ،شػػاب العمميػػة التنمويػػة ذاتيػػا بعػػور الضػػعف واالسػػتقطاب الطبقػػى
نمػا أيًضػ ،فإنحدر مف ثـ مردودىا ال المادػ فحسػب ،والتعمـ مػع  يوالثقػاف يردودىػا المعرفػا إنحػدر موا 

فكػػػػاف الحصػػػػيد نوعيػػػػة مػػػػف النخبػػػػة المثقفػػػػة والسػػػػيما  ،نظػػػػـ تعميميػػػػة مصػػػػابة بفػػػػواقر تربويػػػػة ومنيجيػػػػة
ومع نمط يقاؿ  ،األكاديمية منيا بنيتيا الفكرية والمعرفية متخاصمة مع سببية القيـ المنطقية والعقبلنية

بلعممى مػف الخرافػات والغيبيػات واألسػاطير وذلػؾ أنو عممى التفكير ومع ذلػؾ يتعػاطى مػع الواقػع  بػال
 بتعايش لممعارؼ العممية والبلعممية المتناقضة فى اآلف ذاتو.

ػػػاتنػػامى جيميػػة مػػف متوسػػطى ودوف متوسػػػطى اإلم  ٘-ٗ-ٖ  كانػػات بػػل وتسػػيد الرويبضػػة أحيان 
مساكيـ بزماـ األمور قير ا  لكل مبتكر مجدد مبدع  مف مرؤسييـ: وا 

ف النخبػػػة المثقفػػػة إال نتػػػاج لػػػيس فحسػػػب لػػػنظـ تعميميػػػة وتربويػػػة ومنيجيػػػة ومػػػا ىػػػذا الحصػػػيد مػػػ
نما كاف ىػذا الحصػيد نتػاج  ،بتكار واإلبداعإلمعتورة بالمواصفات المضادة لمجودة ولمجدة ولمتجديد وا وا 

                                                 
نتاج المثقف التقميدػ"، م2077دمحم عبد المنعـ شمبى ) (7)  رجع سابق.(. "الحالة العربية وا 



 معهد التخطيط القومي – (235)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 

69 

 

حيث نشأت ونمت ىذه النخبة فى بيئػة أسػرية وتربويػة  ،موروث ثقيل مف العادات والتقاليد والمعتقدات
لتبارحيػػػا إلػػػى نظػػػـ تمدرسػػػية شػػػكمية لتخػػػرج إف وجػػػدت عمػػػل  ،اوثقافًيػػػ اومتصػػػحرة وبػػػور معرفًيػػػمجففػػػة 

تتقاضى منو فتات األجور والعمل بمؤسسات روتينية وبيروقراطيػة فيػتعمـ عمػى يػدييا بعػد حػيف أجيػاؿ 
قتػداًءا بالنخبػة اليشػة التػى ا منظومتيـ الفكرية تأسيسً مف الطبلب والباحثيف وقد تـ سقيً  تػولتيـ وىػـ ا وا 

بمػا يػنجـ عػف كػل ذلػؾ مػف  ،ا بمختمػف مراحػل أعمػارىـ التمدرسػيةا وثقافًيػفى نعومة أظفػارىـ و معرفًيػ
تفػػاعبلت جػػد ىػػو فقػػر الفكػػر وفكػػر الفقػػر فػػى البنيػػة المعرفيػػة والثقافيػػة واألكاديميػػة لجيػػل بعػػد اآلخػػر 

نػات والمواىػب والقػدرات اإلمكا يبحراؾ عممػى وثقػافى ىػابط ىػو البلحػراؾ بعينػو مػع صػعود  لمتوسػط
ولمرويبضػػػة، مػػػع عػػػزوؼ القمػػػػة مػػػف المتميػػػزيف عػػػف المنافسػػػػة إزاء عوامػػػل طػػػرد إمكانػػػاتيـ ومػػػػواىبيـ 

ومػػػف متوسػػػطى اإلمكانػػػات والمواىػػػب والقػػػدرات ومػػػف الرويبضػػػة   ،وقػػػدراتيـ مػػػف جانػػػب دوف المتوسػػػط
ليشػػة السػػائدة والمتسػػيدة كنتػػاج جتماعيػػة والمعرفيػػة والثقافيػػة اإلالمػػذيف تتنػػاغـ أداءاتيػػـ مػػع السػػياقات ا

فػى المسػتويات  يوما ينجـ عنو مػف تواضػع نػوع ،يوالثقاف يلمفراغ والتردػ المؤسسى والمعرفى والعمم
العمميػػة فيمػػا تنتجػػو الكػػوادر األكاديميػػة بالجامعػػات ومراكػػز البحػػث أمػػاـ إمػػداد المجتمػػع بجيػػوش جػػرارة 

ا يسػػيل إقتيػػادىـ لؤلدنػػى مػػف المسػػتويات المعرفيػػة يً ا ونقػػدا وفكرًيػػمػػف الخػػريجيف غيػػر المػػؤىميف معرفًيػػ
 بمػػا ي سػػيد المثقػػف التقميػػدػ ا واإلبػػداع والنبػػوغ سػػبيبًل والثقافيػػة المشػػيحة بوجييػػا عػػف اعتمػػاد النقػػد منيًجػػ

حتكػػار المناصػػب القياديػػة المتحكمػػة فػػى المػػنح والمنػػع مػػف خػػبلؿ آليػػة  وييمػػش المثقػػف العضػػوػ بػػل وا 
ظيفية يتحكـ فييا التمحور حوؿ الذات ال حوؿ الحفاظ عمى الشأف العػاـ دوراف مؤسسية / تنظيمية/ و 

وذلؾ مف خبلؿ استبداؿ القضايا التنموية الوطنية بأخرػ غيػر ذػ   ،وال حوؿ إنماء اليوية الحضارية
ا بتمويػػل سػػخى لكػػى يحػػدث تقػػوـ عمػػى تخميقيػػا أجنػػدات بحثيػػة وثقافيػػة وا عبلميػػة ممولػػة أجنبًيػػ ،أولويػػة
حػػداث تحػػوالت فػػى توجياتيػػا  ،ا فػػى بنيػػة بعػػض النخػػب المثقفػػة واألكاديميػػة واإلعبلميػػةًيػػ طبقتحػػويبًل  وا 

عمػػى الػػرغـ مػػف إخػػتبلؼ  إخػػتبلط المتعػػارض منيػػا مًعػػاوال يسػػمـ األمػػر مػػف  ،األيديولوجيػػة والعقائديػػة
 المبادغ األيديولوجية والمسممات العقائدية واألىداؼ المآلية لكل طرؼ.
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 الفصل الرابع
  ي سب الثقافية واألداء التنمو الروا

 ديتمي
إلى وقفة تحميمية لواقع  2077فى مصر بعد ثورة  يوالثقاف يتحتاج حالة التغيير السياس 

التنمية البشرية وبناء دولة متقدمة فى مجتمع متغير ال تزاؿ الثقافة التقميدية فاعمة فيو وتتوغل فى 
 .مؤسساتو المختمفة

ة حجـ التأثير الذػ تتركو الرواسب الثقافية فى تنفيذ الخطط لذلؾ مف األىمية بمكاف دراس 
التنموية الشاممة كطريق لبناء الدولة الحديثة المنتجة ألف مف أىـ مقومات التنمية البشرية ىى 
مشاركة المجتمع فييا عف وعى ودراية بنتائجيا ومواجية التحديات التى تقف فى طريقيا، فضبًل عف 

األمر الذػ يتطمب فيـ أكثر  ،بالسموؾ الديمقراطى وتحقيق حقوؽ اإلنساف تنمية الوعى اإلجتماعى
لتأثير الرواسب الثقافية فى البرامج المجتمعية والتنموية فى المرحمة الحالية والتى ينبغى تنفيذىا فى 

ال تأخرنا عف مسيرة التطور التى تجتاح عالمنا المعاصر.  عالـ متغير ال يقبل التأجيل وا 
لرواسب الثقافية ومحاولة إيجاد سبل لمحد منيا يعطى المخططيف فرصة إلختيار إف دراسة ا

 .األفضل لتحقيق تنمية بشرية تحفع لممجتمع المصرػ أنساقو الثقافية األصيمة
 :عمىيحتوػ ىذا الفصل ومف منطمق ىذه الرؤية 

 .ؼ التنمو  يتحديات ومعوقات األداء الثقاف 4-7
 .فيةمفيـو وأبعاد وعناصر الرواسب الثقا 4-2
 .أنواع وخصائص ومستويات الرواسب الثقافية 4-3
 .بقاء الرواسب الثقافيةالعوامل المساىمة فى  4-4
 .الرواسب الثقافية  سبل مواجية 4-5

 ي التنمو  يتحديات ومعوقات األداء الثقاف ٔ-ٗ
فى الوقت الراىف مجموعة مف المعوقات التى تحوؿ دوف نشر  ي المجتمع المصر يواجو  

 (7) :وتتمثل تمؾ المعوقات فيما يمى ،ية المتطورة عمى المستوػ المأموؿالثقافة العمم
  

                                                 
)
 

7) .  متاح عمى: استراتيجية نشر الثقافة العممية والثقافية فى الوطف العربى، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
Kalakamin/wa-files     
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 تفشى األمية الثقافية ٔ-ٔ—ٗ
فى المقاـ األوؿ لمتغمب عمى األمية األبجدية فى المجتمعات قير األمية  يتتصدػ مساع 

خدمات وتتوتر العربية، وال سيما عندما يتدن ى المستوػ التعميمى وينتشر الفقر والبطالة وتتدىور ال
ىتماـ المواطف بالقضايا العامة، ومف بينيا أ إلى تضاؤؿ  ياألجواء السياسية، وجميعيا سمبيات تفض

الثقافة العممية والتقانية.  بينما نبلحع تشع ب المعرفة العممية وتعاظميا بشكل مطرد عمى الصعيد 
بيف مختمف شرائح  يالعمم يعىتماـ بتحقيق حد أدنى مف الو ألالعالمى، األمر الذػ يفرض عمينا ا

المجتمع، وتأسيس بنية تحتية ثقافية ترسخ معطيات الحركة العممية والتقانية.  ومسألة مكافحة األمية 
مساحات واسعة مف المجتمع بشرائحو المتنوعة، فيى قضية جامعة شاممة  يالعممية والثقافية تغط

بمختمف  راحل التعميمية المختمفة، ومروًرامبال عبوًرا ،تبدأ مف المنزؿ فى سنوات التكويف األولى
 .مع كل أنواع الوسائط المتعددة والمتجددة والتحاًما ،التفاعبلت اإلجتماعية والفكرية والثقافية

 

 انتشار الخرافات  ٕ-ٔ-ٗ
نسياؽ وراء الدجل والشعوذة، ئلقابل لمف المجتمعات العربية  مف المؤسف أف قطاع ا كبير ا 

يرة العمماء والمثقفيف نجد مف يمارس تحضير األرواح والتنجيـ، مما أدػ إلى كـ وحتى بيف صفوة عش
كبير مف األزمات نممسيا فى ما نقرأ فى صفحات الحوادث لبعض شرائح المجتمع.   ومف المؤكد أف 
الخرافات واألساطير تعوؽ نشر ثقافة العمـ والتقانة مف أجل بناء مجتمع المعرفة وتباعد بيف 

وبيف مفاىيـ الحياة العصرية، ويصعب عمى المتأمل فى أحواؿ الحياة نبذ العمـ والتقانة ممارسييا 
وقبوؿ الخرافة، فكيف نتصور مثبًل عبلج السرطاف أو الفشل الكموػ  بالزار أو بذبح الديوؾ ؟ وتظير 

 أثماًناالضحايا مف السذج يدفعوف  تمؾ األنشطة بوضوح فى أغوار الريف والفيافى العربية.  وىؤالء
بيـ فى  يبحياتيـ إلى التيمكة أو تمق ؼقد تؤد ينسياقيـ وراء تمؾ الخرافات التإباىظة مف جراء 
 .غياىب السجوف 

 قمة االىتماـ بالمكتبة والكتاب العممى المبسط  ٖ-ٔ-ٗ
وال سيما فى األوساط غير المتعممة والريف بالمكتبة المنزلية، أما  ي البيت المصر ىتماـ أ يقل  
ما لضيق المسكف، أو لؤلمية أو يلوعى الثقافلضعف ا وجدت نخفاض دخل األسرة.  وحتى إف إ، وا 

ىتماـ أعضاء أ مف زينة البيت، وال تشد  المكتبة األسرية، فيى غالًبا ال تستعمل، وتكوف فقط جزًءا
ف فى حديث األسرة المصرية، وم وفحواىا كثيًرا الكتب العمميةاألسرة.  وبصفة عامة ال ترد سيرة 

ي بأف تكوف المكتبة والمركز الثقاف جتمعات كثيًراناحية أخرػ ال ييتـ التخطيط العمرانى فى أغمب الم
فى الحضر أو الريف، ناىيؾ عف ندرة الكتب العممية المنشورة بمغة  يالسكن يمف مرافق الح جزًءا

 عربية مبسطة يستوعبيا ويقبل عمى قراءتيا رجل الشارع.
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 الثقافيةاىتزاز القيـ   ٗ-ٔ-ٗ
منذ القدـ مجموعة مف القيـ المتوارثة، منيا قيـ النجاح واإلنجاز  ي اإلنساف المصر عايش  

نا ستقامة والعمل الجاد ورعاية األسرة وغيرىا.  بيد أف تمؾ القيـ فقدت مصداقيتيا فى عالمإلوا
 ،وات بأػ طريقةبعد أف شاعت مفاىيـ النجاح المادػ المرتبط بتجميع األمواؿ وتكويف الثر  المعاصر

وليس بالضرورة التعمـ وبذؿ الجيد والكد واإلبداع، بل ربما عف طريق التجارة اليامشية والصفقات 
والحع والعبلقات اإلجتماعية الناجحة والحسب والنسب.  وتحت ظبلؿ المعطيات توارت قيـ النجاح 

بل ىو  ،مف وال يغنى مف جوعوالتفوؽ فى التعميـ ما داـ التفوؽ العممى يفضى إلى مرتب ىزيل ال يس
يتجو إلى البحث عف النجاح ليس فى عالـ  الشبابشيادة بالفقر والحاجة والحرماف،  ومف ىنا بات 

العمـ والثقافة واإلنتاج، بل فى عالـ المبادالت التجارية والصفقات والسمسرة والتوكيبلت التجارية التى 
التقانة، وحتى مف يعمل فى مصنع أو مؤسسة تقانية تجىء بفوائد وأرباح تغنيو عف العمـ والشيادة و 

 .بيديو، فإنما يفعل ذلؾ تحت ضغط الحاجة ما داـ لـ يجد شيئًا آخر يعممو
 

 غياب الحوار بيف العمـو والفنوف  ٘-ٔ-ٗ
، ال تتسق مع ازدياد مف شرائح المجتمع مف أمية فى معظـ فروع الفنوف  ةر الكثتعانى  

رفة، وتسود بيف ىذه الفئات فنوف بدائية أبعد ما تكوف عف تمؾ المتصمة أىمية الفنوف فى مجتمع المع
بالعمـ والتقانة بسبب الخصومة المفتعمة التى أقاميا البعض بيف الديف اإلسبلمى وكثير مف أجناس 

وتمركز الثقافة العربية والفكر العربى حوؿ النصوص، وا ىماؿ المعرفة الكامنة وراء الفنوف،  ،الفنوف 
،  وال ريب أف الفنوف مف وىو نظير منطقى لغياب مفيـو تكامل العمـوفيوـ تكامل الفنوف، وغياب م

أىـ روافد نشر الثقافة العممية والتقانية فى المجتمعات الغربية التى يقبل الناس فييا عمى متابعتيا، 
ى أعماليـ وينأػ كثير مف الفنانيف عف تضميف أو حتى مجرد تناوؿ المفاىيـ العممية والثقافية ف

 .الفنية، سواء فى فنوف )السينما( والمسرح والتميفزيوف أو حتى الفنوف التشكيمية
 

 غياب تنمية التفكير العممى  ٙ-ٔ-ٗ
، وال سيما تمؾ التى يتدنى فييا مستوػ التعميـ والوعى تتصف بعض األوساط اإلجتماعية 

ق ىذا النسق تدنى فاعمية المناىج وقد عم ،بقمة القدرة عمى تحميل المشكبلت وحميا بأسموب عممى
التعميمية بقدر ممموس فى بناء عقل عممى مف جراء ضعف التدريب عمى التفكير والتحميل وجمع 

إف غياب عقمية تحميل البيانات والمعمومات، ثـ تصنيفيا وتحميميا فى إطار يؤدػ إلى نسق عممى.  
، جعل اإلنساف العربى يدرؾ د العربيةالمشكبلت أو ضعفيا فى المناىج التعميمية فى معظـ الببل

الظاىر واألشياء ككل دوف ميل إلى معرفة وتتبع عناصرىا وتفاصيميا، ومعرفة كيف تترابط وتعمل 
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ولـ تبذؿ أغمب المدارس والجامعات والمعاىد العميا حتى اآلف جيدًا يذكر فى  ،وتؤدػ إلى نتيجة كمية
 .لمشكبلتسبيل تدريب الطبلب عمى عقمية ومنيجية حل ا

 

 غياب ثقافة الحوار وقبوؿ اآلخر  ٚ-ٔ-ٗ
مف المعوقات األساسية لؤلداء الثقافى التنموػ،  غياب ثقافة الحوار وقبوؿ اآلخريعتبر  

اإلدعاء بالمعرفة القطعية  ألوؿوخاصة وأف افتقاد الحوار ىو قصور ثقافى يتبمور مف جانبيف ا
يدؿ عمى  جانب آخرفالحقيقة دائما نسبية، ومف  ،سافوالشاممة وىى غير ممكنة فعبًل وواقعًا لئلن

قصور معرفى كبير إلفتراضو الضمنى باإلحاطة الشاممة، وذلؾ ال يتسنى لفرد أو جماعة، ولعل مف 
أىـ سمبيات الثقافة العربية المعاصرة إدعاء اإلحاطة الشاممة والقطعية لدػ فرد أو فريق سياسى أو 

 .إجتماعى أو إقتصادػ
 

ة بالعراؾ ء بالعنف المفظى ونيايً بتداً إيمجأ البعض إلى العنف  ة افتقاد الحواروفى حال 
فتقاد الحوار وعدـ قبوؿ اآلخر، إف قبوؿ إوما الحروب العربية باىظة التكاليف إال جزًء مف  ،والصراع

 (7) .اآلخر فى الثقافة المصرية ىو أمر يجب أف ينظر إليو بدقة 
 
 

 تفشى روح الفردية  ٛ-ٔ-ٗ
بتفشى روح الفردية وانتشارىا فى كثير مف  يرتبط غياب ثقافة الحوار وقبوؿ اآلخر 

القطاعات، وبصفة خاصة األجياؿ الجديدة والتى تؤدػ بيـ إلى اتخاذ مواقف األنا وليس اآلخروف أو 
 .أنا ومف بعدػ الطوفاف
سنحت أقرب ىى التى تؤدػ بالبعض إلى محاولة اغتياؿ اآلخر، معنويًا كمما  وىذه الروح

أو ليدمره او يدمر صورتو أماـ أسرتو ومجتمعو أو يمغى تاريخو، وبعض  ،فرصة لو لتحيل مكانو
ىؤالء لؤلسف يدعوف عمنًا اإليماف بحرية الرأػ وحقوؽ االختبلؼ ويشتد قوتو بيذه العبارات ويروجوف 

 (2) .لكف لؤلسف فإف سموكيـ الشخصى يختمف عف ذلؾ  ،ليا فى أحاديثيـ
 الرواسب الثقافية ٜ-ٔ-ٗ

لما لو مف أىمية  المحاور التالية نظًراوسيفرد لو  وىو ما يعرؼ بسياؽ القيـ والمعتقدات 
 .خاصة كمعوؽ مف معوقات األداء الثقافى التنموػ 

  
                                                 

(. المعوقات الثقافية لمتنمية"، مجمة الدراسات المستقبمية، جامعة السوداف لمعمـو 2077مستور حماد إسماعيل ) (7)
 .70(، ص 2لتكنولوجيا، السوداف، العدد )وا
 .57(. "الحركة الثقافية والفنية فى مصر"، ىيئة الكتاب، ص 2002مصطفى الضمرانى )  (2)
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 مفيـو وأبعاد وعناصر الرواسب الثقافية ٕ-ٗ
 الثقافية مفيـو الرواسب ٔ-ٕ-ٗ

عادات والتقاليد والفيـ اإلجتماعى المتوازف مف بكثير مف ال المصرييف يحتفع الكثير مف 
خبلؿ األجياؿ، لتصبح ممارسات ضرورية تؤثر فى أسموب حياتيـ، ويرجعوف ليا فى مختمف 
المواقف الحياتية، بل إنيـ يكرروف ىذه الممارسات عمى أساس إنيا أساليب مجربة مف قبل مواقف 

 .مماثمة دوف التفكير فى مدػ منطقية ىذه األشياء
 

فى  الرواسب الثقافيةوعمى الرغـ مف تغير الظروؼ واألحداث فى المجتمع المصرػ فإف  
وربما يكوف ىذا سببًا فى بقائيا وممارسة  ،المجتمع تمقى مف يساندىا فى إعادة إنتاج نفسيا مرة أخرػ 

 .الناس ليا فى حياتيـ اليومية
 

ًا حيث اختمف الباحثوف والعمماء فى مف المفاىيـ األكثر تعقيد مفيـو الرواسب الثقافيةويعد  
تحديدىا، ألف مصطمح الرواسب يرتبط بعدة مصطمحات قريبة وتأخذ نفس المفيوـ كالبقاء والمخمفات 

 .. الخ.والموروثات
 

مجموعة مف التعريفات والمفاىيـ القريبة مف  حديد تــ تذا التنوع واإلختبلؼ توفى خضـ ى 
 .ىدؼ الدراسة وأىميا

بقاء( ويستخدـ مصطمح الرواسب بثبلث معاف  ،يبقى ،البقايا مف )بقى الرواسبتعنى 
 :ىي كالتالي (7) ،رئيسية
 .: ىو اإلستخداـ الشائع لممصطمح ويشير إلى استمرارية الحياةألوؿا

 : مرتبط باإلستخداـ البيولوجى الفنى بمعنى بقاء األنواع المرتبط بفكرة البقاء لؤلصمح.الثانى
 داـ األنثروبيولوجى ويقصد بو استمرار بعض العادات والتقاليد كمخمفات أو : فى اإلستخالثالث

 .رواسب ثقافية مف الماضى   
 

عمى أنيا ما يتخمف مف نظاـ إجتماعى بعد إختفاء  البقايا فى عمـ اإلجتماعوت عرؼ  
أنو تراث الظواىر التى كانت سببًا فى وجودىا أو االحتفاظ بعادة أو تقميد ال لفائدتو بل لمجرد 

 .األجداد
الرواسب الثقافية بأنيا " بقايا عصر سالف ما زالت موجودة فى الثقافة  "وينيؾ"وي عرؼ 

 ،واآلراء ،وأنماط السموؾ ،والعادات ،بأنيا "تمؾ العممية الذىنية، واألفكار "تايمور"ويعرفيا  ،المعاصرة"

                                                 
  https://annabaa.orgشبكة النبأ المعموماتية، مصدر: (7)

https://annabaa.org/
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ألوقات"، والتى ال يزاؿ المجتمع والمعتقدات القديمة التى كانت سائدة فى المجتمع فى وقت مف ا
يحافع عمييا ويتمسؾ بيا، بعد أف انتقل مف حالتو القديمة إلى حالة جديدة تختمف فييا الظروؼ كل 
 ،اإلختبلؼ عما كانت عميو فى الحالة األولى التى أدت إلى ظيور تمؾ األفكار والعادات والمعتقدات

 (7) .ثقافية ىو فقدانيا لوظيفتيا وفائدتيا ومعناىاويعتقد تايمور أف أىـ ما يميز ىذه المخمفات ال
 

أف الرواسب الثقافية ىى "العمميات التى تشمل األفكار والعادات  كامل عبد الممؾويرػ 
وأنماط السموؾ واآلراء والمعتقدات واإلتجاىات التى ال يزاؿ يحافع عمييا األفراد ويتمسكوف بيا فى 

ر بالرغـ مف اختبلؼ الظروؼ التى نشأت فى ظميا عما ىو الوقت الحاضر بشكل تمقائى وببل شعو 
  (2) .موجود حاليًا" 

 

وتخمفت عف ركب التطور  ،بأنيا "السمات الثقافية التى تمكأت فى سيرتيا خالد السروجىوي عرفيا     
أو عمى األقل لـ تتطور بنفس السرعة التى تطورت بيا ىذه السمات، والنظـ فى مجتمعات أخرػ 

فى بعض العادات التى يمارسيا الناس دوف أف يعرفوا معناىا األصمى أو سبب وجودىا، وتتمثل 
وكذلؾ تتمثل فى رواسب وبقايا النظـ اإلجتماعية واإلنسانية والثقافية السائدة فى المجتمعات البدائية 

. (3) 
 

 يتمثل فى: لثقافيةح تعريفا  محددا  لمرواسب ااقتر يمكف اومع كل التعريفات السابقة  وثمة اتفاؽ    
ىى العادات والتقاليد الراسخة مف زمف بعيد ولكنيا أثرت فى التكويف العقمى  الرواسب الثقافية"

أو ىى حالة عقمية ثابتة يتمسؾ بيا الفرد رغـ  ،وطريقة تفكير الفرد وتعاممو مع األمور الحياتية
حدد موقفو فى التعامل مع أفراد آخريف انتقالو لمراحل جديدة فى حياتو، وتكوف بمثابة المرجعية التى ت

تجاىاتو إزاء ما يواجيو فى حياتو اليومية سواء فى مجتمعو الخارجى  والمتحكمة أيضا فى سموكو وا 
 .أو داخل األسرة أو داخل التنظيـ الذػ يعمل فيو"

  

                                                 
ر التخمف فى المجتمع الجزائرػ"، مجمة أنثروبولوجيا:، مجمد (. "الرواسب الثقافية ومظاى2079بساـ وزناجى ) (7)

 .247(، الجزائر، ص 70(، العدد )5)
(. "ثقافة التنمية"، الييئة المصرية العامة لمكتاب، سمسمة العمـو اإلجتماعية، مكتبة 2008كامل عبد الممؾ ) (2)

 .77األسرة، القاىرة، ص 
فيروس كورونا  –الثقافية وأساليب التعامل مع المرض فى صعيد مصر  (. "الرواسب2020الفنجرػ أحمد دمحم )  (3)

 (.6532نموذًجا"، مجمة الحوار المتمدف، العدد )
www.ahewar.org 

http://www.ahewar.org/
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 أبعاد الرواسب الثقافية  ٕ-ٕ-ٗ
 (7) :فيما يمى  أبعاد الرواسب الثقافيةتتمثل  

  :الرواسب الفكرية ٔ-ٕ-ٕ-ٗ
وطريقة تفكيره وتعاممو فى الحياة، وتفسيره  ،وىى ما ورد عف اإلنساف وأثر فى تكوينو العقمى

لتكوف رأيا ذا تأثير فى  ،وتتجمع ىذه الواردات فى ذاكرتو مف منزلو وبيئتو ومجتمعو وثقافتو ،ليا
 .التعامل والقبوؿ والرد  

 

 

 :الرواسب السموكية ٕ-ٕ-ٕ-ٗ
والتى  ،ختمف العادات والتقاليد واإلتجاىات والتصرفات المتوارثة مف جيل إلى جيلتمثل م 

 .يكتسبيا الفرد مف خبلؿ المجتمع الذػ يعيش فيو
 

 
 

 عناصر الرواسب الثقافية ٖ-ٕ-ٗ
مف عناصر عدة أنتجتيا الثقافة، فيى عبارة عف ثقافة أخذت طابع  الرواسب الثقافيةتتكوف  

 :كوناتيا، يمكف تحديد عدة عناصر لمثقافة كما يمىالرسوب فى عناصرىا وم
  :)الممموسة( العناصر المادية ٔ-ٖ-ٕ-ٗ

وتتمثل ىذه العناصر الراسبة التى أنتجتيا الثقافة والتى رسبت لدػ األفراد سواء مف األسرة 
 .ا بالحواس المعروفةويمكف اختيارى ،كما يمكف اعتبارىا كل ما أنتجو اإلنساف ،أو المجتمع

 

 :العناصر غير مادية ٕ-ٖ-ٕ-ٗ
وىى العناصر غير ممموسة التى تتضمف قواعد السموؾ والقيـ والعادات والتقاليد واألسػػاليب  

 (2) :التى رسبت فى أذىاف األفراد نتيجة لمتفاعل فيما بينيـ، وىذه العناصر كالتالى 
 

  ألساطيرا - أ
اعية وليا وجياف أحداىما إيجابى والتى تتمثل فى الحكايات الخرافية المستخدمة كرموز إجتم

فى ربط اإلنساف بتراثو وثقافتو القديمة، وتقديـ الدروس والعبر  ويتجسد األوؿ ،واآلخر سمبى
فيتجسد فى خمط  الجانب السمبىستفادة منيا فى مواجية مشكبلت الحاضر والمستقبل، أما ئلل

خفاء المعمومات الحقيقة، األساطير بيف الحقائق والخياالت ومبالغتيا وتوحيد حاالت مف  اإلرتباؾ وا 
                                                 

جستير، (. "الرواسب الثقافية وعبلقتيا بنشوء الصراع التنظيمى داخل المؤسسة"، رسالة ما2078سراػ الخضر )  (7)
 .24كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة دمحم بوضياؼ المسيمة، الجزائر، ص 

 .25(.  المرجع السابق ػ ص 2078سراػ الخضر ) (2)
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غير أف لؤلساطير أىمية خاصة فى منظمات العمل، وذلؾ مف حيث التفكير والتصور الذػ يعتمده 
 .أعضاء التنظيـ

 

ويرتبط كل مجتمع بنسق مف األساطير، بحيث تعمل ىذه األساطير عمى المحافظة عمى القيـ     
 أو قصص تسرد عف األسرة  واألفراد والعائمة  يحيط الخارجوترسيخيا لدػ األفراد سواء كانت مف الم

  الطقوس والعشائر - ب
عمى أنيا التعبير المتكرر لؤلساطير، كما يمكف اعتبارىا مجموعة مف السموكيات  الطقوستعرؼ     

والتصرفات التى يقوـ بيا األفرد بشكل متكرر وبيدؼ معيف، تدخل ضمف ثقافتيـ المكتسبة مف 
 ًيايحممونيا إلى أسرتيـ، كما يكتسبوف ثقافة معينة مف ىذه األخيرة تكوف موج المجتمع والتى

 .لسموكيـ، باإلضافة إلى ىذا فإف الطقوس والعشائر تمارس بحسب ثقافة كل فرد
 

 القيـ -ج 
تحدد تصرفات األفراد والمجتمعات  مجموعة مبادىء وضوابط سموكية أخبلقيةوىى 

الب ينسجـ مع عادات وأعراؼ المجتمع ىذه القيـ تكوف ضمف مسارات معينة أذ تصبيا فى ق
 نتيجة تراكـ مجموعة مف األفكار والمعارؼ والخبرات تسمح لمفرد بالحكـ عمى ما يدور

فالعامل  ،تكوف راسبة لديو مف ثقافة المجتمع، وكذا تكوف موجو لسموكياتوحولو، كما أنيا قد 
لقيـ راسخة لديو مف المجتمع والبيئة المتواجد  مثبًل عند توظيفو فى منظمة ما قد يكوف حامبلً 

بيا، ثـ يكتسب قيـ أخرػ أال وىى قيـ المنظمة، وىذا ما قد يشكل لو تناقض بيف ثقافتو 
 .وقيمو الراسبة وثقافة المؤسسة الراسبة وقيميا

  أنواع وخصائص ومستويات الرواسب الثقافية  ٖ-ٗ
 

 أنواع الرواسب الثقافية ٔ-ٖ-ٗ
مف الباحثيف الذيف اىتموا بموضوع الرواسب،  "باريتو"اإليطالى وعالـ اإلجتماع  يعد الباحث 

فقد  ،والعبلقات اإلنسانية يحيث أكد عمى الدور الفاعل الذػ تمعبو الرواسب فى السموؾ اإلجتماع
 ،وكذلؾ ربط الرواسب بالغرائز اإلنسانية ،بمفيوـ الرواسب يالسموؾ اإلنسانى البل منطق باريتوفسر 
 (7) :فى دراستو لمرواسب ستة أنواع تمثمت فى باريتووحدد 
 راسب التكامل والترابط:  

بتكار والتخيل واألصالة، إلستخدـ ىذا المصطمح لمتعبير عف قدرات األفراد فى التفكير واأ
 .بتكارإلوكذا اإلبداع وا ؼ وقد أدػ ىذا الراسب بما ترتب عميو مف نتائج إلى تحقيق التقدـ البشر 

                                                 
 .30 -26(. المرجع السابق، صص 2078سراػ الخضر )  (7)
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 استمرار الجماعة والتجمعات راسب: 
ليست عممية عفوية اقتضتيا عوامل  يحسب ىذا الراسب أف صفة الفرد ككائف إجتماع

إقتصادية أو عوامل تربوية، إنما ىى عممية مبرمجة فى طبيعة الكائف البشرػ حتى تستمر العبلقات 
ويتضمف  ،ى تخص الفردلمختمف الرواسب الت يالبعد اإلجتماع يبيف الفرد واآلخريف، ىذا ما يعط

الراسب عدة عناصر تتمثل فى دواـ العبلقات بيف الشخص واألشخاص اآلخريف، والعبلقات األسرية 
 ،كذلؾ العبلقة الطبقية والنخبوية ،رتبط بياأوالقريبة، والعبلقة بيف األماكف التى يكوف الشخص قد 

يف الميت واألشياء التى كانت متعمقة بو واستمرار العبلقة بيف األحياء واألموات، واستمرار العبلقة ب
وتحوؿ العواطف إلى حقائق موضوعية،  ،فى حياتو، أيضا استمرار أو بقاء األشكاؿ والتشكبلت

والحاجة إلى تدريبات جديدة، وىذا الراسب يعتبر المسئوؿ عمى استمرار كل العبلقات  ،صيوتشخيو 
 .والتجمعات وبقائيا

 

 يلعواطف بسموؾ خارجراسب الحاجة إلى التعبير عف ا:  
ويدخل فى نطاؽ ىذا الراسب صياغة التبريرات العقمية أو التعبير عف الذات، ووظيفتو األساسية 

 :ومف مظاىره ،يربط اإلنساف مف داخمو بالوجود اإلجتماع
o  فعل األشياء التى تعبر عف الذات اإلنسانية بواسطة تكويف الترابطات المختمفة

 .كاإلنجذاب الدينى
o  ء إلى طقوس معينة مثل التصفيق وصيحات الغضبالمجو. 
o التعبير عف العواطف بأفعاؿ خارجية. 

 

  راسب األلفة اإلجتماعية:  
اسب إلى الحاجة إلى االمتثاؿ والخضوع والتضحية بالذات، ويدخل ضمنيا عدة ويشير ىذا الر 

 .ستحسانياا  وقبوؿ الجماعة و  ،عواطف كالشعور بالتفوؽ عمى األخريف
 

  امل الفرد مع مف يتبعونوراسب تك:  
باإلضافة إلى  ،ستعادة ىذا التوازف إذا طرأ عميو تغييرا  و  يويشير إلى مقاومة التوازف اإلجتماع      

وكذا تحقيق المساواة  ،ىذا فعمى ضوء ىذا الراسب يسعى اإلنساف إلى تحقيق تكاممو ورعاية مصالحو
 .غتصاب حقوقوأ ومحافظة الفرد عمى عدـ 

 يشير إلى بعض العادات والتقاليد التى تمارس ضد المرأة عمى نطاؽ و   :راسب الجنس
وظاىرة الزواج المبكر، وىذا الراسب يتخفى عادًة تحت  ،واسع فى الريف مثل عادة ختاف اإلناث

 .والمحافظة عمى المرأة ،قناع الزىد والديف
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التى يختفى وراءه السموؾ التى تشكل المحرؾ والدوافع الست  الرواسبىذه  "باريتو"يعتبر     
، غير أف السموؾ يمكف أف يكوف مرتبط بالرواسب أو العواطف بصورة غير يالبشرػ غير منطق

حسب  والمشتقات ،مباشرة وذلؾ عف طريق المشتقات التى تشكل المفيوـ الثانى لو فى تفسير العقل
كو أو يعطييا البعد تمثل كل إنتاج فكرػ منطقى منظـ يريد بو صاحبو أف يبرر سمو  "باريتو"

 ."باريتو"لمرواسب حسب  يتعتبر المظير الخارجفالمشتقات  ،يالمنطق
 

 ،ىى الدافع والمحرؾ الوحيد لمسموؾ البشرػ غير المنطقى "بارتيو"عند  لرواسبنبلحع أف ا
والشكل التالى يبيف ويوضح ىذه  ،تأتى فقط لتدعيمو أو لتعطى الصبغة العقبلنية لو والمشتقات

 : الفكرة
 (ٔ-ٗشكل رقـ )

  "باريتو "السموؾ غير منطقى وعبلقتو بالرواسب والمشتقات عند
 
 المشتقات       

 
 

 )الراسب( 
 )السموؾ(      
"الرواسب الثقافية وعبلقتيا بنشوء الصراع التنظيمى داخل المؤسسة"، رسالة . (ٕٛٔٓسراى الخضر ) المصدر:

 .ٖٓماعية، جامعة دمحم بوضياؼ المسيمة، الجزائر، ص ماجستير، كمية العموـ اإلنسانية واإلجت
 
 خصائص الرواسب الثقافية  ٕ-ٖ-ٗ

ومنو  ،فإف خصائصيا مف خصائص الثقافة يتأخذ الطابع الثقاف الظاىرة المدروسةبما أف  
 :يمكف حصر خصائص الرواسب الثقافية فى ما يمى

 جتماعية   :الرواسب الثقافية إنسانية وا 
متطور تتنقل مف جيل آلخر، كما  يتخص اإلنساف فقط ألنيا نتاج عقم الرواسب الثقافية

أنيا تتعدػ اإلنساف لتشمل األبعاد اإلجتماعية والتى تسير سموكيات الجماعات، فمف خبلليا 
أػ انو يعتبر المصدر الرئيسى ليا ألنيا مف صنعو  ،ينتج اإلنساف األفكار ويبدع ويبتكر

 .وبدونو ال تكوف ثقافة
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 سب الثقافية قابمة لبلكتسابالروا: 
ذلؾ عف طريق اإلتصاؿ بيف األفراد فى نفس المجتمع أو بيف الجماعات، يقـو اإلنساف  

وقد تكوف الثقافة التى اكتسبيا الفرد مف نفس مجتمعو األصمى  ،باكتساب المكونات الثقافية
 .أو مف مجتمعات أخرػ 

نما يكتسبيا بطرؽ مقصودة كالتعمـ أو مف ا و ال يرثيا اإلنساف بيولوجيً فالرواسب الثقافية  ا 
قبل األفراد الذيف يتفاعل معيـ ويعيش بينيـ منذ والدتو كاألسرة، كذلؾ يكتسبيا عف طريق 

وىذا ما يجعميا أكثر  ،تصاؿ بيف األفراد فى نفس المجتمع أو مف مجتمعات أخرػ ألا
 .عمومية وقابمية لمتوريث

 
 

 الرواسب الثقافية تراكمية:  
وتتعقد وتتشابؾ  ،ج عف رسوب الثقافة تراكـ سماتيا خبلؿ أجياؿ عدة ومدة طويمةينت   

العناصر الثقافية المكونة ليا، وانتقاؿ األنماط الثقافية مف األوساط اإلجتماعية المختمفة، 
وتختمف الطريقة التى تتراكـ بيا خاصية ثقافية معينة عف الطرؽ التى تتراكـ بيا خاصية 

والقيـ التنظيمية تتراكـ ،مثبًل تتراكـ بطريقة مختمفة عف تراكـ التقنية لمغةفا ،ثقافية أخرػ 
بطريقة مختمفة عف تراكـ أدوات اإلنتاج، بمعنى أف الطبيعة التراكمية لمثقافة تبلحع بوضوح 

 .العناصر المادية أكثر منيا فى العناصر المعنوية لمثقافة
 

 الرواسب الثقافية استمرارية:  
ستمرارية ألنيا ظاىرة تنبع مف األفراد وتقترف برضاىـ وتدـو ألسب الثقافية باتتسـ الروا   

ونقميا مف جيل إلى جيل آخر فيى ليست ممؾ أحد وال تموت بموت األفراد،  ،بتمسكيـ بيا
فيى إرث متداوؿ تحتفع بكيانيا رغـ ما تتعرض لو المجتمعات أو المنظمات مف تغيرات فى 

 .البيئة والحياة
 

 نتشارئل الثقافية قابمة ل الرواسب:  
يتـ انتقاؿ العناصر الراسبة فى الثقافة بطريقة انتقالية عفوية أو واعية داخل الثقافة نفسيا مف 

 .جزء إلى جزء آخر
 

 الرواسب الثقافية قابمة لمتغيير: 
إف الحديث عف التغيير فى مكونات الرواسب الثقافية يدفعنا إلى تناوؿ التغيير بشىء مف    
ومرتبط بظروؼ عدة،  اصر الثقافية الراسبة يكوف بطيًئافع، فالتغيير عمى مستوػ العنالتح

ومف خبلؿ أف إقباؿ األفراد والجماعات وتقبميـ لمتغيير فى األدوات واألجيزة والتقنيات يجعل 
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أسرع فى الشق  يوىو ما يجعل التغيير الثقاف ،مقاومتيـ لمتغيير فى العادات والتقاليد والقيـ
 .دػ مقارنة بشقيا المعنوػ الما

 

 التكامميةالرواسب الثقافية ب:  
تمثل المكونات الراسبة فى الثقافة إلى االتحاد وااللتحاـ لتشكل نسقًا ثقافيًا متوازنًا متكامبًل مع 

 .السمات الثقافية لتحقق التكيف مع المتغيرات المختمفة
  مستويات الرواسب الثقافية ٖ-ٖ-ٗ

 :كالتالى الرواسب الثقافيةتصنيف مستويات يمكف  
  :الرواسب الثقافية عمى مستوى الجماعة أو المجتمع ٔ-ٖ-ٖ-ٗ

شمل األفكار واإلتجاىات والقيـ والمفاىيـ السائدة فى المجتمع الموجودة عمى ىذا المستوػ ي
مما يساىـ فى  ،ويتـ نقميا مف المجتمع إلى داخل المنظمة عف طريق العامميف ،فيو المنظمة

ثقافة تنظيمية راسبة تتأثر بعدد مف القوػ اإلجتماعية مثل النظاـ السياسى تشكيل 
 .واإلقتصادػ واإلجتماعى

 :الرواسب الثقافية عمى مستوى النشاط أو الوظيفة ٕ-ٖ-ٖ-ٗ
وفى نفس الوقت تعمـ ىذه المكتسبات عمى مختمف  ،والتى تختمف مف منظمة إلى أخرػ 

ومنو نجد كذلؾ التشابو فى  ،ألنشطة بيف المنظماتبمعنى أنو ىناؾ تشابو فى ا ،المنظمات
 الرواسب الثقافية.

 

 :الرواسب الثقافية عمى مستوى المنظمة ٖ-ٖ-ٖ-ٗ
وكذا الرواسب الثقافية لمعامميف واالحتكاؾ الدائـ بيف  ،والتى تمثل األنماط السموكية لمتنظيـ 

التجانس والوحدة فى نمط إضافة إلى قواعد المنظمة والتى تخمق نوع مف  ،أعضاء التنظيـ
 .التفكير

 

 ،فمف خبلؿ ىذا التفاعل فى مناخ العمل الذػ يكوف بيف الرواسب الثقافية التى يحمميا األفراد
وكذا تعامميـ فيما بينيـ واحتكاكيـ الدائـ ببعضيا البعض إضافة إلى التزاميـ بالقوانيف والقواعد 

 .يرػ وثقافى متجانس ومتكاملالتى تممييا عمييـ المنظمة ينتج لدييـ نمط تفك
 :الرواسب الثقافية المرتبطة بالثقافة الوطنية ٗ-ٖ-ٖ-ٗ

إف الرواسب الثقافية التى يتميز بيا مجتمع عف آخر تمعب دورًا ىامًا فى دفع كل منظمة إلى 
تتماشى ومجمل أنماط السموكيات المكتسبة والخاصة  ،تبنى أشكاؿ ىيكمية وطرؽ تنظيمية

 .ذلؾ وفق نموذج ثقافى ضمنىفى بمد معيف، و 
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فيى تأثر بشكل كبير فى تحديد آليات الدمج الداخمى والخارجى الى تتبناه المنظمة فى 
 .تفاعميا مع ىذه الثقافة الخارجية التى تميز المجتمع الذػ تتواجد فيو

 

 :الرواسب الثقافية المرتبطة بالثقافة الخاصة ٘-ٖ-ٖ-ٗ
كمحيط خارجى تنشط فيو المنظمة  ،ى تتميز بيا منطقة معينةلممتغيرات الثقافية الراسبة والت

وكمثاؿ عمى ذلؾ ثقافات العشيرة، فكل مف  ،تأثير عمى الثقافات الموجودة فيو ،أو التنظيـ
 اً كما يتركاف تأثير  ،الثقافة الوطنية والثقافة الخاصة يشكبلف محيط ثقافى خارجى ألػ تنظيـ

 .عمى النسق القيمى والثقافى لممنظمة
 

 بقاء الرواسب الثقافيةإالعوامل المساىمة فى  ٗ-ٗ
ىناؾ الكثير مف العوامل التى تساىـ فى بقاء الرواسب الثقافية فى المجتمع المصرػ سيتـ  

 :توضيحيا فيما يمى
   (ٔ) تريف المدينة ٔ-ٗ-ٗ

انتقاؿ مجموعة مف السمات والخصائص والقيـ والسموكيات  مصطمح تريف المدينةويعنى  
 :ومف أىـ ىذه السمات ،ى تتسـ بيا الشخصية الريفية إلى المدينة والقاىرة )العاصمة(الت

 المحاكاة والمظيرية الفجة. 
 إدعاء المعرفة فى كافة األمور. 
 المبالغة والتضخيـ. 
 االعتقاد فى السحر والشعوذة. 
 مسموؾ تطويع الديف لمعادات والتقاليد واإلعراؼ إضافة إلى البحث عف التبرير الدينى ل

 .اإلجتماعى
 التشكؾ دائما فى اآلخر. 

التى كانت غالبة عمى الشخصية الريفية صارت بمثابة سمات عامة لقطاعات السمات ىذه 
واسعة مف المصرييف فمـ تعد المدينة بقيميا ورموزىا وسموكياتيا وآدابيا وفنونيا ىى مركز الجذب 

 .ل خصائصو وسماتو السمبية يريف المدينةوالذػ يؤدػ بدوره إلى تمديف الريف بل أصبح الريف بك
 

  (2) يمقاومة التجديد الثقاف ٕ-ٗ-ٗ
                                                 

(، 69السنة السادسة، العدد )(. "الثقافة ومنظومة القيـ "، مجمة رؤػ مصرية، 2020دمحم عبد المنعـ شمبى )  (7)
 .77مركز األىراـ لمدراسات اإلجتماعية والتاريخية، أكتوبر، ص 

 .244(. مرجع سبق ذكره. ص 2079بساـ وزناجي )  (2)
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عما ىو أصمح  دينامكية الثقافة ومحاولة االنتقاؿ مف نمط ثقافى آلخر وفقا  لمبحثإف  
وأنسب لمفرد والمجتمع يواجو الكثير مف الصعوبات والعوائق التى تحوؿ دوف تحقيق ىذا التجديد كما 

تحاوؿ مقاومة ىذه التغييرات  داخل المجتمع بعض الجماعاتوذلؾ بحكـ أف  ،يجب أف يكوف 
وترػ أف كل ما  ،وتتمسؾ ببعض الرواسب الثقافية الموروثة، والتى تعتقد بأنيا األصمح واألنسب ليا

الذػ  يأو المحيط الثقاف يىو جديد قد يؤثر عمى مصالحيا، أو عمى مكانتيا داخل المجتمع المحم
ما تكوف النظرة إلى كل شىء  فتحاوؿ جاىدة رفض أػ تغيير ميًما كانت طبيعتو، وغالًبا تنتمى إليو،

جديد عمى أنو يمثل وضع راىف مستقر مشكمتو الرواسب الثقافية الموروثة مف قيـ وعادات وتقاليد 
بل فى  ،ويكوف مف الصعب عمى أفراد المجتمع أف يراجعوا التفكير فييا ،راسخة توارثتيا األجياؿ

كثير مف األحياف تتشكل لدييـ نزعة حمائية مفرغة تجاه القيـ والعادات والتقاليد والمعتقدات الراسخة 
 .مف الصراع بيف الراغبيف فى التجديد والرافضيف لو وىو ما قد ينتج عنو غالًبا نوًعا  .فى ثقافتيـ

 

 العزلة التى يعيش فييا المجتمع ٖ-ٗ-ٗ
جعمت العالـ قرية صغيرة إال أنو ال تزاؿ بعض  حديثةالتكنولوجيا العمى الرغـ مف أف  

المجتمعات وبصفة خاصة المجتمعات الريفية والبدوية المصرية تعيش نوعًا مف العزلة التى تجعميـ 
 .يتمسكوف بالعادات والتقاليد الموروثة مف األجداد وال يجوز الخروج عنيا

 

 بتكار والتجديدإلنخفاض روح اإ ٗ-ٗ-ٗ
إلى عرقمة حركة  ؼ بتكار والتجديد لدػ بعض أفراد المجتمع المصر إلروح انخفاض إيؤدػ  

نخفاض إمثل  ،مسيرة التغيير، وقد ترجع ىذه الظاىرة إلى بعض العوامل النفسية واإلجتماعية
وقمة الثقة بالنفس لدػ بعض األفراد نتيجة لبعض  ،بتكارإلوعدـ التشجيع عمى ا ،يالمستوػ العمم

 .شئة األسرية واإلجتماعيةختبلالت فى التنألا
 

 اليروب مف فشل الحاضر بمبررات الماضى ٘-ٗ-ٗ
كثيرًا ما نجد أف التمسؾ ببعض الرواسب الثقافية لدػ أفراد المجتمع راجع إلى استخداميا  

حتراـ األ ،كآليات دفاع نفسية عتبار الذاتى ئلل عراؼ ومراعاة العادات تعد مصدًرافالتمسؾ بالتقاليد وا 
  .ؼ فى الريف المصر  ونجد ىذه الظاىرة كثيًرا ،ياإلجتماعوالقبوؿ 

 
 

 سبل مواجية الرواسب الثقافية ٘-ٗ
 

داعمة ومحفزة  بناء منظومة ثقافيةيقترح  ي لمواجية الرواسب الثقافية فى المجتمع المصر  
 :مى مف خبلليا المواطنيف بقيـ وسموكيات التنمية وتدعميا المحاور التاليةيتح ؼ لممجتمع المصر 
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 المبادرة والتغيير ٔ-٘-ٗ
 ىتمامات والقدراتألبمعنى زرع روح المبادرة والتغيير الفعاؿ فى المجتمع، وذلؾ بتغيير ا 

 والعبلقات والميارات. 
 

 تعميق روح اإلنتماء ٕ-٘-ٗ
تممؾ  فر بأتعميق روح اإلنتماء والثقافة الجيدة اإليجابية والمحافظة عمى لغتنا العربية والشعو  
 المتقدـ. يإلى مرحمة التفكير العمم يدرة عمى نقل المجتمع مف مرحمة التفكير السمبالقالثقافة 

 

 تحرير العقل ٖ-٘-ٗ
ىتمامات ألأف تشجيع التفكير اإلبداعى والقراءة المستمرة والنظرة المتكاممة لؤلمور واإلرتقاء با 

 دراؾ الكامل لمحقائق والظواىر.الجيدة وتجاوز السطحية واألحادية فى التفكير إلى اإل
 

 التدريب المستمر ٗ-٘-ٗ
متبلؾ الميارات العصرية والتدريب عمييا وتدريب وتوعية أوذلؾ  لتدعيـ الذات وصيانتيا و 

 .األطفاؿ عمى نبذ الرواسب السمبية
 تنوير المجتمع  ٘-٘-ٗ

لمواجية التحديات يمكنو مف التماسؾ  أف يحرص عمى بناء نفسو بناًءا متيًنا لممجتمعالبد  
مف خبلؿ تعميمو كيفية التفريق بيف ما ينفع ويضر وتنوير المجتمع باألعماؿ  هوتنوير  ،والسمبيات

 .الجادة
 :كما يمى تصور المنظومة المقترحةويمكف  

  (ٕ-ٗشكل رقـ )
 منظومة مواجية الرواسب الثقافية 

 المخرجات القائموف عمى المواجية المدخبلت
 
 

متمثمة فى األفكار  رواسب ثقافية
 والعادات السمبية المعوقة لمتنمية 

 أفكار جديدة  وزارة الثقافة
 عقوؿ متحررة الييئة العامة لقصور الثقافة

 ثقافة تنمية متميزة اإلعبلـ
 قبوؿ اآلخر المجتمع المدنى

 لغة حوار جيدة وزارة التربية والتعميـ
  وزارة التعميـ العالى

  المثقفوف 
 

 .مف إعداد الباحث :المصدر
 ا
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يتكوف مف عناصر المدخبلت المتمثمة فى مجموعة  ؼكياف فكرػ وماد ىذه المنظومةوتعتبر 
 .الرواسب الثقافية المتمثمة فى األفكار والعادات والتقاليد والمعتقدات السمبية المعوقة لمتنمية

 ،فة والييئة العامة لقصور الثقافةعمى مواجية ىذه الرواسب مف وزارة الثقا القائموف ويتفاعل  
والمثقفوف وتعاونيـ بحيث يكوف  ،والتعميـ العالى ،ووزارة التربية والتعميـ ،والجمعيات األىمية ،واإلعبلـ

لغة حوار  ،وقبوؿ لآلخر ،ىناؾ ىدؼ قومى ومخرجات جيدة متمثمة فى أفكار جديدة وعقوؿ مستنيرة
 .جيدة تؤدػ إلى ثقافة تنموية متميزة

بعض األدوار التى يمكف أف يؤدييا القائميف عمى مواجية الرواسب الثقافية  يمكف اقتراحو  
 :كما يمى
 وزارة الثقافة -

عف طريق المجالس والييئات والمراكز والمؤسسات الثقافية بترسيخ المعنى  وزارة الثقافةتقوـ  
الوعى بمفيـو الثقافة الحقيقى  الحقيقى لمثقافة مف خبلؿ إثراء وتدعيـ عناصر الثقافة وانتشارىا ونشر

عممية إبداع مستمرة متصمة يسيـ فييا الشعب فالثقافة  ،مف أجل خمق شخصية ثقافية مستنيرة
 .بعاداتو وتقاليده اإليجابية

 

 قصور الثقافة -
توجيو الخدمات الثقافية لمفئات المحرومة فى المجتمع مف خبلؿ العمل عمى أف تصل 

أنحاء الجميورية، وتمعب قصور الثقافة الدور األساسى فى تقديـ الخدمة الثقافية إلى مختمف 
الخدمات الثقافية وتوعية المواطنيف وتعريفيـ بالعادات والتقاليد واألفكار السمبية ودورىا فى نشر 

 .والعادات والتقاليد واألفكار اإليجابية ودورىا فى التنمية ،الجيل
 

 اإلعبلـ -
أىـ دعائـ التنمية، وىو الناقل األوؿ واألسرع لممعمومة،  بمختمف روافده مف إلعبلـيعتبر ا 

ولو مف قوة التأثير ماال تحققو أكبر المؤسسات الفكرية، إف اإلعبلـ ىو النافذة عمى العالـ وىو 
الوسيمة األقوػ لتحقيق الطموحات واآلماؿ ونبذ األفكار والمعتقدات السمبية وتصحيحيا، وتقـو 

 .البناء فى ىذا اإلتجاهاألعماؿ الدرامية بدروىا 
 

 المجتمع المدنى -
وذلؾ مف خبلؿ التعاوف بيف المؤسسات الحكومية التابعة لوزارة الثقافة والقائميف عمى النشاط      

األىمى فى مجاؿ التثقيف والبد مف زيادة ىذه المؤسسات األىمية التى تقوـ بيذا الدور وبصفة خاصة 
 .فى المجتمعات الريفية
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 ية والتعميـوزارة الترب -
وىى المسئولة عف إعداد التبلميذ مف مرحمة الحضانة إلى مرحمة الثانوية العامة وىى مرحمة 
يتكوف ويتشكل فييا وجداف ىؤالء التبلميذ وتعميميـ العادات والتقاليد الحميدة ونبذ الرواسب الثقافية 

 السمبية.
دب فى لجاف االشراؼ عمى ويمكف تفعيل ذلؾ عف طريق اشراؾ نخبة مف رجاؿ الثقافة واال
والمسيحى( والتاريخ والتربية  –إعداد المناىج الدراسية وبصفة خاصو المغة العربية والديف )االسبلمى 

وتفعيل دور المسرح المدرسى، ووضع خطة لتنظيـ الرحبلت التثقيفية واالىتماـ باألنشطة  ،القومية
 الصيفية.

 

 وزارة التعميـ العالى -
طة لمتوجية واإلشراؼ المشترؾ عمى النشاط الثقافى بالجامعات وذلؾ عف طريق وضع خ

وتفعيل لغة الحوار بيف الطبلب والقيادات الجامعية، وتنمية  ،واالشتراؾ فى إقامة المعسكرات الثقافية
 روح االبتكار والتجديد.

 
 

 المثقفوف  -
 المثقفو أف المسؤوؿ األوؿ عف تحويل الثقافة مف مسارىا السمبى إلى مسارىا الجيد ى 

أػ أف أحدىما يؤثر فى  ،فيناؾ تأثير متبادؿ بيف المثقف والثقافة ،بالدرجة األولى والبيئة الحاضنة لو
يجاباً  وىنا يبرز بقوة دور المثقف الواعى اإليجابى أنو يستطيع أف يكوف فاعبًل بأفكاره  ،اآلخر سمبًا وا 

 .يسيـ بقوة فى تعميق وتطوير الوعى المجتمعىوأف  ،وأقوالو وأفعالو فى نبذ الرواسب الثقافية السمبية
رادة ثقافية فردية  ،يجب أف يكوف ىناؾ تخطيط سميـ ولتفعيل ىذه المنظومة وتنفيذ دقيق وا 

إلى أفكار ومعتقدات إيجابية تكوف  ،وجماعية مؤمنة بما تؤديو لكى تتحوؿ الرواسب الثقافية السمبية
 داعمة لمتنمية الثقافية والمجتمعية.

 

  :ص مما تقدـ بما يمىونخم
ل ماىو متعمق كعممية إيجابية فى المجتمع ال يعنى بالضرورة أف ك التنوير الثقافىإف 

 ؼعراؼ ذات صفات حميدة وتؤدألفيناؾ الكثير مف العادات والتقميد وا ،بالماضى يعد موروًثا سمبًيا
عراؼ وخاصة المرتبطة ألاوفى المقابل ىناؾ بعض العادات والتقميد و  ،وظائف إيجابية فى المجتمع

ليا عف طريق كافة أجيزة  ؼويجب التصد ،بالخرافات واألساطير تؤدػ إلى أفكار سمبية ال معنى ليا
 الدولة عمى أف يتـ ذلؾ عف طريق االنتقاء والتجديد الثقافى ال عف طريق العنف.
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والتى تحمل فى طياتيا  ،التغيير فى الثقافة السمبية السائدة فى المجتمعيمكف القوؿ أف  ،وأخيرا
الرواسب الثقافية تعتمد عمى تبنى أفكار ثقافية جديدة وىى التى تساعد المجتمع عمى النيوض ونبذ 

 كل ماىو عقيـ وسمبى ومجيوؿ.
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 الفصل الخامس
 فى مصر األىداؼ التنموية لؤلداء التنموي الثقافي محددات

 

 
 تمييد

دراسة ومف ثـ فإف والتحكـ فيو، وتطويره، ومتابعتو، ما نستطيع قياسو، نستطيع تعديمو 
 يقتضي تناوؿ المحاور التالية: األىداؼ التنموية لؤلداء التنموي الثقافي محددات
ا مف مفيوـ التنمية البشرية ذلؾ المفيوـ الشامل لمتنمية الذػ يأخذ في اعتباره كل مف انطبلقً  (7

ننا نكوف أماـ ثبلث مجموعات مف المؤشرات جتماعية والبيئية، فإإلالتنمية االقتصادية وا
 يمكف بيا قياس التنمية بشكل عاـ.

يمكف استخبلص مجموعة  –أىدافيا وغاياتيا  -التنمية المستدامة  ىواليوـ والكل عينو عم (2
 محاور لممؤشرات التي يمكف لمثقافة السائدة داخل المجتمع أف تؤثر فييا.

إلى معرفة كيف يتـ قياس الثقافة في  ىذا مف جانب، ومف جانب آخر سوؼ  نتطرؽ  (3
اإلصدارات الرسمية، ومنيا عمي سبيل المثاؿ مسوح الدخل واإلنفاؽ واالستيبلؾ والتي تقيس 
مستويات معيشة المصرييف، وكيف لمخريطة الثقافية أف تساىـ بكل أجزائيا في تحسيف 

 التنمية. مستوػ 
في دعـ جيود التنمية، حيث ترػ  الثقافة مف وجية نظر اليونسكو كمؤسسة دولية يةوضع (4

أف التنمية ىي الفعل العممي والعممي لتطوير إنتاج المجتمع إلثراء ثروتو المادية، وأف الثقافة 
 ىي الفعل الفكرؼ والفني واألدبي لتطوير إبداع المجتمع إلثراء ثروتو البشرية.

لى أػ حد و  ،2030مؤشرات الثقافة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  (5  يمكف أفا 
 .تدعـ ىذه المؤشرات جيود التنمية

 ،تعكس بعض نتائج التعداد االقتصادؼ ثقافة المصرييف نحو العمل إلى أػ حد يمكف أف (6
 .أثر ذلؾ عمي التنميةو 

ىل مف المفترض أف تتغير بعض مؤشرات األنشطة الثقافية بعد ما يشيده المجتمع مف  (7
 .كنولوجيا ووسائل االتصاؿتغيرات في مستويات التعامل بالت

 .ا مف كل ما سبق ما ىي محددات قياس األىداؼ التنموية لؤلداء التنموؼ  الثقافياستخبلًص  (8
بقدر مف التفصيل الذؼ يساعد في الوصوؿ  سابقةوفيما يمي نستعرض كل محور مف المحاور ال

 ي.لميدؼ وىو تحديد مؤشرات قياس األىداؼ التنموية  لؤلداء التنموؼ الثقاف
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 الثقافة والتنمية البشرية  ٔ-٘
ذلؾ المفيوـ الشامل لمتنمية الذػ يأخذ في اعتباره كل مف  مفيـو التنمية البشريةا مف انطبلقً    

التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، فإننا نكوف أماـ ثبلث مجموعات مف المؤشرات يمكف بيا 
ر الثقافة في  التأثير عمى قيـ ىذه المؤشرات، وربطيا قياس التنمية بشكل عاـ، وعمينا مراجعة دو 
عناصر الخريطة يو ىذه األنشطة مف خبلؿ مفردات و بدور األنشطة الثقافية وما يمكف أف تؤدؼ إل

ا مف وذلؾ مف منطمق أف التنمية الثقافية تشكل عنصرً  وػ،التنماألداء الثقافية، في رفع مستوؼ 
ثراء وتدعيـ عناصر التثقيف وانتشارىا، ونشر الوعي بمفيـو عناصر التنمية الشاممة مف خبلؿ إ

 الثقافة الحقيقي مف أجل خمق شخصية واعية ومدركة ومحققة ألىداؼ التنمية.
 

بثبلث مجموعات مف المؤشرات تشكل األدلة الثبلثة التي تعكس في  وتقاس التنمية البشرية 
اإلقميـ، و عني سواء عمى مستوؼ الدولة، مجمميا مستوػ التنمية البشرية المحقق في المكاف الم

 ...إلخ.المحافظة
 

مف خبلؿ حساب متوسط نصيب الفرد مف  االقتصادي ى المجموعة األولى المستو وتعكس 
الناتج المحمي اإلجمالي، والذؼ تؤثر فيو معدالت التشغيل )والبطالة( وىيكل اإلنتاج واإلنتاجية، 

اىـ األنشطة الثقافية برفع الوعي بأىمية التعميـ والعمل، وكل وىيكل السكاف والقوة العاممة...الخ. وتس
ما يؤثر عمي اإلنتاجية، كما تساىـ في رفع الوعي بأىمية تنظيـ األسرة/ حجـ األسرة، وضبط 

كما تساىـ في دعـ ثقافة العمل الحر، وأىمية المشروعات المتوسطة  الخ....معدالت المواليد
ع معدالت التنمية. ىذا إلى جانب دعميا لسياسات تمكيف المرأة في رف والصغيرة ومتناىية الصغر

% مف سكاف جميورية مصر العربية طبقا لمتعداد العاـ لمسكاف واإلسكاف والمنشآت 48التي تشكل 
 . (7)عمى المستويات المختمفة مما يدعـ الجيود التنموية 2077

 

اد الموارد البشرية ودعـ قدراتيا الذؼ ىو مسار إعد التعميـ ى المجموعة الثانية مستو وتعكس 
مما ينعكس  ،وتوجيييا نحو العمل واإلنتاج والتنمية، مف خبلؿ معدالت القيد وعدد سنوات التمدرس

بو  ىعمي جودة المخرجات، كما يعكس التعميـ عمى الجانب اآلخر ثقافة المجتمع ومقدار ما يحظ
 ىذا القطاع مف أىمية عمى مستوػ األفراد و الدولة.

                                                 
 .2077(، التعداد العاـ لمسكاف واإلسكاف والمنشآت 2078) الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصاء (7)
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في التشجيع عمى التعميـ ومحاربة اإلحجاـ عف االلتحاؽ بو، ونشر  األنشطة الثقافيةوتساىـ   
الوعي بأدواتو الجديدة مف تكنولوجيا المعمومات ووسائل االتصاؿ، ومناىجو الجديدة التي تتوافق مع 

 االتجاىات العالمية واحتياجات األسواؽ المتغيرة.
 

، فمف يكتمل لئلنساف العيش في مستوؼ الئق ضع الصحيالمجموعة الثالثة فتعكس الو أما   
وعادؿ مف التنمية دوف التمتع بخدمات صحية تنعكس عمي العمر المتوقع عند الميبلد، وتقدـ 

 األنشطة الثقافية ما يرفع مف وعي السكاف بخطورة المشكمة السكانية، وأىمية الثقافة الصحية...الخ.
 

وتمؾ المكممة ليا، التضح  أف ىناؾ أربعة عناصر  راتىذه المؤشولو تـ استعراض تفاصيل 
 أساسية تحكميا ىي:

 الزيادة الطبيعية(. –معدؿ الوفيات  –معدؿ المواليد -السكاف )ىيكل السكاف  - أ
ونسبة  -اإلنتاجية –ىيكل اإلنتاج واألنشطة السائدة  –البطالة -العمل )معدالت التشغيل - ب

 مساىمة المعرفة في معادلة اإلنتاج(.
 المادية و البشرية(. -موارد المتاحة )الحالية والمستقبمية ال - ت
ثقافة  -مفيوـ وحجـ األسرة -الثقافة السائدة داخل المجتمع )موقع العمل في منظومة القيـ  - ث

 (.الخ..نسبة مساىمة المرأة في األنشطة االقتصادية -العمل الحر 
 

ة، والمحرؾ األساسي لمتنمية، فإما أف السائدة بيف أفراد المجتمع ىي حجر الزاوي الثقافةوتعد  
تكوف داعمة أو مناىضة لمجيود التنموية، ومف ثـ فإف استراتيجية الثقافة يجب أف تتبلحـ مع 

ا بمعني تنمية الثقافة وثقافة التنمية، خاصة بعد م ،ااستراتيجية التنمية وتتوافق معيا، ويعمبلف معً 
 ا مف النسيج الثقافي لممجتمعات.ا عضويً التقنية جزءً أصبحت منظومة العموـ و 

 

 أىداؼ التنمية المستدامة والثقافة ٕ-٘
يمكف استخبلص مجموعة محاور  –أىدافيا وغاياتيا -التنمية المستدامةواليوـ والكل عينو عمى 

لممؤشرات التي يمكف لمثقافة السائدة داخل المجتمع أف تؤثر فييا، وىو ما ترؾ مساحة لبلستراتيجيات 
بيف  اإلمكانيات والتحديات، فالربطحقيق التنمية المستدامة مف منظور اخل كل بمد لتالوطنية د

ارؾ الجميع  في تأكيد وأىداؼ المجتمع التنموية لف تؤت ثمارىا ما لـ يشاستراتيجيات العمل الثقافي 
لموطف وىو ما يؤكد مفيوـ االحتواء وعدـ ترؾ أحد خمف الركب، وسياسات التمكيف االنتماء 

 توياتيا المختمفة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والحماية.بمس
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التي  تيدؼ  2030اعتمدت دوؿ العالـ خطة التنمية المستدامة لعاـ  ٕ٘ٔٓسبتمبر ففي     
ولكل ىدؼ مف ىذه األىداؼ مجموعة مف  ،ىدؼ 77إلى تحسيف نوعية حياة الناس مف خبلؿ 

 غاية. 769الغايات بإجمالى 
 القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كل مكاف  :وؿاليدؼ األ  -

تاحة فرص العمل  –ويستدعي تحقيق ىذا اليدؼ االىتماـ بالتعميـ والتعمـ  والتصدؼ  –وا 
 وتبني سياسات داعمة لمفقراء...الخ. -لممشكمة السكانية 

زراعة القضاء عمى الجوع وتوفير األمف الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز ال :اليدؼ الثانى -
 المستدامة

ا يستحقو بيف األنشطة السائدة في ولتحقيق ىذا اليدؼ يجب أف يحتل نشاط الزراعة موقعً 
 فكر وثقافة أفراد المجتمع.

 ضماف تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاىية في جميع األعمار :اليدؼ الثالث -
صحية، مع ضماف وىنا يكوف لنشر الوعي الصحي دور بالغ األىمية وداعـ لمخدمات ال

 وصولو لمجميع وتحقيق العدالة المكانية والزمانية والنوعية.
ضماف أف تتاح لمجميع سبل متكافئة لمحصوؿ عمى التعميـ الجيد وتعزيز  :اليدؼ الرابع -

 فرص التعمـ مدػ الحياة لمجميع.
سواؽ ويركز ىذا اليدؼ عمي التعميـ الجيد الذؼ يمكف المواطف المصرؼ مف المنافسة في األ

ناث، ريف وحضر، فقراء و أغنياء، بكل المحافظات. وىنا  تاحتو لمجميع ذكور وا  العالمية وا 
يكوف لؤلنشطة الثقافية دورىا التوعوؼ واإلصبلحي في سد الفجوات، كما تساىـ في تعزيز 

 فرص التعمـ مدؼ الحياة.
 تحقيق المساواة بيف الجنسيف وتمكيف كل النساء والفتيات :اليدؼ الخامس -

كيف ينظر المجتمع ألبنائو الذكور واإلناث، عمى مستوػ تكافؤ الفرص في كل مف التعميـ 
 والعمل وما ىي الثقافة السائدة.

دارتيا إدارة مستدامة  يكفالة توافر المياه وخدمات الصرؼ الصح :اليدؼ السادس - لمجميع وا 
 وىنا تستدعي اإلدارة المستدامة درجة عالية مف الوعي.

كفالة حصوؿ الجميع بتكمفة ميسورة عمى خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة  :عاليدؼ الساب -
 والمستدامة.

طرد، والشامل لمجميع، والمستداـ، والعمالة تعزيز النمو االقتصادؼ الم   :اليدؼ الثامف -
 الكاممة والمنتجة، وتوفير العمل البلئق لمجميع.
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ات ىذا اليدؼ، وترسيخ القيـ اإليجابية دورىا في التعريف بكل مفرد األنشطة الثقافيةوتمعب 
 لمعمل المنتج والبلئق.

إقامة ىياكل أساسية قادرة عمى الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل لمجميع،  :اليدؼ التاسع -
 ىما موقف الثقافة السائدة داخل المجتمع مف اإلبداع والتشجيع عم وتشجيع االبتكار

 االبتكار. 
 مساواة داخل البمداف وفيما بينيا.الحد مف عدـ ال :اليدؼ العاشر -
جعل المدف والمستوطنات البشرية شاممة لمجميع وآمنة وقادرة عمى  :اليدؼ الحادى عشر -

 الصمود ومستدامة.
نتاج مستدامة. :اليدؼ الثانى عشر -  كفالة وجود أنماط استيبلؾ وا 
 اتخاذ إجراءات عاجمة لمتصدؼ لتغير المناخ وآثاره. :اليدؼ الثالث عشر -
حفع المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخداميا عمى نحو مستداـ  :دؼ الرابع عشرالي -

 لتحقيق التنمية المستدامة.
حماية النظـ اإليكولوجية البرية وترميميا وتعزيز استخداميا عمى  :اليدؼ الخامس عشر -

دارة الغابات عمى نحو مستداـ، ومكافحة التصحر، ووقف تدىور األ راضي نحو مستداـ، وا 
 وعكس مساره، ووقف فقداف التنوع البيولوجى.

التشجيع عمى إقامة مجتمعات مسالمة ال ييمش فييا أحد مف أجل  :اليدؼ السادس عشر -
تاحة إمكانية وصوؿ الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة  تحقيق التنمية المستدامة، وا 

 وخاضعة لممساءلة وشاممة لمجميع عمى جميع المستويات.
تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطيا مف أجل التنمية  :اليدؼ السابع عشر -

 المستدامة.
كف مف يم امؤشرً  242ولمتابعة تنفيذ الدوؿ ألىداؼ التنمية المستدامة حددت األمـ المتحدة 

 تحديد وضع الدوؿ في تحقيق المستيدفات الموضوعة لكل مؤشر.  خبلليا
الثقافية ىذه األىداؼ في اعتبارىا، بحيث تحدد كل مفردة مف مفردات  ستراتيجيةألفيل تأخذ ا

 .الخريطة الثقافية عناصر لمعمل بيا نحو التوعية بيذه األىداؼ وتعزيز تحقيقيا
 

خاصة وأف مسح الدخل واألنفاؽ  حتراـ العمل لمقضاء عمي الفقر،إنشر ثقافة مف خبلؿ 
% مف دخل األسرة  المصرية يتحقق مف 66لي أشار إلى أف حوا (7) 2077/2078ستيبلؾ ألاو 

                                                 
 (: " بحث الدخل واإلنفاؽ واالستيبلؾ".2078العامة واإلحصاء )الجياز المركزؼ لمتعبئة  (7)
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العمل. كما تتوجو عناصر الخريطة الثقافية نحو التدريب عمي الحرؼ المختمفة والتشجيع عمي إقامة 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناىية الصغر مف خبلؿ التعريف بيا وبإجراءاتيا كأنشطة تساىـ 

تاحة  الفرص لمحصوؿ عمي مص  در لمدخل.في التنمية، وا 
 

وخطورة اإلحجاـ عنو والتسرب منو قضية مجتمعية بالغة  التوعية بأىمية التعميـوتعد 
األىمية، إلى جانب تييئة المجتمع لمتعامل مع أدواتو الجديدة لتحقيق القدرة عمى المنافسة العالمية. 

ا ومع الخ، لتشكل معً ..جتماعية مف محاربة الفقر، والعمالة، والتعميـ والصحة.إلوتتكامل األبعاد ا
تحدد الثقافة المجتمعية السائدة موقع كل بعد منيا في قائمة و  لمتنمية، ا شامبًل قتصادؼ منيجً إلالبعد ا

 سمـ األولويات وما يتوافق مع األيديولوجية التي يتبناىا المجتمع.
 

 2077/2078قتصادؼ التشير نتائج التعداد ا ،بتكار وتحفيز التصنيعإلوىل يتـ تشجيع ا
قتصادية السائدة في أنشطة خدمية وريعية بالدرجة األولى، كما تشير إلى النشطة األإلى تركز ا

 ا.الفجوات بيف المحافظات المختمفة وىو ما سوؼ نشير إليو الحقً 
 

ومف ثـ فإف مؤشرات قياس الثقافة البد وأف تعكس ما يفيد تحقيق األىداؼ التنموية سواء بشكل 
 مباشر أو غير مباشر.

 

 الثقافة في اإلصدارات الرسمية  ٖ-٘
، ومنيا عمي سبيل كيف يتـ قياس الثقافة في اإلصدارات الرسميةالتعرؼ عمى  مف الياـ جًدا

ستيبلؾ والتي تقيس مستويات معيشة المصرييف، ومدػ ما تعكسو ألالمثاؿ مسوح الدخل واإلنفاؽ وا
ية أف تساىـ بكل أجزائيا في  تحسيف مستوؼ  ىذه المؤشرات لؤلىداؼ التنموية، وكيف لمخريطة الثقاف

 التنمية.
ستيبلؾ التي تجرييا األجيزة اإلحصائية كبحوث لميزانية ألنفاؽ واإللما كانت بحوث الدخل وا

األسرة بالعينة تقدـ صورة لمنمط السائد لسموؾ األفراد داخل المجتمع، فإف مراجعة نتائج ىذه البحوث 
ؤشرات يشير بعضيا إلى ما تنفقو األسرة  )ومف ثـ الفرد( عمى بند تعكس ما تـ رصده مف نتائج لم

 الثقافة والترفيو.
وىو البحث  2077/2078عاـ   ستيبلؾألستعراض نتائج بحث الدخل واإلنفاؽ واإومف خبلؿ 

الثالث عشر في سمسمة بحوث الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصاء عف ميزانية األسرة، والذػ 
 مثل محافظات جميورية مصر العربية، بمغ متوسط أسرة معيشية  ت   25,800ينة مف بق عمى عط  
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 (7).فرد( 4.4فرد، والريف  3.9فرد )مع وجود تبايف بيف الحضر  4.2حجـ األسرة بيا 
 

ا عمي بند الثقافة والترفيو بمغ إلى أف متوسط إنفاؽ األسرة المصرية سنويً  نتائج المسحوتشير 
لي إنفاقيا، وىي أقل نسبة إذا ما قورنت بباقي بنود اإلنفاؽ كما ىو موضح % مف إجما2.7نسبة 

 بالجدوؿ التالي:
 (7-5جدوؿ رقـ )

 التوزيع النسبي لئلنفاؽ الكمي السنوؼ  لؤلسرة عمى بنود اإلنفاؽ المختمفة
 الٌغبت البٌذ الٌغبت البٌذ

 %476 تصبالثألا %5973 انشراةانطؼبو و
 %473 انثقبفت وانترفُّ %3:78 انًطكٍ ويطتهسيبتّ

 %;7; انخذيبث وانرػبَت انصحُت
األثبث وانتجهُساث وانًؼذاث انًُسنُت وأػًبل 

 انصُبَت
57:% 

 %:67 انًشروببث انكحىنُت وانذخبٌ %873 َتقبالث وانُقمألا
 %676 انفُبدقانًطبػى و %:67 انًالبص واألقًشت

 %673 انطهغ وانخذيبث انًتُىػت %677 انتؼهُى

 .2077/2078، بحث الدخل واإلنفاؽ واالستيبلؾ 2078الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصاء، المصدر:  
 (ٔ-٘شكل )

 التوزيع النسبي لئلنفاؽ الكمي  السنوي لؤلسرة عمى بنود اإلنفاؽ المختمفة

 
 .2077/2078يبلؾ بحث الدخل واإلنفاؽ واالست (.2078)الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصاءالمصدر: 
 

                                                 
 .2077/2078(. بحث الدخل واإلنفاؽ واالستيبلؾ 2078االجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصاء )  (7)

;  الطعام و الشراب
37.01% 

;  المسكن ومستلزماته
08.61% 

الخدمات و الرعاية 
9.91; الصحية % 

;  االنتقاالت و النقل
6.01% 

;  المالبس و األقمشة
4.81% 

4.51; التعليم % 

2.41; االتصاالت % 

2.01; الثقافة و الترفيه % 

اآلثاث والتجهيزات 
والمعدات المنزلية و أعمال 

3.81; الصيانة % 

المشروبات الكحولية 
4.81; والدخان % 

;  المطاعم و الفنادق
4.41% 

;  السلع و الخدمات المتنوعة
4.01% 
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تقدير بعض القيـ التي تعكس ومف خبلؿ النسب الواردة بالجدوؿ والشكل السابقيف، يمكف 
 52,646، فقد بمغ  متوسط االستيبلؾ الفعمي لؤلسرة سنويا وضع الثقافة في بنود اإلنفاؽ المختمفة

%( تحصل 6.9ي )% والباق93.7جنيو، وبمغت نسبة متوسط اإلنفاؽ السنوؼ مف االستيبلؾ الفعمي 
 عميو مف التحويبلت العينية.

و تنفق منيا جني 49,073فإف قيمة اإلنفاؽ السنوؼ  لؤلسرة  البيانات السابقةوبناء عمي 
جنية سنويا )باعتبار متوسط  245جنية، أؼ يكوف نصيب الفرد منيا 70,29الترفيو عمى بند الثقافة و 

وحتي ىذه القيمة المتدنية تتبايف عمى  ا.شيريً جنيو 20.4ما يقابلفرد(،  4.2عدد أفراد األسرة 
 مستوػ كل مف الحضر والريف لتبايف مستويات الدخوؿ بيما.

% مف 37.7ويتجو اإلنفاؽ في أعمى نسبة نحو بند الطعاـ والشراب الذؼ يحصل عمى 
ب ا، يبمغ متوسط نصيشيريً  وجني 7,575جنيو سنويا، بواقع  78,784إجمالي اإلنفاؽ، أؼ ما يقابل 

 جنيو. 367الفرد منيا حوالي 
 

 يجد أف ىناؾ تطور نحو الزيادة في ستيبلؾألوالمتتبع لنتائج بحوث الدخل واإلنفاؽ وا
 متوسط االنفاؽ السنوؼ لؤلسرة المصرية عمي بند الثقافة والترفيو عمى مدػ ىذه البحوث. 

 (ٕ-٘)جدوؿ رقـ 
أبحاث الدخل واإلنفاؽ فة والترفيو في تطور متوسط اإلنفاؽ السنوي لؤلسرة المصرية عمى الثقا

 ٕٛٔٓحتى  ٕٓٔٓفي الفترة مف  ريف( -حضر-)جممةواألستيبلؾ 
 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ ٕ٘ٔٓ ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ متوسط اإلنفاؽ

 ٙ.ٜٚٓٔ ٙ.ٙ٘ٚ ٕ.ٕٚ٘ ٚ.ٕٛٗ إجمالي الجميورية
 ٖ.ٕٕٙٔ ٕ.ٕٜٗ ٙ.٘ٙٙ ٔ.ٕٔٚ حضر
 ٛ.ٕٜٗ ٖ.٘ٔٙ ٖ.٘ٔٗ ٓ.ٕٚٛ ريف

 .ٜٕٔٓكتاب اإلحصاء السنوي  (.ٜٕٔٓ)ياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء المصدر: الج   
 

 ىعم متوسط اإلنفاؽ السنوي لؤلسرة المصريةوكما ىو واضح مف الجدوؿ السابق وصل 
جنيو في  482.7جنيو بعد أف كاف  7079.6مبمغ  2077/2078الثقافة والترفيو في مسح عاـ 

أكثر مف ضعف ما كاف عميو، مع وضوح التبايف بيف ، أؼ ما يعادؿ 2070/2077مسح عاـ 
 الحضر والريف. 

يتضح ارتفاع النسبة في الريف إلي اإلجمالي مما  الحضر والريفوبمراجعة التبايف بيف 
 287.0يعكس قدر مف سد الفجوة بينيما، فقد ارتفع متوسط انفاؽ األسرة عمى الترفيو في الريف مف 
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أؼ بزيادة قدرىا  2077/2078جنيو في مسح عاـ  924.8ى إل 2070/2077جنيو في مسح عاـ 
 %.75% في حيف حققت الزيادة عمى مستوػ الحضر 222

 (ٕ-٘شكل )
 تطور متوسط االنفاؽ السنوى لؤلسرة المصرية عمى الثقافة والترفيو 

 )بالجنيو(القيمة ( ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ-ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓفي الفترة )

 
 .ٜٕٔٓكتاب اإلحصاء السنوي  (.ٜٕٔٓ) ة واإلحصاءالمصدر: الجياز المركزى لمتعبئة العام

 أعمى بنود اإلنفاؽ عمى الثقافة والترفيو
طبقا لمسوح الدخل واإلنفاؽ االستيبلؾ في  بنود اإلنفاؽ عمى الثقافة والترفيوتركزت أعمي 

 بنديف ىما:
 الصحف والكتب واألدوات الكتابية.     -7
 الرحبلت السياحية المنظمة.-2     

 

% مف إجمالي اإلنفاؽ عمى الثقافة في مسح عاـ 86.2بلف معا نسبة حيث يمث
، كما يبلحع تطور نسبة ما تحظي بو 2070/2077% في مسح عاـ 74.5، مقابل 2077/2078

 %.44.3% إلى 29.5الصحف والكتب واألدوات الكتابية التي تطورت مف 
 

 ( ٖ-٘جدوؿ رقـ )
  الترفيونفاؽ عمى الثقافة و ف إجمالي  اإل تطور نسب أعمى بنود اإلنفاؽ م

 (%)(   ٕٛٔٓ-ٕٓٔٓفي الفترة)
 البند ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ ٕ٘ٔٓ ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ

 الصحف والكتب واألدوات الكتابية %٘.ٜٕ %ٜ.ٜٕ %ٛ.ٖٙ %ٖ.ٗٗ
 الرحبلت السياحية المنظمة %ٓ.٘ٗ %٘.ٙٗ %ٗ.٘ٗ %ٜ.ٔٗ

 .2079كتاب اإلحصاء السنوؼ  (.2079الجياز المركزػ لمتعبئة العامة واإلحصاء )المصدر: 

482.7 527.2 

756.6 

0179.6 
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 (ٗ-٘جدوؿ رقـ )
متوسط نصيب الفرد مف االنفاؽ السنوي لؤلسرة عمى الثقافة والترفيو فى بحث الدخل واالنفاؽ 

 )القيمة بالجنيو( طبقا لمشرائح اإلنفاقية ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓواالستيبلؾ لعاـ 
إلى  ٜٓ

ٔٓٓ% 
إلى  ٓٛ

أقل مف 
ٜٓ% 

إلى  ٓٚ
أقل مف 

ٛٓ% 

إلى  ٓٙ
أقل مف 

ٚٓ% 

إلى  ٓ٘
أقل مف 

ٙٓ% 

إلى  ٓٗ
أقل مف 

٘ٓ% 

إلى  ٖٓ
أقل مف 

ٗٓ% 

إلى  ٕٓ
أقل مف 

ٖٓ% 

إلى  ٓٔ
أقل 

 %ٕٓمف

أقل 
ٔٓ %

 إنفاق ا

 البند

ٕٔٔٛ.ٔ ٖٓ٘.ٙ ٕٙٙ.ٓ ٜٔٙ.٘ ٔٙٙ.ٜ ٔٗٙ.ٓ ٕٔٔ.ٛ ٔٓٙ.ٕ ٛٛ.ٛ ٘ٛ.ٜ % 
نفاؽ واالستيبلؾ أىـ مؤشرات بحث الدخل واإل  (.ٜٕٔٓ)المصدر: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء

ٕٓٔٚ/ٕٓٔٛ. 
قد بمغ والترفيو  المتوسط العاـ لنصيب الفرد مف اإلنفاؽ السنوي لؤلسرة عمى الثقافةومع أف                             

إال أف الجدوؿ يشير إلى تبايف ىذا المتوسط بشكل كبير بيف الشرائح اإلنفاقية  ،جنيو 258.5
ضعف نصيب األقل  79فى الشريحة األعمى إنفاقا أكثر مف  المختمفة، حيث يمثل نصيب الفرد

 .اإنفاقً 
 ويمكف ربط ذلؾ بالفقر ومستويات التعميـ عمى النحو الذؼ يظيره الجدوؿ التالي:

 (٘-٘جدوؿ رقـ )
 في عاـ ا لنتائج مسح الدخل واإلنفاؽ واالستيبلؾنسبة الفقر في المستويات التعميمية طبق  
ٕٓٔٚ/ٕٓٔٛ  (%) 

وؽ ف البند
فوؽ  جامعي الجامعي

ثانوي عاـ  ثانوي فنى المتوسط
يقرأ  محو أمية ابتدائية اعدادية أو أزىري 

 أمى ويكتب

نسبة 
 ٕ.ٜٖ ٜ.ٖٚ ٖٖ ٖ.ٖٛ ٗ.ٖٗ ٗ.ٕٕ ٙ.ٕٛ ٔ.ٕٓ ٛ.ٔٔ %٘.٘ مئوية

(. أىـ مؤشرات بحث الدخل واإلنفاؽ واالستيبلؾ ٜٕٔٓالمصدر: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء)
ٕٓٔٚ/ٕٓٔٛ. 

بيف الشرائح األقل تعميما، وانخفاضيا كمما ارتفع  ارتفاع نسبة الفقراءومف الجدوؿ يتضح 
       مستوؼ التعميـ.

، منيا عمى اإلصدارات الرسمية مؤشرات ثقافية متنوعةباإلضافة إلى ما سبق، تتضمف بعض      
مة واإلحصاء )كتاب اإلحصاء سبيل المثاؿ ما تتضمنو إصدارات الجياز المركزؼ لمتعبئة العا

 السنوؼ( مف مؤشرات تحت محور الثقافة واإلعبلـ تتمثل في:
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نشاط اإلرساؿ اليومي لئلذاعة والتميفزيوف عمى مستوػ المحطات اإلذاعية ونوع البرامج وقنوات  -7
 اإلرساؿ التميفزيونية ومواد البرامج.

 سخ المطبوعة طبقا لمموضوع.نشاط الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة وعدد الن -2
 نشاط المؤتمرات داخل مصر. -3
 قصور وبيوت الثقافة وعدد العامميف بيا. -4
 الزائروف لممتاحف. -5
 ف.ينشاط الحفبلت المسرحية والسينمائية والمشاىد -6
 رواد برامج الصوت و الضوء.  -7

 

ف كانت تشير إلي بعض مف نتائج األنشطة ال وىذه المؤشرات      إال أف الربط بيف الثقافة  ،ثقافيةوا 
واألىداؼ التنموية يحتاج إلى المزيد، ومنيا عمى سبيل المثاؿ ما ورد بالمؤشرات المستحدثة في 

 العرض السابق، وبما يتناسب مع أنشطة عناصر الخريطة الثقافية.
 

 كل مف: الخريطة الثقافيةتشمل   الخريطة الثقافية:
  المجمس األعمى لمثقافة 
 قات الثقافية الخارجيةالعبل 
 الفنوف التشكيمية 
 قطاع شئوف االنتاج الثقافي 
 الييئة العامة لدارالكتب والوثائق القومية 
  لمترجمة المركز القومي 
 صندوؽ التنمية الثقافية 
  لمتنسيق الحضارؼ الجياز القومي 
  أكاديمية الفنوف 
  القومي )دار األوبرا(المركز الثقافي 
 مفنوف برومااألكاديمية المصرية ل 
  وىي ما يطمق عمييا الجامعة الشعبية(.  الثقافةالييئة العامة لقصور( 

 

 وضع الثقافة مف وجية نظر اليونسكو كمؤسسة دولية في دعـ جيود التنمية  ٗ-٘
أف التنمية ىي الفعل العممي والعممي لتطوير إنتاج المجتمع إلثراء ثروتو  سكواليونحيث ترػ 

 ىي الفعل الفكرؼ والفني واألدبي لتطوير إبداع المجتمع إلثراء ثروتو البشرية. المادية، وأف الثقافة
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ف المقاربة الثقافية ىي عنصر أساسي إلنجاح المجيودات المبذولة لبموغ أىداؼ التنمية المستدامة  وا 
ة في االجتماعية والبيئية وأف حماية الثقافة وتطويرىا ىما في نفس الوقت، غاياالقتصادية و بأبعادىا 

مدف آمنة، ال )حد ذاتيا ووسيمة لممساىمة المباشرة في تحقيق جزء كبير مف أىداؼ التنمية المستدامة
نمو اقتصادؼ، تقميص الفوارؽ، وحماية لممحيط، ومساواة بيف الجنسيف، ومجتمعات البلئق و الشغل ال

 شرة مف الثقافة.ا بجنى فوائد غير مبا، لكف العمل بأىداؼ التنمية يسمح أيًض (سممية وشمولية
 
 

 السابق اإلشارة إلييا يمكف استخبلص ما يمي: وبمراجعة أىداؼ التنمية المستدامة
تتصدر األىداؼ القضاء عمي الفقر بجميع  أشكالو في كل مكاف، والقضاء عمي الجوع، وتمتع 

محصوؿ األفراد بأنماط عيش صحية وبالرفاىية في جميع األعمار، وأف تتاح لمجميع سبل متكافئة ل
وتحقيق المساواة بيف الجنسيف، وتوافر المياه  ،عمى التعميـ الجيد وتعزيز فرص التعمـ مدؼ الحياة

وخدمات الصرؼ الصحي، وكفالة حصوؿ الجميع بتكمفة ميسرة عمي خدمات الطاقة، وتعزيز النمو 
ة داخل البمداف وفيما االقتصادؼ والعمالة الكاممة و المنتجة وتوفير العمل البلئق، والحد مف البلمساوا 

نتاج مستدامة، والتشجيع عمى إقامة مجتمعات مسالمة ال  بينيا، وكفالة وجود أنماط استيبلؾ وا 
 ييمش فييا أحد، ووصوؿ الجميع إلى العدالة.

 

بعد إتاحة التعميـ الجيد مما يقضي عمى  ،وىذا يقتضي اعتماد العمل البلئق والمنتج لمجميع
 عدالة زمانية(.–عدالة مكانية –لعدالة عمى كل المستويات )عدالة نوعية الفقر والجوع مف منطمق ا
 مف آليات الثقافة لدعـ محور التنمية مف محاور التنمية

سبل متكافئة لمحصوؿ عمي التعميـ 
 الجيد

 رفع الوعي بأىمية التعميـ 
 محاربة اإلحجاـ عف االلتحاؽ بالتعميـ والتسرب منو 
 الخروج مف دائرة األمية 
 الميارات وبناء القدرات رفع 
 مواكبة متطمبات سوؽ العمل عمي مستوي العالـ 
 دعـ التعميـ الفني المنوط بو دعـ التنمية 

 رفع الميارات و بناء القدرات  عمل الئق
 ثقافة العمل الحر 
 ثقافة العمل المنتج 
 التمكيف االقتصادي لممرأة 
 التدريب عمي الحرؼ 
 لصغيرة ومتناىية الصغر.نشر الوعي بالمشروعات المتوسطة و ا 

 التوعية بأىداؼ التنمية  نمو اقتصادي
 تنوع ىيكل النشاط االقتصادي 
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  االنتاجية والقيـالعمل و 
 .ارتفاع مكوف المعرفة في معادلة اإلنتاج 

 ا عمي البشر كما يعتقد البعض )توعية(نبذ الفقر ورفض أف يكوف قدر    الحد مف الفقر
 زمانيا.و  مكانياو  ترسيخ العدالة نوعيا 
 .دعـ المرأة المعيمة 
 .رفع الميارات وبناء القدرات 

 

 ٖٕٓٓمؤشرات الثقافة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر   ٘-٘
يجابية في إفى بناء منظومة قيـ ثقافية  ٖٕٓٓالرؤية االستراتيجية لمثقافة حتى عاـ تتمثل 

ييز، وتستيدؼ تمكيف المواطف المصرؼ مف المجتمع المصرؼ تحتـر التنوع واالختبلؼ وعدـ التم
الوصوؿ إلى وسائل اكتساب المعرفة وفتح اآلفاؽ أمامو لمتفاعل مع معطيات عالمو المعاصر، 
كسابو القدرة عمى االختيار الحر، وتأميف حقو في   وادراؾ تاريخو وتراثو الحضارؼ المصرؼ، وا 

بية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، يجاإلنتاج  الثقافة، عمى أف تكوف العناصر اا  ممارسة و 
 ا.ا وعالميً ا لقوة مصر الناعمة إقميميً وقيمة مضافة لبلقتصاد القومي، وأساسً 

 
 

 عمى ثبلثة أىداؼ: ٖٕٓٓركزت األىداؼ االستراتيجية لمثقافة حتى عاـ ولقد 
 -قى والغناءالموسي -المسرح -دعـ الصناعات الثقافية كمصدر قوة لبلقتصاد المصرؼ )السينما -7

 والحرؼ التراثية(. -النشر والكتاب -اإلذاعة والتميفزيوف  -الفف التشكيمي 
رفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعامميف بالمنظومة الثقافية )تطوير كفاءة المؤسسات الثقافية  -2

والعامميف بيا، وتقميص الفجوات الجغرافية في الخدمات المقدمة، وزيادة دعـ النشاط الثقافي 
 األىمي(.

تعزيز التراث بكافة أنواعو )مف خبلؿ صيانتو وحمايتو وزيادة الوعى بو وجذب زيارتو حماية و  -3
 محميا و دوليا(.

 

ألىداؼ   الدور المباشرركزت عمى ما يعكس االستراتيجية ومف ىذه األىداؼ الثبلثة يتضح أف 
 موية والتوعية بشكل عاـ في ثنايا ماالثقافة، بينما ما تقوـ بو األنشطة الثقافية مف دعـ لمجيود التن

وفي )الصناعات الثقافية( تمت اإلشارة إلي الحرؼ الثقافية،  اليدؼ األوؿففي  ،جاء باألىداؼ
ا أشارت إلى تقميص الفجوات الجغرافية في الخدمات المقدمة، في حيف أف ىناؾ أدوارً  اليدؼ الثاني

سبيل المثاؿ تساىـ في التوعية بالتنمية والتنمية أخرػ تقدـ مف الييئة العامة لقصور الثقافة عمى 
 لخ.إالمستدامة، وتكنولوجيا المعمومات ووسائل اإلتصاؿ...
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 :ٖٕٓٓمؤشرات  قياس أداء الثقافة حتى عاـ  ٔ-٘-٘
 عمى خمسة مؤشرات عمى النحو التالي:االستراتيجية ولتحقيق ىذه األىداؼ ركزت 

 مؤشر تنافسية السياحة و السفر. -
 ألف نسمة. 700فجوة الجغرافية في عدد المكتبات العامة لكل ال -
 ألف نسمة. 700الفجوة الجغرافية في عدد المراكز الثقافية لكل  -
 عدد زوار المتاحف والمناطق التراثية مف األجانب. -
 عدد زوار المتاحف والمناطق التراثية مف المصرييف. -

 

ادة في اإلصدارات الرسمية بشكل عاـ عف الثقافة، ولكف ما يتـ تداولو ع المؤشراتوتمثل ىذه      
اث مجموعة مف المؤشرات فقد تـ استحد ،ا ألىمية أف تعكس المؤشرات األىداؼ التنمويةتداركً 

 بعضيا كمي والبعض اآلخر كيفي.
 المؤشرات المستحدثة: ٕ-٘-٘
 مؤشر القيـ اإليجابية المحورية. -
 جمالي.الناتج المحمى اإل في معدؿ اسياـ الصناعات الثقافية -
 مؤشر صادرات المنتج الثقافي. -
 الجوائز والتقديرات وشيادات التميز العالمية الممنوحة لمثقفيف أو أعماؿ ثقافية مصرية. -
عدد  -نسبة اآلثار المرممة -مؤشر حالة اآلثار )المتوسط المرجح مف: نسبة اآلثار المسجمة -

 الزوار(.
 مؤشر القيـ اإليجابية المحورية.الفجوة الجغرافية في  -
-المشاىدة اإللكترونية-األفبلـ المنتجة-دور العرض -مؤشر السينما )مؤشر مرجح مف اإليرادات -

 الخدمات السينمائية(.-الصادرات والواردات -اإلنفاؽ
 اإلنفاؽ(.   -الرواد-العرض ليالي -العروض -المسارح-كب مف اإليراداتمؤشر المسرح )مؤشر مر  -
-الصحافة الثقافية –النسخ الموزعة  -مؤشر النشر والكتاب )مؤشر مركب مف المؤلفات المنشورة -

 -النشر اإللكتروني –منافذ التوزيع والمعارض  –دور النشر -الواردات -الصادرات -اإليرادات
 الترجمة(.

الحفبلت مات األلبو –والواردات –الصادرات  -الغناء )مؤشر مركب مف اإليراداتمؤشر الموسيقى و  -
 االستماع اإللكتروني(. –
 المعارض(.  –قاعات العرض –الصادرات  -مؤشر الفف التشكيمي )مؤشر مركب مف اإليرادات -
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-نسب المشاىدة –اإلنتاج الثقافي في التميفزيوف واإلذاعة )مؤشر مركب مف اإليرادات  مؤشر -
 ،الواردات –الصادرات  -لكتروني(نسب المشاىدة/ االستماع )اال –االستماع الداخمي والخارجي 

 اإلنفاؽ(.
 منافذ التوزيع والمعارض(. –الصادرات  -مؤشر الحرؼ التراثية )مؤشر مركب مف اإليرادات -
 مؤشر النشاط الثقافي المدرسي )تمثيل وغناء وفنوف( )مؤشر مركب مف إجمالي  عدد األحداث -

 ة(.الفجوة الجغرافي–إجمالي عدد المشاركيف  -الثقافية
 -مؤشر النشاط الثقافي الجامعي  )تمثيل وغناء وفنوف( )مؤشر مركب مف إجمالي  عدد األحداث -

 الفجوة الجغرافية(. –إجمالي عدد المشاركيف
 عدد زوار المواقع التراثية اإللكترونية الرسمية مف األجانب. -
  عدد زوار المواقع التراثية اإللكترونية الرسمية مف المصرييف. -
 ؤشر حماية الممكية الفكرية )يوضح مدػ حماية الممكية الفكرية مف التعديات في مصر(.م -
 الفجوة الجغرافية في نصيب الفرد مف اإلنفاؽ عمى النشاط الثقافي. -
 نسبة الموجو إلى دعـ النشاط الثقافي  األىمي  إلى إجمالي ميزانية الثقافة. -
 نية الدولة.نسبة ميزانية الثقافة إلى إجمالي  ميزا -
 عدد القطع المرممة(.–عدد المرمميف –مؤشر كفاءة الترميـ )عدد معامل الترميـ  -
 نسبة المنفق عمى ترميـ وصيانة اآلثار مف المنح الدولية إلى إجمالى المنفق. -
 عدد المواقع التراثية المسجمة باليونسكو. -
 ألداء التنموؼ.عدد المؤشرات التي تعكس القد زادت المؤشرات المستحدثة و 

 

حتى )الذؼ لـ يتـ اعتماده  حدثة في طرحيا الجديدستاستراتيجية التنمية المستدامة الموجاءت 
( لتضمف مجموعة مف األىداؼ، حيث تعد الثقافة بأنشطتيا المختمفة داعـ أساسي في ىذه تاريخو

 المؤشرات.
 حدثةستأىداؼ وغايات االستراتيجية الم ٖ-٘-٘
 معيشتو ي بجودة حياة المواطف المصري وتحسيف مستو االرتقاء  5-5-3-7

 .الحد مف الفقر بجميع أشكالو والقضاء عمى الجوع 
 .توفير منظومة متكاممة لمحماية االجتماعية 
 .تعزيز اإلتاحة وتحسيف جودة وتنافسية التعميـ 
 تاحة وضماف جودة الخدمات الصحية المقدمة.إلتعزيز ا 
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 مات األساسية )المياه والصرؼ الصحي، الكيرباء، ادارة تاحة وتحسيف جودة الخدإلتعزيز ا
 المخمفات، المواصبلت، واإلسكاف(.

  ،ماف بيا.ألمرافق وغيرىا( ورفع معايير السبلمة واوالتحسيف البنية التحتية )الطرؽ 
 رتقاء بالمظير الحضارؼ.إلتحسيف جودة البيئة العمرانية وا 
 صرؼ.تحسيف نوعية البيئة المحيطة بالمواطف الم 
  وتحسيف الخصائص السكانية.ضبط معدالت النمو السكاني 
 .إثراء الحياة الثقافية 
 .تطوير البنية التحتية الرقمية 

 

 جتماعي والمشاركة:إلالعدالة واالندماج ا ٕ-ٖ-٘-٘
 .تحقيق المساواة في الحقوؽ والفرص 
 .تحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية 
 وضماف حقوقيـ السياسية واالقتصادية  والشباب والفئات األكثر احتياًجا تمكيف المرأة

 جتماعية.إلوا
 .دعـ المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات 
 .تعزيز روح الوالء واالنتماء لميوية المصرية وتنوعيا الثقافي 
 .تعزيز الشموؿ الرقمي 

 

 :قتصاد تنافسي ومتنوعا ٖ-ٖ-٘-٘
  حتوائي ومستداـ.إمرتفع،  قتصادؼإتحقيق نمو 
 قتصاد.الرفع درجة مرونة وتنافسية ا 
 .زيادة معدالت التشغيل وفرص العمل البلئقة 
 .تحسيف بيئة األعماؿ وتعزيز ثقافة ريادة األعماؿ 
 .تحقيق الشموؿ المالي 
 قتصادية.الجتماعي في التنمية اإلدراج البعد البيئي واإ 
 ستدامة المالية.إلتحقيق ا 
 قتصاد القائـ عمى المعرفة.القتصاد الرقمي واالا التحوؿ نحو 

 

 :بتكار والبحث العمميإلالمعرفة وا ٗ-ٖ-٘-٘
 بناء قدراتيـ اإلبداعية.ألستثمار في البشر و ا 
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 بتكار ونشر ثقافتو ودعـ البحث العممي.إلالتحفيز عمي ا 
 .تعزيز الروابط بيف التعميـ والبحث العممي والتنمية 

 

 :كامل ومستداـنظاـ بيئي مت ٘-ٖ-٘-٘
 .مواجية اآلثار المترتبة عمي التغيرات المناخية 
 .تعزيز قدرة األنظمة البيئية عمي التكيف 
 .تعزيز المرونة والقدرة عمى مواجية المخاطر والكوارث الطبيعية 
 عتماد المتزايد عمى الطاقة المتجددة.الا 
 .صوف الطبيعة وحماية مواردىا والتنوع البيولوجي 
 ستيبلؾ واإلنتاج المستدامة.ألتبني أنماط ا 
  ستخداـ لمموارد الطبيعية.أتحقيق أفضل 

 

 :حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع  ٙ-ٖ-٘-٘
 فاعمية األجيزة الحكومية.وتحسيف كفاءة و صبلح اإلدارؼ إلا 
  .ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد 
 .تاحة البيانات  دعـ نظـ الرصد والتقييـ والمتابعة وا 
 ت بيف كافة شركاء التنمية.تعزيز الشراكا 
 .تعزيز المساءلة وسيادة القانوف 
 دارة المحمية.إلتمكيف ا 

 

 :السبلـ واألمف المصري  ٚ-ٖ-٘-٘
  وأمف الطاقة المستداـ.ضماف األمف الغذائي والمائي 
 والبيئي.جتماعي إلواستقرار السياسي واالقتصادؼ ألضماف ا 
 .)ضماف األمف المعموماتي )السيبراني 
 لحدود المصرية ومكافحة اإلرىاب والجريمة المنظمة.تأميف ا 

 

 :تعزيز الريادة المصرية  ٛ-ٖ-٘-٘
  ا.ا ودوليً قميميً إتعزيز مكانة مصر 
  إقميمًيا ودولًياتعزيز الشراكات . 
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ما يحتـ دعـ وتعزيز أدوار األسرة مف منظور ىاـ أال وىو  الغايات المحددة لؤلىداؼوتمثل 
التي تبنى عمى أساسيا األسرة فتجعل االبف مشارًكا ورافًضا لمفساد ولديو قدرة منظومة القيـ االيجابية 

   عمى البناء.
 ثقافة المصرييف نحو العمل في ضوء نتائج التعداد االقتصادي  ٙ-٘

حوؿ األنشطة ا يمكف رسـ صورة تفصيمية وشاممة ىو الوسيمة التي بي التعداد االقتصادييعد 
المجتمع، والتي تعكس في ذات الوقت ىيكل االقتصاد ومعدؿ النمو، إلي  االقتصادية المختمفة داخل

 جانب سموؾ األفراد.
 

الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة الذؼ أجراه  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالتعداد االقتصادي لعاـ ويعد 
بيدؼ توفير صورة لؤلنشطة  7992/ 7997اإلحصاء ىو التعداد الخامس في سمسمة بدأت عاـ و 
لمختمفة في جميورية مصر العربية تساعد متخذ القرار في رسـ السياسات المناسبة. قتصادية االا

وبقراءة بعض نتائج ىذا التعداد يمكف الوقوؼ عمي ثقافة المصرييف نحو العمل وطبيعة األنشطة 
التي يقبموف عمييا، والتي تتأثر بمستويات الفقر والتعميـ وأنماط العمل السائدة في الحيز الجغرافى 

 لذؼ يعيشوف فيو.ا
 

قتصادؼ في عدد محدود مف العمى تركز جغرافي لمنشاط ا التعدد أكدت نتائج وقد
ليا دور في  وما إذا كافالمحافظات. وىنا يتحتـ مراجعة طبيعة األنشطة الثقافية بيذه المحافظات 

 ذلؾ.
       

ارة الجممة والتجزئة( إلى ارتفاع مساىمة النشاطات الخدمية والريعية )تج نتائج الكما أشارت 
في الييكل القطاعي لمناتج المحمي اإلجمالي وفي ىيكل التشغيل، مع قمة نصيب الصناعات 

 التحويمية، وىو ماال يتفق مع ىدؼ تحفيز التصنيع.
 

% مع ضآلة نصيب المنشآت المتوسطة 94 بنسبة حوالي وغمبة المنشآت متناىية الصغر
% مف إجمالي المنشآت. 5.9نسبة  ػ لصغيرة فبل تمثل سو %، أما المشروعات ا0.7بنسبة حوالي 

ويرجع ذلؾ في جزء منو ألسباب الفقر، وصعوبة التسويق، ومحدودية الموارد المالية، وبشكل عاـ 
عدـ وصوؿ الصورة الكاممة ألىداؼ التنمية لمجميع، وعدـ رفع الميارات وبناء القدرات وزيادة أعداد 

وىذا ما يتوافق مع ما خرج بو  ،نخفاض معدالت األمية(إرغـ مف األمييف داخل المجتمع )عمى ال
% مف إجمالي عدد 53 لمنشآت غير المسجمة والتي بمغت حواليالتعداد االقتصادؼ مف أف نسبة ا

 المنشآت.
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 ف خبلليا رسـ مسار تنموؼ لمصربالكثير مف النتائج التي يمكف م التعداد االقتصاديخرج 
 3.9ف المساىمة بو والتي كاف مف أبرزىا أف القطاع غير الرسمي يعمل بو يمكف لؤلنشطة الثقافية م

 72.5% مف إجمالي المشتغميف بالقطاع الخاص والبالغ عددىـ 37.4 حوالي مميوف مشتغل بنسبة
 مميوف مشتغل.

 

مؤشرات األنشطة الثقافية في ضوء ما يشيده المجتمع مف تغيرات في  ٚ-٘
 ا ووسائل االتصاؿمستويات التعامل بالتكنولوجي

اؾ كل المستجدات مف حيث المنيج إدر إلى الجميع ذلؾ يدفع  فإفتتسـ بالتغير  الحياةلما كانت 
لتوعية وعمى األنشطة الثقافية ا ،األدوات طالما لـ تتعارض مع النسق القيمي السائد في المجتمعو 

راد المجتمع باألدوات الجديدة ونبذ سمبياتو مف خبلؿ توعية أفجابياتو يإبذلؾ والتدريب عميو بدعـ 
 بمخاطرىا وكيف يمكف تجنب ىذه المخاطر. وحثيـ عمى تممؾ ميارات التعامل بيا، وتوعيتيـ  

 

كما ىو  لقد أكدت البيانات الخاصة بمؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في مصر
ع ىذه األدوات، وأف المصرييف نحو التعامل مإتجاه ( تطور 6-5رقـ ) التالي موضح في الجدوؿ

 وىناستفادة مف ىذه األدوات وربطيا بعمميات اإلنتاج والتنمية. ئلالبيئة المجتمعية أصبحت خصبة ل
جتماعية إما يشيده العالـ مف تغيرات  ىنفتاح أفراد المجتمع عمايجب أف يكوف لمثقافة دور في 

 ىليذه التغيرات مردودىا عمالمعمومات، ويكوف رات متسارعة في قطاع االتصاالت و تصاحبيا تغي
ا مف ا عضويً ستخداميا، بعد ما أصبحت منظومة العمـو والتقنية جزءً إالتنمية كأدوات جديدة يمكف 
 النسيج  الثقافي  لممجتمعات.

 (ٙ-٘جدوؿ رقـ )
 (ٜٕٔٓ -ٕٚٔٓفي الفترة مف) أىـ مؤشرات قطاع االتصاالت والمعمومات

 المؤشرات حدةالو  ٕٚٔٓأبريل  ٕٛٔٓأبريل  ٜٕٔٓأبريل 
 مشتركو الياتف المحموؿ مميوف خط 99.97 97.68 93.68

 نسبة اشتراؾ الياتف المحموؿ % 777.45 707.06 94.90

 إجمالى سعة السنتراالت مميوف خط 79.06 79.87 23.77
 مشتركو الياتف الثابت مميوف مشترؾ 6.55 7.47 8.36

 معدؿ انتشار الياتف الثابت % 7.79 7.64 7.67

 مستخدمو شبكة اإلنترنت مميوف مستخدـ 33.72 37.9 40.90
 .2079الكتاب اإلحصائي السنوؼ . (2079)الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصاء المصدر: 
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 محددات قياس األىداؼ التنموية لؤلداء التنموي  الثقافي ٛ-٘
 

ومتخذؼ القرار، حيث تعد  السياسات يعناأىمية كبيرة لص مؤشرات قياس األداء التنموي تمثل 
أداة لقياس مدػ التقدـ في تحقيق األىداؼ والتطور الزمني والنسبي لؤلداء التنموؼ عبر الزمف وبيف 

لذلؾ فإف بناء قاعدة بيانات لمؤشرات قياس األداء ىو أحد المكونات  ،الدوؿ والمناطق المختمفة
وعمى الرغـ مف أف البعد الثقافي التنموؼ  ،الرئيسة لكافة الخطط االستراتيجية عمى كافة المستويات

مف األحياف قياس  امع كافة أبعاد التنمية األخرػ بحيث يصعب في كثيرً  -بشكل كبير-يتداخل 
األداء ليذه األبعاد بمعزؿ عف تناوؿ المكوف الثقافي بيا، إال أف ثمة حاجة لبناء قاعدة بيانات 

لتي تقيس الجانب المعرفي واإلنتاج الثقافي لمؤشرات األداء الثقافي بشكل محدد وصريح، وا
، قياس األداء الثقافي في مصرا في ا ىامً ىناؾ عدة عوامل تمعب دورً والمشاركة الثقافية لمشعوب، 

 أىميا:
 إدماج البعد الثقافي في خطط واستراتيجيات التنمية بالدولة  ٔ-ٛ-٘

تيجيات التنمية عمى المستوػ وجود البعد الثقافي ضمف المحاور الرئيسة لكافة خطط واسترا
الوطني لمدولة، يتطمب وجود مؤشرات لقياس األداء لمتابعة التقدـ المحرز في تحقيق األىداؼ 

 المنشودة، ورصد تطورىا عبر الزمف.
 

 توفر البيانات التفصيمية التي تمكف مف القياس  ٕ-ٛ-٘
حديثة حوؿ األنشطة الثقافية  تتطمب عممية القياس الدقيق لؤلداء الثقافي في مصر توفر بيانات

متوزيع لوالممارسات الثقافية واإلنتاج الثقافي المتنوع، كما أف البيانات يجب أف تكوف مفصمة وفقا 
جتماعي بيف الذكور حضر والريف، وعمى مستوػ النوع اإلالجغرافي عمى مستوػ المحافظات وال

 واإلناث والفئات العمرية.
 مسئولية القياس والرصد  ٖ-ٛ-٘

أىمية وجود كياف مؤسسي وتنظيمي عف عممية توفير البيانات واإلحصاءات المطموبة لقياس 
مؤشرات األداء، لتوحيد المفاىيـ ومنيجيات القياس وعدـ وجود تضارب في المؤشرات مف ناحية 

 وضماف التنفيذ مف ناحية أخرػ.
، بعضيا موجود رمؤشرات قياس األداء الثقافي في مصوىنا يمكف استعراض عدد كبير مف 

ا وداللة عف ولكف ربما يحتاج إلى بعض التخصيص والتحديد بشكل أكثر تعبيرً  ،ويتـ قياسو بالفعل
اليدؼ مف القياس، والبعض اآلخر ال يتـ قياسو ألسباب ربما تتعمق بعدـ توفر البيانات المطموبة 

 لقياس ىذه المؤشرات.
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 ة، أو بالتحديد إلى أربع مجموعات: إلى مجموعات متجانس تصنيف ىذه المؤشراتويمكف 
 مؤشرات اإلرث الثقافي. :أوال   

 مؤشرات اإلنتاج الثقافي. :اثاني  
 مؤشرات الصناعة الثقافية. :اثالث  
 مؤشرات المشاركة الثقافية. :ارابع  

 

 مؤشرات اإلرث الثقافي: أوال  
قومية تربط بيف الحضارات  المتنوع لمدولة والذؼ يعد ثروة ثقافية التراث الثقافي األثري وتشمل 

وتعزيز اليوية وترسيخيا بيف  ،وتقيس حرص الدولة عمى الحفاظ عمى موروثيا الثقافي ،المختمفة
 ، وفيما يمي بعض مؤشرات اإلرث الثقافي:األجياؿ المختمفة

 

 عدد المتاحف .7
 عدد المواقع األثرية الوطنية .2
 نيسكوعدد المواقع األثرية العالمية المسجمة في منظمة اليو  .3
 عدد المحميات الطبيعية .ٗ
 مؤشرات اإلنتاج الثقافي :ثاني ا
 مؤشرات متوفرة: - أ
 عدد قصور وبيوت الثقافة  .5
 متوسط عدد ساعات اإلرساؿ اإلذاعي اليومي .6
 متوسط عدد ساعات إرساؿ التميفزيوف اليومي بالقنوات المركزية والمحمية .7
 عدد الصحف العامة .8
 اخارجيً ا و عدد النسخ مف الصحف الموزعة محميً  .9

 عدد دور المسارح .70
 عدد دور عرض األفبلـ السينمائية .77
 عدد الجمعيات الثقافية .72
 عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة .73
 عدد المعارض الدولية التي يشارؾ بيا مصريوف  .74
 عدد المكتبات العامة  .75
 عدد المراكز الثقافية .76
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 مؤشرات أخرى غير متوفرة - ب
ثقافية األساسية مف خبلؿ عدد ىذه المنتجات أو المنتجات ال تقيس المؤشرات السابقة

 عف مدػ كفاية ىذا المنتج  شامبًل قنواتيا المختمفة، إال أف األعداد في حد ذاتيا قد ال تعطي مدلواًل 
ـ أف يتـ نسبة ىذه األعداد إلى ميالثقافي وقدرتو عمى تمبية احتياجات المواطنيف المختمفة، لذا مف ال

المؤشرات في المقارنات الدولية بيف الدوؿ المختمفة والتي يتبايف فييا عدد  وتساعد ىذه ،عدد السكاف
 .(7-5كما يتضح مف الجدوؿ التالي رقـ) ،السكاف

 (ٚ-٘جدوؿ رقـ)
 قياس بعض المؤشرات الثقافية غير المتوفرة

 طريقة الحساب المؤشر
 )بالمميوف نسمة(وت الثقافة عمى عدد السكاف قسمة عدد قصور وبي عدد قصور وبيوت الثقافة لكل مميوف نسمة مف السكاف

الفجوة بيف أكبر عدد مف قصور الثقافة وأقل عدد بيف المحافظات  الفجوة الجغرافية في عدد قصور وبيوت الثقافة
 المصرية

 مة()بالمائة الف نسقسمة عدد المكتبات العامة عمى عدد السكاف  ألف نسمة مف السكاف 700عدد المكتبات العامة لكل 
 )بالمميوف نسمة(قسمة عدد المراكز الثقافية عمى عدد السكاف  عدد المراكز الثقافية لكل مميوف نسمة مف السكاف

ألف  700عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة لكل 
 نسمة مف السكاف

قسمة عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة عمى عدد السكاف 
 )بالمائة الف نسمة(

ألف نسمة مف  700الحفبلت المسرحية لكل عدد 
 السكاف

 )بالمائة الف نسمة(قسمة عدد الحفبلت المسرحية عمى عدد السكاف 

 

 :مؤشرات أخرى 
 عدد األفبلـ الروائية المنتجة. -7
 عدد األفبلـ الوثائقية المنتجة. -2

 

 الصناعة الثقافية ا: مؤشراتثالث  
الثقافية ومدػ مساىمتيا في االقتصاد القومي، وىذه المؤشرات تقيس البعد االقتصادؼ لمصناعة 

 وىذه المؤشرات تشمل:
 مساىمة قطاع الثقافة في االقتصاد القومي لمدولة -ٔ
كونيا بل تتعدػ ذلؾ ، فحسب األنشطة الثقافية مجرد أنشطة ترفييية أو وسائل لمتسمية يستل

تاج ضخـ مف السمع صناعة ثقافية تدخل تحت مظمة الصناعة بمفيوميا االقتصادؼ، أؼ ليا إن
وبالتالي يوجد استيبلؾ كبير ليذه السمع والخدمات، وىناؾ عرض وطمب داخمي  ،والخدمات

دػ إلى التفكير في مدػ مساىمة ىذا القطاع المتنامي في االقتصاد القومي وخارجي، كل ىذا يؤ 
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قيمة المضافة لمدولة. ونعني مدػ مساىمة األنشطة اإلنتاجية والخدمية ليذا القطاع في توليد ال
 وتوليد فرص العمل وزيادة التشغيل واالستثمار.

توفر بيانات تفصيمية  حساب مساىمة قطاع الثقافة في االقتصاد القومي لمدولةويتطمب 
ا لمتصنيف الدولي لؤلنشطة االقتصادية والمعموؿ بو في وفقً  ،حوؿ إيرادات كافة األنشطة الثقافية

ىتماـ العالمي الذؼ تقوده منظمة اليونيسكو بقياس قد زاد اإلو  ،سابات القومية في مصرنظاـ الح
المساىمة االقتصادية لؤلنشطة الثقافية خبلؿ العقد األخير، حيث أصبحت الصناعة الثقافية أحد 

والتخطيط االستراتيجي لمتنمية. وقد قامت بتطبيقو  ،قتصاديةىـ المكونات في ىيكل السياسات اإلأ 
 (7) . سبانيا وكنداألواليات المتحدة األمريكية وأستراليا والمكسيؾ و العديد مف الدوؿ أىميا ا
تحديات عديدة تتعمق  قتصاد القوميتحديد مساىمة قطاع الثقافة في اإلوتواجو عممية 

ا قتصادية لقطاع الثقافة، وذلؾ نظرً ات التي تساعد في قياس القيمة اإلبتوفير اإلحصاءات والبيان
ع العديد مف القطاعات األخرػ مثل: باألنشطة الثقافية وتشابكاتيما ملتشتت اإلحصاءات الخاصة 

تصاالت وتكنولوجيا المعمومات. لذا، يتطمب األمر واإلالنقل والتجارة الداخمية واإلعبلـ والسياحة 
 وذلؾ عمى غرار Culture Satellite Account""تطبيق منيجية الحسابات القومية لمثقافة 

 تصاالت وتكنولوجيا المعمومات وقطاع السياحة.ثل قطاع اإلقطاعات أخرػ في مصر م
 

إلى الوقوؼ عمى  نظاـ الحسابات القومية الفرعية لقطاع الثقافة في مصروييدؼ 
قتصاد عمى المستوػ القومي سواء في الناتج المحمي اإلجمالي أو في في اإلإسيامات ىذا القطاع 

 عف وصف ىيكل األنشطة مالة والتشغيل، فضبًل االستثمار أو في التجارة الدولية أو في والع
ناتو وبإجراء  قتصادية األخرػ،وعبلقتو التشابكية بالقطاعات اإل المتعمقة بالقطاع وتحميل مكو 

يساعد في توفير العديد مف المؤشرات  ىذا قد و   ،المقارنات عمى المستوػ القطاعي داخل الدولة
ا في لؤلنشطة الثقافية ليس فقط في الناتج ولكف أيًض  واإلحصاءات المرتبطة بالمساىمة االقتصادية

االستثمار والعمالة، وبالتالي يسيـ في عممية التخطيط لمثقافة والتنبؤ بحجـ ىذا القطاع في 
 المستقبل.

 

قتصاد الالتي تستيدؼ قياس مساىمة قطاع الثقافة في ا قتصاديةالالمؤشرات اأىـ مف و 
 القومي لمدولة:

 يشمل اإليرادت مف كافة األنشطة مثل خدمات المتاحف قافيةحجـ اإليرادات الث :
 والمواقع األثرية والمعارض والمسارح والسينما والكتب وغيرىا مف األنشطة.

                                                 
(1)

UNESCO. Culture Satellite Account. UNESCO website. Available at: 

http://uis.unesco.org/en/topic/culture-satellite-account  

http://uis.unesco.org/en/topic/culture-satellite-account
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  ؤلنشطة الثقافيةلحجـ الناتج المحمي اإلجمالي 
 .نسبة مساىمة األنشطة الثقافية في الناتج المحمي اإلجمالي لمدولة 
 اـ في قطاع الثقافة.إجمالي حجـ االستثمار الع 
 .نسبة االستثمار العاـ في قطاع الثقافة إلى إجمالي االستثمارات العامة 
 .إجمالي حجـ االستثمار الخاص في قطاع الثقافة 
 .نسبة االستثمار الخاص في قطاع الثقافة إلى إجمالي االستثمارات الخاصة 
 .عدد العامميف في األنشطة الثقافية وفقا لمنوع 
 يف في األنشطة الثقافية إلى إجمالي العامميف بالدولة.نسبة العامم 

 

، في ضوء ما يوفره الجياز المركزؼ بيانات المشتغميف باألنشطة الثقافيةنظر إلى وبال
لمتعبئة العامة واإلحصاء مف بيانات حوؿ العمالة والتشغيل مف واقع مسح القوػ العاممة في 

تغميف في أنشطة الفنوف واإلبداع والتسمية بنحو مصر، يتبيف أنو بالرغـ مف ارتفاع عدد المش
وفقا أحدث بيانات منشورة(، إال أف إجمالي عدد  2078-2073% في آخر خمس سنوات )29

% 0.6، بما يمثل نحو 2078ألف فرد في عاـ  756.7المشتغميف بيذه األنشطة ال يتعد نحو 
 األخرػ. كما أف نسبة اإلناث  مف إجمالي المشتغميف وىي نسبة ضئيمة جدا مقارنة بالقطاعات

 . (7)% فقط مف إجمالي المشتغميف بيذه األنشطة 23تمثل نحو 
 

ا ىو أمر معقد نظرً  إنشاء نظاـ لمحسابات القومية الثقافية ومما تجدر اإلشارة إليو ىو  
لمتداخل الشديد بيف األنشطة الثقافية وبعض األنشطة األخرػ مثل السياحة وتجارة الجممة 

ا بيف وزارة الثقافة ووزارة التخطيط والتنمية زئة واإلعبلـ وغيرىا، لذا يتطمب األمر تعاونً والتج
االقتصادية المنوط بيا تنفيذ الحسابات القومية لكافة القطاعات واألنشطة االقتصادية باالقتصاد 

الوطني القومي، باإلضافة إلى الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصاء بصفتو جياز اإلحصاء 
بالدولة لدوره الياـ والحيوؼ في جمع اإلحصاءات وخاصة مف المسوح الميدانية. وذلؾ عمى غرار 
ما تـ تنفيذه مف تجارب في قطاعات أخرػ في مصر مثل قطاع السياحة وقطاع االتصاالت 

 وتكنولوجيا المعمومات.
 

 قتصادية أخرى لمصناعة الثقافيةامؤشرات  
 ويقصد بو اإلنفاؽ العاـ المخصص بالموازنة  :نشطة الثقافيةحجـ اإلنفاؽ العاـ عمى األ

 العامة لمدولة لئلنفاؽ عمى األنشطة الثقافية.
                                                 

 (.2078و 2075الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصاء. الكتاب اإلحصائي السنوؼ. إصدارات مختمفة )  (7)
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 .نسبة اإلنفاؽ العاـ عمى األنشطة الثقافية مف إجمالي اإلنفاؽ العاـ لمدولة 
 .متوسط نصيب الفرد مف اإلنفاؽ العاـ عمى األنشطة الثقافية 

 

 افيةمؤشرات التجارة الدولية الثق: 
 : صادرات السمع الثقافية -7

 ويقصد بالسمع الثقافية السمع االستيبلكية التي تتعمق بنقل األفكار والقيـ، مثل الكتب
والمجبلت ومنتجات الوسائط المتعددة والبرامج والتسجيبلت واألفبلـ ومقاطع الفيديو والبرامج  

 السمعية والبصرية والحرؼ اليدوية واألزياء.
 

 لسمع الثقافية مف إجمالي الصادرات السمعية.نسبة صادرات ا -2
 واردات السمع الثقافية. -3
 .نسبة واردات السمع الثقافية مف إجمالي الواردات السمعية -ٗ

 
 

 مؤشرات المشاركة الثقافيةا: رابع  
المؤشرات التي تعكس الممارسات الفعمية مف جانب  عمى المشاركة الثقافيةتنطوػ     

نب الطمب عمى السمع والخدمات الثقافية. وممارسة األفراد لؤلنشطة المواطنيف، والتي تمثل جا
ممارسة لحق مف حقوىـ والتي أقرىا المجتمع الدولي، فالحقوؽ الثقافية  والتى تغير عفالثقافية 

والتي تعد حقوؽ عالمية متبلزمة متكاممة، كما حددىا  ،ىي جزء ال يتجزأ مف حقوؽ اإلنساف
ص العيد الدولي الخاص بالحقوؽ اإلقتصادية كما ن (7).نسافاإلعبلف العالمي لحقوؽ اإل

أف يشارؾ  جتماعية والثقافية عمى أف ت قر الدوؿ األعضاء في ىذا العيد بأف مف حق كل فردواإل
وأف يستفيد مف حماية المصالح  ،وأف يتمتع بفوائد التقدـ العممي وبتطبيقاتو في الحياة الثقافية،

 .تبة عمى أؼ إنتاج عممي أو أدبي أو فني مف تأليفوالمعنوية والمادية المتر 
 

 :وذلؾ عمى النحو التالى، قياس المشاركة الثقافية وتتعدد المؤشرات التي يمكف استخداميا في
 مؤشرات رواد المواقع األثرية واألماكف والمؤسسات الثقافيةالمؤشر األوؿ : 

 التطور السنوؼ لعدد الزائريف لممتاحف مف المصرييف. -
 التطور السنوؼ لعدد زوار المواقع التراثية مف المصرييف. -
/دار  عمي دور السينما /المسرح /الحفبلت العامةمف المصرييف التطور السنوؼ لعدد المتردديف - 

 ...الخ.األوبرا

                                                 
 في.(. إعبلف اليونيسكو العالمي بشأف التنوع الثقا2007اليونسكو )  (7)



 معهد التخطيط القومي – (235)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 

113 

 

 التطور السنوؼ لعدد المتردديف عمي قصور وبيوت الثقافة مف المصرييف. -
 عرض الدولي لمكتاب.التطور السنوؼ لعدد زوار الم -
 التطور السنوؼ لعدد زوار المحميات الطبيعية. -

 

 اإلنفاؽ الثقافي لممواطنيف  المؤشر الثاني:
 التطور في متوسط اإلنفاؽ السنوؼ لؤلسر المصرية عمى الثقافة. -
 نسبة اإلنفاؽ السنوؼ عمى الثقافة مف إجمالي اإلنفاؽ السنوؼ لؤلسر المصرية. -

 

 أخرى  مؤشرات مؤشر الثالث:ال
 مصرية.الثقافية العماؿ ممثقفيف أو األالجوائز والتقديرات وشيادات التميز العالمية الممنوحة ل -
 عدد المتدربيف عمي الحرؼ التراثية سنويا. -

 

ا لمتوزيع ا لكل مف النوع لؤلفراد وكذلؾ وفقً وفقً  قياس ىذه المؤشراتأف يتـ جدير بالذكر و      
فظات المختمفة وكذلؾ بيف المناطق الحضرية والريفية، حيث يعكس التوزيع الجغرافي بيف المحا
مدػ التبايف والفجوات النوعية بيف الذكور واإلناث وبيف المناطق المختمفة في  ،النوعي والجغرافي

يساعد في وضع السياسات والبرامج لمحد مف ىذه الفجوات، كل ذلؾ مستويات المشاركة الثقافية، و 
الة في توفير الخدمات الثقافية وتمكيف جميع المواطنيف مف ممارسة حقوقيـ الثقافية دوف وتحقيق العد

 تمييز.
 

ما تعكسو المؤشرات السابقة مف قياس لجانب ىاـ مف جوانب المشاركة الثقافية وعمى الرغـ م     
اطنيف ال تستطيع مف الممارسات الثقافية لممو  اكبيرً  اوالوعي الثقافي لممواطنيف، إال أف ىناؾ جانبً 

اإلحصاءات والمؤشرات المكتبية مف تغطيتيا أو قياسيا، وىي الجوانب التي تعكس ممارسة األنشطة 
الثقافية داخل الحياة الخاصة لممواطنيف، داخل األسرة والعمل والمدرسة والجامعة، وكذلؾ تقييـ 

       باتيـ المختمفة. المواطنيف أنفسيـ لمخدمات الثقافية، والتعرؼ عمى احتياجاتيـ ومتطم

يتطمب إجراء مسوح ميدانية لؤلسر المصرية،  وسد ىذه الفجوة في مؤشرات المشاركة الثقافية     
ويمكف أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ إجراء مسوح مخصصة لقياس حالة المشاركة الثقافية لؤلسر واألفراد، 

ية لؤلسر المصرية والتي ينفذىا بأحد المسوح الميدانعف المشاركة الثقافية أو يمكف إضافة جزء 
بالفعل الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصاء بشكل دورؼ. وىو ما يتطمب التعاوف بيف وزارة 

 الثقافة والجياز في ىذا الشأف.
ويتـ تصميـ ىذا المسح بحيث يتـ تنفيذه عمى عينة ممثمة لكافة فئات وطبقات المجتمع النوعية      

 ية، وييدؼ إلى توفير بيانات أساسية حوؿ العناصر التالية:والجغرافية والعمر 
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 اقع الممارسات الثقافية داخل األسر المصريةو العنصر األوؿ: 
 وجود مكتبة داخل المنزؿ ومحتوياتيا. -
 نوعية الكتب التي يتـ قراءتيا ومجاالتيا. -
 متوسط عدد ساعات القراءة اليومية/األسبوعية/ الشيرية. -
 لصحف والمجبلت، ومجاالت االىتماـ. متابعة ا -
 زيارة األماكف الثقافية واألثرية والترفييية ودوريتيا. -
 متابعة البرامج التميفزيونية واإلذاعية، ونوعية البرامج التي يتـ مشاىدتيا. -
 الرحبلت الثقافية بالخارج. -
 حضور أو المشاركة في ندوات أو صالونات ثقافية أو مؤتمرات عممية. -

 

 اإلنفاؽ الشيري والسنوي لؤلسر واألفراد عمى األنشطة الثقافية بأنوعيا المختمفة العنصر الثاني:
 اإلنفاؽ عمى شراء الصحف والمجبلت. -
 اإلنفاؽ عمى شراء الكتب. -
 اإلنفاؽ عمى الرحبلت الثقافية والترفييية. -
 اإلنفاؽ عمى زيارة األماكف الثقافية واألثرية. -

 

 الممارسات الثقافية داخل األسرة تعزيزو أدوات التكنولوجيات الحديثة  ث: العنصر الثال
 مات الثقافية التي تقدميا الدولةتقييـ المواطنيف وآرائيـ لمخد العنصر الرابع:

 

العديد مف المؤشرات الثقافية والتي تتميز ليس فقط أنيا تساعد في تقييـ المسح ويوفر ىذا     
لؤلسر واألفراد، ولكف أيضا في تحديد الفجوات المختمفة في المشاركة  وقياس المشاركة الثقافية

ناث(، أو الفئات العمرية أو المناطق الجغرافية )محافظات  الثقافية، سواء عمى مستوػ النوع )ذكور وا 
 وحضر وريف(، وكذلؾ عمى المستوػ التعميمي سواء لؤلفراد أنفسيـ أو لرب األسرة.

 المصريةتقرير حالة الثقافة   ٜ-٘
ونتيجة لكل ما سبق، يتطمب وجود تقرير سنوؼ يرصد الحالة الثقافية في مصر بحيث يتضمف      

مؤشرات أخرػ يمكف إضافتيا، وىو ما ال يتوفر  أػا، أو كافة المؤشرات التي تـ اإلشارة إلييا سابقً 
بحيث  متفرقة،ات الثقافية في قنوات نشر في مصر في الوقت الحالي، حيث يتـ نشر بعض المؤشر 

حصاءات الثقافة مف المصادر المختمفة وتطورىا عبر  يتضمف ىذا التقرير رصد وتحميل لمؤشرات وا 
الزمف، باإلضافة إلى اإلنجازات الثقافية المتعمقة باإلنتاج الثقافي والسياسات والبرامج وخطط التطوير 
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أىـ محاور وأبعاد استراتيجية التنمية  والجيود التي تقـو بيا كافة مؤسسات الدولة لتعزيز الثقافة كأحد
 .2030المستدامة في مصر حتى عاـ 

 

 دور وزارة الثقافة في قياس األداء الثقافي التنموي  ٔ-ٜ-٘
ليس ليا دور في لوزارة ا لما ىو متاح عمى الموقع الرسمي لوزارة الثقافة المصرية، يتضح أف اوفقً    

 صر، حتى أف رؤية ورسالة الوزارة ال تعكس وجود اىتماـ عممية قياس األداء الثقافي التنموؼ في م
 تتمثل في: فالرؤيةلموزارة بعممية قياس األداء الثقافي. 

تأسيس منظومة قيـ ثقافية إيجابية في المجتمع المصرؼ، تحتـر التنوع واالختبلؼ وتمكيف اإلنساف   
و لمتفاعل مع معطيات عالمو المصرؼ مف الوصوؿ إلى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح اآلفاؽ أمام

كسابو القدرة عمى االختيار الحر دراؾ تاريخو وتراثو الحضارؼ المصرؼ، وا  وتأميف حقو  ،المعاصر، وا 
نتاجيا قتصاد ة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة لئلقو ل اوأف تكوف الثقافة مصدرً  ،في ممارسة الثقافة وا 

 .اً ودولي القوة مصر الناعمة إقميميً  القومي وأساًسا
 الرسالة: 

وكذا  عمى تعزيز قيـ المواطنة وتعميق الوالء واالنتماء لميوية المصرية، وزارة الثقافةتعمل      
كما تعمل  ،رتقاء بشتى المجاالت الثقافية والفنية بشكل إبداعي مبتكر وتنمية الموىوبيف والمبدعيفاإل

تعزيز  ىقًا لمعدالة الثقافية. إضافة إلالوزارة عمى دعـ الصناعات الثقافية ونشرىا دوف تمييز تحقي
 .مكانة قوة مصر الناعمة وتحقيق ريادتيا عمى الخريطة الثقافية العالمية

 

ال تقـو بإصدار أؼ نشرات أو تقارير إحصائية تتضمف مؤشرات أو إحصاءات  الوزارةأف ىذا و      
صر، ووضع الخطط والسياسات لؤلداء الثقافي يمكف استخداميا في قياس تطور األداء الثقافي في م

في توفير اإلحصاءات  اومحددً  اىامً  الذا يجب أف يكوف لموزارة دورً  ،المبلئمة لدعـ اتخاذ القرار
صدار النشرات والتقارير الدورية وعدـ االعتماد فقط عمى ما يقوـ بإصداره الجياز المركزؼ  الثقافية وا 

 لمتعبئة العامة واإلحصاء.
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 الفصل السادس
 فى مصر يالثقاف ي ليات تفعيل األداء التنمو آ

  فى ضوء بعض الخبرات الدولية
 تمييد
بالنسبة  بتكار واإلبداعإللميوية وا مصدًرا الكامنة، فيى تمثل بالعديد مف اإلمكانات الثقافةتتمتع      
الفقر،  االجتماعي وفى القضاء عمى اإلدماج بناء في اىامً  عامبًل  كما تشكل (7) ،تمعلمجوا لمفرد

والثقافة بيذا المعنى لف  ،التنمية عممية زماـ الدوؿ ياوتولي االقتصادؼ النمو شروط وتسيـ فى توفير
بل ستعمل عمى تعزيزىا واستدامتيا مع الحفاظ عمى اليوية الوطنية تؤدػ إلى تحقيق التنمية فحسب، 

 لممجتمع.
 ومف ثـ تحقيق ،المستدامة لمتنمية الثبلثة تحقيق األبعاد  العديد مف اإلسيامات في ولمثقافة
 :ا، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ النقاط التاليةدوليً  عمييا المتفق بجانب تمؾ الوطنية التنموية األىداؼ

 التراث الثقافي والصناعات ألف انظرً  الشاممة االقتصادية التنمية تحقيق في تسيـ الثقافة  (أ 
 ا لتوليدالثقافية تشكل مصدرً  األساسية اليياكلو  المستدامة الثقافية والسياحة واإلبداعية الثقافية
يجاد الدخل  تحسيف إلى بالتالي المحميات، مما يؤدؼ مستوػ  عمى ذلؾ في بما العمل، فرص وا 

 تمكيف في وتسيـ يوالمحم ياالقتصادؼ عمى المستوييف الكم النمو وتعزيز المعيشية الظروؼ
 األفراد.

( بما يوالمحم )عمى المستوييف الكميالشاممة  اعيةاالجتم التنمية عمى تحقيق تعمل الثقافة  (ب 
 التراث الثقافي وحماية الثقافي التنوع احتراـ باإلضافة إلى االجتماعي، يضمف تحقيق التماسؾ

 واإلبداعية. الثقافية الصناعات وتعزيز ،الثقافية بالمؤسسات والنيوض ،والطبيعي
ا الثقافة تسيـ (ج   الثقافي والبيولوجي التنوع حماية مف خبلؿ البيئية، االستدامة تحقيق في أيض 

 عمى والحفاظ اليشة النظـ اإليكولوجية استدامة زيادة في يسيـ األمر الذػ الطبيعي، والتراث
 تغير آثار مف والتخفيف األراضي مف تدىور والحد مستداـ نحو عمى واستخدامو البيولوجي التنوع

 المناخ.
عامة ليذا الفصل فى التعرؼ عمى طبيعة األداء التنموػ تتمثل األىداؼ ال وبناء  عمى ما سبق،

الثقافى ومقوماتو، باإلضافة إلى دراسة االتجاىات الحديثة فى مجاؿ تعزيز األداء التنموػ الثقافى فى 

                                                 
 .9"، ص 2009الثقافية لعاـ  لئلحصاءات اليونسكو (. "إطار2009(لئلحصاء  اليونسكو معيد (7)
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ضوء بعض الخبرات الدولية الناجحة فى ىذا الصدد، ومف ثـ تقديـ مجموعة مف اآلليات المقترحة 
 لدعـ وتفعيل األداء التنموػ الثقافى فى مصر. نعي السياساتوالرؤػ لمتخذػ القرار وصا

  ي طبيعة األداء التنموي الثقافي ومقوماتو: مدخل نظر  ٔ-ٙ
يتقاطع مع تحقيق التنمية الثقافية، حيث يستمـز إحداث األخيرة  تحقيق التنمية المستدامةإف 

والميارات الثقافية،  القيـ قلالنيوض بقطاعات أخرػ يأتى عمى رأسيا التعميـ باعتباره وسيمة لن
قيـ العمل واإلنجاز  قتصاد وخاًصةإلوالصحة لدورىا الحيوػ فى تكويف رأس الماؿ البشرػ، وا

 دخار، والسياسة التى تضمف الحرية والمشاركة بوصفيما طريق المعرفة واإلبداع.إلوا
 

 العبلقة بيف الثقافة والتنمية المستدامة: ٔ -ٔ-ٙ
عف العالمية الثانية وحتى اآلف أسفر ج التنمية وتطوره منذ نياية الحرب تساع مفيوـ ونيإإف 

مسارات متعددة ومتنوعة تتمحور جميعيا حوؿ اإلنساف باعتباره صانع لمتنمية وىدفيا فى الوقت 
 ذاتو.

فتحسف ظروؼ العيش اإلنساني لـ يعد يترجـ فقط بالزيادة الكمية فى النمو االقتصادػ بل 
تحسينًا مستمرًا فى نوعية الحياة نفسيا عبر مسار ثقافى يعبر الفرد مف خبللو  أصبح أيضًا يفرض

 عف تطمعاتو ومعتقداتو وقيمو.
 

وقد ميد ىذا التوسع فى نموذج ومفيوـ التنمية الطريق شيئًا فشيئًا إلى اإلقرار بدور الثقافة 
س لميوية واالبتكار واإلبداع الذػ ال غنى عنو فى إحداث التنمية المستدامة باعتبارىا العنصر المؤس

 بالنسبة لمفرد والمجتمع ككل.
 

فباإلضافة إلى قيمة  العبلقة بيف الثقافة والتنمية ىى عبلقة عضوية،ويستدؿ مما تقدـ أف 
كما أف الحديث عف  ،الثقافة الذاتية فيى تسيـ بشكل حيوػ فى إحداث عممية التنمية وما ينجـ عنيا

مستقبل استراتيجيات وخطط  ت يشكل حديث عف المستقبل وتحديًدابينيما باالثقافة والتنمية والعبلقة 
 التنمية لمدولة.

ومف ثـ فإف ترسيخ الثقافة فى صميـ سياسات التنمية بات يشكل الحافز األساسى والسبيل  
فية فالتنمية الثقا ،مع الحفاظ عمى اليوية الوطنية لممجتمع ،الرئيسى لتحقيق أىداؼ التنمية واستدامتيا

لمتنمية االقتصادية بنفس قدر ما ىى مشروطة بيا، فقد أصبح مف الصعب تحقيق  ثل شرًطاباتت تم
 المحتممة اآلثار اختصار ويمكف، قتصادية حقيقية دوف أف تواكبيا منذ البداية تنمية ثقافيةاتنمية 
 :يمي مافي واالجتماعية االقتصادية التنمية عمى لمثقافة
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 مثل المستدامة، المحمية التنمية دعـ عمى الكاممة بالقدرة ما لمجتمع الثقافية األصوؿ تتمتع 
 .والثقافي االجتماعي التنشيط في ومساىمتيا الثقافية الصناعات

 تحقيق  عمى بدوره يساعد وىذا اإلنتاجى، النشاط في لممساىمة والشباب لمنساء فرًصا الثقافة توفر
السياسات  تساعد أف يمكف كما ،االجتماعي الوعي يزوتعز  الذات، واحتراـ الجنسيف، بيف المساواة

المحرومة  الفئات حاجات وتمبية التقميدية الممارسات عمى الحفاظ فى الثقافية الفوارؽ  تراعي التي
 األصمييف. السكاف أو كالنساء اجتماعياً 

 ائميةع أو صغيرة إنتاجية مؤسسات األحياف معظـ في تول دىا الثقافية الصناعات مف العديد إف 
 .ىذا عمى المستوػ المحمى ،المحمية التنمية مع تماًماتتوافق 

 

ـ  وعالمي ا ضمف  وذلؾ المستدامة، لمتنمية األعماؿ الدولي جدوؿ في مرة ألوؿ الثقافة إدراج ، ت
حيث تـ  ؛2075سبتمبر عاـ  في المتحدة األمـ اعتمدتيا التي أىداؼ التنمية المستدامة العالمية

 غاية في وتطويرىا الثقافة حماية وأصبحت -السابق اإلشارة إلييا –لعضوية لمثقافة إدراؾ األىمية ا
 مدف )التنمية المستدامة أىداؼ مف كبير جزء في تدعيـ وتحقيق لممساىمة المباشرة ووسيمة ذاتيا حد  
 بيف حماية لممحيطات، مساواة الفوارؽ، في تقميص الئق ونمو  اقتصادؼ، عمل ودائمة، آمنة

 بجني يسمح أيًضا التنمية المستدامة بأىداؼ العمل كما أف (،سممية وشمولية مجتمعات يف،الجنس
 القدرات تغذية وفي عمى التراث الثقافي المحافظة الثقافة تتمثل في عمى مباشرة غير فوائد

 (7)االبتكارية.
حمايتيا  يجب ردموا ،اإلبداعية والطاقة وغير المادي، المادي الثقافي التراث مف كبل ً  ويشك ل  
دارتيا  المستدامة وعمى التنمية أىداؼ لتحقيق يكوف م حر كاً  أف عمى قادر منيا فكل عناية، بكل وا 
 .األىداؼ تمؾ باتت تشكل عنصرًا محوريًا لبموغ الثقافية المقاربة أف باعتبار تيسيرىا،

 

في التخطيط لمتنمية  وىكذا، فإنو عمى الرغـ مف اىتماـ المؤسسات الدولية بالمقاربة الثقافية
إال أف ىناؾ عدد مف دوؿ العالـ الثالث، بما فييا الدوؿ العربية، ترػ أف المكوف  ،الشاممة المستدامة
 -عمى التنمية مف النواحي المادية والمالية والسياسية واألمنية، وال تراىف عميو ثقيبًل  ًئاالثقافي يمثل عب

 متقدمة ونامية وفي المقابل نجد دواًل  ،ويتـ تيميشو في تحقيق تقدميا االقتصادؼ بل -بشكل كبير

                                                 
، ص 7/2077اليونسكو، العدد  المستدامة"، رسالة التنمية أىداؼ صميـ في (. "الثقافة2077ىوسغرىار ) يوتي (7)

 .73 -72ص 
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أخرػ تعطي األولوية لمثقافة في مجاؿ التنمية الشاممة ويتـ الحديث فييا عف سياحة ثقافية، وسياسة 
 (7) .ثقافية، واقتصاد ثقافي، ومجتمع ثقافي، وكائف بشرؼ ثقافي

استيعاب  في األقل عمى- اقتصادية يةبأىم الثقافي القطاع يتمت ع المتقّدمة البمداف بعض ففي   
والصناعات التحويمية،  التعديف مثل اإلنشاء قديمة الصناعات بيا تتمتع تمؾ التي تتجاوز -العمالة
لمقطاع  األثر االقتصادؼ أف حيف في، الوطنية الصادرات عائدات كبير في بشكل يساىـ كما أنو
 ضمف الثقافة دور النظر في تجرؼ إعادة عميو، ناءً ب ،وضوًحاأقل  يزاؿ ال النامية الدوؿ في الثقافي

 (2) . النامية الدوؿ في النموعممية  عمى إيجابي تأثير لو كعامل عرضيا مف بد   وال عممية التنمية،
 

وسنتطرؽ بشيء مف التفصيل لدراسة بعض الخبرات الدولية الناجحة فى مجاؿ تعزيز األداء 
احيا والدروس المستفادة لمصر في القسـ الثالث ليذا الفصل التنموػ الثقافى بيا وتحديد عوامل نج

 مف الدراسة. 
 

 مقومات التنمية الثقافية: ٕ-ٔ-ٙ
حدد التقرير العربى األوؿ لمتنمية الثقافية خمسة مقومات أساسية تمثل عماد التنمية الثقافية 

 (3) :تتمثل فى
 التعميـ. -
 اإلعبلـ بأساليبو المقروءة والمرئية والرقمية. -
 حركة التأليف والنشر والترجمة. -
 اإلبداع وتجمياتو فى األدب والسينما، والمسرح والموسيقى، والغناء. -
 المؤسسات الثقافية وجوائز اإلبداع الثقافى. -

 

 طبيعة األداء التنموى الثقافى: ٖ-ٔ-ٙ
شرات يمكف التعرؼ عمى طبيعة األداء التنموػ الثقافى لدولة ما مف خبلؿ رصد مجموعة مف المؤ    

الفرعية المرتبطة بالمجاالت الثقافية المختمفة عمى مستوػ عناصر الدورة الثقافية وذلؾ وفقًا لما ىو 
 الثقافية، وىذا ما سنتناولو بش  مف التفصيل فيما يمى: لئلحصاءات اليونسكو وارد فى إطار

                                                 
  :متاح عمى، 76والحكامة الجيدة"، ص  (. "المقاربة الثقافية أساس التنمية2075جميل حمداوؼ ) (7)

http://cp.alukah.net/books/files/book_    /bookfile/mokaraba.docx 
 . 72(. مرجع سبق ذكره، ص 2009لئلحصاء ) اليونسكو معيد (2)
 .70(. "التقرير العربى األوؿ لمتنمية الثقافية"، لبناف، ص 2008مؤسسة الفكر العربى ) (3)
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العبلقات التي  فيـ الثقافي يساعد فى الثقافة" لمقطاع "دورة نموذج مفيـو عمى اإلطار المبني إف
والنشاطات، والموارد  الممارسات، شتى الثقافية الدورة الثقافية. وتمث ل العمميات مختمف بيف تربط

إلى المستيمكيف أو  تصل ثقافية وخدمات سمع إلى األفكار تحويل أجل مف المطموبة الضرورية
      .أو المستخدميف المشاركيف

المترابطة التى يمكف رصدىا مف خبلؿ ما  العمميات مف عةمجمو  وليدة الثقافة حيث تعتبر     
يعرؼ بػ "المجاالت الثقافية" المختمفة وعبلقتيا بمراحل "دورة الثقافة" المذاف يشكبلف معًا أىـ مبلمح 

 األداء التنموػ الثقافى لمدولة، وسنعرض ليذيف المفيوميف فى السطور التالية:
 (7) :الثقافة دورة -

نتاجيا الثقافة إبداع لعمميات المختمفة "المراحل ةالثقاف دورة ترصد  مدار عمى ونشرىا وتوزيعيا وا 
 والموارد األنشطة كافة ورصد عنى باألساس بفيـ، ومف ثـ فإف الدورة الثقافية تالدورة اإلنتاجية"

أو  والمشاركيف المستيمكيف بدورىا إلى تصل ثقافية وخدمات سمع إلى األفكار لتحويل الضرورية
 .ستخدميفالم

 تتخذ معقدة تكوف  بدرجة قد بينيا مراحل مترابطة ومتداخمة فيما خمس الثقافية الدورة وتتضمف
 وتتمثل في: (ٔ-ٙ)أنظر الشكل رقـ شبكة  شكل
نتاج السمع وشركات والك ت اب كالنحاتيف والمضاميف األفكار وتأليف ابتكار اإلبداع: -7  التصميـ، وا 

 الجميمة(. والفنوف  الحرفية )الصناعات نوعيا مثل مف الفريدة
والبنى  المتخصصيف، وأدوات التمفزيونية، لمنسخ كالبرامج القابمة الثقافية األشكاؿ اإلنتاج: -2

 .الصحف وطباعة الموسيقية اآلالت إنتاج تنفيذىا مثل في المستخدمة والعمميات التحتية،
 والبيع بالجممة، البيع مثل ةوالشركات العارض المستيمكيف إلى الثقافية المنتجات توصيل :النشر -3

 التوزيع انتشار األفبلـ. ومع الكومبيوتر، وتوزيع وألعاب المسجمة، الموسيقى وتأجير بالتجزئة،
 .إلى المستيمؾ المؤلف مف مباشرة تنتقل الرقمي،

لى االستيبلؾ مكاف إلى تشير النقل: االستقباؿ/ العرض/ -4 أو /و الحي ة الثقافية الخبرات توفير وا 
 أو الثقافية، األنشطة باستيبلؾ الحق بيع أو منح خبلؿ مف الجماىير، إلى ساطةو  دوف 

 والمسارح األوبرا ودور وتنظيميا الميرجانات إنتاج مثل معيف وقت في فييا مباشرة المشاركة
 تجارية، مبادلة أؼ تستوجب ال قد التي والميارات المعارؼ نقل إلى فيشير أما النقل ،والمتاحف

                                                 
 . 27 -79(. مرجع سبق ذكره، ص ص 2009(لئلحصاء  سكواليون معيد (7)
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 جيل مف المادؼ غير الثقافي التراث نقل أيًضا رسمي ويتضمف غير شكبًل  ما تتخذ اً غالب والتي
 .جيل إلى

 والمشاركة الثقافية، المنتجات استيبلؾ في والمشاركيف الجماىير أنشطة المشاركة: االستيبلؾ/ -5
تماع واالس الميرجانات، في والمشاركة والرقص، الكتب، قراءة مثل الثقافية والخبرات في األنشطة

 الفنية. المعارض وزيارة الراديو، لىإ
 (ٔ-ٙ) شكل رقـ

 الثقافة دورة 

 
 .ٕٓالثقافية"، ص  لئلحصاءات اليونسكو (، "إطارٜٕٓٓ(لئلحصاء،  اليونسكو المصدر: معيد

 

 الثقافية الدورة عمى معينة ثقافية سياسة تطبق أف الضرورؼ  غير وتجدر اإلشارة إلى أنو مف
 محدود أو بسيط، تدخل أؼ بأف عمـ عمى يكونوا أف صانعي السياسات عمى ينبغي بأكمميا، ولكف

 .بكامميا عمى الدورة نطاًقا أوسع نعكاساتإ لو يكوف  أف يمكف
 

  :(ٔ) الثقافية المجاالت -
 ذات والمجاالت الثقافية المجاالت مف ىرمي مؤلف نموذج عمى الثقافية المجاالت تعريف يرتكز

 المراحل في تدخل التي الثقافية "األنشطة، والسمع، والخدمات الثقافية المجاالت تشمل ،بيا الصمة
 لمثقافة، أوسع بتعريف فيي مرتبطة الصمة ذات المجاالت أما ،الثقافية" الدورة لنموذج المختمفة
 مكاف اآلخر. يحل   أف ما لمجاؿ يمكف وال والترفييية. االجتماعية األنشطة وتشمل

 

                                                 
 . 32 -22(.  مرجع سبق ذكره، ص ص 2009(لئلحصاء  اليونسكو معيد (7)
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 لحقوؽ  يخضع أف يمكف منيا والبعض العيش، وطرؽ  والرموز فكاراأل تحمل الثقافية والسمع
 تسي ل بل ذاتيا، بحد    المادية الثقافية السمع -بالطبع–فيى ال تمثل  الثقافية الخدمات. أما المؤلف
 المؤلف، بحقوؽ  متعم قة أخرػ  وخدمات التراخيص، منح أنشطة مثبًل  وتوزيعيا، فيى تتضمف إنتاجيا
 إلى الثقافية، باإلضافة والتظاىرات الفنوف  أداء والبصرية، وترويج السمعية ائلالوس توزيع وأنشطة
 ومراكز المكتبات في) الحرفية والصناعات الكتب، والتسجيبلت وحفع الثقافية، المعمومات خدمات
 .المؤلف( لحقوؽ  السمع والخدمات ىذه معظـ )تخضع ،والمتاحف التوثيق
 واألنشطة والممارسات الصناعية المنتجات مشتركة مف مجموعة الثقافية المجاالت تشمل  
 :(2-6)أنظر الشكل رقـ التالية  المجاالت تحت جمعيا يمكف التي الثقافية

بما -يتضمف األنشطة التالية )المتاحف، واألماكف األثرية والتاريخية  :والطبيعي الثقافي التراث - أ
 (ٔ) الثقافية، والتراث الطبيعى(. ، والمناظر الطبيعية-فييا المواقع والمبانى األثرية

 .الحي ة الثقافية التظاىرات أشكاؿ تتضمف كافة (ٕ) : واالحتفاالت األداء فنوف  - ب
 الحرفية، والصناعات البصرية الفنوف  مجاؿ يتضمفالحرفية:  والصناعات البصرية الفنوف  - ت

 الفوتوغرافي، صويروالت الحرفية والمنحوتات والصناعات والرسومات الموحات مثل الجميمة الفنوف 
 .والتجارية الفنية العرض صاالت مثل المنتجات الفنية ىذه عرض يتضمف كما

 والدوريات والصحف الكتب مثل أشكاليا بكافة المطبوعة الوسائط تشملوالصحافة:  الكتب - ث
 إلى المكتبات إضافة الرقمي، كما تتضمف والتوزيع االلكترونية النشر األخرػ، وكذلؾ أشكاؿ

 .لكتبا معارض
 في بما والتمفزيوني البث، اإلذاعي تشمل :(3)التفاعمي واإلعبلـ والمسموع المرئي اإلعبلـ وسائط - ج

 التفاعمي، وألعاب اإلعبلـ ووسائط والفيديو عمى االنترنت، وكذلؾ األفبلـ الحي البث ذلؾ
 الفيديو.

                                                 
 عمى دالالت مختمفة تنضوؼ  قيماً  تحمل التي والمواقع المباني ومجموعة واآلثار، الحرفية، الثقافي "الصناعات التراث يشمل (7)

ثنولوجية )المتعمقة وجمالية وفنية تاريخية رمزية أما التراث الطبيعى فيتضمف  .واجتماعية وعممية وأنثروبولوجية، بالعرؽ(، وا 
 "الحدائق والمحميات الطبيعية وحدائق الحيوانات ومتاحف األحياء المائية والحدائق النباتية".

 سرح العرائس، كما تتضمف االحتفاؿوم واألوبرا والرقص المسرح فف مثل واليواة، المحترفيف نشاطات األداء فنوف  تشمل (2)
 الحي األداء الموسيقي وجوه محمًيا. أما الموسيقى فتتضمف تنظـ والمعارض( التي واألعياد )الميرجانات الثقافية بالتظاىرات
ل،  .الموسيقية واآلالت الرقمية، والموسيقى الموسيقية، والتسجيبلت الموسيقى، وتأليف والمسج 

 اإلنترنت، وتشمل شبكة طريق عف أساسي بشكل ت نشر التي الثقافي التعبير مف جديدة اؿ أشكااًل كما يتضمف ىذا المج (3)
صة ألنشطة اإللكترونية والمواقع اإلنترنت، وبوابات اإلنترنت، شبكة عمى االلكترونية األلعاب  بشبكات مت صمة معينة المخص 

 You Tube يوتيوب ثل موقعم اإلنترنت عبر والبث Facebookبوؾ  فيس موقع اجتماعية مثل
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 عف الناتجة ماتوالخد والسمع عمى األنشطة المجاؿ ىذا يشتمل :(7)والتصميـ اإلبداع خدمات - ح
 .الطبيعية والمناظر والمباني والجمالي لؤلشياء والفني اإلبداعي التصميـ

 التعبير والمعارؼ وأشكاؿ والتصورات الممارسات"متعارض(:  )مجاؿ المادي غير الثقافي التراث - خ
 تعتبرىا التي ثقافية، وأماكف حرفية وصناعات أدوات وقطع مف بيا يرتبط وما والميارات
المثاؿ:  سبيل ". ويشمل عمىتراثيـ الثقافي مف جزءا   وأحيانا  األفراد والجماعات عاتالمجتم
 األداء وجوه التراث الثقافي؛ تحمل معيا التي المغة ذلؾ في بما التعبير الشفوية، وأشكاؿ التقاليد
 مقةالمتع والممارسات االحتفالية؛ المعارؼ والتظاىرات والطقوس الممارسات االجتماعية الفني؛

 .التقميدية اليدوية األشغاؿ بالطبيعة والكوف؛
الثقافة  إنتاج مستوػ  عمى الثقافية الدورة في الياـ لدورىا نظًرا متعارضة مجاالت ثبلثة توجد كما

 الثقافية، المجاالت كافة عمى تدخل أف يجوز إذ متعارضة المجاالت ىذه ونشرىا. تعتبر
 والمعدات التجييزات -والمحافظة األرشفة -دريبوالت )التعميـ وىي ذات الصمة والمجاالت
 الداعمة(.

 المجاالت ذات الصمة:
 أنشطة تعتبر ، فبلثقافًيا ليس األساسي مضمونيا ولكف ثقافًيا طابًعا تحمل قد أنشطة تمثل

 ثقافية. عناصر تحتوؼ  أنيا غير الثقافية، األنشطة مف دائًما والسياحة والترفيو الرياضة
 الدينية والسياحة والسياحة الثقافية السياحة أنشطة مثل لمسياحة الثقافية األبعادتتضمف السياحة:  - د

 البيئية.
تشمل الرياضات التنافسية لميواة والمحترفيف ففى بعض الدوؿ ترتبط الرياضة والترفيو:  الرياضة - ذ

دف المبلىى بيويتيا الثقافية مثل مصارعة السومو في الياباف، وكذلؾ المياقة والعناية البدنية، وم
 ليا. المماثمة الجماىير جذب والتسمية ومراكز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
الطبيعية،  المناظر وتصميـ الداخمي، والتصميـ الجرافيكي، والتصميـ الموضة، عالـ المجاؿ ىذا يتضمف (7)

 اإلعبلف. وخدمات المعمارية والخدمات
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 (ٕ-ٙشكل رقـ )
 الثقافة طار العاـ لممجاالتاإل 

 
 

 
 

 .ٕٗ(، مرجع سبق ذكره، ص ٜٕٓٓ(لئلحصاء،  اليونسكو المصدر: معيد
 

خبلؿ  أنو يمكف التعرؼ عمى طبيعة األداء التنموػ الثقافى لدولة ما مف يتضح مما سبق،      
رصد المجاالت الثقافية المختمفة عمى مستوػ عناصر الدورة الثقافية )اإلبداع، واإلنتاج، 
والنشر/النقل، والعرض/االستقباؿ، واالستيبلؾ/المشاركة(  باستخداـ مجموعة مف المؤشرات المختمفة 

 .(ٔ-ٙنظر الجدوؿ رقـ ا)تكشف مواطف القوة والضعف ليذا األداء 
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 (ٔ-ٙجدوؿ رقـ )
 األداء الثقافى 

مراحل الدورة 
 الثقافية

 المجاالت ذات الصمة المجاالت الثقافية

 التراث
 الثقافي
 والطبيعي

 األداء فنوف 
 واالحتفاالت

 الفنوف 
 البصرية

 والصناعات
 الحرفية

 الكتب
 والصحافة

 وسائط
 اإلعبلـ
 المرئي

  والمسموع

 خدمات
 اإلبداع

 والتصميـ
 السياحة

 الرياضة
 والترفيو

         إلبداعا
     مؤشرات    اإلنتاج

       مؤشرات  النشر/النقل
  مؤشرات  مؤشرات     العرض/االستقباؿ

 مؤشرات        االستيبلؾ/المشاركة
"التنمية الثقافية وتعزيز اليوية الوطنية: دراسة ميدانية عمى مواطنى . (ٖٕٔٓالمصدر: شما بنت دمحم بف خالد )

 .ٕٜعربية المتحدة"، مركز الشيخ دمحم بف خالد آؿ نيياف الثقافى، ص دولة االمارات ال
 أىـ التحديات التى تواجو األداء التنموى الثقافى فى مصر: ٕ -ٙ

مجموعة مف التحديات  (7)"ٖٕٓٓ"استراتيجية مصر لمتنمية المستدامة: رؤية مصر حددت 
 أوجو القوة مف تمؾ المنظومة بالعديد مصر، فعمى الرغـ مف تمتع في الثقافية التى تواجو المنظومة

 مف ناحية والمعوقات التحديات مف عنو التغاضي يمكف قدرًا ال إال أنيا تتضمف ناحية، والتمي ز مف
 أخرػ.

ا لقدرتي رئيسية وفًقا مجموعات ثبلث إلى بالثقافة الخاصة وقد قسمت االستراتيجية التحديات
 عمييا، وفيما يمى عرض موجز لتمؾ التحديات:لسيولة التغمب  عمى التأثير وكذلؾ وفًقا

 التحديات ذات التأثير العالى والسيولة النسبية لمتحكـ فييا :المجموعة األولى
 غيرىا، مف وأيسر أسرع بشكل عمييا التغمب إلمكانية األكبر االىتماـ عمى المجموعة تمؾ تستحوذ
 :يمي ما وتشمل
 ؛االحتكار ومنع والتنافسية، الفكرية، لممكيةا بحماية المتعمقة التشريعات غياب أو ضعف - أ

نة بيئة تمؾ التشريعات لتوفير مراجعة ويتطمب ذلؾ  ورفع الثقافية وتطويرىا لمصناعات م مك 
 .ودولياً  محمياً  التنافسية قدرتيا وتعظيـ االقتصادؼ النشاط في مساىمتيا درجة

                                                 
ص "، 2030(. "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2076وزارة التخطيط والمتابعة واإلصبلح اإلدارػ ) (7)

778. 
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بينيا األمر الذػ  التنسيق وغياب اختصاصاتيا وتضارب والتراثية الثقافية المؤسسات ضعف - ب
 .األمثل لمموارد االستغبلؿ وعدـ واإلتاحة الجودة حيث مف الخدمات يترتب عميو تفاوت

 

 عمييا التغمب عمى التأثير النسبي المحدود وبالقدرة التحديات ذات :الثانية المجموعة
  .المحافظات بيف المقدمة الثقافية الخدمات إتاحة في التفاوت - أ

 والتسويق اإلنتاج أماـ أساسًيا عائًقا يمثل وىذا ؛والفنية الثقافية األعماؿ ويلتم آليات ضعف - ب
 .والتصدير

 ال وىذا ؛الثقافية والتراثية األثرية المواقع وصيانة لحماية المخصصة المالية عتماداتإلا ضعف - ت
 .أيًضا وحماية وصيانة ترميـ إلى احتياجات تمؾ المواقع مع تتناسب

 أو المستيمكيف.  المنتجيف وحمايتيا سواء مف جانب الفكرية لممكيةا بأىمية الوعي ضعف - ث
 .ودولًيا إقميمًيا المصرؼ  الثقافي لممنتج التأثير لدائرة نسبي تراجع - ج
 التكنولوجي التطور مواكبة في القصور نتيجة ؛لمتراث الرقمية واإلتاحة التعريف قنوات ضعف - ح

 .العالمي
 الرغـ عمى استمراريتيا، عمى خطًرا يمثل مما التراثية الحرؼ بتنمية الخاصة الرؤية وضوح عدـ - خ

 .الشديدة أىميتيا مف
 التحديات أصعب مف واحًدا التحدؼ ىذا ويمثل التنشئة في الثقافية الخدمات فعالية محدودية - د

 المدارس في المواىب واحتضاف اإليجابية القيـ غرس حيث يؤدؼ بالثقافة، النيوض تواجو التي
 .حياتو مبكرة مف مراحل في النشء وجداف تشكيل عمى إيجابي ثيرتأ إلى والجامعات

 

 عمييا لمتغمب الوقت مف لمزيد   التحديات ذات التأثير العالى والتى تحتاج :الثالثة المجموعة
  .الجوفية والمياه التعديات مف التراثية المواقع تواجيو الذؼ التيديد - أ
ولفترات  دائًما لمصر كانت التي اليامة افيةالثق المنتجات ويشمل غير المادؼ التراث حماية - ب

قميميً  محمياً  الريادة طويمة  والغناء واإلنتاج والموسيقى والمسرح السينما مجاؿ خاصة في ودولًيا اوا 
 يتعيف التي مف التحديات لئلىماؿ تعرض الذؼ التراث ىذا حماية وتعد ،وخبلفو التمفزيوني

 .ةالمصري اليوية عمى حفاًظا عمييا التغمب
 

مف التحديات السابق وتتفق الدراسة الحالية مع ما تواجيو المنظومة الثقافية فى مصر      
لتقميل االستراتيجية مف تأثير  المستدامة، إال إف ىناؾ انتقاًدا توضيحيا فى استراتيجية مصر لمتنمية

في حيف أنيا  تحديات المجموعة الثانية ووصفيا بأنيا ذات "تأثير نسبي محدود" عمى المنظومة،
 تشتمل عمى تحديات جوىرية تؤثر في األداء التنموػ الثقافى في مصر بأكممو وتعيق تقدمو.
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 COVID-   Panademicوىناؾ مجموعة أخرػ مف التحديات التى فرضتيا جائحة كورونا     
غبلؽ عمى قطاع الثقافة بشكل محسوس وممموس حوؿ العالـ تمثمت في: إلغاء الفعاليات الثقافية وا  

فراغ مواقع التراث العالمي لميونسكو وزيادة  المؤسسات الثقافية وتعميق الممارسات الثقافية المجتمعية وا 
خطر نيب المواقع الثقافية والصيد غير المشروع في المواقع الطبيعية، وعجز الفنانيف عف دفع أثماف 

وبالتالى يتضح أف تأثير ىذه  ،بيرورسـو احتياجاتيـ ونفقاتيـ، وتأثر قطاع السياحة الثقافية بشكل ك
األزمة لو العديد مف التداعيات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، فقد أبرزت األزمة عمق التفاوتات 

القائمة بيف شرائح المجتمعات وعرضة تمؾ المجتمعات لمخطر، كما أضرت بالحقوؽ االجتماعية 
مى حماية مجموعة متنوعة مف أشكاؿ التعبير لمفنانيف والمينييف المبدعيف، فضبل عف تأثيرىا ع

 7 .الثقافي

وباإلضافة إلى ذلؾ، أصبحت التداعيات االقتصادية لغياب معالجة حقيقية لمقطاع الثقافي )وجميع 
الخدمات المتصمة بو، ال سيما قطاع السياحة( تداعيات كارثية، حيث كانت تسيـ الصناعات اإلبداعية 

 %  مف إجمالي الناتج المحمي العالمى )بما يزيد عف بميوني دوالر(، فضبًل 3والثقافية قبل األزمة بنحو 
 (2) . مميوف وظيفة في العالـ 30عف توفير نحو 

 

 فى ضوء بعض الخبرات الدولية: يالثقاف ي تجاىات تعزيز األداء التنمو ا :ٖ-ٙ
 ؼ األداء التنمو دراسة بعض الخبرات الدولية الناجحة فى مجاؿ تعزيز  جزءيستيدؼ ىذا ال      
 والوقوؼ عمى آليات تفعيل ىذا األداء واالستفادة مف عوامل النجاح بالنسبة لمتجربة المصرية. يالثقاف

وبمراجعة األدبيات المختمفة فى مجاؿ الدراسة أمكف التمييز بيف اتجاىيف رئيسييف فى تناوؿ الخبرات 
 .يلثقافا ؼ الدولية ودراسات الحالة فى مجاؿ تعزيز األداء التنمو 

تضح فييا تأثير الثقافة عمى عممية التنمية أيتناوؿ بعض التجارب الدولية التى  -تجاه األوؿإل ا
باعتبارىا العنصر الم حدد لسموؾ وقيـ األفراد ومف ثـ السموؾ الذػ ي نتج التنمية ويرعاىا ويحافع عمى 

إلحداث أية تنمية. وفى ىذا  مكتسباتيا ومف ثـ التأكيد عمى أىمية الثقافة بمعناىا الشامل كمدخل
التى تدفع  "ثقافة التقدـ"ف مف الثقافة تؤثراف فى عممية التنمية، أحدىما االتجاه تـ استنباط نوعي

  (3).أماـ التنمية التى تمثل عائًقا أساسًيا "ثقافة التخمف"بعجمة التنمية لؤلماـ واألخرػ 
                                                 

  .األمـ المتحدة. اليـو العالمي لمتنوع الثقافي مف أجل الحوار والتنمية. موقع األمف المتحدة.متاح عمى الرابط( 7)
.    January    at: . Accessed day-diversity-https://www.un.org/ar/observances/cultural 
 المرجع السابق مباشرة. (2)
ي شار لثقافة التقدـ باعتبارىا ثقافة االستنارة التى تعطى األولوية لمعقل والعمـ والعمل وثقافة الحرية والعدؿ وحق االختيار  (3)

 ييزية ضد االبتكار واإلبداع.واالختبلؼ وحرية التعبير والتفكير، أما ثقافة التخمف فيى عادًة ثقافة إتكالية إذعانيو وتم

https://www.un.org/ar/observances/cultural-diversity-day
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ى اعتمدت عمى الم قاربة الثقافية إلحداث يشتمل عمى بعض التجارب الدولية الت -تجاه الثانىإل ا
واعتبارىا المحفز  -السابق تناوليا–ستثمار بقوة فى المجاالت الثقافية المختمفة ألالتنمية المستدامة وا

نعكاساتيا عمى كافة القطاعات األخرػ إستفادة مف إلاألساسى لمنمو االقتصادػ والتنمية المستدامة وا
 لمدولة.

 

تجاىيف السابقيف ومحاولة الخروج ئلل ولية فى مجاؿ الدراسة وفًقايل لمخبرات الدوفيما يمى تحم    
 ببعض الدروس المستفادة لمحالة المصرية.

 

 الخبرات الدولية وفقا  لمُبعد الثقافى وتأثيره عمى التنمية: -تجاه األوؿإل ا ٔ-ٖ-ٙ
الكيفية التى تؤثر وتتأثر بيا نستيدؼ مف دراسة الخبرات الدولية في ىذا االتجاه التعرؼ عمى      

الثقافة في التجارب التنموية المختمفة، فمف ناحية يمكف لمعوامل الثقافية باعتبارىا متغير مستقل أو 
يمكف لمثقافة كمتغير تابع يتأثر بعوامل أخرػ  ومف ناحية أخرػ  ،تفسيرػ يؤثر في عممية التنمية

 ير عميو ومف ثـ التأثير عمى التنمية في النياية.سياسية وغير سياسية قد تعمل عمى تغييره والتأث
 

وىناؾ ما ي عرؼ بػ "حكمة دانياؿ باتريؾ موينيياف" عف مكانة الثقافة في شؤوف البشر والتي     
"الحقيقة المحورية المحافظة ىي أف الثقافة وليست السياسة ىي التي تحدد نجاح تتمثل في أف: 

ف الحقيقة المحورية الم يبرالية ىى أف السياسة يمكنيا أف ُتغير ثقافة ما وتحمييا مف المجتمع، وا 
 (ٔ).نفسيا"

 

 (ٕ)تجربتى كوريا الجنوبية وغانا -ٔ
في أوائل الستينيات مف القرف المنصـر  بيانات كوريا الجنوبية وغاناتكشف المقارنة بيف 

حيث تماثل  تماثل البمديف تقريبًا مف حيث مستوػ نصيب الفرد مف إجمالي الدخل القومي، ومف
قتصادىما في مجاؿ المنتجات األولية والتصنيع والخدمات، كما كاف البمداف يتمقياف اقطاعات 

 كوريا الجنوبيةا، ولكف بعد مرور ثبلثيف عامًا، أصبحت مساعدات اقتصادية عمى مستوػ واحد تقريبً 
ت متعددة الجنسيات يحتل مرتبة متقدمة بيف اقتصادات العالـ، تعمل فيو الشركا ا صناعًياعمبلقً 

والصادرات األساسية مف السيارات والمعدات اإللكترونية وغير ذلؾ مف الصناعات المتقدمة، عبلوة 
فمـ تشيد تغييرات مماثمة، إذ ال يزاؿ نصيب  غانارتفاع نصيب الفرد مف الدخل القومى، أما أعمى 

 .الفرد مف الدخل القومي فييا نحو خمس نظيره في كوريا الجنوبية
                                                 

(، "الثقافات ودورىا المؤثر"، فى "الثقافات وقيـ التقدـ"، تحرير: لورانس إػ. 2009صمويل بى. ىنتجتوف ) (7)
 .27ىاريزوف وصموئيل بى. ىنتجتوف، ترجمة: شوقى جبلؿ، المركز القومى لمترجمة، الطبعة الثانية، ص 

 . 20 -79، ص ص مباشرة المرجع السابق (2)
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تضح وجود عوامل كثيرة ليا دورىا أعف السبب وراء ىذا الفارؽ في التنمية  وبمراجعة األدبيات      
قتصاد رييف الجنوبييف يعموف مف قيمة اإلالمؤثر، ولكف الدور األساسى يرجع إلى الثقافة، إذ إف الكو 

ف قيـ ما تسود الغانيو نضباط، بينأليـ واستثمار والعمل الجاد الشاؽ، والتعميـ والتنظألالمزدىر وا
 .مغايرة، والسبب ىو الثقافة

 

 تجارب دوؿ شرؽ آسيا -ٕ
في  ل كبير بالثقافة الصينية( جوىرًيا)الدوؿ التي تأثرت بشك "الكونفيوشية"تشترؾ الدوؿ       

ا الثقافة العالمية لمتقدـ القائمة عمى تقدير التعميـ واإلنجاز وأخبلقيات العمل والجدارة والتدبير وجميعي
كاف  دوؿ الصيف والياباف وسنغافورة وكوريا الجنوبيةقيـ موضع أولوية في مجتمعات شرؽ آسيا، ففى 

 االقتصادؼ.مف قوة أدائيا والقضاء عمى الفساد  إلطبلؽ قوػ التعميـ واإلنجاز والجدارة
 

لعظمى مقارنة باألغمبية ا األداء األفضل لبعض األقميات العرقية أو الدينيةكما أف تفسير     
لمسكاف في البمداف متعددة الثقافات، حيث تكوف الفرص االقتصادية والحوافز متاحة لمجميع، في 

في إندونيسيا والفمبيف وتايبلند وغيرىا مف الدوؿ التي ىاجر إلييا  األقميات الصينيةإشارة إلى 
ات عمـ اإلجتماع في ربط  لنظري، وكانوا مثااًل اقتصاديً ا فييا الواليات المتحدة، نجحوا إالصينيوف، بم

 .قتصادالثقافة باإل
 

 (ٔ) "قتصادات الدوؿ االسكندنافية أو"دوؿ الشماؿإ -ٖ
ات محددة، مف أبرزىا الرفاىية بسم سكندنافي أو دوؿ الشماؿإلالنموذج التنموى ايرتبط      

ة، وبعض ة، مثل إقتصاد السوؽ والكفاءة اإلقتصاديقتصاد يجمع بيف ميزات الرأسمالياإلجتماعية إل
 .جتماعية مثل توزيع الدخل بشكل متساوٍ ديمقراطية كاالىتماـ باألبعاد اإلشتراكية المبلمح النظـ اإل

قتصادؼ لتمؾ الدوؿ يعتمد في ينما يتـ التركيز عمى الخدمات اإلجتماعية العامة فإف النظاـ اإلفب
مى االستثمار في التعميـ تمويميا عمى الضرائب التى تتسـ بدرجة عالية مف العدالة، حيث يركز ع

ورعاية األطفاؿ والخدمات األخرػ المرتبطة برأس الماؿ البشرؼ، إضافة إلى حماية القوػ العاممة مف 
 .خبلؿ النقابات وشبكة األماف االجتماعي

 

، ربما تكمف في ويرى العديد مف الباحثيف أف أسباب النجاح االقتصادي لمنموذج االسكندنافي    
نما ترتبط أكثر بالقيـ الثقافية السائدة في المجتمععوامل تقع خار   .ج النطاؽ االقتصادؼ المحض، وا 

                                                 
يحدث كثيرًا مف الخمط بيف "اإلقتصاد االسكندنافي" و"إقتصاد الشماؿ"، فاإلقتصاد االسكندنافي يضـ ثبلث دوؿ  (7)

ممكية وىي الدنمارؾ، النرويج والسويد، والدوؿ الثبلث ترتبط بروابط تاريخية وثقافية ولغوية قوية، بينما يعني 
 .ى آيسمندا وفنمندامصطمح "دوؿ الشماؿ" الممالؾ الثبلث، إضافة إل
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فالمنظومة القيمية لتمؾ الدوؿ تيتـ بمستويات تعميمية عالية وبرامج رعاية شاممة ومنتشرة وجودة 
    .(7) أعماؿ مرتفعة مثل نوكيا الفنمندية وفولفو وساب وآيكيا السويدية

 

سبانيا -ٗ  إيرلندا وا 
فكبلىما اعتمد  ؛بيف عدة أمور مشتركة تجمع التجربتيف االقتصاديتيف االيرلندية واإلسبانية       

وفي حالة إسبانيا تحديدًا،  ولقد لعب االستثمار األجنبي ،عمى  سياسات االنفتاح االقتصادػ
ة. كما النقص المحمي في رأس الماؿ والريادي -معوضيف في البداية -والسياحة، أدوارًا رئيسية

واىتمت كبلىما بالتعميـ، ففي  استفادت الدولتاف مف برامج المساعدة لبلتحاد األوروبي بشكل جيد
 .ا إلى واحدة مف أكثرىا تقدًماحالة إيرلندا، تحولت في مدػ أربعيف عاـ مف أقل دوؿ أوروبا تعميمً 

 

 كيبيؾ -٘
تخمفة مقارنة مع سائر مقاطعة م (ٕ)،(ٜ٘ٚٔ-ٜٓٙٔ) كانت كيبيؾ، قبل "الثورة اليادئة"    

أما  ،وصحة وأقل ديمقراطية ػ، فكانت أكثر فقًرا وأقل تصنيًعا وأقل تعميًماالمقاطعات الكندية األخر 
، فإف مؤشرات التقدـ في كيبيؾ مشابية لبقية مقاطعات كندا، وفي بعض النواحي، مثل معدؿ  اليـو

 ؼ حدث لتحقيق ىذا التحوؿ؟فما الذ ،التسرب مف المدارس الثانوية، ىي األفضل في كندا
 إعبلء القيـ الوطنية لتعزيز الوحدة والجيد والتضحية. -7
 عممية "إزالة تأثير الكينة" وخاصة في التعميـ. -2
 تخصيص موارد ضخمة لمتعميـ. -3
 تعزيز المساواة بيف الجنسيف، خاصة في أماكف العمل. -4
سيرؾ دؼ سوالؼ إلى الصناعات  إقامة دولة عصرية مبدعة تصدرت التنمية بدءًا مف -5

 البيوتكنولوجية المتقدمة.     
 الحد مف البلمساواة بقيادة الدولة.  -6

 

                                                 
 أنظر فى: (7)
   (. "االقتصاد االسكندنافي: نموذج نجاح رغـ الضرائب المرتفعة"، جريدة االقتصادية فى2079ىشاـ محمود ) -

  .2079يوليو 
ـ دورًا ىامًا ومحوريًا في تسيير المؤسسات بمختمف 7960مارست الكنيسة الكاثوليكية، في كيبيؾ، حتى عاـ  (2)

تامة في تسيير شؤوف المقاطعة السياسية، ، ليصبح لمبرلماف صبلحية بالثورة اليادئة ث بعدىا ما يعرؼفروعيا. حد
االقتصادية، واالجتماعية خاصة، حيث تـ إبعاد الكنيسة بطريقة تدريجية مف كل مظاىر السمطة، إذ تعرؼ 

 .المقاطعة اليـو فصل واستقبلؿ تاـ بيف الكنيسة ومؤسسات الدولة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 ألمانيا والياباف -ٙ
أف المجتمعات يمكف أف تغير ثقافتيا استجابة لصدمة كبرػ، مثل التجارب الكارثية التي عانت      

ت إلى تحوؿ الياباف وألمانيا مف أكبر دولتيف منيا ألمانيا والياباف في الحرب العالمية الثانية، وأد
 .عسكريتيف في العالـ إلى مجتمعيف مف أكثر المجتمعات إيمانا بالسمـ

 
 

 تجاه األوؿ:إل الدروس المستفادة مف الخبرات الدولية في ا
  أف التنمية والتقدـ في تجارب الدوؿ التي تعتنق الكونفيوشية والدوؿ االسكندنافية أو دوؿ الشماؿ

 "العوامل الثقافية الموجودة مف قبل وىى عوامل دافعة لمتقدـ". جع باألساس إلىير 
 سبانيا ومقاطعة كيبيؾ يرجع أساسًا إلى  "السياسة والسياسات" أف التنمية والتقدـ في إيرلندا وا 

التي ت شجع عمى التغيير الثقافي لؤلفضل بمعنى أف السياسة غيرت الثقافة وعممت األخيرة عمى 
 لتنمية.إحداث ا

  مف الممكف أف تحفز التغيير الثقافى كاستجابة ليا مثمما حدث في الياباف  الصدمات الكارثيةأف
 وألمانيا واألرجنتيف ويؤدػ ىذا التغيير الثقافى بدوره إلى التأثير عمى التنمية.

  ب أف الحقيقة األساسية التى تتجمى في ضوء الخبرات الدولية ليذا االتجاه ىى "أف نمو الشعو
وازدىار المجتمعات ال يمكف أف يحدث دوف النيوض بالتعميـ والثقافة، وأؼ خطط تنموية تغفل 

 .ىذا الجانب الثقافي الميـ مآليا الفشل"
 

 الخبرات الدولية وفقا  لمُبعد التنموى لمثقافة: -تجاه الثانىإل ا ٕ-ٖ-ٙ
الم قاربة الثقافية إلحداث  يتضمف ىذا االتجاه عمى بعض التجارب الدولية التى اعتمدت عمى     

واعتبارىا المحفز األساسى  -السابق تناوليا–التنمية واالستثمار بقوة فى المجاالت الثقافية المختمفة 
 لمنمو االقتصادػ والتنمية المستدامة واالستفادة مف انعكاساتيا عمى كافة القطاعات األخرػ لمدولة.

ة وفقا ليذا االتجاه فى إبراز األثر التنموػ لبلستثمار فى ويتمثل اليدؼ مف دراسة الخبرات الدولي    
المجاالت الثقافية وتحديد اآلليات والسياسات التى اتخذتيا تمؾ الدوؿ فى سبيل تعزيز األداء التنموػ 

فى مجاؿ الدراسة  التجارب ثرًاء تحاد األوربى مف أكثروتعتبر تجارب بعض دوؿ اإل ،مثقافةل
 وسنتناوليا فيما يمى.

 التجارب األوربية: -الثقافة والتنمية -ٔ
 وجود بفضل بأىمية كبيرة -بصفة عامة-األوروبي  االتحاد في الثقافية االستثمارات تحظى    

 الميارات، وتنمية والمحمية، اإلقميمية التنمية في مجاؿ سيما ال السياسات واألدوات، مف مجموعة
 .الرقمنة ودعـ المعمومات، مجتمع والبحوث، وقياـ واالبتكار، الشركات، ودعـ واالحتواء االجتماعي،
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تعزيز وتحقيق  في المقاربة الثقافية مف االستفادة كيفية األوروبية المدف والمناطق وتظير بعض
  المستدامة. التنمية

 

تنموػ ومكانى قوػ وىو ما يظير بشكل  ببعد الثقافية ويتمتع االستثمار فى القطاعات والمجاالت    
تجارب األوربية، حيث ينتج عف االستثمارات الثقافية مجموعة مف الوفورات الموجبة تتمثل جمى فى ال
 تحفيز النمو خبلؿ مف المتردية، تنشيط االقتصادات أو المحمية تنويع االقتصادات فى تشجيع
 المحمي والمجتمع نتيجة لبلقتصاد األخرػ  أنيا تنعكس عمى القطاعات فرص العمل، كما واستحداث

مكانات داعاإلب لدىا التي االبتكار وا   .تو 
 الدوؿ األوربية: في لمثقافة المساىمة التنموية -ٕ
أىميتيا  بفضل أوروبا، ديناميكية في القطاعات مف أكثر واإلبداع الثقافة تعتبر قطاعات    

 ياالقتصادؼ واالجتماع االبتكار مجاؿ المتنامية فى تمؾ الدوؿ و قياميا بدور محورػ في االقتصادية
 تحادئلل الناتج المحمي إجمالي مف %2.6 تسيـ بنسبة حيث األخرػ، القطاعات مف وفي العديد

 تحادئلل في الدوؿ األعضاء شخص مميوف  5 لحوالي جيدة نوعية ذات وظائف األوروبي، وتخمق
 الثقافة قطاعات مف الوظائف، كما أف   تقريًبا %70 عف يزيد األوروبي ومف ثـ فيى تستحوذ عمى ما

ًما تسج ل االبداعو   (7) .في تمؾ الدوؿ التقميدية الصناعات مف عمى العديد ممحوًظا تقد 
 (2):االستثمارات الثقافية والتنمية المحمية واإلقميمية فى الدوؿ األوربية -ٖ

 أوروبا المساىمة فى خمق فرص العمل فى المحميات فى -أ
المحمية )كما سبقت  والتنمية النمو لتحقيق كوسائل الثقافة واألبداع قطاعات است خدمت      

 "برليف" إلى "بمباو" مدينة إبداعية مف وجودىا كمراكز األوروبية المدف بعض فقد أثبتت اإلشارة(،
 ."برشمونة"و "كوبنياغف" إلى "ىمسنكي"ومف  ،"أمسترداـ"و

 

 ممة، أماالعا اليد مف %7.4االبداعي نحو  يعمل فى القطاع كاف 2009عاـ  "أمسترداـ" ففي     
 فيما  نفس القطاع، في تعمل تقريًبا العاممة اليد مف %75 نسبتو ما كانت ،2002عاـ"لندف" في

 شيدت الزمف، مف عقد ومنذ .2006عاـ  "برليف" العاممة في اليد مجموع مف %70النسبة ىذه بمغت
 الوظائف فم %70لحوالي  اإلبداعي القطاع استيعاب "مدريد"و "روما"و "ميبلنو" أخرػ مثل مدف

 ."ىمسنكي" مدينة في المحققة التجارية المبيعات في% 9بنسبة القطاع ىذا ساىـ كما، المحمية
                                                 

البريطانى، "الثقافة والتنمية: األعماؿ واإلنجازات"،  المعيد الوطنى لمثقافة التابع لبلتحاد األوربى والمجمس الثقافى (7)
 .2027يناير  76. متاح عمى الرابط: تاريخ الدخوؿ: 703ص 

https://europa.eu/capacity4dev/file/11010/download?token=tpiieyCK 
 .779 -703المرجع السابق، ص ص  (2)
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 معينة  لمدينة والترويج التنمية -ب
 بمباو( )مفعوؿ "بمباو" مدينة -ٔ
  خضراء(ال والمطارات، والمناطق )شبكة المترو، التحتية البنية في االستراتيجي االستثمار إف      

 ،"غوغنيايـ" متحف )مثل التحتية الثقافية البنية مجاؿ في النطاؽ الواسعة افة إلى االستثماراتباإلض
عوامل  جميعيا ،)الثقافية لمنشاطات المخصصة والمساحات والمعارض، لمموسيقى والقاعة الكبرػ 

 لمدينةتمؾ ا السبعينيات، وأصبحت في االقتصادؼ الركود فى التغمب عمى شبح "بمباو" مدينة ساعدت
       جذابة. سياحية ووجية مزدىرة

 المستوػ  الرفيعة االقتصادية المبادرات يتمثل فى تطوير المدينة جاذبية تمؾ في آخر ب عد وىناؾ    
 .السكاف لحياة النوعي بالمستوػ  االرتقاء سبل المدينة بشكل يدعـ في والنشاطات اإلبداعية

 

 أثينا -2
فرص جيدة  صاحبو أيضاً  أثينا في 2004 عاـ الصيفية وليمبيةاأل األلعاب دورة إف استضافة     

 في ىذا الحدث، كما ساىـ دوف  حدوثيا الممكف مف يكف الثقافية لـ والفعاليات التحتية لتطوير البنية
 .الدولي ىتماـاإل ضوء دائرة في أثينا وضع

 

ثقافي  برنامج إقامةتتطور الحدث ليشمل  2074 الصيفية عاـ األوليمبية األلعاب وفى دورة    
ميت حيث لمدورة، مصاحب شامل  أنشطة الفعالية تمؾ وشممت بػ "األولمبياد الثقافية"، الدورة تمؾ س 
 الفنية المنتجات وتسويق الثقافة اليونانية تعزيز بيدؼ الرياضية، الدورة فترة طواؿ متعددة ثقافية

 ثقافة تحت شعار )نحو أخرػ  وؿد مع الفنية لمصناعات المشترؾ اإلنتاج وتشجيع اليونانية
 (7) .)الحضارات

 

 الثقافي الُمعمـ لبلستثمار لمثقافة" والتأثير األوروبية "العاصمة -جػ
 -7985لمثقافة خبلؿ الفترة ) األوروبية أوروبا لقب العاصمة في مدينة ثبلث وأربعوف  نالت      
 ىو يمتد لو التحضير أف   إال واحدة، نةس عمى يمتد الفعمي والثقافي الفني البرنامج أف   (، ومع2070
 .مستدامة آثاًرا ما يترؾ اوغالبً  عدة سنوات عمى

 

 الثقافية واالجتماعية النواحي مف المحمية والمنافع األرباح مف مجموعة جني فى المقب ساىـ ىذا    
 المحمية عاتلمجما ساعد أيضاً  كما لتمؾ المدف، العالمية الصورة تحسيف فى قتصادية، فقد ساىـواإل

                                                 
 الفكر حرية العقبلنية"، مؤسسة -التطور -ية: النشأةالثقاف (،"السياسات2075عثماف ) فازوال ومحمود حساـ (7)

 .79 -72والتعبير، ص ص 
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 والتمسؾ بالتقاليد، وا عادة المحمية الموارد إحياء خبلؿ إعادة مف الثقافية لمذات مختمفة رؤية بتكويف
 المكاف. بيوية المرتبط عتزازواإل بالفخر الشعور مف اكتشاؼ نوع

 

لمتنمية  استراتيجية ضمف الحدث دمج إلى فسعت األكبر حققت النجاحات التي لعواصـا أما    
ولكنو نتج عنو  ،المدػ البعيد، ولـ تقتصر فوائد ىذا المقب عمى الفوائد الثقافية فقط عمى قافيةالث

سبق  والتي عمى األصعدة اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية مجموعة أخرػ مف اآلثار اإليجابية
 :يمي شارة إلى بعضيا ويتبقى البعض اآلخر منيا الذػ يمكف اختصاره فيمااإل
 معدؿ  ارتفع ليا، فقد التالية والسنة المقب حمل سنة خبلؿ الزائريف عدد ة نتيجة زيادةدعـ السياح

 .2004و7995 بيف  %72 بنسبة العواصـ ىذه في الفنادؽ في المحجوزة الغرؼ
 2004عاـ "ليل" مست ثم ر، ففى مدينة يورو لكل   يورو 70إلى 8 بقيمة ستثماراتاإل عمى عائد توليد 

 لممدينة. األمد الطويمة االقتصادية الدورة في يورو 70 عائداً  م ر ول دمست ث يورو كل فإف  
 المقدمة برامج الدعـ بفضل الثقافات بيف والحوار العادؿ، االجتماعي واالحتواء االندماج تشجيع 

 .لممتطوعيف الفعالة والمشاركة المحمية الجماعات لمساعدة
 مت مدينة % عمى 25السائحيف بيف  د بمغ معدؿ نمو عددجيدة، فق نتائج 2008 عاـ "ليفربوؿ "سج 

 اإلنفاؽ اليومي متوسط إضافي، وكاف إسترليني جنيو مميوف   753.8الزائروف نحو %، وأنفق27
 ارتفع ، كما2006 في جنيو 35 مقابل ،2008في استرليني جنيو47 بنحو ي قد ر المدينة لزائرؼ 
 ، وبفعل حممة2004العاـ منذ %8 سبةبن االبداعية الصناعات قطاع العاممة في الشركات عدد

 عمى استرليني مف األرباح جنيو مميوف  800المقب تـ تحقيق عمى لممدينة والحصوؿ الترويج
 جنيو استرليني. مميوف  777 الحدث تكاليف بمغت بينما االقتصادؼ الصعيد

 

 :األوروبي االتحاد في اإلقميمية والتنمية الثقافة -د
نتائج جيدة، ونذكر  عف األوروبي لبلتحاد االقميمية التنمية إطار في ولةالمم المشاريع أسفرت     

 فى النمسا. Meisterstrasse وىما مقاطعة كورنواؿ ومشروع الصناعات الحرفية  يفىنا مشروع
 

 المتحدة المممكة في كورنواؿ مشروع مقاطعة
 إلى عاـ  2000عاـ  مف الممتدة الفترة نسمة، وفي مميوف  نصف المقاطعة سكاف عدد يبمغ    

 فنية صغيرة، عرض متفرقة )مثل: صاالت إبداعية نشاطات جمع في المقاطعة ىذه نجحت 2006
 43تـ استثمار نحو وقد ومتماسكة. مترابطة واحدة إبداعية" لمفنانيف( ضمف "منطقة عمل وورشات
 مميوف  9.88و سيةرئي في مشاريع جنيو استرلينى مميوف  33 ؛كالتالي استرليني توزعت جنيو مميوف 
 الميارات. دعـ وبرامج تجارية برامج استرلينى في جنيو
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 2000)بيف عامى  جنيو استرلينى مميوف 704 بقيمة إضافي دخل وقد نتج عف ىذا المشروع توليد    
 .%79بنحو نمواً  العمالة سجمت فقط(، كما 2004و

 

 فى النمسا Meisterstrasseمشروع الصناعات الحرفية 
 تطوير في الحرفية، والمساعدة التقاليد لبعض الترويج إعادة المشروع ىذا مف اليدؼ فكا      
 المحمية بالتقاليد االستعانة ومف خبلؿ ،الزائريف وجذب الوظائف، عدد وزيادة تجاريًا، مستقمة شبكات
 رػ.كب نوعية قفزة النمسا فيMeisterstrasse مشروع  أحدث الحرفية، الصناعات لتعزيز والثقافة

بيف  الجمع وتـ الجودة، العالية المنتجات بعض خصائص لتحديد الحرفية التقاليد فقد تـ استخداـ
الحرفية، وتـ  والمنتجات لمميارات التقميدية الطبيعة عمى الحفاظ أجل مف الحرفييف المتمرسيف شبكات

 مشتركة في قميميةإ ىوية بمورة في وساىموا التقاليد، عمى قائمة صارمة، معايير تطبيق واحتراـ
 وخياطيف، وصانعي ونجاريف، خبازيف، مف شريكة مؤسسة 42 المشروع البداية ضـ منطقتيـ. وفي

مت 2009 وفى أكتوبر ،األزىار وبائعي الحرفية المقالي وصانعي الزجاجية، األواني  250 شك 
 .النمسا غطت جميع أنحاء شبكات ثماني المشروع في متشاركة مؤسسة

 

 الثقافية األوربية االستثماراتمصادر تمويل 
دوؿ األوربية توجد عدة أشكاؿ أخرػ لبجانب التمويل الحكومى لبلستثمارات الثقافية في ا      

 لمتمويل خاصة في ظل األزمات االقتصادية المتعاقبة، نذكر منيا:
 الييكمية الصناديق

االقميمية  لمتنمية ألوروبيا "الصندوؽ  ىيكمييف صندوقيف عبر الثقافي التدخل يمكف تمويل     
وتعزيز التراث  بحماية كبير حد   إلى الثقافية االستثمارات األوروبي". وترتبط االجتماعي والصندوؽ 

 وتنمية السياحة. المحمية تحسيف الجاذبية بيدؼ والخدماتية، الثقافية التحتية البنية وببناء الثقافي
 

القطاعات  بتنمية الثقافي، أو لمتراث الذاتية القيمة بتحسيف أيًضا االستثمارات الثقافيةكما ترتبط      
 مف خبلؿ بداعيةواإل الثقافية الصناعاتأيًضا  االستثمارات اإلبداعية، وتستيدؼ تمؾ الثقافية والمراكز

 بالبحث أيًضا ترتبط أف ويمكف ،المحمية الشركات مف ومجموعات وحاضنات مشاريع مراكز إنشاء
 وبتنمية جتماعي،واإلالبشرؼ  رأس الماؿ ، وكذلؾ تحسيف)لمعمومات )الرقمنةا بتكار، ومجتمعواإل

 .الميارات
 

 الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص
 بدعـ القانوف  مظمة تحت الثقافية األوربية تعمل والمؤسسات الييئات جميع أف مف الرغـ عمى     

شراؼ  مف وذلؾ الخاص لمقطاع الثقافي عملال لترؾ يدعو آخر اتجاه ىناؾ أف إال مف الحكومة، وا 
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 والثقافة. لمفنوف  أفضل بشكل أجل إدارتو 
 

 مع وسط، كحل العاـ والخاص القطاع بيف الشراكة لنماذج تقبُّل ىناؾ أف نجد لذلؾ ونتيجة     
مة القطاع الخاص أنشطة تعتبر الثقافية، حيث المؤسسات بعض خصخصة  الثقافي لمعمل م كم 
 األنشطة بعض أصبحت حيث الثقافي، النشاط ودعـ تمويل في عنيا االستغناء فيمك وال الحكومي،

 (7) .المواطنيف حياة في ىاًما دوًرا التجارية تمعب الثقافية
 

 الدروس المستفادة مف التجارب األوربية:
اتضح مف دراسة التجارب األوربية أىمية الثقافة ودورىا الفاعل فى إحداث التنمية مف جية      

ويمكف االستفادة مف النموذج األوربى مف خبلؿ التركيز  ،أثرىا بنمط التنمية السائد مف ناحية أخرػ وت
أىـ  والثانىىو اآلثار الناتجة عف االستثمارات الثقافية  األوؿعمى ب عديف ميميف لمتنمية الثقافية، 

 شروط ومتطمبات نجاح االستثمارات الثقافية ونتناوليا فيما يمى:
 ناتجة عف االستثمارات والتنمية الثقافيةاآلثار ال

 الفردية السعادة وتحقيق التماسؾ االجتماعي صعيد تضطمع التنمية الثقافية بدور إيجابى عمى 
 .العالـ مف منطقة كل في مكافحة الفقر مجاؿ في وكذلؾ والجماعية،

 ا  مواجية المسائل فى فعاؿ وبشكل تسيـ االستثمارات الثقافية :جتماعيةاإل التنمية صعيد عمى أيض 
 أنماط أو تغيير الحوار السكاف، وتعزيز مف ميمشة لفئات جتماعياإل حتواءاإل بتحقيق المتعمقة

 جماعات محددة وتعبئة رسائل نقل أحاسيس يحر ؾ الذؼ التعبير الفني خبلؿ مف السموؾ. ويمكف
 جتماعي.اإل التماسؾ تعزيز أجل مف بأكمميا

 الحاالت التي الثقافية، في والموارد التراث قيمة تحسيف يعتبر :صاديةقتاإل التنمية صعيد أما عمى 
 موارد تفتقر إلى وأوساط مناطق في قتصاديةواإلجتماعية اإل لمتنمية أساسًيا عامبًل  استعراضيا، تـ

بداعية تحديث البنية التحتية الثقافية واإل المشاريع نتج عف تحقيق النمو. ولقد في تسيـ أخرػ 
 المستيدفيف فى المحميات. لمسكاف مضافة وتوليد قيمة العمل رصف واستحداث

 ىتماـ بالتنمية الثقافية فى توسيع يسيـ اإل الثقافات: بيف والحوار البشرية التنمية صعيد عمى
 تدعيـ قواعد عمى والعمل عمى "المواطنة" المبني والتأىيل التربوؼ  الجماعات، بيف الحوار نطاؽ
 الفردؼ ومف ثـ تحسيف نوعية الحياة الرضا وتحقيق والخاص، العاـ يفالقطاع الرشيد في الحكـ

 .المستفيدة لممجموعات
 

                                                 
عثماف  فازوال ومحمود أنظر التجارب الدولية لكل مف كرواتيا وألمانيا واليوناف الواردة بالتفصيل فى: حساـ (7)

 .   -  (، مرجع سبق ذكره، ص ص 2075)
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 النجاح عمى صعيد السياسات شروط ومتطمبات
 يتجزأ ال جزء اعتبارىا ويجب لمتنمية المستدامة، متكامل نيج إطار في ميمة الثقافية االستثمارات 

 .محمًيا المساندة واألدوات السياسات تحديد يجب أوسع نطاقًا، كما تنموية استراتيجية مف
 النوع مف  ىذا بيف يجمع توازًنا أكثر نيجاً  واالستثمارات الثقافية تتطمب الثقافية إف التنمية

 والتقنيات الدعـ خدمات توفير مثل أخرػ لبلستثمارات الضرورية والمكممة، وأشكاالً  االستثمارات
والدورات التدريبية  البشرؼ، رأس الماؿ في ثمارالتمويل، واالست والحصوؿ عمى ،الرقمية

 األنواع ىذه بيف الصحيح التوازف  بموغ ويعتبر ،وتنمية الميارات والقدرات والدعـ الفنى، المتخصصة
 .فعالة تنموية استراتيجية أية في أمًرا أساسًيا المختمفة لبلستثمار

 مف ة في الدوؿ األوربية لما تتمتع بوالثقافي السياسات في األىـ العنصر ىي "البلمركزية" تعتبر 
بيف  الربط لضماف المستويات متعددة اإلدارة مبادغ يتوجب اعتمادالتنفيذ، حيث  في وسرعة مرونة

 المتنوعة. اإلدارية والمستويات المختمفة السياسات
 بشكل وعند تنفيذىا سواء الثقافية عند وضع االستراتيجيات والسياسات الفاعمة إشراؾ الجيات يجب 

 مباشر مثل القطاع الخاص والمجتمع المدنى وممثمى األقميات.  غير أو مباشر
 التقييـ، وتحديد أدوات ىذا البداية، الثقافية منذ التنمية مبادرات األثر في آلية لتقييـ يجب توافر 

قة المحق النتائج عف فضبًل  المتبعة، المسارات في والقوة الضعف بتحديد مكامف سيسمح الذؼ األمر
  .أدلة إلى مستندة سياسات استحداث يتطمب مف قد وما

 قابمة لمقياس،  نتائج وتحقق لتتكوف  نسبًيا طويل وقت إلى الثقافي بالمجاؿ المرتبطة المشاريع تحتاج
 واضعي البرامج عمى ينبغيو  المعنية، والييئات الشركاء المستداـ مف الدعـ ضماف أجل ومف

 تمؾ المشاريع بيف الدقيق الرابط ىذا إثبات وجود عمى قادريف يكونوا أف المشاريع ومدراء تمؾ
 .والتنمية

 اإلبداع  خطط التنمية المحمية واإلقميمية نتيجة الثقافية بشكل أساسى في المشاريع دمج يجب
مكانات لدىا. التي االبتكار وا   تو 

 اإلعبلنات لممشروعات الثقافية. لمقابل الداعمة والشركات التسويق أىمية 
 
 

مجتمعاتنا  ثروة عف اوتعبيرً  المستدامة، التنمية ركائز مف تمثل ركيزة ىامة الثقافة فإف   وأخيرا ،   
بداعيا  العالـ "فبل مستقبل ببل ثقافة".  أنحاء بقية أو أوروبا، في سواء وتنوعيا، وا 
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 فى مصر: يالثقاف ي بعض اآلليات المقترحة لتفعيل األداء التنمو  ٗ-ٙ
مف التناوؿ السابق لمعبلقة العضوية الوثيقة بيف الثقافة والتنمية سواء مف الناحية  جمًيا يتضح     

النظرية أو مف خبلؿ الخبرات الدولية فى ىذا المجاؿ األىمية البالغة إلعطاء الثقافة بمفيوميا 
فالثقافة  الشامل ومجاالتيا المتعددة مكانتيا فى مقدمة أولويات االستراتيجية التنموية فى مصر. 

كما جتماعى واألخبلقى، إلنحراؼ السياسى واإلفى مواجية تيارات ا مثل القوة الناعمة األكثر تأثيًرات
 داث التنمية وفى ذات الوقت عنصًرا فاعبًل ودافًعاإلح تعتبر "ثقافة التقدـ" متطمًبا وشرًطا ضرورًيا

افية واإلبداعية والسياحة الثقافية، قتصادية لمصناعات الثقإللمنمو والستدامتو مف خبلؿ األىمية ا
وكذلؾ مساىمة الثقافة فى القضاء عمى الفقر، وتدعيـ التعميـ والتعمـ، والحفاظ عمى المدف 
 والمستوطنات البشرية المستدامة، والمجتمعات المسالمة اآلمنة، والنظـ اإليكولوجية والتنوع البيولوجى.

الصعوبات التى فرضتيا أزمة جائحة فيروس كورونا فعمى الرغـ مف التحديات و وفى سياؽ مستجد، 
إال أنو ينبغى التأكيد عمى أف  -السابق اإلشارة إلييا–عمى قطاع الثقافة  ”  -COVID“الحالية 

آخر إذا ما نظرنا إلييا  لؤلزمة دائًما وجًيا قبل، كما أف مف أصبًل  موجوًدا معظـ ىذه الصعوبات كاف
  (7) .ت ذاتو"باعتبارىا "محنة ومنحة فى الوق

خاصًة وقت  قطاع الثقافة يعتبر مصدرا  لممرونةفمف ناحية أخرػ أكدت األزمة عمى أف      
األزمات، فقد ساىمت أوقات العزؿ االجتماعي المنزلى في تحوؿ ببلييف األشخاص إلى الثقافة 

ليو عبر كمصدر لمراحة ولمرفاه والتواصل. وشيدت عمميات إنشاء المحتوػ الثقافي والوصوؿ إ
اإلنترنت زيادة كبيرة، ابتداء مف الزيارات االفتراضية إلى المتاحف وصاالت العرض السينمائية، 
ومرورًا ببث األفبلـ والفعاليات المجتمعية عبر وسائل التواصل االجتماعي، األمر الذؼ يؤكد دور 

ما أدت األزمات الكبرػ الثقافة األساسي بوصفيا مصدرا لممرونة المجتمعية. وعبر التاريخ، غالًبا 
 (2) .جديدة مف اإلبداع، التي ت عد مسألة حيوية جدا لمتقدـ البشرؼ  إلى نيضة الثقافة وظيور أشكااًل 

 

اقتصرت مواجية تداعيات األزمة عمى استحداث مجموعة مف المبادرات بيدؼ إثراء  مصروفى      
بيف إيديؾ" كأحد الحموؿ البديمة لتقديـ ألواف الحياة الثقافية مثل:  مبادرة "خميؾ فى البيت.. الثقافة 

اإلبداع الفنى لمجميور مف خبلؿ الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومبادرة إتاحة الزيارات االفتراضية 
 والجوالت اإلرشادية لبعض المتاحف والمواقع األثرية المصرية عبر صفحة وزارة السياحة واآلثار 

                                                 
( ) Audrey Azoulay (May 2020), “Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General 

of UNESCO, on the occasion of World Day for Cultural Diversity for Dialogue and 

Development”. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373505_eng. 
(2)

 https://www.un.org/ar/observances/cultural-diversity-day.Accessed at: 22 January 2021. 

https://www.un.org/ar/observances/cultural-diversity-day
https://www.un.org/ar/observances/cultural-diversity-day
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وىكذا، فإنو فى ضوء األىمية التنموية  (7) .تواصل االجتماعىالرسمية عمى االنترنت ومواقع ال
فى ىذا الفصل مف الدراسة وفى ضوء االتجاىات الحديثة  ع الثقافى السابق تناوليا تفصيبًل لمقطا

لمخبرات الدولية فى مجاؿ تعزيز األداء التنموػ الثقافى، باإلضافة إلى األزمة الحالية لجائحة كورونا 
تمفة وما تفرضو مف تغييرات فى المستقبل فيما ي عرؼ بػ "الواقع الجديد بعد كورونا" وتأثيراتيا المخ

يمكف الخروج بعض اآلليات المقترحة لتفعيل األداء التنموى الثقافى فى مصر وىذا ما سنتناولو 
 فيما يمى.

 
 

 قتصادية:إلوا جتماعيةإلا التنمية واستراتيجيات سياسات في الثقافة إدماج -أوال  
اإلنمائية أمر ىاـ  السياسات جميع الوطنية وفي االستراتيجية التنموية في الثقافة إدماج إف    

 لمعبلقة العضوية بيف الثقافة والتنمية المستدامة بكافة جوانبيا باعتبارىا تمثل وذلؾ تجسيًداوحيوػ 
 .فى إحداث التنمية وعنصًرا فاعبًل  جودة الحياة في ضماف أساسياً  عامبلً 

 

لمثقافة فى "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية  عمى إعطاء محوًرا منفرًدا مصروبالفعل حرصت      
" يشتمل عمى معظـ الجوانب والتحديات الثقافية 2076" فى نسختيا األولى "فى فبراير 2030مصر 

"فى  خًراؤ إال أنو ومع تحديث الرؤية م ،قتراح مجموعة مف مؤشرات لقياس وتتبع األداء الثقافىاو 
عمى وضع بعض الغايات المتعمقة بالثقافة فى ثنايا  قتصارإل" تـ إلغاء محور الثقافة وا2078مطمع 

عدة خطوات  ويشكل ىذا األمر رجوًعا ،ية أىداؼاألىداؼ الرئيسية لمرؤية الم حدثة البالغة نحو ثمان
ل يساعد عمى قياس وتتبع األداء لموراء فى سبيل إدماج الثقافة فى االستراتيجية التنموية الوطنية بشك

التنموػ الثقافى وتقييمو والتدخل بسياسات تصحيحية كمما استدعى األمر ذلؾ "فما ال يمكف قياسو ال 
 يمكف إدارتو وال حتى تطويره".

 

أضف إلى ما سبق، أنو ال ينبغى أف يقتصر األمر عمى إدماج الثقافة فى االستراتيجية التنموية      
د ككل فيذا صحيح شرط ضرورػ ولكنو ال ي غنى عف أىمية وضع استراتيجية خاصة الوطنية لمبم

ففى دولة مثل توغو  ،بالثقافة تتسق مع االستراتيجية الوطنية، وىذا األمر أيضًا غير مطبق فى مصر
بالثقافة"  النيوض أجل مف السنوات العشر "استراتيجية ثقافية نجد أنيا قامت بوضع استراتيجية

                                                 
 https://www.sis.gov.eg/section/       ?lang=arموقع الييئة العامة لبلستعبلمات   (7)
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 بذلؾ الثقافة بالعمالة، معتبرة والنيوض المعجل لمنمو الوطنية استراتيجيتيا في ماج الثقافةبجانب إد
  (2) .البمد وغيرىا كثير مف البمداف لتنمية البلزمة الركائز إحدػ

 

عند وضع االستراتيجيات  الفاعمة وكما إتضح مف الخبرات الدولية األوربية أىمية إشراؾ الجيات     
مباشر، كـ أف منيجية التخطيط  غير أو مباشر بشكل وعند تنفيذىا سواء قافيةالث والسياسات

بتحديد  سيسمح الذؼ الثقافية األمر التنمية مبادرات األثر في آلية لتقييـ توفراالستراتيجى سوؼ 
 يتطمب مف استحداث قد المحققة وما النتائج عف فضبًل  المتبعة، المسارات في والقوة الضعف مكامف

  .أدلة إلى مستندة سياسات
 

باعتبارىا آلية ووسيمة وفى نفس الوقت غاية آلية  :الثقافة ديمقراطية تحقيق العمل عمى -ثاني ا
 عمى الثقافة وتستند ديمقراطية سياسة ثقافية جيدة ومتطورة تسعى لتفعيل دور الثقافة التنموى،

 :(7)عدة عناصر
 نياء صر،م مستوػ  عمى الثقافية الخدمات توزيع في العدالة  العمل في الشديدة المركزية حالة وا 

 الثقافة لوزارة التابعة الثقافية المواقع بدور واالىتماـ المحرومة، لممناطق الخدمات وتوفير الثقافي،
 .مصر محافظات جميع في والمنتشرة

 الفرعية بالثقافات والعناية الوطف داخل الثقافي التنوع بحماية واالىتماـ الثقافية التعددية احتراـ 
 المغوؼ  التعدد وحماية ،)الشمالي الساحل قبائل -وشبلتيف حبليب  -سيوه  -سيناء -النوبة(

 باعتباره التنوع ىذا مع والتعامل )السيوية األمازيغية -النوبية -القبطية( االندثار مف وصيانتو
 .منيا ينتقص وال إلييا يضيف المصرية، لمثقافة وقوة إثراء عنصر

 والمراحل النوع أساس عمى الثقافية، والخدمات األنشطة في المختمفة المجتمع عاتبقطا االىتماـ 
 .الجغرافية والمناطق االجتماعية والفئات العمرية

 لغاء وتشجيعو، ورعايتو لئلبداع المبلئـ الثقافي المناخ وتوفير عنيا، والدفاع اإلبداع حرية حماية  وا 
 .بيروالتع اإلبداع حرية عمى القانونية القيود

                                                 
 جدوؿ األعماؿ مف )ب( 27 المستدامة"، البند والتنمية افةالثق :والترابط (، "العولمة2074المتحدة، الجمعية العامة، ) األمـ (7)

                                    . متاح عمى الرابط:7والستوف، ص  التاسعة المؤقت، الدورة
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/       

"الثقافة أثناء الفترات االنتقالية مصر (، "السياسات الثقافية فى زمف التحوالت"، فى كتاب 2074عماد أبو غازػ )( 7)
يناير"، تحرير مجدػ صبحى، مركز الدراسات السياسية واالستراتجية باألىراـ والمؤسسة الثقافية  25بعد ثورة 

 .26السويسرية، ص 
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 أمناء ومجالس إدارة مجالس طريق عف اإلدارة جماعية خبلؿ مف الثقافية اإلدارة ديمقراطية 
حياء والمتاحف؛ الفنية والمراكز والبيوت الوزارة لقطاعات  تجربة واعتماد الفنية؛ المكاتب دور وا 
 مف المستفيديف ءبآرا لمدولة التابعة الثقافية المواقع إدارةاىتماـ و  الفنية، الفرؽ  مديرؼ  انتخاب
 .الثقافية الخدمة

 

 اإلعبلـ: ووسائط التعميـ خبلؿ مف الثقافي التنوع تعزيز -ثالث ا
التنمية  لتحقيق الثقافي التنوع بأىمية الجميور توعية يالثقاف ؼ يتطمب تفعيل األداء التنمو      

      اإلعبلـ.  ووسائط التعميـ طريق عف قيمتو اإليجابية وتعزيز المستدامة،
والبرامج  االستراتيجيات وضع في متزايد بشكل يُيراعى البعد الثقافومف ىنا تأتى أىمية أف      

في الدراسات  التقميدية المعارؼ تدريس ذلؾ في بما بتكارية،إ تعميمية واستحداث برامجالتعميمية، 
في مجتمع متعدد  ةلمحيا أفضل بشكل إعدادىا أجل مف المجتمعات في المغة والتعميـ الثنائي العميا

 واالنفتاح واحتراـ حقوؽ  التعددية الثقافات. باإلضافة إلى استحداث طرؽ تدريس تعمل عمى تعزيز
التعبير مف خبلؿ دعـ النشاطات الثقافية )صحف الحائط، الفرؽ الفنية  حرية نطاؽ اإلنساف وتوسيع

اقع األثرية والتراثية لتعزيز االنتماء المسرحية، الفنوف التشكيمية وغيرىا( وكذلؾ الرحبلت الثقافية لممو 
 والحفاظ عمى اليوية.

 

مف خبلؿ  يلمتنوع الثقاف القيـ اإليجابية وتدعيـ لمجميور يالثقاف ي تعزيز الدور التوعو  وكذلؾ    
في تكويف  حيث يعتبر اإلعبلـ شريًكا حقيقًيافقط،  ياإلعبلـ وعدـ االقتصار عمى دوره الترويج

 ة بل ويتخطى ذلؾ إلى كونو مساىًما وفاعبًل لمفاىيـ والقيـ الفاعمة في إطار الثقافاألدوات الفكرية وا
وقد عزز التطور التكنولوجى ومجتمع المعمومات مف دور اإلعبلـ  ،في توليد الثقافة ونشر المعرفة

 زؿ الثقافى نتيجة اختفاء الحواجز الثقافية والفنية في ىذا العصر وانتشار أجيزة اإلعبلـ في كل من
بل ومع كل إنساف مف خبلؿ اليواتف المحمولة األمر الذػ يتطمب إعطاء مزيد مف االىتماـ الواجب 

 لمدور الثقافى لئلعبلـ.
 التعميـ بيف الربط تحقيق عمى التركيزوىكذا، فإنو يمكف تدعيـ األداء الثقافى التنموػ مف خبلؿ 

 بيف التكامل تحقيق إلي والسعي أخرػ  حيةنا مف اإلعبلـ بينيما وبيف والربط ناحية، مف والثقافة
 أداة المعرفة، والتعميـ مجاالت مف أساسًيا مجاالً  الثقافة إنتاج باعتبار واإلعبلـ الثقافة والتعميـ

 .نشرىا وسائل مف وسائل مف وسيمة واإلعبلـ الكتسابيا،
 
 



 ثقافة التنمية فى مصر )محاولة لقياس األداء التنموى(
 

142 

 

الثقافة ممة فى مجاؿ الدولة العامؤسسات رة لمتنسيق والتكامل بيف مختمف الحاجة المستم -رابع ا
 واعتماد "البلمركزية" في اإلدارة:

أو الثقافة العامة سواء العاممة فى مجاؿ بتعدد المؤسسات  المنظومة الثقافية المصريةتتسـ       
، األمر الذػ يتطمب ضرورة التنسيق والتعاوف بيف تمؾ المؤسسات المختمفة لخدمة الثقافةالمؤثرة فييا 

 سائر بيف تضامنية مسئولية ىي بل ،وحدىا الثقافة وزارة عاتق عمى تقع ال عالمجتم تثقيف ميمةف
 واآلثار، المعمومات، وتكنولوجيا واالتصاالت العالي، والتعميـ والتعميـ، التربية وبخاصة الوزارات

 واتحاد لمشباب، القومي والمجمس االجتماعي، والتضامف العاممة، والقوػ  والسياحة، األوقاؼ،و 
 وغيرىا. والسكاف، لؤلسرة القومي والمجمس والتمفزيوف، اإلذاعة

ا مف خبلؿ معً  العملو  المؤسسات ىذهالراىنة تستدعى ضرورة التعاوف بيف  ومف ثـ فإف التحديات
لمنيوض  المشتركة والخططالمستقبمية  الرؤػ  ووضع والمعمومات الخبرات وتبادؿ ،الطاقات تجميع

 .مية الثقافية فى المجتمع مف جية أخرػ وتدعيـ التنبتمؾ المؤسسات مف جية 
 

ا  المجتمع ومنظمات الثقافية التابعة لمدولة المؤسسات بيف والتعاوف  التفاعلتحقيق  -خامس 
 المستقمة: الثقافية والجماعات الخاصة المدني والمؤسسات

وتقديـ  المستقمة الثقافية والجماعات المدني المجتمع ومنظمات األىمية الجمعيات مع التعاوف  إف
تاحة وواضحة، شفافة لقواعد الدعـ المبلئـ ليا وفقا  لتقدـ مف لوزارة الثقافة التابعة والمواقع المراكز وا 

 تمكيف تمؾ الكيانات مفجميعيا أمور يترتب عمييا أنشطتيا  المستقمة الثقافية الكيانات ىذه خبلليا
ثراء  المستدامة التنمية تحقيق بيدؼ اوتنظيمي المشروعات تنفيذ وفي الثقافية األنشطة في المشاركة وا 

   الحياة الثقافية لممجتمع ككل.
 

ا  متوازنة: ثقافية خارجية سياسة خبلؿ مف واإلقميمي الدولي مصر دور تعزيز وتدعيـ  -سادس 
 الثقافية العبلقات قطاع خبلؿ مف العالـ مصر ودوؿ بيف الثقافي التواصل استمرار خبلؿ مف وذلؾ

 وزارة مع والتنسيق بالتعاوف  لمدولة الخارجية السياسة خدمة في الثقافة، لوزارة عالتاب الخارجية
 .الخارجية

 مع بالتعاوف  الدولية الثقافية األنشطة مف مجموعة بتنظيـ الثقافة وزارة تقـوحيث مف الممكف أف 
 وتحمل الخارجي، العالـ إلى الجديدة مصر صورة خبلليا مف تقدـ المستقمة، الثقافية الجماعات
، األفريقية القارة ،العربي )العالـ العالـ مف بعينيا لمناطق الموجية الثقافية البرامج مف مجموعة
  (الخارج في المصرية الجاليات، ومناطق شرؽ آسيا، وروسيا وأمريكا، و األورومتوسطية المنطقة
 . فيةالثقا الرسالة إليو توجو الذؼ لئلقميـ وفقا تمؾ البرامج محتوػ  يختمفبحيث 
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 توفير مصادر مبتكرة لتمويل الثقافة: -سابع ا
التنمية  في لممساىمة إمكاناتو كامل وتسخير حيويتو تعزيز الثقافة بيدؼ فى قطاع إف االستثمار  

 .جديدة اتباع ن ي ج إلى حاجة ىذا القطاع وثمة لتمويل ابتكارية المستدامة يتطمب البحث عف آليات
 الدولية تتمثل فى: يمكف استباطيا مف الخبرات 

 العاـ والخاص. القطاعيف بيف الشراكات عمى أكبر بشكل التركيز 
 المالية لتمويل  والمعامبلت بالطائرة السفر تذاكر عمى المفروضة استحداث ضرائب التضامف

البيولوجي كما  والتنوع التقميدية الطبيعي والمعارؼ التراث حفع سيما وال وتعزيزىا، الثقافة حفع
 .اؿ فى فرنساىو الح

  إنشاء صناديق تمويل ىيكمية متخصصة فى تمويل الثقافة والعمميات المتعمقة بيا كما ىو الحاؿ
 فى الدوؿ األوربية.

 

 بناء قواعد بيانات معنية بالثقافة: -ثامن ا
قتصاد إلوا الثقافة بيف الروابط وتعزيز األدلة إلى المستندة إف التصميـ الصحيح لمسياسات      
الثقافية )الدقيقة والحديثة والمفصمة(،  واإلحصاءات بتكار يتطمب توافر البياناتإلوا ميـ والبحثوالتع

صعوبة  السياسات في الثقافة دمج وجو في يقف كاف ما اففى معظـ البمداف ومف بينيا مصر كثيرً 
 المباشرة. وغير المباشرة لقياس األداء واآلثار شاممة وضع مؤشرات

 

تعبر عف األداء التنموػ الثقافى  مؤشرات توفير قواعد البيانات إمكانية حسابويترتب عمى      
 الحقائق واألرقاـ، إلى اإلنمائية باالستناد العمميات في لمثقافة األبعاد المتعدد الدور تقييـ وتساعد فى

 يتسـ نحو الوطنية عمى اإلنمائية في االستراتيجيات الثقافة إدماج وتعزيز العامة، السياسات وتوجيو
 .والكفاءة بالفعالية

 

بيف الدوؿ المختمفة  المنيجيات وتبادؿ مف التعاوف الدولى وتقاسـ اوىذا األمر يتطمب نوعً      
 لمتأثير الحقيقي ونوعي كمي تحميل إجراء ، وكذلؾ يمكفلى توحيدىا لتسيل المقارنة دولًياإ وصواًل 

 .جتماعيةواإل قتصاديةاإل التنمية لمثقافة عمى
 
 

 الثقافية: والممتمكات الثقافي التراث وحفظ حماية -سع اتا
 آخر بحسب إلى بمد مف المترتبة عميو اآلثار وتختمف ،حقيقًيا اتحديً  الثقافي التراث حفظ يشكل     

 الوطنية القانونية والسياسات األطر واالقتصادية. وىذا األمر يتطمب ضرورة دعـ االجتماعية العوامل
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 الثقافية بالممتمكات غير المشروع تجارإلا الثقافية ومكافحة الثقافي والممتمكات راثالت وحفع لحماية
التطبيق فى ىذا  الواجبة الدولية القانونية واألطر الوطنية لمتشريعات وفقا الممتمكات الثقافية، وا عادة

 اإدراكً  ثقافية،ال والمنتجات الثقافي التراث سرقة لمنع الدولي تعزيز التعاوف  منيا بوسائل المجاؿ،
 الثقافي. اإلبداع مجاؿ في العامميف مساندة في الممكية الفكرية حقوؽ  ألىمية

 

 الثقافية: والخدمات لمسمع المحمية األسواؽ دعـ وتنشيط :عاشرا  
والتغمب عمى صعوبات  الثقافية والخدمات لمسمع المحمية األسواؽ عمى تنشيط ينبغى العمل      

ومشروع واالستفادة  فعاؿ نحو عمى الدولية األسواؽ إلى والخدمات السمع ىذه التسويق وتيسير وصوؿ
 الثقافييف. واالستيبلؾ نطاؽ اإلنتاج مف اتساع

 

الحرؼ  تنمية خبلؿ مف نطاقو وتوسيع االقتصاد يمكف العمل عمى زيادة تنويع مصروفى       
مف إنشاء  يمكنيا قد جاؿ األمر الذػألعماؿ فى ىذا المالثقافية ودعـ ريادة ا التقميدية والمنتجات

األفريقية  القارة مستوػ  الثقافية عمى لمسمع سوؽ  وتنمية لمعمل، فرص يئةتي ومف متخصصة سوؽ 
 .والمنافسة عالمًيا

 

 :يوالكادر الثقاف ي تأىيل وبناء قدرات العنصر البشر  :الحادى عشر
وادر الثقافية مف الشروط الضرورية البشرؼ وبناء قدرات الك رأس الماؿ في ستثمارأليعتبر ا     

، ويمكف تعزيز ما أوضحتو الخبرات الدولية أيًضا وىذا يالثقاف ؼ الواجب توافرىا لتفعيل األداء التنمو 
 أداء العناصر البشرية العاممة فى المجاالت الثقافية المختمفة مف خبلؿ:

 جتماعيإلا لئلدماج دافعة قوة بوصفيا اليدوية والحرؼ معنية بالفنوف  لمتدريب مراكز إنشاء 
 العمل المبلئمة بعد التدريب. يئة فرصتيو الحضرؼ، واإلنعاش

 عب إدراج األشغاؿ اليد التعميـ الفنى؛ لتخريج طبلب وية والصناعات اإلبداعية ضمف ش 
متخصصيف لبللتحاؽ بسوؽ العمل الفنى في ىذا المجاؿ، واالستفادة مف اإلمكانات المادية مف 

دريب بمدارس التعميـ الفنى، واإلمكانات البشرية فى تحويل المدارس بعد انتياء ورش وقاعات الت
اليوـ الدراسى إلى مراكز تدريب لمعديد مف الصناعات التراثية والتقميدية، بما يدعـ برامج التنمية 

 الثقافية المستدامة.
 ثل الرسـ والنحت إمكانية االستفادة مف كميات الفنوف الجميمة؛ لتنشيط الصناعات البصرية، م

والتصوير بكافة أنواعو؛ لتدريب الشباب واستثمار شباب الخريجيف فى مشروعات إبداعية متطورة 
 قائمة عمى تمؾ الصناعات.

 
 

 



 معهد التخطيط القومي – (235)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 

145 

 

 تعزيز دور الصناعات الثقافية واإلبداعية وتنشيط السياحة الثقافية: :الثانى عشر
الجديػدة،  اإلعػبلـ ووسػائط البصػرؼ،- السػمعي )القطػاع واإلبداعيػة الصػناعات الثقافيػةتحتػل    

لد إذ اإلبداعي قتصادالا ضمف احيويً  امركزً  البصرية( والفنوف  والنشر، والفنوف االستعراضية،  انطاقً  تو 
القطػاع  نسػبة مسػاىمة بمغػت ا،بمػدً  42 فػي أجريػت دراسػات إلػى اواسػتنادً  ،العمػل فػرص مػف اواسػعً 

لد كما %،5.78 نحو لمتوسطا في اإلجمالي المحمي الناتج في اإلبداعي  ا لمعمػلفرًصػ القطاع ىذا و 
ومسػاىمتو  القطػاع ليػذا جتمػاعى والبيئػى اليػاـإلقتصػادػ واالا الدور يؤكد وىذا %،5.35 بمغت نحو

 (7) .قتصادؼالا النمو وتحقيق العمل فرص خمق في
الثقافية  الصناعات لتشك أف ينبغي واإلبداعية، الثقافية لمصناعات االستراتيجية لؤلىمية اونظرً    

ا ا منخفًض ماليً  ااستثمارً  تتطمب انيلكو نظًرا النمو االقتصادؼ استراتيجيات مف جزءًا أساسياً  واإلبداعية
 ا.ضعفً  األكثر الفئات أماـ الفرص باب تفتح ا، كما أنيانسبيً 

 

يناميكى مما والد ؼ ستفادة مف الفرص اليائمة التى يوفرىا ىذا القطاع الحيو ألا لمصر ويمكف     
في ظل جائحة كورونا، حيث  وخاًصة ؼ قتصاد المصر الا نطاؽ وتوسيع يعمل عمى زيادة تنويع

عمى مرونة  ينطوؼ  قتصادػ،الا األزمات واالنكماش أوقات في الثقافة، قطاع أف عديدة أدركت بمداف
 كما سبق اإلشارة. –ىائمة 

 

مف  لتمكينيا مستداـ نحو عمى الثقافية ةالسياح إدارة إلى السعي ينبغي ومف ناحية أخرػ،     
الثقافي )تسيـ  االقتصاد قطاعات أقوػ  مف تزاؿ الثقافية ال الشامل، فالسياحة في النمو اإلسياـ
 مف الحد في كما أنيا تساعد (2) ،العالمية( السياحة مف إجمالى دخل %40الثقافية بنحو  السياحة
يجاد الفقر،   والنساء. سيما الشباب وال المحمية، مجتمعاتلم الدخل وتوليد العمل، فرص وا 

 

 وزيادة السياحية، لؤلماكف القدرة التنافسية زيادة خبلؿ مف االقتصاد بعجمة باإلضافة إلى الدفع     
 اليدوية األمر الذػ الحرؼ فييا بما باألنشطة المحمية، وربطيا الدولي، الصعيد عمى ابي التعريف
لى الحاجة يعزز  .والسياحة الثقافة قطاعي بيف جيد تعاوف  وجود إلييا وا 

 

إمكانات ىائمة في مجاؿ السياحة الثقافية يمكف استغبلليا مف خبلؿ تشجيع ىذا  مصروتمتمؾ      
النوع مف السياحة باقتراح برامج سياحية تشمل زيارة مواقع الصناعات اإلبداعية والثقافية، ومشاىدة 

واستقطاب المبدعيف عمى مستوػ العالـ لتبادؿ الخبرات واكتساب الفنوف القائمة عمى التراث الثقافى، 
 ميارات جديدة وتنمية الدخل القومى، وابتكار نمط جديد لمسياحة يعتمد عمى موارد المكاف.

                                                 
 .77(، مرجع سبق ذكره، ص 2074المتحدة، الجمعية العامة ) األمـ (7)
 .72، ص همرجع سبق ذكر (. 2077ىوسغرىار ) يوتي (2)
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 (ٔ) :الثقافية التشريعاتوتطوير   تعديل :الثالث عشر
 الثقافي، لمعمل المنظمة ئحوالموا القوانيف التشريعية في التعديبلت مف مجموعة إجراء العمل عمى

 .مصر تاريخ في الجديدة المرحمة تناسب والتي الثقافية، الجماعة تسعى إلييا التي األىداؼ لتحقيق
تاحتيا، الوثائق عمى الحفاظ قانوف  القوانيف ىذه مقدمة وفي  المنظمة والموائح جوائز الدولة وقانوف  وا 
 .الفكرية الممكية نوف حمايةوقا الفنية، المصنفات عمى الرقابة وقانوف  ليا،
فى التأكيد عمى "العبلقة العضوية الوثيقة بيف الثقافة والتنمية المستدامة"  خبلصة ىذا الفصلتتمثل و 

األمر الذػ يتطمب إعطاء الثقافة بمفيوميا الشامل ومجاالتيا المتعددة مكانتيا فى مقدمة أولويات 
 االستراتيجية التنموية فى مصر. 

 

فى مواجية تيارات االنحراؼ السياسى واالجتماعى  لناعمة األكثر تأثيًراثل القوة اتمفالثقافة 
داث التنمية وفى ذات الوقت عنصًرا إلح كما تعتبر "ثقافة التقدـ" متطمًبا وشرًطا ضرورًياواألخبلقى، 
عية والسياحة لمنمو والستدامتو مف خبلؿ األىمية االقتصادية لمصناعات الثقافية واإلبدا  فاعبًل ودافًعا

الثقافية، وكذلؾ مساىمة الثقافة فى القضاء عمى الفقر، وتدعيـ التعميـ والتعمـ، والحفاظ عمى المدف 
 والمستوطنات البشرية المستدامة، والمجتمعات المسالمة اآلمنة، والنظـ اإليكولوجية والتنوع البيولوجى.

 

فى  يالثقاف ؼ ات لتفعيل األداء التنمو فى ىذا الفصل إلى اقتراح بعض اآللي توصمت الدراسةوقد 
النجاح عمى  وفى ضوء شروط ومتطمبات ،مصر مف واقع بعض الخبرات الدولية فى ىذا المجاؿ
 فيما يمى:ختصار تمؾ اآلليات إ، ويمكف صعيد السياسات التى أمكف استنباطيا مف تمؾ الخبرات

 واالقتصادية. االجتماعية التنمية واستراتيجيات سياسات في الثقافة إدماج (7
 الثقافة. ديمقراطية العمل عمى تحقيق (2
 اإلعبلـ. ووسائط التعميـ خبلؿ مف الثقافي التنوع تعزيز (3
الحاجة المستمرة لمتنسيق والتكامل بيف مختمف مؤسسات الدولة العاممة فى مجاؿ الثقافة واعتماد  (4

 "البلمركزية" في اإلدارة.
المدني  المجتمع ومنظمات افية التابعة لمدولةالثق المؤسسات بيف تحقيق التفاعل والتعاوف  (5

 المستقمة.  الثقافية والجماعات والمؤسسات الخاصة
 متوازنة.  ثقافية خارجية سياسة خبلؿ مف واإلقميمي الدولي مصر دور تعزيز وتدعيـ  (6
 توفير مصادر مبتكرة لتمويل الثقافة. (7

                                                 
 .28(. "السياسات الثقافية فى زمف التحوالت"، مرجع سبق ذكره، ص 2074عماد أبو غازػ ) (7)
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 بناء قواعد بيانات معنية بالثقافة. (8
 الثقافية. والخدمات لمسمع لمحميةا األسواؽ دعـ وتنشيط (9

 الثقافية. والممتمكات الثقافي التراث وحفع حماية (70
 تأىيل وبناء قدرات العنصر البشرػ والكادر الثقافى. (77
 تعزيز دور الصناعات الثقافية واإلبداعية وتنشيط السياحة الثقافية. (72
 الثقافية. وتطوير التشريعات تعديل (73
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 الدراسة ستنتاجات وتوصياتإ
يجب أف تأخذ في اعتبارىا السعى لمنح المجتمع الوسيمة  إف أى دراسة جادة في التنمية

ومراعاة خصوصية المجتمع  ،مػػػع مواكبة الجديد ،الفعالة لمتعجيل بعمميات البناء والتطور المجتمعى
التربية والثقافة، ومعنية بعبلقة  ،وأف تكوف الدراسة كمية وكيفية في آف واحد  ًا وقيمًيا،تاريخيًا وثقافي

قميمًيا ومحمًيا ،وباليـر السػػػػػػػػكانى ،وميمتو بالموارد المتاحة ، وأف تؤسس التنمية عمى وبالتعاوف دولًيا وا 
تعبئة الطاقات البشرية لمنيوض بالفرد والمجتمع، وتطوير الميارات لمسايرة التنمية وتأسيس واقع 

 .تنموػ يتناسب مع القيـ
 :االستنتاجات التى خمصت إلييا الدراسة الراىنةيمى أىـ  ىذا وفيما

 إلستنتاجاتا( 7)
 ،، اليند)الصيف مثل ،نسانيةاالستفادة مف النماذج والتجارب المتقدمة في مجاؿ التنمية اإل  7-7

ماليزيا( مع أىمية تكويف نظرة بديمة لمتنمية والتقدـ تقوـ عمى أسػػػػػاس اتساؽ مطالبيا بنسق  ،تايواف
وعناصر الدينامية الثقافية المجتمعية بحيث يمثل التػػػػػػػػراث والخصوصػػػػػػػة  ،ػواقع ومتطمباتوالػػػػػػ

 .الحضارية المحرؾ الفعاؿ لنشاطات التنمية
 

 أف التخمف كاف نتاًجا وانعكاًسا – تنمية في الواقع الذػ كاف متوقًعاتشير نتائج تقييـ تجارب ال  7-2
قة بيف الثقافة والتنمية في تحقيق مقاربة ترػ أف الثقافة رافعة داخل التنمية لثقافة فقدت إشكالية العبل

 .وحاوية ليا
 

يعزػ نجاح نموذج الدولة التنموية إلى إستدعاء مراجعة العبلقة بيف الدولة والمجتمع حيث   7-3
كبيرة كما أكدت النماذج التى أخذت بذلؾ أف السياسة ميتمة وأف ىناؾ أىمية  ،أصبح ذلؾ حتمياً 

 .لمقدرة التكنوقراطية والتنظيمية إلنجاح نموذج الدولة التنموية
 

 لمعيقات لؤلداء التنموػ الثقافى يتطمب األمر: مواجية الرواسب الثقافيةفى سػػػػبيل  7-4
المبادأة والتغيير، تعميق روح  :لتعزيز األداء التنموػ الثقافى تشػػػػػػػتمل عمى تفعيل منظومة ثقافية  -

وتنفيذ  ،وذلؾ مف خبلؿ تخطيط عممى ،تنوير المجتمع ،التدريب المستمر ،تحرير العقل ،تماءاإلن
رادة واعية ،دقيق  عمى:تركيز  ،وروية مؤسسية ،وا 
 .ال مركزية العمل الثقافى التنموػ  -    
عادة تشكيل وجداف إلالتعاوف المؤسسى بيف أجيزة وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدنى  -    

 .مجتمع مف خبلؿ األعماؿ الفنية واإلبداعية التى تعزز القيـ اإليجابيةال
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  :سيادة ثقافة التنمية لكل حقوؿ الحياة 7-5
 بالتركيز عمى تأسيس شبكة عبلقات وثقافة المواطنةوذلؾ  :الحقل المعرفى. 
 وعمـو حديثة ،بإدماج مساىمات تقنيةوذلؾ  :الحقل التعميمى. 
 ببناء قيـ الديمقراطية والحرية والعدالة والمشاركةوذلؾ  :الحقل السياسى. 
 اإلدخار واالستثمار ،االستيبلؾ ،العمل ،ترسيخ قيـ اإلنتاجوذلؾ  :الحقل اإلقتصادى... 

 

تاحتو ،لدػ الفاعميف التنموييف واإلجتماعييفشػػػػػػػػػػػر الوعى التنموى الثقافى ن ٙ-ٔ وتحديد  ،وا 
 .إلجتماعية والثقافية التى تحفز ىذا الوعىوسائل تييئة العوامل النفسية وا

 

 :اإلرتقاء بمستقبل ثقافة التنمية يتطمب ٚ-ٔ
 .توافق مؤسسىبأف تخطى عممية التنمية    -أ

 .إتاحة مساحة مف حرية التعبير والحوار مع اآلخر -ب
شاعة جو مف التسامح والكرامة -ج  .عدـ التدخل في الشأف الثقافى وا 
 .افى الراقى بمختمف صوره ودعـ الخدمة الثقافيةنشر اإلنتاج الثق  -د
لغاء الرقابة إلطبلؽ حرية المبدعيف ،مرونة التشريعات -ىػ  .وا 
 .الدعـ الحكومى المناسب لتنفيذ اإلستراتيجية وخطط الثقافية  -و
 .تعظيـ االستفادة مف الصناعات الثقافية واإلبداعية في مجاالت  التنمية المختمفة -ر

 

 ت التوصيا( ٕ)
ليظل الحل الشافى المعافى ىو إعادة بناء المنظومة المعرفية والثقافية عمػى أسػس تصػنيع جػاد  ٔ-ٕ

بػػيف األىػػداؼ والسياسػػات فػػى  األىػػداؼ والسياسػػات الرابطػػة فكرًيػػاعمميػػة المػػنيج واألسػػاليب واألدوات و 
د الحيػػاة إلػػى معرفػػة أتػػوف إسػػتراتيجية محػػددة لمنيجيػػة االنتقػػاؿ مػػف معرفػػة وثقافػػة مجػػرد البقػػاء عمػػى قيػػ

: وىو ما يمكػف أف يكػوف موضػوعا وثقافة التطوير الدائـ والمستمر والمستداـ لتحقيق المأموؿ مستقببًل 
لمقػػادـ مػػف اجتيػػاد بحثػػى بعنػػواف: التصػػنيع المعرفػػى والثقػػافى كػػأداة لمتصػػنيع المحمػػى المبتغػػى اإلنتقػػاؿ 

مواجيػػػة مػػػا يعتصػػػر العػػػالـ ومػػػا ييػػػدد الػػػوطف مػػػف  لرتقػػػاء اسػػػتقبلاًل المػػػف التبعيػػػة الحياتيػػػة بقػػػاًءا إلػػػى ا
تػػداعيات السػػائد مػػف حػػروب ىجينػػو تجمػػع بػػيف العسػػكرػ الخشػػف فييػػا والنػػاعـ الممػػس األكثػػر ضػػراوة 

الرقمنػػة والسػػيبرة واألتمتػػة والنػػانوتكنولوجى المصػػنعة  لممسػػتخدـ فييػػا مػػف أدوات وتقنيػػات وخطػػورة نظػػراً 
صػػطناعى حيػػث يقاتػػل الببلسػػتيؾ المؤتمػػت بػػديبل عػػف البشػػر ألدوات وألسػػمحة يسػػتخدـ فييػػا الػػذكاء اال

لتدمير البشر والحجر والػزرع والضػرع وىػى حػروب السػيبرالية لبلختػراؽ ولمغػزو البيانػاتى والمعمومػاتى 
ولممضػػايق ولممػػوان  ولمممػػرات المائيػػة ولمعمػػبلت واألسػػعار الفائػػدة ولممػػادة الدوالريػػة كسػػمعة ال كعممػػة 
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ا والصػورايخ البالينيػة المجنحػة والطػائرات المسػيرة دوف أف يمتطييػا ا وتجويعً فحسب، والعقوبات حصارً 
بشػر وتصػنيع اإلرىػاب وتحريكػو لضػرب العقيػدة بالعقيػدة فػى أتػوف فػتف طائفيػة وغيػر طائفيػة بحػروب 
بالوكالػػة متعاقػػد عمييػػا مػػع شػػركات أمنيػػة يػػتـ إثارتيػػا بعػػد إفتعػػاؿ مبرراتيػػا ذرائعػػا والتػػى أفػػاء هللا عمػػى 

يف ليػػا ال أمنيػػا فحسػػب وال صػػر أف يحمييػػا مػػف تمػػؾ الشػػرور بأسػػد مصػػر المنطقػػة دائمػػًا الػػدرع والسػػم
المسػمحة الباسػػمة التػػى تسػػرب دائًمػػا أبػػًدا مػػف عػػيف ا أال وىػػى قواتيػػا فحسػػب ولكػػف أيضػػا تنموًيػػ عسػكرًيا

تقػاف اعمػى صػفو مائيػا عصػارتو اإلنتمػاء والػوالء سػقيً  آنية حفاًظا ألداء بإبػداعيات ا والضػبط والػربط وا 
وكيػف  مب العالـ قاراتا وبحًرا وأنياًرالمحفاظ عمى مصر تاجًا لمعمياء ال بمفرؽ الشرؽ وحدة ولكف فى ق

ال ومصػػر رابطػػة بػػيف بحػػريف بقناتيػػا التػػى يمػػر بيػػا لػػيس اقتصػػاد العػػالـ فحسػػب ولكػػف كافػػة حضػػارات 
 المعمورة.

 

بناء اإلنساف المصرػ وصياغة راتيجية وجو إستبإنشاء مجمس أعمى لمتكويف البشرى يصيغ  ٕ-ٕ
 ،والثقافة ،واإلعبلـ ،التعميـ والتعميـ العالى :اإلستراتيجية الثقافية تشارؾ فيو الوزارات األساسية الثبلثة

 .باإلضافة إلى وزارة الشباب واألوقاؼ وممثموا القطاع المدنى الحر واألىمى الثقافى
 .ت الثقافيةاإلىتماـ بعممية الحوكمة وتقويـ السياسا ٖ-ٕ
 .بديبًل عف "ىيئة قصور الثقافة" الثقافة الجماىيرية"عودة مسمى " ٗ-ٕ
 .ويوسع فضاء حرية الرأػ والتعبير ،الذػ يطمق الحريات اإلصبلح السياسى  ٘-ٕ
 .اإلىتماـ باإلستثمار فى الصناعات الثقافية  ٙ-ٕ
المنظومة التعميمية لمقضاء  الذػ يركز عمى قدرات النقد واإلبداع، وتوحيد االصبلح التعميمى ٚ-ٕ

 .عمى اإلنشطار التعميمى فى مصر
 .داخل مؤسسات وزارة الثقافة الثورة الرقميةتفادة مف إمكانات ساإل ٛ-ٕ
وا عادة تأىيل الرأسماؿ البشرػ غير المؤىل داخل مؤسسات وزارة  استمرار التنمية اإلقتصادية ٜ-ٕ

 .الثقافية
يقـو بالبحوث والدراسات حوؿ بحيث  ،الثقافى التنموى  يقترح قياـ جياز أعمى لمتنسيق ٓٔ-ٕ

مستويات ودرجات التنسيق والتوافق والتكامل المؤسسى بيف أجيزة ووحدات التنمية عمى مختمف 
 ،مع طرح التعديبلت البلزمة إلحداث نقمة نوعية في ثقافة التنمية ،مستوياتيا وأجيزة قطاعات الثقافة

 وذلؾ مف خبلؿ:
 .في ىيكمة أجيزة الثقافة وأجيزة ووحدات التنمية إعادة النظر -أ

 .توافق الييكل الجديد مع الواقع ومتطمباتو -ب
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تنظيـ المعرفة والخبرة الثقافية التنموية لدػ الفاعميف في السياؽ التنموػ الثقافى والفاعميف  -ج
 اإلجتماعييف.

 .اعية النفسية لدػ الفاعل التنموػ تقوية اإليماف باألىداؼ التنموية التى تيتـ بالجوانب اإلجتم -د
 .تكويف اإلتجاىات اإليجابية واألىداؼ المتسقة مع ثقافة التنمية -ىػ

 

 :ي باألتينوص ي،الثقاف ي ولمحاولة قياس األداء التنمو  ٔٔ-ٕ
إذ يمثل ذلؾ أىمية كبرػ لصانعى السياسات  ،أىمية مؤشرات قياس األداء التنموى الثقافى      

حيث تعد أداة لقياس مدػ التقدـ في تحقيق األىػػػػػداؼ والتطور  ،ت بل والمخططيفومتخذػ القرارا
لذا فإف محاولة بناء  ،وبيف الدوؿ والمناطق ،الزمنى والنسبى لؤلداء التنموػ الثقافى عبر الزمف

اتيجيات قاعػػػػػػػػدة لمؤشرات قياس األداء التنموػ الثقافى تعد أحد مكونات رئيسة لكافة الخطط واإلستر 
 :مع األخذ في اإلعتبار

ستراتيجيات التنمية – بالفعل – دمج البعد الثقافى  -أ وىذا يتطمب توفير مؤشرات  ،في خطط وا 
 .ورصد تطويرىا عبر الزمف ،لقياس األداء لمتابعة المحرز في تحقيق األىداؼ المنشودة

 

وعمى  ،وعمى مستوػ الجندر اوموزعة جغرافيً  ،توفير البنانات المفصمة التى تمكف مف القياس -ب
 .الفئات العمرية المختمفة

 

وجود كياف مؤسسى وتنظيمى لعممية البيانات واإلحصاءات المطموبة لقياس مؤشرات األداء   -ج 
لتحديد المفاىيـ ومنيجية القياس وكضماف لنجاح عممية التنفيذ وتقميل اليدر في  التنموى الثقافى

 .الوقت والجيد والكمفة
 

 :إلى مجموعات متجانسة تقسيـ المؤشراتف يتـ أ -د 
  * مؤشرات إرث ثقافى     
  * مؤشرات إنتاج ثقافى    
 * مؤشرات صناعات ثقافية    
 * مؤشرات مشاركة ثقافية    

 

وبحيث  يتـ إدراج ىذه المؤشرات في تقرير سنوى يعكس ثقافة التنمية في مصرعمى أف  -ىػػ 
حصاءات الثقافة  ،ىايتضمف كل ىذه المؤشرات وغير  وكما يتضمف رصد وتحميل المؤشػػػػػػرات وا 

نجازاتيا، والتى تقوـ بيا مؤسسات الدولة لجعل الثقافة أحد محاور رئيسة في التنمية المستدامة  وا 
 .2030في مصر حتى عاـ 
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 فى مصر يالثقاف ي آليات تفعيل األداء التنمو  ٕٔ-ٕ
 قتصادية.الوا جتماعيةالا لتنميةا واستراتيجيات سياسات في الثقافة إدماج (7
 الثقافة. ديمقراطية العمل عمى تحقيق (2
 اإلعبلـ. ووسائط التعميـ خبلؿ مف الثقافي التنوع تعزيز (3
الحاجة المستمرة لمتنسيق والتكامل بيف مختمف مؤسسات الدولة العاممة فى مجاؿ الثقافة واعتماد  (4

 "البلمركزية" في اإلدارة.
المدني  المجتمع ومنظمات الثقافية التابعة لمدولة المؤسسات بيف تحقيق التفاعل والتعاوف  (5

 المستقمة.  الثقافية والجماعات والمؤسسات الخاصة
 متوازنة.  ثقافية خارجية سياسة خبلؿ مف واإلقميمي الدولي مصر دور تعزيز وتدعيـ  (6
 توفير مصادر مبتكرة لتمويل الثقافة. (7
 بناء قواعد بيانات معنية بالثقافة. (8
 الثقافية. والخدمات لمسمع المحمية األسواؽ وتنشيط دعـ (9

 الثقافية. والممتمكات الثقافي التراث وحفع حماية (70
 تأىيل وبناء قدرات العنصر البشرػ والكادر الثقافى. (77
 تعزيز دور الصناعات الثقافية واإلبداعية وتنشيط السياحة الثقافية. (72
 الثقافية. وتطوير التشريعات  تعديل (73

 

 :حوؿ زيد مف الدراسات والبحوثإجراء م ٖٔ-ٕ
 .الجدوػ اإلقتصادية الستغبلؿ مختمف العناصر الثقافية في عممية التنمية في مختمف المحافظات-أ

 .دراسة الثقافة الممموسة  وغير المموسة كمنتج قابل لبلستثمار -ب 
 .تكويف الوعى التنموػ الثقافى وأثره في تعديل بعض القيـ واإلتجاىات -ج 
 .قييـ تطبيق بعض نماذج الدولة التنمويةت -د  
 .الشراكة اإليجابية بيف أجيزة الثقافة وأجيزة التنمية -ىػ 
 .الصناعات الثقافية اإلبداعية وأدوارىا اإلستراتيجية في التنمية -و 
 ور الثقافة التنموية فى تكويف القوة الناجمة المصرية الداعمة لتطوير سياسات د –ز

 .ت التنمية المستدامةواستراتيجيا      
 .التخطيط لثقافة المواطنة مدخل أساسى لئلرتقاء بثقافة التنمية فى مصر –ح 
وكيف  ،أسبابو وآثاره عمى األداء الكمى لممجتمع المصرػ  :فكر الفقر وفقر الفكر فى مصر -ط

 و.عبلج
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 مف خبلؿ المدخل التدريبى يالثقاف ي رؤية مقترحة لئلرتقاء باألداء التنمو 
يمثموف الطاقة البلزمة لقياـ أجيزة تخطيط التنمية بمياميا عمى  الفاعموف التنمويوف كاف لما 

نحو سميـ، فإف ىذه الطاقة تتمثل فى القدرات والميارات البشرية، والعناصر الطبيعية والموارد 
 عناصريعد أىـ عنصر مف  الفاعل التنموى الثقافىالتنظيمية والثقافية، وغيرىا مف الموارد إال أف 

ومف ثـ يمكنو مف االنتفاع  ،قع عميو عبء تحقيق األىداؼمدخبلت أجيزة تخطيط التنمية إذ ي
 .بالمتاح مف سمع وخدمات ثقافية لئلرتقاء بأدائو

 

ذا كاف لكل عنصر مف عناصر  مدػ مف القيـ تنحصر داخمو كل القيـ التى ثقافة التنمية وا 
ى قيـ التى يمكف أف تؤدػ فييا تمؾ العناصر وظائفيا عميمكف أف تتواجد فييا، تمؾ العناصر، وىى ال

وعميو فإف انحراؼ أػ عنصر منيا خارج ىذا المدػ مف القيـ  ،أعمى مستوػ مف مستويات األداء
لبعض العناصر أو األجيزة لفترة  ،ما اً فقاألداء الطبيعى، وبالتالى يحدث تو يؤدػ إلى انخفاض معدؿ 

ذا كاف   .ما يمثل العنصر الذػ يمكنو استخداـ باقى العناصر الداخمة فى  يالثقاف ي الفاعل التنمو وا 
 ،عممية التنمية، فإف استخداـ تمؾ العناصر يتوقف عمى نوع ومستوػ األساليب واألدوات المتاحة

ىو القادر عمى إجراء العمميات واألنشطة التى تمكنو مف استخداميا فى  ي الفاعل التنمو وعميو يكوف 
 .لمرتبطة باألداء التنموػ الثقافىتحقيق األىداؼ ا

 

أمره مرىوف بدرجة كبيرة بتدريب وتنمية الفاعل  يالثقاف ي اإلرتقاء باألداء التنمو مف ىنا فإف 
 :بو، ومف ىنا تجدر اإلشارة إلى األمور التالية ةمياـ المنوطالالتنموػ لمقياـ ب

وأػ انحراؼ قد  ،ييف الثقافييفالتنمو الثقافى عمى محصمة قيـ الفاعميف يتوقف األداء التنموػ  .7
 .لتنموػ الثقافى ككلايحدث عف ىذه القيـ يؤدػ إلى تغيير فى مستوػ األداء 

غير مباشر عمى األداء التنموػ الثقافى  أو توجد مجموعة مف العوامل التى تؤثر بشكل مباشر .2
ىا عمى ويمكف تقسيـ تمؾ العوامل بحسب مدػ تأثير ، وبعضيا مف الخارج ،بعضيا مف الداخل

وعوامل  ،كفاءة األداء التنموػ الثقافى إلى عوامل تؤدػ إلى انحراؼ األداء عف معدلو الطبيعى
ح عمى تصحي ةومساعد ،وعوامل تصحيحية ،راؼ عف المعدؿ الطبيعى لؤلداءمساندة لئلنح
 .إنحراؼ األداء

إلى الحد مف  خبلؿ برامج تدريبية متخصصة مدخبًل رئيًساتعد تنمية الفاعميف التنموييف مف  .3
ىذا ويتيح التدريب إلى تحويل األداء  ،التنموػ الثقافى النحرافات التى قد تحدث فى األداءا

 ،إلى أداء يسيـ بشكل مؤثر فى التفاعل بيف مدخبلت ثقافة التنمية وتنمية الثقافةالمنخفض 
 .والتغيرات الداخمة فيو دوف انحراؼ فى قيـ المتغيرات الحيوية



 ثقافة التنمية فى مصر )محاولة لقياس األداء التنموى(
 

154 

 

التى تمكنو مف المساىمة الفعالة فى  ،فاعل التنموػ بالقدرات والميارات والمعارؼتزويد تدريب ال .4
بتنمية  ةتحقيق المياـ التنموية بأقل وقت.  وىنا تختمف فعالية استخداـ برامج التدريب الخاص

وينحصر مستوػ الفاعمية المتوقع فى  ،الفاعل التنموػ الثقافى باختبلؼ مستوػ الفاعمية المتوقع
 ،وفى الموارد التنظيمية ،فى المعمومات الثقافية التنموية ،يط لتنمية الثقافة وثقافة التنميةالتخط

ويتوقف ذلؾ عمى قدرة ىذه البرامج عمى إحداث التغيرات البلزمة لتطور األداء التنموػ الثقافى.  
عية ومف ثـ تؤثر ىذه القدرة عمى مستوػ الفاعمية المتوقع، وبمعنى واضح يتوقف تحديد نو 

البرامج عمى نوعية المتغير المطموب إحداثو فى التطوير المطموب لئلرتقاء بمستوػ األداء 
 .الثقافى التنموػ 

 

والذػ يستيدؼ اإلرتقاء بمعارؼ وميارات  تطبيق المدخل التدريبى المتخصصونخمص إلى أف 
 لمحمية.وثقافة الفاعل التنموػ عمى كافة مستويات ومراحل ثقافة التنمية المركزية وا

 

 :المقترح فى أىداؼ البرنامج التدريبىوتتمثل 
 .تقدير أىمية وجدوػ ثقافة التنمية وتنمية الثقافة فى عالـ متغير -7
 .ا ثقافًيا وتنموًياياكتساب مجموعة مف األساليب والميارات التنموية والتمرس عمي -2
 .الثقافى مف متغيراتاإللماـ بمفاىيـ الثقافة وثقافة التنمية وما يرتبط باألداء التنموػ  -3
 .المشارؾوالسعى فى العمل الثقافى التنموػ  ،التحمى بالنظرة الشمولية -4

 

 :فتتمثل فى يتعمق باألىداؼ اإلجرائيةأما ما  ،األىداؼ العامة لمبرنامج التدريبى المقترحىذا عف 
 ،جانب مجاالت ومستويات ووظائف ومكونات الثقافة مف مىعف يتعرؼ الفاعل التنموػ الثقافى أ -7

مع التعرؼ عمى المياـ المنوطة بالفاعل  ،ومف جانب آخر عمى جوانب ومستويات التنمية
 .التنموػ والمشكبلت المرتبطة بأداء تمؾ المياـ

سيما فى إدارة وتنظيـ تنمية الثقافة وثقافة  ال ،القرارات اذؾ الفاعل التنموػ  طرؽ اتخر دأف ي -2
 .التنموػ ودراسة جدوػ المشروع الثقافى  ،التنمية

بحوث  مع أىـ إجراء ،ؼ التنمو  يالثقاف أف يمـ الفاعل التنموػ بأسس بناء النماذج فى المجاؿ -3
 .الفعل فى ثقافة التنمية

ة المتعمقة يسبل الحصوؿ عمى مصادر المعرفة العممية والثقافعمى  ؼ يتعرؼ الفاعل التنمو أف  -4
 .باستدامة التنمية

 

 :فيى ما يمى يتعمق باألنشطةفيما أما  ،األىداؼ اإلجرائيةىذا عف 
 .عمى استخداـ وممارسة التفكير النقدػ ؼ أف يتعود الفاعل التنمو  -7
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 .بعض التقارير بكفاءة سيما ما يرتبط بالمشروع الثقافى والعمل التنموػ  ؼ أف يعد الفاعل التنمو  -2
اؿ مف فيـ أسس ومعايير ودراسات جدوػ المشروعات الثقافية فى مج ؼ الفاعل التنمو أف يتمكف  -3

 .التنمية
 .اوأسبابي يالثقاف ؼ بالمشكبلت المرتبطة باألداء التنمو  ؼ الفاعل التنمو أف يمـ  -4
 .ؼ التنمو  يعمى حل بعض المشكبلت المرتبطة بالواقع الثقاف ؼ الفاعل التنمو أف يقدر  -5
عمى تطبيق وممارسة ثقافة التنمية مف خبلؿ العبلقة الجدلية بيف الموقع  ؼ الفاعل التنمو أف يقدر  -6

 .لمرجعوا
 

 :فيمكف تمثيميا فيما يمى األدوار المتوقعة والتى ترتبط بطبيعة ثقافة التنميةأما عف 
بمعنى أف يكوف  ،واإلجتماعى يتجاىات التغير الثقافإعمى رصد  ؼ قادًراأف يكوف الفاعل التنمو  -7

 .لو ؼ معنًيا بالتغير ووسيًطا أو موجًياالفاعل التنمو 
والقياـ بتصميمو بل  ؼ التنمو  يستيعاب وفيـ المشروع الثقافإعمى  اؼ قادرً أف يكوف الفاعل التنمو  -2

 .وتقويمو
بل وبمؤشرات قياس األداء التنموػ  ،باألساليب الكمية والكيفية ؼ ممًماأف يكوف الفاعل التنمو  -3

 .الثقافى
 ؼ أف يمـ الفاعل التنموػ بكل المعمومات والحقائق التى تتعمق بممارسة ميامو فى المشروع التنمو  -4

 .يالثقاف
 .ؼ التنمو  يكامل التأىيل والممارسة لمنشاط الثقاف أف يكوف الفاعل التنموؼ باحًثا -5

 

ال يكفى لمممارسة اإليجابية فى الفعل  يالثقاف ي لمفاعل التنمو  ياإلعداد اإلكاديميتضح مما تقدـ أف 
 :األمور التالية ومف ىنا تتضح أكثر أىمية التدريب الكفء والذؼ يجب أف يتدارؾ ،يالثقاف ؼ التنمو 

عمى أسس مف الحوار  يالثقاف ؼ أف يتـ رسـ السياسة التدريبية الخاصة بتدريب الفاعل التنمو  -7
 .يالثقاف ؼ المستمر مف كل األطراؼ ذات العبلقة المباشرة وغير المباشرة بالمكوف التنمو 

تجاىات وفى إطار اإل ،أف تشتق أىداؼ التدريب مف واقع ممارسة األداء التنموػ الثقافى -2
مجموعات عمل  –ستراتيجيات التدريب )ورش عمل ا  تنوع أػساليب وطرؽ و  ضرورةمع  ،العالمية

 .محاكاه( -تمثيل أدوار  –مناقشات  –
 .رػ ، والتعمـ الخبوالتعمـ الذاتى ،أف يعتمد التدريب عمى التعميـ التعاونى -3
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عمى  ،مف عممية التدريبأف يعد الفاعل التنموػ المشروع البحثى و/أو التقرير كمحور أساسى  -4
لثقافية جميع الجوانب اوعمى أف يشتمل التقويـ  ،وأف يتـ تقويـ التدريب عمى أساس

 .دانية/التنموية/المعرفية/ الوج
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 راجعالمػقائمة 
 المراجع بالمغة العربية :أوال  
يوـ التنمية ومؤشراتيا، دار دراسة فى مف ،"التنمية فى عالـ متغير" .(2007ابراىيـ العيسوػ ) -7

 .القاىرة ،الشروؽ 

 (، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت.7ط ) ،"الثقافة" .(2002ابراىيـ بدراف ) -2

 القاىرة. ،دار اليبلؿ ،مجمة اليبلؿ ،"الحقوؽ الثقافية" .(7998أحمد أبو زيد ) -3

 .ارؼ مصردار المع ،" عرض نظرػ اإلنساف والتنمية" .(7999أحمد أبو زيد ) -4

 القاىرة. ،أبريل ،دار اليبلؿ ،مجمة اليبلؿ ،"مستقبل الثقافة فى مصر" .(7999أحمد أبو زيد ) -5

 منظومػػات القػػيـ االجتماعيػػة وتحوالتيػػا لػػدى الطبقػػة الوسػػطى"،" .(2077) أحمػػد حسػػف حسػػيف -6
أحػػػػواؿ مصػػػػرية، فصػػػػمية تصػػػػدر عػػػػف مركػػػػز األىػػػػراـ لمدراسػػػػات السياسػػػػية واالسػػػػتراتيجية، السػػػػنة 

 .65العدد  -امسة عشر الخ
مق ) -7  "، الييئة المصرية العامة لمكتاب.فى حضرة الثقافة والمثقفيف" .(2020أحمد زكريا الشَّ

، فصػمية تصػدر عػف أحواؿ مصرية"، السياسة الثقافية لثروت عكاشة" .(2077أحمد عسكرػ ) -8
 .65 العدد -مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الخامسة عشر 

، 2073"، دار الشػروؽ، الطبعػة الخامسػػة تشػػريح الشخصػية المصػػرية"(. 2073) أحمػد عكاشػة -9
 طبعة منقحة ومزيدة.

"إدارة التنػػػوع الثقػػافى داخػػػل بيئػػػة العمػػل حالػػػة الشػػػركة  .(2020) أحمػػد قنػػديل، إيمػػػاف مرعػػى -70
 -سع والعشروف المجمد التا 370العدد  كراسات إستراتيجية"، الصينية العامة لميندسة المعمارية

 مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية. ،مارس
مراجعة، ليمى  ،ترجمة ريعى فتحى ،"التفسير األنثربولوجى ،الثقافة" .(2008آدـ كوير ) -77

 .عالـ المعرفة ،الموسوػ 

مجمة  ،"الرواسب الثقافية ومظاىر التخمف فى المجتمع الجزائرى " .(2079بساـ وزناجى ) -72
 .الجزائر ،(70العدد ) ،(5مد )مج ،أنثروبولوجيا

 اليونسكو. .وثيقة مؤتمر مكسيكو سيتى لمسياسات الثقافية(. "7980اليونسكو ) -73
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(، 2004-7994أسواؽ الماؿ العربية ) ،"قياس األداء التنموى " .(2006) بشير ىادػ عودة -74
 .اإلدارة ةاإلقتصاد ،دكتوراه

أحواؿ "، لثقافية" الفف ميداف نموذجا  التجارب اإلبداعية والمخرجات ا" .(2077بياء محمود ) -75
فصمية تصدر عف مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الخامسة عشر  مصرية،

 .صيف  65العدد  -
اليونسكو،  رسالة المستدامة"، التنمية أىداؼ صميـ في الثقافة" . (2077ىوسغرىار ) بوتي -76

 .7/2077العدد 

"الثقافة واإلبداع  . (2074) لعالمى الثالث لمثقافة والصناعات الثقافيةتقرير منتدػ اليونسكو ا -77
تشريف(  4تونس ) ،أىمية جدوػ الثقافة بكافة جوانبيا فى جميع السياسات ،والتنمية المستدامة

  .أكتوبر

ترجمة وتقديـ شكرػ دمحم عباد، الييئة  ،"مبلحظات حوؿ تقرير الثقافة" .(2007توماس أليوت ) -78
 .العامة لمكتابالمصرية 

مركز  ،المنظمة العربية لمترجمة ،ترجمة فايز القناع ،""عمـ اإلجتماع .(2005تى عيد ) -79
 .بيروت ،(4ط ) ،دراسات الوحدة العربية

 ،تعزيز اليوية لدى طبلب المدارس فى ضوء تداعيات العولمة"" .(2008ثناء الصيغ ) -20
 .جامعة عيف شمس ،المؤتمر العممى العشريف

الييئة المصرية العامة  ،مكتبة األسرة ،"الرىاف عمى المستقبل" .(2004) جابر عصفور -27
 لمكتاب.

، مؤسسة أخبار اليوـ، مجمة أخبار األدب ،" السياسة الثقافية لمدولة" .(2075جابر عصفور ) -22
 .73/77/2075 ،القاىرة

 37 ،فة والتنميةالعولمة والثقا ،(27بند ) ،(79"الندوة ) .(2074الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ) -23
 .يوليو

 .كتاب اإلحصاء السنوؼ  (.2079) الجياز المركزػ لمتعبئة العامة واإلحصاء -24
التعداد العاـ لمسكاف واإلسكاف  (.2078) ءالجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصا -25

 والمنشآت.
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 .بحث الدخل واإلنفاؽ واالستيبلؾ(.2078)الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصاء  -26
أىـ مؤشرات بحث الدخل واإلنفاؽ  (.2079)لجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصاء ا -27

 .واالستيبلؾ
 . إصدارات مختمفة.الجياز المركزؼ لمتعبئة العامة واإلحصاء الكتاب اإلحصائي السنوؼ  -28

 .2078و 2075
 .القاىرة ،الدار المصرية المبنانية ،"فى بناء البشر"  .(2006حامد عمار ) -29

العقبلنية، –النشأة والتطور  ،"السياسات الثقافية" .(2075ومحمود عثماف ) ،زوالحساـ فا -30
 .مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مة المكتبة سمس ،نظرة تربوية ،تنمية المواطنة ومواطنة التنمية"" .(2079) ،دسوقى عبد الجميل -37
 .طنطا ،ة لمنشر والتوزيعدار النابغ ،التربوية

ترجمة قاسـ المقدار، منشورات  ،"ـو الثقافة فى العمـو اإلجتماعيةمفي" .(7998) ،دوتى كوتش -32
 .دمشق ،اتحاد الكتاب العرب

"، سمسمة المستقبل الشائؾ، تحديات الثقافة والمعرفة فى الدوؿ الناميةزيف عبد اليادػ، " -33
 .2078دراسات مستقبمية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

 عماف. ،دار كنوز لممعرفة العممية ،"فكر التنموى دراسات فى ال" .(2074) ،سالـ سارػ  -34

، فصمية تصدر أحواؿ مصرية البحث عف حضانة ثقافية لممواطنة"،" .(2077سامح فوزػ، ) -35
 .65العدد  -عف مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الخامسة عشر 

 ،لصراع التنظيمى داخل المؤسسة"الرواسب الثقافية وعبلقتيا بنشوء ا .(2076) ،سراػ الخضر -36
 .ة دمحم بو ضياؼ المسيمة، الجزائرجامع ،كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية ،ماجستير

، فصمية تصدر أحواؿ مصرية"،مأزؽ العدالة الثقافية فى مصر" .(2077سعيد المصرػ، ) -37
 .65لعدد ا -عف مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الخامسة عشر 

أحواؿ مصرية، فصمية تصدر عف مركز  الثقافة فى زمف الثورات"،".(2077سعيد عكاشة ) -38
 .65العدد  -األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الخامسة عشر 
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"، اإلقتصاد السياسى لمتنمية فى القرنيف العشريف والواحد والعشريف" .(2002سمير أميف ) -39
 .دار بغارابى ،ديفترجمة م يجة شرؼ ال

 الثقافة مف الجنتمماف إلى المواطف الفاعل )نموذج بيجماليوف("،" .(2077سمير مرقص ) -40
أحواؿ مصرية، فصمية تصدر عف مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة 

 .65العدد  -الخامسة عشر 
 ،مجمة اليبلؿ ،الجماىيرية" انظر التحميل القيـ لتطوير عمل الثقافة " .(2073سيد خطاب ) -47

 .سبتمبر

سالف  65، العدد أحواؿ مصرية اإلصبلح الثقافى وحالة المطبوعات الثقافية"،" .سيد محمود -42
 الذكر.

 ،مركز المحروسة لمنشر ،"التحديث أو الكارثة ،ثقافتنا المعاصرة" (.2070السيد نصر الديف ) -43
 .القاىرة

 القاىرة. ،الييئة المصرية لمكتاب ،لثالث"العولمة والطريق ا" .(7992السيد ياسيف ) -44

 القاىرة. ،األىراـ ،الكتاب اإلقتصادػ ،"المجتمع المصرى " .(7998السيد ياسيف ) -45

 ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،"الحوار الحضارى فى عصر العولمة" .(2005السيد ياسيف ) -46
 .القاىرة

 األسكندرية. ،المعرفة الجامعية دار ،"التنمية الثقافية والتنوير" .(2006) فشبل بدرا -47

، أحواؿ مصرية"، الديف الشعبى والبحث عف إطار: التحرر والتجاوز" (.2077ـ )شحاتة صيا -48
العدد  -فصمية تصدر عف مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الخامسة عشر 

 .2077صيف  65
نحو خطاب  ،ؤتمر الثقافة العربيةم ،استراتيجية التحرر المبدع". "(2003صبلح فضل ) -49

 .القاىرة ،المجمس األعمى لمثقافة ،جديد

 ،دار اليبلؿ ،مجمة اليبلؿ ،"إجماع عمى أىمية اإلصبلح الثقافى" .(2007صبلح فضل ) -50
 .القاىرة
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، تحرير: الثقافات ودورىا المؤثر"، فى "الثقافات وقيـ التقدـ"".(2009صمويل بى. ىنتجتوف ) -57
وف وصموئيل بى. ىنتجتوف، ترجمة: شوقى جبلؿ، المركز القومى لمترجمة، لورانس إػ. ىاريز 

 (.2ط )

مجمة المستقبل  ،"التنمية اإلجتماعية واتجاىاتيا بالبمداف العربية" .(2000الطاىر لبيب ) -52
 .(22ع ) ،العربى

ترجمة سعيد القاسمى،  ،"معجـ مصطمحات الثقافة والمجتمع" .(2070وآخروف ) ،طونى ليث -53
 .بيروت ،توزيع مركز دراسات الوحدة العربية ،ة العربية لمترجمةالمنظم

 .2074مكتبة اآلداب، عاـ  نقد المنيج فى الدراسات األدبية"،" (.2074) عبد الرحيـ الكردػ -54

"، رؤػ مصرية أحواؿ حماية التراث الثقافى بيف التشريع والتطبيق" .(2077عبده العشرػ ) -55
اـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الخامسة عشر مصرية، فصمية تصدر عف مركز األىر 

 .65العدد  -
دار اليبلؿ،  ،مجمة اليبلؿ ،"مشروع لمخروج مف أزمة الفف" .(2007عز الديف نجيب ) -56

 القاىرة.

 القاىرة. ،دار اليبلؿ ،مجمة اليبلؿ ،"اإلصبلح الثقافى" .(2007عمى الديف ىبلؿ ) -57

، أحواؿ مصرية"، رؤػ مصر، ة الرقمية وتحديات العصر"الثقاف .(2077عماد أبو غازػ ) -58
العدد  -فصمية تصدر عف مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الخامسة عشر 

65. 
رؤية لئلصبلح النسبى، مجمة  ،"الدولة والثقافة فى مصر" (.2077عماد الديف أبو غازػ ) -59

 .ياسية واالستراتيجيةمركز األىراـ لمدراسات الس ،أحواؿ مصرية

 .القاىرة ،دار اليبلؿ ،مجمة اليبلؿ ،"حوار مع دمحم الشافعى" .(7997فاروؽ حسنى ) -60

الرواسب الثقافية وأساليب التعامل مع المرض فى صعيد " .(2020الفنجرػ أحمد دمحم ) -67
 .(6532ع ) ،مجمة الحوار المتمدف ،"فيروس كورنا -مصر

الثقافة المصرية فى مطمع  :المصرى وميمة التحديث فىالمثقف " .(7997قاسـ عبده قاسـ ) -62
 .القاىرة ،الييئة العامة لقصور الثقافة ،"ٕٔالقرف 
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سمسمة العمـو  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،"ثقافة التنمية" .(2008كامل عبد الممؾ ) -63
 .القاىرة ،مكتبة األسرة ،اإلجتماعية

السنة  ،مصرية أحواؿمجمة  ،"نظومة القيـالثقافة وم" .(2020دمحم عبد المنعـ شمبى ) -64
 .القاىرة ،مركز األىراـ لمدراسات اإلجتماعية والتاريخية ،(69السادسة، ع )

نتاج المثقف التقميدى".(2077دمحم عبد المنعـ شمبى ) -65  أحواؿ مصرية،"، الحالة المعرفية وا 
العدد  -ة الخامسة عشر فصمية تصدر عف مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السن

65. 

 .الكويت ،المعيد العربى ،"قياس التنمية ومؤشراتيا" .)د.ت( ،دمحم عدناف وديع -66

، فصمية أحواؿ مصرية" التأثيرات السمبية -ثقافة اإلستيبلؾ الترفى " .(2077دمحم يوسف ) -67
 .65لعدد ا -تصدر عف مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الخامسة عشر 

المؤسسات واألىداؼ  -السياسة الثقافية فى مصر " .(2077محمود أحمد عبد هللا ) -68
، فصمية تصدر عف مركز األىراـ لمدراسات السياسية أحواؿ مصرية"، والمجاالت األساسية

 .65العدد  -واالستراتيجية، السنة الخامسة عشر 
 ،"العنصر الثقافى فى التنميةؿ "يت فى ندوة حو "محاضرة ألق .(7988يف العالـ )محمود أم -69

 .ديسمبر 26-27 ،تونس ،مركز الدراسات والبحوث العربية واإلجتماعية

 .القاىرة ،الييئة العامة لقصور الثقافة ،الثقافة والثورة"" .(2070محمود أميف العالـ ) -70

، فصمية تصدر عف أحواؿ مصرية الثقافة السياسية ورؤى اإلصبلح"".(2077مريـ وحيد ) -77
 .65العدد  -ز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الخامسة عشر مرك

 ،مجمة الدراسات المستقبمية ،"المعوقات الثقافية لمتنمية" .(2077مستور حماد إسماعيل ) -72
 .السوداف ،(2ع ) ،جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا

، فصمية تصدر عف حواؿ مصريةأ"، الثقافة بيف المركز واليامش".(2077مسعود شوماف ) -73
 .65العدد  -مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الخامسة عشر 

 القاىرة. ،ىيئة الكتاب ،"الحركة الثقافية والفنية فى مصر" .(2002مصطفى الضمرانى ) -74

جاف "، مركز الحضارة العربية، مير الجات والتبعية الثقافية" (.7999)مصطفى عبد الغنى -75
 .7999القراءة لمجميع، ضمف مشروع مكتبة األسرة 
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 ".2009"إطار اليونسكو لئلحصاءات الثقافية لعاـ  .(2009معيد اليونسكو لئلحصاء ) -76

 .لبناف ،"التقرير العربى األوؿ لمتنمية الثقافية .(2008مؤسسة الفكر العربى ) -77

ية، اإلبتكار، البحث العممى، "التقرير العاشر لمتنمية الثقاف .(2076مؤسسة الفكر العربى ) -78
 .أبريل 77 ،دبى ،واقعو، وتحدياتو، وآفاقو

مجمة أحواؿ  ،دارسة تقيمية ،السياسات الثقافية فى مصر" .(2077نادية بدر الديف أبو غازػ ) -79
 .القاىرة ،(65ع ) ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،مصرية

، مصرية أحواؿمجمة  كيل الوعى فى المجتمع"،الفف وتش" (.2078)نادية بدر الديف أبو غازػ  -80
 .69العدد 

 .(66ع ) ،مجمة أحواؿ مصريةفى  ،يناقش الحالة الثقافية" " .(2078نبيل عبد الفتاح ) -87

مبلحظات  -أزمات الثقافة المصرية فى عالـ سائل وما بعدى " .(2077نبيل عبد الفتاح ) -82
لمدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة  ، فصمية تصدر عف مركز األىراـأحواؿ مصرية"، أولية

 .65العدد  -الخامسة عشر 

رؤػ مصرية، السنة  السياسة الثقافية فى زمف التحوالت"،" .(2020نبيل عبد الفتاح ) -83
 أكتوبر، مركز األىراـ لمدراسات االجتماعية والتاريخية. ،69السادسة، العدد 

"، جريدة وذج نجاح رغـ الضرائب المرتفعةاالقتصاد االسكندنافي: نم".(2079ىشاـ محمود ) -84
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Abstract 

 

Culture of Development in Egypt  

An Attempt to Measure Cultural Developmental Performance 

 

Although the culture of development had a great attention since the 

forties and fifties of the past century until now, its gone through a period of 

decline in sixties and seventies. 

The great momentum of academic research and analysis of economic 

of social development, this cultural developmental crisis that is reflected in 

identify and cultural diversity, in democracy and governance and cultural 

separation of the role of cultural industries in supporting development and 

linking the planning of development culture to the domestic need. 

This study aims to diagnose the status of cultural developmental 

performances in Egypt and identify its constituents and cultural obstacles 

and try to measure it, in order to come up with mechanisms to enhance it  

In order to achieve its objects, the study used methodology which 

contains, the system analysis, and the SOWT method in addation to 

descriptive method. 

 

Key words: 

Culture – cultural developmental – developmental performance 
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