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 أثر ثقافة العولمة على الشباب السعودى
 –تحلٌل سوسٌولوجى  -

 

  )*( بندر بن حمد 
 

 الملخص

تسعى الدراسة الراهنة  لتحقٌق هدؾ عام متمثل فً دراسة الشباب 
السعودى ورؤٌتهم نحو قٌم العولمة وثقافتها، ومعرفة اآللٌات و العوامل التً ساعدت 

 فً إٌجاد هذه الرؤى .

ق، فالدراسة تحاول اإلجابة على التساؤالت المتمثلة فً ومن هذا المنطل
 األتً :

ماهى آلٌات العولمة الثقافٌة؟ وما مدى تأثٌرها على إتجاهات الشباب السعودى .1
 ورؤٌتهم؟

ماهى الظواهر الناتجة عن التأثٌر الثقافى آللٌات العولمة على إتجاهات ورؤٌة .2
 الشباب السعودى؟

د على العولمة كأداة منهجٌة ومعرفٌة نستطٌع من وذلك من خالل اإلعتما
خاللها فهم وتفسٌر موضوع الدراسة المتمثل فى تأثر إتجاهات الشباب السعودى 

 ورؤٌتهم لقٌم العولمة الثقافٌة.

تتضمن الدراسة عدداً من المفاهٌم األساسٌة سٌتم تناولها بالتحلٌل من      
، ولذلك بهدؾ صٌاؼة تعرٌؾ إجرائً  خالل التراث النظري  و الدراسات السابقة

للمفهوم ،و هذه المفاهٌم هً : ثقافة العولمة، الشباب ، بٌنما تعتمد الدراسة منهجٌاً 
على اسلوب التحلٌل الوصفً للبٌانات والمعلومات التً تم جمعها من كل من 
الدراسات المكتبٌة والدراسات المٌدانٌة السابقة وأٌضا من اإلحصاءات المنشورة 
التى تناولت اشكالٌة الدراسة ، بما ٌتوافق و الهدؾ منها. وذلك من خالل عٌنة 
 عمدٌة مقصودة ، تم الحصول علٌها من خالل شبكة المعلومات الدولٌة "االنترنت" .

أفصحت نتائج الدراسة أن هناك آلٌات تنشر من خاللها عولمة اإلعالم ، 
شر من خالل الفضائٌات واإلنترنت حٌث بٌنت نتائج الدارسة أن القٌم الثقافٌة تن

والهاتؾ المحمول، حٌث أن كل هذه اآللٌات السابقة تعمل على نشر قٌم تعبر عن 
ثقافة العولمة كالثقافة االستهالكٌه، أٌضاً المعلومات  والمعارؾ العلمٌة والتقنٌة فى 

قوق نفس الوقت نجد قٌم اإلباحٌة والمناداة بالحرٌة المطلقة للمرأة واالدعاء بح
اإلنسان وكذلك تؽٌر نمط الحٌاة ومالحقة الموسٌقى والموضة العالمٌة، كل هذه القٌم 
السلبٌة واإلٌجابٌة نجدها موجودة فٌما سبق من آلٌات ، من ناحٌة أخرى أدت 
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التحوالت اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة على هز منظومة القٌم الثقافٌة وأستبدالها بعناصر 
تشكٌل قٌم ثقافٌة جدٌدة ٌكون الشباب السعودى أول أخرى تحل محلها فتعمل على 

المتأثرٌن بها مما أدى لوجود فجوة بٌن معدل التطور فى التقنٌة والمعلومات 
واإلعالم فى ظل العولمة وبٌن معدل اإلستجابة اإلنسانٌة لتجلٌات هذا التطور مما 

سلوكٌة  ٌؤدى لحدوث إختالل واضح فى موازٌن التعامل اإلنسانى وظهور أنماط 
 .دى فى صور إتجاهات وتوجهات قٌمٌةؼٌر مرؼوبة فى المجتمع السعو
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The impact of globalization on youth culture Saudi 

- Sociological analysis – 

Abstract 

The current study seeks to achieve the goal of the year represented in the 

study of the Saudi youth and their vision towards globalization, values and 

culture, and knowledge of the mechanisms and factors that helped in finding 

these visions. 
In this sense, The study tries to answer the questions of the following 

1. What are the mechanisms of cultural globalization? And their impact 

on the Saudi youth trends and their vision؟ 

2. What phenomena resulting from the cultural influence of the 

mechanisms of globalization trends and seeing young Saudis؟ 

Through reliance on globalization as a tool and methodology knowledge 

which we can understand and interpret the theme of the study represented in 

Saudi influenced youth trends and their vision of the values of cultural 

globalization. 
 The study includes a number of basic concepts will be analyzed through 

the Heritage theoretical and previous studies, so the aim of formulating 

operational definition of the concept, and these concepts are: globalization 

culture, youth, while based study systematically style descriptive analysis of 

the data and information collected from each of the desktop studies and 

previous field studies and also from published statistics which dealt with the 

problematic study, consistent and objective. Through deliberate intentional 

sample, obtained through a network of international information "online". 
through globalization media, where results showed study that cultural 

values published by satellite and the Internet and mobile phone, as each of 

these mechanisms previous work on spreading the values reflect the culture 

of globalization such as culture consumer, also information and scientific 

and technical knowledge in the same time, we find values pornography and 

advocate absolute freedom for women and the prosecution of human rights 

as well as changing lifestyle and pursue music and fashion world, all these 

negative values and positive found existed in the past of mechanisms, on the 

other hand led social and economic transformations to shake system of 

cultural values and replace them with other elements replaced working to 

form cultural values new be young Saudis first affected by the resulting 

presence gap between the rate of evolution in technology, information and 

media in the context of globalization and the rate of the humanitarian 

response to the manifestations of this evolution, which leads to a clear 
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imbalance in the balance of dealing humanitarian and the emergence of 

behavioral patterns is desirable in Saudi society Photo trends and directions 

of ad valorem. 
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 أوال: مقدمة نظرٌة ومنهجٌة:
 تمهٌد:

ٌشهد العالم تؽٌرات هائلة و سرٌعة فً مجال االتصال والتكنولوجٌا ، و هذه 
مما أدى إلى حدوث تحدٌات التؽٌرات كان لها تأثٌرها على منظومة القٌم الثقافٌة 

فٌة و بٌن منطق القٌم بسبب الحٌرة بٌن منطق التجدٌد للقٌم و الخصائص الثقاكبٌرة 
التً صاحبت هذه التؽٌرات وأهمها تلك القٌم المصاحبة للعولمة .والخٌار هنا الثقافٌة 

مع معطٌات العولمة بصورة جدٌة                ي على العرب األخذ به هو التعاملالذ
وواقعٌة وأن نحاول أن نأخذ موقفاً مالئماً فً هذا العالم دون أن تفرط فً الهوٌة وأن 

ٌمنا الدٌنٌة الثقافً للعولمة تعامالً محدداً أنتقائٌاً ٌأخذ ما ٌتفق مع ق نتعامل مع التأثٌر
و لهذا أختلفت وجهات نظر الباحثٌن حول مفهوم العولمة،  وموروثنا الحضاري ،

و تهدٌد للحواجز بٌن دول العالم، وفً ظل  ٌنظر إلٌها أنها نوع  من الهٌمنةفالبعض 
و  هو إقترانه بثورة المعلومات هذا المفهومهذه اإلختالفات ، ومما زاد من تعقٌد 

فالتطور العلمً أشتمل على مجاالت ضخمة التً ٌشهدها العالم الٌوم ،التكنولوجٌا ال
فً البث الفضائً عبر  ثورة األتصاالت الكبرى المتمثلة متعددة باإلضافة إلى

سه الثقافً ،          األقمار الصناعٌة و اإلنترنت ،فهذا المناخ العلمً و الثقافً له  إنعكا
ومن هنا أصبحت قضٌة الثقافة و تأثٌرها بالعولمة إحدى المسائل الجدلٌة التً تناولها 

 الباحثون .

وفً هذا اإلطار فثمة حاجة ملحة إلى منهج صحٌح للتعامل مع العولمة بكل 
اإلنترنت  أبعادها و آلٌاتها ، فالعولمة عملٌة ؼٌر قابلة لإلرتداد ألننا ال ٌمكننا محاربة

وال ٌمكن مقاومة بزوغ ثقافة كونٌة تحمل فً طٌاتها تبلور الوعً الكونً بأخطار 
 طوي علٌه من إبداع وتدفق األفكار.فهً تفتح حٌاة الناس نحو ثقافة بكل ما تن(1)البٌئة

، فالعولمة جاءت بقٌم ثقافٌة (2) للقلق والمعارؾ،إال أن هذه الثقافة الجدٌدة تدعو
لقٌم منها الذي فٌه نرى تأثٌراً إٌجابٌاً  نعتبره سلبٌاً ، وهذه القٌم تنتشر متعددة وهذه ا

من خالل آلٌات متطورة .و السؤال الذي ٌطرح نفسه هنا هل أصبحت هذه القٌم 
تمارس تأثٌرها فً حٌاتنا الٌومٌة ؟ أم أننا أستطعنا أختٌار المناسب لثقافتنا منها ؟ 

ثورة المعلومات ٌستلزم السٌر على هذه القٌم ؟ أم وهل مواكبة التطور  و الحداثة  و 
 أن هناك عوامل تساهم فً نشرها ؟

وٌتضح مما سبق أهمٌة دراسة التجلٌات الثقافٌة للعولمة ،وهل أثرت هذه 
ه الشباب لهذه القٌم التجلٌات على الثقافة العربٌة ؟ من خالل دراسة مدى تقبل و أتجا

لك التطرق لعدد من القٌم الثقافٌة التً تعبر عن عن ثقافتهم العربٌة كذو أبتعادهم 
؟  العولمة ومعرفة تأثٌرها على مكونات الثقافة؟ وهل ٌنجذب الشباب لهذه القٌم

هذه األتجاه ؟ كذلك معرفة منظور الشباب لقٌم العولمة وماهً العوامل المساعدة نحو 
خ و العادات                 و كٌؾ ٌتعاملون معها كثقافة تشتمل على اللؽة و الدٌن و التارٌ
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 و التقالٌد و المعتقدات و القٌم الثقافٌة المتوارثة .

لقد شؽل موضوع العولمة الباحثٌن و الكتاب فً مختلؾ المجاالت، 
إذأعتبره البعض طفرة تكنولوجٌة و معلوماتٌة حدٌثة ،و أعبره البعض اآلخر تحدٌثاً  

 . (3)مفروضاً ٌأخد أشكال متعددة 

ح العولمة ال ٌوجد له إستخدام قدٌم فً اللؽة العربٌة ، و الموجود و مصطل 
وتوسٌع دائرته  هو لفظ العالمً ،  فالعولمة كمصطلح أو مفهوم ٌعنً تعمٌم الشًء

 .(4) لٌشمل العالم كله

وعندما نقول عولمة النظام األقتصادي ، أو عولمة النظام السٌاسً أو 
ك  ٌعنً تحول كل منها من اإلطار القومً ، عولمة الثقافة أو اإلعالم،  فإن ذل

 . (5)لٌندمج و ٌتكامل مع النظم األخرى فً إطار عالمً 

إن ظهور العولمة ومرحلة ما بعد الحداثة قد مهد لها تطور عالم األتصاالت 
و التقنٌات ، فاألتصاالت أنتقلت إلى العامل األساسً و األول فً المجتمع 

م و و التبادل السرٌع ، و أنتشار اإلعال المعمولة، صر،حٌث مناخ األتصاالتالمعا
 . (6)حدٌثة أطلق علٌها مرحلة ما بعد الحداثة   المعلوماتٌة فً ظل أتجاهات

فاإلنقالب اإلٌدٌولوجى والثقافى واإلقتصادى للمجتمع، أدى إلى تعرض 
اإلنسان والشباب على وجه الخصوص لهزة عنٌفة ، أثرت بصورة سلبٌة على 

لشخصٌة الشابة ، وخلق حالة من اإلؼتراب اإلجتماعى، والثقافى بٌنهم. مالمح ا
وتجلى ذلك فى شعور الشباب بالفراغ، والقلق،والعزلة عن األنساق اإلجتماعٌة أو 

 المؤسسات الرسمٌة أو عن معاٌٌر وقٌم المجتمع. 

واألكثر من ذلك هو عدم قدرة الشباب على فهم ذاتٌهم الجدٌدة وتقبلها 
 ل معها، وهى ما تسمى بأزمة الهوٌة.والتعام

 خصوصٌة أن المجتمع السعودي: -1

ٌتبٌن لنا أن المجتمع السعودي ذو مرجعٌة دٌنٌة عمٌقة تشكل بنٌته األساسٌة 
، كما تمثل الجانب المستقر والجوهري من النظام االجتماعً برمته، وٌؤكد ذلك أن 

االجتماعً التً تزعمها المجتمع السعودي وهو ولٌد حركة اإلصالح الدٌنً و
اإلمامان محمد بن سعود  ومحمد بن عبدالوهاب، كما أن قٌام الدولة السعودٌة فً 
مرحلتها الثالثة لم ٌتم بعٌداً عن هذه المرجعٌة األساسٌة، ومما ٌؤكد ذلك أٌضاً أن 
البنٌة الدٌنٌة للمجتمع السعودي قد انعكست على سائر الجوانب األخرى من النظام 

 اعً من سٌاسٌة وتنظٌمٌة  واقتصادٌة واجتماعٌة؛ إذ اكتسبت هذه الجوانباالجتم
لتؤدي ما هو مطلوب منها من وظائؾ من جانب،  الشرعٌة االجتماعٌة الالزمة لها

ولتجد القبول االجتماعً من األوساط االجتماعٌة كافة من جانب آخر، ولذا فقد 
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ة على السلطة ، وهو أمر بالػ اتضح لنا كٌؾ أن الدٌن اإلسالمً قد أضفى الشرعٌ
األهمٌة من النواحً القٌادٌة والتنظٌمٌة؛ فما ٌصدر عن اإلمام أو الملك                   

بوصفه الممسك بزمام السلطة ٌلقى القبول واإلذعان من لدن األوساط الشعبٌة                                 
خالل حملها للواء اإلصالح االجتماعً                            نتٌجة لتلك الشرعٌة التً تكونت للسلطة من 

من منظور الدٌن اإلسالمً ، ولما ٌؤكد علٌه الدٌن اإلسالمً ذاته من وجوب طاعة                       
 والة األمر القائمٌن على أمر هللا فً أرضه. 

تنظٌمات كما الحظنا أٌضاً فً المتؽٌرات األخرى كتوطٌن البادٌة وال
البٌروقراطٌة وسٌاسات التنمٌة كٌؾ أنها تعكس البنٌة الدٌنٌة للمجتمع؛ إذ إن 
السٌاسات المرتبطة بتلك الجوانب من النظام االجتماعً قد انبثقت من أسس فلسفٌة 
دٌنٌة بحتة، مما ساهم فً تقبل تلك السٌاسات األمر الذي أضفى مزٌداً من التالحم 

 ئح المجتمع كافة.واالندماج االجتماعً لشرا

ومن هنا فقد انتهٌنا من خالل تحلٌلنا لثوابت المجتمع ومتؽٌراته إلى القول 
بأن ظاهرة االستقرار االجتماعً فً المجتمع السعودي قد انبثقت من ذلك الطابع 

أي التطابق أو التالقً بٌن الجانب التجرٌدي وازنً بٌن طرفً هذه الثنائٌة ،الت
ٌة اإلسالمٌة للكون والحٌاة ، والجانب اإلجرائً أو التنفٌذي العقدي الذي ٌمثل الرؤ

وآلٌات تعكس تلك البنٌة  علٌه المجتمع من متؽٌرات ووسائل الذي ٌمثل ما ٌحتوى
 التجرٌدٌة العقدٌة.

ورؼبة فً اكتمال الصورة عن دور الثوابت والمتؽٌرات فً واقع المجتمع 
ض الظواهر التً خرجت عن دائرة السعودي  فقد تم إلقاء شًء من الضوء على بع

العالقة التوازنٌة بٌن طرفً ثنائٌة الثوابت والمتؽٌرات، مما سمح بظهور أشكال 
ؼٌر المألوفة كالخروج على السلطة، أو الوقوؾ موقفاً  مختلفة من األنماط السلوكٌة

المتعلقة بتكنولوجٌا االتصال والمواصالت  ناوئاً من بعض المتؽٌرات العصرٌةم
ذلك، وهً فً مجملها ظواهر حاولت أن تجد لها منطلقات ومسوؼات دٌنٌة،  وؼٌر

ولكنها بقٌت محصورة فً نطاق ضٌق لدى بعض طالب العلم والمتشددٌن، ولم تحَظ 
بتأٌٌد السواد األعظم من علماء الشرٌعة، مما انعكس على انحسار                   

 هذه الظواهر واندثارها.

فقد اتضح لنــــا أن الدٌن اإلسالمً فً المجتمع وفً ضــوء ما تقدم 
السعودي كان وال ٌزال عامالً مهماً لٌس فً فهم مظاهر االستقرار والتوازن والتنمٌة 
والتكامل فحسب ، بل فً استٌعاب مظاهر التؽٌر والصراع، ومن ذلك تتبٌن مدى 

لٌس فقط فً مسألة أهمٌة الدٌن اإلسالمً فً كونه بناء وإطارا مرجعٌاً وأدٌولوجٌاً 
تأسٌس المجتمع وتماسكه، بل أٌضاً فً إضفاء الشرعٌة على الكثٌر من األمور 

 التنظٌمٌة واالجتماعٌة والتنموٌة المختلفة فً الواقع االجتماعً.
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 موضوع الدراسة : -2

ٌمكن القول إن موضوع الدراسة هو تفسٌر إتجاهات الشباب ورؤٌتهم نحو 
أثرت هذه التجلٌات على الثقافة  العربٌة ؟ من خالل دراسة قٌم ثقافة العولمة ، وهل 

مدى تقبل الشباب السعودى لهذه القٌم و تأثرهم بها، وفً ضوء ذلك سٌحاول الباحث 
 التطرق لدراسة الشباب السعودى و رؤٌتهم للعولمة الثقافٌة.

 إشكالٌة الدراسة وأهمٌتها:-3

اته فً حٌاتنا ، وقٌمنا، وتطلعاتنا إن العولمة الثقافٌة أصبحت متؽٌراً له تأثٌر
كل جدٌد ، فالفكرة وتفسٌراتنا لألشٌاء، خاصة عند جٌل الشباب القادرعلى تبنً 

لحداثة والتطور ٌعد أمراً التً تنطلق منها هذه الدراسة  هً أن مواكبة ا األساسٌة
وضروري فً حٌاة المجتمعات فً ظل وجود حدود منهجٌة و ثقافٌة لهذه  مهما ،

واكبة، و لكن عندما ٌكون المتلقً ال ٌملك الحصانة الكافٌة للمحافظة على موروثه الم
ن لدٌه منهجٌة تنظٌمٌة الثقافً، فإنه حٌنئذ ٌكون عرضة ألي أختراق ثقافً إذا لم ٌك

        و أستثمار كل ما هو جدٌد و حدٌث ، و علٌه تتمحور إشكالٌة الدراسة                               لألستفادة
هنا فً بحث أتجاهات الشباب نحو قٌم ثقافة العولمة السلبٌة واإلٌجابٌة،                                     

 و معرفة العوامل المساعدة فً تبنً الشباب لهذه القٌم الثقافٌة .

 وعلٌه تتمثل أهمٌة الدراسة الراهنة فٌما ٌلى:

دبٌات التً ل التطرق لعدد من األفاألهمٌة النظرٌة للدراسة تبرز من خال  
على الحٌاة األجتماعٌة ، والثقافٌة ، بصورة عامة وعلى  تناولت تأثٌر العولمة

 الشباب بصورة خاصة .

أما األهمٌة التطبٌقٌة للدراسة ، فتتمثل من خالل األستفادة من تقنٌات البحث 
ن شرائح األجتماعً و توظٌفها التوظٌؾ العلمً المناسب ، لدراسة شرٌحة م

المجتمع،وهم " الشباب " ودراسة منظور الشباب لثقافتهم العربٌة فً ظل العولمة 
من خالل معرفة هل ٌتجه الشباب نحو تبنً ثقافة العولمة ؟ وماهً األسباب التً 
تدفعهم لذلك؟وما مدى تأثٌر ذلك على توجهاتهم السلوكٌة؟ وما نتائج هذا التأثٌر على 

 صعٌد المجتمع؟

لمة من تأثٌر على ة لإلسهام العلمً لتوضٌح ما تلعبه ثقافة العوفً محاول
ئهم ورؤٌتهم للقٌم الثقافٌة ،وما له تأثٌر على والء الشباب و أنتما أتجاهات الشباب

للكشؾ عن الفروق بٌن الشباب فً تأثرهم بقٌم ثقافة  ألوطانهم وثقافتهم العربٌة ،
 العولمة.
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 أهداف الدراسة وتساؤالتها:-4

طٌع أن نقرر بأن هذه الدراسة تسعى لتحقٌق هدؾ عام متمثل فً دراسة نست
الشباب السعودى ورؤٌتهم نحو قٌم العولمة وثقافتها، ومعرفة اآللٌات و العوامل التً 

 ساعدت فً إٌجاد هذه الرؤى .

ومن هذا المنطلق، فالدراسة تحاول اإلجابة على التساؤالت المتمثلة فً 
 األتً :

 : التساؤل األول

ماهى آلٌات العولمة الثقافٌة؟ وما مدى تأثٌرها على إتجاهات الشباب السعودى 
 ورؤٌتهم؟

 التساؤل الثانى :

ماهى الظواهر الناتجة عن التأثٌر الثقافى آللٌات العولمة على إتجاهات ورؤٌة 
 الشباب السعودى؟

 مفاهٌم الدراسة:-5

اولها بالتحلٌل من خالل تتضمن الدراسة عدداً من المفاهٌم األساسٌة سٌتم تن
التراث النظري و الدراسات السابقة ، ولذلك بهدؾ صٌاؼة تعرٌؾ إجرائً للمفهوم 

 ،و هذه المفاهٌم هً :

 أوالً : ثقافة العولمة:

إن واحدا من أهم تحدٌات العولمة هو األختراق الثقافً، إال أن آثاره و 
مسك بالموروثات الثقافٌة . نتائجه تتوقؾ على قدرة التحصٌن الداخلً وعن مدى الت

فالعولمة جاءت تطرح و تنادي و تدافع عن عدد من القضاٌا كالدفاع عن الحرٌات و 
 .  (7)حقوق اإلنسان و النظام  الدٌمقراطً 

من القٌم كسٌطرة  وحرص المدافعون عن العولمة إلى التروٌج لمجموعة
من الخصوصٌة و الحد  ؽربً على الحٌاة العربٌةوسٌادة النمط ال النزعة المادٌة

والثقافٌة و التروٌج لفكرة الثقافة العالمٌة ، وتشكل العولمة بالمعنى الثقافً مصدراً 
من قدرة الثقافات األقوى تكنولوجٌاً على  نتاج رموز وقٌم صٌاؼتها انطالقاً إل

وذلك لتأثٌرها على المفاهٌم و  ة على الثقافات األضعؾ تكنولوجٌاانتشارها والسٌطر
م الثقافٌة  واألنماط السلوكٌة وبذلك تساهم فً إعادة تشكٌل أنواع سلوكهم و القٌ

حٌاتهم فثقافة العولمة هً اتجاه ٌهدؾ إلى صٌاؼة ثقافة كونٌة لها قٌمها ومعاٌٌرها 
طرٌق االتصال الؽرض منها ضبط سلوك الشعوب و تحقٌق التجانس بٌن الدول عن 

للسلع مما ٌؤدي إلى تذوٌب االختالفات االنتقال المكثؾ  الفضائً و اإلنترنت و
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 .(8)الثقافٌة  و دفع العالم نحو التوحد فً السمات و الثقافة 

طار الحدٌث عن العولمة وعلى ضوء التحلٌالت الكثٌرة التً قدمت فً إ
 ٌبرز اتجاهان أساسٌان فً هذا الصدد :الثقافٌة 

،                                         تصادٌةٌعتبر العولمة الثقافٌة هً أحد نتاج العولمة االق:األول
كز على البعد الثقافً وهو : ٌعد العولمة الثقافٌة ، أحد تجلٌات العولمة ، فٌرالثانً
الذي ٌشٌر إلى بروز الثقافة كسلعة عالمٌة للسوق ،كأي سلعة تجارٌة أخرى ،                                البعد 

فاهٌم و رموز و قناعات ووسائط عالمٌة تهدؾ إلى التشابة                   ومن ثم وعً و إدراك وم
للخصوصٌة الثقافٌة و االجتماعٌة بٌن الثقافات لتكون ثقافة واحدة دون أي إعتبار 

(9). 

(: أن العولمة الثقافٌة هً" تقلٌص كل Seabaorookفً حٌن ٌرى سٌبروك)
الثقافات، وفً هذا النوع من الحروب                                                 الثقافات المحلٌة ، و إعالن الحرب على كل 

ال ٌستطٌع اإلنسان أن ٌحصن نفسه من سٌطرتها ، خاصة وأنها تحمل وعوداً ضمنٌة 
 بالرفاهٌة و التحرر" .

و بالتالً تتعرض الثقافة القومٌة لتحدٌات ال تتأتى عن الهٌمنة الثقافٌة 
إنما عن اآللٌات و األدوات التً تفرضها العولمة الثقافٌة ، مثل تدفق فحسب ،  و 

عبر األقمار الصناعٌة ، وشبكات اإلنترنت ، و هً عوامل تساعد فً  المعلومات
فرض نمط جدٌد من المفاهٌم الثقافٌة عن طرٌق ضخ المعلومات عبر التقنٌات 

 .  (10) اإلعالمٌة والثقافٌة المتطورة

افٌة تتخذ أشكاالً كثٌرة و لها تأثٌرات عدٌدة مختلفة إن العولمة الثق
وشبكات اإلنتاج و التوزٌع العولمٌة قد ولدت المزٌد من  تكنولوجٌا الثقافٌة ،فال

من العروض اإلخبارٌة ، و المسلسالت، و المنتجة والمستهلكة محلٌاً بدءاً األعمال 
 .(11)ؼالٌاً اللؽة و الدٌن  أنتجت تلك التكنولوجٌا الثقافٌة جمهوراً جدٌداً  تحده 

 ونستطٌع أن نستلخص عدة مظاهر للعولمة الثقافٌة و المتمثلة فً :

الدعوة إلى إٌجاد ثقافة كونٌة أول عالمٌة تحتوي منظومة من القٌم و  .1
 المعاٌٌر لفرضها على العالم أجمع .

 تفرض العولمة فكراً ٌعتد على ما أنتجته ثورة المعلومات و التكنولوجٌا. .2

سٌاب تٌار الرسائل اإلعالمٌة و الثقافٌة من المراكز الرأسمالٌة الؽربٌة                       أن .3
 إلى المجتمعات النامٌة التً تستقبل هذه الرسائل .

ثقافة العولمة تمجد األستهالك و تهدؾ إلى فتح أسواق جدٌدة من أجل زٌادة  .4
لزٌادة اإلنتاج و دفع عجلة األستهالك الذي ٌعد فً نظر الكثٌرٌن دافعاً قوٌاً 
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 .  (12) األقتصاد

فالبعد الثقافً للعولمة ٌتمثل فً إٌجاد ثقافة كونٌة عالمٌة تحتوي منظومة 
من القٌم والمعاٌٌر لفرضها على العالم أجمع، فالعولمة الثقافٌة تعنً السٌطرة الؽربٌة 

ثقافة الوطنٌة إلى على سائر أنماط الحٌاة . فثقافة العولمة هً األنتقال من حقٌقة ال
 . (13)ثقافة جدٌدة هً العالمٌة و تتمٌز هذه الثقافة باألختراق و األنبهار 

 التعرٌف اإلجرائً لثقافة العولمة : 

فالتعرٌؾ اإلجرائً لثقافة العولمة ٌتحدد فً هذه الدراسة من خالل إعتبار 
األقتصادٌة البعد الثقافً للعولمة هو الخلفٌة الناتجة عن تأثٌر بقٌة األبعاد 

 واألجتماعٌة والسٌاسٌة .

فً اللؽة والدٌن فإذا ما كان ٌقصد بالثقافة على أنها نسق من القٌم المتمثلة  
بنسق قٌمً خاص بمجتمع ما وإن كان كل مجتمع ٌمٌل إلى التمٌز  والعادات الخاصة

هدؾ فإن ما ترمى إلٌه العولمة فً جانبها الثقافً هو السٌطرة على هذه القٌم ب به ،
قافة أستبدال النسق القٌمً لدى الشعوب بما ٌتماشى وثقافة األستهالك التً هً ث

أن تعٌش المجتمعات البشرٌة تحت تأثٌر ثقافة واحدة فً  العولمة ، وهدؾ هذه الثقافة
 العادات و أنماط الحٌاة و السلوك .

                                     ومن هذا المنطلق نستطٌع صٌاؼة تعرٌؾ إجرائً لثقافة العولمة          
ٌتمثل فً: القٌم و الرموز التً تحاول الدول الرأسمالٌة نشرها من خالل إعادة 
صٌاؼة القٌم و عادات الشعوب بهدؾ فرض نمط ثقافً عالمً فً ظل المجتمع 

 العالمً و تتعدد هذه القٌم الثقافٌة وتختلؾ فً تأثٌرها من شخص آلخر .

ه بثقافة العولمة فً هذه الدراسة ، هً تلك القٌم الثقافٌة هدفها أٌضاً ما نقصد
تؽرٌب اإلنسان   و عزله عن قضاٌاه ، و إدخال الضعؾ لدٌه و التشكٌك فً قناعاته 
الدٌنٌة والوطنٌة و أنتمائه القومً ، و إعتبار العولمة و قٌمها بمثابة أطروحة تعتمد 

و األختراعات و تبنً الشعوب لهذه  تقنٌةأنطالقاً من مبدأ أنتشار العلى التحدٌث 
على وسائل األتصال و اإلعالم  أن هذه القٌم تعتمد فً أنتشارها التقنٌة ،خاصة

 المتطورة كاإلنترنت و الفضائٌات .

تأثٌر المباشرفً و لهذه القٌم مؤثراتها النفسٌة و اإلجتماعٌة مما ٌؤدي إلى ال
األساسٌة أدوات اإلعالم و األتصاالت  و فرض نمط ثقافً وسٌلته الهوٌة الثقافٌة

اء على الخصوصٌة المختلفة  فً محاولة لتعمٌم النموذج الؽربً المتمثل فً القض
و أن تصبح الثقافات منخرطة فً الثقافة العالمٌة و التخلص من قٌود  الثقافٌة للشعوب

معوقة للتقدم و  اتالعادات والتقالٌد  و إعطاء الحرٌة الكاملة للفرد و إعتبار هذه العاد
 و أن تكون شخصة الفرد أساسها التطلع إلى األنفتاح على اآلخرٌن . نشر العلمانٌة
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 : Youthثانٌا : الشباب 

 Socelia( وفئة أجتماعٌة )Ageset" إن الشباب هم مرحلة عمرٌة )

Category  تعنً النضوج األجتماعً و النفسً،و الجنسً و العقلً ،كما أن  )
 . (14)مرحلة عمرٌة تعقب مرحلة الطفولة "  الشباب ٌشكلون

إن الفعل من الشباب هو شب ، والجمع شباب وشبان وشبٌبة ، والمؤنث 
 شابة ،والجمع شابات .

والشباب هو مرحلة من مراحل العمر، تقع بٌن الطفولة و الشٌخوخة  وهً 
لناحٌة من اتتمٌز من الناحٌة البٌولوجٌة باإلكتمال العضوي،ونضوج القوة ، كما تتمٌز

التً ٌتحدد فٌها مستقبل اإلنسان ،سواء مستقبله المهنً أو  األجتماعٌة بأنها المرحلة
 .(15)العائلً  

فهً فترة زمنٌة فً مجرى حٌاة الفرد تتمٌز بالتؽٌرات الفسٌولوجٌة التً تتم 
تحت ضؽوط أجتماعٌة معٌنة، تجعل لهذه المرحلة مظاهرها النفسٌة المتمٌزة 

فً المجتمعات على تمٌز هذه المرحلة أو أمتدادها  فة واألوضاع السائدةوتساعد الثقا
 فً فترة أطول من العمر. 

 – 18ومرحلة الشباب بهذا المفهوم تتضمن كٍل من ٌقع فً الشرٌحة من 
 .  (16)عاماً  33أقل  من 

                      ونجد فً المعجم الوجٌز تعرٌفاً لمصطلح الشباب على أن الشباب                      
 . (17)"هو من أدرك سن البلوغ إلى الثالثٌن" 

وهناك من ٌرى أن فترة الشباب هً الفترة العمرٌة التً ٌصبح فٌها الفرد                                        
مؤهالً للقٌام بأدوار أقتصادٌة ، وأجتماعٌة ، وسٌاسٌة فً المجتمع،وهً الفترة 

 .(18) سنة( 35-18تقع بٌن ) العمرٌة التً

وبذلك نجد أن العلماء ٌختلفون فٌما بٌنهم فً تحدٌد بداٌة سن الشباب ،وفً 
نفس الخصم  نجد التعرٌفات القاموسٌة تقوم بتحدٌد تعرٌفات عمرٌة فً مرحلة 
الشباب،فنجد مثالُ)دراٌفر( ٌعرؾ الشباب بأنها فترة المراهقة المتأخرة ، وبداٌة 

 . (19)( عاماً وهذا التعرٌؾ ٌقتصر على الذكور35-16ا تكون بٌن )الرشد ،وعادة م

" إن مفهوم الشباب فً معناه اللؽوي المعتاد واألجتماعً و المتداول ٌمٌل 
إلى حمل نبرة   من التجدٌد ، لٌعبر عن حالة من المقدرة على التؽٌٌر و التجدٌد،دون 

 . (20)النظر إلى األعتبارات البٌولوجٌة 

رى فإن تعرٌؾ الشباب حسب وجهة نظر علماء النفس فهً ومن جهة أخ
( Puberty( أو تتخطى مرحلة بلوغ الحلم )Adolescenceمرحلة تبدأ بالمراهقة )
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ستكمال أوالنضج الجنسً واألرتقاء ، وبداٌة حٌاة الراشدٌن ، وتتمٌزهذه الفترة بأ
 وأكتمال نمو األنا  والهوٌة. عملٌة التنشئة األجتماعٌة

اء األجتماع فٌرى أن مرحلة الشباب تتمٌز بأنه ذات بٌولوجٌة                                             أما علم
تبدأ بالمراهقة  وأكتمال النضج الجنسً وتنتهً بأكتمال التأهٌل األجتماعً للشخص 
، حٌث ٌحتل الفرد مكانة محددة فً إطار النظام األجتماعً القائم و ٌمارس أدواره 

 . (21)هنٌة و األسرٌة الم

( المسجلٌن                                        25-17وهم فً هذه الدراسة تلك الفئة الذٌن تتراوح أعمارهم )
و المقٌدٌن بسجالت المملكة ذكوراً و إناثاً ، وفً مستوٌات تعلٌمٌة جامعٌة مختلفة ،                         

 قتصادٌة متباٌنة.وكذلك مستوٌات أجتماعٌة وأ

 المدخل النظرى للدراسة: -6

تنطوى النظرٌة على توجٌهات تمد الباحث بالسٌاق العلمى الذى سٌجرى 
. وإنطالقاً من أن النظرٌة تعتبر وسٌلة نستطٌع من خاللها تفسٌر (22) بحثه من خالله

الظواهر وفهمها وتحلٌلها التحلٌل العلمى، نحاول الوصول إلقتراح مدخل نظرى 
الئم نستطٌع من خالله الى الفهم ، من منطلق أن التعامل مع العولمة ودراسة م

مؤثراتها ٌقتضى على الباحث النظر إلٌها نظرة دراسته وتوضٌحها بدقة، وفى إطار 
 تكوٌن هذا المدخل حاولنا تحقٌق هذا الهدؾ من خالل:

مداخل  التطرق للعولمة بإعتبارها ظاهرة متعددة األبعاد وما ٌرتبط بها من
نظرٌة تهدؾ لصٌاؼة قٌم ثقافٌة عالمٌة  فى إطار المجتمع العالمى، حٌث إننا فى هذه 
الدراسة سنعتمد على هذه النظرٌات فى إمدادنا بالتوجهات التفسٌرٌة لعدد من 

 اإلتجاهات والقٌم فى محاولة لفهمها وتفسٌرها.

 :Global Societyنظرٌة المجتمع العالمى  -1

ظرٌة على أن مفاهٌم مثل : العالمى أصبحت فكرة ٌؤكد أصحاب هذه الن
 فى العصر الحدٌث الذى زادت فٌه التكنولوجٌا والعلم والصناعة ذات مصداقٌة فقط 

فى العصور السابقة، وأن التراث األدبى للعولمة  بشكل ٌفوق كثٌراً ما كان سائداً 
ة فعالٌة المؤسسات ماهو إال مناقشة وافٌة لتقلٌص دور وسلطة الدولة القومٌة ، وزٌاد

والنظم اإلعالمٌة العالمٌة، والتى أصبحت تلعب الدور األساسى فى تشكٌل المعتقدات 
 .(23)والقٌم، والوعى اإلجتماعى والثقافى على الصعٌد العالمى 

فالعولمة تبشر بخلق مجتمع دون طبقات، وعالم ٌخلو من اإلستؽالل  
 .(24)وٌعمق الفردٌة 
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 منها هذه النظرٌة:اإلفتراضات التى تنطلق 

ط بأمة أو ( بالقول إلى أن العولمة هى عالم ال ٌرتبHottonٌذهب )هوتون 
أو المهٌمنٌن المسٌرٌن، والمفعول فٌهم، وهم المستهلكون للسلع  دولة، عالم الفاعلٌن ،

ماتى والصور ، والمعلومات ،وكل ما ٌعرض علٌهم وٌتمثل الوطن فى الفضاء المعلو
وهذا الفضاء ٌسٌطر وٌوجه اإلقتصاد، والسٌاسة،  اإلتصال ،الذى تصنعه شبكات 

 . (25) والثقافة

وفى نفس السٌاق وصؾ بعض المفكرٌن عملٌة التحول إلى العالمٌة بأنها 
التصور البنائى المشخص للعالم ككٌان واحد، أى ظهور الوعى على مستوى العالم 

فضل اإلنسان وتطوره، كما تشٌر بأن هذا الكون هو بٌئة ٌتحدد بناؤها تحدٌداً واعٌاً ب
العولمة إلى مجموعة من اإلجراءات التى تجعل العالم كله أكثر إندماجاً، حٌث ٌعتمد 

 .(26)بعضه على بعض ... 

وفى نفس السٌاق ٌشٌر مصطلح المجتمع من منظر علم اإلجتماع إلى 
ٌاسٌة، أحٌاناً نموذج للتنظٌم اإلجتماعى تحده حدود عرقٌه أحٌاناً وجؽرافٌة أحٌاناً. وس

أخرى. ؼٌر أن مفهوم عبر القومى  عبر القارات جاء لٌقلب هذه التقسٌمات والحدود 
فقد أصبح عدد كبٌر من التطورات والتؽٌرات تترجم على صعٌد عالمى وكوكبى فى 
الوقت الراهن، وكما هو الحال فى أى مجموعة إجتماعٌة فإن القرارات واألفعال 

مى ثم تتحدد حتى تكون مجموعة تندرج                      تندمج على المستوى العال
فى داخلها خٌارات لكل مجتمع من المجتمعات حٌث تتخذ تلك الخٌارات تبعاً 

وعلى ذلك فإن كل قرار ٌندرج  فى النظام الدولى الجدٌد ٌحدد  ٌةإلعتبارات فرد
ح األن القٌود المفروضة على بعض المجتمعات والفرص المتاحة أمامهم وأصب

 . (27) بإمكاننا أن نتحدث عما ٌسمى بالمجتمع العالمى

 Global Cultural Approachنظرٌة الثقافة العالمٌة :  -2

لقد ركز هذا النموذج على مدى تناؼم وسائل اإلعالم عبر دول العالم، 
وأعطى أهمٌة للثقافة  أكبر   من أهمٌة كل من اإلقتصاد، والسٌاسة. كما ٌعطى 

واألمم للثقافة العالمٌة البازؼة. وٌعتمد هذا  ٌاً لكٌفٌة مواجهة األفرادأساس إهتماماً 
النموذج النظرى على أن مفهوم الثقافة العالمٌة موجود بالفعل ، وٌرجع هذا إلى 

  .(28) التطور السرٌع لوسائل اإلعالم، واإلتصال خالل العقود األخٌرة

داخل مؤسسات كل  ت متؽلؽلةوبالرؼم من أن ثقافة العالم الؽربى أصبح
إال أن تأثٌراتها لٌست مطلقة فاألقلٌم تختلؾ فى تفسٌراتها لبعض األمور  العالم

كحقوق األفراد والحرٌات والمساواة وأنه ال توجد ثقافة فى العالم دون أن ٌكون لها 
والقٌم تختلؾ من مجتمع آلخر وال ٌعنى ذلك أن  ضها ، كما أن تلك الحقوقما ٌناق
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ذج العالمى إلى كل الدول سٌصاحبه ظهور متجانس ثقافٌاً وفكرٌاً وأن نقل نفس النمو
على الصعٌد الثقافى  ا أن تؤدى إلى ظهور صراعات جدٌدةالثقافة العالمٌة ٌمكنه

 .(29)واألٌدٌولوجى 

 اإلفتراضات التى تقوم علٌها هذه النظرٌة:

عن وٌرى )سٌجٌوالندر( أن العولمة تقوم على فكرة التجانس بؽض النظر 
أى إختالفات دٌنٌة،  أو ثقافٌة، ولها آلٌاتها فى تحقٌق هذا التجانس، فثقافة العولمة ال 
تنظر إلى خصوصٌات األفراد والمجتمعات، وال تبحث عن المعرفة الصحٌحة من 
خالل الحوار الثقافى، ولكنها تمٌل إلى محاولة تعمٌم ثقافة األقوى مادٌاً، وعسكرٌاً، 

ن العولمة تبشر الشعوب بعالم واحد تسوده ثقافة واحدة من شأنها . كما أ(30)وإعالمٌاً 
 .(31)أن تقضى على اإلختالؾ الثقافى

وؼنى عن البٌان أن الثقافة تعد عنصراً أساسٌاً فى حٌاة كل فرد وكل مجتمع                                   
المختلفة والفنون لحٌاة وكل أمة  وهى تشمل التقالٌد والمعتقدات والقٌم وأنماط ا

وبالرؼم من إقرار المجتمعات اإلنسانٌة على مر التارٌخ بوجود تماٌز ثقافى  واآلداب
فٌما بٌنها فإن ثمة إتجاة سائد تقوده الوالٌات المتحدة ٌدعو إلى إنكار هذا التماٌز على 

ت إعتبار أن التدفق اإلعالمى والثورة المعلوماتٌة واألدوات الثقافٌة األخرى ، أوجد
ثقافة كونٌة أضحت تؽطى مختلؾ النشاط اإلنسانى. وٌبدو جلٌاً أن الوالٌات المتحدة 
تسعى بوضوح إلى تبنى هذا النهج معتمدة على تفوقها التقنى وهٌمنتها السٌاسٌة 
والعسكرٌة، وهذا ما ٌدعونا إلى اإلعتقاد أن الثقافة الكونٌة ما هى إال نتاجاً لثقافة 

 .(32)ة الؽرب، ولٌست لتفاعل وتناظر الثقافات األخرى منظومة مهٌمنة هى منظوم

ٌة ومعرفٌة وٌرى الباحث أنه ٌمكن اإلعتماد على العولمة كأداة منهج
وتفسٌر موضوع الدراسة المتمثل فى تأثر إتجاهات الشباب  نستطٌع من خاللها فهم

تها المتعددة فتأثٌر العولمة ٌبرز من خالل آلٌا رؤٌتهم لقٌم العولمة الثقافٌة،اللٌبى و
عن طرٌق األقمار الصناعٌة، وشبكة اإلنترنت، ى تبرز من خالل البث التلٌفزٌونىالت

وثقافة المحمول، لوجدنا أن درجة التأثٌر تختلؾ من مجتمع آلخر بإختالؾ الوضع 
تعتبر من العوامل التى تؤثر فى كٌفٌة  جتماعى واإلقتصادى.فهذه العواملالثقافى واإل

 لعولمة وكٌفٌة التأثر بها.التعرض آللٌات ا

فالعولمة الثقافٌة تتمثل فى تقلٌد الشعوب الضعٌفة لثقافة الشعوب األقوى ،                                 
وتعتمد هذه الثقافة على صناعة اإلنسان اإلستهالكى المادى وتندرج تحت هذه 

 عدة مؤشرات هى: الصناعة

لفرد، وإقباله على إستهالك دى انشر النمط اإلستهالكى الؽٌر منضبط ل
الكلى على  وتحوله إلنسان ٌسعى وراء المادى بالدرجة األولى، واإلعتماد السلع

وعالقاته وقضاء وقت فراؼه، والتسابق وراء الموضة  التكنولوجٌا فى حٌاته
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 ومالحقة آخر صٌحاتها.

مهٌداً ومن هنا ٌبرز هدؾ العولمة الثقافٌة المتمثل فى بروز ثقافة عالمٌة ت
لخلق عالم  بال حدود ثقافٌة، ولهذا إستعانت الباحثة بالمداخل النظرٌة للعولمة سالفة 
الذكر بإعتبارها تمثل إطاراً نظرٌاً نستطٌع من خالله صٌاؼة تصورات ورؤى 
لتفسٌر أبعاد وتأثٌرات العولمة على القٌم الثقافٌة خاصة فى ظل إختالؾ رؤى 

 الباحثٌن حول العولمة.

 صعٌد المنهجى :على ال

بٌانات والمعلومات التً تم تعتمد الدراسة على اسلوب التحلٌل الوصفً لل
من كل من الدراسات المكتبٌة والدراسات المٌدانٌة السابقة وأٌضا من  جمعها

التى تناولت اشكالٌة الدراسة ، بما ٌتوافق و الهدؾ منها.  ورةاإلحصاءات المنش
، تم الحصول علٌها من خالل شبكة المعلومات  وذلك من خالل عٌنة عمدٌة مقصودة

 الدولٌة "االنترنت" .

 ثانٌا : نتائج الدراسة وتوصٌاتها :

ومن هذا المنطلق ٌرى الباحث أنه نستطٌع تناول موضوع الدراسة وتفسٌر 
 وتحلٌل أبعاده  من خالل عدد من القضاٌا التى تم إستخالصها.

 ل اإلعالم واإلتصال.أن من أهم آلٌات التؽٌرات السرٌعة وسائ 

 .أصبح االعالم سالحاً لتحقٌق التبعٌة اإلقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة 

  إن العولمة ظاهرة إرتبطت بالتقدم التقنى لها تأثٌر سلبى وإٌجابى ، وهى
تؤثر على كل جوانب الحٌاة وٌكون تحدٌد نوع التأثٌر من منطلق الدٌن 

 واألخالق والعادات والتقالٌد.

 عولمة الثقافٌة من أخطر أنواع العولمة تأثٌراً.تعتبر ال 

  ٌتم دراسة تأثٌر العولمة فى إطار المتؽٌرات الداخلٌة الخاصة بالمجتمع
المدروس مع التركٌز على المتؽٌرات واألبعاد الخارجٌة من منطلق أن 

 العولمة تعبر عن األبعاد والعوامل الخارجٌة المرتبطة بقوى عالمٌة.

 قافة العولمة على إتجاهات الشباب وتوجهاتهم القٌمٌة ٌكمن                           إن تفسٌر تأثٌر ث
من خالل اإلستفادة من المعطٌات النظرٌة للنظرٌات السابقة من منطلق أن 
هدفها هو نشر الثقافة العالمٌة فى إطار نسق كونى لمجتمع عالمى واحد فى 

زمة التى ٌعٌشها النظام العربى إطار وجود أزمة للثقافة العربٌة ترتبط باأل
فى إطار وجود أزمة سٌاسٌة وثقافٌة نتج عنها هشاشة النظام الثقافى العربى 
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 مما أثر سلباً على التمسك بالثقافة والقٌم الثقافٌة المعبرة عنها.

  تعمل آلٌات العولمة على التأثٌر فى أفكار الشباب وإعتناقهم ألفكار
وج الفضائٌات لقٌم منها السلبى ومنها وإتجاهات وقٌم ثقافٌة حٌث تر

اإلٌجابى، وما نقصده هنا هو التروٌج لثقافات عصرٌى ترتبط بالتكنولوجٌا 
والتقدم والعصرٌة. فاإلنسان عامة ٌتأثر وفق عدة متؽٌرات فقد ٌكون دافعه 
العصرٌة ومواكبة التقدم دون وضع حدود لهذا التأثٌر بمحددات الدٌن 

 عن ذلك  ما ٌسمى بالتأثٌر السلبى.واألخالق، وهنا ٌسفر 

المباالة، وضعؾ ومن مؤشراته إنتشار الثقافة اإلستهالكٌة، والمادٌة، وال
وإنتشار الثقافة الجنسٌة ، كذلك هو الحال بالنسبة لإلنترنت، اإلنتماء الوطنى،

 والهاتؾ المحمول.

 ات                                       تقوم آلٌات العولمة االعالمٌة بدور الؽرس الثقافى لألفكار والمعتقد
وتعمل على خلق واقع ثقافى لعرض أفكارها وبرامجها بطرٌقة مشوقة 

 ومؽرٌة بهدؾ ؼرس أفكار لها هدؾ ثقافى وإقتصادى بالدرجة األولى.

  تأثٌر آلٌات العولمة على إتجاهات الشباب وتوجهاتهم الفكرٌة ٌختلؾ بحسب
إختلفت وجهات نظر الشباب حول عدد من ثقفاة وشخصٌة الشاب، ولهذا 

اإلتجاهات واألنماط السلوكٌة نتٌجة التأثر بقٌم ثقافة العولمة مما أثار بلبلة 
ثقافٌة حول سلبٌة بعض األنماط السلوكٌة أو كونها سلوكٌات عصرٌة  أو 

 إعتبارها مواكبة للموضة العالمٌة.

خاللها عولمة اإلعالم  من خالل نتائج الدراسة تبٌن أن هناك آلٌات تنشر من
فقد بٌنت الدارسة أن القٌم الثقافٌة تنشر من خالل الفضائٌات واإلنترنت والهاتؾ 
المحمول ، ولعلنا نرى أن كل هذه اآللٌات السابقة تعمل على نشر قٌم تعبر عن ثقافة 
العولمة كالثقافة االستهالكٌه، نجدها فى الفضائٌات واإلنترنت وكذلك الهاتؾ 

أٌضاً المعلومات  والمعارؾ العلمٌة والتقنٌة فى نفس الوقت نجد قٌم  المحمول،
اإلباحٌة والجنس والمناداة بالحرٌة المطلقة للمرأة واالدعاء بحقوق اإلنسان وكذلك 
تؽٌر نمط الحٌاة ومالحقة الموسٌقى والموضة العالمٌة.... إلخ كل هذه القٌم السلبٌة 

 ن آلٌات.واإلٌجابٌة نجدها موجودة فٌما سبق م

وٌرى الباحث أننا نستطٌع أننا نستطٌع االعتماد على نظرٌة الثقافة العالمٌة                                         
فى تفسٌر كٌفٌة انتشار قٌم العولمة من منطلق أن األنتشار الثقافى هو عملٌة انتشار 

جود آلٌات تعمل وانتقال الثقافة من منطقة ألخرى فى ظل وجود مجتمع عالمى وو
 على نشر قٌم ثقافٌة واحدة.

ومن ناحٌة أخرى نود اإلشارة هنا إلى أن هذه اآللٌات ٌتم من خالل نشر ما 
ٌتضمن قٌم ثقافة العولمة وهذا العولمة وهذا ما ٌتفق مع معطٌات نظرٌة الثقافة 
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 على الجانب الثقافى العالمٌة فى إطار حدوث تأثٌر

ت بعضها على تأثٌر للدراسات السابقة التى أكد من خالل النتائج المٌدانٌة
 على الشباب ، فى نفس الوقت الذى أكدت فٌه على الدور السلبى ثقافة العولمة

من دور فعال ومؤثر فى تأثٌرها على إتجاهات  واإلٌجابى لهذه القٌم وما تلعبه
الشباب الشباب ومن خالل نتائج الدراسة المٌدانٌة المتعلقة بالعوامل التى تؤدى ب

للتأثر بقٌم ثقافة  ن أهم العوامل التى تؤدى بالشبابللتأثر بقٌم العولمة الثقافٌة ، أن م
البعض                   العولمة هو تأثر الشباب بالقٌم الثقافٌة المرتبطة بالتقنٌة فى حٌن ٌرى

طٌع أن من أسباب تأثر الشباب بقٌم ثقافة العولمة هو إرتباطها باإلختراعات ، ونست
أن نعلل أسباب الجدل القائم حول العولمة ومضامٌنها فالبعض ٌؤٌد واألخر مناهض 
لها ، فهى مرتبطة بالتطور  والتقدم ولكن جعل آلٌاتها تحمل مضامٌن ثقافٌة سلبٌة 

 هو ما جعل منها ظاهرة متعددة األبعاد واألثار.

أثر بقٌم ومن هذا المنطلق عند تفسٌرنا للعوامل التى تؤدى بالشباب للت
العولمة ، لعلنا نفسر ذلك من خالل نظرٌة المجتمع العالمى، حٌث ٌؤكد أصحاب هذه 
النظرٌة ومن بٌنهم )هوتون( أن العولمة هى عالم ال ٌرتبط بأمه أو دولة بل هى عالم 
الفاعلٌن والمفعول فٌهم، وهم المستهلكٌن للسلع والصور والمعلومات وكل ما ٌعرض 

فى الفضاء المعلوماتى الذى تصنعه شبكات اإلتصال وهذا علٌهم وٌتمثل الوطن 
 وهنا تأتى معطٌات نظرٌة الثقافةجه اإلقتصاد والسٌاسة والثقافة ،الفضاء ٌسٌطر وٌو

ٌتأكد من خالل التطور السرٌع لوسائل  العالمٌة لتؤكد على أن مفهوم الثقافة العالمٌة
 لعالم .اإلعالم مما ٌؤدى إلنتشار قٌم ثقافٌة على مستوى ا

  من خالل نتائج الدراسة نستطٌع أن نقرر عدداً من الظواهر الناتجة عن
تأثٌر عولمة  وسائل اإلعالم واإلتصال المختلفة على الشباب السعودى 
، وأن أهم تلك الظواهر الناتجة عن هذا التأثٌر هو قتل روح اإلبداع 

فٌه فرصة  واإلعتماد على اإلستهالك والتقلٌد فى نفس الوقت الذى تتٌح
اإلطالع ومعرفة األخبار، كما أنها تساهم فى ظهور ظواهر تعبر عن 
ثقافة الحٌاة الؽربٌة من حٌث السلوك ونمط المعٌشة مما ٌؤدى إلى 

 حدوث نوع من التطور العلمى والتقنً فى المجتمع مع تخلؾ ثقافى .

بها فى  وهنا نستطٌع أن نستدل بنتائج عدد من الدراسات السابقة التى أستعنا
ذو حدٌن )سلبى وإٌجابى(  الدراسة الراهنة لندلل على أن مضمون ثقافة العولمة

بالنسبة لمجتمعاتنا العربٌة ألن التأثٌر السلبى هنا ٌكمن فى التأثٌر الثقافى أما 
المجتمعات األخرى فقد ٌكون التأثٌر األقتصادى أشد خطورة ووضوحاً، حٌث نجد 

ولمة أتاح الفرصة للتعرؾ على المعلومات واألخبار وفتح أن تأثٌر القٌم الثقافٌة للع
اآللٌات فى نفس الوقت الذى  المجال لإلطالع على كل ما هو جدٌد من خالل عدد من
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جعل الشباب ٌتحول إلى السلوك اإلستهالكى والبحث عن الكمالٌات وقتل روح 
حوله لمستهلك اإلبداع واإلختراع عنده واإلعتماد على اإلستهالك، ومن جهه أخرى ت

فى إطار تأثره ثقافٌاً بنمط الحٌاة العربٌة سواء فى الملبس أو المأكل بإعتباره نمط 
 وٌلبس مالبساً لٌقلد نمط حٌاة أخرى. حٌاة معاصر ٌستهلك سلعاً وٌأكل مأكوالت

ومن خالل ما توصلنا إلٌه من نتائج نستطٌع أن نقرر أن لقٌم ثقافة العولمة 
فراد وأرائهم، ومن أهم العوامل المؤدٌة لهذا التأثٌر هو تأثٌرعلى إتجاهات األ

التعرض لعدد من اآللٌات. وهذا ما جاءت به نتائج الدراسات التى تم اإلستعانة بها 
 فى هذه الدراسة.

كذلك تبرز المعطٌات النظرٌة للمداخل النظرٌة فى تحدٌد تفسٌراتها لما 
افة عالمٌة فى إطار مجتمع عالمى توصلنا إلٌه من نتائج من خالل محاولة بزوغ ثق

من منطلق أن هناك عدد من اآللٌات تنشر قٌماً ثقافٌة بهدؾ أن ٌتأثر بها أكبر عدد 
من الناس بالرؼم من الفوارق الثقافٌة والبعد المكانى. حٌث إنه من خالل النتائج 
 المٌدانٌة توصلنا إلى أن أهم اآللٌات التى تنشر من خاللها ثقافة العولمة هى

الهاتؾ المحمول، وهذا ما أكدت علٌه نظرٌة الثقافة  –اإلنترنت  –الفضائٌات 
 العالمٌة التى ترى بوجود تأثٌر لقٌم العولمة بسبب إرتباطها باإلختراعات.

ومن خالل ما تم عرضه من نتائج متعلقة بكٌفٌة التأثر بالعولمة وقٌمها 
ى نتائج الدراسة والمتمثلة فى الثقافٌة توصلنا لعدد من اإلستخالصات باإلعتماد عل

 اآلتى:

قٌم ثقافة العولمة هى قٌم تحدد قواعد ٌسٌر علٌها األفراد فى أفعالهم وتحدد  .1
إتجاهاتهم السلوكٌة، وهذه القم تأثرت بالعولمة وثقافتها ولذلك أطلق علٌها قٌم 
ثقافة العولمة بعضها له تأثٌره اإلٌجابى والمتمثل فى نشر العلم والمعرفة 

ولة التواصل مع اآلخرٌن وخلق روح اإلبداع والمنافسة. وبعضها سلبى وسه
نتٌجة إرتباطه بأداؾ معٌنة قد نرجعها ألسباب سٌاسٌة وإقتصادٌة تتمحور فى 
قٌام األفراد بأفعال مخالفة للقٌم الثقافٌة للمجتمع،وتنشر هذه القٌم عبر وسائل 

 تأثٌراً على األفراد ثقافٌاً.اإلعالم، حٌث تعد وسائل اإلعالم من أكثر الوسائل 

وقد تباٌنت وجهات النظر حول ماهٌة قٌم ثقافة العولمة، بالنسبة للشباب  .2
السعودى ، وجاء هذا التباٌن نتٌجة إلزدواجٌة التأثٌر الثقافى آللٌات العولمة 
حٌث نجد قٌماً ثقافٌة إٌجابٌة وأخرى سلبٌة معاً. فقد نجد برنامج ثقافى ٌحقق 

تفادة فى نفس الوقت الذى تتخلله إعالنات عن سلع بطرٌقة مؽرٌة الترفٌه واإلس
 منافٌة لإلحتشام تدعو لإلستهالك  وتؤثر فى الؽرائز.

من أهم العوامل التى تؤدى بالشباب السعودى للتأثر بقٌم العولمة الثقافٌة هو  .3
إرتباطها باإلختراعات، ومن أبرز الظواهر الناتجة عن تأثٌر قٌم العولمة 
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 ٌة:الثقاف

  سهولة اإلتصال وشٌوع فكرة الثقافة العالمٌة وما تتمٌز به من شٌوع
 قٌم عالمٌة قد تنسجم أو تتناقض مع ثقافتنا السعودٌة.

  عدد من الظواهر األخرى والمتمثلة فى سهولة الحصول على المعرفة
والتواصل مع اآلخرٌن، أٌضاً قد ٌتأثر البعض بالتقنٌة والتكنولوجٌا 

ثقافى معنوى، كذلك خلق روح الالمباالة عند الشباب  مادٌاً مع تخلؾ
وتحولهم ألدوات تالحق الموضة والموسٌقى وتعتمد على اإلستهالك، 
أٌضاً قد تجد مضمون التأثٌر السلبى واإلٌجابى واضحاً من خالل 
إجابات المبحوثٌن حول الظواهر الناتجة عن التأثٌر الثقافى لوسائل 

 اإلعالم.

 نحو قٌم ثقافة العولمة ٌمكن ترجمته فى حدوث  أن توجهات الشباب
رؤى سلوكٌة لدى الشباب تعبر عن القٌم اإلجتماعٌة والثقافٌة والدٌنٌة 
واإلقتصادٌة، إذا كان الفرد تأثر بالقٌم السلبٌة وإتجاهات سلوكٌة لها 
مضمونها اإلٌجابى فى حٌاته إذا كان قد تأثر بالقٌم السلبٌة وإتجاهات 

ونها اإلٌجابى فى حٌاته إذا كان قد تأثر بالقٌم سلوكٌة لها مضم
 اإلٌجابٌة.

  كشفت نتائج الدراسة عن أن هناك عدداً من القٌم السلبٌة واإلٌجابٌة التى
تعكسها وسائل اإلعالم واإلتصال المختلفة وهذه الوسائل تؤثر على 
منظومة القٌم بصورة مباشرة وتعمل على نشر قٌم وقضاٌا متباٌنة 

وبعضها ٌتناقض معها،  م مع منظومة العادات والتقالٌدسجبعضها ٌن
 خاصة وأن هذه الوسائل تعبر عن سمات المجتمع الجدٌد.

  وعند تفسٌر ما تم التوصل إلٌه من نتائج فى إطار النظرٌات العلمٌة
التى تمت اإلستعانة بها ، إستخلص الباحث أن وسائل اإلعالم 

افٌة واإلقتصادٌة والدٌنٌة واإلتصال تمارس تأثٌراً على القٌم الثق
دد من القٌم والقومٌة وٌختلؾ تأثٌرها من حٌث أنها تعمل على بث ع

فى اإلنفتاح على العالم وسهولة الحصول على  اإلٌجابٌة والمتمثلة
المعرفة وآخر التطورات التقنٌة فى نفس الوقت نجد عدداً من القٌم التى 

ثقافتنا وعاداتنا وتقالٌدنا،  نعتبرها هنا سلبٌة مقارنة بمدى إنسجامها مع
فهى قد ال تعتبر سلبٌة عند أخرٌن فمثالَ موضة العرى ولؽة الجسد 
تعتبر سلبٌة فى المجتمع اإلسالمى الذى ٌنادى باإلحتشام ، كذلك 
البرامج التى تحفز األفراد نحو السلوك اإلستهالكى هى هنا قٌم سلبٌة 

 ألنها تنادى بالتبذٌر. 
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ال ٌدرك أنه ٌتأثر بالقٌم السلبٌة مباشرة إلعتقاده بأن كل مع العلم أن الفرد 
ذلك ٌعتبر لؽة العصر المعبرة عن التطور فنحن هنا نتحدث عن التأثٌر من حٌث 
إعتباره سلبى أو إٌجابى من منطلق ما ٌنتج عنه من نتائج سلوك ومدى إنسجامه مع 

 القٌم الدٌنٌة والثقافٌة للمجتمع ،

عالم ال ٌوجد بها عناوٌن صرٌحة إلسم البرامج فالبرامج عبر وسائل اإل
بكونها تنادى بالقٌم السلبٌة وأخرى إٌجابٌة بل المضمون السلبى أو اإلٌجابى ٌمكن 

 إستخالصه من خالل ما ٌدعوه إلٌه البرنامج  أو المواقع عبر اإلنترنت.

  عن القٌم السلبٌة التى نستطٌع إستخالصها من خالل الدراسة ، ضعؾ
اللؽة العربٌة وإستخدام مصطلحات أجنبٌة بكثرة فى الحٌاة الٌومٌة التمسك ب

نتٌجة التأثر بالفضائٌات واإلنترنت والمحمول وكذلك اإلبتعاد عن بعض 
تعالٌم الدٌن من خالل القٌام بإنحرافات عن تعالٌم الدٌن كوجود عالقات ؼٌر 

                  مشروعة مع الجنس األخر، والعلمانٌة والكذب وتضٌع الوقت،     
 كذلك ضعؾ قٌمة اإلنتماء الوطنى والتطلع لثقافة المجتمع العالمى.

  عند اإلستعانة بالمداخل النظرٌة التى جاءت تدرس العولمة فى تفسٌر ماتم
التوصل إلٌه من نتائج نستخلص أن العولمة تلؽى الخصوصٌات الثقافٌة 

العولمة بشكل خاص فى والدٌنٌة والتارٌخٌة والقومٌة وتتجسد إنعكاسات 
التحول من الثقافة المحلٌة إلى الثقافة العالمٌة فقد ٌصل تأثٌر العولمة           

إلى حد تشكٌك الفرد بقناعته بقٌمه الدٌنٌة والثقافٌة التى تربى علٌها األمر 
الذى قد ٌؤدى تدرٌجٌاً إلى التخلى عن هذه القٌم وإستبدالها بقٌم جدٌدة ،كذلك 

الثقافة المحلٌة ووصفها بالتخلؾ والرجعٌة وترسٌخ سٌادة  تشوٌة صورة
الؽرب وإفقاد األسرة قٌمتها بوصفها مرجعٌة لألخالق والسلوكٌات، مما 

ٌؤدى إلى التحرر من القٌود والضوابط األخالقٌة واإلجتماعٌة،                             
لثقافة اإلستهالكٌة،                            كما أن العولمة الثقافٌة تسعى لؽرس النزعة الفردٌة وا

وزعزعة الوالء واإلنتماء الدٌنٌى والقومى، وإشاعة ثقافة العنؾ والجنس 
 والموسٌقى واألزٌاء.

  المالحظ أنه منذ أن بدأت وسائل اإلعالم الؽربٌة الوصول إلى البلدان النامٌة
اإلستعانة بأسلٌب نشطت حركة دعائٌة وإعالنٌة لمبتكرات جدٌدة وقد تمت 

 اإلثارة من أجل الرؼبة فى اإلستهالك.

  أدت العولمة إلى تنامى الثقافة اإلستهالكٌة وقد دخلت السلع الجدٌدة إلى
ت حٌاة األفراد وأصبحت ذات قٌمة عالٌة من خالل الدعاٌة واإلعالنات وبدأ

تحل محل قٌم أخرى تقلٌدٌة حٌث ٌعٌش  القٌم اإلستهالكٌة لدى األفراد
 فراد فى معاٌٌرهم التقلٌدٌة.األ
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وهنا تتجسد معطٌات نظرٌة الثقافة العالمٌة عندما تنتشر هذه القٌم عبر 
وسائل إتصالٌة وٌسود المجتمع العالمى التى ٌتعرض أفرادع عبر هذه اآللٌات لهذه 
القٌم، فٌتأثرون بها سواء فى السلع أو األزٌاء أو الموسٌقى.. إال أن هذا التجسٌد لٌس 

 ثالً تماماً بل مازال فى إطار التأثٌر.مما

والمطلوب منا هنا أن نضع رؤٌة تحمى ثقافتنا ودٌننا وتجعلنا نتعامل مع 
 العولمة ونستفٌد من إٌجابٌاتها وعلومها ومعارفها. 

من خالل اإلستعانة بعدد من الدراسات السابقة ذات عالقة بموضوع الدراسة -
 والمتمثلة فى:نسطٌع أن نستخلص عدداً من النتائج 

إختالؾ آراء الناس عامة وكذلك الشباب والطالب والمثقفٌن تجاه  .1
 العولمة اإلعالمٌة وتأثٌراتها بٌن إعتبارها ظاهرة سلبٌة أو إٌجابٌة.

إتفقت معظم الدراسات السابقة على أن العولمة ظاهرة قائمة وواقع  .2
اسة تحد ملموس البد من التعامل مع معطٌاتها وتأثٌراتها ولكن وفق سٌ

 من سلبٌاتها.

تعتبر الفضائٌات واإلنترنت والهاتؾ المحمول من آبرز آلٌات العولمة  .3
اإلعالمٌة ألن تلك اآللٌات تمارس كثٌراً فى إتجاهات األفراد 

 وتوجهاتهم القٌمٌة.

أكدت معظم الدراسات على وجود ترابط بٌن ما ٌمر به العالم من ثورة  .4
ن العولمة وقٌمها الثقافٌة منها علمٌة وإتصالٌة وظهور قٌم تعبر ع

 السلبى ومنها اإلٌجابى.

أكدت أعداداً من الدراسات على المستوى اإلقلٌمى أن التؽٌرات  .5
اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة التى ٌمر بها المجتمع السعودى إلى جانب 
تعرض شبابه لتأثٌر آلٌات العولمة ساهم بشكل واضح فى بروزعدد من 

قٌم الثقافٌة السائدة مما أدى إلى إنتشار أنماط القٌم التى تختلؾ عن ال
 سلوكٌة تعبر عن تلك القٌم المتأثر بها.

تهدؾ العولمة من خالل آلٌاتها اإلعالمٌة والثقافٌة للتأثٌر على الثقافة  .6
من منطلق أنها تؤثر فى مجاالت متعددة فى اإلعالم،  اإلجتماعٌة ،

ثٌر العولمة على منظومة الثقافة، اإلقتصاد، السٌاسة ومن هنا ٌأتى تأ
القٌم، ومن أخطر تأثٌرات العولمة هو تأثٌرها على اإلعالم  فاإلعالم 
ٌعمل على التأثٌر فى إتجاهات الناس وتوجهاتهم القٌمٌة. ونتج عن هذا 
التأثٌر بروز عدد من القٌم منها السلبى كإنتشار مظاهر سلوكٌة فى 

ٌع الوقت وبروز النمط الملبس والمأكل واألنانٌة واإلنتهازٌة وتضٌ
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اإلستهالكى والتمرد على العادات والتقالٌد، والعلمانٌة ومنها اإلٌجابى 
مثل قٌم اإلبداع وسهولة الحصول على المعلومات واإلنفتاح على العالم              

 ومعرفة األخبار.

أكدت أعداداً من الدراسات على تأثٌر العولمة على الثقافة العربٌة ،   .7
 ق إلؽاء الخصوصٌة الثقافٌة المحلٌة.من منطل

من خالل اإلستعانة بهذه النظرٌات توصلنا إلى أن قٌم ثقافة العولمة تنتشر عبر  -
آلٌات إعالمٌة وأتصالٌة، كذلك أثرت هذه القٌم الثقافٌة على قٌم األسرة وعلى القٌم 

إطار البعد األقتصادٌة والدٌنٌة وعلى حرٌة المرأة، وكل هذه التأثٌرات نفسرها فى 
الثقافى للعولمة من منطلق العولمة تؤدى إلى تحول العالم إلى قرٌة كونٌة بفعل تطور 

 آلٌات اإلعالم واإلتصال.

عند تحلٌل وتفسٌر ما تم التوصل إلٌه من نتائج فى إطار المعطٌات النظرٌة ،                        -
لمة على جوانب ثقافٌة واقتصادٌة فأننا نستطٌع أن نقرر أنه هناك تأثٌر لثقافة العو

وسٌاسٌة ودٌنٌة  أال إن التأثٌر لم ٌصل إلى حد التطبٌق الكامل للمعطٌات 
واالفتراضات النظرٌة التى أنطلقت منها تلك النظرٌات فى ظل وجود مؤٌد 

 ومعارض لهذه الثقافة المعولمة.

موضوع من خالل األطالع على عدد من األدبٌات والدورٌات ذات العالقة ب-
الدراسة وتنظٌم ما تحتوى علٌه من نتائج ومنطلقات فكرٌة فى إطار نظرى ٌعبر عن 
إهداؾ الدراسة الراهنة وٌساعدها فى تحدٌد تساؤالتها ومن ثم اإلجابة علٌها، 

 حث استخالص عدد من النتائج منها:استطاع البا

تحلٌلٌة لوصؾ  تظهر العولمة كمفهوم فى أدبٌات العلوم اإلجتماعٌة الجارٌة كأداة .1
عملٌات التؽٌر فى مجاالت مختلفة، ولكن العولمة لٌست مفهوم مجرد فهى عملٌة 
مستمرة ٌمكن مالحظتها بأستخدام مؤشرات كمٌة وكٌفٌة فى مجاالت السٌاسة 

 واالقتصاد والثقافة واألتصال.  

وٌرى بعض الباحثٌن أن هناك أربع عملٌات أساسٌة للعولمة وهى على التوالى  .2
افسة بٌن القوى العظمى، واإلبتكار التكنولوجى، وإنتشار عولمة اإلنتاج، والتبادل المن

 والتحدٌث.

فالعولمة ظاهرة ؼٌر مكتملة المالمح فهى عملٌة مستمرة تكشؾ كل ٌوم عن وجه  .3
عرٌؾ شامل للعولمة جدٌد  من وجوهها المتعددة، وإذا أردنا أن نقترب من صٌاؼة ت

ثالث عملٌات تكشؾ عن جوهرها: العملٌة األولى تتعلق فى األعتبار فالبد أن نضع 
بأنتشار المعلولمات بحٌث تصبح متاحة لدى جمٌع الناس، والعملٌة الثانٌة تتعلق 
بتذوٌب الحدود بٌن الدول، والعملٌة الثالثة هى زٌادة معدالت التشابه بٌن الجماعات 

المجتمعات وإلى نتائج والمؤسسات، وكل هذه العملٌات تؤدى إلى نتائج سلبٌة لبعض 
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 .(33)إٌجابٌة بالنسبة لبعضها اآلخر 

من الصعوبة صٌاؼة تعرٌؾ واحد للعولمة. وفى المقاالت التى دأب على نشرها  .4
الدكتور محمد عابد الجابرى عن العولمة نقرأ عبارات مثل العولمة تشمل مجال 

 المال والتسوٌق والمبادالت واإلتصال واإلعالم.

 . (34) التشابك والترابط بٌن الشعوب العولمة هى تزاٌد .5

وعلٌه . . . فإن صٌاؼة تعرٌؾ دقٌق للعولمة تبدو مسألة شاملة نظراً لتعدد  .6
 تعرٌفاتها  والتى تتأثر  بإنحٌازات الباحثٌن وإتجاهاتهم إزاء العولمة رفضا أو قبوالً.

  العولمة من ناحٌة أخرى تتضمن تعمٌقاً فى مستوٌات التفاعل واألعتماد
تبادل بٌن الدول والمجتمعات والتى تشكل المجتمع العالمى، وهكذا الم

فباإلضافة إلى بعد اإلمتداد إلى كل أنحاء العالم ٌضاؾ بعد  تعمٌق العملٌات 
 .(35) الكونٌة

  أن الثقافة العربٌة واجهت وتواجه العدٌد من التحدٌات المفروضة علٌها
قدرتها على مالحقة التطور  كالؽزو الثقافى واألؼتراب الثقافى والتشكٌك فى

والمعولماتٌة. وفى ظل هذه الحالة من األرتباك الثقافى أطلت العولمة بقٌمها 
 الثقافٌة وآلٌاتها المؤثرة.

  بالرؼم من تزاٌد إهتمام الدول العربٌة بالثقافة فى العقود األخٌرة ساعدت
متنوعة فى مٌادٌن النشر والمسرح والسٌنما والفنون وأحدثت برامج ثقافٌة 

وما نتج عنه من تنامى النشاط الثقافى العربى وما ترتب علٌه من أزدٌاد 
عدد دور النشر وما تنتجه المطابع من كتب ودورٌات إال أن ذلك لم ٌلػ 
أزمة الشتات الفكرى والتسطح الفكرى مما أدى إلى أن تصبح الثقافة 

ٌم تتناقض العربٌة أكثر هماشٌة فى ظل سٌطرة وسائل إعالم تسعى لنشر ق
 أحٌاناً مع قٌم الثقافة العربٌة.

  عملت التحوالت اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة على هز منظومة القٌم الثقافٌة
وأستبدالها بعناصر أخرى تحل محلها فتعمل على تشكٌل قٌم ثقافٌة جدٌدة 
ٌكون الشباب أول المتأثرٌن بها مما أدى لوجود فجوة بٌن معدل التطور فى 

ومات واإلعالم فى ظل العولمة وبٌن معدل اإلستجابة اإلنسانٌة التقنٌة والمعل
لتجلٌات هذا التطور مما ٌؤدى لحدوث إختالل واضح فى موازٌن التعامل 
اإلنسانى وظهور أنماط  سلوكٌة ؼٌر مرؼوبة فى المجتمع فى صور 

 إتجاهات وتوجهات قٌمٌة.

 رت معها ثقافة أن الحدٌث عن العولمة وإنتشار بعض قٌمها فى العالم إنتش
جدٌدة أثرت فى شعوب كثٌرة وكان الشباب أكثر عرضه لهذه التأثٌرات 
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السلبٌة واإلٌجابٌة خاصة وأن فئة الشباب هى المعنٌة بعصر العولمة 
وبتأثٌراتها، فالعولمة مشروع كونى لذا فإن الجٌل الجدٌد هو األسبق 

قنوات الفضائٌة بالتعاطى مع العولمة وأدواتها فالكمبٌوتر واإلنترنت وال
أصبحت ضرورة من ضرورات العصر وتم خاللها التروٌج لعادات ثقافٌة 
وأنماط معٌشٌة موجهة بالدرجة األولى ألجٌال الشباب ألنهم األقدر على 
اإلستجابة والتقبل السرٌع ألى مفاهٌم جدٌدة خارجة عن المألوؾ خاصة إذا 

 ٌة تؤثر فى نفوسهم.كانت تقدم لهم وفق آلٌات باهرة وبطرق مشوقة ومؽر
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 التوصٌات:

انطالقا من نتائج الدراسة ومعطٌات الواقع الفعلى لموضوع الدراسة ،                                      
ٌمكننا صٌاؼة بعض التوصٌات التى ٌمكن ان تسهم بدرجة او باخرى اذا ما ترجمت 

 الى خطط  وبرامج عملٌة ، وتتمثل هذه التوصٌات فٌما ٌلى:

توعٌة الشباب بأهمٌة آلٌات العولمة الثقافٌة فى حٌاتنا وبالدور الذى تقوم  .1
به فى تقدٌم المعلومات والمعارؾ والترفٌه مع إبراز عدد من األثار السلبٌة التى 

فى محاولة لتكوٌن ثقافى إنتقائٌة تجعلهم  للها، وتبصٌر الشباب بهذه اآلثارتتخ
ثم ال ٌتأثرون بها. وتتم هذه التوعٌة من خالل ٌعرفون ماهى اآلثار السلبٌة ومن 
 األسرة، المدرسة، الجامعة، النوادى.

وضع سٌاسة وفق برامج تشرؾ علٌها هٌئات تعلٌمٌة وإقتصادٌة وثقافٌة  .2
بالتعاون مع المؤسسات التعلٌمٌة التى تحفز الشباب من خالل المدارس والجامعات 

اآلثار السلبٌة واإلٌجابٌة آللٌات العولمة،  بالقٌام بالبحوث والدراسات العلمٌة حول
كذلك مدى التوافق بٌن القٌم الثقافٌة للمجتمع  وما تبثه هذه اآللٌات من قٌم، ومناقشة 

 تلك المؤسسات. ندوات ومؤتمرات علمٌة داخل نطاق هذه البحوث فى

تنشئة الشباب الجامعى وفق برامج تساعده على تكوٌن فكر نقدى حر  .3
تحدٌد اإلٌجابى وترك كل ما هو سلبى فى ظل فكر قادر على ترجمة قادر على 

الثقافة الدٌنٌة إلى إتجاهات وتوجهات قٌمٌة. وتتم هذه التنشة فى ظل الربط بٌن 
متؽٌرات العصر والثقافة والعادات والتقالٌد، فى ظل سٌاسة اإلنتقاء وفق القٌم الثقافٌة 

 والدٌنٌة للمجتمع.

جتماعٌة والتربوٌة ر ثقافة العولمة على وظائفها اإلتوعٌة األسرة بمخاط .4
مع العولمة بشكل ٌكفل التخفٌؾ من آثارها السلبٌة واإلستفادة من  وجعلها تعامل

 إٌجابٌاتها وتبوٌبها فى عملٌة التربٌة والتنشئة اإلجتماعٌة.

الشباب السعودي فى حاجة للرفع من معنوٌاته وإبراز إبداعاته فٌجب  .5
أن تتبنى هذه السٌاسة ودعمها واإلشراؾ علٌها لتكفل بناء جٌل ٌحافظ على الدول 

 على قٌمة اإلنتماء والوالء الوطنى.

تبصٌر الشباب إناثاً وذكوراً بالكٌفٌة التى ٌجب أن تكون فٌها العالقات  .6
 اإلجتماعٌة  بما ٌتالئم  مع المحددات الدٌنٌة وقٌم المجتمع وثقافته.

سة اآلثار السلبٌة المترتبة على تأثٌرات آلٌات نوصى الباحثٌن بدرا .7
العولمة على الفرد واألسرة والمجتمع، وما ٌنتج عن هذا التأثٌر من ظواهر ومشاكل 
إجتماعٌة وصحٌة وثقافٌة وقانونٌة كإنتشار اإلنحراؾ بٌن األحداث، وإنتشار تعاطى 
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القات الؽٌر المخدرات وظهور مظاهر سلبٌة على الصحة الجنسٌة بسبب إقامة الع
مشروعة، أو بسبب الدخول على المواقع اإلباحٌة ،أٌضاً تضٌٌع الوقت وعالقته بعدد 
من المتؽٌرات السلبٌة سواء على العالقات بٌن أفراد األسرة أو تأثٌره على المستوى 

 الدراسى.

 أٌضاً توصى بإجراء بحوث توضح الفرق بٌن مساٌرة الموضة والتمتع .8
 تطور بٌن التقلٌد األعمى لثقافة أخرى.بالحٌاة ومواكبة ال
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السييييا ينسيييينا الليييرا  اللصييين و مييي  هضييي  اللرلايييو ا نيصيييو اضييي  لمط نهيييو ر الن ييي  ا ط  .0
  . 435-432م اص  4114

اني  اللاشا اإلضالح األقتضناو  ين أرىنم الممي  اليو األقتضنايو الجاياة رلق ال لرب م    .4
 . 31م ا ص  4111ا  0 ق ا طاللينة ا اا  ال صن لمن   ا اا

ارلرا زايا الطيبا اللرلاو ر التانسك الاجتال  م  الرطن الل    ا الا كز اللينلا  لا اسينت  .1
 . 10م ا ص  4113الكتنب األخص ا سنو 

هن يياين ال يي يا ا اإلهييالم ر اللرلاييو ر اليريييو ا ان يير ات الا كييز الليينلا  لا اسيينت الكتيينب   .2
  . 200األخص  ا ص 

ألايييا اضيييطعال ا لهيييالم اللرلايييو ا اجميييو الاسيييتد ل الل  ييي  ا ا كيييز ا اسييينت الرلييياة السييييا   .3
  . 00م ا ص  4111ا  434الل  يوا ع 

أ ايينن ايينتال  ا أكت يينا الاراضييالت ر األتضيينلت ا ت جاييو  ييينض ضييران ا اا  العيين ا   ا   .4
 . 01م ا ص  4111 ي رت ا 

نس ا هيينلم الال ميييو ا الكرييييت ا ع ىنلييا ا يييرمنن ر :خيي رنا مييي، اللرلايييو ا ت جاييو هييياننن ه ييي .5
  . 00م ا ص  0776ا سنو  461

نارة الثدنمو الل  يو األم يديو م  اراجيو التلاينت ال اىنو ا لهيااا المجنيو اللماييو لعي ع الا كيز   .6
م ا ص  4112اللييينلا  أل لييينث الكتييينب األخصييي ا ان ييير ات جناليييو سييي ين ا الجيييز  األرل ا 

411 . 
مو ال ل يو ر اللرلاو ا ت جاو غيناة اللميران  ا اجميو الثدنميو اللنلاييو ا سيارن اير  ينج ا الثدن .7

 . 11م ا ص  0777ا ان س  71الكريت ا ع 
الاا سلا التايا ا اللرلاو رقصيو اليريو م  ظل الثدنمو الل  يو الالنض ة ا اط ليو ليرتس ا  .01

  . 400م ا ص  4110
لثدينم  ا ان ير اتكميو الياهرة اإلسيالايو ا ه ا ال نسط ا ذ ا أقطن  الاغ ب ر تلاينت الغيزر ا  .00

 . 474م ا ص  4114ا  0ط
هم  الكن اا التغي  األجتانه  ر أغت اب ال  نب اللص و ا أهانل أكنايايو ال ليث اللماي   .04

  . 03ماص  0765ر التكنرلرج  ا الدنى ةا
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 مييي ا ايمسيييرنا ت جايييو ر تديييايم يلييييال ا سييي  هيييياا ال ييي نب مييي  اجتاييي  اتغيييي ا اا  الييييا   .01
  . 3م ا ص  4111ا  0لماط رهنت ا ط

تل ييي  ه يييا اللزيييز  يييناوا اسييتد ل الاجتاييي  ر التناييييو ميي  اضييي ا أهايينل الاييي تا  السييينرو   .02
  . 431م ا ص  4114ا  44الثنن  لم نلثين ال  نن ا قصنين التنايوا ع 

  . 111م ا ص  0771الالجم الرجيزا اجا  المغو الل  يو ا   .03
نب ر قصييينين التناييييو رالتخميييا مييي  الاجتاييي  الاضييي وااا  النيصيييو ه ييا الرىييينب ل ييي اىيما ال ييي  .04

  . 05م ا ص  0771الل  يو ا 
  . 022م ا ص  0766سيا هريسا نظ ات  نلث هما  أجتانه  ا ينني    .05
لير رليا  رزناني االينر ت جايياة مي  ا اسيو الا يكالت األجتانهيوات جايو ألايا ه يا الي ليما   .06

  . 6م ا ص  0751ا السنو ال ا لوا سنو  001نهيوا ع الاجمو الارليو لملمرم األجتا
م  0756هزت لجنزوا ال  نب الل    ر الا كالت التي  يراجييينا هينلم الال ميوا الكرييت ا   .07

 . 12 – 11ا ص 
ه اال نسيييط ه ييياالالطالا لتجنىييينت نظ ييييو ميييال هميييم اإلجتاييينعا هييينلم الال ميييوا تضيييا  هييين  - .41

 .04-4ما ص 0760تا الاجمس الرطنال لمثدنمو رالعنرنا الكري
سليا أاين ننضاا الطعل راللرلاوا تلميل سرسيرلرجال لراقي  الطعرليو راسيتد مين ميال اليارل  - .40

 .075ما ص 4112س تا  ا  –ا يرليو 14الننايوا لرلينت :ااب هين  اسا الاجما 
 .41ج. تيارنز  ر ي تس ر:خ رنا ا ج  س ق ذك ها ص .44
 .015سليا أاين ننضاا ا ج  س ق ذك ها ص  .41
             ما 0777ا سيينو 425ا ع 44ى يينم ال ليينجا سييينن ير اللرلاييوا اجمييو الاسييتد ل الل  ييالا السيينو  .42

 .16ص 
ما 4111 نسيييل الخطييييبا تليييا  الثدنميييو الالرلايييوا اجميييو مصييين اتا اللييياا السيييناسا اييين سا  .43

 .16ص
  اي يييت السيييا يسييينا اللرلاييو رالطيي ق الثنلييثا اكت ييو األسيي ةا الييتييو الاضيي يو لمكتيينبا اطيين  .44

 .06-03ص 0777لمن  ا
 .51ا ص0لسن لنعال ر:خ رنا ان اللرلاوا اا  العك  الل  الا اا قا ط .45
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 الهوامش
                                      

السييييا ينسيييينا الليييرا  اللصييين و مييي  هضييي  اللرلايييو ا نيصيييو اضييي  لمط نهيييو ر الن ييي  ا ط  .0
 .   435-432م اص  4114

اني  اللاشا اإلضالح األقتضناو  ين أرىنم الممي  الييو األقتضينايو الجايياة رليق ال يلرب مي   .4
   . 31م ا ص  4111ا  0اللينة ا اا  ال صن لمن   ا اا ق ا ط

ارلرا زايا الطيبا اللرلاو ر التانسك الاجتال  م  اليرطن الل  ي  ا الا كيز اللينلا  لا اسينت  .1
 10م ا ص  4113الكتنب األخص ا سنو 

هن يياين ال ييي يا ا اإلهيييالم ر اللرلاييو ر اليرييييو ا ان ييير ات الا كييز اللييينلا  لا اسييينت الكتييينب  .2
 200األخص  ا ص 

مو الاستد ل الل    ا ا كيز ا اسينت الرلياة الل  ييوا لسيا ألاا اضطعال ا لهالم اللرلاو ا اج .3
 00م ا ص  4111ا  434ع 

أ اييينن اييينتال  ا أكت ييينا الاراضيييالت ر األتضييينلت ا ت جايييو  يييينض ضيييران ا اا  العييين ا   ا  .4
 00م ا ص  4111 ي رت ا 

 461ىنلا ا رمنن ر :خ رنا م، اللرلاو ا ت جاو هاننن ه نس ا هنلم الال مو ا الكرييت ا ع  .5
 001م ا ص  0776سنو ا 

نارة الثدنميو الل  ييو األم يدييو مي  اراجييو التلياينت ال اىنيو ا لهيااا المجنيو اللماييو لعي ع الا كيز  .6
م ا ص  4112اللييينلا  أل لييينث الكتييينب األخصييي ا ان ييير ات جناليييو سييي ين ا الجيييز  األرل ا 

411 

9. Alix ander . T . Smith & Rayond tatalouich , cultures at war Broad view. 

Press,Canada,2003, p.56.   

10. Drezhew Danile: Globalization of the conten for staratgie and in 

ternational. Stubies, chusett : institute of technology, hwwissonw 

comnt, lgil binle , 2002 . 

ان  ا اجميو الثدنميو اللنلاييو ا سيارن اير  ينج ا الثدنمو ال ل يو ر اللرلايو ا ت جايو غيناة اللمير  .00
 11م ا ص  0777ا ان س  71الكريت ا ع 

الاا سلا التايا ا اللرلاو رقصيو اليريو م  ظل الثدنمو الل  ييو الالنضي ة ا اط ليو ليرتس ا  .04
 400م ا ص  4110

ه ييا ال نسييط ا ذ ا أقطيين  الاغيي ب ر تليياينت الغييزر الثديينم  ا ان يير اتكميو اليياهرة اإلسييالايو ا  .01
 474م ا ص  4114ا  0ط
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هم  الكن اا التغي  األجتانه  ر أغت اب ال  نب اللصي و ا أهاينل أكناياييو ال ليث اللماي   .02

 03ماص  0765ر التكنرلرج  ا الدنى ةا

ميييي ا ايمسييييرنا ت جاييييو ر تدييييايم يليييييال ا سيييي  هييييياا ال يييي نب ميييي  اجتايييي  اتغييييي ا اا  اليييييا   .03
 3م ا ص  4111ا  0لماط رهنت ا ط

وا استد ل الاجتا  ر التنايو م  اضي ا أهاينل الاي تا  السينرو الثينن  تل ي  ه ا اللزيز  نا .04
 431م ا ص  4114ا  44لم نلثين ال  نن ا قصنين التنايوا ع 

 111م ا ص  0771الالجم الرجيزا اجا  المغو الل  يو ا  .05

ه يييا الرىييينب ل ييي اىيما ال ييي نب ر قصييينين التناييييو رالتخميييا مييي  الاجتاييي  الاضييي وااا  النيصيييو  .06
 05م ا ص  0771و ا الل  ي

 022م ا ص  0766سيا هريسا نظ ات  نلث هما  أجتانه  ا ينني   .07

لير رلييا  رزناني االيينر ت جاييياة ميي  ا اسييو الا ييكالت األجتانهيوات جاييو ألاييا ه ييا اليي ليما  .41
 .   6م ا ص  0751ا السنو ال ا لوا سنو  001الاجمو الارليو لملمرم األجتانهيوا ع 

م ا  0756ل    ر الا كالت الت  يراجييينا هينلم الال ميوا الكرييت ا هزت لجنزوا ال  نب ال .40
 .   12 – 11ص 

ه اال نسط ه االالطالا لتجنىنت نظ يو مال همم اإلجتانعا هنلم الال ميوا تضيا  هين الاجميس  .44
 .04-4ما ص 0760الرطنال لمثدنمو رالعنرنا الكريتا 

  الطعرلييو راسييتد مين مييال الييارل سييليا أاييين ننضيياا الطعييل راللرلاييوا تلميييل سرسيييرلرجال لراقيي .41
 .075ما ص 4112س تا  ا  –ا يرليو 14الننايوا لرلينت :ااب هين  اسا الاجما 
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25. Roberj. Hotton, Globalization and the Nation student, Macmillan. Press. 

LTD. 1998, p.43. 
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ما ص 0777ا سينو 425ا ع 44ى نم ال لنجا سينن ير اللرلاوا اجمو الاستد ل الل  الا السنو  .10

16. 

ما 4111اا السيييناسا اييين سا  نسيييل الخطييييبا تليييا  الثدنميييو الالرلايييوا اجميييو مصييين اتا اللييي .14
 .16ص

السيييا يسييينا اللرلاييو رالطيي ق الثنلييثا اكت ييو األسيي ةا الييتييو الاضيي يو لمكتيينبا اطيين   اي يييت  .11
 .06-03ص 0777لمن  ا

 .51ا ص0لسن لنعال ر:خ رنا ان اللرلاوا اا  العك  الل  الا اا قا ط .12

 .06-03السيا يسينا ا ج  س ق ذك ها ص .13


