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 ( ثقافة العولمةءفً ضو )الثقافات المحلٌة المحافظة والتجدد 

ثـٍ َـٕس ػجذهللا يهٛطبٌ . أ

عبيؼخ عشد / كهٛخ انزشثٛخ 

 

 :-مقدمة 

 .من المواضٌع األساسٌة فً الساحة الثقافٌة والسٌاسٌة فً الوطن العربً  (العولمة)تعتبر ظاهرة 

إنَّ األدٌان والفلسفات تلعب دوراً كبٌراً فً توحٌد العالم ودمجه وهو طموح قدٌم عبر التارٌخ مثل طموح 

االستعمار ورأس مالٌته الصاعدة نحو تحقٌق الهدؾ ، لكن الفارق الذي ٌحدث الٌوم هو انتشار الوسابل 

والتقنٌات الحدٌثة القادرة على تحقٌق هذا الدمج والتً تمتلكها دول السٌطرة التً تستطٌع إخضاع جمٌع 

 .المجتمعات إلى نمط اقتصادي واحد

 .وسوق واحد لرأس المال رؼم تعدد مراكز نشاطها عن طرٌق التقنٌات اإلعبلمٌة المتعددة

من قناة تلفزٌون إلى شبكة االنترنت العابرة للحدود الوطنٌة مما جعل العالم قرٌة واحدة وأصبحت العولمة االلة 

المحورٌة المحركة للعالم  وأنَّ ثقافة المجتمعات الضعٌفة لن ٌكون لها دور أو مستقبل فعلً إال إذا أدرك 

حاملوها طبٌعة هذا النمط الجدٌد من السٌطرة الثقافٌة وخلق آلٌة واستراتٌجٌة  مناسبة تسمح لثقافتهم القٌام بدور 

فاعلعلى مستوى المشاركة اإلبداعٌة العالمٌة ولٌس مجرد اإلبقاء على الهوٌة الثقافٌة الخاصة بدون أي فعالٌة أو 

 .تأثٌر عالمً

إن الثقافات على مر التارٌخ قد وجدت فً حقل تفاعل وتأثٌر متبادل وقد تحددت على الدوام عبلقات هٌمنة 

وخضوع على درجات متباٌنة ومتفاوتة بحسب عوامل متعددة منها القوة االقتصادٌة والعسكرٌة ومنها ما ٌتعلق 

بمٌادٌن االبداع والثقافة وبالتالً قد تكون العبلقة استبلبٌه تجاه الثقافة األقوى والمسٌطرة تؤدي إلى سحق ثقافة 

المجتمعات الضعٌفة وقد تكون الهٌمنة جزبٌة فً أحد الحقول فقط كالمجال العلمً والتقنً، أنَّ ثقافة العولمة 

والثقافات المحلٌة سعت لتحوٌل الثقافة إلى سلعة وتصدٌر النموذج األمرٌكً فً الحٌاة وتهدٌد الهوٌة القومٌة 

إنَّ أي : والؽزو الثقافً وظهرت مفاهٌم جدٌدة كحوار الحضارات وتفاعلها أو صراعها إلى اخره بداٌة نقول 

تهدٌد للهوٌات الجماعٌة ال ٌنجم عن توسع دابرة التفاعل والتشارك والتثاقؾ بٌن الثقافات إنما ٌنجم عن ؼٌاب 

استراتٌجٌات فاعلة للمجتمعات األقل تطوراً وللثقافات التً تحملها من أجل االستفادة من حالة التفاعل الثقافً 

التً بدأت ترسٌها العولمة بشكل موضوعً وبالتالً فإن الطرح الذي ال ٌرى فً العولمة إال محاولة لتعمٌم 

 النموذج االمرٌكً فً الحٌاة إنَّما ٌعكس مخاوؾ الجماعات الضعٌفة من المستقبل أكثر مما ٌساعد فً الكشؾ 
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عن تؽٌٌر الشروط ؼٌر المتكافبة التً ٌحصل السٌطرة الثقافٌة ومنها قدرة هذه الثقافة أو تلك على التجدد 

بعنوان  (1987)واإلبداع المتواصل كما أشار تقرٌر المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم عام سنة 

أو . أنها تعنً بأننا أفراد ننتمً إلى جماعة لؽوٌة محلٌة . استراتٌجٌة تطوٌر التربٌة العربٌة عن الذاتٌة الثقافٌة 

فالهوٌة الثقافٌة تختلؾ من . بما لها من قٌم أخبلقٌة وجمالٌة تمٌزها عن ؼٌرها من الثقافات . إقلٌمٌة أو وطنٌة 

 .ومن شعب إلى شعب ومن مرحلة زمنٌة إلى أخري. عقٌدة إلى اخري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 .2005المحور الثالث العربً الكوٌتٌة ـ أول ٌولٌو ـ  (مجلة الهوٌة وثقافة العولمة  )الهوٌة وثقافة العولمة عبدهللا الجسمى 

المحور الثانً محمد صاٌل نصرهللا الزٌود استاذ مساعد ورئٌس قسم االدارة التربوٌة : تأثٌر العولمة على الثقافة العربٌة 

  (المصدر ـ وٌكٌبٌدٌا    الموسوعة الحرة )االردن / واالصول ـ كلٌة العلوم الجامعة االردنٌة ـ عمان 
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 :-مشكلة الدراسة 

عملٌة العولمة مدروسة تخطط لها الدول الكبرى للوصول إلى تحقٌق المصالح العلٌا فً هذا العالم ، ولكً تنفتح 

 المنظومات الدولٌة الكبٌرة على هذا العالم البد لها ان تضع الخطط والبرامج لتحقٌق األهداؾ عن طرٌق ههذ

إقناع الدول بقبول مبدأ العولمة والدخول تحت الوصاٌة الدولٌة عن طرٌق التجارة واالستثمارات األجنبٌة 

المباشرة وتدفق رأس المال وهجرة االفراد وانتشار استخدام الوسابل التكنولوجٌة ومن خبلل ذلك البد من 

 :التعرؾ على مدى تأثٌر العولمة على الثقافات المحلٌة باإلجابة على التسأوالت التالٌة

 ?ـ ماهً الثقافة ؟  وماهً محلٌة العولمة

ـ هل العولمة حالة حتمٌة ال نملك حٌالها كشعوب وكدول إال ان تمٌل مع اٌقاعها أو تجاهلها حفاظاً على 

 ?استقبللنا الذاتً

 :-أهداف الدراسة

 على مشكبلت العولمة التً تؤثر على الثقافات المحلٌة وتحدٌد أسبابها كما ءتهدؾ الدراسة إلى تسلٌط الضو

تهدؾ إلى اقتراح الحلول التً ٌمكن ان تسهم فً المحافظة على التمٌز الثقافً كنوع من أنواع أنماط التعببة 

 .السٌاسٌة 

 :-اسئلة الدراسة 

 :-وقفت الدراسة على عدة أسبلة وهً كاآلتً 

 ـ ماهً اآلثار الثقافٌة التً تعرض لها المجتمع العربى من تأثٌر العولمة؟1

 ـ هل تقتضى مصلحتنا تجنب العولمة؟2

 ـ هل تمتلك العولمة جوانب اٌجابٌة بالنسبة لبلداننا الفقٌرة المتخلفة؟3

 ؟ـ هل العولمة ظاهرة سلبٌة ؼاٌتها اكتساح البلدان وإفقارها 4

 ؟ـ ماهً ثقافة العولمة والثقافات المحلٌة 5
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 :-أهمٌة الدراسة

ترجع أهمٌة الدراسة إلى طبٌعة مرحلة العولمة وتأثٌرها على الثقافات المحلٌة التً ٌجتازها مجتمعنا العربً 

اللٌبً وهو ٌسعى نحو النمو والتقدم ، ولو نظرنا فً أهم األسباب التً تحول دون تحقٌقه ألهدافه وتطلعاته، لو 

جدنا  البناء الثقافً واالجتماعً هو المحور األكثر أهمٌة بما ٌخلقه من تطورات وادوار التلبى حاجة المجتمع 

التنموٌة والثقافٌة فً ظل وسابل اإلعبلم المختلفة والمؤثرة تأثٌر مباشر على ثقافته المحلٌة فً ظل العولمة 

 .وهذا ما ٌرسخ مكونات الهوٌة الثقافٌة المتمثلة فً اآلتً

 

 مكــــونــات الهوٌـــــــة الثقافٌة

 (الـــدٌــــــن) 

    

 الترات الدٌنً  

   

   

 التراتالشعبً  اللغة 

 القٌم والعرف

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- وارم العيد جامعة البشير إلابراهيمي. هموذج أ- لشباب االامععاالجاارر / البعد الثقافي للعوملة واتره على الهوية الثقافية للشباب العربى

 . 9 الاوساهية والاجتماعية ص مجيل العلواالجاار مجلة - برج ابوعجيج

 

 الهوٌــــــــــة الثقافٌة

 الثقافـــــــــــــة
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 :-مصطلحات الدراسة 

هً ما ٌشعر األفراد به أو ٌقومون بعمله بما ٌختلؾ عن إفراد آخرٌن ال ٌشعرون باألشٌاء داتها أو / ـ الثقافة 

 .ٌقومون بعملها 

هً وسٌلة لتلخٌص الطرق التى تمٌز الجماعات نفسها بها عن سابر الجماعات ، فهذه تمثل ماهو / الثقافة - 

 .مشترك داخل الجماعات وربما لٌس مشتركاً تماما خارجها

ا إلى سمات مشتركة داخل جماعة تمٌزها عن ؼٌرها من  ـ ٌعرؾ فالرشتاٌن الثقافة بأنَّها مفهوم ٌشٌر إمَّ

 .الجماعات أو إلى تمٌٌز داخل الجماعات التى ترجح مجموعة من السمات األولى على ؼٌرها 

 من مصدر واحد وال تحضى أثارها بتوزٌع متساوي فً ىلٌست عملٌة تتم فً اتجاه واحد وال تأت/ ـ العولمة

 . فً التطورنوضع عالمً ٌتسم بالتفاوت البً

 للتعبٌر عن عملٌة تكٌٌؾ ماهوعالمى لمختلؾ 1980وهً عبارة اتخذها الٌابانٌون منذ عام / ـ محلٌة العولمة 

 .الظروؾ المحلٌة

بل ٌنبؽً اعتبارها إطاراً  (وهو ماالٌعنى انها التشمل عملٌات تجانس جزبٌة  )لٌست مرادفا للتجانس / العولمة 

 .جدٌداً للتمٌٌز 

 :-الدراسات السابقة 

تتفق أؼلب الدراسات السابقة التى تناولت مواضٌع العولمة وتأثٌرها على الثقافات المحلٌة فى عبلقتها ببعض 

المتؽٌرات وإنَّ اختلفت هذه الدراسات فىمنطلقاتها وأهدافها وأسالٌب البحث فٌها إال أن تتفق على المجتمع 

كوحدة محددة المعالم داخل الدولة القومٌة وان التفاعل االجتماعً المعاصر فً حاجة ماسة إلى هوٌتة 

 .الشخصٌة ونطاق من االستقبللٌة ٌتماشى معها فٌستطٌع التعامل مع عصر العولمة بكل تحدٌاته

 Cato lnstituteفً معهد كٌتو (TOM G.Palmer)" تو جً بالمر"ـ ٌعرؾ 

تقلٌل أو إلؽاء القٌود المفروضة من قبل الدولة على كل عملٌات " بواشنطن العاصمة ، العولمة بأنَّها عبارة عن 

 ".التبادل التً تتم عبر الحدود وازدٌاد ظهور النظم العالمٌة المتكاملة والمتطورة لبلنتاج والتبادل نتٌجة لذلك

فقد تناول تأثٌر انفتاح العالم على بعضه البعض فً  (Thomas L.friedman)" توماس إل فرٌدمان" ـ أما 

وصرح بأنَّ الكثٌر من العوامل مثل التجارة الدولٌة ولجوء الشركات إلى المصادر " العالم المسطح" كتابة 
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 واألموال الخارجٌة لتنفٌذ بعض أعمالها وهذا الكم الكبٌر من 

اإلمدادات والقوى السٌاسٌة قد أدت إلى دوام استمرار تؽٌر العالم من حولنا إلى األفضل واألسوأ فً الوقت 

 .نفسه

أنَّ مصطلح العولمة قد أصبح مستخدماً أٌضاً  (Noam Chomsky)" ناعومتشومسكً " ـ ذكر العالم والمفكر 

 .فً سٌاق العبلقات الدولٌة لئلشارة إلى شكل اللٌبرالٌة الجدٌدة للعولمة االقتصادٌة

" التدوٌل" و" العولمة "أنَّه أحٌاناً ما ٌتم استخدام مصطلحً  (Herman E. Daly)" هٌرمان إٌه دالً" ـ ذكر 

ٌشٌر إلى أهمٌة التجارة " التدوٌل"فمصطلح . بالتبادل على الرؼم من وجود فرق جوهري بٌن المصطلحٌن 

والعبلقات والمعاهدات الدولٌة وؼٌرها مع افتراض عدم انتقال العمالة ورؤوس األموال بٌن الدول بعضها 

 .البعض

 "ذكر الدكتور خلٌل "

 .ـ العولمة تحمل فى طٌاتها الكثٌر من اإلنجازات العلمٌة 1

 .ـ االحتفاظ بالحفاظ على البٌبة من التلوث2

 .ـ تسٌر االتصاالت بٌن الشعوب والدول وانتشار الثقافات التقنٌة 3

ـ اختصار المسافات ورفع الظلم عن كثٌر من المظلمٌن فى العالم وذلك لما للصورة المنقولة أثر على 4

 .الحكومات واألحزاب

ا الدكتور   ".حمد بن محمد أل الشٌخ"أمَّ

ٌقول أن العولمة كما نسمعها وٌدعو لها مبشروها على وجه العموم تعرؾ بأنَّها التقارب والتوحد والتكامل فى 

 . األنظمة والثقافات واألنماط والقٌم االجتماعٌة وأسواق السلع والخدمات ورؤوس األموال

 :-منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى واستندت إلى تحلٌل مجموعة من االستمارات التى وزعت على طبلب 

 .استمارة  (200)كلٌة التربٌة جامعة سرت والتً تجاوزت 
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 .حدود الدراسة - 1-5-2

 المحلٌة المحافظة والتجدٌد فً ضو ثقافة العولمة ومدي تأثٌرها على الثقافات تالحدود الموضعٌة للثقافا- 

 .المحلٌة وخاصة على طبلب كلٌة التربٌة جامعة سرت

 .جامعة سرت كلٌة التربٌة/ الحدود المكانٌة- 

 (.2018-2017)الحدود الزمنٌة لسنة - 

الوسابل اإلحصابٌة المستخدمة قطاعات دابرٌة وأعمدة بٌانٌة ثم اخٌار كلٌة التربٌة جامعة سرت وأختٌر عدداً - 

من طبلب الكلٌة بمختلؾ  المستوٌات ووزعت علٌهم استمارات االستبٌان الخاصة بالدراسة وذلك لئلجابة علٌها 

ثم قمنا بدراسة اإلجابات وتحدٌد النسب بٌن األراء من الفبتٌن طبلب تخصص علم النفس وتخصص 

%( 60)بنسبة  ( طالباً 120)طالب وطالبةبلػ عدد الذكور  (200)الرٌاضٌات وقد بلػ حجم مجتمع الدراسة 

 ( 1)كما هو موضع فً الجدول رقم  (%40)بنسبة  ( طالبة80)فٌما بلػ عدد اإلناث 

 وٌمثل وحدة التحلٌل فً األفراد فً الطلبة والطالبات 

 ) 1T)جدول 

 المجموع تخصص الرٌاضٌات التخصص علم نفس الكلٌة

 120 20 100 العدد ذكور

% 83% 17% 60% 

 80 20 60 العدد إناث

% 75% 25% 40% 

 200 40 160 العدد المجموع

% 100% 100% 100% 
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بعض الرسومات التى توضح النسب التى تم تحلٌلها من استمارات االستبٌان لطلبة كلٌة التربٌة جامعة 

 .سرت

أسئلة مختلفة  (09)بٌن الذكور واإلناث وأجمالً األسئلة المطروحة فً االستمارة كانت  (200)إجمالً الفئة 

 .وسؤال مفتوح

 %(.67)طالباً إي بنسبة  (80)نجد عدد الذكور الذٌن أجابوا بنعم من التخصصٌن علم النفس والرٌاضٌات 

 %(.21) طالب أي بنسبة 25 (أحٌانا )والذٌن أجابوا 

 %(.13) طلباً أي بنسبة 15 (ال)والذٌن أجابوا 

ا عدد اإلنات فً التخصصٌن علم النفس والرٌاضٌات كانت اجابة الطالبات بنعم  طالبة إي بنسبة  (65)أمَّ
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(81.)% 

 %(.13) طالبات أي بنسبة 10 (أحٌانا )كانت إجابة الطالبات 

 %(.6) طالبات أي بنسبة 05 (ال )كانت إجابة الطالبات 
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 :-الخالصة 

ـ هل العولمة أدت إلى تعرض األفراد إلى خٌرات وتأثٌرات مدهشة وؼزو ثقافى فً عقر دارهم كما فرض 1

 علٌهم تحدٌد هوٌتهم ؟

من الذكور واإلناث % 50 اختٌرت بأنَّ العولمة أجبرت عدداً الٌقل عن ىلوحظ ضمن عدد من العٌنات التح

 .كانت إجابتهم بنعم وهذا ما ٌؤكد أنَّ العولمة كان تأثٌرها قوي على األفراد 
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 . فً تأثٌرها على الثقافة المحلٌة مقبولةـ هل الدور التً تلعبها العولم2

من إجمالً االستمارات وهذا ٌدعو إلى .% 5لوحظ من بعض الطبلب والطالبات كانت إجابتهم أحٌانا إى بنسبة 

 .أنَّ هناك تباٌناً بٌن الطبلب والطالبات فً اإلجابة 

 ـ هل التنشبة االجتماعٌة لها دور كبٌر وفعال فً المحافظة على الثقافة المحلٌة ومواجهة العولمة؟

ورأٌنا أن ٌكون هناك محاضرات مكثفة بٌن الكلٌات % 10كانت نسبة اإلجابة من الطبلب والطالبات بنعم 

المختلفة وذلك لتحدٌد برامج ثقافٌة تؤكد أصالة الثقافة المحلٌة وتوضح تأثٌرات العولمة وخلق ثقافة محلٌة 

 .تؤصل التراث المحلً فً نفوس طبلبنا 

هل النموذج التربوي الشامل بما ٌحتوي من إمكانٌات مادٌة ، ومعنوٌة ٌحافظ على شخصٌة الفرد من التأثٌر 

 الخارجً ؟

من اإلجابات بنعم للطالبات % 10كانت اإلجابات متباٌنة بٌن الطبلب والطالبات حٌث كانت النسبة مقسمة إلى 

 .أحٌانا للطلبة % 5

رأٌنا أنَّ البرامج التربوٌة وخاصة فً المناهج الدراسٌة لها دور فعال ومهم فً ؼرس الثقافة المحلٌة فً أذهان 

 .النشأة

 .إذا كان لدٌك مبلحظات أخرى تخص الثقافة المحلٌة وتأثٌر العولمة علٌها 

 العالم ىبأراء مختلفة بعضهم ٌري أن العولمة هً نوع من التقدم واالنفتاح عل% 20جاءت اإلجابات بنسبة 

 . على مقدرات الشعوب واستعبادهمءالخارجً وٌرى اآلخر بأنها هً استبل

 .وإضعاؾ مكانتهم العالمٌة واستعمارهم بطرٌقة ؼٌر مباشرة 

 .وبعضهم ٌرى بأنَّ العولمة هً محاربة للدٌن والعقٌدة 
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 التوصٌات

 .ـ ال تعارض مع العولمة إذا كانت تقوم على أساس المصداقٌة والنزاهة والمواقؾ المعتدلة1

 .ـ ال تكون تلك العولمة مفروضة على الدول والشعوب وعلى أساس من االستصؽار2

 .ـ أنَّ ال تكون اآللة الصناعٌة سبباً للؽزو والطؽٌان 3

ـ احترام صفة التنوع واألصالة والعراقة عن الدول على أساس الحرٌة التً تدعو لها اللٌبرالٌة ودعاة 4

 . اإلصبلح 

 .ـ ٌجب إقناع الدول بقبول مبدأ العولمة والدخول تحت وصاٌتها الدولٌة 5

ـ التخطٌط إلقامة برامج توعوٌة وتثقٌؾ تستهدؾ  الطبلب الجامعٌٌن من شأنها أن ترتقً بالمستوي الثقافً 6

 .لهذه الفبة لٌعرفوا كٌفٌة المعاملة مع ثقافة العولمة

ـ ضرورة التخطٌط لبرامج إعبلمٌة فً شكل مربً أو مسموع تتناسب مع خصابص الطبلب فً المجتمع 7

 .وتكون هادفة وتحافظ على الثقافة المحلٌة والتقلٌل من إخطار العولمة

ـ االهتمام ببرامج رعاٌة األسرة فً المجتمع اللٌبً باعتبارها وحده البناء االجتماعً األساسٌة فً هذا 8

المجتمع ، والتأكٌد على ضرورة تأسٌسها على أسس علمٌة دٌمقراطٌة بحٌث تكون هادفه لخدمة المجتمع 

 .والنهوض به
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 (كلٌة التربٌة )خاصة باآلثار المترتبة على تأثٌر العولمة على الثقافة المحلٌة وخاصة على طبلب جامعة سرت 

. 

أخً الطالب آمل منك اإلجابة عن األسبلة التً تشمل هذه االستمارة بما ٌحقق أهداؾ البحث العلمً المطلوب 

 أمام العبارة التً تناسبك ()وضع عبلمة 

   ال أحٌانا  هل العولمة لها تأثٌر مباشر على الثقافة المحلٌة ؟  نعم

   أحٌانا          ال هل تقتضــــى مصلحتنا تجنب العولمـــــة ؟  نعم  

   أحٌانا  ال هل من الممكن بالنسبة لبلداننا أن تواجه العولمة ؟  نعم   

 هل ٌمكن تبرٌر القٌم والممارسات الثقافٌة دون ربطها ببعض المعاٌر المفترض عالمٌتها

   أحٌانا           ال نعم 

هل العولمة أدت إلى تعرض األفراد إلى خبرات وتأثٌرات مدهشة وؼزو ثقافً فً عقر دارهم مما 

   أحٌانا                ال مفرض علٌهم تحدٌد هوٌاتهم   نع

 المحلٌة مقبول هل الدور المهم التى تلعبه العمولة فً تأثٌرها على الثقافة 

    أحٌانا                  ال  نعم

 هــــل التحـــول المرتبط بالعولمة ٌشكــــل ازمــــــة للجمٌع ونسبة متساوٌــــة ؟

                أحٌانا                     ال نعم     

 .هــل التنشبة االجتماعٌة لها دور كبٌر فَعال فً المحافظة علــى الثقافة المحلٌة ومواجهة العولمة 

                أحٌانا                     ال نعم     

هل المناخ التربوي الشامل بما ٌحتوي من إمكانٌات مادٌة ، ومعنوٌة ٌحافظ على شخصٌة الفرد مـــن التأثٌر 

 الخارجً ؟  

   أحٌانا           ال  نعم    

 أذا كان لدٌك مبلحظات أخرى تخص الثقافة المحلٌة وتأثٌر العولمة علٌها اذكرها

.................................................................... 

 استمــــــــــــــــــارة استبٌــــــــان

 


