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 في ظل ثقافة العولمة الثبات والتغير سمات الثقافة المحلية

 فتحي اهحود العسكري. -د

 عضو هيئة التدريس/ قسن االجتوبع

 / جبهعة الزنتبى تيجي كلية التربية

 مقدمة 

إنَّ الثقافة من األمور التً ٌكتسبه األفراد بالتعلم  من مجتمعهم المحلً ألنَّها تمثل التراث االجتماعً الذي 

ٌتراكم على مر العصور و ٌأخذ شكل التقالٌد المتوارثة ، وإلى جانب ذلك هً حصٌلة النشاط االجتماعً 

ٌتخذه الفرد فً هذا المجتمع من أدوات ومعدات  للمجتمع المحلً بما ٌشمله من أسالٌب الحٌاة وأنماط القٌم وما

تسهل له سبل معٌشته ، أي أنَّها تحتفظ بكٌانها ووجودها عدة أجٌال، غٌر أن ما تتعرض له المجتمعات المحلٌة 

تؤثر فً ظروفها العامة  مفاجئةالٌوم من اختراقات بفعل بعض التطورات العولماتٌة مما تسبب فً تغٌرات 

الثقافة المحلٌة الٌوم تواجه سٌل من  أنلى سمات الثقافة المحلٌة من حٌث الثبات والتحول ،وتنعكس بالتالً ع

التغٌرات التً شملت اغلب عناصرها متأثرة بالثقافات الغربٌة وذلك كان نتٌجة لعدة عوامل ولعلى أبرزها و 

ما هو ثقافً و اجتماعً ، وأعالمً   أكثرها تأثٌرا تلك المتعلقة بالعولمة ، فالعولمة الٌوم متعددة األبعاد منها 

وغٌرها من األبعاد التً كان له التأثٌر المباشر على سمات  الثقافة المحلٌة ،فالثقافة المحلٌة لم تعد كما كانت فً 

الماضً خاضعة لوسائل تقلٌدٌة فً النقل و االنتشار بل أنَّ وجود التكنولوجٌا االتصالٌة والتً جعلت من العالم 

ة ، حٌث استطاعت هذه التكنولوجٌا أن تسهل عملٌة االختراق الثقافً عن طرٌق بث ثقافات مختلفة قرٌة صغٌر

لشعوب مختلفة بوسائل تقنٌة حدٌثة تجعل من الصعب التصدي لمثل هذه الثقافات التً تمثل خرقاً لقٌم وعادات 

 افة المحلٌة لتأخذ بعدا عالمٌا  .مجتمعاتنا المحلٌة المتأثرة بثقافة العولمة بطرٌقة تتغٌر فٌها هوٌة الثق

وعلٌه فان الثقافة المحلٌة الٌوم متأثرة تأثراً قوٌاً بثقافة العولمة المصاحبة للتطور والتقدم فً وسائل اإلعالم 

 واالتصاالت والتكنولوجٌا المتطورة ، لذلك فقد اعتمد الباحث أن تكون محاور البحث على النحو التالً.

 مشكلة البحث. -

 لبحث.أهمٌة ا -

 أهداف البحث. -

 تساؤالت البحث. -

 المنهج المستخدم فً البحث. -

 المفاهٌم والمصطلحات ذات العالقة بالبحث . -

 االتجاهات النظرٌة ودراسة سمات الثقافة المحلٌة فً ظل العولمة . -

 سمات الثقافة المحلٌة الهوٌة والخصوصٌة . -

 عولمة الثقافة المحلٌة االنتشار والتكٌف . -

 ة وثقافة المجتمع المحلً.أبعاد العولم -
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 مشكلة البحث. -

أنَّ ما تؤول إلٌه الثقافة المحلٌة الٌوم من تهمٌش وغزو تجعلها غٌر قادرة على مواجهة ثقافة العولمة وما تحمله 

فً طٌاتها من تغٌٌر وتحوٌل فً الهوٌة والشخصٌة الوطنٌة وإعادة صهرها وتشكٌلها فً إطار هوٌة وشخصٌة 

وتغٌٌر الثقافة والحضارة المحلٌة الوطنٌة ،وإٌجاد حالة من االهتزاز واالغتراب فً العالقة  عالمٌة،أي تحوٌل

الرابطة  ما بٌن الفرد فً المجتمع المحلً وبٌن ثقافته وتارٌخه الوطنً ،وتحوٌل هذه العالقة إلً كٌان رخو  

من قبل تٌار العولمة بكل  ضعٌف غٌر متماسك ،وبخاصة عندما تكون الثقافة المحلٌة هشة سهلة االختراق

 أبعادها.

وعلٌه تتمثل مشكلة البحث فً التساؤل اآلتً. :  ما مدي قدرت العولمة الثقافٌة االنصهار فً بوتقة الثقافة 

 المحلٌة واختراقها والتأثٌر على سماتها من حٌث الهوٌة والخصوصٌة.

 أهمية البحث.  -

ٌركز على نقطة هامة وأساسٌة ٌعتمد علٌها بناء أي مجتمع من تبر هذه البحث ذا أهمٌة بالغة من حٌث كونه عٌ

المجتمعات أال وهً الثقافة ،فالمجتمعات ذات الثقافة القوٌة تمتلك القدرة علً التحول والتطور وتشكٌل ذاتها 

ا المجتمعات المحلٌة  ذات الثقافة اله شة بشكل ٌصعب اجتٌاحها من أي ثقافات أخرى مهما بلغة من التطور ،أمَّ

 الضعٌفة فهً عرضة لتٌارات ثقافة العولمة بكافة أبعادها ووسائلها.

 أهداف البحث.   -

التعرف على بعض التغٌرات  الحاصلة فً عناصر الثقافة المحلٌة وذلك من خالل العولمة وإفرازاتها المتنوعة  -1

 .التً اخترقت بوسائلها حدود عناصر الثقافة المحلٌة وأثرت فٌها.

لعوامل المؤثرة  فً ثقافة العولمة وذلك من حٌث االختراق واالنتشار والتأثٌر على الثقافة التعرض ألهم ا -2

 المحلٌة .

 تحدٌد درجة تأثٌر أبعاد العولمة على بناء وسمات الثقافة المحلٌة.  -3

 تساؤالت البحث. -

 .؟إلى أي مدى استطاعت الثقافة المحلٌة المحافظة على سماتها فً ظل تٌار العولمة  -1

 ما هً درجة تأثٌر أبعاد العولمة على سمات الثقافة المحلٌة؟  -2

 .المنهج المستخدم في البحث -

ٌعد المنهج مجموعة العملٌات والخطوات التً ٌتبعها الباحث بغٌة تحقٌق بحته. وبالنظر إلى الهدف الوصفً الذي 

ٌسعى إلٌه هذا البحث . فقد أعتمد الباحث المنهج الوصفً كأسلوب ٌمكن من خالله وصف سمات الثقافة المحلٌة 

          ومدى قدرتها على الثبات أو التغٌر فً ظل ثقافة العولمة.  

 المفاهيم والمصطلحات ذات العالقة بالبحث. 

 .ثقافة   -

الكل المركب الذي ٌشتمل على المعرفة والعقٌدة والفن واألخالق والقانون والعرف وغٌرها من ذلك "هو 

 (79،ص1998) عبد الهادي الجوهري: ( 1)القدرات والعادات التً ٌكتسبها اإلنسان بوصفه عضو فً مجتمع" 

 ة.سمة ثقافي -
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تعرف السمة الثقافٌة باختالف تعرٌف الثقافة ذاتها ،ولكنها تمثل أبسط وحدات الثقافة، وٌتفاوت حجمها طبقا  "

)محمد  (2)سمات مادٌة وأخري المادٌة مثل األفكار والمعتقدات والعادات " كذاتها. وهناالختالف مشكلة البحث 

 (114ت،ص-عاطف غٌث:د

 ثقافة محلية. -

هً الكل الذي ٌحمل صفات وخصائص لمجتمع محلً تتعارض مع صفات وخصائص المجتمع الحضري     

المحلً أو الشعبً على هذا النحو مجتمع بسٌط ،منعزل ٌسوده التجانس،وعند أعضائه  الحدٌث والمجتمع

خصً، وال ٌوجد فٌه إحساس قوي بالتضامن الجماعً... والسلوك السائد فٌه من النوع التقلٌدي،والتلقائً ،والش

تشرٌع ،ولكن الجماعة األسرٌة هً وحدة الفعل الحقٌقٌة ،كما ٌسٌطر كل ما هو دٌنً فٌه على ما هو  علمانً، 

وٌعتمد اإلنتاج االقتصادي فٌه علً المكانة أكثر من اعتماده علً السوق وبالتالً ال ٌوجد فٌه تقسٌم عمل 

 (189ت ،ص –)محمد عاطف غٌث :د ( 3)دقٌق.

 . باتالث -

هو مصطلح ٌستخدمه المتخصصون فً العلوم االجتماعٌة لإلشارة إلى درجة االستقرار، وٌمكن التأكد من       

( 4)الثبات عن طرٌق مقارنة نتائج الدارسات التً ٌجرٌها أكثر من باحث واحد لنفس الظاهرة أو الموضوع .

 (381ت ،ص –)محمد عاطف غٌث :د 

 تغير ثقافي. -

تغٌر ٌطرأ على جانب معٌن من جوانب الثقافة المادٌة أو غٌر المادٌة عن طرٌق أإلضافة أو  " وٌعرف بأنه أي

أن ٌحدث التغٌر الثقافً لعوامل متعدد ،ولكنه فً  نوٌمك .الثقافٌةلسمات أو المركبات  الحذف ، أو تعدٌال

)محمد  (5)ثقافة معٌنه " الغالب ٌحدث بفعل االتصال بثقافات أخرى ، أو التجدٌدات والمخترعات التً تدخل 

 (111ت ،ص –عاطف غٌث :د 

 

 عولمة. -

الظروف العالمٌة  اهً ظاهرة معقدة تنطوي علً أبعاد سٌاسٌة واقتصادٌة وثقافٌة وتقدم تكنولوجً أنتجته

 (285،ص2111:سامً بركه) (6)المعاصرة ولها أبعاد وتأثٌرات علً حٌاة الفرد والمجتمع 

 تمثل ثقافي. -

الثقافة أحدى الصفات المادٌة وغٌر المادٌة من الثقافات األخرى نتٌجة االحتكاك الطوٌل و هً أن تكتسب 

االحتكاك ٌأتً من خالل طرق عدٌدة فقد  ٌأتً عن طرٌق الحرب ،أو الهجرة ،أو عن طرٌق حركة العمالة 

ادل الفنً ونشر األفكار التً وذلك بنقلها من البلدان النامٌة إلى البلدان المتقدمة والعكس، من أجل التجارة والتب

 لهذا االحتكاك هً أصال مصدر
 (132، ص1997)عدلً علً أبو طاحون:( 7)

 

 االتجاهات النظرية ودراسة سمات الثقافة المحلية في ظل العولمة . -

 . نظرية التوازن االجتماعي أو النظرية الوظيفية - أ

أنَّ كافة العملٌات االجتماعٌة والعالقات التفاعلٌة التً تقوم دخل المجتمع ، من  تقوم هذه النظرٌة على أساس

خالل نسق علمً صارم وٌشٌر ) مالٌنوفسكً ( إلى أنَّ أهم محددات الثقافة هو قانون البقاء ، فال ٌمكن ألي 

ن تفسٌر الثقافة أو نسق اجتماعً أن ٌوجد أو ٌستمر ما لم ٌشبع حاجات أعضائه ، ومن خالل هذا المفهوم ٌمك

التغٌر الثقافً واالجتماعً من خالل ربط كافة أوجه التغٌر بمحاولة اإلنسان المستمرة إلشباع حاجاته 
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البٌولوجٌة المباشرة أو حاجاته المشتقة وهً الحاجات الثقافٌة ، وقد صنف مالٌنوفسكً الحاجات الثقافٌة إلى 

 أربعة :

 بس والمأوى والدْف والجنس وعٌر ذلك.الحاجات البٌولوجٌة : كالمأكل والمل -1

 الحاجات المشتقة أو الو سائلٌة : وهً الحاجات االقتصادٌة والمعٌارٌة والتربوٌة والسٌاسٌة . -2

 الحاجات التكاملٌة : كالحاجة إلى العلم والمعرفة والدٌن وهً التً تحقق التكامل داخل النسق. -3

 تاع والتجمع ...لخالحاجات الترفٌهٌة : كالحاجة إلى اللعب واالستم -4

وهو ٌربط بٌن التغٌر وبٌن إشباع هذه الحاجات ، فلكل مجتمع نظام اجتماعً ٌتألف عند )مالٌنوفسكً ( من 

مجموعة من المكونات الثقافٌة هً األعضاء أو الشخصٌات وتتضمن )األدوار والمراكز والسلطة ( والقواعد 

ة التً ٌقومون بها ، وما ٌقوم به النظام االجتماعً داخل والمعاٌٌر التً تحكم سلوك هؤالء األعضاء و األنشط

المجتمع المحلً من أدوار ووظٌفة ، إلى جانب الجهاز المادي الذي ٌستخدمه أعضاء المجتمع من اآلالت 

وأدوات وغٌرها ، وعندما ٌعالج بعض أنصار النظرٌة الوظٌفٌة التغٌر الثقافً واالجتماعً فأنهم ٌستخدمون 

أ الوظٌفٌة مبدأٌن آخرٌن هما التطور واالنتشار، حٌث ٌشٌر )مالٌنوفسكً( انَّه ال ٌمكن أن ٌحدث إلى جانب مبد

أي تغٌر ثقافً سواء فً شكل اختراع أو ثورة أو تغٌر عقلً معرفً أو ظهور نظام جدٌد من المعتقدات أو 

، ص 1991ٌق السمالوطً: )نبٌل محمد توف (8)استعارة عناصر ثقافٌة من الخارج إال إلشباع حاجات جدٌدة 

فهً مكتسبة وتعكس دوام واستمرارٌة الثقافة ، ولذلك ٌؤكد )  learned( نظراً ألنَّ الثقافة متعلمة 147-148

بارسونز ( بأنَّ الثقافة تتمٌز عن انساق األفعال األخرى ، بأنها قابلة للنقل من نسق إلى أخر ، فهً تنتقل من 

ومن مجتمع إلى آخر عن طرٌق االنتشار وذلك ألنَّ الثقافة تتضمن طرق شخصٌة إلى أخرى عن طرٌق التعلم 

 ( ، 188، ص 2118)محمد عبد الكرٌم الحورانً :  (9)التوجٌه والتصرف

هذا وقد وصف ) سور وكٌن ( األنساق االجتماعٌة الثقافٌة بأنَّها تمر بنوع من )النمو( وال ٌمكن أن نعتبرها 

هو تغٌٌر ولٌد الصراع فمع تغٌر قوة الدوافع الخالقة فً الثقافة ٌتغٌر إٌقاع النمو  سعٌاً وراء تحقٌق التوازن وال

فً المراحل المختلفة التً ٌمر بها ذلك النسق، وٌستعمل )سوروكٌن( مصطلح النمو بمعنً العملٌة الطبٌعٌة 

ٌر االجتماعً ( وهو ٌرى الحتمٌة المستمرة ، بحٌث ٌصاحب التغٌر الثقافً تغٌر العالقات االجتماعٌة أي ) التغ

 على وجه العموم أنَّ المجتمع ٌعٌش فً حركة دائبة تتذبذب بٌن المراحل الثقافٌة المختلفة وهً:

 الثقافة الفكرٌة : وهً تلك الثقافة التً تسود فٌها األفكار . -1

 الثقافة الحسٌة : وهً التً ٌلعب فٌها التطور المادي الدور الحاسم . -2

وهً مرحلة وسط بٌن المرحلتٌن المذكورتٌن من مراحل التطور الثقافً ، التً ٌمكن أن الثقافة المثالٌة :  -3

نصفها بأنَّها )ثقافة رشٌدة( وبهذا تتغٌر أشكال العالقات االجتماعٌة كجزء من أجزاء الثقافة ، ومع ذلك ٌالحظ 

والمادي ، فبعضها قد ٌتغٌر فً انَّه ال ٌوجد أي نوع من التزامن بٌن تغٌر المظاهر الثقافٌة بعنصرٌها المادي 

)محمد  (11)نهج مستقل عن بقٌة عناصر الثقافة ، وان كانت جمٌعها تتفاعل ،  وكل منها ٌؤثر فً الباقً

( سواء باالنتشار الذي ٌحدث من خالل هجرة بعض السمات أو مركبات السمات 149، ص2118الجوهري :

حٌث تصبح عناصر غرٌبة داخل الثقافة المستقبلة ، ولكن الثقافٌة من ثقافة مجتمع إلى ثقافة مجتمع آخر، ب

تتصور عملٌة االنتشار داخل عملٌة تفاعلٌة دٌنامٌة أوسع ، فالثقافة المستعارة تكتسب معنى جدٌداً ، وتؤدي 

 (149، ص 1991)نبٌل محمد توفٌق السمالوطً : (11)وظٌفة جدٌدة داخل الثقافة المستعٌرة 

 التغير غير المتوازن .نظرية التخلف الثقافي أو  - ب

ٌذهب )ولٌم اوجبران( إلى أنَّ عملٌة التغٌر االجتماعً تتضمن بالضرورة التغٌر الثقافً ، والثقافة من وجهة 

نظره تنقسم إلى قسمٌن ، قسم مادي وأخر ال مادي ، وٌتضمن القسم المادي المبانً والتكنولوجٌا وكافة األشٌاء 

جتمع ،أما القسم الالمادي فٌتضمن المعاٌٌر القٌم والمعتقدات ، وٌذهب إلى أنَّ المادٌة التً ٌستخدمها أعضاء الم
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التغٌر ال ٌتم بمعدالت متساوٌة أو بطرٌقة متوازٌة بٌن هذٌن القسمٌن ، فالقسم المادي أٌسر وأسرع تغٌرا من 

والً االختراعات ، وعلى القسم الالمادي . وٌرجع السبب فً ذلك إلى أن التغٌر فً الثقافة المادٌة ٌعتمد على ت

سهولة اقتناع الناس بفائدتها وسهولة استخدمها وتجرٌبها ، ٌضاف إلى ذلك أنَّ مجموعة من المعوقات التً تقف 

 فً وجه التغٌر فً الجانب الالمادي من الثقافة هً :  

صٌة نتٌجة عملٌة الطبٌعة المحافظة للشخصٌة اإلنسانٌة وللثقافة . فالقٌم والمعتقدات تصبح جزءا من الشخ -1

 التنشئة االجتماعٌة .

 باهظة التكالٌف االقتصادٌة للتغٌر الالمادي . -2

 الخوف من الجدٌد . -3

 أصحاب المصالح الخاصة الذٌن ٌحاولون إبقاء األوضاع على ما هً علٌه نتٌجة لما تحققه لهم من منفعة . -4

والواقع أنَّ هناك العدٌد من الباحثٌن فً علم االجتماع ٌناصرون هذه النظرٌة فً صور متعددة ، ) فكارل 

ماركس ( ٌرى أنَّ التغٌر فً قوى اإلنتاج ) القوة البشرٌة والتكنولوجٌا ( ٌسبق التغٌر فً عالقات اإلنتاج وفً 

ونً ( إلى أنَّ الطبقات الدنٌا أكثر مٌالً وتقبالً مقدمتها عالقات الملكٌة وأسلوب التوزٌع ، وٌذهب ) رٌنٌه م

للتجدٌدات التكنولوجٌا ، فً حٌن إننا نجد أنَّ أبناء الطبقات العلٌا أكثر مٌال ً نحو تقبل التجدٌدات الفكرٌة 

( وحسب 156-155، ص  1991)نبٌل محمد توفٌق السمالوطً:  (12)الصادرة عن المجتمعات األكثر تقدما 

إنَّ مكونات ثقافة معٌنة ٌمكن أن تتحول إلى عناصر ثقافٌة مضادة لنمو والتطور فً المجتمع ، هذه الرؤٌة ف

استناداً إلى أن هناك ترابط عضوي بٌن عناصر ثقافة المجتمع ، وان عدم مالءمة بعض العناصر الثقافٌة 

ل بأنَّ العناصر الجدٌدة بشقٌها الجدٌدة لتقدٌم دور وظٌفً إٌجابً داخل إطار الحٌاة االجتماعٌة ، وهنا لٌس القو

المادي والمادي ،ذات دور سلبً فً ذاتها ، إنَّما ٌكمن دورها السلبً حٌنما ٌؤدي انتشارها إلى حدوث تفكك 

فً بنٌة المجتمع الثقافٌة التقلٌدٌة حتى لو كانت هذه البنٌة غٌر قادرة على نحو إٌجابً لتلبٌة االحتٌاجات بصورة 

 (545، ص 2113التنمٌة البشرٌة: المملكة العربٌة السعودٌة ،  ): تقرٌر  (13) أفضل

أن الثقافة فً حٌاة المجتمع المحلً قد تنطوي فً الواقع على تشابك ٌبلغ حدت التعقٌد ، بحث تبدو بعض 

النشاطات النامٌة متناقضة إلى حد ما ، فقد اتضح فً بعض المجتمعات المحلٌة أنَّ هناك أسر ال تزال تستخدم 

لٌب تربٌة األطفال التً كانت سائدة فً القرن التاسع عشر ، فً الوقت الذي كانت فٌه األسالٌب أسا

السٌكولوجٌة الحدٌثة منتشرة ، فضال عن سٌطرة استخدام مبدأ الحرٌة االقتصادٌة بالمعنى الذي كان سائداً فً 

اعً ، فعلى سبٌل المثال كان تقبل القرن الثامن عشر ، وهكذا فان هناك ضربا من االنتظام فً التغٌر االجتم

أفراد بعض المجتمعات المحلٌة لالختراعات والمستحدثات المادٌة أسرع من تقبلهم لألفكار المتعلقة بالعالقات 

االجتماعٌة كالعالقة بٌن الزوج والزوجة ، وبٌن اآلباء واألبناء ، وبٌن الطبقات االجتماعٌة مما ٌدلل هذا على 

(. فالمجتمع المتغٌر ٌواجه 324، ص1981)نٌقوالتٌماشٌف : (14)عند اوجبران فكرة التخلف الثقافً

بصعوبـــات متعددة ، وخاصة فً التنظٌم االجتماعً الذي كان مناسباً لتوازنه  السابق قبل أن ٌتغٌر ، وقبل أن 

أجزاء  ٌأخذ بسٌاسة جدٌدة ، ولذلك ٌجب على الباحث االجتماعً أن ٌتعرف على السرعة النسبٌة لتغٌر

المجتمع والثقافة لٌتعرف على األقسام المختلفة وٌحاول أن ٌعٌد تنظٌمها أو بنائها لٌساٌر سرعة التغٌر فً 

 (           125، ص 1982) محمد عاطف غٌث :  (15)األقسام األخرى .

 سمات الثقافة المحلية الهوية والخصوصية. -

بط بٌن أفراده وٌنتج عن هذه العالقات والروابط مجموعة عادة ما ٌتسم المجتمع المحلً بعالقات اجتماعٌة تر

من النظم والمؤسسات التً تفً بأجتٌاجات األفراد ، كما  تظهر مجموعة من األحدث والظواهر والعملٌات 

االجتماعٌة المختلفة ، وٌستحٌل أن تتم العالقات االجتماعٌة بٌن أعضاء المجتمع المحلً دون ثقافة ، وهذا ما 

ه نظرٌة التوازن االجتماعً أو النظرٌة الوظٌفٌة عند )مالٌنوفسكً( فالثقافة إلً جانب كونها مركباً أكدت علٌ



 8102  هجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسبنية

 

 8102يونيو                                                                                    العدد االول                                
  

74 

من العناصر العقلٌة والمادٌة تناقله األجٌال عبر الزمان ، فإنها أٌضا مجموعة من المعاٌٌر التً بواسطتها ٌمكن 

ور  مجتمعاً إنسانٌا دون ثقافة مهما بلغ من أعطاء السلوك اإلنسانً هدفاً معٌناً ، وهكذا ال ٌمكن أن نتص

البساطة أو التركٌب والتخلف أو التقدم، فهً الوعاء الذي فً إطاره ٌتحقق السلوك اإلنسانً وتتم فٌه دورة 

( وتحمل فً 344،ص1995) علً الهادي الحواث واخرون: (16)الحٌاة االجتماعٌة عبر الزمان والمكان 

تتصف عملٌاتها باالستمرارٌة إذ لٌست العناصر الثقافٌة استاتٌكٌة الحال ، بل طٌاتها عوامل تغٌرها ، كما 

 تتصف بالدٌنامٌة ، وتشمل ثقافة المجتمع المحلً علً عمومٌات وخصوصٌات . 

ونعنً بالعمومٌات السمات الرئٌسة التً تسود المجتمع المحلً كله وتمٌزه عن المجتمعات األخرى ومن ثم 

حدة المجتمع المحلً ، وتتمثل العمومٌات فً وحدة المعتقدات الدٌنٌة والعادات والتقالٌد تعبر العمومٌات عن و

واللغة المشتركة لهذه الثقافة بٌن أعضاء المجتمع المحلً الذي ٌحافظ علٌها اشد المحافظة ، وٌضع العقوبات 

 وتماسكه واستمراره .علً كل من ٌتعدى علٌها ،فهً سمات وثوابت ثقافٌة تعطً المجتمع المحلً تكامله 

ا الخصوصٌات فهً الجوانب الوظٌفٌة من سمات الثقافة ٌتخصص فً كل جانب منها جماعة من المجتمع  أمَّ

المحلً ٌقومون بإتقانها واالعتماد علٌها فً تقدٌم الخدمات للجماعة ،وتعتبر الخصوصٌات أساس تقسٌم العمل 

ون الخصوصٌات الثقافٌة ثابتة كالعمومٌات بل تتطور وتوزٌع األدوار داخل الجماعة فً المجتمع وال تك

وتتبدل، ومن أمثلة الخصوصٌات الثقافٌة للمجتمع المحلً ما ٌتمٌز به كل قطاع من قطاعات المجتمع من حٌث 

المهارات والمعارف الفنٌة ،كما فً الجماعات المهنٌة ) الثقافة الحرفٌة ، الثقافة العمالٌة ، ثقافة الفالحٌن ( 

اد الرجال ببعض قواعد السلوك دون النساء ، واآلباء دون األبناء وتؤدي الخصوصٌات إلً ظهور التباٌن وانفر

والتفاوت فً نوعٌة الحٌاة أو فً أنماط السلوك أو السمات الثقافٌة التً تكون فً حالة تفاعل وتأثٌر تبادلً فٌما 

ثم تحدث تغٌرات مستمرة ، كما تتأثر  بٌنها من جراء ممارستها فً مكان واحد أو أماكن متجاورة ومن

الخصوصٌات الثقافٌة بالعوامل الداخلٌة مما ٌؤدي إلً االختالف عما اتفق علٌه معظم أفراد المجتمع فً 

مجاالت التفكٌر والعمل وأنواع النشاطات المختلفة وظهور ما ٌعرف بالبدائل الثقافٌة وذلك على شكل أسالٌب 

( أو 141،ص 2116)أحمد زاٌد ، اعتماد عالم :  (17)كاك ثقافً مع مجتمع آخرجدٌدة فً التفكٌر نتٌجة الحت

نتٌجة النتشار العولمة الثقافٌة وما ٌتولد عنها من سمات ثقافة جدٌدة مغاٌرة لسمات المتعارف علٌها فً ثقافة 

د ٌتم من خالل المجتمع المحلً سواء كانت تتعلق بالعمومٌات أو الخصوصٌات الثقافٌة لهذا المجتمع والذي ق

االقتباس الثقافً وفً هذه الحالة ال ٌكون المجدد هو ذاته مبدع العادة الجدٌدة بل هو الذي ادخلها بحٌث تكون 

العادة جزءاً من ثقافة مجتمع آخر، و حٌث ٌتوقف عامل االقتباس على االحتكاك ألنَّ فرصة االستعارة تكون 

لى جانب أنَّه الٌحدث االقتباس فقط من خالل االحتكاك المباشر أو مفقودة فً حالة ما ٌكون المجتمع منعزالً ،إ

الذي ٌقع وجه لوجه بٌن حاملً الثقافات ، إنَّما ٌمكن أن ٌتم بٌن ثقافات مجتمعات متباعدة مكانٌاً بواسطة 

الغزو العولمة والمتمثلة فً استخدام اللغة المكتوبة أو المسموعة أو الصور المرئٌة ، وكذلك بوسائط أخرى ك

( مما ٌمكننا أن نطلق علٌه لفظ عولمة الثقافة 144ص2113) سامٌة محمد جابر :  (18)السٌاسً أو العسكري 

المحلٌة أو بمعنى أخر لفظ غزو ثقافاتنا المحلٌة التقلٌدٌة بثقافات استهالكٌة أكثر منها إنتاجٌة وبوسائط أو وسائل 

 تكنولوجٌة حدٌثة.

 عولمة الثقافة المحلية االنتشار والتكيف .  -

أنَّ العولمة الثقافٌة بدأت خالل السبعٌنات من القرن العشرٌن ومن ثم ال تزال الثقافٌة تمر بمرحلة  ٌمكن القول

 التأسٌس .

ة ، بمعنى أن ومن تعرٌفات العولمة ثقافٌاً أنَّها تشٌر إلى انتقال وتركٌز واهتمام اإلنسان من المحلٌة إلـــى العالمٌ

ٌزداد الوعً بعالمٌة العالم ووحدة البشرٌة وبروز مفهومات جدٌدة للهوٌة والمواطنة العالمٌة التً قد تحل محل 

المفهومات المتداولة فً المجتمع المحلً البسٌط ، وهناك من ٌرى بأنَّ التحول الثقافً ال ٌعنً تهمٌش الهوٌة 
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وقوة فً ظل العولمة الثقافٌة ، وأنَّ الوعً بالبعد العالمً ال ٌعنً إغفال الوطنٌة للفرد بل أنَّها ستزداد رسوخاً 

 الوعً بالمجتمع المحلً.

ومما سبق ٌمكن القول أنَّ العولمة الثقافٌة توحد العالم فً بوثٌقة واحدة من التفاعل االجتماعً والثقافً وتنقل 

من خاللها األفكار و المبادْي إلى المجتمعات األقل وعٌاً واألكثر تأثراً بها متخطٌة للحدود الجغرافٌة باستخدام 

)أحمد زاٌد ، اعتماد عالم  (19)ختالط الثقافً تقنٌة متطورة فً مجال اإلعالم واالتصاالت واال

( بهدف التركٌز على االنتشار من خالل العملٌات التً تنتج تماثالً ثقافٌاً بٌن مجتمعات متباٌنة 272،ص2116:

وذلك من خالل التغٌرات الثقافٌة التً تحدث فً جمٌع المجتمعات اإلنسانٌة المعروفة ،وتتطور من خالل 

ه العملٌة لٌس بٌن المجتمعات المصدرة للثقافات والمجتمعات المستقبلة لها فقد ، بل تحدث االنتشار وتتم هذ

داخل المجتمع المحلً الواحد ،من خالل انتشار الخصائص الثقافٌة من جماعة إلى أخرى ، فعلى سبٌل المثال 

[ وما لبثت أن انتقلت gazzنجد أن السود فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أول من اشتهر بموسٌقً الجاز] 

 لمجموعات أمرٌكٌة أخرى وبعدها انتقلت إلى مجتمعات غٌر أمرٌكٌة ،

وٌعتبر االنتشار عملٌة انتقائٌة ٌشتمل فٌها على بعض نواحً التطور أو التعدٌل للعناصر الثقافٌة التً ٌتم 

ا فً عنصر أو فً إرسالها للمجتمعات المستقبلة للثقافة وأنَّ هذه التعدٌالت قد تحدث خالل عملٌ ة االنتشار ، إمَّ

)أحمد زاٌد ، اعتماد عالم  (21)العناصر الثالثة ،الشكل ، الوظٌفة ،والمعنً لكل سمة من السمات الثقافٌة 

( وفً هذه الحالة ٌعتبر المجتمع المحلً المجدد والمتأثر بالعولمة  الثقافة هو فقط الذي ٌتبنى 144،ص2116:

من خالل جماعاته المكونة لنسٌج االجتماعً للمجتمع ، الجدٌر بالذكر أنَّ الغالبٌة هذه الثقافة وٌتكٌف معها 

العظمى من عناصر معظم الثقافات لٌست إال محصلة لعملٌة االقتباس ،وٌتوقف ذلك على عامل االحتكاك كما 

، ومن هذه النقطة  سبق ذكره حٌث ٌبدأ القبول االجتماعً لتبنً الثقافة الجدٌدة بواسطة عدد صغٌر من األفراد

ٌمكن أن ٌنتشر إلى أن ٌصبح جزءاً من الثقافة الفرعٌة ألسرة أو عشٌرة أو مجتمع محلً كله ،أو ٌصبح عالمة 

ممٌزة ألشخاص ٌنتمون إلى جماعة مهنٌة معٌنة أو قرابٌة أو عمرٌة أو جماعة فئوٌة أخرى ،أو قد ٌصبح هذا 

،ٌشترك فٌـه كل أعضاء المجتمع المحلً ، وهنا ٌستخدم هذا العنصر الثقافً بدٌالً ٌمارس على مستوى عام 

،)السٌد عبد العاطً السٌد،  (21)المصطلح ) درجات التشبع الثقافً ( لإلشارة إلى درجــة القبول االجتماعً

( الذي تم من خالل عملٌات االنتشار الثقافً المفرط حٌث ٌرى علماء 283،284،ص1998سامٌة محمد جابر: 

 االنتربولوجٌا أن هناك ثالثة عملٌات لالنتشار الثقافً ٌمكن التمٌٌز فً ما بٌنها وهً :االجتماع و

االنتشار األولً: والذي ٌحدث من خالل الهجرة بمختلف أنواعها سواء داخلٌه من الرٌف إلً الحضر أو  -1

ُ والعكس فٌنتج عن هذه العملٌة  تغٌرات ثقافٌة مختلفة خارجٌة من الدول األقل تقدماً إلً الدول األكثر تقدما

 بشقٌها المادي والمعنوي.

االنتشار الثانوي : تتم هذه العملٌة على النقل المباشر لعنصر أو أكثر من عناصر الثقافة المادٌة كنقل  -2

 التكنولوجٌا من العالم المتقدم إلى العالم النامً .

صر تقنٌة ، إال أنَّها تحدث تغٌرات ثقافٌة انتشار األفكار : قد تحدث هذه العملٌة دون هجرة مباشرة أو نقل لعنا -3

كبٌرة ، ومن أمثلة انتشار األفكار ، الدعوة للحرٌة ، المساواة وحقوق اإلنسان وما تنادي به عولمة التواصل 

)أحمد زاٌد ، اعتماد عالم  (22)االجتماعً الٌوم من أفكار وأراء وفلسفات تأثرت به ثقافات مجتمعات كثٌرة 

 ( 144،ص2116:

 أبعاد العولمة وثقافة المجتمع المحلي . -

لقد أحدت ثقافات العولمة المعاصرة طفرة وذلك من خالل اإلعالم الدولً أو عالمٌة االتصاالت بحٌث أصبح 

التعرض لوسائله جزءاً من نسٌج الحٌاة الٌومٌة للمواطن بما ٌمكن أن ٌحدثه من انعكاسات تتصل بإدراكه 

بذلك على قٌم واتجاهات وقناعات المجتمع المحلً بأكمله ، وقد أدى التطور واتجاهاته وقٌمه، مما ٌنعكس 
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السرٌع لوسائط العولمة بما تشمله من وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها إلى اتساع رقعتها وتزاٌد تأثٌرها فً 

م تعد تشكٌل المالمح الحضارٌة للمجتمع وبروز خطورة الدور الذي تلعبه فً الحٌاة االجتماعٌة ، حٌث ل

العولمة مجرد نشر ألفكارها  وابتكاراتها بل أصبحت من األدوات والعوامل المؤثرة فً أفكار واتجاهات 

وسلوك مؤٌدٌها من أفراد المجتمع المحلً ، وتوطٌد وترسٌخ أشكال جدٌدة من العالقات االجتماعٌة بٌن األفراد 

دت إلى تغٌرات قٌمٌه واسعة فً شتى مجاالت الحٌاة ،وٌذهب الكثٌرون إلى أنَّ أبعاد العولمة بمختلف أشكالها أ

االجتماعٌة واالقتصادٌة والدٌنٌة وهذه التغٌرات واسعة النطاق ٌترتب علٌها ما ٌسمى صراع القٌم بٌن مختلف 

 (117، ص2119) محمد عبد البدٌع السٌد:  (23)الثقافات سواء داخل البلد الواحد أو بٌن مختلف بلدان العالم 

تضح أبعاد العولمة فً التأثٌر على المجتمع المحلً وغٌره من المجتمعات األخرى بكافة أبعادها ومن هنا ٌ

 االجتماعٌة ،واالقتصادٌة  ،واإلعالمٌة، وفٌما ٌلً سٌتم عرضها بنوع من التفصٌل . و الثقافٌة 

 البعد الثقافي للعولمة -1

عات واالنتشار ، والمهم أن نشٌر إلى دور ذلك أن التغٌر فً القٌم الثقافٌة تحدث عن طرٌق العولمة من اخترا

فً التغٌر الثقافً للمجتمع المحلً ،أنَّ الثقافة المحلٌة ال تتسم بالجمود انما قد تمر الثقافة بعملٌة تغٌٌر وتحوٌل 

لمرونتها وانَّ هذه العملٌة تمر بثالثة مراحل حتى تصبح العناصر الجدٌدة جزءاً ال ٌتجزأ من الثقافة ، وهذه 

المراحل هً : مرحلة تقدٌم العناصر الجدٌدة للمجتمع وتعرٌفه بها عن طرٌق الوسائل المتعددة ، والمرحلة 

الثانٌة هً قبول العناصر الثقافٌة الجدٌدة بعد أن تمر من المرحلة السابقة ،مع معرضة أصحاب المصالح و 

رحلة الثالثة وهً التكامل واالندماج وذلك بعض أنصار الثقافة التقلٌدٌة للجدٌد بكل نجاح وسالم ، وأخٌرا الم

 (.                       481،ص1982)عبد الباسط محمد حسن :  (24)بعد مرورها بالمرحلتٌن السابقتٌن بنجاح 

هذه التغٌرات البنائٌة تغٌرات تالً افة أنماط ثقافٌة جدٌدة ٌغٌر من مركز أعضاء المجتمع وأدوارهم وأن إض 

) محمد (25)فً القٌم والقناعات االجتماعٌة ،وذلك ما بٌن العادات المفرزة و بٌن متطلبات الموقف الجدٌد 

وٌرى )اوجبران(أنَّ أشكال التأثٌرات االجتماعٌة لالختراعات مختلفة فً  (121، ص1982عاطف غٌث: 

لالختراعات ذلك التغٌٌر فً نوعٌة المالبس التً ٌستخدمها األفراد الدرجة والنوع ، فاحد التأثٌرات المصاحبة 

فهناك عدد كبٌر منهم تغٌرت أشكال مالبسهم باختالف طبقات المجتمع ، هذا إلى جانب أن للبعد الثقافً تأثٌر 

 على أخالقٌات األفراد وسلوكهم ، فمثال ظلت المرأة فً المنزل ال تعمل ولكن بعد عدة سنوات تالشت هذه

السلوكٌات وخرجت المرأة تعمل مما أدى إلى ظهورها فً الشوارع و األماكن العامة حٌث كان لذلك أثر كبٌر 

ن (إ255، ص 1997)عدلً على ابوطاحون :(26)فً تغٌٌر العادات والسلوكٌات المرتبطة بالنواحً األخالقٌة 

ابٌن فً الثقافة المحلٌة ،تٌار األصالة هذا أحٌانا ٌؤدي إلى حدوث نوع من المواجه الثقافٌة بٌن تٌارٌن وخط

فً  –وتٌار المعاصرة ، بالنظر إلى ارتباط فكرة المعاصرة بثقافة األجنبً ،غٌر المسلم وما ٌعنٌه ذلك االرتباط 

خر ، وبالنظر أٌضا إلى ارتباط فكرة اآلمن عدم شرعٌة األفكار التً تنهل من مرجعٌة  –وعً النخب التقلٌدٌة 

بالتخلف عن ركب الحضارة واالنغالق على الذات وما ٌعنٌه ذلك ، فً  –عً دعاة المعاصرة فً و –األصالة 

نظرها من الحاجة إلى نقدها وتجاوزها . ولقد أنتج االحتكاك األٌدٌولوجً بٌن التٌارٌن مفردات عنٍف تراشق 

رون متفرنجون و خطى فً نظر دعاة المعاصرة ، واآلمن القرون الوسمنحدرون بها الفرٌقان ، فاألصالٌون

متغربنون  فً نظر دعاة األصالة . وكان هذا النوع من اإلدراك المتبادل ٌكفً كً ٌحمل كل فرٌق على 

خر فً أفضل حاالت التعاٌش بٌنهما ، أو أن ٌدفع الواحد منهما إلى اآلالتخندق فً مواقعه الثقافٌة فً مقابل 

العولمة قد  (من هنا ندرك أنَّ 149، ص2117بد االله بلقزٌز:) ع (27)خر وتسفٌه بضاعته الثقافٌة باآلالتعرٌض 

ال تؤثر بواسطة وسائلها اإلعالمٌة بنفس الدرجة على جمٌع أفراد المجتمع المحلً حٌث تتدخل مجموعة من 
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 النظام األسري . –المتغٌر االقتصادي والتعلٌمً  –السن  –العوامل الوسٌطة مثل النوع  

سرة الواحدة ال ٌتأثرون بطرٌقة متجانسة ، بل تختلف طرٌقة التأثٌر من فرد آلخر طبقاً كما أنَّ األفراد داخل األ

( وٌنتج 7، ص2114) لمٌاء البحٌري:  (28)لما لدٌه من خبرات وتبعاً للفروق الفردٌة والقدرات العقلٌة

ء االجتماع إلى أنَّ االختالف االجتماعً من التأثر بالجانب المعٌاري للحٌاة االجتماعٌة ، وٌمٌل بعض علما

االختالفات  االجتماعٌة الناتجة عن درجة التأثٌر بالعولمة الثقافٌة تحدث تغٌرات فً القاعدة االجتماعٌة 

واالقتصادٌة ٌتبعها تغٌرات فً العملٌات االجتماعٌة والمتمثلة فً أنماط التفاعل االجتماعً المتكرر لسلوك ، 

لحٌاة االجتماعٌة ، بحٌث تنمو وتتطور فً الثقافة ، فالثقافة تحدد المعنى وتلعب هذه العملٌات دوراً هاماً فً ا

االجتماعً لهذه العملٌات والمتمثلة فً التعاون ، التنافس، الصراع ، التوافق ، التكٌف ، التنشئة االجتماعٌة، 

هذه العملٌات ،  وتحت تأثٌر غزو العولمة الثقافٌة قد تحدث تغٌرات اجتماعٌة واقتصادٌة ٌتبعها تغٌرات فً

بحٌث تنتزع من خاللها بعض عناصر الثقافة المحلٌة ، مما ٌسبب فقدان إرادي أو الواعً للهوٌة الثقافٌة 

واستبدالها بهوٌة مستعارة ، ومن ثم تصبح الثقافة المحلٌة تحت غطاء من الحداثة تتسول من خاللها الثقافة 

افات األخرى ، ولهذا فإن غاٌات العولمة الثقافٌة هو أن ٌعٌش وٌحكم علٌها باالستجداء المستمر على أبواب الثق

المواطن ثقافتها وان ٌتبناها  وتصبح جزءاً من ثقافته المحلٌة وأحد رموز التفاعل بٌن األفراد فً ممارسة الحٌاة 

ن تستبعد الٌومٌة ، وفً ضوء معطٌات حٌاته الجدٌدة فالدول التً تستهدف عولمة ثقافة المجتمع المحلً علٌها أ

بعض قٌم المجتمع وثقافته التقلٌدٌة ، التً لم ٌنجح الغرب فً محوها ، والتً بدونها ٌصبح المواطن فً 

 (29)المجتمع المحلً عرضة للسلبٌة والمباالة التً تحدث اغتراباً ٌهدد هوٌة المواطنة والثقافة المحلٌة ذاتها 

 ( 75،76، ص 1995)عفاف عبد لعلٌم إبراهٌم ناصر : 

 البعد االجتماعً للعولمة. -2

الكتساب هوٌة جدٌدة أكثر اتساعاً و أوسع  لً من ذاتٌته الخاصة به ٌصبح مؤهالً عندما ٌتجرد المجتمع المح

هذا أدى إلى  نَّ إتجه إلى مجاالت أكثر فاعلٌة ، تمدى وأكثر قبوالً عن الشخصٌة السابقة ، وهً فً الوقت نفسه 

جتماعٌة ، حٌث اتجهت القوى االجتماعٌة للمجتمع المحلً من تجمعات تحول فعال وملموس من الناحٌة اال

قبلٌة أو أسرٌة إلى تجمعات دولٌة وقومٌة وإقلٌمٌة ، أن العولمة من خالل بعدها االجتماعً دفعت إلى قٌام 

 (31)مجتمع عالمً أنسانً بالغ االتساع ٌستوعب كل البشر دون فروق فً الجنس، اللغة ، العادات ،التقالٌد 

ففً معظم مجتمعات العالم الثالث ٌمكن التمٌٌز بٌن اتجاهٌن  ( 59، ص 2113)محمد الفرجانً حصن: 

أساسٌٌن فً البناء االجتماعً والقٌمً، حٌث ٌرى أصحاب االتجاه األول أنَّ للعولمة تأثٌر مباشر على النواحً 

بعض القٌم وأنماط السلوك االجتماعً  االجتماعٌة بحٌث تتسبب فً إحداث تغٌٌر ٌتضمن التخلً بالضرورة عن

ا  التً كانت سببا فً التخلف واستبدالها بالقٌم الجدٌدة المستمدة من المجتمعات المتقدمة وخاصة الغربٌة،أمَّ

االتجاه الثانً فٌرى أصحابه أنَّ التطور فً النواحً االجتماعٌة أمر مقبول ولكن لٌس على حساب القٌم التقلٌدٌة 

مثل هذا التصور ٌنتج عنه نمو غٌر متوازن فً عنصري الثقافة مما قد ٌكون سببا فً التخلف  المتوارثة ، أنَّ 

الثقافً، كما اكدت علٌه نظرٌة التخلف الثقافً أو النمو غٌر المتوازن عند )اوجبران(  والذي كان من 

ٌجابٌة الموجه للسلوك المفترض عمله فً هذا االتجاه هو تنقٌة التراث الثقافً من أجل استخالص القٌم اال

االجتماعً اتجاه التطور المرجو ، إن تطور قٌم وسلوك أفراد المجتمع المحلً ٌجب أال ٌكون تغرٌبا أو 

من داخل هذه البوتقة  األفكار والمبادئ  ( ٌنقل لنا288،ص 1995)عفاف عبد العلٌم إبراهٌم ناصر : (31)تأمركا

ام وسائل تقنٌة متطورة فً مجال اإلعالم واالتصاالت واالختالط متخطٌة الحدود الجغرافٌة والسٌاسٌة باستخد

أحٌانا  وسلبٌة أحٌانا وقع بفعل آلٌات العولمة ، بحٌث ٌكون للتفاعل االجتماعً مردودات اٌجابٌةتالثقافً الم

دمها ، كما تتصف عملٌة نقل األفكار والمبادئ بعدم المساواة بٌن من ٌمتلك آلٌات العولمة وكٌفٌة استخ أخرى

كطرف غالب ومن ٌخضع لها وال ٌمتلك آلٌاتها مما ٌنجم عنها عدم المساواة بٌن الطرفٌن بحٌث ٌفرض الطرف 
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الغالب ثقافته وقٌمه على الطرف  المغلوب وتخضع هذه العالقة غٌر المتكافئة ألسس ثالثة هً العنصرٌة 

 ،تحقٌق الكسب ،شٌوع قٌم االستهالك .

 العولمة اجتماعٌاً : أبعاد وفٌما ٌلً عرض ألهم تأثٌرات

واقترابها من      حافة الفقر  جاه نحو القضاء على الطبقة الوسطىمن ابرز تأثٌرات العولمة اجتماعٌاً االت - أ

وتعتبر هذه الطبقة النشطة سٌاسٌاً واجتماعٌا وثقافٌاً، فضال عن كونها األساس القوى ألي مجتمع ٌتمتع بالقوى 

 والقانون والمؤسسات

زٌادة حدة الصراعات ونشاط زائد للحركات االجتماعٌة الداعٌة لالنفصال والتحول نحو الدٌمقراطٌة ، أو  - ب

ما ٌواكب هذه الحركات من و للوقوف دون هٌمنة الثقافة الغربٌة على أسلوب الحٌاة الٌومٌة ألفراد المجتمع ، 

ع على وجه مالصعٌد األمنً للمجتهزة االستقرار الداخلً وذلك على  ثتفاقم مشكالت اجتماعٌة وأحدا

 الخصوص.

تفاقم مشكالت اجتماعٌة كالفقر والمرض وازدٌاد الفئات االجتماعٌة التً تقع تحث هامش الفقر رغم الوهم  - ج

ل العولمة ،وإذا كان التقدم التقنً المذهل أثمن مكاسب ظالكاذب بتحقٌق الرفاهٌة االجتماعٌة للشعوب فً 

من مساوي هدا التقدم ارتفاع نسبة البطالة وطرد  نَّ فً الزراعة والصناعة ، فإ اإلنتاجٌةالعولمة إذ ٌسمح بزٌادة 

 فرص العمل أمام القادرٌن علٌة سواء فً المجتمع المتقدم أو النامً. وتنحصر العمال

 ارتفاع معدالت الطالق والتفكك األسري واختالط األنساب وانفصال األوالد عن محٌط األسرة بفعل التباٌن - د

الثقافً والصراع بٌن الحداثة والتقلٌد وتصدٌر القٌم المدمرة للترابط األسري والقٌم الدٌنٌة عبر الرسالة 

فة إلى التطور العلمً المذهل فً مجال تطبٌق الهندسة الوراثٌة فً مجال األجنة ضاإالمرئٌة ،  اإلعالمٌة

 (274،276، ص2116م :حمد زاٌد ، اعتماد عال) أ (32)وإنتاج والدات غٌر معرفة النسب 

 البعد اإلعالمي للعولمة. -3

من أبرز العوامل المجتمعٌة التً قد تؤدي إلى االغتراب االجتماعً والتً ٌتعرض لها أفراد المجتمع المحلً ، 

بجمٌع أطٌافهم ومستوٌاتهم االجتماعٌة واالقتصادٌة ، من خالل ذلك التٌار الجارف الذي تبثه وسائل اإلعالم 

ر شاشات التلٌفزٌون وأجهزة الكمبٌوتر هذا وٌالحظ أنَّ االختراعات واالبتكارات واالكتشافات واالتصال عب

العلمٌة الجدٌدة والمتجددة  لها أثرها الكبٌرة على التغٌر االجتماعً ، منها تفشً استخدام الهاتف المحمول ، 

لٌكترونً وشبكة المعلومات فً عصر وتقدم وسائل اإلعالم المختلفة عبر األقمار الصناعٌة واستخدم العقل اال

الفضاءوالتً جعلت من العالم قرٌة صغٌرة تحت اسم )العولمة(.  كل هذا وغٌره له أثار على أسالٌب التفكٌر 

 (275، ص2113)حامد عبد السالم زهران :  (33)والعالقات االجتماعٌة وتغٌر سلوك البشر

م كبٌر من الباحثٌن والمفكرٌن ، نظراً لكثرة استخدامه لدى لقد حاز تأثٌر وسائل االتصال واإلعالم على اهتما

أغلب الفئات العمرٌة من أبناء المجتمع المحلً وغٌرهم من المجتمعات األخرى ، ومدى سرعة تأثرهم بهذه 

الوسائل خشٌة أن ٌؤدي االنجذاب إلٌها إلى عزل الفرد اجتماعٌاً ، ومن تم االنعزال عن الواقع ، أنَّ االستخدام 

المكثف لهذه الوسائل تجعلها تنافس التفاعل االجتماعً والقدرة على التوافق االجتماعً ، بحٌث أصبح أفراد 

مجرد أفراد ٌعٌشون تحت سقف واحد دون أن ٌربطهم حوار ، وال تجتذبهم  –إلى حد كبٌر  –األسرة الواحدة 

، مما ٌزٌد الفجوة بٌنهم وٌجعلهم مشاركات اجتماعٌة كالسابق تدعم أواصر المحبة بٌنهم وبٌن اآلخرٌن 

 ٌغتربون اجتماعٌاً .

أنَّ خطورة وسائل البث العولماتٌة تتمثل فً عدم وعً األفراد بها وخاصة الفئات العمرٌة الشابة من أفراد 

هار المجتمع المحلً الذٌن ٌنقادون ورائها بسعادة بالغة فتتبدل قٌمهم ومعاٌٌرهم ، حٌث أنَّهم سرٌعو التأثٌر واالنب

بكل ما ٌعرض فً هذه الوسائل من ثقافات وطرق عصرٌة للحٌاة ، بحٌث ٌنعكس هذا كله على تشكٌل 

)وجدان (34)خصوصٌاتهم الحٌاتٌة وذلك وفق ما ٌعرض علٌهم ، مما ٌجعلهم ٌغتربون عن واقعهم ومجتمعهم 
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األفراد ، ٌؤدي بدوره  ( من خالل توطٌد أشكال جدٌدة من العالقات االجتماعٌة بٌن71، ص2111المٌلودي: 

إلى تغٌر فً بعض أجزاء البناء االجتماعً ، وذلك كان نتٌجة لتغٌر فً القٌم الثقافٌة والمعتقدات 

 واإلٌدٌولوجٌات .

أن ما تقوم به وسائل اإلعالم من الضخ الٌومً لألنباء من أجل تحقٌق التأثٌر المتعمد على أفكار األفراد وبتالً 

سلوكهم وقٌمهم وتخٌالتهم ومعرفتهم  والتدخل فً تكوٌن وجهات نظرهم االجتماعٌة  ٌنعكس ذلك التأثٌر على

واالقتصادٌة والسٌاسٌة والتأثٌر على نمط حٌاتهم وثقافاتهم ، أن أي تغٌٌر اجتماعً مقصود البد أْن ٌصل إلى 

ستخدام وسائل اإلعالم الناس عبر وسائل اإلعالم ، إذ أنَّه ال ٌمكن أن ٌتم أي تغٌٌر فً المجتمع بمعزل عن ا

بمختلف أنواعها والتً تعد من األدوات الهامة والرئٌسٌة فً مخاطبة الناس ، وشرح ونقل تلك التغٌٌرات 

الجدٌدة التً ستحدث فً المجتمع وذلك فً بنائه ووظائفه لٌعرف كل فرد دوره ومكانته وفقاً لتغٌٌر الذي 

 سٌطرأ .

عولمة ٌمثل البعد األساسً فً عملٌة التغٌٌر االجتماعً ، وذلك لما ٌتم أن هذا ٌشٌر إلى أن البعد اإلعالمً لل

من خالل تلك الوسائل من عملٌات تكوٌن اآلراء و تغٌٌر المفاهٌم وأنماط السلوك وتتبت القٌم المرغوب فٌها 

 ( 117،118، ص2119)محمد عبد البدٌع السٌد: (35)وتدعٌمها كجزو من ثقافة المجتمع المحلً ذاته.

 

 البعد السياسي للعولمة .  -4

ٌظهر البعد السٌاسً للعولمة فً التحول نحو الدٌمقراطٌة والتعددٌة السٌاسٌة والتً ٌرى أنصار العولمة أنَّها 

 الوسٌلة الوحٌدة للدٌمقراطٌة منتقدٌن أي أسلوب آخر غٌر األسلوب الغربً .

الوقت الذي ٌبدو فٌه البعد السٌاسً للعولمة وفً مة اإلنسانافً صورة احترام كرً  وٌتمثل البعد السٌاسً أٌضا

من ناحٌة الدٌمقراطٌة و احترام حقوق اإلنسان بهذه الصورة من النـــاحٌة النظرٌة ، نجد من الناحٌة العملٌة 

على النقٌض من ذلك تماماً، والدلٌل ما نجم عن الهٌمنة الغربٌة على األمم المتحدة ومجلس األمن وإصدار 

) (36)لشرعٌة الدولٌة ضد الشعوب المقاومة لظاهرة العولمة من خالل حصارها وتجوٌعها القرارات باسم ا

( وبهذا تتمٌز العولمة السٌاسٌة بهٌمنة عدد قلٌل من الدول على 56، ص2113محمد الفرجانً حصن: 

طواً وهذا مؤسسات هذا النظام وعملٌاته دون مشاركة حقٌقٌة من جانب الغالبٌة العظمى من المجتمعات األقل ت

ٌعنً على خالف الرؤى النظرٌة للعولمة فهً نظام غٌر دٌمقراطً تسٌطر فٌه دول بعٌنها على المؤسسات 

السٌاسٌة واألمنٌة الدولٌة ، من خالل ما تتمٌز به من سرعة فً عملٌة االنتشار المعلوماتً والمكتسبات التقنٌة 

امل الخارجً فً تحدٌد مصٌر المجتمعات المحلٌة لهذه والعملٌة ، وٌبرز فً دائرة العالقات الدولٌة دور الع

الدائرة المندمجة وما تحتوٌه من دول المركز وهً مصدر التأثٌر السٌاسً والدول الهامشٌة التابعة والمتأثرة 

(  أي أن العالقة بٌن البنائٌن السٌاسٌٌن الفوقً 261، ص2116)أحمد زاٌد ، اعتماد عالم : (37)بهذه السٌاسة 

تً ،ٌتم من خالل ما ٌقوم به البناء الفوقً من دور أساسً فً التأثٌر على البناء التحتً وتوجٌهه الوجهة والتح

السٌاسٌة التً تتالءم مع اٌدٌواوجٌته وأفكاره السٌاسٌة ، وذلك من خالل ما تبثه من سموم بضخ سٌل إعالمً 

جل أن تتجاوز التخلف بعملٌة تنضٌج عمدٌه سٌاسً على المجتمعات المحلٌة التً تمثل البناءات التحتٌة من ا

ٌتم فٌها تغٌٌر نظام قائم لهذه البناءات بدالً من إتباع منهج أو أسلوب النضج البطًء من خالل إصالح الخلل فً 

هذه النظم ، ونجد بٌن أٌدٌنا الكثٌر من األمثلة التً قفزت فٌها قوى معٌنه جدٌدة على السلطة ، سواء ما ٌسمى 

ماعٌة أو من خالل مواقع التواصل االجتماعً، أو بمساعدة قوى خارجٌة لجعل البناء التحتً ٌتالءم بثورات اجت

مع البناء الفوقً للسلطة بدعوة الدٌمقراطٌة والحرٌة االجتماعٌة ، وعادة ما ٌكون مثل هذا األمر محفوفاً 

دة جداً ، إذ أنَّ األمر الطبٌعً هو أن بالمخاطر ، ألنَّ اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌسٌر على ٌدٌه إال لفترة  محدو

ٌسٌر على قدمٌه ، وإال فمصٌره التعثر الذي ٌقود إلى السقوط ،  ولقد سقطت أنظمة عدٌدة ألنها عجزت عن 
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تطوٌع الظروف الموضوعٌة غٌر الناضجة ، والتً فً األساس هً سٌاسة دول خارجٌة إلنَّهاء أنظمه قائمة 

( أن كل تلك  الظروف 251، ص 2111)صبحً محمد قنوص:  (38) بدعوة حرٌة ودٌمقراطٌة سٌاسٌة

والعوامل سبب فً ما ٌسمى أزمة المشروعٌة السٌاسٌة والتً تعانً منها الكثٌر من المجتمعات الٌوم ، ولهذه 

األزمة المصطنعة عناوٌن متعددة ، منها : أنَّ السلطة أو ) الدولة ( لم تقم بمقتضى الشرعٌة الدستورٌة 

قراطٌة ومن خالل االختٌار الشعبً الحر ولم تعد إنتاج نفسها من خالل آلٌات التمثٌل السٌاسً والتداول والدٌم

على السلطة من قبل قوى المجتمع السٌاسً ،إنما قامت على الغلبة واالستئثار واالحتكار : مدنٌاً كان أو 

قة بٌن السٌاسً والدٌنً فً تكوٌن عسكرٌاً ، أو على أساس تغلب عصبٌة أهلٌة على أخرى ، ومنها أن العال

السلطة وفً نظام اشتغال الدولة  ظلت ملتبسة على الدوام فجعلتها عرضة لالعتراض االجتماعً والسٌاسً من 

هذه القوة أو تلك ، وفً الحالتٌن كان قٌام سلطة أو دولة على هذا النحو سبباً لتنازع داخلً علٌها والتهامها من 

،فهً علمانٌة عند اإلسالمٌٌن ألنَّها لم تقم بمقتضى أحكام الشرٌعة وهً عصبوٌه  تقلٌدٌة مواقع سٌاسٌة مختلفة 

عند العلمانٌٌن ألنَّها قائمة على أسس طائفٌة أو عشائرٌة ال على عالقات المواطنة ، وهً مستبدة عند 

)عبد االله  (39)ددٌة حزبٌة المعارضة المدنٌة ألنها تفتقر إلى قواعد الحٌاة الدٌمقراطٌة من حرٌات وتمثٌل وتع

( كل هذه المصطلحات وغٌرها ما هً إال نتاج لبعد سٌاسً عولمً . أوجد ظروفاً 158،ص 2118بلقزٌز: 

كانت سبباً مما تعانً منه الٌوم مجتمعاتنا من انقسام اجتماعً وظروفا اقتصادٌة صعبة ومن حداثة ثقافٌة 

       سٌاسٌة غرٌبة عن مجتمعاتنا المحلٌة .       

 البعد االقتصادي للعولمة . -5

ٌعد البعد االقتصادي للعولمة ذات تأثٌر قوي على المجتمعات المحلٌة وٌظهر ذلك التأثٌر واضحاً من خالل 

ارتباطها بأشكال تنظٌم اإلنتاج على المستوى المحلً أو الوطنً وارتفاع مستوى التخصص والتركٌز الصناعً 

وإنشاء فروع صناعٌة جدٌدة ، ٌؤثر على تطور المناطق المختلفة وعالقاتها ، فتطور تقسٌم العمل وتشكٌل 

االقتصادٌة المتبادلة ، أن سكان المجتمعات النامٌة قد بهرتهم العولمة االقتصادٌة بما جلبته من تكنولوجٌا متقدمة 

الهام الذي ٌبدو أن بمختلف أنواع إنتاجها كما أنهم ٌنظرون إلٌها على أنَّها حل لمشكالتهم ، ولكن الْشً 

المجتمعات المحلٌة لم تجد له حالً هو بعض النتائج السلبٌة المترتبة على توطٌن العولمة فً مجتمعاتنا ، فقد 

قسمت هذه المشكالت إلى نوعٌن من المشكالت ، النوع األول ٌتعلق بحماٌة الفرد والمجتمع من أخطار العولمة 

انً ٌتعلق بحرٌة الفرد والمجتمع ، ففً مجال النوع األول ٌمكن القول بان االقتصادٌة التكنولوجٌا ،  والنوع الث

العولمة االقتصادٌة ببعدٌها االقتصادي والتكنولوجً قد جعلت الكثٌر من السلع فً متناول اإلنسان وبأعداد 

ن فً طرٌق تطوٌع تتزٌد وبشكل مذهل ٌوماً بعد ٌوم ، وبقدر ما ٌعتبر هذا التطور السرٌع دلٌالً على تقدم اإلنسا

الحٌاة لرغباته ، فان لهذا االتجاه أٌضا مخاطره الكبٌرة المتمثلة فً األضرار التً قد تنجم عن استخدم هذه 

 المنتجات .

أنَّ عدم وجود رقابة كافٌة على استخدام هذه التكنولوجٌا تجعل حتى من الدواء مصدراً للداء بدالً من أن ٌكون 

 مصدراً لشفاء.

وفً مجال حرٌة الفرد والمجتمع فٌمكن القول بان الكثٌر من التطورات االقتصادٌة والتكنولوجٌة قد سلبت 

حرٌة اإلنسان والمجتمع مثل حق االختٌار ، إذ أَّنَّ بعض المجتمعات المحلٌة فً البالد النامٌة تعمل على إحداث 

االجتماعٌة بصورة عامة ، والنتٌجة هنا أنَّ هذه تغٌرات تكنولوجٌة متقدمة فً مجال العمل والتعلٌم والحٌاة 

التطورات قد تؤدي إلى سلب حرٌة اإلنسان ، وبذلك ٌصبح المواطن لٌس أمامه سوى ما ٌقدمه له التطور 

التكنولوجً من اقتصادٌات السوق، و إذ حصل هذا فإن سعادة اإلنسان قد ارتبطت بتكنولوجٌا معٌنة وما تنتجه 

 ( 119 -118، ص 1981)علً الحواث :  (41)من سلع استهالكٌة 

وان دل هذا على شً إنَّما ٌدل على تأثٌر العولمة بثقافاتها المتجددة على ثقافة أفراد المجتمع المحلً من الناحٌة 
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االقتصادٌة على حٌاتهم، فالثقافة تصبغ رؤٌة األفراد وشخصٌاتهم وتوجهاتهم نحو كل جوانب الحٌاة ، وبالتالً 

االقتصادي فً حٌاتهم ، فالثقافة تحدد ألعضاء المجتمع ماذا ٌنتجون وكٌف ٌنتجون ، وأي نحو الجانب 

العناصر اإلنتاجٌة ٌستخدمون ، وأي األدوات وأسالٌب اإلنتاج أكثر تفضٌالً. كما تحدد الثقافة أٌضا أساس 

افة اإلطار القٌمً التوزٌع وأسالٌبه ومؤسساته سواء بالنسبة لتوزٌع الموارد أو الخدمات ، وتصبغ الثق

والمعٌاري للتوزٌع ، ومعاٌٌر الحق والعدل فً التوزٌع ،وبنفس المنطق تصبغ الثقافة طرق وأسالٌب وأنواع 

)تقرٌر التنمٌة  (41)وأنماط االستهالك ، وباختصار تلعب الثقافة دوراً حٌوٌاً فً كل عناصر النسق االقتصادي 

ه العولمة الثقافٌة الٌوم من خالل بعدها االقتصادي كان له التأثٌر (   غٌر أنَّ ما جلبت544، ص2113البشرٌة: 

بان أصبح اإلنسان الٌوم  مستهلكاً أكثر مما ٌنتج و اتكالٌا بدال من أن كان ٌعمل وٌنتج معتمداً على ذاته، إلى أن 

ٌق وتقسٌم ما نجم من تطورات اقتصادٌة تمثلت فً نمو التنظٌمات االقتصادٌة وذلك من خالل التخصص الدق

العمل المتناهً والذي أصبح اإلنسان معه فً المجتمع ٌستشعر حالة من فقدان المعاٌٌر التقلٌدٌة للعمل واإلنتاج 

بالوثائق ومع ظهور نظام  polany -،والذي غٌر بدوره صورة المجتمع برمته ،وهذا ما دلل علٌه )بوالن(

اج ، حدثت تغٌرات هامة فً تنظٌم اإلنتاج واتسعت السوق والقضاء على طوائف الحرفٌٌن وتغٌر نظام اإلنت

األسواق لتتجاوز حدود المجتمع المحلً ، األمر الذي تسبب فً رقً وضع التجارة وتنظٌم أسواق المال وخلق 

هٌئات متشابها بعض الشً لالتحادات المعاصرة ، ولقد أبرزة العولمة االقتصادٌة هذه التطورات من خالل 

 المالٌة وأسواق المال ونظام البنوك االلكترونٌة . ظهور بورصة األوراق

وبالرغم من أنَّ النتٌجة الشاملة لهذه األمور تبدو كأنها مجرد تغٌرات طفٌفة ، إال أنَّها تغٌرات جوهرٌة فً 

الحقٌقة اذ انهار نظام الحرفٌٌن واإلنتاج العائلً وأصبح عاجزاً عن التحكم فً سلوكهم أو سلوك غٌرهم ، 

ن الصعب التنبؤ بعالمهم االجتماعً والشعور باألمن معه ، وكان فقدان التضامن االجتماعً بمثابة وأصبح م

أحد المؤشرات على فقدان المجتمع المحلً لتماسكه التقلٌدي فً كافة المجاالت األخرى ، والتً كانت مركزاً 

واسطة عولمة اقتصادٌة تفككت معها للقوة والتبات ، اجتماعٌاً واقتصادٌاً ، حٌث هجمت من الداخل والخارج ب

األنظمة الحرفٌة لتبرز أنظمة وقطاعات جدٌدة تعتمد على التخصص الحدٌث وتقسٌم العمل واستخدام 

 ( 41ت ،ص-)علً عبد الرزاق جلبً :د (42)التكنولوجٌا المتطورة 
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 الخالصة.

قدرتها على الثبات فً ظل ثقافة العولمة والتوصل  بعد االطالع  والبحث نظرٌاً فً سمات الثقافة المحلٌةومدى

إلى إجابات واضحة فٌما ٌتعلق بتساؤالت البحث  ، فقد توصل الباحث إلى إجابة نظرٌة واضحة فٌما ٌتعلق 

بالتساؤل االول، والذي أشار إلى مدى قدرة الثقافة المحلٌة المحافظة على سماتها فً ظل تٌار العولمة، لنتوصل 

ضمونها  .أنَّ سمات الثقافة المحلٌة تتعرض فً عصرنا هذا إلى حالة من االهتزاز وعدم القدرة إلى إجابة م

على التبات مما ٌجعل من بعض عناصرها تتحول ، وذلك وفق التأثٌر العولمً للثقافة ، سواء فً عمومٌاتها 

لممارسات المشتركة لهذه الثقافة ، التً تسود المجتمع كله والمتمثلة فً المعتقدات والعادات والتقالٌد واللغة وا

أو فً الخصوصٌات والمتمثلة فً الجانب المادي أو الوظٌفً وهنا نعنً المهارات والمعارف الفنٌة التً تمثل 

جزءاً من الخصوصٌات الثقافٌة للمجتمع المحلً، كما فً الجماعات المهنٌة سواء الحرفٌة منها أو العمال أو 

 قلٌدٌٌن أو غٌرهم .الفالحٌن أو الصناعٌٌن الت

أنَّ هذه التغٌرات التً تلحق بعناصر الثقافة المحلٌة من خالل عملٌة االنتشار المبرمج لها من ثقافة العولمة 

والتً تعتبر بمثابة البوتقة التً تنقل من داخلها األفكار و المبادي إلى المجتمعات األقل وعً واألكثر تأثراً بها 

لسٌاسٌة بستخدام وسائلها التكنولوجٌا  المتطورة فً مجاالت اإلعالم واالتصاالت متخطٌة للحدود الجغرافٌة وا

 واالختالط الثقافً .

ا التساؤل الثانً والذي أشار إلى مدى درجة تأثٌر أبعاد العولمة على سمات الثقافة المحلٌة . لنتوصل إلى  أمَّ

إجابة واضحة هً أنَّ للعولمة الثقافٌة أبعادها المتنوعة فً التأثٌر على الثقافة المحلٌة سواء من خالل بعدها 

اعات المحلٌة ، األمر الذي تنتزع من خاللها بعض عناصر الثقافً . المتمثل فً إحداث تغٌٌرات فً القٌم والقن

الثقافة المحلٌة مما سبب فقدان إرادي أو ال واعً للهوٌة الثقافً واستبدالها بهوٌة مستعارة ، تجعل من المجتمع 

المحلً ٌتجرد من ذاتٌته الخاصة به وٌصبح مؤهل الكتساب هوٌة جدٌدة أكثر اتساعا واقل تفاعالً اجتماعٌاً 

أكثر فردٌة بدعوة الحرٌة والدٌمقراطٌة الفردٌة الذي تظهره العولمة من خالل بعدها السٌاسً وٌتم ذلك و

بتركٌز العولمة المستمر والدائم  لبعدها اإلعالمً بكافة وسائلها ومنظماتها اإلعالمٌة للبث والعرض والتحلٌل 

اد المجتمع المحلً ٌنظرون إلٌها على أنَّها من خالل تكنولوجٌا متطورة بمختلف أنواع إنتاجها مما ٌجعل أفر

حل لمشكالتهم ، غٌر أنَّ الذي لم تجد له المجتمعات المحلٌة حالً هو بعض النتائج السلبٌة المترتبة على توطٌن 

العولمة فً مجتمعاتنا ، وذلك من حٌث حماٌة الفرد والمجتمع من أخطارها وسلبٌاتها وانعكاس ذلك على 

 لوكهم وعالقاتهم االجتماعٌة داخل المجتمع .  تصرفات األفراد وس

 التوصيات والمقترحات.

 التوصيات.  -أ

 المحافظة على سمات الثقافة المحلٌة وعدم السماح بفتح المجال لتٌار العولمة من اخترقها وتجاهلها . -1

حٌاتنا ، مع حسن استخدام ما أفرزته العولمة من وسائل تكنولوجٌا فرضت وجودها كجزء أساسً من  -2

 تجنب سلبٌاتها لكونها أداة  الختراق الثقافة المحلٌة .

ٌوصً الباحث بضرورة االنتباه آللٌات العولمة ، الفضائٌات واالنترنت ، وغٌرها من المواقع االلكترونٌة  -3

ل من أفراد ذات التأثٌر القوي على أفكار وقٌم واتجاهات أفراد المجتمع المحلً بما تبثه من برامج وأخبار تجع
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المجتمع ٌنحرفون عن ثقافة االلتزام بمعاٌٌر الجماعة المتمثلة فً االنتماء والمواطنة والتعاون ، إلى التأكٌد على 

 ثقافة قٌم الحرٌة والفردٌة والعالقات المصلحٌة .

 المقترحات . -ب

ة سواء بالمهرجاناتالشعبٌة تكتٌف البرامج التً عن طرٌقها تدعم سمات الثقافة المحلٌ ٌقترح الباحث ضرورة -1

 أو األمسٌات الشعرٌة أو الرٌاضات التقلٌدٌة.

ٌقترح الباحث بضرورة وجود برامج إعالمٌة محلٌة تقوم أو تصلح ما أفسدته آلٌات العولمة من خالل  -3

 برامج شبابٌة دٌنٌة واجتماعٌة توعوٌه .  
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