
           عدد خاص بأبحاث المؤتمر مجلة جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة                
  

 42 

 
  

  تقنیات العولمة الثقافیة وانعكاساتها
  على العملیة التعلیمیة

  " دراسة میدانیة على عینة من طالب جامعة الفیوم"
    

  
  "الشبابالعولمة الثقافیة والجرائم المستحدثة لدى " مستخلص من رسالة 

  دراسة سوسیوأنثربولوجیة
  

  مقدم من 
  إسالم صالح عبد السالم مطاوع

   كلیة اآلداب- باحث بقسم علم اجتماع 
   مركز جامعة الفیوم إلدارة األزمات –ومسئول العالقات العامة 

   جامعة الفیوم
  
  

  
٢٠١٧  

  
  :تمهید

تجاهات ولكن بدرجات       العولمة الثقافیة تمس كافة مجتمعات دول العالم من مختلف اال
متفاوتة، ومن بین تلك الدول والشعوب الدول العربیة التي تأثرت بالعولمة بكافة أبعادها 

، نتیجة التحوالت العمیقة التي شهدها العالم والتي تمثل في حد ٨٨وخاصة العولمة الثقافیة

                                                 
أثر العولمة الثقافیة على مواطني الضفة الغربیة، كلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح الوطنیة، :  دیانا أیمن راشد حاج حمد88

 .،ص ط٢٠١٢فلسطین،
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 ٤٣

  ٢٠١٧ خاص للمؤتمرعدد 

میة والتكنولوجیة، فقد أدت الثورة العل. ذاتها تغیرات مهمة انعكست علي طرائق الحیاة المختلفة
فالعولمة الثقافیة تتضمن . ًوخاصة في مجال اإلتصال إلى اختراق عقول الشباب وحواسهم

بلوغ البشریة مرحلة الحریة الكاملة النتقال األفكار والمعلومات واإلتجاهات والقیم واألذواق 
اإلنترنت على الصعید العالمي، حیث أصبح ذلك یتم عبر وسائل وتقنیات جدیدة مثل شبكات 

والبث الفضائي والبرید االلكتروني، وترتبط شبكة اإلنترنت بالعولمة الثقافیة ألنها تتیح التفاعل 
والتواصل بین األفراد من مختلف الثقافات وأسالیب الحیاة، كذلك تسمح مواقع الویب التي 

  ٨٩ أمامهمًیتشارك فیها األفراد صورهم بمزید من التفاعل وحتي ولو كانت اللغة تشكل عائقا
 وعلى الرغم مما تواجهه الیوم الكثیر من مؤسسات التعلیم العالي في العدید من دول العالم 
من تحدیات جسیمة، تتمثل أبرزها في االنخفاض الحاد في میزانیتها نتیجة للظروف 
االقتصادیة الحرجة التي یمر بها االقتصاد العالمي، فهي تسعي جاهدة إلى تخصیص جزء 

عتماداتها المالیة السنویة للحصول على تقنیات المعلومات واالتصاالت بأشكالها كبیر من ا
المتعددة والمتنوعة إلقامة البنى التحتیة لنظمها المعلوماتیة أو تجهیزها أو دعمها ، سواء أكان 

  .٩٠ذلك في شكل أجهزة ومعدات وغیرها مما تحتاجه تلك المؤسسات لسد احتیاجاتها التعلیمیة
 به امتازت ما التعلیمیة المؤسسات تلك من العدید لدى االتجاه هذا تنامي على عشج ومما  

 ًمطلبا یعتبر مما ،واإلتاحة التكلفة وانخفاض والكفایة سهولة االستخدام من الحدیثة التقنیات
 مستوى ورفع الجامعي مواصلة تعلیمهم في الراغبین من المتنامیة األعداد الحتواء ًأساسیا
الدراسي  التحصیل مستوى تحسین شأنه من الذي األمر التعلیمیة، للعملیة عیةالنو الجودة

 ألعضاء والمهني الوظیفي األداء بمستوى االرتقاء كذلك سواء، حد على والطالبات للطالب
 وتنمیة والباحثین األكادیمیین بین والعلمي الفكري عملیات التواصل تسهیل و التدریس هیئة

 األكادیمیة المؤسسات لتلك اإلداریة والوظائف المهام كفایة وزیادة العلمي، البحث
  .٩١وفاعلیتها

                                                 
 طلبة جامعة قاریونس، رسالة دكتوراه غیر منشورة، - اتجاھات الشباب نحو قیم ثقافة العولمة، دراسة میدانیة: امبیة انتصار حمد 89

  .١٧٩:١٧٢ص :صم،٢٠١٢الحكمة للطباعة، لیبیا،
 استخدام أعضاء ھیئة التدریس في جامعة الملك سعود لتقنیات المعلومات واالتصاالت في العملیة: منصور بن على الشھري 90

 .٢،٣م، المملكة العربیة السعودیة،ص٢٠٠٤التعلیمیة، كلیة اآلداب، جامعة الملك سعود، 
استخدام أعضاء ھیئة التدریس في جامعة الملك سعود لتقنیات المعلومات واالتصاالت في العملیة : منصور بن على الشھري 91

 .٣التعلیمیة، مرجع سابق، ص
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ً      ومماال شك أن موقع الجامعة من المجتمع یظل مرهونا بقدرتها على تطویر نفسها 
وتطویر أعضاء الكادر التدریسي فیها ، وبالتالي تطویر طبیعة األدوار المتوقع منهم 

ًشاخص في أبنائها وذلك أن التطویر ضمانا لالستمراریة ممارستها ، لتجدید حركة الفكر ال
ًوالبقاء، وانطالقا من هذا المطلب ، ومن أهمیة التعلیم واستنادا إلى دور الجامعة في تطویر  ً
دور عضو هیئة التدریس فیها من أجل تكوین الطالب الجامعي الذي تشكله الیوم لیكون عدة 

لجامعة وأعضاء هیئة التدریس فیها مطالبین باألخذ الغد وعالم المستقبل ، في ظروف باتت ا
بید طلبتهم نحو مالحقة تطورات العصر الحاضر بمستجداته الحدیثة ،وثوراته العلمیة 
والتكنولوجیة المتالحقة في فترة التحول والتغییر الذي تعیشه األمة اآلن، حیث یواجه التعلیم 

 مثیل لها ؛ نتیجة تقدمه نحو مجتمع یعتمد ًحالیا على مستوى العالم فترة تغییر وتكییف ال
على المعرفة واكتساب المعارف ، وتحدیثها واستخدامها ؛ بسبب التطور الهائل في مجال 
المعلومات واالتصاالت، األمر الذي یتطلب مواجهة هذا التحدي، وضرورة التعامل مع حركة 

لمزید من التقدم، ونضعها في المستقبل وتطوراته ومتطلباته كي نستطیع أن نحقق ألبنائنا ا
المكان األفضل في هذا العالم، وألن التعلیم هو السبیل الرئیس لمواجهة تحدیات الحاضر 
ٕوالمستقبل الذي یكفل ألبنائه مواكبة التقدم ، وارساء النهضة الحضاریة لألمة ، واعداد األبناء  ٕ

ي مواكبة التطورات العالمیة للقرن الحادي والعشرین بخطى ثابتة ، كما یعد العنصر الفاعل ف
، وال ریب في أن أهم التحدیات التي یقابلها التعلیم في الوقت الراهن هي في الواقع  المعاصرة

ًتحدیات علمیة وتكنولوجیة ، فالعصر الذي نعیشه حالیا والذي سنواجهه مستقبال ال ولن یمكن  ً
ستوجب منا التغییر في صمیم التعامل والتكیف معه إال من خالل تنمیة علمیة تكنولوجیة ت

هیاكلنا التعلیمیة وفي طبیعة األدوار الملقاة على عاتق النخب التربویة لممارسة أدوارها 
المطلوبة منها بفاعلیة أكبر، الثورة المعرفیة ومجتمع المعرفة یتمیز بقوته في عدة قطاعات 

الفكریة، والعالمات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والملكیة : أساسیة هي 
التجاریة، والخدمات المالیة، وقواعد البیانات، وخدمات الترفیه، التكنولوجیا الحیویة، على أنه 
أصبحت الحاجة ملحة بشكل متزاید نتیجة لتلك التقنیات والتطورات الهائلة في حقل 

قلیدي المعلومات واالتصاالت المعاصرة، ولقد أدى ذلك إلى تغییر مكونات المجتمع الت
وطبیعة االقتصاد وعملیات االتصال فیه لتعتمد كلها على المعرفة واستخدام شبكة االنترنت، 
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 ٤٥

  ٢٠١٧ خاص للمؤتمرعدد 

ًوقد فرض ذلك تحدیا على أن تعید الجامعات التقلیدیة تقییم منطق وجودها سواء في أداء 
  .٩٢العملیة التعلیمیة ، أم في إجراء البحوث ، أم في اإلدارة، أم فنون المكتبات الرقمیة

  
  

  :اإلطار النظري للدراسة:ًأوال 
  إشكالیة الدراسة  .١

 العالمیة والتحوالت الدولي الواقع یفرضها التحدیات من العدید  المصریة الجامعات تواجه    
 مثل حدیثة تعلیمیة استحداث نظم منها والتي والعلمیة، والتكنولوجیة والسیاسیة االقتصادیة

 االلكترونیة في الوسائط استخدام وتزاید علمي،ال البحث مجاالت وتطور بعد، عن التعلیم
 في السوق متطلبات مع التكیف صعوبة منها والتي الداخلیة ومجموعة التحدیات الجامعة،

 غیر الخریجین من الهائلة األعداد في المتمثلة المؤسسات وضعف مخرجات المجتمعات، هذه
 .المستقبل مهن وأشكال طبیعة تغییر ظل في العصر لمستجدات المالئمین

 المجتمع وبناءه من تنمیة في تساهم التي العلمیة األبحاث بأعداد تقاس الیوم     فالجامعات
 المعلوماتیة تقنیات عبر وبثها بسهولة معها والتعامل المعرفة والمعلومة تولید خالل

 هتمارس الذي الدور طبیعة عن الكشف في الراهنة الدراسة مشكلة  تتبلورهنا المعاصرة،ومن
في ظل تطورات العصر  ًوالمجتمع معرفیا الفرد لتنمیة الراهن الوضع في المصریة الجامعات

 .المتالحقة وثوراته العلمیة التكنولوجیة
  
  
     :أهمیة الدراسة .٢

محاولة إثراء المكتبة العلمیة بمزید من الدراسات والبحوث في مجال علم اإلجتماع   )١
 وعلم األنثربولوجیا 

                                                 
 ھیئة التدریس الجامعي في مواجھة تحدیات العولمة وسبل تطویره من وجھة الدور التربوي ألعضاء:  لمیاء مصطفى حسن92

 .٥:٣،ص٢٠٠٣نظرھم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة،
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م مجموعة من األفكار والتحلیالت التي تساهم في تراكم المعرفة حول محاولة تقدی  )٢
    .الموضوع محل الدراسة

التعرف على تأثیرالعولمة الثقافیة :  انطلقت الدراسة من هدف رئیسي:أهداف الدراسة
  .بمفرداتها المختلفة على العملیة التعلیمیة داخل المؤسسات الجامعیة

 -: فرعیة ویتفرع من هذا الهدف عدة أهداف

الوقوف على الوضع الراهن لدور الجامعة من أجل وضع تصورات لتطویر أدائها في  )١
  .المستقبل في ظل التطورات الهائلة في حقل المعلومات واالتصاالت المعاصرة

 .رصد تحدیات العولمة الثقافیة وانعكاساتها على األوضاع الثقافیة والعلمیة والثقافیة )٢

 . التدریس في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیةالتعرف على دور عضو هیئة )٣

الوقوف على سبل تطویر الدور التربوي لعضو هیئة التدریس في مواجهة تحدیات العولمة  )٤
 .الثقافیة

ما هو تأثیرالعولمة الثقافیة : انطلقت الدراسة من تساؤل رئیسي هو: تساؤالت الدراسة .  ٤ 
  ة داخل المؤسسات الجامعیة؟بمفرداتها المختلفة على العملیة التعلیمی

  ما هي تحدیات العولمة الثقافیة وما انعكاساتها على األوضاع الثقافیة والعلمیة والثقافیة؟. ١  ویتفرع من هذا التساؤل الرئیسي عدة تساؤالت فرعیة  
 ما هو دور عضو هیئة التدریس في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة؟ .٢

  لعضو هیئة التدریس في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة؟ما هي سبل تطویر الدور التربوي .٣

  : مفاهیم الدراسة. ٥

ٕ أن العولمة الثقافیة هي تقلیص كل الثقافات المحلیة، واعالن الحرب علي كل یري سیبروك :العولمة الثقافیة .١
الثقافات، وفي هذا النوع من الحروب ال یستطیع اإلنسان أن یحصن نفسه من سیطرتها، 

  ٩٣ًأنها تحمل وعودا ضمنیة بالرفاهیة والتحررخاصة و
                                                 

 .٥٨ طلبة جامعة قاریونس، مرجع سابق،ص- اتجاھات الشباب نحو قیم ثقافة العولمة، دراسة میدانیة: انتصار حمد امبیة93
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 ٤٧

  ٢٠١٧ خاص للمؤتمرعدد 

الدور التربوي ألعضاء هیئة التدریس : الدراسة األولى: الدراسات السابقة .٦
  :٩٤ الجامعي في مواجهة تحدیات العولمة وسبل تطویره من وجهة نظرهم

رصد مجموعة التحدیات الدولیة واإلقلیمیة والقطریة ، اإلیجابیة منها : هدفت الدراسة إلي
السلبیة التي أفرزتها العولمة في وضعها الراهن ، وتأثیرها على الحیاة الثقافیة واالجتماعیة و

والتربویة والتطبیقیة ، التعرف على الدور التربوي الممارس من عضو هیئة التدریس في 
الجامعة اإلسالمیة بغزة  في مواجهة تحدیات العولمة في المجاالت األربعة، واعتمدت الدراسة 

واستخدام معامل االرتباط بیرسون  النسبیة واألوزان المئویة والنسب الحسابیة المتوسطات علي
 داللة ذات فروق  توجد.١ :وجاءت أهم نتائج الدراسة كالتاليوتحلیل التباین األحادي، 

 هیئة عضو ممارسة متوسطات درجة بین ( 0,01 ) من أقل داللة مستوى عند إحصائیة
 لعضو التربوي للدور الكلیة والدرجة ، العولمة تحدیات مواجهة في يالتربو لدوره التدریس

 ، األربعة التحدیات مواجهة في التدریس هیئة
 على الذي حصل الثقافي ثم ، األولى المرتبة على حصل الذي ، التربوي البعد لصالح وذلك

  .الرابعة المرتبة) التطبیقي ثم (الثالثة المرتبة) االجتماعي ثم ، الثانیة المرتبة
ًتم قیاس ومعرفة أكثر أبعاد الدراسة ممارسة وشیوعا من قبل عضو هیئة التدریس، وكانت . ٢ ً

ًأكثر األدوار شیوعا وممارسة في مواجهة تحدیات العولمة األدوار التي تتعلق بالبعد 
  .یلیها المجال الثقافي ثم االجتماعي ثم التطبیقي ) البعد الثالث(التربوي

تحتل النظریة العلمیة مكانة متمیزة في البحث العلمي : یة للدراسةاألدبیات النظر .٢
  :ًوسنتناول عرضا لنظریة الحتمیة التكنولوجیة كالتالي، ٩٥بصفة عامة

   من أشهر النظریات الكالسیكیة في علم االجتماع نظریة ولیام أوجبرن تلك التي تنادي  :نظریة الحتمیة التكنولوجیة
 تفسیر التغیر االجتماعي، بمعني أن االختراعات التكنولوجیة بالحتمیة التكنولوجیة في

وتراكمها هي العامل الحاسم في إحداث التغیر االجتماعي، وبهذا تأكد هذه النظریة علي 

                                                                                                                                        
 

الدور التربوي ألعضاء ھیئة التدریس الجامعي في مواجھة تحدیات العولمة وسبل تطویره من وجھة :  لمیاء مصطفى حسن94
  ٢٠٠٣نظرھم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة،فسطین،

ة، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون اتجاھات نظریة في علم االجتماع، عالم المعرف: عبد الباسط عبد المعطي 9595
 ١٠،ص١٩٩٨واآلداب، الكویت،
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الدور التكنولوجي في إحداث التغیر، وأن التغیرات التي تحدث في المجتمع سببها الرئیسي 
ت والتطورات میكانزیمات للتغییر علي مستوي التطور التكنولوجي حیث تعتبر االختراعا

  ٩٦المجتمع ككل
ویؤكد أصحاب هذه النظریة أن وجود العامل المسبب للتغیر یحتم إحداث تغییرات اجتماعیة 

وأن التكنولوجیا ال تنشأ من العدم أو تتجه ، ٩٧كبیرة في مختلف جوانب الحیاة االجتماعیة
ات اجتماعیة، ولهذا یمكن القول بأن أصل ٕإلي العدم وانما تظهر نتیجة استجابة لحاج

  .٩٨التكنولوجیا سوسیولوجي
األمر الذي یمكن القول معه بأن الحتمیة التكنولوجیة نظریة اختزالیة تحدد قیم المجتمع وبنیته 

  .٩٩االجتماعیة وكذلك مستقبله في ضوء العامل التكنولوجي

 تحدث نتیجة لمفهوم أخالقي      فالتغیرات التي تحدث في الجزء المادي من الثقافة ال
أوعقیدة دینیة أوقیمیة أي ال تحدث نتیجة للتطور األیدیولوجي، بل أن التغیر یحدث بهدف 
إشباع اإلنسان لحاجاته الضروریة، وبالتالي فالحتمیة التكنولوجیة یمكن اعتبارها قوة تحكم 

وفكرة أن . تماعيرئیسیة في المجتمع، كما یمكن النظر إلیها بأنها تقود التغیر االج
التكنولوجیا قوة تحكم في المجتمع معناها أنها قادرة على حل كل المشاكل االجتماعیة من 
خالل التقدم، األمر الذي یدفع المجتمع إلي قبول تلك التقنیات ألنه ال یكون علي بینة من 

  .القیم المتضمنة فیها
اعیة، ونتج عنها سلسلة من اآلثار فالتكنولوجیا تعتبر قوة خارجیة أدخلت علي الحیاة االجتم

أن لكل اختراع تكنولوجي تأثیره علي أولئك الذین یستخدمونه " براون"حیث یري ، ١٠٠المرتدة
ًأو بعبارة أخري یصبح كل اختراع تكنولوجي مظهرا من البیئة المادیة التي البد أن یتوافق 

                                                 
تأثیر التكنولوجیا الحدیثة علي العالقات األسریة دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة اآلداب : محمد كمال أحمد 96 96

  .٧٢،ص٢٠١١، جامعة الفیوم،
 

 .٧٢ي العالقات األسریة دراسة مقارنة مرجع سابق ذكره،صتأثیر التكنولوجیا الحدیثة عل:محمد كمال أحمد 97
الثورة البیولوجیة وتغیر البنیة األسریة دراسة میدانیة،رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة : محمد كمال أحمد 98

 .،٥٠،ص٢٠١٤الفیوم
99 Feenberg, A."Transformation Technology, Critical Theory Revisited," Oxfort,New York,Oxfort 

University Press,2002,210-212 
100  Croteau, D.Ho."Media Society: Industries,Images,and Audience,"Thousand Oaks,pine Forge 

press,third edition,ynes,W."Media Society: Industries,Images,and Audience" OP.Cit.p:p305-307.  
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التكنولوجیة علي ثالث معها المجتمع، وتحدث عملیة التوافق بین المجتمع واالختراعات 
  :مراحل متتابعة ومتتالیة وهي

  .یبتدع االختراع .١

 .یستجیب األفراد له .٢
وقد اعتمد الباحث في تحلیل الدراسة الراهنة علي ثمة مقوالت من هذه النظریة والتي تخدم  .١٠١تتغیرالمنظمات والمعتقدات الثقافیة لكي تتالءم مع هذا االختراع التكنولوجي .٣

 : یث موضوع الدراسة ح
  .أن العامل التكنولوجي له أثاره علي البنیة الثقافیة واالجتماعیة في المجتمع .١
ًأن استمرار العامل والتطور التكنولوجي في حاجة إلي دعم المجتمع له والذي غالبا ما  .٢

 .یتكیف مع هذه االختراعات ولكن بعد فترة من التخلف الثقافي
فقد یتم تكیف العناصر . افیة الالزمة لتغیرهاوتختلف فترة التخلف باختالف الجوانب الثق

المعنویة للعناصر المادیة في فترة قصیرة، وقد یستغرق األمر عشرات السنین، ویطلق أوجبرن 
 . ١٠٢علي تلك الحالة التكیف المتأخرأو سوء التكیف

ویرجع السبب في التكیف المتأخر إلي عدد من اإلشكالیات الدائرة حول التكنولوجیا والتي 
  : ١٠٣صدها لینجتون في بعض النقاط منهار

  .أن البعض یهتم بظهور التقنیات التكنولوجیة دون النظر إلي اآلثار المترتبة علیها .١
 .أن البعض یتجاهل ما هي الفئات ذات المصلحة من هذه التكنولوجیا .٢
ً     تقنیات العولمة الثقافیة كثیرة ومتنوعة وتزداد یوما بعد یوم في العالم، ولكن فإن هذه   الثقافیة وانعكاستها على العملیة التعلیمیةالعولمةتقنیات : ًثانیا .أن البعض یتجاهل الدینامیات المستخدمة بسبب عدم مالءمتها لهم .٣

ًالدراسة ستوجه األنظار حول أكثرها تأثیرا في المجتمع المصري  كشبكة اإلنترنت، والهاتف 
ًل بین فئة الشباب توفرا في جمیع الطبقات المحمول، كونها تعتبر من أكثر وسائل االتصا

  . ١٠٤االجتماعیة ومستویاتها المعیشیة
                                                 

 .٧٣یر التكنولوجیا الحدیثة علي العالقات األسریة دراسة مقارنة مرجع سابق ذكره،صتأث:محمد كمال أحمد 101
102ogburn,W."social change", Op.Cit., 1952,p202. 

103 W,L."Upon Opening The Black Box and Fininding It Empty: Social Structivism and The 
philosophy Of T echnology",Jou.OF Science Technology&Human 
Values,Vol.18,No.3,1993,p:p.362-378.  

 .٢٣١اتجاھات الشباب نحو قیم ثقافة العولمة، مرجع سابق،ص: انتصار حمد امبیة 104
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   :اإلنترنت: ًأوال

العالمیة، و  : وتعني(International) هما ، لكلمتین اختصار هي االنترنت شبكة
(Network) تصبح  بكلمة الكلمتین الشبكة، وبمزج وتعني (Internet)العالمیة الشبكة  أي 

 الفیس العنكبوتیة، الشبكة :مثل كثیرة خدمات ولالنترنت) the netالنت ( یهاعل ویطلق ،
 التخاطب تقنیات االلكتروني، البرید (FTP) والستخداماتها .وغیرهاالبرید اإللكتروني  بوك،

 اجتماعي تأثیر ذات ظاهرة االنترنت شبكة أصبحت والمتنوعة الملفات الكثیرة نقل بروتوكوالت
 لمجاالت التقلیدیة المفاهیم تغییر إلى أدت الظاهرة وهذه بقاع األرض، جمیع في وثقافي
ًوالتجارة، ویعتبر اإلنترنت من أكثر وسائل االتصال الجماهیري استخداما،  والتعلیم العمل

ًوتتمع بمجموعة من الخصائص جعلتها من أكثر الوسائل حیویة وأكثرها تأثیرا منها اإلندماج 
  .١٠٥ سهولة االتصال والنقل والتخزین واالنتشار والتفاعلیة و

  :الهاتف المحمول: ًثانیا 

یعتبرالهاتف المحمول هو أحد أشكال االتصال الالسلكي والذي ساهم في زیادة التواصل بین  .١
ًالناس في شتى أنحاء العالم، ویتزاید یوما بعد یوم عدد المستخدمین له في العالم علي مستوي 

فهو وسیلة ترافق األفراد في سفرهم وترحالهم ، كما یشعر . لغنیةالطبقات الفقیرة والمتوسطة وا
  .الفرد من خالله بالخصوصیة والتمیز

    فلم یعد الهاتف المحمول مجرد وسیلة اتصال حدیثة یصعب االستغناء عنها لكن  .٢
ًصار جزءا من أسلوب ونمط الحیاة، استطاع في سنوات قلیلة جدا أن یفرض ثقافته علي  ً

وذلك بالغزو الجدید الذي تحمله لنا شاشته الصغیرة لفرض ثقافة أسماها مجتمعاتنا 
  .١٠٦بثقافة اإلتصال الجوال) دان شیلر(الباحث األمریكي الجامعي 

ویعتبر الهاتف المحمول من الوسائل التي تدمج بین أكثر من وسیلة اتصال، حیث یحتوي  .٣
وغیرها، باإلضافة إلى " یس بو كالف"ًالهاتف المحمول حدیثا على تلفاز وانترنت وال سیما 

والذاكرة وبذلك یكون بإمكان الشخص أن یتواصل مع أي شخص " البلوتوث"الكامیرا و

                                                 
 .٦٤:٦٢ص: أثر العولمة الثقافیة على مواطني الضفة الغربیة، مرجع سابق،ص:  دیانا أیمن راشد حاج حمد105
 .١٨١ قیم ثقافة العولمة، مرجع سابق،صاتجاھات الشباب نحو: انتصار حمد امبیة 106
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وفي أي مكان كان على سطح الكرة األرضیة، وأن ینشر ثقافة معینة من خالل ملفات 
  .١٠٧الموسیقى والفیدیو واألفالم وغیرها عبره

ولمة ظاهرة لها ایجابیات عدیدة ولكنها ال تخلو من آثار سلبیة علي حیاة المجتمعات      فالع  : انعكاسات العولمة الثقافیة .٤
 .١٠٨المسلمة المعاصرة

  :فمن أبرز االیجابیات ما یمكن أن نبرزه فیما یلي

تفتح العولمة الثقافیة بكافة وسائلها ومنجزاتها قنوات اتصال قویة بین دول العالم تشكل في  .١
  .١٠٩علومات وتبادلها بین الدولمجملها انسیاب المعارف والم

  .االنتشار السریع للمعلومات واألفكار والسلع والخدمات  والعادات والتقالید والقیم .٢
تسعي إلزالة الحواجز والعقبات أما انتشار المفاهیم واألفكار وزیادة االتصال بین  .٣

 .١١٠المجتمعات
د في اكتساب ثقافة ًالعولمة تدر ربحا على الشعوب واألفرا: على المستوى التكنولوجي .٤

البحث العلمي والتقدم التكنولوجي والتقني، خاصة في مجال اإلعالم واالتصال، وبهذا 
فالعولمة تنتشر بسرعة، ومنه تصبح ثروة علمیة وعملیة لمن یفتقر للتكنولوجیا وللبحث 

 .العلمي  وإلنتاجیاته
ل اإلعالم وحریة تعد العولمة من خالل وسائلها خاصة وسائ: على المستوى االجتماعي .٥

الصحافة والرأي الحر بمثابة منبرا للحوار والتفتح الثقافي، واالستفادة من ثقافة الغیر، 
ولتكامل الثقافات، وبذلك تستفید الدول الضعیفة من أسباب مهمة للقضاء على المشاكل 
 االجتماعیة خاصة المتعلقة باألجانب مع الوطنیین، ثم أن اإلعالم یساهم ویثبت ویرفع
 .من مستوى الهویة الثقافیة الوطنیة والفردیة إلثبات وجودها وبروزها على المستوى الدولي

                                                 
  .٧١أثر العولمة الثقافیة على مواطني الضفة الغربیة، مرجع سابق،ص:  دیانا أیمن راشد حاج حمد107

تحدیات العولمة الثقافیة  ودور التربیة اإلسالمیة في مواجھتھا، مجلة أم القري للعلوم التربویة : صالح بن سلیمان بن صالح 108
 .15،صم٢٠١٢لد الرابع، العدد األول، ینایروالنفسیة، المج

 .١٤١أثر العولمة الثقافیة على مواطني الضفة الغربیة، مرجع سابق،ص:  دیانا أیمن راشد حاج حمد109
 .١٦،١٥المرجع السابق،ص ص 110
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على المستوى الشخصي واإلنساني للعولمة تأثیر إیجابي بتحویل الشعور باالنتماء إلى  .٦
حالة تعصب إلى حالة المرونة واالعتراف بالغیر في ظل اإلنسانیة بهدف القضاء على 

 .لجمود الفكريالتعصب والتشدد وا
أصبحت الحقوق الثقافیة في ظل العولمة نسبیا مزدهرة :  على المستوى التربوي واألكادیمي .٧

بإعطاء مكانة لها على المستوى المؤسساتي وفي ظل المناهج التربویة واألكادیمیة، بهدف 
  .خرىتمثیل ثقافة األفراد والشعوب لدعم المعارف الخاصة بهم والحترام الحقوق الثقافیة األ

العولمة تتخطى حدود الدولة الوطنیة وشخصیة الفرد، وبذلك هي :  على المستوى السیاسي .٨
من تساهم في الثقافة السیاسیة والتعددیة الفكریة من خالل اإلعالم والحوار وحریة التعبیر، 

  .١١١وبالتالي فهي خیر بالنسبة للشعوب المقهورة في ظل السلطة المطلقة والمستبدة بالحكم
  .ّإتاحة فرصة كبرى لنشر الثقافة اإلسالمیة والدین اإلسالمي بین الشعوب -١  : كان لهذه الوسائل من اإلیجابیات على األمة اإلسالمیة ما یليولقد
اإلطالع على مساوئ الثقافة الغربیة واألخطاء الكبرى فیها، وهذا األمر یتم من  -٢

ب،  مما أدى إلى نفور خالل توسع أصحابها في نشرها ومحاولتهم تسویقها بین الشعو
التناقض، والتحیز، : الكثیرین من هذه الثقافة الغربیة لما رأوا فیها من أخطاء من أبرزها
  واالنفالت األخالقي الذي یصل في بعض األحیان إلى حد البهیمیة 

ًزیادة التواصل بین المسلمین فأصبح المسلم قادرا على معرفة أحوال إخوانه  -٣
 األخرى، ومعرفة التحدیات التي تواجههم وبالتالي عونهم وتقویة المسلمین في المجتمعات

 .االرتباط بهم
    تنتمي الدراسة الراهنة إلي نمط الدراسات الوصفیة التي تعتمد علي المنهج الوصفي   :نوع الدراسة   - أ  :اإلجراءات المنهجیة للدراسة: ًثالثا

ر العولمة الثقافیة ومنجزاتها ، التحلیلي الذي یهدف لجمع البیانات وحقائق متعلقة بتأثی
 .وتفسیرها وتحلیلها واستخالص النتائج منها في إطار تساؤالت وأهداف الدراسة 

  :االستبیان .١  :.أدوات الدراسة  -ج " المسح اإلجتماعي" استعان الباحث إلتمام منظومة بحثه بمنهج    :مناهج الدراسة  -  ب

                                                 
حسیبة بن بوعلي ، أثر العولمة على الھویة الثقافیة لألفراد والشعوب، كلیة العلوم القانونیة واإلداریة، جامعة : زغو محمد 111

 ٩٧،٩٦ ، ص ص٢٠١٠الشلف،
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بالبیانات الالزمة عن الظاهرة من خالل ویعد من أدوات البحث االجتماعي التي تمد الباحث 
إجابات جمهور البحث عن األسئلة المصاغة، وبالتالي التعرف على حجم ومالمح الظاهرة 

 .واآلثار المترتبة على انتشارها بین الشباب
ن الشباب م) ١٠٣( أجریت الدراسة على عینة عشوائیة مكونة من :المجال البشري . ١   :وتشتمل علي:  مجاالت الدراسة -د

  . داخل جامعة الفیوم
 ١٥ استغرقت الدراسة المیدانیة أربعة أشهر حیث بدأت من :المجال الزمني  .٥  أجریت الدراسة داخل جامعة الفیوم: المجال الجغرافي . ٢

 .٢٠١٧ یونیو١فبرایر إلى 
یات التواصل الفكري والعلمي بین األكادیمین والباحثین وتنمیة البحث التكنولوجیا تسهل عمل .١  :جاءت نتائج الدراسة التحلیلیة كالتالي : نتائج الدراسة: ًرابعا

  .العلمي
 .تساعد على تحسین مستوى التحصیل الدراسي للطالب .٢
للتكنولوجیا سلبیاتها فهي تساهم في استقطاب العدید من الشباب إلى إقامة عالقات افتراضیة  .٣

ًالقیة، فهي ال تقیم وزنا لما هو متحررة من كل أشكال الضوابط والرقابة االجتماعیة واألخ
 .موجود من قیم وعادات وتقالید في المجتعات العربیة واإلسالمیة

 

  

  

  

عقد دورات متخصصة یحضرها أعضاء هیئة التدریس ویتم من خاللها تداول تحدیات  .١ :التوصیات والمقترحات: ًسادسا
ة ربط محاضراتهم العولمة ، ثم وضع تصورات وحلول یتم من خاللها إرشادهم إلى كیفی

  .بتحدیات العولمة ومخاطرها في هذه المجاالت
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مزید من االهتمام بشبكة اإلنترنت ، وتفعیل موقع الجامعة بما یخدم كشف تحدیات  .٢
ٕالعولمة الثقافیة ، وارشاد الطلبة إلى المواقع المفیدة على شبكة اإلنترنت والفضائیات ، 

 .ةواستخدام البرامج التي تحجب المواقع الضار
تنشئة الشباب وفق برامج تساعده علي تكوین فكر نقدي حر قادر علي تحدید اإلیجابي  .٣

وترك كل ما هو سلبي في ظل   فكر قادر على ترجمة الثقافة الدینیة إلى اتجاهات 
 .وتوجهات قیمیة وسلوكیة

حل إدخال مادة أخالقیات التعامل مع التكنولوجیا الحدیثة ضمن المناهج الدراسیة في المرا .٤
 .التعلیمیة المختلفة

دمج التكولوجیا في جمیع المقررات الدراسیة لتحفیز الشباب على تعلم برمجیات  .٥
متخصصة ومطالعة الشبكة العنكبوتیة بغرض الحصول على معلومات مفیدة مثل بنك 

 .المعرفة المصري
 

  

  

  

 :المراجع
ة الغربیة، كلیة الدراسات أثر العولمة الثقافیة على مواطني الضف: دیانا أیمن راشد حاج حمد .١

  .٢٠١٢العلیا،جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،
 طلبة جامعة - اتجاهات الشباب نحو قیم ثقافة العولمة، دراسة میدانیة:  انتصار حمد امبیة .٢

  .م٢٠١٢قاریونس، رسالة دكتوراه غیر منشورة، الحكمة للطباعة، لیبیا،
لألفراد والشعوب، كلیة العلوم القانونیة واإلداریة، أثر العولمة على الهویة الثقافیة : زغو محمد .٣

 .٢٠١٠جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف،



       مجلة جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة 
 
 

 ٥٥

  ٢٠١٧ خاص للمؤتمرعدد 

تحدیات العولمة الثقافیة  ودور التربیة اإلسالمیة في مواجهتها، : صالح بن سلیمان بن صالح .٤
 .م٢٠١٢مجلة أم القري للعلوم التربویة والنفسیة، المجلد الرابع، العدد األول، ینایر

استخدام أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود لتقنیات : بن على الشهريمنصور  .٥
 .م٢٠٠٤المعلومات واالتصاالت في العملیة التعلیمیة، كلیة اآلداب، جامعة الملك سعود، 

الدور التربوي ألعضاء هیئة التدریس الجامعي في مواجهة تحدیات : لمیاء مصطفى حسن .٦
ظرهم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة العولمة وسبل تطویره من وجهة ن

 .٢٠٠٣اإلسالمیة، غزة،

اتجاهات نظریة في علم االجتماع، عالم المعرفة، تصدر عن : عبد الباسط عبد المعطي .٧
 .١٩٩٨المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت،

ات األسریة دراسة مقارنة، رسالة تأثیر التكنولوجیا الحدیثة علي العالق:  محمد كمال أحمد .٨
 .٢٠١١ماجستیر غیر منشورة ،كلیة اآلداب ، جامعة الفیوم،

الثورة البیولوجیة وتغیر البنیة األسریة دراسة میدانیة،رسالة دكتوراه غیر : محمد كمال أحمد .٩
 .٢٠١٤منشورة، كلیة اآلداب، جامعة الفیوم
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