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دور انعىملة يف تغري انقٍم االجتماعٍة

دراسة مٍدانٍة نعٍنة من طهبة كهٍة انرتبٍة كالر
جامعة كرمٌان

م .د .حسٌن اسماعٌل علً

املقدمة :
ال ٌنكر منصؾ ان للحضارة المادٌة التً نراها الٌوم كاملة فً مموماتها وهٌاكلها اثرا ً
اٌجابٌا ً وثمارا ً طٌبة فً الحٌاة االنسانٌة  ،فلمد استطاعت هذه الحضارة بواسطة العولمة
والمتمثلة فً ثورة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات ان تمنح االنسان لدرات وامكانٌات هائلة
فاختصرت له الزمان وعملت على تمرٌب المكان .
وتبدو وتٌرة التؽٌر الذي احدثته العولمة عن طرٌك الٌاتها ان لها انعكاساتها االجتماعٌة
السرٌعة الى درجة الشعور بان العالم لد ٌتؽٌر بٌن عشٌة وضحاها  ،ولد ال ٌحدث هذا تماما ً
لكن فرض على االنسان المعاصر التهٌؤ والتحسب للتؽٌر كً ٌواكب التطورات الكبٌرة فً
حٌاته وعمله وملبسه ومعٌشته  ،ولكن مع هذا البد ان ٌحافظ على لٌمه االصلٌة  ،فالعولمة وعن
طرٌك وسائلها المتعددة كاالنترنٌت والبث الفضائً  ،من ارلى ما توصل الٌه العمل البشري فً
العصر الحدٌث وهً تستعمل جوانب اٌجابٌة وسلبٌة وال ٌختلؾ اثنان على ان هذه المختراعات
لو استخدمت فً الخٌر ونشر العلم وتدعٌم المٌم االجتماعٌة واالخاللٌة لكان لها دور اٌجابً
والعكس صحٌح  ،ومن هذا المنطلك لمنا بهذا البحث  ،فالبحث ٌتكون من ثالثة فصول وكل
فصل من ثالثة مباحث فالفصل االول هو االطار النظري للدراسة  ،والفصل الثانً تناول ابعاد
العولمة وانعكاساتها على المجتمع  ،والفصل الثالث هو الجانب المٌدانً للدراسة  ،كانت عٌنة
البحث عٌنة عشوائٌة منتظمة مكونة من ( )011طالب وطالبة من كلٌة التربٌة فً كالر ،
وشملت الدراسة المٌدانٌة فرضٌة رئٌسة وثالث فرضٌات ثانوٌة وتم تحمٌك كل الفرضٌات
الرئٌسة والثانوٌة وذلن باستخدام ( اختبار كأ )  ،واخٌرا ً تم منالشة فرضٌات الدراسة ونتائج
البحث  ،والتوصٌات والممترحات  ،ومن ثم تم ذكر المصادر وخالصة البحث باللؽة واالنكلٌزٌة
.
انفصم االول

االطار اننظري نهدراسة

املبحث االول :

مشكهة اندراسة واهمٍتها واهدافها :
ً
اوال  :مشكهة اندراسة
مما ال شن فٌه أن عالمنافً المرن الحادي والعشرٌن شهد ثورة كبٌرة فً التطورات
التكنولوجٌة وعلى المستوٌات كافة حتى اصبح العالم لرٌة كونٌة واحدة  ،هو وصؾ معمول
ومنطمً  ،ألن العالم على لدر اتساعه اصبح لرٌة صؽٌرة تختصر مسافتها عبر االلمار
الفضائٌة وآلٌات العولمة االخرى  ،اي ان العولمة هٌمنت على العالم سٌاسٌا ً واجتماعٌا وثمافٌا ً
والتصادٌا ً واعالمٌا ً  ،وأنن لو خرجت من باب بٌدن فسترى كل مظاهر العولمة امامن فً
الشارع والمحالت والناس اٌضا ً بعدما كانت العادات والتمالٌد فً الماضً تمارس تاثٌرا ً لوٌا ً
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على مسالن الناس واسالٌب حٌاتهم اصبحت االن مهمشة وضعٌفة والتستطٌع ان تموم بادائها
كما كان فً السابك  ،لذلن تعد هذه مشكلة ونحن كباحثٌن نحس بها لذلن نحاول ان نسلط علٌها
الضوء ونحللها  ،فان االحساس بوجود المشكلة هو الخطوة األولى باتجاه حلها  ،وتكمن مشكلة
الدراسة فً االثار السلبٌة التً تتركها العولمة على المنظومة المٌمٌة للمجتمع وكٌؾ تؤثر على
ثمافتنا المحلٌة .
ً
ثانٍا  -:اهمٍة اندراسة
تكمن اهمٌة الدراسة فً ضرورة ان ٌدرس الباحثون ظاهرة العولمة المستندة الى
وسائل االعالم الحدٌثة ووسائل االتصال وشبكة االنترنٌت التً تؤثر على البناء االجتماعً
للمجتمع  ،وفً ظل االوضاع السائدة فاننا ٌجب ان ندرس ونحلل هذه الظاهرة لنصل الى نتائج
ٌمكن عن طرٌمها ان نملل من تأثٌرات العولمة على المجتمع  ،وخاصة المجتمعات التً فً
طرٌمها الى التطور والتمدم  ،لذلن ٌمكن ان نحدد اهمٌة الدراسة فً النمطتٌن االتٌتٌن -:
 -0انها تشكل جانبا ً نظرٌا ً ٌستفٌد منها المختصون فً مٌدان العلوم االجتماعٌة بشكل خاص ،
وعن مدى التأثٌر الذي تمارسه آلٌات العولمة فً تؽٌر المٌم االجتماعٌة .
 -2تسهم هذه الدراسة فً اثارة انتباه الناس عن حجم التحدي الذي تشكله العولمة والذي
تتركه على لٌم الناس وارتباط الناس ببٌئتهم االجتماعٌة والحضارٌة .
ً
ثانثا  :اهداف اندراسة
 -0التعرؾ على مضمون هذه الظاهرة ( العولمة) ودراستها بشكل منهجً وعلمً من اجل
التوصل الى معرفة الحمائك الكامنة وراءها .
 -2وضع هذه الظاهرة على طاولة النماش وذلن للتعرؾ على بعض مخاطرها االجتماعٌة
والحضارٌة على المجتمع .
 -3التعرؾ على اهم العناصر التً تعتمدها العولمة فً تؽٌر المٌم االجتماعٌة .
 -4وتهدؾ الدراسة الى معرفة نظرة الطالب الجامعً الى مفهوم العولمة وتأثٌراتها على البناء
االجتماعً للمجتمع .
املبحث انثانً

حتدٌد املفاهٍم انعهمٍة :
المفاهٌم هً الوسائل الرمزٌة التً ٌعتمد علٌها االنسان فً التعبٌر عن المعانً
واالفكار بهدؾ اٌصالها الى االخرٌن( ، )0والمفاهٌم تنشأ نتٌجة خبرات العلماء والمتخصصٌن
وتجاربهم  ،الن الخبرات تختلؾ من فرد الى آخر ومن مجتمع آلخر  ،وهذا بدوره ٌؤدي الى
تؽٌٌر المفهوم  ،ولد ٌستخدم البعض المفهوم الواحد بعبارات مختلفة لها معان متعددة  ،لذا
ٌستلزم عند تحدٌد مفاهٌم الدراسة اختٌار المفاهٌم الموجهة لخدمة اؼراض الدراسة(، )2
والمفاهٌم الذي ٌنوي الباحث تحدٌدها هً -:

 -1الدور The Role

 -0د .اؽظبْ دمحم اٌؾظٓٚ ،ػجذ إٌّؼُ اٌؾظٕ ،ٟغزق اٌجؾش االعزّبػ ،ٟدار اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشز ِٛ ،صً ،
 ، 0892ص 77
 -2د .ػجذ اٌجبطػ دمحم  ،اصٛي اثؾش االعزّبػ ، ٟغِ ، 2ىزجخ ٘ٚجخ  ،اٌمب٘زح  ، 0892 ،ص077
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ٌسلط الدور االضواء على حموق االفراد وواجباتهم التً تترتب على مراكز ومكانات
ٌشؽلونها فً البناء االجتماعً  ،ونظرا ً لهذه االهمٌة فهو ٌعد من المفاهٌم المهمة فً علم
االجتماع وعلم النفس واالنثربولوجٌا(. )0
ٌعرفة بدوي ( بانه السلون المتولع من الفرد فً الجماعة وهو الجانب الدٌنامٌكً
لمركز الفرد فً حٌن ٌشٌر المركز الى مكانة الفرد فً الجماعة فان الدور ٌشٌر الى نموذج
السلون الذي ٌتطلبه المركز( ))2فً حٌن ٌعرؾ
رشوان الدور ( بانه مجموعة السلوكٌات التً ٌتولع من الفرد ان ٌؤدٌها اثناء اشؽاله لوظٌفة
()3
معٌنة)
 -2العولمة Globalization
اختلفت اتجاهات الباحثٌن فً تعرٌؾ مصطلح العولمة باختالؾ مذاهبهم الفكرٌة لكونه
مصطلحا ً ظهر حدٌثا ً  ،حٌث ٌصعب اٌجاد تعرٌؾ شامل ودلٌك ٌصفه  ،وذلن لدخوله فً
مختلفة مجاالت الحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة والثمافٌة واالعالمٌة .
ولد اشٌر الى مصطلح العولمة الول مرة فً الستٌنات على لسان العالم
السوسٌولوجً الكندي (مارشال مان لوهان) عندما صاغ مفهوم (المرٌة الكونٌة)( ،)4وفً كتابه
(حرب وسالم فً المرٌة الكونٌة ) الذي اكد من خالله التسمٌات حول مفهوم العولمة فمنهم من
اطلك علٌها ( العولمة) ومنهم من اطلك علٌها ( الكونٌة) فً حٌن اطلك علٌها اخرون (الكوكبة)
ومصطلح العولمة هو الترجمة لكلمة ( )Globolizationالمشتمة من كلمة ( )Globeومعناها
الكرة االرضٌة ولد اطلك بعض علماء االجتماع فً مجال التحدٌث ()Global Culture
الثمافة العالمٌة( ، )5وهذا المفهوم ٌشٌر الى شٌئٌن معا ً هما  ،انكماش العالم  ،وزٌادة الوعً فً
العالم(. )6
وٌرى بعض الباحثٌن ان العولمة تاتً على وزن ( فوعلة ) فهً اشبه بالنمذجة اي
فرض نموذج معٌن من ثمافة او لٌم او فكر او التصاد على االخر عن طرٌك التمدم العلمً
واالبداع فً مجاالته وتطبٌماتها التً ٌتحكم بنتأجها راس المال والموة المسٌطرة( ، )7ومن هنا
فان العولمة فً ابعادها ومفاهٌمها تمثل محاولة فرض سٌطرة لٌم وعادات وثمافات المجتمع
الؽربً والمجتمع االمرٌكً على وجه الخصوص على دول العالم االخرى بشكل ٌؤدي الى خلط
الثمافات والحضارات واذابة خصوصٌتها االجتماعٌة والثمافٌة فضال عن تهمٌش العمائد
الدٌنٌة(.)8
ولد ذهب البعض الى ان العولمة هً عملٌة أحتٌاح للثمافات االخرى  ،واذا كان لهذه
الثمافات من بماء فسٌكون بماء فلكلورٌا ً  ،لذلن ٌعرؾ ((روزوناو)) العولمة (( انها عاللة بٌن

-0صبٌؼ دمحم ػٍ ، ٟط١ىٌٛٛع١خ اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ  ،دار اٌّظ١زح  ،ػّبْ  ، 0899 ،ص08
 -2اؽّذ سو ٟثذِ ، ٞٚؼغُ اٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ  ،غِ ، 2ىزجخ ٌجٕبْ  ،ث١زٚد  ، 0894 ،ص783
 -7د .ؽظ ٓ١ػجذ اٌؾّ١ذ رشٛاْ  ،ػٍُ االعزّبع اٌزٕظِ ، ُ١ؤطظخ اٌشجبة اٌغبِؼ١خ  ،االطىٕذر٠خ  2112 ،ص
082
 -2د .ط١بر عّ ، ً١ف ٟرؼم١جٗ ػٍ ٝثؾش اٌظ١ذ ٠بط ، ٓ١فِ ٟف َٛٙاٌؼٌّٛخ ٔ ،ذٚح ( اٌؼزة ٚاٌؼٌّٛخ) ِ ،زوش
دراطبد اٌٛؽذح اٌؼزث١خ  ،ث١زٚد ، 0887 ،ص78
 -3ػٍ ٟػمٍخ ػزطبْ  ،اٌؼٌّٛخ ٚاٌ٠ٛٙخ ِ ،غٍخ اٚراق  ،راثطخ اٌىزبة االردٔ ، ٓ١١ػّبْ  ،ػذد ، 2111 ، 02
ص9
 -4د .ثزوبد دمحم ِزاد  ،ظب٘زح اٌؼٌّٛخ – رؤ٠خ ٔمذ٠خ  ،غ ، 0االٚلبف ٚاٌشؤ ْٚاالطالِ١خ  ،ػذد ( ، )94لطز ،
 ، 2100ص80
 -7طٍّ١بْ صبٌؼ اٌخزاش ، ٟرصف١ك ػٓ اٌؼٌّٛخ  ،ثؾش ِٕشٛر فِ ٟغٍخ اٌّ١بِخ  ،ػذد (ِ ، )0317ىزجخ اٌٍّه
فٙذ اٌٛغٕ١خ ٌٍٕشز  ،اٌز٠بض ، 0888 ،ص7
--9دمحم ِٙذ ٞشّض اٌذِٛ ، ٓ٠لف االطالَ ِٓ اٌؼٌّٛخ ف ٟاٌّغبي اٌظ١بطٚ ٟاٌضمبف ، ٟثؾش ِٕشٛر فِ ٟغٍخ
لعب٠ب اطالِ١خ ِؼبصزح  ،ػذد( )7ث١زٚد  ، 0889 ،ص42
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مستوٌات متعددة للتحلٌل االلتصادي والثمافً واالٌدولوجً))( ، )0اما الدكتور ( برهان ؼلٌون))
فٌجد ان العولمة هً (( حالة دمٌنامٌكٌة جدٌدة تبرز داخل دائرة العاللات والمكتسبات التمنٌة
والعلمٌة هً (( حالة دٌنامٌكٌة وحضارٌة ٌتزاٌد فٌها دور العامل
الخارجً فً تحدٌد مصٌر االطراؾ الوطنٌةالمكونة لهذه الدائرة المندمجة وبالتالً لهوامشها
اٌضا ً(. )2
 -3التغٌر االجتماعً Social change
ٌشٌر مصطلح التؽٌر االجتماعً الى صور التباٌن فً المجتمعات البشرٌة كافة  ،وٌعد
(( ولٌم اوكبرن)) اول من اشار الى هذا الموضوع فً كتابة الشهٌر ((التؽٌر االجتماعً)) عام
 ،0922وفٌه مٌز بٌن التؽٌر فً الثمافة المادٌة والتؽٌر فً الثمافة ؼٌر المادٌة وما ٌترتب على
سرعة التؽٌر فً الجانب االول وبطء التؽٌر فً الجانب الثانً وهذا ما اسماه بمشكلة التخلؾ او
الهوة الثمافٌة )). )3( (( cultural lag
ولد تعددت تعرٌفات التؽٌر االجتماعً  ،حٌث عرفه ((جٌنز بٌرغ)) ( بأنه ٌتجسد فً
التحول الذي ٌحدث فً البنى المجتمعٌة ووظائفها والتً تصاحبها تؽٌرات فً االدوار
االجتماعٌة لالفراد( ،)4وهنان من ٌعد التؽٌر بانه (( نوع من انواع التطور الذي ٌحدث تأثٌرا ً
فً النظام االجتماعً اال انه اوسع من عملٌات التطور والتؽٌر هنا ال ٌخضع الدارة معٌنة وانما
ٌحدث نتٌجة تٌارات وعوامل ثمافٌة والتصادٌة وسٌاسٌة وأجتماعٌة تتداخل مع بعض وٌؤثر
بعضها ببعض))( ،)5فالتؽٌر هنا ٌمثل االختالفات التً تحدث فً البناء االجتماعً لمجتمع ما
وخالل فترة من الزمن فتؤثر تاثٌرا ً اٌجابٌا ً او سلبٌا ً فً نمط عاللاته االجتماعٌة  ،والتؽٌر كما
هو معروؾ له اكثر من مظهر داخل النظام الذي ٌحدث فٌه  ،فمد ٌظهر على شكل تؽٌر فً
السلون االجتماعً لالشخاص الذٌن ٌنتظمون داخل هذا النظام مثل االسرة  ،وهذا ما ٌسمى
بالتؽٌر المعنوي وٌشمل المٌم االجتماعٌة والمعتمدات واالفكار السائدة واالتجاهات واسالٌب
الحٌاة الٌومٌة  ،وربما ٌتخذ تؽٌرا ً فً الجوانب المادٌة للنظام نفسه كما هو الحال مثالً فً زٌادة
دخل االسرة وزٌادة رفائها( ، )6فالتؽٌر االجتماعً الٌوم ٌمس ثمافة المجتمع ولٌمه من خالل
التٌارات الفكرٌة المحتلفة التً تواجهة مما ٌؤدي الى تؽٌر المٌم والمعاٌٌر التً ٌعتنمها المجتمع
النها لم تعد تالئم الثمافة الجدٌدة  ،وتبمى الحمٌمة الثابتة ان المجتمعات فً تؽٌر دائم مهما كانت
حالتها من العزلة البدائٌة(. )7
وفً اطار ما ذكرناه من تعارٌؾ وتفسٌرات لمفهوم التؽٌر االجتماعً ٌمكن ان
نشتك تعرٌفنا اجرائٌا ً للتؽٌر االجتماعً بانه ((مجموعة من التحوالت التً تمس حٌاة
المجتمعات االنسانٌة بفعل التمدم التمنً واالتصال الثمافً والحضاري  ،فتصاحبها تؽٌرات فً
البنى واالدارة االجتماعٌة ونمط العاللات فضالً عن تاثٌره فً المٌم االجتماعٌة والعادات
والتمالٌد المتوارثة عن االفراد)).
 -4المٌم االجتاعٌة Social Values
 -0ػج١ذ ٔب٠ف  ،اٌؼٌّٛخ ٚاٌؼزة  ،ثؾش ِٕشٛر فِ ٟغٍخ اٌّظزمجً اٌؼزث ، ٟػذد (ِ ، )220زوش اٌذراطبد
اٌٛؽذحاٌؼزث١خ  ،ث١زٚد ،0887،ص28
 -2د .ثز٘بْ غٍ ، ْٛ١صمبفخ اٌؼٌّٛخ ٚػٌّٛخ اٌضمبفخ  ،غ ،0دِشك  ، 0888 ،ص22
 -7د .دمحم اٌغ٘ٛزٚ ، ٞاخز ، ْٚدراطبد ف ٟاٌزغ١ز االعزّؼ ، ٟدار اٌّؼزفخ اٌغبِؼ١خ  ،االطىٕذر٠خ ، 0897 ،
ص23
 -2د .دمحم ػجذ اٌّ ٌٝٛإٌفض  ،اٌزغ١ز االعزّبػ ٟث ٓ١إٌظز٠خ ٚاٌزطج١ك ،دار ِغذالٌٍٕ ٞٚشز ٚاٌزٛس٠غ ،غ، 0
ػّبْ  ، 0897 ،ص07
 -3د .اثزاِ٘ ُ١ذوٛر ِ ،ؼغُ اٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ  ،اٌ١ٙئخ اٌّصز٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة  ،اٌمب٘زح  ، 0873 ،ص. 043
 -4د .وّبي رف١ك اٌغزاػ  ،اٌضمبفخ اٌؼزث١خ ٚرؾذ٠بد اٌغزة  ،ثؾش ِٕشٛر فِ ٟغٍخ دراطبد اعزّبػ١خ  ،ػذد
( )2ث١ذ اٌؾىّخ  ،ثغذاد  ، 0888 ،ص77
 -7د .دمحم ِؾفٛظ  ،اٌؾعٛر ٚاٌّضبلفخ – اٌّضمف اٌؼزثٚ ٟرؾذ٠بد اٌؼٌّٛخ  ،اٌّزوش اٌضمبف ٟاٌؼزث ، ٟغ، 0
ث١زٚد  ، 2111ص023
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تشٌر كلمة لٌمة ))((valueمن الناحٌة اللؽوٌة الى الفعل الالتٌنً ) (valueومعناها فً
االصل انا الوى واننً بصحة جٌدة وهذا ٌعنً ان المٌمة تحتوي على معنى المماومة والصالبة ،
وعدم الخضوع للمؤثرات( )0نمٌض الجلوس  ،والمٌام بمعنى آخر وهو العزم وجاء المٌام بمعنى
المحافظة واالصالح والعدل  ،وحسن الطول  ،تعطً نفس المعنى فً اللؽة االنكلٌزٌة
والفرنسٌة( ،)2وتشتك كلمة المٌمة فً اللؽة العربٌة من المٌام  ،وهو وحسن االستمامة  ،وتدل
كلمة المٌمة اٌضا ً على الثمن الذي ٌماوم المتاع( ،)3اما فً اللؽة الكوردٌة فهً مرادفة لكلمة
(بةها) اي لٌمة الشًء وما هٌتة او ثمنه(.)4
لذلن تشٌر المٌم الى انها (( احكام مكتسبة من الوالع االجتماعً ٌتعلمها الفرد وٌحكم بها
وتحدد مجاالت تفكٌره وتؤثر فً سلوكه وتعلمه فالصدق والشجاعة  ،وتحمل المسؤولٌة كلها لٌم
ٌكتسبها الفرد والجماعات الصؽٌرة من المجتمع الذي ٌنتمون الٌه( ،)5ولد اشار الى ذلن
(روبرت مٌرتون) الذي اكد ان المٌم هً ظواهر ثمافٌة تساهم فً ربط تماسن اجزاء البناء
االجتماعً معا ً  ،وفً تحمٌك الوظائؾ االجتماعٌة بما تموم به من ضبط للسلون وتحمٌك
االمتثال للمجتمع ولواعد النظام العام( ،)6وعلى هذا االساس تحدد المٌم االجتماعٌة االنشطة
االلتصادٌة والوالع واالجتماعً والثمافً الذي ٌشكله االفراد فً مجتمعهم( ،)7وهً بهذا االطار
تمثل الثمافة وروح الضبط االجتماعً فً المجتمع لما تمدمه من اداء وظٌفً هام  ،تشكل الماعدة
التً تحكم حٌاة االفراد وتتخلل مختلؾ النشاطات التً ٌؤمنون بها والموضوعات التً ٌفكرون
بها كما انها تمارس من جانب اخر ضؽطا ً على االفراد من اجل تشكٌل لوالب سلوكٌة واسلوب
حٌاتهم بما ٌتفك مع الطابع الممٌز لثمافتهم(. )8
ومن خالل العرض السابك ٌمكن اشتماق تعرٌؾ اجرائً لمفهوم المٌم االجتماعٌة
وفما ً لدراستنا فهً ((مجموعة المثل والمعاٌٌر االخاللٌة التً ٌكتسبها االفراد من الوالع
االجتماعً المحٌط بهم عن طرٌك عملٌة التنشئة االجتماعٌة  ،فتشكل لدٌهم الرلٌب االساسً
والمؤثر فً سلوكهم  ،وهذا ٌنعكس بطبٌعة الحال فً بناء شخصٌتهم واستمرارهم وانسجامهم مع
البٌئة االجتماعٌة التً ٌنتمون الٌها مما ٌساعدهم على مواجهة االفكار والتٌارات والمٌم الداخلٌة
التً ال تنسجم مع والعهم وثمافتهم .
انفصم انثانً

ابعاد انعىملة وانعكاساتها عهى اجملتمع

املبحث االول

-0ؽّذ اٌزش١ذ  ،ثؼط اٌؼٛاًِ اٌّزرجػ ثبٌم ُ١اٌززث٠ٛخ ٌذ ٜاٌطالة وٍ١خ اٌززث١خ ثغبِؼخ اٌى٠ٛذ  ،ثؾش ِٕشٛر
فِ ٟغٍخ اٌززث٠ٛخ  ،ػذد (ِ )34غٍذ ( ، )02عبِؼخ و٠ٛذ  ، 2111 ،ص 71
-2صبدق عؼفز اطّبػ ، ً١اطزطالع را ٞغٍجخ اٌّذارص اٌضبٔ٠ٛخ ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ ثشبْ اٌم ُ١اٌززث٠ٛخ ٌّب ثؼذ اسِخ
اٌخٍ١ظ  ،ثؾش ِٕشٛر فِ ٟغٍخ دراطبد اٌخٍ١ظ ٚاٌغش٠زح اٌؼزث١خ  ،ػذد ( ، )002عبِؼخ و٠ٛذ  ،2113 ،ص
42
-7ػٛض ثٓ طؼ١ذ اٌؼّز ، ٞرى ٓ٠ٛاٌم ُ١اٌشخص١خ  ،ظّٓ اٌّٛلغ  www.kkmaq.gov.saثزبر٠خ
2112/7/00
 -2ػجذ اٌظزبر غب٘ز شز٠ف  ،لبِٛص ػٍُ إٌفض ،غِ ، 0طجؼخ ػالء  ،ثغذاد  ، 0893 ،ص088
 -3اؽّذ سو ٟثذِ ، ٞٚؼغُ ِصطٍؾبد اٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ ِ ،صذر طبثك  ،ص. 278
6
R. merton, social theory, and social structure, the free press, new york , 1968, p 281
281 .
-4د .دمحم ؽظٓ اٌشٕبٚ ، ٞٚاخز ، ْٚاٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٌٍطفً ،غ ، 0دار اٌصفبر ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ  ،ػّبْ ،
 ، 2110ص 098
-7عالي ِذث ، ٌٟٛاٌم ُ١االعزّبػ١خ ٚاٌزّٕ١خ ث ٓ١اٌز٠ف ٚاٌؾعز  ،ثؾش ِٕشٛر ف ٟاٌّغٍخ االعزّبػ١خ اٌم١ِٛخ ،
ػذد ( ، )27اٌّزوش اٌمٌٍ ِٟٛجؾٛس االعزّبػ١خ ٚاٌغٕبئ١خ  ،اٌمب٘زح  ، 0894 ،ص31
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 مراحل تطور العولمة وآلٌاتهاان التطور التارٌخً لظاهرة العولمة لد ٌسهم فً سرد تارٌخ تطور المجتمعات
االنسانٌة  ،لمد كانت المجتمعات االنسانٌة تعٌش فً شكل تكتالت مستملة بعضها عن البعض ،
وذلن بعد استئناس الحٌوان واالعتماد على الزراعة البسٌطة فً اسلوب المعٌشة ومع االستمرار
فً التطور دخلت المجتمعات مرحلة االلطاع  ،وازدات التطورات االجتماعٌة وااللتصادٌة
والسٌاسٌة وبعد اكتشاؾ العالم الجدٌد ابتكرت اولى اآلالت الصناعٌة وكانت تلن النمطة مرحلة
دخول المجتمعات االنسانٌة المرحلة الصناعٌة ( الثورة الصناعٌة ) وهذه المرحلة تمثل بداٌات
التطور والتؽٌر وتبدٌل المٌم االجتماعٌة ال سٌما تحدٌثها فً المجتمعات المتمدمة  ،وبعد التطور
النسبً فً وسائل االتصال والموصالت عبر المجتمعات  ،ولم ٌمؾ التطور والتعمٌد بتركٌبة
المجتمعات االنسانٌة عند هذه النمطة على الرؼم من وجود بعض من المفكرٌن الذٌن ادعوا ان
مرحلة الراسمالٌة الحدٌثة من التطور تمثل نهاٌة الحركة التارٌخٌة الدٌنامٌكٌة التً تمر بها
المجتمعات االنسانٌة عبر تارٌخها الطوٌل ومن امثال هؤالء الٌابانً ((فرنسٌس فوكوٌاما) بل
زاد التطور بدرجات اكبر مما كان ٌتولعه البعض فً مجاالت عدة منها االتصاالت
والمواصالت والبحث العلمً  ،وهذه المرحلة هً باختصار مرحلة العولمة  ،اي جملة
التطورات المعمدة التً طرأت على تركٌبة المجتمعات االنسانٌة من النواحً االجتماعٌة
وااللتصادٌة والسٌاسٌة والثمافٌة اثر بزوغ جملة من المتؽٌرات جراء خروج العالم من التحدٌث
الحضاري واالجتماعً ودخوله فً مرحلة ما بعد التصنٌع الثمٌل والتجارة الحرة والحروب
النووٌة(.)0
وٌرى البعض من المختصٌن فً هذا المجال بان المرن العشرٌن لد شهد عوامل
عدٌدة ادت الى تطور هذه الظاهرة وهً اعادة توحٌد المانٌا عام  ، )2(0989وانهٌار االتحاد
السوفٌتً والكتلة االشتراكٌة عام  0990بوصفها لوى عظمى فتحول العالم من التجزئة والتكتل
الى نظام عالمً جدٌدٌ ،سمى بالعولمة  ،اي تحول العالم الى التمركز حول االندماج والتوحٌد
عبر وسائل االتصال وشبكات االنترنٌت لتبادل المعلومات واالفكار والرسائل بكل ٌسر وسهولة
هذا ادى الى هٌمنة الراسمالٌة على االلتصاد والسٌاسة والثمافة والفكر( )3وحدد ((روالند
روبرتسون)) المسٌرة التارٌخٌة لبروز العولمة بخمس مراحل متعالبة هً(-: )4
 -1المرحلة الجٌنٌة
بدأت هذه المرحلة فً اوربا فً بواكٌر المرن الخامس عشر حتى منتصؾ المرن
الثامن عشر حٌث شهدت هذه المرحلة نمو المجتمعات المومٌة واضعاؾ المٌود التً كانت سائدة
فً المرون الوسطى  ،وتحممت فٌها االفكار الخاصة بالفردٌة والمادٌة.
 -2المرحلة النشوء
استمرت هذه المرحلة فً اوربا اساسا ً منذ منتصؾ المرن الثامن عشر حتى عام
( )0871فمد حدث فً هذه المرحلة تحول حاد فً فكرة الدولة المتجانسة الموحدة  ،واخذت
المفاهٌم الخاصة بالعاللات الدولٌة تتبلور ونشأ مفهوم اكثر تحدٌدا ً لالنسانٌة وزادت الى حد كبٌر

 -0ػبِز شبوز خع١ز اٌىٕبٔ ، ٟاصز اٌؼٌّٛخ ف ٟرغ١ز ادران اٌصٛرح اٌذٕ٘١خ ٌٍفعبءاد اٌؾعز٠خ  ،اغزٚؽخ
دوزٛراٖ غ١ز ِٕشٛرح ِ ،مذِخ اٌِ ٝؼٙذ اٌؼبٌٌٍ ٟزخط١ػ اٌؾعزٚ ٞااللٍ ّٟ١ف ٟعبِؼخ ثغذاد  ، 2113 ،ص-74
77
-2د .ثز٘بْ غٍ ، ْٛ١اٌؼزة ٚرؾذ٠بد اٌمزْ اٌٛاؽذ ٚاٌؼشز ، ٓ٠غِ ، 0طجؼخ ػجذ اٌؾّ١ذ شِٛبْ  ،ػّبْ ،
 ، 0889ص 72
 -7د .ؽظ ٓ١ػجذ اٌٙبد ، ٞاٌؼٌّٛخ إٌ١ٌٛ١جز٠خ ٚخ١براد اٌّظزمجً  ،غِ ،0زوش اٌزا٠خ ٌٍزّٕ١خ اٌجشز٠خ  ،عذح ،
 ، 2112ص83
 -2اٌظ١ذ ٠بط ، ٓ١اٌؼٌّٛخ ٚاٌذٌٚخ ٔ ،ذٚح (اٌؼزة ٚاٌؼٌّٛخ ) ِ ،ىزجخ االٔغٍ ٛاٌّصز٠خ  ،اٌمب٘زح ، 2110 ،
ص72-71
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االتفالات الدولٌة وتأسست المؤسسات الخاصة والمتعلمة بتنظٌم العاللات واالتصاالت بٌن الدول
.
 -3مرحلة االنطالق
استمرت هذه المرحلة من عام ( )0871حتى العشرٌنات من المرن العشرٌن وظهرت
مفاهٌم كونٌة مثل (( خط التطور الصحٌح للمجتمع المومً )) وظهرت مفاهٌم تتعلك بالهوٌات
المومٌة والفردٌة  ،وتم ادماج عدد من المجتمعات ؼٌر االوربٌة فً المجتمع الدولً  ،وبدأت
عملٌة الصٌاؼة الدولٌة لالفكار الخاصة باالنسانٌة ومحاولة تطبٌمها
 -4مرحلة الصراع من اجل الهٌمنة
بدأت هذه المرحلة من عشرٌنات المرن العشرٌن حتى منتصؾ الستٌنات  ،وبدأت
الخالفات والحروب الفكرٌة حول المصطلحات الناشئة الخاصة بعملٌات العولمة التً بدأت فً
مرحلة االنطالق ونشأت صراعات كونٌة حول صور الحٌاة واشكالها المختلفة.
 -5مرحلة عدم الٌمٌن
شهدت هذه الحمبة منذ عمد الستٌنات تحوالت مجتمعٌة مهمة ادت الى اتجاهات
وازمات فً التسعٌنات  ،حٌث تم ادماج العالم الثالث فً المجتمع العالمً وتصاعد الوعً
الكونً فً الستٌنات  ،وتعممت المٌم المادٌة وشهدت هذه المرحلة نهاٌة الحرب الباردة  ،واصبح
النظام الدولً اكثر انتشارا ً وانتهى النظام ثنائً المطبٌة(.)0
 آلٌات العولمة وانعكاساتها على البناء االجتماعً للمجتمعان للعولمة بمختلؾ مستوٌاتها مؤسسات وادوات تعتمد علٌها فً ترجمة اهدافها الى
ساسٌات والعٌة من اجل فرض ونشر هٌمنة ثمافة واحدة مدروسة  ،وهذه االدوات تتكون من
وسائل االتصال  ،والشركات متعددة الجنسٌات  ،وصندوق النمد الدولً  ،ومنظمة التجارة
العالمٌة .
 -1الشركات المتعددة الجنسٌات
ان ظاهرة بروز الشركات المتعددة الجنسٌات ظاهرة لدٌمة ٌمكن ارجاعها الى المرن
السابع عشر حٌث وجدت شركات احتكارٌة عماللة استماللٌة فً مجال التجارة الخارجٌة مثل
الشركة البرٌطانٌة للهند الشرلٌة وتدعى بالمتعدٌة الجنسٌة كونها تتعدى الجنسٌات والحدود
المومٌة للدول ذات السٌادة( ،)2وتموم هذه الشركات بنشاطها متجاوزة الحدود المومٌة بل تعتمد
فً نشاطاتها على السوق العالمٌة  ،وتموم بتمسٌم العمل فً المشروع الواحد على مستوى عالمً
 ،حٌث ٌتم توزٌع العملٌات االنتاجٌة جؽرافٌا ً على نطاق عالمً على اساس ممٌزات المولع
وتعمل على تحمٌك لدر عال من المركزٌة فً االنتاج  ،ولكن مع لدر عال آخر من المركزٌة
بالنسبة للتخطٌط والتحوٌل والتسوٌك والتجدد التكنولوجً( ،)3وٌمول الفٌلسوؾ االلتصادي
االلمانً (( ولؾ جانج)) ان اسوأ ما ٌمكن حصوله فً ان تنجح مساعً العولمة الن المستفٌد
منها اللٌة صؽٌرة محاطة بمجموعة متملمة لها عاللات التصادٌة مع هذه االللٌة اما بمٌة البشر
فلٌس لهم اال ان ٌتماتلوا فلٌست العولمة نادٌا ً تأهٌلٌا ً للجمٌع ٌمكن ان ٌدخله الؽنً للبحث عن
فرض االستمواء  ،وٌدخله الفمٌر للبحث عن فرصة ؼنى  ،بل نادٌا ً تأهٌلٌا ً ٌدخله االؼنٌاء
وااللوٌاء وال ٌدخله سواهم(.)4
 -2منتظمة التجارة العالمٌة )(WTO
-0فزأظ١ض فٛو٠ٛبِب ٙٔ ،ب٠خ اٌزبر٠خ  ،رزعّخ  ،ؽظ ٓ١اٌش١خ ْ داراٌؼٍ َٛاٌؼزث١خر  ،ػّبْ  ، 0887ص71-28
 -2د .أطٛ١ٔ ٛص وزَ  ،اٌؼزة اِبَ رؾذ٠بد اٌزىٌٕٛٛع١ب  ،طٍظٍخ ػبٌُ اٌّؼزفخ  ،ػذد ( ، )38اٌى٠ٛذ 0892 ،
،ص89
-7اٌفز٠ذ فزط  ،اٌؼٌّٛخ فِ ٟزآح اٌضمبفخ اٌؼزث١خ  ،ثؾش ِٕش ٛفِ ٟغٍخ اٌّظزمجً اٌؼزث ، ٟػذد (ِ ، )238زوش
دراطبد اٌٛؽذح اٌؼزث١خ  ،ث١زٚد  ، 0889،ص72
ً
-0ثز٘بْ غٍ ، ْٛ١اٌؼزة ٚرؾذ٠بد اٌؼٌّٛخ اٌضمبف١خ ٔ ،مال ػٓ ٔب٠ف ػٍ ٝػج١ذ اٌؼٌّٛخ ٚاٌؼزة  ،اٌّظزمجً اٌؼزثٟ
ِ ،زوش دراطبد اٌٛؽذح اٌؼزث ، ٟث١زٚد  ، 0887 ،ص 29
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لمد كان لٌام منظمة التجارة العالمٌة فً عام  0995تحوالً هاما ً فً النظام التجاري
العالمً على طرٌك تحرٌر المبادالت التجارٌة والنشاط وااللتصادي بوجه عام على نحو ؼٌر
مسبوق  ،لمد ظل النظام التجاري العالمً السابك المائم على االتفالٌة للتعرٌفة الكمركٌة والتجارة
المعروفة باختصار بالجات ) (G.A-TTالتً تاسست عام  0947مفتمرا ً الى المؤسسة المانونٌة
التً تتضمن تنفٌذ احكام هذه االتفالٌة واطرها الوضع على جولة هذه الصورة لمدة ( )51عاما
تمرٌبا تم خاللها عمد جوالت للحموق التجارٌة المتعددة االطراؾ كانت اطارها حولة
االروؼواي( )0994-0986تحولت االتفالٌة الى منظمة عالمٌة هً (منظمة التجارة العالمٌة)
التً تختلؾ كثٌرا عن االتفالٌة ( الجات) من حٌث اتساع نطاق تنظٌمها للمبادالت التجارٌة ،
حٌث توسعت لتشمل تجارة الخدمات وحموق الملكٌة باالضافة الى تجارة السلع( )0لمد اخذت
المنظمة على عاتمها العمل على انجاز برنامج طوٌل لتحرٌر التجارة فً العالم كله ،لوامه
التحرٌر من المٌود الكمٌة والرسوم الكمركٌة وفك مبدأٌن اساسٌٌن وهما -:
المبدأ االول  :الدول االولً بالرعاٌة  ،وٌعنً ان االمتٌازات الممنوحة من لبل دولة البلد ٌجب
ان تمنح اٌضا للبلدان االخرى وٌهدؾ هذا المبدأ الى تحمٌك المساواة بٌن جمٌع الدول .
المبدأ الثانً  :المعاملة الوطنٌة  ،وٌمضً بان السلع المستوردة ٌجب ان تعامل معاملة
السلع المنتجة محلٌا ً(، )2وٌبدو ان هذه المنطمة التجارٌة هً ركٌزة من ركائز العولمة الهدؾ
من انشائها هو ربط الدول النامٌة مع الدول الصناعٌة برباط وثٌك وذلن ٌجعل اسواق هذه الدول
النامٌة مفتوحة لدخول السلع والخدمات االجنبٌة وهذا بدوره ٌؤدي الى تؽٌر المٌم االجتماعٌة فً
()3
هذه البلدان
 -3صندوق النمد الدولً والبنن الدولً
لمد تم انشاء هاتٌن المؤسستٌن بموجب اتفالٌة (برٌتون وودز) عام  ، 0944ولد بدأ
نشاطهما بالفعل فً مارس عام  ، 0947وهما من اهم آلٌات العولمة  ،وتوجه ساسٌاتها
االلتصادٌة واالجتماعٌة لما ٌخدم مصلحة الدول الكبرى والتصادٌاتها ونظامها الراسمالً  ،ولد
اختص صندوق النمد الدولً اساسا ً باستمرار العاللات الوطنٌة وتصحٌح الخلل فً موازٌن
المدفوعات  ،فً حٌن أهتم البنن الدولً باعادة بناء االلتصادٌات التً خربتها وتنمٌة المناطك
االلل نموا ً(.)4
 -4وسائل االتصال
ال ٌمكن التملٌل من شان ما تشكله وسائل االعالم باشكالها المتنوعة الممروءة او
المسموعة او المرئٌة من اهمٌة كبٌرة فً عملٌات نمل المعلومات واالراء واالتجاهات ٌمثل كل
منها فً لؽة االعالم رسالة ٌبث بها المرسل الى المستمبل بؽرض التأثٌر فٌه تحمٌما ً لهدؾ معٌن
مسبما ً وهذا التأثٌر لد ٌنعكس على سلون فرد او جماعة او مجتمع بكامله  ،فٌنتج عنه تاثٌر
اٌجابً او سلبً  ،وما دام االتصال ٌشٌر الى حالة التفاعل بٌن االفراد الذٌن تترتب علٌهم نتائج
سلوكٌة متولعة(. )5
واذا كان العصر الحالً لد تمٌز بالتمدم العالمً الهائل الذي ادى الى تطور كبٌر فً
تكنولوجٌا االتصاالت ،حٌث استطاعت االلمار الصناعٌة ربط العالم بعضه ببعض من دون
التأ ثٌر باٌة عوائك  ،فمد اصبح االنسان ٌعٌش مع الحدث اٌنما كان فً نفس لحظة زمان وحدود

-2صجبػ ٔؼٛع ْ اٌٛغٓ اٌؼزثِٕٚ ٟظّخ اٌزغبرح اٌؼبٌّ١خ  ،ثؾش ِٕشٛر فِ ٟغٍخ اٌّظزمجً اٌؼزث ، ٟػذد
(ِ ، )292زوش دراطبد اٌٛؽذح اٌؼزث١خ  ،ث١زٚد  ، 0887 ،ص. 007
 -7اٌّصذر اٌظبثك ٔفظٗ  ،ص022
-2دمحم ػبثذ اٌغبثز ٞلعب٠ب ف ٟاٌفىز اٌّؼبصز ِ ،زوش دراطبد اٌٛؽذح اٌؼزث١خ  ،ث١زٚد  ، 0887 ،ص073
ٌِٛٛ -3د سا٠ذ اٌطج١ت  ،اٌؼٌّٛخ ٚاٌزّبطه اٌّغزّ ٟف ٟاٌٛغٓ اٌؼزث ، ٟاغزٚؽخ دوزٛراح غ١ز ِشٕٛرح ِمذِخ
اٌ ٝلظُ ػٍُ االعزّبع  ،ف ٟوٍ١خ االداة  ،عبِؼخ ثغذاد  ، 21100 ،ص 207
-0شبٕ٘١بس غٍؼذ ٚ ،طبئً االػالَ ٚاٌزّٕ١خ االعزّبػ١خ ِ ،ىزجخ االٔغٍ ٛاٌّصز٠خ  ،اٌمب٘زح  ، 0891 ،ص8
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المكان الذي ولع فٌه  ،فوسائل االتصال الحدٌثة من لنوات فضائٌة وهواتؾ محمولة وشبكة
المعلومات استطاعت وبشكل ؼٌر مسبوق ضؽط الزمان والمكان
حتى اصبح العالم باسره ٌعٌش بالفعل فً اطار(المرٌة الكونٌة الصؽٌرة) بكل ذلن ما ٌعنً من
()0
انتمال المعلومات
ً
ان المجتمعات االنسانٌة باتت تواجه الٌوم عالما بال حواجز  ،فتحت فٌه الفضائٌات
كلها لوسائل االتصال وتدفك اعالم دول العالم بعضها على البعض ولم ٌعد باالمكان التعتٌم علٌه
او تجاهله فالٌوم ٌهبط علٌنا من السماء بالمعنى الفعلً ولٌس المجازي والسبٌل الوحٌد للتعامل
معه مع االثار التً سوؾ ٌعكسها فً مجتمعاتنا هو التحصٌن الداخلً والخارجً كً نحافظ
على لٌمنا االجتماعٌة( ، )2فالعولمة تسعى الى نشر نموذج الثمافة الؽربٌة وتهمٌش المٌم وثمافات
الشعوب االخرى  ،فهنا ثمافتنا وتمالٌدنا تواجه ازمة حمٌمٌة من خالل ما تبثه وسائل االعالم
المتطورة  ،واخطر ما فٌها نشر االفكار المادٌة واشاعة ثمافة االستهالن والتملن
بوصفهااالساس فً صٌاؼة الموانٌن االجتماعٌة والعاللات وبالتالً زعزعة امنه االجتماعً
وخصوصٌتة الثمافٌة.
املبحث انثانً

انعىملة وتغري انقٍم االجتماعٍة
لمد افرزت ظاهرة العولمة منذ عمد التسعٌنات من المرن الماضً وبداٌة هذا المرن
اثارا ً اجتماعٌة والتصادٌة على مختلؾ المجتمعات والشعوب عموما ً والمجتمعات النامٌة
خصوصا ً  ،السٌما وان آلٌات العولمة تملص دور الدولة وسٌادتها  ،وأنسحبت من اداء كثٌر من
االدوار والوظائؾ كانت باالمس تمدم بشكل مباشر الى شرائح المجتمع  ،فالعولمة تخترق
بالٌاتها ثمافة المجتمع  ،بما فٌها البنى االجتماعٌة وتفكٌن المٌم السائد وتصدٌع وحدتها الوطنٌة
وتماسكها االجتماعً  ،فضال عن دورها فً تفشً العدٌد من المشكالت واالمراض االجتماعٌة
التً تضرب مساحة واسعة فً المجتمع  .من المعروؾ ان المٌم الحمٌمٌة الي مجتمع هً لٌم
تخص المجتمع ذاته ولٌس اي مجتمع اخر  ،فهً تمثل او تعبر عن المثل العلٌا التً تتخذها
جماعة من الجماعات وتنتسب الٌها  ،كما ان هذه المٌم الخاصة بكل مجتمع على حدة هً لٌم
تمتاز بالثبات النسبً اي ان هذه المٌم هً اٌضا ً متبدلة متؽٌرة فً نفس المجتمع ولكن هذا ال
ٌحدث اال فً فترات زمنٌة مختلفة ومتباعدة  ،حٌث ان هذه المٌم ال تتبدل او تتؽٌر بشكل سرٌع
بطًء وتدرٌجً ٌكاد ال ٌشعر به افراد المجتمع انفسهم وخاصة فً
ومفاجًء وانما بشكل
ً
المجتمعات التملٌدٌة والتً تمتاز بالتراث او المخزون الثمافً ذي البعد الروحً  ،فهً تتؽٌر
ولكن بشكل تدرٌجً وبطًء ممارنة بالمجتمع الصناعً  ،لكن بفضل العولمة الٌوم اصبحت هذه
التؽٌرات سرٌعة وؼزٌرة( ، )3لمد اصبح واضحا ان االختراق الثمافً للعولمة ٌعمل على تهدٌد
منظومة المٌم االصلٌة وٌشكل نوعا من االزدواجٌة الثمافٌة التً تجتمع فٌها تنالضات االصالة
والمعاصرة مما ٌؤدي الى تهمٌش او تؽٌر المٌم االجتماعٌة(. )4
اذن العولمة وعن طرٌك آلٌاتها تخترق بعنؾ مسلح لٌمنا االجتماعٌة وتهددها
باالنمراض()5وربط (( امٌل دوركاٌم)) بٌن هذه االوضاع وبٌن ظهور حالة الضٌاع وهً
()0
االحساس بانعدام الهدؾ او بالمنوط الناجم عن الحٌاة االجتماعٌة الحدٌثة
ٌِٛٛ-2د سا٠ذ اٌطج١ت  ،اٌؼٌّٛخ ٚاٌزّبطه اٌّغزّؼ ٟف ٟاٌٛغٓ اٌؼزثِ ، ٟصذر طبثك  ،ص088
 ٍٝ١ٌ-7شزف  ،اٌزؾذ٠بد اٌز ٟرٛاعٗ االػالَ اٌؼزث ٟف ٟاٌّزؽٍخ اٌمبدِخ ،ثؾش ِٕشٛر فِ ٟغٍخ اٌزطبٌخ  ،ػذد
(، 0887 ، )3ص7-4
-2اثزا٘ٔ ُ١بصز االٔززٚثٌٛٛع١ب اٌضمبف١خ  ،دار اٌفزلبْ  ،ث١زٚد  ، 0893 ،ص27
-0فؤاد خطبة سوز٠ب  ،اٌؼمً اٌؼزث ، ٟاٌىزبة اٌظبثغ  ،دار اٌؾز٠خ  ،اٌى٠ٛذ  ، 0897 ،ص21
-2افٍ ٓ١رٛفٍز  ،صذِخ اٌّظزمجً  ،رزعّخ دمحم ػٍٔ ٟبص١ف ٙٔ ،عخ ِصز  ،اٌمب٘زح  ، 0881 ،ص743
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ولعل تٌار العولمة وما صاحبها من تؽٌرات فً ثورة المعلومات والٌات العولمة
المعروفة بمنظمة التجارة العالمٌة  ،وصندوق النمد الدولً والبنن الدولً  ،والشركات متعددة
الجنسٌات  ،ووسائل االعالم  ،ادت الى فرض لٌم جدٌدة ال تتفك فً كثٌر من االحٌان مع لٌم
االفراد والمتأصلة فً سلوكهم( ، )2حٌث جعل العولمة بوسائلها الحدٌثة تحدث صراعا ً فً البناء
االجتماعً وتحطم العاللات واألواصر واصبح الفرد ذاتٌا ً انانٌا ً ال ٌفكر اال فً كم المكاسب التً
تعود الٌه دون ان تعنٌه امور المجتمع االخرى  ،وهذا التطور السرٌع الذي احدثته العولمة جعل
ان ٌكون هنان تصدع فً المٌم والعادات والتمالٌد  ،حٌث تزداد احتٌاجات الفرد مع التطورات
التمنٌة والتكنولوجٌة الحدٌثة الن الفرد ٌطمح الى حٌاة مترفة من حٌث الملبس والمأكل واالثاث
المنزلٌة والحاجات الكمالٌة وؼٌر ذلن عن التمنٌات الحدٌثة(. )3
انفصم انثانث

اندراسة املٍدانٍة
املبحث االول

اجراءات اندراسة املٍدانٍة
اوال ً  -:مجاالت الدراسة
أ -المجال المكانً
الممصود به المنطمة الجؽرافٌة التً تجري فٌها الدراسة  ،ولد اختار الباحث عٌنة
عشوائٌة من طلبة كلٌة التربٌة فً مدٌنة كالر ( المرحلة الرابعة ) من االلسام االنسانٌة والعلمٌة
ب -المجال البشري
والممصود به وحدة الدراسة حٌث تم اختٌار ( )011طالب وطالبة فً كلٌة التربٌة
بكالر ومن كل االلسام العلمٌة واالنسانٌة
ج -المجال الزمنً
نمصد به السمؾ الزمنً او الولت الذي استؽرله الباحث العداد متطلبات الدراسة
باكملها  ،ولد امتد المجال الزمانً للدراسة من  2101/02/0الى  2100/5/5بما فٌها توزٌع
االستمارة االستبٌانٌة واستالمها من المبحوثٌن .
ثانٌا ً  -:فرضٌات الدراسة
ان الفرض هو جملة تخمٌنٌة تعبر عن عاللة بٌن متؽٌرٌن او اكثر  ،وهو جملة
تخمٌنٌة النه لم تثبت بعد صحته او خطاه( ، )4ولمعرفة مدى تاثٌر العولمة على المٌم االجتماعٌة
وتؽٌرها
الفرضٌة الرئٌسٌة (( تؤدي العولمة الى تؽٌر المٌم االجتماعٌة داخل البناء االجتماعً
للمجتمع))
الفرضٌات الثانوٌة
 -7ػجذ االٌٗ ثٍمش٠ش  ،اٌؼٌّٛخ ٚاٌّّبٔؼخ – دراطبد ف ٟاٌّظبٌخ اٌضمبف١خ ٚاٌّؼزف١خ ٌٍّغزّغ  ،ثؾش ِٕشٛر فٟ
طٍظٍخ شٙز٠خ  ،ػذد ( ، )2ػّبْ ، 0888ص24
 -2ػجٍخ اثزا٘ ، ُ١االدارح ٚاٌٛظبئف ف ٟاٌؼبئٍخ اٌؼزث١خ – رغ١ز اٌمٚ ُ١اٌزمبٌ١ذ ٚاٌؼبداد  ،اٚراق ِمذِخ اٌ ٝاٌٍغٕخ
االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌغزة اط١ب  ،ث١زٚد  ، 2117 ،ص03
-3د .ػٍ ٟػجذ اٌٛاؽذ ٚاف ، ٟرطٛر اٌجش اٌؼزثٚ ٟاصز اٌّذٕ٠خ اٌؾذ٠ضخ ف ، ٗ١اٌؾٍمخ اٌظبدطخ ٌٍذراطبد االعزّبػ١خ
ف ٟاٌذٚي اٌؼزث١خ ِٕ ،شٛراد االِبٔخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌذٚي اٌؼزث١خ  ،اٌمب٘زح  ، 0883 ،ص. 238
-0د .فصٚ ، ٛ١ٌٚ ً١اخز ، ْٚاألطض إٌّٙغ١خ ف ٟاٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ ِٕ ،شٛراد عبِؼخ ِزٛرِ ، ٞطبثغ دار
اٌجؼش  ،لظطٕط١ٕ١خ ، 0884 ،ص003
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 -0للعولمة دور سلبً فً تؽٌر المٌم االجتماعٌة
 -2ألٌات العولمة تؤدي الى تؽٌر المٌم االجتماعٌة سلبا ً
 -3توجد عاللة بٌن األستخدام ؼٌر المناسب  ،الألٌات الثورة المعلوماتٌة وتؽٌر المٌم
االجتماعٌة
ثالثا -:المناهج المستخدمة فً الدراسة
 -1المنهج التارٌخً The Historical Method
المنهج التارٌخً هو الطرٌمة التً تساعد على تعرؾ الظاهرة االجتماعٌة بالرجوع
الى خلفٌاتها التارٌخٌة لتتبع نشأتها وتطورها التارٌخً( ، )0ونظرا ً لكون الظواهر االجتماعٌة
مرتبطة ارتباطا ً وثٌما ً بوالع المجتمع فً الماضً  ،فالبد اذن للباحث االجتماعً من الرجوع
الى الماضً لتعمب الظاهرة منذ نشأتها ومعرفة عوامل تبدلها( ، )2وتؽٌر المٌم االجتماعٌة من
شكلها المدٌم الى الحدٌث بفضل العولمة  ،واستخدمنا هذا المنهج فً الفصل االول عندما تكلمنا
عن مراحل تطور العولمة .
 -2المنهج الممارن Comparative Method
نعنً بالمنهج الممارن طرٌمة البحث التً تمارن ظاهرة علمٌة معٌنة فً مجتمعات
مختلفة خالل نمطة زمنٌة واحدة  ،او ممارنة الظاهرة او العملٌة فً المجتمع عبر مراحل زمنٌة
مختلفة( ، )3وتم استخدام هذا المنهج فً هذه الدراسة لمعرفة التؽٌرات الحاصلة فً المٌم
االجتماعٌة ممارنة بالماضً .
 -3منهج المسح االجتماعً Social Survey
وهو احد المناهج الرئٌسٌة وٌعرؾ بانه دراسة للظروؾ االجتماعٌة التً تؤثر فً
مجتمع معٌن بمصد الحصول على بٌانات ومعلومات كافٌة ٌمكن االستفادة منها فً وضع وتنفٌذ
مشارٌع االصالح االجتماعً والتربوي ومع ان هنان انواعا متعددة للمسوح االجتماعٌة فلمد
استخدم ال باحث المسج االجتماعً بطرٌمة العٌنة وهذا النوع من المسوح هو الذي ٌؽلب
()4
استخدامه بٌن الدارسٌن
املبحث انثانً
ً
اوال  - :وسائم مجع انبٍانات
 -1المالحظة observation
ً
البد للباحث أن ٌالحظ كل ما ٌحدث فً مجتمعه  ،وان ٌكون موضوعٌا فً مالحظته
فالمالحظة الموضوعٌة كفٌلة بتحمٌك النتائج المطلوبة لعمله  ،اي مالحظة تصرؾ وسلون
واحوال المبحوثٌن من دون التدخل فً تؽٌر او تعدٌل ما الحظه ( ، )5ولمد لدمت هذه األداة فائدة
كبٌرة للباحث  ،اذ عن طرٌمها تمكن الباحث معرفة كثٌر من االشٌاء الؽامضة .
 -2الممابلة Interview
 -2دِ .ؼٓ خٍ ً١ػّز  ،اٌّٛظٛػ١خ ٚاٌزؾٍ ً١ف ٟاٌجؾش االعزّبػ، ٟغ ، 0دار االلبِخ اٌغذ٠ذح  ،ث١زٚد 0897 ،
 ،ص27
 -7د .اؽظبْ دمحم اٌؾظٓ  ،ػجذ إٌّؼُ اٌؾظٕ ، ٟغزق اٌجؾش االعزّبػ ، ٟدار اٌىزت اٌغبِؼ١خ  ،اٌّٛصً ،
، 0892ص004
-2رعبء ٚؽ١ظ د٠ٚذر ، ٞاٌجؾش اٌؼٍّ ، ٟاطبط١برٗ إٌظز٠خ ِّٚبرطبرٗ اٌؼٍّ١خ  ،دار اٌفىز  ،دِشك ، 2111 ،
ص097
-3د .دمحم ػج١ذاد ٚ ،اخزِٕٙ ، ْٚغ١خ اٌجؾش اٌؼٍّ – ٟاٌمٛاػذ ٚاٌّزاؽً ٚاٌزطج١مبد  ،دار ٚائً ٌٍٕشز  ،ػّبْ ،
 ، 0881ص27
5

- Collins , o and Jm. Collins , Interrelation and social structure, the hague , parise , 1973 , p194
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الممابلة من االدوات والوسائل المهمة التً تمت االستعانة بها فً جمٌع المعلومات
وٌستخدمها مختلؾ الباحثٌن فً موضوعات متباٌنة ومتعددة  ،وهً حوار ٌدور بٌن الباحث
والمبحوث ٌبدأ هذا الحوار بخلك عاللة وئام بٌنهما لٌضمن الباحث الحد االدنى من تعاون
المبحوث ثم ٌشرح الباحث ؼرض الممابلة( ، )0واستخدمت الممابلة لهذه الدراسة من حٌث كونها
اسلوبا ً للحصول على المعلومات الخاصة لمجتمع الدراسة  ،ومن لبل شرح وتوضٌح االسئلة
التً التبس فهمها على المبحوثٌن وكٌفٌة االجابة علٌها بصورة دلٌمة وصحٌحة  ،فضالً عن بٌان
الهدؾ المنشود من الدراسة والؽاٌة المرجوة منها.
 -3االستبٌان Questionnaire
تم تصمٌم االستمارة االستبٌانٌة بعد االطالع على امور عدٌدة اساسٌة منها االطالع على
ما توفر للباحث من الدراسات النظرٌة التً تمس الموضوع  ،واستؽل الباحث الجانب النظري
من دراسته فً صٌاؼة فمرات االستبٌان ،ولد تم صٌاؼة االسئلة التً بأمكانها تؽطٌة الموضوع
الى حد ما والتً تخدم ؼرض الدراسة واعتمد الباحث اٌضا ً على فرضٌات الدراسة  ،اذ تم
اعداد االستمارة االستبٌانٌة وبعد االنتهاء من جمٌع الخطوات العلمٌة حٌث اصبحت جاهزة
لالستخدام ولد تضمنت االستمارة( )05سؤاالً وذلن حسب مضمون الدراسة واهدافها
وفرضٌاتها ولسمت االستمارة االستبانٌة الى محورٌن ،المحور االول تكون من ( )5اسئلة
والمحور الثانً من ( )01اسئلة .
 اختبار صدق وثبات االستمارة االستبٌانٌة اختبار صدق اداة االستمارة االستبٌانٌة()2
وٌمصد بالصدق التحمك من مدى صالحٌات فمرات االستبٌان  ،وألجل اختبار صدق
االستمارة االستبٌانٌة.

تم عرضها على ( )5خبراء من اختصاصات مختلفة فً علم االجتماع وعلم النفس
 ،للتأكد من صالحٌة الفمرات  ،وبعد جمع االستمارة من الخبراء تم التحمك من صدق
االستمارة لمعرفة لدرتها على لٌاس موضوع الدراسة ،وبعدها لام الباحث بتصحٌح الفمرات
واالخذ بمالحظات الخبراء حتى أصبحت االستمارة االستبٌانٌة فً صورتها النهائٌة**  ،وكان
درجة صدق األستبانة (  ) 83,33وهذا ٌدل على ان االستمارة المعتمد علٌها تتصؾ بالصدق
العالً  ،كما هو واضح فً جدول ()0
جدول (ٌ )0وضح نسبة صالحٌة االسئلة حسب اراء الخبراء بصدد موضوع (( دور العولمة
فً تؽٌر المٌم االجتماعٌة )) من مجموع ( )08سؤاال .
ارلام االسئلة غٌر
درجة
صالحة غٌر صالحة
الخبراء
ت
الصالحة
الصدق
08، 07 ، 06 83.33
3
05
 0أ.م.د .محمود دمحم سلمان
07 ،06 ، 05 ، 09 77.77
4
04
 2م.د .امٌر خدا كرم
08 ، 07 88.88
2
06
 3م.د .كه زال حسٌن دمحم
 -0اؽّذ طٍّ١بْ ػٛعخٚ ،فزؾ ٟؽظٓ ٍِىب ،ٞٚاطبط١بد اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌززث١خ ٚاٌؼٍ َٛاالٔظبٔ١خِ ،ىزجخ إٌّبر
 ،اٌ١زِٛن  ، 0897 ،ص 032
 -2د .رش١ذ رٚرأ ،ٟرذرث١بد ػٍِٕٙ ٝغ١خ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ،غ ،0دار ٌٍطجبػخ ٚإٌشز،
اٌغشائز ،2111 ،ص027
 عبِؼخ د٠بٌٝػٍُ االعزّبع
*  -0أ. َ.دِ .ؾّٛد دمحم طٍّبْ
 عبِؼخ طٍّ١بٔ١خػٍُ االعزّبع
.َ -2د .اِ١ز خذا وزَ
 عبِؼخ طٍّ١بٔ١خػٍُ االعزّبع
.َ-7د .وذاي ؽظ ٓ١دمحم
 عبِؼخ صالػ اٌذٓ٠ػٍُ االعزّبع
.َ -2د .دمحم ؽظ ٓ١دمحم
 عبِؼخ غزِ١بْػٍُ إٌفض
.َ -3دِٕ .بظً ػجبص لبطُ
** ٌٍّش٠ذ ٕ٠ظز اٌٍّؾك ()0
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83.33
94.44

08 ، 07 ، 06
06

 مجموع االسئلة االستمارة = ( )08عدد الخبراء ()5اذن ( )5( x )08المجموع الكلً لالسئلة ═ 91
 عدد االسئلة الصالحة = 75 ═ 5 × 05 عدد االسئلةؼٌر الصالحة = ()3اذن النسبة المئوٌة لصدق االداة = 83.33 = 011 X 75
91
 -2اختبار ثبات االستمارة االستبٌانٌة
ٌمصد بثبات اداة البحث  ،ومدى درجة االتساق بٌن البٌانات التً تجمع عن طرٌك
اعادة نفس االستمارة االستبٌانٌة الى نفس االفراد وتحت الظروؾ او تحت ظروؾ مشابهة الى
لدرما  ،فبعد تصمٌم االستمارة االستبٌانٌة بشكل نهائً لمنا باختبار ثبات االداة والذي ٌتطلب
من الباحث المٌام بممابلتٌن من مجموعة واحدة من اجل التأكد من درجة الثبات االستمارة
االستبٌانٌة  ،لام الباحث بتوزٌعها على عٌنة فً مجتمع البحث بلػ عددها ( )31من الطلبة ()05
منهم ذكور و( )05منهم اناث بعد ان تم الحصول على اجاباتهم لام الباحث باستخراج االختبار
االول وبعد مضً ( )01اٌام على االختبار االول اعاد الباحث تطبٌك االختبار على العٌنة نفسها
وتم الحصول على درجة ثانٌة من اجاباتهم من اسئلة االستبٌان لالختبار الثانً فاصبحت لدى
الباحث مجموعتان من البٌانات لالختبار االول والثانً وباستخدام معامل االرتباط بٌرسون كانت
نتٌجة األختبار (  )1,89وهذا ٌدل على وجود ترابط عالً بٌن الممابلتٌن .
ً
ثانٍا  :اختبار عٍنة انبحث
لام الباحث بسحب عٌنة بحجم ( )011طالب وطالبة من كلٌة التربٌة فً كالر من
االلسام العلمٌة وااللسام االنسانٌة والسبب فً هذا االختبار ٌعود الى تجانس مجتمع البحث ،
وتجانس المتؽٌرات لدى المبحوثٌن من حٌث العمر  ،التحصٌل الدراسً  ،والمستوى الثمافً ،
والعٌنة تضمنت ( ) 61طالبا و( )41طالبة  ،ولد استخدم الباحث العٌنة العشوائٌة المنتظمة فً
اختبار عٌنة من كال الجنسٌن  ،وعٌنة البحث هم من ساكنٌن مدٌنة كالر  ،والمرحلة الرابعة الن
اللدراسة هً على مدٌنة كالر  ،واستخدم طالب الكلٌة كعٌنة  ،الن هذه العٌنة تنسجم مع
دراستنا فضال عن الى انهم ٌدركون طبٌعة موضوعنا واهدافه .
المبحث الثالث  :اوال ً  :عرض وتحلٌل نتائج البحث
جدول (ٌ )2وضح االختصا اليي ٌنتمً آلٌة المبحوثون
النسبة المئوٌة
العدد
االختصاص
%51
51
علمً
%51
51
انسانً
%011
011
المجموع
ٌتضح من جدول ( )2بان ( )51مبحوثا ً وبنسبة ( )%51هم من االختصاص العلمً
و( )51مبحوثا ً وبنسبة ( )%51هم من االختصاص االنسانً
جدول (ٌ )3وضح جنس المبحوثٌن
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النسبة المئوٌة
%61
%41
%011

ٌتبٌن من جدول ( )3ان الذكور ٌمثلون ( )61مبحوثا وبنسبة ( )%61من مجموع
( )011مبحوث  ،واالناث ( )%41مبحوثا ً من مجموع ( )011وبنسبة ( )%41وهذا ٌعنً ان
نسبة الذكور ٌفوق على االناث والسبب ٌرجع الى ان نسبة الذكور من اهالً المدٌنة تفوق على
نسبة االناث  ،باالضافة الى ان الذكور ٌتأللمون مع هذه الظاهرة اكثر اذا ما لورنت باالناث
بحكم طبٌعة المجتمع .
جدول (ٌ )4وضح الحالة االجتماعٌة للمبحوثٌن
النسبة المئوٌة
العدد
الحالة االجتماعٌة
%79
79
اعزب
%04
07
متزوج
%7
3
منفصل
%011
011
مجموع
ٌتضح من جدول ( )4بان ( )%79من حجم العٌنة هم من العزاب فً حٌن تبٌن
( )%07من المبحوثٌن من كال الجنسٌن كانوا متزوجٌن  ،و( )%3منهم كانوا منفصلٌن  ،ان
نسبة العزاب اكثر من المتزوجٌن  ،وٌرجع السبب فً ذلن  ،اكمال دراستهم  ،اضافة الى
عوامل اخرى منها العامل االلتصادي .

جدول (ٌ )5وضح الخلفٌة االجتماعٌة للمبحوثٌن
النسبة المئوٌة
عدد
الخلفٌة االجتماعٌة
%86
86
حضر
%04
04
رٌؾ
%011
011
المجموع
ٌتضح من جدول ( )5ان نسبة ( )%86من المبحوثٌن هم من اصول حضرٌة فً حٌن
بلؽت ( )%04من المبحوثٌن هم من اصول رٌفٌة
جدول (ٌ )6وضح الفئات العمرٌة للمبحوثٌن
النسبة المئوٌة
العدد
الفئات العمرٌة
%70
70
23-22
%08
08
25-24
%7
7
27-26
%4
4
29-28
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%011

ٌتضح من جدول ( )6ان العٌنة توزعت على اربعة فئات عمرٌة  ،ولد أتضح ان
الفئة العمرٌة ( )23-22سنة تمع فً المرتبة االولى كانت النسبة ( )%70فً حٌن فئة (-24
 )25جاءت بالمرتبة الثانٌة وكانت النسبة ( ، )%08اما الذٌن ٌنتمون الى الفئة العمرٌة (-26
 )27سنة فمد بلؽت نسبتهم ( )%7وهً تشٌر الى المرتبة الثالثة  ،فً حٌن جاءت بالمرتبة
االخٌرة الفئة العمرٌة ( )29-28سنة وبنسبة (. )%4
جدول (ٌ )7وضح تسبب العولمة فً أضعاؾ العاللات االجتماعٌة
النسبة المئوٌة
العدد
االجابات
% 69
69
نعم
%07
07
لحدما
%04
04
كال
%011
011
المجموع
ٌتضح من جدول( )7بن النسبة الؽالبة هً التً تؤكد بان العولمة ساهمت فً اضعاؾ
العاللات االجتماعٌة ،حٌث تبٌن ( )%69اجابوا (بنعم) كما اشار (( )%07الى حدما) ،اما
نسبة ( )%04فمد رفضوا ان العولمة تؤثر فً اضعاؾ العاللات االجتماعٌة.
جدول (ٌ )8وضح دور العولمة فً اضعاف سلطة االبوٌن
النسبة المئوٌة
العدد
االجابات
%80
80
نعم
%9
9
لحدما
%01
01
كال
%011
011
المجموع
ٌتضح من جدول ( )8ان ( )%80من افراد العٌنة اشاروا الى العولمة ادت الى
اضعاؾ سلطة االبوٌن  ،فً حٌن ( )%9اكدوا (الى حد ما)  ،اما الذٌن ولفوا ضد هذا الراي
فمد كانت نسبتهم ( ، )%01وهنا تبٌن ان ؼالبٌة العٌنة تؤكد اضعاؾ سلطة االبوٌن فً ظل
العولمة .
جدول (ٌ )9وضح اثر ألٌات العولمة فً خلك الفردٌة واالبتعاد عن ممارسة الحٌاة االسرٌة
النسبة المئوٌة
العدد
االجابات
% 60
60
نعم
%27
27
لحدما
%02
02
كال
%011
011
المجموع
كأ =  38لدرجة حرٌة ( )2ومستوى الثمة ()%95
الجدولٌة 5.99
ٌتضح من جدول ( )9ان ( ) %60اشاروا الى ان ال الٌات العولمة اثر فً توجه الفرد
نحو الفردٌة  )%27( ،منهم اكدوا (الى حد ما)  ،و( )%02منهم رفض ذلن واجابوا بكلمة
(كال)
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جدول (ٌ )11وضح استخدام غٌر المناسب آللٌات الثورة المعلوماتٌة وتغٌر المٌم االجتماعٌة
النسبة المئوٌة
العدد
االجابات
%72
72
نعم
%08
08
لحدما
%01
01
كال
%011
011
المجموع
كأ =  68.89لدرجة حرٌة ( )2ومستوى الثمة ()%95
الجدولٌة = 5.99
ٌتضح من جدول ( )%72( )01من افراد العٌنة اشاروا بكلمة (نعم)  ،و( )%08منهم اكدوا
بكلمة ( الى حد ما )  ،و( )%01من افراد العٌنة اجابوا بكلمة (كال).
جدول (ٌ )11وضح الى اي مدى تلعب العولمة دورا ً فً تغٌر المٌم االجتماعٌة
النسبة المئوٌة
العدد
االجابات
%77
77
نعم
%02
02
لحدما
%00
00
كال
%011
011
المجموع
كأ =  85.82لدرجة حرٌة ( )2ومستوى الثمة ()%95
الجدولٌة = 5.99
ً
ٌتضح من جدول ( )00ان ؼالبٌة العٌنة وبنسبة ( )%77اكدوا ان العولمة تلعب دورا فً تؽٌر
المٌم االجتماعٌة  ،فً حٌن اكد ( )%02منهم ( الى حد ما ) ٌموم بتؽٌر المٌم االجتماعٌة
و( )%00منهم رفضوا ذلن
جدول (ٌ )12وضح الدور اليي ٌلعبه العولمة فً تغٌر المٌم االجتماعٌة سلبا ام اٌجابا
النسبة المئوٌة
العدد
االجابات
%88
88
سلبٌة
%02
02
اٌجابٌة
%011
011
المجموع
كأ=  46.88لدرجة حرٌة ( )1ومستوى الثمة ()%95
الجدولٌة = 6.6
ً
ً
ٌتضح من جدول ( )02ان العولمة تلعب دورا سلبٌا فً تؽٌر المٌم االجتماعٌة حٌث اشار الى
ذلن ( )%88من افراد العٌنة  ،و( )%02منهم اكدوا بان العولمة تلعب دورا ً اٌجابٌا ً فً تؽٌر
المٌم االجتماعٌة
جدول (ٌ )13وضح مدى التفضٌل الزواج من االلارب
النسبة المئوٌة
العدد
االجابات
%02
02
نعم
%78
78
كال
%011
011
المجموع
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ٌتضح من جدول ( )03بان ( )%88من مجموع العٌنة ومن كال الجنسٌن ال ٌرؼبون
الزواج من االلارب وٌعود السبب فً ذلن الى دور التؽٌرات المتسارعة التً دفعت ؼالب
الشباب فً اختٌار شرٌكة حٌاته من خارج نطاق االلارب  ،وتبٌن ( )%02من افراد العٌنة
ٌؤكدون على الزواج من االلارب  ،والسبب فً ذلن ٌعود الى ان هنان عددا من االسر الزال
ٌؽلب علٌها الطابع العشائري فً الزواج .
جدول (ٌ )14وضح مدى عاللة االنفتاح الثمافً مع دول العالم وتبنً لٌم سلبٌة
النسبة المئوٌة
العدد
االجابات
%59
59
نعم
%27
27
لحدما
%04
04
كال
%011
011
المجموع
ٌتضح من جدول ( )04بان ( )%59من مجموع العٌنة ومن كال الجنسٌن اجابوا بـ
(نعم) اي ان االنفتاح الثمافً على العالم له تأثٌر سلبً على لٌمنا االجتماعٌة  ،فً حٌن اشار
( )%27باالجابة ( الى حد ما) إما الذٌن ولفوا ضد هذه الفكرة فكانت نسبتهم ( )%04من
مجموع العٌنة ومن كال الجنسٌن ٌؤكدون بان االنفتاح الثمافً لٌس له تأثٌر سلبً على لٌمنا
االجتماعٌة .
جدول (ٌ )15وضح تملٌد لثمافات االستهالن المظهري
النسبة المئوٌة
العدد
االجابات
%64
64
نعم
%08
08
لحدما
%08
08
كال
%011
011
المجموع
ٌتضح من جدول ( )%64( )05من عٌنة البحث ومن كال الجنسٌن لدٌهم توجهات
نحو تملٌد ثمافات االستهالن المظهري من مأكل وملبس والتً فً الؽالب ال تتفك مع عاداتنا
وتمالٌدنا  ،كما سجلت ( )%08من اجابات المبحوثٌن ( الى حد ما )  ،اما ما ٌتعلك باالجابة بـ
(كال) فمد اشار ( )% 08من افراد العٌنة ومن كال الجنسٌن بان لٌس لدٌهم توجهات نحو تملٌد
ثمافات االستهالن المظهري .
جدول (ٌ )16وضح عاللة العولمة واستخدام آلٌاتها بااللتزام باألعراف االجتماعٌة
النسبة المئوٌة
العدد
االجابات
%03
03
نعم
%08
08
لحدما
%69
69
كال
%011
011
المجموع
ٌتضح من جدول ( )06ان ( )%69من افراد العٌنة من كال الجنسٌن ٌؤكدون ان
استخدام العولمة وآلٌاتها ال ٌساعد على االلتزام بالمٌم االجتماعٌة بل عكسها و( )%08اشار
(الى حدما)  ،و( )%03اكد عكس ذلن ولالوا نعم بان استخدام آلٌات العولمة ٌساعد على
االلتزام بالمٌم االجتماعٌة .
ثانٌا  :منالشة فرضٌات الدراسة
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الفرضٌة الرئٌسٌة (( تؤدي العولمة الى تغٌر المٌم االجتماعٌة داخل البناء االجتماعً
للمجتمع))
تشٌر نتائج الدراسة المٌدانٌة التً تم الحصول علٌها من جدول ( )%77( )00من عٌنة البحث
اشاروا الى ان العولمة تلعب دورا ً فً تؽٌر المٌم االجتماعٌة  ،و( )%02اشاروا الى حد ما فً
حٌن اكد ( )%00بكلمة كال  ،وبعد اجراء اختبار مربع كأ ( )0 X 3وجدنا المٌمة المحسوبة
كانت  )85.82( ،اعلى من المٌمة الجدولٌة ( )5.99على مستوى الثمة(  )%95وبدرجة الحرٌة
( )2لذا تمبل فرضٌة البحث ونرفض الفرضٌة الصفرٌة .
الفرضٌة الثانوٌة االولى (( للعولمة دور سلبً فً تغٌر المٌم االجتماعٌة))
تشٌر نتائج الدراسة المٌدانٌة التً تم الحصول علٌها من جدول ( )02فً خصوص دور
العولمة سلبٌة ام اٌجابٌة اكد ( )%88وعٌنة الدراسة ومن كال الجنسٌن بان العولمة تلعب دورا ً
سلبٌا ً فً تؽٌر المٌم االجتماعٌة  ،فً حٌن اشار الى عكس ذلن ( ، )%02وبعد اجراء اختبار
كأ( ، )0 X 2وجدنا المٌمة المحسوبة ( )46.88اعلى من المٌمة الجدولٌة  ، 5.99وعلى
مستوى ثمة ( )%95وبدرجة الحرٌة ( )0لذا نمبل فرضٌة البحث ونرفض الفرضٌة الصفرٌة .
الفرضٌة الثانوٌة الثانٌة (آلٌات العولمة تؤدي الى تغٌر المٌم االجتماعٌة) )
تشٌر نتائج الدراسة المٌدانٌة وذلن من خالل جدول ( )9بان ( )%60من افراد العٌنة
اجابوا بكلمة (نعم) بان العولمة تجعل من الفرد اللجوء نحو الفردٌة واالبتعاد عند ممارسة الحٌاة
االسرٌة  ،و( )%27اشاروا ( الى حد ما) و( )%02اكدوا عكس ذلن  ،وبعد اجراء اختبار كأ
( )0X3وجد المٌمة المحسوبة كانت ( )38اكبر من المٌمة الجدولٌة ( )5.99وعلى مستوى ثمة
( )%95وبدرجة الحرٌة ( ، )2لذا تمبل فرضٌة البحث ونرفض الفرضٌة الصفرٌة .
الفرضٌة الثانوٌة الثالثة (( توجد عاللة بٌن االستخدام غٌر المناسب آللٌات الثورة
المعلوماتٌة وتغٌر المٌم االجتماعٌة ))
تشٌر نتائج الدراسة المدانٌة التً تم الحصول علٌها من جدول ( )01الى أن ( )%72من عٌنة
الدراسة ومن كال الجنسٌن اجابوا بان استخدام آلٌات الثورة المعلوماتٌة بشكل ؼٌر مناسب تؤدي
الى تؽٌر المٌم االجتماعٌة  )%08( ،منهم اشاروا ( الى حد ما )  ،و( )%01اكدوا عكس ذلن ،
وبعد اجراء اختبار كأ ( )0X3كانت المٌمة المحسوبة ( ) 68.89اكٌر من المٌمة الجدولٌة
( )5.99وعلى مستوى ثمة ( )%95وبدرجة الحرٌة ( )2لذا نمبل فرضٌة البحث ونرفض
الفرضٌة الصفرٌة .
ً
ثانثا  :نتائج انبحث
 -0ساهمت العولمة بكل االشكال فً تؽٌر المٌم االجتماعٌة  ،وتركت اثرا ً واضحا ً فً تخلخل
النظام المٌمً الذي ٌعد ركٌزة لتماسن مجتمعنا .
 -2ساهمت العولمة فً انتشار المٌم الؽرٌبة والسلبٌة وطؽٌانها على المٌم االصلٌة .
 -3ساهمت العولمة فً اضعاؾ العاللات االجتماعٌة  ،وتعزٌز دور الفردٌة  ،وهذا ادى الى
المزٌد من العزلة االجتماعٌة وخاصة بٌن افراد االسرة .
 -4ادت العولمة الى اضعاؾ سلطة االبوٌن فً ظل المنوات الفضائٌة  ،وهذا ادى الى حدوث
خلل فً الرلابة االبوٌة وبالتالً اصبحت عملٌة التنشئة االجتماعٌة مهددة فً ظل هذه التؽٌرات
 ،وسٌنعكس ذلن على لٌم االجٌال .
 -5ساهمت العولمة وعن طرٌك آلٌاتها بتؽٌر المٌم االجتماعٌة والخاص منها وسائل االعالم
واالنترنٌت والفضائٌات .
ً
رابعا  -:املقرتحات وانتىصٍات
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 -0نم ترح نشر الوعً والتعلٌم بٌن افراد المجتمع من خالل تمدٌم برامج مفٌدة فً كافة البرامج
االذاعٌة سواء اكانت مسموعة او ممروءة او مرئٌة لتفادي سلبٌات هذه الظاهرة.
 -2ان ظاهرة العولمة اصبحت حمٌمة مفروضة وال ٌمكن تجاوزها  ،اال ان المهم هنا تعلم
االجٌال بكٌفٌة التعامل معها واالستفادة من اٌجابٌاتها.
 -3نوصً باالهتمام بدور االسرة وحثها فً المتابعة المستمرة لألبناء وخاصة اثناء مشاهدة
المنوات الفضائٌة  ،ومتابعتهم عندما ٌستخدمون الموالع االلكترونٌة  ،وتوجٌههم الى الجوانب
المفٌدة  ،فهذه المتابعة ستنعكس اٌجابٌا ً على االفراد وفً نفس الولت تحافظ على لٌمنا
االجتماعٌة .
 -4توصً باالهتمام بمستجدات العصر من خالل الامة دورات ومؤتمرات ومنالشة الظواهر
واثارها على المجتمع  ،وتحلٌل وتؽٌر هذه المفاهٌم كً تصبح واضحة وبارزة لدى افراد
المجتمع  ،كً ٌتحصنون من سلبٌات الظواهر الجدٌدة والتً لها اثار واضحة على النسٌج
االجتماعً للمجتمع .
املصادر :
اوال ً  :الكتب
 .0ابراهٌم ناصر  ،االنتروبولوجٌا الثمافٌة  ،دار الفرلان  ،بٌروت 0985 ،
 .2د .ابراهٌم مدكور  ،معجم العلوم االجتماعٌة  ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  ،الماهرة ،
. 0975
 .3د .احسان دمحم الحسن ،وعبد المنعم الحسنً ،طرق البحث االجتماعً ،دار الكتب للطباعة
والنشر  ،موصل 0982 ،
 .4احسان دمحم الحسن  ،عبد المنعم الحسنً ،طرق البحث االجتماعً ،دار الكتب الجامعٌة،
الموصل0982،
 .5احمد زكً بدوي  ،معجم العلوم االجتماعٌة  ،ط ، 2مكتبة لبنان  ،بٌروت 0986 ،د.
عبد الباسط دمحم  ،اصول ابحث االجتماعً  ،ط ، 2مكتبة وهبة  ،الماهرة 0982 ،
 .6احمد سلٌمان عودة  ،وفتحً حسن ملكاوي  ،اساسٌات البحث العلمً فً التربٌة والعلوم
االنسانٌة  ،مكتبة المنار  ،الٌرمون 0987 ،
 .7افلٌن توفلر  ،صدمة المستمبل  ،ترجمة دمحم علً ناصٌؾ  ،نهضة مصر  ،الماهرة ،
0991
 .8د .برهان ؼلٌون  ،العرب وتحدٌات المرن الواحد والعشرٌن  ،ط ، 0مطبعة عبد الحمٌد
شومان  ،عمان 0998 ،
 .9د .برهان ؼلٌون  ،ثمافة العولمة وعولمة الثمافة  ،ط ،0دمشك 0999 ،
 .01د .حسٌن عبد الحمٌد رشوان  ،علم االجتماع التنظٌم  ،مؤسسة الشباب الجامعٌة ،
 2114االسكندرٌة 2114 ،
 .00د .حسٌن عبد الهادي  ،العولمة النٌولٌبرٌة وخٌارات المستمبل  ،ط ،0مركز الراٌة للتنمٌة
البشرٌة  ،جدة 2114 ،
 .02رجاء وحٌج دوٌدري  ،البحث العلمً  ،اساسٌاته النظرٌة وممارساته العلمٌة  ،دار الفكر
 ،دمشك 2111 ،
 .03د .رشٌد رورانً  ،تدربٌات على منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة  ،ط،0
دار للطباعة والنشر  ،الجزائر 2111 ،
 .04السٌد ٌاسٌن العولمة والدولة  ،ندوة (العرب والعولمة )  ،االنجلو المصرٌة  ،الماهرة ،
2110
 .05صالح دمحم علً  ،سٌكولوجٌة التنشئة االجتماعٌة  ،دار المسٌرة  ،عمان 0988 ،
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 .06عبد الستار طاهر شرٌؾ  ،لاموس علم النفس ،ط ، 0مطبعة عالء  ،بؽداد 0985 ،
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Abstract:
The research aims at identifying the extend of the effect of
Globalization on the social manners and how it changes them negatively
in the social construction of the society.
The research also deals with the mechanisms of the globalization and
its social reflects on the manners system of the society. It consists of three
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chapters and each one contains three sections, In the first chapter, the
researcher studies the theoretical frame of the study including the
scientific concepts.
The second chapter deals with the reflects of removing Globalization
on the society . The field aspect of the study is in chapter three and there
is a main hypothesis and three secondary hypotheses in it. The main
hypothesis as well the three secondary ones is achieved.
The sample includes hundred (100) students of both male and female
sex of the college of Education – Kalar and the study of the sample was
arbitrary .
The research then discusses the hypotheses of the study and the results
of it.
Finally the researcher ends the study with some recommendations,
suggestions and the bibliography of the research.
جامعة كرمٌان
كلٌة التربٌة
لسم علم النفس
) 1 ( ملحك
-: استبٌان عن
دور العولمة فً تغٌٌر المٌم االجتماعٌة
)) (( دراسة مٌدانٌة لعٌنة من طالب كلٌة التربٌة فً كالر
 عزٌزتً الطالبة1 1 1 عزٌزي الطالب
ٌرجى االجابة عن االسالة المطروحة علٌكم والمخصصة الغراض البحث العلمً فمط
 علما ً أن االجابة تكون بوضع عالمة ( √ ) امام الخٌار اليى ٌطابك, والحاجة ليكر االسم
رأٌكم
الباحث
ً حسٌن اسماعٌل عل.د

□ منفصل

□ انثى
□ ًادب
□ متزوج
□ حضر

□ يكر
□ ًعلم
□ اعزب
□ رٌف
□ سنة

: الجنس
: االختصا
: الحالة االجتماعٌة
: الخلفٌة االجتماعٌة
: العمر

-1
-2
-3
-4
-5

:  محور العولمة والمٌم االجتماعٌة: ثانٌا
 هل تتسبب العولمة ( االنترنت و الفضائٌات ) فً إضعاف العاللات االجتماعٌة ؟-6
□ كال
□ إلى حد ما
□ نعم

-080-

َ.د .ؽظ ٓ١اطّبػ ً١ػٍٟ

اٌؼذد اٌزبطغ ٚاالرثؼِ . ْٛغٍخ اٌفزؼ .أ٠بر ٌظٕخ 2102

 -7هل تتسبب العولمة ( االنترنت و الفضائٌات ) بنظرن الى إضعاف سلطة االبوٌن على
االبناء ؟
كال
إلى حد ما □
نعم □
 -8هل تتسبب العولمة عن طرٌك الٌاتها فً خلك احساس لدى الفرد بالعزلة وٌتجه نحو
االنفراد واالبتعاد عن ممارسة الحٌاة االسرٌة ؟
كال □
إلى حد ما □
نعم □
 -9هل ٌؤدي االستخدام غٌر مناسب اللٌات الثورة المعلوماتٌة إلى تغٌٌر المٌم
االجتماعٌة؟
كال □
إلى حد ما □
نعم □
 -11هل تلعب العولمة دورا ً فعاال ً فً تغٌٌر المٌم االجتماعٌة ؟
كال □
إلى حد ما □
نعم □
 -11ما الدور اليي تلعبه العولمة فً تغٌٌر المٌم االجتماعٌة ؟
اٌجابٌة □
سلبٌة □
 -12هل تفضل الزواج من االلارب ؟
نعم □

كال □

 -13هل ٌسهم االنفتاح الثمافً مع دول العالم فً تبنً مجتمعاتنا عادات سلبٌة ال تتناسب
مع لٌمنا وتمالٌدنا االجتماعٌة ؟
كال □
إلى حد ما □
نعم □
 -14هل تملد ثمافة االستهالن المظهري من الماُكل والملبس المعروضة فً الفضائٌات
حتى لوخالفت عاداتن وتمالٌدن ؟
كال □
إلى حد ما □
نعم □
 -15هل تسبب العولمة ( واستخدام االنترنت و الفضائٌات ) الى االلتزام بالعادات
واالعراف االجتماعٌة ؟
كال □
إلى حد ما □
نعم □
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