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 ال وهً دراسة الماجستٌر ..أثمرة طٌبة نضجت واكتملت قطوفها ودانت لً فً ثمرات حٌاتً   
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 أقرار املشرف
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 المستخمص

ف اختمفت المضاميف التف تبثيا ىذه الوسائؿ  يما تامؿ الجماعات الدينية عمى تثييؼ الشباب دينيا. تيميمت ىذه الثيا ة ثيا ة الاولمة انتشرت أف  عبر وسائميا وا 
ا ة كاف ىو اداة االختراؽ ه الثي ف ممارساتنا اليومية مف حاجتنا الماسة الييا واعتيادنا عمييا إلى درجة االدماف وما حاولنا اف نتخذه حصنا ييينا مف االندراج  ف ىذ
الاالقة بيف الاولمة وتثييؼ  ةاىيالثيا ف ليا ينطبؽ ذلؾ بشكؿ واضح عمى الجانب الدينف  ف حياة الشباب األمر الذي أثار عدة امور شكؿ باضيا أىدا ا لمبحث.  م

 التنشئة الدينية لمشباب. الاولمة عمى وسائؿ  بيا تؤثرية التف كيف ضال  عف التارؼ عمى ال  الرئيسف الدراسةالشباب دينيا  ىدؼ 

بيف جنباتو يحمؿ كفئة اجتماعية الذي عمى الشباب  ف عممية التثييؼ الدينف لمشباب باستخداـ وسائؿ الاولمة تناكس االثار السمبية وااليجابية  عمى التارؼاف 
التف يجيميا الشباب بسبب سيادة االمية الثيا ية والسيما  ف الجوانب الدينية لحياتو ائؽ التف تفتح األبواب أماـ الاديد مف األمور والحي .مجموعة مف التساؤالت الميمة

 بشكؿ عاـ والشباب منيـ عمى نحو خاصالتف تيدـ لممجتمع ىا مف خالؿ وسائؿ الاولمة مصادر الماارؼ والمامومات و يذه لتتـ عممية المشاركة أو المشاىدة االجتماعية 
 ماىية ىذه الماارؼ التف تيدـ مف خالؿ وسائؿ الاولمة ومصادرىا ومد  تمثيميا  مف لدف أ راد المجتمع مصييةتجد آذاٌف ستيالكية اال انيا ذات طبياة اماارؼ جاىزة 

 ؼ الدينف ليـ.  ف عمميات التثيي المحييية الدينية تساؤالت كاف البد مف اإلجابة عنيا مف خالؿ التارؼ عمى آراء الشباب  ييا  ضال عف التارؼ عمى اىميتي

مستو  وطبياة المتديف كما  ف حاؿ المجتمع الاراقف اذ يسيـ بشكؿ مباشر  ف تحديد مف أىـ الجوانب االجتماعية بحياة الفرد  ف المجتمع ياد الجانب الدينف 
ية ومف ثـ يكوف ليا أثر مباشر  ف سموكياتو االجتماعية حدد أيضا  مستو  ونوعية الوسائؿ التف يمكف أْف يتيبميا  ف حياتو االجتماعوياإلدراؾ االجتماعف لممتميف 

د أشكاؿ وأنماط عمميات التفاعؿ االجتماعف التف تجري بيف يحدسيـ  ف تيالجانب الدينف لذا   لألدوار االجتماعية والتوقاات السموكية مف ىذه األدوار ئووطبياة أدا
 .داخؿ المجتمعوالجماعات التف ينتموف الييا األ راد 

مسيرة المجتمع بشكؿ عاـ مف ناحية االلتزامات الدينية والتوجيات والماتيدات واألدوار الدينية  ف تحديد سرعة واتجاه التيير االجتماعف  ف ىذه الوسائؿ إسياـ اف 
أعينيـ عمى امور قد تكوف غامضة وغير  ككؿ متكامؿ بصورة عامة تاتبر خطوة نحو التيدـ واالرتياء بالشباب و تحوالمجتمع  , الشباب منيـ عمى نحو خاصلأل راد

رجاؿ الديف بما يحضوف بو مف تخويؿ اجتماعف لمتااطف مع اليضايا الدينية ومف ميبولية اجتماعية أف توجيات اال راد الدينية غالبا  ما يسيطر عمييا واضحة لدييـ. 
مسار  ف الديف وموقفو مف مستجدات الحياة االجتماعية وما اكثرىا عند الشباب ومف ثـ يسيموف  ف تييير الماولـ غير الجانب لمضمونات آرائيـ  يامموف عمى إنارة 

 الحياة االجتماعية بشكؿ غير مباشر.  تيدـ

وىف ال تيؿ اىمية عف أف وسائؿ الاولمة كالتثييؼ السياسف ، واالقتصادي ، والتربوي ، واالسري ... الخ تسيـ  ف عممية التثييؼ االجتماعف عند الشباب ، 
ر الذي يمارسو الديف  ف حياة الجوانب االجتماعية االخر  لامميات التثييؼ التف يتارض ليا الشباب اال اف دراستنا انحصرت  ف ىذا الجانب االخير نظرا لمتاثير الكبي

ف خمؽ عوامؿ ىدـ الوحدة االجتماعية مف الداخؿ كما تفاؿ عمميات الشباب مف ناحية اما مف ناحية أخر   يصاب استيالؿ الجوانب االجتماعية لمتثييؼ االخر   
 التثييؼ الدينف.

بصورة جيدة ومنيـ مف يستيؿ جوانبيا السمبية دوف اف يتارض لمرقابة او المسائمة او امكانية تصحيح المسار  ف أحسف  ومف اال راد مف يستيؿ عولمة التثييؼ 
ردية غير الممزمة لما يختاره اال راد.  تطرح  ف وسائؿ مواضيع مختمفة مف مصادر متباينة ولأل راد حرية االختيار اال اف ضرورة االحواؿ ألف ىذا االمر ياود لمحرية الف

ف االنحراؼ اية الشباب ماالستيالؿ االيجابف لمنتجات الاولمة ووسائميا تسيـ  ف تجنب المجتمع لويالت سمبياتيا ويتـ مف خالؿ تفايؿ دور الايائد الدينية  ف حم
 باب منو بشكؿ خاص.واالنجراؼ نحو التطرؼ الدينف ليكونوا مادة لالستيالؿ مف قبؿ االرىاب الذي ياد اىـ اسباب مااناة المجتمع الاراقف ومشكالتو و ئة الش
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 المقدمة

الى عالمية التوزيع   الاولمة ىف عممية تحوؿ اقتصادي جاءت نتيجة ازمة مفترؽ الطرؽ  ف النظاـ الرأسمالف بدأ بتحوؿ االقتصادات الاالمية مف عالمية االنتاج
تجامو التاثير الذي تتركو عمى المجتماات ل لتحولو الى سماة جالبة لمربح بيض النظر عف طبياة النشاط االعالمفلتمتد الى جميع أنشطة الحياة االجتماعية بما  ييا 
الى درجة أمست  ييا غالبية الدوؿ تبذؿ عناية  ائية العتماد النظـ المنسية مع االقمار  المجتماات )دوف استثناء( كؿسالحا  مؤثرا  بحديو اإليجابف والسمبف عمى حياة 

ؤثر مف ويالت ت مف نتائج عمى الحياة االجتماعية لمجتمااتيـ, االلتفات لما سيجمبو االعالـ الفضائفمحطاتيا وتوابايا، دوف  ووامتالؾ اقمارىا الخاصة االصناعية 
الاربية  و ف ميدمتيا المجتماات االسالميةالاميية المجتماات ذات الجذور الحضارية  السيما  فوالتياليد االجتماعية ، واالعراؼ ، الييـ بشكؿ مباشر  ف االنساؽ ، و 

 . تمع الاراقف بشكؿ خاصومنيا المج
السياسف المباشر أو اف تحوؿ االعالـ الى صناعة متطورة بحيث اصبحت ىذه الصناعة ىف اليوة الخفية التف تحرؾ الاالـ أىمت قادة االعالـ المتالؾ التاثير 

ذات التاثير البارز  ف االتجاىات  الفضائيةو الوسائؿ االعالمية  عندما وظفواالحكومات  ف اغمب بمداف الاالـ بالتوجيات االجتماعية والسياسية لجميع  مباشرغير ال
 ممجتماات البشرية كا ة. التف يتـ بثيا بالزمف الفامف لبالصورة او الصوت او بكمييما الجماىيرية 

 جميع ف  توتاميمية، وقد انتشر  ، وتر ييية، ييفية وتث ، وسيمة اخبارية ا ف حياتنا اليومية كوني ا  وبارز  ا  ميم را  شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف دو تحتؿ 
زاد مف أىمية ىذه الوسيمة التطور التكنولوجف  ف مجاؿ البث المباشر عبر االقمار الصناعية بداية ما و جميع األعمار بيوت ويستيدؼ اليزو ت تالمدف واالرياؼ واصبح

شبكات وقنوات الديث  يد تاددت اقمار االتصاالت وزادت امكاناتيا وقدرتيا عمى حمؿ المزيد مف ات بحيث اصبح ىذا البث ظاىرة مف ظواىر الاصر الحيعيد التساين
صييرة لسيولة وامكاف التواصؿ مف خالليا كالياتؼ النياؿ  حتى جامت مف الاالـ قرية كونية جتماعفاالتواصؿ خصصت لخمؽ نمط جديد مف الالبث الفضائف التف 

التف ال يمكف اخضاع مضموناتيا الى الرقابة كما ىو حاؿ االعالـ  نستيراـ أضا ة الى قنوات البث الفضائفالوا ،والتويتر، فيس بوؾ ومواقع التواصؿ االجتماعف كال
 والدولية بظاىرة البث الفضائف المباشر قميميةالمستويات الوطنية واالكا ة السنوات االخيرة اىتماما  ممحوظا  عمى ىذه التييرات التف ا رزتيا الاولمة  ف شيدت لذا  سابيا

 لتطورات السرياة  ف ىذا المجاؿ، إذ ظيرت  ف االعواـ الماضية شبكات وقنوات  ضائية كثيرة ومتنوعة عربية وأجنبية. بازدياد ااالىتماـ يزداد ىذا  بكؿ مصادره 

عمار مف خالؿ ما االكا ة لالدينف يدؼ التثييؼ بالتف تبث  كار الدينية لمفرد األتصورات و تاثير ىذه الوسائؿ  ف ال عمى مد  ط الضوءيسمتل الدراسة هاتف ىذتو 
 .مف قبؿ اقفتوصمو ىذه الشبكات والينوات مف مظاىر دينية جديدة وأ كار دينية مف نوع جديد لـ يالفو المجتمع الار 

 ضال عما تنطوي عميو مف الينوات الفضائية الاربية واالجنبية  االالؼبث عمييا قمرا  صناعيا  لالتصاالت ت ٜٕبالاديد مف االقمار يصؿ عددىا الى الاراؽ يتاثر 
اجراء دراسة استطالعية عمى عينة مف الشباب الذيف ىـ مف مستخدمف شبكات االنترنيت ومتاباف قنوات البث الفضائف  وجد مف الضروريشبكات االنترنيت لذلؾ  يد 

 ٓوسائؿ الاولمة الحديثةاىـ نتيجة التواصؿ مع ياة المار ة الدينية التف يتميونيا  ف طب لمار ة االثار السمبية وااليجابية

رتبت ىذه   ؿتضمنت الدراسة ست  صوؿ قسمت عمى جانبيف رئيسييف، الجانب النظري وتكوف مف ثالثة  صوؿ اما الجانب الميدانف  تكوف ايضا  مف ثالثة  صو 
 دة واىدا يا الاممية. الفصوؿ ترتيبا  نظاميا  يتفؽ مع مضموف الما

مبحثيف وتضمف المبحث االوؿ )عناصر الدراسة الرئيسية( مثؿ مشكمة  الباب االوؿ مف الدراسة الذي مثؿ الجانب النظري تضمف ثالثة  صوؿ االوؿ منيا تضمف 
 يما تناوؿ الفصؿ الثانف الذي تضمف ثالثة مباحث تطرؽ  .الدراسة وأىمية الدراسة وأىداؼ الدراسة ، وتضمف المبحث الثانف تحديد المفاىيـ والمصطمحات الاممية

 . آلٌات تثاقف العولمة المبحث الثالث الى ، وتطرؽ مدخؿ سوسيولوجف تاريخف لماولمةوتضمف المبحث الثانف طرؽ اكتساب المار ة  المبحث األوؿ الى

الى  تطرقت  يو الباحثةالثانف  ف المبحث االوؿ اما  ف المبحث  الشاوب يا ة الاولمة وثيا اتالاالقة بيف ث أما الفصؿ الثالث الذي ييع  ف ثالثة مباحث ايضا   يد تناوؿ
 أشكاؿ الاولمة والتثييؼ الدينف لمشباب ، واخيرا   ف المبحث الثالث تناولت الباحث والاولمة الاالقة بيف الديف

 
 منهجٌة الدراسة المٌدانٌةالجانب الميدانف، وتكوف مف ثالثة  صوؿ ايضا ىف الفصؿ الرابع الذي تضمف  الباب الثانف مف الدراسة مثؿَ أما 

ة بيائمة لممصادر .  ف حيف تضمف الفصؿ الخامس عرض وتحميؿ بيانات الدراسة اما الفصؿ السادس  يد تضمف النتائج و والتوصيات والميترحات واعيبتيا الباحث
 حؽ.والمراجع ومف ثـ المال
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 الباب الاول 

 الدراسة امليدانية

ول  الفصل ال 

 لدلراسةالإطار العام  

عنارص ادلراسة الرئيس ية(  املبحث الاول )

 آ ولً :  مشلكة ادلراسة 

 اثهياً :  آ مهية ادلراسة

لثاً :  آ هداف ادلراسة  اث

 املبحث الثاين :  حتديد املصطلحات واملفاهمي العلمية

 

 الفصل األول 

 لدلراسةالإطار العام 

 المبحث االول )عناصر الدراسة الرئيسية(

 الدراسةأواًل : مشكمة 

الاالقة بيف متييريف حوؿ ؿ اؤ جممة استفيامية او عبارة تس ف البحث الاممف ومنيا البحوث االجتماعية ف المشكمة الال اف نارؼ ماىف؟ احؿ مشكمة ما عمينا ل
. تولد ىذه االىمية  ف جانبييا الموضوعف باحثيفاىمية خاصة عند العممية اختيار أو عرض المشكمة تحتؿ (.ٔ)بحثالأو  ىف الدراسة عمى ىذا السؤاؿأو أكثر؟ واالجابة 

تيييا. اما ىداؼ التف يبوالذاتف مف تحديد موضوع الدراسة واىـ التساؤالت التف جامت مف ىذا الموضوع مشكمة تستحؽ الدراسة عندما يامؿ الباحث عمى بياف اىـ اال
شبكات االنترنيت أو قنوات البث مف وسائؿ الاولمة ما يطرح  ف لتثييؼ الدينف لمشباب أو الخمفية الدينية تتاثر باىؿ  يو مناقشتو  ةروـ الباحثتي ذالوضوع مملبالنسبة 
 ؟وما نوع ىذا التاثير الفضائف

 يد ظيرت الشباب التديف عند  ف المجتمع الاراقف وخاصة مف ناحية  ثيا ف تييرجاد عمى اي (Dishes)شبكات االنترنيت والصحوف الالقطة  أذ أد  انتشار
ولـ نارؼ كيفية التاامؿ مايا  ف الوقت الحاضر ألف الشباب الاراقف يكاد يجيؿ الثيا ة الدينية لـ نايدىا مسبيا التف جديدة ال كار األو  واآلراءماتيدات مف الكثير 

الثيا ة الدينية ومار ة اسباب  والتطور الذي تجمبو الاولمة وما ىف تاثيراتو عمى الثيا ة التف ياتنيونيا ، ونحاوؿ أف نبيف ماىف اىـ جوانب تاثيرات الاولمة عمى ىذه
  ٓوامؿ التف اسيمت بالتاثير والوسائؿ والطرؽ وغيرىا مف الاوامؿ االخر التاثير والا

 الدراسة ثانيًا :  أىمية 

اصبحت شبكات االنترنيت وقنوات السيما بادما ريخ  ف مجاؿ تينيات االتصاالت ااة  ائية لـ يسبؽ ليا مثيؿ  ف التيسر و يمر الاالـ اآلف بمرحمة تيير واساة 
تيطية االحداث لحظة بمحظة، دوف أي حواجز أو عراقيؿ او مراقبة لما   .والزمنية أليت الحدود الجيرا ية التفوـ عصب االتصاالت الدولية البث الفضائف تشكؿ الي

اىـ ىنا تبرز مف  يحظى باالىمية اليصو   ف التارؼ عمى اىـ الاوامؿ المؤثرة  ف التيير االجتماعف والثيا ف  ف المجتماات.المستويات، كا ة يشاىده الناس عمى 
التاثير االىتماـ الواسع بيذه الظاىرة )الذيف يشكموف عماد مستيبؿ كؿ المجتماات؟  ضال عف عمى الشباب  واالجتماعيةثيا ية الدينية و التاثيرات مف الالبحث عناصر 
االبااد االجتماعية والثيا ية ليذا توضيح  ضال  عف أف ، اوضح بصورة اكثر وتاثيرالمبثوث اإلعالمف صار ياتمد عمى تميف اب بوسائؿ الاولمة( الف الشالمباشر ل

أف  اما عممناذا  .الحفاظ عمى الشباباـ ايجابف عمينا تشجياو ليساعدنا  ف يمكف مجابيتو  ف ظؿ االوضاع السائدة التاثير والتارؼ عمى نوعيتو سواء أكاف سمبيا  
  لحياة االجتماعية ليـ.ا كثير مف مجاالت عمىمخاطر البث الفضائف سوؼ تؤثر 

 ػػف توعيػػة الشػػباب الاربػػف بالمخػػاطر الػػذي تحمميػػا ثيا ػػة الاولمػػة... وىػػو  بػػو الػػديف يػػـويالػػذي  الفامػػفالػػدور  طبياػػة ىأيػػدينا عمػػتتمثػػؿ أىميػػة ىػػذه الدراسػػة  ػػف كونيػػا تضػػع  
 .لفيـ أبااد ىذا الدور و لفت انتباه اليائميف عمى ىذه الوسائؿ لنياط اليوة  ف ىذا الدور و تدعيميا والنياط السمبية و كيفية تال ييا ةضرورياألمر الذي ياد ميدمة 

 
 

                                                             
 .  ٕٜٗ، دار الماارؼ، الياىرة، صٕالجزء االوؿ، طالماجـ الوسيط،  (ٔ)
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 اىداف الدراسة ثالثًا :  

 يمكف ايجاز اىـ االىداؼ التف د ات الباحثة الى دراسة موضوع بحثيا بالنياط االتية: 

 .عمى الشباب دينياوشبكات االنترنت طبياة تاثير قنوات البث الفضائف التارؼ عمى  .ٔ
 . لاولمة عمى قيـ وماتيدات الشبابوسائؿ اااليجابية ل وااالثار السمبية التارؼ عمى  .ٕ
 التارؼ عمى الدور الذي تمارسو وسائؿ الاولمة  ف انتاج المار ة الدينية عند الشباب.  .ٖ
 ية التف تبثيا وسائؿ الاولمة  ف سموؾ واتجاىات الشباب.التارؼ عمى انماط المار ة الدين .ٗ
 .الشبابر ة الدينية عند مبث الفضائف عمى المالالحد مف اآلثار السمبية يـ  ف ستضع باض الميترحات التف و  .٘

 العمميةالمبحث الثاني :  تحديد المصطمحات والمفاىيم 

 Globalization))أواًل : العولمة

المصادر تختص  .ىف مف المصادر اليياسية  ف المية الاربية (. وعمة)عمى وزف كميا واليوقاة واليوجمة  والرودنة ، والحوقمة ، نة ،نومثميا اليو الاولمة  ف المية 
يكوف مانى الاولمة ل (الذي ىو )الاالـ يف قد تنوب مكاف الفاؿ  يكوف ماناىا أداء الفاؿ الذي مادتو الجذر الميوي . دوف غيرىا مف المفردات باتساع اتجاىاتيا الداللية

  (ٕ)ٓجاؿ الشفء عالميا  أو عمى مستو  الاالـ

عمى التيدـ اليائؿ  ف الماموماتية )تكنولوجيا المامومات( ليا الشامؿ  ىالتحديث واالعتماد المتبادؿ، ويرتكز المان تطوريف ىاميف ىما فالاولمة اصطالحا تابر ع
 (ٖ).عمى كا ة االصادة  ف الساحة الدولية المااصرة ضال  عف الروابط المتزايدة 

 ع الى االلتياء والتيارب بيف المجتماات وزيادة التفاعؿ بيف الحضارات  ف سبيؿ أحداث تطورات وتحوالت ادبانيا ال ف بادىا االجتماعف العولمة كذلك تعرف     
 ٗ().تيود الاالـ الى كونية جديدة

مف الناس فء مكونا  مف مجموعة شصد تنفيذ غاية مفيدة لذلؾ الشفء قد يكوف البيعممية انتياؿ شفء مف وطنو االصمف الى بمد أخر وتارؼ ايضا بانيا     
 ٘().كشركة تجارية أو حكومة أو جيش وما شاكؿ ذلؾ كاليبيمة أو مؤسسة

ماركة وىف  متيدمة  ف التاريخ االنسانفوىف  (مظاىرىا السمبية بؿ والبشاةريخو برغـ كؿ اظاىرة موضوعية وخطوة ت)المفكر محمود أميف بانيا  عرفياوي     
عولمة إنسانية تسودىا المشروعات الدولية والتضامف الاالمف  ياضد الييمنة لمصمحة عدد محدود مف الدوؿ الكبر  ولمشركات الجشاة المتاددة اليومية مف أجؿ تحويم

 ٙ().خصوصياتيا الثيا ية وىويتيا اليومية واختبار طرقيا الخاصة لمتنميةواحتراـ ع تنو الوالديميراطف واحتراـ حيوؽ الدوؿ  ف 

 االـ بصبية واحدة شاممة لجميع أقواميا وتوحيد أنشطتيا االقتصادية واالجتماعية والفكرية مف غير اعتبار الختالؼ االديافالاصطباغ بانيا تعرف كما    
  (ٚ) .واألعراؽ والجنسيات والثيا ات

لينتيف بتفريغ الوطف مف وطينتو وقومتيو وانتمائو الدينف واالجتماعف اقتصاديا بدأ  ا  مصطمحومما البد مف ذكره  ف ىذا المجاؿ اف مناىضف الاولمة يادونو 
ية  ف المجتماات االنسانية مف خالؿ وسائميا باد اف تمحى خصوصيتو الثيا ة باالختراؽ الثيا ف لماولمة لجميع النظـ الثيا  والسياسف بحيث ال يبيى منو اال خادـ لميو 

 ٛ()التف اخترقت كؿ الحدود.

 ف ؽ االعتماد المتبادؿ بيف الدوؿ يتامبانو االثار التف يتركيا تفاعؿ النظـ االجتماعية و الثيا ية مع ثيا ة الاولمة مف خالؿ  التعريف االجرائي لمعولمة أظير ىنا
 لممجتماات.جميع مناشط الحياة االجتماعية 

                                                             

 ٚٓٔ -ٙٓٔبيداد ، ص  –، الاراؽ  ٜٕٓٓ، مركز البحوث والدراسات االسالمية ،  ٔخميؿ نوري مسيير الاانف ،اليوية االسالمية  ف زمف الاولمة الثيا ية ، ط  ٕ-
 ٜٖ، ص ٕٓٓٓ ، المركز الثيا ف الاربف ، بيروت ، ٔعمف حرب ، حديث النيايات ، ط -ٖ
 ٜٗ، ص  ٕٛٓٓقع الاولمة  ف مجتماات الخميج الاربف ، مركز دراسات الوحدة الاربية ، بيروت ، سمسمة أطروحات لمدكتوراه ، ابدرية البشر ، و  -ٗ
  ٜٓص  ،ٜٜٚٔبيداد ،  ، دار الحكـ ، ٕٓٓكماؿ مجيد ، الاولمة والديميراطية ، ط  -٘
 
 ٗ، ص ٜٕٓٓ، الاولمة وأثارىا  ف الوطف الاربف ، دار الثيا ة لمنشر والتوزيع ، االردف ،  سييؿ حسيف الفتالوي  -ٙ
 ٔ٘قع الاولمة  ف مجتماات الخميج الاربف ، مصدر سابؽ ، ص ابدرية البشر ، و   -ٚ
   ٜ، ص  ٕٛٓٓعالء زىير الراوشدة ، الاولمة والمجتمع ، دار الحامد لمنشر والتوزيع ، االردف ،  -ٛ
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    (Impact)ثانيًا : األثر 

ىػ ( األثر) اليمزة، ٜٖ٘ ف المية مفرد، والجمع منو آثار وآثور ، ويطمؽ عمى مااٍف متاددة منيا بيية الشفء وتيديمو وذكر الشفء، والخبر. قاؿ أبف  ارس )ت 
 ٜ().والثاء، والراء( لو ثالثة اصوؿ  تيديـ الشفء، وذكر الشفء، ورسـ الشفء الباقف

وف كممة )اثر( مضا ة االثر  ف االصطالح الفييف ال يخرج عف الماانف الميوية كثيرا،  يستاممو الفيياء لمداللة عمى بيية الشفء، او ما يترتب عميو،  يستامم
  (٘)كيوليـ اثر عيد البيع، واثر الفسخ واثر النكاح وغيرىا الكثير مف االثار.

   بيا. االثر  ف ىذا البحث ىو ما تتركو وسائؿ الاولمة  ف عممية التثييؼ الدينف لمشباب مف تيير ميما كاف مصدر ىذه الاممية او ىوية اليائـ 

 ( culture) : الثقافة لثاً ثا

يما وثَيؼ الرجؿ  ف الحري أدركو وظفر يـَ والصناعة أي أجاد  انف صار حاذقا  و طنا ، وثَيَؼ الامتثَيؼ، يثَيؼ، ثََيفا  مف باب َ ِرَح، الثيا ة  ف المية مف     
 (ٓٔ).بو

 (ٔٔ). يو خصائص المجتمع تباا  لمياية التف رسميا لنفسو فيتحرؾ داخمو ويكو الذي طار األحيط اإلنساف و الثيا ة  ف اوسع ماانييا عمى انيا م

تؤثر  ف سموؾ الفرد وتشكؿ التف مجموعة االنماط السموكية ال راده لتشير ىنا الى كؿ مجتمع  ابانيا المظاىر مف السموؾ االنسانف الذي يرضاىالثيا ة ايضا 
 (ٕٔ)ـ.مف الناس يايش بينيجماعة شخصيتو وتتحكـ  ف خبراتو وقراراتو ضمف 

 (ٖٔ)التنشئة االجتماعية  ف المجتماات. عف طريؽ مؤسسات مجمؿ السموؾ االنسانف المكتسب والمتامـ الذي يتـ تناقمو مف جيؿ آلخر بانياالثيا ة تارؼ كما 

،الثيا ة ىف   والتياليد، والاادات، والماتيدات، ىف النسيج الكمف مف اال كار،و رؼ النظرية التف تؤلؼ الفكر الشامؿ لإلنساف اوالما والفنوف، مجموعة الامـو
 (ٗٔ).تجديدات وابتكار أو وسائؿ  ف حياة الناسوأنماط  التفكير والامؿ والسموؾ وما ينبنف عمييا مف  والييـ، واالتجاىات،

مع  تواصمو، يستخدميا الفرد  ف يير باستمراريدؿ عمى ما أكتسبو االنساف تراكميا  مف أساليب مادية ومانوية تتالذي مركب المفاىيمف التكويف الالثقافة ايضا ىي 
 (٘ٔ) .الماموماتطرؽ التاامؿ مع سانية والمسؤولية المدنية و ناالقات االاالساليب االقتصادية وال ؿتتضمف ك .الواقع االجتماعف الذي يايش  يو

الدينية لمشباب والتف جاءت الاولمة بيا لتشكؿ الشاب الاراقف لتؤكد ىويتو االسالمية أو  مجموعة مف التوجيات الثيا يةبانو  ..االجرائي لمثقافةويتضمن التعريف 
  الاربية.

  (Acculturate)رابعًا : التثقيف 

بما يسيـ  ف تكوينو   يشير الى الاممية التف يتـ بيا تزويد الفرد بالمامومات والماارؼ الحياتية التف تيـ اي نشاط او اي جانب مف جوانب حياتو االجتماعية
وعة مف الماارؼ التف تكتسب  اعميتيا االجتماعية نتيجة االجتماعف ويحدد طرؽ تواصمو االجتماعف عف طريؽ اعادة تشكيؿ االنماط الثيا ية  ف ذىنو عند تمثمو لمجم

  (ٙٔ)عممية التثييؼ التف تتنـ بواسطة وسائؿ الاولمة.

ادراؾ عند الفرد او الجماعة يستند الى يرمف الى أرساء الذي تدريب ال واتاميـ المتامـ و ميصود يبذؿ لتزويد الذات واالخر بفرصة لجيد كؿ ىو ايضا التثييؼ 
، او ىو كؿ تاديؿ يجري عمى الثيا ة نتيجة وسيمة لياية ماليكوف مجاالت الحياة االجتماعية مختمؼ  ف  اعالميمجموعة الخبرات التف راكميا منطؽ المار ة البشرية 

                                                             
9
 53 صٜٜٛٔ ريدريؾ ماتوؽ ، ماجـ الاموـ االجتماعية، أكاديميا، بيروت،  - 
 69،    ٜٜٚٔد. مراد وىبة ، الماجـ الفمسفف ، دار الثيا ة الجديدة ، الياىرة ،  -٘

  ٜٗ( ، ص ٔلساف الارب ، المجمد ) ابو الفضؿ جالؿ الديف ابف منظور ، -ٓٔ
 ٗ، ص  ٕٓٓٓ، الجماية الفمسطينية ، بيروت ، عاطؼ عدواف ، الثيا ة  ف سياسة الاولمة  ٔٔ-
 ٘ٚص  ،، الياىرة  ، دار الرحاب لمنشر والتوزيع  ٔابراىيـ ناصر ، التربية وثيا ة المجتمع ، ط -ٕٔ
     ٛٚالمصدر نفسو ، ص  -ٖٔ
 ٕٙ، ص ٕٓٓٓ،  ٔ، ط  ف كية التربية جاماة الساودية عماد عبد اهلل الشريفيف ، الاولمة الثيا ية مف منظور تربوي أسالمف ، رسالة ماجستير منشورة  -ٗٔ
 . ٛٙىػ ، صٕٛٗٔ،  الرياضجاماة كمية اآلداب ، ، رسالة ماجستير غير مشورة  ف  الثيا يةبدر بف ياد الاتيبف ، الاولمة  -15

 .ٖٛص  ٕٚٓٓجاماة اليادسية  غير منشورة  كمية االداب هصالح كاظـ جابر  اسالمية المجتمع وتثاقؼ الاولمة اطروحة دكتورا -16
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او ىو الاممية التف تتـ بواسطتيا زيادة الخبرات االنسانية عمى المستوييف الفردي والجماف االتصاؿ الثيا ف مع االخريف يؤدي الى  خمؽ نمط مف التكامؿ الثيا ف مايـ، 
   (ٖ)بصرؼ النظر عف الحاجة الييا.

ى ال أريد أف يكوف منزلف محاطا بالجدراف مف جميع الجوانب ونوا ذي مسدودة، بؿ أريد أف تيب ثيا ات جميع البالد عمى منزلف باقص)ييوؿ المياتما غاندي 
الثيا ات اإلنسانية  بيفالتثاقؼ ىف الجزء االىـ  ف عمميات التثييؼ. كما اف االجتماعف الثيا ف و أف رياح التييير  (ي ثيا ة منيااحرية ممكنة، ولكنف ار ض أف تاصؼ 
أثناء األزمات و ف أوقات يسيؿ اعتناقيا اف الاناصر المستاارة مف ثيا ات أخر ، ماايير األخالقية والوجدانية والنفسية والدينية. ىو احد صور التثييؼ التف تؤثر  ف ال

 (ٚٔ).التفكؾ االجتماعف

لخبرات او انتياليا مف ثيا ة التثييؼ  ف عمـ االجتماع ىو كؿ ما ينتج عف التيير الثيا ف بمانيف الثيا ة كمييما الااـ و االنثروبولوجف نتيجة اكتساب الماارؼ او ا
  (ٛٔ) .الى اخر 

ماارؼ التف تنتج السموكيات الدينية الصحيحة و ؽ اعتياد الفرد التف يتـ تميييا مف قنوات البث الفضائف او الدينف يدؿ عمى مجموعة مف الالتثييؼ ومف ىنا  اف 
  .زيارة المواقع عمى الشبكة الماموماتنية او تبادليا بيف الجماعات اال تراضية

 Religious: الديني    خامسًا 

 (ٖ)الطريؽ الذي اتمسؾ بو(.الدينف  ف المية كؿ ما ينسب الى الديف ويجب التمسؾ بو, اي المرتبط بالتااليـ واليواعد الدينية  يياؿ, ومازاؿ ذلؾ دينف وديدنف) اي 

المتتاباة لمفرد  تجارب الدينيةبالديف تتكوف عف طريؽ السموكيات متصمة ل واتصور عيمف مجرد ألحداث أو أشياء أو لفئة مف المامومات أو لييـ كؿ ىو الديني 
 .جمايا عناصر مشتركة يابر عنيا بكممة أو مصطمح أو عبارة دينيةت

 (ٗ)اف الدينف كؿ ما ينتج عف الشاور بواجباتنا مف حيث كونيا قائمة عمى اوامر اليية سامية. يرى الفيمسوف كانت

 ( ٘.)": "دراسة الظواىر االجتماعية  ف ميداف الديف والاالقات االجتماعية لمديف  ف الداخؿ والخارجاالجتماع الديني بأنووقد عرَّف الدكتور عبداهلل الخريجي عمم 

. 

الدينية التف تساعد الشباب الاراقف عمى السير  ف توجياتو لاللتزاـ مع التنشئة الدينية ييـ النظـ و االيات و ىو مجموعة ال ... ويتضمن التعريف االجرائي لمديني
 التف ياتيدىا ويتاثر بيا مف خالؿ ثيا ة الاولمة.

 Youthالشباب :  سادسًا :

اولى أولو مما يانف أف الشباب ىف  الشفءصؿ شب أي خرج مف النطاؽ المحدود الى النطاؽ االوسع وشاب األتانف الحداثة  يف مف الشباب  ف المية    
  (ٜٔ).المدة المحصورة بيف سف البموغ وسف الثالثيف تيريبالذا  يو  لنضوج واالعتماد عمى الذاتا حؿامر 

يستامميا   ف حيف أي األ راد بيف مرحمة البموغ الجنسف والنضوج المتاخرة اإل راد  ف مرحمة المراىية عمى انو مفيوـ الشباب  يعرف معجم العموم االجتماعية
 باضيـالفترة التف تنتيف  ييا مرحمة الشباب غير المحدودة وقد يمدىا سنة  ف الاراؽ(. اف ٛٔحتى مرحمة البموغ اليانونية ) ةباض لتشمؿ المرحمة مف  السادسة عشر ال

 (ٕٓ) .سف الثالثيفحتى 

سنة بحكـ ما تميز بو مف خصائص جسمية وعيمية ونفسية تتركز  ف ىذه المرحمة ( ٖٓ-٘ٔالفئة الامرية بيف )ـ باني يارؼ مفيـو الشباب  ف الديموغرا يا 
 (ٕٔ).الامرية

                                                             
 .ٜٚ,ٛٚص  ٜٓٙٔ ، بيروت ، الجذور لمطباعة والنشر، قاموس التربية وعمـ النفس التربوي ،   ريد جبرائيؿ النجار واخروف -3
 
17
 .ٕ٘ٗ, صٜٜٜٔقاموس مصطمحات الامـو االجتماعية, دار عالـ الكتب, الرياض,  ،د. مصمح صالح 
 .ٚٔٔ، صٖٜٛٔلوجيا الثيا ية، الدار الجاماية لمطباعة والنشر، بيروت، محمد احمد بيومف ، االنثروبو  -18
  ٜٙٚ, صٕٛٓٓ, ٔ, ط ٔد. احمد مختار عمر، ماجـ المية الاربية المااصر, مجمد  -ٖ
 .ٖٕٛ، صٜٗٛٔمحمد عاطؼ غيث ، عمـ االجتماع، دار المار ة الجاماية، اإلسكندرية،  -4
 ٙٙٔص ،  ٜٕٓٓ، جدة ،  ٕعبد اهلل الخريجف ، عمـ االجتماع الدينف ، ط  -5
 .ٜٙٙ، ص ٖٜٚٔخميؿ الجر ، ماجـ الوس ، مكتب الوس ، باريس ، -19
   .ٜٛٙػ  ٜٚٙ، صٖٜٚٔ، . ـد. ماف خميؿ الامر: ماجـ األوس، مكتب األوسف، ب  -20
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( سنة تتسـ ىذه المرحمة بالتييرات السرياة جدا ٖٓ-ٕٕأما المدة الثانية مف ) (ٕٓ-٘ٔ)مرحمتيف عمريتيف األولى ابتداء مف مرحمة الشباب عمى تيسـ عمى 
 (ٕٕ) ضال عف ساف الفرد لمبحث عف اليوية. كما تتسـ باليمؽ وصاوبة االتزاف لد  الفردالنفسية والفسيولوجية واالجتماعية 

التكيؼ مع االوضاع المجتماية والثيا ية والدينية دوف االعتماد (* سنة اليادريف عمى ٕ٘-٘ٔالفئة الامرية المحصورة بيف )  ..  لمشباب اإلجرائيأما التعريف 
  غيرىـ.عمى 

 (Knowledge) لمعرفةثامنًا : ا

َعَرَ ُو ياِرُ ُو الذي تتكوف مف خاللو الذات الاار ة و الامـ ف اي الِار اواالسـ منو نكرة ال يحتاج الى تاريؼ او توكيد يشير الى الفاؿ )َعَرَؼ( مف المار ة  ف المية 
 ٓ(ٖٕ) (مار ة)ِعر ة  

ال ييع موقع ما اذ ، لتشير الى ما ال يمكف نكرانو  ف عموـ الخبرات التف يمتمكيا االنساف دوف تصنيفيا )أؿ(المار ة ليويا ايضا نوعاف احدىما ال ييبؿ التاريؼ بػ
التاريؼ ىنا لالشارة الى اف )أؿ(   افَ  ضّحاؾ(و  عّبػاسو ، نحو )حارث  يورة مؤثلكّنيا غير التاريؼ )أؿ( ال يارؼ اال بػما  يو  اما األخر و(زيد وعمر )ييبميا، نحو 

 وىذا االخير ىو موضوع بحثنا (ٕٗ) ييا ىو الصفة التف تتبايا وليست )الؼ والـ الايد(.االصؿ 

مجموعة مف الماانف والمفاىيـ والماتيدات ىف أو  أو المامومات التف تـ توصيميا لألخريف بحيث يتاح ليـ الفرصة لممشاركة  ييا اتىف الخبر ايضا المار ة  
 (ٕ٘).تتكوف لد  اإلنساف نتيجة لمحاوالتو المتكررة لفيـ الظواىر واألشياء المحيطة بوواألحكاـ والتصورات الفكرية التف 

منذ عمى شكؿ خبرات وتجارب ومامومات االنساف الى صؿ يوىف أي شفء  .أي الامـ بو .( تانف االحاطة بالشفءKnowledgeالمار ة  ف المية االنكميزية )
 (ٕٙ).ووقائع ودروسأحداث تمثؿ مف حتى لحظة مماتو والدتو 

ذىنيا  يكوف ماموـ   يو  و مفيـودرؾ اانيا اسـ مشتؽ مف الفاؿ )يارؼ( وتشير الى اليدرة عمى التمييز أو التالؤـ وىف أذف كؿ ما ىو مبكذلؾ المار ة تارؼ 
لميدانية والتطوير والمشروعات االبتكارية وغيرىا مف أشكاؿ الرصيد المار ف الناتج مف حصيمة البحث الاممف والتفكير الفمسفف والدراسات او المانى  مار ة بما  ييا 

المار ة مصدر عرؼ وىف أدراؾ . و االنتاج الفكري لإلنساف عبر الزماف تتمثؿ جميايا  ف الرصيد المار ف أو الكـ المامـو اليابؿ لالستخداـ  ف أي مجاؿ مف المجاالت
 (ٕٚ).وماارؼ الرجؿ وأصحابوالتف تشير الى الماالـ المميزة لمموضوع كما تشير  (ماارؼالجمع منيا )و  امموبالشفء عمى ما ىو عميو ونيوؿ بمار ة  الف : أي 

بانيا مجموعة عيائد انبنت عمى مر الاصور مف اصوؿ مجتماية واصبحت  يما باد ثوابت وماتيدات يسير عمييا الشاب  ف التعريف االجرائي لممعرفة .. 
 . سموكياتيـ

 

 (Religious Knowledge)المعرفة الدينية تاسعًا : 

سطورية  ف التديف الشابف او الاممية التيميدية، أو اال. بكؿ اشكاليا الشاف الدينف بصفة عامةعمى كؿ ما يدركو الفرد عف المار ة الدينية يطمؽ مفيوـ    
يديـ ات لالمار ة اتجاىالتااليـ الدينية لخمؽ نوع مف مواكبة الديف لماصر  ف التديف النخبوي. تشكؿ مادة ىذه  باالستناد الى الامـو التف يتااطاىا رجاؿ الديف النتاج

 صرةاإلنسانية الماااولمة  ضال عف المناىج الحداثة، الاالـ، اإلنساف، الامـ والكؿ مف ميترحات لثورات نيدية داخمية ، إلى جانب تيديميا ألسئمة تخمؽ جدال حييييا مع 
 (ٕٛ) ف ادارة وتنظيـ الحياة االجتماعية.

صالح اإلنساف  ف مااشو و لصالح )حيائؽ ال تيبؿ الجدؿ( بالنسبة لمطر يف كمييما )رجاؿ الديف والمتدينيف( النيا وضات لدوغمائية باالمار ة الدينية تتسـ 
وما زالت مستمرة  ف التوسع دراسات الكريـ  ف االسالـ مثال(.  توسات ىذه ال اليرآفالتاسيسف )الدينف اليوـ تطرح  ف عالقاتيا بالنص  *بدأت أسئمة اليرمينوطييا .ومااده

                                                                                                                                                                              
 .ٕ٘ٔ، صٕٚٓٓنمية، مكتب االنجمو المصرية، الياىرة، التاميـ والت ،ناىده عمف شاذلف ٓمحمد صبري الحوت ود ٓد -21
 .ٖٗ، صٜٚٛٔالشباب الاربف والمشكالت التف يواجييا، مطابع النيضة، الكويت،  ،عزت حجازي ٓد -22

 * نقصد بفية الشباب هنا لٌس من الناحٌة العمرٌة بل من ناحٌة قدرتهم على أستٌعاب الثقافة .
 . ٛٔ ،، ص  ٜٔٚٔأصوؿ البحث االجتماعف ، مكتبة الياىرة ، ،عبد الباسط محمد حسف  -ٖٕ
 .ٖ٘-ٖٗ، ص ٕٚٓٓ، دار الو اء ،  ٔحسف البيالوي و سالمة حسيف ، أدارة المار ة  ف التاميـ ، ط  -ٕٗ
 . ٜٙٚ، بيروت ، ب.ت ، ص ٖط المنجد االبجدي ، دار الشرؽ ، -ٕ٘

5- Kewal matwani : sociology of knowledge (Bombay: Edited , somaiya publication, 1996) p.36  
 .ٜٔ، ص ٕٗٓٓ، االسكندرية ، ٔمحمد حمد الطيطف ، البنية المار ية الكتساب المفاىيـ .تامميا وتاميميا ، المكتب الجاماف الحديث ، ط  -ٕٚ
 .ٚٛٔ، ص ٕٗٓٓجمة، عزيز لزرؽ، منشورات، مركز طارؽ بف زياد، الرباط، ، االسالـ الماولـ، تر ء أوليفف روا -ٕٛ
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الاممية عميو لمار ة اسمط الضوء وحاجتو الى ت ف األساس تيارات تتحرؾ  ف أعماؽ المار ة والجدؿ الدينف، التف تمثؿ رس  كرية جديدة، مداشكمت المدارس الفكرية و 
ىا  ف ضوء ما يحدث مف تييرات اجتماعية وكيؼ يمكف تصور  (ٜٕ).الييـ والمانى ف تناوؿ لممجاؿ الدينف،  ف عالقتو بسؤالتكيفيات وطرائؽ التفكير وآليات تحميؿ ب

 ما الذي يمكف لمديف أف ييدمو؟ ؟وثيا ية

ؿ الديف مع انتشار التاميـ واتساعو عموديا وا ييا ودخوؿ التاميـ الدينف ضمف كما لـ تاد ميتصرة عمى رجاد سابيا، و ايمالمار ة الدينية تتيير وتتطور عما اف 
ما تتضمنو االسس الاممية  ف  اطار التاميـ الرسمف. ونظرا لتطور الماارؼ االنسانية ومنيا المار ة الدينية والتخصص  ييا عاد ا راد المجتمع لرجؿ الديف ليتارؼ عمى

ف ايا كاف الديف الف اصوؿ الديف ومار تيا لـ تاد تكفف اال راد وصار لزاما التارؼ عمى اسس الخالؼ واالختالؼ واالتفاؽ بيف الفرؽ المار ة الدينية لالجتماع الدين
ث مشكمة و حدعند الييـ  عف الرجوعوالطوائؼ والمذاىب الدينية التف اصبحت احد اىـ محددات اليوية الدينية لمفرد وال نيالف اف قمنا انيا تتيدـ عمييا  ف االىمية.  ضال 

  (ٖٓ) تـ تخويؿ االجتماعف رجؿ الديف لمتصرؼ بالديف كما يشاء.حميا مار ة وجية نظر الديف  ف ويتوجب 

نظرا النتشار الجيؿ كما انيا كانت تيتصر عمى االصوؿ  ف باديء االمر. اما  ف امور كثيرة بجيؿ الوعف و بسبب قمة ال المار ة الدينية  ف السابؽ موجودة
بفضؿ مكاف زماف و  اصبح رجاؿ الديف يتواجدوف  ف كؿ الوقت الراىف توجب التارؼ عمى الفروع التف تفرعت مف  روع الفروع بسبب تاثيرات التيير الثيا ف والحضاري. 

يير وتايد الاموـ التف تتااطى مع الديف بوصفو وسائؿ الاولمة والحاجة المتزايدة باضطراد الى رأييـ  ف مستجدات الحياة االجتماعية ذات االيياع السريع جدا  ف الت
ىذا االساس.  موضوعا  يصاب الى حد االستحالة عمى كثيريف مف ا راد المجتمع التخصص  يو  تـ تخويؿ رجؿ الديف الذي كرس نفسو لمتخصص بيذه الاموـ عمى

االسالمف مف الكينوت ىو الذي منع اف تكوف المار ة الدينية مينة لرجؿ الديف اذ اف   صار الامـ بالديف مينة )كما ىو الحاؿ  ف الييودية والمسيحية(. اال اف الموقؼ
تاالى ) موال نفر مف كؿ  رقة منيـ  الديانة االسالمية تفتير الى ىذا المفيـو  الكؿ يتوجب عمييـ التفيو  ف الديف عمى يد مجموعة نذرت نفسيا لتاميميـ الديف كما  ف قولو

اما اليـو  صار ىذا التخصص مينة وشكؿ رجاؿ الديف جماعة اجتماعية تحولت الى مؤسسة  يما باد وصارت حاجة الاامة  (9)التوبة االية الديف ...(طائفة ليتفييوا  ف 
اية قضية ييميـ مار ة رأي )ىكذا يسمف رجاؿ الديف ا راد المجتمع مف غير التخصصييف  ف المار ة الدينية( تتطمب زيارة ىذه المؤسسات اذا ما أرادوا االستفسار عف 

الماارؼ الدينية عممية الوصوؿ الى ىذا التطور  ف السيما  ف مواقع خاصة بيـ وقنوات  ضائية موجية نحو المار ة الدينية. رجاؿ الديف بكثرة الديف  ييا لذا انتشر 
تطور  ف ىذه المار ة بدوره الى لناس وىذا أد  لمالييف مف اعمى اوسائؿ التواصؿ االجتماعف التف ميدت السبيؿ لتميف مالييف المامومات بتو يرىا لالاولمة و رتو 
  (ٖٔ).الدينية

والرسائؿ النصية صار أدعاء التديف  ف زمف الاولمة مادة لالستيالؾ  يو سماة مربحة اذا ما بث  ف الينوات الفضائية التف تموليا االعالنات واالتصاالت 
(sms)  ية التف تاتف مف المياـر الشرعية والتبرعات  صار ينفؽ عمى ترويجو مالييف الدوالرات لموصوؿ الى اف اكتساب االتباع يانف زيادة الموارد المالأضا ة الى

 (ٕٖ)عائدات بميت مئات المالييف  ضال عما تكسبو كثرة االتباع مف النفوذ السياسف واالجتماعف.

والصور ، والرموز ، والييـ ، المامومات ىذا الكـ اليائؿ مف تد ؽ اف  أذة. مبيسكما توجد جوانب المار ة الدينية  ف تاثيرىا بتوجد جوانب إيجابية لظاىرة الاولمة 
 التديف الجمافاو  التديف الفرديمف خالؿ مجموعة مف صور  التد ؽا وقد تميت المجتماات اإلسالمية ىذاالجتماعية بما  ييا االنساؽ الدينية.  األنساؽالبد اف تؤثر  ف 

يتميز  جماف متطرؼ األوؿ نموذجيف مف التديفأطبياة ىذا التديف والاوامؿ التف تيذيو بشكؿ أو بآخر  ف بروز تسيـ إذ  )تميف الديف عمى شكؿ سموؾ جماف(
 فماضجج الحنيف الى ؤ المستيمؾ مف صور ونماذج توما ييرسو  ف ييذيو مف خطاب ىوياتف عزيز عمى النفس وأثير عندىا،  عمى اساس ما التاصب والتخندؽب

مع  يتالئـما و ، ذات الطابع الدينف  الماروضاتاألخر  يمثؿ التديف الفردي الذي يحاوؿ تاسيس ستراتيجيات الاالقة مع االخر مف خالؿ شتى توجو اما اليوتوبف حالـ. 
   (ٖٖ).والفستاف اإلسالمف، والمشروب اإلسالمف الحالؿ ، إلسالميةالميّدس. وليذا ال نستيرب عندما نشاىد نماذج مف ىذا التديف، األغنية اعالقة الفرد بنوعية 

 

 

 

 

                                                             
 .. )قاموس اوكسفورد(المجردة التف تتوحد دالالتيا ويختمؼ لفظيا الكمماتماانف دراسة  (Hermeneutics)اليرمينوطيييا  *
 . ٗٛٔ، ص ٖٜٙٔاإلنجيمية ومؤسسة  رانكميف لمطباعة والنشر، كوخ أدرييف، "آراء  مسفية  ف أزمة الاصر"، ترجمة محمود محمود، المكتبة  -ٜٕ
 .٘ٚ, صٕٜٙٔاحمد الخشاب : عمـ االجتماع الدينف, مكتبة الياىرة الحديثة, الياىرة,  -ٖٓ

 .ٜٜٖ، ص ٜٚٛٔ، دار اليارئ، بيروت، ٔ، التفسير المايف، ط ىويدي  محمد -ٖٔ
 ٔٓٗو ، ص سالمصدر نف -ٕٖ
 .ٖٛٔ، مصدر سابؽ ، ص  ، االسالـ الماولـ ء أوليفف روا  -ٖٖ
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 الفصل الثاني

 

 عند الشباب وسائل العولمة ومصادر المعرفة الدينيةالعالقة بين 

 

 

 ةطرق اكتساب المعرفالمبحث االول ... 

 مدخل سوسٌولوجً تأرٌخً للعولمةالمبحث الثاني ... 

 العولمةالمبحث الثالث ... آلٌات تثاقف 

 

 

 

 

 

 

 عند الشباب" وسائل العولمة ومصادر المعرفة الدينيةني..."العالقة بين الفصل الثا
 

 تمييد 

عمى التجديد واالبتكار كف تحا ظ عمى نفسيا وتضمف استمرار بيائيا، حيث تاتبر المار ة الياعدة  ف زمف الاولمة  ف المياديف المار ية المؤسسات جميع تتسابؽ 
رصيد ىائؿ مف الاموـ وتنطوي عمى االدراؾ الكمف أو المركب ،  فياالدراؾ الجزئف،  الذي يمثؿ تختمؼ عف الامـ  ٓالتف تيود االبتكار والتجديد،  المار ة قوةاالساسية 

 .عبر مراحؿ التاريخ االنسانف الطويؿ بحواسو و كره وعيموراكمو أف ي والمامومات التف أستطاع االنساف

يف مامومات أو  االحالـ ،   و رؤ الاالدراؾ، التييف، التخميف، التذكر، التبيف، االستدالؿ، والتامؿ، التخيؿ، متاددة منيا  لمواقع وتتخذ أشكاال   سالمار ة ىف اناكا
 واسعالمجرد الصور تتسيـ بشكؿ مباشر  ف تحديد طبياة االستجابات السموكية والجسمية عنده عمى اساس ذلؾ الحيائؽ يمتمكيا الشخص  ف عيمو عف شفء ما 

 بالمفيـو االغرييف لممار ة.

 وىمااالبتكار واالبداع بدوره الى يؤدي ذلؾ الوعف الذي  نمووتساعد عمى  التف تشكؿ بدورىا الوعفحاضنة البيئة توا ؽ الييمة الاممية لممار ة مع طبياة الت
تاتف لمفرد دوف مبادرة تتميز المار ة عف الامـ بانيا  ٓبشكؿ سطحف و ؽ ما متفؽ عميو أجتماعياولو المار ة بالشفء ىف االلماـ بو مف جوانبو كا ة . االساس  ف التيدـ

المشاىدة أو بما يد او الى وسائؿ االعالـ  عف طريؽ اثارة االىتماـ واالنتباه وىو ما تفامو الرسائؿ االعالمية التف تنفذىا سياسات االعالـ والبرامج المختمفة  ف منو كما 
  .تجربةحتى الاو الامـ بيا عناء ال تتطمب ع لمفكرة أو المامومة جاىزة ماتساال

 
 

 
 طرق اكتساب المعرفةالمبحث االول ... 

 

اف يتيبميا الفرد تخضع عممية اكتساب المار ة الى مجموعة مف المحددات البيئية الطبياية واالجتماعية تؤثر بشكؿ مباشر  ف تحديد شكؿ المار ة التف يمكف 
اعف والثيا ف لو يستطيع تمثميا  ف حياتو االجتماعية لتشكؿ مخزونا مار يا  ف عيمو يساعده بشكؿ مباشر  ف تخطف المشكالت وتحديد اتجاىات التيير االجتم ومف ثـ

 ولمجماعة االجتماعية التف ينتمف الييا واىميا: 
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  المجال المعرفي  -1
مفاىيـ أو قوانيف أو مبادئ سواء كانت تحصيؿ المامومات عمى المستو  الايمف ىا الفرد مف اجؿ ييصديشير المجاؿ المار ف الى ماىية المياديف المار ية التف 

اليدرة عمى االسترجاع اي التذكر مثؿ * الذي ياالولمستوى ال تبدأ عند  تحصيؿ المامومةيتالؼ ىذا المجاؿ مف عدة مستويات عيمية تتبع مستو  االجادة  ف نظرية 
مف ماارؼ او  ة ذاكر السجمو ادراؾ ما تقادرا  عمى فرد يصبح ال ف ىذا المستو  مستو  الفيـ  يمثؿ  المستوى الثاني. اما حفظالف  كما مف الذىف استدعاء المامومة 

التف تستند الى ما يمتمكو الفرد مف  حؿ المشكالتاليدرة عمى مستو   ستوى الثالثالم ف حيف يمثؿ  ا.النتائج المترتبة عمييصور ماانييا و ويارؼ كيؼ يمامومات 
ي يشير ذالمستو  التحميؿ مف مستويات مجاالت المار ة االنسانية   يمثؿ  المستوى الرابعماارؼ سابية عمى وجود المشكمة ويشير ىذا المستو  ايضا الى الوعف. اما 

. اذ ياد ىذا مف قبؿلو تطبييات لو لـ تكف مارو ة لستنباط االيدرة عمى التحميؿ لماالقة التف يمكف اف ترتبط بيا الماارؼ السابية بما ييبو الالى امتالؾ الفرد اليدرة عمى 
ىو  المستوى الخامسسابية. بيف الماارؼ العالقات جديدة بذلؾ مكوناتيا مكتشفا  الفرد حمؿ المستو  ىو المستو  االبتكاري الذي سينتج  يو التحميؿ ماارؼ جديدة 

ىنا تنتيؿ المار ة مف شكميا المار ف الى شكميا  موضوعيةالتيويـ المحكات مجموعة مف ف ضوء  المادة الاممية الماارؼ و مستو  تيويـ المار ة والحكـ عمى قيمة 
 (ٖٗ)الاممف.

 الميارات مجال -1

التف تشير بدورىا الى  .وصوال  الى مستو  الفاؿ اليادؼ الذي يحدث تيييرا   ف البيئة وعيمية ة، وحسية ،أداء المياـ المختمفة حركيالميارة ىف اليدرة عمى 
مثاؿ عمى ذلؾ تامـ قيادة ارؼ الخاصة باتياف ىذه اال ااؿ. امبتكرار التدريب مع تمثؿ المجموعة مف االستادادات التف يمكف تنميتيا باالستمرار بالممارسة الفامية او 

 .(ٖ٘) يكمؿ باضيا باضا  لتحيؽ ىد اوالايمية ميارة أو مجموعة مف الميارات والجسدية ا بوصفيالسيارات 

 ـ المجال االنفعالي3

يمر المتامـ  ف المجاؿ االنفاالف  .مواقؼ لمختمفةطبياة استجاباتو الذاتية لمتحدد تشكؿ قواـ شخصيتو و والييـ التف االجتماعية االتجاىات مجموعة وييصد بو 
وؼ ثـ يصؿ الى  يدرؾ بواسطة الفيـ  ف المجاؿ المار ف قيمة أو أتجاىا  ما ، ثـ تيبؿ ذلؾ االتجاه أو تمؾ الييمة واستحسانيا داخميا  عف رضا ال عف خ بمراحؿ عدة

 الداخمف لييـ الشخص وتصبح جزءا  مف تكويفتاخذ مكانيا  ف النظاـ لدرجة اليناعة الداخمية التامة بتمؾ الييمة أو ذلؾ االتجاه  تصبح الييمة مرتبطة بشحنة انفاالية 
بوصفيـ  ذلؾ الشخص الذي يارؼ أىمية احتراـ الكبار مثال تو.انفااالوتؤثر بشكؿ مباشر  ف  يةذاتالالى درجة انيا )أي الييمة( تصبح مف ميزات الشخص  شخصيتو

كاتجاه  ف تااممو مع الكبار ثـ يستحسنو  ايبميت يثـ يامؿ عمى استدماجيا  ف سموكياتو مف خبراتو  يجاميا جزءا التامـ مف خالؿ ، ثـ يتفيـ أىمية ذلؾ قيمة اجتماعية
 ٓ(ٖٙ)بط باالنفااؿ ليصبح جزءا  مف النظاـ الييمف المميز لمشخص تر ليداخميا  ويصؿ الى درجة اليناعة الداخمية بيذا االتجاه  ف التاامؿ 

تباع التقاليد  ػٗ   االجتماعيةواالعراف استشارة أىل الرأي وا 

تـ ب المار ة بدائية اذ تاد ىذه الطريية مف اقدـ طرؽ اكتساب المار ة التف اتبايا االنساف  ف التامـ عف كؿ مجريات حياتو االجتماعية كما تاد اكثر طرؽ اكتسا
خ و شي يحتاجيا الفرد كانت محدودة لمياية  كافة االنسانية التف تنطوي عمييا المار  إتباع ىذا األسموب  ف الاصور اليديمة، ألف المار ة المطموبة آنذاؾ والحيائؽ التف

كما  اير الظواىر واألمور اليامضة وغيرىة او كبار السف  ف الجماعة ىـ المصدر االساس ليذه الماارؼ المتالكيـ اليدرة عمى اشباع الفضوؿ المار ف حوؿ تفساليبيم
التف لـ يالفيا  واألحداثالجديدة مواجية الظواىر ف الحصوؿ عمى الحيائؽ والماارؼ التف يحتاجيا اإلنساف البدائف  ف دورا ميما   مارستالموروثة  أف الاادات والتياليد

طريية  ف العتماد عمى مثؿ ىذه الا راد الجماعة والسيما الشباب منيـ ولابت الازلة االجتماعية والثيا ية التف تايشيا الجماعات االجتماعية البدائية الدور االىـ  ف ا
 . (ٔ) التامـ والتثييؼ

  الذاتيةلخبرة والتجربة . ا٘

البيئة  اد ىذه بازديادتشير ىذه الطريية الى اعتماد االنساف عمى مجموعة الماارؼ المخزونة عمى شكؿ خبرات  ف ذاكرة االنساف المتولدة عف تجاربو الذاتية تزد
المواقؼ التف يتفاعؿ  االجتماعية والطبياية حجما  وعميا  عف طريؽ المالحظة ووعف اصحاب الاالقات التف تربط بيف عناصر ىذه البيئات  ضال  عف زيادة  ف عديد

لباض الظواىر أو المواقؼ الشبيية  إلنساف عند مواجيتوالرجوع إلى المار ة السابية التف تمرس عمييا ا ييا الفرد مع بيئتو الطبياية واالجتماعية  ف مجاالت ماينة  
 .(ٕ) ور التف كاف شاىدا او مالحظا لياألمل تيـ ف ماالج التف مرت بو، أو االعتماد عمى خبرات غيره مف الناس

                                                             
 .٘ٗ،  ص ٕٜٚٔ، مطبوعات الشاب ،  ٔالنفس ، ط ـحامد عبد السالـ زىراف ، قاموس عم -ٖٗ
   * تود الباحثة اف تبيف اف جميع المستويات المذكورة أعاله مف نفس المصدر كما ىو واضح. 

 .ٜٕ، ص ٜٜٗٔ، مطباة مدبولف ، الياىرة ،  ٗالنفسف ، طعبد المناـ الحفنف ، موسوعة عمـ النفس والتحميؿ   -ٖ٘
 . ٖ٘، ص ٜٜٚٔمحمد عاطؼ غيث ، قاموس عمـ االجتماع ، الييئة المصرية الاامة لمكتاب ، الياىرة ،  -ٖٙ
(1)
  25-ٕٓ، ص ٜٜٗٔرياض صالح جنزرلف ، الرؤيا االسالمية لمصادر المار ة ، دار أيالؼ  ، بريطانيا ،  
(2)
 .29،    المصدر نفسه 
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والايمية عند الفرد وقدرتو عمى ايجاد نمط مف  تاتمد ىذه الطريية مف طرؽ اكتساب المار ة عمى االمكانات الذاتية الذكائية القياس المنطقي واالستدالل ػٙ
عيمف يخضع لمنطؽ عمى الظواىر واألحداث عمى اليياس ه الطريية عمى مجموعة االحكاـ التف يصدرىا ىذالاالقات بيف الظواىر المختمفة ونتائجيا اذ ياتمد الفرد  ف 

ث ىذه الظواىر او اندثارىا ومف ثـ كيفية السموؾ لتجنب اضرارىا او جمب منا ايا  فف ىذه حدو الكشؼ عف الظروؼ واليوانيف التف تحكـ الاصر الذي يايش  يو بيدؼ 
وقد اصاب طرؽ اليياس المنطيف الكثير مف . اتصدر عني مف األمور الاامة إلى الجوانب الخاصة أو مف المبادئ األساسية إلى النتائج التفالمار ة تدرج الطريية ت

شرة او المامومات اليديمة  ف المساعدة عمى تفسير الظواىر الجديدة والسيما الظواىر االجتماعية والطبياية التف تيدد حياة االنساف بصورة مباالتيير والتطور لادـ كفاية 
   .(ٔ) السيطرة عمييامصالحو الحيوية  ضال عف امكانية 

 االستقراء أو التجريب .ٚ

تاتمد ىذه الطريية  ف اكتساب المار ة عمى مجموعة اليدرات الذاتية التف تمكنو مف تجزئة الظواىر  ،لمكؿ عامةتتبع الجزئيات لموصوؿ إلى أحكاـ االستيراء ىو  
تمؾ التف سمع عنيا  ف الى مجموعة مف االحداث المفصمية وايجاد الاالقات بيف ىذه االحداث وبيف غيرىا مف االحداث التف خاضيا االنساف  ف تجاربو الشخصية او 

مالحظة او المختمؼ  خريف تيـو عمى اسس مف الميارنات المختمفة والمتاددة عمى خالؼ االستدالؿ الذي ييـو الفرد  يو بميارنة الكؿ بالكؿ اليجاد المتشابو تجارب اال
الحكاـ التف تخص جزئيات ظواىر اخر  تتدرج لتشمؿ كؿ او ماظـ الجزئيات ليتـ استخراج احكاـ مف الاالقات الموجودة بيف مجموعة مف ا لوضع أحكاـ لمكؿ اتالجزئي

 .(ٕ) وبذا تكوف الميارنة مركبة

 

 المبحث الثاني

 مدخل سوسيولوجي تأريخي لمعولمة

شمؿ جميع مفاصؿ اد  التداخؿ بيف مصطمحف الاولمة والاالمية الى اف تنيسـ االتجاىات الاممية التف تناولت تفسير نشوء ظاىرة الاولمة ظاىرة اجتماعية ي
اات االنسانية جميايا بدءأ مف المجتمع الذي الحياة االجتماعية ويفسر تاثيراتيا الثيا ية  ف كؿ االنساؽ واالبينة االجتماعية التف يتالؼ منيا البناء االجتماعف لممجتم

ف كالتجارة والحروب ظيرت  يو لتصؿ الى جميع المجتماات التف ترتبط باالقات تحتـ عمييا التواصؿ واالتصاؿ مع ىذا المجتمع عف طريؽ عمميات االنتشار الثيا 
سنة مضت عندما تمكنت  (ٕٓٓٓٔقديمة قدـ االنسانية  يرجع تاريخ نشاتيا الى ) والتجاور بيف المجتماات وغيرىا كثير  يما يفسرىا باضيـ االخر بانيا ظاىرة

نياية لسمسمة طويمة مف عمميات االستيطاف لميارات الحدث ذ شكؿ كؿ اليابسة  ف انحاء المامورة امجموعات صييرة مف الصياديف وجاماف البذور مف الوصوؿ الى 
 (ٖٚ)مضت. ذ أكثر مف مميوف سنةمف قبؿ أسال نا اليدماء التف بدأت من سبعال

بسبب حاجتيـ نتاج الطااـ إىا  ف ؤ اجتماعية لـ يشترؾ أعضا جماعاتقادرة عمى مساعدة ذات و رة انتاجية مجتماات زراعية اف االستامار االوؿ لالرض شكؿ 
 ف حينيا جديدة البدائية ال ةتكنولوجيال اتكتشا  ف االمجموعة الحر ييف المتخصصيف الذيف يامموف  االولى ىف، الى انتاج مف نوع مختمؼ كانت تيوـ بو ىذه الجماعات

ف البيروقراطييف متالؼ االدوات الحديدية الفاالة والمجوىرات الجميمة المصنوعة مف الماادف الثمينة وىياكؿ االبنية التذكارية، أما المجموعة الثانية كانت ت ف صناعة 
الاولمة  ف ذلؾ الوقت االدارة المركزية مف زراعة وديف وبيروقراطية التف تاتبر االساس  ف تكثيؼ  يد مثمت ،  واليادة السياسييف والمفكريفالجنود الرمزية كف ذوي المي

 (ٖٛ)اتيا.بيف الجماعات االجتماعية والمجتماات  ربطتيا باالعتماد المتبادؿ باضيا عمى باضيا االخر  ف حاج التبادؿ االجتماعف

 ف نياية ثمانينيات اليرف الماضف باد االزمة االقتصادية التف عصفت الى الواقع االجتماعف بصورة  امية بوصفيا ظاىرة اقتصادية  يد ظيرت الاولمة اما 
التف تيـو عمى عالمية التوزيع الى الاولمة التف تيـو عمى عالمية االنتاج اما الاولمة السياسية ظيرت باد  بالنظاـ االقتصادي الرأسمالف لتحولو مف المرحمة الكولنيالية

تبر حصيمة ات.  الاولمة نياية الحرب الباردةالسابؽ نتيجة  شؿ االقتصاد االشتراكف  ف تجاوز االزمة وتفتتو الى جميوريات مستيمة مما اعمف  االتحاد السو يتف رايأني
قو  االنتاج وباألخص التطور الاممف التينف الذي حدث  ف الايود االخيرة مف ىذا اليرف مف خالؿ التطور الذي حدث  ف مجاالت  ف وضوعية لمتطور الذي حدث م

لتكوف واتو ووسائمو وعناصره ومنجزاتو بمثابة نظاـ عالمف جديد لو أد يما ياتبرىا باضيـ االتصاالت وشبكات االنترنيت و ف مجاؿ االلكترونيات والحاسبات وغيرىا ، 
 .(ٜٖ) إلنسافاحصيمة تاريخية لاصر تنوعت  يو التطورات التف ازدحـ بيا التاريخ 

المتخمفة لتجاؿ منيا  ف السيطرة عمى الجنوب المتيدمة صناعيا واقتصاديا الشماؿ دوؿ رغبة عما وصفو مناىضوىا بانيا الاولمة ظاىرة تاريخية مستمرة تابر 
قضية ي الاولمة يكمف  ف مصدرا لمموارد الخاـ والامالة الرخيصة وسوقا لتصريؼ منتجاتيا لتزيد مف ارباح االغنياء وتسيـ بشكؿ مباشر  ف زيادة  ير الفيراء  تحد

                                                             
(3)
 .ٖٕ ة ، مصدر سابؽ ، ص رياض صالح جنزرلف ، الرؤيا االسالمية لمصادر المار  
 .37  ( المصدر نفسو ، ٕ)
 .ٕٗ، ص  ٕٛٓٓحاتـ حميد حسف ، الموجز  ف الاولمة دار كيواف لمطباعة والنشر والتوزيع ، سوريا ػ دمشؽ ،  -ٖٚ
 .ٜٔ، ص ٕٚٓٓلمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف ػ االردف ، ، دار المسيرة  ٔمحمد طاقة ، مازؽ الاولمة ، ط -ٖٛ
 .ٜٔو  ٚٔ، ص  ٕٕٓٓدار الفكر المااصر ، دمشؽ ، ،  ٕد.حنفف حسف و صادؽ جالؿ الاظيـ ، ما الاولمة ،  ط -ٜٖ
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وتبيى التيدـ التينف يظؿ سرا  عند مبدعيو  ف المركز طالما اف (. ؟المركزلحساب  االطراؼلصالح مف تامؿ الاولمة ؟ لصالح المركز عمى حساب االطراؼ أـ لصالح )
يتـ ذلؾ تحت  .يؿ أىمية عف احتكار السوؽ أو المواد االولية أو استيالؿ الامؿتال التف احتكر التينية الذي  امتدادا لممركزاالطراؼ  ف حاجة مستمرة اليو لتشكؿ 

مف إيجابيات عممية وسيولة لما ليا أف ثورة االتصاالت ية.  رد يةالذىف البشري وقدراتو االبداعية ممك يد صار ع ات االختراءشاار براعناويف شتى كالممكية الفكرية 
جامت مف كؿ شفء التجار  ييا  المامومة لالمامومات و يوـ عمى احتكار تكنولوجيا االتصاؿ ت ف أيدي الشركات الكبر   ف المركز  تاالتصاؿ بيف أرجاء المامورة ظم

 .(ٓٗ) اتخدمبما  ييا ال سماة

ىف ظيور الاولمة اليومية الموحدة )عالـ اقتصادي(  نيطة البداية عند روبرتسوفتكوف أف رصد المراحؿ المتتاباة لتطور الاولمة وامتداىا عبر المكاف والزماف 
مثؿ بنية  يالذمنتصؼ اليرف الثامف عشر  ف ظيور المجتمع اليومف اال وىف عمى أساس أف ىذه النشاة تسجؿ نيطة تاريخية  اصمة  ف تاريخ المجتماات المااصرة 

  .(ٔٗ) جديدة  ييا تشكؿ نمط حياةلألدارتيا  ياعو خضبيف الجماعات المكونة لمبناء االجتماعف و بمانى التجانس الثيا ف  متجانسةالالدولة اليومية ىف  ريدة 

آليات اىمية ذ عمى الاالـ ، أف أدراؾ ىذه الحييية سوؼ يجامنا ناف استحو االتفرد و تحاوؿ ال ةأراد صاحب كؿ قوةيولكنيا ىدؼ التاريخ أف الاولمة ليست نياية 
 .السيطرة عمى الاالـ ف  الاولمة قاسـ مشترؾ ليدؼ أي قوة  .التحوؿ ميما اختمفت االساليب وتاددت االنماط وتراوحت االشكاؿ و يا  لتحوالت الزمف وحيائؽ الجيرا يا

 .(ٕٗ) الامالقة التف تحكـ عالـ اليـوالزعماء واصحاب المشروعات الصناعية واالعالمية قبؿ اف يراود ىو حمـ راود الفالسفة وراود الحكماء 

 ف طروحات  ة وىذا واضحيلماالذيف أرجاوىا الى اليروف السابية تحدثوا  ف حييية االمر عف مصطمح الااف االختالؼ  ف تحديد تاريخ بداية الاولمة بيف 
 ىو ليانوف واحد ييا البشر جمياا ويخضاوف  تضـاطمؽ  كرة وجود عالمية واحدة اوؿ مف الرواقيوف . اذ ياد الرواقييف  ف أثينا  ف حوالف اليرف الثالث قبؿ الميالد 

ستند الى الفمسفة اليائمة عمى وحدة الكوكب الذي تلمدينة الاالمية نت دعوتيـ الى أقامة ا كاتفرقة  واالى الاالـ نظرة شاممة مف دوف تمييز  انظرو ف  يد اليانوف الطبيا
روما أف   استطاعت .الروماف بصفة خاصة  يما يتامؽ بفكرة اليانوف الطبياف ومبادئ الادالة الاامةبذلؾ كما تاثر  .يو مف أصؿ واحد يايش عميو الجنس البشري 

 .(ٖٗ) ُتخضع الاالـ  لفكرة االمبراطورية الاالمية

مية أو دعوتيا الييا  الييودية عمى الرغـ مف أنيا آمنت بالتوحيد اال أنيا حصرت ذلؾ  ف نطاؽ الييود لاختمفت مف حيث نزعتيا لمااايضا الديانات السماوية 
الى  ف ذلؾ استندت المسيحية لاالمية. اتسمت بالطابع التبشيري مف حيث دعوتيا الى االذيف عدتيـ شاب اهلل المختار،  ف حيف أف الديانتيف المسيحية واالسالمية 

 يد استندت الى قولو تاالى )وما ارسمناؾ اال تااليـ السيد المسيح  يد نادت بوحدة الاالـ عمى أساس أف  كرة الخالص تشمؿ الجنس البشري جمياو أما الديانة االسالمية 
يـ اليرآف الكريـ وسنة الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ(  يد جاء االسالـ بمنياج عالمف شامؿ ألوجو كانت وماتزاؿ عالمية الصفة والدعوة استنادا الى تاالرحمة لماالميف( 

 . (ٗٗ) الحياة كميا

 (15)أواًل : الجوانب االجتماعية لمعولمة 

  ضال  عما تيدـ لممدخؿ التاريخف لماولمة البد مف اف نبيف باف ىناؾ جوانب ايجابية لماومة وىف :     

 الجوانب االيجابية  - أ

لتف تؤدييا  ف الحياة عند التاامؿ مع الاولمة بوصفيا ظاىرة اجتماعية  ال بد اف ناخذ بالحسباف اف لكؿ ظاىرة اجتماعية بما  ييا الديف مجموعة مف الوظائؼ ا
وعناصر ىذه الظاىرة مع الييـ االصمية والاناصر االجتماعية التف االجتماعية تميؿ ىذه الوظائؼ الى التصنيؼ السمبف وااليجابف لنواتج التفاعالت االجتماعية لمييـ 

ية لممجتمع ككؿ متكامؿ. االمر تحدد الخصوصية المجتماية. مف ناحية نتائج تاثيراتيا  ف واقع الحياة االجتماعية ال راد المجتمع وجماعاتو وكذلؾ عمى البنية االجتماع
 واىـ الجوانب االيجابية  ف الاولمة  ٓلممجتماات الذي ينسحب عمى الثيا ة والخصوصية الثيا ية

 ف عممية التفاعؿ مايا  شما تنا سية بطريية الييظ مع الواقع الاالمف بكؿ مفرداتو لذلؾ  انيا تاتف أتساقا  مع نظـ الحياة الواعف و الاولمة حتمية التاامؿ تفترض ػ ٔ
 .التكيؼ مع الظروؼالمرونة واليدرة عمى لألصمح مف حيث بياء  الوأما أف تموت اف يتكيؼ اليديـ مع الجديد ويتفاعؿ ماو 

ـ تسَع آخر المطاؼ ولضطرت المجتماات التف قاومتيا لتيبؿ الاولمة كواقع اجتماعف ال محيص عنو  يما باد أف ألر ض المسممات ة يدعوة ثور الاولمة ػ ٕ
 ة التكيؼ مايا اسيؿ بدال مف الصدمة الحضارية التف جاءت بيا اخيرا. لألندراج  ييا لكف تتمكف مف وعييا باستياابيا تدريجيا لتكوف عممي

                                                             
    .ٕٛ، ص ، مصدر سابؽ رياض صالح جنزرلف ، الرؤيا االسالمية لمصادر المار ة   -ٓٗ
 .ٕٗ، ص  ٕٔٓٓ،ميريت لمنشر والمامومات ، الياىرة ،  ٕ، الاولمة والطريؽ الثالث ، ط ياسيفالسيد  -ٔٗ
 . ٛٔ، ص  ٕٔٓٓمجموعة النيؿ الاربية ، الياىرة ،  ٔط،  محسف أحمد الخضيري ، الاولمة االجتياحية  -ٕٗ
  .ٕ٘، ص  ٜٛٚٔلمصرية لمكتاب ، محمد حسف االبياري ، المنظمات الدولية الحديثة و كرة الحكومة الاالمية ، الييئة ا -ٖٗ
 . ٜٗٔ، ص  ٜٜٚٔسيار جميؿ ، الاولمة الجديدة والمجاؿ الحيوي  ف الشرؽ االوسط ، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيؽ ، بيروت ،  -ٗٗ
45
 .22،    1985، القاهرة ،  1بثٌنة حسنٌن عمارة ، العولمة وتحدٌات العصر ، ط - 
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ات الى حدودىا اليصو  كما تتطمب االستثمار  ف الجانب البشري وتنميتو د والجماعا ر اال اتػ أف الاولمة تيتضف الى التميز واالتياف واالرتياء بمستو  طموحٖ
 استيااب ما يمكف اف تو ره الاولمة وتامؿ عمى ادماجو  ف الحياة االجتماعية.قدر المستطاع االمر الذي يمكف المجتماات مف 

الانصرية باشكاليا النزاعات زيادة سرعة التيير االجتماعف وتيبمو  ف جميع انشطة الحياة االجتماعية بما يتطمبو مف تجاوز الصراعات و الى الاولمة ػ تيدؼ ٗ
 .حيوؽ االنساف وحريتوج  ف اليرية الكونية التف تزخر بندمااالخمؽ اجواء تسمح بوالمذىبية مف أجؿ 

الالزمة لرقف االجتماعية أعاده النظر  ف ترتيب سمـ االولويات تفترض المياالة واالستسالـ لمييبيات و الاولمة عيالنية الطابع توسـ بانيا عممانية تتجاوز ػ ٘
  ف الاالـ. ليواكب التييرات السرياة االيياع التف تحدث  المجتمع ونيضتو

أحكاما  نسبية باد اف كشؼ الامـ باف كؿ االحكاـ المسبية ىف ، اىـ مميزات الفرد الماولـػ الصدؽ والجرأة  ف الحؽ والوضوح  ف التاامؿ مع النفس واآلخريف ٙ
 تممييا ظروؼ الزماف والمكاف وتتفوؽ  ييا الشاوب تفوقيا  ف المنا ع واالىداؼ

اف الستاادة الماضف السايد والس يبايدا  عف الفكر التيميدية االجتماعية ليـ ايمالصياغة اعادة بمجتمع ج الفكر المستيبمف ألبناء التبنف وترويتنشد الاولمة ػ ٚ
 .وقع داخؿ شرنية االنا أو االكتفاء بالذات واالنكفاء عمييايبانفتاحيـ عمى التاميـ الحر ووسائط المار ة المادية وااللكترونية بدال  مف الت

ومف ثـ و رت  رص ال يمكف اف تضاىف  ف االرتياء  عوائؽحدود او سرعة انتياؿ المامومات واآلراء واال كار بيف دوؿ الاالـ دوف اتاحت الاولمة لمجميع  -ٛ
 الاممف و المار ف لممجتماات المتخمفة.

ينمف االحساس لد  الفرد بانو االمر الذي التارؼ عمى االحداث الخارجية سيولة و رت الاولمة  رص التفاعؿ المباشر مع االحداث الاالمية بالزمف الحييؽ ب -ٜ
 .االطراؼ االخر حتما  ف يؤثر س، وما يحدث  ف أحد اطرا و اليرية الكونيةعضو  ف مجتمع 

لاولمة اعصر الكيانات الكبيرة والتجماات االقميمية  ال مكاف  ف الاولمة ىف ضرورة االنفتاح عمى الاالـ  ف كؿ مناشط الحياة االجتماعية النيا تمثؿ  -ٓٔ
 ٓاسة االنطواء واالنازاؿ والتيوقعيلس

 ية  ف الثيا ات التف ولدوا  ييا.الثيا اتيـ خيار نتياء بيف الاناصر الحضارية والثيا ية بما يتالئـ مع الالمجاؿ أماـ اال راد لت الاولمة  تح -ٔٔ

المستبدة الدكتاتورية ضااؼ النظـ قراطية الحيييية التف تحمف مصالح الفرد واستثماراتو مف سطوة الدولة وقدرتيا عمى المصادرة واليسر باالاولمة ىف الديمو  -ٕٔ
 .و تح آ اؽ مار ة ال متناىية أماـ البشرية

الذي اصبحت  يو المار ة اىـ  ىو عصر الامـ ىاأف عصر  كيدىاواالبتكار والتجديد بتامتكنولوجيا لالامـ الاالـ اجمع باىمية مواكبة الاولمة ثية اعادة  -ٖٔ
 .(ٙٗ) الثروات التف يمكف اف تمتمكيا البمداف

 *ب .الجوانب السمبية لمعولمة:

المتيدمة الدوؿ اقتصاديات تاثير ضيط تحت  ال مكاف لمدوؿ النامية  ف تيرير مستيبؿ اليرية الكونية ػ الدوؿ المتيدمة ىف صاناة اليرارات وموزع االدوار ٔ
اذ ال تمتمؾ الدوؿ النامية بامكاناتيا المتواضاة اليدرة عمى المنا سة التف تاد الشاار الذي تر او الاولمة  ف وجو مف انتمى الييا  اقتصاديا وتكنولوجيا  وسياسيا  وثيا يا

 طوعا او كرىا.

او تاثيرات االنتاج اليائؿ عمى البيئة المحمية تحسيف جودة السمع دوف النظر الى ييوـ تنا س الاولمة االقتصادية عمى خفض االساار وسياسات االغراؽ ػ ٕ
 ٓمستمرةالالديناميكية الاولمية تتسـ بمنا سة  الاألبداع واالبتكار أي دخوؿ السوؽ بمنتجات جديدة والاالمية ييود ىذه المنا سة 

أذ أف قياـ السوؽ الموحدة ال قتصادات الدولية التف لف تحصؿ عمى الحماية مستيبال. ية تفترض خمؽ  رص النجاح  ف االقتصادات االاولمة تحديتفرض ػ ٖ
 .طبياة الاالقات التف تسود  يياو السوؽ الاالمية الحفاظ عمى وتيرة محددة مف النمو مف خالؿ التفاعؿ المباشر مع اليدرة عمى لمف لو انف  رص متساوية لمجميع بؿ ي

تيـو امميات االنتاج والتسويؽ الذي يحيؽ اكبر قدر ممكف مف االرباح وليس الكيؼ الذي يحيؽ الر اه الحيييف.  الكـ الاولمة ىو  لالنتاج  فػ المحؾ االساسف ٗ
حرص عمى اكتساب أ ضؿ التاتمد عمى ميوماتيا الذاتية أي عمى غرس حب الشراء  ف المستيمؾ بيض النظر عف تاثيره  ف االقتصادات الوطنية. التف يجب اف 

 .الايوؿ والميارات

                                                             
  .ٗٗ، ص  ٜٜٜٔ( ، سنة ٖٚ، بيروت ، عدد) ديالديف ، الاولمة وآ ة الاولمة ، مجمة منبر الوامحمد ميدي شمس  -ٙٗ
ىذه الصيية مف التابير عف الجوانب السمبية لماولمة ىو قناعتيا باف لكؿ مخترع ميما كانت اىميتو جوانب سمبية اذا ما اسفء استخداـ الى  ةاف ما دعى الباحث *

   .الاولمة الحييييةات ستخداـ وليس صفاالسوء نتائج ية تشير مف وجية نظر الباحث الى استخدامو  الجوانب السمب
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مف تفاعؿ بيف كؿ  ف اروقتيا ما يدور التف تنتج المار ة المبتكرة ب جامااتالمدارس و اللمة ييؼ عند أعتاب و امقدـ  ف السوؽ الطىء ػ الحصوؿ عمى مو ٘
 (ٚٗ).عناصرىا  التاميـ وما يرتبط بو مف تدريب ييع موقع اليمب  ف أي أصالح أو تطوير اقتصادي منشود

 .ستحؽ االقتداء بويذج و نمأاعتباره ة اليرب ومنجزاتو الاممية واالنسانية باالعجاب بثيا بسبب ظاىرة النمط اليربف  ف الحياة االجتماعية والثيا ة الاامة ػ أنتشار ٙ

بسبب اقتصاداتيا التف ال تستطيع مجاراة  النامية تنامف ثراء الدوؿ الينية وانحدار المستو  االقتصادي  ف الدوؿتفترض التباية االقتصادية  ف زمف الاولمة ػ ٚ
 الينية.   الاولمة االقتصادية والمنا سة  ف السوؽ الاممية بسبب تخمفيا وانتشار الفساد  ف مجتمااتيا بما يؤدي الى ىجرة رؤوس االماؿ الى الدوؿ

ألعالـ الدولف لتاثيرات االعالف  ف اريجيا   ف ظروؼ التنامف السريع والمستمر تالشف ىذا الدور تد ف دعـ الصناعة والزراعة والسمع والخدمات يور الدولة دػ ٛ
 ويجاؿ مف السمع االجنبية ارخص وا ضؿ  ف تو يرىا لساادة االنساف.  الذي يخترؽ الحواجز والحدود

مف خالؿ االستثمارات االجنبية بسبب ا تيارىـ الى التطور  اتساع وتامؽ الفجوة بيف مف يمتمكوف التكنولوجيا الجديدة واولئؾ الذيف يساوف الى الحصوؿ عميياػ ٜ
 والنمو  ف مياديف الامـ والمار ة.

مخدمات التف يمكف تو ر وسائؿ الاولمة  رص الفردية مف اشاعة اىمية االستياللية واالعتماد عمى االمكانات الفردية بيف ا راد المجتمع  ضال عف تو يرىا ل -ٓٔ 
المتخمفة   يط باالعتماد عمى امكانتو الذاتية بما يخمؽ توجيا اجتماعيا نحو التخمص مف الابفء االسري السيما بالنسبة الى شكؿ الاائمة  ف الدوؿ اف يو رىا الفرد لنفسو

 .اليضاء عمى الترابط االسري وتفكؾ المجتمعوالنامية التف تتسـ بكونيا عائمة ممتدة  ف كثير مف االحياف بما يسيـ  ف 

يجاد حالة وع ثيا ة الاولمة وحضارتيا بسبب المخترعات التف يمكف اف تو رىا يؤدي  ف اليالب الى اف شي -ٔٔ  سحؽ الثيا ة والحضارة المحمية والوطنية وا 
 .(ٛٗ) ى المنا سةالناداـ قدرتيا عم اغتراب ما بيف االنساف والفرد وتاريخو الوطنف والموروثات الثيا ية والحضارية التف أنتجتيا حضارة االباء واالجداد

 ثانيًا : وسائل العولمة 

  إف التينية الحديثة ىف الوسيمة الرئيسة  ف نشر الاولمة، وتتمثؿ  ف
الحاسوب.  -   

االنترنيت. -  
االقمار الصناعية والبث الفضائف. -  
الصحا ة الدولية ومؤسسات النشر )المسموعة والميروءة والمرئية(. -  
السياحة والرياضة. -  
المامومات وبنوؾ الماؿ.بنوؾ  -  
السينما. -  
المؤتمرات والندوات. -  
 

(49) ةالاولمإف ماظـ ىذه الوسائؿ ىف أيضا  مستخدمة لنشر اإلسالـ عالميا ، ولكف بشكؿ محدود جدا ، ال يكاد ييارف مع استاماالتيا الكبيرة  ف نشر   
 

اإلعالـ  ف يد عدد مف الشركات الامالقة الاابرة لميارات، التف تستخدميا لحفز االستيالؾ عمى بانو: تركز وسائؿ *  ىربرت شيممر» وويار المعولم االعالم 
  ؛ ألف اإلعالـ ياتمد عمى الصورة السمايػة النطاؽ الاالمف، وتوسيع الثيا ة االستيالكية اليربية؛ لطمس اليويات اليومية، والتيميؿ مف مشاعر االنتماء إلى مكاف محدد

بؿ صارت بمميوف كممة، لذلؾ ىناؾ حضور جارؼ لمصور  ف حياة اإلنساف   -كما جاء  ف اليوؿ الصينف الماثور-لـ تاد تساوي ألؼ كممة  لصورةلبصرية، واوا
 (. ٓ٘) إنيا حاضرة  ف التربية، و ف األسواؽ و ف الشوارع... الخ :الحديث

 ف زمف الاولمة عنيا  يما سبؽ بؿ اف الاولمة اعادة صياغة االعالـ الماموـ حتى مف ناحية التاريؼ  ينظر الى ألعالـ أو االتصاؿ الجماىيري تختمؼ تاثيرات ا
االتصاؿ  ياخذ عمى أنو نيؿ وتوصيؿ رسائؿ نمطية الى جماىير غير متجانسة يصاب التارؼ عمى ردود أ االيا تجاه ىذه الرسائؿ أو أجراء حوار مايا االعالـ سابيا 

نظرا لما يتميز ير يالتاديؿ والتي. اما االعالـ المامـو  يد دخؿ  ف عة أو جميور(ايبدأ بمرسؿ )  رد أو مؤسسة إعالمية( وينتيف عند مستيِبؿ )شخص أو جمحد منحى وا
 قدرة االعالـ الماولـ عمى التارؼ ضال عف  ـ المامومات وتجاوزىا حدود الييـ والمبادئ وطموح باضيا الى تنميط قيـ االستيالؾ والتحرر واالنفتاحخز بو مف 

                                                             
Gohnson,harry ,Sociology , asystemaliclntroductionroutledge and lteganpaul , London ,1971 . p 92 

 .ٙ٘ص  ، ٜٕٓٓ،عالـ الكتب الحديث ، اربد ػ االردف ، ٔ، الاولمة االعالمية ، ط رحيمة الطيب عيسانف  -ٛٗ
.* وىو مؤلؼ كتاب )المتالعبوف  ف الايوؿ( وقاـ  يو بنيد لوسائؿ االتصاؿ المتاددة  ف الواليات المتحدة االمريكية  ف سباينيات اليرف    المنصـر

 .http://ar.wikipedia.orgويكيبيديا الموسوعة الحرة .   -ٜٗ

 .ٗٚ٘ص  ٕٗٔٓ، بيداد  ، دار ومكتبة عدناف  ف شارع المتنبف ، جاسـ طارش الايابف، مبادئ الاالقات الاامة المااصرة د. - ٓ٘

http://ar.wikipedia.org/
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 .(ٔ٘) تصاالتعمى ردود ا ااؿ المتميف مف خالؿ تو ير  رص التواصؿ المباشر مع المستيبؿ باعتماده عمى التكنولوجيا التف انتجتيا ثورة المامومات واال 

كؿ خصوصيات الفرد االجتماعية النفاذ الى ليا اليدرة عمى التاثير و   ف زمف الاولمة توظيؼ نتائج الاموـ االنسانية واالجتماعية بما و روسائؿ االعالـ استطاعت 
تحييؽ إخضاع النفوس وتنميط ة الثيا ية والمجتماية لتامؿ عمى خصوصيالقمع وأقصاء و  ,االتجاىات واليناعاتعف بير والتاـ ونشر اآلراء واال كار يتاموالاامة لتيوـ ب

غير  يةالفكر واالنتصار  ف مياديف الماارؾ وتمكف الذيف يممكوف تينيات االتصاؿ وآلياتو مف  رض التاثير . امـوالارؼ و ماتزويد اال راد بالالذوؽ وتوجيو السموؾ و 
 .(ٕ٘) اركة االحتكارمنحيا النصر  ف م سبؿ استيالؿ التكنولوجيا والمامومات الحديثة والحواسب االلية واالقمار الصناعيةاالعالـ لكشؼ . اف مسمحةال

الساف نحو الموضوعية التف تحررت  ف زمف الاولمة مف وسائؿ االعالـ عاتؽ ىف ميمة قد الييت أساسا  عمى  الثيا ية ؿ مع الماارؼ والماموماتأف التاام
نشاطات لتتجو نحو مجموعة مف ال. المجردة والدقة  ف أبراز الوقائع واالرتباط بالصدؽ واالبتااد عف التشويو ونبذ الصراعات الامنية والخفية والساف لخير البشرية جمااء

يصبح االعالـ لتحوؿ حالة التفاىـ لفرض مفاىيـ ينتيؾ الخصوصيات و يو عمى االتجاىات االجتماعية والفكرية الدوؿ سمطة تيدؼ الى أقامة سمطة تتاد  التف ميصودة ال
 (ٖ٘).وسيمة ىد يا الييمنة وتكريس االستتباع الحضاري

الدي يشير الى مكاف رتباط بالمشاعر االاىمية  صؿ المكاف عف اليوية واليفز  وؽ الحدود الثيا ية والسياسية والتيميؿ مف عمى وسائؿ االعالـ واالتصاؿ عممت 
الرأسمالف  ف كؿ عدد مف التكتالت الرأسمالية الاابرة لميارات الستخداميا  ف نشر وتوسيع نطاؽ النمط المواطنة ضمف الحدود السياسية لمدولة باد اف اصبح اداة يسيرىا 

  .(ٗ٘)ـ الاالـ مف خالؿ ما ييدمو مف مضموف عبر وسائؿ االعال

عممية تيدؼ الى التاظيـ المتسارع والمذىؿ  ف قدرات وسائؿ االعالـ والمامومات عمى تجاوز الحدود السياسية والثيا ية بيف المجتماات ىف ف عولمة االعالـ ا
ؿ واالندماج بيف ىذه الوسائؿ بيدؼ دعـ وتوحيد ودمج أسواؽ الاالـ وتحييؽ مكاسب لشركات االعالـ واالتصاؿ والمامومات موالتكابفضؿ ما تيدمو التكنولوجيا الحديثة 

االمكانيات التف ب مع التف باتت تتاامؿ مع المادة االعالمية عمى انيا سماة قابمة لمتسويؽ والترويج مف خالؿ االعالنات لتجمب االرباح الخيالية التف تتناسالامالقة 
التيميدية الخاصة باالتصاؿ وصناعة غير لمواد والتجييزات و رت لمتاثير االعالمف. باالستناد الى مجموعة مف الاناصر التف اعتمدت  ف تحويؿ االعالـ الى صناعة ا

 .(٘٘) تد ؽ المامومات عبر الفضائيات. التف تضمف االعالـ

ج ثالث ثورات عممية كبر  ثورة المامومات أو االنفجار المار ف الضخـ المتمثؿ  ف الكـ امتز كانت نتيجة ألتكنولوجف مرحمة جديدة مف التطور الاالعالـ يايش  
ثورة وسائؿ االتصاؿ التف تمثميا التكنولوجيا االتصالية الحديثة التف بدأت  ضال  عف وبميات عديدة متاددة اليائؿ مف المار ة االنسانية  ف أشكاؿ وتخصصات 

الحاسبات  ف مجاالت ثورة . باالضا ة الى البثورة االقمار الصناعية وااللياؼ البصرية ا  تصاالت السمكية والالسمكية مرورا  بالتمفزيوف والنصوص المتمفزة أنتياءباال
 .(ٙ٘) االلكترونية التف توغمت  ف كؿ مناحف الحياة وامتزجت بكؿ وسائؿ االتصاؿ واندمجت مايا

امؿ ضمف شروط ومتطمبات مواطنف اليرية الكونية الرض عمى فمة غدا يشكؿ مكونا  أساسيا  وميما   ف الحياة االقتصادية الاالمية التف تاالعالـ  ف عصر الاول
ة الساادة وبما تستخدمو مف وسائؿ التضميؿ لترويج منتجاتيا  يصوروف ىذه المنتجات عمى انيا غايمف صراعات ومنا سات وتكتالت الحرة بما يسود  ييا السوؽ 

انتمائيا الى وطف وعمميا  ف اكثر مف مجاؿ بما  ف ذلؾ صناعة عدـ بحكـ  التاثير االعالمف متواصؿ لتحييؽ الربح لممؤسسات التف تحتكرال يـساياالنسانية  ف 
 .(ٚ٘) وتجارة االسمحة

ادة الدولة عمى أراضييا و ضائيا الخارجف،  الحديث يجديدة لس مفاىيـاالعالـ  ف عصر الاولمة جزءا  ميما  مف البنية االساسية الدولية الجديدة التف تطرح احتؿ 
مؤسساتيا بسبب ا تيار  وسائؿ االتصاؿ الحديثة ىو حديث باالساس عف ا تيارىا اليدرة عمى التاثير والمراقبة  يما يتمياه مواطنييا مف وسائؿ االعالـ و  عف نياية الدولة

بيئة جديدة  ف نطاؽ الامؿ السياسف خمؽ طبياة التطورات الحاصمة ليوعدـ قدرتيا عمى التجاوب مع بشكمو الحالف ة التاثير التف ياتمدىا االعالـ الماولـ نماذج ممارسل
ليـو نمحظ أف اي مجموعة مف المواطنيف يستطياوا أف يتجميروا  ف مكاف مايف ويدعوف شبكات .  ا(ٛ٘) اسفيالخارجف وييير نسبيا   ف أدوار ومؤسسات الامؿ الس

  ووسائؿ االعالـ وينظموف تظاىرة ماينة وتنيؿ مباشرة  دوف أي سيطرة مف أجيزة الرقابة الحكومية.

الفضائيات يد استخدـ االعالـ الماولـ ى نشر وشيوع ثيا ة عالمية  معالثيا ف لممجتماات التف تنتجو وتوجيو  اءساسف  ف البناألكوف اليـو المالعالـ يشكؿ ا
ة يوالثيا ية واالقتصاد اترسـ السياسوشبكة االنترنيت  ف تكريس وتفايؿ الثيا ة الاالمية الواحدة والمية الاالمية الواحدة  خالليا يصنع الخبر وبواسطتيا يتـ رسـ وأعاده 

                                                             
 .ٖٔالياىرة ، ص  ، ٜٜٛٔ،  مكتبة االنجمو لمطباعة والنشر ، ٔالجابري ، الاولمة واليوية الثيا ية ، طعابد محمد  -ٔ٘
  .ٖٖ، ص ٕٗٓٓ، مكتبة الرائد الاممية ، عماف ،  ٔد. عبد الرزاؽ محمد الدليمف ، االعالـ والاولمة ، ط -ٕ٘
 . ٕ٘، ص ٜٜٜٔ ، بيداد ، ٖٚصباح ياسيف ، الاولمة والمستيبؿ الفكري ، بيت الحكمة ، الادد  -ٖ٘
 . ٜٛ، ص ٕٓٓٓ، مركز دراسات الوحدة الاربية ، بيروت ،  ٔطالسيد مصطفى عمر ، اعالـ الاولمة وتاثيرىا عمى المستيمؾ الاربف ،  -ٗ٘
     .ٚٔ، ص  ٜٜٜٔيحيى اليحياوي ،  ف الاولمة والتكنولوجيا والثيا ة ، الدار البيضاء ، ا رييية لمشرؽ ،  ٘٘
 .ٖٗٔػ  ٖٖٔ، ص ٕٕٓٓالعالمية ،االىمية لمنشر والتوزيع ، عماف ػ االردف ، مؤيد عبد الجبار الحديث، الاولمة ا -ٙ٘
 . ٕٔ، ص  ٜٜٔٔ اروؽ ابو زيد ، انييار النظاـ االعالمف الدولف ، الياىرة ،   -ٚ٘
    ٕ٘ٙ.عبد الرزاؽ محمد الدليمف ، االعالـ الدولف ، مصدر سابؽ ، ص  -ٛ٘



 
24 

النامف والمتيدـ ثيا ات دوؿ الاالـ تاثيرىا  ف الشركات بالتف تحيييا ضخمة القتصادية االمالية و نظرا لمموارد الالرىانات المستيبمية يجاؿ أعالـ الاولمة أحد االمر الذي 
 .(ٜ٘) عمى حد سواء

كما اثر وبشكؿ واضح الى أحد حيمف التكنولوجيا االكثر تطورا   ف الوقت النتمائو االجزاء الرئيسية مف البنية االتصالية الدولية باالعالـ  ف عصر الاولمة يستاثر 
حيث الثراء والتيدـ الاممف والمار ف واالقتصادات الرصينة التف تتمتع شماؿ الدولف ألف كؿ مدخالتو ومراكز تشييمو وآليات التحكـ  يو تاتف مف النظاـ  ف توازنات ال

 . (ٓٙ) يابؿ تباية الدوؿ الناميةمد  الى ىيمنة الدوؿ المتيدمة عميو وىذا ما أبوتيرة نمو تكاد تكوف ثابتة 

 
 
 

 المبحث الثالث ... آليات تثاقف العولمة
 

خوؿ الييا عنوة ويمكف تاتمد الاولمة بوصفيا نظاما  اجتماعيا  عمى مجموعة مف االليات لتحييؽ عممية التثاقؼ بيف ثيا تيا وثيا ات المجتماات التف تبتيف الد
 تصنيفيا الى نوعيف اساسييف ىما: 

 أ . االليات المباشرة
 وتتمثل بمجموعة من االليات ابرزىا

 
 يبرالية والخصخصة وال / تحرير السوق واللأ

 .ؼ المستيبمية اليربيةمف األسس االستراتيجية اليامة  ف دعـ النيج االقتصادي األمريكف أو اليربف عامة ىو خمؽ مجاؿ أو دائرة قابمة لمتوسع بما يخدـ األىدا

 ثانيا / إنشاء المؤسسات الليبرالية 

ارة أو ) الشركات المتادية الجنسية ( أو ) الشركات المتاددة الجنسية ( أو ) صندوؽ النيد الدولف ( أو ) البنؾ الدولف ( أو ) منظمة التج (الشركات الاابرة لميارات)
موتا محييا  –مف ما تانف ض –الاالمية ( ىف المؤسسات الرئيسية أو اليياكؿ االقتصادية المركزية التف تجسد الميبرالية الجديدة  ف صورتيا المتطر ة .. وىف تانف 

 الثالث.لماالـ 

 ثالثا / الهيئة االقتصادية

(61)ىو سيطرة ايديولوجيا واحدة عمى كؿ مناحف الحياة  ف كؿ بالد الاالـ.
 

 

 آلليات غير المباشرة أو الداعمةب. ا

 

 أوال / الهيمنة السياسية 

أو قطبا  يايد  .. ألف تنفرد بالشاف السياسف الاالمف دوف أف يكوف ىناؾ منا سا ليا  ف إصدار اليراراتأمريكا تساى  –ومنذ انييار االتحاد السو ييتف  –مف الواضح أنو 
 .لماالـ التوازف المطموب .. ومنذ تمؾ المحظة وىف تساى ألف تحا ظ عمى مصالحيا دوف أف تييـ أي اعتبار ألي دولة غيرىا

 ثانيا / تبديد الهوية ونفي الخصوصية

أال وىو محو الاولمة نحو تاكيد ىويتيا وترسيخ مفيوميا .. والتف ال يتـ ليا ذلؾ إال مف خالؿ استراتيجية أساسية ومحورية قد تبناه الفكر الاولمف  كانت أىـ مساعف
لثالث والتف ىف  ف موقع التابع .. ولتكوف الخصوصيات الثيا ية والفكرية واأليديولوجيات لكؿ البالد التف تيع عمى ىامش الاولمة أو تمؾ البمداف التف تسمى بدوؿ الاالـ ا

 .ليا التباية الكاممة والشاممة

 ثالثا / توظيف العلم لالختراق الثقافي 

آلة مف .. إنما ىو  ٚٔلث مف قبؿليد لمسنا مف قبؿ محاوالت عدة مف جية اليرب لالختراؽ الثيا ف ..  االختراؽ الثيا ف ليس أسموبا حديثا لـ تخبره مجتماات الاالـ الثا
ووسائؿ متطورة جاءت متكيفة بما آليات الييمنة والسيطرة منذ تاريخ االستامار األوؿ .. إال أنو إلى جانب ىذه الوسيمة الفاالة استجدت عمى اآللة االستامارية أساليب 

وتنجز ميمتيا .. كاف ال بد أف يكوف ذلؾ مسبوقا بكثير مف البحوث ولتتـ محاوالت االختراؽ الثيا ف ..  ..تناسب ويتالءـ والتطورات الفكرية والسموكية ليذه المجتماات 
الجيات اليربية لضماف الفاعمية األكاديمية والدراسات االجتماعية والنفسية وتوظيفيا لمار ة األبااد الرئيسية لدوؿ الاالـ الثالث اليدؼ منو وضع مخطط مدروس مف قبؿ 

                                                             
    .ٕٓٚالمصدر نفسو ، ص  -ٜ٘
  ٓ ٖٔٔالفتالوي ، الاولمة واثرىا عمى الوطف الاربف ، مصدر سابؽ ، ص د. سييؿ حسف  -ٓٙ
61
  .65،    2001( ، سنة 256غلٌون برهان ، الوطن العربً امام تحدٌات القرن الواحد والعشرٌن ، مجلة المستقبل العربً ، ، العدد ) -
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طرة ثيا ية أو محاولة السيطرة ثيا يا أو إعالميا لتثمر جيودىـ وتحيؽ المطالب واألىداؼ المستيبمية ليذه االختراقات أو اليصو  لكؿ ما تتوجو لو ىذه البمداف مف سي
 الييمنة

 رابعا / تعميم الثقافة االستهالكية 

الضروري  تح قنوات جديدة ليذه الييمنة مف خالؿ  إف مف أىـ الضرورات الالزمة لتحييؽ عنصر الييمنة كاف ال بد مف وجود عامؿ مساعد ليذا اليدؼ ..  يد كاف مف
 (ٕٙ) .عادات وسموكيات جديدة .. مف جية أخر  .. إلياء عادات وسموكيات تتنا ى وىذا اليدؼ مف جية .. والساف عمى نشر ثيا ة جديدة

 خامسا / وسائل اإلعالم والتقنية الحديثة 

.. ثـ أف المادة التف تنشرىا تتخذ وسائؿ اإلعالـ ليا ثالثة توجيات رئيسية لميياـ بميمتيا الاولمية وىف تكنولوجيا الوسيمة ذاتيا بحيث تؤدي عمميا عمى أوسع نطاؽ 
رطة إلى اليرص الفضائف وشبكة اإلنترنت الاالمية .. وتبثيا ىذه الوسائؿ وما يمكف أف نسميو باولمة اإلنتاج الفنف وقد تجاوزت وسائؿ اإلعالـ الصحؼ والمجالت واألش

 . شذا كاف اإلعالـ  ف السابؽ مرتبطا باألرض  شف إعالـ الاولمة ىو إعالـ بال وطف ومتمثمة  ف الوكاالت الاالمية لألنباء  اإلى جانب أف عولمة اإلعالـ ذاتي

 سادسا / دعم السياسات االقتصادية الليبرالية

ليو  صندوؽ النيد الدولف ( ياتف دعـ ىذه المؤسسات لمسياسات االقتصادية واالجتماعية والثيا ية  ف الدوؿ األقؿ تطورا بما يتناسب ومصالح ا) و (البنؾ الدولف (
 (ٖٙ).الرأسمالية الجديدة

 

 وتوجد ىناك اليات ال تقل اىمية عن ما ذكر اعاله ونبينيا بالتالي:

 Tagniaة التقني -أ
قباال عميياإف األ راد اقؿ  ومثاؿ ذلؾ ما نراه اليـو  ف مجتمانا عمى سبيؿ المثاؿ اقتنائيـ ألجيزة  مياومة لمتيير  ف الاناصر المادية لمثيا ة وأكثر قبوال ليا وا 

اوامؿ االقتصادية منيا والسياسية الموبايؿ بدرجة كبيرة أذ أصبح مف ضروريات الحياة. وتتحكـ  ف نسبة اقباؿ اال راد عمى اقتناء المخترعات المادية مجموعة مف ال
تـ غرسيا  ف المستيمؾ عف طريؽ  اليدرة الشرائية لمفرد الناتجة مف مردوداتو المالية التف يمكف اف تو ر لو دخال حييييا يساعده عمى تحييؽ الرغبة  ف االقتناء التف 

تتـ بدورىا باستثمار التاثير الكبير لتزامف الصورة مع الحدث والسماة ، وذلؾ ما اثبتتو دراسات  التاثير  ف اتجاىاتو االجتماعية نحو االدخار واالستثمار واالستيالؾ والتف
نيا الاولمة  ف ادنى عمـ النفس االجتماعف وعمـ االجتماع االعالمف  ضال عف توا ر ىذه السمع  ف االسواؽ  ف متناوؿ االيدي وباالساار الاالمية التف جامت م

 مثال  يستطيع الفرد اليـو أف ييتنف أي سماة  (ٗٙ)لتف تجاؿ مف ىذه السماة مصدرا لتفاخر الفرد بوصفيا جزءا  ميما  مف تحيييو لممكانة االجتماعية.مستوياتيا وبالسرعة ا
 يرغب بيا عف طريؽ السوؽ االلكترونف عبر مواقع خاصة مثؿ االخروف ، باد أف كانت عممية االستيراد حصرا  عمى الدولة.

غير مايود األسواؽ والمحالت التجارية بانواع كثيرة مف األجيزة الكيربائية وااللكترونية واألزياء والمواد اليذائية والكمالية المستوردة بشكؿ الاولمة غرقت ا يد 
رقابة ضاؼ او اناداـ و اريفة الكمركية وخفض الترسمية الضوابط لادـ خضوعيا لم  ارغا المطموب ممؤه باي شفء مربح ماديا، عاء  و لمجتمع جامت مف ا كما ونوعاسابيا 
 (٘ٙ).سمتيا االستيالؾ والفردية طابعيربية الاالستيالؾ المظيري ال رض ثيا ة اد  الى أجيزة التيييس والسيطرة النوعية.  اعمية مع غياب  ف باض الحاالت الدولة 

تساينيات اليرف التف تزامنت مع بزوغ  جر الاولمة منذ بداية بالازلة االجتماعية والثيا ية عف الاالـ الخارجف  ف المرحمة السابية مف الشاور الفرد الاراقف عانى 
لامؿ بحرية  ف مف امنع دخوؿ وسائؿ االتصاؿ الحديثة بانواعيا و وسائؿ اإلعالـ جميع الماضف، إضا ة إلى الييود التف كانت تفرضيا السمطة الحاكمة السابية عمى 

كاف الحصوؿ عمى ىذه الوسائؿ  ف الاالـ الخارجف.   التييرات الثيا ية الحاصمة ةواكبلادـ قدرتيا عمى مازلة والد و جمبطابع الالثيا ة الاراقية كؿ ذلؾ غمؼ المجتمع، 
باساار زىيدة او تكاد تكوف  اندما دخمت ىذه الاناصر الثيا ية المظيري وىذا ما مثؿ اىـ دوا ع الفرد الاراقف  ف االتجاه نحو االستيالؾ  مف الخياؿ ا  واستخداميا ضرب

المجتمع تسارعت شرائح مختمفة وباعداد كبيرة لشراء ىذه األدوات. وأصبح لكؿ  رد ىاتؼ نياؿ أو حاسوب أو ستاليت رمزية بالنسبة الى مستويات الدخؿ الجديدة  ف 
 (ٙٙ).خاص بو
 
 

   Satelliteلصناعيةعبر االقمار االبث الفضائي  -ٔ
ة الاراقية الى الندية  ف مارس البث الفضائف الذي دخؿ الى كؿ بيت  ف المجتمع الاراقف دورا ميما  ف عممية بمورة تثاقؼ الاولمة بمانى االختراؽ ال تيار الثيا 

وتارض الفرد داخؿ االسرة الاراقية الى أنواع متباينة  تفاعميا مع ثيا ة الاولمة وذلؾ بسبب اليصور  ف أدوات المواجية. أنفتح الباب أماـ الثيا ات الوا دة عمى مصراعيو
، وتادد الينوات وغيرىا مف االمور التف التخضع الي رقابة او تيويـ كما أف ضاؼ الرقابة االبوية  ٖٕٓٓمف التاثيرات الثيا ية بفاؿ أمتالكو لألطباؽ الالقطة باد عاـ 

                                                             
62
 .43،    1999( العولمة ، سنة 98اكتوبر ) (34هالة مصطفى ، دور جدٌد للدولة ، مجلة السٌاسة الدولٌة ، العدد ) -
63
 45هالة مصطفى ، دور جدٌد للدولة ، مصدر سابق ،    - 
  ٚٔٔص ، 8002عالء زهير الرواشدة: العولمة و المجتمع  دار الحامد للنشر والتوزيع  األردن   -61
 .ٖٛ، صٖٜٛٔ، دار النيضة الاربية، بيروت، ٕسامية حسف الساعاتف، الثيا ة والشخصية، ط -٘ٙ
  . ٕٜ، ص  مصدر سابؽمحمد عاطؼ غيث، عمـ االجتماع،  -ٙٙ
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نوعية اختيارىـ وال  ف يـ ت اختال اتماعف الثيا ات الواردة صار مف سأ راد المجتمع اعاة لالختالؼ  ف ثيا ة عمى ما يشاىده االبناء او االباء انفسيـ دوف اية مر 
لمشاىدة التمفزيوف تجتمع  ف غر ة واحدة  ف المجتمع الاراقف األسر غالبية كانت  يد يتساووف  ف درجة تيبميـ واقتباسيـ لماناصر الثيا ية التف تصميـ مف الفضائيات 

جسد وظيفة النسؽ األسري. نراىا اآلف مشتتة عمى غرؼ أ رادىا  ف تناقش  ييا الحياة االسرية ىموميا ومتطمباتيا بما يى مائدة مشتركة احد  ضال عف اجتماعيا عمو 
جديدة غير فضائية مف برامج تتضمف أنماط ثيا ية اكتساب واقتباس ما تبثو الينوات الالحرية التف يتمتع بيا اال راد  ف يضاؼ إليو  واحد شبو عزلة اجتماعية داخؿ منزؿ

اقؿ تيدير بيحظى اضحى عجاب الناس ا.  مالو ة استطاعت اجيزة استيباؿ البث الفضائف الرخيصة الثمف المتو رة  ف اغمب االحياف بادد ا راد االسرة  ف المنزؿ الواحد
ت ذا تاثير حيوي وىو ما اسيـ بشكؿ مباشر  ف اضااؼ الروابط االسرية وشيوع الفردية التف تاد مف بؿ اف االعجاب الفردي واالندماج مع ىذه البرامج باىتماـ مف اال

 (ٚٙ)االسس الثيا ية لثيا ة الاولمة.

   mubayil الياتف النقال -1
الاولمة مع الثيا ة الاراقية بالمانى ثاقؼ عممية تجامت مف التف و  كونو سيؿ االستخداـ وسيؿ االقتناء عف غيره مف األدوات والاناصر الثيا ية خطرا  وىو ال ييؿ 

يسيؿ مراقبة استخدامو صار الياتؼ النياؿ يمثؿ الخصوصية   باد أف كاف ىناؾ خط ىاتؼ واحد )اتصاؿ سمكف(  ف البيتاآلنؼ الذكر ممكنة بؿ اكثر يسرا وسيولة. 
صار بامكاف الفرد اف يجري ما يشاء مف ، و نات اليواتؼ الذكية التف تتطور بوتيرة متسارعةالفردية  يما يحتويو مف ارقاـ واسماء وصور وطريية الستخداـ كؿ امكا

ناثا ولمختمؼ المكالمات دوف رقابة باد اف كانت م اظـ المكالمات الصادرة والمستممة تمر بامـ وضبط  أولياء األمور، أصبح اآلف لكؿ  رد ىاتفو، وبحرية كاممة ذكورا وا 
مب عمى االمية االىتماـ بالتياألعمار، مما يؤدي إلى اناكاسات سمبية أكثر منيا ايجابية، بسبب عدـ توا ؽ ثيا ة استخدامو مع وعف مستخدميو. منيا إىماؿ الشباب 

، البرامج الحديثة اليريبة التف تظير بشكؿ مستمرتراجع الرغبة  ف اليراءة مما يؤدي إلى خفض االنجاز الدراسف بسبب انشياليـ بشكؿ مبالغ  يو، ال سيما الثيا ية ب
الساعات التف تصرؼ  ف المطالاة والتحصيؿ المار ف وانجاز وغيرىا أكثر مف اىتماميـ بالجانب الدراسف ، وكذلؾ أد  إلى تيميؿ وأنتشار مظاىر سمبية ومروعة.. 
  (ٛٙ).الواجبات الدراسية المناطة بالفرد

،  ف ظؿ او التحديث الصيانةاجور إثياؿ كاىؿ رب األسرة ماليا ، بشنفاؽ رصيد إضا ف مف الدخؿ الشيري  ف شراء بطاقات التابئة و  ىذا  ضال  عفوتر  الباحثة 
الياتؼ ذي خاصية الكاميرا، الذي يثير اليمؽ والخوؼ مف سموؾ  السيماداخؿ المجتمع. حتى أصبح الياتؼ مصدر إزعاج لمكثير مف األسر، ارتفاع نسبة البطالة 

رساليا إلى اآلخريف.  االباحيةبالتياط وبث صور الفتيات دوف عمميف،  ضال عف ميوؿ المراىييف الشباب إلى تبادؿ الصور  باضيـ الموف مف  انتشر ىذا ومف ثـوا 
ف ماظـ األعماؿ وىذا الطرح ال يانف اف ىذه االجيزة ا تيرت الى الجوانب االيجابية إلالسموؾ بيف  ئة كبيرة مف الشباب، ليفرز انحرا ات سموكية وأخالقية بينيـ. 

صؿ بيف الفرد وجميع ا راد االسرة  ف كؿ االوقات داخؿ ستمرار امكانية التواأصبحت تتـ مف خالؿ الجواؿ مما أد  إلى تو ير الجيد والوقت.  ضال عف أىميتو  ف ا
 ألسرة عمى أ رادىا  ف ظؿ تردي الوضع األمنف  ف المجتمع.لطمئناف المنزؿ او خارجو  ولدت نوعا مف اال

  Internetالشبكة المعموماتية  -3
 ف كؿ مكاف  ف  Internetبالشبكة الماموماتية يوصمو الذي الثابت والمحموؿ  Computerالحاسوب يتواصؿ اال راد مع الشبكة الماموماتية عف طريؽ جياز 

ميمة، ألىميتو  ف الحياة االجتماعية اليومية، إذ أصبح لية الاصر باد أف تحوؿ الاالـ إلى قرية وتواصؿ وسيمة اتصاؿ  صار، المييى والبيت والمكتب  ف الامؿ
اال خطورة ىذه االجيزة وضرورة االنتباه الى تاثيراتيا و ف أي زماف،  ف مواقع ىذه الشبكة التف تربط جميع انحاء الاالـ ف صييرة يستطيع الفرد  ييا الدخوؿ إلى أي مكا

ف دخوؿ االنترنت إلى (ٜٙ)رقابة وسيطرة األسرة عمى ضبط سموكيات أبنائيا ال سيما المراىييف.مف اىمية ىميتو اتاتف واىمية الرقابة االسرية والحكومية  المنازؿ وما  وا 
ة وبيف بسبب االمية الثيا ية وتاثيرات االختال ات الثيا ية بيف منتجف ىذه المواد التف تتضمنيا المواقع االلكترونية عمى الشبكة الماموميات يرا يو مف سوء اختيار لممواقع

مف شريحة الشباب، لما ليـ مف دور ميـ  ف المجتمع.  ف  السيما .باد يما ، يفسح المجاؿ ويزيد مف  رص دخوؿ عادات وتياليد قد تؤدي إلى التفكؾ األسري مستيمكييا
زمنية طويمة نسبيا، لإل ادة الاممية واألكاديمية  ف  ولمدةالوقت ذاتو  شف الوضع ال يخمو مف االيجابيات،  نر  إقباال واساا عمى ارتياد مياىف االنترنت وباعداد كبيرة 

ؿ واالطاريح الجاماية وغيرىا، مما يامؿ عمى ر ع الكفاءة الاممية  ف مختمؼ االختصاصات، واالطالع عمى مضاميف الثيا ات اإلنسانية المطالاة وكتابة البحوث والرسائ
ة.  تحطيـ االنازاؿ اإلنساني وتطورىا، والتثاقؼ مايا القتباس الاناصر الثيا ية االيجابية، وبذلؾ يكوف التثاقؼ عممية اقتصادية تو ر الجيد والوقت إلشباع الحاجات

 . (ٓٚ) الحضاري يتبع عاجال أو آجال بميؿ نحو الحياة الدنيوية وظيور النزعة الفردية
 ثقافة الممبس -ب
 نوعية وشكؿ األزياءعمى مؿ تش. لتثيا ة الممبس ومنيا ما يتامؽ بالمظير الخارجف لأل رادباوضح صورىا بمجموعة مف المظاىر الفردية كتجمى مظاىر التثاقؼ ت

فاؿ الشخصية تجاىيا،  يف قد تضيؽ أو ود السالسؿ وقالئد وأقراط والرسـ عمى الجسد )الوشـ(. إف حداثة الفكرة ىف التف تحدد ردكسسوارات مف وتسريحة الشار واال
تظير بشكؿ موجات سرياة ومختمفة مف الموضات التف تاـ مختمؼ  أو بدع  ف الممبس تيميااتأو  (Social movements)تتسع، وقد تضمنت حركات اجتماعية 

حثة عف تشكيؿ الشرائح االجتماعية ومف ثـ سوؼ تامؿ عمى خالؼ الموضة عمى تشكيؿ جماعات اجتماعية تستحسف انماط مف ثيا ات الممبس تحاوؿ  رض نفسيا با

                                                             
   .  ٗ٘ٗ، صٜٗٙٔنيويورؾ،  -رالؼ ، لتنوف ،  دراسة اإلنساف، ترجمة عبد الممؾ الناشؼ، مؤسسة  رانكميف لمطباعة والنشر، بيروت -ٚٙ
 .ٜٚ،  ، صٜٜٜٔ، السنة األولى، بيداد، ٔددمحمود شماؿ حسف ، نحف والبث الفضائف، مجمة دراسات اجتماعية، بيت الحكمة، ع  -68
69
 . ٖٖٔص ، مصدر سابق    عالء زهير الرواشدة: العولمة و المجتمع - 
 

 .  ٜٓٔ. ، صٜٜٗٔنيويورؾ،  –لمطباعة والنشر، بيداد  كاليد كالكيوف ، اإلنساف  ف المرآة، ترجمة د. شاكر مصطفى سميـ، مؤسسة  رانكميف -ٓٚ
الديف   ف المجتمع الاراقف وىـ  ئة مف الشباب المتشبييف بالنساء والمثمييف جنسيا  حاولوا أف يثبتوا وجودىـ  ف المجمع الاراقف اال أف رجاؿ * االيمو : ظاىرة أنتشرت

 طالبوا باقصائيـ بشتى الطرؽ وكانت الطريية االكثر شيوعا  ىف قتميـ بػ )البموكة(.  
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الاامة التف تحتاج بشكؿ اساسف لمتدخؿ المباشر لمدولة  ف اعادة رسـ عالقات الجماعات التيميدية ىوية اجتماعية ليا وما يجمبو ذلؾ مف تياطاات ثيا ية مع الثيا ة 
دليؿ عمى قياـ الصراع بالجماعات الحديثة النشاة لتجنب مشكالت اجتماعية تمس الجانب االنسانف  ف حياة االنساف  ما تارضت لو جماعات )االيمو(* مثال ىو خير 

 ٓ(ٔٚ)ية والدينية بما اد  الى تارض ىذه الجماعات لشتى االنتياكات االنسانية.بيف الثيا ات التيميد
 الثيا ية ؽالتثاقؼ لينتج عنو اقتباس ثيا ف لباض الطر حتما  الى ثيا ات مختمفة يؤدي الاناصر الثيا ية المميزة لاف ما يشاىده األ راد مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ مف 

، التف تانف عممية التبنف والتذويب التف تحصؿ لباض السمات الثيا ية Cultural assimilationيابر عف عممية صير ثيا ية  . واف اقتباس الزي اليربفاليريبة
ميو  ف السابؽ، بالمظير الخارجف لأل راد ونمط ممبسيـ  ف واقايـ اليومف الذي لـ ناتد عا  مف مظاىر تيير االىتماـ نر  كثير اذ اننا المستاارة مف ثيا ات غير التيميدية. 

يمدا  رجاؿ المارينز األمريكييف، وىو  ف حيييتو )تثاقؼ منظـ مف جية مييمنة(،  مـ نكف نر  مثال ، رجؿ األمف يضع النظارة الشمسية السوداء بتسريحتو اليربية اليريبة م
بيراصنة البحر، ماميا بندقيتو عمى رقبتو وموجية إلى المواطف متخذا  ىيئة واضاا  مسدسو عمى  خذه يذكرنا برعاة البير )الكاوبوي( وقد لّؼ جبينو بيطاة قماش تذكرنا 

 .(ٕٚ) مرتديا زي الجيش المحتؿ بمونو وطرازه .المياجـ، بشكؿ نراه  يط عند الجيوش المحتمة

مرقصات والدبكات الشابية الاراقية  ف لاالحتالؿ  جنودكما كاف تاثير الثيا ة الاراقية  ف االخر الثيا ف مماثؿ او قريب عمى الرغـ مف  اعميتو الوقتية  تادية 
. وكذلؾ نر  عند باض الزمر والجماعات، منيا تسريحة الشار  يناؾ مف جاميا طويمة إلى األكتاؼ مع ربطيا وتصفيفيا بشكؿ خير مثاؿ عمى ذلؾقواعدىـ الاسكرية 

المالبس  عند الرياضييف والفنانيف وطمبة الجاماة، ووضع كريـ المممع وبشكؿ مفرط مع حالقة غريبة لمشارب والِمحى مف حيث رسميا وشكميا، وارتداء السيمانسائف 
 محرية. ئة لخاطومسميات تحت  يـ تشربتيا  ئة الضيية ذات األلواف البراقة مع األحذية ذات الشكؿ والموف اليريبيف. ىذا ياكس ثيا ة دخيمة 

 
 

 ثانيًا : مظاىر التثاقف في الجانب المعنوي
الحياة االجتماعية  ف دخوؿ وسائؿ االتصاؿ الحديثة إلى لكؿ مخترع مادي او مانوي قيمو تيتبسيا الثيا ة كال  او جزءا  مع استخداميا لو كذلؾ ىو الحاؿ مع 

وىنا يظير التاثير الواضح لخاصية االنتشار الثيا ف بيف ، تـ ادماجيا  ف الثيا ة الاراقية التيميدية ياتوسموك، وأ كار ، وتياليد ، حمؿ ماو قيـ وعادات المجتمع الاراقف 
عف طريؽ التيميد والمحاكاة بفرد أو جماعة  رعية ثـ تبدأ باالنتشار أو التوسع لظاىرة ماينة  يد يبدأ التيبؿ االجتماعفالمجتماات مف خالؿ عمميات االتصاؿ والتواصؿ  

. ويمكف ايجاز اىـ مظاىر التثاقؼ المانوي (ٖٚ) تتفاعؿ مع الثيا ة الاامة لتؤثر وتتاثر بيا ثيا ة  رعية لمجتمع محمف أو جماعة  رعيةتشكؿ حتى تصبح برائيؿ تارد( )ج
 بالنياط االتية:  

 السموك -1
لو  ف مواقؼ تفاعمية مع السموؾ ىو االستجابة الفردية لمانى الييـ او الاادات او التياليد او االعراؼ االجتماعية التف يفترض بالفرد اف ينتجيا استجابة لدخو 

تثياؼ بمانى االختراؽ الثيا ف لثيا ة الاولمة الذي تارضت لو الثيا ة الاراقية مف الىذا الوضع االخريف ا رادا كانوا اـ جماعات او حتى المجتمع برمتو.  يد ا رز 
 .(ٗٚ)  ف منظومة الييـ التف تشكؿ أساسا لمنسيج االجتماعف والثيا ف لممجتمعواضح وسريع ومؤثر سموكيات ناباة مف تيير 

ثيا ف تحررت مف الييود النمطية التف تحكـ الناتجة مف التيير الثيا ف نتيجة التيير الييمف  ف ثيا ة المجتمع التف تارضت لالختراؽ الالمظاىر السموكية 
مجتماية الناتجة مف االنتماء االتجاىات الفردية ازاء انتاج السموؾ بما يؤىؿ الفرد لمحصوؿ عمى اليبوؿ واالندماج  ف الحياة االجتماعية  صارت الرغبات الفردية وال

استخداـ الياتؼ النياؿ  ف دور المايار االجتماعف لمسموؾ الميبوؿ او المر وض اجتماعيا.  مثال لمجماعات االجتماعية باشكاليا الجديدة المختمفة وغير المايودة ىف 
 , شكؿ احد اىـ مصادر تشتيت االنتباه, اىـ المؤثرات الفيزييية  ف التحصيؿالامـ داخؿ الياعات الدراسية وأروقتيا، وبصوت مرتفع يؤثر كثيرا عمى سير الاممية التاميمية

جزء مف ثيا ة رع واألسواؽ، واف التحدث  ف الياتؼ  ف مكاف واالشمف الذكور واالناث عمى حد سواء وكذلؾ ىو الحاؿ  ف استخدامو  ف االماكف الاامة و عند الشباب 
  .أغمبية أ راد المجتمعمف  ياد سموكا  غير ميبوالٍ الموبايؿ اال اف الصوت المرتفع  ف الحديث مؤشر سمبف عمى استيااب ىذه الثيا ة استياابا ايجابيا اذ 

  غريبة( مفاىيم ومصطمحاتالتغير المغوي ) -1
ـ ف المفاىيالمية اىـ وسائؿ التواصؿ االجتماعف بيف اال راد شفاىية كانت  مكتوبة اـ ميروءة اـ مسموعة شممتيا عممية التثاقؼ ايضا  يد ظير عدد م

الابوات  ,ومف ىذه المفاىيـ مفيوـ اإلرىابالنيا اخذت اباادا داللية لـ تكف مارو ة ايضا يا مف قبؿ،  ونأ راد المجتمع عمييا، بؿ لـ يار  يتاود لـالتف مصطمحات الو 
 ضال عف استخداـ مصطمحات اجنبية بمفظيا  ف  ف خطاباتيـيالسياسياال راد  الاادييف و ميميشيات وغيرىا مف التف يرددىا و  ,متمردو  ,انتحاريو  ,الفيدراليةو  ,الناسفة
او لمداللة عمى حداثتيا او جودة بضائايا او تيميدا لشخصيات  نية  المتاجر كاسماء ليا اتواجيدوف مار ة دالالت ماانييا  ف كثير مف االحياف والسيما  ف  االجنبف

 .(٘ٚ)شوىة وىجينةاثرت بشكؿ سمبف عمى واقع المية التف تاد مف اىـ المكونات االجتماعية لمثيا ة  ف المجتماات لتاطييا صورة م ،او سياسية
المادي والمانوي عبر وسائؿ االتصاؿ، باف ىناؾ شرائح  ا ف المجتمع الاراقف مع الثيا ات المحيطة والبايدة بجانبييالتف حدثت نستشؼ مف أنماط التثاقؼ 

خالقية والييمية التف تمثؿ ثيا تنا وظفت ىذه الاناصر الثيا ية  ف عممية التييير االجتماعف والثيا ف االيجابف، وبالشكؿ الذي يتفؽ وال يتياطع مع منظومتنا الفكرية واأل
بحيث عممت ىذه المنظومة الييمية بوصفيا لحياة االجتماعية اليومية وما  يو مف قيـ وعادات وتياليد أصيمة مستمرة وتاريخنا بشرثو الحضاري، ليتجمى ىذا  ف تفاصيؿ ا

                                                             
 .ٖٛٔ، صٜٜٛٔ، الكويت، ٕتماعف، ذات السالسؿ لمنشر والتوزيع، طمحمود عودة ، أساليب االتصاؿ والتيير االج -ٔٚ
 .ٜٔٔاالنثروبولوجيا الثيا ية ، مصدر سابؽ ، ص محمد احمد بيومف ،  -ٕٚ
 .ٜٖٛص، ٕٔٓٓأحمد جالو ، آثار اليزو الثيا ف عمى قيـ االسالـ الخميية وعالجيا، )رسالة ماجستير(، ، جاماة االماـ محمد بف ساود اإلسالمية ،  - ٖٚ
   . ٕٗٓـ ، ص ٕٙٓٓ، ، بيداد د. عابديف الشريؼ، اإلعالـ والاومة واليوية، المؤثر والمتاثر، دار الكتب الوطنية، الطباة األولى -ٗٚ
75
 .ٜٖٚ،صمصدر سابؽ أحمد جالو ، آثار اليزو الثيا ف عمى قيـ االسالـ الخميية وعالجيا،  -
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ة جماعات االجتماعية المختمفمرشحات ثيا ية تساعد الفرد والجماعة عمى انتياء االيجابف ور ض السمبف اليريب  ف حيف تمثؿ جانبيا السمبف  ف اتساـ عديد مف انماط ال
ية والثيا ية مف عمميات االقتباس واال راد بالتيبؿ السمبف لكؿ ما يارض دوف اف نارضو لمنيد البناء الذي يتـ عمى  اساسو احتساب النسبة بيف الفوائد واالضرار االجتماع

التيميدية دوف اف نساى الى الحفاظ عمى ىذه الثيا ات التف نتميز  ىذه بما اد  الى ظيور الاديد مف الظواىر السمبية لتدؿ عمى االختراؽ الثيا ف لثيا ة الاولمة لثيا اتنا
 مف خالليا عف غيرنا مف المجتماات  يف تشكؿ محور وعماد خصوصيتنا الثيا ية والمجتماية.

 

 التثقيف والوعي الديني:.  ثالثاً 

الاولمة الف الديف  نتجت الحاجة الى التثييؼ واعادة بناء الوعف الدينف مف الحاجة الماسة لمحفاظ عمى الخصوصية الثيا ية والمجتماية مف الذوباف  ف ثيا ة
أبناء األمة اإلسالمية بات  لمجتمع الاراقف يشكؿ واحدا مف المكونات الثيا ية اليامة  ف ثيا ات المجتماات المتدينة كالمجتماات الشرقية االسالمية الاربية ومنيا ا

ىائمة، بفضؿ التينيات الحديثة، حيث وتاثير تتمتع بو ىذه المصادر مف قوة جذب نظرا لما تيدد عمؽ الشخصية المسممة، اليربف ف بمصادر الثيا ة واإلعالـ يمحاصر 
 ف اتجاىاتيـ االجتماعية نحو الديف  ضال عف التاثير  ف طبياة التزاميـ سمميف، والتاثير أصبحت أدوات الثيا ة مف إذاعة وصحا ة وسينما وتمفاز قادرة عمى جذب الم

 .(ٙٚ) واصؿ ميما كانتاالتصاؿ والتنواتج ب ـالوطنف وتميد ليبولي ـوانتماءى ـ ،وديني ـ ،غرس مفاىيـ كثيرة تخالؼ عييدتيبالامؿ عمى ، الدينف
جماعات االسالمية تفترض عمميات االقتباس الحضاري لممخترعات توظيؼ الجوانب االيجابية  ييا لمحفاظ عمى  الخصوصية الثيا ية والمجتماية  اممت الدوؿ وال

ى تخصيص اقمار صناعية بالكامؿ ذات والاربية عمى انشاء قنوات البث الفضائف الدينية  ضال عف انشاء المواقع االلكترونية ذات المضموف الدينف بؿ انيا عممت عم
والمؤيديف. واستيد ت ىذه الوسائؿ الماولمة بالدرجة االساس الشباب لما يتميزف بو األتباع خصوصية ثيا ية مثؿ )النيؿ سات والارب سات( تامؿ جميايا عمى كسب 
 .(ٚٚ) لموقت الطويؿ أماـ شاشات التمفاز، اإلنترنت ة التمييز وقضائيـ مف اليابمية عمى التييير السريع وحاجتيـ الماسة الى المار ة الدينية واناداـ ثيا

اعتمادىـ عمى وكاالت السباب عديدة اىميا يدعو لألسؼ لوسائؿ االتصاؿ الحديثة التف تاتبر اليد الطولى لماولمة الثيا ية الارب والمسمميف استخداـ إف واقع 
)أي دوف دراية لميدؼ االساسف الذي يكمف خمؼ ىذه المامومات التف تحاوؿ ىدـ  اتيـ وتنيميا حر يا  دوف تبصريبؿ تاريفوتاإلعالـ الاالمية  ف نيؿ المامومات 

الكثير مف اليائميف عمى اإلعالـ الاربف ال يخاطبوف الفكر والايؿ والثيا ة وال يرسخوف المبادئ، وال يساوف إلى نشر  ضال عف اف ، الشخصية الدينية بشكؿ تدريجف(
التف جامت مف الثيا ة  مناعة ضد األ كار والايائد المنحر ةمذىبية والتطرؼ الدينف بما سمبيـ  ف نفوس الناشئيف،  كثرت الينوات التف تخاطب الالحيييية اإلسالمية الييـ 

لثيا ية الدينية عمى اساس مف االسالمية ثيا ة اعتداء و رقة وتناحر وصراعات لتولد  ثيا ة مشوىة الخمية ال تنتمف الى الثيا ة االسالمية  امدت الى بناء الحصانة ا
 .(ٛٚ) الازلة والاداء لثيا ة االخر مستخدمة وسائؿ الاولمة ذاتيا  ف التاثير

 ف نفوس األبناء، وذلؾ مف خالؿ الجمع بيف األدلة الايمية والنيمية وبياف وجوه اإلعجاز الدينية عمى غرس ىذه األصوؿ  يو ينبيف التركيز الذي  ف الوقت 
بف وكانت اشد عمى االسالـ مف عممت اغمب ىذه الينوات الفضائية والمواقع االلكترونية عمى تاميؽ ىوة التفريؽ الطائفف والمذى الاممف والتشرياف  ف الكتاب والسنة.

 الياألمور الميمة التف يدعو النظر  ف وف ثيا ة الاولمة  يد مسخت التااليـ الدينية بتفسيراتيا الفردية الساعية الى حشد االتباع مف اال راد والجماعات وتوسيع النفوذ د
حرص عمى بث الوعف الأف . ة وتداعياتيابيبيا مف أجؿ التخمص مف موجات الاولمة السم ديف االسالـ التف تاتبر مف الماارؼ الدينية التف يجب عمى الفرد االقتداء

خالؿ المناىج التربوية، والوسائؿ اإلعالمية، والتشرياات االجتماعية، لتكويف الفكر اإلسالمف ال يتـ اال مف بمبادئ الديف اإلسالمف وترسيخو بيف أ راد األسرة المسممة، 
 .(ٜٚ) ليوية الذاتية المتميزة لألسرة المسممةالسميـ، واالعتزاز با

اللتياء واالتحاد بيف اف وحدة الثيا ة االسالمية التف اىدرتيا ىذه المواقع او قنوات البث الفضائف التف تامؿ عمى تازيز الفرقة والتشتت ال تترؾ مجاال ل
الييـ السامية مف التماثؿ والتيارب الثيا ف  ف التصورات الايدية  ، اومة االختراؽ الثيا ف لماولمةتمتمؾ مف الندية ما يؤىميا لمي المجتماات اإلسالمية عمى ثيا ة اإلسالمية

، وتشار بتميزىا بو عف الثيا ات األخر ، وبيير االسالمية ، لتصبح ىذه الثيا ة الممتيى عمييا مصدر والء جامع تاتز بو األمةاالسالمية واليوانيف االجتماعية لممجتماات
 .(ٓٛ) تحيث دار  ف  مكيا الثيا ة اليربية تدور ىذه المجتماات مجزئة غير  قادرة عمى الصمود  ف وجو تصبح ذلؾ س

وأعراؼ وغيرىا لتازيز اليوية الذاتية، والحفاظ عمى روح الفخر  ، وتياليد ، وعادات ، تيوية الثيا ة الوطنية عند أ راد األسرة المسممة مف ديفىنا تبرز الحاجة الى 
ناكس عمى تشكيؿ اليوية الثيا ية يرجية بالثيا ة الوطنية اليائمة عمى الديف اإلسالمف ، لمواجية الثيا ة اليربية الدخيمة ،  تحصيف أ راد األسرة المسممة ضد التاثيرات الخا

اال اف ىذا التحصيف يبيى  اقدا الىـ  يف األسرة والمدرسة والتمفزيوف، وىف المؤسسات المانية مباشرة بشروط التنشئة االجتماعيةمف خالؿ التكامؿ الفامف واإليجابف ب
يجابيا يسيـ بشكؿ رقف تفاعال اعوامؿ صموده مع استمرار التصايد  ف عزؿ الثيا ة االسالمية عف الثيا ة الاالمية  ف التفاعؿ مع االخر الدينف والمذىبف والطائفف والف

ة مذىبيا وطائفيا  ضال عف مباشر  ف الحفاظ عمى الوحدة المجتماية  والثيا ية  ف المجتماات االسالمية التف تتميز جميايا بانيا مجتماات ذات غالبية مسممة متادد
 . (ٔٛ) تادديتيا الدينية بوجود االقميات الدينية التف تشاركيا االرض والمصير

 

                                                             
    . ٚٙمحمد احمد بيومف، االنثروبولوجيا الثيا ية ، مصدر سابؽ ، ص  ٙٚ-
ٚٚ- ،    . ٚٓٙـ، صٖٕٓٓالطباة األولى،  الساودية ، سايد الزىرانف ، الييـ األخالقية  ف الصراع الحضاري بيف االسالـ واليرب، ، دار ابف حـز
  . ٜٖ، ص ٜٜٚٔار ة الجاماية ، االسكندرية ، السيد عبد الااطف السيد وآخروف ، البحث االجتماعف ، دار الم -ٛٚ
  .ٕٜ، ص ٜٜٗٔ، دمشؽ ،  ٔد. عبد الرشيد عبد الحا ظ ، اآلثار السمبية لماولمة عمى الوطف الاربف وسبؿ مواجيتيا،  ط -ٜٚ
 . ٙ٘ٔص، ٜٜٛٔالياىرة ، الدار اليومية الاربية،  الاولمة ،  د. محمد ابراىيـ مبروؾ وآخروف، -ٓٛ
 .ٚٙ، ص  ٜٜ٘ٔدار االمة لمطباعة والترجمة والتوزيع ، الجزائر ، ، ( الحيائؽ و الميالطات )اليوية الوطنية  ،نامافحمد بف  -ٔٛ
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 الفصل الثالث

 

عــــولمــــة الثقافــــة
 

 الديــــنية

 

 الشعوب العالقة بين ثقافة العولمة وثقافات... مبحث االول ال

 والعولمة العالقة بين الدين...  المبحث الثاني

 ... أشكال العولمة والتثقيف الديني للشباب المبحث الثالث

 

 

 عولمة الثقافة الدينيةلث ... الفصل الثا

  تمييد

لو سمات تختمؼ عف مف انماط االتصاؿ والتواصؿ نمطا  جديدا  ا رزت الفضائف ومجاالت البث لتطورات المذىمة  ف مجاؿ تكنولوجيا المامومات واالتصاؿ ا
مى مدار اليـو لخدمات شبكة التمفزة تو ير الخيارات المتاددة،  اصبحت اليـو اليرية الاالمية شبو حييية قائمة باد توا ر اإلرساؿ عالى يدؼ تسمات االتصاؿ التيميدي 

كما و رت مساحات اوسع لمصراع الذي اعتمد عمى  نا س، وتبادؿ اال كار واآلراءتمساحة كبيرة لالطالع، ومساحة اكبر لمتااوف والو رت والمحطات االذاعية المسموعة 
 .عديد مف االسس الثيا ية ومف اىميا االسس الدينية

لدراسة عديدة  اتجاىاتظيرت  .الدينيةوحاجاتيـ الى الماارؼ وعيائدىـ وثيا اتيـ  انتماءاتيـر أناكس عمى حياة الشباب وعمى اصبح التاييد سمة الاص ليد
واليوية الثيا ية لمفرد لفردية واليوية الدينية االجتماعية واالشخصية بنية عمى  واناكاسياوسائميا منيا االتجاىات الدينية واالجتماعية والثيا ية والفكرية تاثير الاولمة و 
   .والمجتمع

قرية  منو جاؿمف خالؿ اعادة تثييفو بثيا تيا واف اعتمدت ىذه الثيا ة عمى المفردات الحياتية لممجتماات  تآليات الاولمة ووسائميا تحاوؿ السيطرة عمى الاالـ اف 
بتمكيف اال راد  ف الاالـ ا راد او جماعات ا تراضية او حتى باض االحياف مجتماات  تحييؽ التواصؿ غير المحدود والمراقب مكانيا وبالزمف الفامفصييرة عف طريؽ 

 شبكات االنترنيت. برامجيات الصناعية وقنوات البث الفضائف و  لألقمارستخداميا ا تراضية با

بتحوالت البيئة الدولية  شنو كاف مف المنطيف أف تشار تمؾ لما كانت الدوؿ اإلسالمية تنتمى إلى  ئة الدوؿ المتوسطة والصييرة وىى الدوؿ التف تتاثر تيميديا و 
كفى أف نشير إلى ذلؾ الادد الضخـ الدوؿ بآثار الاولمة كذلؾ بدأت الدوؿ اإلسالمية  ف التاامؿ مع ظاىرة الاولمة لتحديد مدلوليا وآثارىا واستراتيجيات التاامؿ مايا وي

 ف الدوؿ اإلسالمية عف الاولمة وعف االسالـ والاولمة لندرؾ أف تمؾ الظاىرة أصبحت تشكؿ أحد ىمـو الاالـ  مف المؤتمرات التف انايدت والمؤلفات التف نشرت
 اإلسالمف، وتساى ىذه الدراسة إلى المساىمة  ف طرح إجابات حوؿ األسئمة الجديدة المثارة  ف أجندة الاالـ اإلسالمف حوؿ الاولمة

 ولمة وثقافات الشعوب(المبحث االول  )العالقة بين ثقافة الع

 أ ـ ثقافة العولمة والتثقيف الديني

ىذا الشاور عمى المستو  الشابف أقو  منو ينشط  .منطؽ الاصر  انيا تظؿ شيئا  ال يصح التفريط بو عف بايدةاو ميما كانت عميمة الثيا ة تمثؿ اليوية لممجتمع 
خؿ الثيا ة التف يراد االيازية أف تبحث عف ركائز ليا دالثيا ية عنيا مما يانف أف عمى اليو  غريبة بادوات أجنبية  ةثيا ي يمكف اختراؽ ا عمى مستو  النخب لذا  انو ال

 تتمثؿالتف الختراؽ الثيا ف امزعجة ليواعد ومرتكزات خمؽ مياومة غزوىا أي تو ير غطاء يتمتع بمشروعية منطيية وثيا ية ومصمحية حتى يمكف تحييؽ المراد مف غير 
 :اتفي ما ي
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ر  يالتف لماالـ.  االسالمفرؤية المنظور خالؼ يرابطة المنطيية ىف )المصمحة( التف يمكف أف تكوف متبادلة بيف كيانيف مختمفيف وىذا باعتبار الػ تزييف الفردية ٔ
تماسكو الثيا ف وتجاؿ أمكانية تييير  ضاؼالايالنية عف الناس تعزلة المرء المانوية و اف ، أذ وارتيائونموه  ,الحياة االجتماعية مف أىـ موارد ساادة االنسافرد فال

 .(ٕٛ) عممية اكثر يسراماتيداتو 

 ف اليدرة عمى االختيار وال مانى يكمف جوىر الحرية  ما ىو أصمح،  واختيارمصير التيرير بتفايؿ االعتياد باليدرة عمى  ةالشخصي اتالخيار تاظيـ شاف ػ ٕ
مكانيةأذا لـ يكف ىناؾ بدائؿ  لالختيار  .(ٖٛ) لمر ض وا 

اف كؿ ما ييع مف مشكالت ىو طبياف ومنطيف ومحايد وليس نتيجة ضيط أعمى عمى الموارد واالسواؽ ونتيجة  رض ىيمنة االقوياء بػ توىـ الاولمة الناس  ٖ
أىؿ وا منيا ستفيدمكف اف يالجميع وي إمكاناترقف حاء باف المنا سة ىف التف ت. اف االيوحشمتعالـ  فالذي يجري التاامؿ بو  الاولمة  منطؽىو ىذا  .عمى الضافاء
  (.ٗٛ)سوؼ تاـ الجميع اأىؿ الشماؿ والجنوب  بركاتيو الشرؽ واليرب 

تدخالت الدولة وحضورىا  ف الحياة بتادييا الحدود وخروجيا عف الرقابة لالبتااد عف والاولمة ،واالقتصادية  ، ػ تيميش سمطة الدولة  ف الحياة االجتماعية ٘
 .(٘ٛ) ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةالثيا يعمى جميع االصادة التفوؽ  استثمارتؤسس أشكاؿ عديدة مف تكا ؤ الفرص ومراقبة سايا الف الاامة 

باد اف  يدت ىذه المجتماات الحصانة الثيا ية التف تيييا  ىنا تجد الباحثة البد مف االشارة الى اف آليات االختراؽ الثيا ف لماولمة التف تامؿ بحرية  ف مجتمااتنا
يا  ف التاثير؛  صار مف الوقوع  ف شراؾ الاولمة التف حولت كؿ شفء الى سماة يمكف اف تكوف مربحة بما  ييا الديف مف خالؿ وسائميا التف تمثؿ اليد الطولى ل

ت او مف جيات ميرضة  ف اىدا يا  يما تتضمنو برامج ىذه الينوات مف ماارؼ موجية نحو اعادة بناء بامكاف الكؿ امتالؾ قنوات  ضائية يمكف اف تموؿ مف االعالنا
 الايمية المسممة  ف اطار جديد بايدا عف اطارىا االسالمف الحيييف.

ر ومختمفة  ف مضاميف المار ة الدينية التف اف المواقع االلكترونية وقنوات البث الفضائف الدينية التف ظيرت بكثرة بحيث يصاب متاباة نصفيا عمى اكثر تيدي
رقة االجتماعية والوطنية تبثيا الى حد التناقض غايتيا الامؿ عمى تشكيؿ جماعات ا تراضية مازولة عف واقايا بادعائيا تمثيؿ الحييية الدينية  تامؿ عمى بث التف

 .(ٙٛ) ينوات تصور االسالـ عمى انو ديف ارىاب رغـ ادعائيا بانيا قنوات اسالميةوالدينية بيف ا راد الجماعة المسممة بؿ اف كثيرا  مف ىذه المواقع وال

الى حد االحتالؿ.   يؿ استطاعت الاولمة تييئة االرضية المناسبة لالختراؽ الثيا ف الذي اد  الى التدخالت الخارجية  ف سياسات واستيرار الدوؿ االسالمية
كؿ عمميات تثييؼ كاف ىد يا االساس ترويج سمع شركات متاددة الجنسية او عابرة لميارات التف تمتمؾ االقمار الصناعية او ببنائيا اسس اإل ادة مف آليات الاولمة بش

 الزمف الفامف تمؾ التف تستطيع ادراتيا او حتى تمؾ التف تو ر ا ضؿ الوسائؿ االعالمية تاثيرا  بالمشاىد مف خالؿ التفاعؿ المباشر بالصوت والصورة ب

    

 قافة الدينية المعولمةثب ـ ال 

بانواف  ٜٚٙٔ) اليرية الكونية( حيث أعمف  ف كتابو المنشور عاـ صطمح عالـ االقتصاد الشيير مارشاؿ ماكموىاف مماضف يرف الالات يصؼ ستينتمنطرح  ف 
 .منا باألخر، وبالتالف  اف المجتمع البشري لف يايش  ف عزلة باد االفأننا نايش  ف قرية عالمية وأف الوسائؿ اإللكترونية الحديثة ربطت كال  )الوسيمة ىف الرسالة( )
 .(ٚٛ) يجبرنا عمى التفاعؿ الجماف والمشاركة  يد تيمبت الوسائؿ االلكترونية عمى قيود الوقت والمسا ة( ذاى

ىذه حيث و رت  (مجتمع المامومات)خطوة ألثبات مفيوـ تبر تااستخداـ االنترنيت عمى مساحة الاالـ والتف تشار ان( جاء مف اليرية اإللكترونية)ر مفيـو و ظياف 
 .(ٛٛ) االمية أو الكونيةلمأنتشارىا وتوظيفيا وأصبحت مف أىـ الوسائؿ االساسية لتحييؽ النزوع وأسيمت  ف  كؿ مكافالنفاذ الى  ف لسرعة األوؿ مرة وسيمة  االة الشبكة و 

التحديات التف تواجو جيؿ الشباب االمر الذي خمؽ ، االخر اثر بباضيا الباضتر واليالتي قرية كونية سرياةنكر أف الاالـ قد أصبَح يستطيع أف يال اف احدا 
 يكوف الشباب ، تياالمار ة والثيا ة لمواجي. واىمية السيطرة عمى مصادر ما يحتاجونو مف المستيبؿعف توجياتيـ االجتماعية نحو مار ة كا ية يحتـ عمينا الحصوؿ عمى 

                                                             

 . ٜٚ، ص  ٕٜٚٔ، دار اليمـ ، الكويت ،  ٔمحمد شفيؽ وأخروف ، التربية المااصرة ، ط -ٔ
 .٘المصدر نفسو ، ص   -ٖٛ
 .ٛٚ، ص  ٜٜٚٔ، دار الثيا ة الجديدة ، الياىرة ، مراد وىبة ، الاولمة وجدؿ اليوية الثيا ية  -ٗٛ
 .ٕ٘، ص ٕٓٓٓ، المركز الثيا ف الاربف ، بيروت ،  ٔعمف حرب ،  توحات الاولمة ومازؽ اليوية ، ط   -٘ٛ
86
 .67المصدر نفسه ،    - 
 .ٕٙٙ، ص االردف  –دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف  ، ٔط عبد الرزاؽ محمد الدليمف ، االعالـ الدولف ،  - ٚٛ
 .ٖٖٛ، ص  مصدر سابؽمراد وىبة ، الاولمة وجدؿ اليوية الثيا ية ،  -ٛٛ
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 ـالثيا ية وتصوف خصوصيتي ـبمجموعة مف الميومات الثيا ية التف تشكؿ ىويتيالحنا لمخروج مف ازمة التخمؼ والكيوؼ المظممة. عندما نامؿ عمى تزويدىـ بذلؾ س
 (. ٜٛ) ياما ينتج  يمستيمؾ لعممية التفاعؿ االجتماعف ال  ف  ا  طر بوصفيا يجاميا قادرة عمى التواصؿ و حؽ االختالؼ عف غيرىا مجتمااتيـ  منحبما يالمجتماية 

الفكر والمية واآلداب والفنوف والاادات والتياليد وأنماط الايش والسموؾ مف خالؿ كالديف و الاولمة جميع المجتماات االنسانية  ف ميوماتيا الثيا ية االساسية طالت 
 ٓ(ٜٓ) لييـ الثيا ية التف تاد الميوـ االساسف لماولمةاصراع يتمثؿ  ف ىذه المجتماات أماـ تحدي  بحيث تضعثيا ة الاولمة 

مف يدعوف مياومة ثيا ة ليد لجات الاولمة الى تسميع كؿ مفردات حياة االنساف بما  ييا المار ة والسيما المار ة الدينية التف تبث مف خالؿ وسائميا عمى ايدي 
لثيا ة الدينية  ف عممية تثييؼ ممنيج قادر عمى امتالؾ اكبر قدر مف التاثير  ف التوجيات االجتماعية لال راد بتسخير الاولمة بتازيز اليوية الدينية مف خالؿ نشر ا

اقب ودوف غير المر االتصاؿ المباشر وسائؿ الاولمة بيصد مياومتيا نحو تحيييييا و رضيا أمرا  واقاا  باتباع مستثمري ىذه الوسائؿ آليات الاولمة  ف التاثير المتمثؿ ب
التيير عف طريؽ الكثير مف عوامؿ التارية والضمور والضاؼ أزاء التييرات االجتماعية السرياة والمتسارعة نتيجة االندراج مف ليوية الثيا ية النظر الى ما يصيب ا

 .(ٜٔ)انتشار ثيا ة االستيالؾو  ف نظاـ الاولمة االقتصادي 

التف تحاوؿ الحفاظ عمييا مف الذي يؤدي بدوره الى ذوباف اليوية الثيا ية لمجماعة االجتماعية  وااـ ىماعف النمط االجتلمزعزعة مشاعر الوالء واالنتماء اف 
ينية اب عمى اساس مف انتماءاتيـ الدالفردية التف تساى الاولمة الى نشرىا وىذا ما تفامو الفرقة التف تيرسيا المواقع االلكترونية وقنوات البث الفضائف الدينية بيف الشب

 .(ٕٜ) أساس مف التمركز حوؿ الذاتعمى ؼ اآلصرة االجتماعية اضاالمذىبية والفرقية التف عممت عمى ا

 :العولمة ج. التعميم الديني من خالل وسائل 

البالية  تياالىمينظرا توجياتيـ  اختالؼالكتاب والمفكريف والباحثيف والدارسيف عمى الامماء  ف الاموـ االنسانية واالجتماعية و الاديد مف  باىتماـ استاثرتالاولمة 
عديدة يكوف  ف اغمب االحياف صور بالمتاددة  بوسائمياف يامؿ عمى تطبيييا وترويجيا  ممختمؼ جوانب الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ف الواسع  ىاوتاثير 
 ف وسط المار ة ومكونات المفاىيـ الثيا ية عمييا الاولمة   ئة الشباب مف أىـ الميومات أو الركائز التف تركز ا تادالشارع اليربف لذ ف لبرامجيا المطروحة   مطورا

 .(ٖٜ) صوؿ المكونة لمجتمع اليرية الكونيةاألاالجتماعية و 

مثؿ أكثر مف نصؼ المجتمع  ف المجتماات اب  ئة تاالسس الدينية التف توحد وال تفرؽ يجب اف يحتؿ اىمية بالية الف الشبالشباب بتاميـ الىتماـ اف التوجو ل
 يـقع الاولمة عمى أ كار وعيوؿ الشباب  ف توجياتاو عمى ارؼ لمتالحاضر وعدة المستيبؿ قامت الاديد مف الدراسات  ف عمـ االجتماع  ضال عف كونيـ استثمار النامية 

 .(ٜٗ)االجتماعية والثيا ية

مف االيجابيات والسمبيات نحو الشباب بصفتيـ مستيبؿ المجتماات أذ تامؿ عمى تدجينيـ وتحضيرىـ لتيبؿ التييرات  اف الاولمة الثيا ية تتوجو بكميتيا   
تصور سيولة التف  إالعالناتوسائؿ االعالـ مف  بثوحالـ الشباب بما تمحاكاة أاالجتماعية التف يمكف أف تحدثيا ثيا ة الاولمة  ف المجتماات مف خالؿ تزييؼ الواقع و 

مكانيةتينياتيا  وباستخداـالحياة  ف عصر الاولمة   .(ٜ٘) بضيطة زر واحدة دوف الحاجة الى الجد والمثابرة والتحصيؿف تحييؽ ما تصبو  وا 

المضاميف المتناقضة  الدينية منيا واالجتماعية ذاتبرامج الفضائيات الاربية  يـ يتامموف منيا بمتاباتيـ لاالعالمية الثورة المراىييف والشباب بنتائج ىذه يتاثر 
المدعومة مف اجؿ تحييؽ ىذه الثيا ة المستوردة مع اليوية الثيا ية والوطنية التف تنجرؼ تماسؾ االجتماعف وعدـ االستيرار عمى حساب  االمر الذي يخمؽ االضطراب

 . (ٜٙ) مف أىـ المآخذ عمى ثيا ة الاولمة الياس واالحباط طنية وازديادالدينية او الو   لميويةالشاور باالنتماء تراجع اغراض محددة سمفا باقصر االوقات واقؿ تكمفة  

لالنتماء الشباب عرضة جاؿ ي ف المجتمع بتادد الثيا ات الفرعية  فتنوع الثيا جتماعية اف الجيؿ الثيا ف باىمية الاال ة الفردتشكؿ الثيا ة أحد  ماالـ ىوي
، وىوية عامة لذا البد لمشباب مف أف تكوف لدييـ شخصية ثيا ية .السالـ ىو سبب تاخير المسمميفل الخاطئفيـ ال ـ عمىو ييف غير وعف ملمتيارات الفكرية المنحر ة 
 .(ٜٚ) االسالمفباستناد الى المنيج لمكوف رؤية لسموؾ و باوعف لمحياة ومار ة  ىوية المسمـ الثيا ية التف تاتبراذ اف حضارية واضحة الماالـ، 

                                                             
( ، ٜٚ، الادد ) د. مصطفى عمر التير ، اليوية الثيا ية والتاميـ الاالف  ف الوطف الاربف  ف ظؿ الاولمة ، بحث منشور  ف مجمة : الفكر الاربف ، بيروت  -ٜٛ

 .ٖٔ، ص  ٜٜٜٔ
        . ٕٚحيدر أبراىيـ ، الاولمة وجدؿ اليوية الثيا ية ، نيال  عف صالح كاظـ جابر ، مصدر سابؽ ، ص  -ٜٓ
  .ٖٚص ،  ٜٜٛٔ،  ٕسبتمبر الثيا ية االلكترونية ، الادد  ٕٙمصطفى المصمودي ، الاولمة وتاثيرىا عمى الشباب ، مجمة  -ٜٔ
   .ٜٗ، ص  ٕٓٓٓالبياتف ، الماموماتية والشباب الاربف ، مجمة الدراسات االجتماعية ، بيداد ، بيت الحكمة ، الادد الااشر ، سنة صبري مصطفى  -ٕٜ
 .ٚٚ، ص ٜٚٛٔالشباب الاربف والمشكالت التف يواجييا، مطابع النيضة، الكويت،  ،عزت حجازي ٓد -ٖٜ
 .ٕٗ، ص  ٕٔٓٓ، بيت الحكمة ، بيداد ،  ٔااصر مف منظور  كري وتربوي ، ط احمد عبد اهلل الذيفانف ، الشباب الاربف والم -ٜٗ
 . ٕٕسابؽ ، ص  مصدر األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب ، ،الشيبانف محمد التومف عمر ٓد -ٜ٘
  .ٕٖ،  ص ٜٜ٘ٔحمد بف ناماف ، اليوية الوطنية ، دار األمة لمطباعة و الترجمة و النشر و التوزيع، الجزائر ،   -ٜٙ
 .ٜٕ، ص ٕٕٓٓأحمد عبد اهلل الامف ، الاولمة والتربية، دار الكتاب الحديث، الياىرة،   -ٜٚ
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ة فكريال تتحوالياد مف ا ضؿ السبؿ لمواجية ال ؽ المنيج االسالمف التف تتيحيا عممية التواصؿ االجتماعف و مف ثيا ات االمـ  لإل ادة اف التاميـ يؤىؿ الشباب
 ٓ(ٜٛ) ما يؤدي الى تصحيح مفيوـ االنتماء لد  الشبابب ةحضاريالو 

وتجنبيـ عبيدا لما تيدمو لو الينوات الفضائية ومواقع االنترنت واليواتؼ المحمولة مف برامج ومحتويات، كما اف التاميـ ىو الذي  ييف الشباب مف اف يصبحوا 
انتشار لمجريمة والانؼ واالغتصاب واليش والرشوة والمخدرات ليد جامت ىذه الوسائط الشاب الاراقف يايش مف ،  كؿ ما يشاىد عبر ىذه الوسائطلمد يياالنجراؼ  ف الت

 .(ٜٜ) يالف بايدا عف مجتماو وأسرتو ف عالـ خ

 د ـ صور الثقافة الدينية المعولمة
  ومف اىـ صور الثيا ة الدينية ما يمف :

تتجمى  ف صياغة ثيا ية عالمية  التفالاديد مف التييرات التف تحمؿ  ف طياتيا ايديولوجية التنميط واالختراؽ الثيا ف قصيرة ب ف  ترات الدينية مرت الثيا ة ػػػػ ٔ
وعممت عمى الى نشوء قيـ ليس ليا مرجاية  ف الثيا ة الاربية   دأاالمر الذي  .مكتسبات الامـو والتيدـ التكنولوجف  ف مجاؿ ثورة االتصاؿ وثورة المامومات باستثمار

 .(ٓٓٔ) تكا ؤ  ف عممية تبادؿ الاناصر الثيا يةنظرا ال تيار الى التشويش لميوية الثيا ية و يداف التوازف 

نتشار تاخذ اف عممية االختراؽ ليس تثاقفا  بالمانى المحايد لممصطمح والذي يشير الى نوع مف التبادلية مف خالؿ عمميات اليبوؿ والتكميؼ كما أنو ال يابر عػػػػ ٕ
 .(ٔٓٔ) و مف خالؿ تماثؿ المؤسساتتصاؿ مور ولوجف أحادي االتجاه مف خالؿ الطبية الوسطى أو مف خالؿ المنا سة أو المحاكاة ااشكؿ تفاعؿ ايجابف أو 

ت وشاوب ماينة االختراؽ الثيا ف مف حيث وسائمو وأدواتو  يو مجموعة االنشطة الثيا ية واالعالمية والفكرية التف توجييا جية أو عدة جيات نحو مجتمااػػػػ ٖ
لرؤية والميؿ لد  تمؾ المجتماات والشاوب بما يخدـ مصالح وأىداؼ الجية التف االتجاىات السموكية والييمية أو أنماط واساليب التفكير واجديدة مف ساؽ نبيدؼ تكويف أ

 .(ٕٓٔ) تمارس عممية االختراؽ

ف المجتماات االسالمية التف ػػػػ تحاوؿ الثيا ة الدينية التف تبثيا وسائؿ الاولمة عمى اختالؼ اشكاليا و اعميتيا  ف المتميف بث صور محددة مف الثيا ة الدينية  ٗ
االسالمية  الى نمط محدد مف التجييؿ بسبب تناوليا مجموعة مف الموضوعات التف تنسب الى الديف وما ىف منو  ف شفء  ضال عف محاولتيا تاطير الثيا ةتشير 

الثيا ة االسالمية التف تبث مف بصبية الانؼ الذي يسوغو الديف لتامؿ عمى  تح جبيات جديدة قوية و اعمة التاثير  ف جيؿ الشباب ضد االسالـ والثيا ة االسالمية  
 .(ٖٓٔ) خالؿ وسائؿ الاولمة ىف ثيا ة ماولمة غايتيا نشر الفرقة والتطرؼ وتبرير اتياـ االسالـ باإلرىاب

التباية اما ؿ الحضري تيير تباا  لاوامؿ التفاعالذي ي ف الميداف الثيا ف النسبف االستيالؿ الثيا ية )اي الثيا ة الخاصة بشاب مايف( الى تشير الخصوصية ػػػػػ ٘
ثيا ة تاثيرات ب الذي يجرد الثيا ة الاامة مف مميزاتيا وقابمياتيا عمى التفاعؿ مع الثيا ات االخر  دوف خوؼ او وجؿ مف اف تخترؽ ستالب االتانف  ف جوىرىا  الثيا ية 
لثيا ة الاولمة السيطرة الثيا ية لتجاؿ مف  ستيمؾ  ف المجاؿ الثيا ف أكثر مما تنتجلتنشر الازلة والصراع عمى المستوييف الداخمف و الخارجف لتخمؽ جماعات تالاولمة 

 .(ٗٓٔ) لوسائؿ الاولمة الثيا يةمسؤولة عف االستاماؿ السمبف  موضوعا لمصراع لتكوفتستخدـ كؿ تنوع ثيا ف امرا ميسورا تحت ذرياة ) رؽ تسد( ل

ور التف تبثيا وسائؿ الاولمة  ف شبكات االنترنت والينوات الفضائية الراعية لمتطرؼ واالرىاب والفتنة الداخمية ػػػػ اف الاداء لمثيا ة االسالمية خميتو تمؾ الصٙ
نو الوعف واالدراؾ ألو ستيدؼ النفس والايؿ تف تاالختراؽ الثيا ف ال اتسياسوالخارجية والتفرقة بيف مواطنف البمد الواحد لصنع الثيا ة االسالمية االصيمة  ف مواجية 

د و يصاف المالتد ؽ الصوري واالعالمف الذي تبثو ماكنة االعالـ الاولمية لممسمميف مف خالؿ جماية اليوية التمارس الييمنة عمى لحينما يتـ سمب الوعف واالدراؾ 
 باإلمكافديثة مف االختراعات واالنجازات بحيث يكوف بػ)التسطيح الثيا ف( ىو االستفادة مف التوظيؼ التينف  ف مجاؿ االعالـ السماف والبصري الذي و رتو التينيات الح

 .(٘ٓٔ) اليوؿ بصير الاالـ ومحدودية جيرا يتو ألنو أصبح أزاء ذلؾ أشبو باليرية الكونية

تجبر بصورة بطريية بصرية السماية و ال ياوعرض منتجات متطر ة ىجينة تامؿ عمى اساس االغراءاتالاولمة  ف وسائؿ  الجديدة التف تطرحالدينية أف الثيا ة ػػػػ ٚ
يسرت عممية االختراؽ التف ظروؼ الف الثيا ف بصورة غير مباشرة  ما يمثؿ اختراؽوسيمة ليـ لكثير مف االمور وىو  واتخاذىاال شاورية المستخدميف ليا بادـ تركيا 

الثيا ة وىميا  س وتسيبيف الثيا ات الفرعية المكونة ليا ماارؾ وىمية  تالؽاخمنيا االسالمف المجتمع الاربف ىف عمميات التمزيؽ التف تتارض ليا الثيا ة  ف الثيا ف 

                                                             
 .ٖٖٕ، ص  ٖٕٓٓ، مركز دراسات الوحدة الاربية ، بيروت ،  ٔجيياف سميـ ، الثيا ة الاربية )عولمة الثيا ة وأستراتيجيات التاامؿ مايا  ف ظؿ الاولمة( ، ط   -ٜٛ
 . ٕٕٗ، ص  ٖٕٓٓ، مركز دراسات الوحدة الاربية ، بيروت ،  ٔحسيف ، الثيا ة الاربية )متطمبات االمف الثيا ف الاربف( ، ط  عدناف السيد -ٜٜ
 . ٖٔٓػ  ٖٓٓ، ص  مصدر سابؽعبد الرزاؽ محمد الدليمف ، االعالـ الدولف ،  -ٓٓٔ
  .ٖٖٛ، ص مصدر سابؽمراد وىبة ، الاولمة وجدؿ اليوية الثيا ية ،  -ٔٓٔ
 .ٚ٘المصدر نفسو ، ص   -ٕٓٔ
 .ٜ٘، ص ٜٛٛٔ( مارس ػ ٜٕٕعبد االلو بميزيز، الاولمة واليوية الثيا ية ، مجمة المستيبؿ الاربف ، بيروت، الادد ) -ٖٓٔ
،  ٜٛ، الادد  ٜٓٛٔبر ، تادد المدارس االجتماعية  ف الاالـ االسالمف وعواقبو الثيا ية ، مجمة االصالة ، السنة التاساة ، سبتمبر ػ أكتو  عبد المجيد قزماف -ٗٓٔ

    .ٖٓٔالجزائر ، ص 
 .ٓٚٔ، ص  ٜٕٓٓعمف ليمة ، االمف اليومف الاربف  ف عصر الاولمة ، جاماة عيف شمس ،   -٘ٓٔ

 * االنومف : بينيا روبرت ميرتوف بانيا حالة  يداف أو أناداـ الماايير االجتماعية.
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ذلؾ األعالـ وتكنولوجيا المامومات مف لتستخدـ اال انيا ا تفامو الاولمة مأضااؼ االنتماء ىو يكمف  ف اليوية   اختراؽ .تاسيس التناقضات وتاميؽ بنيتيالضماف 
يسيـ بصورة  االة الى تاسيس ىذا الفاؿ الثيا ف الداخمف  ضا ة الى أفة. باأللوطنيوا ءوالال بشسياطمكف أف يسيـ يلاالمف الذي نحو االعالـ والمتحوؿ  االليات الفاعمة

كؿ بشعاري مف أي توجيو قيمف يضرب ليتحوؿ الى  سموؾ  يتاكؿ الماايير الضابطة لمتفاعؿ االجتماعف والموجية لسموؾ البشر * التف تؤدي الى نومف(حالة )األ
 .(ٙٓٔ) اليدرة عمى التمييز بيف الصواب والخطا ، واالستيامة والضالؿباب بالش يفيد، كؿ االتجاىاتعشواء  ف 

تسمح  ف الاليدرة غير المسبوقة  ف توجيو االعالـ ثيا يا بغزوا   حسب بؿ ىف ال تمثؿ تحديا  لثيا ة الاولمة الصيية االمريكية ػػػػػػ اف االمركة التف تشير الى  ٛ
اف مسؤولية تيييـ ما يارض  ف وسائؿ الاولمة ييع عمى عاتؽ الفرد والمجتمع بمسؤولية تضامنية  األ راد ليسوا مضطريف الى باليدرة عمى التشريع عمى المستو  الدولف 

 .الثيا ف والدينف نايخدـ غرض استخداما  استخداميا بؿ نحف مخيريف  ف السمبف الاولمة نتج تيبؿ م

 

 

 

 الثاني ... العالقة بين الدين والعولمة المبحث

  أ ـ عالقة الدين بالعولمة : 

* عمى اف الاولمة يتفؽ جميع دارسف الاولمة المسمميف والارب سواء مف المؤيديف ليا او مف المناىضيف او اولئؾ الذيف يطميوف عمى انفسيـ مسمى التو ييييف
، وتيؼ عمى مسا ة واحدة مف الترويج لديف مايف او اي اتجاه عيائدي اخر  األ راد احرار  ف  المجتماات ف عيائد  واديانة اي تستيدؼ ليست دينا  كما انيا ال 

و مف قبؿ المؤمنيف بو. اضااؼ الديف يمكف أف يتحيؽ بوسائؿ عديدة منيا التاامؿ االنتيائف مااستخداـ وسائؿ الاولمة طالما يو ر ىذا االستخداـ لمالكييا االرباح.  
ف خمؽ االعداء واستمرار الاولمة تستيدؼ الربح مف كؿ ما ىو قابؿ لمتسميع بما  يو الديف الذي يتـ تسمياو  ف ىذه الحالة مف قبؿ مجموعة مف الجيات المستفيدة م

 .(ٚٓٔ) داعتياالديف و تحرية الفرد  ف الالمخاوؼ وخمؽ الحواجز بيف الجماعات االجتماعية او الفئات داخؿ المجتمع الواحد لتستند الى 

تاخذ  ، او تمؾالدولة ىذه ثابت أساسف  ف ك باإلسالـىذا الباد الاولمف لمديف والاييدة الوجو الثيا ف واالجتماعف والسياسف لمشاوب بوجود دوؿ تديف يمس 
لذيف يحاولوف تسخير وسائؿ الاولمة لمنيؿ منيا رغـ انيـ ياتيده الاديد مف اوىذا ما  .لدستور واليوانيف االخر اساسيا  مف مصادر ا ا  مصدر بوصفو الشرياة االسالمية 

اللتزاـ الدينف وبذلؾ  الديف يمتناوف عف تنوير شاوبيـ باستخداـ ىذه الوسائؿ  اعتبروا اف الديموقراطية وحيوؽ االنساف والتنمية البشرية تيؼ عمى الضد مف الديف وا
 التف يصفونيا بمااداة الديف رغـ انيـ يروجوف لمااداة المذاىب الدينية والكراىية الدينية مف خالؿ التكفير و االخراج مف الممة تنا ى وقوانيف وأىداؼ الاولمة الوضايةي

(ٔٓٛ). 

تى ال تذوب حتماما نفتح عمييا تمازؿ عف الاالـ وال بأمة أف ال تحدث قطياة مايا كف ال تكوف لكؿ ينبيف لذا الاولمة ليست خيرا  كميا وليست شرا  كميا 
يواكب التيييرات الذي يـ لمتطور اتومجتما يفيدىـياخذوا منيا ما لوبمختمؼ الطرؽ  باستخدامياادـ التمادي بف أف يطبيو اال راد حسس االمر يونف .وتنصير  ييا

 .(ٜٓٔ)االجتماعية الحاصمة  ف المجتماات

ف المدخؿ لتاكيد ي،  والجمافبادات والماامالت حيث تتولى الابادات تشكيؿ الضمير الفردي الا وعنصريبيف  فلدينمتكامؿ ااالجياؿ لمبناء الاييدي ل استيااب اف
تطابؽ والمتطمبات الدينية ال يجاؿ مف الديف اف ييؼ عمى خط المواجية مع االختراؽ الثيا ف أسس الماامالت  ف الحياة االجتماعية  اف وضع أسس جديدة لمماامالت 

الديف يشكؿ قاعدة لمتنظيـ    ف السيطرة عمى السموؾ الفردي والجماف  ف الجماعة االسالمية لاباداتاأضااؼ  اعمية يف وقابميتو لمتطور تمنع لماولمة اذ اف تاريخية الد
 .(ٓٔٔ) يشكؿ مرجاية لمجماعة وكذلؾ ال يشكؿ مرجاية لمثيا ة ضال عف انو االجتماعف ومف ثـ قاعدة الثيا ة 

 موقف الدين من العولمة و ب ـ عالقة اليوية الدينية باليوية الثقافية 

التف تميز كؿ  رد او جماعة بامؽ التزاميا بالاادات والييـ واالعراؼ والتياليد التف وقيؿ ىف تصيير كممة ىوة   (بئر بايد اليواةالامؽ )يوية  ف المية بمانى ال
.  نسؽ الييـ الدينية ياد الامود الفيري لنشوء انساؽ قيميا الحضارية والثيا يةالدينية والشاور باالنتماء الى اييدة الاليماف باعمؽ يصد باليوية الدينية نشات عمييا ، وي

                                                             
 . ٜ٘ر سابؽ ، صعبد االلو بميزيز ، الاولمة واليوية الثيا ية ، مصد -ٙٓٔ
 .ٕٛ، ص  ٕٕٓٓ، دار النفائس ،  ٔط  ، د. اساد الحمدانف ، ويالت الاولمة عمى الديف والمية والثيا ة  -ٚٓٔ
 .ٜٔ، ص  ٖٕٓٓ،  لمطباعة والنشر والتوزيع مكتبة الاكيبات،  ٔد. مراد ىو ماف ، االسالـ  ف االلفية الثالثة ، ط  -ٛٓٔ
 .ٓٛػ  ٜٚ، ص  ٕٙٓٓواثرىا عمى الثيا ة االسالمية ، مجمة الثيا ة االسالمية ، السنة الثانية ، الادد الثانف ، د. محمد بف سمينة ، الاولمة   -ٜٓٔ
 .ٕٚ، ص  ٕٙٓٓعمف ليمة ، الاولمة والتراث الثيا ف لممجتمع ، مكتبة االسكندرية ، ندوة "الاولمة والثيا ة المادية" ، يناير  -ٓٔٔ



 
34 

الطائفية او المذىبية او بالتاددية الييـ الثيا ية السائدة  ف جماعة اجتماعية ماينة  ف جميع المجتماات االنسانية اليوـ التف تتميز بالتاددية الدينية  ضال عف تميزىا 
تف تمثميا ىذه الجماعات  ف المجتماات الفرقية لذا  اف اليوية الدينية بيذا اليياس تشكؿ الامود الفيري لميوية الثيا ية الاامة  ف المجتماات تباا لمنسبة الديموغرا ية ال

 ية الرئيسية التف تمثؿ النسبة الديموغرا ية االعمى  ييا بسبب ارتباط المصالح مع ىؤالءالف الجماعات التف تشكؿ اقميات  ف ىذه الحالة ىف التف ستكيؼ نفسيا مع اليو 

(ٔٔٔ). 

 اليوية ىف ذات  .حالة نفسية بمانى التديفعمى اساس مجموعة مف المشاعر المتولدة عف التجربة الدينية واالعتياد الدينف تتكوف اليوية الدينية لد  الفرد 
لمثيا ة الاامة لمضموف الثيا ف ذا  يف ال ٓتشكيؿ مار ة االنساف وثيا تو بالمجاالت المختمفة ووعيو بيضايا المجتمعياتمد عمييا ير والييـ و تتضمف الماايالتف االنساف 
اعة االجتماعية أو المجتمع مف يمكف أف تتيير وتتطور وتنمو وتمحى و يا  لما يتمتع بو الفرد أو الجم مجتمع مف المجتماات تخضع بدورىا لاممية التيير الثيا ف  ف اي 
ىو الضامف االساسف  الجماعة االجتماعيةو قدرتيا عمى التاديؿ والتيير بما يناسب الوضع االجتماعف كما اف االدراؾ ليذه الماىية الثيا ية الخاصة بو او وعف 

 .(ٕٔٔ) الستمرارىا

ما يابر عنو ة الواحدة وىو الثيا د اليويات الفرعية  ف يد تتاد رجة يتاذر الفصؿ بينيما الاالقة بيف اليوية الثيا ية واليوية الدينية ىف عالقة قوية الى د فأ
أو بييت عمى عيائدىا  اعتنيتوف اليوية االسالمية أو الدينية تتشكؿ مف ثيا ات الشاوب واالمـ التف دخميا االسالـ سواء شامى سيبؿ المثاؿ   بالتنوع  ف أطار الوحدة 

التف أنضوت تحت لواء الحضارة الاربية  والشاوبحت مايا ىف جماع ىويات االمـ قبالثيا ة الاربية االسالمية وتال امتزجت يذه الثيا ات التف  التف كانت تؤمف بيا
 .(ٖٔٔ) منيميةليست متفتحة و  إنسانيةوية لذلؾ  اف الياالسالمية 

الاولمة حسب دعواىا الظاىرية و  .الموجودة بيف الشاوبفروؽ االنسانية والالحياة راعف ظروؼ وي ف كا ة مجاالت الحياة  ا  عالمي ا  منيج فالسالميمتمؾ النظاـ ا
الادؿ والد اع عف حيوؽ االنساف وحرية الابادة والتابير وغيرىا مف المياصد الحسنة التف تدعوا الييا  وأقامووأنيا تساى الى تيارب الشاوب عمى أساس التااوف والسالـ 

 لكونو واإلسالـ اإلسالـ مع تتاارض ال  شنيا كذلؾ الاولمة كانت . ولو(ٗٔٔ) تتبادؿ المنا ع  يما بينيا واحدةأف االسالـ يدعوا الاالـ الى أف يكوف أسرة . الفطرة السميمة
 (٘ٔٔ).الابادة ليرض اهلل خمييا واحدة أسرة البشرية واعتبار واحد بشلو اإليماف خالؿ مف الاالمية إلى يدعوا جمياا لمناس موجة ولكونو الخاتمة الرسالة

 عمى وعامميـ البشر بيف الموجودة الفردية الفروؽ  راعى اإلسالـ أما. واحد منيج عمى واختصارىـ واحد نموج  ف الناس ووضع اليولبة مانى باضيا الاولمة أما
 .األساس ىذا

نما المسمميف عمى ميصور ليس الاولمة مف والخوؼ  .الاولمة صناعة  ف المشاركة اليربية الدوؿ باض  ييا بما الدوؿ مف كثيرا يشمؿ وا 

 كؿ واإلسالـ بالمسمميف ربطت التف الاالمية اإلعالـ وسائؿ لتشويو خصبا وحيال اليربية لميجمات ىد ا أصبح اإلسالـ أف تذكرنا إذا الاولمة مف المسمميف خوؼ ويتاكد
وبصيرة ،  بوعف ماطياتيا مع والتاامؿ بالحذر يتـ أف ينبيف الاولمة مف اإلسالمف الموقؼ  اف وذلؾ مناسبة وغير بمناسبة واألصولية واإلرىاب الانؼ مثؿ نييصة
 الوقت  ف اإلسالمف لماالـ تحديا تشكؿ المتاددة بمظاىرىا  الاولمة( )عديدة إسالمية مفاىيـ مع تتاارض أنيا سنكتشؼ ماانييا باحسف الاولمة أخذنا لو  شننا) ذلؾ وعمى

 (.آثار مف عنيا ينتج قد لما واالستاداد بحذر مايا التاامؿ تحتـ التف المخاطر مف كثير عمى وتنطوي الحاضر

 عمى تنتج أف يمكف ىذه االنتياء وسياسة النا ع المفيد عف بالبحث مطالب المسمـ أف حيث السمبيات وترؾ اإليجابيات واخذ االنتياء يجب عديدة العتبارات ونظرا
 .(ٙٔٔ) األمة مستو  وكذلؾ الفردي المستو 

 

 ج ـ وسائل العولمة والتثقيف الديني

ا ي،  كريا، وأعالمثيا يا، اقتصاديامجموعتيف دوؿ منتجة التحوؿ مف عالمية التوزيع الى عالمية االنتاج لتيسـ الاالـ الى عمى  تيـوظاىرة اقتصادية الاولمة   
الف غالبيتيـ يايشوف  ف دوؿ المسمموف عف تاثيرىا  يستبادأف  وال يمكف الثيا ية وخصوصيتيا المجتمايةا عمى المحا ظة عمى ىويتيحتى وأخر  مستيمكة غير قادرة 

 (.ٚٔٔ) الثيا ية عمى ىويتيـ الدينية والثيا ية لذلؾ البد مف  يـ ظاىرة الاولمة  يما  جيدا  حتى يمكف لممسمميف مياومتيا والتيميؿ مف أثارىااالستيالؾ 

                                                             
 .ٕٛٓ، ص ٖٜٛٔالاربية ، المطابع اآلمرية ، الياىرة ، الماجـ الفمسفف ، مجمع المية  -ٔٔٔ
 . ٕ٘، ص  ٕٗٓٓدار االمة لمطباعة والنشر ،  ، ٔمحمد ىادي الحسنف ، مف وحف البصائر ، ط  -ٕٔٔ
 .ٕٜ، ص  ٜٛٛٔمركز دراسات الوحدة الاربية ، بيروت ، ،  ٔأسامة الخولف ، الارب والاولمة ، ط   -ٖٔٔ
 .ٜٕٕ، ص ٕ٘ٓٓ، منشورات لساف الصدؽ ،  ٔ، الفكر االسالمف المااصر والاولمة ، ط  سناء كاظـ َكاطع - -ٗٔٔ

 .ٕٖٔ، مصدر سابؽ ، ص  رياض صالح جنزرلف ، الرؤيا االسالمية لمصادر المار ة - ٘ٔٔ
116
 .137، مصدر سابق ،    رياض صالح جنزرلف ، الرؤيا االسالمية لمصادر المار ة - 

 .ٕٙ، ص  ٕٓٓٓ، مركز قاسـ لممامومات ، الخرطوـ ،  ٔمواجية الاولمة ، ط د. زكريا بشير أماـ ،  ف  -ٚٔٔ



 
35 

 رضت نفسيا عمى جميع المجتماات االنسانية بما  ييا المجتماات التف اكتشفتيا وسات الى نشرىا عمى الاولمة مرحمة مف مراحؿ تطور الرأسمالف اليربف، 
لثيا ات االنسانية الفرعية منيا كما عممت عمى  رض نفسيا ثيا يا عمى جميع ا ٜٜٓٔمد  الاالـ مف خالؿ ىيمنة اليطب الواحد باد انييار النظاـ االشتراكف  ف عاـ 

جات االجتماعية لال راد بحيث والاامة الف واحدا مف اىـ مصادر الاادات والتياليد واالعراؼ والييـ االجتماعية مجموعة المخترعات او المنتجات التف تستحوذ عمى الحا
ذه الثيا ات بيدؼ استدماج ىذه المخترعات او المنتجات المادية منيا والثيا ية يظير ال يستطياوف االستيناء عنيا  تامؿ عمى اعادة تشكيؿ نسؽ الييـ الثيا ية  ف ى

الؿ وسائميا االكثر اىمية تاثيرىا  ف المجتماات المستيمكة عمى شكؿ مجموعة مف التناقضات التف تيدد النظاـ االجتماعف الااـ والثيا ة الاامة تامؿ الاولمة مف خ
 .(ٛٔٔ) نترنت والبث الفضائف ابرزىاو اعمية التف تمثؿ شبكات اال

 تودي الى  لاولمة ليست ظاىرة جديدة بؿ قديمة قدـ التاريخ  اندما تتصدر حضارة باقف الحضارات االخر   انيا تساى الى قيادة الاالـير  باض المفكريف اف ا
 .(ٜٔٔ) أمة ثيا تياترؾ لكؿ الذي البشري  د  بدوره الى تطوير الامرافالذي ابيف مختمؼ ثيا ات الاالـ الثيا ف تبادؿ ال

ابرز صورىا اذ تمتمؾ ىذه االجتماعف والتواصؿ وسائؿ االتصاؿ التف تمثؿ  وسائؿ الاولمةف طريؽ الدينية عالمامومات عمى غرس التثييؼ الدينف لمشباب ياتمد 
ف باغراء و ييوماىـ مناباو  ف المجتماات او الجماعات الدينية اذ الرىاب كاف ا  التواصؿ مع جماعاتالتربوية  اتتاثير بحيث يفوؽ العمى الشباب  ا  واضحا  تاثير الوسائؿ 

الى وسائؿ االتصاؿ الحديثة نسب وىذه مف االثار السمبية التف تالدينية حييية اتيد بانيا تمثؿ الي اليارئالتف تجاؿ  والمياالتالشباب بمختمؼ الوسائؿ وعرض المنشورات 
 .(ٕٓٔ) ييدسونياوالتاميمية الدينية بؿ الينوات التربوية مف اىـ  ياتبرونياالتف بات الشباب 

 المبحث الثالث ... أشكال العولمة والتثقيف الديني لمشباب

 أشكال العولمة...

كؿ مارس يادة أشكاؿ بظاىرة اجتماعية تتميز بالشموؿ والواقاية واالنتشار وكؿ سمات الظاىرة االجتماعية لذا  يف تظير  ف واقع الحياة االجتماعية لاولمة ا
المناظرة لو  ف النظـ االجتماعية او المجتماات التف  رضت عمييا الاولمة دوف اف يكوف ليا اي قدرة عمى التاثير  ف مجرياتيا او اية ىيمنتو عمى الاوامؿ منيا شكؿ 

 قدرة عمى االستيناء مما تو ره الاولمة مف الجوانب االيجابية.

  ية لممجتماات يكمفيا كثير جدا نظرا لمترابط االجتماعف بيف كؿ سكاف المامورة الذي يفرض التفاعؿ والتاثير المتبادؿ بيف اطرا يا مثؿاف االعتصاـ باليوية الثيا
ي مجتمع عف غيره مف ميز اطر يف اساسييف  ف توجيو سياسة الدولة االقميمية والوطنية ومف ىنا جاءت تاثيرات الاولمة ظاىرة اجتماعية  ف الشخصية الثيا ية التف ت

 المجتماات االخر  بؿ انيا تميز اي جماعة اجتماعية عف غيرىا مف الجماعات داخؿ المجتمع الواحد ايضا.

ا ية التف ر ىذه البنية الثيلماولمة تاثيرىا  ف البنية الثيا ية لشخصية الفرد ايضا بيدر تامؽ االمر بحاجتو الييا واستخدامو لوسائميا ومنتجاتيا  تامؿ عمى تييي
 الاولمة ما يمف :التف تؤثر مف خالليا شكاؿ األمف أىـ تتشكؿ مف خالليا الشخصية الفردية و الجماية. 

  ـ العولمة االقتصادية1

االرباح االقتصادية . تيدؼ الى تحييؽ اقصى قدر ممكف مف اليرف الاشريفالربع االخير مف الاولمة أبرز التطورات االقتصادية التف يشيدىا االقتصاد الاالمف 
الدولية باتجاه تحييؽ حرية مف خالؿ اعمى مستو  ممكف لمموارد االقتصادية والنيدية لدعـ مصالح الشركات الاابرة لميارات التف تؤثر بشكؿ مباشر  ف توجيو السياسة 

الثورة الماموماتية والتطور اليائؿ  ف وسائؿ االتصاؿ عمى انتشارىا الامؿ واالستثمار واالنتاج باقؿ قدر ممكف مف التكاليؼ  ف اوسع مد  ممكف مف االسواؽ ساعدت 
 .(ٕٔٔ) بصورة واساة بيف دوؿ الاالـ المتيدـ والمتاخر

يرة التف لـ وبيف الدوؿ الفيخميت الاولمة  نمطا مف االرتباط االقتصادي بيف الدوؿ الراعية ليا لمحفاظ عمى مصالح شركاتيا الاابرة لميارات التف تمثؿ اغنياء الاا
اولمة التف تتخذ  ف صارت اسواقا تستيمؾ ما يطرح عمييا باد اف غرس  ييا خبراء عمـ النفس االجتماعف حب االستيالؾ مف خالؿ االعالنات التف تروج لمسمع الم

ؿ تادتو البحث عف مصادر الامالة الرخيصة  ف البمداف اغمبيا سماا  كمالية سطحية الفائدة يصورونيا عمى انيا غاية الساادة االنسانية. لـ ييؼ االمر عند ىذا الحد ب
اىيتيـ  يما احتفظت لالقوياء الفييرة  تامؿ عمى نيؿ الصناعات الييا بما يمكنيا مف خفض تكاليؼ السمع لزيادة االستيالؾ بوتيرة مستمرة عمى حساب اجور الاامميف ور 

                                                             
 . ٓٔ، ص ٕٔٓٓ( ، السنة ٖ٘ٗمصطفى أحمد الخميفة ، الاولمة محاولة غربية الختياؿ الحضارات والثيا ات االنسانية ، مجمة الرابطة ، الادد ) -ٛٔٔ
 . ٗٔرات والثيا ات االنسانية ، مصدر سابؽ ، ص مصطفى أحمد خميفة ، الاولمة محاولة غربية الختياؿ الحضا -ٜٔٔ
 .ٜٖ، ص ٜ٘ٛٔ، ليبيا ػ طرابمس ، ٘عمر محمد التومف الشيبانف ،  مسفة التربة االسالمية ، المنشا الاامة لمنشر ،ط د.  -ٕٓٔ
  

 . ٕٔ، ص  ٜٜٜٔ، الييئة المصرية الاامة لمكتاب ، ٔحسيف كامؿ بياء الديف ، التاميـ والمستيبؿ ، ط  -ٕٔٔ
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امومات والمار ة المتيدمة التف يمكف اف تضمف تطور المجتمع االنسانف لتميف بنفاياتيا الصناعية والنووية  ف االغنياء باغمى مصادر الثروة  ف عالـ اليوـ اال وىف الم
 .(ٕٕٔ) البمداف الفييرة

 العولمة السياسية  -1

ف الامؿ عمى استدماج ىذه الييـ  ف السياسية ىف تصدير الديموقراطية وحيوؽ االنساف الى الدوؿ التف كانت وما زالت تحمـ بتطبيياتيا الفامية ليا دو اولمة ال
دولف.  تامؿ عمى تصدير ثيا ات المجتماات التف تفرض عمييا بتاثير الضيوط السياسية اواالقتصادية او اليوة الاسكرية مف خالؿ االحتالؿ الذي يبرره اليانوف ال

يمكف مف خاللو تو ير الحرية والحماية لحركة راس الماؿ والمصالح االقتصادية .  مـ تكف الديميراطية  ف ظؿ الاولمة اال السالح الذي ف الديميراطيةنماذجيا م
اف لـ تكف لرعايتيا  ف  لالقتصادات الينية الى  الدوؿ الينية بالثروات التف ترزح تحت حكـ الدكتاتوريات الدموية البييضة التف ابرمت االتفاقات لنشر الاولمة

 (ٖٕٔ)بمدانيـ.

باد اف عممت وسائؿ الاولمة عمى تكوف ىف الفاعؿ الوحيد عمى المسرح السياسف الاالمف  اسف تانف أف الدولة اليف المنظور السالاولمة ماف ىناؾ مف ير  
اى الى اددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية وغيرىا مف التنظيمات الفاعمة التف تسمتولكف توجد الى جانبيا ىيئات اختراؽ الحدود الوطنية و االقميمية 

اجة الدوؿ الى التااوف  يما تحييؽ مزيد مف الترابط والتااوف واالندماج الدولف بحيث تكؼ الدوؿ عف مراعاة مبدأ السيادة الذي ياخذ  ف التيمص والتآكؿ تحت تاثير ح
 .(ٕٗٔ) بينيا  ف المجاالت االقتصادية والبيئية والتكنولوجية

والتاثير  ف متدخؿ اال اف ذلؾ ياتبر مفتاحا لحيوؽ االنساف وحرياتو االساسية طبيا  لميثاؽ االمـ المتحدة  احتراـسية مظاىر الاولمة السياعمى الرغـ مف اعالف اف 
ممنظمات كما يدخؿ ضمف مظاىر الاولمة السياسية النمو والنشاط الممحوظ ل  ٓأو التدخؿ الدولف االنسانف مثاال  حيا  لذلؾ االىتماـ إنسانيةألغراض السيادة الوطنية ل

ات طابع عالمف مثؿ حيوؽ االنساف وتحييؽ السالـ وتاد منظمات حيوؽ االنساف ومنظمة الافو الدولية مثاال  ذعمى قضايا  اىتماماتياالدولية غير الحكومية والتف تركز 
 .حيوؽ االنساف احتراـائب والنشاط المستمر والجيد المانف الذي يتوخى دناصاا  لمامؿ ال

 يةقافـ العولمة الث3

عمى حد التابير لجنة اليونسكو لألعداد لمؤتمر السياسات الثيا ية مف أجؿ )التنثييؼ العادة بناء االنساؽ الثيا ية( أرتبط المفيوـ الثيا ف لماولمة بفكرة التنميط 
وشبكة االتصاالت المامومات ثورة االمكانات التف تو رىا  مف خالؿ استيالؿ يد رأت المجنة أف التنميط الثيا ف يتـ  ٜٜٛٔالتنمية التف عيد  ف مدينة استكيولـ عاـ 

 (.ٕ٘ٔ) الاالمية وىيكميا االقتصادي واالنتاجف المتمثؿ  ف شبكات نيؿ المامومات والسمع وتحريؾ رؤوس االمواؿ

التنميط الثيا ف ىو مرآة التطور االقتصادي ف  ا بما تحممو مف مخاوؼ وأماؿ لما كانت عولمة الثيا ة مف المفاىيـ التف أصبحت شائاة االنتشار عمى نطاؽ واسع
باد اف قامت الاولمة  إعالميا اقتصادياالثيا ف لماولمة بادا   بادالماموماتف ومف ىنا أتخذ الو مع البناء االقتصادي لإلنسانية لماولمة  مف البدييف أف يتكامؿ البناء الثيا ف 

االقؿ  او تمؾالحرب الاالمية الثالثة غير المامنة بيف الشاوب االكثر نموا  بانو تنميط الثيا ة المراحؿ السابية ويوصؼ بتسميع االعالـ الذي كاف ىاد ا وموجيا لمتوعية  ف 
 .  (ٕٙٔ) نمو

 أ ـ الشخصية الثقافية وعالقتيا بيوية المجتمع

بالمفيوـ الااـ ثيا تو ىذه الماارؼ عمى شكؿ خزف السابية بسبب قدرتو عمى  ىو المخموؽ الوحيد اليادر عمى االستفادة مف التراكـ المار ف لالجياؿاالنساف 
 ف ميداف تخصصو او التف )ميدار ما يمتمكو الفرد مف الماارؼ والمامومات التف تتيح لو اليدرة عمى االجابة عف مختمؼ االسئمة التف تتامؽ بالموضوعات الحياتية 

 ما. اذ يستفيد مال مف تجاربو  حسب سابؽالجيؿ الما انتيى كؿ جيؿ ماذ يبدأ  (الكتب أو نحوىامف التاميـ الذاتف والرسمف )أستفادىا باي طريؽ كاف تيمو عمى االقؿ( 
 وىكذا.جديد الجيؿ الحتى ياتف دور ويضيؼ الييا ما تاممو مف تجاربو و الكتب تأختزن

يد  وحتى الذيف يفروف مف االجتماع الى الكيوؼ والصوامع  بشطارىاكؿ مكاف وتؤثر  يو وتؤطره  ىذه جميع انماط االجتماع االنسانف  فاالجتماع ثيا ة تموف 
وعمى الرغـ مف عثور الامماء عمى باض الحاالت النادرة التف كاف  ييا  ٓوذكرياتيـ اجتماعيـما يحمموف مايـ لية المجتماات التف ولدوا او نشاوا  ييا بمونوا بموف ت

يتوجب اف يايش  ييا  اجتماعيةىيئة  الذي عاشوا  يو بما يمنح لإلنسافبموف االجتماع  واتموناال اف ىؤالء ا تيروا الى السمات البشرية بؿ الحيوانات  ربف بيفاالنساف يت
ذلؾ نجد أف الطفؿ مف أوائؿ أيامو حياتو وللحظات أوؿ  ذمن لإلنسافويبتدأ احتواء االجتماع  اويتيير حسب تييرىة مف الاالقات االجتماعية يخضع ليا شبكعمى شكؿ 

                                                             
 . ٘ٗخميؿ نوري  مسيير الاانف ، اليوية االسالمية  ف زمف الاولمة الثيا ية  ، مصدر سابؽ ، ص  -ٕٕٔ
 . ٛٚٗػ  ٚٚٗ، ص  ٜٚٚٔ،  ٘محمد البيف ، االسالـ  ف حياة المسمـ ، مكتبة وىبة ، مطباة االستيالؿ الكبر  ، الياىرة ، ط  -ٖٕٔ
 . ٜٛ، ص  ٜٜٜٔالمستيبؿ ، المركز الثيا ف الاربف ، الدار البيضاء ، محمد محفوظ ، الفكر االسالمف المااصر ورىانات  -ٕٗٔ
 .ٕٓ، ص  ٕٓٓٓوالنشر ،  دار النيؿ الاربية لمطباعة ، ٔمحمد احمد الحضيري ، الاولمة ، ط  -ٕ٘ٔ
 .ٕ٘٘السيد أحمد مصطفى عمر ، اعالـ الاولمة وتاثيرىا عمى المستيمؾ الاربف ، مصدر سابؽ ، ص ٕٙٔ
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 ير  ابف خمدوف اف االنساف مدنف بالطبع لكثرة ما يحتاج اليو مف االخريف التف ال يستطيع بنفسو تو يرىا تكوف ىذه ياخذ مف مالمح االجتماع والتامـ منو واالنس بو 
 .(ٕٚٔ) الحاجة بيدر حاجتيـ اليو  ف الوقت الحاضر او  ف قادـ االياـ

لبناء ية االحتواء ىذه او ما يطمؽ عمييا عمميا عممية التنشئة االجتماعية مجموعة مف المؤسسات االجتماعية التف تيـو عمى مجموعة مف انساؽ اتتكمؼ عمم
دية مع الشخصية االجتماعف التف تؤلؼ بمجموعيا النسؽ االجتماعف الااـ الذي يميز الصورة التف تطبع الشخصية االجتماعية بطابايا  تتداخؿ الشخصية الفر 

الى مياديف الامؿ الجتماع الكبير لينتيؿ الى االاائمة ثـ المدرسة االجتماعية الاامة بمختمؼ الطرؽ وبمراحؿ مختمفة مف حياتو تتـ ىذه الاممية عمى التوالف زمنيا  تبدأ ب
 .(ٕٛٔ) جماعة الشخصية ـأكاف  ردا  اف وىو ما يمنح االنسسفار ونحوىا واأل االخر  كاإلذاعاتاالجتماع االكبر مختمؼ وسائؿ بؿ و 

ؿ يتشك)زماف( يامالف ماا عمى يولد داخؿ ثيا ة )مكاف(  انو يولد داخؿ مجتمع فرد كما أف ال  والذي يايش  ي فردىناؾ عالقة بيف ثيا ة المجتمع وشخصية ال
وطرؽ  ، ودوا او، وخبراتو  ، ومياراتو ، واتجاىاتو وقيمو وماموماتوالفرد  الذي تنمو  يو الشخصية وىف التف تؤثر  ف أ كارف االساسالوسط شخصيتو،  الثيا ة ىف 

الثيا ية لمجماعة التف  عمى أف طابع الشخصية ذو عالقة وثيية بنمط الثيا ة التف تخضع لو )الشخصية األنثروبولوجياورغباتو وتدؿ البحوث التربوية  انفااالتوتابيره عف 
 (.ٜٕٔ) جتيز" أف الشخصية ممثمة لمثيا ة التف نشات  ييا مرآة تاكس بصدؽ صورة الثيا ة أو كما ييوؿ " دوسف  و الفرديةالشخصية  ( ينتمف الييا

تشكؿ ىوية المجتماات االسالمية ثيا ة االسالمية ال التف تتميز بيا عف غيرىا مف المجتماات وتشكؿ خصوصيتيا المجتماية.  لثيا ةايصد باليوية لممجتماات ي
تااليمو و روضو وشاائره وطيوسو عف طريؽ اعتماد انساؽ الييـ االجتماعية التف ينشا عمييا اال رد عمى الييـ التف بثيا الديف االسالمف  ف الحياة االجتماعية مف خالؿ 

تكونت لديو مار ة عمى الذي المسمـ ىو المسمـ المثيؼ ينارض لمتنشئة االجتماعية والثيا ية   وكؿ ما تنطوي عميو الحياة الدينية اذ يتارض الفرد الى التنشئة الدينية كما
 .(ٖٓٔ)ما تظير عبراتو التف يتحدث بيا عف مختمؼ مواضيع حياتو وتظير أثار ثيا تو  ف سموكو وكتاباتو ك إسالميةأسس 

التحدي ذلؾ  تأصبحلممجتماات االسالمية اىمية قصو   ف نظر الكتاب والمفكريف االسالمييف بؿ انيا الحفاظ عمى اليوية الثيا ية والحضارية احتمت مشكمة لذا 
التف تكتظ باألقمار الصناعية التف تحمؿ مئات الينوات التمفزيونية مف كؿ أنحاء الاالـ بما تنطوي عميو مف المتداخمة المفتوحة فضاءات المطروح بشدة  ف عصر ال

يظير بصورة اوضح  ف تاثيراتو عمى  ئة الشباب التف مازالت تحمؿ طابع المتميف اكثر منو طابع انتاجف لمثيا ة او التنشئة الثيا ية كؿ الفكر والوجداف تاثيرات مختمفة تش
 .(131)عف اليوية واالنتماء ما زالوا  ف مرحمة البحث لشباب  ا

  :ــ العوامل المؤثرة في بناء الشخصية الثقافية عند الفرد ب 

أف اال انيا تختمؼ مف مجتمع الخر المجتماات االخر  كما غيرىا مف ال راد  ف مجتمانا ل ف بناء الشخصية الثيا ية بشكؿ مباشر تؤثر عديدة ىناؾ عوامؿ 
 يمكف اف نوجزىا بالنياط االتية:سبب ىذا التبايف يرجع لادة عوامؿ 

 :  مل الماديواالعاوال .. 

لحصوؿ عميو مف الاناصر المادية التف تسيـ  ف جاؿ حياتو اكثر سيولة كما تسيـ  ف تخميصو مف المشكالت االجتماعية يمثؿ ميدار ما يستطيع الفرد ا
نتائج يجابية والسمبية مف ناحية والنفسية او تورطو  ييا اذ يستند ذلؾ الى تاثير الثيا ة  ف استخدامو ليذه الاناصر وتو ييو  ف االستفادة مما تتضمنو مف النواحف اال

ولدىا اليمؽ ازاء اشباع ىذه التاثير التف تظير عمى واقع حياتو االجتماعية والنفسية والصحية وموقؼ المجتمع منو  ف وسمو بالسمة االجتماعية او االنحرا ية التف ي
و وعاداتو وانماط مناسبة مف السموؾ االجتماعف يختص بيا االحتياجات المادية  المخترعات المادية ميما كاف شكميا تسيـ  ف اعادة تشكيؿ الثيا ة الف لكؿ مخترؽ قيم

 .(ٕٖٔ) دوف غيره مف الاوامؿ المادية المكونة لحياتو

 : ةامل المعنويو عثانيا ... ال

ف المانوية مف كـ كبير مف المؤثرات االجتماعية  ف حياة الفرد و الجماعة واالجتماعية منيا ما ىو ذاتف يختص بالفرد ذاتو كالاامؿ الروحامؿ و شكؿ الاتت
كذلؾ ىو الحاؿ  ف لابيا لالدوار يا. والتاميـ ومنيا ما ىو اجتماعف عاـ يتماثؿ  يو الفرد مع غيره مف ابناء المجتمع الذي ينتمف اليو او مف أ راد الجماعة التف ينتمف الي

تماعية مف لحظة الوالدة الى لحظة السمبية و االيجابية  ف طر ية انتاجو لمسموؾ باد تمثميا وادراكيا  ف ممارستو لالدوار االجتماعية التف ييوـ بيا  ف مجمؿ حياتو االج
ه الاوامؿ ليا دورىا المميز  ف التوجو نحو االكتساب الثيا ف بالمانى الااـ لمثيا ة مف ناحية . اذ اف ىذالثيا ة اكتساب ف  او إيجابيادورا  سمبيا   الممات كما سيماب

                                                             
 . ٕ٘، ص  ٜٛٛٔ، الكويت ، ، دار اليمـ ٕد. محمد عبداهلل دراز ، الديف )تاريخ االدياف( ، ط -ٕٚٔ
 . ٖٖٛ، ص  ٜٜٚٔد. مراد وىبة ، الماجـ الفمسفف ، دار الثيا ة الجديدة ، الياىرة ،  -ٕٛٔ
لميوية ، مجمة اليادسية  ف اآلداب والامـو التربوية ، جاماة اليادسية  ىيثـ مناع ، اليوية بيف الثيا ة واالسطورة ، نيال  عف د. عمف وتوت  ف السؤاؿ السيسيولوجف -ٜٕٔ

 . ٓٙػ  ٜ٘( ، ص ٔ،ٕ، الادداف ) ٙ، المجمد 
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 .ٗٔ، ص  ٖٕٓٓ،  ، يوليو ػ سبتمبر ، الكويت  ٔ، الادد  ٕٖاحمد زيداف ، عولمة الحداثة وتفكيؾ الثيا ة الوطنية ، مجمة ) عالـ الفكر( ، مجمد  ٖٔٔ-
 .ٙٔىػ ، ص  ٜٜٖٔالنادي االدبف بالرياض ،  ، ٔد. عبد الحميـ عويس ، ثيا ة المسمـ  ف وجو التيارات المااصرة ، ط -ٕٖٔ
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لتخمؽ المتاممة تولف الثيا ة أىمية خاصة  ارتباطو بمصالح الفرد والجماعة وحاجاتيـ االجتماعية التف يمكف اف تصنؼ عمى اساس ىذه الاوامؿ المادية والروحية.  األسرة
او االنتماء الى اكبر عدد ممكف مف الجماعات االجتماعية  ف جراء المشاركة بامؿ جماعف زاخر بالمشاركة  ف انواع مختمفة مف التجارب االجتماعية  اجتماعفمحيط 

 (.ٖٖٔ) حياتو تختمؼ  ف سموكياتيا وغاياتيا كما تختمؼ  ف انماط الييـ والاادات االجتماعية التف يمارسيا اال راد داخؿ الجاماة

الثيا ة ىو مسالة نسبية وليست مطمية  ميس ثمة قاعدة ثابتة تحكـ تصر ات وسموكيات  اكتسابتبايف قدرة اال راد عمى ىنا تجد الباحثة البد مف االشارة الى اف 
دات النفسية واالجتماعية واليدرات الايمية التف وطريية ادراكو لمماارؼ التف تحصموا عمييا مف تجاربيـ االجتماعية والشخصية تستند بالدرجة االساس الى االستاداالبشر 

جموعة مف التصنيفات االخر   ف يولد بيا الفرد اال انو يستطيع استثمارىا وتنميتيا الحيا و ؽ طبياة التنشئة االجتماعية و الثيا ية التف يتارض ليا. كما اف ىنالؾ م
 -عممية اكتساب الثيا ة اىميا:

 -: االكتساب المباشر لمثقافة

ما يمكف  امو وما ال يمكف  امو أو ما ىو مسموح بو تشير الى ما يجب  امو و أوامر يشير الى كؿ عمميات التثييؼ الميصود منيا تزويد الفرد بثيا ة يتمياىا بصيية 
السبب كما ىو الحاؿ  ف تربية االطفاؿ حيث بدوف شرح أو توضيح أو تبرير تتسـ ىذه االوامر ذات االلتزاـ الطوعف حالؿ او حراـ  ما ىووما ىو غير مسموح بو أو 

غير أف تشرح بوضوح سبب ذلؾ ثـ وبالتناسب مع نمو الطفؿ رتكاب باض اال ااؿ غير المناسبة لسنيـ تتفؽ جميع االسر وبحكـ الرعاية االبوية الى منع اطفاليا مف ا
واستطاع الوصوؿ الى  ىذه  ف الامر كمما نضج عيمو فرد وىكذا كمما تيدـ الحية  ف مراحؿ النضج الالب بشكؿ ميتضب ومبسط اسباالتوضيح لاالسرة ضطر ونضجو ت

أوامرىا وما قد التف تكتنؼ مالبسات التوضيحات و االجابات والتوسع  ف تيديـ توجب عمييا الكمما كثرت وتشابت أوامر االسرة و االسباب عمى اساس ما يمتمكو مف ثيا ة. 
 .(ٖٗٔ)  ف مراحؿ الامر السابية  ما يجوز لمطفؿ ارتكابو ال يجوز لمراشد احيانا والاكس صحيح ايف مع ما سبؽ تيديموياترييا مف تضارب أو تناقض أو تب

 اتمجزئيلبشكؿ يومف ومستمر ومؤسسات المجتمع االخر  التف تسيـ بشكؿ مباشر اوغير مباشر  ف عممية التنشئة االجتماعية والثيا ية عند الفرد تنيؿ االسرة     
تبريرات تاخذ صاحب تمؾ األوامر مف تفسيرات أو يوباقف مؤسسات المجتمع وبيض النظر عما ووسائؿ االعالـ وىكذا الحكومة ذاتو لمدرسة تماب الدور ا تدريجيا ثيا ية ال

و كما ىو الحاؿ  ف حظر نشاط سياسف مايف أو منع وا ؽ عمييا الفرد عف قناعة أو بالرغـ مف أرادتذا وبيض النظر عما أطابايا االجتماعف مف المياديف التف تيتـ بيا 
والتياليد واليوانيف ومثمما سبؽ وقدمنا تاتبر مف مكونات الثيا ة  ف أي مجتمع السيما أذا قدر لميانوف أف يستمر تطبييو  ترة طويمة   األعراؼ ٓما اقتصاديمزاولة نشاط 

 .(ٖ٘ٔ) نسبيا  مف الزمف  ف مجتمع ما

 -: لمثقافةمباشر الاالكتساب غير 

ة ومضاميف اال ااؿ يشير الى كؿ عمميات التاميـ والتثييؼ غير الميصودة التف يتارض ليا الفرد  ف مجمؿ حياتو االجتماعية و ف تفاعمو مع محفزات ىذه الحيا
 االكتساب الثيا ف  ف جو بصورة  امية او ا تراضية. االجتماعية التف يتـ التوصؿ الييا عف طريؽ عمميات التواصؿ االجتماعف مع االخريف مف داخؿ المجتمع او مف خار 

أنما يتسرب الى ذىف االنساف ومشاعره وأحاسيسو بدوف  رض  بشرادتو ال يتـىذه الحالة ال ياتف بصيية األوامر وال يفرض بالرغـ مف أرادة االنساف ولكف بنفس الوقت 
عمى الرغـ مف أف  كرة . جمسة تنويـ ميناطيسفمف خالؿ االيحاء كما يحدث  ف ىف االنساف خارجف محسوس وىو أشبو ما يكوف بزرع  كرة أو أحساس مايف  ف ذ

ميالة ما أو  ف  يمـ أو مسرحية أو حتى  أو اسةر أقؿ تاييدا  كما ىو الحاؿ عميو  ف بث  كرة ماينة ضمنية  ف بحث أو دمتاددة و اليرس الثيا ف ممكنة التحيؽ  ف طرؽ 
بنظرية فامو وسائؿ الاولمة ليرس ثيا ة الاولمة االستيالكية المظيرية التف تستند الى نظرية عر ت  يما باد ما ت ووىة أو برنامج تمفزيونف دعاية أعالنية أو  ف أغني

 .(ٖٙٔ) التف طبيت عمى  اعمية اجيزة التمفزيوف  ف تزويد الفرد بالمار ة والثيا ة  ف المجتمع االمريكف اليرس الثيا ف

 تشكؿ عبر عممية التثييؼ التف تتضمف تاثير الفرد  ف الثيا ة بيدر تاثره بيا.الذي يايش  ياالجتماعية لمفرد شخصية اليا ة المجتمع و ؾ عالقة بيف ثلىنا
الوسط الذي تنمو  يو الشخصية وىف التف تؤثر  ف أ كاره واتجاىاتو وقيمو وماموماتو ومياراتو وخبراتو ودوا او وطرؽ التابير عف  وا الثيا ة ىف االطار االساس 

 .ورغباتو انفااالتو

 -:ـ التثقيف الديني في زمن العولمة  ج

مف ذات الطابع الشمولف اـ الدكتاتورية وسواء تمؾ التف تبنت أسيمت بشكؿ مباشر الحكومات التف سيطرت عمى االنظمة السياسية  ف الاالـ الاربف واالسال
ف االنماط االقتصادية المتباة  ف الجميوية اـ الممكية اـ حتى تنظيمات االمارة عمى شكؿ كونفدراليات اـ تمؾ التف تبنت االتجاه اليومف اـ الوطنف اـ تبنت االشتراكية  

البارز والفاعؿ  ف عمميات التجييؿ الدينف الميصود وحجب كثير مف  رص التاميـ والتثييؼ الدينف لال راد والجماعات  بمدانيا او تبنت الرأسمالية. كاف ليا االثر
التف تشكؿ عماد البناء االجتماعية التف تنتمف الى االدياف المختمفة  ضال عف عمميات التثييؼ الطائفف والمذىبف داخؿ الديف الواحد التف تتمسؾ بيا الجماعات 

                                                             
 .ٜٛٔىػ ، صٖٚٛٔد. مصطفى الخشاب ، عمـ االجتماع ومدارسو ، دار الكاتب الاربف ، مصر ،  ٖٖٔ-
 .ٔٛ، ص  ٜٔٛٔ، الكويت ،  ٕالسالمية ، مكتبة الفالح ، طد. رجب سايد شيواف وآخروف ، دراسات  ف الثيا ة ا -ٖٗٔ

 .ٜٓ، ص نفسو  المصدر ٖ٘ٔ -
 .ٗٔاحمد زيداف ، عولمة الحداثة وتفكيؾ الثيا ة الوطنية ، مصدر سابؽ ، ص  -ٖٙٔ
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 رص منيطاة النظير مف  الجتماعف  ييا.  كاف ىذا االسياـ الخطير يناظر ما أسيمت بو ثيا ة الاولمة مف ابراز الحاجة الى اعادة بناء ىذه الامميات, اتاحت لياا
. الىداؼ كاف (ٖٚٔ)ف عمميات التثييؼ الدينف خالؿ وسائميا. اذ تيـو ىذه الفكرة بالدرجة االساس عمى ضرورة االستفادة مما اتاحتو الاولمة مف المخترعات الاممية  

تيمت بيا ثيا ة الاولمة اال  باضيا حؽ اريد بو باطؿ  ف حيف كاف باضيـ االخر منيا ييدؼ الى الحفاظ عمى اليوية الثيا ية ليذه المجتماات مف عمميات االمركة التف ا
 اعمية وجوده االجتماعف بيدؼ استثمار الجوانب االيجابية  ف الوظيفة الدينية  ف البناء االجتماعف اف اليميؿ جدا منيا ىو ما كاف ييدؼ الى اعادة التثييؼ الدينف الى 

دـ الذوباف  ف ثيا ة الاولمة. العادة تشكيؿ انساؽ الييـ االجتماعية. لمحاؽ بركب الحضارة دوف  يداف اليوية الثيا ية والخصوصية المجتماية التف تانف بدورىا ضماف ع
عف طريؽ نيؿ التكنولوجيا واال كار دوف االلتفات الى ما خذ بالتطورات السرياة حاوالت األالتثييؼ كثيرة جدا   ف الوقت الحاضر  ف المجتماات التف ف مظاىر ا

ابية وتجنب او الحد عمى اقؿ تيدير يصاحبيامف الييـ التف تضمف تمثميا  ف الحياة االجتماعية لخمؽ اكبر قدر ممكف مف االستفادة مف تطبيياتيا لتحييؽ جوانبيا االيج
 ( .ٖٛٔ) مف تاثير جوانبيا السمبية  ف حياتيا االجتماعية

يا لمحدود واناداـ الرقابة اال اف ىذه الامميات اخذت طابايا الاولمف واستندت الى ثيا ة الاولمة  ف نشر مادتيا الثيا ية بيف  ئات المجتمع. التف تتميز باختراق
لتف استخدمت  ف عمميات التثييؼ الدينف تمؾ المصالح والتوجيو الحكومييف واال تيار الى التيييـ والتيويـ وسيطرة المصالح السياسية واالقتصادية عمى وسائؿ الاولمة ا

لالحييية الدينية المطمية وكؿ ما  التف عممت عمى تفتيت المجتمع الى جماعات اجتماعية تكاد تكوف ميمية دينيا غير قابمة لمتفاىـ او التصالح مع االخر اليمانيا بتمثيميا
ا  نيمت الى ىذه المجتماات ثيا ة الاولمة  ف جوانبيا السمبية  يط دوف اف تسمح لمجوانب االيجابية بالنشاط عاداىا باطؿ او ىذا ما عممت عمى غرسو  ف ذىف اتباعي

ة متباعدة متصارعة  ف وسط قرية والفاعمية  ف مناشط الحياة االجتماعية لمجتمااتيا  زادتيا  رقة وصراعا وتنا را بيف  ئتيا لتزداد بذلؾ تخمفا النيا اصبحت جزر منازل
مى تحييؽ مصالح الجماعات كونية اريد ليا التيارب والتفاىـ والتفاعؿ المباشر اصبحت تحيؽ مصالح االخر االقتصادية والسياسية بصفتيا االستامارية دوف اف تامؿ ع

 . (ٜٖٔ) واال راد الذيف يشكموف المادة االساسية التباعيا

لثيا ات تمؾ الشاوب بؿ بيزو جاء ليحتؿ ويسيطر عمى كا ة اال كار التف قد تتبمور  اجتياحاالنامية الدوؿ  اجتاحتثورة المامومات واالتصاالت التف  تلذلؾ شكم
اكثر اىمية لتييير واقع حياتيـ االجتماعية نحو اال ضؿ بتحييؽ الجوانب االيجابية ليذه  ف مثؿ تمؾ المجتماات وأصبحت عبارة عف ألياء ليبادىـ عف التفكير بامور 

ىذه البرامج المطروحة عمييـ ويبدؤوف بالمحاولة بكيفية  ف االىداؼ الواجب تحييييا لتحييؽ الساادة االنسانية مف خالؿ تخدـ مجتمايـ وتجاميـ يفكروف  المخترعات التف
يف لما تنتج وما ننتجو اليـو ىو اضااؼ الننا مستيمككمو ياود لصالح تمؾ الشركات الراعية لماولمة بالفائدة المادية .  ما يحصؿ اليوـ وتطبيييا وتطويرىا استاماليا

عمييا الحضاري  ف تاريخ االنسانية  مجتمااتنا وتمفيؽ التيـ والتكفير لجماعاتنا الدينية عمى الرغـ مف تادديتيا التف تشكؿ مادة الثراء الثيا ف والحضاري كما شكمت مادة 
مجتماات  مخدرة تصبح لفوؽ عمينا ولناخذ اليـو منو لنفيده بما نوقاو مف اضرار عمى مجتمااتنا الذي حازت بو قصب السبؽ  يما مضى  اخذىا االخر عنا ليستفيد  يت

 .(ٓٗٔ) عولميا  

صبحت ثيا ة ومف الطبياف اليوؿ باف ىناؾ ثيا ة لماولمة تجاؿ ثيا ة الشاوب ثيا ة تاباة ليا وتصبح ىف االساس وخاصة ما حدث  ف الدوؿ النامية أذ أ     
 راد الذيف توجو ليـ مثؿ ىذه الامميات  يد االصمية غريبة عف الفكر والفاؿ االجتماعف  ييا اما بالنسبة الى االالاولمة ىف الثيا ة السائدة والمسيطرة وأصبحت الثيا ة 

الخفية لمتفرقة والتشدد والتطرؼ ازدادوا بؤسا عمى بؤسيـ و يرا عمى  يرىـ وجيال بالديف عمى جيميـ وكانت عمميات التثييؼ الماولمة وباال عمييا لادـ ادراكيـ االبااد 
ذه المجتماات لمفتف والحروب واالحتالؿ تحت ضالؿ الميررات الدولية والديموقراطية وحيوؽ االنساف الذي قاد اليـو الى االرىاب الذي صار المبرر الرئيسف لتارض ى

ا بالشيادة التف تضمف تخمصو مف الذي  يد انسانيتة باد اف  يد قدرتو عمى الحياة  ف الدنيا الى حد الياس مف اليدرة عمى استاادتيا  صار يتطمع الى الموت المسوغ ديني
 ف منو باد اف يدخؿ جنة الفردوس. كؿ ما ياان
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 .55المصدر نفسه ،    - 
 .ٜٔ، ص السابؽالمصدر  ، د. رجب سايد شيواف وآخروف ، دراسات  ف الثيا ة االسالمية -ٖٛٔ
     .ٖٖ،  ص مصدر سابؽ حمد بف ناماف ، اليوية الوطنية ،  -ٜٖٔ
 ٓ ٙٚ، ص ٜٜٚٔنبيؿ عمف ، الاولمة والتطور الثيا ف ، بحث ميدـ الى ندوة الارب والاولمة ، بيروت ،  -ٓٗٔ
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 الفصل الرابع

 

 منهجٌة الدراسة المٌدانٌة

 

 

 الفصل الرابع .. منيجية الدراسة الميدانية
 

 تمييد ...
أىداؼ الدراسة  ف وصؼ الظاىرة, والكشؼ عف  تيتضيوتباع أسس موضوعية تسيـ  ف تحديد الجانب الميدانف لمموضوع الذي اكاف عمى الباحثة 

مراحؿ نوع ومناىج الدراسة ومجاالتيا و حيثياتيا عف طريؽ التنسيؽ بيف التحميؿ النظري واألمبرييف لمماطيات السوسيولوجية. حيث يتطمب التمييد لإلطار الميدانف تحديد 
)االستبانة(، مف خالؿ اإلشارة إلى األسئمة التصورية والنظرية لمموضوع محؿ البحث والدراسة حيث تاتبر ىذه ىف الخطوة  إعداد وتصميـ األداة المستاممة  ف الدراسة

التف  ات ومصادرىا, والمراحؿاألولى والتمييدية إلجراء أي دراسة تحميمية ألنيا تمثؿ النيطة الحرجة لصحة ودقة النتائج التف سوؼ يتـ الحصوؿ عمييا، ونوعية البيان
مف االختبارات منيا اختبار صالحية  يرات االستبانة وصدؽ االستبانة  الكثيرالجانب التطبييف ألداة الدراسة عمى  وتضمفمرت بيا حتى الوصوؿ إلى شكميا النيائف. 

ميا واستيراء نتائجيا يـو بدراستيا وتحميتف المامومات اليياـ بدراسة ميدانية تيدـ حصيمة وا رة م ةوكذلؾ ثبات  يرات االستبياف. لذا سيكوف مف أولى واجبات الباحث
 الموضوعية.

 

 

 أواًل : مجتمع الدراسة

ي اختيار الاينات ياد مجتمع الدراسة ىو المجتمع االحصائف الذي ياد تجماا  مار ا  مف االشياء أو االشخاص أو الحوادث ، وىو المجموعة الشاممة التف يجر      
 (ٔٗٔ)جع الى : منيا عندما يكوف مجتمع البحث كبير الحجـ ، ويصاب عمى الباحث تطبيؽ الدراسة عميو بمفرده أذ أف اسباب استخداـ الاينات ير 

 صاوبة حصر أ راد المجتماات  ف وقت واحد. -ٔ
 تيميؿ نفيات الدراسة. -ٕ
 صاوبة تاميف الادد الكا ف مف المختصيف الذيف تحتاج الدراسة الييـ. -ٖ
 التيميؿ مف الوقت الالـز ألجراء الدراسة والتمكف مف تحديده. -ٗ
 الحصوؿ عمى دقة قريبة مف أستخدامنا لممجتمع. -٘

دراسػػة عميػػو مػػف خػػالؿ المامومػػات عػػف ىػػذه الاينػػة حتػػى ال الػػذي يػػتـ تطبيػػؽىػػف جػػزء مػػف المجتمػػع  (Sample)والاينػػة التػػف يػػتـ سػػحبيا مػػف مجتمػػع الدراسػػة 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ النتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائج عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

، وأف كّمػػو ة مباشػػرة، والبػػد أف تكػػوف الاينػػة ممثمػػة لممجتمػػعالمجتمػع، يمكػػف تاريػػؼ الاينػػة بانيػػا مجموعػػة جزئيػػة مػػف المجتمػػع اإلحصػػائف يػػتـ جمػع البيانػػات مػػف خالليػػا بصػػور 
 . (ٕٗٔ)ا  يكوف حجـ الاينة مناسب

   
 

 ثانيًا : عينة الدراسة

,  التف تاد أبسط أنواع الاينات الاشوائية، وأكثرىا تمثيال  لممجتمع األصمف (Simple Random Sample) الميصودة ف ىذا البحث استخدمت الباحثة الاينة الاشوائية 
إلى الحجـ المحدد لماينة، وتتيح لمباحث تيدير الخطا الناتج  الباحث بناء عمى ىذا النوع مف الاينات مف بيف مصادر األعداد بطريية عشوائية حتى يصؿ حيث يختار

 يكوف ألي  رد مف أ راد المجتمع نفس  ىذه الاينة تتيح ألفْ  فّ ا  اضية لالحتماالت، و عف الاشوائية باستخداـ اليوانيف الري
ناثا(  ةوىو حجـ الاينة الميرر لمدراسة والمتمثم ة  استبياني ( استمارة  ٕٖ٘) وزعت الباحثة إذالفرصة  ف الظيور  ف الاينة المطبية ميدانيا ,   محا ظة ف  بالشباب )ذكورا  وا 

  .الديوانية
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 -مجاالت الدراسة::  ثالثاً 

منهما  مثل بالمجال الزمانً والمكانً والبشري، وٌمكن توضٌ  كل  تان لكل دراسة ثالثة مجاالت مهمة واساسٌة ٌجب تحدٌدها عند القٌام بأي دراسة، وهذه المجاالت ت

 -كاآلتً:

وكانت مدينة الديوانية ىف الميداف الدراسف لمباحثة وتبمغ أجماال  مساحة  والميصود بو المنطية الجيرا ية التف اختارتيا الباحثة إلجراء دراستيا عمييا. :المجال المكاني -أ
 .(،  اجري البحث  ف مركز قضاء الديوانية، تمؾ الرقاة الجيرا ية تمثؿ مكاف مجتمع البحثٕكـ ٖ٘ٔٛ (المحا ظة

المبحوثيف  : ونيصد بو المدة الزمنية أو الوقت الذي استيرقتو الباحثة إلكماؿ إجراءات الدراسة الميدانية وىف توزيع االستمارات االستبيانية عمىالمجال الزماني  -ب
( ٕٙٔٓ/٘/ٓٔد ىذا المجاؿ الزمنف لمدراسة مف )وعودتيا الى الباحثة ومف ثـ تدقيييا مف قبؿ الباحثة وتوزيع استمارات بديمة عف االستمارات التالفة، وقد امت

 ( .ٕٙٔٓ/ٛ/ٕ٘الى)

لدراستو  ييصد بو المجتمع البشري الذي يشمؿ الذكور واالناث الذي ييوـ الباحث بتحديده وتحديد نوعية ىذا المجتمع، وذلؾ لجمع البيانات الالزمة :المجال البشري -جـ
 .( مفردةٕٖ٘دد المجاؿ البشري ليذه الدراسة مف  ئة الشباب الممثميف لموضع البحث وقد بمغ عدد الاينة )والوصوؿ مف خالليا الى نتائج يمكف أعماميا. ح

 
 

 رابعاً : أدوات الدراسة

 . البيانات جمع أدوات
 حيث تستخدـ ، البيانات تمؾ عمى لمحصوؿ تستخدـ التف األدوات مف كثير ىناؾ و ، وتحميميا تصنيفيا و المامومات و البيانات جمع  ف المستخدمة الوسيمة ىف األداة
الموضوع  طبياة عمى دراسة ألية المنيجية األدوات تتحدد جوانبيا كؿ مف المشكمة عمى دراسة يساعد الذي الشفء ىو و ، إحداىما  ف اليصور لتجنب ماا أدوات عدة

 المستخدـ. ، والمنيج جمايا المراد والمامومات
  

 : منيا األدوات من بمجموعة استعانت الباحثة العممية الدقة لتحقيق
 البسيطة: المالحظة -أ

الباحث  تمكف كونيا ، االجتماعف الحيؿ مف الحيائؽ و والبيانات بالمامومات الباحثيف والتف تزود االجتماعية الدراسات  ف الميمة المنيجية األدوات مف تاتبر      
 . آنية متييرات مف بيا يتصؿ ما و المدروسة الظاىرة عف واقاية صورا تيدـ لنا ومف ثـ  يف (ٖٗٔ) أخر  بوسائؿ عمييا الحصوؿ يمكف ال بيانات عمى الحصوؿ مف
 

 ب ـ المساعدين : 
يـ عميية بجانب أو يادوف بمثابة مصدر مف المصادر الرئيسة لمحصوؿ عمى المادة الميدانية، إنيـ أشخاص ينتموف إلى المجتمع الشابف، وغالبا  ما تكوف مار ت     

سئمتو وتيديـ المامومات الميدانية بشكؿ مفصؿ ، إذ يساعدوف الباحث  ف اإلجابة عف أ(ٗٗٔ)أكثر مف جوانب الثيا ة، وغالبا  ما يستامؿ الباحث عمى مادتو منيـ بانتظاـ
ييف ، ويستامؿ عف مجتمع الدراسة, وتشمؿ مختمؼ مظاىر حياتو ونظمو ويناقش الباحث وما يصاب عميو  يمو مف حيائؽ غامضة تتامؽ بمجتمع البحث مع اإلخبار 

 . (٘ٗٔ)كما يحددىا اإلخباري ال كما يار يا الباحث مف قبؿالباحث خالؿ حواره مع اإلخباري ليتو الشابية ومف ثـ يتوصؿ إلى ماانف األشياء 
 

 االستبيانيةاالستمارة ج ـ 
مف الحصوؿ عمى كثير مف البيانات  ةالباحث تىف احد  األدوات الميمة  ف جمع البيانات  ف البحوث الاممية وخاصة  ف مجاؿ عمـ االجتماع  اف طريييا تمكن

أنيا تاطف التصور الموضوعف لممبحوث حوؿ ما نريده مف  ةر  الباحثتالمتامية بالظاىرة موضوع الدراسة مف مجتمع البحث عف طريؽ مجموعة مف األسئمة التف 
 وقد تـ إعداد االستبياف اعتمادا  عمى المراحؿ اآلتية :  ٓالمامومات حوؿ موضوع البحث

 المرحمة االولى : مرحمة اعداد االستبيان
وتـ مراعاة الجانب النظري لمبحث بتوظيفو  ف  تـ االستفادة مف الاديد مف الدراسات والتوجيات الاممية  ف صياغة األسئمة التف تضمنيا االستمارة االستبيانية     

عمـ وقد ُدرست ونوقشت أكثر مف مرة وتـ التاديؿ  ييا ووضايا  ف صييتيا النيائية ومف ثـ تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء المختصيف بمجاؿ  أسئمة االستبياف
  اال  ( سؤ ٖٙاالجتماع وتـ التاديؿ بيا مرة أخر  نظرا لتوجييات الخبراء التف عرضت عمييـ وقد تكونت ىذه االستمارة باد التاديؿ والحذؼ منو )

 
 

 صدق االستمارة االستبيانية:المرحمة الثانية : أختبار 
حوؿ  وآرائيـلمبحوثيف مف الضرورة الاممية قياس صدؽ وثبات االستمارة االستبيانية التف ييدميا الباحث إلى المبحوثيف مف اجؿ استحصاؿ المامومات المتامية با

ئمة الواردة  ف االستمارة االستبيانية وارتباطيا بالظاىرة موضوع البحث ولمتحيؽ مف صدؽ االستمارة االستبيانية الظاىرة موضوع الدراسة مف خالؿ التحيؽ مف جدارة األس
، وتدريسف قسـ االنثروبولوجيا التطبييية جاماة المستنصرية ، أو  جاماة اليادسية اآلدابتدريسف قسـ عمـ االجتماع  ف كمية  تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء مف

 .ريسييف قسـ عمـ االجتماع جاماة بيداد ، وتدريسييف قسـ عمـ االجتماع جاماة الحمةتد
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 ةصدؽ االستمارة اذ اف الباحثومف ثـ مجموعة مف االسئمة المتشابية المضموف المختمفة الصيية مف اجؿ قياس صدؽ اجابة المبحوث  الباحثةالى استخداـ  باإلضا ة
 .استمارة اثبتت صدقيتيا و اىمؿ االستمارات االخر   (ٕٖ٘)استمارة اكتفى بػ  (ٖٓ٘)عمؿ عمى توزيع 

 
 المرحمة الثالثة .. اختبار ثبات االستبيان :

ى درجة ؿ كؿ  رد عموماناه أعادة االختبار الذي يطبؽ عمى مجموعة مف اال راد ثـ أعادة اجراء االختبار عمى المجموعة نفسيا باد مضف مدة زمنية ماينة ويحص   
 مؿ ثبات االختبار. ف أوؿ اختبار وعمى درجة اخر   ف االختبار الثانف ، ثـ يحسب ماامؿ ارتباط درجات المرة االولى بدرجات المرة الثانية لمحصوؿ عمى ماا

 
 المرحمة الرابعة .. تصميم االستبيان بحالتو النيائية : 
 -تبياف بصييتو النيائية حيث صنؼ االستبياف الى قسميف :باد مرحمة اختبار ثبات االستبياف تاتف مرحمة وضع االس

 ٓأو االولية المتامية بالمبحوثيف البيانات األساسية : القسم األول
 .توصيؼ الظاىرة موضوع الدراسات : القسم الثاني

 
 خامسًا : منيجية الدراسة :

 الدراسة موضوع الظاىرة إجرائية ومف طبياة مفيومات أو نظرية مف مستمدة كانت سواء المستخدمة لممفيومات و يا يتحدد دراسة أية  ف المستخدـ المنيج إف
المالئـ ، ومف المناىج  المنيج الباحث عمى تفرض و تجتمع كميا ... لتحييييا الباحث يصبو التف واألىداؼ  متييراتيا تربط التف الاالقة طبياة و المتميزة وخصائصيا

 المستخدمة  ف ىذه الدراسة مايمف:
 
  (Historical Method): المنيج التاريخي-ٔ

والظػػواىر اإلعالميػػة  ،لكػػف يايػػد بنػػاء الامميػػات االجتماعيػػة والنفسػػية لمظػػاىرة، أو المشػػكمة مػػف خػػالؿ ىػػذا المػػنيج إلػػى تايػػب التطػػور التػػاريخف بحػػثاليسػػاى      
اص والجماعػػػات ويػػربط الحاضػػر بالماضػػف، وتفيػػـ اليػػػو  األولػػى التػػف شػػكمت الحاضػػػر بيصػػد الوصػػوؿ إلػػى وضػػػع مبػػادئ وقػػوانيف عامػػة تتامػػػؽ بالسػػموؾ اإلنسػػانف لألشػػخ

ال يمكػف  جميػة بػاف  يػـ الحاضػر بصػورة (ىيجػؿ)و (تػونبف)و (كػارؿ مػاركس)و (ابػف خمػدوف)ياتيد عمماء االجتمػاع التػاريخيوف مثػؿ حيث (ٙٗٔ) االجتماعية والنظـ اإلعالمية،
 فػف إطػار أىػداؼ البحػث الاممػف،  ػشف قيمػة التفسػير ترتفػع إذ سػاعدت الباحػث  ،(ٚٗٔ)الماضف، و يـ الماضف والحاضر يسػاعدنا عمػى تنبػؤ المسػتيبؿجذورىا  ف دوف دراسة 

 -إلػػى صػػياغة التاميمػػاتلألصػػؿ الػػذي ينتيػػف بنػػا إلػػى الوصػػوؿ ه الحالػػة يصػػبح التفسػػير ىػػو الطريػػؽ عمػػى التنبػػؤ بحركػػة المتييػػرات وعالقاتيػػا  ػػف ظػػروؼ ماينػػة، و ػػف ىػػذ
حيػػث جػر  اسػتخداـ المػنيج التػػاريخف  (ٛٗٔ)التنبػؤ، التػف سػوؼ تامػؿ بيػػا الظػاىرات  ػف المسػتيبؿ، والتػف يمكػػف أف ترتفػع إلػى مسػتو  النظريػات بمػػا يثػري الامػـ بصػفة عامػة،

 وتوظيفيا لمسيطرة عمى األ كار.  اإلعالـ، والتطور لوسائؿ وعف الدينفيديولوجف لمالدراسة النظرية تحديدا  لتتبع المفيـو اإلية  ف  ف دراستنا الحال
 منيج البحث الوصفي: -1

أىمية خاصة  ف مجاؿ الدراسات اإلنسانية، السيما أنو يستخدـ لمكشؼ عف آراء الناس واتجاىاتيـ إزاء موقؼ مايف، كما يستخدـ أيضا   اياد ىذا النوع مف البحوث ذ
، وقد استخدمت الباحثة ىذا المنيج ألنو أكثر المناىج مالئمة لموضوع بحثيا الموسوـ )الاولمة وتاثيرىا  ف (ٜٗٔ)لموقوؼ عمى قضية محددة تتامؽ بجماعة أو  ئة ماينة

لذلؾ نر  باف البحث الوصفف ييـو عمى جمع المامومات دوف زيادة أو نيصاف، ثـ يحمؿ تمؾ التثييؼ الدينف لمشباب( ويساعدىا عمى االجابة عمى كثير مف االسئمة 
 ويصؿ إلى حكـ حوؿ تمؾ الظاىرة المدروسةالمامومات، 

 شمؿ المنيج الوصفف أكثرييـو ىذا المنيج عمى وصؼ ظاىرة مف الظواىر لموصوؿ إلى أسباب ىذه الظاىرة والاوامؿ التف تتحكـ  ييا، واستخالص النتائج لتاميميا. وي
 :منيا طريية مف
 

 االجتماعي ... طريقة المسح - 

ماينة  جيرا ية حدود ضمف تيع التف اليائمة االجتماعية المشكالت وماالجة لدراسة الاممية الطريية يتبع متميز عممف منيج ىو الميدانف االجتماعف المسح منيج     
 موضوع عف والماموماتالبيانات  مف الكثير يو ر وأنو خاصة الوصفية الدراسات  ف وأكثرىا استخداما   البحث مناىج أشير مف االجتماعف المسح منيج ، وياتبر (ٓ٘ٔ)

 أو مخصصة حادثة أو ماينة ظاىرة عف ومامومات موضوعية وقائع نجمع بواسطتو ألننا ذلؾ استاماال  ، والتربوي البحث االجتماعف طرؽ أكثر المسح وياتبر  .الدراسة
 الخ(. ...اجتماعية تربوية، )صحية، النواحف مف أو ناحية الجماعات مف جماعة

                                                             
 .  ٜٕٙ، ص ٜٜٛٔ،  مكتبة وىبة، الياىرة  ،ٕٔأصوؿ البحث االجتماعف، ط  :عبد الباسط حسف -ٙٗٔ
147
 .ٕٚٔ، ص ٜٛٚٔبيروت ،  الميدمة ، دار الامـ ،:ابف خمدوف  - 
 .  ٔ٘-ٓ٘مصدر سابؽ،  ص   :محمد عبد الحميد -ٛٗٔ
149
 .34،    منهجٌة البحث فً العلوم االنسانٌة، األهلٌة للنشر والتوزٌع، عّمان، االردن، د. نبٌل أحمد عبد الهادي  -
150
 .55 العراق ،    ،1991 دار الكتب لطباعة والنشر ، االجتماعً، البحث العتابً ، طرق حمٌد مجٌد جبر د. -
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 ىذا  ف والتامؽ تاثير الماضف  ف الخوض دوف الحاضر، الوقت و ف مايف مكاف و ف ماينة  ف جماعة موجودة لظاىرة عامة دراسة عف عبارة بانو المسح ويارؼ
 البحث، ويتمثؿ مجتمع مف ميننة جمع بيانات يتـ االجتماعف المسح و ف .مجرياتيا عمى والتاثير  ييا الباحث دوف تدخؿ ىف كما الظواىر تدرس انيا كما الماضف،
 الكتشاؼ ايضا   المسحية الدراسات وتستخدـ .المستيد ة أو الجماعات المسح مجتمع حوؿ لمتاميـ أساسا   تشكؿ بيانات إنتاج  ف المسح مف إجراء الرئيس اليرض
 بيف المتييرات. االرتباطية الاالقات

 

 الوسائل االحصائية لمدراسةسادسًا : 

الوسائؿ اإلحصائية وىف  الوسائؿ اإلحصائية ىف مجموعة الماادالت التف استامميا الباحث،  ف تحميؿ بيانات بحثو، و ف البحث الحالف، تـ االعتماد عمى مجموعة مف
 كآالتف: 

 
  تحديد حجم العينة من مجتمع غير معموم -1

 

 حجـ الاينة  ف =

Zٕ 

 ؼ( -ٔؼ )× 
 ـخ 

Z  = 0.05عند مستو  داللة  1,96= الييمة المايارية وىف  ف كؿ االحواؿ   
 95%عند مستو  ثية   0.05= الخطا الماياري المسموح بو وىو  ف كؿ االحواؿ =  ـخ 

 0,5ؼ = ىف درجة االختالؼ بيف ميررات المجتمع االحصائف وبذلؾ ستكوف = 
 
 

 
 
 =1298,64 × 0,25  =324.66 
 حجـ الاينة   325= 

 

= خطأ العينة    -1
   ؼ ؼ√

ف
 ×Z 

Z =1,96 
 0.5ؼ = 

 ف = عدد مفردات الاينة

 =√          

   
 × 1.96 

 =√      × 1.96 
 =1.96 × 0.027 
= 0.05 

 5%=  100 ×  0.05نسبة الخطا الماياري المتوقاة 
 

 وتحسب بالماادلة اآلتية:لمار ة الييمة النسبية إلجابات المبحوثيف وقد تـ استاماليا  النسبة المئوية: -3

  

 النسبة المئوية =  

 الجزء

 ×111 
 الكل

 حجـ الاينة =

(1,96)ٕ 

×0.5 (0.5-1) 

0,5 
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 ، والصيية الاامة ليذه الطريية Yuleتـ تحديد عدد الفئات عمى طريية يوؿ تحديد عدد الفئات:  -1    

  m   =   4     n   ×  2.5    
 : عدد مفردات المجموعة.   n/: عدد الفئات m  أف : حيث
 ٔ٘ٔ)): وتمت بالطريية التالية : طول الفئة -ٖ

 الحد األدنى –الحد األعمى 
 عدد الفيات      

 

 

 

 

 

 

 

 سابعًا : فروض الدراسة

والمفػروض التػف يضػيفيا الباحػث  ، ف بناءىا المنيجف عمى مجموعة مػف التسػاؤالت المتاميػة باكتشػاؼ الظػاىرة موضػع الدراسػة أغمب البحوث الميدانية تاتمد
عمػى صػحة الاالقػات التػف قػاـ بتصػورىا عنػد تحديػد موضػوع الدراسػة، لكػف ال يمكػف الجػـز بوجػوب صػياغة الفػروض  ػف كا ػة البحػوث االجتماعيػة لتمكّنو مف إصدار الحكػـ 

إجػػراء اسػػتطالع ليػػا لمكشػػػؼ عػػف مالمحيػػا وصػػفاتيا ممػػا يػػؤدي إلػػػى  بحاجػػة إلػػىىػػػف ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف الظػػػواىر التػػف تاػػد حديثػػة عمػػى مجتمايػػا، و  فّ إواإلعالميػػة حيػػث 
 (ٕ٘ٔ)االكتفاء بطرح مجموعة مف التساؤالت التف تحيؽ أىدا يا البحثية. 

ديناميكيػػة، وعالقػػات بػػيف عناصػػر ىػػذه الامميػػة تتسػػـ بالحركػػة والتفاعػػؿ،  ػػالفرض  (Process)وصػػياغة الفػػروض الامميػػة تسػػتيدؼ مػػف البدايػػة وجػػود عمميػػة 
مصػػػادر الفرضػػػية  يػػػد تكػػػوف حدسػػػية أو  يمػػػا يخػػػص ا ّمػػػأالفرضػػػية ىػػػف تفسػػػير ميتػػػرح لممشػػػكمة موضػػػوع الدراسػػػة ، ألّف اممػػػف ىػػػو تصػػػور الاالقػػػة بػػػيف متييػػػريف أو أكثػػػر، ال

 .  (ٖ٘ٔ)أو بناء عمى نتائج بحوث سابية سواء كانت نظرية أو تطبييية ،أو نتيجة لتجارب شخصية ،تخمينية
 المرتبطة بموضوع الدراسة: تيةاشتيت التساؤالت اآل ةالبحث الرئيسي تو ف ضوء تساؤال

 

 ما مفيـو الاولمة بشكميا الااـ ، والتثييؼ الدينف؟ .ٔ
 كيؼ تؤثر وسائؿ الاولمة المختمفة عمى الشباب؟ .ٕ
 ىؿ ىناؾ أىداؼ خفية خمؼ الاولمة تحيييا مف خالؿ وسائميا؟ .ٖ
 أيجابية أـ سمبية ؟ىؿ كانت نتائج تاثير الاولمة عمى الشباب  .ٗ
 ما مد  قدرة ثيا ة الشخص الدينية عمى الحد مف تاثيرات الاولمة السمبية؟ .٘

 

 

 

 

 

 

                                                             
151
 119 -114،    2007د. محمد مهدي القصا  ،مبادئ االحصا  والقٌاس االجتماعً ، جامعة المنصورة ،  -

 .ٛٛ,ص  ٕٔٓٓدار النشر لمجاماات،  ،وتحميميا، الياىرة وأجراؤىاوالرأي الااـ ، تصميميا  اإلعالـبحوث  : رج الكامؿ -ٕ٘ٔ
 ٖ، ص ٕٚٓٓدار الحامد لمنشر والتوزيع،  ،، األردف(SPSS)اإلحصاء  ف التربية والامـو اإلنسانية مع تطبييات برمجية  :نبيؿ جماة صالح النجار -ٖ٘ٔ
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  (1جدول رقم )
 يوضح تقييم الخبراء لالستبيان

 

 مكان العمل أسم الخبير ت

 األسئمة

 يةئو النسبة الم
 موافق عمييا عدد االسئمة

 %ٓٓٔ ٖٙ ٖٙ / كمية اآلداب بيدادجاماة  أ.د. نبيؿ ناماف اسماعيؿ ٔ

 %ٓٓٔ ٖٙ ٖٙ / كمية اآلداب بابؿجاماة  أ.د. موح عراؾ عميوي ٕ
 %ٜٚ ٖ٘ ٖٙ / كمية اآلداب المستنصريةجاماة ال عمف زيداف خمؼ أ.د. ٖ
 %ٓٓٔ ٖٙ ٖٙ / كمية اآلداب اليادسيةجاماة  أ.ـ.د. نبيؿ عمراف موسى ٗ
 %ٜٚ ٖ٘ ٖٙ كمية اآلداب جاماة اليادسية / عمف جواد وتوتأ.ـ.د.  ٘
 %ٜٚ ٖ٘ ٖٙ / كمية اآلداب المستنصريةجاماة   بشير ناظر حميد د.أ.ـ. ٙ
 %ٜٚ ٖ٘ ٖٙ جاماة بابؿ / كمية اآلداب سمواف  وزي الابيدي د.أ.ـ. ٚ
 %ٓٓٔ ٖٙ ٖٙ جاماة المستنصرية / كمية اآلداب مثنى زيد محمد  د.أ.ـ. ٛ

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 

 البياناتعرض وتحليل 

 

 : البيانات االولية ألفراد عينة البحث المبحث االول

 ف ظاهرة البحث ومناقشتهايوصت   المبحث الّثاني

 

 

 

 البياناتعرض وتحميل ...  الفصل الخامس
 

 تمييد
تسػاى الباحثػة مػف خػالؿ ىػذا الاػرض يتضمف ىذا المبحث عرض وتحميؿ البيانات األوليػة ذات الاالقػة بطبياػة وحػدات عينػة البحػث التػف شػممتيـ الدراسػة الميدانيػة. 

عمميػػة التثييػػؼ التػػف يتاػػرض ليػػا يتنػػاوؿ دراسػػة تػػرتبط البيانػػات األوليػػة  ػػف الاػػادة بثيا ػػة األ ػػراد والجماعػػات، طالمػػا البحػػث الحػػالف توضػػيح السػػمات الاامػػة لاينػػة البحػػث اذ 
ثيا ػة مػػف ىػذه الثيا ػات، لػػذا عػدت البيانػػات األوليػة مػػف الركػائز الميمػػة الشػباب بتػاثير وسػػائؿ الاولمػة والتػػف تانػف مػػف وجيػة نظرىػا عمميػػة التيييػر الثيػػا ف الميصػود  ػػف اي 

تيير الثيػا ف الحاصػؿ وعالقتيػا بػاللمتييػرات اذه ىػ سػيـ  ػف التاػرؼ عمػى تػاثيربمػا يممبحػوثيف، لة يػثيا الالسػمات  ػف التاػرؼ عمػى  ا  أساسػي  يو، إذ شكؿ الكشػؼ عنيػا عػامال  
االنحػػػػدار و التحصػػػػيؿ الدراسػػػػف، و الامػػػػر، و يػػػػد شػػػػممت البيانػػػػات األوليػػػػة  ػػػػف البحػػػػث الحػػػػالف )النػػػػوع،  . المؤلفػػػػة لمبنػػػػاء االجتمػػػػاعفاالجتماعيػػػػة  ومؤسسػػػػات ػػػػف المجتمػػػػع بكػػػػؿ 

 (.ةالحالة االقتصادية وأيضا  االجتماعيو نوع االستخداـ الشائع مف قبؿ اال راد ألي مف وسائؿ الاولمة، و السكف،  محؿو االجتماعف، 
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 المبحث االول .. البيانات االولية ألفراد عينة البحث

 أواًل : العمر

( ادناه وجود عالقة طردية بيف االستخداـ وبيف المرحمة ٕبيانات الجدوؿ )يماب متيير الامر الدور البارز  ف تحديد استخداـ اال راد لوسائؿ الاولمة اذ نالحظ مف    
مكانية الحصوؿ عمى الخدمة الامرية أل راد الاينة باستثناء الفئة السادسة التف قد تشير الى دور الاوامؿ االقتصادية مف االكتفاء االقتصادي واالجتماعف )تو ر ا

 اقتصاديا ووقت الفراغ الالـز لالستخداـ(

 يوّضح توزيع العّينة حسب متغّير العمر (1جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار الفئات العمرّية

18 – 11 75 13% 

13 – 17 87 17% 

18 – 31 61 11% 

33 – 37 19 15% 

38 – 11 17 8% 

13 – 17 11 3% 

18 – 51 13 1% 

 %111 315 المجموع

  

( سنة وتنتيف ٛٔبالحد االدنى لمامر )الى سبع  ئات تبدأ ت توزع نسب توزيع الاينة و يا  لمامراف إلى اعاله ( ٕالجدوؿ )تشير البيانات االحصائية الواردة  ف 
 (. تـ احتساب عدد الفئات وطوؿ الفئة و ؽ اليوانيف االحصائية. ٘( سنة بطوؿ  ئة ميداره )ٕ٘بالحد االعمى )

( ٚٛبواقع ) %(ٕٚإذ بميت نسبتيـ ) .( سنة ىف األكثر شيوعا   ف الاينةٕٚ-ٕٛاعمارىـ بيف الفئة الامرية )اف أكثر المبحوثيف تيع عاله وضح الجدوؿ أاذ ي
( سنة ويمكف اف تفسر الباحثة ارتفاع اعداد ا راد الاينة  ف ىذه الفئة باف غالبية ا رد الفئة مف ٖٓ-٘ٔمبحوثا اذ تيع ىذه الفئة ضمف الفئة الامرية لمرحمة الشباب )

 اوقد بميت نسبة المبحوثيف  يي ةثانيبالمرتبة ال(  يد حمت ٕٕ-ٛٔ، أما الفئة الامرية )تفيف اقتصاديا بسبب حصوليـ عمى الموارد االقتصادية التف و رىا ليـ الامؿالمك
، تمييا الفئة الامرية مف الباحثيف عف  رص عمؿ( مبحوثا غالبيتيـ مف الطالب او المتخرجيف حديثا الذيف يفتيروف الى الامؿ  ف اغمب االحياف او ٘ٚبواقع )%( ٖٕ)
مبحوثا اذ يمثموف اكثر الفئات الامرية لمشباب انشياال  ف الحياة االجتماعية اذ تمثؿ ىذه المرحمة مرحمة تحمؿ المسؤولية ( ٗٙ)%( وبواقع ٕٓبنسبة )( سنة ٕٖ-ٕٛ)

اذ تمثؿ  ئات الشباب %(، ٘ٔوبنسبة )(  ردا ٜٗبالمرتبة الراباة وبواقع )( ٖٚ-ٖٖ)ئة الامرية لتحؿ الف، االجتماعية واالقباؿ عمى الزواج او االنيماس  ف مشاغمو
( سنة المدة التف ٖٔند طرح )المتمكنيف ماديا مف الحصوؿ عمى الخدمات التف تو ر ليـ وسائؿ الاولمة التف تاميوا بيا نتيجة ممارستيـ الستخداميا مف اياـ الشباب  ا

استخداـ وسائؿ الاولمة بحرية ألوؿ  ٖٕٓٓ/ٗ/ٜييير مف حدي الفئة كمييما نجد انيـ مف الشباب الذيف اتاح ليـ التيير السياسف  ف الاراؽ باد تفصمنا عف زمف الت
تف تجاؿ مف وقت الفراغ لمرة وقد لابت عمميات تيدير االنفاؽ لدييـ دورىا  ف تحديد مدة استخداميـ لوسائؿ الاولمة  ضال عف انيماسيـ  ف الواجبات االجتماعية ا

المرتبة ( ٕ٘-ٛٗ)الامرية  الفئة ف حيف حازت %(، ٛ( مبحوثا  وبنسبة )ٖٙ)بواقع ( سنة ٕٗ-ٖٛتمتيا الفئة الامرية )الذي يتمتاوف بو  ف اضيؽ حدوده االجتماعية. 
 .وىف أقؿ  ئة عمرية مف بيف جميع الفئات( ا راد  ٓٔة وبواقع )المرتبة السابا (ٚٗ-ٖٗ)(  ردا  ف حيف احتمت الفئة الامرية ٖٔوبواقع )%(  ٗبنسبة )السادسة 

 

ات يرتبط التوزيع النوعف أل راد الاينة وامكانية استخداميـ لوسائؿ الاولمة بالطبياة الثيا ية الاامة  ف المجتمع الاراقف كاحد المجتما 1111 ثانيًا : النوع
االسرة وخارجيا دوف  اخؿالشرقية االسالمية الاربية التف يحتؿ  ييا ىذا التوزيع اساسا اجتماعيا لمتفاضؿ  ف الحصوؿ عمى الحيوؽ وتوزيع الواجبات االجتماعية د

مستوياتو  ف مثؿ ىذا التوزيع اال النظر الى توا ر االمكانية المادية )اقتصاديا( او االجتماعية )وقت الفراغ عمى الرغـ مف اف تاثير الاادات االجتماعية وصؿ الى ادنى 
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الخوؼ مف االنحراؼ واالنجراؼ عمى الفتيات اكثر منو عمى الفتياف الف اف ىنالؾ  ارقا ممحوظا يشير الى تمسؾ الباض بمثؿ ىذه الاادات الكالسيكية او سيطرة 
 المجتمع الاراقف ذات الطابع المحا ظ  ف كثير مف الجوانب االجتماعية والثيا ية. 

 يوضح التوزيع حسب النوع لوحدات عينة البحث (3جدول )

 النسبة المئوية الّتكرار النوع

 %ٛ٘ ٜٓٔ ذكر

 %ٕٗ ٖ٘ٔ أنثى

 %111 315 المجموع

 

%( ٛ٘الذي يوضح خصائص الاينة مف حيث النوع، إلى اف نسبة الذكور ىف اليالبة عمى مجتمع الدراسة، إذ يشكموف ) عالهر البيانات الواردة  ف الجدوؿ أيتش
كما اف الباحثة اىممت عددا مف االستمارات االستبيانية لتايد توزيع بدائؿ عنيا لادـ دقة االجابة او لادـ تكامؿ %( ٕٗالاينة،  ف حيف بميت نسبة اإلناث ) ا راد مف

ممت تاباة لفئة االناث أذ أف اكثر المبحوثات يتجنبف االجابة عمى كؿ االسئمة تخو ا  أو حرصا  عمى اىاالستمارات االستبيانية التف ىذه  ىاأكثر االستمارة وكاف 
  ٓف بيا ىف عرضة لممشاىدة مف قبؿ كثير مف االشخاصيلخصوصية ضنآ منيف أف المامومات التف سيدلا

 
 ثالثًا : الحالة االجتماعية

ية المبحوث والتف تشير  ف اغمب االحياف مف وجية نظر الباحثة الى االرتباطات االجتماعتختمؼ إجابات المبحوثيف و يا  لحالتيـ االجتماعية التف يتسـ بيا 
مف حيث ستخداميا لممبحوث بما يو ر لو الفائض االقتصادي لمحصوؿ عمى الخدمة  ضال عف وقت الفراغ الذي يتناسب عكسيا مع ميدار المسؤوليات االجتماعية ال

المار ة التف يمتمكيا رب عمى ما تحظى  تتوقؼ  ف كثير مف األحيافالتف عممية إدراكيا و المار ة الدينية ضال عف اىتماماتو بالحصوؿ عمى كونو متزوجا  مف عدمو,  
ىـ  ف عممية التنشئة االجتماعية بشكؿ خاص  يؤثروف بشكؿ تاثير مف خالؿ أل راد األسرة وتاثير  ف االتجاىات االجتماعية مف قبوؿ اجتماعف االسرة او كبار السف  ييا 

 . ف تحديد مصادر الوعف االجتماعف)الدينف( داخؿ األسرة السيما ف أراء اآلخريف وىذا الدور الذي ييع عمى جانب كبير مف األىمية مباشر 
 ( ُيوّضح الحالة االجتماعّية لممبحوثين1جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار الحالة االجتماعّية

 %31 116 متزّوج

 %65 111 أعزب

 %3 9 مطّمق

 %111 315 المجموع

 
وىذا ما  لاينة،(  ردا مف ا راد إٓٔ%( تمثؿ )٘ٙالجدوؿ لتحتؿ المرتبة االولى  يو بواقع )عمى نسب كانت اازاب إلى أف نسبة الاعاله  تشير نتائج الجدوؿ 

تمييا نسبة المتزوجيف  الاولمة. يبرر التحميؿ الذي ذىبت اليو الباحثة  ف اعاله مف الاالقة الاكسية بيف المسؤوليات االجتماعية وبيف تو ر وقت الفراغ الستخداـ وسائؿ
(  ردا. ولـ تحتوي الاينة عمى اي مف المبحوثيف يمثؿ الحالة االجتماعية ، ارمؿ ، لذا حذ ت مف الجدوؿ اعاله ٙٓٔوبواقع )%(، ٕٖيث بميت نسبتيـ ما ييارب )ح

نفصاؿ والطالؽ  ف المجتمع الاراقف  ف تزايد وكذلؾ ىو الحاؿ بالنسبة الى حالة االنفصاؿ وىنالؾ مالحظة بالنسبة الى الحالة االجتماعية االخيرة التف تر  اف نسب اال
الى مثؿ ىذه الحاالت السيما مستمر السيما بيف الشباب اال اف تحرج اغمب المبحوثيف عف التصريح بمثؿ ىذه الحاالت يتاتى مف النظرة السمبية التف ينظر بيا المجتمع 

 فاظ عمى وحدة وتماسؾ االسرة وىف مف الاناصر االساسية لمثيا ة الاراقية التيميدية.   بالنسبة الى االناث التف تاد صورة مف صور الفشؿ االجتماعف  ف الح
 رابعًا : الحالة االقتصادية 

عممية الحصوؿ عمى  تماب الحالة االقتصادية دورا بارزا  ف تو ير امكانية االستخداـ المستمر لوسائؿ الاولمة  ف حياة الفرد  ف المجتمع الاراقف اذ تتطمب
شكؿ تكاليؼ او اعباء دمة منزليا او  ف مياىف االنترنت او حتى المياىف الاامة التف تو ر ىذه الخدمة لروادىا مجانا ميابؿ ر ع اساار خدماتيا االخر  بما يالخ
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ؿ بالنسبة الى اال راد الذيف يفتيروف اليو اقتصادية تضاؼ عمى كاىؿ الفرد  تاتمد عممية استخداـ وسائؿ الاولمة عمى ميدار الدخؿ الحيييف لمفرد او مصادر ىذا الدخ
 بسبب الاطالة عف الامؿ  

 يوّضح الحالة االقتصادّية لممبحوثين (5جدول )

 المئويةالّنسبة  الّتكرار الحالة االقتصادّية

 %9 19 جّيدة

 %61 113 متوّسطة

 %19 93 ضعيفة

 %111 315 المجموع

 

(  ردا ٖٕٓبواقع ) أّف الوضع االقتصادّي المتوّسط يحتّؿ أعمى نسبة مف بيف الحاالت االقتصادّية األخر  لممبحوثيف، وجدت الباحثة اعاله الحظة الجدوؿمف م
تاتف باد ذلؾ نسبة اصحاب الوضع ( مبحوثا بالمرتبة الثانية لٖٜبواقع ) %(ٜٕأّما بالّنسبة لمفئة ذات الوضع االقتصادّي الّضايؼ  يد بميت نسبتو) %( ٕٙوبنسبة )

أف الحالة اعاله يتضح مف خالؿ ىذه البيانات الموضحة  ف الجدوؿ %(  يط. ٜ(  ردا وبنسبة )ٜٕبواقع ) االقتصادي الجيد  ىف أقؿ نسبة مف بيف النسب الموجودة
مة المتمثمة بشبكات االنترنيت وقنوات البث عائؽ يايؽ المبحوثيف الستخداميـ لوسائؿ الاولاىـ االقتصادية سواء كانت )جيدة أـ متوسطة أـ ضايفة(  انيا أيضا  تاتبر 

يفترض بيا اف تكوف  اما بالنسبة الى التبايف الواضح  ف ىذه النسب بيف الحالة االقتصادية الضايفة التف يفترض اف تكوف اقؿ استخداما والحالة الجيدة التفالفضائف، 
ة التفكير المنطيف عند االغنياء  ف عمميات االنفاؽ ومنيا االنفاؽ عمى الخدمة باإلضا ة الى عدـ اعمى استخداما  تاممو الباحثة الى توا ر وقت الفراغ  ضال عف سياد

عتماد دخؿ الفرد عمى  المصرو ات تو ر اوقات الفراغ كما ىو الحاؿ بالنسبة الى الحالة االقتصادية الضايفة التف يكوف احد اىـ مسبباتيا  يداف الموارد االقتصادية او ا
 و انخفاض نسبة الدخؿ الحيييف لو. االسرية ا

 خامسًا : المستوى التعميمي

تاميمف لمفرد اذ تكوف ترتبط عممية البحث عف المار ة بشكؿ عاـ والمار ة الدينية بشكؿ خاص بالنسبة الى غالبية ا راد المجتمع الاراقف واىميتيا بالمستو  ال
 اض الاوامؿ االخر  مثؿ توا ر وقت الفراغ وااللتزامات االسرية والثيا ة الذاتية لمفرد عمييا  صورة ىذه الاالقة  ف اغمب االحياف طردية ما لـ تؤثر ب

 يوّضح التحصيل الّدراسّي لممبحوثين (6جدول )

 الّنسبة المئوّية الّتكرار التحصيل الّدراسيّ 

 %5 17 يقرأ ويكتب

 %11 36 ابتدائي

 %16 86 ثانوي

 %11 71 دبموم

 %31 113 بكالوريوس

 %1 13 دراسات عميا

 %111 315 المجموع
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الذي تضمف وصؼ أ راد الاينة بحسب المستو  التاميمف  يـ يتوزعوف إلى ست  ئات ، يحتؿ  ييا حممة الشيادات  هالع( اٙ مف خالؿ بيانات الجدوؿ )
(  ردا اذ تدخؿ وسائؿ الاولمة  ف الاديد مف المياـ المار ية ٖٓٔ%( بواقع )ٕٖبميت ) الجاماية )بكالوريوس( المرتبة األولى وىف تاد أعمى نسبة  ف عينة البحث

ة الى التو يؽ بيف الواقع كاعداد بحث التخرج او البحث عف نواحف المار ة االخر  التف يمكف اف يكمؼ بيا الطالب الجاماف قبؿ التخرج. باإلضا ة الى حاجتيـ الماس
عممية  الواقع االجتماعف المتديف. اذ ياد التاميـ الجاماف  ف الاراؽ تدريبا عمى مينة وثييفا  ف الجوانب االخالقية لمينتو المستيبمية وليسالاممانف لمتاميـ الجاماف و 

اعف اكثر مف غيرىـ االمر الذي تزويد الفرد بالثيا ة والماارؼ الاامة ومنيا المار ة الدينية  ضال عف ميؿ الطمبة الجاماييف الى التواصؿ عبر وسائؿ التواصؿ االجتم
( اذ ٙٛ%( بواقع )ٕٙنسبة ) حممة شيادة ثانويةىذا االستخداـ حتى موعد التخرج ميما كاف شكؿ الظروؼ االقتصادية التف يمروف بيا.  يما احتؿ  اد  الى اعتيادىـ

(  ردا وىنا ال بد مف االشارة الى اف ٓٚ%( وبواقع )ٕٕبنسبة )المااىد  فيجوتمييا مف حيث النسبة خر يمثؿ اغمبيتيـ مف طمبة الجاماة او المااىد  ف الوقت الحالف 
ف خالؿ الشبكة الماموماتية ىذه الفئات الشبابية الثالث المتيدـ عرض نسبيا تمثؿ غالبية الشباب الذيف يتوقوف لمحصوؿ عمى المار ة الدينية او المار ة بشكؿ عاـ م

عمى تميف الماارؼ الموضوعية التف تيـ حياتيـ االجتماعية والثيا ية مف خارج االسرة  ضال عف اعتمادىـ عمى وسائؿ الاولمة  ووسائؿ الاولمة االخر  بسبب اعتيادىـ
ىـ ييرأوف  %( مف٘وتاتف بادىا نسبة ) ف التواصؿ والتر يو مع الزمالء السابييف و الحالييف الذي ال يمكف التواصؿ مايـ مكانيا بسبب انشياالت الحياة االجتماعية. 

 مجاؿ لذكرىا ىنا وىـ غالبا مف خريجف االبتدائية او اولئؾ الذيف لـ يستطياوا اكماؿ الدراسة المتوسطة بسبب تدخؿ الاديد مف الاوامؿ االجتماعية التف الويكتبوف  يط 
سف خصوصا  ف ىاتيف المرحمتيف المتيف تمثالف مرحمة الطفولة  ف وذلؾ لكثرة ىذه الاوامؿ التف تناولتيا الاديد مف الدراسات التف انحصر موضوعيا  ف التسرب الدرا

النيـ  ف اغمب االحياف يشكموف نسبة ضئيمة بيف الطمبة %( لتشكؿ النسبة االقؿ والمرتبة االخيرة مف بيف أ راد الاينة ٗنسبة )حممة الشيادات الاميا باتف يوأخيرا   حينيا.
در عاٍؿ مف الثيا ة و المار ة و الرغبة  ف تحصيميا مف مصادرىا الموثوقة اي انيـ يستطياوف تيييـ مصادر المار ة الدينية او الخريجيف بشكؿ عاـ  ضال عف تميزىـ بي

لفروؽ االستخداـ الموضوعف واالمثؿ لوسائؿ الاولمة عمى الرغـ مف قمة اتحصيؿ الدراسف أثر كبير وميـ جدا   ف  مم، اكثر مف غيرىـ مف  ئات الجدوؿ اعاله االخر 
الكؿ  ومف ثـالدينية مف خالؿ شبكات االنترنيت أو قنوات البث الفضائف ألنيـ يتارضوف سويا  لاوامؿ التطور والتكنولوجيا التف يمكف بواسطتيا الحصوؿ عمى المامومة 

أخذوا يتامموف اليراءة والكتابة بدأت تنحسر  يد شباب الاالمية بيف أف الى خاضع لوسائؿ الاولمة وتطورىا وىذا يؤدي الى نفس االستخداـ ليذه الوسائؿ باإلضا ة 
التف ال تحتاج الى الكثير منيا الستخداميا اصال بؿ يمكف لمفرد  بمختمؼ الطرؽ ليستطياوا مواكبة التييرات التف تحدث  ف الاصر وليجيدوا الستخداميـ لوسائؿ الاولمة

 استخداميا حتى واف كاف اميا بطرؽ ميكانيكية. 

    استخدام المبحوثين لوسائل العولمة سادسًا :

مة لمحصوؿ عمى اي اعتمدت الباحثة التوزيع الاشوائف لالستمارة االستبيانية بيدؼ التارؼ عمى وجية نظر ا راد المجتمع مف الذيف ال يستخدموف وسائؿ الاول
بوصفيـ ا راد ينتموف الى مجتمع متديف كالمجتمع الاراقف لمتوصؿ الى النتائج  نوع مف انواع الماارؼ بما  ييا المار ة الدينية مع اىميتيا  ف حياتيـ االجتماعية

 الماروضة  ف الجدوؿ ادناه.

 المبحوثين لوسائل العولمة استخداميوضح  (7جدول )

 النسبة المئوية الّتكرار مستخدم 

 %99 313 نعم
 %1 1 ال

 %111 315 المجموع

 

اعاله اف كؿ ا راد الاينة يستخدموف وسائؿ الاولمة اال اف استخداميا مف اجؿ الحصوؿ عمى المار ة الدينية ( ٚرقـ ) الجدوؿمف البيانات الماروضة  ف يتبيف 
يط  ف حيف كاف اثنيف منيـ  ، (  رداٖٕٖبواقع )%( ٜٜبميت نسبتيـ )اكثر مف غيرىا  يد ـ الشبكة الماموماتية استخداعتادوا اف ماغمبية ا راد الاينة ىـ مانحسر  ف 
وىذا تماعية %(  يط ممف صرحوا بادـ حاجتيـ الى استخداـ الشبكة الماموماتية او اي مف وسائؿ الاولمة  ف الحصوؿ عمى اي نمط مف انماط المار ة االجٔوبنسبة )

جتماعية الاامة لأل راد والجماعات عمى حد سواء مد  التاثير الثيا ف الذي يمكف اف ينتج مف استخداـ وسائؿ الاولمة  ف المجتمع الاراقف  ف االتجاىات االيوضح لنا 
مناسبة زىيدة اف لـ تكف رمزية عممية التواصؿ بوسائؿ الاولمة الحديثة وتو ر االجيزة التف تساعد عمى تسييؿ التواصؿ بالشبكات الماموماتية وباساار  ةلو أف سياذ 

 .يستطيع اغمب اال راد اف ييتنوىا

 

  ئع لوسائل العولمة من قبل المبحوثينيوضح االستخدام الشا (8جدول )

                                                             
 كما نود التنويو الى د الباحثة اىـ اىداؼ المبحوثيف مف استخداـ وسائؿ الاولمة بما يمثؿ الحاجة الفامية لممبحوث مف االنفاؽ عمى الحصوؿ عمى ىذه الخدمات صوتي

 اف االرقاـ الواردة  ف الجدوؿ ال تمثؿ  يط ا راد الاينة بؿ قياـ ىؤالء باختيار اكثر مف خيار  ف اجاباتيـ 
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ينتموف الييا  الماموماتية مف اكثر وسائؿ الاولمة استخداما بيف ا راد المجتمع الاراقف مف كؿ الفئات الامرية ومختمؼ اشكاؿ التراتب االجتماعف التفتاد الشبكة 
%( مف ٘ٙ%( توزعوا عمى )ٗٚا )يتفرع ىذا االستخداـ الى مجموعة مف البرامجيات التف تو ر خدماتيا مف خالؿ الشبكة الماموماتية حصرا. اذ بميت نسبة مستخدميي

%( ىـ اولئؾ الذيف يستخدمونيا لميراءة والبحث والفارؽ بيف اليراءة عمى الشبكة وبيف قراءة صفحات الفيس بوؾ او انستيراـ او ٜمستخدمف التواصؿ االجتماعف عبرىا و)
االخيرة وقد تكوف موضوعات ىاد ة وىف نادرة  ف حيف تكوف اليراءة عبر الشبكة تويتر ىو طبياة الموضوع وطريية كتابتو  يد يكتب بالميجة الاامية  ف ىذه الثالث 

. وقد بينت الباحثة  ف تحميؿ سابؽ االثر الذي يمكف اف Word or PDF)لموضوعات ىاد ة مكتوبة عمى شكؿ مياالت او بحوث او دراسات او حتى كتب عمى شكؿ )
لاامة لممجتمع وعمى عمميات تثييؼ اال راد الذيف يكتسبوف منو الثية التف ال تستحييا نتيجة االعتياد عمى استخداميا لادـ تتركو ثيا ة الاولمة االستيالكية عمى الثيا ة ا

الية تف تتطمب ميارات عوجود بدائؿ الميارنة بسبب حصر االستخداـ االكثر  ف نمط واحد مف البرامجيات. يتوضح ذلؾ مف خالؿ التبايف  ف نسب  استخداـ البرامج ال
(  ردا  ف حيف حاز انستيراـ عمى ٕٚ٘%( بواقع )ٖ٘ يد حاز استخداـ الفيس بوؾ وىو اكثر البرامج بساطة عمى اعمى النسب  ف عمميات التواصؿ االجتماعف بنسبة )

احثة الى سيادة االمية الثيا ية بيف مستخدمف (  ردا. وىذا ما يشير مف وجية نظر البٜٔ%(  يط بواقع )ٗ(  ردا  ف حيف حاز تويتر عمى نسبة )ٖٚ%( بواقع )ٛنسبة )
التحميؿ ارتفاع نسبة االعتماد عمى  وسائؿ الاولمة وبالتالف صاوبة التمييز بيف الجوانب السمبية وااليجابية  ف استخداماتيا عمى الرغـ مف تاثيرىا البالغ  ييـ. يازز ىذا

%( وىو ما يشير الى سمبية  اعمية الثيا ة الاامة  ف التاثير  ف ٕٙوالمار ة الدينية بشكؿ خاص الى ) قنوات البث الفضائف  ف تميف المامومات والمار ة بشكؿ عاـ
 عممية انتياء المامومات التف يتمياىا الفرد مف وسائؿ الاولمة.  

 

 

 

 

   

 ( يوّضح طبيعة الّسكن لممبحوثين9جدول )

 الّنسبة المئوّية الّتكرار الّسكن عائدية

                                                             
 
  حثة موضوعة التواصؿ االجتماعف اواليدرة عمى استخداميا مف قبؿ المبحوثيف وسيولة ىذه التطبييات لذا  يد قسمت الب وبرمجياتياد انماط التواصؿ االجتماعف تتاد

 يا دوف ترقيـ بحروؼ  ف حيف بييت االستخدامات االخر  لوسائؿ الاولمة واالىداؼ المرجوة منبحسب نوعية البرنامج الذي يمكف اف يمارس مف خاللو 

 الّنسبة المئوية االستخدام الشائع

  يس بوؾ -أ
 % ع

65 

157 53 

 8 37 انستيراـ –ب 

 1 19 تويتر –ج     

   313تواصؿ اجتماعف

 9 16 قراءة وبحث              

 16 119  قنوات البث الفضائف 

 %111 188 المجموع
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 %11 71 مستقل

 %78 153 مع االىل

 %111 315 المجموع

 

وذلؾ ما ييمؿ مف تكاليؼ استخداـ الخدمة التف االىؿ  مف المبحوثيف ىـ ممف يسكنوف معأف النسبة االعمى عاله نالحظ مف خالؿ النظر الى بيانات الجدوؿ أ
اولئؾ الذيف يشاروف تو ر ليـ الحصوؿ عمى وسائؿ الاولمة او تخفيؼ ضيطيا عمى مدخالتيـ الفردية بسبب اضطالع االىؿ باغمب تكاليؼ المايشة حتى بالنسبة الى 

عمى (  ردا. ٕٚ%( بواقع )ٕٕ(  ردا ميابؿ نسبة )ٖٕ٘%( بواقع )ٛٚبميت النسبة ) بانيـ يتمتاوف بمستو  اقتصادي متوسط. اف لـ تكف ىذه الخدمة مف ضمنيا  يد
ومف خالؿ ىذا يتضح لنا أف الشباب  وكذلؾ لظروؼ الحياة الصابة السكف ف  باالستيالؿالرغـ مف أف ماظميـ متزوجيف أال أف سوء الوضع االقتصادي ال يسمح ليـ 

   .الشف ال يشكؿ عائيا  أماميـ  ف استخداميـ لشبكات األنترنيت وقنوات البث الفضائف يف  اف ىذامسواء كانوا مع االىؿ أو مستي

 

 

 

 يوضح االنحدار االجتماعي لمعينة (11جدول )

 النسبة المئوية الّتكرار االنحدار االجتماعي

 %ٙٔ ٖ٘ ريؼ

 %ٗٛ ٕٕٚ حضر

 %111 315 المجموع

 

 

%(،  ف حيف بميت نسبة ٗٛارتفاع نسبة أ راد عينة الدراسة الذيف يايشوف  ف الحضر حيث بميت نسبتيـ )اعاله الواردة  ف الجدوؿ المبحوثيف محؿ اقامة يشير 
طؽ الريفية او عمى الرغـ مف التبايف الكبير  ف نسب المبحوثيف  ف ىذا الجدوؿ اال اف السكنى  ف المنا%( . ٙٔأ راد عينة الدراسة الذيف أكدوا اف موطنيـ ىو الريؼ )

البث الفضائف اال اف  الحضرية ال يكؿ  ارقا يذكر  ف الحصوؿ عمى الخدمات التف تو ر الحصوؿ عمى وسائؿ الاولمة سواء  ف حالة استخداـ الشبكة الماموماتية او
عمى استخداميا مف قبؿ االناث مف عدمو.  ضال عف انشياالت الييـ والاادات واالعراؼ والتياليد ستماب ىنا دورا بارزا  ف تحديد طرؽ و ترة استخداميا او الموا ية 

 الامؿ الريفف  ف مياديف الزراعة او غيرىا مما ييصر  ترتف االعتماد واالستخداـ. 

 

 

 

 

 ف ظاىرة البحث ومناقشتيايوص... ت المبحث الثّاني
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 يوضح رأي المبحوثين عن ماىية مصادر المعمومة الدينية (11جدول )

 النسبة المئوية الّتكرار المعمومةمصادر 

 %66 115 االنترنيت
 %13 75 البث الفضائيقنوات 

 %11 31 رجال الديناو وكالء المن 
 %1 1 من االىل واالصدقاء

 %111 315 المجموع

 
مػػػف شػػبكات االنترنيػػت ويشػػػكموف عنػػػد الحاجػػة الييػػا الدنيػػة أف ر ػػة الماالحصػػوؿ عمػػػى صػػوف عمػػى ر أف كا ػػة أ ػػراد عينػػػة الدراسػػة ىػػـ مػػػف يح عػػػالهتبػػيف مػػف الجػػدوؿ أ

وىػػػذا يػػدؿ عمػػػى أّف ىنالػػػؾ حاجػػػة ماسػػة يشػػػار بيػػػا األ ػػراد  ػػػف المجتمػػػع الاراقػػف إلػػػى االسػػػتزادة مػػػف (  ػػػردا ٕ٘ٔبواقػػع )%( ٙٙ)بػػػيف المبحػػوثيف حيػػػث بميػػػت االكبػػػر النسػػبة 
مػػف جانػػب امػػا مػػف جانػػب اخػػر  ػػاف مػػا تاػػرض لػػو المجتمػػع الاراقػػف مػػف التاتػػيـ والمنػػع  ة  ػػف المجتمػػعالمار ػػة الدينيػػة لمواكبػػة االتجاىػػات االجتماعيػػة الدينيػػة الاامػػة السػػائد

. ىػػذا مػػف اعيػػة الػػى تمػػـ المار ػػةلتػداوؿ المار ػػة الدينيػػة جاػػؿ مػػف االسػػرة عػاجزة عػػف تمبيػػة احتياجػػات اال ػػراد ليػػذه الماػارؼ  ضػػال عػػف الحاجػػة التػػف ا رزتيػػا التطػورات االجتم
احتػػواء أ ػػراد المجتمػػع بجميػػع طبياتػػو عمػػى اعتبػػار أنيػػا تمبػػف حاجػػات قػػادرة عمػػى  يػػف  سػػتخدـر  ػػشف شػػبكات االنترنيػػت تتمتػػع بيػػدرتيا عمػػى جػػذب المجانػػب ومػػف جانػػب آخػػ

 ػػف المار ػػة  ػػف أي مكػػاف وزمػػاف ,  غبػػةاإلنسػػاف االجتماعيػػة، والسياسػػية، والدينيػػة، والثيا يػػة وغيرىػػا نظػػرا  لمػػا تتمتػػع بػػو مػػف مميػػزات متمثمػػة بامميػػات البػػث المباشػػر وتمبيػػة الر 
%(  ػػالباض ياتبرىػا عامػػؿ جػذب لتجمػػع األسػرة  والػػباض اآلخػػر  يػر  أنيػػا عػامال   اػػاال   ػػف ٖٕالفضػائية الدينيػػة ويشػكموف نسػػبة )البػػث قنػػوات تاباػة باػد ذلػػؾ تػاتف نسػػبة م

 الػػذي يكػػوف سػمبيا  ػػف ىػػذه الحالػػة قولبػػة  كريػػة وحياتيػة تمػػس الخصػػائص الذاتيػػة لممتميػف, ولكنيػػا  ػف نفػػس الوقػػت يمكػػف أْف تكػوف أداة الػػدينفتنميػة السػػموؾ الفػػردي والجماػف 
اد ياتمػػدوف  ػػف الحصػػوؿ عمػػى ألّف ىػدؼ الينػػاة األساسػػف ىػػو التػػاثير عمػػى المتميػف إلقناعػػو بالييػػاـ باليػػدؼ الػػذي تسػػاى الينػاة إلػػى تحيييػػو ومػػف جانػػب آخػػر  يػد أصػػبح األ ػػر 

عػالـ وال سػػيما الفضػػائيات  يػف أصػػبحت تشػكؿ عصػػب الحيػػاة  ػف عصػػر الاولمػة  يػػف تػؤثر  ػػف تشػػكيؿ الػوعف لػػد  الفػرد باعتبػػاره أصػػير المار ػة والمامومػػة عػف طريػػؽ اإل
غبػػات ماينػػة األمػػر الػػذي لػػـ ُيصػػبح تجػػارة مػػف خػػالؿ ىػػذه الينػػوات الييػر حكوميػػة األغمبيػػة منيػػا بػػؿ أصػػبح  يػػو سػػاف لتشػػكيؿ الػػوعف و يػػا لر  وحػدة ُمكوونػػة لمبنػػاء االجتمػػاعف ,

الثيػػة المطموبػػة  ػػف تػػداوؿ  وأ كػػار مرسػػومة سػػمفا ، تمييػػا نسػػبة مػػف ياتمػػدوف  ػػف الحصػػوؿ عمػػى المامومػػة الدينيػػة مػػف مكاتػػب أو وكػػالء رجػػاؿ الػػديف مباشػػرة أذ يػػو روف عمػػييـ
ىػػػـ يحصػػػموف عمػػػى المامومػػػة الدينيػػػة مػػػف خػػػالؿ سػػػؤاؿ االىػػػؿ  وأخيػػػرا تػػػاتف أقػػػؿ نسػػػبة لتمثػػػؿ مػػػف%(  يػػػط. ٓٔ(  ػػػردا وبنسػػػبة )ٖٔالمار ػػػة الدينيػػػة واالسػػػتماع الييػػػا بواقػػػع )

 ٓواالصدقاء أىؿ الدراية بيا
 

 يوضح رأي المبحوثين حسب التزاميم بالمعمومة الدينية (11جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار االلتزام بالمعمومة

 %11 78 نعم

 %61 111 نوعا ما

 %11 17 ال

 %111 315 المجموع

 

لمامومة الدينية التف يحصموف عمييا باكبر مف الاينة قد أجابت عمى السؤاؿ المطروح عف االلتزاـ أف الفئة االاعاله ( ٕٔخالؿ بيانات الجدوؿ رقـ )يتضح لنا مف 
(  ردا ٕٓٓبواقع )%( ٕٙة )مف خالؿ شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف بانيـ نوعا  ما يمتزموف بيذه المامومة التف يحصموف عمييا مف الشبكة الماموماتية بنسب

جتماعية التف تضمف ىذا النمط او ذاؾ مف االلتزاـ الدينف مف اىميا طبياة مصدر المامومة اي انيـ يتاامموف مع ىذه المامومات بانتيائية تؤيدىا الاديد مف الاوامؿ اال
باف ما يجاميـ يضنوف وىذا ترونية وميدار تمثيؿ ىذه المامومة لمراي الدينف ومكانة رجؿ الديف الذي يمثمو الموقع االلكترونف واحتمالية تارض ىذه المواقع لميرصنة االلك

ييا نسبة مف أو يسمع يكوف ىو الصح أذ أنيـ ياتيدوف أف أغمب ما قد يياؿ غير تابع لجية دينية بؿ قد يكوف لجماعات تطمؽ عمى نفسيا أنيا دينية، وتمليس كؿ ما ُييرأ 
%( بواقع ٕٗاذ حازوا عمى نسبة ) رىاياتيدوف أف المامومة الدينية التف تارض أو ُتيرأ ىف ممزمة دينيا  وواجب التييد  ييا ألنيـ ياتيدوف بمصداقيتيا ومصداقية مصاد

أي يرجاونيا الى حرية شخصية، وشكمت أقؿ نسبة مف بيف  .وأخيرا تاتف نسبة مف ىـ يروف أف المامومة الدينية تطرح بشكؿ عاـ وىـ غير ممزميف باتباعيا(  ردا ٛٚ)
   (  ردا. ٚٗبواقع )%( ٗٔنسب المبحوثيف بميت حوالف )
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 وثين حسب تأثرىم بالمعمومة الدينية( يوضح رأي المبح13جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار التأثر بالمعمومة

 %11 37 نعم
 %86 179 نوعا ما
 %3 9 ال

 %111 315 المجموع

 
باف النسبة الكبيرة مف أ راد الاينة ىـ مف يتاثروف نوعا  ما بالمامومة الدينية التف يتميونيا مف  شبكات اعاله ( ٖٔيتبيف مف خالؿ النظر لبيانات الجدوؿ )
وذلؾ ألنيـ يوازنوف بيف المامومة ذات الخمفية االجتماعية اي الموروث االجتماعف وبيف (  ردا ٜٕٚبواقع )%( ٙٛاالنترنيت وقنوات البث الفضائف وكانت بنسبة )

تمييا نسبة الذيف أجابوا  وىذا ما يازز التحميؿ السابؽ لمباحثةلتف قد تنشر عمى شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف وليس ليا مصداقية أو خمفية مجتماية المامومة ا
الماموماتية بمختمؼ وسائميا مالـ تكوف ليا  ياتيدوف أف ىذه المامومة ال تنشر عمى الشبكة يفذ(  ردا الٖٚ%( وبواقع )ٔٔبنسبة )بتاثرىـ الكبير بالمامومة الدينية 

 يا. مصداقيتيشككوف  ف ألنيـ  يـوىـ مف لـ ياتيدوف أف المامومة الدينية تؤثر ب( ا راد ٜوبواقع )%( ٖرا  تاتف النسبة االقؿ لتكوف نسبة )يمصداقية أكيدة ، وأخ
لتف تطرح  ف المواقع االلكترونية المختمفة. التف يدعف اصحابيا تمثيميـ لمحييية الدينية تجذب ىنا تجد الباحثة البد مف االشارة الى اف تناقض المامومات الدينية ا

ت النفسية لأل راد  ف المجتمع جماعات وا راد يختمفوف  ف اىدا يـ وقناعاتيـ الدينية االمر الذي يترؾ المجاؿ واساا اماـ التحشيد الطائفف المتطرؼ لتمبية االحتياجا
    ابف. يتميزوف  ف اغمب االحياف الى الميؿ نحو المبالية  ف انتاج ردود الفاؿ االجتماعف نحو اليضايا الدينية والاامة وخصوصا  ف التديف الش الاراقف الذيف

 لمفئات االجتماعية االكثر تأثرا بالمعمومة الدينية  يوضح رأي المبحوثين (11جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار تأثر الشباب بالمعمومة الدينية

 %31 111 نعم

 %19 159 نوعا ما

 %11 66 ال

 %111 315 المجموع

 

االنترنيت وقنوات البث  ةشبكاروضة عمى أف مف رأوا أف  ئة الشباب ىـ نوعا  ما اكثر تاثر بالمامومة الدينية الماعاله نجد بيانات الجدوؿ النظر الى  فم
الفئة التف تستخدـ االنترنيت بشكؿ مفرط وىذا يد ايـ الى أف يبحثوا عف المامومة  ـألنيـ كانوا ياتيدوف باني(  ردا ٜ٘ٔبواقع )%( ٜٗالفضائف أكبر قيمة وشكمت نسبة )

ية دوف استثناء لامر باستخداميـ لمحركات البحث  ييا وخبرتيـ  ف الوصوؿ الى المواقع االلكترونية عمى الرغـ مف اف ىذه المامومة قد تؤثر  ف جميع الفئات االدينية 
النيـ االكثر حاجة الييا لمواجية مستجدات الديف  ف حياتيـ االجتماعية تمييا نسبة مف ىـ اعتيدوا  اال  أف الشباب ىـ أكثر تاثر مف غيرىـ مف الفئات بالمامومة الدينة 

االنترنت وقنوات بالمامومة الدينية التف يتميونيا مف روف تاثال يأف الشباب  ، وباد ذلؾ تاتف نسبة الذيف ياتيدوفوعجز المصادر التيميدية إلشباع ىذه الرغبة او الحاجة
        ت الدينية أل االيـ االجتماعية. البث الفضائف النيـ يروف اف ىذه الفئة الامرية ىف مف اقؿ الفئات الامرية  ف المجتمع  ف نسبة االلتزاـ الدينف والوصوؿ الى التبريرا

 

 

 

 

 

 رأي المبحوثين حسب اىتمام الشباب بالحصول عمى المعمومة الدينية يوضح (15جدول )
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 الّنسبة المئوية الّتكرار االىتمام بالحصول

 %11 17 نعم

 %56 179 نوعا ما

 %31 99 ال

 %111 315 المجموع

 

أجابوا بػ )نوعا  ما( ييتـ الشباب بالحصوؿ عمى المامومة أف النسبة االعمى لمبيانات  يو ىف نسبة مف اعاله ( ٘ٔجدوؿ )ال ف اروضة نالحظ مف البيانات الم
تحاوؿ التوجيات الدينية المتشددة بشكؿ خاص حث الشباب عمى زيادة ماار يـ الدينية التف يمكف الحصوؿ عمييا مف أذ (  ردا ٜٚٔ%( وبواقع )ٙ٘بنسبة ) الدينية

مجموعة مف الممارسات التف تامؿ عمى تجييؿ الشباب وتسطيح عيوليـ  ضال عف اعتياد غالبية المتدينيف المواقع االلكترونية  ف الشبكة الماموماتية بحجة اباادىـ عف 
ف لمشبكة بيصد الميو وقتؿ باف الماارؼ الدينية يمكف اف تنطوي عمى كؿ ما يحتاجو الفرد  ف حياتو االجتماعية باإلضا ة الى انيا تباد الشباب عف االستخداـ السمب

دينية عند ـ ييوموف بالبحث عنيا كمما تطمب االمر وليس  ف كؿ االحواؿ، تمييا النسبة التف أجابت باف الشباب ال ييتموف بالحصوؿ عمى المامومة اليوقت الفراغ  
اقؿ (  ردا  ف حيف كانت ٜٜع )%( بواقٖٓوكانت نسبتيـ )الدينية  اتالمامومبرامج التكنولوجيا الحديثة بؿ أنيـ يفضموف برامج أخر  غير و تواصميـ بوسائؿ الاولمة 

عف المامومة الدينية مف خالؿ شبكات االنترنيت وقنوات البث  اال ومثمت  ئة الاينة التف تبيف أف الشباب يبحثوف (  ردا ٚٗبواقع )%( ٗٔ)الجدوؿ ىف نسبة  ف 
 ٓالفضائف

 االىتمام بالمعمومة المنقولة اجتماعياً بيوضح رأي المبحوثين  (16جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار المعمومة المنقولة اجتماعياً 

 %31 97 نعم

 %63 111 نوعا ما

 %7 11 ال

 %111 315 المجموع

 

غالبا ما تاتمد اكثريتيـ عمى المامومات التف أذ بانفسيـ )نوعا  ما( البحث عف المامومة الدينية يفضموف ف الشباب عاله االجدوؿ أمف مالحظة البيانات الواردة  ف 
( ليشكموا ٕٗٓبواقع )  ف حياتيـ  ف أغمب االحياف وشكمت ىذه النسبة أكبر نسبة مف بيف أ راد الاينةعميو ياتمدوف يو رىا التديف الشابف  ف الموروث االجتماعف لذا 

رض المامومات التف يو رىا الموروث الشابف مع مصالحيـ او رغباتيـ او  ف حاؿ عدـ توا ر وييتصر بحث الشباب عف المامومة الدينية  ف حالة تاا %( ٖٙنسبة )
الذيف ياتيدوف باف الظروؼ واالحواؿ  ف (  ردا مف ٕٗ%(  يط بواقع )ٚ)، تمييا نسبة او يبحثوف عف تفسيرات ليذه الماموماتالمامومة الدينية  ف الموروث االجتماعف 

البحث عف المامومة بدال  عف االعتماد الشباب ف السريع ولـ يبؽ شفء عمى حالو وىذا ينطبؽ أيضا  عمى الموروث االجتماعف أيضا   يفضؿ حالة مف التطور االجتماع
مى ير ضوف الحصوؿ ع(  ردا ٜٚ%( مف المبحوثيف وبواقع )ٖٓ ف حيف كانت اجابات نسبة )عمى الموروث االجتماعف الذي لـ ياد يواكب تطورات المجتمع ، 

أنو  فويفضموف المحا ظة عمى الموروث االجتماعف والماتيد الذي تاودوا عميو وتوارثوه مف أجياؿ وأجياؿ ويرو  ف مواقع الشبكة الماموماتية  المامومة الدينية بالبحث عنيا
   يتاثر بالتيير الذي يحدث  ف المجتمع او  ف الثيا ة الاامة.ال 

 

 

 عن المواقع االلكترونية المعمومة الدينيةبثوق الو عينة حول يوضح رأي ال (17جدول )
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 الّنسبة المئوية الّتكرار الوثوق بالمعمومة

 %8 16 نعم

 %71 131 نوعا ما

 %11 67 ال

 %111 315 المجموع

 

المامومة الدينة التف يتميونيا مف موثوقية ب (مانوعا  ) ف رأييـ ترددوف يتمثؿ راي مف ييـ الأعمى اف نظرة بسيطة الى البيانات الواردة  ف الجدوؿ اعاله تبيف اف 
، تاتف بادىا نسبة مف كانوا (  ردا منيـٕٖٕبواقع )%( ٔٚالاينة أذ بميت )اجابات ا راد شكمت النسبة االكبر مف بيف نسب  يد شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف 

بواقع  %(ٕٔأنيا دائما  تكوف غير موثوقة واليرض منيا تيطية لشفء ما وشكمت ىذه النسبة ما ييارب )ير ضوف التصديؽ أو الوثوؽ بيذه المامومة الدينية ألنيـ يروف 
(  ردا اف المامومات الدينية الموجودة عمى المواقع االلكترونية لرجاؿ الديف اف لـ تكف صحيحة ٕٙ%( مف المبحوثيف وبواقع )ٛنسبة )يذىب (  ردا  ف حيف ٚٙ)

 حوا بوجودىا وسيامموف حتما عمى تفنيدىا. وموثوقة  انيـ لف يسم

 

 

 

 

 

 تجاىات الشبابباتأثير المعمومة بيوضح رأي المبحوثين  (18جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار التأثير باالتجاىات

 %31 96 نعم

 %65 111 نوعا ما

 %5 18 ال

 %111 315 المجموع

 

( ىف نوعا ماالشباب ) جاءت لتبيف أف توجيات(  ردا مف ا راد الاينة ٕٔٔ%( بواقع )٘ٙىف )نجد أف اعمى نسبة مف مالحظة البيانات الواردة  ف الجدوؿ اعاله 
(  ردا مف ا راد الاينة ٜٙ%( بواقع )ٖٓ)شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف، تمتيا نسبة المامومات الدينية التف تنشر عمى ر يتاثلوليس بالضرورة أف تكوف مارضة 

شبكات االنترنيت الماروضة عمى لبرامج لمختمؼ المامومات الدينية وانتيجة لتارضيـ يف اكدوا اف االتجاىات االجتماعية بما  ييا االتجاىات الدينية لمشباب تتاثر الذ
تيا نسبة يـ عمى قياس المنطيف مف غيرىا  ييا تم. اذ يسيؿ التاثير  ف ىذه االتجاىات عندما يكوف اال راد يفتيروف الى الماارؼ الدينية وقدرتوقنوات البث الفضائف

   اي تاثير باالتجاىات االجتماعية لمشباب.تشكؿ (  ردا منيـ يروف اف المامومات الدينية ال ٛٔمف ا راد الاينة وبواقع )%( ٘)

 

 تأثر مستوى الشعور بالمسؤولية بالمعمومة الدينيةبيوضح رأي المبحوثين  (19جدول )
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 الّنسبة المئوية الّتكرار الدينية      بالشعور بالمسؤوليةتأثير المعمومة 

 %35 111 نعم

 %55 178 نوعا ما

 %11 33 ال

 %111 315 المجموع

 

اذ ياد الديف االساس االجتماعف او ىو احد اىـ االسس الدينية ( بالمامومة نوعا ماالمسؤولية االجتماعية عند الشباب ربما تتاثر )ير  أغمب المبحوثيف أف 
لشباب بالمسؤولية االجتماعية االجتماعية لمتنظيـ داخؿ الحياة االجتماعية لممجتمع الاراقف وياتيد ا راد الاينة مف وجية نظر الباحثة اف سبب ترددىـ  ف مد  شاور ا

لمناطة بالشباب  كثير منيـ ما زالوا  ف كنؼ اسرىـ وىف المسؤولة عنيـ وىذا ما يدعو الباحثة الى االعتياد باف نتيجة قمة انماط المسؤولية االجتماعية بماناىا الاامف ا
الذي المستو  المطموب او المثالف اغمبية االجابات نوعا ما التف وردت  ف الجداوؿ السابية تميؿ الى االجابة بػػ    )ناـ( اال انيا ال تصؿ مف وجية نظر المبحوثيف الى 

لتف تاتري سموؾ الشباب ومف يتـ التساؤؿ عنو اي انيـ  يموا االجابة نوعا ما ايضا بماناىا الاامف استدلت الباحثة عمى ذلؾ مف خالؿ المالحظة لمكثير مف الظواىر ا
المبحوثيف حتى بالتوضيح بالنسبة الى مياصدىا توخيا تحرييا لمدراسات التف اىتمت بمجموعة اليضايا التف تـ التساؤؿ عنيا اال اف الباحثة لـ تتدخؿ  ف استجابات 

(  ردا مف الاينة تر  اف المسؤولية االجتماعية عند الشباب تتاثر بالمامومة الدينية اذ يتااطى الديف ٗٔٔمف المبحوثيف بواقع )%( ٖ٘تاتف بادىا نسبة )لمموضوعية. 
لية االجتماعية عند الشباب وغيرىـ  ضال عف انيا تتخذ مف ىذا المبدأ الدينف الباب الذي تحث الشباب مف كثيرا  مف المسائؿ االجتماعية التف تامؿ عمى تنمية المسؤو 

طوعف لد  الشباب ىو اصؿ خاللو عمى مساعدة االخريف او اجبارىـ عمى االلتزاـ الدينف لتستخدميـ ورقة ضيط عمى التنظيـ االجتماعف الرسمف ليكوف سمة االلتزاـ ال
(  ردا مف الاينة اف المامومة الدينية ال تؤثر بالمسؤولية االجتماعية لمشباب ٖٖمف المبحوثيف وبواقع )%( ٓٔنسبة )المجتماات المتدينة.  ف حيف تر  التشريع  ف 

لاممانف  ف اليانوف الاراقف تمنع مف وذلؾ ألنيا تامؿ عمى تنمية المسؤولية الدينية عندىـ وىف ذات طابع  ردي  ضال عف اف التشرياات اليانونية التف تاخذ طابايا ا
لذا  يـ  ةدينيبمسؤولياتيـ الأصال غير ممتزميف الشباب  أفاالعتماد عمى باض المفاىيـ الدينية التف تامؿ عمى تنمية المسؤولية االجتماعية عند الشباب او انيـ ياتيدوف 

. ناىيؾ عف البحث عف مثؿ ىذه المامومات الدينية باإلضا ة الى اف ما يسود مف تى وأف سماوىاحالتف تخص المسؤولية االجتماعية الاامة يتجاىموف المامومة الدينية 
دينية  ف توجيات الشباب تاثيرا سمبيا توجيات اجتماعية ازاء المار ة الدينية يتركز  ف تازيز اليوية الدينية الطائفية و المذىبية االمر الذي يجاؿ تحيؽ تاثير المامومة ال

   ؿ ىذه االحكاـ او االعتيادات او الظنوف تحتاج الى دراسات متخصصة  ف ىذا الميداف إلثباتيا او نفييا.اال اف مث

 

 

 من مصدر المعمومة الدينيةالشباب تحقق بيوضح رأي المبحوثين  (11جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار التحقق من مصدر المعمومة

 %11 35 نعم

 %11 67 نوعا ما

 %68 113 ال

 %111 315 المجموع

 

(  ردا مف ا راد الاينة اشارت الى اف الشباب ال يساوف الى ٖٕٕ%( بواقع )ٛٙاجابات المبحوثيف ىف )أف اعمى نسبة  ف اعاله نالحظ مف بيانات الجدوؿ 
اذ انيا اطميت قنوات البث الفضائية وذلؾ ألنيـ ياتيدوف أنيا موثوقة الشبكة الماموماتية او  تاكد مف مصدر المامومة الدينية التف ييرأوا عنيا أو يسماوىا مف خالؿ ال

( ٚٙبواقع ) %(ٕٔنسبة ) ف حيف كانت صحتيا، دقتيا و  وليس باإلمكاف عرضيا ما لـ يتـ التاكد مفلدييـ وتمثؿ المخوؿ الدينف اجتماعيا قبؿ جيات مارو ة مف 
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وىذا حالة الشؾ بمصداقيتيا التحيؽ يتطمب وجود  مف مصدر المامومة الدينية ألنيـ يذىبوف  ف رأييـ الى أف فو يتحيي المبحوثيف يروف اف قمة مف الشباب  مف مبحوثا
مف  ـى ف اجابات ا راد الاينة  تمثؿ تاكيد باض المبحوثيف عمى عدـ تميف الشباب المامومة الدينية اال باد التحيؽ منيا أقؿ نسبة غالبا غير موجود عند الشباب ، اما 

  .كدوف عمى أنيـ مف يبحثوف عف مصدر المامومة الدينية التف صدرت منو حتى وأف كانت صريحة وواضحةيؤ 

 

 

 تأثير العولمة عمى دعم اليوية الدينية لمشباببيوضح رأي المبحوثين  (11جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار الدينية دعم اليويةتأثير العولمة عمى 

 %31 97 نعم

 %51 175 نوعا ما

 %16 53 ال

 %111 315 المجموع

 

( مبحوثا وىف ٘ٚٔ%( وبواقع )ٗ٘بنسبة ))نوعا  ما( بػكثير مف المبحوثيف عند سؤاؿ ا راد الاينة عف دور وسائؿ الاولمة  ف دعـ اليوية الدينية لمشباب اجاب 
اكثر الدينية لمشباب المذىبية والطائفية والفرقية تيـو الاولمة بوسائميا المختمفة عمى تدعيـ اليوية تشير الى اف ىذا الدعـ الذي تيدمو ىذه الوسائؿ غير كاٍؼ وكثيرا ما 

 ف لتركز عمى نياط االختالؼ باالعتمادمف دعميا لميوية الدينية اذ غالبا ما تتجاوز المواقع الدينية وقنوات البث الفضائف الدينية المشتركات الدينية التف تايد توحيد الدي
الذي ينشر بدوره بينيـ عمى جيؿ الفئات االجتماعية ليذه والشباب منيـ بشكؿ خاص وبذا تامؿ عمى تضخيـ اليوية المذىبية عمى حساب اليوية الدينية لشباب االمر 

و او تمؾ الموجودة  ف المجتماات المجاورة ناىيؾ التديف الشابف المتطرؼ الذي يتسـ بااللتزاـ الاالف بالخالؼ مع االتجاىات الدينية االخر  الموجودة  ف المجتمع ذات
نف مذىبف تكاد تكوف ميمية عما ىو موجود مف االختالؼ الدينية وحتمية التاددية الدينية والمذىبية  ف المجتماات المااصرة بما يخمؽ جماعات اجتماعية ذات طابع دي

تاتف باد ل . تيير اتجاىاتيـ الدينية مثال وتيير مجر  حياتيـ بالكامؿالصراعات الدينية شباب  ف ىاوية ميف بالمف يىف المااصرة تكوف وسائؿ الاولمة والتكنولوجيا  وبذا
عندما تساعدىـ  ياتيدوف أف الوسائؿ التكنولوجية الحديثة المتمثمة بوسائؿ الاولمة تساعد كثيرا  عمى دعـ وتيوية وأثبات اليوية الدينية لمشبابالمبحوثيف الذيف ذلؾ نسبة 

 تجاميـ قادريف عمى مواجية وتخطف أي موقؼ دينف قد يمر عمييـ  ف حياتيـ المختمفة االمور الحياتية  ف كؿ المستجدات الدينية االسس الدينية و عمى عمى التارؼ 
 ف الاولمة مساىمة وسائؿ ير ضوف  كرة المبحوثيف الذيف اما اقؿ نسب الجدوؿ  مثمت اجابات  (  ردا مف ا راد الاينة.ٜٚبواقع )%( ٖٓومثمت ىذه النسبة حوالف )

ية عمى مواقع الشبكة تدعيـ اليوية الدينية  مشاىدة بسيطة ألي مف قنوات البث الفضائف الدينية تثبت ذلؾ  ضال عما ىو شائع طرحو مف السجالت الدينية المذىب
يوية نتيجة لما تارضو مف برامج أقو  مف ما تارضو عف المامومات الدينية أو ألف شبابنا الحالف ال ىدامة ليذه الالمامومة الدينية المطروحة أذ يروف الماموماتية 

 .ييتموف بكثرة بالبحث عف المامومة الدينية أكثر مف البحث  ف مامومات وبرامج اخر 
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 الّنسبة المئوية الّتكرار رجال الدين بما يعرض من معمومة اىتمام

 %71 117 نعم

 %15 83 نوعا ما

 %5 15 ال

 %111 315 المجموع

 

بالتاكيد بما يارض عنيـ أو عمى لسانيـ ييتموف أف رجاؿ الديف (  ردا مف ا راد عينة البحث ٕٕٚ%( بواقع )ٓٚوبنسبة )االغمبية الكبر  مف مجموع الاينة تر  
باستخداـ ىذه الوسائؿ ذاتيا او االعالف عف براءتيـ مف مثؿ ىذه المامومات عف طريؽ مف خالؿ شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائية لييوموا بتكذيبو أذا كاف منيوال  

%( ٕ٘تمتيا نسبة )وات او  ف الشبكة الماموماتية مف خالؿ مكاتبيـ او ناس ينوبوف عنيـ  ف ذلؾ المصادر التف يثيوف بيا اذ انيـ مف المتابايف لما يارض  ف ىذه الين
(  ردا يروف اف ىذا االىتماـ ييتصر عمى تكذيب المامومات او تصديييا عند سؤاؿ رجاؿ الديف مباشرة  فف باض االحياف تاخذ كثيرا  مف ٖٛمف ا راد الاينة وبواقع )
اف تحصى  ف واقع مف داىا االجتماعف عمى انيا مف مصدر موثوؽ وباد حيف يتـ اعالف براءة ىذا المصدر مف ىكذا مامومات واالمثمة اكثر المامومات الخاطئة ص

طريية التيميدية لالتباع (  ردا  يط اىتماـ رجاؿ الديف بما ينيؿ عنيـ اوال باوؿ اكتفائيـ بال٘ٔ%( مف المبحوثيف وبواقع )٘الحياة االجتماعية الاراقية.  ف حيف ير ض )
 ة االيياع بو. حاولاو مإلطاحة بصوت رجؿ ديف ماروؼ قد تـ بيدؼ اأذ قد يكوف نيميا وىف سماع المامومة الدينية مف رجؿ الديف ذاتو. 

 

 

 عرض المعمومة من قبل رجال الدين بطريقة وضح رأي المبحوثين ي (13جدول )

 يةالّنسبة المئو  الّتكرار عرض المعمومةطرق 

 %18 91 نعم

 %51 175 نوعا ما

 %18 58 ال

 %111 315 المجموع

 

المار ية الدينية أل راد تيصد الباحثة بمفيوـ عرض المامومة الدينية مف قبؿ رجاؿ الديف ىو المبادرة التف يبدونيا  ف التاامؿ مع الظواىر والمشكالت والحاجات 
مالحظة يتضح لنا مف غيرىـ وىذا ما يشير الى الدور الرقابف لرجؿ الديف عمى االوضاع االجتماعية لالتباع المتدينيف  المجتمع مف كؿ الفئات االجتماعية )الشباب( او 

نية بارض مامومة دي وفييوم( االمر الذي يانف انو ليس كؿ رجاؿ الديف نوعا مااختاروا الخيار الثانف مف االجابة )أف اغمب ا راد الاينة قد  عاله بيانات الجدوؿ أ
قبميـ وال ينتظروف اف يساليـ اال راد عنيا ليروا عمييا تخص أية ظاىرة كانت سواء مجتماية أـ ثيا ية أو حتى دينية قبؿ أف يسالوا عنيا وذلؾ مف خالؿ مالحظتيا مف 

جتماعف او اف ذلؾ يانف اف تدخؿ رجاؿ الديف المباشر بفتاو  دينية تخص الجانب الفردي مف الاالقات االجتماعية التف ال يمكف تاميميا اال بصاوبة عمى الواقع اال
اعية او الثيا ية والسريع مف خالؿ دورىـ الرقابف يظير  ف باض الحاالت دوف غيرىا كاف يكوف ذلؾ  ف اليضايا الميمة التف تشكؿ مناطفات  ف الحياة االجتم

(  ردا تاكيد ىؤالء عمى اف ٕٜمف المبحوثيف وبواقع )%( ٕٛ)ا راد الاينة.  يما احتمت نسبة  (  ردا مف٘ٚٔاقع )و ب%( ٗ٘وقد شكمت ىذه النسبة بما ييارب )التباعيـ. 
او نجدىـ يمتمكوف المامومات الكا ية عند سؤاليـ عنيا ىذا أف يسالوا عنيا رجاؿ الديف يبادروف بتزويد اتباعيـ بكؿ التااليـ الدينية التف تيـ الحياة االجتماعية والثيا ية 

ذلؾ عمى دراية باوضاع المجتمع وما يجري  يو مف وجية نظر الباحثة منح رجاؿ الديف الظواىر والمشكالت االجتماعية ما تستحيو مف االىتماـ  يكونوف بيانف مف 
عف اية مواضيع اال أذا وف  يتحدثىـ، وتاتف النسبة االقؿ وىف نسبة مف ياتيدوف أف رجاؿ الديف الو يساللـ ف واتييرات وأحداث لذلؾ يكونوف مستاديف لتوجيو اال راد 
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ت حتى واف كانت ىذه المواضيع تمثؿ احد  اليضايا االجتماعية الاامة ذات التاثير البالغ ليكوف ذلؾ مبررا ليـ  ف اصدار الفتاو   يد حاز  ُسالوا عنيا مف قبؿ اال راد
    (  ردا منيـ. ٛ٘%( مف ا راد الاينة وبواقع )ٛٔىذه االجابة عمى نسبة )

 تدخل رجال الدين في الحد من الحيل الشرعيةبوضح رأي المبحوثين ي( 11جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار الحد من الحيل الشرعية

 %1 11 نعم

 %15 51 نوعا ما

 %81 163 ال

 %111 315 المجموع

 

بيا اال راد باض  التفسير السائد لمفيـو الحيؿ الشرعية ىف مجموعة التااليـ الدينية التف تستند الى مجموعة مف المواقؼ االجتماعية الضبابية التف يسوغ
الممارسات المستجدة خو ا مف التصر ات التف ال يمكف اف يوا ؽ عمييا النظاـ الدينف  يما لو اوضحت الصورة كما ىف  ف ارض الواقع اليرض منيا تبرير باض 

أف ماظـ األ راد المبحوثيف  قد بينوا أف رجاؿ عاله نجد ( إٔٗيتضح مف خالؿ بيانات جدوؿ رقـ )التحريـ الذي يمكف اف يطميو رجاؿ الديف عمى مثؿ ىذه اال ااؿ اذ 
يد تنيؿ ليـ نصؼ صورة الحييية أو تحيييـ مف الجوانب السمبية ليذه المواقؼ   ، لادـ مار تيـ بحييية تصر ات اال راد وعدـ الديف ال ييوموف بالحد مف الحيؿ الشرعية

%( وبواقع ٔٛوجاءت نسبة اال راد الذيف اجابوا بػ )ال( عف قياـ رجاؿ الديف بدورىـ الرقابف بالحد مف الحيؿ الشرعية )اغمبيا وليس كؿ الحييية خدمة لممصالح الشخصية 
 ف حيف اجاب عدد مف رجاؿ الديف بالحد مف ىذه الحيؿ الشرعية (  ردا ممف ترددوا  ف التاكيد عمى تدخؿ ٓ٘بواقع )%( ٘ٔنسبة )ابؿ (  ردا مف ا راد الاينة ميٖٕٙ)

ارس نوعا مف (  ردا مف ا راد الاينة باف رجاؿ الديف ييوموف  اال بالحد مف الحيؿ الشرعية اذا ما عمموا باف شخصا ما قد مٕٔاقع )و %(  يط بٗ)نسبة المبحوثيف وب
  ٓىف أقؿ نسبة مف بيف نسب أ راد الاينةالتحايؿ  ف االستفتاء حوؿ احد المواقؼ االجتماعية ليبرر تصر اتو عمى انيا ميبولة مف قبؿ رجاؿ الديف و 

 ارتفاع المستوى الثقافي الديني نتيجة الستخدام وسائل العولمةبيوضح رأي المبحوثين  (15جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار يارتفاع المستوى الدين

 %11 73 نعم

 %71 139 نوعا ما

 %1 13 ال

 %111 315 المجموع

 

جاءت أعمى خداـ  يما سبؽ  يد حاولت الباحثة د ع اال راد الى الميارنة بيف المستو  الثيا ف والدينف لمشباب نتيجة استخداميـ لوسائؿ الاولمة وا تيارىـ ليذا االست
كشبكات (  ردا يروف اف المستو  الثيا ف الدينف قد ارتفع )نوعا ما( عند الشباب نتيجة استخداميـ لوسائؿ الاولمة ٜٖٕا راد الاينة بواقع )%( مف مجموع ٗٚ)ىف نسبة 

 ف حيف اكد ىذا االرتفاع االمور الدينية ، ربما قد يتوجيوف نحو مواضيع أخر  أكثر مف   األ راداالنترنيت وقنوات البث الفضائف التف تحتوي عمى كثير مف المامومات 
%(  يط مف ٗ(  ردا  يما لـ ير ض حدوث الفروؽ  ف المستو  الثيا ف او الدينف باالرتفاع نتيجة استخداـ وسائؿ الاولمة سو  )ٖٚمف ا راد الاينة وبواقع )%( ٕٕ)

لوجود  انتيازاخذوف مف وسائؿ الاولمة والتكنولوجيا الحديثة سبال  لر ع مستواىـ الثيا ف الدينف لتشكؿ نسبة مف ياتيدوف أف ىنالؾ شباب يت(  ردا ٖٔا راد الاينة وبواقع )
أف اال راد ال يحولوف ر ع مستواىـ الثيا ف الدينف مف خالؿ وسائؿ الاولمة بؿ يشيموف أنفسيـ ببرامج  ياتيدوف  رص كبيرة تساعدىـ عمى تحييؽ ىذا اليدؼ السامف، 

  .تر ييا  مف المامومات الدينية وقضايا أخر  أكثر

 يوضح رأي المبحوثين حسب تأثر الشباب أكثر من غيرىم بالمعمومة الدينية (16جدول )
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 الّنسبة المئوية الّتكرار تأثر الشباب أكثر

 %35 115 نعم

 %17 151 نوعا ما

 %18 58 ال

 %111 315 المجموع

 

أكثر مف يتاثروف يـ (  ردا اال انٕ٘ٔ%( وبواقع )ٚٗبنسبة ) (نوعا ما )بينت باف الشباب  اعالهأكبر قيمة  ف الجدوؿ عند النظر الى بيانات الجدوؿ نجد اف 
كثير منيـ )الفترة االولى مف مرحمة الشباب(  غيرىـ بالمامومة الدينية التف يتميونيا مف شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف أذ توجد ىناؾ  ئات أخر  كفئة المراىييف 

ياتيدوف أف الشباب ىـ  يط الذيف يتاثروف مف المامومة (  ردا ممف ٘ٔٔبواقع )%( ٖ٘بصورة كبيرة مف  ئة الشباب أحيانا، تمتيا نسبة )اكثر استادادا وتاثرا  فيكونو 
ع تخضع وتمارس عوامؿ التكنولوجيا والتطور كشبكات االنترنيت مف وسائؿ الاولمة وذلؾ ألنيـ يروف أف الشباب ىـ أكبر  ئة مف بيف  ئات المجتمتف يتميونيا الدينية ال

النسبة االخيرة وىف كما تتميز بانيا االكثر حاجة الى مثؿ ىذه المامومة  ضال عف سيادة االمية الثيا ية مف النواحف الدينية بينيـ اما وأحيانا  مف قنوات البث الفضائف 
ىـ أكثر الفئات التف تتاثر بالمامومة الدينية بؿ ياتيدوف الاكس أف ب اشبير ضوف االعتياد باف المف ا راد الاينة الذيف  (  رادٛ٘الجدوؿ بواقع )أقؿ نسبة %( وىف ٛٔ)

رضة لمتاثر لممامومة الدينية وبالاكس قد تكوف الفئات االخر  ىف أكثر ع ا  وتاثير  ا  أقؿ تارض فالشباب يكونوف منشيميف بحياتيـ المجتماية وبظروؼ الحياة لذلؾ يكونو 
  ٓأكثر تاثر بيا عف غيرىـ ومف ثـعف ىذه المامومة وأكثر دراية بيا  اطالعا  بالمامومة الدينية ألنيـ أكثر 

 قيادة ثورة أو مظاىرة من خالل وسائل العولمة بإمكانيةيوضح رأي المبحوثين  (17جدول )  

 الّنسبة المئوية الّتكرار امكانية قيادة ثورة

 %31 97 نعم

 %58 188 ما نوعا

 %11 11 ال

 %111 315 المجموع

 

قيادة ثورة أو مظاىرة أو حتى انيالب مف عمى وجود امكانية مف نوع ما قياـ او أف اكثر المبحوثيف قد أكدوا عاله تبيف لنا مف خالؿ النظر الى بيانات الجدوؿ أي
ومثاؿ ذلؾ ثورات الربيع الاربف اما بالنسبة الى قنوات البث الفضائف  واشبكات االنترنيت  ؿ االعتماد عمى الربط بيف الشباب بمجموعة مف اليضايا عف طريؽخال

اوؿ اثبات وجودىا  ف الساحة الاراؽ  مازاؿ ىذا االمر مف االمور المشكوؾ  ييا ألسباب عديدة اىميا : ا تيار الشباب الى ثيا ة التنظيـ والتكامؿ كفئة اجتماعية تح
و ؽ ما تيتضيو مصالحيـ كفئة  ر االموريتسيعمى ؿ مجموعات تنظيمية أو ما يطمؽ عمييا )كروبات( ومف خالليا تستطيع االتفاؽ  يما بينيا وذلؾ بتشكيالاراقية 

تاد الى حد كبير عف اجتماعية مع اف الشباب الاراقف يشكموف مثؿ ىذه الكروبات كجماعات او مجتماات ا تراضية اال اف جؿ اىتمامات او اىداؼ ىذه الجماعات تب
الثيا ية  ف كؿ مياديف الحياة االجتماعية بيف الشباب وقد تبنت ىذا الرأي نسبة المواطنة والفاعمية والوطنية التف تميز الشباب  ف المجتماات االخر  نتيجة سيادة االمية 

(  ردا مف ا راد ٜٚبواقع )%( ٖٓ) الموا ية التف حازت عمى نسبةاما ليس بالضرورة اليياـ بمثؿ ىذه االمور ،  لربما، أو (  ردا ٛٛٔ%( مف ا راد الاينة بواقع )ٛ٘)
 مثؿ ىذه التنظيمات بيف الشباب وىف ال تستيرؽ وقتا طويال اذا ما تـ توجيييـ نحو االيماف بضرورة التييير ميما كمفت النتائج ليياـ او الاينة  تشير الى احتمالية قياـ

أنو ليس الذيف ياتيدوف اما اقؿ نسب الجدوؿ  يف لأل راد الشفء عمنا ، لؾ يروا ذظلـ يستطياوا أف ياف و  .أذا تطمب االمر ذلؾ انيالبثورة أو مظاىرة أو حتى قيادة 
تامؿ عمى توجيو اىتمامات الشباب بايدا عف مثؿ ىذه  اليياـ بيكذا اعماؿ ألنيـ ياتيدوف أف جميع وسائؿ التكنولوجيا كشبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف باإلمكاف

 االمور بما  ييا اىتمامات الشباب انفسيـ. 

 الى مواقع المعمومة الدينية لمتأكد منياباب الشوصول بيوضح رأي المبحوثين  (18جدول )  
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 الّنسبة المئوية الّتكرار الوصول الى مواقع المعمومة

 %8 17 نعم

 %11 78 نوعا ما

 %68 111 ال

 %111 315 المجموع

 

أف أكثر اال راد الذيف يتميوف المامومة الدينية مف شبكات إلجابات ا راد الاينة انحسرت  ف اعمى قيمة نتائج البيانات الواردة  ف الجدوؿ اعاله اف  أظيرت
ال يبحثوف عف المصدر أو الموقع ليذه دوف الساف الى التحيؽ منيا بالوصوؿ الى المواقع التف اصدرت مثؿ ىذه المامومات اذ االنترنيت وقنوات البث الفضائف 

ييية  انيا ستكذب باد  ترة  وال داعف لمبحث عنيا بانفسيـ أذ أنيـ يسمموف ىذه الميمة لييرىـ مف ـ ياتيدوف باف ىذه المامومة أذا لـ تكف حييالمامومة وذلؾ ألن
مف ىـ ياتيدوف أنو قد يكوف ىناؾ (  ردا ٛٚبواقع )%( ٕٗ،  ف حيف جاءت نسبة )(  ردا مف ا راد الاينةٕٕٓ%( بواقع )ٛٙاذ حاز ىذا الرأي عمى نسبة ) االشخاص

أذا تطمب االمر ذلؾ أذ أنو  ف أحيانا  أخر  تكوف ىذه المامومة موثية دينيا  واجتماعيا  اال ليس دائما  لكف ع الذي صدرت عنو ىذه المامومة و أشخاص يبحثوف عف الموق
المامومة وخصوصا ياتيدوف أنو البد مف التاكد مف مصدر  يد مثمت اولئؾ الذيف النسبة االقؿ اما ، الذي نشرىا بيف الشباب وال داعف لمبحث عف مصدرىا أو موقع

لينوات الفضائية أو شبكات االنترنيت أذ قد تكوف أغمب ىذه المامومات الدينية منيولة عمى  ف اطرح تكؿ مامومة دينية الكترونية او قع امو الدينية منيا سواء طرحت  ف 
  .مصالحيـالسنة باض اال راد الذيف يحولوف تيطية الحييية خدمة ل

 وسائل العولمةالستخداميم صوت رجل الدين نتيجة تأثير أتساع ب( يوضح رأي المبحوثين 19جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار اتساع صوت رجال الدين

 %81 167 نعم

 %18 58 نوعا ما

 -- -- ال

 %111 315 المجموع

 

باف االغمبية الكبر  مف نسب الاينة ىـ مف الذيف يروف أف صوت رجاؿ الديف أخذ يتسع صداه بشكؿ كبير جدا  باد مجفء وسائؿ عاله تبيف بيانات الجدوؿ أ
يف ( لما نتج عنيا مف تطورات اجتماعية سرياة ولـ يصبح رجاؿ الدٖٕٓٓ)نيساف الاولمة المتمثمة بشبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف أو باألحر  باد أحداث 
ـ السابؽ التف انظتاتيـ اجيزة الحداث أذ أف رجاؿ الديف لـ يكونوا مارو يف بسبب األيخا وف مف توصيؿ أصواتيـ الى جميع االماكف عكس ما كاف الوضع عميو قبؿ 

( ٛ٘بواقع )%( ٛٔ)تو نسباد الاينة  ف حيف تردد ما (  ردا مف ا ر ٕٚٙ%( مف اراء المبحوثيف بواقع )ٕٛ. وقد احتؿ ىذا الرأي نسبة )تمنايـ مف اليياـ بواجباتيـ الدينية
بدوف وسائؿ مساعدة  يشيع صيتيـمارو ة  صوت رجاؿ الديف باد مجفء وسائؿ الاولمة أذ أنيـ ياتيدوف أنو يوجد ىناؾ أناسا   ردا حوؿ التاكيد عمى اتساع تاثير 

. اال اف ما يمفت النظر  ف بيانات الجدوؿ اعاله اف أيا  مف المبحوثيف لـ ير ض وجود تاثير اولمةكوسائؿ الاولمة الحديثة وقد يوجد رجاؿ ديف عر وا باد مجفء وسائؿ ال
    ٓكثيرا  عمى ايصاؿ صوت رجاؿ الديف الى جميع اال راد ولكؿ االماكف  ف اتساع تاثير اصوات رجاؿ الديف الذيف يستخدموف وسائؿ الاولمة التف

 

 

 

 انعدام القراءة الدينية عند الشباب بسبب شبكات االنترنيتب( يوضح رأي المبحوثين 31جدول )
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 الّنسبة المئوية الّتكرار الدينية عند الشباب القراءة بانعدام

 %31 111 نعم

 %61 111 نوعا ما

 %7 11 ال

 %111 315 المجموع

 

تردد المبحوثيف  ف الجـز بالراي حوؿ قياـ الشباب باستاماؿ وسائؿ الاولمة لتحصيؿ المار ة بينت اعاله ( ٖٓنالحظ أف أعمى نسبة  ف بيانات الجدوؿ رقـ )
الى عادات اليراءة التف اقتصرت  الدينية مف خالؿ اليراءة التف اثرت بدورىا عمى رغبة الشباب بيراءة الكتب الدينية اصال وتازو الباحثة سبب ىذا التردد ا تيار الشباب

مف الطمبة و ف اوقات االمتحانات  يط وىذا ما قولبيـ عميو التاميـ المدرسف والثيا ة التاميمية الاامة  ف المجتمع  ضال عف الشباب جية  ف حالة عمى الكتب المني
تاتف  ردا مف ا راد الاينة ل (ٕٔٓمف المبحوثيف بواقع ) (%ٕٙشكمت ىذه النسبة حوالف )اذ ( PDF او  Word كتب موجودة عمى ىذه الشبكات )الكترونيةقياميـ بيراءة 

التف استحوذت عمى وقتيـ واىتماماتيـ واقتصرت قراءاتيـ  ييا بادىا نسبة الذيف ياتيدوف باف الشباب قد أىمموا اليراءة والكتابة نتيجة وجود وسائؿ الاولمة والتكنولوجيا 
يجة الاامية لتكوف اسيؿ  يما واسرع استياابا مف قبؿ الشباب وأحيانا تكتب ىذه المنشورات عمى قراءة المنشورات اليصيرة التف تكوف  ف الكثير مف االحياف مكتوبة بالم

التثييؼ باتجاه غرس  بمجموعة مف الرموز التف تشكؿ لية تواصؿ لمجماعات اال تراضية عمى الشبكة الماموماتية  ضال عف ا تيار قنوات البث الفضائف الى عمميات
نما يستطياوف الحصوؿ عمى أية مامومة مف خالؿ ضيطة زر بدوف تاب ىميـ باف كؿ ما يطرح  ف برامجيا يكفييـ عناء البحث واليراءة عادة اليراءة عند الشباب لتو  وا 

مف خالؿ الكتب  ية والثيالاوف ويبحثوف عف مامومات دينية ا، وبادىا تاتف نسبة الذيف ال ياتيدوف أف اليراءة والكتابة قد انادمت عند الشباب أذ مازاؿ ىنالؾ شباب يط
(  ردا مف ا راد ٕٕ%(  يط بواقع )ٚ شكموا نسبة ) ٓوبنسبة كبيرة أذ أف ليس كمما يحتاجوه قد يجدوه  ف شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائفاالعتيادية و اإللكترونية 

موماتية وال  ف الكتب التيميدية ال مف اجؿ المامومات الدينية وال مف اجؿ المامومات %( الذيف اكدوا اناداـ قياـ الشباب باليراءة ال عبر الشبكة المأٖالاينة ميابؿ نسبة )
 الثيا ية. 

 

 

 

 عند الشباب نتيجة توفر وسائل العولمة ةالديني اتاالستفسار  بمدى توسع( يوضح رأي المبحوثين 31جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار توسع االستفسار الديني

 %11 11 نعم

 %61 196 نوعا ما

 %16 85 ال

 %111 315 المجموع

 

وتر  الباحثة اف   ف اغمب اجابات المبحوثيف عف االسئمة التف تضمنتيا االستمارة االستبيانية وىذا ما يالحظ عمى الجوانب السابية  كبراالوعا ما ىف النسبة ن
ظيرت مف خالؿ يالب اذ سبب ذلؾ تاثير ضيؽ اال ؽ الثيا ف لمشباب عمى امكانية اصدار االحكاـ الواثية حوؿ اليضايا التف يسالوف عنيا ميما كانت اىميتيا  ف ال

ليمة ىذه المامومات اصال او لسطحية المامومات  دينية أف الشباب ليس دائما أنما  ف اغمب االحياف يستفسروف عف ما يريدونو مف ماموماتعاله بيانات الجدوؿ أ
%( ٕٙوىف )النسبة الثانية  ف حيف اظيرت ، (  ردا منيـٜٙٔ%( مف اراء ا راد الاينة بواقع )ٓٙالدينية التف يمتمكونيا وبديييتيا  يد حازت ىذه اال كار عمى نسبة )
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اضطرىـ  واذاعف ماموماتيـ الدينية مف مكاتب رجاؿ الديف أو وكالئيـ  اأف يستفسرو اارؼ الدينية بؿ يمكنيـ  ف المتوسع  يحتاجوف الى الأف الشباب ال(  ردا ٘ٛبواقع )
لتمثؿ مف ياتيدوف أف االستفسار الدينف لمشباب توسع  ف الجدوؿ اعاله جاءت اقؿ نسبة اما االمر  انيـ يتحييوف منو مف خالؿ شبكات االنترنيت وىذا ليس دائما  ، 

مومة الدينية لذلؾ يفضموف بشكؿ كبير نتيجة لوجود شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف ويبينوا اف الشباب ال يوجد لدييـ الوقت الكا ف لمبحث واليراءة عف الما
عف االجابات الجاىزة والدقيية التف يو رىا ليـ اىؿ االختصاص  ف اليضايا الاممية  لبث الفضائفلموقت أف يبحثوا عنيا  ف شبكات االنترنيت وقنوات ا واختصارا

 (  ردا مف ا راد عينة البحث.ٗٗ%( وبواقع )ٗٔوالمار ية و الثيا ية ومنيا اليضايا الدينية  يد حازت ىذه الفكرة عمى  نسبة )

 

 ى المعمومة الدينية من الشبكة المعموماتيةاالعتماد عم بإمكانيةيوضح رأي المبحوثين  (31جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار االعتماد عمى المعمومة الدينية

 %11 37 نعم

 %71 117 نوعا ما

 %19 61 ال

 %111 315 المجموع

 

التف تنيؿ بواسطتيا المامومة دوف اف تتارض لمزيادة  يرتبط االعتماد او الثية بالمامومة الدينية بانصريف اساسييف اوليما ىو مصدر المامومة والثانف ىو الوسيمة
اذ تمثؿ ىف النسبة االكبر مف بيف جميع النسب  (نوعا مااالجابة )ف عاله ا( إٖٔيتضح لنا مف خالؿ البيانات الموجودة  ف الجدوؿ )او النيصاف ومف ثـ تشويييا  

 ف باض االحياف قد ياتمدوف ويثيوف بالمامومة الدينية الموجودة عمى وىف تشير الى اف الشباب (  ردا مف ا رادىا ٕٕٚ%( وبواقع )ٓٚبنسبة )ماظـ أ راد الاينة 
يامموف عمى ييوـ ىذا الحكـ عمى تو ؽ ىذه المامومة مع الموروث الشابف  ف حيف  شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف و ف أحياف اخر   انيـ يشكوف بمصداقيتيا

يـ ير ضوف  كرة العتماد أو الوثوؽ  ف المامومة الدينية التف تارض عمى  ردا من( ٔٙ)%( مف ا راد الاينة بواقع ٜٔ)، اما نسبة ربية نوعا مااذا كانت غالتحيؽ منيا 
 ردا   يط مف المبحوثيف  (ٖٚ%( بواقع )ٔٔ)نسبة  يما وا ؽ خدمة مصالح ال أكثر، مامومات نشرت شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف أذ ياتيدوف أنيا  ف أغمبيا 

. مف قبؿ رجاؿ الديف خصوصا  ف المواقع التف موثوقة ومصدقة مف قبؿ جيات ماينة وأنيا نشرت وىـ متاكديف بانيا صحيحة وموثية دينيااذ يروف اف المامومة الدينية 
 يتبنونيا او التف تمثؿ مكاتبيـ.

 

 

 التكنولوجيا عمى أنماط تدين الشبابيوضح رأي المبحوثين بسمبيات  (33جدول )     

 الّنسبة المئوية الّتكرار عمى أنماط التدين سمبيات التكنولوجيا

 %16 51 نعم

 %77 151 نوعا ما

 %7 11 ال

 %111 315 المجموع
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( ٕٓ٘%( بواقع )ٚٚيترددوف وبنسبة )نجد أف اغمب المبحوثيف لكؿ مخترع نيؿ مف مجتمع او ثيا ة الى اخر  جوانب سمبية وجوانب ايجابية  ف استخدامو لذا 
 األ رادسمبا  عمى االتصاالت الحديثة الاولمة وتكنولوجيا  ردا مف ا راد الاينة بشلصاؽ الصورة السمبية بتكنولوجيا االتصاالت الحديثة  يترددوف  ف التابير عف تاثير وسائؿ 

أو أجبار الشخص عمى أتباع الطرؽ  ابتزازمف طرؽ  ا  الخطا مف الصواب ولكف  ف أحياف أخر  قد يكوف التاثير السمبف ناتجتمكنيـ مف تمييز  أذ أف لأل راد عيوال
الذيف يؤكدوف أف باض الشباب قد غيروا  اال مف (  ردا مف ٔ٘وبواقع )%( ٙٔ، وتمتيا نسبة )ت  ف طريييـ لالستخداـ عمداوضاخاطئة نتيجة الوقوع  ف مشكالت ال
لذا ياتبروف مثؿ ىذا التيير  ف تيداتيـ وتوجياتيـ الدينية وحتى أ كارىـ نتيجة لمخوض بمناقشات مع جماعات عمى شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف ما

برونو صحيحا  و ف اغمب االحياف يسيروف نجد أف شبابنا ياتيدوف ويثيوف بكالميـ ويات االتجاىات جاء نتيجة سمبيات وسائؿ الاولمة وتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة ومف ثـ
 يط تاثيرات سمبية عمى اال راد مف قبؿ وسائؿ الاولمة والتكنولوجيا الحديثة اي را  تاتف نسبة مف الذيف ياتيدوف أنو ال توجد يمايـ بنفس االتجاه مع ىذه الجماعات ، واخ

 نيا سيمت االتصاؿ والتواصؿ دوف اف يواجو الفرد الذي يستخدميا اية صاوبات تذكر.  ضال عف ا نيـ لـ يشيدوا أماميـ حاالت مماثمة لمثؿ ىذه االثارأل

 عامةالقضايا الطرح بدور وسائل العولمة في تشكيل الرأي العام بيوضح رأي المبحوثين  (31جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار تشكيل الرأي العام

 %16 151 نعم

 %18 156 نوعا ما

 %6 18 ال

 %111 315 المجموع

( حوؿ قبوؿ  كرة الدور الذي تمابو وسائؿ الاولمة  ف تشكيؿ الراي الااـ ٙ٘ٔو  ٔ٘ٔ%( عمى التوالف بواقع )ٛٗ% و ٙٗيبدو التيارب بيف نسبتف الموا ية والتردد )    
مف خالؿ  هنجداشرة نحو ىذه اليضايا ذلؾ ما عند طرحيا لميضايا الاامة وبشكؿ خاص لممشكالت التف تمس شرائح اجتماعية كبيرة كالفساد مثال  تنتج استجابات مب

(  ردا منيـ تر  اف ىذه الوسائؿ قد تخمؽ جداال ومشاركات ٛٔ%(  يط مف ا راد الاينة بواقع )ٙاعاله اما النسبة الميابمة ليما  يد كانت )( ٖٗبيانات الجدوؿ رقـ )
 المشترؾ الماموؿ.  وضوية غير مدروسة اال انيا ال يمكف اف تمنح ىذه اليضايا االىتماـ 

ا راد الاينة لمفيوـ  تر  الباحثة اف التيارب بيف نسبتف التردد وىف النسبة االعمى وبفارؽ ضئيؿ ونسبة اليبوؿ ياود الى مجموعة مف الاوامؿ اىميا طريية  يـ
ية و االقتصادية  التاثيرات التف ا رزتيا كثير مف اليضايا التف حازت عمى الراي الااـ وتاثيره  ف االتجاىات االجتماعية بشكؿ عاـ السياسية منيا والتربوية والدينية واالسر 

حصره )الراي الااـ(  ف خانة  تااطؼ الراي الااـ لـ يكف ليا اي دور  ف عمميات التييير الثيا ف لمييـ والماايير التف تخص الاديد مف الجوانب الحياتية لأل راد مما
عمى خالؼ ما ىو مرجو مف عمميات اعادة تشكيؿ الراي الااـ حوؿ اليضايا االجتماعية الاامة والمصيرية. لذا  اف موقؼ الباحثة  المشاركات الابثية والتااطؼ الوقتف

 يميؿ الى الر ض. 

 بعض الممارسات الدينية لتوفر وسائل العولمة بإلغاءيوضح رأي المبحوثين  (35جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار دور وسائل العولمة

 %13 76 نعم

 %71 131 نوعا ما

 %6 18 ال

 %111 315 المجموع

 

أف ماظـ المبحوثيف مف أ راد الاينة  عاله ف الجدوؿ أالواردة البيانات مف توضح (  ردا مف ا راد الاينة. الذي ئٖٕ%( بواقع )ٔٚيشير ارتفاع نسب التردد الى )
مف اال راد اال انيا بييت رواسبا  مجتماية عند كثير أف باض الممارسات الدينية التف اختفت نتيجة مجفء وسائؿ الاولمة والتكنولوجيا عند باض اال راد  فو ر قد ي

دينية الطابع  ضال عف السياسة الدينية اذ تدعـ ىذه الرواسب مجموعة مف التوجيات السياسية الالمتمسكيف بالتياليد المجتماية عمى الرغـ مف وسائؿ التطور المختمفة 
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)مثؿ الذىاب الى المسجد ألداء الصالة أو  مف الممارسات الدينية ا  ، جاءت بادىا نسبة الذيف ياتيدوف ويؤكدوف أف كثير لمدولة التف ترسميا االحزاب الدينية  ف اليالب 
السرياة وكذلؾ انشياليـ  ةتماما  ولـ ياد الشباب يمارسيا مطميا  النشياليـ بظروؼ الحياقد اختفت باد مجفء وسائؿ الاولمة أذ نسيت  حضور المحاضرات الدينية(

(  ردا منيـ بالموا ية عمى ىذه ٙٚ%( مف المبحوثيف بواقع )ٖٕوقد عزز التحميؿ السابؽ لمباحثة اجابة نسبة ) بوسائؿ الاولمة كشبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف،
أو التف لـ قد تركوا الممارسات الدينية التف كانوا ييوموف بيا  ا  الذيف ال ياتيدوف أف ىناؾ ا راد(  ردا مف ا راد الاينة ٛٔ%( منيـ بواقع )ٙا سو  )الفكرة  يما لـ ير ضي

  ٓقبؿ مجفء وسائؿ الاولمة وبيوا عمى نفس الحاؿ ييوموا بيا أصال  

 

 ة مختمفة يؤثر عمى الفرد المسمميوضح رأي المبحوثين بالتواصل مع خمفيات ديني (36جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار خمفيات مختمفةمع التواصل 

 %11 36 نعم

 %31 113 نوعا ما

 %57 186 ال

 %111 315 المجموع

 

االنفتاح عمى االخر مف خالؿ الاالقة مع االخر مف اىـ السمات الثيا ية التف يمكف اف تميز المجتماات المفتوحة عمى االخريف بشتى اشكاليـ بما يجاؿ 
مة نحو االخر التف اثرت التواصؿ ماو والتارؼ عميو امرا يحظى باليبوؿ االجتماعف. ليد عبرت اجابات المبحوثيف عف ىذه الفكرة ببياف االتجاىات االجتماعية الاا

اىات االجتماعية السائدة  ف المجتماات الميمية اذ اف تاثير وسائؿ الاولمة بشكؿ واضح  ف عممية التواصؿ ماو بمختمؼ صوره االجتماعية والثيا ية والدينية عف االتج
 نجد أف اعمى نسبةمف اليو.   لـ يتاد  تازيز ىذا االنيالؽ بحصر التواصؿ بيف اال راد عمى مستو  الااـ بالتواصؿ مع الجماعة االجتماعية او ا راد المجتمع الذي ينت

%( ٕٖ(  ردا ر ضت  كرة أسياـ وسائؿ الاولمة  ف التواصؿ مع اال راد مف خمفيات اجتماعية وثيا ية مختمفة  ف حيف تردد )ٙٛٔ%( مف ا راد الاينة بواقع )ٚ٘ىف )
الذي يكوف بييرىا  اىـ ادوات التواصؿمنيـ حوؿ اليطع بيذه الفكرة ليفسحوا المجاؿ الى مناقشة عدد مف الاوامؿ االجتماعية و الثيا ية واىميا اال تيار الى المية التف تاد 
تبيف أنو ليس بالضرورة أف يتاثر الشباب امرا   شبو مستحيؿ خصوصا مع استخداـ وسائؿ الاولمة واالتصاؿ ذا االتجاه الواحد كما ىو الحاؿ مع قنوات البث الفضائف اذ 

( ٖٙ%( بواقع )ٔٔ يما مثمت النسبة االقؿ )مثؿ ىذه االمور الاابرة ، بشخصيات مارو ة أصحاب خمفيات دينية مختمفة أذ أف االيماف اليوي لمفرد سيييو مف االنخراط ب
ف اليوية الثيا ية لمفرد والجماعة  ردا مف ا راد الاينة ر ض المبحوثيف لفكرة اىمية التواصؿ مع االخريف واعتبرتيا الجزء االىـ  ف عممية االختراؽ الثيا ف ومف ثـ ذوبا

 والمجتمع 

 

 

 باستخدام وسائل العولمة عمى عقول الشباب الفرق الدينية تأثير بيوضح رأي المبحوثين  (37جدول )

 الّنسبة المئوية الّتكرار عمى عقول الشبابالفرق  تأثير

 %71 133 نعم

 %11 69 نوعا ما

 %7 13 ال

 %111 315 المجموع
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ى كثير مف المؤثرات يتارض الشباب  ف كثير مف االحياف اثناء عمميات البحث  ف الشبكة الماموماتية او  ف قنوات اليمر الصناعف الذي يمتيط بثو  ف منزلو ال
ف تستخدـ اليـو وسائؿ الاولمة باقصى االجتماعية والثيا ية والدينية منيا عمى وجو الخصوص يكوف مصدر ىذه التاثيرات مجموعة مف الفرؽ االسالمية المتطر ة الت

رؼ الدينف بفاؿ ما تصفو  اعميتيا لمتاثير  ف االتجاىات االجتماعية لمشباب.  يؿ اثرت وسائؿ الاولمة وتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة  ف اتجاىات الشباب نحو التط
%( ٕٚ يد بميت )مف خالؿ مالحظة بياناتو أف اعمى نسبة  يو ىـ مف يجيبوف بػ )ناـ( اعاله يبيف ( ٖٚالجدوؿ )الجماعات الدينية التف ينتموف الييا بالفرؽ المنحر ة 

ا وليس مف اجؿ يأساستنظيماتيـ عمى قاموا امف الفرؽ اعتنيت االسالـ لتيطية أعماؿ أخر   ا  أي انيـ ياتيدوف أف ىناؾ كثير (  ردا مف ا راد عينة البحث ٖٖٕبواقع )
خمفيا كثير مف شبابنا  ف المجتماات الاربية بحجة   ممحاججة بو أذا تطمب االمر وأف ىذه الفرؽ الدينية الزائفة قد جر وسيمة لالديف غطاء ليـ و مف يتخذوف الديف أنما 

بة مف ىـ ال ياتيدوف سمنيـ تمثؿ ن%( ٕٔيا نسبة )يأف اصبحوا كاألعمى المسير مف قبؿ االشخاص، تمالى خدمة الديف واستطاعت  رض سيطرتيا عمييـ بالكامؿ 
ف اغمب االحياف عندما ُيجبر الفرد عمى التاثر بيـ  بصورة مطمية عف وجود أ راد قد يتاثروا بوجود مثؿ ىذه الفرؽ المنحر ة أو ربما قد يتاثروا بيـ ولكف ليس دائما  

لتحتؿ نسبة ر ض ىذه الفكرة ادنى ، وىـ ممف اجابوا بػ )نوعا ما( ف شرىـ لضيط ما أو البتزاز الشباب مف قبميـ  اف ىنا البد لو مف مسايرتيـ حتى يستطيع التخمص م
بمثؿ ىذه الفرؽ الدينية الزائفة  يـ يستطياوا أف يميزوا بيف  أف يتاثرؤمف الذي يمتمؾ الثيا ة الدينية ال يمكف مالبينوا أف الشاب %(  يط اذ ٚنسب الجدوؿ اعاله بواقع )

     ٓىـ يتينونو خدمة لمصالحيـ الشخصية مف ىـ عمى ديف االسالـ بحؽ ومف

 

 

 

 

 

 

 

 السادسالفصل 

 

 النــــتــــــــــــــائج

& 

 التوصــــــــــــيات

& 

 المقــــترحـــــــات

 

 الفصل السادس .. النتائج والتوصيات والمقترحات

 :اوال .. النتائج

 االستنتاجات تتمثؿ :مف خالؿ الدراسة الميدانية توصمت الباحثة الى مجموعة مف 

 ثيا ة الاولمة جزء ال يتجزأ مف حياتنا اليومية التف اخذت تاتمد بشكؿ خاص عمى النمط االستيالكف.  -ٔ
 اف آثار الاولمة االيجابية والسمبية التف يخضع ليا جميع اال راد جاءت نتيجة االستخداـ االيجابف والسمبف ليا   -ٕ
 ؿ تبنف ثيا ة الاولمة  ف عمميات التثييؼ ومنيا التثييؼ التف قصد منيا مياومة ثيا ة الاولمة أف االختراؽ الثيا ف لماولمة تـ مف خال -ٖ
السمبية بما يخدـ مصالح اف اناداـ الرقابة والتيييـ لممواد الثيا ية المطروحة  ف وسائؿ الاولمة ميرونة بالحرية استخدمت لتسويغ اال ااؿ والتوجيات الدينية  -ٗ

 ميات التوجيو ىذه.اليائميف عمى مثؿ عم
 تصاؿ بالشبكة الماموماتية االلامر والنوع والحالة االقتصادية واالجتماعية والتحصيؿ الدراسف ال يشكؿ عائيا  أماـ اال راد مف ناحية اأف  ارؽ   -٘
المامومات مف شبكات االنترنيت وقنوات البث الشباب يتميوف مختمؼ بتاثير وسائؿ الاولمة  صار صوتيـ وبشكؿ كبير جدا  تاثير تسع اأف رجاؿ الديف   -ٙ

 ٓالفضائف دوف التاكد مف مصدرىا أو الموقع الذي تصدر منو  يـ ال ييتموف بمصدر المامومة بؿ بالمامومة نفسيا
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بسبب  ٓينية وكميـ يتاثروف بيايتميوف المامومة الد جمياا  ف الناس عمى اختالؼ أعمارىـ عرضة لمتاثر بالمامومة الدينية وليس  يط  ئة الشباب أذ أنيـ ا  -ٚ
 سيادة االمية الثيا ية 

 ٓزالوا يتمسكوف بالمامومة الموروثة اجتماعيا أكثر مف التف يتميونيا مف خالؿ شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائفما اال راد اف   -ٛ
االجتماعية نحو واقع الحياة االجتماعية  ف المجتماات التف  سؤوليةتوجياتيـ الدينية ومستو  شاورىـ بالمالى دينية عمى الشباب المامومات يمتد تاثير ال  -ٜ

 يايشوف  ييا
اال اف عالقتيـ باألخر ما زالت محكومة قيـ اع أ يادت الى توس أف وسائؿ الاولمة ساعدت الناس عمى التواصؿ مع شاوب وأ راد وثيا ات مختمفة   -ٓٔ

 الديف مف خالؿ المامومة الدينية.بالتوجيات الدينية نحو االخر التف يسيطر عمييا رجاؿ 
 

 :ثانيًا .. التوصيات 

 ىناؾ مجموعة مف التوصيات التف يمكف أف تسيـ  ف تخفيؼ وطاة آثار الاولمة وتتمثؿ بػػػ :

قع او الينوات التركيز عمى التارؼ عمى مصادر التثييؼ الدينف لمشباب خصوصا ولاموـ ا راد المجتمع والامؿ عمى تيييـ المامومات التف تبثيا ىذه الموا -ٔ
 الفضائية لتصحيح الفيـ الدينف لميضايا المطروحة. 

لدينف والتف يبثيا مجموعة مف رجاؿ الديف يساوف الى تحييؽ مصالحيـ التركيز عمى التوعية والتحصيف الدينف لمشباب مف التاثيرات الدخيمة عمى ا -ٕ
 الشخصية. 

ومة عناصر ثيا ة الاولمة واقع حاؿ وقاومتيا ال تتـ عف طريؽ نشر التطرؼ الدينف بؿ برزت الحاجة الى استثمار الجوانب االيجابية  ييا مف اجؿ ميا -ٖ
 اليدـ الداخمية. 

 ف الشباب مف سيادة االمية الثيا ية واناداـ عمميات التثييؼ  ف مراحؿ التاميـ الاراقف جمياو لذا نجد مف الضرورة اعادة  تستمد المامومات الدينية تاثيرىا -ٗ
 النظر  ف اىمية التثييؼ مف اجؿ منح الشباب خصوصا اليدرة عمى تيييـ المامومات التف يتميونيا لتجنب التاثيرات السمبية ليا. 

 سات النفسية واالجتماعية واالجتماعية النفسية لمار ة ابااد التاثير السمبف لالمية الثيا ية مف اجؿ تال ف اخطارىا المستيبمية ألنيااليياـ بالمزيد مف الدرا -٘
بيننا  فاصمةتامؿ عمى غرس التوجيات االجتماعية السمبية التف تسير باممية التيير االجتماعف سرعة واتجاىا نحو التخمؼ )زيادة اتساع وعمؽ اليوة ال

 وبيف الاالـ المتحضر المثيؼ(.
بحث االىتماـ بزج الشباب  ف النشاطات االجتماعية الاامة بيدؼ حصر وقت الفراغ لدييـ  ف اضيؽ نطاؽ ممكف يتـ مف خالليا توعيتيـ باىمية ال -ٙ

 اليادؼ عف المامومة  ف الشبكة الماموماتية وقنوات البث الفضائف. 

 

 

 ثالثًا ... المقترحات

 

 ػػف توعيػػة الشػػباب الاربػػػف  ابػػػراز اثػػر الاولمػػةف ضػػوء النتػػائج التػػف خمصػػت إلييػػػا الدراسػػة يمكػػف لمباحػػث أف يطػػرح مجموعػػة مػػػف الميترحػػات التػػف يمكػػف أف تسػػيـ  ػػف  ػػ   

 ف:..ويمكف اختصار ىذه الميترحات  يما يم الدينية خاصة و المواطف الاربف عامة بالمخاطر التف تحمميا ثيا ة الاولمة عمف ىويتو

 .الدينيةقبؿ الحفاظ عمى اليوية الثيا ية  ـإلى المسؤولية التف تيع عمى عاتيي الشبابضرورة لفت انتباه  -ٔ

 مف قبؿ المثيفيف و مف قبؿ مؤسسات المجتمع المدنف.  الاولمة السمبيةضرورة التصدي لوسائؿ  -ٕ

 الدينية الاربية. شجيع وسائؿ االتصاؿ التف تساف إلى الحفاظ عمى اليوية الثيا يةت -ٖ

 .إلكثار مف المواقع االلكترونية التف تيدؼ إلى توعية الشباب بمخاطر االنجرار وراء ثيا ة الاولمة و ضرورة الحفاظ عمف ىويتو الثيا يةا -ٗ

التػف تاػرض مػواد تػدمر اليويػة الثيا يػة لمشػباب ضرورة قياـ الجاماات بتػدعيـ وسػائؿ اإلعػالـ التػف تبػث مػواد تػدعو الشػباب إلػى الحفػاظ عمػف ىػويتيـ ، و ضػح الوسػائؿ  -٘

 أمة ال مستيبؿ ليا. الاربف و حثيا عمف الكؼ عف ىذا الدور التدميري الذي ال يساعد إال عمى خمؽ جيؿ ىش مطموس اليوية .. وأي أمة تبتمف بمثؿ ىذا الجيؿ ىف
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جاماة  اآلداب ،كمية  ،اسالمية المجتمع وتثاقؼ الاولمة اطروحة دكتوراه غير منشورة حيدر أبراىيـ ، الاولمة وجدؿ اليوية الثيا ية ، نيال  عف صالح كاظـ جابر ، .ٖٙ
  ٕٚٓٓ، اليادسية 

 ٜٕٓٓ، مركز البحوث والدراسات االسالمية  ، بيداد ،  ٔخميؿ نوري مسيير الاانف ،اليوية االسالمية  ف زمف الاولمة الثيا ية ، ط . ٖٚ

    ٕٛٓٓ، االردف ػػػػػػ ربحف مصطفى عمياف، أدارة المار ة ، دار صفاء لمتوزيع ، عماف. ٖٛ

  ٜٔٛٔ، مكتبة الفالح ، الكويت ،  ٕد. رجب سايد شيواف وآخروف ، دراسات  ف الثيا ة االسالمية ، ط. ٜٖ
   ٜٕٓٓ،  االردف –اربد ،  ٔرحيمة الطيب عيسانف ، الاولمة االعالمية ، عالـ الكتب الحديث ، ط. ٓٗ
  ٜٜٗٔرياض صالح جنزرلف ، الرؤيا االسالمية لمصادر المار ة ، دار أيالؼ ، بريطانيا ، . ٔٗ

 ٕٓٓٓ، مركز قاسـ لممامومات ، الخرطـو ،  ٔد. زكريا بشير أماـ ،  ف مواجية الاولمة ، ط. ٕٗ

 ٖٜٛٔ، دار النيضة الاربية، بيروت، ٕسامية حسف الساعاتف، الثيا ة والشخصية، ط. ٖٗ

، سايد  .ٗٗ  ـٖٕٓٓ، ، الياىرة  ٔطالزىرانف ، الييـ األخالقية  ف الصراع الحضاري بيف االسالـ واليرب، ، دار ابف حـز

  ٜٕٓٓ،  دار الثيا ة لمنشر والتوزيع ، االردف ،  ٔسييؿ حسيف الفتالوي ، الاولمة وأثارىا  ف الوطف الاربف ، ط  .٘ٗ

  ٕ٘ٓٓ، منشورات لساف الصدؽ ،  ٔالاولمة ، ط سناء كاظـ كاطع ، الفكر االسالمف المااصر و . ٙٗ

  ٜٜٚٔسيار جميؿ ، الاولمة الجديدة والمجاؿ الحيوي  ف الشرؽ االوسط ، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيؽ ، بيروت ، . ٚٗ
 

  ٕٓٓٓ عاطؼ عدواف ، الثيا ة  ف سياسة الاولمة ، الجماية الفمسطينية ، بيروت ، .ٛٗ

  ـٕٙٓٓ، ، بيداد د. عابديف الشريؼ، اإلعالـ والاومة واليوية، المؤثر والمتاثر، دار الكتب الوطنية، الطباة األولى .ٜٗ
، الياىرة   ٜٜٛٔ،  مكتبة االنجمو لمطباعة والنشر ، ٔمحمد عابد الجابري ، الاولمة واليوية الثيا ية ، ط .ٓ٘ -  

 ٜٜٗٔ، دمشؽ ،  ٔالسمبية لماولمة عمى الوطف الاربف وسبؿ مواجيتيا،  طد. عبد الرشيد عبد الحا ظ ، اآلثار . ٔ٘
 ٜٜٓٔ, ٕعمـ االجتماع الدينف, رمتاف جدة, الساودية, ط  ،د. عبد اهلل الخريجف .ٕ٘
 

 ٜٔٚٔأصوؿ البحث االجتماعف ، مكتبة الياىرة ، ،عبد الباسط محمد حسف . ٖ٘

  ٕٜٛٔ ، الياىرة ،ٛ ط ، الاممف البحث ، حسف محمد الباسط عبد. ٗ٘

 ىػ  ٜٜٖٔ،  ٔد. عبد الحميـ عويس ، ثيا ة المسمـ  ف وجو التيارات المااصرة ، النادي االدبف بالرياض ، ط. ٘٘

  ٕٙٙ، ص االردف  –، عماف  ٔدار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،ط عبد الرزاؽ محمد الدليمف ، االعالـ الدولف ،  .ٙ٘
 االردف –، عماف  ٕٗٓٓ، دار مكتبة الرائد الاممية لمنشر ،  ٔ، االعالـ والاولمة ، ط  الدليمفعبد الرزاؽ محمد  .ٚ٘
 ٜٜٗٔ، مطباة مدبولف ، الياىرة ،  ٗعبد المناـ الحفنف ، موسوعة عمـ النفس والتحميؿ النفسف ، ط .ٛ٘
 ٜٚٛٔيت، عزت حجازي: الشباب الاربف والمشكالت التف يواجييا، مطابع النيضة، الكو ٓد. ٜ٘
 ٕٓٓٓ، المركز الثيا ف الاربف ، بيروت ،  ٔعمف حرب ، حديث النيايات ، ط. ٓٙ

  ٕٓٓٓ، بيروت ،  ٔعمف حرب ،  توحات الاولمة ومازؽ اليوية ، المركز الثيا ف الاربف ، ط . ٔٙ

 ٜٕٓٓعمف ليمة ، االمف اليومف الاربف  ف عصر الاولمة ، جاماة عيف شمس ، . ٕٙ

 ٕٙٓٓعمف ليمة ، الاولمة والتراث الثيا ف لممجتمع ، مكتبة االسكندرية ، ندوة "الاولمة والثيا ة المادية" ، يناير  .ٖٙ
 ٜٜ٘ٔ، دار البرؽ لمطباعة والنشر والتوزيع ، الكويت ،  ٔطعماد عبد اهلل الشريفيف ، الاولمة الثيا ية مف منظور تربوي إسالمف ،  .ٗٙ

 ٕٛٓٓة ، الاولمة والمجتمع ، دار الحامد لمنشر والتوزيع ، االردف ، عالء زىير الراوشد .٘ٙ

 ٜ٘ٛٔطرابمس ، ػػػػػ ، ليبيا ٘عمر محمد التومف الشيبانف ،  مسفة التربة االسالمية ، المنشاة الاامة لمنشر ،ط  .ٙٙ

 ـٜٜٛٔعمر الشيبانف: األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب، دار الثيا ة، بيروت،  .ٚٙ
 
 ٜٜٔٔ، الياىرة ، ، دار االمؿ لمطباعة والنشر اروؽ ابو زيد ، انييار النظاـ االعالمف الدولف  .ٛٙ
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 ٜٓٙٔ، بيروت  ، ريد جبرائيؿ النجار واخروف قاموس التربية وعمـ النفس التربوي منشورات دائرة التربية  ف الجاماة االمريكية .ٜٙ

  ـٜٜٜٔد.  ضيؿ دليو وآخروف، األسس المنيجية  ف الاموـ االجتماعية، جاماة منتوري، مطابع دار الباث، قسنطينة،  .ٓٚ

 ٜٜٚٔ، بيداد ،  ، دار الحكـ ٕٓٓكماؿ مجيد ، الاولمة والديميراطية ، ط . ٔٚ

ٜٗٛٔ،  محمد عاطؼ غيث، عمـ االجتماع، دار المار ة الجاماية، اإلسكندرية. ٕٚ  
 ٜٛٔالجاماية لمطباعة والنشر، بيروت،  االنثروبولوجيا الثيا ية، الدارمحمد احمد بيومف، . ٖٚ

 ٕٚٓٓ الياىرة ، د. محمد ميدي اليصاص ، مبادئ االحصاء واليياس االجتماعف ، جاماة المنصورة ،. ٗٚ
   ٕٚٓٓاالنجمو المصرية، الياىرة،  ةالتاميـ والتنمية، مكتب ،محمد صبري الحوت و ناىده عمف شاذلف ٓد .٘ٚ
  ٕٗٓٓبيروت ،،  ٔمحمد ىادي الحسنف ، مف وحف البصائر ، دار االمة لمطباعة والنشر ، ط . ٙٚ

  ٜٚٚٔ،  ٘محمد البيف ، االسالـ  ف حياة المسمـ ، مكتبة وىبة ، مطباة االستيالؿ الكبر  ، الياىرة ، ط . ٚٚ

 ٕٜٚٔ، دار اليمـ ، تونس ،  ٔالمااصرة ، طمحمد شفيؽ وأخروف ، التربية . ٛٚ

  ٜٜٜٔ، ، الخرطوـ محمد محفوظ ، الفكر االسالمف المااصر ورىانات المستيبؿ ، المركز الثيا ف الاربف ، الدار البيضاء  .ٜٚ

 ٜٜٛٔ، الياىرة ،  الدار اليومية الاربيةالاولمة ،. محمد ابراىيـ مبروؾ وآخروف، ٓٛ

  ٕٗٓٓ، االسكندرية ، ٔالبنية المار ية ألكتساب المفاىيـ .تامميا وتاميميا ، المكتب الجاماف الحديث ، ط محمد حمد الطيطف ،  .ٔٛ
 ٜٜٛٔ، الكويت، ٕمحمود عودة ، أساليب االتصاؿ والتيير االجتماعف، ذات السالسؿ لمنشر والتوزيع، ط. ٕٛ
 ٜٚٛٔ، الياىرة ، الشرؽ نيضة مكتبة ، اإلجراءات و المنيج لتصميـ الاممف البحث ، الكريـ عبد اليريب محمد .ٖٛ
  ٕٔٓٓ ، ، اإلسكندرية الحديث الجاماف المكتب ، االجتماعية البحوث إلعداد المنيجية الخطوات ، الاممف البحث ، شفيؽ محمد .ٗٛ
  ٕٚٓٓ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف ػ االردف ،  ٔمحمد طاقة ، مازؽ الاولمة ، ط. ٘ٛ
 . ٜٓ  ٕٓٓٓ،  ٔمحمد احمد الحضيري ، الاولمة ، دار النيؿ الاربية لمطباعة والنشر ، ط . ٙٛ

 ٜٛٛٔ، الكويت ،  ، دار اليمـ ٕ. محمد عبداهلل دراز ، الديف )تاريخ االدياف( ، طٚٛ

  ٕٔٓٓ، مجموعة النيؿ الاربية لمطباعة والنشر ، الياىرة ،  ٔمحسف احمد الخضيري ، أقتصاد المار ة ، ط .ٛٛ
  ٕٔٓٓ، الياىرة ،  ٔمحسف أحمد الخضيري ، الاولمة االجتياحية ، مجموعة النيؿ الاربية ، ط .ٜٛ

  ٜٕٓٓ، دار المسيرة لمنشر والطباعة ، عماف ،  ٔ. محمد محمود الجوىري ، اسس البحث االجتماعف ، طٜٓ

  ٜٛٚٔ،  ، الياىرة محمد حسف االبياري ، المنظمات الدولية الحديثة و كرة الحكومة الاالمية ، الييئة المصرية لمكتاب. ٜٔ
  ٜٜٚٔالمصرية الاامة لمكتاب ، الياىرة ، محمد عاطؼ غيث ، قاموس عمـ االجتماع ، الييئة  .ٕٜ

  ٖٕٓٓ الكويت ، ، مكتبة الاكيبات ، ٔمراد ىو ماف ، االسالـ  ف االلفية الثالثة ، ط  .ٖٜ

  ٜٜٚٔمراد وىبة ، الاولمة وجدؿ اليوية الثيا ية ، دار الثيا ة الجديدة ، الياىرة ،  .ٜٗ

 ىػ ، ٖٚٛٔالكاتب الاربف ، مصر ، مصطفى الخشاب ، عمـ االجتماع ومدارسو ، دار . ٜ٘

 ٕٕٓٓ، عماف ػ االردف ،  ٔمؤيد عبد الجبار الحديث، الاولمة االعالمية ،االىمية لمنشر والتوزيع ، ط .ٜٙ

 ٓ ٜٜٚٔنبيؿ عمف ، الاولمة والتطور الثيا ف ، بحث ميدـ الى ندوة الارب والاولمة ، بيروت ،  .ٜٚ

 ٖٗالبحث  ف الاموـ االنسانية، األىمية لمنشر والتوزيع، عّماف، االردف ، ص . نبيؿ أحمد عبد اليادي ، منيجية ٜٛ

  ٜٜٜٔ،  الخرطـويحيى اليحياوي ،  ف الاولمة والتكنولوجيا والثيا ة ، الدار البيضاء ،  .ٜٜ

 

 رابعًا: الكتب المترجمة.
 

 ٚٛٔ، ص ٕٗٓٓؽ بف زياد، الرباط، أوليفف رواء ، االسالـ الماولـ، ترجمة، عزيز لزرؽ، منشورات، مركز طار . ٓٓٔ
 .ٗ٘ٗ، صٜٗٙٔنيويورؾ،  -رالؼ ، لتنوف ،  دراسة اإلنساف، ترجمة عبد الممؾ الناشؼ، مؤسسة  رانكميف لمطباعة والنشر، بيروت .ٔٓٔ
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    .ٜٜٗٔشاكر مصطفى سميـ، مؤسسة  رانكميف لمطباعة والنشر، نيويورؾ،  اإلنساف  ف المرآة، ترجمة د.،  كالكيوف كاليد. ٕٓٔ
 ٗٛٔ، ص ٖٜٙٔ ، نيويورؾ كوخ أدرييف، "آراء  مسفية  ف أزمة الاصر"، ترجمة محمود ، المكتبة اإلنجيمية ومؤسسة  رانكميف لمطباعة والنشر،. ٖٓٔ

  
 خامسًا: الرسائل واألطاريح.

  ٕٔٓٓ(، ، جاماة االماـ محمد بف ساود اإلسالمية ، غير منشورة أحمد جالو ، آثار اليزو الثيا ف عمى قيـ االسالـ الخميية وعالجيا، )رسالة ماجستير. ٗٓٔ

  ٕٕٔٓ، جاماة بيداد، غير منشورة  الماليات )دراسة أنثروبولوجيا  ف جسر ديالى (، رسالة ماجستيرزينة جساـ محمد ، مجالس  .٘ٓٔ

  ٕٕٔٓ،  ، الاراؽ منشورة ، جاماة اليادسية ، كمية اآلداباإلعالـ والوعف الدينف ، رسالة ماجستير غير سارة خميؿ محسف النصراوي ،  .ٙٓٔ

 ٕٚٓٓ اآلداب ، الاراؽ ،كمية ،  صالح كاظـ جابر  اسالمية المجتمع وتثاقؼ الاولمة اطروحة دكتوراه غير منشورة  جاماة اليادسية. ٚٓٔ
 

 . ٕ٘ٔٓكمية اآلداب ، الاراؽ ، ، جاماة اليادسية  ،ميتدي رضا عباس ، سوسيولوجيا التديف الشابف  ف الاراؽ ،رسالة ماجستير غير منشورة . ٛٓٔ
 
 

 . والدوريات سادسًا: المجالت
 ، الكويت ٖٕٓٓ، يوليو ػ سبتمبر ،  ٔ، الادد  ٕٖاحمد زيداف ، عولمة الحداثة وتفكيؾ الثيا ة الوطنية ، مجمة ) عالـ الفكر( ، مجمد  .ٜٓٔ
  ٜٜٛٔ، سنة  ٔ، عدد  ٕٙاحمد عبد الرحمف ،الاولمة )المفيـو ، المظاىر ، المسببات( ، مجمة الاموـ االجتماعية ، مجمد . ٓٔٔ

  .ٜٜٜٔ، السنة األولى، بيداد، ٔ، نحف والبث الفضائف، مجمة دراسات اجتماعية، بيت الحكمة، عمحمود شماؿ حسف  .ٔٔٔ
  ٕٓٓٓصبري مصطفى البياتف ، الماموماتية والشباب الاربف ، مجمة الدراسات االجتماعية ، بيداد ، بيت الحكمة ، الادد الااشر ، سنة . ٕٔٔ

  ٖٕٓٓ، مركز دراسات الوحدة الاربية ، بيروت ،  ٔعدناف السيد حسيف ، الثيا ة الاربية )متطمبات االمف الثيا ف الاربف( ، ط  .ٖٔٔ

  ٜٛٛٔ( ، مارس ػ ٜٕٕعبد االلو بميزيز ، الاولمة واليوية الثيا ية ، مجمة المستيبؿ الاربف ، بيروت ، الادد ). ٗٔٔ

،  ٜٛ، الادد  ٜٓٛٔالمدارس االجتماعية  ف الاالـ االسالمف وعواقبو الثيا ية ، مجمة االصالة ، الستة التاساة ، سبتمبر ػ أكتوبر ، عبد المجيد قزماف ، تادد . ٘ٔٔ
 الجزائر 

  ٕٙٓٓد. محمد بف سمينة ، الاولمة واثرىا عمى الثيا ة االسالمية ، مجمة الثيا ة االسالمية ، السنة الثانية ، الادد الثانف ،  .ٙٔٔ

( ، ٜٚ، الادد ) د. مصطفى عمر التير ، اليوية الثيا ية والتاميـ الاالف  ف الوطف الاربف  ف ظؿ الاولمة ، بحث منشور  ف مجمة : الفكر الاربف ، بيروت. ٚٔٔ
ٜٜٜٔ  

  ٜٜٛٔ،  ٕسبتمبر الثيا ية االلكترونية ، الادد  ٕٙمصطفى المصمودي ، الاولمة وتاثيرىا عمى الشباب ، مجمة . ٛٔٔ

  ٕٔٓٓ( ، السنة ٖ٘ٗمصطفى أحمد الخميفة ، الاولمة محاولة غربية ألختياؿ الحضارات والثيا ات االنسانية ، مجمة الرابطة ، الادد ). ٜٔٔ

الاموـ التربوية ، جاماة اليادسية ىيثـ مناع ، اليوية بيف الثيا ة واالسطورة ، نيال  عف د. عمف وتوت  ف السؤاؿ السيسيولوجف لميوية ، مجمة اليادسية  ف االداب و  .ٕٓٔ
 ( ٔ،ٕ، الادداف ) ٙ، المجمد 

 ٜٜٜٔ ، بيداد ،ٖٚصباح ياسيف ، الاولمة والمستيبؿ الفكري ، بيت الحكمة ، الادد  .ٕٔٔ

 ٜٜٜٔ( ، ٖٚمحمد ميدي شمس الديف ، الاولمة وآ ة الاولمة ، مجمة منبر الوار ، بيروت ، عدد). ٕٕٔ

 
 

 األجنبية.ثالثًا: المصادر 
123- Kewal matwani : sociology of knowledge (Bombay: Edited , somaiya publication, 1996) . 

124-Gohnson,harry ,Sociology , asystemaliclntroductionroutledge and lteganpaul , London ,1971. 
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 جاماة اليادسية        

 كمية اآلداب / قسـ عمـ االجتماع

 الدراسات الاميا / الماجستير  

 البحث الموسوم استمارة استبيان

 شباب(لمالتثقيف الديني  في وأثرىا)العولمة 

  ... عزيزي المبحوث 

  ... عزيزتف المبحوثة

راجيف تفضمكـ باإلجابة عمييا بدقة وأعادتيا  ٓٓ(لمشبابالتثييؼ الدينف   ف وأثرىاأدناه مجموعة مف االسئمة الخاصة بجمع بيانات البحث الموسوـ ) الاولمة          
 ٓالينا مع عدـ ذكر االسماء ألف المامومات التف ستدلف بيا لف تستخدـ اال ألغراض البحث الاممف

 ٓٓٓوتيبموا منف  ائؽ االحتراـ والتيدير

 باحثة ال                                                                                     

  1االجابة التي تختارىا أو كتابة االجابة التي تقترحياعالمة )      (   أمام *الرجاء وضع 

 

 

 اسم الباحثةأسم المشرف                                                              

 ابتيال كاظم جبار الرماحي     صالح كاظم جابر الصالحي   دأ.

 

 البيانات العامةأوال : 

 ٓسنة   الامر :       -ٔ

 ،انثى  الجنس : ذكر -ٕ

 أرمؿ                                      أعزب                                الحالة االجتماعية :  متزوج   -ٖ

 مطمؽ                منفصؿ                                                         

 الحالة االقتصادية :  جيدة                 متوسطة                ضايفة   -ٗ

  ثانوي       ابتدائف        التحصيؿ الدراسف : ييرأ ويكتب  -٘

 دراسات عميا      ،  بكالوريوس  دبموـ        
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 كال         ىؿ أنت مف مستخدمف الشبكة الماموماتية :   ناـ    -ٙ

 ما نوع االستخداـ الشائع لديؾ :  -ٚ

  * انستيراـ  ، ، * توتير       تواصؿ اجتماعف  *  يس بوؾ -أ

  ج ػ قنوات البث الفضائف                           ب ػ قراءة وبحث         

     مع االىؿ        نوع السكف : مستيؿ   -ٛ

 حضر            منطية السكف : ريؼ  -ٜ

 ٓٓٓثانيًا : توصيف الظاىرة

 .....................................   كيؼ تحصؿ عمى المامومة الدينية التف تيمؾ ؟ -ٓٔ

نوعا  ما       ناـ      االنترنيت وقنوات البث الفضائف أو اليراءة ممزمة دينيا ؟ىؿ تاتبر المامومات الدينية التف تحصؿ عمييا مف شبكات  -ٔٔ

 كال          

نوعا  ما       ناـ           ىؿ تاتيد أف الناس يتاثروف بالمامومات الدينية التف يتميونيا مف شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضائف أو اليراءة ؟ -ٕٔ

 كال            

نوعا  ما       ناـ    ؟ىؿ تاتيد أف الشباب اكثر تاثرا  مف غيرىـ بالمامومات الدينية التف يتميونيا مف االنترنيت وقنوات البث الفضائف أو اليراءة -ٖٔ

 كال            

 ٓىؿ تاتيد أف الشباب أصال ييتموف بالحصوؿ عمى المامومة الدينية -ٗٔ

 كال            نوعا  ما       ناـ                                   

نوعا  ما       ناـ   ؟                ىؿ تاتيد أف الشباب أكثر تاثرا  بالمامومة الدينية التف تنيؿ عف طريؽ الموروث االجتماعف منو بالبحث عنو -٘ٔ

 كال            

نوعا  ما       ناـ                            ٓت الدينية التف تارض عف طريؽ االنترنيت أو قنوات البث الفضائف موثوقةىؿ تاتيد أف الماموما -ٙٔ

 كال            
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      ـ   نآ ىؿ تاتيد أف المامومة الدينية التف تارض عمى شبكات االنترنيت أو قنوات البث الفضائف تؤثر  ف االتجاىات االجتماعية لمشباب -ٚٔ

 كال      نوعا  ما

   ناـ   ئف؟  ىؿ تاتيد أف مستو  الشاور بالمسؤولية عند الشباب يتاثر بالمامومة الدينية التف يتمياىا مف شبكات االنترنيت وقنوات البث الفضا -ٛٔ

 كال    نوعا  ما

نوعا  ما    ناـ   ؟      تارض عمى االنترنيت أو قنوات البث الفضائفىؿ تاتيد أف الشباب ييتموف بالتحيؽ مف مصدر المامومة الدينية التف  -ٜٔ

 كال        

نوعا  ما       ناـ   ؟       ـ اليوية الدينية لمفرد يدعتىؿ تاتيد أف وسائؿ الاولمة كشبكات  االنترنت أو قنوات البث الفضائف تساعد عمى  -ٕٓ

 كال            

نوعا  ما       ناـ   ؟                         مف مامومات دينية ف الشبكة الماموماتية لديف ييتموف بما يارض عنيـ ىؿ تاتيد أف رجاؿ ا -ٕٔ

 كال            

وعا  مان       ناـ   ؟  ياعن واىؿ تاتيد أف رجاؿ الديف ييوموف بارض المامومة الدينية نتيجة لحدوث أو بروز ظاىرة مجتماية قبؿ أف يسال -ٕٕ

 كال            

نوعا  ما       ناـ   ؟       ىؿ تاتيد أف رجاؿ الديف يتدخموف بالحد مف عمميات االضرار التف تستخدـ  ييا المبررات الدينية )الحيؿ الشرعية( -ٖٕ

 كال            

 ووسائميا. ىؿ تاتيد أف المستو  الثيا ف والدينف لمشباب ارتفع نتيجة النتشار الاولمة  -ٕٗ

 كال            نوعا  ما       ناـ                               

نوعا  ما       ناـ                         ؟تاثرا  وتصدييا  لممامومة الدينية التف تارض عمى شبكات االنترنتأف الشباب أكثر تاتيد برأيؾ  ىؿ -ٕ٘

                                   كال            

     ناـ    ف المجتمع الاراقف؟   مف خالؿ شبكات االنترنت أو قنوات البث الفضائف انيالبقيادة ثورة أو مظاىرة أو حتى  باإلمكافىؿ تاتيد أنو  -ٕٙ

 كال    نوعا  ما
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نوعا  ما       ناـ                 ٓتاكد مف صحتياالمامومة الدينية لمعنيا صدر التف تمواقع الىؿ تاتيد أف الشباب ييتموف بالوصوؿ الى  -ٕٚ

 كال            

  ناـ   ؟ أو )الموقؼ الدينف( أخذ يتسع صداه نتيجة لوجود شبكات االنترنت أو قنوات البث الفضائف أكثر مف قبؿ الديف ىؿ تاتيد أف صوت رجاؿ -ٕٛ

 كال   نوعا  ما

نوعا  ما   ناـ   ؟   ومطالاة الكتب الدينية أنادـ عند الشباب بسبب تو ر شبكات االنترنت أو قنوات البث الفضائفىؿ تاتيد أف المجوء الى اليراءة  -ٜٕ

 كال     

                                                                                                                                                                            ؟      ئفىؿ تاتيد أف االطالع أو االستفسار الدينف توسع بشكؿ ىائؿ عند الجيؿ الجديد )الشباب( بسبب وجود شبكات االنترنت أو قنوات البث الفضا -ٖٓ

 كال          نوعا  ما     ناـ                                          

الستفادة منيا  ف تيد أف المصادر )الاممية الدينية والثيا ية( المتو رة عمى شبكات االنترنت وقنوات البث الفضائف ُياتمد عمييا كمامومات صحيحة يمكف اىؿ تا -ٖٔ
 ؟حياتنا اليومية

 كال          نوعا  ما     ناـ                                        

نوعا  ما      ناـ   الحديثة ليا تاثيرات سمبية عمى انماط التديف عند الشباب؟  وسائؿ االتصاؿ باألنترنت و تكنولوجية المتمثمة ىؿ تاتيد أف الثورة ال -ٕٖ

 كال        

 ؟                                                                                                 الناس ىؿ تاتيد أف شبكات االنترنت وقنوات البث الفضائف ليا دور  ف تشكيؿ الرأي الااـ  ف طرح قضايا ومواضيع دينية يمتؼ حوليا جمع -ٖٖ

 كال            نوعا  ما       ناـ                                    

الدينية اليومية كالذىاب الى باض الممارسات عف ينف الشباب الفضائف سيىؿ تاتيد أف الحصوؿ عمى المامومات الدينية مف شبكات االنترنيت أو قنوات البث  -ٖٗ

 كال            نوعا  ما       ناـ         ٓالمساجد أو المحاضرات الدينية وغيرىا

نوعا  ما       ناـ   ؟              ىؿ تاتيد أف التواصؿ مع أناس مارو ة مف خمفيات وديانات مختمفة يؤثر عمى التوجيات الدينية لمفرد المسمـ -ٖ٘

 كال            

نوعا  ما       ناـ   ؟        الشبابوعيوؿ   ىؿ تاتيد أف ىناؾ مواقع باسماء لفرؽ إسالمية منحر ة عف الديف تحتوي عيائد باطمة تؤثر  ف عيائد -ٖٙ

 كال           

 

 



 
76 

Abstract 

 The Globalization culture has spread  through its means if  varied the contents that  broadcast by such means as religious 
groups working to educate young people religiously. It permeated this  culture in the daily practices of the urgent need for it 
and we accustomed to the point of addiction. What we tried that we make sure bulwark of mixing  in this culture is the cultural 
penetration was her tool. That clearly applies to the religious aspect in the lives of young people. This raised several ques tions, 
some form of targets of research. What is the  relationship between globalization and educate the young religiously main 

objective of this research. In addition to identifying how the media globalization affect the religious upbringing of the youth. 
Knowing the negative and positive effects surrounding the religious education of young people using the process of 
globalization and ways to get to know its impact on young people as  social class. which carries between its flanks a range of 
important questions. Which opens the doors to many things and facts unknown to the rule because of cultural illiteracy, 
especially in the socio-religious aspects of its  life. The  participation or viewing of such knowledge and information sources and 
the process by means of globalization. Offered to the community in general, and especially the younger ones ready knowledge 
of the nature of the consumer. But  find deaf ears from the presence of members of the community , what are these  
knowledge offered through the means of globalization and the sources and extent of their representation of religious truth 
questions that  had to be answered by identifying the views of young people where as well as recognize the importance of 
religious education their operations.  

  

  The religious side is considering as  the most important aspects of the social life of the individual in society such as religious 

Iraqi society. As it directly contributes to determine the level and nature of the social perception of the recipient and als o 

determines the level and quality of the means that can be accepted in its  social life , thus have a direct impact on social 

behaviors ,  the nature of the performance of social roles and behavioral expectations of these roles. So the religious aspec t 

contributing to identify the forms and patterns of social interaction processes that take place between individuals and groups 

to which they belong within the community. 

The contribution of these methods in determining the speed and direction of social change in the march of society in general, 

in terms of religious obligations ,  orientations , religious beliefs and roles of individuals, young people in particular, a nd society 

as a whole in general. The orientations of religious individuals are often controlled by clerics incite including its social 

authorized to deal with religious issues and social acceptability of its contents , opinions are engaged on the lighting side is 

globalized in religion and its position on the developments in social life and when most young people. Thus contributing to 

change the path of progress and social life indirectly. 

 The other social aspects of the operations of education faced by young people by means of political and economic 

globalization, educational and family such as education is not as important as religious education. But the study was limited in 

this latter aspect because of the great influence of practiced religion in the lives of young people from the hand. On the other 

hand it is difficult to exploit other social aspects of educating in creating the demolition of social unity from the inside factors as 

do religious education operations. 

 There are those who take advantage of this process correctly  and some of them exploit the negative aspects without being 

censored or accountability or the possibility of a course correction at best. Because of this it's up to the individual to freedom of 

non-binding to the chosen individuals. It is intended for both the means of different subjects from different sources and for 

individuals freedom of choice. But the need for positive exploitation of the products of globalization, means that contribute to 

the community and to spare the scourge of drawbacks. We are activating the role of religious beliefs in protecting young 

people from deviation and the drift toward religious extremism to be material for exploitation by terrorism. Which is the most 

important reasons for the suffering of the Iraqi society and its problems, and the youth of it in particular .     
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