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  تحدیات العولمة الثقافیة ودور المؤسسات التربویة في مواجهتها
  مشاعل عواض ضاوي العتیبي

لدین، جامعة نجران، قسم الدعوة والثقافة اإلسالمیة، كلیة الشریعة وأصول ا
  المملكة العربیة السعودیة.

  mshl4604@gmail.comالبرید اإللكتروني: 
  

  الملخص: 
هدفت الدراسة تناول بعض تحدیات العولمة الثقافیة ودور المؤسسات 
التربویة في مواجهتها، ولتحقیق هذا الهدف تم استخدام المنهجین االستنباطي 

إطار عام شمل مقدمة الدراسة ومشكلتها  والوصفي، وجاءت الدراسة مكونة من
وأسئلتها وأهدافها وأهمیتها ومنهجها ومصطلحاتها والدراسات السابقة والتعلیق 
علیها، ثم أربعة محاور، عرض المحور األول الجانب المفاهیمي للعولمة 
الثقافیة، وتناول المحور الثاني: الثقافة والهویة الثقافیة، واهتم المحور الثالث 

اول بعض تحدیات العولمة الثقافیة، وجاء المحور الرابع عن دور بعض بتن
المؤسسات التربویة في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة، فتناول دور األسرة في 
مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة، ودور المسجد في مواجهة تحدیات العولمة 

ثقافیة، ودور الجامعیة في الثقافیة، ودور المدرسة في مواجهة تحدیات العولمة ال
مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة، ودور اإلعالم في مواجهة تحدیات العولمة 
الثقافیة، ودور مراكز الشباب في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة، ثم خاتمة بها 

  أبرز النتائج والتوصیات والمقترحات.
  

ـــــة: ـــــات المفتاحی ـــــة الثق الكلم ـــــة، الهوی ـــــة، التحـــــدیات، الثقاف ـــــة، العولمـــــة الثقافی افی
  المؤسسات التربویة.
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"The challenges of cultural globalization and the role of 

educational institutions in confronting them" 
Mashael Awad Dhawi Al-Otaibi 
Department of advocacy (Dawah) and Islamic Culture, 
College of Sharia and Fundamentals of Religion, Najran 
University, Kingdom of Saudi Arabia.  
Email: mshl4604@gmail.com 
Abstract: 
              The study aimed to address some of the 
challenges of cultural globalization and the role of 
educational institutions in facing them. To achieve this goal, 
the deductive and descriptive approaches were used. The 
study consisted of a general framework that included the 
study’s introduction, problem, questions, objectives, 
importance, approach, terminology, previous studies and 
comment on them, then four axes; The first axis presented 
the conceptual aspect of cultural globalization and the 
second axis dealt with culture and cultural identity, and the 
third axis was concerned with addressing some of the 
challenges of cultural globalization, and the fourth axis came 
about the role of some educational institutions in facing the 
challenges of cultural globalization, dealing with the role of 
the family in facing the challenges of cultural globalization, 
and the role of the mosque in facing the challenges of 
cultural globalization, The role of the school in facing the 
challenges of cultural globalization, the role of the university 
in facing the challenges of cultural globalization, the role of 
the media in facing the challenges of cultural globalization, 
the role of youth centers in facing the challenges of cultural 
globalization, and then a conclusion with the most prominent 
results, recommendations and suggestions. 
Keywords: challenges, culture, cultural identity, cultural 

globalization, educational institutions. 
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  المقدمة:

یواجه العالم اإلسالمي الیوم وأكثر من أي وقت مضى الكثیر من 

التحدیات والعقبات التي تحاول أن تدفع بها بعیدا عن أداء دوره في العطاء 

القیمي والثقافي، وتحول دون تحقق رسالته الخالدة ومشروعه الحضاري ذي 

التربیة أداة األمة المیة والعربیة، ومن جهة أخرى تعد األبعاد اإلنسانیة واإلس

ووسیلتها لتحقق خطابها التربوي، الذي یعكس رسالتها وأهدافها وغایاتها، لتكوین 

أفرادها والحفاظ على تمیزها واستمرارها، عن طریق نقل تراثها الثقافي إلى جانب 

د من أعبائها دورها في مواجهة التحدیات الحضاریة والتكنولوجیة مما یزی

  ومسئولیاتها.

ویعیش العالم الیوم في تغیرات ومستجدات وثورات معرفیة وتكنولوجیة 

متالحقة، ولقد شجع على ذلك تغلغل العولمة الثقافیة في شتى المجاالت؛ حیث 

تشهد الساحة العالمیة في السنوات األخیرة انحرافات عقدیة وفكریة، وتهدیدًا یمس 

انتقاًال من فساد الفكر إلى فساد األرض بشتى أنواع مقومات االعتقاد، بل و 

االعتداء على اآلخرین، وجرائم الكترونیة بشعة تناولت فكر أبنائنا وزعزعت 

معتقداتهم الثابتة وهم في عقر دارهم، وذلك فیما یعرف باإلرهاب االلكتروني 

ث الذي شمل المواقع اإلخباریة ومواقع التواصل االجتماعي بتطبیقاتها، حی

شهدت أرض بالدنا اعتداءات استهدفت األمن الفكري وبنیت على فساد عقدي 

  .)١( ونسبت إلى دیننا اإلسالمي الحنیف والدین منها براء

شكل هذا االنفتاح واالتصال بین الثقافات ومن وجهة نظر الباحثة 

ا العالمیة إلى تهدید الهویة الثقافیة لكثیر من المجتمعات؛ فأدى إلى تهدید قیمه

من خالل تبني الشباب قیمًا اختلفت عن قیم ذویهم، مما تسبب في ضیاع الكثیر 

من القیم االجتماعیة لهذه المجتمعات وتالشیها نسبیا، ودخول قیم ومفاهیم جدیدة 

  ال یتناسب بعضها مع واقع ثقافة المجتمعات اإلسالمیة والعربیة.

                                                 
م). األمن الفكري في ضوء السنة النبویة، بحث مقدم ٢٠١٢) اللویحق، عبد الرحمن معال ((١

لجائزة نایف بن عبد العزیز آل سعود العالمیة للسنة النبویة والدراسات اإلسالمیة المعاصرة 
  .٨)، ص١(ط
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یم والمفاهیم وأدت التغیرات الثقافیة إلى اختالل في كثیر من الق

االجتماعیة فبعد أن كان الشباب یتشرب قیمه من قنوات شرعیة كاألسرة 

فالمدرسة ركیزة  لذلك ؛والمدرسة، أصبح یتشربها من قنوات غربیة وأقران السوء

، أساسیة في دعم الشخصیة التي كونتها األسرة ودفعت بها إلى میدان التعلیم

ت شرعیة كاألسرة والمدرسة والجامعة، فبعد أن كان الشباب یتشرب قیمه من قنوا

أصبح یتشربها من قنوات غربیة وأقران السوء مما دعا التربویین إلى دق نواقیس 

الخطر والدعوة إلى مؤتمرات تربویة أهلیة عامة لمناقشة هذه التدخالت والتقاریر 

   .)١(من أجل مواجهة تداعیات واقتضاءات هذا الخطر حاضرا ومستقبال

ه التطورات إلى وجود العدید من المخاوف وٕاثارة الكثیر من كما  أدت هذ

الجدل حول مخاطرها النفسیة واالجتماعیة والثقافیة الناتجة عن مضامین هذه 

التكنولوجیا وما أحدثته من خالل العولمة الثقافیة باعتبارها غزو ثقافي یمس 

لم مفاده أنها ال ذاتیة األفراد واألمم، وتحمل خطابًا ثقافیًا خاصًا لشعوب العا

 .)٢(مجال للتعدد الثقافي، وٕانما البقاء لثقافة المعلومة المهیمنة على كل الثقافات

وترى الباحثة أن التغیرات الثقافیة غزت جمیع مناحي الحیاة وأثرت فیها 

بشكل مباشر وتوجهت بهذه التأثیرات نحو الشباب بوجه خاص مستهدفة قیمهم 

جاءت هذه التغیرات بشكل مباشر كنتائج للعولمة  ومعتقداتهم المجتمعیة، ولقد

  الثقافیة.

والعولمة ببعدها الثقافي الذي یعني ثقافة ذات صبغة غربیة ونشرها على 

الصعید العالمي عن طریق االنفتاح بین الثقافات العالمیة بفعل وسائل االتصال 

قتصادیة الحدیثة، واالنتقال الحر لألفكار والمعلومات تعد أصل العولمة اال

                                                 
وتداعیاته التربویة والثقافیة في  ٢٠٠١). الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠٤عمار، حامد. ( )(١

  .١٤الوطن العربي، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ص
). أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الهویة الثقافیة ، ٢٠١٥(.) بلعربي، سعاد(٢

 -مستغانم -جامعة عبد الحمید بن بادیسرسالة ماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال ، 
  .٧كلیة العلوم االجتماعیة، الجزائر، ص
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واالجتماعیة والسیاسیة واألخالقیة، ألن الثقافة هي التي تهیئ األذهان والنفوس 

  .)١(لقبول تلك األنواع األخرى

 سافراً  وعدواناً  الثقافیة، تهدیدًا لالزدواجیة تشكل اإلعالمیة قد العولمة إن

 لوجیاتكنو  استخدام في المختلفة وحقها للشعوب الثقافیة الهویات احترام مبدأ على

 وأوضاع حقائق مع بروح إیجابیة والتفاعل الثقافیة هویتها تأكید وفي االتصال

 وال الثقافي باآلخر من الثقة بكثیر توحي ال أجواء في خصوصاً ، تلك العولمة

  . )٢(التعلیمي حتى أو الثقافي بنائنا على بحرصه

میة وترى الباحثة بناء على ما سبق أنه من األهمیة ومن الضرورات الحت

توجیه كل المؤسسات المجتمعیة نحو االهتمام بالرصید الثقافي وتطویره وتجدیده 

محورًا باعتبار ذلك یعد محورًا مهمًا من محاور التنمیة الشاملة، وأداة من أدوات 

تواصلها، ویقتضى األمر الحفاظ على الثوابت الثقافیة في معارفها واتجاهاتها 

ا الممثلة لجوهر الهویة والذاتیة والتمیز، وهذا ما وتوظیفاتها االجتماعیة باعتباره

  یعنیه مفهوم األصالة الثقافیة.

وفي ظل هذا الواقع العولمي تحظى المفاهیم الغربیة بالهیمنة الثقافیة،   

مدعومة في ذلك بحالة التقدم العلمي والتقني التي حققها الغرب، األمر الذي 

 وأصبحوامفكري العالم اإلسالمي  أوجد احتفاء بها لدى نخبة كبیرة من بعض

   .)٣(أسرى لتلك المفاهیم المعولمة وأصبحت جزءا كبیرا في ثقافتهم وكتاباتهم

كما ترى الباحثة أن المفاهیم غزت الكثیر من البلدان العربیة وتغلغلت 

في جمیع المیادین سواء الفكریة أو االقتصادیة أو المجتمعیة، وأصبحت متداولة 

                                                 
). البعد الثقافي للعولمة وأثره على الهویة الثقافیة للشباب العربي: ٢٠١٤) العید، وارم. ((١

مركز جیل - الشباب الجامعي الجزائري نموذجًا، مجلة جیل العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
  .٢١١)، ص٢لجزائر، ع(البحث العلمي، ا

 وأثرها على اإلعالم لعولمة المتصاعدة اإلقصائیة ). التداعیات٢٠١٠) ملي، أسعد. ((٢
، العددان الثالث ٢٦الثقافیة، مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانیة، المجلد  الهویة

  .٣٨٩والرابع، ص
في مواجهة المفاهیم هـ). دور التربیة اإلسالمیة ١٤٣٥) الصاعدي، تهاني محمد. ((٣

التغریبیة الوافدة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. كلیة التربیة. قسم التربیة اإلسالمیة 
  .٩٨والمقارنة، ص
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لدى الشباب مما ینذر خطورة كبیرة على الثقافة العربیة ویهدد  بشكل كبیر خاصة

  بانقراض أو تالشي بعض مفاهیمها وقیمها.

وُیعد تحقق الوعي واألمن الفكري خط الدفاع األول عن هویة األمة 

ووجودها، وهو السیاج الواقي في وجه أي تهدید یستهدف تقویض أركانها، وهذا 

وتكاتفًا حقیقیًا لحمایة هذا النوع من األمن، وأن یستلزم یقظة وتخطیطًا واعیًا 

حدوث أي خلل فیه یترتب علیه عواقب وخیمة؛ من تلوث الفكر بجراثیم فكریة 

غریبة تتربص ببقاء األمة، وقد تتسبب في إلقاء بذور التناحر والشحناء بین أفراد 

 .)١(المجتمع

اریة، فإذا والوعي الفكري ذو صلة عمیقة بهویة األمة وشخصیتها الحض

اطمئن الناس على ما عندهم من أصول وثوابت، وأمنوا على ما لدیهم من ُمثل 

ومبادئ فقد تحقق لهم األمن في أسمى صوره ومعانیه، وٕاذا تلوثت أفكارهم 

بمبادئ وافدة، ومناهج دخیلة، وأفكار منحرفة، وثقافات مستوردة، فقد جاس 

یانهم، ویقضي على مقومات الخوف بین ظهرانیهم، وحل في دیارهم لیهدد ك

بقائهم؛ لذلك حرصت الشریعة اإلسالمیة على تعزیز جانب الوعي الفكري لدى 

  .)٢(األفراد والمجتمع واألمة

وترى الباحثة أنه في ظل التأثیر المباشر للثقافة الوافدة على واقع 

 المجتمعات العربیة فإن األمر یزاد خطورة على الهویة الثقافیة بجمیع أبعادها

المتمثلة في البعد الدیني والبعد التاریخي والبعد اللغوي وغیرها من األبعاد التي 

  تأثرت سلبًا بشكل مباشر بتحدیات العولمة الثقافیة.

وُتعد الهویة الثقافیة حجر الزاویة في تكوین األمم والمدخل األساسي 

، الواعي لتحقیق التنمیة البشریة في أي مجتمع من خالل تكوین اإلنسان المنتج

                                                 
). دور اإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبة ٢٠١٢) فحجان، نصر خلیل. ((١

ر منشورة، كلیة التربیة، المرحلة الثانویة بمحافظات غزة وسبل تفعیله. رسالة ماجستیر غی
  .٤الجامعة اإلسالمیة، غزة، ص

). إسهام اإلعالم التربوي في تحقیق األمن الفكري لدى ٢٠٠٨)الحارثي، زید بن زاید. ((٢
طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة من وجهة نظر مدیري ووكالء المدارس 

یة التربیة، جامعة ام القرى، مكة والمشرفین التربویین. رسالة ماجستیر غیر منشورة، كل
  .٢٥المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، ص
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لقضایا أمته الراهنة، الساعي لتقلیص الفجوة بین الواقع الراهن وما وصلت إلیه 

  .)١(الحضارة اإلنسانیة من تقدم وازدهار على مختلف األصعدة

وتعتبر الثقافة المقوم الرئیس للتعبیر عن هویة األمة، وأصالتها وامتدادها 

أمة أو شعب هي حصیلة التاریخي، ومن المؤكد بأن الهویة ألي مجتمع أو 

الدین والعادات والتقالید واللغة والفكر واآلداب والفنون والتاریخ والتراث والقیم 

واألخالق والسلوك، وهي التي تتمایز بها عن غیرها، وهذه المقومات تتغیر تبعًا 

  .)٢(للمستجدات اإلنسانیة والحضاریة

ن المقومات ي مجموعة متتمثل ه الهویة الثقافیةترى الباحثة أن و 

المادیة والفكریة وانب الحیاة المشتركة بین أفراد المجتمع، وتشمل ج\واألبعاد 

ونمط الحیاة بمختلف  ،بجانب الخصائص اللغویة والتراث الثقافي والعقائدیة

  . مجاالته

جاء اإلسالم لیدعو الناس إلى عبادة اهللا الواحد، كما أنه یسمى دین ولقد 

ینبغي أن تسود الوحدة بین أفراده نظًرا لوحدة الهدف، التوحید، ودین هذا شأنه 

َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِمیعًا َوَال َتَفرَُّقوْا ( وهذا ما قرره القرآن الكریم في قوله 

ْعَمِتِه َواْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِه َعَلْیُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفأَلََّف َبْیَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبنِ 

ْنَها َكَذِلَك ُیَبیُِّن الّلُه َلُكْم آَیاِتِه  ِإْخَوانًا َوُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّ

في الصحیفة  وقرره الرسول ) ١٠٣َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن) (سورة آل عمران، اآلیة: 

لمؤمنین والمسلمین من قریش بین ا حیث جاء فیها "هذا كتاب من محمد النبّي 

ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون 

 .)٣(الناس...وٕان ذمة اهللا واحدة...وٕان المؤمنین بعضهم موالي بعض دون الناس"

وهذه الوحدة ال تؤثر فیها عاطفة وال ینقضها نسب أو قرابة "وأن المؤمنین المتقین 

بتغى دسیعة ظلم أو إثم أو عدوان، أو فساد بین على من بغى منهم أو ا

، ووحدة المسلمین )٤( المسلمین، وأن أیدیهم علیه جمیًعا ولو كان ولد أحدهم"
                                                 

). محددات تشكیل الهویة الثقافیة للطفل السوري، مجلة ٢٠١٤) عیود، یاسمین حسین. ((١
  .١٢٦-١١٥مایو ، ص  -، أیار٩دراسات، العدد 

الثقافیة للشباب العربي: ). البعد الثقافي للعولمة وأثره على الهویة ٢٠١٤) العید، وارم. ((٢
  .١٢الشباب الجامعي الجزائري نموذجًا، مرجع سابق، ص

  .٩١، ٩٠، ص ص ٢، جابن هشام. (د.ت). السرية النبوية، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب) (٣
  .٩١ المرجع السابق، ص) (٤



      
 

 
 

٢١٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
عامة في كل األوقات؛ سواًء في السلم أم الحرب "وأن سلم المؤمنین واحدة، ال 

  .)١(یسالم مؤمٌن دون مؤمٍن في قتال في سبیل اهللا، إال على سواء وعدل بینهم"

لتحقیق هذه  حرص اإلسالم على وحدة األمة وتماسكها، واتخذ النبي و 

دعا المسلمین إلى أن یتآخـوا  أسالیب عدیدة فمنها عندما هاجر إلى المدینة الغایة

بین أصحابه من  في اهللا أخوین أخوین، قال ابن إسحاق "وآخى رسـول اهللا 

وین أخوین، ثم أخذ بید علي بن المهاجرین واألنصار...فقال: تآخوا في اهللا أخ

أبي طالب؛ فقال: هذا أخي...وكان حمزة بن عبد المطلب أسد اهللا وأسد رسوله 

أخوین...وكان أبو بكر  وزید بن حارثة؛ مولى رسول اهللا  وعم رسول اهللا 

ابن أبي قحافة، وخارجة بن زهیر أخو بلحارث بن الخزرج أخوین،  الصدیق 

ان بن مالك أخو بني سالم بن عوف بن عمرو بن وعتب وعمر بن الخطاب 

عوف بن الخزرج أخوین...وعمار بن یاسر، حلیف بني مخزوم، وُحذیفة بن 

  .)٢( الیمان أخو بني عبد عبس، حلیف بني عبد األشهل أخوین..."

ولم یقتصر توحید صفوف المسلمین على هذا اإلجراء؛ بل لعله كان في 

ما یوحد  ي مكة الذین هاجروا مع الرسول إطالق اسم (المهاجرین)على مسلم

بین صفوفهم رغم اختالف أنسابهم وعشائرهم، ثم كان في إطالق اسم (األنصار) 

على المسلمین من األوس والخزرج ما یوحد بین صفوفهم وُینسیهم عداوة 

الماضي وحروب الجاهلیة، فقد ینسون مع مرور األیام أن التمایز بینهم بقولهم: 

هذا خزرجي، ویكون التمایز الجدید؛ هذا مهاجريٌّ وهذا أنصاري، هذا أوسي و 

وهذه أیضا لم تقف الوحدة عندها؛ بل كان في تسمیتهم(المسلمین)ما یجعل 

: الوحدة أعم وأشمل، ویكون الفخر باإلسالم ال بغیره، وفي ذلك یقول اهللا 

)ََو ََْْا َُ ِدِهَِ َ ِا ِ واََُِو ِ جََ ِْ ا  َِْْ َََ 

 َْْ اًَ ُلَُن اَِ اََ َِو ُْ ِْ َُِِْا َُ َُ َِاَْإ ِْأ

اَُِْاَُ ِِ  َوَُماََُ اَء َ اس؛ ُِا اة َوآُا اة َو

ِا ََوِم َْا َِْ َْْ () ٧٨: ، اآلیةالحجسور(  

وقد عملت المؤاخاة على توطید أركان الدولة اإلسالمیة والقضاء على 

بعض الصعوبات التي واجهتها في بدایة تكوینها؛ حیث ازدادت وحدة المسلمـین 

                                                 
  .٩١ المرجع السابق، ص) (١
  .٩٤، ٩٣ المرجع السابق، ص) (٢



      
 

 
 

٢١٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
  .)١(حكم إخاء الدم والنسب له النبي توكیـًدا؛ ألنه إخاء جعل 

، یجد أنه قد استخدم الحوار في عدد من ومن تأمل في سنة النبي

المواقف التعلیمیة وشجع على تطبیقه في مواجهة القضایا والتحدیات التي تواجه 

في كتابه بابا بعنوان " باب طرح اإلمام  - رحمه اهللا–األمة، وقد بوب البخاري 

ما عندهم من العلم "وأخرج فیه حدیث عبد اهللا بن عمر رضي المسألة لیختبر 

قال: "إن من الشجر شجرة ال یسقط ورقها، وهي  اهللا عنهما أن رسول اهللا 

َمَثُل المسلم، َحدِّثوني ما هي؟!" فوقع الناس في شجر البادیة، ووقع في نفسي 

برنا بها. فقال رسول أنها النخلة، قال عبد اهللا: فاستحییت. فقالوا: یا رسول اهللا أخ

: "هي النخلة". قال عبد اهللا: فحدَّثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: ألن اهللا 

  .)٢(تكون قلتها أحب إلّي من أن یكون لي كذا وكذا

،األحداث لیستخدم هذا األسلوب، إذ إن المواقف وقد یستغل النبي

التعلیم موقعه  تستثیر مشاعر جیاشة في النفس، فحین یستثمر هذا الموقف یقع

المناسب، ویبقى الحدث وما صاحبه من توجیه وتعلیم صورة منقوشة في الذاكرة، 

، كان مع أن النبي - رضي اهللا عنه  -تستعصي على النسیان، فعن أنس 

: أصحابه یومًا وٕاذا بامرأة من السبي تبحث عن ولدها فلما وجدته ضمته فقال 

الوا: ال، قال: " واهللا ال یلقي حبیبه في "أترون هذه طارحة ولدها في النار " ق

  .)٣(النار؟"

ولقد كفل اإلسالم بما حواه من هدایة إلهیة، وتشـریعات سماویة، 

للمجتمع اإلنساني عامة وللمجتمع المسلم خاصة كل عوامل السعادة واألمن 

واالستقرار، والبشـریة الیوم بحاجة إلى هذا الدین القویم؛ فهو جزء ال یتجزأ من 

طرة اإلنسان وطبیعته وال یمكن لعاقل أن یستغني عنه، والتربیة اإلسالمیة تعتمد ف

أساسًا على الدین اإلسالمي الحنیف مما میزها عن غیرها من التربیات األخرى، 

والحق أنها تربیة تتمثل فیها خصائص اإلسالم وتعالیمه، ومبادئه ومضامینه؛ 

                                                 
، ٥، القاهـرة، اهليئـة املصريـة العامة للكتاب، ط). هيكل: حيـاة حممد ـ ٢٠٠٥. (هيكل، حممـد حسني) (١

  .٢٣٧ص
، ٣). اجلامع الصحيح املختصر، (حتقيق مصطفى ديب البغا)، ط١٩٨٧البخاري، حممد بن إمساعيل. () (٢

  .٤٨، ٤٧، ص ص١٣١، رقم ١، جاليمامة، بريوت، دار ابن كثري
  .٩٩٩، ص ٥ج مرجع سابق، ). اجلامع الصحيح املختصر، (١٩٨٧ل. (البخاري، حممد بن إمساعي) (٣



      
 

 
 

٢١٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
اإلنسان، وهذا ما یجعلها تربیة  فهي ترمي إلى تنمیة الشخصیة المتكاملة في

كاملة شاملة في كل مجاالت الحیاة. والذي یستقرئ تاریخ الحضارة اإلسالمیة 

یتبین له أن التربیة اإلسالمیة تربیة ذات جذور عمیقة، وٕالیها یعود الفضل في 

تأسیس كثیر من المعالم الحضاریة المعاصرة التي ینظر إلیها البعض وكأنها 

كأن فصامًا ضاربًا بیننا وبینها؛ فخالل القسم األول من القرون  غریبة عنا، أو

الوسطى لم یساهم أي شعب من شعوب األرض بقدر ما ساهم به المسلمون في 

التقدم البشـري، وظلت اللغة العربیة لغة العلوم واآلداب والتقدم الفكري لمدة قرون 

  .)١(في جمیع أنحاء العالم المتمدن آنذاك

سالمیة هي الفاعل الرئیس في التكوین الخلقي السلیم والتربیة اإل

والتكوین الفكري والحسي والتكوین االجتماعي، فمهمة التربیة اإلسالمیة هي 

العدالة بغیر تمییز بین قوى أو ضعیف إال بالتقوى والعمل الصالح، والتضامن 

 بین المسلمین على جمیع األصعدة من خالل إقامة عالقات اجتماعیة یطبعها

ِإنََّما الُمْؤِمُنوَن  التعاون والتناغم والتكامل والتوازن تمشیًا مع اآلیة الكریمة 
  ]١٠[سورة الحجرات، آیة:   ِإْخَوةٌ 

وتتضمن الدعوة والتربیة اإلسالمیة أبعادًا سیاسیة، واجتماعیة، 

واقتصادیة، وثقافیة، وهذه األبعاد قادرة علي مواجهة متغیرات العصر في ظل 

ر والمناهج الوافدة من الخارج، وفي ظل التغیرات التي یعیشها المسلمون األفكا

في الداخل، ولم یكن أمام المربین المسلمین والدعاة إلى اهللا إال مسلك واحد وهو 

أن یبرزوا تعالیم اإلسالم وأحكامه والعمل علي تطبیقها في القول والعمل كما أمر 

فَِلَذِلَك فَادُْع لكریم، ومنها قوله تعالي: (اهللا تعالي في مواطن كثیرة من القرآن ا
َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواءُهْم َوُقْل آَمنُت ِبَما أَنَزَل اللَُّه ِمن ِكَتاٍب 

َنُكُم اللَُّه رَبـَُّنا َورَبُُّكْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َال  ُحجََّة  َوأُِمْرُت ِألَْعِدَل بـَيـْ
نَـَنا َوِإلَْيِه اْلَمِصير َنُكُم اللَُّه َيْجَمُع بـَيـْ نَـَنا َوبـَيـْ   ).١٥الشورى:)(بـَيـْ

فرق كبیر بین عالمیة اإلسالم والعولمة المتوحشة التي تجعل قطاًعا وهناك 

كبیًرا من البشر عبیًدا ألصحاب رأس المال والهیمنة العسكریة واالقتصادیة التي تمیز 

األهواء واألغراض والمصالح، بخالف اإلسالم الذي تسع رحمه سائر بین البشر وفق 

                                                 
، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١٥هـ). معالم الثقافة اإلسالم. ط١٤١٠الكریم. (  ) عثمان، عبد(١

  .٢٩٤ص



      
 

 
 

٢١٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
الخلق إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، وذلك بالعدل واإلحسان والقسط، وقد قال اهللا 

َوَال َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َأن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأن تعالى: 
َعَلى اْلبرِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتـَُّقوْا تـَْعَتُدوْا َوتـََعاَونُوْا 

]. كما دعا إلیه صریح القرآن حین نادى ٢[المائدة:  الّلَه ِإنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقابِ 

َجَعْلَناُكْم ُشُعوباً يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى وَ :بالبشر قائالً 
َباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ  [الحجرات: َوقـَ

َوَال تـََعاَونُوْا َعَلى اِإلْثِم  َواْلُعْدَواِن َواتـَُّقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه  وقال تعالى: ،]١٣
ألن التعاون على اإلثم والعدوان یمحو كل كرامة   ]٢[المائدة: َشِديُد اْلِعَقابِ 

  اإلنسان.

وال ُیمكن ُأن ُیتحقق ُاألمن ُفي ُالمجتمع، ُإال ُباالستفادة ُالقصوى ُمن 

تحدیات العولمة الثقافیة، ُحیُث إن  المؤسسات التربویة ُفي ُوقایة ُالمجتمع ُمن

ُمسؤولیة ُمواجهة التحدیات بصفة عامة والثقافیة بصفة خاصة ُال تُقع ُعلى ُعاتق 

 :ُأجهزة ُاألمن ُفقط، وٕانما تُتعدى ُمسُؤولیتهُا إلى ُجمیع ُالمؤسسات، ُومن ُأهمها

ألخًالق ُوالفكر ُالمؤسسات ُالتربویة، ُوذلك ُمن ُخًلل ُإسهامها ُفي ُإرساء القیم وا

   .)١(ُاإلسًالمي ُالصحیح، ُوما ُیتضمنه ُمن ُمواعظ ُتربویة ُومن ُتسامح ُواعتدال

لذا ترى الباحثة أن المؤسسات التربویة یقع على عاقتها دور مهم في و 

على مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة وتعزیز الهویة الثقافیة لدى أبناء المجتمع، ف

رف اتربویة فیما تقدمه ألبناء المجتمع من علوم ومعقدر نجاح المؤسسات ال

تجعلهم قادرین على التعامل مع تقنیات العصر الحدیث من ناحیة، ومزودین 

بثقافة عربیة إسالمیة تمكنهم من توظیف ما تعلموه توظیفًا إسالمیًا من ناحیة 

أخرى، على قدر ما تسهم في تحقق أهم وظائفها وهى بعث الثقافة العربیة 

سالمیة في نفوس شبابها؛ ألن اإلیمان بأهمیة الدین في المجتمع، وضرورته اإل

في بناء اإلنسان وحرصه علي تعمیق العقیدة والشریعة في نفوس جیل الغد من 

أبنائنا وبناتنا على وجه یعصمهم من الزلل ویحمیهم من التعصب المذهبي 

                                                 
). درجة إسهام اإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري ٢٠١٥)الوهیبي، سلیمان إبراهیم. ((١

یة في مدارس التعلیم العام بمدینة الطائف من وجهة نظر لدى طالب المرحلة الثانو 
المعلمین والمشرفین التربویین. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة أم القرى، مكة 

  .٣المكرمة، ص



      
 

 
 

٢١٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
یئ لهم االنتفاع بما ویبعدهم عن االنحراف وعن التأثر باألفكار المسمومة ویه

  شرع اهللا لعبـــاده.

، فالتربیة واحدة الثقافةالمعترك  فيومن هنا یتضح أن للتربیة دورا رئیسًا 

فراغ بل تستمد دورها من فلسفة  فيوهى ال تعمل  من روافد الثقافة الرئیسة،

وأهداف المجتمع، وبذلك تصبح المؤسسات التربویة المتعددة مسئولة عن إعداد 

طن بما یتواءم مع متطلبات المرحلة الحالیة والمقبلة بحیث یركز هذا اإلعداد الموا

على إبراز الخصوصیة الثقافیة، كرد فعل لمواجهه تحدیات العولمة، ومن ثم 

وبهذا تحیا ، ضرورة الحفاظ على الهویة الذاتیة وتأكید قیم االنتماء والوالء الوطني

هادفة البناءة التي تصقل الشخصیة ات اإلسالمیة الیوتقوى األفكار والسلوك

وتسمو بها، كاحترام الوقت والتعاون والعفة، والحفاظ على الممتلكات العامة، 

وتقبل اآلخر...، لتحل محل كثیر من العادات والتصرفات واألفكار والتقالید غیر 

الهادفة بل والمدمرة أحیانًا، كالتسلیة غیر الموجهة، وضیاع الوقت، والتلفظ 

خارجة عن الذوق اإلسالمي األصیل، والتطرف الفكري، والتعصب للرأي،  بألفاظ

  .)١(وعدم قبول اآلخر... إلخ

  مشكلة الدراسة:

إن روح العصر وظروف المجتمع الدولي، بما ُقصد فیه من وجود 

صراعات عقائدیة وفكریة وسیاسیة واقتصادیة، وما وصل إلیه من استخدام 

یه الرأي العام والتأثیر فیه، یجعل وسائل الدعوة وسائل علمیة وتقنیة جبارة لتوج

التقلیدیة التي تقف عند نشر كتاب أو إصدار مجلة أو إلقاء الخطب ونحوها 

وسائل تقلیدیة غیر كافیة لمواجهة حرب نفسیة مخططة وغزو فكري منظم، 

یستهدف العقول والقلوب، نتج عن العولمة الثقافیة، وهذا یقتضي أن تعاد 

  .)٢(المؤسسات التربویة  بما یمكنها من مواجهة هذه التحدیاتصیاغة خطط 

                                                 
). دور عضو هیئة التدریس في مواجهة التطرف ٢٠١٨) شادي، أحمد الصاوي طه. ((١

وذجًا"، مجلة كلیة التربیة بطنطا، المجلد الفكري من وجهة نظر طالبه "جامعة األزهر نم
  .٤٩٠، العدد الثاني، الجزء الرابع، أبریل، ص٧٠

). وعي الدعاة إلي اهللا ٢٠١٥) حجازي، زهیر السعید، وعبد الرحمن، محمد شریف.((٢
، ٨ببعض القضایا العلمیة المعاصرة: دراسة میدانیة. مجلة العلوم التربویة والنفسیة، مج 

  .٥٥٨-٤٨٩، ص ص: ٢ع



      
 

 
 

٢١٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
ونظرًا للدور البارز الذي تقدمه المؤسسات التربویة في تطویر 

المجتمعات التي تحترم القیم وتنبذ العنف وتسعى إلى التعایش السلمي والتسامح، 

ات ولما یتمیز به العلم من قوة البرامج التي یقدمها وتأثیرها في تحقق غای

المجتمع، فقد قامت بعض الدول بعمل شراكة بین سلطاتها المختلفة ومسئولي 

التعلیم بجمیع مستویاته لجعل المدارس والجامعات أكثر استعداد لمقاومة األفكار 

المتطرفة والعنف بأشكاله المختلفة، وذلك من خالل موضوعات تعزز فهم 

، وتعمل على تأمین عقول الثقافات المختلفة، وتقبل اآلخر، وتنمي المواطنة

  .)١(النشء من األفكار الدخیلة

ومن هنا تبدو مشكلة الدراسة في الحاجة لدراسة تحدیات العولمة الثقافیة 

  وبیان دور المؤسسات التربویة في مواجهتها، وهذا ما تسعى إلیه الدراسة الحالیة.

ما أبرز سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئیس التالي: أسئلة الدراسة: 

تحدیات العولمة الثقافیة ودور بعض المؤسسات التربویة في مواجهتها؟ وتفرعت 

  عنه األسئلة التالیة:

ما اإلطار المفاهیمي للعولمة الثقافیة كما تعكسه األدبیات التربویة والدراسات  .١

  السابقة؟

  ما المقصود بالهویة الثقافیة وأبرز مالمحها؟ .٢

  العولمة الثقافیة؟ ما أبرز التحدیات المترتبة على .٣

  ما دور بعض المؤسسات التربویة في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة؟  .٤

هدفت الدراسة الكشف عن أبرز تحدیات العولمة الثقافیة ودور أهداف الدراسة: 

  بعض المؤسسات التربویة في مواجهتها. وذلك من خالل تحقیق األهداف التالیة:

  ة وأبرز مظاهرها.تحدید المقصود بالعولمة الثقافی .١

                                                 
). إدمان مواقع التواصل االجتماعي وأثره على ٢٠١٧) عمران، خالد عبد اللطیف محمد. ((١

قیم التسامح وقبول اآلخر لدى طالب كلیة التربیة جامعة سوهاج من وجهة نظرهم. 
المؤتمر العلمي الرابع للجمعیة المصریة للدراسات االجتماعیة "التسامح وقبول اآلخر" في 

 – ٥٤٣)، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر. ص ص ٢٠١٧كتوبر أ ٤- ٣الفترة (
٥٨٥.  



      
 

 
 

٢١٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
  عرض مفهوم بالهویة الثقافیة وأبرز مالمحها. .٢

  تحدید أبرز التحدیات المترتبة على العولمة الثقافیة. .٣

  بیان دور بعض المؤسسات التربویة في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة. .٤

  أهمیة الدارسة:

استجابة لما ینادي به كثیر من التربویین والمفكرین من ضرورة  تأتي .١

اإلسالمیة والعربیة في عصر العولمة  لألمةحفاظ على الهویة الثقافیة ال

واالنفتاح على ثقافات العالم، والتأكید على غرس القیم والمبادئ الثقافیة 

 التي یتضمنها تراثنا.

خطوة التحدیات المترتبة على العولمة الثقافیة وضرورة تصدي كافة  .٢

  متها المؤسسات التربویة.المؤسسات المجتمعیة للتعامل معها وفي مقد

یمكن أن تفید المسئولین بالمجال التعلیمي من خالل معرفة أبرز  .٣

تحدیات العولمة الثقافیة وبالتالي وضع اآللیات المالئمة لمواجهتها 

 ضمن المناهج الدراسیة.

الوقــوف علــى أهــم المقترحــات التــي مــن شــأنها زیــادة فاعلیــة الــدور الــذي  .٤

 ة في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة.تسهم به المؤسسات التربوی

تسهم نتائج هذه الدراسة في فتح آفاق جدیدة أمام البـاحثین للقیـام ببحـوث  .٥

 مستقبلیة في مجال دراسات األمن الفكري.

  منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنهج االستنباطي والمنهج الوصفي التحلیلي، 

كم من األدلة الشرعیة من الكتاب فاالستنباطي یفید في استنباط األحكام والح

والسنة، تلك اآلیات واألحادیث التي تبین أهمیة الثقافة والحفاظ علیها وما قد 

یواجهها من تحدیات مترتبة على العولمة الثقافیة، أما الوصفي التحلیلي فتم 

تطبیقه في جمع المعلومات الصادرة من أبحاث المؤتمرات العلمیة والمصادر 

لقة بهذا الموضوع وتحلیلیها؛ لوضع خطوات عملیة لدور بعض األخرى المتع

  المؤسسات التربویة في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة.

  مصطلحات الدراسة:

  التحدیات المعاصرة:  .١



      
 

 
 

٢١٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
) بأنها: "مجموعة من الضغوط الظاهرة والمبطنة هـ١٤٠٧عرفها (ثابت، 

را بهدف إخضاعه، من قبل أمة أو مجتمع متطور ضد أمة أو مجتمع أقل تطو 

أو الهیمنة الفكریة علیه بقصد استالب هویته الفكریة أو الحضاریة، والوصول به 

تلف إلى حالة یجد نفسه فیها منقادا وتابعا لحضارة أو ثقافة األمة األقوى، وٕان اخ

   .)١("في العقیدة والتاریخ والسلوك

على العولمة وتعرف إجرائیًا بأنها مجموعة من اآلثار السلبیة المترتبة 

الثقافیة والتي تستهدف عقول أبناء المجتمع محاولة التأثیر السلبي على نمط 

تفكیرهم ومعتقداتهم الفكریة متمثلة في التطرف الفكري والتعصب والغزو الفكري 

وسیادة النزعة االستهالكیة واختالل القیم المجتمعیة، وتهدید الخصوصیة الثقافیة 

  عبر شبكة اإلنترنت. 

  :لمةالعو 

عرفت بأنها: "اصطباغ العالم بصبغة واحدة شاملة لجمیع أقوامها وتوحید 

أنشطتها االقتصادیة واالجتماعیة والفكریة من غیر اعتبار الختالف األدیان 

  . )٢(والثقافات والجنسیات"

 الثقافة:  

تعرف الثقافة بأنها: "طریقة الشعب في الحیاة، وهي جمیع السمات 

فكریة والعاطفیة التي تمیز مجتمعا بعینة أو فئة اجتماعیة الروحیة المادیة ال

بعینها، وتشمل الفنون واآلداب وطرائق الحیاة، كما تشمل الحقوق األساسیة 

  . )٣("ونظم القیم والتقالید والمعتقداتلإلنسان، 

  الدور:

                                                 
هـ). التحدي االجتماعي، ندوة التحدیات الحضاریة والغزو الثقافي ١٤٠٧) ثابت، ناصر. ((١

  .٣٣٥لدول الخلیج العربي، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، الریاض، ص
معات الخلیج العربي، مركز دراسات ). واقع العولمة في مجت٢٠٠٨) البشر، بدریة. ((٢

  .٥١الوحدة العربیة : بیروت، ص
). دور الجامعة في تعزیز ٢٠١٥) عدوان، نارمین؛ عبد اهللا، محمد؛ المحروقي، حمدي. ((٣

الهویة الثقافیة لدى طلبة الجامعات في محافظات غزة وسبل تطویره. دراسات تربویة 
  .٢٦٢).ص ٨٧( ٢ونفسیة:مجلة كلیة التربیة بالزقازیق. مج



      
 

 
 

٢٢٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
هو "مجموعـة من األفعال والواجبات التي یتوقعـها المجتمع من هیئاته 

أو هو: نشاطات .)١(یشغلون ـ أوضاعا معینة، في مواقف معینة"وأفراده، ممن 

سلوكیة متوقعة، وهي تختلف عن المعاییر مبدئیا في شروط تحدیدها؛ ألن 

المعاییر ترتبط بسلوك ینطبق على معظم ـ إن لم یكن كل ـ األعضاء في 

  .)٢(المجموعة، بینما األدوار ترتبط بمواقف معینة، كما ترتبط بأوضاع محددة

وُیقصد بالدور في الدراسة الحالیة: المهام والسلوكیات واإلجراءات التي 

یتوقع أن تقوم بها المؤسسات التربویة من أجل حمایة أبناء المجتمع من تحدیات 

  العولمة الثقافیة.

  

  الدراسات السابقة:

) .Naz, A,Khan, W., Hussain, M., and Daraz, Uدراسة ( .١

راسة إلى دراسة تأثیر العولمة على الهویة : هدفت هذه الد)٣( )٢٠١١(

الثقافیة بین البشتون، والتعرف على األزمات الناتجة عن العولمة الدینیة في 

المجتمع البشتوني، باإلضافة إلى التعرف على األزمات النفسیة التي تنتجها 

العولمة في سیاق سیناریو الهویة بین البشتون، واستخدم الباحثون المنهج 

، كما استخدموا االستبانة لجمع البیانات، وتكونت عینة الدراسة من الوصفي

بعض أفراد المجتمع البشتوني، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن العولمة قد 

تسبب أزمات ثقافیة واجتماعیة ونفسیة ودینیة في المجتمع البشتوني، وأن 

  تمع البشتوني. العولمة له آثاره العمیقة الواضحة على الثقافة في المج انتشار

                                                 
  .٧٣). االنتماء، القاهرة، األمل للطباعة والنشر، ص٢٠٠٤) األنصاري، أحمد. ((١
). دور المدرسة االبتدائیة في دعم بعض القیم الخلقیة لدى ٢٠٠٤) علي، إلهام فاروق. ((٢

  .٨٢التالمیذ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة حلوان، ص
(3)Naz , A., Khan, W., Hussain, M.,& Daraz, U.(2011). The Crises of 

Identity: Globalization and its Impact on Socio-Cultural and 
Psychological Identity Among PAKHTUNS of KHYBER 
PAKHTUNKHWA PAKISTAN.International Journal of Academic 
Research in Business and Social Sciences,1 (1).   



      
 

 
 

٢٢١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
: هدفت هذه  )١( )٢٠١٢) (Tatiana, Krayushkinدراسة كروشكینا تاتینا ( .٢

الدراسة إلى التعرف على الظواهر االجتماعیة والثقافیة التي تحدث تغیر 

على الهویة الثقافیة لألطفال. وكیف یمكن تطویر الهویة الثقافیة األخرى 

تین مع بعضهما البعض، وتم بحیث یكون لدى الطفل هویتین ثنائیتین متفق

استخدام المنهج الوصفي منهجا للدراسة، وتكونت عینة الدراسة من مجموعة 

من األطفال، واستخدمت  المقابلة والمالحظة كأدوات لجمع البیانات، 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن األطفال قادرین على تغییر سلوكیاتهم 

دون الحاجة إلى بذل جهد كبیر لتتناسب مع متطلبات الثقافة بنجاح كبیر 

  في التكییف مع البیئة الجدیدة، مع تمسكهم بالقیم والمعتقدات لثقافة وطنهم. 

هدفت تعرف أهم األدوار التربویة للجامعة في  :)٢( )٢٠١٢دراسة الداعور ( .٣

مواجهة التعصب الحزبي لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء الهیئة 

م المنهج الوصفي التحلیلي، والتي جاء التدریسیة؛ وذلك من خالل استخدا

أبرز نتائجها: كما وبین عدم وجود فروق في متوسط درجات أعضاء الهیئة 

التدریسیة لجامعة األزهر ومتوسط درجات أعضاء الهیئة التدریسیة لجامعة 

القدس المفتوحة. إضافة إلى ذلك فقد أظهرت الدارسة أیضًا عدم وجود فروق 

لى االستبیان تعزى لسنوات خبرت العینة. أظهرت في استجابات العینة ع

الدراسة عدم وجود أثر دال إحصائیا للتفاعل بین المتغیرات التصنیفیة للعینة 

المستهدفة من أعضاء الهیئة التدریسیة الجنس، الجامعة، سنوات الخبرة، 

الدرجة العلمیة على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي 

ة، وكدرجة كلیة ألبعاد رؤیة وفلسفة الجامعة، األنشطة التربویة، كدرجة كلی

  االتصال والتواصل المجتمعي.

                                                 
(1) Tatiana,Krayushkin.(2012).A Child With Two Moterlands: Child 

Sojourner S And Cultural Identity. University Of Massachusetts. 
Amherst 

). الدور التربوي للجامعات الفلسطینیة في مواجهة ٢٠١٢) الداعور، یوسف زكریا إبراهیم. ((٢
ن وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة. رسالة ماجستیر التعصب الحزبي لدى طلبتها، م
  غیر منشورة، جامعة األزهر، غزة.



      
 

 
 

٢٢٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
فقد هدفت تعرف دور كلیات التربیة  :)١( )(Olang, 2013أما دراسة  .٤

بالجامعات الباكستانیة فـي تعزیز برامج التوعیة لتحسین األمن الفكري لدى 

ث المنهج الوصفي التحلیلي، حیث طلبتها، ولتحقق هذا الهدف استخدم الباح

) فقرة موزعة على ثالثة ٤٢قام الباحث بإعداد استبانة اشتملت على (

مجاالت وهي: عضو هیئة التدریس، المناهج الدراسیة، األنشطة الطالبیة، 

) طالبا وطالبة تم اختیارهم بطریقة ٣٩٥واشتملت عینة الدراسة على(

) طالبا وطالبة ٢٠٥٠غ عددهم (عشوائیة من أصل مجتمع الدراسة والبال

م وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى: أن تقدیرات ٢٠١٤ -٢٠١٣للعـام الدراسـي 

الطلبة حول دور كلیات التربیة بالجامعات الباكستانیة في تعزیز برامج 

% ووجود فروق ٧٢التوعیة اإلسالمیة لتحسین األمن الفكري لدى طلبتها

ستجابات أفراد العینة تعزى لمتغیر ذات داللة إحصائیة بین متوسطات ا

الجنس(ذكر وأنثى) في المجال األول والثاني حیث كانت الفروق لصالح 

الذكور، وأوصت الدراسة بتمكین أعضاء هیئة التدریس من القیام بدورهم في 

، وتمكین الطالبات من التفاعل واآلمنةتوجیه الشباب نحو األفكار السلیمة 

جتماعیة وتشجیعهن على المشاركة في البرامج مع قضایاهن الفكریة واال

 التوعویة لتعزیز األمن الفكري لدیهن. 

: هدفت هذه  الدراسة إلى التعرف على )٢( )٢٠١٤دراسة العرضاوي ( .٥

العالقة بین مدى استخدام المراهقین السعودیین لمواقع الفیس بوك على 

ث المنهج المسحي، شبكة اإلنترنت وٕادراكهم للهویة الثقافیة. واستخدم الباح

) فرد من الذكور واإلناث المراهقین في  ٣٥٠وتكونت عینة الدراسة من (

مدینة جدة، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة، 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المراهقین لدیهم وعي بهویتهم الثقافیة، ولیس 

  تغیر الجنس والمستوى الدراسي. هناك فروق ذات داللة إحصائیة تبعًا لم

                                                 
(1)Ahmed Olang (2013), "The Role of Colleges of Education in 

Promoting Awareness Programs to Improve Intellectual Security, 
Colleges of Education in Pakistani 

). دور اإلعالم الجدید في تشكیل الهویة الثقافیة ٢٠١٤ت محمد شریف.() العرضاوي، مرف(٢
للمراهقین السعودیین: دراسة تحلیلیة لمستخدمي موقع الفیس بوك بمدینة جدة، مجلة كلیة 

  .٢٨٩-  ٢٥٧). ص  ٧١اآلداب، جامعة الزقازیق، مصر، ع(



      
 

 
 

٢٢٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
: هدفت إبراز الدور المأمول الذي تطلع به )١( هـ)١٤٣٥دراسة الصاعدي ( .٦

التربیة اإلسالمیة في مواجهة المفاهیم التغریبیة الوافدة، واستخدمت الدراسة 

المنهج الوصفي، وكان من أبرز نتائجها ما یلي: تنتمي المفاهیم إلى النظام 

ومن أهم مقوماتها ما تتضمنه من التصور اإلسالمي  المعرفي اإلسالمي،

واإلیمان باهللا، وما تستهدفه من تحقیق العبودیة هللا تعالى، وما تختص به من 

أن مصدرها الوحي، وما یترتب علیها من تحقیقها الخیر ودفع الشر، تندرج 

یة المفاهیم التغریبیة ضمن المفاهیم البدیلة المعیقة لتعلم المفاهیم اإلسالم

لتعارضها مع الفهم الذي جاء به اإلسالم؛ ولكونها تشكل إدراكًا مخالفًا 

للتصور اإلسالمي لإلله واإلنسان والكون والحیاة، لم تخل التربیة اإلسالمیة 

من سبل تربویة مستقاة من الكتاب والسنة كفیلة باجتثاث المفاهیم التغریبیة 

  حة. والتصدي لها وبناء المفاهیم اإلسالمیة الصحی

هدفت معرفة اآلثار التربویة  :)٢( )٢٠١٥دراسة ریم عبد اهللا المعیذر ( .٧

الستخدام شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى طالبات 

المستوى الجامعي من وجهة نظر طالبات جامعة األمیرة نورة بنت عبد 

 الرحمن، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وطبقت استبانة على عینة

) طالبة، وكانت أهم النتائج وجود آثار كبیرة الستخدام ٢٩٧تكونت من  (

 شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري. 

إلى تعرف دور المدرسة الثانویة في تعزیز  :)٣( )٢٠١٨وسعت دراسة السید ( .٨

األمن الفكري لدى طالبها، وتم استخدام المنهج الوصفي على عینة مكونة 

ب وطالبات، ولتحقق ما تهدف إلیه الدراسة صممت استبانة ) طال٧٠٩من (

تضمنت خمسة محاور وهي: دور المعلمین، ودور األخصائي االجتماعي 

والنفسي، ودور مدیر المدرسة، ودور المناهج الدراسیة، ودور األنشطة 

                                                 
اجهة المفاهیم هـ). دور التربیة اإلسالمیة في مو ١٤٣٥) الصاعدي، تهاني محمد. ((١

  التغریبیة الوافدة، مرجع سابق.
). أثر شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري ٢٠١٥) المعیذر، ریم عبد اهللا. ((٢

لدى طالبات المستوى الجامعي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األمیرة نورة بنت عبد 
  الرحمن، المملكة العربیة السعودیة.

). دور المدرسة الثانویة في تعزیز األمن الفكري لدى ٢٠١٨فتحي. () السید، أسماء (٣
  .٢٩٥ – ٢٢٠، ص. ص ٥٤طالبها، المجلة التربویة، كلیة التربیة، جامعة سوهاج، ع 



      
 

 
 

٢٢٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
المدرسیة، وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أهمها: أن ممارسة 

ورها في تعزیز األمن الفكري لدى طالبها جاء بدرجة المدرسة الثانویة لد

ال تقوم بدورها  –تحدیدًا  –وأن المناهج الدراسیة  ضعیفة في جمیع المحاور،

في تعزیز األمن الفكري لدى الطالب بالكفاءة والفاعلیة المرجوة، مع اتسامها 

بالجمود، وعدم مواكبة مشكالت المجتمع، كما أنها ال تتضمن مفاهیم 

امین وقیم وأخالقیات األمن الفكري في عدة مقررات، ومنها المقررات ومض

  اللغویة.

: استهدفت الدراسة الكشف عن واقع تضمین )١( )٢٠٢٠دراسة العذیفي ( .٩

متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة بالصف الثالث 

د قائمة المتوسط؛ ولتحقق ذلك؛ تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، وٕاعدا

بمتطلبات أبعاد األمن الفكري، وبطاقة لتحلیل المحتوى تم بناؤها في ضوء 

القائمة، وتمثل مجتمع الدراسة وعینتها في مقرر لغتي الخالدة للصف الثالث 

المتوسط بفصلیه األول والثاني، وتوصلت الدراسة إلى قائمة بمتطلبات أبعاد 

ي الخالدة بالصف الثالث األمن الفكري المطلوب تضمینها في مقرر لغت

المتوسط، كما أظهرت نتائج الدراسة أن تضمین متطلبات االنتماء الوطني 

بدرجة منخفضة في مقرر لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط، وتضمین 

متطلبات أبعاد االنتماء العقدي اإلسالمي، واالنتماء الثقافي، والحوار وقبول 

المعلومات واالتصال بدرجة منخفضة جدًا  اآلخر، والتفكیر اإلیجابي، وتقنیة

في مقرر لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط، ولم یراع مقرر لغتي الخالدة 

التدرج والتوازن في تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري، حیث اتسم 

تضمینها بالعشوائیة، وغاب عنها التخطیط، فبلغ عدد تكراراتها في مقرر 

) تكرارًا في مقرر ١٥٨) تكرارات، في مقابل (٢١٠الفصل الدراسي األول (

  الفصل الدراسي الثاني.

                                                 
). واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في ٢٠٢٠) العذیفي، یاسین بن محمد. ((١

تحلیلیة، مجلة التربیة، كلیة التربیة،  مقرر لغتي الخالدة بالصف الثالث المتوسط دراسة
  جامعة األزهر.



      
 

 
 

٢٢٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 
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: بیان  تأثیر استخدام شبكات )١( )٢٠٢١واستهدفت دراسة العنزي ( .١٠

التواصل االجتماعي على الهویة الثقافیة لدى األطفال، ولتحقیق ذلك 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي (التحلیلي) كما استخدمت االستبیان 

ع المعلومات وُطبقت على عینة عشوائیة بسیطة بمنطقة شرق الریاض لجم

) من الوالدین، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة: وجود ٣٠٦وعددهم (

موافقة على أن هناك سبعة أسباب لدخول األطفال على شبكات التواصل 

ع، االجتماعي أبرزها التسلیة والترفیه، قضاء أوقات الفراغ، حب االستطال

مشاهدة/ممارسة األلعاب اإللكترونیة، التواصل مع المعلمین والمعلمات. 

وأكثر شبكات التواصل االجتماعي التي یفضلها أطفالهم الیوتیوب وهم الفئة 

األكثر من أفراد عینة الدراسة. ومدة استخدام األطفال لشبكات التواصل 

فئة األكثر. وأن االجتماعي من وجهة نظر الوالدین أقل من ساعتین وهم ال

الوالدین موافقون على أن هناك آثار سلبیة مترتبة على استخدام األطفال 

لشبكات التواصل االجتماعي على الهویة الثقافیة لدى األطفال، وأن التأثیر 

على اللغة جاءت بالمرتبة األولى، یلیه التأثیر على الجانب الخلقي، ثم القیم 

ة بالمرتبة الرابعة، وأخیرًا التأثیر على التراث الدینیة، وجاءت القیم االجتماعی

الثقافي بالمرتبة الخامسة. وأن الوالدین حیادیون حول اآلثار اإلیجابیة 

المترتبة على استخدام األطفال لشبكات التواصل االجتماعي على الهویة 

الثقافیة لدى األطفال، وأن القیم العلمیة والتعلیمیة جاءت بالمرتبة األولى، 

ها قیم المواطنة، ثم القیم االجتماعیة، وجاءت القیم الدینیة بالمرتبة الرابعة. تلی

كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات 

أفراد عینة الدراسة حول (اآلثار اإلیجابیة والسلبیة المترتبة على استخدام 

لثقافیة) تعزي متغیر األطفال لشبكات التواصل االجتماعي على الهویة ا

الجنس. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات أفراد عینة 

الدراسة حول (اآلثار اإلیجابیة والسلبیة المترتبة على استخدام األطفال 

  لشبكات التواصل االجتماعي على الهویة الثقافیة) تعزي متغیر العمر.  

  التعلیق على الدراسات السابقة:

                                                 
). استخدام شبكات التواصل االجتماعي وأثاره على الهویة ٢٠٢١) العنزي، مها عضیب. ((١

  الثقافیة لدى األطفال، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود.



      
 

 
 

٢٢٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
راسات السابقة یتضح تنوعها في توجهها العام وفي تناول عرض الد بعد

متغیرات الدراسة الحالیة حیث إن منها ما تناول الهویة الثقافیة بشكل مستقل أو 

تناول العوامل المؤثرة علیها وعالقتها ببعض المتغیرات، وكذلك بعض الدراسات 

نوع الفئات والمراحل التي تناولت العولمة بوجه عام وأبرز تأثیراتها، كما یالحظ ت

التي تناولتها الدراسات السابقة، إضافة لما سبق یغلب على الدراسات السابقة 

أنها دراسات میدانیة استخدمت المنهج الوصفي واعتمدت على استبانة في جمع 

البیانات، وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة من حیث االهتمام بالثقافة 

اول العولمة من جهة أخرى، وتختلف الدراسة الحالیة عن العربیة من جهة وتن

الدراسات السابقة من حیث توجهها العام ومن حیث تركیزها على العولمة الثقافیة 

على وجه التحدید ومن حیث التركیز على أبرز تأثیراتها السلبیة، بجانب 

مواجهة اختالفها في بیان الدور الذي یمكن أن تقوم به المؤسسات التربویة في 

هذه التحدیات، واستفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في تناول بعض 

  المفاهیم النظریة وفي االسترشاد بما ورد بها من مراجع.

  اإلطار النظري:

  المحور األول: العولمة الثقافیة:

  مفهوم العولمة: .١

تفكیر ال وأسالیبعلى توحید األفكار والقیم وأنماط السلوك العولمة تعمل 

بین مختلف شعوب العالم كوسیلة لتوفیر مساحة واسعة من الفهم المتبادل بین 

  . )١(السالم العالمي  وٕاقرارالبشر 

هذه الحركة التدفقیة  إلى) بأن العولمة تشیر ٢٠٠٢ویري بوقحوص ( 

بین مختلف أنحاء العالم والتي تتخطى الحواجز الجغرافیة والزمانیة والمكانیة بین 

 إلىلشعوب سعیًا للتواصل التجاري والثقافي والفكري والسیاسي للوصول الدول وا

  . )٢(اقتصاد وثقافة وفكر عالمي

                                                 
لتربویة في العالم العربي، التربیة، وزارة ). العولمة والتحدیات ا٢٠٠١(.) األغبري، بدر(١

  .٢٠التربیة والتعلیم، البحرین، العدد األول، السنة األولى، أكتوبر، ص
). بعض االتجاهات العالمیة للتعلیم العالي في ظل العولمة، ٢٠٠٣) بوقحوص، خالد. ((٢

  .٣٢التربیة، وزارة التربیة والتعلیم، البحرین، السنة الرابعة، أبریل، ص
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(زیادة درجة االرتباط المتبادل بین  أنها) ٢٠٠٢ویرى الشریف (

المجتمعات االنسانیة من خالل تسهیل انتقال السلع ورؤوس األموال والتقنیات 

  .)١( واألشخاص والمعلومات)

مة هي الحالة التي تتم فیها عملیة تغییر األنماط والنظم والعول

االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة، ومجموعة القیم والعادات السائدة، وٕازالة 

الفوارق الدینیة والقومیة والوطنیة، وفي إطار تدویل النظام الرأسمالي الحدیث 

ون وحامیة النظام وفق الرؤیة األمریكیة المهیمنة، والتي تزعم أنها سیدة الك

 . )٢(العالمي الجدید

وهي مشروع حضاري غربي منحاز لألمركة، یهدف إلى توحید األنماط 

الحیاتیة في كل مجال بنمط واحد یتَّجه نحو األخذ بالنموذج الذي یستطیع أن 

  .)٣(یفرض نفسه، والذي یظهر أنه یتمثل في النموذج األمریكي

لعالم لقریة كونیة صغیرة تقل فیها ومن ثم یتضح أن العولمة هي تحویل ا

الرقابة والحدود المكانیة والزمنیة، ولها قدر مشترك من الثقافة العامة وحریة 

التجارة والتبادل االقتصادي العالمي، وهي من صنع البشر نتیجة التقدم العلمي 

والتكنولوجي في ثورة المعلومات واالتصاالت، وهذا العالم ینقسم إلي عالم متقدم 

ستطیع االستفادة من التقدم العلمي، وعالم یقف مشاهدا لهذا التقدم دون أن یقدم ی

  شیئا أو یستفید منه، وقد یتأثر به بالسلب.

  مفهوم العولمة الثقافیة: .٢

هناك تعریفات كثیرة متنوعة للثقافة، تباینت بتباین تخصصات من 

ق وسرعة الفهم، تناولها، فیري علماء اللغة أنها تعني "الفطنة والذكاء والحذ

                                                 
). التعلیم واستیعاب التكنولوجیا في عصر العولمة، التربیة، وزارة ٢٠٠٢) الشریف، حسن. ((١

  .٦٢التربیة والتعلیم، البحرین، السنة الثالثة، یولیو، ص
  .٩هـ). العولمة. الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، ص١٤٢٣) الرقب، صالح. ((٢
التربیة اإلسالمیة في مواجهة التحدیات هـ). دور ١٤٢٤) الحارثي، صالح بن ردود. ((٣

  .٣٨٥الثقافیة للعولمة. مكتبة السوادي، جدة، ص



      
 

 
 

٢٢٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
وأیضا بمعني التقویم والتهذیب والغلبة
)١(

فإما تثقفنهم "، ومن ذلك قوله تعالي 

  ).٥٧(سورة األنفال: آیة  في الحرب فشرد بهم من خلفهم...

) أن العولمة الثقافیة تشیر إلى بروز الثقافة ٢٠، ٢٠٠١یرى خریسان (

روز وعي وٕادراك ومفاهیم كسلعة عالمیة تسوق كأي سلعة تجاریة أخرى ومن ثم ب

  .)٢(وقناعات ورموز ووسائط ثقافیة عالمیة الطبع

وكما یرى البعض أن العولمة الثقافیة ما هي إال توحید القیم حول المرأة 

واألسرة، وحول الرغبة والحاجة وأنماط االستهالك في الذوق والمأكل والملبس، 

خر وٕالى القیم وٕالى كل ما إنه توحید طریقة التفكیر والنظر إلى الذات وٕالى اآل

  .)٣(یعبر عنه السلوك

بالعولمة الثقافیة أو  فإن من أخطر تجلیات العولمة وأبعادها ما یعر 

تعرف ثقافة العولمة بأنها عبارة عن تعمیم األفكار والقیم عولمة الثقافة و 

وتكون كالثقافة المشتركة بین  ،في العالم كلهتنتشر بحیث  ،والمعارف وتدویلها

  .  )٤( ر المجتمعاتسائ

وتعرف عولمة الثقافة بأنها محاولة مجتمع تعمیم نموذجه الثقافي على 

المجتمعات األخرى من خالل التأثیر على المفاهیم الحضاریة والقیم الثقافیة 

فراد هذه المجتمعات بوسائل سیاسیة واقتصادیة وثقافیة ألواألنماط السلوكیة 

  .)٥(وتقنیة متعددة

لمة الثقافیة بإنها فعل اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على كما تعرف العو 

االختراق الذي یجرى بالعنف المسلح بالتقنیة، فیهدر  فإنها ردی ،سائر الثقافات

                                                 
). مجمع اللغة العربیة، القاهرة: الهیئة العامة لشئون المطابع ٢٠٠٠المعجم الوجیز() (١

  .٨٥األمیریة، ص
 ). العولمة والتحدي الثقافي. بیروت. لبنان. دار الفكر٢٠٠١) خریسان، باسم علي. ((٢

  .٢٠العربي للطباعة والنشر، ص
). البعد الثقافي للعولمة وأثره على الهویة الثقافیة للشباب العربي: ٢٠١٤) العید، وارم. ((٣

  .٥٦الشباب الجامعي الجزائري نموذجًا، ص
هـ). العولمة والخصوصیات الثقافیة،  دار المجتمع، جدة، ١٤٢٢) مخدوم، مصطفي. ((٤

  .٣٥ص المملكة العربیة السعودیة،
هـ). العولمة الثقافیة تثاقف أم اختراق، المجلة العربیة، العدد ١٤١٨) البشر، محمد سعود. ((٥

  .٣٦، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص٢٤٢



      
 

 
 

٢٢٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
من خالل و  .)١(سیادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها عملیة العولمة

ق والذي التعریف السابق یمكن مالحظة أن عولمة الثقافة هي ردیف لالخترا

یستخدم أسلوب التقنیة بدًال من أسلوب السالح، مما یؤدي إلى هدر سیادة 

إن ثقافة العولمة تعنى سیادة وهیمنة الثقافات المحلیة في مختلف المجتمعات  

كبر أوبالتالي فعولمة الثقافة تهدد بصورة ،على العالم كله األمریكیةالثقافة والقیم 

تختلف تماما عن تلك التي تسود  ،ه ثقافة وقیمدول العالم اإلسالمي الذي تسود

   .)٢(الوالیات المتحدة

ن أعدیدة تشعر  هناك شعوباً  أنَّ إلى وقد أشار تقریر التنمیة البشریة 

ن عملیة التبادل الثقافي أصبحت أل ؛على ثقافتها جسیماً  العولمة تشكل خطراً 

ریكیة هي التي أصبحت ألن العادات والممارسات الثقافیة األم ؛تسیر باتجاه واحد

    .)٣(مسیطرة على جمیع أنحاء العالم

داخل مؤسسات العولمة االقتصادیة  ،إن العولمة الثقافیة عنصر قوي

ن ثقافة العولمة یراد بها تعمیم النموذج األمریكي في والخالصة أ ،والسیاسیة

الحیاة عن طریق التقنیة ومحاولة تعمیم ثقافة شعب معین على شعوب العالم 

وهي اختراق ثقافي من مجتمع ما ، في ذلك الوسائل االقتصادیة والتقنیة ةمتخذ

بغرض فرض ثقافة موحدة  ،إلى المجتمعات األخرى بوسائل تقنیة ومعلوماتیة

  للعالم. 

 :الثقافیة سلبیات العولمة .٣

الكثیر من السلبیات  بصفة عامة والعولمة الثقافیة بصفة خاصة للعولمة

لمجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والفكریة والسیاسیة، التي تتعلق بمختلف ا

والذي یهم هنا هو ما یتعلق بالمجال الفكري والثقافي حیث تقوم العولمة بترویج 

                                                 
). عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة. بحوث ومناقشات الندوة ٢٠٠٠)بلقزیر، عبد اإلله. ((١

 ٢٠ -١٧حدة العربیة (العرب والعولمة) في الفترة من الفكریة التي نظمها مركز دراسات الو 
  .٣١٨م، الناشر مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ص١٩٩٧یولیو 

هـ). العولمة أم عالمیة الشریعة اإلسالمیة. دار المكتبي ١٤٢٣) الحاجي، محمد عمر. ((٢
  .٣٩للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریة، ص

هـ). أرقام وحقائق العولمة والعالم اإلسالمي، دار األندلس ١٤٢٢د سعید. () إسماعیل، عب(٣
  .٥٩الخضراء للنشر والتوزیع، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ص



      
 

 
 

٢٣٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
األیدیولوجیات الفكریة الغربیة، وفرضها في الواقع من خالل الضغوط السیاسیة 

كحقوق واإلعالمیة واالقتصادیة والعسكریة أیضًا؛ وذلك في مجاالت عدة 

اإلنسان، والدیمقراطیة، وحقوق األقلیات، وحریة الرأي، وحتى یتحقق ما روج له 

دعاة العولمة من (نهایة األیدیولوجیا)، والتي تعني القضاء على الدین والفكر 

  .)١(والقیم واألخالق

كما تقوم بالترویج للتقلیعات الغربیة وبثها في المجتمع المسلم بما یمثل 

وأنماط المأكوالت الغربیة  ةوعاداته وتقالیده، من أنواع األلبس خروجًا على قیمه

وطرق تناولها، وأسالیب التعامل في المناسبات وغیرها، والتي عادًة ما تكون 

دخیلة على أبناء المسلمین، وتمثل غارة ثقافیة وحشیة على أنماط وأسالیب 

  .)٢(»وطرائق الحیاة الثقافیة اإلسالمیة

أن من سلبیات العولمة في الجانب الثقافي: ) ٢٠٠٨وذكر الرقب (

اختراق الثقافات المحلیة؛ بما یؤدي إلى محو الهویة الحضاریة الثقافیة لألمة 

اإلسالمیة، ونزع خصوصیتها الشخصیة المتمثلة في: الدین واللغة والتاریخ 

والعادات والتقالید واألخالق، التطبیع مع الهیمنة وتكریس االستتباع الحضاري 

مریكا وما یتبعه من فقدان الشعور باالنتماء للوطن ولألمة، التقلیل من قیمة أل

الثقافات المحلیة، وفرض هیمنة ثقافة واحدة ـ الثقافة األمریكیة ـ، إشاعة الذوق 

الغربي في االستهالك، ونشر الثقافة الغربیة الالدینیة، وحرمان الشعوب المتخلفة 

ي األمیة المعرفیة والتكنولوجیة فیها، إضافة من اللحاق بركب التقدم؛ نظرا لتفش

إلى أثارها السلبیة على الهویة الثقافیة منها: شیوع الثقافة االستهالكیة، واختفاء 

القیم النبیلة السامیة وٕاشاعة القیم المادیة والثقافة المادیة، وٕاشاعة ما یسمى بأدب 

   .)٣(میةالجنس وثقافة العنف، وطمس الهویة الثقافیة  لألمة اإلسال

                                                 
  .١٦هـ). العولمة مقاومة واستثمار. مجلة البیان، الریاض، ص١٤٢٦) الناصر، إبراهیم. ((١
بیة اإلسالمیة في مواجهة التحدیات هـ). دور التر ١٤٢٤) الحارثي، صالح بن ردود. ((٢

  .٣٨٥الثقافیة للعولمة، مرجع سابق، ص
). العولمة الثقافیة آثارها وأسالیب مواجهتها. ضمن كتاب ٢٠٠٨) الرقب، صالح سلیمان. ((٣

مؤتمر العولمة وانعكاساتها على العالم اإلسالمي في المجالین الثقافي واالقتصادي. عمان: 
  .٣٧األردن، ص



      
 

 
 

٢٣١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
: (الصاعدي، )١(كما تحمل العولمة الثقافیة العدید من السبلیات، ومنها

  )٢٠٠٩ هـ)، (الخوالدة،١٤٣٥

  تحمل المفاهیم المعولمة سمات ثقافیة وحضاریة مغایرة  لمعناها الحقیقي في

المجتمعات؛ إذ أنه من الصعب تجرید تلك المفاهیم من سیاقاتها الفكریة 

تها الزمانیة والمكانیة علیه فإن عولمة المصطلحات والقیمیة ومن خصوصی

  والمفاهیم دعوة تهدف إلى: 

  التطبیع مع الهیمنة وتكریس االستتباع الحضاري للغرب في جمیع

وهذا ما یؤدي إلى إفراغ الهویة الثقافیة للمجتمعات من كل  ،المجاالت

   .محتوى

 من معناها الحي ، وتفریغها عاني الصحیحة للمفاهیم اإلسالمیةتحریف الم

 ،، وتحریف قیمها وحقائقهایة والدعویة ومدلوالتها الحقیقیةومهمتها التربو 

  .وتحویلها إلى صورة جامدة ال حراك فیها وال حیاة

 اقتالع ة لألمة بأسالیب ووسائل عدة منهامحاولة طمس الهویة اإلسالمی :

لمفاهیم جذور بعض المفاهیم اإلسالمیة وٕاحالل المفاهیم المعولمة محل ا

اإلسالمیة بأسلوب یسحر العیون ودون أدنى شعور أو مقاومة، والرضى بما 

  یطرحه الغرب دون أدنى تحفظ.

  إنشاء عقلیة عامة تحتقر كل مقومات الحیاة اإلسالمیة، وكل مقومات الفكر

اإلسالمي وتنفر من الدین، وتعمل على إبعاد العناصر التي تمثل الثقافة 

 لتوجیه.اإلسالمیة عن مراكز ا

 مبتورة من القیم، ومن حب الدین وحب الوطن واالنتماء له؛  األجیال تنشئة

كي ال تستطیع مكافحة ومقاومة االستعمار وأسالیب الغزو الفكري، والدفاع 

عن األمة، ومحاربة ثوابت األمة اإلسالمیة ومفاهیمها وقیمها األخالقیة، من 

                                                 
هـ). دور التربیة اإلسالمیة في مواجهة المفاهیم ١٤٣٥عدي، تهاني محمد. () الصا(١

). عولمة ٢٠٠٩، و الخوالدة، حمد سالم. (٣٨التغریبیة الوافدة، مرجع سابق، 
المصطلحات والمفاهیم وأثرها على المنهج التربوي اإلسالمي. ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر 

حدیات وآفاق. الجامعة اإلسالمیة. مالیزیا، التعلیم العالي في العالم اإلسالمي : ت
  .١٢٧ص



      
 

 
 

٢٣٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
التعلیمیة والتربویة بالطریقة  خالل اختراق ثقافة المجتمع، وتطویر المناهج

  التي تناسب مفهوم العولمة وتتطور معه.

) فقد حدد تحدیات العولمة الثقافیة على ٢٠١٠أما الشریفین (

 :)١(المجتمعات اإلسالمیة في النقاط التالیة

  عولمة الدین: فأخطر ما تحمله العولمة الثقافیة، تهدیدها ألصل العقیدة

تدعو إلى وحدة األدیان؛ أي دعوة تنقض عقیدة  اإلسالمیة (التوحید)؛ فهي

المسلم من أساسها وتهددها، وتؤدي إلى إدخال االنحراف في أنواع التوحید 

 .المختلفة

 اإلسالمیة والعربیة من خالل تعمیم نموذج  العدوان على الهویة الثقافیة لألمة

ریق من السلوك، والقیم، وطرائق العیش، بهدف طمس الهویة الثقافیة عن ط

احتالل العقل، والتفكیر لإلنسان المسلم ترتب علیه العدید من اآلثار منها: 

(انحسار الثقافة المكتوبة، وانتشار ثقافة الصورة، وتغییر مفهوم الثقافة، 

  وانتشار قیم ثقافیة وأوضاع اجتماعیة جدیدة). 

 لغة اللغة العربیة، فالعولمة تسعى إلى تهمیش اللغات، وبخاصة ال  في التأثیر

العربیة؛ ألن اللغة العربیة من أهم أسباب الحفاظ على الهویة العربیة 

 .اإلسالمیة، وترسیخ الوحدة اإلسالمیة

  ،عولمة األسرة وتفكیكها من خالل تحوالت اجتماعیة، وثقافیة عاصفة

والتفكك المنشود هو فقدان األسرة لقدرتها على االستمرار كمرجعیة قیمیة، 

ذلك بسبب نشوء مصادر جدیدة إلنتاج القیم واألخالق وأخالقیة للناشئة، و 

  .في المجتمعات

  التأثیر في تطور الحضارات وتذویب بعضها ال سیما التي تحمل قیًما

مضادة لقیم الحضارة الغربیة، مثل الحضارة اإلسالمیة، والحضارة الصینیة، 

والتذویب یكون تحت شعار إزالة الحواجز بین الشعوب، وهذا یدل على 

دف أعمق من الحضارة، أال وهو تشویه اإلسالم أو القضاء علیه بشكل ه

 .كليّ 

                                                 
). العولمة الثقافیة من منظور تربوي إسالمي. دراسات، ٢٠١٠) الشریفین، عماد عبد اهللا. ((١

  .٤٤٣، ٤٤٢، ص ص - ٤٣٨. ص ٢. ع٣٧علوم الشریعة والقانون، م



      
 

 
 

٢٣٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
  ،التأثیر في العملیة التربویة من خالل إحداث فجوة بین مطالب المجتمع

وأداء المؤسسات التربویة، مما یهدد بأزمة تربویة خانقة، وٕاخضاع النظم 

 التربویة التعلیمیة لشروطها وهیمنتها. 

  هویة الثقافیةالمحور الثاني: ال

  مفهوم الثقافة: .١

) الثقافة بأنها: "مجموعة المعارف والخبرات ٢٠١٩عرف (درویش، 

والتقالید الخاصة بمجموعة بشریة لحضارة ما تنتقل من جیل إلى جیل آخر 

بالتواصل، ولیس وراثیًا، وترتبط بجزء كبیر منها بالسلوك الفردي، وهي تشمل 

 –قیم  –أعراف  –تقالید  –(عادات  مظاهر عدیدة من الحیاة االجتماعیة

 .)١(معتقدات) وتبقى الذهنیة الفردیة للفرد حصیلة ما اكتسبه من معارف"

) الثقافة بأنها: "البیئة التي یحیا فیها اإلنسان، ٢٠١٤كما عرف (جنزي، 

والتي تنتقل من جیل إلى جیل متضمنة األنماط الظاهرة والباطنة من السلوك 

األفكار والعادات والتقالید والمعتقدات واللغات والفنون  المكتسب المتكونة من

  . )٢(والقیم، وغیرها من النشاطات واألفكار باعتباره عضوًا في المجتمع"

وعرفت الثقافة بأنها: "ذلك الكل المركب الذي یشتمل على المعارف 

عدادات والعقائد والفنون واألخالق والقوانین والعادات والتقالید واالتجاهات واالست

  . )٣(التي یكتسبها الفرد بوصفه عضوًا في الجماعة"

والثقافة: هي ذلك الكل المركب الذي یتألف من كل ما نفكر فیه أو نقوم 

وهناك من یربط بین الثقافة وبین   .)٤(بعمله أو نمتلكه كأعضاء في مجتمع"

ك الكل وظیفتها وفعلها داخل المجتمع، ومن بین هذه التعریفات: "الثقافة هي ذل

                                                 
، العدد ٢٠). الهویة الثقافیة، مجلة الفكر السیاسي، المجلد ٢٠١٩) درویش، عیسى. ((١

  .٤٢ -٣١، ص ص ٧٢
). ثقافة الطفل بین الهویة والغزو الثقافي، مجلة الكلیة ٢٠١٤) جنزي، حسن طالب. ((٢

  .٥٣٥ – ٥٠٩، ص ص ٢٨، العدد ٩اإلسالمیة الجامعة، المجلد 
، مكتبة ٦). فصول في اجتماعیات التربیة، ط٢٠٠٦) زیادة، مصطفي عبد القادر. ((٣

  .٤٦الرشد، الریاض، ص
مدخل إلى العلوم التربویة، القاهرة، دار  –). فقه التربیة ٢٠٠١علي، سعید إسماعیل. () (٤

  .١٢٦الفكر العربي، ص



      
 

 
 

٢٣٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
المركب الذي یعنى المساهمة والمشاركة في أنشطة المجتمع، وٕانتاج المشروعات 

. )١(وٕادارتها في كافة المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتربویة"

ویمكن من هنا تمییز األبعاد التربویة للثقافة وتحدیدها في عدة أمور من 

  :)٢(أهمها

 خالقیة في المجتمع، وتصبح المدرسة فاشلة أن الثقافة تشمل المبادئ األ

في أداء وظیفتها إذا أهملت البعد األخالقي والقیمي، واهتمت بتلقین 

  المعلومات. 

 ،إذا ما أخذ في  أن الثقافة في بعض األحیان قد تكون مرادفًا للتربیة

  االعتبار أن عملیة التشكیل الثقافي للفرد عملیة مكتسبة. 

  ًیتقدم به المجتمع مستجیبًا من خالله لما  معرفیًا، تعتبر الثقافة جهازا

  یواجه من تحدیات. 

  أن الوظیفة العامة للثقافة هي توجیه المجتمع نحو األفضل، ففي كل

مجتمع یطلب من الثقافة بصفة عامة أن تشكل وترسخ نظامًا للقیم، 

یساعد على توجیه أفراد المجتمع، ومن هنا فإن الثقافة تسهم في تحقیق 

 ض األهـداف االجتماعیة للتربیة. بع

 مفهوم الهویة الثقافیة:  .٢

عرفت المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم الهویة الثقافیة بأنها: "النواة 

الحیة للشخصیة الفردیة والجماعیة، والعامل الذي یحدد السلوك ونوع القرارات 

بمتابعة  لألمةي یسمح للفرد والجماعة، والعنصر المحرك الذ األصیلةواألفعال 

التطور واإلبداع، مع االحتفاظ بمكوناتها الثقافیة الخاصة ومیزاتها الجماعیة، 

                                                 
). التربیة وجدلیات ثقافة المشاركة، دراسة في ٢٠٠١)محمد، عبد اللطیف محمود. ((١

في  األصول الثقافیة للعقل التربوي، في مؤتمر التربیة وتنمیة ثقافة المشاركة وسلوكیاتها
مایو،  ٣:  ٢الوطن العربي، المؤتمر العلمي السنوي التاسع، القاهرة، جامعة حلوان، 

  .٨٧ص
). مفاهیم تربویة، مطبعة ١٩٩١) إبراهیم، عماد الدین حسن، مصطفى السید علي. ((٢

  .٥٨الجامعة العمالیة، ص



      
 

 
 

٢٣٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
التي تحددت بفعل التاریخ الطویل واللغة القومیة والسیكولوجیة المشتركة وطموح 

   .)١(الغد"

كما عرفت منظمة الیونسكو الهویة الثقافیة بأنها: "تعني أوًال وقبل كل 

أفراد ننتمي إلي جماعة لغویة محلیة أو إقلیمیة أو وطنیة، بما لها من شيء أننا 

قیم أخالقیة وجمالیة تمیزها، ویتضمن ذلك أیضا األسلوب الذي نستوعب به 

تاریخ الجماعة وتقالیدها وعاداتها وأسلوب حیاتها، وٕاحساسنا بالخضوع له 

تي تظهر فیها والمشاركة فیه، أو تشكیل قدر مشترك منه، وتعني الطریقة ال

أنفسنا في ذات كلیة، وتعد بالنسبة لكل فرد منا نوعا من المعادلة األساسیة التي 

تقرر بطریقة إیجابیة أو سلبیة، الطریقة التي ننتسب بها إلي جماعتنا والعالم 

   .)٢(بصفة عامة"

كما ُتعرف الهویـة الثقافیة ألي أمة من األمم بأنها: " القـدر الثابـت 

المشترك من السمات والقسمات العامة التي تمیز حضارة هذه األمة والجوهري و 

عن غیرها من الحضارات والتي تجعل للشخصیة الوطنیة أو القومیة طابعًا یتمیز 

   .)٣(به عـن الشخصیات الوطنیة والقومیة األخرى"

وتعرف الهویة الثقافیة العربیة بأنها: "مجموعة السمات والخصائص التي 

شخصیة العربیة، وتجعلها متمیزة عن غیرها من الهویات الثقافیة تنفرد بها ال

األخرى، وتتمثل تلك الخصائص في اللغة والدین والعادات والتقالید واألعراف، 

   .)٤(وغیرها من المكونات الثقافیة ذات السمة العربیة واإلسالمیة"

 مقومات الهویة الثقافیة: .٣

                                                 
حفاظ ). دور معلمي المرحلة األساسیة العلیا في ال٢٠١٣) حمش، رینا طه مصطفى. ((١

على الهویة الثقافیة الفلسطینیة، رسالة ماجستیر في أصول التربیة، كلیة التربیة، جامعة 
  .١٥األزهر، غزة، فلسطین، ص

). دور التربیة في الحفاظ على الهویة الثقافیة في المجتمع ٢٠٠٩) موسى، هاني محمد ((٢
  .١٦٤ - ١٢٧.)٧٧(.)١٩العربي. مجلة كلیة التربیة.(

). البعد الثقافي للعولمة وأثره على الهویة الثقافیة للشباب العربي: ٢٠١٤. () العید، وارم(٣
  .١٧الشباب الجامعي الجزائري نموذجًا، مرجع سابق، ص

). انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على الهویة الثقافیة ٢٠١٧) جعفري، نبیلة. ((٤
علوم اإلنسانیة واالجتماعیة، للشباب الجامعي الجزائري (شبكة فیس بوك أنموذجا)، مجلة ال

  .٨٤، ص ٣١العدد 



      
 

 
 

٢٣٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
ن الشعوب في مجموعة من تتجلي مقومات الهویة الثقافیة ألي شعب م

المظاهر التي تمثل الجوانب المهمة للهویة الثقافیة، وتتمثل هذه المظاهر في 

  اآلتي: 

أحد مقومات الهویة الثقافیة للعالم  اإلسالميیعتبر الدین  العقیدة الدینیة:  -أ 

العربي، فهو یمثل مصدر عقیدتنا وقیمنا، ولذلك فهو مصدرًا أساسیًا لحمایة 

یة من الذوبان في الحضارات األخرى،  وال نقبل به أي تعدیل، هویتنا العرب

إلیماننا المطلق بأنه من عند اهللا، كما أننا ندرك كونه یصلح لكل زمان 

 .)١(ومكان، ومسایرًا متطلبات عصرنا

العقیدة والقیم والمبادئ اإلسالمیة التي یقوم علیها المجتمع،  وتأسیًِّا بهدي و 

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا {في محكم التنزیل:  اإلسالم حیث یقول تعالى

الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِفي اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َلُهْم 

لَنـَُّهم مِّن بـَْعِد خَ  ْوِفِهْم َأْمًنا  يـَْعُبُدونَِني َال ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيًئا  ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضٰى َلُهْم َولَُيَبدِّ

ِلَك فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ   .) سورة النور٥٥اآلیة (}َوَمن َكَفَر بـَْعَد ذَٰ

والدین والعقیدة كل ال یتجزأ، فالدین هو ما یدین به المرء أي یلتزمه، 

مصدر العقیدة وعقیدة اإلنسان ال بد  والعقیدة ما أمر به المرء والتزمه، فالدین هو

أن تستمد من الدین السماوي، كما أن العقیدة هي المحدد األساسي لسلوك 

اإلنسان السوي، ومن خالل سلوك اإلنسان یمكن الحكم علیه هل هذا هو دین أو 

  .)٢(ال

وللدین تأثیر مهم في حیاة األمم، حیث یحدد لألمة فلسفتها في الحیاة 

ویعمق الهویة الثقافیة لدى أفراد األمة، لشموله جوانب الحیاة  وغایة وجودها،

الفكریة والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وغیرها من جوانب الحیاة لتكون 

مصدرًا لهویتهم الثقافیة، وقد رسخ الدین الهویة الثقافیة وأبرزها من خالل تنظیم 

واإلحسان، والتركیز على عددا من العالقات االجتماعیة كالتكافل، والتعاون 

                                                 
). مالمح الهویة الثقافیة في دراما مسرح الطفل العربي، ٢٠١٦) أحمد، احمد نبیل. ((١

  .٤٦٦ -٤٢٣، ص ص ٤٤حولیات آداب عین شمس، المجلد 
). دور الجامعة في تعزیز ٢٠١٥) عدوان، نارمین؛ عبد اهللا، محمد؛ المحروقي، حمدي. ((٢

  .٢٧٣الثقافیة لدى طلبة الجامعات في محافظات غزة وسبل تطویره، مرجع سابق، الهویة 



      
 

 
 

٢٣٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
المثل األخالقیة اإلیجابیة ونبذ السلبیة منها، والتي تعمل على تقویة المجتمع، 

  . )١(وتوجیهه نحو الصالح واالستقرار

ولمـَّا كان اإلسالم دینًا عالمیًا وخاتم األدیان، فإنه في روح دعوته وجوهر 

حد، إنه ینكر هذا القسر ر العالم على التمسك بدین وااجبإرسالته ال یرمي إلى 

عندما یرى في تعددیة الشرائع الدینیة سنة من سنن اهللا تعالى في الكون، قال 

َهاًجا َوَلْو َشاء الّلُه َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َولَـِكن تعالى:  ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

ُلوَُكْم ِفي َمآ آتَاُكم فَاْسَتِبُقوا  َراتِ لَِّيبـْ َوَلْو َشاء  ]، وقال أیضًا: ٨٤[المائدة:  الَخيـْ

  ِإالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ  *نَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوَال يـََزاُلوَن ُمْخَتِلِفينرَبَُّك َلَجَعَل ال

  ]١١٩ـ  ١١٨[هود: 

ویتضح مما سبق أن العقیدة الدینیة هي من أهم مقومات الهویة الثقافیة 

اإلسالمیة، وال یمكن أن نتصور وجود للهویة الثقافیة إال بوجود العقیدة  ،العربیة

لذلك یجب أن نهتم بتقویة العقیدة الدینیة لدى الناشئة منذ الصغر وبخاصة في 

ظل العولمة الثقافیة التي ما نواجهها، وما تشنه هجمات شرسة ضد الدین 

، وضد المجتمعات العربیة للسیطرة على هویتهم الثقافیة مستخدمین في اإلسالمي

  االجتماعي.  ذلك  وسائل اإلعالم، وشبكات التواصل 

تعد اللغة هي المكون األول والرئیس في الهویة الثقافیة، وذلك لما اللغة:   -ب 

لها من  دور حضاري كبیر في حیاة األمم، فهي وسیلة التواصل بین األفراد 

والشعوب، ووسیلة التعبیر التي ال تقوم الحیاة إال بها، وألهمیة اللغة أرسل اهللا 

   .)٢(یستقیم التبلیغ وتتضح الرسالة وتقوم الحجة تعالی کل رسول بلسان قومه كي 

 ۖ◌ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُیَبیَِّن َلُهْم تعالى: ( قال 

 إبراهیم) (سورة َوُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیمُ  ۚ◌  َفُیِضلُّ اللَُّه َمن َیَشاُء َوَیْهِدي َمن َیَشاءُ 

 )  ٤آیة: 

                                                 
). الهویة الثقافیة والتعلیم في المجتمع المصري، مجلة كلیة ٢٠١٩) محمد، ثناء هاشم. ((١

  .١٢٩التربیة، جامعة بني سویف، الجزء األول، ص 
الثانویة تجاه تعزیز  ). بعض مسؤولیات المدرسة٢٠٠٨) الدوسري، نادیة بنت سالم. ((٢

مناهج التعلیم والهویة الثقافیة، المجلد  –الهویة الثقافیة لطالبها، المؤتمر العلمي العشرون 
  .١١٢٠، ص ٣



      
 

 
 

٢٣٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
العربیة جوهر الهویة الثقافیة، واحد الثوابت الثقافیة في الهویة  وتعد اللغة

الثقافیة العربیة وهي من الركائز اإلسالمیة للوجود العربي، فهي لغة القران كما 

أنها لغة ثریة في محتواها ومفرداتها، فالوحدة اللغویة والثقافیة بین البالد العربیة 

یة التي تؤدي إلى وحدة الشعور والفكر، ال تتم إال بالمحافظة على اللغة العرب

  .)١(ولقد حافظت اللغة العربیة على استمراریة األمة العربیة

یعد التاریخ الوطني من أهم مقومات الهویة الثقافیة في أي  التاریخ الوطني:  - ج 

مجتمع، لما یحتویه من األحداث التي شارك فیها أبناء الوطن، فللتاریخ دور 

لمجتمع الثقافیة، فمجتمع بال تاریخ مجتمع بال حاضر أو هامًا في تشكیل هویة ا

   .)٢(مستقبل، أي بال هویة تاریخیة

فالتاریخ المشترك ألي أمة من األمم عنصر مهما للحفاظ على هویتها 

، وهو الذي جل الثابت لماضي األمة، وأمالها، وأمانیهاالثقافیة، فالتاریخ هو الس

ض، وال یمكن ألي أمة من األمم ان یمیز الجماعات البشریة بعضها عن بع

  . )٣(تشعر بوجودها إال عن طریق تاریخها

والوطن العربي یزخر بتاریخ عریق، فهو مهد الدیانات السماویة، ونشأت 

على أرضه الحضارات القدیمة كالفرعونیة واآلشوریة وغیرهما، ومع ظهور 

التي مزجت  اإلسالم شیدت األمة العربیة حضارة غیر مسبوقة، تلك الحضارة

   .)٤(ممبین الدین والعلم فبهرت جمیع األ

یعتبر التراث الثقافي مكونا أساسیا من مكونات الهویة التراث الثقافي:   -د 

الثقافیة، فهو األساس الذي یمیز أي مجتمع عن أخر، بما یحتویه من عادات 

                                                 
). استخدام الراویة الرقمیة في تنمیة الهویة الثقافیة لألطفال ٢٠١٥) شكر، إیمان جمعة. ((١

 -٢٢٩، ص ص ١٠٤العدد ، ٢٦ذوي صعوبات التعلم، مجلة كلیة التربیة، المجلد 
٢٨٠.  

). دور معلمي المدارس ٢٠١٩) العلوان، سامي عبد الرحمن، الزبون، محمد سلیم. ((٢
األردنیة في تنمیة الهویة الثقافیة لدى الطلبة من وجهة نظر أولیاء األمور، مجلة الجامعة 

  .٧١٣ -٦٩٢، ص ص ٥، العدد ٢٧اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة، المجلد 
). مالمح الهویة الثقافیة في دراما مسرح الطفل العربي، مرجع ٢٠١٦) أحمد، أحمد نبیل. ((٣

  .٤٤٦سابق، ص
). دور شراكة األسرة والمدرسة في تعزیز الهویة الثقافیة في ضوء ٢٠١٢) الوكیل، نازلي. ((٤

  .٣٨٦)، ص٢٣(ع .تحدیات العولمة. مجلة دراسات في التعلیم الجامعي



      
 

 
 

٢٣٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
 وتقالید، وقیم ومعاییر وأفكار وعقائد، ولذلك فهو من أهم العوامل التي تمنح

  . )١(األمة شعورا بالوحدة، ودفعها إلى الطموح وحمل الرسالة

واألمة العربیة تمتلك بین جنباتها إبداعات تراثیة  متنوعة تراكمت عبر 

لتشهد على  واآلثارالتاریخ في كافة المجاالت الفكریة والثقافة والفنون والعمارة 

یعوا  حتىتراث العظیم أبنائنا لهذا ال انتماءعظمتها، والتي یجب علینا أن نعمق 

 .    )٢(یستكملوا مالمح هویتهم العربیة ىعظمة األمة العربیة وشموخها حت

من مكونات الهویة الثقافیة العربیة التربیة األخالقیة، التربیة األخالقیة:  -ه 

وهي تلك التربیة التي تهتم بالمحافظة على القیم والمعتقدات الراسخة، والعادات 

ي المجتمع التي یتمسك بها الفرد أو الجماعة كمعیار یحكم والتقالید السائدة ف

سلوك الفرد، ویحدد له اإلطار الذي یسیر علیه في تعامله تجاه نفسه 

  .)٣(واآلخرین

أبناء األمة،  بین المشتركة الثقافیة تعد الوحدة :المشتركة الثقافیة الوحدة  -و 

 –اللغة  –الدین مقومات ( من مقوم من مقومات الهویة الثقافیة، التي تنبع 

 دین بینها ویوحد ویجمعها یربطها علیها، فاألمة التي وتستند التراث)  –التاریخ 

صنعه،  في الجمیع من أبناء األمة ساهم وتراث مشترك وتاریخ واحدة ولغة واحد

المتمیزة التي تمیزها عن باقي  وفلسفتها الخاصة ثقافتها لها یكون أن بد ال

  .)٤(األمم

تعتبر التربیة الوطنیة مقومًا هامًا من مقومات الهویة  نیة:التربیة الوط  - ز 

الفرد ووالئه للوطن وشعوره بالمسئولیة تجاه  انتماءحیث تسهم في تحقیق  ،الثقافیة

وطنه الذي یعیش فیه، وینبغي على المؤسسات التعلیمیة تربیة الناشئة على 

                                                 
). مالمح الهویة الثقافیة في دراما مسرح الطفل العربي، مرجع ٢٠١٦د نبیل. () أحمد، أحم(١

  .٤٤٥سابق، ص
). الهویة الثقافیة: المفهوم والخصائص والمقومات، ٢٠١٦) جمال الدین، نجوى یوسف. ((٢

  .٤٧، ص ٣، العدد ٢٤مجلة العلوم التربویة، المجلد 
والتعلیم في المجتمع المصري، مجلة كلیة ). الهویة الثقافیة ٢٠١٩) محمد، ثناء هاشم. ((٣

  .١٣٠التربیة، مرجع سابق، ص
). دور المعلم في تعزیز الهویة اإلسالمیة في ضوء ٢٠١٨)إسماعیل، هناء حسن إبراهیم. ((٤

متطلبات عصر العولمة من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانویة محلیة شرق النیل، رسالة 
تربیة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، السودان، ماجستیر في أصول التربیة، كلیة ال

  .١٥ص



      
 

 
 

٢٤٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
في: إدراك  الفرد مقومات المواطنة الصالحة منذ نعومة أظافرهم والتي ترتكز 

الفرد لوطنه من خالل  ، انتماءماله من حقوق وما علیه من واجبات تجاه وطنه

الفرد وجدانیًا لوطنه  انتماء ،التضحیة والعطاء والحفاظ على ممتلكات وطنه

والتزامه بالمشاركة في المجتمع الذي یعیش فیه وبذله المال والنفس من أجل 

 .)١(وطنه

  لتحدیات المترتبة على العولمة الثقافیة:بعض ا المحور الثالث:

  تحدي التطرف الفكري: .١

یعرف التطرف على أنه " میل أو انحراف سلوكي تدمیري، تحرف فیه 

المبادئ، وتعطى قیمًا عكسیة تتمثل في محو اآلخر، ولعل هذا هو ما ُأشیر إلیه 

  . )٢(على أنه السلوك الشاذ أو الخروج عن التوسط واالعتدال" 

بعض أن التطرف الفكري هو االعتقاد، أو مجموعة االعتقادات ویرى ال

السلطویة، التي تعطي لنفسها حق اإلثبات، وال تحتاج إلى دلیل، وال تقبل 

  .)٣(التشكیك في صحتها، ومن المستحیل تصور احتمالیة خطئها 

كما یعرف بأنه "حالة من التعصب في الرأي والخروج عن حد االعتدال 

یم الدین والمغاالة في تنفیذ أوامر اهللا ونواهیه، وجمود الشخص في التمسك بتعال

على فكره، فال یعترف بآراء اآلخرین ویتهمهم بالكفر، ویتبع معهم أسالیب العنف 

  .)٤( واإلرهاب بحجة الجهاد في سبیل اهللا"

 تحدي الغزو الفكري: .٢

 دین اإلسالم هو الحق الذي ال مراء فیه، وأن ما عداه من األدیان هو

                                                 
). تعزیز الهویة الثقافیة العربیة في مدارس التعلیم األجنبي، ٢٠١٧) محمود، ایسم سعد. ((١

  .١٢٣ – ٤٦، ص ص ٤، العدد ٢٥مجلة العلوم التربویة، المجلد 
ة، دار المعرفة ). أسس علم النفس، اإلسكندری٢٠٠١) عبد الخالق، محمد أحمد. ((٢

  .٥٠٧الجامعیة، ص
). اإلرهاب الفكري، الحوار المتمدین، سبل التجاوز، العدد ٢٠٠٨) عابدین، محمد. ((٣

٢٤٧٦.  
). دور مؤسسات التعلیم العالي بالمملكة ٢٠١٣) الزهراني، عبد اهللا أحمد عبد اهللا حرویل. ((٤

لتربیة، جامعة األزهر، العربیة السعودیة في مواجهة مظاهر التطرف الفكري، مجلة ا
  .٧٨٠، ص ١٥٢، ع٢مصر، مج



      
 

 
 

٢٤١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
الباطل الذي ال شك فیه، ومن ثم تتضافر جهود خصومه من أجل اإلجهاز علیه 

َوَال َیزَاُلوَن ُیَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َیُردُّوُكْم َعْن ، قال سبحانه: (ألتباعهوالصد عنه والكید 

  ].٢١٧) [البقرة: ِدیِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا

حواء، حیث اعتبر ویرجع بعض الباحثین الغزو الفكري إلى عهد آدم و 

أول من استخدم سالح الغزو الفكري تجاه آدم وزوجته  - لعنه اهللا - إبلیس

فوسوس لهما، وتقنع بقناع النصح، وارتدى رداء الصدق، ودلف إلى عقلیهما، 

) ١وتسلل إلى قلبیهما من باب غریزة الملك والتملك، وغریزة حب البقاء والخلود"(

  ].   ٢١[األعراف: ي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحیَن) (َوَقاَسَمُهَما ِإنِّ قال تعالى: 

حیث یستخدم أعداء اإلسالم كل الوسائل وجمیع الطرق التي تهدف إلى 

   .)٢(اضطراب فكر الشباب وانحالل أخالقهم والقضاء على هویتهم اإلسالمیة

ویمكن تعریف الغزو الفكري المعادي لإلسالم بأنه: قیام أعداء اإلسالم 

یهود ونصارى وملحدین ونحوهم، بمحاربته ومحاولة القضاء علیه،  وخصومه من

وٕایقاف مده، وٕاخراج المسلمین منه أو صرفهم عن التمسك به، إلحكام السیطرة 

 .)٣(علیهم واستغالل وشل بواعث القوة فیهم، بالطرق غیر العسكریة

لهم، ولقد حذَّر اإلسالم أتباعه من تسرب األفكار الغازیة المعادیة إلى عقو 

ونهاهم عن الوقوع فیها، أو التسرع في قبولها قبل تمحیصها وعرضها على 

اإلسالم ووضعها في میزانه، وبیَّن أنهم إن أصغوا إلیها وانقادوا لها كانت 

  .)٤(العواقب وخیمة، والنتائج مریرة 

"ویهدف الغزو الفكري إلى إثارة الشكوك عند الشباب العربي، حتى 

لغتهم األصلیة بالشبهات وقلب الحقائق... لذا كان على یباعدوا بینهم وبین 

                                                 
محمد صادق ھالل: أثر الغزو الفكري على المرأة المسلمة، رسالة ماجستیر غیر  -١

 .٢٥م، ص٢٠٠٠منشورة، كلیة أصول الدین، القاھرة، 
هـ). نحو بناء إستراتیجیة وطنیة لتحقیق األمن الفكري في ١٤٢٧) المالكي، عبد الحفیظ. ((٢

اإلرهاب. رسالة دكتوراه، غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، مواجهة 
  .٨٣الریاض، ص

هـ). الغزو الفكري التحدي والمواجهة. دار الكلمة، مصر، ١٤٢١) محمد، إسماعیل علي. ((٣
  .١٤ص

  .١٤) المرجع السابق، ص(٤



      
 

 
 

٢٤٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
المجتمع بجمیع مؤسساته دور في إعداد األفراد وتكوین الكوادر التي تستطیع 

  . )١( مواجهة هذا الغزو"

 :   المجتمعیة القیماختالل منظومة تحدي  .٣

یتعرض عالمنا العربي واإلسالمي من وقت آلخر إلى تیارات معادیة، 

الروحیة واألخالقیة، ویقصد بالتیار المعادي مجموعة القیم المتناقضة تهدد قیمنا 

مع هویة اإلنسان العربي، والتي تسعى  إلى تحطیم مجموعة القیم والتقالید التي 

تحدد معالم الشخصیة العربیة اإلسالمیة كقیم الوالء والتعاون واالنتماء. كما أن 

جیال بشكل ینجم عنه صراع  التیار المعادي یستهدف توسیع الفجوة بین األ

، ویضعف الوالء االجتماعي، ، وینمي الفردیةیقوض جوانب التماسك االجتماعي

كما أنه یؤكد االتجاهات الغیبیة، ویعارض العقالنیة، ویدعو إلى التسیب 

إضافة إلى وجود المعیار المادي في حیاتنا  ،والتطرف في الفكر والسلوك والعقیدة

والمفاضلة بینها وفقا لذلك  یعملون على تقییم كل المواقف،بشكل، یجعل األفراد 

   .)٢(المعیار في المقام األول

) أن من التحدیات والمعیقات االجتماعیة ٢٠١٧یذكر حساني والقرني (و 

  :)٣(لألمن الفكري

  ضعف الروابط األسریة في كثیر من مجتمعاتنا العربیة، وعدم االنسجام

یجة النشغال األبوین في الحصول على والتفاهم بین أفراد األسرة نت

  متطلبات حیاة األسرة.

                                                 
فاظ على اللغة العربیة ). دور جامعة األزهر في الح٢٠١٧) إبراهیم، محمد علي إبراهیم. ((١

في ضوء التحدیات المعاصرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزهر، 
  .٧٨، ٧٧ص ص 

). المنهج المدرسي المعاصر. دار ٢٠٠٤) سعادة، جودت أحمد، عبد اهللا، محمد إبراهیم. ((٢
  .٥٤٢الفكر،  عمان، األردن، ص

). إسهام مناهج اللغة العربیة في ٢٠١٧دخیل محمد. () حساني، عمر بن محمد؛ القرني، (٣
مصر،  -تعزیز األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانویة). مجلة كلیة التربیة بأسیوط 

  .٦٥)، ص٥)، العدد (٣٣مجلد (



      
 

 
 

٢٤٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
  دخول عادات وافدة معظمها غربیة تقوم على أساس المادیات الفردیة وال

تراعي مصالح اآلخرین في األسرة الواحدة، مختلفة تمامًا عن أخالقیات 

  وقیم المجتمع المسلم الذي یستمد تعالیمه من الكتاب والسنة.

  الطالق، وتفكك بنیان األسر؛ مما یفقد أفرادها اإلحساس ارتفاع معدالت

باالنتماء والوالء، ویؤدي إلى وقوعهم في كثیر من االنحرافات السلوكیة 

  والفكریة.

  مخالطة رفقاء السوء والتأثر بهم وبمعتقداتهم الفكریة المنحرفة، والوقوع

  في المفاسد األخالقیة.

  أخطر المؤثرات في أمن شبكات التواصل االجتماعي التي تعد من

المجتمع واستقراره، وتعمل على نشر التطرف وٕاثارة الشبهات، والترویج 

  لألفكار التي تتعارض مع هویتنا ودیننا اإلسالمي وثقافتنا االجتماعیة.

وهكذا یتبین لنا خطورة هذا التحدي على األفراد والشعوب وذلك ألن 

تها على قیمها األصیلة والدفاع مكانة األمة أیا كانت إنما تقاس بمدى محافظ

  .عنها

  التحدیات اإلعالمیة: .٤

ُیعّد اإلعالم بوسائله المتعددة من أهم وسائل التواصل ونقل األخبار 

واألحداث بین أفراد المجتمع، ومن أكثرها تأثیرًا على سلوكیات الشباب والناشئة، 

 هريوهناك آثار سلبیة لإلعالم على األمن الفكري للمجتمع حددها الش

  فیما یلي: )١()٢٠١٣(

 .التشكیك بالثوابت العقدیة، واإلساءة إلى الدین، لنشر األفكار الباطلة  

 .الشعور بالعدید من المشاعر السلبیة واإلصابة باالكتئاب والعزلة  

  نشر التطرف وتجنید الشباب اإللكتروني لدى الجماعات اإلرهابیة ضد

  الوطن.

                                                 
). أثر اإلنترنت على األمن الفكري، ورقة علمیة ٢٠١٣) الشهري، عبد اهللا محمد الیوسي. ((١

لمي (نحو إستراتیجیة لألمن الفكري والثقافي في العالم اإلسالمي)، مقدمة، الملتقي الع
  .١٨م، ص٢٠١٣/ ١٠/ ٣٠-٢٨



      
 

 
 

٢٤٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
 ة بتحطیم الروابط األسریة والمجتمعیة.قیام العدید من المواقع اإللكترونی  

) أن وسائل اإلعالم أصبحت من أعظم الوسائل  ٢٠١٧ویذكر السدیس (

تأثیرًا في عقول الناس وأفكارهم، حیث استخدمت الكثیر من وسائل الدعایة لنشر 

األفكار والثقافات المنحرفة، واالنحراف عن تعالیم الشریعة اإلسالمیة الغراء، 

الفاسدة والفنون الهابطة واآلداب المنحلة؛ مما أحدث حالة من  ونشر األخالق

الضیاع الفكري لدى كثیر من أبناء اإلسالم، وهذا ما نراه الیوم في كثیر من 

الصحف والمجالت والكتب واإلذاعات المرتبطة بعجلة الغزو الفكري والثقافي 

  .)١(ضد الدعوة اإلسالمیة

  اإلنترنت:تهدید الخصوصیة الثقافیة عبر تحدي  .٥

تعد شبكة اإلنترنت من أهم وسائل العولمة الثقافیة التي تسعى إلى 

االكتساح الثقافي وٕالى إحالل التبعیة لثقافة الغرب محل األصالة النابعة من 

عقیدة األمة، فما تنقله من أفكار یمثل حروب أدمغة ال أسلحة، باإلضافة إلى ما 

  تمثله من تحٍد معلوماتي.

نترنت من أهم االكتشافات البشریة منذ اكتشاف اآللة ویعد اختراع اإل

الطابعة، حیث یتمكن التالمیذ وبضغطة زر واحدة للوصول إلى مكتبة 

  الكونجرس واالتصال بالمدارس والجامعات. 

) أخطار شبكة اإلنترنت بالتبعیة الثقافیة ٢٠٠٤ویلخص (الصوفي، 

ادر المعلومات األخرى والعنف والجریمة وانحسار اللغة العربیة وٕاهمال مص

وٕادمان ازدیاد المواقع اإلباحیة واالغتراب والعزلة والتشكیك العقائدي والتردي 

  .)٢(السلوكي إلى جانب األخطار الصحیة

نترنت اآلمن جدال كبیرا بین التربویین وبناء على ما سبق آثار مفهوم اإل

سبب المشاهدات نترنت وذلك بوأولیاء األمور والسیاسیین وخبراء برمجیات اإل

                                                 
هـ). بلوغ اآلمال في تحقیق الوسطیة ١٤٣٧) السدیس، عبد الرحمن عبد العزیز. ((١

  .٢٧٢واالعتدال. الریاض: مدار الوطن، ص
ة أخطار استخدام شبكة ). تصور تربوي مقترح لمواجه٢٠٠٤) الصوفي، حمدان عبد اهللا. ((٢

االنترنت لدى فئة الشباب، بحث مقدم إلى مؤتمر التربیة في فلسطین ومتغیرات العصر 
  .٩٥٩، ص٢٠٠٤/ ٢٤/١١-٢٣المنعقد بالجامعة اإلسالمیة في الفترة 



      
 

 
 

٢٤٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
والنتائج التي انعكست على الطلبة نتیجة اتصالهم بالشبكة ودخولهم على مواقع 

غیر الئقة أحیانا، وتأثیر ذلك على شخصیاتهم وأنماط تفكیرهم مما دعا بعض 

التربویین إلى المطالبة بالعودة إلى الطرق التقلیدیة للحصول على المعلومات 

إلنترنت من جانب الطلبة. ولقد وعدت بعض بدال من االستخدام غیر اآلمن ل

الشركات بإضافة ضوابط أكثر أمنا في إصداراتها الجدیدة وهذه الضوابط على 

  .)١(شكل مصافي أو منقیات لحجب المواد غیر الصالحة 

 سیادة النزعة االستهالكیة: تحدي  .٦

منذ أن ظهر اإلعالن في العالم وهو یفرض تأثیره الشدید وقوته الكبیرة. 

لم تعد المواد اإلعالنیة مجرد كلمات جمیلة منمقة، ورسوم جمیلة أخاذة، و 

وحركات مؤداة بعنایة فائقة، بل أصبح أداة توجیهیة فاعلة تستعین بعدد من 

العلوم المختلفة، للتأثیر في المستقبلین لهذه المواد، ووسیلة تستخدمها الجهات 

ة أغراضها، والوصول إلى المعلنة لتحقیق أهداف مختلفة تصب جمیعها في خدم

  غایاتها، وٕاحداث األثر المنشود والمطلوب في شتى الشرائح المستهدفة. 

ویربط الباحثون ازدهار اإلعالن وتطور استخداماته بالتطور الذي شهده 

المجتمع الصناعي، وبفائض اإلنتاج في ذلك المجتمع، الذي تطلب الترویج 

یدا للمعادلة االقتصادیة التي تربط جدلیًا للسلع والمواد المنتجة بشتى السبل تجس

االستهالك باإلنتاج، وعمل على تكیف الممارسات االجتماعیة مع الرموز الثقافیة 

التي یریدها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. وكلما واجهت المجتمعات الصناعیة 

 أزمات متباینة، اتجهت إلى تكثیف المواد اإلعالنیة باعتبارها المحرك لعجلة

  .)٢(االقتصاد، والوسیلة للحد من هذه األزمات

وتعتبر الثقافة االستهالكیة أحد التحدیات التي تقف أمام بناء المجتمعات 

العربیة، ألنها ستؤدي إلى مزید من التبعیة التكنولوجیة، وتجعل الفرد مستهلًكا 

د غیر منتج وتشّكل لدیه قیم التواكلیة والرغبة في الكسب السریع بأقل مجهو 

). وفي دائرة هذه الثقافة ٢٠٠٨وتضعف روح النقد واإلبداع لدیه(الضبع، 

االستهالكیة یفقد كل نشاط أو فعل یعتمد على التأمل والتعقل والنظر والصبر 
                                                 

). استخدام الحاسوب واإلنترنت في ٢٠٠٣) سعادة، جودت أحمد والسرطاوي، عادل فایز. ((١
  .٢٥٠، ٢٤٩علیم، دار الشروق، غزة، صمیادین التربیة والت

  .١٥١). اإلعالم البیئي، دار غار حراء، دمشق، ص٢٠٠٨) بدران، عبد اهللا. ((٢



      
 

 
 

٢٤٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
واالنتظار قیمته وداللته ومعناه. وهذا یعني أن كل النشاطات اإلنسانیة التي ال 

   .)١(للسخریة واالزدراء واالحتقار ترتبط باالستهالك واللذة والسرعة تصبح مدعاة

لقد أدت العولمة الثقافیة إلى الترویج للثقافة االستهالكیة في الوطن 

العربي، والتأثیر على الهویة الثقافیة ألبنائه، عبر آلة تجاریة وٕاعالمیة رهیبة ال 

حدود إلمكاناتها، وهذا أدى إلى تشویه البنى التقلیدیة لألمم وتغریـب اإلنسان، 

زله عن قضایاه الحقیقیة، وتشكیكه في جمیع قناعاته الوطنیة والقومیة وع

   .)٢(والدینیة، من أجل إخضاعه نهائیا للقوى الغربیة المسیطرة

كما أدت تلك العولمة الثقافیة لشیوع ثقافة االستهالك المظهري، وسیادة 

تطلع أو الظهور قیم االستهالك الترفي، وزیادة التقلید والمحاكاة والمیل المتزاید لل

باالنتماء إلى طبقة أعلى من االجتماعي، فلم یعد االستهالك قیمة مقابلة لقیمة 

   .)٣(اإلنتاج بل أصبح وسیلة لتحقیق طموحات طبقیة وتمایزات اجتماعیة

إن المجتمع العربي یشاهد دون انقطاع هذا المّد المستطیر للدعایة 

اقع اإلنترنت وشبكات التواصل واإلعالن والصورة في القنوات الفضائیة ومو 

االجتماعي، ومن ثم یذهب كل فرد من أبنائه إلى األسواق بطواعیة من أجل 

شراء المواد التي ارتسمت في تلك اإلعالنات، لیشكل ذلك كله ثقافة استهالكیة 

  عامة تحكم الجمیع وتسیطر علیهم.

 وأوجدت العولمة الثقافیة لدى الشباب العرب بصورة خاصة أنماطا

استهالكیة جدیدة لعل من أبرز مظاهرها انتشار المقاهي ومطاعم الوجبات 

السریعة، وما ینجم عن تجمعهم حولها من سلوكیات سلبیة، فضال عن انتشار 

                                                 
). أصول التربیة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، الكویت، ٢٠١٢) وطفة، علي. ((١

  .١٢٣ص
ؤتمر جامعة تعزیز الهویة واستالبها، م.). العولمة والصورة.٢٠٠٧) مراد، بركات. ((٢

فیالدلفیا الدولي الثاني عشر، ثقافة الصورة (الصورة في اإلعالم والفنون)، األردن، 
  .٢٣ص

). أزمة الهویة لدى الشباب الجامعي الكویتي في ظل ٢٠١٠) األحمد، عبد العزیز. ((٣
التغیرات والتحدیات المعاصرة، مركز دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، جامعة الكویت، 

  .١٧٦ص



      
 

 
 

٢٤٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
األلعاب اإللكترونیة التي تسعى إلى تكریس قیم غربیة تخالف القیم العربیة في 

  .)١(نفوس األفراد، وتثیر نوازع العنف والجنس لدى الشباب

  الهیمنة الثقافیة الغربیة ومحاولة تهمیش الثقافة اإلسالمیة:تحدي  .٧

تعمل الثقافات الغربیة وفي مقدمتها ثقافة الوالیات المتحدة األمریكیة بما 

تملكه من إمكانات هائلة تستطیع من خاللها النفاذ إلى ثقافات الدول األخرى 

من وجهة  –موذج األمثل على فرض هیمنتها ونفوذها الثقافي، باعتبارها الن

الذي یحقق للفرد ما یطمح إلیه في القرن الحادي والعشرین، متخطیة  - نظرهم 

بذلك جمیع الخصوصیات الثقافیة المختلفة، من خالل استغاللها لتفوق 

المجتمعات التي صدرت عنها تلك الثقافة، ومستغلة أیضًا الضعف الملحوظ 

الثالث، وهي بذلك تحقق أهدافًا شتى لمعظم المجتمعات وخصوصًا دول العالم 

من أبرزها ضمان تسویق المنتجات الثقافیة التي أصبحت من أهم الصناعات 

التي تؤثر في االقتصاد والدخل القومي لألمم المتقدمة، كما تهدف من ذلك أیضًا 

إلى إقصاء بعض القیم األصیلة في ثقافات الشعوب كقیم المواطنة، وااللتزام 

م للثقافة السائدة في المجتمع، وذلك ضمانًا إلنجاز عولمة العالم، باإلطار العا

وبذلك یتحول اإلنسان إلى أسیر لما تطرحه ثقافة العولمة مهمًال بذلك ثقافته 

  األصیلة.

وقد أصبحت ظاهرة التهمیش الثقافي ظاهرة عالمیة تشكو منها دول 

وروبیة إلى المناداة بحرب أوروبیة متقدمـة "األمر الذي دفع أحد وزراء الثقافة األ

مقدسة ضد هذه اإلمبریالیة الفكریة التي تغزو العقول، وتملك أنماط التفكیر 

وأسالیب الحیاة، فمنذ بدایة التسعینات صدرت كتب عدیدة في الدول األوروبیة 

تحذر من سطوة الثقافة األمریكیة على الثقافات الوطنیة لهذه الدول؛ ففي فرنسا 

كتاب (جان كتاب (هنري جوبار: الحرب الثقافیة واآلخر)، و  على سبیل المثال

) والكتابان یحذران من مخاطر التهمیش الثقافي لفرنسا تیبو: فرنسا المستعمرة

  .)٢(والدول األوروبیة األخرى وتهدیده لهویتهما الثقافیة "

                                                 
  .١٨٦) المرجع السابق، ص(١
). العرب والعولمة، شجون الحاضر وغموض المستقبل، ٢٠٠٢) حوات، محمد علي. ((٢

  .١٧٦القاهرة، مكتبة مدبولي، ص



      
 

 
 

٢٤٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
وتعتبر الهیمنة الثقافیة أمرًا واقعیًا في ظل ارتباطها بقوة الجانب 

، فاالرتباط الوثیق بین جانبي العولمة االقتصادي والثقافي یعني أن االقتصادي

من یملك مقومات وتكلفة عناصر اإلنتاج واإلنفاق هو الذي یستطیع بسهولة 

ویسر أن یفرض ثقافته على الجانب اآلخر، الذي ربما یؤدي به حاله إلى العجز 

  .)١(حتى عن وقایة نفسه من تأثیرات هذه الثقافة 

لرابع: دور بعض المؤسسات التربویة في مواجهة تحدیات العولمة المحور ا

  الثقافیة:

  دور األسرة في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة: .١

لألسرة المسلمة دور مهم وفعَّال في إمداد األمة بالقوتین (المادیة 

والمعنویة)  حیث إنها ُتَخرِّج أهم عناصر القوة المادیة، وهو العنصر البشري، 

ذلك فحسب، بل إنها تخرجه لألمة بعد أن قامت بتربیته وغرس عناصر  ولیس

یقع على كاهل القوة المعنویة فیه من اإلیمان باهللا، والشجاعة، والفدائیة، ولذا 

األسرة دور كبیر خصوصا وهي الخلیة األولى التي یتعامل معها اإلنسان منذ 

عملیات التنشئة  الطفولة وهى التي تلعب الدور التربوي األول من خالل

االجتماعیة والثقافیة وتلقینها للطفل بكافة السبل واألسالیب التي یتعامل بها مع 

  المحیطین سواء داخل نطاق األسرة أو على صعید المجتمع ككل. 

ویعد االنتماء أولى العادات واالتجاهات والقیم التي یجب أن تحرص 

عدم وجود االنتماء لدى األفراد من علیها األسرة العربیة على غرسها في أبنائها، ف

أخطر ما یهدد حیاة أي مجتمع، إذ یترتب على ذلك انتشار األنانیة والسلبیة 

والالمباالة، وفى المقابل یؤدى االنتماء إلى التعاون بین مختلف أفراد المجتمع 

  .)٢(والوالء للوطن والتضحیة من أجله

                                                 
). التربیة اإلسالمیة ومواجهة التحدیات الثقافیة في ٢٠٠١) محمود، یوسف محمود. ((١

  ١٣)، فبرایر، ص٩٧زهر، العدد (عصر العولمة، مجلة التربیة، كلیة التربیة، جامعة األ
). "تصور مقترح لتنشئة الطفل المصري في ضوء ١٩٩٣)البهواشي، السید عبد العزیز. ((٢

النظام العالمي الجدید"، المؤتمر السنوي السادس للطفل المصري "تنشئته في ظل نظام 
 م)، القاهرة: مركز دراسات الطفولة، جامعة عین١٩٩٣أبریل  ١٣- ١٠عالمي جدید (

  .٦٤شمس، ص



      
 

 
 

٢٤٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
ممارسة والمشاركة كما تقوم األسرة بدور مهم في اختیار الفرد لل

السیاسیة، وتعلیم القیم والمعتقدات السیاسیة، مثال: كیفیة احترام السلطة وٕاطاعة 

القوانین، وااللتزام بالواجبات، كما یكتسب الفرد منذ صغره في األسرة اتجاهاته 

  .)١(السیاسیة ونظراته الخاصة نحو المستقبل

لتثقیف، ویتفق معظم كما أن األسرة تتعهد الطفل منذ صغره بالتعلیم وا

العلماء على أن عملیة التنشئة االجتماعیة تبدأ منذ بدایة حیاة الطفل، وأن من 

أهم االحتیاجات االجتماعیة هي الحاجة إلى اكتساب مجموعة من القیم الدینیة 

واالجتماعیة، والفضائل األخالقیة مثل إتقان العمل واإلخالص وحب المخاطرة، 

حو السلوك المقبول في كافة المواقف والعادات والتقالید والحاجة إلى التوجیه ن

  .)٢(السائدة في قومه

ولذا یجدر باألبوین أن یتفقدا أحوال أبنائهما، ویتابعا سیرتهم، ویقوما 

معهم بما أوجبه اهللا علیهما من النصح والتذكیر واإلرشاد، والحث علي الخیر 

رًا أم كبارًا، وقبل البلوغ وبعده، والمعروف واتقاء الشرور، سواء كان األبناء صغا

  .)٣(بل وبعد الزواج كذلك، وهكذا كان أهل الفضل والصالح یفعلون" 

إن إسهام األسرة یأتي بتعرض أبنائها إلى طائفة من األفكار الغریبة التي 

لم تكن متاحة من قبل، فدخول القنوات الفضائیة وشبكة "اإلنترنت" قد شكل 

األسرة المسلمة، ومع إیماننا بأهمیة هذه العناصر  تدخًال سافرًا في خصوصیة

وفائدتها إال أنها أثبتت من الوهلة األولى أنها سالح ذو حدین، إذا أسيء 

استخدامها فإنها تؤدي إلى نتائج وخیمة، وٕاذا أحسن التعامل معها واالستفادة من 

لوالدین مخزونها المعرفي فإنها كنز ال غنى عنه لكل أسرة وبالتالي فإن دور ا

یزداد أهمیة بمراعاة هذه العناصر الجدیدة التي وفدت إلى بیوتنا، وال بد من 

تكریس المزید من الوقت لمتابعة نشاطات األبناء، والحرص على عدم انجرافهم 

                                                 
). "دراسة تحلیلیة لدور المؤسسات التربویة في ١٩٨٩) عبد اللطیف، رجب عبد الوهاب. ((١

التنشئة السیاسیة"، مجلة البحث في التربیة وعلم النفس، جامعة المنیا، المجلد الثالث، 
  .١١العدد الثالث، أكتوبر، ص

 -المؤسسات االجتماعیة). المدرسة و ١٩٨٤) عبد ربه، علي، وعلي، سعید إسماعیل. ((٢
  .٢٦٠، ٢٥٩دراسات في المجتمع والمدرسة، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، ص ص

). فقه تربیة األبناء وطائفة من نصائح األطباء، دار ابن ١٩٩٨) العدوي، مصطفي. ((٣
  .٢٦٣كثیر، الزقازیق، ص



      
 

 
 

٢٥٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
مع التیارات التي تسعى في األرض فسادًا. علمًا بأن األسرة المسلمة مستهدفة 

لتقویضها حتى یفسح لها المجال لمزید  بطریقة سافرة وهناك جهات كثیرة تسعى

من التخریب داخل المجتمع اإلسالمي وبالتالي فإن غسل عقول بعض الشباب 

والدفع بهم إلى أتون العنف واإلرهاب قد تم بالتأكید بعیدًا عن رقابة األسرة التي 

یفترض أن تكون على معرفة تامة بتحركات أبنائها وبناتها وعلى إدراك كامل 

هم االجتماعیة والجهات التي یستقون منها أفكارهم، حتى ال یفاجأ الوالدان بعالقات

بتبدل عادات أبنائهما بعد تكرار تواصلهم مع بعض الجهات المشبوهة، وكثیرًا ما 

تقع الكارثة ویستفحل األمر قبل تداركه، لذا ینبغي على األسرة أن تعي دورها 

  .)١(تحمل كامل المسؤولیة من كل فردجیدًا وتعمل وفق منهج التربیة اإلسالمیة و 

  

واإلنسان یكتسب عادة األسالیب السویة للسلوك والتفكیر من خالل 

التفاعل االجتماعي واالحتكاك باآلخرین وأن األبوین هما في العادة األوائل الذین 

یقومون بعملیة التطبیع االجتماعي فالطفل یستجیب لألبوین ویستجیبان له وهذا 

زید العالقة الشخصیة القائمة بین الطفل وأبویه، لذا فهي المسئولة من شأنه أن ی

عن توجیه الناشئ إلى مبدأ عقدي أو فكري أو ثقافي معین أو صرفه عن مبدأ 

  عقدي أو فكري أو ثقافي.

  :تحدیات العولمة الثقافیةدور المسجد في مواجهة  .٢

نحرفة ویظهر یقوم المسجد بعملیة تأمین للمجتمع من األفكار واألفعال الم

ذلك في محاربته آلثار هذه األفكار الوافدة التي تدعو إلى الشك واإلباحیة والفساد 

الخلقي واالجتماعي. وفى هذا اإلطار یبرز ما امتازت به الشریعة اإلسالمیة من 

مبادئ أساسیة في العبادات والمعامالت، وٕاصالح الحیاة االجتماعیة بصورة یسود 

ن الناس، وصیانة الحریات الخاصة باألفراد والحقوق العامة فیها األمن والعدل بی

  فدور المسجد هو العمل على تلقین الّناس الّدین الحق بال غلو وال تفریط.  ،للجماعة

فالمسجد مصدر خصب للمعرفة الدینیة والدنیویة، وغرس القیم، وهذا من 

هما االقتراب من خالل اللقاء المباشر بین الداعي والمواطنین، مما یحقق لكل من

                                                 
ة، المملكة العربیة السعودیة، هـ). اإلرهاب في میزان الشریع١٤٢٨) العبد الجبار، عادل. ((١

  .١٦٠ص



      
 

 
 

٢٥١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
اآلخر، وباإلضافة إلى أن المسجد ال یتعلق بتعلیم المسلمین األحكام الشرعیة 

   .)١(فقط، وٕانما یتعلق أیضًا بشئون الحیاة االجتماعیة والسیاسیة وغیرها 

والمسجد یتوافد علیه في یوم الجمعة مثال أعداد كبیرة لسماع الخطبة 

التذكیر والتنبیه، واستغالل حضورهم لإلرشاد واإلنصات لها لذلك فهم یحتاجون إلى 

والتوجیه، ومعالجة مشكالت المجتمع، واإلسهام في إصالح الحیاة العامة، وٕاعادة 

الفرد إلى قواعد الدین ومبادئه وٕاشاعة روح المودة واإلصالح بین الناس وٕان خطیب 

یلة أخرى المسجد وٕامامه أشد فاعلیة، وأكثر وقعًا في نفوس الجماهیر، من أي وس

   .)٢(یمكن أن تؤثر في المجتمع

ولذا ینبغي لخطباء المساجد التركیز على أمن المجتمع واستقراره وٕاشاعة 

السالم والطمأنینة في سائر أرجائه، وتخلیصه من أسباب الفرقة وبواعث الشر 

والخالف، ومن أهم ما ینبغي طرقه وتذكیر الناس به، والتعرض له بین الفینة واألخرى 

ألخص في أوقات المحن والشدائد، كما یجب علیه أن یحفز المصلین على تقویة وبا

إیمانهم وترسیخه في قلوبهم، لیثمر الشعور بمراقبة اهللا تعالى، وخوَفهم من عذابه، وألیم 

عقابه، ویدعوهم إلى االستقامة السلوكیة، وتصحیح المواقف، وتحصیل مصالح الدنیا 

د بالتأكید على الضمانات األمنیة والوسائل الكفیلة واآلخرة، ودفع الشرور والمفاس

بترسیخ أمنه والمحافظة علیه التي من أهمها طاعُة والة األمر، فهي أصٌل مهم 

وقاعدة كبرى، ومنهج واضح، وأساٌس قوي لتحقیق األمن االجتماعي، واستقرار البالد، 

  .روج علیهواطمئنان الرعیة بوجوب طاعة ولي األمر، وتحریم عصیانه أو الخ

وأن یؤكد علیهم االلتزام بالطاعة، وأن التفاف األمة حول قیادتها دلیُل 

وحدتها، وطریق فالحها، وسبیل رقیها ونهضتها ونجاحها، ومصدر عزتها ومنعتها، 

ومعاونة والة األمر في أداء مهمتهم، ومساعدتهم في حمایة المجتمع من المفاسد 

إلبالغ عن المشبوهین الذین یتربصون إلحداث والشرور، من أهم ما یلزم الرعیة وا

الفوضى، واجب كل مسلم حمایة للبالد من السفهاء والمفسدین، وتجنیبًا لها من القلق 

  والفوضى، وقطعًا لطمع الطامعین، ودحرًا للسفلة والمعتدین.

                                                 
، عالم المعرفة، ٢٦٥). الثقافة العربیة وعصر المعلومات، عدد ٢٠٠١) علي، نبیل. ((١

  .٢٧٥الكویت، ص
). بن عبد الحمید: األسلوب األمثل لخطبة ٢٠٠٧) عبد الحمید، صالح بن عبد اهللا. ((٢

  .٣، ص، شبكة اإلنترنت٢٠٠٧/ ٨/١١الجمعة، مقال منشور بتاریخ 



      
 

 
 

٢٥٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
وتعد دعوة اإلسالم إلى الوسطیة واالعتدال من أهم ما یجب أن یتحدث عنه 

في المسجد، ومن أبرز ما یجب أن یوضحه للناس، وأن یكشف لهم  اإلمام والخطیب

وسطیة اإلسالم واضحة في سائر تشریعاته، وأن على جمیع أفراد المجتمع أن 

یستشعروا منهج اإلسالم الرصین في دعوته إلى التوازن واالعتدال، والواقع یشهد أن 

طرابًا وأكثرهم غضبًا المغالین والمتنطعین أضیق الناس صدرًا، وأشدهم قلقًا واض

وغلیانًا، وربما عمدوا إلى استخدام القوة لحمل اآلخرین على موافقتهم في آرائهم، 

وسلوك منهجهم، وقد انزلق البعض في هذا المسلك، حیث سرى في أوساط فئة من 

   .)١(الشباب الحكم بكفر فالن، أو وصفه بالفسق أو العلمنة أو نحو ذلك

ولیة كبرى في توعیة الناس والشباب خاصة كما أنَّ على الخطیب مسؤ 

بالضوابط األمنیة المحكمة التي قررها التشریع اإلسالمي لحفظ المجتمع من الجریمة، 

ووقایته من االنحراف، ومحاربة األعمال اإلرهابیة، والتصرفات الشاذة التي تسعى إلى 

ألموال، وتدمیر الخروج على النظام العام، واإلخالل باألمن، وسفك الدماء، وسلب ا

الممتلكات، وٕاثارة الفتن، وتفریق جماعة المسلمین، والعبث بأمن المجتمع واستقراره، 

وٕان كل مخالفة لما جاء في أحكام الشریعة اإلسالمیة، یعتبر تعدیًا، وتصرفًا مقتبسًا، 

وانتهاكًا صارخًا لقدسیتها، یستوجب العقوبة الحاسمة التي قررتها، حتى تستأصل ِمن 

جتمع دواعي اإلجرام، ومسببات الفتنة، وبواعث القلق، ویعیش الجمیع في ظالل الم

   .)٢(اإلسالم، في أمن وأمان، واستقراره وراحة واطمئنان

المسجد یؤدي دورًا حیویًا في التربیة، حیث یقوم بالعدید ولذا یتضح أن 

  :)٣(من الوظائف التربویة المهمة في حیاة الفرد والمجتمع وذلك من خالل

 .الوظیفة التعبدیة، حیث یؤدى فیه المسلمون العبادات المختلفة  

  الوظیفة التعلیمیة، حیث توجد بالكثیر من المساجد حلقات لتحفیظ القرآن

  الكرم والحدیث الشریف، وسرد سیرة التاریخ اإلسالمي.

                                                 
  .١٣٠هـ). اإلرهاب في میزان الشریعة، مرجع سابق، ص١٤٢٨) العبد الجبار، عادل. ((١
  .١٣٤) المرجع السابق، ص(٢
). أصول التربیة اإلسالمیة، القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٢) القاضي، سعید إسماعیل. ((٣

  .١٣٠، ١٢٩ص



      
 

 
 

٢٥٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
  الوظیفة االجتماعیة، فالمسجد وسیلة للتقریب بین طبقات المجتمع غنیها

  معون في الصالة جنبًا إلى جنب، ال تمییز ألحد على أحد.وفقیرها، یجت

  الوظیفة السیاسیة، حیث یقوم المسجد بالتوعیة بأهم الركائز السیاسیة

  كالشورى والعدالة والمساواة وطاعة الحاكم وغیرها.

  الوظیفة االقتصادیة، حیث یقوم المسجد بدوره في التوعیة االقتصادیة

نمیة االقتصادیة المشروعة وحاثًا علیها: في المجتمع، موضحًا طرق الت

كالعمل والبیع والشراء وترشید االستهالك وغیرها من المعامالت 

االقتصادیة، مع توضیح المحرمات منها: كالتسول والسرقة والرشوة 

  واالختالس والربا.

  :تحدیات العولمة الثقافیةدور المدرسة في مواجهة  .٣

ماعیة والتربویة حیث إنها تقوم تعد المدرسة من أهم المؤسسات االجت

على التخطیط سواء على المدى القصیر أو البعید، فتخطیط التعلیم المدرسي 

بشتى صوره ومستویاته، إنما هو جزء من الخطة العامة للمجتمع سیاسیة كانت 

الطالب والمنهج واألستاذ وبیئة المدرسة . و)١(أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو عقائدیة 

  سیة لغرس جانب االعتدال واإلنصاف أو لشحن العنف والتطرف.مقومات أسا

إن المدرسة لها دور كبیر في إعداد المواطن الصالح من خالل توعیته  

وٕامداده بالمعلومات والقیم التي تغرسها في نفوس التالمیذ منذ صغرهم حتى 

  تساهم في بناء الشخصیة العربیة تأكیدًا لقیم الحب والوالء للوطن.

أن المدرسة لها دور في تنمیة وعى التالمیذ بالمعلومات الدینیة كما  

والتاریخیة المتنوعة، سواء من خالل المناهج أو األنشطة كاإلذاعة والصحافة 

  والمكتبة وغیرها.

والمدرسة تساهم بدور كبیر وفعال في تشكیل الوعي الوطني لدى  

یم في المجاالت الدینیة التالمیذ، من خالل إمدادهم بالمعلومات المتنوعة والق

والسیاسیة واالجتماعیة والتاریخیة واالقتصادیة حتى یصبح التالمیذ على وعى 
                                                 

رعایة الطفل وتنشئته ). "أهمیة دور األسرة في ١٩٩٠)عبد ربه، محمد محمد مصطفى. ((١
مارس  ١٣-١٠اجتماعیًا"، المؤتمر السنوي الثالث للطفل المصري "تنشئته ورعایته" (

  .٤٥م)، المجلد األول، القاهرة: مركز دراسات الطفولة، جامعة عین شمس، ص١٩٩٠



      
 

 
 

٢٥٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
ومعرفة بكافة جوانب المجتمع ومشكالته، ویكونوا قادرین على مواجهة الغزو 

الفكري والثقافي لحضارتنا القدیمة وتاریخنا المجید، وهذا الدور یتحقق من خالل 

التي تشتمل علیها المدرسة، كالمنهج المدرسي، والمناخ السائد العدید من العوامل 

في المدرسة وشخصیة المعلم وتعامله مع التالمیذ، ومدى مشاركة التالمیذ في 

األنشطة التربویة التي لها دور فعال في توعیة التالمیذ بما یتفق مع أهداف 

التاریخیة وفلسفة المجتمع، وذلك في جمیع المجاالت الدینیة والسیاسیة و 

  .)١(واالجتماعیة واالقتصادیة 

  :تحدیات العولمة الثقافیةمواجهة في دور الجامعة  .٤

 تحدیات العولمة الثقافیةمواجهة یمكن للجامعة أن تقوم بدور فعال في 

المحتوى الثقافي والمعرفي تنمیة الوعي الفكري لدى طالبها عن طریق و 

، وذلك على النحو یة اإلسالمیةا في تعمیق وتأصیل الثقافة العربموٕاسهاماته

  التالي:

  

  والفكریة لشباب الجامعة: التوعیة الثقافیة  -أ 

إن تقویة الوازع الدیني في النفوس وتعمیق معنى العبادات وتأثیرها یعتبر 

من أهم عوامل مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة ألبناء المجتمع؛ إذ األصل في 

ون وسلطة الدولة لكي یرتدع عن الجرائم؛ ال یحتاج إلى رقابة القان«المسلم أنه 

ألن رقابة اإلیمان أقوى، والوازع اإلیماني (الدیني) في قلب المؤمن حارس یقظ، 

ال یفارق العبد المؤمن وال یتخلى عنه، وهذا ما تفتقده كافة المجتمعات األخرى، 

  .)٢(»مما یجعل أمر المحافظة على أمنها عسیراً 

ي الوازع الدیني في النفس ویقویه، مما یجعل واإلیمان الصادق باهللا ینم

اإلنسان مراقبًا هللا تعالى في تصـرفاته وأقواله وجمیع أحواله، األمر الذي یدفعه 

                                                 
). األنشطة التربویة وتنمیة الوعي الوطني لدى ٢٠٠٥) حسین، الحسین حامد محمد. ((١

لیم األساسي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة،جامعة سوهاج، تالمیذ التع
  .٧٩، ٧٨ص

، مكتبة ٢هـ). اإلسالم وبناء المجتمع. ط١٤٢٧الغني وآخرون. ( ) أبو غدة، حسن عبد(٢
  .٣٤الرشد، الریاض، ص



      
 

 
 

٢٥٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
إلى درب الخیر وامتطائه، وینأى به عن دروب الغوایة وسلوكها، فیصبح تفكیره 

بح منصبًا على ما ینفع الخلق ویصلحهم، ویجلب الخیر واألمن لهم، عندها یص

  الوازع الدیني جالبًا للخیر ورادعًا للشر متأصًال ونابعًا من أعماق النفس الخیرة.

والتوجیه الدیني والتوعیة بحقائق الدین ووسطیته بما یحمل ذلك من 

اس في دنیاهم وآخرتهم، الزالت له الصدارة في نظام التعلیم معارف كبرى تنفع الن

في المملكة، إلى جانب العلوم النافعة التي توصل إلیها اإلنسان في هذا العصر، 

  .)١(والتي تیسر سبل الحیاة في جمیع المجاالت

تتمثل توعیة وتثقیف الشباب الجامعي في "إعداد الطالب وتكوین و 

وعقلیا، وخلقیا، ونفسیا، وتربویا، هذا اإلعداد یتطلب شخصیته المتكاملة جسمیا، 

تزویده بالمعرفة والعلم وتدریبه على كیفیة استخدام أسلوب التفكیر الصحیح في 

واتباع منهاج السلوك القویم في إطار من القیم الخلقیة  ،المواقف المختلفة

مي لدى والروحیة النابعة من الدین اإلسالمي، وبذلك یتعمق االنتماء اإلسال

الشباب الجامعي بمظاهره العقدي واالجتماعي والوطني، فیكتسب القدرة على 

اإلیجابیة والمشاركة في بناء وطنه وٕاعادة صیاغة الحیاة على أرض مجتمعه بما 

یتفق مع قیم اإلسالم، وبذلك تترجم الجامعة روح المنهج اإلسالمي الذي یعمق 

تتمثل توعیة وتثقیف الشباب الجامعي ، كما )٢(االنتماء لدى الشباب الجامعي"

كذلك في إتاحة الفرصة لممارسة الدیمقراطیة والحوار البناء والقیام بالنشاط 

الفكري والثقافي واالجتماعي والریاضي وكذلك تنمیة المفاهیم اإلنسانیة 

  .)٣(والعلمیة

وهنا تبرز الحاجة إلى تنمیة الوعي الدیني واإلیماني لشباب الجامعة، 

ل المحتوى الثقافي والمعرفي وأنشطة الجامعة، ألن هذا الوعي یحقق من خال

                                                 
هـ). األمن في حیاة الناس وأهمیته في ١٤١٧المحسن. (  اهللا بن عبد  ) التركي، عبد(١

  .٧٤. وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الریاض، صاإلسالم
). تعمیق االنتماء لدى شباب الجامعات المصریة في ١٩٩٠) عطیة، عبد العزیز محمد. ((٢

  .٩١إطار المنهج اإلسالمي، (دكتوراه غیر منشورة)، كلیة التربیة، جامعة األزهر، ص
ات الحدیثة في التعلیم الجامعي المعاصر وأسالیب ). اتجاه٢٠٠٢) مرسي، محمـد منیر. ((٣

  .٢٩تدریسه، عالم الكتب، القاهرة، ص



      
 

 
 

٢٥٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
لشباب الجامعة منافع متعددة تفیدهم في حیاتهم الجامعیة بعد تخرجهم من أهم 

  :)١(هذه المنافع 

  الوعي الدیني یجعل الشخص نافعا لنفسه ووطنه، ألنه یلتزم بالتعالیم

، ویلتزم بمنهج اهللا في اإلسالمیة، ویأمر بالمعروف وینهى عن المنكر

القول والعمل، وهذا من شأنه أن ینمى األخالق اإلسالمیة لدى الفرد 

المسلم ویعود بالنفع على المجتمع، ألنه ینمى الضمیر الفردي ویعمل على 

  تماسك البناء االجتماعي.

  تنمیة الوعي الدیني لدى الطالب یمكن الطالب المسلم من تشكیل وصیاغة

والتفاعل مع البیئة الخارجیة في نطاق ما یملیه علیه الوازع مظاهر التأثیر 

  الداخلي والواجب الخلقي بمقتضى القیم اإلسالمیة.

 .العمل على تنمیة إطار فكرى إسالمي لدى الشباب الجامعي 

  مواجهة مشكالت االغتراب بین الشباب والتي تجعلهم ینتمون إلى ثقافات

ن مدى ارتباط هذه الثقافات وقیم المجتمعات األخرى بصرف النظر ع

 وتلك القیم بواقع مجتمعنا اإلسالمي.

  تعمیق االنتماء الوطني لدى الطالب:  - ب 

االنتماء إحساس مرهف وشعور جیاش تجاه أمر معین، یبعث على 

الوالء له، واالنتساب إلیه، والفخر به، والباعث لهذا االنتماء استشعار الفضل في 

  السابق والحاضر والالحق.

اط اإلنسان بوطنه، وحبه له، داللة وفاء، وصدق تعامل، وصالح وارتب

طویة، فالوطن هو النعمة الكبیرة القریبة لإلنسان، كرامته من كرامته، وعزته من 

  .)٢(عزته، به ُیعرف اإلنسان وٕالیه ینسب

فحب الوطن واالنتماء إلیه یعتبر من أهم عوامل بناء األمن الفكري لدى 

ملكة العربیة السعودیة بلد مؤمن، تلقى اإلسالم تلقیًا كریمًا، والم، الفرد والجماعة
                                                 

). اتجاهات الحدیثة في التعلیم الجامعي المعاصر وأسالیب ٢٠٠٢) مرسي، محمـد منیر. ((١
  .٢٩تدریسه، مرجع سابق، ص

إمام  ، دار٢هـ). حب الوطن من منظور شرعي. ط١٤٢٧الكریم. ( ) الزید، زید بن عبد(٢
  .٥٠الدعوة، الریاض، ص



      
 

 
 

٢٥٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
  وذاد عنه، وأخلص في اعتناقه، وطوى علیه أعظم المشاعر، وأنبل العواطف.

لقد قامت هذه الدولة على اإلسالم تحّكمه في شئونها وهي ال تصلح إال 

مل كیف ال نحب وطننا ونعبه، وال تعالج مشاكلها إال من خالل تعالیمه، ف

  .)١(وكیف ال ندافع عنه بكل غاٍل وثمینلرفعته؟ 

واالنتماء لإلسالم یؤدي إلى تأكید االنتماء إلى األسرة، وتأكید االنتماء 

إلى األسرة یؤدي إلى حسن االنتماء إلى الوطن؛ فهي حلقات مترابطة، فالتركیز 

ن القیام على األولى یستتبع ما بعده، والتركیز على الوالء لإلسالم یؤدي إلى حس

بواجبات الوطن، والنهوض به، في حین أن التركیز على الثاني وما بعده یفوت 

ما قبله، ومن مقتضیات االنتماء إلى الوطن االفتخار به، والدفع عنه، والحرص 

  .)٢( على سالمته، والوقوف مع والة أمره، واحترام علمائه.

  المناهج الدراسیة:  -ج 

هج الدراسیة في الجامعة من تعمیق في إطار ما یمكن أن تسهم به المنا

للثقافة العربیة اإلسالمیة لدى شبابها أیضا، فإنه یجب زیادة العنایة بهذه 

المقررات وتحدیثها وٕادخال تعدیالت علیها بما یتسق والتطور العلمي والتكنولوجي 

  :)٣(تضمن هذه المقررات أمورا من أهمهاتبحیث 

  التضحیة في سبیله عند الطالب تنمیة شعور حب الوطن واالنتماء له، و

مما یقوى لدیهم االستعداد للنهوض بالمهام التي یعهد إلیهم بها، ویجعلهم 

قادرین على تحمل المسئولیات التي تلقى على عاتقهم، وفى كل األحوال 

یؤدون ما یطلب منهم تحققه برضا وأمانة، مادام ذلك شرعیا وفى ظل 

  ها.العرف والقوانین السائدة والمعمول ب

                                                 
هـ). الوطنیة ومتطلباتها في ضوء تعالیم ١٤٢٥الرحمن. ( ) الحقیل، سلیمان بن عبد(١

  .٢٨، الریاض، ص٤اإلسالم. ط
هـ). حب الوطن من منظور شرعي، مرجع سابق، ١٤٢٧الكریم. ( ) الزید، زید بن عبد(٢

  .١٨ص
هج التربوي وتحدیات العصر، عالم الكتب، ). إبراهیـم: المن٢٠٠٢) إبراهیم، مجدي عزیز. ((٣

  .٩٢القاهرة، ص



      
 

 
 

٢٥٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
  أن تكون المقررات التي یدرسها الطالب في الكلیات المختلفة مرتبطة

ارتباطا وثیقا وعضویا باحتیاجاتهم المستقبلیة، وعلى أن تعالج المفاهیم 

 المتضمنة في هذه المقررات معالجة جدیدة على ضوء الفكر المعاصر.

 مكن یجب أن تتضمن تلك المقررات ما یساعد الطالب على االستیعاب والت

التكنولوجي وعلى ممارسة الحیاة التعاونیة، وعلى اكتساب مهارات 

المحافظة على البقاء وعلى االختیار المهني المناسب لهم، وعلى التمكن 

من التعلم الذاتي، وعلى التفكیر واالبتكار في حل المشكالت واتخاذ 

القرارات، وعلى التواصل، وعلى اكتساب المواطنة الصالحة على 

یین المحلى والعالمي، وعلى اكتساب مقومات السلوك الحمید ستو مال

 والتربیة األخالقیة وعلى ما یبرز االهتمام بإنسانیة اإلنسان.

  إخضاع المناهج والمقررات الدراسیة بصفة دوریة لما تسفر عنه نتائج

العلمیة، وذلك لتحدید جوانب السلوك التي تحتاج إلى تعدیل، كذا  اتالدراس

ر على الجانب المعرفي والتركیز على وحدة السلوك عدم االقتصا

 اإلنساني.

   الریادة الطالبیة:  -د 

تعني أن لكل مجموعة من الطالب عضو هیئة تدریس یرجع إلى 

الطالب لمحاورتهم والتعرف على میولهم واتجاهاتهم وأفكارهم... فیقوم بتوجیههم 

المشكالت توجیها سلیمًا، كما یمكن أن یساعدهم على التغلب على بعض 

الدراسیة والشخصیة مما یحبب الطالب في أستاذه وبالتالي كلیته وجامعته، كما 

یمكن أن یعمق عضو هیئة التدریس بعض القیم اإلسالمیة التي توجه سلوك 

الشباب الجامعي توجیها سلیمًا بعیدًا عن التیارات والثقافات الوافدة التي قد تؤدى 

  لى ضعف االنتماء.بالشباب إلى االنحراف وبالتالي إ

وتبدو أهمیة الریادة الطالبیة خاصة لشباب الجامعة، فهم في حاجة إلى 

التوجیه النفسي والثقافي واالجتماعي، "ألن مجتمعنا العربي یعانى العدید من 

كالركود االقتصادي واالجتماعي والسیاسي والثقافي، حتى  ،الظواهر السلبیة

ة من حاالت التخلف بأبعادها المتشابكة وصل الحال في العصر الحالي إلى حال

والتي نرى مظاهرها في الهیمنة البیروقراطیة والتفاوت االجتماعي، وضیق 



      
 

 
 

٢٥٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
وهدر اإلمكانات االقتصادیة للمجتمع، وتصدیر رؤوس األموال  ،القاعدة اإلنتاجیة

، عالوة على االنبهار بالمظاهر البراقة واألنماط السطحیة )١(العربیة إلى الخارج" 

من الحضارة الغربیة، واالعتقاد بأن التطور، والتمیز، والتقدم منوط بالغرب، 

وحاول جمهور من المتعلمین ووسائل اإلعالم التأكید على أن الحضارة الغربیة 

هي أعلى حضارة إنسانیة، األمر الذي تأثر به كثیر من أبناء المجتمع، وهذا ما 

ه تتعرض للكثیر من اتاب وٕابداع"أن طاقات الشب أكدته نتائج إحدى الدراسات

الضغوط التي تزید من احتماالت ظهور أعراض االغتراب علیه، بل وتعرضه 

ألمراض نفسیه وعصبیة لشعوره باإلحباط والكبت والكآبة، وعدم استطاعته 

  .)٢(التكیف مع األوضاع والظروف"

  :تحدیات العولمة الثقافیةمواجهة في  دور وسائل اإلعالم .٥

همًا في تنمیة الهویة الثقافیة ماإلعالم بكافة أشكالها دورًا وسائل  تؤدي 

لدى أبناء المجتمع، حتى أصبحت واحدة من أهم وأخطر المؤسسات التي تملك 

القدرة واإلمكانیة والفاعلیة لتهیئة النفوس والعقول الستقبال وتقبل األفكار والرؤى 

بناء المجتمع  مفردات والمضامین التي یحملها الخطاب اإلعالمي، فهي تقدم أل

الثقافة بصورة غیر مباشرة سواء كانت قیم أو أفكار أو سلوكیات فیتوحدوا معها 

تفتح أمام األفراد أبواب كثیرة  كما ،وتتخلل عقولهم ووجدانهم دون أي مجهود

للتعلم والتقلید مما یغیر من معالم عملیة التربیة بكل عناصرها ومحتواها، 

لى العالم، وأصبح الفرد من خاللها یدرك نفسه من خالل ع انفتاحوجعلتها أكثر 

  .)٣(إدراكه لألخرین واختالفهم عنه

القدرة التجدیدیة في اإلعالم اإلسالمي، خاصة الدورات التجدیدیة، وتأتي 

التي تأتي على رأس كل مئة عام التي أخبر عنها الصادق المصدوق، فَعْن َأِبى 

                                                 
). الثقافة العربیة في زمن العولمة، دار قباء، القاهرة، ٢٠٠١) حجازي، أحمد مجدي. ((١

  .١٢٨، ١٢٧ص
). اغتراب الشباب الجامعي بمصر عن الثقافة ٢٠٠٥) أبو العدب، منصور محمود. ((٢

التربوي اإلسالمي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، العربیة اإلسالمیة ومواجهته من المنظور 
  .١٢٧كلیة التربیة، جامعة األزهر، ص

). دور الجامعة في تعزیز ٢٠١٥) عدوان، نارمین؛ عبد اهللا، محمد؛ المحروقي، حمدي. ((٣
الهویة الثقافیة لدى طلبة الجامعات في محافظات غزة وسبل تطویره، مرجع سابق، 

  .١٣٥ص



      
 

 
 

٢٦٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
ِإن اللَّه َیبَعث ِلَهذه اُألمِة َعَلى َقاَل ( -  - سوِل اللَِّه ُهرْیَرَة ِفیَما َأْعَلُم َعْن رَ 

(أبو داوود، سنن أبي داوود، حدیث  رَْأِس ُكل ِماَئِة َسنٍة َمْن ُیَجدُد َلَها ِدیَنَها)

  .(قال األلباني: صحیح)).١٧٨، ص٤، ج٤٢٩٣رقم 

بد ولتفعیل دور وسائل اإلعالم في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة فال

أن تعمل وسائل اإلعالم وفق معاییر قومیة عربیة وباتجاه ترسیخ الهویة الثقافة، 

  :)١(ویمكن تحقیق ذلك الدور من خالل ما یلي

  تقوم وسائل اإلعالم العربیة بإعداد البرامج المختلفة التي تعرض لمختلف

جوانب الحضارة والثقافة والتراث الوطني في الفن واألدب والعلم؛ حتى 

  ف الفرد عظمة هذا التراث.یتعر 

  تقوم وسائل اإلعالم بتوعیة أبناء المجتمع من مخاطر القیم الغربیة وما

 للوطن.  انتمائهمتجلبه من أضرار، تؤثر على هویتهم، وتضعف من 

  تهتم وسائل اإلعالم العربیة بتقدیم الرموز اإلسالمیة والعربیة العظیمة من

راز عظمة الحضارة اإلسالمیة، من خالل أشكال درامیة وفنیة عدیدة، وٕاب

خالل هذه الرموز، على أن یكون ذلك بواسطة لغة عربیة مبسطة من 

 السهل على الجمیع أن یفهمها ویتفاعل معها ویتعامل بها.

 بحیث یصبح هذا حدیات الثقافیة للعولمةتوعیة أبناء المجتمع بمخاطر الت ،

مع واقعة المحیط ووسیلته فیما بعد في التكیف  فردالوعي أداة یستخدمها ال

 في تنمیة هویته الثقافیة الذاتیة القومیة.

  االتجاه نحو أنتاج مادة إعالمیة ودرامیة مشتركه، تسهم فیها مختلف الدول

العربیة  كل بما هو میسر لدیها، بحیث تعالج هذه األعمال موضوعات 

 ذات طابع قومي عربي.

ئل اإلعـــالم للهویـــة التأكیـــد علـــى تأصـــیل وســـایضـــاف لمـــا ســـبق ضـــرورة 

  :)٢(الثقافیة في نفوس أفراد المجتمع یكون من خالل

                                                 
ینایر  ٢٥). الهویة الثقافیة والطفل المصري، مؤتمر ثورة ٢٠١١حمد () علي، زینب علي م(١

  .١٧١-١٦١ومستقبل التعلیم في مصر، ص ص 
). "دور تراثنا الحضاري واألثري في مواجهة ٢٠٠٠)المجالس القومیة المتخصصة. ((٢

. تقریر المجلس القومي للثقافة والفنون واآلداب واإلعالم. ٢٢تحدیات العصر." الدورة 
، ١١٢لقاهرة: رئاسة الجمهوریة، األمانة العامة للمجالس القومیة المتخصصة، ص صا

١١٣.  



      
 

 
 

٢٦١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
  صناعة األفالم اإلسالمیة والتاریخیة التي تقدم الشخصیة المسلمة كما

صورها القرآن والسنة، وجسدها السلف الصالح، بهدف توضیح سلوك حیاة 

  المسلم، وبهدف كیفیة التصدي لمشكالت الحیاة.

 هیة لتحقیق مقاصد التربیة اإلسالمیة.ترشید المادة الترفی  

  تنمیة الشعور اإلیجابي بالمسئولیة التي یقرها اإلسالم أمام اهللا، وأمام

الضمیر، ثم أمام المجتمع، وذلك من خالل الكلمة الصادقة التي تنتقد كل 

  باطل فتدمغه، وتكفل كل حق وتنشره.

 فیما بینها إلبراز رسالة  االهتمام الزائد بالبرامج الدینیة ذات الجهود المنسقة

اإلسالم على الساحة الثقافیة، من خالل توضیح اإلعجاز والعطاء القرآني 

الممتد، ومراعاته لحقوق اإلنسان فیما یخص كًال من الرجل والمرأة 

  والطفل، وكل ما من شأنه تزكیة وربط الفرد بدینه ووطنه وأمته.

 ي من كل الشوائب أو مواصلة الجهود لتنقیة التراث العربي واإلسالم

التشوهات أو االفتراءات التي لحقت باألحداث أو الشخصیات على مر 

التاریخ، وزیادة العنایة بجمع وتحقیق ونشر التراث في طبعات میسرة 

  وبأسعار مناسبة للشباب.

  المواجهة العلمیة المنهجیة المستمرة لكل ما ینشر أو یذاع في الخارج من

التراث والعربي واإلسالمي، أو التشكیك في إبداع افتراءات وادعاءات حول 

  وعبقریة اإلنسان العربي.

  :تحدیات العولمة الثقافیةمواجهة  الشباب في مراكزدور  .٦

تتنوع اإلسهامات التربویة التي تقدمها مراكز الشباب لتعمیق وتأصیل 

: ، ومن أهمهاتحدیات العولمة الثقافیةالثقافة العربیة اإلسالمیة في مواجهة 

  إسهامات وقائیة، وبنائیة، وعالجیة.

  اإلسهامات الوقائیة:  -أ 

وتنصب على حمایة الشباب من كل األخطار الروحیة والبدنیة التي 

تضر بالشباب كاالنحراف العقدي والشك الدیني واالنحالل الخلقي، واللجوء 

وهذه أهم اإلسهامات التربویة التي ، )١(للمخدرات، والعلل واألمراض العضویة

                                                 
). التأصیل اإلسالمي لرعایة الشباب، دار الصحوة، ١٩٨٥) صالح، محمد عزمي. ((١

  .٧٤القاهرة، ص



      
 

 
 

٢٦٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
دمها مراكز الشباب توفر كثیرًا من الجهد والمال...، الذي یبذل عندما یقع تق

  بعض الشباب في براثن بعض العلل واالنحرافات.

وتكون هذه اإلسهامات في شكل توجیهات ونصائح من خالل الندوات 

والمؤتمرات التثقیفیة التي توضح أخطار بعض العلل واألمراض السلوكیة 

.. لزیادة .ت والفكر التطرفي والعنف واالغتراب الثقافيواالجتماعیة كالمخدرا

وعي الشباب بما یحیط بهم من أخطار وأحداث ومتغیرات في ضوء تعالیم الدین 

اإلسالمي ألن من سبل تحقیق التغیر المرغوب في المجتمع اإلسالمي، االهتمام 

ق بزیادة الوعي بین المسلمین بحقیقة دینهم وخصائص إسالمهم ومقاصد آفا

وبما قدمه العصر الحدیث من  ،شریعتهم وبطبیعة العصر الذي یعیشون فیه

إضافات جمة إلى المعرفة البشریة واألخذ بأسباب العلم الحدیث والتقنیة الحدیثة 

والثروة الصناعیة الحدیثة، وتدعیم الحریة الملتزمة والمنضبطة بجمیع أنواعها 

ة، ومقاومة كافة أسباب الضعف واألخذ بكافة أسباب القوة المادیة والمعنوی

والتحلل الداخلیة في المجتمع اإلسالمي التي تعتبر أخطر في ضررها من 

العوامل الخارجیة، مع االهتمام أیضا بمقاومة العوامل الخارجیة من غزو ثقافي 

ورعایة صهیونیة ومذهبیة وغیرها عن طریق تحصین وبناء قدرتها على مقاومة 

  .)١(رجیة الضارةالتأثر بالتأثیرات الخا

  اإلسهامات البنائیة:  - ب 

وترمي إلى صقل شخصیة الشباب وتكوین وعیهم اإلسالمي السلیم وبناء 

كما ترمي إلى تكوین ، )٢(معارفهم وعاداتهم وقیمهم الثقافیة والخلقیة واالجتماعیة

الفرد الذي یشارك مشاركة فعالة بعقله وقلبه ویده في شئون مجتمعه، فتوسیع 

اركة في الحیاة وتعمیقها من أهم مسئولیات التنشئة، كالمشاركة مجاالت المش

                                                 
). التعلیم وقضایا المجتمع العربي، منشورات ١٩٩٠) الشیباني، عمر محمد التومي. ((١

  .٧٠، ٦٩س، بنغازى، ص ص جامعة قاریون
). التأصیل اإلسالمي لرعایة الشباب، مرجع سابق، ١٩٨٥) صالح، محمد عزمي. ((٢

  .٧٥ص



      
 

 
 

٢٦٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
بالفكر والتوجیه وٕابداء الرأي وقد تكون بالعمل أو تقدیم القدوة وقد تكون بهما 

  .)١(جمیعاً 

وهذا یعني تكوین شخصیة متكاملة واعیة، في كافة النواحي العقدیة 

.، تنطلق في حركتها من .ة.والمعرفیة والثقافیة واألخالقیة والقیمیة واالجتماعی

الوعي اإلسالمي المستنیر، ویتحقق ذلك بتطبیق مجموعة من األهداف التربویة 

  :)٢(اإلسالمیة من أهمها 

 .تعمیق عقیدة اإلیمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله  

 .ترسیخ التصور اإلیماني للكون واإلنسان والحیاة 

 والوطنیة. تعمیق االعتزاز باإلسالم وبالعروبة وبالقومیة 

 .تنمیة إدراك أبناء األمة للمسئولیة االجتماعیة والمشاركة السیاسیة 

 .تنمیة مفهوم اإلحساس في العمل 

 .ترسیخ مفاهیم العدل والسالم في عقول أبناء األمة 

 .االهتمام بالسیطرة على مهارات اللغة العربیة وفنونها 

 دریب على أسالیبه.إدراك اإلطار المرجعي للبحث العلمي وفهم مناهجه والت 

 .مساعدة أبناء األمة على تحقیق ذواتهم 

ات اإلسالمیة الهادفة البناءة التي یوبهذا تحیا وتقوى األفكار والسلوك

تصقل الشخصیة وتسمو بها، كاحترام الوقت والتعاون والعفة...، لتحل محل 

بكثیر كثیر من العادات والتصرفات واألفكار والتقالید الغیر هادفة التي علقت 

من األنشطة الطالبیة، وخاصة الترویحیة منها، كالتسلیة الغیر موجهه، وضیاع 

الوقت، والتلفظ بألفاظ خارجة عن الذوق اإلسالمي األصیل، واالختالط الغیر 

  موجه لیصبح الشباب أكثر حبًا لتقالیدهم وثقافتهم العربیة اإلسالمیة.

                                                 
). األسس االجتماعیة للتربیة، دار النهضة العربیة، ١٩٩٨) النجیحي، محمد لبیـب. ((١

  .٩٩، ص٨بیروت، ط
لطریق إلى المستقبل، ). التعلیم العالي في الوطن العربي ا٢٠٠٠) مدكور، على أحمد. ((٢

  .١٧١دار الفكر العربي، القاهرة، ص



      
 

 
 

٢٦٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
  اإلسهامات العالجیة:  -ج 

الذین وقعوا بالفعل في بعض المشكالت  وتهدف إلى مساعدة الشباب

.، على إصالح أحوالهم .االجتماعیة والشخصیة والدینیة والسلوكیة واألخالقیة.

والرجوع إلى جادة الحق والخیر والصواب وتحقیق السواء البدني والنفسي 

، وبالتالي یتحولون من قوة معطلة غیر قادرة على العطاء وعالة )١(واالجتماعي

  ع إلى قوة دفع تساعد على بناء المجتمع وتقدمه.على المجتم

ومراكز الشباب من خالل أنشطتها وبرامجها المتنوعة یمكنها أن تساهم 

  :)٢(في هذا المجال بما یلي

  مساعدة الشباب على مواجهة مشكالتهم االجتماعیة كحاالت التخلف

  الصحي أو االجتماعي أو الدراسي.

 ت االنفعالیة التي یمرون بها كالقلق مساعدة الشباب على مواجهة المشكال

وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص والعدوان واالنزواء أو االنطواء ثم 

 المبالغة في المغامرة للفت األنظار عن طریق التصرفات الالشعوریة.

  مساعدة الشباب على حل مشاكلهم الفردیة التي تهدف إلى تنمیة

درین على مواجهة ما یقابلهم من شخصیاتهم وتقویتها حتى یصبحوا قا

مشكالت أو التفكیر في حلها بصورة موضوعیة بعد أن یستطیعوا فهمها أو 

 القیام بجوانبها المختلفة.

                                                 
). التأصیل اإلسالمي لرعایة الشباب، مرجع سابق، ١٩٨٥) صالح، محمد عزمي. ((١

  .٧٥ص
). الدور التربوي لألنشطة الطالبیة في الجامعة، ١٩٩٦) مصطفى، رشاد أبو المجد. ((٢

  .٥٧وب الوادي، ص(دكتوراه غیر منشورة) كلیة التربیة بقنا، جامعة جن



      
 

 
 

٢٦٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 

:ا  
  أبرز نتائج الدراسة:

  تعني العولمة تحویل العالم لقریة كونیة صغیرة تقل فیها الرقابة والحدود

الثقافة العامة وحریة التجارة  المكانیة والزمنیة، ولها قدر مشترك من

والتبادل االقتصادي العالمي، وهي من صنع البشر نتیجة التقدم العلمي 

والتكنولوجي في ثورة المعلومات واالتصاالت، وهذا العالم ینقسم إلي عالم 

متقدم یستطیع االستفادة من التقدم العلمي، وعالم یقف مشاهدا لهذا التقدم 

  تفید منه، وقد یتأثر به بالسلب.دون أن یقدم شیئا أو یس

  من سلبیات العولمة في الجانب الثقافي: اختراق الثقافات المحلیة؛ بما

یؤدي إلى محو الهویة الحضاریة الثقافیة لألمة اإلسالمیة، ونزع 

خصوصیتها الشخصیة المتمثلة في: الدین واللغة والتاریخ والعادات 

وتكریس االستتباع الحضاري  والتقالید واألخالق، التطبیع مع الهیمنة

ألمریكا وما یتبعه من فقدان الشعور باالنتماء للوطن ولألمة، التقلیل من 

قیمة الثقافات المحلیة، وفرض هیمنة ثقافة واحدة ـ الثقافة األمریكیة ـ، 

إشاعة الذوق الغربي في االستهالك، ونشر الثقافة الغربیة الالدینیة، 

للحاق بركب التقدم؛ نظرا لتفشي األمیة وحرمان الشعوب المتخلفة من ا

المعرفیة والتكنولوجیة فیها، إضافة إلى أثارها السلبیة على الهویة الثقافیة 

منها: شیوع الثقافة االستهالكیة، واختفاء القیم النبیلة السامیة وٕاشاعة القیم 

المادیة والثقافة المادیة، وٕاشاعة ما یسمى بأدب الجنس وثقافة العنف، 

 الهویة الثقافیة  لألمة اإلسالمیةوطمس 

  تتجلي مقومات الهویة الثقافیة ألي شعب من الشعوب في مجموعة من

المظاهر التي تمثل الجوانب المهمة للهویة الثقافیة، وتتمثل هذه المظاهر 

العقیدة الدینیة، اللغة، التاریخ الوطني، التراث الثقافي، التربیة في اآلتي: 

  ثقافیة المشتركة، التربیة الوطنیة.األخالقیة، الوحدة ال

  ،تتعدد تحدیات العولمة الثقافیة ومن أبرزها: التطرف الفكري، الغزو الفكري

تهدید الخصوصیة ، التحدیات اإلعالمیةالمجتمعیة،  القیماختالل منظومة 



      
 

 
 

٢٦٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
الهیمنة الثقافیة الغربیة ، سیادة النزعة االستهالكیة، الثقافیة عبر اإلنترنت

  .یش الثقافة اإلسالمیةومحاولة تهم

  ،تؤدي المؤسسات التربویة دورها مهما في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة

وفي مقدمتها األسرة والمسجد والمدرسة والجامعة ووسائل اإلعالم، ومراكز 

  الشباب.

  في ضوء نتائج الدراسة فإنه یمكن التوصیة بما یلي:توصیات الدراسة: 

  التربویة في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة ضرورة تفعیل دور المؤسسات

من خالل تحدید متطلبات تفعیل هذا الدور واآللیات واإلجراءات الالزمة 

  لتفعیله.

  نشر التوعیة المجتمعیة بمخاطر العولمة الثقافیة وكیفیة التعامل معها من

خالل الندوات والمؤتمرات الجماهیریة التي ینظمها المتخصصون في 

 المجال.

 الهتمام من جانب المؤسسات التربویة بغرس األمن الفكري في عقول ا

ونفوس الشباب لتحصینهم من تحدیات العولمة الثقافیة، وذلك من خالل 

 المناهج الدراسیة واألنشطة الطالبیة.

  وضع ضوابط كافیة للتعامل مع الثقافة الوافدة وتدریب الشباب على

اء من هذه الثقافة وفق ما یتوافق مع التفكیر النقدي الذي یمكنهم من االنتق

 ثوابت الشریعة اإلسالمیة وثقافة المجتمع.

  تخصیص وقت ومساحة كافیة عبر وسائل اإلعالم المختلفة لعرض

  منجزات الوطن وتراثه الثقافي لتعزیز االنتماء إلیه مقابل الثقافة الوافدة.

  ا على النحو التالي:تقترح الدراسة بعض الدراسات المكملة لهمقترحات الدراسة: 

  تصور مقترح من منظور التربیة اإلسالمیة لتفعیل دور األسرة في مواجهة

  تحدیات العولمة الثقافیة.

  متطلبات تفعیل دور الجامعي في مواجهة تحدیات العولمة الثقافیة من

  منظور التربیة اإلسالمیة من وجهة نظر الخبراء.

 ة الثانویة من منظور التربیة ثقافة االنتماء الوطني لدى طالب المرحل

 اإلسالمیة وتصور مقترح لتعمیقها.

  مستوى األمن الفكري لدى طالب الجامعة ودور التربیة اإلسالمیة في

  تعمیقه.



      
 

 
 

٢٦٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 

  عــــــاملراج
 ) .مفاهیم تربویة، مطبعة ١٩٩١إبراهیم، عماد الدین حسن، مصطفى السید علي .(

  الجامعة العمالیة.

 ) .إبراهیـم: المنهج التربوي وتحدیات العصر، عالم ). ٢٠٠٢إبراهیم، مجدي عزیز

  الكتب، القاهرة.

 ) .دور جامعة األزهر في الحفاظ على اللغة العربیة ٢٠١٧إبراهیم، محمد علي إبراهیم .(

في ضوء التحدیات المعاصرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة 

  األزهر.

 روت، دار إحیاء التراث العربي.ابن هشام. (د.ت). السیرة النبویة، بی  

 ) .اغتراب الشباب الجامعي بمصر عن الثقافة ٢٠٠٥أبو العدب، منصور محمود .(

العربیة اإلسالمیة ومواجهته من المنظور التربوي اإلسالمي، رسالة ماجستیر غیر 

  منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزهر.

 ) .بیروت، دار الجیل. ). سنن أبي داود،١٩٩٢أبو داود، سلیمان األشعث 

 مكتبة ٢هـ). اإلسالم وبناء المجتمع. ط١٤٢٧الغني وآخرون. ( أبو غدة، حسن عبد ،

 الرشد، الریاض.

 ) .مالمح الهویة الثقافیة في دراما مسرح الطفل العربي، ٢٠١٦أحمد، احمد نبیل .(

 . ٤٦٦ -٤٢٣، ص ص ٤٤حولیات آداب عین شمس، المجلد 

 ) .أزمة الهویة لدى الشباب الجامعي الكویتي في ظل )٢٠١٠األحمد، عبد العزیز .

 التغیرات والتحدیات المعاصرة، مركز دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، جامعة الكویت. 

 ) .هـ). أرقام وحقائق العولمة والعالم اإلسالمي، دار األندلس ١٤٢٢إسماعیل، عبد سعید

 عودیة.الخضراء للنشر والتوزیع، جدة، المملكة العربیة الس

 ) .دور المعلم في تعزیز الهویة اإلسالمیة في ٢٠١٨إسماعیل، هناء حسن إبراهیم .(

ضوء متطلبات عصر العولمة من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانویة محلیة شرق النیل، 

رسالة ماجستیر في أصول التربیة، كلیة التربیة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، 

 السودان.



      
 

 
 

٢٦٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
  ،العولمة والتحدیات التربویة في العالم العربي، التربیة، وزارة ٢٠٠١(.بدراألغبري .(

 التربیة والتعلیم، البحرین، العدد األول، السنة األولى، أكتوبر.

 ) .االنتماء، القاهرة، األمل للطباعة والنشر.٢٠٠٤األنصاري، أحمد .( 

 ) .الجامع الصحیح المختصر، ١٩٨٧البخاري، محمد بن إسماعیل .(

  ، الیمامة، بیروت، دار ابن كثیر. ٣(تحقیق مصطفى دیب البغا)، ط

 ) .اإلعالم البیئي، دار غار حراء، دمشق.٢٠٠٨بدران، عبد اهللا .( 

 ) .واقع العولمة في مجتمعات الخلیج العربي، مركز دراسات ٢٠٠٨البشر، بدریة .(

  الوحدة العربیة : بیروت. 

 ) .لثقافیة تثاقف أم اختراق، المجلة العربیة، هـ). العولمة ا١٤١٨البشر، محمد سعود

 ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت.٢٤٢العدد 

 أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الهویة الثقافیة ، ٢٠١٥(.بلعربي، سعاد .(

 - مستغانم -رسالة ماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة عبد الحمید بن بادیس

 الجتماعیة، الجزائر.كلیة العلوم ا

 ) .عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة. بحوث ومناقشات الندوة ٢٠٠٠بلقزیر، عبد اإلله .(

 - ١٧الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة (العرب والعولمة) في الفترة من 

 م، الناشر مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان. ١٩٩٧یولیو  ٢٠

  ،تصور مقترح لتنشئة الطفل المصري في ضوء ١٩٩٣السید عبد العزیز. (البهواشي" .(

النظام العالمي الجدید"، المؤتمر السنوي السادس للطفل المصري "تنشئته في ظل نظام 

م)، القاهرة: مركز دراسات الطفولة، جامعة عین ١٩٩٣أبریل  ١٣-١٠عالمي جدید (

  شمس.

 ) .العالمیة للتعلیم العالي في ظل العولمة،  ). بعض االتجاهات٢٠٠٣بو قحوص، خالد

 التربیة، وزارة التربیة والتعلیم، البحرین، السنة الرابعة، أبریل.

 هـ). األمن في حیاة الناس وأهمیته في ١٤١٧المحسن. ( اهللا بن عبد  التركي، عبد

 اإلسالم. وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الریاض.

  .هـ). التحدي االجتماعي، ندوة التحدیات الحضاریة والغزو الثقافي ١٤٠٧(ثابت، ناصر

  لدول الخلیج العربي، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، الریاض. 



      
 

 
 

٢٦٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
 ) .انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على الهویة الثقافیة ٢٠١٧جعفري، نبیلة .(

العلوم اإلنسانیة  للشباب الجامعي الجزائري (شبكة فیس بوك أنموذجا )، مجلة

 . ٩٤ – ٨١، ص ٣١واالجتماعیة، العدد 

 ) .الهویة الثقافیة: المفهوم والخصائص والمقومات، ٢٠١٦جمال الدین، نجوى یوسف .(

 . ٦٧-٣٢، ص ص ٣، العدد ٢٤مجلة العلوم التربویة، المجلد 

 ) .ة ). ثقافة الطفل بین الهویة والغزو الثقافي، مجلة الكلی٢٠١٤جنزي، حسن طالب

 . ٥٣٥ – ٥٠٩، ص ص ٢٨، العدد ٩اإلسالمیة الجامعة، المجلد 

 ) .هـ). العولمة أم عالمیة الشریعة اإلسالمیة. دار المكتبي ١٤٢٣الحاجي، محمد عمر

  .للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریة

 ) .إسهام اإلعالم التربوي في تحقیق األمن الفكري لدى ٢٠٠٨الحارثي، زید بن زاید .(

المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة من وجهة نظر مدیري ووكالء المدارس طالب 

والمشرفین التربویین. رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة ام القرى، مكة 

 المكرمة، المملكة العربیة السعودیة.

 ) .ات هـ). دور التربیة اإلسالمیة في مواجهة التحدی١٤٢٤الحارثي، صالح بن ردود

 الثقافیة للعولمة. مكتبة السوادي، جدة.

 ) .الثقافة العربیة في زمن العولمة، دار قباء، القاهرة. ٢٠٠١حجازي، أحمد مجدي .(  

 ).وعي الدعاة إلي اهللا ٢٠١٥حجازي، زهیر السعید، وعبد الرحمن، محمد شریف .(

، ٨والنفسیة، مج  ببعض القضایا العلمیة المعاصرة: دراسة میدانیة. مجلة العلوم التربویة

  .٥٥٨-٤٨٩، ص ص: ٢ع

 ) .إسهام مناهج اللغة العربیة في ٢٠١٧حساني، عمر بن محمد؛ القرني، دخیل محمد .(

مصر،  - تعزیز األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانویة). مجلة كلیة التربیة بأسیوط 

  ).٥)، العدد (٣٣مجلد (

 ) .بویة وتنمیة الوعي الوطني لدى ). األنشطة التر ٢٠٠٥حسین، الحسین حامد محمد

  تالمیذ التعلیم األساسي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة،جامعة سوهاج.

 هـ). الوطنیة ومتطلباتها في ضوء تعالیم ١٤٢٥الرحمن. (  الحقیل، سلیمان بن عبد

 ، الریاض.٤اإلسالم. ط



      
 

 
 

٢٧٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
 ) .علیا في الحفاظ ). دور معلمي المرحلة األساسیة ال٢٠١٣حمش، رینا طه مصطفى

على الهویة الثقافیة الفلسطینیة، رسالة ماجستیر في أصول التربیة، كلیة التربیة، جامعة 

 األزهر، غزة، فلسطین.

 ) .العرب والعولمة، شجون الحاضر وغموض المستقبل، ٢٠٠٢حوات، محمد علي .(

  القاهرة، مكتبة مدبولي.

 ) .افي. بیروت. لبنان. دار الفكر ). العولمة والتحدي الثق٢٠٠١خریسان، باسم علي

  العربي للطباعة والنشر. 

 ) .عولمة المصطلحات والمفاهیم وأثرها على المنهج التربوي ٢٠٠٩الخوالدة، حمد سالم .(

اإلسالمي. ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التعلیم العالي في العالم اإلسالمي : تحدیات 

  .وآفاق. الجامعة اإلسالمیة. مالیزیا

 الدور التربوي للجامعات الفلسطینیة في ٢٠١٢وسف زكریا إبراهیم. (الداعور، ی .(

مواجهة التعصب الحزبي لدى طلبتها، من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة. رسالة 

  ماجستیر غیر منشورة، جامعة األزهر، غزة.

 ) .العدد ٢٠). الهویة الثقافیة، مجلة الفكر السیاسي، المجلد ٢٠١٩درویش، عیسى ،

  . ٤٢ -٣١ص ص  ،٧٢

 ) .بعض مسؤولیات المدرسة الثانویة تجاه تعزیز ٢٠٠٨الدوسري، نادیة بنت سالم .(

مناهج التعلیم والهویة الثقافیة،  –الهویة الثقافیة لطالبها، المؤتمر العلمي العشرون 

 . ١٢٢٦ - ١١٩٤، ص ص ٣المجلد 

 ) .مواجهتها. ضمن كتاب  ). العولمة الثقافیة آثارها وأسالیب٢٠٠٨الرقب، صالح سلیمان

مؤتمر العولمة وانعكاساتها على العالم اإلسالمي في المجالین الثقافي واالقتصادي. 

  عمان: األردن. 

 ) .هـ). العولمة. الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة.١٤٢٣الرقب، صالح  

 ) .دور مؤسسات التعلیم العالي ٢٠١٣الزهراني، عبد اهللا أحمد عبد اهللا حرویل .(

المملكة العربیة السعودیة في مواجهة مظاهر التطرف الفكري، مجلة التربیة، جامعة ب

 .٧٩٩- ٦٩٩، ص١٥٢، ع٢األزهر، مصر، مج

 ) .مكتبة ٦). فصول في اجتماعیات التربیة، ط٢٠٠٦زیادة، مصطفي عبد القادر ،

 الرشد، الریاض. 



      
 

 
 

٢٧١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
 دار إمام ٢طهـ). حب الوطن من منظور شرعي. ١٤٢٧الكریم. ( الزید، زید بن عبد ،

 الدعوة، الریاض.

 ) .هـ). بلوغ اآلمال في تحقیق الوسطیة ١٤٣٧السدیس، عبد الرحمن عبد العزیز

  واالعتدال. الریاض: مدار الوطن.

 ) .استخدام الحاسوب واإلنترنت ٢٠٠٣سعادة، جودت أحمد والسرطاوي، عادل فایز .(

  في میادین التربیة والتعلیم، دار الشروق، غزة.

 المنهج المدرسي المعاصر. ٢٠٠٤ودت أحمد، عبد اهللا، محمد إبراهیم. (سعادة، ج .(

 دار الفكر،  عمان، األردن. 

 ) .دور المدرسة الثانویة في تعزیز األمن الفكري لدى ٢٠١٨السید، أسماء فتحي .(

 ٢٩٥ – ٢٢٠، ص. ص ٥٤طالبها، المجلة التربویة، كلیة التربیة، جامعة سوهاج، ع 

  دور عضو هیئة التدریس في مواجهة التطرف ٢٠١٨ي طه. (شادي، أحمد الصاو .(

الفكري من وجهة نظر طالبه "جامعة األزهر نموذجًا"، مجلة كلیة التربیة بطنطا، المجلد 

  ، العدد الثاني، الجزء الرابع، أبریل.٧٠

 ) .التعلیم واستیعاب التكنولوجیا في عصر العولمة، التربیة، ٢٠٠٢الشریف، حسن .(

 ربیة والتعلیم، البحرین، السنة الثالثة، یولیو.وزارة الت

 ) .العولمة الثقافیة من منظور تربوي إسالمي. ٢٠١٠الشریفین، عماد عبد اهللا .(

  .٤٥٥- ٤٣٨. ص ٢. ع٣٧دراسات، علوم الشریعة والقانون، م

 ) .استخدام الراویة الرقمیة في تنمیة الهویة الثقافیة لألطفال ٢٠١٥شكر، إیمان جمعة .(

 - ٢٢٩، ص ص ١٠٤، العدد ٢٦صعوبات التعلم، مجلة كلیة التربیة، المجلد ذوي 

٢٨٠ . 

 ) .أثر اإلنترنت على األمن الفكري، ورقة ٢٠١٣الشهري، عبد اهللا محمد الیوسي .(

علمیة مقدمة، الملتقي العلمي (نحو إستراتیجیة لألمن الفكري والثقافي في العالم 

  م.٢٠١٣/ ١٠/ ٣٠-٢٨اإلسالمي)، 

 التعلیم وقضایا المجتمع العربي، منشورات ١٩٩٠ني، عمر محمد التومي. (الشیبا .(

  جامعة قاریونس، بنغازى.

 ) .هـ). دور التربیة اإلسالمیة في مواجهة المفاهیم ١٤٣٥الصاعدي، تهاني محمد

التغریبیة الوافدة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. كلیة التربیة. قسم التربیة اإلسالمیة 

  .والمقارنة



      
 

 
 

٢٧٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
 التأصیل اإلسالمي لرعایة الشباب، دار الصحوة، ١٩٨٥الح، محمد عزمي. (ص .(

  القاهرة.

 ) .تصور تربوي مقترح لمواجهة أخطار استخدام ٢٠٠٤الصوفي، حمدان عبد اهللا .(

شبكة االنترنت لدى فئة الشباب، بحث مقدم إلى مؤتمر التربیة في فلسطین ومتغیرات 

  .٢٠٠٤/ ٢٤/١١- ٢٣في الفترة  العصر المنعقد بالجامعة اإلسالمیة

 ) .اإلرهاب الفكري، الحوار المتمدین، سبل التجاوز، العدد ٢٠٠٨عابدین، محمد .(

٢٤٧٦.  

 ) .هـ). اإلرهاب في میزان الشریعة، المملكة العربیة السعودیة.١٤٢٨العبد الجبار، عادل  

 ) .لخطبة  ). بن عبد الحمید: األسلوب األمثل٢٠٠٧عبد الحمید، صالح بن عبد اهللا

  ، شبكة اإلنترنت.٢٠٠٧/ ٨/١١الجمعة، مقال منشور بتاریخ 

 ) .أسس علم النفس، اإلسكندریة، دار المعرفة ٢٠٠١عبد الخالق، محمد أحمد .(

  الجامعیة. 

 ) .دراسة تحلیلیة لدور المؤسسات التربویة في ١٩٨٩عبد اللطیف، رجب عبد الوهاب" .(

یة وعلم النفس، جامعة المنیا، المجلد الثالث، التنشئة السیاسیة"، مجلة البحث في الترب

  العدد الثالث، أكتوبر.

 ) .المدرسة والمؤسسات االجتماعیة١٩٨٤عبد ربه، علي، وعلي، سعید إسماعیل .(- 

  دراسات في المجتمع والمدرسة، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر.

 ) .ي رعایة الطفل وتنشئته ). "أهمیة دور األسرة ف١٩٩٠عبد ربه، محمد محمد مصطفى

مارس  ١٣-١٠اجتماعیًا"، المؤتمر السنوي الثالث للطفل المصري "تنشئته ورعایته" (

  م)، المجلد األول، القاهرة: مركز دراسات الطفولة، جامعة عین شمس.١٩٩٠

 مؤسسة الرسالة، بیروت.١٥هـ). معالم الثقافة اإلسالم. ط١٤١٠الكریم. ( عثمان، عبد ، 

 دور الجامعة في تعزیز ٢٠١٥ن؛ عبد اهللا، محمد؛ المحروقي، حمدي. (عدوان، نارمی .(

الهویة الثقافیة لدى طلبة الجامعات في محافظات غزة وسبل تطویره. دراسات تربویة 

 .٣١٨ – ٢٥٧).ص ٨٧( ٢ونفسیة:مجلة كلیة التربیة بالزقازیق. مج

 ) .ألطباء، دار ابن ). فقه تربیة األبناء وطائفة من نصائح ا١٩٩٨العدوي، مصطفي

  كثیر، الزقازیق. 



      
 

 
 

٢٧٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
 ) .واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في ٢٠٢٠العذیفي، یاسین بن محمد .(

مقرر لغتي الخالدة بالصف الثالث المتوسط دراسة تحلیلیة، مجلة التربیة، كلیة التربیة، 

  جامعة األزهر.

 ).تشكیل الهویة الثقافیة  ). دور اإلعالم الجدید في٢٠١٤العرضاوي، مرفت محمد شریف

للمراهقین السعودیین: دراسة تحلیلیة لمستخدمي موقع الفیس بوك بمدینة جدة، مجلة كلیة 

 .٢٨٩-  ٢٥٧). ص  ٧١اآلداب، جامعة الزقازیق، مصر، ع(

 ) .تعمیق االنتماء لدى شباب الجامعات المصریة في ١٩٩٠عطیة، عبد العزیز محمد .(

  اه غیر منشورة)، كلیة التربیة، جامعة األزهر.إطار المنهج اإلسالمي، (دكتور 

 ) .دور معلمي المدارس ٢٠١٩العلوان، سامي عبد الرحمن، الزبون، محمد سلیم .(

األردنیة في تنمیة الهویة الثقافیة لدى الطلبة من وجهة نظر أولیاء األمور، مجلة 

 - ٦٩٢، ص ص ٥، العدد ٢٧الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة، المجلد 

٧١٣ . 

 ) .دور المدرسة االبتدائیة في دعم بعض القیم الخلقیة لدى ٢٠٠٤علي، إلهام فاروق .(

 التالمیذ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة حلوان.

 ) ٢٥). الهویة الثقافیة والطفل المصري، مؤتمر ثورة ٢٠١١علي، زینب علي محمد 

 .١٧١- ١٦١صر، ص ص ینایر ومستقبل التعلیم في م

 ) .مدخل إلى العلوم التربویة، القاهرة، دار  –). فقه التربیة ٢٠٠١علي، سعید إسماعیل

  الفكر العربي.

 ) .عالم المعرفة، ٢٦٥). الثقافة العربیة وعصر المعلومات، عدد ٢٠٠١علي، نبیل ،

  الكویت.

 ) .ة والثقافیة وتداعیاته التربوی ٢٠٠١). الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠٤عمار، حامد

  في الوطن العربي، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة.

 ) .إدمان مواقع التواصل االجتماعي وأثره على ٢٠١٧عمران، خالد عبد اللطیف محمد .(

قیم التسامح وقبول اآلخر لدى طالب كلیة التربیة جامعة سوهاج من وجهة نظرهم. 

سات االجتماعیة "التسامح وقبول اآلخر" في المؤتمر العلمي الرابع للجمعیة المصریة للدرا

 ٥٤٣)، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر. ص ص ٢٠١٧أكتوبر  ٤- ٣الفترة (

– ٥٨٥. 



      
 

 
 

٢٧٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

 ا  ت اودور ا ا ت ا 

 
 ) .استخدام شبكات التواصل االجتماعي وأثاره على الهویة ٢٠٢١العنزي، مها عضیب .(

  معة الملك سعود.الثقافیة لدى األطفال، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جا

 ) .البعد الثقافي للعولمة وأثره على الهویة الثقافیة للشباب العربي: ٢٠١٤العید، وارم .(

مركز جیل - الشباب الجامعي الجزائري نموذجًا، مجلة جیل العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 ).٢البحث العلمي، الجزائر، ع(

 ) .الثقافیة للطفل السوري، مجلة ). محددات تشكیل الهویة ٢٠١٤عیود، یاسمین حسین

 .١٢٦-١١٥مایو ، ص  -، أیار٩دراسات، العدد 

 ) .دور اإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبة ٢٠١٢فحجان، نصر خلیل .(

المرحلة الثانویة بمحافظات غزة وسبل تفعیله. رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، 

 الجامعة اإلسالمیة، غزة.

 أصول التربیة اإلسالمیة، القاهرة: عالم الكتب.٢٠٠٢اضي، سعید إسماعیل. (الق .(  

 ) م). األمن الفكري في ضوء السنة النبویة، بحث مقدم ٢٠١٢اللویحق، عبد الرحمن معال

لجائزة نایف بن عبد العزیز آل سعود العالمیة للسنة النبویة والدراسات اإلسالمیة 

  ).١المعاصرة (ط

 هـ). نحو بناء إستراتیجیة وطنیة لتحقیق األمن الفكري في ١٤٢٧لحفیظ. (المالكي، عبد ا

مواجهة اإلرهاب. رسالة دكتوراه، غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 

 الریاض.

 ) .دور تراثنا الحضاري واألثري في مواجهة ٢٠٠٠المجالس القومیة المتخصصة" .(

المجلس القومي للثقافة والفنون واآلداب واإلعالم. . تقریر ٢٢تحدیات العصر." الدورة 

  القاهرة: رئاسة الجمهوریة، األمانة العامة للمجالس القومیة المتخصصة.

 ) .هـ). الغزو الفكري التحدي والمواجهة. دار الكلمة، مصر.١٤٢١محمد، إسماعیل علي 

 ) .صري، مجلة كلیة ). الهویة الثقافیة والتعلیم في المجتمع الم٢٠١٩محمد، ثناء هاشم

 . ١٤٥ -١١٩التربیة، جامعة بني سویف، الجزء األول، ص ص 

 ) .التربیة وجدلیات ثقافة المشاركة، دراسة في ٢٠٠١محمد، عبد اللطیف محمود .(
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 . ١٢٣ – ٤٦، ص ص ٤، العدد ٢٥مجلة العلوم التربویة، المجلد 
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 المملكة العربیة السعودیة. 

 ) .التعلیم العالي في الوطن العربي الطریق إلى المستقبل، ٢٠٠٠مدكور، على أحمد .(

  ار الفكر العربي، القاهرة.د

 ) .تعزیز الهویة واستالبها، مؤتمر جامعة .). العولمة والصورة.٢٠٠٧مراد، بركات

 فیالدلفیا الدولي الثاني عشر، ثقافة الصورة (الصورة في اإلعالم والفنون)، األردن.

 ) .اتجاهات الحدیثة في التعلیم الجامعي المعاصر وأسالیب ٢٠٠٢مرسي، محمـد منیر .(

  تدریسه، عالم الكتب، القاهرة.

 ) .الدور التربوي لألنشطة الطالبیة في الجامعة، ١٩٩٦مصطفى، رشاد أبو المجد .(

  (دكتوراه غیر منشورة) كلیة التربیة بقنا، جامعة جنوب الوادي.

 )مجمع اللغة العربیة، القاهرة: الهیئة العامة لشئون المطابع ٢٠٠٠المعجم الوجیز .(

  األمیریة.

 أثر شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري ٢٠١٥ر، ریم عبد اهللا. (المعیذ .(

لدى طالبات المستوى الجامعي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األمیرة نورة بنت 

  عبد الرحمن، المملكة العربیة السعودیة.

 ) .علىوأثرها  اإلعالم لعولمة المتصاعدة اإلقصائیة ). التداعیات٢٠١٠ملي، أسعد 

، العددان ٢٦الثقافیة، مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانیة، المجلد  الهویة

 الثالث والرابع.

 ) دور التربیة في الحفاظ على الهویة الثقافیة في المجتمع ٢٠٠٩موسى، هاني محمد .(

 . ١٦٤ - ١٢٧.)٧٧(.)١٩العربي. مجلة كلیة التربیة.(

 ) .مقاومة واستثمار. مجلة البیان، الریاض. هـ). العولمة١٤٢٦الناصر، إبراهیم 

 ) .األسس االجتماعیة للتربیة، دار النهضة العربیة، ١٩٩٨النجیحي، محمد لبیـب .(

  . ٨بیروت، ط

 ) .هیكل: حیـاة محمد ـ ٢٠٠٥هیكل، محمـد حسین .( القاهـرة، الهیئـة المصریـة ،

  .٥العامة للكتاب، ط

 ) .س النشر العلمي، جامعة الكویت، الكویت.). أصول التربیة، مجل٢٠١٢وطفة، علي 
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 .٣٩٣-٣٥٦). ٢٣(ع .ضوء تحدیات العولمة. مجلة دراسات في التعلیم الجامعي

 ) .من ). درجة إسهام اإلدارة المدرسیة في تعزیز األ٢٠١٥الوهیبي، سلیمان إبراهیم

الفكري لدى طالب المرحلة الثانویة في مدارس التعلیم العام بمدینة الطائف من وجهة 

نظر المعلمین والمشرفین التربویین. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة أم القرى، 
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