
 

 

  :إشكايل متهيد

 املفاهيم على التأثري خالل من األخرى، اتمعات باقي على الثقايف منوذجه تعميم ما جمتمع حماولة بأا الثقافية العوملة تعريف ميكن

 .متعددة وثقافية واقتصادية تقنية بوسائل اتمعات، هذه ألفراد السلوكية واألمناط الثقافية والقيم احلضارية

 ؟الثقافية واهلوية الثقافةالعوملة و مفهومهو  فما 

  العوملة؟ لظاهرة الثقايف البعد هو وما 

  ؟الثقافة عوملة ووسائل مظاهر بعض هي وما 

 ؟والقومية الوطنية الثقافية واهلوية القيم على انعكاساا وما هي 

I –  ،الثقافية اهلويةالثقافة، وومفهوم العوملة:  

  :حتديد املفاهيم – 1

 على وثقايف موحد واجتماعي واقتصادي سياسي منوذج سيادة :واصطالحا عاملية، صفة ليكتسب الشيء تعميم هي لغة :العوملة �

 .العاملي الصعيد

 خصوصية عن املعربة وهي واإلبداعات، واآلمال واألحالم والعادات والتقاليد القيم من ومتجانسة مركبة منظومة هي :الثقافة �

 االنغالق إىل مييل ما منها ثقافية وأشكال أنواع تسود وإمنا واحدة ثقافة هناك وليست واملكان، الزمان يف معينة بشرية جمموعة

 .واالنتشار االنفتاح إىل يسعى ما ومنها واالنعزال،

 شعب وكل واحلضارية، التارخيية خلصوصياته تبعا ما جمتمع يتميز ا اليت والتمثالت والتصورات القيم من نظام هي :الثقافية اهلوية �

 وهلذه األخرى، الثقافية باهلويات ويتأثر ،باستمرار يتطور كيان وهي غريها، عن متميزة ثقافة إىل ينتمي البشرية الشعوب من

 .وطنية هوية مجاعية، هوية فردية، هوية ثالث مستويات األخرية

  :للعوملة الثقايف البعد -  2

 الثقافة منذجة/  قولبة إىل وسيؤدي أدى مما األرض، وشعوب أمم كل على الغربية الليربالية القيم وفرض تصدير إىل العوملة تسعى

  .السوفييت االحتاد بريوقراطية مثلثها كما احملققة، االشتراكية التجربة على بانتصارها املنتشية الغربية الثقافة وفق العاملية

II – الثقافية واهلوية العوملة من خصائص وعالقة كل:  

  :الثقافية واهلوية العوملة خصائص -  1

 ،)العاملي الصعيد على وائي واحد مذهب( اخلصوصيات وال التمايزات ال يقبل وموحد منوذجي عاملي نظام خلق إىل العوملة تسعى 

  :الثقافية اهلويات من مناذج ثالث فهناك واالختالف، والتعدد التفرد خبصائص الثقافية اهلوية تتميز بينما

  .الفردي والتميز االستقاللية عن ، تدافع...احلزب  أو الطائفة أو القبيلة داخل :فردية هوية .1

  .األخرى اجلماعات باقي عن اختلفت وإن للجماعة املكونة اخلصوصيات عن تدافع :مجاعية هوية .2

 .األخرى والقوميات األمم باقي عن هلا املميزة والثقافية احلضارية بعناصرها تفتخر :الوطنية أو القومية الثقافية اهلوية .3

  :الثقافية واهلوية العوملة بني العالقة -  2

 إىل واألفكار الثقافات نقل أمام االستهالك وأمناط الثقافية اخلصوصيات مبقتضاه تندثر الذي الثقايف االجتاه العوملة، اجتاهات بني من

 واحدة عاملية ثقافة خلق هو ليس الثقافية العوملة فهدف وبالتايل املناطق، لكل عابرة مشتركة إنسانية مفاهيم بربوز يسمح مما العاملي، املستوى

معومل  ثقايف منط ترسيخ دف العوملة ثقافة يف تنصهر أصبحت الوطنية الثقافات أن املالحظ من لكن ثقافية، حدود بال عامل خلق هو بل

  :، هناك)الوطنية اهلوية( اتمعات ثقافة على الثقافية العوملة تأثري جوانب تقدما، ومن األكثر اتمعات قيم عليه يمن) الغريب النمط(

 الثقافية والهوية العولمة



 يف استعماهلا واالقتصاد، اإلدارة مرافق يف رمسية كلغات) واالجنليزية ،الفرنسية( الغربية اللغات بعض استعمال :اللغوي التأثري �

 ... اليومي للتخاطب وكلغات ،الدراسية املقررات ويف ،واالتصال اإلعالم وسائل

 يف تسبب مما ،اإلنترنت شبكة وعلى الفضائية والقنوات والسينما اإلعالم وسائل يف واإلباحية العنف مظاهر انتشار :اخللقي التأثري �

  .واحلشمة العفة بقيم حتتفظ تزال ال اليت اتمعات بعض يف  القيم تدهور

 نشر على عالوة ،اجلنسني وبني األسرية والعالقات وامللبس املأكل يف البشر لدى واحدة جعلها وحماولة القيم تنميط :القيمي التأثري �

 .الرأمسايل االستهالك قيم

III  - اجتاهها الفعل وردود الثقافة عوملة وآليات مظاهر:  

  :الثقافة عوملة آليات -  1

واألقراص  واالت والصحف واجلرائد االنترنيت وشبكة والفضائية التلفزيونية يف القنوات تتجلى :واإلعالم االتصال وسائل �

 اللغة بنشر اإلنترنت وشبكة والسينما الفضائية القنوات عرب مثال األمريكية الشركات بعض قامت حيث، ...واهلاتف  املدجمة

 .األمريكي االستهالك وأمناط اإلجنليزية

 املوسيقى عليها الرعب، واملوسيقى اليت يمن أفالم عليها وتغلب املثرية األمريكية األفالم فيها كالسينما اليت يمن :الفنية الوسائل �

 .متحركة الرسوم عرب األطفال إىل خطابات مترير الصاخبة، باإلضافة إىل الغربية

 العمومية واألماكن والعمل والتعليم والتربية واإلعالم يف التواصل والفرنسية االجنليزية اللغة استعمال يف تتمثل :اللغوية األدوات �

  . والفرنسية االجنليزية واحلضارة حاملة للثقافة واخلاصة، فاللغة

  :الثقافية اهلوية على العوملة خماطر -  2

 . الضعيفة الشعوب عند انغالقية ثقافية ردة حدوث الغربية، الثقافة وفق للعامل ثقايف تنميط :الثقافة يف �

 ... الفردانية وقيم الرأمسايل االستهالك قيم نشر السليب، القيمي االختراق جراء والسلوك القيم تدهور :والقيم السلوك يف �

 واإلعالم، والتعليم، واالقتصاد اإلدارة يف) ...االجنليزية، الفرنسية ( املهيمنة اللغات لفائدة القومية اللغات تراجع :اللغة يف �

  ... اليومي والتواصل

  :خامتة

 السياسي النفوذ حبكم نفسها تفرض واقعية ظاهرة ألا االنتشار، من الثقافية العوملة متنع أن ميكنها ال احلدود بني الدول إن

 العوملة، هلذه السلبية اآلثار يف تتحكم أن تستطيع لكن اجلديد، العاملي النظام ميارسها اليت واإلعالمي املعلومايت والتغلغل االقتصادي والضغط

 بني للترابط نظرا واحد جمال يف فحسب وليس كلها ااالت يف التقدم مرحلة إىل التخلف مرحلة من للخروج مضاعفة جهودا بذلت إذ

 .ومكوناا الشاملة التنمية عناصر


