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  :الُملخص
ة            ي تربی ة ف ر العولم دافھا وتوضیح آث ا وأھ ة ومظاھرھ وم العولم ان مفھ ذا البحث بب  یختص ھ

ى األسر                ة یجب عل ار للعولم ك آث ة وأن ھنال ة والتربی األبناء، حیث أظھر البحث العالقة بین العولم
سلیحھم            والمربین مواجھتھا    وجیھھم وت اء وت ة األبن ى توعی ى المربین العمل عل األمر الذي یحتم عل

  .بالعلم والثقافة ضد سلبیات العولمة
Abstract:   

The research has shown the relationship between globalization and 
education, and that there are effects of globalization that families and 
educators must confront. Work on raising children's awareness, 
guiding them and arming them with science and culture against the 
negatives of globalization. 

  :المقدمة
ى      الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین المبعوث رحمة للعالمین، وعل

  .آلھ وأصحابھ وأزواجھ ومن سار على نھجھ إلى یوم الدین، أما بعد
ة   إن األم ة   ف ى  بحاجة  اإلسالمیة عام ن  البحث  إل ة الطرق   ع سبیل  كاف ؤدي   والوسائل  ال ي ت  الت

ى    مثقف قادر على تحمل المسؤولیة، لتنشئة جیل مسلم متعلم  اد عل وتوجیھ نحو بناء مستقبلھ واالعتم
ي       ة الت ات الخارجی ؤثرات والمغری ل الم ن ك دًا ع الى بعی رع اهللا تع ق ش ستقبلھ وف اء م ي بن سھ ف نف
ي             ا ف ة وآثرھ سمى بالعولم ا ُی ؤثرات م ذه الم رز ھ أصبحت جزًا ال یتجزءا من حیاتنا الیومیة ومن أب

  .التربیة
ع ككل،        شك أن    وال ن األسرة والمدرسة والمجتم التربیة مسؤولیة عظیمة تقع على عاتق كل م

ي          ة ف ة النافع وم الھادف فال بد من توجیھ األنباء نحو السلوك األفضل، والعمل الجاد المثمر لطلب العل
تح الدنیا واآلخرة وال یتأتي ذلك إلى بإرشاد األبناء و سلی     ف ق ال وجھھم نحو الطری اقھم وت  سبیل م و أف

  . التربیة السلیمة لألبناءالتي لھا الفضل الكبیر في رسم معالم اإلسالمي التشریع مصادر ذلك
الم         والیوم وفى عصر العولمة فإن الشرق األ      ر شعوب الع ا أكث دًا ھم ي تحدی الم العرب وسط والع

ب         ا ألس ي تحركھ وى الت داف الق ات وأھ تھدافًا لمخطط ا اس ن أكثرھ ـة، وم أثرا بالعولمــ ن ت اب م
  :)١(أھمھا

           رى ة ولالقتصادیات الكب إن ثروات المنطقة خاصة النفط تعتبر حیویة وحاسمة لقوى العولم
شكیل         ة، وت ذه المنطق درات ھ ي مق تحكم ف ى ال ز عل وى ترك ذه الق الم وھ م الع ي تحك الت

 . ھامن، وھو أمر یؤكده التاریخ بكافة أحداثھ، خاصة المعاصرة ...مصائرھا

   ي ا ع الجغراف الم           الموق ي مصالح الع ة مباشرة ف ؤثر بطریق ع ی ة ھو موق إلستراتیجي للمنطق
الم         ا الع أثر بھ اطق أخرى فیت ، ...اإلستراتیجیة والعسكریة ویؤثر بطریقة غیر مباشرة في من

  . وكأن ھذه المنطقة في قلب العالم فعًال
ا          سیة ألبن ة والنف اة االجتماعی ى الحی ح عل أثیر الواض ن الت ى م اال یخف ذا م ى ھ ع وف ء المجتم

ل                  أوى والعم ذاء والم ق بالغ ة تتعل شغلوا بقضایا فرعی اء فین اإلسالمي والعربي، والسیما بعض األبن
  . والمستقبل، من شأنھا أن تقلل من اھتمامھم بأمور دینھم وقضایا أمتھم المصیریة
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ة              ة دینی ا، تربی ة أبنائھ اه تربی رة تج ع قاص سات المجتم م مؤس بق أن معظ ا س د م ا یؤك ومم
اء    - نتیجة الظروف االقتصادیة واالجتماعیة الصعبة–حة، ففي األسرة    صحی ن اآلب ر م  انصرف كثی

ًا أو       "عن تربیة أبنائھم التربیة اإلسالمیة،     ان طالب ي المدرسة إن ك ھ ف فكل ما یھم األب ھو نجاح ابن
ذلك ا        ھ، وك ھ وخلق ار لدین ع اعتب امًال دون وض اجرًا أو ع ًا أو ت ان موظف ود إن ك ب النق ع جل لوض

و أن    بالنسبة للفتاة، فقد تخرج متبرجة وتعصى اهللا        م األب ھ ا یھ  دون أن یحاسبھا والدھا، وكل م
ذئاب    ط ال و وس ة ول ت موظف ود إن كان ب النق ة، وتجل ت طالب تھا إن كان ي دراس وق ف ى "، )٢(تتف وف

رر در   ،المدرسة غالبا ما ُینظر إلى التربیة اإلسالمیة نظرة قاصرة   ا مجرد مق ھ     على أنھ ل إن اسي، ب
اس،      م الن د معظ ى   "یمكن القول أن ھذه النظرة إلى التربیة اإلسالمیة تكاد تكون عامة عن فھي ال تعن

ض            ة وبع ث النبوی ض األحادی ة وبع ات القرآنی ض اآلی شمل بع ي ی رر دراس ن مق ر م دھم أكث عن
ذه    )٣("الفقھ دادًا    ، وھذه نظرة قاصرة ألن التربیة اإلسالمیة سلوك یترجمھ الواقع، وینف ّد إع سان ُأع إن

  ٠متكامًال، مادیا وروحیا؛ للفوز في الدنیا والنعیم في اآلخرة
ھ        ذي تلعب ولعل المتمعن فیما حولنا من االنفتاح على العولمة بكافة أطیافھا یعرف القدر الكبیر ال

راد   ي سلوك األف ا   فھي  ف ر رواج اھرة األكث صادیة   الظ ة واالقت اة، االجتماعی ة مجاالت الحی ي كاف  ف
حلول لما یعصف بتربیة األجیال القادمة، وتحصین والسیاسیة والتربویة وغیرھا فكان البد من إیجاد 

ومن . التي طغت على مجتمعنا وأصبحت تتحكم بمصیر ومستقبل أبناءنا العارمة الظواھر األبناء من
اء                ة األبن ي تربی ا ف ة وآثرھ ي تبحث موضوع العولم الى  وأسال . ھنا جاءت ھذه الدراسة والت  اهللا تع

  .التوفیق والسداد
  :مشكلة الدراسة وأسئلتھا

  : تكمن مشكلة الدراسة في أنھا یتوقع منھا أن تجیب على السؤال الرئیس اآلتي
  ما آثر العولمة في تربیة األبناء؟ 

  :ویتفرع عنھ األسئلة اآلتیة
 ما مفھوم العولمة؟ -١
 ما مظاھر العولمة؟ -٢
  ما أھداف العولمة؟ -٣
 ة؟ما تحدیات العولم -٤

  :أھداف الدراسة
داف                ق األھ ى تحقی سعى إل اء وت ة األبن ي تربی ا ف ة وآثرھ تھدف الدراسة إلى إبراز مكانة العولم

  :اآلتیة
 .بیان ما مفھوم العولمة -١
 . توضیح مظاھر العولمة -٢
 . معرفة أھداف العولمة -٣
  . بیان تحدیات العولمة -٤
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  :أھمیة الدراسة
ث    تنبع أھمیة الدراسة من أنھ یتناول موضوع       ة، حی ا الیومی لھ جانب كبیر من األھمیة في حیاتن

ذه      ون لھ ة أن یك ع الباحث ا تتوق ن ھن اء، وم ة األبن ي تربی ة ف ر العولم وع اث ث موض تص ببح ھ یخ أن
اء      ة األبن ة تربی الدراسة  أھمیة في محاولة إرشاد وتوجیھ األھل والبیت والمدرسة والمجتمع في كیفی

  .في ظل عولمة العصر
  :ةمنھجیة الدراس

ق بالدراسة           ا یتعل ع م اقتضت ھذه الدراسة إتباع المنھج االستقرائي التحلیلي الذي یقوم على جم
ق بموضوع الدراسة                ا یتعل ي م ا ف د منھ ع المفی ة جم من مادة ومعلومات ودراستھا وتحلیلھا ومحاول

  .ومن ثم محاولة استجالء موضوع الدراسة واستخالص بعض النتائج في إطار البحث
  : السابقةالدراسات

ان،  -١ ة كنع ا) م٢٠٠٠(دراس وطن  : (عنوانھ ي ال ي ف ث العلم الي والبح یم الع ة والتعل العولم
ي ة   )العرب ة والثقاف ى الھوی ا عل ة وتأثیرھ ف بالعولم تھ التعری ن دراس ث م دف الباح ث ھ ، حی

ة ظاھر               ین دراستي الحالی ذه الدراسة وب ین ھ رق ب إن الف ھ ف اء علی العربیة والقیم األصیلة وبن
  .جلي

ر -٢ ة ناص ا) م٢٠٠٢(دراس ة  : (عنوانھ ل العولم ي ظ ھ اإلدارة ف ي تواج دیات الت دف )التح ، وھ
ة               دیات الثقافی ل التح ا اإلدارة، مث ي تواجھھ ة الت دیات العولم م تح راز أھ ي دراستھ إب الباحث ف
دمیر              ة ت ا محاول ي طیاتھ ي تحمل ف ة الت واالجتماعیة والتكنولوجیة، والعدید من األفكار الدخیل

ن دراستي     الثقا ف ع فة العربیة المحلیة واستبدالھا باألفكار الغربیة الدخیلة، وھذه الدراسة تختل
اء وھي                 ة األبن ي مجال تربی ة ف دیات العولم حیث إن دراستي تختص بكیفیة مواجھة آثار وتح

 .تختلف عن ھذه الدراسة
اییر    "بعنوان  ): ٢٠٠٣(دراسة علي، عزیزة     -٣ ي ضوء المع  اإلسالمیة  الدور التربوي لألسرة ف

دور     ". ومدى تمثلھ في األسرة الفلسطینیة من وجھة نظر أبنائھا   ى ال ھدفت الدراسة التعرف إل
رات         ین متغی روق ب ن درجة الف التربوي لألسرة الفلسطینیة من وجھة نظر أبنائھا، والكشف ع

اء، المستوى التعلیمي واالقتصادي وح        " الدراسة   م  الجنس، السكن، المستوى التعلیمي لألبن ج
، وقد استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي كما أعدت استبانة طبقتھا على عینة  "األسرة  

ة غزة          ) ٩٨٥(الدراسة والتي تكونت من      ي منطق ي الصف العاشر األساسي ف طالبًا وطالبة ف
دور           ل ال ي تمث ة إحصائیًا ف روق دال التعلیمیة، ومن أھم ما توصلت إلیھ نتائج الدراسة وجود ف

ربوي المناط باألسرة الفلسطینیة تعزي لمتغیر الجنس والسكن والمستوى االقتصادي وحجم       الت
 .األسرة، مع عدم وجود فروق تعزي لمتغیر المستوى التعلیمي لألبناء

وان ): ٢٠٠٥(دراسة أبو دف ونجم      -٤ ي           : "بعن ل ف ة الطف ي تربی سطینیة ف ویم دور األسرة الفل تق
ة     سنة النبوی دفت الد    ": ضوء ال ث ھ سنة           حی ي ضوء ال دور لألسرة ف ى ال ى التعرف إل راسة إل

رات الدراسة        أثیر متغی النبویة ومدى قیام األسرة الفلسطینیة بدورھا في تربیة الطفل ومعرفة ت
ال ( دد األطف صص، ع ي، التخ ستوى الدراس نس، الم تخدام  ) الج م اس د ت رة وق ى دور األس عل

ام          دف الدراسة ق ق ھ ي، ولتحقی دور     المنھج الوصفي التحلیل ویم ال تبانة لتق داد اس ان بإع .  الباحث
ن                 ة م ة مكون ة عشوائیة طبقی ى عین ة     ) ٥٣٢(وطبقت عینة الدراسة عل ن طلب ة م ًا وطالب طالب

ع األصلي، وتوصلت الدراسة       % ٢٠ بنسبة ٢٠٠٥الجامعة اإلسالمیة للعام   راد المجتم ن أف م
ات   ال الواجب ي مج سطینیة ف رة الفل ى أن أداء األس ضل م% ٧٧٫٦إل ال أف ي مج ا ف ن أدوارھ

ذلك           % ٧١٫٧األسالیب   اث، وك صالح اإلن ر الجنس ل روق تعزي لمتغی كما أظھرت الدراسة ف
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صص           ي التخ روق ف دم ف صالح المستوى األول وع ر المستوى الدراسي ل روق تعزي لمتغی ف
ال دد األطف ادة   . وع ى زی ل عل رة تعم ادیة لألس رامج إرش اد ب رورة إیج ان ض ى الباحث وأوص

ة التر ي         الثقاف ة ف ارة األبوی ة مھ نشء وتنمی ة ال الیب تربی اء بأس ي االرتق ساعدتھا ف ة وم بوی
ساندة         مواجھة معترك الحیاة والتخفیف عنھما وضرورة تطویر أداء ودور األسرة من خالل م

  . المؤسسات التربویة األخرى لھا
لیمان   -٥ سین س الح ح ب، ص وان )٢٠٠٨(دراسة الرقی ا و: (، بعن ـیة آثارھ ة الثقاف الیب العولم أس

ؤتمر       ) مواجھتھا دم لم الین        (وھو بحث مق ي المج الم اإلسالمي ف ى الع ة وانعكاساتھا عل العولم
ان   ) الثقافي واالقتصادي  ات       ٢٠٠٨ األردن سنة    –عم ان إیجابی ھ بی ن خالل دف الباحث م م، ھ

یح دور        ث دور توض ح الباح ذلك أوض افي، وك ب الثق ي الجان ة ف ار العولم لبیات وآث وس
سات الثقا ن     المؤس تفدت م ي اس م أنن ة، ورغ ة الثقافی ار العولم ة أخط ي مواجھ ة ف ة والعلمی فی

  .  اإلطالع على ھذا البحث إلى أن الفرق بینھ وبین دراستي الحالیة فرق شاسع
دیریات  (بعنوان  ) م٢٠٠٨(دراسة حبایب، أسعد حسن،    -٦ درجة إدراك المشرفین التربویین في م

ة ووسطھا     التربیة والتعلیم لتأثیر العولمة في الع    ضفة الغربی ي شمال ال ، وھي  )ملیة التعلیمیة ف
ن              ح م ا ھو واض ذه الدراسة كم ام، وھ رسالة ماجستیر من جامعة النجاح الوطنیة بفلسطین لع
ي دراستھ       عنوانھا اختصت بموضوع العملیة التعلیمة وعالقتھا بالعوامة، وقد اعتمد الباحث ف

ینات في شمال الضفة الغربیة ووسطھا لیجري   على البحث المیداني حیث اختار العدید من الع        
  .علیھا دراستھ ویستخلص نتائجھا، وبالتالي الفرق بینھا وبین دراستي الحالیة بین واضح

  :خطة الدراسة
  :تتكون خطة الدراسة من مقدمة وتمھید وثالثة مطالب وخاتمة وذلك على النحو اآلتي

  :المقدمة وتتضمن
  .مشكلة الدراسة وأسئلتھا

  .الدراسةأھداف 
  .أھمیة الدراسة

  .منھجیة الدراسة
  .الدراسات السابقة

  .خطة الدراسة

  .التمھید ویتضمن بیان مفھوم العولمة لغة واصطالحًا -
 .مظاھر العولمة: المطلب األول -
 .أھداف العولمة: المطلب الثاني -
 .تحدیات العولمة: المطلب الثالث -
 .ة األبناءطرق مواجھة آثار العولمة في تربی: المطلب الرابع -
 .الخاتمة وفیھا النتائج والتوصیات -
  .قائمة المصادر والمراجع -
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  :تمھید
  . لغة مفھوم العولمة: أوًال

سلع، ورؤؤس      العولمة في اللغة ھي مصدر الفعل َعوَلَم، وھي ما ُیعّبر عن انتقال المعلومات وال
امة بین المجتمعات اإلنسانیة، األموال، والتكنولوجیا، ومختلف المنتجات اإلعالمیة والثقافیة بحریة ت     

الم        أن الع م، وك شر ذاتھ ل الب ى تنق ضًا إل داه أی ل تتع ط، ب ابقًا فق ر س ا ُذك ى م ة عل وال تقتصر العولم
  )٤(أضحى قریة صغیرة

زي  صطلح اإلنجلی ن الم ة م ة العولم ت كلم د ُترِجم ان أول  (Globalization) وق ذي ك وال
ستخدم       ظھور لھ في الوالیات المتحدة األمریكیة بم  ع، وُت الم أجم شمل الع ور لت یم األم عنى أن یتم تعم

ى      شیر إل ب، وت ة الكوك ن كلم أخوذة م ي م ة، وھ ل للعولم ى مثی ى معن دل عل ة لت ة الكوكب ضًا كلم أی
كوكب األرض الذي یعیش علیھ البشر، كما ُتستخَدم كلمة الكونیة، والمأخوذة من كلمة الكون، والتي 

  .)٥(تدل على توحید الكون بأكملھ
  .مفھوم العولمة اصطالحًا: ثانیًا

ل             ة، فك ددًا للعولم ًا واضحًا مح في حدود اطالع الباحثة حول ما كتب عن العولمة لم تجد تعریف
  .جھة تكیف العولمة حسب ما تقتضیھ المصلحة ووفق ما تراه مناسبًا ألھدافھا ومنطقاتھا

ات         ددة وتعریف اح متع احثین من ن      لقد أخذ مفھوم العولمة عند الب ران ع اك اتجاھین یعب دة وھن ع
مفھوم العولمة

)٦(
:  

وجي                  :األول دم التكنول وة االقتصاد والتق وى، وق وازین الق ة، مرتبطة بم  یرى العولمة ظاھرة طبیعی
ر                ا الكثی اج عصور ساھمت فیھ ا نت ا أنھ ات استعماریة، كم والتقني، وأنھا ال تتضمن توجیھ

  .من المجتمعات
اني تعم: الث ة اس رى أن العولم ات   ی ذویب الثقاف صادیة وت ة واالقت ة الثقافی ى الھیمن وم عل د یق ار جدی

ة                ن أجل الھیمن ة م ة والقومی روق الدینی اء الف دة وإلغ ة واح ي ثقاف ا ف شعوب جمیعھ المحلیة لل
  .الكاملة

صادیًا  "ولعل أقرب مفھوم للعولمة مما اطلعت علیھ الباحثة ھو أنھا عبارة عن   صیاغة العالم اقت
دول                 وسیاسیًا وثقاف  ك ال ا تل ي تتبناھ رؤى الت نظم وال ق ال الم، وف ي الع ة ف وى المحرك یًا، بتأثیر من الق

اة            ة والحی سان والطبیع ر      )٧("انطالقًا من مفھومھا عن الكون واإلن ات اذك ن التعریف د م ك العدی  وھنال
  :منھا اآلتي

ى    نظام عالمي جدید یقوم على العقل اإللكتروني، والثورة المعلومات      : "العولمة ھي  ة عل ة القائم ی
یم،          ات والق ضارات والثقاف ة والح ار لألنظم دود، دون اعتب ر المح ي غی داع التقن ات واإلب المعلوم

  .)٨("والحدود الجغرافیة والسیاسیة القائمة في العالم
ي ة ھ ات  : "العولم ال والمعلوم ة ورأس الم دي العامل دمات واألی سلع والخ ة ال ة حرك ا حری إنھ

  .)٩("قلیمیةعبر الحدود الوطنیة واإل
ي ة ھ دیني    : "العولم ھ ال ھ وانتمائ ھ وقومیت ن وطنیت وطن م غ ال ي بتفری دأ لینتھ صطلح ب م

  .)١٠("واالجتماعي والسیاسي، بحیث ال یبقى منھ إّال خادم للقوى الكبرى
ا        : "العولمة ھي  ل فیھ ي تنتق العملیة التي یتم بمقتضاھا إلغاء الحواجز بین الدول والشعوب، والت
ن   ات م ة        المجتمع ى حال صراع إل ة ال ن حال د، وم راب والتوح ة االقت ى حال ة إل ة والتجزئ ة الفرق  حال
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یم    المي وق ي ع شكل وع ا یت ل، وھن انس والتماث ة التج ى حال ایز إل این والتم ة التب ن حال ق، وم التواف
  .)١١("موحدة تقوم على مواثیق إنسانیة عامة

ة،    منظومًة من المبادئ السیاسیة واالقتصادیة،     : "العولمة ھي  ة والثقافی اھیم االجتماعی ومن المف
ھ            الم كلِّ راه الع ا إك راد بھ ومن األنظمة اإلعالمیة والمعلوماتیة، ومن أنماط السلوك ومناھج الحیاة، ُی

  .)١٢(على االندماج فیھا، وتبّنیھا، والعمل بھا، والعیش في إطارھا
ان  " للعولمة"إن المضمون الرئیس     ي ك ة     ھو أن المجتمعات اإلنسانیة الت ا بطریق  یعیش كل منھ

ع      یش م ع یع ذا المجتم بح ھ ھ، فأص ھ وتراث ن تاریخ ستمدة م زه م ة تمی ة ثقافی ز بھوی ستقلة، ویتمی م
ي          شون ف أنھم یعی م ك دة، وجعلھ " المجتمعات األخرى في لحظة تاریخیة مشتركة وثقافة عالمیة واح

ة   ة كونی ش    " قری دول وال اة ال ي حی الث ف ات ث دماج منظوم شكلت بان دة ت ال  واح ة الم عوب منظوم
واالقتصاد والمنظومة اإلعالمیة واالتصال، والمنظومة المعلوماتیة

)١٣(
 .  

ا                  ا ثقافاتھ ات لھ ي مجتمع شره ف ھ وین ذ یحقق سیره ورأي ناف وة ت اج لق نھج یحت والعولمة كفكر وم
ت      ي س قوم وھویاتھا التي تتمسك بھا وال تحید عنھا، ولعل القوى العظمى التي تتحكم في العالم ھي الت

ا یتماشى مع مصالحھا               ا وم ولم إال مبادئھ ن تع بھذا الدور، فأمریكا والدول األوروبیة لن ترضى ول
م وھي صورة                  ى األم و المسیطر عل ي ھ الي یصبح الفكر األمریكي والغرب ا، وبالت وفكرھا وثقافتھ

  .استعماریة جدیدة
سأ      " السید یاسین "وقد أكد    دو م ة تب ق للعولم ف دقی ھ    على أن صیاغة تعری ر أن إذا "لة شاقة، غی

ات تكشف       الث عملی أردنا أن نقترب من صیاغة تعریف شامل للعولمة فالبد أن نضع في االعتبار ث
ا ن جوھرھ اس،    : ع ع الن دى جمی شاعة ل صبح م ث ت ات بحی شار المعلوم ق بانت ى تتعل ة األول العملی

ة ھي        ة الثالث دول، والعملی ین ال دود ب ذویب الح ق بت ة تتعل ة الثانی ین   والعملی شابھ ب دالت الت ادة مع  زی
ض     ى بع الجماعات والمجتمعات والمؤسسات، وكل ھذه العملیات قد تؤدي إلى نتائج سلبیة بالنسبة إل

  .)١٤("المجتمعات، وإلى نتائج إیجابیة بالنسبة إلى بعضھا اآلخر
وم               ة بمفھ وم العولم د مفھ ان تحدی ن الصعوبة بمك ھ م ة أن رى الباحث ات ت ذه التعریف وبعد سرد ھ
ایر             این وتغ ة وتب ة العولم ة نظرًا لحداث انع للعولم خاص محدد، إذ یستحیل التوصل لتعریف جامع م

  .اآلراء من حولھا
ى              وم عل ة، أو ھي نظام عالمي یق شيء طابع العالمی ساب ال وال شك أن العولمة ھي ظاھرة اكت

داع ال          ات واإلب ى المعلوم ة عل ة القائم روة المعلوماتی ي، والث دد، دون    العقل االلكترون ر المح ي غی تقن
  .)١٥ (اعتباره لألنظمة والحضارات والحدود الجغرافیة والسیاسیة القائمة في العالم

  .مظاھر العولمة: المطلب األول
دة            ست ولی ة لی أن العولم ومما تجدر اإلشارة إلیھ بدایة وقبل الحدیث عن مظاھر العولمة القول ب

شاف  ذ اكت شأتھا من ود ن ة وتع ي قدیم ل ھ ر ب ورة  الحاض ور الث ترالیا، وظھ ا واس ارتي أمریك  ق
شركات     ى ال ادا عل صاد، اعتم ة لالقت ة قوی دة عمالق اء قاع ا، وبن رب بھ ى الغ ث ارتق صناعیة، حی ال
ا ھي        دة وإنم ست ظاھرة جدی التجاریة القویة ذات األساطیل البحریة والبریة، وبناء علیھ فالعولمة لی

  .)١٦(امتداد للنظام الرأسمالي وتطور الرأسمالیة
ا     ي حیاتن كما أننا ال نحتاج إلى بذل الجھد الكبیر لمعرفة أن العولمة ھي الظاھرة األكثر دخوًال ف
دخل         اد ت شارع والمدرسة وتك الیومیة فأصبحت أكثر رواجًا من أي ظاھرة أخرى فھي في البیت وال

ع    في أدق تفاصیل حیاتنا الیومیة، لذلك یتحتم علینا طرح العدید من التساؤالت حول    ة التعامل م كیفی
انھم               ي أذھ ق ف ا یعل مظاھر العولمة وظواھرھا خاصة في مجال تربیة األبناء وتحصینھم ممن كل م
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اِت        "ذلك  من شوائب العولمة الحدیثة،      ي ثب ر ف ُر األكب ة األث ألن األبناء ُیولدون على الفطرة؛ وللتربی
وألن التربیة الصحیحة ... بدایة حیاتھمالفطرة أو فساِدھا، ألن األبناء یحتاجون للتربیة الصحیِحة في 

د              ٍز وفری وازٍن متمی ي ت ًا ف ل والجسد، فھي دائم الروح والعق ى ب ا ُتعن ذا  )١٧("لألبناء متكاملٌة، ألنھ ، ل
ون أن        یتوجب علینا معرفة مظاھر العولمة لحد من سیطرتھا على األبناء، وینبغي على آلباء والمرب

ة الصحیحة ا        ا،          یتعرفوا على مبادئ التربی ة ومظاھرھ ة الحدیث ن مغرضات العولم ة م سلیمة الخالی ل
  .وأن یبذلوا الجھد والمال والوقت في تطبیق ھذه المبادئ أمام أبنائھم

ى     ل عل ي العم ا ف صب جمیعھ ة ت ة وثقافی ة واجتماعی صادیة وإعالمی اھر اقت ة مظ ذا وللعولم ھ
دال      ادة مع ي زی ادة رؤوس    زیادة انتشار العولمة فالمظاھر االقتصادیة تتمثل ف ة وزی ت التجارة الدولی

شطتھا            سارع أن ة لالستثمار وت األموال من خالل السعي الدؤوب لفتح األبواب أمام الشركات األجنبی
  .)١٨ (والعمل على إنتاج سلع بأقل تكلفة وأعلى جودة

ن عادات              سلوكیة م اط ال ض األنم شار بع د انت وكذلك تتمثل مظاھر العولمة االجتماعیة في تزای
دفق       وتقال ید اجتماعیة غربیة دخیلة على المجتمع العربي، أما المظاھر اإلعالمیة فتتمثل في زیادة الت

الم      اء الع ع أنح ي جمی ل ف وات التواص ر قن ات عب ل المعلوم رعة نق ا وس صاالت وتطورھ بة االت ش
  . )١٩(ومختلف المناطق

  :أھداف العولمة: المطلب الثاني
ة إال أن   ار إیجابی ة آث ك إن للعولم ى      ال ش ضاء عل ر والق دمیر األس ى ت سعى إل ب ت ي الغال ا ف ھ

ى            اظ عل ي الحف أتي دور األسرة ف الروابط االجتماعیة وزرع اإلباحیة التي حرمھا اهللا تعالى، وھنا ی
كیانھا اإلسالمي وتماسكھا وتعاونھا في محاولة القضاء أو حتى التخفیف من حدة العولمة وما تبیحھ        

ى مظاھر      من منكرات ما انزل اهللا بھا م       سلمة، والقضاء عل ن سلطان ھدفھا األول تدمیر األسرة الم
ادات            د والع یم والتقالی الت الق الي انف ھ األصیل، وبالت ع وكیان اد المجتم التماسك األسري الذي ھو عم
ذا تحت                 ل كل شيء، كل ھ دیني أوًال وقب وازع ال دام ال ن انع ك ع ا ناھی ل العلی دمیر المث الحسنة، وت

  .س لھ في دیننا الحنیف وھو الحریة الشخصیةمسمى غربي ال أسا
ن    وى م الم أحت سن، واإلس ي أح التي ھ ة ب وار والمجادل ى الح ث عل ف ح ا الحنی م أن دینن ورغ
وم       ي اإلسالم یق اح ف المرونة والیسر ما لم یحتویھ غیره من الدیانات السماویة، إال أن الحوار واالنفت

م وا       ا،         على جعل حریة التفاھم والتواصل بین األم د منھ ا ھو مفی ذ بم ات األخرى واألخ رام الثقاف حت
م                  افع وحارب كل عل م الن ب العل ى طل ث دعاء اإلسالم إل ھ، حی تفادة من ى تطویره واالس والعمل عل
ضار، وال شك أن العولمة أنتجت علمًا ضارًا عاد بالویالت على كافة أفراد المجتمع، وكذلك أنتجت       

ي   مخترعات وابتكارات أضرت األسر، ودمر     ت األخالق والعادات واألعراف والقیم اإلسالمیة والت
  . ھي رأس مال المجتمع اإلسالمي

ھذا وللعولمة أھداف عدیدة منھا أھداف دینیة وأخرى أھداف اقتصادیة وأخرى أھداف ثقافیة      
  : أجملھا في اآلتي

  :من الناحیة الدینیة: أوًال
ة    رض العلمانی ى ف ة عل ة العولم اھیم وأنظم د مف دین  تعتم ضارات وال اء الح ل إلغ ة مقاب الغربی

ي واإلسالمي،                   الم العرب راد وشعوب الع ى أف ة عل ك لفرض الالدینی والفكر واألیدلوجیة الغربیة وذل
فھناك من یكره العولمة ال لسبب اقتصادي، بل لسبب  دیني وھي ظاھرة تكاد تكون اخطر بكثیر من   

ت بالعلم    ا، وآمن ّد         ھذا فالعولمة تنكرت لألدیان كلھ الي ُیع ر، وبالت ن الكف رًا ع ف كثی ي ال تختل ة الت انی
ة          ة الثقافی ة الھوی دین، ومحارب اداة ال ر ومع ام الكف واب أم تح األب و ف ة ھ ام العولم واب أم تح األب ف
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ي ھي حجر        دتھا والت اإلسالمیة والتي ھي حجر األساس في حفظ دین األمة العربیة اإلسالمیة وعقی
  .)٢٠(فظھاألساس في الدفاع عن الدین وح

س المقدسات   ومن أھم أھداف العولمة القضاء على مفاھیم الدین،          والتشكیك في المعتقدات وطم
ان       ة مك لدى األفراد خاصة األبناء الصغار واألطفال، وذلك لمصلحة الفكر الغربي، وإحالل العلمانی

اد           العقیدة اإلسالمیة  ى مب یم والقضاء عل ة   ، وإقصاء الدین عن التربیة واألخالق والق ة العربی ئ الثقاف
  .)٢١(اإلسالمیة، ومحاولة التشكیك في المعتقدات الدینیة

ف           و التخل الم ھ اعة أن اإلس الم وإش دین واإلس ورة ال شویھ ص ى ت ة إل سعى العولم ذلك ت وك
ز                  ا مراك الم أنھ ع أنحاء الع ي جمی شرة ف ة المنت دارس الدینی د والم والرجعیة واتھام المراكز والمعاھ

ا  ى اإلرھ دریب عل ال    للت سلمین بإرس وم الم ي ال یق رین ك د اآلخ ف ض رف والعن ة التط ب وممارس
ابي         ر اإلرھ ن الفك د ع ل البع ده ك ا بعی ع أنھ دین، م وم ال ل عل د لنھ دارس والمعاھ ذه الم ائھم لھ أبن

ة           )٢٢(المتطرف شریع التربی ن الت ، وكذلك تسعى العولمة الستبعاد وطمس صلة اإلسالم وإقصاؤه ع
  .)٢٣(ماح للعادات والقیم الغربیة النابعة من العلمانیة الحلول محل الدینوالقیم واألخالق ، والس

  :من الناحیة االقتصادیة: ثانیًا
دم               تسعى العولمة  ع ع ة واإلسالمیة، خاصة م دول العربی ي ال وال ف ى رؤوس األم سیطرة عل لل

صاد   ة االقت صالح تقوی دار ل وال ت بحت رؤوس األم ث أص صادي حی سیاسي واالقت تقرار ال  االس
ي    صاد العرب الي واالقت ي اإلجم اج المحل عف اإلنت الي ض ي، وبالت صالح  )٢٤(الغرب ق م ذا تحقی ، وبھ

أّن                  الي ف ي اإلسالمي، وبالت الم العرب ـم األخرى خاصة الع ـى حسـاب شـعوب العال ة عل الدول القوی
ا،            وق غناھ ى ف دھا غن ث تزی دة بحی ة واح صالح فئ االقتصاد العالمي یدور في محور واحد ویصب ل

  .)٢٥(على حساب غیرھا من الدول الفقیرة
دایتھا        ا وب ي جوھرھ ة ف ادھم أن العولم ة؛ العتق ذه الناحی ى ھ احثین عل ن الب دد م ز ع د رك وق

والتھم  ن مق صادیة، وم ي    : اقت ة ف ؤالء أن العولم صاد، ورأى ھ ضن االقت ي ح شأت ف ة ن إن العولم
وذج االقتصادي األمریكي الغربي ھو المیدان االقتصادي تھدف إلى محاولة ترسیخ االعتقاد بأن النم   

دول المستضعفة        ة ال ن تبعی وحده القادر على تحقیق التنمیـة االقتصادیـة في العالم أجمع، ولذا البد م
رة          – وخاصة الدول اإلسالمیة  – د بوسائل كثی ة تتعمق وتتأك ذه التبعی ة المسیطرة، وھ دول الغربی  لل

ك        اتفاقیة الجات، ومنظمة التجارة العا    : منھا دولي، والبن د ال لمیة، والشركات العمالقة، وصندوق النق
المیة   دول اإلس ة ال ق تبعی ي تعم ائل الت ن الوس ا م صادي، وغیرھ ـالح االقت ـج اإلص دولي، وبرام ال

  . )٢٦(للدول الغربیة وأمریكا
ة،          دول الغربی وھذه الوسائل وغیرھا كانت والزالت العنصر الفّعال في تبعیة الدول اإلسالمیة لل

رانوت ك أم ى ذل ب عل ة   : رت دول الغربی ا ال صرف فیھ واقًا ت المیة أس دول اإلس ل ال ر األول جع األم
ة             دول الغربی ستوردھا ال ي ت واد الخام الت دول اإلسالمیة مصدرًا للم بضائعھا، واألمر الثاني جعل ال

  .بأزھد األثمان، ثم تعیدھا في صورة بضائع بأبھظ األثمان
ى            إن النموذج الذي ابتكره الغرب      ادرة عل ات ق اء مجتمع ستقبل، أي لبن اء الم د صالحًا لبن م یع  ل

ذا                  ة المفرطـة لھ ا أن الدعای دخل، كم روة وال ادل للث ع الع النمو واالنسجام مع البیئة ، وتحقیق التوزی
النموذج كانت جزءًا من الحرب الباردة، ولھذا فإن ھذا النموذج یجب أن یوضـع في متحف األسلحة   

ھ تت  ة؛ ألن ـدم          القدیم ـا التق دم فیھ ـة، ینع ـة واضح اد عالمی اریخي بأبع ول ت ـة تح ـھ عملی ب علی رت
ي              یط الت ي ضوء حضارة التنم والرخاء، ویسود التدھـور االقتصادي والتدمیر البیئي واالنحطاط  ف

  .)٢٧(تسعـى العولمة لفرضھا
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سوق    تعني بفتح باب المنافسة، وتحریر– كما یقال –وإذا كانت العولمة االقتصادیة     التجارة وال
دول       ین ال ضعیفة، وب العالمیة بین جمیع الدول، فإنھ ال مجال للمنافسة بین الدول ذات االقتصادیات ال
ة            ام التنمی رة أم دة وكبی شاكل جدی روز م ذات االقتصادیات القویة، ومن الطبیعي أن یؤدي ذلك إلى ب

دول اإلسالمیة      –في البالد النامیة     زداد    – ومنھا ال ا ت ن ھن دول        وم ة وال دول الغنی ین ال ًا ب وة عمق الھ
  . )٢٨(الفقیرة، أو بین الدول المسیطرة والدول التابعة لھا في الحقیقة

ا    (ولھذا تتركز معظم الشركات الكبرى في الدول السبع الكبار    ان وألمانی دة والیاب الوالیات المتح
دا    ا وكن ا وإیطالی سا وبریطانی ة    ) وفرن ار القانونی ضم المق دول ت ذه ال ـ وھ ر   ٤٢٦ ل ن أكب ركة م  ش

رتبط               ة ت شكیل العولم ي ت ة ف خمسمائة شركة من الشركات الكوكبیة، أي أن القوى االقتصادیة الفاعل
ة                    ى وصف قم اب عل ض الكت ا حمل بع ذا م ـع رؤساؤھا مرة كل عام، وھ ي یجتم سبع الت بالدول ال

  .)٢٩( بمجلس إدارة اقتصاد العالم(G-7)مجموعة السبع 
  : الثقافیةمن الناحیة: ثالثًا

شارھا           ا وانت داولھا، وسھولة حركتھ ات وسرعة ت لعل خیر ما تقدمھ العولمة ھو انتشار المعلوم
ق         ن طری ك ع الم، وذل راد الع ین أف بین المجتمعات، بحیث تكون الثقافة العالمیة التي ترید وتنشرھا ب

ات         الم وشبكة المعلوم ھ وسائل الع ت (ما تبث ات ل   ) اإلنترن ل المعلوم ي  تنق ر     الت ا یظھ ھ، وھن الم كل لع
ھ     خطر أھداف العولمة الثقافیة فھي تتجاوز الحدود التي أقامتھا الشعوب لتحمي كیان وجودھا، وما ل

ا الفكري      من خصائص تاریخیة وقومیة وسیاسیة ودینیة، ولتحمي ثرواتھا الطبیعیة والبشریة وتراثھ
  .)٣٠(والثقافي
ا، ب          كما ة م سیید ثقاف ن        إّن العولمة ال تكتفي بت ات م راد والمجتمع اھیم األف ر مف ة لتغی ل ھي كفیل

ى      ًا عل ار وانفتاح اھیم واألفك ي المف ة ف ة نوعی ي نقل ة، فھ ة وأخالقی یم اجتماعی ن ق ھ م ا تبث الل م خ
الي      المیة، وبالت ة اإلس ات العربی س الثقاف ة طم رى، ومحاول ات األخ سلم  الثقاف سان الم ب اإلن تغری

  .)٣١(والتشكیك في جمیع قناعتھ وھویتھ الثقافیةوعزلھ عن قضایاه وھمومھ اإلسالمیة، 
ا               ى م ؤدي إل ذي ی ر ال ع واألسرة األم ان المجتم ویمكن القول أن دخول العولمة للتغلغل في أرك
ره         ى تحری یسمى بتحریر اإلنسانیة والمجتمعات بفعل ما توفره من تفاعل بین مكوناتھا وما تعمل عل

ة إسالمیة        من عالقات وطاقات مما أصبحت تشكل أكبر ت         اء تربی ة األبن ا تربی م عائق أم حدي وأعظ
  .)٣٢(صحیحة

مجموعة من أھداف العولمة الثقافیة منھا) ٢٠٠٧عزیزة عبد العزیز (وتوضح 
)٣٣(

:  
  .تشویھ ثقافات الذاتیة التاریخیة لألمة اإلسالمیة -١
ا األصلیة           -٢ ي مرجعیاتھ شكیك ف ن خالل الت ات م ك الثقاف اب  (بث الشبھات في أساسات تل الكت

ن           ) والسنة وع م ك الن دتھا ذل ي عقی ى ف ي تتبن ة الت ات الطائفی ویتضمن ذلك دعم وتشجیع الفئ
  .التشكیك

م األدب           -٣ نھج، سواء باس إضفاء ألوان من القدسیة الثقافیة على الكَتاب كدین یختطون ذلك الم
  .الخ، إذ تمنح لھؤالء الجوائز العالمیة… أو الفن أو السیاسة أو االقتصاد 

ون أداة            إقحام المرأ  -٤ ن لتك ة والف م الثقاف تثناء، بقصد استغاللھا باس ة في كل المجاالت دون اس
  .میدانیة لتطویع الشعوب اإلسالمیة للھجمة الثقافیة الغربیة
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تج      -٥ ك المن تغلیب المنتج الثقافي العلماني واللیبرالي والقومي على المقابل اإلسالمي، لیكون ذل
ة ال     ي ثقاف ؤثرة ف ة الم صبغة العام و ال األخالق    ھ ق ب ا یتعل ة فیم المیة وخاص شعوب اإلس

  .والسلوك فضًال عن األفكار والمعتقدات
سلم              -٦ ب الم ذكر الطال ار ضعیفة ت ن آث ا م ى فیھ ا تبق تغییر المناھج التعلیمیة وذلك باستغالل م

 .بدینھ وتاریخھ
ادي        -٧ فاف الم ق باإلس ا یتعل ة م ة، وخاص ة الغربی ر الثقاف ي بح سلم ف ع الم ذویب المجتم ت

ة ذات المردود اإلیجابي          واال ن الثقاف ھ ع ة عزل ع محاول وي م نحراف العقدي والترھل المعن
 .واالرتقاء الحضاري والبعد االستراتیجي

االستحواذ على الطاقة المعرفیة في العالم اإلسالمي، بربطھا بالثقافة العلمانیة، وذلك لتحقیق     -٨
اء   : یةوالثان. حرمان المجتمع من تلك الطاقات: غایتین؛ األولى  ي بن استغاللھا في المساھمة ف

 .الكیان الحضاري الغربي
ك     -٩ اعتبار أن العولمة الثقافیة ال تنفك في حركتھا عن باقي مكونات العولمة وباعتبارھا أھم تل

سلكھ               ع اإلسالمي سی ي المجتم ي التغلغل ف ة ف ة الثقافی إن نجاح العولم المكونات وأبرزھا، ف
ة ب      ات العولم اقي مكون ا وعامًال         قسرًا في ب ق غایاتھ ي تحقی ؤثرًا ف اعًال وم ھ جزءًا ف ل یجعل

 .رافدًا في منظوماتھا
ات             - ١٠ ن مفھوم ضمنھ م ا تت ة، بم ة العالمی ة الثقافی ة الحرك ي بوتق المي ف الم اإلس ال الع إدخ

  .الدیمقراطیة، أو طابع عقدي كالعلمانیة
افتھم و             ستھدف ثق ة وت اء األم ي تعصف بأبن ة الت داف الخبیث ذه األھ ذي    وھ ستقبلھم وال دمر م ت

منھا) ٢٠٠٧عزیزة عبد العزیز (یلحظ من خالل اآلثار السلبیة للعولمة الثقافیة حیث تذكر 
)٣٤(

:  
ة اإلسالمیة        -١ ى الثقاف ة عل ة الغربی ل انتقاصًا مباشرًا      . ادعاء أفضلیة الثقاف ذا االدعاء یحم وھ

ل          ذي كف اني وال صدر الرب ة ذات الم ھ الثقاف ذي تحتل دین ال د وال ن    للمعتق صمة م ا الع  لھ
ا       : التناقض، قال تعالى   ِھ اْخِتَالًف َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر الّلِھ َلَوَجُدوْا ِفی

ساء  (َكِثیًرا ذین          )٨٢: الن سبین لإلسالم وال ى المنت أثیر سلبي عل ھ ت ، والسماح لھذا االدعاء ل
 .یبحثون عن الثقافة األصیلة

ذي ال       إھم -٢ ال األساسیات الدینیة والسیما في مجال العقائد تحت وطأة النمط الثقافي الغربي ال
 .یقیم وزنًا للغیبیات كالوحي والبعث والحشر والجنة والنار ومفھوم التوكل

ذوب     -٣ ستقلة لی تذویب االنتماء للدین والمعتقد وإضعاف عالقة الفرد بأمتھ ونسج شخصیتھ الم
 .قافیةفي منظومة العولمة الث

ل       -٤ ا یجع ادات مم إھمال اآلخرة، والتركیز على الحیاة الدنیا، ویتبع ذلك التقصیر في أداء العب
م آالت            ا یجعلھ ًا، مم ًا واكتئاب دھم قلق سي ویزی وازنھم النف دین لت األبناء في خواء روحي، فاق

 .تدور في وحي المنفعة المادیة
ى شعوب           -٥ ع عل ة      اإلكراه الثقافي واإلرھاب الفكري الواق اء حری رك لألبن ث ال یت الم بحی الع

م         شعرون أنھ ث ی ة، حی افتھم الخاص سك بثق ین التم ة وب ي العولم دخول ف ین ال ار ب االختی
ذر        ذا ین ات، وھ وق المجتمع ك حق ارخ ینتھ م ص راه ظل ذا اإلك رھم، وھ ى أم ون عل مغلوب

 .بردات فعل غیر محسوبة قد تفوق كل التوقعات
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ن إباحة      تغیب القیم األسریة واالجتماعیة ل     -٦ ھ م ا تبث ك بم دى األبناء كما رسخھا اإلسالم، وذل
العالقات الجنسیة للرجل والمرأة خارج مؤسسة الزواج، كذلك غیبت معاني البر واإلحسان     
ة     اة االجتماعی ربط الحی ا ی ا مم اعي وغیرھ ل االجتم ران والتكاف ام والجی لة األرح وص

 .ببعضھا
ھ        االنحراف األخالقي، وإفساد األنماط السلوك  -٧ ى المرأة جسدًا مھمت ث ینظر إل سائدة حی یة ال

إضفاء المتعة على اآلخرین ووسیلة تسویق وجذب في الدعایات عبر وسائل اإلعالم ویؤكد    
د صالحة لالستھالك        م تع ا ل ھذا االنحراف أن المرأة یتم إھمالھا عند بلوغھا سن معینة ألنھ

ین       اء ب اس واألزی ي اللب ة ف رق معین شر ط ذلك ن ي، وك دات   النفع ساء والتقلی ال والن  الرج
نمط           ى ال ا عل ة تناولھ ة وطریق أكوالت الغربی واع الم شعر وأن ص ال ة بق ة الخاص الغربی

 .الغربي
ة           -٨ ة المطلق وم الحری دین ومفھ ن ال التحرر م المیة ك دة اإلس ة للعقی اھیم مخالف رویج لمف الت

 .الخ... وحقوق المرأة وتحریرھا ومفھوم الدیمقراطیة
ة    -٩ ة العولم ة           سیادة لغ شار اإلنجلیزی رآن بانت ة الق أثر لغ ة وت ا العربی ات ومنھ ع اللغ ى جمی  عل

 .ومصطلحاتھا بین أبناء العرب والمسلمین لدرجة االعتزاز بھا

وعلى الرغم من ھذه السلبیات التي تستھدفھا العولمة للثقافة إال أن ھناك إیجابیات منھا
)٣٥(

:  

       ھولة المیة وس ة اإلس شر الثقاف رى لن ة كب ة فرص ى    إتاح صول عل ھولة الح ل وس  التواص
سلمین        ة أحوال الم المعلومات المفیدة، وباستخدام آلیات العولمة الثقافیة یستطیع المسلم معرف

 .في بقیة أنحاء العالم

            ى ا أدى إل ة والتخصص مم ادة مستوى اإلنتاجی ام بزی كما أدت العولمة إلى مضاعفة االھتم
 . القیاسیةانتشار معاییر الجودة العالمیة والمواصفات 

              ،اقض ا التن ي منھ ا، والت رى فیھ ة واألخطاء الكب وكذلك االطالع على مساوئ الثقافة الغربی
ان             ض األحی ي بع ذي یصل ف ي ال الت األخالق والتحیز، والمادیة المجردة من الروح، واالنف

 .ةإلى حد البھیمیة، وھذا األمر لم یكن لیتم بھذه الصورة لو لم توجد وسائل للعولمة الثقافی

   ًا ونھم مادی صرتھم وع تعدادھم لن ورة واس ي المعم وانھم ف سلمین وإخ ین الم ل ب ادة التفاع زی
  .وروحانیًا

ن       د م ار امت ھ تی ع، ألن رفض والتقوق لوب ال ھ أس دي مع ع ال یج ة واق ة أن العولم رى الباحث وت
ة      و            ...االقتصاد إلى السیاسة إلى الثقاف ا ھ ان لكل م ل إطالق العن ي المقاب دي ف وارد بعجزه  ، وال یج

ة، وال             ة الغربی وز الثقاف ة رم دیل لكاف بدعوى االنفتاح والتحرر، واألبناء الیوم یتوقعون من أمتھم الب
ادات        راف وع المیة وأع شریعة اإلس دود ال من ح ك ض وفیر ذل ت لت د عقم ة ق ون األم ن أن تك یمك

المي  ع اإلس ھ . المجتم ك فی ا ال ش را مم سیق والتعا وأخی اون والتن ات التع ین األب واألم إن آلی د ب ض
ك     ي ذل ا ف رة بم اة المعاص ات الحی ن مغری دة ع لیمة بعی ة س اء تربی ة األبن ي تربی ًا ف رًا یانع ر ثم یثم
ین            ة ب یادة روح المحب اون وس ل والتع صھا التكام ي ینق رة الت ة،  فاألس دیات العولم ات وتح مغری

الي ال           ة وبالت دیات العولم ع تح ایش م ا     أفرادھا، ال تستطیع التكیف والتع ستطیع ضبط سلوك أبنائھ  ت
ان      ة واإلیم ة الحقیقی ة الرغب ة، وتنمی راعات العولم ي ص اس ف دم االنغم ى ع ثھم عل راقبتھم وح وم

  .الكامل المتكامل العمیق في التعاون لمواجھة تحدیات العولمة
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  :تحدیات العولمة: المطلب الثالث
  :التحدیات التي تفرضھا العولمة: أوًال

دیات      ق               تفرض العولمة تح ا یتعل ا م ق باألسرة ومنھ ا یتعل ا م ستویات، منھ ة الم ى كاف رة عل كبی
ھ          د بعولمت ع الجدی ذا المجتم ل ھ ي ظ الحة ف ة ص ربیتھم تربی ة ت اء، وكیفی ع األبن ل م ة التعام بكیفی
أثرة            ة متناقضة مت م تربوی ع وجود نظ وانفتاحھ وتغیراتھ الكثیرة والمتطورة یوما بعد یوم، خاصة م

اء              بال دى اآلب وعي ل ن ال ر م اج الكثی اء تحت ة األبن غزو الثقافي والفكري  والتربوي، لذا أصبحت تربی
واألمھات على حدا سواء وتكثیف الجھود، وسوف أقوم بیان بعض آثار تحدیات العولمة فیما یخص       
ام    وف أم ؤھلھم للوق ي ت درات الت سلحھم بالق ولھم وت صیاتھم وعق قل شخ ة ص اء ومحاول ة األبن  تربی

ن طرق                 د م ان العدی زم ببی ا سوف أق تحدیات العولمة وتحدیات العصر المتطور بكل ثبات، ومن ھن
   :تحدیات العولمة ومن ثم محاولة وضع حلول لھا، ومن أھم ھذه التحدیات اآلتي

  :التحدي الدیني: أوًال
ة  : یتمیز الدین اإلسالمي بالمرونة والسماحة والعالمیة، والعالمیة ھنا تعني  ة   عالمی دف والغای الھ

ي                ك ف ا، ویظھر ذل اس جمیًع ة للن ھ رسالة عالمی ى توجی ي عل والوسیلة، حیث  یركز الخطاب القرآن
ًة  : (وقولھ تعالى] ١٠٧األنبیاء )[َوَما َأْرَسْلَناَك ِإّال َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمینَ   : (قول اهللا تعالى   َوَما َأْرَسْلَناَك ِإّال َكافَّ

بأ )[رًا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َیْعَلُمونَ  ِللنَّاِس َبِشیرًا َوَنِذی   ار      ] ٢٨:س ي إجب ة اإلسالم ال تعن ع أن عالمی وم
أن دین اإلسالم في غایة وإنما یعني  ،)٣٦(]٢٥٦: البقرة)[ال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن(الناس على الدخول فیھ إذ     

ھ    الوضوح وظھور البراھین على صحتھ بحیث ال یحتاج أن یكره أحد على          دخل فی ل ی الدخول فیھ ب
  .)٣٧ (كل ذي عقل سلیم من تلقاء نفسھ دون إكراه

ا                ة، فإنھ اس كاف ي ھي للن التھ الت ن رس ة م ھ نابع ھ وأنظمت ولما كانت تشریعات اإلسالم وأحكام
ول                ع می ي تتناسب م ا، والت ي فطره اهللا علیھ سان الت تعتمد وبالدرجة األولى على طبیعة وفطرة اإلن

  . الفرد المسلم في كل زمان ومكانواحتیاجات وأوضاع
ا             ر أنن ذا البحث غی ي ھ ا ف دث عنھ ي نتح ومع أن عالمیة اإلسالم بعیدة كل البعد عن العولمة الت
ة          سلمین خاص اء الم ى أبن سلم، وعل رد الم ى الف رًا عل أثیرًا كبی رت ت ة آث ول أن العولم ستطیع الق ن

ذ احتیاط       سلمین اخ ة،     األطفال منھم، ومن ھنا ینبغي على الم ار العولم ة آث اتھم واستعداداتھم لمواجھ
ف             س موق ة تأس ى محاول ة، والعمل عل وبحث السبل والوسائل والطرق الكفیلة لمواجھة نظام العولم

  . إسالمي تربوي موحد لمحاربة آثار العولمة على أبناء المسلمین
دیني وا          ب ال ى الجان رة عل ارًا كبی ارًا وأخط ة آث ى أن للعولم در اإلشارة إل المي  وتج افي اإلس لثق

  :)٣٨(تتمثل في اآلتي
 غیاب المبادئ والقیم الدینیة تحت مسمیات ونظریات غریبة منحرفة بعیدة عن الدین واألخالق     -١

ر            ن الفك ة م ة الشخصیة النابع سمى بالحری ا ی ي م والعادات والتقالید العربیة اإلسالمي تتمثل ف
 . المسلم عن قیمھ الدینیة بالدرجة األولىالعلماني الغربي والتي لھا دور كبیر في تخلي الفرد

ا           -٢  السعي لدمج فكر الفرد المسلم في الفكر الغربي والحضارة الغربیة أیًا كان مصدرھا، وتبعیتھ
ًا         ر أو تمحیص تبع ة دون تفكی ذه التبعی اد لھ بخیرھا وشرھا، األمر الذي یجعل الفرد المسلم ینق

 .لمعطیات الحضارة الغربیة
ا           محاولة إخضاع -٣ ي م ا وإخضاعھا ف سلم ودمجھ رد الم  القیم واألخالق والموروثات األصلیة للف

 .یسمى مفھوم العصرنة
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المیة -٤ ة اإلس ة لألم ة الثقافی س الھوی دول  ، طم ي ال ة ف ات الغربی اء والمنتج شار األزی ك بانت وذل
ش           د المن اھیم بل ا مف ب معھ ي تجل ل والعطور، والت ة اإلسالمیة، ومستحضرات التجمی أ، العربی

  .)٣٩(وقیمھ وعاداتھ ولغتھ
   :التحدي األخالقي: ثانیًا

ھ  ویقصد  ك  ب صفعات  الضربات  تل ي  وال ع  توجھ  الت دف  اإلسالمي  للمجتم دمیر  بھ  األخالق  ت
لباً  تؤثر والتي السامیة، واآلداب اإلسالمیة ى  س ة  عل د   وسلوك  التربی اء، وق ام  األبن داء  ق  اإلسالم  أع

ة  جھودھم ببذل ي ال  الحثیث ن  والت ا،  یمك دمیر  إنكارھ شباب  أخالق  لت سلم،  ال ا  الم ت  وم ودھم  زال  جھ
 حیث والمجتمعات، األسر تھدد أصبحت التي العولمة داء ھو ذلك في وسالحھم ألن، لغایة مستمرة
ت  أثیرات  طال ة  ت ف  العولم اة،  مجاالت  مختل داء  أن شك  وال الحی ة  أع ذا  استغلوا  اإلسالمیة  األم  ھ

   .أخالقیا المجتمع أبناء لتدمیر جیدًا جیدة كوسیلة ةالعولم استخدام واستطاعوا الجانب
شباب  فئة ولعل األخالقیة، العولمة لتحدیات التصدي في األسر دور على التركیز یتوجب لذا  ال

ات  أكثر ھم ي  الفئ دي  تتعرض  الت ة  لتح ي،  العولم ا  األخالق الحیرة  فیقعون  وأخطارھ اه  ب  مظاھر  تج
 وفتح لھم المناسبة األجواء تھیئة من البد وھنا مجتمعاتھم، موقی وعادات ومكتسبات المغریة العولمة
اقھم  انھم  أف ولھم  وأذھ ار  وعق م  األفضل  الختی ستقبلھم،  لھ ى  ولم دھم  األسر  وعل م  تزوی ر  بك ن  واف  م

ات  سلیمة،  المعلوم ارات  ال ائق  المتطورة،  والمھ ة؛  والحق یفھم  الثابت سلیحھم  لتثق العلم  وت  واألخالق  ب
ن  األخالق  فسوء جوانبھا، بكل األخالقیة العولمة تتحدیا لمواجھة الالزمة م  م سلبیة  الظواھر  أھ  ال
 في االنفتاح على الشدید اإلقبال مع نفسھا تفرض أصبحت بحیث اإلفراد لتدمیر تسعى والتي للعولمة

ة  التربویة األسس عن الفرد إلبعاد تھدف التي الحدیثة، التكنولوجیا ظل ة  والثقافی ة  والدینی  واألخالقی
ل،  األخالق مساوئ عن وتبعدھا النفس تزكى تيال ا  والرذائ ن  إن كم م  م ات  أھ داد   األسرة  واجب  إع

دى  عقولھم وصقل األبناء شخصیة وبناء درتھم  وم ي  ق وف  ف ات  الوق ام  بثب دیات  أم  حال  العصر  تح
  .الحیاة معترك خوضھم

  :التحدي التعلیمي: ثالثًا
درة  سمة التعلم ز  وق ا  یتمی ائن  بھ شري  الك ن  الب ة ك ع ات  اف و  األخرى،  المخلوق شتمل  فھ ى  ی  عل

اط  سلوكیة  األنم سیطة  ال دة  الب ا،  والمعق ى  منھ ي  ویتجل ددة  سلوكیة  مظاھر  ف ة  متع ة  عقلی  واجتماعی
 . وغیرھاوحركیة ولغویة وانفعالیة

ذلك  دّ  وك یم  ُیع ة  التعل ة  األخطر  البواب ستھدفة  والترب ن  الم ل  م ة،  قب ك  العولم یم  الن ذل ر   التعل أكب
دة  طرائق فإدخال المجتمع، في ثرةالمؤ العوامل ي  جدی یم  الفكر  ف ي  والتعل بالد  ف ب   اإلسالمیة  ال یتطل

یم  إن كما، المدرسة في أو البیت في سواء األبناء تربیة في نظام جدید سلیم  التعل وي  ال ادف  الق أن  الھ
ق   التعلیم القوي الھادف إلنتاج جیل متعلم مثقف متمسك بدینھ وأخالقھ وعاداتھ وتقالیده، یُ   ل المنطل مث

ن    د م یم ال ب ات التعل ز مخرج ة، ولتعزی دیات العولم ا تح ا فیھ دیات بم ع التح ھ جمی اس لمواجھ األس
ة       ة والمعنوی ات المادی ع اإلمكان وفر جمی ع ت م، م الح العل و س الح  إال وھ د س أقوى وأح سلیحھا ب ت

  .)٤٠(واألكادیمیة وعلى كافة المستویات التعلیمیة
ذا  ق  ال وھ اون  إال یتحق ت ا بتع ًا،  والمدرسة  لبی سى  وال مع م  دور نن ذي  المعل  دوره یقتصر  ال ال

داه  وإنما اإلبداع تنمیة في المباشر ى  یتع ا  إل ى  م م  یتبن ن  المعل ة  اتجاھات  م ة  نحو  إیجابی   ...االبتكاری
ب  وإشعار  ان  الطال دم  باألم ار  الخوف  وع ة  ، وإظھ ار  قیم شجیعھم  الطالب  أفك ي  وت ر  ف ن  التعبی  ع
  .والحریة والبھجة التسامح على القدرة وامتالك الذاتیة شاعرھموم الشخصیة أفكارھم

 سواء  األبناء ورغبات حاجات تلبیة عن العربیة الدول معظم في التعلیمیة المناھج ابتعدت ولقد
ي  دارس  ف ي  أو الم ات  ف ب  الجامع اھج  فاغل ة  المن ة  التعلیمی ة  موظف داف  لخدم شاریع  أھ  الغرب  وم
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ة  أخر  أو بطریق اھج  ىب ة ال فالمن ت  تعلیمی ق  خاصة  كان ن  وتنطل ة  م ى  الصغیرة  األسرة  بیئ ة  إل  البیئ
ق  أصبحت  العولمة وبوجود المحلیة، البیئة وھي الكبیرة ن  تنطل اح  م ة  االنفت ة  والبیئ رة،  المحلی  الكبی

م  د  ول ذكر  دور أي لألسرة  یع ي  ی ة  ف ث  التربی ة  خرجت  حی اء  تربی ي  األبن ا  ف ن  معظمھ  سیطرة  ع
ھ  أمام ویشاھده یراه ما ھو الطفل یتعلمھ ما أفضل ألن العولمة، ریدهت ما وھذا األسرة، ومراقبة  عین

ن  ال  م اء  أفع ات  اإلب ي  واألمھ زل  ف ث  المن سب  حی اء  یكت ي  األبن ب  ف ادات  الغال سلوكیة  الع ي  ال  الت
د  الفشيء،   كل في واألمھات اإلباء یقلدون الصغار األطفال أن فیالحظ یشاھدونھا ن  ب وجیھھم  م  ت

م  ألھمیة ة وا العل ة  لمكان ا  واالقتصادیة  العلمی ي  ودورھ د  ف ز  تقل ة  المراك ة  االجتماعی ي  المرموق  والت
 الذي العلمي التحصیل سبیل في جھودھم من یضاعف الذي األمر وأحالمھم، طموحاتھم مع تتناسب
  .إلیھا یتوقون التي المناسبة المكانة بلوغ من یمكنھم

اء سواء    ولقد ابتعدت المناھج التعلیمیة في معظم الدول ا         ات األبن لعربیة عن تلبیة حاجات ورغب
رب    شاریع الغ داف وم ة أھ ة لخدم ة موظف اھج التعلیمی ب المن ات، فاغل ي الجامع دارس أو ف ي الم ف
ة      ى البیئ صغیرة إل رة ال ة األس ن بیئ ق م ة وتنطل ة كانت خاص اھج التعلیمی أخرى، فالمن ة أو ب بطریق

ة أ       رة،        الكبیرة وھي البیئة المحلیة، وبوجود العولم ة الكبی ة المحلی اح والبیئ ن االنفت ق م صبحت تنطل
یطرة        ن س ا ع ي معظمھ اء ف ة األبن ت تربی ث خرج ة حی ي التربی ذكر ف رة أي دور ی د لألس م یع ول

  .ومراقبة األسرة، وھذا ما تریده العولمة، حیث تحاول تجرد المناھج الدراسیة من الطابع الدیني
  :ة على تربیة األبناءطرق مواجھة تحدیات العولم :المطلب الرابع

  :لمواجھة تحدیات العولمة ال بد من اتخاذ بعض اإلجراءات من أبرزھا
رق         -١ ح الط ن انج د م یم ُیع ویر التعل ة، ألن تط سات التعلیمی ي المؤس اھج ف یم والمن ویر التعل تط

ة                   س الالزم تم وضع األس ث ی ة، حی ي مجال التربی ة خاصة ف دیات العولم والحلول لمواجھة تح
 .)٤١(رج التعلیم على أعلى المستویاتلتطویر مخا

لبیات                  -٢ ة س دفھا مواجھ ة ھ ات التربوی ة والمنظم ن المؤسسات التعلیمی وضع إستراتیجیة شاملة م
ع     العولمة في مجال تربیة األبناء، واالستفادة منھا في إیجابیاتھا، وھذه اإلستراتیجیة تراعي الواق

ا   ور النظ ى تط ل عل سلم، والعم شباب الم شھ ال ذي یعی رورة  ال ي، وض ث العلم ي والبح م التعلیم
المي، ألّن       ر اإلس ة والفك شر الثقاف ى ن ساعد عل ي ت الیب الت ائل واألس ة الوس ى دراس ل عل العم
ع            ي جمی ة ف دیات العولم ار وتح ة أخط ى مواجھ در عل ي األق ة ھ ة والعلمی سات الثقافی المؤس

      .)٤٢ (.مجاالتھا
اھیم الفوضى        العمل على تركیز وترسیخ مفاھیم وقیم التربیة       -٣ ة مف ي مواجھ  السلیمة اإلسالمیة ف

ر              ذي جعل كثی ر ال ب، األم شباب حیث ال حساب وال رقی والضیاع التي یعیش فیھا العدید من ال
ویر              دعوى التن ي عاداتھم وسلوكھم ب د للغربیین ف و تقلی شباب ھ من جوانب الثقافة السائدة بین ال

المیة أ  بالد اإلس ض ال ي بع شرت ف اح، وانت ة   واالنفت ل نتیج ن قب رف م م تع رائم ل ن الج وان م ل
  .)٤٣(االنغراس في العولمة، التي تحمل في طیاتھا مفاھیم الثقافة الغربیة

ا وزارة     -٤ شرف علیھ ي ی رات الت الل المحاض ن خ وجیھھم، م اء وت ف األبن ة وتثقی ام بتربی االھتم
شب       ات ال ة المخیم ة وإقام دوات  التربوی دورات والن د ال یم وعق ة والتعل صیفیة، التربی ابیة ال

سك    الق والتم یم واألخ ادئ والق ة المب ى زراع ث عل ي تح ؤتمرات الت ة والم ات العام والمھرجان
  .)٤٤(بالقیم اإلسالمیة وعدم السماح لثغرات وإغراءات العولمة بالتسلل وجذب األبناء لھا

ي           -٥ ین األصالة والمعاصرة ف ع ب ي تجم ة الت ة   العمل على تحدیث المناھج الدراسیة التربوی التربی
راد،        اء واألف صیة األبن شكیل شخ اء وت ى  بن ل عل ي تعم ة، والت ة والثقافی وم الحیاتی ة، والعل الدینی
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ى رأسھا            ة وعل دیات الغربی ة التح ى مواجھ وفق مفاھیم التربیة اإلسالمیة الشاملة، التي تعینھ عل
 .)٤٥(تحدیات العولمة

ت   -٦ ن البی داء م شھا ابت ي نعی اة الت ط الحی ر نم سعي لتغیی ھ    ال ع كل شارح والمجتم ة فال م المدرس  ث
 .)٤٦(]١١:الرعد [)ِإنَّ اللََّھ َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأنُفِسِھْم:(منطلقین من قولھ تعالى

ة       -٧ دمیر الھوی سعى لت ي ت ة الت ة، خاص ا العولم ي تمثلھ راق الت ة االخت ى ثقاف ضاء عل ة الق محاول
ة   الحضاریة والثقافیة لدى   ل الھوی  الشباب والقضاء على الدین واللغة  والعادات والتقالید التي تمث

، ومع )٤٧(العربیة، وما تنطوي علیھ من الترویج لقیم معینة لحضارة معینة ھي الحضارة الغربیة    
ان،         در اإلمك أثیر بق علمنا أن للعولمة تأثیرًا على الھویة العربیة، فیتحتم العمل على تجنب ھذا الت

ة      وزرع  ح شباب، وحمای دى ال یلة ل ة األص یم العربی ادات والق سك بالع ى التم ة عل ب المحافظ
ارج          ن الخ دة م ة الواف اھیم األجنبی ار المصطلحات والمف ن تی ا م ة والمحافظة علیھ ة الثقافی  الھوی

)٤٨(. 
ة الثقا    -٨ ى الھوی ة  العمل على تقویة العقیدة، ومحاولة مواجھھ الھیمنة الثقافیة الغربیة، والتأكید عل فی

ا              ذھا، كم ا ونب ذل للھجوم علیھ ي تب ي ظل المحاوالت الت اإلسالمیة، والدفاع عن اللغة العربیة ف
ات           البد أن تسعى التربیة إلى نشر الثقافة اإلسالمیة لألقلیات اإلسالمیة الموجودة داخل المجتمع

وذج األمر         ز النم ي تمی ي،   غیر اإلسالمیة، وكذلك مواجھة نشر الثقافة االستھالكیة الت یكي الغرب
ل              ة، والعم ة العلمانی ذلك مواجھ ة اإلسالمیة، وك كما البد أن تسعي التربیة إلى تدعیم القیم الخلقی

  .)٤٩(على مواجھة التخلف العلمي بشتى السبل
ون             -٩ اء، ویك ذا البن ق ھ ة تحق ات تربوی سفي وتطبیق اء فل التفكیر الجاد والبحث المتواصل إلیجاد بن

ة الال  ات التربوی ن المتطلب دف      م ق الھ شون لتحقی رواد یعی ن ال ل م ل كام وفیر جی ذلك ت ة ك زم
السابق، وھو إعداد تربیة إسالمیة تتمشى مع العصر، وكذلك تجنید كل القوى والطاقات لإلسھام      
راق وعي            في المواجھة، وبدون ما سبق فال أمل في المواجھة، وسیكون من السھل بعد ذلك اخت

 .)٥٠(سیًا واقتصادیًا وثقافیًااإلنسان العربي المسلم، وإخضاعھ سیا
شورى        - ١٠ ام ال اة؛ ألن نظ االت الحی ف مج ي مختل المي ف شورى اإلس ام ال ق نظ ام بتطبی االھتم

ي تكون مجرد            ادئ اإلسالم، ال الت ق ومب ي تتف اإلسالمي یتسع لصور الدیمقراطیة الصحیحة الت
 .ادعاءات وأوھام

وق     تعمیق الوعي بأھمیة االلتزام بأحكام اإلسالم في تنظیم       - ١١ رام حق ة اإلسالمیة، واحت  حیاة األم
اة      شكالت الحی صدى لم ز، والت صادیة دون تمیی ة واالقت ة واالجتماعی سیاسیة والمدنی سان ال اإلن
ول           ن الحل المعاصرة باستنباط ما یالئمھا من المصادر اإلسالمیة ال اللجوء إلى الغرب للبحث ع

 .)٥١(عنده
ر        تعمیق الوعي بأھمیة االلتزام بالمبادئ والم      - ١٢ ذا یقتضي تحری فاھیم االقتصادیة اإلسالمیة، وھ

دول            ب ال ضرورة تجنی وعي ب ق ال ود، وتعمی ن قی ا م ا یكبلھ المیة مم دول اإلس صادیات ال اقت
 .)٥٢(اإلسالمیة األضرار الناجمة عن االلتزام بنظم اقتصادیة غیر إسالمیة

صادی          - ١٣ ة االقت ع التنمی راد تتمشى سلوكیاتھم م داد أف ة بإع وم التربی ع    أن تق ا المجتم ي یبتغیھ ة الت
رب                ادة، ویق ھ عب سلمین حب العمل وأن وس الم ي نف ة ف ة المختلف المسلم، فتعمق مؤسسات التربی
ق             ة، وتعمی اإلنسان من ربھ، وأن یكون المسلم إیجابیًا، وأنھ البد من تربیة العدد الكافي لكل مھن

ة ل      اطر التبعی ن مخ ذیر م نفس، والتح ى ال اد عل ضرورة االعتم وعي ب الف  ال ك مخ ر، وأن ذل لغی
راد           ساھمة األف ة كترشید االستھالك، وم لإلسالم، ونشر المبادئ االقتصادیة اإلسالمیة المتوازن

 .)٥٣(في خدمة المجتمع، ال االھتمام بمصالحھم فقط
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  :النتائج والتوصیات: الخاتمة، وفیھا
  :النتائج: أوًال

ى   في نھایة ھذه الدراسة أحمد هللا تعالى الذي من علي بانج       ھ إل از ھذا البحث، والذي خلصت  فی
  :العدید من النتائج والتوصیات  أذكر من أبرزھا اآلتي

ة             -١ روة المعلوماتی ي، والث ل االلكترون ى العق وم عل المي یق ام ع ن نظ ارة ع ة عب إن العولم
ساب       اھرة اكت ي ظ دد، وھ ر المح ي غی داع التقن ات واإلب ى المعلوم ة عل ة القائم االلكترونی

 .المیةالشيء طابع الع
ى               -٢ لبیًا عل ؤثر س ا ی وي مم ب الترب ي الجان ن األخطار ف د م إن العولمة تحمل في ثنایاھا العدی

شكل           ة ت ع العولم دة م ثقافة األبناء وقدراتھم ومجاالت تمیزھم ذلك ألن الثقافات الغربیة الواف
 .خطرًا  فادحًا  على الھویة العربیة واإلسالمیة

ن          إن ثقافة العولمة كفیلة وقادرة عل      -٣ ھ م ا تبث ن خالل م ات م راد والمجتمع ى تغیر مفاھیم األف
ى سلوكھم         أثیر عل اء والت اھیم األبن ر مف قیم اجتماعیة وأخالقیة، وبالتالي فھي قادرة على تغی
العلم      سلیحھم ب وتربیتھم األمر الذي یحتم على األسرة العمل على توعیة األبناء وتوجیھھم وت

 .والثقافة ضد سلبیات العولمة
 :التوصیات: ثانیًا

ة موضوعیة تتمحور      -١ ضرورة إخضاع مفھوم العولمة وتأثیراتھا على األبناء لدراسات علمی
 .حول محاولة التخفیف من آثار العولمة على حیاة ومستقبل الشباب

دورات         -٢ د ال ن خالل عق ك م العمل على توعیة األبناء وتوجیھھم نحو التعامل مع العولمة وذل
 .لھا تفتیح أفاق وعقول الشباب واألبناء  لمخاطر العولمةوالندوات التي یتم من خال

لتفادي آثار العولمة ومواجھة تحدیاتھا ال بد من وضع إستراتیجیة شاملة یشترك في وضعھا        -٣
دف               دفھا تھ ة والخاصة ھ ة الحكومی ة التعلیمی كل من  األسر والمدرسة والمؤسسات التربوی

  .بوي، والتعلیمي والثقافي واألخالقيمواجھة سلبیات وآثار العولمة في بعدھا التر
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  :قائمة المصادر والمراجع
ل  ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا،        .١ وم التنزی ق  ،التسھیل لعل : تحقی

  .ھـ١٤١٦ - ،١ط  بیروت- دار األرقم بن أبي األرقم ،عبد اهللا الخالدي
صطفى  .٢ اء م ة، لمی و جالل و: أب دور الترب ة   ال ي مواجھ امعي ف دریس الج ة الت ضاء ھیئ ي ألع

ة نظرھم،              ن وجھ ة وسبل تطویره م الة ماجستیر  تحدیات العولم ة اإلسالمیة،   رس ، الجامع
 .م٢٠٠٣غزة، 

ة   : األسد، ناصر الدین   .٣ ة والعالمی دد     الثقافة العربیة بین العولم ة قضایا إستراتیجیة، الع ، مجل
 .م٢٠٠٠األول، مارس 

 . دار الشروق للنشرالعالم اإلسالمي في عصر العولمة،ن عثمان، التویجري، عبد العزیز ب .٤
د،    .٥ د عاب ابر، محم ر  الج ر المعاص ضایا الفك روت،   ق ة، بی دة العربی ات الوح ز دراس ، مرك

  .م١٩٨٩
دد     والھویة الثقافیةالجابري، محمد عابد العولمة   .٦ روت، الع ي، بی ستقبل العرب ، ٢٢٨، دار الم

 .م١٩٩٨
ین،   .٧ الل، أم ةج ة، ط    ، دارالعولم صر العربی ة م ع، جمھوری شر والتوزی شروق للن ، ٢ ال

  .م٢٠٠٩
ة اإلسالمیة     : الجوھري، محمد حمد   .٨ ة والثقاف شر    ،  العولم ین للن اھرة   دار األم ع، الق ، والتوزی

  .م٢٠٠٢
ال عجمي     .٩ دیات المعاصرة،          : حامد، كم ي ضوء التح ة ف ا التربوی ة اإلسالمیة ومتطلباتھ الھوی

 .م٢٠٠٢امعة األزھر، ، كلیة التربیة، جرسالة ماجستیر
، وھو بحث ألقي العولمة وآلیات التھمیش في الثقافة العربیةالحجازي، أحمد مجدي،   .١٠

ع   ي الراب ؤتمر العلم ي الم صوصیة   (ف ة والخ ین العولم ادم ب رن الق ي الق ة ف ة العربی ) الثقاف
  .م١٩٩٨المنعقد بجامعة فیالدلفیا في األردن في مایو 

ة،      وتحدیات العولمة  العالم اإلسالمي الحسین، عصمة،    .١١ ة الكلم ي  مجل شور ف ، بحث من
دد      سة، الع سنة الخام اث، ال ات واألبح ة للدراس دى الكلم ن منت صادرة ع ع ) ١٩(ال ربی

  .ھـ١٤١٩-م١٩٩٨
، نقًال عن نعیمة شومان، العولمة بین النظم العولمة آثار ومتطلباتھا حمدي، مصطفى،    .١٢

  .م١٩٩٨ -ھـ١٤١٨التكنولوجیة الحدیثة، مؤسسة الرسالة، بیروت 
ز    .١٣ د العزی دیع عب د الب ولي، عب ات   : الخ ول والتطبیق ن األص المیة م ة اإلس ي التربی . ف

 م١٩٩٤القاھرة، كلیة التربیة، جامعة األزھر، 
ر،   .١٤ و بك ق، أب المي   رفی الم اإلس ى للع ة عل ة الثقافی ى الھوی ة عل اطر العولم ث مخ ، بح

  .م٢٠٠٧جلد الرابع، منشور في مجلة دراسات، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، الم
  .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣ غزة، -، الجامعة اإلسالمیة العولمةصالح،الرقیب،  .١٥
صور  .١٦ اكر من ة ش دي، رقی ضاري   الزبی المي الح شروع اإلس وم الم ین مفھ این ب ، التب

اني،         والمشروع العولمي الغربي،  دد الث ي، الع راث العلمي العرب ة الت ي مجل شور ف  بحث من
  .م٢٠١٥
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  .  م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨ عمان ، األردن، -، دار البیارقلعولمة االزعرور، محمد سعید، .١٧
دي   .١٨ ود حم زوق، محم شروق،      : زق ة ال ة، مكتب صر العولم ي ع الم ف ـ١٤٢١اإلس  -ھ

 .م٢٠٠١
ي         .١٩ ر ف ت والمتغی ى الثاب ره عل ة وأث السابعي، ناصر سلیمان، البعد الثقافي لمفھوم العولم

  .م ١٩٩٨الشریعة اإلسالمیة، بیروت، 
ل،  .٢٠ یار، الجمی ستقبلالس ة والم ر: عولم تراتیجیة تفكی شر : إس ة للن دار األھلی ان، ال عم

  .م٢٠٠٠والتوزیع، 
سفیة بیرسا،           : الصالحي، نبیل  .٢١ ة الفل وم الدراسي   جمعیة البحوث والدراسات التربوی الی

 .م٢٠٠٠،  حول العولمة وأثرھا في التربیة العربیة٢٠٠٠/ ٢٨/٩بتاریخ 
صادیة  ان، فراس عبد الجلیل، عبد العزیز، أحمد، وزكریا، جاسم، والطح     .٢٢ العولمة االقت

ة      دول العربی سادس            وتأثیراتھا على ال دد ال ة اإلدارة واالقتصاد، الع ي مجل شور ف ، بحث من
  .م٢٠١١والثمانون، 

ة اإلسالمیة        : عبــــود، عبد الغــــنى   .٢٣ ق التربی ات في طری اھج    عقب ؤتمر المن ، أبحاث م
 ٢٥٠م، ص ١٩٩٠یولیو٣١ –٢٩ القاھرة، ة،اإلسالمی التربویة والعلمیة في ظل الفلسفة

د،   .٢٤ عید محم ان، س سیاسة، عثم ة وال كندریة، العولم ة ، اإلس باب الجامع سة ش  مؤس
  .م٢٠٠٧جمھوریة مصر العربیة، 

ي ظل        : على، عزیزة عبد العزیز    .٢٥ ا ف دى أبنائھ دور المرأة في تعزیز الثقافة اإلسالمیة ل
ة   دیات العولم ى مؤتمر     ، تح دم إل ث مق ة  "والتحدیات المعاصرة  اإلسالم  "بح د بكلی ، المنعق

 .م٣/٤/٢٠٠٧-٢: أصول الدین في الجامعة اإلسالمیة في الفترة
ماعیل .٢٦ عید إس ي س المیة: عل ة اإلس ات (التربی ات والتطبیق ة )المفھوم ة ٢، الطبع ، مكتب

 .م٢٠٠٥الرشد، 
دى       : علي، عزیزة عبد العزیز    .٢٧ اییر اإلسالمیة وم ي ضوء المع الدور التربوي لألسرة ف

ا،            ة نظر أبنائھ ن وجھ الة ماجستیر  تمثلھ في األسرة الفلسطینیة م ة اإلسالمیة،   رس ، الجامع
 .م٢٠٠٣غزة، 

ي المستھلك   عمر، أحمد مصطفى،   .٢٨ أثیره ف ة    ٧٢، صإعالم العولمة وت ن مجل ًال ع ، نق
  .م١٩٩٨، حزیران، ١٣٨، عدد )اإلسالم وطن(

سیر،  .٢٩ ر، تی رة وخطرھ عم الم واألس دة للع یاغة جدی ة ص رة العولم ین األس ى تمك ا عل
دد           وزعزعة ثباتھا،    ة، الع وم االقتصادیة والقانونی ة دمشق للعل بحث منشور في مجلة جامع

 .م٢٠٠٩، ٣٥األول، المجلد 
ود،        .٣٠ د ھرب اھج           العیساوي، محمد أحم یم والمن ة من خالل تطویر التعل ة العولم مواجھ

ة سات التعلیمی ة( بالمؤس ة تحلیلی ة الدرا )دراس ي مجل شور ف ث من ة  بح ات التاریخی س
  .م٢٠١٤) ٩(العدد) ٦(والحضاریة، جامعة تكریت، المجلد 

ي       الغربي، محمد،    .٣١ الم العرب ى الع ا عل ة     تحدیات العولمة وآثرھ ي مجل شور ف ، بحث من
 .اقتصادیات شمال إفریقیا، الجزائر، جامعة الشلف، العدد السادس
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دة        رھانات العولمة، الغلیون، برھان،    .٣٢ ي جری شرت ف ة   سلسلة مقاالت ن  االتحاد الظبیانی
ة  ( جسور ، مجلة١٦مصدر سابق، ص: م، اإلسالم في عصر العولمة  ١٩٩١عام   مجلة ثقافی

  . م٢٠٠٥ فبرایر -شباط السنة األولى، )٠(العدد): جامعة
  .، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرالعولمة والحضارة المتجددةالمبروك، عطیة،  .٣٣
صبور   .٣٤ د ال رن : مرزوق، عب ضایا إسالمیة   اإلسالم والق ادي والعشرون، ق دد  الح ، الع

 .م١٩٩٨ھـ، ١٤١٩القاھرة، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، . ٤٢
د الوھاب،    .٣٥ ة   المسیري، عب ن المواجھ دًال م ات ب ة التف د، عولم المي الجدی ام الع ، النظ

  .ه١٣٢٠ - العدد شھر محرم-مجلة المعرفة
شو .٣٦ ـان جالم د اهللا سلیمــ ر : ى، عب ا المعاص باب مجتمعن ھ ض، أس ائل عالج ، عفھ ووس

 .م١٩٨٧، )الزرقاء(مكتبة المنار، األردن 
ة       : مصطفى، إبراھیم عبد الرافع    .٣٧ ات التربی دریس بكلی ة الت المتطلبات المھنیة لعضو ھیئ

رة،      ة المعاص دیات التربوی وء التح ي ض صر ف وراه بم الة دكت ة   رس ة، جامع ة التربی ، كلی
 .م٢٠٠١األزھر، 

ـم .٣٨ ـع، إبراھیـــ ة : نافــ ة واألمرك ین العولم بتمبر ب ار س ال انفج رة، األعم ة األس ، مكتب
 .م٢٠٠٢ القاھرة،  باالشتراك مع الھیئة المصریة العامة للكتابالفكریة،

ـن   .٣٩ د الرحمـ ب، عب المي      : النقی ام الع ة النظ ي مواجھ رة ف المیة المعاص ة اإلس التربی
 .م١٩٩٧القاھرة، دار الفكر العربي، . الجدید

ة،     فخ العولمة:  وھار الدشومان ھانس بیترمارتین  .٤٠ الم المعرف اس، ع دنان عب ، ترجمة ع
 .م١٩٩٨الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، . ٢٣٨العدد 

ام    .٤١ سون جراھ ول وطومب ت، ب ة  : ھیرس ا العولم الم     م ار، ع د الجب الح عب ة ف ؟ ترجم
 .م٢٠٠١اب، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلد. ٢٧٣المعرفة، العدد 

ة      في مفھوم العولمة : یاسین، السید  .٤٢ دوة الفكری شات الن ة، بحوث ومناق ، العرب والعولم
ة        دة     . التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانی روت، مركز دراسات الوح بی

 .م١٩٩٨العربیة، دیسمبر، 
: مواقع اإلنترنت  

ع      اإلسالمي العولمة وخطرھا على العالمالجناحي، محمود حسین،    -١ ى موق شور عل ال من ، مق
  http://maqalati.com/55.htm 2010 -جناحي

ة    : الشریف، كامل  -٢ بالغ      الشباب المسلم والعولم ع صحیفة ال ) www.balagh.com( ، موق
 .موجود في عدة مواقع على شبكة المعلومات الدولیة. شبكة المعلومات الدولیة

یا،  -٣ ساس، أس ةلع اھر  : العولم وم والمظ ي المفھ ار،ف ع  واآلث ى الموق شور عل ث من  بح
 : االلكتروني

https://www.google.com/search?hl=ar&source=hp&ei=TP7mXLyhLIv
UwAK09a_4AQ  
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الم اإلسالمي    العولمة والحیاة الثقاالتویجري، عبد العزیز بن عثمان،       -٤ ي الع ة ف ة  فی ، المنظم
ة  وم والثقاف ة والعل المیة للتربی سكو -اإلس اض، - ایسی ى ٢٠٠٠ الری ع م، عل موق

)arabic/ma.org.isesco.www (على شبكة المعلومات الدولیة. 
  :الدراسةھوامش 

                                                             

 باالشتراك مع الهيئة    ، مكتبة األسرة، األعمال الفكرية،    عولمة واألمركة انفجار سبتمبر بين ال   : مإبراهي،  عناف )١(
  .٣٧م، ص ٢٠٠٢ القاهرة، المصرية العامة للكتاب

ا المعاصر، أسباب        : انعبـد اهللا سـليم    ،  ىجالمشو )٢( ار، األردن       عفھ ووسائل عالجھ     ض مجتمعن ة المن ، مكتب
  .١٩٢، ص م١٩٨٧، )الزرقاء(

، أبحاث مؤتمر المناهج التربوية والعلمية فـي ظـل       في طريق التربية اإلسالمية   عقبات  : نىعبد الغ ،  ودعب )٣(
  .٢٥٠م، ص ١٩٩٠يوليو٣١ –٢٩ القاهرة، اإلسالمية، الفلسفة

ينظـر  والمزيد  . ٢١-٣-٢٠١٨ نشر بتاريخ    ،www.almaany.comتعريف ومعنى عولمة  بنظر موقع،        ل )4(
 8D%AA8%D/%com.3mawdoo://https : كوم .الموضوع

 .المرجع نفسه )5(
لتدريس الجامعي في مواجهـة تحـديات العولمـة    الدور التربوي ألعضاء هيئة ا: لمياء مصطفى، أبو جاللة  )6(

  .٧٥م، ص٢٠٠٣، الجامعة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستيروسبل تطويره من وجهة نظرهم، 
 بحـث  ثباتها، وزعزعة األسرة تمكين على وخطرها واألسرة للعالم جديدة صياغة العولمة تيسير،: العمر )7(

 من ٨٣٠ص ،٢٠٠٩ ،٣٥ المجلد األول، العدد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة في منشور
 .المجلة

 .١٤ ص م،١٩٩٨ - هـ١٤١٨ األردن، عمان، -البيارق دار ،العولمة سعيد، محمد زعرور، أبو )8(

 الحديثـة،  التكنولوجية النظم بين العولمة شومان، نعيمة عن نقالً ،ومتطلباتها آثار العولمة مصطفى، حمدي، )9(
 .١٥-١٤ص م،١٩٩٨ -هـ١٤١٨ بيروت الة،الرس مؤسسة

 عـدد  ،)وطن اإلسالم (مجلة عن نقالً ،٧٢ص ،المستهلك في وتأثيره العولمة إعالم مصطفى، أحمد عمر، )10(
 .١٢ص ،١٩٩٨ حزيران، ،١٣٨

 العلمـي  المؤتمر في ألقي بحث وهو ،العربية الثقافة في التهميش وآليات العولمة مجدي، أحمد حجازي، )11(
 مايو في األردن في فيالدلفيا بجامعة المنعقد) والخصوصية العولمة بين القادم القرن في العربية الثقافة (الرابع
 .٣ص ،م١٩٩٨

 للتربية اإلسالمية المنظمة ،اإلسالمي العالم في الثقافية والحياة العولمة عثمان، بن العزيز عبد التويجري، )12(
  .٣  صم،٢٠٠٠ الرياض، -ايسيسكو -والثقافة والعلوم

م، ٢٠٠٥، مكتبـة الرشـد،      ٢، الطبعـة    )المفهومات والتطبيقات  (التربية اإلسالمية : ، سعيد إسماعيل  علي )13(
  .٢٣٨ص
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، العرب والعولمة، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركـز  في مفهوم العولمة: السيد، ياسين ) ( 14
              م،١٩٩٨كز دراسـات الوحـدة العربيـة، ديـسمبر،          بيروت، مر . دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية    

  .٢٧ص 
  جناحي موقع على منشور مقال ،اإلسالمي العالم على وخطرها العولمة حسين، محمود جناحي،  )15(

- 2010 http://maqalati.com/55.htm 

 .١٣٦ص م،١٩٨٩ ت،بيرو العربية، الوحدة دراسات مركز ،المعاصر الفكر قضايا عابد، محمد الجابر، )16(

 .٤ص ،١ج اإلسالمية، المكتبات للنشر، الوطن دار األجيال، تربية في اإلجمال محمد، بن الرحمن عبد عويضة، )17(

 العربيـة،  مـصر  جمهورية ،اإلسكندرية الجامعة، شباب مؤسسة والسياسة، العولمة محمد، سعيد عثمان، )18(
 .٣٥ص ،٢٠٠٧

  :االلكتروني الموقع على منشور بحث واآلثار، والمظاهر ومالمفه في: العولمة ،أسيا لعساس، )19(
 https://www.google.com/search?hl=ar&source=hp&ei=TP7mXLyhLIvUwAK09a_4AQ&q 

 .٤٦ص ،٢٠٠٩ ،٢ط العربية، مصر جمهورية والتوزيع، للنشر الشروق دار ،العولمة جالل، أمين، )20(

 العـولمي  والمـشروع  الحـضاري  اإلسالمي المشروع مفهوم ينب التباين ،منصور شاكر رقية الزبيدي، )21(
 .المجلة من ٣٧٢ ص م،٢٠١٥ الثاني، العدد العربي، العلمي التراث مجلة في منشور بحث الغربي،

 مجلـة  فـي  منـشور  بحـث  ،اإلسالمي للعالم على الثقافية الهوية على العولمة مخاطر بكر، أبو رفيق، )22(
 .١٢ص م،٢٠٠٧ الرابع، المجلد لعالمية،ا اإلسالمية الجامعة دراسات،

 .٩٦ص ،١ط والنشر، للطباعة اللبناني الكتاب دار ،المتجددة والحضارة العولمة عطية، المبروك، )23(

 الدول على وتأثيراتها االقتصادية العولمة الجليل، عبد فراس والطحان، جاسم، وزكريا، أحمد، العزيز، عبد )24(
 .١٣ص م،٢٠١١ والثمانون، السادس العدد واالقتصاد، اإلدارة مجلة في منشور بحث ،العربية

 .١٩ص ،اإلسالمي العالم في الثقافية والحياة العولمة التويجري، )25(

، العدد األول، مـارس     إستراتيجية، مجلة قضايا    الثقافة العربية بين العولمة والعالمية    : ناصر الدين ،  األسد) 26(
  .٥١ : ٣٢م، ص٢٠٠٠

الكويت، . ٢٣٨، ترجمة عدنان عباس، عالم المعرفة، العدد      فخ العولمة : انس والدشومان هار  ه،  بيترمارتين) (27
  .١٢م، ص١٩٩٨المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

المتطلبات المهنية لعضو هيئة التدريس بكليات التربية بمـصر فـي ضـوء     : إبراهيم عبد الرافع  ،  مصطفى) (28
  .١٠٧م، ص٢٠٠١، كلية التربية، جامعة األزهر، سالة دكتوراهرالتحديات التربوية المعاصرة، 

. ٢٧٣؟ ترجمة فالح عبد الجبار، عـالم المعرفـة، العـدد            ما العولمة : بول وطومبسون جراهام  ،  هيرست) (29
  .٢٨٥، ٢٨٤م ، ص ٢٠٠١الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
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م، ١٩٩٨،  ٢٢٨، دار المستقبل العربـي، بيـروت، العـدد          قافيةوالهوية الث الجابري، محمد عابد العولمة      )30(
   .١٤٧ص

 .  ١٤٨، صالمرجع السابق )31(

، بحث منشور في مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، تحديات العولمة وآثرها على العالم العربيغربي، محمد،    )32(
  .٣٣الجزائر، جامعة الشلف، العدد السادس، ص

،  دور المرأة في تعزيز الثقافة اإلسالمية لدى أبنائها في ظل تحـديات العولمـة              :عزيزة عبد العزيز  ،  على )33(
، المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية في         "اإلسالم والتحديات المعاصرة  "بحث مقدم إلى مؤتمر     

  .٧٤١ ص،م٣/٤/٢٠٠٧-٢: الفترة
، سالمية لدى أبنائها في ظل تحـديات العولمـة        دور المرأة في تعزيز الثقافة اإل     : عزيزة عبد العزيز  ،  على )34(

، المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية في         "اإلسالم والتحديات المعاصرة  "بحث مقدم إلى مؤتمر     
  .٧٤٣ ص،م٣/٤/٢٠٠٧-٢: الفترة

 ٢٠٠٠/ ٢٨/٩اليوم الدراسي بتاريخ  جمعية البحوث والدراسات التربوية الفلسفية بيرسا،       : نبيل،  الصالحي )35(
  .٦م، ص٢٠٠٠، حول العولمة وأثرها في التربية العربية

 .١٦ص ،١ج م،٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ ،١ط غزة، -اإلسالمية الجامعة ،العولمة صالح، الرقيب، )36(

 اهللا عبـد : تحقيـق  ،التنزيـل  لعلـوم  التسهيل اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو جزي، ابن )37(
  .١٦٥ص ،١،جهـ ١٤١٦ بيروت، – األرقم أبي بن األرقم دار ،الخالدي

 العـدد  -المعرفـة  مجلة ،المواجهة من بدالً التفات عولمة الجديد، العالمي النظام الوهاب، عبد المسيري، )38(
 .٢٠ص ه،١٣٢٠ -محرم شهر

              ليميـة التع بالمؤسسات والمناهج التعليم تطوير خالل من العولمة مواجهة هربود، أحمد محمد العيساوي، )39(
) ٦ (المجلـد  تكريـت،  جامعـة  والحضارية، التاريخية الدراسات مجلة في منشور بحث )تحليلية دراسة( 

 الـبالغ  صـحيفة  موقـع  ،والعولمـة  المـسلم  الـشباب : كامل والشريف، ،١٢ ص م،٢٠١٤) ٩(العدد
)www.balagh.com (الدولية المعلومات شبكة على مواقع عدة في موجود. الدولية المعلومات شبكة.  

 

 .٢١-٢٠ص للنشر، الشروق دار العولمة، عصر في اإلسالمي العالم عثمان، بن العزيز عبد التويجري، )40(

ـ والمتغ الثابـت  علـى  وأثره العولمة لمفهوم الثقافي البعد مان،يسل ناصر. سابعي )41(  عةیالـشر  فـي  ری
 تطوير خالل من العولمة مواجهة هربود، أحمد محمد العيساوي،:  عن نقال. ١٩٩٨ روت،یب ة،یاإلسالم
 .٨ص سابق، مرجع )تحليلية دراسة( التعليمية بالمؤسسات والمناهج التعليم

، المنظمة اإلسالمية للتربيـة    العولمة والحياة الثقافية في العالم اإلسالمي     :التويجري، عبد العزيز بن عثمان     )42(
علـى شـبكة    ) arabic/ma.org.isesco.www(و  موقـع ايسيـسك   . الرياض) ايسيسكو(والعلوم والثقافة   

 .١٧المعلومات الدولية، ص
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 م،٢٠٠٢،  القـاهرة  والتوزيـع،  دار األمـين للنـشر    ،  العولمة والثقافة اإلسالمية  : الجوهري، محمد حمد   )43(
 .١٢٦ص

 .٩٩ ص م،٢٠٠٠ للنشر، األهلية الدار عمان،: تفكير ةستراتيجيإ: والمستقبل العولمة الجميل، سيار، )44(

 التعليميـة  بالمؤسسات والمناهج التعليم تطوير خالل من العولمة مواجهة هربود، أحمد محمد العيساوي، )45(
 .٩ص سابق، مرجع ،)تحليلية دراسة(

 منتـدى  عـن  لصادرةا الكلمة، مجلة في منشور بحث ،العولمة وتحديات اإلسالمي العالم عصمة، الحسين، )46(
 .٨٣ص هـ،١٤١٩-م١٩٩٨ ربيع) ١٩ (العدد الخامسة، السنة واألبحاث، للدراسات الكلمة

 اإلسـالم  م،١٩٩١ عام الظبيانية االتحاد جريدة في نشرت مقاالت سلسلة العولمة، رهانات برهان، غليون، )47(
 األولـى،  الـسنة  )٠ (عددال): جامعة ثقافية مجلة (جسور مجلة ،١٦ ص سابق، مصدر: العولمة عصر في

 .٩٧ ص ،تفكير ستراتيجيةإ: والمستقبل العولمة الجميل، سيار، م،٢٠٠٥فبراير  -شباط

ـ ١٤٢١ الشروق، مكتبة ،العولمة عصر في اإلسالم: حمدي محمود زقزوق، )48( . ١٩-١٨ ص م،٢٠٠١ -هـ
 دراسـة (التعليميـة    اتبالمؤسس والمناهج التعليم تطوير خالل من العولمة مواجهة العيساوي، :عن نقال

 .٨ص سابق، مرجع ،)تحليلية

، رسالة ماجستير الهوية اإلسالمية ومتطلباتها التربوية في ضوء التحديات المعاصرة،         : كمال عجمي ،  حامد) (49
  .٨١م، ص٢٠٠٢كلية التربية، جامعة األزهر، 

القاهرة، دار الفكـر  . لمي الجديدالتربية اإلسالمية المعاصرة في مواجهة النظام العا     : نعبد الرحم ،  النقيب) (50
  .٩م، ص١٩٩٧العربي، 

القاهرة، المجلـس   . ٤٢، العدد   اإلسالم والقرن الحادي والعشرون، قضايا إسالمية     : عبد الصبور ،  مرزوق) (51
  .١٩١، ١٩٠م، ص ١٩٩٨هـ، ١٤١٩األعلى للشئون اإلسالمية، 

  .١٩٥، ص المرجع السابق) (52
القاهرة، كليـة التربيـة،     . في التربية اإلسالمية من األصول والتطبيقات     : ز البديع عبد العزي   عبدالخولي،  ) (53

  .١٤١ ، ١٤٠م، ص ص ١٩٩٤جامعة األزهر، 


