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 جامعة الكويت -كلية التربية   جامعة الكويت -كلية التربية  

  

    
  : وفرصها  العوملةحتديات اإلسالمية إزاء العربية الثقافة 

  .)1(أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة الكويتعينة من  آراء       
  

  : مقدمة
اتمعـات  ا بنية من التحديات الـيت تواجـه   إ. ة يف بنيتها وآليات اشتغاهلا ظاهرة تارخيية معقدةتشكل العومل 

تتوغل  فالعوملة، حمددةيف طرازات ذوقية واستهالكية  انظمهيواتمعات  فيلقي فعل حضاريوهي . ابرمته ةاإلنساني
إا تقتحم تلك . س فيها صنمية السلعة والربح واللذةتحاصر هذه األعماق وتغرف مبؤثراا إىل أعماق النفس اإلنسانية

دائما منذ الفلسفة الكالسيكية األملانية معقال أخريا يستحيل اختراقه علـى  " املناطق من اخليال والنفس اليت اعتربت 
  . )2("املنطق األدايت لرأس املال

لعقل الباطن لإلنسان بطاقة الكلمـات  وتقتحم معاقل ا إا تداهم األعماق بالصور واأللوان وذبذبات اخليال،
والرموز واإلحياءات والصور، إا تدمر األعماق وجتتث الثوابت السيكولوجية وحتدث الفوضى، وهي يف ذلك كلـه  

إا تنمي يف اإلنسان األبعاد . اإلنسان من الداخل على صورة غول استهالكي يلتهم وال يشبعتسعى إىل تشكيل 
تقلّص اإلنسان إىل بعده اللـذوي  " إا . اإلنسان إىل أكثر مظاهر وجوده بدائية ونزويةوتعيد احلسية وتضخمها، 

يقوم اإلعالن بتعطيل امليل العقـالين  حيث ، ، فتنحصر قيمته ومتيزه مبا يستهلكاالستهالكي يف ثقافة اقتصاد السوق
اا الثقافية الوطنية وتتمركز حـول  واحلس النقدي، فتتخلق هويات جديدة مقطوعة الصلة بواقعها وتارخيها ومرجعي

وقيمها املتصلة بالربح والنجاح باعتبارمها البوابتني الرمـزيتني المـتالك   اليت تبتكر جنومها " النحن االستهالكية "
لقد حتولت الثقافة االستهالكية للنظام العاملي اجلديد إىل أداة قادرة علـى تشـويه   . )3("روح العصر واالنتماء إليه

فالعوملة بإغراءاا ومفاتنها وإثاراا عملت وتعمل . ات التقليدية لإلنسان ودفعه إىل دائرة التغريب واالستالبالتكوين
   .وحتويله إىل إنسان البعد الواحد وفقا لتعبري ماركوزعلى حتطيم قدرات اإلنسان يف اتمعات التقليدية 
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ولكن هذا التهديد وهذه املخاطر تتضاعف بصـورة  ، يةلقد شكلت العوملة ديدا ضمنيا وصرحيا للثقافات الوطن
خميفة عندما يتعلق األمر بالثقافات املستهدفة كالثقافة العربية اإلسالمية اليت تشهد هجمة تارخيية يندر مثيلها يف تاريخ 

حضـارية   مبا تنطوي عليه من قـيم تشكل اإلسالمية العربية الثقافة وذلك ألن . الصراع الثقايف على امتداد الزمن
اليت تتقدم الجتياح ثقافات العامل وتفكيـك االنتمـاءات   الكربى وإنسانية حصنا منيعا يقف يف وجه التحديات 

الثقافات اليت ميكنها أن تشكل جبهة عاتيـة مـن    الثقافة يف مقدمةصنفت هذه  لذلكو. التارخيية والثقافية لشعوبه
 Clash of احلضاراتصراع يف كتابه "  Huntington" ونهنتنجتجبهات الصدام احلضاري الذي حتدث عنه صمويل 

Civilization)4( .  

تشهد احليـاة  ، وانطالقا من أمهية الثقافة العربية اإلسالمية اليت تطرح نفسها قوة كربى يف معترك صراع الثقافات
قوامها أن اإلسـالم  ، نصريتهامغرقة يف تعصبها وعمعادية لإلسالم  أيديولوجيا والدةاليوم العاملية والثقافية السياسية 

 ومن هذا املنطلق بدأت الدوائر العنصـرية  . ديدا للوجود الغريب حضارة وثقافةمبنظوماته الفكرية والعقائدية يشكل
وعلى هذا األساس بدأت . تنظر إىل املسلمني بوصفهم العدو األول للغرب بعقائده وليربالياته وأنظمته الفكريةالغربية 

شن محالت إعالمية وثقافية متتابعة ضد العرب واملسلمني وبدأت تروج صورة جمنونة للعرب واملسلمني الدوائر تهذه 
  . رب املسلمني وجودا وثقافة وحضارةقوامها العنف والتعصب والعدوان والتسلط والعنصرية وذلك دف حماصرة الع

تشهد الثقافة العربية اإلسـالمية   وحضارةويف غمرة هذه الرتعات العنصرية املنظمة ضد العرب واملسلمني عقيدة 
وعوملة جمحفـة  منظومة أخرى من التحديات التارخيية اليت تتمثل يف صريورة حداثة جديدة ، كما ليس من قبل، اليوم

قيم مادية مبتذلة وزاحفة تفرضها طبيعة التحوالت التكنولوجية عرب األنترنيت والفضائيات واملوضة قوامها اندفاعات 
ت واملؤسسات الثقافية اليت تعمل على تعزيز حضور قيم اغترابية تتعارض مع القيم العربية اإلسالمية ودد واالتصاال

  . صريورا ومضامينها اإلنسانية اليت سجلت حضورها عرب التاريخ واحلضارة
رب اليوم ببناء خطاب وإزاء هذه اهلجمة اليت تزداد عنفا ومهجية ضد الثقافة العربية اإلسالمية ينادي املفكرون الع
اخلطاب العوملي يف عاملنا ف. علمي املقصد منهجي يف الرؤية يتصدى لظاهرة العوملة مبا تنطوي عليه من حتديات وخماطر

حدود الوصـف   تتجاوزنقدية رؤية وإىل منهجية جديدة يف النظر إىل ظاهرة العوملة واحلداثة إىل اليوم العريب حيتاج 
وذلـك  ، تكشف عن هويتها وديدا وآلياا ومكامن القوة والضعف فيهـا فصميم الظاهرة تدخل يف لالعام العابر 

بصورة عيانية واقعية تتضح فيها املعامل وتتبدد منها كل صيغ الوهم والعموميات اليت تتناىف مع منطق العلم واملعرفـة  
وهذه اهلجمة حتتاج إىل حتليل موضـوعي   اهلوية العربية اإلسالمية تعاين من هجمة حقيقةإن نعم . املوضوعية الرصينة

هذه اهلجمة الكونية عوملة كانت أم غزوا أو طبيعة العوامل واملتغريات واألسس اليت تشكل منطلق يأخذ بعني االعتبار 
  . كليهما

                                     
4- S. Huntington,”Clash of Civilizations, London: Touchstone Books, 1996,P.27 
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وتأسيسا على منهجية الفصل بني حتديات العوملة اليت يفرضها التطور التارخيي للقوى االقتصـادية واالجتماعيـة   
وبني حتديات الغزو الثقايف املنظم الذي يستهدف ثقافتنا العربية إسالمية بعينها ميكننا القول بـأن الثقافـة   ، ليرباليةال

يتمثل أحدمها يف معطيات التطور الطبيعي لثقافـة عامليـة   : تعاين اليوم هجمة عوملة حبدين خطرين العربية اإلسالمية
يتمثل اآلخر يف هجمة عنصرية ثقافية دف إىل احتـواء الوجـود العـريب     بينما، هي ثقافة العوملة والعامليةجديدة 

  . اإلسالمي ثقافة وحضارة ومن مث هدم خمتلف معطيات وقيم هذه الثقافة وتلك احلضارة
ويف هذا السياق تأيت دراستنا احلالية استجابة علمية يفرضها اإلحساس بالضرورة التارخيية إلجراء البحوث العلمية 

بنـاء  وأن حتلل إمكانية . رصدا علميا بعيدا عن الرتعة اخلطابية االرجتالية الثقايفية اليت تستطيع أن ترصد الواقع امليدان
ويف دائرة هذه االستجابة يؤسس . الوجود العريب اإلسالمي هوية وقيما وانتماءتؤكد أن طاقة ثقافية حضارية ميكنها 

األكادميية لنخبة من اساتذة اجلامعة الذين يعول على عطاءام الفكريـة  البحث لرؤية تنطلق من واقع احلياة الفكرية و
ومن هـذا املنطلـق   . والنقدية يف نسق رؤية موضوعية إىل ظاهرة العوملة مبا تنطوي عليه من فرض وخماطر وحتديات

بيعتـها وحتـدياا   حتاول هذه الدراسة أن تستجوب الروح النقدية هلذه الشرحية من النخبة الفكرية حول العوملة وط
بني الشموع املضيئة يف هذا امليدان الذي وحنن نأمل عرب هذه الدراسة أن نسهم بكل تواضع يف إضاءة مشعة . وفرصها

  .يتميز بالدقة واحلساسية 
  : إشكالية البحث

فهم طبيعـة  لوتبدأ اخلطوة األوىل . على األمم والشعوب اإلنسانية حتديات تارخيية وحضارية متنوعة تفرض العوملة
عقول املفكرين وفامهـة  باستجواب والكشف عن أفضل السبل املمكنة يف مواجهتها وتفكيك بنيتها التحديات هذه 
ومن هذا املنطلق يتحدد جوهر إشكالية هذه الدراسة اليت تريد أن تتقصى ظاهرة العوملة عرب آراء خنبة مـن  . ثقفنيامل

ويف اجتاه هذا التقصي املنهجي عن طبيعة هذه الظـاهرة  . دولة الكويتاملفكرين وقادة الرأي وأساتذة اجلامعات يف 
كما تتجه . ومظاهرها تتجه هذه الدراسة إىل حتديد مواقفهم ورؤيتهم لظاهرة العوملة مبختلف جتلياا وتنوع أنساقها

  . ه من فرص وحتدياتاهلوية العربية اإلسالمية والعوملة مبا تنطوي عليإىل حتديد رؤيتهم إىل طبيعة العالقة بني 
  : هذه اإلشكالية يف نسق متكامل من األسئلة اإلجرائية وهيتتمنهج وتأسيسا على هذه املواقف 

  ما مواقف أساتذة اجلامعة يف جامعة الكويت من ظاهرة العوملة ؟ -
  والعوملة ؟اإلسالم ما مواقف أساتذة اجلامعة من طبيعة العالقة بني  -
  را على الدين اإلسالمي ومعتقداته ؟هل تشكل هذه العوملة خط -
  كيف ينظر أساتذة اجلامعة إىل طبيعة العالقة بني الثقافة العربية والعوملة ؟ -
  وهل تشكل العوملة ديدا حقيقيا للثقافة العربية ؟  -
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  : التالية األربعة  فرضياتويسعى البحث إىل اختبار ال

  . ة وفقا ملتغري اجلنس يف خمتلف احملاورال توجد فروق إحصائية دالة بني أفراد العين -1
  . ال توجد فروق إحصائية دالة بني أفراد العينة وفقا ملتغري االختصاص يف خمتلف احملاور -2
  . ال توجد فروق إحصائية دالة بني أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنسية يف خمتلف احملاور -3
  . وفقا ملتغري املرتبة العلمية يف خمتلف احملاورال توجد فروق إحصائية دالة بني أفراد العينة  -4
  
  : إلطار النظري للدراسةا

  : يف مفهوم العوملة -1

. يعد مفهوم العوملة من أكثر مفاهيم القرن العشرين انتشارا واستهالكا يف دنيا الثقافة ويف عامل املعرفـة والعلـوم  
هوم يف التعبري عن أخطر مراحل تطـور اإلنسـانية يف خمتلـف    ويعود هذا االنتشار الكبري إىل املرونة اهلائلة هلذا املف

  . مستويات الوجود واحلياة اإلنسانية املعاصرة
وهي . يف اللغة الفرنسية Mondialisation كلمة اإلنكليزية، وتقابلها يف Globalizationالعوملة يف العربية ترمجة لكلمة 

ليصبح عامليـا، أو   تقاقي العريب إىل كلمة عامل، وتعين تعميم الشيءكلمة حديثة يف اللغة العربية وتعود يف أصلها االش
ويغطي هذا املفهوم التطورات املذهلة اليت شـهدها  . نقله من حيز اخلصوصية إىل جمال العمومية يف مستواها الكوين

يف جمـال االتصـال    اتمع اإلنساين يف جمال االقتصاد واملال والتسويق بالتوازي مع التحوالت النوعية اليت شهدها
الذي يرمز إىل  GlobalVillage ويعرب عن هذه التحوالت وتكاملها بتعبري القرية الكونية. واملعلوماتية واالنفجار املعريف

حالة التكامل واالندماج بني أطراف العامل اقتصاديا ومعلوماتيا وثقافيا حيث تتوارى احلدود واحلـواجز اجلمركيـة   
  .  مكونات الوجود اإلنساينوالثقافية واملذهبية بني

سهولة حركة الناس واملعلومات والسلع واألموال واألفكـار بـني   " يف ابسط تعريفاا وأكثرها إجرائية العوملة  
عمليـة حتـول تسـتهدف    " وهي يف االجتاه السياسي واحلقوقي تعين . )5("خمتلف الدول على نطاق الكرة األرضية 

ا وقوانينها ونظمها وقراراا إىل وضع جديد يتخطى بعض ذلك أو كله سعيا حنـو  االنتقال من وضع الدولة حبدوده
تداخل وتفاعل ومشاركة تتجه إىل عامل متفاعل يتم فيه زوال كثري من هذه احلواجز أو يف النهاية كلها فتتحـول إىل  

" بأـا   تأسيسا على ذلك يعرفهايرى السيد يسني يف العوملة واقعا تارخييا ومفهوما يف اآلن الواحد و. )6("عامل واحد
، وهـي مفهـوم أيضـا    وإمنا هي عملية تارخيية ونتاج تراكم طويل يف إطار النظام الرأمسايلليست جمرد مفهوم، 

                                     
 )مالمح استراتيجية املشروع اإلسالمي يف مطلع القـرن القـادم   ( عوملة احلقيقة واألبعاد، مؤمتر كلية الشريعة الثامن، بعنوان فتحي يكن، ال 5
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 .64ص. م، دولة الكويت...2، يوليو ، السنة العاشرة34يوسف عبد املعطي، عوملة  إىل أين ؟، جملة التربية، الصادرة بوزارة التربية، العدد  6



  5

نستخدمه يف التحليل العلمي، لكن لو اقتصرنا على الزعم بأا جمرد مفهوم نستطيع أن نقبله أو نرفضه أو نستبدله فإن 
ويتجانس تعريف السيد يسني إىل حد كبري مع التعريف الذي يقدمـه   .)7("ذا املوضوع أصالهذا يعترب عدم فهم هل

صادق جالل العظم الذي ينظر إىل العوملة بوصفها احللقة األعلى من حلقات تطور الرأمسالية وبأا إعادة إنتاج النظام 
إىل (...) ة هي وصول منط اإلنتاج الرأمسايل العومل" الرأمسايل على صورة عوملة إنتاجية يقول العظم يف هذا اخلصوص 

(..) نقطة االنتقال من عاملية التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول إىل دائرة عاملية اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ذاا
 العامل على مستوى العمق بعد أن كانت رمسلته على مستوى سطح النمط ومظـاهره قـد   )8(وهي ذا املعىن رمسلة

  .فالتعريفان يقدمان العوملة بوصفها ظاهرة تارخيية بالدرجة األوىل". متت
وعلى خالف السيد يسني وصادق جالل العظم يعرض حممد عابد اجلابري التعريف االقتصادي للعوملـة ويراهـا   

عوملة جمرد آلية ليست ال" على أا ظاهرة أيديولوجية تعكس إرادة اهليمنة على العامل يقول اجلابري يف هذا اخلصوص 
إـا  (...) من آليات التطور التلقائي للنظام الرأمسايل، بل إا، أيضا وبالدرجة األوىل دعوة إىل تبين منـوذج معـني   

تعكس مظهرا أساسيا من مظاهر التطور احلضاري الذي يشهده عصرنا، بل هي أيضا إيـديولوجيا تعـرب بصـورة    
وجيد هذا البعد األيديولوجي للعوملة تأكيدا له يف تعريف عبد اإلله . )9("مركته مباشرة، عن إرادة اهليمنة على العامل وأ

فعل اغتصاب ثقايف وعدوان رمزي على سائر الثقافات، إا رديف االختراق الذي " بلقزيز الذي يرى يف العوملة 
وتبلـغ  . )10("  ها عملية العوملةفيهدر سيادة الثقافة يف سائر اتمعات اليت تبلغ –املسلح بالتقانة  –جيري بالعنف 

بأا نظام اقتصادي سياسي اجتماعي وثقايف يسعى " " هذه الرؤية مداها فيما يعلنه طيب تيزيين الذي يصف العوملة 
  .)11("سبيل متثلهم وهضمهم وإخراجهم سلعا إىل ابتالع األشياء والبشر يف

ديناميكية جديدة تربز داخـل  "ا لتكنولوجي بقوله أمركزا على أمهية اجلانب السياسي وابرهان غليون عرفها يو 
دائرة العالقات الدولية من خالل حتقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة يف عملية انتشار املعلومـات واملكتسـبات   

لدائرة يتزايد فيها دور العامل اخلارجي يف حتديد مصري األطراف الوطنية املكونة هلذه ا) …(التقنية والعلمية للحضارة 
  .)12("املندجمة وبالتايل هلوامشها أيضا

                                     
 . 20، ص 2000شبل بدران مرييت للنشر واملعلومات، الطبعة األوىل، القاهرة، .السيد يسني، العوملة فرص وخماطر، حترير د 7
  .21، ص 47-9، صص 2000ايلول، / ، سبتمرب 39صادق جالل العظم، عوملة وثقافة، الة العربية للثقافة، عدد  8
 .8،ص18-5، صص1998فرباير، /، شباط 6، العوملة واهلوية الثقافية، عشر اطروحات، فكر ونقد، العددحممد عابد اجلابري 9

، مركـز دراسـات الوحـدة    "العرب والعوملة" عوملة الثقافة أم ثقافة العوملة، ضمن ندوة : عبد اإلله بلقزيز، العوملة واهلوية الثقافية: انظر  10
 . 1997ديسمرب / كانون األول  20-18العربية، بريوت، 

ندوة حوارات يف الفكر، الواقع العريب وحتديات األلفية الثالثة، مراجعة وتدقيق ناصيف : الطيب التيزيين، الواقع العريب واأللفية الثالثة، ضمن 11
 . 21، ص 42-17، صص 2001، عمان، 3نصار، مؤسسة عبد احلميد شومان، العدد 

 10، أبو ظيب ) حماضرة ألقيت يف امع الثقايف( مقدمات يف عصر التشريد الروحي: العوملة الثقافية العرب وحتديات، برهان غليون: انظر  11
  . 1997إبريل / نيسان
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  . مواقف املفكرين العرب من ظاهرة العوملة - 2

وغالبا ما يتخذ أصحاب اجلـدل يف هـذه   . تضج الساحة الفكرية العربية باجلدل حول إجيابيات العوملة وسلبياا
املطلق، وينتهي اآلخر بالقبول الصاغر هلـذه   القضية موقفني أساسيني متطرفني من مسألة العوملة، يبدأ أوالمها بالرفض

يف رأي فريق،  خطر على ثوابت األمة عامةإا . )13(عند قوم مالك طاهر، وعند آخرين شيطان أكرب ، اإ. الظاهرة
ـ إا . لألمة يف رأي فريق آخر ضرورة حضاريةوهي على خالف ذلك  ل خطر على الدين واهلوية عند مجاعة، وفع

الوجـه  يف منظور املتفائلني، وهي ا تبشر بوعود مشرقة للجميع إ. )14(مجاعة أخرى له بالدين عند  دنيوي ال عالقة
وباختصار هناك املوقف الذي يـدعو  . )15(يف منظور املتشائمنيعلى العامل األمريكية  اإلمربياليةللهيمنة البغيض اآلخر 

وهناك موقف الرفض املطلق لتلك الثقافـة  . د أو متحيصإىل اإلقبال األعمى على الثقافة الكونية واستهالكها دون نق
  .)16(الكونية دون منطق أو تربير يقوم على الشعور بالدونية والنقص

  : موقف الرفض واملقاومة للعوملة 

يدرك أنصار هذا االجتاه اخلطر الداهم والتحديات الكربى اليت تفرضها العوملة يف خمتلف جماالت احلياة االقتصادية  
فالعوملة يف منظورهم شر مستطري حيمل إىل اإلنسانية خماطر تفوق حدود التصـورات وتتجـاوز   . افية والتربويةوالثق

إا ترمز إىل بداية حالة اغترابية عند اإلنسان يفقد فيها جـوهره اإلنسـاين ليسـقط يف مسـتنقع     . ومضات اخليال
يف ازدياد نسبة البطالة بال حدود، وحتول اتمع اإلنساين  وتتمثل هذه الغربة الشاملة اليت تنذر ا العوملة. االستالب

إىل الطابع االستهالكي، وحتول اإلنسان إىل البعد الواحد الذي يتمثل يف قيمة الربح واخلسارة، وتراجع أنظمة التأمني 
  . االجتماعية، واخنفاض األجور، والغزو الثقايف، وايار القيم

من قوة السكان إىل البطالة وخارج % 80ؤدي، كما يقدر االقتصاديون، إىل إبعاد فالتطور الذي حتدثه العوملة سي
من القوة العاملة املؤهلة إليكترونيا ستؤدي وبصورة مثالية ملختلف متطلبات العمـل  % 20سوق العمل، وذلك ألن 

اإلنسـاين  من السكان سيخسرون ليس عملهم فحسب بل جـوهرهم  % 80وهذا يعين أن . واإلنتاج يف املستقبل
  . )17(انطالقا من أن العمل نفسه ميثل جوهر اإلنسان وقيمته

صريورة وحتول تارخيي أراد له األقوياء أن العوملة " يرى حسني بن فهد اهلوميل مؤكدا هذا التوجه الرافض للعوملة 
الصياغة وقبلها ليست طارئـة  الثبات واملشروعية، فحولوها من ممارسة عفوية، إىل صياغة واعية مشروعة، وهي بعد 

                                     
 . 2000إيار،  23الثالثاء / 10099حسن بن فهد اهلوميل، العوملة، اجلزيرة، صحيفة إليكترونية يومية، العدد  13
 . سابقحسن بن فهد اهلوميل، العوملة، املرجع ال 14
  . 27ص) 43-27(، صص1997يوليو/، مركز دراسات الوحدة العربية، متوز221علي عبيد، العوملة والعرب، املستقبل العريب، العدد نايف  14
 النـدوة العلميـة  : عبد الرمحن عواض، العريب يف عيون عربية، ضمن حنو إطار حضاري للمجتمع العريب يف القرن احلادي والعشرينعلي  16

   .53ص ) 60-45صص (، 1997،  حترير موزة غباش، اجلزء األول، ديب، 1994نوفمرب  18-15بني  اليت عقدت بديباألوىل 
  . 1998هافس بيتر مارتني، هارلد شومان، فخ العوملة، ترمجة عدنان علي، عامل املعرفة، ، الكويت، تشرين أول، :انظر 17
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واألقوياء الذين ملكوا أزمة األمور لن يفرطوا يف رصيدهم،  مرحلة من مراحل االستعمار والسيطرة، إامفتعلة  وال
املذهلة للغرب واالكتشـافات   اإلمكانياتن إ. )18( ولن يتحولوا عن مكرهم وتدبريهم للتمكني ألنفسهم وملصاحلهم

ألنفس واملطابخ السياسية والفكرية واحتالل الفضاء وحرب النجـوم والشـركات العمالقـة    املثرية يف اآلفاق ويف ا
املتعددة اجلنسيات واالنفجار املعريف والطوفان اإلعالمي ومراكز املعلومات تتطلب منا صياغة حمكمة وأسلوبا ذكيـا  

  .)19(ملقاربة األشياء
جريا وراء الربح وتكديس األموال وتتصدر هذه األخطار ومن مث تأيت أخطار التلوث وتبديد موارد الكرة األرضية 

 .)20(فاخلطر الداهم هنا يتمثل يف عاملية السواق الباحثة عن الربح بدون عاملية املسؤولية عن املصري . اليت جترها العوملة
القـة ويضـعون   ومن املؤمل يف هذا اخلصوص أن الشركات العاملية تنادي بانفتاح أسواق اجلنوب أمام إنتاجام العم

افتحوا لنا " احلواجز احلديدة أمام انتقال أو حركة العمالة الوافدة من اجلنوب ويعرب هذا عن الشعار العوملي املشهور 
  .)21(أسواقكم ولكن لن نفتح حدودنا أمام عمالتكم 

جز اليت متنع هـذه  وإذا كانت العوملة حركة تارخيية ضاغطة، تتجه إىل صريورة العامل واحدا وإزالة احلدود واحلوا
فـإن الواقـع   ومع ذلك . الوحدة، كما تتجه إىل تأكيد ثقافة واحدة متجانسة هي ثقافة املال والتجارة واالستهالك

يضعنا يف صورة مشهد آخر للعوملة قوامه العنف والصراع والتعصب واحلروب العرقية والدينية من كل جـنس  
  . ونوع

ؤسسات الدولية والعاملية وال سيما من قبل الدول الصناعية توظف خمتلـف  فالعوملة املوجهة من قبل الشركات وامل
عوملية تسعى إىل تفجري األزمات فهناك اليوم مؤسسات . التناقضات يف مصلحة العوملة ذاا ويف خدمة استراتيجيتها

تكون ضرورية السـتمرار  اليت غالبا ما  وبالتايل فهي تعول على أرباح كبرية يف ميدان إجياد احللول هلذه األزمات
فافتعال األزمات وجتاوزها وإنتاجها وإعادة إنتاجها فعل عـوملي  . بعض الشركات والقوى الفاعلة يف جمتمع العوملة
فاحلروب تعين، بالنسبة للدوائر الصناعية والشـركات الصـناعية   . وشريان حيوي يف حركة العوملة وتنامي طاقاا

ومن جهة ثانية يالحظ أن هذه احلروب . بيع السالح وإعادة إنتاجه وزيادة األرباحالكربى، دورة اقتصادية مهمة يف 
ومثال ذلك أن التقارب . واخلالفات تضعف بعض اتمعات وجتعلها يف قبضة العوملة والشركات االحتكارية الكربى

ية يف حالة تشتت ونزاع وصراع يعـد  بني الدول العربية يهدد املصاحل الغربية يف املنطقة ولذلك فإن إبقاء املنطقة العرب
وباختصار فإن العوملة تؤدي إىل تنميط الثقافة احمللية وتقويضـها،  . أمرا جوهريا يف حركة العوملة األمريكية ودينامياا

إا تضع اتمعات اإلنسانية يف أسر التطلعات . وتعمل على ميش الثقافة العربية اإلسالمية وتكرس تبعيتها ودونيتها

                                     
 . حسن بن فهد اهلوميل، العوملة، مرجع سابق 18
 .. بن فهد اهلوميل العوملة، مرجع سابق حسن  19
 . 28، ص 47-18، صص 1999، صيف 2مصطفى حجازي، العوملة والتنشئة املستقبلية، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة البحرين العدد 20
 . 29صطفى حجازي، العوملة والتنشئة املستقبلية، املرجع السابق ص م  21
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االستهالكية وتؤكد البعد االستهالكي لإلنسان يف هذه اتمعات، كما أا تسعى إىل تـذويب اهلويـات القوميـة    
 . والوطنية عرب خمتلف األدوات والتقنيات املعلوماتية

  : موقف القبول املطلق

احلاسوب واملعلوماتية  وتتمثل هذه اإلغراءات يف سحر. )22(تعتمد العوملة يف عملية انتشارها وتوغلها إغراءات ال 
وهناك تأثريات الصوت والصورة واألنترنيت واألغاين واألفالم . ومفاتن االتصال اليت تتجسد يف الشبكات واألنترنيت

  .املدجمة 
املوقف السليب لشرحية من املفكرين العرب إزاء الثقافة العربية، حيث جيري االعتقاد بأن ثقافتنا  هذا ويضاف إىل 
فهناك حضور كبري لألمية واجلهل وقيم التعصب والطائفيـة  . بكل مظاهر القصور والسلبيات واجلمود العربية حبلى

وبناء على هذه . وقيم االستبداد وغياب قيم الدميقراطية والتسامح وحقوق اإلنسان وسيطرة الفكر الغييب األسطوري
نها أن تسقط هذا احلمل املمسوخ وتتطهر رحـم  جاء زحف العوملة اليت ميك الرؤية فإنه ال يوجد لدينا ما خنشاه إذ
  . هذه األمة الثقافية من أدرانه وعيوبه

ميثل علي حرب برأينا أحد أركان هذا االجتاه إذ يبدو لنا داعيا إىل االنفتاح غري املشروط على العوملـة واحلداثـة   
حيجب غربيته وعامليته، إذ مل يعد اآلخر إن املثقف العريب احلداثي إذ يتشبث ويته فإنه " : يقول يف هذا الصددحيث 

هـذا االجتـاه إذ   ويستغرق حرب يف . يف صفائه وأصالته بل هو اآلخر كما صنعته عالقته بالغرب املهيمن واملسيطر
فاملثقف العريب إذ جيابه الغرب مدافعاً عن هويته فإنه يتحدث غالباً بلغة الغرب ويستعري وجهه أو يضرب بيده ": يقول

يف سبيل اخلـروج مـن األزمـة     إسقاط الذاكرة واللغة والتاريخوينتهي حرب إىل دعوة  .)23(خدم أدواته أعين يست
إذا كانت الصدفة نصت بأن أكون عربياً مسلماً فال ينبغي للغيت وذاكريت " :الثقافية اليت يعانيها املثقفون العرب بقوله
غة والذاكرة أي اهلوية العربية اإلسالمية هي قيد مينع اإلنسان كأن اللو. )24(أن تكون قيداً يكبلين أو عبئاً أجره ورائي

  .من احلركة واإلبداع 
إن خصوصيتنا الثقافيـة اآلن تتضـمن الفقـر واجلهـل     " وجيد هذا االجتاه صداه عند السيد يسني حيث يقول 

وملة ال ختيفين، ففيهـا  إن الع" : ويف سياق آخر يقول .)25(!" واالستبداد السياسي وهو ما خياف عليه البعض بشدة 
فرص وفيها خماطر، ال شك فيها خماطر عظمى وفيها فرص ووعود، فمن املفترض أن هذه العوملة ستهز هذا اتمـع  

   .)26("املترهل اجلامد وترقى به إىل مستوى التحديات املوجودة 

                                     
 . 45،ص 82-45، صص 1998، السنة الثانية، أكتوبر، 12العوملة، فكر ونقد، عدد عبد اهللا اخلياري، التعليم وحتديات  22
 .69ص). 78-63(، صص14السنة  1993، خريف 74غزو ثقايف أم فتوحات فكرية الفكر العريب، عدد  ،علي حرب  23

 .73ص، املرجع السابق، غزو ثقايف أم فتوحات فكرية الفكر العريب ،علي حرب 24 
 . 38، ص 2000شبل بدران مرييت للنشر واملعلومات، الطبعة األوىل، القاهرة، .لعوملة فرص وخماطر، حترير دلسيد يسني، اا 25 
 . 39السيد يسني، العوملة فرص وخماطر، املرجع السابق، ص  26
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ر شوكة االسـتبداد ؟ إن كـل   والسؤال هنا هل ستعمل العوملة القادمة إلينا على إزالة الفقر وتبديد اجلهل وكس
. املؤشرات املوجودة حىت اليوم ترى بأن العوملة تزيد من دائرة الفقر وتولد العدمية يف كثري من جوانب احلياة الثقافية

  : وإزاء هذا املوقف ميكن أن نورد املالحظات الثالثة التالية
. ملعاصرة من ظواهر مرضية ومعاينات مرضية فاضحةال ميكن على اإلطالق أن ننكر ما تعانيه الثقافة العربية اأوال، 

وال ميكننا . ومع ذلك ال ميكن ألحد أن يتنكر لنسق متكامل من العناصر اإلجيابية واألخالقية واملعرفية يف هذه الثقافة
  . انيةبالتايل أن نتـنكر ألمهية هذه اجلوانب اإلجيابية اليت توجد يف كل ثقافة ويف كل جمتمع من اتمعات اإلنس

العوملة كما تؤكد دروسها اليومية، ليست رسالة إنسانية أخالقية، وهي يف مسـريا املعروفـة وإيقاعاـا    : ثانيا
إن هذه العوملة وحتت تأثري اإلمربيالية . املألوفة، ال تعمل على تعزيز قيم الدميقراطية وحتقيق احلرية وقيم حقوق اإلنسان

عب وحتافظ على أنظمة االستبداد السياسي يف الوطن العريب، وتعمل على إفقـار  األمريكية تغرس قيم اإلرهاب والر
  . اتمعات العربية وتذويبها ثقافيا وحضاريا يف نسق هامشي من احلضارة

العشائرية والتسلط وغياب حقوق اإلنسـان  والطائفية : وبافتراض غلبة املظاهر السلبية يف الثقافة العربية مثل: ثالثا
عقلية التقليدية، فإن هذا ال يدعونا للتفاؤل بتأثري العوملة بل جيب أن يدعونا هذا إىل املزيد من احلذر والريبة وسيطرة ال
فهذه األمراض الثقافية تضعف قدرة الثقافة على املقاومة وذلك لغياب الروح النقدية والتعبئـة الفكريـة يف   . والقلق

فالثقافات املريضـة  . نها أن تستأصل هوية مثل هذه اتمعات وتدمرهاوهذا يعين بأن العوملة ميك. داخل هذه الثقافة
، وذلك على خالف الثقافات القوية النقديـة  تفقد القدرة على املقاومة وتسقط سريعا يف مستنقع الذوبان والتبعية

السـلبيات   األوروبية هي أكثر قـدرة اليـوم علـى مواجهـة    فالثقافات . األصيلة اليت تعرف بإمكانياا النقدية
، وذلك على خالف الثقافات التقليدية اليت ال تستطيع أن تناور وأن تناهض والتحديات اليت تفرضها مرحلة العوملة

باحملدلة الثقافية اليت تسوي فالعوملة الثقافية أشبه ما تكون . الضغط الثقايف الذي يفرض عليها من قبل العوملة الثقافية
   .ما تبقي على القوية شاخمة مشوخ ما متتلك عليه من قدرة وطاقة نقديةالثقافات الضعيفة باألرض بين

  : يف املوقف االنتقائي من العوملة -

ينطلق أصحاب الرؤية االنتقائية التوفيقية من منهج النظر إىل العوملة بوصفها ظاهرة حتتمل السلب واإلجياب بصورة 
وجيا واحلاسوب واالتصال وثورة املعرفة، بل هـي أخصـب   فالعوملة كما ينظرون إليها هي عطاءات التكنول. عامة

ومن جهـة  . عطاءات احلضارة اإلنسانية وال ميكن للمرء أن يتجاهل أمهية هذه العطاءات وضرورا للحياة اإلنسانية
أخرى يدرك أصحاب هذا االجتاه أن العوملة حتمل أيضا، فيما حتمل، حتديات ثقافية واقتصادية وأا متشـبعة أيضـا   

وانطالقا من هذه الرؤية فإم يرون إمكانية االستفادة . بكثري من اجلوانب السلبية اليت تتصل بالثقافة والقيم واإلنسان
  . من اإلجيابيات ورفض السلبيات على حنو انتقائي
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ـ " : ويسجل مصطفى حجازي نفسه بني أنصار االجتاه االنتقائي بقوله ة، فكما أنه ال جيوز التسليم األعمى للعومل
فإنه ليس من املصلحة رفضها انطالقا من األطر الذهنية املسبقة واملغلقة على كل مرونة جدلية، علينا أن نغري عالقتنـا  

  .)27("بأفكارنا كي نغري عالقتنا بواقعنا وصوال إىل املوقف الفاعل القادر وحده إىل صنع املكانة وأخذ الفرص
ال جلدها، والرفض ال يقتضي مصادرة حق اآلخر ونفيـه، وهـذان   ال يقتضي نفي الذات و" بالعوملة ن القبول إ

 إالقادمة، تلك حقيقـة ال ينكرهـا   ) العوملة(التصوران القائمان عند األكثرين ال حيققان شيئا من التعامل االجيايب، 
، ، ولكن لن تكون ذات مستوى واحد وال فعل واحد، واملتلقي هو الذي حيدد أسلوب املواجهـة والتعامـل  جاهل

أصاب احلكمة فيما يأيت فهي ضالتنا ال نسـأل   وإذاوالغرب الذي ما فىتء يسك املصطلحات خليط من خري وشر، 
نقبل مبا البد منه وندفع باليت هي أحسن ما ال يتفق مـع سـياقنا احلضـاري،     أن" علينا  إن. )28("عن مصدرها

  . )29( والغرب
من اجل  األرضأن نقوم بتمهيد إال فليس متاحا لنا " بقوله  ويصنف حممد الرميحي نفسه يف نسق التيار االنتقائي

ألن , من سلبياا وذلك عن طريق التثقيف الـواعي  أمكنختفيف ما  أخرىاالستفادة من اجيابيات العوملة ومن جهة 
اليت , ليونسكووهو ما يعكس املغزى البعيد للعبارة اليت تتصدر املدخل الرئيسي ملبىن ا األعمالجتيء دائما قبل  األفكار
  . )30()أن تبىن حصون السالم ففي عقوهلم جيب, ملا كانت احلروب تولد يف عقول البشر(: تقول

  : العوملة ظاهرة حتمية موضوعية -

يشكل منطق النظر إىل العوملة بوصفها ظاهرة موضوعية أكثر تيارات النظر إىل العوملة موضوعية وقدرة على حتليل 
فالعوملة منظـور  . وء القانونيات اليت حتكمها ويف نسق املتغريات اليت تدور حوهلا ويف ذااهذه الظاهرة وفهمها يف ض

وبدأ اليوم . إليها مبنطق القوى التارخيية اليت حتركها جتنب الباحثني قهر النظرة االنفعالية األيديولوجية إىل هذه الظاهرة
وبدأت أصوام تغطي صدى املنازعـات األيديولوجيـة   أصحاب هذا التيار يسجلون تقدمهم الكبري يف هذا امليدان 

  .واحملاكمات االنفعالية هلذه الظاهرة املعقدة
فموقفنا من العوملة جيب أن يأخذ صورة املوقف من ظاهرة تارخيية بأبعادها الثقافية واالقتصـادية واالجتماعيـة،   

عن، كما ال ينفع معها الـتمين والتبجيـل   ال ينفع معها الرجم واللوذلك ألا نشاط تارخيي وصريورة موضوعية، 
إا ظاهرة تارخيية تتطلب منا وعيا تارخييا بأبعادها وحتدياا وظروفها التارخيية، كما تقتضي إدراكا للمناخ . والدعاء

التارخيي الذي استنبتت فبه وذلك من أجل بناء رؤية علمية تأخذ هذه الظـاهرة بأبعادهـا التارخييـة وصـريوراا     
  . وعيةاملوض

                                     
 . 29مصطفى حجازي، العوملة والتنشئة املستقبلية،، مرجع سابق، ص  27
 . 2000إيار،  23الثالثاء / 10099يكترونية يومية، العدد حسن بن فهد اهلوميل، اجلزيرة، صحيفة إل 28
 . رجع السابقاملحسن بن فهد اهلوميل، اجلزيرة،،  29
 . 2000مايو  23، املوافق 1421صفر، 19الثالثاء، ، )جملة إليكترونية ( البيان مثن العوملة، حممد الرميحي،  30
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يقول كرمي أبو حالوة يف هذا الصدد، مميزا بني الظاهرة بوصفها حالة تارخيية موضوعية وبني الصراع الذي ختوضه 
جيب التمييز يف صريورة العوملـة، بـني كوـا حركـة     ": بعض القوى االجتماعية بوصفها اجلانب اإلجيايب للعوملة

والتجارة الدولية، وبني ما يالزمها وينتج عنها مـن حركـات   موضوعية ومسرية طبيعية وشاملة للتطور االقتصادي 
كحركة السالم وحقوق اإلنسان ومنظمات محاية البيئة والتوجهات الدميقراطية وحماربة (اجتماعية وتوجهات إنسانية 

   .)31("واليت متثل اجلانب اإلجيايب املتفائل من حركة العوملة ) الفقر وحوار احلضارات 
فض االنفعايل أو القبول ااين للعوملة أن يغريا يف حقيقية العوملة ويف واقعها ولـن يقلـال مـن    إذن، ال ميكن للر

عليه من ميكانيزمات اقتصادية وتقنية وسياسية وإعالمية، قد بلغـت مـن   فظاهرة العوملة، مبا تنطوي . " خطورا
جي فقد الكـثري مـن بريقـه    الرسوخ والصالبة درجة حيث تصعب مواجهتها بشكل فعال عرب خطاب إيديولو

ويف هذا السياق يقول يوسـف   .)32(" ونقاط قوته السابقة لربوز معطيات وعناصر جديدة يف دائرة الصراع النضايل
فالعوملة عملية تطور تارخيي وتغير متر به البشرية يف . ليست القضية يف أن نعلن رفض العوملة أو قبوهلا" عبد املعطي 

  . )33( "، وحنن حاليا نعيش وسط دوامتها ونواجه خريها وشرها شئنا أم أبيناهذه املرحلة من مسريا
مرحلة تارخيية وصلت إليها البشرية كنتيجة منطقية للتراكم احلضاري الـذي  " فالعوملة، كما ترى بشرى املفلح، 

داا وجتنب االخنراط فيها، أو أن حناول معاعنا حققته، ومن هذا املنطلق ال حيق لنا أن ننظر إليها كأا مرحلة غريبة 
وذلك ألننا أمة هلا حضارة عريقة يف التاريخ، وألن جتنب هذه العوملة واهلروب منها يعين أننا ال نثق حبضارتنا وقدرتنا 

  . )34("على الوجود واحلضور
فاألمر ليس  حنن طرف منفعل بالعامل الذي حتول إىل قرية قومية حقا، شئنا أو أبينا،" ويف هذا يقول جابر عصفور 

ولكننا يف الوقت نفسه طـرف يعـيش يف سـياقاته    . باختيارنا أو حىت بقرار من بعض أقطابنا أو مفكرينا أو حكامنا
من واقع اللحظة التارخيية الـيت تولـد    وشروطه اخلاصة اليت تفرض نظرة أكثر تركيبا يف حتديد الزمن النوعي العريب،

ن الذي هو زمننا وزمن غرينا يف الوقت نفسه، ليس زمننا وحدنا أو زمـن  شروطها، وترترع مالحمها اخلاصة يف الزم
  . )35(غرينا وحده يف أي حال

                                     
/ ، ينـاير 29وصيات الثقافية يف بناء عوملة بديلة، عامل الفكر، العدد الثالث، الـد  كرمي أبو حالوة، اآلثار الثقافية للعوملة حظوظ اخلص 31

  . 182، ص )202-171صص (، 2001مارس 
  . 182كرمي أبو حالوة، اآلثار الثقافية للعوملة حظوظ اخلصوصيات الثقافية يف بناء عوملة بديلة، املرجع السابق، ص  32
، السنة العاشـرة،  34، العدد )صادرة عن مركز البحوث التربوية يف وزرة التربية بالكويت ( التربية  يوسف عبد املعطي، عوملة إىل أين، 33

 . 73، ص 77-64حزيران، صص/ يوليو 
مسـتقبل األمـة   " عبد الرمحن الزندي، إسحاق الفرحان، عبد العزيز التوجيري، ياسر الزعاترة، حممد الغازي، بشرى املفلح، ندوة حول  34

 -آب / سـبتمرب  -، أغسطس35، حترير حممد خالد مصعب، مرمي التاجي، جلنار فهيم، جملة الشقائق، العدد " ظل العوملة الثقافيةالتربوي يف
 . 17، ص 20-13، صص 2000أيلول، 

، 16الـد   أين حنن اآلن من ضة مطلع القرن؟، عامل الفكر، الكويت،: الفكر العريب والزمن: السيد يسني: عقيب جابر عصفور علىت 34
  .438، ص1998يونيو/ إبريل-مارس/، يناير4-3العددان 
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ال ميكن التخلص من العوملة بواسـطة رفضـها أو   " ويف هذا اال يقول عبد اهللا اخلياري مؤكدا حتمية الظاهرة 
ثارهـا تتسـلل عـرب    آ، إن قوة األشياءتفرض نفسها بفعل إعمال النقد األيديولوجي ضدها ألا ظاهرة غامضة، 

الكلمات واألشياء اليت نتداوهلا حاليا جمربة أنظمتنا ومؤسساتنا وهياكلنا االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة علـى    
فالعوملة كالتيار اجلارف تسري حنو مقاصدها حبيث ال ميكن للممانعة أو للرفض (...) اخلضوع لتغيري ذي وترية عالية،

  .)36(جيربها على التوقف املطلق أن
ال ميكن للفتاوى اليت سـارع العلمـاء والفقهـاء إىل    " وتأسيسا على معطيات هذه احلتمية اليت تفرضها العوملة 

فالعوملة ليست جيشا جـرارا  . إصدارها أن متنع هذا االجتاه اجلارف للعوملة حتت ضواغط احلركة االقتصادية العاملية
والتكوينـات   فضائي ضوئي إليكتروين غري مرئي، يتسلل إىل العقول والثقافـات يهامجنا يف األرض بل هي كون 

إن من يعلن احلرب علـى  . القيمية، فيدمرها ويعيد تشكيلها مبا يناسب االجتاهات االحتكارية الكربى يف هذا العامل
يف الفضاء وصراعا يف ومثل هذه احلرب لن تكون إال حربا  العوملة يعلنها حربا ضد عدو شبحي خيترق عتبات النظر

  . منه وال عربة فيه ىوداهلواء ال ج
لـن  :" منطق التطور قائال وفقة األشياء ويصف حمدد الرميحي الواقع احلتمي هلذه العوملة اليت تضرب وجودها بقو

 وحنـن ) كانت سلبياا اكثـر  إن(سلبياا  أمامولن نقف ) كانت حسناا اكثر إن(حنقق شيئا من حسنات العوملة 
احلقـائق   إمنـا : لكنها لن تنتظرنا يف كلتا احلـالتني , ندمي اكفنا بالتصفيق أوباا نرفع صوتنا بالعويل  أمامواقفون 

 أوبصرف النظر عن انتمائـه  ) املواطن, الفرد, الشخص(فألول مرة يف التاريخ يصبح بوسع املرء  أعيننا أمامشاخصة 
 املتغريات الدولية من حوله مباشرة، وهو بعيد عنها مكفوفة يده عـن  أن يتلمس تأثري مكان ميالده أو, عرقه أولونه 

وحيسها يف املنتجـات االسـتهالكية    ،فهو يشاهد هذه املتغريات يف وسائل االعالم ويتذوقها يف طعامه, التأثري فيها
يف شـعارات،   أذنيهيصم املضيئة، ويلمسها هتافا يكاد  بإعالناااملعروضة يف املتجر القريب من مرتله، وتصدم عينيه 

وبعضـها  ، والشفافية والسوق العاملية وحقوق املرأة والتعدديـة  اإلنسانبعضها يعرب عن املشاركة السياسية وحقوق 
  . )37(" اآلخر يتحدث عن عناوين العوملة الثقافية

  : رؤية نقدية للمواقف الفكرية من العوملة

هم، يف خضم معارك أيديولوجية للدفاع عن وجهة نظرهم يف غالبا ما جيد الباحثون العرب أنفسهم، على كره من
وهم يف ظل هذه املعارك األيديولوجية، يفقدون قدرم على حتليل هذه الظاهرة، . خمتلف القضايا الفكرية والسياسية

 ويف. وتفكيكها بصورة موضوعية علمية، وكشف الغموض الذي حييق ذه الظاهرة، وتبديد أوهامها اإليديولوجيـة 
لقد دفعتنا االعتبارات األيديولوجية إىل معارك نواجه فيها اخلصوم بدال مـن  " هذا األمر يقول أحد املفكرين العرب 

حالة التوجه العلمي للبحث يف ماهية هذه الظاهرة وتفكيكها وحتليلها بصورة موضوعية بعيدة عـن كـل مظـاهر    

                                     
  .46،ص 82-45، صص 1998، السنة الثانية، أكتوبر، 12عبد اهللا اخلياري، التعليم وحتديات العوملة، فكر ونقد، عدد  36

 . 2000مايو  23ملوافق ، ا1421صفر، 19الثالثاء، ، )جملة إليكترونية ( البيان مثن العوملة، حممد الرميحي، : انظر  37
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منظومة معرفية تساعد يف تعزيز إمكانيات الثقافة العربية يف  االنفعال واالرجتال وذلك من أجل تقصي احتماالا وبناء
   .)38(" صدامها وتفاعلها مع أخطر مراحل تطور اتمعات اإلنسانية

تعـاطي  لالتضخم األيديولوجي طبيعة هذا االختالف والتباين يف املواقف من العوملة بتأثري جورج طرابيشي، حيلل 
شاهد على حالة فصام، وعلى حالة طـالق   املنفلت من عقاله ى أن هذا التضخمويرفهوم، هذا املاملثقفني العرب مع 

بأنه ال يفقه ما العوملة، مث وخـالل   فمن املثقفني العرب، من يصرح باألمس. مزمنة بني الفكر والواقع يف العامل العريب
. الوقوف يف وجهها والتصدي هلـا فترة قصرية يدبج لنا كتابا يشرح فيه لنا أن العوملة هجمة رأمسالية مهجية تقتضي 

فتحا يعد اإلنسانية مبيالد حضاري جديد يستلهم ، بعض املفكرين يرى يف هذه العوملة فتحا إنسانيا كونيا ال غبار عليه
اإلنسان غاية وسعادته مصريا، ومنهم من يرى يف هذه العوملة بركانا متفجرا يقض مضاجع الوجود ويهدد أمسى القيم 

  .)39(اإلنسانية
ومع أننا جند يف كل موقف من املواقف املختلفة ما يربرها، فالسلبيات واخلطر الكبري الذي تستجره العوملة يعطي 

واإلجيابيات اليت حتملها هذه العوملة يف بعـض  . لرافضيها حقهم املشروع يف رفض عوملة قاهرة رعناء بنتائجها املدمرة
واملعلوماتية والتطور املذهل للتكنولوجيا هذه اإلجيابيات تـربر ملؤيـدي   مناحيها وهي إجيابيات تتعلق بالثورة املعرفية 

وفيما تنطوي عليه هذه الظاهرة من وجوه السـلب  . العوملة ما يذهبون إليه من قبول قد يكون مبالغ فيه هلذه الظاهرة
ة االنتقائية التوفيقية واإلجياب من جوانب القوة والضعف من جوانب اخلري والشر تربر وإىل حد كبري ألصحاب النظر

وأخريا فإن القول حبتمية العوملة وأا ظاهرة طاحنة ال ميكن أن تتوقف أو زم رؤيـة  . رؤيتهم للعوملة وموقفهم منها
  . مربرة ألن العوملة بطبيعتها ظاهرة كونية تغالب إرادات الشعوب واألمم

ل رؤية من هذه الرؤى وكل موقـف مـن هـذه    وإذا كان لكل من هذه التيارات واملواقف ما يربرها فإن يف ك
  . املواقف بعض اازفات وأوجه الضعف والقصور

وما يؤخذ يف الغالب على املواقف الفكرية العربية إزاء العوملة هو أن كثريا من الباحثني ينطلق من اعتبارات عاطفية 
ذه الظاهرة ويف دراستها وفقا ملعطيات البحث وهم يف الغالب يفتقدون املنهج العلمي يف حتليل ه. انفعالية يف مواقفهم
هو أجنحة وجذور، أجنحة للتحليق يف فضاء العوملة " يف دراستنا هلذه الظاهرة  إن ما حنتاجه" . املوضوعي والعلمي

إن املطلوب منا هو البحث عن اإلمكانيات املفتوحة اليت يتيحها عصر العوملة . بدال من رمجها والقول بأا مؤامرة
  .)40(" من التيه يف أروقة استراتيجيات املواجهةبدال

إن املهمة األساسية اليت تتوجب علينا كمثقفني ومربني، يف مرحلة العوملة، تتمثل يف حتليل الواقع بكل ما يضج فيه 
 من أقوال وأفعال وممارسات ومفاهيم وحتديات، ومن مث العمل على مواصلة النقد والتحليل باستمرار، من أجل جتديد

وهذا يعين أن رهان حركتنا إىل األمام . الروح الفكرية، وتأصيل املنهج العقلي يف اجتاه االبتكار والتجديد واالجتهاد

                                     
، 2001ايلول / ، سبتمرب107خالف خلف الشاذيل، اتمع العريب بني خماطر العوملة الثقافية وحتديات ثقافة العوملة، شؤون عربية، العدد  38

  . 93، ص 106-86صص 
  . 130، ص135 -129، صص 2000، صيف 7لسنة ، ا28تركي علي الربيعو، من بيان ضد العوملة إىل بيان من أجل فهم العوملة، الكلمة، العدد  38
  . 133صاملرجع السابق، تركي علي الربيعو، من بيان ضد العوملة إىل بيان من أجل فهم العوملة،،  39 
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لن تكون أبدا إال بإحداث هذه الثورة العميقة يف املفاهيم واألمزجة والتصورات يف إطار روح نقدية مغامرة وطموحة 
  . يتها من مسوم الركود واجلمود املتصلب اآلسنباجتاه ويف دائرة العمل على جتديدها وتنق

وعلى هذا اإليقاع ينادي كثري من املفكرين العرب بأمهية بناء الروح النقدية، وإرساء أسس الفاعليـة الفكريـة،   
يـة  فالفاعلية الفكر. وإيقاظ هذه الروح املتحفزة إىل حتليل الواقع ومواجهة احلقيقة بالتفكيك والتحليل والتعرية والبناء

هي مساءلة وفحص عقالين بقدر ما هي سرب وحتليل علمي، وهي مراجعة وإعادة نظر بقدر ما هي ختـط  " املثمرة، 
وجتاوز، وهي تعرية وفضح بقدر ما هي كشف وتنوير، وهي تشريح وتفكيك بقدر ما هي تركيب وإعـادة بنـاء،   

مواكبة املستجدات يف املعارف واألفكار، فضال وهي تتجلى يف رصد التحوالت أو يف قراءة الوقائع واريات أو يف 
العمـل النقـدي   " وهووتعتمد هذه املنهجية على منطق التفكيك،  .)41("عن تشخيص املشكالت وحتليل األزمات 

على الذات والفكر الذي يقودنا إىل التحرر من ديكتاتورية احلقيقة املطلقة، ومن طغيان املعىن الواحـد وهيمنـة   
  .)42("العقيدة الواحدة

جئـت ال  "ويف هذه الدائرة ينتهي موقف صادق جالل العظم عندما يعلن منهجا يف مقاربة هذه القضية بقولـه  
فاملطلوب يف هذه املرحلة على ما يبدو يل هو (...) ألمتدح العوملة، أو أهجوها، أو ألدفنها حية أو ميتة، بل ألفهمها 

وهذا هو القول الفصل ألن مهمة الباحثني واملفكرين . )43("ألوان فهم العامل وتفسريه بشكل أفضل ورمبا قبل فوات ا
جيب أن توجه باملطلق إىل قراءة الواقع على حنو موضوعي، مث فهمه وتفسريه بعيدا عن غبار األيديولوجيا والعقائـد،  

ـ  . ويف منأى عن التعصب الفكري والتشنج املنهجي اختالف وأخريا وليس آخرا ميكن أن نقول أن هذه املواقـف، ب
مناحيها وتطلعاا ومناهجها، تعطينا إمكانية واسعة يف فهم العوملة فهما علميا، يرتقي بوعينـا ووعـي أجيالنـا إىل    
 املستوى املعريف الذي جيعلنا أكثر قدرة على املواجهة واملناورة والتخطيط والربجمة يف سبيل بناء جمتمعاتنا بناء حضاريا،

وعي جيعلنا أيضا أكثر قدرة على مواجهة ، ديات الكربى اليت تفرضها عوملة جمحفةمن الصمود يف وجه التحميكنه 
  . حداثة مدمرة رعناء ال تبقي وال تذر

  : اهلوية والعوملة -3

. توجد بني مفهومي اهلوية والعوملة وشائج عالقات جدلية فريدة من نوعها يف طبيعة العالقة بني املفاهيم واألشياء
يأخذ مفهوم اهلوية ويف دائرة هذا التجاذب والتقاطب، . بان متقاطبان متكامالن يف اآلن الواحدإما مفهومان متجاذ

فالعوملة تطارد اهلوية وتالحقها وحتاصرها وجتهـز  . على الغالب دور الطريدة بينما يأخذ مفهوم العوملة دور الصياد

                                     
، 2001خريـف  /مترس يف سياسة معرفية جديدة، املنطلق اجلديد، العدد الثالث، صيف: علي حرب، حوار الثقافات واخلروج من املأزق 41

  .115، ص 118-103صص 
  .105مترس يف سياسة معرفية جديدة، املرجع السابق، ص : علي حرب، حوار الثقافات واخلروج من املأزق 42
ندوة حوارات يف الفكر، الواقع العريب وحتديات األلفية الثالثة، مراجعة وتـدقيق  : احلبيب اجلنحاين ، العوملة والفكر العريب املعاصر، ضمن 43

 . 54، ص80-43، صص 2001، عمان، 3د احلميد شومان، العدد ناصيف نصار، مؤسسة عب
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الذوبان والفناء وتشد يف طلـب األمـن واألمـان،    عليها مث تغتذي ا، ويف دائرة هذه املطاردة تعاند اهلوية أسباب 
  . وتتشبث بالوجود والدميومة واالستمرار

فالعوملة تعين ذوبان اخلصوصية واالنتقـال  ويف حقل املقابلة بني معاين املفهومني تتضح طبيعة الصراع والتناقض، 
وعلـى خـالف   . املتعني إىل الالمتعني، ومن احملدود إىل الشامل، ومن من اخلاص إىل العام، ومن اجلزئي إىل الكلي

فاهلوية انتقال من العام إىل اخلـاص،  ذلك، يأخذ مفهوم اهلوية اجتاها متقاطبا كليا مع مفهوم الشمولية والعمومية، 
فمفهوم اهلوية يبحث عن التمايز والتباين واسد واملشـخص  . ومن الشامل إىل احملدود، ومن الالمتعني إىل املتعني

رد واملتجانس والالحمدودواملتفرن، أما العوملة فهي حبث ال ينقطع عن العام والشامل واد واملعي .  
لقد طرحت قضية العالقة بني مفهوم اهلوية والعوملة نفسها واحدة من أهم القضايا وأكثرهـا صـعوبة وتعقيـدا    

إن السؤال املركـزي الـذي   . ن الزمنوأشدها حضورا يف عمق اجلدل الدائر حول العوملة ذاا يف العقود األخرية م
؟ وهل  هل تؤدي العوملة إىل ذوبان اهلوية القومية وميش الثقافات الوطنية: يطرح نفسه يف سياق هذه العالقة هو

تؤدي أيضا إىل تفتيت وتدمري الثقافات الوطنية حتت تأثري هويات جديدة متنافرة غالبا ما تكـون هويـات عرقيـة    
؟ هل تعمل على تفتيـت العـامل   تعمل العوملة على توحيد العامل أم على جتزئته وتدمريه ثقافيا هل وطائفية ودينية؟ 

والتهامه جمددا ؟ هل تسعى العوملة إىل بناء ثقافة إنسانية واحدة أم أا تدعو إىل تعدد ثقايف وتنوع قومي ؟ وإذا كان 
الثقافية والقومية املختلفة ؟ هل تعين العوملة حالـة  هذا صحيحا فهل تعمل حقا على حتقيق مبدأ التكافؤ بني اهلويات 

جتانس ثقايف جيسد مقولة اية التاريخ كما يقول فوكويوما ؟ أم أا حالة من الصراع بني حضارات متباينـة كمـا   
  يذهب صمويل هنتنغتون؟ 

ية واحـدة متجانسـة   بأن العوملة فعل يقلص امتداد الكون يف هويذهب أغلب املفكرين والباحثني إىل االعتقاد 
فالعوملة وفقا هلذا املنظور تعمل على بناء ثقافة واحدة وتسـعى إىل تـذويب احلـدود    . ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا

واحلواجز الثقافية والفكرية واالقتصادية بني األمم، إا سعي لبناء اتمع اإلنساين على مقياس الثقافة الواحدة واحلياة 
  . وبالتايل فإن ثقافة العوملة هي ثقافة الشركات العابرة للجنسية والقوميات والثقافات االقتصادية الواحدة،

بأا نظام اقتصادي سياسي اجتماعي وثقايف يسعى " وميثل هذا االجتاه جبدارة الطيب التيزيين الذي يعرف العوملة 
هذا يعين أن هذا النظام يعمل باجتـاه  و. )44("إىل ابتالع األشياء والبشر يف سبيل متثلهم وهضمهم وإخراجهم سلعا

كي يتسىن له اهليمنة غري املشروطة (...) السلعة "تفكيك اهلويات واملؤسسات دف التمكني هلوية واحدة هي هوية 
ففي دائرة العالقة بني الغرب والعرب مييز التيـزيين بـني   . )45("على العامل من خالل هوية سوقية سلعية كونية عاملية

ويتبني أن العالقة بني العاملني هي عالقة غـري متكافئـة   . قدم العمالق وبني الواقع العريب املتخلف والتابعالغرب املت
ويف إطار . تسمح باختراق العامل األول للعامل الثاين اختراقا يتسع باستمرار مع تعاظم قوة الغرب وتضاؤل قوة العرب

                                     
ندوة حوارات يف الفكر، الواقع العريب وحتديات األلفية الثالثة، مراجعة وتدقيق ناصيف : الطيب التيزيين، الواقع العريب واأللفية الثالثة، ضمن 44

 . 21، ص 42-17، صص 2001، عمان، 3نصار، مؤسسة عبد احلميد شومان، العدد 
 . 21الطيب التيزيين، الواقع العريب واأللفية الثالثة، املرجع السابق، ص  45
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يث يقوم الطرف األول الذي هو الغرب بتفكيك معامل الطرف هذه العالقة يتحول الطرف العريب إىل واقع مستباح حب
  . )46(الثاين العريب وإعادة بنائها وفقا ملقتضيات السوق

فاحلضارة الغربية بامتدادها العوملي اجلديد تدي بروح القوة، وهي الروح الفاوستية اليت ترى بأن الوطن، هو أي 
فاحلياة وفقا هلذا العرف جتري وفقا ملبدأ الصراع والرتال . ة واحلربمكان يف األرض، ميكن السيطرة عليه مبنطق القو

وهذا يعين أن الروح الغربية الفاوستية تتجسد يف معاين الغلبة والصـراع والتحـدي   . من أجل السيطرة والسيادة
جر وفيختـه  وتلك هي الروح اليت حدت بفالسفة الغرب الفاوستيني أمثال هيجل ونيتشة واشبلن. واالنتصار والقوة

إىل متجيد القوة وروح احلرب واالنتصار، وهي اليت دفعت اشبنجلر إىل االعتقاد بأن احلرب هي اخلالقة لكل ما هـو  
وهذه احلضارة تسـعى إىل هـدم احلضـارات    . عظيم وأن كل ما له معىن يف احلياة قد ولد ونشأ عن النصر واهلزمية

  . ناء ثقافة غربية واحدة تكون هلا السيادة والسطوة واهليمنةالقائمة وتذويب اخلصوصيات الثقافية يف سبيل ب
الثورة الصناعية والسيطرة االستعمارية القومية، أبرزها، كونية الثقافة،  إىل لقد سامهت عوامل متعددة يف الوصول

م واالتصـاالت  ثورة اإلعـال ، يف إنتاج وتصدير الكمبيوتريف جمال وما رافقتها من انفجار معريف يف مجيع ااالت، 
 إىل ثقافة عابرة للقوميات واجلنسـيات تسـعى  فالعوملة يف هذا املنظور تطرح نفسها . غزو الفضاءيف الالسلكية، 

لقـد  " وعلى هذا األساس ميكن أن نقول مع القائلني  .)47( تدمري التقاليد والعادات املوروثة يف اتمعات التقليدية
  .)48(لبشرية وبدرجات متفاوتة حىت النخاع الشوكيمجيع اتمعات اثقافة العوملة غزت 

ما اهلوية اليت تعد ا العوملة وما هو وجه االختالف بني اهلويـات  : والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السياق هو
القومية واهلوية تلك املفروضة ؟ إا بالتأكيد هوية استهالكية مسطحة ال عمق فيها وال معىن تفرضها ثقافة السـلعة  

إا هذا الصنف من الثقافة الذي يوحد شباب العامل يف منط استهالك جمنون مبتـذل إـا ثقافـة    . والتسويق والربح
، واملياه الغازية، واألفـالم السـينمائية، وأغـاين    "البيتزا"واألزياء، واملأكوالت، و" اهلامبورجر "استهالك تتمثل يف 

، وحـرب  "التيتانـك "، و"بينيتـون "، و"كلفن كالين"ماركات ، ومالبس اجليرت، و"مايكل جاكسون"، و"مادونا"
  . )49(النجوم

مييز كثري من الباحثني يف ثقافة العوملة بني جانبني أساسيني يف بنيتها فهناك الثقافة الرفيعة الـيت تتصـل بـاآلداب    
ومن هذه الزاوية ترتفـع   .والفنون والعلوم، وهناك اجلوانب االستهالكية اليت تتصل بإشباع احلاجات األولية البدائية

إن اخلطر الذي يواجه الثقافة الوطنية ويهدد وجودها، . أصوات املفكرين يف التمييز بني نسقني يف بنية الثقافة القادمة
هي تلك . فتدفعهم إىل متثل عادات ممسوخة وقيم سليبة مستلبةمتسخ عقول الشباب الثقافية اليت يتمثل يف العناصر 

والتسلط واالستهالك، تلك هي الثقافة واجلنس الفوضى ثقافة اليت ختتزل الكون يف ملشبوهة الالإنسانية االعوملية الثقافة 
                                     

 . 20الطيب التيزيين، الواقع العريب واأللفية الثالثة،، املرجع السابق، ص  46
 .60ص) 62-58(صص 1995مايو  438مسعود ضاهر، خصوصية الثقافة يف مواجهة الثقافة الكونية، العريب العدد  47 
 . 60املرجع السابق ، صهر، خصوصية الثقافة يف مواجهة الثقافة الكونية، مسعود ضا 48 

الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ديسمرب : عبد اخلالق عبد اهللا، العوملة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها، عامل الفكر، الكويت 49
  .80-79صص . 1999
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ما ومؤسسات نحتاول أن تغزونا بإمكانيات تقنية ضخمة ال قبل لنا مبواجهتها أو مقاومتها من تلفاز وسي" اليت  العوملية
  . )50(إعالم عاملية وأقمار صناعية

، فهي ليست نتاجا لتفاعالت بني احلضارات واملذاهب عملية العوملة أا تفرض من اخلارجإن اخلطر األكرب يف 
املتباينة على مستوى العامل ككل، وذلكم هو األمر الذي يكشف بشكل أو بآخر، إن العوملة مرحلة معاصـرة مـن   

حل احلداثة يف ظل ليربالية جديدة مراحل الرأمسالية، أو كما يصفها منظرو ما بعد احلداثة بأا مرحلة متأخرة من مرا
أو كما أشار إليها آخرون بأا هجمة معاصرة للرأمسالية تستهدف تنمـيط  . أشار إليها البعض بأا متثل اية التاريخ

 ومـن . )51(العامل بالشكل الذي خيدم مصاحل القوى الرأمسالية العاملية املسيطرة، وبالذات الشركات متعددة اجلنسيات

لق تشتد نزعة املعارضة واملقاومة لثقافة العوملة اليت حتاول أن تعمم منوذجها احلضاري وتفرضه على العـامل  هذا املنط
  . بكل الوسائل املمكنة

  : استبانة الدراسة

بندا تغطي  22وتتكون االستبانة من مقياس يشمل . إشكالية البحث وفرضياته صممت استبانة الدراسة يف ضوء
  : وهي رضيات البحثية املطلوبةخمتلف االجتاهات والف

  . )6إىل 1من ( املقياس  حمور املوقف من العوملة ويشمل البنود الستة األوىل.1
  ) .16إىل 7من ( بنود  عشرةحمور الثقافة العربية والعوملة وينطوي على  .2
  ) .22إىل  -17من ( حمور الدين والعوملة ويشمل ستة بنود .3

حيث طلـب   يف كلية التربية) 52(فقا آلراء ومالحظات عدد من احملكمني ولالستبانة مت حساب الصدق اخلارجي 
احملكمني تقدمي مالحظام واقتراحام ومن مث أعيد بناء االستبانة وفقا هلذه املالحظات وعلـى أسـاس   السادة من 

وفقـا   Content Validityمت حساب صدق املضمون أو صدق احملتوى وفيما بعد تطبيق االستبانة   .املقترحات اجلديدة
وقد بينت مصفوفة االرتباط اخلاصة باألداة أن االرتباط بني خمتلـف   .ملصفوفة االرتباط واالتساق الداخلي للفقرات

  .وهذه النتيجة تدل على درجة عالية من صدق االتساق الداخلي جلوانب املقياس% 95بدرجة العبارات دال 
  اسةمعامل الترابط بني حماور الدر) 1(دول رقم اجل

  الدين  الثقافة  املوقف احملاور 
   1من العوملةحمور املوقف العام

   (**)330.- والعوملةالعربيةحمور الثقافة 
 1 (**)542. (**)520.-حمور الدين والعوملة

                                     
 .40ص.1987لعريب، الكتاب السابع عشر، الكويت فؤاد زكريا، خطاب اىل العقل العريب، ا 50 

، ص 1999الس الوطين للثقافـة والفنـون واآلداب، ديسـمرب    : أمحد جمدي حجازي، العوملة وميش الثقافة الوطنية، جملة عامل الفكر، الكويت 51
139.  

   . بسامة املسلم. جياليل بومحامة، د. د.ي، أحممد وجيه الصاو. د.عبد الرحن األمحد، أ. د.أ: عرضت هذه االستبانة على األساتذة 52
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  :  األداة ثبات

الثبات، وتعـد   حلساب Gronbach Alphaمت حساب معامل الثبات وفقا ملعادلة كرونباخ الفا وفيما يتعلق بالثبات 
 = Alphaوقد بلغ معامل الثبات لألداة بصـورا الكليـة    ..ر شيوعا حلساب الثباتهذه الطريقة هي األفضل واألكث

ومن  النصفية ومن مث مت حساب الثبات وفقا ملنهجية التجزئة .وهذه النتيجة تشري إىل معامل ثبات عال مناسب 5248.
  . ارتباطا عاليا يدل على ثبات األداة املستخدمة بدرجة عاليةوهذا ميثل  52240.بلغ معامل الترابط 

  : الدراسةعينة 

مقابـل  % 66بنسـبة   251بلغ عدد الذكور من أعضاء اهليئة التدريسية ؛  376بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 
  ) 2(انظر اجلدول رقم . % 34وبنسبة من اإلناث  124

  نس والكلية واجلنسية واملرتبة العلميةتوزيع أفراد العينة وفقا للج)  2(جدول رقم 

  الكلية
  جمموع  إناث  ذكور

  %                    عدد %                عدد %                عدد 

  68  تطبيقية علوم
27.10 

43  
34.70

111 
29.60 

 183 علوم إنسانية 
72.90 

81 
65.30 

264 
70.40

 251  اموع
100

124  
100 

375 
100

 159  كويتيون
63.10

104 
83.90

263 
69.90

 93  غري كويتيني
36.90

20  
16.10 

113 
30.10

  252  اموع
100 

124 
100

376 
100

 115  مدرس 
46.00

74 
59.70

189 
50.50

 103 أستاذ مساعد 
41.20 

37 
29.80

140 
37.40

 32  أستاذ 
12.80

13 
10.50

45 
12.00

 250  جمموع 
100 

124 
100

374 
100
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  : نتائج الدراسة
وهي املوقف مـن  سنعمل يف هذا السياق على حتليل معطيات الدراسة وفقا للمحاور اخلمسة اليت حددناها سابقا 

وسيتم العمل على دراسـة  . ة والعوملةوأخريا الدميقراطي، والتعليم والعوملة، مث الدين والعوملة، العوملة ؛ والعوملة والثقافة
   .ختصاص والكليات العلمية واجلنسيةهذه اجلوانب وفقا ملتغريات الدراسة املستقلة وهي اجلنس واال

وألن تنـاول  . أمهية خاصة ألن اجلنس متغري مشترك يدخل يف مجيع املتغريات األخـرى  لقد أعطينا ملتغري اجلنس 
ألن عمومية هذا املتغري وبوصفه مـتغريا  . عاما فنيا وإحصائيا عن طبيعة اإلجابات اجلنس ذا التفصيل يعطي تفصيال 

وهذا يف النهاية من أجل تقدمي صـورة إحصـائية أكثـر    . بنيويا يف املستوى اإلحصائي جعلنا نتعرض له بالتفصيل 
  .وضوحا إلجابات أفراد العينة 

  : ظاهرة العوملةمن العام وقف امل: أوال

. ثقايف والفكري جدال ال ينقطع حول العوملة مبا تنطوي عليه من إجيابيـات وسـلبيات وخمـاطر   يعرف الوسط ال
فهناك من يهلل ويكرب للعوملة ملا تنطـوي عليـه مـن    ، ويأخذ املفكرون العرب غالبا موقفني يناقض أحدمها اآلخر

وباإلضافة إىل هذا وذاك هناك . اطرإجيابيات وهناك من يهاجم العوملة ويرمجها ويرفضها ملا تنطوي عليه من خطر وخم
من يرى أن العوملة ظاهرة حتمية تارخيية تفرض نفسها وبالتايل فإنه ال ينفع معها اهلجوم واللعن والرجم أو التـهليل  

قف أساتذة اوقياسا على هذا املوقف وبوحي من إسقاطاته قمنا بتصميم ستة مؤشرات قادرة على حتديد مو. والتكبري
يتضمن هذا احملور ستة مؤشرات كاشفة ملوقف أعضـاء اهليئـة   . اقتناعا حبتميتهاعوملة قبوال أو رفضا أو اجلامعة من ال

  . يف السلب أو اإلجياب أو يف النظرة املوضوعيةالتدريسية من العوملة قبوال أو رفضا 
  : العوملة ظاهرة حتمية ال ميكن تفاديها/ املؤشر األول 

يوم اجتاه يرى أن العوملة ظاهرة تارخيية تفرض نفسها بقـوة احلتميـة واقتـدار    ينمو يف الوسط العلمي ويشتد ال
ومن أجل . وأن العوملة ظاهرة تارخيية موضوعية جتسد دورة حضارية تفرضها قوى تارخيية ال تقهر، الضرورة التارخيية

وهنا يتوجب علـى  . فاديهاالعوملة ظاهرة حتمية ال ميكن ت: الكشف عن هذه املواقف ينص املؤشر األول على ما يلي
جلـدول  وبعد حتليل اإلجابات عرضت نتائج هذا املؤشـر يف ا . املستجوبني اختاذ موقف بالرفض أو القبول أو احلياد

  . وفقا ملتغري اجلنس) 1/1(
  .العوملة ظاهرة حتمية ال ميكن تفاديها ) 1/1(جدول رقم 

  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس
معار  حمايد موافق  اجلنس

 جمموعض
 100 .19 3.2 77.8 % ذكور

 100 9.7 1.6 88.7 % إناث

 100 .16 2.7 81.4 % جمموع

  0.038دالة يف مستوىوهيلدرجيت حرية26.555بلغت قيمة كا
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، ويف منهم على احلياد% 2.7ويقف ، يهامن أفراد العينة أن العوملة ظاهرة حتمية ال ميكن تفاد% 81.4يؤكد  
فأغلبية ساحقة من أعضـاء  . أن العوملة ليست حتمية مبعىن أن يقفون رافضني ملقولة حتمية العوملة% 16بل يرى املقا

  . ال مفر منها يعربون عن موقف موضوعي من العوملة بوصفها ظاهرة حتمية% 81.4اهليئة التدريسية 
دالة إحصائيا بني اجلنسني حيث بلغت وجود فروق تبني  2ويف إطار املقارنة بني الذكور واإلناث يبني مقياس كا

لتباين لصاحل موقف ويفسر هذا ا. 0.038وهي قيمة دالة يف مستوى  6,555لقياس الفروق اإلحصائية  2قيمة كا
عند % 77.80من اإلناث أن العوملة ظاهرة حتمية مقابل % 88.70تمية هذه الظاهرة لقد أعلنت أكثر تأكيدا حل

  . الذكور

  : لعوملة ظاهرة سلبية مبختلف مظاهرهاا/ املؤشر الثاين  

ومن أجل الكشف عـن هـذا   . إذا كانت العوملة ظاهرة حتمية فهذا ال مينع من أن تكون ظاهرة سلبية أو إجيابية
وبعد حتليل اإلجابات عرضت نتائج هـذا  . سلبية بالدرجة األوىلالعوملة ظاهرة : الثاين على يلي املوقف نص املؤشر
  . وفقا ملتغري اجلنس) 2/1(املؤشر يف اجلدول 

  . العوملة ظاهرة سلبية مبختلف مظاهرها)2/1(جدول رقم
  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

 جمموع معارض  حمايدموافق اجلنس
 100 73.2 10.6 16.3 % ذكور

 100 83.6 6.6 9.8 % إناث

 100 76.6 9.2 14.1 % جمموع

  0.084دالة يف مستوى وهي غري رية لدرجيت ح 4.962 2بلغت قيمة كا

ويف املقابل يؤيد هـذا  . من أفراد العينة أن تكون العوملة ظاهرة سلبية مبختلف مظاهرها% 76.60يرفض 
هنا نالحظ ارتفاع نسبة احملايدين الذي . على احلياد% 9.20ويقف وبني الرفض والقبول ، %14.10القول 

يف  غامضـة  تـزال قضية وهذا يعين أن مظاهر السلب واإلجياب ال مل يستطيعوا اختاذ موقف واضح من هذه ال
ومع ذلك كله يالحظ أن األغلبية ترى يف العوملة ما يبشـر إذن  . وعي شرحية هامة من أعضاء اهليئة التدريسية

وذلك خالفا االجتاه السائد بني صفوف املفكرين العرب الذي يرون يف العوملة سلبا وخطـرا  أا ليست سلبية 
 لـة  داغري تبني وجود فروق  2ويف إطار املقارنة بني الذكور واإلناث يبني مقياس كا. ا على اتمعات العربيةدامه

دالة يف مستوى غري وهي قيمة  4.962لقياس الفروق اإلحصائية  2إحصائيا بني اجلنسني حيث بلغت قيمة كا
  . ؤشروهذا يعين أن مواقف اجلنسني متجانسة فيما يتعلق ذا امل. 0.05

  : إجيابيات العوملة أكثر من سلبياا: املؤشر الثالث

. إجيابيات العوملة أكثر مـن سـلبياا  : على خالف املؤشر الثاين ويف اجتاه يناقضه ينص املؤشر الثالث على ما يلي
  .وفقا ملتغري اجلنس ) 3/1(وبعد حتليل اإلجابات عرضت نتائج هذا املؤشر يف اجلدول 
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  اجيابيات العوملة أكثر من سلبياا)  3/1(جدول رقم 

  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس
جمموع معارض  حمايد موافق اجلنس
 100 34.40 15.0 51.0 % ذكور

 100 17.90 14.60 67.50 % إناث

 100 28.90 14.60 56.50 % جمموع

  0.03 دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  11.697 2بلغت قيمة كا

، هذا القول% 28.9 يرفضويف املقابل . إجيابيات العوملة أكثر من سلبياامن أفراد العينة أن % 56.50رفض ي
أيضـا  هنا و، يرون باألكثرية أن العوملة أكثر إجيابية ةبصورة عامة هنا ما زال أفراد العين. %14.6ويقف على احلياد 

الذي مل يستطيعوا اختاذ موقف واضـح مـن هـذه     %14.60ننسبة احملايديأكرب من املرة املاضية لنالحظ ارتفاع 
  . القضية

تبني وجود فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني حيـث   2كور واإلناث يبني مقياس كاويف إطار املقارنة بني الذ
وهذا يفُسر عنـد  . 0.03وهي قيمة غري دالة يف مستوى  11.697لقياس الفروق اإلحصائية  2بلغت قيمة كا
أن  وهـذا يعـين   .عند الذكور% : .51مقابل % : 67.5ث بلغت نسبة موافقة اإلناث حي) 3/1(ل قراءة اجلدو

  .اإلناث أكثر موافقة على إجيابية العوملة من الذكور 
  : هناك مبالغة يف احلديث عن أخطار العوملة: املؤشر الرابع

وللكشف عن مناحي هذا التطرف . عوملةغالبا ما يوجد مبالغات أو تطرف يف املوقف أكان سلبيا أم إجيابيا من ال
وقد صنفت ردود فعل أفراد العينة يف . هناك مبالغة يف احلديث عن أخطار العوملة: صيغ املؤشر الرابع على هذا املنوال

  . 4/1اجلدول 
 

  هناك مبالغة يف احلديث عن أخطار العوملة )4/1 (جدول رقم 
  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

جمموع معارض  حمايدموافق ساجلن
 100 30.60 11.70 57.70 % ذكور

 100 17.70 15.30 66.90 % إناث

 100 26.30 12.90 60.80 % جمموع

 0.024 دالة يف مستوىوهيلدرجيت حرية27.239بلغت قيمة كا

ويف املقابـل يـرفض   . من أعضاء اهليئة التدريسية على وجود مبالغة يف احلديث عن أخطار العوملة% 60يوافق 
يف موقـف التـردد   % : 12,9وبني النسبتني جند . أن يكون هناك مبالغة يف احلديث عن خماطر العوملة% 26.30
فاإلجابة بإمجاهلا تكاد تعلن عن تأييد للعوملة وتأكيد . واملؤشر يدل أيضا أن املوقف ما زال إجيابيا من العوملة. واحملايدة

  . حملاسنها وإجيابياا
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للوايت يعتقدن بدرجة أكرب أن هناك مبالغة اإلناث امن جديد وجود فروق دالة إحصائيا يف مصلحة  2ني اختبار كاويب
 دالـة يف مسـتوى  وهـي  لدرجيت حرية  7.239 2قيمة كا بلغت 2حيث بلغ كا، يف احلديث عن سلبيات العوملة

   .وأكثر تنبؤا بإمكانياا اإلجيابيةوهذا يعين من جديد أن اإلناث أكثر قبوال وانتصارا للعوملة . 0.024

  :العوملة ضرورية من أجل تقدم جمتمعاتنا العربية وحتديثها: املؤشر اخلامس

: ويأخذ البند النص التايل وهـو . وظف هذا املؤشر للكشف عن موقف أفراد العينة حول ضرورة العوملة تمعاتنا
وفقا  5/1أفراد العينة يف اجلدول  إجاباتوقد مت تفريغ . يثهاالعوملة ضرورية من أجل تقدم جمتمعاتنا العربية وحتد

  . ملتغري اجلنس
  العوملة ضرورية من أجل تقدم جمتمعاتنا العربية وحتديثها)5/1(جدول رقم

  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس
 جمموع معارض  حمايدموافق اجلنس
 100 30.0 14.40 55.60 % ذكور

 100 25.0 10.50 64.50 % إناث

 100 28.30 13.10 58.60 % جمموع

  0.239 دالة يف مستوىوهي غريلدرجيت حرية22.863بلغت قيمة كا

ويعترض على هـذا املوقـف   ، أن العوملة ضرورية من أجل تقدم جمتمعاتنا العربيةمن أفراد العينة  %58.60يعتقد 
ن األكثرية ترى أن العوملة ضـرورية ومسـاندة للتطـور    وهذا يعين أ. 5/1كما هو مبني يف اجلدول رقم : 28.3

بلغت قيمـة  : وهنا جند توافقا بني اجلنسني حيث ال توجد فروق دالة إحصائيا بني إجابتيهما. احلضاري يف جمتمعاتنا
  . إحصائيادالة وهي غري لدرجيت حرية  2.863 2كا

  : قيم العوملة قيم إجيابية بالدرجة األوىل: املؤشر السادس

قيم العوملة قيم إجيابية على : حث املؤشر السادس يف اجلانب القيمي للعوملة ويضع أفراد العينة أمام نص قوامهيب
  ) .6/1(وقد نظمت معطيات هذا السؤال يف اجلدول رقم . األغلب

  على األغلبقيم العوملة قيم إجيابية ) 6/1 (جدول رقم 
  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

 جمموع  معارض حمايدموافق  اجلنس
51.4 24.30 24.30 % ذكور

0
100 

29.3 30.10 40.70 % إناث
0

100 

44.1 26.20 29.70 % جمموع
0

100 

  0 دالة يف مستوىوهيلدرجيت حرية217.645بلغت قيمة كا
ن اجلانب القيمي هلذه حرجا وأقل قدرة على حتديد موقفهم ميف مستوى القيم يبدو لنا أن أفراد العينة كانوا أكثر 

ويف . من أفراد العينة سجلوا موقفا حمايدا% 26.20: تزايد نسبة احلياد حيث بلغت درجة عاليةهنا  ويتضح. العوملة
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ال يرون أن قيم العوملـة قيمـا إلجيابيـة    % 44.10: هذه املرة يتغلب املوقف املناهض للعوملة إذ يتعلق األمر بالقيم
  .من هؤالء الذين يرون قيم العوملة إجيابية بالدرجة األوىل % : 29.7وتنحدر هذه النسبة إىل 

  : رؤية مشولية للمحور األول

أن % 81.4وتعتقد األغلبية السـاحقة منـهم   . مييل أغلب أفراد العينة إىل قبول العوملة عرب مؤشرات هذا احملور
ومـن مث يـرى   . بية مبظاهرها املختلفـة منهم أن تكون العوملة سل% 76العوملة حتمية ال ميكن تفاديها ؛ ويرفض 

بوجود مبالغة يف احلـديث عـن    %60.80وتعتقد أغلبية قوامها ، أن إجيابيات العوملة أكثر من سلبياا% 56.5
وعلى خالف هذه املظاهر أبدى أفراد العينة موقفا سلبيا من العوملة عندما تعلق األمر باجلانب القيمي . أخطار العوملة
( : 44.1من أفراد العينة بأن القيم اليت تؤكدها العوملة قيم إجيابية وعارض هذه الفكـرة  % 29.70إذ وافق فقط 

صرحيا من العوملـة ومـن    اجيابياوجممل هذه املؤشرات تؤكد بأن أفراد العينة يبدون موقفا . )7/1انظر اجلدول رقم 
  . خمتلف مظاهرها

 
  العوملةرؤية إمجالية ملواقف أفراد العينة من  7/1اجلدول 

  معارض  حمايد  موافق املؤشرات
 16.0 2.70 81.40 العوملة ظاهرة حتمية ال ميكن تفاديها1

 76.60 9.20 14.10 العوملة ظاهرة سلبية مبختلف مظاهرها2

 28.90 14.60 56.50 أرى أن إجيابيات العوملة أكثر من سلبياا3

 26.30 12.90 60.80 هناك مبالغة يف احلديث عن أخطار العوملة4

 28.30 13.10 58.60 العوملة ضرورية من أجل تقدم جمتمعاتنا العربية وحتديثها5

 44.10 29.7026.20 على األغلبالقيم اليت تؤكدها العوملة هي قيم إجيابية6

  

  : الثقافة العربية والعوملة :احملور الثاين

دعاا يف عصر العوملة وتعد هذه القضية من أكثر قضايا خيوض الباحثون العرب جدال واسعا يف مسألة الثقافة وتص
وتتمحور هذه القضية حول مسألة اهلويـة  . العصر خطورة وأمهية يف ساحة احلياة الفكرية يف الوطن العريب ويف العامل

القضية أبعاد وغالبا ما تأخذ هذه . الثقافية ومدى ديد العوملة للخصوصيات الثقافية اليت تأخذ طابعا قوميا أو وطنيا
  : تساؤالت أصبحت متواترا يف الساحة الفكرية هي

هل تشكل العوملة ديدا للهوية الثقافية القومية أو الوطنية ؟ هل ميكن للعوملة أن تؤدي إىل اقتالع اجلذور الثقافية 
يمنة األمريكية علـى  لألمم والشعوب ؟ هل تشكل العوملة رأس حربة للصهيونية العاملية ؟ هل تعكس العوملة إرادة اهل

  الثقافة العربية ؟  املنطقة ؟ وهل للعوملة من تأثريات إجيابية يف
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تناولنا فيها خمتلف جوانـب املسـألة    تومن أجل بناء تصور واقعي عن هذه القضايا قمنا بتصميم عشرة مؤشرا
. يت اعتمدناها يف حمور الثقافة واهلويةالثقافية وقضاياها يف نسق اجلدل القائم بني الثقافة والعوملة وتلك هي املؤشرات ال

  : وتتجاوب هذه املؤشرات مع ثالثة مستويات من التحليل هي
  )املؤشرات الثالثة األوىل(هل متارس العوملة تأثريا إجيابيا يف ثقافتنا  -
  ) املؤشرات الرابع واخلامس والسادس ( هل دد العوملة ثقافتنا العربية  -
  ) املؤشرين السابع والثامن( دا للحركة الصهيونية واهليمنة األمريكية هل تعد العوملة امتدا -
  ) املؤشرات الثالثة األخرية ( كيف نواجه العوملة وكيف نرد حتدياا وأخطارها  -

  : هل للعوملة من تأثريات إجيابية يف ثقافتنا العربية: املؤشر األول

ومن هذا . ات كثرية تتجسد يف معطيات التقانة والعلم والتكنولوجيةيعتقد كثري من الباحثني أن العوملة محالة إجيابي
ومن أجل تقصـي هـذه   . القبيل فإن كثريا منهمك يعلن تأييده للعوملة وقبوهلا ملا حتمله من إجيابيات يف هذا املستوى

قافتنا العربية ؟ وقد أفـردت  للعوملة تأثريات إجيابية يف ث: احلقيقة واقعيا قمنا بتوجيه السؤال التايل على املبحوثني وهو
  . 1/2نتائج هذا املؤشر يف اجلدول رقم 

  للعوملة تأثريات إجيابية يف ثقافتنا العربية)1/2(جدول رقم
جمموعمعار  حمايدموافق  اجلنس
 100 19.0 15.0 66.0 % ذكور

 100 7.30 12.90 79.80 % إناث

15.1 14.30 70.60 % جمموع
0

100 

  0.04 دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  10.068 2بلغت قيمة كا

أن غالبية أفراد العينة ال يتنكرون للمضامني اإلجيابية يف العوملة حيث يرون فيهـا فيضـا مـن     1/2يبني اجلدول 
ة ورفضت هـذه املقولـة مـن قبـل     أن للعوملة تأثريات إجيابية يف الثقاف% : 70.6العطاءات واملضامني لقد أعلن 

  . موقف احلياد من هذه املسألة% 14.30بينما وقف % 15.10
فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني يف موقفهما مـن   لقياس الفروق اإلحصائية وجود 2وقد تبني لنا عرب اختبار كا
عودة إىل اجلـدول  وميكن بال. 0.04 دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  10.068: 2هذه القضية حيث بلغ كا

لقـد  : الكشف عن طبيعة هذا التباين حيث جند بأن اإلناث أكثر محاسا إلجيابيات العوملة وملضامينها اإلجيابيـة  1/2
عند الذكور وهـذا يعـين أن الفـروق    % 66من اإلناث موافقتهن على أن العوملة إجيابية مقابل % 79.8أعلنت 

  . ملضامني العوملة قياسا إىل الذكوراإلحصائية تعود إىل قبول أكرب عند اإلناث 
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  ميكن للعوملة أن تعزز هويتنا الثقافية وتؤصلها : املؤشر الثاين

إذا كانت العوملة إجيابية مبضامينها كما يعلن أفراد العينة يف املؤشر األول فهل ميكن للعوملة أن تعزز هويتنـا  
 . وفقا ملتغري اجلنس) 2/2(ب قمنا ببناء اجلدول رقم الثقافية ؟ من أجل حتديد مواقف أفراد العينة من هذا اجلان

  ميكن للعوملة أن تعزز هويتنا الثقافية)  2/2(جدول رقم 
 إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

جمموعمعارحماموافق  اجلنس
.18 42.70 % ذكور

10
39.1
0

100 

.16 61.80 % إناث
30

22.0 100 

.17 49.10 % جمموع
50

33.4
0

100 

  0.01 دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  13.492 2بلغت قيمة كا

بينما حيايـد هـذه   % 33.4من أفراد العينة أن العوملة تعزز هويتنا الثقافية ويرفض هذه املقولة % 49.10يرى 
ملـة  وجود تذبذب يف هذا املوقف ينتهي إىل قبول غالب لفكرة أن العو 2/2ويتضح من اجلدول . % 17.5الفكرة 

  . تعزز اهلوية الثقافية
لدرجيت  13.492 2بلغت قيمة كاوقد تبني وجود فروق إحصائية كبرية بني اجلنسني إزاء هذه القضية حيث 

إىل قبول هـذه الفكـرة   ) 2/2(وتعود هذه الفروق كما هو مبني يف اجلدول . 0.01 دالة يف مستوىوهي حرية 
  .عند الذكور % 42.2مقابل % 61.8فقت اإلناث بنسبة وا: بدرجة أكرب عند اإلناث قياسا إىل الذكور

  تتوافق العوملة مع القيم اإلجيابية يف تراثنا العريب: املؤشر الثالث

هل هناك من قاسم مشترك بني العوملة والتراث ؟ من أجل استطالع موقف أفراد العينة من هذه القضية وضعناهم 
وقد بسطنا معطيات هذا السـؤال يف  . ع القيم اإلجيابية يف تراثنا العريبتتوافق العوملة م: يف مواجهة هذه العبارة وهي

  .وفقا ملتغري اجلنس ) 3/2(اجلدول رقم 
  تتوافق العوملة مع القيم اإلجيابية يف تراثنا العريب)3/2(جدول رقم

 جمموعمعار  حمايد موافق  اجلنس
42.8 35.40 21.80 % ذكور

0
100 

 100 27.0 39.30 33.60 % إناث

37.5 36.70 25.80 % جمموع
0

100 

 0.06دالة يف مستوىوهيلدرجيت حرية210.231بلغت قيمة كا

فأفراد العينة الذين أعلنوا يف كثري من مواقفهم عـن  . إزاء صدمة ال ختلو من يعض التناقض) 3/2(يضعنا اجلدول 
وتتجسد هذه احلرية يف تردد كبري جدا ، ا يقفون يف حرية من أمرهم عندما يتعلق األمر بالتراثإجيابيات العوملة وقبوهل

موقف احلياد وهنا تتدىن مستويات املوافقة إىل أعلى درجاا وتنهض دائرة الرفض إىل أقصـى  % 36.7حيث يعلن 
وملة وقيم التـراث ويف املقابـل أعلـن    من أفراد العينة رفضهم للتوافق ما بني قيم الع %37.50لقد أعلن : حاالا
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يف هذا املستوى جند ميال إىل احلذر من العوملة ورفضها هذه املرة حتـت ذريعـة   . اعتقادهم بوجود توافق% 25.8
  . التناقض مع القيم

يف هذا املستوى من التحليل يتم الكشف عن طبيعة التناقض الالشعوري بني عوملة إجيابية املضامني وبـني عوملـة   
وهنا أيضا تتكشف حدة التناقضات وغياب املوقف املوضوعي أو حىت األيديولوجي مـن  . ناقض مع قيمنا وتراثناتت

  . العوملة
وكما هو احلال يف املؤشرات املاضية تعلن اإلناث موقفا أكثر تأييدا للعوملة مبا فيها حيث تعلن النساء يف هذه املرة 

من اإلناث قبوهلن هلذه الفكرة مقابل % 33.60لقد أعلنت : تراث والعوملةأيضا عن قبول أكرب ملقولة التوافق بني ال
قيمة كما هو واضح أيضا فإن الفروق بني املوقفني تأخذ طابعا جوهريا ونوعيا حيث بلغت و. عند الذكور% 21.8
  . 0.06دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  10.231 2كا

  : مشهاالعوملة دد لغتنا العربية و: املؤشر الرابع

العوملة ظاهرة تفرض تناقضات يف املوقف وقد اتضح ذلك يف املقابلة بني العوملة والتراث وتبدى ذلك يف التـردد  
استجاب  هل دد العوملة لغتنا العربية ؟: والسؤال هنا هو. الكبري بني أفراد العينة ووقوعهم على احلياد بدرجة كبرية

  ) .4/2(إجابام يف اجلدول أفراد العينة هلذا املؤشر وقد صنفت 
  العوملة دد لغتنا العربية ومشها)4/2(جدول رقم

  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

جمموعمعار  حمايدموافق   اجلنس
46.4 12.0 41.60 % ذكور

0
100 

62.1 8.10 29.80 % إناث
0

100 

51.6 10.70 37.70 % جمموع
0

100 

  0.017 دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  8.199 2بلغت قيمة كا

ومـع  . والتناقض يف املواقف من هذه القضية تتوزع إجابات أفراد العينة يف اجتاهني متناقضني ويبدو هنا االنشطار
من % 37.7تعلن بأن العوملة ال دد لغتنا العربية ويقابل هذا الرأي نسبة : 51.6وجود هذا التناقض فإن األكثرية 

ويتضح أيضا بأن اإلناث أقل اعتقادا خبطورة العوملة على اللغـة  . عتقدون بأن العوملة تشكل ديدا للغة العربيةالذين ي
وهذا التباين يفسر بوجود داللة . عند الذكور% 46.4منهن هذا التوجه مقابل % 62.10العربية حيث عارضت 

وهـذا يعـين أن هـذه    . 0.017 ستوىدالة يف موهي لدرجيت حرية  8.199 2بلغت قيمة كاإحصائية حيث 
وباختصار االجتاه الغالب هنا هـو أن  . الفروق تعود ملواقف أنثوية أكثر معارضة واعتراضا لفكرة تأثري العوملة يف اللغة

  . العوملة ال دد اللغة العربية
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  . تفرض العوملة منط الثقافة الغربية على الشعوب العربية: املؤشر اخلامس

ة ال دد اللغة العربية فهل تفرض العوملة نفسها ثقافة غربية على الشعوب العربية ؟ فالعوملة إذا كانت العومل
والسؤال هو إىل أي حـد تفـرض   .وليس ألحد أن ينكر ذلك ثقافة تنبع من صلب الثقافة الغربية وجتسدها 

  ). 5/2(وقد نظمنا إجابات أفراد العينة يف اجلدول رقم  نفسها على الثقافة العربية ؟
 

  تفرض العوملة منط الثقافة الغربية على الشعوب العربية)  5/2(جدول رقم 
  .إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

جمموعمعار  حمايدموافق  اجلنس
32.7 10.80 56.60 % ذكور

0
100 

50.8 12.90 36.30 % إناث
0

100 

38.7 11.50 49.90 % جمموع
0

100 

  0.01دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  14.242 2بلغت قيمة كا

أن أفراد العينة هذه املرة يستشعرون اخلطر أكثر من املواقف السابقة فهم يف هذه املرة ال ) 2 /5(يتبين من اجلدول 
لقد أعلـن  . يستطيعون فيه أن يرفضوا أن الثقافة الغربية تفرض نفسها منطا وجوديا يف دائرة احلياة االجتماعية العربية

وبـني   %38.7من أفراد العينة أن الثقافة الغربية تفرض منطها على الشعوب العربية ورفض هذه املقولة %  49.9
  ). 5/2انظر اجلدول ( على احلياد % 11.50االجتاهني يقف 

مـن  % 56.6بينما يعلن : وكما هو احلال يف املرات السابقة يبدي الذكور قلقا أكرب من اإلناث يف هذا املستوى
وبني هاتني النسبتني فروق . عند اإلناث% 36.3ور أن العوملة تفرض نفسها ثقافة غربية تتراجع هذه النسبة إىل الذك

  . 0.01دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  14.242 2بلغت قيمة كاإحصائية جوهرية ونوعية حيث 
  : العوملة هي صورة من صور الغزو الثقايف للعامل العريب: املؤشر السادس

 كانت العوملة تفرض نفسها ثقافة غربية فهل ميكننا أن ننظر إىل هذه العوملة بوصـفها ثقافـة غازيـة؟    إذا
والسؤال هو إىل أي حد تفرض ينظر أفراد العينة إىل العوملة بوصفها غزوا ثقافيا جيتاح الثقافة العربية اإلسالمية 

ى أفراد العينة أن يستجيبوا قبوال أو رفضا ؟ ومن أجل هذه الغاية والكشف عن مواقف أفراد العينة توجب عل
وقد نظمنا إجابات أفراد العينة يف ، العوملة هي صورة من صور الغزو الثقايف للعامل العريب: أو حيادا هلذا املؤشر

  . )6/2(اجلدول رقم 
  العوملة صورة من صور الغزو الثقايف للعامل العريب)6/2(جدول رقم

  ملتغري اجلنسإجابات أفراد العينة وفقا

جمموعمعار  حمايدموافق  اجلنس
36.7 15.50 47.80 % ذكور

0
100 

52.9 12.40 34.70 % إناث
0

100 

41.9 14.50 43.50 % جمموع
0

100 

  0.012 دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  8.905 2بلغت قيمة كا
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تقريبـا أن  % 49يف املوقف السابق يعلن . سابقأن أفراد العينة أقل محاسا من املؤشر ال) 2 /6(يتبين من اجلدول 
العوملة تفرض الثقافة الغربية ولكنهم ال ينظرون رمبا إىل هذا من زاوية الغزو فكلمة غزو هنا تبدو رمبا جمحفة وغـري  

أن العوملة تشكل صورة من صور الغزو الثقايف ويرفض هذا % 43.5باختصار يعلن .احلالة قادرة على وصف هذه 
  ). 6/2انظر اجلدول ( منهم % 41.9التوجه 

من الـذكور أن  % 47.8بينما يعلن : وكما هو احلال دائما يبدي الذكور قلقا أكرب من اإلناث يف هذا املستوى
وبـني هـاتني   . عند اإلنـاث % 34.7العوملة تفرض نفسها كصورة من صور الغزو الثقايف تتراجع هذه النسبة إىل 

 دالـة يف مسـتوى  وهي لدرجيت حرية  8.905 2بلغت قيمة كانوعية حيث النسبتني فروق إحصائية جوهرية و
0.012 . 

  . تعكس العوملة إرادة اهليمنة األمريكية على اتمعات العربية: املؤشر السابع

وإذا كانت تشكل صورة من صور الغـزو  ، إذا كانت العوملة تفرض نفسها ثقافة غربية ذا القدر أو ذاك
وبعبارة أخرى  فهل ميكننا أن ننظر إىل هذه العوملة بوصفها عوملة أمريكية ؟، جة أو تلكالثقايف على هذه الدر

هل تعكس العوملة إرادة اهليمنة األمريكية على اتمعات العربية ؟ ومن أجل هذه الغاية والكشف عن مواقف 
تعكـس العوملـة إرادة   : املؤشرأفراد العينة توجب على أفراد العينة أن يستجيبوا قبوال أو رفضا أو حيادا هلذا 

  . )7/2(وقد نظمنا إجابات أفراد العينة يف اجلدول رقم .  اهليمنة األمريكية على اتمعات العربية
  تعكس العوملة إرادة اهليمنة األمريكية على اتمعات العربية)7/2(جدول رقم 

  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

جمموعارمع  حمايدموافق  اجلنس
36.5 12.30 51.20 % ذكور

0
100 

54.8 16.90 28.20 % إناث
0

100 

42.6 13.80 43.60 % جمموع
0

100 

  0 دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  18.393 2بلغت قيمة كا

ـ  ن يستوي عند أفراد العينة كما يبدو أن تكون العوملة غزوا ثقافيا أو هيمنة أمريكية فكالمها واحد كما يتضح م
أن العوملة تشكل هيمنة % 43.6لقد جتانست مواقف أفراد العينة مع املؤشر السابق باختصار يعلن ). 2 /7(اجلدول 
  ). 7/2انظر اجلدول ( منهم % 42.6ويرفض هذا التوجه  أمريكية

أن  من الـذكور % 51.2بينما يعلن : وكما هو احلال دائما يبدي الذكور قلقا أكرب من اإلناث يف هذا املستوى
وبـني هـاتني   . عند اإلنـاث  %28.2العوملة تفرض نفسها كصورة من صور الغزو الثقايف تتراجع هذه النسبة إىل

  . 0دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  18.393 2بلغت قيمة كاالنسبتني فروق إحصائية جوهرية ونوعية حيث 
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  امتدادا للحركة الصهيونية العاملية تعد العوملة: املؤشر الثامن

حيث بدأنا بـالقول أن العوملـة    درجنا يف تساؤالتنا حول قضية الغزو الثقايف للعوملة بتدرجات متتابعة متناسقةت
تفرض ثقافتها على الشعوب العربية مث انتقلنا إىل فكرة أكثر خطورة وهي أن العوملة متثل ثقافة غربيـة وبعـدها أن   

لنا الكبري عن موقف أفراد العينة من الصهيونية يف نسق عالقتـها  العوملة متثل هيمنة أمريكية وويف األخري يتجلى تساؤ
  . بالصهيونية

: يف البند الثامن طلبنا من أفراد العينة حتديد موقفهم من طبيعة العالقة بني العوملة والصهيونية عرب املؤشـر التـايل  
  . )8/2(قم وقد نظمت إجابات أفراد العينة يف اجلدول ر. العوملة امتداد للحركة الصهيونية

 
  العوملة امتداد للحركة الصهيونية)  8/2(جدول رقم 

  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

جمموعمعار  حمايدموافق  
 100 51.0 24.10 24.90 % ذكور

62.9 25.80 11.30 % إناث
0

100 

54.9 24.70 20.40 % جمموع
0

100 

  0.07 ة يف مستوىدالوهي لدرجيت حرية  9.796 2بلغت قيمة كا

فالعوملة ليست امتدادا للحركة الصهيوينة كما يعلـن  . جتمع أكثرية أفراد العينة على الفصل بني الصهيونية والعوملة
  . %24.7وترتفع يف هذا املستوى نسبة احملايدين لتصل إىل % 20.4وهي امتداد هلذه احلركة كما يعلن % 54.9

ففي الوقت الذي يؤيد فيها هذه الفكـرة  : ه العالقة بني العوملة والصهيونيةويبدي الذكور اعترافا أكرب بوجود هذ
ويأخذ التباين بني إجابات اجلنسني يف هـذا  . عند اإلناث% 11.3من الذكور تنخفض هذه النسبة إىل % 24.9

  . 0.07 دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  9.796 2بلغت قيمة كاحيث  املؤشر طابعا نوعيا
  : ميكن مواجهة العوملة بتجنبها واالنكفاء على ثقافتنا وتراثنا: سعاملؤشر التا

والسـؤال  . مما ال شك فيه أن العوملة تنطوي على خماطر ثقافية وقيمية أعلنها أفراد العينة يف أكثـر مـن مؤشـر   
الوسائل اجلوهري الذي يطرح نفسه هنا هو كيف نواجه حتديات العوملة وكيف نتصدى ملخاطرها الثقافية ؟ ما هي 

إلمكانيات ؟ هل ميكن مواجهة العوملة بتجنيها واالنكفاء على ثقافتنا وتراثنا ؟ ذلكم هو السؤال الذي وما هي ا
  . جند عرضا منظما إلجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس) 9/2(ويف اجلدول . وجهناه إىل أفراد العينة
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  واالنكفاء على ثقافتنا وتراثنا ميكن مواجهة العوملة بتجنبها ) 9/2(جدول رقم 
  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

جمموعمعار  حمايد موافق  اجلنس
75.4 6.70 17.90 عدد ذكور

0
100 

81.3 2.40 16.30 % إناث
0

100 

77.3 5.30 17.30 % جمموع
0

100 

  0.186 مستوى حىتدالة وهي غري لدرجيت حرية  3.369 2بلغت قيمة كا

من أفراد العينة وتلك هي األكثريـة  % 77.3نكفاء على التراث والنكوص إىل الثقافة ال جيدي نفعا كما يعلن اال
من أصوات أفراد العينة % 17.3ومع أمهية هذه النسبة إال أنه ال نستطيع أن نتجاهل . الساحقة اليت تعلن هذا املوقف

  . اء الثقايفالذين يقولون بإمكانية مواجهة العوملة من مبدأ االنكف
وذلكم هو أحد املواقف اليت يتجانس فيها رأي اإلناث ورأي الذكور فاألغلبية الساحقة من اجلنسني ترفض مبدأ 

حيـث   2وهذا التجانس يؤكده اختبار كا. عند اإلناث% 81.30عند الذكور مقابل % 75.4: االنكفاء الثقايف
  . )9/2(انظر اجلدول . 0.186 مستوى حىتدالة وهي غري لدرجيت حرية  3.369 2بلغت قيمة كا

  نواجه العوملة عن طريق تأكيد االنتماء القومي العريب : املؤشر العاشر

إذا كان االحتماء بالتراث ال جيدي نفعا يف محاية اهلوية ومواجهة خماطر العوملة فهل ميكن مواجهة التحديات عـرب  
وقد بسطت إجابات أفراد العينة . رسم حدود املؤشر العاشرتأكيد االنتماء القومي العريب ؟ ذلكم هو السؤال الذي 

  . )10/2(يف اجلدول رقم 
  نواجه العوملة بتأكيد االنتماء العريب والقومي)10/2(جدول رقم

  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

جمموعمعار  حمايد موافق  اجلنس
23.6 12.40 64.0 % ذكور

0
100 

11.3 18.50 70.20 % إناث
0

100 

19.5 14.40 66.0 % جمموع
0

100 

  0.011 دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  9.081 2بلغت قيمة كا

وسرعان ما جاءت نتائج اإلجابات لتؤكد هذا املنحى الذي يرى بأن تأكيد االنتماء القومي ضروري يف مواجهة 
أمهية االنتماء القومي العريب يف مواجهة حتـديات  من أفراد العينة تأكيدهم على % 66.0لقد أعلن : حتديات العوملة

  . من أفراد العينة% 14.4لى احلياد ووقف ع %19.5ورفض هذه األمهية . العوملة
لدرجيت  9.081 2بلغت قيمة كاواتضح أيضا يف هذا املستوى وجود فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني حيث 

قبول أكرب للمبدأ القـومي  كما هو مبني يف اجلدول إىل  وتعود هذه الفروق. 0.011 دالة يف مستوىوهي حرية 
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مقابل نسبة اقـل عنـد   % 70.2يف املواجهة من قبل اإلناث حيث بلغت نسبة املوافقة األنثوية على أمهية هذا املبدأ 
  . %64الذكور بلغت 

  رؤية إمجالية حول حمور الثقافة والعوملة 

من أفراد العينة أن العوملة % 70.6العوملة يف املؤشر األول حيث يعلن يسجل أفراد العينة اجتاها إجيابيا واضحا حنو 
 فالعوملة كما تعلن األكثريـة السـاحقة  : ويبدو هذا الوضوح أيضا يف مؤشري مواجهة العوملة، تؤثر إجيابيا يف ثقافتنا

لن أفراد العينـة بأكثريـة   كما يع، ال تواجه عرب وسائط االنكفاء على الذات واالحتماء بالثقافة التقليدية)  77.3%(
وفيما عـدا ذلـك   . )11/2جدول (  أن االنتماء القومي يشكل منهجا يف مواجهة حتديات العوملة %)66.0(ساحقة 

وهذا يعين أن أفـراد العينـة مل   . تشكل مواقف أفراد العينة تذبذبا وتوترا وقلقا وتنافرا يف خمتلف مؤشرات هذا احملور
العوملة ثقافيا واجتماعيا وهذا يعين أيضا بأن العوملة بقيت ظاهرة خارج دائـرة الـوعي   يبلوروا وعيا واضحا بأبعاد 

ومع ذلـك كلـه   .االجتماعي واألكادميي وهذا بدوره أدى إىل انقسام شديد يف الرأي بني موافق ومعارض وحمايد 
  . ا بدرجة أكربوإجيابيا ايالحظ أن أفراد العينة أكثر ميال إىل قبول العوملة والنظر إىل حماسنه

وفيما يتعلق باإلناث لقد تواترت مواقفهن بدرجة أكرب من امليل إىل قبول العوملة وتأكيد خصائصها اإلجيابية 
وحنن نعتقد بأن االنتماء االجتماعي والثقايف للمرأة األكادميية يف جمتمع تقليـدي  . وذلك بالقياس إىل الذكور
عامة اليت تصل إىل مواقع علمية أكادميية يف جمتمع تقليدي غالبا ما  فاملرأة وبصورة. يعكس هذا التوجه اجلديد

تتحدر من أصول اجتماعية ليربالية بالدرجة األوىل وذلكم هو افتراضنا التفسريي ملثل هذه الظاهرة يف اتمـع  
  .الكوييت بوصفه جمتمعا تقليديا حمافظا بالدرجة األوىل

  ة والعوملةحمور الثقافة العربي)11/2(اجلدول رقم

 معارض  حمايد  موافق مؤشرات حمور الثقافة والعوملة 
 15.10 14.30 70.60 للعوملة تأثريات إجيابية يف ثقافتنا العربية 1

 33.40 17.50 49.10 ميكن للعوملة أن تعزز هويتنا الثقافية وتؤصلها 2

 37.50 36.70 25.80تتوافق قيم العوملة مع القيم اإلجيابية يف تراثنا العريب 3

 51.60 10.70 37.70 العوملة دد لغتنا العربية ومشها 4

 38.70 11.50 49.90 تفرض العوملة منط الثقافة الغربية على الشعوب العربية 5

 41.90 14.50 43.50 العوملة هي صورة من صور الغزو الثقايف للعامل العريب 6

 42.60 13.80 43.60كية على اتمعاتتعكس العوملة إرادة اهليمنة األمري 7

 54.90 24.70 20.40 امتدادا للحركة الصهيونية العامليةتعد العوملة 8

 77.30 5.30 17.30ميكن مواجهة العوملة بتجنبها واالنكفاء على ثقافتنا 9

 19.50 14.40 66.0 نواجه العوملة عن طريق تأكيد االنتماء القومي العريب 10
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  الدين والعوملة  :احملور الثالث

فالـدين بأنظمتـه   . تدخل العالقة بني الدين والعوملة يف صميم اجلدل الدائر حول الثقافة واهلوية والعوملـة 
العقائدية والفكرية ميثل نسقا عقائديا يعرب عن طبيعة العالقة بني اهللا والعامل واإلنسان كما يعرب عـن ثقافـات   

وعلى خالف ذلك متثل العوملة حداثة متقدمة تفـرض  . معامل وجودها عرب الزمان واملكانالشعوب وهويتها و
وجودها بشروط كونية إا مرحلة متقدمة من حداثة تعتمد التكنولوجيا والعقالنية والعلمانية بال حدود وبـال  

ولـو  . إلميانية منـها اسيما  والعوملة كحداثة تتناقض مع خمتلف األنظمة العقائدية والفكرية التقليدية وال. قيود
تأملنا يف طبيعة هذه احلداثة منذ البداية لوجدنا بأا نشأت وتعاظمت على أنقاض الفكر الديين يف أوروبـا يف  

تدخل من حيث املبـدأ يف عالقـة    فالعوملة بوصفها حداثة ترفض كل معطيات الثقافة التقليدية. عصر النهضة
  . والثقافات التقليدية تناقض مع الدين والعقائد اإلميانية
هو كيف حيدد أفراد العينة موقفهم من العوملة يف جدل العالقة بني الـدين  : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

اإلسالمي والعوملة ؟ كيف يوفقون بني املثُل الدينية وبني مباذل العوملة وشروطها املادية اليت تنافر كل مقومات 
  . ل مهم وحيوي ميكنه أن يكشف عن أبعاد هذه القضيةاملثل الدينية األصيلة ؟ إنه سؤا

ترتفع هلجتها أو حـدا  ، ومن أجل حتليل موقف األكادمييني من هذه القضية وضعنا ستة مؤشرات كاشفة
؛ ومـن  ) املؤشر األول ( فقيم العوملة يف البداية تتعارض مع قيم الدين اإلسالمي : تدرجييا كما هو مبني الحقا

؛ وبعد ذلك العوملة ـدد اإلسـالمية   ) املؤشر الثاين( ف الوازع الديين عند األطفال والناشئة مث العوملة تضع
؛ وينتهي املطاف إىل القول بأن العوملة حركة إحلادية معادية للدين وهـو أقصـى   ) املؤشر الثالث ( السمحاء 

ألثر بدأنا بوضـع مؤشـرات ااـة    ؛ وعلى ا) املؤشر الرابع ( درجات التناقض وااة بني الدين والعوملة 
املؤشـر  ( واملواجهة وبدأنا بالتساؤل عن مدى حصانة الثقافة العربية اإلسالمية يف مواجهة حتديات العوملـة  

سـالمية للعوملـة   إويف خامتة املطاف اقترحنا موقفا يضعنا يف صورة مواجهة تربوية ، ؛ وعلى األثر) اخلامس 
  . )األخرياملؤشر السادس و( وحتدياا 

  تتعارض قيم العوملة مع قيم الدين اإلسالمي : املؤشر األول

واستجابات . هكذا يسجل املؤشر األول نفسه يف حمور الدين والعوملة. تتعارض قيم العوملة مع قيم الدين اإلسالمي
غلبية من أعضاء اهليئة ومن معطيات هذا اجلدول يتضح أن األ. )1/3(أفراد العينة لتلك املقولة تنتظم يف اجلدول رقم 

بلغت نسبة من يذهب مذهب التوفيق بـني   ! التدريسية يعتقدون بأن قيم العوملة ال تتعارض مع قيم الدين اإلسالمي 
  . %24.10ووقف على احلياد % 29.6واعترض على هذا التوافق % 45.7قيم الدين وقيم العوملة 
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  ن اإلسالميالدي تتعارض قيم العوملة مع قيم)1/3(جدول رقم
  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

جمموعمعار  حمايد موافق  اجلنس
41.1 23.0 35.90 % ذكور

0
100 

 100 55.0 28.30 16.70 % إناث

45.7 24.70 29.60 % جمموع
0

100 

  0 دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  15.384 2بلغت قيمة كا

اد العينة مفارقة كبرية يف فهمهم للعوملة فالعوملة ظاهرة تارخيية تقوم بكل املعايري وغين عن البيان أن يف إجابات أفر
على مقومات العلمانية والتكنولوجيا وقيم الربح والرأمسال ومع ذلك فإن هذه القيم ال تتعارض برأي أكثرية واضحة 

  . مع قيم الدين الذي يقوم على مبدأ اإلميان واألخالق والتسامح
فإن اإلناث أكثر اعتقادا بأن العوملة وقيم الدين ) اإلناث أكثر قبوال للعوملة( وقع وكما سنتوقع أيضا وكما هو مت

وهي نسبة كبرية % 55ال يتناقضان حيث بلغت نسبة اإلناث اللوايت يرين بأن قيم العوملة ال تتعارض مع فقيم الدين 
وبالطبع هناك فروق إحصـائية دالـة يف هـذا    . %41.10باملقارنة مع نسبة الذكور اليت أقرت هذه الرؤية بنسبة 

وذلكم هو أقصى حد  0 دالة يف مستوىوهي درجيت حرية ل 15.384 2قيمة كااملستوى بني اجلنسني حيث بلغت 
  . لداللة جوهرية ونوعية

  . تضعف العوملة الوازع الديين اإلسالمي عند األطفال والناشئة: املؤشر الثاين

ع الديين عند األطفال والناشئة ؟ أفراد العينة هنا يقعون يف تناقض وحرية ويقدمون هل تضعف العوملة الواز
من أفراد العينـة   لقد أعلنت األكثرية. إجابات مفككة تدل على غياب الرؤية النقدية لقضية العوملة ومالبساا

تناقض مع املوقف السابق أن العوملة تضعف الوازع الديين عند األطفال والناشئة وهذا ي%) 43.20( هذه املرة
وعلى خـالف  . )2/3انظر اجلدول ( ألفراد العينة من التجانس بني قيم العوملة وقيم اإلسالم يف املؤشر األول 

  .مقولة أن العوملة تضعف الوازع الديين عند األطفال والناشئة% 35.9هذا القبول يرفض 
  ل والناشئةتضعف العوملة الوازع الديين عند األطفا)2/3(جدول رقم

  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

جمموعمعار  حمايدموافق  اجلنس
32.7 18.30 49.0 % ذكور

0
100 

42.6 26.20 31.10 % إناث
0

100 

35.9 20.90 43.20 % جمموع
0

100 

  0.04 دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  10.986 2بلغت قيمة كا

ناث بأن العوملة دد قيم الناشئة دينيا حيث بلغت نسبة املوافقني على هذه املقولة من والذكور أكثر اعتقادا من اإل
 والفروق بني إجابات اجلنسني دالة إحصائيا بكل املعايري حيـث . عند اإلناث% 31.10مقابل % 49.0الذكور 
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ـ   0.04 دالة يف مستوىوهي لدرجيت حرية  10.986 2بلغت قيمة كا دالالت وهي حالة قصوى مبقيـاس ال
  . )2/3اجلدول ( اإلحصائية 

  قيمنا العربية اإلسالمية العوملة دد : املؤشر الثالث

وقد وزعت إجابام . هل دد العوملة قيمنا العربية اإلسالمية ؟ هذا هو السؤال الذي طرح على أفراد العينة
لتهديد فالعوملة ال دد قيمنا ويف هذا اجلدول نرى أن األغلبية تعارض هذا ا. )3/3(ونظمت يف اجلدول رقم 

من أفراد العينة يوافقـون  %  36.3ومع ذلك فهناك ، من أفراد العينة% 49.7العربية اإلسالمية كما يرى 
  .على أن العوملة دد قيمنا العربية اإلسالمية 
  دد العوملة قيمنا اإلسالمية السمحاء)3/3(جدول رقم

  جلنسإجابات أفراد العينة وفقا ملتغري ا

  حمايد موافق  اجلنس
معار
  ض

جمموع

45.6 13.60 40.80 % ذكور
0

100 

58.2 14.80 27.0 % إناث
0

100 

49.7 14.0 36.30 % جمموع
0

100 

  0.028دالة يف مستوىوهيلدرجيت حرية7.124 2بلغت قيمة كا

عنـد  % 27.0لنسـبة إىل  من الذكور على الطابع اخلطر املهدد للعوملة تنخفض هـذه ا % 40.8وبينما يوافق 
دالة وهي لدرجيت حرية  7.124 2بلغت قيمة كاويأخذ هذا التباين طابع فروق جوهرية إحصائية حيث . إلناثا

  . )3/2انظر اجلدول (  0.028 يف مستوى
  تعد العوملة حركة إحلادية معادية للدين: املؤشر الرابع

ف أفراد العينة من هذا املؤشر وحنن نعتقد قبل أن ننظر إىل ميكن للمؤشرات السابقة أن تضعنا يف صورة توقع ملواق
وبالطبع يدرك املتأمل جيـدا أننـا ال   . النتائج بأن أفراد العينة يعتقدون خالف ذلك أن العوملة ليست حركة إحلادية

سلبية أم  نقصد عرب هذا املؤشر إضفاء طابع اإلحلاد على العوملة ولكن هذا ميثل سعيا للكشف عن االجتاهات أكانت
ويتضح عرب هـذا اجلـدول أن   . وزعنا إجابات أفراد العينة وفقا للجنس) 4/3(يف اجلدول رقم . إجيابية حنو العوملة

. من أفراد العينة أن العوملة ليست حركة إحلاديـة % 52.5لقد أعلن . األكثرية ترفض النظر إىل العوملة نظرة إحلادية
نسـبة احملايـدة إزاء هـذا     وبني احلدين جند ارتفـاع % 17.6بع اإلحلادي وباملقابل بلغت نسبة من يؤكد هذا الطا

  . التساؤل
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  .تعد العوملة حركة إحلادية معادية للدين )  4/3(جدول رقم 
  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

 جمموع  معارض حمايدموافق  اجلنس
 100 46.60 32.30 21.10 % ذكور

 100 64.50 25.0 10.50 % إناث

 100 52.50 29.90 17.60 % جمموع

 0.02دالة يف مستوىوهيلدرجيت حرية12.247 2بلغت قيمة كا

من اإلناث على أن % 10.50ويف هذا املوقف يالحظ أن اإلناث يعلن موقفا أكثر اعتداال من العوملة لقد وافقت 
ويتجلـى  . بأا حركة إحلادية% 21.10لن العوملة حركة إحلادية ولكن هذه النسبة تتضاعف عند الذكور حيث أع

دالة يف وهي لدرجيت حرية 12.247 2بلغت قيمة كا: هذا التباين يف صورة فروق جوهرية يف املستوى اإلحصائي
  . 0.02 مستوى

   تتميز الثقافة اإلسالمية باحلصانة ضد خماطر العوملة: املؤشر اخلامس

وهذا يعين أن الثقافة . المية تتميز باحلصانة ضد خماطر العوملةمن أفراد العينة أن الثقافة اإلس% 67.7يعلن 
ويف املقابل جند نسـبة صـغرية   . العربية اإلسالمية حمصنة ذاتيا ومتتلك قدرات هائلة جتعلها غري قابلة لالختراق

  . )5/3انظر اجلدول ( ترى بأن الثقافة العربية إلسالمية غري حمصنة وقابلة لالختراق % 16.7بلغت 
  تتميز الثقافة اإلسالمية باحلصانة ضد خماطر العوملة)5/3(ول رقمجد

  إجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس

جمموعمعار  حمايدموافق  اجلنس
19.3 14.90 65.90 % ذكور

0
100 

11.4 17.10 71.50 % إناث
0

100 

16.7 15.60 67.70 % جمموع
0

100 

   0.14دالة يف مستوىوهي غري ة لدرجيت حري 3.934 2بلغت قيمة كا

من األكادمييني حصانة الثقافة العربية اإلسالمية ضد خماطر العوملة ترتفـع  % 65.90ويف الوقت الذي يعلن فيه 
 2بلغت قيمة كـا وتأخذ هذه الفروق طابعا إحصائيا جوهري الداللة حيث . عند اإلناث% 71.5هذه النسبة إىل 

  .  0.14ة يف مستوىدالوهي غري لدرجيت حرية  3.934
  .نواجه العوملة بتعزيز التعليم الديين اإلسالمي يف التربية والتعليم: املؤشر السادس

إذا كانت العوملة حتمل يف طياا خماطر وحتديات فهل ميكن مواجهة هذه التحديات بتعزيز التعليم الـديين  
جهة العوملة بالتعليم الديين انظـر اجلـدول   من أفراد العينة إذ ميكن موا% 74واإلسالمي ؟ نعم هذا ما يعلنه 

من أفراد العينة أن التعليم الديين ال ميكنه مواجهة التحـديات  % 10وعلى خالف هذا الرأي يعلن . )6/3(
  .الكامنة يف محوالت العوملة 
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  ميكن مواجهة العوملة بتعزيز التعليم الديين اإلسالمي)6/3(جدول رقم
  تغري اجلنسإجابات أفراد العينة وفقا مل

جمموعمعار  حمايدموافق  اجلنس
11.5 12.30 76.30 % ذكور

0
100 

 100 9.70 21.0 69.40 % إناث

10.9 15.10 74.0 % جمموع
0

100 

  0.09مستوى حىتدالة وهي غري لدرجيت حرية  4.766 2بلغت قيمة كا

ت نسبة الذكور الذين يثقون بقدرة التعليم الـديين  والذكور أكثر أميانا بأمهية وفعالية التعليم الديين من اإلناث بلغ
والفروق هذه املرة بني اجلنسني . عند اإلناث% 69.40وتنخفض هذه النسبة إىل % 76.30على مواجهة العوملة 

وهذا يعين أن إجابـات  .  0.09مستوى حىتدالة وهي غري لدرجيت حرية  4.766 2بلغت قيمة كا: غري دالة
  . )6/3اجلدول ( ا املستوى اجلنسني متجانسة يف هذ

   العوملة والدين رؤية إمجالية حملور

يبدي أفراد العينة موقفا ال خيلو من التردد ويتسم أحيانا بارتفاع مستوى احملايدة يف أغلب مؤشرات هذا احملـور  
العوملة ( يف املؤشر السادس كما سجلت أقصى نسبة يف املؤشر الرابع % 15.10حيث سجلت أدىن نسبة من احلياد 

وارتفاع نسبة احلياد كما بينا يف موقف سابق تعود إىل عدم تبلـور  . %29.9إذ بلغت نسبة احلياد ) حركة إحلادية 
  . وجهات نظر أفراد العينة يف املشكالت الشائكة للعوملة

قضية بني الـدين  املقابلة التنا أن أفراد العوملة يستبعدون إىل حد كبري) 7/3(يتضح لنا من خالل اجلدول الشمويل 
لقد اجتهت أكثرية املواقف إىل النظر إىل العوملة على أا ال تتناقض مع الدين وال دد قيمه كما يتضح هذا . والعوملة

ويتفق أفـراد  . ويرفض أفراد العينة باألكثرية اهلامة أن تكون العوملة حركة إحلادية يف املؤشر الرابع . يف املؤشر األول 
كما أم يؤكدون بنفس األمهية علـى  ) املؤشر اخلامس (مطلقة على حصانة الثقافة العربية اإلسالمية العينة بأكثرية 

وبعبارة واحدة تعطينا القراءة ). 7/3انظر اجلدول ( قدرة التعليم الديين على مواجهة العوملة وحتدياا املؤشر السادس 
لعوملة وحتدياا وأن الدين قادر بذاته وحبصانته الذاتيـة علـى   الشمولية هلذا احملور أن األغلبية ال تتوجس من خماطر ا

  . صون اهلوية الدينية ومقارعة التحديات اليت ميكن للعوملة أن تفرضها يف مستوى احلياة الثقافية والدينية
  حمور الدين والعوملة)7/3(جدول رقم

 معارض حمايد  موافق   املؤشرات  

 45.7 24.7 29.6 الدين اإلسالميتتعارض قيم العوملة مع قيم 1

 35.9 20.9 43.2  تضعف العوملة الوازع الديين اإلسالمي عند األطفال والناشئة 2

 49.7 14.0 36.3 العوملة دد قيمنا اإلسالمية السمحاء 3

 52.5 29.9 17.6 تعد العوملة حركة إحلادية معادية للدين 4

 16.7 15.6 67.7 صانة ضد خماطر العوملةتتميز الثقافة العربية اإلسالمية باحل 5

 10.9 15.1 74.0 نواجه العوملة بتعزيز التعليم الديين اإلسالمي يف التربية والتعليم  6
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  : فرضيات الدراسة: رابعا

  .تأثري متغري اجلنس 

ملدروسة أجري من أجل اختبار تأثري اجلنس بوصفه متغريا مستقال يف اجتاهات أفراد العينة حنو خمتلف احملاور ا
لقد سبق لنا أن قمنا بتحليل تأثري متغري اجلنس يف اجتاهات أفراد .  ANOVAاختبار حتليل التباين أحادي االجتاه 

واآلن سنعمل على دراسة تأثريه وفقا لكتلـة  . العينة حنو العوملة يف كل مؤشر من مؤشرات الدراسة على حدة
  . )املؤشرات جمتمعة (احملور 

  . قمنا بعرض نتائج حتليل التباين وفقا ملتغري اجلنس واحملاور الستة للبحث) 1/4( يف اجلدول رقم
 مستوى الداللة  "ف"قيمة  حماور الدراسة

 0 18.112 حمور املوقف من العوملة

 0.23 1.459 حمور الثقافة والعوملة

 0 11.297 والعوملةحمور الدين

املوقـف مـن   : حموريمتغري اجلنس يسجل حضوره املفارق واملؤثر يف  أن) 1/4(يتضح من اجلدول رقم 
وبالنتيجة فإن . وهذا يعين أن إجابات اجلنسني متباينة يف هذه املستويات جوهريا. وحمور الدين والعوملة، العوملة

تباين وتبني أن لتفسري هذا التوسطات وقد مت حساب امل. إجابات أفراد العينة تتأثر مبتغري اجلنس يف هذا املستوى
اإلناث أكرب من متوسطات الذكور وهذا يعين أن اجتاه اإلناث حنو العوملة أكثر إجيابا من الـذكور  متوسطات 

  . وهذا يفسر لنا أيضا داللة الفروق اإلحصائية يف مقياس حتليل التباين يف خمتلف حماور هذه الدراسة
  : تأثري متغري االختصاص العلمي: ثانيا

أفراد العينة يف نسقني يتضمن األول إجابات األكادمييني يف الفروع العلمية التطبيقية بينما تضـمن  صنفت إجابات 
ومن أجل اختبار تأثري االختصاص العلمي يف إجابـات أفـراد   . النسق الثاين إجابات األكادمييني يف الفروع اإلنسانية

. باين وفقا ملتغري االختصاص يف خمتلف حماور الدراسـة الذي يتضمن نتائج حتليل الت) 2/4(العينة مت بناء اجلدول رقم 
  .وجود فروق إحصائية دالة بني إجابات أفراد العينة يف حمور املوقف من العوملة  2/4ويتبني عرب اجلدول 

  .ملختلف حماور الدراسة وفقا ملتغري االختصاص العلمي  Anova حتليل التباين )2/4(اجلدول 
الداللة .م "ف"قيمة  متوسط املربعات احلرية.دجمموع ايناجتاه التب  حماور الدراسة

حمور املوقف من 
  العوملة

 4.77  34.998  1 34.998 بني اموعات
 

0.03 
  7.337 373 2736.666اموعات داخل 

حمور الثقافة 
  والعوملة

 0.107  1.274 1 1.274 بني اموعات
 

0.74 
  11.881 373 4431.564 اموعات داخل 

 حمور الدين
  والعوملة

 3.645  31.088 1 31.088 بني اموعات
 

0.06 
  8.529 373 3181.488اموعات داخل 
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وتبني متوسطات األكادمييني من االختصاصات  .ومن أجل تفسري هذا التباين اإلحصائي قمنا حبساب املتوسطات
وهذا يفسـر اجتـاه التبـاين    . األكادمييني من االختصاصات اإلنسانيةأكرب من متوسطات ) علوم تطبيقية ( العلمية 

وهذا يعين أن أعضاء اهليئة التدريسية يف العلوم اإلنسانية أكثر رفضا وحتفظا يف موقفهم من . اإلحصائي بني اموعتني
  .من املدرسني يف العلوم التطبيقية العوملة 
  تأثري متغري اجلنسية : ثالثا

اجلنسية يف إجابات أفراد العينة ويف مواقفهم من العوملة ؟ اإلجابة على هذا التساؤل جنده يف هل يؤثر متغري 
الذي يتضمن نتائج حتليل التباين إلجابات أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنسية يف خمتلـف حمـاور   ) 3/4(اجلدول 
  . راد العينة يف مجيع احملاورات أفوجود فروق دالة إحصائيا بني إجاب) 3/4(ويتبني من اجلدول . الدراسة

  .اجلنسية  ملختلف حماور الدراسة وفقا ملتغري Anovaحتليل التباين)3/4(اجلدول 
 داللةقيمة متوسط حرية.دجمموع اجتاه التباين حماور الدراسة

حمور املوقف من 
  العوملة

 10.472 75.464 1 75.464 بني اموعات
 

0 
 7.207 374  2695.278  اموعات داخل 

حمور الثقافة 
  والعوملة

 10.844 125.056 1 125.056 بني اموعات
 

0 
 11.532 374 4313.104 اموعات داخل 

 حمور الدين
 والعوملة

 14.999 126.041 1 126.041  بني اموعات
 

0 
 8.403 374 3142.786 اموعات داخل 

 
متوسطات إجابات أفراد لعينة وفقا ملتغري اجلنسية حساب ومن أجل تفسري اجتاه هذا التباين اإلحصائي مت بناء 

الكويتيني أكرب من متوسطات غري الكويتيني يف احملاور الثالثة  وقد تبني أن متوسطات إجابات. يف خمتلف احملور
  . ن زمالئهم الوافدينللعوملة م رفضااملدروسة وهذا يعين أن الكويتيني أكثر 

  : تأثري متغري الدرجة العلمية: رابعا

، أستاذ مسـاعد ، مدرس، معيد وحماضر: يتوزع أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة يف أربعة مستويات مهنية هي
أفضـل  والدرجة العلمية تعطينا يف الغالب داللتني األوىل هي مستوى التحصيل األكادميي فاألستاذ غالبا هو . أستاذ

وتتمثل الداللة الثانية يف البعد الزمين الذي يتعلق بأعمار أعضاء اهليئة . مبستوى إنتاجه العلمي من املستويات األخرى
التدريسية وهذا يعين أن هذا املتغري ميكنه أن يلقي الظل على مواقف ثالثة أجيال رمبـا يتمثـل األول يف املعيـدين    

أما األساتذة فيمثلون بالتايل جيـل الكبـار يف   ) األساتذة املساعدين ( يل الوسط واملدرسني بينما يتمثل الثاين يف اجل
  . احلياة اجلامعية
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ومن أجل الكشف عن طبيعة االختالف بني إجابات أفراد العينية وفقا لتوزعهم املهين ووفقا لدرجام األكادميية 
. اين إلجابات أفراد العينة يف خمتلف حماور الدراسةوهو يتضمن معطيات اختبار حتليل التب) 4/4(مت بناء اجلدول رقم 

 .وجود فروق دالة إحصائيا بني األكادمييني يف حمور الدين والعوملة) 4/4(يتضح من خالل اجلدول املعين 
  . ملختلف حماور الدراسة وفقا ملتغري الدرجة العلمية Anova حتليل التباين )4/4(اجلدول رقم 

ت درجا   جمموع املربعات بايناجتاه الت  حماور الدراسة
  احلرية

متوسط 
مستوى   "ف"قيمة  املربعات

 الداللة

 0.035 0.258 2 0.516 بني اموعات  حمور املوقف من العوملة
 7.468  371 2770.706 اموعاتداخل 0.966 

 0.416 4.964 2 9.928 بني اموعات  حمور الثقافة والعوملة
 

0.66 
 11.922 371 4422.896 اموعاتداخل 

 4.524 38.161 2 76.322 بني اموعات  والعوملة حمور الدين
 

0.011 
 8.435  371 3129.518 اموعاتداخل 

 
يتضح أن متوسط أعضاء اهليئة التدريسية الذين هم بدرجة األستاذية أعلى من متوسطات زمالئهم يف العينـة يف  و

أن األساتذة هم أكثر أعضاء اهليئة التدريسية ختوفا من تأثري العوملة يف الـدين والقـيم    حمور الدين والعوملة وهذا يعين
  . قياسا إىل زمالئهم من األكادمييني يف العينة

  خامتة ورؤية إمجالية 

لقد تبني لنا عرب . ات هذه الدراسة ظاهرة معقدة ومثرية للجدل بتشكل العوملة كما أوضحنا يف خمتلف جن
ري هلذه الدراسة هذا التنوع الكبري يف نظرة املفكرين العرب إىل العوملة وميتد هذا التنوع ليشـمل  التكوين النظ

  . كما يشمل املوقف من حتديات العوملة وفرصها وخماطرها مفهوم العوملة ذاا 
ة وبني ومل تكن هناك مفارقة  بني تنوع مواقف املفكرين العرب اليت سردناها يف النسق النظري هلذه الدراس

مواقف أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة الذين أبدوا فيضا من املفارقات يف آرائهم ونظرم إىل العوملـة مبـا   
االختالف يف النظر أشده بني أعضاء اهليئة التدريسـية  بلغ  لقد. إجيابية ومن مثالب تنطوي عليه من جوانب 

. درسني ، بني الكليات العلميـة والكليـات اإلنسـانية    ذكورا وإناثا ، كويتيني وغري كويتيني ، أساتذة وم
أن منيز بني هؤالء الذين يرون يف العوملة قبسا من نور وبني هؤالء الذين يـرون  ، واستطعنا عرب هذه الدراسة 

فيها شرارة من نار تنطلق يف ميالد جحيم يلتهم الشجر واحلجر ويهدد كل القيم اإلسالمية السمحاء وكـل  
  .صيلة يف الثقافة العربية ويف التراث العريب اإلسالمي املعايري األ

تعود موعة من العوامل الثقافية واحلضارية تتصـل بالتكوينـات   ، هذه املفارقات اليت ظهرت يف املواقف
ألن فهـم هـذه   ، وترتبط عميقا بطبيعة الفهم هلذه الظـاهرة  ، األيديولوجية للمفكرين واألساتذة اجلامعيني 

وهذا ينبع من الدرجة العالية للتعقيد الذي تتصف به هـذه  ، من الغموض عالية  زال مشوبا بدرجةالظاهرة ما 
  . الظاهرة يف خمتلف جتلياا االقتصادية والثقافية 
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ومع تعاظم درجات االختالف والتذبذب يف املوقف من العوملة فإن هذه الدراسة قد متخضت عن جمموعة 
  :ليها أفراد العينة ومن أمهها من النتائج اهلامة اليت يتفق ع

أن تعزيز التعليم الديين اإلسالمي ميكنه أن يشكل أفضل طريقة ومنهج % ) 74(يرى أغلب أفراد العينة   −
  . ملواجهة العوملة مبا تنطوي عليه من حتديات وخماطر 

  . ا وتدفع اأن العوملة تؤثر إجيابيا يف ثقافتنا فتغنيها وتثريه%) 70.6(يرى أغلب أفراد العينة  −
  .أن العوملة ظاهرة حتمية ال ميكن تفاديها %)  81.4(أغلب أفراد العينةعتقد ي −
  . بأن الثقافة العربية اإلسالمية حمصنة ضد خماطر العوملة % 67.7يؤمن  −

  . ةالتصورات حول العوملبنية  وفيما يتعلق بالفروض اإلحصائية تبني الدراسة تأثري عدد من املتغريات اهلامة يف
تأثريا كبريا يف مواقف أفراد العينة واجتاهام من العوملـة  متارس املتغريات املستقلة اليت عاجلناها لقد تبني أن 
 حمورينتبني لنا أن متغري اجلنس يسجل حضوره املفارق واملؤثر يف   ففي مستوى تأثري اجلنس .بأبعادها املختلفة

وقد الحظنا أن اجتاه التأثري يكون لصاحل مواقف . ر الدين والعوملةوحمو، حمور املوقف من العوملة: امه نييأساس
  . أنثوية أكثر تأييدا وقبوال للعوملة من املواقف الذكورية

وقـد  . االختصاص العلمي اتضح أن هذا املتغري يؤثر جوهريا يف حمور املوقف من العوملةويف مستوى تأثري متغري 
جتاه تأثري هذا املتغري يكون ملوقف أكثر قبوال للعوملة من قبل األكادمييني يف جمال تبين أيضا عرب التحليل اإلحصائي أن ا

  . اخل...مثل اهلندسة والطب والعلوم ، العلوم التطبيقية
  . الكويتينيغري للعوملة من زمالئهم  رفضا  الكويتيني أكثر تبني أن  أما فيما يتعلق بتأثري متغري اجلنسية 

الدرجة العلمية أسفر التحليل عن وجود فروق دالة إحصائيا بني األكادمييني يف حمور الدين  ويف مستوى تأثري متغري
وقد بني اجتاه التحليل أن أصحاب الدرجات العلمية األعلى األستاذية أكثر ختوفا من نتائج العوملة وتأثرياا . والعوملة

  . مدرسني وأساتذة مساعدين: السلبية من الفئات العلمية األخرى
  : وإذا كان لنا أن نستنج بصورة عامة ميكن لنا أن نسجل النقاط العامة التالية

  . النساء أكثر قبوال وتأييدا للعوملة من الرجال -
  .أصحاب االختصاصات العلمية أيضا أكثر ميال إىل العوملة بالقياس إىل االختصاصات اإلنسانية  -
  .عوملة من الدرجات العلمية األدىن أصحاب الدرجات العلمية العليا أكثر توجسا لل -

وأخريا نأمل أن تكون بنية التصورات اليت قدمناها يف هذه الدراسة حول العوملة قمينة بأن تقدم إيضاحات علمية 
وإننا نعلن أن التباين يف املوقف من هذه الظـاهرة  . جديدة ومهمة يف طبيعة النظر إىل العوملة بوصفها ظاهرة تارخيية 

اقه الطبيعي ألن درجة التعقيد اليت تنطوي عليها هذه الظاهرة تقتضي مثل هذا التنوع الذي ميكنه أن يكون يأيت يف سي
  .  دليال موضوعيا على سالمة الرؤية وبعد النظر 
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 حممد العبد الغفور. د    وطفةأسعد علي.د    

   
    

  :ملخص الدراسة 

  
  : العوملةاإلسالمية إزاء حتديات ة العربية الثقاف

  آراء عينة من أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة الكويت 
  

تتناول الدراسة احلالية ظاهرة العوملة بأبعادها املختلفة وتبحث يف طبيعة التحديات اليت تفرضها على اهلوية والثقافـة  
فهوم العوملة يف خمتلف التيارات الفكرية مث تسـتجوب مواقـف   تبدأ الدراسة باستعراض نقدي مل. العربية اإلسالمية 

  .املفكرين العرب املختلفة حول قضية العوملة وحتدياا واجتاهاا املختلفة 
ومن اجل اختبار جمموعة من الفرضيات واإلجابة عن نسق من التساؤالت املنهجية اليت تضمنتها اسـتبانة الدراسـة   

من أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة الكويت من خمتلـف   376 استفتاء عينة بلغت حول العوملة ماهية وصريورة مت
  .كليات اجلامعة 

  .وخرجت الدراسة مبجموعة من النتائج اهلامة أبرزها  
  .تباينت مواقف أعضاء اهليئة التدريسية بني مواقف املعارضة والقبول واالنتقائية -
  .ملة الثقافية أكثر من سلبياا يرى أغلب أفراد العينة أن إجيابيات العو-
  يرى أفراد العينة أن الثقافة اإلسالمية حمصنة ضد العوملة -
يرى أغلب أفراد العينة  أن تعزيز التعليم الديين اإلسالمي ميكنه أن يشكل أفضل طريقة ومنهج ملواجهة العوملة مبا -

  . تنطوي عليه من حتديات وخماطر 
  وملة ظاهرة حتمية ال ميكن تفاديهايعتقد أغلب أفراد العينة أن الع-
  .يؤكد أفراد العينة ضرورة بناء مشروع تربوي إسالمي يف مواجهة العوملة -
  . النساء أكثر قبوال وتأييدا للعوملة من الرجال-
  .أصحاب االختصاصات العلمية أيضا أكثر ميال إىل العوملة بالقياس إىل االختصاصات اإلنسانية -
  .العليا أكثر توجسا للعوملة من الدرجات العلمية األدىن أصحاب الدرجات العلمية -
  .الكويتيون أكثر رفضا للعوملة قياسا إىل غري الكويتيني -
  


