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 ) مواجهتهامخاطر العولمة على الشباب و دور الخدمة االجتماعية في  (
 

 محمد ارحومة ابوطبل.د                                                          
 ةجامعة الزيتون/ آلداباكلية                           

 :مقدمةال*
 ،قرية صغيره تنتهي فيه الحدودلى لى واقٍع جديد بتحوله إإتحول العالم اليوم 

 . والعادات والتقاليد ،وشكل الحياة المعيشية،ء االجتماعيوالبنا واالقتصاد، والجغرافيا،
العالم  اندماجوجيا االتصاالت والمعلومات التي أدت إلى ك من خالل دور تكنولكل ذل

. وعملت على االختراق الثقافي للشعوب ، لى العالمنفسها ع المتقدمةوفرضت الدول 
سبب تفوق العامل الفني ب ةطمس التميز في المجتمعات النامي لىإ دت العولمةأو 

دوارهم  و نمط ي حياة الناس وأف ةتغييرات جديد لى حدوثإدت أ لمةن العو إ .والتقني
وأصبحت لها آثارها .يواالجتماع قافي،وتفاعالتهم داخل البناء الث يشتهممع

على  ر العولمةثأويالحظ  .والعلمية ،والسياسية ،واالقتصادية ،والثقافية ،االجتماعية
ن هذ ،ه التقنياتلهذ ر الفئات استخداما  كتنهم أ؛ ألشبابنا ووعيهم صبحت التقنيات أه وا 

يفوق  صبح تأثيرها واضحا  وأ ،اتجاهات ثقافيه واجتماعيه مختلفة لدى الشباب تشكل
 ه الدراسةوعليه فإن هدف هذ .األخرىير الصحف والمجالت وغيرها من الوسائل تأث
في الحد من  ن تقوم به الخدمة االجتماعيةي يمكن أالذ لدورا معرفة وتحديد هو

ه ، وسوف تقسم هذي المجتمعف شريحة أهمباعتبارهم  على الشباب مخاطر العولمة
  :إلى الدراسة

                                 ري للدراسةالنظ اإلطار 
                  الدراسات السابقة  
 رهاوآثا تعريف العولمة 
 الشباب ومخاطر العولمة 

 االجتماعيدور الخدمة 
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 (اإلطار النظري) المبحث األول 
 :الدراسة ةمشكل

وية الوطنية للشعوب تفرض العديد من التحديات التي تهدد اله ن العولمةإ 
اهرة معقدة والعولمة ظ ،الدول والشعوبخصوصيات لى تقضي ع اهرةوهي ظ، النامية
يشوبه  ولمةازال تعريف العوم ،الحياتية المختلفة بعاداأل تتداخل فيها كل ومركبة

اهرة ه الظخصوصا وأن هذ ن زوايا مختلفةليها مإون والناس ينظر  ،بعض الغموض
 ةفي النقل والتكنولوجيا والصناعة ومفيد يجابيةإ ن العولمةوالشك أ ،سريعة التطور

ال إ ،ةنسان وحرية تبادل المعلومات والمعرفوحقوق اإل والتعرف على حضارات العالم،
 واصبحأ نالتي تنعكس على ثقافة الشباب الذي ن لها العديد من المخاطر والسلبياتأ

ية تدفع نحو عنصر  ةخرى من العولموأ ،ةالمواطنو  ةثقافتين ثقافة الهوي ونيعايش
 ةلى مشكالتها المعاصر إافة باإلضا هذ ةشخصيوال للهوية تجعل منه فاقدا   ةمصطنع

 والمخدرات ،الجريمة نتشاروا البيئي، والتلوث ،ةوالبطال ة،والجريم ،الفقر:مثل
الجديدة  ومحاولتها التكيف مع التقنية فتغير المجتمعات صبحت مشكالت عالميةوأ
األخالق لدى الشباب األمر و ، والقيم ،فيه المفاهيمهر لنا اليوم عالم جديد تتغير يظ

لى المحلي الوطني إ يرقي من التأثتغير نمط الحياة المعتمد على التللى الذي يؤدي إ
 .ير العالميالتأث

ا هة والتي يجب التعامل معللوجود بتحدياتها المعروف ةهرت العولمومن هنا ظ
ربي ا التفوق والتقدم الغمع هذ، و بشكل علميمدروسة  إستراتيجيةبأساليب وخطط 

بعاد سياسية واقتصادية هرت تغيرات لها أظ واالتصاالتالسريع لتقنية المعلومات 
 .رت على تفكير الشبابأث وثقافية واجتماعية

لى خرى إلى جانب المهن األهم إن تسيمكن أ مهنة إنسانية االجتماعيةة ومهنة الخدم
 ةفكار والثقافات السلبيلمواجهة األ والتعامل مع التغيرات االجتماعية ضرورة التفاعل

 الفردتؤمن بحرية  ةاالجتماعي ومهنة الخدمة. جميع شرائح المجتمع ر علىثالتي تؤ 
ه المشكالت التي مام المحك للتعامل مع هذا اليوم أنهإفراد فوحقوق األ وكرامته
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هم تسيمكن أن معرفة الدور الذي  لىإ ةالدراس هذه وتهدف ،ةتفرضها تغيرات العولم
وما ، ةوالتغيرات السريع ةالعولممخاطر  في الحد من به مهنة الخدمة االجتماعية
 ،ر على شريحة الشباب باعتبارهم العمود الفقري للمجتمعثصاحبها من مشكالت تؤ 

 والتية فرزتها العولمخاطر ألى عدة محيت يتعرض الشباب إوتقدم المجتمع  ةوالتنمي
 ةنسانيم المتزايد من كل العلوم اإلواالهتما، للمجتمع ةالقيمي منظومةتهدد ال

 أهمبهم باعتبارهم من  واالهتمام ،وضاع الشباب ومشكالتهملدراسة أ ةواالجتماعي
 .المجتمععناصر بناء 

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية 
 .وحجمها ةاهرة العولملى ظالتعرف ع_1
صا المخاطر االجتماعية وخصو  ،على الشبابومخاطرها سلبيات العولمة تحديد _2

 .والثقافية
  .ةفي الحد من مخاطر العولمة االجتماعي ةهم به مهنة الخدميمكن ان تس راز مابإ_3

 :التساؤالت 
 ؟اهرهاومظ ةالعولم ما ـــ1
 ؟شبابعلى ال ةللعولم ةوالثقافي ،ةما المخاطر االجتماعيـــ  2
 في الحد من هذه المخاطر؟ ةاالجتماعي ةدور مهنة الخدمما ـــ  3

ما مخاطر  :لة الدراسة في شكل التساؤل اآلتيلهذا يمكن صياغة مشك
وكيف تسهم مهنة الخدمة االجتماعية في مواجهة هذه  ؟ ظاهرة العولمة على الشباب

  ؟المخاطر
  :أهمية الدراسة 

 ةاهرة العولمل ظفي ظة المتغيرات المتسارع أثرمن  ثما الحظه الباح نإ 
والتقدم للمجتمع ة في الدفع بعملية التنمي هم الشريان الرئيسعلى الشباب باعتبار 

إلى جملة  ةلى تعرض هده الشريحمما أدى إ ،والمشكالت التي صاحبت هده التغيرات
ا هذ ،للمجتمع ةالقيمي ةوالتي تهدد المنظوم ةاهر ه الظتها هذفرز من المخاطر التي أ
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 ةنسانيوالدراسات اإل ةلى االهتمام المعاصر من جميع العلوم االجتماعيإ ةضافباإل
 .نتاج في المجتمعهم عناصر اإلأ عتبارهمباتهم وضاع الشباب ورعايبدراسة أ

 :منهج الدراسة
ي يستخدم والذ ه الدراسةلمنهج الوصفي من أنسب المناهج لمثل هذتبر ايع

لى نتائج ووصف للظاهرة ؛ وتحليلها وتفسيرها للوصول إوالبياناتلوصف المعلومات 
في  واالقتصادية االجتماعيةي تحليل األوضاع سلوب تحليل المضمون فواستخدام أ

 الجماعات و فراد ي والحاضر والمستقبل واتجاهات األي مجتمع في الماضأ
 :مجال الدراسة 

ف يتم وسو  ،ةالعلمي ثفي البحو  جدا   ةيعملية وضع حدود للبحت ضرور 
ة هنة الخدمن تسهم به ميمكن أ ، وماعلى الشباب ومخاطرها ةتناول العولم

والمجال الزمني ، كاني لهامجال م ال مكتبيةدراسة ة دراسوطبيعة هذه ال ،ةاالجتماعي
 .ه الدراسةنجاز هذإل ؛غرقها الباحثالتي يست هي المدة

 : ةمجتمع الدراس
 ثالكتب والبحو  ةتمع الدراسويعتبر مج مكتبية ةدراسا النوع من الدراسات هو هذ

 .سةه الدرافي هذ ةالمستخدم والمراجع لمصادروا ساتوالدرا
 : الدراسةالمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في 

، ولكل إنسان أكثر من هو الوظائف والمهام التي يقوم بأدائها الفرد في مجتمعه:الدور
والسبب في جملة األدوار هذه هو أن  يقوم به فهو جملة من األدوار اجتماعيدور 

قط ف ه مقصورا  ، وليس انتماؤ عدة( أنماط اجتماعية)لى وا  ( مكانات)كل فرد ينتمي إلى 
 .على العائلة التي هو عضو فيها

معهم من خرين الذين يتفاعل و الفكرة التي يكونها كل فرد عن أدوار اآلوه
 1.خر والصورة االجتماعية لذلك الدورذلك اآل لىالمسند إحيث طبيعة العمل 

                                                           
  33، ص111، ، مصرمكتبة عين شمس علم النفس الصناعي، ،قدري حقي - 1
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، واألفعال والتوقعات ،هو مجموعة من خصائص السلوك له مجموعة من االلتزامات
 .وعة من العالقات لتأكيد ثبات السلوكبط بينهم مجتر 

ويؤثر في مكانته ، لسلوك المتوقع الذي يمارسه الفردنه هو ابأ :جرائيا  إويمكن تعريفه 
 .وما يتوقعه المجتمع منه ،المجتمع االجتماعية التي يشغلها

 :العولمةمخاطر  
صبحت على الشباب والتي أ العولمةاهرة رزها ظالتي تف السلبية اآلثارويقصد بها 

 .فيه  االجتماعيةومة القيم تهدد منظ
 :المواجهة

طتها التقليل من مخاطر ساليب التي تتم بواساألدوات واألهي الوسائل و 
  .على الشباب بطرق علمية  العولمة
 : الشباب

عمارهم بأنها مرحلة تشمل األشخاص الذين تقع أ (الحوات علي. د)يعرفها 
؛ ألن حياة الفرد هي مرحلة الشباب بدايةفي تحديد  صعوبة هناكو  33-11ما بين 

حديد بداية ونهاية ويصعب ت، لى مراحلتقسيمها أو فصلها إ وال يمكن ،واحدة حلقة
  (1) بين يوم وليلة لى مرحلةإ من مرحلةمن مراحل العمر والينتقل الفرد  مرحلة كل

الحيوية والنشاط نه مرحلة من مراحل العمر يتميز فيها الفرد ببأ: جرائيا  ويمكن تعريفه إ
 .وتحمل المسؤولية

 :العولمة
مدمجة بين  اقتصاديةلى وحدة إهي العملية التي يتحول فيها العالم بسرعة 

على خالف  تعمل لجعل االقتصاد عالميا   اقتصاديدول العالم وهي ذات مضمون 
وة تباعه مع القهي ليست إال سيطرة رأس المال األمريكي وأو . االقتصاديات الوطنية

 (1) مريكية على العالم مريكية والهيمنة األالعسكرية للواليات المتحدة األ

                                                           

 .1193، منشورات جامعة الفاتح ،طرابلس، دراسة عبد الشباب الليبي، علي الحواتــــ  1 
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، وسياسيا  ، اقتصاديا  ظاهرة متداخلة األبعاد : هابأن جرائيا  ويمكن تعريفها إ
صباغ العالم بصبغة واحدة لجميع أجناسها وكل من يعيش فيها و  واجتماعيا   ،وثقافيا   ا 
 .الف الديانات والثقافات واألعرافالخت اعتباردون 

 :االجتماعية  الخدمة
 ،االجتماعية للرفاهية سباب التغيير تحقيقا  أئة نسانية تعمل على تهيإهي مهنة 

والمجتمعات المحلية بتدعيم ، والجماعات ،فرادبأسلوب منهجي يحرك طاقات األ
طار ، وفي اإلأساس من المساعدة الذاتيةوعالج مشاكلها على  ،مكانياتهاا  قدراتها و 

 1 .األيديولوجي للمجتمع
 :إجرائياويمكن تعريفها 

شخاص متخصصون أيمارسها  أخالقيةومفاهيم  ،تتبنى قيم إنها مهنة إنسانية
والجماعات  لألفراد الرفاهيةلتحقيق  ؛المهنةه ة هذلممارس وعمليا   ريا  عدادهم نظإتم 

 .والمجتمع
 (السابقةلدراسات ا) 

 العربية الثقافةفي  العولمة تأثير :بعنواني ثالبرغمحمد حسن سليمان  دراسة
 اتجاهاتمن خالل استطالع  والعولمة العربية الثقافةعلى  الدراسةه وركزت هذ

 العربية الثقافةفي  العولمةير تأثالجامعات حول  أساتذةمن المثقفين العرب  مجموعة
من خالل اتجاهات المثقفين  الظاهرةه ومحاولة رصد هذ، يجابياأو إ ا  ن سلبيسواء كا
تأثير العولمة  ما وكان تساؤل الدراسة الرئيس ،العربيةغلب الجامعات في أالعرب 

سؤال  عنجابة اإلة لموضوع الدراسة هي ؟ وتمثلت المشكلة الرئيسةعلى الثقافة العربي
همية من خالل استطالع الرأي العام للمثقفين أيرتبط بمسألة الثقافة القومية ومالها من 

ثير لى الخروج برؤية عربية لظاهرة العولمة بشكل عام وتأإالعرب وتهدف هذه الدراسة 
على  اعتداءأن العولمة هي ى إلوتوصلت هذه الدراسة ، ة العربيةالعولمة على الثقاف

                                                           

احمد مصطفى خاطر، الخدمة االجتماعية مناهج الممارسة ومجاالت العمل، اإلسكندرية، المكتب  1- 
 (22ص  ،2333الجامعي الحديث، 
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مريكي نها تهدف إلى فرض النموذج األأو . وتهديدها بالتشويه والذوبان، الثقافة العربية
ن النسيج إلى أشار الباحث وأ. إلى تفكيك الهوية القوميةوتسعى العولمة . عليها

في ظل  هدافاستفي وضع  اإلسالمين الدين أاالجتماعي للحياة سيخضع للتدمير و 
 1. للباحث الدكتوراهأساس رسالة هي وكانت هذه الدراسة  ،العولمة

تشير ، الثقافة العربية في زمن العولمة: حمد مجدي حجازى بعنوانأدراسة 
 .تغييرات كبرى في عالمنا المعاصر وما تحدثه من، لى ظاهرة العولمةإهذه الدراسة 

هل العولمة . سئلة طرحها الباحثلإلجابة عن مجموعة من األوالدراسة هي محاولة 
توحيد وفي م هي دعوة في ظاهرها الأ ؟لغاء الحواجز والحدودا  دعوة لتوحيد العالم و 

ين أو وضاع الدول الفقيرة ومستقبلها؟أالعولمة على  ثيرتأ وما؟باطنها التفكك
دارة شؤون النظام إلى الخصوصية الثقافية في ظل ثورة المعلومات؟ ومن له القدرة ع
 دوارا  يها كافة األطراف أالعالمي الجديد؟ وهل هي دعوة ديموقراطية حقيقية تلعب ف

 2 .متكافئة
 العولمةنحو  المثقفين اتجاهات :بو العال بعنواندراسة محمد حسين أ

عن  ةموضوعي ةلتكوين صور  ؛في المجتمع المصري والبيئةالقيم  بأنساقوعالقتها 
 الدراسةوشملت  ،التأثيراته ذبراز عمق ها  و  للعولمة والمستقبلية المعاصرة التأثيرات
 العولمةن لمتغير أ الدراسةوضحت أالجامعات و  وأساتذة ،والمفكرين، دباءمن األعينة 
نه كلما أي أمع متغير النسق القيمي المحلي  إحصائية عالقة سالبة ودالة الثقافية

درجة االتجاه نحو النسق القيمي  نخفضتا قافيةالث العولمةزادت درجة االتجاه نحو 
بين متغير العولمه  إحصائية ة ودالةعن وجود عالقه موجب الدراسةالمحلي وكشفت 

 سالبة ودالة عالقةإلى وجود  الدراسةوكشفت ، للعولمةومتغير النسق القيمي  الثقافية

                                                           
ء المثقفين العربي، آالر  ، دراسة سيسيولوجية ي، الثقافة العربية والعولمةثمحمد حسن سليمان البرغ - 1

 .  233المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
 .29، ص2333القاهرة، دار قباء،  ،الثقافة العربية في زمن العولمة ،احمد مجدي حجازي 2- 
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ما زادت درجة ي كلأتغير المجال البيئي المحلي و  الثقافية ةبين متغير العولم حصائيا  إ
 1البيئي المحلي االتجاهنحو  االتجاهدرجة  انخفضت الثقافية ةاالتجاه نحو العولم

 2333 ،مصر ،وجدي شفيق عبد المطلب ،بد المجيددراسة محمد السيد ع
 اآلثاروتمثل هدفها في معرفة  ،نترنت على الشباباالجتماعية لال اآلثار : بعنوان

والتعرف على  ،ة للمجتمع المصرينترنت على الهوية الثقافيبية لالااليجابية والسل
جريت هذه الدراسة على عينة أو للشباب،  االجتماعيةثير االنترنت على العالقات تأ

عن وكشفت الدراسة  ،مفردة من الشباب المترددين على مقاهي االنترنت 233قوامها 
هم أن من وأ ،ر من إيجابياتهاكثأسلبيات العولمة  نأفراد العينة يرون أن غالبية أ

كما  ،وضياع الهوية الوطنية ،فة المجتمعثقاو تتماشى  سلبياتها هي نشر القيم التي ال
بما يشاهدونه على شبكة  فراد العينة مقتنعونأن نسبة كبيرة من لى أإتوصلت الدراسة 

لى شبكة االنترنت من إفراد العينة يدخلون أن معظم أوضحت الدراسة أكما  ،االنترنت
فراد العينة أن الغالبية من ، وأاآلخريناألسرة والتسلية ومراسلة جل الهروب من رقابة أ

على  سلبيا   يرا  ن لشبكة االنترنت تأث، وأالنترنتمن خالل ا اآلخرينكونوا عالقات مع 
و مع زيارات األسرية أ، ويقل عدد الاألقاربسرية وعلى العالقات مع العالقات األ

 2 .صدقاءمع األو ان أالجير 
 (لعولمةا)الثالث   المبحث

  مفهوم العولمة
وهي غير مكتملة المالمح  ، ظاهرة العولمة غير واضحة المعالم تزل ما

ي تحكم مسيرتها القوانين الخفية الت واكتشاف ، ومازلنا في مرحلة محاولة لفهم الظاهرة

                                                           

 القاهرة، مكتبة مدبولي، ، قراءة تحليلية في فكر المثقف العربي،ن ابو العال،  دكتاتورية العولمةمحمد حسي 1
23، 
، اإلسراءاالجتماعية لالنترنت على الشباب، دار مكتبة  ألثار محمد السيد عبد المجيد، وجدي شفيق،  2-

 2332القاهرة، 
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عملية متواصلة تكشف كل يوم عن وجه جديد وهي في الواقع  ،وتسهم في تشكيلها
 1 .وجوهها المتعددةمن 

،  وتحليلهم لها، ولقد اختلف المفكرون والكتاب في تحديد مفهوم العولمة 
صبحت هذه حتى أ وكاتب، لكل باحث  األيديولوجيةيات الخلف الختالفوذلك نظرا 

وفرضت  ، خيرةفي الفترة األ ولقد شغلت الناس كثيرا   ، واستخداما   تداوال   أكثرالظاهرة 
 2  .نفسها على الواقع العالمي

ليفرغ الوطن من وطنيته هر مصطلح ظ : نهارفها د مصطفى محمود بأويع
وهناك ، للدول الكبرى والسياسي ليكون خادما  ، واالجتماعي، الديني وانتمائهوقوميته 

ه صفاته ل لام مماثعن نظعبارة وهي  الباردةحلت محل الحرب  :نهابأمن يعرفها 
ام ليس له نظ الباردةعلى عكس نظام الحرب  عولمةن نظام الأبه و  الخاصة الغربية

ي ور الذا كان المنظذا  و  ،الخاصةها ثقافتها ل مستمرة ديناميكية جامد لكنه عملية 
هو التكامل بفعل ور الذي يحدد العولمة فالمنظ، هو االنقسام الباردةالحرب يحدد 
 3  .االقتصاديةالقوى 

ن نهاية أنسان بإخر آرؤيته في كتابه نهاية التاريخ و ( فوكو ياما)يطرح و 
د بإلى األ هي ديانة العصر الرأسماليةن بأ يدلوجياألالصراع  انتهاءو الحرب الباردة 

ي يدلوجام للحكم تشكل نقطة النهاية في التطور األكنظ الليبرالية الديمقراطيةن أو 
ل نهاية التاريخ وهناك من تمثوهي  ،ام الحكم البشريلنظ النهائية والصورة لإلنسانية

ببعضها  من خاللها تصبح شعوب العالم متصلةالتي  العمليةهي  أن العولمةيرى 
 4 .والبيئية، والثقافية، واالجتماعية، االقتصاديةوجه حياتها البعض في كل أ

                                                           
، 111السيد ياسين، مفهوم العولمة في ندوة العرب والعولمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، - 1
 22ص

    23ص، 2332، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع ،والعولمة اإلعالم، ينأمرضاء عبد الواحد  - 2
 22ص ،2332 ،األوسطمكتبة الشرق , القاهرة.العالمية المعاصرة  األوضاعتوصيف ، السيد ياسين - 3
 1113القاهرة ، للطباعة األهراممركز ، أمينترجمة حسين  ر،ة البشفرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ وخاتم - 4

 1ص
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 واختراقنسان لتفكير اإل اختراقهي عملية  ن العولمةأالجميل  بياريرى و 
 ،والثقافية ،االقتصاديةلجغرافية الدول ومجاالتها  واختراقللمجتمعات والدول وكياناتها 

م للنظ اعتبارأي دون  اإللكترونيقل قائم على الع، ام عالمي جديدوهي نظ والهوية
 1 .والقيم والثقافات

ستخدمته بفكرة التوحيد الثقافي العالمي الدي ا ويرتبط مفهوم العولمة الثقافية
حيت  الثقافية في سبيل التنمية على مؤتمر السياسات لجنة اليونيسكو العالمية العاملة

ل العالمية المتمث واالتصاالتكة المعلومات ن التوحيد الثقافي يستغل شبأ ت اللجنةرأ
وتعتبر  واعالميا   اقتصاديا   بعدا الثقافية ، وتتخذ العولمةنقل المعلومات والسلعفي 

 .والتبعية السيطرةشكال أمن  شكال   الثقافةعولمة 
 تجعل السوق على مستوى العالم سوقا واحدا   لعولمةن اأ (أبو دبوس.د)ويرى

لغاء كل النظم التي تعيق وهده العولمة تتطلب إيخضع لقانون واحد هو قانون السوق 
وأن محتوى العولمة  الوطنيةد زالة الحدو عليها إويترتب موال ألس اورؤو  التجارةحركة 

الثقافي  والتنوع االجتماعيةسوف يكون على حساب الخصوصيات  االقتصادي
ك في السوق العالمي وتؤدي هي هوية المستهل الوطني ويؤدي إلى هوية موحدة

 2. وتفقد سيادتها قل تطورا  في الدول األ التنمويةلى القضاء على السياسات العولمة إ
 إلى وحدة اقتصادية التي يتحول فيها العالم بسرعة هي العملية العولمةن إ

، والسياسية، االقتصاديةقات يف للعالتكثيضا أوهي  ،بين دول العالم مدمجة
 اإلقليميةطى الحدود تتخ إن العولمةومن هنا ف, عبر الحدود والثقافية، واالجتماعية

ن العولمة نظام أ (محمد الجابري.د)ويرى اإلقليميةتلغي فكرة  دولية وتعتبر تفاعالت
نه وأ والسياسةويشمل مجال الفكر  واالتصاالتل المال والتسويق والمبادالت يشم

                                                           
، 1112،عمان، مركز الدراسات العربي، األوسطالعولمة الجديدة والمجال الحيوي للشرق  ،بيار الجميل - 1
 21ص
  191ص ،1119 ،الدار الجماهيرية للنشر، سرت، رجب أبو دبوس مواقف عشرة  2-
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 يةوهي قمع للخصوص، الوطنيةالدولة  إزالة وتعمل على واألمة الدولةم يتجاوز انظ
ختلفت ان إفجر التاريخ و منذ مستمرةاهرة ظ بل جديدا   هي ليست موضوعا  ،و العالم واحتواء

 .طلق عليها مرحلة ما بعد الحداثةأودواتها أهدافها وأمسمياتها و
1
 

 : تعني بوضوحة ن مفهوم العولمأ استنتاجيمكن  السابقةومن خالل التعريفات 
 .والسلوكيات لتشمل كل المجتمعات االتجاهاتتوحيد  وأتعميم ــــــــ  1
فكار واأل،فراد واأل،السلع  في التزايد المتسارع لحركة تتمثل ن العولمةأــــــ  2

 .و حواجزأادل المعلومات دون حدود ت وتبوالخدما
والسلوك  والثقافية االجتماعيةمور التدخل الواضح في األ تعني ن العولمةأـــــ  3

 .لسيادة الدول اعتباردون 
 .للمجتمعات الثقافية والهويةم على النظ تؤثرسوف  لعولمةن اأـــــــ  2
 الرأسماليةبقيم  يقا  وث ارتبط ارتباطا  مفهوم العولمة  نألى إنوه أن أ يمكنـــــــ  1

 ويمكن رصد الرأسماليةفي تطوير  إال مرحلةوما هي  وتوجهاتها
وليس من  واالقتصادية، واالجتماعية،  الثقافيةمن خالل تعدد مجاالتها  العولمة 

  .خرها اآلحداإن يسبق أي يمكن أه المجاالت ذالضروري تزامن عولمة ه
من  صورة الإي ماه ن العولمةيمكنني القول إ ما سبقما من خالل وعمو 

لى إوتتغير من حين  والسيطرة الهيمنةوجه أنها وجه من أو  الحديثة اإلمبرياليةصور 
 ثرواتلسلب ونهب وغزو  الجرثوميةسلحة للجيوش واأل أي حاجةخر فلم يعد هناك آ

داعي  وال، المهمةبل الشركات المتعددة الجنسيات هي التي ستقوم بهده ، الدول
والحواسيب تخترق  الصناعيةقمار ن األأل ، ونشر ثقافة االستهالك التبشيريةللحمالت 

داللها وجعل العالم يعيش داخل ا  تهميش الشعوب و لى إوتهدف ، ت من كل مكانالبيو 
حتى  الغربيةعالم ووسائل اإل،  اإلمبرياليةنتاج قوالب جامده فرضتها عليها قوى اإل

 التبعيةلى ترسيخ إوتقود  ر هوية العولمةطاإتحت  العربية والثقافة الهوية سحقيتم 
 .على العالم األمريكية والسيطرة

                                                           

 19ص ،1119 ،مركز دراسات بيروت ،العولمة والهوية ،حمد الجابريم -1
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 وسلبياتها  إيجابيات العولمة
 :العولمةبيات اايج ــــوال  أ

وتمكن ، المهمةت والبيانات فرصة الحصول على المعلوما العولمةتتيح  -1    
1. اإلسالميةمي والمعرفي في ثقافتنا الجانب العل ءثراإلى إالوصول 

 

من خالل  الشاملةلى المعرفة المجتمعات على الوصول إ د العولمةتساع_2
 .و قيودأورة االتصاالت دون حاجز فكار والبيانات التي توفرها ثالمعلومات واأل

على معرفة بني جنسه في  يصبح الفرد قادرا   بحيثزيادة التواصل بين المجتمعات _3
 .الفضائي تي تواجههم من خالل البثالعالم ومعرفة التحديات ال ءنحاأجميع 

وما  الثقافية الناس للتعرف على مساوي العولمةأمام  العولمة الفرصةتتيح  – 2
 2 .تحتويه من تحيز وتناقض ومادية

الحر  االتصالالمثمر بين المجتمعات وتحقيق  على التعاون العولمةتساعد _1
 3 .جناس والقوميات والثقافاتعن األ رفراد والجماعات بغض النظر بين األالمباش

حاجز  ولم يبق واجتماعيا   وثقافيا   وسياسيا   لى توحيد العالم ماليا  إ تؤدي العولمة-2
 لتوحيد العالم

بتوحيد العالم تدريجيا  على الوصول إلى وحدة انسانية جامعة ساعد العولمةــــ ت2 
 الفئةوهي  الفوارق والتعصب والتحيز لكن هذه االيجابيات محددة لفئة معينة وتذوب

والحصول على المعلومات من خالل شبكة  التقنيةالتي تستفيد من وسائل  الرأسمالية
تحاد السوفييتي إلا انهيارشى بعد ت تتالذه اإليجابيات بدأن هأال إ الدوليةاالتصاالت 

 4. أمريكا وسيطرة

                                                           
  2333 الحضيري، مقدمة في فكر واقتصاد عصر الال دولة، مجموعة النيل العربية،محسن  - 1

عادل علي الشدي، العولمة واثارها الثقافية، ندوة المؤتمر الدولي التاسع للفلسفة، دار العلوم للنشر، القاهرة،   2-
 222ص 2332

 192، ص1112ن،زكريا بشير امام، في مواجهة العولمة، مكتبة روائع مجدالوي، عما  3-
  223صنفسه، عادل علي الشدي، مرجع  - 4
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ى السلوك والعقل عل ة عن سلسلة من التغيرات التي تطرأكشف ثقافة العولمـــــــ ت 9 
 .فرادفي حياة األ

 :العولمةسلبيات 
تساعد و  واختاللها واالجتماعية األسريةوتفكيك الروابط ، االجتماعي تمزيق النسيج -1

 .وقيم المجتمع ، األسرةالشباب على ضوابط  على تمرد
 إطارفي  الوطنية والشخصية الهويةعادة تشكيل تعمل العولمة على صهر وا   -2

ويفقد  ،العموميةلى إ الخاصة الخصوصيةمن  االنتقالي أ هوية وشخصية عالمية
 1 .هووالء انتماءهالفرد 

 والموروث الثقافي بين الفرد وتاريخه الوطني مستمرةوجود حالة اغتراب  -3
 (2) .جدادوالحضاري التي انتجتها حضارة األباء واأل

لى ظهور العديد من المشكالت إء مما يؤدي والفقرابين األغنياء  الفجوةاتساع  -2
 (3).خالق، وتدهور األوالفقر والبطالةالجرائم نتشار اك االجتماعية

كل والملبس واأل سالميةاإل الثقافة وخصوصا   السائدة السلوكيةنماط اختراق األ -1
 .ةالغربي والمأكوالت

على الكيانات  تأثيرهاتمارس  من خالل قوة فوقية المحليةسواق لسيطره على األا -2 
 .لى مؤسسات تابعةإوتحولها  ،المحلية

 التبعيةبتميزها الثقافي والحضاري وفرض  االعترافوعدم ، الناميةتهميش الدول  -2 
 (4) .عليها الثقافية

إليها الشباب  مقاهي االنترنت من القطاع الخاص والتي يلجأديد من ح العفت -9 
 .وقاتهمأمن  االستفادةلى عدم إى أد  ي األمر الذ

                                                           

 29، ص2332عبد المنصف رشوان، العولمة وأثارها، المكتب الجامعي، اإلسكندرية،  -1
 192، صنفسهمرجع  محسن الكاني، -2
 331، ص2332محمود محمد محمود، إسهامات تنمية المجتمع المحلي في ظل العولمة، حلوان،  -3
 192، صنفسهزكريا بشير مرجع  -2
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ال  بحيث سالميةاإل الثقافةوخاصة ، المختلفةفكري على الثقافات لكراه الثقافي ااإل-1
فالعالم  الخاصةو التمسك بثقافتها أ ثقافة العولمةفي بالدخول  االختيار لها حرية تترك

 الثورةمن خالل  ةن ينشر العولمأالغرب  واستطاع ةيتغير من حولنا بسرعة مذهل
 1.  العنكبوتية والشبكة، تصاالتواالورة المعلومات ثو  العلمية

لى إى وتسع وتهميشها الوطنية الشخصية الهويةلى سحق إ العولمةي تود   -13
 .صبغة عالميةتشكيل هوية وشخصية ذات 

 مصالحها وعندما تتعارض  الوطنيةعلى المنافع  تقضي العولمة - 11
 .محلي وسحقه ما هوهانة كل ا  و  األجنبية الوصايةبفرض  قوم العولمةت-12 
وخاصة في  ،لى كيان ضعيف وهشإ الوطنية الهويةعلى تحويل  تعمل العولمة-13 

 .على التطور القدرةحالة عدم 
من ة ووجدت حال العربية والحضارة الثقافةبالقضاء على  تقوم العولمة -12 
 .الثقافيفراد في تاريخهم وحضارتهم والموروث غتراب بين األاإل
وجعلها  ،المحليةسواق على األ القويةعلى سيطرة الكيانات  تساعد العولمة -11 

 .له تابعة
دوار على الدول وتوزع األ ،للقرارة صانع ةبفعل العولم المتقدمةصبحت الدول أ 12

 .االجتماعيةالمخاطر  النامية
 :العولمةمخاطر 

تجاه األمركة واالختراق الحضاري للشعوب تكرس العولمة القيم الحضارية با -1
فلم يعد للغرب عدو غير الشعوب العربية  ،والحضارات خاصه العربية واإلسالمية

الرأي العام العالمي على جل أواإلرهاب من ، ونعتهم للمسلمين بالتخلف ،واإلسالمية
وطن داخل ال الثقافي لالختراقإال محاولة هو  مر ماوفي حقيقة األ ،العرب والمسلمين

 2. ومسخ الشخصية العربية ، العربي

                                                           

 211، صنفسهعادل علي الشدي، مرجع  -1
  23، ص2331طرابلس، المركز العالمي، محمد عبد السالم زغوان، الغزو الثقافي ومظاهره ، -2
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والشطر الجنوبي الفقير ، الشطر الشمالي الغني ،لى شطرينإقسمت العولمة العالم -2
والخصوصية مصممة على تكريس غنى الشمال  االقتصاديةن كل الخطط إوحيث 
 .األقوياء ن حرية السوق تعني حريةا  و  ،الجنوب وفقر
وذلك ، العولمة وفي توب جديد هو، يدظهور الشكل االستعماري بشكله الجد-3

ول النامية وبين الد، الغنية الصناعيةبين الدول : الصراع الدولي أي ساحةبتغيير 
السيطرة عليها وعلى ثرواتها في ظل تطابق نظام العولمة  الفقيرة ومحاولة إعادة

 المتحدةلألمم  التابعةمن والمؤسسات في مجلس األ تتمثلالتي  الشرعية الدوليةو 
 .العولمة تهااوسياس  مأربلتحقيق  كأدواتواستخدامها 

الجريمة حيث  انتشار هو الحرةالتجارة العالمية  ةه العولمة في خدمن ما حققتإ-2
 انتشارهاوزاد  ،دواته المتطورةأاستفاد محترفو الجريمة من شبكات االتصال السريع و 

واحتلت المخدرات المرتبة  ،من خالل اختراق السوق الحرة في ظل ظروف العولمة
 .األولى فيها

فرص العيش في  وانعداموطانهم أمن  الهجرةفراد على ن العولمة ساعدت األإ-1
ال تمارس نهب الموارد الطبيعية من الدول الفقيرة  فالدول المتقدمة صناعيا   ،بلدانهم

وهو انتقاء  ،دون حروبخر آفقط بل تسعى في تواصل مستمر لسلب ونهب نوع 
 ةغراءات لهم لمغادر ذات الكفاءات العالية بتقديم اإل ،القدرات البشرية من الدول الفقيرة

 1. وطانهم وهجره عقولهمأ
وخلق تشوهات وانقسامات داخل المجتمعات العربية بين النخب  الثقافيةالتبعية -2

ا ما يخلق بدوره ذوه واألخرى غير القادرة الحديثةالقادرة على استخدام التكنولوجيا 
خطر ما في العولمة ما أن أكما  ،وفجوات في االتصال بالعالم، فجوات معرفية

والوعي ، والدين ،اللغةلة في ية المتمثة العربقافثتتعرض له المكونات األساسية من ال
 2. التاريخي

                                                           

  122على الثقافة العربية، ص وأثارهااحمد عمران الحكيمي، العولمة  -1
 2311لقاهرة، ، اوأهدافهاامجد قاسم، العولمة مفهومها  -2
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ن كل مذهب ال هم له اال التهجم على نشر المذهبيات واالنقسامات حيت أ -2
ثرت على أه االنقسامات وهذ ة ،وصغير  ة ،ن يخالفون في كل كبير معتنقي الدين الذي

 .والشيعة السنةالمذهبية بين  االنقساماتل ثمة اإلسالمية متماسك األ
في ظل نظام  تقنيا   والمتقدمة المختلفةعالم الغرب الرأسمالي وسائل اإل استخدام -9

ضعاف ا  العالم و  تخديرالسلعي بقصد  واالستهالك والمتعةلقيم العبث  العولمة ترويجا  
 1. االجتماعيةالقيم 

وقات أوتضييع ، في المجتمع الرذيلةونشر ، على نشر ثقافة العنف تعمل العولمة -1
  تافهةمور أالشباب في 

 .سالميةتشويه العرف والتقاليد اإلو  االستهالكتعمل على نشر ثقافة  -13
السلع التي تحمل  انتشارمن خالل  اإلسالمية الثقافية الهويةالعمل على طمس  -11

 .أخرىثقافات 
لكل ما يعرض  سيرا  أالدين ويصبح و خالق تعمل على تحرير األفراد من األ -12 

 .من الشركات الكبرى واستغاللهعليه 
همالها والعاطفية ،االجتماعيةضعف العالقات  13 همالها والتكافل ،وا  ونشر روح ، وا 

 .البخل والجشع
م والقوانين التي تنضم العالقات تشجيع الفرد على التمرد على النظ تعمل على -12 

 .ةأوالمر بين الرجل 
 لما ؛ويجب االستعداد لها، والتبعية السيطرةشكال من أ شكال   الثقافةوتعتبر عولمة 

عن  البشريةجناس فراد فهي التي تميز األفي حياة األ ةكبير  أهميةمن  الثقافةتحمله 
 ةولمواجهة العولم ، للجنس البشري اإلنسانية الصفةوهي التي تؤكد  ،ا  بعضبعضها 
 واالتصالعالم في وسائل اإلوالسهلة ة اللغة العربية السليم استخدام البد من الثقافية

 ودعم القيم الروحية والدينية ،ن اللهجات المحليةع االبتعاديجب و  ،الجماهيري
يجاد توازن بين ا  و  والحياة المعاصرة على دور الدين في التاريخ والتراث واالعتماد

                                                           

 12، ص2332 دار الفارس للنشر، عمان،. محمد المقدادي، العولمة رقاب كثيرة وسيف واحد  -1
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بشرط والترفيهية ، والتعليمية، ةبمختلف الجوانب الثقافيرتبطة رسائل المؤسسات الم
من خالل وسائل  التي تبث عالميةكما يجب تحليل الرسائل اإل  القيمو التعارض  عدم
 على ما يخالف القيم الدينية احتوائهاكد من عدم ونقدها والتأ ،عالم المختلفةاإل
 .ثقافيةوال

 الرابع المبحث
 لشباب والعولمةا

وتختلف ، للشبابيف محدد من الصعوبة بمكان وضع تعر  :الشبابمفهوم  
 شريحةنهم أ اعتبارين حول تحديد تعريف شامل للشباب على الباحث روجهات نظ

من  االجتماعيةوتعتبر مشكلة التعريفات والمصطلحات في العلوم  ،في المجتمع مهمة
تعريف  ال يوجدوعليه  ،ينللباحث الفكريةالختالف المنطلقات  ؛المشكالت أصعب

فخاللها يكتسب  الحياةهم مراحل أوتعتبر مرحلة الشباب من  .محدد شامل للشباب
لشؤون حياته  الالزمة واالجتماعية، والنفسية، والعقلية، والدينية ،اإلنسانيةالفرد مهاراته 

 ة وفروق فرديةوشريحة الشباب تتميز بخصائص عديد .خرينيم عالقاته مع اآلوتنظ
بمراحل نمو  ويمرون ن شبابا  يعدو   الشريحةه ذفراد هأن كل أالرغم من وعلى  متفاوتة
العلماء في  اختلفساس ا األذبه وعلى ه الخاصةرد طبيعته لكل ف فأن   متشابهة

 1. تحديد مفهوم الشباب
وتتميز ، والشيخوخة الطفولةمن مراحل العمر تقع بين الشباب مرحلة تعتبر و 
و الفرد التي يتحدد فيها مستقبل  المرحلة وهي النمو الجسمي والنضوج والقوة باكتمال
ويكون فيها الفرد  انتقاليةوهي مرحله  22-19عمارهم من أين تتراوح ذراد الفاأل تشمل

 .كثر تحررا  أ
من بين مراحل العمر يتميز فيها الفرد ة محدد مرحلة عمرية هي الشبابو 
 شباب مرحلةن الأخر آويرى فريق ، المسؤوليةوتحمل  ،والمرونة ،نشاطوال بالحيوية

ن الشباب حالة أ بعضهمويرى  واالجتماعية السلوكية االتجاهاتتشكل مجموعة من 
                                                           

  219ص, 1119احمد زكي بدوي، مصطلحات العلوم االجتماعية، الشركة المصرية للنشر ، - 1
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خرى وهناك من المجتمع من جهة أولثقافة  جهةتخضع لنمو بيولوجي من  عمرية
 1. ظاهرة بيولوجية فقطوليست ة نها حقيقليها على أينظر إ

للنمو النفسي  بالقابليةفترة العمر التي تتميز أنها  وهناك من يرى
لشباب هي تلك ن فترة اأ) (:حمد الشربينيأ)هني والعاطفي ويقول والذ ،واالجتماعي

وتعطيها صورتها  ت خاصةنساني التي تتميز بسمامن النمو والتطور اإل الفترة
ن تقوم بدور البد وأ الشريحةه ن هذرى أأ فإننيه التعريفات ومن خالل هذ, 2( المميزة

في  صعوبةنه هناك أ و ،المجتمع ءمن خالل مشاركتها في بنا ، فعال داخل المجتمع
من الحلقات يصعب  اة الفرد سلسلةن حيمرحلة بداية الشباب  ونهايتها ألتحديد 
 . تجزئتها وأفصلها 

، في المجتمع الموارد الرئيسة أحدن الشباب هم أهمية الشباب تكمن في أ نإ
الشباب يعبر عن ن أو  ،ويعتبر راس ماله البشري ، مل المجتمعوهم أ ،وعماد المستقبل

 ؛لة المجتمعيوهم وس ،لما لها من خصوصيات ؛والنشاط بالحيويةسم التي تت الفئةتلك 
ن فئة وأل ،وهم قادة المجتمع، التربويةم عدادهم عن طريق النظإهدافه بعد أ في تحقيق
وهم مصدر من مصادر  ،تقبللى المسرغبة في التجديد والتطلع إو ر هم أثلالشباب 
وهم بؤرة  ،بمرحلة الكبار الطفولةي يربط مرحلة وأن الشباب هم الجسد الذ ،التغير
 3. المجتمع اهتمام

 : خصائص الشباب
وعدم قبول الواقع والنفور  ،بالصراع المرحلةه وتتسم هذ:  النفسيةالخصائص   

 ،التناقضاتوهي تسمى مرحلة ، اتهء ويكافح لكي يحقق ذواالنطوا العزلةلى إويميل 
في النمو والنضوج  واالستمرارهور معالم جسمية ظيتميز ب :الجسميةالخصائص 

  سريعة اهر جسديةوهي سن البلوغ وتتغير فيها مظ، وزنويزداد الطول وال

                                                           
  2ص 1119إسماعيل إبراهيم ،الشباب بين التطرف واالنحراف، الدار العربية  - 1
  2ص 1119د عالء الدين عبد القادر، دور الشباب في التنمية، دار المعارف، مصر، إسكندرية، محم - 2
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والميول والمعتقدات  واالتجاهات والثقافةفكار والقيم األ تترسخ: اجتماعيةخصائص 
 واالعتزاز والمخاطرة المغامرةوروح  ،في النمو الفكري والعقلي تتمثل عقليةخصائص 

 بالنفس
 القيمةالتناقض بين القيم والمجتمع يكون التناقض بين  :الشبابمشكالت 

 واهتزازي إلى الصراع ا يؤد  سرة والمجتمع مموبين السلوك داخل األ  ،داخل الفرد
 1. القيم
 والرياضةن تشبع حاجات الشباب عجز نوادي الشباب عن أداء دورها فيجب أ -

ماكن لترويج الممنوعات وتحولت إلى أ بعضها سوقا   وأصبح ،وقات الفراغوشغل أ
 للترف

التي  العلميةوالعاطفي نتيجة افتقاد الشباب للبرامج  ،والعقلي ،الفراغ الفكري - 
تعاطي بسب دمان والواإل الرذيلة انتشارلى إى د  أ مما ورياضيا  وعقليا   توجههم فكريا  

 والمدرسة والمجتمع  األسرةالفراغ وضعف سلطة 
 دون واالختالطعمى لى التقليد األإدى أالشباب بالتطور العلمي الغربي مما  انبهار -

 ضوابط 
في  األسرةنها سلبت دور أ أخيرا   نه يالحظإلعالم لها دور مهم إال أضعف وسائل ا -

والتي تختلف ثقافتها  المستوردةوتعتمد على البرامج  ،االجتماعية والتنشئةالرعاية 
 2 وطبيعتها عن قيم مجتمعنا وهويتنا وثقافتنا

عند  واالرتباكن مشاعر الخجل والقلق والخوف هم ما يعانيه الشباب ممن أ
لشباب من مشاعر خرين ويعاني امع اآل عند التحدث أو ،مواجهة المواقف المختلفة

 ،بالكراهيةوالشعور  ،الشخصيةواضطراب  ،بالنفس الثقةوفقدان  ،الشعور بالنقص
 منوالشعور بعدم األ ،روب من الواقعواله، ءواالنطوا، العزلةلى إوالميل  ،واالكتئاب

 و العملأو المدرس أنتيجة قسوة الوالدين 

                                                           
  113، ص1192سامية محمد فهمي، مجاالت الرعاية، المكتب الجامعي ،اإلسكندرية، مصر،  - 1
  129، ص1112عبد المحيي محمود حسن، االجتماعية ومجاالت الممارسة، دار المعرفة، مصر،  - 2
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 الخامس المبحث
                                               مخاطر العولمة على الشبابمهنة الخدمة االجتماعية في مواجهة  دور 

بدراسة الشباب  االجتماعيةوخاصة الخدمة  ،هتمت العلوم اإلنسانيةألقد 
ون عطاء الشباب واستثمار إلزالة كافة المعوقات التي تحول د ؛وقضاياهم ومشكالتهم

 1. طاقاتهم
خدمات في  فمهنة الخدمة االجتماعية تعمل مع مجاالت كثيرة تهتم بتأدية

، فراد والجماعات والمجتمعاتنطاق تعاونها مع المجاالت األخرى لمساعدة األ
 2.و المنشودةأالمستويات المطلوبة  لىإللوصول 

ارس من خالل وتم، ليات التغير والتخطيطخلق آعلى فهذه المهنة قادرة 
وتتوافر لديهم المعرفة العلمية واألساليب والمهارات  ونظريا   يا  عدادهم عملإشخاص تم أ

فراد والجماعات لمساعدة األ ؛بكفاءة عالية  الفنية حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم
 المتاحة مكانيات والموارد لى حلول وفقا لإلإوالمجتمعات على مشكالتهم والتوصل 

لشكل الذي ال ولعل ظاهرة العولمة من الظواهر التي ظهرت على السطح با
لى ممارسة مهنة الخدمة إلى الحاجة الملحة إمر الذي أدى األيمكن التغافل عنها 
 على الشباب ومخاطرها ثار العولمة آاالجتماعية للحد من 

ديناميكية متغيرة تواكب التغيرات االجتماعية  مهنة فالخدمة االجتماعية
حداث التفاعل بين الفرد إلى إ ي لها ومحور اهتمامها يتجهواالقتصادية وتحاول التصد

لتحقيق  ؛  وانمائيا ووقائيا   عالجيا   نى مهنة الخدمة االجتماعية مدخال  وتتب 3. والبيئة
ساسية والمهمة لمواجهة مخاطر أهدافها ويعتبر الجانب الوقائي من الجوانب األ

 .العولمة

                                                           
   213ص نفسه، مرجع  ،عبد المحيي - 1
 223ص، 1111، القاهرة ،الخدمة االجتماعية إلىمدخل  ،علي السيد - 2
  1ص ،يةمكتبة االنجلو المصر ، خدمة االجتماعية في رعاية الشبابال، محمد نجيب توفيق - 3
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فالعالقة بين ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية والحد من تأثيرات العولمة 
اجه العالقات حدى المهن التي تعمل في مجال التحديات التي تو إنها أتتضح في 

 1. اإلنسانية الطبيعية
فراد األ اقتناعهم في نس أن اجتماعيين خصائيينكأومن هنا البد لنا 

 2. مثل مع ظاهرة العولمةوالجماعات بالتعامل الصحيح واأل
لى تنمية الوعي االجتماعي إ بدا  أو  ن الخدمة االجتماعية تسعى دائما  أوبما 

والوالء وشعورهم بالمسؤولية االجتماعية فإن  باالنتماءفراد وتنمية شعورهم لدى األ
لإلخصائي دوره المهم في التقليل والحد من تأثيرات العولمة من خالل تغيير اتجاهات 

في  االجتماعي األخصائيلى دور إفراد والجماعات ومن هنا تظهر الحاجة الملحة األ
المساعدة على مواجهة تحديات العولمة عن طريق تبصيرهم وتزويدهم بالمعلومات 

 .ودراسة الظواهر واالشتراك في وضع برامج تربوية وتوعوية ، والخبرات
لوقاية على ا في سة المهنية للخدمة االجتماعيةار هم الممويمكن أن تس

 ات السلبية على الشباب في اآلتي التأثير 
ثار للوقوف على أسبابها وظواهرها واآل، بظهور العولمة المرتبطة ةدراسة الظاهر  ـــ1  

 .التي  تترتب عليها
 .ظهارها في صورتها الحقيقيةا  و  ؛توعية الشباب من تأثيرات العولمةــــــ   2  
جتماعية بالتدخل السريع لكل مشكلة من مشاكل الفرد االن تقوم الخدمة أــــــ  3  

 .ووضع الخطط العالجية لها 
 النتشاربالفئات التي أصابها ضرر ومخاطر العولمة والتي تمثل وباء  االهتمام ــــ 2  
 .المدمرة  االجتماعيةمراض األ
ووسائلها اطر العولمة توفير جماعات الدفاع االجتماعي للتوعية من مخـــــ  1  
لمقاومة كل البدع الضارة التي ( الهاتف المحمولو  الشبكة العنكبوتية،و  ،الفضائيات)

                                                           
   نفسهعبد المنصف رشوان مرجع  - 1
  الليبيالقنوات الفضائية على ثقافة الشباب  ،وداد الصيد - 2
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جراء المزيد من البحوث والدراسات على الخدمات  تهدد الشباب والمجتمع ،وا 
ووضع ، العولمة ومدى خطورتها على الشبابللوقوف على حجم ظاهرة  ،االجتماعية
 .حدود لها 

التي توفر  االجتماعيةهم في القيام بالبحوث الخدمة االجتماعية تسأن مهنة ــــــ 2
 .مختلفة التي تتعلق بقضايا الشبابالمعلومات ال

شتراك في برامج التوعية الدينية مع رجال الدين في اال االجتماعيةهم الخدمة تس ـــــ 2
 .لتقوية الوازع الديني لدى الشباب ، والمشايخ

السلبية لدى  االتجاهاتفي التقليل والحد من  مهمةسهامات إجتماعية للخدمة اال ــــــ 9
 .للشباب على أساس علمي  االجتماعيبوضع برامج التوجيه  ،الشباب

للوقاية من تُأثيرات  متواضعا   و تصورا  أ نني كباحث أضع مقترحا  إوعليه ف
 :تياآلعلى الشباب وتتمثل في ومخاطرها العولمة السلبية 

 جابياتها وسلبياتها إيوتحديد مدى  ،الحقيقية لظاهرة العولمة باألبعادتنمية الوعي   ــــ1
وغرس  االجتماعيةبدورها في التنشئة  وضرورة قيامها ،بها واالهتمامسرة كيد على دور األلتأــــ ا2

 .صيلة ونشر الثقافة األ ،القيم اإليجابية
ــ االهتمام 3  تأكيد و  ،واالجتماعية ،والرياضية ،واحي الثقافيةبمراكز الشباب وتطويرها من الن ـ

 .لدى الشباب في المجتمع االنسجامالقيم المجتمعية التي تعمل على تحقيق 
متابعة التقدم العلمي في مجال الخدمة االجتماعية والعلوم االجتماعية على المستوى ــــــ 2   

 .من األساليب الفنية المتطورة  واالستفادة ،العالمي
وصياغة النظريات  ،ورصد الخبرات ،وتقييم الممارسة المهنية ،االهتمام بالبحث العلميــــ  1 

 .لتوجيه الممارسة للتعامل مع كل االنعكاسات السلبية للعولمة 
 .صيلة وبناء الثقافة األ، والتثقيف، ذاعة وتسخيرها في عمليات التوجيهتوجيه برامج اإلـــــ  2
وتمكين الشباب من الحصول على المعارف  ،ومنهاجه المدرسية ،بالتعليم االهتمام ــــ 2

  .وتحصين المجتمع وتعزيز روح االنتماء بالوطن ،والتقنيات التي يتطلبها العصر
 الغربي الذي يستهدف عقول شبابنا لمواجهة الغزو الثقافي ؛نا الثقافيةتوابثتنمية الوعي ب ــــــ 9
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 : االستنتاجات*

 التساؤل األول 
 ومظاهرها؟ما العولمة *

وتسهيل نقل  ،ن العولمة ظاهرة تستهدف تحطيم الحدود الجغرافيةأالباحث  أستنتج
 ؛ولم يعد باإلمكان تجاوزها  ،وهي حقيقة مؤكدة ،عالميا   سوقا  عبر العالم  الرأسمالية

من  واالستفادة ،كثر للظاهرة ومحاولة التعامل اإليجابي معهاأبل من المهم فهم 
  .دي سلبياتها ومخاطرهاوتفا إيجابياها

 
 التساؤل الثاني 

  الشباب؟ما مخاطر العولمة على *
ر أكثن المخاطر والتأثيرات للعولمة على الشباب تبرز أالباحث  أستنتج

 وما تفرضه ،والثقافية من خالل ثورة االتصاالت ،االجتماعيةفي المخاطر  وضوحا  
باحة االختراق الثقافي ،من إخفاء للتنوع الحضاري صيات الثقافية ورفض الخصو  ،وا 

  .منظومة القيم االجتماعيةمما ينتج عنه خلل في 
 
  الثالثالتساؤل 

 الشباب؟سهامات الخدمة االجتماعية في الحد من مخاطر العولمة على إما *
الحد من مخاطر هم في ن تسيمكن أ االجتماعيةن الخدمة أستنتج الباحث أ

بعاد الحقيقية لهذه الظاهرة من خالل الشباب من خالل تنمية الوعي باأل العولمة على
ومهارات للقيام بهذا الدور  لياتآلما لديهم من  ؛االجتماعيين األخصائيينفعيل دور ت
لمواجهة  ؛مؤهلة لتحمل مسؤولية قيادة الجهود المبذولة االجتماعيةن مهنة الخدمة أو 

  .مخاطر العولمة
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 : العامةالنتائج 

يمكن تجاهلها  وال ،ن العولمة أصبحت حقيقة مؤكدة في مجتمعناأستنتج الباحث إ-1
ما  واقتصادية وغالبا  ، وسياسية ،وثقافية ،اجتماعيةن لها مخاطر أوال التغافل عنها و 

 .مخاطرها وخيمة على المجتمعات  تكون
قصاءه خروصهر اآل، إخفاء التنوع الثقافي والحضاريى إلتسعى العولمة -2  وا 
، وزعزعة لتهميش الخصوصية الثقافية ؛سائلالثقافي بكل الطرق والو  االختراقباحة ا  و 

 . االجتماعية منظومة القيم
بين القديم والجديد وبين )لمة في خلق صراع قيمي لدى الشبابالعو  أسهمت ــــ 3 

 .(الوافدةالثقافات 
ثرت العولمة بكل وسائلها المتعددة في العالقات االجتماعية بين الشباب وخاصة أ -2

 . االجتماعيسرهم ومحيطهم أو  بائهمآبعالقة األبناء 
مخاطر  تأثيراتعديدة في الحد من  إسهاماتلها  االجتماعيةن الخدمة أ

انتمائه وتعميق ، لتحصين الفرد ؛العولمة من خالل توظيف أهدافها ومهاراتها وطرقها
 لى طاقة فاعلة ومؤثرةإي وتحويله الدين

ومحو  ،في غسل عقول الشباب ا  ات دور ن لثورة االتصاالت والمعلومإ
 .ية الشباب تطمس هو  أن نهاأخالقيات من شأاهيم وقيم و اكرتهم وتزويدهم بمفذ

 :والمقترحاتالتوصيات 
  سرة في مواجهه بدعم دور األ االهتمامبضرورة  الباحثيوصي

سرة بأهمية مشكالت الشباب ومخاطر العولمة من خالل توعيه األ
قدراتهم للتعامل مع  ةألبنائها لتنمي االجتماعيةالتنشئة  يدورها ف

المتغيرات في مجال االتصال وتدعيم روح االنتماء وحمايتهم من 
 .مخاطر العولمة
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  تناثقافاالهتمام بعقد المؤتمرات والندوات الفكرية والمنتديات لترسيخ 
 .الثقافية الثوابتاألصيل للحفاظ على  ،الثقافينا ثومورو 

  وفنيا   من إيجابيات العولمة تقنيا   االستفادةبضرورة  الباحثيوصي، 
ضرورة نشر الوعي الديني بين الشباب وترسيخ  .وضاعناألتحسين 

القيم األخالقية في عقولهم من خالل تفعيل دور رجال الدين 
 .والدروس الدينية والندواتوالمشائخ في المساجد 

  بما يتناسب وتحسينها بتطوير المناهج الدراسية  الباحثيوصي
 .هداف لحماية األجيال وتحصينهم من سلبيات العولمةواأل

  االجتماعية وبرامجها  الخدمة شراك مهنةإ ةبضرور  الباحثيوصي
 ةلتخفيف حد ،العولمة لظاهرةالحقيقية  باألبعادفي تنمية الوعي 

في  االجتماعي األخصائيمخاطرها من خالل تفعيل دور 
ليات ومهارات لما لديه من آ ئات المجتمعية نظرا  المؤسسات والهي

 .للقيام بهذا الدور وطرق وأساليب فعالة
 ؛االجتماعيةالخدمة والدراسات في  البحوثجراء المزيد من إ 

 المصاحبةالعولمة ومخاطرها والمشكالت للوقوف على حجم ظاهرة 
يتناسب  المحلية بما اإلعالمتطوير أجهزة .ووضع الحلول لها

 ةر حيوية وواقعيثكأوخلق برامج ، رغبات الشباب واتجاهاتهمو 
 .واحتياجاتهم الشباب لمشكالت

  من إنجازات العلم  باالستفادةضرورة تكامل الجهود العربية
تتماشى والمتغيرات  ستراتيجيةإوفق  ،االتصالووسائل ، والتكنولوجيا

 .الدولية
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 : والمراجعالمصادر *

 ـــالشركة المصرية للنشر ـــــ مصطلحات العلوم االجتماعية ــــ احمد زكي بدوي .1
 .219ص  1119

 .122ص ــــ مة و أثارها على الثقافة العربيةالعول ــ أحمد عمران الحكيمي .2
 1119 ـــــالدار العربية ــــ واالنحرافالشباب بين التطرف  ـــــ إسماعيل إبراهيم .3

 .2ص
مركز دراسات  ـــالعولمة في ندوة العرب والعولمة مفهوم  ــــ السيد ياسين .2

 .22صــــ   1119، بيروتــــــ  الوحدة العربية
مكتبة الشرق  ــــ القاهرة ــــ المعاصرةتوصيف األوضاع العالمية  ــــالسيد ياسين  .1

 .22ص ــ 2332 ــــاألوسط 
  2311 ,القاهرةـــ  العولمة مفهومها وأهدافهاــــ امجد قاسم  .2
مركز  ـــــ العولمة الجديدة والمجال الحيوي للشرق األوسط ــــ بيار الجميل .2

 .21صــــ   1112 ــــ عمان ـــــ الدراسات العربية
. 1119 ـــــسرت  ــــالدار الجماهيرية للنشر  ـــــمواقف عشرة ــــ رجب بودبوس  .9

 .191ص 
عمان  ـــتبه روائع مجدالوي مك ــــــفي مواجهه العولمة  ــــزكريا بشير امام  .1

 .192ص ـــــ 1112ــــ
 .192ــــ   نفسهمرجع  ـــزكريا بشير .13
 لجامعيمجاالت الرعاية االجتماعية المكتب ا ـــ سامية محمد فهمي .11

 .113صـــ  1192ــ اإلسكندرية مصر
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الدولي التاسع ندوة المؤتمر  ــــ الثقافية وأثارهاالعولمة  ــــــ ديعادل علي الش .12
 .223ص ــــ 2332 ــــ القاهرةـــــ دار العلوم للنشر اإلسالمية ـــــللفلسفة 

 .211ص ـــــ نفسهمرجع  ــــــ عادل علي الشدي .13
 .222ص  ـــــ نفسهمرجع  ـــــ الشدي علي عادل .12
مصر  ــــ دار المعرفة ـــــ االجتماعية ومجاالت الممارسة ـــــ عبد المحيي محمود حسن .11

 129ص  ـــــ 1112
 213ص ـــــ  نفسه مرجعــــ  عبد المحيي  .12
  29ص  ـــ 2332اإلسكندرية ــ المكتب الجامعيوأثارهاـــــ العولمة ـــــ عبد المنصف رشوان .12
 نفسهمرجع ن ــــــ عبد المنصف رشوا .19
 ةجامعـــــ طرابلس  ــــــ وبعض مشكالته االجتماعية عن الشباب الليبيدراسة ـــــــعلي الحوات  .11

 . 32_32ص  ـــــ.1193ـــــالفاتح 
  223ص  ــــ 1111ــــ القاهرةـــــ  الخدمة االجتماعية  إلىمدخل  ــــ علي السيد .23
 األهرام ـــــمركز  أمين ــــترجمة حسين  ـــــنهاية التاريخ وخاتم البشر ــــــ فرانسيس فوكو ياما .21

 .1صـــــ  1113ــــــ  للطباعة القاهرة
 33صـــ  1112، مصر ــــــ مكتبة عين شمســــــ علم النفس الصناعيـــ قدري حقي  .22
 ــــمجموعة النيل العربية  ــــ مقدمة في فكر واقتصاد وعصر الالدولة ــــ محسن الحضيري .23

 .11صــــ  2333 ــــ القاهرة
 192ص  ــــ نفسهمرجع  ــــ  الحضيريمحسن  .22
 .19ص ــ 1119بيروت  ــــ مركز الدراساتـــ العولمة والهويةــــ محمد الجابري .21
ــــ  2332ـــــ عمان ــــ دار الفارس للنشرـــ العولمة رقاب كثيرة وسيف واحد  ـــ محمد المقدادي .22

  12ص 
 2331 ـــــ  طرابلس, المركز العالميـــــــ الغزو الثقافي و مظاهره ــــــ محمد عبد السالم زغوان .22

 .23ص ـــــ
ـــــ   إسكندرية ــــ دار المعارفـــ دور الشباب في التنمية  ـــــمحمد عالء الدين عبد القادر .29

 .2صـــــ   1119 ــــمصر
ـــ  مكتبة االنجلو المصرية ــــ الخدمة االجتماعية في رعاية الشباب ــــــ محمد نجيب توفيق .21 ـــ

 . 1ص
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 ـــ حلوانـــــ جمعية تنمية المجتمع المحلي في ظل العولمة  إسهامات ــــ محمود محمد محمود .33
 . 331ص  ـــ 2332

ودور الخدمة االجتماعية وداد الصيد تاثير القنوات الفضائية على ثقافة الشباب الليبي  .31
الدراسات  ـــ أكاديمية رسالة ماجستير غير منشورة ــــ التأثيراتالمساعد في التعامل مع هذه 

 .22ص ــــ 2331ــــــ   العليا
 


