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 المستخلص

فكان المنيج الوصفي إلى جانب المنيج التاريخي  المنيج الذي اتبعو البحث في تناول ىذه الظاىرة,
تقدميا ت فصولوقد اقتضت طبيعة البحث أن يقع في ثالثة  ,مة المغويةالذي ساعد في بيان جذور ظاىرة العول

والصراع  والثاني في العالقات التاريخية في نشأة العولمة, في مفيوم العولمة, األول وتمييد فيو مطمبان: ,مقدمة
في  دراسة ألولثالثة مباحث, اوفيو  مظاىر العولمة عمى دراسة األولالفصل  وقام المغوي بين المغات القومية,

  .والثالث في الثنائية المغوية في آسيا والثاني في الثنائية المغوية في أفريقيا, مفيوم الثنائية المغوية وأنواعيا,
لوسائل العولمة المكتوبة في  األول :ويندرج تحتو مبحثان ,وسائل العولمة وآثارىاالفصل الثاني  وتناول

االجتماعي, والياتف الجوال, واإلعالنات المكتوبة. ولسعة البحث اقتصر الصحف, وشبكة التواصل  وتضمنت:
في حين اتجو المبحث الثاني إلى دراسة وسائل العولمة المنطوقة التي تشمل التمفاز,  عمى بعض الحاالت,

 واإلعالنات المكتوبة والمسموعة والمرئية المسموعة.
التعريب  األول:ثالثة مباحث وتضمن  ,العولمةلتعريب والترجمة في ظل ادرس ف الفصل الثالث ودرس

ىذه الفصول  وفي نياية في ىيئات التعريب. الثالث:و  ,العولمة الترجمة في ظل :والثاني في ظل العولمة,
 البحث من تناولو وعرضو ليذه الظاىرة. إليياالخاتمة التي تضمنت اىم النتائج والمعالجات التي توصل 

ولم  الن الموضوع حديث, ,واغمبيا الحديثة أىميا عمى مصادر عدة كانت المصادر البحث واعتمد
 إلىاالنجميزية بعد ترجمتيا  راجعاستعمال الم إلىحاجة البحث  دعت يتوقف عمى المراجع العربية فقط,بل

اقع شبكة ومو  ,والتقارير والمكالمات الياتفية, والمقابالت الشخصية, فضال عن الصحف والمجالت, العربية,
 المعمومات.

 النتائج والتوصيات:
إذ لم ينحصر مفيومو في األثر االقتصادي وما  ؛الختالف اآلراء إزاءه؛ حتى االن العولمة مفيوملم يستقر  -1

ن معنى أحين رأى بعضيم  فيغطاء لحركة االقتصاد,صفو بو يقوم عميو من ىيمنة النظام الرأسمالي 
ومن جانب آخر ُعرف معنى .العولمة انحصر في البعد الثقافي وطمس الثقافة الوطنية والدينية والقومية

لصراع الحضارات,ووقف بعضيم عند لفظة العولمة  نتيجةأتي تي تالعولمة بالييمنة السياسية لحركة العالم ال
عادة صياغتو  الداللة عمى التحول والشمولية في من الناحية المغو  لذا  وفق الرؤيا الجديدة لمحداثة.عمى وا 

يمكن  يمكن فيم العولمة من التصورات السابقة إلدراك ثقافة معاصرة باليات جديدة الُتعد سمبية كميا,كما ال
 أن تكون ايجابية كميا.

ه تنافسا مستمرا فرضتو طبيعة وعد  المغات عمى ما يجري بين  )الصراع أو الحرب(مصطمح  إطالق رفض  -2
 وبيذا تشرق العولمة بوجو جديد بعيد عن ألفاظ العنف مثل: في السابق, االحياة المعاصرة كما كان مفروض

 .واالنتحار المغوي( وحرب المغات, المغوي, والصراع )صراع الحضارات,
وعدىا موجة  المأكل والتسوق واالستيالك,استيعاب آثار العولمة المغوية في شيوع مصمحاتيا في الممبس و  -3

 المستقبل القريب. فيقابمة لمتغير 



والسيما بعد تطور وسائل العرض  كثيرا في شيوع العولمة المغوية المكتوبة والمنطوقة, اإلعالموسائل  أثرت -4
اللفاظ بسرعة فائقة مما يسر تناقل ا ودخول التكنموجيا الحديثة المرئية والمسموعة في االجيزة الياتفية النقالة,

 ميا ونطقيا ضرورة حضارية وعصرية .ُفعد تعم ؛وتمركزىا بين الشباب من افراد المجتمع عند اعداد ىائمة
انشغال المجتمع العربي بالحروب السياسية اثر كثيرا بفقدان الرقابة المغوية مما سوغ انتشار الميجات العامية  -5

فادى إلى تراجع العربية الفصيحة  والجامعات واإلعالم, في مجاالت الحياة الميمة والسيما المدارس
 وابتعادىا عن الفكر واأللسن. 

 


