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االجتماعي
ة
المخاطر االجتماعية للعولمة وانعكاساتها على القيم والتنشئة

سعد ياسين عباس
كلية التربية – األصمعي

المقدمة
إن التقدم العلمً والتكنولوجً الذي شهده القرن المنصرم ٌنبا بان القرن
الحالً سٌشهد معدالت لهذا التقدم لم تعرفها البشرٌة من قبل ،وإذا كانت الدول
المتقدمة هً التً صنعت هذا التقدم وهً التً تنعم بثماره ،فان الدول النامٌة
علٌهاان تحلق بهذا التقدم حتى ال تعانً من اتساع الفجوة الحضارٌة بٌنها وبٌن
الدول المتقدمة 0
إن التطور الحاصل له جوانب اٌجابٌة ال ٌمكن ألي فرد إن ٌنكرها أو ٌنكر
وجودها وأهمٌته فً حٌاته الٌومٌة،وفً الوقت نفسه لها جوانب سلبٌة بدأت تظهر
ولو بشكل بسٌط أالن لكنها تنذر بمظاهر ومشاكل اكبر فً حالة عدم االنتباه إلٌها،
ومن أهم مظاهر التؽٌٌر التً ٌواجهها العالم الٌوم هو تأثٌر العولمة على مظاهر
الحٌاة االجتماعٌة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع 0
إن وجود أجهزة االتصال الحدٌثة وأجهزة االنترنت والفضابٌات المختلفة ذات
اإلبعاد واالتجاهات المتنوعة تمثل تحدٌا كبٌر على القٌم والتنشبة االجتماعٌة 0
ومن خالل هذا كله ونظرا إلى أهمٌة الموضوع بظاهرة العولمة وما تمثله من
تحدٌات كبٌرة لألمن القومً ألؼلبٌة دول العالم بصورة عامة ولألقطار العربٌة
بصورة خاصة 0فقد ارتا الباحث إن ٌقدم على خطوة لعلها تكون ذات فابدة علمٌة
وعملٌة مستقبال فً ربط العولمة بقضٌة هامة فً حٌاتنا ومستقبل األجٌال والمجتمع
إال وهو موضوع العولمة وتأثٌرها على القٌم و التنشبة االجتماعٌة التً باتت أالن
فً خطر كبٌر إذا لم ٌأخذ بنظر االعتبار استخدام طرق صحٌحة تتوافق مع
معطٌات العصر ومتطلباته وإال فان القٌم والتنشبة االجتماعٌة ستتخللها الصعوبات
وتودي إلى نتابج سلبٌة.
فان البحث الحالً ٌهدؾ الى إلقاء الضوء على اآلثار التً تسببها ظاهرة
العولمة على الثقافات القومٌة والوطنٌة والقٌم مستهدفة اختراق هوٌة المجتمعات
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وخاصة تلك األقل نموا أو المستقلة سٌاسٌا واقتصادٌا من اجل ربطها اقتصادٌا
وثقافٌا بمركز العولمة (الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة) كما ٌهدؾ البحث حول االثار
0اما المنهج
التً تتركها العولمة على دور االسرة فً عملٌة التنشة االجتماعٌة
المستخدم فً هذا البحث فهو المنهج التحلٌلً باالظافة الى المنهج التارٌخً
الوصفً0
وٌضم البحث فً ثناٌاه مقدمة و ثالثة مباحث :المبحث األول ٌتضمن تحدٌد
ٌشمل التطور التارٌخً لظاهرة
المفاهٌم والمصطلحات العلمٌة إما المبحث الثانً  :ؾ
ٌتطرق حول تأثٌر العولمة على
العولمة،وأسباب انتشار العولمة0اما المبحث الثالث ؾ
التنشبة االجتماعٌة ،والمخاطر الثقافٌة والقٌمٌة للعولمة 0
المبحث االول
تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية :
العولمة :ـ
قبل البدء فً الحدٌث عن مفهوم العولمة ال بد من اإلشارة إلى أن اؼلب
المحاوالت االجتهادٌة الرامٌة الى تبٌان مفهوم و داللة ظاهرة العولمة لم تبلػ
مبتؽاها و مرامها األساسٌة بعد ،فالبعض من تلك االجتهادات اقتصرت على وصؾ
هذه الظاهرة على أنها عملٌة أمركة العالم ،أي نشر الثقافة األمرٌكٌة بحٌث تؽلب
على الثقافات المجتمعٌة األخرى ()1وٌراها البعض األخر على أنها الوجه األخر
للهٌمنة االمبرٌالٌة على العالم تحت الزعامة المنفردة للوالٌات األمرٌكٌة  ،فهً
أبشع واحدث صور الهٌمنة االستعمارٌة ()2وثمة من ٌنظر لها من منظور أوسع
ملخصه أن النظام الرأسمالً وفرضه على عامة األسالٌب االقتصادٌة التً تتبعها
المجتمعات األخرى (العولمة االقتصادٌة ) ( )3فً حٌن ٌذهب فرٌق ثالث للقول بان
العولمة ظاهرة تنحوا بالمجتمعات اإلنسانٌة قاطبة نحو التجانس الثقافً و تكون
الشخصٌة العالمٌة ذات الطابع االنفتاحً على ما حولها من مجتمعات وثقافات
()4
مختلفة (العولمة الثقافٌة و ثقافة العولمة )
ٌقول ((جٌمس روزنو))احد علماء السٌاسة األمرٌكان عن العولمة (أنها
العالقة بٌن مستوٌات متعددة لتحلٌل االقتصاد ،والسٌاسة ،و الثقافة ،و
االٌدولوجٌا،وتشمل أعادة اإلنتاج ،وتداخل الصناعات عبر الحدود وانتشار أسواق
التموٌل ،وتماثل السلع المستهلكة لمختلؾ الدول  ،نتٌجة الصراع بٌن المجموعات
()5
المهاجرة والمجموعات المقٌمة )
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وٌعرفها الكاتب األمرٌكً الشهٌر ((ولٌم فرٌدر))فً كتابه الصادر عام 1977
بعنوان عالم واحد  00مستعدون أم ال بأنها آلة عجٌبة نتجت عن الثورة الصناعٌة
والتجارٌة العالمٌة  ،وإنها قادرة على الحصاد  ،وعلى التدمٌر  ،وإنها تنطلق
متجاهلة الحدود الدولٌة المعروفة ،وبقدر ما هً منعشة ،فهً مخٌفة ،فال ٌوجد من
ٌمسك بدفة قٌادتها ،ومن ثم ال ٌمكن التحكم فً سرعتها وال فً اتجاهاتها ()6وتعرؾ
العولمة أٌضا أنها مرحلة تارٌخٌة أو بمثابة تطور نوعً جدٌد فً التارٌخ اإلنسانً
() 7
 ،ومن ثم فهً محصلة تطور تارٌخً له جذور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- 1جواد ،لٌث عبد الحسن ،المضامٌن االجتماعٌة للعولمة،مجلد دراسات ،السنة
46
األولى العدد الرابع ،1999،ص
60
- 2صادق ،نداء مطر،العولمة واختراق السٌادة ،ص
- 3الطاهر ،شفٌق،العولمة واحتماالت المستقبل ،مجلة دراسات ،العدد األول
11
 1999،ص
- 4بلقزٌز،عبد هللا  ،العولمة والهوٌة الثقافٌة (عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة )مجلة
91
المستقبل العربً ،العدد،98ص
1
- 5شومان،نعٌمة ،العولمة بٌن النظم التكنولوجٌة الحدٌثة ،ط  ،مؤسسة الرسالة ،
40
بٌروت 1998،ص
- 6أبو زعرور ،محمد سعٌد ،العولمة ،دار البٌارق ،عمان ،األردن،ط 1998 ، 1
13
ص
- 7أبو العلى،محمد حسٌن  ،دكتاتورٌة العولمة ،قراءة تحلٌلٌة للمثقؾ  ،القاهرة
34
 2004،ص
ٌستخدم علماء االجتماع مصطلح (العولمة )على تلك العملٌات التً تضفً الزخم
والكثافة على العالقات االجتماعٌة المتبادلة المتداخلة ،وقد ؼدت العولمة ظاهرة
اجتماعٌة بالؽة االتساع وعظٌمة االثر فً منطوٌاتها وتداعٌاتها ،والعولمة ال تقتصر
على تطور وتنامً الشبكات والنظم االجتماعٌة واالقتصادٌة بمناى عن اهتماماتنا
المباشرة 0انها فً الوقت نفسه ظاهرة محلٌة تؤثر فٌنا جمٌعا فً حٌاتنا الٌومٌة
)1(0
فً معرض حدٌثنا عن العولمة البد أن نمٌز بٌنها وبٌن مفهوم العالمٌة .
العولمة والعالمٌة مفهومان مختلفان تماما ففً حٌن تشٌر العولمة إلى فرض
سٌطرة إحدى دول األخرى وهٌمنتها علٌها فً إي جانب من جوانبها االقتصادٌة أو
337

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

السٌاسٌة أو الفكرٌة  000وؼٌرها تشٌر العالمٌة وهً مفهوم قدٌم إلى اإلبعاد
اإلنسانٌة المشتركة بٌن جمٌع بنً البشر  ،وهً أفكار إنسانٌة تالءم الجمٌع فً
()2
الدول المختلفة مثل األدب العالمً وحقوق اإلنسان وؼٌرها
وعلٌه ٌمكن إجمال الفروق بٌن العالمٌة والعولمة باالتً -:
 ال ترتبط العالمٌة بثقافة معٌنة أو حدود  ،لذا فهً تعمل على نشر القٌم اإلنسانٌةوالفكر دون تحفظ ولفابدة الجمٌع  ،فً حٌن أن العولمة تعمل على نشر احد جوانب
العولمة كثقافة معٌنة على حساب تدمٌر ثقافات أخرى وهً بهذا تتضمن معنى
االستعمار .
 تركز العالمٌة على عناصر اإلنسانٌة المتمثلة بالحرٌة والدٌمقراطٌة وحقوقاإلنسان فً حٌن تركز العولمة على حرٌة االتصال والقٌم الخاصة بالتكنولوجٌا و
المعلومات .
 هدؾ العالمٌة توحٌد الناس والمصالح وهدؾ العولمة التفكك والتفرٌق . هدؾ العالمٌة التسامح وحب الخٌر للجمٌع فً حٌن هدؾ العولمة العدوانٌةوالتسلط .
 فً العالمٌة ال تفرض الثقافة على العالم بل ترتقً من المستوى المحلً إلىالمستوى العالمً وتنتشر بتلقابٌة فً حٌن تفرض الثقافة نفسها فً العولمة دون
استثناء .
ومما تقدم على الرؼم من االختالفات فً تعرٌؾ العولمة ٌمكننا القول بان مصطلح
العولمة ٌتضمن مفاهٌم سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة وعسكرٌة تعتمد بصورة
مباشرة على التطور التقنً الذي وفر الوسابل واإلمكانٌات التً تحاول الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة من خاللها فرض هٌمنتها على العالم وإحالل الثقافة األمرٌكٌة
الصهٌونٌة بدال من الثقافات القومٌة والوطنٌة .
وبذلك نرى مفهوم العولمة هو صٌاؼة جدٌدة لمنظومة القوة القدٌمة فهو اصطالح
ٌجري تسوٌقه من قبل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،وهو احد محطات االستعباد
واالستؽالل قد ازداد هذا التوجه شراسة.
عندما انفردت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً عام  1991بالتحكم بمصٌر العالم
بعد تفكك االتحاد السوفٌتً وبذلك بدأت أمرٌكا تقسم العالم إلى مناطق نفوذ ٌخطط
لها مهندسون متخصصون ٌعملون بإدارات تابعة لوزارة الخارجٌة األمرٌكٌة  ،وان
هذه األجهزة تخطط للتأمر على الدول وقٌاداتها الوطنٌة تحت مسمٌات الدٌمقراطٌة
وحقوق اإلنسان والشرعٌة الدولٌة والقضاء على العنؾ واإلرهاب ........الخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 - 1ؼدنز ،انتونً ،علم االجتماع ،ترجمة ،د 0فاٌز الصٌاغ ،ط ،4المنظمة العربٌة
للترجمة  2005،ص 116
 - 2ذوقان  ،عبٌدات  ،شبابنا أٌن نحن من العولمة  ،عمان  ،األردن 2000 ،
25
ص
وبذلك سخرت الوالٌات المتحدة لتحقٌق أهدافها عددا كبٌرا من األجهزة المختصة
منها :ـ
- 1مجلس األمن الدولً .
- 2صندوق النقد الدولً .
- 3وكالة االستخبارات األمرٌكٌة المركزٌة .
- 4قوات التدخل السرٌع األمرٌكٌة .
- 5شبكة االتصاالت الحدٌثة االنترنٌت .
- 6األقمار االصطناعٌة الناقلة للبث اإلعالمً والفضابٌات والتجسس أقطار ودول
العالم .
القيم االجتماعية :ـ
عولج موضوع القٌم منذ أعماق التارٌخ فلسفٌا ،وشكلت دراسته جزءا هاما من
مباحث األخالق والفلسفة ،ومع ذلك لم تستخدم لفظة (قٌمة)كمصطلح من
المصطلحات السوسٌولوجٌة إال منذ عهد قرٌب مع تأخر االهتمام بدراسة القٌم فً
علم االجتماع فان ذلك ال ٌنفً جهودا بذلت ،ومفهومات صٌؽت ،مما ادى إلى تعدد
اآلراء والتعرٌفات التً وضعت للقٌم .
ٌرى (رالؾ لنتون)انه لكً تكون هناك قٌمة فٌجب إن ٌكون اهتمام مشترك
،وقد استلزمت هذه المناظرة منه إن ٌعرؾ االهتمام الذي عده إي شً ء له معنى لدى
()1
اثنٌن أو أكثر من أعضاء المجتمع
وقد عرفت القٌم .بأنها معاٌٌر اجتماعٌة ذات صبؽة انفعالٌة قوٌة وعامة
تتصل من قرٌب بالمستوٌات الخلقٌة التً تقدمها الجماعة ،وٌمتصها الفرد من بٌبته
االجتماعٌة الخارجٌة ،وٌقٌم منها موازٌن ٌبرر بها إعماله ،وٌتخذها هادٌا ومرشدا
()2
،وتنتشر هذه القٌم فً حٌاة اإلفراد
وعرؾ الدكتور(أحسان محمد الحسن)القٌم بأنها الدافع اإلٌدٌولوجً الذي
ٌؤثر فً أفكار اإلنسان وسلوكه ()3إما الدكتور (محمد عاطؾ ؼٌث )فقد عرفها بأنها
الصفات الشخصٌة التً ٌفضلها أو ٌرؼب فٌها الناس فً ثقافة معٌنة ( )4وٌعرفها
الدكتور(قٌس ألنوري )بأنها مفهوم صرٌح أو ضمنً ممٌز لفرد أو جماعة ٌرتبط
()5
بما هو مرؼوب ،وٌؤثر فً اختٌار بعض إشكال أو أسالٌب وأهداؾ السلوك
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والقٌم كما ٌقول أهل االصطالح .قٌم شخصٌة وقٌم جماعٌة واتحاد هذه القٌم ٌكون
ما ٌسمى القٌم االجتماعٌة التً ٌدخل فً معناها كل القٌم التً ورثها المجتمع من
دٌن أو عصبٌة أو ؼٌرها من الروابط و الضوابط والتقالٌد والعالقات التً تستوعب
اللسان كما تستوعب الدٌن والفكر فً شكل عقد اجتماعً تكون ؼاٌته االتفاق على
قٌم اجتماعٌة معٌنة ،تحدد طبٌعة ووجهه المجتمع ،وتضفً علٌه صفة خاصة
خالصة له ،ال تكون لؽٌره ،وهناك اعتقاد خاطا عند كثٌر من الباحثٌن االجتماعٌن
فً حصر القٌم االجتماعٌة فً العالقات االجتماعٌة التً تكون بٌن إفراد امة من
األمم أو شعب من الشعوب ،فهذه نظرٌة ضٌقة وقاصرة للقٌم االجتماعٌة التً تضم
فً حقٌقتها كل ما ٌنتجه المجتمع و ٌفضً إلٌه االجتماع وبذلك فانه ال ٌمكن فصل
القٌم الشخصٌة و القٌم الدٌنٌة واالقتصادٌة عن القٌم االجتماعٌة التً تمثل بوتقة
تنصهر فٌها كل القٌم السابقة ،من حٌث كون القٌم االجتماعٌة أصال لهذه القٌم
االجتماعٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Linton,Ralph,The Study of Man,Op,Cit,P,423
-2دٌاب،فوزٌة ،القٌم والعادات االجتماعٌة ،دار النهضة العربٌة
40
،بٌروت،1980،ص
- 3الحسن ،أحسان محمد(د).موسوعة علم االجتماع ط ، 1الدار العربٌة للموسوعات
514
،بٌروت ،1999ص
-4ؼٌث ،محمد عاطؾ (د).علم االجتماع ،الجزء األول ،النظرٌة والمنهج و
259
الموضوع ،دار المعارؾ ،اإلسكندرٌة ، 1966 ،ص
-5ألنوري ،قٌس (د).االنثروبولوجٌة النفسٌة ،دار الحكمة للطباعة و النشر
291
،الموصل  1990ص
المتفرعة عنها  ،والقٌم االجتماعٌة التً نتحدث عنها من شاكلة المفاهٌم القٌمٌة التً
()1
تشمل الكرامة اإلنسانٌة و الحرٌة والمساواة وؼٌرها
ولعل هناك العدٌد من القٌم االجتماعٌة التً ٌكتسبها الفرد فً محٌط مجتمعه
،وهناك بعض الدراسات االجتماعٌة التً حاولت إن تقدم قٌاسا عاما لهذه القٌم
،وحاولت أٌضا أن تحدد ماهٌتها وطبٌعتها وقد حدد مقٌاس روكٌتش للقٌم مجموعتٌن
من هذه القٌم و التً قسمها إلى قسمٌن سمٌت بالقٌم الؽابٌة ،وقٌم الوسٌلة ،فمن القٌم
الؽابٌة هً تلك المتعلقة باالحترام االجتماعً ،واحترام الذات،واألمن االجتماعً
،واآلمن القومً،والحب ألزواجً ،والحرٌة،والحكمة ،والحٌاة المرٌحة ،والسعادة
،والصداقة والجمال  00الخ أما القٌم الوسٌلٌة فهً االبتهاج ،اإلخالص،االستقالل
،االنفتاحٌة ،الشجاعة،الكرم،الطاعة،الطموح ،المساعدة ،المسامحة ،النظافة
()2
،المنطقٌة
340

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

هذه المجموعة من القٌم االجتماعٌة التً ٌكتسبها اإلنسان من التنشبة االجتماعٌة ،وعن
طرٌق عملٌة التفاعل االجتماعً ،وٌشٌر فً ذلك (باندروا) ()3إلى أن اإلنسان ٌتعلم القٌم من
خالل عدة طرق أهمها المالحظة والمحاكاة و التقلٌد ،فالفرد ٌالحظ وٌقلد ومن ثم ٌكتسب عن
طرٌق عملٌة التنشبة والتفاعل االجتماعً فالقٌم هنا ستكون احد ابرز مكونات شخصٌة الفرد
وبما أن القٌم تحدد وتكون شخصٌة الفرد ،فإنها بذلك تحدد شخصٌته الوطنٌة ،وتحدد انتمابه
وعالقته باآلخرٌن ،فمقدار ما ٌكتسب من قٌم ذات عالقة وارتباط ،بمقدار ما تتكون شخصٌته
وتتحدد اتجاهاتها نحو اآلخرٌن ونحو األشٌاء من حوله ،فالقٌم التً تحدد الشخصٌة تنطلق من
عدة إبعاد تتمثل فً مدى احترامه للرأي و الرأي األخر ،وتقبل اآلخرٌن مهما اختلفت معهم
،فعملٌة التفاعل بٌن الفرد واألخر تحددها وٌرسمها اإلطار ألقٌمً ،وكذلك مدى التسامح أو
المساحة التً ٌملكها الشخص فً تعزٌز هذه القٌمة مع اآلخرٌن باختالفه عنهم ،باإلضافة إلى
حدود الخطأ والصواب والمقبول وؼٌر المقبول من اآلخرٌن ،وكذلك شٌوع قٌم المحبة والمودة
داخل المجتمع وفً شخصٌات اآلخرٌن ،وهناك بعدا أخر هام بالشخصٌة الوطنٌة ٌتمثل فً كٌؾ
تقوم بالحكم على األخر وفً إي تصنٌؾ نضعهم ،وما هً المساحة التً تجعلنا ال نصدر إحكاما
ضد اآلخرٌن ،وباإلضافة إلى ذلك فهناك بعدا هاما أخرا وهو ٌتمثل فً مدى ؼرس مفاهٌم وقٌم
االنتماء للوطن فً نفوس اإلفراد داخل المجتمع .فقٌم الوحدة الوطنٌة تتمثل فً مجموعة
سلوكٌات تكون مرسخة داخل إفراد المجتمع ،فمدى ترسخ هذه القٌم ٌمكن من خاللها تحقٌق
الشخصٌة الوطنٌة .فعلى سبٌل المثال ،المحبة ،التسامح،الوالء ،االنتماء،العدل ،المساواة ،األدب
،االخالص 00وؼٌرها من هذه القٌم التً ترسم الشخصٌة الوطنٌة ،وهً قٌم مختارة من
منظومة قٌمة كبٌرة متى ما استطاعت المؤسسات االجتماعٌة بكافة إشكالها ؼرسها فً الفرد
داخل المجتمع استطعنا تحقٌق معانً الوحدة الوطنٌة بٌن إفراد المجتمع .فهً قٌم اجتماعٌة ٌتم
تعلمها من خالل التنشبة االجتماعٌة والذي تلعب األسرة الدور الربٌس فً ؼرس مثل هذه
المفاهٌم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- 1سعادة ،جودت احمد ،مناهج الدراسات االجتماعٌة ،دار العلم للمالٌٌن ،بٌروت
328
،لبنان،ط 1984، 1ص
- 2سنو ،ؼسان منٌر ،القٌم والمجتمع ،نضم القٌم السابدة عن طلبة الدراسات
الشرعٌة فً بٌروت ،بٌروت 1997
3-Bandura,Al social Learning and personality development
and Winston,1977,p,5 ,New York ,Holf ,Rinehert

ومن المعروؾ كما ٌشٌر (كرونباج) ( )1إال إن إفراد المجتمع الواحد ال
ٌتشابهون فً إطارهم ألقٌمً ،فهم ٌختلفون فً ما بٌنهم فً منظومتهم القٌمٌة .فهناك
اختالؾ على المستوى الفردي فً القٌم ،وهناك اختالؾ على مستوى الجماعة التً
ٌنتمً لها الفرد ،ومدى توافق المجتمع وتجانسه هو متى ما استطاع إن ٌحقق القٌم
اآلخرٌن بها .
المشتركة وٌتشابه مع
ٍ
أن هذا المنظور لخصوصٌة القٌم ٌنطلق من المنظور العام لمفهوم أوسع
واشمل وهو مفهوم الثقافة .فهناك العدٌد من الثقافات الفرعٌة داخل المجتمع الواحد
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.فهذه الثقافات الفرعٌة تتجانس فٌما بٌنها ،ولكنها تختلؾ عن الثقافات األخرى ،وهم
جمٌعا فً إطار الشمولٌة ٌتوافقون تحت ثقافة مجتمع واحد .فمدى التشابه فً طرق
الحٌاة ،والعادات،والتقالٌد  ،واألسالٌب الحٌاتٌة ،والقٌم ،المعتقدات هو الذي ٌخلق
التجانس داخل المجتمع ،والعكس صحٌح ،وهو الحال نفسه بالنسبة لمنظومة القٌم
بشكل عام ،والقٌم المتعلقة بالمواطنة والوحدة الوطنٌة بشكل خاص .فقد ال ٌوجد
تشابه فً المجتمع الواحد فً االشتراك بمنظومة قٌمٌة خاصة بمفهوم الوحدة
الوطنٌة والمواطنة ،حٌث أن هناك إمكانٌة للتفاوت الفردي أو الجماعً لهذه القٌم
،ولكنها فً النهاٌة متى ما اتفقت وترسخت هذه القٌم عند جمٌع اإلفراد والجماعات
داخل المجتمع تحقق االستقرار االجتماعً والسٌاسً على حد سواء.
ونستنتج من هذا كله بان القٌم تعد الموجه األساسً لسلوكٌات الفرد  ،فهً
تشكل أساس السلوك لذلك فان فقدان القٌم وضٌاع اإلحساس فٌها أو عدم التعرؾ
علٌها ٌجعل الفرد ٌندمج فً أعمال عشوابٌة  ،وٌسٌطر علٌه اإلحباط لعدم إدراكه
جدوى ما ٌقوم به من أعمال  ،فهً تمثل معتقدات الفرد عن قدرته على أٌجاد معنى
لحٌاته  ،وعلى هذا تعد القٌم من المفاهٌم الجوهرٌة فً مٌادٌن الحٌاة االقتصادٌة
واالجتماعٌة والسٌاسٌة نظرا ألنها تمس العالقات اإلنسانٌة بكافة صورها وذلك
ألنها ضرورة اجتماعٌة  ،وألنها معاٌٌر وأهداؾ البد أن نجدها فً كل مجتمع
منظم سواء أكان متقدما أم متأخرا فهً تتؽلؽل فً األفراد فً شكل اتجاهات ودوافع
وتطلعات وتظهر فً السلوك الظاهري الشعوري ولالشعوري .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Cronbak,Educational,New York ,Har court,19
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التنشئة االجتماعية

التنشبة االجتماعٌة عملٌة قدٌمة قدم المجتمعات اإلنسانٌة ذاتها
،مارستها األسر والقبابل والشعوب منذ بداٌاتها األولى وذلك لتنشا أطفالها
على ما نشأت علٌة ،ولتحافظ بذلك على استمرار عاداتها وتقالٌدها وخصابصها
االجتماعٌة المختلفة.
ولكن التنشبة فً دراستها العلمٌة تعتبر نوعا ما بالنسبة للبداٌات،حٌث
أن االهتمام العلمً الحقٌقً بها كان أوابل األربعٌنات،وذلك عندما نشر بارك
بحثه عن التنشبة االجتماعٌة سنة  1939اعتبار أنها إطار مرجعً لدراسة
المجتمع ،وبعد ذلك تناولها العلماء فً مختلؾ العلوم التً ساهمت فً نشأت
هذا المفهوم مثل علم ا لنفس ،وعلم االجتماع ،االنثروبولوجى،علم النفس
()1
االجتماعً
وعملٌة التنشبة االجتماعٌة عملٌة مستمرة طوال الحٌاة ،وهى ال تقتصر
فقط على الطفولة ولكنها تستمر فً المراهقة والرشد حتى الشٌخوخة،والفرد
خالل مراحل نموه المختلفة ٌنضم إلى جماعات جدٌدة البد أن ٌتعلم دوره
الجدٌد فٌها وٌعدل سلوكه وٌكتسب أنماط جدٌدة من السلوك.إلى جانب هذه
العملٌة تضمن للفرد تفاعله مع أفراد الجماعة وتأخذ وٌعطى فٌما ٌختص ما
()2
لمعاٌٌر واألدوار االجتماعٌة واالتجاهات النفسٌة عن هذا التفاعل
وٌعرؾ فروٌد التنشبة االجتماعٌة بأنها عملٌة اكتساب الطفل
واستدماجه لمعاٌٌر والدٌه وتكوٌن األنا األعلى لدٌه ( )3وٌسعى الوالدان من
ورابها إلى جعل أبنابهم ٌكتسبون أسالٌب سلوكٌة ودوافع وقٌما واتجاهات
ٌقبلها المجتمع وتتقبلها الثقافة الفرعٌة التً ٌنتمً إلٌها هؤالء اإلباء ( )4وهذا
ٌدل على أن التنشبة االجتماعٌة تعد التزاما أبوٌا لتوجٌه األبناء وضبط سلوكهم
كذلك هً العملٌة التً ٌتقولب من خاللها الطفل الجدٌد فً ثقافة مجموعته
(0 )5
،وٌصبح بعد ذلك شخصا مقبوال فً المجتمع
وٌعرؾ الدكتور شاكر مصطفى سلٌم التنشبة االجتماعٌة بأنها عملٌة
اجتماعٌة نفسٌة تقوم بها نفسٌة الفرد وتتطور بالتعلم فً األسرة وخارجها أو
بوسابل الضبط االجتماعً،كً ٌتواءم الفرد مع حضارته وٌصبح قادرا على
()6
العٌش فً مجتمعه وعلى تطبٌق نظمه والتفاعل مع اعظابه
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محفوظ،نبٌل،التربٌة الصحٌة واالجتماعٌة ،ط
-1
الشروق،جده1989،ص97

،3دار

-2
زهران  ،حامد  ،علم النفس االجتماعً ،ط ،6عالم الكتاب،القاهرة2003،ص305
-3الجوهري  ،عبد الهادي(0 ،د)قاموس علم االجتماع،الهٌنة المصرٌة العامة
للكتاب،اإلسكندرٌة1979،ص450
-4إسماعٌل،محمد عماد الدٌن( ،د) األطفال مرآة المجتمع،سلسلة عالم المعرفة،
العدد ،99الكوٌت1986،ص270
Edward Zigler – Socialization and person ality
-5
development printad in the united state of America – 1979p36
-6سلٌم  ،شاكر مصطفى (د)  ،قاموس االنثربولوجٌة  ،ط
900
الكوٌت  ، 1981 ،ص

 ، 1جامعة الكوٌت ،

أو هً نوع التعلم ٌساعد المتعلم على استدخال األدوار االجتماعٌة فً شخصٌته،وعلى
أداء أدواره فً المجتمع مع اآلخرٌن بطرٌقة ٌقرها المجتمع وٌعترؾ بها وٌرٌد بلورتها
()7
وترسٌخها
مما سبق نجد أن عملٌة التنشبة االجتماعٌة عملٌة معقدة ومشعبة تستهدؾ مهام كبٌرة
،وتعتمد على وسابل متعددة لتحقٌق أهدافها  ،ولها مؤسسات متعددة ومتفرعة كل منها له دوره
فً إتمام التنشبة للفرد فً مختلؾ مراحله العمرٌة وعلى أكمل وجه،ومن تلك المؤسسات األسرة
والمدرسة ودور العبادة وؼٌرها .
ومع ظهور االنفجار المعرفً ظهرت مؤسسات جدٌدة تلعب دورا بالؽا فً األهمٌة
،ولعل أبرزها وسابل األعالم والفضابٌات وشبكة المعلومات وٌعتبر الفرد والمجتمع هما محورا
التفاعل فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة والتً من اجلها تتضافر وتتكاتؾ جهود العاملٌن فً
مختلؾ المؤسسات من اجل تحقٌق األهداؾ المنشودة من هذه العملٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Johonsen , Harry M , sociology . a systematic in -7
introduction ,Routledge and Keg an Paul , London , 1961 ,
p.p 116-122
المبحث الثاني
أوال  -:التطور التاريخي لظاهرة العولمة
قد ٌسهم سرد تارٌخ تطور المجتمعات اإلنسانٌة فً فهم مفهوم العولمة وكشؾ
حقٌقة التطورات الخاطبة التً وقع فٌها الكثٌر من متناولً هذا المفهوم 0لقد كانت
المجتمعات اإلنسانٌة تعٌش فً شكل تكتالت مستقلة عن بعضها البعض،وذلك بعد
استبناس الحٌوان واعتماد الزراعه البسٌطة فً أسلوب المعٌشة 0ومع االستمرار
فً التطور دخلت المجتمعات مرحلة اإلقطاع ،ولقد ازدادت التطورات االجتماعٌة
واالقتصادٌة والسٌاسٌة بعد اكتشاؾ العالم الجدٌد فابتكرت أول اآلالت الصناعٌة
وكانت تلك النقطة مرحلة دخول المجتمعات اإلنسانٌة مرحلة الصناعة ،وهذه
المرحلة تمثل بداٌات التحدٌث االجتماعً فً المجتمعات المتقدمة ،بدأت ثقافة
التحدٌث االجتماعً والسٌاسً منذ ذلك الوقت فً االنتشار بإرجاء العالم بعد التطور
النسبً فً وسابل االتصال والمعلومات عبر المجتمعات 0
لم ٌقؾ التطور بتركٌبة المجتمعات اإلنسانٌة عند هذه النقطة بالرؼم من
وجود بعض المفكرٌن الذٌن أدعو وان هذه المرحلة من التطور تمثل نهاٌة الحركة
التارٌخٌة التً تمر بها المجتمعات اإلنسانٌة عبر تارٌخها الطوٌل 0ومن أمثال هوالء
الٌابانً (فوكوٌاما) ( )1بل زاد التطور بدرجات اكبر مما كان ٌتوقعه البعض فً
مجاالت عدة منها االتصاالت والمواصالت والبحث العلمً فً مجال الوراثة والفلك
والصناعات التقنٌة وفً مجال صناعة اإلنسان االلً 00الخ كما تطورت أسالٌب
استخدام الطاقة،األمر الذي ترتب علٌه التؽٌر فً المبادئ االقتصادٌة والسٌاسٌة
والتركٌبات االجتماعٌة ألبنٌة تلك المجتمعات على نحو ما نشهد فً العالم هذه
المرحلة هً باختصار مرحلة العولمة(إي جملة التطورات المعقدة التً طرأت على
تركٌبة المجتمعات اإلنسانٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة اثر بزوغ جملة من
المتؽٌرات جراء خروج العالم من مرحلة التحدٌث االجتماعً ودخوله فً مرحلة ما
بعد التصنٌع ،وحرب النووٌة)
وقد قسم (عامر الخطٌب)نشأة مصطلح العولمة وتطورها
تارٌخٌة على النحو التالً:
المرحلة األولى مرحلة التعلٌم(0)2
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وتتمثل هذه المرحلة ببداٌة تشكٌل العولمة وهً تعنً مرحلة التشكٌل الجنٌنٌة
باعتبار أن العولمة مثل الكابن الحً ٌمر بمرحلة تكوٌن جنٌنٌة ،وهً المرحلة التً
تكون فٌها العولمة مجال المراجعة واالختبار والتقٌٌم اى تكون موضوع للنقاش
والتفاوض،ومرحلة تكوٌن مفهوم العولمة تمتد جذورها إلى عصر الفراعنة عندما
امتد نفوذهم واتسعت اهتماماتهم بالبالد المجاورة من خالل فتوحاتهم
ورحالتهم،ولذلك تطور مفهوم العولمة لٌختلط بكل من مفهوم التبادل التجاري
والمنافع والؽزو العسكري والهٌمنة السٌاسٌة لقابد تارٌخً من اجل تكوٌن
إمبراطورٌة مترامٌة اإلطراؾ بأهداؾ اقتصادٌة وسٌاسٌة وجؽرافٌة وكذالك
الفتوحات اإلؼرٌقٌة الرومانٌة واالسالمٌة 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـانظر،فرانسٌس،فوكوٌاما ،نهاٌة التارٌخ ،ترجمة حسٌن الشٌخ ،دار العلوم
العربٌة1993،
2ـالخطٌب،عامر،أصول التربٌة،مكتبة القدس،ؼزة 2004 ،ص190
المرحلة الثانٌة مرحلة مٌالد العولمة كمصطلح:
ٌرتبط مصطلح العولمة بعد انتهاء عمل منظمة الجات وبدء تبلور عمل منظمة
التجارة الدولٌة وممارسة أنشطتها فً إزالة كافة الحواجز والقٌود بٌن دول العالم
وتنمٌة وتدعٌم حرٌة انتقال السلع واألموال والمعلومات بشده من اجل التنازل عن
بعض أوجه سٌادتها كما ٌرجع ظهور العولمة إلى اإلرهاصات األولى التً انبعثت
عن فترة الوفاق التً سادت العقد السابع من القرن العشرٌن بعد انتهاء الحرب
الباردة بٌن القطبٌن الربٌسٌن فً العالم وهما الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ودول
المنظومة االشتراكٌة وانتهت هذه الفترة بتفكٌك االتحاد السوفٌتً وانهٌار سور
برلٌن0
المرحلة الثالثة مرحلة نمو العولمة وتطورها:
وتتسم هذه المرحلة مجموعة من األمور المتنوعة والمتعددة والمتداخلة وذات
العالقات الشبكٌة فٌما بٌنها كأمور االقتصاد والسٌاسة والثقافة واالجتماع لتحقٌق
أهداؾ معٌنة كتذوٌب الحدود بٌن الدول بحٌث تصبح دول مفتوحة دون وجود حدود
سٌاسٌة بحٌث ٌصبح تنقل اإلفراد والسلع بٌن دول العالم بدون قٌد وقد ترتب على
ذلك ظهور النظام العالمً الجدٌد أو الكٌان الكوكبً الجدٌد،وتتسم العولمة الحدٌثة
من وجهه نظر الكثٌر من المفكرٌن بالتحالفات اإلستراتٌجٌة بالؽة الكبر والضخامة
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والعولمة فً واقع األمر تبنً لذاتها كٌانا أكثر شموال من التحالؾ ،وأكثر عمقا من
التكامل ،وهً تقرر كٌنونة فً ذاتها تكفل لها التفوق والنمو واالستمرار 0

ثانيا -:أسباب انتشار العولمة
أسباب موضوعٌة ومبررات لظهورها،وهناك أسباب عدٌدة لهذه
ا
إن للعولمة
الظاهرة وضعها رجال الفكر وفالسفة التربٌة ورجال المال واإلعمال وذلك ألنها
أصبحت واقعا ملموسا نعٌش ونحٌا ،وٌصعب علٌنا تجاهله،وقد استعرض(محمود
أمٌن)األسباب الفعلٌة لبروز ظاهرة العولمة،وٌرى إن العولمة نتٌجة ثالث عوامل
موضوعٌة أساسٌة0:
1ـ العوامل الطبٌعٌة التوسطٌة ذات التوجه االحتكاري المتنامً لنمط اإلنتاج
الراسمالى 0
2ـ فشل التجربة االشتراكٌة السوفٌتٌة وتفكٌك المنظومة االشتراكٌة العالمٌة
المناقضة للقطب الراسمالً0
3ـالثورة العلمٌة الثالثة المتنامٌة منذ الحرب العالمٌة الثانٌة والتً حققت منجزات
تكنولوجٌة فً مجال االتصاالت والمعلومات بما أزال حدود المسافة المكانٌة
()1
والزمانٌة ،وضاعؾ من قوى اإلنتاج وادى إلى اكتشافات معرفٌة ثورٌة وتؽٌرٌة
وقد أشار عامر الخطٌب إلى عدة دواعً النتشار العولمة

()2

1ـالتشوق اإلنسانً إلى المزٌد من الحرٌة والدٌمقراطٌة التً ترفع عن اإلنسان قٌود
القهر واالستؽالل وتخفؾ عبء الظلم واالستبداد لتحقٌق حٌاة افضل 0
 2ـ تحقٌق الرفاهٌة اإلنسانٌة التً تكفل له المزٌد من المتعة والحٌاة الكرٌمة والممثلة فً مزٌد
من الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والقوى السٌاسٌة واالستقرار المهنً وتكافا
الفرص0
 3ـتعظٌم األخالق والقٌم اإلنسانٌة فالعولمة اإلنسانٌة تعمل على تدعٌم وتنمٌة القٌم األخالقٌة من
ناحٌة وتنمً وتدعم القٌم اإلنسانٌة بصورة متوازٌة ومتكاملة من ناحٌة اخرى0
 4ـتنمٌة وتدعٌم القٌم الدٌمقراطٌة والحرٌة والمشاركة الفعالة والواعٌة فً عملٌة صٌاؼتها فً
شكل حقوق ثابتة ،كحق اإلنسان فً االختٌار وحقه فً المشاركة فٌما ٌتصل بواقعه ومستقبله0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
347

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

 1ـ أبو العال ،محمد حسٌن،دٌكتاتورٌة العولمة ،قراءة تحلٌلٌة للمثقؾ،مكتبة
مدلولً،القاهرة2004،ص126

2ـالخطٌب ،عامر ،المرجع السابق 2004،ص196
المبحث الثالث
اوال -:المخاطر الثقافية والقيمية للعولمة
أذا ما علمنا بان القٌم االجتماعٌة هً الحصٌلة الثقافٌة لثقافة إي مجتمع من
المجتمعات فاألخالق مثال تختلؾ فً مفهومها وخصابصها من مجتمع ألخر
فاألخالق فً المجتمعات الرأسمالٌة تستمد معانٌها من فلسفة السوق الرأسمالٌة
واالقتصاد الحر والنظرة الحسٌة للحٌاة البشرٌة ،بٌنما فً مجتمعنا العربً فان
األخالق تستمد معناها من محاور كثٌرة منها دٌنٌة ،حضارٌة ،ثقافٌة
،تربوٌة000الخ
إن العولمة وفق األسالٌب التً تسوق من خاللها مفهومها والتً منها ثورة
المعلومات وحرٌة التبادل والنماذج المتحققة منها على صعٌد الواقع تشكل خطرا
على خصوصٌة ثقافة المجتمعات وخاصة النامٌة منها،وبذلك فان العولمة تهدد تلك
الخصوصٌات بما تطرحه من إشكال ثقافٌة ؼرٌبة على الشعوب بما تتسم من
سطحٌة وهشاشة وخداع وتالعب بالعقول ،وان أهم ما تهدؾ إلٌه العولمة هو جعل
كل انجازات التراكم التارٌخً والثقافً واإلنسانً لمجتمعات الدول النامٌة التً
ٌنتمً إلٌها مجتمعنا العربً محل استهجان ورفض من قبل الشعوب نفسها،وقد
سخرت العولمة بعض األقالم المشبوهة لخدمة التوجهات األمرٌكٌة فً هذا
الخصوص فنرى (فوكاٌاما) الٌابانً المتامرك ٌمتدح النظام الرأسمالً وٌؤكد بان
ما تحقق للرأسمالٌة ٌشكل نهاٌة للتارٌخ اإلنسانً والثقافً ..
ولذلك فإننا نرى حجم المخاطر التً تواجه المجتمعات المستهدفة من قبل
العولمة .
وإذا ما علمنا بان االنتشار الثقافً ال ٌأتً بأسلوب القوة فقط فقد اتخذت اإلدارة
األمرٌكٌة أسالٌب جدٌدة للتأثٌر على القٌم وثقافات الشعوب منها -:
- 1تسهٌل هجرة العقول من الدول النامٌة
 - 2تطوٌق اقتصادٌات الدول ومحاولة ربطها باالقتصاد األمرٌكً
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- 3تسوٌق البضاعة اإلعالمٌة األمرٌكٌة تحت مسمٌات الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان
 .....الخ
 - 4محاصرة الشعوب وتجوٌعها بهدؾ تركٌعها
 - 5توسٌع البث الفضابً الذي ٌوضح خفاٌا العالقات الالانسانٌة التً تعرض
وبشكل واضح الطبٌعة الحٌوانٌة لإلنسان األمرٌكً  ،وذلك بهدؾ جذب أنضار
المراهقٌن من أبناء الشعوب النامٌة وتزٌن لهم حٌاة المتعة و الجنس والتمرد.
إن هذه األسالٌب وؼٌرها تهدؾ إلى إشاعة االؼتراب بٌن صفوؾ أبناء
الشعوب المستهدفة تمهٌدا لخلق حاالت التمرد وعدم التماسك االجتماعً وتفكٌك
القٌم االجتماعٌة السابدة فٌها وتحوٌلها إلى قٌم سلبٌة من شانها إن تؤثر فً السلوك
االجتماعً إذ تحوله من سلوك عقالنً موضوعً إلى سلوك عاطفً ؼرٌزي
فالعولمة ال تؤثر فً القٌم والممارسات السلوكٌة فحسب بل تجلب أٌضا قٌما
وممارسات سلوكٌة سلبٌةا إلى الدول التً تستهدفها وهذا ٌكون عبر وسابل كثٌرا
منها الؽزو الثقافً ووسابل اإلعالم الجماهٌرٌة ......الخ من هذه القٌم التً تعتمدها
الدول والمجتمعات النامٌة كالصدق واالمانة والثقة العالٌة بالنفس والتعاون
والصراحة والنقد والنقد الذاتً والموازنة بٌن الحقوق والواجبات واالٌثار والتضحٌة
فً سبٌل االخرٌن واالخالص والمواظبة فً العمل وتحمل المسوولٌة الجماعٌة
والشجاعة واالٌمان 00الخ
وتحاول ان تؽٌرها الى قٌم هشة ومذبذبة تؤثر سلبا فً سلوك االفراد
والجماعات فٌصبح سلوك مصلحً وانتهازي له اضرار على االنسان والمجتمع
على حد سواء  ،ومثل هذا السلوك ٌخدم اؼراض العولمة اذ ٌمكن المستعمرٌن من
الهٌمنة على المجتمعات التً تسٌطر علٌها )1 (.
وال تكتفً العولمة بالتعرض إلى القٌم االجتماعٌة عند المجتمعات فحسب بل
تذهب إلى ابعد من ذلك إذ تجلب معها عن طرٌق قنواتها اإلعالمٌة بانواعها
المختلفة قٌما سلبٌة جدٌدة تعمل على إضعاؾ وتفكٌك المجتمعات والدول التً تدخل
إلٌها  ،ومثل هذه القٌم السلبٌة التً تحملها العولمة إلى الدول المستهدفة تتمثل فً
الكذب والؽش والتضلٌل وازدواجٌة المقاٌٌس والمراوؼة والتروٌح والجبن
والتعصب والعنصرٌة و التبرج والمٌوعة ..الخ ( )2
ومثل هذه القٌم السلبٌة التً تنشرها العولمة فً الدولة أو المجتمع النامً
الذي تسٌطر علٌه تؤثر سلبا فً السلوك والممارسات الٌومٌة  ،إذ تحولها إلى
ممارسات ملتوٌة انتهازٌة تجلب التخلؾ والضٌاع للمجتمع أو الشعب الذي تدخل
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علٌه  ،ومثل هذه التخلؾ والضٌاع ٌمكن العولمة من تحقٌق أهدافها اإلقلٌمٌة
والتوسعٌة .
ومهما ٌكون من أمر فان االنتشار الثقافً ال ٌتم أال أذا استطاعت ثقافة ما
فرض عناصرها على ثقافة أخرى من خالل-:
أ -القوة واالحتالل .
ب -تقبل الثقافة المستهدفة لعناصر الثقافة الضاؼطة.
وان الذي ٌهمنا فً هذا اإلطار فان ثقافتنا العربٌة اإلسالمٌة هً من القوة
بحٌث ٌمكن لها أن تصمد بوجه محاوالت العولمة لالختراق الثقافً والقٌمً
لألسباب االتٌة-:
 - 1التالزم بٌن العروبة واإلسالم .
- 2القٌم العربٌة األصٌلة التً توارثها العرب من أكثر (  )8000سنة
- 3تماسك األسرة العربٌة باعتبارها الوحدة األساسٌة الربٌسٌة فً المجتمع العربً .
- 4وحدة المصٌر العربً المشترك .
 - 5قوة االقتصاد العربً المتٌن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- jones , K.M.The Impact of Globelism on values ,
London , The Erans press , 1991, p.89
2- Ibid., p.93

350

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

ثانيا -:العولمة وتأثيرها على التنشئة االجتماعية
تعد األسرة أهم الجماعات االجتماعٌة فً المجتمع ،وتنبثق أهمٌتها من كونها البٌبة
االجتماعٌة األولى التً تستقبل الطفل منذ والدته وتستمر معه مدة قد تطول أو تقصر ،وٌتفق
علماء العلوم االجتماعٌة على أن السنوات الخمس األولى من حٌاة الطفل أهم السنوات فً
إكسابه الصفات والخصابص االجتماعٌة والدعابم األولى للشخصٌة ( )1نظرا لكونها مرحلة
تكوٌنٌة ٌوضح فٌها األساس لشخصٌة الفرد ،وتكتسب فٌه عاداته التفاعلٌة فً بٌبتٌه االجتماعٌة
والطبٌعٌة وهً عادات تتصؾ ؼالبا بالثبات كما تبرز فً هذه المرحلة أهم المؤهالت والقدرات
()2
،وترسم الخطوط الكبرى لما ٌكون علٌه اإلنسان فً المستقبل
وإذا كانت األسرة هً النواة األولى لعملٌة التنشبة االجتماعٌة والتً تتولى تنشبة أطفالها
فً مراحلهم العمرٌة المختلفة فهذا ال ٌعنً أنها المؤسسة الوحٌدة التً تتولى عملٌة التنشبة
االجتماعٌة فهذه العملٌة تتم من خالل عدة مؤسسات كاألسرة والمدرسة والمسجد والرفاق
ووسابل اإلعالم ،وبالتالً فهً العملٌة التً خاللها ٌتم إعداد الفرد الن ٌكون كابنا اجتماعٌا
وعضوا فً مجتمع معٌن،والمؤسسات االجتماعٌة هً هٌبات شكلت لتعبر عن إرادة المجتمع أو
الجماعات التً نشأت فٌه لمقابلة حاجاتها،فالمؤسسة االجتماعٌة تمثل جهود اإلفراد والجماعات
المنظمة لمقابلة حاجات اإلنسان سواء كانت هذه الحاجات مادٌة أو معنوٌة ،والتً تظهر نتٌجة
للظروؾ والعوامل االجتماعٌة الموجودة فً البٌبة0
وإذا كانت األسرة لٌست المؤسسة االجتماعٌة الوحٌدة المسبولة عن التنشبة االجتماعٌة إذ
أصبح هناك العدٌد من المؤسسات االجتماعٌة األخرى التً تشارك فً هذه العملٌة إال أنها تظل
موضع الصدارة إزاء المقارنة بٌنها وبٌن قنوات التنشبة االجتماعٌة األخرى فاألسرة تعد بمثابة
إطار من الخبر الٌومٌة المتصلة كما تعد خبراتها من زاوٌة أخرى بمثابة دستور مكتوب ٌوضح
للطفل الكٌفٌة التً ٌجب أن ٌكون علٌها سلوكه فً المواقؾ المختلفة لكً ٌكتسب سلوكه طابعا
()3
أخالقٌا
ال شك إن دور األسرة فً التنشبة االجتماعٌة اكتسب أهمٌة مضاعفة نظرا لما تفرضه العولمة
على األسرة العربٌة من تحدٌات جدٌرة بالتأمل.
فالعولمة وما شهده العالم من تطورات هابلة فً مجال تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات أصبح
العالم أشبه بقرٌة صؽٌرة وأصبحت الدول النامٌة تواجه إشكالٌة التعاٌش والتفاعل مع هذا العالم
المتؽٌر ،من خالل تعلٌم وتأهٌل اإلنسان القادر على التفاعل االٌجابً والتعامل الواعً مع هذه
التطورات ومحاولة تحقٌق العدالة الصعبة التً تقتضً التعامل مع تحدٌات العولمة،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1ـاسماعٌل،محمد عماد الدٌن،كٌؾ نربً أبناءنا ،التنشبة االجتماعٌة للطفل فً البالد
العربٌة،دار النهضة العربٌة،مصر ،ط 1974 2ص2

2ـمرسً ،سعد (د) وآخرون،خطة تربٌة الطفل العربً فً سنواته األولى على
ضوء إستراتٌجٌة التربٌة العربٌة ،المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة
والعلوم،تونس 1986،ص21
3ـحسٌن ،محً الدٌن محمد ،التنشبة األسرٌة واألبناء الصؽار ،الهٌبة المصرٌة
للكتاب 1987،ص25
وفً الوقت ذاته الحفاظ على الهوٌة الثقافٌة لهذه المجتمعات،والواقع أن
القضاٌا التً تطرحها العولمة على عملٌة التنشبة االجتماعٌة لم تلق االهتمام الكافً
من البحث ،فمن الثابت إن العولمة تسهم بشكل فعال ومؤثر فً زٌادة التباعد
والتفاوت االجتماعً والتعلٌمً والمعرفً بٌن الناس سواء كانوا إفرادا أو
جماعات،كما أن اآلثار االقتصادٌة للعولمة قد تدفع الحكومات فً العالم الثالث إلى
خصخصة بعض مؤسسات التنشبة االجتماعٌة كاإلعالم والتعلٌم ،وبالتالً تحجٌم
الرؤى التربوٌة ،إذ تصبح األهداؾ اإلنسانٌة والثقافٌة واالجتماعٌة على وجهه
الخصوص ثانوٌة بالنسبة للمعاٌٌر ذات الطابع االقتصادي،ومثل هذه التحوالت
إضافة إلى انفجار ثورة اإلعالم والتدفق الحر لإلخبار عبر الحدود سٌؤدي إلى
إضعاؾ بعض األدوات التً كانت تقوم بها األسرة والمؤسسات االجتماعٌة فً
عملٌة التنشبة االجتماعٌة0
ان العولمة تطرح وسابل جدٌدة واشكاال ومضامٌن اعالمٌة جدٌدةعلى
االسرة العربٌة 0فقد اتاحت تكنولوجٌا االتصال تعرض االسرة للبث المباشر والتً
تبث برامج ومضامٌن مؽاٌرة للثقافة ولقواعد السلوك واالخالق السابدة  0االمر الذي
ٌعنً ان االطفال داخل االسرة العربٌة ٌتعرضون الفكار وقٌم ومفاهٌم بعٌدة عن
الثقافة العربٌة خالل ساعات المشاهدة 0مما ٌنتج عنه نوع من االزدواجٌة والتناقض
بٌن واقعهم المعاش وبٌن الواقع المتخٌل او المنقول لهم عبر شاشات التلٌفزون 0
والشك ان االفكار والقٌم والتقالٌد المرتبطة بثقافات ؼٌر عربٌة لن ٌدعم
عملٌة التنشبة االجتماعٌةالتً ٌقوم بها الوالدان بل تمثل عوامل تهدٌد
وخطر0باالظافة الى ذلك تؤدي الى ضؽؾ التفاعل االجتماعً بٌن الطفل ووالدٌه،
بل بٌن الطفل نفسه واخوانه واخواته،والجدٌر بالذكر ان القٌم واالفكار الؽربٌة هذه
لعبت اٌضا دورا فعاال فً تسهٌل عملٌة انسحاب االبوٌن من القٌام بدور فعال فً
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التنشبة االجتماعٌة 0كما تعمل العولمة علىاستؽناءاالبناء عن الحاجة الى اولٌاء
االمور تحت عناوٌن االستقاللٌة وبناء الذات 0

الخاتمة-:
هذه الدراسة هً محاولة متواضعة إلبراز بعض نواحً هذه المرحلة
الجدٌدة من االستعمار ،والذي سٌطر ومازال ٌسٌطر على تارٌخ العالم الحدٌث على
امتداد القرنٌن الماضٌٌن 0لقد ذكر فً هذا البحث بان العولمة واالستعمار وجهان
لعملة واحدة 0الجدٌد فً العولمة هو االستخدام القوي والذكً والفعال لتكنولوجٌا
المعلومات من اجل السٌطرة على عقول الناس ،وتؽٌٌر قٌمهم ومعاٌٌرهم االجتماعٌة
،وتدمٌر ثقافتهم وتحوٌل حٌاتهم االجتماعٌة واالقتصادٌة إلى مادٌة ،واستخدام اقوى
أسالٌب الدعاٌة والتأثٌر التً عرفها العالم 0هذا األسلوب فً ؼسل األدمؽة ٌتم من
خالل وسابل اإلعالم ،واالنترنت وؼٌرها 0لقد نجحوا نجاحا فً البلدان النامٌة فً
استخدام أدواة النفوذ القوٌة تلك لصٌاؼة وتحوٌل عقول الناشبة بحٌث ٌتشوقون إلى
تلك الثقافة الؽربٌة\0
االستنتاجات-:
ٌمكن إن نستنتج لكل ما تقدم ما ٌلً:ـ
1ـتؤثر العولمة سلبٌا على الهوٌة الثقافٌة للمجتمعات المستهدفة 0
2ـتؤثر العولمة سلبٌا على القٌم االجتماعٌة للمجتمعات المستهد فة 0
3ـتؤثر العولمة على دور األسرة والمؤسسات االجتماعٌة فً عملٌة التنشبة
االجتماعٌة0
4ـ ال تؤثر العولمة وبسهولة على الثقافة العربٌة إذا ما تالزمت العروبة مع
االسالم0
5ـٌمكن االستفادة من بعض التطورات العلمٌة والتكنولوجٌة بعد تكٌفها وطنٌا 0
التوصيات-:
ولتفادي المخاطر التً تسوقها ما كنة العولمة نوصً بما ٌلً:ـ
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1ـ ضرورة محاربة القٌم السلبٌة التً تحاول قنوات العولمة نشرها بٌن أبناء
األقطار المستهدفة0
2ـ زرع القٌم االٌجابٌة عند االفرادمنذ بداٌة حٌاتهم لكً تؤثر فً شخصٌاتهم
وأدوارهم الوظٌفٌة0
3ـ ضرورة تمسك اآلخرٌن بهوٌة أمتهم العربٌة اإلسالمٌة واالعتزاز بتراثها
الحضاري0
4ـ ضرورة اهتمام الجماعات المؤسسٌة كاألسرة والمدرسة 00وؼٌرها باألسالٌب
القوٌمة للتنشبة االجتماعٌة0
5ـ مناقشات عامة،ومؤتمرات وندوات ٌتوجب عقدها بشكل منظم لبحث وتوضٌح
اآلثار السلبٌة للعولمة على المجتمع العربً 0
6ـ ٌجب شن حمالت قوٌة من قبل اإلنسان العربً ضد النظرة الكونٌة الؽربٌة بؽٌة
كشؾ النقاب عن المساوى االجتماعٌة الكامنة فً القٌم الؽربٌة من حٌث الفردٌة
والمادٌة وثقافة المستهلك0
7ـ ٌجب إن تبذل األمة العربٌة جهدا مشتركة لتطوٌر قنوات أفضل لالتصاالت
وتكنولوجٌا المعلومات حتى تقدم للجماهٌر معلومات صحٌحة حول الحٌاة العصرٌة
وحول السلوك االجتماعً0
8ـ بناء ثقافة عصرٌة بدٌلة تتماشى مع مقومات ثقافتنا ودٌننا وتحافظ على هوٌتنا
،وتختزل فٌها بنفس الوقت سلبٌات الثقافة والقٌم السابدة حالٌا مثل ثقافة الخوؾ
،والجهل والعنؾ  ،والعنصرٌة ،والتطرؾ ،وتستبدل باالعتدال والتسامح  ،واالنفتاح
،والجوار،واالطالع000الخ
9ـ التاكٌد على التكامل فً الدور بٌن كل من المنزل واالسرة ،المدرسة والتربٌة
واالعالم من اجل تدعٌم عملٌة التنشبة الجتماعٌة 0
10ـ فتح الحدود بٌن األقطار العربٌة وتسهٌل انسٌاب حركة األشخاص والسلع
والبضابع0
11ـ أعطاء األولوٌة لالهتمام بقضاٌا العرب المركزٌة مثل الوحدة وتحرٌر
فلسطٌن0
12ـ إصدار جنسٌة وجواز عربً موحد بٌن جمٌع األقطار العربٌة 0
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13ـ إقامة مشارٌع عربٌة اقتصادٌة وسٌاحٌة وترفٌهٌة مشتركة 0
14ـ حسن الخلق مستلهما من سٌرة الرسول (ص) ٌجب إن ٌدرس فً مدارسنا
وفً مؤسسات التعلٌم العالً0
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