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  :مقدمة

ما فتئت البشرية تشهد تغريات عديدة ويف شىت ااالت، خاصة يف أواخر القـرن العشـرين،                
 الكوكبـة،   هذه األخرية وإن يطلق عليها البعض     . ولعل كل هذه املستجدات كان مصدرها العوملة      

  .تعين باملفهوم العام توحيد العامل أي كوكبته
لقد فرضت العوملة على الشعوب خاصة الضعيفة منها هيمنة كلية، إذ جعلتها أسرية لنظمهـا               

كما انتشرت هذه اهليمنة ومست كل امليادين منها ميدان التربية والتعليم، ووصـلت إىل              . ومظاهرها
  .ة هلا دورها احلاسم يف دفع عجالت اتمعحد املدرسة اليت هي مؤسسة اجتماعي

   فماذا نعين مبصطلح عوملة؟ وما هي أبعاده؟-
   وما هي أثاره على املؤسسات االجتماعية، ويف مقدمتها املدرسة؟-

  :مفهوم العوملة -أوال

.  الـذي يعـين العامليـة      Mondialisationيعود اصل كلمة العوملة إىل املصطلح الفرنسي        : لغة
قول أن املصطلح يف حد ذاته اقتصادي اجلوهر لكن تعدى فيما بعـد إىل عـدة ميـادين                  نستطيع ال 
 والكلمـات املرادفـة هلـا يف اللغـات األجنبيـة            Mondialisationفالكلمة الفرنسـية    . وأنشطة
أما الكلمـة اإلجنليزيـة   .  تدل على النطاق اجلغرايف أو اإلقليميكلهاUniversel،  Planétaire:مثل

Globalisation              فتدل على وجهة نظر استراتيجية، جغرافية واقتصادية، وهلا داللة أوسع من الكلمـة 
إن العوملة مشنقة من الكلمـة اإلجنليزيـة        .الفرنسية اليت تعين انتشار مظاهر احلضارة يف العامل ككل        

Globalisation      املشنقة بدورها من كلمة Globale         مبعىن الكرة األرضية أو الكوكب الذي نعـيش 
  .يهف
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اليت تعين جعل الشيء على مسـتوى        Mondialisationكما هناك من يعترب العوملة ترمجة لكلمة        
فاملعىن اللغوي للكلمة يفيد التعميم     . عاملي، أي نقله من احملدود املراقب إىل الالحمدود واملقود به العامل          

  ...   واالنتشار لنمط معني سواء يف االقتصاد، السياسة أو الثقافة
تكاثرت التعاريف واملفاهيم ملصطلح العوملة وأصبح حمل نقاش بني املفكرين يف شىت            : حااصطال

فمنهم من يراه عملية إقامة نظام دويل يتوجه حنو التوحيد يف القواعد والقيم واألهداف، مع               . امليادين
  .ادعاء إدماج جمموع اإلنسانية ضمن إطاره

وكب أو تشع على مستوى العامل، من هذا هلـا          العوملة جمموع العمليات اليت تغطي أغلب الك      
بعد مكاين، الن السياسة واألنشطة االجتماعية األخرى أصبحت تبسط رواقها على كل إرجاء العامل              

  )06 ص1998: ي.السيد(
إن العوملة هي رمسلة العامل، وتتم السيطرة عليه يف ظل          :" ويعرف عبد املنعم حفين العوملة بقوله     

ة نظام العامل الواحد، وبذلك تتهاوى الدول القومية وتضعف فكـرة السـيادة             عامية املركز وسياد  
 )268ص2000:حفين(.الوطنية و سيطرة الثقافة العاملية

يتفق العديد من علماء السياسة و علم االجتماع و اإلعالم، على وصف العوملة أـا مسـار                 
جمرد، فهي عملية مسـتمرة ميكـن       إا ليست حمض مفهوم     ...وديناميكية كوكبية، تارخيية، حتديثية   

مالحظتها باستخدام مؤشـرات كميـة وكيفيـة يف جمـاالت السياسـة، االقتصـاد، الثقافـة                 
 ولعل مفهوم العوملة انتشر يف العقد األخري بالترويج لظاهرة اقتصاد           )06ص1998ي  .السيد(واالتصال

 مع مفاهيم أخرى لنفس الغرض      السوق احلر بعد ايار النظام االشتراكي يف أوروبا الشرقية، وتوافق         
واليت تعين كلها   . اية التاريخ، اإلدارة العليا، حقوق اإلنسان، اتمع املدين، صراع احلضارات         : مثل

 )04ص1999ح . حنفي(.اجلنساوية

  :أبعاد العوملة-ثانيا

  :البعد االقتصادي – 1 
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ة من العالقات املتشابكة، واليت       من املنظور االقتصادي يشري املفهوم إىل حتول العامل إىل منظوم         
تزداد تعقيدا لتحقيق نظام اقتصادي واحد فيه يعتمد العامل بعضه على بعـض يف تبـادل اخلـدمات       

  .مبعىن التفاعل بني عناصر اقتصادية منها املنتجات واألسواق ورؤوس األموال. واملنتجات وغريها
  .الستثمار يف ثروات العاملفهي يف مظهرها األساسي تكتل اقتصادي للدول الصناعية ل

  :يميكن تلخيص القوى والعوامل االقتصادية فيما يل
  .ازدياد حجم التجارة الدولية -
 .حترير التبادل التجاري واخلدمات -
 .حترك رأس املال دون حواجز وحبرية -
 واملؤسسـات  Multi national corporationsاتساع دور الشركات املتعددة اجلنسـيات   -

 . Transitionnal corporationحلدودااملتخطية 
، إذ ينتقل التفكري من النموذج Niterlinked economy االقتصاد املتشابك ىظهور ما يسم -

 .زبون، منافس، شركة إىل النموذج اخلماسي بإضافة العملة والدولة: املثلث االستراتيجي
ين أينما وجد   قيام العديد من الشركات بإنتاج السلع الكونية، تقدم ملستهلك أو زبون كو            -

 .على سطح الكون
اشتداد املنافسة بني الدول والشركات اليت تعمل على زيادة ميزاا التنافسـية، وشـيوع               -

 .Privatisationاخلوصصة يف العامل 
تأيت العوملة االقتصادية يف األساس لتعارض مفهوم االقتصاد الوطين، وهذا ما تواجهه الـدول              

يف مقابـل  . رض إىل خطر تآكل قدرا على إدارة اقتصادها الـوطين العربية يف عصر العوملة فهي تتع 
ذلك جند الدول الغربية تستعمل صندوق النقد الدويل الذي تتحكم يف إدارته كوسيلة مثلى للسيطرة               

ففي كل احلاالت اليت منح فيها املهيمنون على الصندوق قروضا، إال           . واهليمنة على باقي دول العامل    
ق سعر صرف عملة البلد املقترض وانفتاحه على سوق املال العاملية، خاصـة يف              وربطوها ببند إطال  

  )100ص1998ه .ب، شومان.ه. مارتني(العشر سنوات األخرية
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إن املفهوم املطروح للعوملة من طرف الدوائر االقتصادية الدولية هو مرادف لتوحيد العامل عـن               
 ودول العامل األخرى دور املشتري دون خطوط        طريق السوق، تأخذ فيه الدول الصناعية دور البائع،       

  .دفاع أو استراتيجيات محاية
. ولعل هذا ما يعمق سيطرة الدول الصناعية على الدول املستهلكة وجيعلها دوما خاضعة للتبعية             

مما سبق ذكره، تعد العوملة االقتصادية من ابرز أشكال اهليمنة الراهنة وذلك عن طريـق مؤسسـات                 
وق النقد الدويل، منظمة التجارة الدولية، البنـك العـاملي، الشـركات املتعـددة              صند: عاملية مثل 

 خلدمة مصاحلها، بالتايل يزيد الفقري فقرا       ااجلنسيات واليت تتحكم فيها الدول القوية صناعيا واقتصادي       
  .ويزيد الغين غناء

  : البعد السياسي-2

طلحات شاع تداوهلا كالدميقراطيـة،      ميكن للعوملة أن تتجلى سياسيا يف امليل الواضح حنو مص         
  .التعددية السياسية، احترام حقوق اإلنسان، تقهقر الشمولية التسلطية

إن العوملة السياسية تعين نشر مفاهيم الدميقراطية اللبريالية، وما يصاحب ذلك من رفض وإاء              
قوق اإلنسـان وكـذلك     السلطوية والشمولية يف احلكم وتبين التعددية السياسية، االلتزام باحترام ح         

استخدام األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان يف العامل، واحلماية الدولية لإلقليميات والتدخل الدويل             
   )12ص1998: ي. السيد(. بالنظام الدويل اجلديدفاإلنساين وغريها من آليات ما يعر

على املسرح السياسي   من املنظور السياسي ترى العوملة أن الدولة ال تكون هي الفاعل الوحيد             
العاملي، بل توجد إىل جابنها هيئات ومنظمات عابرة للحدود تسعى إىل حتقيق املزيد من االنـدماج                

وهذا ما جيعل مهام الدولة يف احلفاظ على سيادا تتآكل وتتقلص، والسبب يف ذلك االنتقال               . الدويل
  . بية اليت فقدت السيادة الداخلية لعدد من الدول العرثاحلر للسلعة ورؤوس األموال، وهو ما حد

لقد أصبح مساسرة السوق يؤثرون تأثريا بعيد املدى على القرار السياسي، ويؤثرون يف مستقبل              
فمهمة الدولة يف عصر العوملة تسهيل الطريق أمام الشركات املتعددة اجلنسـيات،            . جمتمعات بأسرها 

ن الضرائب أو التقليل منها، ممـا يـؤدي إىل     ولو كان ذلك بأمثان باهظة التكاليف وذلك بإعفائها م        
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تقليص اإلنفاق احلكومي على الرعايا و اخلدمات العامة، هذا ما يقابله تدمر الشعوب من حكوماا               
  )370ص1998: ه.ب،شومان.ه.مارتني(

مل يبقى احلديث عن الدولة ساري املفعول بل حيل حمله الكالم عن أجنحة املافيا املتصـارعة و                 
فاالستقرار السياسي هو الضمان للعوملة حىت ال تـأيت بقـرار فـوقي أو              .  القرار السياسي  املؤثرة يف 

انقالب، لذلك فهي تتطلب قدر كبري من احلرية و الدميقراطية والتعددية احلزبية، فاحلرية االقتصادية              
  .تتطلب حرية سياسية لكن الواقع ليس كذلك

تبدادي والتسلطي رغم أا تتظـاهر باحلريـة        إن الدول الكربى تؤيد أبشع أنواع احلكم االس       
يف مقابل هذا، ترى أن الدول اليت ترفض اخلضوع لدول الغرب بتمسكها بالسـيادة               . والدميقراطية

الوطنية وتأمينها لالستقالل الوطين من اجل محاية حمدودي الدخل، تسلط عليها عقوبات وقد يفرض              
  . جرى لبعض الدول العربيةاعليها حصار مثلم

  : البعد املعلومايت-3
متثل تكنولوجية املعلومات و االتصاالت خاصة، قوى دافعة للعوملة االقتصـادية والسياسـية             

كما تتقلص أبعاد الزمان واملكان وتتضاعف التجارة بأنواعهـا باسـتخدام الكومبيـوتر             . والثقافية
ئل االتصال يف نشر العوملة     هذا ما يؤكد الدور الكبري لوسا     . والشبكة الدولية للمعلومات واالتصاالت   

جبميع مظاهرها، إذ جند مؤسسات احتكارية إعالمية وسالسل إعالمية متلك كل الوسائل التقنية من              
 )130ص2000: س.م. املنري(.أقمار صناعية وشبكات اتصاالت حولت العامل إىل قرية واحدة

تعمله لتعزيـز جهـا   إن دول الغرب تستعمل اإلعالم لفرض اهليمنة ومد نفوذها، كما تس              
واستمرارها حىت ولو كان على حساب التجسس على أسرار الشعوب، ويف هذا ديد مباشر لألمن               
القومي الوطين للدول النامية املفضوحة واملعروفة أسرارها، مبا يشكل ضغوطا واضحة على صـناع              

  .القرار السياسي هلذه الدول
علومات ومصادرها، والقدرة على توجيهها وفقا      لعل سباق اليوم هو ألجل التحكم يف تدفق امل        

ملصاحلها، فمن ميلك املعلومة والقدرة على توظيفها إمنا ميلك مفاتيح املعرفة اليت تسمح بالتقـدم يف                
  .جماالت الصناعة، التجارة، اخلدمات والتسويق
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من خالل ما سبق، فمن يسيطر على وسائل اإلعالم ميكنه السيطرة على جمريات األحداث يف               
العامل دون االعتماد على القوة أو احلروب، بفضل العوملة االتصالية التقنية املعلوماتية، مـن خـالل                

   )32ص1998ي. السيد(.شبكة االنترنت
  :البعد الثقايف-4

ذي يشمل املعرفة والعقيدة والفـن واألخـالق والقـانون          إن الثقافة تعد ذلك الكل املعقد ال      
  .والعادات، أو قدرة يكتسبها اإلنسان يف اتمع،كما هي حلقة وصل بني الدين والقيم الروحية

على الرغم من أن العوملة الثقافية ال ترقى إىل مستوى اكتمال العوملة االقتصادية، إال أن الواقع                
إىل احلد من مظاهر احلضارات اإلنسـانية بواسـطة بـث ثقافـات             إا تسعى   . يفرض التسليم هبا  

  .استهالكية على عشرات األقمار االصطناعية والقنوات التلفزيونية
تأيت العوملة الثقافية لتشيع أمناط االستهالك الغربية، تقوم بترويج الصناعات واملنتجات الصناعية،          

   )28ص1999:ح.حنفي(كما تصور احلياة على أا الرفاهية 
فالعوملة هبذا املفهوم هي سيطرة الثقافة الغربية على سائر الثقافات وبالضبط الثقافة األمريكيـة،              

فكل صورة تبث تلقى من االهتمام      .  ثقافة هوليود اليت بلغت ما بلغته من انتشار وشيوع         ىأو ما يسم  
  .الكثري،وكل شيء يكتب أو يقال، إا العوملة الثقافية

ولوجيا تريد أن تفرض منطا معينا باسم العاملية واإلنسـانية، وذوبـان كـل           هذه األخرية، إيدي  
  .الثقافات واحلضارات، ومن مثة تكوين ثقافة العامل

 ثقافة عاملية واحدة إال ثقافة املسيطر الذي ميتلك أدوات إبداعها ونشرها، فالثقافـة ال           دال توج 
 ) 23 ص1999:ح. حنفي(تكون إال خاصية مرتبطة حبضارة وشعب ولغة

ميكن احلديث عن الغزو الثقايف دون العوملة الثقافية الن الثقافة يف تطور مستمر، تستند علـى                
  .احلاضر واملاضي، ولو سلمنا بنهاية الثقافة ووصوهلا إىل قانون ووحدة، سنسلم مبقولة اية التاريخ

  : البعد التربوي-5

ا أو حىت جمرد التكهن هبذه النهاية، بل هي          احد القول بنهايته   ع التربية قائمة وال يستطي    لما تزا 
  .ولوياتيف عصر التحديات يف قلب االهتمامات و األ
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  هذه التربية بيد من؟ هل هي بيد احلكومات اليت بدأ يفلت منها الزمام من جراء العوملة؟
  وهل ستكون يف خدمة اتمع أو يف خدمة رجال املال واالقتصاد؟

 )391ص1993م.م. مرسي(. ذلك ستظل مطلب األجيالإا أسئلة كثرية ومقلقة ومع
من املتوقع كما أكده العديد من الباحثني تزايد االهتمام بالتربية يف عصر التحديات، عصـر                

  .التكنولوجيا و املعلومات ليأخذ الطرح التربوي مداه
حلقيقـة  فالواليات املتحدة تسعى إىل عوملة التربية حتت شعار محاية حقوق اإلنسان، وهي يف ا             

وبواسـطة  . هدفها جناح عوملتها الثقافية، حيث يكثر مستهلكي قيمها وأخالقياا عن طريق التربية           
  .هذه األخرية ميكن تنمية الرتعات االستهالكية للصغار زبائن املستقبل

أما العامل العريب فقد انتابه نوع من القلق على التربية وإحساس بأمهيتها يف هذا العصر، خاصـة       
  .لشعور السائد أن األزمة اليت تعاين منها اتمعات العربية هي يف األساس أزمة تربويةوان ا

يبقى هذا العامل يف حاجة إىل التربية بدرجة ال تقل أمهية عن اتمعات املتقدمة، والتربية هـي                 
 .املخرج لالزمة اليت تعاين منها والطريقة اآلمنة لتحقيق التنمية الشاملة

  : مؤسسة اجتماعيةاملدرسة-ثالثا
 مؤسسة اجتماعية أنشأها اتمع لتقابل حاجة من حاجاته األساسية، وهي تطبيع أفراده           ةاملدرس

أما املؤسسة االجتماعية فلها مفهوم وهلا تكوين       . تطبيعا اجتماعيا جيعل منهم أفرادا صاحلني يف اتمع       
بدأ أو اهتمام يكون األساس الذي تقـوم        املفهوم معناه فكرة أو اجتاه أو م      . حسب وليام غراهام مسنر   

  .عليه هذه املؤسسات، والذي ميكن أن جنده يف كل اتمعات بشكل ما
 فهو اإلطار الذي يضم عددا من الوظائف اليت تتعاون بطرق معينـة يف              structureأما التكوين   

  )53ص1978: ل.م. النجيحي(.وقت معني
 ة جزءان من كل وظيفي متكامل، ويعترب كلباتريكإن املفهوم والتكوين يف املؤسسة االجتماعي

w.h.Kilpatrick           املؤسسات االجتماعية مجيع التنظيمات االجتماعية اليت تنظم عالقات األفراد هبدف
  )54ص1978: ل.م. النجيحي(.حتقيق حياة أفضل
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ظـاهر   تيسري العمل لألفراد وتنظيم عدد كبري مـن امل   اكما تعد وظائفها خمتلفة يف اتمع، منه      
هلذا ال بد هلا أن تقاوم التغري االجتماعي على أساس أا جتري على             . السلوكية يف منط واحد متكامل    

  .وترية واحدة وبانتظام، هذا األخري ينظر إليه على انه ديد للمؤسسة االجتماعية و أمناطها السلوكية
منا تبعا للوضع املستقبلي املتوقع     ال ينبغي تربية األطفال تبعا للوضع الراهن، إ       : ففي املدرسة مثال  

  ) E.Kant: 1989p79 (متاشيا مع فكرة االجتاه الكلي لإلنسانية
املدرسة وحدة اجتماعية جيب متيزها عن الوسط االجتماعي الذي تعيش فيه، توجد أين يوجد              

ي يكون  مدرسون وتالميذ للتعليم والتعلم باإلضافة إىل أن التعليم الذي جيري داخلها هو تعليم شكل             
تتشكل الوضعية التعليمية خاصة من مجاعتني أو أكثر يف وسط مؤسسايت أو خاص، بغية              . يف الفصل 

  ) (G.Mialaret: 1991p51. فعل تقوم به إحدى اجلماعات على األخرى
عندما حنلل املدارس احلاضرة جندها تتميز مبميزات خاصة، ميكن علـى أساسـها دراسـتها               

  :تمثل يفكوحدات اجتماعية مستقلة وت
  تضم املدرسة أفرادا معينني هم املدرسون الذين يقومون بعملية التعليم والتالميذ-

وقد خيضع هؤالء التالميذ يف بعض أنواع املـدارس إىل عمليـة انتقـاء              . الذين يتلقون التعليم  
  .وغربلة

 ال خيص فقط ذلك الذي حيسن اإليصال بـل        " املدرس اجليد "كما جتدر اإلشارة أن اصطالح      
 إذ أن املدرس ينتمي إىل فئـة معينـة هلـا            ) G.Mialaret1991p113 (.الذي يقوم مبهمة التربية أيضا    
  .تارخيها ومقوماا األكادميية

تتمركز حـول    تتميز املدرسة بنظام سياسي واضح التحديد، فطريقة التفاعل االجتماعي اليت-
، كذلك العملية التعليمية داخلها تتكون مـن        القيام بالتعليم واستقباله حتدد النظام السياسي للمدرسة      

  .حقائق ومهارات واجتاهات وقيم أخالقية
 إن املدرسون يعتربون أنفسهم مسؤولني أمام اتمع، الن النظام اإلداري مازال يعترب جنـاح              
املدرس يف مهمته رهن بعدد الناجحني، بصرف النظر عما اكتسبوه من مهارات وميول واجتاهـات،               

 فصل األهداف البيداغوجية عن األهداف الفلسفية، السياسية، الدينية         نو ليس باال مكا   فحسب روس 
    ) G.Avanzini1989p13 (.أو األدبية
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 املدرسة نقطة التقاء عدد كبري من العالقات االجتماعية املتداخلة املعقدة، هذه األخرية هـي               -
حسـب  . ري فيها التـأثري االجتمـاعي     املسالك اليت يتخذها التفاعل االجتماعي والقنوات اليت جي       

 ، وعلى النطاق التربوي البد للفرد أن يكون مؤدب ال يواكب الوحشية، مثقـف يف                E.Kantكانط
   ) E.Kant1989p82 (.خمتلف ااالت وحذر مبعىن متكيف، حمبوب ومؤثر يف اآلخرين

 املتفاعلـة فيهـا     ميكن حتليل العالقات االجتماعية املركزة يف املدرسة على أساس اجلماعـات          
واملتمثلة يف املدرسني والتالميذ، لكل منها دستورها األخالقي واجتاهاا وعاداـا حنـو اموعـة               

والتأثري االجتماعي الذي متارسه املدرسة هو نتيجة تأثري هذه اجلماعات على الفرد وعلـى              . األخرى
  .شخصيته

، فأولئـك   "بالنحن" تسودها وهي الشعور      إن املدرسة تتميز عن العامل احمليط هبا بالروح اليت         -
الذين يرتبطون باملدرسة يشعرون أم جزء منها ، وأا متثل يف حيام فترة هامة يشـعرون أـم                   

  .يرتبطون هبا بشعور واحد
 كما تعرف املدرسة بثقافة خاصة، هذه األخرية تعد يف جزء منها من خلق التالميذ من أعمار                 -

واألمناط السلوكية املعقدة اليت تتركز حول املدرسة جزء من         . ن خلق املدرسني  خمتلفة ويف جزء منها م    
  .ثقافتها األخرى

وعندما حتـاول   .  إن املدرسة مؤسسة متخصصة داخل اتمع وهلا وظائفها اخلاصة املناسبة هلا          
حية املدرسة أن تعكس كل أوجه النشاط املوجودة يف اتمع، تكون النتيجة درجة عالية من السـط               

  )62ص1978ل. النجيحي م(.ونوع من التمثيل
لقد تراكم على املدرسة املسؤوليات وناء كاهلها باألعباء، فلم تعد مهمتها تقتصر على الناحية              

وإذا أردنـا   . العقلية بل تطورت إىل العناية بالسلوك واالجتاهات واملواطنة الصاحلة بصـفة خاصـة            
ن ختفف من أعبائها وتلقـي ببعضـها علـى املؤسسـات            للمدرسة أن تقوم بعملية التربية، البد أ      
  .االجتماعية األخرى كاألسرة واملسجد
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