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مستوى معرفة مفاهيم العولمة لدى معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة 
 األساسية العليا في مديرية تربية عّمان الثانية

 
 *د. مجال عبد الفتاح عوض العساف

 **ةـرابشـد اهلل اخلــــد عبـــــر حممـــــــد. عم
 

 الملخص
 

ف مسددددددرفة م  رددددددت مةدددددداهمي ال فلسددددددت لدددددددة م  سدددددد  الد اسددددددا  اسددددددت رلدددددد    دددددد   هدددددددر  الد  
 االجرساعمت ل س ح ت األساسمت ال  ما ر  مدي يت   بمت عس ان الثانمت.

ولرحقمددددد  هددددددف الد اسدددددت سددددداأ الباحثدددددان باسدددددرخداأ لعال الد اسدددددت  اسدددددربانت مةددددداهمي ال فلسدددددت  
عبدددددددا ا  مددددددد  عبدددددددا ل   00 ، الرددددددد    فنددددددد  مددددددد   1002الدددددددفا عل رددددددد  ع اسدددددددت سددددددد   و   

الرأكددددد مدددد  تبددددا  االسددددربانت مدددد  سبدددده البدددداحثم  عدددد    يدددد    بمق ددددا  جدددد ةاالخرمددددا  مدددد  مر دددددع. و 
م امدددده الثبددددا  باسددددرخداأ م اعلددددت   سددددبح    م  سدددداع وم  سددددتع، و 00مت ب غدددد   ع دددد  عم ددددت اسددددر  ع
  .0800، رذ ب غ  (KR 0.20)كفع    شا عسفن 

د   بمدددد  االخربددددا  ع دددد  ال م ددددت ذا  ددددا، وب ددددغ م امدددده مددددعلنت ولزيدددداعل الرأكددددد مدددد  تبددددا  االسددددربا
  ، وي  د ذلك م ئساع ألغ اض الد است.0800الثبا  ل سربانت  

  دددددددددف ن م رسددددددددد  الد اسدددددددددت مددددددددد  م  سددددددددد  الد اسدددددددددا  االجرساعمدددددددددت  الردددددددددا ي ، وال غ ارمدددددددددا، 
والد اسددددددددا  االجرساعمددددددددت  لس ح ددددددددت الر  ددددددددمي األساسدددددددد  ال  مددددددددا ل  ددددددددةفف  الثددددددددام ، والراسدددددددد ، 

ددددددان الثانمددددددت، وب ددددددغ عدددددددعهي  وا اخرمددددددا   جدددددد ة  م  سدددددداع وم  سددددددتع. 112ل اشدددددد   ردددددد  مدي يددددددت عس 
  م  سدددداع وم  سددددتع ل م ددددت الد اسددددت مدددد  خدددد ق ال  يقددددت ال شددددفائمت ال بقمددددت، وسددددد  ددددي الرف دددده 220 

 رل  ال رائج اآل مت:
كددددددان مسددددددرفة م  رددددددت م  سدددددد  الد اسددددددا  االجرساعمددددددت ل س ح ددددددت األساسددددددمت ال  مددددددا لسدددددده مدددددد  

 ٪ . 00سرفة السقبفق   بفياع  الس
  بدددددددم  مسدددددددرفة α ≤ 0800ال يفجدددددددد رددددددد ئ ذو عاللدددددددت رح دددددددائمت ع دددددددد مسدددددددرفة الداللدددددددت  

 م  رت الذكف  واإلناث لسةاهمي ال فلست.
 
 .األردن -جامعة البلقاء  - كلية الرتبية*

 .ردناأل -جامعة البلقاء  -كلية الرتبية **
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  بدددددددم  مسدددددددرفة α ≤ 0800لدددددددت  وجدددددددفع رددددددد وئ ذا  عاللدددددددت رح دددددددائمت ع دددددددد مسدددددددرفة الدال
م  رددددددت حس ددددددت ع جددددددت الب ددددددالف يفد وبددددددم  مسددددددرفة م  رددددددت حس ددددددت ع جددددددت الساجسددددددرم ، لس دددددد حت 

 حس ت ع جت الساجسرم .
  بددددددم  مسددددددرفيا  α ≤ 0800وجددددددفع ردددددد وئ ذا  عاللددددددت رح ددددددائمت ع ددددددد مسددددددرفة الداللددددددت  

م  سدددددد  الس  رددددددت بحسددددددت الرخ  ددددددا    ددددددا ي ، جغ ارمددددددا، الد اسددددددا  االجرساعمددددددت ، لس دددددد حت 
 الرا ي .

 ور  ضفء هذه ال رائج سدأ الباحثان الرف ما  الس اسبت.
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 دقمة: امل -1

متّيز القرن املاضي أنه كان عصر التطرف األقصى يف كل شيء؛ أنتج احلروب العاملية الكربى ألول مرًة 
يه بعض األنظمة الفكرية إىل يف تاريخ الصراعات بني الدول والشعوب، كما أنه كان العصر الذي حتولت ف

عقائد كيانية صاغت جتارب سياسية هائلة، وكانت تلك العقائد اجلديدة تدعو مجيعها إىل الثورة والتغيري 
الشامل. فالثورة كانت هدف النازية والفاشية، كما أصبحت الثورة العاملية أساس احلركات االشرتاكية كلها، 

لم تكن )اإليديولوجيا( ترضى بأقل من تغيري جمرى التاريخ اإلنساين  ويف مقدمتها السوفييتية والصينية، ف
عندما أصبحت الثورة السياسية مقرتنًة بثورة العلم وإنتاجاته اخلارقة، وصواًل إىل الذرة،  السيماكله، و 

، وصيغة املبادرة االسرتاتيجية، ومن مث انتهى القرن العشرون بإعالء ثورة املال وحده فوق كل ثورة أخرى
(، أو فتح أبواب العامل أمام غزو املال وشريعته املطلقة، وقد أصبح Globalizationوصار امسها العوملة )

على مجيع الشرائع األخرى أن تنسحب من درهبا، وأن تلقي أسلحتها سلفاً، وقبل كل امتحان للمواجهة 
 (.0222الفعلية )صفدي، 

فيما  –من دون التطرق إىل التعليم، ألن التعليم وهنا يبدو من الصعب اليوم احلديث عن املستقبل 
أهم األدوات ملواجهة املستقبل، كما أنه عملية مستقبلية على املدى القريب  –يرتاءى من نتائجه وآثاره 

والبعيد ، فاإلنسان هو مثرة مثلما هو بذرهتا، كما أنه غاية التنمية مثلما هو وسيلتها ، فطلبة اليوم هم قادة 
 ومديرو شؤونه، ومن هنا تبدو ضرورة الربط بني املستقبل والتعليم كحلقة أوىل.املستقبل، 

من منطلق أن تغري املعرفة وتغري  -( إىل أن فهم العالقة بني العوملة والرتبية 0222ويشري عبد الدامي )
الرتبية تكوين إنسان  يوجه النظر إىل غاية الرتبية، فغاية -العلم والتقانة ينبغي أن تقابله تربية من أجل التغري

قادر على التكيف مع املتغريات والتعامل معها، من خالل امتالك أدوات املعرفة واملهارات والقابليات 
 واملواقف واالجتاهات، ومن هنا جيب أن تتسم الرتبية بسعيها إىل إنتاج فرد قابل للتعلم ال فرد متعلم.

ملعلم على أنه جزء من العملية التعليمية ، وبنية أساسية ويف هذا اجلانب استلزم األمر إعادة النظر إىل ا
من بناه، يتفاعل معها بصورة ديناميكية، يتأثر هبا ويؤثر فيها، مبا يضمن استقرار اجملتمع وبقاءه، فال غرو 

 إذا كانت صورة املعلم هي صورة جمتمعه.
لية تربوية متوج بكثرة املؤثرات ( استنادًا إىل الدور املتغري للمعلم والطالب يف عم0222ويشري علي )

عليها، وذات األبعاد اجلديدة والوسائل احلديثة والتقنيات املتعددة، لكل ذلك فإن التغري يصبح حالة 
املناهج الدراسية أدى يف عصر املعلومات إىل كسر تلك السلسلة املتصلة من  عمفروضة. كما يؤكد أن تفرّ 

م ومطالب املتعلم، بل أوشك األسلوب املعهود لقوائم املسائل والتمارين املواد املرتابطة، وفقًا ألغراض التعل
أن يندثر، بعدما صارت تلك القوائم السابقة التجهيز غري مالئمة لعصر  –اليت تعارفت عليها األجيال  –

 د.ز ئلة بأمهية اإلجابة عنها إن مل يبات يفرز كل يوم مشكالت مل تكن يف احلسبان، وأصبح طرح األس
( أن الصورة املستقبلية للرتبية تكمن 0222ذا اإلطار، وخروجًا من التقليدية يف الرتبية يرى احلر )وهب

ببناء نظام تربوي يتمتع بالكفاية الداخلية واخلارجية، ويكون قادرًا على بناء إنسان تنسجم مساته ومهاراته 
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ثارة للنقاش للوصول من خالهلا إىل مع ما هو متوقع منه، فإن القضايا اآلتية ستكون من أكثر احملاور إ
 قرارات حامسة يف العملية الرتبوية.

يف األهداف والكفاية التعليمية، واهليئة التدريسية، واهليئة اإلدارية، واهليئة   : (Criteriaالس ما يت -
 اإلشرافية وتقومي املتعلمني والطلبة.

؛ مما يستوجب أن يليب التعليم حاجات للمواءمة بني العمل ونوع التعليم الر  مي وسفئ ال سه: -
 السوق والقطاعات التنموية بكفاية وفاعلية.

 وتتنوع بني مهارات أساسية عصرية ومهارات عملية ولغات. م ا ا  السر  سم : -
 وفيه حتديان )النوعية والكلفة(. الر ارس الحاع بم  الر  مي ال اأ والر  مي الخاص: -
 ه االجتاه حنو حرية التعبري والتعددية بكل أشكاهلا.وفي :الديسق ا مت والر بمت -
 العمل على جعل التعليم من الناحية املهنية موضع آليات عادلة لتصنيف املعلمني. م  مت الر  مي: -
ويقوم من خالل تشجيع البحث العلمي وربط القرارات باألحباث  البحث ال  س  والس  فما مت: -

 (.21: 0222)احلر، 
 ثمثلون فئة ال يستهان هبا من اجملتمع األردين فإن هذه الشرةحة مل تكن مبنأى عن هذه ألن املعلمني

التحوالت والتغريات االجتماعية والثقافية اليت حتدث يف العامل، "فاألردن يعترب من الدول اليت حتاول 
وامتالكها عالقات التفاعل واالنفتاح على اآلخرين، ومن خالل تبينها نظامًا متجهًا حنو الدثمقراطية، 

تسعى إىل تقويتها باستمرار مع املؤسسات التكنولوجية واملعلوماتية ، كما تسعى إىل حتديث مؤسسات 
الدولة؛ لتصبح مؤسسات أكثر فعالية وانفتاحاً على ميادين االتصال والثقافة والرتبية واالقتصاد. وقد أبدى 

لعوملة خاصة يف ميادين التجارة واالقتصاد وأسواق األردن مرونة متزايدة يف استيعاب كثري من جتليات ا
 (.1: 0222العمل" )الزيود، 

( وجود أزمة  0222، وإبراهيم،2991يضاف إىل ذلك تأكيد العديد من الباحثني الرتبويني )عويدات،
عة، اليت قائمة يف أدوار املعلم اليوم، ولعل سبب هذه األزمة راجع إىل التغريات االجتماعية والثقافية املتسار 

جتعل املعلم يعيش صدمة ثقافية بالغة اخلطورة واألمهية، وهي التغريات اليت تضع املعلم يف مواجهة قيم 
 جديدة غري مألوفة يتوجب عليه متثلها؛ مما يؤدي إىل إحداث خلل يف تكيف الطلبة وطبيعة تعلمهم.

اط البىن يف نظامه التعليمي يوقف إن معرفة الوعي مبفاهيم العوملة لدى املعلم األردين، ومفاهيم أمن
الباحثني على حجم التغريات اليت طرأت على واقع العملية الرتبوية يف األردن، كما يوقف القادة الرتبويني، 
ورامسي السياسات الرتبوية، واملربني على التعامل مع املتغريات العاملية املعاصرة، واملستجدات اليت ترافق 

ة وحكمة وسداد؛ مما عزز إحساس الباحثني بوجود مشكلة تستحق الدراسة الواقع اجلديد بوعي وبصري 
 والبحث.
 ةشكل: المراس:   -2
 يف ظل الثورة  –ول طبيعة املهام اليت ينبغي أن يقوم هبا معلم عصر العوملة ــــــــــــاينت آراء املربني حــــــــتب
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حالياً تارة، واهتمت بالقصور عن أداء واجباهتا املنوطة هبا فوجه النقد إىل أدوار املعلم املمارسة  -املعلوماتية 
تارة أخرى، األمر الذي جيعل املعلم هنا يف حراك تربوي وصاحب مسؤولية مجة يف الوقوف والتبصر 
واالستبصار ملا جيري يف هذا العامل، وينبغي أن تكون قدرته حاضرة يف تسيري ذلك يف األهداف واخلربات 

هلا، وهذا لن يكون ما مل ثمتلك املعلم القدرة العميقة يف الوعي مبفاهيم العوملة ومعانيها، الرتبوية املخطط 
يقوم وعيهم بالعوملة على تكوين  -كغريهم من مدرسي املواد األخرى   -فمدرسو الدراسات االجتماعية 

خاصة مع ما متثله املرحلة  نظرهتم إليها، وبالتايل ةحددون اإلجراءات اليت يقرتحوهنا لالستجابة هلذه الظاهرة،
األساسية العليا من السلم التعليمي، بوصفها من املراحل املهمة اليت تتجذر فيها املعارف ويرتسخ التفاعل 
بني الطالب ومعلمه، وهي مرحلة مرتبطة بتشكل الشخصية اليت ودعت الطفولة إىل مراحل التكوين 

احملددات للوقوف على مستوى معرفة معلمي احلقيقي للذات، ومن هنا جاءت هذه الدراسة هبذه 
 العوملة.الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا مبفاهيم 

 أسئل: المراس:  -3

 تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن االسئلة اآلتية :
مقارنًة ما مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا ملفاهيم العوملة  -0-2

 باملستوى املقبول تربوياً؟ 
هل هناك فروق يف مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا  -0-1

 ملفاهيم العوملة تعزى إىل متغرير اجلنس )ذكور، إناث(؟ 
هل هناك فروق يف مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا  -0-0

 فاهيم العوملة تعزى إىل املؤهل العلمي )بكالوريوس، ماجستري(؟ مل
هل هناك فروق يف مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا  -0-4

 ملفاهيم العوملة تعزى إىل التخصص )تاريخ، جغرافيا، دراسات اجتماعية(؟
 ةتغريات المراس:  -4

 املتغريات املستدقل:  -4-1

 اجلنس )ذكر، أنثى(. -2
 املستوى العلمي )بكالوريوس، ماجستري(. -0
 التخصص )اجتماعيات، تاريخ، جغرافيا(. -3
 املتغري التابع  -4-2

 مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا ملفاهيم العوملة.
 فرضيات المراس:  -5

 دراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا مستويات ال يوجد لدى معلمي الالة ضمت األول :  -2
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 ( ملفاهيم العوملة مقارنًة باملستوى املقبول تربوياً.α ≤ 2021معرفية بداللة إحصائية عند مستوى )
التوجد فروق يف مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية  الة ضمت الثانمت: -1

 ( ملفاهيم العوملة تعزى إىل متغري اجلنس )ذكور، إناث(.α ≤ 2021عند مستوى )العليا بداللة إحصائية 
توجد فروق يف مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية ال الة ضمت الثالثت: -0

( ملفاهيم العوملة تعزى إىل متغري املؤهل العلمي α ≤ 2021العليا بداللة إحصائية عند مستوى )
 ريوس، ماجستري(.)بكالو 
التوجد فروق يف مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية الة ضمت ال اب ت:  -4

( ملفاهيم العوملة تعزى إىل متغري التخصص )تاريخ، α ≤ 2021العليا بداللة إحصائية عند مستوى )
 جغرافيا، دراسات اجتماعية(.

 أهمي: المراس:  -6

 اسة من خالل احملاور اآلتية:تتمثل أمهية الدر 
ق التدريس من خالل تضمني مقررات ائثمكن أن تفيد نتائج الدراسة العاملني يف جمال املناهج وطر  -2

 الدراسات االجتماعية بنية مفاهيمية مناسبة بأبعادها وتأثرياهتا املختلفة.
ة اإلشراف والتوجيه على توجيه قد تساعد هذه الدراسة القائمني على شؤون الرتبية والتعليم يف دائر  -0

 املعلمني لربط اخلربات املهنية خبربات األحداث اجلارية يف ممارساهتم التدريسية، على الدورات التدريبية.
 أهماف المراس:  -7

مستوى معرفة مفاهيم العوملة لدى معلمي الدراسات االجتماعية  فهتدف هذه الدراسة إىل تعرّ 
 مديرية تربية عمان الثانية، وعالقة ذلك مبتغريات اجلنس واملؤهل العلمي للمرحلة األساسية العليا يف

 والتخصص.
  التعريفات اإلجرائي: -8
قدرة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا على  ةستوى ةعرف: املعلمني  -8-1

 د استجابته ألداة الدراسة.معرفة مفاهيم العوملة، وذلك من خالل الدرجة اليت ةحصل عليها املعلم بع
جمموعة املواد املتعلقة بـ)التاريخ، واجلغرافيا، واالجتماعيات( واليت  المراسات االجتماعي:  -8-2

تعىن بدراسة اإلنسان من حيث عالقات األفراد واجلماعات بعضهم ببعض، والعالقات اليت تظهر بني 
 القات.اإلنسان وبيئته، واملشكالت النامجة عن مجيع هذه الع

الفرد املعني من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف األردن لتدريس  ةعلم المراسات االجتماعي:  -8-3
 مباحث )التاريخ، واجلغرافيا، واالجتماعيات(.

 وتشتمل على الصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم  ةرحل: التعليم األساسي العليا  -8-4
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 ، والعاشر( وفق أنظمة وزارة الرتبية والتعليم يف األردن.األساسي وهي )الثامن، والتاسع
جمموعة من املفاهيم املتعلقة بالظواهر واملتغريات واملستجدات يف مناحي  :ةفاهيم العومل: -8-5

احلياة املختلفة: السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، واليت تنقلها من نطاقها الضيق احملدود إىل 
 املي الالحمدود. النطاق الع

 اإلطار النظري  -9

بات إحداث تطوير على أداء املعلم التدريسي يشغل حيزًا كبريًا يف أذهان املفكرين والقادة الرتبويني 
اليوم، ولعل هذا االهتمام نابع مما يتعرض له املعلمون واملناهج الدراسية من ضغوط ومؤثرات سببتها 

 املتغريات العاملية املعاصرة.
يستهان هبا يف اجملتمع، فإن هذه الشرةحة مل تكن مبنأى عن التحوالت فئة ال املعلمني ثمثلونألن 

والتغريات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية اليت حتدث يف العامل، فالدول املتوجهة حنو احلداثة 
الدثمقراطية، وامتالك  حتاول التفاعل واالنفتاح على اآلخرين، من خالل تبين النظم ذات التوجهات

عالقات تسعى إىل تقويتها باستمرار مع املؤسسات التكنولوجية الدثمقراطية، وامتالك عالقات تسعى إىل 
تقويتها باستمرار مع املؤسسات التكنولوجية واملعلوماتية العاملية ، كما حتاول بذل اجلهد لتحديث 

ميادين االتصال والثقافة والرتبية واالقتصاد،  مؤسساهتا؛ لتصبح مؤسسات أكثر فعالية وانفتاحًا على
ولتصبح أكثر مرونة يف استيعاب كثري من جتليات العوملة والسّيما يف ميادين التجارة واالقتصاد وأسواق 

 املال.
 ولذلك وجد الباحثان أن من املناسب معاجلة األدب النظري من خالل مراحل متعددة كما يلي:

 مل: التطور التارخيي للعو -9-1

وسقوط االحتاد السوفيييت تناقضات كثرية وتقلصات ساخنة  2922شهدت الفرتات املمتدة بني عام 
بني املراكز االستعمارية، حىت إن رافقها وجود إشعاع بعيد للقوى التقدمية أو االشرتاكية يف بعض مناطق 

ذا العصر الذي يصفه الكثريون بأنه العامل. أما اليوم فإن اهليمنة األمريكية حمسومة، بل إهنا أبرز مالمح ه
عصر أمريكي، صحيح أن الغرب عمومًا ةحس بأزمته، بأشكاهلا املتعددة، إال أنه اجته إىل حل هذه 
األزمات عن طريق تصديرها للدول النامية، وجتسيد القوة مع قواه األمامية املتمثلة بالواليات املتحدة 

عميقًا بني الشرق والغرب، وليس بني الفقراء واألغنياء أو ما األمريكية، حبجة أن هناك صراعًا حضاريًا 
درجوا على تسميته تناقض الشمال واجلنوب. والغرب عمومًا واألمريكان خصوصًا كانوا يف صدد البحث 
عن األرضية اليت متكنهم من البناء عليها، وباألنشطة املختلفة حىت انتهى هبم املطاف إىل االرتكاز على 

 (.0222ة )السعدون، مفهوم العومل
 ولكن ليس بتلك اآللية املباشرة )االستعمار العسكري املباشر(، بل الفكرة ذاهتا لكن بألوان زاهية، 

 وبلغة االستعمار غري املباشر من خالل حتقيق ما يأيت:
 عقد عالقات خاصة ثقافية، وتعليمية، وتدريسية. -2
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 عن طريق اهلبات والقروض. استخدام سالح املعونة االقتصادية والغذائية -1
إجياد روابط متينة مع بعض الفئات والشرائح االجتماعية، ورجال احلكم والعسكريني من أجل  -0

االعتماد عليهم يف طريقة اختاذ القرارات اهلامة، واحملافظة على الوضع القائم، وذلك من أجل استمرار 
 التبعية.
اآلمن الداخلي لألنظمة الديكتاتورية، وقمع أي حركة استخدام أسلوب املعونة العسكرية حلماية  -4

ثورية بالداخل، ودجمها ضمن االسرتاتيجية الرأمسالية العاملية من خالل إقامة القواعد العسكرية، والدخول 
 (.2993يف األحالف واتفاقيات األمن املتبادل )زكي، 

فهوم ثمكننا اإلمعان وتلخيص املراحل وبعيداً عن السرد واخلوض املفرط يف غمار جذور التكوين هلذا امل
وفق ما أورد السعدون   (Ronald Robertson)التارخيية اليت مر هبا من خالل منوذج روالند روبرتسون 

 :يتعلى النحو اآل( 2999)
شهد تأسيس اجملتمعات القومية ومنوها، كما تعمقت فيه األفكار  :منتصف القرن الثامن عشر -2

 سانية على صعيد سلطة احلكم أو سلطة اجملتمع.اخلاصة بالفرد واإلن
، الذي حدث فيه 2712استمرت من منتصف القرن الثامن عشر حىت العام  م ح ت ال شفء: -1

حتول حاد يف فكرة الدولة املتجانسة املوحدة، ونشأ مفهوم أكثر حتديدًا وفهمًا لإلنسانية وحاجات 
ل املختلفة، وبدأ االهتمام مبوضوع القومية والعاملية، وأصبح جمتمعاهتا، وزادت االتفاقات الدولية بني الدو 

 النشاط السياسي أكثر تنظيماً، وكذلك نشأت املؤسسات اخلاصة بتنظيم العالقات.
حىت عشرينيات القرن العشرين، ظهرت يف هذه  2712استمرت منذ عام  م ح ت االن  ئ: -0

العاملية األوىل، مثل: اجملتمع القومي، ومناطق النفوذ وعدم  املرحلة مفاهيم كونية جديدة أفرزهتا نتائج احلرب
التدخل يف الشؤون الداخلية، كما ظهرت مفاهيم أخرى تتعلق باهلويات القومية والفردية، وكذلك متت 

 املنافسات الكونية، كتنظيم األلعاب األوملبية، ومت أيضاً تطبيق فكرة الزمن العاملي.
استمرت هذه املرحلة من العشرينيات حىت منتصف الستينيات،  ال  اع م  لجه ال مس ت: -4

 وبدأت اخلالفات واحلروب الفكرية والسياسية والعسكرية حول املصطلحات الناشئة بعملية العوملة، اليت
الرتكيز يف الفرتة ذاهتا على املوضوعات اإلنسانية حبكم حوادث  جرىبدأت يف مرحلة االنطالق، كما 

يت استخدمت التقدم العلمي والتقاين خلدمتها، مثل ما حدث عند إلقاء القنبلة النووية احلروب املدمرة ال
 على اليابان.

فيها إدماج العامل الثالث يف  جرىمنذ الستينيات حىت التسعينيات، بدأت  م ح ت عدأ المقم : -0
ة، وتصاعد الوعي الكوين من اجملتمع العاملي، وذلك بعد أن تبىن العامل أمجع موضوع إهناء احلقبة االستعماري

خالل اإلطاللة على مشكالت اجملتمعات املختلفة وجناحاهتا، كما شهدت هذه املرحلة هناية احلرب 
الباردة، وانفراد القطب الواحد بالتقرير. وما تواجهه اجملتمعات اليوم من مشكالت داخل اجملتمع نفسه هلو 

م يف هذه املرحلة باجملتمع املدين العاملي، ومت تدعيم نظام من أبرز دالئل هذه املرحلة، ولقد زاد االهتما
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اإلعالم الكوين، وخصوصًا يف ظل استخدام أحدث التقنيات وأرخصها يف التوصيل واالنتشار )السعدون، 
2999.) 
 ةظاهر العومل:  -9-2

 ترتيباً على مجيع ما سبق ثمكن إمجال مظاهر العوملة باملظاهر اآلتية:
وتتمثل يف زيادة معدالت التجارة العاملية، وحركة انتقال التكنولوجيا  االقتصادي: املظاهر  -9-2-1

ورأس املال، والعمالة عرب حدود الدول، والزيادة الكبرية يف عدد الشركات املتعددة اجلنسية مع اجتاهها حنو 
ملالية العاملية، وتنامي االندماج والتكتل خللق كيانات، وزيادة الرتابط والتداخل بني األسواق والبورصات ا

دور كل من مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليني، والتكتالت االقتصادية 
 اإلقليمية، وتسارع عمليات حترير التجارة العاملية، وتوسع نطاقها، وخاصة يف ظل اتفاقية اجلات.

مي عرب احلدود الوطنية للدول، وهو وتتمثل يف زيادة التدفق اإلعال :املظاهر اإلعالةي: -9-2-2
تدفق تقف خلفه شركات إعالمية عمالقة، والثورة اهلائلة اليت حتققت يف جماالت االتصال واملعلومات مثل 

 شبكة اإلنرتنت، وما تتيحه من إجراء االتصاالت، وتبادل املعلومات، وإجراء احلوارات حول العامل.
وتتمثل يف زيادة انتشار بعض أمناط القيم الثقافية  :املظاهر االجتماعي: والثدقافي: -9-2-3

 والسلوكات االجتماعية الغربية املرتبطة بالفن وامللبس واملأكل والتسلية.
وتتمثل يف اهنيار النظام الدويل القدمي، وبروز مالمح نظام عاملي السياسي:   املظاهر -9-2-4

عد حدهتا )املخدرات، وهجرة غري مشروعة، جديد، وتزايد املشكالت العاملية العابرة للحدود وتصا
واإلرهاب، وتلوث البيئة، وأمراض فتاكة...(، وتفاقم مشكالت العامل الثالث )حروب داخلية، وفوارق 
 اجتماعية، وتدين التعليم والصحة، وزيادة عدد السكان، والفقر والبطالة...(، وتنامي اجملتمع املدين العاملي.

رخيها من نفع، ولكن النفع يعود أغلبه على مركز بثها وإشعاعها، ارحلة من تمفالعوملة مل ختُل يف أي 
إن ظاهرة العوملة تعد من  إذوأغلب أضرارها تعود على األطراف، ومن بني هذه األطراف املنطقة العربية، 

 مادياً الظواهر احلتمية، مبعىن أن تقارب أجزاء العامل وتضاؤل املسافات الفاصلة بني جزء وآخر من العامل
وفكريًا ال جمال لوقفه أو صده، ولكن من املمكن دائمًا أن حتقق أمة من أمم األطراف هنضة حتوهلا من 
طرف سليب يف التعامل الدويل إىل قوة فاعلة وإجيابية، وال ثمكن تصور حدوث هذه النهضة إال إذا 

 (.2999استعادت الدولة القومية قوهتا )أمني، 
تحدة األمريكية تريد من خالل الرتويج لظاهرة العوملة أن تعمل على "أمركة" فإذا كانت الواليات امل

وذلك من أجل  -العامل، وبالتايل فرض أمناط الثقافة االستهالكية على البلدان النامية كذلك املتقدمة منها 
وانب إجيابية فإن هذا ال يلغي وجود ج -سلبها هويتها الثقافية وتشويه املقومات احلضارية هلذه البلدان 

)فرص( لظاهرة العوملة واليت تتمثل يف الفرص الكثرية اليت تقدمها العوملة للبلدان النامية، وذلك من خالل 
 إمكانية خلق الثروة عن طريق النمو الذي حتققه الصادرات، وتوسع التجارة العاملية للبضائع واخلدمات، 
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 ؤسساتية اجلديدة يف السوق املايل.واالنتفاع بفن التكنولوجيا واألفكار والتصاميم امل
ونعتقد أن املناخ الدويل اآلن أصبح مهيئًا أكثر من أي وقت مضى لتقبل أي صيغة من صيغ الوحدة 
العربية أو اإلسالمية، وذلك إذا ملس منا اإلصرار عليها، وإذا ما استطعنا جتاوز أي خالفات مفتعلة بيننا، 

 قيني، والصهيونية العاملية، ودول الغرب املساندة هلا.وأي مؤثرات حمتملة من أعدائنا احلقي
إن امتالكنا إلرادتنا لن يكون إال باالكتفاء الذايت من الغذاء، وبامتالك القوة العسكرية واالقتصادية اليت 
تفرض على اجلميع احرتام هذه اإلرادة، ولن يكون لنا هذا إال عن طريق الدخول يف التكتالت االقتصادية 

سية، وكلما استطعنا توسيع نطاق هذه التكتالت فيما بيننا كانت مشاركتنا إجيابية يف صياغة السيا –
مستقبلنا وصنعه، وصنع مستقبل ما يسمى بالنظام العاملي اجلديد، حبيث يكون لنا دور أساسي فيه وليس 

 (.2999دوراً هامشياً )النشار، 
 أثر العومل: يف النظام الرتبوي  -9-3

أنه وعلى الرغم من أن التعليم ال يكفي ملواجهة التحديات اليت يطرحها  Gates (1998)يرى جيتس 
 (Wiles)عصر العوملة، يبقى جزءًا مهمًا إجراءات املواجهة، وهو يتبىن يف هذا املضمار وجهة نظر ويلز 

كانت   (، لكن إذا391)صاليت تشري إىل أن التاريخ اإلنساين ةحتوي على سباق بني التعليم والكارثة 
حتديات العوملة وآثارها تشمل العملية الرتبوية بذاهتا فما العمل؟ وكيف للرتبية أن تواكب عصر العوملة، 

بعنوان: "التعليم ذلك  (2999) التساؤالت يف تقرير اليونسكو وتقلل من أخطارها؟ جاءت اإلجابة عن
لب احلياة يف ظل العوملة، اليت صاغها الكنز املكنون"، وذلك بأن دعا إىل إعداد إنسان العصر ملواجهة مطا

 .على الوجه اآليت
 تعلم لتعرف  -9-3-1

 ختتلف تربية عصر املعلومات عن غريها يف أمور عدة: إذ -
 كيف تعرف ال ماذا تعرف.  -
 تراكم املعلومات ال يعين زيادة املعرفة. -
 تكامل املعرفة واتساع نطاقها. -
 مداومة اكتساب املعرفة. -
 ملهارات الذهنية.تنمية ا -
 تعلم لتعمل  -9-3-2

 وفيها تأهيل الفرد لتلبية مطالب اجملتمع. -
 التعامل مع عامل الواقع وعوامل الفضاء املعلومايت. -
 تنوع مطالب احلياة يف جمتمع التعلم. -
 تعدد أطوار العمل)العمل اجلماعي، العمل عن بعد....(. -
 التعامل من خالل العمل ومن أجله. -
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 مهية حنكة التعامل.أ -
 تعلم لتكون  -9-3-3

 إضفاء الطابع الشخصي. -
 تنمية ملكة احلكم على األمور. -
 تنمية الشعور باملسؤولية الفردية. -
 سرعة إنضاج الصغار. -
 تنمية اإلبداع واخليال. -
 تعلم لتشارك اآلخرين  -9-3-4

 التخلص من نزعات التعصب والعنف. -
 اكتشاف الذات.اكتشاف اآلخر من خالل -
 تنمية مهارات احلوار مع اآلخر. -
 تنمية الرغبة يف مشاركة اآلخرين. -

وأسهمت العوملة يف اتساع الفجوة بني طبقات اجملتمع، وزيادة حدة التفاوتات االقتصادية واالجتماعية 
دخل، كما أسهمت بني طبقات اجملتمع الواحد؛ مما أدى إىل زيادة األعباء امللقاة على الفقراء وحمدودي ال

العوملة يف ضعف أمناط التعاون بني املؤسسات الرتبوية والقطاعات اإلنتاجية، وصعوبة ربط التطورات 
التكنولوجية احلديثة حباجات اجملتمع احمللي، وتنامي االجتاه حنو خصخصة التعليم  بسبب تنامي سياسات 

على أبناء األغنياء وةحرم منه أبناء الفقراء لعدم االقتصاد احلر، األمر الذي ينذر بأن يكون التعليم حكرًا 
 (. 0227قدرهتم على اإليفاء مبتطلباته املادية )عبد املعطي، 

وسنحدد أبرز آثار العوملة وحتدياهتا يف العملية الرتبوية من خالل توضيح أثر العوملة يف عناصر العملية 
 الرتبوية، ويف املدرسة.

 ؤسس: الرتبوي: أثر العومل: يف أهماف امل -9-4

 ثمكن تلخيص أثر العوملة واملعلوماتية يف أهداف املؤسسة الرتبوية بالنقاط اآلتية:
 إجياد إنسان قادر على تعليم نفسه بصورة دائمة ومستمرة. -2
إجياد الفرد القادر على التواصل مع األفراد اآلخرين، واحلوار الثقايف معهم... فرد منفتح على نفسه  -1

 غري منكمش.وثقافته، و 
حدوث حتول يف هدف الرتبية من احلصول على املعرفة إىل الوصول إىل مصادر املعرفة األصلية  -0

 (.0222وتوظيفها يف حل املشكالت )علي، 
 إجياد الفرد الذي يتحلى بأعلى درجات احلرية يف عمله وانتقاله، وما يريد أن يتعلمه. -4
ل املعطيات التكنولوجية يف عصر التقدم يف العوملة إجياد الفرد القادر على التعامل مع ك -0

 واملعلوماتية.
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إجياد الفرد الذي ةحمل مجلة من القيم اإلنسانية، حبيث يعي أن يعيش يف كيان اجتماعي يضم  -6
 (.2992العامل بأسره )علي، 

 أثر العومل: واملعلوةاتي: يف أساليب التمريس  -9-4-1

 ية:ثمكن مالحظة ذلك يف النقاط اآلت
إن الطبيعة الثورية للتغري يف كل من العوملة واملعلوماتية تتطلب ملواجهتها فردًا قادرًا على حل  -2

املشكالت، والتكيف معها، وهذا يتطلب احلاجة إىل األساليب اليت تعتمد حل املشكالت، لكي يتمكن 
 الفرد من التكيف يف عامل يتغري باستمرار.

  تعمل على تنمية التفكري الناقد لدى الفرد.اعتماد أساليب التدريس اليت -1
تبين أساليب التدريس اليت متكن الفرد من امتالك مهارات التحاور، واالتصال الفاعل باآلخرين،  -0

 حبيث يشعر أنه يعيش يف جمتمع واسع هو العامل بأسره، وأن بإمكانه التأثري بفاعلية يف بناء هذا العامل.
اليت حتقق كفاية عالية يف استخدام احلاسوب وأدوات االتصال، وتنبع  اعتماد أساليب التدريس -4

ضرورة ذلك من كون احلاسوب وأدوات االتصال ذات أمهية كبرية يف التواصل وإجناز املهمات املنوطة بالفرد 
 (.2999)غليون ومسري، 

ئل املعلوماتية اعتماد أساليب التدريس اليت حتقق فردية املتعلم، واليت سيساندها فقط الوسا -0
 (.2997)جيتس، 
االعتماد على أساليب التدريس اليت حتقق للفرد املرونة يف تطوير أدائه والتعامل مع أوضاع متباينة،  -6

إن التغريات السريعة اليت ترافق العوملة واملعلوماتية تؤدي إىل  إذيغلب عليها الطابع الفوضوي للوهلة األوىل، 
 (.2997وية )جيتس، آثار اجتماعية ذات مسة فوض

اعتماد أساليب التدريس اليت تعمل على إجياد األفراد الذين يتسمون بتعدد املواهب والقدرات،  -2
 والذين ثمتلكون املهارات الواسعة.

 أثر العومل: واملعلوةاتي: يف املمرس:  -9-4-2

ي املصدر الوحيد ال شك أن عصر العوملة يفرض حتديات كبرية على املدرسة، إذ مل تعد املدرسة ه
الذي ينهل منه الناشئ املعرفة املنظمة، فقد أصبح التلفاز، وشبكة اإلنرتنت، وغريمها من الوسائل منافساً 
قويًا للمدرسة، ال بل من املمكن أن تتم عملية الرتبية خارج أسوار املدرسة، وبالتايل لكي نعزز وحنافظ 

مفعم باحليوية والنشاط، وذلك من خالل ما ثمكن على دور املدرسة ال بد من العمل على إجياد صف 
 تقدثمه عرب الوسائط املتعددة املتاحة للطالب داخل الصف، وتأهيل املعلمني الستخدام تكنولوجيا التعليم.

 أثر العومل: واملعلوةاتي: يف املعلم  -9-4-3

 عملية الرتبوية، فاملعلم كان ثمثل تواجه املعلم حتديات مجة، متثل تغرياً أساسياً يف دور املعلم وموقفه يف ال
( أنه 0220، وقد أشار راشد )ثقافة اجملتمع )املطلوب منه نقلها إىل التالميذ(، وهو مصدر السلطة واملعرفة

أن يكون لديه العديد  -الذي يتصف بالتغري السريع والتطور  -يتطلب من املعلم العصري يف عامل اليوم 
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ات والسمات والقيم واالجتاهات واالهتمامات اإلجيابية، ما متكنه من من اإلمكانات والقدرات واملهار 
 القيام بأدوار عديدة تستلزم لرتبية األجيال الرتبية اليت تناسب متغريات العصر.

وعليه، فاملعلم يف الوطن العريب ينبغي أن تتغري أدواره لتواكب التحديات يف مجيع اجملاالت لتكوين 
 األدوار اجلديدة كاآليت:

 وسيط تعليمي. -
 منظم للعملية التعليمية التعلمية. -
 قدوة ومثل أعلى. -
 صاحب رسالة فكرية ثقافية حضارية قائمة على العقيدة واإلثمان. -
 معد لألهداف السلوكية. -
 مشخص ألحوال الطلبة. -
 خمطط لعملية التعلم. -
 ضابط لعملية التعلم. -
  الطلبة .مهندس اجتماعي يساعد على التواصل بني -
 مفكر مستقبلي. -
 صانع تغيري. -
 ممارس للدثمقراطية. -
 (.027 ،0221باحث ممارس )اهلامشي، -
 أثر العومل: واملعلوةاتي: يف املنهاج  -9-4-4

 أما من حيث أثر كل من العوملة واملعلوماتية يف املنهاج فيمكن إجيازها فيما يأيت:
ء املنشورات الورقية والكتب املألوفة، لتحل حملها وسائل النشر ستؤدي املعلوماتية مستقباًل إىل إلقا -2

 اإللكرتونية.
سيكون املنهاج على درجة متقدمة من الغىن املعريف؛ ملا يتضمنه من اتصال بشبكة املعلومات اليت  -1

 تتيح االطالع على كٍم هائٍل من املعلومات.
ب، واليت حتتوي على طبيعة تفاعلية تعمل على يعمل املنهاج على توفري املادة اليت يرغبها الطال -0

 إثارة واقعية الطلبة للتعلم، وليس بالضرورة أن يرتبط املنهاج باملقررات الدراسية.
جيب أن تركز املناهج على تنمية املهارات وتنوعها، حبيث ختلق الفرد القادر على مواجهة التغريات  -4

ىل مصادر املعرفة األصلية، وتوظيف املعرفة بدالً من حفظها. السريعة للمجتمع، حبيث تتيح للفرد الوصول إ
وأهم هذه املهارات القراءة والكتابة واحلساب، إضافة إىل احلاسوب، وبالتايل فإن أسلوب التلقني 
واالستظهار يتناقض جوهريًا مع ظاهرة االنفجار املعريف، وتضخم املادة التعليمية اليت تسود عصر 

 املعلومات.



 د. الخرابشة –العولمة لدى معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية............ د.العساف مستوى معرفة مفاهيم 
 
 

 111 

وفق ما أورد يف جيب احتواء املنهاج عليها، وهي  إىل أهم العناصر اليت (Handrix)ندركس ويشري ها
 (:2991) عويدات

 دراسة البشرية والقيم العاملية. -
 دراسة األنظمة العاملية. -
 دراسة القضايا واملشاكل العاملية. -
 دراسة تاريخ العامل. -

 أن متتلك املناهج الرتبوية املقومات اآلتية: إضافة إىل املؤشرات السابقة يرى الباحث ضرورة
أن تتجه أهداف املنهاج إىل توجيه أبناء اجملتمع حنو فلسفتهم اليت هي نابعة من تراثهم الثقايف  -

 وعادات جمتمعهم.
 أن يعمل املنهاج على تعزيز الرتاث الثقايف لدى املتعلمني. -
كساب املتعلم خصائص بعينها، مثل: التفكري أن تعد املناهج بطريقة مناسبة حبيث تعمل على إ -

املنطلق، مرونة التفكري وتنمية التفكري بوسائل تربوية مبتكرة تتالقى مع روح العصر، عدم التزمت الفكري، 
 قبول اآلخرين والتسامح، التعاون، الصدق، األمانة... إخل.

املتعلم ليمتلك قدرات  أن تتضمن أهداف املنهاج منهجية واضحة من شأهنا االرتقاء مبستوى -
 ومهارات تؤهله للتكيف مع متطلبات عصر العلم والتكنولوجيا والعوملة.

 تطوير أساليب تعليم اللغة العربية وتكثيف استخدامها يف احلياة االجتماعية. -
 أن تسهم املناهج يف ختريج أجيال ذات والءات لألمة العربية اإلسالمية. -
ني الدول العربية واإلسالمية يف الدين واللغة والتاريخ؛ مما يعمل على تعزيز تأكيد القواسم املشرتكة ب -

 اهلوية العربية واإلسالمية واالعتداد هبا.
تقدمي املادة العلمية املناسبة اليت من شأهنا اإلسهام يف إعداد الفرد ليكون األقدر على حتمل األعباء  -

من هذه املادة العلمية ما يعني الفرد على االختيار بني واملسؤوليات اجلديدة يف عصر العوملة حبيث تتض
 البدائل واختاذ القرار وحتمل املسؤولية.

 أثر العومل: واملعلوةاتي: يف الطالب  -9-4-5

لقد وىل الزمن الذي يُنظر فيه إىل الطالب على أنه متلقٍّ للمعرفة فقط، إذ تفرض علينا العوملة التعامل 
ا استقالليتها ومتيزها من حيث امليول والقدرات، والعمل على تنمية التفكري مع الطالب بوصفه شخصية هل

اإلجيايب لدى الطالب، من خالل ما تقدمه له املعلوماتية من بدائل للمعلومة اليت يبحث عنها، كما أن 
م والذايت؛ العوملة واملعلوماتية تعمل على توفري فرص أكرب للطالب يف اكتساب املعرفة ومهارات التعلم الدائ

مما يوفر له استمرارية التعلم والتدريب الذايت، مما يعزز من قدرة الطالب على التفاعل مع الرموز واملفاهيم 
االقتصادية والثقافية واالجتماعية... إخل، وتطوير قدرته للمسامهة يف بناء احلضارة اإلنسانية العاملية 

 معلوماتياً، وتكنولوجياً يف مجيع نواحي احلياة.



 4102 –العدد الرابع -المجلد الثاني عشر ...............……. .  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 111 

يف دراسته للتحديات والتغريات املستقبلية املالمح األساسية إلعداد الطالب ( 2991)وةحدد عويدات 
 :لى ركائز رئيسة هييف القرن احلادي والعشرين، من خالل الرتكيز ع

 اإلعداد الوجداين والعقلي واجلسمي. -
 اإلعداد الوطين القومي. -
 واإلتقان. اإلعداد للشخصية املؤمنة بالعمل واإلنتاج -
 اإلعداد والتدريب على املواطنة واملشاركة االجتماعية والسياسية. -
 إعداد الطالب لتقبل التغيري، وسرعة االستجابة، واملرونة يف مواجهته. -
 تطوير اإلبداع واالبتكار خللق القدرة على صنع املستقبل. -
 املستقبل؛ مما يدعونا إىل الرتكيز على اإلعداد املهاري... فالكثري مما نعلمه اليوم ستقل قيمته يف -

 إعداد اإلنسان متعدد املهارات.
 اكتساب التفكري الناقد واملنهجية العقلية. -
 سلوكاً وقيماً. -سبحانه وتعاىل  -إعداد اإلنسان املؤمن باهلل  -
 استيعاب التكنولوجيا واستثمارها يف النظام الرتبوي. -

اسات االجتماعية أن حتتضن األهداف الرتبوية لتساير دينامية التطور لذلك كان لزامًا على مناهج الدر 
احة اجملتمعية بكل حلقاهتا، فما ةحدث يف أقصى الغرب ال يبعد أثره عن الشرق والعكس على الس

صحيح، فوسائل االتصال احلديثة جعلت من ترابط األحداث وانعكاساهتا أسرع مما يتصوره العقل. فمعلم 
ألمهية اليوم هو من يعيش حمليًا ويفكر عاملياً، األمر الذي وضع معلم الدراسات االجتماعية موضع ا

اخلاصة عن غريه من املعلمني؛ نظراً لظروف تلك املفاهيم وطبيعتها اليت ينبغي أن يتعايش معها ويستجليها 
فهمًا وعلمًا ومنهاجاً، فحدود املناهج املوضوعة رمبا التستوعبها حركة التغريات املفاهيمية السائدة؛ لذلك  

وجد، األمر الذي حدانا على الوقوف على  كان التصدي وعبء املواجهة على ذلك املعلم املتميز إن
مستوى وعي هذا املعلم حول ما حتمله العوملة من بنية مفاهيمية، وهو ما يعد أمهية خاصة هلذه الدراسة، 

 املؤسسات الرتبوية. السيمااسات االجتماعية وطبيعتها، و إذا ما اقرتنت مبجال الدر 
 المراسات السابدق:  -11

 المراسات العربي:  -11-1

( 0222إذ أجرى سنجالوي ) تناولت العديد من الدراسات موضوع العوملة من جوانب خمتلفة، -
دراسًة هدفت إىل تقصي معرفة معلمي املرحلة الثانوية ملفاهيم العوملة وتقديرهم لدرجة أمهيتها، وتوصلت 

تربوياً، وكذلك وجود فروق الدراسة إىل أن مستوى معرفة املعلمني ملفاهيم العوملة كان دون املستوى املقبول 
يف مستوى املعرفة ملصلحة الذكور، ووجود فروق دالة إحصائيًا يف أمهية تضمني مفاهيم العوملة يف كتب 

 الدراسات االجتماعية، وهناك عالقة ارتباطية بني مستوى املعرفة باملفاهيم ودرجة تقدير األمهية.
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 معرفة املوقف العام من ظاهرة العوملة ضمن ( بدراسة هدفت إىل0223وقام وطفة والعبد الغفور) -
حماور ثالثة هي: حمور املوقف من العوملة، الثقافة والعوملة، الدين والعوملة. واشتملت عينة الدراسة على 

(، وقد 0223 – 0220( عضو هيئة تدريس ممن يعملون يف جامعة الكويت للعام الدراسي )313)
وحتليل التباين متعدد املتغريات. وكانت نتائج الدراسة على  استخدم الباحث أسلوب اإلحصاء الوصفي

 النحو اآليت:
يرى أغلب أفراد عينة الدراسة يف العوملة ظاهرة إجيابية،  إذاحملور األول: املوقف العام من العوملة، 

 باستثناء اجلانب القيمي، كما يرون أن القيم اليت تؤكدها العوملة هي قيم سلبية.
الثقافة العربية والعوملة، يرى أغلب أفراد العينة أن العوملة تعزز هويتنا الثقافية، وأهنا تؤثر  احملور الثاين:

 إجيابياً يف ثقافتنا العربية، فهي تثريها، وتدفع هبا، مبا يف ذلك اللغة العربية.
لدين، لكونه قادراً احملور الثالث: الدين والعوملة، يرى أغلبية أفراد العينة أن العوملة ال تسبب خطراً على ا

بذاته، وحبصانته الذاتية على صون اهلوية الدينية، ومقارعة حتديات العوملة على مستوى احلياة الثقافية 
 والدينية.

( دراسة هدفت إىل حبث مستوى وعي أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 0223وأجرى اخلوالدة ) -
 التعليم اجلامعي، وتعرف مدى وعي أعضاء هيئة التدريس يف األردنية بظاهرة العوملة وتصوراهتم لتأثرياهتا يف

( عضو هيئة تدريس ممن يدرسون 2222اجلامعات األردنية بظاهرة العوملة، واشتملت عينة الدراسة على )
(، وقد استخدم الباحث أسلوب اإلحصاء 0223 – 0220يف اجلامعات األردنية للعام الدراسي )

املتغريات واملقارنات البعدية. وكشفت الدراسة عن إظهار أعضاء هيئة  الوصفي وحتليل التباين متعدد
التدريس وعيًا عاليًا للبعد السياسي للعوملة ، كما أظهر أعضاء هيئة التدريس تصوراهتم لتأثريات ظاهرة 

 العوملة يف التعليم اجلامعي كما يلي:
لسفة التعليم وجمال معايري تقومي التعليم جمال أهداف التعليم اجلامعي وجمال العملية التعليمية وجمال ف

 وجمال أمناط التعليم اجلامعي.
كما أشارت الدراسة إىل ضرورة تعميق فهم أعضاء هيئة التدريس بظاهرة العوملة يف اجملالني االجتماعي 

 والثقايف.
طوير ( اليت هدفت إىل حبث أبرز اآلثار املختلفة للعوملة يف آليات ت0222) ويف دراسة احلميد -

ق التدريس وأساليبه مما أدى إىل ظهور اجتاهات جديدة يف التدريس ائاملناهج الدراسية، وأثر ذلك يف طر 
وبناء املناهج يف اململكة العربية السعودية، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وكان من نتائج 

السعودية عليه مراعاة العديد من األمور  البحث أن املنهج الدراسي يف ظل العوملة يف اململكة العربية 
كالرتكيز على التدريب؛ ملواجهة املشكالت الناشئة، إضافة إىل مراعاة متطلبات السوق العاملية، كما 

 أشارت الدراسة إىل أن اجملال الرتابطي لدراسة املعرفة يعد أمهية قصوى؛ ألن مجيع فروع املعلومات ترتابط 
 رة كلية.وتتشابك مع بعضها وتعطي نظ
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( بدراسة هدفت إىل تقدمي صور مقرتحة عن أولويات التجديد الرتبوي يف ظل 0222وقام السلطان) -
التحديات اليت يفرضها نظام العوملة، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي. وكان من نتائج 

 التجديد التقين والتكنولوجي.البحث بيان أن من مرتكزات التجديد يف ظل العوملة ركيزتني أساسيتني مها: 
كما قدمت الدراسة بعض املقرتحات حول تشجيع املعلمني على االبتكار والتجديد يف عمليات التعلم 
والتعليم، وتوفري الربامج التدريبية اليت تساعدهم على التحول من كوهنم ناقلني للمعرفة إىل مشاركني 

والهتا، كما دعت الدراسة إىل إعطاء مزيد من ومطورين هلا، قادرين على التفاعل املستمر مع حت
الصالحيات واملرونة للمدارس يف اجلوانب املالية واإلدارية، وإىل تقليل النزعة املركزية إلدارات التعليم، 

 وتشجيع املدارس على إقامة برامج تتعلق بإدخال التقنية وأنظمة املعلومات.
 المراسات األجنبي:  -11-2

دراسة بعنوان "وجهات نظر يف  (Wilson & Werner, 1980)ن وويرنر أجرى كل من ويلسو  
العوملة وقضاياها اليت جيب أن تركز عليها مناهج الدراسات عوملة الرتبية" هدفت إىل إبراز مفاهيم 
عينة الدراسة من جمموعة من املقاالت والكتب والدراسات اليت  االجتماعية يف ظل عوملة الرتبية. تكونت

 العوملة، ومن خالل حتليل تلك الكتب والدراسات كشفت الدراسة عن النتائج اآلتية:ضوع تربية تناولت مو 
 كانت أبرز القضايا تدور حول: التنوع الثقايف، واجملتمع اإلنساين، والتنمية والتكنولوجيا... إخل.  -2
رز هذه هناك عدد من الصعوبات يواجهها مطورو مناهج الدراسات االجتماعية، وتتلخص أب -1

 الصعوبات يف كيفية اختيار القضايا واحلاالت املتعلقة بالعوملة.
يقع على كاهل معلم الدراسات االجتماعية دور كبري يف عملية إيصال مثل هذه القضايا  -0

 Globalواحلاالت إىل الطلبة بطريقة متكنهم من فهم أحداث العامل الذي حتول إىل قرية كونية )

Village.) 
دراسة بعنوان "التعليم الكوين"، هدفت الدراسة إىل معرفة  (Pellicano, 1982)ليكانو وأجرى بي -

أمهية تضمني التعليم الكوين يف مناهج الدراسات االجتماعية. تكونت عينة الدراسة من جمموعة من 
ث  املقاالت والكتب اليت تناولت موضوع التعليم الكوين، وذلك من خالل استخدام حتليل املضمون، حي

 كشفت الدراسة عن النتائج اآلتية:
 على خمططي مناهج الدراسات االجتماعية أن يضمنوا هذه املناهج املوضوعات الكونية امللحة. -2
 ال يعد املنهاج عصرياً وحمققاً لألهداف املرجوة منه ما مل يتضمن مقرتحات التعليم الكوين. -1
ة هو إعداد الطلبة ألن يكونوا إنسانيني إن اهلدف الرئيس من تعليم الدراسات االجتماعي -0

 وعقالنيني ومواطنني يشاركون يف هذا العامل الذي حتّول إىل قرية صغرية.
دراسًة بعنوان "اليابان كبؤرة مهمة للتعليم العاملي"،  (Mcfarland, 1982)وأجرت ماك فارالند  -

يف بعض املدارس اليابانية، وتكونت عينة  هدفت إىل معرفة أثر العمر واخلربة يف فهم قضايا التعليم الكوين
( طالبًا وطالبة من خمتلف املراحل الدراسية، وذلك من خالل إعداد قائمتني؛ األوىل 212الدراسة من )
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العوملة. وقد تشتمل على عدد من القضايا الكونية، والثانية حتتوي على مجلة من األسئلة املفتوحة حول 
ا زاد عمر الطالب وخربته زاد استيعابه لقضايا التعليم الكوين، كما أكدت دلت نتائج الدراسة على أنه كلم

 الدراسة ضرورة الرتكيز على برامج التعليم الكوين منذ املراحل الدراسية املبكرة.
بدراسة بعنوان "تشكيل الدراسات االجتماعية والرتبية العوملية".  (Fleming, 1991)وقام فليمنج  -

ركيبة كل من منهاج كاليفورنيا ونيويورك للدراسات االجتماعية، ومعرفة حمتوى هدفت إىل الكشف عن ت
مقرتحات اللجنة الوطنية للدراسات االجتماعية. تكونت عينة الدراسة من منهاج كاليفورنيا ونيويورك، 

 ومقرتحات اللجنة الوطنية، وذلك من خالل استخدام حتليل احملتوى. توصلت نتائج الدراسة إىل اآليت:
 الرتكيز على موضوعات التداخل اإلنساين والبيئي. جيري -2
 مل ةحَظ تاريخ العامل وتاريخ احلضارات القدثمة باالهتمام إال يف بعض الدراسات املقتضبة. -1
 مت تأكيد أمهية تدريس املشكالت العاملية، مثل: التلوث البيئي، واإلرهاب، واحلرب... إخل. -0
دراسًة بعنوان "عوملة التعليم"، هدفت إىل التعرف إىل مدى حيادية  (Remy, 1992)وأجرى رثمي  -

( معلمًا للمراحل 021معلم الدراسات االجتماعية يف قضية عوملة التعليم. وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسية املختلفة، وذلك من خالل إعداد استبيان لذلك الغرض، وقد وجد أن غالبية املعلمني التتوافر 

وهو  -حليادية واملوضوعية إزاء القضايا العاملية اليت يدرسوهنا، يف حني أن القسم اآلخر من املعلمني لديهم ا
أكد ضرورة االنعتاق من التحيز للحضارة اليت ينتمي إليها املعلم أو الدولة اليت هو عضو  -القسم القليل 

الدراسة كذلك أن احليادية  فيها، وذلك من أجل تعليم الطلبة قيمة التفاهم العاملي. ولقد أكدت
واملوضوعية ال تؤثر سلباً يف عملية خلق مواطنني صاحلني ينتمون إىل وطنهم أو دولتهم القومية، بل عليهم 

 أن يتعلموا ويشاركوا داخل نظامهم الوطين ويغريوا هذا النظام ليصبح مرآة تعكس احلقائق العاملية.
بدراسة محلت عنوان "حتدي العصر  (Tucker & Evans, 1995)وقام كل من توكر وإيفانز  -

العاملي"، هدفت إىل إبراز دور الدراسات االجتماعية يف عملية تطوير منظور عاملي لدى الطلبة، وذلك من 
خالل اإلجابة عن السؤال اآليت: كيف ثمكن للدراسات االجتماعية أن تسهم يف تطوير منظور عاملي لدى 

جمموعة من الكتب واملقاالت ذات العالقة مبوضوع عوملة الدراسات  الطلبة؟ تكونت عينة الدراسة من
م حتليل احملتوى من أجل الوقوف على ذلك الغرض. وخلصت الدراسة إىل أن استخداالجتماعية، و 

الدراسات االجتماعية قادرة على أن تسهم إسهامًا كبريًا يف بناء ذلك املنظور من خالل تبنيها لألهداف 
 اآلتية:
 ب الطلبة معرفة متنوعة عن العامل )جغرافية، وثقافية، وعرقية، ولغوية، واقتصادية...(.إكسا -2
 تفهم املشكالت القائمة واملشكالت احملتملة ذات املضامني العاملية. -1
 التخطيط ألمناط مستقبلية بديلة. -0
 املشاركة املسؤولة يف العامل. -4



 4102 –العدد الرابع -المجلد الثاني عشر ...............……. .  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 111 

وان "الدراسات االجتماعية األمريكية يف القرن دراسة بعن (Barbara, 2000)وأجرت باربارا  -
احلادي والعشرين: تدويل املنهاج للمواطنني العامليني". هدفت الدراسة إىل التشديد على أن هدف 
الدراسات االجتماعية هو عرض الظروف املعاصرة بدقة، ومن دون حتيز من أجل مساعدة الطلبة على 

أجل تعليمهم كيفية املشاركة يف بناء املستقبل. وتكونت عينة  تطوير فهم عميق للقضايا املعاصرة، ومن
( طالب وطالبة من طلبة املرحلتني الثانوية واملتوسطة الذين درسوا يف املدارس األجنبية، 222الدراسة من )

يون ومت استخدام املقابلة مع هؤالء الطلبة. ووجد أهنم أكدوا قضية حتيز املناهج األمريكية ألمريكا. فاألمريك
ال ينظرون إىل العامل إال من زاوية أمريكية فقط، ولذا جيب الرتكيز على تطوير مناهج تتناغم مع القضايا 
واالهتمامات الدولية والعاملية، وإعطاء الطلبة الفرصة كي يكونوا مواطنني عامليني. ولقد حوت هذه الدراسة 

 اعية.ملحقني يتضمنان مقرتحات حول عوملة منهاج الدراسات االجتم
دراسًة بعنوان "العوملة والتخطيط  (Pezzoli & Howe, 2001)كما أجرى بيزويل وهاوي  -

الرتبوي: حتليل حمتوى اخلطط" يف الواليات املتحدة األمريكية. وهدفت الدراسة إىل حتليل حمتوى خطط 
لعوملية. وقد استمر مجع هذه مدى متثيلها للنظرات اف لتعرّ ية اليت تتناول التخطيط الرتبوي املساقات الدراس

( منها لعدم كفاية شروط وضوحها، وعليه 3( خطة، مت استثناء )11اخلطط ملدة عامني، حيث مت مجع )
 ( معهداً عاملياً.07( مدرساً جامعياً من )32( خطة مثلت مسامهات )39بلغت عينة التحليل )

 ما يأيت:حتليل حمتوى اخلطط وفق مجلة التصنيفات املفاهيمية ك جرىوقد 
": وتضمن هذا التصنيف املقررات الدراسية اليت تتصل بالعالقة بني البيئة العوملة"تشديد تام على 

( مقرراً، ومثلت ما نسبته 39( مقررات من أصل )22واألوضاع االقتصادية واالجتماعية، وقد مثلت )
(22.)٪ 

( 39سبعة مساقات من أصل ) "التخطيط يف ضوء االقتصاد السياسي العاملي": وتضمن هذا التصنيف
٪(، ويف هذا التصنيف تنظر املساقات الدراسية إىل العوملة على أهنا تكامل يف 22مساقاً، ومثل ما نسبته )

 .العوملةرأس املال االقتصادي والتدفق البشري بني الدول يف سياق 
ة تباينت حبسب "التخطيط يف ضوء املتغريات االجتماعية": وتضمن جمموعة من املساقات الدراسي

 اهتمام القائمني على تدريس املساقات، حيث ظهرت الفئات الفرعية اآلتية:
 االهتمام بالعامل اجلنسي يف عملية التنمية )ذكور، إناث(. -2
 االهتمام باملستوى التقين للدولة من حيث كوهنا بلداً متقدماً أو نامياً. -1
 العوملة.ل يف سياق االهتمام باألطر الثقافية اليت جيب أن تعم -0

 ز النتائج اآلتية:ابر إوقد خلصت الدراسة إىل 
العوملة اليت جيب ال يوجد اتفاق بني املدرسني اجلامعيني ملساقات التخطيط على موضوعات  -2

 أخذها يف احلسبان.
 لتعامل مع دراسية من حيث ميلها إىل التنظري، أو إكساب الفرد طرق اــــــررات الـــــــــــاين املقــــــتتب -1
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 .العوملةالتخطيط ضمن سياق 
 .العوملة حباجة إىل دراسات أكثر عمقاً ما زالت مسألة التخطيط يف ظل  -0

دراسة بعنوان: "الدور املستحيل ملدريب املعلمني يف ظل عامل  (Ben-Bertez, 2001)أجرت بن بريتز 
فسها على برامج تدريب املعلمني يف متغري"، وهدفت الدراسة إىل مناقشة املتطلبات اخلارجية اليت تلقي بن

الوقت احلايل، واليت تتضامن مع املتطلبات واحلاجات الداخلية لكل من املعلمني وطلبتهم، وتتمثل 
العوملة ومتطلبات التالؤم معها، وما يتطلب ذلك من تغيري يف اخلصائص املتطلبات اخلارجية بتهديدات 

 الداخلية للفرد.
ن دور تدريب املعلمني دور شبه مستحيل، وقد عمل البحث على حتليل وقد بينت نتائج الدراسة أ

الباحثة بالعوملة، واملهنية للتعليم، واملطالبات العديدة للخرباء اليت تنادي  املتطلبات اخلارجية، حيث حددهتا
 جلعل هدف التعليم هو الفهم.

 إذوالضبط لدى املعلمني،  حتليل هذه املتطلبات اخلارجية يف ضوء عاملي: تأكيد الذات، جرىكما 
أظهر التحليل النوعي أن هناك عدم توافق بني نظرة املعلم ملهنة التعليم، ومتطلبات هذه املهنة، ومن شأن 

 هذا أن يعمل على زيادة التعقيد يف دور مدرب املعلمني.
 تية:أبرزت املالحظات اآل إذر املستقبلي لتدريب املعلمني، وقد خلصت الباحثة إىل تصوير الدو 

يعد تدريب املعلمني وبرامج تدريبهم عمومًا مشروعًا سياسيًا حمضًا يهدف إىل تشكيل صورة الرتبية يف 
 املستقبل.
 التعليق واملناقش:  -11-3

ويالحظ مما سبق تشديد الدراسات على عوملة مناهج الدراسات االجتماعية من أجل إجياد الطلبة 
 ,Willson)ية، فمعظمها استخدم أسلوب حتليل احملتوى كما يف املشاركني والقائمني، والقضايا العامل

، واتفقت هذه (Tucker, 1995)و، (Pillecow, 1992)و، (Fleiming, 1991)و، (1980
تضمني الدراسات االجتماعية قضايا التعليم التكويين يف مناهج الدراسات  بالدراسات على وجو 

ني توجيهًا خاصًا حنو مفاهيم العوملة وقضاياها، كما يف االجتماعية، كذلك إيالء دورات تدريب املعلم
(، 0222(، و)احلميد،0222، و)السلطان، (Ben-Betez, 2001)، و(Tucker, 1995)دراسة 

وتناولت كذلك بعض الدراسات ، أثر العوملة يف النواحي الثقافية والدينية واالجتماعية، كما يف دراسة 
(، كما أكدت ضرورة تكثيف الوعي بظاهرة العوملة 0223الدة (، و)اخلو 0223)وطفة والعبد الغفور

خالل الربامج التدريبية من الناحية الثقافية واالجتماعية والتقنية، ومن هنا تتفرد هذه الدراسة هبدف 
 دراستها، مما يشكل نقطة حبثية جديدة يف اجلانب الرتبوي املتعلق بدراسة هذه الظاهرة.

 الطريدق: واإلجراءات  -11

 تبعت الدراسة منهجية مسحية وصفية يف مجع بياناهتا بأداهتا من عينة دراستها وحتليلها، ونقدم يف ما ا
 يلي وصفاً جملتمع الدراسة وعينتها وأدواهتا.
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 جمتمع المراس:  -11-1

تكّون جمتمع الدراسة من معلمي الدراسات االجتماعية )التاريخ، واجلغرافيا، واالجتماعيات( ملرحلة 
يم األساسي العليا للصفوف )الثامن، والتاسع، والعاشر( يف مديرية تربية عّمان الثانية، وبلغ عددهم التعل

 ( معلماً ومعلمًة، واجلدول اآليت يوضح ذلك حبسب متغريات الدراسة.001)
  فزي  م رس  الد است بحست مرغم ا  ال  س، والرخ ص، والسسرفة ال  س .  2ال دوق  
  ا ي  جغ ارما اجرساعما   سال  السسرفة ال  س 

 01 32 33 ذكور بكالوريوس
 00 02 23 إناث

 29 11 19 اجملموع

 3 23 2 ذكور ماجستري
 1 21 0 إناث

 23 07 3 اجملموع

 33 21 32 ذكور اجملموع
 09 33 27 إناث

 30 73 70 اجملموع العام
001 

 عين: المراس:  -11-2

( معلمًا ومعلمًة يف مديرية تربية عّمان الثانية حملافظة العاصمة، 211اشتملت عينة الدراسة على )
٪( من حجم اجملتمع، اختريوا بالطريقة العشوائية الطبقية وفقًا ملتغريات اجلنس، واملستوى 11وبنسبة )

 ( يبني توزيعهم حبسب هذه املتغريات.0العلمي، والتخصص. واجلدول )
 بحست مرغم ا  ال  س، والسسرفة ال  س ، والرخ ص.  فزي  لر اع عم ت الد است  1ال دوق  
 ال سبت ال دع الةئا  السرغم 

 7009 221 بكالوريوس املستوى العلمي
 2102 32 ماجستري

 ٪222 211 اجملموع

 التخصص
 0102 27 تاريخ

 3102 31 جغرافيا
 3102 30 اجتماعيات

 ٪222 211 اجملموع

 2302 13 ذكور اجلنس
 1303 99 إناث

 ٪222 211 اجملموع
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 أداة المراس:  -11-3

تتعلق مبفاهيم العوملة من نوع عبارات تكونت أداة الدراسة من استبانة تتكون من  -22-0-2
، عبارة( 12)عبارات أربعة بدائل، واحد منها صحيح، وبلغ عدد العبارة االختيار من متعدد، وكان لكل 

(، إذ قام الباحث باستخراج 0222الواردة يف دراسة سنجالوي )ومت االستعانة باستبانة مفاهيم العوملة 
( أساتذة جامعات يف ختصص علوم 2( حمكماً، منهم )22دالالت الصدق من خالل عرض األداة على )

( من 0( من أساتذة ختصص االقتصاد، و)0( أساتذة يف ختصص علم االجتماع، و)2سياسية، و)
األساتذة يف ختصص الدراسات االجتماعية، إذ أمجع  ( من0األساتذة يف ختصص علم النفس، و)

 احملكمون على مشولية األداة ملفاهيم العوملة وصالحيتها للدراسة.
 التأكد من ثبات األداة من قبل الباحثني من خالل تطبيقه على عينة استطالعية  جرى -22-0-1

-KR)ون ـــــودر رتشاردســـلة كسب معامل الثبات باستخدام معاد( معلمًا ومعلمًة، وحُ 32تكونت من )

إعادة التطبيق بعد أسبوعني على العينة نفسها لزيادة  جرى(، و 2079. وقد بلغ معامل الثبات لألداة )(20
(، 2073التأكد من الثبات، وعن طريق حساب معامل االرتباط بريسون، وقد بلغ معامل ثبات األداة )

 ويعد ذلك مالئماً ألغراض الدراسة.
 عاةج: اإلحصائي: امل -11-4

الختبار الفروق بني متوسط  (One Sample T. Test)م اختبار )ت( للعينة الواحدة استخد
،  ة لدى املعلمني٪(، وهي النسبة املفرتضة اليت جيب أن تكون متوافر 71اإلجابات واملتوسط املقبول تربوياً )

م اختبار )ت( للعينات استخدوكذلك  األداة، وذلك لإلجابة عن السؤال األول، وكما أشار حمكم
م حتليل استخدلإلجابة عن السؤالني الثاين والثالث، و  (Independent Samples  T. Test)املستقلة 
 ، وذلك لإلجابة عن السؤال الرابع.(ANOVA)التباين 
 نتائج المراس: وةناقشتها  -12

 النتائج املتعلدق: بالسؤال األول وةناقشتها  -1

مي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا ملفاهيم العوملة مقارنة باملستوى ما مستوى معرفة معل
 ٪(؟71املقبول تربوياً )

، (One-Sample T. Test)م اختبار )ت( للعينة الواحدة لإلجابة عن هذا السؤال استخد
بيانات اجلدول  ٪(، إذ يالحظ من71الختبار الفروق بني متوسط اإلجابات واملتوسط املقبول تربويًا )

( وجود مستوًى منخفض يف معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا ملفاهيم 3)
٪(.  71٪(، وهو أصغر من املتوسط املقبول تربوياً )12019العوملة، حيث بلغ متوسط اإلجابات لديهم )

( α ≤2021إحصائية عند مستوى ) كما أثبتت نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة وجود فروق ذات داللة
   ة )ت(ـــــــــت قيمــــــــبلغ إذ٪(، 71اً )ــــــــــــــــ٪( و املتوسط املقبول تربوي12019بني متوسط اإلجابات )
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 (.212( عند درجات حرية )2093(، وهي أكرب من قيمة )ت( اجلدولية )290222احملسوبة )
  0ل دوق  ا

 لفاحدلنرائج اخربا      ل  م ت ا
السرفسط 
 السقبفق   بفياع 

مرفسط 
 اإلجابا 

االنح اف 
 الس ما  

سمست     
 السحسفبت

ع جا  
 الح يت

سمست     
 ال دولمت

الداللت 
 اإلح ائمت

71٪ 12019٪ 02013 290222 212 2093 20222* 
 (.α ≤ 2021* دالة عند مستوى الداللة )

وجيه متابعتهم وأنشطتهم يف ظل ما يدور يف الكتاب ورمبا يعود ذلك إىل انغماس املعلمني الشديد يف ت
املدرسي، وعدم السعي إىل حماكاة مهارات البحث، وإثراء الكتاب املدرسي واحلصص الدراسية والتفاعل 
الصفي مبظاهر األحداث اجلارية وجمرياهتا، والثقافة املعاصرة اليت إن وجدت قد تكسب الطلبة نوعًا من 

 .(Barbara, 2000)ة داخل احلصة الدراسية، وهذا ما محله توجيه دراسة إثارة الدافعية واحليوي
غري أن األمر كذلك قد يعود إىل عدم بروز هذا احملور يف إعداد معلمي الدراسات االجتماعية، إذ 
تقتصر آلية دوراهتم احلديثة على مهارات األداء التدريسي اليت تتمحور بني الوسيلة والطريقة من دون 

دماج األحداث اجلارية يف السياق التدرييب وما هلا من أثر يف إثراء املعلمني وطلبتهم وحيويتهم، مراعاة إ
(، وما وجهت إليه 0222وإثراء أنفسهم وطلبتهم، وهو ما اتفقت به هذه النتيجة مع دراسة سنجالوي )

 .(Bin-Bertez, 2001)، ودراسة (Tucker & Evans, 1995)دراسة 
 دق: بالسؤال الثاني النتائج املتعل - 2

هل هناك فروق يف مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا ملفاهيم العوملة 
 تعزى إىل متغرير اجلنس )ذكور، إناث(؟

 .Independent Samples T)م اختبار )ت( للعينات املستقلة لإلجابة عن هذا السؤال استخد

Test) ستوى املعرفة يف مفاهيم العوملة لدى معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة الختبار الفروق يف م
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2األساسية العليا حبسب اجلنس، إذ يالحظ من بيانات اجلدول )

بلغت قيمة )ت(  إذكور وبني مستوى معرفة اإلناث، ( بني مستوى معرفة الذ  ≤ 2021عند مستوى )
 (.213( عند درجات حرية )2093(، وهي أصغر من قيمة )ت( اجلدولية )20292احملسوبة )

  4ال دوق  
 عم ت الد است  ب اع لسرغم  ال  سنرائج اخربا      يبم  مسرفة الس  رت لدة 

السرفسط  ال  س
 الحساب 

االنح اف 
 الس ما  

سمست     
 السحسفبت

ع جا  
 الح يت

سمست     
 ال دولمت

الداللت 
 اإلح ائمت

 29039 12092 إناث 20213 2093 213 20929 02033 17021 ذكور
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ورمبا يعود ذلك إىل زيادة حدود االندماج والتواصل والتفاعل داخل اجملتمع الواحد، فلم تعد حلقات 
العمل واخلروج من املنزل والتواصل االجتماعي جبميع مستوياته حكرًا على الذكور دون اإلناث، إذ 

شريكة للرجل يف سياق البناء التنموي واالجتماعي بأشكاله املختلفة من تنقل وترحال، فلم  أصبحت املرأة
تعد ثقافة التنشئة االجتماعية قائمة على حدودية املسؤولية الذكورية، بل أصبحت املرأة تسري جبانبه بل 

كور ال اإلناث، وال تنافسه يف أغلب األحيان، إذ تشري اإلحصاءات إىل ارتفاع معدالت البطالة بني الذ 
سيما ما تؤديه وسائل اإلعالم اليوم من تأكيد ودعم هلذا الدور. هذه النتيجة اختلفت مع ما توصلت إليه 

( من تفوق الذكور على اإلناث، ورمبا يعود ذلك إىل اختالف بيئة تطبيق أداة 0222دراسة سنجالوي )
اطق احلضرية )العاصمة( والقروية ذات الطابع الدراسة، وطبيعة اختالف السياق االجتماعي ما بني املن

 (.0227-0222احملافظ لدور املرأة، إضافًة إىل الفارق الزمين يف ظروف إجراء الدراستني بني )
 النتائج املتعلدق: بالسؤال الثالث  -3

ة هل هناك فروق يف مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا ملفاهيم العومل
 تعزى إىل املؤهل العلمي؟

 .Independent Samples T)م اختبار )ت( للعينات املستقلة لإلجابة عن هذا السؤال استخد

Test)  الختبار الفروق يف مستوى املعرفة يف مفاهيم العوملة لدى معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة
( وجود فروق ذات داللة 1اجلدول ) األساسية العليا حبسب املؤهل العلمي، إذ يالحظ من بيانات

( يبني مستوى معرفة محلة مؤهل البكالوريوس وبني مستوى  ≤ 2021إحصائية عند مستوى الداللة )
(، وهي أكرب من قيمة )ت( 70931معرفة محلة مؤهل املاجستري، حيث بلغت قيمة )ت( احملسوبة )

توسط احلسايب ملستوى معرفة محلة (. كما يالحظ أن امل213( عند درجات حرية )2093اجلدولية )
بلغ املتوسط احلسايب ملستوى املعرفة لدى محلة مؤهل  إذاملاجستري أكرب منه لدى محلة البكالوريوس، 

 (. 29032٪(، والبكالوريوس )72023املاجستري )
   0ال دوق  

 لسرغم  السؤهه ال  س .نرائج اخربا      ل  م ا  السسرق ت يبم  مسرفة الس  رت لدة عم ت الد است  ب اع 
السؤهه 
 ال  س 

السرفسط 
 الحساب 

االنح اف 
 الس ما  

سمست     
 السحسفبت

ع جا  
 الح يت

سمست     
 ال دولمت

الداللت 
 اإلح ائمت

 22099 72023 ماجستري *20222 2093 213 70931 21032 29032 بكالوريوس
 (.α ≤ 2021* دالة عند مستوى الداللة )

ذلك إىل اجملهودات احلثيثة املنوطة بطالب الدراسات العليا من مهمات حبثية والسيما التوجيه ورمبا يعود 
الفكري والعلمي املوجود يف املساقات الدراسية أثناء فرتة الدراسة؛ مما شكل مسريًا حنو التعرض هلذه 

سائل والقضايا، األمر املفاهيم والتعايش مع قضاياها، والسيما ما يتم نقاشه وحبثه وتفصيله يف تلك امل
 ة التبصر األكثر والوعي األوسع هبذه املفاهيم، وهذا ما أكدته نتيجة دراسة ــذه الفئــــــــــذي أكسب هــــــــال
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(Mcfarland, 1982). 
 ال رائج السر  قت بالسؤاق ال اب : -4

ة العليا ملفاهيم العوملة هل هناك فروق يف مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسي
 .؟تعزى إىل التخصص )تاريخ، جغرافيا، اجتماعيات(

، أي اختبار )ف( للعينات املستقلة (ANOVA)م حتليل التباين لإلجابة عن هذا السؤال استخد
(F-test)  الختبار الفروق يف مستوى املعرفة يف مفاهيم العوملة لدى معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 3سية العليا حبسب التخصص، إذ يالحظ من بيانات اجلدول )األسا
( بني مستويات املعرفة حبسب التخصصات )تاريخ، جغرافيا، اجتماعيات(،  ≤ 2021عند مستوى )

 (. 210(، وهي دالة إحصائياً عند درجات حرية )070223حيث بلغت قيمة )ف( احملسوبة )
  6ال دوق  

 لسسرفة الس  رت لدة عم ت الد است  ب اع لسرغم  الرخ ص. (ANOVA)رائج  ح مه الرباي  ن

السرفسط  الرخ ص
 الحساب 

االنح اف 
 الس ما  

سمست  ف  
الداللت  ع جا  الح يت السحسفبت

 اإلح ائمت
 02012 39027 تاريخ

 29032 12090 جغرافيا *20222 210 070223
 22023 23023 اجتماعيات

 (.α ≤ 2021*دالة عند مستوى الداللة )
ولتعرف داللة هذه الفروق استخدم الباحثان اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، إذ تبني وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بني التخصصات الثالثة )تاريخ، جغرافيا، اجتماعيات(، ويالحظ من خالل اختبار 

الفروق كانت دالة إحصائيًا بني متوسطات معرفة معلمي  ( أن 1شيفيه للمقارنات البعدية )اجلدول 
 التاريخ مبفاهيم العوملة وبني متوسطات معرفة معلمي اجلغرافيا واالجتماعيات، ملصلحة معلمي التاريخ.

 نرائج اخربا  شمةمه ل سقا نا  الب ديت  2ال دوق 
 اجرساعما  جغ ارما  ا ي  الرخ ص

 * 0302122 *2202323 -- تاريخ
 *220792 -- *2202323 رافياجغ

 -- *220792 * 0302122 اجتماعيات
 (. ≤ 2021* يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ورمبا يعود ذلك إىل طبيعة املساقات اليت متت دراستها ضمن اخلطة الدراسية، وما احتوته من خربات 
املناهج التعليمية التارخيية اليت قد تتعرض للخربات  مفاهيمية مالئمة ملوضوع الدراسة، إضافًة إىل طبيعة

 (.0222املفاهيمية الواردة يف أداة الدراسة، وهذا ما وجهت إليه دراسة )احلميد، 
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 االستنتاجات  -13

 :يليمن خالل النتائج السابقة للدراسة يستنتج الباحثان ضرورة األخذ مبا 
خالل املؤسسة الرتبوية الرمسية، ال بل كيف يستثمر تكثيف عملية الوعي بظاهرة العوملة من  -20-2

 هذا الوعي من الناحية الوظيفية، ويف ميادين تطبيق املمارسات التدريسية لدى املعلمني.
رصد البناء املفاهيمي الرتبوي للمناهج الدراسية يف الدول املتقدمة ، وكيفية حماكاة هذا البناء  -20-1

 بية مبا يؤصل الفائدة وينميها.يف املناهج احمللية للدول العر 
ضرورة الرتكيز على التوجيه اجملتمعي املستمر، للوعي بظاهرة العوملة ومفاهيمها ، وكيفية  -20-0

 االستثمار اجليد جلوانبها املفيدة، هذا التوجيه الذي يشمل مجيع فئات اجملتمع.
اجلامعية، لالستفادة من  ضرورة توجيه خطط إعداد املعلمني، يف كل املراحل التعليمية -20-4

 التوجهات العاملية، املعنية بظاهرة العوملة، مع احلفاظ على الثوابت القومية والدينية.
عقد الورشات احلوارية الرتبوية لتبادل اخلربات واألدوار الرتبوية احلديثة، يف امليدان املدرسي ،  -20-0

 وكيفية اإلفادة منها يف مجيع التخصصات . للنهوض باألداء التدريسي يف الوعي مبظاهر العوملة ، 
 املدقرتحات  -14

تكثيف الدورات التدريبية ملعلمي الدراسات االجتماعية ملختلف املراحل التعليمية من أجل  -24-2
 إثرائهم بالبنية املفاهيمية للعوملة، وتزويدهم مبقرتحات طرائقية للتدريس.

فاهيم املناسبة للعوملة، واإلفادة من املفاهيم الواردة تضمني مناهج الدراسات االجتماعية للم -24-1
 يف أداة الدراسة.

 عمل دراسات حتليلية خلطط الدراسة اجلامعية ملختلف ختصصات الدراسات االجتماعية. -24-0
إجراء دراسات حتليلية للمقررات الدراسية ومدى مراعاهتا لقائمة املفاهيم الواردة يف أداة  -24-4
 الدراسة.
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 اإلسكندرية: منشأة املعارف. .املناهج املعاصرة(. 0222إبراهيم، فوزي. ) -
 (، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية.2. )طالعوملة التنمية العربية(. 2999أمني، جالل. ) -
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( نيسان 00-02، جامعة امللك سعود )"العوملة وأولويات الرتبية"وأساليب التدريس. حبث مقدم يف ندوة 
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أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية  العوملة، وتصوراهتم النعكاساهتا على التعليم اجلامعي.
 عمان، األردن.للدراسات العليا، 

 القاهرة: دار الفكر العريب. .خصائص املعلم وأدواره(. 0220راشد، علي. ) -
دراسة يف اآلثار االجتماعية والسياسية لربامج التكيف يف ة، الليربالية املستبد(. 2993زكي، رمزي. ) -

 (،  القاهرة: عامل الكتب.2)ط .الدول النامية
اع القيمي لدى الشباب اجلامعي يف األردن يف ضوء التغريات الصر (. 0222الزيود، ماجد حممد. ) -

 عمان، األردن. ،عة عمان العربية للدراسات العليارسالة دكتورة غري منشورة، جام العاملية املعاصرة.
(. منظمة التجارة العاملية. كتاب الرياض، العدد 2991السعدون، يوسف والعايل، عبد الرمحن. ) -

(17.) 
ديد املعريف والتكنولوجي : التجالثانوية املدرسة وحتديات العوملة(. 0222د سلطان. )السلطان، فه -
 .0222( نيسان 00-02، جامعة امللك سعود )العوملة وأولويات الرتبية"" . حبث مقدم يف ندوة منوذجاً 
. تهاتقصي معرفة معلمي املرحلة ملفاهيم العوملة ودرجة تقديرهم ألمهي(. 0222سنجالوي، حممد. ) -
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(. إيديولوجيا العوملة عنــوان وحــيد لفكر األلفية الثالثة مـاذا أكد العرب 0222صفدي، مطاوع. ) -

 :. اسرتجع(Online)ملقاومة العنصرية املالية اجلديدة 
 http://www.ho-me.ch/~spaw7739/2.htm. 

 . بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية.حنو فلسفة تربوية عربية(. 0222عبد الدامي، عبداهلل. ) -
(، القاهرة: دار السحاب 2. )طاجلودة واالعتماد بالتعليم(. 0227عبد املعطي، أمحد حسني. ) -

 للنشر والتوزيع.

http://www.ho-me.ch/~spaw7739/2.htm
http://www.ho-me.ch/~spaw7739/2.htm
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 (.272، الكويت، )عامل املعرفةرب وعصر املعلومات. (. الع2992علي، نبيل. ) -
 (.013، الكويت، )عامل املعرفة(. الثقافة العربية وعصر املعلومات. 0222علي، نبيل. ) -
ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العريب، (. الرتبية واملستقبل من منظور أردين. 2991عويدات، عبد اهلل. ) -

 معة الريموك، إربد، األردن.جا الرتبية بني األصالة واملعاصرة،
 (، القاهرة: دار قباء.2. )طضد العوملة(. 2999النشار، مصطفى. ) -
 عمان: دار املسرية. املنهج واالقتصاد املعريف.(. 0221اهلامشي، عبدالرمحن والعزاوي، فائزة. ) -
ت العوملة وفرصها: (.الثقافة العربية واإلسالمية إزاء حتديا0223وطفة، علي، والعبد الغفور حممد.) -

، األمانة عمان، العامة جملة احتاد اجلامعات العربية. آراء عينة من أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة الكويت
 .211 -222( نيسان، 22الحتاد اجلامعات العربية، )

 . القاهرة: مركز مطبوعات اليونسكو.التعليم ذلك الكنز املكنون(. 2999اليونسكو. ) -
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