
  2017ديسمبر                 09العدد                                                    3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

 
 

  التنشئة االجتماعية ملواجهة تأثريات العوملة على كفاءة العنصر البشري 

  يف حتقيق التنمية االقتصادية فعالية مشاركتهو

  مسعودي رشيدة. أ          مسعودي الزهراء . أ

  خمرب العوملة والسياسات االقتصادية    كلية العلوم االجتماعية قسم علم االجتماع  

  3جلزائر جامعة ا            2جامعة اجلزائر 

  :ملخص

يف هذه الدراسة حناول توضيح أمهية التنشئة االجتماعية يف تكوين وإعداد الفرد ملواجهة التاثريات 
السلبية للعوملة وخصوصا العوملة الثقافية من خالل تأثري التطور التكنولوجي يف وسائل اإلعالم 

تنشئة الفرد، فتأثرت بذلك واالتصال، واليت أصبحت شريكا إىل جانب املؤسسات التقليدية  يف 
شخصيته بسيادة الشخصية املقلدة،  واحنصار الشخصية املبدعة واملنتجة ماسبب سيادة النمط 
االستهالكي على حساب االستثمار االنتاجي، ما نتج عنه ركود يف التنمية االقتصادية بسبب 

ة الدور الذي ميكن أن تلعبه احنصار الدور التكويين والتربوي للتنشئة االجتماعية ومنها تأيت أمهي
 .يف تغيري تكوين شخصية الفرد ليصبح فعاال يف اتمع

Abstract :  

               In  this study, we try to clarify the  importance of socialization  in  the 
individual  formation and preparation  to address  the negative  effects  of cultural  
globalization  through technological development  and media and communication 
impact. Socialization, in  addition to traditional  institutions,  becomes a partner 
in  individual  development  in  which his personality is effected by  the  
dominance of fake personality and the limitation of creative and productive 
personality, which causes the  prevalence  of consumption pattern at the expense 
of productive investment, resulting in  a recession  in  the economic  development  
because of  the limitation of formative and educational role in  socialization. 
Hence  the  importance of the  socialization  role  in changing the  formation of 
individual personality to become  an effective member of society. 

Keywords: Socialization, economical development, Globalization, Human 
element  
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   :مقدمة

ستوى املليس على  ،أحدث التطور الذي صاحب العوملة تغريات جذرية واسعة          
وسائل تأثري  من خالل ، التكنولوجي فقط وإمنا أيضا على حمتوى التنمية االقتصادية ومتطلباا

جتمعات ملنماذج الثقافية لالتعميم و ،وثورة املعلومات االتصال العاملية والبث اإلعالمي الفضائي
املتقدمة من خالل ما ميلكه من قيم ثقافية وأمناط سلوكية ومفاهيم حضارية على حساب 

االنقيادية سيادة الشخصية إىل جانب ر معها منط الثقافة السائدة يف اتمع تغيف، اتمعات احمللية
 همأذواق تغيري يفوالشيء الذي أثر يف طموح األفراد وانتاجيتهم   واحملاكاة، اليت تتصف بالتقليد

ة شكل التنميوتغري يف من خالل سيادة النمط االستهالكي على حساب االنتاج هم، وسلوك
  . االقتصادية

يف ظل تغري الظروف وتصاعد التنشئة االجتماعية الالشخصية وتراجع عملية واليوم ف         
يفة األساسية ملؤسساا بتغري الوظ ،ت معه التنشئة االجتماعيةريتغ الضبط االجتماعي لألفراد

أو العنصر ، ىل تغيري يف تكوين شخصية الفردإبدوره  ما أدى وقصور دورها يف إعداد الفرد
إلنسان هو املوضوع واملشارك اف أهم عامل يف حتقيق التنمية االقتصادية، والذي ميثلالبشري 

لتنمية بذلك إىل االعتماد لت اتحوف املستفيد األول منهاوهو أيضا األساسي واحملوري يف حتقيقها 
ي يف نتج عنه  تدنالذي  ،على االستثمارات اخلارجية بدل االعتماد على االستثمار احمللي املنتج

  . التنمية ياتمستو

  :شكالية التاليةومن خالل ما سبق نطرح اإل

 من التأثريات رات العاملية السريعة يف احلدلتنشئة االجتماعية يف ظل التغياكيف تساهم 

 كفاءته يف حتقيق التنمية االقتصادية؟زيادة تفعيل دور الفرد ووالسلبية للعوملة 

 :أمهية املوضوع 

         ة الدراسة من حيث أمهية التنشئة االجتماعية يف تكوين الفرد وتأهيله ليصبح تنطلق أمهي
على العالقات ع وأثّرت يف اتمر منط الثقافة السائدة فقد أدت العوملة إىل تغي ،فعاال يف جمتمعه

تغري منط العالقات و ،رت القيم السائدة والسلوكيات الفردية واجلماعيةفتغي ،االجتماعية
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 باعتبار أن األفراد يتأثرون. رت معه القيم وأساليب املعيشةوتغياالجتماعية والتواصل بني األفراد 
هلذا متثل التنشئة  .فيها ون رعرعنوع البيئة اليت يتوتتحد من خالله باحمليط الذي ينشئون فيه 

  .االجتماعية عمل أساسي يف تقومي سلوك الفرد وإعداه ليصبح فعال يف جمتمعه

  : أهداف املوضوع

            دف إىل إبراز أمهي ة التنشئة االجتماعية  ودورها األساسي من خالل هذه الدراسة
 ،لألفراد يف مرحلة الطفولة وما بعدها يف نقل التراث احلضاري واالجتماعي والديين والثقايف

تجعلهم قادرين ف واالستثمار يف قدرام  ،بالقيم والعادات والتقاليد ومناذج السلوك موتزويده
م من جهة وعلى املشاركة على التكيوأداء دور مهم ف مع جمتمعارات يف إحداث التغي

انتاج  جيل قادر على حتمل  تساهم يفكما  .ومواجهتها أو التوافق معها من جهة أخرىأ
العقلي  هتؤثر يف منو ،املسؤولية  وعلى احترام حقوق والواجبات  باعتبارها مصدرا لثقافة الفرد

  . ويف تكوين اجتاهاته ومواقفه يف مواجهة املشكالت واملواقف الصعبة اليت يتعرض هلا

م دور متزايد األمهية يف االهتمام ذا اجلانب، سيكون لتنمية الناس وصقل مهاراف          
متكينهم من أن يقوموا جبهد منتج وبدور فعم ، مما يساعد على حتقيق النجاح ال يف بناء جمتمعا

  :م الدراسة إىل يل املوضوع مت تقسيولتحل. االقتصادي

 .تأثري العوملة على التنشئة االجتماعية وشكل التنمية االقتصادية: ولاحملور األ -

حتديات التنشئة االجتماعية يف تفعيل دور وكفاءة العنصر البشري ملواجهة : احملور الثاين -
  .تأثري العوملة

   .التنشئة االجتماعية، التنمية االقتصادية، العوملة، العنصر البشري: الكلمات املفتاحية

  :تأثري العوملة على التنشئة االجتماعية وشكل التنمية االقتصادية: احملور األول

ا أا يف ظل العوملة سامهت وسائل التكنولوجيا املتطورة يف تثقيف الفرد وتعليمه إلّ يف         
ف ،ت إىل تغيري النظام الثقايف والقيمياملقابل أدمن الثقافة احمللية الوطنية إىل يف ظلّها ل الفرد تحو

ملية التنمية م من جهة ومشاركتهم يف عابذلك فاعلية األفراد ورغب تتأثرف .امليةثقافة العال
على الشخصية ومنه  وذلك من خالل التأثري على التنشئة االجتماعية ،االقتصادية من جهة أخرى
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ويف هذا احملور ندرس كيفية تأثري العوملة على التنشئة االجتماعية ومنه على الفرد وعلى  .التنموية
  :شكل التنمية االقتصادية باعتبارها تتبع طموحاته ورغباته

  :ري العوملة على التنشئة االجتماعيةتأث :أوال 

 هيمبعىن جتاوز حدود الدولة و ،العوملة ظاهرة تدعو إىل وحدة العامل الذي نعيش فيه         
ل العامل إىل فكار وتبادهلا، وهذا ما يؤدي إىل أن يتحواألتعين حرية حركة السلع واخلدمات و

األقمار الصناعية  :االتصال واملعلومات مثلقرية صغرية بفضل الوسائل التقنية احلديثة ووسائل 
وهي بذلك تتجاوز . 1نترنت استطاعت بذلك أن ختتزل احلدود اجلغرافيةواحلواسيب وشبكة األ

  .مفهوم املكان وختتصر الزمان

ثورة كربى يف الذي صاحب العوملة م التقين يف جمال البث اإلعالمي أحدث التقدفقد           
مل تعد عملية التنشئة و ،بشكل مباشر يف الوظيفة األساسية ملؤسسات التنشئةري يتغوحياة الناس 

بل أصبحت  ،االجتماعية اليوم مقصورة على  األسرة كمجموعة أولية  ينتمي إليها الفرد
أصبحت شريكا وتشاركها يف هذا الدور مؤسسات أخرى ناجتة عن العوملة والتطور التكنولوجي 

 ،ر القيم االجتماعية مع احلداثةت إىل تغيفعوملة القيم أد .ت اإلعالممؤسساكعملية الأساسيا يف 
اتر يف املعلومات واإليديولوجينتيجة للتغي تمع ممىا أدوالسياسة املتبعة يف ا ر يف البنية إىل التغي

  . مصادر غرس القيم الثقافية واليت كانت تتمثل يف األسرة تريمن خالهلا تغاليت االجتماعية و

         لفرد  وإبعادها عن هدفها األساسي إعداد ايف  مؤسسات التنشئة  ى إىل قصور دورما أد
سلوكه االجتماعي الذي يضمن له  ةملساعدته على تنمي ،وهو اكتساب الفرد شخصية يف اتمع

القدرة على االستجابة لآلخرين وإدراك أمهية املسؤولية االجتماعية وبذلك يتحقق قدر مناسب 
   2.تجاوب االجتماعي النفسياللدى الفرد من 

        ا فلم يعد املذياع وسيط ترفيه وأخبارففي العصر الرقمي تغيرت الوسائل واملضامني مع، 
فقد  ،ومل يعد التلفزيون  كما عهدناه يف القرن املاضي ،ومل يعد اهلاتف وسيط اتصال معلومايت

هزة يف جهاز واحد ومل تعد املضامني معزولة كتقدمي دجمت الربجمة الرقمية عدة وظائف لعدة أج
برامج األخبار والتعليم واإلعالن وتوجيه وترفيه وإن كانت يف الوقت احلايل قائمة بالفعل، ولكن 
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وميارس التوجيه من  ،رت أساليب املمارسة حيث ميارس األخبار من خالل الترفيه واإلعالنتغي
من  ،ر االجتماعي والثقايف وخلق املثل االجتماعيةبقيادة التغي فهو يقوم . 3خالل التعليم والترفيه

والتغيري الثقايف الذي  .عد أساس املعرفةسطة املعلومات اليت تاخالل التكوين والتغيري املعريف بو
يم وأمشل من تغيري املوقف أو االجتاه وميكن إدراج أهم أثار العوملة الثقافية على حدثه  اإلعالم أع

  :ة االجتماعية فيما يليالتنشئ

o التنشئة االجتماعية الالشخصية  تتصاعدف مرت التنشئة االجتماعية اليولقد تغي
وتراجعت عملية الضبط االجتماعي من خالل تطور االتصال اجلماهريي، وهذا ما يعين أن 

 . األفراد يتفاعلون مع أشياء ال عواطف ومشاعر هلا

o لغة لالتصال يف عصر العوملة تعترب اللغة االجنليزية و، تعترب اللغة أساس التفاعل الرمزي
على حساب اللغات احمللية وزيادة تأثريها كلغة سائدة، يف التنشئة واللغة املسيطرة عامليا 
 .االجتماعية يزيد مع األيام

o  أو األنترنيت  تلفزيونيةقنوات الالإن الساعات الطويلة اليت يقضيها الفرد يف مشاهدة
جتعل منها مصدروا إلمداده باملعلومات ولتكوين ميوله واجتاهاته ومعتقداته ا هامله إىل جمرد حتو
 . الشيء الذي يقف حائال أمام تطوير طاقاته اإلبداعية ؛مستهلك سليب

o على  العامليةعوملة الثقافية ستعزز دور القيم فالتؤثر يف املعايري والقيم، عالم إن وسائل اإل
االستهالكي نمط ها يف السلوك والريأثتعات االستهالكية من خالل وتصاعد الرت ،حساب احمللية

يتأثر أسلوب تدريب وتعليم الفرد للعادات املختلفة باإلطار الثقايف الذي توجد فيه و .لألفراد
ن يف التنشئة على وبنماذج التربية السائدة بني أفراده ويتوقف مدى التزام األسرة بأسلوب معي

 . قدهانوع الثقافة ومدى تع

o  تراجع سلطة األب واألم وكبار السن واملدارس حيث كان ميثل هؤالء السلطة املرجعية
هتزاز واالضطراب وإىل تغيري األدوار التقليدية  يف عملية التنشئة  بعد أن تعرضت سلطتهم إىل اإل

ر الذي أصبح يعوض دوحيث ظهرت مرجعيات تربوية جديدة، كالتلفزيون  ،التقليدية واحلديثة
 . األم يف التربية، بسبب قضاء األطفال ساعات طويلة يف مشاهدته
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o  تمعبفضل عوملة الثقافات بعدما كان هذا الدور خيص تغري دور منظومة القيم يف ا
ة اليت تتوىل غرس قيم الثقافة العامة للمجتمع باعتبارها  من أهم املصادر األولي ،التنشئة االجتماعية

  . ككل

  :االقتصادية لألفراد ومساهتهم يف حتقيق التنميةلعوملة على الشخصية التنموية تأثري ا: ثانيا

         يا جلهود التنمية يف العامل كله، فالتقدم الثقايف والتكنولوجي الذي متثل العوملة اآلن حتد
على  رت بشكل أو بآخرأثّواليت  ،ة من آليات التنمية العامليةصاحب العوملة كان مبثابة آلية مهم

اقتصادياا مبرحلة انتقالية خاصة  اليت متر حمتوى ومضمون التنمية االقتصادية يف البلدان النامية
يات والفرصعند االستجابة هلذه التحد.  

ل من أوضاع اقتصادية واجتماعية قائمة وموروثة التنمية االقتصادية هي عملية حتوف          
خل احلقيقي زيادة يتم فيها زيادة الد ستهدفة وأفضل،وغري مرغوب فيها، إىل أوضاع أخرى م

هذه الزيادة أكرب من معدل منو  ونتراكمية سريعة ومستمرة عرب فترة من الزمن حبيث تك
دة من التلوث واحلفاظ مع توفري اخلدمات اإلنتاجية واالجتماعية ومحاية املوارد املتجد ،السكان

؛4دة من النضوبعلى املوارد الغري متجد 

حوال املعيشية وإن كان ذلك ضمن حمصالا، ولكنها هدف األفهي ليست جمرد حتسني          
5ر والنمو واالرتقاءمستمر وقدرة متواصلة متعاظمة على التطو.   

 ،تزول احلدود الوطنيةففي ظل العوملة  نشر الوعي التنموي بني أفراد اتمعيستلزم هلذا          
بل أيضا أمام األفكار واملعايري الثقافية واألخالقيات  ،ة ورأمسال واملعلوماتليس فقط أمام التجار

 وهذا التنمية االقتصاديةشكل يؤدي إىل  التأثري على ، ما استهالكية سلوكياتسيادة و والقيم
ف اقتصاديا إىل بلد متقدم اقتصاديا وتقليص وهو حتويل بلد متخلّاوصول إىل اهلدف األساسي هللل

عدد العاطلني عن العمل ويف عدد الذين يعيشون يف حالة الفقر وحتسني مستمر يف مطرد يف 
  6.توزيع الدخل على الفئات ومناطق البلد الواحد

ترتكز عليه عمليات التنمية االقتصادية ومن هنا  الذي ميثل االنسان العنصر األساسيحيث         
ده إعدادا يوفر له القدرة واالميان لالقبال تأيت أمهية العنصر البشري ؛ هلذا فمن الضروري اعدا
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فسلوك الفرد يضر باتمع  .على العمل التنموي أو من خالل وضع برامج اقتصادية تنتظر تنفيذه
بأكمله حينما يتوىل ذلك الفرد منصبا يتطلب اجراءات تتوقف على سالمة جمتمعه اجتماعيا أو 

  .  7ما بالسلب أو االجياباقتصاديا واليت تؤثر على دورة حياة اتمع إ

 تتحدى ومعوقات صعوبات بتسب البشري بالعنصر املتعلقة واألبعاد اجلوانب وهذه              

إن الدور الذي تلعبه العوملة يف تشكيل عمليات التنمية يؤثر بشكل أو بآخر على . التنمية عملية
ن تلخيص تأثري العوملة على التنمية وميك.  حمتوى ومضمون العملية التنموية يف البلدان النامية

  8:االقتصادية من اجلانب البشري فيما يلي

تنموية يف ظل العوملة إىل التقليد واحملاكاة ، وتعجز هذه الشخصية عن المتيل الشخصية ال -
وجيب أن تركز جهود التنمية على بناء وتنمية هذه الشخصية   ،جمارات الثقافات املهيمنة

 والقادرة بوعي على التعامل مع التقنيات احلديثة ؛مبقوماا املختلفة 

- تمع وزيادة التشتت والتفكّتؤدي العوملة إىل إضعاف االنتماء للجماعة واا يضعف ك مم
من املقومات االجيابية للشخصية التنموية من ناحية واملشاركة يف صنع سياسات التنمية الفاعلة 

 من ناحية أخرى؛

حدثها العوملة يف أشكال التنمية ، أا تعمل على تعزيز قوى ت تأثريات اليتالمن أخطر  -
وتعمل على توجيه هذه السياسات لصاحل مصاحلها  ،ليست مؤهلة غالبا لصنع سياسات التنمية

 .الشخصية

 ويف االقتصادية التنمية عملية يف واالجيايب أمهية كبرية  الفاعل وتأثريه االنسان إن لدور             

 األمثل االستخدام خالل من، القومي  الناتج وزيادة ويف تعظيم ،املادية االنتاج عناصر فاعلية

 الوسائلعلى  تعتمد حبيث ،البشري للعنصر تنموية استراتيجية خالل من إال يتم لن للموارد، وهذا
 اخلربات رونش العلمية املعرفة وتطوير خلق على القادرة احلديثة والتربوية والفنية العلمية األساليبو

 يف أعلى مستوى ذات قوى ىلإ منهم ممكن قدر أكرب لرفع السكان بني احلضارية والقيم واملعارف
.عنصر البشريال تنمية عملية ا تضطلع اليت واملهام الوسائل ضوء

9 
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حتديات التنشئة االجتماعية يف تفعيل دور وكفاءة العنصر البشري ملواجهة تأثري : احملور الثاين

  :العوملة

        تمع اليوم واليت تتزامن مع عصر العوملة واألزمات أمام التحوالت اليت يعرفها ا
 ،م عن دورهم األساسياليت أثرت على الشخصية التنموية لألفراد وأبعد .االجتماعية احلادة

ف مع التكيوجيب تطوير كفاءة االنسان وتدعيم اعتماده على نفسه وإطالق قدراته على العمل 
، ويف هذا احملور نوضح اال يف أسرته ومن مث يف جمتمعهإضافة إىل تأهيله ليكون عضوا فع ،جمتمعه

املتعلق خصوصا باجلانب دور التنشئة االجتماعية يف احلد من التأثريات السلبية للعوملة الثقافية و
 :من خالل البشري 

  :تطوير العنصر البشريالتنشئة االجتماعية يف  تفيعل دور  : أوال 

إن االهتمام بقضايا االنسان ومشاركته واسهامه يف تنمية اتمع من مقولة أن الثروة           
وأي حتول يف التنمية يقتضي االهتمام باملؤسسات التنشئة وذلك  ،10البشرية هي صانعة الثروة 

املختلفة تأثري كبري على منو  للتنشئة االجتماعية مبؤسساادف االرتقاء بالفرد، هلذا فإن  
أن  فال بد ،وتطوير أسلوب التفكري وكيفية معاجلة املشاكل اليومية اليت تواجه األفراد يف حيام

وامكانية جعل األفراد فعالني ميتلكون . يكون هلا تأثري كبري على إمكانية الوصول لإلنتاج املُبدع
  .القدرة على االنتاج واالبتكار

 الفرد،خمتلف أمناط السلوك يف والقيم واملثل العليا تساهم يف تثبيت وسائل اليت ال وسيلة  من فهي
.  التفكري، الذي يتطابق مع الوسط االجتماعي الذي يعيش فيهو تأقلم مع  العاداتلوكذا قيادته ل

فاألبناء يتعلمون يف حميط األسرة اللغة واألخالق والقيم وأساليب التعامل االجتماعي ومعايري 
حقق التنمية املستدامة  باعتبار التنشئة عملية نقل ثقافة ا يمم ،السلوك والعمليات احلياتية املختلفة
  .ه وتطويرهئاتمع ألفراده اللذين يقومون ببنا

فالتنشئة االجتماعية تساهم يف عملية تطوير املهارات واألساليب اليت حيتاجها الفرد لتحقيق        
فهي دائما وأبدا تعمل بصورة مستمرة على  ،احلياة السليمة يف اتمعأهدافه وطموحاته يف 

   11.تثبيت النماذج السلوكية اليت تعترب أساسية للحفاظ على احلضارة واتمع
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  ،وإمنا كل املراحل العمرية اليت مير ا الفرد ،ال تشمل التنشئة مرحلة الطفولة فقطو       
تويل أدوارا اجتماعية يتعلم خالهلا  هتتيح لاليت و. جتماعيةالعايري ااملقيم وال خالل حياتهيكتسب ف

يضمن ما  واتمع الذي حييط به  ،األداء االجتماعي الصحيح والسلوك السوي الذي يتعامل معه
12استمراره 

.  

فالتنشئة االجتماعية دف إىل غرس ثقافة اتمع يف شخصية الفرد ومتثل أهم وظائفها يف       
را على احلفظ  ثقافة اتمع ونقلها من جيل إىل آخر وهي بذلك تستطيع ذيب قدرات قد

ومهارات الفرد وذلك بدفعه إىل األمام عن طريق تنميتها واستغالهلا أحسن استغالل لصاحل الفرد 
   13.نفسه ولصاحل اتمع

حتديات العوملة حىت يتمكن من مواجهة العنصر البشري  كفاءة يف تطويربذلك  تساهم فهي 
   :من خاللبكل جوانبها االقتصادية والسياسية الثقافية واالجتماعية وذلك 

اكتساب الفرد املعرفة والقيم واملعايري واالجتاهات وكافة أمناط السلوك واكتسابه العناصر  -
حبيث تصبح جزء من تكوينه الشخصي إضافة إىل متكني الفرد مـن ممارسـة   ، الثقافية للجماعة 

 ؛ 14الدينية واخللقية يف حياته االجتماعية بشكل تلقائي ومحاسي القيم

تقوم بتهيئة األسرة ألن تكون احمليط االجتماعي املناسب لتنمية قدرات الفرد الشخصية  -
 ؛متكني الفرد داخل اتمع من التفاعل مع أعضائه و ومساعدة على متاسكها االجتماعي؛

قات اتمع عن طريق تعميم قيم التماسـك  حتقيق التماسك االجتماعي بني خمتلف طب -
 ؛ وتعليمهم أمناط السلوك والتساوي والعدل بني الناس

- تمع ويليب حاجـات  جتديد القيم واملعايري االجتماعية مبا يتفق والتطور الذي حيدث يف ا
 اتمع؛ 

- ـ  اكتسابه الثقافة، فهي صريورة تعلم تفاعلي ي ل فترض فيه وجود تفاعل دائم بـني فاع
ـ   ،التنشئة واملُنفعل هلا، يؤدي إىل اتفاق بني حاجات ورغبات الفرد من جهـة   ةوالقـيم املختلف

  للجماعات اليت يتفاعل معها من جهة ثانية؛

إضافة إىل ما سبق تساهم التنشئة االجتماعية أيضا يف عملية التعلم، حيث يتعلم الفرد          
 .15عية عادات وأسلوب حياة أسرته وبيئته املباشرةمن خالهلا وأثناء تفاعله مع بيئته االجتما



  2017ديسمبر                 09العدد                                                    3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

 
 

يتعلم ويدرك أدواره االجتماعية باعتبار أن اتمع يف تغري مستمر وتطور  هعن طريقالذي و
  . 16متواصل وهذا التغري حيتاج من اإلنسان أن يعرف كيف يتعامل معه

آلثار السلبية للعوملة الثقافية دور التنشئة االجتماعية يف التقليل من اأمهية ربز تومن هنا        
فعاال حىت يصبح عنصرا يف احلياة االجتماعية ملشاركة وا هتدريب، وتطوير االستعدادات الفرديةو
ومؤمنني مببادئه وقيمه  ،عنها تزويد اتمع بأفراد متطبعني بطبائعه فيتنتجمكمال لآلخرين و

، واليت تشكل ركائز مهمة حلياة أفراد  وإيديولوجيتهويتكلمون بلغته ويعتمدون دينه  ،وأهدافه
واالحتكاك بالثقافات  وملةوإعدادهم للحياة والعمل يف إطار االجتاه إىل الع .اتمع ومتاسكه

  .قتضي عدم اجلمود واملرونة واالبتكاريت توال ،املتباينة عامليةال

  :حتديات دور التنشئة االجتماعية يف زيادة كفاءة األفراد: ثانيا

ن إمهاهلا عميثل العنصر البشري وخصوصا الشباب الطاقات املبدعة يف اتمع وينجم           
وعدم  واعدادهم تهمبسبب األساليب اخلاطئة اليت تتبعها مؤسسات التنشئة االجتماعية يف تربي

ىل خفض فرص إيؤدي ما هدر لالمكانيات املتاحة،  إىلبالشكل الصحيح،  همورعايت متوجيه
تجديد يف عقوهلم وذلك من خالل التوجيه الغري مباشر للعقل حنو طرق مسدودة االبتكار وال
إىل عدم التعمق يف األشياء واألحداث واإلكتفاء مبا يبدو على  همفز خياهلم وتدفعحتابداعيا وال 
جعل الفرد يتخوف ويعترب أن كل جديد وكل تغري هو مصدر للقلق وبالتايل فت. السطح منها

خماطر دد اتمع ، هلذا تعمل التنشئة كل هذه الناحية الفكرية ويرفض كل جديد من 
بداعي املؤدي إىل االنتاج مبدع عن طريق حتقيق االجتماعية السليمة على تطوير التفكري اإل

  :األهداف التالية

 اتمع وطبيعة يتفق مبا الصاحل املواطن ويتضمن إعداد األيدولوجي أو اهلدف العقائدي -

 افته؛وخصائصه وثق

 على التنمية الالزم الحتياجات البشري إعداد العنصر ويتضمن اهلدف التكنولوجي  -

 وظائفه بني من ألنه التنمية عوامل أهم البشري من فالعنصر والتخصص، املهارة مستويات خمتلف

 ا؛وإدار اإلنتاج عوامل كل وتشغيل وتنظيم تطوير األساسية
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 برامج تنفيذ يف وليةؤاملس ملحتّ على والقادر ومتوازنا المتكام إعدادا الصاحل اإلنسان إعداد -

 التنمية؛

لتلبية  والتقنية العلمية كفاءاا ورفع ومهاراا وثقافاا البشرية ىالقو ىمستو حتسني -
 الوطين؛  االقتصاد متطلبات

 وخطط برامج تنفيذ يف وواجباته ولياتهؤومس دوره لفهم للفرد الثقايف املستوي حتسني -

 .عاتم يف نمية الشاملةالت

الية وعلى على فعالتقليدية أو احلديثة حيث تؤثر التنشئة االجتماعية ومن خالل مؤسساا         
مستوى طموحات ورغبات األفراد عن طريق دفع الفرد إىل اجلهد واالجتهاد واملثابرة على 

تكمن أمهية كبرية، د واتمع بداع يف حياة األفراطموح واإل، فللمستوى الطموح ةتنميو ،العمل
فراد حيث تتأثر كفاءة األ ،من حيث الفائدة اليت جينيها الطرفني من خالل الزيادة يف االنتاج

   .مباشرة باحمليط واملناخ االجتماعي والنفسي السائد  يف احمليط الذي ينتمون إليه

  :وذلك عن طريق      

ون منها البناء االجتماعي وهي من يتكّمن أهم وأكرب املؤسسات اليت تعترب  :األسرة  -
عد أقوى املؤثرات يف سلوكه ففيها يتعلم قيم اتمع فرد حيث تللأهم عوامل التنشئة االجتماعية 

 من كوا ،وتأيت قوة تأثري األسرة يف سلوكه ،وعاداته وفيها تتكون شخصيته ويتوجه سلوكه
تبارهم إلحدى طرق التنشئة االجتماعية ن عند اخاالوالدفأول وحدة اجتماعية يتفاعل معها 
ثقافة السائدة يف األسرة وكذلك املستوى التعلمي للوالدين اليتفاعالن مع ثقافة اتمع وقد تؤدي 

  .  دورا مهما يف اختيارمها واعتمادمها لطريقة دون سواها
مؤسسات التنشئة االجتماعية حيـث   ىحدإتعترب مؤسسات التعليم : مؤسسات التعليم -
اجلسـمي  (وم بوظيفة التربية وتساعد يف توفري الظروف املناسبة لنمو الفرد بأبعاده املختلفـة  تق

. وهو دور تكميلي للدور الذي تقوم به األسـرة يف التنشـئة  ) واالجتماعي واالنفعايل. والعقلي
تؤثر بشكل كبري على طريقـة وأسـلوب    ،باعتبارها ثاين مؤسسات التنشئة مؤسسات التعليمو

 ،التربية والتعليم املتبعة يف املدارس واجلامعات التعليميـة  أساليبفراد عن طريق  لدى األالتفكري
ىل كتلة متلقية غري قادرة على استيعاب املعلومات أو االسـتفادة منـها   إحتويل الفرد من ا متكنه
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مر يعمل على تطوير ما تعلمه عندما يتعلق األميكنها حتويل الفرد وجعله عكس من ذلك وعلى ال
 . نواع املعاجلة الفكريةأبربامج دراسية ال تعتمد على احلشو  واحلفظ دون أي نوع من 

 والفكرية املادية املعطيات أو العناصر أو املقومات من تعرف الثقافة بأا جمموعة :الثقافة -

 وتفتخر تتصف أو تعرف اتمعات أو البشر من فئات جتعل اليت واالعتقادات السلوكيات وكذلك

قابلة كلها شفهية، وأخرى ومدونة مكتوبة ثقافية عناصر هناك أن إىل اإلشارة مع.  واحد آن يف ا 

ويستطيع الفـرد    ،17اجلهود بذل عند إحيائها أو استرجاعها إمكانية وجود مع والضياع لإلتالف
 .م مضمون هذه الثقافة من خالل تفاعله مع أفراد أسرته والبيئة احمليطة بهأن يتعلّ

 للتربية، الرئيسة املهام من باعتباره التنمية عملية يف الدافع خلق أمهية ذلك إىل ويضاف         

 يف أمهية أكثر االجتاهات هذه تكون أنو  ،النشاط من خاصة حنو أنواع االجيابية االجتاهات وتنمية
ختطيط واجناز  تعمل على إتاحة الفرص الكاملة لألفراد للمشاركة يففهي  االقتصادية التنمية دفع

ختلف مبلتنمية االقتصادية، وفتح اال أمامهم للمشاركة املؤثرة يف حتقيق التنمية الشاملة اوحتقيق 
 .هاجوانب

  :اخلامتة

تؤدي البيئة االجتماعية احمليطة بالفرد دورا بالغ أمهية يف تشكيل شخصيته ويف حتديد           
رات واخلربات االجتماعية الالزمة من أجل استمراره، أمناط سلوكه، ويف تزويده باملعارف واملها

التنشئة االجتماعية من خالل مؤسساا وتساهم  .نه من جماة مواقف احلياة اخلارجيةومتكّ
يف وللحياة وتكوين اجتاهاته وميوالته ونظرته للحياة  الفردعداد إبأساليبها يف التنشئة يف عملية و

وحرية   ،املسؤولية هنظر إىل املشكالت اليت تواجهه وتعلمصقل شخصية الفرد وتكوينه وكيف ي
  .       له من حقوق وما عليه من واجبات الرأي والقرار وما

ويف ظل العوملة مل يعد الفرد مرتبط بثقافة جمتمعه فقط وإمنا أيضا بثقافات جمتمعات أخرى       
املتمثلة أساسا يف االعالم من ت التطور التكنولوجي وثورة املعلوماساهم يف نقلها وانتشارها 

وال أحد ميكنه أن ينكر يف الظرف  .صفحات التواصل االجتماعيخالل مؤسساته، واالنترنيت و
إذا أحسن توظيفها وحتويلها حنو  الراهن أن وسائل اإلعالم  تساهم يف عملية  تنمية  االقتصادية 
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نب الروحية واملعنوية للبشر وترتفع عمل على تطوير اجلواهدف ثابت من خالل حتفيز األفراد وال
  . االبتكار والتطويرم إىل مستوى إنساين رفيع  بثقافة 

الجتماعية عن طريق تفاعل وتكامل مؤسساا ا تنشئةلإعادة الدور األساسي ل هلذا جيب          
م  وإعدادهم مبا تقدمه من رعاية ووسائل المكانية املشاركة الفعالة لألفراد يف صنع القرار ويئه

، ومن جهة أخرى اء يف نشاطات اتمعمسامهتهم بدور فعال وحيوي وبنيضمن  مباوحتفيزهم 
 خوض حماولة إىل معني جانب يف احلظ حيالفه مل الذيميكن للتنشئة االجتماعية أن جتعل الفرد 

كما  يد؛ويف فيستفيد يتوقعها مل عظيمة إجنازات على الوقوف من متكنه جوانب أخرى مع حياته
  .وقدراته مواهبه على باالعتماد الذايت االكتفاء تنمية على هتساعد

  : توصيات

 توسيعو إذا كانت التنشئة االجتماعية مبؤسساا املختلفة تؤثر وبشكل كبري يف تكوين الفرد 

جيد  بشكل وتوظيفها والقدرات عنده وتنميتها املواهب مكامن استخراج خالل من خياراته نطاق
 : جيب هلذايشارك يف ختطيط التنمية االقتصادية وحتقيقها جتعله 

التنمية وتنفيذها  إلستراتيجيةالناس مشاركة كاملة يف اجلهد التنموي ويف التخطيط  إشراك -
  وذلك من خالل اهلياكل املالئمة الختاذ القرارات؛

  ؛املطلوبوالتجديد حداث التغيري إخلق ثقافة جديدة يف اتمع تدفع إىل  -

ثر مبرحلة كهتمام أالار واالبداع واكز التوجه حنو جمتمع املعرفة ومضاعفة روح االبتتعزي -
 الطفولة؛

مضاعفة القدرة التنافسية وتعظيم فرص النجاح يف حتقيق الطموحات الشخصية جنبا إىل  -
 هداف الوطنية؛جنب يف حتقيق األ

جبات وتعزيز متاسك تعميق روح االنتماء للوطن القائمة على التوازن بني احلقوق والوا -
 اتمع؛

 الفرداالهتمام بالوسائل التثقيفية والعمل على توظيفها بفاعلية، ومبا يتناسب مع مراحل منو  -
ية التكامل بني مضمون هذه الذي توجه له وتليب حاجاته واهتماماته، كما ينبغي التأكيد على أمهّ
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تعبئة  قافيا ونفسيا واجتماعيا؛وتكوين شخصيته ث الفردالوسائل لكي تؤدي دورها يف تنشئة 
طاقات اتمع البشرية للقيام بأعباء التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية الشاملة للمجتمع 
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