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 العولمة -2
  :العولمة نشأة -

 الشيوعي، المعسكر انييار بعد التسعينات في المصطمح ىذا شاع         
 بتوقيع العالم دول أمريكا طالبت عندما والسيما ، بالعالم أمريكا واستفراد
 األسواق عمى لمقارات العابرة الشركات سيطرة بقصد العالمية التجارة اتفاقية
 . والنشأة المولد أمريكية الجديد بثوبيا العولمة أن يؤكد مما ،العالمية
 عممية العولمة أن العولمة نشأة عن تحدثوا الذين الباحثون  ويرى       

 نشيدىا التي لمعولمة وميدت سبقت صغيره عولمات ىناك أن أي تراكمية،
 تقدم بفضل األخيرة الفترة في تسارعيا وتيرة تزايد ىو فييا والجديد ، اليوم

 بشكل العممي والتقدم والمواصالت النقل ووسائل واالتصال، اإلعالم وسائل
 .بعد تكتمل لم فيي ذلك ومع عام،

 عن عبارة ىي و عالمي نظام العولمة إن ) روبورتسون  بات يقول و
 .( مخالبو بأحد السالم رمز الزيتون  بغصن ممسكا األمريكي النسر



 
 

 

 

 :مفيوم العولمة -
يقصد بالعولمة دمج العاالم كماو بارام اخاتالل دولاو وأمماو ونظماو        

االقتصادية وأديانو وثقافاتو وحضاراتو ودرجة تطوره داخل بنية نظام واحد 
فااي السياسااة واالقتصاااد والثقافااة  والرياضااة، نظااام يسااري عميااو جميع ااا 

 .بمنظومة واحدة من القوانين والقواعد واآلليات
ويعاارل الاابعع العولمااة بأنيااا شااكل ماان أشااكال التنظاايم لممجتمااع        

البشري يتحول فيو العالم إلى نظام السوق واالعتمااد، حياث تتاوفر سارعة 
وحريااة االنتقااال وتاادفل المعمومااات ورؤوس األمااوال والساامع والتكنولوجيااا 

 .واألفكار والمنتجات والبشر أنفسيم بين جميع المجتمعات اإلنسانية
  :  العولمة  أن نقول أن يمكن سبل مما
 . المعمومات بانتشار تتعمل -  
 . الدول بين الحدود بتذويب -  
 و المجتمعات و الجماعات بين التشابو معدالت بزيادة تتعمل -  

 ..المؤسسات
 



 الباحثون  أوردىا التي التعريفات من يالحظ مما ولكن 
 ألن ، ليا االقتصادي البعد عمى الواضح التركيز والمفكرون 

 والرأسمالية باالقتصاد وطيدة عالقة لو بداية العولمة مفيوم
 : تعني العولمة أن إلى يذىبون  الكتاب من عددا   جعل ما وىذا
 وأنماطيا – األمريكية خاصة – الغربية الحضارة نموذج تعميم

 . كمو العالم عمى والثقافية واالقتصادية السياسية و الفكرية



 :والعولمة الرياضي البدني نشاطال -
 الميثاق نشوء 1894 عام منذ الرياضي الميدان في العولمة بدأت لقد    

 نشوء االولمبي الميثاق سبل حيث الدولية االولمبية والمجنة االولمبي
 المشاركة الدول عدد بمغ حيث العضوية في حتى وفاقيا الدولية المنظمات

 المنظمة  الدول عدد يفوق  وىو دولة 199 ،2000 عام سدني دورة في
 االولمبية األلعاب كوبرتان بيير الفرنسي بعث وعندما (7 ) المتحدة لألمم

 اعتبرت 1896 عام االولمبية أثينا دورة بتنظيم جيوده وتكممت الحديثة
 االولمبي الرياضي التاريخ قراءة فمجرد الحديثة الرياضية لمعولمة بداية
 كانت 1896 عام االولمبية الدورة في اشتركت التي الدول عدد أن نجد
 دولة، 199 سدني دورة في بمغت بينما دولة 13

 والعولمة الشعوب، من لكثير بالنسبة الساعة حديث ىي اآلن العولمة -
 في العولمة عن نتكمم لما ، الشعوب تطور في جدا   كبير دور تعمب

 اقتصاد، يعني والبيزنس ،"البيزنس" األنواع من نوع أصبحت الرياضة
 .سياسة باألخير يعني واالقتصاد

 



 :العولمة مظاىر -
 معدالت زيادة في المظاىر ىذه تتمثل :ااإلقتصادية المظاىر- 1

 والخبرات، المال ورأس التكنولوجيا انتقال وحركة العالمية، التجارة
 وتسارع الجنسيات متعددة الشركات عدد في األفقي واالتساع

 الصناعي المنتج طبيعة في ذلك ظير وقد أنشطتيا، نطاق
 عالية درجة عمى سمعة إلنتاج التنافس مبدأ وبث الدول وتكامل

 من قدر أكبر مع يبذل مجيود وبأقل ممكن سعر بأقل الجودة من
 اإلقتصادي التعاون  ىي فالعولمة وبيذا  واإلنتاج، الرضا

 أو اإلنتاجية المؤسسات تمويل في العالم دول لمجموع المتنامي
 .العالمية التجارة تحرير عمميات وتسارع الخدمية،

. 



 عبر العالمي التدفل زيادة في تتمثل :اإلعالمية المظاىر- 2 
  شبكة في يتمثل العالمي التدفل وىذا لمدول، الوطنية الحدود

 والتماسك، بالرخاء المجتمعات عمى ينعكس مما اإلتصاالت
 بين والتداخل اإلرتباط من مزيد إلى تؤدي المعموماتية فالثورة
 العقل "قوامو المتجدد المصدر ىذا وأن" العالم، مناطل مختمف

 الفائدة لتحصيل العممي مجال في التطبيل عمى والقدرة اإلنساني
 ."المعمومات ىذه وراء من المرجوة

 بعع انتشار تزايد في تتمثل :والثقافية االجتماعية المظاىر- 3
 الفن وأنماط اجتماعية، وتقاليد عادات من السموكية األنماط
 .خالفو أو المسرح فن أو العمارة فن سواء بأنواعو



  
 األشخاص بعع استخدم : السياسية المظاىر -4

 عالمية حكومة تشكيل إلى لإلشارة "العولمة" مصطمح
 الحقوق  وتضمن الحكومات بين العالقات تنظيم عمى تعمل

 واالجتماعية، االقتصادية العولمة تطبيل عمى المترتبة
 األمريكية المتحدة الواليات تتمتع السياسية، الناحية فمن

 اقتصادىا قوة بسبب أجمع العالم قوى  بين كبير قوة بمركز
 ثروة من لدييا وما



 :العولمة ظل في الرياضية البدنية نشطةلأل  األساسية الوظائف-
 نوع خمل في ميم دور لمرياضة :االجتماعي االندماج وظيفة -
 بين االندماج تقوية في فدورىا ، جتماعىاال النسيج التحام من

 . االجتماعية الفئات
 ومحفزات وسائل كإحدى القدم كرة استعمال تجمى لقد      

 لفوزىا فرنسا توظيف كيفية في كبير بشكل اإلجتماعى االندماج
 من الفوز ىذا تقديم تم إذ ،1998 سنة القدم لكرة العالم بكأس
 واالندماج والتسامح التعددية لقيم كانتصار اإلعالم وسائل طرل
  .القوميات بين



 لمرياضة الحقيقية األبعاد نإ :السياسية الوحدة تكريس وظيفة-
ستراتيجية، اقتصادية أبعاد ىي  الرياضية المنافسات وتاريخ وا 

 ىذه في اائبة تكن لم اإلستراتيجية االعتبارات أن يبين عموما
 .األلعاب

 1912 سنة باستوكيمم المنظمة األولمبية األلعاب كانت لقد    
 ىذه في بالمشاركة لممطالبة المستقمة اير الدول لبعع مناسبة
 ولعل ،”وتشيكوسموفاكيا وفنمندا ىنغاريا“ مستقمة ككيانات األلعاب
 وتسويل حضور ىو األلعاب ىذه في لممشاركة السياسية القيمة
 تحولت لقدو  ،”والعمم الوطني النشيد“ الوطنية السيادة رموز

 المنظمات توازى  ،FIFA كالفيفا الرياضية والمجان الجمعيات
 الدبموماسي االىتمام مجال في تدخل وبالتالي المؤثرة، الدولية

 إلى الدولية والمنافسات األولمبية لأللعاب الخارجية والسياسات
  .سياسي شبو طبيعة ذات مؤسسات



 ظل في  الرياضية البدنية نشطةلأل  اإلستراتيجية الوظائف-
 :العولمة

 ما دولة اختيار يكون  أن البدييي من إنو :االقتصادية الوظائف-
 يخضع األولمبية األلعاب احتضان أو العالم كأس نيائيات لتنظيم

 مما آخر، اعتبار ألي يخضع مما أكثر االقتصادية لالعتبارات
 قرارات في التأثير إلى االقتصادية الضغط مجموعات دفع

 .النافذة الرياضية المؤسسات
 أي خصوصية لو ليست المعولم اإلنسان إن :القيمية الوظائف-

 ىي الحداثة بعد ما إلنسان األساسية فالقيمة انتماء لو ليس
 الذي العميل والتحول الحقيقية فالثورة الجسد، بعد أي ماديتو
 .الرياضة مجال في حدث



 :الرياضة فمسفة-
 :تفسيرية مقوالت ثالث عمى تقوم الغرب في الرياضة فمسفة إن
 : القياسية األرقام تحطيم عن النيائيا يبحث الذي الخارق  اإلنسان -1
 واستعمال النباتات نمو وتيرة لتسريع الجيني التعديل تقنيات استعمال إن

 يدخل التحمل عمى قدرتيم وتحسين الرياضيين أداء لتحسين المنشطات
 الطبيعة، وتجاوز القياسية األرقام تحطيم محاولة منطل نفس في

 الشرط تجاوز ىي مطمقة قيمة عمى تتأسس عصرنا في فالرياضة
 قياسية ألرقام متناىي ال تحطيم عن البحث في ذلك ويتجمى اإلنساني،

 جديدة
 فمسفة عمى شخصيتو مقومات كل تتأسس الذي : المادي اإلنسان -2 

 واعتبارىم الرياضيين، األبطال لصور اإلعالم تسويل والدليل الجسد،
 مختمف في النمطية الصور ىذه واستعمال استيالكية، وااية نموذجا
 .المستيمك خيلم عمى لمسيطرة اإلشيارية العمميات



  

 وىذا والطمب العرع لقانون  الخاضع :االقتصادي اإلنسان -3
 الحضارة إليو تتجو الذي اإلنسان تسيء بفمسفة مرتبط االتجاه
 لقانون  خاضع سمعة واعتباره اإلنسان تسويل يتم إذ الغربية
 بدون  أصبحوا الرياضيين بعع أن كيف ونالحظ والطمب، العرع
 ىذه فيو أصبحت وقت في الرياضية األندية بين تنقميم لكثرة ىوية
 .السوق  لمنطل خاضعة كبرى  شركات األندية

 و الرياضة تحديث متطمبات نإ :البشرية التنمية و الرياضة-
 عمميا إطارا تأخذ أن ليا ينبغي المعاصر المجتمع في تطويرىا
 ينبغي اإلطار ىذا وفى المأمول لمتحديث العريضة التوجيات يمثل
 البحث نتائج من معطياتو و الحديث العصر بمقتضيات اآلخذ
 . التقني و العممي

. 
 
 



 :الرياضة عمى العولمة سمبيات -
 اإلنسانية القيم أكثر الرياضة ودعت العولمة نظام ظل في -1

 المشاركة إلى تدعو كانت التي تمك وخاصة االولمبية والمفاىيم
 .ثمن بأي الفوز محميا لتحل
 الرياضيين تصنيع عصر الرياضة دخمت العولمة نظام ظل في 2-

 .والمراىنات والمضاربات والتجارة
 خاصة شائع ا المنشطات إنتاج أصبح العولمة نظام ظل في -3

 وجندت الرياضيين فحص عند اكتشافيا الصعوبة من التي تمك
 لضمان المتقدم العالم في عديدة ومختبرات أطباء الغرع ليذا

 .مشروعة اير بأساليب المطمقة الرياضية السيادة
 بسبب لمرياضيين الرياضية األعمار تقصير إلى العولمة آدت4-

جبارىم المسابقات برنامج في اليائل التضخم  مغادرة عمى وا 
 األحوال أحسن في الثالثين سن في المالعب



 تباع سمع إلى والمدربون  الرياضيون  تحول العولمة نظام ظل في5-
 أسعار تتداول بورصة الغرع ليذا وأنشأت واحتكارىا تبادليا يتم وتشترى 
 فييا المصمحة تكون  معقدة سرية صفقات خالل من والمدربين الالعبين

 .أكثر يدفع لمن
 مفيوم منيا الرياضة في جديدة مفاىيم شاعت العولمة نظام ظل في 6-

 السحل تعابير وظيرت الشرسة والمنافسة الرياضة في والعدو الخصم
 .واليزيمة األضالع وتكسير

ا الجميور ازداد العولمة نظام ظل في 7-  في الشغب وبرز وانفعاال عنف 
 .المادي والربح الفوز في والرابة المراىنات بسبب أشكالو جميع

 القيم إشاعة من الرياضي اإلعالم وسائل تحولت العولمة نظام ظل في -8
 الرياضة عالم في جديد ىو ما كل وتعميم االولمبية والمفاىيم الرياضية
 تعبر وسائل إلى القارات عموم في الرياضية لمحركة متناسل تطور لضمان

 أو يكتب ما أو ينشر ما كل ويكون  تحتكرىا التي العظمى الدول سياسة عن
ا مدفوع مادي ثمن لو يذاع  .سمف 

 
 


