
 

 اآلثار االجتماعية النتشار اإلنترنت على الشباب 

   

  ماجد عبد العزيز الخواجا. أ

  مقدمة 

   تسعى هذه الدراسة إلى محاولة استقراء واقع ومدى انتشار اإلنترنت بين الشباب

ة الموضوع ا                  ه    وما هي المترتبات االجتماعية والثقافية المتأتية من ذلك،،، وتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمي ذي تتناول ل

د           … حيث العولمة التي تكاد تستغرق أدق التفاصيل اليومية من حياتنا           …  ه الوعد والوعي عصر  . …وال حيلة لنا تجاهها،،، ان

ة  شبكات … العولم ل شيء … عصر ال ة آ ت.. عن أي شيء… عصر معرف ي أي وق ان.. ف ن أي مك وأي .. ألي شخص.. م

  هدف،،، 

   5ANY :ANY information  AnyTime  FormAnyPlace To Any Person At Any Targetانه عصِر 

  : ولغايات هذا البحث سيتم تناول محاور رئيسة ثالث هي

  .استئذان لما آان: الماضي

  قراءة لما هو آائن : الحاضر

  استشراف ما سيكون : المستقبل

ا ال واألزم ر األجي اتي عب ي والمعلوم وره المعرف ة تط ع وآيفي اول المجتم يتم تن شباب … ن وس ى ال رق إل والتط

  … باعتبارهم الفئة المستهدفة من البحث 

ة         .. ودور اإلنترنت في تحقيق مراميها    .. وحديث عن العولمة وأبعادها    ة والثقافي وسيتناول البحث التحوالت االجتماعي

  والنفسية لدى الشباب والمرتبطة بمدى انتشار اإلنترنت واستخداماته،،،

ة                  تدور مشكلة : مشكلة البحث  ة والثقافي ات االجتماعي ا هي المترتب شباب وم ين ال  البحث حول مدى انتشار اإلنترنت ب

  لذلك،،،

  : أهمية البحث

  : تجيء أهمية البحث من محاولة اإلجابة عن األسئلة البحثية الواردة فيه والتي تشمل

  ما اإلنترنت ؟                   ·

   بين الشباب ؟ ما مدى انتشار اإلنترنت                  ·

  ما سمات وخصائص الشباب آمرحلة نمائية وعمرية ؟                   ·

  ما المواقع اإللكترونية األآثر رواجا لدى الشباب ؟                   ·

  ما اآلثار االجتماعية والثقافية والنفسية الستخدام اإلنترنت ؟                   ·

  ما المعرفة .. مةما العول                  ·

  ما هو مستقبل استخدام اإلنترنت على المجتمع                   ·



 

  . سيتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي الناقد: منهجية البحث

تن                      : مصطلحات البحث  ا في م د وروده ة عن ا باالستناد لمراجع علمي ا إجرائي سيتم تعريف المصطلحات البحثية تعريف

  : البحث ومنها

  .. …نت، العولمة، الشباب، التغير االجتماعي، المعلوماتية، االتجاهات، اإلنتر

  :إجراءات البحث

والت              ة والتح ة والعولم ت والمعلوماتي االت اإلنترن ي مج ي ف وع البحث ة بالموض ع ذات عالق وع لمراج يتم الرج س

  .االجتماعية وسمات الشباب وربط ذلك ببعضه بعضا

  ها بهدف الحصول على مؤشرات معنية تخدم الغايات البحثية قام الباحث بتطوير استبانة وتوزيع

  :  محددات البحث

  اقتصرت الدراسة على الوصف والتحليل الناقد : محددات في المنهج

اقتصرت االستبانة المرفقة على تزويد الباحث بمؤشرات محددة ذات صلة بالهدف البحثي       : محدات في أدوات القياس   

  ية دقيقة،،، دون القيام بمعالجات إحصائ

  : الدراسات واألداب السابقة

  سيتم مراجعة عدد من الدوريات والدراسات واألدبيات ذات العالقة والتي سيوردها الباحث في نهاية البحث،،،

  …… ماذا آان أوال -: حديث البدايات،،،،،، االرتياد

سليم     " ول إليه جيل حامل وجيل ناقل وجيل منق     .." آانت المعلومة أو المعرفة تنتقل مشافهة      وآانت تتصف بأخذها والت

اعي وآانت                             وعي الجم ة واألسطورة والمغيب تمأل ال ا دون تمحيص أو شك بمصداقيتها آانت الخراف الجبري الجماعي به

ار          " طبقية معرفية   " هناك   ه للكب ه            .. فما يجب معرفته للصغار يختلف عما يجب معرفت ا تعرف ه الرجال يختلف عم ا يعرف وم

صفوة               وم… النساء   ة وال ه النخب ا تعرف اس يختلف عم ة الن ة           ، ا تعرفه عام سياسية والمذهبي ل ان األحزاب والجماعات ال ب

ا             ربط من خالله ة   " والقبلية تضع تدرجا هرميا ومعايير صارمة ت ة بالمرتب زداد      " المعرف رد ي ة الف ا زادت مرتب ه آلم أي ان

   أوسع و أرقى،،،،انتمائه ووالئه وبالتالي تزداد أمامه فرص اآتساب معرفة

  :وماذا أيضا

  .إن من هو اآبر منك بيوم اعرف منك بسنة" ليس البعيد " آان في الماضي 

  " رجل مات جيله أو عائد من سفر " وآان هناك اثنان ال يمكن تكذيبهما 

  آانت هناك خزائن المعرفة وجوامع الحكمة واألسرار المرصودة 

  … آانت حكايات الحكواتي تلهب الوجدان 

  آان آبار السن أو شيخ القبيلة هم المصدر الوحيد للمعلومة والتي يجب الوثوق بها وتبنيها 

ر   ان آلخ صل من مك ي ت سنوات آ ا ل ام وربم اج ألي ار تحت ت األخب ب … وآان ا يتطل ان دحضها أو تغييره الي آ وبالت

ين طرف          سمى بالرسول ب دواج  " ين أو سنوات وسنوات،،،، آان اإلعالمي المذيع وناقل األخبار ما ي ائع المتجول   " ال أي الب



 

ساء فكانت           … على دابة    ار للن ل األخب وٌالدة  " إما اإلعالمية المذيعة والمختصة بنق ة حاليا،،،،آانت     " ال سمى بالقابل ا ت أو م

  وآان ما يتفوه به الزعيم أو الكبير يصبح شعارا يعٌتد به … الناس تسٌير بما يصرح به الناطق الرسمي 

  …أو االستماع إليه حدثا قوميا جلال " أي مسؤول " اهدة مسؤول وآان مجرد مش

دما آانت                     % ٩٩وآانت األخبار بنسبة     ذا المسؤول أو ذاك وعن ة له شاطات الروتيني ة الن ة ومتابع منها تتعلق بمالحق

  " حجز واحتكار المعلومة " األنظمة واألجهزة األمنية تقوم بالدرجة األولى على 

  التاريخ شيئا فوقيا غيبيا ال حيلة ألحد تجاهه،،، آانت الحقيقة وصياغة 

  آان الثبات النسبي لمجريات الحياة يعطي لونا ومذاقا خاصا لكل فصل من فصول السنة 

ساء   … فالصيف للزواج والحصاد … حيث يتصف آل فصل بنشاطاته االجتماعية    ة األرض والن . …والخريف لحراث

  إما الربيع فهو لإلنجاب وقطف الثمار … والشتاء للزراعة والحكايات الطويلة 

ا   ات وتنوعه تالف الثقاف ي اخ ز ف ا الممي ا دوره ان للجغرافي ات والمالبس  … وآ ي اللهج اين واضحا ف ان التب د آ فق

ا                   ات م اختالف األوق شعر ب وم طويال لكي ن ان الي ل،،، وآ والعادات بين قريتين أو عشيرتين ال يفصل بينهما سوى واد أو جب

  الظهيرة والعصر والمساء بين الصباح و

ساء بأحاديث                      … آانت السنة مليئة بالمواسم المختلفة       را لكي يمأله الرجال والن راغ آبي ان الوقت طويال والف ا آ حق

ه                   .. الصباح والمساء آان الفرق واضحا بين األجيال       ا تتحدث ب صغار وم ه ال فما يتحدث به الكبار ال يجوز مطلقا أن يتحدث ب

   الرجال،،، النساء ال يتناوله

  آانت الرسائل عبر البريد تحمل أخبارا ال يمكن معرفتها إال بهذه الوسيلة،،، 

  ... وآان امتالك آلة تصوير أو طباعة يحتاج لمبررات ومسوغات قانونية وموافقات أمنية

  … وآان الحصول على صندوق بريد أو رقم هاتف حلما ال يجرؤ غالبية الشعب عن البوح به 

  !دث عن ماذا نتح

  " آل شيء ممنوع ما لم يصرح به " حيث سمته الرئيسة هي" الماضي القريب" إنه حديث عن

  .. وحيث آانت قائمة الكماليات تكاد تستغرق الضروريات

طقوسية  … جبرية … مطلقة … وآانت المعرفة تتصف بأنها معرفة ثابتة … وحيث آانت البدائل المعرفية شحيحة    

  … معرفته ال ما ترغب في معرفته آان هناك ما يجب … غيبية 

ا فكيف هي    ين له ة المتلق ا وطبيع ا وحجمه شارها ونوعه ة انت ة وآيفي ث المعرف ن حي ت صورة الماضي م ذا آان هك

  ! الصورة اآلن 

ا            ذه هي               … أنها صورة آخذت على عجل بحيث تشوهت معالمها وأبعاده ا ه ا تمام رأ مالمحه اد تق ة ال تك صورة باهت

  … نتقالية الوسيطة التي هي بين مرحلتين حال مجتمعاتنا اال

  ولم تتمكن من الدخول السليم لمستقبلها،،، … لم تستطع االنفالت من ماضيها 

  !ماذا يقول المتهمون بذلك 



 

ستخدمون        ٣٢٠ سيكون    ٢٠٠٢يقال انه بحلول عام       سمة ي ون ن ة     "  ملي ة العالمي شبكة العنكبوتي غ عدد     .. ال ا ويبل آم

الم         ٦٫٥بر البريد اإللكتروني حوالي     الرسائل اإللكترونية ع   دمان ،    ( بليون رسالة يوميا في الع سيج   ) ٢٠٠٢فيل ر الن إن تعبي

ى   World Wide Webعالمي االنتشار  ة األم     WWWوتختصر إل ه    .…ستكون هي اللغ ا يعٌرف ل جيتس  (فاإلنترنت آم ) بي

ذي        . و الثقافي أو الجنسي   يعني التواصل من خالل النص الذي يلغي التمايز االجتماعي أو العرقي أ            د اإللكتروني ال وهو البري

  … يتيح عمليات تحاور مفتوحة للمعلومات واألفكار التي تتسم بأنها ال تزامنية 

وع   ) ١٩٩٨بيل جيتس، (وحيث يكون التبادل المعلوماتي من خالل النص وحده   ى ن ويرى آخر أن اإلنترنت سيؤدي إل

م     Virtual Realityتخيلي الوهمي أو الواقع ال Simulationمن المحاآاة  اتي دائ ويعٌرف اإلنترنت بأنها فضاء معلوم

در عدد رواده          ام          ٨٠٠التمدد واالنتشار والذي يق ول الع سمة بحل ون ن ز               ٢٠٠٤ ملي ة من مراآ ة آثيف ارة عن غاب  وهي عب

  ) ٢٠٠١نبيل علي، . (أنها شبكة الشبكات.. تبادل المعلومات التي تختزن وتستقبل وتبث جميع أنواع المعلومات

ول  ت فيق ول اإلنترن ابري ح دث الج ف   : ويتح دارك الموق ي ت ل ف ضاءل األم سع ويت تم وتت ات ت ك الحرم ة هت إن عملي

دخل في مجال الخالعة             .. وإمكانية التحكم فيه   ا يبث    … وما يقذف اليوم في شبكة اإلنترنت من صور وممارسات ت ذلك م آ

ر                 فيها من معلومات وتقنيات خاصة بصنع القن       ة يثي ايير األخالقي يم والمع ابل وتشكيل العصابات وغير ذلك مما يتنافى مع الق

  المخاوف جديا،،، 

دم العلمي                       سير طرق التق ا وتي ة وتعميمه شر المعرف ة لن لكنه يستدرك بان ما توفره اإلنترنت نفسها من إمكانيات هائل

… جعلها واحدة من الوسائل الضرورية لعالم اليوم والغد         آل ذلك ي  .. فضال عن الخدمات االقتصادية واالجتماعية واإلعالمية     

ان سائدا في أن                       ا آ مع إثارة الدعوة إلى عودة األخالق بالمطالبة بإخضاع العلم ومنتجاته للقيم والمعايير األخالقية بعكس م

  تبنى األخالق على نواتج العلم

ع سكان األرض سيجتمعون في           .. لتاريخلن تتجاور الناس أو تتباعد تبعا للجغرافيا أو ا        ) ١٩٩٧الجابري  ( بل إن جمي

وان فناء المسافة آعامل حاسم يحدد تكاليف االتصاالت ربما سيكون القوة االقتصادية األهم         … منطقة مجاورة فكرية واحدة     

رن              ذا الق رارات                … والوحيدة التي تشكل المجتمع في النصف األول من ه ك الق ى نحو ال يمكن تصوره تل ر عل  وسوف تتغي

  .. المتعلقة بأين يقيم الناس ويعملون ومفاهيم الحدود القومية وأنماط التجارة الدولية

ى أي                          ان وال ه من أي مك إن فناء المسافة وتالشيها سيعني إن أي نشاط يعتمد على شاشة حاسوب أو هاتف يمكن نقل

  ). ٠٠٢فيلدمان، (مكان في العالم 

ه يتواصل مع مال           ضا           لقد أصبح اإلنسان حبيس غرفت ه حبيسي الغرف أي ين من أقران بعض إن       … ي وحيث يتصور ال

ى        … الحل اإلعجازي سيكون في عالم قادم بال حدود وسيعرف أي شخص آل شيء عن أي شيء                    ة ستقود إل ذه المعرف وه

شرية                راد الب ين أف ال ب وم واآلم سعيدة المتخل        ) ٢٠٠١سليمان العسكري،     (الفهم وبالتالي تقاسم الهم ة ال ذه هي النهاي ة  ه ي

  للفردوس اإللكتروني 

ا            ا مع   . إن اإلنترنت تستطيع أن تقدم حياة افتراضية ثرية وشيقة وتربط بين أفراد معزولين عن بعضهم جغرافي ولكنه

ان               ) ٢٠٠٢فيلدمان،  (ذلك ليست بديال عن الحياة الفعلية الحقيقية         ة والمك ه بحاجة للكينون ا افتراضيا ان يس آائن سان ل فاإلن

  ن ومعهم،، واإلحساس باآلخري



 

  ما مدى انتشار اإلنترنت بين الشباب؟ 

شار                             ى مدى انت ك بهدف التعرف عل ة وذل ات األردني ة الجامع ة من طلب قام الباحث بأعداد استبانة وتطبيقها على عين

  ،، وما هي المواقع اإللكترونية األآثر رواجا لدى الشباب. …وأيضا ما هي سمات الشباب المرتبطة باإلنترنت … اإلنترنت 

  ال بد من التنويه بأن الهدف من تطبيق االستبانة هو الحصول على مؤشرات

ة البحث الوصفية      شمل           .. وليس قرارات نظرا لطبيع م ت ات ول ة الجامع اة وانحصرت في طلب ة منتق ضا آانت العين وأي

ـية األخرى          ار         . طلبة الكليات المتوسطة وطلبة المدارس والفئات االجتماع ى أعم ذلك اقتصرت عل شمل    ) ٣٥ – ١٨(آ م ت ول

  وأخيرا آانت المعالجات اإلحصائية باستخراج المتوسطات والنسب فقط،،،. من هم فوق أو دون ذلك

  خالصة نتائج االستبانة

  .  طالبة٥٩طالبا و) ٧٣( مفحوصا منهم ١٣٢ بلغ عدد المفحوصين الكلي ٠١

  حافظتي عمان والزرقاء  شملت العينة غالبية محافظات المملكة وان آانت الحصة األآبر لم٠٢

سبته      )  سنة ٣٥ – ١٨( جميع أفراد العينة يقعون بين أعمار        ٠٣ ا ن ين        % ٩٥وتقع م ا ب نهم م  سنة أي    ٢١ – ١٨م

  على مقاعد الدراسة الجامعية األولى،،،

   أظهرت نتائج االستبانة النسب آالتية بحسب بنود الدراسة،،،٠٤

   %. ٢٥وذاتيا  % ٣١وعن طريق الدراسة  % ٣٥ األصدقاء  آانت نسبة التعرف على اإلنترنت من خالل٤-١

   %. ٣٢وفي الليل والمساء  % ٥٢ آانت نسبة أفضل وقت للتعامل مع اإلنترنت في أوقات الفراغ ٤– ٢

ان الدراسة             ٤– ٣ زل      % ٤٢ آانت أفضل أماآن التعامل مع اإلنترنت في مك اهي اإلنترنت       % ٣٤وفي المن وفي مق

٢١ .%   

   ساعات يوميا ٣وذلك بمدة  % ٦٧سبة قضاء اآبر وقت على اإلنترنت  آانت ن٤– ٤

والمواقع العلمية  % ٤١ آانت نسبة أفضل المواقع التي يرتادها الشباب المواقع المسلية والحوارية والتعارف       ٤– ٥

   % ٢٤والمواقع اإلخبارية والدينية  % ٣٢

  .بالمكان الذي يتواجد فيهمن يرتبط دخوله لمواقع اإلنترنت  % ٣٩ ظهرت نسبة ٤– ٦

أثير        % ٤٩ آان اثر اإلنترنت على سير النشاطات اليومية إيجابيا بنسبة           ٤– ٧ م يظهر أي      % ٥١وعدم وجود ت ول

  .اثر سلبي

  تعتبر اإلنترنت جزءا هاما من برنامجها اليومي  % ٣٣ هناك نسبة ٤– ٨

  .رنتقامت بتطوير عالقات اجتماعية عبر اإلنت % ٤٩ هناك نسبة ٤– ٩

  . تعتبر اإلنترنت ضرورة % ٦٧ ظهرت نسبة ٤– ١٠

   %٤٨ونوعا ما % ٥٠ بلغت نسبة من يقدمون أنفسهم آما هم فعال االخرين٤– ١١

   % ٥٦ بلغت نسبة من تشكلت لديهم اتجاهات جديدة ٤– ١٢

  % ١٢والسياسية % ٢٤والفكرية % ٥٤ آانت نسبة االتجاهات الثقافية ٤– ١٣



 

سبة الم٤– ١٤ ت ن ة    آان ة العلمي ارات البحثي ت للمه تخدام اإلنترن سبة الس ارات المكت ة % ٣٧ه ارات اجتماعي ومه

  % ٣٢ومهارات استخدام الحاسوب واللغة اإلنجليزية % ٢٨ثقافية 

ة   ٤– ١٥ ة المطالع ت هي قل تخدام اإلنترن دت الس ي فق ارات الت سبة المه ت ن رين  % ٣٢ آان ع اآلخ ل م ة التفاع وقل

  % ١٤ة الحرآة وقل% ١٧وقلة النوم % ٢٦

  % ٣٣وآانت نسبة غير متأآد …  لم تظهر أي نسبة لتباين السلوك االعتيادي مع السلوك عبر اإلنترنت ٤– ١٦

  % ٤٤وغير متأآد % ٢١ آانت نسبة من يعتقد أن اآلخرين يمارسون عبر اإلنترنت ما يمارسه هو ٤– ١٧

  % ٤٤وغير متأآد % ٥٤ترنت  آانت نسبة من تشكل لديهم منهجا جديدا باستخدام اإلن٤– ١٨

  % ٣٠وال يشعر باآللفة % ٢٠وغير متأآد % ٥٠ آانت نسبة من يشعر باآللفة عند الدخول اإلنترنت ٤– ١٩

  % ١٦وغير متأآد % ٦٢وانسجام بنسبة % ٢٢ بين عالم اإلنترنت والواقع تناقض بنسبة ٤– ٢٠

ع       آانت نسبة اختالف العالقة مع اآلخرين عبر اإلنترنت ع         ٤– ٢١ د     % ١٦نها في الواق ر متأآ وال يوجد   % ٢٠وغي

  % ١٩اختالف 

  % ٧وغير راض % ٢٥ونوعا ما % ٦٨ آانت نسبة الرضى عما يقوم به عبر اإلنترنت رضا تاما ٤– ٢٢

  % ٢١وإثارته % ٣٨وجديته % ٤١ آانت نسبة التفاعل مع موقع معين تبعا لغرابته ٤– ٢٣

  % ٢٤واهتماماته % ٧٢ا ألفكاره  آانت نسبة التفاعل مع شخص معين تبع٤-٢٤

  % ٥٥وقليال % ٤٥ آانت نسبة استخدام اإلنترنت بشكل طبيعي ٤– ٢٥

  تحليل النتائج

   وبمراجعة نتائج االستبانة فإنه يمكن لنا الخروج بالمؤشرات اآلتية،،،  

  من هم الشباب ؟

ريحة التي يمكن من خالل دراستها التعرف         الش.إنهم الشريحة االجتماعية التي تمثل طلبة المرحلة الثانوية وما بعدها         

  على مدى الوعي االقتصادي واالجتماعي والثقافي والصحي والتربوي والسياسي في المجتمعات المختلفة،،،

  الشباب هم الشاهد على مدى وجدوى فاعلية التربية األسرية والمدرسية والمجتمعية،،،

    وحداثة بين أصالة … إنهم حلقة الوصل الدائمة بين جيلين 

ائلي والتعليمي والمهني                اتي حيث        … الشباب مرحلة يفترض أن يبدأ الفرد معها استقراره الع الي استقراره الحي بالت

  أنها مرحلة تبلور الهوية وتمايز الذات،،،،… تتحدد اتجاهاته ومساراته 

  . المادة التعليمية باإلنترنتهناك استخدام متنامي لإلنترنت بين الشباب الجامعي والذي قد ترجع أسبابه إلى ربط

ة          ع لطبيع د يرج ذا ق سية وه المواقع الجن ام ب ر اهتم م تظه ة ول ة والعلمي سلية والحواري المواقع الم ام ب اك اهتم هن

  .اهتمامات العينة األآاديمية وأيضا لعدم المصداقية في اإلجابة على بعض البنود

  .رنتهناك تفاعل اجتماعي من نوع معين يتم تطويره عبر اإلنت

  .هناك تشكل التجاهات جديدة اجتماعية وفكرية وسياسية

  تم اآتساب مهارات متنوعة الستخدام اإلنترنت خاصة المهارات األآاديمية واللغوية



 

  .تم فقدان مهارات عديدة الستخدام اإلنترنت مثل العزوف عن القراءة وقلة التفاعل االجتماعي والنوم والحرآة

  .ل السلوك الممارس على اإلنترنت للفرد وبين اعتقاده بما يمارسه اآلخرون على اإلنترنتهناك تباين في اإلجابة حو

ذه هي بعض     ع ه ي الواق ا هي ف ت عم ر اإلنترن ور عب ي تتط ة الت ة االجتماعي تالف العالق ى اخ اق عل به اتف اك ش هن

  المؤشرات التي أمكن التقاطها من إجابات الشباب،،،

  ما الصورة اآلن ؟

ة     … الالمعيارية  … تناقض المنسجم   إنها صورة ال   ال      . …الفوضى المنظم ة القمع    . …شيوعية رأس الم ديمقراطي

  أنها التمييز المعمم،،،. …أنها الشمولية التي تمجد التفرد … التي تجبرنا على ممارسة أقصى درجات الحرية 

   االرتياب----حديث العولمة 

ر     … حكم ال بصلة الدم والمنبت والمعتقد       العولمة هي شيخ القبيلة الكوني المؤتمت والذي ي        وإنما بصلة الكوابل واألثي

دافع  .. إن ما يعتد به اآلن قد يهزأ منه غدا   . …وثابتها المطلق التغير    … عولمة مبدؤها الوحيد الالمبدأ     …اإللكتروني   وما ي

ه       تم التنصل من د ي ه       … عنه ق د من د يزه ه ق ا يرغب في د ي      … وم زاز ق ا هو مصدر فخر واعت ى مصدر سخرية     م تحول إل

الم يتحول                    .. وازدراء ذه سمات ع صة،،، ه ة خال ار شك وريب اد صياغته     . ما هو يقين مطلق يصبح مث رتبط     … تع الم ال ي ع

ة          ات تاريخي ة أو حتمي ائي           … بمعطيات جغرافي نهج فيزي ة أو وضعية،،،عالم        … وال بمنطق رياضي أو م سفة مثالي وال بفل

م وطني   ب… بدون حدود أو زمان أو مكان        ستأذن  . …دون دولة أو نشيد وعل الم ال ي ول       .. ع ا،،، يق ا يقحم فين ه آم نقحم في

وطني                          " أحدهم   صاد ال وم باالقت ه الي ا نعرف ة وسوف يختفي م ا وطني شرآات  … لن يكون هناك إنتاج وطني أو تكنولوجي ال

  ) ٢٠٠٠سليم الغضبان، " (سوف يكون من الصعب جدا تحديد ماهية جنسية إحدى الشرآات "والمصانع الوطنية 

ة التي ستكون         … إنها عولمة تحشر أنفها في آل شيء       ر الحكومي وهذا العالم القادم سيحكم من خالل المنظمات غي

ا       ال له ة أوامر ينبغي االمتث ا وتوصياتها بمثاب ة     … تقاريره ات واألنظم راد والمجتمع يم األف ا تقي إن بقيت = وسيبنى عليه

ات             وستصنف الدول إل  = " أنظمة   سيادة من مخلف ة ال ى متعاونة أو مارقة بحسب درجة رضا هذه المنظمات،،، ستصبح آلم

ا               " الماضي حيث يعولم األفراد      ة التي يتبعون له ول الجابري       … فيكافئوا أو يحاسبوا دون أخذ مشورة الدول ا يق إن " وآم

ش                  شرآات وال ام ال ل الحواجز والحدود أم ع آ ة    شؤون الدولة تبتلعها العولمة برف ى        " بكات الدولي ة إل تقلص شؤون الدول لت

  ) ١٩٩٧الجابري،" (شأن وحيد هو القيام بدور الحارس األمني لنظام العولمة نفسه 

  IMEوتقارير صندوق النقد الدولي  GATTإن العولمة ستحكم العالم باتفاقية الجات 

ة  ارة العالمي ة التج ود منظم دولي  WTOوعق ن ال رارات مجلس األم سان وتوصيات… وق وق اإلن ات حق …  منظم

الحيوان     ـ   … وجماعات الرفق ب رامج ال سيليكون،،،هناك          .. … CNNوب وادي ال الم ب ه سيحكم الع ك وفوق ل ذل ل آ ا قب وطبع

  .……شبه إجماع من المهتمين بالعولمة بأنها النهايات 

ة          ل في آتاب ة تص           " فن المستحيل     " يرى فاتسالف هافي م وان المعرف دمير    إن الحضارة في خطر داه ة ت ا آيفي ف لن

ون،  . (أنفسنا لكنها ال تمنحنا المعلومات عن آيفية تفادي هذا التدمير          ة      ) ١٩٩٩برهان غلي ي حرب في آتاب ا عل حديث  " أم

  ) ٢٠٠٠علي حرب،. (فيتحدث عن عالم آخذ في التشكل بفضائه السبراني ومجاله اإلعالمي وانسانه الكوآبي" النهايات 



 

ديولوجيا          و آخر يؤآد أنه عصر النهاي      وهو عصر    … ات للمكان والمسافة والتاريخ والدولة والمدرسة والذاآرة واألي

ة             ) ١٩٩٤نبيل علي،   . (المابعديات ة الغربي صار الليبرالي اريخ بانت ة الت ون   … وفوآوياما تحدث عن نهاي وصموئيل هنتنجت

ين اإلسالم والكو              ين الغرب       تناول ما دعاه صراع الحضارات حيث يشير إلى ضرورة الصدام ب صينية من جهة وب نفوشية ال

  عموما،،،

الم   " وداينيل مونيهان   " عالم خارج السيطرة      " بريجنسكي وله آتاب    … وممن آتبوا في نهايات العالم       الصخب وع

اب      … " الفوضى   ات " وتسمر لينغ في آت امي األلفي     : النهاي اب    " الهوس القي دي بكت ول آيني رى    " وب صعود القوى الكب

ة " وسقوطها  ابالن في آتاب رت آ ا روب ا تحت ضغط التوسع اإلمبريالي،،،،أم إفالس أمريك أ ب ه يتنب ات األرض " وفي نهاي

ة                      " والفوضى القادمة    ة والعرقي ة والنزاعات الثقافي ة والحدود الممزق ار المديني ر وانهي شمله الفق فيقول انه ينتظرنا عالم ي

ه مصير                 ) ١٩٩٩ون،  برهان غلي (وتباين الثروات وانهيار الدول القومية       ا سيكون علي ة وم احثون في العولم ذه رؤى الب ه

  رؤى ال تخلو من التشاؤم والخوف من القادم،،،. …البشرية 

  اآلثار االجتماعية والثقافية لإلنترنت،،،،

ى  لغايات أهداف هذا البحث سيتم دراسة وتحليل المجتمع األردني للتعرف على اآلثار االجتماعية النتشار اإلنترنت              عل

  الشباب األردني،،،

ة      ة الثقافي ه زراعة     … يشكل المجتمع األردني مزيجا من الهالمي داوة وفي ه ب ه صناعة   . مجتمع في ة   …وفي ه بدائي في

ة         … تقليدية وفيه ما بعد العقالنية       ه             … فيه األسرة الممتدة وفيه ما بعد النووي صيد طعام تقط أو ي زال يل ه من ال ي ه  . في وفي

   بكل تفصيالتها اليومية،،،من وصل ألتمتة حياته

ه                         ازع هويت ك نتيجة األدوار التي تتن صارعة وذل ا مت ة وأحيان ات متباين وزير أو     … هذا جعل الفرد يعيش بعقلي ه ال ان

  وهو ذاته ابن الراعي أو الفالح أو الشيخ في دورا اجتماعي آخر،،،،. المدير أو الباحث في موقع وزمن معين

وذلك ليصف حالة التشتت والتمزق التي تصيب   Future Chokeير صدمة المستقبل  يقول توفلر انه استخدام تعب

زمن          ن ال دا م وجيز ج الل ال ر خ ن التغيي دا م ر ج يهم الكثي رض عل دما يف ك عن راد وذل كال   … األف ذت ش ة أخ ذه الحال وه

  .سيكوبيولوجيا يمكن تسميته بمرض التغيير

ر من            ) ١٩٧٠آلفين توفلر،   ( ل أآث ذا الوصف قب اب صدمة المستقبل            آان ه دما صدر آت ا عن ين عام فكيف هو   .. ثالث

  !الحال اآلن 

  : يقول أحدهم

ائلي ومدرسي وبرجوازي                   … لقد تربيت آأمريكي وليس آصيني        ة صغيرة في إطار ع دني من مدين … صغير   وآم

ة     ي االجتماعي انتي وطبقت ي ومك ي وظيفت ى وع ت عل ولي    … وتربي ة ومي دراتي المهني اتي وق ي إمكاني ى وع ت عل وتربي

م                  : باختصار… وهواياتي والنشاطات التي يمكنني القيام بها        ع ل اتي والتي في الواق ة شؤون حي لقد تربيت على برمجة آاف

ا   ي تقريره ار ف ي أي خي ن ل ه، (يك ر بورديب وان  ) ١٩٩٤بيي ي محاضرة بعن درس " وف ن  " التم ل ع اني الطوي دث ه يتح

ستقبلية   صفوة … التحوالت الم ة ال ى عمال ة إل م العمال ال المتواضعين  . من آ اك مجال للعم د هن م يع سبة … فل والحل بالن

ل في        وعي     " لصفوة الصفوة يتمث سة       " التمدرس الن د للمناف ذي يع اطلين عن ال         … ال الكثيرين آع ذا سيودي ب … عمل  وه



 

ول ابع فيق ز   : ويت دخالت األمي ل سوى الم وي أال يقب ام الترب ى النظ صفوة … يجب عل دارة… ال ات .. ذوو الج وان مجتمع

  ) ٢٠٠٢هاني الطويل، (أقلية تملك آل شيء وأآثرية ال تملك سيئا،،، : المستقبل تنقسم إلى فئتين

ا             لكنه قام   .. بالمناسبة آان الحديث حول أهمية وضرورة التربية       ة مخرجاته ى أن غالبي ده عل ة بتأآي بتعرية هذه التربي

ول            … وستكون هي األغلبية الصامتة التي تنتجها التربية        … ستكون معطلة    تش حيث يق ا ايل : هذه األغلبية التي أشار إليه

  ) ١٩٨٤ايليتش، " (حياة الفقراء " و يعيشوا " بطريقة األغنياء " يفكروا "إن على مواطني العالم الثالث أن 

سلع والخدمات          " فخ العولمة " وعندما يؤآد آاتبا    ع ال اج جمي ة إلنت ة ستكون آافي وة العمل الحالي وإن .. ان خمس ق

ل   % ٢٠ رص عم صيل ف م تح ن له سكان يمك ن ال سبتهم  … م ة ون ا البقي الل   % ٨٠أم ن خ يش أال م ن الع وا م ن يتمكن ل

  . الصدقات والتبرعات

   للشباب،،،السمات والخصائص االجتماعية والثقافية

  االنفصام بين الفكر والممارسة 

ام للوقت              ى اهتم ه            … هناك من ال يعير أدن ة ال تتعدى قريت ة والجغرافي اده المكاني ة تأخذ      … إبع ه االجتماعي عالقات

ديس               ذي يصل لدرجة التق دي ال اعي التقلي زام االجتم وة االلت ا تتصف بق عمقا رأسيا ال تتجاوز نطاق أسرته وعشيرته لكنه

  يبي الجبري،،،،الغ

ا              ائي له د الببغ ين والتردي وع من التلق . …آذلك فان منظومته الفلسفية والقيمية تحددها ممارسات سلوآية منمطة آن

ه               ى أي مذهب سياسي أو فكري        … وقد يقضى حياته دون أن يكون وجهة نظر في طبيعة الكون وماهيت درك عل ودون أن ي

  أو ديني قضى عمره فيه،،،

قابل نجد هناك من يضع برنامجا لكل نشاطاته اليومية إبعاده المكانية تتمدد وتتحدد بصورة متواصلة                 وفي الطرف الم  

ه   . … ريع وقيم اع س ت ذو إيق صر الوق ف وتخت سافات تتكث داف  … الم ي وذات أه ساع أفق وع بات ة تتن ه االجتماعي عالقات

ا   زام االجتم ة االلت ة وقل ادل المنفع ى تب ا عل ي غالبيته وم ف دودة تق دم  مح ة وع ه القيمي ي منظومت ة ف ور مرون ذلك يط عي آ

  اإلذعان للقيود العاداتية وتكون لديه قابلية أو إعادة تشكيل اتجاهاته وقناعاته،،، 

ين محاوالت االنطالق                : فالسمة األولى  ديم وب وترات وتناقضات التمسك بالق تقوم على صراع المصالح الناشئ عن ت

  والمعاصرة،،، 

   والكينونة،،،الحيرة بين الصيرورة

يس استحضارا                             داد ل سمع شيئا من ماضي األج شاهد أو ن  إن الحنين الذي ينتابنا بين فنية و أخرى عندما نطالع أو ن

اده وإضفاء        … للتاريخ بقدر ما هو نكوص من الحاضر         وهذا يتبدى في المبالغة بسرد الروايات عن الماضي والتغني بأمج

  مة على القديم،، صفات البطولة والقداسة وهاالت العظ

ان   … و مدارس زمان ما أعظم رجال زمان        … وما أجمل ليالي زمان     … فما أجمل رمضان زمان      وما أحلى حياة زم

راد       … هكذا،،، إن هذا يعود بالدرجة األولى إلى أن الفرد الذي تكون هويته متأرجحة           …  ا هو حال أف ومالمحه مموهة آم



 

ة   ات االنتقالي ه… المجتمع سر ل ة ماضية فمن األي شبث بهوي ا أو …  البحث والت م تتضح مالمحه ة ل ة آتي ار هوي من انتظ

  أبعادها،،،

   بروز بوادر الطبقية والتفاوت االجتماعي،،، 

سمى                ا ي اء الخاصة بم يم حيث يحظى أبن وع التعل وي في مستوى ون رز الفئ ذا يتضح الف  Tracking System وه

رفة خاصة تخصص خاص وظيفة خاصة مكانة خاصة عالقات خاصة        طفولة خاصة روضة خاصة مدرسة خاصة مع      : ويعني

  رفاهية خاصة حياة خاصة،،،، 

اعي  راك االجتم ة الح ة وآيفي ي دينامي ذلك ف دة  … آ ادة ح ى زي ل عل ذي يعم اتي ال المفهوم الحي ام والخاص ب ي الع ف

  الصراع القيمي والمفاهيمي،،،

  فيضان المعرفة،،،

سي     ات ومدى ان ة المعلوم ا   إن حجم ونوعي ر   . …ابها وسهولة الوصول إليه ا اآب ل للمشكلة حجم إذا آانت  . …جع ف

سياسي    اعي وال وروث االجتم دين والجنس والم ا بال ة منه ة وخاصة المتعلق ي شح المعلوم ز ف ي الماضي تترآ شكلة ف الم

ا                دائل      … وتشكيل التاريخ أحادي االتجاه،،،فإن المشكلة اآلن أآبر نتيجة الحجم الهائل للمعلومات وتنوعه زداد الب دما ت وعن

  المتاحة يزداد الصراع واالرتباك،،،

  عولمة االنتماء والوالء،،، 

راد                            الي األف ات وبالت ايز المجتمع ا دور في تم د له م يع . …يتبدى ذلك في اختصار المسافات وإقصاء الجغرافيا التي ل

ة    آذلك هناك بدايات الحاقية بالعولمة الثقافية التي تسعى لتكريس شخصية تتش           ابه في أبعادها النفسية واالجتماعية والمعرفي

ل أل       سمى جي ل اإلنترنت       Coolوهو ما ي وجي                 " أو جي شابه بيول ؤدي إلحداث ت د ت ساخ الجيني ق ورة االستن ا  " إن ث يقابله

  ٦استنساخ معلوماتي سيؤدي ألحداث تشابه فكري ومعرفي،،، 

  لقريب عن بعد،،،،

د   " يمكن مشاهدته ومحاورته أن يؤثر ويتأثر حتى باتت صفة          . …د  لقد أصبح البعيد متاحا وفي متناول الي       " عن بع

د         … االستشعار عن بعد    … تلتصق بالعديد من النشاطات واألعمال مثل التسوق عن بعد           اج  … التعامل البنكي عن بع اإلنت

د    … عقد المؤتمرات عن بعد .. تشخيص األمراض وعالجها عن بعد    … عن بعد    سامر عن بع زواج عن    اإلن… الت جاب وال

ا باالتصاالت                 .الحرب عن بعد  … العمل عن بعد    . …بعد   راد واالستعاضة عنه ة األف ل حرآ لقد أصبح االتجاه يتزايد نحو تقلي

  : والتعامل عن بعد،،،وهذا يتفق مع ما قاله توفلر منذ ثالثين عاما عن إنسان المستقبل وهو

  الرجل التقليدي حيث إن االنتماء للمكان هو أحد أشكال االلتزام عند " 

سان العصر الحجري                      بدأت المدنية بالزراعة والتي تعني االستقرار إلى أن انتهت أخيرا في العودة للترحال آما آان إن

  )١٩٧٠توفلر، " (

  الوظيفة والمهنة،،، 



 

ه       … لم يعد مصير الفرد يرتبط بمهنة واحدة طيلة حياته           د   … ولم يعد تراآم المعرفة أمرا يعتد ب م تع ازا   ل رة امتي الخب

  …يحظى باالعتبار ضمن السيرة الذاتية للفرد 

دما يبنى                                 ا بصورة ال يمكن استيعابها أال عن ى مهن واستحدثت مهن ر قضت عل ة الهندسية في التغي إن هذه المتوالي

  سواء من حيث مؤهالته أو وظيفته أو مرآزه،،،… الفرد على قابلية التغير الدائم 

دقيق آا د التخصص ال م يع راد  ل سويق األف رويج وت ا للتوظيف أو لت ة  … في ستجر األهلي اديمي ي ل األآ د المؤه م يع ل

ع ومن           لشاغر ما،،، بل إن هناك جملة من الكفايات التي باتت تشكل أرضية مشترآة أو أطرا عامة ينبغي توافرها عند الجمي

  ذلك،،،

  … اسوبية مهارات ح" الثقافة الواسعة " القدرة على استخدام تقنيات االتصال 

ل عشرات                ..مرونة دائمة للتغير  .. حضور وسرعة بديهة  … إتقان أآثر من لغة      ك قب ال ذل ه ق ذآر ان وفلر ولتت عودة لت

صاعد                           " … السنين   اه المت دال من االتج زمن ب ا مع مرور ال ا هابط ا  … أننا قد نضطر إلى التخطيط لمهن تأخذ اتجاه وربم

  " ثم بعد ذلك يتحرك إلى أسفل أو للخارج … ت مسيرته الوظيفية يصل اإلداري إلى ذروة المسؤولية في بدايا

إن هذا التغير العولمي أو جد مهنا ال يحكمها أي منطق اقتصادي أو أآاديمي متعارف عليه بحيث يحصل الممارسون                       

الم أو الباحث   ة أو الع يس الدول ه رئ ا يحصل علي وق م د تف ى أجور وشهرة ق ة عل ذه المهن العولمي ل إن قي… له ة العم م

  والجدوى االقتصادية و المكانة االجتماعية هي مفاهيم تقادمت وبات من الضروري إعادة تفسيرها،،،

يعولم … إذا  ل س دم  … العم ا يق اء وال والء إال لم ك    … ال انتم دا عن ل بعي ون رب العم ا ويك ان م ي مك ل ف د تعم وق

اج          " بمسافات جغرافية شاسعة     د ال تحت ان                 لكنه قريب آلمح البصر وق ا أن بإمك ا طالم ون مطلق اء صاحب العمل أو الزب  للق

  األطراف الثالثة التواصل عبر موقع أو عملية إلكترونية بسيطة،،،

  الزواج،،، . …األسرة … العائلة 

ل           . بات فضفاضا ليتواءم مع هذه الفوضى المنظمة      " جلباب األب   " إن ما يسمى     دور المثق ك ال ك ذل لم تعد األسرة تمل

ة   … االجتماعي والتقليدي والقيمي بااللتزام   … بقدر ما أصبحت مجرد هوية يعرف بها الفرد عن نفسه ضمن سيرته الذاتي

ى        … له من األولوية ما يفوق مجريات حياته ومكانته ومرآزه          " رقم وطني   " بل أن آل مواطن أصبح له        د يصل األمر إل ق

سية          عدم الحاجة لكل هذه الوثائق التي تبدأ بشهادة الوالدة و          سيتم إعطاء    " ال تنتهي بشهادة الوفاة إلثبات الشخصية والجن

وموقع إلكتروني بحيث يستطيع أي فرد بعملية حاسوبية معرفة ما يشاء عمن يشاء في أي وقت              " رقم عولمي   " آل إنسان   

ار تغيي                              ا أن يخت رد منه ان الف سا أصبح بإمك ا فرن اك دول ومنه ولم،،، هن رقم المع ذا ال ر ه ه أو     وألي غرض عب ر اسم عائلت

  عشيرته ألي اسم آخر وأي لقب يشاء،،،

اك           يس شرطا أن يكون هن فاألسرة هي مجرد جماعة يضطر أفرادها االلتقاء لفترة زمنية محددة تحت سقف واحد ول

  … تفاعل بين أفرادها 

شؤو                ا وب ا دون  إن نمط األسرة والزواج وتربية األبناء ستعولم بحيث أنك تتزوج وتقيم أسرة وتعتني به نها وبرفاهيته

يح                          تم التلق ا لي ة أو آالهم ات المنوي الحاجة للتواجد الجغرافي أو المكاني الواحد والدائم يكفي أن يتم نقل البويضة أو الحيوان



 

ن  صاب األم ة     … واإلخ اء وتربي وم باالعتن ي أن تق ضاء اإللكترون ر الف ي عب رة ويكف سية مباش ة جن ة لممارس دون الحاج

  دون االضطرار للعيش المشترك مكانيا،،،= إن بقيت آوظيفة عائلية = وتوجيه األبناء 

  المجتمع والعالقات االجتماعية،،،

سية           … هناك صراع مابين االلتزام الديني والعاداتي        وبين التحرر وشيوعية الفكر والثقافة هناك تضخم للمشكلة الجن

ة  ات االجتماعي اليب و … واالنحراف وع أس ة وتن وافر المعلوم ع ت تثارةفم هولة االس ي  .. س ات الت ات والمعيق د االحباط توج

وهي الزواج فانتشرت ظواهر اجتماعية معولمة آتأخر      = لغاية اآلن   = تواجه العملية المقبولة اجتماعيا إلشباع هذه الحاجة        

  .…الجنس الثالث والرابع .. فتيات الشوارع أطفال الرذيلة.. العنوسة.. سن الزواج

ة    " جتماعية تبنى على الحارة أو المنطقة السكنية بقدر ما سيصبح لكل فرد منا              لن تعود العالقات اال    ه اإللكتروني حارت

ا "  دتها ودرجة حميميته ا وم ه وآيفيته اء عالقات د بن ه مع من يري دد بكامل حريت ي يح صداقة " الحب سيعولم … والت ال

ا           … سنبقى نعيش معا    " المناسبات واألعياد   " الزمالة المهنية   " ستعولم   ا نبقى نتحادث مشافهة أحيان زاور  … وربم ونت

ان            … جسديا نادرا لكن ستختفي معاني آثيرة مثل آلفة وروح المكان            ا بالمك اء مرتبط والء واالنتم د يصبح    … لن يبقى ال ق

راد من        ات   … ارتباط الفرد وحميميته تتوافق مع أف ان   … عدة أعراق   … عدة مجتمع ات   … عدة أدي شكل  … عدة ثقاف ب

ـ      يفوق   سادس عشر في       CNNآثيرا ارتباطه بالمحيطين به مكانيا وزمانيا،،، عندما يقول بطرس غالي بأن ال هي العضو ال

  هذا يؤآد أن الفضائيات اإلعالمية باتت أحد أفراد األسرة إن لم تكن أهمها أقربها لكل منا،،، … مجلس اآلمن الدولي 

  . …التعليم … البعد التربوي 

ة     "… مجاعة المعرفة هي العنوان الوحيد      . …المناهج بال هيكلية    … و صفوف   المدرسة بال جدان أ    إن قضية التربي

ويين وحدهم       دائم،    " (باتت اخطر من أن تترك للترب د ال د اهللا عب ة استفهام       …) ١٩٩١عب ى جدواها عالم ات عل اهج ب المن

  .. آبيرة

ان   ال هو محتكر المعرفة ومرجعه    … المعلم لم يعد دورة واضح المعالم        ة      … ا آما آ ى تنظيم المعرف ادر عل وال هو بق

  ومالحقة تسارعها،،،

ة           ة           … أما الطالب فانه يتسم بالحيرة واالرتباك في مالمح شخصيته التعليمي ا للمعرف د سلبيا متلقي م يع م يصل    … ل ول

  … لدرجة اإليجابية في المبادرة وابتداع المعرفة 

شهادات واال     اهيم ال ة مف واميس التربي ن ق تلغى م درجات     س يم وال نوات التعل صات وس ل والتخص ارات والمراح ختب

ولم         .. والمعلمين يم المع د يجد       " فقط سيكون شعار التعل شاء                " من يري ا ي رد م ان الف ع متخصصة سيكون بإمك ر مواق وعب

  واالرتقاء بمستواه وتنويع مهاراته دون التقيد بوقت ومكان ومنهاج ونظام ومعايير محددة،،، 

ه                 … الطابع العام الشمولي    انه التعلم ذو     ا قال ذا يتماشى مع م ت،،، وه والذي يتسم بالفردية والخصوصية بذات الوق

  .حول المعلوماتية بأنها ستجمع بين جماعية اإلنتاج وبين تلبية المواصفات الفردية) بيل جيتس(

  إذًا،،،



 

ة من أمراض المجتمع     وبتحصين" هناك ضمور لدور المدرسة التقليدي خاصة ما يتعلق بتحصيل المعرفة           …  الطلب

  بقدر ما أصبحت تجمعا لمعظم االنحرافات االجتماعية … لم تعد أسوار المدرسة آافية لتكوين شخصية مدرسية متميزة 

ه                 ة واحدة في بيت د يواجه مشكلة اجتماعي ه     … فالطالب ق ة مع رفاق ه في المدرسة       … وثاني شارع لكن ة في ال وثالث

  مشكالت واالنحرافات نتيجة تواجده لفترة زمنية غير قليلة يوميا وفي مكان محدد،،، يتفاعل ويتعاطى مع مجموع ال

ا         .. إن المدرسة لم تعد هي مصدر المعلومات وبالتالي المعرفة     در م وين االتجاهات بق ى تك ادرة عل د ق م تع آذلك فهي ل

  تتأثر هي بذلك،،،

  أخالق،،،… أذواق … طعام … تعامل نقدي 

رون وواد زا إلكت اء القي اك حاجة اللتق ود هن ن يع ا ل ا تمام يئا مختلف سوق ش ل والت سيليكون سيجعالن من التعام ي ال

د                … لن تكون هناك أطراف وسيطة أال بالحد األدنى         … األطراف   ل جه م وجه وأسرع وقت واق سيتم تنفيذ الرغبات على أت

ة  يعولمان … وآلف شراب س ام وال د آال … الطع ى بع ه عل ا ستجده ذات ه هن ا تأآل ال م تعولم…ف األمي ان .. األذواق س إذا آ

ة اآلن            سبي لغاي بح شيء ن ه             … الجمال والق ا علي بح شيئا متفق ال والق شاهد من خالل المالبس          . …سيصبح الجم ذا ي وه

د   شابهة عن ة مت سية واالجتماعي ة والنف ة الجسمية والعقلي صبح البني ساني لت شكل اإلن ي ال وصرعات الموضة والتالعب ف

  سيكون هذا هو جيل العولمة،،،… مختلف األفراد 

رتبط            … األخالق ومنظومة القيم ستعولم       ة ال ت يم وأخالق معولم سيليكون اإللكتروني بق ر وادي ال سيتم الخروج عب

  بمعتقد أو مبدأ أو فكر محدد،،، 

وجي                           ساخ بيول ا استن ه الحق د يتطور عن ذي ق ساخ سيكولوجي وسوسيولوجي وال ادة استن ى إع  أنها عولمة تقوم عل

  وانثربولوجي،،،، 

  مستقبل استخدام شبكة اإلنترنت اجتماعيا وثقافيا،،،

م   ل وأل اء  … أم وف ورج اء  … وخ وص وارتق رة    … نك شرقة أم حي ة م قاء  لهف يم وش ي أم جح ردوس إلكترون ف

  محدقة،،،

ى المجتمع األردني آنمو            … هذه محاولة الستقراء ما ال يقرأ        ر من     وسيتم مالحظة والتنبؤ بهذا المستقبل عل ذج لكثي

  … المجتمعات المتشابهة 

د            زاز والنق ديم عرضة لالهت ة حيث الق اده و مالمحه      … انه مجتمع انتقالي يتصف بالالمعياري م تتضح أبع ا فل … أم

الغموض و                … مجتمع التناقض و االرتباك أمام تدفق نهر التغيير العاتي           سم ب ة التي تت ة االنتقالي ة المرحل و هذا يعود لطبيع

ايير    = مع تباينهما   = بعكس المرحلتين التقليدية والرأسمالية اللتان      … ة والميوعة   الضبابي بالشفافية والوضوح وثبات المع

  وما هو مجتمع العولمة يعود بنا إلى الغموض والضبابية والفوضى المنظمة،،، … 

  " شيخ القبيلة " اإلنترنت . ١

شيرة شيخا حضاريا هو             شيخ الع ا إضافة ل افي    … اإلنترنت  سيكون لكل من ن يبقى   .. سيزداد تجانس المجتمع الثق ل

راد والجماعات  ين األف افي ب اين الثق ي التب ان دور ف ر  … للمك ة التغي ال ستختفي نتيج ين األجي ة ب وارق الزمني ى إن الف حت



 

ر                .. الهائل سبب عدم مالحظة التغيي الخبرة ب د ب ة            … في الماضي آان يعت رات جذري سان بتغيي د يمر اإلن ة لمرات    اآلن ق آلي

د هو الجدير         … إن الخبرة الوظيفية أو المهنية أو الحياتية باتت شيئا من الماضي               … عديدة خالل حياته     ا هو جدي ل م وآ

  باالعتبار،،،

  عولمة المعرفة،،، 

ه  … ستتسع آفاق عالم اإلنسان وفكره    وهي ستكون   … وستصب اإلنترنت مباشرة في نفس اإلنسان ووعيه وتجربت

) ١٩٩٧حسني عايش   (وآما يقول   … سم في فرض أنماط جديدة من العالقات االجتماعية واالقتصادية والفكرية           العامل الحا 

ا أو مستخدميها                … إن التكنولوجيا في البداية تأخذ شكل مخترعيها وصانعيها         " ة تأخذ شكل موظفيه … أال أنها في النهاي

  أو تهبط إليه،،، .…فترتفع إلى مستواهم

   -: م االنهيار قاد– ٢

ما دام النظام العالمي الجديد قائم على األحادية ومفهوم التفوق واالحتكار فهو يشبه صاحب العمارة الذي همه الوحيد                  

  … تحصيل اإليجار دون االهتمام بالبناية نفسها مما سيؤدي النهيارها حتما 

  ) ١٩٩٨فرانك سنتبيرغ، " (دة إال انك تذبحه مرة واح.. إنه يمكنك التشارك بالخروف لفترة طويلة" لقد قيل 

   من اإلنسان البدوي الترحالي إلى اإلنسان البدوي الترحالي تكنولوجيا -٣

  انه وحيد منعزل لكنه يتفاعل مع الكون آله ..  من اإلنسان األنا إلى اإلنسان األنا الكوني-٤

   اقتصاد المعرفة --- اقتصاد اآللة – من اقتصاد العضلة -٥

  .. واحدة إلى أنظمة تصورات آلها قابلة للتغيير والتمحيص من الحقيقة ال-٦

  فالجميع يشكلون منتجي ومستهلكي المعلومات،،،   

  …  األهداف برؤية مشترآة -٧

  …ما بين واقع وعالم متخيل افتراضي .… االزدواجية في آل شيء -٨

  يعرف وأخالق من ال يعرف،،،إلى أخالق من . … مابين أخالق السادة وأخالق العبيد التي أوردها نيتشه -٩

  ماذا بقي ،،، … االرتياب 

ر  …  Life by Knowledgeأنها الحياة بالمعرفة "  إن شكل القيم السائدة تتغير حيث نسفت مفاهيم آانت لفترة تعتب

ى   " بل أن اإلنسان .. لدرجة أنه بات الجميع ملزمين بتحصيل المعرفة  … " احتكار المعرفة   " مسلمات مثل    ر عل ة  مجب حري

  خياراته،،، 

  سرعة االستشفاء من أي أزمة … سرعة التغيير .. سرعة الفعل… إنه زمن سرعة االستجابة " 

لن يبقى من يعتقد إنه المسيطر وحيد الرؤية لن يكون هناك تلقين            … إنه عصر تنوع المعارف والمهارات وتباينها       " 

  ال وقت لديك وال وقت لدي،،، … 

د                     … الهندسة العكسية   .. إنه عصر الحراك العكسي   "  ا نري ا م ل لن ا أو ينق د سينتقل إلين ا نري ل لم ستنتقل  … لن ننتق

تعلم  ز ال الج  … مراآ ه والع ائل الترفي داوة  … وس صداقة والع ب وال ر   . …والح اة والتفكي اليب الحي ي أس ذه ه تكون ه س

  واإلرادة،،، 



 

زلين    … هاراته وتسويق نفسه    سيحكم آل منا فقط في قدارته ورغباته لتطوير ذاته وإمكاناته وم          " سيعمل الجميع منع

ين  ة  … مجتمع ة الكاذب سرية والحرفي دران ال تنهار ج ي   … س وظفين للبحث وتلق غار الم ع ص ديرين م ار الم يلتقي آب وس

  … المعلومة ذاتها 

  … سيصيبه تقادم سريع … والذي يصر على االلتزام بماضيه وحاضره التليد … المرونة هي الثابت الوحيد " 

ة فقط                Gapلن تبقى هناك فجوة بين األجيال       "  ى المعرف لكن ستصبح هناك فجوات وفجوات في الجيل الواحد قائم عل

  ال على المكانة االجتماعية أو المستوى االقتصادي أو الدرجة األآاديمية،،،

ة العمل               … تعويم الوالء   "  والء مع اختالف بيئ ى ال د       … سيختلف معن … ر من جهة      العمل ألآث   … العمل عن بع

  الوالء عاما معوما بال مالمح أو هوية،،، … التعامل مع الجميع بال حدود أو قيود 

  … السلطة للمعرفة … العالم سيحكم بال حكومات " 

  يتحدد مصير آل األشياء " والقيود االجتماعية " إنه ما بين الحراك المعلوماتي 

  " الديبلوماسية"ابة في آت) هنري آيسنجر(إنه التناقض المنسجم آما قال 

  ال معيارية . …ازدواجية … تناقض 

  وبين الفضاء اإللكتروني … ما بين التربية و أسوار المدرسة 

  وقيد القيود .. ما بين قيود الثقافة

  وقيد القيود … ما بين قيود األسرة والقبيلة 

  وبين عالم الفضائيات … ما بين الصمت والعزلة 

  لتفاعل مع ماليين البشر وا… ما بين الصمت والعزلة 

  والخصب الحضاري … ما بين الجدب التقليدي 

  والفيضان المعرفي . …ما بين القحط الفكري 

  وعصر السياحة الكوآبية … ما بين القرية 

  وشيخ اإلنترنت … ما بين شيخ العشيرة 

  واالنسجام . …التناقض 

  والخطر .…األمل 

  والمتغير . …الثابت 

  " تقف مجتمعات القطيع أمام النهم القادم أين س" وسط آل هذا 

  :المراجع 

  .١٩٩٠ / ١٠ / ١٧عمان ) محاضرة في المرآز الثقافي الملكي(البنية االجتماعية للمجتمع األردني : احمد أبو هالل

  ١٩٩٠صدمة المستقبل، ترجمة محمد علي ناصيف، نهضة مصر للطباعة، القاهرة : آلفين توفلر

  ١٩٨٤ال مدارس، ترجمة يوسف، نور عوض، القاهرة مجتمع ب: إيقان ايليتش



 

  قطر٢٠٠١ شباط ٨٦،األمة، العدد )رؤية نقدية(ظاهرة العولمة : برآات محمد مراد

  ، دمشق١٩٩٩ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، دار الفكر، : برهان غليون

   الكويت٢٠٠١  أيلول٢٣٣ما العولمة، ترجمة فالح عبد الجبار، عالم المعرفة العدد : بول هيرست

  ، الكويت١٩٩٨ آذار ٢٣١المعلوماتية بعد اإلنترنت، ترجمة عبد السالم رضوان، عالم المعرفة، العدد : بيل جيتس

   بيروت١٩٩٤العنف الرمزي، ترجمة نظير جاهل، المرآز الثقافي العربي، : بييربوردييه

ة           : حسني عايش  ة مقدم يم، ورق ي،          دراسة أمريكية حول متطلبات العمل والتعل دريب المهن ؤتمر تطوير الت  ١٩٩٧ لم

  عمان

  عمان٢٠٠١اإلدارة التربوية المعاصرة دار الفكر، : سامي سلطي عريفج

   الكويت٢٠٠١ ديسمبر ٥١٧أعالم العولمة، مجلة العربي، العدد : سلمان العسكري

   بيروت٢٠٠٠العولمة بعيون دنمارآية، دار الكنوز األدبية، : سليمان محمد غضبان

   بيروت١٩٩١مرآز دراسات الوحدة العربية / نحو فلسفة تربوية عربية :  عبد الدائمعبد اهللا

   بيروت٢٠٠٠المرآز الثقافي العربي، ) فتوحات العولمة ومأزق الهوية(حديث النهايات : علي حرب

  ، الرياض١٩٩٨اإلدارة بضمير، دار المؤتمن، : فرانك سنبيرغ

ا   ة وسم     : ماجد الخواج ة                  التحوالت االجتماعي ات، جامع شورة في يرموآي ة من ة في األردن، مقال ة االنتقالي ات المرحل

   األردن– اربد ١٩٩٨اليرموك، 

  ، الجامعة األردنية،عمان١٩٩٨مشكالت الشباب الجامعي في األردن، آذار : ماجد الخواجا

دمان . ب.ماريان ة الدو                : فيل د البهنسي المجل ة محم ار الترجم ة االبتك ورة اإلنترنت وجغرافي ة،      ث وم االجتماعي ة للعل لي

  ، القاهرة٢٠٠٢، مارس ١٧اليونسكو العدد 

ران        ) العولمة وصراع الحضارات  (قضايا في الفكر المعاصر     : محمد عابد الجابري   ة حزي مرآز دراسات الوحدة العربي

   بيروت١٩٩٧

   الكويت١٩٩٤، نيسان ١٨٤العرب وعصر المعلومات، عالم المعرفة العدد : نبيل علي

   الكويت٢٠٠١ آانون ٢٧٦ الثقافة العربية وعصر المعلومات، عالم المعرفة العدد :نبيل علي

   عمان٢٠٠٢الجامعة األردنية ) محاضرة في مساق ماجستير(التمدرس : هاني عبد الرحمن الطويل

  

 


