
((    النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

54 
 

 اهعكاسات ظاورة العولمة وامراض العصر في الصحة الهفسية لالطفال في المجتمع العراقي
 )التسمن التكهولوجي اهموذجا(

 مستخمص بحث
اف الحادي والعشريف ىو قرف ىيمنة العولمة عمى مسار البشرية ,فالعولمة "فيػروس اديولػو" " حيػث ت ػزو الع,ػوؿ ,انػو" شػعار   

الحضارة المعرفية ال"ديدة ف  نشر افكارىا وقيميا ,وىكذا فاف حتمية العولمة تفرض عمى الناس نمطػا "ديػدا مػف  العصر " وأداة
التفكير والتعايش معيا ونمطا مف االنتاج لالستفادة منيا ,وظاىرة العولمة نظاـ عالم  "ديد لػو ادواتػو ووسػا مو وعناصػره ,وىكػذا 

منيػػا ال,نػػوات الفضػػا ية وااللكترونيػػات والحواسػػيب واالنترنػػت ووسػػا ؿ االتصػػاؿ ال"ديػػدة اخترقػػت العػػالـ مػػف خػػالؿ وسػػا ؿ مختمفػػة 
والعمـو الفيزيا ية وال"ينية والطبيعية واال"تماعية ,حيث مف اىـ االثػار السػمبية ليػذه الظػاىرة التػ  تعػان  منيػا الػدوؿ الناميػة ىػ  

عيشػة ,اتسػاع اليػوة بػيف الف,ػراغ واء نيػاغ ,ت,مػيص دور الدولػة فػ  :ازدياد معػدالت البطالػة ,انخفػاض اال"ػور ,تػدىور مسػتو  الم
 م"اؿ الخدمات كالصحة والتعميـ واإلسكاف والبنية التحتية االخر  .

ومشػػكمة "التسػػمـ التكنولػػو"  " تشػػير لاثػػار ال"انبيػػة لسػػيطرة التكنولو"يػػا عمػػى االنسػػاف واالعتمػػاد عمييػػا ممػػا يػػؤدي الػػى اصػػابة  
الم"تمػػب بف,ػػداف احسػػاس الفػػرد بالسػػكينة واءمػػاف ومػػا تتعػػرض لػػو البي ػػة مػػف مخػػاطر التسػػمـ بم"اليػػو االعالمػػ  والصػػناع  التػػ  

نفسية وف  اثنػاغ تفاعمػو مػب البي ػة التكنولو"يػة مثػؿ الفضػا يات والكمبيػوتر واالنترنػت واليػاتؼ تؤثر ف  صحة الطفؿ ال"سميو وال
 المحموؿ والصناعات البالستيكية والضوضاغ البالستيكية والضوضاغ والمبيدات والمواد الكيميا ية و يرىا .

ميػػػو ,فػػػالميتموف بميػػػداف الصػػػحة النفسػػػية فالصػػحة النفسػػػية ىػػػدؼ كبيػػػر يسػػػعى "ميػػػب االفػػػراد الػػػى الحصػػوؿ عميػػػو او الحفػػػاظ ع 
واءطبػػاغ النفسػػانيوف اولػػوا اىتمامػػا لمصػػحة النفسػػية بشػػكؿ واسػػب نظػػرا لتع,ػػد الحيػػاة الحديثػػة وتعػػدد م"ػػاالت الضػػ وط ومصػػادرىا 
 عمػػى االفػػراد بشػػكؿ عػػاـ واءطفػػاؿ بشػػكؿ خػػاص ,كمػػا اف ارتفػػاع مسػػتو  النمػػو الفكػػري والحضػػاري "عميػػـ يػػدركوا اف المتعػػة فػػ 

 الحياة ال تتوقؼ عمى صحتيـ ال"سمية فحسب بؿ تتعداىا الى صحتيـ النفسية.
وتعد مرحمة الطفولة مف اىـ مراحؿ النمو الت  يمر بيا االنساف والت  يكوف فييا اكثر قابمية لمتػثثر بالعوامػؿ المختمفػة المحيطػة  

اس بيػػا الم"تمػػب وتطػػوره ,الف االىتمػػاـ بيػػا فػػ  الواقػػب بػػو ,لػػذا اصػػبحت دراسػػة الطفولػػة واالىتمػػاـ بيػػا مػػف اىػػـ المعػػايير التػػ  ي,ػػ
اىتماـ بمست,بؿ االمػة كميػا ,واف اعػداد االطفػاؿ وتػربيتيـ ىػو اعػداد لموا"يػة التحػديات الحضػارية التػ  تفرضػيا حتميػة التصػور 

ولمػة وأمػراض العصػر ,ومف خالؿ ما ت,دـ تتمخص مشكمة البحث الحال  باإل"ابة عمى التساؤؿ االتػ  :مػا انعكاسػات ظػاىرة الع
 )التسمـ التكنولو"  انموذ"ا ( ف  الصحة النفسية لألطفاؿ ف  الم"تمب العراق ؟

 وتكمف اىمية البحث باالت  : 
 اننا نتطرؽ الى مفيـو حديث ف  الم"اؿ التربوي النفس  وىو )التسمـ التكنولو"  (  -ٔ
 )االطفاؿ ( تناوؿ شريحة ميمة ف  الم"تمب العراق  وأيضا مرحمة نما ية حر"ة -ٕ
اولياغ االمور والمربيف  مف المتوقب اف تعط  الدراسة الحالية مؤشرا وبعدا نظريا وتطبي,يا يمكف االستفادة منو مف قبؿ  -ٖ

والمعممػػػيف لتكػػػويف الصػػػورة الدافعيػػػة حػػػوؿ ىػػػذه الظػػػاىرة النفسػػػية والميمػػػة لرسػػػـ ووضػػػب االسػػػتراتي"يات وخطػػػط العمػػػؿ 
 يخدـ الت,دـ والن"اح ف  تحيميـ الدراس  وتواف,يـ وصحتيـ النفسية .لمتعامؿ معيا ,والت,ميؿ منيا بما 
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وييدؼ البحث الحال  التعرؼ الى انعكاسات ظاىرة العولمػة وأمػراض العصػر فػ  الصػحة النفسػية لألطفػاؿ فػ  الم"تمػب   
 :العراق  )التسمـ التكنولو"  انموذ"ا ( وسيتـ تح,يؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ تناوؿ المحاور االتية 

 مفيـو العولمة وأمراض العصر  -ٔ
 مفيـو الصحة النفسية لألطفاؿ  -ٕ
 مفيـو التسمـ التكنولو"  لد  االطفاؿ -ٖ
 النظريات النفسية المفسرة ودراسات ساب,ة -ٗ
انعاسػػات ظػػاىرة العولمػػة وأمػػراض العصػػر )التسػػمـ التكنولػػو"  انموذ"ػػا ( فػػ  الصػػحة النفسػػية لألطفػػاؿ فػػ  الم"تمػػب  -٘

 العراق  .
حثػػػػاف المػػػػني  الوصػػػػف  التحميمػػػػ  مني"ػػػػا لبحثيمػػػػا وفػػػػ  ختػػػػاـ البحػػػػث تػػػػـ ت,ػػػػديـ عػػػػدد مػػػػف االسػػػػتنتا"ات واسػػػػتخدـ البا

   والتوصيات الستكماؿ مديات البحث الحال 
 المبحث االول :التعريف بالبحث

 هميتهالبحث وا مشكمة
قابميػػة لمتػػثثر بالعوامػػؿ المختمفػػة تعػػد مرحمػػة الطفولػػة مػػف أىػػـ المراحػػؿ التػػ  يمػػر بيػػا اإلنسػػاف والتػػ  يكػػوف فييػػا أكثػػر      

المحيطة بو، فالسنوات الخمس اءولى مف حياتو ى  الت  تترؾ بصماتيا عمى شخصيتو وتترؾ أثرىا فيو طيمة حياتو مما ي"عؿ 
 (.ٚٔ: ٖٜٜٔتربية الطفؿ وتعميمو ف  ىذه المرحمة أمرًا يستحؽ العناية والتركيز )اب  ميزر وعدس,

ة واإلىتماـ بيا مف أىـ المعايير الت  ي,اس بيا ت,دـ الم"تمب وتطػوره ءف االىتمػاـ بيػا فػ  لذا أصبحت دراسة الطفول 
فط إعػػداد اءطفػػاؿ وتػػربيتيـ ىػػو إعػػداد لموا"يػػػػػػػة التحػػديات الحضػػارية التػػ  تفرضػػيا حتميػػة  الواقػػب اىتمػػاـ بمسػػت,بؿ اءمػػة كميػػا، واا

 (. ٖٔ: ٜٗٚٔالتطور )الف, ,
 (.ٕ: ٜٜٚٔاءكثر ت,باًل لمتطور واالكثر آتصااًل ف  عممية البناغ الحضاري )الكبيس ,فاءطفاؿ ىـ العنصر   

ليذا ينادي عمماغ التربية الحديثة باإلىتماـ بالطفؿ ف  المرحمة الت  تسبؽ التحاقو بالمدرسة االبتدا ية ايمانًا منيـ بػثف  
يسػتو"ب احاطتػو بػال"و التربػوي السػميـ فػ  دور الحضػانة  الطابب المميز لشخصية الطفؿ يتكوف فػ  ىػذه السػنوات، اءمػر الػذي

 (.ٖٕٙ: ٜٚٚٔورياض اءطفاؿ الت  تكمؿ عمؿ المنزؿ ف  تنش ة الطفؿ )رضواف وآخروف,
لذلؾ أشار الدارسوف الى حد المعايير الضرورية الت  و"ب عمى الطفؿ آكتسابيا منذ الص ر، وى  العادات المكتسبة   

ف المؤشرات اءساسية ليوية أي م"تمب مف الم"تمعػات, فالتماسػؾ اال"تمػاع  يعتمػد عمػى مػد  وضػوح وال,يـ الت  تعد واحدة م
 (.ٜ٘: العدد ٜٜٚٔقيـ الم"تمب وآتساقيا ف  نظاـ موحد )خمدوف,

فػال,يـ داخػػؿ اي م"تمػػب تػػرتبط بالت,اليػػد والعػادات لػػذلؾ الم"تمػػب ومػػف ثػػـ فانيػا تعػػد أداة ا"تماعيػػة لمحفػػاظ عمػػى النظػػاـ 
 (.ٕٓ: ٜ٘ٙٔ"تماع  واإلست,رار داخؿ الم"تمب )تومسف,اال

ونتي"ػػة الثػػورات الحضػػارية التػػ  مػػرت بيػػا البشػػرية ومنيػػا الثػػورة الصػػناعية ثػػـ الثػػورة التكنولو"يػػة التػػ  تمخضػػت عنيػػا 
ت, وي,ػاؿ أّف المعرفػة الثورة المعموماتية واإلتصاالت  يرت طبيعة الحياة البشرية وأنماط التفكير والعالقات بيف االفػراد والم"تمعػا

فط إي,ػاع حياتنػا الحاليػة الػى  ٘-ٖيتضاعؼ ح"ميا كؿ  سنوات, اءمر الذي يعن  أفط اإلنساف فػ  حالػة تطػور وت يػر سػريعيف واا
 (.ٔ: ٕٔٔٓحد يفرض عمينا سرعة الت"اوب مب الت ييرات الت  تفرضيا ىذه الثورة )ال"ابري,
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اءقمػػار الصػناعية عمػى  ػػالؼ الكػرة اءرضػػية, ممػا يػػؤثر فػ  الث,افػػة  واليػـو ونحػف فػػ  نظػاـ عػػالم  "ديػد كثػػرت فيػو 
العامة لمشعوب ويمكننا أف نممس مد  ىذا التثثير مف خػالؿ مػا تحدثػو شاشػات التمفػاز فػ  مشػاىدييا وبصػفة خاصػة بعػد ت,ويػة 

ت م ؿ الػى نفػوس اءطفػاؿ ممػا ييػػددىـ الت,ػاط البػرام  اال"نبيػة بواسػطة تمػؾ اءطبػاؽ المسػماة "بالػدش" إفط ىػػذا ال ػزو الث,ػاف  سػي
بالصراع النفس  بيف أفكارنا وأفكارىـ ويؤثر ف  سموكنا حتى نتبب سموكيـ، إفط ىذا ال زو الث,اف  سيؤثر ف  حضارتنا ك  تذوب 

 (.ٕٙٔ: ٜٕٓٓف  حضارتيـ )ر"ب,
السػمبية عمػى الم"تمػب وي"ػب عمينػا اف  إفط تكنولو"يا االتصاؿ عمى الر ـ مف مزاياىا المتعددة ليػا عديػد مػف التػػثثيرات  

 ندرؾ ذلؾ حتى ال ن,ب ف  ىوة اإلنبيار بالتكنولو"يات الحديثة ف  عصر المعمومات .
 –بػػثي حػػاؿ مػػف اءحػػواؿ  –والشػػؾ إفط كػػؿ تكنولو"يػػا ليػػا تػػثثيرات مر وبػػة و يػػر مر وبػػة، وال تعػػد تكنولو"يػػا االتصػػاؿ 

اف تصػب  التػثثيرات  يػر المر وبػة لمتكنولو"يػا مػدمرة لدر"ػة تيػدد بال ػاغ فوا ػػدىا آسػتثناغ فػ  ىػذا السػبيؿ، وىػ  فػ  بعػض اءحيػ
 (.ٛٔ: ٕٛٓٓالمنشودة )المباف,

 –إفط أبناغنا يتعرضوف مف خػالؿ ىػذه الوسػا ؿ لمشػاىد العنػؼ وال"ريمػة واءخالقيػات السػي ة سػواغ لألطفػاؿ او الكبػار 
فػػػ  مرحمػػة الطفولػػػة أو مػػا بعػػػدىا, إذ تحػػدث بمبمػػػة فػػ  ع,ػػػوؿ ىػػػؤالغ  ممػػا يكػػػوف ليػػا أثػػػر سػػ غ عمػػػى تصػػرفاتيـ وسػػػموكيـ سػػواغ

اءطفػػػاؿ، ويتولػػػد لػػػدييـ آنطباعػػػات خاط ػػػة عػػػف الم"تمػػػب، وكثنػػػو مكػػػاف لممارسػػػة العنػػػؼ، ممػػػا يولػػػد لػػػد  اءطفػػػاؿ عػػػدـ التػػػوازف 
 العاطف .

فط بعض وسا ؿ االعالـ ت,دـ ءبنا نػا أفكػارًا متحيػزة ضػد المػرأة مػثاًل أو ضػد العػرب أو ضػد المسػمميف أو ضػد طعػاـ  واا
معيف أو فكرة محددة كالترابط اُءسري مثاًل، أو قد تظير الر"ولة كمرادؼ لمعنؼ أو ال ضػب كمػا يحػدث فػ  البػرام  اءمريكيػة، 

ات وكؿ ذلػؾ بػالطبب يػؤثر سػمبًا فػ  طري,ػة تفكيػر اءبنػاغ وآت"اىػاتيـ الذىنيػة نحػو ىػذه اءشػياغ، ءنيػـ ال يػدركوف أفط ىنػاؾ و"يػ
فط الفمـ أو المعبة تعبر عف و"ية نظر صانعيا.   نظر مختمفة حوؿ اءشياغ, واا

وال ريػب أفط بعػػض ال,نػوات المخصصػػة لألطفػاؿ تحػػاوؿ أف تضػب بعػػض النصػػا   لألطفػاؿ ولكػػف فػ  الوقػػت نفسػو ت,ػػـو بابػػداؿ  
عػػة الوالػػديف وضػػرورة المػػذاكرة وضػػرورة ىػػذه النصػػا   الػػى سػػمـو تنفثيػػا فػػ  أ"سػػاد أطفالنػػا، ففػػ  حػػيف تنػػادي ىػػذه ال,نػػوات بطا

االلتزاـ بالديف نراىا تبث بعض اءناشيد الت  قد تكوف أكثر استسا ة لع,ؿ الطفؿ فن"دىا كثيرًا ما تت نى بضػرورة التمتػب بالحيػاة 
مػا ىػو مصػيرىـ  بكؿ لحظة ف  الحياة متناسية كؿ الوا"بات الت  ت,ب عمى عات,يا فالى أيف ستصؿ ىذه ال,نػوات بع,ميػات أبنا نػا

 (.ٖٚ: ٕٓٔٓف  ظؿ ىذا ال زو الفكري والث,اف  واإل"تماع  والنفس  )عواد، 
ومب تطور الحياة وتع,يدىا وآتساع دا رة الت,دـ العمم  واالختراعات الت  "اغت لخدمة اإلنسانية كاف البد مف الوقػوؼ 

واإلنسػاف، ومػف ىػذه التػثثيرات السػمبية التمػوث الػذي ىػو وليػد عمى تثثيرات وآنعكاسػات بعػض ىػذه االن"ػازات سػمبًا عمػى الطبيعػة 
الصػػناعة بالدر"ػػة اءولػػى ومػػف أخطػػر مشػػاكؿ البي ػػة بػػؿ ىػػو مشػػكمة العصػػر الممحػػة التػػ  باتػػت تػػؤرؽ بػػاؿ المسػػؤوليف والبػػاحثيف  

 لوضب الضوابط الحاكمة والمعايير الت  تخمص البشرية مف خطر ىذه المشكمة المخيفة.
عمى قضايا البي ة كميا حتى  دت مشكمة البي ة الر يسة وآرتبط ف  أذىاف الكثيريف  Pollutionت مشكمة التموث وسيطر         

فط فػػػ  التصػػػدي ليػػػا تحػػػؿ مشػػػاكؿ البي ػػػة, وذلػػػؾ إفط آثػػػار ىػػػذه المشػػػكمة ظػػػاىرة لمعيػػػاف  أفط التمػػػوث ىػػػو المشػػػكمة الوحيػػػدة لمبي ػػػة واا
مشكمت  البي ة االخيرتيف اإلنف"ار السكان   وآسػتنزاؼ مػوارد البي ػة الطبيعيػة وال  وخطورتيا محسوسة ومشاكميا ممموسة أكثر مف

                     ننسػػػػػػػى أفط آثػػػػػػػار ىػػػػػػػذه المشػػػػػػػكمة شػػػػػػػممت اإلنسػػػػػػػاف نفسػػػػػػػو وممتمكاتػػػػػػػو مثممػػػػػػػا أخمػػػػػػػت بػػػػػػػالكثير مػػػػػػػف اءنظمػػػػػػػة البي يػػػػػػػة السػػػػػػػا دة 
 (.ٔ٘: ٕٚٓٓ)السعود, 
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يتطمب معو بذؿ المحاوالت الدورية وال"يد والتدابير المتواصػمة لحمايػة الفػرد مػف  وتتعدد المشاكؿ الت  توا"و البي ة بما
 وا ػػؿ الطبيعػػة، وباتػػت ىػػذه المشػػاكؿ البي يػػة موضػػب اإلىتمػػاـ الػػدول ، ءف ىػػذه المشػػاكؿ ال تعػػرؼ حػػدودًا إقميميػػة وتيػػدد كوكػػب 

               ال,مػػػػػػػة لمناقشػػػػػػػة ىػػػػػػػذه ال,ضػػػػػػػية الخطيػػػػػػػرة  اءرض تيديػػػػػػػدًا مباشػػػػػػػرًا، وال  ػػػػػػػرو أف تع,ػػػػػػػد المػػػػػػػؤتمرات  الدوليػػػػػػػة عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتو 
 (.ٙٚ: ٕٓٔٓ)رشواف,

ومشػػكمة "التسػػمـ التكنولػػو"  " تشػػير لاثػػار ال"انبيػػة لسػػيطرة التكنولو"يػػا عمػػى االنسػػاف واالعتمػػاد عمييػػا ممػػا يػػؤدي الػػى اصػػابة 
لتسػػمـ بم"اليػػو االعالمػػ  والصػػناع  التػػ  الم"تمػػب بف,ػػداف احسػػاس الفػػرد بالسػػكينة واءمػػاف ومػػا تتعػػرض لػػو البي ػػة مػػف مخػػاطر ا

تؤثر ف  صحة الطفؿ ال"سميو والنفسية وف  اثنػاغ تفاعمػو مػب البي ػة التكنولو"يػة مثػؿ الفضػا يات والكمبيػوتر واالنترنػت واليػاتؼ 
 المحموؿ والصناعات البالستيكية والضوضاغ البالستيكية والضوضاغ والمبيدات والمواد الكيميا ية و يرىا.

د مرحمة الطفولة مف اىـ مراحؿ النمو الت  يمر بيا االنساف والت  يكوف فييا اكثر قابمية لمتثثر بالعوامؿ المختمفة المحيطة وتع  
بػػو ,لػػذا اصػػبحت دراسػػة الطفولػػة واالىتمػػاـ بيػػا مػػف اىػػـ المعػػايير التػػ  ي,ػػاس بيػػا الم"تمػػب وتطػػوره ,الف االىتمػػاـ بيػػا فػػ  الواقػػب 

ا ,واف اعػداد االطفػاؿ وتػربيتيـ ىػو اعػداد لموا"يػة التحػديات الحضػارية التػ  تفرضػيا حتميػة التصػور اىتماـ بمست,بؿ االمػة كميػ
,ومف خالؿ ما ت,دـ تتمخص مشكمة البحث الحال  باإل"ابة عمى التساؤؿ االتػ  :مػا انعكاسػات ظػاىرة العولمػة وأمػراض العصػر 

 الم"تمب العراق ؟ )التسمـ التكنولو"  انموذ"ا ( ف  الصحة النفسية لألطفاؿ ف 
إفط مسػػايرة العصػػر ومتطمباتػػو بمػػا فيػػو مػػف ت,نيػػة وت,ػػدـ عممػػ  تضػػ ط عمػػى اإلنسػػاف أف يمػػـ بمعػػارؼ كثيػػرة وأف يتػػزود 
بميارات خاصة مػا كػاف منيػا عمػى صػمة مباشػرة بحياتػو، وال ننسػى لػو ذلػؾ إالط إذا و"ػد بػيف يديػو مصػنفات عمميػة وأدوات ت,نيػة 

 ( .٘: ٕٔٓٓلشاعر وآخروف,تتناوؿ "وانب الحياة )ا
ونحف نعيش اليـو ف  بي ة ال يحؽ لإلنساف فييا أف يمتفت الى ىمو الشخص  وعالمو الػداخم ، بينمػا تعػان  بي تػو مػف 
التدىور والتدمير , لذلؾ عمينا بناغ سموكيات وأخالقيات وتثسيس قيـ إنسانية عػف طريػؽ التربيػة البي يػة التػ  مػف شػثنيا أف تييػ  

 اعيًا لمبي ة وقضاياىا، فف  اإلنساف مف ال,درات واإلمكانيات الكامنة ما يع"ز وعيو المباشر عف إدراكو إنسانًا و 
فاُءسػرة  ممثمػػة الث,افػة أو ىػػ  مػػرآة تػنعكس عمييػػا الث,افػة التػػ  تو"ػػو فييػا بمػػا تحتويػو مػػف قػػيـ وعػادات وآت"اىػػات إ"تماعيػػة،    

ؼ اءساليب الت  عميو أف يتخذىا كثسموب ف  سموكو, ويػتعمـ الطفػؿ مػف اءسػرة مػا وفييا يتعمـ فكرة الصواب والخطث ومنيا يتعر 
عميػػو مػػف وا"بػػات ومالػػو مػػف ح,ػػوؽ، وكيػػؼ يتعامػػؿ مػػب  يػػره وكيػػؼ يسػػت"يب لمعاممػػة االخػػريف, وىػػذه االنمػػاط السػػموكية وال,ػػيـ 

رسة وتحدد الى حد كبير أساليبو السموكية ف  "ميعيا يتعمميا الطفؿ ف  مراحؿ تكوينو االولى ف  السنيف الت  تسبؽ دخولو المد
 (.ٚٔٔ: ٕٚٓٓالمست,بؿ )بدر,

وأفط لأُلسػػرة دورًا كبيػػرًا فػػ  التربيػػة اال"تماعيػػة, فيػػ  التػػ  تػػدرب الطفػػؿ عمػػى حفػػظ الح,ػػوؽ وتعرفػػو بػػاءخالؽ الحسػػنة 
(. وف  ظػؿ التطػورات التكنولو"يػة ٚٔ: ٖٕٓٓواقامة عالقات متينة مب اآلخريف ت,ـو عمى اإلحتراـ المتبادؿ )الخطيب وآخروف,

الحاليػػة والت يػػرات المتسػػارعة فػػاف العمػػؿ اإلعالمػػ  بمختمػػؼ قطاعاتػػو الم,ػػروغة أو المسػػموعة أو المر يػػة, يتطمػػب زيػػادة الػػوع  
المينػػة اإلعالمػػ  وتو"يػػو سػػموؾ العػػامميف فػػ  ىػػذا الم"ػػاؿ الحيػػوي الػػى االلتػػزاـ بالمعػػايير العالميػػة الحديثػػة والفاعمػػة إلت,ػػاف ىػػذه 

 (.ٓٛ: ٕٓٔٓ)زك ,
إفط شػػريحة اءطفػػاؿ المتعاممػػة مػػب اءنترنػػت ىػػ  شػػريحة مكتسػػبة لميػػارة التعامػػؿ مػػب الحاسػػبة, وبيػػذا فيػػ  مختمفػػة عػػف    

 (.ٗٛ: ٕٓٔٓأطفاؿ اءمس, إذ صار البعض يطمؽ عمييـ "أطفاؿ الدي"تاؿ أو اءطفاؿ الرقميوف" )زك ,
 بما يثت : ومف ىنا "اغت أىمية ىذا البحث لتتحدد 
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الكشػؼ عػػف وعػ  الوالػػديف والمػػربيف وأعضػاغ اليي ػػة التعميميػػة فػ  المدرسػػة بالتػػثثير السػمب  لوسػػا ؿ االعػػالـ فػ  النشػػ  ومػػا  -ٔ
 تتركو مف تثثيرات ف  صحتيـ ال"سمية والنفسية والع,مية.

 كونو يتناوؿ شريحة ميمة ومرحمة نما ية حر"ة اال ى  مرحمة الطفولة . -ٕ
وع  اولياغ االمور والمعمميف بدور التكنولو"يا ف  التثثير عمػى اءطفػاؿ, ومػا نػوع ىػذا التػثثير ممػا يسػاعد الكشؼ عف  -ٗ

 ف  العمؿ عمى زيادة الوع .
 اننا نتطرؽ الى مفيـو حديث ف  الم"اؿ التربوي النفس  وىو )التسمـ التكنولو"  ( -٘
سرة والمعمـ بتثثير التكنولو"يػا بكػؿ أنواعيػا ومػا تسػببو أو مػا باإلمكاف االفادة مف نتا   ىذا البحث ف  زيادة توعية اءُ   -ٙ

 تتركو مف أثر سمب  ف  الصحة النفسية لألطفاؿ.
 اهداف البحث:

 ييدؼ البحث الحال  التعرؼ الى :
 مفيـو العولمة وامراض العصر -ٔ
 مفيـو الصحة النفسية لد  اءطفاؿ -ٕ
 مفيـو التسمـ التكنولو"  لد  االطفاؿ -ٖ
 النفسية المفسرة لمفيـو التسمـ التكنولو"  لالطفاؿالنظريات  -ٗ
انعكاسػػػات ظػػػاىرة العولمػػػة وامػػػراض العصػػػر )التسػػػمـ التكنولػػػو"  انموذ"ػػػا ( فػػػ  الصػػػحة النفسػػػية لالطفػػػاؿ فػػػ   -٘

 الم"تمب العراق  .
 تحديد المصطمحات
 Globalization)  اوال:مفيـو العولمة

النتشػػار فػػ  مػػداه أو تطبي,ػػو وىػػ  ايضػػا العمميػػة التػػ  ت,ػػـو مػػف العولمػػة فػػ  الم ػػة تعنػػ  ببسػػاطة "عػػؿ الشػػ  عػػالم  ا -
 . خالليا المؤسسات سواغ الت"ارية اـ  ير الت"ارية  .بتطوير تثثير عالم  أو ببدغ العمؿ ف  نطاؽ عالم 

تعػػػػػرؼ العولمػػػػػػة بوصػػػػػػفو مصػػػػػػطم  تػػػػػػـ وضػػػػػػعو بيػػػػػػذا ال,الػػػػػب المفظػػػػػػ  حػػػػػػديثًا ضػػػػػػمف مفػػػػػػردات الم ػػػػػػة العربيةوالػػػػػػذي  -
zation(( والفرنس))Globalisation((مف أصؿ التين  واحد ))Glob او بعبارة أخر  (ٔ)(( الذي يعن  الكرة االرضية

 (ٔٗ:ٕ٘ٓٓيعن  ))الكوكبة(( أو الكونية .)ال"راد,
والعولمة ))ى  الدخوؿ ال"ديد بسبب تطور الثورة المعموماتية والت,نية واالقتصادية معًا ف  طور مف التطور الحضاري  -

، وتعنػػ  ل ويػًا تعمػيـ الشػػ غ أو Globalizationتسػمى العولمػة  فيػو مصػير االنسػػانية موحػدًا او نازعػًا لمتوحػػد.يصػب  
 Globeالمفيـو أو ال,يمة أو السمعة أو الموقؼ وتوسيب دا رتو ودا رة تثثيره لتشمؿ كؿ الكرة اءرضية عمػى اعتبػار إف 

 ى  الكرة.
العالقػػات الدوليػػة مػػف خػػالؿ تح,يػػؽ در"ػػة عاليػػة مػػف الكثافػػة والسػػرعة فػػ   العولمػػة ىػػ  ديناميكيػػة "ديػػدة تبػػرز داخػػؿ  -

عمميػػة انتشػػار المعمومػػات والمكتسػػبات الت,نيػػة والعمميػػة لمحضػػارة يتزايػػد فييػػا دور العامػػؿ الخػػار"  فػػ  تحديػػد مصػػير 
 (ٖٔ:ٖٕٓٓ)حسف,اءطراؼ الوطنية المكونة ليذه الدا رة المندم"ة وبالتال  ليوامشيا أيضا.
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لعولمة تعمؿ عمى توحيد اءفكار وال,يـ وأنماط السموؾ وأسػاليب التفكيػر بػيف مختمػؼ شػعوب العػالـ كوسػيمة لتػوفير إف ا -
ومػف ىػذه التعريفػات، ,(ٖٗ:ٕ٘ٓٓمساحة واسعة مف الفيـ المتبادؿ والت,ريب بيف البشر واقػرار السػالـ العػالم .)ال"راد,

عمومات وسرعتيا إلى در"ة أصبحنا نشػعر بثننػا مو"ػوديف فػ  قريػة يمكف تمخيص العولمة ف  كممتيف: كثافة انت,اؿ الم
، فاف ما يحصؿ ف  ب,عة ينتشر خبره ف  الب,عة الم"اورة وكؿ ما يحدث ف  "زغ يظير أثره  Global Villageكونية 

 ف  ال"زغ اآلخر .
 ثانيا:الصحة النفسية 

إف لمصػػػحة النفسػػػية مفػػػاىيـ ومعػػػان  كثيػػػرة , وسػػػنعرض مفيػػػوميف مػػػف ىػػػذه المفػػػاىيـ ب يػػػة الوصػػػوؿ إلػػػى تعريػػػؼ نسػػػتطيب اف    
فػػػ  تو"يػػو اءفػػراد إلػػى فيػػـ حيػػػاتيـ والت مػػب عمػػى مشػػكالتيـ , حتػػػى  -بشػػكؿ يسػػم  لنػػا باإلفػػػادة مػػف ىػػذا التعريػػؼ -نسػػتعممو 

 ساالتيـ كثفراد عامميف متواف,يف ف  الم"تمب.يستطيعوا اف يحيوا حياة سعيدة , واف يح,,وا ر 
 -وىناؾ مفيوماف لمصحة النفسية :

إف المفيػػـو اءوؿ يػػذىب إلػػى ال,ػػوؿ بػػثف الصػػحة النفسػػية ىػػ  الخمػػو مػػف أعػػراض المػػرض الع,مػػ  أو النفسػػ  , ويم,ػػى ىػػذا  -اوالً 
يمػو ن"ػد أنػو مفيػـو ضػيؽ ومحػدود  ءنػو يعتمػد عمػى المفيـو قبواًل ف  مياديف الطب الع,م . والشؾ اف ىذا المفيـو إذا قمنا بتحم

حالػػة السػػمب أو النفػػ  , كمػػا انػػو ي,صػػر معنػػى الصػػحة النفسػػية عمػػى خمػػو الفػػرد مػػف أعػػراض المػػرض الع,مػػ  أو النفسػػ  , وىػػذا 
  "انػػب واحػػد مػػف "وانػػب الصػػحة , ف,ػػد ن"ػػد فػػردًا خاليػػًا مػػف أعػػراض المػػرض الع,مػػ  أو النفسػػ   ولكنػػو مػػب ذلػػؾ  يػػر نػػا"  فػػ

حياتو  وعالقاتو مب اآلخريف , سواغ ف  العمؿ أو ف  الحياة اال"تماعية , فعالقاتو تتسػـ باالضػطراب وسػوغ التكيػؼ..  اف مثػؿ 
 ىذا الفرد يوصؼ بثنو ال يتمتب بصحة نفسية سميمة , عمى الر ـ مف خموه مف أعراض المرض الع,م  أو النفس .

فيثخػذ طري,ػًا واسػعًا شػػاماًل  يػر محػدد  فيػو يػرتبط ب,ػػدرة الفػرد عمػى التوافػؽ مػب نفسػػو  أمػا المفيػـو الثػان  لمصػػحة النفسػية -ثانيػاً 
ومػػػب االخػػػريف. واف ىػػػذا التصػػػور االي"ػػػاب  لمصػػػحة النفسػػػية يختمػػػؼ عػػػف ذلػػػؾ التصػػػور السػػػمب  ال,ػػػا ـ عمػػػى م"ػػػرد الخمػػػو مػػػف 

 االعراض المرضية الع,مية أو النفسية.
يس م"رد الخمو مف اءمراض العضوية واالضطرابات الع,مية والسموكية بؿ التوافؽ مب وعمى ىذا تعرؼ الصحة النفسية بانيا " ل

الذات والم"تمػب تواف,ػا يػؤدي الػى الشػعور بػاءمف النفسػ  وال,ػدرة عمػى موا"يػة اءزمػات النفسػية بثسػاليب تواف,يػة سػميمة ومباشػرة 
 وصواًل الى التمتب بالرضا والسعادة" .

سية والمرض النفس  مفيوماف اليفيـ أحدىما اال بالر"وع الى االخر, حيث اف االختالؼ بينيما ىػو وُتعد كؿ مف الصحة النف   
 م"رد اختالؼ ف  الدر"ة وليس ف  النوع , كما انو اليو"د ىناؾ معيارًا أو انموذ"ًا يساعدنا ف  التفريؽ بينيما بصورة دقي,ة.

 ( Technology poisoning: التسمم التكنولوجي   )ثالثا
 (ٕٕٔٓعرفو المشرف  وال"روان  ) -

االثار ال"انبية لسيطرة التكنولو"يا عمى اإلنساف واالعتماد عمييا مما يػؤدي الػى اصػابة الم"تمػب بف,ػداف احسػاس الفػرد   
بالسكينة واءماف وما تتعرض لو البي ة مف مخاطر التسمـ بم"اليو اإلعالم  والصناع  الت  تؤثر فػ  صػحة الطفػؿ وفػ  أثنػاغ 
تفاعمػػػو مػػػب بي تػػػو التكنولو"يػػػة مثػػػؿ الفضػػػا يات والكمبيػػػوتر واالنترنيػػػت واليػػػاتؼ المحمػػػوؿ والصػػػناعات البالسػػػتيكية والضوضػػػاغ 

 (.ٜٔ: ٕٕٔٓوالمبيدات والمواد الكيميا ية )المشرف ، ال"روان ، 
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وانعكػػاس تػػثثيرات تمػػؾ الت,نيػػات  التسػػمـ التكنولػػو"  انػػو: ىيمنػػة الت,نيػػات الحديثػػة عمػػى مسػػارات االحػػداث لألفػػراد والم"تمعػػات -
 عمى سموكيـ مف خالؿ  رس مفاىيـ وأفكار مستحدثة ليا تثثيراتيا السمبية واالي"ابية عمى حياتيـ داخؿ الم"تمعات.

 المبحث الثان  :اطار نظري 
  ConceptMental Health مفهوم الصحة النفسية  -

افػػو . وعمػػـ الػػنفس يخػػدـ عمػػـ الصػػحة النفسػػية مػػف خػػالؿ دراسػػاتو اف عمػػـ الػػنفس بصػػفة عامػػة يػػدرس السػػموؾ فػػ  سػػوا و وانحر    
العمميػػة عػػف طريػػؽ الوقايػػة والعػػالج , ويمكػػف النظػػر الػػى عمػػـ الػػنفس عمػػى انػػو "عمػػـ صػػحة " حيػػث انػػو ي,ػػدـ خدماتػػو فػػ  م"ػػاؿ 

ـ الػنفس التحميمػ  الصحة , وخاصة الصحة النفسية والعالج النفس  , واف فػروع عمػـ الػنفس المرضػ  وعمػـ الػنفس العال"ػ  وعمػ
 وما تتناولو مف موضوعات وم"االت خير دليؿ عمى العالقة بيف عمـ النفس والصحة.  

ول,د زاد االىتماـ بالصحة النفسية لألفراد وتكامؿ شخصياتيـ عمى مختمؼ اءصعدة وقد يعود ىذا إلػى التطػور العممػ  وتع,ػد    
الحيػػاة فػػ  الم"تمػػب , وازديػػاد ال"يػػود المبذولػػة مػػف قبػػؿ اءفػػراد أنفسػػيـ فػػ  سػػبيؿ اسػػتمرار الحيػػاة واإلنتػػاج , وظيػػرت العديػػد مػػف 

نسانية ,  ير اف ىذه المحاوالت ال تزاؿ ف  بدايتيا الف ىناؾ الكثير مػف العوامػؿ التػ  مػف شػانيا اف المحاوالت لفيـ الطبيعة اإل
نمػا يعبػر عػف  تعطؿ فيـ ىذه الطبيعة اإلنسانية  فالصػحة النفسػية ال يعبػر عنيػا ب,ػدرة اإلنسػاف عمػى امػتالؾ اءشػياغ الماديػة , واا

 ريف ذلؾ بالشعور بالسعادة والرضا وت,بؿ الذات واآلخ
 : معايير الصحة النفسية

ظيرت ات"اىات عدة حاولت وضب معػايير لتحديػد السػواغ و يػر السػواغ  فػ  الصػحة النفسػية نتي"ػة تعػدد النظريػات النفسػية     
أحػدث المعػايير التػ  تحػدد مسػتو  الصػحة النفسػية لمفػرد  ىػ   وىػ  الت  تناولت الصحة النفسية ف,د وضب ) ماسػمو ومتممػاف( 

 و االت  :عمى النح
ن"ازاتو : وىو ذلؾ التفاوت الذي يحتمؿ و"وده بيف ما يستطيب الفرد ال,ياـ بػو، وبػيف مػا ي,ػـو ٔ . العالقة بيف طاقات الشخص واا

 بو وين"زه فعميًا .
 . االتزاف العاطف  : ويعن  التوازف بيف انفعاالت الشخص والمؤثرات العاممة ف  ذلؾ .ٕ
ؿ اإلدراؾ والمحاكػاة وعمػؿ الػذاكرة والتفكيػر و يػره، والصػالح ىنػا ي,صػد بػو م,ػدار مػا يكػوف . صالح الوظا ؼ الع,ميػة : ويشػمٖ

 عميو عمؿ ىذه الوظا ؼ مف حيث صحتيا ودقتيا وسيرىا وفؽ المبادئ الع,مية اءساسية .
يتمتب بصحة نفسػية . التوافؽ اال"تماع  : ويعن  مستو  توافؽ الفرد مب شروط حياة ال"ماعة وتفاعمو معيا. فالشخص الذي ٗ

"يدة قادر عمى العيش بسالـ وصداقة مب اآلخريف ضمف الكتؿ اال"تماعية. وىو قادر عمى التعاوف ورا ب فيو، مب  يره عمى 
 (ٜ:ٕ٘ٓٓأساس عالقات ا"تماعية قا مة عمى المسؤولية واالحتراـ المتبادؿ .)زىراف,

التسمـ التكنولو"  اإلعالم :-  
 :تثثير التمفاز ف  الطفؿ -

إفط تنشػ ة الطفػػؿ تعػد إحػػد  العناصػر اءساسػػية لمتنميػػة الشػاممة وأفط المعيػػار الح,ي,ػ  لحضػػارة أي شػعب مػػف الشػػعوب  
 (.ٖٙٔ: ٕٓٔٓىو م,دار اإلىتماـ بالطفؿ ءنو االساس لشباب ال د ور"اؿ المست,بؿ )ر"ب،



((    النفسية الصحة يوم))  السنوي العلمي املؤمتر  October 10, 2018 

 

61 
 

ػا   وأف ينشث الطفؿ عمى ال,يـ اءصيمة المتمثمة بمبادئ التيذيب الصحي  وىذا سبب ح,ي,  لسرور وسػعادة الم"تمػب، أمط
                إذا سػػػػػػاغت التربيػػػػػػة أو حػػػػػػـر ذلػػػػػػؾ التيػػػػػػذيب فانػػػػػػو سػػػػػػيكوف مػػػػػػػف المؤكػػػػػػد و"ػػػػػػود تعاسػػػػػػة عمػػػػػػى الكثيػػػػػػر مػػػػػػف أفػػػػػػراد م"تمعنػػػػػػػا 

 (.ٖٔٔ: ٕ٘ٓٓ)سمماف،
فػػػؿ ال تولػػػد معػػػو لكنيػػػا تنمػػػو ويمكػػػف ال,ػػػوؿ أفط نمػػػو شخصػػػية الفػػػرد ىػػػ  محصػػػمة نمػػػو ال"وانػػػب إذ إفط شخصػػػية الط 

الفسػػيولو"ية واإل"تماعيػػة كميػػا واءولػػى موروثػػة واُءخػػر  مكتسػػبة ومتعممػػة والػػذي ييمنػػا ىنػػا العوامػػؿ اإل"تماعيػػة إذ إفط وسػػا ؿ 
 (.ٕٕٔ: ٜٕٓٓالعوامؿ اإل"تماعية ف  شخصيتو )ر"ب،اإلعالـ تكسب الطفؿ وتعممو عاداتو وقيمو وت,اليده الت  تكسبو 

وتعػػد الطفولػػة ىػػ  المرحمػػة الوحيػػدة التػػ  تتميػػز بالحػػد اءدنػػى مػػف م,اومػػة المػػدخالت والمػػؤثرات الخار"يػػة مػػف البي ػػة  
التػػثثير والتػػثثر  اإل"تماعيػػة، أو بػػاءحر  تتزايػػد تػػدري"يًا قدرتػػو عمػػى اإلنت,ػػاغ واإلختػػزاؿ والتعػػديؿ والػػرفض ليػػذه المػػؤثرات. أي إفط 

 (.ٜٓٔ: ٕٛٓٓيصبحاف عممية أكثر تع,يدًا ويكوف الفرد بآطراد فاعاًل أكثر منو مفعواًل بو )الييت ،
فبالنسػػبة لألطفػػاؿ كانػػت وسػػيمة التعمػػيـ والتث,يػػؼ تػػثت  عبػػر المدرسػػة والكتػػب التػػ  تناسػػب ع,ػػوليـ وأعمػػارىـ الػػى أف  

: ٕٚٓٓز الػػذي أحػػدث آن,البػػًا أساسػػيًا وخطيػػرًا بالنسػػبة لشػػريحة اءطفػػاؿ )الػػريس،"ػػاغت التكنولو"يػػات االلكترونيػػة ومنيػػا التمفػػا
(.وكانت وال تزاؿ العالقػة بػيف اءطفػاؿ ووسػا ؿ اإلعػالـ والسػيما التمفػاز ىػ  محػور الدراسػات التػ  ظيػرت حػوؿ اآلثػار التػ  ٛٗ

لـ الػػنفس البػػرت بانػػدورا أفضػػؿ مػػا ظيػػر مػػف تحػػدث لألطفػػاؿ "ػػراغ تعرضػػيـ لتمػػؾ الوسػػا ؿ. وتعػػد نظريػػة الػػتعمـ اال"تمػػاع  لعػػا
دراسػػات لتفسػػير تمػػؾ العالقػػة، فػػالبرت بانػػدورا أراد أفط يثبػػت اف الػػتعمـ مػػف خػػالؿ ال,ػػدوة والمثػػاؿ عبػػر المشػػاىدة والمالحظػػة مػػف 

 أخطر وظا ؼ وسا ؿ اإلعالـ.
وف منيػػػا أشػػػياغ كثيػػػرة، مػػػف بينيػػػا وآسػػػتنت  بانػػػدورا أفط تعػػػرض النػػػاس لوسػػػا ؿ اإلعػػػالـ والسػػػيما اءطفػػػاؿ ي"عميػػػـ يتعممػػػ 

العنؼ. وخمص باندورا الى نتي"ة فحواىا أفط اءطفاؿ يصطنعوف مف بيف شخصيات وسا ؿ اإلعػالـ ُأنموذ"ػًا يحاكونػو ويتعممػوف 
 (.ٛٙ-ٚٙ-ٙٙ: ٜٜٗٔمنو )الحضيؼ،

 تكنولو"يا اءنترنت: 
ادية "ديػدة وتحػدث أمػاـ أعيننػا ت يػرات ر يسػة فػ  يشيد العالـ حاليًا ظيور بي ة سياسػية وآ"تماعيػة وتكنولو"يػة وآقتصػ 

كػػؿ شػػ غ، وتنت,ػػؿ ثػػورة المعمومػػات فػػ  العػػالـ بػػثف الم"تمػػب قػػا ـ عمػػى المعرفػػة، وتشػػيد التكنولو"يػػات ال"ديػػدة لوسػػا ؿ اإلتصػػاؿ 
تحداث والمعمومػػػات تطػػػورًا سػػػريعًا خمػػػؽ مابػػػات يعػػػرؼ بم"تمػػػب المعمومػػػات، وىػػػو ذلػػػؾ الم"تمػػػب الػػػذي يسػػػتطيب كػػػؿ فػػػرد فيػػػو اسػػػ

المعمومات والمعارؼ والنفاذ الييا وآستخداميا وت,اسميا، بحيث يمكف اءفراد والم"تمعػات والشػعوب مػف تسػخير كامػؿ إمكانيػاتيـ 
 (ٔٔ: ٕٚٓٓف  النيوض بتنميتيـ المستدامة وف  تح,يؽ نوعية حياتيـ )صادؽ،

الحػػػديث لكنيػػػا ايضػػػًا سػػػالح ذو حػػػديف  وتعػػػد شػػػبكة المعمومػػػات العالميػػػة "اءنترنػػػت" أىػػػـ ظػػػاىرة حضػػػارية فػػػ  العصػػػر 
يسػػتخدـ لمخيػػر أو ل يػػره مػػف اء ػػراض اُءخػػر  حاليػػا فػػ  ذلػػؾ حػػاؿ كثيػػر مػػف الوسػػا ؿ العامػػة اُءخػػر  مثػػؿ الفيػػديو إذ يمكػػف 
ف كاف شرًا فشػر، وخدمػة اءنترنػت خدمػ ة آستخدامو ف  الخير وكذلؾ ف  الشر، وذلؾ نابب لنوايا المستخدـ إْف كاف خيرًا فخير واا

منافعيا "مة وعطاؤىا  زير، وى  مصدر لخير وعمـ ومعرفة وىداية وصمة وتطػور لألمػـ اذا مػا أحسػنت آسػتخداميا. وىػ  فػ  
ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر ماكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوناؿ،  (.ٚ: ٕٛٓٓالوقت نفسو أف تكوف مصدرًا لشر عظيـ مف اّصر عمى سوغ آستخداميا )الموسوي،

Mcdonnell,1996 مػػؿ معيػػا لػػيس ف,ػػط مسػػت,باًل بػػؿ متفػػاعاًل، إذ إفط اءنترنػػت ي"مػػب بػػيف أفط مػػا يميػػز اءنترنػػت إفط الػػذي يتعا
 (.ٜٖٛ: ٜٜٛٔالنص والصوت والحركة والصورة وىو ما يسمى بالوسا ط المتعددة )الحيمة،
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لػى   ويعد اءنترنت ثورة ف  عالـ اإلتصاالت فيو يعمؿ عمى بث المعمومات واست,باليا فػ  شػتى صػنوؼ المعرفػة مػف واا
: ٕٕٔٓوأصػػػبحت شػػػبكة اءنترنػػػت وسػػػيمة االتصػػػاؿ العالميػػػة المفتوحػػػة التػػػ  تػػػربط العديػػػد مػػػف الشػػػبكات )الػػػدليم ،العػػػالـ كمػػػو 

(.ولـ يكف العراؽ بمعزؿ عما يحدث مف تطورات عمى الساحتيف العربية والعالمية بيذا الشػثف، إذ اصػبحت خدمػة اءنترنػت ٖٕٙ
,وؿ فييا أفط اءنترنػت أصػب  الوسػيمة الثانيػة بعػد التمفػاز بالنسػبة لألطفػاؿ متاحة لم"ميب، بما ف  ذلؾ اءطفاؿ الى در"ة يمكف ال

 العراقييف.
وظير اءنترنت كادأة تعميمية شا عة لألطفاؿ بصورة سريعة "دًا لدر"ة أفط اآلباغ معظميـ ال يعمموف ما يتو"ب عمييـ  

ال"ديػػدة "ميعيػػا والمتضػػاربة عػػف ح,ي,ػػة اءنترنػػت، وكيفيػػة فعمػػو أزاغ ذلػػؾ كمػػو، ونتي"ػػة عػػدـ قػػدرة اآلبػػاغ عمػػى متابعػػة المعمومػػات 
عمميػػا ومػػا الػػذي تسػػتطيب فعمػػو لألطفػػاؿ أو ال تسػػتطيعو ُينػػزع معظميػػـ لم,يػػاـ باحػػد  االسػػت"ابتيف المتناقضػػتيف إزاغىػػا، الت"اىػػؿ 

ف التواصػػؿ اإلنسػػان   يػػر (.وعمػػى الػػر ـ مػػف أفط اءنترنػػت يفػػت  آفاقػػًا لعصػػر "ديػػد مػػٖٕٚ: ٕٗٓٓالتػػاـ أو المنػػب التػػاـ )يونػػ ،
  المسبوؽ. إال إف ىناؾ م"موعة مف المساوئ والسمبيات الت  تتثتى مف آستخدامو، وما يؤكد ذلؾ أفط المنظريف معظميـ يتف,وف

 الياتؼ الن,اؿ: 
مميػػار شػخص والمؤسػػؼ إفط مػػف  ٕبحػدود  ٕٙٓٓي,ػدر عػػدد المسػتخدميف لميػػاتؼ الن,ػػاؿ عمػى مسػػتو  العػالـ فػػ  عػػاـ 

(.فاليػػاتؼ الن,ػػاؿ عبػػارة عػػف "يػػاز آتصػػاؿ صػػ ير ٘ٔ: ٜٕٓٓمميػػوف طفػػؿ ومراىػػؽ فػػ  سػػف النمػػو )مصػػباح، ٓٓ٘نحػػو  بيػػنيـ
الح"ـ مربوط بشبكة اإلتصاالت الالسمكية والرقمية تسم  ببث الرسا ؿ الصوتية والنصية )الصوت( واست,باليا والصور عف بعػد 

آسػػت,الليتو العمميػػة، ف,ػػد يوصػػؼ "بػػالخموي أو الن,ػػاؿ أو ال"ػػواؿ أو المحػػوؿ" وبسػػرعة فا ,ػػة ونظػػرًا لطبيعػػة مكوناتػػو االلكترونيػػة و 
 (.ٜٜ: ٕٔٔٓومعروؼ أفط الياتؼ الن,اؿ الحال  ىو الشكؿ المتطور لمياتؼ الت,ميدي "الثابت" )حمدي واخروف،

ءنيػا سػتفت  أمػاـ الطفػؿ إفط ح"ـ ما يترتب مف أخطار عمى الطفػؿ مػف وراغ اقتنا ػو ليػذه اء"يػزة يتزايػد بنسػب كبيػرة،  
عالمًا واسب النطاؽ، ال يتناسب وح"ـ المسؤولية الت  يشعر بيا، ناىيؾ عف التػداعيات اُءخػر  النا"مػة مػف ح"ػـ اإلسػاغة التػ  
يو"ييػػا إلػػى اآلخػػريف "ػػراغ سػػوغ آسػػت الؿ قابميػػة ىػػذه اء"يػػزة فػػ  آسػػتالـ الصػػورة والصػػوت وبثيمػػا ومػػا يترتػػب عمييػػا مػػف ُأمػػور 

ادات وت,اليد م"تمعػو الػذي يحػيط بػو. إذ إفط أ مػب م"تمعاتنػا محافظػة تػرفض مثػؿ ىػذا الفضػوؿ  يػر اءخالقػ  و يػر تس غ لع
 (.ٕٛ: ٕٕٔٓالمبرر )الدليم ، 

وىنػػاؾ العديػػد مػػف التػػثثيرات السػػيكولو"ية التػػ  تتمثػػؿ فػػ  الرعػػب والفػػزع المتولػػد مػػف آسػػتخداـ اليػػاتؼ إذ إفط عشػػرة فػػ   
يا إحد  المسوح الحديثة يشعروف بالتوتر عند التحدث بالياتؼ ويمحظ أنطيـ كػانوا مػف الػذيف يسػتخدموف ىػذا الم ة مف عينة أ"رت

ال"ياز بكثافة كما آنيـ يستخدموف أيضػًا الػى "انػب ذلػؾ عػددًا مػف الوسػا ؿ التكنولو"يػا لتم,ػ  المكالمػات الياتفيػة، بمػا فػ  ذلػؾ 
 (.ٜٛ: ٕٕٓٓ)الم ّمس، آالت الرد عمى المكالمات واليواتؼ المحمولة

 اءلعاب االلكترونية:
مػػف أىػػـ الظػػواىر التػػ  راف,ػػت ظيػػور الحاسػػوب وتطػػوره، وىػػ  فػػ   electronic gamesتعػػد اءلعػػاب االلكترونيػػة  

المفيػػػـو المعمومػػػات  برم"يػػػات تحػػػاك  واقعػػػًا ح,ي,يػػػًا او آفتراضػػػيًا باإلعتمػػػاد عمػػػى إمكانػػػات الحاسػػػوب فػػػ  التعامػػػؿ مػػػب الوسػػػا ؿ 
في  تفاعؿ بيف اإلنسػاف وآالتػو االلكترونيػة لإلفػادة مػف إمكاناتيػا فػ  الػتعمـ والتسػمية والترفيػو، ومػف  social conceptوعة المتن

الناحية العممية تمثؿ اءلعاب االلكترونية أداة تحدي ل,درات المستخدـ إذ تضعو أمػاـ صػعوبات وع,بػات تنػدرج مػف البسػاطة الػى 
ة وأداة لتطػػوير ث,افتػػو وقدراتػػو، إذ تشػػد آنتباىػػو وتن,ػػؿ اليػػو المعمومػػة بيسػػر ودقػػة ومتعػػة )ال ريػػر التع,يػػد ومػػف البطػػ  الػػى السػػرع
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ػػػػػػػػػػا اءلعػػػػػػػػػػاب االلكترونيػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػف االلعػػػػػػػػػػاب المتػػػػػػػػػػوافرة حمػػػػػػػػػػى ىي ػػػػػػػػػػة الكترونيػػػػػػػػػػة ٖٙٔ: ٕٓٔٓوالنوايسػػػػػػػػػػة، (.َأمط
(salen&Zimmerman,2004:80-86.) 

كميػػة ونوعيػػة فػػ  م"ػػاؿ البرم"يػػات إذ أصػػب  الحاسػػوب االلكترونػػ  مػػف وشػػيدت السػػنوات ال,ميمػػة الماضػػية تطػػورات  
المصػطمحات الشػا عة اإلسػتخداـ فػ  العصػر الحػديث، والحاسػوب "يػاز أوتمػاتيك  يعمػؿ عمػى وفػؽ نظػاـ الكترونػ  ي,ػـو بتنفيػػذ 

نتػا   ويعرضػيا بصػي  وأسػاليب العمميات الحسابية ويحمػؿ المعمومػات وين"ػز أعمػاال عديػدة طب,ػًا لألوامػر الصػادرة إليػو يختػزؿ ال
ٝ إذ يمكػف لمطفػؿ اف يبػدأ بالتعامػؿ مػب الحاسػب منػذ عمػر ٓٙ-ٓ٘مختمفة.وي,در عدد مسػتخدم  الحواسػيب بنسػبة ال ت,ػؿ عػف 

اءربب سنوات وذلؾ مف خالؿ اءلعاب الت  ي,دميا اءىؿ ءوالدىـ الت  تكوف مخصصة ليذه اءعمار بينت نوعيف مف اءطفاؿ 
 موف مب الحاسب:الذيف يتعام

أطفػػاؿ يتوا"ػػدوف فػػ  بي ػػة مث,فػػة نسػػبيًا يسػػتطيب فييػػا اءىػػؿ أف يسػػايروا التكنولو"يػػا ويو"يػػوا أوالدىػػـ فييػػا، ويتفػػرع عػػف ىػػذه  -
الف ة اءىؿ  ير الواعيف لما تتركو اءلعاب مف أثر فػ  الطفػؿ، ففػ  ىػذه البي ػة يكػوف مػف السػيؿ التثكػد مػف نوعيػة البػرام  

 لطفؿ ءف اءىؿ ىـ الذيف يختاروف.الت  يتعرض ليا ا
أطفػػاؿ يتوا"ػػدوف فػػ  بي ػػة  يػػر مسػػايرة لمتكنولو"يػػا إذ يشػػعر اءىػػؿ بضػػرورة تعمػػـ ولػػدىـ اسػػتعماؿ الحاسػػب ويعممػػوف عمػػى  -

ا فػ  ىػذه البي ػة فمػيس فييػا مػف رقيػب، وقػد يكػوف المسػاعد  تثمينو ولكنيـ  ير قادريف عمى تو"يو أطفاليـ ف  ىذا النوع، َأمط
اختيػػار البػػرام  أحػػد اءصػػدقاغ أو المعػػارؼ أو صػػاحب محػػؿ البػػرام  الػػذي  البػػًا مػػا ييػػتـ بتسػػويؽ برام"ػػو أكثػػر مػػف عمػػى 

 االىتماـ المفرط بنوعية البرام  الم,دمة لمطفؿ.
 النظريات التي فسرت التسمم التكنولوجي اإلعالمي: المبحث الثالث :

 ووسا ؿ اإلعالـ والم"تمب:اوال: نظرية االعتماد المتبادؿ بيف ال"ميور 
تػػر  ىػػذه النظريػػة إفط آسػػتخدامنا لوسػػا ؿ اإلعػػالـ ال يػػتـ بمعػػزؿ عػػف تػػثثيرات النظػػاـ اإل"تمػػاع  الػػذي نعػػيش بداخمػػو.  

فنحف ووسا ؿ اإلعالـ وطري,ة آستخداميا والتفاعؿ معيا تتثثر بما نتعممػو مػف الم"تمػب، كمػا إنطنػا نتػثثر بمػا سػيحدث فػ  المحظػة 
امػػؿ فييػػا مػػب وسػػا ؿ اإلعػػالـ، لػػذلؾ فػػاف أيػػة رسػػالة نتم,اىػػا مػػف ىػػذه الوسػػا ؿ قػػد تكػػوف ليػػا نتػػا   مختمفػػة آعتمػػادًا عمػػى التػػ  نتع

 خبراتنا الساب,ة عف الموضوع، كذلؾ تثثيرات الظروؼ اإل"تماعية المحيطة بنا.
 :Cultivation Theoryثانيا: نظرية ال رس الث,اف  

الـ اءمريكػ  "ػورج "يربنػز الػذي بحػث تػثثير وسػا ؿ االتصػاؿ ال"مػاىيري فػ  البي ػة تعود اصوؿ ىػذه النظريػة الػى العػ 
 ( الذي ركز مف خاللو عمى ثالث قضايا متداخمة ى :culturand:catersالث,افية وف  مشروع أسماه بالمؤشرات الث,افية )

 دراسة الرسا ؿ وال,يـ والصور الذىنية الت  تعكسيا وسا ؿ اإلعالـ. -ٔ
 كؿ والض وط والعمميات الت  تؤثر ف  إنتاج الرسا ؿ اإلعالمية.دراسة الييا -ٕ
 دراسة المشاركة المست,مة لمرسا ؿ ال"ماىيرية عمى إدراؾ ال"ميور لمواقب اإل"تماع . -ٖ

وتعػػػد ىػػػذه النظريػػػة "تطبي,ػػػًا لألفكػػػار الخاصػػػة بعمميػػػات بنػػػاغ المعنػػػى وتشػػػكيؿ الح,ػػػا ؽ اإل"تماعيػػػة والػػػتعمـ مػػػف خػػػالؿ 
وار الت  ت,ـو بيا وسا ؿ اإلعالـ ف  ىذه الم"االت إذ تؤكد قدرة وسا ؿ اإلعػالـ فػ  التػثثير عمػى مسػتو  إدراؾ المالحظة، واءد

اءفراد لمعالـ المحيط بيـ السيما بالنسبة لألفراد الذيف يتعرضوف ليذه الرسا ؿ بكثافة".فضػاًل عػف إفط نظريػة ال ػرس كانػت نتي"ػة 
ر برام  التمفاز ولكف يمكف أف يكوف ليا دور ف  عممية تدعيـ ال,ػيـ و ػرس اإلت"اىػات مػف لدراسة أسباب العنؼ النا"ـ عف تثثي

خالؿ آستخداـ الصػفوة العمميػة بيػدؼ نشػر اءفكػار المسػتحدثة والتشػ"يب عمػى اإلبتكار.فيػذه النظريػة تركػز عمػى أشػكاؿ خاصػة 
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اىيـ "يػر  أصػحاب نظريػػة ال ػرس أفط ىػذه النظريػة تعػػد "ػدًا مػف السػموؾ، وتربطيػا بالمضػػاميف اإلعالميػة وآنطالقػًا مػف ىػػذه المفػ
 (.ٕٜ-ٜٔ: ٕٓٔٓبصورة عامة حاًل فعااًل لموا"ية آليات آكتساب اإلنساف لممعارؼ الت  ت,ود سموكو" )ابراىيـ، حمد،

 ثالثا: نظرية مارشاؿ ماكموىاف:
مػػادًا عمػػى فكػػرة أفط ىنػػاؾ اسػػموباف صػػاغ نظريتػػو آعت ٜٚٙٔلػػد  ماكموىػػاف رؤيػػة فمسػػفية لمعمميػػة اإلتصػػالية، ففػػ  عػػاـ  

 لمنظر الى وسا ؿ اإلتصاؿ مف حيث:
 إنطيا وسا ؿ لنشر المعمومات والترفيو والتعميـ. -ٔ
 إنطيا "زغ مف سمسمة التطور التكنولو" .  -ٕ

ذا فاذا نظرنا إلييا مف ال"انب اءوؿ فيعن  ذلؾ أننا نيتـ بالمضموف وطري,ة اإلسػتخداـ واليػدؼ مػف ذلػؾ اإلسػتخداـ،  واا
نظرنػػا الييػػا مػػف ال"انػػب اآلخػػر ك"ػػزغ مػػف العمميػػة التكنولو"يػػة التػػ  يحتمػػؿ أف ت يػػر شػػكؿ الم"تمػػب كمػػو، شػػثنيا فػػ  ذلػػؾ شػػثف 

 التطورات الفنية اُءخر .
ويػػر  ماكموىػػاف اف مضػػموف وسػػػا ؿ اإلعػػالـ ال يمكػػف النظػػر الييػػػا بشػػكؿ مسػػت,ؿ عػػف تكنولو"يػػػا تمػػؾ الوسػػا ؿ نفسػػػيا 

بيا المؤسسات اإلعالمية موضػوعاتيا وطبيعػة ال"ميػور الػذي تتو"ػو إليػو تػؤثراف فػ  طبيعػة الرسػا ؿ، فيمػا  فالكيفية الت  تعرض
 ".Technological   Determinism ينظر ماكموىاف الى التاريخ بثخذ موقؼ يمكف أف نطمؽ عميو الحتمية التكنولو"ية "

 رابعا: نظرية ليرنر وآ"تياز الم"تمب الت,ميدي:
أفط وسػػا ؿ االتصػػاؿ ليػػا دور ميػػـ فػػ  التنميػػة وتحػػديث الم"تمعػػات، إذ ت,ػػدـ ُأنموذ"ػػًا ت"ريبيػػًا حػػوؿ تػػثثيرات  يػػر  ليرنػػر 

محدودة لدور وسا ؿ اإلعالـ ف  اإلقناع لمتثثير ف  اإلت"اىات والع,ا د وال,يـ، ويؤكد دانياؿ ليرنر ف  ُأنموذ"و أفط النسؽ ال رب  
خيػة ف,ػط، لكنػو عػالم  إ"تماعيػًا. وحػاوؿ أف يثبػت عالميػة االنمػوذج بالتمثيػؿ عمػى ذلػػؾ، فػ  التحػديث ىػو  ربػ  مػف ناحيػة تثري

بػػثف زيػػادة التحضػػر تميػػؿ الػػى أف ترفػػب مسػػتو  التعمػػيـ وزيػػادة التعػػرض لوسػػا ؿ اإلعػػالـ مػػب مشػػاركة إقتصػػادية أوسػػب ومشػػاركة 
 نمية وتتمثؿ ىذه النظرية بالعناصر اآلتية:سياسية أكبر، ومف ىنا ير  أىمية الدور الذي تمعبو وسا ؿ اإلعالـ ف  الت

 الت,مص أو الشخصية المتحركة:  -أ
ير  ليرنر أفط ىناؾ خاصية سيكولو"ية تصاحب العمميات اال"تماعية وى  الم,درة عمى التخيؿ أو تصور أنفسػيـ فػ   

د الم"تمعات، ندرؾ أفط ىذا الم"تمب مواقؼ اآلخريف، وحيف يظير عدد كبير مف اءفراد ال,ادريف عمى الت,مص الو"دان  ف  أح
 ف  طري,و الى التطور السريب وير  أفط ىذه اآللية تعمؿ بطري,تيف أسماىما بالت,مص الذي يتـ عف طريؽ:

اإلسػػ,اط: الػػذي يسػػيؿ التمػػاى  والػػدخوؿ فػػ  ت,مػػص شخصػػيات اآلخػػريف ويعنػػ  تحديػػد صػػفات تكػػوف مفضػػمة لػػد  الشػػخص  -
 وي,ـو باس,اطيا عمى نفسو.المستيدؼ، ويثخذ ىذه الصفات 

اإلدمػػاج: الػػذي يوسػػب التمػػاى  وذلػػؾ بػػثف ي,ػػـو الشػػخص المسػػتيدؼ بنسػػبة صػػفات محبوبػػة عنػػد اآلخػػريف وي,ػػـو بادمػػاج ىػػذه  -
 الصفات ف  نفسو ويبرر ذلؾ ب,ولو: "بثنن  مثميـ أو أحب أف أكوف مثميـ" وكمتا اآلليتيف تؤدي الى النتي"ة نفسيا.

 داة لمتحريؾ: وسا ؿ اإلعالـ  كث -ب
يػر  ليرنػػر أفط وسػػا ؿ اإلعػالـ ال"مػػاىيري تمعػػب دورًا كبيػرًا فػػ  تحريػػؾ النػاس السػػيما فػػ  عمميػة الػػت,مص إذ تسػػيـ فػػ   

نشر التعب ة النفسية بيف ال"ميػور، ونتي"ػة لتطػور وسػا ؿ اإلعػالـ وتعػددىا فػاف الػت,مص أخػذ يتسػارع أكثػر مػف أي وقػت مضػى 
 رة.ليميز بيف الم"تمعات المتحض

 نظاـ التحديث: -ج
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بينما يؤكػد ليرنػر دور وسػا ؿ اإلعػالـ فػ  نشػر التعب ػة والتحريػؾ النفسػ  بكفايػة بػيف النػاس الػذيف حصػموا عمػى شػروط  
  مسب,ة لمتحريؾ ال" راف  واإل"تماع .

 المبحث الرابب:انعكاسات ظاىرة العولمة وامراض العصر )التسمـ االلكترون  انموذ"ا( ف      
 لنفسية لالطفاؿالصحة ا 

ومػػف أخطػػر سػػمبيات اإلعػػالف التمفزيػػون  عمػػى الطفػػؿ التػػثثير النفسػػ  ءطفػػاؿ اإلعالنػػات إذ إفط و"ػػود الطفػػؿ فػػ  إعالنػػات      
التمفػاز لػو تػثثير سػمب  فػ  الطفػؿ والسػيما عنػد و"ػوده وسػط آقرانػو وذلػؾ ءنػو يف,ػد الفيػـ الح,ي,ػ  لذاتػو ويصػاب بع,ػدة الن"وميػة 

ِو نظػػػػرة أكبػػػػر مػػػػف قدراتػػػػو الح,ي,يػػػػة ومػػػػف ثػػػػـ فانػػػػو يتعامػػػػؿ مػػػػب اآلخػػػػريف مػػػػف أقرانػػػػو عمػػػػى أنػػػػو ن"ػػػػـ تمفزيػػػػون  فينظػػػػر الػػػػى نفسػػػػ
  (.ٕٚٔ-ٕٙٔ: ٜٕٓٓ)ر"ب،

فط لكػؿ طفػؿ مػف اءطفػاؿ م"موعػة مػف اإلسػتعدادات   فالتمفاز لو أثر عمى اءفراد عامة واءطفػاؿ والمػراى,يف خاصػة، واا
سيمة اإلعالمية كالتمفاز مثاًل ومثؿ ىذه اإلستعدادات ت,رر نوع الوسيمة الت  ي,بميا الشػخص التكوينية الت  تعمؿ بعد التعرض لمو 

دوف سواىا مف "ية، وما يرسخ ف  ذىف الشخص مف معمومات ت,دميا ىذه الوسيمة وكيؼ يفسر الشخص ىذه المعمومات ومػف 
 (.ٖ٘: ٜٕٓٓثـ ما مد  تثثيرىا فيو )شمب ،

حاضػػر ال,ػػوة اءكثػػر تػػثثيرًا فػػ  حياتنػػا بسػػبب التطػػور والت,ػػدـ التكنولػػو" ، لكػػف ويشػػكؿ اإلعػػالـ فػػ  عصػػرنا ال  
ىػػذه التكنولو"يػػا وعمػػى الػػر ـ مػػف قوتيػػا وفعميػػا المػػؤثر وقػػدرتيا عمػػى تسػػييؿ حيػػاة اإلنسػػاف وشػػؤونو، فانيػػا "مبػػت معيػػا اآلفػػات 

وتعػػػػد ال,نػػػػوات الفضػػػػا ية مػػػػف  (.ٗٚ-ٖٚ: ٕٓٔٓوالكوارث والمآس  النفسية واإل"تماعية والتربوية والت يير ال,يم  )عواد،
أحدث وأكثر وسا ؿ اإلتصاؿ تثثيرًا ءنيا تتميز ب,ػدرتيا الفا ,ػة عمػى "ػذب الكبػار والصػ ار حوليػا بمػا تحممػو مػف بػرام  متنوعػة 

 (.ٖٙ: ٕٓٔٓتستيوي المشاىديف وتشد آنتباىيـ عمى آختالؼ آت"اىاتيـ وأعمارىـ )محمد،
ة وث,افية بعد آتساع قنوات البث الفضا  ، وتزايد اءقمار الصناعية، مما قػد يػن"ـ عنػو ويشيد العالـ صراعات حضاري 

كثير مف التوتر والتمػرد واإلحت"ػاج، ومػا قػد يػؤثر فػ  ال,ػيـ التػ  سػادت فػ  الم"تمػب دومػًا. وىػ  قػيـ التماسػؾ والتكافػؿ والتػراحـ 
تمػب، وقػد يػػؤدي إليػو ذلػؾ مػف تيديػػد اليويػات والث,افػات السػػا دة والشػعور بحا"ػات اآلخػريف والتػػرابط اُءسػري الػذي يتمتػب بػػو الم"

 (.٘ٔٔ: ٕٕٔٓ)الدليم ،
وبدأ الحاسوب يؤدي دورًا ميمًا ومؤثرًا ف  حياة اءطفاؿ وتبدأ عالقة الطفؿ بالحاسوب مف خالؿ برام  العاب الفيديو،  

داقة حميمة قد ت ن  الطفؿ عف إقامػة صػداقة مػب ثـ تتطور العالقة بينيما مب مرور الزمف لتصب  ف  بعض اءحياف عالقة ص
(.ويمكف تمخيص اىـ مسػاوئ آسػتخداـ اءنترنػت بمػا ٜٗ: ٕٚٓٓأقرانو وىذا ي"عؿ الطفؿ إنسانًا إنعزاليًا و ير آ"تماع  )الريس،

 يثت :
واإل"تماعيػػة والعباديػػة إدمػػاف ال"مػػوس بػػيف يديػػو لسػػاعات طويمػػة بمػػا يعطػػؿ الكثيػػر مػػف انشػػطة المسػػتخدـ اُءخػػر  العمميػػة  -

 والرياضية واإلنتا"ية.
 اإلبتعاد عف الواقب المعاش  بما ينت  عف تفكؾ الروابط والعالقات المباشرة واالستعاضة عنيا بم,اغات الفرؽ اءلكترونية. -
 اإلست راؽ ف  التعامؿ اآلل  ييدد بالخوؼ مف ال اغ إنسانية اإلنساف. -
 يو وال"نس والتورط ف  مباذلو.تسخيره ف  تروي  العنؼ والمشاركة ف -
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طرحػػو ءفكػػار ضػػالة ومضػػممة قػػد تشػػوه وتشػػوش رؤيػػة الشػػباب المسػػمـ إلسػػالمو مػػا لػػـ يكػػف ذا خمفيػػة ث,افيػػة إسػػالمية متينػػة  -
 (.ٗٔ: ٕٛٓٓ)الموسوي،

فط ىػػػذه اءعػػػراض النفسػػػية واإل"تماعيػػػة ءدمػػػاف اء نترنػػػت إفط إدمػػػاف اءنترنػػػت يتػػػرؾ آثػػػارًا نفسػػػية وآ"تماعيػػػة و"سػػػدية واا
 تشمؿ:

 اإلدماف عمى اءلعاب واءفالـ والمراىنات. -
 اءلـ الشديد والعصبية عند مفارقة الحاسوب. -
 آضطراب المزاج والضيؽ وخالفات مب العا مة واءصدقاغ. -
 آنخفاض المستو  التعميم . -
 اإلبتعاد عف الفعاليات اال"تماعية أو الت,ميؿ منيا. -
 ءنترنت.عدـ السيطرة عمى وقت ومدة آستخداـ ا -

كما إفط ىناؾ آثارًا سمبية مف الناحيػة اءسػرية لإلسػتخداـ المفػرط لألنترنػت إذ يتسػبب افػراط المسػتخدـ لألنترنػت وقضػا و 
أوقات أطوؿ مف الالـز ف  آضطراب حياتو اُءسرية حيث ي,ض  أوقات أقؿ مب ُأسرتو كما ييمؿ وا"باتو اُءسػرية والمنزليػة ممػا 

 (.ٕٗٓ-ٖٕٓ: ٕٕٔٓاُءسرة عميو )الدليم ، يؤدي الى إثارة أفراد
( الػذي يعػرؼ أيضػًا بآسػـ "سػايبر computer, anxietyوثمة مرض سيكولو"  يميػز عصػرنا وىػو ال,مػؽ الكمبيػوتري )

أو كمبيػػوتر فوبيػػا، وىػػو الخػػوؼ مػػف الكمبيػػوتر، ومػػف خػػالؿ ىػػذه الت,ػػديرات فػػاف ىػػذا المػػرض يصػػيب  Cyber Fhobiaفوبيػػا" 
وصػػموا الػػى حػػاالت مت,دمػػة فػػ  ىػػذا المػػرض ويعػػانوف مػػف ال ثيػػاف والػػدوار والعػػرؽ البػػارد.إفط المؤيػػدوف لمرقابػػة  المػػراى,يف الػػذيف

يت"يوف الى كوف اءنترنت سالح ذو حديف عمى الر ـ مف منافعو العديدة، فانو ضار وخطػر إذا ُأسػي  آسػتخدمو السػيما وىنػاؾ 
 (.ٜٔ-ٜٓ: ٕٓٔٓ(. )زك ،ٔ: ٕٛٓٓعمومات مسؤولية عالمية )الموسوي،"را ـ تتـ عبر اءنترنت، لذلؾ فاف ضماف أمف الم

ويتو"ػب عمػػى اآلبػػاغ عنػػدما يتعػػامموف مػػب اءنترنػػت وأطفػػاليـ، اإلنتبػاه المكانيػػة معانػػاتيـ عػػف حالػػة نفسػػية يطمػػؽ عمييػػا  
يـ وسػيولة تشػتت آنتبػاىيـ آسـ "ضعؼ االنتبػاه" فاءطفػاؿ الػذيف يوا"يػوف صػعوبات فػ  الػتعمـ بسػبب عػدـ اإلنتبػاه و يػاب التنظػ

يمكف اف ين"ذبوا بسيولة لألنترنت بسبب المواد المتحركة والمت يرة بسرعة عمى الخط المباشػر، فالشاشػة مت يػرة يمكػف أف تشػ"ب 
الطفؿ الذي يعان  مف "ضعؼ اإلنتباه" عمى ال"موس لساعات أماـ "ياز الكمبيوتر ف  المػرة الواحػدة، بحيػث يشػعر براحػة أكبػر 

 (.ٕٔ٘: ٕٗٓٓاغة كتب المدرسة )يون ،مف قر 
 َأمطا اآلثار السمبية لألنترنت في :

يسم  اءنترنت لألفكار والمعت,دات "ميعيا ميما كانت ردي ة أف تدخؿ عمى الشبكة ويمكف ءي فرد أف يعمـ افكػاره ويػدعو  -
 يمكف أف تعبػر عنيػا وسػا ؿ اإلعػالـ ليا، وى  بذلؾ تسيؿ العمؿ الدعا   والتخريب اإل"تماع  وال,يم  واءخالق  الت  ال

 الت,ميدية.
يعمؿ اءنترنت عمى تسرب المعمومات والوثا ؽ ويخترؽ أمف الدولة والمؤسسات والبنوؾ والمصارؼ والت"سس عمى الرسا ؿ  -

 االلكترونية وتزويدىا.
مثػؿ انتشػار حبػوب "الفػاي"را" تتي  شبكة اءنترنت إمكانية تسوؽ سمب  ير أصمية أو مزيفة مف دوف أدنػى حمايػة لممسػتيمؾ  -

 (.ٕٜ: ٕٕٓٓالمزيفة )الم ّمس،
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تسبب االشعاعات الصادرة مف شاشة الحاسوب وال"موس الطويؿ أماميا أضرارًا "مة عمى الصػحة العامػة والعيػوف والعمػود  -
ة لمػا ي"ػدُه المتصػف  الف,ري...الخ كما أفط اإلدماف عمى آستخداـ اءنترنت يتسبب بترا"ب قراغة الكتب والمطالعة وذلػؾ نتي"ػ

 مف تنوع ف  المواقب الت  يوفرىا اءنترنت. 
تشػ"ب سػموؾ  Faces of deathومثػؿ الموقػب االلكترونػ   -إفط التعرض لمواقػب اءنترنػت التػ  تعػرض بػرام  العنػؼ مػثالً  -

 العنؼ.
 ى ما ىو "اىز.يتسبب اءنترنت بآنحدار مستو  التذكر والحد مف الخياؿ والم,درة عمى التعمـ والركوف ال -
تػػػؤدي نوعيػػػة الم ػػػة وسػػػوغ آسػػػتخداميا فػػػ  اءنترنػػػت الػػػى سػػػوغ آسػػػتخداـ الم ػػػة مػػػب خمػػػط فػػػ  الكتابػػػة بػػػيف الم تػػػيف العربيػػػة  -

 واالنكميزية عمى حساب الم ة الفصحى لتصب  "زغًا مف الحصيمة الم وية.
ال,ػػراغة والمعػػب واإلسػػتماع لمراديػػو والنػػـو يسػػتيمؾ آسػػتخداـ اءنترنػػت الوقػػت ممػػا يػػؤثر فػػ  نشػػاطات ُأخػػر  أكثػػر أىميػػة مثػػؿ  -

والمناقشة و يرىا فضاًل عف الحرماف مف ال"موس مب العا مة مما يحرميـ مف فرص اإلفادة مف خبرات الوالديف كما يسػمبيـ 
 (.ٓٙ: ٕٓٔٓوقتًا كاف ي"ب اف يكسبيـ ت"ارب وخبرات مباشرة مف الحياة )محمد،

 :تثثيرات كثرة آستخداـ الياتؼ الن,اؿ 
قػػد يخمػػؽ حمػػؿ "يػػاز الموبايػػؿ بصػػورة مالصػػ,ة لم"سػػـ تػػثثيرًا عمػػى ال,مػػب او الػػدماغ اذ تعػػد ىػػذه اءعضػػاغ اكثػػر حساسػػية  -ٔ

 لمو"ات الياتؼ الن,اؿ.
يعد آستعماؿ اليػاتؼ فػ  أثنػاغ ال,يػادة أحػد أىػـ أسػباب حػوادث الطػرؽ، لشػ ؿ الػدماغ وت,ميػؿ التركيػز ممػا يسػبب الحػوادث  -ٕ

 المؤسفة.
الياتؼ عمى النساغ الحوامؿ إذ تحظر المكالمات الطويمة وال ي"وز وضب ال"يػاز بػال,رب مػف منط,ػة الػرحـ  يؤثر استعماؿ -ٖ

 نظرًا لتثثيرات المو"ات الكيروم ناطيسية عمى خاليا اء"نة والسيما ف  الشيور اءولى.
 كف اف يمتص مف خاليا الكبد.تعد البطارية المستيمكة مموثة لمبي ة بعنصر الز بؽ وىو مف العناصر الث,يمة الذي يم -ٗ

اف عمميػػة شػػحف اليػػاتؼ المحمػػوؿ تسػػيـ فػػ  زيػػادة معػػدؿ آنبعػػاث الكػػاربوف فػػ  ال"ػػو إذ إفط نسػػبة آنبعػػاث الكػػاربوف سػػنويًا لمفػػرد 
 (.ٖٙ: ٖٕٔٓف  دوؿ اإلتحاد االورب  )كماؿ الديف، okg,16و okg,18الواحد ف  الواليات المتحدة 
 سمبيات العاب الحاسوب:

 العاب الحاسوب الخوؼ أو العنؼ لد  الطفؿ مف الوسا ؿ أو الصور المؤذية الت  قد تحتوي عمييا برام  الحاسوب.تولد  -
 تؤدي الى إىماؿ الطفؿ لتطوير صداقاتو وعالقاتو اإل"تماعية نتي"ة إفراطو ف  آستخداـ الحاسوب لوقت طويؿ. -
 سرتو.يصب  الحاسوب أىـ مف المسؤوليات االسرية نحو والديو أو أُ  -
 (.ٖٙ٘: ٕٓٔٓتمضية الوقت الذي ي"ب أف يخصصو الطفؿ لممارسة النشاط الحرك  ف  العاب الحاسوب )الخفاؼ، -
ىمػػاؿ الوا"بػػات المدرسػػية واليػػروب مػػف المدرسػػة فػػ  أثنػػاغ الػػدواـ المدرسػػ  وآضػػطرابات فػػ   - ضػػعؼ التحصػػيؿ الدراسػػ  واا

 التعميـ.
 عية تربوية مستوردة.آكتساب العادات السي ة وتكويف ث,افة مشوىة ومر" -
حدوث الكسػؿ والخمػوؿ والعزلػة اال"تماعيػة لػد  اءطفػاؿ فضػاًل عػف التػوتر اإل"تمػاع  وف,ػداف الم,ػدرة عمػى التفكيػر الحػر  -

 وآنحسار العزيمة واإلرادة لد  الفرد.
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الػى تحديػد سػف  أدت ىذه اءلعاب االلكترونية ببعض اءطفاؿ والمراى,يف الى حد االدماف المفرط ممػا آضػطر بعػض الػدوؿ -
 (.ٚٚٔ: ٕٓٔٓاءشخاص الذيف يسم  ليـ بممارسة ىذه اءلعاب ف  اءماكف العامة )ال رير والنوايسة،

 استنتاجات
 ٔ-  إف نوعيػة الحيػاة الُم ػايرة والُمسػتوردة والمفروضػة تو"ػب عمػى اإلنسػاف بػػذؿ المزيػد مػف ال"يػد مػف أ"ػؿ تعويػد الػنفس عمػػى

 ت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات وتحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وط.التكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريب والتوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ال
إف التحػػػوالت السػػػريعة فػػػ  الحيػػػاة ومت يراتيػػػا تػػػؤثر عمػػػى "ػػػودة التخطػػػيط ووضػػػوح الرؤيػػػة سػػػواًغ عمػػػى مسػػػتو  المؤسسػػػات  -ٕ

 والشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات أو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو  الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد.
نفسػ  بسػبب إف الوصوؿ لمريادة والتمسؾ بزماـ المبادرة لموصػوؿ ءعمػى در"ػات اإلمتيػاز فػ  الحيػاة سػيؤدي إلػى اإلرىػاؽ ال -ٖ

اال"تمػػاع ( لبمػػوغ  –العػػاطف   –الت يػػرات المتالح,ػػة، حيػػث أنػػو البػػد أف يكػػوف ىنػػاؾ نشػػاط ال محػػدود عمػػى المسػػتو  )المينػػ  
 أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى در"ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا.

سػػيؤدي عػػدـ اإلسػػت,رار والثبػػات النفسػػ  وضػػعؼ الػػذات إلػػى تحػػوؿ اإلنسػػاف ءداة مػػف شػػثنيا خدمػػة المصػػال  لمػػدوؿ مصػػّدرة  -ٗ
وصوؿ إلى حالة مف اإلن,يادية بداًل مػف كػوف اإلنسػاف الُم يػر الح,ي,ػ  فػ  اءرض الػذي اصػطفاه ا  سػبحانو وتعػالى الث,افة، وال

 فييا.
 التوصيات:
 ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ت,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ادبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات يمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ت,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ التوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيات اآلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: 

اءىػػداؼ فػػ  الحيػػاة، وأف ُيعمػػـ فػػ  ضػػرورة التخطػػيط اإلسػػتراتي"  كػػثداة ح,ي,يػػة مػػف أدوات الصػػمود عمػػى المبػػادئ وتح,يػػؽ   -ٔ
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارس وال"امعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كثسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة التعميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.

المفظػػ  ...إلػػخ( لػػد  اء"يػػاؿ، وذلػػؾ بيػػدؼ  –العػػاطف   –اإل"تمػػاع   –تنميػػة ميػػارات الػػذكاغ المتعػػدد اءو"ػػو )الم ػػوي   -ٕ
 قػػػوؼ مػػػب الػػػنفس قبػػػؿ اإلقػػػداـ عمػػػى تنػػػاوؿ ال"ديػػػد.تعويػػدىـ عمػػػى عػػػدـ قبػػػوؿ "ميػػػب اءفكػػػار والث,افػػػات الُمسػػػتوردة، بػػػؿ ي"ػػب الو 

ي"ب أف يكوف ىنالؾ برام  توعية تبث مف خالؿ االعالـ المر   الفياـ افراد الم"تمب وخاصػة )االسرة( بمخاطر )العولمة(  -ٖ
لثالػػث مػػف خػػالؿ التػػ   ػػزت الم"تمػػب بشػػعاراتيا البراقػػة ومػػاى  اال آفػػػة  تحػػاوؿ التػػثثير عمػػى الفكػػر البشػػري وخاصػػة فػػ  العػػالـ ا

سياسػػة الب,ػػاغ لالقو .وبػػذلؾ نوصػػ  أف تكػػوف ىنالػػؾ بػػرام  ارشػػادية ا"تماعيػػة ترت,ػػ  بػػافراد الم"تمػػب فػػ  كيفيػػة االسػػتفادة مػػف 
الوسػػا ؿ التكنولو"يػػة الحديثػػة )كاالنترنيػػت والمتوبايػػؿ ومػػا تعرضػػو الفضػػا يات( وذلػػؾ االسػػػتفادة مػػف ال"وانػػب االي"ابيػػة التػػ  تفيػػد 

 ب كؿ ماىو  ضار باالبناغ مف قيـ واخالؽ.م"تمعنا وت"ن
ت,وية الوزاع الدين  الفراد االسرة وذلؾ مف خالؿ تو"يو االب واالـ البنا يـ وذلؾ باالمتثاؿ بما ارساه ال,ػرآف الكػريـ واالمتثػاؿ -ٗ

العولمػػة مػػف  لوصػػاياه واالقتػػداغ بنصوصػػو والسػػػير عمػػى ىػػد  النبػػ  عميػػو افضػػؿ الصػػالة سػػيكوف سػػالح قػػو  بو"ػػو مػػا تطرحػػو 
صػور "ميمػػة تبتسػـ لمم,ابػػؿ وذلػؾ لاللتفػػات حولػو  واصػػطياده وذلػؾ لزحزحتػػو عػف قيمػػو واخالقػو وعػػادات وت,اليػد بي تػػو التػ  نشػػث 

 فييا .
 تكثيؼ التوعية اإلعالمية الت  تساعد عمى زيادة وع  اُءسرة والم"تمب بسمبيات التكنولو"يا.-٘
 توظيؼ تكنولو"يا المعمومات ف  اءطفاؿ.ال,ياـ بدراسات مختمفة حوؿ أثر -ٙ
برام  نما ية(، تعمؿ  –برام  عال"ية  –وضب برام  نفسية متنوعة ومتدر"ة حسب مبادئ الصحة النفسية )برام  تحصينية -ٚ

 عمى المحافظة عمى صحة اإلنساف قدر اإلمكاف مب عدـ شعوره باإل تراب ف  زمف العولمة.
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لو"ية عمػى أوسػب نطػاؽ مػف ال"مػاىير وال,ػو  العاممة,وضػرورة حضػور الث,افػة العربيػة واإلسػالمية نشر الث,افة العممية والتكنو -ٛ
 .يعيشيا عالمنا العرب  واإلسالم  بما يناسب المحظة التاريخية الت 

زالػػة "ميػػب  إعػػادة بنػػاغ اليياكػػؿ السياسػػية واإلداريػػة واإلقتصػػادية والت"اريػػة فػػ  الػػدوؿ اإلسػػالمية، وف,ػػا لمث,افػػة اإلسػػالمية، -ٜ واا
 المتناقض معيا، أو الدخيؿ عمييا ف  ىذه اليياكؿ.

خمػػػؽ قواعػػػد متينػػػة لمبحػػػوث العمميػػػة والمعمومػػػات، والمشػػػاركة الفعالػػػة فػػػ  تطػػػوير الت,نيػػػة، الػػػى المسػػػتو  الػػػذي ي"عػػػؿ اءمػػػة -ٓٔ
 اإلسالمية مشاركًا ح,ي,يا ف  ىذه الم"االت، بدال مف أف تمعب دور المتم,  فحسب.

وانتشػػار الث,افػػات بثنواعيػػا عمػػى مسػػتو  العػػالـ ، وُتشػػكؿ تحػػديًا لميويػػة الخصوصػػية الث,افيةووضػػب االسػػس العمميػػة توسػػيب  -ٔٔ
 لتكويف المناخ المال ـ لإلبداع.

تحفيػػز كػػؿ الطاقػػات وعمػػى مختمػػؼ المسػػتويات الرسػػمية واالىميػػة وحشػػد "يودىػػا لترسػػيخ وتثبيػػت المفػػاىيـ العمميػػة ومبػػادئ  -ٕٔ
 المني  العمم  ف  الث,افة العامة.

تطػػوير بػػرام  ث,افيػػة وعمميػػة وتكنولو"يػػة ء"يػػزة االعػػالـ ال"مػػاىيري تسػػاعد عمػػى تكػػوف اإلنسػػاف الع,النػػ  ال,ػػادر عمػػى   -ٖٔ
 المنطؽ العمم  ف  ممارساتة اليومية. استخداـ

 المقترحات:
إ"ػػػراغ دراسػػػػة تكشػػػػؼ عػػػػف مشػػػػكمة التسػػػػمـ التكنولػػػػو"  وعالقتػػػػو بػػػػبعض المت يػػػػرات )العمػػػػر وال"ػػػػنس والتحصػػػػيؿ الدراسػػػػ   -

 لموالديف(.
 إ"راغ دراسة مماثمة عف التسمـ التكنولو"  عمى عينة مف أطفاؿ المرحمة االبتدا ية. -
 القة بيف االلتسمـ التكنولو"  واالضطراب السموك  لد  المراى,يفا"راغ دراسة الي"اد الع -
 ا"راغ دراسة حوؿ االثار النفسية واال"تماعية لالدماف االلكترون  لد  االطفاؿ ف  المرحمة المتوسطة . -
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 المصادر 
 اوال:العربية:

، ب ػػداد، العػػراؽ، دار النيػػريف لمتوزيػػب واالعػػالف ٔط نظريػػات االتصػػاؿ،( ٕٓٔٓابػػراىيـ، يسػػر  خالػػد، وحمػػد، فاطمػػة عبػػد الكػػاظـ ) -1
 والنشر.

، مكتبػػة الم"تمػػب العربػػ  ٔط نحػػو مفػػاىيـ تربويػػة معاصػػرة فػػ  االلفيػػة الثالثػػة،( ٕٓٔٓابػػو شػػعيرة، خالػػد محمػػد،  بػػاري، ثػػا ر احمػػد ) -2
 لمنشر والتوزيب.

 وي.(. خطورة العولمة وكيفية موا"يتيا، عماف، روا ب م"دالٜٕٓٓإماـ، بشير ) -3

 اطروحة دكتوراه، "امعة دمشؽ، كمية التربية. التنش ة اال"تماعية ف  رياض االطفاؿ ف  سوريا،( ٕٚٓٓبدر، حكمت عم  ) -4

، عمػػػاف، االردف، دار المسػػػيرة  ٔط مبػػػادئ االحصػػػاغ الوصػػػف  واالسػػػتدالل ،( ٕٚٓٓبػػػدر، سػػػالـ عيسػػػى، وعبانيػػػة، عمػػػاد  ضػػػباف ) -5
 لمنشر والتوزيب.

 (. العولمة بيف التصورات االسالمية وال ربية ، منشورات معيد الدراسات العربية واالسالمية ، لندف .ٖٕٓٓبحر العمـو حسف ) -6

 تر"مة ثوثوا، بتو"يزي، لتيم,يد، وادمز. بيا"يو مفاىيـ الطفؿ لمعالـ،( ٜ٘ٙٔتومسف، "واف اندروا"اف ) -7

 تمر الطفولة ف  عصر مت ير.، مؤ ٔط طفؿ الروضة ف  عصر تكنولو"يا المعمومات،( ٕٔٔٓال"ابري، نييؿ ) -8

 ال,اىرة، مصر، دار الفكر العرب . م,دمة ف  دراسة وسا ؿ واساليب االتصاؿ،( ٜٚٛٔحسف، حمدي ) -9

(. الصحة النفسية منظور دينام  تكػامم  لمنمػو فػ  البيػت والمدرسػة، الػدار البيضػاغ، المركػز الث,ػاف  ٕٙٓٓح"ازي، مصطفى ) -11
 العرب .

، عمػػػػاف االردف، دار المسػػػيرة لمنشػػػػر والتوزيػػػػب ٔ، طتكنولو"يػػػػا التعمػػػيـ بػػػػيف النظريػػػػة والتطبيػػػؽ( ٜٜٛٔالحيمػػػة، محمػػػػد محمػػػود ) -11
 والطباعة.

 

، مؤسسػة كنػوز ٔط تكنولو"يػا االتصػاؿ واالعػالـ الحديثػة،( ٕٔٔٓحمدي، محمد الفات ، وبو سعدية، مسعود، وقرنان ، ياسػيف ) -12
 "زا ر.الحكمة لمنشر والتوزيب، ال

، عمػػاف، االردف، ٔط التنشػػ ة اال"تماعيػػة لمطفػػؿ،( ٖٕٓٓالخطيػػب، ابػػراىيـ ياسػػيف، عيػػد، زىػػدي محمػػد، النتشػػة، نعمػػاف خالػػد ) -13
 الدار العممية الدولية ودار الث,افة لمنشر والتوزيب.

بػػػثدب االطفػػػاؿ،  م"مػػػة الموقػػػؼ االدبػػػ ، عػػػدد خػػػاص ال"ػػػذور المعرفيػػػة واالبداعيػػػة ءدب االطفػػػاؿ،( ٜٜٚٔخمػػػدوف، الشػػػمعة ) -14
 .ٜ٘العدد

 ( .٘ٚ(، االسالـ وتحديات العولمة ، م"مة النبث ، العدد )ٕ٘ٓٓخمؼ محمد ال"راد ) -15

 ، عماف، االردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيب والطباعة.ٔط وسا ؿ االعالـ والطفؿ،( ٕٕٔٓالدليم  ، عبد الرزاؽ محمد ) -16

 ، عماف، االردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيب.ٔط عولمة التمفزيوف،( ٕ٘ٓٓػػػػػػػػػ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -17
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، عمػػػاف، ٔط آثارىػػػا التربويػػة، -تػػداعياتيا االقتصػػادية -بابياالعولمػػة ذلػػؾ الخطػػػر ال,ػػادـ: اسػػػ( ٜٕٓٓر"ػػب، مصػػطفى محمػػػد ) -18
 االردف، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيب.

، مصػػر، المكتػػػب ٔط المشػػكالت اال"تماعية:دراسػػػة فػػ  عمػػػـ اال"تمػػاع التطبي,ػػػ ،( ٕٓٔٓرشػػواف، حسػػيف عبػػػد الحميػػد احمػػػد ) -19
 ال"امع  الحديث.

، الكويػػػت، وزارة ٖط اسػػاليب العمػػػؿ بيػػا، -برام"يػػا -أسسػػػيا -فمسػػفتيا ريػػاض االطفػػػاؿ( ٜٚٚٔرضػػواف، ابػػو الفتػػػوح واخػػروف ) -21
 التربية.

 ، ال,اىرة، مصر، الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات.ٔط التعايش مب التكنولو"يا،( ٕٚٓٓالريس، نزار ) -21

 .كيؼ نرب  ابنا نا ف  زمف االن,تاح االعالم ( ٕٓٔٓزكريا، امان  ) -22

، ب ػػداد، ٕط التحػػديات المعموماتيػػة امػػاـ االعػػالـ العراقػػ  )دراسػػات فػػ  االعػػالـ وتكنولو"يػػا المعمومػػات(،( ٕٓٔٓزكػػ ، الػػوردي ) -23
 العراؽ، ىي ة االتصاالت لمنشر.

 ,ال,اىرة ,دار الكتب لمطباعة والنشر .ٗ(.الصحة النفسية والعالج النفس ,طٕ٘ٓٓزىراف,حامد) -24

 ، عماف، االردف، دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيب. ٕط ف والبي ة )دراسة ف  التربية البي ية(،االنسا( ٕٚٓٓالسعود ، راتب ) -25

 ، ال,اىرة، مصر، دار العرب  لمنشر والتوزيب.ٔط اثر ال,نوات الفضا ية عمى ال,يـ االسرية،( ٜٕٓٓالسيد، محمد عبد البديب ) -26

الصػحة ( ٕٓٔٓالموسى، عروبة قطاش، رشدي، ابو حسيف، ليمػ  )الشاعر، عبد الم"يد، ابو الرب، صالح، الصفدي، عصاـ،  -27
 ، عماف، االردف، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيب.ٔط والسالمة العامة،

، ال,ػاىرة، مصػر، دار الفكػر ٔط تنش ة الطفؿ وسبؿ الوالػديف فػ  معاممتػو وموا"يتػو،( ٜٜٙٔالشربين ، زكريا، وصادؽ، يسرية ) -28
 العرب .

رسػػالة ما"سػػتير، "امعػػة دمشػػؽ، كميػػة  مشػػاىدة التمفزيػػوف وعالقتيػػا بالتحصػػيؿ الدراسػػ  عنػػد التالميػػذ،( ٜٕٓٓف )شػػمب ، صػػفوا -29
 التربية، قسـ عمـ النفس.

 ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتي"ية.ٔط االنترنت والبحث العمم ،( ٕٚٓٓصادؽ، عباس مصطفى ) -31

 ، عماف، االردف، دار اسامة لمنشر والتوزيب.ٔط زيوف،االعالـ والتمف( ٕٓٔٓعبد النب ، سميـ ) -31

ال,اىرة، مصػر، منشػثة المعػارؼ باالسػكندرية لمنشػر، سمسػمة الكتػب  ابحاث ف  مشاكؿ البي ة،( ٜٙٚٔعبد الم,صود، زيف الديف ) -32
 ال" رافية.

حػػوث المسػػتمعيف، العػػدد الثػػان ، م"مػػة البحػػوث، المركػػز العربػػ  لب االطفػػاؿ والتمفزيػػوف الواقػػب واالفػػاؽ،( ٜٜٚٔعػػدواف، نػػواؼ ) -33
 ب داد.

 ، عماف، االردف، دار صفاغ لمنشر والتوزيب.ٔط م,ياس ادماف االنترنت،( ٕٓٔٓعم ، محمد النوب  محمد ) -34

 ، عماف، االردف، دار اسامة لمنشر والتوزيب.ٔط االعالـ الفضا  ،( ٕٓٔٓعواد، فاطمة حسيف ) -35
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، اءردف، عمادة البحث العمم  ، "امعػة ٕ-ربات أساسية، أبحاث اليرموؾ، العدد ب(. العولمة والث,افة م,إٕٓٓ رايبة، مازف ) -36
 اليرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ.

 ، ال,اىرة، دار النيضة العربية.ٖط دراسات ف  سيكولو"ية النمو،( ٜٗٚٔالف, ، حامد عبد العزيز )

 يػػة لف,ػػرات الم,ػػاييس النفسػػية،اثػػر اخػػتالؼ ح"ػػـ العينػػة والم"تمػػب االحصػػا   فػػ  ال,ػػدرة التميز ( ٜٜ٘ٔالكبيسػػ  ، كامػػؿ ثػػامر ) -37
 "امعة ب داد، كمية التربية، ابف رشد.

 ، "امعة ب داد، كمية االعالـ.ٗ٘م"مة تواصؿ، العدد التثثيرات البي ية البراج الياتؼ الخموي،( ٖٕٔٓكماؿ الديف، مصطفى ) -38

، ال,ػػاىرة، مصػػر، اليي ػػة ٕط اال"تماعيػػة،تكنولو"يػػا االتصػػاؿ: المخػػاطر والتحػػديات والتػػثثيرات ( ٕٛٓٓالمبػػاف، شػػريؼ درويػػش ) -39
 المصرية العامة لمكتاب.

 ، بيػػػػػػروت.ٕٓ٘(. العولمػػػػػػة والتحػػػػػػوالت الم"تمعيػػػػػػة فػػػػػػ  الػػػػػػوطف العربػػػػػػ ، المسػػػػػػت,بؿ العربػػػػػػ ، العػػػػػػدد ٜٜٜٔلبيػػػػػػب، ىػػػػػػان  ) -41
"امعػػة دمشػػؽ، كميػػة رسػػالة ما"سػػتير،  تػػثثيرات العولمػػة الث,افيػػة فػػ  ال,ػػيـ التربػػوي لطمبػػة "امعػػة دمشػػؽ،( ٕٓٔٓمحمػػد، وعػػد شػػوكت )

 التربية، قسـ اصوؿ التربية. 

الػػوع  الصػػح  بػػبعض مشػػكالت البي ػػة "التسػػمـ التكنولػػو" " لػػد  ( ٕٕٔٓالمشػػرف ، انشػػراح ابػػراىيـ، وال"روانػػ  ىالػػة ابػػراىيـ ) -41
 رسالة ما"ستير "امعة االسكندرية.  معممة رياض االطفاؿ،

رسػالة ما"سػتير، "امعػة ب ػداد،  االنترنػت فػ  وسػا ؿ االعػالـ العراقيػة،اسػتخدامات ( ٕٕٓٓالمّ مس، عبد الحكيـ طارش سػيؼ ) -42
 كمية االعالـ.

 ال,اىرة، مصر. نظريات االعالـ،( ٕٓٓٓمكاوي، حسف عماد، الشريؼ، سام  ) -43
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