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 وسائم انتكنونوجيا احلديثة و تأثريها عهى االتصال بني االباء و االبناء
 ) االنرتنيت و اهلاتف اننقال منوذجا (

 ابتهاج عباس احمد م.م.                                                              
 / كمية المغات  بغداد جامعة                                                             

 المستخمص
يتحرك  وىو األرض وجو عمى وجوده فمنذ بطبعو، اجتماعي أنو اإلنسان خصائص من 

 -منيا: تحركو، بمحركات
 ثم األسرة، من قيمو الطفل يكتسب وقد غيره، مع عبلقاتو يحدد حيث القيم، محرك 

 بل االجتماعية، ؤسساتالم ليذه بدائل ىناك وأصبحت الماضي، في المجتمع ثم المدرسة،
 في تربية االبناء. التكنولوجيا أجيزة ومحل كبير بدرجة المؤسسات ىذه وتراجعت

وسائل  استعمال ىو األفراد، بين الحاضر الوقت في العبلقات في االنتباه يمفت ما  
ال  غالبا األفراد أصبح حتى نوعيا، كان ميما رسالة أية إيصال في الحديثة لتكنولوجيا

االنترنيت،  مثل حديثة، اتصال وسائل مباشرة،وانما يستخدمون الفم طريق عن مونيتواص
 وال صحية عواقب أية مراعاة دون وذلك - ، تقريبا عاىة أصبح الذي-النقال الياتف

 . الفرد عمى نفسيةاجتماعية
 أقرب وقت في ممكنة نقطة أبعد إلى المعمومة إيصال في الوسائل ىذه أىمية من فبالرغم 

 سمبيا يعود جانبا التكنولوجية الوسائل ليذه أن أخرى جية من نسيان يمكن ال لكن كن،مم
 -المطروح: والسؤال المجتمع، في أو األسرة في كانت سواء العبلقات، عمى

 عواقب هناك أم بالفائدة دائما تعود الوسائل هذه وهل األسرة؟ داخل طبيعة االتصال: ما 
 ؟األسرة في عمى الفرد تعود جمة

Abstract 

 Of the characteristics of man that he is social by nature, since his 

presence on the face of the earth as he moves with engines moving, 

including: 
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 The values of the family, the school, and the society in the past. 

There are alternatives to these social institutions, and even these 

institutions have fallen to a large extent and replaced the devices of 

technology in raising children. 

  What draws attention in today's interpersonal relationships is the use 

of modern technology to convey any message of any kind, so that 

individuals often do not communicate directly through the mouth, but 

use modern means of communication, such as the Internet, mobile 

phone - which became a handicap Almost - without taking into 

account any health or psychosocial consequences on the individual. 

 Despite the importance of these means in communicating 

information as far as possible as soon as possible, it can not be 

forgotten on the other hand that these technologies have a negative 

aspect on relations, whether in the family or in society, and the 

question is: 

 What: The nature of communication within the family? Are these 

methods always useful or are there significant consequences for the 

individual in the family? 

 

 الثاث مجال في انتباىنا لمفت والحديثة، القديمة األسرة قارنا لو :والتكنولوجيا األسرة -1
 الموح من تقميدي أثاث عمى تأثيثيا في تعتمد كانت التي القديمة عند األسرة فنجد المنزلي،
 تعتمد التي الحديثة األسرة عند أما الجميمة، المزركشة األثاث من والببلط، وغيرىا والخشب

 األسرة تتميز إذ بينيا، الموجود الفرق يمفت كما الرقمية، بأحدث التكنولوجيات تأثيثيا عمى
 التي الحديثة األسرة غرار عمى الجميمة، وحكاياتيا الجدة وحنان من الدفء بنوع القديمة
 التمفزيون أصبح إذ الجدة، حكايات محل التكنولوجية األجيزة حمت إذ من الجفاء، بنوع تتميز

وىوائي فضائي  تمفزيون جياز األسرة في فرد لكل اكي و االسرة ممتفو حولو, ولم يكنالح ىو
 الدافئ، بحيث العائمي الجو عمى المسيطرة ىي التمفزيونية القنوات خاص بو, وأصبحت

البرامج  في يغوص واحد كل إذ العائمة، أفراد كل من الكبلم يسرق الجياز ىذا أصبح
 المتمفزة.
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 مظاىر التحضر من مظير أو الكماليات من التكنولوجيا وسائل عضب اقتناء يصبح لم
 لكل فرد، جوال بمعدل أصبح إذ اليوس، درجة التممك ىذا بمغ بل البعض، عند والحداثة
 ال يتوقف قصيرة، رسائل تنتيي، ال ورنات مكالمات وترحالو، حمو في يفارقو ال بو كصديق

 .المحيط العائمي خارج جديدة عبلقات لنسج يااعتباط بتركيبيا يقوم وأرقام كتابتيا، عن
 والتفاخر التكنولوجية باألجيزة التباىي ظاىرة ظيور خبلل من ذلك تعدى األمر أن القول يمكن

 أدىش  وأروع  من تعتبر التي التكنولوجيا عالم تراابتكا آخر اقتناء إلى فرد كل يسعى إذ بيا،

 االعبلم لوسائل المذىل لبلنتشار المحيرة ئجالنتا بين من لكن  ي.البشر  العقل مااخترعو

 .البعض بعضيم عن المتقاربين ابعاد و المتباعدين تقريب عمى عممت أنيا ىي المختمفة،
العبلقات  تيدد نمإ  وا فحسب، األسرة في التواصل تيدد ال التكنولوجيا ىذه أصبحت

 األفراد الذين بعض رفط من اإلساءة ضراألغ األجيزة استعمال يتم حيث أيضا، االجتماعية

 أصحابيا يعرض مما استيتارا، أو  انتقاما أو التيديد بيدف اإلنسانية، األخبلق عندىم تنعدم

 .قانونية مجالس عمى
 األنترنيت، بحيث عمى اإلدمان ظاىرة د، فرالؤل النفسي الجانب عمى تظير التي اآلثار أما

 الذين األفراد ىؤالء ىم األنترنيت عمى ئلدمانل تعرضا األكثر األفراد أن النفسية الدراسات بينت

 مع اآلخرين، طبيعية إجتماعية عبلقات إقامة عمى والفشل االجتماعية، العزلة من يعانون

 ُعْرَضة أن يكونوا من يخافون الذين الذات، تراماح قمة أو غامضٍة، مخاوفَ  من ُيَعانون والذين

 المرض؛ بيذا لئلصابة تعرًضا الناس أكثر ىم الءىؤ  اآلخرين، ِقَبل من السخرية أو ،زاءلبلستي
 َعبلقات قامةٕ  وا مخاوفيم وقمقيم، لتفريغ واسًعا مجاال ليم قدم اإللكتروني العالم ألن وذلك

 المبلذَ  الجديد ىذا العالم فيصبح األُْلفة المزيفة، من نوًعا ليم تخمق اآلخرين، مع غامضة
 إلى ىذا عالميم حتى يتحول – يعتقدون كما - ةالحقيق عالم وقسوة خشونة من ليم، اآلِمن

 .لمخطر والشخصية االجتماعية حياتيم ييدد كابوس
 :مثل أخرى اجتماعية آفات عمى مدمنين أفراد ىم األنترنيت مدمني عند يبلحظ وما
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االجتماعية  آلفات ىذه وتظير إلخ،... العدوانية المخدرات، إدمان الخمر، إدمان التدخين،
تربية  يتمقون والتي األبوين، مكان التكنولوجية الوسائل حمت الذين المراىقين ةفئ عند خاصة
ِيضعف  األجِيزة ىذه مع التعامل لكن معيا، والتفاعل األجيزة ىذه أمام مكوثيم لكثرة منيا،
العزلة،  وحب االكتئاب،: مثل بينيم، نفسية أمراٌض  وتنتشر بوالدييم، األبناء َعبلقة

رواد  قيم محميا ويحل الدين، وثوابت المجتمع، قيم قبول عمى قابميتو ِقلوتَ  واالنطوائية،
 التكنولوجيا. أجيزة وُمستخدمي

 :التكنولوجيا وسائل . وظائف2
 :يمي ما في لؤلفراد بالنسبة التكنولوجيا وظائف تكمن

 ا ًام وغالب وعي، دون أم بوعي عنيا البحث تم سواء المعمومات، التماس أو البيئة مراقبة
التصرف  إلى ترشدنا فيي سموكنا، توجيو األول ىدفين لتحقيق لممعمومات استخدامنا يكون
 .فيما ًاو أكثر قمق أقل لجعمنا فيمنا توجيو وثانييا المواقف، من كثير في ما نحو عمى

 خبلل من العالم وفيم أنفسنا فيم عمى تساعدنا ألنيا: الذات عن مفاىيمنا تطوير: 
 . اإلعبلم وسائل خبلل من الواقع استكشاف - أ

 . واآلخرين أنفسنا بين مقارنات عقد- ب     
 .المختمفة ميننا تجويد عمى المساعدة – ج     
 ونمارسيا، عنيا نتحدث التي باألشياء تزويدنا خبلل من االجتماعي التفاعل تسييل 

 .منا كامل وعي دون نتمقاىا ًاما وغالب لممحادثات، مشتركة وتزودنا بأرضية
 لمتفاعل بديل لمصداقات. اإلنسان حاجة عدة دراسات أثبتت االجتماعي، لمتفاعل بديل 

 الناس عند ليا تزداد الحاجة التي لمصداقات اإلنسان حاجة عدة دراسات أثبتت االجتماعي،
 أنيم لو كما اإلعبلم نجوم ويصافح يتحدث بعضيم فنرى( بعزلة) بمفردىم يعيشون الذين

 .سابقاً  يعرفونيم
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 صةالخال
 كانوا سواء  ’أبناءنا مستقبل و حياة عمى التكنولوجيا وسائل خطورة  فعبل ندرك اننا    

 كل عمى وتقضي االبناء و االباء بين الفجوة اتساع عمى تعمل فيي ’مراىقين أم أطفاال
 االحاسيس صدق و المشاعر حرارة عمى القائمة العبلقة فتختفي ’االسري  االتصال أشكال

 .النزاعات و بالجمود تتسم التي تمك محميا تحل و
 وسائل في التحكم و استخدام عمى ابناءنا نشجع و نساعد حينما دلك في نساىم ولعمنا

 حصولو حين أو ميبلده عيد في نيديو اننا درجة الى لنا مفخرة دلك يعتبر بل ’التكنولوجيا
 ’التكنولوجيا وسائل أنواع من الخ.....نقاال ىاتفا أو كمبيوتر جياز جيدة  دراسية نتائج عمى

 .عممية موسوعة أو قاموسا أو كتابا عوض
 مميزات احدى عن بعيدين مراىقين و أطفالنا ابقاء في ليس فالحل ’دلك رغم و ولكن

 يوصفون سوف النيم ’التكنولوجيا لوسائل المذىل االنتشار في المتمثل الحديث العصر
 :يجب ولكن ’الجيل و بالغباء

 .االتصال لوسائل العقبلني داماالستخ       -
 أن يمكن التي حتى أو اعترضتيا التي المشاكل لمناقشة عائمية اجتماعات عقد       -

 .المستقبل في تعترضيا
 مما الحوار عمى وتعويدىم الصغر منذ األبناء نفوس في الحوار ثقافة نشر       -

 بناء وكذلك المجتمع، في خريناآل مع تعامميم في وسموكيم اتجاىاتيم عمى إيجاباً  سينعكس
 االحترام إلى بينيما الفعال الحوار يؤدي حيث واألبناء الوالدين بين اإليجابية العبلقات
 والشفافية والتعبير السميم التفكير عمى وتشجيعيم األبناء لدى الثقة وتعزيز المتبادل

 إزالة عبر كرة،المب الحمول عن البحث في وتساعد المشكبلت عن تكشف التي والمصارحة
 .بينيما الحوار خبلل من إال تكون ال التي الطرفين بين الصداقة عبلقة وتنمية الحواجز

 .األبناء تربية في كبيرة بنسبة التمفزيون جياز عمى االعتماد عدم       -
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 .المجتمع أو األسرة مستوى عمى سواء اإلنساني التعامل في اإلسبلمية القيم ترسيخ       -
 الحياة في آبائيم تجارب من األبناء يساعد مما واألبناء، اآلباء بين الحواجز إزالة       -

 قد لما تذليبل ومساعدتيم أبنائيم تتبع فرصة اآلباء عمى يفوت ال مثمما وتوجيياتيم،
 .صعاب من يعترضيم

 األجيزة ىذه طريق عن لؤلذى تعرضوا الذين الآلخرين تجارب األبناء عمى عرض       -
 .المريرة التجارب ىذه مثل في السقوط عدم بغية ووعظيم لتكنولوجية،ا

 العقبلني غير االستعمال خطر تعرض التي بالمواضيع تيتم التي البرامج مشاىدة       -
 .التكنولوجيا ألجيزة

 .االسرية و االجتماعية العبلقات حرارة عمى الحفاظ طرق و االنسانية معاني كل ترسيخ-
 النقال الياتف مع أو الكمبيوتر أجيزة أمام مضيعتو عدم و ’الوقت احترام عمى تربيتيم-

 و أفكارىم عمى لمسيطرة أو عمييا لمقضاء وليس الحياة  لتسييل اداة فقط يعتبران المذان
   .سموكاتيم
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