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Abstract: 

 
 This article aims to focus on the upbringing and education of the 

child in light of globalization, especially with the changes brought 

about by the latter at various levels, including the changes that 

affected the family, especially the psychological aspect of women 

after leaving for work, enjoyment of economic independence, and 
their participation in cultural life and others. All this led her to 

double her efforts. This reflected negatively on the woman’s psyche 

and thus also its reflection on the upbringing of her children, 

especially that women play the main role in forming the personality 

of their child, as they gain behaviors and habits as well as instill 

values in line with the society in which they live, but the process of 
socialization seemed more difficult and more complex. In an era in 

the light of globalization and technology, especially that there are 

changes that touched the psychology of the mother and the role of 

the family, which has a responsibility to teach the inculcation of 

values and the development of trends and have become contested by 

cultural media. 
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 ثقافة العولمة و سيكولوجية المرأة الطفل بي   
 

 3بدران دليلة 

 4وردة برويس

 

 الملخص
ي ظل إلعولمة خاصة مع 

ز
ز عىل تنشئة وتربية إلطفل ف كت 

إت تهدف هذه إلمقالة ؤىل إلتر إلتغت 
ي مست إألرسة وخاصة 

إت إلتر ة عىل مختلف إألصعدة منها إلتغت  ي أحدثتها هذه إألخت 
إلتر

ي للمرأة بعد خروجها للعمل وتمتعها باإلستقةلل إإلقتصادي ومشاركتها  إلجانب إلسيكولوج 
ها ي إلحياة إلثقافية وغت 

ز
مما إنعكس سلبا عىل  كل هذإ أدى بها ؤىل مضاعفة جهدها .ف

إلمرأة وبالتاىلي إنعكاسه أيضا عىل تنشئة أطفالها.خاصة أن إلمرأة تلعب إلدور نفسية 
ي تكوين شخصية طفلها 

ز
حيث تكسبه سلوكيات وعادإت كما تعمل عىل غرس ، إلرئيدي ف

ؤإل أن عملية إلتنشئة إإلجتماعية بدت أكتر ، قيم تتماخى مع إلمجتمع إلذي يعيش فيه
ي ظل إل

ز
ي عرص ف

ز
إت ، عولمة وإلتكنولوجيا صعوبة وأشد تعقيدإ ف وخاصة إنه هناك تغت 
ز غرس إلقيم وتنمية  إلمست سيكولوجية إألم ي تقع عليها مسؤولية تلقي 

ودور إألرسة إلتر
 .إإلتجاهات وأصبحت تنازعها إلوسائط إلثقافية

 .إلعولمة، إلتنشئة إإلجتماعية، إألرسة، إألم، إلطفل: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 
ي تعكس إلمجتمع إلذي ينشأتعد إألرسة  

ي كل مرإحلها مرآة إلتر
ز
من حيث عقيدته وحضارته ومستوى ، فيه إلطفل ف

ي بناء إألرسة ووضع إلضوإبط وإلمعايت  لها  وكان، تقدمه
ز
وما تعتت  إلتنشئة إإلجتماعية عملية إنتقال ، لبلسةلم أثر بارز ف

ي يتم بها ؤعدإد إلط
ي مجتمع ذو ثقافة معينةإلثقافة من جيل ؤىل آخر و إلطريقة إلتر

ز
وما يلقنه ، فل مند طفولته ليعيش ف

ز إلتنشئة  إآلباء وإلمدرسون وإلمجتمع من لغة ودين ومعايت  ومعلومات ومهارإت يعكس طبيعية إلعةلقة إلكائنة بي 
ي تفاعله دإئم إلتأثت  ، إإلجتماعية وثقافة إلطفل

ز
ي عملية تتضمن إلتفاعل حيث يكون إلطفل ف

ز
بالمعايت  مما يجعله ف

ي إلنهاية هي نتيجة لهذإ إلتفاعل
ز
كما تتحدد أهمية ،  (5;;3، لبيب ) وإألدوإر إإلجتماعية وإلنفسية وإلشخصية وإلثقافية ف

ي تكوين وإعدإد
ز
إت إلسلبية، إلطفل إلتنشئة إإلجتماعية ف للعولمة وعىل إلخصوص إلعولمة  وهذإ من أجل موإجهة إلتأثت 

ي إلمذهلفهذإ إلتطور إلتكن، إلثقافية ي شخصية إلناخى  ، ولوج 
ز
إ ف إ مبارسى ي أصبحت ، إلذي إثر تأثت 

ي مجال إلرقمية وإلتر
ز
ف

ة  مغالطات إلعولمة بروز مفهوم إنتشار صاحب لقد، عنرصإ هاما إل يمكن إإلستغناء عنه بأية حال من إألحوإل كثت 
، إلبعض إآلخر  أما، إلمطروحة اكلإلمش لكل إلمناسبة إلحلول ستقدم أنها يعتقد من فهناك، وتروي    ج مفاهيم خاطئة

ى ي  إلشعوب تطلع من إلحد بغرض أقيم، وفخ مغالطة أنها فت 
ز
 إلخاص وإلسياخي  وإإلجتماعي  نظامها إإلقتصادي ؤقامة ف
ي تكوين شخصية إألجيال حاليا 

ز
فهم أصبحوإ يعيشون بشخصيات غت  شخصيتهم ، وهذإ ما قد يلمسه إلبعض ف

إلطفل فردإ مستهلكا وأصبحت  بحيث يصبح، وهذإ ما أثر بالسلب عىل إلمجتمع إلحقيقية أي بسيادة شخصية مقلدة
ي ظل ، ثقافة إلعولمة محيطا محفزإ لهم

ز
ز إلتنشئة إإلجتماعية وثقافة إلطفل ف وهدإ مما يعكس طبيعية إلعةلقة إلكائنة بي 

ي  إلعولمة. 
ز
ة تتمثل ف ة وخطت  تنشئة إألطفال ورعايتهم  خاصة مع خروج إلمرأة للعمل تاركة ورإءها مسؤولية كبت 

 .وأعدإدهم ليكونوإ أفرإدإ أسوياء نفسيا وإجتماعيا

ي ظل إلعولمة وسيكولوجية 
ز
حيث سيتم إلتطرق ؤىل  إلمرأةوعليه جاءت هذه إلمقالة لتتناول إلتنشئة إإلجتماعية للطفل ف

لمحة حول  ؤىلولمة كما سنتطرق أهم إلمفاهيم إلمتعلقة بالموضوع كمفهوم إلطفل وإلتنشئة إإلجتماعية وإلمرإة وإلع
إلعولمة من ناحية إيجابياتها وسلبياتها وكيف أثرت عىل سيكولوجية إلمرأة خاصة بعد خروجها للعمل وتمتعها 

ي إلجانب إإلقتصادي وكيف إثر كل ذلك عىل تنشئتها للطفل. 
ز
ي كثت  من إلقرإرإت وحتر ف

ز
 باإلستقةللية ف
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 المفاهيمي للدراسة:  المدخل :أول
ي إلفكر  ؤن تعدد إلنظريات وإختةلف إلمدإرس إلفكرية وإلمفكرين أدت ؤىل تعدد مفاهيم :.مفهوم األرسة1

ز
إألرسة ف

ك وتعاون إقتصادي  merdookفقد عرفها ماردوك ، وإلبحث إلعلمي  ز بمكانة ؤقامة مشتر إألرسة هي جماعة إجتماعية تتمت 
ي )ووظيفة 

 (.387، دس، وصفز
ي عملية إكتساب إلفرد إلخصائص  يرى زين إلعابدين:  :ية.مفهوم التنشئة االجتماع2

أن إلتنشئة إإلجتماعية تعتز
ي 
ز
ي إلقيم وإإلتجاهات ف

ز
ي هذإ إلمجتمع  إألساسية للمجتمع إلذي يعيش فيه ممثلة ف

ز
ومعايت  إلسلوك إإلجتماعي إلمركوب ف

ي حياة إلفرد ؤىل 
ز
 (.:8، :;;3، دوريش ) وظائفهوهي عملية مستمرة عت  زمن ومتصل تبدأ من إللحظات إألعىل ف

إجتماعي وسياخي هدفه تهيئة إألجوإء إلعالمية لمرحلة إقتصادية ، إلعولمة عبارة عن متغت  إقتصادي .مفهوم العولمة: 3
ز بعدة أنماط حديثة وإلعولمة كلمة مشتقة من مدلول إلعالم وبفضل إألنجلو سكسون إستخدإم "إلعالمية" ، جديدة تتمت 

glogalization " نسبة ؤىل كلمةglobe ز يفضل إلفرإنكفون إستخدإم عبارة ي حي 
ز
ي بالعربية إلكرة إألرضية ف

ي تعتز
" إلتر

mondialisation  نسبة ؤىل إلكوكبle monde  وفيسور مارشال ماك لورهان وأول من إستخدم هذه إلكلمة هو إلت 
ي سنة 

ز
ي علم إإلجتماع وإإلتصاإلت بجامعة تورنتو بكندإ ف

ز
 تتصل كظاهرة إلعولمة تعريف إرتبط، 81;3إلمختص ف

ي  إلتطورإت من بمجموعة
ز
 أدى مما، أفقه وضيق إلعالم تقارب من زإدت، وإإلقتصادية وإلتكنولوجية إلفكرية إلمجاإلت  ف

 وإلموضوعية إلجغرإفية إلمسافات تقاربت أين، حدود  بةل عالم تكوين نحو تتجه حركة من يحدث بما زيادة إلوعي  ؤىل

  .(;7، 4116، إلعةل  أبو)وإلتقوقع.  إلعزلة فكرة وزإلت إلمجتمعات وترإبطت وتةلشت

إلعولمة ظاهرة جديدة نتيجة إلثورة إلتكنولوجية وإلمعلوماتية وبسبب هيمنة قوة معينة عىل إلنظام إإلقتصادي و 
ي أن تصل ألهدإفها عىل إلنطاق إلعالمي 

ز
 .(9:، 4111، )إلمسافر  إلعالمي يجعل لها ؤمكانية أكت  ف

بية عىل إلولد أو إلبنت حتر من  . مفهوم الطفل: 4 ي علم إلتر
ز
ء ويطلق إلطفل ف ي

ي إللغة هو إلصعيد عن كل خى
ز
إلطفل ف

ي إلنمو. 
ز
 .(7;، 9;;3، شبشوب)سن إلبلوغ أو إلمولود مادإم ناعم ويطلق عىل إلشخص مادإم مستمر ف

ي قاموس علم إلنفس بأنها مرحلة من إلحياة 
ز
بعدها من إلنمو إلمرإهقة ويضيف أنها إلمرحلة إلنهائية وتعرف إلطفولة ف

ي حياة إؤلنسان كونها مرحلة إلتعليم وإلضم للمبادئ وإلقيم ، (38، 4113، خوخ)لتغيت  إلمولود ؤىل إلرإشد
ز
ة ف تعتت  أهم فتر

إت حياته إلمستقبلية من خةللها يتم بناء إلشخصية  ي فتر
ز
ي يكتسبها ويوإجه بها إلعالم إآلخر ف

عن طريق غرس إلقيم إلتر
ي هذه إلمرحلة ؤىل رعاية وإهتمام إآلخرين ؤإل أعمار نجده يتأثر بثقافات وجملة 

ز
وتوجيه إلسلوك إلسليم ويحتاج إلطفل ف

 .مفاهيم
 
 
 األرسة والتنشئة االجتماعية للطفل:  :ثانيا

ولكنه إليوم أصبح موضوعا من إلتنشئة إإلجتماعية كانا حكرإ عىل علم إلنفس إإلجتماعي فقط  ؤن موضوع إلطفولة
ي يدرسها علم إإلجتماع أيضا ولو بدرجة أقل

ز علماء إإلجتماع ، إلموإضيع إلتر إلذين أولوإ إلطفولة جانبا من  إألوإئلفمن بي 
( إلذي حاول أن يقدم صوره عن إنتقال إلقيم وإألفكار 39;3-:3:7عالم إإلجتماع إلفرندي ؤميل دوركام)، إهتمامهم
ي تشكيل شخصيت عىلوأكد ، للطفل

ز
ة إلطفولة إلمتأخرة عىل ، وإهتم بدرإسة نمو إلطفل هدور إلمجتمع ف ركز عىل فتر

ة إت إلسابقة لهذه إلفتر ويشار ؤىل ، أساس أن عةلقات إلطفل إإلجتماعية تبدأ بالظهور بشكل أوضح ؤإل أنه لم يغفل إلفتر
كي يتهيأ لقيام ،  لذي يعتز بتحديد أوضاع مناسبة للطفلعالم جديد بالتبلور منذ ثةلثة عقود وهو علم إجتماع إلطفل إ

ي )بمجتمع أفضل. 
ي ، (;3-:3، ::;3، إلهيتر

ز
إت بما أن بيئة إلطفل ف ويتأثر سلوك إلطفل خةلل مرإحل حياته إألوىل بخت 

ي تكوين شخصيتة
ز
ة تقوم فاألرس ، بدإية حياته إل تخرج عن محيط إلبيت وإألرسة فإن هذه إلبيئة تعتت  إلدور إلرئيدي ف

 وتضع له حدود إلخت  وإلشى وحدود إلحرية وإلفوذز ، إلذي يحقق له إلشعور بالطمأنينة، بتعليم إلطفل إلنظام إلصالح

 (.371، دس، مختار )
ي تعلم إلطفل إلعادإت وإلتقاليد وإلقيم وإإلتجاهات 

ؤذن عةلقة إألرسة بالطفل هي عةلقة تلك إلمؤسسة إإلجتماعية إلتر
ي إلمجتمع إلكبت   وإألنماط إلسلوكية

ز
ي تقوم بعملية إلتنشئة ، إلمتعارف عليها ف

فاألرسة إلمؤسسة إإلجتماعية إألوىل إلتر
 إإلجتماعية وتساعد إلطفل بتحقيق مطالب إلنمو بصفة عامة وإلنمو إإلجتماعي بصفة خاصة وتنقل ؤليه ثقافة مجتمعه

 .(;5، 5;;3، )إلسيد 
 
 
 بي   التنشئة االجتماعية والعولمة:  الطفل :ثالثا

ؤن إلثورة إلتكنولوجية إلحاصلة هي ثورة إعتمدت عىل إلمعرفة إلعلمية إلمتقدمة وإإلستخدإم إلجيد للمعلومات وبما أن 
ز إلعولمة  ي تشكل هوية رجال إلغد كما تعتت  إلعةلقة بي 

ية إلحقيقية وهم إلنوإة إألساسية إلتر وة إلبشى إألطفال هم إلتر
ي أي مجتمع هي إلرسائل ومن

ز
ظومة إلقيم إإلجتماعية وإألخةلقية عةلقة فاعلة ومتدإخلة مع إعتبار أن وسائل إؤلعةلم ف

ي خلق جانب كبت  من إلثقافة إإلجتماعية وطريقة حياة أي 
ز
إلناقلة ألنماط إلتفكت  وإلمعرفة وإلقيم وبالتاىلي فهي تهتم ف

 (.1:;، 3;;3، حمدي)شعب أو مجموعة سكانية معينة
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ي تعطي لها إلمجتمعات إإلهتمام إلكبت  
ورية جدإ وهامة وهي تعبت  من إألولويات إلتر بوية ضز ؤن إلتنشئة إلثقافية إلتر

بوية إلمةلئمة ي إلسابق يركزون عىل إلتعليم فقط وإلتحصيل إلعلمي وفق إلمناهج إلتر
ز
حيث أصبح ، وإلعناية بعدما ما كان ف

ي إلوقت 
ز
ونية  يأخذ جميع ثقافات إلعالم وهو بذلك  إلرإهن معإلطفل إليوم يتفاعل ف من إلثقافات إلجديدة ووسائط إلكتر

ة تجده  ة أو غت  مبارسى ي من إلدرجة إألوىل للرسالة إؤلعةلمية وإلثقافية سوإء كانت مبارسى
وب  هذإ يصبح هذإ إلطفل متلفر

ونية أصبحت من أكت  إلمنافس،  يتفاعل معها بعفوية ي إلسابق حكرإ كما أن إلثقافة إإللكتر
ز
ي كانت ف

بوية إلتر ز للوظيفة إلتر ي 
 (.78، 4114، )إلخميس عىل إلمؤسسة فقط

ي أصبحت تبتز عىل ، ؤن مصطلح إلتنشئة إإلجتماعية تغت  مفهومه فاليوم تصاعدت إلتنشئة إإلجتماعية إلةلشخصية
إلتر

ي وهذإ إلمفهوم وذلك بسبب تطور إإلت، مصالح وموإقف كما ترإجعت معها عملية إلضبط إإلجتماعي  صال إلجماهت 
ها إلناخى  ، يفش لنا أن إألفرإد يتفاعلون مع إألشياء إل عوإطف ومشاعر نجد قد طالت إلعولمة عالم إلطفل ي يعتت 

وإلتر
عنرصإ ومصدرإ هاما إلكتساب إلمعلومات وإلثقافات إلرإئجة وبعض إلمعتقدإت إلسائدة عند إلكثت  منهم وهنا تكمن 

ي ألنه قد يتلفر ثقافات إل تخدمه مستقبةلإلكارثة ألن هذإ إ  يكون عبارة عن مستهلك سلت 
، )طلعت وآخرون لناخى 

4116 ،61-63.) 

  
 
بية األرسية و التنشئة االجتماعية للطفل:  تأثي  العولمة و بعض انعكاساتها عىل :رابعا  الير

ي 
ز
إلبتز إإلجتماعية فمثةل عىل صعيد ؤن إلتحوإلت إلتكنولوجية أفرزت تفاعةلت جديدة للعةلقات أحدثت تصدعات ف

ز أفرإد إألرسة إلوإحدة وتةلشت بذلك قيم  إألرسة أدت هذه إلتحوإلت إلتكنولوجية ؤىل خلق نوع من إلعزلة وإلتنافر بي 
ي تأثر إلوسائط إلجديدة إإلتصال كما سبق ذكره. 

ز
إحمي وإلسبب يكمن ف  إلتوإصل إألرسي وخصائص إلمجتمع إلتر

ي إلتنشئة إألرسية  يشت  أسلوب إؤلهمال
ز
ي عملية إلتنشئة إإلجتماعية حيث عدم إلرعاية  إىلف

ز
إإلهتمام و ؤهمال إلوإلدين ف

إألبناء إل يوجد لديهم قوإعد وإضحة لتنشئة يدل عىل إنه أو معاقبته عىل إلسلوك  إلجيد  بتشجيع إلطفل عىل إلسلوك
خروج إلمرأة ؤىل إلعمل وإقع معاش وهذإ نظرإ  نإضف ؤىل ذلك ، (4113، دمحم خليفة، سيد عبد تلتنشئة سوية )

ي طرأت عىل إألرسة ككل
إ إجتماعيا جديدإ ، للظروف إلجديدة إلتر ، مما جعل إلمرأة تخرج للعمل هذإ إلحدث خلق تغيت 

حيث أن خروج إلمرأة للعمل ليس بهدف إلتسلية أو ؤضاعة إلوقت وإنما نظرإ للظروف إلمعيشية إإلقتصادية لالرسة 
ي إلبعض من إلنساء وإل يتوفر ،  زإيد إلمتطلباتوأمام ت

ز
ي قد يتوفر ف

كما أنه يمكننا أن نقول أيضا إنه هناك عامل آخر وجدإنز
ي إألخريات وهو ؤثبات إلوجود وتدعيم إلمركز من خةلل

ز
ي إؤلدإرإت ف

ز
-354، 4114، إلخوىلي )تقلدها إلمناصب إلسامية ف

355.) 

ي إلكثت  من إألحوإل خروج إلمرأة للعمل يؤثر سلبا عىل تأدية د
ز
ورها أو وظيفتيها دإخل إألرسة بحيث إل يمكنها إلتوفيق ف

ز عملها ومهامها كربة بيت ودورها كزوجة وهذإ إلعامل كذلك يخلق أزمة دإخل إألرسة وقد يتفاقم إلوضع مما ينتج  بي 
ز  م مسؤولة من إلسن إلثالثة .فبارسوز يؤكد عىل أن إأل (369، 4114، إلخوىلي )عنه ضغوطات أرسية ونفسية لكةل إلطرفي 

 .(41-;3، 5;;3، فرح)ؤىل إلخامسة من جعل إألرسة كنسق إجتماعي وإلمسؤولية إلكاملة للتنشئة إإلجتماعية للطفل

ؤن إلقسوة كأساليب إلتنشئة إإلجتماعية إلخاطئة تؤدي بالطفل ؤىل إلهروب إلدإئم من إلجو إألرسي باحثا عن إلعالم 
إلرقابة إألرسية من طرف إلوإلدين هذإ يفتح إلمجال للطفل بأن يتصفح بعض موإقع إلتوإصل وغياب ، إلرقمي يختصه

 .  إإلجتماعي
لية نوضح أهمها )قادري ز  (.;48، :413، قابوش، وأفرزت إلعولمة عدد من إلتحوإلت عىل إلحياة إألرسية وإلبيئية إلمتز

 إت إلعولمة سوإء إلسلبيةأصبح من إلمستحيل عىل أي أرسة إإلنغةلق عىل نفسها تماما وإل أو  بعد عن تأثت 
 إإليجابية. 

 ي لالرسة وإزدياد إإلتجاه نحو إألرسة
 إلنووية بدإل من إألرسة إلممتدة.  تغيت  إلمفهوم إلبنان 

  ز أفرإد إألرسة إلوإحدة فلم يعد هناك أدوإرإ محددة تستطيع أن تقترص إختةلط منظومة إألدوإر وزيادة تبادلها بي 
 لمرأة أو إألبناء. عىل إلرجل أو إ

  تغت  إؤلطار إلمرجعي لجميع أعضاء إألرسة سوإء من ناحية قوإعد إلسلوك وإلتعريفات أو كافة أنشطة إلحياة بعد
ي إؤلطار إلمرجعي إألول.  إألرسة أن كانت

ز
 ف

  ي تضطلع بها إألرسة فبد أن كانت إألرسة هي إلمصدر إألول للتنشئة إإلجتماعية وهي
تغيت  إلوظائف إلتر

ي إلوظائف إلمتنوعة إإلجتماعية وإلنفسية وإلدينية تخلت معها عوإمل أخرى ساهمت إلعولمة 
ز
إلمسؤولية ف

ي تدعيمها وظهورها. 
ز
 إلثقافية وإلفكرية ف

  إختةلل منظومة إلقيم وإلعادإت وإلتقاليد وإألرسية حيث فرضت إلعولمة منها عادإت وتقاليد لم تكن موجودة
 ل. بالنسق ألقيمي إألرسي من قب

  ز إلتفكك إألرسي وإلمشكةلت إألرسية وظهورإ لتوإصل ز إألنماط إألرسية ما بي  تصارع وإحتكاك بالغ إلعدد بي 
إت إلتكنولوجية.   إألرسي و موإكبة إلتغت 
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فقد تكون له صلة بموإقع محظورة أو موإقع تؤدي به ؤىل إلتهلكة فعىل سبيل إلمثال هناك موإقع تدعو ؤىل إلتطرف 
دعاية لمختلف إلديانات وذلك من خةلل طرح أسلوب إؤلفرإد وإإلستقطاب إلذي يصور له عالما ورديا وأخرى تقوم بال

ي تلك إلموإقع
ز
وشيئا فشيئا يصبح لديه نوع من إؤلدمان ، آخر وجديد عن عالمه فحب إلفضول يجعله يغوص ويتحقق ف

إجع أو إلت عليها ي عالم غت  عىل هده إلموإقع وإل يمكنه بأية حال من إألحوإل إلتر
ز
خىلي عنها ألنه يجد فيها متعته ويعيش ف

 عالمه. 
ي 
ي ؤطارإت إألمة وتكون لديهم إلمهارإت إلحضارية إلتر

ؤن إلتنشئة إإلجتماعية هي إلمحدد إألساخي لمستقبل فيها تبتز
إ بتكشفها قدرإت إلتلميذ وطاقاته ونؤهله  ها تعطي فيما بعد إلبعد إلحضاري للمجتمع إل تجعل منه أمة متحرصز لتفجت 

ي خدمة إلمجتمع وأهدإفه
ز
ها ف (.كما تؤدي إلتنشئة إإلجتماعية ؤىل بناء 69ص، 4115، )مصباح ونرشده ؤىل كيفية تسخت 

ي هي أدإة 
إت وإلمهارإت إإلجتماعية وإللغة إلتر ي إألفرإد وتحقق إلنمو إلشامل وتكتسب إلخت 

ز
إتجاهات إلسلوكية إلسلمية ف

ز أفرإد إلمجتمع )مصباح  .(67-66، 4115، إتصال بي 
 
 
ات العولمة:  :خامسا  التنشئة االجتماعية للطفل ومواجهة تأثي 

ي  ي ظل إلتطور إلتكنولوج 
ز
ز تقارب إلمدن ف ؤن إلتطور إلمذهل إلذي تشهده إلكرة إألرضية وإلذي غت  من إلمفاهيم وبي 

ي إلبنيان كل
ز
تطورت تحت إسم وإحد وهو إلعولمة هذه إألحدإث  وإإلتصاإلت وإلتغيت  إإلجتماعي وإلذي أحدث ثورة ف

إت جذرية عىل كل إألطر  ي فقط)إلخليىلي ، فهذه إلعولمة جاءت لتقدم تغت  -1:، 4;;3، وليس عىل إلمستوى إلتكنولوج 
ي تتصف بالتقليد وإلمحاكاة3:

ي إلمجتمعات ؤىل جانب إلشخصية إلتر
ز
وهذإ يؤثر عىل طموح ، (.فتغت  إلثقافات إلسائدة ف

ي تغت  إألدوإت وإلسلوك إألفرإد وإنتاجيتهم
ز
ؤن إلعولمة بكل معطياتها وتجلياتها وأهدإفها إلمعلنة وغت  إلمعلنة تشكل ، وف

فالعولمة تعمل عىل تكوين شخصيه جديدة بالنسبة لهذإ إلطفل فقد يتس اءل إلكثت  منا لماذإ؟أقول ألنها ، خطرإ بالغ
ي تلك إلمرإحل إ، تعمل عىل تكوين سمات شخصية جديدة

ز
ز طياتها عدة خاصة ف لعمرية إلحساسة فهي تحمل بي 
إت عرصية مفرطة عىل ي ظل متغت 

ز
ي )بن عبد تل إلسنبل متناقضات ثقافية ف وبذلك تتحول ، (488، 4114، إلطفل إلعرن 

ي كتابه عنوإنه ب" إلتحو 
ز
ي '' ف

ب من إلمفهوم إلذي قدمه '' كارل بوإلنر ل إلثقافة إلعربية ؤىل ثقافة من نوع جديد وربما تقتر
وط و نظام إلسوق حتر روح إؤلنسان نفسه )حجازي-حضارة إلسوق–إلكبت   ء خاضعا لشى ي

، " بحيث أصبح كل خى
4115 ،65.) 

ي كتب أو ، ومما تقدم كان لزإما علينا إلحفاظ عىل أبنائنا 
ز
ز ملقنا ف ضد تأثت  إلعولمة ويجب أن إل يكون هذإ إلتحصي 

ي إلمؤ ، شعارإت يهدف بها أو دروس نظرية
ز
ي أن تخص تلك إلتشكيةلت إلوهمية تأخذ ف

سسات إلتعليمية بل ينبعز
بوية إلتعليمية وإؤلعةلمية ، وتجسدها عىل أرض إلوإقع إلملموس ي إلمقررإت إلرسمية وإلمناهج وإألنشطة إلتر

ز
وذلك ف

 وإلثقافية ولما إل. 
ي حي

ز
ى ف ي مجال إلبث إؤلعةلمي إلذي جاء مصاحبا للعولمة ثورة كت 

ز
ي ف

ي حياة بعد إلتقدم إلتقتز
ز
ى ف اة إألشخاص كت 

ي تغيت  إلوظيفية إألساسية للمؤسسة إلتنشئة ولهذإ لم تعد كذلك إلمؤسسة مقترصة دورها عىل 
ز
إألشخاص وهذإ أثر ف

ي وأصبحت بذلك  إألرسة فقط بل أصبحت تشاطرها إألدوإر مؤسسات أخرى ناتجة عن إلعولمة وإلتطور إلتكنولوج 
ي إلعملية كمؤسسة إؤل 

ز
يكا أساسيا ف (.فعولمة إلقيم أدت ؤىل تغيت  إلقيم مع إلحدإثة 73، 4;;3، عةلم مثةل )إلخليىلي رسى

ي 
ي إلبنية إإلجتماعية وإلتر

ز
ي إلمجتمع مما أدى ؤىل إلتغيت  ف

ز
ي إلمعلومات وإأليديولوجيات وإلسياسة إلمتبعة ف

ز
نتيجة للتغت  ف

ي إألرس 
ز
ي كانت تتمثل ف

ت مصادر غرس إلقيم إلثقافية وإلتر ي تحدث أدت ؤىل قصور ، ةمن خةللها تغت 
إت إلتر ؤن هذه إلتغت 

ي مؤسسات إلتنشئة وهذإ أصبح من إلممكن ؤعدإد إلفرد وأبعاده عن بعده إألساخي وبذلك فقدت قدرتها 
ز
مؤسسة ، ف

ي إلمجتمع ومساعدته عىل تنمية سلوكه إإلجتماعي إلذي يضمن له إلقدرة عىل 
ز
ي إكتساب إلفرد شخصيا ف

ز
إلتنشئة ف

وبذلك يتحقق قدر هنا لدى إلفرد من إلتجاوب إإلجتماعي ، رين وإدرإك أهمية إلمسؤولية إإلجتماعيةإإلستجابة لئلخ
 (.515، 4114، )حسن إلنفدي 

ز إإلستخدإم إلمفرط وإلزإئد عن حدة إلمعقول للتكنولوجيا أي 3 . أثر إلتكنولوجيا عىل سلوكيات إألطفال:ربط إلعلماء بي 

ة منها عىل وسائل إإلتصال بشتر أنوإعها وسلو  ي إكتساب سلوكيات خطت 
ز
ك إلطفل فلقد أكد أنها تؤثر ؤىل حد بعيد ف

ي لهاته إلوسائل إل يرصز بالبنية إلجسدية أو إلعقلية للطفل بل 
سبيل إلمثال تغلب إلمزإج كما أن إإلستخدإم إلعقةلنز

ت توضح إلعكس تنمي لديه إلكثت  من إلمهارإت إلمعرفية وإإلجتماعية.كما أن هناك درإسات عد ي هذإ إلمجال نشى
ز
يدة ف

ي إستخدإماتها
ز
ي ف ي وإإليجان    (Muphypoul، ;413)إلجانب إلسلت 

ز وإلمفكرين عنرص هام لقيام تطور  ها إلعديد من إلباحثي  ي عرصنا إلحاضز مما إعتت 
ز
لقد زإد إإلهتمام بالطفولة ف

ي بناء  وإطارتإلمجتمعات وتقدمها ألن أطفال إليوم هم باعتبارهم رجال إلغد 
ز
ي عماد إلدولة وعليهم تعلق كل إآلمال ف

تبتز
تب عن تربية إلطفل وتنشئتة فهما عميق ووعي ،  هذإ إلمجتمع ي وقتنا إلرإهن ، بخطورة إلمرحلة وإدرإككما تتر

ز
خاصة ف

ي شتر إلمجاإلت سوإء إقتصاديا ،  إلذي يشهد تطورإت وتحوإل 
ز
ي ف ، )دين(إجتماعيا وعقائديا ، ثقافيا ، كما يشهد ترإجعا نست 
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ورة إإلجتماعية  ورة إلتنشئة كما أن هناك عوإمل قد تؤثر عىل إلست  إت وجب إلحرص عىل ضز وأمام كل هده إلمتغت 
 إلحسنة لهده إلفئة ونذكر منها عىل سبيل إلحرص: 

  ي  –إلمستوى إلتعليمي  –إإلجتماعي  –إلوضع إإلقتصادي
ز
 .إلدين، إلثقاف

  .ي إألرسة
ز
 إلطفل ذكر أم أنتر وتربيتة ف

 إن  إلبيئية إلمحيطة من إألقارب ورفاق جت 

  .ي ؤطةلع إلرأي إلعام من خةللها عىل ما قد يتعرض له إلطفل
ز
 إلمساجد وسائل إؤلعةلم لها دور بارز ف

ي إلذي ، وبما أن إلعرص إلذي نعيشه هو عرص إإلبتكارإت وإلتقدم ي إلتكنولوج 
وري موإكبة هذإ إلتطور إلتقتز فبات من إلرصز

ي ؤطار 
ز
ي إلتعايش وإلتفاعل مع هذإ إلعالم إلمتغت  خاصة ، عرص إلعولمة يصنف ف

ز
وإلذي جعل إلمجتمع يوإجه ؤشكاإل ف

ي ، مصطلح إلتنشئة
ي زيادة إلتباعد وإلتفاوت إإلجتماعي وإلطبفر

ز
ؤن قلنا أيضا ، حيث نسبة هذإ إلتغت  وإلتطور ف

ز إألفرإد. ، إإلقتصادي ي بي 
ز
 إلتعليمي وإلمعرف

ي ظهورها هي وسائل إؤلعةلم لكونها تمثل وسيلة مهمة كما أن للعولمة مظاهر 
ز
باتت ظاهرة وإلذي كان إلسبب إلرئيدي ف

بية فيه وإلتثقيف وإلتعليم وإلتر ورية للتر ك ، وأساسية وضز ز إألرس سوإء كان محليا أو جهويا أو حتر عالميا وهذإ قد يتر بي 
ضف ؤىل ذلك إإلنتشار إلرهيب ، فاعل إإلجتماعي دإخل إألرسةآثار ؤما ؤيجابية أو سلبية عىل إلتنشئة إإلجتماعية عامة وإلت

ي نشى وتدويل ثقافة 
ز
وإلوإسع لثقافة إإلستهةلك ونشى إلقيم إلفردية حيث نجد هذه إلوسائل تلعب دورإ هاما ف

ي ؤيجاد إحتياجات ومطالب يرفعها إلناشئة دإخل إألرس مما تز ، إإلستهةلك
ز
ي وإنتشار قيم فردية مما زإد أو أسهم ف

ز
يد ف

، 4;;3، ليىلي خؤرهاف كامل إلوإلدين سوإء ماديا أو معنويا كما أنها تثت  نوع من إلتوفر وإلرصإع دإخل إألرسة إلوإحدة )إل
;:.) 

ز  ونية سلبا عىل صحة إألطفال فهي تضعف من حدة إلبرص بشكل كبت  وهذإ نتيجة لتعرض إلعي  تؤثر إألجهزة إإللكتر
دد إلمنبعثة من تلك إألجهزة وذلك من خةلل إللعب بها لمجاإلت إألشعة إلكهرومغناطيسية  ة إلتر كما يؤدي إلتنبؤ ،  قصت 

إت طويلة أمام تلك إألجهزة ؤىل جعل إلطفل ينعزل شيئا فشيئا عن إلعالم إت طويلة أمام أجهزة  إلذي لفتر يغيب فيه لفتر
ي معزل عن محيط أرسته وهكذإ يتم عزله تلقائيا عن وإقعه، إلكمبيوتر 

ز
ويكون بذلك غت  إجتماعي وإلسبب إألول  ،يصبح ف

إق بعض  ي إختر
ز
ي أصبح يعيش ويتعايش معها بكل جوإرحه وعوإطفه سوإء مع إأللعاب أو ف

يعود ؤىل تلك إألجهزة إلتر
ي هذإ ، إلموإقع

ز
ي يعيش فيه بحيث هو بطةل ف

إذز ي يلعبها ترسم له عالم إفتر
بغرض إلفضول وإلمعرفة كما أن إأللعاب إلتر

. إلعالم إإلف ي
إذز  تر

كما أن إلعولمة قد أنتجت جيةل إل يمكنه إلتوإصل فيما بينه بينما يستطيع إلتوإصل عت  هذه إألجهزة فقدرتهم عىل 
نت وإلوسائط إلحديثة لةلتصال أقل بكثت  من آباءهم وحق إآلباء فهم أيضا أخذتهم وأبعدتهم هذه  إلتفاعل مع إإلنتر

ي متابعة أبنا 
ز
ي إلوسائل عن دورهم إلرئيدي ف

ز
ي إلمعلومات وإل ف

ز
إب أو إلغربة ليس فقط ف ءهم وهذإ خلق ما يسم باإلقتر

ي إلمعلومات ومصادرها وإلذي ينتمون له فغياب إلتوإصل
ز
ز إآلباء وإألبناء يعود أيضا ؤىل عامل ، إإلختةلف وإلتباين ف بي 

بالملل فةل يجد إلسبيل إلوحيد أو آخر وهو إلعمل خروج إألب وإألم ؤىل إلعمل وطبقا إلكفل يبفر وحيد إلجدرإن وشعوره 
إلوسائل وكذلك يقوم بالدخول ؤىل هذه إلموإقع بغية إلفضول أو إلبحث عن معلومات فهي تعتت   إلمتنفس له سوى هذه

نت كما أظهرت إلعديد من إألبحاث بأن إلتكنولوجيا كما لها آثار ،  مصدر هام يزوده بالمعارف وذلك عن طريق إإلنتر
ه بل تؤثر أيضا عىل  إيجابية لها آثار  سلبية خاصة من ناحية قدرة إلطفل عىل إلتفكت  فهي إل تؤثر فقط عىل طريقة تفكت 

ي 
ز
ي وف

إذز  إلطبيعي وإإلفتر
ز ز إلعالمي  طريقة نمو دماغه وتطوره.ويصبح يرفض إلوإقع إلمعاش وبذلك يجري مقارنات بي 

ي فيعوض فيه لساعات من هذه إلحالة فإن عقله يختار إلعالم إلذي يجده أكتر متعة بالنسب
إذز ة ؤليه وهو إلعالم إإلفتر

 (.97، 4134، )دحام إلزمن هكذإ يبتعد ويعزل عن إلعالم إلوإقعي 
ي يدخل فيها إلطفل تصنع منه طفةل أنانيا يحب نفسه فقط وي  هتم بإشباع حاجته هو 

ؤن تلك إأللعاب أو إلموإقع إلتر
ي 
ه عكس إأللعاب إلجماعية إلتر  كانت تلعب من قبل مثل إلكرة بأنوإعها وهذه إأللعاب يدعوإ إللعب دون إلنظر لغت 

فالمحيط إألرسي يلعب  إلطفل من خةللها صديقه للعب ومشاركته.ضف ؤىل ذلك هناك عوإمل أخرى تشجعه عىل ذلك
ي تكوين شخصية سوية للطفل قد يتأثر بتلك إلمشاهد 

ز
ي تنشئة إلطفل كما أن إإلستقرإر إلعائىلي مهم ف

ز
فيحاول  دورإ بارزإ ف

ي وإقعه إلفعىلي وهنا
ز
ى.  أن يجسدها ف  تكمن إلكارثة إلكت 

4- : ي نفسية إألطفال من خةلل هذه إأللعاب إلجانب إإلجتماعي
ز
ي حب إلتعاون ف

ز
ضف ؤىل ذلك أهمها ، يتمثل ذلك ف

ي يلعبها إليوم فهو جالس 
عىل كرخي أو إلعمل عىل تقوية عضةلته وأعصابه وعظامه ألنه يتحرك ويقفز عكس إأللعاب إلتر

ي عىل رسيره وعيناه منصبتان أمام أجهزة إلكومبيوتر أو إلهاتف إلنقال
هذه إأللعاب أو ؤن صح  ضف ؤىل ذلك فإن، مستلفر

فإن جلوسه لساعات طويلة  إلقول إلجلوس لساعات طويلة أمامها فإن إلطفل قد يند إألكل وإل يشعر بالجوع وهكذإ
ي أغلب إلوجباتأمام تلك إألجهزة قد تسبب له سوء إل

ز
يأكل ، تغذية وذلك بسبب أن هذإ إلطفل إل يتشارك مع أرسته ف

ي تلك 
ز
ي بالغ عىل صحته كما تؤكد بعض إألبحاث وإلدرإسات أن إؤلفرإط ف ي لها أثر سلت 

بمفرده تلك إلوإجبات إلشيعة إلتر
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لك إأللعاب وإلوإقع تصيب إأللعاب يؤثر سلبا عىل صحته وخاصة عىل عقله فقد يصاب إلطفل من خةلل ؤدمانه عىل ت
ي يصل لها ، إلعقل بإعاقة عقلية

ومن إلمةلحظ ما جاءت إلعولمة له تأثت  وإضح عىل تأثت  وإضح سلوكيات إألطفال وإلتر
ه عن ، إلطفل تكوين هويته ز ي نفس إلوقت تمت 

ز
ي يعت  لها إلطفل عىل إنتماءه ؤىل مجموعة أو فئة إجتماعية معينة وف

إلتر
حوإفز إلهوية من  ه من خةلل نقل ثقافة معايرة وقيم هذإ نتيجة إستقطاب لكل ما تحمله إلعولمةإآلخرين بنمط تفكت  

ي وخاصة إلتغت  إلذي شهدته إألرسة إلجزإئرية خةلل ما أرفقته من تطور ي عملية إلتنشئة ، إلتكنولوج 
ز
إتها إلسلبية ف وتأثت 

 إإلجتماعية ألطفالها. 
ي نيكوإلس كار  ي إلدماغ وبالمقابل عىل قدرة ويؤكد إلكاتب إلتكنولوج 

ز
ز وإلخيال ف كت 

عىل قدرة إلقرإءة مع دفع مستوى إلتر
ز عىل نوعية  كت 

ز إلدماغ عىل تفحص إلمعلومات وتخزينها بشعة وكفاءة وهذإ طبقا بالتر إلتكنولوجيا عىل تحفت 
ي يطبقها إألطفال وطريقة تقديمها لهم مما يجعلها ضارة أو خاصة بعملية 

ي إلتكنولوجيا إلتر
ز
هم خصوصا ف تطور تفكت 

  (.Taylor,2019م )إلسنوإت إألوىل من حياته
ي للمحذرإت. 

هذه  ؤنوأثبتت إلدرإسات أن تأثت  إؤلدمان عىل هذه إأللعاب وإلموإقع له نفس أعرإض إؤلدمان إلحقيفر
ي حقيقية إألمر إل تعود بالفائدة عىل إلطفل. كما ؤن قلة إلحركة إلمصا

ز
ونية هي ف حبة إلستخدإم إألجهزة إأللعاب إؤللكتر

ونية كما سبق وأن ذكرنا تؤدي أيضا ؤىل ظهور عامل إلقلق وإلتوتر وعصبته هذه إلمشكلة نةلحظها أثناء إستخدإم  إؤللكتر
 .(85، 4134، وحيد دحام)إلطفل لتلك إأللعاب 

ي ذلك
ز
ي منها جل أبنائها ؤذإ تقصينا ف

ي يعانز
فإننا نجد أن إلسبب ، لرئيسيةمن حيث أسبابها إ ؤن هذه إلمشكلة إلعويصة إلتر

وذلك إلنشغالهم بأمور إلحياة ودفعهم ؤىل تلك إألجهزة بغية  إلمرأةإلرئيدي هو غياب إلوإلدين أو إلرقابة إألبوية خاصة 
إألجهزة قد تصبح سةلح مدمر  وعدم تحمل إلمسؤولية كاملة وبالتاىلي فإن هذه، إلتخلص من متاعب تربية أطفالهم

أن إلتكنولوجيا إلحديثة ، كما هو معلوم لدى إلعالم وإلخاص،  ؤدرإك بحضور إلموقف إلذي يتعرضون لهألطفالنا دون 
ز إآلباء  ي توسيع إلفجوة بي 

ز
ي حياة إألفرإد وبالدرجة إألوىل إألرسة فالتكنولوجيا إلحديثة لها دور بارز ف

ز
لعبت دورإ هاما ف

بية وتغليب إلقيم وإلمعارفوإألبناء لماذإ؟ألنه غاب دور إألب وإألم وحلت إألجهز  ي إلتر
ز
حيث شيئا فشيئا ، ة مكانتها ف

.فمن بوي وإلتوجيهي فنجد أن إألم هي إلمسؤولة عن رعاية ، سمات إلمرأة إلعرصية بدأت إألرسة تتخىل عن دورها إلتر
إمات إل ، ثم ؤنها إمرأة عاملة موظفة، وتحقيق رإحتهم ورإحة زوجها ، أرستها وتربية أبنائها  ز ي عليها إلتر

ز
 بد من تحقيقها ف

وهذإ إلعمل إل ، ثم ؤنها محاسبة ؤمام إلمسؤول ؤذإ يبدر منها أي تقصت  ، عملها إلذي يتطلب منها جهدإ وحضورإ يوميا 
ي زمننا إلكئيب

ز
وحول حياتها ؤىل ، يرحمها وإل عةلقة له بظروفها إألرسية.هذإ هو إلقلق إلذي دمر نفسية إلمرأة إلمعاضة ف

ي روحها مطحنة روتينية تطح
ز
ي طريقها إلبهجة ف

ز
ي هدوء ، ن ف

ز
ة ف فذوت ، لتصارع إلزمن من إجل أن تستمر إلمست 

ي ؤطار إلمسؤوليات إلمتعاقبة عليها)، أحاسيسها إلمرهفة
ز
 (.https://alqabas.com/article/250091وتةلشت أنوثتها ف

إت نوعية إألبناء  حدثتونجد أن إلعولمة أ    إت وتغت  شملت مختلف إلنوإجي إلفكرية وإلسلوكية وإلعملية.ومن ، تأثت 
ي قرإرإتهم وترصفاتهم

ز
ي إزدياد مستمر مع تقلص تحكم إألرسة ف

ز
 إألبناء ، إلمةلحظ أن حرية إألبناء ف

َ
ما َصَعد

ّ
ويزدإد ذلك كل

 عىل أرسهم. أي كلما قلت حاجتهم وإعتمادهم ، تعليميا وماديا وإجتماعيا 

ي      ي مجتمعات إلخليج إلعرن 
ز
ي درإسته حول إلقضايا وإلمشكةلت إألرسية ف

ز
ؤن آثار »، ويقول إلباحث أبو بكر باقادر ف

ي عقد أو أقل، إلتحوإلت نحو إلعالمية وإلعولمة لم تعط إألهمية إلكافية بعد 
ز
ز ،  ولن نفاجأ ؤن عرفنا أنه ف كم هي إلفوإرق بي 

ي كافة إلجوإنب إلحياتيةأبناء إلجيل إلجديد وإأل 
ز
ي مفهوم إلزوإج وإألرسة ، جيال إلسابقة ف

ز
مما ينذر بتحوإلت جذرية ليس ف

ي إلمجتمع، فحسب
ز
ي إلهوية ومعتز إلحياة وسلم إلقيم ف

ز
 «.بل ف

https://www.alraimedia.com/article/805570 ، فخرو()  
وهو إلدور إلذي يمكن أن تؤديه أيه ، ؤن إلطفل إل يحتاج فقط ؤىل من يوفر له أمور وحاجيات إألكل وإلنظافة وإلنوم فقط

ي إل يمكن للخادمة 
خادمة أو دإر للحضانة ولكن إلطفل يحتاج ضمن إألمور إلسابقة إلذكر ؤىل إلحنان وعاطفة إألمومة إلتر

ها فقط، عطيها لهمهما أوتيت من ثقة وأمانة وحنان أن ت ي إلعائلة تدير شؤون بيتها من  وإألم، إلن هذإ إلطفل أجت 
ز
ف

ة، منطلق إلبنية إلتقليدية لهذه إلعائلة )إلعرصية( تدير شؤون دإخل وخارج إلبيت بشكل  وإليوم أصبحت إألم إلمتحرصز
ز زوج وأوإلد–ولكن أصبحت هذه إألم، مزدوج ي زوجا من إلمتطلبات:متطلبات ناتجة-بي  من سياق إلحياة إلتقليدية  تلت 

 ومتطلبات أخرى تمخضت من إلبيئة إلعرصية إلحديثة. 
https://www.alraimedia.com/article/80557 فخرو() 

تروج ألفكار ثقافية وإجتماعية متنوعة تؤثر سلبا عىل نمط حياة إألرسة ، فما طرحته إلعولمة من تقنيات حديثة
ي يسمح بها نطاقها فقد كانت إألرسة تقوم بج، إلجزإئرية

ي إلحدود إلتر
ز
مع إلوظائف إإلجتماعية وإإلقتصادية تقريبا ف

خاصة تلك إلمتعلقة بالتنشئة إألرسية ومرإقبة ، وبالقدر إلذي تقتضيه ظروف إلمجتمع وحاجاته إإلجتماعية وإإلقتصادية
ي سلوك إألطفال.فاألرسة وإلمدرسة وإلمسجد مارسوإ مهامهم إلنبيل

ز
ز ظهور أي إعوجاج ف ي تلقي 

ز
ة لعقود طويلة وتمثلت ف

https://alqabas.com/article/250091
https://www.alraimedia.com/article/805570،
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ي تمسكوإ بها وإتخذوها معالم 
إألجيال إآلدإب وإألخةلق وإلعلوم بشتر أنوإعها وإكتسبوإ ثقافة وعلوم مشبعة بالقيم إلتر

ز إآلباء باألبناء )سةلمة ي ذلك إلعةلقة إلقائمة بي 
ز
 (.3:9، 4139، وأصبحت من خةللها مقومات إلسلوك إإلجتماعي بما ف

 
ي أثرت عىل مدى قدرة إألرسة عموما وخاصة إألم توعية إلطفل  خاتمة: 

إت وإلتر ي ظل إلعولمة برزت مجموعة من إلتغت 
ز
ف

 :  وتنشئته تنشئة سليمة؛وقد تم إلتوصل ؤىل مجموعة من إلنتائج نذكر أبرزها ما يىلي

-  
ً
 جدإ

ً
إت إلشيعة« إلتكنولوجيا»فلهثهم خلف ، ؤن إلوإقع إلذي أصبح عليه إلطفل حاليا بات مخيفا ؤىل ، وإلتغت 

 أصبح متدإفعا بشكل أصبح من إلصعب عىل إلوإلدين أن يلحقوإ به. ، جانب إلتقليد إألعم

ز  -   .زعزعة مكانة وسلطة إلكبار وإلبالغي 

ز إل تناسبهم - ة من جانب إألهل؛ألن إألطفال ينكشفون عىل مضامي  ز إلرسائل ، زدياد إلقلق وإلحت  ون بي  ز فةل يمت 
 .وإلسلبيةإؤليجابية 

ونية من ؤعةلنات وسلع  عةلقة إألم بالطفل يجب أن تضم إلحوإر وإلحرص عليه حول ما - تبثه إلوسائط إإللكتر
ي إإلستهةلك وإإلكتفاء وإلقدرة عىل إإلستغناء وإن يكون سلوك إلوإلدين 

ز
ها مع تعليم إلطفل إلقناعة وإلرشد ف وغت 

 قدوة ونموذج يحتذى به. 

إت إلعولمة عىل إلتنشئة إإلجتماعية لالطفال نذكر وعليه وجب تطبيق إلتوصيا - ت إلتالية من إجل إلحد من تأثت 
:  منها ما  يىلي

بية.  - ي إلتر
ز
إء ف ي وسائل إؤلعةلم ينشطها مختصون وخت 

ز
ورة تكثيف برإمج إلتوعية وإلتكوين لةلم ف  ضز

ونية بدل إلمرإ - ورة مشاركة إألم لطفلها عند إستعمال أو مشاهدة إلوسائط إإللكتر  قبةضز

جاع مكانتها وأدوإرها وتجديدها وإن تكون حريصة عىل إلتكيف مع إلوإقع  - ي عرص إلعولمة مدعوة ؤىل إستر
ز
إألرسة ف
 إلجديد. 

ي حاجيات إلطفل وتحافظ عىل إلضوإبط إلقيمية.  -  إلعمل عىل صناعة تربية ؤعةلمية مبدعة تلت 

ي مجال ثقافة إلطفل مع إلحرص عىل توعي -
ز
إتيجية فعالة ف ي ؤطار ترشيد توفت  ؤستر

ز
ز وإآلباء ف بويي 

ز إلتر ة إلفاعلي 
ونية.   إلتعامل مع إلثقافة إإللكتر

ي  -
ر
.مع ترشيد إإلستفادة من باف ي

ز باعتبارها إحد أهم وسائل إلتثقيف إلذإنر ي وسط إألطفال وإليافعي 
ز
ز إلقرإءة ف تثمي 

 إلوسائط إلتكنولوجية إلسمعية إلبرصية. 
 

 قائمة المراجع: 
ي ، عاطف

ولوجية إلثقافية.وصفز  .دإر إلنهضة إلعريبة للطباعة وإلنشى ، إإلنتر
ي ، علم إلنفس إإلجتماعي درإسة تطبيقاته، (:;;3).دوريش، زين إلعابدين  .دإر إلفكر إلعرن 

ز  دمحم ي  تحليلية قرإءة، إلعولمة ديكتاتورية، (4116).إلعةل أبو، حسي 
ز
. ، إلمثقف فكر ف                                       مكتبة مدبوىلي

 دإر إلنشى للتوزي    ع. ، إلعولمة إإلقتصادية، (4111).إلمسافر، محمود خالد 
بية، (9;;3).شبشوب، أحمد    .إلدإر إلتونسية للنشى ، علوم إلتر

ي إلرقابة عن إلعولمة وإإلنحرإف، (4113).خوخ، عبد تل
ز
ي ، إألرسة إلعربية ودورها ف  إلعرن 

 .للدرإسات إألدبيةدإر إلنشى
ي ، هادي نعمان

 دإر إلمعرفة. ، ثقافة إألطفال، (::;3).إلهيتر
ي علم إلنفس إإلجتماعي ، دس).)مختار، محي إلدين

ز
إت ف  إلجزإئرية.  ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، محاضز

بيةتعلم إإلج، (5;;3).إلسيد، سحت  أحمد  ي ، ماع إلتر  .3ط، دإر إلفكر إلعرن 
ي ، إؤلعةلملوسائل  إؤلخباريةإلوظيفية ، (5;;3).حمدي، حسن   .دإر إلفكر إلعرن 

ز جةلل ي ، (4136).أمي  إلمجلس إألعىل ، أبحاث مؤتمر إلعولمة إلثقافية، إلعولمة وإلهوية إلثقافية وإلمجتمع إلتكنولوج 
 .للثقافة

ز   .دإر إلحافظ للكتاب، ثقافة إألطفال إؤلسةلمية، (4114).إلخميس، أحمد حسي 
 .دإر فرحة للنشى وإلتوزي    ع، تربية إلعولمة وتحديث إلمجتمع، (4136).وآخرون، طلعت عبد إلحميد 

ز سيد عبد تل عبد إللطيف دمحم خليفة  ي للطباعة وإلنشى وإلتوزي    ع، علم إلنفس إإلجتماعي ، (4113).معتر  .دإر غريت 
 .دإر إلمعارف إلجامعية، إألرسة وإلحياة إلعائلية، (4114).إلخوىلي ، سناء 

 .منشأة إلمعارف، إلطفولة وإلمجتمع، (5;;3).فرح، دمحم سعيد 
ز إلنظرية وإلتطبيق، (4114.)كامل أحمد،  سمت    .للطباعة وإلنشى وإلتوزي    ع إؤلسكندريةدإر ، تنشئة إلطفل وحاجاته بي 
ي لتلميذ إلمدرسة إلثانوية، (4115.)مصباح، عامر 

ز
كة دإر إألمة لطباعة و ، إلتنشئة إإلجتماعية بالسلوك أإلنحرإف   .إلنشى  رسى

ي درإسة إألرسة وإلطفولة، (4;;3.)نوري إلخليىلي ، خليل
ز
 .مكتب إلحديث، مرص ، أسكندرية، إتجاهات إلمعاضة ف
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ي ، (4114.)إلسنبل، عبد إلعزيز بن عبد تل ي إلوطن إلعرن 
ز
بية ف إلمكتب إلجامعي ، 3ط، 43عىل مشارف إلقرن ، إلتر

 إلحديث. 
ي زمن إلعولمةإلثقافة إلعرب، (4115.)حجازي، أحمد مجدي

ز
  .دإر قباء للنشى ، ية ف

وزإرة إلثقافة ، وإلمالية وآثارها عىل إلتنمية إإلقتصادية وإإلجتماعيةإلعولمة إإلقتصادية ، (4134.)وحيد دحام، إلهام
 .وإلشباب إلعرإق

 
 المجالت العلمية

ز ، قادري ي ضل رهانات ، (:413.)، فهيمة، قابوشو ، حسي 
ز
، مجلة إلعلوم إؤلنسانية، إلعولمةمشاكل إألرسة إلجزإئرية ف

ي  أمجامعة 
ر
 .جوإن، ;إلعدد، إلبوإف

ي إلسلوك إإلجتماعي ، (4139.)فايزة، سةلمة
ز
ي ، عةلقة أساليب إلتنشئة إإلجتماعية بظهور إلةلمعيارية ف

ز
مجلة إلجامع ف

بوية  .:1إلعدد ، إلدرإسات إلنفسية وإلعلوم إلتر

ي ، (4114.)دمحم، حسن
ز
  .4إلعدد، مجلة إلجامعة، إلدول إلنامية وتحديات إلعولمةإلتنمية إإلقتصادية ف

 
 الرسائل واالطروحات العلمية 

ي وقت ، (5;;3).عبد إلعزيز لبيب، لبيب
ز
ي وسلوكه ف

إإلتجاهات إلوإلدية وعةلقاتها باتجاهات إألبناء نحو إلنشاط إلرياذز
بية إلرياضية،  رسالة ماجستت  ، إلفرإغ  جامعة حلوإن. ، كلية إلتر
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