
Original Papers & Articles  òÜî•c@pübÔß@@ë@@tb¡c@

 

ÝÈâÑä@b¨a@lí@NNN@®óïÑïå—m@òöa‹Ô@í )بحـــث نظــــري(  

 
 تصنيــــف ابتدائـــي لحقـــول علــــم نفـــس الحاســــوب

 
א−.. א−מ א ، @א

fariskonadhmi@hotmail.com  

   

فالعلم يسري بسرعة جنو�ية ومصطحباً معه .  البشرية اليوم اضمحالل العالقات االجتماعية، واختزاالً يف زمنها وضغطاً متزايداً على حياة كل إ�سانةتشهد احليا:     امللخــــص 
ولكن ال بد من التمييز بني العلم . تبتعد كل البعد عن االسرتخاء ولو للحظات قليلةتكنولوجيا سريعة ما تلبث أن تضع كل يوم ما هو جديد واكثر عملية حلياة مستقبلية 

فالتكنولوجيا املنبثقة عن العلم واملتداخلة معه، هي قبل كل . فغالباً ما حيدث خلط بني مكتشفات العلم اليت هي حيادية، و�شاط العلم الذي هو غري حيادي. و�شاط العلم
فنوع اتمع الذي يظهر فيه هذا العلم هو الذي حيدد ما إذا كان هذا .  وال ميكن أن يكون هلا استقالل ذاتي عن �وع األبنية اتمعية احمليطة هباشئ �تاج إ�سا�ي اجتماعي،

ية إحداث االختالل النفسي احلتمي يف فال ميكن إذن اجلزم بأن التكنولوجيا متتلك يف ماهيتها خاص.  العلم سيسري يف اجتاه عدوا�ي أم يف اجتاه يستهدف إسعاد اإل�سان
ولذلك كان من . اإل�سان، بل إن األمر يتعلق أكثر بالكيفية اليت يتم هبا توظيف هذه التكنولوجيا تبعاً ألمناط العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية السائدة

أشكاالً جديدة من الضغوط النفسية على اإل�سان مل يعرفها يف ) ر منط العالقات الرأمسالية القائمة على االستغاللالذي يسوده يف الوقت احلاض(املتوقع أن يفرز اتمع البشري 
 مع هذا العصور السابقة، تلك هي شعوره باإلهناك النفسي أمام سيول ثورة املعلومات اليت تفوق يف سرعة تدفقها وتطورها قدرة جهازه النفسي على التكيف إدراكياً وا�فعالياً

ومن هنا توجب على علم النفس حبقوله املتنوعة أن يشرع مبمارسة دوره اإل�سا�ي البنـاء يف . الكم اهلائل من منبهات، عليه أن يتعامل معها ليظل متصال بركب احلضارة
علم �فس "، والتخفيف من مضامينه السلبية يف احلياة النفسية للبشر، إذ باشر التعامل مع الوقائع اليت أتى هبا التطور التكنولوجي، لصاحل تعزيز املضامني اإلجيابية هلذا التطور

أما اتمعات النامية فما تزال تفتقر بشكل �سيب أو مطلق لوجود هذا . دراساته يف الغرب منذ سبعينات القرن املاضي، مراكماً كماً معرفياً ثرياً يف هذا امليدان" احلاسوب
و�ظراً للتطور امللحوظ الذي شهده اتمع العراقي يف السنوات األخرية يف استخدام احلواسيب وشبكات . علق بتخلفها التكنولوجي والعلمياحلقل املعريف، ألسباب تت

ولعل . ليت ميكن أن تنجم عنهااملعلومات، تربز احلاجة إىل املبادرة السريعة بتنمية ثقافية �فسية تالزم عملية التطور هذه، وتصوهنا قدر اإلمكان من التأثريات السلبية ا
البحث النظري احلايل ميكن أن يعد رائداً يف هذا املضمار على مستوى دراسات علم النفس يف العراق، من خالل مراجعته لألدبيات السابقة املتخصصة يف سيكولوجية 

اقرتاح تصنيف ابتدائي للحقول املتـنوعة اليت تـتفرع عن علم : ات الواردة فيها مستهدفاً استخدام تكنولوجيا املعلومات، وحماولة تبويب املفاهيم واملتغريات واملقاييس والدراس
، إذ ميكن هلذا التصنيف أن يكون �واة أكادميية قابلة للتعديل والتطوير، كما ميكن أن يصبح �قطة ا�طالق للقيام الحقاً بدراسات ميدا�ية للظواهر الواردة �فس احلاسوب

و حتددت مساحة هذا البحث مبا متت مراجعته من أدبيات �فسية عربية وأجنبية متخصصة مبفاهيم البحث، تراوحت تواريخ .  النفسية الفرعية ذات الصلةفيه، ضمن التخصصات
 .  م )2001-1977(إصدارها بني العامني 

 )3( / الدراسات النفسية االجتماعية )2( / واإلرشاديةالدراسات السريرية  )1( :هي،  حقول يف علم النفسثالثة هذا التصنيف االبتدائي، على أساس إىل مت التوصل وقد    
 . أمثلة لدراسات) ج / (أدوات قياس) ب / (مفاهيم) أ: (؛ بعد أن صـنف كل حقل منها إىل ثالثة مباحث، هي دراسات الشخصية

ته من تنظريات وأفكار، جرى التوصل إىل توصية �ظرية أساسية، وعدد من التوصيات اإلجرائية،     وبناءاً على مضامني هذا التصنيف االبتدائي، فضال عما مت تناوله ومناقش
  . توجيه طلبة الدراسات العليا يف أقسام علم النفس لالهتمام بعلم �فس احلاسوب سواء يف حبوثهم أثناء السنة التحضريية أو يف رسائلهم وأطارحيهم: من بينها

   
يا هي تطبيق لهذه المعرفة النظرية في مجال العمل نظرية، فان التكنولوج

وقد شهد العصر الحديث تحالفاً وثيقاً بين العلم والتكنولوجيا، إذ . البشري
أصبح كالهما يؤدي إلى تطوير اآلخر في حلقة محكمة من التأثيرات 

 ).188،  176،  ص 1977زكريا،  . (المتبادلة غير النهائية

  

ن المعاصر إلخضاع الطبيعة بواسطة     وقد توج سعي اإلنسا
ولكن على حساب خضوعه لهذه القوى بالنجاح إلى حد كبير، التكنولوجيا 

 التكنولوجية المتعاظمة والمتجاوزة لذات الفرد نحو غايات اغترابية ال 

 ثـــــالت البحـــمدخ :  األوللـــالفص    
 

 ثـــــة البحـــأهمي 1.1  
سية االجتماعية للتطور  بعض المضامين النف1.1.1

 التكنلوجي
هي األدوات والوسائل التي يستعين بها   Technology (*)     التكنولوجيا

اإلنسان إلكمال قواه وقدراته، وتلبية تلك الحاجات التي تظهر في إطار 
 وإذا كان العلم يعد معرفة. ظروفه االجتماعية ومرحلته التاريخية الخاصة
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Erich From) 1900-1979( م 1942" الخوف من الحرية" م في كتابه  :
تأكدوا أن التفكير بدون معرفة الحقائق يظل فارغاً وخيالياً، ولكن "

المعلومات وحدها يمكن أن تشكل عقبة في وجه التفكير تماماً مثل عدم 
 ). 198، ص 1972فروم، " (وجودها

جه آخر، إذ توصلت دراستان قام بهما     وفي مقابل ذلك، يقف تو
Rosen & Weil 1999 ،  2000 على عينة من األطفال والمراهقين،  إلى 

أن ازدياد استخدام شبكة اإلنترنت من أفراد هذه العينة يرافقه نقصان في 
إال أنه ظهر أيضاً أن ازدياد استخدام األلعاب . سوء السلوك لديهم

سوء السلوك، مع ظهور صعوبات شديدة في اإللكترونية يرافقه ازدياد في 
 . )Rosen & Weil  ،2001  ،p .10(االنتباه داخل غرف الصف الدراسي 

 
 :ضـــرورات البحــــث الحالـــي   1.1.2

    مما تقدم من معطيات نفسية و سوسيولوجية وحضارية،  يمكن استنتاج 
 : تتصل بعمل المختص في علم النفس،  هي  ثالث نقاط

 تمارس أنالبد ) في ماهيتها(مكن الجزم بأن التكنولوجيا ال ي )1
بالمحصلة تأثيراً انفعالياً سلبياً في اإلنسان، بل أن األمر يتعلق أكثر 
باألسلوب الذي يتم به توظيف هذه المعطيات التكنولوجية في حياة 
الفرد؛أي بشبكة العالقات المجتمعية التي تحدد عالقة اإلنسان بكل 

أهي عالقة اغتراب : عية واالجتماعية المحيطة به الرموز الطبي
 !وقلق، أم عالقة انتماء وأمن؟

ينبغي تجنب االنبهار المتسرع بما حققته تكنولوجيا المعلومات،  )2
ألن المعلومات ال تساوي المعرفة بالضرورة، إذ انتشرت في 
السنوات األخيرة حمى الحاسوب واإلنترنت والبريد اإللكتروني، 

وباً جديداً للحياة، يعده الكثير من الناس معياراً لقياس بوصفها أسل
إال أن هذه الدعوة للتريث، ال . تطور الشخصية وكفايتها ونجاحها

تعني دعوة للوقوف بوجه هذه الثورة التكنولوجية، فكل االختراعات 
ومنها القطار والسيارة والطائرة والهاتف (البشرية في التاريخ 

ابياتها وسلبياتها على المستويات البيئية كان لها إيج) والتلفاز
إنها إذن دعوة للتعامل .  والصحية و السوسيولوجية والنفسية

الموضوعي مع المخرجات النفسية المتناقضة التي تمخضت عنها 
 . ثورة المعلومات

بناءاً على النقطتين أعاله، يمكن لعلم النفس بحقوله المتنوعة  )3
ء في التعامل مع الوقائع التي أتى بها أن يمارس دوره اإلنساني البنّا

التطور التكنولوجي، لصالح تعزيز المضامين اإليجابية لهذا التطور، 
ويمكن أن . والتخفيف من مضامينه السلبية في الحياة النفسية للبشر

 :يتضح هذا الدور من خالل ما يأتي من وظائــف 
راد العوامل النفسية الضاغطة التي تعرقل تقبل األفتحديد  ) أ

 وغيره من وسائل تكنولوجيا المعلومات في الستخدام الحاسوب
تطوير نشاطاتهم المهنية بكافة أنواعها، والعمل على إزالة هذه 

 . المعرقالت
 التي التأثيرات المعرفية واالنفعالية السلبيةالكشف عن  ) ب

ـّدها استخدام الحاسوب وغيره من وسائل تكنولوجيا المعلومات  يول
 المديين القريب والبعيد،  وتحديد األساليب السلوكية في الفرد، على

 . المثلى للتعامل مع هذه اآلالت للتقليل من تلك التأثيرات
 التي يمكن أن يحدثها التأثيرات اإليجابيةالتعرف على ) ج

استخدام الحاسوب وغيره من وسائل تكنولوجيا المعلومات في 
 لإلنسان، والعمل على النشاطات المعرفية واالنفعالية واالجتماعية

 . تصميم البرامج الخاصة بتنمية هذه التأثيرات وتعزيزها
 مبدأ الفروق الفردية في التعامل مع الحاسوبالتأكيد على ) ء

ويعني هذا وضع األسس . وغيره من وسائل تكنولوجيا المعلومات
 العلمية لعملية تصنيف األفراد على وفق خصائصهم المعرفية 

ح، إذ اصبح الفرد يواجه آالت ضخمة غير مفهومة وغير تعرف لها مالم 
فيشر، (شخصية،  تبلغ من القوة والضخامة حداً يملؤه إحساساً بالعجز 

ـّد هذا التنافر العميق بين اإلنسان ومخلوقاته ). 135،  ص 1980 أي (فول
التي تستعبده وتحوله إلى مجرد شيء،  اختالالً في التوازن ) التكنولوجيا
فالمجتمع البشري الحديث هو حصيلة ثنائية من الهيمنة . الجتماعيالنفسي ا

واالغتراب التي يعرض المجتمع التكنولوجي النفس اإلنسانية لها 
فالبشرية اليوم، حسب رأي عالم االجتماع ). 38،  ص 1984كاميليري، (

Alvin Toffler تشهد اضمحالل العالقات االجتماعية واختزاالً في زمنها  ،
فالعلم يسير بسرعة جنونية .  متزايداً على حياة كل إنسانوضغطاً

ومصطحباً معه تكنولوجيا سريعة ما تلبث أن تضع كل يوم ما هو جديد 
واكثر عمليةً لحياة مستقبلية تبتعد كل البعد عن االسترخاء ولو للحظات 
قليلة، إذ أن التسارع التكنولوجي في الوقت الحاضر وفي المستقبل سيخلق 

 Future Shock" صدمة المستقبل "Toffler جديدة تصاب بما يسميه أجياالً
، التي يعرفها بأنها المحنة البدنية والنفسية التي تنجم عن تحميل كل نظم 
التكيف البدني وعمليات صنع القرارات في الكائن البشري فوق طاقتها؛ أو 

فسي إنها االستجابة البشرية ألقصى درجات التنبيه؛، أو إنها مرض ن
أصبحت تعاني منه أعداد متزايدة من البشر كل يوم بسبب عدم القدرة على 

 ).38-36، ص 1986سلمان، (التكيف للتغير السريع 
هل إن هذا االختالل النفسي االجتماعي:     وهنا يبرز السؤال اآلتي 

الذي يشهده عالم اليوم هو نتاج حتمي للتطور التكنولوجي؟ أم إنه نتاج
لرأسمالي الذي يوظف تلك التكنولوجيا لتكديس أرباحه، ولولألسلوب ا

 على حساب استـنزاف الطاقة النفسية لإلنسان؟
    إن أي محاولة لإلجابة عن هذا السؤال، ال بد أن تبدأ أوالً بالتمييز بين 

 التي هي مكتشفات العلمفغالباً ما يحدث خلط بين . العلم ونشاط العلم
، ص 1989برونوسكي،  (غير حياديلذي هو  انشاط العلمو ، حيادية

فالتكنولوجيا المنبثقة عن العلم والمتداخلة معه، هي قبل كل شئ ). 100
نتاج إنساني اجتماعي، وال يمكن أن يكون لها استقالل ذاتي عن نوع 

فنوع المجتمع الذي يظهر فيه هذا العلم هو . األبنية المجتمعية المحيطة بها
هذا العلم سيسير في اتجاه عدواني أم في اتجاه الذي يحدد ما إذا كان 
 ). 188،  ص 1977زكريا، (يستهدف إسعاد اإلنسان 

. تعد التكنولوجيا نتاجاً تطبيقياً للعلم، أي نشاطاً له:     بصياغة أخرى 
فال يمكن إذن الجزم بأنها تمتلك في ماهيتها خاصية إحداث االختالل 

ألمر يتعلق أكثر بالكيفية التي يتم بها النفسي الحتمي في اإلنسان، بل إن ا
توظيف هذه التكنولوجيا تبعاً ألنماط العالقات السياسية واالقتصادية 

ولذلك كان من المتوقع أن يفرز المجتمع . واالجتماعية واألخالقية السائدة
الذي يسوده في الوقت الحاضر نمط العالقات الرأسمالية القائمة (البشري 

كاالً جديدة من الضغوط النفسية على اإلنسان لم يعرفها أش) على االستغالل
 أمام سيول ثورة باإلنهاك النفسيفي العصور السابقة، تلك هي شعوره 

المعلومات التي تفوق في سرعة تدفقها وتطورها قدرة جهازه النفسي على 
التكيف إدراكياً وانفعالياً مع هذا الكم الهائل من منبهات عليه أن يتعامل 

 . ليظل متصالً بركب الحضارةمعها 
    أما من الناحية المعرفية، فعلى الرغم مما أتاحته تكنولوجيا االتصاالت 
من إمكانية االنتشار الكمي والنوعي الهائل للمعلومات على مساحة الكرة 
األرضية، إال أن هناك توجهاً بين بعض الباحثين الغربيين يحذر من 

 Informationالمعلومات “ :  Breen 1997،  إذ يؤكد مخاطر المعلوماتية
إن هناك شرخاً في المعرفة : ويستطرد . ”Knowledgeال تساوي المعرفة 
، )Postmodern world بالعالم ما بعد الحديثيسميه (العقلية لعالم اليوم 

ركّز على معلوماتية غير واعية بتاريخها، وحد من ) أي عالم اليوم(ألنه 
فالمعلومات .  ي أصبحت فيه المعرفة بحد ذاتها مهددةالمعرفة إلى الحد الذ

في عصر المعلومات أصبحت منفصلة عن تأريخها، وسبباً في إحداث 
وهذا . )Breen ،1997(فجوة في المعرفة يصاحبها غياب النقد البنّاء 
 "  إريك فروم"التوجه الفكري ليس بمعزل عما سبق أن نبه إليه 
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أحد فروع علم النفس، يدرس عالقة الفرد بالحاسوب اإللكتروني، في     "
جوانبها المعرفية واالنفعالية والسلوكية، ضمن عدد من الحقول الفرعية، 
كعلم النفس السريري، وعلم النفس اإلرشادي، وعلم النفس االجتماعي، 

 ". وعلم نفس الشخصية
،"لتكنولوجيالضغط ا": أما مصطلحات البحث األخرى  •

فاعلية"و، "األنماط النفسية"و، "االتجاهات نحو الحاسوب"
فسيكتفي بتقديمها وتعريفها تباعاً في الفصل الثاني من ، "الذات

 .  البحثةالبحث، تحاشياً لتكرارها، وحفاظاً على انسيابي
 
 مخرجـــات البحـــث:  الفصــل الثانـــي -2

 
 دراسات علم نفستصنيف ابتدائي مقترح لحقول  - 2.1

 الحاسوب
تم جمعها ضمن إطار حدود البحث وهدفه،      بناءاً على المعطيات التي

تم التوصل إلى التصنيف االبتدائي أدناه، على أساس ثالثة حقول في علم 
 :النفس، وعلى النحو اآلتي 

 

حقــل الدراســات  -2.1.1
 السريريــة واالرشاديــة

ن الحقلين، من حقيقة أن الكثير من     نشأت الحاجة إلى البحوث في هذي
يجدون أن تعلم استخدام تكنولوجيا الحاسوب يعد ) السيما الكبار(الناس 

، مما يجعلهم يشعرون باالفتقار إلى القدرة Traumaticأمراً مخيفاً وصادماً 
المناسبة لتطوير مهاراتهم في هذا الميدان،  فيتجنبون بقوة استخدام 

 ) . Rusell ، 1996 ، pp .1-2(الحواسيب 
 

 :مفــاهيــم ) أ(
 

  Technostressط التكنولوجــي   ــالضغ •
وقد .     يقف هذا المفهوم في بداية المفاهيم التي تدرس في هذين الحقلين

 :  باآلتي Brod 1948عرفه 
مرض معاصر من أمراض التكيف النفسي، ينجم من عدم القدرة على “    

 .   (Brod,1948)”يثة بطريقة صحيحةالتعامل مع تكنولوجيا الحاسوب الحد
 :    ويظهر هذا المرض بطريقتين متميزتين ومرتبطتين ببعضهما 

 .   من اجل تقبل تكنولوجيا الحاسوبStruggleفي الكفاح  -
 مع تكنولوجيا over identificationفي التوحد المفرط  -

      (Brod،  1984)  .الحاسوب 
لتكنولوجي بقوله أن العرض  أعراض الضغط اBrod 1984    ويحدد 

الرئيس لدى أولئك الذين يعانون من الصراع أو الكره أو الخوف من 
وهذا القلق يتم التعبير عنه بطرائق كثيرة  . anxietyالحاسوب هو القلق 

، أو الكوابيس headache، أو الصداع irritabilityحدة الطبع : منها 
nightmares أو مقاومة ،resistanceنيات الحاسوب، أو رفض تام  تعلم تق

 outright rejectionللتكنولوجيا  (Brod،  1984)  . 
الضغط «    وقد أطلق الباحثون الحقاً مسميات أخرى مرادفة لمفهوم 

 : ،  منها »التكنولوجي
  Technophobiaرهاب التكنولوجيا  -
  Computer phobiaرهاب الحاسوب  -
  Computer Anxietyقلق الحاسوب  -
  Computer pressاسوب ضغط الح -
 Cyberphobiaالرهاب السبراني  -
 Negative Computerاالتجاهات السلبية نحو الحاسوب  -

Attitudes  
Computer Aversion (Hudiburg, 1999 p1)النفور من الحاسوب  -

والشخصية، سعياً لتحديد االختصاصات المهنية المالئمة لهم،  
 .  ساسياً فيهاوالتي أصبح استخدام الحاسوب عنصراً أ

 لتحسين مواصفات الحاسوب، الهندسة البشريةتوظيف ) هـ
 .أثناء استخدامه لهذه اآللة تحقيقاً لراحة اإلنسان نفسياً وبدنياً 

 في Computer Psychology" علم النفس الحاسوب"    وإذا كان 
الغرب،  قد باشر دراساته منذ سبعينات القرن الماضي، مراكماً كماً 

 ثرياً في هذا الميدان، فإن المجتمعات النامية ما تزال تفتقر بشكل معرفياً
نسبي أو مطلق لوجود هذا الحقل المعرفي، ألسباب تتعلق بتخلفها 

ونظراً للتطور الملحوظ الذي شهده المجتمع العراقي . التكنولوجي والعلمي
في السنوات األخيرة في استخدام الحواسيب وشبكات المعلومات، تبرز 

اجة إلى المبادرة السريعة بتنمية ثقافية نفسية تالزم عملية التطور هذه، الح
. وتصونها قدر اإلمكان من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنجم عنها

ولعل البحث النظري الحالي يمكن أن يعد رائداً في هذا المضمار على 
 مستوى دراسات علم النفس في العراق، من خالل مراجعته لألدبيات
السابقة المتخصصة في سيكولوجية استخدام تكنولوجيا المعلومات، 
ومحاولة تبويب المفاهيم والمتغيرات الواردة فيها ضمن تصنيف ابتدائي، 
له تعريفاته ومحدداته ومراجعه ومقاييسه، إذ يمكن لهذا التصنيف أن يكون 

سانيون نواة أكاديمية قابلة للتعديل والتطوير، يستعين بها الباحثون النف
كما . العراقيون، ممن يسعون إلى تأسيس مبحث معرفي وثقافي في بالدهم

يمكن أن يصبح نقطة انطالق للقيام الحقاً بدراسات ميدانية للظواهر 
 . الواردة فيه، ضمن التخصصات النفسية الفرعية ذات الصلة

 
  هــــدف البحــــث -1.2

ها علم النفس في التعامل     انطالقاً من الوظائف الخمسة التي يضطلع ب
والتي تم التوصل إليها في فقرة أهمية (مع معطيات تكنولوجيا المعلومات 

تأسيس ثقافة نفسية،  يسعى البحث الحالي إلى اإلسهام في )البحث
تصنيف أبتدائي "اقتراح: ، مستهدفاً مختصة بسلوك التعامل مع الحاسوب

 ". الحاسوبللحقول المتـنوعة التي تـتفرع عن علم نفس 
 

  حــدود البحـــث-1.3
    تحددت مساحة البحث النظري الحالي بما تمت مراجعته من أدبيات 
نفسية عربية وأجنبية متخصصة بمفاهيم البحث، تراوحت تواريخ 

 .  م )2001-1977(إصدارها بين العامين 
 

  مصطلحـــات البحـــث-1.4
  Classification تصنيـــف 1.4.1 •
في المعاجم اللغوية " التصنيف"تعريفات متـنوعة لمفهوم     تتوافر 
معجم "وقد ارتأى الباحث تبني التعريف اآلتي الوارد في . واالجتماعية

 :، لكونه يتفق مع متطلبات البحث الحالي "مصطلحات العلوم االجتماعية
" عملية تصنيف البيانات إلى فئات، لتسهيل فهم هذه البيانات وتحليلها    "

 )64،  ص1982ي،  بدو(
، فيقصد به أن هذا التصنيف هو اقتراح "تصنيف ابتدائي"    أما مصطلح 

أولي أو نقطة ابتداء لتبويب حقول دراسات علم نفس الحاسوب، بأسلوب 
قابل للتطوير والتعديل، وصوالً إلى تصنيف اكثر شموالً، من خالل تراكم 

 . البحوث مستقبالً
 Computer Psychology   علم نفس  الحاسوب 1.4.2 •

    بعد مراجعة الباحث لألدبيات المتخصصة بموضوع البحث الحالي، لم 
يقع على تعريف محدد لعلم نفس الحاسوب بالرغم من كثرة التطرق إليه، 
ألن التركيز في هذه األدبيات جاء منصباً على الحقول والمفاهيم الفرعية 

ولذلك سعى الباحث لصياغة . المتخصصة لهذا العلم، ال على مفهومه العام
التعريف اآلتي، مستدالً عليه من التصنيف االبتدائي الذي سيتم عرضه 

 :الحقاً 
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 Generalمقياس االتجاهات العامة نحو الحواسيب  •
Attitudes Towards Computers (GATCS-C)  

   Sears & Rosen & Weil 1985, 1988 :المؤلفون     
 فقرة تقيس اتجاهات )20( من هذا المقياس من ©   تتألف الصورة 

 )5(متنوعة نحو الحواسيب والتكنولوجيا، على مدرج لالستجابات من 
 بلداً )22(طبق هذا المقياس على عينات متنوعة في أكثر من . بدائل

(Sears etal, 1985-1988) . 
 

 مسح األفكار الناجمة عن التعامل مع الحاسوب •
Computer Thoughts  Survey  (CTS-C)   

  Weil &  Rosen 1988   : المؤلفان    
 فقرة تقيس أفكاراً معينة )20(المقياس من    من هذا©    تتألف الصورة 

لدى الناس عند عملهم مع التكنولوجيا أو عندما يفكرون بالعمل  تظهر
على  لمقياسهذا ا طبق.  بدائل)5(يتكون مدرج االستجابات من . معها

 .(Weil &Rosen, 1988) بلداً  )22( فرداً في أكثر من )12000(أكثر من 
    

 ل لدراســـاتـــامث) ج (
 إلى أن الناس يشعرون أن الحواسيب Ahl 1975توصلت دراسة  -

أدت إلى انخفاض في عدد فرص العمل المتاحة، وقللت من إنسانية 
  .(Ahl, 1975)   المجتمع

 أن Shaw 1984 الهاتفية التي قامت بها دراسة أظهرت االستبانة -
نسبة مئوية كبيرة من الناس يشعرون أن الحاسوب سوف يطور نوعية 
الحياة، إال أنهم يشعرون ايضاً أن تكنولوجيا الحاسوب قد تغدو تهديداً 

 . (Shaw, 1984)لفرصهم في العمل ولخصوصيتهم الشخصية 
 Cohenراسة لـ تمكنت العديد من الدراسات، ومن بينها د -

 أن تحدد مدى واسعاً من اتجاهات الطلبة تراوحت بين 1983-1984
-Cohen, 1983)المدمنين على الحاسوب والمصابين بالرهاب منه 

1984) 
 

 حقـــل دراســـات الشخصيـــة -2.1.2
    يستمد هذا الحقل أهميته من حقيقة أن التدريب واكتساب المهارات 

ب ال يكفي على الدوام إلقامة عالقة ناجحة الفنية الخاصة باستخدام الحاسو
بين اإلنسان والحاسوب، بل توجد إلى جانب ذلك عوامل أخرى تتعلق 
بشخصية الفرد، مما يتطلب دراسة هذه العوامل لتحديد عالقتها بالشروط 
المعرفية واالنفعالية التي يقتضيها استخدام الحاسوب بطريقة إيجابية من 

 .نولوجيةالناحيتين النفسية والتك
  

  :مفاهيــــم ) أ(
  Psychological Typesاألنمـــاط النفسيـــة      •

، التي ترى أن الناس Jung 1923ينسب هذا الموضوع إلى نظرية     
  تمثل توجهات وعي Mental Functions وظائف عقلية )4(يستخدمون 

وهذه الوظائف . الفرد، وان واحداً من هذه الوظائف هو الذي يسود لديه
 :ي ه

 للتركيز على الخبرة اآلنية التي  أي ميل الفرد(  Sensing" الحس"
 )يمكن للحواس أن تدركها

أي ميل الفرد إلى إدراك ما وراء األشياء الماثلة  (Intuition" الحدس"
 )للحواس

أي ميل الفرد إلى تفحص األسباب والنتائج ( Thinking" التفكير"
 )بعيداً عن الذاتية

). أي ميل الفرد إلى الذاتية في تكوين األحكام (Feeling" الشعور"
وقد تم توظيف هذا المنظور على نطاق واسع في األدبيات النفسية 
ألغراض متنوعة، لكنه لم يوظف لغرض إيجاد عالقة األنماط 
النفسية بالمقاومة التي يبديها األفراد نحو استخدام  الحاسوب إال في 

 الرائدة في هذا Landry etal, 1996م عند ظهور دراسة 1996العام 

 : أدوات قيــــاس ) ب( 
  Computer Hassles Scale مقياس المشاحنات مع الحاسوب •

  Hudiburg 1995:     المؤلف
    يتألف من مقياسين فرعيين، ويقيس المشكالت الضاغطة الناتجة عن 
خصائص الحاسوب نفسه، والتي يمكن أن تواجه الفرد عند استخدام 

  (Hudiburg 1995)الحاسوب 
  Computer Anxiety Testاختبــار قلــق الحاســوب   •

  Simonson etal, 1987:     المؤلفون 
    استخدم لقياس قلق الحاسوب لدى طلبة الجامعة قبل وبعد انتهاء المقرر 

  .Simonson etal, 1987)الدراسي المخصص لتعليم استخدام الحاسوب 
 Computer Anxiety مقياس تـقدير قلق الحاسوب  •

Rating Scale [CARS–C] 
  Rosen etal, 1985, 1988:     المؤلفون

 بدائل )5( فقرة، و )20( هذا المقياس من   من©تتألف الصورة      
 Rosen) بلداً )22(وطبق على عينات متنوعة في أكثر من . لالستجابة

etal, 1985, 1988). 
 

 : أمثلــــة لدراســــات )ج        (
 أن النفور من Applebaum & Primmer 1990بينت دراسة  -

فزيولوجية، إال أن  وجود الحواسيب ينجم عنه ردود أفعال ذات طبيعة
رد الفعل األكثر شيوعاً هو ظهور حالة من القلق تؤدي إلى تجنب 

 . (Applebanm & Primmer 1990)الحواسيب كلما كان ذلك ممكناً  
  إلى أن الغدة  الكظرية Arnetz & Berg 1993توصلت دراسة  -

أثناء " النورادرينالين"  و Adernaline"  األدرينالين"تـزيد من إفراز 
 ,Muter etal)كما أشارت دراسة . عمل األشخاص مع الحاسوب

 إلى ازدياد معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وازدياد (1993
لمهمات معينة مستوى التوصيل في الجلد لدى األفراد عند إنجازهم 

 Emurianوالحظت دراستان أخريان لـ . باستخدام الحاسوب
  أن التقلصات العضلية تزداد أثناء استخدام الحاسوب 1993;1991

(Hudiburg, 1999, pp2-3) ةوتعد جميع هذه األعراض الفيزيولوجي 
 . مؤشرات على الضغوط النفسية التي يسببها استخدام الحاسوب

 إلى أن الطلبة الذين سجلوا Hudiburg 1995أشارت دراسة  -
درجات عالية على مقياس المشاحنات مع الحاسوب، أظهروا مستوى 

، مما يعني أنهم يعانون من ةعال من أعراض القلق والشكاوى الجسدي
 . (Hudiburg, 1995) ةدرجة عالية من الضغوط التكنولوجي

 
 حقل الدراسات النفسية االجتماعية  - 2.1.2
سات المبكرة في هذا الحقل من الرغبة في معرفة     انطلقت الدرا

اتجاهات الناس نحو الحاسوب، في محاولة للتعرف على الطريقة التي 
 ,Landry etal)سيتصرف بها المجتمع عموماً نحو تكنولوجيا الحاسوب 

1996, p3).   
 

  :مفاهيـــم) أ(
  Computer Attitudesاالتجاهات نحو الحاسوب  •
  evaluative dispositionاستعداد تقويمي " بأنها Varank 2001    عرفها 
 .  (Varank 2001)" للحواسيب

 

 : ادوات قياس) ب(
 Computerمقياس االتجاهات نحو الحاسوب  •

Attitude scale(CAS) 
  Loyd & Gressard 1985:     المؤلفان

     صمم هذا المقياس لقياس اتجاهات الطلبة نحو تعلم استخدام الحاسوب،
 . (Loyd & Gressard, 1985). ونحو استخدامه
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 المفاهيم المدروسة
  Technostress /الضغط التكنولوجي* 
 Computer Anxiety/قلق الحاسوب* 
 Computer Phobia /رهاب الحاسوب*
 أدوات قياس

*Computer Hassles Scale (Hudiburg, 1995) 
* Computer Anxiety Rating Scale    (Rosen et al.,  1985,  1988)     

     الدراســات النفسيــة االجتماعيــة
 المفاهيم المدروسة

       Computer Attitude/االتجاهات نحو الحاسوب * 
 أدوات قياس

* General Attitudes Toward Computers (Sears et al., 1985, 1988)    
 ــة    دراســـات الشخصي

 المفاهيم المدروسة
 Psychological Types/ األنماط النفسية * 
 Cognitive Styles/ األساليب المعرفية * 
 Self-Efficacy/  فاعلية الذات  *
 أدوات قياس

* Microcomputer Utilization in Teaching Efficacy Belief Instrument 
(Enochs et al., 1993) 

 

 وصــــيـــاتت  : الفصــل الثالـــث
    استكماالً للتصنيف االبتدائي الذي تم التوصل إليه في الفقرة السابقة، 
وبالعودة إلي ما تمت مناقشته من تنظيرات وأفكار وردت في الفصل 

 :األول، يوصي الباحث بما يأتي
 :توصيــة نظريـــة  -3.1

نه وم(   إذا كان العلم حيادياً في مادته النظرية، فإن النشاط العلمي 
ولذلك يجب التوكيد، ومن . غير حيادي في تطبيقاته) تكنولوجيا المعلومات

ومنها مجتمعنا (منظور نفسي، على ضرورة أن تتجنب المجتمعات النامية 
االنبهار الشديد بالمعلوماتية، ألن المعلوماتية يمكن أن تلغي تفكير ) العراقي
 أن تستفيد إلى ومن جهة أخرى، على هذه المجتمعات النامية. اإلنسان

أقصى الحدود من هذه الثروة والثورة المعلوماتية، سعياً لتطوير إنسانيتها 
"المعرفة"الغاية في النهاية هي وانتزاع حقوقها، ولكن دون أن تنسى أن 

 . "المعلومات"وليست 
 

 : توصيـــات إجرائيـــة -3.2
توجيه طلبة الدراسات العليا في أقسام علم النفس لالهتمام  )1

بعلم نفس استخدام الحاسوب سواء في بحوثهم أثناء السنة 
 . التحضيرية أو في رسائلهم وأطاريحهم

" علم نفس استخدام الحاسوب"إضافة مادة دراسية بعنوان  )2
إلى بقية مواد المنهج الدراسي المقرر في مرحلة الدراسات األولية 
في أقسام علم النفس، أو تدريس هذه المادة ضمن دروس الشرف 

 . للمتفوقين
النظر في إمكانية إدخال مادة دراسية جديدة على مستوى  )3

الدراستين الجامعية واإلعدادية بكافة فروعهما، تختص بتبيان 
 . التأثيرات السلبية واإليجابية الستخدام تكنولوجيا المعلومات

بعد أن تتراكم مادة معرفية مناسبة في اختصاص علم نفس  )4
لبحوث والمقاالت والترجمات التي استخدام الحاسوب من خالل ا

يقدمها الباحثون والتدريسيون والطلبة، تتم الدعوة إلى عقد مؤتمر 
علمي دوري متخصص في هذا الميدان على مستوى وزارتي 

 .التربية والتعليم العالي
  

 المراجـــع
ترجمة عدنان.  العلم والقيم اإلنسانية ).  1989.  (برونوسكي ،  ج -

 . دار المأمون:بغداد.  خالد 
 .   معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ) 1982(بدوي ،  احمد زآي  -

 Cognitiveالمجال، والتي عدت األنماط النفسية أساليب معرفية  
Styles (Landry etal, 1996, p4) 

  Self-Efficacy   فاعليــــة الـــذات •
 Social      ينتمي هذا المفهوم إلى النظرية المعرفية االجتماعية

Cognitive Theory لمؤسسها Bandura ففاعلية الذات "، الذي عر
اعتقاد الفرد بقدراته على : " بأنها Perceived Self-Efficacy"المدركة

" تنظيم وتنفيذ مجموعة من السلوكيات المطلوبة لتحقيق نتائج معينة
(Bandura, 1997, p3)   . 

 في تفسير السلوك ”اعلية الذاتف“    وقد أيدت الدراسات فائدة مفهوم 
البشري في ميادين متنوعة، منها سلوكيات الصحة العامة، وعالج 
الرهاب، والتنظيم الذاتي لأللم، واإلنجازات األكاديمية، والتطوير المهني 

)Bandura ،1986(، وأخيراً في ميدان سلوك اإلنسان مع الحاسوب (Hill  
etal, 1987).  (Harrison  etal, 1997)  . 
 

 :أدوات قيــــاس ) ب( 
 مقياس االعتقاد بفاعلية التدريس باستخدام الحاسوب الصغير •

Microcomputer Utilization Teaching  Efficacy Beliefs 
Instrument (MUTEBI)       

  Enocks & Riggs & Ellis 1993 :المؤلفون   
لهيئة التدريسية، مصمم     استخدم هذا المقياس في تقويم برنامج لتطوير ا

 ,Enochs et al(الحاسوب الصغير في تدريس العلوم  لتشجيع استخدام
1993( . 

 

-Selfمقياس االعتقادات بفاعلية الذات في استخدام الحاسوب •
efficacy Beliefs for  Computer Use Instrument         

  Kinzie & Delcourt & Powers 1994 :المؤلفون    
 هذه األداة عدداً من المقاييس الفرعية لقياس فاعلية الذات في     تتضمن

وتم التحقق من صدق هذه . عدد من المجاالت الخاصة باستخدام الحاسوب
األداة بتطبيقها على عينات من طلبة األعمال التجارية والتمريض والتربية 

)Kinzie et al, 1994.(  
 

 :أمثلـــة لدراســـات ) جـ(
 عدم وجود عالقة Mckenny & Keen 1984أوضحت دراسة  -

 Mckenny & Keen(دالة بين األساليب المعرفية وقلق الحاسوب 
1984( . 

أن فاعلية الذات الخاصة   Hill et al, 1987بينت دراسة  -
 ,Hill et al(بالحاسوب لها دور مهم في اتخاذ القرار باستخدامه 

1987( . 
فت نظرية  التي وظLandry et al, 1996توصلت دراسة  -

Jung ًفي األنماط النفسية، إلى أن الطلبة الذين أظهروا تفضيال  
للنمط الحدسي أبدوا مقداراً أقل من رهاب الحاسوب، من الطلبة 

كما اتضح أن الطلبة الذين . الذين أظهروا تفضيالً للنمط الحسي
أظهروا تفضيالً للنمط التفكيري أبدوا مقداراً أقل من رهاب 

طلبة الذين أظهروا تفضيالً للنمط الشعوري الحاسوب من ال
)Landry et al, 1996, p8(  
 أن ازدياد فاعلية  Harrison et al, 1997وجدت دراسة  -

الذات الخاصة باستخدام الحاسوب ترتبط ارتباطاً داالً بازدياد 
 ).Harrison et al, 1997 (بالحاسوباإلنجاز في المهمات الخاصة 

 

 )1(يم وأدوات قياس ودراسات، يمكن اقتراح الجدول     مما تقدم من مفاه
 :أدناه،  ليمثل إيجازاً بالتصنيف االبتدائي الذي تم التوصل إليه هذا الفصل 

 

 تصنيف ابتدائي مقـترح لحقول دراسات علم نفس الحاسوب
 ات السريريــة واالرشاديــةــ    الدراس
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