Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 4

Number 14

Article 9

2016

The Extent to Which the National and Civic Educational Textbooks
in the Higher Basic Stage Include the Social Effect of Using
Information and Communication Technology in Jordan.
Majid Abd Alrahman Al-Mra.qah
Ministry of Education/Jordan, majid.al-mra.qah@poe.qou.edu

Ibrahim Abdul Qadir Al-Gaoud
Yarmouk University/Jordan, Al_qaoud@yahoo.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Al-Mra.qah, Majid Abd Alrahman and Al-Gaoud, Ibrahim Abdul Qadir (2016) "The Extent to Which the
National and Civic Educational Textbooks in the Higher Basic Stage Include the Social Effect of Using
Information and Communication Technology in Jordan.," Journal of Al-Quds Open University for
Educational & Psychological Research & Studies: Vol. 4 : No. 14 , Article 9.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol4/iss14/9

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

مدى تضمني كتب الرتبية الوطنية واملدنية
للمرحلة األساسية العليا يف األردن لآلثار
االجتماعية الستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

أ .ماجد عبد الرمحن املرازقه
د .إبراهيم القاعود

تاريخ التسليم2015 /3 /4 :م ،تاريخ القبول2015 /3 /30 :م.
طالب دكتوراه /وزارة التربية والتعليم /الكرك /األردن.
أستاذ /كلية التربية /جامعة اليرموك /اربد /األردن.

301

مدى تضمني كتب التربية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا
في األردن لآلثار االجتماعية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أ .ماجد عبد الرحمن املرازقه
د .إبراهيم القاعود

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة “مدى ت�ضمني كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة
الأ�سا�سية العليا للآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت”.
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية
العليا لل�صفوف (الثامن ،التا�سع ،العا�رش) يف الأردن ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت تطوير
�أداة حتليل تكونت من ثالثة جماالت هي :جمال الآثار االجتماعية والنف�سية ،وجمال الآثار
الثقافية ،وجمال الآثار الدينية والأخالقية.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن عدد مرات ورود الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا ()73
مرة� ،أكرثها ملجال الآثار الدينية والأخالقية .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �إعادة م�صفوفة
املدى والتتابع لكتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف الأردن لتغطية
الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف جميع ال�صفوف
للمرحلة ،و�إبراز الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف كتب
الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف �ضوء وحدات درا�سية خمت�صة
ومو�ضوعاتها.
الكلمات الدالة :كتب الرتبية الوطنية واملدنية ،الآثار االجتماعية ،تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت.

302

2016

 نيسان-

)14(  ع-  اجمللد الرابع- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

The Extent to Which the National and Civic Educational
Textbooks in the Higher Basic Stage Include the Social Effect
of Using Information and Communication Technology in Jordan.

Abstract:
This aim of this study is to understand the extent to which national and
civic educational textbooks in the higher basic stage include the social effect
of using information and communication technology.
The population of the study consists of all the national and civic educational
textbooks in the higher basic stage, eighth, ninth and tenth in Jordan. To
achieve the purpose of the study, the researcher developed instruments that
include the following domains: The field of social and psychological effects,
the field of cultural relics, and the field of religious and moral implications.
The results showed that the number of times that the concept (the social
effect of using information and communication technology in the national
and civic educational textbooks in the higher basic stage) was repeated (73)
times, and most of these are in the field of religious and moral implications,
The study recommended to reconstruct terms and rely matrix of national
and civic educational textbooks in Jordan to cover social effect of using
information and communication technology in all textbooks in the light of
competent themes and units.
Key words: national and civic educational textbooks, information and
communication technology, social effect
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مقدمة:
متكنت و�سائل االت�صال املختلفة احلديثة مثل الإنرتنت ،والف�ضائيات ،والهواتف
اخللوية من التغلغل يف املجتمعات ب�شكل �رسيع بفعل التطور الكبري يف التقدم العلمي الذي
ي�شهده العامل مما �أثر ب�صورة غريبة على هذه املجتمعات ،وبخا�صة ال�شباب الذي �أ�صبح
مهوو�سا بها ،ف�أثرت على العقول واملعتقدات والأفكار ،وعلى الرغم مما تقدمه التقنية احلديثة
من خدمات وفوائد االت�صال والتوا�صل بني الأفراد ،وامل�ؤ�س�سات ،واملنظمات ،وال�رشكات،
وعلى الأ�صعدة ال�سيا�سية والرتبوية واملهنية واالجتماعية والتعليمية واالقت�صادية كافة،
�إال �أن لها �آثاراً �سلبية على م�ستخدمي هذه التقنيات ،فقد لوحظ يف الآونة الأخرية ظهور
�سلوكيات وت�رصفات لي�ست من عاداتنا وتقاليدنا وديننا ،كما �أظهرت بع�ض الدرا�سات
الآثار ال�صحية والنف�سية ملن ي�ستخدم هذه التقنية ب�شكل مفرط ودون �ضوابط ،و�أدى ذلك
�إىل حدوث م�شكالت من خالل هذه ال�شبكة مثل :ال�سب والقذف ،والإخالل بالآداب العامة،
واحل�ض على الفجور ،واالعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة ،والتن�صت ،وزيادة البطالة،
والعنف ،واجلرمية ،واندثار اللغات.
ت�شكل املناهج عن�رصا مهما يف العملية التعليمية ،فقد حر�صت النظم الرتبوية على
�إجراء حتديثات م�ستمرة على هذه املناهج ،وبخا�صة الدرا�سات االجتماعية التي لها دور
يف تنمية الفرد �سلوكيا ومعرفيا و�أخالقيا.ويعد كتاب الرتبية الوطنية جزءا من عنا�رص
املحتوى ملناهج الدرا�سات االجتماعية التي من �أهدافها� :إعداد مواطن �صالح ي�سعى �إىل
تعزيز الثقة بالنف�س ،وتوظيف التقدم العلمي والتكنولوجي ،واال�ستفادة من هذا التطور
والعمايره وو�شاح والروا�ضية. )2001 ،
(�أبو�سل
ْ
وبينت منر (� )2008أن الدرا�سات والأبحاث التي تناولت ق�ضايا املجتمع ت�شري
�إىل خلل تربوي يف التن�شئة �أدى �إىل ظهور الف�ساد الأخالقي ،وت�ؤكد معظم الدرا�سات
والإح�صاءات �أن �أ�سباب االنحراف الفكري والثقايف ت�ؤدي بدورها �إىل االنحراف الأخالقي
لل�شباب الناجت عن الفراغ الذي يعانيه معظم �شباب الوطن العربي نتيجة البطالة املتزايدة.
وي�شري �أبوجدي ( )2004ب�أن هناك �آثارا حقيقية ناجتة عن ا�ستخدام �شبكة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت مما �أدى بالنتيجة �إىل الإخالل بالآداب العامة ،وقد �أظهرت النتائج
�أن معظم امل�ستخدمني لهذه التكنولوجيا ي�ستخدمونها لأغرا�ض متعددة ،و�أغرا�ض التوا�صل
االجتماعي ،والت�سلية والرتفيه ،و�أن الزمن الذي يق�ضيه طالب اجلامعات ي�صل �إىل ع�رش
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�ساعات �أ�سبوعياً ،هذا بالإ�ضافة �إىل الآثار النف�سية التي ظهرت من خالل ا�ستخدام هذه
التكنولوجيا على عينة الدرا�سة من قلق و�شعور بالوحدة.
وت�أتي �شبكة الإنرتنت يف مقدمة تقنيات املعلومات واالت�صاالت التي عملت �أكرث من
�أية و�سيلة �أخرى على �أحداث تغريات �أ�سا�سية ،وبخا�صة يف طبيعة االت�صاالت ،ومنط الثقافة
ال�سائدة يف املجتمع ،ف�أ�صبحت ركيزة �أ�سا�سية يف معظم �أن�شطة احلياة الإن�سانية ،مما قد
ي�ؤثر على ال�سلوك الإن�ساين ،و�شبكة العالقات االجتماعية وطرائق التفكري يف التعامل مع
متغريات احلياة ،وينظر كذلك ل�شبكة الإنرتنت على اعتبار �أنها �أداة لنقل املواد واملعلومات
واملفاهيم ،مما يجعلها �أداة مهمة للتوا�صل الثقايف والرتبوي والرتفيهي مع املجتمعات
الأخرى (الع�صيمي. )2004 ،
كما ت�شتمل �أعرا�ض �إدمان تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على عنا�رص نف�سية
واجتماعية وج�سدية ،ت�ؤثر على احلياة االجتماعية والأ�رسية للفرد ،فالأعرا�ض النف�سية
واالجتماعية تتمثل :يف الوحدة ،االكتئاب ،القلق ،الت�أخر عن العمل ،حدوث م�شكالت زوجية،
فقدان العالقات الأ�رسية واالجتماعية.والأعرا�ض اجل�سدية تتمثل يف :التعب واخلمول
والأرق ،والآم الظهر والرقبة ،والتهاب العينني ،بالإ�ضافة �إىل خماطر الإ�شعاعات ال�صادرة
عن �أجهزة االت�صال احلديثة(.العمري ، )2008 ،كما ي�شري مقدادي (� )2006إن مدمني هذه
ال�شبكة يواجهون م�شكالت يف املجاالت النف�س ج�سمية ،واال�ستجابات الع�صبية ،بالإ�ضافة
�إىل ان�شغال البال الدائم بالإنرتنت.
ت�ؤثر تكنولوجيا االت�صاالت ت�أثرياً كبرياً على العالقات االجتماعية �سواء �أكان على
امل�ستوى الفردي �أم اجلماعي ،فمن املالحظ �أن التغريات التي حتققت يف جمال تقنية
االت�صاالت قد �سمحت بقدر كبري من تبادل املعلومات وخدمات االت�صال والرتفيه والت�سلية
والتثقيف ،وذلك مع انت�شار الف�ضائيات والأقمار ال�صناعية التي �أدت �إىل تقوية �شبكات
االت�صال وتو�سيعها ،وظهور �أمناط جديدة من االت�صال ت�سمح بها التقنيات احلديثة
مثل :االت�صال عن طرق الكابل ( ، )Cableوظهور خدمات الفيديوتك�ست ،مما �أتاح للنا�س
ا�ستخدامها يف �أغرا�ض عديدة.
وتعرف العالقات االجتماعية الإلكرتونية ب�أنها “جميع �أوجه االت�صال الإن�ساين التي
تتم يف املجتمع بني �أبناء املجتمع الواحد� ،أو املجتمعات الإن�سانية ككل ،وتتم من خالل
و�سائل ات�صال �إلكرتونية “ (مكاوي. )1997 ،

ويرى بع�ضهم �أن و�سائل االت�صال التي �أتاحتها تكنولوجيا االت�صاالت قد �أثرت
على طبيعة العالقات االجتماعية يف ثالثة اجتاهات هي (الع�صيل : )2001
1.1تكري�س العزلة والتفتت اجلماهريي :يبنى هذا الت�صور على �أن ظهور خدمات االت�صال
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اجلديدة التي توجه ر�سائل متخ�ص�صة تلبي امليول والنزعات الفردية مثل :الإنرتنت ،وزيادة
الإقبال ال�شديد من جانب الأفراد عليها ،وامتالكها ،واال�ستعا�ضة بها عنها و�سائل االت�صال
املبا�رش مع �أفراد �آخرين ،مما �أدى �إىل تكري�س العزلة والتفتت اجلماهريي.ومتثل مظاهر
التفتت اجلماهريي يف املجتمع الأمريكي على �سبيل املثال يف ميل الأفراد نحو االنعزال
يف جماعات �صغرية العدد ،وحمدودة الأهداف والغايات ،كما �أن و�سائل االت�صال اجلديدة
متنح الأفراد القدرة على خلق بيئة االت�صال التي تنا�سبهم ،كما �أدى ظهور و�سائل االت�صال
هذه �إىل تناق�ص املعرفة التي يح�صل عليها الأفراد من التعر�ض الع�شوائي ملواد االت�صال،
وتناق�ص االت�صال بني اجلماعات والطبقات ليحل حمله ات�صال متزايد داخل كل جماعة �أو
طبقة.
2.2تكري�س الهيمنة من خالل االندماج :يقوم هذا الت�صور �أو االجتاه على تركيز و�سائل
االت�صال يف كيانات �ضخمة وملكية م�شرتكة ومتعددة اجلن�سية ،وهناك �أ�سباب عديدة
لزيادة االجتاه نحو الهيمنة منها :قوانني ال�رضائب ،والرغبة يف حتقيق اال�ستقرار املايل،
والوقاية �ضد خماطر امل�ستقبل ،والق�ضاء على ال�رشكات املناف�سة.
3.3التوافق بني التكنولوجيا القدمية واحلديثة :بني هذا الت�صور على �أن تقوم
التكنولوجيا اجلديدة ب�سد جوانب النق�ص يف التكنولوجيا القدمية ،وتلبية احلاجات الفردية،
مع عدم �إهمال الإح�سا�س بامل�شاركة العامة والأهداف القومية يف �إطار عملية م�ستمرة من
اال�ستك�شاف العقلي ،واملناظرات املفيدة التي تتيح تبادل الآراء واخلربات.
ويف جمال ال�صداقة والتعارف الإلكرتوين يرى بع�ض علماء االجتماع �أنها جتعل
ال�صداقة متينة وقوية ،و�أكرث �رصاحة ،وتوفر �رشوط جيدة الختيار الأ�صدقاء ،كما �أنها
ت�ساعد على تو�سيع الأفق لدى جميع الأعمار مبا ي�سهم يف تنمية ال�شخ�صية من خالل تبادل
اخلربات ،هذا ف�ض ًال عما تتيحه من معرفة الأ�شخا�ص واملحيطني ب�شكل �أف�ضل ،الأمر الذي
ي�ساعد الفرد يف حل كثري من امل�شكالت ،والتعاي�ش مع املجتمع ،وفهم العامل� ،إال �أن �آخرين
يرون �أن ال�صداقة الإلكرتونية قد ت�ؤدي �إىل �آثار �أخالقية �سلبية (فرج. )2004 ،
�إن تكنولوجيا االت�صاالت متمثلة يف الإنرتنت حتقق االت�صاالت بني الأ�شخا�ص
واجلماعات ب�سهولة وي�رس ،بالإ�ضافة �إىل �أنها متكن الإن�سان من ممار�سة �أ�شكال عديدة من
االت�صاالت متجاوزاً بذلك حدود املكان والزمان ،فعن طريق الربيد الإلكرتوين ينمو احلوار
اجلماعي ،ويدعم التفاعل على خمتلف امل�ستويات ،ومن ثم يعزز التما�سك االجتماعي.
وت�ؤكد الدرا�سات احلديثة �أن ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين �أ�سهم يف تقليل العزلة بني كبار
ال�سن واملعاقني ،ودفعهم �إىل ممار�سة �أدوار اجتماعية جديدة من خالل قنوات االت�صال،
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كما �ساعدت املواقع املخ�ص�صة للحوار على الإنرتنت فئات عديدة على حل م�شكالتها مثل:
مدمني املخدرات ،و�أ�صحاب الأمرا�ض النف�سية ،كما �أن الإنرتنت تزيد من القدرة االت�صالية
والتفاعلية للم�ستخدم؛ لأنها تعزز من قدرته على االت�صال ب�آخرين على اجلانب الآخر
من الكرة الأر�ضية ب�رسعة هائلة وتكاليف زهيدة ،حيث ميكن للم�ستخدم �أن ي�شارك يف
�ألعاب جماعية مع �آخرين يف �أنحاء الكرة الأر�ضية ،وتكوين �صداقات جديدة ،وي�ستطيع
�أي�ض ًا �أن يلتقي مبجموعات ت�شاركه االهتمام مبو�ضوعات م�شرتكة معينة ،الأمر الذي يزيد
ثقة الإن�سان يف الآخرين ،هذا بالإ�ضافة �إىل ما توفره من و�سائل للت�سلية االجتماعية مع
الآخرين (احلم�صي. )2008 ،
كما ي�شري كاكو ( )2001اىل �أن تراجع االعتماد على ال�صور الذهنية امل�سبقة،
والقوالب اجلامدة يف �أثناء التفاعل عرب ال�شبكة قد �ساعد يف تفعيل الن�شاط االجتماعي
للفئات املهم�شة على ال�شبكة ،حيث الحظ العلماء �أن امل�رشدين الذين ال �سكن لهم ،واملعاقني
عندما يتفاعلون مع �آخرين عرب ال�شبكة يتلقون تقديراً واحرتام ًا قد ال يجدونه يف االت�صال
ال�شخ�صي وجه ًا لوجه� ،أي �أن هذه الطرائق من االت�صال قد �أعادت التقدير واالحرتام للفئات
امل�سحوقة اجتماعيا.
وعن الآثار ال�سلبية للإنرتنت �أ�شارت الدرا�سات (الع�صيمي2004 ،؛ العقيلي2001 ،؛
الع�صيل� )2001 ،إىل �أنها ت�سهم يف حتقيق العزلة والفردية مقابل االجتماعية بني �أفراد
الأ�رسة الواحدة ،وبالتايل فهي ت�سهم يف انهيار البناء االجتماعي� ،أو الالمباالة بال�ش�ؤون
املحلية للمجتمع ،هذا بالإ�ضافة �إىل جمموعة من الآثار ال�سلبية الأخرى التي ال ميكن
التهوين �أو التقليل من �ش�أنها ،و�أخطرها « �إدمان ال�شبكة « وتعني �شعور ال�شخ�ص بالتوتر
واالنزعاج �إذا توقف عن ا�ستخدامها �أو ابتعد عنها ،وبالتايل يتحول ا�ستخدامه لل�شبكة �إىل
�سلوك ق�رسي ،وقد �أثبتت الدرا�سات �أن ( )%6من م�ستخدمي ال�شبكة بالواليات املتحدة
م�صابون مبر�ض �إدمان ال�شبكة ،وهذه الفئة ت�ستخدم ال�شبكة � 40ساعة �أ�سبوعيا مما ي�ؤثر
على �أوقات الدرا�سة (عزب. )2001 ،
ويرجع العلماء ظاهرة �إدمان ال�شبكة �إىل �أنها ت�سقط �أمام الفرد كل العوائق ،واحلواجز
االجتماعية والدينية واالجتماعية التي حتول دون �إ�شباع رغباته ،فال�صور العارية تكون
متاحة على ال�شبكة للأطفال وال�شباب ،وبالتايل يجد ال�شاب �أنها �أ�شبعت رغبات كان يجد
�صعوبة يف �إ�شباعها ،فريتبط مب�صدر الإ�شباع ،وذلك نظراً لغياب الرقابة على ال�شبكة الذي
طاملا لعب الأبوان دوراً �أ�سا�سي ًا يف حماية الأخالق واملجتمعات (فرح. )2004 ،
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كما �أن ظهور هذه التكنولوجيات كان لـــه �أكرب الأثر على طبيعة االت�صال و�أ�شكاله
مما �أتاح قدراً هائ ًال من الر�سائل التي تخاطب جماعات �صغرية م�ستهدفة بدال من اجلماهري
العري�ضة ،وبالتايل اجتهت �إىل خماطبة النزعات الفردية بدال من النزعة نحو خماطبة
اجلماهري الغفرية (الع�صيل. )2001 ،
وعن ت�أثري تكنولوجيا االت�صاالت على العالقات االجتماعية يرى بع�ض علماء
االجتماع �أنها �سوف ت�ؤثر �سلبي ًا على العالقات االجتماعية من حيث �إنها تزيد من انعزالية
الأفراد ،وان�سحاب الأفراد من دائرة العالقات االجتماعية ،وتعميق �إح�سا�سه بالوحدة ،الأمر
الذي يفقده مبرور الوقت القدرة على ممار�سة عالقات �إن�سانية حميمة ،وكذا القدرة على
التعاطف مع الآخرين (مكاوي. )1997 ،
مثال ذلك ت�أثريها على حت�سني م�ستوى املعي�شة جند �أن اليابان يف جمال االت�صاالت
حققت مركزاً عاملي ًا مرموق ًا يف جمال الإلكرتونيات واالت�صاالت ،وبالرغم من �أن عدد
�سكانها ميثل (  )%2.2من �سكان العامل ،وقلة مواردها الطبيعية� ،إال �أن �إنتاجها ميثل
�أكرث من ( )%10من �إجمايل الناجت العاملي ،وقد ت�ضاعف دخل الفرد فيها �أكرث من ثالث
مرات ب�سبب تقنية املعلومات و�أجهزة احلا�سب ،وغريها من ال�صناعات الإلكرتونية ،وكذلك
الواليات املتحدة الأمريكية التي متثل ( )%4.5من �سكان العامل ميثل ناجتها الوطني ما
يقرب من ( )%25من �إجمايل الناجت العاملي الكلي ،و�أن ثمار التقدم يف جمال االت�صاالت
واحلا�سب قد �ضاعف من دخل الفرد فيها ثالث مرات ون�صف خالل ربع القرن املا�ضي ،كما
ت�شري الدرا�سات الأمريكية �إىل عدد من الظواهر ال�سلبية التي حدثت يف املجتمع الأمريكي
خالل العقدين املا�ضيني باعتبارهما من ت�أثري الإنرتنت مثل :زيادة اال�ستهالك ،وتف�شي
الف�ساد ،وانت�شار اجلرمية ،وتراجع ثقة املواطنني يف احلكومة (العقيلي. )2001 ،
ومن الآثار ال�سلبية لتكنولوجيا االت�صاالت على بنية املجتمعات يرى بع�ضهم
�أنها تعمل على تفكك املجتمعات ،وزيادة البطالة والعنف ،وانت�شار اجلرمية،
وابتكار �أ�ساليب جديدة لتنفيذها ،وانت�شار الأفكار الهدامة ،واندثار اللغات ،وتهديد
الأمن العاملي ،و�سيطرة املجتمعات الغنية على املجتمعات الفقرية ،و�ضياع حقوق
النا�رشين وامل�ؤلفني ،وتقلي�ص اخلربات امل�شرتكة ،وبالتايل �ضياع هوية املجتمع،
و�صعوبة احلفاظ على القيم (مكاوي. )1997 ،
وعن الآثار االجتماعية والثقافية لثورة املعلومات ت�ؤكد الدرا�سات يف جمال االجتماع
�أن هذه الثورة �سوف متكن الدول املتقدمة �أن متلي الثقافة ،و�أمناط اال�ستهالك ،واللغة على
الآخرين مبا ميكن �أن ي�ؤثر م�ستقب ًال على هوية هذه املجتمعات ،هذا بالإ�ضافة �إىل ما ت�سببه
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من تنميط املعلومة ،كما يف�رس علماء النف�س قوة هذا العامل ال�رشير على ال�شبكة �أن اخلجولني
يجدون �أنف�سهم �أكرث راحة يف التفاعل عرب ال�شبكة �أكرث من خارجها ،وهذه اجلر�أة قد تدفعهم
لالرتباط بهذه املواقع ،وت�شري الدرا�سات �إىل �أن تعرف ال�شخ�ص على الآخرين عرب ال�شبكة
ي�ساعده على اجتياز مرحلة القلق ،واخلوف من اللقاء الأول ،ولذلك ي�سود �شعور �أويل
باالرتياح يف �أثناء هذا اللقاء نظراً لوجود �سابقة يف التعامل والتبادل امل�سبق للأفكار ،مما
ي�ساعد على عمق التوا�صل لهذه الفئات (الع�صيل. )2001 ،
ويرى علماء االجتماع �أن تكنولوجيا االت�صاالت قد �أثرت ت�أثرياً بالغ ًا على م�ستقبل
ال�شباب ويرى بع�ضهم عدداً من الإيجابيات وبع�ضهم الآخر يرى عدداً من ال�سلبيات�.إن
تكنولوجيا االت�صاالت وتطبيقاتها املختلفة ت�ساعد ال�شباب على تنظيم �أ�سلوب حياتهم
وطريقة تفكريهم ،كما تعزز التما�سك االجتماعي ،وتطور �أمناط التفاعل االجتماعي من
خالل تدعيم التفاعل مع امل�ستويات كافة لدى ال�شباب ،وبالتايل تطوير الرتاث الثقايف
والإن�ساين العاملي ودعمه ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل زيادة احلوار االجتماعي بني ال�شعوب ،ومن
ثم تكوين �صداقات جديدة مع جمموعات ذات اهتمام م�شرتك ت�سهل معها عمليات االت�صال
والتعامل عرب امل�سافات بني الأجيال (عزب. )2001 ،
وت�ساعد تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ال�شباب على االندماج يف املجتمعات
العاملية ،واال�شرتاك يف م�شاريع دولية ،مبا ي�ساعدهم على حل امل�شكالت املتعلقة
باملجتمعات املحلية ،كما ي�سهم يف �سيطرة ال�شباب على قطاعات الإنتاج املهمة
واحليوية مما ي�ؤدي �إىل م�شاركتهم بفاعلية يف حتقيق برامج التنمية ملجتمعاتهم،
كما �أنها ت�سهم يف زيادة الر�صيد الثقايف الإن�ساين لدى ال�شباب ،وتزيد من ثقتهم يف
�أنف�سهم ويف الآخرين ،كما ت�سمح بتبادل اخلربات بني ال�شباب مبا ي�ساعدهم على حل
م�شكالتهم بطرق علمية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل بناء ال�شباب فكرياً ،نتيجة توفر املعلومات
يف جميع املجاالت مبا ي�ؤدي يف النهاية �إىل حت�سني م�ستوى املعي�شة لل�شباب ،وبالتايل
املجتمعات ،ف�ض ًال عما تتيحه لل�شباب من متابعة التطورات العلمية احلديثة ،واال�ستفادة
منها ،وتطوير جمتمعاتهم (العقيلي. )2001 ،
ويف درا�سة عن املواقع التي يرتدد عليها ال�شباب العربي عليها ،ومدى �إمكانية تكوين
�صداقة حقيقة ،واملو�ضوعات التي ميكن �أن تثار بني �أ�صدقاء الإنرتنت ،وكذا �إمكانية
طرح م�شكالت على �أ�صدقاء الإنرتنت� ،أكدت نتائج الدرا�سة �أن �أكرث املواقع التي يحر�ص
ال�شباب دخولها هي الربيد الإلكرتوين ،كما �أكد عدد كبري من العينة �أنه من املمكن �أن تن�ش�أ
�صداقات مع �شباب ،ويكون احلديث حول مو�ضوعات �سيا�سية جادة حول نظرة الغرب
للعرب �أويف جمال الدرا�سة� ،إال �أن الغالبية العظمي من ال�شباب يلج�أ �إىل الإنرتنت بهدف
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الت�سلية والرتفيه ،وعن �إمكانية طرح بع�ض امل�شكالت على �صديق الإنرتنت �أكدت النتائج
�أن ان�رصاف الأ�رسة عن ال�شباب تدفعه �إىل طرح م�شكالته على �صديق الإنرتنت بهدف معرفة
احللول ،وت�ؤثر تلك املواقع ت�أثريا �سلبيا على الأ�شخا�ص ،ويتجلى ذلك يف ال�شاب الأمريكي
الذي راح �ضحية موقع لرتويج عقارات لالغت�صاب ت�شل حركة ال�ضحية متاماً ،فا�ستخدمه
مع �صديقته ،وماتت ،وحكم عليه بال�سجن.وكذا من الت�أثريات ال�سلبية اتفاق �أ�شخا�ص على
تنفيذ االنتحار اجلماعي عرب ال�شبكة ،وذلك من خالل املنتديات احلوارية ال�سلبية التي تروج
لفكرة االنتحار وعبثية احلياة (عزب. )2001 ،
يعد الكتاب املدر�سي جوهر العملية الرتبوية ،وهو مادة االت�صال فيها ،واملادة
الأ�سا�سية للطالب الذي يبني خرباته من خاللها ،ودورا مهما يف التن�شئة االجتماعية من
حيث :تعزيز االجتاهات والقيم واملهارات ،وتعزيز ال�صورة النمطية ،والأدوار اخلا�صة
بالطلبة (العي�سى والغامن. )2000 ،
ومن �أهم هذه الكتب كتب الرتبية الوطنية واملدنية التي متثل املنطلق الذي من خاللها
يتم �إك�ساب الأفراد املهمات ،والأدوار ،واخلربات التي قد يحتاجونها ،وتقوم على التعريف
بالواجبات واحلقوق ،وتنمية املهارات احلياتية.وقد �أ�صبحت كتب الرتبية الوطنية واملدنية
ركنا �أ�سا�سي ًا يف العملية الرتبوية ملا لها من خ�صو�صية تنفرد عن غريها من الكتب
املدر�سية ،فعليها ترتكز عملية �إعداد الإن�سان الذي نريد ،القادر على التكيف مع التطورات
والتغريات احلديثة (وزارة الرتبية والتعليم. )2004 ،
فالرتبية الوطنية واملدنية �ضمن هذا الإطار ت�شري �إىل �أنها :العملية التي نزود بها
الطلبة باملعرفة واملهارات والفهم لكي يلعبوا دوراً فاع ًال يف جمتمعاتهم �سواء �أكان على
امل�ستوى املحلي �أو الوطني �أو العاملي ،وليكونوا مواطنني يت�صفون ب�شخ�صيات مفكرة
وم�س�ؤولة وواعية لواجباتها وحقوقها ،وهي تعمل على تنمية جوانب �شخ�صياتهم الروحية
والأخالقية والثقافية وتطويرها ليكونوا واثقني من �أنف�سهم ،وم�س�ؤولني عن �أفعالهم
وت�رصفاتهم داخل الغرفة ال�صفية وخارجها ،وهي �أي�ض ًا ت�شجعهم على لعب دور فاعل يف
حياة مدار�سهم وجريانهم.والرتبية الوطنية تعلم الطلبة عن اقت�صادهم الوطني ،وم�ؤ�س�ساته،
وقيمه ،ومبادئه الدميقراطية ،وتعمق االحرتام للآخرين ،باختالف هوياتهم الوطنية
والدينية والعرقية.كما �أنها تعنى بتطوير قدرات الطلبة على التفاعل مع الق�ضايا والأحداث
ب�إيجابية وم�س�ؤولية ،من خالل امل�شاركة بالنقا�شات املتعلقة بها (. )Crick, 2000
يالحظ من خالل ما تقدم مدى االنت�شار الكبري لو�سائل التقنية احلديثة من� :إنرتنت،
وف�ضائيات ،وهواتف خلوية يف الأردن ،ومدى الآثار الناجتة عن ا�ستخدامها املتزايد
واخلاطئ �أحياناً ،و�أن �أكرث الفئات العمرية امل�ستخدمة لتلك التقنية هي من فئة ال�شباب ،و�أن
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�أكرثهم من طلبة اجلامعات يف مرحلة البكالوريو�س ف�أعلى ،و�أن �أكرث الأماكن ا�ستخداما
لها هي :اجلامعات ،واملنازل ،و�أماكن العمل ،ويلحظ �أي�ض ًا مدى تف�شي الآثار ال�سلبية
التي ت�ؤثر على الفرد وعلى املجتمع ،مما ي�ستوجب معرفة مدى انت�شار مثل تلك الآثار يف
املجتمع الأردين مب�ؤ�س�ساته املختلفة من �أ�رس ،ومدار�س ،وكليات ،وجامعات ،وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين املختلفة ،التي ت�ؤثر على ا�ستقرار املجتمع ،وهدم منظومة القيم لديه ،وهذا
يقود حلاجة ملحة لإجراء هذه الدرا�سة.
و�إميان ًا بالدور الريادي الفاعل الذي ي�ضطلع به مبحث الرتبية الوطنية واملدنية
يف تعزيز الآثار الإيجابية ،واحلد من الآثار ال�سلبية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت لدى الطلبة ،ف�إن احلاجة تدعو �إىل ت�ضمني كتب الرتبية الوطنية واملدنية مثل
هذه الآثار حتى يتمكن من اال�ستفادة من هذا التطور العلمي والتكنولوجي ب�شكل �إيجابي.

مشكلة الدراسة:
�شهدت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت خالل ال�سنوات الأخرية تطورات �رسيعة،
وت�أثريات مبا�رشة للثورة الرقمية على منط احلياة الإن�سانية على الأ�صعدة؛ االقت�صادية،
واالجتماعية ،والثقافية جتعل التنمية االقت�صادية مرتبطة �إىل حد كبري مبدى قدرة الدول
على م�سايرة هذه التحوالت ،والتحكم فيها ق�صد ا�ستغالل الإمكانات املتوفرة واملتجددة.
مل تعد تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من الكماليات بل �أ�صبحت من ال�رضورات
يف هذا الع�رص الذي نحياه� ،إال انه ال يوجد عاقل يف هذا املجتمع ينكر وجود عدد من
الإيجابيات وال�سلبيات واملخاطر لها ،وبخا�صة �أنها �شبكة مفتوحة غري مملوكة لهيئة
بعينها �أو �شخ�ص بنف�سه ،وال �سلطان عليها من �أي منظمة �أو دولة ،وان ت�أثرياتها ت�شمل
اجلوانب الأخالقية والفكرية والنف�سية واالجتماعية والأمنية ،وال تقف هذه الت�أثريات على
ال�شخ�ص نف�سه بل تتعدى على عالقته بالآخرين (اخلم�شي. )2010 ،
وقد �أك ّد عدد من الدرا�سات يف هذا املجال كدرا�سة (قنيطة2011 ،؛ الأ�سطل2011 ،؛
الغامدي2011 ،؛ اخلم�شي2010 ،؛ الع�صيمي. )2004 ،على �رضورة �أن يكون للمناهج
الدرا�سية ومن بينها؛ الرتبية االجتماعية والوطنية واملدنية دور يف ت�أهيل وتوعية الطلبة
لال�ستخدام الأمثل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الع�رص الذي �أ�صبحت فيه الأمة ال
ت�ستطيع االنغالق واالنكفاء على نف�سها بفعل التوا�صل العجيب بني �أجزاء العامل ،والتدافع
الثقايف ،وتعدد منابع التلقي ،ومواجهة �أثرها يف بناء مفاهيم مغايره للعادات والتقاليد،
ف�أ�صبح �أغلب ال�شباب الأردين ميتلك ثقافة �سلوكية خمتلطة وخارجة عن �سياق الثقافة
والرتبية الأردنية.
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من هذا املنطلق مت �إجراء الدرا�سة العلمية احلالية للك�شف عن مدى ت�ضمن كتب
الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا للآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت.

أسئلة الدراسة:
حتاول هذه ال ّدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
1.1ما مدى ت�ضمن كتب الرتبية الوطنية واملدنية يف املرحلة الأ�سا�سية العليا للآثار

االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت؟
2.2هل توجد فروق بني كتب الرتبية الوطنية واملدنية يف ت�ضمني الآثار االجتماعية
ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وفقا ملتغري ال�صف الدرا�سي؟

أهداف الدراسة:
تتحدد �أهداف هذه ال ّدرا�سة يف الآتية:
1.1التحقق من مدى ت�ضمني كتب الرتبية الوطنية واملدنية يف املرحلة الأ�سا�سية

العليا للآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
2.2التحقق فيما �إذا وجدت فروق يف ت�ضمني الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وفقا ملتغري ال�صف الدرا�سي.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية ال ّدرا�سة احلالية يف النتائج التي ينتظر �أن ت�سفر عنها ،ولع ّل �أهمها
الآتية:
1.1من املتوقع �أن تفيد هذه ال ّدرا�سة م�صممي مناهج الرتبية الوطنية واملدنية يف

وزارة الرتبية والتعليم بتزويدهم مبعلومات عن مدى ت�ضمني هذه الكتب للآثار االجتماعية
ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وتوزيعها على جماالتها ،وتركيزها يف
جمال دون الآخر.
2.2قد ت�سهم نتائج هذه ال ّدرا�سة يف م�ساعدة املعلمني وامل�رشفني يف معرفة للآثار
االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات التي ينبغي تدري�سها للطلبة ،والعمل على
ح�سن ا�ستخدام كتب الرتبية الوطنية واملدنية مبا يعك�س احلد من الآثار ال�سلبية ،وتفعيل
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الآثار الإيجابية للآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات.
3.3قد ت�سهم نتائج هذه ال ّدرا�سة يف فتح �آفاق جديدة �أمام الباحثني للقيام ببحوث
م�ستقبلية قي جمال درا�سات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
4.4تكت�سب ال ّدرا�سة �أهميتها من مو�ضوع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت طرح ًا
وت�أ�صي ًال الذي برز وتعمقت �أهميته يف ال�سنوات الأخرية بحكم التغري الذي �آل �إليه الواقع،
و�أهمية املرحلة التي تناولتها ،و�أهمية الرتبية الوطنية واملدنية و�أثرها يف احل ّد من الآثار
ال�سلبية للتكنولوجيا لدى الطلبة.

حدود الدراسة:
 كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف الأردن لل�صفوف:
الثامن ،والتا�سع ،والعا�رش الأ�سا�سي للعام الدرا�سي .2013 /2012
 الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،التي �شملت
املجاالت الآتية :االجتماعية والنف�سية ،الثقافية ،الدينية والأخالقية.

التعريفات االجرائية:
◄◄الآثار االجتماعية:
هي الآثار املتعلقة بالقيم ،والعادات ،والتقاليد ،والتعاليم الدينية ،والأخالقية،
والنف�سية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (الهاتف اخللوي ،االنرتنت� ،شبكات
التوا�صل االجتماعي) ويقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها �أفراد عينة الدرا�سة على كل بعد
من �أبعاد اال�ستبانة.

◄◄تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت:
يق�صد بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ويعرب عنها ب�أنها« :جمموعة من الأدوات
التي ت�ساعدنا يف ا�ستقبال املعلومة ،ومعاجلتها ،وتخزينها ،وا�سرتجاعها ،وطباعتها،
ونقلها ب�شكل �إلكرتوين �سواء �أكانت ب�شكل ن�ص� ،أو �صورة� ،أو فيديو ،وذلك با�ستخدام
احلا�سوب.وهي « اجلانب التكنولوجي من نظام املعلومات الذي ي�شمل املكونات املادية،
الربجميات ،قاعدة البيانات ،وال�شبكات « (جابر2000 ،؛ . )53
يعرفها الباحثان �إجرائيا ب�أنها :الو�سائل والأدوات التي تتكون من جمموعة ال�شبكات
املرتابطة مع بع�ضها عرب حوا�سيب ت�سمح باالت�صال بني النا�س بال�صوت وال�صورة،
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واحل�صول على املعرفة بجميع جماالتها ب�أق�صى �رسعة و�أقل جهد ،وهي �شبكات التوا�صل
االجتماعي.ويق�صد بها الباحثان (الفي�س بوك ،يوتيوب ،اليف بون ،هاي اليف ،الوت�س اب،
التويرت ،اال�سكايب ،الفايرب ،التاجنو) .

◄◄كتب الرتبية الوطنية واملدنية:
كتب املادة الدرا�سية املقررة من وزارة الرتبية والتعليم يف م�ضمون الرتبية الوطنية
واملدنية لتدر�س يف املدار�س يف اململكة الأردنية الها�شمية مبوجب قرار رقم 2011 /3
تاريخ  2010 /5 /5لل�صفوف الثامن ،التا�سع ،العا�رش.

◄◄املرحلة الأ�سا�سية العليا:
�إحدى املراحل الدرا�سية املعتمدة لدى وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة الأردنية
الها�شمية ،وت�شمل ال�صف الثامن ،والتا�سع ،والعا�رش الأ�سا�سي للعام الدرا�سي /2013
( .2014قانون وزارة الرتبية والتعليم. )1994 ،

الدراسات السابقة:
يتناول هذا العنوان الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة ،وقد مت ترتيبها
زمنيا ،وفيما ي�أتي بيان لها:
هدفت درا�سة الكندري والق�شعان (� )2001إىل بيان عالقة ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت
بالعزلة االجتماعية لدى طالب جامعة الكويت ،فقد �أجريت على عينة من ( )597طالب ًا
وطالبة ،ومت ا�ستخدام املنهج الو�صفي من خالل �أداة اال�ستبانة ،ومن �أهم النتائج التي
تو�صلت �إليها �أن ( )%47تقريب ًا من عينة الدرا�سة امل�ستخدمني للإنرتنت قد تعلموها
مبفردهم ،ودون م�ساعدة �أحد ،و�أن ( )%25من �إجمايل العينة قد تعلموا ا�ستخدام الإنرتنت
من خالل الأ�صدقاء والأقران.كما �أ�شارت النتائج �إىل ارتفاع متو�سط عدد �ساعات ا�ستخدام
الإنرتنت يف الأيام العادية بالن�سبة للذكور (� )3.26ساعة ،والإناث ( ، )2.98بينما جتاوزت
ذلك يف �أيام العطل والإجازات لت�صل �إىل (� )5.43ساعة للذكور ،و ( )4.43بالن�سبة للإناث،
مما �أوجد �سلوك ًا �سلبي ًا على الفرد يف جممل عالقاته االجتماعية.
وقامت موريرو ( )Muriru,2001ب�إجراء درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء ت�أثري الإنرتنت
على الأفراد ،وعلى تغريهم االجتماعي ،ولهذا الغر�ض قامت با�ستخدام �أ�سلوب حتليل
البيانات ،وحتليل ن�ص املقابالت با�ستخدام برجمية �شبكة كاتباك ،و�أ�سلوب حتليل
املحتوى على عينة �شملت ( )40طالبا ،وهدفت من وراء التحليل �إىل اكت�شاف ت�أثريات
ا�ستخدام الإنرتنت على حتولهم احلقيقي وامل�ستقبل االجتماعي ،ووجدت نتائج الدرا�سة �أن
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ما يجذب الطلبة �إىل ا�ستخدام الإنرتنت �رسعة االت�صال وجمانيته وحريته و�سهولته ،و�أن
هناك خماوف من الآثار ال�سلبية للإنرتنت لديهم ناجتة عن عدم قدرة الآباء على ال�سيطرة
على ا�ستخدام كل املواقع من قبل الأبناء ،و�أظهرت النتائج �أن مركزية الثقافة االجتماعية
اجلديدة للأطفال �أدت �إىل ظهور فجوة بني الأجيال ،وا�ستخل�صت �إىل �أن االنرتنت �أداة قوية
لتغيري طبيعة التوا�صل بني الأفراد والتعلم والعمل يف املجتمع.
يف درا�سة ال�صويف ( )2004التي هدفت �إىل بيان الأخطار التي قد تواجه ال�شباب نتيجة
ا�ستخدام لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وتقدمي مقرتحات ملواجهة هذه الأخطار،
حيث ا�ستخدمت الدرا�سة منهج البحث الو�صفي التحليلي ،و�أداة اال�ستبانة ،وتكونت عينة
الدرا�سة من فئة ال�شباب مرتادي مقاهي الإنرتنت يف م�رص ،ومت اختيارهم بطريقة ع�شوائية
وبلغت ( )140فرداً ،قد بينت �أثر ا�ستخدام ال�شباب لهذه التكنولوجيا ب�صورة غري منتظمة
قد ي�سبب تعر�ضهم لبع�ض الأخطار والآثار ال�سلبية التي تنعك�س على �سلوكهم وعقيدتهم
وثقافتهم ،كما ت�ؤثر على الناحية االجتماعية والتفاعل بني �أفراد املجتمع ،وعملت هذه
الدرا�سة على تقدمي مقرتحات حلماية ال�شباب من �أخطار هذه ال�شبكة باتباع املراقبة الذاتية
واخلارجية لهم و�أن تعمل امل�ؤ�س�سات جميعها على رعاية ال�شباب ،وتطوير املناهج وبرامج
الإعالم لت�شبع رغبات ه�ؤالء ال�شباب وحاجاتهم.
ويف درا�سة �ساري ( )2005التي هدفت �إىل معرفة دور الإنرتنت يف التوا�صل
االجتماعي ،وبيان الآثار الإيجابية وال�سلبية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على
حد �سواء ،حيث �أجريت على عينة من �شباب قطر -مدينة الدوحة من كال اجلن�سني بلغ
حجمها ( )472فردا.وبا�ستخدام �أداة اال�ستبانة ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �إبراز م�شكلة العزلة
النف�سية واالجتماعية الناجمة عن الإدمان على ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت ،ومن �أهم
�أعرا�ضها� ،أوالً :انت�شار القلق والتوتر والإحباط ،وثانياً :تذمر �أ�رس ال�شباب ب�سبب ان�شغال
�أبنائهم بالإنرتنت ،وثالثاً :خلخلة عالقات ال�شباب االجتماعية بعائالتهم من حيث تذمر
ال�شباب من زيارات الأقارب.
قامت كاثي ( )Kathy, 2005بدرا�سة موثقة عن الإنرتنت ،والهواتف اخللوية ،وعالقتها
بالإدمان والعالقات ال�سلوكية ،تكونت العينة من ( )500م�ستخدم للإنرتنت ،والهاتف
اخللوي ،يف واليات خمتلفة من كندا ،وا�ستخدمت �أداتي اال�ستبانة واملقابلة تركزت حول
�سلوكهم يف �أثناء ت�صفحهم �شبكة االنرتنت ،حيث �أجاب امل�شاركون يف الدرا�سة بنعم عن
ال�س�ؤال الذي وجه لهم وهو :عندما تتوقف عن ا�ستخدام الإنرتنت هل تعاين من �أعرا�ض
االنقطاع كاالكتئاب والقلق و�سوء املزاج؟ وقد جاء يف نتائج هذه الدرا�سة �أن امل�شمولني
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ق�ضوا على الأقل (� )38ساعة �أ�سبوعيا على الإنرتنت ،مقارنة بحوايل خم�س �ساعات فقط
�أ�سبوعيا مع غري املدمنني ،كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن من ميكن و�صفهم مبدمني الإنرتنت مل
يت�صفحوا يف الإنرتنت من �أجل احل�صول على معلومات مفيدة لهم يف �أعمالهم �أو درا�ساتهم،
و�إمنا من �أجل االت�صال مع الآخرين والدرد�شة معهم.
و قام العمري ( )2008بدرا�سة هدفت �إىل معرفة �آثار �إدمان االنرتنت النف�سية
واالجتماعية على طالب املرحلة الثانوية يف حمافظة حمايل ع�سري التعليمية يف اململكة
العربية ال�سعودية ،وا�ستخدم املنهج الو�صفي ،من خالل مقيا�س رت�شارد املكون من ()21
فقرة ،وبعد الت�أكد من �صدقها وثباتها على عينة الدرا�سة املكونة من ( )211طالبا اختريوا
بالطريقة الطبقية الع�شوائية� ،أظهرت النتائج �أن ن�سبة ا�ستخدام االنرتنت كانت (، )%7.7
وبينت الدرا�سة وجود �آثار نف�سية لإدمان االنرتنت على الطالب مثل :معاناتهم من م�شكالت
يف النوم ،واالكتئاب ،واحلزن ،و�آثار اجتماعية :كامليل �إىل العزلة االجتماعية ،و�أو�صت
الدرا�سة ب�أهمية التوعية ملثل هذه الآثار من خالل برامج تربوية واجتماعية و�إعالمية.
و�أجرى جيري ( )Geyer, 2008درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء معرفة الطلبة املوهوبني
يف ا�ستخدام الإنرتنت وعالقتها بتعلمهم الأكادميي ،تكون جمتمع الدرا�سة من ()677
يف جامعة �أتالنتا الأمريكية ،وا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س م�سحي مطور ،ومت حتكيمه
واعتماده لقيا�س معرفة الطلبة بالإنرتنت وا�ستخال�ص قناعاتهم و�سلوكياتهم ذات العالقة
بالإنرتنت ،و�أظهرت النتائج �أن هناك ارتباطا بني معدالت ودرجات املعرفة باالنرتنت
لدى املبتدئني واملتو�سطني واملتقدمني يف اال�ستخدام ،ومل تظهر نتائج الدرا�سة فروقا يف
معرفة با�ستخدام الإنرتنت بني الذكور و الإناث ،وتبني م�ؤ�رشات درجات الطلبة ذات الداللة
الإح�صائية يف املعرفة بالإنرتنت تكمن يف القيام ب�أعمال �إبداعية ،وتبادل ال�صور ،و�رسعة
الربط والعمر.
كما �أجرى العنزي ( )2010درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء الآثار التعليمية واالجتماعية
ال�ستخدامات الإنرتنت من وجهة نظر طلبة املرحلة الثانوية ،ومعلميهم ،و�أولياء �أمورهم يف
حمافظة حفر الباطن يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقد ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي
من خالل اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة وزعت على عينة الدرا�سة من الطلبة ( )851ومعلمني
( ، )227و�أولياء �أمور (. )396وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود �آثار �إيجابية بدرجة مرتفعة
ل�شبكة الإنرتنت يف املجال التعليمي ،ووجود �آثار �إيجابية بدرجة متو�سطة يف املجال
االجتماعي.و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تدريب الطلبة على كيفية التعامل الأمثل مع ال�شبكة
العنكبوتية ،و�رضورة تعزيز الإر�شاد الأ�رسي نحو ا�ستخدام الطلبة لالنرتنت ،والعمل على
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وقاية الطلبة من املخاطر املحتملة ال�ستخدامه.
قام تور�س ( )Torres, 2010بدرا�سة هدفت �إىل معرفة ا�ستخدام املراهقني �شبكة
املعلومات واالت�صاالت لطلب الن�صيحة ،واحللول لبع�ض امل�شكالت النف�سية ،وا�شتملت
العينة على جمموعة من املراهقني من بني � 13إىل � 19سنة ،يف بع�ض املدار�س الثانوية
يف نيويورك.وا�ستخدم �أداة اال�ستبانة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ( )%18من �أفراد العينة
ي�ستخدمون الإنرتنت يف طلب الن�صيحة ،كما �أثبتت الدرا�سة ارتفاع ن�سبة الذكور املراهقني
الذين يعانون من :م�شكالت االكتئاب ،والقلق ،و�رسعة الغ�ضب ،والإحباط حيث كانت
ن�سبتهم ( )%63من �أفراد عينة الدرا�سة.
�أجرى قنيطة ( )2011درا�سة هدفت �إىل بيان الآثار ال�سلبية ال�ستخدام االنرتنت من
وجهة نظر طلبة اجلامعة الإ�سالمية بغزة ،ودور الرتبية الإ�سالمية يف عالجها ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )333طالبا وطالبة من طلبة اجلامعة الإ�سالمية بغزة من تخ�ص�صات
الرتبية ،وال�رشيعة ،والهند�سة مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الطبقية ،وا�ستخدم املنهج
الو�صفي التحليلي بحيث مت �إعداد ا�ستبانة تكونت من البعد االجتماعي ،والنف�سي ،والثقايف،
والديني ،والأخالقي ،وال�صحي ،واالقت�صادي لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،وقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن ن�سبة الآثار ال�سلبية مل�ستخدمي الإنرتنت كانت ( )%51.60وجاء ترتيبها على النحو
الآتي :االجتماعية ،والنف�سية ،والثقافية ،والدينية ،والأخالقية ،وال�صحية ،واالقت�صادية
و�أنه ال �أثر للجن�س يف هذه الآثار �إال يف البعد ال�صحي ،وكانت ل�صالح الذكور على الإناث،
و قد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة ح�ضور املناق�شات ،والدورات ،وور�ش العمل من �سلبيات
و�إيجابيات ا�ستخدام االنرتنت ،وتعمل على تفعيل دور املناهج واملواد احلرة يف اجلامعة.
و�أجرى �شونفيلد ( )Schoenfeld, 2011درا�سة هدفت �إىل التعرف على االجتاه
نحو الإنرتنت والإدمان عليه لدى عدد من طلبة املدار�س الثانوية ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )90مراهقا من طلبة املدار�س الثانوية يف تايوان ممن انطبقت عليهم معايري
الإدمان على االنرتنت.ومت ا�ستخدام مقيا�س الإدمان على االنرتنت املطور لتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الإدمان على االنرتنت ينتج عنه م�شكالت
�صحية ،و�أ�رسية ،ومدر�سية ،و�أهمية و�ضع برنامج مدرو�س للوقاية من الإدمان وعالج
امل�شكالت التي ترتبط به.
قام جوتز ( )Goetz, 2013بدرا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام �شبكة املعلومات
واالت�صاالت على ال�شعور بالوحدة والعزلة االجتماعية لدى الطلبة اجلامعيني مبدينة
كاليفورنيا يف الواليات املتحدة الأمريكية ،لهذا الغر�ض ا�ستخدمت ا�ستبانة حول ا�ستخدام
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الإنرتنت وفق مقيا�س ال�شعور بالوحدة والعزلة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ع�رشين طالبا،
وبينت النتائج �أن ال�شعور بالوحدة �أو العزلة االجتماعية مل يرتبط ارتباطا �إيجابيا مع
حجم الوقت الذي ق�ضاه امل�شاركون يف ا�ستخدام �شبكة املعلومات واالت�صاالت ،كما وجدت
النتائج عدم وجود فروق بني الذكور والإناث على مقيا�س ال�شعور بالوحدة ،وكذلك عدم
وجود فروق بينهما يف الوقت الذي يق�ضيانه يف ا�ستخدام �شبكة املعلومات واالت�صاالت.

التعقيب على ِّ
السابقة:
الدراسات َّ
ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الآثار االجتماعية
من خالل ا�ستعرا�ض ال ِّدرا�سات َّ
ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ميكن ا�ستخال�ص امللحوظات الآتية:
1.1اتفقت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف الوقوف على �آثار ا�ستخدام

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ولهذا ف�إن الباحثني ا�ستفادا مما ورد يف الدرا�سات
ال�سابقة من حتديد الآثار ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كما يف بناء �أداة
الدرا�سة وجماالتها الثالث.ويف كتابة الإطار النظري.كدرا�سة (Goetz, 2013؛ وقنيطة،
2011؛ والعنزي. )2010 ،
2.2اختلفت الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة يف منهج البحث ،حيث �إن
معظم الدرا�سات ال�سابقة قد ا�ستخدمت املنهج الو�صفي با�ستخدام �أداة اال�ستبانة �أو املقابلة
كدرا�سة (قنيطة2011 ،؛ Kathy,2005؛ �ساري� ، )2005 ،أما الدرا�سة احلالية فقد ا�ستخدمت
املنهج الو�صفي التحليلي با�ستخدام بطاقة التحليل للمحتوى.
3.3اختلفت هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة يف �سعيها للتحقق من مدى ت�ضمني
كتب الرتبية الوطنية واملدنية يف املرحلة الأ�سا�سية العليا للآثار االجتماعية ال�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت�.أما الدرا�سات ال�سابقة فان بع�ضها �سعى �إىل معرفة
الآثار الناجتة عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كدرا�سة (العنزي2011 ،؛
والعمري )2008 ،وبع�ضها بيان �أثر الإدمان على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت على الناحية االجتماعية وال�صحية للم�ستخدم كدرا�سة (Schoenfeld, 2011؛
� )Goetz,2013أما الدرا�سة احلالية فقد �سعت للتحقق من مدى ت�ضمني كتب الرتبية الوطنية
واملدنية يف املرحلة الأ�سا�سية العليا للآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت.
4.4تتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة جميعها �أنها ا�ستخدمت �أداة حتليل
املحتوى للك�شف عن مدى ت�ضمني كتب الرتبية الوطنية واملدنية يف املرحلة الأ�سا�سية
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العليا للآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لكتب الرتبية
الوطنية واملدنية.

منهج الدراسة:
من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة والإجابة عن �أ�سئلتها ا�ستخدم الباحثان املنهج
الو�صفي املتمثل يف �أ�سلوب حتليل امل�ضمون من خالل حتليل حمتوى كتب الرتبية الوطنية
واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا ،وهو الأ�سلوب املنا�سب لهذه الدرا�سة.

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع ال ّدرا�سة وعينتها من كتب الرتبية املدنية والوطنية املقررة على �صفوف
الثامن ،والتا�سع ،والعا�رش الأ�سا�سي للعام الدرا�سي  2013 /2012م ،وعددها ثالثة كتب.
أداة الدراسة:
♦

♦ قائمة الآثار االجتماعية:

مت �إعداد قائمة الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ب�صورتها الأولية بعد مراجعة الأبحاث والدوريات ،واطالع الباحثني على الأدب النظري،
وال ِّدرا�سات ال�سابقة التي تناولت �آثار ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كدرا�سة
(Goetz,2013؛ العنزي2010 ،؛ العمري2008 ،؛ Kathy,2005؛ �ساري2005 ،؛ ال�صويف،
 )2004وغريها من الدرا�سات ،و تو�صل �إىل (� )45أثراً من الآثار االجتماعية ال�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،م�صنفة �إىل خم�سة جماالت.وبعد الت�أكد من �صدقها
�أ�صبحت الأداة ب�صورتها النهائية مكونة من ثالثة جماالت ب (� )29أثراً.
♦

♦�صدق التحليل:

مت عر�ض �أداة التحليل (قائمة الآثار) ب�صورتها الأولية املكونة من (� )45أثراً اجتماعي ًا
ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على جمموعة من املحكمني ،ذوي اخلربة و
االخت�صا�ص الرتبوي واالجتماعي ،لأخذ وجهات نظرهم من حيث( :مدى ارتباط املجاالت
مبو�ضوع ال ّدرا�سة ،و مدى ارتباط الآثار باملجاالت ،و �سالمة ال�صياغة اللغوية ،و �إ�ضافة �أو
حذف �أو تعديل �أو دمج املفاهيم) .

وقد تلخ�صت �آراء �أغلبية املحكمني يف الآتية حيث مت :


دمج بع�ض املجاالت للرتابط بينهما ،و�صعوبة الف�صل بني الفقرات يف كل جمال،
319

مدى تضمني كتب التربية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا
في األردن لآلثار االجتماعية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أ .ماجد عبد الرحمن املرازقه
د .إبراهيم القاعود

مثل املجال الديني ،والأخالقي ،والعلمي ،واملجال االجتماعي والنف�سي.
 �إلغاء الفقرات التي تكررت ،وحذف الفقرات التي ال ترتبط باملو�ضوع ،فقد مت حذف
و�إلغاء ودمج ( )16فقرة �إما لتكرارها �أو لعدم منا�سبتها للمو�ضوع.


تعديل �صياغة بع�ض الفقرات الغام�ضة.

♦

♦ثبات التحليل:

ا�ستعان الباحثان ب�أحد مدر�سي الرتبية الوطنية واملدنية ،ويحمل درجة املاج�ستري
يف مناهج الدرا�سات االجتماعية وتدري�سها ليكون حمل ًال �آخر ،وو�ضع للمحلل القواعد
والإجراءات العملية التي تتبع يف حتليل املحتوى مع علم ذلك املحلل بها ،وقائمة التحليل
امل�ستخدمة يف ذلك ،حتى يح�صل الباحثان على م�صداقية عالية للتحليل قاما بتحليل
الوحدة ال�ساد�سة من حمتوى كتاب الرتبية الوطنية واملدنية لل�صف ال�سابع الأ�سا�سي �أمام
املحلل ،وطلبا منه �أن يقوم بدوره بتحليل عينة �أخرى ،وهكذا اطم�أن الباحثان �إىل قدرة
املحلل الآخر على �إجراء عملية التحليل ،ثم قام املحلل بعملية التحليل ملحتوى كتاب
الرتبية الوطنية واملدنية لل�صف الثامن ب�شكل م�ستقل ،ثم ح�ساب ن�سبة االتفاق بينه وبني
املحلل الآخر على م�ستوى جماالت قائمة التحليل وفق ًا ملعادلة هول�ستي (�أحمد واحلمادي،
 ، )1987وكانت ن�سبة االتفاق الكلية ( )%87.4على م�ستوى قائمة الآثار االجتماعية
ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وهذه ن�سبة عالية ومقبولة مما يعني � َّأن
عال.
التحليل يت�صف بثبات ٍ
♦

♦وحدة التحليل:

ا�ستخدمت) الفقرة واجلملة والفكرة) وحدات للتحليل حيث تكون اجلملة يف الأن�شطة،
والفقرة والفكرة يف ن�ص حمتوى الكتاب ملنا�سبتها ملو�ضوع ال ّدرا�سة ،وكما يبني (�أحمد
واحلمادي )1987 ،ب� َّأن الفقرة �أ�سهل و�أن�سب املقايي�س ل�سهولة ح�رصها بدقة وملنا�سبتها
فهي لي�ست �صغرية جداً كالكلمة وال كبرية احلجم كاملقالة ،واجلملة يف الأن�شطة ل َّأن الأن�شطة
غالب ًا ما ت�أتي على �شكل جمل منف�صلة ،وا�ستثنى الباحثان من م�ضمون املحتوى :الأ�شكال،
والو�سائل ،و التقومي ،ل َّأن هذه املفاهيم غالب ًا ما ي�أتي م�ضمونها من خالل الفقرات.
♦

♦فئة التحليل:

جعلت فئة التحليل ملحتوى كتب الرتبية الإ�سالمية قائمة الآثار االجتماعية ،التي قام
الباحثان ب�إعدادها وحتكيمها.
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إجراءات الدراسة:
لتحقيق �أهداف ال ّدرا�سة قام الباحثان بالإجراءات الآتية:


حتديد م�شكلة ال ّدرا�سة ،و�أ�سئلتها ،ومتغرياتها.



ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع ال ّدرا�سة.
مراجعة الأدب النظري ،وال ِّدرا�سات َّ

 �إعداد قائمة بالآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
املقرتح توفرها يف كتاب الرتبية الوطنية واملدنية لطلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا من
ال�سابقة.
خالل الرجوع �إىل الأدب النظري وال ِّدرا�سات َّ
 عر�ض قائمة الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على
جمموعة من املحكمني للت�أكد من �صدقها حيث مت تعديلها يف �ضوء �آرائهم ،ومقرتحاتهم
حتى �أ�صبحت يف �صورتها النهائية.


حتديد جمتمع ال ّدرا�سة وعينته.

 حتليل حمتوى كتاب الرتبية الوطنية واملدنية لل�صف الثامن الأ�سا�سي يف �ضوء
قائمة الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من قبل الباحثني،
واال�ستعانة مبحلل �آخر للقيام بعملية التحليل مرة ثانية بعد التدريب على كيفية التحليل،
ومت الت�أكد من ثبات التحليل با�ستخدام معادلة هول�ستي.
 حتليل حمتوى كتب الرتبية الوطنية واملدنية لل�صفوف الثامن والتا�سع والعا�رش
الأ�سا�سي يف �ضوء قائمة الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ملعرفة مدى ت�ضمن كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا لهذه الآثار.
 مناق�شة نتائج ال ّدرا�سة ،والتو�صل �إىل عدد من التو�صيات يف �ضوء نتائج ال ّدرا�سة
ومناق�شتها.

املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة ال ّدرا�سة ا�ستخدمت التكرارات والن�سب املئوية لو�صف واقع الآثار
االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت املت�ضمنة يف كتب الرتبية
الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا.
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مدى تضمني كتب التربية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا
في األردن لآلثار االجتماعية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أ .ماجد عبد الرحمن املرازقه
د .إبراهيم القاعود

عرض النتائج ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها :ما مدى ت�ضمني كتب الرتبية
الوطنية واملدنية يف املرحلة الأ�سا�سية العليا للآثار االجتماعية ال�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت حتليل كتب الرتبية الوطنية واملدنية لل�صفوف الثامن،
والتا�سع ،والعا�رش الأ�سا�سي يف الأردن وا�ستخراج تكرارات الآثار االجتماعية ال�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،كما هو مو�ضح يف اجلدول ( )1الآتي:
الجدول ()1
اآلثار االجتماعية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتضمنة
في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا

ال�صف

الن�سبة
الآثار االجتماعية الن�سبة الآثار الن�سبة الآثار الدينية الن�سبة
التكرار
املئوية
املئوية الثقافية املئوية والأخالقية املئوية
والنف�سية

الثامن

4

%16.7

5

%20.8

5

%20

14

19.18

التا�سع

9

%37.5

10

%41.7

10

%40

29

39.72

العا�رش

11

%45.8

9

%37.5

10

%40

30

41.1

املجموع

24

%100

24

%100

25

%100

73

%100

يتبني من اجلدول �أن جمموع تكرارات الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا قد
بلغ ( )73تكرارا ،وهذا قد ي�شري �إىل ال�ضعف يف تناول مثل هذه الآثار يف كتب الرتبية
الوطنية واملدنية ملو�ضوع مهم يتعلق بالتطور التكنولوجي واملعلوماتي الذي بات حمور
احلياة العامة ،كما �أظهرت النتائج �أن جمال الآثار الدينية والأخالقية جاء يف املرتبة
الأوىل حيث ح�صل على �أعلى التكرارات ب ( )25تكراراً ،يليه جماال الآثار الثقافية والآثار
االجتماعية والنف�سية وح�صال على ( )24تكرارا لكل منهما ،وهذا ي�شري �إىل ح�سن التوزيع
للآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على املجاالت الثالثة و�أن
توزيعها مل يكن ع�شوائيا.
وقام الباحثان بت�سجيل التكرارات والن�سب املئوية لكل فقرة من فقرات جماالت الأداة
لكل كتاب من كتب الرتبية الوطنية واملدنية ح�سب جماالت الأداة على النحو الآتي:
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♦جمال الآثار االجتماعية والنف�سية:
الجدول ()2
التكرارات والنسب المئوية المتضمنة لآلثار االجتماعية والنفسية المتضمنة
في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا

املجال
الرقم

الثامن

العا�رش

التا�سع

التكرار

الن�سبة
املئوية

0

%0

1

%11.1

1

%9.1

1

%25

0

%0

0

%0

0

%0

0

0

0

%0

1

%25

1

%11.1

1

%9.1

0

%0

2

%22.2

1

%9.1

0

%0

1

%11.1

1

%9.1

0

%0

0

%0

0

%0

8

تعلم الكذب عند املحاورة مع الآخرين

0

%0

2

%22.2

1

%9.1

9

ال�شعور بالقلق وعدم الراحة والك�سل

0

%0

0

%0

0

%0

1

%25

0

%0

1

%9.1

1

%25

1

%11.1

2

%18.15

0

%0

0

%0

1

%9.1

0

%0

1

%11.1

2

%18.15

4

%100

9

%100

11

%100

1
2
3

4

5
6
7

10
11
12
13

الن�سبة
الن�سبة
التكرار
التكرار
املئوية
املئوية

الآثار االجتماعية والنف�سية
الإفراط يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ي�ؤدي �إىل العزلة عن الآخرين
الإفراط يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ي�ؤدي �إىل االكتئاب
تدين التح�صيل الدرا�سي ب�سبب ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت
الإفراط يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ي�ؤدي �إىل التق�صري يف القيام بالواجبات
جتاه الأ�رسة
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ي�ؤدى
�إىل �ضعف مهارات التوا�صل االجتماعي
تكوين �صداقات غري واقعية من خالل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت
احلياة و�سط الأوهام والعالقات اخليالية ب�سبب
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

ال�شعور بال�ضيق واالنزعاج عند عدم ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
التعر�ض للخداع من قبل �أفراد على �شبكة املعلومات
واالت�صاالت
خ�سارة كثري من الأ�صدقاء ب�سبب ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت
التعر�ض للإحباط والتوتر ب�سبب �صعوبة توفري ما
ي�شاهد على �صفحات التوا�صل االجتماعي
املجموع
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مدى تضمني كتب التربية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا
في األردن لآلثار االجتماعية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أ .ماجد عبد الرحمن املرازقه
د .إبراهيم القاعود

يت�ضح من اجلدول (� )2أن جمال الآثار االجتماعية والنف�سية ال�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت للمرحلة الأ�سا�سية العليا ت�ضمن ( )24تكرارا ،و�أن �أعلى الآثار
الفرعية تكرارا كانت ل “التعر�ض للخداع من قبل �أفراد على �شبكة املعلومات واالت�صاالت”
بتكرار بلغ ( ، )4تالها” التعر�ض للإحباط والتوتر ب�سبب �صعوبة توفري ما ي�شاهد على
�صفحات التوا�صل االجتماعي” و “ الإفراط يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ي�ؤدي �إىل التق�صري يف القيام بالواجبات جتاه الأ�رسة” و “ ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ي�ؤدى �إىل �ضعف مهارات التوا�صل” و” تعلم الكذب عند املحاورة مع الآخرين
بتكرار بلغ جمموعه ( )3تكرارات يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية ملرحلة الأ�سا�سية العليا.
وميكن �أن يعزى ح�صول هذه الآثار على �أعلى تكرار �إىل �أثر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت على العالقات االجتماعية من طول فرتة اال�ستخدام واالنقطاع على ا�ستخدام
هذه التقنية والبعد عن البيئة االجتماعية واالنعزال ،وهذا ما يجب �أن تعاجله كتب الرتبية
الوطنية واملدنية ،وهذا يتوافق مع نتائج درا�سة كل من (العنزي2010 ،؛ العمري2008 ،؛
�ساري )2005 ،بالأثر ال�سلبي ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت واالنقطاع
عليها لفرتات طويلة على العالقات االجتماعية والنف�سية من الإحباط و�ضعف التوا�صل
االجتماعي.ومل يجد الباحثان درا�سة تخالف النتائج التي تو�صلت �إليها.
�أما �أقل الآثار االجتماعية والنف�سية الفرعية تكرارا فكانت” ال�شعور بالقلق وعدم
الراحة والك�سل” و احلياة و�سط الأوهام والعالقات اخليالية ب�سبب ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت” و تدين التح�صيل الدرا�سي ب�سبب ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت” حيث بلغ جمموع التكرارات ( )0يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية ملرحلة
الأ�سا�سية العليا ،تاله “الإفراط يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ي�ؤدي
�إىل االكتئاب” و” خ�سارة كثري من الأ�صدقاء ب�سبب ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت” بتكرار ( )1ويظهر من هذه النتائج ال�ضعف يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية
للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف تو�ضيح هذه الآثار من خالل بثها يف حمتوى هذه الكتب من
�أجل التنبيه خلطورة التكنولوجيا احلديثة �إذا ما مت ا�ستخدامها بطريقة �سلبية ،وميكن �أن
يعود عدم الإ�شارة �إليها يف حمتوى الكتب باحلاجة �إىل التطوير والتح�سني لهذه الكتب
حتى تتوافق مع التطور والتقدم التقني ،وهذا من �أهداف الدرا�سة احلالية بالك�شف عن مدى
ت�ضمني هذه الآثار لعلها ت�ساعد م�ؤلفي كتب الرتبية الوطنية واملدنية على ذلك.
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♦جمال الآثار الثقافية:
الجدول ()3
التكرارات والنسب المئوية المتضمنة لآلثار الثقافية المتضمنة
في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا

الثامن
الرقم

جمال الآثار الثقافية

العا�رش

التا�سع

الن�سبة
الن�سبة
الن�سبة
التكرار
التكرار
التكرار
املئوية
املئوية
املئوية

1

الت�أثر بالعادات والتقاليد الغربية ب�سبب ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

1

%20

2

%20

1

%11.1

2

تروج للعالقات االجتماعية وفق منظور غربي

1

%20

1

%10

1

%11.1

3

الت�شكيك بالثقافة والقيم الإ�سالمية

0

%0

0

%0

0

%0

4

العناية باللغة الإجنليزية �أكرث من اللغة العربية

1

%20

3

%30

2

%22.2

5

ال�شعور باالغرتاب الثقايف عن الأ�رسة واملجتمع

1

%20

1

%10

1

%11.1

6

تقبل العوملة الثقافية

0

%0

1

%10

2

%22.2

7

ي�ؤدي �إىل عبء اقت�صادي على الأ�رسة

1

%20

2

%20

2

%22.2

5

%100

10

%100

9

%100

املجموع

يت�ضح من اجلدول (� )3أن جمال الآثار الثقافية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت للمرحلة الأ�سا�سية العليا ت�ضمن ( )24تكرارا ،و�أن �أعلى الآثار الفرعية تكراراً”
العناية باللغة االجنليزية �أكرث من اللغة العربية” بتكرار بلغ ( ، )6تالها” ي�ؤدي �إىل عبء
اقت�صادي على الأ�رسة بتكرار بلغ جمموعه ( )5تكرارات يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية
ملرحلة الأ�سا�سية العليا.وميكن �أن يعزى ح�صول هذه الآثار على �أعلى تكرار �إىل �أن ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بحاجة �إىل تعلم اللغة االجنليزية وا�ستخدامها ب�شكل
مبا�رش لطبيعة الربامج امل�ستخدمة باللغة الإجنليزية ،ولتدين املحتوى الرقمي للربامج
باللغة العربية املنت�رشة على ال�شبكة الإلكرتونية ،كذلك �أن ا�ستخدام هذه التكنولوجيا غري
جماين و يرتب على الأ�رس كلفة اقت�صادية جديدة نتيجة اال�ستخدام ب�سبب عدم توفريه
و�إتاحته للجميع ،وهذا يتوافق مع نتائج درا�سة كل من (العنزي2010 ،؛ ال�صويف)2004 ،
التي �أظهرت الكلفة املالية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،كما �أظهرت �ضعف
املحتوى الرقمي باللغة العربية ،واختلفت النتائج مع درا�سة (�ساري )2005 ،بالنتائج
التي �أظهرت الأثر ال�سلبي على اللغة العربية من حيث ا�ستخدام اللغة االجنليزية.
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مدى تضمني كتب التربية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا
في األردن لآلثار االجتماعية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أ .ماجد عبد الرحمن املرازقه
د .إبراهيم القاعود

�أما �أقل الآثار الثقافية الفرعية تكرارا فكانت” الت�شكيك بالثقافة والقيم الإ�سالمية”
حيث بلغ جمموع التكرارات ( )0يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية ملرحلة الأ�سا�سية العليا،
تاله “ ال�شعور باالغرتاب الثقايف عن الأ�رسة واملجتمع “و” تقبل العوملة الثقافية”و”
تروج للعالقات االجتماعية وفق منظور غربي” بتكرار ( )3وميكن �أن يعزى ذك �إىل عدم
تقدير خطورة هذه الآثار على الثقافة املجتمعية والوطنية ،وهذا يتوافق مع نتائج درا�سة
(العمري )2008 ،ب�رضورة عدم �إغفال الآثار الثقافية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت من قبل م�ؤلفي املناهج وكتب الرتبية الوطنية ،وميكن �أن يكون ال�سبب يف ذلك
عدم وجود �أ�س�س وا�ضحة عند ت�أليف هذه الكتب للرتكيز على جواب معينة و�إغفال �أخرى،
وهذا من �أهداف الدرا�سة احلالية بالك�شف عن مدى ت�ضمني هذه الآثار لعلها ت�ساعد م�ؤلفي
كتب الرتبية الوطنية واملدنية على ذلك.
♦

♦جمال الآثار الدينية والأخالقية:
الجدول ()4
التكرارات والنسب المئوية المتضمنة لآلثار الدينية واألخالقية المتضمنة
في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا

الثامن
الرقم
1
2
3
4
5
6

7

جمال الآثار الدينية والأخالقية

العا�رش

التا�سع

الن�سبة
الن�سبة
الن�سبة
التكرار
التكرار
التكرار
املئوية
املئوية
املئوية

ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ي�ؤدي
�إىل �إ�ضعاف الثقافة واملعتقدات الدينية
تع ّد تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت و�سيلة للتهجم
عل الدين
الت�أثر باالفرتاءات وال�شبهات املثارة حول الإ�سالم
�شبكات التوا�صل االجتماعي ت�ؤدي �إىل ال�سقوط
القيمي من خالل املنتديات
ال�شعور بالتق�صري يف العبادات نظرا ال�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يعد �سببا
يف الت�أخر عن �أداء ال�صالة يف مواقيتها
ال�شعور من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت �أن تعاليم الدين ت�ضيق ممار�سة بع�ض
الأعمال التي يرغب بها يف احلياة
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ا�ستخدام لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ي�شجع
على الأعمال العدوانية
زيارة املواقع الإباحية على مواقع االت�صاالت ي�شجع
على االنحراف اجلن�سي
املجموع
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يت�ضح من اجلدول (� )4أن جمال الآثار الدينية والأخالقية ال�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت للمرحلة الأ�سا�سية العليا ت�ضمن ( )25تكرارا ،و�أن �أعلى الآثار
الفرعية تكرارا كانت ل” ال�شعور من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أن
تعاليم الدين ت�ضيق ممار�سة بع�ض الأعمال التي يرغب بها يف احلياة” بتكرار بلغ (، )6
تالها” الت�أثر باالفرتاءات وال�شبهات املثارة حول الإ�سالم بتكرار بلغ جمموعه ( )5تكرارات
يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية ملرحلة الأ�سا�سية العليا.وميكن �أن يعزى ح�صول هذه
الآثار على �أعلى تكرار �إىل �إدراك �أثر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على
اجلانب الديني والثقافة الإ�سالمية من خالل العامل الف�ضائي الذي ي�صعب عزل الطلبة عن
املجتمع الكوين خمتلف الثقافات والديانات ،فكان البد من الوقاية من خالل بث هذه الآثار
يف حمتوى كتب الرتبية الوطنية واملدنية لتوفري احلماية الوقائية لكثري من الأفكار التي
تع�صف يف الف�ضاء الإلكرتوين ،وهذا يتوافق مع نتائج درا�سة كل من (العنزي2010 ،؛
العمري )2008 ،التي �أظهرت دور ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على اجلانب
الديني ،والأخالقي ،ووجوب الوقاية منها.
�أما �أقل الآثار الدينية والأخالقية الفرعية تكرارا فكانت” �شبكات التوا�صل االجتماعي
ت�ؤدي �إىل ال�سقوط القيمي من خالل املنتديات “و “ تع ّد تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
و�سيلة للتهجم على الدين” و” زيارة املواقع الإباحية على مواقع االت�صاالت ي�شجع على
االنحراف اجلن�سي حيث بلغ جمموع التكرارات ( )0يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية ملرحلة
الأ�سا�سية العليا ،وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل عدم بثها يف حمتوى هذه الكتب من �أجل
التنبيه خلطورة التكنولوجيا احلديثة �إذا ما مت ا�ستخدامها بطريقة �سلبية ،وميكن �أن يعود
عدم الإ�شارة �إليها يف حمتوى الكتب �إىل عدم الرغبة يف طرح مثل هذه الأفكار للطلبة يف هذا
ال�سن والذي يع ّد فرتة املراهقة وتركها للمرحلة الثانوية ،ولكن كيف ميكن �أن يتم طرحها يف
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املرحلة الثانوية دون التمهيد لها يف املرحلة الأ�سا�سية ومن هنا فنحن بحاجة �إىل تطوير
هذه الكتب وحت�سينها حتى تتوافق مع التطور والتقدم التقني والأفكار اجلديدة التي البد من
طرحها بثقة وتوازن ،وهذا من �أهداف الدرا�سة احلالية بالك�شف عن مدى ت�ضمني هذه الآثار
لعلها ت�ساعد م�ؤلفي كتب الرتبية الوطنية واملدنية على ذلك ،وهذا يتوافق مع نتائج درا�سة
كل من (العنزي2010 ،؛ العمري )2008 ،التي �أظهرت �آثار ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت وجوب الوقاية منها يف اجلانب الديني والأخالقي ،ومل يجد الباحث يف نتائج
الدرا�سات ال�سابقة ما يختلف مع هذه النتائج.

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها :و ن�صه :هل توجد فروق بني كتب
الرتبية الوطنية واملدنية يف ت�ضمني الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وفقا ملتغري ال�صف الدرا�سي؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين حللت التكرارات والن�سب املئوية لت�ضمن الآثار االجتماعية
ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف مباحث الرتبية الوطنية واملدنية ،كما هو
مو�ضح يف اجلدول ( )5موزعة على جماالت الأداة:
الجدول ()5
اآلثار االجتماعية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتضمنة
في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا

الآثار االجتماعية
والنف�سية

الآثار الثقافية

الآثار الدينية
والأخالقية

التكرار

الن�سبة
املئوية

الثامن

4

5

5

14

19.18

التا�سع

9

10

10

29

39.72

العا�رش

11

9

10

30

41.1

24

24

25

73

%100

ال�صف

املجموع

وقد توزعت التكرارات يف كتب ال�صفوف الدرا�سية على النحو الآتي ( )14تكراراً بن�سبة
مئوية ( )%19.18لل�صف الثامن الأ�سا�سي ،و ( )29تكراراً بن�سبة مئوية ()%39.72
لل�صف التا�سع الأ�سا�سي ،فيما كانت يف ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ( )30تكرارا بن�سبة مئوية
( ، )%41.1ويت�ضح جود فروق يف عدد تكرار الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف مباحث الرتبية الوطنية واملدنية وفقا ملتغري ال�صف الدرا�سي
ل�صالح ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،ويليه ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،وميكن �أن ن�ستنتج من ذلك
328

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الرابع  -ع ()14

 -نيسان

2016

التدرج والتكامل يف عر�ض مثل هذه الآثار بالتتابع يف ال�صفوف والتو�سع بها مع ال�صفوف
الأعلى بحيث تزداد ثقافة الطالب ومعرفته ومبا يتفق ون�ضوج القدرات العقلية لديه ،مل يجد
الباحثان يف نتائج الدرا�سات ال�سابقة ما يتوافق �أو يخالف هذه النتائج.

التوصيات:
يف �ضوء نتائج ال ّدرا�سة ومناق�شتها� ،أو�صت ال ّدرا�سة بالآتية:
�1.1إعادة بناء م�صفوفة املدى والتتابع لكتب الرتبية الوطنية واملدنية يف الأردن

لتغطية الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات يف كتب املرحلة
الأ�سا�سية العليا.
2.2الرتكيز على بع�ض الآثار االجتماعية ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
التي مل يتم التطرق �إليها يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية.
3.3ا�ستفادة القائمني على املناهج من نتائج التحليل يف �إعادة النظر يف كتب الرتبية
الوطنية واملدنية للمرحلة الأ�سا�سية العليا.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
�1 .1أبو جدي ،اجمد احمد ( . )2004اثر القلق االجتماعي وال�شعور بالوحدة وك�شف الذات
على �إدمان االنرتنت� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.
�2 .2أبو�سل ،عبدا لكرمي والعمايره ،و�شاح والروا�ضية� ،صالح . )2001( ،جامعة الدول
العربية ( )1993معجم م�صطلحات التنمية االجتماعية والعلوم املت�صلة بها،
القاهرة� :إدارة العمل االجتماعي.
�3 .3أحمد� ،شكري واحلمادي ،عبداهلل ( )1987منهجية �أ�سلوب حتليل امل�ضمون وتطبيقاته
الرتبوية .مركز البحوث الرتبوية ،جامعة قطر ،قطر.
4 .4الأ�سطل ،يعقوب ( . )2011امل�شكالت النف�س اجتماعية واالنحرافات ال�سلوكية لدى
املرتددين على مراكز االنرتنت مبحافظة خانيو�س ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،غزة
اجلامعة الإ�سالمية.
5 .5جابر� ،سامية حممد ( . )2000االت�صال والإعالم (تكنولوجيا املعلومات)  .الإ�سكندرية:
دار املعرفة اجلامعية.
6 .6احلم�صي ،روال (� . )2008إدمان االنرتنت عند ال�شباب وعالقته مبهارات التوا�صل
االجتماعي درا�سة ميدانية على عينة من طالب جامعة دم�شق ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة� ،سوريا.
7 .7اخلم�شي� ،سارة ( . )2010الآثار االجتماعية ال�سلبية ال�ستخدام الفتاة يف مرحلة
املراهقة لالنرتنت .جملة العلوم الإن�سانية ،ال�سنة ال�سابعة ،العدد .177 - 142 ،45
�8 .8ساري ،حلمي2005( ،م)  .ثقافة الإنرتنت درا�سة يف التوا�صل االجتماعي .دار جمدالوي
للن�رش والتوزيع ،عمان ،الأردن.
9 .9ال�صويف ،حمدان ( . )2004ت�صور تربوي مقرتح ملواجهة �أخطار ا�ستخدام �شبكة
االنرتنت لدى فئة ال�شباب .كتاب امل�ؤمتر الرتبوي الأول ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
1010عزب ،ح�سام الدين� )2001( ،إدمان االنرتنت وعالقته ببع�ض �أبعاد ال�صحة النف�سية
لدى طالب املرحلة الثانوية (الوجه الآخر لدور الأنفوميديا)  ،امل�ؤمتر العلمي ال�سنوي
للطفل والبيئة 25 ،24 ،مار�س.
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1111الع�صيل ،عبد الرحمن ( )2001العرب وتكنولوجيا االت�صال حتدي الثورة
املعلوماتية ،جملة االقت�صاد اخلليجي ،العدد � ،97ص .30 - 26
1212الع�صيمي ،عبد املح�سن بن �أحمد ( . )2004الآثار االجتماعية لالنرتنت ،الريا�ض:
دار قرطبة للن�رش ولتوثيق والأبحاث.
1313العقيلي ،حممد ( . )2001التجارة الال�سلكية عرب اجلواالت ،جملة علوم احلا�سوب،
مركز علوم احلا�سوب جامعة امللك �سعود ،العدد � ،3ص .32 - 14
1414العمري ،علي بن حفنان (� . )2008إدمان االنرتنت وبع�ض �آثاره النف�سية واالجتماعية
لدى طالب املرحلة الثانوية يف حمافظة حمايل التعليمية .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة امللك خالد ،ال�سعودية.
1515العنزي� ،سعود ( . )2010الآثار التعليمية واالجتماعية ال�ستخدامات االنرتنت من
وجهة نظر طلبة املرحلة الثانوية ومعلميهم و�أولياء �أمورهم يف اململكة لعربية
ال�سعودية � ,أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.
1616العي�سى ،جهينة والغامن ،كلثم ( . )2000علم االجتماع ،دم�شق :الأهلي للطباعة
والن�رش والتوزيع.
1717الغامدي� ،أحمد ( . )2011تردد املراهقني على مقاهي االنرتنت وعالقته ببع�ض
امل�شكالت النف�سية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبكة املكرمة .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،ال�سعودية.
1818فرج ،عدنان ( )2004الإدمان على االنرتنت لدى مرتادي مقاهي االنرتنت يف
الأردن ،جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ،جامعة البحرين ،املجلد  ،5العدد .3
.168 - 149
1919مكاوي ،ح�سن عماد ( . )1997تكنولوجيا االت�صاالت احلديثة يف عامل املعلومات.
الطبعة الثانية ،لبنان :دار امل�رصية اللبنانية.
2020قنيطة� ،أحمد بكر ( . )2011الآثار ال�سلبية ال�ستخدام االنرتنت من وجهة نظر طلبة
اجلامعة الإ�سالمية بغزة ودور الرتبية الإ�سالمية يف عالجها .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
2121كاكو ،ميت�شو . )2001( .كيف �سيغري العلم حياتنا يف القرن الواحد والع�رشين،
ترجمة �سعد الدين خرفان� ،سل�سلة عامل املعرفة ،العدد  ،70الكويت.
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2222الكندري ،يعقوب؛ والق�شعان ،حمود ( )2001عالقة ا�ستخدام �شبكة االنرتنت بالعزلة
االجتماعية لدى طالب جامعة الكويت ،جملة العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،جملد
( ، )17عدد ( )1جامعة الإمارات ،الإمارات.
2323مقدادي ،م�ؤيد حممد ( . )2006الإدمان على االنرتنت وعالقته باال�ستجابة
الع�صابية لدى عينة من مرتادي مقاهي االنرتنت يف �ضوء بع�ض املتغريات،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك ،الأردن.
2424منر� ،إميان �صبحي ( . )2008الأبعاد التعليمية واالجتماعية واالقت�صادية
ال�ستخدام االنرتنت من وجهة نظر معلمي و�آباء طلبة املرحلة الثانوية يف
منطقتني جغرافيتني خمتلفتني يف الأردن ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة
الأردنية ،االردن.
2525وزارة الرتبية والتعليم ( . )1994قانون الرتبية والتعليم رقم ( )3لعام (. )1994
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