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لدي  ( اآلثار النفسية واالجتماعية والتربىية للتكنىلىجيا )االنترنت ، الهاتف النقال 
 طلبة الجامعة

 صبر نزالوفاء م. جبار ثاير جبار                                                م. 
 ة التربية االساسيةكمي –ديالى جامعة 

 ممخص البحث : 
 تناول البحث الحالي دراسة حول اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية لمتكنولوجيا  لدى طمبة الجامعة . 

 وقد هدف البحث إلى :  
 الهاتف النقال ( عمى طمبة الجامعة .  –التعرف عمى اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية لمتكنولوجيا ) االنترنت  -1

الهاتف النقال ( عمى طمبة الجامعة عمى وفق متغير  –التعرف عمى اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية لمتكنولوجيا ) االنترنت  -
( طالب وطالبة 161ام الباحثان تطبيق األداة عمى عينة من الطمبة من كال الجنسين بمغ عددهم )الجنس ) ذكور ، إناث(. وقد ق

وبعد جمع البيانات وتم معالجتها إحصائيا : وقد توصل الباحثان الى النتائج اآلتية :  تبين الفروق ذات دالة إحصائيا الن القيمة 
 (. 1,15(  ومستوى داللة )158( عند درجة حرية )1,96والبالغة )( اكبر من القيمة الجدولية 8,1المحسوبة والبالغة )

 ويوصي الباحثان باالتي: 
 إقامة ندوات توجيهية تتضمن التوعية حول سمبيات استخدام التكنولوجيا الحديثة .  -1

 يقترح الباحثان األتي:
 المرحمة اإلعدادية .إقامة دراسة مماثمة حول اآلثار النفسية واالجتماعية و التربوية لدى طمبة  -1

Abstract :  
The research study about the psychological , social and educational effect of technology , The 
present study aims at: 
1-  Identify the psychological , social and educational effect of technology for university students  
.                                                                                           

2- Identify the psychological , social and educational effect of technology for university students 
according to the variable sex( males – females).   

The researchers have been applying the research tool on sample of students number were (160) . 
Results arrived the following : 
It turn out that there are significant differences between average of degrees of male and female 
because F value (8,1) is more than table F value (1.96) in (158) free degree respectively ; the 
value level(0.05).  
The researchers recommend the establishment of seminar on the negative aspect of the use of 
modern technology.                              
The researchers suggest  the establishment of the study about the psychological , social and 
educational effect of technology in secondary school .   
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 الفصل األول 
 التعريف بالبحث

 أوال": مشكمة البحث :
الياتف المحمول  –في ظل التطور التكنولوجي المذىل تطورت أساليب وتقنيات االتصال ومنيا ) االنترنت 

، تمك التقنية الحديثة التي أصبحت تشكل ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة والتي ال يمكن بأي  )الجوال(
حال من األحوال االستغناء عنيا ، فمقد اخترق النقال جميع فئات المجتمع ولم يعد يقتصر امتالكو عمى فئة 

تعاد واالختصار كذلك أصبح يمثل معينة ، حيث كان لدخول تمك التقنية فوائد عديد منيا تقرب المسافات واالب
وسيمة ميمة وضرورية في إدامة عممية التواصل االجتماعي ما بين مكونات المجتمع لذلك أصبحت لتكنولوجيا 

 (.87، 6002االنترنت والياتف المحمول بمثابة الرفيق والصديق الدائم لنا ) السبعاوي ،
ي مجتمع أنساني من أي شكل من أشكال التكنولوجيا ، أصبحت التكنولوجيا عماد المجتمع حيث يكاد ال يخمو أ

والى جانب أىمية ىذه التقنية الحديثة ال انو من الممكن أن تنقمب ىذه التقنية إلى وسيمة اتصال ذات الطابع 
السمبي أي تصبح نقمة ألفراد الجنس البشري عندما يكون ليا اثار نفسية واجتماعية وتربوية بسبب سوء 

اد عواقبيا سواء" تتعمق بقيم المجتمع ومنظومة األخالقية واالجتماعية والتربوية التي يقوم استخداميا وتزد
 (. 87، 6002عمييا)السبعاوي ،

إذ يكون لمموضوع أىمية من حيث انو يتناول تأثيرات ىذه التكنولوجيا لمل ليا جذب لمكثير من مستخدمييا  
الذين وجدوىا وسيمة عممية تسيل ليم االرتباط بالعالم والتواصل دون الحاجة إلى التنقل ، لذلك البد من الوقوف 

صبحت تتم من خالليا عممية االتصال عبر ىذه عمى حيثيات وأثار ىذه التقنية ومحاولة فيم آلياتيا التي أ
 (.7، 6000الوسيمة ) الدىشان، 

وانطالقا من ىذه المعمومات التي تم عرضيا واىتمام الباحثان بموضع البحث الحالي ، اذ البد من الكشف عن 
وتشخيص ىذه  الياتف المحمول)الجوال( –ابرز اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية لمتكنولوجيا )االنترنت 

اآلثار التي تتركيا ىذه التقنية الحديثة عمى مجتمعنا بكافة شرائحو وسوف تتناول ىذا الموضوع عمى عينة من 
) ما اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية طمبة الجامعة كأحد فئات المجتمع من خالل التساؤل األتي 

 لجامعة .الهاتف النقال( عمى طمبة ا –لمتكنولوجيا )االنترنت 
 

 ثانيا : أهمية البحث :
الجانب النظري : تمر المجتمعات بالكثير من التحديات المعاصرة من ضمنيا التكنولوجيا وفروعيا من  -

والياتف المحمول( ولما ليا اثأر عمى طبيعة استخدام ىذه التقنية عمى كافة شرائح  –وسائل االتصال ) االنترنت 
، لذلك البد من متابعة أشكال اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية عمى  المجتمع ومن ضمنيا طمبة الجامعة

 عينة البحث كجزء من مكونات مجتمعنا . 
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الجانب التطبيقي : قد تصاحب استخدام ىذه التقنية الحديثة الكثير من السمبيات ، لذا عند التعرف عمى ىذه  - 
مكانية وضع التوصيات السمبيات قد يؤدي إلى تفادي ظيور اآلثار المترتبة عم ى سوء االستخدام ليذه التقنية وا 

 والنصائح واإلرشادات لجميع مكونات المجتمع . 
 

 ثالثا: أهداف البحث : 
الياتف النقال ( عمى طمبة  –التعرف عمى اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية لمتكنولوجيا ) االنترنت  -0

 الجامعة . 
الياتف النقال ( عمى طمبة  –جتماعية والتربوية لمتكنولوجيا ) االنترنت التعرف عمى اآلثار النفسية واال -6

 الجامعة عمى وفق متغير الجنس ) ذكور ، اناث(.
 

 رابعا : حدود البحث : 
 (.6002-6002كمية التربية األساسية لمعام الدراسي ) –يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة ديالى 

 

 خامسا: تحديد المصطمحات : 
 االنترنت :  -0

( : ىي عبارة عن شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من شبكات اصغر بحيث يمكن ألي 6006عرفيا )المزروع،
 (.2، 6006شخص من التجول في ىذه الشبكة ) المزروع،

 
 الياتف النقال : -6

 ( : ىو جياز خموي يعمل بطاقة  يجرى فيو الكثير من عمميات االتصال اإلرسال 6002عرفيا ) دياب ، 
 (.070، 6002واالستقبال الموجات ويتم التواصل من خاللو بين مكونات المجتمع ) دياب ، 
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري ودراسات سابقة

 اإلطار النظري 
 -أثر التكنولوجيا االنترنت والهاتف المحمول في الحياة االجتماعية : -1

أصبحت فيو وسائل االتصال تحمل باليد ، وتوضع بالجيب لصغر أن التقدم العممي والتكنولوجي الراىن الذي 
حجميا ، وبات استخداميا في أي زمن ومكان ، ويأتي الياتف المحمول في مقدمة ىذه الوسائل التي انتشرت 
بشكل سريع فمم تحظ أي منظومة تقنية أخرى بيذا االنتشار بين المتعممين كما حظيت تقنية الياتف المحمول 

 ( .06ص 06-6عن العمر أو الجنس أو المستوى أو االقتصادي لممتعمم )تيسر ، بغض النظر
والواقع لم يخطر في بال اكبر المتفائمين بأن الياتف المحمول الذي ظير في أوائل التسعينات من القرن الماضي 

فقط عمى مجرد سيتحول إلى ثورة تكنولوجية غير مسبوقة ومستمرة دون توقف ، وأن استخدامو لم يصبح منصبًا 
أجراء المكالمات الياتفية ، خاصة بعد دخول تقنيات حديثو ليا بعد أن أصبح كمبيوتر وتمفون وجريدة ومكتبة 

كما أنو ال احد يستطيع أن يفكر ما لمياتف النقال من  (  ،02، ص 6000ووسائل استخدام أخرى ) الدىشان ، 
لثقافي واالجتماعي ، فالتقنيات الحديثة أتاحت أمام األفراد ايجابيات عديدة والسيما في تسييل عممية االتصال ا

فرصة التعبير عن أمانييم وأرائيم وذلك من خالل المشاركة في المناقشات والحوارات عبر بعض البرامج البناءة 
ن في القنوات الفضائية ىذا ماسيم بشكل أو بأخر من تنمية الوعي العام لدى األفراد في المجتمع ) جمال الدي

 (. 6، ص6008،
( تم استخداميا 6002فالياتف النقال تمك التقنية الحديثة  التي دخمت إلى المجتمع العراقي وخاصة بعد عام )

عمى نطاق واسع ولم ينحصر استخداميا عمى نطاق واسع أو فئة معينة ، أال أنو مع فوض االستخدام من قبل 
غير سميمة مما يؤثر بشكل سمبي عمى سموكيم  البعض وخصوصًا الشباب يستغمون تمك التقنية بصورة

االجتماعي وعمى عالقتيم باآلخرين فضاًل عن ذلك يساىم النقال في جعل الكثير منيم يتطمعون إلى األشياء 
 (.66،ص6000المادية اكبر من عمرىم مما يؤثر عمى متطمباتيم النفسية والتربوية )الدىشان،

 

 النترنت عمى الطالب الجامعي اآلثار السمبية لمهاتف المحمول وا-2
 -الياتف المحمول : -أ

ظيرت في العصر الحديث نعم كثيرة جديدة ييبيا اهلل سبحانو وتعالى ، تكريمًا منو وتفضياًل ، ولقد بمغ التطور 
العممي في ىذا العصر مبمغًا عظيمًا ، حيث يضيف ىذا العمم كل يوم شيئ جديدًا من أجل تسييل الحياة وليونة 

ش ، وخدمة البشرية جمعاء ومن ىذه التطورات ظير ) الياتف المحمول( الجوال وىذا الجياز الذي يعد من العي
احدث عممية ظيرت في عالم االتصاالت الحديثة بعد أن شيد عالم االتصاالت تطورًا مذىاًل في العالم كمو 

رئيسية لالتصال عن بعد . بل أنو ومما الشك فيو أن الياتف النقال يعتبر الوسيمة ال ( ،22،ص6000،)ميرة 
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يعتبر الوسيمة الوحيدة لالتصال عن بعد في أجزاء كثير في العالم وأصبح ضرورة من ضروريات االتصال في  
 ( . 22،ص6000العمل والتجارة والعالقات العامة والعالقات االجتماعية ) ميرة ،

عمى الفتيات والشباب وقد اثبت دراسة أن  وقد أوضحت دراسات عديدة حول سمبيات استخدام الياتف المحمول
غالبية الدراسة أن ىناك خوفًا لدى أفراد العينة من جرائم الجوال ، وترتفع نسبة خوف الفتاة أو الشاب من ارتفاع 
دخمو الشيري بامتالكو أكثر من جياز جوال وقد يعرضو ذلك إلى السرقة أو استبدالو بجياز أحدث من جيازه 

 ( . 28،ص 6007’ القديم ) محفوظ 
( عمى تردد الموجات وقدرة الطاقة التي يمتمكيا  600وقد حذر العديد من العمماء ومنيم ) ستي وارت ( ) 

الياتف المحمول واألخذ بنظر االعتبار أن ىذه الموجات ليا تأثير حراري وبيولوجي في شكل وصداع وفقدان 
ات وقدرة الطاقة الممتصة داخل أنسجة الجسم باإلضافة إلى مؤقت لمذاكرة وتعتمد ىذا التأثيرات عمى تردد الموج

 ( 20،ص6000طوال فترة التعرض ليذه الموجات )وارت ،
ثارة الحسد  أما بالنسبة لمطالب الجامعي فقد تم استخدامو بصورة سمبية من خالل أثارة المشاكل والنزاعات بينيم وا 

شاعة النميمة ونقل الكالم عمى وجو اإلف ساد ، وقد تم استخدامو لمسخرية من بعضيم البعض والبغضاء وا 
وخصوصًا عن طريق الرسائل ، فبعضيم يرسل الرسائل المخالفة لشرع اهلل كالنكت البذيئة أو االستيزاء والشتم 
والتيكم عل خمق اهلل ومنيا الرسائل التي تبدأ الشك في النفوس والتي تستخدم العشق والغرام وخاصة بين 

ن ، الشباب والشابات وضياع الوقت في المحادثات التي ال داعي ليا والرسائل التي ال فائدة الطالب الجامعيي
 .منيا 

 

 -االنترنت : -ب
يعد االنترنت أداة االتصال األسرع انتشارًا أبدًا استغرق وصول بث األثير إلى خمسين مميون مستمع في مدة ال 

( ، وبمغ عدد ألمستخدمي في 6000(مميار سنو )0’07بـ)  تتجاوز األربع سنوات ويقدر عدد مستخدمي االنترنت
%( من العرب تمثل النساء المغربيات ثمث النسبة تقريبًا ، وقد ظيرت دراسات 2الدول العربية من النساء إلى )

%(  من الفتيات السعوديات يستخدمن أجيزة الكمبيوتر في 20عربية حديثة حول استخدام الفتيات لالنترنت أن )
%( منين يتصفحن االنترنت بمفردىن )عبد 80الخاصة لفترة ما بعد منتصف الميل ، كما أن قرابة ) غرفين

 ( .62، ص 6007اليادي ، 
لذلك نجد في شبكة االنترنت الكثير من المواقع الغير مقبولة ، مثاًل مواقع العنف ومواقع الجنس مواقع عنصرية، 

في مجال التربية والتعميم وبالتأكيد عمى جميع المجاالت أخرى ،  وغيرىا من المواقع التي يجب أن تكون ممنوعة
كما تفيد إحصائيات وزارة العدل األمريكية بأن تعني وسائل الدعارة من األسباب المباشرة في تفشي أنواع أخرى 

التي ( في فينكس وجد أن اإلحياء  0787من الجرائم والمأسي االجتماعية ، كما في بحث أجرتو الوزارة سنة )
%( وتزداد فييا جرائم االغتصاب بنسبة ) 20فييا متاجر تتاجر بوسائل الدعارة تزداد فييا الجرائم بنسبة )

 (68، ص 0787%( مقارنة باألحياء األخرى ) مسعد ، 20
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وقد أشارت دراسات عديدة نشرت في بريطانية قامت بيا منظمة عالمية بريطانية عمى معممي المرحمة االبتدائية  
ت ىذه الدراسة أن تكنولوجيا االنترنت قد خمقت جياًل يعاني من الوحدة واالنعزال وعدم القدرة عمى تكوين أثبت

%( منيم أن قضاء أوقات طويمة أمام 80( معمم ، حيث الحد )000صدقات وجاءت النتائج عمى عينو من )
ر سمبًا الميارات االجتماعية لؤلطفال  شبكات االنترنت تصل إلى درجة اإلدمان بشكل منفرد مع التكنولوجيا فقد اث

 (28،ص6000)ميرة ، 
أما بالنسبة لمطالب الجامعي فقد أثرت وسائل االتصال الحديثة منيا ) االنترنت ( عمى سموكياتيم ، وقد أظيرت 
دراسات عربية عديدة أن سوء استخدام لمشباب لمواقع االنترنت ىو احد أشكال اليروب خاصة لما يعانوه من 

حدة واليأس نتيجة لمشاكل اقتصادية واجتماعية أو نفسية أو عاطفية ، لذا يتم اليروب إلى ارض األحالم من الو 
خالل صداقات تحدث بين الشاب والفتاة بدون أي قيود دينية أو اجتماعية ، مما يساعد عمى نسيان المشاكل 

منحرفة التي يستخدميا الشباب فيما بينيم طوال وقت االتصال وقد أكدت كذلك أن الخبرات الضارة والسموكيات ال
أدت إلى تزايد خطر حيث الشكوى في تزايد مستمر من التأثير السمبي لالنترنت عمى األخالق وسموكيم وخاصة 

 (  . 08، ص 6007في العالم العربي ) مصباح ، 
 
 اآلثار االيجابية لمهاتف المحمول واالنترنيت لمطالب الجامعي. -3
 االنترنت - أ
 -وتمرير المعمومات: سرعة نقل -0
أكثر الخدمات استعمااًل في شبكة االنترنيت ىي خدمة البريد االلكتروني التي تسمح لكل من لو عنوان بريدي  

عمى الشبكة بأن يبعث ويستقبل رسائل بواسطة البريد االلكتروني . وحسنات البريد االلكتروني تكمن في الدمج 
وكذلك في امكانية بعث نفس الرسالة الى مجموعة كبيرة من الناس ، بين سرعة نقل الرسائل واليعر الباىظ. 

يمكن ان يتعدى عددىم مئات واالف االشخاص ) ىذا الشئ يمكن تنفيذه عن طريق اعطاء ىؤالء االشخاص 
 ( .62، ص6008اسم مجموعة ومن ثم بعث الرسالة الى ىذه المجموعة (  )عوض، 

 -بنوك ومجمعات المعمومات: -6
ت المعمومات في شبكة االنترنيت موجودة تقريبًا في جميع المجاالت وتغطي غالبية المواضيع ، بنوك ومجمعا

فعمى سبيل المثال يمكن الدخول الى مواقع تحتوي عمى القران الكريم بأكممة واالحاديث النبوية الشريفة في مجمع 
لكثير جدًا من الموساعات معمومات والبحث عن الشئ المطموب وفق أساليب بحث مختمفة . كذلك يوجد ا

الضخمة والغنية بالمعمومات والقواميس المختمفة والميمة عمى شبكة االنترنيت التي يمكن استخداميا بسيولة 
وبش كل حر . مما يزيد من التساؤل في مدى ضرورة شراء ىذه الموسوعات والقواميس كمرجع بيتي . كمية 

وسيولة استعمالو تعتبر من أىم العوامل التي تساعد عن نجاح  ونوعية المعمومات الموجودة في مجمع معمومات
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وشيرة ىذا المجمع ، يمكن استغالل مجمعات المعمومات في العممية التعميمية والتثقيفية في المدارس والمعاىد  
 (.22، ص6002المختمفة بشكل مفيد لمطالب . ) المعرفة ، 

 -خدم:االنترنيت كحقيبة معمومات شخصية متنقمة مع المست -2
يمكن اعتبار االنترنيت حقيبة معمومات شخصية متنقمة مع المستخدم الن كل شخص قادر عمى بناء موقع 

)بالطبع  0يتضمن المعمومات التي يريدىا والنو قادر عمى الوصول الى ىذا الموقع من كل مكان في العالم 
بامكانو تخزين الممفات   ftpسوب بشرط ان يكون لدية حاسب وخط اتصال( وكذلك لكل من لدية مكان عمى حا

التي يريدىا في ىذا المجمد ومن ثم الوصول الى ىذه الممفات من أي مكان في العالم وفي اي وقت ، وذلك الن 
 (.66، ص6007استخدام المعمومات الموجودة في شبكة االنترنيت ال يتعمق بالمكان أو الزمان .) حسيني ، 

 -االنترنيت مكتبة لكل شخص: -2
حقيبة يوجد في االنترنيت كتب عديدة وقيمة ، يمكن قراءتيا وطباعتيا عبر الشبكة ( اي في وقت التصفح في ال

يحتوي عمى االف الكتب لمقراءة  book online( أو نسخيا بأكمميا الى الحاسب الشخصي . يوجد موقع بأسم 
العديد من المجاالت التي يمكن  والطباعة الحرة . أضافة الى ذلك ىناك الجرائد . والمجالت والمقاالت في

 االستفادة منيا .
لذا بأمكان كل شخص استخدام الشبكة كمكتبة شخصية لو و يستطيع من خالليا االطالع عمى الموضوعات 

 (.6007التي يرغبيا . ) الدىشان ، 
 

 الجوال  - ب
 -والياتف الجوال بشكل عام يتميز بؤلجابيات االتية:

والمحبة واالخوة بين الناس ، حيث يسمم بعضيم عمى االخر ويتبادل معو أنو وسيمة الحياء روح المودة  -0
الحديث عن حالو وصحتو ، ويكون التناصح فيما بينيم عمى الخير وقد قال سبحانو : انما المؤمنون أخوة ، 

 وقال صمى اهلل عميو وسمم : المسمم أخو المسمم متفق عميو.
بأعمال اليوم والميمة ، من التذكير بالصموات وصيام االثنين  ويمكن عن طريق الرسائل أن يستغميا االنسان -6

 والخميس ، وصيام االيام البيض، واستغالل اخر ساعة من يوم الجمعة بالدعاء .
 استغالل الرسائل لمتذكير ببعض االدعية واالذكار النافعة. -2
ة عن ايو من كتاب اهلل أو استغالل الرسائل لمتناصح الصادق بين االخوة ، فيرسل االخ الخية نصيحة عبار  -2

صمى اهلل عميو وسمم ، أو قول من أقوال الصحابة ، أو توجيو من الصالحين ،  –حديث من أحاديث الرسول 
 الدين النصيحة أخراجو مسمم . -صمى اهلل عمية وسمم : –وقد قال النبي 

 استغالل الرسائل لدعوات الزواج والوالئم والمناسبات. -2
 ( .6007مصم والبكم لمتحدث مع الغير ) مصباح ، الرسائل وسيمة ميمة ل -2
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 دراسات سابقة  
  اوال: دراسات عربية

وتكمن مشكمة الدراسة في التعرف عمى مدى التأثير االجتماعي والثقافي الستخدام  /*  دراسة عادل الزيات
ة الجامعة كنموذج لطمب 6007-6008الخميوي عمى طمبة جامعة اليرموك المسجمين لمفصل الصيفي لمعام 

الرسمية وانعكاس ذلك عمى أدائيم الدراسي ، وأثاره االيجابية والسمبية ، ويعد ىذا البحث من البحوث الوصفية ) 
االستكشافية ( التي اعتمدت منيج المسح الميداني ، حيث انطمق الباحث من مجموعة من التساؤالت المتمثمة 

 في 
 ن ؟ ما ىو توزيع أفراد العينة حسب مكان السك -0
 ما ىو دخل العائمة ومقارنتيا باألنفاق عمى الخميوي ؟  -6
 ما ىو عدد األجيزة والخطوط الممموكة لكل فرد ؟  -2
 ما ىو تأثير الخميوي عمى قيم المجتمع ؟  -2
 ما ىو مدى تأثير الخميوي عمى القيم الدينية ؟ -2
 ما ىو مدى تأثير الخميوي عمى العممية التعميمية ؟  -2

 728سؤاال ، وزعت عمى عينة الدراسة التي تكونت من  20الباحث في دراستو استبانو تكونت من  استخدم
( 08772% من مجتمع البحث الذي يتكون من )2طالب ( أي ما يعادل حوالي  222طالبة و 266مفردة )

 6007 -6008طالب وطالبة وفقًا لسجالت دائرة القبول والتسجيل بجامعة اليرموك لمفصل الصيفي لمعام 
 ويمكن تمخيص نتائج الدراسة في النقاط التالية :

اعتبار الخميوي سببًا رئيسيًا لبعض المضايقات التي يتعرض ليا اإلفراد واستخدامو أثناء القيادة يؤدي إلى  -0
 العديد من حوادث السير .

االستماع لؤلغاني أو خدمة % من عينة الدراسة تستخدم الخميوي ألغراض التسمية المتمثمة في 60.6 -6
% من عينة الدراسة قد استخدمو الياتف 20( في حين أن نسبة Bluetoothالتراسل عن قرب وفق خدمة )
 النقال لغرض العمل والدراسة 

 التأثير في قيم وعادات وتقاليد المجتمع حيث استخدام الجوال في ممارسات وعالقات غير شرعية -2
 سمبي لمخميوي عمى صحة البالغين واألطفال . التأكيد عمى التأثير ال -2
وبمقارنة ىذه النتائج مع اإلطار النظري لمدراسة فقد تبين لمباحث أن عينة الدراسة تشبع حاجاتيا ورغباتيا  -2

من خالل االستخدامات المنوعة لمياتف النقال ، وىو ما يتفق حسبو مع ما اتجيت أليو البحوث في مجال 
( حول االتصاالت الخميوية والمجال العام Campbell Scottواالشباعات واستشيد البروفسور)االستخدامات 

والذي أكد أىمية دوافع استخدام الخميوي والتأثير االجتماعي لتقنية االتصال الجديدة التي لم تفرق بيت االتصال 
وممارسة ىواياتيم واالتصال مع  الشخصي واالتصال العام حيث أن األفراد يستخدمون أجيزة الخميوي لممعمومات
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اآلخرين بعكس نموذج االتصاالت التقميدية التي أكدت عمى تعرض الفرد لمحتويات الرسالة اإلعالمية وذكر  
(Campbell بأن نظرية االستخدامات واالشباعات ليي أكثر مالئمة لتعظيم مستوى االتصاالت الشخصية )

 ة لمخميوي . واالختيارات المتماشية مع التقنية الجديد
   

وىي عبارة عن دراسة حاولت من خالليا الباحثة الكشف عن طرق  / *دراسة ) صفاح أمال فاطمة الزىراء
استخدام الطمبة الجامعيين لمياتف النقال ، وانعكاسات ىذا االستخدام عمى سموكيم االتصالي داخل الحرم 

المقابمة لجمع المعمومات الميدانية ، حيث تمثمت الجامعي ، واعتمدت في ذلك عمى المنيج التجريبي ، وأداة 
حيث انطمقت   6000 – 6007طالب وطالبة من جامعة مستغانم لمموسم الجامعي  20عينة الدراسة في 

 الباحثة من التساؤل الرئيسي التالي:
 ؟  كيف يؤثر االستخدام اليومي لمياتف النقال عمى السموك االتصالي لمطالب في وسط الفضاء الجامعي

 وقد ألحقتو بمجموعة من األسئمة الفرعية 
 ما ىي خصائص اليواتف النقالة التي يمتمكيا ويستخدميا الطمبة ؟-0
 ما ىي أىم عادات استخدام الياتف النقال لدى الطمبة ؟  -6
 ما ىي أىم الرموز االتصالية المشتركة االستخدام بين الطمبة من خالل الياتف النقال ؟  -2

 -إلى النتائج التالية :وقد توصمت 
الياتف النقال أصبح وسيمة اتصالية حاضرة بشكل واسع في حياة الطمبة الجامعيين وكثيرة االستخدامات في  -0

 مختمف المجاالت ولتحقيق عدة أىداف 
م االىتمام المتزايد بتكنولوجيا اليواتف النقالة رغم ارتفاع سعرىا ، حيث أصبح ذلك مظيرا من مظاىر التقد -6

 والتباىي أمام اآلخرين
واإلبداع في كتابتيا بطرق رمزية ، باالختصار واستخدام أشكال وأرقام خاصة لمتعبير عن  SMSاستخدام  -2

 معنى ال يتم فيمو إال من طرف الذين اتفقوا عمى ذلك .
، ووسيمة القتصاد  الرسائل القصيرة وسيمة اتصال في المناسبات واألعياد لتبادل التياني بين الطمبة ولممزح -2

 الوحدات 
 العالقة االجتماعية وقوة العالقة التي تربط الطالب بأطراف أخرى تحدد طريقة االتصال ووقتو  -2
االستخدامات العمنية لمموسيقى من طرف الطمبة وىم مجتمعين مع بعضيم البعض أو بصفة فردية كنوع من  -2

 أنواع التسمية . 
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 ثانيًا دراسات اجنبية : 
،  6000( قد اعد ىذه الدراسة االستاذ ) جوماتيوس (عامjoe mathens ( )6000* دراسة جومان ثيوس ) 

في امريكا ، وتحاول ىذه الدراسة تتبع تأثير الياتف المحول داخل الوسط الجامعي في جامعة لوس انجموس ، 
ف الطالب ، وفي مستواىم الدراسي وفي ىذه الدراسة محاولة الستشراف االثار المرتقبة لمياتف المحول في اخال

 (6000) ماثيوس ،  الجامعي .، والمشكالت التي ستضاف الى الحرم 
 ( 6002* دراسة ) منظمة انقذوا االطفال في بريطانيا ،

( اجرتيا منظمة انقذو االطفال العالمية ، عمى معممي المرحمة االبتدائية في 6002دراسة نشرت في مايو عام ) 
بين ان تكنولوجيا االتصال الحديثة خمقت جياًل من االطفال يعاني من الوحدة وعدم القدرة عمى بريطانيا ، ت

( معمم ، حيث ان 000تكوين عالقات مع اقرانيم ، وجاءت النتائج بعد استطالع اجراه الباحثون عمى عينة من )
عى ميارات االطفال االجتماعية %( منيم يقضى وقتة عمى االنترنيت نتيجة االدمان عمية . مما اثر سمبًا 80)

وقد أكدت ) لورنا( مديرة تطوير المدارس في المنظمة ان اظير ان استخدام قاعات الدردشة عمى االنترنيت 
والعاب الكومبيوتر واليواتف المحمولة وغيرىا من انواع التكنولوجيا مما جعل من الصعب جدًا عمى االطفال 

بعض منيم يقومون بسموكيات سيئة وغير اجتماعية                                         التفاعل مع بعضيم البعض مما جعل ال
 (. 6002)لورنا ، 

 
 الفصل الثالث

جراءاته  منهجية البحث وا 
 يتضمن هذا الفصل اإلجراءات التي اتبعها الباحثان لتحقيق أهداف البحث

 أوال: منهج البحث : 
إن اختيار منيج البحث لدراسة ظاىرة او سمة معينة البد أّن يتم تحديد منيجية مناسبة لمبحث ىي مراحل  

الكشف العممي لمظاىرة، إذ إّن منيج البحث طريق إجرائي مركب ومتكامل يعتمد الباحث عميو لموصول إلى 
ن من مجموع من اإلجراءات  التي حقيقة جديدة ينشدىا لمتغمب عمى ظاىرة  تستيويو أو غامضة عميو ، ويتكو 

يستخدميا الباحثون في جمع البيانات والمعمومات الالزمة وتحميميا وعرضيا وتفسيرىا لغرض الحصول عمى 
 ( .26-26، ص0777النتائج بعد الحصول عمى اإلجابات المطموبة عن الظاىرة موضوع البحث  ) حمدان ، 

 ثانيا : مجتمع البحث : 
وضع اىتمام الباحثان لما لو أىمية في موضوع البحث الحالي ، والذي من خاللو يتم يكون مجتمع البحث م

كمية التربية األساسية  –اختيار أفراد عينة البحث ، حيث يتكون مجتمع البحث الحالي من طمبة جامعة ديالى 
 ( . 6002 – 6002لمعام الدراسي )
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 ثالثا: عينة البحث :  
ة طرق ومراحل ، إذ بعد تحديد المجتمع األصمي لموضوع الدراسة يجب أن تكون عممية اختيار العينة بعد

يصاحبو اختيار عينة من أفراد المجتمع األصمي ، فقد قام الباحثان باختيار عينة من مجتمع طمبة كمية التربية 
دول األساسية وبشكل عشوائي ممثمة لمجتمع الدراسة بشكل مناسب . وكما مبين توصيف عينة البحث في الج

(0 ). 
 (1جدول )

 توصيف عينة البحث
 العدد المتغير ت
 70 ذكور  0
 70 إناث  6
 020 المجموع  2

 

 رابعا : أداة البحث : 
من اجل تحقيق البحث الحالي يتطمب وجود أداة لجميع البيانات عن الظاىرة المراد دراستيا من أفراد عينة 

من خالل توجيو سؤال مفتوح إلى بعض من أفراد عينة البحث والبالغ البحث ، لذا فقد قام الباحثان بإعداد اسبانة 
( طالب وطالبة من مجتمع البحث ، وبعد جمع الفقرات من خالل اإلجابات  وأيضا باالعتماد  60عددىم ) 

عمى الدراسات السابقة والبحوث التي تتعمق بموضوع البحث الحالي فقد تكونت األداة بصيغتيا األولية ومكونة 
 (.   6( فقرة كما في الممحق )60) من

 

 خامسا : الصدق : 
يعد الصدق من الشروط الضرورية التي ينبغي توفرىا في األداة التي تعتمدىا أي دراسة وتكون صادقة إذا كانت 

 (. 626، 0776بمقدورىا ان تقيس فعال ما وضعت لقياسو ) ابو لبدة ، 
الظاىري لبيان حقيقة األداة إنيا تقيس ما يراد قياسو ، ولغرض ولمصدق عدة أنواع فقد استخدم الباحث الصدق 

( فقرة  عمى مجموعة من 60( والمكونة من )6التحقق من صدق الفقرات فقد تم عرض األداة كما في الممحق )
( وقد االطالع عمى أراء الخبراء والمحكمين 2الخبراء والمحكمين في التربية وعمم النفس كما في الممحق )

% كنسبة قبول الفقرات لصالحية الفقرات وسالمة صيغتيا فقد أصبحت األداة بصيغتيا 70تماد عمى نسبة واالع
 ( فقرة . 60النيائية تتكون من )
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 سادسا: الثبات:  
( 626، 0772ويقصد بالثبات مدى الدقة أو االتساق في نتائج استخدام المقياس من مدة ألخرى ) محي الدين ،

حثان طريقة التجزئة النصفية ، حيث تعتمد ىذه الطريقة االختبار المطموب تعين معامل ثباتو ، وقد استخدم البا
إلى نصفين متكافئين وذلك بعد تطبيقو عمى مجموعة واحدة ، وىناك عدة طرق لتجزئة االختبار فقد يستخدم 

رقام الفردية في مقابل النصف األول من االختبار في مقابل النصف الثاني ، أو قد تستخدم األسئمة ذات األ
األسئمة ذات األرقام الزوجية وبعدىا نقوم بتصحيح االختبار فنحصل عمى درجات الفقرات الفردية ، في حين 
تمثل الدرجة الثانية اإلجابات الصحيحة عمى الفقرات الزوجية ، ثم نحسب معامل ارتباط بين الدرجتين باستخدام 

 (. 82، 6002معامل ارتباط بيرسون . )إسماعيل ، 
( استبانو بصورة عشوائية وتم تجزئة االختبار الى نصفين بعزل 60وعمى ىذا األساس فقد قام الباحثان باختيار )

الدرجات الفردية عن الدرجات الزوجية وباستخدام معامل ارتباط بيرسون بين المجموعات الفردية ومجموع 
( وعند تعديل معامل ارتباط بمعادلة سبيرمان براون  04028 امل الثبات حوالي )الدرجات الزوجية وجد إن مع

 وىو معامل ثبات عالي يمكن الركون اليو.( 0472مغ معامل الثبات بيذه الطريقة ) ب
 

 سابعا: التطبيق : 
التطبيق األولي : بعد إكمال جميع متطمبات إعداد أداة البحث الحالي تم تطبيق األداة لمفترة من   - أ
( طالب وطالبة وذلك لبيان 60، إذ طبقت عمى عينة من الطمبة والبالغ عددىم ) 2/6002ولغاية  / 2/6002/

زيع األداة عمى عينة البحث وضوح تعميمات األداة  وأيضا وضوح فقرات األداة ، وقد حرص الباحثان عمى تو 
 بنفسييما من اجل تخطي كل الصعوبات التي تعترض المجيبين واإلجابة عمى كل تساؤالت أفراد عينة البحث . 

 

التطبيق النيائي : بعد االنتياء من التطبيق االستطالعي األول وبيان تعميمات األداة ووضوح فقرات  -ب
ة من مجتمع البحث والمتمثمة بطمبة كمية التربية األساسية والبالغ عددىم االستبانة فقد تم تطبيق األداة عمى عين

( طالب وطالبة لغرض جمع البيانات من افراد عينة البحث و معالجتيا إحصائيا لغرض الحصول عمى 020)
 النتائج . 

 
 ثامنا : الوسائل اإلحصائية : 

 .معامل ارتباط بيرسون  -0
 معامل ارتباط سبيرمان براون. -6
                                 االختبار التائي لعينتين مستقمتين . -2
 (.                                                                                        spssالحقيبة اإلحصائية ) -2
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 الفصـــــــل الرابــــــــع 
 وتفسيرها و مناقشتها عرض النتائج

جمعيا باستخدام األداة تم لمنتائج التي توصل الباحثان إلييا في ضوء البيانات التي  االفصل عرضيتضمن ىذا 
 ومعالجتيا إحصائيا"وفقا لؤلىداف التي حددت في البحث وكما يمي : 

 أوال : اليدف األول :
الجوال( :وقد تحقق ىذا  الياتف المحمول ، –تعرف االثار النفسية واالجتماعية والتربوية لمتكنولوجيا )االنترنت  

اليدف من خالل اإلجراءات التي تم عرضيا في الفصل الثالث والتي بيا تم االعتماد عمى قائمة باالثار موزعة 
فقد اتبع الباحث مجموعة من اآلثار التربوية (  –اآلثار االجتماعية  –عمى ثالثة مجاالت ) اآلثار النفسية 

 ر :الخطوات اآلتية في تحميل ىذه اآلثا
حسبت تكرارات اإلجابات لكل اثر من ىذه اآلثار وفقا لمبدائل الثالثية )موافق بشدة ،موافق،غير موافق (.  -0

 وذلك الستخراج قيمة الوسط المرجح والوزن المئوي لكل من اآلثار في ثالثة مجاالت في القائمة. 
 (.0-2ثية من )لغرض حســـاب الوسط المرجح أعطيت درجــــــــات لمــــــبدائل الثال  -6
وفيما يأتي عرض ( وىي متوسط الدرجات لممقياس الثالثي  معيارا" تحميل جميع اآلثار .6جعل الدرجة ) -2

 نتائج اليدف األتي : 
 

 اآلثار النفسية:  - أ
 (2الجدول )

 يبين ) اآلثار النفسية( لعينة البحث مرتبة ترتيبا تنازليا
-ت 

 األصمي
الوسط  اآلثار الرتبة

 المرجح
الوزن 
 المئوي

 %87 6422 يؤدي إلى حدوث ظاهرة اإلدمان بسبب كثرة استخدام تكنولوجيا المعمومات الحديثة 0 6
 %82 6462 شعور الفرد بالخوف من ظاهر تداول الصور عمى موقع التواصل االجتماعي . 6 2
يزداد الغضب بسبب ضعف في فعالية عمل منظومة االنترنت او توقف شبكة االتصال  2 8

 الهاتف النقال.
6402 27% 

 %22 0478 حدوث اضطرابات عند حدوث عطل في منظومة االنترنت او في هاتفي الخموي 2 2
 %22 0472 يعيش الفرد حالة من القمق عند عدم وجود االنترنت أو الهاتف المحمول في المنزل 2 0
 %22 0477 يزيد نسبة التوتر عند انتهاء فترة صالحية استعمال التكنولوجيا 2 2
 %28 0480 يقمل الثقة بالنفس بسبب االعتماد عمى أساليب التكنولوجيا في انجاز بعض مهامهم. 8 2
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فعند استخراج الوسط المرجح تبين إن عدد من االثار النفسية  قد حصمت عمى درجات أعمى من المعيار المقرر  
( قد حصمت عمى معيار اقل من المعيار المقرر 2،  2،  2،  0لمقارنتو مع الوسط المرجح  ما عدا الفقرات )

 6طمبة الجامعة ، اما بالنسبة لالثار ) لضعف تأثيرىا عمى الجانب النفسي عمى شريحة من شرائح المجتمع وىم
( التي البد من االىتمام في معالجة كل السمبيات التي تحدث من خالليا و تعتبر من االثار التي  8،  2، 

يكون ليا تاثير عمى خمق جو غير مناسب من الجانب النفسي ومضطرب لدى الطمبة وذلك النشغاليم 
دور بارز في حث الطمبة عمى عدم االفراط في  واإلرشادكون لمتوجيو بالتكنولوجيا الحديثة لذلك البد ان ي

استخدام ىذه التكنولوجيا لكي ال تكون عامل رئيسي ومسبب في حدوث الكثير من المشاكل النفسية ليم، اذ البد 
 وحثيم عمى حسن استخداميا .  واإلرشادمن منح الطمبة بعض وقت المحاضرة في التوجيو 

 
 ية :  االجتماع اآلثار - ب

 (3الجدول )
 يبين ) اآلثار االجتماعية( لعينة البحث مرتبة ترتيبا تنازليا

-ت 
 األصمي

الوسط  اآلثار الرتبة
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 %88 6426 يجعل األفراد يرتبطون بعالقات مع مجموعة من األصدقاء قد تكون غير جيدة  0 2
 %80 6402 عمى صمة الرحم بينهم .يقمل تواصل األفراد مع األقارب مما يؤثر  6 2
 %82 646 ينعزل الفرد عن جو األسرة وعدم مشاركتهم في مشاكمهم واهتماماتهم االجتماعية  2 0
 يكسب ثقافة تختمف مع ثقافة وعادات األسرة والمجتمع  -2 2 6-2

 يضعف النظام الداخمي والترابطي لألسرة -4
6 22% 

 %22 0477 يزيد من حدوث المشكالت االجتماعية مع األسرة واألصدقاء  2 2
 %20 0422 يقمل من إقامة عالقات اجتماعية مع األصدقاء داخل الجامعة  2 8

 

بعد اجراء خطوات استخراج الوسط المرجح تبين إن عدد من االثار االجتماعية  قد حصمت عمى درجات أعمى 
( قد حصمت عمى معيار اقل من المعيار 8،  2من المعيار المقرر لمقارنتو مع الوسط المرجح  ما عدا الفقرات )

ماعية متميزة وجيدة عمى شريحة من المقرر لضعف تأثيرىا عمى الجانب االجتماعي طبيعة بناء عالقات اجت
( التي البد من االىتمام في  2،  6،  0،  2،  2شرائح المجتمع وىم طمبة الجامعة  ، اما بالنسبة لآلثار )

معالجة كل السمبيات التي تحدث من خالليا و تعتبر من اآلثار التي يكون ليا تأثير عمى إضعاف العالقات 
نشغاليم بالتكنولوجيا الحديثة لذلك البد ان يكون لمتوجيو واإلرشاد دور بارز في االجتماعية بين الطمبة وذلك ال

حث الطمبة عمى عدم ترك التواصل الشخصي سواء كان داخل األسرة او زيارة األقارب واألصدقاء ، إذ البد من 
 .  منح الطمبة بعض وقت المحاضرة في التوجيو واإلرشاد نحو استخدام أفضل ليذه التكنولوجيا 
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 اآلثار التربوية :  -ج 
 (4الجدول )

 يبين ) اآلثار التربوية( لعينة البحث مرتبة ترتيبا تنازليا
-ت 

 األصمي
الوسط  اآلثار الرتبة

 المرجح
الوزن 
 المئوي

 %70 6420 يهدر الوقت بسبب االنشغال باستخدام االنترنت أو الهاتف النقال  0 2
 %82 6467 يؤثر عمى التحصيل الدراسي عند كثر استخدام االنترنت أو الهاتف النقال  6 2
 %82 6468 يؤثر عمى أداء واجبات العبادة   2 2
 %82 6462 إهمال الواجبات المدرسية بشكل متكرر 2 0
 %82 6466 يشغل طاقات الشباب عن انجاز األعمال اليومية  الخاصة بهم 2 2
 %28 6406 العادات التربوية  لمفرد التي تعممها من أسرته يغير بعض من 2 8
 %26 0478 يكسب قيم خمقية وتربوية غير مرغوب فيها   8 6

 

في الجدول أعاله اتبع الباحثان خطوات استخراج الوسط المرجح تبين إن عدد من االثار التربوية قد حصمت 
( قد حصمت عمى معيار 6الوسط المرجح  ما عدا الفقرات )عمى درجات أعمى من المعيار المقرر لمقارنتو مع 

 2،  2، 2اقل من المعيار المقرر لضعف تأثيرىا عمى المجال لتربوي لدى طمبة الجامعة ، اما بالنسبة لآلثار )
( قد حصمت عمى درجة اعمى من المعيار المقرر الذي تم استخراجو من قبل الباحثان ، وىذا قد  8،  2،  0، 

شر عمى ضرورة االىتمام بالجانب التربوي الذي قد يتأثر بشكل واضح بسبب االستخدام المفرط يعطي مؤ 
لتكنولوجيا المعمومات الحديثة والمتمثمة باالنترنت و الياتف النقال وبسبب انشغاليم بيا فقد ينعكس ىذا االنشغال 

وىذا ينعكس عمى الجانب المعرفي ليم ، عمى اىمال كل الواجبات والميام التربوية التي تقع عمى عاتق الطمبة، 
لذا البد من تفعيل دور االرشاد والتوجيو في كل اقسام وفروع مؤسسات التعميم العالي عمى جعل الطمبة لدييم 
اىتمام اكبر بالجانب التربوي بدال من االىتمام بالمجال التكنولوجي من خالل عقد لقاءات دورية مع الطمبة و 

 ييية ليم . ت توجاجراء ندوات ومحاضرا
 

التعرف عمى اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية لمتكنولوجيا لدى طمبة الجامعة عمى وفق متغير  -ثانيا :
ال توجد فروق ذات داللة  -إناث(  : ولتحقيق ىذا اليدف فقد وضع الباحثان الفرضية االتية  –الجنس )ذكور 

درجات الذكور و متوسط درجات اإلناث و لمتأكد من صحة  ( بين متوسط0.02إحصائية عند مستوى داللة )
ىذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين واستعمال االختبار التائي لعينتين 

 (2مستقمتين  كما مبين في  الجدول رقم )
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 (5الجدول ) 
رجات العينة عمى وفق متغير الجنس )ذكور االختبار التائي لعينتين مستقمتين لتعرف الفروق بين متوسط د

 إناث( –

 
( وبانحراف معياري 20( تبين إن متوسط درجات الذكور بمغ )2إن النتائج التي تم عرضيا في جدول )   
(  فعند استخدام االختبار التائي لعينتين 2( وانحراف معياري )22( و متوسط درجات اإلناث بمغ )8)

ق ذات داللة إحصائية في مستقمتين تم رفض الفرضية الصفرية والقبول بالفرضية البديمة أي انو ىنالك فرو 
( 740اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية ألفراد عينة البحث وذلك ألنو القيمة التائية المحسوبة والبالغة )

( ، أي إن جنس اإلناث يعانون من 0.02( عند مستوى داللة )0472اكبر من القيمة الجدولية و البالغة )
نتيجة الرتياد الذكور الماكن تواجدىم غير المنزل يمكن يقضي وقت وجود حيز لآلثار أكثر من الذكور وذلك 

في أماكن أخرى ولكن جنس اإلناث بسبب تواجدىم ألكثر نسبة من الوقت أو قد يكون الوقت كمو في المنزل 
لذا فقد يكون الحصة األكبر من الوقت ليذه التكنولوجيا ، وىذا يؤدي الى حدوث ىذه اآلثار سواء كانت في 

ال النفسي و االجتماعي والتربوي ، لذا البد من إرشادىن عمى الحد من االفراط وكثرة استخدام تكنولوجيا المج
 الحديثة والتي شممت عمى االنترنت والياتف النقال. 

 
 : التوصيات  

َذواث حىجُهُت حخضًٍ انخىعُت حىل سهبُاث اسخخذاو انخكُىنجُا انحذَثت سىاء كاٌ عهً انصعُذ  : إقايت1

 االجخًاعٍ و انُفسٍ و انخربىٌ .

 ارشاد وحىجُه انطهبت عهً اهًُت االحصال انًباشر بٍُ االشخاص سىاء كاٌ داخم االسرة او فٍ انًجخًع . : 2

اط فٍ اسخخذاو االَخرَج وانهاحف انُقال وعذو اهًال انسهىكُاث و اطالق برايج حربىَت حىل انحذ يٍ االفر: 3

 انخكهُفاث انخربىَت . 

 

 :  المقترحات  

 اقايت دراست يًاثهت حىل االثار انُفسُت واالجخًاعُت و انخربىَت نذي طهبت انًرحهت االعذادَت .: 1

  وانجُىب ويحافظاث اقهُى كردسخاٌ.اجراء دراست يًاثهت بٍُ طهبت انجايعاث انعراقُت نًحافظاث انىسظ : 2

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

  8 20 70 ذكور
 
027 
 

 0.02 الجدولية المحسوبة
 0472 7.0 2 22 70 إناث 
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 : المصادر
، جمعية عمال المطابع  6ط مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي( : 0776ابو لبدة ، سبع محمود ) -0

 عمان . –التعاونية 
 ، الرياض .0، ط دراسات عمم النفس( : 6007احمد ، بشرى اسماعيل ) -6
االقتصادية واالجتماعية لتورة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى : االثار ( 6007االخرس ، ابراىيم ) -2

 مصر.  –، ايتراك لمطباعة والنشر 0،ط الدول العربية
 مصر.  –، القاىرة  : تكنولوجيا التعميم المتنقل( 6006تيسر، اندراوس سميم ) -2
لكريم حسان ، القاىر ، مطبعة محمد عبد ا 0، ط المرجع في القياس النفسي( : 6002اسماعيل ، بشرى ) -2
 مصر .  –
، جامعة عين  تطوير اعداد المعمم باستخدام التعميم االلكتروني( : 6008جمال الدين ، نجوى يوسف ) -2

 القاىرة.  –شمس 
 مصر . –، دار الفكر العربي  مقدمة في دراسة وسائل واساليب االتصال( : 0778حسن ، حمدي ) -8
، دار التربية الحديثة، 0، طالمعاصر عناصره ومصادره وعمميات بنائوالمنيج : (0777ن، محمد زياد)حمدا -7

 عمان، األردن.
 ، قسنطينة . المدخل الى االتصال والتكيف االجتماعية( : 6002خريف ، حسن ) -7

، بحث منشور ،  استخدام الياتف المحمول في التعميم والتدريب( : 6007الدىشان ، جمال عمي ) -00
 جامعة الممك سعود. 

، مصر العربية لمطباعة والنشر ،  األنماط الجديدة في التعميم الجامعي( : 6007) ------ -00
 القاىرة. 

، مطبعة مالطا ، جون  أساسيات عمم النفس التربوي( : 0772محي الدين ، توق وعبد الرحمن عدس ) -06
 وايمي واوالده .

، رسالة ماجستير ، جامعة  والجوال( –مابين التكنولوجيا )االنترنت ( : 6006المزروع ، ليمي عبد اهلل ) -02
 ام القرى قسم عمم النفس .

 ، عمان .0، ط التعميم عن طريق االنترنت( : 6002زىران ، مضر عدنان ) -02
 ،  جامعة الموصل . االثار االجتماعية لمياتف النقال( : 6002السبعاوي ، ىناء جاسم ) -02
 ، دار المعرفة ، مصر .  جتمع السعودي: الشباب والتنمية في الم( 0777السعد ، اسماعيل عمي ) -02
 66مجمة جامعة دمشق ، المجمد  انثروبولوجيا الياتف المحمول او الجوال ،( : 6002عزدين ، دياب ) -08

 . 206، العدد 
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، المكتب  االتصال االجتماعي وممارسة الخدمة االجتماعية( : 6002عطية ، السيد عبد الحميد ) -07 
 الجامعي الحديث ، مصر. 

 الجزائر.  –، دار اليازوري لمنشر  االتصال في المنظمات العامة( : 6007، بشير )العالق  -07
 مصر.  –، االسكندرية ، دار المعرفة الجامعية قاموس عمم االجتماع ( : 0772غيث ، محمد عطاف ) -60
 ، ت عمر خميفة ، مكتب : دور اليواتف النقالة في تعزيز العممية التعميمية( 6000فرانسيس ، جمبرت ) -60

 الرياض. –التربية العربي 
تاثيرات الياتف المحمول عمى انماط االتصال االجتماعي لدى الطالب ( : 6006ماضوي ، مريم ) -66

 الرياض.   –، كمية العموم االنسانية واالجتماعية  الجامعي
 قسم عمم النفس. –، جامعة ام القرى  الوجو المجيول لمتمفزيون المحمول( : 6007مسعد ، حسين ) -62
 ، القاىرة .  6، ط تكنولوجيا االتصال الحديث في عصر المعمومات( : 0778مكاوي ، حسن عماد ) -62

25-http//www.abegs . org / aportal / article / show details .  
 

 (1ممحق رقم )
 االستبيان المفتوح المقدم إلى عينة من طمبة كمية التربية األساسية

 جامعة ديالى          
 كمية التربية األساسية      

 قسم اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي 
 م/ استبيان مفتوح

 عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو..... وبعد 

لياتف ا –يروم الباحثان إجراء بحثيما الموسوم ب ) اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية لتكنولوجيا )االنترنت 
المحمول )الجوال( لدى طمبة الجامعة( وقد تطمب تحقيق أىداف البحث إعداد استبانو لمتعرف عمى اآلثار 
النفسية واالجتماعية والتربوية ، نظرا لما يعيده الباحثان فيكم من ثقافة عممية يضع الباحثان بين يديكم ىذا 

 االستبيان الجابة عن التساؤل األتي :
ية الستخدام االنترنت والياتف المحمول )الموبايل( عمى حياتنا الشخصية واالجتماعية ؟ ىل ىنالك أثار سمب -

 إذا كانت اإلجابة بنعم أرجو ذكر البعض من سمبيات ىذا االستخدام. 
0- 
6- 
2- 

 ولكم جزيل الشكر واالحترام                     الباحثان                                 
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 (2ممحق رقم ) 
 األداة بصيغتها األولية 

 جامعة ديالى                  
 كمية التربية األساسية            

 قسم اإلرشاد لنفسي والتوجيو التربوي 
 م/ أراء الخبراء والمحكمين

 المحترم --------------------------------------األستاذ الفاضل 
 تحية طيبة ...

والموسومة ب ) اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية  لمتكنولوجيا ] االنترنت و يروم الباحثان إجراء دراسة     
الياتف النقال[ لدى طمبة الجامعة ( ولتحقيق أىداف البحث تطمب إعداد استبانو لتعرف عن اآلثار النفسية 

واقعية لمردودات سمبية  واالجتماعية والتربوية مكونو من ثالث مجاالت ، وقد عرف الباحثان اآلثار بأنيا ) نتائج
نتيجة الستعمال التكنولوجيا الحديثة ] االنترنت و الياتف النقال[ والتي تؤثر عمى مختمف مجاالت حياة الفرد 

 النفسية واالجتماعية والتربوية. 
م واألخذ ونظرا لما تتمتعون بو من خبرة معرفية وأراء عممية يضع الباحثان ىذا االستبيان بين يديكم الستنارة برأيك

 بمالحظاتكم حول مدى صالحية الفقرات ومالئمتيا مع موضوع البحث الحالي . 
 

  ال أوافق ( . –موافق  –عمما" إن بدائل اإلجابة ىي ) موافق بشدة 
 

 المجال األول : اآلثار النفسية 
 التعديل غير صالحة صالحة اآلثار ت
    يعيش الفرد حالة من القمق عند عدم وجود االنترنت أو الهاتف المحمول في المنزل  0
    يؤدي إلى حدوث ظاهرة اإلدمان بسبب كثرة استخدام تكنولوجيا المعمومات الحديثة . 6
    شعور الفرد بالخوف من ظاهر تداول الصور عمى موقع التواصل االجتماعي .  2
    حدوث اضطرابات عند حدوث عطل في منظومة االنترنت او في هاتفي الخموي  2
    يزيد نسبة التوتر عند انتهاء فترة صالحية استعمال التكنولوجيا  2
    يقمل الثقة بالنفس بسبب االعتماد عمى أساليب التكنولوجيا في انجاز بعض مهامهم. 2
    منظومة االنترنت او توقف شبكة االتصال الهاتف النقال.يزداد الغضب بسبب ضعف في فعالية عمل  8

 
 المجال الثاني : اآلثار االجتماعية 

 التعديل غير صالحة صالحة اآلثار ت
    ينعزل الفرد عن جو األسرة وعدم مشاركتهم في مشاكمهم واهتماماتهم االجتماعية  1
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    يكسب ثقافة تختمف مع ثقافة وعادات األسرة والمجتمع  2 
    يقمل تواصل األفراد مع األقارب مما يؤثر عمى صمة الرحم بينهم . 3
    يضعف النظام الداخمي والترابطي لألسرة  4
    يجعل األفراد يرتبطون بعالقات مع مجموعة من األصدقاء قد تكون غير جيدة  5
    يزيد من حدوث المشكالت االجتماعية مع األسرة واألصدقاء  6
    يقمل من إقامة عالقات اجتماعية مع األصدقاء داخل الجامعة  7

 
 المجال الثالث : اآلثار التربوية

 التعديل غير صالحة صالحة اآلثار ت
    إهمال الواجبات المدرسية بشكل متكرر 0
    يكسب قيم خمقية وتربوية غير مرغوب فيها   6
    يؤثر عمى التحصيل الدراسي عند كثر استخدام االنترنت أو الهاتف النقال  2
    يشغل طاقات الشباب عن انجاز األعمال اليومية  الخاصة بهم 2
    يهدر الوقت بسبب االنشغال باستخدام االنترنت أو الهاتف النقال  2
    يؤثر عمى أداء واجبات العبادة   2
    يغير بعض من العادات التربوية  لمفرد التي تعممها من أسرته 8

 
 (3ممحق رقم )

 بصيغتها النهائية األداة
 عزيزتي الطالبة :  عزيزي الطالــب :
 تحــــــية طيبة ...

يضع الباحثان ىذه األداة بين يديك ألغراض البحث العممي عن اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية       
الياتف النقال( عمى طمبة الجامعة ، فيرجوا الباحثان قراءة فقرات ىذه األداة وبيان رأيك  –لمتكنولوجيا ) االنترنت 

جابة ال تعني انك مصيب أو مخطأ فقط األخذ برأيك ألغراض البحث  الصحيح بخصوص موضوع البحث وا 
 العممي دون ذكر االسم . 

 
 ولكم جزيل الشكر والتقدير

 
 الــجــــنس :  

 
 التخصص: 

: أنثى ذكر :   

:  أنساني  علمي : 
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 المجال األول : اآلثار النفسية  
 غير موافق  موافق موافق بشدة اآلثار ت
    يعيش الفرد حالة من القمق عند عدم وجود االنترنت أو الهاتف المحمول في المنزل  1
    يؤدي إلى حدوث ظاهرة اإلدمان بسبب كثرة استخدام تكنولوجيا المعمومات الحديثة . 2
    شعور الفرد بالخوف من ظاهر تداول الصور عمى موقع التواصل االجتماعي .  3
    حدوث اضطرابات عند حدوث عطل في منظومة االنترنت او في هاتفي الخموي  4
    يزيد نسبة التوتر عند انتهاء فترة صالحية استعمال التكنولوجيا  5
    يقمل الثقة بالنفس بسبب االعتماد عمى أساليب التكنولوجيا في انجاز بعض مهامهم. 6
منظومة االنترنت او توقف شبكة االتصال الهاتف يزداد الغضب بسبب ضعف في فعالية عمل  7

 النقال.
   

 
 المجال الثاني : اآلثار االجتماعية 

 غير موافق  موافق موافق بشدة اآلثار ت
    ينعزل الفرد عن جو األسرة وعدم مشاركتهم في مشاكمهم واهتماماتهم االجتماعية  1
    يكسب ثقافة تختمف مع ثقافة وعادات األسرة والمجتمع  2
    يقمل تواصل األفراد مع األقارب مما يؤثر عمى صمة الرحم بينهم . 3
    يضعف النظام الداخمي والترابطي لألسرة  4
    يجعل األفراد يرتبطون بعالقات مع مجموعة من األصدقاء قد تكون غير جيدة  5
    يزيد من حدوث المشكالت االجتماعية مع األسرة واألصدقاء  6
    يقمل من إقامة عالقات اجتماعية مع األصدقاء داخل الجامعة  7

 
 المجال الثالث : اآلثار التربوية

 غير موافق موافق موافق بشدة اآلثار ت
    إهمال الواجبات المدرسية بشكل متكرر 1
    يكسب قيم خمقية وتربوية غير مرغوب فيها   2
    يؤثر عمى التحصيل الدراسي عند كثر استخدام االنترنت أو الهاتف النقال  3
    يشغل طاقات الشباب عن انجاز األعمال اليومية  الخاصة بهم 4
    يهدر الوقت بسبب االنشغال باستخدام االنترنت أو الهاتف النقال  5
    يؤثر عمى أداء واجبات العبادة   6
    يغير بعض من العادات التربوية  لمفرد التي تعممها من أسرته 7
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 (4ممحق رقم ) 
 الخبراء والمحكمين أسماء

 
 مكان العمل التخصص اسم الخبير ت
 جامعة ديالى ، كمية التربية االساسية عموم تربوية ونفسية أ.د. عمي ابرىيم محمد  1
 جامعة ديالى ، كمية التربية االساسية عمم النفس االجتماعي أ.د. بشرى عناد مبارك  2
 جامعة ديالى ، كمية التربية االساسية عمم االجتماع أ.د. محمود محمد سممان  3
 جامعة ديالى ، كمية التربية االساسية عمم االجتماع أ.م.د. عبد الرزاق جدوع محمد  4
 جامعة ديالى ، كمية التربية االساسية عمم النفس الشخصية د. خميل عبد اهلل 5
 


