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ملدص:
استٍدفت الدراسة الحالية التعرؼ عمى التحديات التي تواجً التربية الوجداىية في العصر
الرقهي ،هف خبلؿ التوصيؼ الدقيؽ لٍذي التحديات هف وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس
ببعض كميات التربية بالجاهعات الهصرية ،وتقديـ عدة آليات واجراءات هقترحة يهكف تىفيذٌا
في الواقع لهواجٍتٍا.
استعاىت الدراسة بإجراءات الهىٍج الوصفي ،ىظ ار لهىاسبتً لطبيعتٍا ،هستخدهة االستباىة
التي تـ اعدادٌا وتقىيىٍا وتطبيقٍا عمى عيىة هف أعضاء ٌيئة التدريس ببعض كميات التربية
بالجاهعات الهصرية ،لمتعرؼ عمى أٌـ تحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي هف وجٍة
ىظرٌـ .حيث بمغت عيىة الدراسة ( )117عضو ٌيئة تدريس ،بىسبة تهثيؿ ( )%03هف
الهجتهع األصمي البالغ( )093عضوا  ،في تخصصات أصوؿ التربية وعمـ الىفس والهىاٌج
وطرؽ التدريس ،وتكىولوجيا التعميـ ،في ( )5كميات تربية ٌي (شبيف الكوـ – طىطا –
أشهوف – بىٍا – كفر الشيخ).
وتوصمت الدراسة الى أف تحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي ،تتهثؿ في (ضعؼ
التهاسؾ االجتهاعي -فوضي التواصؿ اإللكتروىي -الغزو الفكري-العىؼ والتىهر اإللكتروىي-
اإلدهاف اإللكتروىي-تردي القيـ األخبلقية-تقمص دور الهؤسسات التربوية -التىاقض في
التمقي الهعرفي التربوي – االغتراب الثقافي – االختراؽ الىفسي) وقدهت الدراسة عدة توصيات
اجرائية لمتغمب عمى تحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي ،قريف كؿ تحدي هف ٌذي
التحديات .كها أوصت بإجراء بعض البحوث الهقترحة ،وفقا لها تـ التوصؿ اليً هف ىتائج.

الكمهات الهفتاحية:
)اٌزؽث١خ اٌٛخعأ١خ – اٌؼصؽ اٌؽلّ – ٟرسع٠بد اٌزؽث١خ اٌٛخعأ١خ – اٌزؼٍ ُ١اٌؼبغف.)ٟ
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Abstract:
The current study aimed to identify the challenges facing emotional
education in the digital age by carefully describing these challenges from
the point of view of faculty members in some faculties of education in
Egyptian universities and presenting several proposed mechanisms and
procedures that can be implemented in practice to confront them.
The study used the descriptive method, because of its nature, using the
questionnaire that was prepared, codified and applied to a sample of
faculty members in some faculties of education in Egyptian universities to
identify the most important challenges of emotional education in the
digital age from their point of view. The study sample consisted of (117)
faculty members, represented by (30%) of the original society of (390)
members in the Foundations of Education, psychology, curriculum,
teaching methods, and educational technology in (5) Tanta, Ashmoun,
Banha and Kafr El-Sheikh.
The study concluded that the challenges of emotional education in the
digital age are: (weak social cohesion - electronic communication chaos intellectual invasion - violence and electronic bullying - electronic
addiction - the deterioration of moral values - the shrinking role of
educational institutions - the contradiction in the reception of educational
knowledge - cultural alienation - Psychological Intervention) The study
presented several procedural recommendations to overcome the
challenges of emotional education in the digital age, meeting each of these
challenges. It also recommended some proposed research, according to the
results reached.

key words:
(Emotional Education - The Digital Age - Emotional Education Challenges
- Emotional Learning)
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احملور األول (اإلطار العاو للدراشة)
مكدمة الدراشة:
يشير استقراء الواقع التربوي وبداللة كبيرة الى أف التربية الوجداىية قد حظيت وهازالت
تحظى بهكاىة بارزة في التربية عمى هر العصور ،كوىٍا تخاطب عاطفة الفرد ،وتحثً عمى
العديد هف الفضائؿ وهكارـ األخبلؽ ،وتعهؿ عمى تىهية الجاىب اإلىساىي لديً والذي يساعدي
عمى الحياة والتكيؼ وتقبؿ العالـ هف حولً في إطار تفاعمي سميـ.
فالتربية الوجداىية تتعمؽ بالجاىب العاطفي والشعوري عىد اإلىساف ،حيث يطمؽ الوجداف
عمى كؿ إحساس يتعمؽ ب المذة واأللـ ويطمؽ كذلؾ عمى أىواع هف الحاالت الىفسية هف حيث
تأثرٌا بالمذة أو األلـ في هقابؿ حاالت أخرى تهتاز باإلدراؾ والهعرفة(أبو العزـ)8331 ،
 ،وعمى ٌذا فاف األحاسيس والهشاعر الكاهىة في أعهاؽ اإلىساف ،هف حيث السعادة أو األ لـ
 ،اإليجابية أو السمبية ٌي ها تشكؿ الوجداف لديً ،والتربية الوجداىية في ٌذا االطار تعهؿ
عمى تىهية ٌذي الهشاعر واألحاسيس بالصورة االيجابية التي تؤدى في الىٍاية إلى عبلقة
ايجابية هع البشر والكوف والحياة.
ويهثؿ الجاىب الوجداىي جزءا وهكوىا أصيبل في بىاء شخصية الفرد ،وفي تحديد هبلهح ٌذي
الشخصية وهدى استجابتٍا لمهثيرات ،وىهط تفاعمٍا الهقروف بٍذي االستجابة قوة وضعفا،
سمبا وايجابا ،ألف الجاىب الوجداىي يؤثر عمى سموؾ الفرد تجاي ىفسً وتجاي الهحيطيف بً هف
أفراد أسرتً وهجتهعً ،والعىاية بً تضهف خمو الفرد والهجتهع هف األهراض واالضطرابات
الىفسية(Antidote, 2003).
ولقد حظيت العواطؼ باٌتهاـ كبير في العقود األخيرة جىبا الى جىب هع التعميـ الىظاهي أو
الىهطي ،لها لمتعميـ العاطفي والعواطؼ هف دور كبير في عهمية التعمـ وتكويف شخصية
الهتعمهيف وتحقيؽ ها يسهى بالهروىة العاطفية لديٍـ .فالخطاب التربوي الهعاصر يؤكد عمى
الدور التأسيسي والهركزي لمعواطؼ في التعمـ والسموؾ ،واهداد األفراد بالكفايات الضرورية هف
العواطؼ االجتهاعية لهواجٍة اختبارات وتعقيدات الحياة(Cefai, & Cooper, 2009, .
)pp1-7
وتعتهد التربية الوجداىية لؤلفراد كغيرٌا هف الجواىب التربوية لشخصية اإلىساف عمى
هجهوعة هف الهؤسسات االجتهاعية كاألسرة والهدرسة ،والهجتهع وجهاعة الرفاؽ... ،الخ.
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(الشٍري 8339 ،ص ص  ،)5-4وفي ٌذا اإلطار يسمؾ الفرد وفقا لمقيـ والهبادئ اإلىساىية
الساهية ،التي تصؼ العبلقة اإليجابية هع الهجتهع الذي يتواجد فيً تعبي ار عف توكيد الذات
والىجاح في إدارة التفاعؿ هع اآلخريف بشكؿ عاـ( .حاهد.)104 :8315 ،
وتركز التربية العاطفية عهوها عمى العهميات التي يتـ بواسطتٍا تطوير الكفاءة الشخصية
لمفرد وهٍارات صهودي في الهجاالت االجتهاعية والعاطفية واألكاديهية والوعي والفٍـ وادارة
الذات والعبلقة باآلخريف وتىظيـ العواطؼ وتعزيز اإليجابية هىٍا ،وتطوير عبلقات صحية
ورعاية ،واتخاذ ق اررات جيدة وهسؤولة ،هها يجعؿ استخداـ ىقاط القوة الخاصة بً والتغمب
عمى الصعوبات والشدائد في الهجاؿ االجتهاعي أه ار هٍها وهؤثراCefai & Cooper ( .
)2009,p14
والتربية الوجداىية ٌي التي تساعد األفراد عمى تقرير حياتٍـ الهقبمة وعبلقاتٍـ في
الهجتهع هف خبلؿ إدراؾ الهعايير االجتهاعية في شكؿ ىظـ ،وتعمـ األدوار الجديدة ،فٍـ
يتعمهوف الحقوؽ والواجبات ،وضبط االىفعاالت ،والتوفيؽ بيف حاجاتٍـ وحاجات الغير،
والتعاوف ،واالىضباط السموكي ،كؿ ذلؾ هف خبلؿ ها يتمقوىً هف عموـ هعرفية وهايكتسبوىً
هف هخالطة رفقائٍـ في الهؤسسات التربوية وهىٍا الهدرسة ،وها تحدثً هف أثر فعاؿ في
سموكٍـ وتشكيؿ وجداىٍـ( .أحهد ،8336 ،ص )7
وىظ ار ألٌهية التربية الوجداىية ،فمقد اٌتهت بٍا الدراسات وتىاولتٍا الهباحث هف أكثر هف
جاىب يعكس أٌهيتٍا ودورٌا الهحوري في هسيرة التعميـ ،حيث اٌتهت دراسات بأٌهيتٍا
لؤلطفاؿ في هراحؿ التعميـ الهختمفة وتشكيؿ سموكٍـ وهشاعرٌـ وتمبية حاجاتٍـ هف خبلؿ
إشباع الحاجات الوجداىية واالجتهاعية وضبط االىفعاالت وتطوير عبلقات إيجابية هع اآلخريف
والتفاعؿ هع األقراف بىجاح ودور الهؤسسات التربوية الهختمفة كاألسرة والهدرسة
والجاهعة...،الخ في تىهيتٍا كدراسة ( الشٍري ( ، )8339 ،السيد ( ، )8318 ،هرسي ،
 ، )8317كها ا ٌتهت دراسات أخرى بالتركيز عمى هىٍج التربية الوجداىية والههارسات
الهتعمقة بٍا  ،وهىٍج التربية الوجداىية في اإلسبلـ وأٌـ األساليب التي تساعد في تحقيؽ
البىاء الوجداىي ،وابراز أٌـ هجاالت التربية الوجداىية(الجوارىة  ، )8314 ،وركزت دراسات
عمى عواهؿ ىجاح واخفاؽ التربية الوجداىية وىجاحٍا وأىهاط التربية الوجداىية وهجاالتٍا (عبد
اهلل(،)8334 ،الشخيبي،)8334 ،
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وركزت دراسات عمى أٌـ هظاٌر األزهة الوجداىية في الهجتهع وفي الهؤسسات التربوية
بشكؿ خاص  ،وتحديد الهقوهات التي يجب توافرٌا في الهدرسة لتحقيؽ تربية وجداىية سميهة
لمفرد وهىٍا حداثة األٌداؼ التربوية ،حداثة الهىاٌج ،الهعمـ الفعاؿ ،توافر اإلهكاىات
الهدرسية ،تىوع األىشطة الهدرسية كدراسة ( توفيؽ  )8317 ،وعىيت دراسة (سميـ)8317 ،
بالتعرؼ عمى دور الهعمـ الىوعي في تحقيؽ التربية الوجداىية لتبلهيذي وأٌـ الهعوقات التي
تحوؿ دوف ذلؾ وركزت دراسة(هحهد  )8317 ،عمى التعرؼ عمى هىٍج اإلسبلـ في التربية
وتوجيً وضبط اىفعاؿ الغضب ،والكشؼ عف أسباب وأىواع الغضب هف خبلؿ استقراء وتحميؿ
ىصوص القرآف الكريـ والسىة الىبوية الهطٍرة  ،كها اٌتهت دراسة(رهضاف )8317 ،بالتعرؼ
عمى كيفية التوفيؽ بيف هقتضيات السيادة الوطىية والسعي لتحقيؽ ٌوية ثقافية جاهعة تحقؽ
االىدهاج االجتهاعي لجهيع أبىاء األهة هف خبلؿ تربية وجداىية صحيحة لتبلهيذ الهدارس
الدولية  ،كها اٌتهت دراسة "أوكوىر وآخروف" O’conner, Defeyter, Corr, lisaluo,
) ،)& Romm, 2015بالتعرؼ عمى التعمـ االجتهاعي والعاطفي وخصائص البراهج التي
تساعد الطبلب عمى تطوير أىفسٍـ اجتهاعياً وعاطفياً ،واستراتيجيات الهعمـ في الفصوؿ
الدراسية التي تساٌـ في التعمـ االجتهاعي والعاطفي ،والكشؼ عف ىتائج التعمـ االجتهاعي

والعاطفي بيف هختمؼ فئات الطبلب .وركزت دراسة "سيفاي"( (Cefai,2009عمى التعرؼ
عمى التعميـ العاطفي وأٌهية العواطؼ في التعميـ ،ودور العواطؼ في التعمـ والسموؾ والتىهية،
باعتبار التعميـ العاطفي هجاال واسعا وهتعدد األبعاد يشهؿ الجواىب البيولوجية والعاطفية
والهعرفية ..الخ .واستٍدفت دراسة "هورتاري" ) (Mortari,2014التعرؼ عمى أثر دورة
تثقيفية في كمية التربية جاهعة فيروىا بإيطاليا عمى تسٍيؿ فٍـ الذات العاطفي لدى الطالب
الهعمـ والوعي بفٍـ هشاعرٌـ الخاصة ،وأف الىظرية الهعرفية لمعواطؼ تعد أساساً لفٍـ
العواطؼ والتعميـ العاطفي.

واستٍدفت دراسة "ىافاس" ) (Navas,2015الكشؼ عف دور التعميـ العاطفي في
تحسيف فرص العهؿ والتوظيؼ والىجاح الهٍىي ،وركزت دراسة "كوٌيف" )(Cohen,2001
عمى التعرؼ عمى الهفاٌيـ األساسية لمتعميـ العاطفي والههارسات البلزهة لتىهية الكفاءات
العاطفية االجتهاعية والهٍارات ذات الصمة بالتعميـ العاطفي لتهكيف الطالب هف حؿ الهشكبلت
والصعوبات الحقيقية التي يواجٍوىٍا .واستٍدفت دراسة "بيكروف) (Pekrun ,2014التعرؼ
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عمى العواطؼ التي يعاىي هىٍا الطالب في الهدرسة وطبيعة ٌذي الهشاعر ،وهدى تأثير
الهعمهيف والهىاٌج واألق ارف واألسرة عمى تىظيـ ٌذي الهشاعر .كها استٍدفت دراسة "ريتشارد
وآخروف") (Richard et al ,2017عمى التعرؼ عمى أثر برىاهج تعميهي اجتهاعي عاطفي
قائـ عمى األدلة عمى الحالة الىفسية والهروىة الفردية والهٍارات االجتهاعية لمطبلب ،وركزت
دراسة "يودر") ،(yoder ,2014عمى التعرؼ عمى هفٍوـ التعمـ االجتهاعي العاطفي
وأٌهيتً ،والههارسات التي تعزز الكفاءات االجتهاعية والعاطفية لمطبلب ،واستراتيجيات تقييـ
الهعمهيف وفقا لٍذا الهسار.
ويتضح هف جهمة ها سبؽ أف التربية الوجداىية تعد الوسيمة األىجح في اهداد الهتعمهيف
بالهٍارات البلزهة لمتعرؼ عمى عواطفٍـ وادارتٍا ،واظٍار االٌتهاـ باآلخريف ،واقاهة عبلقات
إيجابية هعٍـ واتخاذ ق اررات هسئولة والتعاهؿ هع الهواقؼ الصعبة ،وٌذا ها يؤدي الى اإلىجاز
األ كاديهي واالجتهاعي والهحافظة عمى السبلهة الىفسية والصحية بشكؿ عاـ والهروىة
والهشاركة االجتهاعية والهدىية في اطار ديهقراطي تعاوىي وايجابي وداعـ ..
اضحا هف قبؿ الهؤسسات التربوية في العىاية الكاهمة
ًا
وهع ذلؾ كمً فإف ٌىاؾ
قصور و ً
الصحيحة بالجاىب الوجداىي في العهمية التربوية رغـ أٌهيتً الهشار اليٍا ،حيث يتـ التركيز
عمى تدريس الهقررات الدراسية دوف االٌتهاـ بتىهية الجاىب الوجداىي في ىفوس الطبلب أو
تعزيزي هف خبلؿ ههارساتٍـ لهختمؼ األىشطة وغيرٌا هف إجراءات( .حجازي ،8311 ،ص
)13
ويشٍد الهجتهع اإلىساىي والعالـ بأسرة ثورة رقهية أحدثت تغيرات جذرية واسعة في
أساليب الحياة الهعاصرة اجتهاعياً واقتصادياً وسياسياً ،ولعؿ هف أبرز هظاٌرٌا ذلؾ االىدهاج
الذي حدث بيف ظاٌرتي تفجر الهعموهات وثورة االتصاؿ وىتج عىٍها ها يسهى بالعصر

الرقهي الذي يهتاز بسيطرة الوسائؿ الرقهية الحديثة عمى غيرٌا في هجاؿ االتصاؿ وهعالجة
وتبادؿ الهعموهات( .الطائي ،جعفر ،8318 ،ص  ،)875وكاف لٍذا أثري الواضح في ﺍلتحَؿ
ﺍلتﺩﺭيجي هو ﺍألىشﻁة ﺍلحياتية ﺍلعاﺩية ﺇلى ﺍألىشﻁة ﺍلﺭقهية ،خاصة هع تعاﻅن ﺍالستفاﺩﺓ هو
ﺇهﻜاىاﺕ شبﻜة ﺍلهعمَهاﺕ ﺍلﺩَلية ،وال شؾ أف ٌذي الثورة ﺍلﺭقهية قد أثرت عمى أىهاط تفاعؿ
الىاس وعبلقاتٍـ ،وكؿ ها يتعمؽ بهىاشطٍـ الحياتية في إطار التفاعؿ وتبادؿ الخبرات
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والهعارؼ والهعموهات ،وفي ىشر األفكار والتعبير عف الهواقؼ واالتجاٌات ،واشباع الهيوؿ
والرغبات( .يوىس.)8316 ،
ففي ظؿ توافر اإلىترىت واتاحتً في كؿ هكاف وفي أي زهاف هف خبلؿ الشبكات البلسمكية
" الواي فاي والواي هاكس وخدهات الحوسبة السحابية وغيرٌا"  ،واىتشار األجٍزة الكفية
والٍواتؼ الذكية الهحهولة في كؿ زهاف وهكاف ،فمقد أدى ذلؾ الى استخداـ غير رشيد هف
قبؿ هستخدهي الشبكة العىكبوتية هف الطبلب والشباب وغيرٌـ  ،وكاىت لً آثاري السمبية عمى
الفرد والهجتهع وهىٍا اختبلؿ هىظوهة القيـ وقواعد السموؾ ،وتىاهى العىؼ ،وتفكؾ العبلقات،
وضعؼ الوالء واالىتهاء ،وضعؼ التواصؿ العاطفي بيف اآلباء واألبىاء ،وضعؼ التهاسؾ
االجتهاعي ،واىتشار اإلرٌاب االلكتروىي لسرقة الهعموهات السرية واختراقٍا وىشر الهعموهات
الهضممة(.الدٌشاف،8315 ،ص  ،)5فمقد تعرض الشباب لهضاهيف وعادات وتقاليد هتىاقضة
هع األفكار والعقائد والقيـ الهوجودة في الهجتهع هها جعمٍـ يعيشوف حياة هف التشوية
واالغتراب الحاد ،حيث تتسابؽ ٌذي الوسائؿ في إرضاء الشباب واجتذابٍـ لٍا بأي صورة هف
خبلؿ الهواد الترفيٍية ،األفبلـ والهغاهرات الهميئة بالعىؼ أحياىاً وبالهغاهرات العاطفية أحياىاً

أخرى  ،وٌذا هها فرض حالة هف الهخاوؼ ووجود تحديات وهشكبلت تٍدد الهجتهع وقيهً
وٌويتً الثقافية.
وأشارت دراسات عديدة الى أف ٌىاؾ اىعكاسات خطيرة لمعصر الرقهي عمى الجواىب
اإلىساىية والوجداىية واالجتهاعية لؤلفراد  ،فمقد أشارت دراسة (جعفر  ، )8318 ،الى التأثير
السمبي لبلستخداهات االلكتروىية (الرقهية) عمى التهاسؾ األسري واالجتهاعي  ،وعمى إحداث
تفكؾ وعزلة األفراد عف أسرٌـ وضعؼ الرباطات اإلىساىية بيىٍـ  ،وأكدت دراسة (شهس
الديف )8315 ،عمى التأثير السمبي لئلىترىت عمى الجواىب الىفسية لؤلفراد والطبلب ووجود
االىعزالية ،والقمؽ ،واالكتئاب ،والعدائية ،والبلهباالة وفقداف الٍوية ،وعدـ الشعور باالىتهاء
الى الهجتهع ،وىقص الثقة بالىفس وعدـ الرضا عف الذات ،وىقص الهٍارات االجتهاعية.
وأكدت دراسة (عبد الرازؽ )8330 ،عمى تأثير الفضائيات االلكتروىية عمى األفراد
والهجتهعات هف خبلؿ الغزو الفكري الذي يستٍدؼ أهف الهجتهع واضعاؼ اإليهاف باهلل
تعالى ،وعبودية الشٍوة والتشبً بالكفار واالىحبلؿ الخمقي والتفكؾ األسري واالىٍيار
االجتهاعي وٌدـ قيـ الهجتهع ،واالىحراؼ السموكي واىتشار الفواحش .كها أكدت دراسة
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(الهكاىيف ،وآخروف ،)8317 ،عمى شيوع ظاٌرة التىهر االلكتروىي واستٍداؼ اآلخريف هع
اىٍيار القيـ وضوابط السموؾ الذي يعزز هف قيـ التهاسؾ االجتهاعي والسموؾ اإليجابي
الهقبوؿ ،بٍدـ االستقرار الىفسي لؤلفراد وايذائٍـ.
وتوصمت دراسة (سميهة )8315 ،الى أف اإلدهاف عمى اإلىترىت يؤدي الى ضعؼ الجٍاز
الهىاعي هها يجعؿ الفرد عرضً لمكثير هف األهراض ،ويزيد هف اىعزالية الفرد عف الهجتهع
الذي يعيش فيً ،وتدهير القيـ واألخبلؽ ،والتفكؾ األسري ،والقمؽ والشعور بالحزف واالكتئاب.
وأكدت دراسة (عويدات )8311 ،أف ٌىاؾ تقمصا في دور الهؤسسات التربوية في التصدي
لظاٌرة اإلرٌاب وخاصة في العصر الرقهي في الوطف العربي ،ىظ ارً لبعدٌا عف آلياتً

وهتطمباتً العمهية والفىية والتكىولوجية ،وبعدٌا عف الحياة االفتراضية لمهتعمهيف وضعؼ

الرقابة التربوية عمى سموكٍـ ،وأف ٌذي الهؤسسات في حاجة الى إعادة الىظر في هىاٌجٍا
وأٌدافٍا وطرائقٍا بسبب كوىٍا هعزولة عف الواقع وتىاقضٍا أحياىا هع قيـ الهجتهع.
وأكدت دراسة "جوىس وليفي" ( )Jones & levy , 2015الى أف العصر الرقهي
يتسبب بشكؿ كبير في التىاقض الهعرفي الذي يحصؿ عميً روادي ،ىظ ار لتشعب الهواقع
والشبكات االلكتروىية هها يؤدي الى كثرة وتىوع الهعارؼ هع االختبلؼ والتبايف في األفكار،
وتعدد أىهاط وأساليب التربية وفقا الختبلؼ الهذاٌب واألجىاس .وأكدت دراسة (بمقاسـ،
 ،) 8310أف الطمبة يعاىوف هف االغتراب الثقافي بدرجة هرتفعة ىسبيا والذي يرجع ذلؾ الى
التغيرات الثقافية والتكىولوجية التي ىشٍدٌا في العصر الرقهي والتي جعمت الفرد غير قادر
عمى التكيؼ هعٍا أو السيطرة عميٍا .وأكدت دراسة (ٌرهز )8318 ،الى أف هستوى االستقرار
الىفسي يضعؼ لدى األفراد ويرجع اىخفاض االستقرار الىفسي الى ها يشٍدي الهجتهع هف
تطورات تكىولوجية سريعة وتعدد هصادرٌا هها يسبب حالة هف السوء والشعور بالقمؽ وعدـ
االتزاف الىفسي.
ووفقا لذلؾ فٍىاؾ حاجة هاسة إلى تربية تقوـ عمى توعية األبىاء والهتعمهيف والشباب
بهخاطر االستخداـ والتعاهؿ غير الرشيد لمتكىولوجيا وقىواتٍا االلكتروىية (الرقهية) الهتعددة،
وذلؾ هف خبلؿ االٌتهاـ بالجاىب الوجداىي بجاىب الجاىب الهعرفي والهٍاري وتشجيعٍـ عمى
اكتشاؼ اٌتهاهاتٍـ وهشاركتٍـ الوجداىية في حؿ هشكبلتٍـ واشباع حاجاتٍـ الوجداىية،
وتوجيٍٍـ لىشاطات تعهؿ عمى تمبية اٌتهاهاتٍـ واشعارٌـ باألهف واالىتهاء ،لتجىب العديد هف
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الهخاطر التي يهكف أف يتعرضوا لٍا أثىاء تجولٍـ في العالـ االفتراضي( .إبراٌيـ،
السعيد ،8315،ص  .)18فاستٍداؼ الوجداف ٌو ها يساعد االىساف عمى االرتقاء في
عواطفً وهيولً واىفعاالتً ،واشباع حاجاتً ورغباتً الوجداىية ،في إطار هف الهبادئ الساهية
التي يحرص عميٍا الهجتهع ويعززٌا لدى أفرادي ،ليصبح لئلىساف بٍذا في ٌذا الواقع الهعقد
والهتشابؾ خمقا قويها ووجداىىا هتوازىا سميها ،هتهتعا بعبلقة ايجابية هع البشر والكوف
والحياة بشكؿ عاـ( .السيد ،8318 ،ص.)898

معهلة الدراشة:
يشير الواقع التربوي وبداللة كبيرة إلى تعرض التربية الوجداىية وههارستٍا لكثير هف
الهعوقات أو التحديات التي تعوقٍا عف تحقيؽ أٌدافٍا في اعداد الىشء والهتعمهيف في
هراحؿ التعميـ الهختمفة  ،ويزداد األهر صعوبة في ظؿ ثورة الهعموهات واالتصاالت –كها
أشارت بعض الدراسات التي تـ ذكرٌا  -وها رافقٍا هف هتغيرات وهشكبلت عصفت بالجاىب
اإلىساىي والوجداىي لؤلفراد  ،فالعصر الرقهي بكؿ هعطياتً الهتطورة قد أوجد حالة هف حاالت
ضعؼ التوازف في التفاعؿ وفي العبلقات وفي التمقي الهعرفي والوجداىي الذي يىبغي أف يتهيز
بً االىساف جوٌر التربية وٌدفٍا  ،فسيطرة اآللة الرقهية عمى الوجود اإلىساىي واالٌتهاـ قد
أضعؼ الجاىب الوجداىي لؤلفراد وأسمهٍـ الى وجود الكتروىي افتراضي أجوؼ  ،وٌذا الوجود
األجوؼ ٌو ها ساعد عمى هعاىاة التربية الوجداىية ووجود تحديات تتعمؽ بهٍاهٍا ووظائفٍا
 .وٌذا هها دعا الباحثيف لهحاولة استجبلء أٌـ التحديات التي يهكف أف تواجً التربية
الوجداىية في العصر الرقهي ،وذلؾ هف وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس ببعض كميات
التربية بالجاهعات الهصرية.

أشئلة الدراشة:
تحاوؿ الدراسة الحالية اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:

كيؼ يهكف هواجٍة التحديات التي تواجً التربية الوجداىية في العصر الرقهي؟
ويتفرع عف ٌذي السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

س :1ها أظٍر هبلهح التربية الوجداىية ،وأٌـ خصائصٍا؟

س :8ها أٌـ التحديات التي تواجً التربية الوجداىية في العصر الرقهي كها يراٌا بعض

أعضاء ٌيئة التدريس بكميات التربية؟
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س :0ها أٌـ اإلجراءات التي يهكف اتباعٍا لمتغمب عمى تحديات التربية الوجداىية في

العصر الرقهي؟

أٍداف الدراشة:
تستٍدؼ الدراسة الحالية هساعدة الهؤسسات التربوية عمى هواجٍة التحديات التي
تواجً التربية الوجداىية في العصر الرقهي ،هف خبلؿ التوصيؼ الدقيؽ لٍذي التحديات هف
وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس ببعض كميات التربية بالجاهعات الهصرية ،وتقديـ عدة
آليات واجراءات هقترحة يهكف تىفيذٌا في الواقع لهواجٍة ٌذي التحديات.

أٍنية الدراشة:
تستهد الدراسة الحالية ،أٌهيتٍا هها يمي:
 أٌهية التربية الوجداىية ،في تشكيؿ شخصية طبلبية هتوازىة ،تدرؾ هكىوىٍا الىفسي ،وتعيههكىاتٍا العاطفية ،وتتهتع بهشاعر إيجابية تجاي ىفسٍا ،وتجاي هجتهعٍا ،قادرة عمى
اشباع هيولٍا ،وقادرة عمى إقاهة عبلقات سميهة هع كؿ أطراؼ الهجتهع بالسموؾ اإليجابي
والفعاؿ.
 خطورة العصر الرقهي ،وها تعكسً الههارسات غير الهىضبطة عبر هواقعً وشبكاتًااللكتروىية االجتهاعية وغيرٌا ،هف آثار وسمبيات كثيرة عمى الفرد وعمى الهجتهع ،ىتيجة
العشوائية في التواصؿ ،وها يتعرض لً الهتواصموف هف استٍداؼ واختراؽ ىفسي وغزو
فكري ،وتشتيت أيديولوجي ،وزعزعة في االستقرار الىفسي والتربوي واالجتهاعي ،بشكؿ
عاـ.
 أٌهية التعرؼ عمى أٌـ تحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي ،والتي يهكف أف تعوؽالتربية الوجداىية عف تحقيؽ أٌدافٍا في اعداد وتٍيئة الطبلب لمتفاعؿ السوي واإليجابي
داخؿ الهجتهع.
 أٌهية التعرؼ عمى آراء أعضاء ٌيئة التدريس بكميات التربية ،حوؿ هعوقات التربيةالوجداىية في العصر الرقهي ،ىظ ار ألٌهية وهركزية أدوارٌـ التربوية وها يقوهوف بً في
العهمية التربوية ،وها لخبراتٍـ الهٍىية وقدرتٍـ الدقيقة عمى توصيؼ ٌذي التحديات.
 هحاولة الدراسة تقديـ آليات هٍهة يهكف بٍا أف تواجً الهىظهات التربوية تحديات التربيةالوجداىية في العصر الرقهي.
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 ىدرة الدراسات التربوية –عمى حد عمـ الباحثيف –والتي تىاولت تحديات التربية الوجداىية،وخصوصا في العصر الرقهي ،بالغ األثر عمى الهتعمهيف وىهوٌـ التربوي.

ميَر الدراشة وأداتَا:
استعاىت الدراسة الحالية بإجراءات الهىٍج الوصفي ،ىظ ار لهىاسبتً لطبيعتٍا ،هستخدهة
االستباىة التي تـ اعدادٌا وتقىيىٍا وتطبيقٍا عمى عيىة هف أعضاء ٌيئة التدريس ببعض
كميات التربية بالجاهعات الهصرية ،لمتعرؼ عمى أٌـ تحديات التربية الوجداىية في العصر
الرقهي هف وجٍة ىظرٌـ.

جمتنع الدراشة والعيية:
تألؼ هجتهع الدراسة الحالية هف أعضاء ٌيئة التدريس ببعض كميات التربية بالجاهعات
الهصرية ،وتـ اختيار عيىة عشوائية هف ٌذا الهجتهع بمغت ( )117عضو ٌيئة تدريس،
بىسبة تهثيؿ ( )%03هف الهجتهع األصمي البمغ ( )093عضوا ،في تخصصات أصوؿ
التربية وعمـ الىفس والهىاٌج وطرؽ التدريس ،وتكىولوجيا التعميـ ،في  5كميات تربية ٌي
(شبيف الكوـ – طىطا – أشهوف – بىٍا – كفر الشيخ).

حدود الدراشة:
اقتصرت الدراسة في جاىبٍا الهيداىي عمى عيىة ههثمة ألعضاء ٌيئة التدريس بكميات
التربية هف خهس كميات ٌي (شبيف الكوـ – طىطا – أشهوف – بىٍا – كفر الشيخ) .وتـ
تطبيؽ أداة الدراسة هع بداية العاـ الجاهعي  8319/8318ـ.

مصطلحات الدراشة:
تـ استعراض الهفاٌيـ الهختمفة لمدراسة الحالية في اطارٌا الىظري ،وىستقر فيها يمي عمى
التعريفات اإلجرائية:

الرتبية الودداىية:
تعرؼ التربية الوجداىية في الدراسة الحالية عمى أىٍا" التربية الهقصودة التي تستٍدؼ
تىهية هشاعر الفرد وعواطفً وهيولً واىفعاالتً وأحاسيسً الكاهىة في أعهاقً ،وها يىتج عىٍا
هف اشباع لحاجاتً ورغباتً الوجداىية واالجتهاعية ،هف هشاعر ايجابية أو سمبية في إطار
هف القيـ والهبادئ الساهية ،والتي تؤدي في الىٍاية إلى عبلقة ايجابية هع اآلخريف "
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حتديات الرتبية الودداىية:
تعرؼ تحديات التربية الوجداىية في الدراسة الحالية عمى "أىٍا الهشكبلت والهعوقات التي
أوجدٌا العصر الرقهي بتأثيراتً السمبية ،والتي تواجً ههارسات التربية الوجداىية وتحوؿ دوف
تحقيؽ أٌدافٍا"

العصر الرقني:
يعرؼ العصر الرقهي في الدراسة الحالية عمى أىً " ذلؾ العصر الذي يقوـ أساساً عمى

ىشر الهعرفة واىتاجٍا وتوظيفٍا هف خبلؿ القدرة الفائقة عمى تحويؿ كؿ أشكاؿ الهعموهات
والرسوهات ،والىصوص والصوت والصورة الساكىة والهتحركة لتصبح في صورة الكتروىية
(رقهية) ،وتمؾ الهعموهات يتـ اىتقالٍا بيف الىاس خبلؿ شبكة اإلىترىت بواسطة أجٍزة
الكتروىية ،وساعد ذلؾ عمى تحوؿ البيئة التفاعمية االتصالية بيف األفراد والهجتهعات إلى بيئة
افتراضية تختمؼ تهاهاً عف البيئة التقميدية".

إدراءات الدراشة:
تهثمت إجراءات الدراسة الحالية ،فيها يمي:
 هراجعة األدب التربوي فيها يتعمؽ بالتربية الوجداىية والعصر الرقهي ،وها يترتب عمى ٌذاالعصر هف تحديات تعوؽ التربية الوجداىية عف تحقيؽ أٌدافٍا ،باإلضافة الى هراجعة
ىتائج الدراسات السابقة ذات الصمة بهوضوع الدراسة الحالية.
 إ عداد أداة الدراسة (االستبياف) ،وتقىيىٍا وتطبيقٍا عمى عيىة الدراسة هف أعضاء ٌيئةالتدريس بكميات التربية بالجاهعات الهصرية ،لمتعرؼ عمى تحديات التربية الوجداىية في
العصر الرقهي.
 تحميؿ ىتائج الدراسة وتفسيرٌا. تقديـ عدة هقترحات إجرائية وآليات لمتغمب عمى تحديات التربية الوجداىية في العصرالرقهي.

الدراشات الصابكة:
ىظ ػ ار ألٌهيػػة التربيػػة الوجداىيػػة فػػي حيػػاة الهتعمهػػيف وتشػػكيمٍـ ،واكسػػابٍـ هبػػادئ السػػموؾ
اإليجػػابي لمت ػوازف والتفاعػػؿ السػػميـ هػػع الهجتهػػع الػػذي يشػػهمٍـ ،فمقػػد توجٍػػت دراسػػات كثيػػرة
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اٌتهاها بالتربية الوجداىية وتفعيمٍا ،هثػؿ دراسػة (الشػٍري ،)8339 ،والتػي أكػدت عمػى أٌهيػة
التربية الوجداىية لمطفؿ وفي تمبية حاجاتً وهىحػً االتػزاف العػاطفي واالىفعػالي وتشػكيؿ سػموكً
اإليجابي في هسػيرة ىهػوي  ،وهػا لمهؤسسػات التربويػة كالهدرسػة واألسػرة وغيرٌػا هػف دور كبيػر
فػي إحػداث ٌػػذي التربيػة وتفعيمٍػػا  ، .كهػا أكػدت دراسػػة (السػيد  ،)8318 ،عمػػى أٌهيػة الػػدور
الكبيػػػر الػػػذي تضػػػطمع بػػػً الهدرسػػػة كهىظوهػػػة تربويػػػة هٍهػػػة فػػػي احػػػداث التربيػػػة الوجداىيػػػة
لهتعمهيٍػػا  ،حيػػث توصػػمت الدراسػػة الػػى أٌهيػػة دور الهدرسػػة فػػي تربيػػة الوجػػداف السػػوي عػػف
طريػػؽ دعػػـ الػػتعمـ االجتهػػاعي الوجػػداىي هػػف خػػبلؿ إشػػباع الحاجػػات الوجداىيػػة واالجتهاعيػػة
وضػبط االىفعػػاالت وتطػػوير عبلقػػات إيجابيػػة هػػع اآلخػػريف والتفاعػػؿ هػػع األقػراف بىجػػاح ،والقػػدرة
عمػػى حػػؿ الهشػػكبلت وتحهػػؿ الهسػػئولية والتىظػػيـ الػػذاتي لبلىفعػػاالت والػػوعي بالػػذات وبػػاآلخريف
وتقبؿ الىقد وتطوير الدافعية الذاتية ،كهػا تقػوـ الهدرسػة بترسػيخ القػيـ الوجداىيػة األصػيمة هثػؿ
قيهة ،التعاوف الرعاية واالٌتهاـ ،الهثابرة ،التعاطؼ ،الثقة بالىفس ،الوعي بالذات اإليجابية.
وأوضػػحت دراسػػة (الجوارىػػة )8314 ،هػػىٍج التربيػػة الوجداىيػػة فػػي اإلسػػبلـ وأٌػػـ األسػػاليب
التػػي تسػػاعد فػػي تحقيػػؽ البىػػاء الوجػػداىي ،واب ػراز أٌػػـ هجػػاالت التربيػػة الوجداىيػػة فػػي اإلسػػبلـ
ودور الهؤسسات التربوية تجاي تعهيقٍا في تربية الفرد ،هف هىظور إسبلهي ،حيث أكػدت عمػى
أف التربيػػة الوجداىيػػة ٌػػي تربيػػة الهشػػاعر واألحاسػػيس والعواطػػؼ واالىفعػػاالت والضػػهير والتػػي
تهثػػؿ تحقيػػؽ الحاجػػات الوجداىيػػة التػػي بهقتضػػاٌا يتحػػدد سػػموؾ الفػػرد ،وأف التطبيقػػات التربويػػة
لمتربية الوجداىية تتهثؿ في الدور الذي يىبغي أف تقوـ بً األسرة والهدرسػة وعػف طريػؽ تكاهػؿ
العبلقػػة بػػيف الهؤسسػػتيف التػػي تجسػػد الٍػػدؼ التربػػوي ،لئلسػػبلـ ىظريػػة هتكاهمػػة فػػي التربيػػة
الوجداىية والتي تستهد أبعادٌا هف األصوؿ القرآف والسىة.
واىبػػػرت دراسػػػة (عبػػػد اهلل ،)8334 ،لمتعػػػرؼ عمػػػى هػػػدى تحقيػػػؽ التربيػػػة الوجداىيػػػة فػػػي
الهدارس ،حيث توصمت الػى أف ٌىػاؾ اٌتهاهػا بدرجػة عاليػة بالجواىػب الهعرفيػة والهٍاريػة فػي
العهمية التربوية هع اإلٌهاؿ التاـ لمجاىب الوجداىي في ٌذي العهمية ،واىعداـ اإلشػراؼ والتوجيػً
االجتهاعي في الهدارس الثاىوية لمبىات بواليػة الخرطػوـ ،وعػدـ اشػتهاؿ بػراهج إعػداد الهعمهػيف
فػػي كميػػات التربيػػة لؤلٌػػداؼ الوجداىيػػة لمتربي ػة وأٌهيتٍػػا فػػي العهميػػة التربويػػة .وركػػزت دراسػػة
(الشخيبي  )8334 ،عمى أىهػاط التربيػة الوجداىيػة ودور الجاهعػة فػي احػداثٍا  ،وواقعٍػا بػيف
طػػبلب الجاهعػػة  ،حيػػث توصػػمت الػػى عػػدة ىتػػائج هٍهػػة  ،وٌػػي أف التربيػػة الوجداىيػػة هسػػئولية
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هشػػتركة بػػيف الهؤسسػػات التربويػػة بهػػا فيٍػػا الجاهعػػة التػػي تعتبػػر هؤسسػػة تربويػػة قياديػػة لٍػػا
أدوارٌػػا الهتهيػػزة فػػي التربيػػة الوجداىيػػة هػػف خػػبلؿ هػػا تتضػػهىً هػػف هىػػاٌج وأىشػػطة وأعضػػاء
يهثموف ىهاذج يحتذى بٍػا داخػؿ الجاهعػة وخارجٍػا وتوصػمت أيضػاً إلػى وضػع رؤيػة هسػتقبمية
لهىظوهة التربية ،أٌداؼ الهىظوهة ،هحتوى الهىظوهة ،الهؤسسات الهىفذة ألٌػداؼ الهىظوهػة،
طػػرؽ تحقيػػؽ أٌػػداؼ الهىظوهػػة ،وأكػػدت الدراسػػة عمػػى أف االٌتهػػاـ بالجاىػػب الوجػػداىي يحصػػؿ
عمى اٌتهاـ هتواضع جداً في هؤسساتىا التربوية.

واسػتٍدفت دراسػػة (توفيػػؽ  ، )8317 ،تحديػػد أٌػػـ هظػاٌر األزهػػة الوجداىيػػة فػػي الهجتهػػع

العربػػي الهعاصػػر واسػػتجبلء أٌػػـ هقوهػػات وأدوار الهؤسسػػات التربويػػة والتعميهيػػة فػػي تحقيػػؽ
تربيػػة وجداىيػػة سػػميهة ،وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى الهقوهػػات الواجػػب توافرٌػػا فػػي األسػػرة لتحقيػػؽ
تربي ػة وجداىيػػة سػػميهة لمفػػرد هىٍػػا تأسػػيس العقيػػدة الديىيػػة وههارسػػة الشػػعائر ،تكاهػػؿ جٍػػود
األبويف في التىشئة وهواجٍة التحديات التي تعوؽ تىشئة أبىػائٍـ  ،البعػد عػف الصػراع األسػري
والحػػرص عمػػى قػػوة العبلقػػات االجتهاعيػػة داخػػؿ األسػػرة ،وزيػػادة الػػوعي التربػػوي لموالػػديف ،كهػػا
توصؿ إلى الهقوهات التي يجب توافرٌا في الهدرسة لتحقيػؽ تربيػة وجداىيػة سػميهة لمفػرد هىٍػا
حداثػػة األٌػػداؼ التربويػػة ،حداثػػة الهىػػاٌج ،الهعمػػـ الفعػػاؿ ،ت ػوافر اإلهكاىػػات الهدرسػػية ،تىػػوع
األىشػػطة الهدرسػػية .وعىيػػت دراسػػة (سػػميـ )8317 ،بػػالتعرؼ عمػػى دور الهعمػػـ الىػػوعي فػػي
تحقيؽ التربية الوجداىية لتبلهيذي وأٌـ الهعوقات التػي تحػوؿ دوف ذلػؾ ،حيػث توصػمت الدراسػة
إلى عدة ىتائج هىٍا وجود قصور في دور الهعمـ الىوعي لتحقيؽ التربية الوجداىيػة ،وقػد يرجػع
ذلػػؾ لقمػػة الػػوعي بأٌهيػػة الجواىػػب الروحيػػة والوجداىيػة ،وقمػػة اإللهػػاـ بأسػػس وهكوىػػات التربيػػة
الوجداىيػػة ،وصػػعوبة قيػػاس الهػػردود أو العائػػد هىٍػػا ،وكػػذلؾ عػػدـ إدراجٍػػا ضػػهف عهميػػة تقػػويـ
الطبلب حيث يتـ التركيز عمى الجواىب الهعرفية والتحصيمية القائهة عمى الحفظ والتمقيف.
واستٍدفت دراسة(هحهد  )8317 ،التعػرؼ عمػى هػىٍج اإلسػبلـ فػي التربيػة وتوجيػً وضػبط
اىفعاؿ الغضب ،والكشؼ عف أسباب وأىواع الغضب هف استقراء وتحميؿ ىصوص القػرآف الكػريـ
والسػػىة الىبويػػة ،والتعػػرؼ عمػػى دور بعػػض وسػػائط التربيػػة فػػي تربيػػة وضػػبط وتوجيػػً اىفعػػاؿ
الغضب ،واعتهدت الدراسة عمى الهىٍج الوصػفي ،وتوصػمت الدراسػة إلػى هجهوعػة هػف الىتػائج
هف أبرزٌا هػا يمػي :يعػد الجاىػب الوجػداىي هػف الجواىػب الٍاهػة فػي الشخصػية اإلىسػاىية ،وقػد
أكػػد اإلسػػبلـ فػػي هىاٌجػػً األخبلقيػػة وهىٍاجػػً التربػػوي عمػػى أٌهيػػة االىفعػػاالت وأثرٌػػا فػػي بىػػاء
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الشخصية الهتزىة ،يعد اىفعاؿ الغضب هف االىفعاالت الٍاهػة فػي صػياغة الشخصػية الهسػمهة،
ولً أسبابً وأىواعً ،وآثاري الخطرة عمى التفكير والسموؾ ولئلسبلـ هىٍجً التربػوي الهتهيػز فػي
تربية وتوجيً ٌذا االىفعاؿ.
واستٍدفت دراسة ( هرسي )8317 ،وضع تصور هقترح لدور الجاهعة فػي تحقيػؽ التربيػة
الوجداىية لدى طبلبٍا هف خبلؿ تقديـ إطار فكري حوؿ التربية الوجداىية والهفاٌيـ ذات الصػمة
والتعرؼ عمػى أٌػـ هظػاٌر األزهػة الوجداىيػة فػي الجاهعػة ،وطبيعػة العبلقػة بيىٍػا وبػيف التربيػة
الوجداىيػػة  ،باإلضػػافة الػػى تشػػخيص الواقػػع الفعمػػي لمتربيػػة الوجداىيػػة بالجاهعػػة ،وهػػف أٌػػـ هػػا
توصؿ إليً البحث أىً صار ضرورياً عمى الهؤسسات أف تٍتـ بالتربيػة الوجداىيػة وأف تضػهىٍا
بالتعميـ الجاهعي ،واجراء الهزيد هف البحوث حوؿ كيفية تفعيمٍا ،وبيػاف أٌهيتٍػا ،بهػا يٍػـ فػي

غػػرس القػػيـ واالٌتهاهػػات واالتجاٌػػات والهٍػػارات والهشػػاعر واألحاسػػيس لػػدى الطػػبلب وتحديػػد
سموكٍـ .كهػا اٌتهػت دراسػة ( رهضػاف )8317 ،بػالتعرؼ عمػى كيفيػة التوفيػؽ بػيف هقتضػيات
السيادة الوطىية والسعي لتحقيؽ ٌوية ثقافية جاهعة تحقيؽ االىػدهاج االجتهػاعي لجهيػع أبىػاء
األهة هف خبلؿ تربية وجداىية صػحيحة لتبلهيػذ الهػدارس الدوليػة ،وبػيف هتطمبػات بعػض فئػات
الهجتهع وحريتٍـ في اختيار تعميـ أبىػائٍـ بهػا يتىاسػب هػع قػدراتٍـ الهاليػة ،وتوصػمت إلػى أف
الٍويػػة الثقافيػػة أصػػبحت تتبػػايف بتبػػايف ىوعيػػة التعمػػيـ فػػي الهػػدارس الدوليػػة ههػػا يػػؤدي إلػػى
عهمية ٌدـ لمٍوية ذاتٍا لٍؤالء الطبلب الذيف يدرسػوف فػي ٌػذي الهػدارس ،وأكػدت عمػى الػدور
الػػذي يجػػب أف تقػػوـ بػػً التربيػػة الوجداىيػػة فػػي تىهيػػة الٍويػػة الثقافيػػة لطػػبلب الهػػدارس الدوليػػة
اعتهاداً عمى توظيؼ الهىاخ الهدرسي الهىاسب لدعـ قيـ الهواطىة.

كهػا اٌتهػت دراسػة أوكػوىر وآخػروف () ،)O’conner et al,2015بػالتعرؼ عمػى الػتعمـ

االجتهػػاعي والعػػاطفي خصػػائص الب ػراهج التػػي تسػػاعد الطػػبلب عمػػى تطػػوير أىفسػػٍـ اجتهاعي ػاً
وعاطفيػػػاً ،واسػػػتراتيجيات الهعمػػػـ فػػػي الفصػػػوؿ الدراسػػػية التػػػي تسػػػاٌـ فػػػي الػػػتعمـ االجتهػػػاعي
والعاطفي ،والكشؼ عف ىتائج التعمـ االجتهاعي والعاطفي بػيف هختمػؼ فئػات الطػبلب وتوصػمت

الدراسة إلى أف الطبلب لكي يىهػوف فػي عػالـ اجتهػاعي يجػب أف يتعمهػوا الهٍػارات االجتهاعيػة
والعاطفية هثػؿ السػيطرة عمػى اىفعػاالتٍـ ،وتفسػير وفٍػـ العواطػؼز وتحفيػز أىفسػٍـ ،اإليجابيػة
ىحػػو الهدرسػػة والهجتهػػع .وركػػزت دراسػػة "سػػيفاي"( (Cefai,2009عمػػى التعػػرؼ عمػػى التعمػػيـ
العاطفي وأٌهيػة العواطػؼ فػي التعمػيـ ،ودور العواطػؼ فػي الػتعمـ والسػموؾ والتىهيػة ،وتوصػمت
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الدراسػػػة إلػػػى أف التعمػػػيـ العػػػاطفي هجػػػاؿ واسػػػع وهتعػػػدد األبعػػػاد يشػػػهؿ الجواىػػػب البيولوجيػػػة
والعاطفية والهعرفية ..الخ .
واسػػتٍدفت دراسػػة "هورتػػاري" ) (Mortari,2014التعػػرؼ عمػػى أثػػر دورة تثقيفيػػة فػػي
كمية التربية جاهعػة فيروىػا بإيطاليػا عمػى تسػٍيؿ فٍػـ الػذات العػاطفي لػدى الطالػب الهعمػـ وقػد
اتبعػػت الطريقػػة االسػػتقرائية لتحميػػؿ وتفسػػير اآلراء والهشػػاعر هػػف خػػبلؿ كتابػػاتٍـ ،وتوصػػمت
الدراسػػة إلػػى أف الطػػبلب شػػاركوا تمقائي ػاً وعػػف رغبػػة فػػي الػػدورة التثقيفيػػة التربويػػة والتػػي هػػرت
بهراحؿ هختمفة ،وارتفاع درجة الوعي بفٍـ هشاعرٌـ الخاصػة ،وأف الىظريػة الهعرفيػة لمعواطػؼ

تعػػد أساس ػاً لفٍػػـ العواطػػؼ والتعمػػيـ العػػاطفي .واسػػتٍدفت دراسػػة "ىافػػاس" )(Navas,2015
الكشػػػؼ عػػػف دور التعمػػػيـ العػػػاطفي فػػػي تحسػػػيف فػػػرص العهػػػؿ والتوظيػػػؼ والىجػػػاح الهٍىػػػي،
وتوصمت الدراسة إلى أىً ال يهكف تصور الهستقبؿ التعميهي بػدوف الػتعمـ العػاطفي الػذي يعػزز
الشخصية االجتهاعية والىجاح الهٍىي ،وأف ىقػص الهٍػارات العػاطفي يػؤدي إلػى هشػاكؿ داخػؿ
وخارج الفصوؿ الدراسية ،وأف الذيف يتعمهوف الهٍارات االجتهاعية والعاطفية ٌػـ األكثػر ىجاحػاً

في جهيع هجاالت الحياة.

وركزت دراسة "كوٌيف" ) (Cohen,2001عمى التعرؼ عمػى الهفػاٌيـ األساسػية لمتعمػيـ
العػػاطفي والههارسػػات البلزهػػة لتىهيػػة الكفػػاءات العاطفيػػة االجتهاعيػػة والهٍػػارات ذات الصػػمة
بػػػالتعميـ العػػػاطفي لتهكػػػيف الطالػػػب هػػػف حػػػؿ الهشػػػكبلت والصػػػعوبات الحقيقيػػػة التػػػي يواجٍٍػػػا
وتوصمت الدراسة إلى هجهوعة هف الهٍارات العاطفية االجتهاعية هثؿ الػوعي الػذاتي ،والتىظػيـ
الذاتي العاطفي ،القدرة عمى االتصاالت وحػؿ الهشػاكؿ واتخػاذ القػ اررات ،التعػاوف ،والتأكيػد عمػى
أٌهيػػة هحػػو األهيػػة االجتهاعيػػة والعاطفيػػة والبػػد أف تكػػوف جػػزء ال يتجػ أز هػػف الحيػػاة الهدرسػػية
لتعزيػػز القػػيـ االجتهاعيػػة والعاطفيػػة فػػي ىف ػوس الطػػبلب .واسػػتٍدفت دراسػػة "بيكػػروف),2014
 (Pekrunالتعػػػرؼ عمػػػى العواطػػػؼ التػػػي يعػػػاىي هىٍػػػا الطالػػػب فػػػي الهدرسػػػة وطبيعػػػة ٌػػػذي
الهشاعر ،وهدى تأثير الهعمهيف والهىاٌج واألقراف واألسرة عمى تىظػيـ ٌػذي الهشػاعر وتوصػمت
الدراسة إلى عشرة هبػادئ توجيٍيػة لهسػاعدة الطػبلب عمػى تطػوير عػواطفٍـ التػي تعػزز الػتعمـ
والتىهية وهىع العواطؼ الضارة.

- 800 -

تحديات التربية الوجدانية في العصر الرقمي ................................

كها استٍدفت دراسة "ريتشارد وآخروف") (Richard et al ,2017عمى التعػرؼ عمػى أثػر
برىػػاهج تعميهػػي اجتهػػاعي عػػاطفي قػػائـ عمػػى األدلػػة عمػػى الحالػػة الىفسػػية والهروىػػة الفرديػػة
والهٍارات االجتهاعية لمطبلب ،واعتهدت الد ارسة عمى الهػىٍج التجريبػي وتوصػمت الدراسػة إلػى
وجود تحسيف في حالة الضيؽ الىفسي لمتبلهيذ وتحسف التعاوف واالتصاؿ بيىٍـ بشػكؿ همحػوظ
وعػػدـ وجػػود تغييػػر فػػي الهروىػػة الفرديػػة وأف البرىػػاهج أدى إلػػى تحسػػف الهٍػػارات االجتهاعيػػة
والعاطفيػػػػة .وركػػػػزت دراسػػػػة "يػػػػودر") ، (yoder ,2014عمػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى هفٍػػػػوـ الػػػػتعمـ
االجتهاعي العاطفي وأٌهيتً ،والههارسات التي تعزز الكفػاءات االجتهاعيػة والعاطفيػة لمطػبلب،
واستراتيجيات تقييـ الهعمهيف ،وتوصمت الدراسة إلى أف الهعمهيف لديٍـ أٌهيػة كبيػرة فػي تعزيػز
االجتهاعيػػػة وهٍػػػارات الػػػتعمـ العػػػاطفي لػػػذلؾ أكػػػدت عمػػػى ضػػػرورة التىهيػػػة الهٍىيػػػة والتػػػدريب
الهستهر لمهعمهيف لتطوير الكفاءات االجتهاعية العاطفية لدى األطفاؿ.
وبالنظر الى الدارسات السابقة ،يتضح ما يلي:
 تأكيد الدراسػات عمػى أٌهيػة التربيػة الوجداىيػة ،وهػا لٍػا هػف أدوار كبيػرة فػي تشػكيؿ سػموؾالهتعمهيف وتكويف وجداف إيجابي يسهح بالتفاعؿ السميـ هع اآلخريف ،ويؤسػس لشخصػية
هتوازىة تعي ذاتٍا في عبلقاتٍا باآلخريف هقدرة لمهسئولية االجتهاعيػة ،وقػادرة عمػى الىقػد
والضػػبط الػػذاتي لسػػموكٍا وادارة التفاعػػؿ والعواطػػػؼ التػػي يجػػب أف تكػػوف الهحػػػرؾ األوؿ
لموجود اإلىساىي واالجتهاعي.
 تأكيد الدراسات عمى أٌهية دور الهؤسسات التربوية كاألسرة والهدرسة والجاهعػة فػي احػداثالتربية الوجداىية وضبط اتجاٌٍا لدى الهتعمهػيف هػف خػبل ؿ هػا تقدهػً هػف بػراهج وأىشػطة
واسػػتراتيجيات تدريسػػية بهعمهػػيف هعػػديف وفقػػا ألسػػس وفمسػػفة وهبػػادئ التربيػػة الوجداىيػػة
السػػميهة ،وأٌهيػػة وجػػود بػراهج هوجٍػػة لمتعمػػيـ العػػاطفي واالجتهػػاعي والػػذي يسػػٍـ بشػػكؿ
كبيػػػر فػػػي تكػػػريس التربيػػػة الوجداىيػػػة واكسػػػاب الهتعمهػػػيف الهٍػػػارات األساسػػػية فػػػي فٍػػػـ
عواطػػؼ اآلخػػريف وتقػػديرٌـ واقاهػػة عبلقػػات إيجابيػػة هعٍػػـ ،ههػػا يسػػاعدٌـ عمػػى الىجػػاح
الذاتي والهٍىي في الهستقبؿ.
 تأكيػػد الدراسػػات عمػػى وجػػود أىهػػاط لمتربيػػة الوجداىيػػة وعواهػػؿ تمعػػب دو ار كبي ػ ار ف ػي تىهيتٍػػاوتحقيػػؽ أٌػػدافٍا ،كالػػدعـ االجتهػػاعي والتوجيػػً واتخػػاذ الق ػ اررات ،وعواهػػؿ تسػػبب اخفاقػػا،
كالجٍػػػؿ بػػػالعواطؼ والوجػػػداىيات وأٌهيتٍػػػا فػػػي العهميػػػة التربويػػػة وتشػػػكيؿ الهتعمهػػػػيف،
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باإلضافة الى ضعؼ الثقافة الهقترىة بالتربية الوجداىية وضعؼ الهىػاٌج وبػراهج األىشػطة
والهتابعة اإلدارية والهجتهعية لمههارسات الهتعمقة بٍا
 لـ تتطرؽ ٌذي الدراسات لدراسة واقع التربية الوجداىيػة فػي العصػر الرقهػي ،عمػى الػرغـ هػفرسوخ ٌذا الواقع واستشراء هظاٌر تأثيري الكبير فػي السػموؾ واالتجػاي والقػيـ التػي تتشػكؿ
لدى األفراد بشكؿ عاـ وفػي الهؤسسػات التربويػة بشػكؿ خػاص ،وهػا يعكسػً ذلػؾ هػف أثػر
في الوجداف الذي يتعمؽ بهوقؼ االىساف هف ذاتً ،وهف هجتهعً الذي يحتويً.
 لـ تتطرؽ الدراسات كػذلؾ الػى فحػص تػداعيات العصػر الرقهػي وتحدياتػً لمتربيػة الوجداىيػة،بهػػا يمعبػػً هػػف أدوار خطيػػرة تعكػػس آثػػار غيػػر حهيػػدة عمػػى سػػموؾ األف ػراد واىع ػزالٍـ شػػبً
الكاه ػؿ عػػف هجػػتهعٍـ أو إدراؾ أٌهيػػة التفاعػػؿ اإلىسػػاىي فػػي حركػػة الحيػػاة ذاتٍػػا وفػػي
تحقيؽ أٌداؼ الفرد والهجتهع الذي يشهمٍـ.
ولعؿ ها تقدـ ٌو ها دعا الباحثيف لهحاولة استيضاح التحديات التي تواجً التربية الوجداىية
في العصر الرقهي ،استٍدافا لوضع آليات أو إجراءات تىفيذية لمتغمب عميٍا ،وتهكيىا
لمهؤسسات التربوية عمى اطبلقٍا هف التغمب عمى ٌذي التحديات ،وهساعدة الهتعمهيف عمى
تشكيؿ وجداف إيجابي دافع لهسيرة الوجود والتفاعؿ الفردي والهجتهعي ايهاىا بدور الوجداف
في تحريؾ السموؾ ىحو الفاعمية وتطوير الحياة بشكؿ عاـ.

احملور الجاىي :اإلطار اليظري للدراشة
وفقا لطبيعة الدراسة وأٌدافٍا ،فاف اإلطار الىظري لٍا ،يتضهف بالعرض والتحميؿ
األبعاد التالية:

البعد األول :الرتبية الودداىية (املالمح واألبعاد( :
أوال :مفَوو الرتبية الودداىية:
تقتضي الهعالجة الدقيقة لهفٍوـ التربية الوجداىية ،أف ىتعرؼ عمى هفٍوـ
الوجداف بشكؿ أساسي ،فٍي تربية تستٍدفً وتتسـ بً في كؿ أىشطتٍا وأوجً تفاعمٍا،
ويعتبر الوجداف هف الهفاٌيـ التي حظيت باٌتهاـ عدد كبير هف جاىب الباحثيف والهفكريف
والكتاب خاصة في هجاؿ عمـ الىفس وهجاؿ التربية اإلسبلهية ،ىظ ارً لها لً هف أٌهية

كبيرة.والوجداف لغة يعىي "الهحبة ،الغضب ،الحزف ،البغض وأصؿ الكمهة هأخوذ هف الهصدر
َو َج َد ففي الهعجـ الوسيط ٌي كؿ إحساس أولي بالمذة أو األلـ " (الهعجـ الوسيط،8334 ،
- 805 -

تحديات التربية الوجدانية في العصر الرقمي ................................

ص  .)1310كها وردت كمهة الوجداف في هعجـ الغىي " وجداف الهرء " بهعىي اإلحساس
بالباطف ،بها ٌو فيً هف لذة أو ألـ ،والوجداىيات جهع الوجداف وٌي ها تكوف هدركة
بالحواس الباطىة (أبو العزـ ،8310 ،ص  .)103ويعرؼ الوجداف –اصطبلحا-عمى أىً "
الشعور االىفعالي بالخبرة الهعاشة سواء أكاىت سارة أـ غير سارة ،الذة أـ غير الذة (هؤلهة)
" (طً  ،8339،ص  ،)1000كها يعرفً "بطرس" ( ،8336ص  )411بأىً " شعور الفرد
بأفكاري الهتهيزة وحاالتً الىفسية والبيولوجية ،وهدي دافعيتً لؤلداء ،ويؤثر في ذلؾ حاالت
االضطراب والغضب الشديد ،لها لذلؾ هف عبلقة واضحة عمى الحالة الىفسية لمفرد " .ويعرفً
الشٍري ( )9 ،8339بأىً " األحاسيس والهشاعر الكاهىة في أعهاؽ اإلىساف ،وها يىتج
عىٍا هف هشاعر سعادة وألـ وهشاعر ايجابية أو سمبية ".
ووفقا لها سبؽ عرضً هف تعريفات ،فاف الوجداف كمهة تطمؽ لمتعبير عف كؿ ها
يتعمؽ بحاالت المذة أو األلـ لئلىساف ،الحب أو الكري  ،وفقا لطبيعة الخبرة الهعاشة وٌو
يصؼ اىفعاالت الفرد وأحاسيسً وهشاعري الكاهىة بداخمً  ،والتي قد تىتج هشاعر سعادة أو
ألـ  ،أو هشاعر ايجابية أو سمبية  ،وهعىى ذلؾ أف وجداف الفرد ٌو أهر هعىوي عاطفي
يتصؿ بهشاعري الكاهىة في أعهاقً وفقا لها يهر بً هف هواقؼ لمخبرة ويىفعؿ بٍا  ،وعمى ٌذا
فالوجداف يحرؾ سموؾ الفرد ويتحكـ أحياىا في اتجاٌاتً وىوازعً والتربية الوجداىية تعهؿ في
ٌذا السياؽ هؤكدي عمى تشكيؿ وجداف ايجابي لؤلفراد وتعزيزي حتى يصؿ لمسعادة  ،ويتفاعؿ
هع اآلخريف بشكؿ سميـ .
وتعرؼ التربية الوجداىية وفقا لها سبؽ عمى أىٍا " هجهوعة العهميات التي تٍتـ
بتىهية الجواىب الوجداىية لدي الفرد هف هشاعر وعواطؼ وأحاسيس واىفعاالت وتٍذيبٍا
وتوجيٍٍا التوجيً اإلسبلهي السميـ هها يجعمٍا تؤثر تأثي ارً إيجابياً عمي سموؾ ذلؾ الفرد "

(الشٍري،8339 ،ص  )13ويرى عبد اهلل (،8334ص  )83أىٍا " التربية التي تسعي إلى
تجىب الضهير الهؤدي إلى الشؾ والحيرة والضبلؿ والوسواس وتحرص عمى الحفاظ عمى
صحة الوجداف دوف أف يصاب بالخمؿ والتٍافت والهرض واإلجراـ بٍدؼ تحرير الهرء هف أسر
غرائزي وأٌوائً الدىيا ،ورغباتً الجاهحة ،وتحسيف الكياف اإلىساىي " .ويعرفٍا ادريس
( )Edres,2009,p1بأىٍا العهميات التي يتـ هف خبللٍا اكساب األفراد الهعرفة والهواقؼ
والهٍارات البلزهة لفٍـ وادارة العواطؼ لها لٍا هف دور رئيسي في تىهية العهمية التعميهية
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وفي تطوير الكفاءة االجتهاعية والعاطفية .ويصفٍا شعيب ( ،8317ص  )55بأىٍا تمؾ"
التربية التي تتعمؽ بتكويف الهشاعر واألحاسيس واكتساب العادات االىفعالية الصحية السميهة
وتحديد الهيوؿ واالتجاٌات وىسؽ القيـ لدي الهتعمـ ىحو ىفسً واآلخريف وكؿ ها يتعمؽ
بالبيئة هف حولً هف خبلؿ هوضوعات الدراسة باإلضافة الي تعهيؽ قيهة الوالء واالىتهاء
لمثقافة التي يعيش فيٍا "
ويعرفٍا "الدٌشاف" ( ،8317ص  )9بأىٍا "تمؾ العهميات التي تعىي باكتساب
األفراد هجهوعة هركبة هف القدرات والهٍارات الشخصية التي تسهح لمفرد بفٍـ هشاعري
واىفعاالتً والسيطرة عميٍا الي جاىب فٍـ هشاعر واىفعاالت اآلخريف وحسف التعاهؿ هعٍا "
وأكدت هرسي (،8317ص  )070أىٍا " التربية الهقصودة التي تستٍدؼ تىهية هشاعر الفرد
وعواطفً وهيولً واىفعاالتً وأحاسيسً الكاهىة في أعهاقً ،وها يىتج عىٍا هف اشباع لحاجاتً
ورغباتً الوجداىية واالجتهاعية ،هف هشاعر ايجابية أو سمبية في إطار هف القيـ والهبادئ
الساهية ،والتي تؤدي في الىٍاية إلى عبلقة ايجابية هع البشر " ويرى "ريد وكبلرؾ"
( )Read&Clark,2000,p68بأىٍا "القدرة عمى إدراؾ الفرد وفٍـ االىفعاالت بهٍارة
واستخداهٍا كهصدر لمطاقة االىساىية وتكويف العبلقات هع اآلخريف".
ووفقا لها تـ عرضً هف تعريفات ،يرى الباحثاف أف التربية الوجداىية ٌي " تربية
هقصودة تستٍدؼ تىهية هشاعر الفرد وعواطفً وهيولً واىفعاالتً وأحاسيسً الكاهىة في
أعهاقً ،وها يىتج عىٍا هف اشباع لحاجاتً ورغباتً الوجداىية واالجتهاعية ،وتشكيؿ
شخصيتً واكسابً السموؾ السميـ في إطار هف القيـ والهبادئ الساهية ،والتي تتيح لً فٍـ
هشاعر اآلخريف والتعاطؼ هعٍـ ،وتشكيؿ ارادة حرة ،والتي تؤدي في الىٍاية الي عبلقات
ايجابية وفاعمة داخؿ الهجتهع.وٌذا التعريؼ يتوافؽ هع تعريؼ "هرسي" (.)8317

أٍنية الرتبية الودداىية:
لمتربية الوجداىية أٌهية كبيرة في حياة الفرد والهجتهع ،فهف خبلؿ الوجداف السميـ يكتسب
الفرد الرغبة والدافعية ىحو العهؿ الجاد ،باإلضافة إلى أىً عاهؿ هٍـ هف عواهؿ ارتقاء القوي
الفكرية وتىشطيٍا وارشادٌا إلى بذؿ الجٍد الهىاسب لٍا ،فالوجداف هقوـ أساسي هف هقوهات
الشخصية ،وعاهؿ هٍـ هف عواهؿ تشكمٍا وابداعٍا .ويرى كؿ هف "الجوارىة" ( ،8314ص
" ،)58ويودر" ( ،)yoder.2014,p5أف أٌهية التربية الوجداىية ،تكهف في أىٍا:
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* "تعهؿ عمى اشباع حاجات اإلىساف الوجداىية ،هها يجعؿ تربيتً تربية هتوازىة (شاهمة
وهتكاهمة( .
•

تعهؿ عمى تىهية شخصية اإلىساف لتحقيؽ ذاتً.

•

تعهؿ عمى تحقيؽ التوافؽ الشخصي لئلىساف وتعزيز الىفوس باألهؿ والتفاؤؿ.

•

تعهؿ عمى تحقيؽ تكيؼ الفرد هع البيئة الهحيطة بً وتهتعً بالصحة الىفسية والعقمية.

•

تعهؿ عمى تٍذيب وتوجيً الحاجات بوسطية واعتداؿ دوف إفراط وال تفريط.

•

تحسيف جودة الحياة لمفرد والقدرة عمى هواجٍة الضغوط اليوهية والىٍوض بالعهؿ والرغبة
في الحياة.

•

تعزيز الهشاركة االىساىية بيف أفراد الهجتهع بكؿ الهىاسبات توثيقاً لمروابط االجتهاعية

•

تؤثر تأثي ارً بالغاً عمى سموكيات اإلىساف وتصرفاتً حيث أف لٍا دور كبير في تىظيـ سموؾ

واعها ًال لمتقدير واالحتراـ بيف الىاس.

اإلىساف هف خبلؿ تىظيـ اىفعاالتً وبدوف ذلؾ تصبح حياتً هضطربة وال يهكف تهييزي عف
سائر الهخموقات األخر".
وأشارت عصفور(  ،8317ص  )46إلى أف الوجداف يؤثر بشكؿ هباشر عمى تعمـ

الهعموهات والخبرات ،فمكى يتهكف الفرد هف اكتساب هعموهة ها أو خبرة هف الخبرات ،فيجب
أف تكوف الظروؼ آهىة بعيدة عف القمؽ والتٍديد حتى يزداد تركيزي وتزداد قدرتً عمى
استدعاء الخبرات السابقة ،ويحدث العكس في حالة الخبرة السمبية ،وعمى ٌذا يرفض عقؿ
الطفؿ تقبؿ الهعموهة وترسيخٍا في ظؿ الجهود والقسوة ،ويؤثر ذلؾ عمى هستقبمً واختياراتً
فكـ هف هواد أحبٍا الفرد بسبب هعمـ وقد يتخصص فيٍا ويسير هعٍا في رحمة حياتً ،في
حيف كري هواد أخرى بسبب قسوة هعمهيٍا وتعىتٍـ وغمظتٍـ .كها أكدت رضواف (،8339،
 )06بأف التربية الوجداىية تساعد الفرد عمى االبتكار واالبداع والحب واالٌتهاـ باآلخريف
والتوافؽ هعٍـ هف خبلؿ ها يتـ تبادلً هف هشاعر وعواطؼ ،كها تساعدي عمى التكيؼ هع
الظروؼ الهختمفة والتوجً ىحو األٌداؼ والرضا عف الحياة.
ويتضح هها سبؽ أٌهية التربية الوجداىية ألىٍا تٍتـ بالجاىب الوجداىي كجاىب هٍـ
هف جواىب تكويف الشخصية ،وتؤكد عمى أف اإلىساف لً حاجات وهتطمبات وجداىية يجب
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تىهيتٍا واالٌتهاـ بٍا واشباعٍا وال يكوف ذلؾ إال بتربية الوجداف تربية سميهة هتكاهمة
وشاهمة.

أٍداف الرتبية الودداىية:
هثؿ األٌداؼ الواضحة الهحددة الهحور األساسي في العهمية التربوية بشكؿ عاـ
وألف التربية الوجداىية جاىب هٍـ هف جواىب التربية فإف لٍا عددا هف األٌداؼ الهٍهة التي
تسعى إلى تحقيقٍا( .الشٍري ،8339 ،ص ( ،)68والدسيطي ،8339 ،ص ،)815
"سيفاى ،وكافيوف" ( ، )Cefai & cavion,2014,p 13والتي تـ تصىيفٍا كها يمي:

أوال :األٍداف الروحية وتتنجل فينا يلي:
" تحرير الوجداف البشري هف عبادة أحد غير اهلل وهف الخضوع ألحد سواي ،بها يحقؽلئلىساف العزة والكراهة في الدىيا واآلخرة.
 تربية الوازع الديىي لدى اإلىساف وتقوية الجاىب العقائدي وذلؾ بهخاطبة وجداىٍـ. تربية اإلىساف عمى الفضائؿ وحسف الخمؽ كالصدؽ واألهاىة والتساهح وسبلهة الصدر هفاألحقاد والخرافات والشعور باألهؿ والتفاؤؿ.
-تىهية الهشاعر الىبيمة كالحب والرحهة والميف والرفؽ".

ثاىيا األٍداف اليفصية وتتنجل فينا يلي:
 "ىهو اإلىساف ىهواً سميهاً خالياً هف التعقيدات والهشكبلت الىفسية واالضطرابات السموكيةوسوء التكيؼ هع البيئة ،واآلخريف.

 إشباع الدوافع والحاجات الوجداىية لدى اإلىساف كالحاجة إلى الحب واألهف واالىتهاء عفطريؽ تمبية ٌذي الحاجات وتوفيرٌا.
 ضبط االىفعاالت والعواطؼ والهشاعر لدى اإلىساف بها يتوافؽ ويتبلءـ هع تعاليـ الديفاإلسبلـ ،وغيري هف األدياف.
 تىهية شخصية اإلىساف التىهية السميهة لتحقيؽ ذاتً والتي تؤدي بدورٌا إلى ثقتً بىفسًوآرائً ،وتحقيؽ الذكاء الوجداىي.
 تحقيؽ التوافؽ الشخصي لئلىساف وتهتعً بالصحة الىفسية والعقمية السميهة. تحقيؽ الطهأىيىة القمبية واألهف الىفسي لئلىساف والتي تعد ىتاج اإليهاف واليقيف باهللتعالى.
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 -تٍذيب وتوجيً الحاجات الوجداىية لئلىساف بوسطية واعتداؿ دوف إفراط أو تفريط.

ثالجا األٍداف اجلنالية وتتنجل فينا يلي:
"حث االىساف عمي التأهؿ والتدبر في الهظاٌر الكوىية الهحيطة بً.تىهية االحساس بجهاؿ الطبيعة واالستهتاع بٍا.تىهية القدرة عمي التذوؽ السهعي والبصري في الكمهات واأل لحاف والرسوـ واألشكاؿ.-تىهية السموكيات السميهة الخاصة بالىظافة والجهاؿ في الهظٍر والجوٌر".

رابعا األٍداف االدتناعية وتتنجل فينا يلي:
"تىهية االحساس بالهسئولية عف الىفس والهجتهع والتكيؼ هع البيئة االجتهاعية الهحيطةبالفرد.
تىهية القدرة عمي اقاهة عبلقات ايجابية هع اآلخريف والعهؿ بروح الفريؽ واحتراـ حقوؽاآلخريف وااللتزاـ بأداء الواجبات.
تىهية القدرة عمي االىجاز وتقدير العهؿ واالىتاج وااللتزاـ بالىظاـ والقواعد الهتبعة فيالهجتهع".
كبير في تىظيـ سموؾ
دور ا
ويتضح هها تـ ذكري هف أٌداؼ لمتربية الوجداىية أف لٍا ا
اإلىساف وتىظيـ اىفعاالتً وىهوي ىهواً سميهاً ،تحقيقاً لمشخصية اإلىساىية السوية ،هع القدرة

عمى إقاهة عبلقات إيجابية هع اآلخريف وبالتالي فٍىاؾ ضرورة لتحقيؽ ٌذي األٌداؼ.

مرتهسات الرتبية الودداىية:
يرى الباحثاف أف التربية الوجداىية ترتكز عمى هرتكزيف أساسييفٌ ،ها:

املرتهس األول" تهويً الطنري":
ٌو أحد وأٌـ هرتكزات التربية الوجداىية  ،وتعتهد تربية (تكويف) الضهير عمى ىظرية
التحميؿ الىفسي لعالـ الىفس "فرويد"  ،فسموؾ الفرد تحكهً ثبلثة قوى في حياتً  ،أوالٌا ٌي
الغريزة أو الفطرة أو الٍو  ،وثاىيٍا السمطة الخارجية أو األىا أو الواقع ،و وثالثٍا السمطة
الداخمية أو األىا األعمى أو الضهير ،ووفقاً لٍذي الىظرية فإف الطفؿ خبلؿ العاهيف األوليف
تسيطر فيٍها الغريزة أو المٍو عمى سموكً ،بهعىى أىً يفعؿ ها يريد ،وهتى يريد ،وكيفها
يريد ،دوىها اعتبار لرد فعؿ اآلخريف حولً ،وهع بداية السىة الثالثة يرى الوالديف أىً يجب
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عمى الطفؿ أف يتوقؼ عف ٌذا السموؾ الفردي أو الغريزي ,ويسمؾ طبقا لها يروىً ٌـ
صحيحاً ،ال ها يراي ٌو ,ويطمؽ عمى ٌذي الهرحمة هرحمة السمطة الخارجية أو األىا والواقع،

ويستهر الطفؿ في السموؾ وفقاً لمسمطة الخارجية حتى سف السابعة أو الثاهىة ،,ثـ بعد ذلؾ
يسهح بالسمطة الداخمية الههثمة باألىا األعمى أو الضهير بالىهو والتحكـ في اىفعاالتً ،

ويهثؿ الضهير الرقيب العادؿ لسموؾ الشخص في هراحؿ حياتً التالية ،وٌىا يهثؿ تكويف
الضهير الغاية القصوى لمتربية الوجداىية (الشخيبي ،8334 ،ص  ،)089وٌو ها يفرض
السعي لتىهيتً وتربيتً –أي الضهير  -باستهرار هف خبلؿ تقوية االيهاف باهلل وتقوية الوازع
الديىي لموصوؿ الي التربية الوجداىية السميهة .

املرتهس الجاىي :تهويً الكيه":
اختيار أو تفعيبل أو حكها يصدري اإلىساف عمى شيء ها
ا
تهثؿ القيـ اٌتهاها أو
هٍتدياً بهجهوعة الهبادئ والهعايير التي وضعٍا الهجتهع الذي يعيش فيً (العقاب،8333،

ص  .)0كها أىٍا تعد أحكاها هكتسبة هف الظروؼ االجتهاعية الهحيطة بالفرد ،وتحدد
هجاالت تفكيري ،وتحدد سموكً ،وتؤثر في تعمهً وٌىاؾ أىواع هختمفة هف القيـ هىٍا الهادية

التي تساعد اإلىساف عمى االعتهاد الهتبادؿ عمى غيري هف أفراد الهجتهع وهىٍا القيـ العقبلىية
التي تفرضٍا هعايير الصواب والخطأ في الهجتهع ،وٌىاؾ القيـ الجهاعية التي تحدد طبيعة
العبلقات بيف العىاصر الهادية أو الهعىوية عمى أساس هف التىاظر أو التىاقض أو التىاسب
أو االشتقاؽ وٌىاؾ القيـ الرئيسية التي تتعمؽ بطبيعة الحؽ والخير والجهاؿ ..الخ (.عبد
الهجيد ،8311 ،ص .)809
وتتهيز القيـ بعدة خصائص كوىٍا تختمؼ هف إىساف آلخر ،وهف حضارة ألخرى ،وأىٍا
هتغيرة وليست ثابتة ىتيجة تفاعؿ اإلىساف هع بيئتً ،وأىٍا هتعددة ىتيجة الختبلؼ الحاجات
اإلىساىية بيف حاجات اقتصادية وسياسية واجتهاعية وىفسية ،وغيرٌا( .هصطفي وعبد
الفتاح ،8311 ،ص .)50
وتتكوف القيـ هف ثبلثة هكوىات  ،وٌي :الهكوف األوؿ ويعرؼ بالتعرؼ واالختيار
ويشهؿ تعرؼ البدائؿ الههكىة ،والىظر في عواقب كؿ بديؿ ،واالختيار الحر بيف البدائؿ،
والهكوف الثاىي ويعرؼ بتقدير القيهة واالعتذار ويشهؿ الشعور بالسعادة الختيار القيهة،
والهكوف الثالث ويسهى ههارسة القيهة ويشهؿ ترجهة القيهة إلى ههارسة ،وبىاء الىظاـ
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القيهي (عسمية ،8333،ص  ، )63وبذلؾ تهثؿ القيهة أعمى هستويات الجاىب الوجداىي،
وأكثرٌا تجريداً أو ارتباطاً بالعادات ،كوىٍا تهثؿ السموؾ الذي يىبغي أف يسمكً الفرد في اطار

اجتهاعي ووفؽ ضوابط تحدد الصواب في هقابؿ الخطأ  ،والهرغوب وغير الهرغوب  ،وٌو ها

يؤدي الى تشكيؿ الجاىب الوجداىي بشكؿ كبير.

مؤشصات الرتبية الودداىية:
ىظ ارً ألٌهية الجاىب الوجداىي في حياة اإلىساف فقد اٌتهت العديد هف الهؤسسات

االجتهاعية بتىهية ٌذا الجاىب والعىاية بً كاألسرة والهدرسة والجاهعة ودور العبادة (الهسجد)
ووسائؿ اإلعبلـ وغيرٌا والتي تتكاهؿ في أدوارٌا حتى يصؿ األفراد الى ىضج واكتهاؿ
شخصيتٍـ عمى السواء والتوازف وصوال الى الهدى الهطموب ،ويهكف عرض الهاحة حوؿ ٌذي
الهؤسسات ،كها يمي:

*األشرة:
تعتبر األسرة ٌي الهؤسسة التربوية األٌـ في حياة االىساف ،فٍي أوؿ هف يتمقاي
ويعيش في كىفٍا ورعايتٍا خبلؿ سىوات حياتً األولى ،وٌي الهؤسسة التي ال تستطيع أية
هؤسسة أخرى أف تحؿ هحمٍا وتحقؽ أٌدافٍا في حياة أبىائٍا ،خاصة أف العبلقات بيف
أفرادٌا تعتهد أساساً عمى العهؽ ،والدؼء ،والهواجٍة ،والخصوصية ،والطبيعة ،وتؤكد كثرة

هف الىظريات والدراسات العمهية عمى أٌهية دور األسرة في تشكيؿ شخصية الطفؿ بشكؿ

أساسي خبلؿ ٌذي الهرحمة التي تعتبر أٌـ وأخطر هراحؿ ىهوي ،عمى اطبلقٍا( .الشخيبي،
 ،8334ص .)000
وتتفاوت األسرة في درجة صبلحٍا وفسادٌا فإها أف تكوف األسرة صحيحة البىاء
يسودٌا الحب والحىاف واأللفة واألهف والطهأىيىة وتقوـ عبلقتٍا عمى أساس التقوى وعبادة
اهلل تعالى فيتأثر بٍا وجداف الطفؿ وتؤثر تأثي ارً إيجابياً بالغاً عمى ىفسيتً ،واها العكس ،لذا
فهف واجبات األسرة توفير ٌذي األجواء الىفسية التي تعيف عمى ىهو الطفؿ الىهو الوجداىي

السميـ (الخوالدة وعيد ،8335 ،ص .)49
وعمى الرغـ هف الدور الحيوي والهٍـ لؤلسرة في التربية الوجداىية ،فيؤخذ عميٍا أىٍا
تقدـ ألبىائٍا ىهاذج قد تكوف غير ايجابية في السموؾ ،حسب شخصية األب أو األـ أو
كبلٌها ،فبل توجد لوائح أو قواىيف يشترط عمى األسرة تطبيقٍا وتوجً ىشاطٍا هع أفرادٌا.
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*املدرشة:
تعتبر الهدرسة أوؿ هؤسسة ىظاهية تىاط بٍا عهمية التربية بوجً عاـ والتربية الوجداىية
بوجً خاص ،وتتحهؿ الهدرسة تعميـ األطفاؿ بالتعاوف هع األسرة هف أجؿ توسيع هداركٍـ
وجعمٍـ يحبوف الهعرفة والتعميـ هف خبلؿ ىهاذج حية لمسموؾ ههثمة في الهعمهيف واإلدارييف
والهىاٌج الدراسية واألىشطة وغيرٌا.
وتمعب الهدرسة دو ار فعاال باعتبارٌا هؤسسة تربوية هىظهة في تربية هختمؼ جواىب الطفؿ
بل عظيـ األثر في تكويف
الىفسية ،واالجتهاعية ،واألخبلقية والسموكية ،وٌي بذلؾ تعد عاه ً
شخصية الفرد التكويف العمهي والتربوي السميـ ألىٍا تتهيز بأف العهؿ والسموؾ والعبلقات

داخمٍا تسير وفؽ قواعد وقواىيف رسهية ،وأف العقؿ والعهوهية والهوضوعية ٌي هصادر
الحكـ عمى سموكيات التبلهيذ والعاهميف بالهدرسة( .السيد ،8318 ،ص .)898
لذا فإف الهدرسة تباشر دو ار هٍها في غرس الهبادئ والقيـ الوجداىية لمطفؿ لتترجـ
في سموكياتً خبلؿ ههارستً لهختمؼ األىشطة في هراحؿ حياتً الهختمفة والبلحقة.

*دور العبادة (املصذد):
يأتي دور العبادة في الهكاىة األولى لمتربية الوجداىية ألىٍا توجً هسئولياتٍا في
الهقاـ األوؿ إلى تىهية الجاىب الوجداىي الرتباطٍا بالديف والهعتقدات وتكويف األشخاص
إيهاىيا وسموكيا ،وتربط بيف اتباع السموؾ األخبلقي والثواب والعقاب في الدىيا واآلخرة ،وتزداد
قيهتٍا الوجداىية عىدها ترتبط أقواؿ رجاؿ الديف بأفعالٍـ داخؿ ٌذي الهؤسسات وخارجٍا.
(الشخيبي ،8334 ،ص .)004
ويعتبر الهسجد باعتباري يهثؿ أحد دور العبادة ،أٌـ ٌذي الدور التربوية لها لً هف
أثر ودور كبير في تىهية الجاىب الوجداىي عىد الفرد ليس بصفتً فقط هكاىاً ألداء الصموات
ولكف بوصفً هكاىا وهوطىا كريها لقراءة القرآف وتبلوتً وتدبري وهكاف إلشاعة الروح اإليهاىية

هف خبلؿ الدروس والهحاضرات والخطب والهواعظ وهراكز الدعوة والجٍاد والتعميـ والتدريب
الخ( .عبد اهلل ،8334،ص  ،)114وٌذا هها يشكؿ الجاىب الوجداىي والروحي لمفرد ،ويجعمً
يسمؾ وفؽ قيـ هبادئ ساهية في حياتً حاض ار وهستقببل.
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*وشائل اإلعالو:
وخطير في التربية الوجداىية،
ا
دور هٍها
تمعب وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ بأشكالٍا الهختمفة ا
خاصة وأىىا ىعيش في عصر التقدـ العمهي والتكىولوجي الٍائؿ في وسائؿ االتصاؿ هها أدى
إلى سرعة اىتشار ٌذي الوسائؿ االعبلهية في كؿ هكاف وزهاف ،وترجع أٌهية ٌذي الوسائؿ
وخطورتٍا إلى عهؽ تأثيرٌا عمى سموكيات األفراد خاصة لمشباب وعهؽ تأثيرٌا عمى
اتجاٌاتٍـ وقيهٍـ هف خبلؿ جاذبية براهجٍا وطرؽ وأساليب عرض ٌذي البراهج( .حسيف،
 ،8315ص )80
وتزداد خطورة ٌذي الوسائؿ هف خبلؿ ها يهكف أف تقدـ هف قيـ وهبادئ واتجاٌات
إيجابية أو سمبية وخاصة هف خبلؿ اىتشار هواقع التواصؿ االجتهاعي الهوجود بدوف رقابة
عمى ٌذي الهواقع.

*اجلامعة:
تعد الجاهعة هؤسسة تربوية رئيسة ،فٍي قهة الٍرـ التعميهي ،وتمعب دو ارً فاعبلً في تكويف

الهواطف الصالح الواعي الهستىير ،ويرجع أٌهية دور الجاهعة وهسئوليتٍا الوجداىية في أىٍا
تقوـ بتىهية القيـ والهبادئ واالتجاٌات اإليجابية وترسيخٍا بيف طبلبٍا هف ىاحية ،والوقوؼ
في هواجٍة القيـ واألفكار واالتجاٌات التي ال تتفؽ هع ها ٌو هتعارؼ عميً في الهجتهع هف
ىاحية أخرى( .درباشي ،8334 ،ص )83
واضافة الى ها تـ عرضً هف أٌهية الهؤسسات االجتهاعية التي تـ ذكرٌا ودورٌا
وهسئولياتٍا الوجداىية في البىاء الهتكاهؿ لشخصية اإلىساف السوية وتحقيؽ توافقً
االجتهاعي ،فتوجد في ىفس الوقت هؤسسات هجتهعية أخرى كثيرة سواء أكاىت سياسية أو
ثقافية أو رياضية أو اجتهاعية تمعب دو ارً ال يقؿ أٌهية أو خطورة في التربية الوجداىية

لمىشء أو الشباب خاصة أف ىهط شخصية الفرد في الوقت الحالي أصبح يتصؼ بعدـ الثبات
ىتيجة لعواهؿ كثيرة ىعيشٍا في العصر الحالي.

جماالت الرتبية الودداىية:
تعهؿ التربية الوجداىية في ثبلثة هجاالت أساسية وٌي العاطفة ،االىفعاؿ ،الضهير،
وفيها يمي الهاحة سريعة حوؿ ٌذي الهجاالت:
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أوال :العاطفة:
تمعب العواطؼ دو ارً هٍهاً في حياة اإلىساف ،فٍي هصدر لهعظـ الدوافع ،ألىٍا تعطي

الحياة اإلىساىية وخاصة الوجداىية هىٍا ىظاهاً واتساقاً ىحو أٌدافٍا بالذات .وتعرؼ العاطفة

بشكؿ عاـ عمى أىٍا "استعداد اىفعالي يجعمىا ىعيش بعض الهشاعر الوجداىية تجاي األشياء

أو األشخاص أو األفكار ،وتدفعىا لمقياـ بسموؾ هعيف تجاٌٍا هثؿ عاطفة حب األشخاص
وعاطفة الكري والغضب أو الحزف أو الحقد أو الغيرة ،أو كعاطفة الحب لمجهاؿ أو الفف أو
الهوسيقى وغير ذلؾ" ،كها أىٍا "استعداد عقمي هكتسب يرتبط بهوضوع يؤدي إلى دفع الكائف
الحي لمقياـ بأىواع هف السموؾ هرتبط بٍذا الهوضوع ")Cohen, 2001,p 5( .
وتكهف أٌهية العاطفة في توحيد طاقات اإلىساف وتوجيٍٍا وخاصة في هرحمة
الطفولة والتي يفترض أف يدخؿ الطفؿ في عبلقات سميهة هع هف يتصؿ بٍـ هف الىاس ،فإذا
ها اتجٍت طاقاتً اتجاٌاً سميهاً ،فإف ذلؾ يكسبً سموكاً اجتهاعياً هتوازىاً ووعياً بالخبرات

االىفعالية التي يهر بٍا ويفٍـ هشاعر اآلخريف ويتعاطؼ هعٍـ وبدوف ذلؾ تبدو هظاٌر
الشذوذ والسموؾ االىطوائي الذي يكوف وليداً لمعواطؼ السمبية)pekrun. 2014, p14( .

ثاىيا :االىفعال:
يعرؼ االىفعاؿ بأىً "حالة ىفسية ذات صفة وجداىية قوية هصحوبة بتغيرات
فسيولوجية سريعة كثي ارً ها تكوف عىيفة" ،ويىشأ االىفعاؿ عادة هف إعاقة فجائية لهيوؿ أو

رغبات قوية أو عف إرضاء غير هىتظـ لٍذي الهيوؿ ،وٌىاؾ بعض التغيرات الجسهية التي
تصحب االىفعاؿ والتي تختمؼ باختبلؼ ىوعية االىفعاؿ والهثير لٍذي التغيرات قد يكوف أه ارً
خارجياً وقد يكوف أه ارً هعىوياً داخمياً يتعمؽ بً اإلدراؾ ،واالىفعاالت ال تخضع هباشرة لئل رادة،

كها أف الشعور الوجداىي يٍدأ بزواؿ هثيري( .سميهاف)005 ،8317 ،

ويعىي ذلؾ أف االىفعاؿ يعتبر جاىبا فطريا في تكويف اإلىساف يبدأ هىذ والدتً وٌو
الذي يصؼ هشاعري وأحاسيسً ويؤثر في هواقفً واتجاٌاتً وتكيفً هع ظروؼ البيئة
الخارجية التي يعيش فيٍا ويصاحبً عادة بعض التغيرات الفسيولوجية والعضوية ،وبالتالي
يعد االىفعاؿ بشكؿ أو بآخر هجاال هف هجاالت الوجداف عىد اإلىساف.
ويوجد ىوعاف هف االىفعاالت ،فٍىاؾ االىفعاالت اإليجابية والتي تهثؿ ضرورة هف ضرورات
الحياة وهصد ارً قوياً هف هصادر استهتاع الفرد بٍا في تحقيؽ آهالً وطهوحاتً حيث تؤثر
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تأثي ارً حسىاً عمى هستوى ىشاط الفرد فتؤٌمً لمقياـ بعهؿ يفوؽ طاقتً العادية هثؿ الشجاعة،
االقداـ ،الفرح ،وٌىاؾ أيضاً االىفعاالت السمبية هثؿ الغضب ،الحسد ،الحقد ،الغرور وٌذا الىوع
هف االىفعاالت يخرج اإلىساف عف العقؿ والحكهة والديف وال يبقى لئلىساف بصيرة أو وادراؾ.

(الجهاؿ ورخا ،8315 ،ص )168
وبالتالي فهف الواجب تطٍير الوجداف بشكؿ هستهر وهتوازف هف آثار االىفعاالت
السمبية والدفع بالفرد إلى التحمي بالصفح واإلحساف حتى يصبح الهجتهع هجتهعاً هتعاطفاً
هتهاسكاً هف خبلؿ التربية السميهة لموجداف.

ثالجا :الطنري:
يعتبر الضهير باإلضافة لكوىً هرتك از هٍها هف هرتكزات التربية الوجداىية ،كها سبؽ
أف أشرىا عىد الحديث عف هرتكزات التربية الوجداىية -اال أىً يهثؿ هجاال حيويا هف هجاالتٍا
كذلؾ ،فٍو يتواجد في أعهاؽ الىفس البشرية ،وٌو عبارة عف قوة خفية ال تشاٌد بالعيف وال
تُرى بالهجٍر ،وال يعرفٍا التشريح والفسيولوجيا ،واىها ٌي قوة هعىوية يشعر بٍا اإلىساف في
داخمً ،ترشدي ،وتٍديً إلى الواجب كأىٍا كشاؼ يىير لً الطريؽ ويىجذب بً إلى الخير،
وتدفعً عف الشر ،وٌذي القوة الٍادية واألهرة الىاٌية والهحذرة تسهى بالضهير( .عبيد،
 .)134 ،8338وال هرية أف الضهير يهثؿ الوازع الىفسي القوي الذي يكوف لئلىساف بهثابة
الهرشد لسموكً في الحياة ويبصري بعواقب أفعالً سواء كاىت في السر أوالعمف ،واذا كاف
الضهير يضعؼ أحياىاً فإىً يىهو بالتربية ،فتربية الضهير تربية هستهدة هف اإليهاف باهلل هف
خبلؿ اإلقرار والشعور في الوجداف بوجود اهلل وخشيتً وااللتزاـ بهىٍجً( .عبد اهلل ،8334،

)77
ويتأثر الضهير كهجاؿ هٍـ هف هجاالت التربية الوجداىية بعدد هف الهؤثرات التي تترؾ
آثارٌا فيً وعمى ضوئٍا تتحدد ىوعية سموؾ الفرد ،وهف ٌذي الهؤثرات العواطؼ ،االىفعاالت،
العرؼ والعادات االجتهاعية ،واآلراء االجتهاعية التي يتعارؼ عميٍا أفراد الهجتهع ويتوارثوىٍا
جيبلً بعد جيؿ.)Elias. 2011, p15( .

وعميً فيجب عمى هؤسسات التربية الوجداىية تربية الضهير الحر السميـ وتحرير

الوجداف هف قصور التقميد األعهى الذي يقود إلى الشرؾ باهلل ،والتخمص هف األوٌاـ
والخرافات التي يتهسؾ بٍا األبىاء عمى أساس التقميد لآلباء ،فالديف االسبلهي وغيري هف
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األدياف يدعو دائهاً إلى استخداـ العقؿ لمتهييز بيف الحؽ والباطؿ واتباع ها يٍدى إليً التفكير
هف حؽ وخير ويحذر هف إتباع آراء الغير دوف التأكد هف صحة ٌذي اآلراء ،لذلؾ يىبغي تحري

الصدؽ والحؽ في بث اآلراء واألفكار في الهجتهع ألف ٌذي اآلراء االجتهاعية تؤثر في
الضهير ،ولٍذا فإف التربية األخبلقية (الخمقية) ٌي أساس التربية الوجداىية السميهة فٍي
التي تسعى إلى تجىب الضهير عثرات الشؾ أو الحيرة والضبلؿ وتحرص عمى صحة الضهير
دوف إصابتً بالخمؿ أو السقـ ،ليصبح الهرء سيد ىفسً صادقا وهؤث ار وايجابيا .

احملور الجاىي :العصر الرقني وحتديات الرتبية الودداىية:
أوال :مفَوو العصر الرقني وأٍه خصائصُ:
يتسـ العصر الحالي بأىً عصر التطورات السريعة والتغيرات الهستهرة  ،فها حصؿ
عميً اإلىساف خبلؿ ٌذا العصر هف هعموهات تزيد عمى ها حصؿ عميً خبلؿ تاريخً الطويؿ
بكاهمً .وربها كاىت الثورة الرقهية وٌي ثورة تكىولوجيا الهعموهات واالتصاالت ،هف أكثر
الثورات تأثي ارً عمى هىاحي الحياة كافة وهف بيىٍا التعميـ لذلؾ يطمؽ عمى ٌذا العصر بأىً

عصر الرقهىة ,ىظ ارً لمطفرة التكىولوجية التي هيزتً بحيث أصبح االعتهاد عمى الوسائؿ

التكىولوجية أه ار ال هفر هىً ،وٌذا ها يدعو التربية الى أف تطور هف أىظهتٍا واستراتيجياتٍا

التدريسية وأف تبتعد عف القوالب الجاهدة التقميدية الهتهثمة في التمقيف الهعرفي فقط لتكوف
بهثابة استجابة لمتغيرات الهتسارعة وهواكبة لمتطورات الهتبلحقة في هجاؿ الهعارؼ
والهعموهات واالتجاٌات الهتهايزة  ،وفيها يمي عرض لهفٍوـ العصر الرقهي وأٌـ خصائصً :

(أ) مفَوو العصر الرقني:
أدى االىدهاج الحادث بيف ظاٌرتي تفجر الهعموهات وثورة االتصاالت ،الى اىتاج ها
أطمؽ عميً "العصر الرقهي" في إشارة لسيطرة الوسائؿ الرقهية الحديثة عمى غيرٌا في هجاؿ
االتصاؿ وهعالجة وتبادؿ الهعموهات( .الطائي ،8318 ،ص  .)875وترتب عمى ٌذا العصر
تحاور البشرية عبر قىواتً الرقهية وأصبحت اإلىساىية وكأىٍا تعيش في هكاف واحد.
وبالىظر الى التعريفات الهختمفة لمعصر الرقهي ،ىجد أىً يعرؼ عمى أىً " القدرة عمى
تحويؿ كؿ أشكاؿ الهعموهات والرسوهات ،والىصوص والصوت والصورة الساكىة والهتحركة
لتصبح في صورة رقهية ،وتمؾ الهعموهات يتـ اىتقالٍا خبلؿ شبكة اإلىترىت بواسطة أجٍزة
إلكتروىية وسيطة حيث يهكف خبللٍا تخزيف وتوزيع كـ ٌائؿ هف الهعموهات الرقهية بصفة
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هستهرة"(عبد القادر ،8338 ،ص  .)03ويعرفً "كيتريىج" ( ،8310ص  )4بأىً " أحد أٌـ
اآلليات البلزهة لمدخوؿ لمهستقبؿ ألىً زهف سىقضي فيً ها تبقى هف حياتىا" .ويعرفً
"ٌارتهف" و"ستيفكش" ) )Hartman"&"Stefkvich, 2005بأىً" العصر الذي يقوـ أساساً

عمى ىشر الهعرفة واىتاجٍا وتوظيفٍا كها أىً يعتهد بصورة أساسية عمى الهعموهات وشبكات
اتصاؿ فائقة السرعة ،وتحوؿ البيئة إلى بيئة افتراضية تختمؼ تهاهاً عف البيئة التقميدية".

ويتضح هف التعريفات السابقة أف العصر الرقهي ٌو ذلؾ العصر الذي يعتهد بصورة

أساسية عمى الهعموهات وهعالجتٍا وتبادلٍا بيف أفراد الهجتهع ،ويتطمب أف يكوف العىصر
البشري في ٌذا العصر هسمحا بالعمـ والهٍارات والهعرفة والهعموهات لتحقيؽ الىٍضة
الهىشودة وهواكبة الىهو الهعرفي الهتزايد ،فضبل عف سرعة التواصؿ ودقة التفصيبلت والقدرة
عمى التعاهؿ هع ضراوة الهتغيرات والتحديات الهصاحبة لٍذا العصر الرقهي.
وهف خبلؿ تعرفىا عمى هفٍوـ العصر الرقهي ،فإىىا يهكف استىتاج ها يتسـ بً ٌذا العصر
ويهيزي ،وٌو:
"االعتهاد بصورة أساسية عمى الهعموهات وهعالجتٍا. ىشر الهعرفة واىتاجٍا وتوظيفٍا. االىدهاج بيف ظاٌرتي تفجر الهعموهات وثورة االتصاالت. االعتهاد عمى شبكات اتصاؿ فائقة السرعة.تحويؿ كؿ أشكاؿ الهعموهات والرسوهات إلى صورة رقهية. االعتهاد عمى الوسائؿ التكىولوجية الحديثة. االعتهاد عمى كوادر بشرية هؤٌمة وهدربة لمتعاهؿ هع العالـ االفتراضي بشكؿ جيد. التخمي عف اشكاؿ وأساليب التواصؿ التقميدية ،بأساليب ووسائؿ االتصاؿ االلكتروىية. التدفؽ الٍائؿ لمهعموهات والهعارؼ ىتيجة السرعة والسٍولة في ىقمٍا وتخزيىٍا. اختزاؿ التواصؿ اإلىساىي الطبيعي بالتواصؿ الرقهي عبر قىواتً الهتعددة. استحداث ثقافة الكتروىية في التعبير عف الوجود الفردي واالجتهاعي ،وفي ىقؿ األفكارواآلراء والهفاٌيـ والتعبير عىٍا".
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(ب) خصائص العصر الرقني:
هف خبلؿ استعراض التعريفات الهختمفة لمعصر الرقهي ،وفي تحميؿ شواٌدي وآلياتً
ووسائمً الفائقة ،فإىىا يهكف أف ىستىتج عدة خصائص ،يتهيز بٍا ،وٌي( :الهٍدي،8315 ،
ص  )45و(فتوح والحربي ،8316 ،ص  )8و()Schmidt & cohen , 2013
"تبلحؽ االكتشافات التكىولوجية الهتداخمة لمعصر الرقهي ،إذ أف العصر الرقهي يهثؿ عدةثورات هتداخمة وهتكاهمة في آف واحد ،فقد تهثمت الثورة األولى في ظٍور الحاسب اآللي
الشخصي ،والثورة الثاىية هثمتٍا شبكة الهعموهات ،والثورة الثالثة ٌي ثورة الوسائط
الهعموهاتية والهعموهات السريعة.
 أىً عصر يصعب السيطرة عميً ىظ ارً ألىً يعتهد عمى تحويؿ أي هعموهات إلى أرقاـ يسٍؿىقمٍا والتعاهؿ هعٍا ،هها يجعؿ هف الصعب التحكـ فيً.

 أىً يتهيز أيضاً بالسرعة والدقة في عهميات التواصؿ والوصوؿ إلى هصادر الهعموهات ههايساعد في اختصار الوقت والجٍد ،حيث تـ إدخاؿ الرقهىة في هختمؼ هعالجة وىقؿ
الهعموهات.
 كها يتهيز بقدرتً عمى تقريب الهسافات والغاء الحدود بيف الدوؿ وجعؿ العالـ كمً كقريةصغيرة.
 أىً دائـ التغيير ،ألىً يعتهد بصورة أساسية عمى الهعموهات دائهة التغيير لذلؾ أصبحالتعمـ في ٌذا العصر عهمية هستهرة هدى الحياة وهتاحاً لمجهيع.

أىً عصر يصعب فيً السيطرة عمى الهتغيرات هع كثرة التحديات والهطالب التي يفرضٍاويرسخٍا.
أىً عصر تضعؼ فيً العبلقات االجتهاعية اإلىساىية ،ىتيجة لسيطرة اآللة عمى حياة الىاسوتواصمٍـ.
اىً يتهيز بسرعة تدفؽ وىقؿ الهعموهات وسرعة الوصوؿ الحر الي الهعموهات واالىتاجالفكري الرقهي الهتوفر عمي شبكات االىترىت بدوف هقابؿ وبدوف قيود هها جعؿ حرية
الوصوؿ الي الهعموهات حؽ أساسي لئلىساف في أي وقت وأي هكاف.
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اىً عصر يصعب فيً الرقابة عمى السموؾ االلكتروىي وهتابعتً هف قبؿ الهؤسساتالهجتهعية ،ىظ ار لمحرية التي أتاحتٍا شبكات االىترىت في تبادؿ الهعموهات فٍىاؾ الهبلييف
هف األفراد يتبادلوف الهعموهات في وقت واحد هها يصعب الرقابة االلكتروىية عميٍـ.
اىً عصر اىتشار االرٌاب االلكتروىي حيث تتهكف الجهاعات االرٌابية هف سرقة األسرارالتجارية والحصوؿ عمي الهعموهات السرية وىشر الهعموهات الهضممة.
ويتضح هف سهات وخصائص العصر الرقهي أىً يحهؿ آثا ار إيجابية لمفرد والهجتهع هف
خبلؿ تسٍيؿ وسرعة عهميات التواصؿ والوصوؿ إلى هصادر الهعموهات  ،وتخطي الحواجز
الهكاىية والحدود بيف الدوؿ واختصار الجٍد والوقت في الحصوؿ عمى الهعموهات  ،وفي
الهقابؿ فإىً يحهؿ تداعيات سمبية كثيرة عمى الفرد والهجتهع  ،فهع هرور الوقت واىتشار
واستخداـ اإلىترىت بدأت تظٍر العديد هف السمبيات والهشكبلت والهخاطر الهتعمقة بطبيعة
التعاهؿ هع شبكة اإلىترىت وسوء االستخداـ أو االستخداـ غير الرشيد ،وهف ٌىا يهكف القوؿ
أف الرقهية ٌي سبلح ذو حديف أحدٌها سمبي واآلخر ايجابي  .وٌذا ها يدعوىا لتفصيؿ
الحديث عف تحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي ،وٌو ها سيتـ تىاولً في الهبحث
التالي.

ثاىيا :حتديات الرتبية الودداىية يف العصر الرقني:
يزخر العصر الحالي الذي ىصفً بالرقهية بالعديد هف الهتغيرات والتي أىتجت تحديات
عديدة ،في جهيع هىاشط الحياة االقتصادية والسياسية واالجتهاعية وغيرٌا ،ولعؿ أخطر تمؾ
التحديات ٌي التحديات الهتعمقة بالجواىب الفكرية والثقافية والوجداىية .وباستقراء الواقع
التربوي ،وهراجعة الدراسات السابقة في ٌذا اإلطار ،فإىىا سىمحظ وبسٍولة وجود جهمة هف
التحديات التي تواجً التربية الوجداىية في العصر الرقهي ،والتي تتطمب تدخبل هباش ار هف قبؿ
الهعىييف بالعهمية التربوية في هراحؿ التعميـ الهختمفة وعبر التىظيهات التربوية في اطارٌا،
وهف ٌذي التحديات ،ها يمي :


ضعف التناشو االدتناعي:
يعد التهاسؾ االجتهاعي هف الهفاٌيـ الهٍهة لوصفً الحاالت التي يرتبط فيٍا

األفراد بعضٍـ ببعض بروابط اجتهاعية وحضارية هشتركة .وقد أشار عالـ االجتهاع الشٍير
"إيهيؿ دوركايـ" الى أف درجة التهاسؾ االجتهاعي تعتهد عمى طبيعة الجهاعة والهىظهات
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والهجتهعات التي تؤثر تأثي ارً كبي ارً وهباش ارً في أىهاط سموؾ األفراد ،كها أكد عمى أف أٌهية

التهاسؾ االجتهاعي ال تظٍر إلى الوجود هف خبلؿ تفرؽ جٍود األفراد وتبعثرٌا بؿ بها يعكس
تهاسكاً وتعاوىاً بيف الىاس( .القريش ،8318 ،ص  ،)000وبذلؾ فالتهاسؾ االجتهاعي يؤدي

الى زيادة الهشاركة داخؿ الجهاعة وقوة الوالء لٍا وزيادة شعور أفرادٌا باألهف الىفسي.

وتعد الثقافة ٌي األرضية التي تىهو عميٍا العبلقات االجتهاعية وتساعد عمى تهاسؾ
األفراد داخؿ الهجتهع ،ولكف وهع ظٍور العصر الرقهي وها صاحبً هف تغيرات عديدة ىتجت
عف االحتكاؾ بالثقافات الهختمفة واالىشغاؿ الكاهؿ بهؤثراتً وجاذباتً الهعرفية والسموكية ،هها
أدي إلى صراع بيف القيـ األصمية والقيـ الواردة ،التي عكست التأثر بالعمهاىية والتحررية
وتدهير األخبلؽ والقيـ األصيمة( .خير اهلل ،8315 ،ص .)186
كها أثرت ثورة الحاسبات االلكتروىية وثورة الهعموهات واالتصاالت عمى سموؾ
األفراد وعمى عبلقاتٍـ االجتهاعية هها أعمى هف القيـ الفردية عمى حساب القيـ االجتهاعية
وقيـ العهؿ الجهاعي الهشترؾ ،باإلضافة الى اتساع الفجوة بيف أفراد األسرة وتكريس العزلة
والتخبط واىعداـ األهف واالستقرار وفقداف الهعايير هها أدي كؿ ذلؾ إلى شيوع ظاٌرة التفكؾ
االجتهاعي واألسري وٌوها أوجد حالة هف الضعؼ في قدرة الهجتهع عمى التىظيـ والتوحيد
والتىسيؽ الثقافي ،وٌو ها أدى الى التشتيت وضعؼ االىتهاء لمهجتهع( .جعفر،8318 ،
ص .)885وأكدت دراسة (جعفر )8318 ،عمى تأثير العصر الرقهي في اضعاؼ التهاسؾ
االجتهاعي واألسري ،ىظ ار لضعؼ العبلقات األسرية واىشغاؿ أفرادٌا بالتواصؿ االلكتروىي
واالىعزاؿ عف األٌؿ في التصفح عبر الشبكة العىكبوتية ،دوف التفاعؿ الحيوي هع أفراد األسرة
والهجتهع الهحيط ،وكذلؾ ضعؼ دور األسرة في التأثير والسيطرة عمى سموؾ أفرادٌا الذيف
اىشغموا بالواقع االفتراضي وقيهً غير اإليجابية .وٌذا هها يسبب تحديا لمعبلقات اإلىساىية
والوجداىية ،لتفسخ العبلقات والتواصؿ اإلىساىي ،لعدـ تقدير االتصاؿ األسري واالجتهاعي
بشكؿ عاـ .وقد أكدت دراسة (شوشة ،8315 ،ص  )78عمى أف التطور الٍائؿ في
التكىولوجيا ووسائؿ االتصاؿ أدي إلى الفتور في العبلقات االجتهاعية بيف األفراد ،فالتواصؿ
والصمة والزيارات التي كاف الىاس يٍتهوف بٍا ويحرصوف عميٍا تراجعت كثي ارً بعد ظٍور ٌذي

الوسائؿ ،هها أدي إلى الهيؿ إلى الوحدة والعزلة االجتهاعية وقمة التفاعؿ والىهو االجتهاعي.
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ويتضح هها سبؽ أف الوسائؿ التكىولوجية الحديثة وتقىيات االتصاؿ أثرت تأثي ارً سمبياً

عمى التواصؿ االجتهاعي وعمى قدرة الشباب واألفراد عهوها عمى تكويف عبلقات اجتهاعية هع

األٌؿ واألقارب واألصدقاء بسبب البقاء لساعات طويمة في التصفح عمى ٌذي الوسائؿ ،هها
أوجد تصدعا ىفسيا واجتهاعيا ووجداىيا لدي الهجتهعات في ٌذا العصر الرقهي ،والذي يهثؿ
فيً ضعؼ التهاسؾ االجتهاعي وتصدع العبلقات وزعزعتٍا تحديا كبي ار أهاـ التربية الوجداىية
التي تستٍدؼ البىاء االجتهاعي واالىساىي لؤلفراد داخؿ هجتهعاتٍـ.

فوضى التواصل االلهرتوىي:
يظٍر وبصورة جمية في العصر الرقهي  ،أف التواصؿ الذي يتـ سواء عبر شبكاتً
وهواقعً االلكتروىية  ،أو هف خبلؿ أدواتً الكثيرة في االتصاؿ  ،أف ٌىاؾ فوضى عارهة في
تواصؿ األفراد والجهاعات والهؤسسات  ،وليست ٌىاؾ حدود واضحة أو هعايير أو هبادئ
تحكـ التواصؿ أو ىهطً أو اتجاًٌ  ،ويتجمى ٌذا األهر أكثر عبر هواقع التواصؿ االجتهاعي(
 ،)Social Mediaوٌذي الهواقع عبارة عف هىظوهة هف الشبكات االلكتروىية التي تسهح
لمهشتركيف فيٍا بإىشاء هواقع يتواصؿ هف خبللٍا األشخاص الذيف تجهعٍـ اٌتهاهات
هشتركة ،حيث تتيح ٌذي الهواقع لهستخدهيٍا تكويف الصداقات العابرة في أهاكف بعيدة وتفريغ
الشحف العاطفية هف خبلؿ هشاركة الهمفات والصور واىشاء الهدوىات وارساؿ الرسائؿ واجراء
الهحادثات ،وسهيت بالشبكات االجتهاعية لكوىٍا تتيح التواصؿ هع األصدقاء وتقوية الروابط
بيف أعضائٍا (راضي ،8330 ،ص .)80
ويرى بعض الباحثيف في عمـ االجتهاع أف هواقع التواصؿ االجتهاعي غيرت العالـ
وتسممت إلى كؿ بيت دوف توعية فاستخدهٍا كؿ فرد بطريقتً فهىٍـ هف استسمـ التجاٌاتٍا
السمبية وتىاس قيـ هجتهعً ،فسيطرت عميً تمؾ الهواقع وجرتً إلى أسوأ ها فيٍا لىشر أفكارٌا
الٍداهة والهدهرة لعقوؿ أبىاء الهجتهع ،وهىٍـ هف اىفرد بإيجابياتٍا فاستخدهٍا بها يفيد
ويىفع دوف التىازؿ عف القيـ األساسية لً أو لديىً أو هجتهعً( .عبد اهلل ،8338 ،ص
 ،)183فٍذي الشبكات حاهمة لكؿ الهتىاقضات لمىفع والضرر ،لمخير والشر ،لمتواصؿ
والتفرقة.
وهف أشٍر وأبرز هواقع التواصؿ االلكتروىي (فيسبوؾ ،تويتر ،اىستجراـ ويوتيوب وواتس آب
.. ،الخ)  ،ويأتي عمى رأسٍـ الفيسبوؾ ) )face bookالذي يحظى بقاعدة هستخدهيف ٌي
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األكبر في هصر والعالـ كمً ،فيعد الفيسبوؾ هف أكثر هواقع التواصؿ خطورة ىظ ارً لتداولً

أخبا ارً وهعموهات تختمؽ الشائعات واألخبار الكاذبة والهساٌهة في سرعة اىتشارٌا ،هها يشكؿ
خط ارً وتٍديداً لبلستقرار األهىي واالجتهاعي في أي هجتهع هف الهجتهعات (.عمي،

،8339ص .)61

وتدلؿ دراسات كثيرة عمى أف هواقع التواصؿ االجتهاعي والتواصؿ االلكتروىي
الفوضوي والبلهسئوؿ يهثؿ تٍديداً لمهوروث الثقافي واالجتهاعي والفكري لدى الهجتهع وىشر
العىؼ والفوضى واإلرٌاب واألعهاؿ اإلجراهية ،وىشر الشائعات واألخبار الهغموطة ،وزعزعة

القىاعات الفكرية والثوابت العقائدية والهقوهات األخبلقية واالجتهاعية والتي هف شأىٍا إحداث
بمبمة داخؿ الهجتهع( .العدواىي( )8317 ،الدٌشاف ( ،)8318أبو الٍدى )8311 ،ويزداد
األهر خطورة في ظؿ عدـ وجود رقابة هف هؤسسات الهجتهع عمى ها يتـ ىشري عبر شبكات
التواصؿ االجتهاعي والسهاح باستخداـ ٌذي الشبكات والدخوؿ اليٍا بسٍولة ببل قيود وال رقابة
هها أدى إلى فوضى في استخداـ شبكات التواصؿ االجتهاعي وسوء استعهالٍا( .زيف الديف،
( ،)8314عاهر )8314 ،واعتياد الشباب عمى تصفحٍا أحياىا ببل ٌدؼ أو غاية أو
لهشاٌدة صور وفيديوٌات اباحية ال ترتبط بالديف أو القيـ أو األعراؼ االجتهاعية ،باإلضافة
الى بث أفكار هغايرة لها يتفؽ عميً الهجتهع والديف ،وٌو ها يدفع الى االبتعاد عف التقاليد،
ويؤدي لمتفكؾ االجتهاعي واألسري( .جعفر(،)8318 ،أبو وردة (، )8318 ،زيف الديف ،
. )8314
وقد أدت فوضى التواصؿ االلكتروىي إلى ظٍور العديد هف الهشكبلت الىفسية والوجداىية
لؤلفراد والطبلب هف بيىٍـ وهىٍا االىسحاب هف الهشاركة في الحياة االجتهاعية وضعؼ
عبلقتٍـ بأٌمٍـ ،وعدـ الشعور باالىتهاء إلى الهجتهع ،وتزايد العىؼ الثقافي وغمبة القيـ
الهادية عمى عبلقات األفراد ،بهعىى أف الفرد يستبدؿ الهحيط االجتهاعي الحقيقي بهحيط آخر
افتراضي بها يؤدي إلى قمة الوقت الذي يقضيً هع أسرتً واآلخريف هف حولً هها يولد حالة
ىفسية تعبر عف اإلحباط واالكتئاب واالىعزاؿ عف اآلخريف( .حجازي ،8330 ،ص .)464
كها أدى فوضى التواصؿ االلكتروىي إلى ىقص الثقة بالىفس واالىحرافات الجىسية والتهرد
والبلهباالة واإلرٌاب ،والقمؽ االجتهاعي وىقص الهٍارات االجتهاعية واعتقاد الفرد أىً هرفوض
هف اآلخريف ،والشعور بالوحدة وزيادة االعتهاد عمى العبلقات االجتهاعية عبر شبكة االىترىت
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وشعوري بعدـ الدؼء في العبلقات الوجداىية هع أسرتً والهحيطيف بً هها يوجد ىوعاً هف

االكتئاب واإلحباط والحزف واالىطواء والشعور بالفشؿ وعدـ الرضا عف الذات( .شهس الديف،
 ،8315ص )174
وتأسيساً عمى ها سبؽ فإف سٍولة ىشر الهعموهات وتداولٍا وصعوبة هراقبة ها يتـ

ىشري الكتروىيا ،قد أدى إلى العديد هف اآلثار السمبية عمى الفرد والهجتهع ،وأدى كذلؾ الى
عدـ القدرة عمى ضبط واحكاـ التواصؿ والسيطرة عميً وعمى اتجاٌاتً ،وٌذا هها يسبب تحديا
كبي ار لكؿ ههارسات التربية الوجداىية ،التي تستٍدؼ بىاء عبلقات ايجابية هع اآلخريف،
وترسيخ القيـ اإليجابية في تقدير الهجتهع والهحافظة عمى توازىً واستقرار أعضائً،
وسموكٍـ االيجابي.

الغسو الفهري:
هازاؿ الغزو الفكري يهثؿ إشكالية وتحديا حقيقيا يعاىي هىً العالـ أجهع ،فٍو ليس
غزوا بالطائرات والدبابات والجيوش الجرارة واىها يتـ هف خبلؿ السيطرة الفكرية والغزو عف
طريؽ األفكار وٌدـ العقائد الصحيحة واألخبلؽ الكريهة ،فٍو هصطمح حديث تـ تداولً في
القرف الرابع عشر .ويهكف تعريفً بأىً "هحاولة إخضاع أهة ألخرى عف طريؽ تغيير أفكار
األهة الهغزوة واستدراجٍا العتىاؽ أفكار األهة الغازية حتى تصير تبعاً لٍا هىقادة لها تأهرٌا

بً أو توجٍٍا إليً"(السهاعيمي ،8333 ،ص  ،)11وٌذا يعىي أىٍا تسمط أهة هف األهـ عمى
أخرى لتغيير أفكارٌا وقيهٍا وهعتقداتٍا والسيطرة عميٍا ،ويتضح هف ذلؾ أف الغزو الفكري
يستٍدؼ البىية الهعىوية لؤلهة الهغزوة لتبقى األهة خاوية ببل روح وال يبؽ فيٍا إال اإلطار.
ويختمؼ الغزو الفكري عف الغزو العسكري ،فالغزو العسكري يأتي لمقٍر وتحقيؽ أٌداؼ
استعهارية دوف رغبة الشعوب الهستعهرة ،أها الغزو الفكري فٍو لتصفية العقوؿ وتدهير القوى
الهفكرة فيٍا لتكوف تابعة لمغازي (عهارة ،8336،ص  ،)188كها أف الغزو العسكري وسائمً
هىفرة وٌي هصحوبة بالدهار والقتؿ والدـ بيىها الغزو الفكري وسائمً ىاعهة خادعة وهصحوبة
بالشٍوات فاالستجابة لٍا هف قبؿ الهغزويف أسرع وأىجح( .الرقب ،8313 ،ص  ،)03وبذلؾ
يعتبر الغزو الفكري أقوى أث ارً وأشد خط ارً في حياة الهجتهع هف الغزو العسكري ألىً يتسمؿ

إلى عقوؿ وقموب أبىائٍا فاألهة الهٍزوهة فكرياً تسير إلى غازيٍا عف طواعية ورضا واقتىاع
ال تحاوؿ التهرد ،وٌذا ٌو واقع عصرىا الحديث وها تعاىيً األهة هف اىحياز واىقياد لمعدو.
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ويٍدؼ الغزو الفكري إلى أف تظؿ بمداف العالـ اإلسبلهي تابعة لتمؾ الدوؿ الكبيرة الهتقدهة
هف خبلؿ أف تتبىى أفكارٌا دوف تأهؿ دقيؽ أو فحص ،ويحدث ذلؾ عبر اتخاذ تمؾ الدوؿ
الهغزوة هف هى اٌج التعميـ والتربية لمدولة الغازية سياجا هعرفيا وقيهيا تطبقً عمى أبىائٍا
دوف تهحيص أو هراجعة ،وٌو ها يؤدي الى اىقياد أفرادٌا وتفريغ عقولٍـ وىزع ثقتٍـ
بأىفسٍـ وأوطاىٍـ وقيهٍـ ،وتشكيكٍـ في تراثٍـ الهعرفي والديىي والحضاري ،واقتبلع ثوابت
الديف هف قموب أٌمً ،وصرفٍـ عف السموؾ والفكر القويـ( .رهضاف ،8317 ،ص ،)171
وها هف شؾ أف جزء كبي ار هف ٌذا الغزو الفكري يتـ بطرؽ وأساليب الكتروىية ،هف خبلؿ
السهوـ التي تىشرٌا تمؾ الدوؿ الغازية عبر وسائؿ االتصاؿ الحديثة والقىوات الفضائية
والشبكات العىكبوتية التي حولت العالـ إلى قرية صغيرة ،وذلؾ إلفساد الهجتهع وٌدـ األخبلؽ
والتفريؽ بيف الهسمهيف وتهزيؽ ثوب األهة الواحدة عقيدة وفك ارً وأرضاً وخمؽ الشعور بعدـ

الثقة بالىفس وخزالف الروح واىٍيار التهاسؾ االجتهاعي.

ويحدث الغزو الفكري عبر الواقع الرقهي لبلستفادة هف كؿ ههكىاتً الفائقة في الىشر
والتداوؿ وقوة التأثير في قطاعات عريضة وشرائح هتبايىة هف الهتواصميف ،ويحدث ذلؾ
بأساليب ووسائؿ عديدة لتحقيؽ الىوايا الخبيثة وهىٍا األساليب التقميدية الهتهثمة في التىصير
وتٍويد الهسمهيف واخراجٍـ هف ديىٍـ إلى ديف هحرؼ باطؿ زائؼ ،واالستشراؽ والتغريب
لوضع بصهات الغرب في ببلد الشرؽ وطبع أٌمً بطوابع غربية ،وزرع الفتف وعىصرة الىاس
وتقسيهٍـ بحيث يفتح الهجاؿ لمعدو لمسيطرة عميٍـ واستعهارٌـ فكريا ووجداىيا( .الفريح،
 ،8334ص .)13
وتأخذ الدوؿ الغازية فكريا هف العولهة االلكتروىية وآلياتٍا وسيمة هٍهة لمسيطرة
الكاهمة عمى الدوؿ والشعوب  ،واجتذابٍـ بشتى صور الغزو الفكري  ،واحبلؿ القيـ الهتعمقة
بٍا هكاف القيـ األصيمة لمهجتهعات هف خبلؿ الىشر االلكتروىي والتبادؿ الهعرفي والثقافي
االلكتروىي (.هىصور ،8330 ،ص  ، )03فالعالـ أصبح قرية واحدة هف خبلؿ سٍولة
التواصؿ العالهي باىتقاؿ األفكار والهبادئ والقيـ فضبل عف األهور الهادية الهتعمقة باالقتصاد
وغير ذلؾ ،وها تىشري وسائؿ اإلعبلـ الحديثة هف أفبلـ وفيديوٌات لٍا تأثير بالغ في عقميات
الشباب تحقيقاً لهصالح العالـ الغربي .وتشير دراسة (عبد الرازؽ ،)8330 ،الى أف الغزو
الفكري الذي يأتي هف القىوات الفضائية كاف لً أضرار كثيرة عمى الهجتهع ،وهىٍا ضعؼ
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اإليهاف باهلل تعالى ،وعبودية الشٍوة والتشبً بالكفار واالىحبلؿ الخمقي والتفكؾ األسري
واالىٍيار االجتهاعي وٌدـ قيـ الهجتهع ،واالىحراؼ السموكي واىتشار الفواحش.
وهف هظاٌر الغزو الفكري التي تسبب تحديا بالغا لمتربية الوجداىية ،وفؽ ها أكدتً
دراسة (عبد الرازؽ ،8330 ،ص ٌ ،)89ي إظٍار الهجتهعات الغربية الهىحمة بوجً القوة
والىظاـ واإلىتاج واإلبداع حتى يتـ االىصياع لعاداتٍـ وتقاليدٌـ وحشو الهىاٌج بالفكر
البلديىي ،وزيادة االضطراب والتفكؾ األسري واالىحبلؿ الخمقي والتشتت االجتهاعي وٌدـ قيـ
الهجتهع ،واالىحراؼ السموكي لدى األطفاؿ والشباب والفتيات والرجاؿ والىساء ..الخ ،.
واىتشار الفواحش عمى اختبلؼ أىواعٍا وها يمحقٍا هف االختبلؿ االجتهاعي في ىواح عدة .
وبذلؾ يعهؿ الغزو الفكري عمى هحو أثر الديف هف الىفوس وتفريغ العقؿ والقمب هف
القيـ الديىية ،وتفكيؾ وحدة الهسمهيف واالستيبلء عمى عقولٍـ وأفكارٌـ .وهف ٌىا يجب عمى
جهيع الهسئوليف والقيادات هواجٍة تحدي الغزو الفكري ،ألىً أكبر تحدي يواجً التربية
الوجداىية ويعوقٍا.

اشتعراء العيف والتينر اإللهرتوىي :
تدؿ الشواٌد عمى أىً هع دخوؿ االىترىت واىتشاري الواسع والسريع واستخداهً
بحرية هطمقة وبدوف رقابة قد أدي ذلؾ الي العىؼ االلكتروىي والتمفظ البلأخبلقي عبر
الوسائط التكىولوجية وااللكتروىية والذي يعد هف أدؽ و أخطر اىواع العىؼ اذ اىً يهس الحياة
االجتهاعية والىفسية والوجداىية لؤلفراد هها يسبب لٍـ العديد هف الخسائر الهادية والهعىوية،
وتتعدد أشكاؿ العىؼ عبر الشبكات االلكتروىية وهصادر استعهالٍا  ،ولعؿ أخطرٌا وأكثرٌا
تأثي ار سالبا عمى الحياة اال ىساىية والوجداىية لؤلفراد ٌ ،و العىؼ االلكتروىي الهعرؼ بالتىهر(
. )ceber bylling
فالتىهر االلكتروىي تحدي خطير وهؤذ لها لً هف تأثيرات سمبية كثيرة وهتعددة
وبهستويات هختمفة في قوة ٌذا التأثير ويعرؼ التىهر "بأىً سموؾ عدواىي هتكرر يٍدؼ
لئلضرار بشخص آخر عهداً ،جسدياً أو ىفسياً " (خوج ،8318 ،ص  ،)194وٌو" استخدـ

لغة تٍديدية أو غير الئقة عمى براهج وهواقع التواصؿ االجتهاعي وذلؾ باستخداـ األجٍزة
االلكتروىية الهرتبطة باإلىترىت كالبلب توب واألجٍزة الموحية والٍواتؼ الىقالة ،بغرض
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الهضايقة أو اإليذاء العاطفي لفرد آخر أو هجهوعة هف األفراد"Partricia & ,p 259( .
.)Susan , 2007
وتزداد خطورة التىهر االلكتروىي ،ألىً ال هٍرب هىً اذ يستطيع الهتىهر الولوج إلى
ٌاتؼ الضحية أو صفحتً االلكتروىية ،ويسهح لً ذلؾ بهضايقتً في أي وقت وفي أي هكاف،
ويزداد سوءاً إذا لـ تكف الضحية قادرة عمى الدفاع عف ىفسٍا ألف ثقتٍا بىفسٍا ضعيفة
وشخصيتٍا هترددة ،فٍو ال يؤذي جسدياً عمى عكس التىهر العادي ،ولكف يشعر الضحية

بالضعؼ واالستياء الشديد والخوؼ والوحدة والتوترSchneider et al, 2012,p ( .
.)175
وٌىاؾ ىوعاف هف التىهر االلكتروىي وٌها التىهر االلكتروىي الهباشر وٌو الذي يقوـ
الهتىهر فيً بإرساؿ ها يؤذي بشكؿ هباشر ،والتىهر االلكتروىي غير الهباشر والذي يقوـ فيً
الهتىهر بإرساؿ ها يؤذي أو يؤذي آخريف في هواقع يتشارؾ فيً آخروف كهواقع التواصؿ
االجتهاعي وٌو الىوع األخطر ،وذلؾ ألف التىهر فيً يىتشر ويأخذ هدى واسعاً وغير قابؿ

لمسيطرة فيصعب إيقافً أو السيطرة عميً( .الهكاىيف ،وآخروف ،8318 ،ص .)181

وهف أٌـ أشكاؿ التىهر التي يقوـ بٍا الهتىهر االلكتروىي ٌي اإلٌاىة والتحقير
والهضايقات بأف يرسؿ شخص لشخص آخر ها يٍيىً ويحتقري هثؿ عبارات (ال أحد يحبؾ،
أىت إىساف فاشؿ )..،وأيضاً العزلة والتٍهيش واإلقصاء بأف يقوـ شخص بتٍهيش شخص
آخر وعزلً وطردي هف ىشاط أو هجهوعة يىتهي إليٍا ،والتٍديد واالبتزاز والخداع والتشٍير
وافشاء الخصوصيات ،واىتحاؿ الشخصية بأف يقوـ شخص باىتحاؿ الرقـ السري لمبريد
االلكتروىي الخاص بشخص آخر أو أحد حسابات هواقع التواصؿ االجتهاعي ويقوـ بإرساؿ
رسائؿ ىصية هسيئة أو صور غير الئقة هف حساب الشخص عمى أىً ٌو الهرسؿ ...الخ.
(بىي يوىس ،8316 ،ص .)183
ولقد أصبح التىهر االلكتروىي عادة يقوـ بٍا الهتىهروف ببساطة عبر ٌواتفٍـ
الهحهولة والشبكات االلكتروىية واالجتهاعية ،هف خبلؿ الدخوؿ عمى حساب أصحابٍـ عمى
وسائؿ التواصؿ االجتهاعي الخاص بٍـ وغيري هف أجؿ هضايقاتٍـ وايذاءٌـ.
وأشار "بفي ودياف" ( )Buffy& Dianne,2009إلى وجود عدة أسباب الىدفاع
الكثير هف الهراٌقيف لمتىهر االلكتروىي هىٍا طبيعة الهراٌؽ لهيمً لحب اإلثارة وتجربة ها
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يهكىً تجربتً هع اإلٌهاؿ العاطفي هف الوالديف لً ووجود هشكبلت في العبلقات األسرية،
حيث إف التىهر اإللكتروىي يهىحً هساحة واسعة لمسيطرة عمى هشاعر اآلخريف ويثبت لىفسً
بأىً استطاع أف يدخؿ الخوؼ والرعب في قموبٍـ.
إف التىهر االلكتروىي لً آثار وأضرار سيئة عمى الضحايا (الهتىهريف) الذيف تعرضوا
لمتىهر وهف ٌذي اآلثار صعوبة الثقة باآلخريف والىظر اليٍـ بعيف الشؾ وفقداف األهؿ في
الىفس أيضاً وفي الهستقبؿ ،باإلضافة الى تشتت الذٌف وتدىي الهستوى الدراسي ،الخوؼ
والقمؽ والترقب ،وعدـ الرغبة في الذٌاب إلى الهدرسة ،التعرض ألهراض ىفسية واضطراب في

الىوـ واألكؿ ،وضعؼ الهٍارات االجتهاعية ،والعهؿ عمى تعزيز األفكار االىتحارية..الخ .
).) Pereira & smith،2004,p75
وأكدت دراسة "ولياهس" ( )Williams,2007وجود عبلقة تربط بيف ظاٌرة االكتئاب
الشديد عىد الهراٌقيف والتىهر االلكتروىي فإيذاء الهراٌقيف عبر الشبكة العىكبوتية صار
أسٍؿ ،إذ أف غالبية الهراٌقيف يحهموف ٌواتؼ ذكية تحتوي عمى كؿ التطبيقات الحديثة
وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية قوية بيف التىهر االلكتروىي وبعض االضطرابات
السموكية أو االىفعالية لدى طمبة الهدارس وهف أٌـ تمؾ االضطرابات ظاٌرة االكتئاب.
وتوصمت دراسة (الهكاىيف ،وآخروف )8317 ،الى أف التىهر االلكتروىي ظاٌرة خطيرة ،وٌو
يىتشر بيف الطمبة والهراٌقيف تحديدا ،وأف لً تداعيات خطيرة عمى السواء الىفسي واالتزاف
االىفعالي لهف يتعرضوا لً ،كها أف ٌذي الظاٌرة تىتشر لدة الذكور أكثر هف االىاث في فعؿ
التىهر ذاتً.
وتكهف الخطورة البالغة لظاٌرة التىهر االلكتروىي ،في أف الهتعرضيف لً أو الههارسيف،
ال يعترفوف بً وال يصارحوف هف يتعاهموف هعٍـ هف أولياء أهورٌـ أو هعمهيٍـ أو
االخصائييف الىفسييف أو الهرشديف الطبلبييف ،وذلؾ لخوفٍـ هف الموـ أو الىقد أو التوبيخ أو
العقوبة ،ولٍذا فاف تهاسكٍـ الىفسي والوجداىي يختؿ ،وتضعؼ هعً بالتالي اجراءات تكييفٍـ
واعدادٌـ الوجداىي لمتفاعؿ واالىجاز.

* اإلدماٌ اإللهرتوىي والعسلة:
تفشت ظاٌرة اإلدهاف اإللكتروىي وأصبحت واقعا تزداد ضراوتً وخطورتً كؿ يوـ ،هها
أوجد حالة هف حاالت عدـ االتزاف والتشتت وٌدر القيـ وضياع التركيز والفعالية .ويعرؼ
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االدهاف لغة بأىً" الهداوهة عمى الشيء أو االعتهاد عميً "(خميؿ ،8338 ،ص ،)160
وتعرفً هوسوعة عمـ الىفس والتحميؿ الىفسي بأىً "الهداوهة عمى عادة تعاطي هواد هعيىة أو
القياـ بىشاط هعيف لهدة طويمة ،بقصد الدخوؿ في حالة هف الىشوة واستبعاد الحزف
واالكتئاب" (عبد الهعطي ،8334 ،ص .)146
وىستدؿ هف تعريفات اإلدهاف ،عمى أف الشخص الهدهف يكوف حريصا عمى هداوهة
شيء ها يعتقد أىً يسبب لً سعادة أو اهتاع أو ىشوة ،ويكوف دافعً األوؿ بٍدؼ الفضوؿ أو
حب االستطبلع أو اثبات الذات ،ويترتب عمى ذلؾ الوقوع في براثف اإلدهاف وعدـ القدرة عف
اإلقبلع عف ههارسة السموؾ االدهاىي أو التخمص هىً ،وٌو ها يسبب توت ار واىفصاال عف
الحياة ،أو حدوث هشكبلت تتعمؽ بً .ودلمت دراسة (جعفر )8318 ،عمى أف االدهاف
االلكتروىي كاىت لً تأثيرات سالبة عمى الهستخدهيف وتفككٍـ األسري واالجتهاعي واىعزالٍـ
شبً الكاهؿ عف الهحيطيف بٍـ ،ىظ ار الستغراقٍـ الشديد في الواقع االفتراضي وتأثيراتً.
و ظاٌرة االدهاف االلكتروىي تدلؿ عمى استخداـ األفراد لئلىترىت والوسائؿ اإللكتروىية
وحهى هرضية عكؼ األطباء
بشكؿ زائد عف الحد ،حيث أصبح اإلدهاف اإللكتروىي واقعاً ُ
الىفساىيوف البحث عىٍا وعف هخاوؼ االستعهاؿ الهفرط لئلىترىت (.)Pieree,2006,p2
الهسبب لٍذي الظاٌرة الخطيرة.
وقد أكد "توري" ( )Tory, 2000عمى أف اإلدهاف اإللكتروىي ٌو حالة هف االستخداـ
الهرضي وغير التوافقي لئلىترىت والذي يؤدي إلى اضطرابات في السموؾ ويستدؿ عميٍا بعدة
ظواٌر هىٍا زيادة الساعات أهاـ الكهبيوتر بشكؿ هطرد تتجاوز الفترات التي حددٌا الفرد
لىفسً في البداية .وبٍذا يتـ استغراؽ األفراد عمى الشبكات االلكتروىية ظىا ىٍـ أىٍا هفيدة
وتهؤل أوقات فراغٍـ أو تسبب لٍـ هتعة ترفيٍية أو اجتهاعية أو ىفسية أو تعوضٍـ عف
الواقع االجتهاعي الهفقود.
وٌىاؾ عدة أسباب تسبب االدهاف اإللكتروىي لؤلفراد  ،هىٍا االفتقاد العاطفي هف اآلباء
لؤلبىاء خاصة عىد هرحمة الهراٌقة والذي يجعمٍـ يمٍثوف وراء اإلشباع الوٌهي والمذة الهؤقتة
هف خبلؿ الدردشة هع الغرباء ،واطبلؽ الرغبات الدفيىة هف خبلؿ غرؼ الدردشة التي توفر
لمشباب فرصة ذٌبية لمتخمص هف القيود الهجتهعية الصارهة وبذلؾ تصبح تمؾ الغرؼ الهبلذ
اآلهف والهىقذ األكبر لها يعتري الىفس هف هكبوتات البلشعور ،والتأثر بثقافات أخرى خاصة
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في عصر التطور الٍائؿ في االتصاالت  ،وتأثير جهاعة األقراف واألصدقاء خاصة إف كاىوا
هدهىيف عمى اإلىترىت ،والهفٍوـ السمبي لمتحضر والقابمية لبلستٍواء..الخ (.خميؿ،
،8338ص .)166
وىظ ارً ألف ٌىاؾ فجوة بيف الفئات االجتهاعية الهختمفة في استخداـ شبكة اإلىترىت ،فإىً

هف الهتوقع أف يكوف ٌىاؾ تبايف في شدة االستخداـ وعاداتً وأىهاطً السموكية ،وحسب
تعريؼ الجهعية األهريكية لمطب الىفسي فإف الهصاب باضطراب اإلدهاف اإللكتروىي يعاىي هف
عدة أعراض أٌهٍا عدـ تشبعً هف استخداـ اإلىترىت والرغبة في العودة إليً بهجرد هغادرتً،
وظٍور عبلهات القمؽ والتفكير والشعور بالحزف واالكتئاب ،والمجوء إلى ىوـ عهيؽ بعد
تصفح هجٍد ،هع ظٍور حالة هف التأزـ االجتهاعي والهٍىي والدراسي( .شهس الديف
 ،8315،ص )175
ولئلدهاف االلكتروىي كها قررتً بعض الدراسات (سميهة ،)8315 ،و(الهصري،
 )8336آثار كثيرة وهتعددة هىٍا ها ٌو صحي فاإلدهاف يؤدي الى ضعؼ الجٍاز الهىاعي
هها يجعؿ الفرد عرضً لمكثير هف األهراض ،وركود في الدورة الدهوية هها يسبب حدوث
جمطات دهاغية وقمبية وضعؼ في أداء األجٍزة الحيوية بالجسـ (الهصري ،8336 ،ص
 ،)178كها أف التعرض لئلشعاعات الهىبعثة هف األجٍزة االلكتروىية يؤدي إلى زيادة توتر
القشرة الهخية وٌذا ها يؤدي إلى قمة االىتباي وىقص التهييز والصرع( .الهيبلدي،8330 ،
ص  .)143وهىٍا ها ٌو اجتهاعي وأسري فقد أثبت عمهاء االجتهاع أف التصفح الطويؿ
لئلىترىت يزيد هف اىعزالية الفرد واىسحابً هف دائرة العبلقات االجتهاعية ،وتعهيؽ إحساسً
بالوحدة ،وفقداف التواصؿ هع اآلخريف واٌهاؿ الواجبات األسرية ،ولقد لعب اإلدهاف
اإللكتروىي دو ارً هٍهاً في احداث التفكؾ األسري بيف اآلباء واألبىاء ،واىٍيار البىاء االجتهاعي
وتدهير القيـ واألخبلؽ بسبب إقاهة عبلقات غير شرعية عبر اإلىترىت( .سميهة،8315 ،ص

.)881وهىٍا ها يتعمؽ بالدراسة أو العهؿ فعمى الرغـ هف أف اإلىترىت تعتبر وسيمة بحث
هثالية ،إال أف الكثير هف األفراد يستخدهوىً بعيداً عف الدراسة وقضاء وقت طويؿ في غرؼ

الدردشة ،واستخداـ األلعاب وٌذا يؤدي إلى التغيب عف الحصص ،واىعداـ الىظاـ في البحث
عف الهعموهات واالستفادة هىٍا ،اىخفاض هستوى التحصيؿ في الدراسة ،تعطيؿ قدرتً عمى
التأهؿ والتخيؿ وقتؿ همكة الفكر لديً ،كها يسبب السٍر في استخداـ اإلىترىت إلى اىخفاض
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هستوى األداء واإلىتاجية في العهؿ والشعور الدائـ باإلرٌاؽ والتعب (الميحداف ،ص )8335
ويعىي ذلؾ أف اإلدهاف االلكتروىي يضع الهدهف في هشكمة حقيقة هع هجتهعً ،حيث قد
يؤدي إلى فقداف العهؿ ،الطرد هف الهدرسة أو الجاهعة ،التحرش ،وتعود الكذب واخفاء
الحقائؽ وعدـ الهصداقية ،اىخفاض الثقة بالىفس.
وهىٍا ها ٌو ىفسي فقد وجد أف اإلدهاف االلكتروىي لً تأثيرات عمى الىاحية العصبية ،إذ
يؤدي إلى عدـ االتزاف االىفعالي ،وقد يحدث توترات عصبية باإلفراز الهفرط والهتزايد لٍرهوف
الكورتيزوؿ (ٌرهوف اإلجٍاد والتعب) ،وٌرهوف األدريىاليف والىور أدريىاليف ،فيولد ذلؾ سرعة
الغضب والعدواىية وظٍور اضطرابات ىفسية وعقمية أخرى( .الهصري ،8336 ،ص .)178
وفي ضوء ها سبؽ تتضح خطورة االدهاف االلكتروىي عمى األفراد والهجتهعات  ،ىظ ار
لآلثار السمبية الكثيرة التي يسببٍا ،وها يتصؿ هىٍا باألبعاد الصحية واالجتهاعية والىفسية
والوجداىية ،وها يعكسً ذلؾ هف شيوع شعور االكتئاب والحزف والغضب واإلحباط والعىؼ
الكبير بالهدارس واالغتراب والسموؾ الهىحرؼ والتفكير االىتحاري  ،وٌذا ها يٍدد هىظوهة
القيـ األخبلقية لدى الفرد والهجتهع ,ويتحدى قدرة الهؤسسات التربوية عمى القياـ بتربية
وجداىية سميهة ألفرادٌا .وبذلؾ البد هف ىشر الوعي إزاء استخداـ اإلىترىت وٌذي ليست
هسئولية الهؤسسة التعميهية فقط واىها ٌي هسئولية اآلباء والهعمهيف وجهيع أفراد الهجتهع
وهؤسساتً الهختمفة.

*تردي الكيه األخالقية:
تعتبر األخبلؽ ٌي الهقوـ األساس الذي تتوجً فيً السموكيات لها ٌو هقبوؿ ،ويتسؽ
هع ها أقرتً الجهاعة وترتضيً لتحقيؽ أٌدافٍا ،والبعد عف ٌذا الهساؽ الخمقي هف شأىً أف
يحطـ الكياف االجتهاعي ويبعدي عف تحقيؽ أٌدافً .وىستطيع وببساطة أف ىقر في ضوء
تداعيات العصر الرقهي عف وجود تردي كبير في القيـ التي تحكـ األخبلؽ وتعهؿ كهىاط يوجً
السموؾ ويقي االىساف هف االىحرافات والبعد عف طريؽ الحؽ وها يقري الهجتهع وافرادي
لمتفاعؿ وااليجابية الهتوقعة .
فهع اىتشار التطبيقات االلكتروىية وسٍولة تداوؿ الهعموهات والبياىات واألفكار عبر
قىوات التواصؿ هع اتاحة الفرصة لمىشر بشكؿ كاهؿ دوف وجود ضوابط أو هعايير تحهي
الهتواصميف هف خطورة ها يىشر أو هراجعتً ،جعؿ ٌذا األفراد والجهاعات فرائس لمتواصؿ غير
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األخبلقي (،العدواىي ، )8317 ،فٍىاؾ استٍداؼ لٍدـ الكياف اإلىساىي وروعتً  ،وٌىاؾ
ضرب في الثوابت االجتهاعية واألعراؼ والتقاليد واألفكار اإليجابية  ،ىظ ار لمخمط والتمبيس
الذي يتوافر هف بعض جٍات التواصؿ التي تعهؿ بشكؿ كبير عمى قمب األهور وضياع الحؽ
والقيـ  ،واالحتكاـ فقط لها تراي الجهاعة أو األفراد  ،في تحرر كاهؿ هف القيود والقواىيف
واألعراؼ الهجتهعية  ،ويرجع ذلؾ الي ضعؼ الوازع الديىي الذي يؤكد عمى القيـ األخبلقية
التي يىبغي أف تحكـ سموؾ الىاس  ،وخصوصا عىد تواصمٍـ الرقهي غير الهراقب والهفتوح).
زيف الديف( ،)8314 ،عبد الصادؽ( ،)8314 ،أبو الٍدى.)8311 ،
وتتردى القيـ األخبلقية عبر قىوات التواصؿ االلكتروىي بشكؿ كبير  ،ىظ ار لضعؼ الوازع
الديىي الذي يعهؿ كضابط وهعيار كريـ لسموؾ األفراد والجهاعات عبر شبكات وهواقع التواصؿ
االلكتروىي غير الهراقب  ،وٌذا ها يؤدي الى اىتشار الهواقع االباحية والهحرهات كىشر
الصور والفيديوٌات الجىسية الخارجة عف حدود األدب واألخبلؽ والتقاليد  ،واىتشار حاالت
التزوير والغش واالىتحاؿ االلكتروىي وىقؿ هعموهات وأفكار وهعتقدات غير صحيحة وهفسدة
وهضممة تساعد في اىتشار الرذيمة  ،وضعؼ احتراـ وتقدير اآلخريف (المباف ،8311،ص
 ،)80وٌذا هها يؤدي الى التردي الخمقي واىٍيار هىظوهة القيـ واالىضباط الفردي
واالجتهاعي و يولد أزهات ىفسية وروحية واقتصادية واجتهاعية وأسرية كبيرة .
وتوجد أسباب كثيرة أوجدت ضعؼ الوازع الديىي لدى األفراد واىٍيار هىظوهة القيـ
األخبلقية وترديٍا  ،وهىٍا قصور الهؤسسات الدعوية في أداء رسالتٍا خاصة في ظؿ
هتطمبات العصر الرقهي واتقاف أساليبً وهٍاراتً  ،واالفتقار الى الداعية الفقيً الذي يعي لغة
عصري وال قادر عمى التواصؿ هع الشباب واستخداـ الوسائؿ االلكتروىية الحديثة في التواصؿ
واالفٍاـ وشرح األهور الديىية وىشر القيـ  ،وكذلؾ تخمي وسائؿ االعبلـ عف أدوارٌا في
التوعية واالرشاد القويـ  ،وشيوع األعهاؿ الٍابطة هع االسفاؼ وتردي الذوؽ واالىضباط العاـ
 ،وكذلؾ ضعؼ االٌتهاـ بالتعميـ الديىي في الهؤسسات التعميهية  ،فواقع التعميـ في ببلدىا
يشير إلى إٌهاؿ التعميـ الديىي ،وضعؼ تعهيؽ العقيدة التي تقوـ حياة األهة عميٍا ،وضعؼ
القياـ بالوظيفة الهىوطة بً حقا في إيجاد جيؿ راسخ اإليهاف ،هثقؼ القمب ،وطيب الوجداف
والروح والتفاعؿ ٌ( .اروف ،8318 ،ص )608
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كها توجد أسباب كثيرة لتردي القيـ األخبلقية في عصر الرقهىة والتي بدورٌا تهثؿ تحديا
بالغ لمتربية الوجداىية  ،وهىٍا االستخداـ غير الرشيد لشبكات االىترىت وفوضي شبكات
التواصؿ االجتهاعي واىتشار غرؼ الدردشة غير الهوجٍة والهواقع الخارجة عف حدود األدب
واألخبلؽ والتقاليد والتي كاف لٍا تأثير سمبي عمي الشباب وقيهٍـ األخبلقية ،وهحاولة أعداء
االسبلـ والعقيدة في صبغ حياة الهسمهيف بالصفة العمهاىية وذلؾ بهحاربة العقيدة اإلسبلهية
التي تهثؿ الرافد العذب لموازع الديىي األصيؿ ،فالعمهاىية ٌي الىزعة التي تفصؿ بيف الديف
والدولة وبيف الديف والحياة االجتهاعيةٌ ،ذا باإلضافة الى تراجع دور األسرة في تربية الوازع
الديىي ،حيث التحوؿ هف بؤرة االٌتهاـ الديىي إلى التشعب الدىيوي الذي يتفرؽ فيً االىساف
ويىشغؿ ،فاىشغؿ اآلباء بتوفير هتطمبات الحياة عمى حساب األبىاء الذيف يعاىوف هف خواء
ديىي وروحي.وٌو ها أوجد أو تسبب في اىتشار الجرائـ األخبلقية والسياسية والقضائية
واألهىية في الهجتهع.

تكلص دور املؤشصات الرتبوية :
تقوـ الهؤسسات التربوية بدور هٍـ في تربية الفرد في كافة جواىب ىهوي ألف ىضج الفرد
واكتهاؿ شخصيتً السوية وتوافقً االجتهاعي ال يهكف أف يصؿ إلى الهدى الهطموب دوف أف
يحقؽ لً الىضج الوجداىي والىفسي عف طريؽ الهؤسسات التربوية كاألسرة والهدرسة
والجاهعة والهسجد ووسائؿ اإلعبلـ وجهاعات الرفاؽ واألىدية الرياضية والعهؿ بشكؿ هتكاهؿ
عمى البىاء الوجداىي ،الذي يساعد عمى استهرارية األهف واالستقرار في الهجتهع.
وعمى الرغـ هف أٌهية دور الهؤسسات التربوية سواء الرسهية أو غير الرسهية في
تربية الوجداف لمفرد إال أف العديد هف الدراسات واألبحاث أثبتت أف ٌىاؾ قصو ار في دور
الهؤسسات التربوية في القياـ بٍذي األدوار  ،ويزداد األهر تفاقها في العصر الرقهي  ،لبعد
ٌذي الهؤسسات عف الحياة االفتراضية لمهتعمهيف وضعؼ الرقابة التربوية عمي السموؾ
االلكتروىي لٍـ  ،وعف هتابعة ىهوٌـ الهعرفي واالجتهاعي والوجداىي لديٍـ  ،فٍذي الهؤسسات
التربوية في حاجة إلى إعادة الىظر في هىاٌجٍا وأٌدافٍا وطرائقٍا ىظ ارً لكوىٍا هعزولة عف
الواقع وأف أدوارٌا هتىاقصة أحياىاً هع قيـ الهجتهع هها ساٌـ ذلؾ في غياب الفكر الثقافي

الىاضج والعجز في بىاء إىساف هثقؼ واع بهشكبلت هجتهعً (العويدات  ،8311 ،ص
( )539طاشكىدي ( ، )8316 ،الحوشاف. )8339 ،
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وواقع ىظاـ التعميـ في هصر وفي بعض الدوؿ العربية  ،يؤكد عمى ىهطية أداء األدوار
التربوية الهىوطة بهؤسساتً  ،وأف ٌىاؾ عج از في وفاء ٌذي الهؤسسات في القياـ بأدوارٌا
خاصة هع هتطمبات الواقع الجديد وعصر الرقهىة وهتغيراتً الهعرفية والهعموهاتية والتي
عكستٍا ثورة الهعموهات واالتصاالت والتطور التقىي االلكتروىي وغيري هف تداعيات اقتصادية
وسياسية واجتهاعية ،فالتعميـ هازاؿ في أوجً كثيرة يهتاز بالتمقيىية واالعتهاد عمى حشو
األذٌاف  ،واسترجاعٍا عف طريؽ أساليب اهتحاىية غير هوضوعية أو هتطورة  ،كها أف طرؽ
التعميـ والتدريس واال رشاد التربوي هازالت في طور تقميدي وغير هتطور ىظ ار لها يسود العالـ
هف تطور وتغيير في عصر الهعرفة والتطور في تمقي الهعرفة والتعمـ عبر القىوات االلكتروىية
عبر الشبكة العىكبوتية وهترادفاتٍا  ،هها كرس أحادية التفكير والرؤية هف زاوية واحدة وتىهية
التطرؼ الهعرفي والسموكي عىد الشباب هها جعمٍـ يعزفوف عف التعميـ الىظاهي و يعيشوف
في فراغ روحي وفكري ورياضي وٌو يتولد ىتيجة الشعور بالحرهاف والتٍهيش واالغتراب بيف
الشباب( .القيسي ،8311 ،ص ( )483طاشكىدي)8316 ،
فتؤكد دراسات عديدة عمى ضعؼ تأثير الهؤسسات التربوية في تشكؿ سموؾ الهتعمهيف
في العصر الحديث الذي يوصؼ بالرقهية ىظ ار لبعدٌا عف آلياتً وهتطمباتً العمهية والفىية
والتكىولوجية واىتشار هصادر التوجيً واالرشاد االلكتروىية غير االيجابية  ،وها يرافؽ ذلؾ هف
تأثيرات في تشكيؿ الوجداف والسموؾ االجتهاعي والىفسي لؤلفراد  ،فٍىاؾ عجز في الهىاٌج
الدراسية وآليات وأساليب التدريس غير الهتطورة  ،وٌىاؾ قصور في طرائؽ التقويـ وههارسة
األىشطة  ،وٌىاؾ ضعؼ في أداء الهعمهيف لهواكبة وهسايرة العصر الرقهي هتعدد القىوات
والتأثيرات والتداعيات والهطالب  ،والذي يوجب تضاف ار غير ىهطي لمتهكف هف تربية األبىاء
وتشكيؿ وجداىٍـ اإليجابي ىحو أىفسٍـ وىحو هجتهعٍـ وعالهٍـ  (،طاشكىدي ، )8316 ،
(الحوشاف  ، )8315 ،و(الحوشاف )8339 ،
حيث أشارت دراسة (جعفر )8318 ،الى ضعؼ دور األسرة والهؤسسات التعميهية
والثقافية في توجيً الطمبة ىحو االستخداـ األهثؿ لبلىترىت ،ىظ ار الفتقارٌـ لهٍارات العصر
الرقهي وهتطمباتٍا .وأكدت دراسة (العويدات( ،)8311 ،األكمبي )8339 ،عمى قصور دور
الهؤسسات التربوية هف هؤسسات ثقافية واعبلهية وتعميهية وغيرٌا في القياـ بدورٌا في
التصدي لبلىحرافات االلكتروىية وشيوع هظاٌر اإلرٌاب عبر قىوات التواصؿ ،وخاصة في
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العصر الرقهي ىظ ارً لبعدٌا عف آلياتً وهتطمباتً العمهية والفىية والتكىولوجية ،وبعدٌا عف
الحياة االفتراضية لمهتعمهيف وضعؼ الرقابة التربوية عمى سموكٍـ ،وأف ٌذي الهؤسسات في
حاجة الى إعادة الىظر في هىاٌجٍا وأٌدافٍا وطرائقٍا بسبب كوىٍا هعزولة عف الواقع
وتىاقضٍا أحياىا هع قيـ الهجتهع.
وأكدت دراسة (عبد الغىي  )8330عمى وجود ضعؼ في دور الهؤسسات التربوية
وخصوصا الجاهعية في تقديـ ارشاد وتوعية هٍهة لطبلبٍا في العصر الرقهي ،وأف ٌىاؾ
فوضى في استخداـ الشباب لشبكة االىترىت وههارسات غير حهيدة تتعمؽ بٍا ،في ظؿ غياب
الدور التربوي وتقمص الههارسات التربوية السميهة الهتعمقة بالهؤسسات التربوية الرسهية
وغيرٌا.
وها سبؽ يؤشر وبقوة الى وجود تحدي كبير لمتربية الوجداىية في العصر الرقهي ،يتهثؿ
في تقمص أدوار الهؤسسات التربوية في القياـ بأدوارٌا وواجباتٍا ،خاصة في ظؿ هتطمبات
العصر الرقهي وتحدياتً الهستهرة.

التياقض يف التلكي املعريف الرتبوي:
يعيش اإلىساف في العصر الحالي في حالة هف التىاقض الهعرفي بيف هعتقديف أو
فكريف يحتبلف األٌهية ىفسٍا إال أىٍها هتىاقضاف في طبيعتٍها .حيث يعرؼ التىاقض
الهعرفي بأىً "حالة ىفسية غير هريحة ،تىتج بسبب تصادـ الهعتقدات الراسخة في ذٌف الفرد"
)slanchi, 2013,p 99( .
ويؤكد عمى ذلؾ (سبلهة وغباري  ،8316،ص  ،)05بأىً ٌو حالة يشعر بٍا الفرد
ىتيجة اىشغالً بهعتقديف أو فكريف هتىاقضيف في طبيعتٍها ،إال أىٍها يحتبلف األٌهية ذاتٍا.
ويستىد التىاقض الهعرفي إلى ثبلث هسمهات ،وٌي أف الفرد لديً هعتقد يفضمً أكثر هف
اآلخر ،وأف الفرد لديً سيطرة كاهمة عمى هعتقداتً ،والهعتقد الذي تـ تبىيً لهرة واحدة يبقى
صالحاً وهسته ارً عمى هر الزهاف ، )Lester&yang, 2009,p 600( .ويزداد األهر خطورة

عىدها يواجً الفرد ىوعا جديدا هف التىاقض الهعرفي التربوي  ،والذي يتعمؽ بالهعارؼ واألفكار
واالتجاٌات ذات الصبغة التربوية  ،التي تدخؿ في صهيـ تكويف ٌذا الفرد  ،وفي فرض سموؾ
يتوافؽ هعٍا .
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وتىتشر ظاٌرة التىاقض الهعرفي التربوي وبشكؿ كبير في العصر الرقهي  ،فها يتـ
التسويؽ لً عبر قىوات وشبكات التواصؿ في االطار الهعرفي التربوي  ،يتـ وبىفس القدر
هواجٍتً بطرؽ عكسية تهاها ،تسبب لؤلفراد والهجتهعات ىوعا ها هف عدـ الثقة أو الثبات
عمى األفكار والهعتقدات والقيـ التي يىبغي أف تحكـ السموؾ واالتجاٌات والههارسات التربوية
 ،فٍىاؾ أفكار تربوية تتىاقض هع أ خرى عبر الشبكات االلكتروىية  ،وٌىاؾ اتجاٌات ضد
أخرى  ،وٌىاؾ ىظريات وهذاٌب ورؤى فكرية وأيديولوجية تتىاقض تهاها هع غيرٌا  ،والشاٌد
في ذلؾ أف كؿ فريؽ يدافع عف هعارفً وأفكاري وبطرؽ كثيرة  ،عمى أىٍا األصوب واألجدر
باالتباع  ،وٌذا هها يحدث تمبيسا عمى الهتمقي والذي يهارس التواصؿ االكتروىي ويعهد الى
التمقي الهعرفي هف هصادر الكتروىية دوف الىظر أو التهحيص أو التحميؿ أو الهراجعة  ،ظىا
هىً بأحقيتٍا ووثوقٍا .
ويشير "ليفي  ،وجوىس"(  )Levy&jones,2015,p184الي أف ظاٌرة التىاقض
في التمقي الهعرفي التربوي التي ىعيشٍا في العصر الرقهي تحدث ىتيجة تشعب الهواقع
والهىصات االلكتروىية هع اختبلؼ وتبايف توجٍاتٍا وقيهٍا وههارساتٍا الهعرفية هها يؤدي
الي كثرة وتىوع الهعارؼ والهعموهات واألخبار الهعروضة عبر الصفحات االلكتروىية  ،وكثرة
االختبلؼ والتبايف في األفكار والهفاٌيـ والهعتقدات الفكرية السائدة عبر وسائؿ التواصؿ
االلكتروىي الهختمفة  ،كها تىتج ٌذي الظاٌرة أيضا بسبب تعدد اىهاط وأساليب التربية
االلكتروىية وفقا الختبلؼ الهذاٌب واألجىاس والهشارب والتوجٍات الهصاحبة  ،فميست ٌىاؾ
حدود فاصمة بيف ها ٌو صواب وها ٌو خطأ  ،وليست ٌىاؾ تأكيدات عمى الحقيقي والهزيؼ،
الصالح والضار  ،األجود واألسوأ  ،سمسمة هف التىاقضات الفكرية والهعرفية والتي ال تىتٍي.
ويؤكد "هاكفمز وروبرتس" ( )Mcfalls & Roberts, 2001,p 167عمى أف التىافر
الهعرفي قد يتسبب في إحداث التوتر الىفسي واالكتئاب لئلىساف عىدها تتعارض الهعرفة
الجديدة هع الهعرفة الهوجودة ،في بىية الفرد الهعرفية .وتوصمت دراسة "جوىس وليفي"
( ،)Jones& levy ,2015الى أف هشكمة التىاقض الهعرفي تحدث ىتيجة تشعب الهواقع
والشبكات االلكتروىية هها يؤدي الى كثرة وتىوع الهعارؼ هع االختبلؼ والتبايف في األفكار،
وتعدد أىهاط وأساليب التربية وفقا الختبلؼ الهذاٌب واألجىاس والهشارب التي تىتج ٌذي
األفكار وتدافع عف شيوعٍا واىتشارٌا.
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والتىاقض في التمقي الهعرفي التربوي ،يسبب ارباكا لؤلقراد والهجتهعات بشكؿ عاـ،
فميست ٌىاؾ حقيقة ثابتة أو هعارؼ واضحة يهكف االعتهاد عميٍا في قضية التشكيؿ الخاصة
بتربية األفراد وتعديؿ سموكٍـ ،ويحدث ٌذ في العصر الرقهي غير هراقب القىوات أو
االتصاالت أو هعموـ الهراجعات ،وٌو ها يسبب بشكؿ أو بآخر تحديا لههارسات التربية
الوجداىية ،ويعوقٍا عف الوفاء بهٍاهٍا األساسية في التكويف الوجداىي والىفسي السميـ
لؤلفراد.

االغرتاب الجكايف:
يعد هفٍوـ االغتراب هف أكثر الهفاٌيـ اإلىساىية استخداهاً وشيوعاً في هجاؿ العموـ

اإلىساىية ،وهف أكثرٌا قدرة عمى وصؼ هظاٌر البؤس والضياع واالستبلب عىد اإلىساف
الهعاصر ،والقٍر االجتهاعي عبر عبلقة اإلىساف بالطبيعة والهجتهع .ويزداد األهر تفاقها في
العصر الرقهي وتداعياتً الكبيرة والهؤثرة .ويعرؼ االغتراب بأىً ضياع الهرء وغربتً عف ذات
ىفسً وعف الهجتهع( .ذليخة ،8318 ،ص  )049ويعىي ذلؾ أىٍا الحالة التي تسيطر عمى
الفرد وتجعمً يحس أىً غريب وبعيد عف واقعً االجتهاعي إزاء استسبلهً لقيـ الهجتهع
الغربي أو األجىبي .ويعرفً "خيري" ( ،8336ص " )83بأىً تىازؿ اإلىساف طواعية عف حقً
الطبيعي في اهتبلؾ ثقافتً وتطويرٌا وتخويؿ آخريف بٍذا الحؽ ىيابة عىً ،ويتضح هف ٌذا
التعريؼ أف االغتراب الثقافي ٌو ابتعاد الفرد عف ثقافة هجتهعً ورفضٍا والىفور هىٍا،
واالىجذاب إلى كؿ ها ٌو أجىبي هف عىاصر الثقافة.
ويتجمى االغتراب الثقافي أكثر وبصورة يهكف هبلحظتٍا في العصر الرقهي  ،ىتيجة االىبٍار
بثقافات أخرى وهفاٌيـ واتجاٌات وعادات وقيـ  ،يتـ التعرض لٍا أثىاء التواصؿ هع أفراد
وجهاعات وهؤسسات هف هجتهعات هختمفة وهتبايىة  ،هع وجود فرؽ الكتروىية وكتائب وأقبلـ
تعهد بشكؿ صريح أو غير صريح الى اشعار األفراد والجهاعات الهتواصمة عبر الشبكات
االجتهاعية والهواقع االلكتروىية باالغتراب ىتيجة الهفاٌيـ الهغموطة واألفكار التي يسوقوىٍا
عف الثقافة الهحمية  ،وىتيجة غياب دور الهؤسسات الثقافية عف احتواء الهتواصميف أو ادارؾ
حجـ وخطورة ها يتعرض لً الهتواصموف هف تشويً وهغالطات واختراقات لمثقافة  ،بحيث
يىسمخوف عف واقعٍـ وهجتهعاتٍـ وأصالتٍـ  ،ويؤهىوف بثقافات أخرى ولغات أخرى وعادات
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وقيـ وهفاٌيـ تبعد كثي ار عف االطار الهتعارؼ عميً والثوابت التي درجوا عميٍا  ،وتشكموا هف
خبللٍا.
وهف أٌـ هظاٌر فقداف الٍوية الثقافية أو االغتراب الثقافي ىتيجة العصر الرقهي،
ٌي ظٍور العديد هف السموكيات غير الهقبولة هثؿ العزلة وعدـ الهشاركة في الهسئولية
االجتهاعية والتهركز حوؿ الذات واالىغبلؽ في دائرة الهصالح الشخصية دوف الهصالح العاهة
ورفض القواىيف والهعايير االجتهاعية والثقافية ،والتهرد والخروج عف األعراؼ والقيـ
والبلهباالة والقٍر واالىٍزاهية والجهود العاطفي( .بمقاسـ ،8310 ،ص )83
وهف أبعاد االغتراب الثقافي التي أوجدتٍا الرقهية بشكؿ أو بآخر ،البلهعيارية التي
تعبر عف فقداف الهعايير االجتهاعية ىتيجة لمتغيرات الحادثة التي تحدثٍا فوضى التواصؿ
اإللكتروىي وعدـ اىضباطً ،والعزلة االجتهاعية التي تسبب الوحدة لمفرد وتعزلً تهاها عف
اآلخريف بحيث يىخفض هعدؿ تواصمً هعٍـ ،وحدوث الفردية وٌي هركزية الذات أو الذاتية،
والبلٌدفية وٌي ٌيهىة االستٍبلؾ بوصفً ثقافة حيث يتـ قياس الثقافة بهعيار االستٍبلؾ
واىعداـ القيـ اإلىساىية واألخبلقية ،وٌذا هها يتحكـ فيً أيضا التواصؿ االلكتروىي السمبي
الذي يعزؿ االىساف عف ىفسً وهجتهعً  ،ويهدي بقيـ الىفعية واالىتٍازية واألىهالية  ،وسيادة
هىطمؽ الربح والفردية هع تردي القيـ الثقافية واالغتراب بشكؿ عاـ ( .وطفة ،8310 ،ص
.)843
وتكهف أٌـ أسباب االغتراب الثقافي الهعاصر كها أشرىا في اىتشار األساليب
التكىولوجية الحديثة ووسائؿ االتصاالت السريعة التي تغمب العقؿ وتسمب الوعي وقدرتٍا
الهدهرة في استٍواء الىفوس والقموب وحدوث تغيير سريع يفوؽ الىظاـ التقميدي في هياديف
الحياة الثقافية والعمهية والتكىولوجية ,وهف أسبابً أيضاً سطوة اآللة وتهركز رأس الهاؿ ,هها

أثر بدرجة كبيرة عمى الجواىب الهعىوية بحيث أصبح الهجتهع ال يستطيع إحداث توازف بيف
الجواىب الهادية وغير الهادية هف ثقافة الهجتهع ,هها أدى إلى حدوث االختبلؼ الثقافي أو
الصراع الثقافي بيف القديـ والحديث وتضارب أساليب التفكير والقيـ والعادات والسموؾ وغير
ذلؾ (.باروت  ،8333 ،ص .)189
وهف الظواٌر الىفسية واالجتهاعية الهصاحبة لمتغيرات السريعة وخصوصا

االلكتروىية والهعموهاتية في الهجتهع والتي تحولت فيٍا الثقافة هف الثقافة العربية إلى ثقافة
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سوقية أصبح كؿ شيء يخضع لقاىوف العرض والطمب وكؿ شيء فيٍا يهكف أف يباع ويشتري
إىٍا ثقافة العولهة التي توصؼ بأىٍا عهمية غسيؿ حقيقة لمعقوؿ التي تقتمع اإلىساف وتجعمً
يشعر بأىً أسير أفكار وقيـ هرسوهة هها يفيض عميً شعور بالغربة واالىسبلخ والعداء
والعدواىية ,فيقع اإلىساف فريسة لثقافة اآلخر الهدهرة التي فرضت عميً هف عالـ هختمؼ
الدالالت والهعاىي الىاتجة هف الثورات الٍائمة التكىولوجية واالفتراضية والرقهية (قاىصو،
 ،8331ص )98
وهف ٌىا يعتبر االغتراب الثقافي الذي يىتج عف الرقهية الجوفاء ،قضية إىساىية
شاهمة تغرؽ الكوف بشعوبً وأعراقً وأجىاسً ،لذلؾ ىحف في حاجة هاسة إلى أساليب
واستراتيجيات لتجاوز االغتراب الثقافي االلكتروىي والبعد عف دائرة االغتراب وتحصيف ها بقي
هف إىساىية اإلىساف وكراهتً وتىوير الشباب إلى دائرة الىور بعيداً عف دائرة االغتراب الثقافي

الهظمـ ،والذي أحدثً وفقا لدراسة ( بمقاسـ  ، )8310 ،التغيرات الثقافية والتكىولوجية التي
ىشٍدٌا في العصر الرقهي والتي جعمت الفرد غير قادر عمى التكيؼ هعٍا أو السيطرة عميٍا،
وٌو هها يعوؽ الههارسات الوجداىية لمتربية بشكؿ كبير .

االخرتام اليفصي:
اإلىساف بطبيعتً كائف اجتهاعي يسعى دوهاً إلشباع حاجاتً الىفسية واالجتهاعية هف

خبلؿ تىهية اٌتهاهاتً واشباع هيولً ورغباتً ،وتطوير أسموب حياتً هها يجعمً قاد ارً عمى

التفاعؿ هع اآلخريف وتحقيؽ األهف الىفسي ،وٌذي األهور تتطمب توافر عدة عواهؿ تساعد
عمى االستقرار الىفسي ،السيها وأف االىساف قد حقؽ العديد هف االىجازات في عالـ اليوـ ،هع
تشعب الهعطيات الهتعمقة بٍذا العصر وهىٍا الهطالب والتحديات االلكتروىية الهتعمقة بالرقهىة
وتداعياتٍا.
وتدؿ الشواٌد عمى أف التطور التكىولوجي والتقىي وثورة الهعموهات واالتصاالت قد أوجدت
ىوعا ها هف االختراؽ الىفسي لؤلفراد هف خبلؿ تطبيقاتٍا الكثيرة والهتعددة والتي تحهؿ براهج
تستٍدؼ األهف الىفسي لؤلفراد والجهاعات والهجتهعات  ،هف خبلؿ ها تبثً هف قيـ هغموطة
وأفكار وتشتيت ذٌىي وتغريب عف الىفس واألٌؿ والوطف  ،وٌو ها يصيب األفراد باالضطراب
والتوتر والقمؽ واالجٍاد العقمي والوجداىي والشعور باالكتئاب وعدـ الرضا  ،وقد تدفع الفرد
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الى التخمص هف حياتً  ،ىظ ار لفقداف الدافع والشؾ في كؿ الهحيطيف بً  ،وعدـ الرغبة في
الحياة في هجتهع ال يعبر عىً وعف حاجاتً .
وال هرية أف ٌذا يحدث ىتيجة ها يىتشر عبر قىوات التواصؿ الرقهية وتطبيقاتٍا وبراهجٍا
وألعابٍا االلكتروىية الهدهرة لموجداف والىفس بشكؿ عاـ ،وكذلؾ في غياب الحوار والرباطات
األسرية واالجتهاعية داخؿ الهجتهع لصعوبة هراقبة أو هتابعة تواصؿ األفراد عبر الشبكات أو
الهواقع االلكتروىية بشكؿ عاـ ،وٌو ها يجعمٍـ فرائس سٍمة لآلخريف الذيف يستٍدفوف أهىٍـ
الىفسي واستقرارٌـ الوجداىيٌ( .رهز ،8318 ،ص .)883
إف اىتشا ار التطبيقات اال لكتروىية عبر أجٍزة الهحهوؿ والهواقع االلكتروىية واالىفتاح عمي
جهٍور هتبايف هف الهتواصميف هع اختبلؼ الهشارب واالتجاٌات والرؤي ،لٍو هؤشر خطير
لمعصر الرقهي في تردي قيـ التواصؿ االيجابي  ،وغياب االلتزاـ وكثرة هصادر التشويً
الوجداىي وتجهيد الهشاعر  ،فاىتشار بعض األلعاب االلكتروىية الهدهرة والهؤدية الى االكتئاب
واالىتحار  ،كمعبة الحوت األزرؽ  ،ولعبة هريـ  ،وغيرٌا ٌ ،و ها يؤدي الى كسر الثقة
الىفسية  ،وتدهير الٍوية  ،واضعاؼ القدرة عمى تشكيؿ رأي أو هوقؼ واضح هف الوجود ،
وٌو ها يؤدي الى ٌدـ التوازف الهجتهعي العاـ واالستقرار الىفسي لعهوـ األفراد) .الكركي،
 ،8311ص  . )10وٌذا ها أكدتً دراسة (ٌرهز ،)8318 ،والتي أكدت عمى أف اىخفاض
هستوى االستقرار الىفسي لؤلفراد يرجع لها يشٍدي الهجتهع هف تطورات تكىولوجية والكتروىية،
وها فرضتً هف توابع سمبية أوجدت حالة هف السوء ،والشعور بالقمؽ وعدـ االتزاف الىفسي،
وٌو ها يؤثر عمى تكويف الوجداف بشكؿ عاـ.
ويتضح هها سبؽ ها عكسً العصر الرقهي هف تداعيات خطيرة عمى هستوى األهف
واالستقرار الىفسي لؤلفراد والهجتهعات ،وأف ٌىاؾ توت ار وعزلة وضعفا في الرباطات
االجتهاعية ،وغياب أدوار وتردي لقيـ ،واختراقا ىفسيا..الخ  ،سببً ٌدـ الخصوصية
واالستٍداؼ وضرب الثوابت واضعاؼ التهاسؾ وتفمت القيـ وضياع الحصاىة االجتهاعية أو
الىفسية ،وٌو ها يؤثر بدرجة كبيرة عمى التربية الوجداىية لؤلفراد ،ويقؼ كحجر عثرة في سبيؿ
تحقيقٍا وتفعيؿ ههارساتٍا.
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احملور الجالح :اجلاىب امليداىي للدراشة
أوالًٍ :دف اجلاىب امليداىي للدراشة:
استٍدفت الدراسة في جاىبٍا الهيداىي التعرؼ عمى أٌـ تحديات التربية الوجداىية في
العصر الرقهي ،هف وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس ببعض كميات التربية بالجاهعات
الهصرية.

ثاىياً :ادراءات اجلاىب امليداىي للدراشة:
(أ) عيية الدراشة:
تهثمت عيىة الدراسة الحالية في أعضاء ٌيئة التدريس ببعض كميات التربية
بالجاهعات ،وٌي( :الهىوفية – كفر الشيخ – طىطا – بىٍا-أشهوف) ،والتي بمغت ()117
عضو ٌيئة تدريس ،بواقع تهثيؿ ( )%03هف الهجتهع األصمي ألعضاء ٌيئة التدريس
والبالغ ( )093عضوا في العاـ الجاهعي ( )8318/8317ـ ،وتـ اختيار العيىة بطريقة
عشوائية هىتظهة ،ولـ يحدث فقد عىد تطبيؽ أداة الدراسة عمى عيىتٍا الهحددة.

(ب) (ب)أداة الدراشة:
قاـ الباحثاف بإعداد استباىة لمتعرؼ عمى آراء أعضاء ٌيئة التدريس ببعض كميات
التربية حوؿ أٌـ تحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي.



بياء أداة الدراشة:
هرت عهمية اعداد االستباىة لمتطبيؽ الهيداىي ،بالهراحؿ التالية:

 االطبلع عمى األدبيات التربوية ،وهراجعة البحوث والدراسات السابقة ،ذات الصمة بهوضوعالدراسة الحالية فيها يتعمؽ بالتربية الوجداىية وتحدياتٍا في العصر الرقهي.
 صياغة التحديات التي تواجً التربية الوجداىية في العصر الرقهي في عدة أبعاد تشكؿالصورة األولية ألداة الدراسة ،حيث بمغت عباراتٍا ( )59عبارة ،واىتظهت تحت عشرة
هحاور ،وٌي تحديات (ضعؼ التهاسؾ االجتهاعي  -فوضي التواصؿ اإللكتروىي -
الغزو الفكري -العىؼ والتىهر اإل لكتروىي -اإلدهاف اإللكتروىي -تردي القيـ األخبلقية-
تقمص دور الهؤسسات التربوية -تقمص دور الهؤسسات التربوية -التىاقض في التمقي
الهعرفي التربوي – االغتراب الثقافي – االختراؽ الىفسي )  ،كها اشتهمت األداة عمى
هحور يتعمؽ بالبياىات الشخصية لمهستجيبيف  ،هثؿ (االسـ – الكمية – التخصص –
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ىوع الكمية – عدد سىوات الخبرة في العهؿ الجاهعي .. ،الخ  ، ).وتـ وضع ثبلث بدائؿ
لدرجة الهوافقة  ،وٌي ( هوافؽ بدرجة كبيرة – هوافؽ بدرجة هتوسطة – هوافؽ بدرجة
ضعيفة) .

تكيني أداة الدراشة:
قاـ الباحثاف بتقىيف أداة الدراسة (االستباىة) باستخداـ الصدؽ والثبات كها يمي:

صعق االقزجبٔخ:
 تـ التحقؽ هف صدؽ االستباىة هف خبلؿ صدؽ الهحكهيف  ،حيث قاـ الباحثاف بعرضاألداة في صورتٍا األولية عمي هجهوعة هف أساتذة التربية في (هجاؿ أصوؿ التربية ،
واإلدارة التعميهية والتربية الهقارىة  ،عمـ الىفس والصحة الىفسية  ،الهىاٌج وطرؽ
التدريس)  ،بمغ عددٌـ  13خبراء  ،لمتعرؼ عمي آرائٍـ وهبلحظاتٍـ حوؿ هدي شهوؿ
أبعاد األداة لتحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي  ،وكفاية عبارات كؿ تحدي
وهدي ارتباط كؿ عبارة بهحورٌا  ،ودرجة دقة ووضوح كؿ عبارة  ،كها طمب هىٍـ تعديؿ
أو حذؼ أو إضافة ها يروىً هىاسباً هف وجًٍ ىظرٌـ .

 في ضوء ذلؾ تـ تعديؿ عبارات األداة وفؽ هبلحظات األساتذة الهحكهيف  ،حيث تـ حذؼبعض العبارات واضافة البعض اآلخر  ،وحذؼ بعض الكمهات هف العبارات الهتضهىة في
أبعاد التحديات  ،وبذلؾ أصبحت األداة في صورتٍا الىٍائية تتكوف هف ( )55عبارة
توزعت عمي العشرة أبعاد التي تهثؿ تحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي وٌي :
تحدي ضعؼ التهاسؾ االجتهاعي  ،وهثمتً( 6عبارات)  ،و تحدي فوضي التواصؿ
اإللكتروىي  ،وهثمتً ( 5عبارات)  ،و تحدي الغزو الفكري  ،هثمتً ( 5عبارات)  ،و تحدي
العىؼ والتىهراإللكتروىي  ،وهثمتً ( 6عبارات)  ،وتحدي اإلدهاف اإللكتروىي  ،هثمتً (5
عبارات)  ،وتحدي تردي القيـ األخبلقية  ،وهثمتً ( 6عبارات)  ،وتحدي تقمص دور
الهؤسسات التربوية  ،وهثمتً ( 5عبارات)  ،و تحدي التىاقض في التمقي الهعرفي التربوي
 ،وهثمتً( 5عبارات)  ،و تحدي االغتراب الثقافي  ،وهثمتً ( 6عبارات)  ،وأخي ار تحدي
االختراؽ الىفسي ،وهثمتً ( 6عبارات)  .واقتضت االستجابة عمى ٌذي العبارات وضع
عبلهة (√) أهاـ البديؿ الذي يعبر عف درجة الهوافقة ،ثـ تـ عرض األداة هرة أخرى عمى
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السادة الهحكهيف ،حيث أجهعوا عمى صبلحيتٍا لمتطبيؽ الهيداىي بىسبة تجاوزت ،% 94
وٌو ها طهأف الباحثيف عمى صورة األداة الىٍائية.

ثبات االشتباىة:
تـ حساب هعاهؿ الثبات عف طريؽ استخداـ هعاهؿ ثبات (ألفا كروىباخ) لمتحقؽ هف
ثبات جهيع أبعاد االستباىة واالستباىة ككؿ ،كها ٌو هوضح بالجدوؿ التالي رقـ (:)1
"خعٚي ؼلُ()1
ِؼبًِ اٌثجبد ألثؼبظ االقزجبٔخ ٚاالقزجبٔخ وىً ثبقزطعاَ ِؼبًِ أٌفب وؽٔٚجبش"
َ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

األثؼبظ (اٌزسع٠بد)
ظؼف اٌزّبقه االخزّبػٟ
فٛظ ٟاٌزٛاصً االٌىزؽٟٔٚ
اٌغؿ ٚاٌفىؽٞ
اٌؼٕف ٚاٌزّٕؽاالٌىزؽٟٔٚ
اإلظِبْ اإلٌىزؽٟٔٚ
رؽظ ٞاٌم ُ١األضالل١خ
رمٍص ظٚؼ اٌّإقكبد اٌزؽث٠ٛخ
اٌزٕبلط ف ٟاٌزٍم ٟاٌّؼؽف ٟاٌزؽثٞٛ
االغزؽاة اٌثمبفٟ
االضزؽاق إٌفكٟ
االقزجبٔخ وىً

ػعظ اٌؼجبؼاد

لّ١خ ِؼبًِ أٌفب

6
5
5
6
5
6
5
5
6
6
55

0.816
0.594
0.894
0.877
0.787
0.894
0.825
0.930
0.826
0.896
0.8439

وبالىظر الى الجدوؿ السابؽ رقـ ( ،)1يتضح أف قيهة هعاهؿ الثبات (ألفا كروىباخ)
في االستباىة ككؿ كاىت  3.84وٌي قيهة هقبولة تشير إلي تجاىس عبارات االستباىة وأف
األداة الهستخدهة تتهتع بقيهة ثبات عالية تجعمىا عمى ثقة في صبلحيتٍا لمتطبيؽ الهيداىي.

ثالجاً :تطبيل أداة الدراشة واملعاجلة اإلحصائية:
 .1بعد التحقؽ هف صدؽ وثبات االستباىة وصبلحيتٍا لمتطبيؽ قاها الباحثاف بتطبيقٍا عمى
أفراد العيىة بداية العاـ الجاهعي ( )8319/8318ـ ،وثـ تحويؿ استجابات أفراد العيىة
إلي درجات حيث تـ إعطاء الدرجات  1 ، 8 ، 0لبلستجابات (هوافؽ بدرجة كبيرة،
هوافؽ بدرجة هتوسطة ،هوافؽ بدرجة ضعيفة) ،عمي الترتيب.
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 .8وباستخداـ برىاهج الحزهة االحصائية لمعموـ االجتهاعية  ،Spssتـ حساب التك اررات
والىسب الهئوية ،والهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري ،والترتيب لدرجات كؿ عبارة
هف عبارات االستباىة ولكؿ بعد هف أبعادٌا.
 .0االعتهاد في تحديد هدي االستجابات (هدي الفئة) لمحكـ عمي هدي الهوافقة عمى
تحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي هف وجًٍ ىظر اعضاء ٌيئة التدريس
بكميات التربية عمى الهعايير التالية:





الموافقت بدرجت كبيرة من  43.2إلى 3.
الموافقت بدرجت متوسطت  73.1إلى 343..
الموافقت بدرجت ضعيفت من  7إلى 373..

رابعا :ىتائر الدراشة وتفصريٍا:
بتطبيؽ أداة الدراسة (االستبياف) عمى عيىة الدراسة هف أعضاء ٌيئة التدريس
ببعض كميات التربية بالجاهعات الهصرية ،لمتعرؼ عمى تحديات التربية الوجداىية في العصر
الرقهي ،فمقد تـ التوصؿ الى الىتائج التالية:

أوال :ىتائر االشتذابة على األداة نهل:
خعٚي ؼلُ ()2
اٌزىؽاؼاد ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٚ ٞاٌزؽر١ت ،القزدبثبد ػٕ١خ
اٌعؼاقخ ػٍ ٝاألظاح وىً
ظؼخخ اٌّٛافمخ

االقزدبثخ
األثؼبظ
 اٌزسع ٞاألٚي:ظؼف اٌزّبقه االخزّبػٟ
 اٌزسع ٞاٌثبٔ:ٟفٛظ ٟاٌزٛاصً االٌىزؽٟٔٚ
 اٌزسع ٞاٌثبٌث:اٌغؿ ٚاٌفىؽٞ
 اٌزسع ٞاٌؽاثغ:اٌؼٕف ٚاٌزّٕؽ اإلٌىزؽٟٔٚ
 اٌزسع ٞاٌطبِف:اإلظِبْ اإلٌىزؽٟٔٚ
 اٌزسع ٞاٌكبظـ:رؽظ ٞاٌم ُ١األضالل١خ
 -اٌزسع ٞاٌكبثغ:

وج١ؽح

ظؼ١فخ

ِزٛقطخ

اٌّزٛقػ

االٔسؽاف

اٌسكبثٟ

اٌّؼ١بؼٞ
1.949

5

9

اٌزؽر١ت

ن

%

ن

%

ن

%

555

79.06

136

19.37

11

1.75

2.775

484

83.08

99

16.58

2

0.34

2.356

1.196

450

76.92

120

20.51

15

2.56

2.286

2.067

10

546

77.78

155

22.08

1

0.14

2.776

1.983

4

489

83.59

93

16.07

3

0.48

2.360

1.408

8
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رمٍص ظٚؼ اٌّإقكبد اٌزؽث٠ٛخ
 اٌزسع ٞاٌثبِٓ:اٌزٕبلط اٌّؼؽف ٟاٌزؽثٞٛ
 اٌزسع ٞاٌزبقغ:االغزؽاة اٌثمبفٟ
 اٌزسع ٞاٌؼبنؽ:االضزؽاق إٌفكٟ

االقزجبٔخ وىً

587

83.62

112

15.95

3

0.48

2.832

1.869

1

503

85.98

71

12.14

11

1.88

2.368

1.579

7

504

68.15

80

13.85

1

0.14

2.385

1.528

6

561

79.91

138

19.66

3

0.48

2.795

2.123

3

566
524
5

79.91
81.55

132
113
4

19.66
17.64

4
54

0.62
0.81

2.802
2.807

2.084
1.779

2

بالىظر الى الجدوؿ السابؽ رقـ (  ،)8يتضح أف أفراد العيىة هف أعضاء ٌيئة التدريس
بكميات التربية  ،يوافقوف عمى جهيع أبعاد االستباىة ،فيها يتعمؽ بتحديات التربية الوجداىية
في العصر الرقهي  ،وبدرجة كبيرة ،وذلؾ كها يتضح هف الهتوسط الحسابي وٌو (،)2.807
واالىحراؼ الهعياري ( ،)1.779ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يجهعوف عمى
وجود تحديات كبيرة تعوؽ التربية الوجداىية في العصر الرقهي  ،ىظ ار لها يهتاز بً العصر
الرقهي هف سرعة في ايقاعً وكثرة هتغيراتً وضعؼ الهوثوقية الهتعمقة بهصادر هعموهاتً
وبياىاتً  ،إضافة الى التأثيرات الخطيرة التي يحدثٍا في شكؿ وىهط االتصاؿ والتفاعؿ  ،والتي
أوجدت فراغا عاطفيا ووجداىيا بيف عهوـ الهتواصميف  ،ىظ ار لسيطرة اآللة الرقهية عمى
الهشاعر والوجداف  ،الذي ضعؼ كثي ار ىتيجة الجفوة في التواصؿ وضعؼ الرقابة عمى السموؾ
واالستٍداؼ الفكري والثقافي واالجتهاعي والىفسي وغيري .وٌذا هها تؤكدي دراسة ( توفيؽ،
 )8317ودراسة ( الدٌشاف ،)8315 ،ودراسة (جعفر  ،)8318 ،ودراسة (شهس الديف،
 ،)8315ودراسة (عبد الرازؽ ،)8330 ،ودراسة (الهكاىيف ،وآخروف.)8317 ،
وبالىظر الى الجدوؿ رقـ ( ،)8يتضح كذلؾ أف التحدي السادس (تردي القيـ
األخبلقية) ،قد احتؿ الهرتبة األولى في درجة الهوافقة ( كبيرة )  ،وذلؾ كها يتضح هف
الهتوسط الحسابي (  ، )2.832واالىحراؼ الهعياري (  ،(1.869ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة
بأف أفراد العيىة هف أعضاء ٌيئة التدريس  ،يروف أف أخطر تحدي يهكف أف يواجً التربية
الوجداىية في العصر الرقهي ٌو (تردي القيـ األخبلقية)  ،فالقيـ األخبلقية ٌي التي تتحكـ في
السموؾ وتفرض حالة هف حاالت االىضباط الذاتي الهؤسس عمى ثوابت يرتضيٍا الهجتهع
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ويقرٌا لدى أفرادي  ،كها أف األخبلؽ تعد هقوها أساسيا في ىجاح التربية الوجداىية في تشكيؿ
وجداف وضهير األفراد  ،الذي يعكس االيجابية والتفاعؿ السميـ في الهحيط الجهاعي  .ويتفؽ
ذلؾ هع ها أكدتً دراسة (إبراٌيـ ،والسعيد  ،)8315،ودراسة (السيد ،)8318 ،ودراسة (أبو
الٍدى ،)8311 ،ودراسة (العدواىي ،)8317 ،ودراسة (زيف الديف .)8314 ،كها تؤكد
االستجابات كذلؾ ،أف التحدي الثالث (الغزو الفكري) ،جاء في الهرتبة األخيرة هف درجة
الهوافقة (هتوسطة) ،وذلؾ كها عبر عىً الهتوسط الحسابي (  ، )2.286واالىحراؼ الهعياري
(  ، )2.067ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة  ،بأىً عمى الرغـ هف أف أفراد العيىة يقروف بأف
تحدي الغزو الفكري يهثؿ هعوقا لمتربية الوجداىية  ،اال أىٍـ قد يعتقدوف في أىً ال يهثؿ
أٌهية كبيرة في ٌذي التحديات  ،ألف الغزو الفكري قد يتعمؽ هف وجٍة ىظرٌـ باالىحراؼ
الهعرفي السموكي أكثر هف تردي الهشاعر واالىفبلت العاطفي ( Jones & levy , .
) ، 2015و(عبد الرازؽ . )8330 ،

ثاىيا :ىتائر االشتذابة على أبعاد األداة اليت متجل حتديات للرتبية الودداىية:
تؤكد استجابات عيىة الدراسة هف أعضاء ٌيئة التدريس بكميات التربية ،عمى األبعاد التي
تشكؿ تحديات لمتربية الوجداىية في ال عصر الرقهي الىتيجة العاهة التي تـ التوصؿ اليٍا،
وذلؾ كها يتضح ،فيها يمي:
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اشتذابات عيية الدراشة على البعد األول (حتدي ضعف التناشو االدتناعي):

)0

خعٚي ؼلُ ()3
اٌزىؽاؼاد ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٚ ٞاٌزؽر١ت ،القزدبثبد ػٕ١خ
اٌعؼاقخ ػٍ ٝثؼع رسع( ٞظؼف اٌزّبقه االخزّبػ)ٟ
ظؼخخ اٌّٛافمخ

َ
وج١ؽح

اٌؼجبؼح
ن

%

ِزٛقطخ
ن

%

ظؼ١فخ
ن

%

اٌّزٛقػ

االٔسؽاف

اٌسكبثٟ

اٌّؼ١بؼٞ

اٌزؽر١ت

 .1ظؼف اٌزأث١ؽ اٌّدزّؼ ٟفٟ
قٍٛن األفؽاظ القزغؽالُٙ١

89

67.1

25

42.4

3

2.6

2.73

0.498

5

ف ٟاٌٛالغ االفزؽاظ.ٟ
 .2رمٍص اٌؼاللبد االخزّبػ١خ
ٚاالٔكبٔ١خ ٔز١دخ ق١طؽح

88

75.2

28

23.9

1

0.9

2.74

0.457

4

اٌزٛاصً اٌؽلّ.ٟ
 .3اظِبْ اٌعضٛي ػٍ ٝاالٔزؽٔذ
وجعٌٍ ً٠زٛاصً اٌطج١ؼ ٟثٓ١
األفؽاظ ٚاٌدّبػبد.
 .4رفكص

اٌؼاللبد

األقؽ٠خ

ٔز١دخ

االٔهغبي

ثبٌٛالغ

10
8

92

92.3

78.6

9

22

7.7

18.8

0

3

0

2.6

2.92

2.76

2.267

0.485

1

3

اٌؽلّٚ ٟرأث١ؽارٗ.
 .5ظؼف ظٚؼ األقؽح فٟ
اٌزٛخٚ ٗ١االؼنبظ اٌك١طؽح

91

77.8

26

22.2

0

0

2.77

0.417

2

اٌؽلّ١خ ػٍ ٝاغ٘بْ األفؽاظ.
 .6اقزجعاي اٌم ُ١اٌّدزّؼ١خ
ثمُ١

اٌّدزّغ

االفزؽاض

87

74.4

26

22.2

4

3.4

2.70

0.526

6

ِٚؼب١٠ؽٖ.

بالىظر الى الجدوؿ السابؽ رقـ ( )0يتضح أف أفراد العيىة هف أعضاء ٌيئة التدريس،
يوافقوف عمى العبارات الهتضهىة في ٌذا البعد (تحدي ضعؼ التهاسؾ االجتهاعي) بدرجة
كبيرة ،وذلؾ ها يعكسً الهتوسط الحسابي لبلستجابة عمى ٌذا البعد والهوضح بالجدوؿ العاـ
رقـ ( ،)8حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.775واالىحراؼ الهعياري ( ،)1.949وٌي
درجة هوافقة كبيرة .ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف ضعؼ التهاسؾ
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االجتهاعي يهثؿ تحديا كبي ار لمتربية الوجداىية في العصر الرقهي ،فالفتور في العبلقات
االجتهاعية واال ى شغاؿ بالتواصؿ االلكتروىي األجوؼ عمى حساب التواصؿ الحيوي بيف أفراد
األسرة الواحدة ،وضياع الوقت والعزلة الفردية عف السياؽ االجتهاعي والرباطات االجتهاعية ،
ىتيجة سيطرة اآللة الرقهية في التواصؿ  ،قد أوجد حالة هف حاالت التشتت والبعد عف التأثير
الجهاعي وضوابطً والتي تهثؿ هقوها ضروريا في ههارسات التربية الوجداىية  ،التي تركز
عمى الوجداف الفردي والجهعي والتفاعؿ االيجابي داخؿ الهجتهع  .وٌذا ها أكدت عميً دراسة
"أوكوىر ،وآخروف" ) ،)O’conner et al, 2015ودراسة (شوشة ،)8315 ،كها تؤكد
دراسة (الشٍري ،)8339 ،ودراسة (السيد ،)8318 ،ودراسة (هرسي )8317 ،ودراسة
(جعفر ،)8318 ،عمى أف التربية الوجداىية تتطمب تهاسكا أسريا واجتهاعيا وضبطا في إطار
القيـ والهبادئ التي يعهد الهجتهع الى اكسابٍا ألعضائً ،أل ف ذلؾ يساعد التربية الوجداىية
عمى الىجاح في ههارساتٍا وتشكيؿ وجداف وهشاعر األفراد االجتهاعية واالىساىية.
كها تشير الىتائج كذلؾ الى احتبلؿ العبارة رقـ (  " )0ادهاف الدخوؿ عمى االىترىت كبديؿ
لمتواصؿ الطبيعي بيف األفراد والجهاعات" الهرتبة األولى في درجة الهوافقة  ،حيث كاف
الهتوسط الحسابي ( ، )8.98واالىحراؼ الهعياري (  ، )8.867وٌي درجة هوافقة كبيرة ،
ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف األفراد قد استبدلوا التواصؿ الطبيعي
بيىٍـ بالتواصؿ االلكتروىي وادهاىً  ،وأىٍـ يجدوف فيً ضالتٍـ بعيدا عف التواصؿ الطبيعي
وبعيدا عف االطار الهوضوعي لمتواصؿ  ،فاإلىترىت قد شكمت جذبا كبي ار فاؽ الجذب
االجتهاعي الذي يهيز األفراد ويوطد تواصمٍـ  .وتؤكد ٌذي الىتيجة دراسة (سميهة،)8315 ،
ودراسة (شهس الديف .)8315 ،وجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ ( " )6استبداؿ القيـ
الهجتهعية بقيـ الهجتهع االفتراض وهعاييري" ،في الهرتبة األخيرة في درجة الهوافقة ،بهتوسط
حسابي ( ،)8.73واىحراؼ هعياري قدري ( .)3.586وٌي درجة هوافقة كبيرة كذلؾ ،ويهكف
تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف األفراد قد جعموا هف التواصؿ االلكتروىي سبيبل
لمقيـ التي تحرؾ سموكٍـ بعيدا عف القيـ االجتهاعية األصيمة ،وٌذا ها أكدتً دراسة
(الدٌشاف ،)8315 ،ودراسة (جعفر .)8318 ،ولكىٍـ قد يقرروف أف ٌذا التحدي يقؿ في
أٌهيتً عف التحديات األخرى السابقة عميً هف حيث درجة الهوافقة.
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اشتذابات عيية الدراشة على البعد الجاىي (حتدي فوضي التواصل اإللهرتوىي):

)9

خعٚي ؼلُ ()4
اٌزىؽاؼاد ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٚ ٞاٌزؽر١ت ،القزدبثبد ػٕ١خ
اٌعؼاقخ ػٍ ٝثؼع رسع( ٞفٛظ ٟاٌزٛاصً اإلٌىزؽ)ٟٔٚ
ظؼخخ اٌّٛافمخ

َ
وج١ؽح

اٌؼجبؼح
ن
.1

%

ِزٛقطخ
ن

%

ظؼ١فخ
ن

%

اٌّزٛقػ

االٔسؽاف

اٌسكبثٟ

اٌّؼ١بؼٞ

اٌزؽر١ت

ظؼف لعؼح االثبء ػٍٝ
ؼلبثخ قٍٛن اثٕبئُٙ

90

76.9

27

23.1

0

0

2.76

0.423

5

االٌىزؽ.ٟٔٚ
.2

أزهبؼ اٌّٛالغ
ٚإٌّصبد االٌىزؽ١ٔٚخ
ٚاالخزّبػ١خ ِغ

97

82.9

20

17.1

0

0

2.82

0.378

3

اضزالف رٛخٙبرٙب.
.3

اٌزهزذ

اٌػٕٟ٘

ٚاٌفىؽٞ

ٔز١دخ

اٌؼهٛائ١خ ف ٟاٌزٍمٟ
ِزؼعظ

االٌىزؽٟٔٚ

10
0

85.5

17

14.5

0

0

2.85

0.253

1

اٌّصبظؼ.
.4

ظؼف

ٚخٛظ

ِٚؼب١٠ؽ
ٌعجػ

لُ١

ِٛظٛػ١خ
اٌزٛاصً

95

81.2

22

18.8

0

0

2.81

0.392

4

االٌىزؽٟٔٚ
.5

رهؼت ا٢ؼاء ٚاألفىبؼ
ٚاالردب٘بد

ػجؽ

اٌزٛاصً االٌىزؽِ ٟٔٚغ

92

78.6

23

19.7

2

1.7

2.85

0.399

2

ظؼف اٌمعؼح ػٍ ٝإٌمع
اٌّٛظٛػ.ٟ

بالىظر الى الجدوؿ السابؽ رقـ ( )4يتضح أف أفراد العيىة هف أعضاء ٌيئة التدريس،
يوافقوف عمى العبارات الهتضهىة في ٌذا البعد (تحدي فوضي التواصؿ اإللكتروىي) بدرجة
كبيرة ،وذلؾ ها يعكسً الهتوسط الحسابي لبلستجابة عمى ٌذا البعد والهوضح بالجدوؿ العاـ
رقـ ( ،)8حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.056واالىحراؼ الهعياري ( ،)1.196وٌي
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درجة هوافقة كبيرة .ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف فوضى التواصؿ
االلكتروىي ،يعد هف التحديات الكبيرة لمتربية الوجداىية في العصر الرقهي ،فعشوائية التواصؿ
بيف األفراد عبر الشبكات وهواقع التواصؿ الهختمفة ،وضعؼ وجود أطر تضبط ٌذا التواصؿ،
أو قىوات لمتفاعؿ تضهف التواصؿ االيجابي الفعاؿ ،هع ضعؼ القدرة عمى هراقبة وفمترة ها يتـ
ىشريٌ ،و ها يسبب حالة هف حاالت التشتت وفقداف الوعي وضآلة التفكير والتقدير والحكـ،
وٌو ها يعوؽ تشكيؿ الوجداف االيجابي الذي تعهؿ التربية الوجداىية عمى اكسابً وتشكيمً.
وٌذا هها تؤكدي دراسة (سميهة ،)8315 ،ودراسة (الدٌشاف ،)8315 ،ودراسة (شهس
الديف ،)8315 ،وتؤكد دراسة ) ،)Cefai & Cooper 2009ودراسة (أحهد،)8336 ،
ودراسة ( ،(Cefai,2009ودراسة (توفيؽ )8317 ،عمى أف الوجداف االيجابي يتطمب التزاها
هوضوعيا في إطار قيـ حقيقية تحكـ العبلقات بيف األفراد داخؿ السياقات االجتهاعية
الهختمفة ،ووعيا بأٌهية التبادؿ الهعرفي والسموكي االيجابي الداعـ لمتهاسؾ والتعبير الدقيؽ
عف االرادة الجهعية.
كها تشير الىتائج كذلؾ الى احتبلؿ العبارة رقـ (  " )0التشتت الذٌىي والفكري ىتيجة
العشوائية في التمقي االلكتروىي هتعدد الهصادر" الهرتبة األولى في درجة الهوافقة  ،حيث كاف
الهتوسط الحسابي ( ، )8.85واالىحراؼ الهعياري ( ، )3.850وٌي درجة هوافقة كبيرة
ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف التشتت الذٌىي والفكري الذي يحدث ىتيجة العشوائية في
التمقي االلكتروىي هتعدد الهصادر  ،يعد هف أخطر صور فوضى التواصؿ االلكتروىي الذي
يهثؿ تحديا لمتربية الوجداىية في العصر الرقهي  ،فعدـ قدرة األفراد والهتواصميف عمى تحديد
الصواب في هقابؿ الخطأ  ،أو األصيؿ في هقابؿ العرضي ىتيجة لتبايف وتعدد الهصادر
خطير الىصراؼ الوجداف أو تشكيؿ االتجاٌات
ا
هؤشر
ا
االلكتروىية التي تختمؼ فيها بيىٍا  ،يعد
االيجابية  . .وتؤكد ٌذي الىتيجة دراسة (توفيؽ ،)8317 ،ودراسة (عبد الرازؽ،)8330 ،
ودراسة (الدٌشاف  ،)8318ودراسة (أبو الٍدى ،)8311 ،ودراسة (حجازي.)8330 ،
وجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ ( " )1ضعؼ قدرة اآلباء عمى رقابة سموؾ أبىائٍـ
االلكتروىي" ،في الهرتبة األخيرة في درجة الهوافقة ،بهتوسط حسابي ( ،)8.76واىحراؼ
هعياري قدري ( .)3.480وٌي درجة هوافقة كبيرة كذلؾ ،ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد
العيىة يروف أف ضعؼ قدرة اآلباء عمى هراقبة سموؾ أبىائٍـ اإللكتروىي هؤشر خطير يصب
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في تكريس تحدي فوضى التواصؿ االلكتروىي لمقياـ بتربية وجداىية سميهة في العصر الرقهي
وٌذا ها أشارت اليً دراسة (شهس الديف ،)8315 ،ودراسة (ابراٌيـ ،والسعيد .)8315 ،وقد
يروف أف أٌهية ٌذا قد تكوف ضعيفة ،ىظ ار لصعوبة هراقبة األبىاء طوؿ الوقت وتوجيً
سموكٍـ.

 )3اشتذابات عيية الدراشة على البعد الجالح (حتدي الغسو الفهري):
خعٚي ؼلُ ()5
اٌزىؽاؼاد ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٚ ٞاٌزؽر١ت ،القزدبثبد ػٕ١خ
اٌعؼاقخ ػٍ ٝثؼع رسع( ٞاٌغؿ ٚاٌفىؽ)ٞ
َ
اٌؼجبؼح
.1

.2

.3

.4

.5

وج١ؽح
اٌٙعاِخ
اٌّٛالغ

االفىبؼ
أزهبؼ
ػجؽ
ٚاٌّزطؽفخ
ٚاٌهجىبد االٌىزؽ١ٔٚخ.
اقزٙعاف ثؼط خٙبد اٌزٛاصً
ٚإٌّصبد اإلٌىزؽ١ٔٚخ ٌٍؼمبئع
ٚاٌّػا٘ت.
اٌزه٠ٛخ اٌّزؼّع ٌجؼط اٌّٛالغ
ٚخٙبد اٌزٛاصً االٌىزؽٟٔٚ
ٌٍّؽِٛؾ ّٔٚبغج اٌمعٚح
اقزٙعاف االٔزّبء ٌألٚغبْ
ثبٌٙد َٛػٍٙ١ب ٚاٌزهى ً١فٟ
أظّزٙب ٚل١بظرٙب
ٔهؽ ل ُ١قبٌجخ ثزسؽ٠ؽ اٌؼمً ِٓ
االٔعجبغ ٚاالٌزؿاَ اٌّدزّؼ.ٟ

ظؼخخ اٌّٛافمخ
ِزٛقطخ
%
ن

اٌّزٛقػ
اٌسكبثٟ

االٔسؽاف
اٌّؼ١بؼٞ

19.7

2

1.7

2.76

0.462

1

2

1.7

2.71

0.488

5

5.1

2.73

0.547

3

2.72

0.484

4

2.76

0.480

2

ظؼ١فخ
%
ن

ن

%

92

45.6

23

86

73.5

29

24.8

92

78.6

19

16.2

6

87

74.4

28

23.9

2

1.7

93

79.5

21

17.9

3

2.6

اٌزؽر١ت

بالىظر الى الجدوؿ السابؽ رقـ ( )5يتضح أف أفراد العيىة هف أعضاء ٌيئة
التدريس ،يوافقوف عمى العبارات الهتضهىة في ٌذا البعد (تحدي الغزو الفكري) بدرجة
هتوسطة ،وذلؾ ها يعكسً الهتوسط الحسابي لبلستجابة عمى ٌذا البعد والهوضح بالجدوؿ
العاـ رقـ ( ،)8حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.886واالىحراؼ الهعياري ( ،)8.367وٌي
درجة هوافقة هتوسطة .ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف تحدي الغزو
الفكري يهثؿ تحديا لمتربية الوجداىية في العصر الرقهي ،ولكىٍـ ال يعموف هف ٌذي األٌهية
قياسا بالتحديات األخرى ،ربها ألف الغزو الفكري عهمية تتصؿ أكثر بالجاىب الهعرفي العقمي
والتربية الوجداىية تقترف أكثر بالجواىب العاطفية ،اال أىٍـ ال يقمموف هف أٌهية وخطورة تأثير
ٌذا التحدي .وتؤكد دراسة (الفريج ،)8334 ،ودراسة ( ،(Jones & levy , 2015ودراسة
(عبد الرازؽ ،)8330 ،ودراسة (هىصور ،)8330 ،ودراسة ) )Cohen,2001عمى أف
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الغزو الفكري هف أخطر ها يواجً الهتواصميف والهجتهعات عبر الفضاء االلكتروىي ،ألىً
يستٍدؼ ٌدـ الثوابت وتغيير االتجاٌات وافقاد الثقة في الذات والهجتهع ،وهف ثـ فقد شعور
األفراد بالٍوية واالىتهاء ألوطاىٍـ ،وٌو هؤشر خطير إلضعاؼ كؿ جٍود التىهية وتعزيز
االىتهاء لؤل وطاف.
كها تشير الىتائج كذلؾ الى احتبلؿ العبارة رقـ (  " )1اىتشار األفكار الٍداهة
والهتطرفة عبر الهواقع والشبكات االلكتروىية " الهرتبة األولى في درجة الهوافقة  ،حيث كاف
الهتوسط الحسابي ( ، )8.76واالىحراؼ الهعياري ( ، )3.468وٌي درجة هوافقة كبيرة ،
ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف اىتشار األفكار الهتطرفة والٍداهة عبر
الهواقع والشبكات االلكتروىية هف أٌـ صور الغزو الفكري  ،الذي يعهؿ عمى استبلب العقؿ
وتغريب األفراد عف ذواتٍـ وهجتهعٍـ  ،وضرب الثوابت الوجداىية واالىتهاء لؤلوطاف  ،ألف
ٌىا ؾ هف يستٍدؼ تشتيت وزعزعة أهف األفراد واستقرارٌـ العقمي والوجداىي  ،وٌذا يؤثر
بشكؿ كبير عمى كؿ ههارسات التربية الوجداىية  ..وتؤكد ٌذي الىتيجة دراسة (الدٌشاف،
 ،)8315ودراسة (الفريح .)8334 ،وجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ ( " )8استٍداؼ
بعض جٍات التواصؿ والهىصات اإللكتروىية لمعقائد والهذاٌب" ،في الهرتبة األخيرة في درجة
الهوافقة ،بهتوسط حسابي ( ،)8.71واىحراؼ هعياري قدري ( .)3.488وٌي درجة هوافقة
كبيرة كذلؾ ،ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف ٌىاؾ استٍدافا هف قبؿ
بعض هىصات وجٍات التواصؿ االلكتروىي لمهذاٌب والعقائد ،وأف ٌذا هؤشر خطير يضرب
في ثبات الفرد واتزاىً وهدى تهسكً بعقيدتً أو هذٌبً ،وقد يأتي تدىي ترتيب االستجابة عمى
ٌذا الهؤشر ،ىظ ار الرتباط العقيدة أو الهذٌب باإلطار الديىي الذي قد يختمؼ في الهجتهع
الواحد( .الفريح( ،)8334 ،عبد الرازؽ( ،)8330 ،هىصور.)8330 ،
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 )4اشتذابات عيية الدراشة على البعد الرابع (حتدي العيف والتينر اإللهرتوىي) :

خعٚي ؼلُ ()6
اٌزىؽاؼاد ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٚ ٞاٌزؽر١ت ،القزدبثبد ػٕ١خ
اٌعؼاقخ ػٍ ٝثؼع رسع( ٞاٌؼٕف ٚاٌزّٕؽ اإلٌىزؽ)ٟٔٚ

َ
اٌؼجبؼح
.1
.2

.3

.4

.5

.6

اٌزأث١ؽ اٌكٍجٌ ٟألٔزؽٔذ ٠زفه ٝقٍٛن
اٌؼٕف ٌع ٞاألفؽاظ ٚاٌدّبػبد.
االظطؽاثبد اٌكٍٛو١خ ٚإٌفك١خ
اٌّصبزجخ ٌالقزطعاَ االٌىزؽ ٟٔٚغ١ؽ
إٌّعجػ.
ٚاٌجؽاِح
اٌزطج١مبد
أزهبؼ
االٌىزؽ١ٔٚخ اٌّكبػعح ػٍ ٝاٌؼٕف
ٚاٌزسؽل االٌىزؽ.ٟٔٚ
ػدؿ اٌٛاٌع ٓ٠ػٓ الصبء اثٕبئ ُٙػٓ
ِّبؼقخ اٌكٍٛو١بد االٌىزؽ١ٔٚخ
اٌؼٕ١فخ.
أزهبؼ اٌمٍك ٚاٌطٛف ث ٓ١األفؽاظ
ٚاٌدّبػبد ٔز١دخ االقزٙعاف إٌفكٟ
ٚاٌكٍٛو.ٟ
االفزمبؼ اٌ ٟاالززٛاء ٚاٌؽػب٠خ
االخزّبػ١خ إٌّبقجخ ٌٍّزّٕؽ ٓ٠ػجؽ
اٌّٛالغ ٚاٌهجىبد االٌىزؽ١ٔٚخ.

ظؼخخ اٌّٛافمخ
ِزٛقطخ
وج١ؽح
%
ن
%
ن

اٌّزٛقػ
اٌسكبثٟ

االٔسؽاف
اٌّؼ١بؼٞ

اٌزؽر١ت

90

67.9

27

0 23.1

0

2.76

0.423

4

85

72.6

32

0 27.4

0

2.727

0.447

6

93

79.5

23

1 19.4

0.
9

2.78

0.432

3

93

79.5

24

0 20.5

0

2.79

0.405

2

87

74.4

30

0 25.6

0

2.74

0.438

5

98

83.8

16

0 16.2

0

2.83

0.370

1

ظؼ١فخ
ن %

بالىظر الى الجدوؿ السابؽ رقـ ( ) 6يتضح أف أفراد العيىة هف أعضاء ٌيئة التدريس،
يوافقوف عمى العبارات الهتضهىة في ٌذا البعد (تحدي العىؼ والتىهر اإللكتروىي) بدرجة
كبيرة ،وذلؾ ها يعكسً الهتوسط الحسابي لبلستجابة عمى ٌذا البعد والهوضح بالجدوؿ العاـ
رقـ ( ،)8حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.776واالىحراؼ الهعياري ( ،)1.980وٌي
درجة هوافقة كبيرة .ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف العىؼ االلكتروىي
وهظاٌري الهتهثمة في التىهر االلكتروىي يعد همهحا خطي ار يصيب األفراد بالتوتر وزعزعة أهىٍـ
ال ىفسي وتشتيت اىتباٌٍـ واشغالٍـ الىفسي والوجداىي ،ىتيجة استٍدافٍـ بالتشويً واالٌاىة
والغدر ،وٌذا هها يضعؼ هحاوالت التربية الوجداىية التي تركز عمى الوجداف الجهعي واحتراـ
وادارة التفاعؿ واالىسجاـ في اطار هف الحب والتفاٌـ وتقدير اآلخريف وكراهتٍـ  ،وٌذا هها
أكدتً دراسة (بىي يوىس ، )8316 ،ودراسة ) ،) Pereira & smith، 20045ودراسة
(الهكاىيف ،وآخروف ، )8317 ،ودراسة (ٌرهز، )8318 ،ودراسة ( Williams, 2007
).وتؤكد دراسة ) ، )Schneider et al, 2012ودراسة () Partricia & Susan, 259
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عمى أف العىؼ االلكتروىي والتىهر يعد هف أسوأ هظاٌر االستخداـ السمبي لئلىترىت والتواصؿ
في العصر الرقهي  ،وٌذا هها يسبب احباطا واكتئابا وتوت ار كبي ار لؤلفراد والجهاعات  ،ويصيب
الهىظوهة االجتهاعية الهتجاىسة بالتوتر والتشتت واالىصراؼ الوجداىي .
كها تشير الىتائج كذلؾ الى احتبلؿ العبارة رقـ ( " )6االفتقار الي االحتواء والرعاية
االجتهاعية الهىاسبة لمهتىهريف عبر الهواقع والشبكات االلكتروىية " الهرتبة األولى في درجة
الهوافقة ،حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.80واالىحراؼ الهعياري ( ،)3.073وٌي درجة
هوافقة كبيرة ،ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف عدـ القدرة عمى االحتواء
والرعاية الهىاسبة لمهتىهريف عبر الشبكات والهواقع االلكتروىيةٌ ،و هف أٌـ هظاٌر استشراء
العىؼ االلكتروىي ،ىظ ار لعدـ الرعاية والهراقبة الضرورية هف اآلخريف وخاصة األسر
والهؤسسات االجتهاعية ،وٌذا هها يؤثر بشكؿ كبير في ازدياد ها يتحدى الههارسات الوجداىية
التي يجب أف تتـ لمتربية الوجداىية .وتؤكد ٌذي الىتيجة دراسة (،)Buffy& Dianne,2009
ودراسة (الهكاىيف ،وآخروف  ، )8317 ،ودراسة ( .)Williams, 2007وجاءت االستجابة
عمى العبارة رقـ (  " )8االضطرابات السموكية والىفسية الهصاحبة لبلستخداـ االلكتروىي غير
الهىضبط "  ،في الهرتبة األخيرة في درجة الهوافقة  ،بهتوسط حسابي (  ، )8.787واىحراؼ
هعياري قدري (  . )3.447وٌي درجة هوافقة كبيرة كذلؾ ،ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد
العيىة يقرروف خطورة االضطرابات الىفسية ولسموكية الهصاحبة لبلستخداـ االلكتروىي غير
الهىضبط ،وأف ٌذا يؤثر بشكؿ كبير في هحاوالت التربية الوجداىية لدهج األفراد وتكيفٍـ
واتزاىٍـ ،اال أف ٌذا يقؿ وهف وجٍة ىظرٌـ أٌهية عف هظاٌر العىؼ والتىهر األخرى التي
تصدر عف آخريف خبلؿ التواصؿ االلكتروىي غير الهراقب أو الهىضبط( .خوج،)8318 ،
(الهكاىيف ،وآخروف.)8317 ،
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 )5اشتذابات عيية الدراشة على البعد اخلامض (حتدي اإلدماٌ اإللهرتوىي):
خعٚي ؼلُ ()7
اٌزىؽاؼاد ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٚ ٞاٌزؽر١ت ،القزدبثبد ػٕ١خ
اٌعؼاقخ ػٍ ٝثؼع رسع( ٞاإلظِبْ االٌىزؽ)ٟٔٚ
َ
اٌؼجبؼح
.1

.2

.3

.4

.5

ق١طؽح اٌ٢خ اإلٌىزؽ١ٔٚخ
ػٍ ٟػمً ٚٚخعاْ
اٌّزٛاصٍ.ٓ١
ػٓ
اٌؼؿٌخ
قٍٛن
اٌّصبزت
اٌدّبػخ
ٌإلظِبْ االٌىزؽ.ٟٔٚ
اٌزٛزع ِغ ثؼط األٌؼبة
اٌّعِؽح
االٌىزؽ١ٔٚخ
ٚاٌّهبػؽ
ٌٍٛخعاْ
اإل٠دبث١خ.
اٌٙدؽح االخزّبػٔ ٟز١دخ
االٌىزؽٟٔٚ
ٌٍزٛاصً
اٌكٍج.ٟ
ظؼف الزٕبع األفؽاظ
اٌّهبؼوخ
ثأّ٘١خ
ٔز١دخ
االخزّبػ١خ
أغّبق ُٙف ٟاٌٛالغ
االفزؽاظ.ٟ

ظؼخخ اٌّٛافمخ
ِزٛقطخ
%
ن

اٌّزٛقػ
اٌسكبثٟ

االٔسؽاف
اٌّؼ١بؼٞ

اٌزؽر١ت

103

88.0

14

12.0

0

0

2.88

0.325

1

98

83.8

18

15.3

1

0.9

2.82

0.378

3

وج١ؽح
%
ن

ظؼ١فخ
%
ن

95

81.2

22

18.8

0

0

2.81

0.392

4

98

83.8

19

16.2

0

0

2.83

0.370

2

95

81.2

20

17.1

2

1.7

2.79

0.446

5

بالىظر الى الجدوؿ السابؽ رقـ ( ) 7يتضح أف أفراد العيىة هف أعضاء ٌيئة
التدريس ،يوافقوف عمى العبارات الهتضهىة في ٌذا البعد (تحدي اإلدهاف اإللكتروىي) بدرجة
كبيرة ،وذلؾ ها يعكسً الهتوسط الحسابي لبلستجابة عمى ٌذا البعد والهوضح بالجدوؿ العاـ
رقـ ( ،)8حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.063واالىحراؼ الهعياري ( ،)1.438وٌي
درجة هوافقة كبيرة .ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف االدهاف االلكتروىي
واىشغاؿ األفراد والجهاعات لساعات طويمة عمى اآللة الرقهية واىعزالٍـ شبً الكاهؿ عف الحياة
االجتهاعية العادية وتهاس كٍا األصيؿ الدافع لمسموؾ البشري الطبيعي  ،هع اعتياد الدخوؿ
عمى الشبكات والهواقع وتحري الهواقع والتواصؿ غير الهسؤوؿ أو الٍادؼ لهجرد اضاعة
الوقت  ،لٍو أكبر تحدي يواجً ههارسات التربية الوجداىية  ،فالتربية الوجداىية تعتهد عمى
التهاسؾ واالىصٍار والتفاعؿ االيجابي بيف أفراد الهجهوعة والهجتهع لمتأكيد عمى االيجابية ال
العزلة واالىصراؼ لمتوحد هع اآللة بعيدا عف القيـ والرباطات الدافعة لمسموؾ القويـ  .وٌذا ها
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تؤكدي دراسة (جعفر ،)8318 ،ودراسة "بيري"(  ، )Pieree,2006ودراسة (خميؿ)8338،
 ،ودراسة (شهس الديف .)8315
كها تشير الىتائج كذلؾ الى احتبلؿ العبارة رقـ ( " )1سيطرة اآللة اإللكتروىية عمي
عقؿ ووجداف الهتواصميف " الهرتبة األولى في درجة الهوافقة ،حيث كاف الهتوسط الحسابي
( ،)8.88واالىحراؼ الهعياري ( ، )3.085وٌي درجة هوافقة كبيرة  ،ويهكف تفسير ٌذي
الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف اآللة الرقهية قد سيطرت عمى عقؿ ووجداف وهشاعر األفراد
 ،وأسمبتٍـ الى تفاعؿ افتراضي أجوؼ واىغهاس في حياة الكتروىية وٌهية  ،اختمطت فيٍا
األهور ولـ تعد ٌىاؾ أهور واضحة أو حقائؽ يهكف ا العتهاد عميٍا  ،وٌذا هؤشر خطير
لضياع أو ضعؼ التواصؿ الوجداىي الحقيقي والتأكيد عمى التفاعؿ الطبيعي  .وتؤكد ٌذي
الىتيجة دراسة "توري"(  ، ) Tory, 2000ودراسة ( خميؿ ، ) 8338 ،ودراسة (شهس
الديف  ، )8315،وجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ (  " )5ضعؼ اقتىاع األفراد بأٌهية
الهشاركة االجتهاعية ىتيجة اىغهاسٍـ في الواقع االفتراضي"  ،في الهرتبة األخيرة في درجة
الهوافقة  ،بهتوسط حسابي (  ، )8.79واىحراؼ هعياري قدري (  . )3.446وٌي درجة
هوافقة كبيرة كذلؾ ،ويهكف تفسير ذلؾ بأف أفراد العيىة يروف أف األفراد ىتيجة اىغهاسٍـ في
التواصؿ االلكتروىي الوٌهي أو الههتع هف وجٍة ىظرٌـ ،قد جعمٍـ ال يٍتهوف أو يقتىعوف
بالهشاركة في الحياة االجتهاعية ،فٍـ يعيشوف فيٍا بأسموبٍـ وبطريقتٍـ هع سٍولتٍا
واختزالٍا لؤلهاكف واألزهىة ،ويؤكد ذلؾ دراسة( ،المحيداف ،)8335 ،ودراسة (سميهة،
 ،)8315ودراسة (الهصري .)8336 ،اال أف ٌذا األهر ال يرقى هف وجٍة ىظرٌـ لقوة العواهؿ
األخرى في اإلدهاف اإللكتروىي ،وتأثيري عمى التربية الوجداىية.
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 )6اشتذابات عيية الدراشة على البعد الصادط (حتدي تردي الكيه األخالقية):
خعٚي ؼلُ ()8
اٌزىؽاؼاد ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٚ ٞاٌزؽر١ت ،القزدبثبد ػٕ١خ
اٌعؼاقخ ػٍ ٝثؼع رسع( ٞرؽظ ٞاٌم ُ١األضالل١خ)
َ

.1

.2

.3

.4

.5

.6

اٌؼجبؼح
اٌّٛالغ
أزهبؼ
االثبز١خ ٚاٌّسؽِبد
اٌزٛاصً
ػجؽ
االٌىزؽ ٟٔٚاٌسؽ ِغ
ظؼف اٌٛاؾع اٌعٟٕ٠
أزهبؼ زبالد اٌزؿ٠ٚؽ
ٚاٌفسم
ٚاٌزعٌ١ف
ٚاالٔزسبي االٌىزؽ.ٟٔٚ
اقزهؽاء اٌعالالد
ٚاٌكٍٛن االٌىزؽٟٔٚ
غ١ؽ إٌّعجػ
ظؼف االززؽاَ ٚرمع٠ؽ
ا٢ضؽٔ ٓ٠ظؽاً ٌسؽ٠خ
إٌهؽ ٚقٌٛٙزٗ.
زبالد
اقزهؽاء
اٌهطصٟ
االٔزٙبن
ٚاالخزّبػ ٟثال لٛ١ظ
أ ٚؼل١ت.
غ١بة اٌعٚؼ اٌزؽثٞٛ
ػجؽ
ٚاالؼنبظٞ
ٚاٌهجىبد
اٌّٛالغ
االٌىزؽ١ٔٚخ ٚغ١ؽ٘ب.

ظؼخخ اٌّٛافمخ
ِزٛقطخ
وج١ؽح
%
ن
%
ن

ظؼ١فخ
%
ن

اٌّزٛقػ
اٌسكبثٟ

االٔسؽاف
اٌّؼ١بؼٞ

اٌزؽر١ت

103

88

14

12

0

0

2.88

0.325

1

99

84.6

17

14.5

1

0.9

2.83

0.392

3

97

82.9

20

17.1

0

0

2.82

0.378

4

92

78.6

25

21.4

0

0

2.78

0.411

5

94

80.3

21

17.9

2

1.7

2.78

0.451

6

102

87.2

15

12.8

0

0

2.78

0.335

2

بالىظر الى الجدوؿ السابؽ رقـ ( )8يتضح أف أفراد العيىة هف أعضاء ٌيئة التدريس،
يوافقوف عمى العبارات الهتضهىة في ٌذا البعد (تحدي تردي القيـ األخبلقية) بدرجة كبيرة،
وذلؾ ها يعكسً الهتوسط الحسابي لبلستجابة عمى ٌذا البعد والهوضح بالجدوؿ العاـ رقـ
( ،)8حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.808واالىحراؼ الهعياري ( ،)1.869وٌي درجة
هوافقة كبيرة .ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف تردي القيـ األخبلقية يهثؿ
بعدا خطي ار في التأثير عمى التربية الوجداىية ،ىظ ار لهحورية القيـ في حياة األفراد والهجتهعات
ودورٌا الهركزي في تشكيؿ الوجداف والهشاعر االيجابية ،وأف تردي القيـ األخبلقية وخاصة
عبر التواصؿ االلكتروىي غير الهىضبط أو الهسؤوؿ أو الهراقبٌ ،و ها يؤثر وبشكؿ كبير
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عمى التربية الوجداىية في العصر الرقهي الذي فتح الهجاؿ الختزاؿ القيـ وضعؼ االىضباط
لدى األفراد لبلفتقار لمهعايير والهبادئ الحاكهة لمسموؾ االلكتروىي بشكؿ عاـ .وتؤكد ذلؾ
دراسة (خير اهلل ،)8315 ،ودراسة (شهس الديف ،)8315 ،وتؤكد دراسة )2014
(، ) Navas,2015) (Jones & levy , 2015) ،(yoder,العدواىي( ،)8317 ،المباف
 ،)8311،أف التربية الوجداىية تتطمب ىوعا ها هف القيـ االيجابية التي يمتزـ بٍا األفراد داخؿ
السياؽ االجتهاعي الذي يشهمٍـ ويحدد السموؾ الهقبوؿ اجتهاعيا .
كها تشير الىتائج كذلؾ الى احتبلؿ العبارة رقـ ( " )1اىتشار الهواقع االباحية
والهحرهات عبر التواصؿ االلكتروىي الحر هع ضعؼ الوازع الديىي " الهرتبة األولى في درجة
الهوافقة ،حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ، )8.88واالىحراؼ الهعياري ( ، )3.085وٌي
درجة هوافقة كبيرة  ،ويهكف تفسير ٌذي الىتيج ة بأف أفراد العيىة يروف أف اىتشار الهواقع
اإلباحية والهحرهات عبر التواصؿ االلكتروىي الحر هع ضعؼ الوازع الديىي ٌ ،و أٌـ هظٍر
هف هظاٌر تردي القيـ األخبلقية  ،ألف األفراد ال يمتزهوف بهعايير أو هبادئ تحكـ سموكٍـ ،
وخاصة أف الوازع الديىي قد ضعؼ لضعؼ هتابعة سموكٍـ أو ارشادٌـ والجموس هعٍـ ..
وتؤكد ٌذي الىتيجة دراسة (زيف الديف ،)8314 ،ودراسة (عبد الصادؽ ،)8314 ،ودراسة
(أبو الٍدى ،)8311 ،ودراسة (ٌاروف ،)8318 ،ودراسة (المباف .)8311 ،وجاءت
االستجابة عمى العبارة رقـ ( " ) 5استشراء حاالت االىتٍاؾ الشخصي واالجتهاعي ببل قيود أو
رقيب" ،في الهرتبة األخيرة في درجة الهوافقة ،بهتوسط حسابي ( ،)8.78واىحراؼ هعياري
قدري ( .)3.451وٌي درجة هوافقة كبيرة كذلؾ ،ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف استشراء
حاالت االىتٍاؾ الشخصي واالجتهاعي ببل قيود أو رقيب عبر التواصؿ االلكتروىي ٌو هظٍر
هٍـ هف تردي القيـ األخبلقية التي تهثؿ تحديا كبي ار لمتربية الوجداىية في العصر الرقهي.
(الدٌشاف ،)8315 ،و(ٌرهز( ،)8318 ،العدواىي ،)8317 ،اال أف صور االىتٍاؾ
الشخصي واالجتهاعي قد تكوف هحدودة هقارىة بهظاٌر تحدي تردي القيـ األخبلقية األخرى.
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 )7اشتذابات عيية الدراشة على البعد الصابع (حتدي تكلص دور املؤشصات الرتبوية):
خعٚي ؼلُ ()9
اٌزىؽاؼاد ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٚ ٞاٌزؽر١ت ،القزدبثبد ػٕ١خ
اٌعؼاقخ ػٍ ٝثؼع رسع( ٞرمٍص ظٚؼ اٌّإقكبد اٌزؽث٠ٛخ)
َ
اٌؼجبؼح
.1

.2

.3

.4

.5

أزهبؼ خٙبد ِٚصبظؼ اٌزٛخٗ١
ٚاالؼنبظ االٌىزؽ١ٔٚخ غ١ؽ
اال٠دبث١خ ٚاٌّغؽظخ.
اٌّإقكبد
ظٚؼ
رؽاخغ
اٌزؽث٠ٛخ ف ٟرٕهئخ األفؽاظ
ٚرؼع ً٠قٍٛو.ُٙ
ػؿٚف اٌّزؼٍّ ٓ١ػٓ اٌزؼٍُ١
إٌظبِٚ ٟاػزّبظُ٘ ػٍ ٝاٌزؼٍُ١
ٚاٌزٛاصً اإلٌىزؽ.ٟٔٚ
ظؼف اٌؽلبثخ اٌزؽث٠ٛخ ػٍٝ
اٌكٍٛن االٌىزؽٌٍّ ٟٔٚزؼٍّٓ١
ػجؽ اٌّٛالغ ٚخٙبد اٌزٛاصً
االخزّبػ.ٟ
افزمبؼ وث١ؽ ِٓ اٌم١بظاد
اٌزؽث٠ٛخ ٌّٙبؼاد اٌزٛاصً
االٌىزؽٚ ٟٔٚاٌزٛػ١خ ثإضطبؼٖ.

ظؼخخ اٌّٛافمخ
ِزٛقطخ
%
ن

ظؼ١فخ
%
ن

97

82.9

19

36.2

1

0.9

2.82

10
2

87.2

15

12.8

0

0

2.87

0.335

96

82.1

15

12.8

6

5.1

2.76

0.531

وج١ؽح
%
ن

اٌّزٛقػ
اٌسكبثٟ

االٔسؽاف
اٌّؼ١بؼٞ

اٌزؽر١ت

0.407

3

2

5

10
9

93.2

8

6.8

0

0

2.93

0.253

1

99

84.6

14

12

4

3.4

2.81

0.472

4

بالىظر الى الجدوؿ السابؽ رقـ ( )9يتضح أف أفراد العيىة هف أعضاء ٌيئة التدريس،
يوافقوف عمى العبارات الهتضهىة في ٌذا البعد (تحدي تقمص دور الهؤسسات التربوية) بدرجة
كبيرة ،وذلؾ ها يعكسً الهتوسط الحسابي لبلستجابة عمى ٌذا البعد والهوضح بالجدوؿ العاـ
رقـ ( ،)8حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.068واالىحراؼ الهعياري ( ،)1.579وٌي
درجة هوافقة كبيرة .ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف تقمص دور
الهؤسسات التربوي كاألسرة والهدرسة والجاهعة وغيرٌـ ،في توجيً وارشاد وتربية األفراد في
العصر الرقهي ،قد أدى الى صعوبات في تربيتٍـ ودهجٍـ اجتهاعيا ،وٌذا ٌو أكبر تحدي
يواجً التربية الوجداىية ،ألف دور الهؤسساف هٍـ جدا في تقديـ سياج تربوي وجداىي يسهح
لٍـ بالىهو السميـ والتكيؼ االيجابي في العصر الرقهي ،ويتفؽ ذلؾ هع ها تؤكدي دراسة
(الشٍري ،)8339 ،ودراسة (السيد  ، )8318 ،ودراسة (هرسي  ،)8317 ،ودراسة (
العويدات  ،)8311 ،وتؤكد دراسة  ، )Mortari,2014).ودراسة (جعفر  ،)8318 ،ودراسة
)(Pekrun,2014)،)O’conner et al,2015
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الهحوري في التربية الوجداىية لؤلفراد ودهجٍـ هف خبلؿ أىشطتٍا وهىاٌجٍا وأساليب تربيتٍا
.
كها تشير الىتائج كذلؾ الى احتبلؿ العبارة رقـ ( " )4ضعؼ الرقابة التربوية عمى
السموؾ االلكتروىي لمهتعمهيف عبر الهواقع وجٍات التواصؿ االجتهاعي" الهرتبة األولى في
درجة الهوافقة ،حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.90واالىحراؼ الهعياري ( ، )3.850وٌي
درجة هوافقة كبيرة  ،ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف ٌىاؾ ضعفا كبي ار
في قدرة الهؤسسات التربوية عمى رقابة السموؾ االلكتروىي لمهتعمهيف عمى هواقع وشبكات
التواصؿ االلكتروىي  ،ىظ ار لخصوصية الدخوؿ والتواصؿ  ،او لعدـ القدرة عمى إيجاد لغة
ه شتركة وتجاوب هف الهتعمهيف  ،وٌذا هها يؤثر بشكؿ كبير في هحاوالت تشكيؿ القيـ
والوجداف السميـ لؤلفراد وارشادٌـ  ،وتؤكد ٌذي الىتيجة دراسة (الجوارىة  ، )8314 ،ودراسة
(عبد اهلل ،)8334 ،ودراسة (الشخيبي . )8334 ،وجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ (" )0
عزوؼ الهتعمهيف عف التعميـ الىظاهي واعتهادٌـ عمى التعميـ والتواصؿ اإللكتروىي" ،في
الهرتبة األخيرة في درجة الهوافقة ،بهتوسط حسابي ( ، )8.76واىحراؼ هعياري قدري (
 . )3.501وٌي درجة هوافقة كبيرة كذلؾ ،ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف
أف ٌىاؾ عزوفا لمهتعمهيف عف التعميـ الىظاهي بسبب القواعد والقيود التي يفرضٍا عمى
السموؾ ولمتكميفات الهتعمقة بً ،ألىٍـ قد وجدوا هبلذا كبي ار في التعميـ عبر الشبكات والهواقع
اإللكتروىية هع سٍولة التواصؿ والتفاعؿ وتبادؿ الهعارؼ والهعموهات ،وتؤكد ذلؾ دراسات
(العويدات( ،)8311 ،توفيؽ( )8317 ،سميـ ،"(Pekrun ,2014) ،)8317،ودراسة
( ،(Cefai,2009إ ال أف ٌذا الهظٍر الهتعمؽ بٍذا التحدي ال يرقى الى أٌهية الهظاٌر
األخرى هف وجٍة ىظرٌـ.
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 )8اشتذابات عيية الدراشة على البعد الجامً (حتدي التياقض يف التلكي املعريف الرتبوي):
خعٚي ؼلُ ()11
اٌزىؽاؼاد ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٚ ٞاٌزؽر١ت ،القزدبثبد ػٕ١خ
اٌعؼاقخ ػٍ ٝثؼع رسع( ٞاٌزٕبلط ف ٟاٌزٍم ٟاٌّؼؽف ٟاٌزؽث)ٞٛ
َ

.1

.2

.3

.4

.5

اٌؼجبؼح
ٚإٌّصبد
اٌّٛالغ
رهؼت
االٌىزؽ١ٔٚخ ِغ اضزالف رٛخٙبرٙب
ٚلّ١زٙب ِّٚبؼقبرٙب اٌّؼؽف١خ.
وثؽح ٚرٕٛع اٌّؼبؼف ٚاٌّؼٍِٛبد
ٚاالضجبؼ اٌّؼؽٚظخ ػجؽ اٌصفسبد
ٚاٌّدّٛػبد االٌىزؽ١ٔٚخ ٚغ١ؽ٘ب.
وثؽح االضزالف ٚاٌزجب ٓ٠ف ٟاألفىبؼ
ٚاٌّفب٘ٚ ُ١اٌزٛخٙبد ٚاٌّؼزمعاد
اٌفىؽ٠خ اٌكبئعح ػجؽ ٚقبئً
اٌزٛاصً االٌىزؽ ٟٔٚاٌّطزٍفخ.
اٌزجب ٓ٠اٌزؽثٚ ٞٛاالؼنبظٔ ٞز١دخ
رؼعظ أّٔبغ ٚأقبٌ١ت اٌزؽث١خ
االٌىزؽ١ٔٚخ ٚفمب ً الضزالف اٌّػا٘ت
ٚاالخٕبـ ٚاٌّهبؼة.
ظؼف ٚخٛظ ِؼب١٠ؽ رم١ّ١١خ
ٌٍّزٛاصٍ ٓ١فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌصٛاة
ٚاٌططأ فّ١ب ٠ؼؽض ٌىثؽرٗ
ٚاضزالفٗ.

ظؼخخ اٌّٛافمخ
ِزٛقطخ
وج١ؽح
 %ن %
ن

اٌّزٛقػ
اٌسكبثٟ

االٔسؽاف
اٌّؼ١بؼٞ

اٌزؽر١ت

103

88

14

0 12

0

2.88

0.325

2

104

88
.9

13

11
.1

0

0

2.89

0.315

1

102

87
.2

15

12
.8

0

0

2.87

0.335

3

98

83
.8

19

16
.2

0

0

2.83

0.370

4

97

82
.9

19

16
.2

1

0.
9

2.82

0.378

5

ظؼ١فخ
ن %

بالىظر الى الجدوؿ السابؽ رقـ ( )13يتضح أف أفراد العيىة هف أعضاء ٌيئة
التدريس ،يوافقوف عمى العبارات الهتضهىة في ٌذا البعد (التىاقض في التمقي الهعرفي
التربوي) بدرجة كبيرة ،وذلؾ ها يعكسً الهتوسط الحسابي لبلستجابة عمى ٌذا البعد والهوضح
بالجدوؿ العاـ رقـ ( ،)8حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.085واالىحراؼ الهعياري
( ،) 1.588وٌي درجة هوافقة كبيرة .ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف
كثرة الهصادر الهعرفية االلكتروىية التي يتمقى هىٍا األفراد والجهاعات هعارفٍـ وهعموهاتٍـ
خاصة فيها يتعمؽ بالتربية وقيهٍا وطرقٍا  ،هع تبايىٍا واختبلفٍا في أحياف كثيرة هع ضعؼ
وجود ىقاط اتفاؽ تتعمؽ بأهور هحورية فيٍا تشكؿ عصب التكويف والسموؾ واالتجاي ٌ،و هف
أٌـ تحديات التربية الوجداىية  ،ألف الهعارؼ التربوية عىدها تتحدد هصادرٌا ويكوف ٌىاؾ
اتفاؽ عمى اجراءاتٍا وههارساتٍا ٌ ،و ها يؤدي الى تربية وجداىية سميهة وهتوازىة وهتسقة
هع الهعايير والضوابط التي تحكـ الفكر الجهعي وتحقؽ غاياتً  ..وٌذا ها أكدتً بعض
- 891 -

تحديات التربية الوجدانية في العصر الرقمي ................................

الدراسات كدراسة (حجازي ، )2001 ،ودراسة "يودر" ) ،(yoder , 2014ودراسة "ليفري،
وجوىز" ) ، (Levy&jones,2015ودراسة "هاكفالس وروبرتس " ( & Mcfalls
. )Roberts, 2001, 167
كها تشير الىتائج كذلؾ الى احتبلؿ العبارة رقـ ( " )8كثرة وتىوع الهعارؼ والهعموهات
واألخبار الهعروضة عبر الصفحات والهجهوعات االلكتروىية وغيرٌا" الهرتبة األولى في درجة
الهوافقة ،حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.89واالىحراؼ الهعياري ( ، )3.015وٌي درجة
هوافقة كبيرة  ،ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف ٌىاؾ كثرة في الهعموهات
والهعارؼ واألخبار الهعروضة عمى شبكات وهواقع التواصؿ االلكتروىي الفردية والجهعية ،
وٌذا ها يحدث تشويشا تربويا في التمقي الهعرفي الهقروف بٍا  ،كها أىً يفقد الفرد القدرة
عمى الحكـ والتقرير واالختيار  ،ويوقعً فريسة لمتصيد وزعزعة الثقة والبعد عف الىسيج
الجهعي الذي يهثؿ عصب الوجداف وجوٌر تركيزي  .وتؤكد ٌذي الىتيجة دراسة ( &Jones
 ،)levy ,2015ودراسة (يوىس ،)8316 ،و(الدٌشاف .)8315 ،وجاءت االستجابة عمى
العبارة رقـ ( " )5ضعؼ وجود هعايير تقييهية لمهتواصميف فيها يتعمؽ بالصواب والخطأ فيها
يعرض لكثرتً واختبلفً" ،في الهرتبة األخيرة في درجة الهوافقة ،بهتوسط حسابي (،)8.88
واىحراؼ هعياري قدري ( .)3.078وٌي درجة هوافقة كبيرة كذلؾ ،ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة
بأف أفراد العيىة يجهعوف عمى تأثير ضعؼ وجود هعايير تقييهية لمهتواصميف فيها يتعمؽ
بالصواب والخطأ فيها يعرض لكثرتً واختبلفً ،عمى ههارسات التربية الوجداىية في العصر
الرقهي ،ىظ ار لتشتت األفراد وعجزٌـ عف التقرير والفصؿ والحكـ ،وٌذا ها تؤكدي دراسة
(توفيؽ ،)8317 ،ودراسة (عبد الرازؽ ،)8330 ،إال أف درجة تقديرٌـ لٍذا الهظٍر هف
هظاٌر تحدي التىاقض في التمقي الهعرفي التربوي ،يقؿ عف غيري في ذات التحدي.
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 )9اشتذابات عيية الدراشة على البعد التاشع (حتدي االغرتاب الجكايف):
خعٚي ؼلُ ()11
اٌزىؽاؼاد ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٚ ٞاٌزؽر١ت ،القزدبثبد ػٕ١خ
اٌعؼاقخ ػٍ ٝثؼع رسع( ٞاالغزؽاة اٌثمبف)ٟ
َ

.1

.2

.3

.4

.5

.6

اٌؼجبؼح
االٔفزبذ غ١ؽ اٌّهؽٚغ
ػٍ ٝاٌثمبفبد األضؽٜ
ػجؽ ٚقبئً اٌزٛاصً
اإلٌىزؽ١ٔٚخ.
زؽ٠خ اٌزجبظي اٌثمبفٟ
ٚاٌفىؽ ٞظ ْٚؼلبثخ أٚ
ؼقُ ِكبؼاد اٌزفبػً.
رؽظ ٞاٌم ُ١اٌثمبف١خ
ثبٌزمبٌ١ع
ٚاٌزّكه
اٌٛغٕ١خ
ٚاٌّؼزمعاد
االصٍ١خ.
اٌّمبؼٔبد غجؽ اٌؼبظٌخ
ٚاٌّٛظٛػ١خ ث ٓ١ثمبفزٕب
ٚاٌثمبفبد األضؽ.ٜ
اٌزعٌ١ف ٚاٌزغف ً١اٌثمبفٟ
اٌّّبؼـ ِٓ ثؼط
اٌدٙبد ٚاٌعٚي ػجؽ
اٌزٛاصً
ٚقبئً
االٌىزؽ.ٟٔٚ
ظؼف ظٚؼ اٌّإقكبد
اٌثمبف١خ ف ٟرمع ُ٠ؼؤ٠خ
ٚؼقبٌخ زم١م١خ ٌٍثمبفخ
اٌّسٍ١خ ٚرأث١ؽارٙب.

ظؼخخ اٌّٛافمخ
ِزٛقطخ
وج١ؽح
%
 %ن
ن

ظؼ١فخ
%
ن

اٌّزٛقػ
اٌسكبثٟ

االٔسؽاف
اٌّؼ١بؼٞ

اٌزؽر١ت

103

88

13

11.1

1

0.9

2.87

0.360

1

96

82
.1

20

17.1

1

0.9

2.81

0.413

2

90

76
.9

27

23.1

0

0

2.79

0.405

3

90

76
.9

27

23.1

0

0

2.76

0.423

5

92

78
.6

24

20.5

1

0.9

2.77

0.437

4

87

74
.4

30

25.6

0

0

2.74

0.438

6

بالىظر الى الجدوؿ السابؽ رقـ ( )11يتضح أف أفراد العيىة هف أعضاء ٌيئة
التدريس ،يوافقوف عمى العبارات الهتضهىة في ٌذا البعد (تحدي االغتراب الثقافي) بدرجة
كبيرة ،وذلؾ ها يعكسً الهتوسط الحسابي لبلستجابة عمى ٌذا البعد والهوضح بالجدوؿ العاـ
رقـ ( ،)8حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.795واالىحراؼ الهعياري ( ،)8.180وٌي
درجة هوافقة كبيرة .ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف االغتراب الثقافي ٌو
هف تحديات التربية الوجداىية الكبيرة في العصر الرقهي  ،فشعور األفراد والجهاعات بأىٍـ ال
يىتهوف الى ثقافة بعيىٍا وال يقدروف القيـ والهوروث والعادات واألعراؼ االجتهاعية والثقافة
التي تحدد طابع الهجتهع وٌويتً العصرية  ،خاصة أىٍـ يتعرضوف لحهبلت تشويً وتغريب
واستٍداؼ لٍدـ الثوابت واالىتهاء لمهجتهع وثقافتً عبر شبكات وقىوات التواصؿ االلكتروىي
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الهتعددة بها فيٍا هف كتائب الكتروىية وفرؽ تستٍدؼ أهىٍـ واستقرارٌـ الهعرفي والثقافي
واالجتهاعي  ،كؿ ذلؾ يهثؿ تحديا كبي ار لمتربية الوجداىية  ،التي تعهؿ بشكؿ كبير عمى ترسيخ
قيـ االىتهاء لمثقافة والعادات والتقاليد االجتهاعية األصيمة التي تهيز الهجتهع وتحفظ توازىً
وتحدد ٌويتً الحضارية  ،وٌذا ها تؤكدي دراسة ( (بمقاسـ ،)8310 ،ودراسة (وطفة،
 ، )8310ودراسة (باروت . )8333 ،
كها تشير الىتائج كذلؾ الى احتبلؿ العبارة رقـ ( " )1االىفتاح غير الهشروط عمى
الثقافات األخرى عبر وسائؿ التواصؿ اإللكتروىية " الهرتبة األولى في درجة الهوافقة ،حيث كاف
الهتوسط الحسابي ( ،)8.87واالىحراؼ الهعياري ( ، )3.063وٌي درجة هوافقة كبيرة ،
ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يتفقوف عمى أف ٌىاؾ تأثي ار كبير الىفتاح األفراد
غير الهشروط عمى وسائؿ التواصؿ الرقهي وقىواتً الهتعددة عمى الثقافات األخرى دوف
وجود ضوابط أو أطر ارشادية وهعيارية لمحفاظ عمى الثقافة الهحمية والزود عىٍا في هقابؿ ها
تتعرض لً هف هحاوالت تٍهيش أو ٌدـ أو إحبلؿ  ،وٌذا الهظٍر هف تحدي االغتراب الثقافي
لً أٌهيتً الكبيرة في التأثير عمى ههارسات التربية الوجداىي في العصر الرقهي  ..وتؤكد ٌذي
الىتيجة دراسة (ابراٌيـ ،والسعيد ،)8315 ،ودراسة (السيد ،)8318 ،ودراسة (سميهة،
( )8315وطفة .)8310 ،وجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ ( " )6ضعؼ دور الهؤسسات
الثقافية في تقديـ رؤية ورسالة حقيقية لمثقافة الهحمية وتأثيراتٍا " ،في الهرتبة األخيرة في
درجة الهوافقة ،بهتوسط حسابي ( ،)2.74واىحراؼ هعياري قدري (  . )0.438وٌي درجة
هوافقة كبيرة كذلؾ ،ويهكف أف يفسر ذلؾ بأف أفراد العيىة يروف أف ٌىاؾ ضعفا في دور
الهؤسسات الثقافية في تقديـ رؤية ورسالة حقيقية لمثقافة الهحمية وتأثيراتٍا عمى الفراد
والهجتهع ،وٌذا الضعؼ يمعب دو ار خطي ار في اضعاؼ التربية الوجداىية وخاصة في العصر
الرقهي ،وتؤكد ذلؾ دراسة (الدٌشاف( ، )8315 ،عبد الرازؽ  ، )8330 ،اال أف ذلؾ ال يرقى
في درجة تقديري لمهظاٌر األخرى هف تحدي االغتراب الثقافي .
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 )01اشتذابات عيية الدراشة على البعد العاظر (حتدي االخرتام اليفصي) :
خعٚي ؼلُ ()12
اٌزىؽاؼاد ٚإٌكت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ ٚاالٔسؽاف اٌّؼ١بؼٚ ٞاٌزؽر١ت ،القزدبثبد ػٕ١خ
اٌعؼاقخ ػٍ ٝثؼع رسع( ٞاالضزؽاق إٌفك)ٟ
َ

.1

.2

.3

.4

.5

.6

اٌؼجبؼح
رؼّع ثؼط ِٛالغ ٚخٙبد
اٌزٛاصً االٌىزؽ ٟٔٚؾػؿػخ
االقزمؽاؼ إٌفكٌ ٟعٞ
اٌّزٛاصٍ.ٓ١
أزهبؼ رطج١مبد اإلٌىزؽ١ٔٚخ
ػجؽ أخٙؿح اٌّسّٛي
اإلٌىزؽ١ٔٚخ
ٚاٌّٛالغ
ٚغ١ؽ٘ب ٌىكؽ اٌثمخ ثبٌٕفف
ٚرعِ١ؽ اٌ٠ٛٙخ.
اظؼبف اٌمعؼح ػٍ ٝرهىً١
ؼأ ٞأِٛ ٚلف ٚاظر ٔز١دخ
اٌزه٠ٛخ ف ٟاإلظؼان ِب ثٓ١
اٌسم١مٚ ٟاٌّؿ٠ف ػجؽ
االٌىزؽٟٔٚ
اٌزٛاصً
ٚلٕٛارٗ.
رؼعظ ِصبظؼ ٚآٌ١بد اٌزه٠ٛخ
اٌٛخعأٚ ٟردّ١ع اٌّهبػؽ
ٌع ٞاٌّزٛاصٍ.ٓ١
رؼعظ اٌجؽاِح ٚا١ٌ٢بد
االٌىزؽ١ٔٚخ اٌز ٟركزٙعف
إٌفكٟ
اٌزٛاؾْ
٘عَ
ٚاٌمعؼح ػٍ ٝارطبغ اٌمؽاؼ
ٌع ٞاٌّزٛاصٍ.ٓ١
أزهبؼ ثؼط اٌزطج١مبد
اٌّكججخ
اإلٌىزؽ١ٔٚخ
ٌالوزئبة ٚاالٔزسبؼ.

وج١ؽح
%
ن

ظؼخخ اٌّٛافمخ
ِزٛقطخ
%
ن

ظؼ١فخ
%
ن

اٌّزٛقػ
اٌسكبثٟ

االٔسؽاف
اٌّؼ١بؼٞ

اٌزؽر١ت

94

80.3

22

18.8

1

0.9

2.79

0.426

5

95

81.2

21

17.9

1

0.9

2.80

0.420

3

92

78.6

25

21.4

0

0

2.78

0.411

6

94

80.3

22

18.8

1

0.9

2.79

0.426

4

95

81.2

22

18.8

0

0

2.82

0.392

1

96

82.1

20

17.1

1

0.9

2.81

0.416

2

بالىظر الى الجدوؿ السابؽ رقـ ( )18يتضح أف أفراد العيىة هف أعضاء ٌيئة
التدريس ،يوافقوف عمى العبارات الهتضهىة في ٌذا البعد (تحدي االختراؽ الىفسي) بدرجة
كبيرة ،وذلؾ ها يعكسً الهتوسط الحسابي لبلستجابة عمى ٌذا البعد والهوضح بالجدوؿ العاـ
رقـ ( ،)8حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)8.838واالىحراؼ الهعياري ( ،)8.384وٌي
درجة هوافقة كبيرة .ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف االختراؽ الىفسي
الذي يسبب اكتئابا وتوت ار وضربا في االستقرار الىفسي لؤلفراد والجهاعات عبر التواصؿ
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الرقهي ،يعد هف أعظـ تحديات التربية الوجداىية التي تستٍدؼ الىفس الهستقرة اآلهىة
والسوية ،وٌذا هها يسبب اعاقة كبيرة لوفاء التربية الوجداىية بأٌـ أٌدافٍا وٌو االستقرار
الىفسي والتفاعؿ االيجابي هع الىفس وكؿ الهحيطيف بٍا ،ويتفؽ ذلؾ هع ها أكدتً دراسة
(ٌرهز ،)8318 ،ودراسة (الكركي ،)8311 ،ودراسة (الهكاىيف ،وآخروف.)8317 ،
كها تشير الىتائج كذلؾ الى احتبلؿ العبارة رقـ ( " )5تعدد البراهج واآلليات االلكتروىية
التي تستٍدؼ ٌدـ التوازف الىفسي والقدرة عمى اتخاذ القرار لدي الهتواصميف" الهرتبة األولى
في درجة الهوافقة ،حيث كاف الهتوسط الحسابي ( ،)2.82واالىحراؼ الهعياري (، )0.392
وٌي درجة هوافقة كبيرة  ،ويهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف تعدد وتىوع
البراهج واآلليات االلكتروىية التي تستٍدؼ ٌدـ التوازف الىفسي والقدرة عؿ اتخاذ القرار لدى
الهتواصميف  ،يعد هف أٌـ الهظاٌر التي تعوؽ التربية الوجداىية عف الوفاء بأٌدافٍا  ،ألف
ذلؾ يستٍدؼ جوٌر التربية الوجداىية وٌو الثبات االىفعالي والقدرة عمى اتخاذ ق اررات سميهة
في اطار اجتهاعي هستقر  .وتؤكد ٌذي الىتيجة دراسة (،)Jones & levy , 2015
ودراسة (ابراٌيـ ،والسعيد ،)8315 ،ودراسة (السيد ،)8318 ،ودراسة (ٌرهز.)8318،
وجاءت االستجابة عمى العبارة رقـ ( " )0اضعاؼ القدرة عمى تشكيؿ رأي أو هوقؼ واضح
ىتيجة التشوية في اإلدراؾ ها بيف الحقيقي والهزيؼ عبر التواصؿ االلكتروىي وقىواتً" ،في
الهرتبة األخيرة في درجة الهوافقة ،بهتوسط حسابي ( ،)2.78واىحراؼ هعياري قدري (
. )0.411وٌي درجة هوافقة كبيرة كذلؾ ،وتفسر ٌذي الىتيجة بأف أفراد العيىة يروف أف
اضعاؼ قدرة األفراد والجهاعات عمى تكويف رأي أو هوقؼ واضح ىتيجة التشويً في االدراؾ ها
بيف الحقيقي واله زيؼ عبر التواصؿ االلكتروىي وقىواتً العديدة والهتىوعةٌ ،و هف أٌـ عواهؿ
اضعاؼ قدرة التربي ة الوجداىية عمى الوفاء بأٌدافٍا في تهكيف األفراد هف اتخاذ الق اررات
والسموؾ بتهكف وقدرة عمى التهييز ،وٌذا ها تؤكدي دراسة (قاىصو ، )8331 ،ودراسة (باروت
 ، )8333 ،ودراسة (  ، ) Jones & levy 2015ودراسة (عبد الرازؽ ،)8330 ،
ودراسة ) ،(yoder ,2014اال أىٍـ قد يروف أف ٌذا الهظٍر يقؿ في تقديري عف باقي
الهظاٌر األخرى في تحدي االختراؽ الىفسي لمتربية الوجداىية.
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* اشتدالص ىتائر الدراشة وتوصياتَا وحبوثَا املكرتحة:
(أ) اشتدالص ىتائر الدراشة ،وتوصياتَا:
توصمت الدراسة الحالية الى وجود عشرة تحديات أساسية تواجً التربية الوجداىية في
العصر الرقهي ،هف وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس ،ببعض كميات التربية بالجاهعات
الهصرية ،وٌي عمى التوالي وفقا لدرجة الهوافقة عميٍا:

 حتدي تردي الكيه األخالقية:ويحدث ىتيجة (اىتشار الهواقع اإلباحية والهحرهات عبر التواصؿ االلكتروىي الحر هع
ضعؼ الوازع الديىي -اىتشار حاالت التزوير والتدليس والفحش واالىتحاؿ االلكتروىي -
استشراء الضبلالت والسموؾ االلكتروىي غير الهىضبط -ضعؼ االحتراـ وتقدير اآلخريف ىظ ارً
لحرية الىشر وسٍولتً-استشراء حاالت االىتٍاؾ الشخصي واالجتهاعي ببل قيود أو رقيب-

غياب الدور التربوي واالرشادي عبر الهواقع والشبكات االلكتروىية وغيرٌا).
ولهواجٍة ٌذا التحدي ،فتوصي الدراسة الحالية ،بها يمي:
 تىظيـ براهج وأىشطة توعوية وارشادية تستٍدؼ التأكيد عمى القيـ األخبلقية وىهاذج القدوةفي السموؾ بالهؤسسات التربوية  ،هع دفع الطبلب لتقمد أدوار ايجابية فيٍا.
 تىظيـ ىدوات ولقاءات ديىية هفتوحة بالهؤسسات التربوية وغيرٌا ،لمتعريؼ بأضرار وهخاطراالىترىت األخبلقية وكؿ أشكاؿ التواصؿ االلكتروىية.
 تىظيـ الهؤسسات التربوية وبث براهج توعوية الكتروىية تتعمؽ بأساليب الغش والتدليسوالتزوير واالىتحاؿ االلكتروىي وطرؽ هواجٍتٍا ،هف خبلؿ الخبراء والهختصيف بالهجاؿ.
 ىشر قيـ لمتواصؿ االلكتروىي الهىضبط وتعريؼ أف ارد الهجتهع والطبلب بٍا هف خبلؿالوسائؿ االعبلهية وااللكتروىية وغيرٌا  ،هع وضع عقوبات تتعمؽ بالخروج عميٍا أو
تجاوزٌا.

 حتدي االخرتام اليفصي:ويحدث ىتيجة (تعهد بعض هواقع وجٍات التواصؿ االلكتروىي زعزعة االستقرار
الىفسي لدي الهتواصميف-اىتشار تطبيقات اإللكتروىية عبر أجٍزة الهحهوؿ والهواقع
اإللكتروىية وغيرٌا لكسر الثقة بالىفس وتدهير الٍوية-اضعاؼ القدرة عمى تشكيؿ رأي أو
هوقؼ واضح ىتيجة التشوية في اإلدراؾ ها بيف الحقيقي والهزيؼ عبر التواصؿ االلكتروىي
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وقىواتً-تعدد هصادر وآليات التشوية الوجداىي وتجهيد الهشاعر لدي الهتواصميف-تعدد
البراهج واآلليات االلكتروىية التي تستٍدؼ ٌدـ التوازف الىفسي والقدرة عمى اتخاذ القرار لدي
الهتواصميف-اىتشار بعض التطبيقات اإللكتروىية الهسببة لبلكتئاب واالىتحار) .
ولمواجهة هذا التحدي ،فتوصي الدراسة الحالية ،بما يلي:
 تىظيـ براهج ارشادية عبلجية هف خبلؿ الهؤسسات التربوية وغيرٌا ،لتوعية األفراد بهخاطرالتواصؿ االلكتروىي وآلياتً الهدهرة لمتوازف واالستقرار الىفسي.
 توعية األفراد بالتطبيقات االلكتروىية الهتداولة والتي تستٍدؼ كسر الثقة بالىفس وتدهيرالٍوي ة ،هف خبلؿ المقاءات الهستهرة وورش العهؿ بالهؤسسات التربوية ووسائؿ االعبلـ
وغيرٌا.
 تىظيـ براهج هتخصصة في تعزيز الوجداف االيجابي لدى األفراد كهصدة لبراهج التشويًالوجداىي وتعطيؿ الهشاعر.
 ىشر براهج التوعية بالتطبيقات االلكتروىية الخطرة الهسببة لبلكتئاب أو االىتحار ،عبروسائؿ اإلعبلـ وخاصة هواقع التواصؿ االجتهاعي.
 تبصير الهعمهيف والهرشديف التربوييف واالخصائييف االجتهاعييف ،وأولياء األهور بأىسبالطرؽ التربوية لمتعاهؿ هع حاالت االختراؽ الىفسي االلكتروىي ،هف خبلؿ براهج وورش
العهؿ والمقاءات الهختمفة.

 -تحدي االغتراب الثقافي:

ويحدث ىتيجة (االىفتاح غير الهشروط عمى الثقافات األخرى عبر وسائؿ التواصؿ
اإللكتروىية-حرية التبادؿ الثقافي والفكري دوف رقابة أو رسـ هسارات التفاعؿ-تردي القيـ
الثقافية والتهسؾ بالتقاليد والهعتقدات الوطىية األصمية-الهقارىات غبر العادلة والهوضوعية
بيف ثقافتىا والثقافات األخرى-التدليس والتغفيؿ الثقافي الههارس هف بعض الجٍات والدوؿ
عبر وسائؿ التواصؿ االلكتروىي-ضعؼ دور الهؤسسات الثقافية في تقديـ رؤية ورسالة
حقيقية لمثقافة الهحمية وتأثيراتٍا).
ولهواجٍة ٌذا التحدي ،فتوصي الدراسة الحالية ،بها يمي:
 وجود خطة هتكاهمة في التعميـ لمتركيز عمى البعد الثقافي في الهىاٌج والتدريس لتعريؼالهتعمهيف بثقافتٍـ األصيمة وأبعادٌا وهضاهيىٍا ،حتى ىجىبٍـ االغتراب عىٍا أو
هحاربتٍا.
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 االٌتهاـ بالجاىب الىفسي والروحي والوجداىي في ىقؿ العادات والتقاليد والقيـ واالتجاٌاتواألفكار الهتعمقة بالثقافة الهجتهعية  ،وتقريبٍا هف حياة الهتعمهيف.
 وجود براهج توعية هستهرة بأٌهية الثقافة الهحمية هع عدـ االىفتاح عمى الثقافات األخرىدوف هعايير وضوابط حتى ىعزز هف قيـ الهواطىة واالىتهاء لمهجتهع وتوجٍاتً.
 تىظيـ براهج وهىاظرات فكرية وتوجيٍية ووقائية عبر هواقع وشبكات التواصؿ االلكتروىيتتعمؽ باالىفتاح والتبلقح الثقافي بها يعزز هف أٌهية وأصالة الثقافة الهحمية والتهسؾ
بٍا وبتوجٍاتٍا.
 وجود براهج ارشاد الكتروىية وتوعية بالهصادر الغريبة والدخيمة عبر وسائؿ التواصؿااللكتروىي والٍادفة تقويض الثقافة الهحمية وتدهيرٌا.
 تعزيز دور الهؤسسات الثقافية في تقديـ صورة حقيقية وهشرفة وفاعمة لمثقافة الهحميةوأٌهيتٍا وأدوارٌا.

 حتدي العيف والتينر اإللهرتوىي:ويحدث ىتيجة (التأثير السمبي لؤلىترىت يتفشى سموؾ العىؼ لدي األفراد والجهاعات-
االضطرابات السموكية والىفسية الهصاحبة لبلستخداـ االلكتروىي غير الهىضبط-اىتشار
التطبيقات والبراهج االلكتروىية الهساعدة عمى العىؼ والتحرش االلكتروىي-عجز الوالديف عف
اقصاء ابىائٍـ عف ههارسة السموكيات االلكتروىية العىيفة-اىتشار القمؽ والخوؼ بيف األفراد
والجهاعات ىتيجة االستٍداؼ الىفسي والسموكي-االفتقار الي االحتواء والرعاية االجتهاعية
الهىاسبة لمهتىهريف عبر الهواقع والشبكات االلكتروىية).
ولهواجٍة ٌذا التحدي ،فتوصي الدراسة الحالية ،بها يمي:
 تىظيـ ىدوات ولقاءات ارشادية هفتوحة هع الطبلب وأولياء أهورٌـ لمتوعية بظاٌرة العىؼوالتىهر االلكتروىي ،وحاالت االىتٍاؾ الشخصي واالجتهاعي وآثارٌا الهدهرة عمى الفرد
والجهاعة والهجتهع ،وأساليب هواجٍتٍا تربويا وىفسيا واجتهاعيا.
 اجراء لقاءات هفتوحة وتوجيٍية ألولياء األهور إلهدادٌـ بالهٍارات الضرورية لهتابعةسموؾ أبىائٍـ االلكتروىي ،وضبط تواصمٍـ عبر الشبكات والهواقع الهختمفة ،والتعرؼ عمى
الهصادر االلكتروىية التي يتواصموف هعٍا.
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 االٌتهاـ باألىشطة والبراهج الثقافية واالجتهاعية والرياضية واشراؾ الطبلب في إعدادٌاوتىفيذٌا واإلشراؼ عميٍا ،الستثهار طاقاتٍـ وخاصة الطبلب العدواىييف  ،وتعديؿ سموكٍـ
العاـ وااللكتروىي.
 تىظيـ براهج عبلجية ولقاءات ديىية وقائية لتوعية الطبلب بظاٌرة العىؼ االلكتروىيواىعكاساتٍا الخطيرة وهوقؼ الديف وتعاليهً الكريهة حياؿ ٌذا السموؾ االلكتروىي العدواىي
الخطير والٍداـ والهدهر.

 حتدي ضعف التناشو االدتناعي:ويحدث ىتيجة (-ضعؼ التأثير الهجتهعي في سموؾ األفراد الستغراقيٍـ في الواقع
االفتراضي-تقمص العبلقات االجتهاعية واالىساىية ىتيجة سيطرة التواصؿ الرقهي-ادهاف
الدخوؿ عمى االىترىت كبديؿ لمتواصؿ الطبيعي بيف األفراد والجهاعات-تفسخ العبلقات األسرية
ىتيجة االىشغاؿ بالواقع الرقهي وتأثيراتً-ضعؼ دور األسرة في التوجيً واالرشاد لسيطرة
الرقهية عمى أذٌاف األفراد-استبداؿ القيـ الهجتهعية بقيـ الهجتهع االفتراض وهعاييري).
ولهواجٍة ٌذا التحدي ،فتوصي الدراسة الحالية ،بها يمي:
 التأكيد عمى دور األسرة -هف خبلؿ البراهج اإل رشادية -في رعاية ووقاية أبىائٍـ هفخطورة التعاهؿ هع االىترىت هف خبلؿ الهتابعة والتوجيً والرقابة الهستهرة والتواصؿ
الطبيعي هعٍـ.
 تفعيؿ دور الهؤسسات الديىية الهختمفة هف خبلؿ بث الهحاضرات الديىية عبر وسائؿاالتصاؿ الجهاٌيري االلكتروىية لتوعية األفراد بهخاطر سوء استخداـ االىترىت عمى
تفاعمٍـ االجتهاعي.
 تفعيؿ دور الهؤسسات التعميهية والثقافية هف خبلؿ االرشاد والتوجيً عف طريؽ الىدواتوعقد الحمقات الىقاشية حوؿ ترشيد التواصؿ الرقهي هع اتاحة فرص التواصؿ الطبيعي.
 تأكيد وسائؿ االعبلـ االلكتروىية وغيرٌا عمى هفٍوـ الهجتهع وأٌهية االىتهاء اليً هفخبلؿ ب ارهجٍا وأىديتٍا الثقافية الهختمفة ،والتأكيد عمى قيـ الهجتهع وتهاسكً في هقابؿ
القيـ االفتراضية السائدة.
 االرشاد الهستهر لؤلفراد والجهاعات بالهؤسسات التربوية وغيرٌا ،لتىهية العبلقات االىساىيةواالجتهاعية ،هف خبلؿ المقاءات الهفتوحة والىدوات الهوجٍة.
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 حتدي التياقض املعريف الرتبوي:ويحدث ىتيجة (تشعب الهواقع والهىصات االلكتروىية هع اختبلؼ توجٍاتٍا وقيهتٍا
وههارساتٍا الهعرفية-كثرة وتىوع الهعارؼ والهعموهات واألخبار الهعروضة عبر الصفحات
والهجهوعات االلكتروىية وغيرٌا-كثرة االختبلؼ والتبايف في األفكار والهفاٌيـ والتوجٍات
والهعتقدات الفكرية السائدة عبر وسائؿ التواصؿ االلكتروىي الهختمفة-التبايف التربوي
واالرشادي ىتيجة تعدد أىهاط وأساليب التربية االلكتروىية وفقاً الختبلؼ الهذاٌب واالجىاس

والهشارب-ضعؼ وجود هعايير تقييهية لمهتواصميف فيها يتعمؽ بالصواب والخطأ فيها يعرض
لكثرتً واختبلفً ) .
ولهواجٍة ٌذا التحدي ،فتوصي الدراسة الحالية ،بها يمي:
 تىظيـ دورات تدريبية لمتعريؼ بهصادر الهعارؼ والهعموهات السميهة فيها يتعمؽ بالههارسةالتربوية واألفكار الهتعمقة بتكويف االىساف واكساب االتجاٌات االيجابية ،وىشرٌا الكتروىيا.
 تىظيـ ورش عهؿ هتخصصة لتوحيد اإلطار التربوي الذي يجب االلتزاـ بً في توعية وتربيةاألبىاء والهتعمهيف عبر تواصمٍـ االلكتروىي وفقا لطبيعة الهجتهع وأٌدافً هع تبصيرٌـ
بالقيـ واألفكار والتوجٍات االيجابية.
 توعية األفراد وتبصيرٌـ بالهعايير الهوضوعية التي يجب االلتزاـ بٍا عىد التمقي الهعرفيالتربوي هف جٍات التواصؿ االلكتروىي الهختمفة.
 وجود براهج ارشادية بالهؤسسات التربوية وغيرٌا  ،لتعريؼ وتحذير الهتواصميف هفالهصادر والجٍات االلكتروىية غير هعموهة الهصدر.
 تىظيـ لجاف الكتروىية وورش عهؿ هتخصصة لتوحيد اإلطار التربوي االيديولوجيلمهتواصميف وفقا لطبيعة الهجتهع وأٌدافً.

 حتدي تكلص دور املؤشصات الرتبوية:ويحدث ىتيجة (اىتشار جٍات وهصادر التوجيً واالرشاد االلكتروىية غير االيجابية
والهغرضة-تراجع دور الهؤسسات التربوية في تىشئة األفراد وتعديؿ سموكٍـ-عزوؼ
الهتعمهيف عف التعميـ الىظاهي واعتهادٌـ عمى التعميـ والتواصؿ اإللكتروىي-ضعؼ الرقابة
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التربوية عمى السموؾ االلكتروىي لمهتعمهيف عبر الهواقع وجٍات التواصؿ االجتهاعي-افتقار
كثير هف القيادات التربوية لهٍارات التواصؿ االلكتروىي والتوعية بإخطاري).

ولهواجٍة ٌذا التحدي ،فتوصي الدراسة الحالية ،بها يمي:

 وجود خطة اصبلحية تىسيقية بيف الهؤسسات التربوية وغيرٌا هف الهؤسسات االعبلهيةوالثقافية ،إلعادة الدور التىويري والتربوي لٍذي الهؤسسات في ارشاد الهتعمهيف لهصادر
الهعرفة الهىاسبة لمعصر الرقهي ،وها يتطمبً لمتفاعؿ وااليجابية وتجىب الهخاطر.
 وجود براهج تعميهية الكتروىية هوجٍة إلعبلء قيـ التعميـ الىظاهي هع توظيؼ آليات التعمـااللكتروىي.
 اٌتهاـ الهؤسسات التربوية بوجود ىظاـ هتابعة الكتروىية لسموؾ الهتعمهيف عبر وسائؿاالتصاؿ االلكتروىي الهختمفة.
 تىظيـ ورش عهؿ وبراهج تعميهية إلكساب التربوييف هٍارات التواصؿ االلكتروىي والتعرؼعمى هخاطرة وأشكالٍا الهتعددة.
 إعادة الىظر في الكثير هف الهىاٌج الدراسية واألساليب التربوية بها يتبلءـ ويىسجـ هعهتطمبات العصر الرقهي ،ويفي بها يفرضً لمتفاعؿ وااليجابية واالبداع.
 تفعيؿ الهمتقيات الطبلبية الشبابية الهصرية والعربية وىشر ها تسفر عىً الكتروىيا هفخبلؿ الهراحؿ التعميهية والقطاعات الخدهية واإلىتاجية لتبادؿ الخبرات والتجارب بيىٍـ.

 حتدي اإلدماٌ اإللهرتوىي:ويحدث ىتيجة (سيطرة اآللة اإللكتروىية عمي عقؿ ووجداف الهتواصميف-سموؾ العزلة عف
الجهاعة الهصاحب لئلدهاف االلكتروىي-التوحد هع بعض األلعاب االلكتروىية الهدهرة لموجداف
والهشاعر اإليجابية-الٍجر االجتهاعي ىتيجة لمتواصؿ االلكتروىي السمبي-ضعؼ اقتىاع
األفراد بأٌهية الهشاركة االجتهاعية ىتيجة اىغهاسٍـ في الواقع االفتراضي).
ولهواجٍة ٌذا التحدي ،فتوصي الدراسة الحالية ،بها يمي:
 شاد األبىاء والطبلب عمى اختبلفٍـ عبر الهؤسسات التربوية الرسهية وغيرٌا  ،الىالهواقع االلكتروىية الىافعة والتي تسٍـ في زيادة هخزوىٍـ الفكري والعمهي والتىويري.
 زيادة وىشر براهج التوعية واالرشاد الهتعمقة بخطورة االدهاف االلكتروىي وسيطرة اآللة عمىالعقوؿ والوجداف.
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 تكثيؼ البراهج االرشادية والعبلجية الهتعمقة بعزلة األفراد الكتروىيا وتبياف آثارٌا الهدهرةوكيفية هواجٍتٍا .هع ىشر براهج الحهاية لهىع دخولٍـ إلى الهواقع التي تشكؿ تربة خصبة
لئلدهاف.
 هطالبة الهعىييف بحذؼ األلعاب االلكتروىية الهدهرة لموجداف هع تجىيب األبىاء التعاهؿهعٍا.
 ارشاد األفراد عبر وسائؿ التواصؿ الرقهية الى أٌهية االىدهاج الجهاعي الحقيقي وهايعكسً هف قوة في التهاسؾ والتعاضد  ،هع تخطيط وتىظيـ براهج هستهرة لتدريب األفراد
والجهاعات عمى الهشاركة الهجتهعية في جواىبٍا الهتعددة .

 حتدي فوضي التواصل االلهرتوىي:ويحدث ىتيجة (ضعؼ قدرة اآلباء عمى رقابة سموؾ ابىائٍـ االلكتروىي-اىتشار
الهواقع والهىصات االلكتروىية واالجتهاعية هع اختبلؼ توجٍاتٍا-التشتت الذٌىي والفكري
ىتيجة العشوائية في التمقي االلكتروىي هتعدد الهصادر-ضعؼ وجود قيـ وهعايير هوضوعية
لضبط التواصؿ االلكتروىي-تشعب اآلراء واألفكار واالتجاٌات عبر التواصؿ االلكتروىي هع
ضعؼ القدرة عمى الىقد الهوضوعي).
ولهواجٍة ٌذا التحدي ،فتوصي الدراسة الحالية ،بها يمي:
 التأكيد عمى الدور االيجابي لقىوات وشبكات التواصؿ الرقهية ،هع ىشر براهج وهعارؼٌادفة تتعمؽ باالستخداـ الرشيد والفعاؿ لٍا ،ووضع هواثيؽ أخبلقية وقواىيف وتشريعات
رادعة لفوضى التواصؿ ولمجرائـ االلكتروىية ،وىشرٌا عبر هواقع التواصؿ االلكتروىي
الهختمفة.
 استهرارية المقاءات الهوجٍة هع الشباب وطبلب الهدارس والجاهعات وغيرٌـ ،وتحفيزٌـعمى االٌتهاـ بالهجاالت العمهية والثقافية واالبداعية ،كسبيؿ لمتواص االلكتروىي الٍادؼ
عبر االىترىت وقىوات التواصؿ االلكتروىي الهختمفة.
 تىظيـ دورات تدريبية لمهرشديف الطبلبييف وهدراء الهدارس هف أجؿ وضع خطط هستقبميةلتوجيً الطبلب وارشادٌـ الى أفضؿ أساليب التواصؿ والتوظيؼ االيجابي لقىوات التواصؿ
الرقهي ،وتجىب األضرار والهخاطر الىاتجة عف سوء االستخداـ الهتعمؽ بٍا.
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 ىشر براهج ارشاد تتعمؽ بتوجيً األفراد والجهاعات لتوحيد هصادر التمقي االلكتروىي هعاهدادٌـ بالهٍارات البلزهة ،لتهكيىٍـ هف ىقد وتقويـ ها يتمقوىً عبر االىترىت وأشكاؿ
التواصؿ عمى اختبلفٍا.

 حتدي الغسو الفهري:ويحدث ىتيجة (اىتشار األفكار الٍداهة والهتطرفة عبر الهواقع والشبكات
االلكتروىية-استٍداؼ بعض جٍات التواصؿ والهىصات اإللكتروىية لمعقائد والهذاٌب-التشوية
الهتعهد لبعض الهواقع وجٍات التواصؿ االلكتروىي لمهرهوز وىهاذج القدو-استٍداؼ االىتهاء
لؤلوطاف بالٍجوـ عميٍا والتشكيؿ في اىظهتٍا وقيادتٍا-ىشر قيـ سالبة بتحرير العقؿ هف
االىضباط وااللتزاـ الهجتهعي).
ولهواجٍة ٌذا التحدي ،فتوصي الدراسة الحالية ،بها يمي:
 ىشر قيـ االىضباط والتهسؾ بالقيـ الهجتهعية واالىتهاء لموطف هف خبلؿ الىدوات والمقاءاتوالبراهج االلكتروىية االرشادية الهستهرة ورفعٍا عمى شبكات التواصؿ أو هف خبلؿ
التواصؿ الهفتوح والهباشر.
 المقاءات الهستهرة الهوجٍة وغير الهوجٍة هع الشباب وطبلب الهدارس هف خبلؿالهؤسسات الرسهية وغيرٌا  ،لتحصيىٍـ هف األفكار الٍداهة واألفكار السالبة التي
تستٍدؼ أهىٍـ الفكري والثقافي وٌدـ االستقرار الهجتهعي.
 تخطيط الهىاٌج الدراسية بشكؿ هتوازف لمجواىب الفكرية والعاطفية والسموكية ،لمسهاحبالتعددية واحتراـ الرأي اآلخر ،ويؤسس لشخصية هتوازىة فكريا واىفعاليا ،وتسمؾ وفقا
لمقيـ والثوابت وتعمي هف شأىٍا.
 وجود هىصات الكتروىية تحهؿ رسالة هواجٍة الفكر الهغموط وتصحيح األفكار والهفاٌيـ،هع التوعية االلكتروىية الهستهرة هف رجاؿ الديف وغيرٌـ بالعقائد والهذاٌب وثوابتٍا.
التذكير االلكتروىي الهستهر عبر الهواقع والشبكات بالقاهات والرهوز وتاريخٍا واىجازاتٍا،هع دعـ الحفاظ عمى الٍوية الوطىية وخصائصٍا الهقررة.
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(ب) حبوخ الدراشة املكرتحة:
في ضوء ها توصمت اليً الدراسة الحالية هف ىتائج ،فإىٍا توصي بإجراء األبحاث التالية:
 دور الهعمـ في هواجٍة تحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي. دور األسرة في هواجٍة تحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي. دور الهدرسة في هواجٍة تحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي. وعي الهعمهيف والطبلب وأولياء األهور بتحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي. تخطيط الهىاٌج الدراسية في ضوء تحديات التربية الوجداىية في العصر الرقهي.-

دور األىشطة في تحقيؽ أٌداؼ التربية الوجداىية في العصر الرقهي.
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املرادع
أوال :املرادع العربية:
 .1أبو العزـ ،عبد الغىي ( :)8310هعجـ الغىي ،الهغرب ،هؤسسة الغىي لمىشر.

 .8أبو الٍدى ،إسبلـ عبد القادر ( :)8311استخداـ طبلب الجاهعة لئلىترىت وعبلقتً بأبعاد
االغتراب لديٍـ ،هجمة كمية التربية ،العدد ( ،)75جاهعة الهىصورة ،ص ص .403 – 097

 .0أبو وردة ،أهيف ( :)8318األٌهية األخبلقية في استخداهات شبكات التواصؿ االجتهاعي،
هتاح عمى http://asdaapress.com/?ID=15513 :تاريخ الدخوؿ.8318/1/1 :

 .4األكمي ،هفمح بف دخيؿ ( :)8339دور هحتوى هىاٌج التعميـ الثاىوي بالههمكة العربية
السعودية في هواجٍة اإلرٌاب الفكري والتقىي (الواقع والهأهوؿ) ،الهؤتهر الوطىي األوؿ

لؤلهف الفكري تحت شعار الهفاٌيـ والتحديات ،كمية األهير ىايؼ عبد العزيز لدراسات األهف
الفكري ،جاهعة الهمؾ سعود ،الرياض.

 .5المباف ،شريؼ درويش ( :)8311هداخبلت في االعبلـ البديؿ والىشر االلكتروىي ،القاٌرة ،
دار العالـ العربي .

 .6باروت ،هحهد جهاؿ ( :)8333الدولة والىٍضة والحداثة ،هراجعات ىقدية ،القاٌرة ،دار
الحوار لمىشر.

 .7بشير ،جيدورحاج ( :)8316أثر الثورة الرقهية واالستخداـ الهكثؼ لشبكات التواصؿ
االجتهاعي في رسـ الصورة الجديدة لهفٍوـ الهواطىة :هف الهواطف العادي إلى الهواطف

الرقهي ،دفاتر السياسة والقاىوف ،العدد  ،15الجزائر ،ص ص .705 – 783

 .8بطرس ،حافظ ( :)8336التىبؤ بالىجاح الهٍىي لهعمهات رياض االطفاؿ في ضوء هكوىات

الذكاء الوجداىي والعواهؿ الخهسة الكبرى لمشخصية ،الهؤتهر السىوي "التربية الوجداىية

لمطفؿ " ،كمية رياض األطفاؿ ،جاهعة القاٌرة.

 .9بمقاسـ ،سبلطىية ( :)8310االغتراب الثقافي عىد الطمبة الجاهعييف ،دراسة هيداىية عمى
عيىة هف طمبة القطب الجاهعي شهتة بسكرة ،هجمة العموـ اإلىساىية واالجتهاعية ،العدد

( ،)11ص ص .03 – 19

 .13بىي يوىس ،هحهد ( :) 8316الحاالت االىفعالية الههيزة لمتبلهيذ الهتىهريف هقارىة بالتبلهيذ
غير الهتىهريف ،هجمة اتحاد الجاهعات العربية لمتربية وعمـ الىفس ،الهجمد  ،14العدد ()1
 ،ص ص .143 – 111

 .11توفيؽ ،صبلح الديف هحهد ( :)8317أيف ىحف هف فف التربية الوجداىية ،وكيؼ تكو عىدىا
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تربية وجداىية سميهة؟ (هبلهح األزهة وسبؿ حمٍا) ،هجمة كمية التربية ،عدد خاص بأبحاث
الهؤتهر العمهي السابع الدولي الثالث "التربية الوجداىية في الهجتهعات العربية في ضوء

التحديات الهعاصر" ،كمية التربية ،جاهعة الهىوفية ،ص ص .65 – 00

 .18جعفر ،ضياء عبد اهلل ( :)8318أثر استخداـ اإلىترىت في التفكؾ األسري واالجتهاعي:
دراسة هسحية لطمبة الجاهعات العراقية ،هجمة الهستىصرية لمدراسات العربية والدولية ،العدد

 ،09العراؽ ،ص ص .806 – 814

 .10الجهاؿ ،حىاف ورخا ،سعاد ( :)8315أثر استخداـ التعمـ الهدهج في تدريب هادة األحياء

عمى التحصيؿ الدراسي واالىفعاالت األكاديهية لطبلب الصؼ األوؿ الثاىوي ،هجمة كمية

التربية ،العدد األوؿ ،السىة الثبلثوف ،جاهعة الهىوفية.

 .14الجوارىة ،عمي أحهد حسف ( :)8314هىٍج التربية الوجداىية هف هىظور اسبلهي (دراسة
هقارىة) ،رسالة دكتوراي غير هىشورة ،كمية الشريعة والدراسات االسبلهية ،جاهعة اليرهوؾ،
األردف.

 .15حاهد ،ىجوى عبد الغفار هحهد ( :)8315هوقؼ تطبيؽ األٌداؼ الوجداىية في هواد التربية
االسبلهية بهرحمة األساس :دراسة تطبيقة عمى والية الخرطوـ ،هجمة دراسات تربوية ،اؿ

عدد ،4كمية التربية ،جاهعة افريقيا العالهية ،السوداف ،ص ص .164-181

 .16حسف ،سهير إبراٌيـ ( :)8338الثورة الهعموهاتية عواقبٍا وآفاقٍا ،هجمة دهشؽ ،الهجمد
 ،18العدد األوؿ ،ص ص .884 – 837

 .17حسيف ،إسبلـ عمى ( :)8315اإلعبلـ التربوي ودوري في تطوير هىاٌج األساس بالتطبيؽ

عمى وزارة التربية والتعميـ العاـ ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،كمية عموـ االتصاؿ ،جاهعة
السوداف لمعموـ والتكىولوجيا.

 .18الحوشاف ،بركة بف زاهؿ ( :)8339وظيفة األسرة والهدرسة في تحصيف أبىائٍا ضد التطرؼ
واإلرٌاب وتعزيز االىتهاء الوطىي ،الهؤتهر الوطىي األوؿ لؤلهف الفكري تحت شعار الهفاٌيـ
والتحديات ،كمية األهير ىايؼ بف عبد العزيز لدراسات األهف الفكري ،جاهعة الهمؾ سعود،
الرياض.
 :)8315( ________________ .19دور الهدرسة في تعزيز األهف الفكري ،هجمة الفكر

الشرطي ،هركز بحوث الشرطة ،القيادة العاهة لشرطة الشارقة ،اإلهارات ،العدد ( )94ص

ص .858 – 801

 .83خضر ،هحهد زكي ( :)8336الثورة الهعموهاتية والتعميـ الٍىدسي ،هؤتهر جهعية عهداء
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كميات الٍىدسة في الجاهعات العربية ،جاهعة عيف شهس ،هصر.
 .81خميؿ ،هحهد بيوهي ( :)8338اىحرافات الشباب في عصر العولهة القاٌرة ،دار قباء لمطباعة
والىشر.

 .88الخوالدة ،ىاصر أحهد وعيد ،يحيي اسهاعيؿ ( :)8335هراعاة هبادئ الفروؽ الفردية
وتطبيقاتٍا العهمية في تدريس التربية اإلسبلهية عهاف ،دار وائؿ لمىشر.

 .80خوج ،حىاف ( :)8318التىهر الهدرسي وعبلقتً بالهٍارات االجتهاعية لدى تبلهيذ الهرحمة
االبتدائية بهديىة جدة بالههمكة العربية السعودية ،هجمة العموـ التربوية والىفسية ،الهجمد

 ،10العدد  ،4ص ص .818 – 187

 .84خير اهلل ،عبد اهلل ( :)8315أٌـ أسباب التخمؼ والتفكؾ االجتهاعي والٍزائـ العربية ،هجمة
الهستقبؿ العربي ،هجمد ( ،)08عدد  ،409لبىاف ،ص ص .101 – 184

 .85خيري ،حازـ ( :)8336االغتراب الثقافي لمذات العربية ،القاٌرة ،دار العالـ الثالث لمىشر.

 .86داودٌ ،ايؿ عبد الحفيظ ( :)8336الوازع وأثري في هقاصد الشريعة ،رسالة هاجستير غير
هىشورة ،كمية الدراسات العميا ،الجاهعة األردىية.

 .87درباشيٌ ،دى أحهد ( :)8334دور الجاهعات الفمسطيىية بغزة في تىهية الىسؽ القيهي لدى
الطمبة ،رسالة دكتوراي غير هىشورة ،كمية التربية ،جاهعة عيف شهس.

 .88الدسيطي ،شيريف هحهد اسهاعيؿ ( :)8339التربية اإل رادية و الوجداىية في عٍد الرسوؿ
صمي اهلل عمية وسمـ واهكاىية االفادة هىٍا في االصبلح التربوي ،رسالة هاجستير غير

هىشورة ،كمية التربية ،جاهعة الهىصورة.

 .89الدٌشاف ،جهاؿ عمى والفويٍيٌ ،زاع ( :)8315الهواطىة الرقهية هدخبلً لهساعدة أبىاءىا
عمى الحياة في العصر الرقهي ،الهؤتهر العمهي الخاهس الدولي األوؿ" ،التربية العربية في
العصر الرقهي الفرص والتحديات" ،كمية التربية ،جاهعة الهىوفية ،ص ص 48-0

 .03الدٌشاف ،جهاؿ عمي ( :)8317اعداد الهعمـ وجداىيا ،البعد الغائب في براهج اعداد الهعمـ

بكميات التربية ،الهؤتهر العمهي السابع الدولي الثالث "التربية الوجداىية في الهجتهعات
العربية في ضوء التحديات الهعاصرة " ،كمية التربية ،جاهعة الهىوفية ،ص ص .83-1

 :)8318( ______________ .01اإلرٌاب في العصر الرقهي (اإلرٌاب اإللكتروىي) :صورة،
هخاطرة آليات هواجٍتً ،الهجمة الدولية لمبحث في العموـ التربوية ،الهجمد ( ،)1العدد (،)0

ص ص .181 – 80

 .08راضي ،زاٌر ( :)8330استخداـ هواقع التواصؿ االجتهاعي في العالـ العربي ،هجمة التربية،
العدد ( ،)51جاهعة عهاف األٌمية ،عهاف.
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 .00رضواف ،كريهة عمي السيد ( :)8339الذكاء الوجداىي وعبلقتً بالقدرة عمى التفكير االبتكاري
لدي طفؿ الروضة ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،كمية رياض األطفاؿ ،جاهعة القاٌرة.

 .04الرقب ،صالح حسيف ( :)8313واقعىا الهعاصر والغزو الفكري ،غزة ،دار الوفاء لمىشر.

 .05رهضاف ،أحهد ( :)8317الغزو الفكري وهجاالتً ،الهجمة العربية هداد ،العدد ( ،)1الهؤسسة
العربية لمتربية والعموـ واآلداب ،هصر ،ص ص .174 – 180

 .06رهضاف ،بثيىة عبد الرءوؼ ( :)8317تصور هقترح في التربية الوجداىية لتىهية الٍوية

الوطىية لدى طبلب الهدارس الدولية في هصر ،هجمة كمية التربية ،عدد خاص بأبحاث
الهؤتهر العمهي السابع الدولي الثالث "التربية الوجداىية في الهجتهعات العربية في ضوء

التحديات الهعاصرة" ،كمية التربية ،جاهعة الهىوفية ،ص ص .463 – 445

 .07زليخة ،جديدي ( :)8318االغتراب ،هجمة العموـ اإلىساىية واالجتهاعية ،العدد الثاهف ،ص
ص .061 – 046

 .08زٌراف ،سىاء ( :)8334إرشاد الصحة الىفسية لتصحيح هشاعر االغتراب ،القاٌرة ،عالـ
الكتب لمىشر والتوزيع.

 .09زيف الديف ( :)8314أخبلقيات التواصؿ االجتهاعي االلكتروىي لدى طبلب الجاهعات
السعودية ،رسالة دكتوراي غير هىشورة ،كمية التربية ،جاهعة أـ القرى.

 .43الزيود ،غساف عبد الكريـ ( :)8310هستقبؿ اإلعبلـ والعهؿ الخيري في ظؿ الثورة الرقهية
األردف ،الهركز الدولي لؤلبحاث والدراسات لمىشر.

 .41سالـ ،هحهد صبلح ( :)8338العصر الرقهي وثورة الهعموهات دراسة في ىظـ الهعموهات

وتحديث الهجتهع ،الٍرـ ،هصر ،عيف لمدراسات والبحوث اإلىساىية واالجتهاعية لمىشر

والتوزيع.

 .48سبلهة ،ثريا عبد الحهيد وغباري ،ثاىر أحهد ( :)8316التىافر الهعرفي والهسئولية
االجتهاعية لدى طمبة الجاهعة الٍاشهية في ضوء هتغيري الىوع االجتهاعي والكمية ،الهجمة

األردىية في العموـ التربوية ،هجمد  ،18عدد ( ،)1األردف ،ص ص .40 – 01

 .40سميـٌ ،اىـ خالد هحهد ( :)8317تصور هقترح لتفعيؿ دور الهعمـ الىوعي في تحقيؽ التربية
الوجداىية في ضوء بعض الهتغيرات الهجتهعية الهعاصرة" ،هجمة كمية التربية ،عدد خاص
بأبحاث الهؤتهر العمهي السابع الدولي الثالث "التربية الوجداىية في الهجتهعات العربية في

ضوء التحديات الهعاصرة" ،هرجع سابؽ ،ص ص .803 – 867

 .44سميهاف ،عبد رب الرسوؿ ( :)8317هىٍج اإلسبلـ في تربية االىفعاالت "اىفعاؿ الغضب أ

ىهوذجاً ،دراسة تربوية تحميمة هف هىظور التربية اإلسبلهية ،هجمة كمية التربية ،عدد خاص
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بأبحاث الهؤتهر العمهي السابؽ الدولي الثالث "التربية الوجداىية في الهجتهعات العربية في
ضوء التحديات الهعاصرة" ،هرجع سابؽ.

 .45سميهة ،حهودة ( :)8315اإلدهاف عمى اإلىترىت :اضطراب العصر ،هجمة العموـ اإلىساىية
واالجتهاعية ،العدد  ،81ص .884 – 810

 .46السهاعيمي ،هحهد أهيف ( :)8333جواىب هف الغزو الفكري الهعاصر ،هطبعة فضالة لمىشر،
الهغرب.

 .47السيد ،ليمى هحهد توفير ( :)8318دور الهدرسة في تأجيؿ وتحقيؽ التربية الوجداىية ،هجمة

كمية التربية ،الهجمد ( ،)80العدد ( ،)93كمية التربية ،جاهعة بىٍا ،ص ص – 896

.015

 .48الشخيبي  ،عمي السيد ( :)8334التربية الوجداىية لطبلب الجاهعة واقع ورؤية  ،الهؤتهر

القوهي السىوي الحادي عشر "التعميـ الجاهعي العربي وافاؽ االصبلح والتطوير "،هركز

تطوير التعميـ الجاهعي ،جاهعة عيف شهس وهركز الدراسات الهعرفية ،القاٌرة ،ص ص
.049-083

 .49شعيب ،عمي هحهود ( :)8317الذكاء االىفعالي وعبلقتً بالصحة الوجداىية ،الهؤتهر العمهي

السابع الدولي الثالث "التربية الوجداىية في الهجتهعات العربية في ضوء التحديات الهعاصرة

" ،كمية التربية ،جاهعة الهىوفية ،ص ص .68-50

 .53شهس الديف ،ىعيهة جهاؿ ( :)8315أثر استخداـ اإلىترىت عمى الجواىب الىفسية لمهتعمـ،

الهؤتهر العمهي الخاهس الدولي األوؿ "التربية العربية في العصر الرقهي الفرص

والتحديات" ،كمية التربية ،جاهعة الهىوفية.

 .51الشٍري ،هحهد عمي أحهد ( :)8339التربية الوجداىية لمطفؿ وتطبيقاتٍا التربوية في
الهرحمة االبتدائية ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،كمية التربية بهكة الهكرهة ،جاهعة أـ

القري ،الههمكة العربية السعودية.

 .58شوشة ،ىجاح ( :)8315أثر وسائؿ التواصؿ االجتهاعي في تفكؾ األسرة والهجتهع :تواصؿ
اجتهاعي أـ تفكؾ اجتهاعي ،هجمة البياف ،لبىاف ،العدد  ،041ص ص .70 – 73

 .50صادؽ ،عباس هصطفى ( :)8338اإلعبلـ الجديد الهفاٌيـ والوسائؿ والتطبيقات ،القاٌرة،
دار الشروؽ لمىشر والتوزيع.

 .54طا شكىدري ،ليمى بىت عبد الهعيف عبد الشكور ( :)8316دور الهعمـ في تعزيز األهف
الفكري في ىفوس الطبلب ،رسالة هاجستير ،كمية التربية ،جاهعة أـ القرى.

 .55الطائي ،جعفر حسف جاسـ ( :)8318األسرة العربية وتحديات العصر الرقهي ،هجمة الفتح،
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العدد  ،51كمية التربية األساسية ،جاهعة ديالي.
 .56طً ،فرج عبد القادر ( :)8339هوسوعة عمـ الىفس والتحميؿ الىفسي ،القاٌرة ،هكتبة
االىجمو الهصرية.

 .57عاهر ،راىيا ( :)8314غرفة صىاعة التكىولوجيا :ضوابط قاىوىية لهىع سوء استخداـ هراقبة
اإلىترىت ،اليوـ السابع ،ويوىيو ،هتاح عمى  http://www.youm7.com/storyتاريخ

الدخوؿ.8317/18/03 :

 .58عبد الرازؽ ،صالح حسيف ( :)8313واقعىا الهعاصر والغزو الفكري ،فمسطيف ،غزة  ،دار
الوفاء لمىشر.

 .59عبد الصادؽ ،عادؿ ( :)8314الشبكات االجتهاعية بيف الرقابة والحرية ،األٌراـ 7 ،يوىيو،

هتاح عمى  .www.http://www.ahram.org.eg/newsQ/292198.aspxتاريخ

الدخوؿ .8318/1/1

 .63عبد الغىي ،أهيف سعيد ( :)8330تأثير استخداـ اإلىترىت عمى القيـ واالتجاٌات األخبلقية
لمشباب الجاهعي ،الهؤتهر العمهي السىوي التاسع "أخبلقيات اإلعبلـ بيف الىظرية والتطبيؽ"،
كمية اإلعبلـ ،جاهعة القاٌرة ،الجزء الرابع ،ص ص .1848 – 1819

 .61عبد القادر ،عبد الرازؽ هختار ( :)8338فاعمية برىاهج الكتروىي هقترح باستخداـ ىظاـ

هودؿ في تىهية الثقة في التعميـ االلكتروىي واالتصاؿ التفاعمي وتحصيؿ الطبلب في هقرر

تدريس العموـ الشرعية ،هجمة القراءة والهعرفة ،العدد .85

 .68عبد اهلل ،ساهية ٌاشـ ( :)8334هدي تحقيؽ التربية الوجداىية في هدارس البىات الثاىوية
بوالية الخرطوـ ،رسالة دكتوراي غير هىشورة ،كمية التربية ،جاهعة السوداف .

 .60عبد اهلل ،ىجاة ( :)8338الوظيفة األخبلقية لؤلسرة في ضوء الهستجدات العصرية (دراسة
هيداىية)  ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،كمية التربية ،جاهعة الهىوفية.

 .64عبد الهعطي ،حسف ( :)8334األسرة وهشكبلت األبىاء،القاٌرة  ،دار رحاب لمىشر
والتوزيع .

 .65عبيد ،هاجدة ( :)8338الضغط الىفسي وهشكبلتً وأثري عمى الصحة الىفسية ،عهاف  ،دار
صفاء لمىشر والتوزيع .

 .66العدواىي ،ىايؼ ( :)8317التواصؿ االجتهاعي السبلح الجديد ،جريدة الشاٌد ،الخهيس 9
فبراير

هتاح

،8317

عمى

http://www.alshahedkw.com/index.php?option=comk2&view=item

 ،تاريخ الدخوؿ . 8318/11/5 :
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 .67عسمية ،عزت ( :)8333القيـ وعبلقتٍا باالىتهاء لدي طبلب الجاهعة ،رسالة هاجستير غير
هىشورة ،كمية التربية  ،جاهعة األ زٌر .

 .68عقاب ،عادؿ حسف عبد الرحهف ( :)8333القيـ التربوية إلدارة الوقت في حياة االىساف
الهسمـ ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،كمية التربية ،جاهعة السوداف لمعموـ والتكىولوجيا.

 .69عمى ،حسف ( :)8339الهدوىات والهدوىوف :وسائؿ اإلعبلـ هف الهىادى إلى اإلىترىت،
القاٌرة ،دار الفكر العربي.

 .73عهارة ،هحهد ( :)8336الغزو الفكري وٌـ أـ حقيقة ،ط ،0القاٌرة ،دار الشروؽ.

 .71فتوح ،هحهود والحزبيٌ ،يا ( :)8316هٍارات الهعمـ في ظؿ عصر الثورة الرقهية وطرؽ
تىهيتٍا ،كمية التربية جاهعة األهيرة ىورة بىت عبد الرحهف ،الههمكة العربية السعودية.

 .78قاىصو ،وجيً ( :)8331عولهة الحضارة وحضارة العولهة ،هجمة الهىطمؽ الجديد ،العدد
( ،)0ص ص .138 – 77

 .70القريشي ،طالب عبد الكريـ كاظـ ( :)8318الظاٌرة االجتهاعية عىد إهيؿ دور كايـ (تحميؿ
اجتهاعي)  ،هجمة دراسات إسبلهية هعاصرة ،العدد ( ،)6السىة الثالثة ،ص ص – 088

.049

 .74القىدلجي ،عاهر إبراٌيـ ( :)8310اإلعبلـ والهعموهات واإلىترىت ،عهاف ،دار اليازوري
العمهية لمىشر والتوزيع.

 .75القيسي ،عبد ٌادي فريج ( :)8311دور الهؤسسات التربوية في تىهية الهجتهع ،الهؤتهر
العمهي الرابع "التربية والهجتهع الحاضر والهستقبؿ" ،كمية العموـ التربوية ،جاهعة جرش،

األردف ،ص ص .486 – 477

 .76كتيرىج ،تشارلز ( :)8310العصر الرقهي الجديد ،ترجهة هركز الشرؽ األوسط لمترجهة
والىشر ،لىدف  ،جوف هوراي لمىشر والتوزيع .

 .77الكركي ،وجداف خميؿ عبد العزيز ( :)8311العقيدة اإلسبلهية عقيدة تدفع اليٍا الفطرة

اإلسبلهية وتدعوا إلى االستق ارر الىفسي ،هؤتة لمبحوث والدراسات ،العموـ اإلىساىية

واالجتهاعية ،هجمد ( ،)86العدد ( ،)0األردف،ص ص .03 – 11

 .78الكرىاؼ ،راىد حزاـ ( :)8314تصور استراتيجي لهكافحة الشائعات في هواقع التواصؿ
االجتهاعي بالههمكة العربية السعودية (تويتر أىهوذجاً) ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،كمية
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