
  

 كلية التربية  
      المجلة التربوية      

          **    * 

 
أبعاد االتصال الرقمي يف التعليم اجلامعي  من وجهة نظر 

 طلبة قسمي التاريخ واجلغرافية

 
 

 إعداد   

 أ.د/ صادم عبيس الشافعي

    كمية التربية لمعموم االنسانية 
 جامعة كربالء

 د/ ذلند ناظه احلنداىي
 التربية االساسية كمية 
 جامعة بابل 

 
 

 

  

 و2012اجمللة الرتبوية ـ العدد الجامً والستوٌ  ـ  ديسنرب  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 .وجهة نظر طلبة قسمي التاريخ والجغرافيةأبعاد االتصال الرقمي في التعليم الجامعي  من 

- 6646 - 

 مستخلص البحح

 ييدف البحث الحالي التعرف :
لتاريخ التعرف عمى ابعاد االتصال الرقمي في التعميم الجامعي من وجية نظر طمبة قسمي ا .6

 والجغرافية في كميات التربية لمعموم االنسانية.
 عينة البحث.افراد بحسب استجابات الرقمي التعرف عمى ترتيب ابعاد االتصال  .2
 اناث (  –)ذكور   افراد العينة وبحسب متغير النوعالتعرف عمى داللة الفروق في استجابات  .3
 –وبحسب متغير القسم  ) التاريخ التعرف عمى داللة الفروق في استجابات افراد العينة  .4

 .الجغرافية(
كمية التربية لمعموم قسمي التاريخ والجغرافية في تكون مجتمع البحث من جميع طمبة       

 ( طالبًا وطالبًة , اختار الباحثان منيم864والبالغ عددىم )الدراسة الصباحية  -اإلنسانية
%( من 25وىذا العدد يشكل ما نسبتو ) بة( طالبًا وطال204ية العشوائية )وبالطريقة الطبق
معرفة ابعاد االتصال الرقمي في استخدمت االستبانة للتحقيق اىداف البحث , و المجتمع الكمي 
 الثقافي –االجتماعي( فقرة موزعة عمى ثالث مجاالت ىي )26والتي تكونت من )التعميم الجامعي 

النتائج فقد استخدمت الرزمة االحصائية  والستخراجباتيا  ,( تم التأكد من صدقيا وثالمعرفي–
ابعاد االتصال الرقمي ىي ثالث ابعاد الى ان  البحث( وتوصمت نتائج SPSSلمعموم االجتماعية )
المعرفي ( وكذلك اظيرت النتائج أن )البعد االجتماعي( قد حصل  –الثقافي  –ىي ) االجتماعي 

نة بينما حصل)البعد المعرفي(عمى المرتبة عمى المرتبة االولى في ترتيب استجابات افراد العي
الثانية وكذلك حصل)البعد الثقافي( عمى المرتبة الثالثة ,كذلك اظيرت النتائج عدم وجود فروق 

اناث ( بينما اظيرت النتائج فروقًا ذات داللة  -ذات داللة احصائية تعزى لمتغير النوع ) ذكور
, وفي ضوء النتائج ولصالح طمبة قسم الجغرافية جغرافية (  –) تاريخ احصائية في متغير القسم

 مجموعة من التوصيات والمقترحات. التي تم التوصل الييا وضع الباحثان
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The Role of Digital Communication in University 
 Learning from the point of View of Students of  

History and Geography Deparments. 

By prof. SadikUbeis mankoor      &   Asst.Prof. Mohammed Kadhum 

Mentoob.       

Abstract)) 
   The present study aims at:-                 

  1. Estimating the role of digital communication in universities from the 

point of view of students of History and Geography deparments, college of 

Education for humanities.          

2. Knowing the ranking of the domaims of digital communication 

accorging to responses of the sample of the study. 

3. Discovering the differences in the responses of the study sample 

accorging to gender variable ( male - female).  

4. Discovering the differences in the responses of the sample study 

according to Department variable (History - Geography).  

The study sample cobsists of all students in the deparments of History and 

Geography, College of Education for humanities, morning study. The 

sample covers (814) students (male - female). The researchers randomly 

choose (204) students (male - female), which represent 25% of the whole 

sample.                    To achieve the aims of the study, a questionnaire is 

used to know the domains of digital communication in university learning. 

The questionnaire cobsists of (21)items divided into three domains (social, 

cultural, and gnostic). Results obtained though spss for social sciences. 

Results show that there are three domains for digital communication. 

They are social, cultural, and gnostic. Results state that the social domain 

got the first place in ranking the three domain. Gnostic domain got the 

second place and the cultural domain has the third place. Results showed 

no statistical differences accorging to gender variable (male - female) while 

there is statistical differences accorging to deparment variable (History - 

Geography),and for the sake of Geography department students. 

According to the results the researchers present some recommondations 

and suggestions. 
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 الفصل االول ) التعريف بالبحح (

 .مشهلة البحح / اواًل

لقد شيدت البشرية عصورًا متطورة كثيرة كان اقربيا عصر النيضة الذي غير كثيرًا    
نولوجيا وفي في حياة االمم والشعوب ومن ذلك الحين بدأت االمم تتسابق في مجال العمم والتك

بسبب التغيرات التي طرأت عمى  بأسره العالم عمىطرأت تحوالت جذرية  نياية القرن العشرين
ودخل العالم بأسره بعصر اطمق عميو العصر الرقمي الذي افرزتو وسائل االتصال والمعمومات 

فقد اعتمدت جميع االنشطة االجتماعية في الدول  , تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات
بمثابة المحرك االساس لنموىا المتقدمة عمى تكنولوجيا االتصال والمعمومات واصبحت بذلك 

وغير في سموكيات االقتصادي , فانعكس تأثيرىا ايجابيًا عمى بنية المجتمع في تمك الدول 
افرادىا واظير انماطًا جديدة من التعامل فأصبحت المجتمعات العصرية تعتمد اعتمادًا كميًا 

فرضتيا تكنولوجيا المعمومات ان التطورات السريعة التي و عمى المعرفة والتكنولوجيا الرقمية , 
واالتصال والتأثيرات المباشرة لمثورة الرقمية عمى نمط الحياة ولكافة الصعد ) االجتماعية 

لطريق العمم الرئيسة ولكون التربية والتعميم ىي البوابة  واالقتصادية والثقافية والمعرفية(
من خالليا الرقي واالزدىار لت  والتقدم فقد اولتيا كافة االمم والشعوب االىمية القصوى وحاو 

 فقد توجيت االنظار الى ادخال تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية التعممية فقد ىيأت
لممارسة حق االتصال نتيجة لما طرأ عمييا واسعًا الحديثة مجال والتكنولوجيا وسائل االتصال 

الصناعية واالتصاالت الالسمكية  من تغيرات وتطورات اختصرت الزمان والمكان ممثمة باألقمار
التطور التكنولوجي , كافة اشكال و  (االنترنيت)والسمكية وظيور الشبكة الدولية لممعمومات 

 وحولتفي تبادل المعمومات واآلراء واالتصال (االنترنيتالدولية )وقد ساىمت شبكة المعمومات 
 استخدام االنترنيت اشكاالً اساليب االتصال التقميدية واتخذت عممية االتصال الشبكية ب

والمستقبل وتجاوزت الحدود الزمانية والمكانية ودخمت الوسائط  الية وتفاعمية بين المرسلاتص
: 2065 ,المتعددة في عممية االتصال الرقمي فاصبح االتصال الرقمي بال حدود . ) موسى 

, لتعميم الجامعي ااالتصال الرقمي في  مفيومالوقوف عمى  ان( ومن ىنا ارتأى الباحث646
بعاد أما )  تياال  الي من خالل االجابة عن التساؤلمكن حصر مشكمة البحث الحيلذا 

 اتفي كميوالجغرافية التاريخ  يمن وجية نظر طمبة قسم التعميم الجامعياالتصال الرقمي في 
 التربية لمعموم االنسانية . 



 .وجهة نظر طلبة قسمي التاريخ والجغرافيةأبعاد االتصال الرقمي في التعليم الجامعي  من 

- 6649 - 

 ٍنية البحح .أ / ثاىيًا

م الرقمية في مجاالت االتصاالت والمعمومات زادت بشكل كبير ان تطور التكنولوجيا والنظ   
من فرص تتويج المعرفة والمعمومات وسيل اكتساب معارف اضافية , مثمما اتاح امكانية 
االنتفاع الحر من ىذه الفرص . وان حجم المعمومات المتاحة بعد الثورة الرقمية زادت زيادة 

نة التي يسرت عممية ارسال واستقبال المعمومات ىائمة بسبب التطورات التكنولوجية الراى
بشكل كبير جدا . واحدثت تكنولوجيا وسائل االتصال الرقمي فجوة في واقع العالقات بين 
الشرق والغرب وبين الدولة المتقدمة التي تمتمك تمك التكنولوجيا والدول النامية التي تفتقر 

في صناعة التكنولوجيا وسائل االتصال  ليا , وشيد العصر الحالي سرعة فائقة وتطور كبير
والمعموماتية وما انعكس ايجابا عمى شكل وسائل االعالم الجديدة ومضمونيا وخصائصيا 

 ( 3:  2062 ,وانتشارىا وقدرتيا عمى التأثير)الدبيسي والطاىات
ونال موضوع االتصال اىتماما متزايد من قبل الباحثين في ميدان العموم االنسانية 

اعية باعتباره صورة النشاط االنساني الذي ييدف الى تمبية حاجاتو االساسية ودفع واالجتم
ان االنسان اجتماعي بطبيعتو  باعتبارالمخاطر وتحقيق االمن واالستقرار في المجتمع وذلك 

فانو ينزع دائما الى االتصال بغيره لمعرفة وفيم ما يحيط بو , لكن ال يمكنو الحصول عمى 
يحة والضرورية والكافية التي تعطي موضوع اىتمامو مما يضطره الى البحث المعمومات الصح

عن من يمده بتمك المعمومات حتى يشبع رغبتو في التعرف عمى االشياء والظواىر المحيطة, 
 ومن ىنا تنشأ ضرورة المجوء الى التكنولوجيا االتصال الحديثة .                              

 (  9:  2066,مكاوي)                                                                     
وتعتبر ظاىرة االتصالية قديمة حيث صاحبت االنسان في جل مراحل تكوين المجتمع    

البشري , اذ يعتمد عمى تفعيل العالقات االجتماعية بين االفراد من مختمف المجتمعات عمى 
ال يمكن االستغناء عنو الن اي نشاط اجتماعي او تقدم انساني االتصال بالدرجة االولى حيث 

يستدعي حتما وجود ىنا العنصر اليام وشيد نيايتو القرن العشرين وبداية القرن الحادي 
والعشرين العديد من مراحل التحول التكنولوجية الذي شمل مختمف ميادين العممية بصيغة 

) اجيزة الراديو, التمفزيون,       التكنولوجية خاصة في مجال االتصال , بفضل االختراعات 
, والنظم الرقمية( يمكن القول ان تاريخ  لألنترنيتاالقمار الصناعية , االستخدام المكثف 

جيا االتصال يعكس الجيود االنسانية في بث الرسائل االتصالية عبر مسافات بعيدة لو تكنو 
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يا من خالل النظم الرقمية ووسائميا سرعة ممكنة واقل تكمفة اقتصادية واستقبال بأقصى
 (  2:  2066 , مكاويلتحقيق اىداف معينة . )

ويعد االتصال الرقمي احد ابعاد ثورة االتصال الحديثة , التي احدثت تغيرات عديدة وكبيرة في 
 (  79:  2067,بنى المجتمعات العربية وىياكميا التنظيمية والتربوية.)الطائي

حالي من الدور لبارز لالتصال داخل المؤسسة التربوية )الجامعة( اذ وتنطمق اىمية البحث ال
يعد االداة الرئيسية لسير المعمومات والتبادل الكمي والثقافي . وبالتالي فأن لالتصال الرقمي 
اىمية بالنسبة لممؤسسة التربوية )الجامعة( ومدى تأثيره عمى الجامعة. لذا يمكن حصر اىمية 

  -ط االتية:البحث الحالي بالنقا
 في صناعة تكنولوجيا ووسائل االتصال الرقمي  واضحاً  يشيد العصر الحالي تطوراً  .6
 يعمل االتصال الرقمي عمى تنويع مصادر المعرفة والمعمومات مما يسيل اكتسابيا  .2
 نال موضوع االتصال الرقمي اىتماما بالغا من قبل الباحثين في مجال العموم االنسانية   .3
  .البحث الحالي في تحديد ابعاد االتصال الرقمي في التعميم الجامعيقد تسيم نتائج  .4
 اداء اعضاء ىيشة التدريس الجامعييمكن االفادة من اداة الدراسة الحالية في تقويم  .5

 من خالل االتصال الرقمي .
 ٍدف البحح.  /  ثالجًا

 يقسم من وجية نظر طمبة التعميم الجامعيالتعرف عمى ابعاد االتصال الرقمي في  -6
 .التربية لمعموم االنسانية اتفي كميوالجغرافية التاريخ 

 التعرف عمى ترتيب ابعاد االتصال بحسب استجابات عينة البحث. -2
 –)ذكور   وبحسب متغير النوعافراد العينة  التعرف عمى داللة الفروق في استجابات -3

 اناث ( 
 –) التاريخ  متغير القسمالتعرف عمى داللة الفروق في استجابات افراد العينة وبحسب  -4

 الجغرافية(
 حدود البحح.  / رابعًا

 –لمعموم االنسانية في كمية التربية والجغرافية  التاريخ يالحد البشري : طمبة قسم-6
 . جامعة كربالء

 م  2069 –م  2068الحد الزماني : العام الدراسي  -2
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 بالء. الحد المكاني : كمية التربية لمعموم االنسانية / جامعة كر  -3
 حتديد املصطلحات.  / خامسًا

اصطالحي لمعنى االبعاد لذا  عمى اي تعريف مابحدود عممي اناالبعاد : لم يعثر الباحث -6
  .واجرائياً  بتعريفيا لغوياً  اكتفيا
) المعجم الوجيز ,  .دى, ويقال ذو بعد اي ذو رأي عميقالبعد : اتساع الم: التعريف المغوي

6980  :56 ) 
رائي لمبعد : ما يحققو االتصال الرقمي عبر وسائل وشبكات التواصل لتعريف االجا

والجغرافية تدريسي قسم التاريخ االجتماعي من اىداف تربوية واجتماعية وثقافية عند استخدام 
 .لتمك الشبكات او لتمك المواقع  في جامعة كربالء في كمية التربية لمعموم االنسانية

 االتصال الرقمي :   -2
( بانو " ىي العممية االجتماعية التي يتم فييا االتصال من بعد بين 2007د )عبد الحمي - أ

عن طريق النظم الرقمية اطراف يتبادلون االدوار في بث الرسائل االتصالية المتنوعة واستقباليا 
اىداف معينة ويركز التعريف عمى استخدام النظم الرقمية ومستحدثاتيا باعتبار الوسائل  يقلتحق

لالتصال بين اطرافو حيث يتم تبادل المعمومات وترميزىا ومعالجتيا بواسطة النظم". االساسية 
 ( 53:  2007 ,)عبد الحميد

" القدرة عمى خمق االتصال الفعال من مختمف الوسائل القدرة بأنو  والطاىات الدبيسي  - ب
                                                                (   4:  2062) الدبيسي والطاىات, عمى خمق االتصال الفعال في مختمف الوسائل " .

بانو " احد ابعاد ثورة االتصال الحديثة , التي احدثت تغيرات عديدة  (2067)الطائي  - ت
ت المجتمعات , صبحوكبيرة في بنى المجتمعات العربية وىياكميا التنظيمية والسيما بعد ان ا

اقتصادية وسياسية وثقافية ألسباب عالم في الشرق والغرب محور اىتمام اعالم العولمة واال
 (79:  2067 ,)الطائي واجتماعية ودينية ...الخ( "  .        

 التعريف اليظري لالتصال الرقني باىُ : 

 عبر وسائل التواصل االجتماعي (  والقيم الكترونياً  )القدرة عمى تبادل المعمومات والمعارف
 التاريخ يقسم اعضاء ىيئة التدريس في ) قدرة لالتصال الرقمي  * التعريف االجرائي

عمى تبادل المعمومات جامعة كربالء  –في كمية التربية لمعموم االنسانية  والجغرافية
 واصل االجتماعي( .  عبر وسائل الت والمعارف والقيم مع طمبتيم الكترونياً 
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 (ادبيات البححالفصل الجاىي )

  اواًل / اطار ىظري.

يسعى الباحثان الى تبني اطار نظري لمبحث الحالي ,بقصد الوقوف عمى جيود الباحثين  
الذين تناولوا الظواىر المتعمقة , بمشكمة البحث ووضعوا تعريفات وافكار وتصورات ونتائج 

م حصيمة افكارىم واجتياداتيم حول االتصال الرقمي . ليضعوا واستنتاجات ,تبين وجيات نظرى
الباحثان من جيود نظرية حصيمة تمك الجيود في مقارنة موضوعية مع ما سيقوم بو 

, بيدف التوصل الى نتائج ودالالت تسمط الضوء عمى مشكمة موضوع البحث ) وتطبيقية
 االتصال الرقمي( . 

 مفَوو االتصال. 

التي محور الخبرة االنسانية وىو عممية تبادل االفكار والمعمومات  أنوب االتصاليعرف   
مشتقة  (Communication)وكممة االتصال تتضمن الصور والرسوم  والرموز المختمفة , 

, لذا فأن االتصال ىو  ومعناىا عام او شائع او مألوف  (Communes)من اصل الالتيني 
الذيوع او االنتشار , او الشيوع عن طريق انتقال  النشاط الذي يستيدف تحقيق العمومية او

, او االفكار او االتجاىات من شخص او جماعة الى اشخاص او جماعة  اآلراءالمعمومات او 
ويشير مفيوم االتصال ايضا الى " العممية او الطريقة التي تنقل االفكار والمعمومات بين الناس 

م ومن حيث المحتوى العالقة المنتظمة فيو , داخل نسق اجتماعي معين يختمف من حيث الحج
بمعنى ان ىذا النسق االجتماعي قد يكون مجرد عالقة ثنائية نمطيو بين شخصين او جماعة 

,  والطاىات صغيرة , او مجتمع محمي او قومي , او حتى المجتمع االنساني ككل. )الدبيسي
2062 :4 ) 

 االتصال الرقني. 

اد التطورات التي حصمت في عالم االتصال و االعالم حد ابعأالرقمي ُيعد االتصال 
وتعددت مجاالتو وتنوعت خدماتو حيث نتج عن تحول االتصال التماثمي الى االتصال الرقمي 
تغيرات واحدثت ثورة في عالم االتصال المرئي والمسموع الذي تخطى مرحمة التشويش الى 

تخدام ثم التفاعمية والدمج بين الوسائط النقاء وجودة الصوت والصورة الى الدقة وسيولة االس
كان االتصال الفضائي من المجاالت التي ة الى االنخفاض في تكمفة االنتاج , اذ المتعدد
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افادت تقنيات االتصال الرقمي حيث تطورت التقنيات االتصال الفضائي الرقمي بوقت قصير 
شمل انشطة اعالمية مختمفة . عت خدماتيا لتو وتعددت اجيال االقمار الصناعية الحديثة , وتن

 (  86:  2067 ,)الطائي
  .مفَوو االتصال الرقني

يطمق مصطمح الثورة الرقمية عمى العصر الحالي بعد االندماج بين التكنولوجيا    
المعموماتية واالتصال وفقي كممة رقمي من الناحية التقنية ىو ان الحروف والصور واالصوات  

ية )احاد واصفار( يمكن تخزينيا ومعالجتيا وارساليا بواسطة اجيزة يتحول الى البيانات الرقم
الحاسوب . ان تطور اليائل في تكنولوجيا االتصال غيرت انماطا كثرة من حياة الناس , 
واتاحت  مجاالت واسعة لمحريات ذلك الن االبتكارات واالختراعات في مجال وسائل االعالم 

حياة المجتمعات وانتشرت بسرعة فاقت كثيرا المدة التي واالتصال الرقمي وجدت طريقتيا الى 
انتشرت فييا وسائل االتصال واالعالم التقميدية , والسيما ان تكنولوجيا االتصال الرقمي باتت 
في متناول اعداد كبيرة من الناس االمر الذي اتاح ليم امكانية اكتساب معارف اضافية , اذ 

ويع مصادر نصال الرقمي زاد بشكل كبير من فرص تتان التطور التكنولوجي في مجال اال 
معرفة المعمومات مثمما اتاح امكانية االنتفاع الحر عن ىذه الفرص كما ساىم في  تغير 

.  ومعنوياً  معتقدات المجتمعات وثقافاتيا وىذا انعكس عمى مجرى حياتيا مادياً 
 (  27:  2066,)الدليمي
ممية االجتماعية التي يتم فييا االتصال من بعد ويمكن تعريف االتصال الرقمي بأنو "الع 

بين اطراف يتبادلون االدوار في بث الرسائل االتصالية المتنوعة واستقباليا عن طريق النظم 
الرقمية لتحقيق اىداف معينة ويركز التعريف عمى استخدام النظم الرقمية ومستحدثاتيا باعتبار 

يتم تبادل المعمومات وترميزىا ومعالجتيا بواسطة  الوسائل االساسية لالتصال بين اطرافو حيث
 ( 53:  2007النظم". )عبد الحميد, 

أما الباحثان فيعرفان االتصال الرقمي بأنو القدرة عمى تبادل المعمومات والمعارف والقيم 
 الكترونيًا عبر وسائل التواصل االجتماعي . 
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  .خصائص االتصال الرقني

 :بمجموعة من النقاط ىي صائص االتصال الرقمي خ (2065يورد ابراىيم وحسين )
يتبادل االىداف عممية التأثير أذ التفاعمية: والتي كانت خاصة باالتصال المواجيي  .6

 عن طريق استمرار عممية االتصال فضال عن تعدد المشاركين.
التنوع : كونو وفر لممتمقي اختيارات اكبر لتوظيف عممية االتصال بما يتفق وحاجاتو  .2

فعو لالتصال مثل توفر االتصال الصوتي والكتابي او البريد االلكتروني ومؤتمرات ودوا
النقاش فضال عن التنوع المحتوى وىذا التنوع ادى الى ظيور ما يسمى بالنظم 

 االعالمية الذكية .
التكامل: حيث تمثل شبكة االنترنيت مطمة اتصالية لتجمع بين نظم االتصال واشكاليا  .3

 ة المختمفة تساعد الفرد عمى اختيار ما يناسبو من المواد االعالميةوالوسائل الرقمي
الفردية , اذ يرفع االتصال الرقمي من قيمة الفرد وتميزه عندما توفر لو برامج متعددة  .4

 وبرتوكوالت قدرا كبيرا من الخيارات وحرية التجوال واالستخدام.
الثقافية بين اطراف عممية  تجاوز الحدود الثقافية باالتصال الكوني اسقط الحواجز  .5

االتصال سواء المستوى الثنائي او جميع عن طريق مواقع القنوات التمفزيونية 
 وضعف الشبكات التي يتعرض ليا سكان القارات رغم اختالف لغات البث.

تجاوز وحدة الزمان والمكان حيث ال يشترط في االتصال الرقمي التواجد في مكان  .6
يمكن استدعاء المادة وتحميميا من  ألنوامن في التعرض واحد كذلك ال يشترط التز 

 االجيزة الرقمية واعادة تخزينيا واستقباليا في اي وقت . 
االستغراق في عممية االتصال بسبب رخص االتصال ادى الى االستغراق المستخدمين  .7

طويمة في اطار فردي كما ساعد برامج  ألوقاتفي ىذه البرامج بيدف التعمم 
 (  57:  2065 ,فائقة عمى طول فترة التجول . )ابراىيم وحسين النصوص ال

 االتصال الرقني.تهيولوجيا اجيابيات 

تعمل تكنولوجيا االتصال عمى تقديم المعارف والمعمومات المتعددة والمتنوعة والتيي تتمييز  -6
بالضيييخامة بشيييكل غييييير مسيييبوق , ذليييك أن االتصييييال الرقميييي و االنفجيييار المعموميييياتي 

اء نتاجييييًا لمتطييييور غييييير المسييييبوق فييييي تكنولوجيييييا االتصييييال  وتكنولوجيييييا والمعرفييييي جيييي
المعمومييات الييذي اسييتفاد منييو االتصييال الرقمييي و سيياىم فييي تعميييم االسييتفادة ميين ثييورة 
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المعمومييات و انتشييارىا التييي غطييت كييل المجيياالت , نتيجيية الخصييائص التييي تميييزت بيييا 
 تكنولوجيا االتصال و أىميا سعة التخزين.

كنولوجيا االتصال عمى زيادة في سيرعة إعيداد الرسيائل اإلعالميية و فيي القيدرات عممت ت  -2
تحويميييا إلييى أشييكال مختمفيية ميين مطبوعيية إلييى مرئييية وميين مرئييية إلييى  حيييثالعالييية ميين 

 مطبوعة , و في القدرة عمى نشرىا و توزيعيا و تخطي حاجزي الزمان و المكان.
ال الجديييدة لتقنياتيييا فرصيية المشيياركة فييي قييدمت تكنولوجيييا االتصييال و ميين خييالل األجييي  -3

النييدوات خييالل طييرح تسيياؤالت أو مناقشيية بعييض الموضييوعات , كمييا اتسييعت دائييرة التعميييم 
المفتوح أو التعميم عن بعد التي بدأت بالجامعات بتقديم الحاضرات عن طرييق اإلنترنيت و 

 كذا االجتماعات عن بعد.
فيتيح اسيتخدام تكنولوجييا االتصيال مين قبيل القضاء عمى زمن االنتظار وضياع الوقت ,   -4

 المؤسسة والزبائن خمق التفاعل بطريقة مباشرة ,و بالتالي كسب الوقت 
القضييياء عميييى المركزيييية حييييث ييييؤدي اسيييتخدام تكنولوجييييا االتصيييال إليييى القضييياء عميييى  -5

المركزية و البقاء في مكان ثابت و تفادي التنقالت و الطوابير و غيرىيا مين األميور التيي 
 تستاء منيا المجتمعات .

بفضل الوسائل الرقمية بمكن لممؤسسية متابعية عمالئييا عين بعيد عبير البرييد اإللكترونيي  -6
أو عبر الياتف . ... الخ , و كل ىذا يشيعر العمييل أنيو محيل اىتمامييا و بالتيالي كسيب 

 (53: 2007) عبد الحميد ,.رضاه عن الخدمة المقدمة
 ي.االتصال الرقنتهيولوجيا سلبيات 

حدوث الفجوة المعرفية بين الدول المالكة ليذه التكنولوجيا واليدول المسيتوردة لييا ,مثمميا  -6
يحيييدث الييييوم بيييين اليييدول األوروبيييية واليييدول العربيييية إليييى المشييياركة فيييي ىيييذه الثيييورة 
التكنولوجية االتصالية , فإن ىناك خطر احتمال زيادة تيمشييا و زيادة احتماالت حيدوث 

قميمية .العزلة الثقافية   و العرقية التي يمكن أن تؤدي إلى صراعات محمية وا 
انييدماج تكنولوجييييا االتصيييال فيييي منظومييية واحييدة , وىيييو أحيييد األدوات الرئيسيييية لمعولمييية  -2

الراىنييية بأبعادىيييا االقتصيييادية و السياسيييية و الثقافيييية , فييييي تتجسيييد مييين خيييالل تفكييييك 
فسيياد الثقافييات الوطنييية ,ومسييائل اليوييية الثقافييية, ألنييو بكييل  الثقافييات و الغييزو الثقييافي وا 

وأخالقياتنيييا ,و ال ننتظييير حتيييى نكميييل  بانتقاداتنيييا بسييياطة أن ىيييذه التكنولوجييييات ال تعبيييأ 
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تأقممنا و نقدنا لسمبياتيا , بيل ىيي تتقيدم دون أن تنتظير أن نصيبح متيأىمين السيتقباليا, 
اجييات موضييوعية والثابييت أن تكنولوجيييا االتصييال ىييي نتيياج ثقييافي غربييي ظيييرت لتمبييي ح

لصيييقة ببنيييان وثقافيية ىييذه المجتمعييات, و لييم تراعييي مييا ىييو موجييود فييي مجتمعاتنييا ميين 
 ومبادئ و قيم , وىذا ما جعميا تشكل خطر كبيرا عمى ىذه المقومات . تقاليدأعراف و 

 (266-260: 2002) حسن,                                                          
ور تكنولوجيييا االتصييال تشييير إلييى انعييدام أي جييية أو أي سييمطة عمييى كييل مؤشييرات تطيي -3

المنبيع أو عميى اليتحكم بسييير المعموميات المتيدفق , ميين الحكوميات و أجييزة المخييابرات , 
وىذا ما يعود بالسمب عمى ثقافتنا وتقاليدنا و قيمنيا , ألن ىيذه الوسيائط االتصيالية تحميل 

ور والبيانات التي تعمل عميى تحطييم أخالقنيا و في طياتيا حجم كبير من المعمومات والص
مبادئنا من دون عمم و مين دون رقابية , ماداميت ىيذه المعموميات و الصيور غيير مراقبية 

 من جيات مسئولة.
إن ىييذه التكنولوجيييات أقييل عاطفييية و اجتماعييية و حميمييية , كمييا أنييو عمييى الييرغم ممييا  -4

ن ىيذه الحريية تقييدت بقييود سياسيية قدمتو من خبرة عاليية فيي مجيال حريية التعبيير إال أ
,فميس ىناك ضمان بأن تكنولوجيا االتصال سوف تؤدي إلى عصر جدييد مختميف ينطيوي 

 عمى المزيد من حرية التعبير.
لوجيييا االتصييال الرقمييي  التفتيييت والالجماىيرييية التييي تييؤدي إلييى و كييذلك ميين سييمبيات تكن -5

جماعيات الصيغيرة ذات االتجاىيات الجميور العيريض الواحيد إليى عيدد كبيير مين ال انقسام
 المتباينة التي تؤدي إلى تقميص الخبرات المشتركة لمعظم أفراد المجتمع.

لقييد عممييت تكنولوجيييا االتصييال عمييى تكييريس و إشيياعة قيييم االسييتيالك الغربييي, وفييرض  -6
أمريكييييي و ترسيييييخ قيييييم المثالييييية و القضيييياء عمييييى التنييييوع الثقييييافي  -النمييييوذج األورو 
: 2003) عيزي , ما تسعى إليو كل من اإلمبراطوريات اإلعالميية الكبيرى.لممجتمع, وىذه 

640) 
التأثيرات الصحية لتكنولوجييا االتصيال عميى الجانيب البيوليوجي و الفيزيوليوجي و النفسيي  -7

لألفيييراد, فالعدييييد مييين األميييراض كيييان سيييببيا اسيييتخدام المفيييرط لييييذه التكنولوجييييات مثيييل 
ضعف الدم , القمق, أوجيا...الخ, وىيذا  صر, اإلرىاق,ضعف الب االكتئاب العزلة, الصداع,

 (23: 2000) المبان , .المجال ما أثبتتو العديد من الدراسات في ىذا
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 اشهال تهيولوجيا االتصال الرقني.
لقد أدى انتشار شبكة االنترنيت في كافة أرجاء المعمورة , الى تمييد الطريق لكافة 

اآلراء واألفكار و الرغبات , واستفاد كل مستخدمي ىذه المجتمعات لمتقارب والتعارف وتبادل 
الشبكة من الوسائط المتعددة والمتاحة فييا وأصبحت إحدى الوسائل لتحقيق التواصل بين 
األفراد والجماعات ثم ظيرت المواقع االلكترونية وشبكات التواصل االجتماعي التي غيرت 

تواصل بين أصحابيا ومستخدمييا, اذ مضمون وشكل االتصال الحديث وأوجدت نوعًا من ال
ُتعد مواقع أو شبكات التواصل االجتماعي ىي األكثر انتشارًا عمى شبكة االنترنيت لما تمتمكو 
من خصائص تميزىا عن بقية المواقع االلكترونية مما شجع متصفحي االنترنيت في كافة 

تاز شبكات التواصل االجتماعي أنحاء العالم عمى اإلقبال المتزايد الستخدام تمك الشبكات, وتم
بتنوعيا وتعدد انواعيا وان تصنيفيا في الوقت الحالي يعتمد عمى مبدأين ىما ) جماىيريتيا 
وتخصصيا ( ومن اشير شبكات التواصل االجتماعي التي تعتمد االتصال الرقمي  ىي 

(What sap, Viper ,Instagram  ,Telegram ,You Tub ,Snap chat, 
Twitter) 

 ثاىيًا / دراسات سابكة.   

و عربييية تطرقييت الييى ابعيياد االتصييال ألييم يعثيير الباحثييان عمييى اييية دراسيية عممييية محمييية      
شيارات فيي بعيض الدراسيات اليى إالرقمي وفي كافة المراحل الدراسيية وجيل ميا حصيل عمييو ىيو 

االعالميية  وأو اسيتخدام االتصيال الرقميي فيي المؤسسيات االقتصيادية أمفيوم االتصال الرقمي 
وىييذا مؤشيير عمييى ان متغييير االتصييال الرقمييي لييم يحظييى بييذلك االىتمييام ميين قبييل البيياحثين وال 

 في مجال التعميم الجامعي. سيما
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 ميَج البحح وإجراءاتُ()الفصل الجالح 

 البحثفي تحقيق أىداف  تفي ىذا الفصل اإلجراءات التي اتبعالباحثان ُيعرض 
ج المستخدم في البحث , وتحديد مجتمع وعينة البحث واألداة والمتمثمة في تحديد نوع المني

التي استخدمت في البحث فضاًل عن الوسائل اإلحصائية التي استخدمت الستخراج النتائج , 
 واإلجراءات التي اتبعت كانت عمى النحو االتي:

   .أواًل / ميَج البحح
صفي الذي يعرف بأنو" أن المنيج المناسب لتحقيق أىداف ىذا البحث ىو المنيج الو 

المنيج الذي يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع , وييتم بوصفيا وصفًا 
دقيقًا من خالل التعبير النوعي الذي يصف الظاىرة ويوضح خصائصو , أو التعبير الكمي 

 (74, ص 2066) عباس وآخرون , الذي يعطي وصفًا رقميًا يوضح مقدار وحجم الظاىرة.
 .ثاىيًا/ دلتنع البحح

في كمية التربية  التاريخ والجغرافية يقسم طمبةيتحدد مجتمع البحث الحالي بجميع 
 ( والبالغ عددىم  2069 - 2068لمعام الدراسي ) -باحيةالدراسة الص -لمعموم اإلنسانية

 ( يوضح ذلك.6. والجدول ) مراحل القسم, موزعين عمى جميع  طالبا وطالبة( 864)
 ( ًٌثم خصبئص يجتًع انبحج1ول )جذ

   

 انًرحهت    

  ـىانقســــــــــــ  

 انًجًوع   
 انجغرافٍت انتبرٌخ

 اَبث ركور اَبث ركور

 613 01 63 161 36 االونى

 134 60 46 41 46 انثبٍَت

 101 41 64 66 41 انثبنثت

 116 44 16 61 13 انرابعت

 016 441 144 446 106 انًجًوع

 جًا/ عيية البحح. ثال 
يعد استخدام العينات من الوسائل االقتصادية التي تخفض تكمفة البحث العممي في   

مجال الدراسات اإلنسانية واالجتماعية , ويمكن تعريف العينة بأنيا" مجموعة الوحدات التي 
تم اختيارىا من مجتمع الدراسة لتمثل ىذا المجتمع في البحث محل الدراسة.)سميمان , 

 : -ىما ( وتنقسم عينة البحث إلى قسمين 76, ص2009
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 ()عيية البحح األساسية-1
طمبة بعد أن تم جمع المعمومات المتعمقة بالمجتمع اإلحصائي لمبحث والمتمثل بجميع 

طالبا وطالبة ( 864في كمية التربية لمعموم اإلنسانية والبالغ عددىم) التاريخ والجغرافية يقسم
العشوائية ذات التوزيع المتساوي اذ بمغ حجم العينة طبقية الطريقة اليم وبمن ان, اختار الباحث

( 2, والجدول )%( من المجتمع الكمي25وىذا العدد يشكل نسبة )طالبا وطالبة (  204)
 يوضح ذلك.

 االسبسٍت ( عٍُت انبحج4جذول )

   

 انًرحهت    

 انًجًوع انقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 انجغرافٍت انتبرٌخ

 اَبث ركور اَبث ركور

 01 41 14 66 13 االونى

 60 3 16 16 16 انثبٍَت

 60 16 11 11 16 انثبنثت

 41 16 6 1 6 انرابعت

 416 44 63 36 63 انًجًوع

 ))عيية التحليل اإلحصائي-2
اإلحصائي ان عينة التحميل لغرض التأكد من صدق وثبات أداة البحث فقد اختار الباحث   

( 663لمفقرات بنفس الطريقة الطبقية العشوائية ذات التوزيع المتساوي , اذ بمغ حجم العينة )
%( من المجموع الكمي لطمبة قسمي التاريخ 20طالبًا طالبة وىذا العدد يشكل نسبة )

( يوضح خصائص عينة التحميل 3, والجدول )( يوضح ذلك 3والجغرافية ,والجدول )
 اإلحصائي .

 (6ل )جذو

 خصبئص عٍُت انتحهٍم اإلحصبئً

 

 انًرحهت

  انقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 انًجًوع
 انجغرافٍت انتبرٌخ

 اَبث ركور اَبث ركور

 36 13 3 43 16 االونى

 63 1 11 11 11 انثبٍَت

 60 11 3 3 11 انثبنثت

 44 11 6 3 6 انرابعت

 136 66 64 41 61 انًجًوع
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  ابعًا /أداة البحح.ر
من  التعميم الجامعيبما أن البحث الحالي يسعى إلى معرفة ابعاد االتصال الرقمي في 

, لذا فأن االستبانة ىي األداة المناسبة لتحقيق ي التاريخ والجغرافيةوجية نظر طمبة قسم
ان المعمومات ذلك,  إذ انو يمكن لالستبانة توفر البيانات الرقمية المنظمة في اغمب األحيان و 

التي يتم جمعيا عن طريقيا تكون عمى األرجح مرنة فيي ال تتصف بالتعقيد , مما جعميا 
   .تجذب الكثير من الباحثين الستخداميا في دراساتيم

 (Cohen.etal,2005,p245) 
 خطوات بياء أداة البحح.

 صال الرقمي.اإلفادة من األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بمفيوم االتصال واالت •
( طالب وطالبة , لمعرفة 600اجراء دراسة استطالعية عمى عينة من الطمبة بمغ حجميا ) •

 ابعاد االتصال الرقمي في التعميم الجامعي من وجية نظرىم . 
ومن ية تخصص طرائق تدريس االجتماعيات, خبرة الباحثان كونيما تدريسان في كميات الترب •

لباحثان الى اعداد اداة بحثيما المتمثمة باالستبانة والتي خالل الخطوتين السابقتين شرع ا
 ( فقرة , موزعة عمى ثالثة مجاالت.26تكونت بصيغتيا األولية من )

  اخلصائص السيهومرتية لألداة . 

يعد الصدق والثبات من أىم الخصائص والصفات الواجب توافرىا في أدوات جمع 
يمكن الوثوق في قدرة األداة عمى قياس ما  البيانات , فبدون تمك الخصائص والصفات ال

ح تمك الخصائص صممت ألجمو وال بدقة النتائج التي تم الوصول إلييا , وسوف يتم توضي
 -عمى النحو اآلتي :

 ( Validityالصدم )-1
يعد الصدق من مؤشرات جودة وفاعمية األبحاث , فاألبحاث غير الصادقة ال قيمة ليا فيو    

مفيوم الصدق إلى مدى يشير البحوث النوعية والكمية عمى حد سواء و  شرط وأساس ألجراء
حث فقد تم استخدم ولمتحقق من صدق أداة البتمثيل الظاىرة التي تنتمي إلييا , دقة األداة في 

والذي يسمى أيضا بصدق الخبراء أو المحكمين , وىو من أفضل أساليب  الصدق الظاىري
راد قياسيا بعد عرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمختصين التأكد صالحية الفقرات لمصفة الم

( 62,وقد عرضت األداة بصيغتيا األولية عمى مجموعة من الخبراء والمختصين بمغ عددىم )
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( ,  لبيان آرائيم ومالحظاتيم في صالحية الفقرات والبعد الذي تنتمي إليو , 6خبيرًا , ممحق)
كحد أدنى لقبول الفقرة , إذ يعتقد بموم وآخرون  أن ( من االتفاق 80%وقد تم اعتماد نسبة )

              .%( فأكثر75الصدق الظاىري ال يتحقق إال باتفاق الخبراء وبنسبة )
 (626ص ,6983)بموم وآخرون,                                                           

باستثناء بعض المالحظات التي وقد حصمت جميع الفقرات عمى رضا وقبول الخبراء ,   
المغوية أو تبديل بعض الكممات, وبذلك بقي عدد الفقرات النيائي  وضعت لتعديل الصياغة

                    ( يوضح مكونات األداة .4والجدول )( 2ممحق ) ( فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت رئيسية26)
 اداة انبحج( خصبئص 6جذول )

 انبعذ ث

 عذد انفقراث

 1 االجتًبعً 1

 1 انثقبفً 4

 1 نًعرفًا 6

 41 انًجًوع

 Reliability)الجبات  ) -2
يعد الثبات من الخصائص الميمة التي يجب أن تتمتع بيا أدوات البحث العممي , 
ويشير الثبات إلى االستقرار واالتساق بين فقرات األداة .) الجابري وصبري, 

 (265,ص2065
وذلك من   (Split-Half)استخدام طريقة التجزئة النصفية )وقد تم حساب الثبات ب

خالل الرجوع إلى درجات عينة التحميل اإلحصائي,  إذ حسبت درجة النصف األول من األداة 
ودرجات النصف الثاني , من خالل تجزئة األداة إلى نصفين واعتبرت الفقرات ذات األرقام 

األرقام الزوجية ىي فقرات النصف الثاني , وتم  الفردية ىي فقرات النصف األول والفقرات ذات
حساب االرتباط بين النصفين عن طريق استخدام معامل ارتباط ) بيرسون( وقد بمغت قيمة 

     براون (   –سبيرمان  (                     ( , وعند استخدام معادلة (0,73الثبات ) 
وىذه النتيجة تدل عمى أن األداة تتمتع ( 0,82لتصحيح قيمة معامل الثبات فقد بمغت قيمتو )

 في حال تطبيقيا عمى العينة األساسية . انبدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث
 خامسًا / تطبيل أداة  البحح.
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المتمثمة في االستبانة بصيغتيا النيائية عمى العينة المشمولة  البحثأداة  قتطب 
, في يوم  ( طالبة وطالبة204لبالغ عددىم)وا ي التاريخ والجغرافيةبالبحث من طمبة قسم

أىداف البحث وكيفية اإلجابة عن  ان لمعينة, وقد بين الباحث 64/5/2069الموافق  الثالثاء
 فقراتو , وبذلك أجاب اإلفراد عن الفقرات بكل سيولة ويسر وبدون أي تدخل أو تأثير. 

 سادسًا / تفريغ بياىات  أداة البحح.
د جمعيا من إفراد العينة في البرنامج اإلحصائي لمعموم االجتماعية تم تفريغ البيانات بع

(SPSS وذلك إلجراء العمميات اإلحصائية المناسبة واستخراج النتائج , وبما أن كل فقرة من)
فقرات أداة البحث تضم ثالثة بدائل متدرجة فقد تمت عممية تفريغ البيانات من خالل إعطاء 

     .اآلتيلبدائل الثالثة وعمى النحو وزن(  درجة  لكل بديل من ا)
 (4جذول )

 أوزاٌ بذائم فقراث أداة انبحج .ٌبٍ 

 األوزاٌ انبذائم ث

 6 تستخذو دائًب   1

 4 تستخذو أحٍبَب 4

 1 تستخذو َبدرا   6

وتحسب الدرجة الكمية لكل فرد وفقًا لما اختاره من البدائل , ولكون األداة تتكون من  
( درجة وتمثل الحد 63)اوح المدى النظري لدرجات أفراد العينة ما بين ( فقرة,  فقد تر 21)

 (  درجة وتمثل الحد األدنى لالستجابة .26األعمى لالستجابة و)
 ثاميًا / املعاجلات اإلحصائية.

من اجل تحميل البيانات واستخراج نتائج البحث فقد استعممت الرزمة اإلحصائية  
 (. (SPSSلمعموم االجتماعية 
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 لفصل الرابع)عرض اليتائج وتفسريٍا(ا 

يتضمن ىذا الفصل عرضًا وتحمياًل لمنتائج التي توصل إلييا البحث ومن ثم      
  -مناقشة وتفسير تمك النتائج وكاالتي :

االتصال  عمى ابعاد اواًل / نتائج البحث الخاصة باليدف األول والذي ينص عمى )التعرف
قد تحقق و   (ي من وجية نظر طمبة قسمي التاريخ والجغرافيةفي التعميم الجامع الرقمي 

خالل بناء اداة البحث ) االستبانة ( المكونة من الباحثان من ىذا اليدف في الفصل الثالث 
 .( 2المعرفي ( ممحق ) -الثقافي –( فقرة موزعة عمى ثالث ابعاد ىي ) االجتماعي 26من )
ابعاد االتصال ترتيب والذي ينص عمى )التعرف عمى  انينتائج البحث الخاصة باليدف الث/ ثانياً 

في كمية التربية  ي التاريخ والجغرافيةمن وجية نظر طمبة قسمالتعميم الجامعي الرقمي في 
 .لمعموم االنسانية 

من أجل التحقق من ىذا اليدف؛ تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات و  
, وبحسب استجابة افراد العينة من ابعاد اداة البحث  المعيارية واألوزان المئوية لكل بعد

 ( يوضح ذلك.6والجدول )
 (3جذول )

 ٌبٍٍ انًتوسطبث انحسببٍت واالَحرافبث انًعٍبرٌت واالوزاٌ انُسبٍت ألبعبد االتصبل انرقًً

ابعبد 

دراست 

تبرٌخ 

 اٌراٌ

انذرجت 

 انكهٍت نهبعذ

عذد 

 انفقراث

انًتوسط 

 انحسببً

االَحراف 

 انًعٍبري

انوزٌ 

 انًئوي

انرتبت 

بحسب 

 أعهى ادَى االستجببت

انبعذ 

 2.26  7 21 1 االجتًبعً

 
 

0.63 %75.49 

 االول

انبعذ 

 انثقبفً
1 21 

 

7 
1.61 0.59 53.51% 

 انثبنج

انبعذ 

 انًعرفً
1 21 7 1.78 0.81 59.45% 

 انثبًَ

( وىو اعمى متوسط 2.26( ان متوسط البعد االجتماعي قد بمغ )6يتضح من الجدول )    
بحسب استجابات افراد العينة بينما حصل البعد المعرفي عمى المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

( وحصل البعد الثقافي عمى المرتبة الثالثة بترتيب استجابات افراد العينة بمتوسط 1.78بمغ )
في لتدريس (, ويمكن تفسير ىذه النتيجة عمى اساس ان اعضاء ىيئة ا1.61حسابي بمغ )

يستخدمون االتصال الرقمي ومواقع التواصل االجتماعي في العممية قسمي التاريخ والجغرافية 
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التعميمية باعتبارىا احد المستحدثات التكنولوجية  التي فرضت نفسيا عمى جميع مناحي 
ُبعد االتصال الرقمي بين االنظمة ومنيا النظام التعميمي , ويالحظ من خالل النتائج ان 

ويفسر يتركز في الجانب االجتماعي اكثر من االبعاد االخرى وطمبتيم  عضاء ىيئة التدريسا
اعضاء ىيئة اقامة العالقات االنسانية واالجتماعية بين  الباحثان ىذه النتيجة عمى اساس أن

 ىي ضرورة من ضرورات تحقيق اىداف العممية التعميمية.     التدريس الجامعي والطمبة
التعرف عمى الفروق في ) والذي ينص عمى انيج البحث الخاصة باليدف الثًا/ نتائنيثا

-رمتغير النوع) ذكو بحسب  االتصال الرقميكل بعد من ابعاد استجابات افراد العينة عمى 
 (إناث
 النوع ,متغير ليذا اليدف ,فقد تم تحميل بيانات استجابات عينة البحث وبحسب  وتحقيقًا   

  ( يوضح ذلك. 7, والجدول)( Independent Sample T-Test)وذلك باستعمال اختبار 
 (1جذول )  

 استجبببث افراد انعٍُت بحسب يتغٍر انُوع   بٍٍ نهًقبرَت( T-Test) اختببر َتبئج ٌبٍٍ

 انجُس
حجى 

 انعٍُت

انوسط 

 انحسببً

االَحراف 

 انًعٍبري

درجت 

 انحرٌت

 انقًٍت انتبئٍت
انذالنت 

 انًعُوٌت
 جذونٍتان انًحسوبٍت

 6.31 40,39 85 ركور
 غٍر دانت 1,96 1,14 202

 7,73 39,23 119 إَبث

يتضح من الجدول اعاله انو ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات عينة    
افراد العينة  االناث ( وىذا يعني -وبحسب متغير النوع ) الذكورككل البحث عمى ابعاد االداة 

باتيم عمى فقرات االداة , ويمكن تفسير ىذه النتيجة عمى اساس أن متساوون في استجا
ىي ىيئة التدريس في قسمي التاريخ والجغرافية طبيعة التفاعل والتعامل ما بين اعضاء 

أخذ نفس االبعاد في الوسط واحدة ولكال الجنسين وان مستوى استعمال االتصال الرقمي  ي
  . الطالبي
التعرف عمى الفروق في ) والذي ينص عمى الثة باليدف الثًا/ نتائج البحث الخاصلثثا

-تاريخ) القسممتغير كل بعد من ابعاد االتصال الرقمي بحسب استجابات افراد العينة عمى 
 (جغرافية 
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متغير ليذا اليدف ,فقد تم تحميل بيانات استجابات عينة البحث وبحسب  وتحقيقًا   
( 8, والجدول)( Independent Sample T-Test)وذلك باستعمال اختبار  النوع ,

  يوضح ذلك. 
 (0جذول )

 استجبببث افراد انعٍُت بحسب يتغٍر انقسى   بٍٍ نهًقبرَت( T-Test) اختببر َتبئج ٌبٍٍ

 انقسى
حجى 

 انعٍُت

انوسط 

 انحسببً

االَحراف 

 انًعٍبري

درجت 

 انحرٌت

 انقًٍت انتبئٍت
انذالنت 

 انًعُوٌت
 انجذونٍت انًحسوبٍت

 6.12 42.17 94 غرافٍتج
202 4.76 1,96 

غٍر 

 7.36 37.61 110 تبرٌخ دانت

فروق ذات داللة احصائية في استجابات عينة البحث  وجوديتضح من الجدول اعاله    
ولصالح طمبة قسم الجغرافية (  جغرافية -تاريخ)  القسمعمى ابعاد االداة ككل وبحسب متغير 

تدريس في قسم الجغرافية وبحسب استجابات افراد العينة أن اعضاء ىيئة الوىذا يعني 
من اعضاء ىيئة التدريس في  يمارسون االتصال الرقمي في التعميم الجامعي بشكل اكبر 

قسم  فيمواد الدراسية عمى اساس أن طبيعة القسم التاريخ ويمكن تفسير ىذه النتيجة 
ودراسة عمم ( GPS-GIS)دراسة ثل الجغرافية ليا عالقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة م

والتواصل  ىذا ما اعطى مرونة لمطمبة المتالك ميارات االتصال الرقميالخرائط االلكترونية , 
 . مع اعضاء ىيئة التدريس باالعتماد عمى ادوات التواصل الرقمي المتنوعة
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 الفصل اخلامس

 )االستيتاجات التوصيات املكرتحات(

 .أواًل/ االستيتاجات

نال موضوع االتصال اىتماما متزايد من قبل الباحثين في ميدان العموم االنسانية  -6
 واالجتماعية باعتباره صورة النشاط االنساني.

 ازالت وسائل االتصال والتواصل الرقمية الفجوة في اقامة العالقات بين االفراد. -2
 لعالمية.ازدياد حجم المعمومات والمعارف المتاحة من خالل شبكة االنترنيت ا -3
يمكن لالتصال الرقمي ان يعمل عمى تنويع مصادر المعرفة والمعمومات مما يسيل  -4

 اكتسابيا.

 .ثاىيًا/ التوصيات 

بالتركيز عمى البعد المعرفي عند استعمال  التاريخ والجغرافيةضرورة اىتمام تدريسي قسم  -6
 االتصال الرقمي مع الطمبة.

معموم االنسانية توفير كافة مستمزمات االتصال عمى االدارات العميا في كمية التربية ل  -2
 الرقمي وال سيما شبكة االنترنيت اثناء العممية التعميمية.

عمى كافة اقسام كمية التربية لمعموم االنسانية في جامعة كربالء توظيف االتصال الرقمي  -3
 في العممية التعميمية .

تصال الرقمي كونو من ضرورة توجيو انظار الباحثين والمختصين نحوم مفيوم اال  -4
 المفيومات الحديثة في العممية التربوية. 

 .ثالجًا/ املكرتحات  
 .كمية التربية لمعموم االنسانية لمعرفة مستوى االتصال الرقمي عند تدريسيإجراء دراسة  -6
  .مماثمة لمدراسة الحالية عمى بقية اقسام الكميةاجراء دراسة  -2
واجو اعضاء ىيئة التدريس في توظيف االتصال التحديات التي تاجراء دراسة لمعرفة  -3

 الرقمي في العممية التعميمية .
في تنمية   ي التاريخ والجغرافيةاجراء دراسة لمعرفة دور اعضاء ىيئة التدريس في قسم -4

 الميارات التكنولوجية عند الطمبة  .
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 .املصادر او املراجع

الجماىيري باستخدام الشبكة التحوالت في عممية االتصال  (2065, انتصار رسمي) موسى .6
( 76, العدد ) مجمة االكاديمي, الدولية لممعمومات)االنترنيت( في ظل التكنولوجيا الحديثة 

  .بغداد  جامعة 
دور وسائل االتصال الرقمي في تعزيز  ( 2062, زىير )الطاىات, عبد الكريم و الدبيسي  .2

  , لبنان .بيروت (6), العدد  مجمة االتصال والتنميةالتنوع الثقافي , 
)رسالة ماجستير ( واقع االتصال الرقمي في المؤسسة االقتصادية 2066)فوزية , مكاوي  .3

 اح (, الجزائر بكمية االعالم , جامعة قصري )مر  غير منشورة(
( اليات التغيير االجتماعي في عصر االتصال 2065راىيم , يسري وحسين, والء محمد )با .4

( 29( العدد)7, المجمد) مجمة الباحث االعالميالة االتصالية, الرقمي وانعكاساتيا عمى الرس
 جامعة بغداد.

, عالم الكتب 6, ط االتصال واالعالم عمى شبكة االنترنيت( 2007, محمد)عبد الحميد  .5
 لمنشر والتوزيع , القاىرة , مصر.

ئل لمنشر ,دار وا االعالم الجديد والصحافة االلكترونية (2066)الدليمي , عبد الرزاق محمد  .6
 والتوزيع عمان, االردن.

 , المركز العربي لمثقافة والعموم , لبنان. المعجم الوجيز( 6980مجمع المغة العربية ) .7
( االتصال الرقمي : ومستقبل اليوية في الدراما 2067الطائي , مصطفى حميد )  .8

 بغداد.( جامعة 36( العدد)9, المجمد ) مجمة الباحث االعالميالتمفزيونية العربية , 
,  مجمة جامعة دمشق( ثورة المعمومات عواقبيا وافاقيا , 2002حسن, سمير ابراىيم ) .9

 ( , جامعة دمشق.6( العدد)68المجمد)
,  دراسات في نظريات االتصال ,نحو فكر اعالمي متميز( 2003عزي , عبد الرحمن ) .60

 مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , لبنان.
,  كنولوجيا االتصال المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعيةت( 2000المبان , شريف ) .66

 , الدار المصرية المبنانية لمنشر والتوزيع , مصر.6ط
, مدخل الى مناىج البحث في التربية وعمم النفس( 2066عباس , محمد خميل  واخرون ) .62

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة , عمان , االردن .3ط
, ترجمة محميد أميين تقييم تعمم الطالب التجميعي والتكويني( 6983وآخرون ) بموم, بنيامين .63

 المفتي وآخرون, دار ماكجدوىيل لمنشر, الطبعة العربية, القاىرة, مصر.
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, منشورات معمم الفكر, مناىج البحث العممي( 2065الجابري , كاظم كريم وصبري, داود) .64
 العراق.

بحث العممي في التربية وعمم النفس ومياراتو مناىج ال( 2009سميمان , سناء محمد )  .65
 , عالم الكتب , القاىرة , مصر .6, ط االساسية

16. Cohen, L, Manion, L. and Morrison, K .(2005) Research Methods in 

Education. Fifth edition. London, Taylor & Francis e-Librar 
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 )1يهحق  )

 . ئيةحروف اليجاالبحسب المقب العممي و مرتبة براء والمحكمين اسماء السادة الخ                   
 التخصص المقب االسم ت
 طرائق تدريس التاريخ استاذ حيدر حاتم العجرش 6
 طرائق تدريس المغة العربية استاذ حيدر زامل كاظم 2
 طرائق تدريس التاريخ استاذ جبار رشك الدايني 3
 دريس الجغرافيةطرائق ت استاذ محمد حميد المسعودي 4

استاذ  احمد ىاشم العميري 5
 طرائق تدريس التاريخ مساعد

استاذ  جميل رشيد الغزالي 6
 طرائق تدريس الجغرافية مساعد

 سعد جميل الظالمي 7
استاذ 
 طرائق تدريس االجتماعيات مساعد

استاذ  سعد جويد كاظم 8
 طرائق تدريس التاريخ مساعد

استاذ  عدي عبيدان سممان 9
 اعدمس

 طرائق تدريس المغة العربية

 عمي تركي شاكر 60
استاذ 
 طرائق تدريس المغة العربية مساعد

استاذ  متمم جمال الياسري 66
 طرائق تدريس االجتماعيات مساعد

استاذ  محمود حمزة عبد الكاظم 62
 طرائق تدريس التاريخ مساعد
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 )6ممحق  )

 يممييييوزارة التيعميييم العيياليي والبيحييث الع
 جامعة كربالء / كمية التربية لمعموم االنسانية

 قسيم العيييميوم التيربيويييييية والينيفييسييييييييية 
 
 

 م / استبانة ابعاد االتصال الرقمي في التعميم الجامعي 
  عزيزي الطالب.....عزيزتي الطالبة

من وجية نظر  التعميم الجامعيي في الموسوم بي )أبعاد االتصال الرقم ان اجراء بحثيمايروم الباحث   
)   مااداة بحثي ان (, ولغرض تحقيق اىداف البحث اعد الباحثوالتاريخ  التاريخ يطمبة قسم

 –( فقرة موزعة عمى ثالث ابعاد رئيسة ىي البعد ) االجتماعي 26االستبانة( والتي تكونت من )
عمى تبادل المعمومات والمعارف والقيم  عرف االتصال الرقمي بأنو ) القدرةالمعرفي ( ويُ  -الثقافي

  (الكترونيًا عبر وسائل التواصل االجتماعي
من حضراتكم االطالع عمى  انولكونكم من المعنيين باإلجابة عمى فقرات االداة , لذا يأمل الباحث   

ديل أمام  الب( √األداة والتكرم باإلجابة عن جميع فقراتيا بدقة وموضوعية , وذلك بوضع عالمة  )
 . عممًا ان اجابتكم سوف تستخدم ألغراض البحث العممي .         الذي ترونو مناسباً 

                             
 مع فائق التقدير واالمتنان .
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 بيانات عامة.............
 أنثى □ذكر    □  /النوع

 جغرافية □تاريخ    □ القسم /
 تمارس بدرجة الفقرات ت

 ضعيفة متوسطة كبيرة
  البعد االجتماعي   أواًل /            

يتواصل مع طمبته عبر مواقع التواصل  1
 االجتماعي

   

يقضي وقتًا طوياًل في التحدث مع الطمبة عبر  2
 مواقع التواصل االجتماعي

   

م ) اعياد الميالد والمناسبات يشارك الطمبة افراحه 3
 السارة( عبر مواقع التواصل االجتماعي

   

يستخدم مواقع التواصل االجتماعي لالطمئنان  4
 عمى احوال الطمبة 

   

يشارك الطمبة وعبر مواقع التواصل همومهم  5
 واحزانهم

   

يهتم بنشر الموضوعات التي تعزز العالقات  6
 االجتماعية

   

    شوراته عمى التمسك بالقيم المجتمعيةيؤكد في من 7
 ثانيًا / البعد الثقافي                       

يؤكد في منشوراته عمى اهمية المحافظة عمى  1
 التراث الثقافي والحضاري لمعراق

   

يؤكد عمى مبدأ االحترام المتبادل بينه وبين طمبته  2
 عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي

   

حث الطمبة عمى مناقشة القضايا الثقافية ي 3
والحضارية ونشرها عبر مواقع التواصل 

 االجتماعي

   

   يحذر الطمبة من االفكار الهدامة عند استخدامهم  4
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 لمواقع التواصل االجتماعي
يشجع الطمبة عمى االنتفاع من خدمة الدردشة  5

 اثناء فترة االمتحانات
   

تحال االلكتروني وسرقة يبين لمطمبة مخاطر االن 6
 المصادر العممية المتوافرة عمى شبكة االنترنيت

   

يؤكد عمى الطمبة بااللتزام بآداب الحوار والمناقشة  7
 عند استعمال االتصال الرقمي

   

 ثالثًا/ البعد المعرفي                       
    يتبادل المصادر والمعمومات مع الطمبة الكترونياً  1
ذر الطمبة من عدم التحاور مع االصدقاء يح 2

 االفتراضين       ) الرقميين(
   

يجيب عن استفسارات الطمبة عن طريق استعمال  3
 البريد االلكتروني 

   

    ينشر محاضراته عبر وسائل االتصال الرقمي 4
يزود الطمبة بالمصادر والمراجع العممية عبر  5

 استعمال مواقع التواصل االجتماعي
   

يعمل عمى انشاء مجموعات تعميمية) كروبات(  6
في مواقع التواصل االلكتروني من اجل ايصال 

 رف والمعمومات العممية الى الطمبةاالمع

   

يقدم التعميمات والتوجيهات الى الطمبة عن طريق  7
 االتصال الرقمي

   

 

 


