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دور الجامعات في تنمية مفاهيم المواطنة والمسئولية االجتماعية لدى 
 الشباب في ضوء االتجاه نحو التحول الرقمي ) جامعة األزهر نموذجا (

 ابتسام مرسي محمد المرسي 

 قسم االجتماع ، كلية الدراسات االنسانية، جامعة األزهر ،القاهرة ، مصر.

   ebtsammorsy239.el@azhar.edu.egالبريد االلكتروني :

 الملخص :                        
الجامعاااات هاااي معاقاااب العلااام والااارت الىبااارة القاااانرة  لااا   ىاااري  اجياااا  مااا  
الشباب قانرة  ل  بناء مجتمعا هاا و نملتهاا، ومراجهاة الت ارا ة اواة  ارر ، 
واما أن المجتما  قاد  لار  الا  مجتما  رقماي وقاد اساترجو تلاي  لارالت واي 

وضااب المؤسسااات الجامةيااة وااي  ااب هاابا التلاار  ةمااا عتاايأ للجامعااة معروااة أ
السبب للترا ب والتاثيلر ةالشاباب الجاامعي ون ام ممااليم المرااناة والمسا رلية 
االجتماعياااة لااادعهم، وهااادو  الدراساااة الااا  التعااارا  لااا  أوضاااب سااابب و لياااات 
الترا اااب الرقماااي اللدعياااة التاااي الساااتىدمها ال ااااب ويم ااا  أل ضااااء هل اااات 

المجتمةياااة  التااادرين  ااا  اريقهاااا معرواااة اوكاااارهم وا جاهاااا هم  جاااا  القضااااالا
و قرياة الصالة بلانهم واال  اابهام، واالجااان اوضاب اار  للتاثيلر االالجاابي وااي 
وكرهم الناقد وقيم المراانة لدعهم ةماا اللقاخ مدماة و نمياة المجتما ، وا تمادت 
الدراسااة  لاا  الماانه  الر اامي التللللااي، واناة اسااتبانة الكترونيااة ا بقاا   لاا  

ر ةمىتلف الكليات والتىصصاات االبا واالبة م  ااب جامعة األزه  400
النظرياااة والعملياااة ، وقاااد  ر ااال  الدراساااة الااا   ااادن مااا  النتاااا   أهمهاااا : أن 
ال ااااب المضااالرن الترا ااااب الرقماااي مااا  الجامعااااة وا ضاااا ها  بااار اسااااتىدا  
الااااارا ن  ب والتلجاااااارا ، ةع ااااان المنصااااااات االلكترونيااااااة الم لماااااة لهاااااام مانالااااااا 
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الدراسااة أهميااة زيااانة الترا ااب باال  والصااةبة  لاالهم  قنيااا، كمااا أ هاارت نتااا   
ال ااااب والجامعاااة  بااار  قاااد الماااؤ مرات والنااادوات واللقااااءات و معلاااب الرياااانة 
واال لان واالنش ة ال ابياة  بار الرساا ل الرقمياة اللدعياة و ادريو اال ضااء 
ةالجامعااة  لاا  اسااتىدامها، للترا ااب ماا  ال لبااة وااي كااب االوقااات ولااين وقاال 

هااارت الدراساااة أن األنشااا ة والما لياااات والمشااااركات واااي وتااارات الدراساااة، وأ 
المجتمةية، التاي الشاترب بهاا ال ااب وا ضااء الجامعاة  قارص الترا اب و اثير 

 االجاةا وي قيم ومماليم المراانة لدى الشباب الجامعي . 

 التلر  الرقمي  –مماليم المراانة  –: نور الجامعات الكلمات المفتاحية
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The role of universities in developing the concepts of 

citizenship and social responsibility among young 

people in light of the trend towards digital 

transformation 

)Al-Azhar University as a model ( 

Ebtsam morsy Mohamed Almorsy  

department of  Sociology , Faculty of Humanities, Al-

Azhar University, Cairo, Egypt 

E-mail: ebtsammorsy239.el@azhar.edu.eg  

Abstract  

Universities are the strongholds of science and expert 

houses able to graduate generations of young people 

capable of building their societies and developing them, 

and confronting extremism in all its forms, and since 

society has turned into a digital society, this necessitated 

transformations in the university institutions under this 

transformation to allow the university to know the best 

ways to communicate and influence the university youth, 

and support The study aimed to identify the best ways and 

mechanisms of modern digital communication used by 

students and faculty members can know their ideas and 

trends towards community issues and strengthen the 

connection between them and their students, and find the 

best ways to positively influence their critical thinking 

and the values of their citizenship in order to achieve the 

service and development of society  .The study was based 

on the descriptive analytical curriculum, and an electronic 

resolution tool applied to the number of 400 students from  

Al-Azhar University in various colleges, theoretical and 

practical disciplines and study teams, and the study 

reached a number of results, the most important of which 
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is: that students prefer digital communication with the 

university and its members through the use of WhatsApp 

and Telegram, unlike electronic platforms that are 

financially costly to them and difficult technically, as the 

results of the study showed The importance of increasing 

communication between students and the university 

through conferences, seminars, meetings, activation of 

leadership, union, families and student activities through 

modern digital media and training university members to 

use them, to communicate with students at all times and 

not only in the periods of study, the study also showed 

that activities, events and community participation, shared 

by students and university members strengthen 

communication and positively influence the values and 

concepts of citizenship among university youth. 

Keywords : The Role of Universities - Concepts of 

Citizenship - Digital Transformation 
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 مقدمة :
الجامعااات هااي معاقااب العلاام والاارت الىباارة والمكاار االنساااني المماانه  والمناار  

ومراجهاااة الت ااارا ، بهاااا  ىاااري  اجياااا  قاااانرة  لااا  بنااااء مجتمعا هاااا و نملتهاااا
وحت   كارن هاب  االجياا  قاانرة  لا  ،كية ة اوة  رر  وانمااه المكرية والسلر 

بلتهاااا الجاااامعي  وااايالبنااااء الساااليم ، والمراجهاااة الما لاااة ،  لتاااا  ان  كتساااو 
 نماا  قاادرا ها المكريااة  التااي اانروا ىاات  ماا  المهااارات والىباارات والمعلرمااات 

 ماانلهم الاار ي والىباارة والقاادرة  لاا   والتاايواليقافيااة والىلةيااة والدعنيااة السااليمة 
 مراجهة االزمات والتلدالات المتجدنة .

واما أن المجتم  قد  لر  ال  مجتما  رقماي او ياررة رقمياة كماا ال لاخ  للهاا 
ة و لاا  الاابعف وقااد اسااترجو تلااي  لاارالت وااي كاوااة هل ااات ومؤسسااات الدولاا

، اساااترا يجيا هاسياساااا ها، و  واااي ارأساااها الجامعاااات مماااا اساااترجو  لااادعي
حتااا  وأهاااداوها، ورنار هاااا، ومناهجهاااا، وارامجهاااا، واااار  وأسااااللو التااادرين، و 

، وأايضا اار  الترا اب ما  ال ااب المنتسابل  اللهاا والتقريم  االمتلانات نظم  
 لا   لقا  المعاارا  ، والتي القب  ثيلر نور الجامعة معهام واي  اب ا تماانهم

والعلاار  بااب والىباارات والمماااليم  باار الرسااا ل  االلكترونيااة ممااا السااتل   االجااان 
سااااابب جدعااااادة للترا اااااب معهااااام ، ما اااااة مااااا   هااااارر العدعاااااد مااااا  الظاااااراهر 

، والمشااا ات واالىاااا ات التاااي  نتشااار ةسااار ة  بااار مجتمااا  المعرواااة الرقماااي 
الم يااف لتكنرلرجيااا   لاا  الجامعااات التر ياا حاليااا عرجااو جتماا  المعروااة وم

، ، والتلاار  ماا  الع لااة  اا  الملاايل المجتمعااي  لاا  واال صاااالت المعلرمااات 
لاام العااد التقللادص  والترا ااب التعليموامجتما  المعروااة، الما ااب واي بناااء  اإلساها 

ولادعها و اي وهام  أجياا  قاانرة  لا  المناوساة واي  صار المعرواة  إل دان   كافيا
كيلاار منهااا وأمبااار عتلقرنااه ماا  معلرمااات  والتلللااب لمااا االسااتنتا وقاادرة  لاا  
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مغلاار  ، وهنااا الصاابأ ل امااا  للنااا البلااط  اا  أوضااب ال اار  التااي  م نااا ماا  
ملاااخ أجياااا  اساااتغا  هااابا التلااار  الرقماااي واااي  نمياااة ممااااليم وقااايم الشاااباب و 
نون مارا  مسللة ةالرسا ب والمهارات الم لراة للرلار   لا  العصار المعرواي

  م  استغالهم او  مرير مماليم وقيم ماا ة لهم .

 مشكلة الدراسة 
بااادأ اهلبهاااا  التااايالكيلااار مااا  الظاااراهر واالوكاااار  األملااارةاآلوناااة  وااايانتشااارت 

كشااا عات ممنهجااة  نتشاار  بااار وسااا ب الترا ااب ةمىتلاااف انرا هااا و جااد لهاااا 
ال  والتاي نمار  الابعف وما اة ، االجياا  الصاغلرة والشااةة  واي دى كبلر  

المتلي أهلبها ما ال ما  ما  المعلرماات واليقاواة والار ي الابص الم نهاا ما   منلاد 
ومراجهااة  لااي الشااا عات المغرمااة ، ممااا الجعلهااا  نتشاار ةساار ة كبلاارة و جااد 
 دى لدى النا  ما ة الشباب البى ةل م ابيعته العمرياة والنمساية الشا ب 

ة المجتمةية وملخ حالة م  ال رن هدوها مرب البني والتيوقرنا لتلي االوكار 
االنقسااا  بااال  ىاات  ارا اااف وم رنااات المجتمااا  ، ممااا عرجاااو التصاادص لتلاااي 
الظاااااراهر و كاااااا ف جهااااارن كاواااااة مؤسساااااات الدولاااااة لملاراتهاااااا و لااااا  رأساااااها 
المؤسسااات الجامةيااة ةا تبارهااا اللاماا  األكباار للشااباب ةمىتلااف ااارا مهم ، 

 شا لب  واية  ل  المساهمة  متلي القدر  التيأكير المؤسسات    هيوالجامعات  
حلااط  ا،وكاار الشااباب ووعيااه وقدرا ااه ماا  مااا  ا ضاااء هل ااات التاادرين بهاا

الر ر  ال  الشباب والمساهمة بتش لب وكر  ووعيه، ةللط عتم     الم   لهم
ماا  نقااد و منلااد ومراجهااة االوكااار المت روااة والهدامااة والمساااهمة ةالتصاادص لهااا 

جعاااب ااقاااات الشاااباب القرياااة وقااارنا  وااايو معلاااب نور  المجتمعاااي والمسااااهمة 
للبناااااء نامااااب المجتماااا  وحاااااو ا لتقريااااة االوا اااار والااااتاحم باااال  كاوااااة البناااا  

، لك  قلة التراجد المعلي لل اب نامب الجامعات وي  ب اال جا  المجتمةية  
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نلاار التلاار  الرقمااي ، الجعلنااا نبلااط  اا  ااار  بدعلااة ومناساابة للترا ااب ماا  
وا ا لين  ل  مسترى المناه  الدراساية وقال ،   ال اب ورةقاء نور الجامعة

باب  لا  مسااترى  شا لب الاار ي والمكار المجتمعاي اإلالجااابي وملارااة األوكااار 
  الهدامة و ع ي  قيم المراانة لدى الشباب .

مااا   التااايوال ااار   االسااااللو  البلاااط  ااا  والضااارورص وهناااا الصااابأ مااا  الهاااا  
 مميلاااااة ةث ضااااااء هل اااااات التااااادرين بهااااااان  قااااار  الجامعاااااات  مالهاااااا  الم ااااا 

 نمياااة قااايم الشاااباب الدعنياااة والرانياااة والسااالركية للتلرلااارا مااا   وااايةالمسااااهمة 
معااااو  هاااد   ساااتىدمها و تا اااو ةمكرهاااا القااارى المت رواااة الااا  معااااو  بنااااء 

وهنااا الجااو أن نتعاارا ماا  مااا   وحاارا ل  ااد  قاارى اساان البناااء المجتمعااي
نمسااهم  لاا   أوضااب ااار  الترا ااب معهاام  باار  لااي التقنيااات هااؤالء الشاااب أ

الرقميااة واسااتغالها لىلااخ جساار قاارص عاارال باال  الجامعااة ة اوااة مميللهااا وااال  
 . ال لبة ةمىتلف أنمااهم 

 :  التاليولذا يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي 
 معلااب التاي الم ا  ماا  مالهاا  لاار  الرقماي ماا هااي أوضاب ال اار  واي  اب الت

 ا ،هاار  الةاايم والمماااليم االالجابيااة لاادى اابهاا واايالجامةيااة  ةالمؤسساا نور
  ساااا د  لااا   نمياااة وكااارهم الناقاااد الااابص الجعلهااام قاااانري   لااا  مراجهاااةةللاااط 

و نميااااااة رو   االوكااااااار الساااااالبية والهدامااااااة والمت روااااااة الشاااااا عات المغرمااااااة و
 المراانة لدعهم .

 أسئلة الدراسة  
 -:التالية  ل  االس لة لإلجاةة سع  الدراسة 
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كيااا  الم ااا  للجامعاااة  قرياااة العاقاااة بااال  واااي  اااب التلااار  الرقماااي  -1
وكااارهم وو ااالهم وقااادر هم   نمياااة واااي ةشااا ب الساااهما ضاااا ها واابهاااا 

 ؟ ل  المهم والتلللب  
ال اااب أنهاام الم اا  أن عترا االرا عاارى  التااي الرسااا ب مااا هااي اوضااب -2

 م  الجامعة وأ ضاء هل ات التدرين م  مالها ؟ 

م  الةيا  بدور الجامةية  ةالمؤسس  هي أوضب اآلليات التي  م  ما  -3
مجتمعااي وا ااب ماا  اابهااا السااا دهم  لاا  مقاومااة المكاار المت اارا 

 ؟ والشا عات الهدامة

 أهمية الدراسة 

سبل للتواصل ال  بالتعرف على أفضل  أنها تعنى  فيتكمن أهمية الدراسة  
والحوار وتقليل الفجوة  بين أعضاء هيئات التددرس  والشدباب الجدامعي 

 :تمكنهم منو 
 ع يااا  قااايم وممااااليم المرااناااة والتصااادص للغااا و اليقااااوي وملااااوالت   -

 .ب  شريه الةيم والسلركيات لدى الشبا

ة ةمااا العاا ز قاادر  االوكااار والةاايم االالجابيااة للشااباب  نميااة  واايالمساااهمة  -
  .المكرص والسلركي  ل  مراجهة الشا عات والت را الشباب 

ة البل اااااة  معلاااااب الااااادور المجتمعاااااي للجامعاااااة حتااااا   ساااااهم واااااي  نميااااا -
 واي االجتماعية م  ما  العنا ار البشارية المنتمياة اللهاا ةماا الساهم

  .حالة م  التراوخ والتاحم المجتمعي االجان 

 قاااادالم  ر اااايات معتماااادة  لاااا  نتااااا    لميااااة  سااااا د  واااايالمساااااهمة  -
 معلب نور  ويالمس رلل  ةالدولة والقا مل   ل  المؤسسات الجامةية  
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وااي  ااب التلاار  الرقمااي مدمااة المجتماا  و رساايم الةاايم  وااية الجامعاا
  .ورالجان اوضب السبب لبلي ةاستىدا  التكنلرجيا الرقمية

 أهداف الدراسة 

  هدا الدراسة ال  :
الرقمااي اللدعيااة التااي السااتىدمها  لاا  أوضااب ساابب الترا ااب  التعاارا -

تقرياة اساتىدامها ليم   أل ضاء هل ات التدرين ةالجامعاة ال اب و 
  . العاقات والرواةل بلنهم وال  اابهم

الم اا  ماا  مالهااا ان  التااي األساااللو الرقميااة ال اار  والتعاارا  لاا   -
وكار وقايم الشاباب الجاامعي ةماا اللقاخ  ويعؤير  ضر هل ة التدرين 

 .مدمة و نمية المجتم  
ب  جاا  اراء الشابا الم   م  مالها معروة التياآلليات  التعرا  ل  -

ماا   الجامعااات  ملااخ لغااة حاارار و را ااب  م اا  والقضااالا المجتمةيااة 
 .وهم ومعروة أوكارهم وا جاها هم وملاولة التثيلر االالجابي بها 

 ، حلاط  ام ما المانه  الر امي التللللاي  م  الدراسةاستىد   منهج الدراسة :
والرقارا  لا  الماارو  وجما  البياناات ،  الظااهرة ملاب الدراسااةو اف  مالاه

 و مسالرها لللب البيانات التي  ام جمعهاا ،   ، يممجتم  البلط   والتشابهات وي
، الم ا  ما  مالهاا  والىرو  بنتا   و ر يات معتمدة  ل  المانه  العلماي،  

التااي  سااا د  لاا   نميااة رو  المراانااة  اال والتصااررات المسااتقبلية وماا  الى
 .لدى الشباب الجامعي ةاستىدا  التكنرلرجيا الرقمية 
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  مجتمع الدراسة 
ماااا  ااااااب واالبااااات جامعااااة  ميااااب مجتماااا  الدراسااااة وااااي الشااااباب الجااااامعي 

 األزهر.
المرك ص للتعب ة العامة واالحصاء  يرجد ةمصر حسو النشرة األملرة للجهازو 

 288كليااة منهااا  529جامعااة  لتاارى  لاا  28، 2020وااي مااار   ةوالصااانر 
كليااااة  241٪ ، و77٬9مللاااارن االااااو بنساااابة 1٬902كليااااة نظريااااة بهااااا  اااادن 

٪ مااا   جماااالي الجامعاااات  22٬1االباااا بنسااابة  540٬094 ملياااة بهاااا  ااادن 
ون ةالجامعااااات  ضاااار هل ااااة  اااادرين ومعااااا 101540الل رميااااة واألزهاااار، و

ةااالتعليم العااالي أص أن اجمااالي ا اادان ال اااب المقلاادع    ،الل رميااة واألزهاار 
مللاااارن االااااو للعااااا   3٬339بلاااا   ةجمهرريااااة مصاااار العرايااااة حسااااو الجهاااااز

 ٪.  7٬6بنسبة زيانة قدرها  2020/ 2019الجامعي 

(1) 

 
 . 2020نقا    الجهاز المرك ص للتعب ة العامة واالحصاء ، النشرة السنرية ، مار   - 1
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مماااا العناااي أن الجامعاااة األكبااار مااا  حلاااط  ااادن ال ااااب هاااي جامعاااة األزهااار 
االاااو بنسااابة  382.306ةجامعاااة األزهاار   اادن ال ااااب المقلاادع  لااط بلااا ح

االااو، عللهااا جامعااة  اال  ىاامن ةعااادن  2.441.645ماا   جمااالي  15.7٪
ماااااا   جمااااااالي أ اااااادان ااااااااب الجامعااااااات  ٪9.8االااااااو بنساااااابة  238.191

 .2019/2020الل رمية واالزهرية ما  العا  الدراسي 

ةجامعااة األزهاار والتااي هااي الراواادع  وهاابا نون احتساااب نساابة ا اادان ال اااب  
 .الجامعة األكبر ةالرا  العراي وي نسبة استةبا  ال لبة الراودع  

زهار جامعاة األو ،اااب جامعاة األزهار   م مجتم  الدراسة     لدن واناء  ليه  
أقاد   حسو النببة التعريفية  نها  ل  المرق  الرسمي للجامعة هي واحدة ما 

ةإال اليااااا، و عاااد يالااااط أقااااد   نشااااثت قباااب جامعااااة برللناااا وقاااد  ،جامعاااات العااااالم
لكنهااااا  لاااا   لاااا  ااااار  القاااارون  ةعااااد جااااامعتي ال يترنااااة والقاااارويل ، جامعااااة

األولياان أزماناا  ا  كرنهماا مؤسساتل   الجامعتاانمؤسسة  عليمية بلنما  رقف 
، وهي المؤسسة الدعنية العلمية اإلسامية العالمية األكبر، و رجد وي  عليمتل 

مصااار العراياااة  مااااوة  لااا  ورو هاااا المنتشااارة واااي  ةجمهرريااااهرة  ا ااامة القااا
و ميااب جامعااة األزهاار قبلااة المساالمل  العلميااة،  ، معظاام الملاوظااات المصاارية

ومناب أكياار ماا  ألااف  ااا  وهااي منااارة العلام، وقبلااة ااااب العلاام ماا  كااب م ااان 
لاااتعلم العلااار  الشااارعية والعراياااة والعلااار  ال بيةياااة واإلنساااانية، و لااا  ماااا  
 اريىهاااا المدعاااد مركااا ا للرسااا ية واال تااادا ، ونشااار اليقاواااة اإلساااامية و عااااليم 

وقيمااااه السااااملة التااااي ال  عاااارا الغلاااار وال الشاااا ل، وال الت اااارا وال اإلسااااا  
 .التعصو المبهبي 

كما  تمل  الجامعة بتنارع المساتريات ال بةياة والجغرافياة ل ابهاا مماا الجعلهاا 
 .نتا    اللة للتعميم  األميب للدراسة واألجدر  ل  ا  اءالجامعة 
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 مفاهيم الدراسة 

 مفهوم الدور
مجمر ااة اللقاار  والراجبااات المر ب ااة برماا  اجتمااا ي ملاادن " " الاادور هاار 

(Jarvis ،1999) 
 أو هااااار السااااالرب المترقااااا  مااااا  وااااارن الشاااااغب مركااااا ا اجتماعياااااا معلناااااا ")

Kuper،1996)  

" هاار مجمر ااة واجبااات مر ب ااة ةالمؤسسااة  التعرسددا االجرائددي لمفهددوم الدددور
الجامةياااة ونورهاااا واااي المجتمااا  ةللاااط ال القتصااار هااابا الااادور  لااا  الجراناااو 

 جعاااااب للترا اااااب بااااال   االكانالمياااااة باااااب عتعاااااداها ألنوار أمااااارى ال  قاااااب أهمياااااة
قايمهم واوكاارهم ومعتقادا هم  وا ا واي  نمياةنورا    المؤسسة الجامةية وال اب 

االجاةا وي  لي الةيم والمماليم، ةللط الست ي  الشباب ، ةما عؤير  وسلركيا هم  
ةماااا اللقاااخ فياااه ،  رن  جاااا  المجتمااا  الااابص الةيشااا مومسااا رليا ه  لدعاااد انوارهااام

 التنمية و القرة والتاحم بل  ىت  م رنات المجتم  "

 مفهوم الجامعة 

 لقد   رو  الجامعة بتعريمات متعدنة منها أنها:
مىتلاااف  وااي   اادة كليااات  ااانظم نراسااات " مؤسسااة للتعلاايم العااالي  تكااارن ماا

المجاالت ، و ىر  حخ منأ نرجات جامةية وي هاب  الدراساات ")أحماد تكاي 
 (247ص ، 1980، بدوى،

مؤسسة للتعليم العالي القاد  ولهاا مىتلاف  ىصصاات العلار  كما  رو  ةثنها "
  "النظرية والت بيةية و هتم ةالمعروة والبلط العلمي
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ةجانو كرنهاا مؤسساة أكانالمياة لتلقال  أكبر م  تلي ة يلر وهي   لك  الجامعة
أماارى  ادة انوار   ال أن لهاا العلار  النظرياة والت بيةياة ةمىتلاف التىصصاات 

 ن ارنناا أن نانهف ةمجتمعنااور نمياة وانااء المارن والمجتما  ،وي  ال  قب أهمية
قياانة   لا  جهارن الشاباب القاانر  لااال تماان   ل  النلر األمياب واباد ما   

والشاااباب حالياااا العتمااادون ةشااا ب م ياااف  لااا  التكنرلرجياااات ، التنمياااة  قااااارة
معروااة  الهل ااات ألجامةيااةوألجااب الر اار  الاالهم البااد أن ال اارن لاادى ،  الرقميااة

حتااا  عتم نااارا مااا  الرلااار  الااا  ، ووهااام بتلاااي االسااااللو الترا ااالية المساااتلدية
 الشباب واوكارهم م  مالها .

كنرلرجيا المستلدية مرورة لتنمية المجتم  والدراسات هنا الصبأ استيعاب الت
النظرياااة والملدانياااة  يبااا  ان التلااادعط اللضاااارص القااار   لااا  اساااا  ملااارري  
 اساساالل  هماااا التلااادعط التكنرلااارجي والتلاادعط التراااارص ) نبلاااب السااامالراي ،

 (81، ص 1990

جاد   المجتما  الابص  ر م  المم   أن  ةيش الجامعاات ةمعا    ا ولبا لم العد 
ه م   لدالات ومش ات ، وما الللم ةه ما  امرحاات و ماا  فيه ، و ما عراج

 (555، ص 2004)مص م  رمضان ،

 التعرسا االجرائي للجامعة 

مؤسسدددة للتعلددديم العدددالي يقددددم فيهدددا مختلدددن تخةةدددات العلدددوم الن رسدددة 
والتطبيقيددة وتهددتم بالمعرفددة والبحدد، العلمددي  ولهددا عدددة ادوار هامددة منهددا 

وبنددداء الفدددرد والمجتمدددع مدددن مدددلل تعيسدددي األمدددن ال قدددافي والتربدددو  تنميدددة 
 .   في ظل المستحدثات ومستجدات العةر واالسهام في تنمية المجتمع

 مفهوم المواطنة
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ةثنهااااا "مجمر ااااة ماااا  المعاااااعلر الىا ااااة ةإ اااادان المااااراا   رواااا  المراانااااة  
وااللتااا ا   الصاااالأ الااابص عاااؤم  ةالدالمقرااياااة، والشاااررى واحتااارا  الااارأص اآلمااار

 ) 13، 1996ةاالنتماء للرا  والدواع  نه" )المار وأها، 
 ااامة المااارن الااابص العااارا حقرقاااه ومسااا رليا ه  جاااا   كماااا  روااا  أالضاااا ةثنهاااا "

المجتماااا  الاااابص الةاااايش فيااااه ، ويشااااارب ةمعاليااااة وااااي ا ىااااات القاااارارات ، وحااااب 
 "المشااا ات التاااي  راجاااه المجتمااا  ، والتعااااون والعماااب الجماااا ي مااا  اآلماااري 

 ( 26، 2011سناء عرسف ،)

مجموعددة مددن القدديم الفكرسددة والسددلو ية  :"التعرسددا االجرائددي للمواطنددة هددي
المرتبطة بالحقوق والواجبات التي تؤهل وتدفع الشباب للمسداهمة فدي بنداء 

ن شأنه ان يؤثر سلبا فيه   من ملل والتةد  لكل ما م   وتنمية المجتمع
تفعيددددل دور االنشدددددطة التربوسدددددة فدددددي تعيسددددي  ددددديم المواطندددددة والمسدددددئولية 

الجامعيدة اسسدابها للشدباب لين بالمؤسسدات االجتماعية التي يستطيع العدام
  ."الجامعي

 Digital Transformationمفهوم التحول الرقمي 
لتلر  الرقمي : هر االساتمانة ما  ياررة المعلرماات واال صااالت وتلاي لتقادالم ا

 . مدمات ومنتجات جدعد  مبتكر 
يمياب و ،  هر: التغللر المر بل بت بلخ  كنرلرجيا الرقمية وي جمي  الجراناو   و

بنية التلتية للمؤسسات ، ويتعلخ ةاساتعما  الالتلر  الرقمي  ملية  غللر وي  
التكنرلرجيااا، و سااهلات الرساال الرقمااي لتعاادعب العمليااات الدامليااة والىارجيااة، 

  . المستملدعو لسل  مبرة 
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يت اعد  ثيلر الرقمنة  ل  حياة األوران و مب المؤسسات، حت  أنه أ بأ م  و 
 جااد مؤسسااة أو ىىصااا  ليساا  لااه  اقااة نةالرقمنااة" ماا  قريااو  أو النااانر أن 

"، وهنااا عااتم اإلىااارة  لاا  أنهاام “األميددون الرقميددون  ةعلااد. ممااا أوجااد مصاا لأ
 األىىاص البع  ال علمرن ة يفية التعامب م   قنيات المعلرمات الرقمية.

 مار (مجتم  اليررة الرقمية أو التلر  الرقمي ةامتيااز هر  مجتم  المعروة  و   
 (36ص ، 2012أحمد همشرص، 

، و غلار اجتماا ي لليااة اإلنسانيةوقد نجم    اليررة الرقمية   رر وي اللياة 
الجدعاادة لاادعهم  زاء التعلاايم الرقمااي، وأ اابأ  األوكااار، وهاار  كيلاار ماا  األوااران 

المارن  مشا ات ، وحاب االجتماا يهبا النرع ما  التعلايم لاه نور واي التر يا  
 لاا  المعلرمااات والبيانااات، وهاار مااا عؤكااد  اال تمااان  مااا وااي المجتماا  ماا  

 سها  التعليم الرقمي وي  ع ي  يقاوة مجتمةياة منمتلاة، ولادعها ما  المقرماات 
بلةااين )مااا الجعلهااا  ساااهم وااي  مليااة الت اارير ةعلاادا  اا  منظاارر التلقااي وقاال 

 .(271ص ، 2007الشر ي، 

جميا  الجراناو، مماا يعمب التلر  الرقمي  ل  نم  التكنرلرجيا الرقمياة واي و 
عت لااو  غللاارات وااي مجاااالت التكنرلرجيااا واليقاوااة والعمليااات، ماا  باال  أماارر 
أمرى. م  أجب االساتمانة ما  التقنياات الناىا ة والترسا  الساري  واي األنشا ة 

ةللااط  ضاا   نظاايم نمسااها   ااانة  المؤسسااات التعليميااةيجااو  لاا  و البشاارية، 
 مم  أولريا ها. التغلرات التكنرلرجية

يم ااا  للتكنرلرجياااا الرقمياااة ةجميااا  أىااا الها و اااررها أن  كااارن الجسااار نلااار و 
،واسااااللو  المعروااة الجدعاادة، ورياااراء العمليااة التراريااة، و جدعاااد الاانظم التعليميااة

 .ةش ب  ا   التنش ة المكرية
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 التعرسا االجرائي للتحول الرقمي

تكنولوجيدددا المعلومدددات االسدددتفادة مدددن الت يدددر فدددي ":  التحدددول الرقمدددي هدددو
 والفكدددر تنميدددة المفددداهيم االيجابيدددة وت ييدددر فدددي  واالتةددداالت واسدددت مارها

يددوفر التحددول   حيدد، السددلو،   عددن طرسددف االسددتفادة مددن التطددور التقنددي 
وسمكدن الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة  تنافسدية ومسدتدامة   

باسددتخدام   معيين فكددر الطددلب الجددات ييددر جددذر  فددي  مددن مللدده إحدددا 
 ."لوسائل الرقمية التي تتناسب معهما

 الدراسات السابقة 
حلاااط  ط العلماااي.هاااا  مااا  م رناااات البلاااو الدراساااات السااااةقة م ااارن ر يساااي 

و لمياه ما   كارار  ، ةعاف االم ااء التاي وقا  ولهاا ما  سابقه   جنو الباحط 
 سااا د الدراسااات الساااةقة الباحااط و ، البلااط وااي مرماار ات  اام ةليهااا كاملااة 

بن حقهااا ةالكامااب ماا  الدراسااة  و  لاا  العمااب  لاا    اارير الجرانااو التااي لاام  كنااك
 .   يقاوة الباحط وااا ه  ل  مرمرع الدراسة رس

 : هذه الدراساتوفيما يلي عرض لعدد من 

التحددددول الرقمددددي بعنددددوان "( 2011)  م علدددديأسددددامة عبدالسددددلدراسددددة : 
 "للجامعات المةرسة : المتطلبات واآلليات

ةالمنه  الر امي  لا   لدعاد ممهار  التلار  الرقماي   ةاالستعانةهدو  الدراسة  
وااااي الجامعااااات، و اااارل جهاااارن التلاااار  الرقمااااي وااااي الجامعااااات المصاااارية، 
والتلدالات التي  راجه التلر  الرقمي واي الجامعاات المصارية، واقتارا   لياات 

بنااء  لا  تلاي حااو  البلاط ، و  نملب التلر  الرقمي وي الجامعات المصرية
مااااا منظاااارر األنبيااااات للتلاااار  الرقمااااي  ساااااهالت هااااي ،   اااادة اإلجاةااااة  لاااا 
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مااا  ، مااا جهاارن التلاار  الرقمااي ةالجامعااات المصاارية،  ةالجامعااات المعا اارة
ماااا اآلليااات المقترحااة لتنملاااب  ، لاادالات التلاار  الرقماااي للجامعااات المصاارية؟ 

وقااد  ر اال  الدراسااة  لاا  اقتاارا  ةعااف  ،التلاار  الرقمااي للجامعااات المصاارية
لتنملاااب التلااار  الرقماااي للجامعاااات المصااارية، وهاااي   لللاااب  زماااةالا اآللياااات 

الجامعة والمناوسل    ماءالمرص والتهدعدات وي البل ة الىارجية والمتضمنة 
، و قلااايم بل تهاااا الداملياااة  لتلدعاااد ناااراحي القااارة والضاااعف، و لدعاااد واألسااارا 

ة القا مااة ، و  اارير الهياكااب التنظيميااواإلنارص الرهيااة، و اارولر الااد م الةيااانص 
واماااالة للتلاااار  الرقمااااي، والتركلاااا   لاااا  البعااااد  اسااااترا يجيةةالمعااااب، ووجاااارن 

التكنرلااارجي، و نمياااة المااارارن البشااارية واااي الجامعاااة، و غللااار اليقاواااة التنظيمياااة 
مناااااث اليقااااة  ببناااااء واالهتمااااا المانالااااة والماليااااة،  اإلم انااااات السااااا دة، و اااارولر 

 نمياااة الااار ي المجتمعاااي ةثهمياااة المتبانلاااة بااال  أ ضااااء المجتمااا  الجاااامعي، و 
 .لدى أ ضاء المجتم  الجامعي االلكترونية  األمية، وملر اإللكترونيالتعلم 

الممارسددة  (   بعنددوان "2015دراسددة : عبدددد حمددد  عبدددد عبددد العددال )
العامدددة للخدمدددة االجتماعيدددة وتنميدددة وعدددي الشدددباب الجدددامعي بالمواطندددة 

 "  الشباب الجامعي بمحاف ة قناالرقمية: دراسة مطبقة على 

هدو  الدراسة  ل  التعارا  لاي الممارساة العاماة للىدماة االجتماعياة و نمياة 
و ي الشباب الجامعي ةالمراانة الرقمية نراسة م بقة  لي الشاباب الجاامعي 

و ميلا   لناة الدراساة  ،  اساتىدم  الدراساة المانه  التجريباي  ، وةملاوظة قنا
االااو واالبااة ماا  المقلاادع  وااي الماار  األراعااة  60هااا وااي  لنااة  شاارا ية قرام

و كرنا  أنوات الدراساة ما  مةياا   ، ةالمعهد العالي للىدمة االجتماعياة ةقناا
المرااناااة الرقمياااة لااادص الشاااباب الجاااامعي، برناااام  التااادمب المهناااي. و ناولااا  
الدراساااة  ااادن مااا  الملااااور الر يساااية وهاااي، الملااارر األو : المرااناااة الرقمياااة 
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الملاااارر الياااااني: الممارسااااة العامااااة و نميااااة الاااار ي ، الشااااباب الجااااامعي لاااادص 
وعاليااااة برنااااام  التاااادمب المهنااااي  وأ هاااارت نتااااا   الدراسااااةةالمراانااااة الرقميااااة 

ةاسااااتىدا  الممارسااااة العامااااة للىدمااااة االجتماعيااااة وااااي  نميااااة و ااااي الشااااباب 
رقماي الجامعي ةاالحترا  الرقمي، حلط أنى تلي  لا  ار مااع نرجاة االحتارا  ال

لااااادى الشاااااباب الجاااااامعي وقاااااد كاااااان مترسااااال الااااادرجات واااااي الةياااااا  البعااااادص 
(. ووعاليااااة برنااااام  التاااادمب 31.25( مر ماااا   اااا  الةيااااا  القبلااااي )80.66)

المهني ةاستىدا  الممارسة العامة للىدمة االجتماعية وي  نمية و ي الشاباب 
الرقمااي الجااامعي ةااالتعليم الرقمااي، حلااط أنص تلااي  لااي ار ماااع نرجااة التعلاايم 

لاااادص الشااااباب الجااااامعي، وقااااد كااااان مترساااال الاااادرجات وااااي الةيااااا  البعاااادص 
 . 30.50، مر م     الةيا  القبلي 79.61

دور الجامعدات السدعودية     بعندوان "  2016  دراسة : وفاء ديداب األحمدد 
فدددي الدددربا بدددين التعلددديم والمجتمدددع: دراسدددة تحليليدددة فدددي ضدددوء المسدددؤولية 

 " االجتماعية للجامعات
 لااا   لدعاااد نور الجامعاااات الساااعرنالة واااي الااارال بااال     الدراساااةهااادو 

والتعاااارا  لاااا  أوجااااه  ،التعلاااايم والمجتماااا  ماااا  مااااا  المسااااؤولية االجتماعيااااة
التعاارا  لااا   االضاااو  ،القصاارر وااي  ثنالااة الجامعااات لمساااؤوللتها االجتماعيااة

 المعرقااات التااي  راجااه الجامعااات وااي الةيااا  باادورها وااي رااال التعلاايم ةااالمجتم 
الماااانه  الر اااامي واسااااتىدم  الدراسااااة  ، ماااا  مااااا  مسااااؤوللتها االجتماعيااااة

التللللاي لبيااان نور الجامعاات السااعرنالة وااي الارال باال  التعلايم والمجتماا  ماا  
أن  و ر اال  الدراساااة الااا   اادة نتاااا   أهمهاااا، مااا  المساااؤولية االجتماعياااة 

ليااة وهااي للجامعااات نور مهاام ووعااا   قدمااه للمجتماا  ماا  مااا  و يمتهااا اليا
ة وااي  يارهااا مدمااة المجتماا  وال الم نهااا التغاوااب  اا  هااب  الر يمااة أو االسااتهان
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الصعراات والمعرقات التي  راجاه الجامعاات واي   وأن  ،     ل  التنمية الرانية
النراحي اإلنارية واليقافية والتمريلية ومدى  قدعر ة   تعلخ  يأناء نورها المجتمع

،كماااا اومااال    لااا  الجامعاااة والمجتمااا أةعاااان و ياااار المساااؤولية االجتماعياااة 
أن وجااارن نور وعاااا  للجامعاااات واااي مدماااة المجتمااا  الساااهم واااي بنااااء  الدراساااة

مما عانع ن  ةثوران المجتم  والدولةنسي  اجتما ي سليم وقانر  ل  النهرل 
ةالتاااالي  لااا  أناء الجامعاااات ورجااارن الجامعاااة واااي مجتمااا  وا اااي ومتلضااار 

أن  ، و لااااا  التنااااااون العاااااالمي و نمااااارص الساااااهم واااااي وجااااارن جامعاااااات قاااااانرة
المسااااؤولية االجتماعيااااة التاااا ا  مسااااتمر ماااا  الجامعااااات وااااي   اااارير و لساااال  
المساااترى التعليماااي واليقااااوي واالقتصاااانص والبل اااي ألواااران المجتمااا  وتلاااي مااا  
مااا   اارولر الىاادمات المتنر ااة ولااين مجاارن مبااانرات وااارام  منق عااة بااب ال 

 ر ب البلط  ل  أن هنااب  نارع  و عيبد أن  كرن م  أولريات العمب الجام
منهااااا وااااي األولريااااات الىا ااااة ةالمسااااؤولية االجتماعيااااة للجامعااااات السااااعرنالة 

التعلاايم المسااتمر لىدمااة التثهلااب، ون اام المشاااري  الصااغلرة والمترساا ة ون اام 
مراكاا  األةلااال والىاادمات البل يااة ونشاار الاار ي الصاالي والكيلاار ماا  الباارام  

 المتعدنة وي مجاال ها.

دور شددددبكات التواصددددل    بعنددددوان"2016 أسددددامة  دددداز  المدددددني راسددددة:د
االجتماعي في تشكيل الرأ  العام لددى طلبدة الجامعدات السدعودية : جامعدة 

 "أم القرى نموذجا
نور ىب ات الترا ب االجتما ي وي  شا لب  ل  لتعرا ال  االدراسة    هدو  

و ر اااف هاااب  الدراساااة مااام   ،الااارأص العاااا  لااادى الباااة الجامعاااات الساااعرنالة
الباحااااط ولهااااا الماااانه  المساااالي، حلااااط نر   واسااااتىد الدراسااااات الر اااافية، 

جمهرر المستىدمل  لشب ات الترا ب االجتماا ي ما  الشاباب واي جامعاة أ  
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أهلاااااو وقاااااد  ر ااااال  الدراساااااة  لااااا  أن ،  مساااااتىدما اناة االساااااتبانة القااااارى، 
ترسااال واااي  شااا لب مساااتىدمي ىاااب ات الترا اااب االجتماااا ي لااادعهم مساااترى م

وكشاام  الدراسااة أالضااا  اا  وجاارن واارو  تات ناللااة  حصااا ية  ، الاارأص العااا 
بااااال  مترسااااا ات نرجاااااات المبلاااااريل   لااااا  مةياااااا  نور ىاااااب ات الترا اااااب 
االجتماااا ي واااي  شااا لب الااارأص العاااا  لااادى ال ااااب  بعاااا  الماااتاا مساااتريات 

مرقاا   ، حلااط جاااء اسااتىدا  اسااتىدا  ىااب ات الترا ااب االجتمااا ي المىتلمااة
التاااااي  االجتماااااا يثهم ىاااااب ات الترا اااااب فاااااين بااااارب واااااي المركااااا  األو  كااااا

 .    ل  ىب ة المعلرمات لالستىدمها المبلري

تددأثيرات ال قافددة الرقميددة   بعنددوان "   2016دراسددة: عمددر أحمددد همشددر   
علددى الطالددب الجددامعي مددن وجهددة ن ددر طلبددة  ليددة العلددوم التربوسددة بجامعددة 

 "اليرقاء واتجاهاتهم نحوها
التااثيلرات اإلالجابيااة والساالبية لليقاوااة الرقميااة  لاا  التعاارا  الاا  هاادو  الدراسااة

امعااة ال رقاااء  لاا  ال الااو الجااامعي ماا  وجهااة نظاار كليااة العلاار  التراريااة ةج
( االباا  واالباة، أجااب 220) ة الدراساة ما و كرنا   لنا،    وا جاها هم نلرهاا

لجماااا  المعلرمااااات، اسااااتبانة  أجااااابرا  لاااا (. ٪95.9(، بنساااابة )211ماااانهم )
 كرن  م  مجالل  ر يسل ، هما: التثيلرات اإلالجابية والتاثيلرات السالبية، قسام 
كب منها  ل  أراعة مجاالت ورعية، هاي: التاثيلرات الشىصاية، واالجتماعياة، 

النتااااااا   أن التااااااثيلرات االجتماعيااااااة،  وا هاااااارت واألكانالميااااااة، واالقتصااااااانالة،. 
والشىصاااية، واالقتصاااانالة اإلالجابياااة لليقاواااة الرقمياااة قاااد حاااازت  لااا  نرجاااات 
 قاااادعر مر معااااة، بلنمااااا حااااازت التااااثيلرات األكانالميااااة منهااااا  لاااا  نرجااااة  قاااادعر 
مترس ة، وأن جميا  التاثيلرات الشىصاية، واالجتماعياة، واالقتصاانالة السالبية 

النتاا    ، واومل   الضا   ل  نرجات  قدعر مترس ةزت أ ل  الترالي قد حا
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ل  المترساااا ات اللسااااابية بااااجاااارن واااارو  تات ناللااااة  حصااااا ية أالضااااا   ااااد  و 
لتثيرات اليقاوة الرقمية  للهم  عا ى لمتغلارات الجانن، والسانة   ال لبةلتقدعرات  

الدراساااااية، والتىصااااااه، وأن ا جاهااااااا هم نلاااااار هاااااب  اليقاوااااااة كاناااااا   الجابيااااااة 
 .ومر معة

تأثير التحول الرقمدي "    بعنوان  2016  رضوانأمل صلح محمود    :  دراسة
للمعرفددة علددى ال قافددة المعلوماتيددة للمتخةةددين فددي مجددال اآلداب والعلددوم 

 "اإلنسانية من أعضاء هيئة التدرس  بكلية اآلداب بقنا
هاااااادو  الدراسااااااة  لااااااا  معروااااااة رواواااااااد وم رنااااااات اليقاواااااااة المعلرما يااااااة لااااااادى 

مجاا  اآلناب والعلار  اإلنساانية ما  أ ضااء هل اة التاادرين المتىصصال  واي 
ة ليااااة اآلناب ةقنااااا، ماااا  مااااا  اسااااتبانة وز اااا   لاااالهم وتلااااي لمعروااااة  ااااثيلر 
 كنرلرجياااا المعلرماااات واال صااااالت  لااا  اليقاواااة المعلرما ياااة أل ضااااء هل اااة 
التااادرين و لااا  ا جاهاااا هم البليياااة التاااي  رلااادت لااادعهم ةعاااد التلااار  الرقماااي 

اال تمااان  لاا  اإلنترناا ، واسااتىد  الماانه  الر اامي التللللااي لتلللااب  وانتشااار
 راء أ ضااااء هل اااة التااادرين مااا  ماااا   جاااابتهم المدرجاااة واااي االساااتبانة التاااي 
وز اااا   لاااالهم، و ر اااال  الدراسااااة  لاااا  أن ازنالااااان اليقاوااااة المعلرما يااااة لاااادى 

ب ماا  أ ضااء هل اة التاادرين ة لياة اآلناب ةقنااا حلاط  ميلا  أو  نواواا  التعاما
مصانر المعلرمات الرقمية إل دان ورقة ةلط وي المقا  األو ، كما أنه  رجاد 
ورو  بل  أ ضاء هل ة التادرين ا جاا  اساتىدا  المصاانر الرقمياة للمعلرماات 

 . ووقا  للس  والنرع والتىصه 

بعنوان 2018مها عبد د ابو المجد & ابراهيم يوسن اليوسن     /دراسة  
تمدداعي وسددبل توظيفهددا فددي تعيسددي المواطنددة الرقميددة "شددبكات التواصددل االج

 لدى طلبة  لية التربية بجامعة الملك فيةل "
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 الجتمااا ياب ىااب ات الترا اا اسااتىدا   الدراسااة  لاا  الكشااف  اا  واقاا  هاادو
وكيا  الم ا   ر يمهاا لتع يا  ي فيصاب ، لاالتراياة ةجامعاة المة يالة كلبالدى ا

التاي ،    الر امي وانة االساتبيان واستىدم  الدراساة المانه.    المراانة لدعهم
هم اةعان المراانة الرقمياة التاي أل لاورة معبارة ه   أراع43  اىتمل   ل 

 الم ااا   ع ي هاااا مااا  ماااا  اساااتىدا  ال ااااب لشاااب ات الترا اااب االجتماااا ي 
، و  الرقمااااي  ألمااااالرقميااااة ، و اة ، و اليقاواااا وهااااي قرا ااااد الساااالرب الرقمااااي ،

االباا واالباة  356  ل   لنة  ادنها  الرقمية ، وابق  والمسؤوليات     قر لال
نساابة واوماال  نتااا   الدراسااة أن ب ، ي فيصاالااالم ةجامعااةيااة الترايااة لماا  ك

مراوقااة  لاا  ان ىااب ات الترا ااب االجتمااا ي لهااا نور  العلنااة أوااران  اليااة ماا  
 ع ي  اةعان المرااناة ، كماا ا هارت أن اراء ال لباة  تمااوت احياناا حار    وي  
وان ، عاااان المتداولاااة للمرااناااة الرقمياااة واااي ىاااب ات الترا اااب االجتماااا ي االة

هناب ورو  تات ناللة احصا ية وي استجاةة اوران العلنة حر  اةعان المراانة 
 .لنرع وتلي لصالأ البكررالرقمية  ع ص ل

التحدددول الرقمدددي فدددي '  بعندددوان "  2018دراسدددة : مةدددطفى أحمدددد أمدددين 
 "تحقيف مجتمع المعرفةالجامعات المةرسة  متطلب ل

كي  السهم التلر  الرقمي وي الجامعات وي وهدو  الدراسة ال  الكشف    
 واسااتىدم  الدراسااة الماانه  الر اامي واناة االسااتبانة لقلااخ مجتماا  المعروااة؟ 

لتلدعااااد مت لباااااات و ليااااات التلااااار  الرقمااااي واااااي الجامعااااات لتلقلاااااخ مجتمااااا  
مت لبااات و ليااات تلااي التلاار ، وهااب  المت لبااات،  االسااتبانةالمعروااة، وىاامل  

للتلر  الرقمي، و نشر يقاوة التلر  الرقمي، و صميم    استرا يجيةهي، وم  
المت لبااااااات الباااااارام  التعليميااااااة الرقميااااااة، و  نارة و مريااااااب التلاااااار  الرقمااااااي، و 

مراكبااة التلاار  وأ هاارت النتااا   أن  ، والتشااريةية،واألمنيااةالبشاارية، والتقنيااة، 
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ةااات أماارا الرقمااي وااي الجامعااات المصاارية كمت لااو لتلقلااخ مجتماا  المعروااة 
 لتلقلاخ التنااون  لا  المساترى العاالمي واجبا ومللا وال الم   االستغناء  ناه

ساان لمراكبااة الت اارر الرقمااي ، وومااع  الدراسااة  صااررا مقترحااا الشاامب  اادة ا
لتلقلااخ مجتماا  المعروااة ةالجامعااات  اا  اريااخ  اادة مت لبااات هااي : وماا  
استرا يجية للتلر  الرقمي ، ونشر يقاوة هبا التلر  ، و صميم برام   عليمية 
رقمياااااة ، وانارة و مرياااااب التلااااار  الرقماااااي ، و ااااارولر القااااارى البشااااارية المدرااااااة 

للمت لباات التقنياة ، ةاإلمااوة الا  المت لباات والمؤهلة ،و رولر البنية التلتية  
 األمنية والتشريةية التي  لمي هبا التلر  و لاوظ  ليه .

 تعقيب على الدراسات السابقة:
التي  ناول  مرمرع المراانة وي الجامعات ، ومرمرع   ن المتتب  للدراسات 

أن اهلاااو هاااب  الدراساااات  مااا  واااي  عاحاااظالتلااار  الرقماااي واااي الجامعاااات، 
معات  راية ما ة جامعات المملكة العراية السعرنالة ، بلنما هناب نقه جا

كبلر وي الدراسات التي  ناول   لي القضاية واي الجامعاات المصارية ، وراماا 
عرج  تلي ألن التلر  الرقمي وي الجامعات المصرية ماا زا  حادعط العهاد ، 

مصااار  كماااا الحظااا  الباحياااة أن أهلاااو الدراساااات التاااي  ناولااا  القضاااية واااي
 ناولتها م  جرانو  رارية ، أو أكانالمية  او انارياة ، مر ب اة ةيلياات التلار  
الرقماااااي وارقاااااه ومعرقا اااااه ون اقاااااه ، بلنماااااا  ااااام اهماااااا  أو  همااااايش الجراناااااو 
االجتماعيااة واليقافيااة رهاام أنهااا األكياار أهميااة و ااثيلرا وااي وكاار وساالرب الشااباب 

 .وي  ب التلر  الرقميحت  الم   استغالها وي  نمية مماليم المراانة 
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  :االطار الن ر  للدراسة 

 ا تمدت الدراسة  ل  المقرالت النظرية لنظريتل  هما : 
اجتماعياة  شالر  لا  اساتىدا   نظرياة والتما لياة الرم ياة : التفاعليدة الرميسدة 

جا  النا  الىاص لّلهجة، لرسم  رر ومضامل  ابيةياة، لاساتنبا ، واالنسا
 اااار مرجعااي لمهاام كيفيااة  التما ااب الرماا ص هاار اآلمااري . ة لمااات  أماارى،ماا  

ب هاب  ، وكي   شا رم ية  ما ب األوران م  ةعضهم ةش ب  أوضب لىلخ  رالم
 .العرالم بدورها السلركيات المرنالة

االجتماااع األلماااني  لاا  أوكااار  ااالم  هايرجاا  أ االاب هااب  النظريااة ، جاابور و 
هاام العااالم االجتمااا ي ال اارن ماا  مااا  وهاام و ماااكن ولباار الاابص أكااد  لاا  أن

ا جاهات األوران البع  نتما ب معهم ، وان وهم الظراهر االجتماعية ال رن م  
مااا   لللااب المعااب االجتمااا ي وااي المجتماا  ، ياام  اارلي   ريرهااا الكيلاار ماا  

 :  لماء النمن االجتما ي م  أميا 

 اىار ال  أن البى  George H.Mead 1863-1931  جرر  هرارت ملد 
التما لياااة الرم ياااة واحااادةا مااا  الملااااور األساسااايةا التاااي  عتماااد   للهاااا النظرياااة 

 االجتماعية، وي  لللب األنسا  االجتماعية.

بتلللاب  ملياةا اال صاا ، و صانيمها  لا   انمل : اال صاا   الّرما ص،  وقا  ملد 
د برماار    ,  لاا  واال صااا  هلاار الرماا ص. فبالنساابة لا صااا  الرماا ص وإنااه عؤكااّ

اساااتىدا  األوكاااار والممااااليم، واااابلي  كااارن اللغاااة  تاتك أهمياااة , ةالنسااابة لعملياااة 
اال صا  بل  النا  وي المراقفا المىتلمة، و لياه واإن النظاا  االجتماا ي هار 
نتااا   األوعااا  التااي الصاانع ها أوااران المجتماا ، وي شاالر تلااي  لاا  أن المعناا  لااين 
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 للتمااااول والتاااداو ا بااال  األواااران  ممروماااا   لااالهم، ورنماااا هااار مرمااارعا مامااا 
  .(216ص 1997،وانالة الجرالني (

وثوعااا   األوااران  صاابأ يابتااة  لتشاا ب بنيااة ماا  األنوار ويم اا  النظاار  لاا  هااب  
األنوار مااا  حلاااط  رقعاااات البشااار ةعضاااهم  جاااا  ةعاااف مااا  حلاااط المعااااني 

وهناااا الصااابأ التركلااا   ماااا  لااا  ب نااا   (130ص  1999 الاااان كرياااو )والرمرز
 واألنسا  االجتماعية، أو  ل  سلرب الدور والمعب االجتما ي.  األنوار

ما  جارر  ملاد واي  H.Blumer 1900-1986 هراارت بلارمروأ مخ العالم  
أن التما ااااب الرماااا صم هاااار الساااامة  المملاااا ة  للتما ااااب البشاااارص، وأن  لااااي الساااامةك 

أمااا ،  الىا ااةك  ن اارص  لاا   رجمااةا رماارزا وأحاادالا األوااران وأوعااالهم المتبانلااة
 Erving Goffman 1922-1982  رون  جرومانالعالم 

ه  لت اااااارير ماااااادمبا التما ليااااااة الرم يااااااة لتلللاااااابا األنسااااااا  و هك اهتمامااااااك قااااااد وجاااااام
ماا  -االجتماعية، مؤكدا   ل  أن التما بك وما ة  النملك المةياارصم واألماقايم 

أن  هاااار  ال االن باااااع الاااابهنيي اإلرانص الاااابص عااااتم وااااي ن ااااا  المراجهااااة، كمااااا
ور وانالاااة (  المعلرمااااتا  ساااهم واااي  عريااا  المرقاااف، و رمااايأا  رقعاااات الااادك

  .(218ص 1997،الجرالني

أهميااة العمااب الاابص عترجااو  لاا  المااا للل   لاا  يؤكااد التمااا للرن الرم ياارن و 
االجتما لل  الةيا  ةه، لين إلقرار ما وي مرقف معل  م  معن  وناللة لهما 
وجااارن ساااابخ  لااا  المااارن، ورنماااا واااي ن ااام المهااام المشاااترب لمرقاااف معااال  مماااا 
عتر و  ليه الر ار   لا  ا ماا   اا   لا  االنوار والمعااعلر المىتاارة، وانااءا 

 ااااا  الماااااا للل     لاااااين لاااااه وجااااارن مرمااااار ي مساااااتقبلمجتم لااااا  تلاااااي واااااا
االجتمااا لل ، ورنمااا عاااتم  شاا لله واللماااان  ليااه ماا  جاناااو المااا للل  أنمساااهم 

 (20،21ص ،  2010، روارت  المرسرن ) وم  ما  التما ب بلنهم
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و لاااا  تلااااي والمؤسسااااة الجامةيااااة ةم رنا هااااا التااااي  شاااامب ال اااااب والهل ااااات 
المياة ورنارياة هام واا لل  اجتماا ل  لهام أنوار العاملة م  أساا بة وقياانات اكان 

مىتارة ، ويجو  الجان  ي  للتما ب بلنهم للر ار  لمهام مشاترب الم انهم ما  
اللمان  لا  األنماا  األماقياة والمةيارياة لللماان  لا  النساخ االجتماا ي ، 

 ةاستىدا  أساللو اال صا  الرقمي . 

ا تماادت النظريااات التراريااة والتعليميااة  لاا  ماار العقاارن : الن رسددة الترابطيددة 
م  تات المرن وم  نامله  بار االساتيعاب الث ي  التعلم وكرة أنالمامية  ل   

هبا ما ، و واللمظ والمهم والتغللر البص الم   أن اللديه وي سلركه  ندما عتعلم
ركااا ت  لياااه النظرياااات التعليمياااة الياياااة السااالركية واالنراكياااة والبنا ياااة  لااا  

لكاا  مااا  العصاار اللاادعط والت ااارر  ،مىتلمااةامااتاا نظر هااا ألوجااه الاااتعلم ال
الكبلااار واااي وساااا ب اال صاااا  لااام العاااد هااابا الممهااار  للاااتعلم وارن واااي  اااب تلاااي 

 إل ااانةالتاادوخ الكبلاار للمعلرمااات ماا  مصااانر متنر ااة وأ اابأ هناااب ماارورة 
نظرياة ال هرت لذا  ،ةيشهنلتعلم وي  ب التلر  الرقمي البص  عري   ملية ا

اللار  واي  لتلاو   مهم كي  الم    لقلخ الاتعلم  Connectivism التراة ية
واا تبرت أن الاتعلم عاتم ما  ماار  الشاىه ولاين ما    المعلرمات  ب  صر  

أساان النظريااة  ، و يااه النظريااات التعليميااة التقللدالااةناملااه كمااا كاناا   ركاا   ل
 ةالمشاااركة ماا  الاادكترر 2004 ااا   George Siemens الاادكترر

Downes   الىبراء والباحيل  النظرية الترارية الراةعة التي وا تبرها الكيلر م
  .  ناسو جلب اللر  وأنوا ه

عاااارى الاااابعف أن النظريااااة التراة يااااة هااااي نظريااااة  علاااام ألنهااااا  رمااااأ حلااااط  
 ملياااات: الاااتعلم، والمعرواااة، والمهااام، مااا  ماااا   رساااي  الشاااب ات الشىصاااية. 

يااات معرفيااة، وااالمتعلم القاار  ةعمليااات البلااط وااي قرا ااد المعروااة، ويجاارص  مل

https://taelum.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84/
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 ,Merrian)   وأن الاتعلم هار  ملياة ولاين منتجاا ،ويتىاب قارارات ىىصاية
Caffarela &Baumghatner,2006,pp5:26)     ا تباار الاادكتررو 

 Actionable ي نظريتاااه أن الاااتعلم هااار المعرواااة اإلجرا ياااةوااا سااايمنن
Knowledge   التاي عاتم  لصاللها ما  ماار  أنمسانا )واي قرا اد البياناات أو

ب الترا ااااب االجتمااااا ي ماااايا(. وأن  لااااي المعروااااة مرز ااااة باااال  النااااا  وسااااا 
واألىااياء وال الملكهااا واارن واحااد. وال الم اا   لصاالب  لااي المعروااة  ال ماا  مااا  

يم اااا   ميلااااب  لااااي و ، لااااي المصااااانر البشاااارية وهلاااار البشااااريةالترا ااااب ماااا   
 ، مياااب كاااب  قااادة مصااادرا مااا  مصاااانر المعرواااة، المصاااانر ةشاااب ة مااا  العقاااد 

والتاااي  المعرواااة اإلجرا ياااة ةعنصاااري  اساسااالل ، أولهماااا المعرواااة تا هاااا و تمياااب
)معرواااة كيااا (  لااا  المعرواااة الصاااريلة )معرواااة   تنااارع مااا  المعرواااة الضااامنية

ماتا( والتي  تضم  االهتما  ةالمعرواة النا ماة المتميلاة ةاالىبرات والتماا ات 
 مناساااااااابةالعمااااااااب اص الةيااااااااا  ةااااااااثناء المهااااااااا  ةال ريقااااااااة ال ويانلهااااااااا ،ونلرهااااااااا

(GeorgeSiemens,2005  ). 
  الضاارورص أن عااتم   المااتعلم ماا  التمللاا  باال  المعلرمااات المهمااة وهلاار وماا

ولااابلي، وهاااي  ، واالضاااا المعلرماااات الصاااليلة والمعلرماااات الىاا اااة ،المهماااة
نماارت  للااتعلم القااار   لاا  أسااا  التلااارالت االجتماعيااة، حلااط لااام العااد الاااتعلم 
اللاااادل نامااااب الماااارن وقاااال، ولااااين نشااااااا ورنالااااا وقاااال، وال وااااي م ااااان وزمااااان 
ملدنع ، وهر مرجارن، ولكا  ةشا ب مماي، ويم ا  للمارن أن اللصاب  لياه ما  

تالية، التي حدنها  قر  هب  النظرية  ل  المبانئ ال، و   ما  الرسا ل الرقمية
 سيمنن:

 أن التعلم والمعروة  كم  وي  نرع اآلراء. -1

 أن التعلم هر  ملية رال العقد المتىصصة أو مصانر المعلرمات. -2
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 أن التعلم قد ال رن مرجرنا وي األجه ة هلر البشرية. -3

 أن القدرة  ل  معروة الم يد هي أكير أهمية مما هر معروا حاليا. -4

 صااااالت لتساااهلب الااااتعلم الحاجاااة  لاااا  ر االاااة واللماااان  لاااا  اأن هنااااب  -5
 المستمر.

أن القاادرة  لاا  رهيااة الاارواةل باال  المجاااالت، واألوكااار، والمماااليم، هااي  -6
 للتعلم. يةمهارة أساس

هي أسا  أنشا ة الاتعلم   الدقيقة واللدعية  ت والتداو  للمعلرماأن اللداية    -7
 التراة ي.

 ي تا ها  ملية  علم.أن  ملية ا ىات القرار ه -8
 رك  النظرية التراة ية  ل   عليم المتعلمال  كيا  عبليارن  ا  المعلرماات، و 

، سااراء كاناا   لااي وينقلرنهااا، ويلللرنهااا، ويركبرنهااا، لللصاار   لاا  المعروااة
، لبلي وهاي  مياب  لارال نلار الاتعلم المتمركا  حار  المعروة  لمية أو حيا ية  

يلر حر  هرية النظرية التراة ياة وهاب هاي ورهم ةعف الجد  البى االمتعلم.  
نظرية للتعلم ا  رهية  رارية  ال أن أهلو العلمااء اكادوا انهاا نظرياة  ارال بال  
المهااااام والاااااتعلم و بناااااي ممااااااليم وأوكاااااار جدعااااادة ةاساااااتىدا  ىاااااب ات الترا اااااب 

(Williams ,M. 2008) 
وماا  هنااا الم اا  للمعلمااال  ماا  أسااا بة الجامعااات أن ال رنااارا وااا لل  ةقاارة واااي 
 علااايم ال ااااب كيااا  القرمااارن بتلللاااب أص معرواااة او معلرماااات الجمعرنهاااا او 
 صب اللهم  بر العالم االوترامي المليء ةالكيلر م  األكاتعو واالىا ات ، 

 ااارن حلاااط ال ل ااااب،ا هم واااال مااا  ماااا  العماااب الجماااا ي، والمناقشاااة بلااان
 علااايمهم كيااا  الجمعااارن المعلرماااات مااا  مصاااانر  اااليلة  وااايلألساااتات نور 
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ويمناادونها ويلللرنهااا حتاا  الساات يعرا الر اار  الاا  المعروااة الصااليلة ، وهاابا 
عت لاااو معرواااة قرياااة ةمصاااانر المعلرماااات وأناااراع الرساااا ل االلكترونياااة التاااي 

 عهم .الستقي منها ال اب معروتهم وقدرة  ل   الجان  لية  را ب مستمر م
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االدوار الجديدة التي يجب أن تضطلع بها الجامعات في ظل  
 التحول الرقمي 

االر قاء ةاقتصاانالات بلادانها،  ويكب نو  العالم لها نور وا ب  ويالجامعات  
وكلمااا ار ماا  مؤىاار  قااد  نولااة مااا كااان تلااي ناللااة واماالة  لاا  قاارة ونجااا  
المساترى التعليماي بهاا ، لكا  الاادو  ال  انجأ و قارى و تقاد  ةالجراناو العلميااة 
وحدها، وإن لم  ك  الدولة قرية البنيان ومتماس ة االاراا ل   ست ي  الةياا  

 املة .ةعمليات التنمية الش
والتنمياااة ال  ر اااف لصاااالأ ابقاااة او اا ماااة او و اااة ، وانماااا للنتمااا  ةعا ااادها  

الجميااا  و ر اااف لتلقلاااخ حاااد الكماالاااة والغنااا  لكاااب ا ضااااء المجتمااا  ) نبلاااب 
 ( 35، ص 1996السمالراي ،

اال م  ما  سرا د ابنا ها وما ة ما  الشاباب ، لابا ا ابأ  عتث  وهبا ل   
الزمااا أن عااتم  ثهلااب هااؤالء الشااباب لااين وقاال ماا  مااا  بناااء قاادرا هم العلميااة 

النراحي النظرية او الت بيةية ، بب االضا م  ما  بناء   ويواألكانالمية سراء  
 ىىصااايا هم الرانياااة وو ااالهم وقااايمهم ةللاااط السااات يعرن التصااادص لماااا عراجاااه

سراء ناملية او مارجية ةمعب قارى مت رواة او كارهاة زان   ت مؤامرابلدانهم م   
اآلوناااة األملااارة  واااينشاااااها ماااؤمرا ، مساااتغلة ماااا  مااار ةاااه الااابان مااا  ازماااات 

 واايوما ااة ةعااد جا لااة كررونااا ، وهنااا عباارز الاادور الهااا  والملااررص للجامعااة 
اوتهم الدعنيااة مدمااة المجتماا  ماا  مااا  ن اام و ااي هااؤالء الشااباب وقاايمهم ويقاا

التنميااة، والتصاادص للشااا عات  واايواالقتصااانالة والتراريااة للتم ناارا ماا  االسااها  
 ةاالجتماعياي المؤسساة هاالجامعة الهدامة وقرى الت را المكرص والسلركي. و

لابا معظام الشاريلة الشابابية واي المجتما ،  جنبا هااض  بل  ت ل  الترارية التي
والجامعة  ثسس  لتكرن  المجتم  ، ة ويميهأ  واألكيرم ر األ نورها العد   وإن
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ت التكنرلرجيااااة والمعرفيااااة رايااااة اجتماعيااااة  نمريااااة،  راكااااو التغلاااامؤسسااااة  رار 
ما  والجامعة ال الجو أن  كتماي ةماا  قدماه مية، العال واالجتماعيةواللضارية  

يقافية و    لمية ، بب  قد  مبرات ومعارا وقيممي ومبرات ومعارا لةلط  
وجبور   هةث الت  ومتمسي  رير المجتم     ومدرب  ل   ورأسما  ةشرص مؤهب

هجهاا وار  ج  ياات مناواالجتماعياة ، وهابا عت لاو ان  علارا الجامعاة اليقافياة 
مشااتركة    ماابخ يقاواة لاا، و ىالمنظاار الكلااي لرساالتها اللرميااة لتادرب هاوأنشا ت

مااا  أجاااب  لقلاااخ ع أو ليمناااة الااارهى و تلااااور الةااايم، نون  صاااار  هاااا تاااداو  ول
تا اااه  لااا  العالمياااة والملاوظاااة واااي الرقااا   التغلااارات المجتمعاااي مااا   التكيااا 

 (19، ص 2006العرل،جاسم (الهرية االجتماعية المللية 
وقل     قدالم العلر  ةمىتلف ورو هاا لكنهاا مساؤولة   ةوالجامعة ليس  مسؤول

ر ل ابهاااا ةماااا الضااام   ىاااري  أجياااا   عااارا قيماااة  ااا   شااا لب الااار ي والمكااا
وانهااا واهمياااة انتما هااا لهااابا الااارا  و سااع  لتنملتاااه و ماساا ه واللماااان  لااا  

 ابنلته المانالة واليقافية .
 ماار بهااا الاابان مااؤمرا  تسااو ةلالااة ماا  االرااااب والىاارا  التااي  ن األحاادال 

لمناااحي ممااا ىاات  ا واايلاادى الشااباب و جعلااه رالبااا ةااالمهم ةاحيااا  اا  اجاةااات 
الجعله  رمة للرقرع  ل  اا لة المغرمل  والمضللل  لبا عبرز الادور الهاا  
أل اااالاب المكاااار واليقاوااااة ماااا  ا ضاااااء هل ااااات التاااادرين ةالتقااااد  والتصاااادص 

الهداماااة واالىاااا ات المغرماااة وملااااخ وساااللة للترا اااب المكااارص ماااا   لألوكاااار
 الشباب.

النقاا   وييقاوي المتميب  ش ب  نصر ر يسي لإلنتا  ال  المتاحقة  واألحدال 
 ملياااات  واااياو اللااارار المتسلساااب ، ووجااارن حااادل ماااا هااار أمااار مهااام للتاااثيلر 

 غللار م اناة او  واياالنتا  المكرص ، ةقدر ما عرلاد اهاداوا جدعادة ، او عتسابو 
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الساااحة االجتماعياااة السياسااية ، ويمااتأ زاوياااة  واايمرماا  المنتجاال  المكاااريل  
جدعدة لرهية الهدا او  مسالر  أو نقاد  ويقارن الا  حاب وكارص جدعاد ) منصارر 

 ( 432، 431ص ، 2010معد  ،
 ن المؤسساااااة الجامةياااااة الباااااد أن   ااااارر مااااا  جهرنهاااااا و عااااا ز مااااا  اهاااااداوها 

سا  كيانات لها ى ب ملدن  برز و  ارر ما  الا م  ولي  الجامةية  المؤسسات و
  .جامدة او يابته

وا ضااا ها الجاااو أن عتقااادمرا الصااامرا ويىلقااارا حالاااة مااا  العاقاااات التراة ياااة 
 والتما لية م  الشباب  جعلهم مر ب ل  بهم  اافيا ووكريا ةصررة االجابية.

الةايم  والتاي ةالتقليمياجرن الستر مل  بل  احدى  شر نر ا ما  العراااف  ن  
سلبيا أو االجابيا ،  مانهم الغضاو ،   ا قليميبها االوران اما انمسهم او اآلمري   

والسااىل ، واالزنراء، والمىاار ، واللااو ، واالمتنااان ، وأكااد السااتر أن العاامااة 
 ( 242، ص 2012 كري  المعتقد ) جرن الستر  وي ؤير 

 واتا ارننا ان ال رن الشباب لداله القدرة   ل  التقليم واالمتيار الساليم والسالرب
ما   ،قيماهند م معتقدا اه و نترا ب معه لكي ن  أ  ابتداء    العقاني الرىلد وابد 

 م ااانهم مااا   التااايال ساااو الشاااباب المهاااارات  ماااا  ن ااام التمكلااار الناقاااد الااابص
وىا عات مضاللة وقايم  أكاتعو التلللب المرمر ي لألمبار و منلد ما بها م   

 سلبية قد  جبب ةعضهم لمناحي مت روة وهدامة وكريا وملةيا وسلركيا .

كرنااه العتمااد  لاا  اريقااة  واايوماا  هنااا نجااد أن أهميااة التمكلاار الناقااد  كماا   
الل ااام  لاااا  االىاااياء ماااا  ماااا  ااااار  االسااا لة للمسااااا دة  لاااا   واااايساااليمة 

   ( .23ص ،2007) مريم الراضي،   رميأ الصررة الكلية
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هاااار ركلاااا ة ماااا  ركااااا   االسااااتيمار  الشااااباب الترا ااااب الجااااان والهااااانا ماااا   و
واالساتيمار وااي  االقتصاانص ما  ناحياة واالماان المجتمعاي ما  ناحياة امارى .

الشباب الع ي  ثيلرا االجابيا وي  مليات اندما  المرن اجتماعيا واقتصانالا واي 
 (290ص ، 2013المجتم  ك ب ) هانة برسر  ،

واقاااي وقااال أن لترا اااب االجتماااا ي ازالااا  حاااراج  الترا اااب و هل اااة ىاااب ات ا
ماااا هاااي أهااام ال ااار  واالسااااللو الميلااا  لتمعلاااب المؤسساااات الجامةياااة عااارا  

التاثيلر  وايو قرية هبا الترا اب وانااء رواةال قرياة وماؤيرة ما  الشاباب  سااهم 
قااايمهم واوكاااارهم وسااالركيا هم ةللاااط السااات يعرا قياااانة قااااارة التقاااد   واااياالجاةاااا 

 والبناء والعمران والتنمية الشاملة . 
 األوااران بااد أن عتااراور لاادى الوا ااب وااي المجتماا   رباادو الم اا  الةيااا  ولكااي  .

المجتمااا    نمياااة مهاااارا هم و لمهااام حتااا  الم ااا والرلباااة واااي اساااتىدا   اإلرانة
 (149ص  ،2014الملب ، ). اقتصانالا وسياسيا واجتماعيا

 لميااااا ويقافيااااا و ثهللااااه  اااادان العنصاااار البشاااارص العتمااااد  لاااا    دور الجامعااااة واااا
 امااادان ال ااااب  ااا  ارياااخ  إل ماااا   ملياااات بنااااء و نمياااة المجتمااا وسااالركيا ، 

ممااا السااترجو أن  بلااط الجامعااة  اا  الساابب  األساساايةةالمهااارات والضااراةل 
، وتنمياااة  ا واااي مدماااة المجتمااا  الازماااة ألناء  لاااي المهماااة حتااا   قااار  بااادوره

قيم المراانة التي لقلخ لت األساسيةمرارن المجتم  البشرية  عد  حدى الركا   
 .التنمية  دو  الشباب للمساهمة وي 
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 الدراسة امليدانية 

نور الجامعاات واي  نمياة ممااليم ال  الكشاف  ا  الملدانية هدو  الدراسة    
اال جاا  نلار التلار    مارءلادى الشاباب واي  والمسا رلية االجتماعياة  المراانة  
وتلاااي مااا  ماااا  جامعاااة األزهااار، اااااب واالباااات مااا  وجهاااة نظااار الرقماااي 

 :الملاور اال ية 
نور الجامعااااااات وااااااي  رساااااايم البنيااااااة المجتمةيااااااة و لقلااااااخ الااااااتاحم  -

 .والجامعة ةاستىدا  التكنرلرجيا الرقميةوالترا ب بل  ال اب 
نور الجامعااات وااي  نميااة المكاار الناقااد ةمااا العاا ز قاادرة الشااباب  لاا   -

 . منلد الشا عات ومراجهة المكر المت را

نور المعالياااات واألنشااا ة ال ابياااة واااي  نمياااة ممااااليم المرااناااة لااادى  -
 .الشباب ةاستىدا  التكنرلرجيا الرقمية

يااات الترا ااب بلاانهم وااال  الجامعااة وساابب مقترحااات الشااباب حاار   ل -
 . قريتها

 أداة الدراسة امليدانية
ةغااااارل جمااااا  االلكترونياااااة اساااااتىدم  الدراساااااة الملدانياااااة االساااااتبانة         

البياناات ما   لنااة الدراساة، وقااد  ام   اادان هاب  األناة وااي مارء مااا أسامر  نااه 
نبيااات العلمياااة وااي ماارء الدراساااات الساااةقة، واأل، و الجانااو النظاارص للدراساااة 

 و االسااتبانةبتل اايم  ةالباحياا   المتىصصااة وااي مجااا  الدراسااة، وماا  ياام قاماا
حسااااب لتها، ومااا  يااام   بيقهاااا  لااا   لناااة مااا  ال ااااب و التثكاااد مااا   ااااح

 ، وقد جاءت النتا   كما علي:لها اليبات معامات 
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  Validity صدق أداة الدراسة -1
 رماها  لا  مجمر اة ما   م التثكد م   د  االساتبانة ما  ماا   

المل مااال  مااا  توص االمتصااااص والىبااارة  واااي مجاااا  الدراساااة  وتلاااي للةياااا  
بتل يمها ةعد االااع  لا   ناران الدراساة، و سااهال ها، وأهاداوها، وقاد ا لاو 
م  المل مل   بداء  را هم وماحظا هم حر  وقرات االستبانة م  حلاط مادى 

ها وااااي الكشااااف  اااا  المعلرمااااات ما مااااة المقاااارات لمرماااارع الدراسااااة، و اااادق
المرهراة للدراسة، وكبلي م  حلط ار با  كاب وقارة ةاالملرر الابص  نتماي لاه، 
ومااادى ومااار  المقااارة، وساااامة  اااياهتها، واقتااارا  اااار   لسااالنها ةاإلىاااارة 
ةاللاابا أو اإلةقاااء، أو التعاادعب للمقاارات، والنظاار وااي  اادر  المةيااا ، وماادى 

واناء  ل   راء المل مال  وماحظاا هم   ،با  ءمته، وهلر تلي مما عرا  مناسما
 م التعدعب لبعف الةبارات، وكبلي  ام  مااوة وحابا ةعاف الةباارات ةللاط 

 .للة للت بلخ وي الصررة النها يةأ بل   ا
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 Reliabilityثبات أداة الدراسة  -2
 Cronbach'sة ريقة ألما كرونباث )  Reliability م حساب اليبات  

alpha)  ،  لاستبانة وملاورها المرعية( معامات اليبات  1الجدو  )ويرمأ. 
 ( معاملت ألفا  رونباخ ل بات أداة الدراسة 1جدول )

 مستوى الثبات  معامل الصدق الذاتي   معامل الثبات   عدد الفقرات  المحور

دور الجامعات في ترسيخ  
البنية المجتمعية وتحقيق  
التالحم والتواصل بين  

والجامعة باستخدام  الطالب 
 التكنولوجيا الرقمية 

8 0.85 0.92 

 مرتفع

دور الجامعات في تنمية  
الفكر الناقد بما يعزز قدرة  
الشباب على تفنيد الشائعات  

 ومواجهة الفكر المتطرف 

7 0.85 0.92 

دور الفعاليات واألنشطة  
الطالبية في تنمية مفاهيم  
المواطنة لدى الشباب  
باستخدام التكنولوجيا  

 الرقمية  

7 0.80 0.90 

إجمالي دور الجامعات في  
تنمية مفاهيم المواطنة لدى  
الشباب في ظل االتجاه نحو  

 التحول الرقمي 

22 0.90 0.95 

كرونباااث ليبااات أناة الدراسااة قااد ( أن قيمااة معامااب ألمااا 1عتضااأ ماا  الجاادو  )
(، كما أن معامات اليبات لملاور أناة الدراساة جااءت جميعهاا 0.90بلغ  )

(، ويشلر  لللب اليبات  ل  اليبات  0.85-0.80مر معة  حلط  راوح  بل  )
 الجلد لألناة، واالتالي اليقاة واي نتاا   الدراساة الملدانياة وساامة البنااء  للهاا.

(، 0.95الجاادو  أن الصااد  الاابا ي ألناة الدراسااة قااد بلغاا  )كمااا عتضااأ ماا  
كماااا أن الصاااد  الااابا ي لملااااور أناة الدراساااة جااااءت جميعهاااا مر معاااة  حلاااط 
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(، وهر ما عؤكد الصد  البا ي ألناة 0.92-0.90 راوح  وي المترة ما بل  )
 الدراسة.

 : عينة الدراسة 
لعا    األزهر  جامعةم  الدراسة  م الرجرع إلحصا ية مجت لنة تلدعد ل

بل  قد ةالجامعة  ال اب وال البات   و بل  أن  جمالي  دن 2020
 وقد  م حساب اللد األنن  للعلنة ةاستىدا  معانلة (2).(386483)

   P.146) ( Marguerite G. et al (2006  .) كلرجيسي مررجان

 التالية:  والتي  كتو  ل  الصررة 

 
ة  ناد نرجاة حرياة قيماة مراا  كااص الجدوليا  2Xحجام العلناة، و Sحلط      

هي نسبة  راور الىا اية P حجم المجتم ، و N(، و3.841)و ساوص واحدة 
 (. 0.05) هي نرجة الدقة و ساوص  d(، و0.5والملاعدة ةالمجتم  و ساوص )

 بااااال  أن اللاااااد األننااااا  للعلناااااة  كلرجيساااااي مررجاااااان معانلاااااةااساااااتىدا  و     
وقاد  ام   بلاخ   ،االو واالباة(  384العشرا ية المميلة لمجتم  الدراسة عبل  )

( 2ويرمااااأ الجاااادو  ) ،االااااو واالبااااة (400 لاااا  ) لكترونيااااا أناة الدراسااااة 
 .المرقة الدراسية(-التىصه األكانالمي-ةلسو )النرع و ف  لنة الدراسة

  

 

 ، 2019/2020اإلجمالياة لعاا  (. النشرة اإلحصا ية السنرية 2020( جامعة األزهر )(2
 27 نارة المعلرمات واإلحصاء ةمرك  المعلرمات والتريلخ. ص 
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 ( وصن عينة الدراسة 2جدول )

 النسبة المئوية العدد  الفئات  المتغير 

 النوع
 % 37.25 149 ذكر

 % 62.75 251 أنثى

 األكاديمي التخصص 

 % 49.25 197 عملي

 % 50.75 203 نظري 

 الفرقة الدراسية   

 % 33.25 133 األولى 

 % 23.25 93 الثانية

 % 24.00 96 الثالثة

 % 19.50 78 الرابعة فأعلى 

 % 100.00 400 اإلجمالي 

قاااد  ضااامن   ةلساااو النااارع ( أن  لناااة الدراساااة2عتضاااأ مااا  الجااادو  )     
( ماااا  و اااة أنياااا  251(، و )٪37.25( مااا  و ااااة تكااار بنساااابة م رياااة )149)

 قاد  ضامن   الدراساةن  لناة والسو التىصه وإ  (،٪62.75بنسبة م رية )
( مااا  و اااة نظااارص 203(، )٪49.25( مااا  و اااة  ملاااي بنسااابة م رياااة )197)

قاااد  ن  لناااة الدراساااةواااإ والساااو المرقاااة الدراساااية(، ٪50.75بنسااابة م رياااة )
( ما  و اة 93(، و )٪33.25( م  و اة األولا  بنسابة م رياة )133)   ضمن  

بة م رياااااة ( مااااا  و اااااة اليالياااااة بنسااااا96(، و )٪23.25اليانياااااة بنسااااابة م رياااااة )
كماااا هااار  (٪19.5( مااا  و اااة الراةعاااة واااث ل  بنسااابة م رياااة )78(، و )24٪)

 (.3، 2، 1مرمأ ةاألى ا  )
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 (1شكل ) 

 وصن العينة بحسب النوع 
 (2شكل ) 

 وصن العينة بحسب التخةص 
 (3شكل ) 

 وصن العينة بحسب الفرقة 

 : املعاجلات اإلحصائيةاألساليب و
اسااااتىد  ةعااااف   اااام  لنااااة الدراسااااة  لاااا  االسااااتبانةاسااااتجاةات تلللااااب ل     

 األساللو اإلحصا ية الر فية واالستداللية والتي  تضم  ما علي:
 للتعرا  ل   كرارات استجاةات  لنة الدراساة:  التكرارات والنسب المئوسة -1

 . ل  كب وقرة
وهاار أهاام مقاااعين الن  ااة المرك يااة حلااط الم اا  ماا   :المتوسددا الحسددابي -2

، ومااا  ماااا  قيماااة لااا  مترسااال اساااتجاةات أواااران العلناااةمالاااه التعااارا  
-كبلرة) مراوقةأو ملرر الم   معروة نرجة ال  وقرةالمترسل اللسابي لكب  

 ( 3عرمأ الجدو  ) كما ،المنا رة (مةيمة-مترس ة
 المتوسا الحسابي( الحكم على درجة التحقف في ضوء 3جدول )

 الماااااادى المراوقة نرجة 

   1.66وحت   1م   مةيمة 

   2.33وحت   1.67م   مترس ة 

   3وحت   2.34م   كبلرة  
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لتلدعااد ماادص  شاات  اسااتجاةات  معامددل االمددتلف:و االنحددراف المعيددار   -3
كلماااااا زانت قيماااااة االنلاااااراا و، أواااااران العلناااااة حااااار  مترسااااا ها اللساااااابي

المةياااارص واااإن تلاااي الشااالر  لااا   بااااع  اراء اواااران العلناااة واااي النق اااة ملاااب 
 الدراسة.

: Independent sample t-testامتبدار التداء للعيندات المسدتقلة  -4
ةلساو متغلارات  الدراساةة نالاساتجاةات  واي    للتعرا  ل  ناللاة المارو  

و كاارن الماارو  باال  الم ااات معنريااة أو تات ناللااة (، تىصااه ال -لناارع ا)
 حصاا ية  تا كانا  الداللاة اإلحصاا ية لةيمااة التااء الملساراة أقاب ماا  أو 

 (.0.05 ساوص )
وتلااااي المتبااااار الداللااااة  (ANOVA):تحليددددل التبدددداين أحدددداد  االتجدددداه  -5

، المرقة الدراسيةمتغلر اإلحصا ية للمرو  بل  و ات  لنة الدراسة ةلسو 
و كاااارن الماااارو  باااال  الم ااااات معنريااااة أو تات ناللااااة  حصااااا ية  تا كاناااا  

 .(0.05الداللة اإلحصا ية لةيمة الماء الملسراة أقب م  أو  ساوص )

المارو  واي  ناللاة: للتعارا  لا  2Pearson Chi Squareامتبار  دا -6
ات الدراساااااة وقااااار وقااااارة مااااا  كاااااب الدراساااااة  لااااا    رزيااااا  اساااااتجاةات  لناااااة

 و ساهال ها.
( SPSSةاسااااتىدا  البرنااااام  اإلحصااااا ي ) تحليددددل نتددددائج الدراسددددةتددددم  -7

(Statistical Package for Social Sciences) اإل اادار )
 .الىامن والعشرون 
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 وحتليل نتائج الدراسة امليدانية عرض
 ااام  ااارل و لللاااب نتاااا   الدراساااة الملدانياااة مااا  ماااا   ااارل و لللاااب     

وم  يم  رل و لللاب   النتا   التمصللية لكب ملرر م  ملاور أناة الدراسة،
 –لناااااارع السااااااو متغلاااااارات )الماااااارو  ة النتااااااا   اإلجماليااااااة للدراسااااااة، ونراسااااااة

 ، كما علي:  (  الدراسيةالمر -األكانالميتىصه ال

دور الجامعدددات فدددي تنميدددة مفددداهيم المواطندددة لددددى لدددالنتدددائج التفةددديلية -أ
 الشباب في ظل االتجاه نحو التحول الرقمي

دور الجامعات في ترسيخ البنية المجتمعية وتحقيف التلحم األول:   المحور
 ا الرقميةوالتواصل بين الطلب والجامعة باستخدام التكنولوجي

( التكاااارارات والنسااااو الم ريااااة والمترساااا ات اللسااااابية 4عرمااااأ الجاااادو  )   
واالنلراوااات المةياريااة و ر لااو المقاارات ةلسااو اسااتجاةات  لنااة الدراسااة  لاا  

نور الجامعات وي  رسيم البنية المجتمةية و لقلاخ الةبارات الىا ة ةملرر  
 .التاحم والترا ب بل  ال اب والجامعة ةاستىدا  التكنرلرجيا الرقمية

دور الجامعات في ترسيخ البنية المجتمعية وتحقيف ( نتائج ماصة بمحور 4جدول )
 التلحم والتواصل بين الطلب والجامعة باستخدام التكنولوجيا الرقمية 

 العبارة  م
المتوسط   االستجابات 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

 مربع كاي  الترتيب 
 ضعيفة متوسطة كبيرة

1 

تتواصل الجامعة 
الطالب  مع 

بصورة فعالة  
بعد التحول  

ألنظمة التعليم  
 الرقمي. 

 95 207 98 ك

2.01 0.70 4 61.09 ** 
% 24.50 % 51.75 % 23.75 % 

2 

تؤدي الجامعة  
دورا في تنمية 

المفاهيم 
االجتماعية 
واألخالقية 
والوطنية 
 للطالب. 

 49 190 161 ك

2.28 0.67 1 83.17 ** 
% 40.25 % 47.50 % 12.25 % 
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3 

التكنولوجيا 
الرقمية 
ساهمت  

بتحسين تلقي 
الطالب  

 للمعلومات. 

 117 177 106 ك

1.97 0.75 6 21.91 ** 
% 26.50 % 44.25 % 29.25 % 

4 

تتيح الجامعة  
للطالب آليات  
آمنة لالستفادة  

من تقنية 
 المعلومات. 

 112 172 116 ك

2.01 0.76 5 16.88 ** 
% 29.00 % 43.00 % 28.00 % 

5 

لدى الجامعة  
آليات لمتابعة  
طالبها عبر 

الوسائط  
االلكترونية 
حتى اثناء 

فترات التوقف 
 الدراسي. 

 141 133 126 ك

1.96 0.82 7 0.85 
% 31.50 % 33.25 % 35.25 % 

6 

يوجد تواصل  
بين  كافي 

اعضاء هيئة  
التدريس  
 والطالب 

 81 163 156 ك

2.19 0.75 2 31.00 ** 
% 39.00 % 40.75 % 20.25 % 

7 

اتابع المواقع  
والمنصات  
التي تطلقها  
الجامعة في  

الفضاء  
 الرقمي. 

 93 151 156 ك

2.16 0.77 3 18.40 ** 
% 39.00 % 37.75 % 23.25 % 

8 

اشترك بالنقاش  
واتفاعل على 

المواقع  
والمنصات  
 الجامعية. 

 131 178 91 ك

1.90 0.74 8 28.45 ** 
% 22.75 % 44.50 % 32.75 % 

دور الجامعات في ترسيخ البنية المجتمعية وتحقيق التالحم  
 والتواصل بين الطالب والجامعة باستخدام التكنولوجيا الرقمية 

 متوسطة  0.52 2.06

 (. 0.01قيمة نالة  حصا ية  ند مسترى ناللة )  **

 ملاارر جمااالي  لاا   مراوقااة  لنااة الدراسااة( أن نرجااة 4عتضااأ ماا  الجاادو  )
 رسااايم البنياااة المجتمةياااة و لقلاااخ الاااتاحم والترا اااب بااال  ال ااااب والجامعاااة 

 حساااابيةمترسااال "مترسااا ة"   قااا  واااي مساااترى  ةاساااتىدا  التكنرلرجياااا الرقمياااة
وقااااد جاااااءت قيمااااة مرااااا  كاااااص نالااااة  حصااااا يا  نااااد مسااااترى ناللااااة  (،2.06)
لمتاةعااة اابهااا  لاادى الجامعااة  ليااات مااا  اادا المقاارة )( لجمياا  المقاارات 0.01)
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وهاار مااا العنااي (  باار الرسااا ل االلكترونيااة حتاا  ايناااء وتاارات الترقااف الدراسااي
 لااا   وجااارن وااارو  معنرياااة بااال  التكااارار المترقااا  والمعلاااي لترزيااا  االساااتجاةات 

لدرجااااة  اللسااااابيةوقااااد  راوحاااا  المترساااا ات  ،الةبااااارات التااااي أ هاااارت واااارو  
، واتر لااو المقاارات (2.28) لاا  ( 1.90 لاا  مسااترى المقاارات ماا  )المراوقااة 

عاحاظ أنهاا جااءت ةالتر لاو   المراوقاةةلسو المترسل اللسابي لدرجاة   نازليا  
   التالي:
اعياااااة واألماقياااااة  اااااؤنص الجامعاااااة نورا واااااي  نمياااااة الممااااااليم االجتم -

(، وانلاااااراا مةياااااارص 2.28، ةمترسااااال حساااااابي )والرانياااااة لل ااااااب 
(0.67.) 

، ةمترساال باال  ا ضاااء هل ااة التاادرين وال اااب  عرجااد كاااوي  را ااب -
 (.0.75(، وانلراا مةيارص )2.19حسابي )

 ،ا اااة  المراقاا  والمنصااات التااي   لقهااا الجامعااة وااي المضاااء الرقمااي -
 (.0.77(، وانلراا مةيارص )2.16ةمترسل حسابي )

 ترا اااب الجامعاااة مااا  ال ااااب ةصاااررة وعالاااة ةعاااد التلااار  ألنظماااة  -
(، وانلاااااااراا مةياااااااارص 2.01رسااااااال حساااااااابي )ةمت ،التعلااااااايم الرقماااااااي

(0.70.) 
 تاايأ الجامعااة لل اااب  ليااات  منااة لاسااتمانة ماا   قنيااة المعلرمااات،  -

 .(0.76(، وانلراا مةيارص )2.01ي )ةمترسل حساب
 ،التكنرلرجياااااا الرقمياااااة سااااااهم  بتلسااااال   لقاااااي ال ااااااب للمعلرماااااات  -

 (.0.75(، وانلراا مةيارص )1.97ةمترسل حسابي )
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ة  ليااات لمتاةعااة اابهااا  باار الرسااا ل االلكترونيااة حتاا  لاادى الجامعاا -
(، وانلاااراا 1.96ةمترسااال حساااابي ) ،اينااااء وتااارات الترقاااف الدراساااي

 (.0.82مةيارص )
ةمترسال   ،اىترب ةالنقا  وا ما اب  لا  المراقا  والمنصاات الجامةياة -

 (.0.74(، وانلراا مةيارص )1.90حسابي )

 قاا  وااي فيمااا  اادا المقاارة الىامسااة جمياا  المقاارات  ويتضااأ ماا  هااب  النتااا   أن
 لا   وجارن نور وا اب للجامعاة    مسترى "مترس ة" ما  حلاط نرجاة المراوقاة

 رسيم البنية المجتمةية و لقلخ التاحم والترا ب بل  ال ااب والجامعاة وي  
، وقااد عرجاا  تلااي الاا   اادة  رامااب منهااا حدايااة  ةاسااتىدا  التكنرلرجيااا الرقميااة

، و د  االهتما  والتركل   ل  األزهر التكنرلرجيا الرقمية وي جامعة استىدا   
الجرانااو اليقافيااة واالجتماعيااة  نااد الترا ااب ماا  ال اااب واالكتماااء ةالجرانااو 

وهااار ماااا عؤكاااد  ماااعف االساااتجاةة للعنصااار الىاااامن  ، التعليمياااة واألكانالمياااة
ا ل االلكترونياة لمتاةعة اابها  بر الرس  لدص الجامعة   ليات والمتعلخ برجرن  

والاابص ا هاار مااعف الترا ااب وااي هلااار  حتاا  ايناااء وتاارات الترقااف الدراسااي
اوقات الدراسة ، ناللة  ل  أن الترا ب بل  ال اب والجامعة ال رن مقصررا  

 مااار أحماااد همشااارص، )مااا  نراساااة جراناااو التعليمياااة وهااار ماااا الىتلاااف  لااا  ال
جامعي م  وجهة نظار  ثيلرات اليقاوة الرقمية  ل  ال الو ال"    (     2016

" والتااي ا هاارت البااة كليااة العلاار  التراريااة ةجامعااة ال رقاااء وا جاهااا هم نلرهااا
االجتماعياااااااة، والشىصاااااااية، نتا جهاااااااا أن التاااااااثيلرات الرقمياااااااة واااااااي الجراناااااااو 

 مر معة    التثيلرات االكانالمية . واالقتصانالة
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يعيز قدرة الشباب دور الجامعات في تنمية الفكر الناقد بما :  انيال  المحور
 على تفنيد الشائعات ومواجهة الفكر المتطرف

( التكاااارارات والنسااااو الم ريااااة والمترساااا ات اللسااااابية 5عرمااااأ الجاااادو  )   
واالنلراوااات المةياريااة و ر لااو المقاارات ةلسااو اسااتجاةات  لنااة الدراسااة  لاا  

قدرة نور الجامعات وي  نمية المكر الناقد ةما الع ز الةبارات الىا ة ةملرر  
 .الشباب  ل   منلد الشا عات ومراجهة المكر المت را

( نتائج ماصة بمحور دور الجامعات في تنمية الفكر الناقد بما يعيز قدرة  5جدول )
 الشباب على تفنيد الشائعات ومواجهة الفكر المتطرف 

 العبارة  م

 االستجابات 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 مربع كاي  الترتيب 

 ضعيفة متوسطة كبيرة

1 

توفر الجامعة  
آليات للتفاعل  

االجتماعي غير 
الرسمي مع  

الطالب للنقاش  
و لتبادل  
 االفكار. 

 101 149 150 ك

2.12 0.78 7 11.77 ** 

% 37.50 % 37.25 % 25.25 % 

2 

معة  توضح الجا
للطالب خطورة 
  تداول الشائعات
وتشرح لهم 

عبر الفاعليات  
المختلفة أخطار  
التبعية الفكرية 
 للثقافات الوافدة. 

 86 127 187 ك

2.25 0.79 4 38.71 ** 

% 46.75 % 31.75 % 21.50 % 

3 

يستثمر استاذ  
الجامعة  
األحداث  

الجارية في  
غرس مفاهيم  
المواطنة لدي  

 الطالب. 

 68 149 183 ك

2.29 0.74 1 52.36 ** 

% 45.75 % 37.25 % 17.00 % 
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4 

تقدَّم الجامعة  
برامج لتهيئة  
الطالب لتقبل  
الفكر الوسطى  

المعتدل )  
  –ندوات 
  –لقاءات 

 احتفاليات). 

 84 143 173 ك

2.22 0.77 5 30.76 ** 

% 43.25 % 35.75 % 21.00 % 

5 

لدى الجامعة  
إجراءات وقائية  

وعالجية  
للتعامل مع  

سوء السلوك 
الناتج عن  
االنحراف  

الفكري لطالبها  
عبر مواقع  
 التواصل.

 100 139 161 ك

2.15 0.79 6 14.32 ** 

% 40.25 % 34.75 % 25.00 % 

6 

تشجع الجامعة  
الطالب على  
ابداء آرائهم   
بحرية دون  

خوف وتناقشهم  
 فيها.

 80 129 191 ك

2.28 0.78 2 46.42 ** 

% 47.75 % 32.25 % 20.00 % 

7 

بالجامعة يوجد 
مناهج دراسية 
توضح قيمة 

واهمية الوطن  
من الناحية  

الدينية 
 والسياسية.

 84 128 188 ك

2.26 0.78 3 40.88 ** 

% 47.00 % 32.00 % 21.00 % 

دور الجامعات في تنمية الفكر الناقد بما يعزز قدرة الشباب على  
 تفنيد الشائعات ومواجهة الفكر المتطرف

 متوسطة  0.56 2.22

 (. 0.01قيمة نالة  حصا ية  ند مسترى ناللة )  **

 ملاارر جمااالي  لاا   مراوقااة  لنااة الدراسااة( أن نرجااة 5عتضااأ ماا  الجاادو  )
نور الجامعاااات واااي  نمياااة المكااار الناقاااد ةماااا العااا ز قااادرة الشاااباب  لااا   منلاااد 

ةمترساااال "مترساااا ة"   قاااا  وااااي مسااااترى  الشااااا عات ومراجهااااة المكاااار المت اااارا
وقاااد جااااءت قيماااة مراااا  كااااص نالاااة  حصاااا يا  ناااد مساااترى  (،2.22) حساااابي
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وهر ما العني وجرن ورو  معنرياة بال  التكارار   ،( لجمي  المقرات 0.01ناللة )
لدرجة  اللسابيةوقد  راوح  المترس ات   المترق  والمعلي لترزي  االستجاةات،

، واتر لااو المقاارات (2.29) لاا  ( 2.12 لاا  مسااترى المقاارات ماا  )المراوقااة 
عاحاظ أنهاا جااءت ةالتر لاو   المراوقاةةلسو المترسل اللسابي لدرجاة   نازليا  
   التالي:

هار  ممااليم المرااناة لادص   الستيمر استات الجامعة األحدال الجارياة واي -
 (.0.74(، وانلراا مةيارص )2.29، ةمترسل حسابي )ال اب 

داء  را هااام ةلريااة نون ماارا و ناقشاااهم  شااج  الجامعااة ال ااااب  لاا  اباا -
 (.0.78(، وانلراا مةيارص )2.28، ةمترسل حسابي )ولها

ماااأ قيماااة واهمياااة الااارا  مااا  الناحياااة عرجااد ةالجامعاااة منااااه  نراساااية  ر  -
 (.0.78(، وانلراا مةيارص )2.26ةمترسل حسابي )  ،الدعنية والسياسية

ت و شاااار  لهاااام  باااار امعااااة لل اااااب م ااااررة  ااااداو  الشااااا عا رمااااأ الج -
ةمترساااال  ،الما ليااااات المىتلمااااة أم ااااار التبةيااااة المكريااااة لليقاوااااات الراواااادة

 (.0.79(، وانلراا مةيارص )2.25حسابي )
  الجامعة برام  لتهل ة ال اب لتقبب المكر الرسا   المعتاد  )نادوات  قدم  -

(، وانلاااراا مةياااارص 2.22ةمترسااال حساااابي ) ،احتمالياااات) –لقااااءات  –
(0.77.) 

لاادى الجامعااة  جااراءات وقا يااة و اجيااة للتعامااب ماا  ساارء الساالرب النااا    -
ةمترسااال حساااابي  ، ااا  االنلاااراا المكااارص ل ابهاااا  بااار مراقااا  الترا اااب

 (.0.79(، وانلراا مةيارص )2.15)
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ي هلاااار الرساااامي ماااا  ال اااااب  اااارور الجامعااااة  ليااااات للتما ااااب االجتمااااا  -
(، وانلاااراا مةياااارص 2.12ةمترسااال حساااابي ) ،لتباااان  االوكاااارللنقاااا  و 

(0.78.) 
ويتضأ م  هب  النتا   أن جمي  المقرات  ق  وي مسترى "مترس ة" م      

أن الجامعة  قر  ةملاوالت  وهر ما عرمأ أنه برهم  حلط نرجة المراوقة
تنمية المكر الناقد ةما الع ز قدرة الشباب  ل   منلد الشا عات ومراجهة المكر ل

  ، واحتماليات ،وات وند  ، ، سراء  بر وا ليا ها المىتلمة م  لقاءات  المت را
وا صا  مباىر وهلر مباىر بل  أ ضا ها م  األسا بة   نراسية، ومناه 

والةيانات وال لبة ، لك  ما زال   لي الملاوالت  لتا  ال   قرية و دعيم  
لتىر  م  حل  المترسل ال  حل  اقرص المنلها القدرة  ل  التثيلر الكبلر  

(     2016امة هازص المدني أس )نراسة ويتمخ تلي م   ل  وكر اابها ،
" نور ىب ات الترا ب االجتما ي وي  ش لب الرأص العا  لدى البة  

 ر ل   ل  أن أهلو والتي  الجامعات السعرنالة : جامعة أ  القرى نمرتجا"
مستىدمي ىب ات الترا ب االجتما ي لدعهم مسترى مترسل وي  ش لب  

 .الرأص العا 

الفعاليدددات واألنشدددطة الطلبيدددة فدددي تنميدددة مفددداهيم دور :  الددد،ال المحدددور
 المواطنة لدى الشباب باستخدام التكنولوجيا الرقمية

( التكاااارارات والنسااااو الم ريااااة والمترساااا ات اللسااااابية 6عرمااااأ الجاااادو  )   
واالنلراوااات المةياريااة و ر لااو المقاارات ةلسااو اسااتجاةات  لنااة الدراسااة  لاا  

ليات واألنش ة ال ابياة واي  نمياة ممااليم نور المعاالةبارات الىا ة ةملرر 
 .المراانة لدى الشباب ةاستىدا  التكنرلرجيا الرقمية
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( نتائج ماصة بمحور دور الفعاليات واألنشطة الطلبية في تنمية مفاهيم 6جدول )
 المواطنة لدى الشباب باستخدام التكنولوجيا الرقمية

 العبارة  م

 االستجابات 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 مربع كاي  الترتيب 

 ضعيفة متوسطة كبيرة

1 

تشجع الجامعة  
الطالب على  
المشاركة  
باألنشطة 
السياسية  

بصورة سليمة 
 –انتخابات )

  -استفتاءات
 أنشطة حزبية(. 

 5 302 93 ك

2.22 0.44 7 349.09 ** 

% 23.25 % 75.50 % 1.25 % 

2 

تشجع الجامعة  
المبادرات  
الفردية 

والجماعية 
لطالبها في  

مجاالت خدمة  
البيئة 

 والمجتمع. 

 7 242 151 ك

2.36 0.52 5 210.61 ** 

% 37.75 % 60.50 % 1.75 % 

3 

تكرم الجامعة  
الطالب  

المتميزين في 
مجاالت تنمية  
وخدمة البيئة 

 والمجتمع. 

 4 238 158 ك

2.39 0.51 4 212.18 ** 

% 39.50 % 59.50 % 1.00 % 

4 

تعلن الجامعة  
على صفحاتها 
االلكترونية 

مواعيد 
المناسبات  

واالحتفاالت  
 الوطنية.

 2 201 197 ك

2.49 0.51 1 194.11 ** 

% 49.25 % 50.25 % 0.50 % 

5 

تشجع وتتيح  
الجامعة لطالبها  
االشتراك في  
المناسبات  

واالحتفاالت  
 الوطنية.

 3 232 165 ك

2.41 0.51 3 207.94 ** 

% 41.25 % 58.00 % 0.75 % 

6 

تقوم الجامعة  
بعقد ندوات 
ومؤتمرات  

سياسية تدعوا 
لها الطالب  
عبر مواقع  
التواصل 
 االلكتروني.

 2 288 110 ك

2.27 0.46 6 312.86 ** 

% 27.50 % 72.00 % 0.50 % 

7 

تؤثر الفاعليات  
واللقاءات  

والندوات التي 
تقيمها الجامعة  

افكار  على 
ومفاهيم 
 طالبها.

 2 227 171 ك

2.42 0.50 2 205.81 ** 

% 42.75 % 56.75 % 0.50 % 

دور الفعاليات واألنشطة الطالبية في تنمية مفاهيم المواطنة لدى  
 الشباب باستخدام التكنولوجيا الرقمية

 متوسطة  0.33 2.36

 (. 0.01قيمة نالة  حصا ية  ند مسترى ناللة )  **
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ملاارر  جمااالي  لاا   مراوقااة  لنااة الدراسااة( أن نرجااة 6عتضااأ ماا  الجاادو  )
نور المعالياااات واألنشااا ة ال ابياااة واااي  نمياااة ممااااليم المرااناااة لااادى الشاااباب 

 حساااااابيةمترسااااال ة" كبلااااار "  قااااا  واااااي مساااااترى ةاساااااتىدا  التكنرلرجياااااا الرقمياااااة 
مااااة مرااااا  كاااااص نالااااة  حصااااا يا  نااااد مسااااترى ناللااااة وقااااد جاااااءت قي (،2.36)
( لجمياااا  المقاااارات وهاااار مااااا العنااااي وجاااارن واااارو  معنريااااة باااال  التكاااارار 0.01)

لدرجة  اللسابيةوقد  راوح  المترس ات   المترق  والمعلي لترزي  االستجاةات،
، واتر لااو المقاارات (2.49) لاا  ( 2.22 لاا  مسااترى المقاارات ماا  )المراوقااة 

عاحاظ أنهاا جااءت ةالتر لاو   المراوقاةرسل اللسابي لدرجاة  ةلسو المت نازليا  
 ة" من حي، درجة الموافقة:سبير فقرات تقع في مستوى "  التالي:

 عل  الجامعة  لا   املا ها االلكترونياة مرا لاد المناسابات واالحتمااالت  -
 (.0.51(، وانلراا مةيارص )2.49ةمترسل حسابي ) ،الرانية

 اااؤير الما لياااات واللقااااءات والنااادوات التاااي  ةيمهاااا الجامعاااة  لااا  اوكاااار  -
 (.0.50(، وانلراا مةيارص )2.42ةمترسل حسابي ) ،ومماليم اابها

 شااااج  و تاااايأ الجامعااااة ل ابهااااا االىااااتراب وااااي المناساااابات واالحتماااااالت  -
 (.0.51(، وانلراا مةيارص )2.41ةمترسل حسابي ) ،الرانية

 كااااار  الجامعاااااة ال ااااااب المتملااااا ي  واااااي مجااااااالت  نمياااااة ومدماااااة البل اااااة  -
 (.0.51(، وانلراا مةيارص )2.39ةمترسل حسابي ) ،والمجتم 

 شج  الجامعاة المباانرات المرنالاة والجماعياة ل ابهاا واي مجااالت مدماة  -
 (.0.52) (، وانلراا مةيارص 2.36ةمترسل حسابي ) ،البل ة والمجتم 
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 فقرات تقع في مستوى "متوسطة" من حي، درجة الموافقة:

ب  بااار  قااار  الجامعاااة ةعقاااد نااادوات وماااؤ مرات سياساااية  اااد را لهاااا ال اااا -
(، وانلاراا مةياارص 2.27، ةمترسل حساابي )مراق  الترا ب االلكتروني

(0.46.) 
ررة ساليمة  شج  الجامعة ال اب  ل  المشاركة ةاألنش ة السياسية ةصا -

(، 2.22، ةمترسااال حساااابي )أنشااا ة ح اياااة( -اساااتمتاءات  – انتىاةاااات )
 (.0.44وانلراا مةيارص )

الجامعااة  ااؤير بدرجااة كبلاارة  لاا  أوكااار ومماااليم  ويتضااأ ماا  هااب  النتااا   أن
وا جاهات وسلرب اابها    اريخ اإل ان و شجي  اابها  ل  االىتراب 

و كااريم المتملاا ي   ،الرانيااة ت وااي األنشاا ة المجتمةيااة والمناساابات واالحتماااال
بها وأ لاب المبانرات المرنالة وي مدمة البل اة والمجتما  المجتما  اابهاا ، 

 ااؤير ةقاارة ووا ليااة  لاا  أوكاااار وأن اللقاااءات والناادوات التااي  ةيمهااا الجامعااة 
وقيم وا جاهات ال ااب ، لكا  هاب  اللقااءات  ادور اهلبهاا حار  المرمار ات 

نسابة  قاد  جااءت نقاه واي اللقااءات السياساية حلاط الدعنية او الةيمية ، م   
، وأالضا  شجي  ال لبة  ل  المشاركة واي وي المسترى المترسل لي اللقاءات  

ممااا السااتل    اادعيم لتلااي النقااا   المسااترى المترساال،الما ليااات السياسااية وااي 
حلاااط أنهاااا األكيااار  اااثيلرا  لااا  قااايم المرااناااة واالنتمااااء ، واألكيااار باااروزا واااي 

الشاباب ونقاه  التشاريه ما  قباب القارى المت رواة التاي  ساتغب جهابملاوالت  
 رلر  اللهم م  مالها .يقاوتهم السياسية لل

" نور     ( 2016وواء نالاب األحمدص وقد ا مق  هب  النتيجة م  نراسة )
الجامعات السعرنالة وي الرال بل  التعليم والمجتم : نراسة  للللية وي مرء  

 للجامعات" المسؤولية االجتماعية 
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أن للجامعااات نور مهاام ووعااا   قدمااه للمجتماا  ماا  مااا   والتااي  ر اال  الاا 
و يمتهااا الياليااة وهااي مدمااة المجتماا  وال الم نهااا التغاوااب  اا  هااب  الر يمااة أو 

 .ييارها  ل  التنمية الرانيةةاالستهانة 

لدور الجامعدات فدي تنميدة مفداهيم المواطندة لددى   النتائج اإلجمالية -ب
 الرقميالشباب في ظل االتجاه نحو التحول 

( المترسااال اللساااابي العاااا  واالنلاااراا المةياااارص ومعاماااب 7عرماااأ الجااادو  )
لدور الجامعات وي  نمياة ممااليم المرااناة   ةالمنا ر   ونرجة التلقخاالمتاا  

 .لدى الشباب وي  ب اال جا  نلر التلر  الرقمي
لشباب  لدور الجامعات في تنمية مفاهيم المواطنة لدى ا ( النتائج اإلجمالية7جدول )

 في ظل االتجاه نحو التحول الرقمي 

المتوسط   المحور
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الترتيب  درجة الموافقة  معامل االختالف 

دور الجامعات في ترسيخ البنية  
المجتمعية وتحقيق التالحم  
والتواصل بين الطالب  

والجامعة باستخدام التكنولوجيا  
 الرقمية 

 3 متوسطة  25.30% 0.52 2.06

دور الجامعات في تنمية الفكر 
الناقد بما يعزز قدرة الشباب  
على تفنيد الشائعات ومواجهة  

 الفكر المتطرف 

 2 متوسطة  25.27% 0.56 2.22

دور الفعاليات واألنشطة  
الطالبية في تنمية مفاهيم  

المواطنة لدى الشباب باستخدام  
 التكنولوجيا الرقمية 

 1 كبيرة  14.13% 0.33 2.36

دور الجامعات في تنمية  إجمالي 
مفاهيم المواطنة لدى الشباب  
في ظل االتجاه نحو التحول  

 الرقمي

ــ  متوسطة  17.69% 0.39 2.21  ــ



 

 

 

113 

 جماالي نور الجامعاات وااي  المراوقااة  لا ن نرجاة أ( 7ويتضاأ ما  الجادو  )
 قا   نمية مماليم المراانة لدى الشباب وي  اب اال جاا  نلار التلار  الرقماي 

 نازلياااا (، واتر لاااو الملااااور 2.21ةمترسااال حساااابي ) "مترسااا ة" واااي مساااترى 
نور المعالياااااااات عاحااااااظ أن ، لدرجااااااة المراوقاااااااة ةلسااااااو المترساااااال اللساااااااابي

ة لااااادى الشاااااباب ةاساااااتىدا  واألنشااااا ة ال ابياااااة واااااي  نمياااااة ممااااااليم المراانااااا
وي المر بة األول  وي مسترى كبلرة ةمترسال حساابي   الث ي  التكنرلرجيا الرقمية

نور الجامعااات وااي  نميااة المكاار الناقااد ةمااا العاا ز قاادرة  ، عليااه ملاارر( 2.36)
 مترساا ةوااي مسااترى  الشااباب  لاا   منلااد الشااا عات ومراجهااة المكاار المت اارا

نور الجامعاااات واااي  رسااايم البنياااة ر وأملااارا ملااار (، 2.22ةمترسااال حساااابي )
المجتمةياااااة و لقلاااااخ الاااااتاحم والترا اااااب بااااال  ال ااااااب والجامعاااااة ةاساااااتىدا  

يم اا  ، و (2.06ةمترساال حسااابي ) مترساا ة وااي مسااترى  التكنرلرجيااا الرقميااة
األنشاااااا ة ال ابيااااااة سااااااراء  باااااار اللقاااااااءات ،والناااااادوات ،  مساااااالر تلااااااي ةااااااثن 

 ااااثيلر وااااي رو  ووكاااار وا جاهااااات الشااااباب واالحتماليااااات ...الاااام هااااي األكياااار 
سي فيما عتعلخ ةمكر الشباب و نمية ةصررة اكبر م  التلقل  المنهجي او الدرا
، و قاااد  لاااي  الترا اااب مااا  ال ااااب رو  المرااناااة ، مماااا الساااتل   روااا  نساااو 

الما ليات  بر الرسا ل الرقمية ، واي  اب قارانل  التبا اد االجتماا ي و معلاب 
يااة والتااي كااان لهااا اياار ساالبي  لاا  األنشاا ة ال ابيااة ممااا الرقم ات التكنرلرجياا

ساااالنع ن ساااالبا  لاااا  اال جاهااااات المكريااااة للشااااباب ويسااااترجو ن مهااااا  باااار 
  التقنيات اللدعية . 

نور  لملاارر (٪14.13 راوحاا  معااامات االمااتاا للملاااور باال  )وقااد     
ب االمعالياااااات واألنشااااا ة ال ابياااااة واااااي  نمياااااة ممااااااليم المرااناااااة لااااادى الشاااااب

نور الجامعات وي  رسيم  ( لملرر ٪ 25.30و)  ،ةاستىدا  التكنرلرجيا الرقمية
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البنية المجتمةياة و لقلاخ الاتاحم والترا اب بال  ال ااب والجامعاة ةاساتىدا  
ةماا عؤكاد  ظام أهمياة نور الما لياات واألنشا ة ال ابياة ،  التكنرلرجيا الرقمياة

 ص اهملته الدراسات الساةقة .وي التثيلر  ل  قيم المراانة ، وهر العنصر الب 

ور الجامعات في  دحول  عينة الدراسةدراسة الفروق في استجابات -ج
 تنمية مفاهيم المواطنة لدى الشباب في ظل االتجاه نحو التحول الرقمي 

 دراسة الفروق في استجابات عينة الدراسة بحسب النوع  -1

الجامعااات وااي  نميااة نور  حاار  لدراسااة الماارو  وااي اسااتجاةات  لنااة الدراسااة
ةلسااو  مماااليم المراانااة لاادى الشااباب وااي  ااب اال جااا  نلاار التلاار  الرقمااي

، وقااد كاناا  النتااا   t-test اام اسااتىدا  امتبااار التاااء للعلنااات المسااتقلة  الناارع
 (.8كما هر مرمأ ةالجدو  )

حول دور الجامعات في تنمية  دراسة الفروق في استجابات عينة الدراسة (8جدول )
 النوعبحسب  مفاهيم المواطنة لدى الشباب في ظل االتجاه نحو التحول الرقمي

 العدد  النوع المحور
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة التاء 
الداللة  

 اإلحصائية

دور الجامعات في  
ترسيخ البنية المجتمعية  

وتحقيق التالحم  
الطالب  والتواصل بين 

والجامعة باستخدام 
 التكنولوجيا الرقمية 

 0.52 1.95 149 ذكر

-3.14 0.00 
 0.51 2.12 251 أنثى

دور الجامعات في تنمية  
الفكر الناقد بما يعزز  

قدرة الشباب على تفنيد 
الشائعات ومواجهة الفكر  

 المتطرف 

 0.58 2.19 149 ذكر

-1.10 0.27 
 0.55 2.25 251 أنثى

الفعاليات واألنشطة  دور 
الطالبية في تنمية مفاهيم 
المواطنة لدى الشباب  
باستخدام التكنولوجيا 

 الرقمية

 0.31 2.34 149 ذكر

-1.33 0.19 
 0.35 2.38 251 أنثى

إجمالي دور الجامعات في  
تنمية مفاهيم المواطنة لدى  
الشباب في ظل االتجاه نحو 

 التحول الرقمي

 0.37 2.15 149 ذكر

-2.38 0.02 
 0.40 2.24 251 أنثى
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 ( ما علي:8ويتضأ م  الجدو  )

)نور الجامعااات وااي  رساايم البنيااة المجتمةيااة و لقلااخ الااتاحم  المحددور األول
والترا ااب باال  ال اااب والجامعااة ةاسااتىدا  التكنرلرجيااا الرقميااة(: كاناا  قيمااة 

( وهااار ماااا العناااي وجااارن وااارو  تات 0( بداللاااة  حصاااا ية قااادرها )3.14التااااء )
 (، وقد كان  أ ل  المترس ات لم اة0.05ناللة  حصا ية  ند مسترى ناللة )

ةمترسل  ( وكان  أقب المترس ات لم ة )تكر(  2.12)ةمترسل حسابي  )أني (  
المتيات القم  ةثهلو انشا تهم ما  ويم    مسلر تلي ةثن   ( ،1.95)حسابي  

ماااا  الجامعاااة ، واالتاااالي هااا  األكيااار  اااثيرا ةماااا  قااار  ةاااه الجامعاااة لتلقلاااخ 
 الترا ب و رسيم البنية المجتمةية م  ال اب .

)نور الجامعات وي  نمية المكار الناقاد ةماا العا ز قادرة الشاباب   المحور ال اني
( 1.1 لااا   منلاااد الشاااا عات ومراجهاااة المكااار المت ااارا(: كانااا  قيماااة التااااء )

( وهاار مااا العنااي  ااد  وجاارن واارو  تات ناللااة 0.27بداللااة  حصااا ية قاادرها )
(، وقاااد كانااا  أ لااا  المترسااا ات لم اااة 0.05 حصاااا ية  ناااد مساااترى ناللاااة )

ةمترسل  ( وكان  أقب المترس ات لم ة )تكر(  2.25)ترسل حسابي  ةم)أني (  
كاااا مااا  الااابكرر واالناااال عتاااثيرن ويم ااا   مسااالر تلاااي ةاااثن ( 2.19)حساااابي 

بنسو متقاراة ةما  قر  ةه الجامعة لتنمية المكر الناقاد لادعهم حتا  عاتم   ما  
  ع ي  قدرا هم لمراجهة و منلد الشا عات.

ت واألنش ة ال ابية وي  نمياة ممااليم المرااناة )نور المعاليا  المحور ال ال،
( بداللة 1.33لدى الشباب ةاستىدا  التكنرلرجيا الرقمية (: كان  قيمة التاء )

( وهر ما العني  د  وجرن ورو  تات ناللاة  حصاا ية 0.19 حصا ية قدرها )
ةمترسل  (، وقد كان  أ ل  المترس ات لم ة )أني (  0.05 ند مسترى ناللة )

ةمترسااااال حساااااابي ( وكانااااا  أقاااااب المترسااااا ات لم اااااة )تكااااار( 2.38)حساااااابي 
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كياااار اهتمامااااا ومشاااااركة هاااا  األالمتيااااات ( ،ويم اااا   مساااالر تلااااي ةااااثن 2.34)
ونشااااا ةالما ليااات واألنشاا ة التااي  قاار  بهااا الجامعااة ، واالتااالي هاا  األكياار 

  ثيرا ةما  قدمه  لي الما ليات م  مرجهات قيمية ووكرية وسلركية .  

) جماااالي نور الجامعاااات واااي  نمياااة ممااااليم المرااناااة لااادى  لرابددددعالمحددددور ا
( 2.38الشاااباب واااي  اااب اال جاااا  نلااار التلااار  الرقماااي(: كانااا  قيماااة التااااء )

( وهااااار ماااااا العناااااي وجااااارن وااااارو  تات ناللاااااة 0.02بداللاااااة  حصاااااا ية قااااادرها )
(، وقاااد كانااا  أ لااا  المترسااا ات لم اااة 0.05 حصاااا ية  ناااد مساااترى ناللاااة )

ةمترسل  ( وكان  أقب المترس ات لم ة )تكر(  2.24)سابي  ةمترسل ح)أني (  
 ( 2.15)حسابي 

ناللة  ل  أن المتيات أكير اهتماما واستىداما للتكنرلرجيا الرقمياة وأكيار  اثيرا 
 ةمرجهات  لي التكنرلرجيا .

ما  نراساة) مهاا  باد و ابار المجاد ه اباراليم عرساف   والنتا   الساةقة  ىتلف
ىاااب ات الترا اااب االجتماااا ي وسااابب  ر يمهاااا واااي (  ااا  "2018اللرساااف ، 

 ع ي  المراانة الرقمياة لادى الباة كلياة التراياة ةجامعاة الملاي فيصاب " والتاي 
ا هاارت نتا جهااا وجاارن  واارو  تات ناللااة احصااا ية وااي اسااتجاةة اوااران العلنااة 

 . لنرع وتلي لصالأ البكررحر  اةعان المراانة الرقمية  ع ص ل

 اثيلرات ،  ا  "  ( 2016 مر أحمد همشارص، اسة )كما  ىتلف االضا م  نر 
اليقاواااة الرقمياااة  لااا  ال الاااو الجاااامعي مااا  وجهاااة نظااار الباااة كلياااة العلااار  

 "الترارية ةجامعة ال رقاء وا جاها هم نلرها
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ل  باااا ااااد  وجاااارن واااارو  تات ناللااااة  حصااااا ية  نتااااا   نراسااااته حلااااط ا هاااارت 
لتاااثيرات اليقاواااة الرقمياااة  لااالهم  عااا ى  ال لباااةالمترسااا ات اللساااابية لتقااادعرات 

 لمتغلر الجنن.
 حااار  الساااتجاةات  لناااة الدراساااة المترسااا ات اللساااابية( 4ويرماااأ الشااا ب )

نور الجامعات وي  نمية ممااليم المرااناة لادى الشاباب واي  اب اال جاا  نلار 
 النرع ةلسو متغلر التلر  الرقمي

 

 النوع الستجابات عينة الدراسة بحسب مت ير المتوسطات الحسابية (4شكل )

التخةددص  بحسددبعينددة الدراسددة  دراسددة الفددروق فددي اسددتجابات -2
 األساديمي

نور الجامعاات واي  حار  لدراسة المرو  واي اساتجاةات  لناة الدراساة    
  نمية مماليم المراانة لدى الشباب واي  اب اال جاا  نلار التلار  الرقماي

 ام اساتىدا  امتباار التااء للعلناات المسااتقلة  التىصاه األكاانالميةلساو 
t-test( 9، وقد كان  النتا   كما هر مرمأ ةالجدو.) 
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حول دور الجامعات في تنمية دراسة الفروق في استجابات عينة الدراسة  (9جدول )
التخةص مفاهيم المواطنة لدى الشباب في ظل االتجاه نحو التحول الرقمي بحسب 

 األساديمي

 المحور
 التخصص
 األكاديمي 

 العدد 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة التاء 
الداللة  

 اإلحصائية

دور الجامعات في ترسيخ  
البنية المجتمعية وتحقيق  
التالحم والتواصل بين 

الطالب والجامعة  
باستخدام التكنولوجيا 

 الرقمية

 0.51 2.04 197 عملي

-0.60 0.55 

 0.53 2.08 203 نظري 

دور الجامعات في تنمية  
الفكر الناقد بما يعزز  

قدرة الشباب على تفنيد 
الشائعات ومواجهة الفكر  

 المتطرف 

 0.58 2.21 197 عملي

-0.49 0.62 

 0.55 2.24 203 نظري 

دور الفعاليات واألنشطة  
الطالبية في تنمية مفاهيم 
المواطنة لدى الشباب  
باستخدام التكنولوجيا 

 الرقمية

 0.32 2.34 197 عملي

-1.30 0.19 

 0.35 2.39 203 نظري 

إجمالي دور الجامعات  
في تنمية مفاهيم المواطنة 

لدى الشباب في ظل  
االتجاه نحو التحول  

 الرقمي 

 0.39 2.19 197 عملي

-0.87 0.39 

 0.39 2.23 203 نظري 

 ( ما علي:9ويتضأ م  الجدو  )

)نور الجامعااات وااي  رساايم البنيااة المجتمةيااة و لقلااخ الااتاحم  المحددور األول
والترا ااب باال  ال اااب والجامعااة ةاسااتىدا  التكنرلرجيااا الرقميااة(: كاناا  قيمااة 

( وهار ماا العناي  اد  وجارن وارو  0.55( بداللة  حصاا ية قادرها )0.6التاء )
 لااااااا  (، وقاااااااد كانااااااا  أ 0.05تات ناللاااااااة  حصاااااااا ية  ناااااااد مساااااااترى ناللاااااااة )

( وكانا  أقاب المترساا ات 2.08)ةمترساال حساابي المترسا ات لم اة )نظارص( 
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وهاااار مااااا العنااااي  قااااارب  ااااثيلر نور ( 2.04)ةمترساااال حسااااابي لم ااااة ) ملااااي( 
وي  رسيم البنياة المجتمةياة و لقلاخ الاتاحم والترا اب بال  ال ااب الجامعة  

العملياااة ، لكاااا مااا  اااااب الكلياااات  والجامعاااة ةاساااتىدا  التكنرلرجياااا الرقمياااة
 .  والنظرية

)نور الجامعات وي  نمية المكار الناقاد ةماا العا ز قادرة الشاباب   المحور ال اني
( 0.49 لاا   منلااد الشااا عات ومراجهااة المكاار المت اارا(: كاناا  قيمااة التاااء )

( وهاار مااا العنااي  ااد  وجاارن واارو  تات ناللااة 0.62بداللااة  حصااا ية قاادرها )
كانااا  أ لااا  المترسااا ات لم اااة  (، وقاااد 0.05 حصاااا ية  ناااد مساااترى ناللاااة )

( وكانااا  أقاااب المترسااا ات لم اااة ) ملاااي( 2.24)ةمترسااال حساااابي )نظااارص( 
واي  نمياة وهر ماا العناي  قاارب  اثيلر نور الجامعاة (  2.21)ةمترسل حسابي  

المكااار الناقاااد ةماااا العااا ز قااادرة الشاااباب  لااا   منلاااد الشاااا عات ومراجهاااة المكااار 
 لنظرية .لكا م  ااب الكليات العملية وا المت را

)نور المعاليات واألنش ة ال ابية وي  نمياة ممااليم المرااناة   المحور ال ال،
( بداللاة 1.3لدى الشاباب ةاساتىدا  التكنرلرجياا الرقمياة (: كانا  قيماة التااء )

( وهر ما العني  د  وجرن ورو  تات ناللاة  حصاا ية 0.19 حصا ية قدرها )
المترساااا ات لم ااااة )نظاااارص( (، وقااااد كاناااا  أ لاااا  0.05 نااااد مسااااترى ناللااااة )

ةمترسااال ( وكانااا  أقاااب المترسااا ات لم اااة ) ملاااي( 2.39)ةمترسااال حساااابي 
نور المعالياااات واألنشاااا ة وهااار ماااا العنااااي أن  قاااارب  اااثيلر ( 2.34)حساااابي 

 ال ابية وي  نمية مماليم المراانة لدى الشباب ةاستىدا  التكنرلرجيا الرقمياة
 لكا م  ااب الكليات العملية والنظرية 

) جماااالي نور الجامعاااات واااي  نمياااة ممااااليم المرااناااة لااادى  المحددددور الرابددددع
( 0.87الشاااباب واااي  اااب اال جاااا  نلااار التلااار  الرقماااي(: كانااا  قيماااة التااااء )
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( وهاار مااا العنااي  ااد  وجاارن واارو  تات ناللااة 0.39بداللااة  حصااا ية قاادرها )
(، وقاااد كانااا  أ لااا  المترسااا ات لم اااة 0.05 حصاااا ية  ناااد مساااترى ناللاااة )

( وكانااا  أقاااب المترسااا ات لم اااة ) ملاااي( 2.23)ةمترسااال حساااابي ظااارص( )ن
وهبا عاد   لا  أن التىصاه االكاانالمي نظارص او (  2.19)ةمترسل حسابي  

وااي  نميااة مماااليم المراانااة  ملااي لااين مااؤيرا تا وا ليااة وااي نور الجامعااات 
 . لدى الشباب وي  ب اال جا  نلر التلر  الرقمي

 حااار  الساااتجاةات  لناااة الدراساااة للساااابية( المترسااا ات ا5ويرماااأ الشااا ب )
نور الجامعات وي  نمية ممااليم المرااناة لادى الشاباب واي  اب اال جاا  نلار 

 التىصه األكانالمي ةلسو متغلر التلر  الرقمي

 
الستجابات عينة الدراسة بحسب مت ير التخةص  ( المتوسطات الحسابية5شكل )

 األساديمي
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 الفرقة الدراسية بحسبعينة الدراسة  استجاباتدراسة الفروق في  -3

نور الجامعات وي  نمية   حر  لدراسة المرو  وي استجاةات  لنة الدراسة
ةلسو  مماليم المراانة لدى الشباب وي  ب اال جا  نلر التلر  الرقمي

 One ام اساتىدا  امتباار  لللاب التبااع  أحاانص اال جاا  المرقاة الدراساية 
Way ANOVA(  10، وقد كان  النتا   كما هر مرمأ ةالجدو.) 

حول دور الجامعات في تنمية دراسة الفروق في استجابات عينة الدراسة  (10جدول )
مفاهيم المواطنة لدى الشباب في ظل االتجاه نحو التحول الرقمي بحسب الفرقة  

 الدراسية 

 العدد  الدراسية  الفرقة المحور 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة الفاء 
الداللة  

 اإلحصائية

دور الجامعات في  
ترسيخ البنية 

المجتمعية وتحقيق  
التالحم والتواصل  

بين الطالب والجامعة  
باستخدام التكنولوجيا 

 الرقمية

 0.57 2.11 133 األولى 

1.47 0.22 

 0.46 1.98 93 الثانية

 0.51 2.02 96 الثالثة

 0.50 2.11 78 الرابعة فأعلى 

دور الجامعات في  
تنمية الفكر الناقد بما 
يعزز قدرة الشباب  
على تفنيد الشائعات  

ومواجهة الفكر  
 المتطرف 

 0.58 2.31 133 األولى 

1.82 0.14 

 0.52 2.21 93 الثانية

 0.58 2.16 96 الثالثة

 0.55 2.17 78 الرابعة فأعلى 

دور الفعاليات  
واألنشطة الطالبية 
في تنمية مفاهيم 

المواطنة لدى الشباب  
باستخدام التكنولوجيا 

 الرقمية

 0.36 2.39 133 األولى 

1.04 0.37 

 0.35 2.31 93 الثانية

 0.30 2.38 96 الثالثة

 الرابعة فأعلى 
 

78 2.36 0.30 

 0.20 1.56 0.43 2.26 133 األولى إجمالي دور  
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الجامعات في تنمية  
مفاهيم المواطنة لدى  

الشباب في ظل  
االتجاه نحو التحول  

 الرقمي 

 0.34 2.16 93 الثانية

 0.39 2.18 96 الثالثة

 0.38 2.21 78 الرابعة فأعلى 

 ( ما علي:10ويتضأ م  الجدو  )

)نور الجامعااات وااي  رساايم البنيااة المجتمةيااة و لقلااخ الااتاحم  المحددور األول
والترا ااب باال  ال اااب والجامعااة ةاسااتىدا  التكنرلرجيااا الرقميااة(: كاناا  قيمااة 

( وهر ما العني  د  وجرن ورو  0.22( بداللة  حصا ية قدرها )1.47الماء )
(، وقاااااااد كانااااااا  أ لااااااا  0.05تات ناللاااااااة  حصاااااااا ية  ناااااااد مساااااااترى ناللاااااااة )

( وكاناااا  أقااااب 2.11)ةمترساااال حسااااابي ات لم ااااة )الراةعااااة وااااث ل ( المترساااا 
وهاار مااا العنااي  قاااارب (، 1.98)ةمترساال حسااابي المترساا ات لم ااة )اليانيااة( 

نور الجامعاات واي  رسايم البنياة المجتمةياة و لقلاخ الاتاحم والترا ااب  اثيلر 
، لكااب ال اااب ةااالمر   باال  ال اااب والجامعااة ةاسااتىدا  التكنرلرجيااا الرقميااة

 الدراسية المىتلمة .

)نور الجامعات وي  نمية المكار الناقاد ةماا العا ز قادرة الشاباب   المحور ال اني
( 1.82 لاا   منلااد الشااا عات ومراجهااة المكاار المت اارا(: كاناا  قيمااة الماااء )

( وهاار مااا العنااي  ااد  وجاارن واارو  تات ناللااة 0.14بداللااة  حصااا ية قاادرها )
(، وقاااد كانااا  أ لااا  المترسااا ات لم اااة 0.05ترى ناللاااة ) حصاااا ية  ناااد مسااا

( وكانااا  أقاااب المترسااا ات لم اااة )اليالياااة( 2.31)ةمترسااال حساااابي )األولااا ( 
نور الجامعاااات واااي وهااار ماااا العناااي  قاااارب  اااثيلر (، 2.16)ةمترسااال حساااابي 

 نمية المكر الناقد ةما الع ز قدرة الشباب  ل   منلد الشاا عات ومراجهاة المكار 
 ال اب المنتمل  لمىتلف المر  الدراسية . لكب المت را
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)نور المعاليات واألنش ة ال ابية وي  نمياة ممااليم المرااناة   المحور ال ال،
( بداللة 1.04لدى الشباب ةاستىدا  التكنرلرجيا الرقمية (: كان  قيمة الماء )

( وهر ما العني  د  وجرن ورو  تات ناللاة  حصاا ية 0.37 حصا ية قدرها )
(، وقااااد كاناااا  أ لاااا  المترساااا ات لم ااااة )األولاااا ( 0.05سااااترى ناللااااة ) نااااد م

ةمترسااال ( وكانااا  أقاااب المترسااا ات لم اااة )اليانياااة( 2.39)ةمترسااال حساااابي 
نور المعالياااااات واألنشااااا ة وهااااار ماااااا العناااااي  قاااااارب  اااااثيلر (، 2.31)حساااااابي 

 ال ابية وي  نمية مماليم المراانة لدى الشباب ةاستىدا  التكنرلرجيا الرقمياة
 ا م  ااب المر  الدراسية المىتلمة .لك

) جماااالي نور الجامعاااات واااي  نمياااة ممااااليم المرااناااة لااادى  المحددددور الرابددددع
( 1.56الشاااباب واااي  اااب اال جاااا  نلااار التلااار  الرقماااي(: كانااا  قيماااة المااااء )

( وهااار ماااا العناااي  اااد  وجااارن وااارو  تات ناللاااة 0.2بداللاااة  حصاااا ية قااادرها )
(، وقاااد كانااا  أ لااا  المترسااا ات لم اااة 0.05 حصاااا ية  ناااد مساااترى ناللاااة )

( وكانااا  أقاااب المترسااا ات لم اااة )اليانياااة( 2.26)ةمترسااال حساااابي )األولااا ( 
أن المرقاااة الدراساااية التاااي عنتمااا  لهاااا ال ااااب  أص(، 2.16)ةمترسااال حساااابي 

نور الجامعاااات واااي  نمياااة ممااااليم المرااناااة لااادى ليسااا   نصااارا ماااؤيرا واااي 
 . الرقميالشباب وي  ب اال جا  نلر التلر  

 اثيلرات اليقاواة "     ،  2016 مر أحمد همشرص، وهر ما عتمخ م  نراسة  
الرقمياااة  لااا  ال الاااو الجاااامعي مااا  وجهاااة نظااار الباااة كلياااة العلااار  الترارياااة 

 اااد  وجااارن وااارو  تات  اومااال  والتاااي  "ةجامعاااة ال رقااااء وا جاهاااا هم نلرهاااا
لتاااثيرات اليقاواااة  ال لباااةل  المترسااا ات اللساااابية لتقااادعرات باااناللاااة  حصاااا ية 

 . الرقمية  للهم  ع ى لمتغلرات ، والسنة الدراسية، والتىصه 
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 حااار  الساااتجاةات  لناااة الدراساااة ( المترسااا ات اللساااابية6ويرماااأ الشااا ب )
نور الجامعات وي  نمية ممااليم المرااناة لادى الشاباب واي  اب اال جاا  نلار 

 .المرقة الدراسية سو متغلرةل التلر  الرقمي

 

 الستجابات عينة الدراسة بحسب مت ير الفرقة الدراسية  ( المتوسطات الحسابية6شكل )

وأ هر الش ب أن االستجاةات رهم  قاراها اال أن ااب المرقة األول  كان   
أن ال اب وي بداالة نمرلهم   ما عرمأاألكير استجاةة لملاور الدراسة ة

الجامعة ال رنرن اكير اقباال و قبا لكب ما الم   أن  منله لهم الجامعة م   
ولبا الجو التركل   للهم   مماليم و رجلهات  بر مىتلف ال ر  والرسا ب

 .  ةصررة اكبر نون اهما  او  هميش ل اب ةاقي المر  الدراسية
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ليات التواصل بينهم وبين الجامعة  مقترحات الشباب حول آ المحور الرابع:
 وسبل تقوستها

في رأيك ما هي أفضل الوسائط االلكترونية وأسهلهلا فهي التوا هل  هي   -1

 الجامعة والطالب؟

ضاااااب أو ( اساااااتجاةات  جماااااالي  لناااااة الدراساااااة حااااار 11عرماااااأ الجااااادو  )   
، كماا عرماأ الرسا ل االلكترونية وأسهلها وي الترا ب بل  الجامعة وال اب 

 ةلسو النرع. نتا   نراسة المرو  وي  رزي  استجاةات  لنة الدراسة
ضل الوسائا االلكترونية  أف  ( الفروق في استجابات عينة الدراسة حول11جدول )

 بحسب النوع  وأسهلها في التواصل بين الجامعة والطلب

 االستجابات  السؤال 
 النوع

 الداللة اإلحصائية مربع كاي  اإلجمالي 

 أنثى ذكر

في رأيك  
ما هي  
افضل 

الوسائط  
االلكترونية 
واسهلها  

في 
التواصل 

بين  
الجامعة  
 والطالب؟ 

المنصات  
 االلكترونية 

 62 40 22 ك

19.01 0.00 

% 14.77 % 15.94 % 15.50 % 

 الفيس بوك 
 39 12 27 ك

% 18.12 % 4.78 % 9.75 % 

 الواتس آب 
 199 132 67 ك

% 44.97 % 52.59 % 49.75 % 

 التلجرام 
 100 67 33 ك

% 22.15 % 26.69 % 25.00 % 

 اإلجمالي 
 400 251 149 ك

% 100.00 % 100.00 % 100.00 % 

جاااااءت وااااي الر بااااة ( الاااارا ن  ب االسااااتجاةة )( أن 11عتضااااأ ماااا  الجاااادو  )
م رياااة ( بنسااابة التلجااارا (،  للهاااا االساااتجاةة )٪49.75بنسااابة م رياااة )األولااا  

( بنساااااااابة م رياااااااااة المنصاااااااااات االلكترونيااااااااة(،  للهااااااااا االسااااااااتجاةة )25.00٪)
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وهار ماا (، ٪9.75( بنسابة م رياة )الفين برب(،  للها االستجاةة )15.50٪)
ماااعف المنصاااات الجامةياااة  لااا  جااابب ال ااااب اللهاااا و اااعراة الشااالر  لااا  

ب  عاااملهم معهااا ، نتيجااة لعاادة أسااباب منهااا  ااد   اادريبهم  للهااا ، و ااد   معلاا
االالماالات الجامةيااة لعاادن ماانهم ، واكتماااء األ ضاااء ببااط باارام   عليميااة وقاال 
م  مالها نون ملتريات أمارى او ور اة للترا اب ، بلنماا جااء الارا ن  ب 

 ااا  التلجااارا  ، ، وااي المر باااة األ لاا  لساااهرلة التعامااب والترا اااب ماا  مالاااه 
ال المضاالرنه فيمااا بلنمااا جاااء الفااين باارب وااي المر بااة األملاارة لكاارن ال اااب 

 .عتعلخ ة ر  الترا ب م  الجامعة 
( 0.05كمااااا عتضااااأ وجاااارن واااارو  تات ناللااااة  حصااااا ية  نااااد مسااااترى )    

أوضااب الرسااا ل االلكترونيااة ةلسااو الناارع وااي اسااتجاةات  لنااة الدراسااة حاار  
حلاااط بلغااا  قيماااة مراااا  كااااص  وأساااهلها واااي الترا اااب بااال  الجامعاااة وال ااااب 

حلط كان  نسو  مضلب االناال (،  0.00قدرها )( بداللة  حصا ية  19.01)
للاارا ن  ب ا لاا  ماا  الااابكرر وان ةقاا  االيناال  معااا واااي المر بااة األولاا  مااا  
حلااط التمضاالب ، وأالضااا كااان هناااب واار  باال  الاابكرر واالنااال حاار   مضاالب 
الفين برب حلط زانت نسبة  مضلب البكرر لاه  ا  االناال وان  اب كاهماا 

 لب لكا النر ل  .وي المر بة األملرة للتمض
" نور ىااب ات (  اا 2016أسااامة هااازص الماادني وهاار مااا الىتلااف ماا  نراسااة )

" الترا ب االجتما ي وي  ش لب الارأص العاا  لادى الباة الجامعاات الساعرنالة 
ثهم ىاب ات الترا اب استىدا  مرق  فين برب واي المركا  األو  كاجاء    حلط 

 .معلرمات    ل  ىب ة اللالتي الستىدمها المبلري االجتما ي

التىصاااااه  كمااااا  اااام نراسااااة الماااارو  وااااي اسااااتجاةات  لنااااة الدراسااااة ةلسااااو 
 (12وقد جاءت النتا   كما هر مرمأ ةالجدو  ) األكانالمي
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االلكترونية   الوسائاأفضل ( الفروق في استجابات عينة الدراسة حول 12جدول )
 التخةص األساديميبحسب  وأسهلها في التواصل بين الجامعة والطلب

 االستجابات  السؤال 
 األكاديمي التخصص 

 الداللة اإلحصائية مربع كاي  اإلجمالي 

 نظري  عملي

في رأيك  
ما هي  
 افضل

الوسائط  
االلكترونية 
واسهلها  

في 
التواصل 

بين  
الجامعة  
 والطالب؟ 

المنصات  
 االلكترونية 

 62 29 33 ك

10.75 0.01 

% 16.75 % 14.29 % 15.50 % 

 الفيس بوك 
 39 11 28 ك

% 14.21 % 5.42 % 9.75 % 

 الواتس آب 
 199 105 94 ك

% 47.72 % 51.72 % 49.75 % 

 التلجرام 
 100 58 42 ك

% 21.32 % 28.57 % 25.00 % 

 اإلجمالي 
 400 203 197 ك

% 100.00 % 100.00 % 100.00 % 

( وجااارن وااارو  تات ناللاااة  حصاااا ية  ناااد مسااااترى 12عتضاااأ مااا  الجااادو  )
واااي اساااتجاةات  لناااة الدراساااة حااار   التىصاااه األكاااانالمي( ةلساااو 0.05)

حلاط  الترا ب بل  الجامعة وال ااب أوضب الرسا ل االلكترونية وأسهلها وي 
ونات  هابا (، 0.00( بداللاة  حصاا ية قادرها )10.75بلغ  قيمة مراا  كااص )

حلاااط الملاااب اااااب الكلياااات العملياااة الااا  المااار   ااا  اساااتىدا  الفاااين بااارب 
أكبار وهي نسابة  ٪14.21استىدا  الفين برب للترا ب م  الجامعة  بنسبة 

 5.42صاار اسااتىدامهم لهااا  لاا  نساابة   اقتوالتااماا  ااااب الكليااات النظريااة 
% وي  را لهم ما  الجامعاة ، لكا  الظاب الارا ن  ب  ااحو النسابة األكبار 
لكاهمااااااا وااااااي  مضاااااالات الترا ااااااب ماااااا  الجامعااااااة حلااااااط المضااااااله اااااااااب 

وااااب التىصصااات النظريااة بنساابة  ٪47.72التىصصاات العمليااة بنساابة  
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، وياااث ي  ٪49.75ليصاابأ اجماااالي معاااد  التمضاالب لكللهماااا هااار   51.72٪
والمنصااااات االلكترونيااااة وااااي  ٪25.00التلجاااارا  وااااي المسااااترص الياااااني بنساااابة 

، ويلتب الفين برب المسترى األملر بنسبة  ٪15.50المسترى اليالط بنسبة 
9.75٪ . 

المرقااة الدراسااية كمااا  اام نراسااة الماارو  وااي اسااتجاةات  لنااة الدراسااة ةلسااو   
 (13وقد جاءت النتا   كما هر مرمأ ةالجدو  )

أفضل الوسائا االلكترونية  ( الفروق في استجابات عينة الدراسة حول 13جدول )
 الفرقة الدراسيةبحسب  وأسهلها في التواصل بين الجامعة والطلب

 االستجابات السؤال 
 الفرقة الدراسية 

 الداللة اإلحصائية مربع كاي اإلجمالي 

 الرابعة الثالثة الثانية  األولى

في رأيك  
ما هي 
  أفضل 

الوسائط  
االلكترونية 
واسهلها  

في 
التواصل  

بين 
الجامعة 
 والطالب؟ 

المنصات  
 االلكترونية

 62 9 16 20 17 ك

27.46 0.00 

 % 12.78 % 21.51 % 16.67 % 11.54 % 15.50 % 

 الفيس بوك 
 39 12 10 10 7 ك

 % 5.26 % 10.75 % 10.42 % 15.38 % 9.75 % 

 الواتس آب 
 199 44 55 30 70 ك

 % 52.63 % 32.26 % 57.29 % 56.41 % 49.75 % 

 التلجرام 
 100 13 15 33 39 ك

 % 29.32 % 35.48 % 15.63 % 16.67 % 25.00 % 

 اإلجمالي 
 400 78 96 93 133 ك

 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 

( وجااارن وااارو  تات ناللاااة  حصاااا ية  ناااد مسااااترى 13عتضاااأ مااا  الجااادو  )
أوضاااب واااي اساااتجاةات  لناااة الدراساااة حااار  المرقاااة الدراساااية ( ةلساااو 0.05)

حلاط بلغا   الرسا ل االلكترونية وأسهلها وي الترا اب بال  الجامعاة وال ااب 
وأكياار المااارو  (، 0.00( بداللااة  حصااا ية قااادرها )27.46قيمااة مرااا  كااااص )
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، حلاااط جااااء اساااتىدامهم مااارقتل  األولااا  واليانياااة بااال  اااااب الناللاااة جااااءت 
للمرقاااااااااااااة األولااااااااااااا  و ٪52.63للااااااااااااارا ن  ب  ااااااااااااااحو الر باااااااااااااة األكبااااااااااااار 

للمرقاااة اليانياااة ، وجااااء اساااتىدا  التلجااارا   ااااحو التر لاااو  32.26٪ 
للمرقاااااة اليانياااااة ، اماااااا المنصاااااات  ٪35.48 للمرقة األول  و ٪29.32الياني 

للمرقااااة األولاااا  و ٪12.78يااااة وكااااان االلكترونيااااة والتااااي جاااااءت ةالر بااااة اليال
للمرقااة اليانيااة ، وجاااء الفااين باارب  اااحو الر بااة األملاارة  % 21.5 
للمرقااااة اليانيااااة ، وهاااابا راجاااا  الاااا   ٪10.75للمرقااااة األولاااا  و ٪5.26بنساااابة 

 ااعراة التعامااب ماا  المنصااات ل البااات المرقااة األولاا  واحتياااجهم لم يااد ماا  
 التدريو  ل  التكنرلرجيا الرقمية المر ب ة ةالجامعة .

 يا يمكن ان تؤثر الجامعة   -وفيما يتعلف باإلجابات الكيفية لسؤال  
 ؟ ا في تنمية روح المواطنة لطلبهاإيجاب
، اجاةااااة ةعااااد حاااابا ال أ اااارا والمتشاااااةه والمتكاااارر 51دن االجاةااااات  ااااكاااان 

النقاااا   حااار  لمتبةياااةاإلجاةاااات ا  ملاااررت و  والبعلاااد الصااالة  ااا  المرمااارع ،
 اال ية:

 . معلب المشاركة ال ابية ، و ميلب ال اب وي مجلن الجامعة -1

االساااتماع  لااا   راء ال ااااب و شاااجيعهم  لااا  االبتكاااار واالباااداع ، ون ااام  -2
 اوكارهم الىاقة .

زيانة نورات التنمية البشرية والماؤ مرات والنادوات اليقافياة والسياساية التاي  -3
 رمأ الجراناو الملتبساة  لا  ال ااب ،و لاف  لا  روا  رو  الرانياة 

ةاللضارر ولار  بار ب ال ااوالساما  لجميا    ون رة الرمرز الرانية لهاا
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والنااااااادوات  ،وما اااااااة اينااااااااء االجاااااااازات الصااااااايفية ، وساااااااا ب الترا اااااااب 
 .والمؤ مرات لها نور االجابي وي التثيلر  ل  ال اب 

 ىصاايه وقاا  ةعااد كااب مااانة للمناقشااة الممترحااة وااي كاوااة المرماار ات  -4
، و رماااايأ م ااااررة  ااااداولها نتشاااارة ، ما ااااة حاااار  الشااااا عات المةلريااااة 

 جتم .و رويجها وي الم

،  عامااب االسااا بة   الرلبااة باال  االسااتات وال الااو  اا  اريااخ كساار حاااج -5
 ومناقشاا هماالساتماع لهام و  لمساتراهم المكارص ، و   النابروخ م  ال ااب و 

 .هضو او  نف  قم  أونون 
ال ابيااة ةالجامعاة لتشااجي  ال ااب  لاا   واألسار  نشايل نور اال لااانات  -6

 .المعالة بها المشاركة

الريامااية واليقافيااة والدعنيااة ...الاام وااي كااب المجاااالت ، ت زيااانة المساااةقا -7
و كريم الما  ي  بها ةش ب معل  الشج  ويلم  ال لباة وي ياد ما  ار باااهم 

 .ةالجامعة 
ما ة ايناء الع اات بال  ا ضااء الجامعاة   زيانة الترا ب االلكتروني ، -8

وجهااااات  وال اااااب ومناقشااااتهم وااااي القضاااااالا المجتمةيااااة واالسااااتماع الااااي
  نظرهم بها .

 شاااجي  ال ااااب  لااا  المشااااركة واااي المناسااابات الرانياااة ناماااب وماااار   -9
 الجامعة  بر اال ان  نها والد رة للضررها بروقة االسا بة .

، ومهااارات الترا ااب و شااجعلهم  اادريو ال اااب  لاا  العمااب الجمااا ي  -10
 .  ل  ار   را هم ةشجا ة ويقة
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ولغاة اللارار   م بارام  لتهل اة ال ااب الجادن لتقباب المكار الرسا ال قدم    -11
 .والرأص اآلمر 

، وأن عاااتم مااا  مالاااه  قرياااة رو  الكترونياااا  معلاااب االرىاااان االكاااانالمي  -12
 .المراانة و نمية اال ت از ةالرا  و اريىه وانجازا ه

ل ابها ، "ان  تمهم هل ة التدرين معني اللرية وي التعبلر    الرأص  -13
 . الرأص والنقد ووي المقابب عتعلم ال الو السلرب القريم وي  بداء 

مقترحاتك لتقوسة التفاعل  ما هي -وفيما يتعلف باإلجابات الكيفية لسؤال  
   والمشار ة بين الطلب والجامعة؟

واعد حبا  مقترحا، 1283 دن مقترحات ال اب المشاركل   و ب
  ملررت أهلو و قريو االجاةات  المتكرر وهلر تص الصلة ونم  المتشاةه 

 :  فيما عليالمقترحات 
و كااااريم زيااااانة  اااادن الناااادوات واللمااااات والمااااؤ مرات واالنشاااا ة ال ابيااااة  -1

 .المتمل ي  
 ىصاايه أوقااات ملاادنة سااراء وااي الجامعااة أو  باار وسااا ب الترا ااب ،  -2

لسماع مشاكب ومقترحات ، واراء ، واوكار ال اب وزيانة الترا ب بلنهم 
  .وال  االسا بة 

التاااي  انشااااء جاااروب  لاااي التللجااارا  او احاااد مراقااا  الترا اااب االجتماااا ي -3
للااااارن الماااااررص  لاااااي مقترحاااااات  الساااااهب  لااااا  ال ااااااب التعاماااااب معهاااااا ، 

وىاا اوص ال اااب ومناقشااة تلااي معهاام و تكاارن انارة الجااروب ماا  مميااب 
لكب كلية القر  ةالرن  لاي ماا الىاه كللتاه كمادعر المركا  اإل اماي لكاب 

 .يا  واالضا مميب م   نارة الجامعة كلية  لي سبلب الم
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نورات و ماب   ،  رير المنصات االلكترونية و معلب االالملات الجامةية   -4
، ما اة لل اب لتدريبهم  ل  التعاماب معهاا لألسا بة و  ور   مب  ، و 

ان ةعف األسا بة  روف التعامب م  ال لبة  بار االنترنا  لعاد  قادر هم 
ة مماااا السااابو مشااا ات  را اااب بلااانهم  لااا  التعاماااب ةالتكنرلرجياااا الرقميااا

 وال  ال لبة .

و لسالنها وا احتهاا لكاب   و ع ي هاا  لإلنترنا  الجاامعي  التلتياة قريه البنياه   -5
 مااب و ،  و والجامعااةلترا ااب اوضااب باال  ال اااب  ال اااب واال ضاااء ،

للارن  لا  االسا لة واالستمساارات      ما لياة  بار الرساا ل الرقمياة  لقاءات  
كيفيااه  ال اااب  لتعلاايمولاادعر مسااجب  لاا  كااب مراقاا  الترا ااب  ا احااة ،و 

 .  الجدعدة استىدا  االليات 

و معلاب باارام  زو  ملادعر باال  ال ااب و األسااا بة  باار ال اجتما اات  قاد  -6
 باار ولاادعرهات   لااي الباارام  اب  لاايوماال روساام   يملاا  و اادريو ال اا

كاااب االالمااالات   معلاااب ومنشاااررة ةاااثكير مااا  مرقااا  ، و مصاااررة ووامااالة
 المنصات و لسل  انا ها .استىدا  الجامةية و دريو الجمي   ل  

 مااب  ااملات ارىااانالة م تراااة ومصااررة الساات ي  ال الااو الر اار  لهااا  -7
ةساااهرلة للتعااارا  لااا  كاااب ماااا عراجاااه مااا  مشااا ات وكيفياااة حلهاااا ومااا  

مش لة انارياة ، او  نظيمياة ، او  بعا ل بيعة الترجه اليه عالبص   المسؤو 
قيااانص أو انانالمااي ، او انارص ،  ااملة اكانالميااة ، ويرجااد لكااب مساا ر  

 ل  المرق  الم   الترا ب معاه ما  مالهاا والتا   ةمتاةعتهاا والارن  لا  
  ال لبة م  مالها .
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أو  ملة لكب  ضر هل ة  ادرين الم ا  لل ااب الترا اب    مب جروب  -8
معه م  مالها وي اوقات ملدنة ومتمخ  للهاا ، و كارن ممترحاة ويم ا  

 لكب ال لبة الترا ب معه م  مالها وليس  مقصررة  ل  األنم  .
 د  االكتماء ةالترا ب االلكتروني و لدعد  لية لللضرر ومقابلة ال اب  -9

أو  قسايمهم  مجمر اات  اغلرة ماا   ، ىاهرب كاوجهاا لرجاه  ولار عار  
 الشهر ، حلط ال رن الترا ب المباىر اكير  ثيلر م  الترا ب الرقمي . 

 اداو  المقترحاات  عاتم لقاءات ساراء  قللدالاة وجهاا لرجاه او رقمياة  مب   -10
، وياااتم اماااب رأص  واألوكاااار ولهاااا حااار    ااارر  ملياااة التعلااايم واااي الجامعاااة

حلاط انقسام  اراء ال ااب ال اب بها و نملب المقترحات الما مة منهاا  
 .حر  اوضلية الترا ب المباىر والرقمي 

 اااداو  الماااؤ مرات والنااادوات  بااار المنصاااات االلكترونياااة ليساااهب نشااار و  -11
 . شاركة ل  الجمي  الم

 لااي االنشاا ة اال ااان  اا  زيااانة انشاا تها  اااب و ل معلااب نور ر االااة ا -12
حتاا  عتااا  ةمتاارة كافيااة   والمساااةقات  باار الرسااا ل الرقميااة قبااب  قاادها 

 للجمي  المشاركة بها .
زيانة معامب اللغات و مب نورات وي اللغات ، والتنمياة البشارية ، وكاب  -13

 لل اب .و ةاجر رم ص ما الستل مه سر  العمب و كرن ةالمجان ا
 اال مااااا  ماااا  احااااد ىااااركات األنترناااا  لتاااارولر ةاقااااات أو أنظمااااة انترناااا   -14

هلر  مىمضة ل اب الجامعة  د مها الجامعة ، ةللط  كرن مجانية أو
 القانري  ، حت  عتم   الجمي  م  الترا ب واالستمانة  .

لةياانات واالساا بة لو لدعد اوقات ولقااءات  ، الريانة ال ابيةزيانة نور   -15
ال اااب عااتم بهااا مناقشااة كاوااة المرماار ات الم روحااة  لاا  الساااحة ماا  
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اجتماعيااا وسياساايا واكانالميااا و اارل اآلراء ومناقشااتها ةلريااة نون ماارا 
 او  عني  او  جاوز .

 نملااب   الجامعااة  ناارص فيمااا ال اااب لمعروااه رأص نوريااة  مااب اسااتبيانات  -16
، و ماب  صاري   قبب األقادا   لا  م ارة التنملاب   هات نظرهم  وجلمعروة  

  لل لبة وي القرارات المتعلقة بهم.
اإلنساااانية الشاااترب بهاااا ال لباااة الت الىدماااه المجااا اابياااة قاماااة انشااا ه  -17

وملارااااااة الت ااااارا وما اااااه واالساااااا بة لتقرياااااة الااااارواةل ونشااااار القااااادوة ، 
ؤ مرات الدولياااة مااا  ماااا   قاااد النااادوات والماااالااادعني والمكااارص ، الت ااارا 

 ، واستضاوة رمرز مجتمةية ولها . واال تدا  الرس ية رسي ن ا م    التي
له مر ف مسؤو  الجلو  ل  استمسارات لكب كلية ، مب مل  ليمرني  -18

 .و مرمرع ويرور  للهم مشقة اللضررمش لة ا أصال لبة حر  
وسااعة  اادر هل ااة التاادرين ماا   ،حساا  التعامااب باال  ال لبااة واالسااا بة  -19

ال الااو الاابص القاار  ةى ااث مااا باادال ماا  التىرياا  والتهدعااد للنشااث جلااب ال 
ساااتقبب للنصااايلة مماااا وم   بيقاااة ، قاااانر  لااا   المناقشاااةو الشاااعر ةالتهدعاااد 

  وسلركيا.السا د  لي  لقلخ نتا   حةيقة  راريا 
حترا  لل اب وي السلرب وا ساع االوخ و قبب واان ال رن االسا بة قدوة  -20

 .والعمب التعاوني الرأص األمر 

، و كااريم مااانص و لنااي ألص االهتمااا  ةال لبااة و مااب ةعيااات للمتملاا ي   -21
 االو عتمل  وي مجا  ما اكانالمي او مجتمعي .

( لاااا  ، كرمبلاااار ر،  اب ااارولر أجهاااا ة رقميااااة حدعيااااة ) مرااعاااب، البتاااارب  -22
لتما اااب وامااا  الجامعاااة ،  للتم نااارا مااا  الترا ااابلل ااااب هلااار القاااانري  

 ويقرص لدعهم رو  االنتماء والتقدعر للجامعة والرا .الرقمي ، 
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( 2016أماب  اا  ملمارن رماران نراساة )وقد ا مق   لي اال جاهاات ما   
"  ثيلر التلر  الرقمي للمعروة  ل  اليقاوة المعلرما ية للمتىصصل  وي     

، مجا  اآلناب والعلر  اإلنسانية م  أ ضاء هل ة التادرين ة لياة اآلناب ةقناا"
ا ضاااااء هل ااااات التاااادرين وااااي اسااااتىدا    ااااد  كماااااءة ةعااااف   هاااارت أ والياااا 

اال تماان ما ة  بعا لمتغلر التىصه والعمر حلاط القاب التكنرلرجيا الرقمية  
 للهااااا وااااي التىصصااااات االسااااامية ،وواااا  األ مااااار الكبلاااارة أل ضاااااء هل ااااا 

 . التدرين
" نور الجامعااااات  (  اااا  2016وواااااء نالاااااب األحماااادص )واالضااااا ماااا  نراسااااة 

السعرنالة وي الرال بل  التعليم والمجتم : نراسة  للللياة واي مارء المساؤولية 
عاات واي مدماة المجتما  معا  للجامالدور  ال  واومل    االجتماعية للجامعات"

وي بناء نسي  اجتماا ي ساليم وقاانر  لا  النهارل ةاثوران المجتما    واسهامها
ماا  مااا   اارولر الىاادمات ، والدولاة ممااا عاانع ن ةالتااالي  لاا  أناء الجامعاات 

المتنر ة ولين مجرن مبانرات وارام  منق عة بب ال بد أن  كرن م  أولريات 
 .العمب الجامعي

" 'التلاااار   (  اااا  2018مصاااا م  أحمااااد أماااال  )سااااة االضااااا ماااا  نراا مقاااا  و 
حلااااط  الرقمااااي وااااي الجامعااااات المصاااارية كمت لااااو لتلقلااااخ مجتماااا  المعروااااة"

وماااع  الدراساااة  صاااررا مقترحاااا الشااامب  ااادة اسااان لمراكباااة الت ااارر الرقماااي 
لتلقلااخ مجتماا  المعروااة ةالجامعااات  اا  اريااخ  اادة مت لبااات هااي : وماا  

وة هبا التلر  ، و صميم برام   عليمية استرا يجية للتلر  الرقمي ، ونشر يقا
رقمياااااة ، وانارة و مرياااااب التلااااار  الرقماااااي ، و ااااارولر القااااارى البشااااارية المدرااااااة 

 .والمؤهلة ،و رولر البنية التلتية للمت لبات التقنية 
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 :النتائج العامة في ضوء اهداف الدراسة

التعددرف علددى أفضددل سددبل التواصددل : فيمددا يتعلددف بالهدددف األول  -
سمكددن ألعضدداء هيئددات الرقمددي الحدي ددة التددي يسددتخدمها الطددلب و 

تقوسة العلقات والروابا بينهم وبدين استخدامها لالتدرس  بالجامعة  
  . طلبهم

أ هرت نتا   الدراسة أن ال اب المضلرن الترا اب الرقماي ما  الجامعاة 
، لساااهرلة التعاماااب بهماااا را   بااار اساااتىدا  الااارا ن  ب والتلجاااوا ضاااا ها 

و د  احتياجهم لتادريبات الساتىدامهم بلنماا العاانرن  اعراة واي اساتىدا  
، لعد   دريبهم  للها و عراة ولرجهم اللهاا ما   اد  المنصات التعليمية  

لباقاات انترنا  كبلارة  الجامةية للعدعد مانهم ، واحتيااجهم معلب االالملات  
ال المللاارن السااتىدا  مرقاا  الفااين باارب  ال  تااراور ماا  العدعااد ماانهم، بلنمااا

  وي الترا ب بلنهم وال  الجامعة  .

األسددداليب  الطدددرق والتعدددرف علدددى وفيمدددا يتعلدددف بالهددددف ال ددداني : -
 فدييمكدن مدن مللهدا ان يدؤثر عضدو هيئدة التددرس   التي  الرقمية

 .فكر و يم الشباب الجامعي بما يحقف مدمة وتنمية المجتمع 

أ هارت نتااا   الدراسااة أهميااة زيااانة الترا ااب باال  ال اااب والجامعااة  باار 
واال لاااان  قاااد ماااؤ مرات ، ونااادوات ، ولقااااءات ، نورياااة ، و معلاااب الرياااانة 

  والمسااؤولل واالنشاا ة ال ابيااة و اادريو أ ضاااء هل ااة التاادرين ،واألساار 
 لاا  اسااتىدا  الرسااا ل الرقميااة ، للترا ااب ماا  ال لبااة وااي كااب ة ةالجامعاا

 ليااات لل لباااة وسااا ب و االوقااات ولااين وقاال وااي وتااارات الدراسااة ، و اارولر 
  لي الرسا ل ةسهرلة واتكالي  رم ية .  لتتم   م  استىدا 
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اآلليات التدي يمكدن مدن   لتعرف علىلهدف ال ال، : ااوفيما يتعلف ب -
ملددف ل ددة  واب تجدداه القضددايا المجتمعيددة اراء الشددب مللهددا معرفددة
من فهم ومعرفة أفكدارهم واتجاهداتهم   الجامعات  مكنحوار وتواصل ت  

 .ومحاولة التأثير االيجابي بها 

أن األنشاااا ة والما ليااااات ال ابيااااة والمشاااااركات أ هاااارت نتااااا   الدراسااااة 
والىاادمات المجتمةيااة ، التااي الشااارب ال اااب ولهااا ماا  أ ضاااء وقيااانات 

هااؤالء   قريااة الترا ااب ماا ملااخ لغااة حاارار و ، لهااا نور كبلاار وااي  جامةيااة
، كماااا أ هاارت الدراساااة أن  قاااد الناادوات واللقااااءات ، واستضااااوة  الشااباب 

الرماارز المجتمةيااة ومناقشااتهم لل اااب واالسااتماع لهاام و منلااد مااا عتلقرنااه 
مااا  اىاااا ات  ااا  ارياااخ الملااااورة واالقنااااع ،  تااايأ وهااام ومعرواااة أوكاااار 

 وا جاهات الشباب والتثيلر اإلالجابي بها .

 :توصيات الدراسة  
 ااب باال  ال اااب والجامعااة مميلااة ةث ضاااء هل ااات زياانة ااار  الترا  -1

 بااار كاااا مااا  الرساااا ب التقللدالاااة تااادرين والةياااانات االكانالمياااة بهاااا ال
والرقمياااة  لااا  حاااد ساااراء ، حتااا  عاااتم ملاااخ  اقاااة قرياااة بلااانهم واااال  
الشباب  سمأ ةالتثيلر  ل  أوكاارهم وا جاهاا هم  وسالركهم ، حتا  ال 

انالااااة ونهبااااا للشااااا عات ال رنااارن   رمااااة لاسااااتق اب ماااا  جهاااات مع
 .  المغرمة ، التي  ضر ةثم  وسامة  الرا 

وااتأ مجاااالت لل اااب لللاارار والمشاااركة ةااالرأص حاار  كاوااة القضاااالا  -2
المجتمةية ، و قدالم نورات وارام  هانواة لهام واي التكنرلرجياا الرقمياة 
، التنميااة البشاارية واللغااات ، وكااب مااا ماا  ىااثنه ىااغب اوقااا هم ةصااررة 



 

138 

د  لااااا  التنمياااااة البشااااارية والمجتمةياااااة ، و قااااارى ن اااااا م مملااااادة  ساااااا 
 .االنتماء ورو  العمب الجما ي ، واليقة ةالنمن لدى الشباب 

 ، لملااا  ال ااااب  لااا  المشااااركة واااي االنشااا ة المجتمةياااة والرانياااة -3
ور احااة المر ااة لهاام للقاااء الرماارز الرانيااة ملااب اليقااة  لاا  اىااراا 
ون اام الجامعااة ، حتاا  ال اارن لاادعهم مرجةيااة  االيلة علجااؤون اللهااا 

 وي األس لة والنقا  و نمي و لهم الراني والسياسي.
الل رماااة وهل اااات حااادها أو ةمشااااركة  الجاااان  لياااة  اااد مها الجامعاااة و  -4

ماااا  لاااد م الكااارانر الشااااةة ومنظماااات المجتمااا  المااادني، ورجاااا  األ 
الما لاااااة مجتمةياااااا ، و كاااااريمهم ، و قااااادالم المساااااا دات لل لباااااة هلااااار 

 يةالرقمية ألسباب مانالة أو  قن االقانري   ل  استىدا  التكنرلرجي

 قااد ور   مااب نوريااة لرواا  كماااءة كااا ماا  ال لبااة وأ ضاااء هل ااات  -5
 التدرين  ل  حد سراء وي استىدا  التكنرلرجيا الرقمية .

واماااالة وسااااهلة  باااار كاوااااة  مااااران ولميااااة مصااااررة )ولاااادعرهات( نشاااار -6
 رمااأ ااار  الترا ااب ماا  الجامعااة ووجاارن مميلاال  الرقميااة الرسااا ل 

ل  لها الجلبرن  ل  كاوة أس لة واستمسارات ال اب ، ونوعهم لا ام
 ل يانة الترا ب م  الجامعة .
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 المراجعقائمة 
يم ، معجاااام مصاااا للات الترايااااة والتعلاااا (1980) أحمااااد تكااااي باااادوص  -1

 .  القاهرة ، نار المكر العراي

وي المارارن البشارية ،  االستيمار ( ،2015الملب)  أسامة أحمد ملمد   -2
 .اإلس ندريةيم الجامعي ، ل، نار التع  ساميةنراسة اقتصانالة 

التلر  الرقمي للجامعات المصرية (  2011)   أسامة  بدالسا   لي -3
 -المجلن العالمي لجمةيات التراية المقارنة ،   اآلليات : المت لبات و 

ما   ، اهسا ن ، الجمةية المصرية للتراية المقارناة واإلنارة التعليمياة
 .302: 267، ص 33, ع 14

" نور ىاااب ات الترا اااب االجتماااا ي  (2016)أساااامة هاااازص المااادني  -4
وااي  شاا لب الاارأص العااا  لاادى البااة الجامعااات السااعرنالة : جامعااة أ  

جامعااة الساال ان ، مجلااة اآلناب والعلاار  االجتماعيااة ، القاارى نمرتجااا"
 .425 – 395، ص 2،ع7،أهس ن م   قابر 

 ،  نارة  2019/2020اإلحصا ية السنرية اإلجمالية لعا    لنشرةا -5
اإلحصاء ةمرك  المعلرمات والتريلخ جامعة األزهر  المعلرمات و 

 . 27( ص  2020)

 ااثيلر التلار  الرقمااي للمعروااة  (2016)أماب  ااا  ملمارن رمااران  -6
 لاااا  اليقاوااااة المعلرما يااااة للمتىصصاااال  وااااي مجااااا  اآلناب والعلاااار  

، البراةة العراياة اإلنسانية م  أ ضاء هل ة التدرين ة لية اآلناب ةقنا
 .54: 1،ص 43ات ، سبتمبر ع للم تبات والمعلرم
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244 . 
  لادالات العراياة..  وي البان التعليم الرقمي  (  2007)بلةين الشر ي   -8
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 ملحف الدراسة

والمسئولية  تنمية مفاهيم المواطنة   في دور الجامعات  استبانة بح،/

                  االتجاه نحو التحول الرقمي  ضوءفي  لدى الشباباالجتماعية 
هااار  و نمياااة األمااا  المكااارص لااادى واااي   الماناااا ةثهمياااة الااادور الهاااا  للجامعاااة 

، وااان االسااتبانة اللاليااة  هاادا  لااي التعاارا  لااي نور الجامعااة وااي  اابهااا 
، و التعاارا  لااي المعرقااات التاااي   نميااة وهاار  قاايم المراانااة لااادى ال اااب 

  لر  نون قيا  الجامعة بهبا الدور.

   -وتتكون االستبانة من اربع محاور هي : 
نية المجتمعية وتحقيق التالحم  دور الجامعات في ترسيخ الب -1

 والتواصل بين الطالب والجامعة باستخدام التكنولوجيا الرقمية 

دور الجامعات في تنمية الفكر الناقد بما يعزز قدرة الطالب على   -2
 تفنيد الشائعات ومواجهة الفكر المتطرف  

لدى   المواطنةمفاهيم دور الفعاليات واألنشطة الطالبية في تنمية  -3
 الطالب باستخدام التكنولوجيا الرقمية  

مقترحات الطالب حول آليات التواصل بينهم وبين الجامعة وسبل   -4
 تقويتها 

قراءة االستبانة واإلجاةة  لي كب بنرنها ،  لما  م  ال اب الرجاء       
ل  اهر أ بانة ستكرن سرية ول   ستىد   ال وي ةثن اإلجاةة    هب  االست 

 البلط العلمي وقل .

 ولكم ج يب الش ر والتقدعر 
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 البيانات االساسية 
 * الجنس

 أنثى                             ذكر

 

 التخصص * 
 نظري ي                      علم

 

 *   الفرقة الدراسية 
 أمرى  بكر            عةالراب       ثةالثال        يةالثان       ىاألول
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 -االستبانة :  اسئلة

دور الجامعددددات فددددي ترسدددديخ البنيددددة المجتمعيددددة وتحقيددددف  المحور األول :
 التلحم والتواصل بين الطلب والجامعة باستخدام التكنولوجيا الرقمية

 ضعيفة متوسطة  سبيرة  العبارة  م

بعد تتواصل الجامعة مع الطالب بصورة فعالة  1
 بدرجة   التحول ألنظمة التعليم الرقمي

   

تؤدي الجامعة دورا في تنمية المفاهيم  2
 بدرجة  االجتماعية واألخالقية والوطنية للطالب

   

التكنولوجيا الرقمية ساهمت بتحسين تلقي  3
 بدرجة الطالب للمعلومات

   

تتيح الجامعة للطالب آليات آمنة لالستفادة من  4
 بدرجة المعلوماتتقنية 

   

لدى الجامعة آليات لمتابعة طالبها عبر الوسائط   5
  االلكترونية حتى اثناء فترات التوقف الدراسي

 بدرجة

   

يوجد تواصل كافي بين اعضاء هيئة التدريس  6
 بدرجة والطالب

   

اتابع المواقع والمنصات التي تطلقها الجامعة في   7
 بدرجة  الفضاء الرقمي

   

اشترك بالنقاش واتفاعل على المواقع   8
 بدرجة والمنصات الجامعية
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دور الجامعددات فددي تنميددة الفكددر الناقددد بمددا يعدديز قدددرة المحددور ال دداني : 
 الشباب على تفنيد الشائعات ومواجهة الفكر المتطرف

 ال أوافف محايد  أوافف  العبارة  م

توفر الجامعة آليات للتفاعل االجتماعي غير   1
 الرسمي مع الطالب للنقاش و لتبادل االفكار 

   

توضح الجامعة للطالب خطورة تداول  2
الشائعات وتشرح لهم عبر الفاعليات المختلفة 

 أخطار التبعية الفكرية للثقافات الوافدة

   

يستثمر استاذ الجامعة األحداث الجارية في   3
 مفاهيم المواطنة لدي الطالبغرس 

   

تقدَّم الجامعة برامج لتهيئة الطالب لتقبل الفكر  4
  –لقاءات  –الوسطى المعتدل ) ندوات 

 ( احتفاليات

   

لدى الجامعة إجراءات وقائية وعالجية للتعامل  5
مع سوء السلوك الناتج عن االنحراف الفكري  

 لطالبها عبر مواقع التواصل 

   

تشجع الجامعة الطالب على ابداء آرائهم  بحرية  6
 دون خوف وتناقشهم فيها 

   

يوجد بالجامعة مناهج دراسية توضح قيمة   7
 واهمية الوطن من الناحية الدينية والسياسية
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دور الفعاليدات واألنشدطة الطلبيدة أسئلة المحور ال ال،:   المحور ال ال، :  
 لدى الشباب باستخدام التكنولوجيا الرقمية  المواطنةمفاهيم في تنمية 

 احيانا ال نعم  الةبارة   

تشجع الجامعة الطالب على المشاركة باألنشطة  1
 –السياسية بصورة سليمة )انتخابات 

 أنشطة حزبية(. -استفتاءات

   

المبادرات الفردية والجماعية  تشجع الجامعة  2
 لطالبها في مجاالت خدمة البيئة والمجتمع. 

   

تكرم الجامعة الطالب المتميزين في مجاالت  3
 تنمية وخدمة البيئة والمجتمع.

   

تعلن الجامعة على صفحاتها االلكترونية مواعيد  4
 المناسبات واالحتفاالت الوطنية.

   

لطالبها االشتراك في  تشجع وتتيح الجامعة  5
 المناسبات واالحتفاالت الوطنية.

   

تقوم الجامعة بعقد ندوات ومؤتمرات سياسية  6
تدعوا لها الطالب عبر مواقع التواصل  

 االلكتروني. 

   

تؤثر الفاعليات واللقاءات والندوات التي تقيمها  7
 الجامعة على افكار ومفاهيم طالبها.
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 الجامعة وسبل تقوستها

ب الرسا ل االلكترونية واسهلها وي الترا ب بل   اوض وي رأالي ما هي 1 
 ؟ الجامعة وال اب 

 أمرى  بكر   –التلجرا    –الرا ن  ب  –الفين برب  –المنصات االلكترونية  

 كي  الم   ان  ؤير الجامعة  الجاةا وي  نمية رو  المراانة ل ابها ؟  2  

 تقرية التما ب والمشاركة بل  ال اب والجامعة؟ ل يمقترحا  ما هي   3  


