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 ملخص البحث:

 يهدف البحث الحالي الى:

طلبلة الكشف عن  وظيفة برامج التواصل  اجتتالاعي  لي ينايلة الةااللة الجااليلة للد  

 تامعة ديالى.

 للتحلق من هةا الهدف وضع الباحث اجهداف الفرعية اجيية:

 التعرف على برامج التواص  اجتتااعي لد  طلبة تامعة ديالى.-2

التعرف على مد  انعكاس برامج التواص  اجتتااعي على مستو  الةاالة -1

 ت(.انا -الجاالية لد  طلبة تامعة ديالى يبعا لاتغير الجنس )ذكور

التعرف على مد  انعكاس برامج التواص  اجتتااعي على مستو  الةاالة -6

 انساني(. –الجاالية لد  طلبة تامعة ديالى يبعاً لاتغيرالتخصص العلاي )علاي 

 

الدراسة الاسحية لتصايم اتراءات وادوات بحثه  –اعتاد الباحث الانهج الوصفي 

 هدف البحث. لكونه اكثر الاناهج العلاية مالءمة لتحليق

طلبلة الصلفوف الثانيلة  لي الكليلات التابعلة لجامعلة ديلالى اذ يكون مجتالع البحلث ملن 

( طالبلاً وطالبلة يتووعلون عللى 1122والبلال  علددهم ) 1022-1022للعام الدراسي 

( 6( انسللانية و )6( كليللات بوا للع )3( كليللةج تللر  ارتيللار عينللة عشللوااية مللن )26)

 البة.( طالباً وط250علاية بلغت )
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تللر  يصللايم اداب البحللث )اجسللتبانة( لجاللع البيانللات والاعلومللات مللن عينللة البحللث 

يضللانت مجاوعللة مللن الفلللرات حللوا اهايللة بللرامج التواصلل  اجتتاللاعي  للي ينايللة 

الةاالة الجاالية من طلبة الجامعةج تر  عرضها على مجاوعة من الاحكاين للتحللق 

 ق من معام  الثبات.من الصدق الظاهري ويطبيلها مريين للتحل

(  للي معالجلللة البيانلللات SPSSجظهللار النتلللااج اعتالللد الباحللث الحليبلللة اجحصلللااية )

 والاعلومات من عينة البحثج بناًء على ذلك يستنتج الباحث اجيي:

ياتللع طلبللة الصللفوف الثانيللة )بشللك  عللام(  للي اج سللام العلايللة واجنسللانية التابعللة -2

 داا معنوياً  ي الةاالة الجاالية.لكليات تامعة ديالى لاستو  

ياتللع طلبللة الصللفوف الثانيللة  للي اج سللام العلايللة واجنسللانية التابعللة لكليللات تامعللة -1

 ديالى لاستو  داا معنوياً  ي الجاالية بحسب متغير الجنس )ذكور واناث(.

 

Social media programs and their reflection on the aesthetic 

taste of the students of the University of Diyala. 

Ahmed Adnan Ali Al-Khafaji 

College Of Basic Education / University Of Diyala 

 

Abstract:  
   Find out a community programme employment in the 

development  of aesthetic tasting. 

-To check this goal, the researcher sets the subsidiary goals 

thereunder. 

1-Identify the community programme with the students of 

Diyala University. 

2-Identify the reversing effective range  of the community 

programme of the aesthetic tasting level for Diyala University 

students considering  the gender (male-female). 

3-Identify of the effective range of the community programme 

of the aesthetic tasting level for the Diyala University students 

regarding the scientific specialist (scientific-arts). 

  The  research  depends on describing syllabus scanning study 

to design the procedures and  researching tools. This is a more 

scientific syllabus relevant to the fulfillment of this research . 

-The group of the research consists of the secondary classes at 

the colleges of Diyala University for the Academic Year 2017-

2018. 

With their number(4281)students distributed over (13)colleges . 
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   Thus, indiscriminately selected specimen is taken from (6) 

colleges: (3) scientific and (3) arts and their amount to 

(150)students. 

   The questionnaire researching tools have been designed to 

collect the data and information from the research specimen 

including a sum of paragraphs about the importance of the 

community in the aesthetics of the tasting development of the 

University students. Then it aims to show it to a group of 

referees to check the truth and practice it twice to check  it from 

the constant coefficient. 

   To show the results.  

the researcher adopts the statistics bag to show the results 

(spss)to treat the data and information from the search specimen; 

the researcher has come up with the conclusions  thereunder; 

1-The students of secondary classes enjoy (generally) the 

scientific and art departments which belongs to the colleges of 

Diyala University to the extent they morally indicate in aesthetic 

tasting. 

2-The students of secondary classes in scientific and art 

departments of  Diyala University enjoy to the extent that 

morally indicates the aesthetic tasting regarding the gender 

(male and female). 

 

 

 لبحث:الفصل االول: مشكلة ا

ان عاليات التغيير الحاصلة  ي مجاا يلنيات اجيصاا وما ا رويه من منتجات علايلة 

 االة السرعة والد ة ملن اتل  يلو ير مجلاا ايصلالي سلاعد عللى ظهلور يلنيلة الاوا لع 

اجلكترونيللة والتللي يطللورت لتارللة اتللكاجً مختلفللة منهللا موا للع التواصلل  اجتتاللاعي 

ديللداً مللن اجيصللاا بوصللفها حلللالً مسللتلالً متعللدد والتللي اوتللدت بظهورهللا تللكالً ت

التخصصات يستخدم من  بل  النلاس عللى ارلتال هم بشلك  علام وامكانيلة يوظيفهلا  لي 

مجاجت العالية التعلياية التعلاية بشلك  رلاو واكسلابهم الاهلارات الاعر يلة والفنيلة 

 جت  يطوير ذاالتهم الجاالية.

بناًء على ذلك جبد من اجتارب الى رأي )هارولد جسوي (  ي عالية اجيصلاا وكيفيلة 

اتللتغالها علللى و للق الوسللااي الجااهيريللةج اذ حللدد هللةال العاليللة مللن رللالا مجاوعللة 

التساؤجت اجيية: من؟ يلوا ماذا؟  بواسطة اي  ناب؟  لان؟  ما اجثر اللةي يريلدال؟  ان 

يوليد  كرب اجتكالية  ي هةا البحلث ملن رلالا الدراسلة  هةال التساؤجت  د اسهات  ي

العلايللة لسلليرورب بللرامج التواصلل  اجتتاللاعي عبللر التركيللر علللى مللد  ي ثيرهللا  للي 
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الاتللين الةين يسلتخدمونها  لي حيلايهم اليوميلة ومنهلا الاتعلالينج لكونهلا اوتلدت علدب 

وربلي عال لات بلين  وظااف منهلا نشلر الثلا لة والالوروث اجتتالاعي ومرا بلة البي لة

 مكونات الاجتاع.

انطال للاً ماللا يلللدم اريلل   الباحللث الت سلليس لاشللكلة بحثلله مللن رللالا الكشللف عللن اراء 

الاستخدمين )طلبة الجامعة( لبرامج التواص  اجتتااعي  ي مستو  اج لادب منهلا  لي 

حديلد يطوير يحصيلهم العلاي والثلا ي ومد  انعكاسه على ذاالتهم الجااليةج لةلك يم ي

 التساؤجت اجيية:

 / ما الوظيفة االتصالية  التي تقوم بها برامج التواصل االجتماعي؟1س

/ ما المحتوى االتصالي الذي يمكن ان يستخدمه طلبة جامعة ديالى عبرر بررامج 9س

 التواصل االجتماعي لتطوير تحصيلهم العلمي والثقافي وذائقتهم الجمالية؟  

 معة الى استخدام برامج التواصل االجتماعي؟/ ما الذي يدفع طلبة الجا3س

  

 اهمية البحث:

يكتسللب هللةا البحللث اهايتلله مللن رللالا معر للة الوظيفللة اجيصللالية التللي يحللهللا بللرامج 

التواصللل  اجتتالللاعي ببرامجهلللا الاختلفلللة والو لللوف عللللى الشلللك  الجديلللد لعاليلللات 

لويلب التلي تلكلت نلللة اجيصاا التي يعتاد عللى البي لة الر ايلة التلي يو رهلا يلنيلات ا

 نوعية  ي مجاا اجيصاا اجلكتروني عبر تبكة اجنترنت.

كللةلك يظهللر اهايللة البحللث مللن رللالا معر للة البي للة الجديللدب لاليصللاا واتللكاله مللن 

الاحتويللات اجيصللالية التللي يتعاملل  معهللا الاسللتخدم علللى و للق يلنيايهللا الاتنوعللة ماللا 

 للاو ع والاحتو  الانشور. احدث ذلك نوعاً من التفاع  بين الاستخدم

ياكن يوظيف هلةال اجنلوام ملن التلنيلات  لي يطلوير العاليلة التعليايلة ملن رلالا نشلر 

محتو  يعلياي يخص الالررات الدراسية او اجنشطة التعلياية والفنية  ي نطلاق  تلو 

ملن الحريلة التلي يسلاح بهلا الاو لع لعاليللة التعليلق والنشلر ويوليلد اج كلار حلوا ذلللك 

 تو  باسلوب علاي و ني. الاح

 

 هدف البحث:

 يهدف البحث الحالي الى:

الكشف عن  وظيفة برامج التواصل  اجتتالاعي  لي ينايلة الةااللة الجااليلة للد  طلبلة 

 تامعة ديالى.

 للتحلق من هةا الهدف وضع الباحث اجهداف الفرعية اجيية:

 ديالى.التعرف على برامج التواص  اجتتااعي لد  طلبة تامعة -2

التعرف على مد  انعكاس برامج التواص  اجتتااعي على مستو  الةاالة -1

 انات(. -الجاالية لد  طلبة تامعة ديالى يبعا لاتغير الجنس )ذكور

التعرف على مد  انعكاس برامج التواص  اجتتااعي على مستو  الةاالة -6

 انساني(. –)علاي  الجاالية لد  طلبة تامعة ديالى يبعاً لاتغيرالتخصص العلاي

 

 حدود البحث:
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 يلتصر البحث الحالي على:

-1022طلبللة الصللفوف الثانيللة  للي الكليللات التابعللة لجامعللة ديللالى للعللام الدراسللي -2

1022. 

 برامج التواص  اجتتااعي.-1

 

 تحديد المصطلحات:

 الوظيفة االتصالية:-1

بنلللل  اج كلللار هلللي عاليلللة ربلللي ا لللراد الاجتالللع لانظوملللة ايصلللالية مشلللتركة يسلللاح 

والثلا ات ويعرير البناء الحضاري للاجتاعج اذ يعا  عوامل  التكنولوتيلا عللى ويلادب 

اجيصاا ويفعي  التواص  اجتتااعي ويسلهي  بنلاء نالي تديلد ملن الاجتاعلات بحيلث 

:  1022يجعلل  مللن اج للراد ذوي اج كللار الاتشللابهة ان يتواصلللوا ويتفللاعلوا.  )بللواج 

99.) 

 

 صل االجتماعي:برامج التوا-9

هللي موا للع يواصلل  اتتااعيللة يظهللر علللى تللبكة اجنترنللت يتفاعلل  دارلل  محطيهللا 

الارس  والاستلب   ي اطار رسلالة معينلة عبلر  نلاب يجالع الطلر ين معلاًج  يظهلر اثلر 

التفاع  الدجلي بينهاا من يبادا ويبلي  وي ثيرج كةلك يظهر اجثر السللوكي الالرثر  لي 

او سللبياً ذللك  لان يللك العاليلة يسلير عللى و لق انفعلاجت ويعلابير  الاتللي املا ايجابيلاً 

 وميوا تخصية او ايدولوتية. 

 (25:  1022)رالدج 

 شبكات التواصل االجتماعي:-3

عبلللارب علللن مجاوعلللة ملللن البلللرامج واجدوات عللللى اجنترنلللت يسلللتعالها تاهلللور 

النظلر عبلر وسليلة الاستخدمين لتبادا الاحتو  واجراء واج كار والخبرات ووتهات 

اعللالم يعالل  علللى يسللهي  الاحللدثات والتفللاعالت بللين مجاوعللات مللن النللاس عبللر 

 اجنترنت. 

 الذائقة الجمالية:-4

تانب مهلم ينالي الحلس الجالالي للد  طلبلة تامعلة ديلالى لله اريبلاط وثيلق بلالخبرات 

الجااليلللة التلللي يكتسلللبونها ملللن رلللالا بلللرامج التواصللل  اجتتالللاعي عبلللر الاشلللاهدب 

 والاواونة والتلييم والحكم والتايير.  

 

 الفصل الثاني / االطار النظري

 التعليم وأثرها على المتعلميندور برامج التواصل االجتماعي في المبحث االول: 
يتاث  عالية التواص  اجتتااعي باجاوعة من البلرامج واجدوات الاحلددب  لي تلبكة 

اجنترنلللت والتلللي يسلللتعالها تاهلللور كبيلللر ملللن الاسلللتخدمين لتبلللادا اجراء واج كلللار 

والخبرات الاتنوعة ووتهات النظلر عبلر احلد  الوسلاا  اجعالميلة التلي يعال  عللى 

حادثللات والتفللاعالت بللين مجاوعللات مللن الاسللتخدمين بشللك  عللام والطلبللة يسللهي  الا

بشللك  رللاوج اذ ان تللبكة اجنترنللت ياثلل  الاحللور العللام للتواصلل  اجتتاللاعي التللي 
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يتايلللر باجاوعلللة ملللن السلللاات والاعلللالم اجساسلللية الانسلللوبة اللللى وسلللاا  اجعلللالم 

اليوييللوب ...  –جر ماسللن –وايسللاب  –يللويتر  –اجتتااعيللة والاتاثلللة بللالفيس بللو  

 (262:  1022وغيرها. )الدليايج 

ان تبكات التواص  اجتتااعي ياثل  بي لة ا تراضلية للتواصل  بلين الاسلتخدمين عبلر 

اجنترنتج ام عن طريق ارساا رساا  نصية او رساا  صويية او صلور او  يلديو ... 

باتلرب بطريللة وغيرهاج اذ يساح هةال الشبكات للاشتركين باتراء منا شلات يفاعليلة م

مكتوبللة او سللاعية ر بصللرية او علللد اتتااعللات ومللريارات بالصللوت والصللورب مللن 

مناطق مختلفة كاا ياكن بث الاحاضرات على الهلواء مباتلرب اللى تايلع الارسسلات 

مراكلر التطلوير  –الجامعلات  –على ارتال ها ومنهلا الارسسلات التعليايلة )الالدارس 

 والتدريب(.

لتواصلل  اجتتالللاعي ببرامجهللا الاتنوعلللة موتللودب عللللى لللةلك  لللان بعلل  تلللبكات ا

اجتهرب الةكية  لي مث  )الوايس اب( ومنها موتود على الحاسلوب والهوايلف الةكيلة 

( تبكة يواص  اتتالاعي  لي 500مث  )يويتر( و )الفيس بو ( كةلك يوتد اكثر من )

 (.2(ج كاا موضحة  ي الشك  )210:  1022مختلف انحاء العالم )الدليايج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -اذ ان من مميزات برامج التواصل االجتماعي والبيئة االفتراضية هي:

ج يحدها حواتر تغرا ية وج حدود دوليةج اذ يستطيع اي تخص مهاا كان مو عله -2

ويواتدال  ي الشرق  التواص  ملع تلخص ارلر  لي الغلرب بسلهولة وبسلاطة وسلرعة 

 وا   التكاليف.

 والاشاركة الفاعلة من الاشاهد واللارئ.اعطاء حير للتعبير -1

يسلللاح هلللةال الشلللبكة بتنلللوم اجسلللتعااجت  الللثالً ياكلللن التواصللل   لللي هلللةال البي لللة -6

التر يهيلللة...  –اجرباريلللة  –اج تصلللادية  –اج تراضلللية ملللن اتللل  اجملللور العلايلللة 

 وغيرها.

اي تهلد سهولة اجسلتعااا لكلون ان هلةال البلرامج سلهلة اجسلتخدام وج يحتلا  اللى -1

 يةكر وياكن يعلاها بسرعة وبساطة.
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ان الخللدمات  للي تللبكات التواصلل  اجتتاللاعي ياكللن ان يسللهم  للي يللو ير الاللاا -5

والجهللد والو للتج اذ انهللا يسللاعدنا علللى ارسللاا رسللاا  نصللية او مكالاللات صللويية او 

 (211:  1006صورية  ويكون مجانية. )حسنيج 

 

 

 (141:  9114ليمي، لذلك فان من بين هذه السمات هي: )الد

ان وسللاا  اجعللالم اجتتااعيللة يللرمن وياكللن  واعللد ومنصللات يفاعليللة علللى تللبكة -2

اجنترنللت محليللاً وعالايللاًج مللن رللالا مشللاركة الاسللتخدمين  للي التعليللق علللى محتللو  

 الرساا .

ان وساا  اجعلالم اجتتااعيلة ياتللك علدب رصلااص يشلا  عللى مجاوعلة واسلعة -1

 ذلك النص والفيديو والصور والصوت ... وغيرها. من الاحتو  باا  ي

 ينااو هةال الوساا  بسرعة يبادا الاعلومات معروب بايسام نطاق عالية نشرها.-6

ياكن ان يتم اجيصلاجت علن طريلق الحاسلوب او الهوايلف النلاللة الةكيلة كالهلايف -1

 من تركة اي  ون.

للانتجللات والبضللااع واج كللار ويسللاح ان وسللاا  اجعللالم يعللد اداب يسللويلية تديللدب -5

 بالتعرف على الرباان والتو عات الاستلبلية.

ان وسلللاا  اجعلللالم اجتتااعيلللة يسلللاح للاسلللتخدمين بلللالعثور عللللى اتلللخاو لهلللم -3

مصالح مشتركةج اذ يجتاع الناس الةين ياكلن ان يصلبحوا اصلد اء علن طريلق تلبكة 

 الاعلومات واجنترنت.

تتااعية وسيلة منخفضلة التكلاليفج للةلك ياكلن يوظيفهلا  لي يعد وساا  اجعالم اج-2

 عاليات كثيرب منها التعليم. 

 

 مكونات برامج التواصل االجتماعي:

يعيش أبناانا اليوم  ي عالم يطغى عليه الطابع اج تراضي يتاث  بعالم يحت   يه 

ياكن وساا  التواص  اجتتااعي مريبة الريادب بال مناومج اذ ان هةال الوساا  

 ي مجاجت العالية التعليايةج  على الرغم من  واادها لكن هنا  سلبيات  ي يوظيفها 

ياث  وسيلة هدم للليم و الابادئ األرال ية والتربويةج لةلك جبد من استعاالها لكونها 

الاتناسبة مع الاعايير  اإللكتروني اإلتتااعي لتعليما ضرورب البحث عن أدوات

األرال ية ومتطلبات الفصوا الدراسيةج اذ ان هنا  مجاوعة من ادوات التواص  

اجتتااعي كاا حددها الاختصين  ي هةا الاجاا ياكن يوظيفها جغناء  التواص  

 أدواتوالتعليم  ي الفصوا الدراسية ويحفير الناو الوتداني للاتعلاينج  ان بين 

   -هي: التعلياي ياجتتااع التواص 

 

2-Twiducate 

 

 

https://www.new-educ.com/social-learning
http://www.twiducate.com/
https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/twiducate.jpg
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عبارب عن مو ع للتواص  اجتتااعي التربوي اآلمنج  ضالً عن كونه مجاني  إنه 

كةلك يشجع الاعلاين والطالب على التعاون والاشاركة  ي الخبرب التعليايةج اذ 

للاعلاين بإنشاء تااعة الفص  باستخدام رمر الف ة بدج من   Twiducateيساح

عنوان البريد اإللكترونيج كاا يساح للاعلاين بالسيطرب الكاملة على الاجاوعات 

:  1023)ايهابج  .والتحكم  ي عضويتهاج ومرا بة ك  ما يتم نشرال من  ب  األعضاء

25-92.) 

  1-Tween Tribune  

 

اليومية للاتعلاينج من مختلف الاستويات الدراسية والف ات  يو ر هةا الاو ع األربار

العاريةج اذ يتجدد هةال األربار بجايع اللغات على مدار الساعة ليتم ارتيار اجربار 

والالاجت التوبوية من  ب  الاتخصصين  ي مجاا الطفولة والاراهلة والشباب 

للاوضوعات  التعليق والنشراللاااين على هةا الاو عج الةي يساح للاستفيدين منه ب

باتراف معلايهم  ب  نشرها وهو ياث  وسيلة مشاركة التعلياية التي يجري ارتيارها 

 بين الاعلم والاتعلم. 

 

3-board Black 

 

  

يلنيات التعليمج يهدف مو ع يابع لشركة عالاية يلدم عدب أنظاة وحلوا  ي مجاجت 

لتحسين يجربة التعليم للااليين من الاتعلاين والاعلاين  ي تايع أنحاء العالم من 

مرسسات التعليم الادرسي والتعليم العاليج ومرسسات التدريب الاهنيج والشركاتج 

والارسسات الحكوميةج اذ ياكن هةال التلنية الاستخدمين الةين يستخدمون يلنيات 

الوصوا إلى أكبر عدد من الطالب ويو ير الجو الاناسب لهم باستخدام التعليم من 

 نظام التعليم اإللكترونيج لةلك ان هةال التلنية يو ر مجاوعة من الاايرات اجيية:

 .يحسين اجداء الفردي وعلى مستو  الارسسة 

  تع  التعليم والتعلم اكثر  اعلية  ي الفصوا الدراسية دار  الارسسة التعلياية

 رارتها ومن بينها استعااا الهايف النلاا. او

  ياث  هةال التلنية احد  الوساا  السهلة التي ياكن ان يغةي الاتعلم بالاعلومات

والخبرات التعلياية  ي اي و ت واي مكان لكونه يشك  يجربة يعلياية اكثر تاذبية 

 ويفاعلية واكثر أمان. 

 لياية )الحرم الجامعي( اكثر تع  الحياب التعلياية دار  ورار  الارسسة التع

 راحة و اعلية وامان.

  (26:  1020يلديم الخدمات والخبرات للاتعلاين. )محادج 

  ان مو ع هةال التلنية يدعم عدب لغات باا  يها اللغة العربية واللغة اجنكليرية

 واللغة الفرنسية ... وغيرها.

 

 

http://www.blackboard.com/
https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/twintribune.jpg
https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/Blackboard.png
https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/edu2.0big.jpg
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4-2.0 EDU - 

 

يو ر بي ة يفاعلية للتعلم والتواص  بين الطلبة  (LMS) عبارب عن نظام إدارب يعلم

والاعلاينج حيث يحتوي على العديد من الادارس والفصوا )الالررات( التي 

مدارسهم اج تراضية بإمكانك اجنضاام إليهاج كاا ياكن للاعلاين إنشاء وإدارب 

مجاوعة من  EDU2.0 الخاصة بهم ودعوب طلبتهم لالنضاام إليها. يو ر مو ع

الخيارات والخدمات مث  سج  الدرتاتج ألبوم الصورج يلويم للتنظيم والتةكير 

باألمور الدراسيةج كاا يو ر إمكانية يبادا الرساا  بين األعضاءج ومشاركة األلعاب 

درهم الخاصةج أو كةلك اجستفادب من مصادر الاو ع والتي التعليايةج ويبادا مصا

 .يدعم اللغة العربية  ضالً عن لغات أرر  EDU2.0 مصدر. نظام 000ج10يفوق 

 (.201-202:  1023)تي ديفيدج 

 

5- wikispaces Classroom 

 

عبارب عن تبكة اتتااعية راصة متكاملةج يو ر يغةية راتعة وادوات يواص  بين 

( باجمان من رالا wikispaces Classroomالاتعلاين والادرسينج اذ يتاير )

يو ر امكانية التحكم  ي الادعون الى الاجاوعات من الطالب واولياء اجمور 

واجداريينج اذ ياكن للاستخدم يحديد مشاريعه التعلياية ومشاركتها ومنا شتها 

 والتعاون عليها ويليياها... وك  ذلك مجاناً. 

 

6-Edmodo 

 

ج يجاع بين 1من موا ع التواص  اجتتااعي التعلياي التي يستخدم يلنية الويب 

منصة الفيس بو ج والبال  بوردج ويتحكم  يها الادرس عن طريق التواص  مع 

الطلبة اجتتااعي و كرب البال  بورد ليلدم للطلبة والادرسين يطبيلاً مايراً يجاع بين 

والتفاع  اجلكترونية بطريلة ماتعة وسهلة وامنة. التواص  والاشاركة 

 (33-35:  1022)بييرنارمييجج 

 

 سكايب -7

 

عبارب عن يطبيق لشركة مايكروسوف ياكن من اتراء ايصاجت مجانية بالصوت 

والصوربج وارساا الرساا  الفوريةج وعلد مريارات الفيديو الاباتربج ويعد واحداً 

جنترنت بعدال اداب للتواص  اجتتااعي التعليايج من ا ض  ردمات التحدث عبر ا

 ياكن سكايب من الليام باا يلي:

  اجيصاا بين اجتخاو عبر العالم ويبادا الخبرات بينهم ومنا شة العديد من

 الاواضيع التعلياية.

https://www.edu20.org/
https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/wikispaces-classroom1.png
https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/edmodologo_blue.jpg
https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/skype-in-the-classroom.jpg
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  اجطالم على ياريخ واعراف الشعوب اجتتااعية والعر يات اجرر ج ويعلم

 اللغات اجتنبية.

  سكايب وسيلة سهلة لاليصاا الاترامنة بين الاتعلاين والطالب.يو ر 

 .امكانية استضا ة الخبراء عبر العالم جغناء التجارب التعلياية 

 

 

2- MinecraftEdu 

 

 

 (   ي  دريه على يسخير  وب العاب الفيديو جترا MinecraftEduيكان سر )

الاتعلاينج هةا التطبيق يساح للطالب بالتعاون حوا ح  الاشكالت التي يصاد ونها 

( MinecraftEduحين اكتسابهم للتعلاات الجديدبج اذ ياكن للادرسين يخصيص )

 (16:  1003ليتناسب مع مناهجهم الدراسية. )حسن وليلىج 

9-Sundog: 

فااج والتي يوظف اللعب من موا ع التواص  اجتتااعي التعلياية الاوتهة لالط

اجتتااعي كوسيلة  عالة للتعليمج اذ ياكن لالطفاا اضا ة اجصد اء الى حسابايهمج 

 كاا ياكن لالسايةب واولياء اجمورمرا بة ما يتعلاه اجطفاا من رالا الاوا ع.

 

 

20- Twitter 

 

من اتهر موا ع التواص  اجتتااعي التعليايج والتي ياكن ان يكون مفيدب بايبام 

النصااح الالدمة  ي بحثنا حوا يوظيف يويتر  ي التعليمج ان من الفوااد الرايسة 

جستخدام وساا  التواص  اجتتااعي التعليايج يدريب الطالب على التواص  علناًج 

واطنة الر اية والتي يفرض علينا ان نعلم وبصراحة مع ا رانهم و ق مبادئ الا

اجطفاا ان السلو  على اجنترنت يجب ان يكون مسروجً كاا لو كان  ي العالم 

 (211:  1006)حسنيج الحليلي. 

 :Face Bookالفيس بوك -11

هو احد الاوا ع التي تكلت ما يعرف بشبكات التواص  اجتتااعي على تبكة 

الجدد والتعرف على اصد اء الدراسة حوا العالم او اجنترنت لتكوين اجصد اء 

اجنضاام الى مجاوعات مختلفة على تبكة الويبج اذ ياكن للاشتركين  ي الاو ع 

من اجتترا   ي تبكة واحدب او اكثر مث  الادارس او اماكن العا  او الاناطق 

 الجغرا ية او الاجاوعات اجتتااعية.

اتبه بالد تر الور ي الةي ياكن ان يحا  كتابات ان هةا النوم من تبكات التواص  

متنوعة وصور ومعلومات عن اج راد  ي تامعة او كلية او مرسسة يعلياية او مكان 

عا  ... وغيرهاج اذ ياكن يحايلها بالاواد التعلياية واتراء التحاور والانا شات 

 ن الاجاوعات. ويبادا الاعلومات ... وغيرهاج  هي يتاير بسهوا عالية التواص  بي

https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/sumdog.jpg
https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/twitter_1.png
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 (229و 50:  1023)مريدج 

 :You Tubeاليوتيوب: -19

يحت  هةا الاو ع الاركر الثالث من بين اكثر الاوا   يصفحاً حوا العالم بناًء على 

( ساعة 12احصاايات )اليكسا( اجريرب من ميرايه انه يستطيع استلباا اكثر من )

( سنوات من الاشاهدب 2ادا ) يديو ك  د يلة وهةا يعني ان ك  يوم ير ع ما يع

الاتواصلةج اذ يوثق هةا الاو ع  عاليات اجنسان عن طريق الصوت والصورب 

وياكن استعااله  ي مجاا التعليم اجكاديايج اذ يبث من رالله الكثير من 

الاحاضرات العلاية لاختلف الاجاجت وباختلف اللغات وياكن ان يترامن معها 

يو  ضالً عن الارثرات الصويية والبصرية واضا ة صور يعلياية او ا الم  يد

ملطوعات موسيلية ياكن استخدامها من رالا اجنتلاا من مشهد الى ارر او اضا ة 

 (.21:  2992تيء تديد. )مكاويج 

 

 المبحث الثاني: الذائقة الجمالية مفهومها وعواملها والحكم عليها:

الاشلاهد والعال  الفنليج اذ ان يعد التةوق الجالالي عاليلة انسلجام ويوا لق بلين  

هةال العالية متغيرب ومتطورب عند اج لراد ملع ملرور اللرمن وضلان هلةا الافهلوم  للد 

يتسع معنى التةوق ليشا  ك  سللو  يللوم بله اجنسلان  لي حيايله كارتيلار الاالبلس او 

 ينظيم منرلة او استعااا ادوايه ... وغيرها.

( عناصللر يتكللون منهللا هللي 6ي وتللود ) التللةوق الجاللالي ياثلل  عاليللة ايصللاا يلتضلل

الشخص الةي يبدم العال  الفنلي والشلخص اللةي يدركله والاو لف الجالاليج اذ يشلير 

)يولسللتوي( ان الفللن هللو احللد وسللاا  اجيصللااج لللةلك  للان هللةال العناصللر يتفاعلل   للي 

اجسللتجابة( وهنللا يتللدر  عاليللات  –عاليللة اجيصللاا الللةي يلللوم علللى اسللاس )الانبلله 

جدرا  الحسي والوعي والت م  والتفكيرج لةا نجد ان الفن هو عاليلة ايصلاا اجنتباال وا

الاشاهد( وما بينهاا العا  الفنلي اللةي يعبلر عنله  –يتضان يةو ه طر ين هاا )الفنان 

باجلفاظ او الرسوم او الصور او النااذ  او الاجساات او اج الم ... وغيرها. )محالد 

 (.101:  2990سعيدج  

اجيصاا متنوعلة ووسلااله عديلدب واسلاليبه كثيلرب وعال تله بعاليلة التلةوق ان مصادر 

الفنللي يسللتند الللى العديللد مللن النظريللات منهللا نظريللة الللدوا ع الاحركللة لعاليللة التللةوق 

ونظريللة التحليلل  النفسللي باعتبللار ان التللةوق نللوم مللن التسللامي بالطا للة البشللرية نحللو 

 نشاط ر يع.

تللةوق الجاللالي ياتثلل  بعاليللات التعللاطف والتفكيللر لللةلك ان مللا يللتحكم  للي عاليللة ال

والوتدان وما ياتلكه اجنسان من ربلرات يعليايلة سلابلة يسلهم  لي عاليلة الحكلم عللى 

 الاوضوم الاراد يلبله او ر ضه.

هنا  عوام  كثيرب يساعد على التةوق الجاالي يظهر عند الفرد رالا مواتهته لعال  

ملن ينايلة  درايله عللى يلةوق اجعالاا الفنيلة وملا  ماج لكي يلتاكن الاشلاهد او الاتلللي

يتضانه من  يم تاالية يجبان يكتسب بع  العلادات السللوكية التلي يسلاعد عللى ذللك 

 وهةا العادات والعوام  الاساعدب هي:
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   د ة الاالحظة: بحيث نستطيع ان نلاس العال ات الاوتودب بلين مكونلات العال

بللالليم الجااليللة النايجللة عنلله ويتطلللب هللةال اللللدرب الفنللي الجاللالي مللن رللالا اجحسللاس 

 الريادب  ي اجنتباال واليلظة لتبلى الحواس متفتحة ويبلى الةهن  ي حالة نشاط وحيوية.

  اللدرب على التاحيص: اي ان يصلبح للد  الاشلاهد نلوم ملن التلروي واجيلران

ايخللاذ مللع اجبتعللاد عللن اجنللد ام والحاللاس غيللر الابللرر او التعصللب الشخصللي  للي 

 اللرار او الحكم على الاوضوم الفني.

  اللللدرب علللى الت ملل : اي التعاللق  للي التفكيللر عنللد يللةوق العالل  الفنللي ومحاولللة

ادرا  مكونايه  الت م  نشاط ذهني عايق يساح للفكلر بتلدر  باعطلاء رد الفعل  اللةي 

 (.30: 1003 د يتسم باجيجابية او السلبية احياناً ارر . )الخوالدب والتريوريج 

 

 التذوق والحكم الجمالي:

لاا كان من الاسلم بله يتلدر  ملن حيلث اللليم الجااليلةج للةلك جبلد ملن محاوللة معر لة 

مكانللة هللةا النللايج الفنللي سللليم الللليمج لكللن هللةا السلللم للليس للله د للة ومللن هنللا نشلل ت 

الصعوبات التي جبد من مواتهتها راصة اذا كان لنا ان نعتلرض جي اثلر سلواء كلان 

 اً او  نياً بالتلدير والتلويم.ادبي

 الصعوبات ينش  احياناً من رالا وتود ينوم  ي يلديراينا للفلن وهلةا التنلوم جبلد ملن 

التسللليم بلله اذ ادركنللا مللا للفللن مللن مفار للات التللي ياثلل  تللرط جوم جصللالته وينوعللهج 

يصلبح   الجدا  ي الليم الجااليلة  لاام وج ينبغلي ان يكلون اج بلدرتات متلاربلة  حتلى

من الااكن ان يتحلق الايران الد يق للنلد وان يتر ى الةوق عن   ة من النلاس  يتفللوا 

على يفضي  عا  على عا  ارر وذلك ج يكون اج عندما يستوي العا  الفني  يصلبح 

 ذا  ياة عامة بحيث يشتا  على عناصر مشتركة بين الاثلفين واصحاب الةوق.

ه الى اصلالة الحاسلة الفنيلة واللى التلدريب والتثليلف ان الةوق الجاالي ياكن ان نرتع

ومستو  التعليم على و ق منلاهج علايلة التلي ياكلن ان يسلتاد منهلا الاشلاهد ملوملات 

الحكم عللى اجعالاا الفنيلة راصلة الانلاهج  لي مجلاجت الفلن وياريخله وعللم الجالاا 

ها وادوايها واسلاليب والنلد الفني وماارسة  اجعااا الفنية وانتاتها واجحساس بخاماي

 ينفيةها.

 (.33: 1003)الخوالدب والتريوريج  

 

 الفصل الثالث / منهجية البحث واجراءاته

الدراسة الاسحية لتصايم اتراءات وادوات بحثه  –اعتاد الباحث الانهج الوصفي 

 كونه اكثر الاناهج العلاية مالااة لتحليق هدف البحث.

 مجتاع البحث:

طلبة الصفوف الثانية  ي الكليلات التابعلة لجامعلة ديلالى للعلام يكون مجتاع البحث من 

( 26( طالباً وطالبلة يتووعلون عللى )1122والبال  عددهم ) 1022-1022الدراسي 

 (.2كلية كاا موضح  ي الجدوا )
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 ( يوضح الكليات التابعة لجامعة ديالى1جدول )

 المجموع انياعداد طلبة الصف الث الكلية ت

 اناث ذكور

 250 21 32 كلية الفنون الجايلة 2

 921 321 632 كلية التربية اجساسية 1

 135 211 212 كلية اجدارب واج تصاد 6

 200 53 11 كلية الطب 1

 632 235 101 كلية الهندسة 5

 112 29 252 كلية اللانون 3

 922 516 131 كلية التربية للعلوم اجنسانية 2

 126 20 266 كلية التربية الرياضية 2

 630 121 213 كلية العلوم اجسالمية 9

 221 22 91 كلية الرراعة 20

 195 252 262 كلية التربية للعلوم الصر ة 22

 112 161 293 كلية العلوم 21

 25 60 15 كلية الطب البيطري 26

 4911   المجموع

 

 عينة البحث:

( كليللات 3وطالبللة مللن طلبللة الصللفوف الثانيللة التابعللة للل  ) ( طالبللاً 600تللر  ارتيللار )

( طالباً وطالبلة ملن كل  كليلة لتطبيلق ادوات البحلث علليهمج اذ 50تامعة ديالى بوا ع )

 (.1يم بالطريلة العشوااية كاا موضح  ي الجدوا )

 

 ( يوضح عينة البحث من طلبة الصف الثاني / كليات جامعة ديالى9جدول )

 المجموع طلبة الصف الثانياعداد  الكلية ت

 اناث ذكور

 50 15 15 كلية الفنون الجايلة 2

 50 15 15 كلية التربية اجساسية 1

 50 15 15 كلية التربية الرياضية 6

 50 15 15 كلية اجدارب واج تصاد 1
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 50 15 15 كلية الهندسة 5

 50 15 15 كلية الطب البيطري 3

 600 250 250 الاجاوم

 

 

 

 الدراسة االستطالعية:

اتر  الباحث دراسة استطالعية هد ت الى التعرف على موا ع التواص  اجتتالاعي 

التلي يتللداولها طلبللة الكليللات التابعلة لجامعللة ديللالى علللى هلةال الاوا للعج اذ بلغللت العينللة 

 ( طالباً وطالبة ووتهت لهم التساؤجت اجيية:30اجستطالعية )

 ملون معها في التواصل االجتماعي؟/ ما البرامج التي تتعا1س

/ هل تقوم هذه البرامج بنشر المحاضرات والردروس التعليميرة مرن  برل اسرتاذ  9س

 الكليات؟

 / هل تساعد هذه الدروس والمحاضرات في تنمية الذائقة الجمالية؟3س

للللد ا للادت هللةال الدراسللة  الباحللث  للي رسللم صللورب ذهنيللة عللن ادوات البحللث الحللالي 

 ي ر دال بالاعلومات والبيانات عن طبيعة موا لع التواصل  اجتتالاعي  لكونها اسهات

 وعن الاواد التعلياية والاحاضرات التي ينشر على صفحايها.

 

 ادا  البحث:

لغرض يحليق هدف البحث الحالي  ام الباحلث ببنلاء اداب لبحثله ياثللت باسلتبانة لجالع 

(  لللرب بصلليغتها اجوليللة  15)البيانللات والاعلومللات مللن عينللة البحللثج اذ يكونللت مللن 

( ارتيللارات واجتابللة عليهللا علللى و للق  مليللاس ثالثللي ينطبللق 6يتضللان كلل   لللرب )

 ج ينطبق(. –الى حد ما  –بدرتة )كبيرب 

( محكاللين مللن ذوي اجرتصللاو  للي مجللاا 9تللر  عللرض هللةال اجسللتبانة علللى )

  صلالحيتها  لي التربية الفنية وطرااق التدريس واللياس والتللويمج للتعلرف عللى ملد

 يللاس الهللدف الللةي وضللعت جتلل   ياسللهج وبعللد تاللع اجسللتاارات مللنهم  للام الباحللث 

باجرة باالحظايهم حوا مكونايها واتر  اللالوم عليهلا ثلم اعادهلا اللى بعضلهم اللةي 

 اتاروا الى صالحيتها وبةلك اصبحت اجستبانة تاهرب للتطبيق.

 

 الثبات:

لة الاحكاين يكون صالحة للتطبيق لكلن اسلتخرا  باا ان اجداب التي يحص  على موا 

معام  الثبات لها يعد مرتراً لالطا نانج لةلك  ام الباحث بتطبيلق هلةال اجسلتبانة عللى 

( طالباً وطالبة ولاريين بفتلرب ومنيلة لالدب اسلبوعين بلين 30عينة استطالعية البالغة )

بيرسلون اللةي ظهلر  ك  يطبيقج ثم اتر  معالجة احصلااية باسلتعااا معامل  اريبلاط

 ( وهو يعد مرتراً تيداً لصالحية اجداب.23ج0باستو  )

 

 الوسائل االحصائية:
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اعتاد الباحث مجاوعة من الوساا  اجحصااية جظهار النتااج التي يوص  اليهلا منهلا 

 ( لعينة واحدب. T-testمعام  اريباط بيرسون ومعادلة ارتبار )

 (121:  2922)البيايي و اثناسيوس ج 

 

 

 

 الفصل الرابع / النتائج ومنا شتها

 الهدف األول: 

لتحقيق الهدف األول من أهداف البحث الحالي والذي يشير الى: )التعرف على 

استخدم الباحث اجرتبار التااي  برامج التواصل االجتماعي لدى طلبة جامعة ديالى(

لعينة واحدب للتعرف على دجلة الفروق بين الوسي الحسابي للعينة والبال  

(ج  كانت اللياة التااية 35( وبين الاتوسي الفرضي للالياس والبال  )633ج221)

( عند مستو  دجلة 192ج6( اكبر من اللياة التااية الجدولية )232ج52الاحسوبة )

 ( يوضح ذلك . 6( . والجدوا )199بدرتة حرية )( و002ج0)

 

( نتائج االختبار التائي لعينة واحد  لتعرف برامج التواصل االجتماعي 3جدول )

 لدى طلبة جامعة ديالى

الوسط   العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

 الحكم

 الجدولية المحسوبة

دالة لصالح  002ج0 192ج6 232ج52 35 125ج23 633ج221 600

 متوسي العينة

 

( يظهر ان هلةال النتيجلة يشلير اللى اهتالام  طلبلة 6من رالا النظر الى نتااج الجدوا )

الجامعة بالبرامج الاخصص  ي التواص  اجتتااعيج وهةا بالت كيد يعبر عن مستو  

اهتاامهم باج كار واجراء الابثوثة عبر هةال البرامج والتي  د يعود احياناً الى مسلتو  

 لاعر ية التي يتضانها هةال البرامج. الخبرات التعلياية او ا

 

 : الهدف الثاني 

لتحقيق الهدف الثاني والذي يشير الى )التعرف على مردى انعكراس بررامج التواصرل 

االجتماعي على مستوى الذائقة الجمالية لدى طلبة جامعة ديالى تبعا لمتغير الجرنس 

 انات(. -)ذكور

لعينة واحلدب للاواونلة بلين متوسلي  استخدم الباحث اجرتبار التااي لعينة واحدب 

( وبلين الاتوسلي الفرضلي للاليلاس 026ج223درتات عينلة الطلبلة اللةكور والبلال  )

( وهو اكبر ملن الليالة التاايلة 624152(ج  كانت اللياة التااية الاحسوبة )35والبال  )

(ج وهللو داا 219( وبدرتللة حريللة )002ج0( عنللد مسللتو  دجلللة )192ج6الجدوليللة )

 ياً لصالح متوسي العينة.احصاا



  1029لسنة   اذاروالسبعون .  سابع............. العدد ال............مجلة الفتح ............................................. 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-612- 
 

( وبللين 221ج  210امللا بالنسللبة لاتوسللي درتللات الطالبللات اإلنللاث  لللد بللل  ) 

( 220ج65(ج  كانت الليالة التاايلة الاحسلوبة )35الاتوسي الفرضي للالياس والبال  )

( وبدرتللة 002ج0وهللي أيضللا اكبللر مللن اللياللة التاايللة الجدوليللة عنللد مسللتو  دجلللة )

 ( يوضح ذلك . 1والجدوا) ( وهو داا احصااياً لصالح متوسي العينةج219)

 

 

( نتائج االختبار التائي لعينة واحد  لتعرف مستوى الذائقة الجمالية  لدى 4جدول )

 طلبة جامعة ديالى تبعا لمتغير الجنس )ذكور، اناث( 
الوسط   العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

 الحكم

 الجدولية المحسوبة

  152ج62 35 113ج23 026ج223 250 ذكور

 192ج6

 

 002ج0

دالة لصالح 

 متوسي العينة

دالة لصالح  220ج65 35 321ج23 210ج221 250 اناث

 متوسي العينة

  

( ان هللةال النتيجللة يشللير الللى ياتللع طلبللة الجامعللة 1ويظهللر مللن رللالا نتللااج الجللدوا )

)الللةكورج اجنللاث( باسللتو  عللالي مللن الةاالللة الجااليللةج و للد يعللود السللبب الللى يوا للق 

نتااج هةا الجلدوا ملع ملا اظهلرال الهلدف اجواج اذ ان الطلبلة )ذكلور وانلاث( يشلكلون 

 مجتاع البحث )طلبة تامعة ديالى(. 

 

 الهدف الثالث : 

لتحقيق الهدف الثالث من اهداف البحث والذي يشير الى التعرف على )التعرف على 

مدى انعكاس برامج التواصرل االجتمراعي علرى مسرتوى الذائقرة الجماليرة لردى طلبرة 

 انساني((. –جامعة ديالى تبعاً لمتغيرالتخصص العلمي )علمي 

استخدم الباحث اجرتبار التااي لعينة واحدب للاواونة بين متوسي درتات عينلة الطلبلة 

( 35( وبللين الاتوسللي الفرضللي للاليللاس والبللال  )296ج212للكليللات العلايللة البللال  )

( وهللي اكبللر مللن اللياللة التاايللة الجدوليللة 901ج15 كانللت اللياللة التاايللة الاحسللوبة )

( وهلو داا احصلااياً 219( عند درتة حرية )002ج0( عند مستو  الدجلة )192ج6)

 لصالح متوسي العينة. 

( 603ج220امللا بالنسللبة لاتوسللي درتللات الطلبللة للكليللات اجنسللانية البللال  ) 

( وهللي اكبللر مللن اللياللة التاايللة الجدوليللة 129ج65 كانللت اللياللة التاايللة الاحسللوبة )

لك يكلون داللة احصلااياً (ج وبلة219( وبدرتة )002ج0( عند مستو  دجلة )192ج6)

 ( يوضح ذلك. 5لصالح متوسي العينةج والجدوا )

 

( نتائج االختبار التائي لعينة واحد  لتعرف مستوى الذائقة الجمالية لدى 5جدول )

 طلبة جامعة ديالى تبعا لمتغير التخصص )علمي، انساني(
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ص
ص

خ
لت
ا

 

الوسط   العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

مستوى  مة التائيةالقي

 الداللة

 الحكم

 الجدولية المحسوبة

  901ج15 35 996ج21 296ج212 250 علاي

 192ج6

 

 002ج0

دالة لصالح 

 متوسي العينة

دالة لصالح  129ج65 35 369ج25 603ج220 250 انساني

 متوسي العينة

( ان هللةال النتيجللة يشللير الللى ياتللع طلبللة الجامعللة 5ويظهللر مللن رللالا نتللااج الجللدوا )

بحسب يخصصايهم )العلاي واجنساني( باستو  عالي من الةاالة الجااليةج و د يعلود 

السبب الى يوا ق نتااج هةا الجدوا مع ما اظهرال الهد ين اجوا والثلانيج اذ ان الطلبلة 

 لبحث )طلبة تامعة ديالى(. )ذكور واناث( يشكلون مجتاع ا

وهللةا يعنلللي ان هللرجء الطلبلللة يتاتعللون بللللدرات  نيللة يسلللاعدهم عللللى ادرا   

مواطن الجااا والتايير بينهاج راصة ما  يتعلق باتابايهم علن مكونلات ارتبلار الةااللة 

 الجاالية.

 

 االستنتاجات:

 بناًء على النتااج التي ظهرت يستنتج الباحث اجيي:

الصللفوف الثانيللة )بشللك  عللام(  للي اج سللام العلايللة واجنسللانية التابعللة ياتللع طلبللة -2

 لكليات تامعة ديالى لاستو  داا معنوياً  ي الةاالة الجاالية.

ياتللع طلبللة الصللفوف الثانيللة  للي اج سللام العلايللة واجنسللانية التابعللة لكليللات تامعللة -1

 ذكور واناث(.ديالى لاستو  داا معنوياً  ي الجاالية بحسب متغير الجنس )

ياتللع طلبللة الصللفوف الثانيللة  للي اج سللام العلايللة واجنسللانية التابعللة لكليللات تامعللة -6

 ديالى لاستو  داا معنوياً  ي الةاالة الجاالية بحسب التخصص )العلاي واجنساني(.

 

 التوصيات:

 بناًء على ما اظهريه اجستنتاتات التي يوص  اليها الباحث يوصي باجيي:

لبة الجامعة باهاية مراولة النشلاطات الفنيلة  لي او لات  لراغهم مالا يسلهم يوعية ط-2

 ذلك  ي اجريلاء بةاالتهم الفنية.

اجهتاللام بالبي للة التعليايللة الاحيطللة للطلبللة سللواء اكانللت  للي الصللف الدراسللي ام -1

 ساحات الكلية لتصبح اكثر تااجً ماا يعرو ذلك الةاالة الجاالية لديهم.

اجنسانية( مادب التربية الجاالية -ات الدراسية لطلبة الجامعة )العلايةيضاين الالرر-6

 لالسهام  ي يناية ذاالتهم الجاالية.

 

 المصادر:

ج العربي للنشر والتوويعج حروب موا ع التواص  اجتتااعيايهاب رليفةج  .2

 .92-25:  1023اللاهرب: 
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الاركر اللومي ج ير: طلعت الشايبج نحو  هم للعولاة الثلا يةبوا هوبرج  .1

 .99:  1022للترتاةج اللاهرب: 

اجحصاء الوصفي واجستدجلي البياييج عبد الجبار يو يق ووكريا اثناسيوسج  .6
 .2922ج مطبعة ووارب التعليم العاليج بغداد:  ي التربية وعلم النفس

ج: احاد الفكر اجيصالي من الت سيس الى منعطف اجلفية الثالثةبيرنارمييجج  .1

 .33- 35:  1022دار يوبلاا للنشرج الدار البيضاءج الاغرب : اللصوارج

ج: هبه الشايبج الاركر اللومي للترتاةج كيف نتواص تي ديفيد  يلاانج  .5

 .201-202:  1023اللاهرب: 

ج الدار اجيصاا ونظريايه الاعاصربحسن عااد مكاوي وليلى حسين السيدج  .3

 .16:  1003ج اللاهرب:  3الاصرية اللبنانية للنشرج ط

ج 1ج طيكنولوتيا اجيصاا الحديثة  ي عصر الاعلوماتحسن عااد مكاويج  .2

 .21ج و2992الدار الاصرية اللبنانيةج اللاهربج 

اجنترنت واجعالم والصحا ة اجلكترونيةج مكتبة الفالح للنشر حسني نصيرج  .2
 .211ج و1006ج الكويتج والتوويع

وديناميكية التغيير  ي العالم  تبكات التواص  اجتتااعيرالد وليد محاودج  .9
 .25:  1022ج دار مدار  للطباعة والنشرج بيروت: العربي

علم  –الخوالدبج محاود عبدهللا  ومحاد عوض التريوريج التربية الجاالية  .20
 .1003ج دار الشروق للطباعة والنشرج عاان: النفس الجااا

دار اجبتكار  جاجعالم وتبكات التواص  اجتتااعيعبد الرواق الدليايج  .22

 210-262-263:  1022للطباعة والنشرج عاان: 

ج مكتبة الرااد العلايةج عاانج اجعالم والعولاةعبد الرواق محاد الدليايج  .21

 .212ج و1001

ج دار مطابع التعليم العالي والبحث علم النفس الفنيمحاد سعيدج ابو طالبج  .26

 .2990العلايج الاوص : 

ج دار الو اء لدنيا 1ج ط ي الخدمة اجتتااعية ن اجيصاا محاد سيد  هايج  .21

 . 1020الطباعة والنشرج اجسكندريةج 

ج ج  لسفة التواص   ي مو ع الفيسبو مريد نصيف السعدي .25

 .1023ج الجراار: AlphaDocالناتر
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 المالحق

 تامعة ديالى

 كلية التربية اجساسية

 م / استطالع رأي

 ...................عزيزي الطالب: 

 عزيزتي الطالبة : ...................

 تحية طيبة:

برامج التواصل االجتماعي يتلدم الباحث بهةا اجستبيان للكشف عن ) 

(ج لةلك يرتو الباحث اجهتاام وانعكاسها على الذائقة الجمالية  لطلبة جامعة ديالى

 ن اجس لة.بالاشاركة  ي اجتابة بنعم او كال امام ك  سراا م

 كال نعم الفقرات ت

ه  يعتلد ان التواص  اجتتااعي بواسطة التلنيات الحديثة له  1

 دور  ي يطوير ربرايك التعلياية وذاالتك الجاالية
  

ه  ياث  يلنيات التواص  اجتتااعي نشاطاً  معر ياً اثرااياً  9

  ي مجاا يخصصك الفني والجاالي
  

اجتتااعي الاستو  الثلا ي ه  يطور يلنيات التواص   3

 للطلبة
  

ه  يحلق يلنيات التواص  اجتتااعي اهدا ك الاعر ية  4

 والاهارية
  

   ه  ي رة يلنيات التواص  اجتتااعي من و تك 5

ه  يفض  الجلوس مع اجه  واجصد اء بدا التصفح بتلنيات  6

 التواص  اجتتااعي
  

اجتتااعي بدا  ه  يفض  الجلوس مع يلنيات التواص  7

 اجه  واجصد اء
  

ه  يعتلد ان يلنيات التواص  اجتتااعي يرثر على مستوا   1

 التحصيلي الدراسي  ي الجامعة
  

ه  يرثر استعاالك لتلنيات التواص  اجتتااعي على  9

 الافردات اللغوية
  

ه  يرثر استعاالك لتلنيات التواص  اجتتااعي على  11

 اجتتااعيةعال ايك 
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 الباحث                                                                        

 احمد عدنان علي                                                                 

 

 

 

 

 

 

 جامعة ديالى

 كلية التربية االساسية

 م /استبانة راي

 الفاضل....................االستاذ 

 تحية طيبة:

بررامج التواصرل االجتمراعي وانعكاسرها يروم الباحث اتلراء البحلث الاوسلوم  

(ج وجتل  يحليلق هلدف البحلث لجل  الباحلث على الذائقة الجمالية  لطلبة جامعة ديالى

الللى يصللايم اسللتبانة يلللدم لطلبللة تامعللة ديللالى لجاللع البيانللات والاعلومللات حللوا هللةال 

 برامج و اعليتها  ي يناية الةاالة الجاالية لديهم.ال

نظللراً لاللا ياتعللون بلله مللن ربللرب  للي هللةا الايللدان اضللع بللين ايللديكم الصللياغة  

اجولية لالستبانة يرتى يلوياكم لاد  صلالحية الفللرات الار للة والتفضل  بابلداء ايلة 

 اضا ة او مالحظة ما يرونه مناسباً لهدف البحث.

 اجمتنانولكم تري  الشكر و

 الباحث                                                                                   

 احمد عدنان علي                                                                              

 استمار  االستبيان

 ال تتحقق الى حد ما تتحقق الفقرات

برامج التواصل االجتماعي التالية يمكن اي من -1

 ان تغذي االنسان بالمعلومات المعرفية والمهارية :

-Twiducate 

   

Tween Tribune-    

-board Black    

-2.0 EDU    

wikispaces Classroom-    

Edmodo-    

    سكايب -

-MinecraftEdu    

-Sundog    

- Twitter    

http://www.twiducate.com/
http://www.blackboard.com/
https://www.edu20.org/
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    الفيس بو -

    الوايس اب-

    اليوييوب-

تقدم برامج التواصل االجتماعي كميات هائلة -9

المعرفية والمهارية ذات صلة من المعلومات 

 -بعملية التعليم من خالل االتصال بـ:

 تبكة التلفريون. -

   

    تبكة الاةيام-

    تبكة اجنترنت-

ان التنوع في اشكال المعلومات عن طريق -3

برامج التواصل االجتماعي تشجع المعلمين 

 والمتعلمين على:

 الجااليةالاشاركة  ي الخبرب التعلياية والةاالة -

   

ج يساح بالاشاركة  ي الخبرب التعلياية والةاالة -

 الجاالية
   

عدم مرا بة ك  ما يتم نشرال من  ب  الاجاوعات -

 الاشاركة
   

يمكن لبرامج التواصل االجتماعي ان تقدم -4

 االخبار والمقوالت التربوية:

 بجايع اللغات.-

   

    اللغة العربية  لي.-

    واحدبلغة اتنبية -

ان برامج التواصل االجتماعي تقدم  واعد -5

لبيانات تتضمن نصوص وصور ورسوم واصوات 

 ... وغيرها يمكن استثمارها في مجال:

 البريد اجلكتروني.-

   

    الفنون الاتنوعة.-

    نل  الالفات-

ان برامج التواصل االجتماعي يمكن ان تفيد -6

الفن والتربية الفنية الدارسين والباحثين في مجال 

 معرفة:

 نل  الالفات -

   

    عنوانات البريد اجكلتروني-

    الكتب والوصوا الى الاصادر الفنية -

   ان محتوى برامج التواصل االجتماعي تعمل -7
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 على تكوين:

اج كار السلبية لد  الاتعلاين حوا يفضي   -

 اجتياء 

حوا يفضي  اج كار اجيجابية لد  الاتعلاين -

 اجتياء
   

    اجثنين معاً  -

ان برامج التواصل االجتماعي يمكن ان تغذي -1

 -المتعلم بالخبرات التعليمية من خالل:

 عدم التواص  والتفاع -

   

    التجارب التعلياية-

    اجثنين معاً -

ان برامج التواصل االجتماعي يمكن ان تسهم -9

 في معرفة:

 سلوكيات اجررين  -

   

    طبيعة اجلوان ورصااصها-

    اماكن التخرين-

ان برامج التواصل االجتماعي يمكن ان تنمي -11

 الذائقة الجمالية من خالل:

التعرف على كيفية ادارب حياب الفرد  ي البيت -

 والاجتاع

   

اكتساب الليم والاعايير والسلوكيات السلبية  -

 اجتتااعية.الانا ية للليم 

   

    اجثنين معاً -

ان برامج التواص  اجتتااعي ياكن ان يسهم -22

  ي:

 ارتيار اويااي ومالبسي -

 عدم يلبية واتبايي اليومية-

   

    اج راط  ي استخدام الفيس بو -

ياكن لبرامج التواص  اجتتااعي ان يناي -21

 لدي:

 ليا ة بدنية-

   

    مردود مادي-

    ايجاهات  نية-

ان برامج التواص  اجتتااعي ياكن ان يعا  -26

 على:

 منحي العرلة عن الاجتاع.-

   

    اجبتعاد عن ر ابة اجسرب-
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    يغةيتي بالافاهيم والاصطلحات الفنية-

ان استخدام برامج التواص  اجتتااعي ياكن -21

 ان يردي الى:

 التكاس   ي العا -

   

    هدر الو ت-

التعرف على يكنولوتيا ويلنية الاجتاعات  -

 اجرر 
   

 :التواص  اجتتااعي ياكن ان يطور ان برامج-25

 يناي الجانب اج تصادي للطالب الجامعي-

   

    ثلا ة الطالب الجامعي-

    الجانب البدني للطالب الجامعي-

ياكن لبرامج التواص  اجتتااعي  ان يحلق -23

 التعلياية بفاعلية من رالا:اهداف العالية 

 التدريب باتراف الاعلم-

   

    الوساا  الاعلدب-

    انظاة التعليم اجلكتروني-

ان الاعلومات الابثوثة عبر تبكات التواص  -22

 اجتتااعي يهدف الى:

 اج نام الفعاا-

   

    الرحالت التر يهية-

    اجيفا ات اج تصادية-

الابثوثة عبر تبكات التواص  ان الرساا  -22

 اجتتااعي ياكن ان يسه  عالية:

 اللشاي-

   

    الساعي البصري-

    اللاسي-

يعا  تبكات التواص  اجتتااعي على اكساب -29

 الاشتر :

 عدم الثلة  ي التعليم -

   

    الثلة  ي التعليم -

    اجثنين صح-

تبكات ان الخبرات التعلياية الابثوثة عبر -10

 التواص  اجتتااعي ياكن ان يسهم  ي يكوين:

 اجنطفاء البصري-

   

    اجنطبام البصري-

    السياق التخيلي-

 


