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"الرهرة الحىشية لكميات وأقدام اإلعالم في الجامعات اليسشية لجى الظالب 

 السمتحقين بيا"
 -الحكػمية والخاصة -دراسة مقارنة عمى عيشة مغ الجامعات اليسشية 

 / مخكد جامعة صشعاء لحقهق اإلندان وقياس الخأي العاممظيخ عمي عقيجة 
E. mail: okeada.mut@gmail.com 

 
 السمخص:

أن اليجف الخئيدي ليحا البحث ىػ رصج وتحميل مالمح وسسات 
الرػرة الحىشية الدابقة والحالية لكميات وأقدام اإلعالم في الجامعات اليسشية 
الحكػمية والخاصة، والتي تكػنت لجى الصالب السمتحقيغ بيا، وعالقة ىحه 

حا التخررات. ويأتي ىحا البحث ضسغ البحػث الرػرة باتجاىاتيع نحػ ى
الػصؽية، اذ استخجم الباحث االستبانة كأداة رئيدة في جسع البيانات 

شالب وشالبة  200والسعمػمات مغ خالل عيشة عسجية غيخ احتسالية قػاميا 
مغ السمتحقيغ بتخرز اإلعالم. وقج تػصل البحث عمى عجد مغ 

تباط بيغ الرػرة الحىشية لتخرز اإلعالم االستشتاجات أبخزىا وجػد عالقة ار 
واتجاىات عيشة الجراسة نحػ ىحا التخرز، كسا أشارت الشتائج إلى وجػد 
فخوق دالة إحرائيا بيغ الرػرة الحىشية التي تكػنت لجي أفخاد العيشة عغ 
تخرز اإلعالم قبل االلتحاق وبعج التحاق بو، حيث جاءت الرػرة الحىشية 

اقيع بكميات وأقدام اإلعالم. وكذفت الشتائج عجم وجػد أكثخ سمبية بعج التح
فخوق دالة احرائيًا في مالمح الرػرة الحىشية التي تكػنت لجى عيشة الجراسة 

 في كاًل مغ الجامعات الحكػمية الجامعات الخاصة السمتحقيغ بيحا التخرز.
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 .ميعالتع جػدة اإلعالم، وأقدام كميات الحىشية، الرػرةالكمسات السفاتحية: 
  

Abstract 

"The mental image of media colleges and departments in Yemeni 

universities among students registered in it " 

Mutaher Ali Ogeida 

 The main objective of this research is to monitor and analyze 

the past and current mental image features and characteristics of media 

colleges and departments in Yemeni public and private universities, 

which was formed among the students registered in it, and the 

relationship of this image to their attitudes towards these disciplines. 

This research comes within the descriptive research, as the researcher 

used the questionnaire as a main tool in collecting data and 

information of the sample consisted of (200) students registered in the 

media major. The study found a number of conclusions, most notably 

the existence of correlation between the mental image of the media 

specialization and the study sample attitudes towards this 

specialization. The results also indicated that there are statistically 

significant differences between the mental image that the sample 

members had about the media major before registration and after 

joining it, as the mental image came to be more negative after their 

registration in media colleges and departments. The results revealed 

that there were no statistically significant differences in the features of 

the mental image that were formed in the study sample in each of the 

public and private universities registered in this specialization. 

Key words: mental image, media colleges and departments, quality of 

education 
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 السقجمة:
خرز اإلعالم مغ التخررات الحجيثة ندبيًا في الجامعات يعتبخ ت

اليسشية الحكػمية والخاصة عمى حجّ  سػاء، إال أن حجع اإلؾبال عمى ىحا 
التخرز مغ قبل خخيجي الثانػية العامة كبيخ بل وفي تدايج مدتسخ، وقج يعػد 
ذلظ إلى عػامل عجيجة ساعجت عمى ىحا األمخ، مشيا التصػرات الستدارعة في 
مجال استثسار وصشاعة اإلعالم وضيػر األقسار الرشاعية وشبكة اإلنتخنت، 
واالىتسام الكبيخ مغ قبل الحكػمات والجول والييئات والسؤسدات العامة 
والخاصة بالعسل اإلعالمي، لسعخفتيع بأىسية ىحه السجال وخاصة في تأثيخه 

شي اتجاىات عمى الخأي العام عمى السدتػييغ السحمي والجولي مغ خالل تب
وقزايا ذات شابع سياسي واقترادي واجتساعي وغيخه، في محاولة الستقصاب 
العجد األكبخ مغ السؤيجيغ والسشاصخيغ ليحه االتجاىات والقزايا، فاإلعالم لع 
يعج مجخد ناقل لمسجخيات واألحجاث اليػمية بل أصبح مسغ يرشع الحجث 

 ويذارك في مجخياتو.
تعميع العالي سعت الجامعات الحكػمية وفي ضل السشافدة لقصاع ال

وكحلظ الخاصة إلى إبخاز أىع السسيدات التي تستمكيا دون غيخىا، مغ حيث 
الكادر األكاديسي والتخررات واألقدام العمسية، ومجى مالءمة بخامجيا 
العمسية لستصمبات سػق العسل، وما تػفخه مغ معامل ومعجات وتجييدات 

السكتبات لجييا مغ كتب ومخاجع دراسية مشاسبة ووسائط تعميسية وما تحتػيو 
وحجيثة مغ حيث الكع والكيف، إلى جانب التشافذ في التكمفة السالية لمجراسة 
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والعخوض والتدييالت التي تراحب عسمية الجفع. وبشاًء عميو فقج اكتدبت 
الكثيخ مغ مؤسدات التعميع العالي الحكػمية والخاصة في اليسغ صػر ذىشية 

لجى جسيػرىا، ومتشػعة بتشػع االستخاتيجيات التعميسية والتدػيؿية التي متبايشة 
اتبعتيا كل مؤسدة مشيا، والتي كان ىجفيا الخئيدي تكػيغ صػرة ذىشية ايجابية 
لجى جسيػرىا السدتيجف، لتكػن ىحه الرػرة ىي السجخل األساسي التي 

مغ الصالب حاولت مغ خالليا تمظ الجامعات استقصاب وكدب الحرة األكبخ 
 وكحلظ أولياء األمػر كػنيع األكثخ تأثيخًا واىتساما بسدتقبل ذوييع.      

حيث تعتبخ الجامعات الحكػمية والخاصة مثميا مثل السؤسدات 
والسشطسات األخخى، تيجف مغ خالل خصط استخاتيجية مجروسة ومعجة وفق 

ىشية أسذ عمسية لمػصػل إلى أكبخ عجد مسكغ مغ الجسيػر لخمق صػرة ذ
شيبة لجييع، مغ أجل كدب والئيع وأيزًا تبشييع ليحه الجامعات، والبج ان تمظ 
االستخاتيجيات التي اتبعتيا تمظ السؤسدات التعميسية، قج ساعجت في تكػيغ 
مالمح الرػرة الحىشية ليا لجى الجسيػر، والحي بجوره قج يكػن أستصاع مغ 

 غ ما ىػ إيجابي وسمبي.تحجيج صػرة ذىشية متفاوتة مغ جامعة ألخخى بي
ومغ ىشا أصبح مغ السيع دراسة مالمح الرػرة الحىشية لكميات وأقدام 
اإلعالم في التعميع العالي الجامعي الحكػمي والخاص في اليسغ، ومجى نجاح 
ىحه السؤسدات التعميسية مغ تكػيغ ورسع صػرة إيجابية ليا في أذىان 

تػافق مع معاييخ الجػدة جساىيخىا، مغ خالل ما تستمكو مغ مؤىالت ت
 واالعتساد األكاديسي.
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 السذكمة البحثية:
مع انتذار الجامعات الحكػمية والخاصة في اليسغ والتي مغ السفتخض 
أن تقجم خجمة تعميسية تشافدية متسيدة وفقًا لمسعاييخ والزػابط العالسية التي 

الخبح والتداىل ُتديخ التعميع العالي في السجتسعات الستقجمة، بعيجًا عغ مشصق 
في عسمية مشح الذيادة األكاديسية الجامعية، واىتسام شخيحة كبيخة مغ الصالب 
خخيجي الثانػية العامة وما يعادليا لاللتحاق بكميات وأقدام اإلعالم، يسكغ 
تحجيج السذكمة البحثية في رصج وتحميل مالمح وسسات الرػرة الحىشية الدابقة 

الم والتي تكػنت لجى الصالب السمتحقيغ بيا في والحالية لكميات وأقدام اإلع
كاًل مغ الجامعات اليسشية الحكػمية والخاصة عمى حجّ  سػاء، وعالقة ىحه 

 الرػرة باتجاىاتيع نحػ االلتحاق بيحه التخررات.
 أىسية الجراسة:

تأتي أىسية الجراسة في كػنيا تدمط الزػء عمى قزية جػىخية وممحة  -1
مح الرػرة الحىشية لكميات أقدام اإلعالم في الجامعات حػل تحميل سسات ومال

 اليسشية الحكػمية والخاصة لجى الصالب السمتحقيغ بيا.
تعج دراسة وتحميل مالمح الرػرة الحىشية لكميات وأقدام اإلعالم في اليسغ  -2

 مغ السػضػعات التي لع يتع التصخق والبحث فييا.
ات اليسشية الحكػمية والخاصة، تعصي ىحه الجراسة آفاق واسعة لمجامع -3

لمتعخف عمى مالمح وسسات الرػرة الحىشية اإليجابية والدمبية لكميات وأقدام 
اإلعالم لجى الصالب السمتحقيغ بيا، وإيجاد السعالجات الالزمة لشقاط الزعف 

 السػجػدة في صػرتيا الحىشية.
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 أىجاف الجراسة:
لكميات واقدام اإلعالم في التعخف عمى مالمح وسسات الرػرة الحىشية  -1

الجامعات اليسشية الحكػمية والخاصة لجى الصالب الجامعي وعالقة ذلظ 
 باتجاىاتيع نحػ ىحه التخررات.

رصج نقاط القػة والزعف في مالمح وسسات الرػرة الحىشية لجػدة التعميع  -2
 العالي لكميات واقدام اإلعالم في الجامعات اليسشية الحكػمية والخاصة.

محاولة التعخف عمى مالمح الرػرة الحىشية عغ الكادر األكاديسي في  -3
كميات وأقدام اإلعالم في الجامعات اليسشية الحكػمية والخاصة لجى الصالب 

 الجامعي. 
تحميل مكػنات الرػرة الحىشية سػاء كانت إيجابية او سمبية لكميات وأقدام  -4

 ص.اإلعالم في الجامعات اليسشية الحكػمية والخا
 فخوض الجراسة:

تػجج عالقة ارتباشية ايجابية ذات داللة احرائية بيغ اتجاه الصالب نحػ  -1
تخرز اإلعالم والرػرة الحىشية التي تكػنت لجييع عغ كميات وأقدام اإلعالم 

 قبل التحاقيع بيا.
تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ مالمح الرػرة الحىشية لكميات وأقدام  -2

الجامعات اليسشية الحكػمية والخاصة قبل االلتحاق بيا والرػرة اإلعالم في 
 الحالية. 

تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ مالمح الرػرة الحىشية لكميات واقدام  -3
السخحمة  –اإلعالم في الجامعات اليسشية الحكػمية والخاصة باختالف )الشػع 

 العسل (.  -نػع الجامعة )حكػمية ، خاصة( –التخرز  –الجامعية 
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 الجراسات الدابقة لمجراسة:
 -تم تقديم الجراسات الدابقة إلى محهرين رئيديين ىسا:

السحػر األول: الجراسات التي تشاولت الرػرة الحىشية لمسشذآت والسشطسات 
 السختمفة.

 السحػر الثاني: الجراسات التي تشاولت كميات وأقدام اإلعالم.
ولت الرهرة الحىشية لمسشذآت والسشغسات السحهر األول: الجراسات التي تشا

 السختمفة:
ىجفت إلى معخفة الرػرة  والتي 1م2018دراسة إرادة الجبهري و خزخ الياس 

الحىشية التي يحسميا الشازحػن عغ مشطسات اإلغاثة، وتحجيج ما إذا كانت سمبية 
أو إيجابية، حيث اعتسجت الجراسة عمى السشيج السدحي عمى عيشة عذػائية مغ 

مبحػث، وقج تػصمت الجراسة إلى  457الشازحيغ الداكشيغ في بغجاد مكػنة مغ 
أن الشازحيغ عيشة الجراسة يحسمػن ترػرات إيجابية عغ السشطسات العاممة عمى 
تػفيخ احتياجاتيع، ؼيسا كانت الرػرة سمبية ؼيسا يتعمق بالخجمات الرحية 

اكجت الشتائج ان  السقجمة ليع مغ قبل مشطسات اإلغاثة في العخاق، كسا
االترال السباشخ ىػ السرجر الخئيذ لتكػيغ الرػرة الحىشية عغ مشطسات 

 اإلغاثة لجى عيشة الجراسة. 
 اإلعالن اثخ مجى تحجيج سعت إلى والتي 2م2017دراسة بن الذيخ ىاجخ 

 الجدائخ اتراالت عسالء الحىشية لمسؤسدات الخجمية لجى الرػرة تحديغ في
 االقتراد كمية شمبة مغ وتع تصبيق الجراسة عمى عيشة يميذ،مػب لمياتف الشقال

وباستخجام استسارة االستبيان  مفخدة، 100 مكػنة مغ مخباح ، قاصجي بجامعة
 لإلعالن معشػي إيجابي تأثيخ ىشاك أن لجسع البيانات تػاصمت الجراسة إلى
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 ذات الرػرة الحىشية لسؤسدات االترال، كسا أضيخت الشتائج وجػد عالقة عمى
 .الجراسة عيشة نطخ وجية مغ الحىشية والرػرة اإلعالن بيغ إحرائية داللة

سعت إلى تحجيج أثخ الرػرة الحىشية  والتي 3م2016دراسة الدبيخ زيهان 
لمسؤسدة الخجمية عمى بعس قخارات الذخاء السدتقبمية لدبائشيا، حيث تع 

تػصمت الجراسة  شالب مغ جامعة ورقمة، وقج 450التصبيق عمى عيشة قػاميا 
إلى ىشاك تأثيخ معشػي لمرػرة الحىشية لمسؤسدة الخجمية عمى قخارات الذخاء، 
كسا أتزح مغ نتائج الجراسة اختالف تقييع الدبائغ لمرػرة الحىشية لمسؤسدة 

 الخجمية باختالف سشػات التعامل معيا. 
عاد إلى التعخف عمى تأثيخ اب والتي ىجفت 4م2016دراسة بيجاء ستار لفتة 

بشاء الرػرة الحىشية لمذخكة في جحب انتباه السدتيمظ عبخ استصالع آراء عيشة 
مغ السدؤوليغ في الذخكة العامة لرشاعة الديػت الشباتية، مغ خالل دراسة 

مدؤواًل، وتػصمت الجراسة إلى أن ىشاك اتفاق  30ميجانية عمى عيشة مكػنة مغ 
شية لمذخكة في جحب انتباه مغ قبل السبحػثيغ بأىسية ابعاد الرػرة الحى

السدتيمظ، كسا أضيخت الشتائج أن الرػرة الحىشية لمذخكة ىي عسمية متصػرة 
ومتغيخة ليا ابعادًا وججانية وسمػكية إلى جانب االبعاد السعخؼية والتي تديع في 

 بشاء االتجاىات اإليجابية لجحب انتباه السدتيمظ ليا.
ت إلى التعخف عمى الرػرة ىجف والتي Yahya Hassan 2015 5دراسة 

الحىشية الستبادلة بيغ الذعب الريشي والذعػب العخبية، ودور وسائل اإلعالم 
في بشاء ىحه الرػرة، ومغ خالل دراسة مدحية عمى عيشة مغ دولة الريغ 
ومغ الجول العخبية اليسغ والدعػدية ومرخ، تػصل البحث إلى أن الرػرة 

حيث تخكدت صػرة العخب فقط عمى  الحىشية لمعخب لجى الريشيغ محجودة
اإلسالم والرحخاء وتعجد الدوجات والشداء السشتؿبات، في السقابل كانت لجى 
العخب صػرة ذىشية غيخ واضحة عغ السجتسع الريشي حيث أضيخت الرػرة 
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الحىشية الريغ كجولة مشغمقة عمى نفديا، كسا تبيغ أن كال مغ العخب والريشيغ 
جوا عمى وسائل اإلعالم الغخبية لمحرػل عمى )عيشة الجراسة( قج اعتس

 السعمػمات التي كػنت لجييع تمظ الرػرة الحىشية.
 الحىشية الرػرة عمى التعخف إلى ىجفتوالتي  6م2015دراسة راشج ناجي 

 ومتكاممة حؿيؿية الجامعي، وتقجيع رؤية الذباب عشج األردني الشػاب لسجمذ
 ألعزاء والدمبية اإليجابية اتالسسارس حػل الجامعي ترػرات الذباب عغ

 واألعسال الشػاب لسجمذ الحؿيؿية الرػرة تقجيع إلى باإلضافة مجمذ الشػاب،
وقج قام الباحث بجسع  .األردني السجتسع وضيفتو داخل إشار في يسارسيا التي

السعمػمات عغ شخيق استسارة االستبيان، مغ عيشة حررية مغ شالب جامعة 
دة، وقج أسفخت الشتائج عغ ان الرػرة الحىشية لسجمذ مفخ  400البتخاء قػاميا 

الشػاب األردني الحالي لجى عيشة الجراسة كانت إيجابية اكثخ مغ السجالذ 
الدابقة ، ويأتي ذلظ الىتسام ىحا السجمذ وإلسامو بقزايا السجتسع وجانب 

 تستعو باالستقاللية في اتخاذ القخارات التذخيعية.
والتي سعت إلى التعخف عمى دور  7م2012شدي دراسة ماجج عظا هللا الع

العالقات العامة في تعديد الرػرة الحىشية عغ السؤسدات األمشية مغ وجية 
 223نطخ شالب جامعة السمظ عبجالعديد بججة، وتذكل مجتسع الجراسة مغ 

مفخدة، واستخجم الباحث االستبيان كأداة لجسع البيانات، وقج تػصمت الجراسة 
ات العامة تقػم بجور إيجابي في تعديد الرػرة الحىشية لجى إلى ان العالق

السػاششيغ عغ السؤسدات األمشية ؼيسا يتعمق بالتزحية بالشفذ مغ أجل حساية 
أفخاد السجتسع، في السقابل كانت الرػرة الحىشية سمبية بدبب تجاىل 
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مع السؤسدات األمشية لذكاوي السػاششيغ والالمباالة والتعامل بأسمػب متعال 
 السػاششيغ.

والتي ىجفت إلى التعخف عمى الرػرة الحىشية  8م2011دراسة أمين جشيح 
لمسؤسدات السرخؼية اإلسالمية لجى أساتحة العمػم االقترادية في الجامعات 

مفخدة باستخجام استسارة االستبيان،  60الجدائخية، وقج تع تصبيق الجراسة عمى 
ت تتستع برػرة إيجابية لجى عيشة وقج تػصمت الجراسة إلى أن ىحه السؤسدا

الجراسة سػاء ؼيسا يتعمق بالخجمات السرخؼية والحرانة ضج األزمات وكحلظ 
 مدتقبل ىحه السؤسدات وامتالكيا السؤىالت التشافدية في الدػق.

والتي ىجفت إلى التعخف عمى الرػرة  9م2008دراسة سحخ دمحم خسيذ 
خة الجولية الشاشقة باإلنجميدية لجى شالب الحىشية لقشاتي الجديخة الفزائية والجدي

مفخدة،  551جامعة قصخ وجامعة اليخمػك األردنية، مغ خالل عيشة مكػنة مغ 
وقج تػصمت الجراسة إلى أن الرػرة الحىشية لمقشاتيغ كانت إيجابية لجى الصالب 
عيشة الجراسة لعجة أسباب مشيا السرجاؾية والدخعة في نقل األخبار، وخاصة 

 األزمات. في وقت
 السحهر الثاني: الجراسات التي تشاولت كميات وأقدام اإلعالم

والتي سعت إلى الكذف عغ مجى مػاءمة  10م2019دراسة سكيشة العابج، 
التكػيغ األكاديسي لتخرز اإلعالم واالترال مع العسل اإلعالمي السيجاني 

ارنتيا بسا ىػ في الجدائخ، وبعج تحميل مقخرات التجريذ والتكػيغ والتجريب، ومق
متػفخ ميجانيا وضسغ سػق العسل، تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج 
مشيا: انعجام التػازن والتشديق بيغ وزارة التعميع العالي في الجدائخ وما يتصمبو 
سػق العسل مغ كػادر مؤىمة، فسا تعاني مشو ىحه الكميات واألقدام ىػ تخخيج 

اة متصمبات االقتراد، إضافة غياب تعاوم عجد ىائل مغ الخخيجيغ دون مخاع
 او اتفاؾيات بيغ وسائل اإلعالم واألقدام والكميات التي تجرس ىحا التخرز.



مصزاته تصدر عه جامعة مجلة علمية محكمة  – 0201ينايز -11العدد -6السنة  –مجلة كلية الفنىن واإلعالم    

                   272X)                                -ISSN  2523Online ( Journal Faculty of Arts and Media

                                                                           

 

 

44 

 

سعت إلى  والتي 11م2018دراسة األميخ صحراح فايد و لبة دمحم العظار 
التعخف عمى اتجاىات دارسي اإلعالم في السسمكة العخبية الدعػدية نحػ 

مفخدة مغ الصالب الجراسيغ  200ل عيشة قػاميا تخرز الرحافة، مغ خال
لإلعالم في السسمكة، واستخجم الباحثات استسارة االستبيان، وجاءت أىع نتائج 
البحث متسثمة في أن ىشاك اىتسام بالجانب الشطخي، في السقابل كان االىتسام 
بالجانب العسمي ضعيف لشقز السػارد السادية واألستػديػىات وغخف السػنتاج 

التخكيب والترػيخ، كسا خمز البحث إلى أن نجاح ميسة الرحافة يخجع و 
االولى لمتجريب السدتسخ لحلظ تخى غالبية عيشة الجراسة انو يجب فتح السجال 

 لمتػاصل مع أصحاب الخبخات في مجال اإلعالم.
والتي ىجفت لمتعخف  12مEd Madison and Others 2018 دراسة 

االترال الجساىيخي الختيار ىحا التخرز عمى العػامل التي دفعت شالب 
مجااًل لجراستيع الجامعية، ومدتػى رضاىع عغ بخنامج التخرز في 

مغ شالب اإلعالم في  696الجامعات األمخيكية، حيث شبقت الجراسة عمى 
جامعة وكمية في الػاليات الستحجة األمخيكية، وقج خمرت الجراسة إلى  18

الكمي لمصالب عمى تخرريع وقجرة ىحا وجػد ارتباط إيجابي بيغ الخضى 
التخرز عمى تمبية االحتياجات الحاتية لجييع، كسا أضيخت الجراسة أن الخضى 
ىػ العامل الخئيدي الحي ساعج عمى تدييل العالقات بذكل إيجابي بيغ الجافع 

 الجاخمي وأداء الصالب.  
اىات والتي سعت إلى معخفة اتج 13م2018دراسة عمي العسار وعبجه حدين 

شالب قدع الرحافة بكمية اإلعالم جامعة صشعاء نحػ التجريب العسمي في 
ضػء متصمبات سػق العسل، مغ خالل عيشة شاممة لجسيع شالب قدع 
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شالبًا وشالبة، وقج  61الرحافة في السدتػييغ الثالث والخابع واشتسمت عمى 
لجراسة إلى أن استخجم الباحثان استسارة االستبيان لجسع البيانات، وقج خمرت ا

غالبية عيشة الجراسة يذعخون بػياب مقخرات ىامة مثل الرحافة اإللكتخونية 
وتحميل الخصاب واإلعالم البجيل، كسا ان حػالي نرف العيشة مغ السبحػثيغ لع 
يكػنػا راضيغ عمى مػضػعات التجريب العسمي في السقخرات الجراسية التي 

 يجرسػنيا. 
 شالب اتجاىات عمى التعخف والتي حاولت  14م2018دراسة دمحم الربيحي 

 الخجمات جػدة نحػ الجامعات الدعػدية، في وأقدامو اإلعالم كميات وشالبات
الباحث  وضف وقج .عشيا رضاىع ودرجة اإلعالم، تعميع لبخامج  التعميسية

 عيشة عمى معمػماتو، جسع في االستبانة أداة  واستخجم دراستو، في الكسي السشيج
والصالبات. وقج أشارت الشتائج إلى أن السبحػثػن راضػن بجرجة  الصالب مغ

متػسصة عغ مدتػى الخجمات التعميسية، كسا كذفت الجراسة غمى وجػد تبايغ 
بيغ عيشة الجراسة ؼيسا يتعمق بجػدة الخجمات التعميسية، حيث رأى الصالب 

ت والصالبات أن مدار الرحافة والشذخ اإللكتخوني أكثخ جػدة في الخجما
 التعميسية السقجمة ليع ؼيو مقارنة بالتخررات األخخى.

والتي ىجفت إلى التعخف عمى الجور الحي  15م2017دراسة قيذ أبه عياش، 
تقػم بو أقدام اإلعالم في الجامعات الفمدصيشية في  تجعيع العسل اإلعالمي، 
وكحلظ الرعػبات التي تػاجو شمبة اإلعالم ورؤساء أقداميع، ومجى تأثيخىا 
عمى العسمية التعميسية، وانعكاساتيا الدمبية عمى شمبة اإلعالم أثشاء الجراسة 

 175وبعج التخخج، وقج استخجم الباحث استسارة االستبيان لجسع السعمػمات مغ 
شالبًا، وقج تبيغ مغ نتائج الجراسة ان اتجاىات شمبة اإلعالم نحػ الرعػبات 

جاءت الرعػبات التعميسية في التعميسية التي تػاجييع كانت مختفعة، حيث 
السختبة األولى، والرعػبات العسمية التقشية والبذخية جاءت في السختبة األخيخة، 
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كسا أتفق رؤساء األقدام عمى وجػد صعػبات في تجريذ اإلعالم مغ أىسيا 
 عجم كفاية األجيدة الالزمة لمعسمية التعميسية.

خف عمى دوافع والتي سعت لمتع Folker, Hanusch 2015 16دراسة 
شمبة الرحافة وتػقعاتيع لعسميع بعج التخخج، مغ خالل دراسة مقارنة لعيشة 

جامعة مغ ثسان دول، وتػصمت  33مغ شمبة اإلعالم، يسثمػن  4393قػاميا 
الجراسة إلى تخاجع رغبة شالب الرحافة لمعسل في السجال الرحفي بعج 

م، بجانب تأثيخ السشاىج التخخج نتيجة التصػرات التي تذيجىا صشاعة اإلعال
الجراسية في عسميع الرحفي بعج التخخج، كسا أضيخت نتائج الجراسة تأثيخ 
أنطسة التعميع في اختيارات الصالب لشػع العسل السفزل لجييع داخل أقدام 

 الرحيفة، ما بيغ األقدام الجادة واألقدام الخؽيفة الستخررة.
صج مجخالت التجريب والتي ىجفت إلى ر  17م 2012دراسة سحخ فاروق 

والتأىيل الستاحة بالشطع اإلعالمية األكاديسية والرحؽية، الحكػمية والخاصة، 
لمتعخف عمى مالمح ىحه السشطػمة السترمة بقصاعي شالب أقدام اإلعالم 
والرحافة والقائسيغ باالترال في الرحف الستخررة، مغ خالل عيشة 

خمرت الجراسة إلى حاجة  شالبًا مغ دارسي الرحافة، وقج 350تتكػن مغ 
عيشة الجراسة إلى السػاد العامة والعسمية والستخررة والتكشػلػجية ومػاد 
الترسيع والجخاؼيظ انصالق مغ عجم كفاية السػاد الجراسية الحالية لخػض تجخبة 

 السسارسة الرحؽية وعجم اتفاقيا مع احتياجات الػاقع العسمي.
تي سعت إلى تحميل تػجيات دراسات وال 18م2011دراسة : بخكات عبجالعديد 

التعميع والتجريب اإلعالمي في الػشغ العخبي عمى مدتػى الكع والكيف، مغ 
خالل دراسة تحميمية عمى دراسات أجخيت في مجال التعميع والتجريب اإلعالمي 
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م، وقج خمرت الجراسة إلى افتقار مجال 2009م وحتى 1978مشح العام 
عالمييغ لمتخصيط عشج تأسيذ تمظ السعاىج، ونقز التجريب والتأىيل العمسي لإل

الكػادر العمسية، ومذكمة السخاجع العمسية والسشاىج الجراسية، وقمة االىتسام 
بالبحث التصبيقي، كسا أشارت الجراسات التي تع تحميمييا إلى أن غالبية 
مؤسدات التأىيل اإلعالمي في العالع العخبي، تفتقج لخؤية واضحة لسا يشبغي 

 لؿيام بو.  ا
 
 

 )مكهنات الرهرة الحىشية لكميات وأقدام اإلعالم( الجانب الشغخي لمجراسة:
يسثل التعميع العالي أىع عػامل التشسية السدتجامة، نطخًا لحجع 
واستسخارية تجفق السػارد البذخية التي تخفج مجاالت وقصاعات سػق العسل، 

األكاديسي بقجر ما تكػن  وبقجر جػدة التعميع العالي وفق معاييخ االعتساد
 مخخجاتو نػعية وتمبي متصمبات التشسية. 

وكسا ذكخنا سابقًا فأن تخرز اإلعالم مغ التخررات الحجيثة في 
اليسغ، مقارنة بالتخررات األخخى، حيث كان قدع اإلعالم في كمية اآلداب 
بجامعة صشعاء أول قدع لإلعالم عمى مدتػى الجسيػرية اليسشية، حيث تع 

م، 1996م قبل ان يتحػل إلى كمية مدتقمة في العام 1991احو في العام افتت
م، ومغ 1998كسا تع افتتاح قدع اإلعالم بكمية اآلداب جامعة عجن في العام 
م، وبعج 2010ثع جامعة حزخمػت والتي قامت بافتتاح قدع اإلعالم في العام 

ب بجامعة م تع افتتاح قدع اإلعالم في كمية اآلدا2013ذلظ وفي العام 
م تع افتتاح قدع اإلعالم وعمػم االترال بكمية 2014الحجيجة، وفي العام 
 اآلداب جامعة تعد. 
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أما عمى مدتػى الجامعات الخاصة فقج أتاحت ليا وزارة التعميع العالي 
الفخصة لتكػن رافجًا ومعيشًا لمجامعات الحكػمية مغ أجل تصػيخ مشطػمة 

عاب اإلعجاد الكبيخة والستدايجة مغ الصالب ومخخجات التعاليع العالي، واستي
والتي تدعى إلى االلتحاق بتخررات اإلعالم السختمفة، حيث قامت جامعة 
العمػم الحجيثة بإنذاء قدع لمرحافة وإلعالم في كمية العمػم اإلدارية في العام 

م، ومغ ثع جامعة العمػم والتكشػلػجيا والتي قامت بافتتاح قدع لإلعالم 2006
م، كسا قامت جامعة االنجلذ بافتتاح قدع اإلعالم في العام 2009لعام في ا

م، وىكحا تػالت الجامعات الخاصة في افتتاح أقدام الرحافة واإلعالم 2010
وبػتيخة عالية، حتي أصبح ىشاك عذخات األقدام لتخرز اإلعالم في تمظ 

 الجامعات.
ما يقارب وبحلظ تسكشت أقدام اإلعالم في الجامعات الخاصة خالل 

العقجيغ مغ الدمغ مغ استقصاب أعجاد كبيخة مغ الصالب خخيجي الثانػية العامة 
وما يعادليا، بل أصبحت ىحه الجامعات مقرج لكثيخ مغ ىؤالء الصالب الحيغ 
لع يتسكشػا مغ االلتحاق بكميات وأقدام اإلعالم في الجامعات الحكػمية لعجة 

السصمػبة لاللتحاق، والصاقة االستيعابية  أسباب، مشيا قمة تمظ الجامعات والشدبة
السحجودة في كميات وأقدام اإلعالم، وكحلظ تجىػر السدتػى التعميسي في بعس 

 الجامعات الحكػمية وغيخىا مغ األسباب.
ومع ذلظ فأن كميات وأقدام اإلعالم في الجامعات اليسشية الحكػمية  

ة لتكػيغ صػرة ذىشية شيبة والخاصة تدعى دائسًا كغيخىا مغ السؤسدات السختمف
لجى جساىيخىا، بالخغع مغ السشافدة القػية بيغ الجامعات والستغيخات االقترادية 
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واالجتساعية وغيخىا مغ الستغيخات التي فخضت نفديا عمى الػاقع اليسشي خالل 
 الدشػات األخيخة، والقت بطالليا عمى التعميع بذكل عام.

 مفيهم الرهرة الحىشية:
د بأن الرػرة الحىشية مجخد انعكاس لألشياء، ومجسػعة مغ ىشاك اعتقا

السعاني السميئة باالنصباعات العقالنية والعاشؽية السختمفة، كسا يخاىا البعس 
بأنيا بشية معقجة تتكػن في إشار ثقافي معيغ متأثخة بكل ما يحيط بيا وتذتسل 

اك والفيع والتحكخ، عمى السعتقجات واالنصباعات والسعخفة والتي تسخ بعسمية اإلدر 
 الشاتجة عغ تدمدل زمشي لستغيخات ووقائع تحجث واحجة تمػ األخخى. 

وثسة رأي آخخ يخى أن الرػرة الحىشية استحزار العقل أو التػليج 
العقمي لسا سبق إدراكو بالحػاس. وليذ بالزخورة أن يكػن ذلظ السجرك مخئيًا. 

ممسػسا. وىحا االستحزار أو  وإنسا يكػن مدسػعًا أو مذسػمًا أو متحوقًا أو
التػليج لمسجركات الحدية مجال اختالف بيغ البذخ تبعًا الختالفيع في أنػاع 
التجارب مع األشياء الحدية التي يسخ بيا كل مشيع، والتي يتألف مشيا رصيجه 
الشفدي الحي يدتذار عشج حزػر الخمد الجال، وىػ الكمسة أو التعبيخ أو 

 .19الحجث 
س أن ىشاك خمط كبيخ في استعسال مفيػم الرػرة كسا يخى البع

الحىشية أو تقجيع تعخيب سميع لو في األدبيات اإلعالمية واالجتساعية العخبية. 
فشجج في المغة العخبية اصصالحًا مثل )الرػرة الحىشية( و)الرػرة الشسصية( 
و)الرػرة السشصبعة( و )الرػرة السقػلبة( و )األنساط السقػلبة(، عمى وفق 

 .20استعسال الستخجسيغ ليا يخافقيا خمط واضح بيغ داللتيا
ويخى الجكتػر خالج صالح بإن ثسة إشكالية وذلظ في الخمط بيغ كل 
مغ الرػرة اإلعالمية والرػرة الحىشية الكائشة لجى الفخد أو مجسػعة األفخاد 
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حػل السػضػع السعيغ، فالرػرة اإلعالمية مغ وجية نطخه تتدع بالتغيخ عمى 
  21تتدع الرػرة الحىشية بالثبات الشدبي. حيغ

وفي سياق ما تقجم يدتعخض الباحث مجسػعة مغ تعخيفات الرػرة الحىشية 
والتي جاءت مغ مشصمقات متشػعة ومختمفة باختالف تخررات ووجيات نطخ 

 -مغ قجميا ومشيا: 
ىي )التقجيع العقمي ألي  Image حدب قامػس ويبدتخ فأن الرػرة الحىشية -

يسكغ تقجيسو لمحػ اس بذكل مباشخ، أو ىي محاكاة لتجخبة حدية شيء ال 
ارتبصت بعػاشف معيشة نحػ شخرية معيشة أو نطام ما أو فمدفة ما أو أي 
شيء آخخ، وىي أيزا استخجاع لسا اختدنتو الحاكخة أو تخيل لسا أدركتو حػاس 

 22الخؤية أو الذع أو الدسع أو المسذ أو التحوق(.
اجة بأنيا )مجسػعة الرػر التي تحسميا ذاكخة الفخد عغ كسا تعخفيا مي الخػ  -

العالع بسختمف جػانبو، وتسثل ىحه الرػرة مجسػعة مغ األبشية التخكيبية تذابو 
 23الخبخات السخئية، كسا انو تتػقف عمى بعزيا البعس بجرجات مختمفة(.

ات ويعخف الجكتػر عمي عجػة الرػرة الحىشية بأنيا )الشاتج الشيائي لالنصباع -
الحىشية التي تتكػن عغ األفخاد أو الجساعات إزاء شخز معيغ أو نطام ما، أو 
شعب ما، أو جشذ معيغ، أو مشذأة معيشة، أو مشطسة محمية أو دولية، أو 
ميشية معيشة، أو أي شيء آخخ عميو أن يكػن لو تأثيخ عمى حياة اإلندان، 

خ السباشخة، وتختبط وتتكػن ىحه االنصباعات مغ خالل التجارب السباشخة وغي
ىحه التجارب بعػاشف األفخاد واتجاىاتيع وعقائجىع، وبغس الشطخ عغ صحة 
أو عجم صحة السعمػمات التي تتزسشيا خالرة ىحه التجارب فيي تسثل 
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بالشدبة ألصحابيا واقعا صادقا يشطخون مغ  خاللو إلى ما حػليع، ويفيسػنو أو 
 24يقجرونو عمى أساسيا(.

اركذ بأنيا )إجسالي االنصباعات الحاتية لمجساىيخ عغ ويعخفيا ىارولج م -
السشطسة، وىي انصباعات عقمية غيخ ممسػسة، تختمف مغ فخد إلى آخخ، وىي 
السذاعخ التي تخمقيا السشطسة لجى الجساىيخ بتأثيخ ما تقجمو مغ مشتجات، 
وتعامالت مع الجساىيخ، واستثساراتيا في الشػاحي االجتساعية ومطيخىا 

، وتشجمج تمظ االنصباعات الفخدية وتتػحج لتكػيغ الرػرة الحىشية الكمية اإلداري 
 .25لمسشطسة(

 

باستقخاء التعخيفات الدابقة والتي تشاولت الرػرة الحىشية مغ عجة زوايا، 
يتزح لشا عجم وجػد تعخيف محجد ومصمق لمرػرة الحىشية، كػن ىحا التعخيفات 

خرز واليجف مغ التعخيف انصمقت مغ وجيات نطخ مختمفة باختالف الت
وزمشو، ولكشيا في األخيخ قجمت لشا خرائز وسسات الرػرة الحىشية والتي 
حاول الباحث مغ خالليا تقجيع تعخيفو لمرػرة الحىشية وأىع الشقاط التي تخكدت 

 في التعخيفات الدابقة وىي كالتالي: 
لشفدية )الرػرة الحىشية ىي بشية معقجة لسجسػعة مغ التخكيبات الحدية وا

والسعخؼية والعاشؽية والعقمية، يحكسيا الجانب الثقافي لألفخاد واتجاىاتيع 
ومعتقجاتيع ومعارفيع، وتتكػن ىحه البشية السعقجة واالنصباعات العقمية غيخ 
السمػسة مغ خالل مذاعخ تخمقيا السشطسات لجى الجساىيخ بتجارب مباشخة 

ساعة أو مشطسة أو نطام أو تسكغ األفخاد مغ اشالق االحكام نحػ شخز أو ج
فمدفة أو مشتج ما، أو مغ خالل تجارب غيخ مباشخة لمفخد، أي عغ شخيق 
رسائل تأتي مغ تجارب األخخيغ، والحيغ قامػا بشقل وتكػيغ الرػرة لجى الفخد 
أو الجساعة، وقج تحتسل عسمية الشقل الرجق أو جدء مشو  وقج يتخمميا جانب 
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تعتبخ الرػرة الحىشية واقعًا صادقا لجى مغ مغ التدييف، ولكغ في األخيخ 
 يحسميا بغس الشطخ عغ صحتيا(. 
 مكهنات الرهرة الحىشية لمجامعات:

يجب أن تتكامل جسيع نذصات وجيػد الجامعات لبشاء صػرة ذىشية إيجابية 
عشيا لجى جساىيخىا، حيث تتخجع تمظ الشذصات والجيػد في األشياء التي يفكخ 

ؤثخ بذكل كبيخ في مالمح الرػرة الحىشية التي تتكػن لجييع، بيا األفخاد والتي ت
والتي بسػجبيا يفيسػن ويقجرون تمظ الجامعات، ولحلظ عمى الجامعات اواًل تقجيع 
ذاتيا مغ خالل مجسػعة مغ السكػنات والتي حاول الباحث أن يحرخ أىسيا 

     -في االتي: 
يعير اإلدارة(: الرهرة الحىشية لمدياسة الخسسية لمجامعة )صهرة  -

الفخد ضسغ جساعات متشػعة ومختمفة مغ حيث تخكيبتيا وتػجياتيا 
والسعتقجات التي تؤمغ بيا، ىحا التشػع واالختالف أسيع بذكل كبيخ في 
اختيارات الفخد وفي األحكام التي يصمقيا نحػ كل ما يتفق أو يختمف 

ا تمعب معو. ومغ ىشا فإن الدياسة الخسسية لمجامعة أو صػرة إدارتي
دورًا ميسا في اتخاذ الصالب قخار االلتحاق بيا، ولحلظ فإن الجامعات 
الشاجحة تدعى وبكل الدبل لخسع سياسة تعكذ تػجييا نحػ الجسيع 
دون تسييد ويعيجًا عغ شبيعة ممكيتيا او تػجو اإلدارة فييا، لكي تطل 
محافطة عمى صػرة ذىشية مخضية ومدتقمو لجى الجساىيخ وإن اختمفت 

 ػجياتيع وانتسائيع.ت
مغ  العالمة التجارية تعجالرهرة الحىشية لمعالمة التجارية لمجامعة:  -

أىع األصػل التي تستمكيا السؤسدات فيي بسثابة اليػية ومفتاح تسيدىا 
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مغ السيع ان تعي الجامعات أنيا ال عغ السؤسدات السشافدة ، ولحلظ 
االىتسام بجراسة  تختمف عغ القصاعات والسؤسدات األخخى، وأن عمييا

صػرة عالمتيا التجارية الدائجة في أذىان جساىيخىا، ومغ ثع فأن 
عمييا اتخاذ ما يمدم لمسداىسة أما في تعديد ىحه الرػرة أذا تبيغ أنيا 
صػرة شيبة، أو العسل عمى تغييخ او تحديغ الرػرة إذا اتزح أنيا 

الجيجة جاءت سمبية لجى جساىيخىا. حيث تعتبخ العالمة التجارية 
والستسيدة داعع رئيدي لشذاط أي جامعة، ويداىع بفاعمية في الحفاظ 

 عمى مكانتيا وزيادة حرتيا مغ أعجاد الصالب السمتحقتيغ بيا.
تذيخ الكثيخ مغ  الرهرة الحىشية لمبمج الحي تقع فيو الجامعة: -

الجراسات إلى ان األفخاد يسيمػن برفة عامة إلى تكػيغ صػرة ذىشية 
جػدة السشتج ومجى مالئستو وجاذبيتو عشجما يكػن بمج  إيجابية عغ

السشذأ يتستع برػرة ذىشية إيجابية، حيث يعصي بمج السشذأ انصباعًا 
أوليًا لجػدة السشتج أو قج يتع اعتباره أحج خرائز السشتج، ولحلظ فأن 
البمج التي تقع بو الجامعة يؤثخ وبذكل كبيخ في تكػيغ الرػرة الحىشية 

 طخ عغ جػدة ما تقجمو مغ خجمات تعميسية.ليا بغس الش
تيتع الجامعات بتقجيع  الرهرة الحىشية لمخجمات الجامعية السقجمة: -

ثالث خجمات رئيدية وىي التعميع والبحث العمسي وخجمة السجتسع، وإذا 
اعتبخنا أن الصالب الجامعي ىػ رأس مال الجامعة األساسي، فان 

عميسية نػعية ومتسيدة تدتجيب الجامعات تدعى جاىجة لتقجيع خجمات ت
لمستغيخات السدتسخة وتػاكب تصػرات العرخ في الجانب التكشػلػجي 
وشخق وأساليب التعميع الحجيثة التي تمبي احتياجات سػق العسل. وأما 
في مجال البحث العمسي فالجامعة تكتدب صػرة ذىشية بحدب ما 

ة وتصػر تقجمو مغ انتاج فكخي وعمسي يداىع في التشسية البذخي
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األنطسة التي تحكع عالع اليػم. كسا ال يقترخ عسل الجامعات عمى 
تقجيع التعميع والبحث العمسي، بل يجب أن تعي الجامعات بأن بقاءىا 
واستسخارىا مخىػن بسجى تقبل السجتسع الحي تعسل ؼيو بسا تقجمو لو مغ 

جمات حيث مدتػى البخامج األكاديسية التي تمبي احتياجاتو، وتقجيع الخ
السجتسعية األخخى مثل دعع بخامج التشسية السدتجامة، وإيجاد الحمػل 
العمسية لمسذاكل واألزمات والكػارث التي قج تحجث. وبيحا تكػن قج 
ساىست الجامعة في بشاء الجولة والسجتسع، األمخ الحي يشعكذ عمى 

 تكػيغ صػر إيجابية ليا لجى جساىيخىا.
تعج السػارد البذخية داخل الجامعة  صهرة مقجمي الخجمة في الجامعة: -

مغ أعزاء ىيئة التجريذ والفشييغ واإلدارييغ الخكيدة األىع لشجاح 
الجامعة، وليع الشريب األكبخ مغ الرػرة الحىشية التي تتكػن عغ 
الجامعة لجى األفخاد، ولحلظ تدعى كل جامعة إلى استقصاب الكػادر 

ا التػضيف األمثل، لكػنيا السؤىمة والتي تستمظ خبخات عالية وتػضيفي
 األداة التي تعسل عمى تحديغ عسل وانجازات الجامعة. 

وتسثل ما تستمكو الجامعة مغ  الرهرة الحىشية لمبشية التحتية لمجامعة: -
مباني ومداحات، وقاعات دراسية وتجييدات ومعامل ومختبخات 

سية وتقشيات تكشػلػجية، ومكتبات ثخية بالسخاجع والكتب الػرؾية والخق
والتي تخجم كاًل مغ الصالب الجامعي والباحثيغ، إلى جانب مخافق 
الخجمات المػجدتية مثل السخافق الرحية والشػادي والسصاعع ومخاكد 
الخجمات الصالبية وغيخىا. وبحلظ تعتبخ جػدة وحجع البشية التحتية مغ 
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أساسيات مالمح الرػرة الحىشية التي تتكػن عغ الجامعة في أذىان 
 خىا.جساىي

ويقرج بيا الجامعات والكميات  الرهرة الحىشية لسشافدي الجامعة: -
التي تتشافذ مع الجامعة لجى جساىيخىا مغ أجل بشاء صػرة ذىشية 
أفزل، حيث أن التعجد الكبيخ لمجامعات الحكػمية والخاصة فخض 
عمييا السشافدة وبقػة مغ أجل استقصاب األعجاد األكبخ مغ الصالب، 

خجمات تعميسية ذات جػدة عالية لكي تكػن السقارنات  مغ خالل تقجيع
محدػمة مع السشافديغ، حيث تعتبخ الؿيسة اإلضاؼية التي تقجميا 
الجامعات لصالبيا ميسا كانت بديصة فيي تسشحيع الخضا نحػ الجامعة 
وما تقجمو، األمخ الحي يعصي الجامعات سسات تشافدية أفزل تديع 

 بذكل إيجابي.   في رسع مالمح صػرتيا الحىشية
الرهرة الحىشية لمجامعة كسا تشقميا الهسائل اإلعالمية السختمفة:  -

تعتسج السؤسدات بسختمف قصاعاتيا عمى اإلعالم وبذكل كبيخ لتكػيغ 
صػرتيا الحىشية، حيث يسثل اإلعالم وسيمة مؤثخة وسخيعة في الػصػل 

مف لجسيػر السؤسدة، وىشا تخكد الجامعات عمى دور اإلعالم بسخت
وسائمو مثل اإلعالنات والبخامج الستشػعة ونذخات األخبار لعخض 
نذاشاتيا وانجازاتيا وشخح كل ما يتعمق بفمدفتيا وثقافتيا مغ أجل 
التدػيق لرػرتيا الحىشية لجى جساىيخىا الحالييغ أو الجساىيخ 
السختؿبة، كسا أن اإلعالم يداىع في بشاء شخرية مالئسة لمجامعة 

ىان جساىيخىا. ولكغ يججر اإلشارة إلى أن اإلعالم وتخسيخيا في أذ
وأدواتو السختمفة قج يكػن سالح ذو حجيغ، ففي الػقت الحي قج يداىع 
في بشاء صػرة شيبة عغ الجامعة، إال أنو إذا استخجم بصخيقة غيخ 
سميسة قج يقجم صػرة مغايخة لسا تخغب الجامعة أن تقجم بو، مغ خالل 
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أو تبشييا لسػاقف سمبية في قزايا تيع الخأي رعاية بخامج غيخ مشاسبة 
العام، أو نقل أخبار وشائعات مديفة وغيخ مخضية عغ الجامعة، األمخ 
الحي قج يشعكذ سمبًا عمى سسعتيا ويؤثخ عمى صػرتيا الحىشية لجى 

 قصاع كبيخ مغ الجساىيخ.
إن الرهرة الحىشية لمخبخة الدابقة بخجمات ومخخجات الجامعة:  -

ة التي اكتدبتيا الجامعة في ميجان التعميع العالي لو تأثيخ سشػات الخبخ 
كبيخ في تكػيغ صػرتيا الحىشية لجى الجساىيخ، فكمسا زادت سشػات 
العسل األكاديسي وزادت معو مخخجات الجامعة مغ الصالب الخخيجيغ 
والحيغ يمتحقػا بدػق العسل محققيغ نجاحات في أعساليع، األمخ الحي 

لجامعة التي كان ليا الفزل في اكدابيع السعخفة يشعكذ عمى صػرة ا
والسيارات الحىشية والعسمية، وبحلظ تكػن تمظ الخبخات التي تػزعت عمى 
سػق العسل مؤشخًا عمى نجاح الجامعة العمسي ومحققًا ألىجافيا وغايتيا 
ورسالتيا، وىػ ما يعصي انصباعات جيجة لجى الجساىيخ عغ الجامعة 

 ىشية لجييع. ويحدغ مغ صػرتيا الح
  

 مدايا الرهرة الحىشية اإليجابية لمجامعات:
تداعج الرػرة الحىشية اإليجابية الجامعات عمى تحقيق مكاسب في عجة 

 -اتجاىات ومشيا: 
زيادة ثقة الجساىيخ بالجامعة وبسا تقجمة مغ خجمات تعميسية وبحثية  -

 ومجتسعية.
عج وميع ان الرػرة الحىشية الجيجة لمجامعة يعتبخ عامل مدا -

 الستقصاب الكػادر األكاديسية واإلدارية الستسيدة.
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تعتبخ الرػرة الحىشية اإليجابية مغ العشاصخ التي تػلج الثقة واالنتساء  -
لجى جساىيخ الجامعة عمى مدتػى كادر العامميغ بيا وكحلظ الصالب 

 السمتحقيغ والخاغبيغ في االلتحاق بيا.
داعج في زيادة بخامجيا جحب مرادر تسػيل لجعع الجامعة، مسا ي -

 وأنذصتيا العمسية.
ال شظ أن صػرة الجامعة تشعكذ عمى اىتسام وسائل اإلعالم وقادة  -

 الخأي بيا وبجورىا في خجمة السجتسع.
 اإلجخاءات السشيجية لمجراسة: -
 نهع ومشيج الجراسة: -

تشتسيييييي ىيييييحه الجراسييييية إليييييى البحيييييػث والجراسيييييات الػصيييييؽية التيييييي تييييييتع 
محييل الجراسيية وفييي إشيياره سيييتع اسييتخجام مييشيج السدييح، عمييى  بتػصيييف الطيياىخة

عيشييية ميييغ شيييالب اإلعيييالم لمتعيييخف عميييى مالميييح وسيييسات الريييػرة الحىشيييية التيييي 
كميييييات واقدييييام اإلعييييالم فييييي الجامعييييات اليسشييييية الحكػمييييية تكػنييييت لييييجييع عييييغ 

 والخاص.
 مجتسع وعيشة الجراسة: -

ام اإلعيييالم  ىيييػ يعيييج مجتسيييع الصاليييب الجيييامعي السمتحيييق بكمييييات وأقدييي
السجتسييع األصييمي لمجراسيية، وكييػن ىييحه العيشيية مييغ الصييالب تعتبييخ مييغ العيشييات 
الستجاندية كػنييا تشتسيي لكييات وأقديام اإلعيالم فقيط، فقيج أكتفيى الباحيث بدييحب 

مفيييخدة ميييغ شيييالب وشالبيييات اإلعيييالم فيييي الجامعيييات 200عيشييية متاحييية قػامييييا 
ميية مختمفية، بحييث تسثيل الحكػمية والخاصة، وميغ مديتػيات وتخرريات إعال

مفييخدة، وقييج تييع اختيييار جامعيية صييشعاء كسسثييل  100عيشيية الجامعييات الحكػمييية 
لمجامعييات الحكػمييية وكػنيييا الجامعيية الحكػمييية الػحيييجة فييي العاصييسة صييشعاء، 

مفخدة مغ الجامعيات الخاصية، حييث تيع اختييار أقديام اإلعيالم فيي  100يقابميا 
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عيييية العمييييػم الحجيثيييية وجامعيييية السعخفيييية والعمييييػم جامعيييية العمييييػم والتكشػلػجيييييا وجام
 الحجيثة وجامعة السدتقبل.

 أدوات جسع البيانات: -
فييي إشييار مشيجييية الجراسيية سيييتع االعتسيياد عمييى صييحيفة اسييتبيان كييأداة 
لجسييييع السعمػمييييات والبيانييييات مييييغ خييييالل مجسػعيييية مييييغ األسييييئمة لإلجابيييية عمييييى 

لباحييث عمييى أسييمػب العيشيية تديياؤالت الجراسيية، واختبييار فخوضيييا، حيييث أعتسييج ا
 العسجية غيخ االحتسالية.

 إجخاءات الرجق والثبات: -
التأكيييج ميييغ الريييجق عيييغ شخييييق عيييخض اسيييتسارة االسيييتبيان عميييى  جيييخى 

واألسيييييياتحة الستخرريييييييغ لسخاجعيييييية الذييييييكل العييييييام  مجسػعيييييية مييييييغ السحكسيييييييغ
لالسييتسارة، ومخاجعيية صييياغة األسييئمة والتأكييج مييغ وضييػحيا، ومخاجعيية اإلجابييات 

لسحجدة كبجائل الختبار أندبيا واستكسال الشياقز مشييا. كسيا تيع إجيخاء االختبيار ا
% مغ 10لمتأكج مغ ثبات البيانات، وذلظ عمى عيشة قػاميا  Pre-Testالقبمي 

أيام، وجاءت  10مفخدة، ثع تع أعادة االختبار بعج  20إجسالي عيشة الجراسة أي 
 لسؿياس ودقتو.% مسا يذيخ إلى ثبات ا89ندبة معامل الثبات 

 اإلطار الدمشي لتظبيق الجراسة: -
م وحتييى 2020مييارس  1قييام الباحييث بتصبيييق دراسييتو السيجانييية خييالل الفتييخة مييغ 

 م.2020مارس15
 اإلطار السكاني لمجراسة: -

لمطخوف األمشية الحخجة التي تسخ بيا اليسغ، وصيعػبة التشقيل بييغ السحافطيات، 
عمييى كميييات وأقدييام اإلعييالم فييي العاصييسة فقييج أكتفييى الباحييث بتصبيييق الجراسيية 
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اليسشيييية صيييشعاء وذليييظ فيييي جامعييية حكػميييية واحيييجة وىيييي جامعييية صيييشعاء، وأربيييع 
 -جامعييية العميييػم الحجيثييية  –جامعيييات خاصييية ىيييي جامعييية العميييػم والتكشػلػجييييا 

 جامعة السدتقبل. –جامعة السعخفة والعمػم الحجيثة 
 مفاليم الجراسة اإلجخائية: -

ىي الرػرة العقمية التي تتكػن فيي أذىيان الشياس والتيي تذيكل : الرهرة الحىشية
اتجاىيياتيع ومييػاقفيع وأحكيياميع تجيياه السشذييآت والسؤسدييات السختمفيية وقييج تتكييػن 

 ىحه الرػر مغ خالل التعامل السباشخ أو غيخ السباشخ مع ىحه السشذآت ".
 

 السفيهم اإلجخائي لرهرة الجامعات الحىشية:
النصباعات العقمية غيخ السمػسة مغ خالل مذاعخ تخمقيا البشية السعقجة وا ىي

الجامعات لجى الجساىيخ بتجارب مباشخة تسكشيع مغ إشالق االحكام نحػىا، 
مغ خالل تجارب مباشخة أو غيخ مباشخة مع الجامعات، ولكشيا في السجسل 
كػنت لجى جساىيخ الجامعات صػرة ذىشية معيشة، وبغس الشطخ عغ مالمح 

إن كانت إيجابية أو سمبية، ولكشيا في األخيخ تعتبخ واقعًا صادقا  ىحه الرػرة
 لجى مغ يحسميا بغس الشطخ عغ صحتيا(.

 السعالجة اإلحرائية لمبيانات:
بعييييج االنتييييياء مييييغ تصبيييييق الجراسيييية السيجانييييية ومخاجعيييية البيانييييات الييييػاردة فييييي    

مغ ثع تع معالجتيا استسارة االستبيان تع تخميدىا، وإدخاليا إلى الحاسب اآللي، و 
، إلجيييييييخاء التحمييييييييالت اإلحريييييييائية (SPSS)باسيييييييتخجام البخنيييييييامج اإلحريييييييائي 

 السشاسبة، وذلظ عبخ األساليب اإلحرائية التالية:
 .التكخارات البديصة والشدب السئػية 
 .الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري 
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 لججاول االقتيخان  2اختبار كا(Contingency Tables Chi 
Square Test). 

 .)الػزن الشدبي )أو السئػي 
  اختبار "ت" لسجسػعتيغ مدتقمة(Independent-Samples 

T-tset). 
  تحمييل التبيايغ ذي البعيج الػاحيج(Oneway Analysis Of 

Variance). 
  معامييييل ارتبيييياط بيخسييييػن(Pearson Correlation 

Coefficient). 
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 نتائج الجراسة السيجانية:
 ( 1ججول رقم )

 خرائص وسسات عيشة الجراسة السيجانية
 التكخارات والشدب                                       

 % ك خرائص العيشة

 الشهع
 46.0 92 ذكخ
 54.0 108 أنثى

السخحمة 
 الجامعية

 20.0 40 السدتػى األول
 19.5 39 السدتػى الثاني
 30.0 60 السدتػى الثالث
 30.5 61 السدتػى الخابع

 التخرص

 39.5 79 عام
 27.0 54 إذاعة وتمفديػن 

 26.5 53 عالقات عامة وإعالن
 7.0 14 صحافة

 نهع الجامعة
 50.0 100 حكػمي
 50.0 100 خاص

 200ن =
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 ( 2ججول رقم )  
 أسباب اختيار كمية /قدم اإلعالم في الجامعة 

( والحي يبيغ أسباب اختيار الصالب عيشة الجراسة 2تػضح نتائج الججول الدابق رقع )
 أن وجهد التخرص الحي يخغب فيو الظالبلكمية أو قدع اإلعالم في الجامعة ، 

الستهسط  السجسهع خاص حكهمي          
 الحدابي

 دتهى م
 % ك % ك % ك السعشهية

لهجهد التخرص الحي  
 0.149 1.81 81.0 162 77.0 77 85.0 85 أرغب فيو

سسعة الجامعة والكمية 
جيجة ومظمهبة في سهق 

 العسل
19 19.0 28 28.0 47 23.5 1.23 0.133 

 0.000 1.22 22.0 44 35.0 35 9.0 9 الخسهم الجراسية مشاسبة
 مدتهى وكفاءة الييئة 

 0.001 1.21 21.0 42 31.0 31 11.0 11 التجريدية

لحرهلي عمى مشحة 
 0.700 1.16 16.0 32 15.0 15 17.0 17 دراسية

قخب الجامعة من مكان  
 0.000 1.14 14.0 28 23.0 23 5.0 5 الدكن

بشاًء عمى ندبة الثانهية  
 0.082 1.12 12.0 24 8.0 8 16.0 16 العامة

الىتسام الجامعة  
التعميم والسشاىج  بسدتهى 
 الجراسية

7 7.0 17 17.0 24 12 1.12 0.030 

اإلعالنات شجعتشي عمى 
 0.054 1.12 12.5 25 17.0 17 8.0 8 االلتحاق بالكمية/ القدم

لهجهد أصجقاء لي في 
 0.004 1.11 11.5 23 18.0 18 5.0 5 الكمية

مدتهى السخافق 
والتجييدات في الكمية 

 جيجة
3 3.0 14 14.0 17 8.5 1.08 0.005 

مدتهى األنذظة التي 
 0.006 1.07 7.0 14 12.0 12 2.0 2 تشفحىا الكمية/ القدم

 200 ن
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ختيارىع ىحا التخرز، وىػ ما يتزح مغ الشتائج الُسذار إلييا، كان أىع سبب ال
(، يميو 1.81حيث بمغ الستػسط الحدابي لكاًل مغ الجامعات الحكػمية والخاصة )

في سهق  سسعة الجامعة والكمية جيجة ومظمهبة( عبارة 1.23بستػسط حدابي )
( ومدتػى 1.22، كسا جاءت عبارة الخسػم الجراسية مشاسبة بستػسط حدابي )العسل

مدتهى وكفاءة ( لرالح الجامعات الخاصة، وأيزًا جاءت عبارة 0.000معشػية )
( ومدتػى معشػية 1.21في التختيب الخابع بستػسط حدابي ) الييئة التجريدية

مدتهى السخافق والتجييدات ( لرالح الجامعات الخاصة، بيشسا جاءت عبارة 0.001)
( وعشج مدتػى 1.08خيخ بستػسط حدابي )في التختيب قبل األ في الكمية جيجة

مدتهى األنذظة ( لرالح الجامعات الخاصة، واحتمت عبارة 0.005معشػية بمغت )
التختيب األخيخ في أسباب اختيار الجامعة بستػسط حدابي  التي تشفحىا الكمية/القدم

(1.07.) 
لجراسة، والحي وبحلظ يتبيغ لشا مغ ىحه الشتيجة أىسية تخرز اإلعالم بالشدبة لعيشة ا

كان الجافع األول الختيارىع الجامعات التي التحقػا بيا. كسا ان الدسعة الجيجة 
لمجامعة كان مغ أولػيات اختيار الجامعة، ولحلظ يجب أن تيتع الجامعات ببشاء 
سسعو شيبة ليا لجى الجساىيخ، لكي تدتصيع استقصاب العجد األكبخ مغ الصالب 

كانت الخسػم الجراسية مغ العػامل السيسة لجى عيشة الجراسة ليمتحقػا بالجراسة فييا. و 
الختيار الجامعة، حيث تتفاوت ؾيسة الخسػم الجراسية مغ جامعة ألخخى، وخاصة في 
الجامعات الخاصة.  وكحلظ أضيخت ىحه الشتيجة أن مدتػى وكفاءة الييئة التجريدية 

 يع. مغ األسباب التي اىتع بيا السبحػثيغ لاللتحاق بجامعات
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 مرادر تكهين الرهرة الحىشية عن كميات وأقدام اإلعالم لجى عيشة الجراسة قبل االلتحاق بيا(3ججول رقم )
نهع                                 

 الجامعة
 

 السرجر

 السجسهع خاص حكهمي
الستهسط 
 الحدابي

مدتهى 
 % ك % ك % ك السعشهية

 0.671 1.51 51.5 103 53.0 53 50.0 50 عبخ ما يشذخ في وسائل اإلعالم

عبخ طالب أعخفيم درسها أو مازالها 
 0.463 1.36 36.5 73 34.0 34 39.0 39 يجرسهن في كميات وأقدام اإلعالم

 0.184 1.35 35.5 71 40.0 40 31.0 31 عبخ شبكات التهاصل االجتساعي

 0.454 1.33 33.5 67 36.0 36 31.0 31 عبخ األىل

 0.345 1.28 28.0 56 31.0 31 25.0 25 ءعبخ األصجقا

 200 ن
 

 

( والييحي يتشيياول مرييادر تكييػيغ الرييػرة الحىشييية 3كذييفت نتييائج الجييجول الدييابق رقييع )
 وسييائل اإلعييالمعييغ كميييات وأقدييام اإلعييالم لييجى عيشيية الجراسيية قبييل االلتحيياق بيييا، أن 
(، وكيييان 1.51تسثيييل السريييجر األول لتكيييػيغ الريييػرة الحىشيييية بستػسيييط حديييابي بميييغ )

 عبييخ شييالب درسيػا أو مييازالػا يجرسيػن فييي كمييياتالسريجر الييحي احتيل التختيييب الثياني 
عبيييخ شيييبكات (، وفيييي التختييييب الثاليييث 1.36بستػسيييط حديييابي بميييغ ) وأقديييام اإلعيييالم

 عبيخ األىيل(، بيشسيا احتيل السريجر 1.35بستػسيط حديابي بميغ ) التػاصل االجتسياعي
خييييخان ميييغ مريييادر تكيييػيغ الريييػرة الحىشيييية ليييجى التختيبيييان اال عبيييخ األصيييجقاءوكيييحلظ 

عيشيية الجراسيية، كسييا أوضييحت الشتييائج عييجم وجييػد فييخوق معشػييية بيييغ شييالب الجامعييات 
الحكػمية والخاصة مغ حيث مريجر تكيػيغ الريػرة الحىشيية ليجييع عيغ كمييات وأقديام 

  اإلعالم.
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التعخيييييف وباسييييتقخاء الباحييييث ليييييحه الشتيجيييية والتييييي تكذييييف أىسييييية ودور اإلعييييالم فييييي 
بالجامعييات ورسييع صييػرة ليييا لييجى الجسيياىيخ، مييغ خييالل اإلعالنييات أو األخبييار حييػل 
أنذصة وبخامج الجامعات والتي تشقمييا وسيائل اإلعيالم السختمفية، ييخى الباحيث أن عميى 
الجامعات تخكيد جيػدىا في الجانب اإلعالمي لمتدػيق لسا تقجمو مغ بخامج أكاديسيية 

كيييو ميييغ كيييػادر مؤىمييية وبشيييية تحتيييية متكاممييية، إليييى جانيييب ونػعيييية لمصيييالب، وميييا تستم
االسيامات التي تقجميا لخجمة السجتسيع فيي إشيار السديؤولية السجتسعيية. كسيا أضييخت 
الشتائج جانب ميع يجب التخكيد عميو مغ قبل الجامعات لبشاء صػرة ذىشية شيبة ليجى 

حق بالجامعة ناقل ميع جساىيخىا وىػ شالبيا السمتحقيغ بيا، حيث يعتبخ الصالب السمت
لمسعمػمات عغ الجامعة لسغ ىع خارجيا أو مغ لجييع الخغبة في االلتحاق بييا، وليحلظ 
فإن جػدة التعميع ومدتػى الخجمات السقجمة في الجامعات يشعكذ عمى سسعتيا وعمى 
صييػرتيا الحىشييية. كسييا ان شييبكات التػاصييل االجتسيياعي أصييبحت تمعييب دورًا بييارزًا فييي 

لجامعات، ولحلظ يجب أن تأخح الجامعات في االعتبار أىسية ىحه الػسييمة، التعخيف با
 وخاصة أنيا مغ الػسائل األكثخ شعبية لجى جسيػر الذباب.

 اتجاىات عيشة الجراسة نحه كميات وأقدام اإلعالم قبل االلتحاق بيا( 4ججول رقم )

 االتجاه                           
 

 العبارة

غيخ مهافق  غيخ مهافق محايج قمهاف مهافق بذجة
الستهسط  عمى االطالق

 الحدابي
الهزن 
 الشدبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
أنيا من الكميات واألقدام الستسيدة 

 والسظمهبة في سهق العسل
41 20.5 108 54.0 35 17.5 11 5.5 5 2.5 3.84 76.8 

أن خخيجه ىحا التخرص 
 76.6 3.83 3.5 7 8.0 16 21.0 42 36.5 73 31.0 62 يعتبخون من قادة الخأي

يتسيد طالب ىحا التخرص 
 75 3.75 2.5 5 7.5 15 26.0 52 40.0 80 24.0 48 بالسهلبة

أنيا من الكميات واألقدام التي 
تكدب الظالب خبخة عالية في 

 مجال اإلعالم
49 24.5 90 45.0 32 16.0 21 10.5 8 4.0 3.75 75 

أن تخررات كميات اإلعالم ال 
 71.8 3.59 34.0 68 25.0 50 17.0 34 14.0 28 10.0 20 اسب الفتاة اليسشيةتش
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( واليييحي يكذيييف اتجاىيييات عيشييية الجراسييية نحيييػ 4أشيييارت نتيييائج الجيييجول الديييابق رقيييع )
أنيا ميغ الكمييات واألقديام الستسييدة قبل االلتحاق بيا، أن العبارة  كميات وأقدام اإلعالم

جاءت في التختيب األول مغ حيث االتجاه اإليجابي وبػزن  والسصمػبة في سػق العسل
(، حييييييث جييييياءت نديييييبة تأيييييييج السبحيييييػثيغ لييييييحه العبيييييارة 76.8نديييييبي بمغيييييت ؾيستيييييو )

ا جياءت نديبة ميغ كيان %( مشيع )محايجة(، بيشس17.5%(، كسا جاءت ندبة )74.5)
خخيجيػ ىيحا أن %(، وبفارق بديط أحتمت العبارة 8.0)غيخ مػافق( عمى ىحه العبارة )

(، كسيييا 76.6التختييييب الثييياني بيييػزن نديييبي بميييغ ) التخريييز يعتبيييخون ميييغ قيييادة اليييخأي
بييةجيياءت عبييارة  فييي التختيييب الثالييث بييػزن ندييبي  يتسيييد شييالب ىييحا التخرييز بالسـػ

واألقدييام التييي ال تييػفخ السعامييل  أنيييا مييغ الكميييات عبييارة   (، فييي السقابييل أحتمييت75)
التختييييب األخييييخ حييييث جييياءت اتجاىيييات عيشييية الجراسييية  واألسيييتػديػىات لمتصبييييق فيييييا

%(، ومييا ندييبتو 66.0(، حيييث وافييق عمييى ىييحه العبييارة )45سييمبية وبييػزن ندييبي بمييغ )
 رة. %( عمى ىحه العبا19.5%( كانت محايجة، بيشسا لع يػافق )14.5)

ونالحييع مسييا سييبق أن اتجيياه عيشيية الجراسيية نحييػ تخرييز اإلعييالم فييي السجسييل 
إيجابي، وإن ىحا التخريز ميغ التخرريات السصمػبية فيي سيػق العسيل وخاصية فيي 
االنفتيياح الكبيييخ والتصييػرات الكبيييخة فييي اإلعييالم وتقشياتييو، كسييا أشييارت الشتييائج إلييى أن 

السؤثخيغ في السجتسع مغ وجية نطخ خخيجي ىحه التخررات يعتبخوا مغ قادة الخأي 

أنيا من الكميات واألقدام التي ال 
 68.2 3.41 13.5 27 37.5 75 30.5 61 13.5 27 5.0 10 يتهفخ فييا الكادر األكاديسي الجيج

أنيا من الكميات واألقدام التي ال 
 57.2 2.86 11.0 22 27.0 54 21.5 43 18.5 37 22.0 44 يتقبميا السجتسع اليسشي

أنيا من الكميات واألقدام التي ال 
تهفخ السعامل واالستجيهىات 

 لمتظبيق فييا
67 33.5 65 32.5 29 14.5 28 14.0 11 5.5 2.25 45 

 200 ن
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السبحػثيغ، وىحه الشتيجة تعصيشا انصباعا جيجا حػل مخخجات تخرز اإلعالم وحػل 
الجور الحي يمعبو الخخيجيغ في التأثيخ في الخأي العام. إال أن ىشاك بعس االتجاىات 
 الدييمبية مثييل عييجم االىتسيييام بالجانييب التصبيقييي وذلييظ ميييغ خييالل عييجم تييػفيخ السعاميييل

واألسيتػديػىات الالزميية لييحه التخررييات، وتعتبيخ ىييحه ميغ أىييع السذياكل التييي تػاجييو 
شييالب ىييحه التخررييات، حيييث يصغييى الجانييب الشطييخي عمييى الجانييب التصبيقييي مسييا 

ويأتي ىحا لعجم التدام الكثيخ ميغ كمييات ، يؤثخ عمى مدتػياتيع العسمية في ىحا السجال
خ األسييتػديػ ىييات والسعامييل الرييحؽية لمتصبيييق وأقدييام اإلعييالم بسعيياييخ الجييػدة وتييػفي

والتيييجريب العسميييي فيييييا، وإن وجيييجت ال ييييتع اسيييتغالليا االسيييتغالل األمثيييل واليييحي يمبيييي 
كسيا كذيفت الشتيائج أن اتجياه عيشية الجراسية ليع يكيغ  شسػح شالب اإلعيالم بذيكل عيام.

سييا يتصمييب واضييح ومحييجد نحييػ الكييػادر الجيييجة التييي تػفخىييا كميييات وأقدييام اإلعييالم، م
عمييى تمييظ الكميييات واألقديييام إعييادة الشطييخ فييي شيييخق ومعيياييخ اختيييار الكييػادر العاممييية 

  فييا، كػنيع السشػط بيع اإلعجاد والتأىيل الجيج لصالب اإلعالم.
 مالمح الرهرة الحىشية الحالية حهل جهدة التعميم واألنذظة في كميات وأقدام اإلعالم  (5ججول)

                    
 درجة السهافقة

 العبارة

غيخ مهافق  غيخ مهافق محايج مهافق مهافق بذجة
الستهسط  عمى االطالق

 الحدابي
الهزن 
 الشدبي

 % ك % ك % ك % ك % ك

كمية / قدم اإلعالم 
قادر عمى تدييخ 

 الجراسة بذكل مشتغم
20 10.0 100 50.0 44 22.0 30 15.0 6 3.0 3.49 69.8 

مية / قدم تيتم ك
اإلعالم بخجمة السجتسع 

 والهطن
35 17.5 78 39.0 43 21.5 36 18.0 8 4.0 3.48 69.6 

تذجيع الظالب عمى 
السذاركة في األنذظة 

 السختمفة
26 13.0 66 33.0 56 28.0 33 16.5 19 9.5 3.23 64.6 

تهفخ الكمية / القدم 
الكتب والسخاجع 

 الجراسية
18 9.0 69 34.5 61 30.5 41 20.5 11 5.5 3.21 64.2 
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جهدة البخامج والسقخرات 
 63.4 3.17 7.0 14 19.0 38 29.0 58 40.0 80 5.0 10 الجراسية جيجة

ال يظغى الظابع الحدبي 
أو السحىبي او 

الدياسي في تعامالت 
 الكمية

47 23.5 46 23.0 38 19.0 28 14.0 41 20.5 3.15 63 

تعتبخ كمية / قدم 
اإلعالم مهضع ثقة 

 بالظال
13 6.5 70 35.0 66 33.0 37 18.5 14 7.5 3.15 63 

تتدم كمية / قدم 
اإلعالم بالكفاءة في 

 األداء
12 6.0 69 34.5 63 31.5 39 19.5 17 8.5 3.10 62 

تتظبق كمية/ قدم  
اإلعالم المهائح 

واالنغسة في جسيع 
 تعامالتيا

14 7.0 66 33.0 55 27.5 45 22.5 20 10.0 3.04 60.8 

الكمية / القدم  تتعامل
 59.2 2.96 8.5 17 19.5 39 31.5 63 34.5 69 6.0 12 بعجالة مع الظالب

تتشاسب البخامج 
والسقخرات مع الهاقع 
العسمي واحتياجات 

 سهق العسل

11 5.5 63 31.5 49 24.5 44 22.0 33 16.5 2.87 57.4 

أساليب وطخق التعميم 
تتدم بأنيا حجيثة 

 ومتشهعة
16 8.0 50 25.0 47 23.5 55 27.5 32 16.0 2.81 56.2 

القاعات الجراسية مييأة 
من حيث السداحة 

 والتجييدات
18 9.0 45 22.5 50 25.0 49 24.5 38 19.0 2.78 55.6 

تهاكب الكمية / القدم 
التظهرات في صشاعة 

 اإلعالم
11 5.5 45 22.5 50 25.0 55 27.5 39 19.5 2.67 53.6 

تقجم كمية / قدم 
حة الظالب اإلعالم مرم

 عمى مرالحيا
11 5.5 34 17.0 66 33.0 45 22.5 44 22.0 2.61 52.2 

تهفخ الكمية/ القدم 
 47.6 2.38 30.0 60 30.0 60 19.0 38 13.5 27 7.5 15استجيه اعالمي ومعامل 
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عشج سؤال السبحػثيغ عغ  ( 5أوضحت نتائج الججول الدابق رقع )       
مح الرػرة الحىشية الحالية حػل جػدة التعميع واألنذصة في كميات وأقدام مال

 كمية / قدع اإلعالم قادر عمى تدييخ الجراسة بذكلاإلعالم، جاءت العبارة 
في التختيب األول مغ وجية نطخ عيشة الجراسة بػزن ندبي بمغت ؾيستو  مشتطع

)مؤيجة( لحلظ،  %( مغ عيشة الجراسة78.8(، حيث كانت ما ندبتو )69.8)
كسا  %( )بسعارضتيا(،18.0%( )محايجة(، بيشسا أجابت )22.0وندبة )

عمى التختيب  تيتع كمية / قدع اإلعالم بخجمة السجتسع والػشغحرمت العبارة 
%( عغ 56.5(، حيث أجاب ما ندبتو )69.6الثاني بػزن ندبي بمغت ؾيستو )

%( 22.0محايج"، وندبة )%( كانت إجابتيع "21.5تأييجىع ليحه العبارة، و)
تذجيع الصالب عمى السذاركة في األنذصة أبجت معارضتيا، واحتمت عبارة 

%( 46.0( حيث جاءت ندبة )64.6في التختيب الثالث بػزن ندبي ) السختمفة
%( محايجة، بيشسا جاءت ندبة مغ كان 27.3مغ العيشة مؤيجة، وندبة )

عغ الرػرة الحىشية الدمبية %(. في السقابل كذفت الشتائج 26.0معارًضا )
بتػفيخ الكمية/ أو القدع الستجيػ اعالمي أو لجى عيشة الجراسة ؼيسا يتعمق 

( حيث كانت ندبة 47.6، فكان الػزن الشدبي )معامل صحؽية لمتصبيق العسمي
%( محايجة، أما 19.0وندبة )%(، 21.0السػافقة عمى ىحه العبارة فقط )

 %( فكانت معارضة.60.0ت )غالبية عيشة الجراسة والتي بمغ
وفي السجسل فإن ىحه الشتيجة تعصيشا مؤشخًا إيجابيًا حػل قجرة كميات وأقدام 
اإلعالم عمى تدييخ الجراسة بذكل مشتطع، وىحا ما أشارت إلية غالبية عيشة 
الجراسة مغ شالب اإلعالم، كسا يخى الصالب أن كميات وأقدام اإلعالم تيتع 

مسا يعصي انصباع جيج لجورىا ليذ عمى مدتػى بخجمة السجتسع والػشغ، 

صحفية لمتظبيق 
 العسمي

 200 ن
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التعميع فقط بل إلى خجمة السجتسع والػشغ التي ىي جدء مشو. في السقابل نجج 
أن ىشاك صػرة سمبية حػل مػاكبة كميات وأقدام اإلعالم لمتصػرات الستدارعة 
في مجال اإلعالم، مسا يؤثخ عمى مخخجاتيا غيخ قادرة عمى تمبية متصمبات 

سل مغ حيث الخبخات السؤىمة والسػاكبة لتمظ التصػرات في مجال سػق الع
اإلعالم. كسا عكدت الشتائج صػرة غيخ مخضية ؼيسا يتعمق باىتسام الكمية أو 
القدع بسرمحة الصالب السمتحقيغ بيا. كسا نالحع أيزًا تخكيد عيشة الجراسة 

كميات وأقدام مغ شالب اإلعالم وكسا ضيخ في الشتائج الدابقة عمى عجم تػفيخ 
اإلعالم الستجيػ إعالمي او معامل صحؽية، وىػ ما يػثخ بالدمب عمى 
صػرتيا ، ولحلظ يجب أن تدعى تمظ الكميات واألقدام لتػفيخ االستجيػ 
اإلعالمي والسعسل الرحفي لتعديد الجػانب العسمية والتصبيؿية لجى شالبيا، أو 

تعاقج مع مؤسدات إعالمية أو ايجاد الحمػل البجيمة التي تفي بيحا األمخ كال
 مخاكد تجريب تستمظ ىحه االمكانيات.

 
 مالمح الرهرة الحىشية الحالية حهل أساتحة كميات وأقدام اإلعالم لجى عيشة الجراسة( 6ججول رقم )

   درجة                  
 السهافقة

 
 العبارة

 قميل من األساتحة بعض األساتحة معغم األساتحة كل األساتحة
من ال أحج 

الستهسط  األساتحة
 الحدابي

الهزن 
 الشدبي

 % ك % ك % ك % ك % ك

يعمن عن قهاعج 
السحاضخات واالمتحانات 

 بهضهح وشفافية
74 37.0 54 27.0 39 19.5 29 14.5 4 2.0 3.82 76.4 

يتدم بالشداىة والسهضهعية 
 وعجم استغالل الظالب

66 33.0 70 35.0 30 15.0 30 15.0 4 2.0 3.82 76.4 

يحخص عمى الجقة وااللتدام 
 بسهاعيج السحاضخات

31 15.5 78 39.0 56 28.0 34 17.0 1 0.5 3.52 70.4 
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يذجع االحتخام وتبادل الثقة 
 70.4 3.52 0.5 1 17.0 34 30.5 61 34.0 68 18.0 36 مع الظالب

يذجع التهاصل الديل 
 70.2 3.51 1.5 3 19.5 39 25.5 51 33.0 66 20.5 41 بعيجا عن الغخور والتعالي

واسع األفق ويجعم ثقافة 
 68.8 3.44 - - 19.0 38 34.0 68 31.0 62 16.0 32 السذاركة

يتستع بالحساس والحخص 
عمى إفادة الظالب وتقجمو 

 العمسي
23 11.5 75 37.5 65 32.5 36 18.0 1 0.5 3.41 68.2 

يحخص عمى بشاء ونذخ 
 الكيم الجامعية اإليجابية

34 17.0 63 31.5 53 26.5 42 21.0 8 4.0 3.36 67.2 

يقبل التعجد والحهار 
الستبادل ويحتخم أفكار 

 ومعتقجات الظالب
31 15.5 55 27.5 65 32.5 41 20.5 8 4.0 3.30 66 

يتعاطف مع الحاالت 
اإلندانية وتقجيخ عخوف 

 الظالب
26 13.0 49 24.5 58 29.0 60 30.0 7 3.5 3.13 62.6 

ذظة يذارك الظالب في األن
 62.2 3.11 6.0 12 25.5 51 31.5 63 25.5 51 1105 23 والفعاليات السختمفة

يدتخجم الشساذج والتمخيص 
والحهار لزسان فيم 

 الظالب
21 10.5 50 25.0 64 32.0 59 29.5 6 3.0 3.10 62 

يذجع السهاىب الظالبية 
 ويقجرىا

23 11.5 47 23.5 67 33.5 50 25.0 13 6.5 3.08 61.6 

الظالب بعجالة دون يعامل 
 61.2 3.06 8.0 16 27.0 54 26.5 53 28.0 56 10.5 21 تسييد

يتابع تقييم الظالب وتحجيج 
مدتهياتيم لترحيح 

 السدار
20 10.0 44 22.0 72 36.0 45 22.5 19 9.5 3.00 60 

يشهع اسمهب عخض 
السحاضخات لتهصيل السادة 

 العمسية بديهلة
8 4.0 48 24.0 81 40.5 53 26.5 10 5.0 2.95 59 

يديم في حل مذاكل 
 الظالب

18 9.0 32 16.0 74 37.0 59 29.5 17 8.5 2.87 57.4 

 200 ن
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مالمح الرػرة عشج سؤال السبحػثيغ عغ  ( 6أوضحت نتائج الججول الدابق رقع ) 
يعمغ عغ العبارتان  جاءت ، لجييع الحىشية الحالية ألساتحة كميات وأقدام اإلعالم

يتدع بالشداىة والسػضػعية وعجم ، و خات واالمتحانات بػضػح وشفاؼيةقػاعج السحاض
في التختيب األول مغ وجية نطخ عيشة الجراسة بػزن ندبي بمغت  استغالل الصالب

في التختيب  يحخص عمى الجقة وااللتدام بسػاعيج السحاضخات(، وعبارة 76.4ؾيستو )
%( تتفق 54.5ا ندبتو )(،  حيث كانت م70.4الثالث بػزن ندبي بمغت ؾيستو )

%( تخى أن البعس مغ األساتحة يقػمػا بحلظ، بيشسا أجابت 28.0عمى ذلظ، وندبة )
%( مغ عيشة الجراسة عمى ان القميل مغ أساتحة التخرز يقػمػا بيحا. 17.5ندبة )

في السقابل كذفت الشتائج عغ الرػرة الحىشية الدمبية حػل أساتحة التخرز ؼيسا 
حيث ، ػب عخض السحاضخات لتػصيل السادة العمسية بديػلةبتشػيع اسميتعمق 

(، 59احتمت ىحه العبارة التختيب قبل األخيخ لجى عيشة الجراسة، بػزن ندبي بمغ )
%( فقط تخى أن ىحا يشصبق عمى معطع أساتحة التخرز، 28.0فكانت ندبة )

%( 31.5%( تخى أن البعس مغ األساتحة يقػم بحلظ، بيشسا كانت أجابت )40.5و)
يديع في حل مغ عيشة الجراسة بأن القميل مغ األساتحة يقػمػا بيحا، كسا جاءت عبارة 

حيث كانت ما ندبتو (، 57.4في التختيب األخيخ، بػزن ندبي بمغ ) مذاكل الصالب
%( مغ عيشة 37.0%( تخى أن معطع األساتحة يقػمػا بحلظ، بيشسا أجاب )25.0)

حا، بيشسا كانت الشدبة األكبخ والتي بمغت الجراسة أن البعس فقط مغ يقػمػا بي
%( لجييع قشاعة بأن القميل فقط مغ أعزاء ىيئة التجريذ يداىسػا في حل 38.0)

 مذكالت الصالب.
ويجج الباحث في ىحه الشتيجة مؤشخًا جيجًا ؼيسا يتعمق بإداء الييئة التجريدية في جانب 

كسا أن صػرة الييئة  اإلعالن بكل وضػح عغ قػاعج السحاضخات واالمتحانات،
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التجريدية ؼيسا يتعمق بالشداىة والسػضػعية كانت إيجابية، وىحا يعكذ مجى التداميع 
األخالقي واألدبي نحػ الصالب. إال انو وفي السقابل أضيخت الشتائج عجم حخص ندبة 
كبيخة مغ أعزاء ىيئة التجريذ في كميات وأقدام اإلعالم عمى التشػيع في اسمػب 

ضخات، األمخ الحي يقمل مغ حجع االستفادة العمسية لجى الصالب، ولحلظ عخض السحا
يجب أن تعي الجامعات أن التصػيخ السدتسخ في مجال شخق التجريذ ميع، وعمييا 
أن تعقج الػرش والجورات الستعمقة بصخق التجريذ بذكل دوري، وأن تذجع أعزاء 

والجورات لتحديغ أدائيع في ىيئة التجريذ عمى االلتحاق والسذاركة في ىحه الػرش 
ىحا السجال. كسا أن الجانب االجتساعي لعزػ ىيئة التجريذ مثل السداىسة في حل 
مذاكل الصالب كان ضعيف مغ وجية نطخ عيشة الجراسة مغ شالب اإلعالم، وىحا 
قج يؤثخ عمى صػرة عزػ ىيئة التجريذ وبالتالي يشعكذ بذكل سمبي عمى صػرة 

 لجى الجساىيخ خارج الجامعة.    الجامعة لجى شالبيا و 
 

 مالمح الرهرة الحىشية الحالية التي تكهنت لجى عيشة الجراسة ( 7رقم)ججول 
 

 درجة السهافقة
 
 

 العبارة

غيخ مهافق عمى  غيخ مهافق محايج مهافق مهافق بذجة
 االطالق

الستهسط 
 الحدابي

الهزن 
 الشدبي

 % ك % ك % ك % ك % ك

 أشعخ باالنتساء لكمية / قدم اإلعالم
64 32.0 85 42.5 38 19.0 10 5.0 3 1.5 3.98 79.6 

أحسل في ذىشي صهرة جيجة عن كمية 
 74.2 3.71 3.5 7 12.5 25 19.5 39 38.0 76 26.5 53 /قدم اإلعالم الحي أدرس فيو

أحذ باالفتخار لكهني من طالب ىحه 
 الكمية / القدم

54 27.0 66 33.0 41 20.5 26 13.0 13 6.5 3.61 72.2 
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الييئة األكاديسية واإلدارية يقجمهن 
 صهرة ايجابية عن الكمية

35 17.5 61 30.5 60 30.0 33 16.5 11 5.5 3.38 67.6 

أحذ بخاحة وأمان لسدتقبمي كهني 
 طالب في كمية / قدم اإلعالم

28 14.0 76 38.0 52 26.0 30 15.0 14 7.0 3.37 67.4 

 السعمهمات واألخبار عن كميتي إيجابية

23 11.5 64 32.0 56 28.0 47 23.5 10 5.0 3.21 64.2 

عشج سساع أسم كميتي أتحكخ الجهانب 
 اإليجابية

33 16.5 58 29.0 50 25.0 31 15.5 28 14.0 3.18 63.6 

صهرة كميتي أفزل مقارنة مع صهرة 
 مشافدييا

38 19.0 47 23.5 51 25.5 34 17.0 30 15.0 3.14 62.8 

لجى طالب اإلعالم انظباع جيج عن 
 الكمية / القدم

21 10.5 58 29.0 63 31.5 38 19.0 20 10.0 3.11 62.2 

كميتي تدتجيب لظمبات واحتياجات 
 الظالب

15 7.5 38 19.0 64 32.0 51 25.5 32 16.0 2.76 55.2 

 200 ن

 
مالمح الرػرة الحىشية الحالية غ عغ بدؤال السبحػثي (7أوضح الججول الدابق رقع )

أشارت الشتائج إلى ، التي تكػنت لجييع حػل كمية/ قدع اإلعالم الحي يمتحقػن بيا
عمى التختيب األول بػزن ندبي  أشعخ باالنتساء لكمية / قدع اإلعالمحرػل العبارة 
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 (، حيث جاءت اجابة الغالبية مغ عيشة الجراسة والتي بمغت ندبتيا79.6ؾيستو )
%( محايجة، بيشسا جاءت ندبة مغ عارض ىحه 19.0%( مػافقة، وندبة )74.5)

أحسل في ذىشي صػرة جيجة عغ كمية %( فقط ، كسا جاءت العبارة 6.5العبارة )
(، عشج 74.2في التختيب الثاني بػزن ندبي ؾيستو ) /قدع اإلعالم الحي أدرس ؼيو

ايجة، بيشسا لع يعارض %( مح19.5%(، وجاءت ندبة )64.5ندبة مػافقة بمغت )
%( مغ عيشة الجراسة، وفي التختيب الثالث جاءت عبارة 16.0ىحه العبارة سػى )

(، 72.2بػزن ندبي ؾيستو ) أحذ باالفتخار لكػني مغ شالب ىحه الكمية / القدع
%( محايجة، بيشسا عارض ىحه 20.5%( مػافقة، وندبة )60.0حيث جاءت ندبة )

لجى شالب اإلعالم انصباع جيج عغ  ل جاءت عبارةفي السقاب %(.19.5العبارة )
(، حيث وافق عمى ىحه 62.2التختيب قبل األخيخ بػزن ندبي بمغ ) في الكمية / القدع

%( كانت محايجة، بيشسا رفس ىحه العبارة 31.5%(، وندبة )39.5العبارة )
كميتي تدتجيب لصمبات واحتياجات %( مغ عيشة الجراسة، واحتمت عبارة 29.0)
%(، 26.5(، عشج ندبة مػافقة بمغت )55.2التختيب األخيخ بػزن ندبي ) صالبال

%( مغ عيشة 41.5%(، بيشسا عارض ىحه العبارة )32.0وأجاب بسحايج ما ندبتو )
 الجراسة.
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 نتائج اختبار فخوض الجراسة:
تػجج عالقة ارتباشية ايجابية ذات داللة احرائية بيغ اتجاه الصالب الفخض األول: 

رز اإلعالم والرػرة الحىشية التي تكػنت لجييع عغ كميات وأقدام اإلعالم نحػ تخ
 قبل التحاقيع بيا.

 
 العالقة بين الرهرة الحىشية قبل االلتحاق بكميات وأقدام اإلعالم (8ججول رقم )

 واتجاىات الظالب نحه تخرص اإلعالم
الستغيخ               

 التابع
 الستغيخ السدتقل

 تخرص اإلعالماالتجاه نحه 

الرهرة الحىشية قبل 
االلتحاق بتخرص 

 اإلعالم

معامل االرتباط 
 بيخسهن 

مدتهى 
 السعشهية

0.327 0.000 
 200ن = 

 

( إلييى وجييػد عالقيية ارتباشيييو داليية إحرييائيًا بيييغ الرييػرة 8تذيييخ نتييائج الجييجول رقييع )
التحييياقيع بييييا الحىشيييية لكمييييات وأقديييام اإلعيييالم والتيييي تكػنيييت ليييجى عيشييية الجراسييية قبيييل 

واتجاىييياتيع نحيييػ تخريييز اإلعيييالم، حييييث كانيييت العالقييية دالييية عشيييج مديييتػى معشػيييية 
وىييييحه الشتيجيييية تؤكييييج ثبييييػت (، 0.0327( وؾيسيييية معامييييل االرتبيييياط بيخسييييػن )0.000)

 صحة ىحا الفخض.
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تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ مالمح الرػرة الحىشية لكميات الفخض الثاني: 
االلتحاق بيا والرػرة  الجامعات اليسشية الحكػمية والخاصة قبل اإلعالم في وأقدام

 الحالية. 
 

 الرهرة الحىشية لكميات وأقدام اإلعالم قبل وبعج االلتحاق بيا (9ججول رقم )
الرهرة قبل         
 االلتحاق

 
 الرهرة بعج االلتحاق

 السجسهع سمبية محايجة إيجابية

 % ك % ك % ك
 % ك

 23.0 46 0.05 1 6.5 13 16.0 32 إيجابية

 65.5 131 7.0 14 27.5 55 31.0 62 محايجة

 11.5 23 4.0 8 4.5 9 3.0 6 سمبية

 100 200 11.5 23 38.5 77 50.0 100 السجسهع

  0.000مدتػى السعشػية    4درجة الحخية =     22.4=  2كا
 

الحىشييية لكميييات  ( وجييػد فييخوق داليية إحرييائيًا بيييغ الرييػرة9يتزييح مييغ الجييجول رقييع )
وأقدييام اإلعييالم والتييي تكػنييت لييجى عيشيية الجراسيية قبييل االلتحيياق بيييا و الرييػرة الحىشييية 

( 22.4) 2التييي تكػنييت لييجييع بعييج التحيياقيع بتخرييز اإلعييالم، حيييث جيياءت ؾيسيية كييا
وىييحه الشتيجيية تؤكييج ثبييػت ( وىييي ؾيسيية داليية إحرييائيًا. 0.000عشييج مدييتػى معشػييية )

 صحة ىحا الفخض.
 

تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ مالمح الرػرة الحىشية الحالية ض الثالث: الفخ 
 –لكميات واقدام اإلعالم في الجامعات اليسشية الحكػمية والخاصة باختالف )الشػع 

 العسل (.  -نػع الجامعة )حكػمية ، خاصة( –التخرز  –السخحمة الجامعية 
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 ن مالمح الرهرة الحىشية الحالية  لمفخوق بي "T-test"اختبار(10ججول رقم )
 لكميات وأقدام اإلعالم وفقًا لمشهع

الستهسط  ن الشهع
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجة 
مدتهى  Tقيسة  الحخية

 السعشهية

 0.627 2.15 92 ذكخ
198 0.840 0.016 

 0.531 2.08 108 أنثى
 

ى وجييػد فييخوق بيييغ الييحكػر " إلييT-test( وفقييًا الختبييار "10تذيييخ نتييائج الجييجول رقييع )
واإلنيياث حييػل مالمييح الرييػرة الحىشييية الحالييية التييي تكػنييت لييجييع حييػل كميييات وأقدييام 

(، وبيييحلظ 0.016( عشيييج مديييتػى معشػيييية )0.840) Tاإلعيييالم ، حييييث جييياءت ؾيسييية 
يتزييح وجيييػد فيييخوق ذات دالليية احريييائية بييييغ اليييحكػر واإلنيياث حيييػل مالميييح الريييػرة 

(، 2.15وأقديام اإلعيالم. حييث جياء اليحكػر بستػسيط حديابي )الحىشية الحالية لكميات 
 .وبشاء عمى ما سبق يسكغ قبػل ىحا الفخض الفخعي( لإلناث. 2.08مقابل )
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 لمسبحهثين وفقًا لمسخحمة الجامعية (ANOVA)اختبار(11ججول رقم )
 والرهرة الحىشية الحالية لكميات وأقدام اإلعالم

الستهسط  ن السخحمة الجامعية
 ابيالحد

االنحخاف 
 السعياري 

درجة 
مدتهى  Fقيسة  الحخية

 السعشهية
 0.157 1.755 196 0.554 2.27 40 السدتهى األول
 0.670 2.15 39 السدتهى الثاني
 0.461 2.08 60 السدتهى الثالث
 0.618 2.01 61 السدتهى الخابع

 0.618 2.01 200 اإلجسالي
 

، إلييى عييجم وجييػد فييخوق  ANOVAباسييتخجام اختبييار  (11تذيييخ نتييائج الجييجول رقييع )
داليية إحرييائيا بيييغ أفييخاد العيشيية مييغ حيييث السخحميية الجامعييية والرييػرة الحىشييية الحالييية 

( عشيييييج مديييييتػى معشػيييييية 1.755) Fلكمييييييات وأقديييييام اإلعيييييالم، حييييييث جييييياءت ؾيسييييية 
وبشاء عمى ما سبق يتم رفض ىحا الفخض  (، وىي ؾيسة غيخ دالة إحرائيا.0.157)

    الفخعي.
 

 ( لمسبحهثين وفقًا لمتخرصANOVA)اختبار(12ججول رقم )
 والرهرة الحىشية الحالية لكميات وأقدام اإلعالم

 ن التخرص
الستهسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجة 
 الحخية

قيسة 
F 

مدتهى 
السعشهي

 ة
1.5 196 0.613 2.21 79 عام

63 
0.200 

 0.577 2.07 54 إذاعة وتمفديهن 
 0.534 2.05 53 القات عامة وإعالنع

 0.474 1.92 14 صحافة
 0.577 2.11 200 اإلجسالي
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، إلييى عييجم وجييػد فييخوق  ANOVA( باسييتخجام اختبييار 12تذيييخ نتييائج الجييجول رقييع )
عالقات  –إذاعة وتمفديػن  –دالة إحرائيا بيغ أفخاد العيشة مغ حيث التخرز )عام 

 Fلحاليييييية لكمييييييات وأقديييييام اإلعيييييالم، حييييييث جييييياءت ؾيسييييية عامييييية( والريييييػرة الحىشيييييية ا
وبشياء عميى (، وىي ؾيسة غيخ دالية إحريائيا، 0.200( عشج مدتػى معشػية )1.563)

 ما سبق يتع رفس ىحا الفخض الفخعي.
 
  
 
 

 لمفخوق بين مالمح الرهرة الحىشية الحالية   (T-test)اختبار(13ججول رقم )
 خاص -الجامعة حكهمي  لكميات وأقدام اإلعالم وفقًا لشهع

نهع 
الستهسط  ن الجامعة

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

درجة 
مدتهى  Tقيسة  الحخية

 السعشهية
 0.550 1.86 100 حكهمي

198 6.947- 0.080 
 0.485 2.37 100 خاص

 

" إليى عيجم وجيػد فيخوق بييغ نيػع T-test( وفقًا الختبار "13تذيخ نتائج الججول رقع )
خاص( ومالمح الرػرة الحىشية الحالية لكميات وأقديام اإلعيالم ،  –ي الجامعة )حكػم

(، وبييحلظ يتزييح أن 0.080( عشييج مدييتػى معشػييية )-6.947) Tحيييث جيياءت ؾيسيية 
خيياص( ومالمييح  –عييجم وجييػد فييخوق ذات دالليية احرييائية بيييغ نييػع الجامعيية )حييػمي 

تعميع حكػمي بستػسط الرػرة الحىشية الحالية لكميات وأقدام اإلعالم. حيث جاء نػع ال
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وبشاء عميو ييتع رفيس ىيحا ( لمشطام التعميسي الخاص. 2.37(، مقابل )1.86حدابي )
 الفخض الفخعي.

 لمسبحهثين وفقًا لمعسل ANOVAاختبار(14ججول رقم )
 والرهرة الحىشية الحالية لكميات وأقدام اإلعالم

الستهسط  ن العسل
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

درجة 
مدتهى  Fسة قي الحخية

 السعشهية
 0.973 0.027 197 0.570 2.11 134 ال أعسل

 0.693 2.13 29 اعسل في ميشة إعالمية
أعسل في ميشة غيخ 

 0.515 2.10 37 إعالمية

 0.577 2.11 200 اإلجسالي
 

، إلييى عييجم وجييػد فييخوق  ANOVA( باسييتخجام اختبييار 14تذيييخ نتييائج الجييجول رقييع )
 –أعسل في ميشية إعالميية  –غ أفخاد العيشة مغ حيث العسل )ال اعسل دالة إحرائيا بي

أعسل في ميشة غييخ إعالميية( والريػرة الحىشيية الحاليية لكمييات وأقديام اإلعيالم، حييث 
(، وىييييي ؾيسيييية غيييييخ داليييية 0.973( عشييييج مدييييتػى معشػييييية )0.027) Fجيييياءت ؾيسيييية 

 وبشاء عمى ما سبق يتع رفس ىحا الفخض الفخعي.إحرائيا. 
، حيييث أشيارت الشتيائج إلييى بشياًء عميى سيبق يسكييغ قبيػل الفيخض الثالييث بريػرة جدئييةو 

عددجم قبددهل صددحة الفددخض برددهرة و وجييػد فييخوق داليية إحرييائيلا بيييغ الييحكػر واإلنيياث، 
بالسخحميية الجامعييية والتخرييز ونييػع الجامعيية )حكػمييية، خاصيية( ؼيسييا يتعمييق  جدئيددة

لييييية إحريييييائيًا فيييييي الستغييييييخات حييييييث أضييييييخت الشتيييييائج عيييييجم وجيييييػد فيييييخوق دا، والعسيييييل
 الجيسػغخاؼية الدابقة.
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 الشتائج العامة:

أوضيييحت الشتيييائج بيييإن تخريييز اإلعيييالم ميييغ التخرريييات السصمػبييية  -
والتييي تدييتحػذ عمييى اىتسييام كبيييخ ميييغ قبييل خخيجييي الثانػييية فييي الييييسغ 

 والحيغ يخغبػن في االلتحاق بالجامعات.
أسيباب اختيارىيا ميغ كسا يتزيح بيأن الديسعة الصيبية لمجامعيات ميغ أىيع  -

 قبل الصالب السقبميغ عمى االلتحاق بالتعميع لعالي. 
تبييييغ الشتيييائج أن لإلعيييالم دور مييييع فيييي بشييياء وتعدييييد صيييػرة الجامعيييات  -

 الحىشية لجى الجساىيخ.
كذيييفت الجراسييية عييييغ ضيييعف االمكانييييات التييييي تستمكييييا كمييييات وأقدييييام  -

جييد األسيتػديػىات اإلعالم في الجامعات اليسشية ؼيسا يتعمق بتػفيخ وت
 اإلذاعية والتمفديػنية والسعامل الرحؽية السشاسبة لمتصبيق العسمي.

أضييييخت الشتيييائج عيييجم وجيييػد فيييخوق دالييية احريييائيًا بييييغ مالميييح الريييػرة  -
الحىشيييية التيييي تكػنيييت ليييجى عيشييية الجراسييية عيييغ كمييييات وأقديييام اإلعيييالم 

 خاصة.السمتحقيغ بيا، في كِل مغ الجامعات الحكػمية والجامعات ال
أوضييحت نتييائج الجراسيية إنييو وبييالخغع مييغ أن الرييػرة الحىشييية ألعزيياء  -

ىيئييية التيييجريذ فيييي كمييييات وأقديييام اإلعيييالم جييياءت إيجابيييية ؼيسيييا يتعميييق 
بالشداىييية والسػضيييػعية والحيييخص وااللتيييدام بسػاعييييج السحاضيييخات، إال أن 
الرػرة كانت غيخ واضيحة ؼيسيا يتعميق بسدياىسة الييئية التجريديية بحيل 

ل الصالب، وكحلظ التشػيع فيي أسيمػب عيخض السحاضيخات، وتتبيع مذاك
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مديييييتػيات الصيييييالب وتقييسييييييا، إليييييى جانيييييب التسيييييييد فيييييي التعاميييييل ميييييع 
 الصالب. 

 التهصيات:
مييغ خييالل نتييائج الجراسيية الحالييية، ولكييي تييتسكغ كميييات وأقدييام اإلعييالم فييي الجامعييات 

باحييييث مجسػعيييية مييييغ اليسشييييية مييييغ تحديييييغ صييييػرتيا الحىشييييية لييييجى السجتسييييع، يقييييجم ال
 التػصيات عمى الشحػ التالي:

يجيييب أن تعيييي الجامعيييات اليسشيييية بذيييكل عيييام وكمييييات وأقديييام اإلعيييالم  -
بذكل خاص، أىسية تعديد صيػرتيا الحىشيية ليجى جساىيخىيا، ميغ خيالل 
مييا تقجميية مييغ خييجمات تعميسييية وبحثييية ومجتسعييية تتساشييى مييع معيياييخ 

ات سييييػق العسييييل لتييييتسكغ مييييغ الجييييػدة العالسييييية لمتعميييييع العييييالي ومتصمبيييي
السشافدييييية واسيييييتقصاب الحرييييية األكبيييييخ ميييييغ اليييييخاغبيغ فيييييي التحييييياق بييييييا 

 وببخامجيا العمسية السختمفة.
يجب عمى كميات وأقدام اإلعالم في الجامعات اليسشية االىتسام بالسشتج  -

التييي تقجمييو لصالبيييا، األمييخ الييحي سيييشعكذ عمييى صييػرتيا الحىشييية لييجى 
فييي االلتحيياق بيييا، ويعييدز مييغ ثقييتيع واعتييدازىع  شالبيييا وكييحلظ الييخاغبيغ

 بيا.
يجيييب أن تتييييح كمييييات وأقديييام اإلعيييالم فيييي الجامعيييات اليسشيييية الفخصييية  -

لصالبيييييا لمتصبيييييق العسميييييي مييييغ خييييالل معاميييييل صييييحؽية وأسيييييتػديػىات 
إعالميييية مجييييدة بتقشييييات وأجييييدة تػاكيييب التصيييػر الحاصيييل فيييي صيييشاعة 

صمييب الخبييخة العسمييية أكثييخ مييغ اإلعييالم. كييػن العسييل فييي ىييحا السجييال يت
 الجانب الشطخي الحي يكتدبو الصالب خالل مخاحل دراستو الجامعية.

يقتيييخح الباحيييث أن تييييتع كمييييات وأقديييام اإلعيييالم فيييي الجامعيييات اليسشيييية  -
بإعجاد وتأىيل الكادر التجريدي في مجال وشخق التيجريذ الحجيثية، ميغ 
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ري، ليكتدييبػا السيييارات خييالل إقاميية الييػرش والييجورات التجريبييية بذييكل دو 
الالزمييية التيييي تدييياعجىع عميييى تقيييجيع خجمييية تعميسيييية أفزيييل تتشاسيييب ميييع 

 شخق وتقشيات التجريذ الحجيثة.
عمى كمييات وأقديام اإلعيالم فيي الجامعيات اليسشيية أن تعيدز وتدييع فيي  -

بشاء عالقات إندانية واجتساعية بيغ كػادرىا مغ أعزياء ىيئية التيجريذ 
قمييييل ميييغ الفجيييػة بييييشيع، مسيييا يدييييل عميييى الييئييية والصاليييب الجيييامعي، لمت

التجريدييييية تفيييييع مذيييياكل وىسييييػم شالبيييييع، لمسديييياىسة فييييي إيجيييياد حمييييػل 
 ومعالجات ليا.

ميييغ الػاجيييب عميييى كمييييات وأقديييام اإلعيييالم فيييي الجامعيييات اليسشيييية تبشيييي  -
األفكيار والسذيياريع التيي يقييجميا الصيالب، ومييج ييج العييػن لييع والسديياىسة 

 األفكار والسذاريع إلى بخ الشجاح. مغ أجل الػصل بيحه
مييغ أجييل تعديييد روح العجاليية والسديياواة بيييغ الصييالب يجييب عمييى كميييات  -

وأقدام اإلعيالم فيي الجامعيات اليسشيية وضيع معياييخ مػضيػعية وعمسيية 
دؾيقيية لتقييييع مدييتػيات الصييالب الفعمييي، عمييى مدييتػى مخخجييات التعميييع 

 يارات العامة(.  األربعة )السعخؼية والحىشية والعسمية والس
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