
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.14=  1027 لعام معامل التأثير العربي       
 8102 هارس / يٌاير  - عشر الثاهيالعدد  - السادستالسٌت    - دوريت علويت هحكوت تصدرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

انبحىث انعربيـت: 

  وعالقتهب مبتطهببث اجلىدة انشبيهته كهيبث اإلعالو وأقسبي انتعهيًيت يف انربايج حنى انطالةاجتبهبث 
دراست ييذاَيت عهً اجلبيعبث انسعىديت   

 9ص  ... (اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) محمد بن سلٌمان الصبٌحًد/ م.أ.      

 دراست َظريت - دور إدارة ادلعهىيبث ألجهسة انعالقبث انعبيت يف يىاجهت األزيبث ادلؤسسبتيت

 49ص   ... (الملك خالدجامعة ) عمر إبراهٌم بو سعدة /دأ.م.      

دور تطبيقبث وسبئم انتىاصم االجتًبعي يف تًُيت انىعي انسيبسي نذي ادلرأة انسعىديت

 77ص   ... (جامعة الملك عبد العزيز) خلود عبد هللا ملٌانً /د      

نعالقبث انعبيت يف انتعبيم يع األزيبث ادلؤسسيتيستشبر ا أدوار
 دراست ييذاَيت عهً عيُت يٍ انعبيهني يف انعالقبث انعبيت 

 109ص( ...  عجمانجامعة ) نصر الدٌن عبد القادر عثمان /د  

استخذايبث طالة اجلبيعت نهًىاد انفكبهيت ادلقذيت بىسبئم اإلعالو واإلشببعبث انيت حتققهب ذلى
 153ص( ...  المنوفيةجامعة ) رباب صالح السٌدد/      

 يف تىاصههى يع اذليئبث انذبهىيبسيت  انتىاصم االجتًبعياعتًبد انطهبت اخلهيجيني عهً يىاقع
 209ص...   (اليرموكجامعة ) حسٌن فاٌز الشهرانً نذول رلهس انتعبوٌ اخلهيجي

 ببجلسائر 7102حبنت تشريعيبث  انعالقبث انعبيت انسيبسيتاالتصبل يف احلًالث االَتخببيت: يٍ اإلعالٌ انسيبسي إىل      
 239ص( ...  3الجزائر جامعة ) ناصر أودٌة     

 :بهغبث أجُبيتيهخصبث حبىث 

  تذريس وسبئم انتىاصم اإلجتًبعي يف انعالقبث انعبيت وعالقته بسىق انعًم
 يف دونت اإليبراث دراست يقبرَت عهً اجلًهىر

  نادین عصام سلیم (جامعة الشارقة) ...   ص۲۷۱

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ

@  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

جملة
 حبوث العالقات العامة

الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شتسارية ةالهيئة لاا
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 عبد الحً عمر النجارأ.د/ جمال 
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ اإلذاعة 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - األطفالاإلعالم وثقافة أستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم 
  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -اليرموك جامعة بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3الجزائر جامعة  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2018 مارس/  ٌناٌر - السادسةالسنة  - عشر الثامنالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحود عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهديـر

 / هحود هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب واٌعّيد 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعدو التحرير                   

 د/ رزق سعد عبد الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحود السٌىسيأ.م.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل هحود
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 ر عثواىد/ ًصر الديي عبد القاد  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعلي حود أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  عشر نيةثماأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

اإلعالمية نقدم لمباحثين في الدراسات ؛ السادس في عامياعشر من المجمة  الثامنوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

اإلمام محمد بن سعود جامعة  – محمد الصبيحيد/ م.أ.: من امقدمً  ثًاففي البداية نجد بح      
 الطالباتجاىات  "عن:  ميدانية عمى الجامعات السعودية دراسة والذي قدم، (السعودية)من  – اإلسالمية

 ".وعالقتيا بمتطمبات الجودة الشاممةو كميات اإلعالم وأقسام يالتعميمية ف البرامج نحو
         عن: نظرية دراسة فقدم( الجزائر) من -الممك خالدجامعة  –عمر إبراهيم بو سعدة  /دأ.م.: أما     

  ".  مة في مواجية األزمات المؤسساتيةدور إدارة المعمومات ألجيزة العالقات العا "
 تي قدمتوال ،(السعودية)من  -جامعة الممك عبد العزيز – خلود عبد اهلل مليانيد/  :توقدم      

 ".دور تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية دراسة عن: "

ميدانية  دراسة ،(السودان)من  - عجمانجامعة  – نصر الدين عبد القادر عثماند/  قدمبينما       
لعالقات العامة في التعامل مع مستشار ا أدوارعن: " عمى عينة من العاممين في العالقات العامة

 ."األزمات المؤسسية



               عن:دراسة  تقدم( مصر)من  - المنوفيةجامعة  – رباب صالح السيدد/ أما       
 ".استخدامات طالب الجامعة لممواد الفكاىية المقدمة بوسائل اإلعالم واإلشباعات التي تحققيا ليم"

 

جامعة  – حسين فايز الشهراني كل من: قدم الدكتوراهعمى درجة  الحصولضمن متطمبات و      
في  التواصل االجتماعياعتماد الطمبة الخميجيين عمى مواقع " بحثًا بعنوان: ،(السعودية)من  - اليرموك

 ". لدول مجمس التعاون الخميجي تواصميم مع الييئات الدبموماسية
االتصال في الحمالت " بحثًا بعنوان:)الجزائر(، من  – 2الجزائر جامعة  –ناصر أودية  وقدم      

 ".بالجزائر 3102حالة تشريعيات  العالقات العامة السياسيةاالنتخابية: من اإلعالن السياسي إلى 
       

           بعنوان: بالمغة اإلنجميزية ابحثً ، (مصر)من  –نادين عصام سليم  /تقدم – الشارقةجامعة ومن       
نة عمى كدراسة مقار  "،تدريس وسائل التواصل اإلجتماعي في العالقات العامة وعالقتو بسوق العمل "

  الجميور في دولة اإلمارات.
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
 

                                                                
 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 
 

 

 

 

 

وعالقتها ه كلياث اإلعالم وأقسام التعليميت يف الربامج حنى الطالباجتاهاث 
 دراست ميدانيت على اجلامعاث السعىديت :مبتطلباث اجلىدة الشاملت
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ًمحمد بن سلٌمان الصبٌح /دم.أ.
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وعالقتها مبتطلباث ه كلياث اإلعالم وأقسام التعليميت يف الربامج حنى الطالباجتاهاث 
 : دراست ميدانيت على اجلامعاث السعىديتاجلىدة الشاملت

 
 محمد بن سلٌمان الصبٌحً /دم.أ.                                                                 

                                               subihi@gmail.com                    
 اإلِاَ ِحّذ تٓ ضؼىد اإلضالُِحظاِؼح                                                                                                         

      

ىىىى:خصلمال
الجامعات سعت الدراسة إلى التعرف عمى اتجاهات طالب وطالبات كميات اإلعالم وأقسامه في         

السعودية، نحو جودة الخدمات التعميمية لبرامج تعميم اإلعالم، ودرجة رضاهم عنها. وقد وظف الباحث 
المنهج الكمي في دراسته، واستخدم أداة االستبانة في جمع معموماته، عمى عينة من الطالب والطالبات 

بمغ عدد أفراد العينة الذين اعتمد في الوصول إليها عمى أسموب العينة الحصصية لكل قسم عممي، و 
 ( مفردة، وانتهت الدراسة إلى النتائج اآلتية:ٚٚٛأجابوا عن تساؤالت الدراسة )

ووا لأليوواس اعدا  الفعمووي لبوورامج توودريس اإلعووالم فووي المرحمووة الجامعيووة مكونقووا موون  .ٔ طووور الباحووث نموذجق
والوووتعمم، والمنووواهج الدراسوووية، تسوووعة أبعووواد رئيسوووة هوووي: )أعضوووا  هيئوووة التووودريس، وأسووواليب التووودريس 

وأساليب التألييم، والكتب والمراجع الدراسية، واحتياجات سوق العمل، ومواكبة تطور صناعة اإلعالم، 
( مؤهوورقا، ٚ٘وقاعووات التوودريس، والمعاموول واعسووتديوهات( تووم التعبيوور عنهووا بمؤهوورات بمووغ مجموعهووا )

موة ونماذجوه، ومعوايير الجوودة الهواممة، وقود اعتمد الباحث في بنائه عمى منهجيات مودخل جوودة الخد
أظهووورت االختبوووارات اإلحصوووائية لهوووذا المأليووواس درجوووة عاليوووة فوووي مصوووداقيته و باتوووه، تؤكووود صوووالحيته 

 لألياس جودة الخدمات التعميمية في أقسام اإلعالم.
تهوووير النتيجوووة الكميوووة إلوووى مسوووتوا رضوووى طوووالب وطالبوووات كميوووات اإلعوووالم وأقسوووامه فوووي الجامعوووات  .ٕ

ودية إلى أنَّهم راضون بدرجة متوسطة عن مستوا الخدمات التعميمية التي يتمألونها أ نا  دراستهم السع
(، بينمووا جووا  توووافر أعضووا  هيئووة التوودريس عمووى المهووارات التدريسووية المحألألووة ٙٙ.ٕبمتوسووط مألوودار  )

  فووي المرتبووة (، وجوواٜٙ.ٕلمعووايير الجووودة بالمرتبووة اعولووى مألارنووة بيبعوواد المأليوواس بمتوسووط مألوودار  )
(، وفوي المرتبوة ال ال وة ٘ٚ.ٕمة أساليب التدريس والتعمم لمعوايير الجوودة بمتوسوط مألودار  ) ال انية مال

مواكبووووة المنوووواهج الدراسووووية فووووي كميووووات وأقسووووام اإلعووووالم السووووعودية لمعووووايير الجووووودة بمتوسووووط مألوووودار  
المعامل واعستديوهات الوذ  جوا  فوي (، وتوالت بألية أبعاد المألياس بنسب متألاربة، عدا جودة ٗٚ.ٕ)

 (.ٕٙ.ٕنهاية الألائمة، معبرقا عن رضى منخفض عن جودته مألارنة ببألية اعبعاد بمتوسط مألدار  )
وجووود تبوواين فووي لرا  الطووالب والطالبووات فووي تأليوويمهم لجووودة الخوودمات التعميميووة  كهووفت الدراسووة عوون .ٖ

ختالف النووع، والجامعوة، والتخصوصذ إذ قويم ودرجة رضاهم عنها، في أبعاد المألياس التسعة تعود ال
الطوالب جووودة الخوودمات التعميميووة المألدمووة بدرجووة أعموى موون الطالبووات، وقوويم طووالب وطالبووات جامعووة 
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المموووك سوووعود الخووودمات التعميميوووة المألدموووة لهوووم بدرجوووة أعموووى مووون بووواقي الجامعوووات، كموووا رأا الطوووالب 
 ور جوودة فوي الخودمات التعميميوة المألدموة لهوم فيوه والطالبات أن مسار الصحافة والنهر اإللكتروني أك

وتهير هذ  التباينات إلى اختالف في نوع الخدمات التعميمية المألدموة،  مألارنة بالتخصصات اعخرا،
والبيئوات التعميميوة لكول جامعوة، واحتياجوات التيهيول لكوول تخصوص، ودرجوة التألودم فوي تطبيوق معووايير 

 الجودة.
ىوأهموتهىأوًلا:ىمدخلىلموضوعىالدرادظ

ههد الألرن الحاد  والعهرين طفرة تكنولوجية كبيرة، كان لها تي يرها الألو  في جميع معطيات العمل      
اإلعالمي بوسائمه المختمفةذ ما استمزم إحداث نألمة نوعية كبيرة في التعميم اإلعالمي، تتواكب مع هذا 

التطور لالستجابة لمتطمبات التعميم في التطور، خاصة وأن مفهوم التعميم اإلعالمي وللياته، لخذ في 
عصر المعمومات والتألنية الرقميةذ بما يسهم في تطوير البنا  المعرفي والمهني لعموم االتصال، ويتوافق 

 مع التغيرات التي انعكست عمى بيئته وسماته.
والسعودية، خالل يتزامن هذا التغير في المههد االتصالي مع التوجه المتزايد من قبل الجامعات العربية 

السنوات الألميمة الماضية، نحو التوسع في تعميم اإلعالم وتحديث مناهجه، بجانب التوجه نحو تطبيق 
المعايير الدولية في نظم التعميم والتدريبذ لتحأليق االعتماد اعكاديمي وضمان الجودة، ومواجهة 

ا من النسيج االجتماعي، وأحد أهم التطورات والمستجدات الحدي ة في صناعة اإلعالم، الذ  أصبح جز ق 
 مكوناته.
هذا التوسع الكمي والتوجه نحو الُبعد الدولي، بدأ يفرض عمى هذ  المؤسسات اعكاديمية اتخاذ       

إجرا ات أكاديمية صارمة، تؤهل خريجيها لممارسة إعالمية تنافسية ال تتحألق، إال عبر نظام أكاديمي، 
 هاممة في العممية التعميمية.تتوافر فيه متطمبات الجودة ال

 ذواستجابة لهذ  المعطيات َحِظَي َتعميُم اإلعالم باهتمام الجامعات السعودية، وتوسعت في برامجه      
( أقسام وكميتين، لمراحل البكالوريوس والماجستير ٜفبمغ عدد اعقسام العممية في مجال تدريس اإلعالم )

           .( طالب وطالبةٓٓٓٙٔات المأليدين في هذ  البرامج أك ر من )والدكتورا ، وبمغ عدد الطالب والطالب
  م(ٕٛٔٓ:مركز إحصا ات التعميمموقع  )

وفي هذا االتجا  اتخذت وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية منظومة من اإلجرا ات التألويمية       
التعميمية لمبرامج الجامعية، وتحأليألها معايير المألضية إلى تجويد التعميم، وتعزيز جودة المخرجات 

االعتماد اعكاديمي، والتيكد من مال متها لسوق العمل، وضرورة وضع المؤهرات الالزمة لألياس نواتج 
التعممذ فينهئت هيئة تألويم التعميم، والمركز الوطني لمتألويم واالعتماد اعكاديمي، والمركز الوطني لمألياس، 

نظام لمتألويم لضمان جودة التعميم، وما يتعمق بذلك من إجرا ات ونماذج تستخدم التي استهدفت بنا  
لألياس كفاية اعدا  عمى المستوا المؤسسي والبرامجي، وأسندت وزارة التعميم لممركز الوطني لمألياس تنفيذ 
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تج التعمم المهروع الوطني لألياس مخرجات التعميمذ بهدف إعداد معايير المهارات والألدرات، ومعايير نوا
عداد االختبارات الالزمة لألياس هذ  المهارات، والألدرات، ونواتج  التخصصية، وتحديد مؤهرات قياسها، وا 

 التعمم التخصصية، وهذا يهمل بنا  هذ  االختبارات وتطويرها باستمرار.
لمية ويم ل رضى المستفيدين من الخدمة التعميمية المتم ل بالطالب أحد أهم المألاييس العا       

    المعتمدة في مجال الدراسات التألويمية لجودة التعميم، وهو ما تسعى هذ  الدراسة إلى تطبيأله، باالعتماد 
 بالجامعات السعودية. هاإلعالم أقسام كميات عمى لرا  دارسي اإلعالم في

وتكتسب هذ  الدراسة أهميتها في كونها من الدراسات المبكرة، التي تناولت واقع تعميم اإلعالم في       
الجامعات السعودية، في ضو  متطمبات الجودة الهاممة، باالعتماد عمى مألاييس عالمية، ُطبِّأَلْت في 

ارنات تُ ر  المجال  بتت فاعميتها، بما يفتح المجال لدراسات ومألفي، مختمفةبيئاٍت تخصصات أخرا، و 
التعميميذ لتألديم رؤية تألويمية، يمكن االستناد إليها في تطوير البرامج الحالية، وتحأليق االستجابة 

 الحتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهمة في مجاالت الممارسة اإلعالمية.
ىثانًوا:ىالدراداتىالدابقظ

ضوع البحث، وأظهرت المراجعة اهتمامقا من راجع الباحث الدراسات السابألة ذات العالقة بمو      
الباح ين في مجال الدراسات التألويمية لبرامج تعميم اإلعالم، بينما اتسمت الدراسات ذات العالقة 
بمتطمبات الجودة في مجال تعميم اإلعالم بالندرة خاصة في البيئة العربية، وتحديدقا في بيئة الدراسة، وقد 

 ألقا لمتغيرات الدراسة إلى محورين:صنف الباحث تمك الدراسات وف
 المحور األول: الدراسات التقويمية لبرامج كميات وأقسام اإلعالم وفًقا لطبيعتيا المينية 

البرامج عمى إكسابها  ةاستهدفت الدراسات في هذا المحور الطبيعة المهارية لإلعالم، ومدا قدر      
لمخريجين، بما يتوافق مع التطورات التي ههدتها البيئة االتصالية الحدي ة، وانعكاسات ذلك عمى اعدا  

 المهني، وتألويم مخرجات تعميم اإلعالم، وعالقة ذلك بالفرص الوظيفية في سوق العمل.
العوامل التي تدفع الطالب الختيار  :Madison) 2018 /66–50)ماديسون  درس وفي ىذا االتجاه      

االتصال الجماهير  مجاالق رئيساق لدراستهم الجامعية، خاصة مجال الصحافة والحألول الفرعية المرتبطة 
به، ومستوا رضاهم عن هذ  البرامج المألدمة لهم في التعميم الجامعي اعمريكي، ودرجة التوافق بين 

ألررات الدراسية في التنمية الذاتية والمهنية لديهم، وطبألت التوجهات التحفيزية لمطالب ومتطمبات الم
( كمية وجامعة بالواليات المتحدة ٛٔ( مفردة من الطالب، يم مون )ٜٙٙالدراسة عمى عينة قوامها )

 اعمريكية.
أساساق نظرياق لها، وتم تحديد خمسة  (self-determination theory)وظفت الدراسة نظرية تألرير المصير 

لألياس درجة الرضى، هي: الدافع الذاتي، والدافع الخارجي، والرضى الكمي، والضمان الوظيفي،  مؤهرات
والرضى عن الحياة بهكل عام، وانتهت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي قو  بين الرضى الكمي  
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 لمطالب عن تخصصهم في االتصال الجماهير ، وقدرة هذا التخصص عمى تمبية االحتياجات الذاتية
لديهمذ حيث تؤد  دوراق مؤ راق في تسهيل مخرجات التعمم الرئيسة، بجانب وجود ارتباط إيجابي قو  مع 
الضمان الوظيفي واعدا  اعكاديمي، والرضى عن الحياة بهكل عام، مما يسهل الألدرة عمى االنتألال 

 بنجاح إلى الحياة المهنية.
فعال في تسهيل العالقات اإليجابية بين الدافع  وأظهرت نتائج الدراسة أن الرضى الرئيس ساعد بهكل

الداخمي، وأدا  الطالب، والضمان الوظيفي، والرضى عن الحياة، فيما لم يتم الع ور عمى دليل يهير إلى 
 أن الدوافع الخارجية مرتبطة برضى الطالب عن تخصصهم في االتصال الجماهير . 

التعرف عمى تعميم  :Elena and Lukina) 2017/(284– 274 إلينا ولوكينا  وحاولت دراسة        
الصحافة في روسيا في ظل تحديات ال ورة اإلعالمية وظروف السوق المختمفة، من خالل دراسة تحميمية 

( مؤسسة أكاديمية لتعميم الصحافة في روسيا، وتوصمت الدراسة إلى أن تعميم الصحافة ٓ٘ٔهممت )
ية ال يزال ال يمبي احتياجات صناعة اإلعالم، وأن المؤسسات واإلعالم في الجامعات والمعاهد الروس

التعميمية تم ل نظاماق موحداق مدعوماق من النواحي المالية، ويتم التحكم في جودة الخدمة من قبل الحكومة، 
كما أن النسبة الكبيرة من التعميم اإلعالمي المهني يتم من خالل المؤسسات التعميمية الممموكة لمدولة، 

هرت نتائج الدراسة أن ممفات البرامج الدراسية بالجامعات الروسية تكهف عن التنوع في تعميم وأظ
عالم جديد، كما تألدم مجموعة من البرامج  الصحافة ومجاالتها الفرعية اعخرا من إذاعة وتميفزيون وا 

المهنية المستألبمية لمطالب التدريبية بالمغات الألومية المختمفة بما يسهم في تعزيز التعددية ال ألافية وتحفيز 
 واالستمرار في المنافسة في سوق اإلعالم.  

دوافع طمبة الصحافة وتوقعاتهم  ( (Folker, Hanusch: 2015/141-160درس فولكر وآخرونو       
( مفردة، يم مون ٖٜٖ.ٗلعممهم بعد التخرج، من خالل دراسة مألارنة لعينة من طمبة الصحافة قوامها )

من  ماني دول ذات سياقات سياسية، و ألافية، واقتصادية مختمفة، وهي: أستراليا، ( جامعة، ٖٖ)
سبانيا، وسويسرا، والواليات المتحدة. وتوصمت الدراسة  والبرازيل، وتهيمي، والمكسيك، وجنوب أفريأليا، وا 

ناعة إلى تراجع رغبة الطمبة لمعمل في المجال الصحفي بعد التخرج نتيجة التطورات، التي تههدها ص
الصحافة، والتوجه نحو خفض التكاليف، بجانب تي ير المناهج الدراسية في عممهم الصحفي بعد التخرج. 
كما أظهرت نتائج الدراسة تي ير أنظمة التعميم في اختيارات الطمبة لنوع العمل المفضل لديهم داخل أقسام 

خصصة. كما أهارت النتائج إلى أن الصحيفة، ما بين اعقسام الخبرية الجادة، واعقسام الخفيفة المت
ترتيب أبعاد توقعات الطمبة لعممهم الصحفي، جا ت مم مة حسب اعهمية في: التدرج الوظيفي، وتألديم 

 الخدمة العامة، والزمالة الدائمة، والمخاوف المالية من مستوا الراتب والحوافز اإلضافية.
:Bockino) 157-2015/151)وتناول ديفد بكينو        

تي ير البرامج الدراسية لتعميم الصحافة في قيم   
الطمبة وسموكياتهم بعد التخرج، من خالل دراسة مألارنة عمى الواليات المتحدة والهند. وانتهت الدراسة إلى 
أن لبرامج تعميم الصحافة انعكاسات إيجابية عمى تطوير الأليم السموكية والمهنية لمطمبة بعد التخرج، 
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عمل، وأن هناك درجة من االتفاق والتهابه في فمسفة التعميم الصحفي واستراتيجيته، والتحاقهم بسوق ال
وبرامجه وكفا ته في كل من الجامعات اعمريكية والهندية، خاصة من خالل تطوير البرامج الدراسية، 

فة من وربطها بمتطمبات سوق العمل واحتياجاته، وتوافر للية محددة لمتنسيق والتعاون بين كميات الصحا
 جانب، والمؤسسات الصحفية من جانب لخر.

إلوى مناقهوة كيفيوة إهوراك طمبوة الصوحافة  (Parks:2015 /125-141) دراسة بيري باركس بينما سعت      
في الحياة العممية، من خالل الفصول الدراسية داخل الحرم الجامعي، وانعكاسواته عموى تزويودهم بوالخبرات 

 واالحترافيووة فووي العموول الصووحفي بعوود التخوورج، بووالتطبيق عمووى جووامعتي ميووزور والمهووارات الالزمووة لممهنيووة 
(Missouri) ونووووورث ويسووووترين ، (Northwestern)  أكبوووور الجامعووووات اعمريكيووووة هووووهرة، موووون خووووالل تطوووووير

مألووررين لمتحريوور الصووحفي، وكتابووة التألووارير اإلخباريووة عبوور دراسووة تجريبيووةذ موون أجوول التعوواون عمووى إنتوواج 
اإلخباريوووة، وتحريرهوووا عموووى اإلنترنوووت مباهووورة، ِمووون داخووول الفصوووول الدراسوووية لمووودة أربوووع سووواعات التألوووارير 

أسوووووبوعيقا، موووووزّودة بووووو الث قصوووووص خبريوووووة، تهووووومل الألصوووووص المصوووووورة، واسوووووتطالعات الووووورأ ، والرسووووووم 
ساعد الجرافيكية. وانتهت الدراسة إلى أن اإلبداع في التعميم التجريبي لمصحافة، داخل الفصول الدراسية، ي

الطمبووة عمووى تطووور َفهووم العموول الصووحفي موون منظووور ذ  اتجوواٍ  واحووٍد، إلووى عمميووه تبادليووة بووين الصووحفيين 
والمووواطنين، بجانووب توجيووه الطمبووة إلووى المهنيووة الصووحفية عوون طريووق إنتوواج الصووحافة الحأليأليووة التووي تخوودم 

ت الطمبوووة لمعمووول بعووود المجتمعوووات المحيطوووة، كموووا تألوووود إلوووى إصوووالح المنووواهج الدراسوووية، وتحأليوووق طموحوووا
 التخرج.
(Keshelashvili:2014 /86-106) دراسة آناا واستيدفت       

توم إدخالهوا عموى  يمجموعوة االبتكوارات التو 
 يومودا مواكبتهوا لمتحوديات التكنولوجيوة والمهنيوة فو، جامعات جورجيا يالبرامج الدراسية لتعميم الصحافة ف

، ( مفووردةٖ٘سوووق اإلعووالم العووالمي، موون منظووور تحميوول الهووبكة عمووى عينووة موون أسوواتذة الصووحافة قوامهووا )
توم إدخالهوا  يوأظهرت نتوائج الدراسوة أن التعوديالت التو. ( كمية لمصحافةٙٔ( قيادة جامعية يم مون )ٛٔو)

مبوي هوا تُ حد ت في المههد اإلعالمي، كما أنَّ  يالت ،متغيراتلعمى الموائح والمألررات الدراسية جا ت مواكبة 
متطمبوووات البيئوووة االتصوووالية الجديووودة، وأن البووورامج التوووي توووم اعتمادهوووا لتعمووويم الصوووحافة تضووومنت اسوووتخدام 

والوسووائط المتعووددة فووي العمميووة التعميميووة، وأن التنوووع واالبتكووار فووي توودريس الصووحافة  ،تكنولوجيووا االتصووال
 ؤسسة التعميمية التي تألدم الخدمة.بجورجيا يرتبط بخصائص الم

لرا  المحوووررين اإلخبووواريين لبووورامج  (Cullen:2014 /209-224) دراساااة تريفاااور كاااولن ورصااادت        
وانعكاسها عمى تمكين الطمبة من االلتحاق بالعمل بعد التخرج، مون خوالل مألوابالت مباهورة موع  ،الصحافة

والتميفزيوون عبور دراسوة حالوة لخموس جامعوات  ،واإلذاعوة ،المحررين فوي الصوحافة المطبوعوة واإلليكترونيوة
وتوصوومت الدراسووة إلووى أن هنوواك اتفاققووا بووين المحووررين عمووى أن أسووتراليا. توودرس بوورامج الصووحافة فووي غوورب 

فووي تألووديم الخمفيووات التعميميووة والتدريسووية لمطمبووة،  ارئيس وو ادورق  أسووترالياغوورب  ((Perth لمجامعووات فووي بيوورث
تووم توظيووف إذ والتوظيووف فووي وقووت مبكوور عمووى أسوواس المهووارات المكتسووبةذ  ،الصووحافة والتفكيوور فووي مهنووة
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فيموا  .التكنولوجيا الرقمية في تعميم الصحافة مون خوالل الهواتوف النألالوة، واإلنترنوت، والهوبكات االجتماعيوة
كانوووت هنووواك تباينوووات فوووي وجهوووات النظووور حوووول المحتووووا الووودقيق والم وووالي لبووورامج الصوووحافة عموووى مسوووتوا 

إلنتوواج اسووتراتيجية هوواممة ذ التعموويم الجووامعي، بجانووب تألويووة العالقووة بووين المؤسسووات الصووحفية واعكاديميووة
ن  ووم التطوووير لموظووائف لووي، وِمووبمووا فيهووا التوودريب اعوّ ، لمتعوواون والتفاعوول عبوور دورة حيوواة مهنووة الصووحافة

 .يالمستحد ة في العمل الصحف
تصوووورات الصوووحفيين  (Roselyn, Eric lo:2014 /415-434) إرس دراساااة روزلاااين توناقشااا        
دراكووات ،وطمبووة الصووحافة ،المحتوورفين  Hong لمفجوووة فووي تعموويم الصووحافة اإلليكترونيووة فووي هووونج كووونج هموا 

Kong))بهدف تألديم رؤية حدي وة لمتغيورات التوي تحودث فوي الفصوول الدراسوية لمصوحافة وغورف اعخبوار،  ذ
تعميم صحافة اإلنترنت والممارسة المهنية، وتوصمت الدراسة إلى وجود فجوة والكهف عن االختالفات بين 

والمفواهيم  ،والواجبات ية،فيما يتعمق بالمهارات اعساس، وطمبة الصحافة، في تصورات الصحفيين المهنيين
مبوة المرتبطة بمجواالت صوحافة اإلنترنوت، وأن هنواك تباينقوا بهوين المهوارات والواجبوات بوين الصوحفيين والط

دارة اععموال، ومهوارات إنتواج صوفحة  يف هوونج كوونج، خاصوة فيموا يتعموق باسوتخدام الوسوائط المتعوددة، وا 
كما أظهرت النتائج أن الخبرات المهنية السابألة ععضا  هيئوة التودريس فوي الصوحافة اإلليكترونيوة  .الويب

 تحدث فرققا واسعقا في التدريس من خالل الفصول الدراسية.
والتيهيول ، مودخالت التودريب (ٚٓٓٔ-ٜٕٜ/ ٕٕٔٓ)فواروق: فاارو وفي البيئة العربية بحثت ساحر         

 يوعالقتهووووا بتحسووووين مسووووتوا اعدا  المهنوووو، المتاحووووة بووووالنظم اإلعالميووووة اعكاديميووووة والصووووحفية المصوووورية
ها قسوامالمتواح بكميوات اإلعوالم وأ يمستوا التيهيل اعكاديم يوتوصمت إلى تدن .لمصحفيين المتخصصين

بالجامعووات المصوورية الحكوميووة والخاصووة، وعوودم مال متهووا الحتياجووات الفتوورة الألادمووة، بجانووب عوودم كفايووة 
 ي،المألووررات الدراسووية الحاليووة لخوووض تجربووة الممارسووة الصووحفية، وضووعف فاعميووة مألووررات التوودريب العمموو

 . ا المتحألألةجدو الو  ،وساعاته المتاحة
سوعت إلوى تأليويم البحووث والدراسوات  يالتو (ٖٙ-ٛٔ/ٕٔٔٓ)الراجحوي:  يالراجحادراسة منااور  وىو ما أكدتو

بهوووودف التعوووورف عمووووى  ذالعربيووووةها تعرضووووت لرصوووود واقووووع البوووورامج الدراسووووية بكميووووات اإلعووووالم وأقسووووام يالتوووو
ن خووالل دراسووة تألويميووة لمدراسووات لمطووالب، ِموو يتألووف أمووام بوورامج التوودريب والتيهيوول العمموو ياإلهووكاليات التوو
وتوصومت نتوائج الدراسوة إلوى أن . مٕٓٔٓوحتوى عوام  مٜٚٛٔنهرت خالل الفترة مون عوام  يوالبحوث الت
وجوووه  يعموووى وجوووود إهووكاليات تألوووف عألبوووة فووو ،مجممهوووا يفووو ،خضوووعت لمتحميووول دلوووت نتائجهووا يالبحوووث التووو
قتحوام سووق بالجامعات العربيوة، وتألوديم خوريجين موؤهمين ال هأقسامو اإلعالم  كمياتلطالب  يالتيهيل العمم

: اقتصوار محواوالت تطووير بورامج التيهيول والتودريب عموى يهو ،، وأن أهم هذ  اإلهوكالياتيمل اإلعالمالع
دون تووفير الكووادر الألوادرة عموى  ،التوازنوات، وجموب أجهوزة ومعودات يتعديل الموائح الدراسية عموى نحوو يمبو

 برامج التدريب. يواالستفادة منها ف ،التعامل معها
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عمووى اتجاهووات طمبووة إلووى التعوورف  (ٜٕٗٔ-ٜٖٛٔ/ٜٕٓٓ)جووابر:  جااابرعماااد الاادين دراسااة  وسااعت       
ظوول مووا تمألووو  موون  يفوو ،الجامعووات المصوورية نحووو مسووتألبل ممارسووة المهنووة بعوود التخوورج يأقسووام الصووحافة فوو

ي. بوصوفها مؤهورات عموى مودا إمكانيوة التحواقهم بسووق العمول الصوحف ذوتيهيول ،وتودريب ،معارف نظريوة
الدراسووة إلووى عوودم مواكبووة الدراسووة والتيهيوول والتوودريب بالجامعووات المصوورية لمسووتجدات تكنولوجيووا وتوصوومت 
بعد التخرج، وأن الموائح والمألررات  يعمى اتجاهات الطالب نحو العمل الصحف اا انعكس سمبق مَ  ،االتصال
 يورات السوريعة التولموقووف عموى مودا مسوايرتها لمتطو ،من قبول الجامعوات  إلى تألييم دور  ةحاجبالدراسية 
 وفألقا الحتياجات السوق الصحفية.، تيهيل الطالب لمعملبمهنة الصحافة، ومدا ارتباطها  يحد ت ف
عووون  (ٕٓٛ-ٖٕٗ/ٕٛٓٓ)الكنووود ، والحسوووني:  يالحسااانوعبااادالمنعم ، يالكنااادعبااادا   دراساااة وكشااافت      

لتعميم اإلعالم في من خالل دراسة مألارنة  ي،اعكاديم يالتيهيل اإلعالم ياالتجاهات العالمية المعاصرة ف
 يلمبرامج الدراسية التو ةدراسة وصفية نألدي، عبر ، وبريطانيا، والواليات المتحدة اعمريكيةالجامعات العربية

. توفرها تيال يتمك المناطق وخططها الدراسية، وفرص التدريب العمم يف يتألدمها مؤسسات التيهيل العمم
نظوورقا لظووروف ذ المنوواطق الجغرافيووة الوو الث يتفوواوت اتجاهووات تيهيوول اإلعالميووين فوووتوصوومت الدراسووة إلووى 

بووورامج التيهيووول  يالنهوووية، وحجوووم أسوووواق العمووول، وعووودد المؤسسوووات اإلعالميوووة، بجانوووب وجوووود إهوووكاليات فووو
وقمووووة ارتباطهووووا  ،تتعمووووق بعوووودم ارتبوووواط البوووورامج بسوووووق العموووول، بالجامعووووات العربيووووة يمياعكوووواد ياإلعالموووو
كول مون بريطانيوا ي لإلعالميوين فو يت مهنية إقميمية وعالمية، فيما نجحت مؤسسات التيهيل العمموبمؤسسا

هووراك تمووك ي، تحأليووق االرتبوواط الو يووق مووع المؤسسووات الصووحيفة، ومراكووز التوودريب اإلعالموو يوأمريكووا فوو وا 
 برامج التيهيل العممية. يالمؤسسات ف

برامج العالقات  (ٜ٘ٔ-ٚٙٔ/ٕٛٓٓ)قيراط:  قيراطمحمد  دراسة وفي اإلمارات العربية المتحدة رصدت      
لتيهيووول  ،ومووودا تألوووديمها بووورامج تعميميوووة نظريوووة وتطبيأليوووة فعالوووة وناجحوووة، الجامعوووات اإلماراتيوووة يالعاموووة فووو

خووريجين يسووتجيبون لمتطمبووات السوووق، وتوصوومت نتووائج الدراسووة إلووى عوودم تكييووف منوواهج توودريس العالقووات 
عمووى المألووررات الدراسووية، بجانووب ضووعف   ، وغمبووة الطووابع النظوور هالعامووة مووع معطيووات السوووق ومتطمباتوو

عالقوات العاموة مون ال يأعضا  هيئة التدريس المتخصصين فو يلمطالب، والنألص الحاد ف يالتدريب العمم
 المناهج الدراسية. يف يوالعمم  الخبرة الميدانية، وعدم التطابق بين الجانب النظر   ذو 

لرا  الخريجين المبنية عموى  (ٖٚٔ -ٕٗٙ/ ٕ٘ٔٓ)السويد:  وفي بيئة الدراسة استكشف محمد السويد      
وعوامول تع ورهم فوي تحأليوق ذلوك، تجاربهم في رحمة البحث عن وظائف تناسوب اختصاصواتهم اعكاديميوة، 

مووون خّريجوووي التخصصوووات اإلعالميوووة العووواممين فوووي وظوووائف خوووارج ( ٕٚٗمألووودارها )عموووى عينوووة  بوووالتطبيق
. وانتهووت الدراسووة إلووى أن موون أهووم العواموول التووي يوورا نطوواق اختصاصوواتهم اعكاديميووة فووي مدينووة الريوواض

ة بموضووع الدراسوة، هوي: اعتمواد البورامج الخريجون أنَّهوا أدت إلوى عممهوم خوارج نطواق تخصصوهم المتعمألو
الدراسووية فووي أقسووام اإلعووالم عمووى الجانووب النظوور  عمووى حسوواب الجانووب التطبيألووي، وتوودني مسووتوا تيهيوول 

 الطالب وتدريبهم بما يتناسب مع متطمبات التوظيف في سوق العمل.
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الجامعووات  يبووين واقووع توودريس اإلعووالم فوو (ٖٕٓ-ٛٛٔ/ٕٚٓٓ)الحيووزان:  الحياازانقااارن محمااد  بينمااا      
المرحموووة الجامعيوووة  ييوووتم تدريسوووها فووو يمألارنوووة لمموووواد التووو ةتحميميوووالسوووعودية واعمريكيوووة، مووون خوووالل دراسوووة 

كوووول موووون  ي( مألووووررقا فووووٖٕٕبووووالتطبيق عمووووى  ووووالث جامعووووات أمريكيووووة، و ووووالث جامعووووات سووووعودية بمسووووح )
 يبوووين موووا يوووّدرس فووو اسوووة إلوووى وجوووود تفووواوت كبيووورٍ وتوصووومت نتوووائج الدر  .الجامعوووات السوووت عينوووة الدراسوووة

اإلعوالم دون  يالجامعات السعودية واعمريكية، وأن الجامعات السعودية تتجه نحو تدريس المواد العاموة فو
 يإللمووام بالمهووارات المطموووب توافرهووا فووموون ايمكوون الدراسووين  الووذ  ،التخصووص الوودقيق يالوودخول مباهوورة فوو

 ق بسوق العمل.الخريجين لتمكينهم من االلتحا
قياس مدا  (ٜٗٙ-ٜ٘٘/ٖٕٓٓ)الحمود، والعسكر:  دراسة عبدا  الحمود و فيد العسكر واستيدفت      

تمبية مخرجات قسم اإلعالم في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لحاجات سوق العمل، دراسة 
مسحية آلرا  قياديي العمل اإلعالمي حول تيهيل المتخّرجين في الألسم، وقد خمصت الدراسة إلى أن 

المي في المممكة بهكل مخرجات قسم اإلعالم بجامعة اإلمام تمبي الحاجات الحالية لسوق العمل اإلع
)جيد(، وأن الخريجين في هذا الألسم مؤهمون بهكٍل أكبر في جانب البنا  المعموماتي، مألارنة بالبنا  

 الفكر  الذ  جا  في المرتبة ال انية، والتيهيل المهني الذ  جا  في المرتبة ال ال ة.
 الشاممة الجودة في ضوء متطمبات لبرامج كميات وأقسام اإلعالمالتقويمية : الدراسات الثاني المحور
أظهرت مراجعة الدراسات السابألة في هذا المحور، ك افة التناول لمتعميم الجامعي في ضو        

متطمبات الجودة الهاممة، دون التركيز عمى تخصص عممي محدد، واتسمت الدراسات التي تناولت تعميم 
خاصة في البيئة العربية والمحمية عمى وجه التحديد، اإلعالم في ضو  متطمبات الجودة الهاممة بالندرة، 
 وجا ت تناوالت هذا المحور في عدد من االتجاهات:

الوضع الراهن  Ke Guo & Peiqin Chen: 2017)/ 305–297)كيون شن وصف كي قيو و بي      
مؤسسة تعميمية ( ٖٔلتعميم الصحافة واإلعالم في الصين من خالل دراسة تحميمية لمبرامج الدراسية في )

هممت: المألررات الدراسية، نظام التعميم الوطني، نظم الدراسة، وأعضا  هيئة التدريس، وأساليب 
التدريس، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن تعميم الصحافة واإلعالم في الصين في ظل العصر الرقمي 

تحدياق لمتعميم اإلعالمي كان من يخضع لتغييرات دراماتيكية، وأن بنية اإلعالم المتغيرة في الصين تهكل 
نتائجه انخفاض جودة الخدمة في البرامج المألدمة. وأظهرت نتائج الدراسة أن تعميم الصحافة واإلعالم في 
الصين تي ر بالنموذج اعمريكي التألميد  خالل فترة العهرينيات من الألرن العهرين، والنموذج السوفيتي 

 ، من حيث هيكل المناهج، والمألررات الدراسية، وأساليب التدريس.خالل فترة الخمسينيات من الألرن نفسه
(Carolyn, Kathy:2015/75-88) دراسة كارولين كاثي بينما سعت      

التعرف عمى التحوالت  إلى 
وانعكاساتها عمى مناهج تدريس اإلعالم  ،مجال الصناعة اإلعالميةي حد ت ف يالجذرية والتغيرات الت
تحول يتواكب مع المنصات ومدا وجود ، في ضو  متطمبات الجودة الهاممة  ،واالتصال الجماهير 
 يإعادة النظر ف وخمصت نتائج الدراسة إلى ضرورة ي.العمل اإلعالم يوالريادة ف ،اإلعالمية الجديدة
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 ،(The entrepreneurial Model)من خالل نموذج المبادرة واالبتكار  ،البرامج الدراسية لتعميم اإلعالم
عادة النظر ف صالح  ينبغي يالمهارات الفكرية والأليم اعخالقية الت يوا  أن يمتمكها طمبة اإلعالم، وا 
 يحول دور وسائل اإلعالم ف ،لدا الطمبة هوتعميأل  بالتركيز عمى تحسين التفكير النألد ،المناهج الدراسية

 الحاد الألرن  يسائل اإلعالم فو  يالمجتمع، باإلضافة إلى خمق قيادات صحفية قادرة عمى قيادة ال ورة ف
 والعهرين. 

Michelle Ferrier: 2013)/ (241-222ميشيل بينما تناولت دراسة      
إدراك كميات اإلعالم مدا   

الصناعة  يظل المتغيرات المتسارعة ف يف، الريادة اإلعالميةبما يحألق تطوير المألررات الدراسية عهمية 
وما يجب أن يتعممه طمبة ، أعضا  هيئة التدريس نحو تطوير مناهج اإلعالم اتجاهات ، ورصداإلعالمية
دعم وتعزيز  يوأقسام اإلعالم بالواليات المتحدة اعمريكية ف بجانب البحث عن دور كميات ،اإلعالم

وكيف يتم توظيفها ، وتطوير الجوانب االبتكارية لمصناعات اإلعالمية ،مهارات تنظيم المهاريع المنفردة
 Entrepreneurship Media)) اإلعالم يوانتهت نتائج الدراسة إلى أن الريادة ف. لصالح العممية التعميمية

بما يتال م مع ها، وتعديل المناهج الدراسية وتطوير  ،تتطمب المزيد من الموارد يمن خالل الواقع اعكاديم
 . االبتكار  والجودة التعميميةالتعميم 
(Stephanie Daniels:2012 /2-47) نفدراسااة اسااتي وقاساات      

دراكهووم   تصووورات طووالب الصووحافة، وا 
لمتطور المستمر في صناعة الصحافة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى تي ير توظيوف جوودة الخدموة التعميميوة 
في رضى الطمبة في كميات وأقسام اإلعالم اعمريكيوة فوي عصور التطوور التألنويذ نتيجوة وجوود تكامول بوين 

تعمووويم الصوووحافة فوووي الجامعوووات اعمريكيوووة، وواقوووع الممارسوووة المهنيوووة، مووون خوووالل اعتمووواد المعوووايير بووورامج 
 اعكاديمية لمجودة في التعميم اإلعالمي.

التوي سوعت إلوى  (Engle berg, et al  2008 /(265-241 وىو ما أكدتو دراسة إنجماي بيار  وآخارين      
اعمريكيووووة، بمووووا يووووتال م مووووع جووووودة الخدمووووة التعميميووووة  التعوووورف عمووووى واقووووع تعموووويم اإلعووووالم فووووي الجامعووووات

أن مؤهرات جودة الخدمة التعميمية لدا طالب اإلعالم بالجامعات  واحتياجات سوق العمل، وخمصت إلى
والمووزج الفعووال بووين الجوانووب النظريووة  ،أسواليب الووتعمم يتوووافر التألنيووات اإللكترونيووة فووي: اعمريكيوة تم مووت فوو

العمميووة التعميميووة موون عمميووة تألميديووة خاليووة موون اإلبووداع واالبتكووار إلووى عمميووة تفاعميووة وتحويوول  ،والتطبيأليووة
، كمووووا أن اسووووتخدام التألنيووووات اإللكترونيووووة فووووي التعموووويم تتسووووم بالمرونووووة والتفاعوووول واالبتكووووار وتبووووادل اعدوار

كبووة احتياجووات اإلعالمووي يسوواعد عمووى اسووتيعاب الطمبووة لممألووررات الدراسووية، ويزيوود موون كفووا ة اعدا ، وموا
 سوق العمل في عصر المعمومات.

التوي قارنوت بوين لووائح تعمويم  (Richard. Emanue: 2008 /1-19) رتشارد دراسةبينما اختمفت نتائج       
لبيوان نألواط  ،الواليوات المتحودة اعمريكيوةفوي سوت منواطق إقميميوة فوي  كميوات االتصوال اعهميوةاإلعالم في 

موودا مطابألوة البوورامج الدراسووية بتمووك  تألوويسمون خووالل اختبووار خمسووة مجواالت رئيسووة  ،الألووة والضووعف فيهووا
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أعضووا  و  ،المنوواهج الدراسووية، و : المؤسسووة اعكاديميووةيوهوو ي،الكميووات لمعووايير الجووودة واالعتموواد اعكوواديم
لتعميميووة وتوصوومت النتووائج إلووى أن البوورامج ا .والتحووديات يالوودعم الفنووو  ،الموووارد التعميميووةو  ،هيئووة التوودريس

مون خوالل تعزيوز الألودرات ، متطمبوات الجوودة الهواممة يتمبو حتوىتحتاج إلى دعم ، بكميات االتصال اعهمية
موون المؤسسوات الوطنيوة العاممووة  يوالودعم الفنو، وزيوادة المووارد التعميميووة ،التنافسوية ععضوا  هيئوة التوودريس

 مجال صناعة اإلعالم.  يف
ونظووراق لنوودرة الدراسووات التووي اختبوورت نموووذج جووودة الخوودمات التعميميووة لبوورامج  وفااي البيئااة العربيااة       

تعميم اإلعالمذ فألد راجع الباحث الدراسات التي تناولت هذا المودخل فوي البورامج التعميميوة بهوكل عوام وفوي 
إعداد درجة توفر معايير الجودة في برنامج  (ٕٚٔ: ٘ٗٔ /ٕٛٔٓ)قعدان:  قعدانىنادي درست هذا االتجا ، 

معمم التربية الخاصة في جامعة اعميرة نورة في المممكوة العربيوة السوعودية مون وجهوة نظور الطالبوات عموى 
( لعووام ٖٙ( وعينووة قوامهووا )مٕٚٔٓ( طالبووة لعووام )ٛٓٔموودا فتوورتين زمنيتووين طبألووت عمووى عينووة قوامهووا )

ريس، والتأليويم، والمرافوق ( طبألت عمى ستة مجاالت هي: أهداف البرنامج، والمنهواج، وطورق التودمٕٗٔٓ)
والتجهيووزات، والتوودريب الميووداني. وأظهوورت النتووائج أن درجووة توووفر معووايير الجووودة فووي برنووامج إعووداد معمووم 

تؤكود توجوه الألسوم إلوى  مٕٗٔٓوم ٕٚٔٓالتربية الخاصة مرتفعة وأهارت النتائج وجود تباين بين العامين 
 م.ٕٚٔٓتطبيق معايير الجودة في عام 

إلوى تطووير ( ٖٙٔ-ٖ٘ٔ: ٕٙٔٓ)العجمي، والتويجر :  وىدفت دراسة نوف العجمي وفاطمة التويجري       
مون جانوب، ومعوايير  (HEdPERF)مألياس جودة الخدموة التعميميوة المألدموة لمطوالب يعتمود عموى مأليواس 

ك اختبوار قودرة الهيئة الوطنية لمتألويم واالعتماد اعكاديمي بالمممكة العربية السعودية من جانب لخر، وكوذل
المأليوواس المعوودل عمووى تحديوود جووودة الخوودمات التعميميووة بتطبيألووه عمووى طووالب وطالبووات قسوومي الرياضوويات 
والفيزيا  في كمية العموم بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، باستخدام المنهج الوصفي لرصود رؤيوة 

افووق والتجهيووزات ودرجووة السوومعة والصوويت، الطووالب لجووودة الخوودمات فووي اعبعوواد اعكاديميووة واإلداريووة والمر 
%( موون أفووراد العينووة درجووة رضوواهم عوون الخوودمات ٛ٘ودرجووة الرضووى العووام، وأسووفرت نتووائج الدراسووة أن )

التعميمية بالكمية متوسطة، أما الذين أبدوا موافألة عالية عن جودة الخدمات التعميمية المألدمة بمغت نسبتهم 
(٘.)% 

إلى تألييم  (ٖٙٗ-ٖٙٔ/ ٕٗٔٓ)الهعيبي، والههراني:  عبي وسعيد الشيرانيدراسة محمد الشوسعت        
الطالب لجودة الخدمات التعميمية والطالبية في جامعة الممك خالد في المممكة العربية السعودية، وتحديد 
نألاط الألوة والضعف فيها، باالعتماد عمى مدخل جودة الخدمة باستخدام نموذج اعدا  الفعمي 

(HEdPERF)  الخاص في مجال الخدمات التي تألدمها مؤسسات التعميم العالي، ويعتمد عمى أربعة
أبعاد رئيسة لجودة الخدمات داخل هذا الألطاع، هي: الجوانب اعكاديمية، والههرة أو الصيت، والجوانب 

الدراسة ( طالبقا وطالبة، وانتهت ٙٚٚغير اعكاديمية، وتسهيالت الوصول. تم تطبيأله عمى عينة مألدارها )
إلى أن مستوا جودة الخدمات التعميمية بالجامعة وفألقا التجاهات المستفيدين جا  متوسطقا في جميع 
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أبعاد ، وجا  محور أعضا  هيئة التدريس في مألدمة أبعاد تألييم الطمبة، في حين جا  محور الموظفين 
وفألقا لمنوع، بينما برز هذا التباين اعقل تألييمقا. وأهارت النتائج إلى عدم وجود تباينات في لرا  الطالب 

 في متغيرات التخصص والعمر والمستوا الدراسي ومألر الكميات، وأكدت الدراسة صالحية مألياس
(HEdPERF) .لألياس جودة الخدمات التعميمية في البيئة السعودية 

 الجامعوووات أدا  مسوووتوا عموووى التعووورفإلوووى  (ٗٛ-ٔ٘/ٕٗٔٓ)زكريوووا:  زكرياااا دراساااة ساااميمان وساااعت      
 وكردفوان الرضوا، بخوت ي:جوامعت لطمبوة اسوتطالعية دراسوة خوالل مون ،الجوودة معوايير ضو  يف السودانية
 اعدا  واقووع مجممهووا يفوو توضووحة، رئيسوو محوواور خمسووة خووالل موون ،مفووردة( ٓٙٛ) قوامهووا لعينووة السووودانية،
دارتهوووا الدراسوووية البووورامج تنظووويم: يوهووو ،الجوووودة معوووايير ضوووو  يفووو يالعوووال التعمووويم بمؤسسوووات يالجوووامع  ،وا 

جووووورا ات  والبيئوووووة ،والتجهيوووووزات والمرافوووووق ومواردهوووووا، التعميميوووووة والمصوووووادر وأنهوووووطتهما، والوووووتعمم التعمووووويم وا 
 نتائج وتوصمت. والخاصة العامة المهارات وتطوير ،يواعكاديم يالمهن واإلرهاد الطالب ودعم الجامعية،
ا اتجاهقا هناك أن إلى الدراسة   بتألييم يتعمق فيما وكردفان الرضا، بخت يجامعت طمبة قبل من متوسطقا عامق
 ،والتجهيوووزات والمرافوووق ،التعميميوووة والموووواد المصوووادر ،لمحووواور الطمبوووة تأليووويم وأن ،يالجوووامع اعدا  مسوووتوا
 العامووة المهووارات تطوووير محووور تأليوويم جووا  فيمووا لمجووامعتين، التأليوويم مراتووب أعمووى يفوو جووا  الجامعيووة والبيئووة

 متودنيقا وأنهوطتهما والوتعمم التعمويم إجورا ات عون ىالرضو ومحور الرضا، بخت جامعة لدا متدنيقا والخاصة
 .كردفان جامعة لدا

العالقوة بووين مسوتوا جووودة  (ٙٛٔ-ٔٙٔ/ٕٗٔٓ )ناصوور سويف، ولخوورون: نيدراسااة ساايف، وآخار وبح وت       
من خالل عينوة عهووائية بسويطة  ،الخدمات الطالبية ورضى الطمبة عنها في الجامعات اعردنية الحكومية

( مفووردة، وتوصوومت نتووائج الدراسووة إلووى أن تأليوويم الطمبووة لجووودة الخوودمات ورضوواهم عنهووا كووان ٙٚٚقوامهووا )
تبعقووا لمتغيوور النوووع فووي  ،ذات داللووة إحصووائيةا روققوومتوسووطقا فووي الجامعووات اعردنيووة الحكوميووة، وأن هنوواك ف

لجوودة الخودمات فوي رضوى الطمبوة، كموا أكودت نتوائج  اتألييم الطمبة لجودة الخدمات المألدمة، وأن هنواك أ ورق 
تؤديه جودة الخدمات الطالبية في تحأليق رضى الطوالب وتعزيوز ، يعكوس مودا   الدراسة الدور الكبير الذ
 خدمات قادرة عمى تحأليق حاجات طمبتها ورغباتهم.نجاح الجامعة في تألديم 

 جامعة مصر لمعموم والتكنولوجيوا، فيرضى المستفيدين  (ٚٚ-٘٘/ ٖٕٔٓ)بكيناز بركوة:  ودرست بركة      
( مفوردة مون المجتموع ٕٜٚعموى عينوة عهووائية بسويطة قوامهوا ) ،مدخل إدارة الجودة الهاممةباالستناد إلى 

يم موووون العووواممين ، ( مفوووردةٖٚٛ) وعينوووة قوامهوووا ،يم موووون مختموووف الكميوووات النظريوووة والتطبيأليوووة ،الطالبوووي
وتوصومت نتوائج الدراسوة إلوى انخفواض مسوتوا الرضوى لودا . باإلدارات الرئيسة المألدمة لمخدمات الطالبيوة

موووا يراهوووا الطوووالب تجوووا  الخووودمات الطالبيوووة المألدموووة إلووويهم، بجانوووب تراجوووع مسوووتوا الخووودمات الطالبيوووة ك
بووين مسووتوا رضووى الطمبووة ومسووتوا رضووى  إيجابيووةالعوواممون بوواإلدارات الخدميووة، وأن هنوواك عالقووة ارتبوواط 

ا لتحأليوق متطمبوات الجوودة، باعتبوارهم المسوتفيدين اعسواس مون العاممين، وأن رضى الطمبة يعد هرطقا مهم  
 الخدمة التعميمية.
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)أبوووو  قااايس أباااو عيااااشتنااااول ، عاااالم تحدياااًداوعماااس مساااتوا دراساااات جاااودة بااارامج تعمااايم اإل      
الجامعووووات  ياتجاهووووات الطووووالب ورؤسووووا  اعقسوووام بكميووووات اإلعووووالم وأقسووووامها فوووو (ٕٕٚ-ٜٖٕ/ٕٚٔٓعيووواش:

من خالل دراسة ميدانية عمى عينوة  ،دراسة وتدريس اإلعالم يتواجههم ف يالفمسطينية نحو الصعوبات الت
 ،بيرزيوووت، و الألووودس، و بيوووت لحوووم، و لنجووواح الوطنيوووة، واالخميووول :مووون جامعوووات ( طالبووواق ٘ٚٔ)عمديوووة قوامهوووا 

موة تحألوق ئبهدف الوصوول إلوى بيئوة تعميميوة مال ،بجانب مألابمة متعمألة مع رؤسا  اعقسام بتمك الجامعات
 .ياحتياجات سوق العمل اإلعالم يوتمب ،مرتفعة لمتعمم ىدرجة رض

دراسووة اإلعووالم بالجامعووات الفمسووطينية أدت  يتوصوومت الدراسووة إلووى أن هنوواك مجموعووة موون الصووعوبات فووو 
، صعوبات تتعموق ومن أهم تمك الصعوبات ،إلى انعكاسات سمبية عمى الطالب أ نا  الدراسة وبعد التخرج

تالهوا الصوعوبات  ، وم الصوعوبات المتعمألوة بوالموارد البهورية والتألنيوة ،الترتيوب اعول يف ،البرامج التعميميةب
ي والتدريب العمم، والصعوبات المتعمألة بطريألة التدريس وأساليب التعميم والتعمم، يةالخاصة بالعممية التعميم

كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك صوعوبات تواجوه رؤسوا  اعقسوام وتعرقول  ،داخل المؤسسات اإلعالمية
نألص  عدم وجود بيئة تعميمية تساعد عمى التطوير والتحسين بسبب يتحسن جودة الخدمة لديهم وتتم ل ف
 وقاعات مجهزة لمتدريب.، اعجهزة الالزمة لمعممية التعميمية

التعوورف عمووى اتجاهووات طمبووة اإلعووالم بالجامعووات  (ٖٔٗ-ٕٖٔ/ ٕٕٔٓ)الحطووامي:  يحاااول الحطااام       
وعالقتها باحتياجات سوق العمول، مون خوالل  ،ومناهج التدريس ،نحو جودة أدا  اعستاذ الجامعي ،اليمنية

. ( مفوووردةٕ٘ٗبموووغ قوامهوووا ) ،دراسوووة ميدانيوووة عموووى عينوووة عهووووائية بسووويطة مووون طمبوووة الجامعوووات الحكوميوووة
وعووودم إلماموووه  ،وتوصووومت الدراسوووة إلوووى تراجوووع أدا  اعسوووتاذ الجوووامعي فوووي كميوووات وأقسوووام اإلعوووالم اليمينوووة

ف الفعمووي يدريسووية، وعوودم مطابألووة المألووررات الدراسووية مووع التوصووبمتطمبووات الجووودة الهوواممة فووي العمميووة الت
وأهووارت النتووائج . لهووا، بجانووب عوودم وجووود الألوودر الكوواف موون اعكوواديميين المووؤهمين لمأليووام بالعمميووة التعميميووة

إلى ارتفاع معدل عدم الرضى عن اعدا  اعكاديمي لكميات وأقسام اإلعالم اليمنية، بجانب نألص اعجهوزة 
رة في معامول التودريب، وعودم االهتموام بتووفير التجهيوزات الالزموة لمعمميوة التدريبيوة، وغيواب التنسويق المتواف

 والتعاون مع المؤسسات اإلعالمية.
واقووع تعموويم اإلعووالم فووي الجامعووات  (ٖٛ-ٖٚ/ ٜٕٓٓ)أحموود أبووو السووعيد:  دراسااة أبااو السااعيدورصوودت       

الهاممة، بالتطبيق عمى أقسام اإلعالم في جامعات قطاع غزة،  الجودةضو  تطبيق مبادئ  يالفمسطينية ف
 ،وانتهت نتائج الدراسة إلى أن هناك معوقات تواجه تعميم اإلعالم فوي الجامعوات الفمسوطينية محول الدراسوة

تم مت في: عدم وجود نظام لضوبط الجوودة، وعودم وجوود ميزانيوات ماليوة خاصوة بتطووير العمول اإلعالموي 
خاصوووة المعامووول وتطويرهوووا، باإلضوووافة إلوووى عووودم وجوووود سياسوووة واضوووحة فوووي قبوووول  ،عوووالمداخووول أقسوووام اإل

 الطمبة.
التعوورف عمووى اسووتخدام موودخل ضوومان جووودة  (ٔٗ-ٕٔ/ ٕٛٓٓ)سوومير حسووين:  دراسااة حسااينوحاولووت        

التعمووويم واالعتمووواد اعكووواديمي لمواجهوووة التحوووديات التوووي تواجوووه التعمووويم اإلعالموووي الحكوووومي فوووي الجامعوووات 



                   www.epra.org.eg                              www.jprr.epra.org.eg                   مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – الثامن عشرالعدد  12 

الخميجيووة والعربيووة، وذلووك خووالل طوورح النموووذج الوودولي الخوواص باالعتموواد اعكوواديمي فووي مجووال الدراسووات 
اإلعالمية، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن التعميم اإلعالمي الجامعي الحكومي فوي الودول العربيوة تواجهوه 

فوي نوعيوة مخرجاتوه، ومنهوا:  مَّ ن  َوتوؤ ر فوي مسوتوا اعدا  التعميموي والعمموي، وِمو ،مجموعة مون التحوديات
والتطور الحادث في تدريس اإلعالم في الوطن  ،اتساع الفجوة بين التطور المتسارع في المعرفة اإلعالمية

، تهواالعربي، واتساع الفجوة بوين التطوور المتسوارع فوي الممارسوات اإلعالميوة، وبنيوة وسوائل اإلعوالم وهيكمي
، واتسواع الفجووة بوين احتياجوات سووق العمول رلهوذا التطوو  العربي وعدم مالحألة التدريس والتعميم اإلعالمي

 اإلعالمي، والبرامج التيهيمية المألدمة في كميات وأقسام اإلعالم العربية.
 :السابقة الدراسات عمس التعمي 

 عرضه من دراسات يمكن استخالص المؤهرات التالية: قما سبمن خالل 
لطمبة كميات اإلعالم  ياهتمت برصد واقع التيهيل اعكاديم يالدراسات العربية واعجنبية الت تنوعت .ٔ

 يجوانب الألوة والضعف فو  ،من خالل عدة مستويات: تتعمق بالموائح والخطط الدراسية هوأقسام
وتي يرها  ،طبيعة العالقة بين المؤسسة اعكاديمية والمؤسسات اإلعالميةو  ،البرامج التعميمية والتدريبية

بجانب إجرا  مألارنات  ،ومستألبل ممارسة المهنة بعد التخرج، اإلعالم يخريجل يالتيهيل المهنفي 
مجال ي حد ت ف يالتعرف عمى التحوالت الت، و البيئتين العربية واعجنبية يلموائح اعكاديمية ف
 .وانعكاساتها عمى مناهج تدريس اإلعالم ،الصناعة اإلعالمية

تمت عمى المستفيدين من الخدمة من  ،دراسات ميدانية نما بيهذا المجال تنوعقا  يأظهرت الدراسات ف .ٕ
الممارسين  أو ،أعضا  هيئة التدريس أو، أو المؤسسات اعكاديمية المألدمة لمخدمة ،الفئة الطالبية

ودراسات تحميمية رصدت المألررات والبرامج التعميمية لمتعرف عمى مدا مال متها  ،لممهنة بعد التخرج
 ،إال أن نسبة كبيرة منها لم تحدد إطارقا نظريقا لها ،لتمبية احتياجات الممارسة المهنية بعد التخرج

، : نظرية التوقعات االجتماعيةيفالتي استندت إليها هذ  الدراسات وتم مت أهم المداخل النظرية 
 ،والفجوة المعرفية ،نظرية اعفكار المستحد ةو  ،مدخل تحميل النظمو  ،لالتجاهات يالمدخل الوظيفو 

  .ونموذج تألبل التكنولوجياي، والمدخل اإلبداع
ندرة الدراسات العربية التي تناولت العالقة بين واقع التيهيل اعكاديمي في كميات وأقسام اإلعالم  .ٖ

 .متطمبات الجودة الهاممة والمعايير الدولية لالعتماد اعكاديمي العربية وجودة الخدمة في ضو 
هذ  المراجعة أعطت الباحث سندقا عمميقا  ري ا لبنا  موضوع دراسته، وأتاحت مجاالق لإلضافة العممية، 
باستخدام مدخل نظر  حديث هو مدخل جودة الخدمة، الذ  يم ل إطارقا عممي ا مهمقا في قياس جودة 

  التعميمية.العممية 
ىثالًثا:ىمذكلظىالدرادظ

التعرف عمى اتجاهات طالب وطالبات كميات اإلعالم وأقسامه في الدراسة إلى هذ  تسعى       
الجامعات السعودية نحو برامج تعميم اإلعالم، ودرجة رضاهم عنها، في إطار مدخل جودة الخدمة، 
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الهاممة في تحسين مستوا جودة الخدمة رصد وتحميل وتفسير فاعمية استخدام إدارة الجودة بهدف 
 يسوق العمل اإلعالم حاجاتمن أجل الوصول إلى مخرجات تعميمية قادرة عمى تمبية  ،التعميمية
 ه.ومتطمبات

ىرابًطا:ىأهدافىالدرادظى
تحديد درجة رضى الدارسين عن جودة الخدمة التعميمية التي تألدمها كميات اإلعالم وأقسامه  -ٔ

 بالجامعات السعودية.
وصف اتجاهات الدارسين نحو جودة تيهيل أعضا  هيئة التدريس في كميات اإلعالم وأقسامه  -ٕ

 بالجامعات السعودية.
التعرف عمى رؤية الدارسين عن جودة أساليب التدريس والتعمم في كميات اإلعالم وأقسامه  -ٖ

 بالجامعات السعودية.
الم بالجامعات السعودية، ومدا الكهف عن مدا جودة المناهج الدراسية في برامج تعميم اإلع -ٗ

 مواكبتها لمعايير الجودة الهاممة. 
رصد أساليب التألييم التي تتبعها كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية لتحسين جودة الخدمة  -٘

 التعميمية في ضو  معاير الجودة الهاممة. 
الجامعات السعودية الحتياجات قياس مدا تمبية البرامج الدراسية في كميات اإلعالم وأقسامه في  -ٙ

 سوق العمل.
قياس مدا تمبية مصادر التعميم والتعمم بكميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية من )كتب،  -ٚ

 وقاعات دراسية، ومعامل، وأستديوهات( لمتطمبات الجودة الهاممة؟
السعودية لمنمو  قياس مدا مواكبة البرامج الدراسية في كميات اإلعالم وأقسامه في الجامعات -ٛ

 والتطور السريع في صناعة اإلعالم وتكنولوجيا االتصال.
دراسة الفروق بين الدارسين من الطالب في مستوا الخدمة التعميمية المألدمة إليهم، وأبعادها وفألقا  -ٜ

 لمتغيرات، النوع، والجامعة، والتخصص.
 خامًدا:ىتداؤالتىالدرادظىوفروضكا

  تساؤالت الدراسة: 
رضى طالب وطالبات كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية عن الخدمات ما درجة  -ٔ

 في ضو  معايير الجودة الهاممة؟ االتعميمية التي تألدمه
ما مدا توافر المتطمبات المهنية ععضا  هيئة التدريس بكميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات  -ٕ

 السعودية في ضو  متطمبات الجودة الهاممة؟
أساليب التدريس والتعمم المستخدمة في كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات  ُتاَلِئمُ إلى أ  مدا  -ٖ

 السعودية معايير الجودة الهاممة؟
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ما مدا مواكبة المناهج الدراسية بكميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية لمعايير الجودة  -ٗ
 الهاممة؟

سامه بالجامعات السعودية من )كتب، وقاعات كيف تمبي مصادر التعميم والتعمم بكميات اإلعالم وأق -٘
 دراسية، ومعامل، وأستديوهات( متطمبات الجودة الهاممة؟

ما أساليب التألييم التي تتبعها كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية لتحسين جودة الخدمة  -ٙ
 المألدمة في ظل معايير ومبادئ الجودة الهاممة؟

ية لكميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودية احتياجات سوق إلى أ  مدا تمبي البرامج الدراس -ٚ
 العمل من خريجيها؟

 ما مدا مواكبة البرامج المألدمة لمنمو والتطور السريع في صناعة اإلعالم وتكنولوجيا االتصال؟ -ٛ
 :فروض الدراسة 

  الفرض األول:
  اإلعالم وأقسامه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة رضى طالب وطالبات كميات

بالجامعات السعودية عن الجودة الهاممة لمخدمات التعميمية المألدمة لهم، ومتغيرات )الجامعة، 
 والتخصص، والنوع(.

 :الثانيالفرض 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لرا  طالب وطالبات كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات

مع معايير الجودة الهاممة،  ضا  هيئة التدريستوافق تيهيل أع امدالسعودية في تألييمهم ل
 ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، والنوع(.

 :الثالثالفرض 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لرا  طالب وطالبات كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات

ات السعودية، في تألييمهم لمدا مواكبة المناهج الدراسية لمعايير الجودة الهاممة، ومتغير 
 )الجامعة، والتخصص، والنوع(.

 :الرابعالفرض 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لرا  طالب وطالبات كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات

لمعايير الجودة الهاممة، ومتغيرات تمبية الكتب والمراجع الدراسية السعودية في تألييمهم لمدا 
 )الجامعة، والتخصص، والنوع(.

 :الخامسالفرض 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لرا  طالب وطالبات كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات

لمعايير الجودة الهاممة، ومتغيرات  المعامل واعستديوهاتتمبية السعودية في تألييمهم لمدا 
 )الجامعة، والتخصص، والنوع(.
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  :السادسالفرض 
 لبات كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لرا  طالب وطا

لمعايير الجودة الهاممة، ومتغيرات مة أساليب التدريس والتعمم  مالالسعودية في تألييمهم لمدا 
 )الجامعة، والتخصص، والنوع(.

  :السابعالفرض 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لرا  طالب وطالبات كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات

لمعايير الجودة الهاممة، ومتغيرات )الجامعة،  التألويممة أساليب  مالالسعودية في تألييمهم لمدا 
 والتخصص، والنوع(.

 

ىداددا:ىالمدخلىالنظريىللدرادظ
العهرين تحوالق جوهريقا في أساليب التدريس وأنماط التعميم والتعمم، ههد الربع اعخير من الألرن       

واتجهت الجامعات إلى تبني متطمبات الجودة واالعتماد اعكاديمي في برامجهاذ وذلك بهدف تألديم 
حداث أ ر في التنمية الوطنية.  خدمات تعميمية ذات جودة عالية، لتكوين جيل قادر عمى المنافسة وا 

مَّ تبنت مؤسسات التعميم العالي الجودة الهاممة في إدارة برامجها وفق فمسفة إدارية محكمة، وِمن  َ       
تفضي إلى تحأليق رضى المستفيدين، وأهداف المؤسسة والمجتمع بيكفي الطرق، وأقل التكاليف عن طريق 

 االستخدام اعم ل لمطاقات والموارد بدافع مستمر لمتطوير.
ز االهتمام بمدخل جودة الخدمة في مجال التعميم العالي الذ  يألدم نماذج وفي هذا االتجا  بر       

إجرائية مختبرة، لألياس جودة الخدمة، انطالققا من اتجاهات المستفيدين من هذ  الخدمة، ودرجة رضاهم 
ذج عنها، التي قدمت مؤهرات مو وقة لألياس درجة تحألق الجودة الهاممة في التعميم العالي، وِمن َأهم النما

 وأك رها استخدامقا في هذا المدخل:
  :نموذج جودة الخدمة

 ,Parasurman, Zeithaml)/   (40-12بارسورمان وزي ميل وبير  قدم هذا النموذج كل من:      
Berry:1988 من خالل خمسة أبعاد لجودة الخدمة، هي: المظاهر المادية الممموسة Tangible))  التي

 والمظهر الماد  لمخدمة التي تألدمها المؤسسة، واالعتمادية تأليس مدا توافر حدا ة الهكل
(Reliability) وتأليس الدقة، وتحر  الموضوعية، والصحة في تألديم الخدمات، واالستجابة ،
Restiveness))  وتعنى بألياس سرعة استجابة المؤسسة لتألديم الخدمة في الوقت المناسب، بما يمبي

، وتأليس مدا إلمام العاممين بمهام وظائفهم، بما (Assurance) اعماناحتياجات المستفيدين، والسالمة و 
الذ  يأليس  (Empathy) يّمكنهم من تألديم خدمة خالية من أ  نوع من المخاطر، والتعاطف االجتماعي

مدا إظهار الموظفين أو العاممين عالقات مع المستفيدين من الخدمة، قائمة عمى االحترام والود 
 .والصداقة والرضى
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( عبارة لألياس التوقعات، وما ٕٕويحتو  هذا النموذج عمى مجموعتين من عناصر الألياس، منها )     
( عبارة تأليس مدركات المستفيدين، أ  ما وجدو  فعالق في الخدمة ٕٕينبغي أن تكون عميه الخدمة، و)

اعدا   –دمة=التوقعات المألدمة، وقد تم التعبير عن هذا النموذج من خالل المعادلة اآلتية: )جودة الخ
 الفعمي( ويألوم نموذج جودة الخدمة عمى عدد من االفتراضات، تتم ل فيما يمي: 

المستفيدون من الخدمة قادرون عمى التعبير عن توقعاتهم لمخصائص العامة المميزة لجودة  .ٔ
 الخدمة.

لمستوا الخدمة الذ  المستفيدون من الخدمة قادرون عمى التمييز بين التوقعات واإلدراك الحأليألي  .ٕ
 حصموا عميه.

المجاالت التي يتضمنها المألياس أو العناصر التي يهتمل عميها تعد خصائص عامة لمخدمة  .ٖ
دراكات المستفيد من الخدمة.  قادرة عمى التفريق بين توقعات وا 

الدور الذ  يؤديه المألياس في تحديد جودة الخدمة يألوم عمى محورين أساسين هما: الجوانب  .ٗ
 ة والتنظيمية المكونة لجودة الخدمة، والجوانب السموكية المكممة لجودة الخدمة.الفني

 نموذج األداء الفعمي:
يعتمد نموذج اعدا  الفعمي في قياس جودة الخدمة عمى اتجاهات المستفيدين نحو اعدا  الفعمي       

ة الفجوة بين اعدا  الفعمي لمخدمة المألدمة، وهو يختمف عن نموذج جود  الخدمة، في أنَّه يستبعد فكر 
المدرك والتوقعات لدا المستفيدين من الخدمة، ويركز فألط عمى اعدا  لألياس جودة الخدمة مع استخدامه 

 اعبعاد الخمسة نفسها التي تضمنها نموذج جودة الخدمة.
أن نموذج  ، وأهارا إلى(Cronin, Taylor:1992 /(68-22قدم هذا النموذج الباح ان كرونن وتايمر      

اعدا  الفعمي يعد طريألة أك ر بساطة في قياس جودة الخدمات، باستخدام اتجاهات المستفيدين نحو 
 اعدا  الفعمي لمخدمة المألدمة، ويعبر عنه من خالل المعادلة التالية: )جودة الخدمة = اعدا  الفعمي(.

لتطبيق، والبساطة في الألياس، وأن أدا  وقد أكد عدد من الباح ين تميز هذا النموذج بالسهولة في ا      
الخدمة يعتمد عمى قياس الجودة من منطمق إدراك المستفيدين لألدا  الفعمي لمخدمات المألدمة لهم، وِمن 
دراكاته لمستوا الخدمة، كما أكد العديد من الباح ين  َ مَّ استبعاد عمميات الطرح بين توقعات المستفيد وا 

ي، يعد اعقدر عمى الألياس، إذ يتفوق عمى النموذج السابق في كل من عمى أن نموذج اعدا  الفعم
 المصداقية والمعيارية، والمفاهيمية، والألدرة التفسيرية.

وأهار الباح ون إلى أن هذا النموذج يستطيع تألدير درجة مجمعة لجودة الخدمات الكمية محكمة من       
ر من مدة زمنية، وِمن َ ّم ُيعد أداة مفيدة في قياس خالل مجموعات وفئات مختمفة من المستفيدين وعك 

اتجاهات الجودة الكمية لممؤسسات التعميمية، وقد أظهرت العديد من البحوث والدراسات التي تناولت 
الخدمة في مجال التعميم العالي، أفضمية منهجية لنموذج اعدا  الفعمي في قياس جودة الخدمات 

 دة الخدمة، وأهارت إلى أن نموذج اعدا  الفعمي هو اعقدر عمى الألياس.بالجامعات، مألارنة بمنهجية جو 
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 نموذج أداء التعميم العالي:
Firdausi, Abdullah:2006)/ (581-569طورت فردوس عبد اهلل       

 نموذَج اعدا  الفعمي 
((Servperf،  ا لألياس أدا  التعميم العالي، أطمألت عميه اسم َمبني َعمى ، (HEdPERF)وقدمت نموذجق

اعدا  في مجال الخدمات التي تألدمها مؤسسات التعميم العالي، ويعتمد عمى أربعة أبعاد رئيسة لجودة 
الخدمات داخل هذا الألطاع، هي: الجوانب اعكاديمية، والههرة أو الصيت، والجوانب غير اعكاديمية، 

 العالي.وتسهيالت الوصول، بهدف التنبؤ بجودة الخدمة في مؤسسات التعميم 
عبر دراستين منفصمتين لجودة الخدمة في  (HEdPERF) طبألت الباح ة اختبار الكفا ة النسبية لمألياس

وأكدت النتائج تفوق هذا النموذج، عمى مألياس اعدا  الفعمي لألدرته  قطاع التعميم العالي بماليزيا،
التفسيرية العالية لمتباين في مستوا الخدمة، وقدرته التنبئية بالجودة والرضى في مؤسسات التعميم 

 الماليزية. 
استندت هذ  الدراسة في مرجعيتها النظرية عمى مداخل جودة الخدمة، من خالل  ال ة نماذج رئيسة، 

، ونموذج أدا  (Servperf) ونموذج اعدا  الفعمي لمخدمة ،(Servqual) هي: نموذج جود  الخدمة
بصورة  ةعبر توظيف هذ  النماذج، برؤية تسهم في تناول موضوع الدراس Hedperf))التعميم العالي 

تكاممية، تأليس مدا اعخذ بمتطمبات الجودة الهاممة في برامج تعميم اإلعالم في الجامعات السعودية، من 
 منطمق إدراك المستفيدين لألدا  الفعمي لمخدمات المألدمة لهم في هذ  البرامج.

ىدابًطا:ىالدرادظىالمودانوظ
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

  نوع الدراسة ومنيجيا:  
، هاالتي تسمح بوصف الظاهرة المدروسة وتحميم ،تنتمي هذ  الدراسة إلى حألل الدراسات الوصفية      

المتبع في  المسح الميداني باستخدام أداة االستبانةوقد وظفت المنهج العممي الكمي وفق إجرا ات 
عمى اتجاهات  لمتعرف ذواعساليب اإلحصائية ،يتيح لمباحث استخدام الطرقإذ الدراسات اإلعالمية، 

طالب وطالبات كميات وأقسام اإلعالم في الجامعات السعودية، نحو برامج تعميم اإلعالم، ودرجة رضاهم 
رصد وتحميل وتفسير فاعمية عنها، باستخدام نموذج اعدا  الفعمي لجودة الخدمة التعميميةذ بهدف 

الوصول إلى مخرجات تعميمية قادرة عمى تمبية ن أجل مِ  تعميم اإلعالم، استخدام إدارة الجودة الهاممة في
 ه.ومتطمبات يسوق العمل اإلعالم حاجات
  مجتمع الدراسة وعينتيا: 
، لمبحثا مجتمعق طالب وطالبات كميات اإلعالم وأقسامه في الجامعات السعودية  الدراسة استهدفت      

طالب وطالبة، ِفي تسعة أقسام وكميتين، وهذ  الكميات واعقسام، هي:  (ٓٓٓٙٔالبالغ عددهم التألريبي )
كمية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كمية االتصال واإلعالم بجامعة الممك 
عبد العزيز، وقسم اإلعالم بجامعة الممك سعود، وقسم اإلعالم بجامعة أم الألرا، وقسم اإلعالم بجامعة 
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مك خالد، وقسم اإلعالم بجامعة الممك فيصل، وقسم اإلعالم بجامعة طيبة، وقسم اإلعالم بجامعة الم
الطائف، وقسم اإلعالم بجامعة جازان، وقسم اإلعالم بجامعة اإلمام عبد الرحمن الفيصل، وقسم 

لكل قسم، وكان التصاميم بجامعة اعميرة نورة، واستخدم الباحث أسموب العينة العهوائية الحصصية، وفألقا 
( استبانة لكل مسار، استجاب منهم ٓٚ( مفردة لكل مسار، وقد وزع الباحث )ٓ٘الهدف الحصول عمى )

وفألقا -، م مت المسارات المستهدفة في كل قسم في الجامعات السعودية، وقد جا  التوزيع ( مفردةٚٚٛ)
( مفردة م مت ٕٖٖص العالقات العامة )متفاوتقاذ بمغ في تخص -لهذا التألسيم واستنادقا لتعاون المستهدفين

( مفردة م مت خمسة أقسام، وفي ٜٖٓ ال ة أقسام، وفي تخصص الصحافة والنهر اإللكتروني )
( مفردة م مت  ال ة أقسام، وفي تخصص اإلعالن واالتصال ٜٔتخصص اإلذاعة والتمفزيون )

( مفردة مم الق قسم اإلعالم ٛٗد )( مفردة م مت قسمين، وانفرد تخصص اإلعالم الجديد بعدٛ٘التسويألي)
( مفردة مم الق لألسم الجرافكس ٜٖفي جامعة الطائف، وكذا تخصص الجرافكس والوسائط المتعددة بعدد )
 في كمية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

  جمع البيانات ةأدا: 
معموماتهوووا، باعتبارهوووا اعنسوووب فوووي تحأليوووق أهوووداف الدراسوووة اسوووتخدمت الدراسوووة االسوووتبانة أداة لجموووع       

المسحية لمتحميل الكمي لمتغيرات الظاهرة، بما يعبر عنها بصوورة موضووعية، وقود اسوتند الباحوث فوي بنوا  
التسوواؤالت ومؤهوورات قيوواس متغيوورات الدراسووة إلووى نموواذج قيوواس جووودة الخدمووة، اسووتنادقا إلووى مووا انتهووت إليووه 

التووي وظفوت هوذ  المألوواييس فوي بيئوات بح يووة مختمفوة. كموا طووور الباحوث هوذ  المألوواييس  الدراسوات السوابألة،
بموووا يتوافوووق موووع بيئوووة الدراسوووة، ومتطمبوووات الجوووودة الهووواممة، وطبوووق الباحوووث االسوووتبانة عموووى عينوووة تجريبيوووة 

 ( مفردة من العينة المستهدفة لمتحألق من صدق االستبانة و باتها.ٓٗمألدارها )
وا اإلجابووة عوون بنووود اعداة تسووهيالق لتفسووير النتووائج إعطووا  الباحووث وزنقووا لمبوودائل التووي ولتحديوود مسووت      

(، ٔ، غيوور موافووق=ٕ، موافووق إلووى حوود مووا=ٖ، موافوق=ٗاعتمودت عميهووا إجابووات المبحووو ين: )موافووق جوودقا=
 وصنف تمك اإلجابات إلى  الث مستويات متساوية المدا من خالل المعادلة التالية:

ومون  وم يوتم تصونيف  ٓٓ.ٔ=  ٖ( ÷ ٔ-ٗعودد بودائل اعداة = )÷ أقول قيموة( -)أكبر قيموةطول الفئة = 
 قيمة المألياس، ودرجة الرضى عن الخدمة كما في الجدول التالي:

 (0جدول رقم )
 توزٌع الفئات وفق التدرج المستخدم فً أداة البحث

 مدى المتوسطات الوصف

 3-2 عالً

 2-1 متوسط

 1-0 منخفض
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  : الصد 
اختبر الباحث الصدق الظاهر  لعناصر االستبانة عبر عرضها عمى محكمين، وتطويرها في ضو        

ممحوظوواتهم واقتراحوواتهم، وِموون  َوومَّ تووم إجوورا  اختبووار االتسوواق الووداخمي )بيرسووون( لعناصوور االسووتبانة الووذ  
إليه، إذ تعبر قووة االرتبواط يستهدف قياس درجة ارتباط عناصر كل محور بالدرجة الكمية لممحور المنتمي 

وداللته اإلحصائية عمى نسبة عالية من تحألق الصدق في تعبير العنصر عن المفهوم العوام الوذ  يأليسوه، 
 ودرجة انتمائه له، وجا ت نتائج االختبار وفق ما يمي:

 (1جدول رقم )
 معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلٌة للمحور المنتمٌة إلٌه

 (31االستطالعٌة: ن= )العٌنة

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م المحور

 جودة المناهج الدراسٌة

0 1.5532** 4 1.1112** 1 1.1144** 

1 1.1243** 5 1.5111** 01 1.1313** 

2 1.1111** 1 1.1031** 00 1.1525** 

3 1.1103** 1 1.1110**   

 والتعلمجودة أسالٌب التدرٌس 

0 1.1331** 4 1.1412** 1 1.1001** 

1 1.5211** 5 1.1113** 01 1.4241** 

2 1.1113** 1 1.1351**   

3 1.1311** 1 1.1434**   

جودة تؤهٌل أعضاء هٌئة 
 التدرٌس

0 1.5135** 4 1.1145** 1 1.1051** 

1 1.1352** 5 1.1211** 01 1.1102** 

2 1.1141** 1 1.5111** 00 1.4221** 

3 1.1113** 1 1.1111**   

 توفر الكتب والمراجع الدراسٌة

0 1.5501** 4 1.1111** 1 1.1111** 

1 1.1210** 5 1.1101** 01 1.5211** 

2 1.1140** 1 1.1132**   

3 1.1111** 1 1.5241**   

 جودة أسالٌب التقٌٌم

0 1.1020** 3 1.1021** 1 1.1114** 

1 1.1152** 4 1.1141**   

2 1.1121** 5 1.1115**   

 جودة قاعات التدرٌس
0 1.1341** 2 1.1411** 4 1.1152** 

1 1.1115** 3 1.1514**   

 جودة المعامل واألستدٌوهات
0 1.1114** 2 1.1151** 4 1.1302** 

1 1.1111** 3 1.1144**   

مدى تلبٌة البرامج الدراسٌة 
 الحتٌاجات سوق العمل

0 1.1011** 1 1.1012** 2 1.1111** 

 **1.1031 2 **1.1155 1 **1.1511 0 مواكبة تطور صناعة اإلعالم

 1.10** دالة عند مستوى 

( إلووى أن نتيجووة معاموول االرتبوواط )بيرسووون( لعبووارات محوواور االسووتبانة ٕوتهووير النتووائج فووي الجوودول رقووم )
دالووة إحصووائيقا لجميووع المؤهوورات، وهووو مووا يؤكوود (، وهووي ٜ٘ٛٛ.ٓ( و)ٖٖٓ٘.ٓتراوحووت قيمتهووا مووا بووين )

 الصدق اإلحصائي لالستبانة.
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  :الثبات 
قاس الباحث  بات االستبانة إحصائي ا باستخدام معامل "ألفاكرونباخ" بتطبيوق االختبوار مورتين: المورة       

عبوارة عون متوسوط  اعولى عمى العينة االسوتطالعية، وال انيوة عموى مجمووع مفوردات العينوة، وهوذا االختبوار
معامل االرتباط لمؤهرات أو عبارات كل محور فيما بينها، وهوو قوائم عموى مبودأ أن االرتبواط بوين مؤهورات 
المحوور يهوير إلووى أن هوذ  المؤهوورات تنتموي إلووى محوور واحوود، وقود جووا ت نتوائج اختبووار ال بوات لالسووتبانة 

 كما تظهر في الجدول اآلتي:
 (3جدول رقم )

 فا كرونباخ لمحاور الدراسةمعامالت ثبات أل
 (44)العٌنة االستطالعٌة: ن=

 المحور
عدد 
 البنود

معامل ثبات ألفا 
 كرونباخ

 1.12 00 جودة المناهج الدراسٌة

 1.11 01 جودة أسالٌب التدرٌس والتعلم

 1.11 00 جودة تؤهٌل أعضاء هٌئة التدرٌس

 1.10 01 توفر الكتب والمراجع الدراسٌة

 1.1 1 التقٌٌمجودة أسالٌب 

 1.11 4 جودة قاعات التدرٌس

 1.12 4 جودة المعامل واألستدٌوهات

 1.55 2 مدى تلبٌة البرامج الدراسٌة الحتٌاجات سوق العمل

 1.51 2 مواكبة تطور صناعة اإلعالم

 1.11 54 الثبات الكلً لالستبانة

تراوحت قيمته لجميع محاور الدراسة، ( إلى أن نتائج اختبار معامل ال بات ٖيهير الجدول رقم )     
(، ٜٛ.ٓ(، وبمغ ال بات الكمي لمحاور االستبانة )ٖٜ.ٓ( و)ٙٙ.ٓلمعينتين االستطالعية والكمية، ما بين )

 وتدل هذ  الدرجات عمى مستوا عاٍل من ال بات والتجانس الداخمي لمؤهرات محاور االستبانة.
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ىنتائجىالدرادظ:
 الدراسة: السمات الديمغرافية لعينة .1

 (3جدول رقم )
 توزٌع عٌنة الدراسة وفق بٌاناتهم األساسٌة

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الطالب فاق عدد الطالبات بنسبة تعكس  عدد ( بينٗاتسمت عينة الدراسة كما أظهرها الجدول رقم )     
%( من العدد الكمي لعينة الدراسة، ٓٙواقع تدريس اإلعالمذ إذ بمغت النسبة المئوية لمطالب المهاركين )

بينما توزعت عينة الدراسة وفألقا لمجامعات بنسب متفاوتة، خضع فيها هذا التفاوت لعدِد الطالب المأليدين 
اإلجابة عن تساؤالت االستبانة، أمَّا توزيع العينة عمى مستوا التخصص  في كل قسم، ودرجة تعاونهم في

( طالبقا ٕٕٖالعممي، فألد فاق العدد في تخصص العالقات العامة العدد في بألية التخصصات، إذ بمغ )
( طالب وطالبات، وذلك عنَّ ٜٖٓوطالبة، يميه مباهرة تخصص الصحافة والنهر اإللكتروني، بعدد )

ين يدرسان في أك ر من قسم، وجا  تخصصي الجرافكس واإلعالم الجديد أقل هذين التخصص

 النسبة العدد التصنٌف المتغٌرات

 الجنس
 51.1 415 ذكر

 31.1 240 أنثى

 الجامعة

 14.1 115 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة

 01.3 011 جامعة الملك سعود

 1.1 11 جامعة الملك عبد العزٌز

 4.4 31 الطائفجامعة 

 02.1 005 جامعة الملك فٌصل

 00.0 11 جامعة الملك خالد

 3.5 31 جامعة جازان

 1.1 52 جامعة أم القرى

 3.3 21 جامعة طٌبة

 التخصص

 21.1 221 العالقات العامة 

 5.5 41 قسم اإلعالن واالتصال التسوٌقً

 01.3 10 قسم اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم

 4.4 31 اإلعالم الجدٌد

 3.3 21 الجرافكس والوسائط المتعددة

 24.1 211 قسم الصحافة والنشر اإللكترونً

 044.4 788 المجموع
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( لإلعالم الجديد، وذلك نظرقا لحدا ة هذين ٛٗ( لمجرافكس، و)ٜٖالتخصصات مهاركة بعدد )
 التخصصين، وكونهما ال يدرسان في أك ر من قسم. 

عن جودة درجة رضس الدارسين في كميات اإلعالم وأقسامو في الجامعات السعودية  .2
 ات التعميمية:الخدم

 (4جدول رقم )
ا إلجابات عٌنة الدراسة حول مدى تؤثٌر الخدمات الطالبٌة فً درجة الرضى عن جودة الخدمة ًّ ٌ  المتوسطات الحسابٌة وترتٌبها تنازل

 درجات 3* المتوسط الحسابً من 

تهووووير النتيجووووة الكميووووة لمسووووتوا رضووووى طووووالب وطالبووووات كميووووات اإلعووووالم وأقسووووامه فووووي الجامعووووات        
(، إلووى أنَّهووم راضووون بدرجووة متوسووطة عوون مسووتوا الخوودمات التعميميووة ٘السووعودية، كمووا فووي الجوودول رقووم )

(، بينموووا جوووا  تووووافر أعضوووا  هيئوووة التووودريس عموووى ٙٙ.ٕدراسوووتهم، بمتوسوووط مألووودار  )التوووي يتمألونهوووا أ نوووا  
المهووووارات التدريسووووية المحألألووووة لمعووووايير الجووووودة بالمرتبووووة اعولووووى مألارنووووة بيبعوووواد المأليوووواس بمتوسووووط مألوووودار  

بمتوسووووط مألوووودار   مال مووووة أسوووواليب التوووودريس والووووتعمم لمعووووايير الجووووودة (، وجووووا  فووووي المرتبووووة ال انيووووةٜٙ.ٕ)
السوعودية في الجامعوات  همواكبة المناهج الدراسية في كميات اإلعالم وأقسام(، وِفي المرتبة ال ال ة ٘ٚ.ٕ)

(، وتوالووت بأليووة أبعوواد المأليوواس بنسووب متألاربووة، عوودا جووودة المعاموول ٗٚ.ٕبمتوسووط مألوودار  ) لمعوايير الجووودة
  فووي نهايووة الألائمووة، معبوورقا عوون واعسووتديوهات فووي كميووات اإلعووالم أقسووامه بالجامعووات السووعودية، الووذ  جووا

(، وبألوورا ة كميووة لجميووع مؤهوورات ٕٙ.ٕرضووى موونخفض عوون جودتووه مألارنووة ببأليووة اعبعوواد بمتوسووط مألوودار  )
أبعووواد نمووووذج جوووودة اعدا  الفعموووي لمخووودمات التعميميوووة فوووي ضوووو  معوووايير الجوووودة الهووواممة. أظهووورت نتوووائج 

التوودريس فووي كميووة اإلعووالم وأقسووامه فووي الجامعووات الدراسووة أن الطووالب والطالبووات يوورون أن أعضووا  هيئووة 
، بدرجة رضى عالية بمغ وفهم طبيعتها بكفا ة عالية ،يتميزون بالخبرة والتمكن من المادة العممية السعودية

(، وم ووول ذلوووك أعموووى درجوووة عموووى مسوووتوا جميوووع مؤهووورات المأليووواس، بينموووا رأا الطوووالب ٗٔ.ٖمتوسوووطها )
وصوووالحيتها لمتطبيألوووات الخاصووووة ، يب مووون حيووووث تووووفر الموووواد اعوليووووةقاعووووات التووودر والطالبوووات أن تهيئوووة 
هووي أقوول المؤهوورات فووي  الطووالب بمووا يتناسووب مووع عووددِ ، توووفر أجهووزة الحاسووب اآللووي، و باإلنتوواج اإلعالمووي

أبعاد جودة الخدمات التعلٌمٌة فً كلٌات وأقسام اإلعالم  م
 السعودٌة

 الترتٌب االنحراف المتوسط

متطلبات معاٌٌر الجودة لدى أعضاء هٌئة التدرٌس فً  توافر 0
 كلٌات وأقسام اإلعالم السعودٌة

1.15 1.11 0 

مالءمة أسالٌب التدرٌس والتعلم فً كلٌات وأقسام اإلعالم  2
 السعودٌة لمعاٌٌر الجودة

1.14 1.15 2 

مواكبة المناهج الدراسٌة فً كلٌات وأقسام اإلعالم السعودٌة  3
 الجودةلمعاٌٌر 

1.13 1.11 3 

تلبٌة أسالٌب التقٌٌم فً كلٌات وأقسام اإلعالم السعودٌة لمتطلبات  4
 الجودة

1.51 1.12 4 

 5 1.11 1.51 جودة مصادر التعلٌم والتعلم بكلٌات وأقسام اإلعالم السعودٌة  5

تلبٌة البرامج الدراسٌة فً كلٌات وأقسام اإلعالم السعودٌة  6
 الحتٌاجات سوق العمل

1.51 1.15 5 

مواكبة البرامج المقدمة للنمو والتطور السرٌع فً صناعة  8
 اإلعالم وتكنولوجٌا االتصال

1.31 1.11 8 

 7 1.11 1.23 جودة قاعات التدرٌس فً كلٌات وأقسام اإلعالم السعودٌة 7

 9 0.12 1.15 جودة المعامل واألستدٌوهات فً كلٌات وأقسام اإلعالم السعودٌة 9

  1.11 1.55 المتوسط* العام
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مسوووتوا الجوووودة، وأنَّ درجوووة رضووواهم عووون هووواتين الخووودمتين جوووا ت أقووول المؤهووورات رضوووى مألارنوووة بجميوووع 
 (. ٕٗ.ٕدار  )مؤهرات المألياس بمتوسط مأل

و بالجامعات السعودية مع معايير كميات اإلعالم وأقسامفي أعضاء ىيئة التدريس تواف  تأىيل  .3
 الجودة:

 (5جدول رقم )
ٌ ًّا إلجابات عٌنة الدراسة حول مدي توافق تؤهٌل أعضاء هٌئة  التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة وترتٌبها تنازل

 اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودٌة مع معاٌٌر الجودةالتدرٌس بكلٌات 

 درجات 3* المتوسط الحسابً من 

 جودة تأهٌل أعضاء هٌئة التدرٌس م
 درجة الموافق

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

موافق  الترتٌب
ا  جد ًّ

 موافق
إلى حد 
 ما

غٌر 
 موافق

0 
ٌتوفر فً القسم أساتذة مإهلون 

ٌتمٌزون بالخبرة والتمكن من المادة 
 وفهم طبٌعتها بكفاءة عالٌة. العلمٌة

 33 055 112 213 ت
2.03 1.11 0 

% 31.5 22.3 01.1 4.1 

1 
ٌتوفر فً القسم أساتذة ٌتمٌزون بالقدرة 
على توصٌل المادة العلمٌة بوضوح 

 وسالسة.

 34 010 211 221 ت
2.11 1.11 1 

% 21.1 23.3 10.1 4.0 

2 
ٌتوفر فً القسم أساتذة ٌتمٌزون 
باالنتظام واالنضباط فً العملٌة 

 التعلٌمٌة.

 42 011 214 231 ت
2.15 1.10 2 

% 21.1 23.1 11.3 5.1 

3 
ٌتوافر فً القسم أساتذة ٌحققون أهداف 
المحاضرة خالل الزمن المخصص 

 لهم بفاعلٌة.

 54 054 111 231 ت
2.15 1.13 2 

% 21.1 23.0 01.1 1.3 

4 
أساتذة ٌحترمون ٌتوفر فً القسم 

شخصٌة الطالب وإنجازاتهم 
 وٌشجعونهم على العمل الجماعً.

 13 011 151 231 ت
2.10 1.11 4 

% 21.5 21.5 10.3 1.3 

5 
ٌتوفر فً القسم أساتذة ٌتمٌزون 
بتحقٌق مبدأ العدالة والمساواة بٌن 

 الطالب.

 11 054 211 210 ت
1.11 1.11 5 

% 25.5 23.3 01.1 01.0 

1 

ٌتوفر فً القسم أساتذة ٌتمٌزون بالقدرة 
على التفاعل والتواصل مع الطالب 
ومساعدتهم على اتخاذ القرارات فً 

 المواقف الحٌاتٌة الٌومٌة.

 13 012 111 201 ت

1.11 0.11 1 
% 24.5 20.1 11.1 01.1 

1 
ٌتوفر فً القسم أساتذة ٌتمٌزون 
بالوفرة والتنوع فً تخصصات 

 المختلفة.اإلعالم 

 011 011 111 211 ت
1.11 0.10 1 

% 24.0 22.1 11.2 00.5 

1 
ٌتوفر فً القسم أساتذة ٌتمتعون 

بمهارات عالٌة فً استخدام التقنٌات 
 اإللكترونٌة فً مجال التعلٌم والتعلم.

 014 110 111 111 ت
1.15 0.10 1 

% 22.1 21.1 11.1 01.1 

01 
ٌستخدمون ٌتوفر فً القسم أساتذة 

أسالٌب التقوٌم المختلفة باستمرار 
 للتعرف على مستوى الطالب.

 010 011 211 141 ت
1.11 0.10 01 

% 11.2 23.3 11.4 02.1 

00 
ٌتوفر فً القسم أساتذة ٌستعٌنون بآراء 
 الطالب وتقٌٌمهم لهم لتحسٌن أدائهم.

 044 011 155 155 ت
1.12 0.11 00 

% 21.2 21.2 10.1 01.1 

  4.88 2.96 المتوسط* العام
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السعودية موع  ه بالجامعاتتوافق تيهيل أعضا  هيئة التدريس في كميات اإلعالم وأقسامبمغ مستوا       
( متوسوطقا، ٙالخدمات التعميمية، كما يراها الطوالب والطالبوات المعروضوة فوي الجودول رقوم ) معايير جودة

(، وبنظووورة ٜٙ.ٕوبموووغ ترتيبوووه فوووي أبعووواد مأليووواس جوووودة التعمووويم بالمرتبوووة اعولوووى بمتوسوووط حسوووابي مألووودار  )
والوتمكن  ،خبرةأسواتذة مؤهموون يتميوزون بوال هيتووفر فيوتفصيمية إلى مؤهورات هوذا البعود، فألود جوا  أن الألسوم 

(. يميوه ٗٔ.ٖبجودة عالية بالمرتبة اعولى بمتوسط مألدار  ) وفهم طبيعتها بكفا ة عالية ،من المادة العممية
بالمرتبوة ال انيوة أن الألسوم يتووفر فيووه أسواتذة يتميوزون بالألودرة عموى توصوويل الموادة العمميوة بوضووح وسالسووة 

أسوووواتذة يتميووووزون باالنتظووووام  هيتوووووفر فيوووول ووووة أن الألسووووم (. بينمووووا جووووا  بالمرتبووووة ال اٚٓ.ٖبمتوسووووط مألوووودار  )
(. وتوالوت بأليوة المؤهورات بودرجات متألاربوة، بينموا ٙٓ.ٖبمتوسوط مألودار  ) واالنضباط في العمميوة التعميميوة

وتأليويمهم لهوم ، أساتذة يستعينون بوررا  الطوالب هايتوفر فيرأا الطالب والطالبات عينة الدراسة أن اعقسام 
توافق تيهيل أعضا  هيئة التدريس فوي كميوات اإلعوالم في المرتبة اعخيرة، ضمن مؤهرات  لتحسين أدائهم

 (.ٖٚ.ٕبمتوسط مألدار  )السعودية مع معايير جودة الخدمات التعميمية  ه بالجامعاتوأقسام
 :السعودية لمعايير الجودة و بالجامعاتكميات اإلعالم وأقسامفي مالءمة أساليب التدريس والتعمم  .4

 (1رقم ) جدول
ا إلجابات عٌنة الدراسة حول مدى َتالُإم أسالٌب التدرٌس والتعلم   ٌ التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة وترتٌبها تنازل

 المستخدمة فً كلٌات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودٌة لمعاٌٌر الجودة 

 درجات 3* المتوسط الحسابً من 

 جودة أسالٌب التدرٌس والتعلم م
 درجة الموافق

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

موافق  الترتٌب
ا  جد 

 موافق
إلى حد 
 ما

غٌر 
 موافق

0 
ٌتٌح القسم أسالٌب تدرٌسٌة تشجع على العمل 

 الجماعً بٌن الطلبة.

 13 051 203 211 ت
2.11 1.14 0 

% 21.4 24.1 01.1 1.3 

1 
ٌتٌح القسم أسالٌب تدرٌسٌة ٌراعى فٌها تبادل 

 والمناقشة. الرأي والحوار

 51 111 213 213 ت
1.11 1.12 1 

% 23.1 23.1 12.1 5.1 

2 
ٌتٌح القسم أسالٌب تدرٌسٌة ٌراعً فٌها 
 السهولة والتبسٌط فً توصٌل المادة العلمٌة.

 11 121 114 112 ت
1.11 1.13 2 

% 20.0 22.5 11.2 1.1 

3 
ٌتٌح القسم أسالٌب تدرٌسٌة ٌراعى فٌها 

 والتوجٌه.اإلرشاد 

 11 101 221 132 ت
1.14 1.12 3 

% 11.1 21.1 13.1 1.1 

4 
ٌتٌح القسم أسالٌب تدرٌسٌة تعتمد على 

 المصادر المتعددة.

 011 111 210 121 ت
1.11 1.11 4 

% 15.4 25.5 14.2 00.5 

5 
ٌتٌح القسم أسالٌب تدرٌسٌة ٌراعى فٌها المزج 

 والتطبٌقٌة.الفعال بٌن الجوانب النظرٌة 

 025 141 111 100 ت
1.53 0.10 5 

% 13.0 20.1 11.1 04.4 

1 
ٌتٌح القسم فرص التدرٌب المٌدانً فً 
المإسسات اإلعالمٌة فً إطار البرنامج 

 الدراسً.

 014 014 143 142 ت
1.53 0.01 5 

% 11.1 11.1 11.1 11.1 

1 
ٌتٌح القسم أسالٌب تدرٌسٌة تساعد على 

 اإلبداع واالبتكار.

 040 141 151 111 ت
1.50 0.12 1 

% 12.1 21.3 11.4 01.1 

1 
ٌتٌح القسم أسالٌب تدرٌسٌة ٌراعً فٌها 

 استخدام التقنٌات اإللكترونٌة المناسبة.

 011 101 111 013 ت
1.45 0.14 1 

% 11.0 21.1 14.1 11.1 

01 
إعالمٌة ٌتٌح القسم فرص االستعانة بخبرات 

 فً التطبٌقات العملٌة.

 111 114 133 115 ت
1.41 0.11 01 

% 12.4 11.1 14.1 12.1 

  4.86 2.85 المتوسط* العام
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 السعودية لمعايير ه بالجامعاتمال مة أساليب التدريس والتعمم في كميات اإلعالم وأقسامبمغ مستوا      
( متوسووطقا، وبمووغ ٚالخوودمات التعميميووة كمووا يراهووا الطووالب والطالبووات المعروضووة فووي الجوودول رقووم ) جووودة

(، وبنظرة تفصيمية إلى ٘ٚ.ٕترتيبه في أبعاد مألياس جودة التعميم بالمرتبة ال انية بمتوسط حسابي مألدار  )
 الجموواعي بووين الطمبووةأسوواليب تدريسووية تهووجع عمووى العموول  يتوويحمؤهوورات هووذا البعوودذ فألوود جووا  أن الألسووم 

يتيح أسواليب تدريسوية (، يميه بالمرتبة ال انية أن الألسم ٕٓ.ٖبجودة عالية بالمرتبة اعولى بمتوسط مألدار  )
(، بينمووا جووا  بالمرتبووة ال ال ووة أن الألسووم ٜٚ.ٕبمتوسووط مألوودار  ) فيهووا تبووادل الوورأ  والحوووار والمناقهووةي يراعوو
(، ٛٛ.ٕبمتوسوط مألودار  ) ة والتبسويط فوي توصويل الموادة العمميوةفيهوا السوهول يسواليب تدريسوية يراعوأيتيح 

وتوالوووت بأليوووة المؤهووورات بووودرجات متألاربوووة، بينموووا رأا الطوووالب والطالبوووات عينوووة الدراسوووة أن اعقسوووام تتووويح 
فرصة االستعانة بخبرات إعالمية في التطبيألات العممية في المرتبة اعخيرة، ضمن مؤهرات جودة أساليب 

 (.ٕ٘.ٕعمم بمتوسط مألدار  )التدريس والت
 :السعودية لمعايير الجودة و بالجامعاتكميات اإلعالم وأقسامفي مواكبة المناىج الدراسية  .5

 (1جدول رقم )
ٌ ًّا إلجابات عٌنة الدراسة  التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة وترتٌبها تنازل
 حول مدى مواكبة المناهج الدراسٌة بكلٌات اإلعالم وأقسامه السعودٌة لمعاٌٌر الجودة 

 جودة المناهج الدراسٌة م

 درجة الموافق
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

موافق  الترتٌب
ا  جد 

 موافق
إلى حد 
 ما

غٌر 
 موافق

0 
ٌتٌح القسم مناهج دراسٌة ٌتوافق محتواها مع 

 الدراسة وأهدافها.طبٌعة 
 51 015 211 143 ت

1.13 1.11 0 
% 11.1 32.1 10.1 5.1 

1 
ٌتٌح القسم مناهج دراسٌة تشجع على النقاش 

 والحوار.
 11 013 211 115 ت

1.13 1.14 0 
% 21.5 21.3 10.1 1.1 

2 
ٌطرح القسم مناهج دراسٌة تمًّكن الطالب 

الالزمة فً من اكتساب المعارف والمهارات 
 العمل اإلعالمً.

 11 105 214 153 ت
1.13 1.11 2 

% 21.0 23.1 13.5 01.4 

3 
ٌتٌح القسم مناهج دراسٌة ٌراعً فٌها التوافق 
فً كل مرحلة من السنوات الدراسٌة السابقة 

 والالحقة.

 12 131 230 104 ت
1.11 1.10 3 

% 13.4 21.1 11.2 1.2 

4 
دراسٌة تساعد على التفكٌر ٌتٌح القسم مناهج 
 الناقد واإلبداعً.

 001 110 215 140 ت
1.11 0.10 4 

% 11.5 23.1 11.1 02.5 

5 
ٌتٌح القسم مناهج دراسٌة تمتاز بالربط بٌن 
المعرفة العلمٌة ومشكالت البٌئة اإلعالمٌة 

 المحٌطة.

 015 122 204 112 ت
1.14 1.11 5 

% 14.3 24.1 15.5 01.0 

1 
ٌتٌح القسم مناهج دراسٌة تتناسب مع الواقع 

 العملً واحتٌاجات سوق العمل.

 011 134 213 111 ت
1.51 1.11 1 

% 12.1 23.1 11.1 02.1 

1 
ٌتٌح القسم مناهج دراسٌة تتمٌز بالمرونة 

 والتنوع وتتٌح الفرصة فً االختٌار.

 031 125 111 111 ت
1.54 0.10 1 

% 12.1 22.2 15.1 05.1 

1 
ٌتٌح القسم مناهج دراسٌة ٌراعً فٌها مواكبة 
 التطورات المتالحقة فً تكنولوجٌا اإلعالم.

 010 110 111 114 ت
1.53 0.11 1 

% 14.1 20.1 11.1 01.4 

01 
ٌتٌح القسم مناهج دراسٌة ٌراعً فٌها 
االنسجام بٌن المواد النظرٌة والجوانب 

 التطبٌقٌة فٌها.

 033 131 111 113 ت
1.51 0.10 01 

% 12.2 21.1 11.1 05.3 

00 
ٌتٌح القسم الفرصة فً مشاركة المإسسات 
اإلعالمٌة عند النظر فً تعدٌل وتطوٌر 

 اللوائح األكادٌمٌة.

 104 113 143 013 ت
1.35 0.11 00 

% 10.1 11.1 14.4 13.4 

  4.88 2.84 المتوسط* العام

 درجات 3* المتوسط الحسابً من 
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، كما يراها الطالب السعودية ه بالجامعاتفي كميات اإلعالم وأقسامبمغ مستوا جودة مناهج التعميم       
( متوسووطقا، وبمووغ ترتيبووه فووي أبعوواد مأليوواس جووودة التعموويم بالمرتبووة ٛوالطالبووات المعروضووة فووي الجوودول رقووم )

رات هوذا البعود فألود جوا  توافوق المنواهج (، وبنظورة تفصويمية إلوى مؤهوٗٚ.ٕال ال ة بمتوسط حسابي مألودار  )
الدراسووية مووع طبيعووة الدراسووة وأهوودافها، وأنَّهووا تهووجع عمووى النألوواش والحوووار بالمرتبووة اعولووى بمتوسووط مألوودار  

(، يميهموووا بالمرتبوووة ال ال وووة أن المنووواهج الدراسوووية تّمكووون الطوووالب مووون اكتسووواب المعوووارف والمهوووارات ٜٗ.ٕ)
(، وتوالت بأليوة المؤهورات بودرجات متألاربوة، بينموا رأا ٗٛ.ٕوسط مألدار  )الالزمة في العمل اإلعالمي بمت

الطوالب والطالبووات عينووة الدراسووة أن اعقسووام تتوويح الفرصووة فووي مهوواركة المؤسسووات اإلعالميووة عنوود النظوور 
في تعديل الموائح اعكاديمية وتطويرها، في المرتبة اعخيرة ضمن مؤهرات جودة المناهج الدراسوة بمتوسوط 

 (. ٙٗ.ٕدار  )مأل
 لتحسين الجودة:السعودية  و بالجامعاتكميات اإلعالم وأقسام فيأساليب التقييم  .6

 (1جدول رقم )
ٌ ًّا إلجابات عٌنة الدراسة حول أسالٌب التقٌٌم التً تتبعها كلٌات  التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة وترتٌبها تنازل

 اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودٌة لتحسٌن الجودة 

 درجات 3* المتوسط الحسابً من 

الخودمات  السعودية لتحسين جوودة ه بالجامعاتفي كميات اإلعالم وأقسام التألييمأساليب بمغ مستوا       
( متوسووطقا، وبمووغ ترتيبووه فووي أبعوواد ٜالتعميميووة، كمووا يراهووا الطووالب والطالبووات المعروضووة فووي الجوودول رقووم )

(، وبنظورة تفصويمية إلوى مؤهورات هوذا ٜٙ.ٕمألياس جودة التعميم بالمرتبة الرابعوة بمتوسوط حسوابي مألودار  )
بجوودة متوسوطة بالمرتبوة اعولوى بمتوسوط  لوضوح والبعود عون التعأليودميز أساليب التألييم باالبعد، فألد جا  ت

 جودة أسالٌب التقٌٌم م

 درجة الموافق
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

موافق  الترتٌب
ا  جد ًّ

 موافق
إلى حد 
 ما

غٌر 
 موافق

0 
أسالٌب التقٌٌم تتمٌز بالوضوح والبعد عن 

 التعقٌد.
 11 121 201 135 ت

1.12 1.13 0 
% 11.0 25.0 15.4 1.3 

1 
أسالٌب التقٌٌم تتمٌز بالموضوعٌة وعدم 

 التحٌز.
 11 111 235 112 ت

1.11 1.12 1 
% 14.3 21.4 14.0 01.1 

2 
أسالٌب التقٌٌم تتمٌز بقٌاس القدرة على 

 الفهم واالستٌعاب.
 11 141 221 111 ت

1.15 1.11 2 
% 12.5 21.4 11.4 1.3 

3 
أسالٌب التقٌٌم تتمٌز بقٌاس القدرة على 

 التفكٌر العلمً واالستنتاج.
 13 135 211 101 ت

1.14 1.14 3 
% 13.1 25.4 11.0 01.1 

 تتمٌز بالتحدٌث المستمر.أسالٌب التقٌٌم  4
 022 141 115 115 ت

1.53 0.11 4 
% 12.4 21.5 11.1 04.1 

5 

ٌضم القسم أعضاء مهنٌٌن من 
المإسسات اإلعالمٌة المختلفة فً عملٌة 
التقٌٌم للحكم على كفاءة المإسسة 

 التعلٌمٌة.

 010 100 111 011 ت

1.41 0.14 5 
% 11.5 21.1 13.0 11.5 

1 
أسالٌب التقٌٌم تضاهً أسالٌب التقٌٌم 
 المتبعة فً المإسسات األكادٌمٌة الدولٌة.

 010 131 141 010 ت
1.31 0.14 1 

% 11.5 11.2 11.2 10.1 

  4.73 2.69 المتوسط* العام
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بمتوسوووط مألووودار   وعووودم التحيوووز، أسووواليب التأليووويم بالموضووووعية تميوووز(، يميوووه بالمرتبوووة ال انيوووة ٖٛ.ٕمألووودار  )
بمتوسوووط  تميووز أسووواليب التأليووويم بأليووواس الألوودرة عموووى الفهوووم واالسوووتيعاب( بينمووا جوووا  بالمرتبوووة ال ال وووة ٓٛ.ٕ)

(، وتوالووت بأليووة المؤهورات بوودرجات متألاربووة، بينمووا رأا الطوالب والطالبووات عينووة الدراسووة أن ٙٚ.ٕ) مألودار 
في المرتبوة اعخيورة ضومن  أساليب التألييم تضاهي أساليب التألييم المتبعة في المؤسسات اعكاديمية الدولية

لتحسوين جوودة الخودمات  ،وديةالسع ه بالجامعاتفي كميات اإلعالم وأقسامالمتبعة أساليب التألييم مؤهرات 
 (.ٜٗ.ٕبمتوسط مألدار  )التعميمية 

 :الجودة لمعاييرالسعودية  و بالجامعاتبكميات اإلعالم وأقسام الكتب والمراجع الدراسية ةتمبي .7
 (01جدول رقم )

ٌ ًّا إلجابات عٌنة الدراسة حول مدى  تلبٌة الكتب والمراجع الدراسٌة التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة وترتٌبها تنازل
 بكلٌات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودٌة لمعاٌٌر الجودة

 درجات 3* المتوسط الحسابً من 

السوعودية لمعوايير  ه بالجامعواتفي كميات اإلعالم وأقسوام الكتب والمراجع الدراسيةتمبية بمغ مستوا       
( متوسوطقا، وبموغ ٓٔالخدمات التعميمية،  كما يراها الطالب والطالبات المعروضوة فوي الجودول رقوم ) جودة

 مدى توفر الكتب والمراجع الدراسٌة م
 درجة الموافق

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

موافق  الترتٌب
ا  جد 

 موافق
إلى حد 
 ما

غٌر 
 موافق

0 

تتالءم موضوعات الكتب والمراجع 
الدراسٌة مع األهداف التً وضعت من 

 أجلها.

 12 134 211 111 ت

1.11 1.12 0 
% 14.2 21.2 11.1 1.4 

1 

تشتمل الكتب والمراجع الدراسٌة على 
قائمة بالمراجع ٌمكن الرجوع إلٌها 

 إلثراء المعرفة.

 005 101 210 111 ت

1.14 1.11 1 
% 15.1 25.5 13.1 02.1 

2 

الكتب والمراجع ٌتناسب محتوى 
الدراسٌة مع عدد الساعات التدرٌسٌة 

 للمقرر.

 030 101 201 101 ت

1.51 0.10 2 
% 13.1 24.5 13.1 05.0 

3 

تنمً الكتاب والمراجع الدراسٌة أسلوب 
التعلم الذاتً وٌزٌد من قدرة الطالب على 

 البحث واالستقصاء.

 024 120 213 111 ت

1.55 0.11 3 
% 12.5 23.1 15.2 04.3 

4 
تتمٌز الكتب والمراجع الدراسٌة بخلوها 

 من األخطاء اللغوٌة والعلمٌة.

 043 121 111 011 ت
1.41 0.10 4 

% 10.5 22.1 11.1 01.5 

5 
تربط الكتاب والمراجع الدراسٌة بٌن 
 المعلومات النظرٌة والتطبٌقات العملٌة.

 041 141 111 012 ت
1.44 0.11 5 

% 01.1 22.1 11.3 01.1 

1 
تحتوي الكتب والمراجع الدراسٌة على 
 الرسوم واألشكال التوضٌحٌة المناسبة.

 042 152 111 013 ت
1.44 0.11 5 

% 01.1 21.1 21.1 01.3 

1 
تتمٌز الكتب والمراجع الدراسٌة بالجودة 

 فً الورق والطباعة واإلخراج الفنً.

 013 131 144 010 ت
1.31 0.14 1 

% 11.5 11.0 11.1 11.0 

1 
تتوفر الكتاب والمراجع الدراسة بالكمٌة 

 والسعر المناسب.

 111 121 131 011 ت
1.31 0.11 1 

% 10.1 11.2 15.1 12.5 

01 
تتمٌز الكتاب والمراجع الدراسٌة بالتنوع 

 والتحدٌث المستمر.

 101 131 134 011 ت
1.31 0.11 01 

% 01.5 11.1 11.5 13.1 

  4.74 2.64 المتوسط* العام
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(، وبنظورة تفصويمية ٓٙ.ٕترتيبه في أبعاد مألياس جودة التعمويم بالمرتبوة الخامسوة بمتوسوط حسوابي مألودار  )
اعهوداف التوي وضوعت موضووعات الكتوب والمراجوع الدراسوية توتال م موع إلى مؤهورات هوذا البعود، جوا  أن 

الكتووووب (، يميووووه بالمرتبووووة ال انيووووة أن ٛٚ.ٕبجووووودة متوسووووطة بالمرتبووووة اعولووووى بمتوسووووط مألوووودار  ) موووون أجمهووووا
(، ٘ٚ.ٕبمتوسوط مألودار  ) والمراجع الدراسية تهتمل عمى قائمة بالمراجع يمكن الرجوع إليها إل ورا  المعرفوة

السووواعات التدريسوووية  يتناسوووب موووع عوووددِ ، ع الدراسووويةمحتووووا الكتوووب والمراجوووبينموووا جوووا  بالمرتبوووة ال ال وووة أن 
(، وتوالووت بأليووة المؤهوورات بوودرجات متألاربووة، بينمووا رأا الطووالب والطالبووات ٛٙ.ٕبمتوسووط مألوودار  ) لممألوورر

فووي المرتبووة اعخيوورة، ضوومن  تتميووز بووالتنوع والتحووديث المسووتمر، الكتووب والمراجووع الدراسوويةعينووة الدراسووة أن 
لمعوايير جووودة  ،السووعودية ه بالجامعواتفوي كميووات اإلعوالم وأقسووام مراجوع الدراسوويةالكتووب والتمبيوة مؤهورات 

 (.ٕٗ.ٕبمتوسط مألدار  )الخدمات التعميمية 
 :حتياجات سو  العملالالسعودية  و بالجامعاتكميات اإلعالم وأقسامفي البرامج الدراسية  تمبية .8

 (00جدول رقم )
ًٌّ ا إلجابات عٌنة الدراسة لمدى تلبٌة البرامج الدراسٌة لكلٌات اإلعال م التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة وترتٌبها تنازل

 وأقسامه بالجامعات السعودٌة الحتٌاجات سوق العمل 

 درجات 3* المتوسط الحسابً من 

السعودية الحتياجات سوق  ه بالجامعاتتمبية البرامج الدراسية في كميات اإلعالم وأقسامبمغ مستوا       
( متوسووطقا، وبمووغ ترتيبووه فووي أبعوواد ٔٔكمووا يراهووا الطووالب والطالبووات المعروضووة فووي الجوودول رقووم )العموول 

(، وبنظووورة تفصووويمية إلوووى ٓٙ.ٕمأليووواس جوووودة التعمووويم بالمرتبوووة الخامسوووة مكوووررقا، بمتوسوووط حسوووابي مألووودار  )
ياجووات سوووق يتوويح منوواهج دراسووية تتناسووب مووع الواقووع العممووي واحتمؤهوورات هووذا البعوود فألوود جووا  أن الألسووم 

الألسوم يتويح فورص (، يميه بالمرتبة ال انيوة أن ٛٙ.ٕبجودة متوسطة بالمرتبة اعولى بمتوسط مألدار  ) العمل
( بينما رأا ٗٙ.ٕ، بمتوسط مألدار  )التدريب الميداني في المؤسسات اإلعالمية في إطار البرنامج الدراسي

مهاركة المؤسسوات اإلعالميوة عنود النظور فوي  الألسم يتيح الفرصة فيالطالب والطالبات عينة الدراسة أن 
تمبيووة البوورامج الدراسووية فووي فووي المرتبووة اعخيوورة، ضوومن مؤهوورات موودا  تعووديل وتطوووير الموووائح اعكاديميووة

 م
مدى تلبٌة البرامج الدراسٌة الحتٌاجات سوق 

 العمل

 درجة الموافق
المتوسط 
 الحسابً

نحراف اال
 المعٌاري

موافق  الترتٌب
ا  جد 

 موافق
إلى حد 
 ما

غٌر 
 موافق

0 
ٌتٌح القسم مناهج دراسٌة تتناسب مع 

 الواقع العملً واحتٌاجات سوق العمل.

 011 134 213 111 ت
1.51 1.11 0 

% 12.1 23.1 11.1 02.1 

1 
ٌتٌح القسم فرص التدرٌب المٌدانً فً 

إطار البرنامج  المإسسات اإلعالمٌة فً
 الدراسً.

 014 014 143 142 ت

1.53 0.01 1 
% 11.1 11.1 11.1 11.1 

2 
ٌتٌح القسم الفرصة فً مشاركة 
المإسسات اإلعالمٌة عند النظر فً 

 تعدٌل وتطوٌر اللوائح األكادٌمٌة.

 104 113 143 013 ت

1.35 0.11 2 
% 10.1 11.1 14.4 13.4 

  4.76 2.64 المتوسط* العام



 هوأقسام كلٌات اإلعالم ًالتعلٌمٌة ف البرامج نحو الطالباتجاهات أ.م.د/ محمد بن سلٌمان الصبٌحً:  31 

جوووودة الخووودمات التعميميوووة فوووي ضوووو  سووووق الالحتياجوووات ، السوووعودية ه بالجامعووواتكميوووات اإلعوووالم وأقسوووام
 (.ٙٗ.ٕبمتوسط مألدار  )

السعودية لمنمو والتطور السريع  و بالجامعاتكميات اإلعالم وأقسامفي ج الدراسية مواكبة البرام .9
 :صناعة اإلعالم وتكنولوجيا االتصال يف

 (01جدول رقم )
ٌ ًّا إلجابات عٌنة الدراسة  التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة وترتٌبها تنازل

 السرٌع فً صناعة اإلعالم وتكنلوجٌا االتصال حول مدى مواكبة البرامج المقدمة للنمو والتطور

 درجات 3* المتوسط الحسابً من 

السوعودية لمنموو والتطوور  ه بالجامعواتاإلعوالم وأقسوام مواكبة البورامج الدراسوية فوي كميواتبمغ مستوا      
، كما يراها الطالب والطالبات المعروضة في الجدول رقم السريع في صناعة اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

( متوسوووطقا، وبموووغ ترتيبوووه فوووي أبعووواد مأليووواس جوووودة التعمووويم بالمرتبوووة السوووابعة، بمتوسوووط حسوووابي مألووودار  ٕٔ)
يتوويح منوواهج دراسووية يراعووي فيهووا ية إلووى مؤهوورات هووذا البعوود، فألوود جووا  أن الألسووم (، وبنظوورة تفصوويمٛٗ.ٕ)

بجووووودة متوسووووطة بالمرتبووووة اعولووووى بمتوسووووط مألوووودار   مواكبووووة التطووووورات المتالحألووووة فووووي تكنولوجيووووا اإلعووووالم
نيووة الألسووم يتوويح أسوواليب تدريسووية يراعووي فيهووا اسووتخدام التألنيووات اإللكترو (، يميووه بالمرتبووة ال انيووة أن ٗٙ.ٕ)

الألسوووم يتووويح قاعوووات (، بينموووا رأا الطوووالب والطالبوووات عينوووة الدراسوووة أن ٙ٘.ٕ، بمتوسوووط مألووودار  )المناسوووبة
بالمرتبووة  توودريب مهيووية موون حيووث توووفر المووواد اعوليووة وصووالحيتها لمتطبيألووات الخاصووة باإلنتوواج اإلعالمووي

السووعودية  ه بالجامعوواتقسوواممواكبووة البوورامج الدراسووية فووي كميووات اإلعووالم وأاعخيوورة، ضوومن مؤهوورات موودا 
جوووودة الخووودمات التعميميوووة فوووي ضوووو  لمنموووو والتطوووور السوووريع فوووي صوووناعة اإلعوووالم وتكنولوجيوووا االتصوووال 

 (.ٕٗ.ٕبمتوسط مألدار  )
 

  

 م
مدى مواكبة البرامج المقدمة للنمو والتطور 
 السرٌع فً صناعة اإلعالم وتكنولوجٌا االتصال

 درجة الموافق
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

موافق  الترتٌب
ا  جد 

 موافق
إلى حد 
 ما

غٌر 
 موافق

0 
ٌراعً فٌها ٌتٌح القسم مناهج دراسٌة 

مواكبة التطورات المتالحقة فً 
 تكنولوجٌا اإلعالم.

 010 110 111 114 ت

1.53 0.11 0 
% 14.1 20.1 11.1 01.4 

1 
ٌتٌح القسم أسالٌب تدرٌسٌة ٌراعً فٌها 

 استخدام التقنٌات اإللكترونٌة المناسبة.

 011 101 111 013 ت
1.45 0.14 1 

% 11.0 21.1 14.1 11.1 

2 
قاعات التدرٌب مهٌؤة من حٌث توفر 
المواد األولٌة وصالحٌتها للتطبٌقات 

 الخاصة باإلنتاج اإلعالمً.

 210 010 111 052 ت

1.13 0.02 2 
% 01.5 12.1 10.1 25.5 

  4.77 2.47 المتوسط* العام
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 السعودية  و بالجامعاتكميات اإلعالم وأقسام جودة قاعات التدريس في .11
 (02جدول رقم )

االتكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات   ٌ  الحسابٌة وترتٌبها تنازل
 حول مدى جودة القاعات الدراسٌة بكلٌات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودٌة  

 درجات 3* المتوسط الحسابً من 
     

، كموووا يراهوووا السوووعودية ه بالجامعووواتجوووودة قاعوووات التووودريس فوووي كميوووات اإلعوووالم وأقسوووامبموووغ مسوووتوا       
( متوسطقا، وبموغ ترتيبوه فوي أبعواد مأليواس جوودة التعمويم ٖٔالطالب والطالبات المعروضة في الجدول رقم )

بعودذ فألود جوا  أن (، وبنظورة تفصويمية إلوى مؤهورات هوذا الٖٗ.ٕبالمرتبة ال امنوة، بمتوسوط حسوابي مألودار  )
بجووودة متوسوووطة بالمرتبووة اعولوووى  قاعوووات توودريس مهيوووية موون حيوووث المسوواحة وعوودد الطوووالباعقسووام توووفر 

دريس مهيووية موون حيووث الظووروف تووقاعووات (، يميووه بالمرتبووة ال انيووة أن اعقسووام توووفر ٗٗ.ٕبمتوسووط مألوودار  )
(، بينما رأا الطوالب والطالبوات عينوة ٕٗ.ٕبمتوسط مألدار  ) درجة الحرارة(-اإلضا ة -المناخية )التهوية 

بالمرتبووة اعخيوورة ضوومن مؤهوورات  قاعووات توودريس مهيووية موون حيووث جووودة المألاعوود الدراسووة أن اعقسووام توووفر
جوودة الخوودمات فووي ضوو   ،السوعودية ه بالجامعواتجوودة قاعوات التوودريس فوي كميوات اإلعووالم وأقسواممودا 

 (.ٖٗ.ٕبمتوسط مألدار  )التعميمية 
 
 

  

 جودة قاعات التدرٌس م
 درجة الموافق

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

موافق  الترتٌب
ا  جد 

 موافق
إلى حد 
 ما

غٌر 
 موافق

0 
المساحة قاعات التدرٌس مهٌؤة من حٌث 

 وعدد الطالب.

 140 010 125 011 ت
1.33 0.02 0 

% 11.1 15.1 10.1 11.5 

1 
قاعات التدرٌس مهٌؤة من حٌث الظروف 

درجة -اإلضاءة -المناخٌة )التهوٌة 
 الحرارة(.

 141 111 112 015 ت

1.31 0.01 1 
% 11.2 14.3 12.1 11.4 

2 
قاعات التدرٌس مهٌؤة من حٌث جودة 

 األدوات واألجهزة المساعدة.

 111 103 010 011 ت
1.21 0.02 2 

% 11.4 10.1 13.3 22.2 

3 
قاعات التدرٌس مهٌؤة من حٌث جودة 

 المقاعد.

 211 010 101 014 ت
1.21 0.03 2 

% 11.1 14.1 11.5 23.3 

  4.99 2.34 المتوسط* العام
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 السعودية  و بالجامعاتكميات اإلعالم وأقسام المعامل واألستديوىات فيجودة  .11
 (03جدول رقم )

ا   ٌ  التكرارات والنسب المئوٌة والمتوسطات الحسابٌة وترتٌبها تنازل
 حول مدى جودة المعامل واألستدٌوهات بكلٌات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السعودٌة 

 درجات 3* المتوسط الحسابً من 

، كمووا السووعودية ه بالجامعوواتفووي كميووات اإلعووالم وأقسووام واعسووتديوهاتجووودة المعاموول بمووغ مسووتوا       
( متوسوطقا، وبموغ ترتيبووه فوي أبعواد مأليواس جووودة ٗٔيراهوا الطوالب والطالبوات المعروضوة فووي الجودول رقوم )

(، وبنظورة تفصوويمية إلوى مؤهوورات هوذا البعوودذ فألوود ٕٙ.ٕالتعمويم بالمرتبووة التاسوعة، بمتوسووط حسوابي مألوودار  )
واعسووتديوهات قاعووات توودريب مهيووية موون حيووث السووالمة المهنيووة الخاصووة بالمعاموول جووا  أن اعقسووام توووفر 

قاعووات (، يميووه بالمرتبووة ال انيووة أن اعقسووام توووفر ٜٕ.ٕبجووودة متوسووطة بالمرتبووة اعولووى بمتوسووط مألوودار  )
واعسووووتديوهات بمتوسووووط مألوووودار  توووودريب مهيووووية موووون حيووووث توووووفر الفنيووووين المتخصصووووين لتهووووغيل المعاموووول 

قاعات تدريب مهيية من حيث توفر  بينما رأا الطالب والطالبات عينة الدراسة أن اعقسام توفر (،ٕٙ.ٕ)
جوودة المعامول بالمرتبوة اعخيورة، ِضومن مؤهورات مودا  أجهزة الحاسب اآللي بما يتناسب مع عودد الطوالب

التعميميوووة جوووودة الخووودمات ، فوووي ضوووو  السوووعودية ه بالجامعووواتفوووي كميوووات اإلعوووالم وأقسوووام واعسوووتديوهات
 (.ٕٗ.ٕبمتوسط مألدار  )

 
 
 
 
 
 
 

 جودة المعامل واألستدٌوهات م
 الموافقدرجة 

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

موافق  الترتٌب
ا  جد 

 موافق
إلى حد 
 ما

غٌر 
 موافق

0 
قاعات التدرٌب مهٌؤة من حٌث السالمة 
 المهنٌة الخاصة بالمعامل واألستدٌوهات.

 211 011 101 011 ت
1.11 0.03 0 

% 01.5 13.1 11.4 24.0 

1 
توفر  قاعات التدرٌب مهٌؤة من حٌث

الفنٌٌن المتخصصٌن لتشغٌل المعامل 
 واألستدٌوهات.

 210 115 100 041 ت

1.15 0.00 1 
% 01.0 13.0 12.4 23.2 

2 
قاعات التدرٌب مهٌؤة من حٌث توفر 

 المعدات المخصصة لمشارٌع التخرج.

 211 011 100 051 ت
1.15 0.01 1 

% 01.4 13.0 11.4 24.1 

3 
مهٌؤة من حٌث توفر قاعات التدرٌب 

أجهزة الحاسب اآللً بما ٌتناسب مع عدد 
 الطالب.

 210 015 111 050 ت

1.13 0.02 3 
% 01.3 12.1 10.1 25.5 

  0.43 2.26 المتوسط* العام
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 اختبار فروض الدراسة:
كميات اإلعالم وأقسامه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة رضى طالب وطالبات : الفرض األول

عن جودة الخدمات التعميمية المألدمة لهم، ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، بالجامعات السعودية 
 والنوع(.

 (04)جدول رقم 
 اختبار داللة الفروق فً استجابات عٌنة الدراسة

 حول درجة رضاهم عن جودة الخدمة التعلٌمٌة المقدمة لهم  
 وفق ا لمتغٌر النوع والجامعة والتخصص

( دالة عند ٘ٗ.ٚ( و)ٕٗ.ٚٔ( وقيمة )ف( )ٜ٘.ٚ( أن قيمة )ت( )٘ٔيتضح من الجدول رقم )     
عن جودة عينة الدراسة  ىدرجة رض، ما يهير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ٔٓ.ٓمستوا 

التدريس، وأساليب التدريس والتعمم، والمناهج )أعضا  هيئة  في أبعاد الخدمة التعميمية المألدمة لهم
الدراسية، وأساليب التألويم، والكتب والمراجع الدراسية، واحتياجات سوق العمل، ومواكبة تطور صناعة 

واعستديوهات(، الَّتي قاستها الدراسة تعود إلى اختالف النوع، المعامل ، و قاعات التدريساإلعالم، و 
لك قبول فرضية الدراسة بوجود تباين في لرا  الطالب والطالبات في والجامعة، والتخصص، ويعني ذ

تألييمهم لجودة الخدمة ودرجة رضاهم عنها، إذ قيم الطالب جودة الخدمات التعميمية المألدمة بدرجة أعمى 
من الطالبات، وقيم طالب وطالبات جامعة الممك سعود الخدمات التعميمية المألدمة لهم بدرجة أعمى من 

جامعات، كما رأا الطالب والطالبات أن مسار الصحافة والنهر اإللكتروني أك ر جودة في باقي ال
 الخدمات التعميمية المألدمة لهم فيه مألارنة بالتخصصات اعخرا.

 

 المتغٌر
 المتوسط العدد العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 التعلٌق الداللة قٌمة 

 النوع / اختبار )ت(
 1.10 1.10 415 طالب

1.41 1.111 1.10 
 1.53 1.34 240 طالبات

 جامعة اإلمام 

 اختبار )ف(

1.32 1.51 

01.13 1.111 1.10 

 1.53 2.13 الملك سعود

 1.51 1.35 الملك عبد العزٌز

 1.41 1.11 الطائف

 1.41 1.50 الملك فٌصل

 1.12 1.11 الملك خالد

 1.51 2.10 جازان

 1.54 1.21 أم القرى

 1.11 1.31 جامعة طٌبة

 العالقات العامة

 اختبار )ف(

1.51 1.55 

1.34 1.111 1.10 

 1.51 1.51 اإلعالن واالتصال التسوٌقً

 1.51 1.25 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم

 1.41 1.11 اإلعالم الجدٌد

 1.51 1.52 الجرافكس والوسائط المتعددة

 1.14 1.11 والنشر اإللكترونً الصحافة
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كميات اإلعالم وأقسامه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لرا  طالب وطالبات  :الثانيالفرض 
مع معايير الجودة الهاممة،  توافق تيهيل أعضا  هيئة التدريس امدفي تألييمهم ل بالجامعات السعودية

 ومتغيرات )الجامعة، والتخصص، والنوع(.
 (05جدول رقم )

 اختبار داللة الفروق فً استجابات عٌنة الدراسة
 فً تقٌٌمهم لمدى توافق تؤهٌل أعضاء هٌئة التدرٌس مع معاٌٌر الجودة المقدمة لهم  

 تغٌر النوع والجامعة والتخصصوفق ا لم

( دالة عند ٘ٚ.ٖ( و)ٜٔ.ٚ( وقيمة )ف( )ٜٛ.ٖ( أن قيمة )ت( )ٙٔيتضح من الجدول رقم )      
لمدا توافق عينة الدراسة  تألييمدرجة ذ َما يهير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ٔٓ.ٓمستوا 

خصص، تعود إلى اختالف النوع، والجامعة، والت، الهاممة تيهيل أعضا  هيئة التدريس مع معايير الجودة
ويعني ذلك قبول فرضية الدراسة، بوجود تباين في لرا  الطالب والطالبات في تألييمهم لتيهيل أعضا  
هيئة التدريس، إذ قيم الطالب جودة تيهيمهم بدرجة أعمى من الطالبات، وقيم طالب وطالبات جامعة 

كما رأا الطالب جازان جودة تيهيل أعضا  هيئة التدريس لديهم بدرجة أعمى من باقي الجامعات، 
والطالبات أن مسار اإلعالم الجديد أك ر جودة في توفر أعضا  هيئة التدريس المؤهمين بما يتوافق مع 

 متطمبات الجودة الهاممة مألارنة بالتخصصات اعخرا.
  

 المتغٌر
 المتوسط العدد العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 التعلٌق الداللة القٌمة 

 )ت( النوع / اختبار
 1.12 2.13 415 طالب

2.11 1.111 1.10 
 1.11 1.12 240 طالبات

 جامعة اإلمام 

 اختبار )ف(

1.11 1.10 

1.10 1.111 1.10 

 1.54 2.10 الملك سعود

 1.11 1.11 الملك عبد العزٌز

 1.51 2.04 الطائف

 1.51 2.11 الملك فٌصل

 1.11 2.11 الملك خالد

 1.53 2.12 جازان

 1.10 1.11 أم القرى

 1.10 1.11 جامعة طٌبة

 العالقات العامة

 اختبار )ف(

1.11 1.13 

2.14 1.111 1.10 

 1.11 1.11 التسوٌقًاإلعالن واالتصال 

 1.15 1.13 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم

 1.51 2.04 اإلعالم الجدٌد

 1.11 2.14 الجرافكس والوسائط المتعددة

 1.11 2.15 الصحافة والنشر اإللكترونً
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كميات اإلعالم وأقسامه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لرا  طالب وطالبات  :الثالثالفرض 
في تألييمهم لمدا مواكبة المناهج الدراسية لمعايير الجودة الهاممة، ومتغيرات  السعوديةبالجامعات 

 )الجامعة، والتخصص، والنوع(.
 (01جدول رقم )

 اختبار داللة الفروق فً استجابات عٌنة الدراسة
 فً تقٌٌمهم لمدى مواكبة المناهج الدراسٌة لمعاٌٌر الجودة المقدمة لهم  

 والجامعة والتخصص وفق ا لمتغٌر النوع

( دالة عند ٜٔ.ٚ( و)ٙٔ.٘ٔ( وقيمة )ف( )ٜٚ.ٙ( أن قيمة )ت( )ٚٔيتضح من الجدول رقم )      
مواكبة لمدا عينة الدراسة  تألييمدرجة َما ُيهير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في  ،ٔٓ.ٓمستوا 

تعود إلى اختالف النوع، والجامعة، والتخصص، ويعني ذلك ، المناهج الدراسية لمعايير الجودة الهاممة
الدراسيةذ إذ قّيم قبول فرضية الدراسة بوجود تباين في لرا  الطالب والطالبات في تألييمهم لممناهج 

الطالب جودتها بدرجة أعمى من الطالبات، وقيم طالب وطالبات جامعة الطائف جودة المناهج الدراسية 
لديهم بدرجة أعمى من باقي الجامعات، كما رأا الطالب والطالبات أن مسار اإلعالم الجديد أك ر جودة 

 ت اعخرا.في المناهج الدراسية المعتمدة في تدريسه مألارنة بالتخصصا
  

 المتغٌر
 المتوسط العدد العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 التعلٌق الداللة القٌمة 

 )ت( النوع / اختبار
 1.13 1.11 415 طالب

5.11 1.111 1.10 
 1.11 1.41 240 طالبات

 جامعة اإلمام 

 اختبار )ف(

1.45 1.15 

04.05 1.111 1.10 

 1.51 2.15 الملك سعود

 1.10 1.23 عبد العزٌزالملك 

 1.43 2.11 الطائف

 1.11 1.11 الملك فٌصل

 1.13 1.13 الملك خالد

 1.14 2.11 جازان

 1.11 1.11 أم القرى

 1.14 1.41 جامعة طٌبة

 العالقات العامة

 اختبار )ف(

1.51 1.12 

1.10 1.111 1.10 

 1.11 1.14 اإلعالن واالتصال التسوٌقً

 1.10 1.21 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم

 1.43 2.11 اإلعالم الجدٌد

 1.12 1.12 الجرافكس والوسائط المتعددة

 1.10 1.14 الصحافة والنشر اإللكترونً
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كميات اإلعالم وأقسامه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لرا  طالب وطالبات  :الرابعالفرض 
لمعايير الجودة الهاممة، ومتغيرات تمبية الكتب والمراجع الدراسية في تألييمهم لمدا  بالجامعات السعودية

 )الجامعة، والتخصص، والنوع(.
 (01جدول رقم )

 الفروق فً استجابات عٌنة الدراسةاختبار داللة 
 فً تقٌٌمهم لمدى تلبٌة الكتب والمراجع الدراسٌة لمعاٌٌر الجودة المقدمة لهم  

 وفق ا لمتغٌر النوع والجامعة والتخصص

( دالة عند ٚٛ.ٙ( و)ٖٔ.ٖٔ( وقيمة )ف( )ٛٗ.ٙ( أن قيمة )ت( )ٛٔيتضح من الجدول رقم )     
لمدا تمبية عينة الدراسة  تألييمدرجة ذ َما يهير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ٔٓ.ٓمستوا 

َتعود إلى اختالف النوع، والجامعة، والتخصص، ويعني ، الهاممةلمعايير الجودة الكتب والمراجع الدراسية 
ذلك قبول فرضية الدراسة بوجود تباين في لرا  الطالب والطالبات في تألييمهم لمكتب والمراجع الدراسية، 
إذ قيم الطالب جودتها بدرجة أعمى من الطالبات، وقيم طالب وطالبات جامعة جازان جودة الكتب 

ة لديهم بدرجة أعمى من باقي الجامعات، كما رأا الطالب والطالبات أن مسار اإلعالم والمراجع الدراسي
 الجديد أك ر جودة في توفر الكتب والمراجع الدراسية المألررة في تدريسه مألارنة بالتخصصات اعخرا.

  

 المتغٌر
 المتوسط العدد العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 التعلٌق الداللة القٌمة 

 )ت( النوع / اختبار
 1.11 1.12 415 طالب

5.31 1.111 1.10 
 1.11 1.21 240 طالبات

 جامعة اإلمام 

 اختبار )ف(

1.20 1.11 

02.02 1.111 1.10 

 1.15 1.11 الملك سعود

 1.51 1.21 الملك عبد العزٌز

 1.51 1.11 الطائف

 1.10 1.44 الملك فٌصل

 1.13 1.12 الملك خالد

 1.14 2.13 جازان

 1.12 1.22 القرىأم 

 1.12 1.41 جامعة طٌبة

 العالقات العامة

 اختبار )ف(

1.44 1.14 

5.11 1.111 1.10 

 1.11 1.43 اإلعالن واالتصال التسوٌقً

 1.11 1.21 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم

 1.51 1.11 اإلعالم الجدٌد

 1.11 1.21 الجرافكس والوسائط المتعددة

 1.12 1.14 الصحافة والنشر اإللكترونً
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وأقسامه كميات اإلعالم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لرا  طالب وطالبات  :الخامسالفرض 
لمعايير الجودة الهاممة، ومتغيرات  المعامل واعستديوهاتتمبية في تألييمهم لمدا  بالجامعات السعودية

 )الجامعة، والتخصص، والنوع(.
 (01جدول رقم )

 اختبار داللة الفروق فً استجابات عٌنة الدراسة
 فً تقٌٌمهم لمدى تلبٌة المعامل واألستدٌوهات لمعاٌٌر الجودة المقدمة لهم  

 وفق ا لمتغٌر النوع والجامعة والتخصص

( دالة عند ٕٛ.ٓٔ( و)ٚٚ.ٖٕ( وقيمة )ف( )ٕٖ.ٓٔ( أن قيمة )ت( )ٜٔيتضح من الجدول رقم )     
لمدا تمبية عينة الدراسة  تألييمدرجة ، َما يهيُر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ِفي ٔٓ.ٓمستوا 

والجامعة، والتخصص، وَيعني تعود إلى اختالف النوع، ، لمعايير الجودة الهاممة المعامل، واعستديوهات
ذلك قبول فرضية الدراسة بوجود تباين في لرا  الطالب والطالبات في تألييمهم لممعامل واعستديوهات، إذ 
قّيم الطالب جودتها بدرجة أعمى من الطالبات، وقيم طالب وطالبات جامعة الممك سعود جودة المعامل 

عات، كما رأا الطالب والطالبات أن مسار الصحافة واعستديوهات لديهم بدرجة أعمى من باقي الجام
والنهر اإللكتروني أك ر جودة في المعامل واعستديوهات المستخدمة في تدريسه مألارنة بالتخصصات 

 اعخرا.
  

 المتغٌر
 المتوسط العدد العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 التعلٌق الداللة القٌمة 

 )ت( النوع / اختبار
 0.10 1.42 415 طالب

01.21 1.111 1.10 
 1.11 0.14 240 طالبات

 جامعة اإلمام 

 اختبار )ف(

1.12 1.10 

12.11 1.111 1.10 

 1.11 1.12 الملك سعود

 1.11 1.12 الملك عبد العزٌز

 0.03 1.12 الطائف

 1.10 0.11 الملك فٌصل

 0.11 1.41 الملك خالد

 0.11 1.15 جازان

 1.11 0.51 أم القرى

 1.11 0.13 جامعة طٌبة

 العالقات العامة

 اختبار )ف(

1.01 1.11 

01.11 1.111 1.10 

 1.11 1.14 اإلعالن واالتصال التسوٌقً

 1.11 0.11 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم

 0.03 1.12 اإلعالم الجدٌد

 1.10 1.01 الجرافكس والوسائط المتعددة

 0.14 1.41 الصحافة والنشر اإللكترونً
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كميات اإلعالم وأقسامه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لرا  طالب وطالبات  :السادسالفرض 
لمعايير الجودة الهاممة، ومتغيرات مال مة أساليب التدريس والتعمم في تألييمهم لمدا  بالجامعات السعودية

 )الجامعة، والتخصص، والنوع(.
 (11جدول رقم )

 اختبار داللة الفروق فً استجابات عٌنة الدراسة
 فً تقٌٌمهم لمدى مالءمة أسالٌب التدرٌس والتعلم لمعاٌٌر الجودة المقدمة لهم  

 النوع والجامعة والتخصصوفق ا لمتغٌر 

( دالة عند ٜٙ.ٗ( و)ٙٔ.ٔٔ( وقيمة )ف( )ٖٔ.٘( أن قيمة )ت( )ٕٓيتضح من الجدول رقم )      
لمدا مال مة عينة الدراسة  تألييمدرجة ذ َما يهير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ٔٓ.ٓمستوا 

ص، ويعني تعود إلى اختالف النوع، والجامعة، والتخص، لمعايير الجودة الهاممةأساليب التدريس والتعمم 
ذلك قبول فرضية الدراسة بوجود تباين في لرا  الطالب والطالبات في تألييمهم عساليب التدريس والتعمم، 
إذ قّيم الطالب جودتها بدرجة أعمى من الطالبات، وقّيم طالب وطالبات جامعة جازان جودة أساليب 

باقي الجامعات، كما رأا الطالب  التدريس والتعمم المستخدمة في تدريس اإلعالم لديهم بدرجة أعمى من
والطالبات أن مسار اإلعالم الجديد أك ر جودة في أساليب التدريس والتعمم المستخدمة في تدريسه مألارنة 

 بالتخصصات اعخرا.
  

 المتغٌر
 المتوسط العدد العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 التعلٌق الداللة القٌمة 

 )ت( النوع / اختبار
 1.15 1.14 415 طالب

4.02 1.111 1.10 
 1.12 1.41 240 طالبات

 جامعة اإلمام 

 اختبار )ف(

1.41 1.11 

00.05 1.111 1.10 

 1.10 2.14 الملك سعود

 1.51 1.50 الملك عبد العزٌز

 1.41 1.11 الطائف

 1.53 1.11 الملك فٌصل

 1.11 1.12 الملك خالد

 1.15 2.12 جازان

 1.10 1.24 أم القرى

 1.15 1.51 جامعة طٌبة

 العالقات العامة

 اختبار )ف(

1.11 1.12 

3.15 1.111 1.10 

 1.11 1.41 اإلعالن واالتصال التسوٌقً

 1.15 1.31 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم

 1.41 1.11 اإلعالم الجدٌد

 1.10 1.10 الجرافكس والوسائط المتعددة

 1.11 1.15 الصحافة والنشر اإللكترونً
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كميات اإلعالم وأقسامه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين لرا  طالب وطالبات  :السابعالفرض 
لمعايير الجودة الهاممة، ومتغيرات  التألويممال مة أساليب في تألييمهم لمدا  بالجامعات السعودية

 )الجامعة، والتخصص، والنوع(.
 (10جدول رقم )

 اختبار داللة الفروق فً استجابات عٌنة الدراسة
 فً تقٌٌمهم لمدى مالءمة أسالٌب التقوٌم لمعاٌٌر الجودة المقدمة لهم  

 والتخصصوفق ا لمتغٌر النوع والجامعة 

( دالة عند ٜٚ.ٗ( و)ٕ٘.ٖٔ( وقيمة )ف( )ٙٓ.ٙ( أن قيمة )ت( )ٕٔيتضح من الجدول رقم )     
لمدا مال مة عينة الدراسة  تألييمدرجة ذ َما يهير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ٔٓ.ٓمستوا 
ة، تعود إلى اختالف النوع، والجامع، لمعايير الجودة الهاممة التألويم في تدريس اإلعالمأساليب 

والتخصص، ويعني ذلك قبول فرضية الدراسة بوجود تباين في لرا  الطالب والطالبات في تألييمهم 
التألويم، إذ قيمها الطالب بدرجة أعمى من الطالبات، وقيم طالب وطالبات جامعة الممك سعود ساليب ع

لبات أن مسار التألويم لديهم بدرجة أعمى من باقي الجامعات، كما رأا الطالب والطاأساليب جودة 
التألويم المستخدمة في تدريسه مألارنة مال مة أساليب الصحافة والنهر اإللكتروني أك ر جودة في 

 بالتخصصات اعخرا.
 
  

 المتغٌر
 المتوسط العدد العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 التعلٌق الداللة القٌمة 

 )ت( النوع / اختبار
 1.10 1.12 415 طالب

5.15 1.111 1.10 
 1.10 1.31 240 طالبات

 جامعة اإلمام 

 اختبار )ف(

1.31 1.13 

02.41 1.111 1.10 

 1.10 2.01 الملك سعود

 1.11 1.31 الملك عبد العزٌز

 1.10 1.15 الطائف

 1.13 1.12 الملك فٌصل

 1.13 1.11 الملك خالد

 1.13 2.12 جازان

 1.14 1.23 أم القرى

 1.14 1.31 جامعة طٌبة

 العالقات العامة

 اختبار )ف(

1.53 1.10 

3.11 1.111 1.10 

 1.11 1.51 اإلعالن واالتصال التسوٌقً

 1.13 1.30 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم

 1.10 1.15 اإلعالم الجدٌد

 1.13 1.11 الجرافكس والوسائط المتعددة

 1.13 1.13 الصحافة والنشر اإللكترونً
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ىتادًطا:ىتفدورىالنتائجىومناقذتكا
كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات التعرف عمى اتجاهات طالب وطالبات الدراسة إلى  سعت      

نحو برامج تعميم اإلعالم، ودرجة رضاهم عنه، واستندت في قياسها عمى منهجيات مدخل جودة  السعودية
الخدمة والنموذج المطور لألياس اعدا  الفعمي لبرامج التعميم العالي، ومؤهرات قياس الجودة الهاممة في 

 .جامعات السعوديةكميات اإلعالم وأقسامه بالالتعميم العالي بالتطبيق عمى برامج تعميم اإلعالم في 
وقد وظف الباحث المنهج الكمي في دراسته، واستخدم أداة االستبانة في جمع معموماته عمى عينة       

من الطالب والطالبات اعتمد في الوصول إليها عمى أسموب العينة الحصصية لكل قسم عممي، وبمغ 
 ، وانتهت الدراسة إلى النتائج اآلتية:( مفردةٚٚٛعدد أفراد العينة الذين أجابوا عن تساؤالت الدراسة )

ووا لأليوواس اعدا  الفعمووي لبوورامج توودريس اإلعووالم فووي المرحمووة الجامعيووة مكونقووا موون  .ٔ طووور الباحووث نموذجق
تسوووعة أبعوووواد رئيسووووة هووووي: )أعضووووا  هيئووووة التوووودريس، وأسوووواليب التوووودريس والووووتعمم، والمنوووواهج الدراسووووية، 

واحتياجات سوق العمل، ومواكبة تطوور صوناعة اإلعوالم، وأساليب التألييم، والكتب والمراجع الدراسية، 
( مؤهوورقا ٚ٘واعسووتديوهات(، تووم التعبيوور عنهووا بمؤهوورات بمووغ مجموعهووا )المعاموول ، و قاعووات التوودريسو 

اعتموود الباحووث فووي بنائووه عمووى منهجيووة نموووذج اعدا  الفعمووي لمتعموويم العووالي ومؤهوورات معووايير الجووودة 
ت االختبووارات اإلحصووائية لهووذا المأليوواس درجووة عاليووة فووي مصووداقيته واالعتموواد اعكوواديمي، وقوود أظهوور 

 و باته، تؤكد صالحيته لألياس جودة الخدمات التعميمية في أقسام اإلعالم.
تهوير النتيجووة الكميوة إلووى مسووتوا رضوى طووالب وطالبووات أقسوام اإلعووالم فووي الجامعوات السووعودية إلووى  .ٕ

التعميميووة التووي يتمألونهووا أ نووا  دراسووتهم بمتوسووط أنَّهووم راضووون بدرجووة متوسووطة عوون مسووتوا الخوودمات 
(، وبووالنظر إلووى هووذ  النتيجووة مألارنووة بنتووائج الدراسووات التووي تناولووت جووودة الخدمووة فووي ٙٙ.ٕمألوودار  )

تخصصات أخورا فو ن هوذ  النتيجوة تتفوق هوذ  النتيجوة فوي صوورتها العاموة، موع موا انتهوت إليوه دراسوة 
طالب لجودة الخدمات التعميميوة فوي جامعوة المموك خالود فوي تألييم ال (، حولٕٗٔٓ)الهعبي والههراني

( المطبألووووة عمووووى طووووالب وطالبووووات ٕٙٔٓودراسووووة العجمووووي والتووووويجر  )المممكووووة العربيووووة السووووعودية، 
ن يسويف، ولخور تخصص الفيزيا  والرياضويات فوي جامعوة اإلموام محمود بون سوعود اإلسوالمية، ودراسوة 

مسووتوا  ( التووي قاسووتٕٗٔٓ)زكريووا الحكوميووة، ودراسووة ( بووالتطبيق عمووى الجامعووات اعردنيووة ٕٗٔٓ)
التووووي أكوووودت جميعهووووا أن درجووووة الرضووووى عوووون جووووودة الخوووودمات التعميميووووة  ،أدا  الجامعووووات السووووودانية

( التوووي أهوووارت إلوووى أن درجوووة تووووفر ٕٛٔٓمتوسوووطة، بينموووا اختمفوووت هوووذ  النتيجوووة موووع دراسوووة قعووودان )
برنوامج إعوداد معموم التربيوة الخاصوة بجامعوة من وجهوة نظور طالبوات تخصوص  معايير الجودة مرتفعة

، وبمألارنوة هوذ  النتيجوة موع الدراسوات التوي اعميرة نوورة بنوت عبودالرحمن فوي المممكوة العربيوة السوعودية
التووي انتهووت إلووى  :Madison) 2018)تناولووت جووودة تعموويم اإلعووالم نجوودها تختمووف مووع دراسووة ماديسووون 

وجود ارتباط إيجابي قو  بين الرضى الكمي  لمطالب عن تخصصهم في االتصال الجماهير ، وقدرة 
:Bockino) 2015)ديفووود بكينووووهوووذا التخصوووص عموووى تمبيوووة االحتياجوووات الذاتيوووة لوووديهم، ودراسوووة 

التوووي   
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بعوود التخوورج، موون خووالل تووي ير البوورامج الدراسووية لتعموويم الصووحافة فووي قوويم الطمبووة وسووموكياتهم تناولووت 
دراسة مألارنة عمى الواليات المتحدة والهنود. وانتهوت الدراسوة إلوى أن لبورامج تعمويم الصوحافة انعكاسوات 
إيجابيووة عمووى تطوووير الألوويم السووموكية والمهنيووة لمطمبووة بعوود التخوورج، والتحوواقهم بسوووق العموول، وأن هنوواك 

اسووتراتيجيته، وبرامجووه وكفا تووه فووي كوول موون درجووة موون االتفوواق والتهووابه فووي فمسووفة التعموويم الصووحفي و 
الجامعووات اعمريكيووة والهنديووة، خاصووة موون خووالل تطوووير البوورامج الدراسووية، وربطهووا بمتطمبووات سوووق 
العمل واحتياجاته، وتوافر للية محددة لمتنسيق والتعاون بوين كميوات الصوحافة مون جانوب، والمؤسسوات 

 يتوصمت إلى تدن( التي مٕٕٔٓ) فاروقدراسة  . واختمفت بصورة أخرا معالصحفية من جانب لخر
المتوواح بكميووات وأقسووام اإلعووالم بالجامعووات المصوورية الحكوميووة والخاصووة،  يمسووتوا التيهيوول اعكوواديم

أن  ( التوي أهوارت نتائجهوا إلوىمٕٚٔٓ، ودراسوة أبوو عيواش )وعدم مال متها الحتياجات الفترة الألادموة
دراسووة اإلعووالم بالجامعووات الفمسووطينية أدت إلووى انعكاسووات سوومبية  يهنوواك مجموعووة موون الصووعوبات فوو

هممت أبعاد الخدمات التعميمية وخاصة الصوعوبات المتعمألوة  ،عمى الطالب أ نا  الدراسة وبعد التخرج
وتهووير هووذ   صووعوبات تواجووه رؤسووا  اعقسووام وتعرقوول تحسوون جووودة الخدمووة لووديهم.و  بووالبرامج الدراسووية

ة برامج تدريس اإلعالم في الوطن العربي بصورتها العاموة ال توزال دون المسوتوا المألارنة إلى أن جود
المطمووووب مألارنوووة بالجامعوووات اعمريكيوووة والهنديوووة، إال أنهوووا فوووي الجامعوووات السوووعودية تتجوووه نحوووو رفوووع 
كفا تهووا التدريسووية وخوودماتها التعميميووة ب يألوواع متوسووط، ويمكوون تفسووير هووذا االتجووا  المتوسووط فووي درجووة 

ى عن الخودمات التعميميوة التوي انتهوت إليوه هوذ  الدراسوة، إلوى أن التوجوه العوام لودا وزارة التعمويم الرض
والجامعات السعودية، نحو تطبيق معايير الجودة واالعتماد اعكاديمي فوي برامجهوا التعميميوة، وسوعيها 

يم التعموويم فوووي نحووو تحأليووق درجووات متألدمووة فووي التصوونيفات العالميوووة، إضووافة إلووى تيسيسووها لهيئووة تألووو 
الألطاعين العام والعالي، وتيسيس المراكز الوطني لمألياس بهدف تطووير مخرجوات التعمويم بموا يتناسوب 

( ال تووزال تطبيألاتوه الفعميووة فووي بووداياتها، وأن تودريس اإلعووالم فووي الجامعووات ٖٕٓٓموع رؤيووة المممكووة )
االهتمووام فووي التوجووه نحووو  السووعودية الووذ  يتسووم بالتسووارع فووي تطووور صووناعته، بحاجووة إلووى مزيوود موون

 تحأليق متطمبات الجودة واالعتماد اعكاديمي لبرامجه.    
جوووا  ُبعووود: تووووافر أعضوووا  هيئوووة التووودريس عموووى المهوووارات التدريسوووية المحألألوووة لمعوووايير الجوووودة بالمرتبوووة  .ٖ

(، وأن الطووالب والطالبووات يوورون أن أعضووا  ٜٙ.ٕاعولووى، مألارنووة بيبعوواد المأليوواس بمتوسووط مألوودار  )
يتميوزون بوالخبرة والوتمكن مون الموادة ، كميوات اإلعوالم وأقسوامه بالجامعوات السوعودية يئة التدريس فويه

(، وم ووول ذلوووك أعموووى درجوووة عموووى ٗٔ.ٖ، بدرجوووة رضوووى عاليوووة بموووغ متوسوووطها )العمميوووة وفهوووم طبيعتهوووا
تأليووويم  (، حوووولمٕٗٔٓ) الهوووعبي والهوووهرانيمسوووتوا جميوووع مؤهووورات المأليووواس، وهوووو موووا أكدتوووه دراسوووة 

فيمووا يتعمووق بوويدا  أعضووا  هيئووة التوودريس. طووالب لجووودة الخوودمات التعميميووة فووي جامعووة الممووك خالوود ال
أدا  اعسوووتاذ الجوووامعي فوووي التوووي انتهوووت إلوووى تراجوووع ( مٕٕٔٓلحطوووامي)واختمفوووت النتيجوووة موووع دراسوووة ا

، ويمكون ةكميات وأقسوام اإلعوالم اليمينوة، وعودم إلماموه بمتطمبوات الجوودة الهواممة فوي العمميوة التدريسوي
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تفسير درجة رضى أفراد العينة عن جودة تيهيل أعضا  هيئة التدريس فوي مجوال تودريس اإلعوالم فوي 
الجامعووات السووعودية  موورة موون  مووار بوورامج تيهيوول المعيوودين واالبتعوواث الخووارجي، التووي واكبووت تطووورات 

 مهنة اإلعالم وبرامج تدريسه.
دراسووووية فووووي كميووووات اإلعووووالم وأقسووووامه بالجامعووووات مواكبووووة المنوووواهج الرتووووب الطووووالب والطالبووووات ُبعوووود:  .ٗ

(، وقد اختمفوت هوذ  النتيجوة موع موا ٗٚ.ٕفي المرتبة ال ال ة بمتوسط مألدار  ) السعودية لمعايير الجودة
عوودم كفايووة المألووررات الدراسووية الحاليووة بكميووات ( التووي أهووارت إلووى مٕٕٔٓانتهووت إليووه دراسووة فوواروق)

ويمكون ة الحكوميوة والخاصوة لخووض تجربوة الممارسوة الصوحفية، بالجامعات المصري هاإلعالم وأقسام
تفسووير هووذ  النتيجووة بووين الجامعووات السووعودية تطبووق فووي بنووا  برامجهووا الدراسووية النموواذج المعتموودة موون 
المركووز الوووطني لمتألووويم، واالعتموواد اعكوواديمي وفووق منهجيووة عمميووة ومهنيووة تيخووذ فووي االعتبووار تطبيووق 

 معايير الجودة.
تمبية البرامج الدراسية في كميات اإلعالم وأقسوامه بالجامعوات السوعودية  المرتبة الخامسة ُبعد:جا  في  .٘

، كموووا يراهوووا الطوووالب والطالبوووات بالمرتبوووة الخامسوووة مكوووررقا، بمتوسوووط حسوووابي الحتياجوووات سووووق العمووول
ديميوة (، ويرا الباحوث أن هوذ  النتيجوة تهوير إلوى ضوعف التكامول بوين المؤسسوات اعكآٙ.ٕمألدار  )

والمهنيووةذ لتجويوود مخرجاتهووا التعميميووة فووي كميووات اإلعووالم وأقسووامه فووي الجامعووات السووعودية، وهووو مووا 
اإلعوووالم  أقسوووام بوووين التنسووويق والتعووواونالتوووي توصووومت إلوووى غيووواب ( مٕٕٔٓالحطوووامي) أكدتوووه دراسوووة

 ( (Trevor Cullen/ 2014كولن تريفور . بينما توصمت دراسةالمؤسسات اإلعالميةو بالجامعات اليمنية 
إلوى أن هنوواك اتفاققووا بووين  أسووترالياعبور دراسووة حالووة لخموس جامعووات توودرس بوورامج الصوحافة فووي غوورب 

ي تألديم الخمفيات التعميمية والتدريسية لمطمبة، فِ ي ا رئيس ادور  أسترالياالمحررين عمى أن لجامعات غرب 
بجانوب تألويوة ، المهوارات المكتسوبةوالتفكير في مهنة الصحافة والتوظيوف فوي وقوت مبكور عموى أسواس 

إلنتوواج اسووتراتيجية هوواممة لمتعوواون والتفاعوول عبوور دورة ذ العالقووة بووين المؤسسووات الصووحفية واعكاديميووة
التطووووير لموظوووائف المسوووتحد ة فوووي العمووول  مَّ ن  َوووحيووواة مهنوووة الصوووحافة بموووا فيهوووا التووودريب اعولوووي، وِمووو

 الصحفي.
برامج الدراسية في كميات اإلعالم وأقسامه بالجامعات السوعودية مواكبة الحدد الطالب والطالبات ُبعد:  .ٙ

بالمرتبووة السووابعة، بمتوسووط حسووابي لمنمووو والتطووور السووريع فووي صووناعة اإلعووالم وتكنولوجيووا االتصووال 
(، وعمى الرغم من كون هذ  الأليمة تم ل مستوا متوسطقا مون الرضوى، فو ن ترتيوب هوذا ٛٗ.ٕمألدار  )

لمأليواس، وهوذا يعنوي أن درجوة المواكبوة ليسوت بالمسوتوا المطمووب، وتتفوق هوذ  البعد جوا  متويخرقا فوي ا
التي توصمت إلى أن تعميم  :Elena and Lukina) 2017) إلينا ولوكيناالنتيجة مع ما انتهت إليه دراسة 

وفوي الصحافة واإلعالم في الجامعات والمعاهد الروسية ال يزال ال يمبي احتياجات صناعة اإلعوالم،  
إلووى عوودم مواكبووة الدراسووة والتيهيوول والتوودريب بالجامعووات ( مٜٕٓٓ) جووابرهووذا االتجووا  أهووارت دراسووة 

المصرية لمستجدات تكنولوجيوا االتصوال، وأن المووائح والمألوررات الدراسوية بحاجوة إلوى تأليويم دور  مون 
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. بينموا الصوحافةقبل الجامعات، لموقوف عمى مدا مسايرتها لمتطورات السريعة التي حد ت فوي مهنوة 
التعووديالت التووي تووم إدخالهووا عمووى الموووائح إلووى أن  (Ana Keshelashvili / 2014) أهووارت دراسووة لنووا

جا ت متواكبة مع التغيرات، التي عمى برامج تعميم الصحافة في جامعات جرجيا، والمألررات الدراسية 
االتصوالية الجديودة، وأن البورامج التوي توم هوا تمبوي متطمبوات البيئوة حد ت في المههد اإلعالمي، كموا أنَّ 

اعتمادهووووا لتعموووويم الصووووحافة تضوووومنت اسووووتخدام تكنولوجيووووا االتصووووال والوسووووائط المتعووووددة فووووي العمميووووة 
التعميميووة، وأن التنوووع واالبتكووار فووي توودريس الصووحافة بجورجيووا يوورتبط بخصووائص المؤسسووة التعميميووة 

خرجوات المهنوة ومواكبتهوا لتطوورات صوناعة اإلعوالم ، وهوو موا انعكوس إيجابقوا عموى مالتي تألدم الخدمة
 وتطبيألاته المهنية.

كميوووات اإلعوووالم وأقسوووامه بالجامعوووات جوووا  ُبعووود: جوووودة قاعوووات التووودريب والمعامووول واعسوووتديوهات فوووي  .ٚ
في نهاية أبعاد المألياس، ُمعبرقا عن رضى منخفض عن جودته مألارنة ببألية اعبعاد بمتوسط  السعودية
قاعوووات التووودريب مووون حيوووث تووووفر الموووواد اعوليوووة ورأا الطوووالب والطالبوووات أن تهيئوووة (، ٕٙ.ٕمألووودار  )

توفر أجهزة الحاسب اآللي بموا يتناسوب موع عودد ، و وصالحيتها لمتطبيألات الخاصة باإلنتاج اإلعالمي
هووي أقول المؤهوورات فوي مسووتوا الجوودة، وأن درجووة رضواهم عوون هواتين الخوودمتين جوا ت أقوول  الطوالب

(، واتفألووت هووذ  النتيجووة مووع ٕٗ.ٕمألارنووة بجميووع مؤهوورات المأليوواس بمتوسووط مألوودار  )المؤهوورات رضووى 
قسووام أصووعوبات تواجووه رؤسووا   التووي أهووارت إلووى وجووود( مٕٚٔٓ)أبووو عيوواش:قوويس أبووو عيوواش دراسووة 

أدت إلوووى انعكاسوووات سووومبية عموووى ، تعرقووول تحسووون جوووودة الخدموووةاإلعوووالم فوووي الجامعوووات الفمسوووطينية 
عوووودم وجووووود بيئوووة تعميميووووة تسوووواعد عمووووى التطوووووير  يوتتم وووول فوووو ،وبعوووود التخووورجالطوووالب أ نووووا  الدراسووووة 

وتتفق هوذ  النتيجوة  وقاعات مجهزة لمتدريب.، والتحسين بسبب نألص اعجهزة الالزمة لمعممية التعميمية
التووي سووعت إلووى تأليوويم البحوووث والدراسووات التووي تعرضووت لرصوود واقووع  (مٕٔٔٓ) الراجحوويمووع دراسووة 

أن أهوووم اإلهوووكاليات، هوووي: اقتصوووار وانتهوووت إلوووى  ،كميوووات وأقسوووام اإلعوووالم العربيوووةالبووورامج الدراسوووية ب
محاوالت تطوير برامج التيهيل والتدريب عمى تعديل الموائح الدراسية عمى نحو يمبي التوازنات، وجموب 
، أجهووزة ومعوودات، دون توووفير الكوووادر الألووادرة عمووى التعاموول معهووا واالسووتفادة منهووا فووي بوورامج التوودريب

لعل هذا اإلهكال المتعمق بتووفر قاعوات التودريب والمعامول واعسوتديوهات المجهوزة بفنيوين مهورة لودعم و 
عمميات التدريب والتيهيل اإلعالمي ال زالت نألطة ضعف ظاهرة في مجال تدريس اإلعالم في الوطن 

 العربي.
الخدموة ودرجوة رضواهم كهفت الدراسة عن وجود تباين في لرا  الطالب والطالبات في تألييمهم لجوودة  .ٛ

)أعضوووا  هيئوووة التووودريس، وأسووواليب التووودريس والوووتعمم، والمنووواهج الدراسوووية، وأسووواليب  عنهوووا، فوووي أبعووواد
قاعوات التألييم، والكتب والمراجع الدراسية، واحتياجات سوق العمل، ومواكبة تطوور صوناعة اإلعوالم، و 

إلوووووى اخووووتالف النوووووع، والجامعوووووة، واعسووووتديوهات(، التوووووي قاسووووتها الدراسووووة تعووووود المعاموووول ، و التوووودريس
والتخصص، إذ قّيم الطالب جودة الخدمات التعميمية المألدمة بدرجة أعمى من الطالبوات، وقويم طوالب 
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وطالبوات جامعوة المموك سوعود الخودمات التعميميوة المألدموة لهوم بدرجوة أعموى مون بواقي الجامعوات، كمووا 
ونوووي أك ووور جوووودة فوووي الخووودمات التعميميوووة رأا الطوووالب والطالبوووات أن مسوووار الصوووحافة والنهووور اإللكتر 

  المألدمة لهم فيه مألارنة بالتخصصات اعخرا.
تهير النتائج التفصيمية إلى دراسة الفروق بين أفراد العينة في تألييمهم لمخدمات التعميمية المألدمة لهمذ  .ٜ

الدراسية فوي  إلى جودة تيهيل أعضا  هيئة التدريس، وأساليب التدريس والتعمم، وتوفر الكتب والمراجع
قسم اإلعالم بجامعة جازان بدرجة أعمى من باقي الجامعوات، وقويم الطوالب والطالبوات جوودة المنواهج 
الدراسوووية فوووي جامعوووة الطوووائف بدرجوووة أعموووى مووون بووواقي الجامعوووات، وقووويم أفوووراد العينوووة جوووودة المعامووول 

قي الجامعوات. وأهوارت التألييم بجامعة الممك سعود بدرجوة أعموى مون بواأساليب واعستديوهات، وجودة 
النتووائج ذاتهووا إلووى أن مسووار اإلعووالم الجديوود فووي جامعووة الطووائف وفألقووا آلرا  أفووراد العينووة أك وور اعقسووام 
جووووودة فووووي توووووفر أعضووووا  هيئووووة التوووودريس المووووؤهمين والمنوووواهج الدراسووووية، وأسوووواليب التوووودريس والووووتعمم 

أن مسووووار الصووووحافة والنهوووور المسووووتخدمة مألارنووووة بالتخصصووووات اعخوووورا، ورأا الطووووالب والطالبووووات 
التأليووووويم، والمعامووووول المسوووووتخدمة فوووووي تدريسوووووه مألارنوووووة مال موووووة أسووووواليب اإللكترونوووووي أك ووووور جوووووودة فوووووي 

بالتخصصوووات اعخووورا، وتهوووير هوووذ  التباينوووات إلوووى اخوووتالف فوووي نووووع الخووودمات التعميميوووة المألدموووة، 
ألوودم فووي تطبيووق معووايير والبيئووات التعميميووة لكوول جامعووة، واحتياجووات التيهيوول لكوول تخصووص، ودرجووة الت

 الجودة في كل قسم.
ىتوصواتىالدرادظى:راذًرا

 في ضو  ما انتهت إليه الدراسة من نتائج ف ن الباحث يوصي بما يمي:
يتسووم اإلعووالم فووي بيئتووه الرقميووة بحركووة سووريعة فووي تألنياتووه ومتغيوورات ممارسووته، وقوود أهووارت نتووائج  .ٔ

الدراسووة إلووى أن ترتيووب هووذا البعوود جووا  متوويخرقا فووي درجووة رضووى الطووالب والطالبووات فووي تأليوويمهم 
ات لمخوودمات التعميميووة التووي يتمألونهووا أ نووا  دراسووتهم، وِموون  َوومَّ فوو ن الباحووث يوصووي بووين تعموول كميوو

ة والتيهيووول والتووودريب موووع يالدراسوووالبووورامج مواكبوووة اإلعوووالم وأقسوووامه فوووي الجامعوووات السوووعودية عموووى 
والتأليويم متطمبوات البيئوة االتصوالية الجديودة،  وتمبيتهواتي حد ت في المههد اإلعالمي، التغيرات، الَّ 
لمتطوووورات  لمووووائح والمألوووررات الدراسوووية مووون قبووول الجامعوووات، لموقووووف عموووى مووودا مسوووايرتهاالووودور  

 اإلعالم.السريعة التي حد ت في مهنة 
ووا لتحديوود الكفايووات المهاريووة والمهنيووة  .ٕ يعوود التكاموول بووين المؤسسووات اعكاديميووة والمهنيووة منطمألقووا مهم 

التي يتطمبها سوق العمل، بما يفضي إلى تجويد مخرجات البرامج التعميمية لتدريس اإلعالم، وقود 
فووووي  هتمبيووووة البوووورامج الدراسووووية فووووي كميووووات اإلعووووالم وأقسووووام عوووود:أهووووارت نتووووائج الدراسووووة إلووووى أن بُ 

كما يرا  الطوالب والطالبوات جوا  بالمرتبوة الخامسوة،  ،السعودية الحتياجات سوق العملالجامعات 
إلنتووواج وِموون  َووومَّ فوو ن الباحوووث يوصووي بيهميوووة تألويووة العالقوووة بووين المؤسسوووات اعكاديميووة والمهنيوووة 
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ن بموا فيهوا التودريب اعولوي، وِمو اإلعوالموالتفاعل عبر دورة حياة مهنوة ، استراتيجية هاممة لمتعاون
 .اإلعالميالتطوير لموظائف المستحد ة في العمل  مَّ  َ 
ا ضروري ا لمتيهيل في برامج تعميم اإلعالم،  .ٖ تم ل قاعات التدريب والمعامل واعستديوهات احتياجق

رضى الطالب والطالبات في تألييمهم لمخدمات وقد أهارت نتائج الدراسة إلى أّنها اعقل في درجة 
التعميمية التي يتمألونها أ نا  دراستهم، وِمن َ مَّ ف نَّ الباحث يوصي بضرورة محاكات الممارسة 
المهنية الفعمية لمهنة اإلعالم عبر قاعات مهيئة لذلك، مدعومة بالتجهيزات الفنية والمهنيين 

 مل اإلعالمي.المهرة، بما يتوافق مع احتياجات سوق الع
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هجلت ذهُ األوادَُّح فٍ ِذَٕح اٌرَاع، ػًٍ ػُٕح ِٓ خرَعٍ اٌرخظظاخ اإلػالُِح اٌؼآٍُِ فٍ وظائف خارض ٔطاق اخرظاطا
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، ص 16، اٌّعٍذ اٌطاتغ، اٌؼذد الوجلت العربيت لضواى جودة التعلين العاليوؽاٌثاخ ظاِؼرٍ: تخد اٌرػا ووردوفاْ اٌطىدأُح، 

 .14-51ص:

الوجلت (. ِطرىي ظىدج اٌخذِاخ اٌطالتُح ورػً اٌطٍثح ػٕها فٍ اٌعاِؼاخ األردُٔح اٌحىىُِح، 2114آخروْ. )ٔاطر ضُف و( 21)

 .116-161، ص ص:15، اٌّعٍذ اٌطاتغ، اٌؼذد العربيت لضواى جودة التعلين العالي

هجلت اٌذ ِٓ وظهح ٔظر اٌطالب، (. ذمُُُ ظىدج اٌخذِاخ اٌرؼٍُُّح تعاِؼح اٌٍّه خ2113ِحّذ اٌشؼثٍ، وضؼُذ اٌشهرأٍ. ) (21)

 .346-316، ص ص: 19، اٌؼذد جاهعت رهار للذراساث والبحوث

(. رػً اٌّطرفُذَٓ وّذخً إلدارج اٌعىدج اٌشاٍِح تاٌعاِؼاخ تاٌرطثُك ػًٍ ظاِؼح ِظر ٌٍؼٍىَ 2113تاوُٕاز ػسخ تروح. ) (29)

 .11-55، ص ص: 12ٍذ اٌطادش، اٌؼذد ، اٌّعالوجلت العربيت لضواى جودة التعلين العاليواٌرىٕىٌىظُا، 

( اذعاهاخ رؤضاء األلطاَ واٌطالب ٔحى طؼىتاخ ذذرَص اإلػالَ فٍ اٌعاِؼاخ اٌفٍططُُٕح: دراضح 2111لُص أتى ػُاظ.) (31)

     .                                                    212-239، اٌعّؼُح اٌطؼىدَح ٌإلػالَ واالذظاي، ص ص 11ُِذأُح، اٌّعٍح اٌؼرتُح ٌإلػالَ واالذظاي، اٌؼذد

(. اذعاهاخ ؽٍثح اإلػالَ تاٌعاِؼاخ إٌُُّح ٔحى ظىدج أداء األضرار اٌعاِؼٍ 2112ػثذ اٌثاضؾ ِحّذ ػثذ اٌىهاب اٌحطاٍِ. ) (31)

َىٌُى، ص ص:  -، اٌّعٍذ اٌحادٌ ػشر، اٌؼذد اٌصأٍ، أترًَالوجلت الوصريت لبحوث الرأي العاموِٕاهط اٌرذرَص، دراضح ُِذأُح، 

321-413. 

(. والغ ذؼٍُُ اإلػالَ فٍ اٌعاِؼاخ اٌفٍططُُٕح فٍ ػىء ذطثُك ِثادئ اٌعىدج اٌشاٍِح تاٌرطثُك ػًٍ 2119ّذ أتى اٌطؼُذ. )أح (32)

 .13-31، ص ص: 3اٌّعٍذ اٌصأٍ، اٌؼذد الوجلت العربيت لضواى جودة التعلين العالي،ألطاَ اإلػالَ فٍ ظاِؼاخ لطاع غسج، 

ذاَ ِذخً ػّاْ ظىدج اٌرؼٍُُ واالػرّاد األوادٍَّ ٌّىاظهح اٌرحذَاخ اٌرٍ ذىاظه اٌرؼٍُُ (. اضرخ2111ضُّر ِحّذ حطُٓ. ) (33)

 .41-12، اٌؼذد اٌصاٌس، ص ص: الوجلت العربيت لإلعالم واالتصالاإلػالٍِ اٌحىىٍِ فٍ اٌعاِؼاخ اٌخٍُعُح واٌؼرتُح، 

(34) A.Parasuraman, A.Zeithaml, A.Valerie and Berry. (1988). SSvqual: A multiple-item Scale for 

measuring consumer perceptions of service quality ,Journal of consumer perceptions of service 

quality, journal of retailing ,vol,49.no, 4, pp:12-40. 

(35) Joespph. Cronin, steven, taylor. (1992). Measuring service quality: Reexamination and extension, 

journal of marketing, vol, 56, no, 33, pp: 22-68. 

(36) Firdausi. Abdullah. (2006). The development of Hedperf: A New Measuring instrument of 

service quality for the higer education sector, international journal of consumer 

studies,vol,30,no,6,pp:569-581. 
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at the end of the list, expressing of low level of satisfaction compared to the rest 

of the dimensions with an average of (2.26). 

The study revealed that there are variances of opinions among the students 

(males and females) in their evaluation of the quality of the educational services 

and the degree of their satisfaction of it.  The variances of opinions have been 

showed in the nine- dimensions scale due to the difference of gender, university 

and specialization. The male students assessed the quality of the educational 

services provided to them with a higher degree than the female students.  The 

students (males and females) of King Saud University assessed the educational 

services provided to them with a higher degree than the rest of the universities. 

The students also indicated that the journalism and electronic publishing 

program is more qualitative in the educational services offered to them 

compared to other disciplines, and these differences indicate a difference in the 

type of educational services provided, the educational environment of each 

university, the qualification needs of each discipline, and the degree of progress 

in the application of quality standards. 
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                                                                    Associated Prof. Dr. Mohammed S. Alsubihi 

                                                                                       subihi@gmail.com 
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                                                                                   Al-Imam Mohammed Ibn Saud Islamic University  

Abstract 

        This study seeks to identify the attitudes of the students (males and 

females) of colleges and departments of media and mass communication of 

Saudi universities towards the quality of the educational services of the media 

education programs and the degree of their satisfaction of them. The researcher 

used the quantitative approach in his study and used the questionnaire to collect 

the information of the study, drawing on a quota sample of students (males and 

females) for each scientific section. The number of respondents who answered 

the questionnaire reached (877) ones. The study resulted in the following 

findings: 

The researcher developed a model to measure the actual performance of the 

programs of teaching the media at the university level consisting of nine main 

dimensions, which include: (faculty members, teaching and learning methods, 

curriculum, assessment methods, books and teaching references, labor market 

needs, media industry development, teaching classes, and laboratories and 

studios). These dimensions were expressed in indicators totaling (57) indicators. 

The researcher draws on the methodologies of quality assessment approach and 

its models, and the comprehensive quality standards. The statistical tests of this 

measure showed a high degree of validity and reliability, which assures its 

validity to measure the educational services in the media departments. 

The overall result of the satisfaction level among the students of colleges and 

departments of media and mass communication of Saudi universities indicates 

that they are moderately satisfied with the level of educational services they 

receive during their studies at an average of (2.66). The availability of faculty 

members on the teaching skills required by the quality standards ranked first, 

with an average of (2.96). The methods of teaching and learning that stand up to 

the quality standards came in the second rank, with an average of (2.75). The 

curricula of colleges and departments of media and mass communication of 

Saudi universities that stand up to the quality standards came at the third rank 

with an average of (2.74). The remaining of scale dimensions came respectively 

at nearable rates, except of the quality of laboratories and studios, which came 
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