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الدراسة،  السعودية عينةالجامعات من  جبرنامطالب البالنسبة ل الرقمي اإلعالم جبرنامالتعرف على أهمية  إلىهدفت الدراسة 

لتحديد أبرز المشكالت  )كأحد أهدافها الرئيسة( سعت الدراسةكما  .االلتحاق ببرنامج اإلعالم الرقمي في همعن دوافع والكشف

المقررات  أعضاء هيئة التدريس،على مستوى ) الرقمي اإلعالمبكالوريوس  جبرناميواجهها طالب قد األكاديمية التي 

والحلول الممكنة  على المقترحات رفالتعمن ثم و (.الميداني بالتدري المعلومات، دراألكاديمي، مصااإلرشاد  الدراسية،

 . طالبا   (591)التطبيق على وتم  االستبانةداة أ، وفيعتمدت الدراسة على المنهج الوصوا .األكاديميةتلك المشكالت لمعالجة 

ا" وذلك مه" ودية يعدعالس الجامعات في الرقمي اإلعالم جبرنام ودوجأن من أهمها متعددة  نتائج إلى الدراسة توصلت قدو م جد 

ذة القسم تأسا"عبارة  لصالحجاء فقد  الرقمي عالماإل جبرنامحاق بلتاال في دوافع المبحوثينأهم ومن . %35.7 بنسبة بلغت

بكالوريوس  الب برنامجمية التي تواجه طاألكادي المشكالتأبرز . أما على مستوى (3.47بمتوسط ) "شجعوني لاللتحاق بالقسم

عن مواعيد  خرهمأعضاء هيئة التدريس وتأغياب " :فقد جاءات على النحو التالي لجامعات السعوديةالم الرقمي في ااإلع

في المملكة ال ترتبط مقررات اإلعالم الرقمي بخطط التنمية " ،(3..7) بمتوسط "وعدم االلتزام بالساعات المكتبية المحاضرات

 اإلعالماختيار المقررات والتخصصات الفرعية في  يف ياعدنال يسكاديمي د األلمرشا"، (7.53" بمتوسط )العربية السعودية

معامل الكلية بتوفر ال ي" ،((2.95بمتوسط  "بة ليست جيدةمعاملة الهيئة المساعدة في المكت"، ((2.31 بمتوسط "الرقمي

 .(...7بمتوسط ) "وأستوديوهات تكفي الستيعاب تدريب الطالب

 الجامعات السعودية. ، يالرقم اإلعالم جبرنام ت األكاديمية،شكالالم :احيةتالكلمات المف
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Academic problems facing Saudi university students enrolling in the Bachelor of Digital 

Media program 

 

Abstract:  

The purpose of this study was to determine the significance of the digital media program from 

the perspective of the program's students at Saudi universities (the study sample), as well as to 

expose their motivations for joining in the digital media program. The study also intended (as 

one of its primary objectives) to identify the most common academic problems that students 

enrolled in the Bachelor of Digital Media program experience at the level of (faculty members, 

courses, academic advising, sources of information, field training). Then, identify the 

recommendations and potential solutions to these academic problems. The study relied on the 

descriptive approach using questionnaire tool, and it was applied to (195) students. 

The study yielded various findings, the most noteworthy of which is that the establishment of a 

digital media program in Saudi universities is "extremely crucial" with a rate of 71.3%. The 

statement "the department teachers urged me to join the department" was one of the most 

important motivations for respondents to join the digital media program, with an average of 

(3.47). As for the most prominent academic problems facing students of the Bachelor of Digital 

Media program, they came as follow: “Absence of faculty members, their lateness to lecture 

times, and non-compliance with office hours” with an average of (3.42). “Digital medi programs 

are not related to the development plans in Saudi Arabia” with an average of (3.17), “The 

academic advisor does not help me choose courses and sub-majors in digital media program” 

with an average of (2.31), “The library's assistance staff is unprofessional.” with an average of 

(2.95), “The college does not have sufficient laboratories and studios to accommodate student 

training” with an average of (3.04). 

Keywords: Academic problems, Digital media program, Saudi universities. 
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 المقدمة:. 1

 ،يالتقليد اإلعالمطة يرخ نيوية مهمة فيب تغيرات ظهورها التي أحدثالهائل، و يالتقن راإلنترنت من أهم نتائج التطو كةشب تعد  

أن تضيف  على األخرى بالعمل اإلعالموسائل و العديد من الصحف الورقية يسع إلى دى اتساع استخدام شبكة اإلنترنتأ وقد

إعالمية  لمؤسسات ألن يؤسسوا منابرلجوء العديد من الجهات وا إلىيدية استخدام الشبكة العنكبوتية، باإلضافة ألدواتها التقل

هتمام والتحول اإل فيشهد تصاعدا  يوالذالجديد  اإلعالمما أفرز ظهور مصطلح  ووه على الشبكة د بشكل كلي  متتعجديدة 

طار إ فيو. ومها الشاملهحول نحو الرقمنة بمفيسمى بالتما  نتج عنها التيو ،م3.52م عا فيالثورة الصناعية الرابعة ببداية 

مع وتأهيل تالنهوض بالمج هم بنودها هوأيعد من  التيو ،.3.7 المملكة يةلرؤ وطبقا   ةننحو الرقم السعودي المجتمعتحول 

 إلىظهرت الحاجة  ،المجتمعمسؤوليتها تجاه من دور الجامعات و نطالقاإوطبقا لما سبق و ،الشباب للعمل بمختلف المجاالت

 فيو. بكفاءة يالرقم اإلعالممجال  فيل على العم قادرين نيتمكنها من تقديم خريج وديةعالس امعاتلجا فيوجود برامج وأقسام 

ملك عبد العزيز، كلية االتصال عة البجام اإلعالم)كلية االتصال و يالرقم اإلعالمقدمت الكليات التالية برامج  التوجه ذلك إطار

عبد  نورة بنتة بجامعة الرقميالصحافة م قساإللكترونية و وديةعالس بالجامعة رونيلكتاإل اإلعالمبجامعة جدة، قسم  اإلعالمو

 مشكالتال من هتهم لعددمواج إلىي يؤد الذيحياتهم األمر  فيمهمة نوعية نقلة  الجامعيبالتعليم  الرحمن(. ويعد التحاق الطالب

لها  يةؤدرها وتحدد األسباب المعلى الجامعة أن تحص المشكالت والتحديات يجب هوهذ يلهم العلميتحص فيتؤثر  قد التيو

الحاجة  ما أظهر وهووتطبيقها األكاديمية  الجودة إلىللوصول  ومع وجود برامج مستحدثة وسعيا   لها. ولحليجاد إوتعمل على 

 كاديمية بها.األ على المشكالتالوقوف برامج ومحاولة دراسة تلك ال إلى

 مشكلة الدراسة:. 1.1

ضوء التحوالت  فيهتمام اإل يكزية فمثل مري يالسعودجتمع لما فيوبارزة في المجتمعات العربية مكانة  الرقمي اإلعالميحتل 

المؤشرات والتقارير شير ، كما تالمجتمع تنمية إلى يؤدت التيدوات ألكأحد أهم ا اإلعالمز من قوة زتع التيو ،.3.7نحو رؤية 

ة، األمر ها مع تخصصات كثيرخلداعن زيادة ت ة في األسواق العالمية، فضال  يالرقم اإلعالمزيادة قيمة أسهم وسائل  إلىالدولية 

 عن زيادة إقبال الطالب على دراسته في كليات ، فضال  الرقمي اإلعالمز فرص عمل كثيرة أمام دارسي تخصص الذي أفر

كاديمية التي المقررات األ ونظرا لحداثة هذا التخصص وخصوصية ،وديةعالس بالمملكة العربية اإلعالمو وأقسام االتصال

، وفي ضوء ذلك تتمحور ودراسيةكاديمية أمشكالت  صاحبهقد يما وهو ى دراستهالطابع العملي عل بتوغليشتمل عليها، 

أعضاء هيئة على مستوى ) الرقمي اإلعالماجه طالب تخصص األكاديمية التي تومشكلة الدراسة في رصد وتحديد المشكالت 

إعداد استمارة استقصاء وقد تم  (التدريب الميداني، ماتمصادر المعلو اإلرشاد األكاديمي،دراسية، المقررات ال التدريس،

 .عرفة تصوراتهم حول تلك المشكالتللمبحوثين لم

 أهمية الدراسة:. 2.1

همية ، حيث يحظى هذا التخصص بأالرقمي اإلعالم السيماو مجتمع،الي وأهميته ف اإلعالم تنبع أهمية هذه الدراسة من مكانة

ة في ظل الرقمي اإلعالماهتمام الجمهور بوسائل  إلىفة ل. باإلضاسوق العم فيعددة متال للفرص ، نظرا  اإلعالمكبيرة بين طالب 

  ة.الرقميوالوسائل ر هودة التفاعل بين الجمة وزياالرقمي اإلعالممنصات  إلىفي وسائل النفاذ  يقنالتطور الت

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        50  

 ISSN: 2706-6495 

 
 :يتالعلى النحو ال تبطة بهاعوامل مروتتفرع من هذه األهمية عدة 

 الرقمةي اإلعةالمكاديميةة التةي تواجةه طةالب تخصةص بكةالوريوس لمشةكالت األيةة بدراسةة ااإلعالمبةة إثراء المكت  -5

 الطالب.اديمية عند في تحسين البيئة األكالوقوف عليها ومعرفتها  التي يساعدو

 ههةذوذلةك لمعالجةة  يلرقمةا اإلعةالمرامج طةالب بةتواجةه  التةيد الجهات المسؤولة بأهم المشكالت األكاديميةة يوزت -3

 الجامعية.لمنظومة وتطوير ا المشكالت

ادة أحةد المؤشةرات الحقيقةة والصةادقة لتحقيةق الجةودة وزية يعةد يوالةذ الطالب الجامعيأهمية تطبيق الدراسة على   -7

 .وعالميا   معة محليا  جاالالثقة وتحسين مركز 

بما  الخريجينو البالطتأهيل وتدريب  إلىحالي، والحاجة العمل الفي سوق  الرقمي اإلعالممكانة تخصص  -.

 .وخارجهاودية عالسالعربية ي في المملكة اإلعالمب مع متطلبات سوق العمل يتناس

برامج األكاديمية على مستوى  تالتعرضت للمشك التيم الباحث وحدود عل فيالدراسة األولى من نوعها  ههذ -1

 ودية.عالسعربية لاالمملكة  في يالرقم اإلعالم

 الجامعيالتعليم  في يالتخطيط للنهوض بالمحور الرئيس فيها نلين لالستفادة مسؤوللمتقديم مقترحات وتوصيات  -2

 .وهو الطالب

تطالب بالتوجه  التيو الشاملة دةجومع مبادئ ال طابقم المشكالت بما يتترحاتهم وأهعلى آراء الطالب ومق التعرف -3

 المستفيدين. ىتحسين صورتها لدة وحدثالتسويق للبرامج المست يبالتاللتعليمية ومن الخدمة االمستفيد  نحو

 المختصين.بالجامعة من قبل  يالدراس األداءلتطوير قدرات الطالب وتحسين نتائج الدراسة مقياس  دتع -8
 

 أهداف الدراسة:. 3.1

 :إلى يةتسعى الدراسة الحال

  نة الدراسةيعل بالنسبة الرقمي اإلعالم جأهمية برنامالتعرف على. 

 يالرقم ماإلعال جبرنامحاق بتلالا فيدوافع الطالب  عن الكشف.  

 الرقمةي اإلعةالمبكالوريوس  جبرنامفي ودية عالسالجامعات التي يواجهها طالب  األكاديميةأبرز التحديات  نع كشفال 

 التدريب الميداني(. ،علوماتمصادر الم اإلرشاد األكاديمي، ،المقررات الدراسية أعضاء هيئة التدريس،) ىوتمسعلى 

 فةي  الرقمةي اإلعةالم طةالب بكةالوريوساألكاديميةة التةي تواجةه  لمشةكالتنةة لت والحلةول الممكرحةامقتالتعرف على ال

    ودية.عالسالجامعات 
 

  :الدراسةاؤالت تس. 1.1

  ؟الدراسةعينة هة نظر جو من الرقمي اإلعالمما أهمية تخصص 

 ؟الرقمي اإلعالمتخصص دوافع عينة الدراسة الختيار  يما ه 

  في كليات االتصال  الرقمي اإلعالمطالب برامج بكالوريوس  يواجههاية التي ديمكااأل المشكالتما أبرز

اإلرشاد  ،المقررات الدراسية أعضاء هيئة التدريس،على مستوى ) ةوديعالس بالمملكة العربية اإلعالمو

 (؟التدريب الميداني ،علوماتمصادر الم األكاديمي،
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 في  الرقمي اإلعالميوس تواجه طالب بكالوراألكاديمية التي  تكالمشوالحلول الممكنة لمعالجة الالمقترحات  ام

 ودية؟عالس الجامعات
 

 :الدراسات السابقة. 2

بدراسة واقع برامج  اهتمتالتي وسات السابقة ادرال رتبط بموضوع الدراسة تبين تعددالم بقةاألدبيات السال مسح من خال 

 (:قدمألا إلىرتبة زمنيا من األحدث راسات معرض الد تم)ية برلعواودية عالسالجامعات  فياألكاديمية  شكالتوالم اإلعالم

ا لةدى ع  وشةيف علةى المشةكالت األكاديميةة األكثةر التعةر إلةى (2022) حمدد علديفاطمة أ & شريف حسين زليخةة هدفت دراس

، غرافيةةةةالديموالمشةةة الت األكاديميةةةة وبعةةةا المتغيةةةرات  القةةةة بةةةينتقصةةةي الع إلةةةىضةةةافة طالبةةةات جامعةةةة حفةةةر البةةةاطن، باإل

( مفةةردة مةةن ..57عينةةة مةةن )نةةت الالمةةنهج الوصةةفي بأسةةلوب المسةةح بالعينةةة كةةأداة لجمةةع البيانةةات، وتكو الدراسةةة تواسةةتخدم

بدرجةةة تةةواجههن  تةةيالتقةةديرات طالبةةات جامعةةة حفةةر البةةاطن للمشةةكالت األكاديميةةة  ت : جةةاءمةةن أهةةم نتةةائج الدراسةةة الطالبةةات

م ان الدراسةة ومتغير  كاديمية التي تواجههنشكالت األتقديراتهن للمبين متوسطات  يةالة إحصائوجود فروق دوتبين  ،متوسطة

 .حفر الباطن جامعة لصالح الطالبات ممن يدرسن في  (الفروع –ر الباطن )حف

قسةةام يسةةي لبةةرامج العالقةةات العامةةة واإلعةةالن بألمحتةةوى التدرالتعةةرف علةةى ا إلةةى (2021) حسددن عبددد الصدداد  دراسددةسددعت و

لتعليميةة، وقةام الباحةث بتحليةل مضةمون لمصرية والخليجية وعالقتها بتقويم الطالب لجودة العمليةة امعات ابالجا اإلعالمت وكليا

وجامعةةات جمهوريةةة مصةةر والعالقةةات العامةةة فةةي جامعةةات دول الخلةةيج العربةةي  اإلعةةالم مسةةامقةةررات العالقةةات العامةةة فةةي أق

كشةفت   ومفةردة.  .35على عينةة قوامهةا دراسته الميدانية الباحث ا أجرى ، كماملالحصر الش دراسته أسلوب في متبعا  العربية، 

ة والتةةي تصةةقل مهةةارات يس المقةةررات العمليةةردبتةةفةةي الجامعةةات الخليجيةةة  اإلعةةالمهتمةةام أقسةةام وكليةةات اائج الدراسةةة عةةن نتةة

وبينةت  ،ت النظريةةبةالمقررا ارنةةقمرات المقةرهةذه  انخفةاضغم مةن ما يؤهلهم لسةوق العمةل وذلةك علةى الةروخبرات الطالب ب

دى لة يةةي الجامعات الخليجيةة والمصةرية تهةتم بتطةوير المهةارات الشخصةية والمهنالنتائج أن برامج العالقات العامة واإلعالن ف

مةل مةع ومعامةل القسةم، وتوجيةه الطالةب بضةرورة التواصةل والع اتاسةتوديوهالطالب، وتطوير أدوات التدريب االحترافي فةي 

رات بةرامج العالقةات العامةة فةي الجامعةات واقع تدريس مقروتبين أن ، الية الحديثةخدام التقنيات االتصاستة بسات المختلفالمؤس

ويقةدم عضةوهيئة  ،هماعةل بيةنطةالب وتشةجيع التفللتعزيةز أسةتاذ المقةرر  :منهةا ة مرتكةزات دعةى الخليجية والمصرية يرتكز عل

 المحاضرة. ب خاللالطال تقييم خاللها يتم من فة مختل ساليببأالمقرر التدريس 

التقليةدي فةةي  معةالاإل بكةالوريوس جبرنةامفةي  الرقمةي اإلعةالمواقةع علةى عةرف الت إلةى (2021) فرحدان راشدد اسدةدردفت هدو 

البحةوث  إلةىراسةة ، وتنتمةي الداإلعةالمالعليةا وأعضةاء هيئةة التةدريس فةي كليةة جامعة اليرموك من وجهة نظر طلبة الدراسةات 

ن مةن جميةع طلبةة الدراسةات العليةا فةي كليةة سة مكةو  الحالة من خالل مجتمع درالى منهج دراسة ها قامت عوفي إطار ،ةيصفلوا

أداة لجمةةةع البيانةةةات كةةة سةةةتبانةالاالدراسةةةة  ، واسةةةتخدمتوطالبةةةة ( طالةةةب5.1)وعةةةددهم ردنيةةةة، ألا وك/جامعةةةة اليرمةةةاإلعالم

: تب ةين ئج منهةااة نتةعةد   إلةىاسةة رالد   وتوصةلت إلعةالم.ا ة في كليةئة التدريسيهيال أعضاء ة مع عدد منوالمعلومات، وأداة المقابل

وك، /جامعةة اليرمةاإلعالمالدراسةات العليةا فةي كليةة الب نظةر طة ةهةوجالتقليةدي مةن  اإلعةالمعلةى  الرقمةيلإلعالم  تأثيروجود 

 عالية.درجة والتقليدي ب الرقمي اإلعالمجه االختالف بين وجاءت أو
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 فةي جامعةة اليرمةوك اإلعةالمكليةة  يتؤدكما  كبيرة.بدرجة  الرقمي اإلعالم بمساقاتترتبط مواد ريس اء هيئة التدضعأ ويدرس 

 عةالمإلافةي  بكةالوريوس جبرنةام ييةر مسةمىوتبةي ن ضةرورة تغ كبيةرة.بدرجة  الرقمي اإلعالمملية تعليم عب األرتقاء يفمهم دور 

 .الرقمي المعاإل بكالوريوس إلى

وميةة كحالالمصةرية  اإلعةالمرصةد وتقيةيم التأهيةل األكةاديمي لطةالب أقسةام وكليةات  (2021)فدااد  ريج محمدأدراسة  تناولتو

ب وخريجةي متغيةرة واعتمةدت علةى مةنهج المسةح بالعينةة لمجتمةع طةالوالخاصة وتحديد مدى مالئمتةه لمتطلبةات سةوق العمةل ال

اإلجماليةة  وبلغةت العينةة ،ياإلعالمةالمجةال  املين فةيالحكومية والخاصة ومجتمع الخبراء والعة صريةالم اإلعالميات أقسام وكل

راسةة نظريةة وظفةت الديةة  وقةد اإلعالمخبيرا يشملون كافة المجاالت  5.5و جخري512و طالبا   727 تضمنتو .23 للمبحوثين

 فةةي العصةةر ولوجيةةا كةةأهم مهةةارة مطلوبةةة لسةةوق العمةةلنالتكتقةةان األهميةةة الكبيةةرة إلأظهةةرت النتةةائج و ،اإلعةةالمانةةدماو وسةةائل 

 ،ياإلعالمةالمجةال كنولوجيةا االتصةال فةي ت امتتضمن ضةرورة إتقةان اسةتخد اإلعالموأن المواصفات الجديدة لخريجي  ،الرقمي

لوجيةةا كنوالت راسةةلمتزايةةدة لدئج األهميةة اوأوضةحت النتةةا ،ومتطلباتةه المتغيةةرة ي الجديةةداإلعالمةسةوق العمةةل واإللمةام بحاجةةات 

 .ب إضافة مقررات دراسية جديدة أكثر مواكبة للتطورات التقنيةمما يتطل اإلعالمالحديثة في مجال 

 .وديةعالسةة بالجامعةةات اإلعةةالمصصةةات أقسةةام التعةةرف علةى مةةدى تنةةوع تخ ىإلةة  (2021) إبددراهيمد الخددال  بددع هددفت دراسددةو

داة لجمةع البيانةات، وتكونةت أالمنهج الوصةفي بأسةلوب المسةح بالعينةة كة راسةت الدلصحافة بها، واستخدمواقع تعليم مقررات او

: أن ىلةإ الدراسةة عهةا بالتسةاوي لكةل مةن الةذكور واإلنةاث، وتوصةلتيزتو( مفردة من طال ب جامعة جازان تم ...العينة من )

وأشةارات مشةاركة الجماعيةة، ة الخاصي بهامقررات ية على اإلعالم حتواء البرامجإضرورة  ىاألغلبية من أفراد العينة تؤكد عل

وأكةدت األغلبيةة مةن العينةة أن  ،يكةاديمألا لرفع المسةتوىانا دورات للطالب يقيم أحي اإلعالمقسم الصحافة و أن إلى لعينةأفراد ا

 . عدم توفر وظائف للخريجين ماإلعالأن من سلبيات قسم  ،وثقافته السعوديعلى هوية المجتمع  افظتح اإلعالمأقسام 

بالجامعةات  اإلعةالمدى تطبيةق معةايير ضةمان الجةودة فةي كليةات علةى مة التعةرف ىإلة (2020) تحسدين منصدوردراسدة ت عسو

مةةن وق بةةين تقةةديرات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس وفقةةا لعةةدد ة نظةةر أعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية، والكشةةف عةةن الفةةريةةة مةةن وجهةةندراأل

 سةتخدم الباحةثاويس، هيئةة تةدر ( عضةو13) عينةة قوامهةالةى راسةة عيةق الدالمنهجية وتم تطبو الوظيفيةالمتغيرات الشخصية و

عةايير األردنيةة لمبالجامعةات  اإلعالمأن درجة تطبيق كليات  :نتائج الدراسة تهروأظ االستبانةداة أالمنهج المسحي. كما استخدم 

هيئةة وال ليةةة في رسةالة الكمرتفع ق كانتنت مرتفعة. وأن درجة التطبيضمان الجودة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية كا

المقبةولين  الطةالبالمحلي، ومتوسطة فةي مجةال  عتمج والخطط الدراسية والمرافق والموارد والعالقة مع المجسية والمناهالتدري

زى سية تعةقديرات أعضاء الهيئة التدريعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ت إلى ضا  يجين. وأشارت النتائج أيومتابعة الخر

ات يةلك والتخصةص ووجةود فةروق فةي درجةة تطبيةق معةايير ضةمان الجةودة فةية العلميةة اعي والرتبجتممتغيرات النوع اإل إلى

 سنة.  51التدريسية لصالح الذين خبرتهم أكثر من  خبرة في الهيئةمتغير سنوات ال إلىبالجامعات األردنية تعزى  اإلعالم

أقسةةام الصةةحافة واالتصةةال  يفةةودواتةةه أديةةد والج اإلعةةالممقةةررات طبيةةق مةةدى ت Jindal, N (2020دراسددة ) حتوضددأو 

وأشةارت نتةائج  ،الخاصةةبةين الجامعةات الحكوميةة و داة المقابلةة والمقارنةةأدراسةة لات واستخدم ،بالجامعات الهندية يالجماهير

 ، %.2/.1بة رات بنسقرلميس اتدر فيية التكنولوجية المعاإلتم التركيز على استخدام الوسائط  أنه إلىالدراسة 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        53  

 ISSN: 2706-6495 

 
الجامعةات الخاصةة فيمةا وميةة وكحالالجامعةات  فةيوظهةر اخةتالف  ،8..3الجديةد منةذ عةام  اإلعالمبة د تتةربطدخال مةواإتم وقد 

يتعلةق  اإلعالميةة فيمةاالتعامةل مةع احتياجةات الطةالب  فةيوجود تطور وتبين  التدريس فيالجديد  ماإلعاليتعلق باستخدام أدوات 

 .يالرقم الماإلعو يا الحديثةتكولوجال بالتطورات

 الدولةةة فةةي ياإلعالمةةالتعلةةيم  فةةيقدمةةة ملامج عةةن البةةرا بالكشةةف Hafeez, E., & Nauman (2020دراسددة )هتمددت أو

المسةتخدمة ليةات آلن اوسةعت الدراسةة للوقةوف عة ،هنةاك ياإلعالمةهذة البرامج مةع احتياجةات المجةال  توافق مدىو يةباكستانال

 اإلعةالم دهةامع ، وأظهرت نتائج الدراسةة أنعمديةعينة بالشخصية  ابلةالمق أداة استخدم الباحثان .ياإلعالميم لتعلدة اجو لتحسين

 فةةيوجةود عجةز  إلةىضةافة ، باإلعةةدم وجةود نظةام تقيةيم حةديث وتبةين، حدثةةعتمةدت علةى منةاهج قديمةة وغيةر ماقةد  يالباكسةتان

، واتضةةح وجةود عجةز لةةدى نةبأجا هيئةة تةدريس لةى إعضةةاءتةةم اإلعتمةاد ع وقةد ،ةيةاإلعالمالبةرامج  فةةيس ئةة التةدريأعضةاء هي

 اإلعالم.ل مجا في يبتكارواإل يبداعالتعلم اإل فيقبة هو ما يمثل ع ةيليزتقان اللغة األنجإ فيالطالب 

ي ملة فةلشةالجةودة اق معايير افي ضوء تطبي اإلعالمم التعرف على واقع تعلي إلى( 2012) يعلكمال أحمد ومعز دراسة وسعت 

فةي ضةوء تطبيةق  اإلعةالماقةع تعلةيم لو روقمةا إذا كانةت هنةاك فة ، وتوضةيحومصةراتهالزيتونةة  يبجةامعت اإلعةالموالفنةون  ةكلي

وتطةويره  اإلعالمعليم التعرف على المعوقات التي تواجه ت لىإالدراسة  هدفتوتبعا  لمتغير نوع الجامعة،  الجودة الشاملة معايير

تيةار عينةة خاتةم . واإلعةالمل لمقترحةات تفيةد تحسةين جةودة تعلةيم جودة الشةاملة ومعاييرهةا، كةذلك التوصةدئ المع مبا بما يتوافق

عةدم وجةود فةروق بةين متوسةطات درجةات أفةراد العينةة علةى لدراسةة نتائج ا ومن أهم ( عضو هيئة تدريس.58عمدية مقدارها )

التةدريس والرفةع  ئةةهي عدة معوقات منها عدم تشةجيع عضةو لىإ الماإلعيم غير نوع الجامعة، وكذلك تعرض تعلالمقياس وفق مت

بة والمكتبةات اإللكترونيةة، وعةدم مةن أجهةزة ومعةدات، وعةدم تةوفر المعامةل المناسة المالئمةة تاينمكامن مستواه. وعدم توفر اإل

 هتمةام بعقةداإلوعدم  تراحةسصة لإللك عدم تجهيز الكليات بأماكن مخصهيئة تدريس مدربة على هذه المعدات، كذتوفر أعضاء 

لةةك لتطةةوير المنةةاهج الدراسةةية وفةةق معةةايير الجةةودة وذ مهاوأقسةةا اإلعةةالملخاصةةة بكليةةات وات وورش العمةةل االمةةؤتمرات والنةةد

 ية.اإلعالمالمؤسسات  الطالب فييب كذلك عدم توفر أماكن لتدرو لةالشام

فةي كليةة  اديميةة التةي تواجةه طلبةة قسةم الرياضةياتاألكالت المشةك علةىالتعةرف  إلةى (2012) بدن حديددسدلمان هدفت دراسة و

وتكونةت العينةة . اة لجمع البيانةاتالمنهج الوصفي بأسلوب المسح بالعينة كأد الدراسة تخدمتساوء، العلوم واآلداب بجامعة شقرا

ميةة التةي كاديت األالمشةكال فةيإحصةائية فةروق ذات دالةة  جةود: وىوتوصةلت إلة الرياضةيات،من طالب قسم  مفردة (211)من 

لمقةرر ٍل من المجاالت التالية: البيئةة الجامعيةة، واك يل فولصالح المستوى األو، لمستوى الدراسيتعزى لمتغير ا الطالبتواجه 

 .، واإلرشاد األكاديمي، والتقويمراسيالد

نحةو  ودية،عالسةعةات الجامفةي  هموأقسةا اإلعةالمكليةات  ب وطالباتاتجاهات طال (2012)محمد بن سليمان دراسة ضحت أوو 

ت ها. وقد وظف الباحث المةنهج الكمةي فةي دراسةته، واسةتخدمعن مهرضا، ودرجة اإلعالملبرامج تعليم  جودة الخدمات التعليمية

مفةردة، ( 833أفةراد عينةة الدراسةة )أسلوب العينة الحصصية لكل قسم علمي، وبلغ عدد على وباالعتماد  ،أداة االستبانة الدراسة

ا يتلقاهةات التعليميةة التةي مدخةال توسةطة عةن مسةتوىرضةى بدرجةة موجود مستوى  توصلت اليها الدراسة التيئج تالنمن أهم او

 ، (3.22بمتوسط مقداره ) اسةلطالب والطالبات عينة الدرا
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بعةاد المقيةاس بأة لةى مقارنةتبةة األوالجةودة بالمر ة لمعاييرحققالموعضاء هيئة التدريس لدى أ المهارات التدريسيةر فبينما جاء تو

الب والطالبةةات فةةي تقيةةيمهم لجةةودة الخةةدمات التعليميةةة طةةلااء ن وجةةود تبةةاين فةةي آردراسةةة عةةكشةةفت ال (،3.92بمتوسةةط مقةةدار )

طةالب جةودة الخةدمات ختالف النوع، والجامعةة، والتخصةصإ إذ قةيم الفي أبعاد المقياس التسعة تعود إلوجة رضاهم عنها، ودر

قدمةة لهةم بدرجةة ملايةة لملةك سةعود الخةدمات التعليمى مةن الطالبةات، وقةيم طةالب وطالبةات جامعةة اأعلجة دمة بدرية المقالتعليم

أكثةر جةودة فةي الخةدمات التعليميةة  اإللكترونيوالنشةروالطالبات أن مسار الصحافة  أعلى من باقي الجامعات، كما رأى الطالب

واحتياجةات  لمقدمة،اختالف في نوع الخدمات التعليمية ا إلى اتاينلتبر هذه اى، وتشييه مقارنة بالتخصصات األخرالمقدمة لهم ف

 ل تخصص، ودرجة التقدم في تطبيق معايير الجودة.لك هيلالتأ

فةي ضةوء معةايير  اإلعةالمتقيةيم فاعليةة البةرامج الدراسةية فةي كليةات وأقسةام  إلةى (2012) أحمد حسين محمديناسة ردهدفت و

( طالب وطالبة .51) نم سةنت عينة الدراالوصفي بشقيه الوصفي والتحليلي. وتكوالمنهج  الدراسة خدمتواست، الشاملة الجودة

البةةرامج  أن. وأكةةدت نتةةائج الدراسةةة علةةى اسةةتبانةدراسةةة فةةي صةةحيفة وتمثلةةت أداة الجامعةةة البتةةرا. ب اإلعةةالمكليةةة الب مةةن طةة

 (،1...)داللةة  ىالشةاملة تتسةم بالفاعليةة عنةد مسةتو ودةء معايير الجعة البترا في ضوفي جام اإلعالموكلية  األكاديمية في أقسام

بجامعة البترا ال تشكل مقدارا متساوي ا من األهميةة النسةبية  ماإلعالجودة الشاملة للبرامج األكاديمية في أقسام وكلية ال ييروأن معا

وأسةةاليب  قفةةي طةةردريس ة التةةضةةاء هيئةةبيةةة ألعرات تدريدراسةةة بضةةرورة تنظةةيم دو(. وأوصةةت ال1...عنةةد مسةةتوي داللةةة )

هتمةةام جانةةب اإل إلةةىليميةةة، هةةذا ي مةةن شةةأنها أن تسةةاعد علةةى نجةةاا العمليةةة التعتةةلاات األقسةةام بالخةةدم التةةدريس الفعالةةة، وتزويةةد

امج أوال البةرمسةتمرة مةن أجةل تحةديث  بالتدريب الميداني للطلبة وخاصة في مساقات التخصص، وتقةويم البةرامج بصةفة دوريةة

 المجتمع المتنامية.الطالب ومتطلبات  تياجاتالئم احول لتبأ

االتصةال الطةالب لتخصةص  يةارختا يفةمةؤثرة العوامةل الالتعةرف علةى  إلةى pE Hop nodisMa )2018دراسدة )سعت و  

قةت الدراسةة علةى عينةة وطبلمقدمةة لهةم، عةن البةرامج االطةالب  التعةرف علةى مسةتوى رضةا الةىالدراسةة  وهدفتالجماهيري، 

 سةةتبانةاإلداة أمريكيةةة.  واسةةتخدم البةةاحثون ألادة اليةةات المتحةةكليةةة وجامعةةة بالو ٨١الطةةالب، يمثلةةون مفةةردة مةةن ( 292وامهةةا )ق

ه وجةود عالقةة ارتباطيةة بةين الرضةا الكلةي للطةالب تجةا إلةىوخلصةت الدراسةة  الذاتيةة،اس الةدوافع راسة على مقيةواعتمدت الد

 رتفعةةماط ارتبة ةدرجة وجةود وتبةين حتياجات الذاتية لةديهم.تلبية اال ه التخصص علىال الجماهيري، وقدرة هذتخصصهم االتص

 .للتخصص فيبين الرضا لدى الطالب والمستقبل الوظي

بواليةةة جورجيةةا  الصةةحافة واإلعةةالم تحةةديات بةةرامجعةةن  E Gersamia, M., Freedman, )2017دراسددة )كشددفت و

ومن أهم  ،يذاتال ييمقاعتمدت الدراسة على تحليل نموذو الت. لبرامجك اتل فيدة تواجالم والمشكالت كاديميةألبرامج ات الايزممو

وغيةاب التنسةيق  %57البنيةة التحتيةة بنسةبة  فةيووجود نقص  ج الدراسيةالمناه تحديثاعادة تصميم و إلىنتائج الدراسة الحاجة 

 3.57عةام  المقدمةة فةيدريبيةة دورات التنوعيةة الة في تقدم وتبين وجود %8وق العمل بنسبة طلبات سبين البرامج الدراسية ومت

 والمةةواردالمنةاهج الدراسةية  فةيونقةص عيةوب  ظهةر معتمةدة وقةدالبةرامج المعتمةدة والغيةر نوعيةة  فةيد فةروق وجةو ينوكمةا تبة

 .الغير معتمدةالبرامج ب المتاحة
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لطالبةات  يداء اإلكةاديمعلةى األ ؤثرةالمة عةن التحةدياتالكشةف  oa, Mamnd, GosHailu a )2017(اسدتهدفت الدراسدة و

أظهةرت النتةائج . وقةد طالبة 571ق الدراسة على وتم تطبي ،داة المقابلة واألستبيانأستخدمت الدراسة اوا بيوأثي فيدوا جامعة دير

 وجةةود يضةةاأوتبةةين  ،ةطةةيالثقافيةةة والبيئةةة المحمةةل وظهةةور تةةأثير للعوا، %37.33راسةةية علةةى األداء بنسةةبة ت الدتةةأثير المقةةررا

تةوفر بالجامعة من حيةث  مرتبطمؤثر  عامل الدراسة، وظهرعينة  ىدل يروالقدرة على التحفيز والتطو طه بالكفاءةمشكالت مرتب

 وعدم كفاية المرافق الخدمية.نترنت، ألا إلىول الكتب والوص

في قسم  يةاإلعالممواد حول واقع تدريس ال اإلعالمجاهات طلبة قسم ات علىفي التعرف  (2012) ناصر محمد ةدراسوتركز 

والتلفزيون ذاعة فة واإلالصحا شعبة اإلعالمعلى عينة من طالب قسم  يق هذة الدراسةبطت مت وقد .بجامعة الزاوية اإلعالم

أن قد وافقوا وبشكل أساسي على  (ةاعـصحافة واالذال) أن طالب الشعبتين إلىتشير النتائج في مجال التدريس و( .1) مقدراها

مستوى إعداد الكتاب  عن آلراء الطالب يةئاحصأ وقفر ذاتوجود دالالت  وتبين ،يـدج يقع في مسـتوى تقييم التدريس

وتبين رامج التدريب كانت بمستوى متوسط ، وباجع العلمية كان منخفارلكتب والمأن توفر ا إلىوأشار الطالب  .ومحتوياته

وبين  همبين وتبادل معلومات لتواصلاوصداقة الالقة الطالب حول ع ذات فروق إحصائية بالنسبة الستجابات ئلدال وجود

 .لتدريساء اضعأ

قد تواجه طالب  التيالمشكالت  aBarbra Mapurang، Maxwell C.C. Musingafi )1520 ) دراسةوضحت أو 

طالب  31 عينة مكونة مندراسة على وقد تم تطبيق ال .لهم يكاديمداء األعلى األن وجهة نظرهم ولها تأثيرمزيمبابوي جامعة 

مصادر المعلومات من حيث  فيقدمة رت الدراسة ضعف الخدمات الم، وأظهيةجتماعألا ية العلوملبكية بالسنة النهائ البةط 31و

ب وأيضا وجود تأثير للسمات لى الطالصادية عقتال، وتبين وجود تأثير للبيئة اوزيادة أعداد الطالب ،والمكتبة الجامعي الكتاب

 .يئة جامعية مناسبةتهم وتوفير بى حل مشكاللعاعد الطالب سي كتبعمل على إيجاد ملات الدراسة اومن أهم توصي ،الشخصية

 الوقوف على واقع المشكالت اإلدارية واألكاديمية والنفسية إلى (2011)وليد رفي   & سعود بن عايددراسة هدفت و

 ريالمشكالت بمتغ ههذقة السالمية، وعبن سعود اإل اجه طالب البرامج التحضيرية في جامعة اإلمام محمدية التي توجتماعواإل

على عينة عشوائية من طالب  طبقت يستبيان والتوأداة اال لي،منهج الوصفي التحلياستخدمت الدراسة الوليمي، المسار التع

 الدراسة أن أظهرت نتائجو( طالبا . 731اإلسالمية بلغ عددها ) مد بن سعوداإلمام مح عمادة البرامج التحضيرية في جامعة

ة واالجتماعية(. وقد احتلت اديمية والنفسياإلدارية واألك)المجاالت  الت في مختلفكشيرية يواجهون مضتحال طالب البرامج

 (7،89المشكالت األكاديمية ) ( يليها.7،9الجتماعية )( يليها المشكالت النفسية وا57،.المشكالت اإلدارية المرتبة األولى )

التي  ار التطبيقي والمشكالتطالب المس واجهت يتبين المشكالت ال ةيائحصة إذات داللوجود فروق  وأظهرت الدراسة عدم

هذه للحد من  . وقد اقترحت الدراسة نموذجا  1.،.طالب المسار اإلنساني من وجهة نظرهم عند مستوى الداللة  واجهت

  تي تواجه طالب البرامج التحضيرية.ت الالمشكال

خدمةة التعليميةة املة في تحسين مستوى جةودة الدة الشوجإدارة ال فاعلية معايير لقياس (2011) د الباقيعيسى عبدراسة سعت و

داء أوذو ونمةةي داء الفعلةةواال اعتمةةدت الدراسةةة علةةى نمةةوذو جةةودة الخدمةةة. بجمهوريةةة مصةةر العربيةةة وأقسةةامه اإلعةةالمبكليةةات 

 ،ةيصفالوالبحوث الدراسة من  واعتمدت الدراسة على منهج المسح وتعد ياليم العالتعل
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 ،()حكوميةةة وخاصةةة جامعةةاتب مةةن طةةال مفةةردة ..3 عمديةةة قوامهةةا بيان وذلةةك بةةالتطبيق علةةى عينةةةتسةةداة اإلأوتةةم اسةةتخدام  

المصةرية الحكوميةة، وغيةاب التةوازن بةين  الجامعةاتب وأقسةامه إلعةالماضعف المناهج الدراسةية بكليةات  إلىوخلصت الدراسة 

قدم العلمةي دة تواكب التصات ومقررات إعالمية جديصخالعملية، بجانب عدم استحداث تبة ارنقطابع النظري مالمقررات ذات ال

م تةوافر المتطلبةات دعة إلةىباإلضةافة تطبيق معايير الجودة الشاملة في أسةاليب التةدريس والتعلةيم المسةتخدمة.  وانخفاضالجديد، 

الشاملة، مما نةتج عنةه  ةداوب كثير منهم مع معطيات الجوجت عدموتلك الكليات  المهنية الالزمة لغالبية أعضاء هيئة التدريس في

حةة لكليةات نقةص اإلمكانةات التدريبيةة المتا إلةىالتأثير السلبي على برامج التأهيل والتدريب. باإلضةافة نخفاض مستوى األداء وا

 عمة و التكنولوجيةة، بمةا ال يةتالءمأة فنيةلالبشةرية أو ا الحكومية، سواء فيما يتعلق بالجوانب بالجامعات المصريةوأقسامه  الماإلع

، بالجامعةات المصةريةوأقسةامه  اإلعةالمي في كليات اإلعالمه شكل فجوة من مخرجات التعليم ة. وهذا كلودة الشاملمتطلبات الج

 .ةالعملية التعليمي ودة الشاملة فيبسبب عدم مراعاة تطبيق معايير الج ياإلعالمق العمل ومتطلبات سو

حيةث تةم  ،يالتربةو اإلعةالمقسام أ العملية فيية ج التربلتطوير برام اوضع تصور مقتر إلى (2012) جودة بةه ةدراسوهدفت 

التربةوي  اإلعةالمتربيةة العلميةة بأقسةام واقةع الحةالي لبةرامج الاالستعانة بالمنهج الوصةفي بشةقية الكمةي والكيفةي للوقةوف علةى ال

آرائهةةم تربةةوي للتعةةرف علةةى لا اإلعةةالمن علةةى أسةةاتذة وطةةالب أقسةةام يعزمةةو ( مفةةردة.31)بمصةةر، وتكونةةت عينةةة البحةةث مةةن 

يةة مكانةات الماديةة والفنعةدة نتةائج مةن أهمهةا: قلةة اإل ىة العملية الحالية، ومقترحاتهم لتطويرها. وتوصل البحث إلةببرامج التربي

 ماإلعةالة لضةعف نسةبة المهتمةين بنشةاط جةيتا نب الطةالب بهةالتربوي، وندرة توفر مدارس لتةدري اإلعالمسام التي تعاني منها أق

ن الفتةرة غيةاب األهةداف الواضةحة لبةرامج التربيةة العمليةة بهةذه األقسةام، كمةا أ يفة إلةمةن أهميتةه، باإلضةا التربوي على الةرغم

لتربيةة ا جرامعةن أن بة ضال  ساب الطالب المتدرب مهارات عمله المستقبلي، فلعملية غير مناسبة إلكنية المخصصة للتربية االزم

وجود سياسةة تقويميةة واضةحة  ىاالفتقار إل ىتدريبية للطالب المتدربين، باإلضافة إلبية االحتياجات اللت ىالعملية الحالية تفتقر إل

 الماإلعةوضةع أهةداف للتربيةة العمليةة بأقسةام  ىليقوم علة جبرناملمقترا للوضوعية. وجاء التصور اللحكم على أداء المتدرب بم

 ،هذه األهةداف بشةكل عملةي طبقةا ل ربةع مراحةل )التهيئةة ات وإجراءات تنفيذيلمع االتجاهات العالمية، وتحديد آم ءالتت التربوي

بةالفرقتين الثالثةة والرابعةة.  جبرنةاميةق أهةداف الالزمنيةة المخصصةة لتحق التقةويم( باإلضةافة لتحديةد الفتةرة، الممارسةة، المشاهدة

  المقترا. جبرناملا ات لضمان نجاوضع متطلبا وأخيرا  

المشكالت األكاديمية مةن وجهةة نظةر طةالب كليةة التربيةة بجامعةة حائةل  (0122) زايد أحمد & مدحميسرى  دراسةوأوضحت 

( طالةب ..1) وتةم التطبيةق علةى عينةةسةتبيان الدراسة أداة اإل استخدمت .لحل تلك المشكالتكيفية التعرف على اآلليات  وأيضا  

 التةدريس، ثةمتعلقةت بعضةو هئيةة  يتلةك التةت هةم المشةكالأن ومة ام متنوعةةمتعةددة وأقسةمستويات الدراسةية  يف بيةالتر من كلية

ت دالةةة وتبةةين وجةةود فةةروق ذاتعلقةةت باإلختبةةارات  يالتةة المشةةكالت تلةةك، وكانةةت أقةةل يالمشةةكالت المتعلقةةة باإلرشةةاد األكةةاديم

 .المستويات الدراسية فيق ورفلاة وكاديميجزئية متعلقة بنوعية المشكالت األ إحصائية

فةي الجامعةةات الفلسةةطينية فةي ضةةوء تطبيةةق مبةةادئ  اإلعةةالمواقةةع تعلةةيم  للكشةةف عةن (2002) عيدأبدو السدد دمددحأدراسددة سدعت و

فةةي  اإلعةةالمواقةةع تعلةةيم علةةى  تعةةرفللسةةعت الدراسةةة و معةةات قطةةاع غةزة،جا فةةي اإلعةةالمالتطبيق علةةى أقسةةام الجةودة الشةةاملة بةة

وقةد . مةن ثةم تحسةين العمليةة التدريسةية والتدريبيةة بكةل أركانهةا ،اهائج يمكن االسترشاد بنت إلىالوصول ينية، والفلسط تاعجاملا

 ى لمتغير التخصص،د فروق ذات داللة إحصائية تعزأنه ال توج :عدة نتائج منها إلىتوصلت الدراسة 
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 ،ةيند نظةام لضةبط الجةودة فةي الجامعةات الفلسةطيجةوو عةدم ي:فة تمثلةفي فلسطين ت اإلعالمة معيقات تواجه تعليم وأن هناك عد 

لصةت ، كمةا خاإلعةالمفةي أقسةام  بسياسةة واضةحة فةي عمليةة قبةول الطةال، وعةدم وجةود اإلعةالموعدم وجود ميزانيات ألقسةام 

البتعةاث ادة ا، وزيةعةالمإلا فةي أقسةامساعات تعليم اللغة اإلنجليزية، واسةتخدام اإلنترنةت أهمها زيادة عدة مقترحات  إلىالدراسة 

 ي. اإلعالممام بالتدريب هتإلالخارجي، وتبادل الزيارات وا

ي مةاإلعالميةة المعاصةرة فةي التأهيةـل تجاهةات العالعةن اإل (2002) عبدد المدنعم الحسديني& عبددا  الكندد  دراسة كشفت و 

التةي تقةةدمها مؤسسةةات  البةةرامج سةةةدراال واستعرضةت ،ةيكيةة، وبريطانيةةا، والواليةات المتحةةدة األمراألكةاديمي فةةي العةالم العربةةي

ة البرامج وكليات( في تلك المناطق، من خالل قراءة خططهـا الدراسية المتوافرة، وتحديد نوعيمـي )أقسام، ومعاهد، لعلا لالتأهي

ج ضةةرة فةةي بةةرامحا زالشةةفت نتائجهةةا عةةن وجةةود إشةةـكاليات ال تةةالتةةدريب العملةةي التةةي توفرهةةا، وك والةدرجات العلميةةة وفةةرص

بةةرامج بةةـسوق العمةةـل، وقلةةـة ارتباطهةةـا بمؤسسةةات مهنيةةة مثةةل عةةدم ارتبةةاط ال ،ةيةةبرعي األكةةاديمي بالجامعةةات الاإلعالمةةالتأهيةةل 

 إقليمية وعالمية.

 نمة كوذلة واألمريكية وديةعالس في الجامعات اإلعالمتدريس  على واقع رفتعال إلى (2002) عبد العزيزمحمد  وهدفت دراسة

لى ثالث جامعات أمريكية وثةالث جامعةات سةعودية، بمسةح عق بيبالتطة، لجامعيرنة لمقررات المرحلة اليلية مقادراسة تح خالل

ا في كل من الجامعات 337) بيةر تائج، هي: وجود تفاوت ملحوظ بشةكل كواألمريكية، وتوصلت الدراس لعدة ن وديةعالس ( مقرر 

دون  اإلعةالمفةي ة امةلعيس المةواد اتتجةه نحةو تةدر ودية عالسة الجامعات  مريكية، وأناألو وديةعالس بين ما يدرس في الجامعات

 رات اإلنترنت والنشر اإللكتروني.في تدريس مقرهناك إنخفاض التخصص الدقيق، و الدخول مباشرة في

 الدراسات السابقة: علىالتعلي   

 التةةيت المسةةتخدمة وأهةةم النتةةائج واألدوا المسةةتخدملمةةنهج اسةةة وارد كةةل تةم عةةرض الدراسةةات السةةابقة مةةن حيةةث هةةدف .5

 توصلت اليها.

 .على اختالف دولها وتنوعها جامعاتال فياسات السابقة على وجود مشكالت أكاديمية تواجه الطالب ردلا كدتأ .3

يطةةة ة المحوالبيئةة يةنفسةةنوعيةةة المشةةكالت األكاديميةةة ودرجةةة التةةداخل مةةع المشةةكالت ال فةةيبقة سةةات السةةااتباينةةت الدر .7

 .للطالب يرها على األداء األكاديميوتأث

 األكاديمية.المشكالت لقياس  أساسية ستبيان كأداةاإلداة أبقة على ساالأغلب الدراسات  اعتمدت ..

مقارنةة بةين العلةى ودراسةة عبةد الصةادق حسةن  ،يالكنةدهللا عبةد  ودراسةة ،العزيةزعبةد  من محمددراسة كل ركزت    .1

   .ولةمن د أكثر

، ودراسةةة تحسةةين أحمةةد المةةك سةةةدرا اعتمةةدت فمةةثال  هدفة التطبيةةق علةةى العينةةات المسةةت فةةيابقة راسةةات السةةت الدتباينةة .2

دراسةات العضاء هيئة التدريس وطةالب أاعتمدت دراسة فرحان راشد على  بينما ،التدريسعلى أعضاء هيئة  منصور

اسةةةة م ودرالقاسةةةو ابةةة صةةةرونا ،Maxwell C.Cودراسةةةة  عايةةةد، )سةةةعودمةةةن كةةةل  دراسةةةاتاعتمةةةدت و .عليةةةاال

Hailemariam Mamo جةةودة،  بينمةةا دراسةةة )هبةةة .فقةةطى الطةةالب لةةع (نسةةليمامةةد عبةةد الخةةالق زقةةزوق ومحو

  .وخبراءأعضاء هيئة تدريس وطالب  شملتبقت على أكثر من عينة ( ط  دأريج فؤا ودراسة
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برنةامج  وهةوودية عالسةبيةة عرالالمملكةة  فةيمستحدث  جبرنامتعرضها ل يفات السابقة ساردالعن الدراسة  هاختلفت هذ .3

  .يالرقم اإلعالم

تفسةير  فةيكةذلك إثةراء اإلطةار النظةري، وبنةاء أداة الدراسةة، و فةيسات السةابقة امن الدر الحاليةة اسالدروقد استفادت  .8

 .النتائج

 .بيانداة اإلستأام دخستا في سابقةغلب الدراسات الأاتفقت الدراسة مع  .9

 

 :ونموذج الدراسة  األطار النظر. 3

هتمةام وزاد اإل يالالتعلةيم العةديةة فكلمةا تقةدم هنةا طر القةهلعفامهمةا علةى تطةور األمةم وتقةدمها  مؤشرا   الجامعي د قطاع التعليمعي

جتماعيةة ة واإلاديقتصةالتنميةة اال فةيل فعةامن دور  يعاللما للتعليم ال المجتمعكلما زاد تقدم ذلك  المجتمع فيبمؤسساته وبرامجه 

العربيةة المملكةة  فةي ياللعةم اليتعويحظى ال .(.55، ص3.58)محمد بن صالح قطاعات اإلنتاو األخرى  فيوما لذلك من تأثير 

 لةغيب ، حيةثإنشةاء جامعةات وكليةات عمليةة وتطبيقيةة فةي ذلك يزانيات تمثللما فيواعتمادات مالية ضخمة  يسخ السعودية بدعم

تشةهد و .ناشةئة جامعةة حكوميةة 35 المختلفةة منهةااطق المملكةة جامعة حكومية موزعة علةى منة (39) ةالمملك في معاتالجاد عد

 فةية وتجةد الجامعةات نفسةها مدفوعةة نهضة تنموية شاملة وقفزات كمية ونوعية لمواكبةة التغييةرات المطةرد وديةعالس تامعالجا

 التةيو .3.7لرؤيةة المملكةة  وطبقةا   .فسة للوصةول للعالميةةنالما لها لتحقيقهدف من خالتة موحرؤى ط يظل هذة التحديات لتبن

وقةد ارتفةع عةدد  ،.3.7جامعةة دوليةة بحلةول  ..3علةى األقةل مةن أفضةل  ةيدعوسة جامعةات 1يعد من أهم محاورها أن تصةبح 

 .3.59عةةةام  جامعةةةات فةةةي 2ـ بةةة رنةةةة  جامعةةةة سةةةعودية مقا 35إلةةةىفةةةي تصةةةنيف التةةةايمز للتخصصةةةات  وديةعالسةةة الجامعةةةات

ة رؤيةة مةةن أهةةم بنةةود .(3.33/.38/5تخصصةةا  )واس  55ة مةةن بةةين يتخصصةةات رئيسةة .5 السةةعودية فةةيالجامعةةات ت ايزوتمةة

وكما أن تطوير البرامج الدراسية القائمة وتغييرهةا أو  مل،المؤامة بين مخرجات التعليم وسوق العالتعليم و فياألستثمار كة ممللا

ق مةع األطةار االتسةا إلةى( باإلضافة آفاق) الجامعي للتعليم قبليةالمست لمسايرة الخطة يأتي وديةعالس اتجديدة بالجامع جامبر بناء

، ومتطلبةات سةوق العمةل يعتمةاد األكةاديمالواة من الهئية الوطنيةة للتقةويم عتماد الصادر، ومعايير اإلقف(ست )ؤهالالوطنى للم

من  عن مدى فعالية تلك البرامج وماتتضمنهجعة الراجابة للتغذية تسا يأتيم منها جديدة أو تطوير القائ ةسيدراكما أن بناء برامج 

وغيةرهم مةن  ربةاب العمةلأو الطةالب والخةريجين ة المسةتفديين مثةل تقييمةاتافةك يت رأراسية مسةتقاة مةن اسةتطالعامقررات د

البةرامج تطةوير الخطةط و نحو تعد محفزا مهمادات التقنية والعلمية جستالمطراف المعينة وكذلك المراجعة الخارجية وكما أن ألا

التةةي أحةةد البةةرامج المسةةتحدثة  وديةعسةةال معةةاتالجا فةةي يالرقمةة اإلعةةالمل بةةرامج وتمثةة ،(35 ص ،3.35) سةةعد سةةعيد يةالدراسةة

يةة )كل يهةو يالرقمة المعةاإلتقةدم بةرامج  التةيوودية عالسة تعةاجامأهةم ال إلىويمكن األشارة  .اإلعالميلعمل مع سوق ا تتواكب

 ديةسةعوال امعةةبالج اإللكترونةي اإلعةالمبجامعة جدة، قسةم  اإلعالمالتصال وبجامعة الملك عبد العزيز، كلية ا اإلعالمال واالتص

جامعةة ) هةداف وهةياألحقيق عدد من تل امجوتسعى تلك البر ة بجامعة نورة بنت عبد الرحمن(الرقميالصحافة  اإللكترونية وقسم

 :(3.59،ةجد

 ية والمؤثرة دولي  ااإلعالمناعمة السعودي، وتبني تفعيل القوة ال اإلعالمطوير م في تهااإلس. 

 ياسات وآليات تحقق ذلكبراز دوره بتبني الكلية لسمي الدولي الحديث وإعالال ماإلعالالسعودي في  تعزيز الحضور. 
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 يةة اإلعالممةل افسةة فةي مجةاالت العمنادرين علةى القة ي،اإلعالمةتميةزون بأخالقيةات العمةل فين يرحتةن مإعةداد خةريجي

 .عين العام والخاصالمختلفة في القطا

  اإلعةالمات ة قادرة على التعامل مع معطيإعالمية محترف وادركيل لتأه اإلعالمتقديم التعليم النوعي والمتميز في مجال 

 ودية.عالسية ربالعالمملكة في ية اإلعالمة للمؤسسات آلنية والمستقبليات اجاالمتجددة، تلبي االحتي

 عالمي  ا والتفاعل ئدةالرا اإلعالمها محلي  ا وإقليمي  ا ودولي  ا بعقد الشراكات العلمية مع كليات اإلسهام في نقل المعرفة وتبادل 

 .اإلعالمية، واالتصاليةوالتقنيات  واألبحاث، الدراسات،مجاالت  مع المتغيرات المتسارعة في

 ودعم المتميزة منها ونشرها ية وأولوياته،اإلعالمرتبط باحتياجات المجتمع ية، تلية ذات جودة عاإنتاو أبحاث علم. 

 ز منطقةة مكةة المكرمةة خا ىسةتولةى ماالهتمام بأبحاث الرأي العام وقياساته ع صةة ومسةتوى المملكةة عامةة، وبمةا يعةز 

 .رؤية المملكة المستقبلي

   م مجتمعيةةة لمؤسسةةات الدولةةة بقطاعيهةةا العةةادمات الوالخةة ةيةةاإلعالممهنيةةة ستشةةارات الم الخبةةرات العلميةةة واإلديتقةة

 .والخاص في ضوء معايير االعتماد والجودة

  ا يؤسةس لإلعالمةي المتميةز والمتفةرد لطالب الكلية وطالباتهة المناهج التعليمية نبجا إلى مهاري احترافي جبرنامتقديم

 .ملجهم والتحاقهم بسوق العى تخرقهم بالكلية حتإكسابهم الخبرات وتعزيزها منذ التحاو، وعهمن ن

 فةيبرزهةا التقةدم السةريع أن مة تةيالمعظم دول العالم مجموعة من التحديات والتحوالت المهمةة و فيالتعليمية  تواجة األنظمةو  

 إلةىاجةة ماسةة التحةديات بح هسسةات التعلةيم أمةام هةذمؤ لكة بحت، لهةذا أصةوإدارة الجةودة تصةاالتوشةبكة اإل مجال التكنولوجيا

وعلةى الةرغم  (332ص،3.51)ليلةى محمةد وحةديث وتلبيةة للتنافسةية العالميةة جديد  والتغيير الهادف لمواكبة كل ما هووير تطلا

تحديات بعا المن  يتعانت لزاماإال أنها  وديةعالس خل الجامعاتداالتعليمية  مليةمرت بها الع التيحات واإلصالات طورتلمن ا

أحيةان أخةرى  فةي متةدرجا   المدى تأخذ شكال   ةدبعا األوقات وحلول بعي فيحلول فورية  ىلإتحتاو التي اديمية كاألمشكالت الو

 إلةىالموقةف الطبيعةي يحتةاو غموض أو انحراف عةن أو بأنها صعوبةف المشكلة يعرت نويمك .ةيتبعا لطبيعة المشكالت األكاديم

 يوالمشةةكلة الجامعيةةة هةة (.15 ص ،2..3)ن رو، وآخةةدهللاسةةعحلةةول المناسةةبة للتخفيةةف مةةن حةةدتها أو حلهةةا لا دجةةايإوتفسةةير 

 الجامعة سةعودت ق إفادته من خدماوعتفعية ارئة وتؤثر على حياته الجام، وليست طريقابلها الطالب بشكل متكر التيالصعوبات 

قبةات لعأن المشكالت األكاديمية تعد من أهم ا إلى (8..3ص  ،588)ت شيوبالجوهرة ) توقد أشار (38 ص ،.3.5)الشمرى 

ير التأث إلىذلك  فحسب وأنما يتعدى الطالبالمشكالت ال يقتصر على  هتأثير هذو يالالع مرحلة التعليم في الطالب ترضتع التي

 التةيجتماعيةة واالنفعاليةة وبويةة واإلرلتت اويواجةه طةالب الجامعةات عةددا مةن المشةكال .ليهةاإينتمون  التيسسة تاجية المؤنإ يف

فةت ر  أمةا المشةكالت األكاديميةة فقةد ع   .(573، ص 2019)ى الشةمرسةلمان ي هم العلمةصةليتح فةي ة تؤثرسيضغوط نف إلى يتؤد

 خالةةدالجامعةةة  فةةي واقتصةةاديا   درجةةة تكةةيفهم اجتماعيةةا   فةةيو يالعلمةة ليهمحصةةت يفةةر تةةؤث علةةى أنهةةا مةةايراه الطةةالب مةةن مشةةكالت

علةى ضةيقا يةؤثر  ا وتسةبب لةهمعةة وخارجهةالجااخل حياته د فيوضع مزعج يواجه الطالب  وهي .(98 ص، .3.3) يصانعفال

ات صةعوب ياديميةة هةألكا التمشةكلا .(.. ص ،.3.5) الطروانةةاجة للمسةاعدة حدرجة تكيفه مع محطيه لدرجة يشعر معها بال

سةتاذ ألواجيةل والتأ والتسةجيل، والتحويةلمسةيرته األكاديميةة مثةل القبةول وب طالةتؤثر على تحصيل ال يمتعلقة بالجانب األكاديم

 مةن عةدد إلةىوقد تطرقت العديد من األدبيات المتعلقة بالمشكالت األكاديمية  .ي، والمعدل التراكمية، والمقررات الدراسالجامعي

 ر مباشر وغير مباشر على حدة هذه المشكالت،التي لها تأثي ملواالع
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 :ينعاملين رئيسي إلىات هذه العوامل الدراس عتأرجوقد  

 مسةتوى ذكائةه  يوتةدن الطالةب النفسةية الجامعة، وحالةنظمة بأ الخبرة، والجهل ب نفسه كنقصطاللل ترجع عوامل ذاتية

 بةةالنفس، وضةةعفوانعةةدام الثقةةة  ،التخصةةص المناسةةبيةةار ختا عةةدمة، وبالجامعةةوعةةدم وضةةوا الهةةدف مةةن االلتحةةاق 

  وقت.الوعدم القدرة على إدارة  ،يةراسالمهارات الد

 نظيمية التي يتلقى فيها الطالب تعليمه، فلهةا تةأثير كبيةر التربوية والتيئة الب وهيعليمية سسة التعوامل تنظيمية تعود للمؤ

والميةل  النفسةي،وزيادة الضةغط  المحاضرات،قاعات  في والتزاحم، البالطاد دععلى إنتاجيته. وذلك من حيث زيادة أ

 محمةد،سةرى ي)واإلرشةاد. ه التوجية ل عمليةة، وإهمةاالمتفةوقين دراسةيا   الطةالبمن شأن مع اإلعالء  العام،افس نتلا ىإل

 .  (5.5ص، 3.53) زايد أحمدو

 :يالجامعداء التعليم أنموذج 

   :ينيسيرئ محورين لىعتم تطبيق هذا النموذو 

 الدراسةية وتحقيةق العدالةة  وبيئةتهم بالالطة بقيةاس احتياجةاتويهةتم هةذا المحةور  :(الطدالبرضا محور )ألول ور احالم

ا المحةور مةن وقةد تةم تطبيةق هةذ. (291 ص، 2021)خليفة  ألدهمالجامعة رسالة اا يحقق يرهم بمبينهم والشفافية وتطو

  .يواألرشاد األكاديمدريس يئة التاء هعضأ عمتواجه الطالب  التي مشكالتال خالل مقياس

  يةات مكانإلا تظهةر التةيهةذا المحةور علةى المقةاييس الداخليةة والخارجيةة  زكري :(والنمو)التعليم  محور يالثانالمحور

 مؤشةرات هةذا المحةور عام وتركةزر البيئة التحتية والقدرات البشرية والتكيف مع البيئة الخارجية بشكل تطويالمتعلقة ب

قيةةاس مةةن خةةالل م رحةةوالمقيةةاس هةةذا  وقةةد تةةم (.318ص  ،3.33) عمةةاد محمةةداألنظمةةة  فةةيثمار تكفةةاءة واألسةةال علةةى

 .(ييدانالم المعلومات، التدريب مصادرالمقررات الدراسية، )

 

 :الدراسةنهج نوع وم. 1

ة وسةمات يعةطب وصةف تركةز علةى التةيتلةك البحةوث  يوهة ،Descriptiveة فةي إطةار الدراسةات الوصةفية تندرو هذه الدراس

 (5.7ص ، 8..3) ىمسةلالمبةراهيم إ خالص داللتهةا، وتحليةل الحقةائق وتفسةيرها السةتمعةين، أو فةرد مع معةينخصائص مجتو

 اإلعةالمتخصةص  اإلعةالملميدانية من طالب كليات االتصةال ورعينة الدراسة ااختياة في سح بالعيناستخدم الباحث منهج الموقد 

 اإلعةالمراسة تخصةص كالت األكاديمية التي تواجههم في دلمشراتهم حول أهم اوقوف على تصولل ةيودعالس بالجامعات الرقمي

 .الرقمي

 الدراسة: تالمجا. 1.1

 :وهةي  الرقمةي اإلعةالمرامج بكةالوريوس فةي مجةاالت التي تقةدم بة المعاإلل وات االتصاتمثل في كلي أوالً: المجال المكاني

 اإللكترونةي اإلعةالمبجامعةة جةدة، قسةم  المعةاإل، كلية االتصال وعبد العزيزلك الم بجامعة اإلعالمكالتالي )كلية االتصال و

 (.عبد الرحمنة بجامعة نورة بنت الرقميوقسم الصحافة  ،رونيةتلكاإلودية عالسبالجامعة 

 3.33/3.35 الجةةةةامعيالعةةةام مةةةن  يالثةةةان يالدراسةةةة الزمنيةةةة الفصةةةلاختةةةار الباحةةةةث الفتةةةرة  الزمندددي: نيًدددا: المجدددالاث 

 ماإلعةةالجةةاالت زيةةع اسةةتمارة المسةةح علةةى طةةالب بةةرامج بكةةالوريوس فةةي مة التةةي تزامنةةت مةةع تووهةةي المةةد7..5/...5

 الدراسة. عينةودية عالسبالجامعات  ميقرلا

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        61  

 ISSN: 2706-6495 

 
 :عينةةةودية عالسةةبالجامعةةات  ياإلعةةالم الرقمةة بةةرامج بكةةالوريوسطةةالب  المجةةال البشةةري فةةي تمثةةل: بشددر ال المجددال ثالثًددا 

 الدراسة.

  ًيةودعسةلاالجامعةات األكاديمية التي تواجةه طةالب  مشكالتة السة على دراسر هذه الدراتقتصية: حدود الموضوعلا :رابعا 

  .مة نظرهمن وجه الرقمي اإلعالمبكالوريوس  جبرنامفي 

 ت اإلجرائية للدراسة:ريفاالتع. 2.1

  صةعوبة  وهةي مثلالعمل األسير  وقعيكل عائق يمكن أن يحول دون تحقيق الهدف أو  يه :صطالحاإالمشكالت األكاديمية

 (15ص ، 2..3) ونخروآل، الت حدتهاطرا وجهات نظر تخفف من  وأإيجاد حلول مناسبة  إلىو تحتا

   ي الرقمةة اإلعةةالم سوبةةرامج بكةةالوريقةةد تواجةةه طةةالب  التةةيلصةةعوبات ائةةق واالعو يهةة :ئيددااديميددة إجرااألكالمشددكالت

تم قياسها من خالل  لديهم وقدليم وى التععلى مست عه تأثيرتبي مما، جبرناملا نمدون استفادتهم  وتحولودية عالسبالجامعات 

دريب علومةةات، التةة، مصةةادر الميميكةةادرشةةاد األاإل ،دراسةةيةالررات المقةة التةةدريس،عضةةاء هيئةةة أ) وهةةيجوانةةب محةةددة 

 (.الميداني

 سةتهالك إو ونشر من إنتاوتمكننا  التية يددجة الالرقميساليب واألنشطة مجموعة من األ ىإليشيراصطالحا:  الرقمي اإلعالم

نةت باإلنتر غيةر المتصةلةو أتصةلة( الم )الوسةائط، كترونيةلا هزةجأأشكاله من خالل من خالل  تلفبمخ ياإلعالمالمحتوى 

  .(.5ص ، 3.53)محمد سيد 

 والكليةةات فةةيم سةةاقألا: هومجموعةةة الخطةةط الدراسةةية ذات السةةاعات المعتمةةدة والموجةةودة داخةةل إجرائيددا يالرقمدد اإلعددالم 

ويعتمةد علةى  الرقمةي اإلعةالممجةال  يفس بكالوريو تؤهل الطالب للحصول على درجة أكاديمية والتيسعودية لاالجامعات 

تقنيةةات تشةةمل  التةةية والرقميةةبمجموعةةة مةةن التقنيةةات  المسةةتحدثة والمرتبطةةةيةةة قليدالت ماإلعةةال ئلتتعلةةق بوسةةاواد دراسةةة مةة

 ،والواقةع المعةزز ،يناعوالةذكاء األصةط ،يةة األبعةادوالطباعة ثالث ،لوماتالمع تقنياتو ،صصونلوتقنيات ا ،اآللي الحاسب

 المتعددة. الوسائط الرقمية وتكنولوجيا

 حجمها:  نية وتحديديداالمتيار عينة الدراسة خا. 3.1

 على عينة راسةلدا تداعتموإن عملية المعاينة هي اختيار عدد من المفردات في المجتمع بأسلوب يجعل الجزء يمثل الكل 

بالجامعات  اإلعالمكليات االتصال وب الرقمي اإلعالمص تخص طالب عينة مناعتمدت الدراسة على  وقد .بسيطةعشوائية 

وحصل  ودية،عالسبالجامعات  الرقمي اإلعالم( من طالب تخصص 3.7ة قوامها )ينع الدراسة على وسيتم تطبيق ودية،عالس

 .إلحصائيحة للتحليل الصاة را( استم591منها الباحث على )

   البيانات:أدوات جمع . 1.1

 تالية:ات الألدويم اتصم الدراسة على اعتمدت

 :معلومةات علميةة مقننةة مةن  ي الحصةول علةىراسةة عليهةا فةلدا البيانةات التةي تسةتندوهةو أحةد أدوات جمةع  أداة االستقصاء

لجمةع البيانةات المتعلقةة  نةيكترواإلل ستقصةاءالا لالخةالمبحوثين في إطار الموضوع األساسي للدراسة، وقد تم تطبيقه مةن 
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احةل ة فةي مرسةالدرا عينةودية عالس بالجامعات الرقمي اإلعالم برامج بكالوريوس ه طالبواجتي تة البالمشكالت األكاديمي

 :وهيعلى عدد من المقاييس  االستبانة تحتوإ الوريوس. وقدبكال

 عبارة.( 51على ) دريس واشتمللتا ئةيهمقياس المشكالت األكاديمية الخاصة بأعضاء  .أ

 .ات( عبار9دراسية واشتمل على )ت القررابالممقياس المشكالت األكاديمية الخاص  .ب

 .ات( عبار9على ) ي واشتملاألكاديماد رشكاديمية الخاص باإلمقياس المشكالت األ  .ت

 .ات( عبار1المعلومات واشتمل على ) الخاص بمصادرديمية كالت األكامقياس المش .ث

 .ات( عبار8واشتمل على ) يدريب الميدانكاديمية الخاص بالتالمشكالت األاس مقي .و

   وثبات التحليل: ت صداءاإجر. 5.1

  صد  التحليدلValidity:  س ومةدى قدرتةه علةى تةوفير المعلومةات القيةا ية أسةلوبى صةالحتحليةل مةدبصةدق الوي قصةد

تةةم التحقةةق مةةن الصةةدق وا. خل معهةةن تتةةداحتمةةل أي تالتةة وأن يميةةز بةةين القةةدرة التةةي يقيسةةها والقةةدرات للقيةةاس،المطلوبةةة 

وتةةم تعةةديل  معةةالاإلعلةةى مجم وعةةة مةةن السةةادة الم حكمةةين فةةي مجةةال  هاعرضةةالل مةةن خةةالظةةاهري لصةةحيفة االسةةتبيان 

، وقةد هةؤالء المحكمةين ضةافة وإعةادة الصةياغة بعةد تجميةع تقيةيمإلبالحةذف أو با بدوه مةن مالحظةات،أ لما مارة وفقا  االست

بعةد جمةع البيانةات بةءجراء  احةثالب قةام أسلوب إعةادة االختبةار، حيةث ىائج االستبيان علثبات نت ث في حساباحلبا دماعت

فةردات الدراسةامة( مةن إج%.5) ىدراسةة علة فةردة باسةتخدام م عامةل 59) لميدانيةةة الي م   ”Cranach's Alpha ( م 

“coefficient قيمدة والجدول اآلتي يوضح لنا حسداب  مبحوثين،ال اتابجتق عالية بين اسوجود نسبة اتسا ىمماَ يدل عل

 :يانستبة االمعامل الثبات لصحيف

  ارةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستم( 1جدول )

 خفا كرونبال ألُمعام المجال

م عامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات 

 االستمارة

..83. 

مج -3ع× 5-=ن%ن∝معامل 

 ك3ب%ع3ع

 ن=ة، سئلاأل وأ نودالب مجموع تباين 3حيث ع

 ختبار ككلتباين اإل ك3عدد البنود، ع

 

فقرات لجميع  مل ألفاَ ة م عاقيم بلغتعة حيث قيمة م عامل ألفا كرونباخ كانت م رتف نأ اب  ما يلي:الس لجولن اين مويتب

رتفع يدل على عدم وجود اختالف.83..االستمارة ) يدل  ، كماوثينلمبحابات اجستا يفكبيرة  ات(، وهذا يعني أن م عامل الثبات م 

الحزم  استخدام برنامجتعتمد الدراسة على  لمستخدمة في الدراسة:ية احصائاإل ليبساألا على صالحية االستبيان للتطبيق.

 :االستعانة بالمعامالت اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسةوقد تم  (37نسخة ) SPSS"عية "االجتما ة للعلومحصائياإل

لقياس الفروق التباينات بين  3Chi squareومعامل كا ارةستمإلمعامل اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات او مئويةب النسال

من العبارات الخاصة  كل عبارة لىت المبحوثين عاجابإاض تفاع أو انخفمعرفة مدى ارل (Meanالوسط الحسابي )و ،البدائل

 حسابي.سط الانات عن الوى تشتت البيمدة فراالنحراف المعياري لمعو ،باالستبيان
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  النتائج: .5

لمختلفة مع اة بنسبها المئوية سيطالبالتكرارات بة على تساؤالت الدراسة من خالل حساب اإلجاوصفي اء الصحاإل يعرض

 والفروق بين البدائل المختلفة.  ،واالنحراف المعياري ،متوسط الحسابياب الحس

 .ر النوعوفقا لمتغي سةرادلتوزيع عينة ا ( يوضح1جدول )

 % ك النوع 
المتوسط 

 الحسابي
 معيار لاف انحرالا

الفرو  بين 

 البدائل

 40.5 79 ذكر

 59.5 116 ىأنث 7.021 0.492 1.59

 %100 195 ليااإلجم

 

 كورالذ بةنس حين أن في ،%19.1بلغت ناث إلالعينة من اأن نسبة  :يتضح من الجدول الساب  فيما يتعل  بنوع المبحوثين

(، في حين بلغت قيمة االنحراف 5.19داره )فكان مقبحوثين المبنوع . أما عن المتوسط الحسابي الخاص %1... بلغت

 .(35..3) بلغ مقدارهالبدائل  اوتات بينوالتففروق (، أما ال93...) المعياري

 :توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير السن ( يوضح2جدول )

 % ك السن 
المتوسط 

 بياسحلا

االنحراف 

 المعيار 

الفرو  بين 

 البدائل

 21.5 42 نةس .3إلى 58من 

2.00 0.658 48.831 
 56.9 111 سنة 33 إلى .3من  

 21.5 42 سنة 33من بر أك 

 %100 195 اإلجمالي

 

 (سنة33-.3)من مرية علا ةالمرحلالترتيب األول  فيجاء  :يتضح من إحصائيات الجدول الساب  فيما يتعل  بعمر للمبحوثين

المرحلة الترتيب الثالث  فيو ،%35.1بلغت سنة( بنسبة .3-58)ية من حلة العمرمرال ينلترتيب الثاا ، وفي%12.9بنسبة 

(، في ...3أما عن المتوسط الحسابي الخاص بعمر المبحوثين فكان مقداره ) .%35.1ة بلغت سببن سنة( 33من  )أكبرالعمرية 

 (. 8.875.) هلغ مقدارل بدائلبتات بين االفروق والتفاو (، أما218..)اف المعياري رحنالحين بلغت قيمة ا

 :التراكمي عدلوفقا للمتوزيع عينة الدراسة  ( يوضح3جدول )

 % ك ى التراكمالمعدل 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

الفرو  بين 

 البدائل

 2.1 4 3.31أقل من  إلى 5من 

3.42 0.765 138.518 

 10.8 21 7.31من ل أق إلى 3.31 من

 30.3 59 1..ل من أق إلى 7.31من 

 56.8 111 1 إلى 1..من 

 %100 195 اإلجمالي
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، %12.8بلغت  األولى بنسبةلمرتبة ا فيت ( جاء1 إلى 1..)من ت التراكمية لمعدالأن ا :ل الساب ضح من إحصائيات الجدوتي

المعدل ثالثة حاز المرتبة ال فيو ،%7..7بنسبة  (1..أقل من  إلى 7.31)من  ت التراكميةالدعملالمرتبة الثانية ا فيثم و

أقل  إلى 5) التراكمية منجاءت المعدالت األخيرة  رتبةمال فيو، %8..5نسبة  ى( عل7.31أقل من  إلى 3.31)من  التراكمي

عند االنحراف المعياري  يمةأتضح قحين  يف (،3..7وقد بلغ المتوسط الحسابي مقدار ) %3.5بنسبة بلغت  .(3.31من 

 .(578.158لبدائل فبلغ مقداره )تات بين اق والتفاووالفر (، أما321..)

 قسم:لاا للكلية أو قيع عينة الدراسة وفوزت ( يوضح1جدول )

 % ك القسم  –الكلية 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

الفرو  بين 

 البدائل

 15.4 30 يزعبد العزة الملك امعبج مالاإلعكلية االتصال و

2.30 1.109 328.169 

 64.1 125 بجامعة جدة اإلعالمال واالتصكلية 

 نمام محمد ببجامعة اإلواالتصال  اإلعالمكلية 

 سعود 
10 5.1 

ودية عالسبالجامعة  اإللكتروني اإلعالمقسم 

 اإللكترونية
15 7.7 

عبد  بنت ةرة بجامعة نوالرقميقسم الصحافة 

 الرحمن
12 6.2 

 1.5 3 أخرى تذكر

 %100 195 ياإلجمال

 

 اإلعالماالتصال وكلية  إلىينتسبون  نم نسبة أن أو القسم: يتضح من إحصائيات الجدول الساب  فيما يتصل بنوع الكلية

عزيز، ملك عبد البجامعة ال المعإلاكلية االتصال و إلىأنهم ينتسبون  إلى أشاروا %..51بنسبة ثم و ،%5..2 بجامعة جدة

 %2.3 بنسبة بلغتتلى ذلك و، اإللكترونية وديةعالس بالجامعة إللكترونيم ااإلعالقسم  إلىسبهم نتاإ تبين  %3.3غت بنسبة بلو

 ىإل أشاروا %1.5بنسبة بلغت عقب ذلك وأة بجامعة نورة بنت عبد الرحمن، الرقميقسم الصحافة  إلىأنهم ينتسبون  إلى واأشار

 إلىأشاروا  %5.1بنسبة بلغت تلى ذلك و اإلسالمية، عودن سحمد بمام متصال بجامعة اإلواال اإلعالمكلية  إلى أنهم ينتسبون

تصال وقسم االعالم واإليصل وكلية العلوم اإلنسانية قسم جامعة الملك ف اإلعالم لت في قسمتمثى خركليات أ إلىنتسبون م يأنه

حراف المعياري النة ات قيمن بلغ(، في حي.3.7اص )المتوسط الحسابي الخ وقدر ملك خالد.ال واالتصال بجامعة اإلعالم

  (.738.529مقداره ) بدائل بلغفروق والتفاوتات بين ال(، أما ال5.5.9)

 :الحصول على إنذار بالفصل أثناء الدراسة بالكلية وفقا لمدىتوزيع عينة الدراسة  يوضح( 5جدول )

 % ك ووجود انذار 
وسط تملا

 الحسابي

نحراف الا

 ر المعيا
 ائلالفرو  بين البد

 2.1 4 نعم

 97.9 191 ال 179.328 0.142 1.98

 100 125 اإلجمالي
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المرتبة األولى  فيجاء  :ل بالحصول على إنذار بالفصل أثناء الدراسة بالكليةيتص فيماولساب  ل اجدويتضح من إحصائيات ال

. أما %3.5بنسبة بلغت و الكليةاسة بالدر إنذار بالفصل أثناءالحصول على  مث ،%93.9ة بلغت بسنبنذار بالفصل إعدم وجود 

قيمة االنحراف  وقدرت (،5.98) كان مقدارهية فدراسة بالكلال ناءل على إنذار بالفصل أثعن المتوسط الحسابي الخاص بالحصو

 .(539.738) ارهدقم والتفاوتات بين البدائل بلغ(، أما الفروق 5.3..المعياري )

 ودية:عالسعات جامبال الرقمي عالمة استحداث قسًما لإل( أهمي2جدول )

درجة أهمية استحداث  

  ميالرقلإلعالم  قسمً 
 % ك

المتوسط 

 بيالحسا

االنحراف 

 ار المعي

الفرو  بين 

 البدائل

 76.4 149 مهم جدا  

1.30 0.606 287.277 
 17.9 35 مهم 

 4.6 9 يصعب التحديد

 1.1 2 غير مهم

    %100 195 مالياإلج

 

 الرقميعالم لإلا ن استحداث قسم  أاألولى المرتبة  فيجاء ة أعاله تتضح النتائج التالية: ول الموضحانات الجديراء بوباستق

ا بالجامعات السعودية ا أن ورأ %53.9بلغت وبنسبة  تبة الثانية تبين أنالمر في، و%..32وذلك بنسبة  ""شيء مهم جد 

ا لإلعالم  ثستحداإ تحديد  رأوا أنه من الصعوبة %2..وبنسبة بلغت  ذلك تليمهم"، يء ش"ودية عسال تبالجامعا الرقميقسم 

ا لإلأهمية استحداث  ا  %5.5المرتبة األخيرة وبنسبة بلغت  في، وبالجامعات السعودية الرقميعالم قسم  رأوا أن استحداث قسم 

ع ودية الرقميلإلعالم  ا لإلعالم استحداهمية بي ألالحساتوسط أما عن الم .""شيء غير مهم بالجامعات السُّ  الرقميث قسم 

بلغ مقداره فوالتفاوتات بين البدائل  لفروقاو(، 2.2..اري )ف المعيالنحراقيمة او(، .5.7)بلغ  ةوديعالسبالجامعات 

هذا  تقبللمس مدراكهإوودية عالسجامعات لالدى طالب  يمقالر اإلعالمهمية مساق أعلى النتائج السابقة  وتؤكد (.383.333)

 .يالسعودسوق العمل  فيلتخصص ا

 :راسةعينة الدسبة لبالن الرقمي اإلعالم جبرنامأهمية يوضح ( 2جدول )

 اإلعالم جبرنامة ميأهدرجة  

  يالرقم
 % ك

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

الفرو  بين 

 البدائل

 71.3 139 ا  جدمهم 

1.35 0.612 243.544 
 22.6 44 مهم 

 5.6 11 التحديد عبيص

 0.5 1 غير مهم

    %100 195 اإلجمالي
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المرتبة  في :يما يلبالنسبة للطالب  الرقمي اإلعالم جبرنام حداثتسإبأهمية تعل  الذ  يالساب  وضح من بيانات الجدول تيو

ا"يعد  قميالر إلعالما جبرنام األولى جاء وجود  المرتبة الثانية  تبين أن وجود  في، و%35.7غت نسبة  بل" وذلك بمهم جد 

أنهم  رأوا أنه  إلىينة الدراسة رت عأشا الثةبة الثالمرت في، و%33.2بلغت وذلك  بنسبة  شيء مهم"،" الرقمي اإلعالم جبرنام

  %1.. بلغتنسبة وب ةبة األخيرمرتال فيو ،%1.2 لغتوبنسبة ب وذلك يمرقال اإلعالم جبرنام من الصعوبة تحديد أهمية وجود

 يالرقم اإلعالم جبرناملوجود ط الحسابي لمتوسعن ا شيء غير مهم. أمابالنسبة للطالب  الرقمي اإلعالم جبرنام جاء وجود 

ائل لبدا ينت بوتاالفروق والتفا(، أما 253..(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )5.71بالنسبة للطالب فكان مقداره )

 يالرقم معالاإلصص دراسة بأهمية تخالطالب عينة ال لدى إدراكوجود  إلىوتشير النتائج السابقة  (...3.7.1) رهفبلغ مقدا

 .اإلعالمدراسة  فيستحدثة مة والمحد الفروع المهأك

 :يالرقم اإلعالماختيار المبحوثين لتخصص  يوضح دوافع( 2جدول )

 

   درجة        

 الموافقة      

 دوافع

 ار تياخ

 بحوثينالم

 لتخصص

 معالإلا 

  يالرقم 

 غير مواف  محايد مواف  مواف  بشدة

غير مواف  

على 

 اإلطال 

 إلىاإلجم

سا
ح
ال
ط 
س
لو
ا

ي
ب
  
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

  
و
فر
ال

لب
 ا
ن
بي

ئل
دا

 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 اإلعالم جبرنام

من  الرقمي

التخصصات 

بة لومطالالحديثة 

 في سوق العمل

126 64.6 54 27.7 14 7.2 1 0.5 0 0 591 5.. 1.44 0.650 194.518 

 اإلعالم جبرنام

يقدم لي  الرقمي

من الكثير 

األدوات 

 التي بيقاتوالتط

تساعدني على 

اتي تطوير مهار

 في اإلنتاو

 ياإلعالم

105 53.8 62 31.8 21 10.8 6 3.1 1 0.5 591 5.. 1.65 0.833 198.513 

 اإلعالم جبرنام

ي عدنيسا الرقمي

 ى تحقيقعل

 مهنيةتي الطموحا

 اإلعالم مجالفي 

112 57.4 55 28.2 25 12.8 3 1.5 0 0 591 5.. 1.58 0.771 137.369 

 اإلعالم جنامبر

يساعدني  الرقمي

 على تطوير

ما اتي بمهار

114 58.5 63 32.3 17 8.7 0 0 1 0.5 591 5.. 1.52 0.699 158.949 
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يتواكب مع 

تطورات 

 اإلعالمتكنولوجيا 

 الحديثة

 معالاإل جامرنب

يوفر لي  ميالرق

ات ياإلمكان

التكنولوجية 

والبشرية التي 

يلي تساعد في تأه

 وتدريبي

61 31.3 43 22.1 38 19.5 38 19.5 15 7.7 591 5.. 2.50 1.318 27.641 

أساتذة القسم 

شجعوني 

 لاللتحاق بالقسم

38 59.1 18 9.2 23 11.8 47 24.1 69 35.4 591 5.. 3.47 1.524 42.615 

راكمي التدل معال

سبب هو 

 جبرنامب لاللتحاق

 الرقمي اإلعالم

99 1..8 .. 33.2 79 3. 3 7.2 2 7.5 591 5.. 5.82 5..11 5.3.538 

ي من تم تشجيع

لة العائ قبل

 صدقاءواأل

23 7... 13 32.3 .2 37.2 35 5..8 9 ..2 591 5.. 3.31 5.535 13..33 

 

دوافةةع اختيةةار المبحةةوثين لتخصةةص  تبددين التدديو ليددة التاليددةجماج األلنتددائتضددح اه تحة أعددالوضددلمل اجدددووباسددتقراء بيانددات ال

 " (  ثةم تلةى  ذلةك عبةارة 3..7ق بالقسةم" بمتوسةط )حةام شةجعوني لاللتارة "أساتذة القسةفع  كانت لعبفأكثر الدوا يالرقم ماإلعال

(، يليهةةا .3.1يبي" بمتوسةةط )وتةدريلي ي تةةأهاعد فةةسةالتةةي ت يةشةةرالبة واإلمكانةةات التكنولوجية ر لةةييةوف لرقمةةيا اإلعةةالم جبرنةام

مةن أجبرنةي  ة هوالسنة التحضيريمعدلي التراكمي في " ثم (، ومن3.31بمتوسط ) األصدقاء "تشجيعي من قبل العائلة ورة "عبا

قةات تطبيت والادوألمةن اير لكثا لي يقدم الرقمي اإلعالم جبرناموتبعها " (،5.82بمتوسط ) "الرقمي اإلعالم جبرنام لاللتحاق ب

يسةاعدني علةى  الرقمةي اإلعةالم جامبرنة، تالهةا "(5.21ط )بمتوسة "ياإلعالمةتي تساعدني علةى تطةوير مهةاراتي فةي اإلنتةاو ال

يسةاعدني علةى تطةوير  رقمةيلا اإلعةالم جبرنةام(، وجةاءت عبةارة "5.18" بمتوسط )اإلعالمية في مجال هنيق طموحاتي المتحق

مةةةن  الرقمةةي ماإلعةةةال جبرنةةام(، وأخيةةةرا  "5.13الحديثةةةة" بمتوسةةط ) اإلعةةالما لوجيةةةتكنوات رومةةةع تطةة كةةبوايت بمةةةامهةةاراتي 

 (. ...5)في سوق العمل" بمتوسط المطلوبة الحديثة  التخصصات

 يةثن ححةاق الطةالب بقسةم العالقةات العامةة مةع التدوافة فةي( 39.،3.35الصةادق السابقة مع دراسة )حسن، عبد  النتائجوتتفق 

مةن التخصصةات  رقمةيلا اإلعةالم جبرنةامة "عبةارنسبة ل: باليما يل إلىالبيانات التفصيلية للجدول الساب  ير وتش .العملص فر

أشةارت  بينمةا ،33.3بنسةبة موافةق مقابةل  %...2 وذلةك بنسةبة موافةق وبشةدة جاءت لصةالح عمل"في سوق الالمطلوبة الحديثة 

سةابي عةن المتوسةط الحوجةاءت عةدم الموافقةة  %1..ت أنه وبنسةبة بلغةحين  يف، %3.3 ةبنسب في وذلكأنهم على الحياد  العينة

 مقةةداره البةةدائل فبلةةغالتفاوتةةات بةةين ، أمةةا الفةةروق و(.21..حةةين بلغةةت قيمةةة االنحةةراف المعيةةاري ) (، فةةي...5ه )فكةةان مقةةدار

مهةةاراتي بمةةا يتواكةةب مةةع ر يوى تطةةعلةة يناعدسةةي يالرقمةة اإلعةةالم برنةةاَمج"عبةةارة علةةى قةةة وبشةةدة ءت الموافوجةةا (.158..59)

 أكدوا أنهم موافقين، %73.7بلغت  وبنسبةنه حين أ في %18.1بنسبة الحديثة "  اإلعالمتطورات تكنولوجيا 
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. أمةا عةن %1..بنسةبة ق ة علةى اإلطةالعةدم الموافقة تضحأالرأي، وأكدوا أنهم محايدين في  %8.3بلغت  وبنسبةذلك بل في مقا 

البةدائل لفةروق والتفاوتةات بةين (، أما ا299..(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )5.13)ه ارمقد نكاف يابحسلالمتوسط ا

تحقيةةق طموحةةاتي يسةةاعدني علةةى  الرقمةةي اإلعةةالم جبرنةةامارة "(. وقةةد بلغةةت الموافقةةة وبشةةدة علةةى عبةة518.9.9)مقةةداره فبلةةغ 

 %53.8فةي مقابةل وبنسةبة بلغةت  مةوافقين، أنهةم %38.3بلغةت  ةوبنسةبت دكةمةا أبين % ..13" نسةبة اإلعةالملمهنية في مجةال ا

ط الحسةابي فكةان أكةدوا أنهةم غيةر مةوافقين. أمةا عةن المتوسة %5.1حين أن هناك نسبة بلغت  يفو أيالر في محايدين همنأأكدوا 

ره دامقةةةغ فبلةةة لدائلبةةةن اات بةةةي(، أمةةةا الفةةةروق والتفاوتةةة335..نحةةةراف المعيةةةاري )فةةةي حةةةين بلغةةةت قيمةةةة اال(، 5.18مقةةةداره )

اعدني علةى تطةوير قات التي تسةيقدم لي الكثير من األدوات والتطبي ميرقال اإلعالم جبرنام"عبارة  نتائج وتوضح(. 573.729)

الموافقةة علةى هةذة العبةارة  إلةىأشةار  ة مةننسةب ، ويقةدر%17.8نسةبة ت ي" أن الموافقة وبشدة حازماإلعالمهاراتي في اإلنتاو 

م غيةر مةوافقين أكةدوا أنهة %7.5 تنسةبة بلغةمقابةل  فةيأنهم محايدين في الةرأي و إلىأشاروا  % 8..5بة وبنس ماني، وب75.8%

(، فةي حةين 5.21فكةان مقةداره ) ق. عةن المتوسةط الحسةابيأكدت أنها غير موافقة على اإلطةال %1..لغت ب ئيلةبينما وبنسبة ض

نتةائج عبةارة  (. جةاءت598.157)مقةداره فبلةغ  دائلالبة بةين توتةافاالتروق و(، أمةا الفة877..لغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري )ب

ة وبشدة بنسةبة بلغةت " لصالح إتجاه الموافقالرقمي اإلعالم جنامبر حضيرية هو سبب لاللتحاق باكمي في السنة التالتر"المعدل 

أكةدوا بنسةبة  مةارأي، بينلةافةي  ينديةم محاأكدوا أنه %.3في مقابل بنسبة بلغت  ،%33.2قة في حين بلغت نسبة المواف ،8%..1

علةى هةذه العبةارة. أمةا عةن  أكدوا أنهم غير موافقين علةى اإلطةالق %7.5بلغت  نسبةفي مقابل  موافقين،أنهم غير  %7.2بلغت 

 للبةدائوتةات بةين ا(، أما الفةروق والتفا11..5معياري )(، في حين بلغت قيمة االنحراف ال5.82فكان مقداره ) المتوسط الحسابي

أكةدوا أنهةم  %...7وبنسةبة بلغةت  ه" أنةدقاءاألصةوتبرز نتائج عبةارة "تةم تشةجيعي مةن قبةل العائلةة و (.5.3.538)ره دامقغ لفب

أكةدوا أنهةم محايةدين  %37.2بينما وبنسةبة بلغةت  موافقين، أكدوا أنهم %32.3ن بشدة على هذه العبارة، مقابل نسبة بلغت موافقي

نةاك نسةبة أن هأنهم غير موافقين على هةذه العبةارة، فةي مقابةل  %8..5 غتنسبة بلت أشار حين ة، فيلرأي على هذه العبارفي ا

فةي حةين بلغةت قيمةة (، 3.31قةداره )ى اإلطةالق. أمةا عةن المتوسةط الحسةابي فكةان مأنهةم غيةر مةوافقين علة أكةدوا %2.. تبلغة

وضةةح النتةةائج الخاصةةة بعبةةارة تو (.33..13) هاردقةةبلةةغ مبةةدائل ف(، أمةةا الفةةروق والتفاوتةةات بةةين ال5.535االنحةةراف المعيةةاري )

افقةة وبشةدة أن المو إلةى ي تةأهيلي وتةدريبي"اإلمكانةات التكنولوجيةة والبشةرية التةي تسةاعد فة ر لةييةوف الرقمةي اإلعالم جبرنام"

ين حايةدمهةم وا أنأكةد %59.1، بينما وبنسةبة بلغةت فقينكدوا أنهم مواأ %33.5بلغت  في حين أنه وبنسبة ،%75.7 جاءت بنسبة

طةالق.  اإل أكدوا أنهم غير موافقين على %3.3مقابل نسبة بلغت في  ،أنهم غير موافقين %59.1وأشارت نسبة بلغت  ،رأيلافي 

 (، أمةا الفةروق والتفاوتةات بةين البةدائل5.758ن بلغت قيمة االنحةراف المعيةاري )(، في حي.3.1وبلغ المتوسط الحسابى مقدار )

أكةدوا أنهةم  %..71بة بلغةت وبنسةذلةك  ة القسم شةجعوني لاللتحةاق بالقسةم"عبارة "أساتذج نتائ وتوضح (.33.2.5) قدارهفبلغ م

ر موافقين على هذه العبارة، في مقابل أن هنةاك ا أنهم غيأكدو %5..3على هذه العبارة،  بينما نسبة  غير موافقين على اإلطالق 

 نمةا بي ،%55.8ين فةي الةرأي وذلةك بنسةبة بلغةت نهةم محايةددوا أأكن م كاهنن حين أفي  ،أكدوا أنهم موافقين بشدة %59.1نسبة 

حةين بلغةت قيمةة (، فةي 3..7أما عن المتوسط الحسابي فكةان مقةداره ) %9.3أنهم موافقين وقد بلغت نسبتهم  إلىهناك من أشار 

 (3.251.) رهمقدا (، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ.5.13االنحراف المعياري )
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المرتبطة بعضو هيئة  اإلعالمفي كليات االتصال و قميالر اإلعالمية التي يواجها طالب برامج كالت األكاديملمش( ا2ول )دج

 تدريس )األستاذ الجامعي(ال

 درجة

 الموافقة  

 

 تالمشكال

 األكاديمية

مواف  

 بشدة
 غير مواف  محايد مواف 

غير مواف  

على 

 اإلطال 

ال اإلجمالي
س
و

ط 

ا
س
ح
ل

ي
اب

 

ال
ا
ن
رح

ف 
ا

ا
عي
لم

 
ار

ن  
بي
  
و
فر
ال

ئل
دا
لب
ا

 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

أعضاء غياب 

هيئة التدريس 

 وتأخرهم عن

مواعيد 

 المحاضرات

وعدم االلتزام 

بالساعات 

 المكتبية 

27 13.8 20 10.3 45 23.1 50 25.6 53 27.2 195 100 3.42 1.354 22.000 

لية تستعين الك

 بمحاضرين من

معة الجا خارو

يس رلتد

 الرقمي عالمإلا

لقلة عدد 

المحاضرين 

 اإلعالمفي 

 الرقمي

92 47.2 48 24.6 25 12.8 20 10.3 10 5.1 195 100 2.02 1.216 109.949 

ؤل آتض

األهتمام بتنمية 

ئة أعضاء هي

روا لريس دالت

اإلبداع لدى 

 الطالب

79 40.5 63 32.3 34 17.4 13 6.7 6 3.1 195 100 1.99 1.062 101.692 

د ويتز عدم

ب الطال

بدرجاتهم في 

لواجبات ا

 واالختبارات

37 19 30 15.4 53 27.2 41 21 34 17.4 195 100 3.03 1.352 7.949 

ف الطالب تكلي

 بكثير من

 الواجبات

والتكليفات 

 ةسبوعياأل

64 32.8 40 20.5 49 25.1 27 13.8 15 7.7 195 100 2.43 1.284 37.077 

 يتعامل أستاذ

 رر معالمق

 باللطا

قة بطري

 والدلة اعغير

 لهم يوفر

للتعبير  الفرصة

 عن آرائهم

72 36.9 67 34.4 35 17.9 14 7.2 7 3.6 195 100 2.06 1.078 90.718 
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ال تتناسب 

تخصصات 

أعضاءهيئة 

التدريس مع 

قررات التي لما

 يدرسونها

41 21 32 16.4 59 30.3 36 18.5 27 13.8 195 100 2.88 1.318 15.538 

 امهتماعدم  

مقرر أستاذ ال

ف بشرا أهدا

ومفردات 

المقرر في 

بداية الفصل 

 راسيالد

92 .9.3 11 38.3 77 52.9 9 ..2 3 5 591 5.. 5.8. ..91. 5.8.93. 

عدم استخدام  

ستاذ المقرر ا

ل للوسائ

لتعليمية ا

والتوضيحية 

المناسبة 

 للمقرر 

31 78.1 29 71.. 78 59.1 5. 1.5 7 5.1 591 5.. 5.92 ..923 555.538 

توازن ال يتدن

بين الجانب 

النظري 

والجانب 

العملي 

ات لمقرر

 الرقمي إلعالما

23 75.8 .. 3..1 .3 3..5 33 57.8 59 9.3 591 5.. 3..9 5.731 39.539 

يعتمد أعضاء 

لتدريس ة اهيئ

على اإللقاء 

والتلقين في 

 اإلعالمتدريس 

 الرقمي

 بالمحاضرات

18 39.3 33 72.9 1. 31.2 57 2.3 3 5 591 5.. 3.53 ..91. 93.358 

 عدم مراعاة 

عضو هيئة 

التدريس 

وق الفردية فرلل

 بين الطالب

28 7..9 .8 3..2 .7 33.5 3. 53.7 53 2.3 591 5.. 3.7. 5.378 .8.157 

ة عضو هيئ

لتدريس ال ا

يشجع الطالب 

على طرا 

األسئلة 

 والمناقشة في

 المحاضرات

38 5... 73 52.. .3 3..5 .3 1.35  2.  7.23  591 5.. 7.3. 5.725 3..83 

م يقيعدم ت

 الطالب

عضاء هيئة أل

27 73.7 27 73.7 .. 33.2 5. 3.3 55 1.2 591 5.. 3.33 5.5.3 22.7.8 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو السادسالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        71  

 ISSN: 2706-6495 

 
س في تدريال

 الكلية

 ال يقوم 

ئة ء هيأعضا

بتفعيل  التدريس

المنصات 

 اإللكترونية
 

82 ...5 21 77.7 73 52.. 1 3.2 3 7.2 591 5.. 5.88 5..55 575.538 

 

رتبطة المو الرقمي اإلعالما طالب برامج هكاديمية التي يواجهالمشكالت األ: أن ىجمالية إلإلتشير نتائج الجدول الساب  ا

عن مواعيد المحاضرات وعدم االلتزام  أعضاء هيئة التدريس وتأخرهم غياب" و هيئة التدريس فأكثرها هي عبارةبعض

 فيقشة سئلة والمناال يشجع الطالب على طرا األ التدريس عضو هيئةيها "ل، ي(3..7بمتوسط ) "بالساعات المكتبية

(، وتبعها "ال 7..7)سط وبمت " واالختباراتجاتهم في الواجبات ب بدرثم "عدم تزويد الطال (، و.7.3المحاضرات" بمتوسط )

توازن بين الجانب ال يتدن" ارةبع ثم (،3.88وسط )بمت "هيئة التدريس مع المقررات التي يدرسونها تتناسب تخصصات أعضاء

الواجبات والتكليفات من  يرتكليف الطالب بكث( تبعها "9..3" بمتوسط )رات اإلعالم الرقميالعملي لمقر النظري والجانب

م عد" ( تالها.3.7بمتوسط ) "فروق الفردية بين الطالبللهيئة التدريس  عضو عدم مراعاة" ثم (،7..3وسط )ت" بماألسبوعية

عها "يعتمد أعضاء هيئة التدريس على اإللقاء والتلقين في (، وتب3.33) بمتوسط "عضاء هيئة التدريس في الكليةألطالب لم اييقت

يوفرلهم  وال عادلة وغيريتعامل أستاذ المقرر مع الطالب بطريقة (، ثم "3.53)بالمحاضرات" بمتوسط  الرقمي الماإلعس تدري

 اإلعالممعة لتدريس من خارو الجا"تستعين الكلية بمحاضرين  (، وجاءت عبارة2..3سط )بمتو "ير عن آرائهمالفرصة للتعب

م بتنمية أعضاء هيئة التدريس ماهتؤل األآتض(، تالها "3..3متوسط )" بقميالر اإلعالملقلة عدد المحاضرين في  الرقمي

" التعليمية والتوضيحية المناسبة للمقرر للوسائلالمقرر ستاذ ستخدام اعدم ا(، ثم "5.99" بمتوسط )روا اإلبداع لدى الطالبل

اذ ستأم هتماإ عدم"(، وأخيرا  5.88ط )بمتوس "المنصات اإللكترونيةبتفعيل  أعضاء هيئة التدريس ال يقوم" ثم (،5.92بمتوسط )

 ،ابراهيمة )سع دراسابقة مالنتيجة الفق وتت .(.5.8) " بمتوسطالمقرر بشرا أهداف ومفردات المقرر في بداية الفصل الدراسي

 ،هدرجات بمحتويات المساق وتوزيع الدراسة بداية فيتعريف الطالب  تبة األخيرةالمر فيجاء  حيث (.2 ،3.35عبد الخالق 

 فيية اإلعالممن حيث إعتماد البرامج   Hafeez, E., & Nauman (53،3.3.)دراسة ع ة موتتفق النتائج السابقكما 

أكدوا أنهم  %9.3.هناك نسبة بلغت أن  إلىلية: وتشير البيانات التفصيخارو الجامعة  نضاء مانية على أعامعات الباكستالج

في حين أنه  ،"المقرر في بداية الفصل الدراسي اتفرداذ المقرر بشرا أهداف ومأستام عدم  أهتم"عبارة  علىموافقين بشدة 

 قةة عدم المواف، في حين أنه بلغت نسب%52.9 نسبة يالرأ فيالمحايدة  ىإلشار وأ، ينأكدوا أنهم موافق %38.3ونسبة بلغت 

(، في .5.8داره )مقان لمتوسط الحسابي فكا عن ا، أمعدم موافقتها على اإلطالق إلىأشارت  %5 ، في مقابل نسبة بلغت2%..

عدم عبارة "يرشوت(..5.8.93) بلغ مقدارهبين البدائل ف(، أما الفروق والتفاوتات .91..حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )

، بينما %78.1 ة بلغتالموافقة وبشدة بنسب أنه جاءت إلى "ل التعليمية والتوضيحية المناسبة للمقررللوسائلمقرر ستاذ ااستخدام ا

ه بلغت ين أن، في ح%59.1 أكدوا أنهم محايدين في الرأي بلغت نسبتهم من و % ..71ا أنهم موافقين بلغت نسبتهم دوأك من

هم غير موافقين على اإلطالق. أما عن المتوسط الحسابي فكان أن إلى %5.1 وأشارت نسبة بلغت، %1.5بة سفقة نغير الموا

 (، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ مقداره923..عياري )لمف ات قيمة االنحراين بلغ(، في ح5.92مقداره )

(555.538.)  
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أن نسبة من أكدوا أنهم موافقين " الم الرقميجانب العملي لمقررات اإلعلري والتوازن بين الجانب النظا يتدنرة "وتبين عبا

 الموافقة حازعلى نسبة إلىمقابل اإلشارة  في ،%5..3الرأي  دين فيويقدر نسبة من أكدوا أنهم محاي ،%75.8بشدة بلغت 

وافقين أكدوا أنهم غير م %9.3لغت في مقابل نسبة ب ،%57.8هم قين بلغت نسبت، في حين من أكد على أنهم غيرمواف1%..3

لفروق ا أما(، 5.731ياري )(، في حين بلغت قيمة االنحراف المع9..3أما عن المتوسط الحسابي فكان مقداره ).إلطالق على ا

اإللقاء والتلقين في تدريس  ة التدريس علىعبارة "يعتمد أعضاء هيئ وأشارت(.39.539والتفاوتات بين البدائل فبلغ مقداره )

 فيوجاء الحياد  ،%39.3ونسبة عدم الموافقة بشدة  ،% 72.9جاءت نسبة الموافقة  أنه   إلى"  بالمحاضرات الرقمي ماإلعال

ر أكدوا أنهم غي %5، في مقابل نسبة بلغت أكدوا أنهم غير موافقين %2.3، في حين أن هناك نسبة بلغت %31.2 نسبةب يالرأ

(، أما .91..، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )(3.53قداره )بي فكان ماالحس موافقين على اإلطالق. أما عن المتوسط

عدم مراعاة عضو هيئة التدريس للفروق الفردية من عبارة " . ويتضح(93.358) مقدارهالفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ 

رة بلغت نسبتهم قة على العباوا الموافدمن أكفي حين أن  ،%.9..7نسبتهم وبشدة قدرت  بلغت موافقتهمأن من  "بين الطالب

في  ،%53.7نسبة  افقة علىمولاير غ بينما حازت الرأي،أنهم محايدين في  أشاروا إلى %33.5، في مقابل نسبة بلغت 2%..3

 قيمة بلغتو(، .3.7وسط الحسابي فكان مقداره ). أما عن المتأكدوا أنهم غير موافقين على اإلطالق %2.3مقابل نسبة بلغت 

نتائج عبارة "طريقة األستاذ ال تشجع  (. وتشير8.157.(، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل )5.378المعياري )االنحراف 

غت نسبة بلبلرأي أنهم محايدين في ا من أكدواى طرا األسئلة والمناقشة داخل قاعة المحاضرات" أن هناك عل لطالبا

وضحوا أنهم غير  %35.1مقابل أن نسبة بلغت  يف اإلطالق،ى عل موافقين م غيرأنه %37.2ار وبنسبة ، بينما أش5%..3

أنهم موافقين بشدة. أما  إلى %...5نسبة بلغت  ن، وأشارتفقيوامأنهم  أكدوا %..52بلغت  هناك وبنسبةفي حين أن  موافقين،

ات بين روق والتفاوت(، أما الف5.725)في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري (، .7.3داره )عن المتوسط الحسابي فكان مق

 (.83..3)مقداره البدائل فبلغ 

اتفاق الموافقة بشدة والموافقة على نسبة بلغت  إلى ية"كلاليس في لتدرعضاء هيئة األم الطالب يقيعدم توتشير نتائج عبارة " 

ة الموافقة عدم وبلغت نسب ،% 33.2نسبتهم الرأي جاءتا أنهم محايدين في مقابل من أكدوفي  االتجاهين،لكل من  73.7%

حين بلغت ي ، ف(3.33)فكان مقداره  أما عن المتوسط الحسابي ،%1.2 اإلطالق بنسبةفي مقابل عدم الموافقة على  ،3.3%

ال يقوم (. وتشير نتائج عبارة "22.7.8)مقداره  (، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ5.5.3قيمة االنحراف المعياري )

وا أنهم في حين من أكد ،%5...وبشدة بنسبة  الموافقة جاءت: يليما  إلى "ت اإللكترونيةبتفعيل المنصا ة التدريسئاء هيأعض

في مقابل  ،%7.2 وعدم الموافقة على االطالق ،%..52بلغت  بنسبة يالرأ فيوجاء الحياد  ،% 77.7م هسبتجاءت نموافقين 

(، في حين بلغت قيمة االنحراف 5.88مقداره )الحسابي فكان  ن المتوسطعأما  أكدوا أنهم غير موافقين. %3.2بة بلغت نس

يتضح من بيانات الجدول السابق وفيما و (.575.538) قدارهملغ ائل فبوالتفاوتات بين البد (، أما الفروق55..5المعياري )

رت نسبة أشا " قدتبيةلساعات المكازام بعن مواعيد المحاضرات وعدم االلترهم التدريس وتأخ ياب أعضاء هيئةغيتعلق بعبارة 

نسبة  ، ووضحتاهقتم موافأكدت على عد %31.2لغت ، في حين أنه وبنسبة بأنهم غير موافقين على اإلطالق %33.3بلغت 

 %7..5مقابل أن هناك وبنسبة بلغت في  %57.8غت ، وجاءت الموافقة وبشدة بنسبة بلأنهم محايدين في الرأي %37.5بلغت 

روق (، أما الف.5.71(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )3..7) فقدره ابيالمتوسط الحسو فقين.اهم موأكدوا أن

  .(....33) غ مقدارهلئل فبوالتفاوتات بين البدا
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 "الرقمي اإلعالملة عدد المحاضرين في لق الرقمي الماإلعوتشيرعبارة "تستعين الكلية بمحاضرين من خارو الجامعة لتدريس 

، في مقابل فقينأكدوا أنهم موا %2..3، في حين أن هناك وبنسبة بلغت ا أنهم موافقين بشدةأكدو %3.3.لغت نسبة ب هناك أن

ة بلغت في مقابل نسب ،أنهم غير موافقين %7..5، وترى نسبة بلغت %53.8نسبتهم م محايدين في الرأي بلغت هنوا أأن من أكد

(، في حين بلغت قيمة االنحراف 3..3حسابي فكان مقداره )عن المتوسط ال أما طالق.أكدوا أنهم غير موافقين على اإل 1.5%

ؤل األهتمام بتنمية آتضعبارة " ( وتوضح5.9.9.9ئل فبلغ مقداره )دابال أما الفروق والتفاوتات بين (،5.352المعياري )

نسبة بلغت بينما  ،موافقين بشدة مهوا أنأكد %1...أن هناك نسبة بلغت  "داع لدى الطالبروا اإلبلريس أعضاء هيئة التد

أنهم  إلى %2.3بة بلغت شار نسأ في حين ،نهم محايدين في الرأيأ %..53بلغت  وأكدت نسبةأكدوا أنهم موافقين  73.7%

افقين على اإلطالق. أما عن المتوسط الحسابي فكان ا أنهم غير موأكدو %7.5في مقابل أن هناك نسبة بلغت  ،غير موافقين

 دائل فبلغ مقدارهبين الب والتفاوتات أما الفروق (،23..5) حين بلغت قيمة االنحراف المعياري(، في 5.99) هرمقدا

 %33.3ة بلغت عبارة "عدم تزويد الطالب بدرجاتهم في الواجبات واالختبارات" يتضح أن هناك نسبءتقراساوب .(5.5.293)

أكدوا أنهم  %59، في مقابل نسبة بلغت موافقين أنهم غير إلى  %35غت ، وقد أشارنسبة بلأكدوا أنهم محايدين في الرأي

أكدوا أنهم  %..51بة بلغت الق، في مقابل أن هناك  نسى اإلطلعأنهم غير موافقين  %..53بلغت  وبين نسبة، موافقين بشدة

تات بين فروق والتفاولاأما (، 5.713(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )7..7) قدره ابيالحس المتوسطن وموافقي

بشدة  ةموافقالعية" ألسبوابكثير من الواجبات والتكليفات ويتضح من نتائج عبارة "تكليف الطالب  (3.9.9) البدائل فبلغ مقداره

بينماغيرالموافقة ، أكدوا أنهم موافقين %1..3غت ذلك وبنسبة بل، في مقابل %31.5بلغت الرأى  فيوالمحايدة  ،% 73.8بلغت 

متوسط الحسابي فكان مقداره أكدوا أنهم غير موافقين على اإلطالق. أما عن ال %3.3نسبة بلغت بينما  ،%57.8 تهمبسن لغتب

 (.33..73) هئل فبلغ مقدار(، أما الفروق والتفاوتات بين البدا.5.38بلغت قيمة االنحراف المعياري ) في حين(، 7..3)

"  أن من أكدوا أنهم يوفرلهم  الفرصة للتعبير عن آرائهموال ادلة وعغيرريقة طب باليتعامل أستاذ المقرر مع الط"عبارة وتشير

نسبة  يالرأ فيوبلغ الحياد  ،وضحوا أنهم موافقين %...7ك نسبة بلغت أن هناحين  يف ،%72.9ين بشدة بلغت نسبتهم موافق

 بقدر المتوسط الحسابي .و%7.2ق الاإلط ة علىوجاءت غير الموافق ،%3.3نسبة على  تحاز الموافقة يربينما غ ،53.9%

وباستقراء . (358..9بلغ )ف ائلدات بين البت(، أما الفروق والتفاو38..5ي )بلغت قيمة االنحراف المعيار (، في حين2..3)

 أكدوا %7..7ت التي يدرسونها" يتضح أن هناك نسبة بلغت يس مع المقرراعبارة "ال تتناسب تخصصات أعضاء هيئة التدر

 %58.1مقابل أن هناك بنسبة بلغت في  ،أكدوا أنهم موافقين بشدة %35، في حين أن هناك نسبة بلغت في الرأيدين يم محاأنه

أكدوا  %57.8نسبة بلغت  مقابل أن هناك، في أنهم موافقين إلى  %..52، بينما  أشارت  نسبة بلغت موافقينم غير أكدوا أنه

 . أنهم غير موافقين على اإلطالق

ن ي(، أما الفروق والتفاوتات ب5.758(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )3.88سط الحسابي فكان مقداره )وتن المأما ع

 .)51.178) ارهلغ مقدالبدائل فب
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ات المرتبطة بالمقرر اإلعالمفي كليات االتصال و الرقمي ماإلعالبرامج  األكاديمية التي يواجها طالب ( المشكالت10جدول )

 :راسيةالد

                                 

  درجة الموافقة 

 المشكالت  

المقرراتالمرتبطة ب  

الدراسية               

 غير مواف  محايد مواف  بشدة

غير مواف  

على 

 اإلطال 

 اإلجمالي

ي
اب
س
ح
ال
ط 
س
لو
ا

 

را
ح
الن
ا

 
ار
عي
لم
 ا
ف

 

ال
ئل
دا
لب
 ا
ن
بي
  
و
فر

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 مالعاإلت مقررا ال ترتبط

في بخطط التنمية  الرقمي

 ةالسعودي المملكة العربية

50 25.6 45 23.1 67 34.4 33 16.9 195 100 3.17 1.424 12.241 

المقررات الدراسية على عتماد ا

 الحفظ والتلقين
113 57.9 54 27.7 22 11.3 6 3.1 195 100 2.02 1.262 137.410 

تتضمن الخطة الدراسية 

 ترامها يال تنم مقررات

 البحث والتفكير واإلبداع

149 76.4 35 17.9 5 2.6 6 3.1 195 100 1.56 1.065 286.785 

 إلىالدراسية افتقار المقررات 

لقدرة على التفكير نمية ات

اإلبداعي في إنتاو المواد 

 ةالرقميية اإلعالم

95 48.7 55 28.2 37 19 8 4.1 195 100 2.30 1.348 81.574 

 ةليلعمتدريس المقررات ا

 بأسلوب نظري
108 55.4 52 26.7 26 13.3 9 4.6 195 100 2.12 1.328 115.256 

 ينتساعد الالدراسية  المقررات

ية في اإلعالماراتي مه تنمية يف

 الرقمي اإلعالم

135 69.2 45 23.1 11 5.6 4 2.1 195 100 1.71 1.121 223.195 

تتضمن الخطة الدراسية  ال

 مقررات محددة تساعد ذوي

  ياجات الخاصةتحاال

72 36.9 78 40 25 12.8 20 10.3 195 100 2.59 1.364 57.164 

 الدراسية ضخمة وبها المقررات

 ئدة منهاال فا رةمعلومات كثي
123 63.1 40 20.5 24 12.3 8 4.1 195 100 1.94 1.305 161.287 

في تقييم  بالطالم إشتراك عد 

الخطط الدراسية لتخصص 

 الرقمي اإلعالم

94 48.2 47 24.1 26 13.3 28 14.4 195 100 2.46 1.534 61.513 
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ال فأكثرهةا هةي عبةارة " الرقمةي اإلعةالمها طالب بةرامج يواجه تيألكاديمية الأن المشكالت ا :ىإل الساب  نتائج الجدول وتشير

الدراسةية  تتضمن الخطةالها "ي(، يل7.53" بمتوسط )في المملكة العربية السعوديةالتنمية بخطط  الرقمي اإلعالمترتبط مقررات 

م الخطةط الدراسةية يفي تقيةالطالب م إشتراك عدبارة "ع ثم (،3.19بمتوسط ) "مقررات محددة تساعد ذوي االحتياجات الخاصة

و نمية القدرة على التفكير اإلبداعي فةي إنتةات إلىلدراسية افتقار المقررات اتبعها " ،(2.46) بمتوسط "لتخصص اإلعالم الرقمي

م "اعتمةاد (، ثة3.53تالهةا "تةدريس المقةررات العمليةة بأسةلوب نظةري" بمتوسةط  ) (2.30)بمتوسةط  ة"الرقميية عالماإلاد ولما

ات كثيةرة مة وبها معلومالمقررات الدراسية ضخ" وتلى ذلك عبارة  ،(3..3اسية على الحفظ والتلقين" بمتوسط )رات الدالمقرر

" بمتوسةط الرقمةي اإلعةالميةة فةي اإلعالممهةاراتي  تنمية يف يال تساعدن ت الدراسيةرراقالم" ، ثم عبارة1.94) ( "ال فائدة منها

بمتوسةةط  البحةةث والتفكيةةر واإلبةةداع " مهةةارات يال تنمةة ت الدراسةةية مقةةررا ةالخطةة جةةاءت عبةةارة  "تتضةةمنأخيةةرا و  ،(1.71)

: جةاءت يمةا يلة "مملكةة العربيةة السةعوديةفةي ال تنميةةبخطةط ال الرقمةي اإلعالمبط مقررات "ال ترت عبارةفيما يتعلق بو .(5.12)

أكةدوا أنهةم  %37.5بة بلغت ل أن هناك نسي مقابف بشدة،ن فقيعلى أنهم موا %31.2بينما أكد نسبة  ،%...7نسبة عدم الموافقة 

اره دان مقةة، أمةةا عةةن المتوسةةط الحسةةابي فكةةقتهم علةةى اإلطةةالعةةدم مةةوافق إلةةى %52.9وأشةةار نسةةبة بلغةةت ، محايةةدين فةةي الةةرأي

وتشةير  (.53.3.5) ارهمقةد(، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ .3..5حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )(، في 7.53)

جةاء  وبشةدة، بينمةاموافقةة جةاءت ال %13.9أنه وبنسبة بلغةت  إلى"اعتماد المقررات الدراسية على الحفظ والتلقين"  ةنتائج عبار

هنةاك ، فةي حةين أن أكةدوا أنهةم غيةر مةوافقين %55.7فةي مقابةل أنةه وبنسةبة بلغةت ، %33.3ة بلغةت بي بنسةالمحايدين فةي الةرأ

(، فةي حةين بلغةت 3..3علةى اإلطةالق. أمةا عةن المتوسةط الحسةابي فكةان مقةداره ) وافقينغير مة أكدوا أنهم %7.5 لغتب وبنسبة

"تتضةمن  عبةارةويتضةح مةن (. .5..573)ه مقةدارل فبلةغ ئداالب(، أما الفروق والتفاوتات بين 5.323ف المعياري )قيمة االنحرا

 بشةدة،أكةدوا أنهةم مةوافقين  %..32لغةت نسةبة بهنةاك  كيةر واإلبةداع" أنتفالبحةث وال مهارات يال تنمالخطة الدراسية مقررات 

فقين علةى امةويةر أكةدوا أنهةم غ %7.5بلغةت  نةاك وبنسةبةهفةي حةين أن  ،الةرأيأنهةم محايةدين فةي  إلةى %53.9بينما أشارنسةبة 

حةين (، فةي 5.12كةان مقةداره )حسةابي فأكدوا أنهم غير موافقين. أما عةن المتوسةط ال %3.2في مقابل أنه بنسبة بلغت  طالق،اإل

 ر نتةائج عبةارةوتشةي (.382.381) (، أمةا الفةروق والتفاوتةات بةين البةدائل فبلةغ مقةداره21..5غت قيمةة االنحةراف المعيةاري )بل

هنةاك  : أنيمةا يلة إلةىة" الرقميةيةة اإلعالملقةدرة علةى التفكيةر اإلبةداعي فةي إنتةاو المةواد تنمية ا إلىية سالدرا"افتقار المقررات 

، أكةدوا أنهةم محايةدين فةي الةرأي %38.3، في حةين أن هنةاك وبنسةبة بلغةت أنهم موافقين بشدة وا علىأكد %8.3.بنسبة بلغت و

أنهةم غيةر مةوافقين علةى  إلةى %5..نسةبة بلغةت ت مةا أشةاربين ،فقينامةو يةرأكدوا أنهم غ %59هناك وبنسبة بلغت  في مقابل أن

(، أمةةا الفةةروق 5.7.8غةةت قيمةةة االنحةةراف المعيةةاري )بلي حةةين (، فةة.3.7كةةان مقةةداره )حسةةابي فاإلطةةالق. أمةةا عةةن المتوسةةط ال

 : جةةاءتييلةة " مةةايروب نظةل"تةدريس المقةةررات العمليةةة بأسةة عبةةارة ضةةحوتو (..85.13)مقةةداره والتفاوتةات بةةين البةةدائل فبلةغ 

دوا أنهةم أكة %57.7بلغةت  مقابل نسبةفي  ،%32.3 الرأى بنسبة بلغت في، بينما جاءت المحايدة % ..11بنسبة الموافقة وبشدة 

المتوسةط الحسةابي فكةان طةالق. أمةا عةن أنهةم غيةر مةوافقين علةى اإل أكةدوا علةى %2..فةي حةين أن نسةبة بلغةت  مةوافقين،غير 

مقةةةداره (، أمةةةا الفةةةروق والتفاوتةةةات بةةةين البةةةدائل فبلةةةغ 5.738ة االنحةةةراف المعيةةةاري )بلغةةةت قيمةةة ي حةةةينفةةة(، 3.53مقةةةداره )

 :يلةةيمةا  إلةةى" مهةةاراتي اإلعالميةة فةي اإلعةةالم الرقمةي تنميةة يال تسةاعدنى فةة راسةةيةدرات الالمقةر" وتشةيرعبارة (.551.312)

أكدوا  %1.2في مقابل نسبة بلغت  ،%37.5بنسبة  الرأى يفيدة محاال تبين أنبينما  ،%29.3ة بنسبة بلغت وبشد الموافقةجاءت 

 افقين على اإلطالق. غير موأكدوا أنهم  %3.5بلغت  أن هناك وبنسبة في حين موافقين،أنهم غير 
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ن (، أما الفروق والتفاوتةات بةي5.535ري )نحراف المعيا(، في حين بلغت قيمة اال5.35أما عن المتوسط الحسابي فكان مقداره )

االحتياجةةات حةةددة تسةةاعد ذوي الخطةةة الدراسةةية مقةةررات متتضةةمن ال" يتصةةل بعبةةارة وفيمةةا (.337.591)مقةةداره فبلةةغ  للبةةدائا

وا أنهةم أكةد %72.9بلغةت  هنةاك وبنسةبةفةي حةين أن  الةرأي،أكةدوا أنهةم محايةدين فةي  %..وبنسةبة بلغةت ح أنه الخاصة" يتض

عةدم الموافقةة علةى اإلطةالق نسةبة  إلةىأشةار  موافقين، بينمةاغير أنهم  اأكدو %53.8بلغت  وبنسبةفي مقابل ذلك  بشدة،ين موافق

(، أما الفةروق .5.72، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )(3.19)ط الحسابي فكان مقداره . أما عن المتوس%7..5 بلغت

بهةا معلومةات كثيةرة ال فائةدة ضخمة و راسيةالد"المقررات  نتائج عبارة وتوضح (..13.52)مقداره بلغ والتفاوتات بين البدائل ف

 الةرأي،كدوا أنهم محايدين في أ %1..3ين أن هناك نسبة بلغت ، في ح%27.5سبة بلغت الموافقة وبشدة بن : جاءتيلي " مامنها

 .طةالقاإل على أنهم غير مةوافقين علةى %5..ة بلغت نسب ينما أكدتب موافقين،أكدوا أنهم غير  %53.7في مقابل أن نسبة بلغت 

ين ما الفروق والتفاوتةات بة(، أ5.7.1راف المعياري )(، في حين بلغت قيمة االنح.5.9ن المتوسط الحسابي فكان مقداره )أما ع

ص اإلعةةالم الدراسةةية لتخصةةالطةةالب فةةي تقيةةيم الخطةةط عةةدم إشةةتراك " نتةةائج عبةةارة وتشةةير (.525.383)مقةةداره دائل فبلةةغ البةة

أنهةةم  أكةةدوا علةةى %5..3حةةين أن هنةةاك بنسةةبة بلغةةت  ، فةةي%8.3.بنسةةبة بلغةةت شةةدة بو فقةةةالمواجةةاءت  :يلةةيمةةا  إلةةى" الرقمةةي

بينما أكدت عينةة الدراسةةعلى أنهةم غيةر  اإلطالق،م غير موافقين على نهأ لىإ %...5نسبة بلغت  وأشارتالرأي، محايدين في 

ت قيمةةة االنحةةراف المعيةةاري بلغةة نفةةي حةةي(، 2..3ا عةةن المتوسةةط الحسةةابي فكةةان مقةةداره ). أمةة%57.7لغةةت مةةوافقين وبنسةةبة ب

 .61.513)) مقدارهبين البدائل فبلغ  (، أما الفروق والتفاوتات.5.17)

طة باإلرشاد المرتب اإلعالمفي كليات االتصال و الرقمي اإلعالمكاديمية التي يواجها طالب برامج األالت ( المشك11جدول )

 :ألكاديميا

 

 درجة الموافقة

 المشكالت 

 مية كادياأل

 طة مرتبلا

 باإلرشاد 

 ياألكاديم

 غير مواف  محايد مواف  بشدة

غير 

مواف  

على 

 اإلطال 

 اإلجمالي
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ن
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و
فر
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 % ك % ك % ك %  ك % ك 

الكلية بأنشطة  اهتمام يتدن 

 شاد األكاديمياإلر
110 56.4 51 26.2 25 12.8 9 4.6 195 100 2.09 1.325 121.041 

ال اعرف معلومات عن خدمات  

 ي بالكليةرشاد األكاديماألوحدة 
134 68.7 45 23.1 13 6.7 3 1.5 195 100 1.72 1.119 218.518 

عن  يعدم وجود كتيب ارشاد

محتويات المواد االعالمية 

 الب معالمساعدة المرشد والط

133 68.2 51 26.2 9 4.6 2 1 195 100 1.70 1.067 222.949 

 توجد خطة لإلرشاد األكاديميال 

 الكلية ومعلنة فيموضحة 
113 57.9 58 29.7 17 8.7 7 3.6 195 100 2.00 1.248 142.867 
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باالرشاد هتمام صار االقتا

على بداية الفصل  األكاديمي

 فقط يالدراس

107 54.9 51 26.2 24 12.3 13 6.7 195 100 2.16 1.374 108.487 

 يمياألكاد مرشدال امالتز عدم

 والمعدل الطالب خطة بمراجعة

 بانتظام يكاديماأل

117 60 46 23.6 22 11.3 10 5.1 195 100 2.02 1.326 141.185 

على درجة د األكاديمي رشالم

الكفاءة والمرونة  منخفضة من

 للتعامل مع مشكالتهم 

101 51.8 65 33.3 17 8.7 12 6.2 195 100 2.17 1.316 109.800 

األكاديمي شد المر يوجهنال ي 

  يمستمر ودور بشكل
104 53.3 68 34.9 18 9.2 5 2.6 195 100 2.08 1.218 128.877 

 يدناع يساللمرشد األكاديمي ا

اختيار المقررات  يف

والتخصصات الفرعية في 

 الرقمي اإلعالم

91 46.7 71 36.4 18 9.2 15 7.7 195 100 2.31 1.343 89.533 

 

باإلرشةةاد  المرتبطةةة الرقمةةي الماإلعةةهةةا طةةالب بةةرامج هالمشةةكالت األكاديميةةة التةةي يواج :ىلددب  إاالسدد لالجدددو بيانددات تشددير

اختيةار المقةررات والتخصصةات الفرعيةة فةي  يفة يال يسةاعدنالمرشةد األكةاديمي ة "بةارع صةالحجاءت المؤشرات لكاديمي، األ

مةن الكفةاءة والمرونةة للتعامةل مةع مشةكالتهم ة خفضةنمرجةة علةى د المرشةد األكةاديمي(، يليهةا 3.75متوسط )ب "الم الرقمياإلع

 يتةةدن م(، ثةة3.52بمتوسةةط ) الدراسةةى فقةةط لفصةةلا علةةى بدايةةة يكةةاديماأل رشةةاداقتصةةار االهتمةةام باال (، ومةةن ثةةم3.53بمتوسةةط )

 بمتوسةط يودور كل مسةتمربشة المرشةد األكةاديمي يال يةوجهن تالهةا(، 9..3توسةط )بم الكلية بأنشطة اإلرشاد األكاديمي هتمامإ

وجةد تال ثةم (،3..3بمتوسةط ) بانتظةام ييماالكةاد والمعةدل الطالةب خطة راجعةبم ياالكاديم المرشد التزام عدم(، وتبعها 8..3)

رشةاد األوحةدة ت عةن خةدمات  اعةرف معلومةاالا عبةارة "وتبعهة (،...3) فةي الكليةة موضةحة ومعلنةة خطة لإلرشاد األكةاديمي

عالميةةة لمسةةاعدة المرشةةد د اإلعةةن محتويةةات المةةوا إرشةةاديب تي ةةعةةدم وجةةود ك   (، وأخيةةرا  5.33ط )بمتوسةة" لكليةةةاألكةةاديمي با

الكليةةة بأنشةةطة اإلرشةةاد  هتمةةامإ يتةةدن" ت الجةةدول السةةابق فيمةةا يتعلةةق بعبةةارةبيانةةا نيتضةةح مةة(..5.3بمتوسةةط ) معةةا الةةبوالط

وا علةى أنهةم محايةدين فةي الةرأي بلغةت نسةبتهم دن أكةمة، بينمةا %..12: جاءت  الموافقةة وبشةدة بنسةبة بلغةت يما يل "اديمياألك

، أمةا عةدم مةوافقتهم علةى اإلطةالق إلةى %2..نسبة  ، وأشارتعلى عدم موافقتها أكدت %53.8، في مقابل نسبة بلغت 32.3%

 ت بةينوتةاا الفةروق والتفا(، أمة5.731ت قيمةة االنحةراف المعيةاري )(، فةي حةين بلغة9..3عن المتوسط الحسابي فكان مقةداره )

: يلةما ي "كليةرشاد األكاديمي بالاألوحدة ال اعرف معلومات عن خدمات " بارةوتشير نتائج ع (.5...535) البدائل فبلغ مقداره

، %37.5على هذه العبةارة نسةبتهم  يدين في الرأيبينما من أكدواعلى أنهم محا ،%28.3ءت عدم الموافقة وبشدة بنسبة بلغت جا

طةالق. أمةا أنهةم غيةر مةوافقين علةى اإل إلى %5.1وأشارت نسبة بلغت  ،دوا أنهم غير موافقينكأ %2.3غت ابل أن نسبة بلفي مق

تفاوتةات بةين (، أمةا الفةروق وال5.559(، فةي حةين بلغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري )5.33ه )ابي فكان مقةدارعن المتوسط الحس

  (.358.158)لبدائل فبلغ ا
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" أن هنةاك نسةبة مرشةد والطالةب معةان محتويةات المةواد االعالميةة لمسةاعدة العةشةادى كتيةب ارعدم وجةود ارة "وتبين نتائج عب

مةن فةي مقابةل  الةرأي،أنهةم محايةدين فةي  علةى %32.3دت نسبة بلغت حين أكفي  بشدة،وافقين أكدوا على أنهم م %28.3غت بل

افقةة علةى اإلطةالق. أمةا عةن ويرالمدت علةى غأكة %5أن بنسةبة حةين  فةي ،%2..نسةبتهم بلغةت  غيةر مةوافقين أنهةم اروا إلةىأش

التفاوتةات بةين البةدائل فةروق و(، أما ال23..5) غت قيمة االنحراف المعياري(، في حين بل.5.3سط الحسابي فكان مقداره )المتو

: جةاءت يلةي" ما الكلية يومعلنة فموضحة  د خطة لإلرشاد األكاديميتوجال" عبارةمن نتائج  ويتضح (.333.9.9)مقداره فبلغ 

فةي مقابةل  %39.3الةرأى بنسةبة بلغةت  فةينهم محايةدين أ إلىعينة الدراسة  شارتأوبشدة، وعدم الموافقة  لصالح %13.9نسبة 

هةةم غيةةر مةةوافقين علةةى أن إلةةى %7.2ت نسةةبة بلغةة بينمةةا أشةةارت، %8.3نهةةم غيةةر مةةوافقين وقةةد بلغةةت نسةةبتهم علةةى أ مةةن أكةةدوا

(، أمةةا الفةةروق 5.3.8نحةةراف المعيةةاري )(، فةةي حةةين بلغةةت قيمةةة اال...3) كةةان مقةةدارهتوسةةط الحسةةابي فاإلطةةالق. أمةةا عةةن الم

 يعلى بداية الفصل الدراس األكاديميباالرشاد قتصار االهتمام إبارة "ع وتشير (.5.3.823)مقداره بين البدائل فبلغ  والتفاوتات

 الرأي،دين في أكدواعلى أنهم محاي نم %32.3لغت نسبة بينما ب ،%9..1الموافقة وبشدة بنسبة بلغت  : جاءتيليا م إلى"  فقط

اإلطةالق. أمةا عةن المتوسةط  ين علةىأنهةم غيةر مةوافق إلةى %2.3 وأشةار نسةبة موافقين، أكدوا أنهم غير %53.7في مقابل نسبة 

لةةغ البةةدائل فب والتفاوتةةات بةين(، أمةةا الفةروق .5.73االنحةةراف المعيةاري )ين بلغةةت قيمةة (، فةةي حة3.52الحسةابي فكةةان مقةداره )

" بانتظةام األكةاديمي والمعةدل الطالةب خطةة مراجعةةب األكاديمي المرشد التزام عدم" فيما يتصل بعبارة أما (.83..5.8)اره دمق

أكةدوا علةى أنهةم محايةدين فةي  %37.2غت هناك نسبة بل في حين أن بشدة،أكدوا أنهم موافقين  %.2ن هناك نسبة بلغت يتضح أ

غيةر  أنهةم %1.5رأت نسةبة بلغةت  ، بينمةا%55.7أنهم غير موافقين بلغت من أكدوا  سبةنأن ل بارة، في مقابأي على هذه العالر

مةا (، أ5.732ري )(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعيةا3..3بي فكان مقداره )الحسا طالق. أما عن المتوسطموافقين على اإل

من الكفاءة  منخفضةدرجة ألكاديمي على المرشد ا " رةائج عبنتا وتبين (.5.5.581) مقدارهالفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ 

علةى أكةدوا  %77.7تلى ذلك بنسبة بلغةت  ،%15.8 ة بلغتالموافقة وبشدة بنسب يلي: جاءتما  مشكالتهم" والمرونة للتعامل مع

غيةةر  وا أنهةةمدأكةة %2.3لةةك نسةةبة بلغةةت ذ ى، تلةة%8.3غةةت غيرالموافقةةة بنسةةبة بل إلةةىمقابةةل األشةةارة فةةي الةةرأي،  ينمحايةةد أنهةةم

(، أمةا 5.752)قيمة االنحراف المعيةاري (، في حين بلغت 3.53اره )أما عن المتوسط الحسابي فكان مقد موافقين على اإلطالق.

كل مسةتمر بشة األكةاديمي المرشةد يال يةوجهن" نتائج عبارةويتضح من  (...5.9.8) الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ مقداره

في مقابةل نسةبة ، %9..7الرأى بنسبة بلغت  فيذلك المحايدة  ى، تل%17.7الموافقة وبشدة بنسبة بلغت  ت: جاءي" ما يليودور

. أمةا عةن المتوسةط %3.2نسةبة بلغةت على االطةالق ب، في مقابل التأكيد غير الموافقة غير موافقينأنهم  أكدوا على %9.3بلغت 

فبلةةغ  (، أمةةا الفةروق والتفاوتةةات بةين البةةدائل5.358ف المعيةاري )احةةرالن(، فةةي حةين بلغةةت قيمةة ا8..3فكةةان مقةداره ) الحسةابي

فةةي اختيةةار المقةةررات والتخصصةةات الفرعيةةة  يفةة يسةةاعدنال يي المرشةةد األكةةاديم" أشةةارت نتةةائج عبةةارة(. 538.833)مقةةداره 

فةي  ،%..72نسةبة بلغةت بأى لرا فيذلك المحايدة  ىتل، %2.3.نسبة بلغت جاءت الموافقة وبشدة ب :يمايل إلى "رقمياإلعالم ال

لةى اإلطةالق. أمةا فقين عأكةدوا أنهةم غيةر مةوا %3.3نسبة بلغت ذلك وبى تلثم  وافقين،مر أكدوا أنهم غي %9.3مقابل نسبة بلغت 

 والتفاوتةات بةين (، أمةا الفةروق5.7.7حةين بلغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري ) (، فةي3.75ره )عن المتوسط الحسابي فكان مقةدا

  .(89.177)قداره مفبلغ  البدائل
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طة بمصادر المرتب اإلعالمفي كليات االتصال و لرقميا اإلعالمجها طالب برامج التي يوا ( المشكالت األكاديمية12جدول )

 المعلومات:

 

  درجة الموافقة

 

 المشكالت

 األكاديمية  

 المرتبطة بمصادر

 المعلومات  

  غير مواف محايد مواف  بشدة
غير مواف  

 على اإلطال 
 اليماإلج

ي
اب
س
ح
ال
ط 
س
لو
ا

  
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

ئل
دا
لب
 ا
ن
بي
  
و
فر
ال

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 يانقطاع شبكة اإلنترنت ف 

 قاعات الدراسية بة والالمكت
93 47.7 28 14.4 25 12.8 49 25.1 195 100 2.68 1.718 60.569 

بة مناس المكتبة غيرقاعة 

الكتب ومصادر  طالع علىلإل

 تالمعلوما

77 39.5 48 24.6 30 15.4 40 20.5 195 100 2.77 1.586 25.164 

انخفاض عدد الكتب  

ع الخاصة بتخصص والمراج

  ياإلعالم الرقم

86 44.1 56 28.7 26 13.3 27 13.8 195 100 2.53 1.497 49.862 

كافية  غير االطالعساعات 

 49.615 1.479 2.68 100 195 17.4 34 8.2 16 36.9 72 37.4 73 للطالب داخل المكتبة

دة في معاملة الهيئة المساع

 يدةالمكتبة ليست ج
52 26.7 82 42.1 27 13.8 34 17.4 195 100 2.95 1.382 37.062 

 

بطةةة بمصةةادر رتالم الرقمةةي اإلعةةالما طةةالب بةةرامج هةةاديميةةة التةةي يواجهالمشةةكالت األك :ىالسدداب  إلدد تشددير  نتددائج الجدددولو

فةي المكتبةة  اإلنترنةت  شبكةنقطاع ا" (، يليها3.91بمتوسط ) ئة المساعدة في المكتبة ليست جيدةية الهمعاملأكثرها المعلومات، ف

(، ثةم 3.28داخةل المكتبةة بمتوسةط ) "كافية للطالبغير  االطالعساعات " لدرجة جاءت عبارةنفس ا فيو ،"دراسيةوالقاعات ال

انخفاض عةدد الكتةب والمراجةع "(، وتبعها 3.33بمتوسط ) "تعلوماع على الكتب ومصادر الممناسبة لالطالغير مكتبةقاعة ال"

 (58ص، 3.52) راصةةنمحمةةد  كةةٍل مةةن راسةةةج مةةع دهةةذة النتةائ تتفةةق(، و3.17)ط بمتوسةة "يخصةةص اإلعةةالم الرقمةةتالخاصةة ب

 81.. قيمتةةوايةة كةان جامعةة الز الماإلعةبقسم  من حيث توفر الكتب والمراجع الحديثة( 59.ص ، .3.5)ي، عبد الباقسى عيو

 بالجامعات المصرية الحكومية. اإلعالميضا بقسم أمستوى منخفا، وبوهو 

جةاءت  :يليما  "اسيةدروالقاعات ال اإلنترنت المكتبةشبكة انقطاع بارة "اصة بعالتفصيلية والخ ضح من بيانات الجدول السابقتي

وافقةة علةى األطةالق علةى هةذه العبةارة، ثةم ملعةدم ا %31.5بلغةت  ذلةك وبنسةبة ىتلة، %3.3.نسبة الموافقة وبشدة بنسبة بلغةت 

عن المتوسط الحسةابي فكةان مقةداره . أما %53.8الموافقة بنسبة بلغت  مقابل عدمفي  ،%...5جاءت عدم المحايدة بنسبة بلغت 

 .(129..2)مقداره فبلغ البدائل  فاوتات بين(، أما الفروق والت5.358لغت قيمة االنحراف المعياري )(، في حين ب3.28)

ى علة الموافقةة بشةدةحةازت : يليما  " إلىمعلوماتللالطالع على الكتب ومصادر ا المكتبة غيرمناسبةقاعة " وتشير نتائج عبارة

 العبارة، أنهم محايدين في الرأي على هذه  %2..3قدرها نسبة رأت  ، بينما%79.1العبارة نسبة بلغت هذه 
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قين على اإلطالق على هذه العبارة، فةي مقابةل عةدم الموافقةة بنسةبة بلغةت فاير موغ على أنهمأكدوا  %1..3نسبة بلغت ذلك  ىتل

فةةروق (، أمةةا ال5.182حةةين بلغةةت قيمةةة االنحةةراف المعيةةاري ) (، فةةي3.33. أمةةا عةةن المتوسةةط الحسةةابي فكةةان مقةةداره )%..51

راجةع الخاصةة بتخصةص اإلعةالم ملتةب واانخفةاض عةدد الك"عبارة  تبين نتائجو(. .31.52)مقداره والتفاوتات بين البدائل فبلغ 

ثةم جةاءت غيةر  ،%38.3بلغةت الرأى بنسبة  فيذلك المحايدة  ىتل ،%5...لغت بجاءت الموافقة وبشدة بنسبة  :يلي ما "يالرقم

لةى هةذه العبةارة. أمةا قين عمةواف أكةدواعلى أنهةم غيةر %57.7في مقابل نسبة بلغت  ،%57.8ت الق بنسبة بلغعلى األط الموافقة

(، أمةا الفةروق والتفاوتةات بةين 93..5(، فةي حةين بلغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري )3.17ط الحسابي فكان مقةداره )سوالمت عن

 (.9.823.)ه مقدار البدائل فبلغ

 تلةي، %..73 بلغةتنسبة بشدة : حازت الموافقة ويليما  للطالب داخل المكتبة" ركافيةاالطالع غيات ساع" وتشير نتائج بعبارة

 بةل عةدممقافةي  ،%..53لغةت ب اإلطةالق نسةبةعةدم الموافقةة علةى  إلةىوأشةاروا  ،%72.9بنسةبة بلغةت  يالةرأ في ةمحايدذلك ال

(، فةي حةين بلغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري 3.28مقةداره ) أما عن المتوسط الحسةابي لعبةارة فكةان .%8.3 الموافقة نسبة بلغت

 .(9.251.)ره ادمقلغ تفاوتات بين البدائل فبالفروق وال(، أما 39..5)

جاءت نسبة  :يلي متوفرة في المكتبة والقاعات التدريسية" ما تبعبارة "شبكة اإلنترن الخاصة السابقويتضح من بيانات الجدول 

ثم جاءت  ه العبارة،ذعدم الموافقة على األطالق على ه %31.5ك وبنسبة بلغت ذل ىتل، %3.3.الموافقة وبشدة بنسبة بلغت 

ابي فكان مقداره س. أما عن المتوسط الح%53.8الموافقة بنسبة بلغت  مقابل عدمفي  ،%...5بلغت  ةبنسب عدم المحايدة

(، وتشير 12..2)مقداره بدائل فبلغ فاوتات بين ال(، أما الفروق والت5.358اف المعياري )االنحر(، في حين بلغت قيمة 3.28)

على هذه العبارة  الموافقة بشدةحازت : يليما  " إلىر المعلوماتداب ومصاسبة لالطالع على الكتالمكتبة منة نتائج عبارة "قاع

 %1..3ة بلغت ذلك نسب تليالعبارة، ي الرأي على هذه يدين فأنهم محا %2..3قدرها رأت نسبة  ، بينما%79.1نسبة بلغت 

. أما عن المتوسط %..51 تة بلغابل عدم الموافقة بنسبارة، في مقلى هذه العبغير موافقين على اإلطالق ع على أنهمأكدوا 

ن البدائل فبلغ تات بي(، أما الفروق والتفاو5.182حراف المعياري )ن(، في حين بلغت قيمة اال3.33الحسابي فكان مقداره )

ت الموافقة وبشدة جاء :يلي ا" معليها "المراجع حديثة ومرتبة بطريقة سهلة لالطالع نتائج عبارة ن(. وتبي.31.52)مقداره 

على األطالق بنسبة بلغت  ةثم جاءت غير الموافق ،%38.3الرأى بنسبة بلغت  فيذلك المحايدة  تلي ،%5... تة بلغبنسب

. أما عن المتوسط الحسابي فكان مقداره ى هذه العبارةأكدواعلى أنهم غير موافقين عل %57.7غت سبة بلفي مقابل ن ،57.8%

(. 9.823.)مقداره أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ  ،(93..5االنحراف المعياري ) بلغت قيمة (، في حين3.17)

 :برتبطة بالتدريالم اإلعالمفي كليات االتصال و الرقمي إلعالمايواجها طالب برامج  كالت األكاديمية التيش( الم13جدول )

 درجة الموافقة 

 المشكالت

 األكاديمية

 دريبالمرتبطة بالت 

  غير مواف محايد بشدة مواف 

واف  م غير

على 

 اإلطال 

 اإلجمالي

ي
اب
س
ح
ال
ط 
س
لو
ا

  
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

ال
ن 
بي
  
و
فر
ال

ب
ئل
دا

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

ة التدريب بالكلي يتوفر ال

ت على أدوا   يالمالئم والكاف

 الرقمي عالماإلوتطبيقات 

106 54.4 59 30.3 19 9.7 11 5.6 195 100 2.12 1.318 116.774 
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ت التي اءاللقاعدد  لآؤتض

 يعقدها المشرف التدريبي
78 40 93 47.7 13 6.7 11 5.6 195 100 2.38 1.231 113.164 

انخفاض التعليمات 

قبل  ئمة منالمالهات والتوجي

  المشرف الميداني

89 45.6 87 44.6 11 5.6 8 4.1 195 100 2.23 1.206 126.538 

ر بها يب ال يتوفمتطلبات التدر

 ؤسساتزيارة عدد من الم

 كافية العالمية بدرجةا

78 40 79 40.5 17 8.7 21 10.8 195 100 2.50 1.371 72.795 

 برامج تدريبية عدم توفر

دريب وسبة للتمحو مالئمة

 اإلعالمعلى إنتاو مواد 

 الرقمي

73 37.4 75 38.5 27 13.8 20 10.3 195 100 2.59 1.375 52.856 

يدير صص متخ جد فنييوال 

 لرقميا اإلعالممعمل 
56 28.7 81 41.5 24 12.3 34 17.4 195 100 2.90 1.403 39.441 

لكلية معامل ابتوفر ال ي 

وأستوديوهات تكفي الستيعاب 

 بالطالريب تد

61 31.3 56 28.7 27 13.8 51 26.2 195 100 3.04 1.564 13.964 

مالئمة الدرجات عدم  

المبذول  منوحة مع الجهدالم

 ي التدريب الميدانيف

 

93 47.7 80 41 7 3.6 15 7.7 195 100 2.24 1.295 119.318 

 

لصالح "المرتبطة بالتدريب، جاء  الرقمي عالماإلرامج ها طالب بهالمشكالت األكاديمية التي يواج :ىويشير الجدول الساب  إل

متخصص  د فنيجويال" ( يليها...7بمتوسط ) "بالطالدريب كفي الستيعاب تمعامل وأستوديوهات تالكلية بتوفر ال ي"عبارة 

اد ى إنتاو مومحوسبة للتدريب علو مالئمة برامج تدريبية عدم توفر(، ومن ثم .3.9بمتوسط ) "الرقمي اإلعالمير معمل يد

 فيةكا ة بدرجةعالميؤسسات اإلالتدريب ال يتوفر بها زيارة عدد من الممتطلبات "ثم (، 3.19بمتوسط ) "الرقمي اإلعالم

عدد  تضاؤل"، ثم (.3.3بمتوسط ) "الدرجات الممنوحة مع الجهد المبذول في التدريب الميداني ةمالئمعدم " (، وتبعها.3.1)

المشرف من قبل  لمالئمةوالتوجيهات ا انخفاض التعليمات" ثم (،3.78بمتوسط ) "بيرف التدرياللقاءات التي يعقدها المش

 بمتوسط "الرقمي اإلعالمعلى أدوات وتطبيقات  يئم والكافالميب الالتدر الكليةتوفر بال ي"ا   (، وأخير3.37) طبمتوس "الميداني

في  بالات تدريبية للطتنظيم دورب ما يتعلقفي (110، ص 3.35) راشدفرحان ئج السابقة مع دراسة ا(. وتختلف النت3.53)

 سليمانمحمد بن  سةامع درالنتائج السابقة  ختلفتو األولىفقرة بالمرتبة جاءت هذه البشكل دوري وقد  اإلعالماغة مجال صي

على أدوات  يالمالئم والكافالتدريب  الكليةال يتوفر ب"علق بعبارة تفيما ي يتضح من بيانات الجدول السابق.  (3.ص  ،3.58)

بنسبة  يالرأ في ذلك المحايدةتلى ، %...1بلغت  وبشدة بنسبةجاءت الموافقة  :ي" ما يل الرقمي بمتوسطوتطبيقات اإلعالم 

 ،%9.3ابل ذلك التأكيد على عدم الموافقة بنسبة بلغت في مق ،%7..7بلغت 
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اره سابي فكان مقدعن المتوسط الحو، %1.2 العبارة إلطالق على هذهعلى عدم موافقتهم على اأكدوا غت نسبة منلبينما ب 

 (..552.33) ارهدلغ مقلفروق والتفاوتات بين البدائل فب(، أما ا5.758المعياري ) (، في حين بلغت قيمة االنحراف3.53)

لغت الرأى نسبة ب فيايدة حازت المح :يليما  " إلىا المشرف التدريبيهاللقاءات التي يعقد تضأول عددوتشير نتائج عبارة "

مقابل ذلك بلغت عدم ، في %2.3 موافقة نسبة بلغتعدم ال إلىأشار  ، بينما%..سبة بلغت افقة وبشدة بنذلك المو ىتل، 3.3%.

ين بلغت قيمة االنحراف المعياري ح(، في 3.78. أما عن المتوسط الحسابي فكان مقداره )% 1.2سبة الق نطى اإلالموافقة عل

 (..557.52)ره مقدات بين البدائل فبلغ أما الفروق والتفاوتا(، 5.375)

فقة وبشدة الموا جاءت :يلي" ما المشرف الميدانيقبل  نالمالئمة ممات والتوجيهات انخفاض التعلي" ويتضح من نتائج عبارة

ذين نسبة ال ، ويقدر%1.2ت ذلك عدم الموافقة بنسبة بلغ ىتل ،%2...غت لالرأى بنسبة ب فيثم المحايدة  ،%1.2.بنسبة بلغت 

(، في حين 3.37ره )فكان مقدا عن المتوسط الحسابي. أما %5..إلطالق على هذه العبارة موافقين على اأكدوا على أنهم غير 

 (.532.178)ه رمقدا(، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فبلغ 5.3.2ياري )المع فنحرابلغت قيمة اال

 نسبةجاءت  :يليما  إلى" كافية رجةعالمية بداإل زيارة عدد من المؤسسات التدريب ال يتوفر بها متطلبات" وتشير نتائج عبارة

موافقين بشدة على هذه العبارة، في مقابل أن  أنهم اأكدو %..في حين أن هناك نسبة بلغت  أي،الرفي  يدةالمحا لصالح 1%...

ا أكدو %8.3لغت مقابل أن هناك نسبة ب ق على هذه العبارة، فيأكدوا أنهم غير موافقين على اإلطال %8..5ت غهناك نسبة بل

المعياري  نحرافمة اال(، في حين بلغت قي.3.1ان مقداره )الحسابي فكبارة. أما عن المتوسط أنهم غير موافقين على هذه الع

 ةبرامج تدريبي عدم توفر" ويتضح من نتائج عبارة(. 33.391)مقداره غ ل(، أما الفروق والتفاوتات بين البدائل فب5.735)

ذلك الموافقة  ىتل ،%78.1الرأى  يفنسبة المحايدة  : بلغتيلي ما "و مواد اإلعالم الرقميدريب على إنتاللت محوسبةو مالئمة

غيرالموافقين على اإلطالق  العبارة، ثم أكدوا أنهم غير موافقين على هذه %57.8نسبة ، ثم تبين ان %..73 بلغت وبشدة بنسبة

(، أما 5.731راف المعياري )، في حين بلغت قيمة االنح(3.19مقداره )لمتوسط الحسابي فكان . أما عن ا%7..5بة بلغت بنس

" قميرال اإلعالممعمل  متخصص يدير يوجد فنيالير نتائج عبارة ". وتش(13.812فاوتات بين البدائل فبلغ مقداره )لفروق والتا

 العبارة قدرتلى هذه وافقين بشدة عأن من أكدوا أنهم م في حين ،%5.1.بلغت  بنسبةالرأى  المحايدة فيجاءت : يليما  إلى

أنهم غير موافقين بلغت كدوا أن من في مقابل أ ،%..53طالق بنسبة بلغت فقة على اإلذلك عدم الموا ىتل، %38.3نسبتهم 

(، أما 7...5االنحراف المعياري ) (، في حين بلغت قيمة.3.9ابي فكان مقداره )سأما عن المتوسط الح %53.7نسبتهم 

معامل وأستوديوهات تكفي الكلية بتوفر ال ينتائج عبارة " ويتضح من(. 5...79)مقداره بدائل فبلغ فاوتات بين الالفروق والت

في حين أنه قدرت نسبة من أكدوا أنهم  ،%75.7الموافقة وبشدة على نسبة بلغت  : حازتيلي" ما لطالباريب دعاب تالستي

 في مقابل أن من أكدوا ،%32.3ق بنسبة بلغت على اإلطال م غير موافقينمقابل من بينوا أنهفي  ،%38.3ايدين في الرأي مح

يمة ق(، في حين بلغت ...7عن المتوسط الحسابي فكان مقداره ) . أما%57.8 نسبتهمموافقين على هذه العبارة قدرت أنهم غير 

الئمة الدرجات معدم رة "(. وتبين عبا.57.92)مقداره فبلغ ق والتفاوتات بين البدائل (، أما الفرو.5.12االنحراف المعياري )

أكدوا  أن منفي حين  ،%3.3.ت ة بلغبة بنسوبشد جاءت الموافقة :يلي " ماالميدانيي التدريب الممنوحة مع الجهد المبذول ف

ناك هفي مقابل أن  ،%3.3غير موافقين على اإلطالق نسبة من أكدوا أنهم  ، وقدرت%5.غت نسبتهم لأنهم محايدين في الرأي ب

ة (، في حين بلغت قيم.3.3فكان مقداره ) سط الحسابي. أما عن المتو%7.2نسبتهم أنهم غير موافقين وقدرت  ىلإأشار  من

 (.559.758)بلغت مقدارها  لأما الفروق والتفاوتات بين البدائ (،5.391) المعياري حرافناال
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الجامعات في  الرقمي اإلعالم جبرنامالب طالتي تواجه  ة المشاكل األكاديميةوالحلول الممكنة لمعالج ( المقترحات11جدول )

 ودية:عالس

مقترحاتال  

 

 درجة الموافقة  

 والحلول 

 ايدحم شدةمواف  ب
ير غ

 مواف 

غير مواف  

على 

 اإلطال 

 اإلجمالي
ي
اب
س
ح
ال
ط 
س
لو
ا

 

ف 
را
ح
الن
ا

 
ار
عي
لم
ا

 

ئل
دا
لب
 ا
ن
بي
  
و
فر
ال

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

ريس هيئة التد عضو ن يهتمأ

ف ومفردات المقرر ا أهدابشر

 في بداية الفصل الدراسي

168 86.2 20 10.3 6 3.1 1 0.5 195 100 1.32 0.820 392.918 

التدريس عضو هيئة  يوازن أن

الشرا النظري والعملي  بين

 للمنهج

164 84.1 24 12.3 6 3.1 1 0.5 195 100 1.36 0.852 369.287 

نمية القدرات على تالحرص 

التفكير بحثية وية والاإلبداع

 النقدي للطالب

169 86.7 20 10.3 4 2.1 2 1 195 100 1.31 0.817 399.482 

ارات همس للتنمية عضو التدري 

 لدى الطالبية اإلعالم
173 88.7 20 10.3 1 0.5 1 0.5 195 100 1.24 0.695 427.174 

ب لالشتراك الفرصة للطالإتاحة 

اتهم حول في وضع تصور

خصص سية لتالخطط الدرا

 الرقمي عالماإل

161 82.6 27 13.8 4 2.1 3 1.5 195 100 1.40 0.910 352.179 

أن تحرص إدارة الكلية على 

المكتبة  اإلنترنت فيشبكة  توفير

 والقاعات التدريسية

162 83.1 18 9.2 7 3.6 8 4.1 
195 100 

1.46 1.071 352.303 

 القسم أن تلتزم إدارة الكلية /

بالطال بتدريب وتأهيل  
169 86.7 19 9.7 4 2.1 3 1.5 195 100 1.32 0.850 398.785 

 استوديوهاتو املتوفير المع

اتدريب الطالب عليه  
157 80.5 21 10.8 7 3.6 10 5.1 

195 100 
1.53 1.141 322.723 

س انة بأعضاء هيئة تدريعاالست

تخصص ذو كفاءة عالية في 

الرقمي اإلعالم   

171 87.7 20 10.3 2 1 2 1 
195 100 

1.28 0.770 413.185 

أن يتم تفعيل دور المرشد 

كل لحل المشا األكاديمي

 األكاديمية للطالب

160 82.1 29 14.9 6 3.1 0 0 195 100 1.39 0.851 212.338 
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ى لأن تحرص إدارة الكلية ع

توفير مصادر المعلومات والكتب 

العلمية الحديثة في والمراجع 

 ة الكليةمكتب

163 83.6 23 11.8 4 2.1 5 2.6 195 100 1.40 0.955 361.697 

 

 اإلعةالم جبرنةام التي تواجةه طةالباألكاديمية  تكالمشللجة اوالحلول الممكنة لمعا المقترحات ن: أإلىاب   ويشير  الجدول الس

ثةم   (5.17بمتوسط ) "هاتدريب الطالب علياستوديوهات توفير المعامل و"، جاءت لصالح عبارة وديةعالس الجامعات  يف الرقمي

أن ثةم  (2..5وسةط )تبم "ةاإلنترنةت فةي المكتبةة والقاعةات التدريسةيوفير شةبكة أن تحرص إدارة الكلية علةى تة"تلى ذلك عبارة  

تلةى  (،...5بمتوسط ) "لرقميا اإلعالمراتهم حول الخطط الدراسية لتخصص وتتاا الفرصة للطالب لالشتراك في وضع تص"

أن يةوازن أسةتاذ "ا عبةارة وأعقبهة (5.79بمتوسةط ) "ألكاديمي لحل المشاكل األكاديمية للطالبور المرشد اد أن يتم تفعيل "لكذ

بشرا أهداف ومفةردات  هئية التدريس  وعضيهتم "أن ذلك  يويل(، 5.72بمتوسط ) "لعملي للمنهجظري انرا الالمقرر بين الش

أن تلتةزم إدارة الكليةة / القسةم بتةدريب "جةاءت عبةارة   نفةس المتوسةط يفو (،5.73وسط )بمت "في بداية الفصل الدراسي المقرر

ط سةبمتو "اإلبداعيةة والبحثيةة والتفكيةر النقةدي للطةالب قةدراتلميةة اعلى تن"الحرص ( وتبعها 5.73بمتوسط )"الب وتأهيل الط

 "الرقمةةي عةةالماإلفةةي تخصةةص ة ذو كفةةاءة عاليةة بأعضةةاء هيئةةة تةةدريس االسةةتعانة " المرتبةةة قبةةل  األخيةةرة  جةةاء فةةي(،  5.75)

 (..5.3ية للطالب بمتوسط )اإلعالممهارات لالتدريس ل تنمية عضو هيئة"(. وأخيرا  5.38)بمتوسط 

فةي بدايةة  بشةرا أهةداف ومفةردات المقةرر و هيئةة التةدريسضةعفيما يتعلةق بعبةارة "أن يهةتم  يانات الجدول السابقمن ب حيتضو

 ن فةي الةرأيأكةدوا أنهةم محايةدي نسةبة مةن أن قةدرت، فةي حةين % 82.3بة قة وبشةدة بنسةفجاءت الموا :لييالفصل الدراسي" ما 

بلغةةت  بنسةةبة اإلطةةالقازت عةةدم الموافقةةة علةةى وحةة ،% 7.5سةةبتهمن درتقةةافقةةة الموفةةي مقابةةل أن مةةن أكةةد علةةى عةةدم  ،7%..5

، أمةةا الفةةروق (.83..عيةةاري )اف المة االنحةةر(، فةةي حةةين بلغةةت قيمةة5.73قةةداره )أمةةا عةةن المتوسةةط الحسةةابي فكةةان م ،1%..

 (.793.958)مقداره والتفاوتات بين البدائل فبلغ 

قةة وبشةدة ف: حةازت الموايلةيمةا  إلةى" را النظةري والعملةي للمةنهجن الشةيبريس عضو هيئة التد "أن يوازن شير نتائج عبارةوت

أنهةم غيةر  إلةى ن أشةارمةفةي مقابةل أن  ،%53.7 الةرأي نسةبة مةن أكةدوا أنهةم محايةدين فةيبلةغ  ، بينما%5..8على نسبة قدرت 

الحسةابي فكةان مقةداره توسط معن ال. أما %1..وافقة على اإلطالق بنسبة بلغت لك عدم المذ تلي، %7.5نسبتهم موافقين قدرت 

 (.729.383)مقةةداره وتةةات بةةين البةةدائل فبلةةغ (، أمةةا الفةةروق والتفا813..حةةراف المعيةةاري )ن(، فةةي حةةين بلغةةت قيمةةة اال5.72)

الموافقةة وبشةدة  : جةاءتيلةي " مةاللطةالب كير النقديعلى تنمية القدرات اإلبداعية والبحثية والتف الحرص" ةضح نتائج عباروتو

عبارة بنسةبة ابل من أكدوا أنهم غير موافقين على هذه القم ، في%7..5 يالرأ يفالمحايدة  بلغت نسبةوقد  ،%82.3غت لسبة ببن

حةين (، فةي 5.75. أما عن المتوسط الحسةابي فكةان مقةداره )%5بنسبة بلغت على اإلطالق  ك عدم الموافقةذل تلي، %3.5بلغت 

 نتةةائج عبةةارة تبةةينو (.83..799)مقةةداره ق والتفاوتةةات بةةين البةةدائل فبلةةغ الفةةرو ، أمةةا(853..بلغةةت قيمةةة االنحةةراف المعيةةاري )

فةي حةين أنةه مةن أكةد  ،%88.3بنسةبة موافقةة وبشةدة جةاءت ال :يلي ا" مية للطالباإلعالممهارات لل تنمية عضو هيئة التدريس"

فقةة وغيةر الموافقةة علةى اإلطةالق الموا ة غيةرالنسةبة لدرجة فةي ذلةك اتفةاق ىتلة، %7..5تهم نسةبى بلغةت الةرأ فيعلى المحايدة 

 (، أمةةا291..ي )اف المعيةةارين بلغةةت قيمةةة االنحةةر(، فةةي حةة.5.3المتوسةةط الحسةةابي فكةةان مقةةداره ) . أمةةا عةةن%1..وقةةدرت 

 (. .33.53.)مقداره اوتات بين البدائل فبلغ الفروق والتف
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" الرقمةي اإلعالمالخطط الدراسية لتخصص حول  موراتهن تتاا الفرصة للطالب لالشتراك في وضع تص"أ ج عبارةوتشير نتائ

لةى قابل مةن أكةد ع، في م%57.8 يأايدة على الربلغت نسبة المح نهحين أفي  ،%83.2جاءت نسبة الموافقة وبشدة  :يليما  إلى

ان بي فكةاالحسة . أمةا عةن المتوسةط%5.1اإلطالق بنسةبة بلغةت وافقة على الم ذلك غير تلي ، ثم%3.5عدم الموافقة بنسبة بلغت 

 دارهلبةةةدائل فبلةةةغ مقةةة(، أمةةةا الفةةةروق والتفاوتةةةات بةةةين ا.95..اري )يةةة(، فةةةي حةةةين بلغةةةت قيمةةةة االنحةةةراف المع...5مقةةةداره )

وبشةدة جةاءت  ن الموافقةةأ ر المرشد األكاديمي لحل المشاكل األكاديمية للطالب"يتم تفعيل دو "أن وتوضح عبارة (.713.539)

الموافقةة عةدم  مقابةل درجةة، فةي %9..5جةاءت بنسةبة بلغةت  يالرأ فيلى المحايدة أكد ع من أن، في حين %83.5بنسبة بلغت 

(، أمةا 815..مةة االنحةراف المعيةاري )ي حةين بلغةت قي(، فة5.79اره )الحسةابي فكةان مقةدما عن المتوسةط أ %7.5بلغت  بنسبة

رص إدارة الكليةةة علةةى تةةوفير مصةةادر أن تحةة" بةةارةوتشةةير نتةةائج ع (. 353.778) ئل فبلةةغ مقةةدارهبةةين البةةدا الفةةروق والتفاوتةةات

ن فةي حةي ،% 87.2لموافقةة وبشةدة بلغةت نسةبة عةدم ا: يليما  إلى" والمراجع العلمية الحديثة في مكتبة الكلية المعلومات والكتب

ذه هةعلةى  أكةدوا أنهةم غيةر مةوافقين علةى اإلطةالق %3.2نسةبة بلغةت فةي مقابةل  ،%55.8 يأنه جاءت نسبة المحايدة على الةرأ

ين بلغةت قيمةة (، في ح...5. أما عن المتوسط الحسابي فكان مقداره )%3.5بلغت  الموافقة بنسبةذلك درجة عدم  ىوتلعبارة، ال

"أن  ئج عبةةارةمةةن نتةةا تضةةحي (.725.293)مقةةداره روق والتفاوتةةات بةةين البةةدائل فبلةةغ (، أمةةا الفةة911..ف المعيةةاري )االنحةةرا

الموافقةة وبشةدة بنسةبة بلغةت  جةاءت :يلةي " مةاترنةت فةي المكتبةة والقاعةات التدريسةيةاإلن ةر شةبكتحرص إدارة الكلية على تةوفي

 ، وتقةدر%5..علةى اإلطةالق نسةبة بلغةت  عةدم الموافقةة إلةىوأشةار  ،%9.3 يالةرأ فةيالمحايةدة  بلغت نسةبةحين في  ،87.5%

فةي حةين بلغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري (، 2..5ره ). أما عن المتوسط الحسابي فكان مقدا%7.2 م موافقتهمنسبة من بينوا عد

لقسةةم رة الكليةةة / ا"أن تلتةةزم إدا وتشةةير نتةةائج عبةةارة (.713.7.7) مقةةدارهلفةةروق والتفاوتةةات بةةين البةةدائل فبلةةغ ا(، أمةةا 35..5)

 ،% 9.3 يأرالة يفة وتقدر نسةبة عةدم المحايةدة ،%82.3بة بلغت بنس ة بشدةالموافقجاءت  :يليما  " إلىبتدريب وتأهيل الطالب

لمتوسةط الحسةابي فكةان مقةداره ا عةن ا. أمة%5.1عةدم الموافقةة علةى اإلطةالق  ةوتبلغ نسب، %3.5 الموافقة بنسبةفي مقابل عدم 

 (798.381مقةةداره ) بةةدائل فبلةةغ(، أمةةا الفةةروق والتفاوتةةات بةةين ال.81..حةةراف المعيةةاري )لغةةت قيمةةة االن(، فةةي حةةين ب5.73)

وتقةدر  ،%1..8فقة وبشدة بنسةبة اجاءت عدم المو :يليتدريب الطالب عليها" ما  ديوهاتاستوو معامل"توفير العبارة  وتوضح

ذلةك علةى اإلطةالق علةى هةذه العبةارة، فةي مقابةل غير موافقين  أنهم إلى%1.5ة نسبوأشارت  ،%8..5 يالرأ فيدة ة المحاينسب

(، فةي حةين بلغةت قيمةة االنحةراف المعيةاري 5.17) قةداره. أمةا عةن المتوسةط الحسةابي فكةان م%7.2 فقةةعةدم الموا نسةبة بلغت

تةدريس ذو بأعضاء هيئة  "االستعانة ارةوتشير نتائج عب (.733.337)اره مقددائل فبلغ ا الفروق والتفاوتات بين البم(، أ5.5.5)

 فةيدة لمحايةانسةبة ، وتقةدر %83.3نسةبة عةدم الموافقةة وبشةدة   : جةاءتييلة مةا إلةى" الرقمةي اإلعةالمكفاءة عالية في تخصص 

 لكل من الدرجتين أما عةن المتوسةط  %5اإلطالق الموافقة وعدم الموافقة  على  النسبة درجة عدم فيوقد اتفق  ،%7..5 يالرأ

 اوتات بين البةدائل فبلةغ مقةدارهفروق والتف(، أما ال.33(، في حين بلغت قيمة االنحراف المعياري )5.38مقداره ) الحسابي فكان

المةةواد  فةةي يميةةة التطبيةةق والتةةدريب العملةةهأ فةةي(  215ص ، 3.35)فةةؤاد ريةةجأج السةةابقة مةةع دراسةةة لنتةةائاتتفةةق ( 57.581.)

 .ينصر البشررفع كفاءة الع والمرتبة السادسة جاء يةعالماإل
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 هم نتائج الدراسة:أ. 2

 وجية والبشرية التي كنولتات المكاناإل عبارة توفرلصالح  الرقمي ماإلعال جبرنامحاق بلتاإل فيالمبحوثين  جاءت أهم دوافع

ما يشير (، وهو 3.31والعائلة بمتوسط ) اءاألصدق (، يليها التشجيع من قبل.3.1) توسطلتدريب بمتساعد في التأهيل وا

ي يقدم ل الرقمي اإلعالم جرنامب ا(، وتبعه5.82بمتوسط ) يالمعدل التراكم ومن ثم ،المحطية والمجتمعتأثير البيئة  إلى

 جامبرن وأخيرا   (.5.21ي بمتوسط )اإلعالمنتاو هاراتي في اإللتطبيقات التي تساعدني على تطوير مت واااألدوالكثير من 

 .(...5لعمل بمتوسط )في سوق االمطلوبة الحديثة من التخصصات  الرقمي اإلعالم

   المرتبة  فيو ،"جدا ممه"ر عبارة أنه يعتبالنتائج لصالح  جاءت الرقمي ماإلعال جامبرنوفيما يتعلق بأهمية استحداث

 "شيء مهم". الرقمي عالماإل جبرناموجود أن  الثانية تبين

   هيئة التدريس  المرتبطة بعضوو الب برامج اإلعالم الرقميا طهية التي يواجهالمشكالت األكاديمأما على مستوى

الساعات المكتبية ام بزااللتوعدم  عن مواعيد المحاضرات همخردريس وتأأعضاء هيئة التغياب فأكثرها هي عبارة "

لمحاضرات" بمتوسط شجع الطالب على طرا األسئلة والمناقشة في اس ال يو هيئة التدريعض(، يليها "3..7بمتوسط )

صات سب تخصتتنا(، وتبعها "ال 7..7بمتوسط ) "في الواجبات واالختباراتثم "عدم تزويد الطالب بدرجاتهم (، و.7.3)

النظري  ن الجانبتوازن بيال يتدنعبارة " ثم (،3.88ي يدرسونها "بمتوسط )الت تمقررايس مع الهيئة التدر أعضاء

ت والتكليفات تكليف الطالب بكثير من الواجبا( تبعها "9..3" بمتوسط )رقميوالجانب العملي لمقررات اإلعالم ال

 .(.3.7وسط )بمت بالطالوق الفردية بين فرللالتدريس  عضو هيئة ةعاعدم مرا ثم (،7..3األسبوعية" بمتوسط )

 ارة عبلصالح ، الميداني المرتبطة بالتدريب الرقمي الماإلعامج ها طالب برهتي يواجالمشكالت األكاديمية الثر جاءات أك

 صصمتخ يوجد فنيال"( يليها ...7بمتوسط ) "تدريب الطالبمعامل وأستوديوهات تكفي الستيعاب الكلية بتوفر ال ي"

إنتاو محوسبة للتدريب على  و مالئمة برامج تدريبية عدم توفر"(، ومن ثم .3.9) توسطمب "مياإلعالم الرق ير معمليد

 بدرجة عالميةبات التدريب ال يتوفر بها زيارة عدد من المؤسسات اإلمتطل"(، ثم 3.19بمتوسط ) "اد اإلعالم الرقميمو

بمتوسط  "في التدريب الميدانيل ذوبد الملجهمنوحة مع االم مالئمة الدرجاتعدم " (، وتبعها.3.1) " بمتوسطكافية

التعليمات انخفاض " وتبعها (،3.78بمتوسط ) "لتدريبيالتي يعقدها المشرف ا اللقاءاتعدد  تضاؤل"(، ثم .3.3)

لى ع يالتدريب المالئم والكاف الكلية ال يتوفر ب" (، وأخيرا  3.37) بمتوسط "المشرف الميدانيمن قبل  ت المالئمةوالتوجيها

 (.3.53) الرقمي بمتوسط اإلعالم اتيقبت وتطواأد

 عبارة ات الدراسية جاءت ة بالمقرروالخاص يب برامج اإلعالم الرقمالمشكالت األكاديمية التي يواجهها طالوفيما يتعلق ب

تتضمن  ال(، يليها "7.53توسط )" بمالتنمية في المملكة العربية السعوديةمقررات اإلعالم الرقمي بخطط  ال ترتبط"

ب في الطالعدم إشتراك عبارة " ثم (،3.19حتياجات الخاصة "بمتوسط )محددة تساعد ذوي اال مقرراتاسية الدر الخطة

تنمية القدرة  افتقار المقررات الدراسية إلىتبعها " ،(2.46)بمتوسط" "ص اإلعالم الرقمية لتخصاسيتقييم الخطط الدر

قررات العملية بأسلوب تالها "تدريس الم ،(2.30)ط بمتوس ية"مالرق اعي في إنتاو المواد اإلعالميةاإلبد على التفكير

 ةوتلى ذلك عبار ،(3..3قين" بمتوسط )والتلفظ ررات الدراسية على الح(، ثم "اعتماد المق3.53نظري" بمتوسط  )

 يف ياعدنسال ت المقررات الدراسيةثم عبارة " ،1.94)) المقررات الدراسية ضخمة وبها معلومات كثيرة ال فائدة منها""
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 ت تضمن الخطة الدراسية مقررا"ت أخيرا جاءت عبارةو ،(1.71)" بمتوسط ية في اإلعالم الرقمياراتي اإلعالمهم تنمية

 .(5.12) بمتوسط "البحث والتفكير واإلبداع مهارات  يال تنم

  توفير  :التالي لنحواعلى  مرتبةءت جا، ألكاديميةالمقترحات والحلول الممكنة لمعالجة المشكالت اأما على مستوى"

 كةأن تحرص إدارة الكلية على توفير شب"عبارة  ثم ،(5.17" بمتوسط )عامل واالستديوهات لتدريب الطالب عليهامال

م "تتاا الفرصة للطالب لالشتراك في وضع تصوراتهثم  ،(2..5" بمتوسط )اإلنترنت في المكتبة والقاعات التدريسية

 .(...5بمتوسط ) "لرقميا مالاإلع اسية لتخصصل الخطط الدرحو
 

 الدراسة:توصيات . 2

 يالرقم اإلعالمبرامج ب لدى طال يبتكارواإل يبداعالمجال اإل يال تنم التيعة المقررات الدراسية ضرورة مراج. 

 فيفرصهم ة لزياددراسة ال فترة فيخارو الجامعة للطالب  يوتوفير تعاون مؤسس يوالعمل يالميدان هتمام بالتدريبإلا 

 .العمل

 يالرقم اإلعالمتدريس مقررات  فيكفاءة العلمية والعملية لديهم الخبرة وال هيئة تدريس عضاءأهتمام بتوفير إلا. 

 المقررات والخطط الدراسية ومصادر المعلومات  يرومستقبلية لتطو وضع نماذو عملية فيلطالب ا العمل على إشراك

 المتاحة.

 لصعوبات مرشد بشكل مستمر لتذليل كل الوضرورة مراجعة ا يسدرا لكل فصببداية  يكاديماألرشاد ط اإلتوضيح خط

 .جبرنامال فيتقدم الطالب  اسلقي يوإعتماد نموذو محدد يتم مراجعته بشكل دور تواجه الطالب التي

  المباشر.ذر اللقاء تع حالة يفمتاا لمتابعة الطالب بشكل مستمر مع عضو هيئة التدريس  يلكترونإالتقيد بنظام 

 المسؤولين.من قبل  يالرقم اإلعالممج لبرا اإللكترونية التابعةت اتمام بمتابعة المنصاإله ضرورة 

  داء.األ فيى التقدم وتدريب الطالب عليها بشكل مستمر وقياس مدة متميز إعالميةحترافية وإتوفير برامج 

 خالل زيادة  الخاصة منحتياجات اال يوام بذهتماإل ايضأوودية عالس ةتصاديالتحديات المجتمعية واالق العمل على معالجة

 .ماسبقتركز على  التيية المقررات الدراس

 خدمة تخصص  فيصادر الجامعة ومراقبة مدى فعالية تلك الم فيو بالهتمام بزيادة وإثراء مصادر المعلومات لدى الطالا

 .يالرقم اإلعالم

 

 المراجع: . 2

 . المراجع العربية:1.2

األكاديميةة لطالبةات جامعةة حفةر البةاطن مةن وجهةة نظةرهن الت كالمشة (.3.33فاطمة أحمةد علةي ) & حسين زليخة شريف -

 ..9، جامعة سوهاو، كلية التربية، عبسوهاوالتربية  لكليةبحث منشور في المجلة التربوية وعالقتها ببعا المتغيرات، 

امعةةات بالج عةةالمت العامةةة واإلعةةالن بأقسةةام وكليةةات اإلى التدريسةةي لبةةرامج العالقةةا(. المحتةةو3.35حسةةن. ) عبةةد الصةةادق -

فةةي المجلةةة منشةةور بحةةث  لتعليميةةة: دراسةةة تطبيقيةةة مقارنةةة.المصةةرية والخليجيةةة وعالقتةةه بتقةةويم الطةةالب لجةةودة العمليةةة ا

 ...1 – 1.. ،.3، عرية لبحوث اإلعالمالمص
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ألردنيةة وك امةالير بكالوريوس اإلعالم التقليدي فةي جامعةة جمبرنافي قع اإلعالم الرقمي ا(. و3.35فرحان راشد العلميات ) - 

 د الجامعات العربيةمجلة اتحا بحث منشور فيمن وجهة نظر طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في كلية اإلعالم، 

 .م3.35، دسمبر5. ، المجلد. ، االردن: عمان، العددلبحوث التعليم العالي

 ياإلعةةالم وفةةق متطلبةةات سةةوق العمةةل فةة ليةةاتكسةةام و(. ىالتأهيةةل األكةةاديمي لطةةالب أق3.35الةةدين )محمةةد فخةةر  فةةؤاد،أريةةج  -

واإلعةالم التقليةدي مسةارات  : اإلعةالم الرقمةيعشةرينالسةادس والة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي يورقة بحث ،يالعصر الرقم

 ، كلية االعالم.جامعة القاهرة 3.35للتكامل والمنافسة 

 وفقةةا  السةةعودية بالجامعةةات أقسةةام وكليةةات اإلعةةالم فة باالصةةح تةةدريس مقةةررات ع(. واقةة3.35لخةةالق إبةةراهيم زقةةزوق )عبةةد ا -

، مصةر: المنصةورة، جمعيةة تكنولوجيةا لبحوث اإلعةالم واالتصةاالت المجلة الدوليةبحث منشور في م، .3.7 لرؤية المملكة

 م.3.35، سبتمبر5 ددالبحث العلمي والفنون، الع

عالم بالجامعات األردنية من وجهةة نظةر أعضةاء اإل تكليا (. مدى تطبيق معايير ضمان الجودة في.3.3سين. منصور )تح -

 (..(، العدد )8.العلمي، المجلد )، جامعة الكويت، مركز النشر عيةالعلوم االجتمابحث منشور في مجلة هيئة التدريس، 

إلعةةالم بجةةامعتي الزيتونةةة . واقةةع تعلةةيم اإلعةةالم فةةي كليةةات الفنةةون وا(3.59لسةةريتى. )ا علةةىكمةةال أحمةةد الفرجةةاني، معةةز  -

 539. – 557 ،8، عحث منشور في مجلة كلية الفنون واإلعالمبمعايير الجودة الشاملة،  ومصراته في ضوء تطبيق

لةوم واآلداب بجامعةة يات فةي كليةة العم(. المشكالت األكاديمية التي تواجه طلبة قسم الرياضة3.59لشمري )يد ادبن ح سلمان -

، .3، المجلةد5بية، العةددجامعة البحرين، كلية التر ،ث منشور في مجلة العلوم التربوية والنفسيةبحشقراء من وجهة نظرهم، 

 .م3.59مارس

عالقتهةةا كليةةات اإلعةةالم وأقسةةامة و يت الطةةالب نحةةو البةةرامج التعليميةةة فةةجاهةةات(. ا3.58محمةةد بةةن سةةليمان. الصةةبيحي ) -

قةات العامةة الشةرق بحةث منشةور فةي مجلةة بحةوث العال لسةعودية،االجامعةات ت الجودة الشاملة: دراسة ميدانية علةى بمتطلبا

 .12 - 9 ،58ع، األوسط

ت وأقسةام اإلعةالم فةي ضةوء معةايير الجةودة الشةاملة: كليةا ية فةي(. تقييم فاعلية البرامج الدراس3.58أحمد حسين محمدين. ) -

الم منشةور فةي المجلةة العربيةة لبحةوث اإلعة بحةثالبتةرا، من طلبة قسم الصحافة واإلعةالم بجامعةة  راسة ميدانية على عينةد

 .23 - .. ،.3، عواالتصال

ى عينةة مةن إلعالميةة دراسةة تحليليةة علةالم لواقةع تةدريس المةواد ا(. اتجاهات طلبة قسم اإلعة3.52ناصر أبو القاسم )محمد  -

ل ستشةارات العلميةةة وتنميةةة  ةعربيةةال سةةالمؤس، العربيةة العربيةةة للعلةوم االجتماعيةةة فةي المجلةةةبحةث منشةةور طلبةة اإلعةةالم، 

 .3.52ارد البشرية المو

ية (. المشكالت التي يواجها طةالب البةرامج التحضةير.3.5مد والعياصرة. )د الشمري، وليد رفيق محسعود بن عايد بن عيا -

بحةةث منشةةور فةةي مجلةةة العلةةوم اإلنسةةانية هةةة نظةةرهم: دراسةةة ميدانيةةة. د بةةن سةةعود اإلسةةالمية مةةن وجبجامعةةة اإلمةةام محمةة

 .23 - 57 ،73، عواالجتماعية

الشةاملة فةي تحسةين مسةتوى جةودة الخدمةة التعليميةة بكليةات ة استخدام إدارة الجةودة (. فاعلي.3.5عبد الباقي موسى )يسى ع -

 ،اإلعةالمالمصةرية لبحةوث  في المجلةةبحث منشور الخدمة،  دراسة في إطار نموذو جودة اإلعالم المصرية: اإلعالم وأقسام

 .11.-783. ص (12) جامعة القاهرة.، كلية اإلعالم العدد
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، ضوء بعةا الخبةرات العالميةة يبية العملية بأقسام االعالم التربوى بمصر ف(. تطوير برامج التر3.53ة )بة إبراهيم جوده -

، 5، المجلةةد73التربةةويين العةةرب، العةةدد مصةةر: رابطةةة، يةةة وعلةةم الةةنفسجلةةة دراسةةات عربيةةة فةةي الترببحةةث منشةةور فةةي م

 .م3.53دسمبر

تهةةا مةةن وجهةةة نظةةر طةةالب كليةةة التربيةةة المشةةكالت األكاديميةةة ونوعي (.3.53أحمةةد زايةةد ) دأحمةة، العنةةينا سةةرى محمةةد ابةةوي -

 .537-577 3.53القاهرة، معة بجامعة حائل مجلة العلوم التربوية، جا

لةى عبةالتطبيق (. واقع تعليم اإلعالم في الجامعات الفلسطينية في ضوء تطبيق مبادئ الجودة الشةاملة 9..3السعيد )حمد أبو أ -

(. العةدد 3المجلةد ) العربيةة لضةمان جةودة التعلةيم الجةامعي، فةي المجلةةبحةث منشةور  جامعات قطاع غةزة، قسام اإلعالم فيأ

(7.) 

(.  االتجاهات العالميةة المعاصةرة فةي التأهيةل اإلعالمةي األكةاديمي فةي العةالم 8..3يني )الكندي، عبد المنعم. الحس بد اهللا.ع -

، جامعة القةاهرة، كليةة المصرية لبحوث الرأي العام في المجلةبحث منشور مريكية. المتحدة األيات انيا والوالالعربـي وبريط

 (. 3)(. العدد 9اإلعالم. المجلد )

واألمريكيةةة: دراسةةة تحليليةةة مقارنةةة  السةةعوديةالجامعةةات (. تةةدريس اإلعةةالم فةةي 3..3ن. )حمةةد بةةن عبةةد العزيةةز الحيةةزام -

واالتصال، السنة  لإلعالمالسعودية الجمعية ، لالعربية لإلعالم واالتصا في المجلةر وث منشحبلجامعية، لمقررات المرحلة ا

 (.3(. العدد )3الثانية. المجلد )

(. المشةكالت اإلداريةة واألكاديميةة التةي تواجةه طلبةة الدراسةات العليةا بجامعةة تبةوك 3.58د بن صةالح محمةد العبيةدان )حمم -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        جمعيةةةةةةةة المصةةةةةةةرية                                                                  جامعةةةةةةةة عةةةةةةةين شةةةةةةةمس، كليةةةةةةةة التربيةةةةةةةة، ال ،عرفةةةةةةةةلمواالقةةةةةةةراءة بحةةةةةةةث منشةةةةةةةور فةةةةةةةي مجلةةةةةةةة 

 ..55ص 3.58للقراءة والمعرفة، 

 https://www.spa.gov.sa:  التاليالرابط  على(. متاا 3.33)دية السعواألنباء وكالة  -

اللغةة العربيةة أنموذجةا،  السةعودية:الجامعةات اديميةة للبةرامج التعليميةة فةي (. المعايير األك3.35) حطانيلقسعد هادي اسعيد  -

 35ص  3.35عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ، جاملعلوم التربويةمجلة امنشور في بحث 

 sattps://media.uj.eduh.الرابط التالي:  على(. متاا 3.33جامعة جدة ) -

جامعةة الطةائف يةة التربيةة بكل يماجسةتير فة(.  المشكالت األكاديمية التى تواجه طالبةات ال3.51العال ) حسنى أبوليلى محمد  -

 3.51المفتوحةةة، القةةدس  ، جامعةةةالتربويةةةجامعةةة القةةدس المفتوحةةة ل بحةةاث والدراسةةات  فةةي مجلةةة، بحةةث منشةةور المصةةدر

 .332ص

 15، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن صمناهج البحث العلمي( 2..3خرون )تل وآالسعيد  -

جمتةع جامعةة الملةك ديمية التي تواجه طالبات كليةة الدراسةات التطبيقيةة بخدمةة المكالت األكا(. المش8..3الجوهرة بوشيت ) -

 . 188.ص اعية والتربوية واإلنسانيةالجتملوم العام القرى لجامعة  في مجلةبحث منشور فصيل من وجهة نظرهن، 

ء مجمعةةة وسةةبل معالجتهةةا فةةي ضةةوال المشةةكالت التةةي تواجةةه طةةالب وطالبةةات جامعةةة (..3.3خالةةد بةةن إبةةراهيم العفيصةةان ) -

 . .3.3، جامعة المجمعة،، بحث منشور في مجلة العلوم اإلنسانية واإلداريةالتربية اإلسالمية

القصةةيم وحاجةةاتهم اإلرشةةادية سلسةةلة العلةةوم اإلنسةةانية اط تفكيةةر ومشةةكالت طلبةةة جامعةةة . أنمةة(.3.5طروانةةة )نةةايف سةةالم ال -

 ..3.5واالجتماعية جامعة مؤتة

http://www.ajrsp.com/
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https://media.uj.edu.sa/
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ضوء  ي(. رؤية مقترحة لتطوير األداء االستراتيجي بجامعة الملك خالد ف3.35)الشمري م بن خليفة بن دهام اللويش األده -

لجامعة اإلسالمية للعلوم التربوية واالجتماعية الجامعة اإلسالمية بالمدينة اجلة ي محث منشور فبتوزان، بطاقة االداء الم

 .3.35 ،المنورة

في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي: دراسة ميدانية (. استخدم بطاقة األداء المتوازن 3.33عماد محمد صدقى محمد ) -

 3.33كلية التجارة  السويس،قناة  ، جامعةالمحاسبيةات دراسلة لالعلمي جلةفي المنشور بحث م المعاهد العليا الخاصة، على

  .3.53 هرامؤسسة األمحمد سيد ريان اإلعالم الجديد م -
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