
الجىدج واتجاهات واقع ترامج التذرية الميذاني لطالب اإلعالم: منظىر " تعنىان الراتع ثحثال

 .9102الطالب"، 

رحذ٠ذ ٚالغ ثشاِج اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ اإلػالِٝ ثى١ٍبد اإلػالَ ثبٌجبِؼبد " عؼذ اٌذساعخ إٌٝ

ٔظش٠خ "اٌزؼٍُ  ٚرٌه فٟ إغبس"، اٌّصش٠خ ِٚذٜ رٍج١زٙب ٌّؼب١٠ش اٌجٛدح ٚارجب٘بد اٌطالة ٔحٛ٘ب

واقع ترامج التذرية الميذاني الخروج تمؤشرات حىل ثٙذف  ”د٠ف١ذ وٌٛت“ ٌصبحجٙب اٌزجش٠جٟ"

ومذي تلثيتها لمعايير الجىدج واتجاهات الطالب  ثبٌّؤعغبد اإلػال١ِخ االوبد١ّ٠خاإلعالمً 

اٌزٟ رحمك  الفروض، ٚلذ رُ ٚظغ ِجّٛػخ ِٓ المسحي. ٚاػزّذد اٌذساعخ ػٍٝ إٌّٙج نحىها

( ِفشدح ِٓ اٌّزوٛس ٚاإلٔبس ثبٌفشلز١ٓ 022لٛاِٙب )أغشاض اٌجحش، ٚأجش٠ذ اٌذساعخ ػٍٝ ػ١ٕخ 

اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ، رزٛصع ثبٌزغبٚٞ ػٍٝ و١ٍز١ٓ ِٓ و١ٍبد اإلػالَ: و١ٍخ اإلػالَ ثجبِؼخ اٌمب٘شح 

رزعّٓ ِجّٛػخ ِٓ األعئٍخ اٌزٟ  رص١ُّ صح١فخ االعزمصبءٚرُ أوزٛثش،  8ٚو١ٍخ اإلػالَ ثجبِؼخ 

ثشاِج اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ  الرجب٘بد اٌّجحٛص١ٓ ٔحٛرحمك أ٘ذاف اٌذساعخ، ثبإلظبفخ إٌٝ ِم١بط 

ٚثؼذ رطج١ك صح١فخ االعزمصبء ٚرفش٠غ اٌج١بٔبد ِٚؼبٌجزٙب احصبئ١ب ٚاٌزحمك ِٓ فشٚض ، اإلػالِٝ

–حشص و١ٍخ اإلػالَ ثىً ِٓ اٌجبِؼز١ٓ : ، أّ٘ٙبالنتائجاٌذساعخ، رٛصٍذ اٌجبحضخ إٌٝ ِجّٛػخ ِٓ 

%(، ٚاٌزذس٠جبد داخً 57ػٍٝ رؼذد أِبوٓ اٌزذس٠ت، ِبث١ٓ اٌزذس٠جبد داخً اٌى١ٍخ )-ِحً اٌذساعخ

ٚالع١ّب اٌزذس٠ت اٌّشرجطخ ثبٌجٛأت اٌؼ١ٍّخ %(، 55.7%(، أٚ ّ٘ب ِؼب)7..5اٌّؤعغبد اإلػال١ِخ)

ػٍٝ حذاصخ ِٛظٛػبد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ،  ؼز١ٓٚارفك ِؼظُ أفشاد اٌؼ١ٕخ ثىً ِٓ اٌجبِ ٌٍّمشساد،

سأٞ اٌطالة ثخصٛص ِذٜ سظبُ٘ ػٓ  ٚأٔٗ ٠زُ اعزطالع ٚرٕٛع أِبوٓ اٌزذس٠ت، ِٚالءِزٙب،

اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ثصٛسح دائّخ، ٚأوذ غبٌج١خ اٌطالة ػٍٝ اعزفبدرُٙ ِٓ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ 

، ٚأعفشد إجبثبد ٔغجخ وج١شح ِٓ اٌّجحٛص١ٓ درٛفش٘ب و١ٍزُٙ ثبٌشغُ ِٓ ٚجٛد ثؼط اٌّشىال

ػٍٝ ػجبساد اٌّم١بط ػٓ االرجب٘بد اإل٠جبث١خ ٌُٙ رجبٖ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ، ح١ش جبءد فٟ 

اٌّشارت األٌٚٝ ِٛافمزُٙ ػٍٝ ِؼظُ اٌؼجبساد اٌزٟ رؼىظ ا٠جبث١بد ِٚضا٠ب اٌزذس٠ت اٌزٞ رٍمٖٛ، 

ج١ٓ ِٓ إٌزبئج أ٠عب أْ ٕ٘بن ٔغجخ غ١ش ل١ٍٍخ ٚاٌجشٔبِج اٌزذس٠جٟ، ٚاٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠ت، ٌٚىٓ ٠ز

ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ ال رغزط١غ رحذ٠ذ ارجب٘برٙب ٔحٛ اٌزذس٠ت، ٌٚزا أعفش اٌزح١ًٍ اإلحصبئٟ ػٓ أْ 

االرجب٘بد اٌّحب٠ذح رأرٟ فٟ اٌزشر١ت األٚي، ١ٍ٠ٙب االرجب٘بد اإل٠جبث١خ، ٚرأرٟ االرجب٘بد اٌغٍج١خ 

 ثٕغجخ ثغ١طخ جذا. 

ػاللخ اسرجبغ١خ ِٛججخ ث١ٓ  صجذ صحخ اٌفشض األٚي ٚاٌمبئً ثٛجٛد-١ك اٌفشٚضٚػٍٝ ِغزٜٛ رحم

سظب اٌطالة ػٍٝ ثشاِج اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ اٌزٟ حصٍٛا ػ١ٍٙب ٚث١ٓ ِذٜ رٛافك اٌجشٔبِج 

ػاللخ اسرجبغ١خ ِٛججخ  صحخ اٌفشض اٌمبئً ثٛجٛداٌزذس٠جٟ ٌّزطٍجبد ِٚؼب١٠ش اٌجٛدح، وّب رج١ٓ 

ارجب٘بد اٌطالة ٔحٛ ثشاِج اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ اٌزٟ حصٍٛا ػ١ٍٙب ٚث١ٓ  راد دالٌخ احصبئ١خ ث١ٓ

 صجذ صحخ اٌفشض اٌمبئً ثٛجٛد -وزٌهِذٜ رٛافك اٌجشٔبِج اٌزذس٠جٟ ٌّزطٍجبد ِٚؼب١٠ش اٌجٛدح، 

ث١ٓ ٔٛػ١خ اٌزؼ١ٍُ )خبص ٚحىِٟٛ( ٚث١ٓ ِذٜ رٛافك اٌجشٔبِج  إحصبئ١خ دالٌخ فشٚق راد

ٚأشبسد إٌزبئج إٌٝ أْ ٔغجخ اٌزٛافك ثذسجخ وج١شح وبٔذ  ،اٌجٛدح اٌزذس٠جٟ ِغ ِزطٍجبد ِٚؼب١٠ش

 وّب أٚظحذ إٌزبئج% (، 68% ِمبثً 75أػٍٝ فٟ جبِؼخ اٌمب٘شح ػٓ ٔظ١شرٙب فٟ أوزٛثش )

ف١ّب ٠زؼٍك ثؼذد ِٓ اٌجٛأت  -ٌصبٌح إػالَ اٌمب٘شح  -ٚجٛد فشٚق راد دالٌخ ث١ٓ اٌى١ٍز١ٓ

ثبٌزحذ٠ذ اٌّزؼٍمخ ثض٠بدح اٌجٛأت اٌؼ١ٍّخ، ٚرٕٛع جٙبد اٌّشرجطخ ثبٌجشٔبِج اٌزذس٠جٟ، ٟٚ٘ 

 .اٌزذس٠ت، ِٚالءِخ ٚرج١ٙض اٌّىبْ اٌّؼذ ٌٍزذس٠ت، ٚإربحخ دٚساد حذ٠ضخ رزٕبعت ِغ عٛق اٌؼًّ

 


