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 ملخص

مهارات التربية درجة امتالك طلبة جامعة آل البيت ل التعرف إلى الدراسةةةةةةة ال الية هدفت

في ضةةةةةو  بعت المت يرات في األردن، ولت قيا  هداف الد راسةةةةةة جري ا تيار عي ة اإلعالمية 

( طالبًا وطالبة ممن يدرسةةون في جامعة آل البيت  الل الف ةةد الدراسةةي ال اني 420مكونة من )

 (23405) ، من مجتمع الد راسةةة البال البسةةيطةعشةةواةية ال(، جري ا تيارهم بطريقة 2018لعام )

مم  داة الدراسةةةة لت قيا المسةةة يالباحث الم هج الوصةةةفي  وقد اسةةةت دمطالبًا وطالبة.  ، حيث صةةة 

( فقرة، وجري التأكد من صدقها وثباتها. حيث توصلت 19هدف الدراسة  اصة واشتملت على )

لد راسةةةةةةةة إلى  ت درجة امتالك طلبة جامعة آل البيت لمهارات التربية اإلعالمية جا   ننتاةج ا

ا وجود فروق دات داللة على  داة الدراسةةة ككد بدرجة متوسةةطة ، و ظهرت نتاةج الد راسةةة  ياةةً

، ووجود الذكور الطلبة الج س ول ةةال تعزي لمت ير  (α =0.05)إح ةةاةية ع د مسةةتوي الداللة 

الكلية ول ال  الكليات  تعزي لمت ير (α =0.05)فروق دات داللة إح اةية ع د مستوي الداللة 

تعزي لمت ير السةة ة  (α =0.05)، ووجود فروق دات داللة إح ةةاةية ع د مسةةتوي الداللة ميةالعل

وتوصةةةي الد راسةةةة ب اً  على ما تقدم من نتاةج ضةةةرورة الدراسةةةية ول ةةةال  طلبة السةةة ة الرابعة، 

 است داث مساق جامعي مت  ص في التربية اإلعالمية يكون إجباري لجميع طلبة الجامعة.

 ، طلبة جامعة آل البيت.اإلعالمية درجة امتالك، مهارات التربية  :حيةالمفتاالكلمات 

 

Abstract 

The purpose of the study is to investigate the degree of possessing 

media education skills by Al- Al Bayt university students according to 
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some variables. To achieve this, aim a simple random sample of (420) male 

and female students from Al- albeit University was selected during the 

academic year of 2018 out from the population totaling (234050(male and 

female students. The researcher adopted the descriptive survey approach 

through a questionnaire consisted of (19) items, the researcher calculated 

validity and reliability.  The findings of the study showed that the degree 

of possessing media education skills by Al- albeit university students was 

in an average level on the tool a whole. Further, there are significant 

statistical differences at the level of (α =0.05) attributed to gender variable 

in favor of males. There are significant statistical differences at the level 

of (α =0.05) attributed to college variable in favor of scientific colleges. 

There are significant statistical differences at the level of (α =0.05) 

attributed to study year in favor of fourth year students. Based on the 

findings the study recommended the need to introduce a course specialized 

in media education as a compulsory requirement for all students. 

Keywords: Degree of Possessing, Media education Skills, Al- Al Bayt 

University Students. 

 

 المقّدمة

م ذ انفجار ال ورة المعلوماتية وانتشةةةةار التك ولوجيا في م تلل دول العالم، د لت البشةةةةرية 

فاةةةةا  اإللكتروني الهاةد بالمعلومات والمعارف واأل بار مرحلة جديدة، وانطلا اإلنسةةةةان في ال

 بسةةةةهولة وي سةةةةر ه، فيجد ما يريدن ك ب على كد ما يدور في العالموال ةةةةور واألفكار، واط لع ع

 المشةةةاركة والتفاعد االجتماعي، والتي  تاحت له ات التواصةةةد و م  ةةة اإللكترونيةقع اموالعلى 

 مع  صدقا  له في آ ر بقعة من العالم.

 المباشةةةةر البث السةةةةيطرة على فقدت الدول ألن اإلعالمية التربية إلى ال اجة وقد ظهرت

 ال قافي واالكتسةةا  ال ارجي اإلعالمي للبث على الت ةةدي قدرتها وفقدت التليفزيونية، للبرامج

ال قافات الوط ية  من ك ير وتهديد ال قافي ال زو على االنترنت شةةةةبكة  ن سةةةةاعدت بعد األج بي

 .(2012فات، وال  اونة، )الشدي

من  الل عقةةدهةةا للماتمرات  ،اإلعالميةةةم ظمةةة اليونسةةةةةةكو الةةداعم األكبر للتربيةةة  وتعةةد

وال دوات في م تلل دول العالم، والتي تسةةةةةاعد األفراد على التعايث األم د مع وسةةةةةاةد األعالم 

، الشةةةةميمرياد )الم تلفة المرةية م ها والمسةةةةموعة باعتبارها جز  من ال قوق األسةةةةاسةةةةية ل فر

2010 .) 
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ومجاالتها متعددة ضةةةربت جذورها في  ،يري بأنها ك يرة إن المتتبع لتطور وسةةةاةد اإلعالم

باً  ، عماق المجتمع فندا كان ت يراً   وفأ ذت ت ير في  فكار ومعتقدات األفراد إما إيجا باً،  سةةةةةةل

لوب حياتها إلى الدرجة التي إيجابياً فهذا ما تسةةعى إليه المجتمعات البشةةرية للرقي بمعطياتها و سةة

الشةةاعر، بيان آثارها السةةلبية )تواكب من  اللها التطور التق ي، وإدا كان ت يراً سةةلبياً فهذا يتطلب 

2007). 

 ،في ع ةةرنا ال الي بعدم الموضةةوعية وقلة ال ياد والم ةةداقية اإلعالمية وتتميز الوسةةاةد 

المعلومات  و صةةةالةة على تم يص م ةةةداقية مما دعت ال اجة إلى إيجاد الفرد الذي يمتلك القدر

التي ت ةةد إليه من كافة  شةةكال وسةةاةد األعالم حتى ت ةةب  لديه القدرة على انتقا  وإنتا  المادة 

 .(2007سر )البكر، بكد سهولة وي   اإلعالمية 

إكسةةةةةابها لطلبة الجامعات حتى وضةةةةةرورة  اإلعالمية،ومن ه ا وجب التركيز على التربية 

 وإكسةةةابهمالم تلفة المرةية والمسةةةموعة،  اإلعالمظة لديهم لما يتلقوه من وسةةةاةد نشةةةكد وعي ويق

على التمييز بين التأويد  ينب يث يكون قادر اإلعالميةالقدرة على التفكير ال اقد الت ليلي للمادة 

ما ودلك بما يمك ه من االنتقا  ل ،وبين الم تمد والماكد ،والت ليد، وبين الر ي ال قيقي واإلشاعة

 .(2014إيجابي وقيمي )حسين، هو 

مستوي الوعي اإلعالمي لدي  في وقت ا ال اضر ان فاضاإلعالمية ومن مبررات التربية 

، وتأثيرات اإلعالم اإلعالميةبالمواد الطلبة، وارتفاع معدالت االستهالك اإلعالمي وتشبع المجتمع 

 .(2013اسم، لدي الطلبة )ق واالتجاهاتعلى تشكيد المدركات والمعتقدات 

إلى وساةد اإلعالم واست داماتها التعرف  علىإلى مساعدة الطلبة اإلعالمية وتسعى التربية 

بمهارات الم اسبة من  الل تزويدهم  اإلعالميةال قافة  وإكسابهمووظاةفها و دوارها في المجتمع، 

 بالقيم التأمد ىعل وتشجع ،اإلعالميةواالست تا  والتم يص للمادة ال قد والت ليد والتفسير 

وتشجيعها على  اإلصال  التربوي حركة وتشجيع التعليم، في ال دي ة التق يات الش  ية، ودمج

 .(2015و ارجها )حسين،  الدراسة قاعات في ال وار

 ،تجعد الطلبة ايجابيين ومشاركين في ت مية المجتمع  نهافي اإلعالمية التربية   هميةوتبرز 

الماامين  إنتا على  األفرادفيه، ونشر ثقافة ال وار، ومساعدة وفهم الواقع الذي يعيشون 

االيجابية ونشرها بطريقة م طط لها، وت مية مهارات التفكير العليا لدي الطلبة من  الل  اإلعالمية

 .(2016 ،وات اد القرارات العقالنية في حياتهم )عيسى الب  ا  ال قد مهارات

وت مية  ،اإلعالميةثقافة التفاعد اإليجابي مع الوساةد إلى تشكيد اإلعالمية وتهدف التربية 

وتقييم  ،والت ليد ،والتفسير ،واالستقبال ،والتفكير ال اقد ،بتكارية واالت اليةالمهارات اال

 ،وبيان  هدافها السياسية ،اإلعالميةهذه ال  وص وتعليم الطلبة م ادر  ،اإلعالميةال  وص 

 .(,Baranov 2012فية )وال قا ،واالقت ادية ،واالجتماعية

ومساعدتهم على  ،إكساب الطلبة ال قافة االجتماعية ال قية اإلعالميةومن مهارات التربية 

ومهارة الربط بين األشيا  باإلضافة  ،وحد المشكالت ،والت ليد ،والتقويم ،امتالك مهارات ال قد
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التي تساعدهم على االت ال  االت ال والتواصد ،ومهارات ،والكتابة ،والقرا ة ،إلى مهارة ال ديث

 .(2016الفعال مع اآل رين، والمهارات االجتماعية الم تلفة )سعيد، 

ثالثة مهارات رةيسية وهي: مهارة الت ليد  اإلعالمية(  ن للتربية 2007وقد دكر ال ال  )

في بالعوامد الم تلفة التي تاثر  ووعيوتكون من  الل المشاركة الفاعلة في الم توي اإلعالمي، 

التي ي ب  واإلعالمي الم اسب، ومهارة التأثير ال وار، ومهارة الب ث وتكون با تيار الم توي 

 .اإلعالميةمع ى في الرساةد الت يير  قادراً على

: المسموعة والتي تتم د في الراديو واإلداعة المدرسية، اإلعالميةشكال التربية  ومن 

رموز واإلشارات، والم ادر المكتوبة م د والم ادر المرةية م د ال ور والرسومات وال

المجالت والجراةد والبروشرات، والم ادر المرةية المسموعة م د التلفاز واالنترنت والسي ما 

 .(2009البيطار، والعالي، الدراما والق وات الفااةية )والمسر  و

مبادئ على  نها مجموعة الاإلعالمية التربية   (Greenaway, 2015)غري اواي وقد عرف

، اإلعالميةمـــواجهة التقدم والعشواةية  التي يكتسبها الفرد من الوساةد فياألساسية والمعلومات 

 .الـ  يــ  للتعامد معها والتعريل باألســلــوب

تعطي مفهوماً شامالً ي ع ى بطريقة اإلعالمية  ن التربية  ((Schwarz, 2013ودكر شوارز 

وتقييم اإلعالم تقييماً ناقداً  ،فهم اإلعالمي سوا  السلبي  و ال شطالتعبير والوصول إلى اإلعالم وال

 والوعي بنمكانيات وم اطر اإلعالم الجديد.

بأنها األسلوب الذي يست دم لتوضي   اإلعالميةالتربية  (Jose, 2008) جوس وعرفت

ت ال دي ة تتطلب الوعي بالتعليم المتطور في مجال االت اال الجامعات التي طلبةمهارات وقدرات 

 م د التعليم اإللكتروني والوساةط المتعددة في مجتمع المعلومات. 

، اإلعالميةوهي: االستفادة ال شطة من التربية اإلعالمية على ثالثة ركاةز وتقوم التربية 

على العقد والسلوك اإلعالمية والتقييم الواعي إلمكانيات وم اطر اإلعالم، واالنتباه لتأثير التربية 

 .(Sharikov, 2010ري )البش

إلى غرس فهم الدور الذي تلعبه في المجتمع والعالم لدي  اإلعالميةت التربية اوتهدف مهار

المعرفة حول نظريات االت ال االجتماعي واالت ال الجماهيري واالت ال  وإكسابهم ،الطلبة

والتفكير ال اقد  ،تمتعدد ال قافات واإلعالم، والعمد على تزويدهم مهارات جمع وت ظيم المعلوما

 ،ومهارات الت دث واإلن ات ال شط ،ومهارات الكتابة الفعالة ،والمرونة في فهم المعلومات

   .(Selwyn, 2013والت قيل اإلعالمي ) ،وكفا ة االت ال االجتماعي وال قافي

ً  اإلعالمية ومن مهارات التربية   له  نها نظاٌم متكامد يتكون من وسيلة إعالمية ت قدم مامونا

تأثير إيجابٌي  و سلبٌي على طلبة الجامعات ضمن م توي إعالمي يلتزم معرفتهم بنستراتيجيات 

؛ لي مدهم برؤية اإلعالميةت ميه التربية  وهذا ما ،ومهارات الفهم والت ليد واإلدراك وال قد واإلبداع

 (.Greenaway, 2015لواقعهم وثقافتهم في إطار عملية  ساسية  ال وهي االت ال بالجماهير)
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كونها تشكد حالة من الوعي اإلعالمية يالحظ مما سبا  ن ه اك اهتمام واض  بالتربية 

بالطرق العلمية ال  ي ة، اإلعالمية ال قافي والفكري للطلبة من  الل قرا ة وفهم وت ليد الرساةد 

 اإلشاعات. الطلبة المعلومة ال  ي ة ال قية ال الية من الشواةب و إكسابوبالتالي تعمد على 

  (Bradford, 2001) اهتمام الباح ين؛ فقد قام براد فورد اإلعالمية وقد نال موضوع التربية 

وتقييمهم لرساةد  األطفالعلى استجابات  اإلعالميةبع وان ف ص فاعلية تدريب التربية  بدراسة

م هج التجريبي لباحث ال، واست دم الإلق اعاالق اعية في ضو  نمود  االحتمال الموسع  عالماإل

 اإلعالميةعلى التربية  األطفال:  ن تدريب صلت الدراسة إلى ال تاةج التاليةالبعدي( وتو)اال تبار 

، كما وجعد الطلبة  ك ر شكاً تجاه اإلعالميةي دث ا تالفاً في االتجاهات والمواقل تجاه الرساةد 

 األش اصالمست دمة من قبد  اإلق اعالتجارية نتيجة إلدراكهم لتق يات  اإلعالمية الرساةد 

  المعل ين.

التربية  مهارات تعليم  همية التعرف على إلى (Melda, 2002) وهدفت دراسةةةةةةة ميلدا

 اإلعالمي اإلنتا   نشطة تأثير ا تبرت حيث والت ويري اإلنتا  الرقمي تق يات اإلعالمية عبر

ست دم .األنشطة تلك على للتدريب المتلقين بالمدرسين ال اصة وطراةا التدريس مفاهيم على  ا

ً  المشةةةاركون  ظهر : همها ال تاةج من عدداً  الدراسةةةة و ظهرت الم هج التجريبي الباحث  ت سةةة ا

 ً  على وال  ل المجالت جا ت كما التربية اإلعالمية، ومهارات معرفتهم اإلعالمية في واض ا

ً  تطوراً  ه الك  ن كما الم هج، في متكاملة ب ورة تست دم التي الوساةد المطبوعة ر س  واض ا

 للتدريس جديدة  فكارا  عطتهم اإلعالمية ال شاطات  ن  كدوا كما لإلعالم، في فهمهم للمشاركين

 التربية اإلعالمية مهمة مشةةروعات  ن الدراسةةة  وضةة ت كما الم اهج، تدريس في يمكن دمجها

 .اهتماماً بالموضوع وت لا الم اهج في إثرا 

في المرحلة الجامعية من  اإلعالمية التربية  تفعيد( إلى 2010بي ما سعت دراسة ال يري )

هيئة التدريس في الجامعات السعودية. ولت قيا هدف الدراسة است دم الباحث   عاا وجهه نظر 

( عاو هيئة 209وتكونت عي ة الدراسة من )الدراسة،   داة إعدادالم هج الوصفي من  الل 

اإلعالمية تفعيد التربية   هميةنتاةج الدراسة  ن درجة  و ظهرتالجامعات السعودية  يتدريس ف

ال تاةج  ن ه اك فروق دات داللة  و ظهرتكما  ،في المرحلة الجامعية جا ت بدرجة مهمة جداً 

في المرحلة الجامعية  اإلعالميةلتربية تفعيد ا  هميةتعزي لمت ير الت  ص في درجة  إح اةية

 ول ال  طلبة ت  ص التربية.

  هدافهاودور القيادة التربوية في ت قيا  اإلعالمية( بدراسة عن التربية 2012وقام العويفي )

الدراسة، وتكونت   داة إعدادولت قيا هدف الدراسة است دم الباحث الم هج الوصفي من  الل 

نتاةج  و ظهرترف تربوي ومديري مدارس في م طقة الرياض ( مش86عي ة الدراسة من )

االدراة التربوية   هداففي ت قيا اإلعالمية التربية   هميةعي ة الدراسة على   فرادالدراسة اتفاق 

 وبدرجة كبيرة جداً وعلى كافة مجاالتها.

 ( دراسة في األردن هدفت إلى الت عرف على واقع2012الشديفات وال  اونة ) و جرت

 من الهاشمية األردنية المملكة في المدارس ال اصة في بها الماثرة والعوامد اإلعالمية التربية

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/787472
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ةية من ( طالب تم ا تيارهم بالطريقة العشوا100وتكونت عي ة الدراسة من ) طلبتها، نظر وجهة

م 2010/2011الدراسي  للعام عمان العاصمة في ال اصة بالمدارس طلبة ال ل العاشر األساسي

مقسمة على مجالين: المجال األول واقع التربية  استبانة إعدادولت قيا هدف الد راسة جري 

 اإلعالميةفي المدارس ال اصة في عمان والمجال ال اني العوامد الماثرة على التربية  اإلعالمية

 يف اإلعالمية التربية مستوي  نفي المدارس ال اصة في عمان، حيث  شارت نتاةج الد راسة إلى 

في التربية  الماثرة العوامد  ك ر  ن ال تاةج بي ت كذلك. عام بشكد ال اصة مرتفع المدارس

 .التعليمية العملية  ركان على اإلعالمية التربية تركيز هو اإلعالمية

( بدراسة هدفت إلى تقويم واقع ممارسة طالب المرحلة ال انوية لمهارات 2015وقام  ليد )

الدراسة است دم الباحث الم هج   هداف  تعدد م ادرها، ولت قا التربية اإلعالمية في ضو

( 31اشتملت األداة على )الوصفي المس ي، من  الل إعداد قاةمة بمهارات التربية اإلعالمية 

( طالب من 400مهارة ب ورتها ال هاةية بعد التأكد من صدقها وثباتها، وطبقت على عي ة قوامها )

لمملكة العربية السعودية، وتوصلت نتاةج الدراسة إلى  ن ممارسة الطلبة طلبة المرحلة ال انوية في ا

 لمهارات التربية اإلعالمية قد جا ت بدرجة متوسطة.

( إلى الت عرف على مالم  ال ورة المستقبلية 2018بي ما سعت دراسة ال زاعلة وعبيدات )

جهه نظر ال برا  التربويين ضو  الت ربية اإلعالمية من والوط ية والمدنية في  لكتب الت ربية

واإلعالميين في األردن؛ ولت قيا هدف الد راسة جري إعداد  سئلة المقابلة شبه المق  ة وعددها 

صدقها وثباتها، وفي ضوةها   جريت المقابالت مع ال برا   من التأكد (  سئلة، حيث جري6)

( 10إلعالمية والبال  عددهم )التربويين واإلعالميين ممن لهم اهتمامات ودراسات في الت ربية ا

 فراد، و ل ت نتاةج ت ليد البيانات  ن  جميع  فراد عي ة الد راسة  كدوا على  همية تامين الت ربية 

اإلعالمية في كتب الت ربية الوط ية والمدنية، واعتبار تامي ها في الكتب ضرورة مل ة البد م ها، 

والتفكير اإلبداعي وحد المشكالت  ث ا  تدريسها،  وضرورة إلكساب الط لبة مهارات التفكير ال اقد

 واعتماد المرحلة األساسية العليا لتدريس الط لبة الت ربية اإلعالمية. 

اإلعالمية تتشابه الدراسة ال الية مع الدراسات السابقة من حيث ت اولها لموضوع التربية 

تجاه المواد اإلعالمية  ال  ي ةاإلعالمية  حتى يتم إكسابهم المهارات للطلبة، إكسابهاوضرورة 

وبالتالي  كم عليها من حيث مدي م اسبة م تواها،حمن  الل تفسيرها ونقدها وإصدار  الم تلفة،

 تساعدهم على ات اد القرارات السليمة في حياتهم بعيدًا عن األفكار المشبوهة.

ي ف اإلعالميةكما وهدفت معظم الدراسات السابقة إلى التعرف إلى مستوي تامين التربية 

(، 2010دراسة الشديفات وال  اونة )المدارس كما جا  في كتب التربية الوط ية والمدنية، و

المرحلة الجامعية  طلبة الدراسة ال الية عن الدراسات السابقة من  الل تركيزها على وتميزت

مت يرات  طلبة جامعة آل البيت لمهارات التربية اإلعالمية في ضو  امتالكعلى درجة  للتعرف

 .)الج س، الكلية، الس ة الدراسية(

  



 7ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخزاعلة أحمد 
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 مشكلة الدراسة

والمسةةموعة وااللكترونية انتشةةار وسةةاةد اإلعالم الم تلفة المرةية  األ يرةلوحظ في اآلونة 

التي تعمد  ومن ضةةةم ها الشةةةاةعات ،، وقيامها ب شةةةر المعلومات والمعارف واأل باربشةةةكد كبير

ثارة الفتن بين  طياف المجتمع، على ومن ه ا دعت ال اجة إلى التركيز على مهارات التربية  إ

انتقا  المعلومة ال  ي ة وات اد القرار والتي ستساعدهم على  الواجب إكسابها للطلبة، اإلعالمية

الم اسةةةب من حيث مدي صةةةدقها وم اسةةةبتها واالبتعاد عن العشةةةواةية والت بط في ال  ةةةول على 

القدرة على إصةةدار األحكام وات اد القرارات السةةليمة و ة،يلالمعلومة و  ذها من م ةةادرها األصةة

حتى يتم  اإلعالمية الطلبة مهارات التربية  إكسةةابوالتفكير بطريقة عقالنية، وهذا ي ت م ضةةرورة 

 لا جيد واعٍ يمتلك مهارات التفكير الم تلفة ومهارة ال قد الب  ا ، لذا جا ت هذه الدراسةة لمعرفة 

 .في ضو  بعت المت يراتاإلعالمية آل البيت لمهارات التربية درجة امتالك طلبة جامعة 

 أسئلة الدراسة

 وت اول الدراسة ال الي ة اإلجابة عن األسئلة اآلتي ة:

  ؟اإلعالمية ما درجة امتالك طلبة جامعة آل البيت لمهارات التربية 

 مستوي ع د إح اةية داللة دات فروق توجد هد ( داللةα = 0.05في درجة امتال ) ك طلبة

)الج س، الكلية، السةةةةةة ة  اتفي ضةةةةةةو  مت ير اإلعالميةجامعة آل البيت لمهارات التربية 

 الدراسية(. 

 أهمية الّدراسة

تكمن  همية الدراسة ال الية في  نها ت اولت موضوع تربوي في غاية األهمية وهي التربية 

الم تلفة لمواجهه  األعالمد السليمة، والتي يجب إكسابها للطلبة في ظد انتشار وساةاإلعالمية 

لها والتعامد السليم معها وبالتالي ستعمد  األم داآلثار السلبية لهذه الوساةد، من  الل االست دام 

الم اسبة وال قية وت  ين الطلبة من األفكار السلبية  اإلعالميةعلى إكساب الطلبة مهارات التربية 

 من: كد الد راسة نتاةج من يستفاد  ن ويمكن اإلعالميةوال اطئة التي ت تهجها بعت الوساةد 

 وزارة التعليم العالي عبر في  المستقبلية ال طط وواضعي في الجامعات القرار  ص اب

 . اإلعالمية است داث مساق جامعي مت  ص في التربية 

  من ناحية   ري تعد هذه الد راسة في حدود علم الباحث من الد راسات ال ادرة التي ت اولت

 .في ضو  بعت المت يرات اإلعالميةامتالك طلبة جامعة آل البيت لمهارات التربية درجة 

  وت بع  همية هذه الدراسة من  همية الفئة المستهدفة بالدراسة، وهم طلبة الجامعات الذين هم

 عماد الوطن وحاملين رايات العلم .
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  ص اب القرار والقاةمين في توجيه بعت المالحظات عبر نتاةجها إلى  وقد تفيد هذه الد راسة

درجة امتالك طلبة جامعة آل البيت على العملية التعليمية في ضرورة اآل ذ بعين االعتبار 

 .في ضو  بعت المت يرات اإلعالميةلمهارات التربية 

 :هداف الدراسة الحاليةأ

 .التعرف على درجة امتالك طلبة جامعة آل البيت لمهارات التربية اإلعالمية 

 ى الفروق في درجة امتالك طلبة جامعة آل البيت لمهارات التربية اإلعالمية في الت عرف إل

 ضو  مت يرات )الج س، الكلية، الس ة الدراسية(.

 حدود الّدراسة

 جامعة آل البيت. طلبة الد راسة على هذه حدود بشرية: اقت رت 

 ق.حدود مكانية: اقت رت هذه الد راسة على جامعة آل البيت في م افظة المفر 

  2018حدود زمانية: طبقت هذه الد راسة في الف د الدراسي ال اني للعام. 

 .حدود م هجية: يقت ر تعميم نتاةج هذه الد راسة على  دوات الد راسة ومدي صدقها وثباتها 

 اإلعالمية بالتربية  حدود موضوعية: مستوي وعي طلبة جامعة آل البيت. 

 التّعريفات اإلجرائية

من  ستقاسوالتي  جامعة آل البيت على  داة الدراسةطلبة  استجابةدرجة وهي  درجة امتالك:

 لهذه ال اية .التي  عدت  األداة  الل

وهم جميع الطلبة على مقاعد الدراسة في جامعه آل البيت  الل الف د  طلبة جامعة آل البيت:

 م وبم تلل الت   ات األكاديمية. 2018الدراسي ال اني لعام 

: وهي جملة من المهارات التي يجب  ن يكتسبها الطلبة للتعامد اإلعالميةمهارات التربية 

 واإلبداعيوهي مهارات التفكير ال اقد  ،واالست دام األم د لها ،األم د مع وساةد اإلعالم الم تلفة

وتشجيعهم على إنتا   ،العلمية السليمة بالطرقوالعمد على ف  ها  ،والت ليد والتفسير واالست تا 

 بطريقة ايجابية تساهم في تطوير المجتمع وازدهاره.   اإلعالمية  المادة

 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الّدراسة

 عن  سئلتها.  واإلجابةت قيا  هداف الد راسة لاست دم الباحث الم هج الوصفي المس ي 
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 2020(، 4)34لد ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجمجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجتمع الّدراسة

الدراسي ال اني  مالعا في المسجلين جامعة آل البيت، طلبة جميع من الد راسة مجتمع تكون

( طالبا وطالبة حسب إح اةية داةرة القبول والتسجيد في 23405( والبال  عددهم )2018)

 الجامعة.

 عينة الّدراسة

 وزعت حيث اإلح اةية، حسب الجداول طبقية عشواةية الد راسة بطريقة عي ة ا تيار جري

 (420م ها ) المسترجع عدد بل  االستبيانات وطالبة وبعد جمع ( طالبًا430على ) الد راسة  داة

 مت يرات في ضو  الد راسة عي ة ألفراد ال هاةي العدد توزيع يبين (1) استبانه، والجدول رقم

 والكلية والس ة الدراسية، وكما هو مبين في الجدول اآلتي: الج س

 .التكرارات وال سب المئوية ألفراد عي ة الدراسة حسب ال  اةص الديم رافية :(1جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغيرات

 االجتماعي ال وع
 %47.6 200 دكر

 %52.4 220  ن ى

 الكلية
 %51.4 216 إنسانية

 %48.6 204 علمية

 الجامعية الس ة

 %18.6 78  ولى

 %26.4 111 ثانية

 %20.0 84 ثال ة

 %35.0 147 رابعة

 أداة الدراسة

تكونت من جز ين. يشتمد الجز  األول   داة الدراسةث بب ا  قام الباح لت قيا  هداف الدراسة

الجز   وتكونعلى المت يرات الش  ية للمستجيبين )الج س، الماهد العلمي، المرحلة الدراسية(، 

حيث اإلعالمية  التربية لمهارات البيت آل جامعة طلبة امتالك درجة ( فقرة لقياس19)ال اني من 

 امتالك درجةعلى  ( لل كمكبيرة، متوسطة، ضعيفةالتدر ، ) الثيال تم است دام مقياس ليكرت 

(، 1) رقم اعيفةال عطيت اإلجابة  ، حيثاإلعالمية التربية لمهارات البيت آل جامعة طلبة

 (.3) رقم كبيرةوال(، 2)والمتوسطة رقم 

 است دام تم اإلعالمية التربية لمهارات البيت آل جامعة طلبة امتالك درجة ولل كم على

 لل كم على الدرجة: ةاآلتيالمعادلة 

  دنى قيمة( مقسوًما على عدد ال يارات  –= ) على قيمة  مدي الفئة

 وبذلك ي ب  معيار ال كم على ال  و اآلتي: 0.66 =3÷ 2=1-3=  مدي الفئة
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 فأك ر بدرجة كبيرة.   - 2.33من  –

 .متوسطةدرجة  2.33 قد من  – 1.67من  –

 بدرجة ضعيفة.  1.67 قد من  –

 دق أداة الدراسةص

 الصدق الظاهري

وللت قا من صدق  دا  الد راسة جري عرضها على مجموعه من الم كمين من دوي 

اال ت اص في المجال التربوي، للتأكد من وضو  صياغتها، وسالمتها الل وية، ومدي مال متها 

في ضو  آرا  ، وه( فقر23ل رض الد راسة. حيث تكونت  داة الد راسة في صورتها األولية من )

( فقرة، حيث عد  الباحث آرا  19واقتراحات الم كمين عدلت لت ب  في صورتها ال هاةية )

الم كمين وتعديالتهم فيما يت د بالفقرات داللة صدق كافية ألغراض الد راسة: م د حذف فقرات 

است دام   ست دم االت ال الشبكي لب ث وجمع ونشر المعلومات، است دم ل ة الفرانكو  ث ا م د )

) ت ف  بشكد يومي وساةد  ، عدم مال مة بعت الفقراتالفيسبوك  و التوتير  و اليوتيوب(

 االت ال الم تلفة(.

 صدق البناء )المحتوى(

ً ( 30تم تطبيا االستبانة على عي ة استطالعية قوامها ) من مجتمع الدراسة ومن  ار   طالبا

، وكما هو مبين في مع الدرجة الكلية فقرةد عي تها. وتم حساب معامالت االرتباط بين درجة ك

 الجدول التالي: 

 .الكلية واألداةفقرات االستبانة معامالت ارتباط بيرسون بين  (:2جدول )

  االرتباط الفقرة

(1)  .761** 

(2)  .886** 

(3)  .753** 

(4)  .767** 

(5)  .452* 

(6)  .761** 

(7)  .886** 

(8)  .608** 

(9)  .761** 

(10)  .886** 

(11)  .547** 

(12)  .699** 
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 2020(، 4)34لد ألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجمجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13)  .905** 

(14)  .699** 

(15)  .905** 

(16)  .905** 

(17)  .699** 

(18)  .905** 

(19)  .595** 

  (.0.05دالة إح اةيا ع د مستوي الداللة ) *

 (.0.01دالة إح اةيا ع د مستوي الداللة ) **

 داة الدراسةةةة مع األداة ككد، تراوحت  فقرات(  ن قيم معامالت ارتباط 2يتبين من الجدول )

 ألغراض لت قيا  هداف الدراسة ال الية. (،  وهي مالةمة 0.90-0.45ما بين )

 ثبات أداة الدراسة

لطريقة األولى هي اال تبار وإعادة ااسةةةةةةت دام طريقتين للت ق ا من ثبات  داة الدراسةةةةةةة: تم  

اال تبار؛ والطريقة ال انية هي حسةةةاب معامد كرونبال  لفا لفقرات االسةةةتبانة. حيث تم في األولى 

ً 30البال  عددها )االسةةتطالعية تطبيا االسةةتبانة على العي ة  لمرتين بفارق زم ي مدته  ( مسةةتجيبا

 سبوعين وتم حساب معامد االرتباط بيرسون )معامد ثبات االستقرار( بين التطبيقين. كما تم في 

 كرونبال.   لفاالطريقة ال انية حساب معامد ثبات االتساق الدا لي من  الل معامد 

معامد بيرسون ألداة  اإلعادةراسة بأسلوب كرونبال  لفا وثبات نتاةج ثبات  بعاد الد   (:3جدول )

 .الدراسة للعي ة االستطالعية

 المقياس
 االتساق الداخلي

 كرونباخ الفا

 اإلعادةثبات 

 معامل بيرسون

 البيت آل جامعة طلبة امتالك درجة

  اإلعالمية  التربية لمهارات
0.91 

0.93 

 (0.91)ل داة الكلية دا لي كرونبال الفا قد تراوحت (  ن ثبات االتسةةةاق ال6يظهر الجدول )

  (test-retest)اال تبار  وإعادةباسةةةةةةت دام طريقة اال تبار  األداةفي حين تراو  معامد ثبات 

بين  ودلك باسةةت دام معامد ارتباط بيرسةةون، والتي  ظهرت وجود ارتباط عالٍ  (،0.93للمقياس )

ين لم يد لوا ضةةةةمن علماً بان المسةةةةتجيب  سةةةةبوعينزم ي  التطبيا األول والتطبيا ال اني وبفارق

هذه ال تاةج م اسبة ل ايات هذه   نوفي ضو  دالالت ال دق وال بات يري الباحث عي ة الدراسة، 

 الدراسة. 
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 متغيرات الدراسة

 : اآلتيةاشتملت الدراسة على المت يرات 

 المتغيرات المستقلة

  :ن ى  -دكر  -الجنس وله فئتان  

 ة الدراسية )أولى، ثانية، ثالثة، رابعة(.لمرحلا 

  ،(.إنسانيةالكلية )علمية 

 .اإلعالمية التربية لمهارات البيت آل جامعة طلبة امتالك درجةالتابع: المتغير 

 المعالجة اإلحصائية

من  الل برنامج الرزمة م است دام  ساليب اإلح ا  الوصفي لإلجابة عن  سئلة الدراسة ت

 : اآلتيعلى ال  و ( SPSSاإلح اةية )

 تم است دام المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية. األوللإلجابة عن الساال  .1

است را  المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية كذلك لإلجابة عن الساال ال اني تم  .2

 ال  اةي.  (ت)التباين األحادي، وا تبارا تبارات ت ليد  إجرا 

 نتائج الدراسة

ب ل ي  ةاإلجا يت  نّصعن السؤؤؤؤؤؤوال ااول: وا عة آل الب جام بة  ما درجة امتالك طل على: 

 ؟ يةاإلعالملمهارات التربية 

ولإلجابة عن هذا الساال، تم است را  المتوسطات ال سابية، واالن رافات المعيارية، 

، إلعالميةادرجة امتالك طلبة جامعة آل البيت لمهارات التربية لتقديرات  فراد عي ة الدراسة على 

 (.4وكانت ال تاةج كما في جدول )

درجة امتالك طلبة جامعة آل البيت لالمتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية  (:4جدول )

 .مرتبة ترتيبًا ت ازليًا حسب المتوسطات ال سابيةاإلعالمية لمهارات التربية 

 المجاالت الرتبة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجةال

6 1 
ً  يةاإلعالم الماةةامين على  حكم  سةةلبا

 إيجابا و 
 متوسط 775. 2.11

1 2 
 م ةةةةدرها اإلعالمية الرسةةةةالة احدد

 ونوعها وم تواها
 متوسط 389. 2.10
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2 3 
 حقيقة إلى إلعالميةا الرسةةالة  صةة ل

  يال  و ر ي  و
 متوسط 465. 2.08

3 4 
 اإلعالمية الرسالة قرا ة مهارة امتلك

 ارموزه وفك
 متوسط 530. 2.03

13 5 
 تقدم التي اإلعالم وسةةةةةةةاةد  تابع ال

 وهابطة هادفة غير ماامين
 متوسط 708. 1.98

15 6 
 على اإلعالم وسةةةةةةاةد تأثير  فسةةةةةةر

 المجتمع في الساةدة والقيم األ الق
 متوسط 662. 1.98

19 7 
 التي األعالم وسةةةةةاةد على  عترض

 هادفة غير ماامين تقدم
 متوسط 566. 1.95

4 8 
لك قد التفكير مهارة امت  لم توي ال ا

 اإلعالمية  المواد
 متوسط 593. 1.94

18 9 

 تعبر التي اإلعالمية  الرسةةاةد  نشةةر

عبر وسةةةةةاةد  واهتماماتي  هدافي عن

 إعالني م تجاالت ةةةةةةال الم تلفة في 

 بي  اص

 متوسط 564. 1.94

16 10 
 الهادفة اإلعالمية  الرسةةةةةةةاةد  حدد

 والب ا ة
 متوسط 592. 1.93

17 11 
 من األحةةةداث ت يرات مع  تعةةةايث

 األعالم لوساةد متابعتي  الل
 متوسط 576. 1.93

5 12 
 الم اسةةةةةب القرار ات اد مهارة امتلك

 اإلعالمية  الماامين ب  وص
 متوسط 612. 1.91

14 13 

 الم اسةةب اإلعالمي الم توي  شةةارك

عبر تطبيقةات وسةةةةةةةاةةد  اآل رين مع

  التواصد االجتماعي

 متوسط 605. 1.90

11 14 
 وسةةةةاةد م تلل إلى بسةةةةهولة  صةةةةد

 والمسموعة المرةية اإلعالم
 متوسط 710. 1.88

12 15 
 في دور لها اإلعالم وسةةاةد بأن  ري

 االجتماعية المشكالت معالجة
 متوسط 659. 1.87

10 16 
تقي ن لم توي   لهةةةادف  اإلعالمي ا ا

 ي اسب ي الذي
 متوسط 709. 1.86

7 17 
 الرسةةةةالة من مسةةةةتفيدةال الجهة احدد

 اإلعالمية 
 متوسط 643. 1.84
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9 18 
 مع تتفا ال إعالمية مادة  ي ارفت

 للمجتمع العامة القيم
 متوسط 717. 1.83

8 19 

 الماةةةةةةةةةامين إنتةةةا  في  شةةةةةةةةةارك

 داتةي عةن تةعةبةر الةتةي اإلعةالمةيةةةة 

 ورؤيتي

 متوسط 660. 1.81

 متوسط 468. 1.94 الكلية ااداة

ن المتوسةةةةةطات ال سةةةةةابية لفقرات هذا المجال قد جا ت بدرجة  ( 5يتبين من الجدول رقم )

ً اإلعالمية  الماةةةامين على  حكممتوسةةةطة، حيث جا ت الفقرة التي ن ةةةها ) ( في إيجابا  و سةةةلبا

( وبةةدرجةةة 775.(، وان راف معيةةاري )2.11المرتبةةة األولى بةةأعلى متوسةةةةةةط حسةةةةةةةابي بل  )

( ونوعها وم تواها م درها اإلعالمية  الرسالة احدد(، تالها الفقرة التي ت ص على )متوسطة)

ويعزو الباحث هذه (، 389.(، وان راف معياري )2.10في المرتبة ال انية، بمتوسةةةةةط حسةةةةةابي )

ال تيجة إلى  ن الطلبة قد تعرضةةوا ل برات جيدة  الل سةة وات تعليمهم سةةوا   كانت في المدرسةةة 

اهيم اإلعالمية ولكن بدرجة متوسطة. وقد اتفقت  م الجامعة، ورغم دلك فنن الطلبة قد اكتسبوا المف

(، 2010(، كذلك دراسةةةةةةة ال يري )2009هذه ال تيجة مع نتيجة دراسةةةةةةة البيطار والعسةةةةةةالي )

(، والتي كشفت 2012(. كما ا تلفت مع دراسة الشديفات وال  اونة )2012ودراسة العويفي )

عة.  ن نت مرتف كا بد   درجة الوعي  بة ق جا ت الفقرة التي ت ص على  األ يرةما في المرت قد  ف

(، وان راف 1.83( بمتوسةةط حسةةابي )للمجتمع العامة القيم مع تتفا ال إعالمية مادة  ي ارفت)

 إنتا  في  شةةةةةاركالفقرة التي ت ص على ) األ يرة(. في حين جا ت في المرتبة 717.معياري )

( وان راف 1.81) ( على متوسةةةةةط حسةةةةةابيورؤيتي داتي عن تعبر التياإلعالمية  الماةةةةةامين

 اإلعالمية المادة يميلون إلى اسةةةةةةتهالكطلبة الجامعة   ن(، ويمكن عزو دلك إلى 660.معياري )

، وقد يعزي دلك إلى عدم تزويدهم بالمعلومات والمهارات التي تسةةةةةةةاعدهم على إنتا  الجاهزة

  والجامعية.  المدرسيةالمواد اإلعالمية  الل المرحلة 

 عند إحصؤؤؤائية داللة ذات فروق توجد ص على: هلاني: وال ي نّ عن السؤؤؤوال الث اإلجابة

ية α = 0.05داللة ) مسؤؤؤؤؤؤتوى بة جامعة آل البيت لمهارات الترب ( في واقع درجة امتالك طل

 في ضوء متغيري )الجنس، الكلية، السنة الدراسية(.  اإلعالمية 

 وإجراءالمعيارية،  لإلجابة عن ه ا السوال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 المناسبة، وكما هو مبين في اآلتي:   اإلحصائيةاالختبارات 

 أوالً: الجنس

المعيارية في واقع درجة امتالك طلبة جامعة تم است را  المتوسطات ال سابية واالن رافات 

بين ال  اةي، وكما هو م (ت)، كذلك ا تبارمت ير الج س إلى اإلعالميةآل البيت لمهارات التربية 

 (: 6في الجدول )
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ال  اةي حول مستوي مجاالت  داة الدراسة الرةيسية حسب الج س )دكر،  (تا تبار ) (:6جدول )

 . ن ى(

 العدد الفئة المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 طلبة امتالك درجة

 البيت آل جامعة

 التربية لمهارات

 اإلعالمية 

 553. 2.00 200 دكر

2.553 .011 
 367. 1.89 220  ن ى

في  (α <0.05)ع د مستوي الداللة  إح اةيةوجود فروق دات داللة يتبين من الجدول 

في واقع درجة امتالك طلبة جامعة آل البيت لمهارات التربية  استجابات  فراد عي ة الدراسة

 (. الذكورمت ير الج س وكانت الفروق ل ال  فئة ) إلى اإلعالمية

اكبر بمهارات التربية  ات ومشاركاتالذكور لديهم اهتمام  ن إلىويعزو الباحث هذه ال تيجة 

على  وتطورات من مستجدات دافعية وحماس لمعرفة ما يجري حولهم لديهم  ن، حيث اإلعالمية

 .اإلناثاكبر من  إعالميةوبالتالي فهم يتمتعون بمهارات  ،المستوي الدا لي وال ارجي

 ميةنياً: الكليات العلثا

المعيارية في واقع درجة امتالك طلبة جامعة تم است را  المتوسطات ال سابية واالن رافات 

ال  اةي، وكما  (ت، كذلك ا تبار )مت ير الكليات العلمية إلى اإلعالميةآل البيت لمهارات التربية 

 (: 7هو مبين في الجدول )

 .وي مجاالت  داة الدراسة الرةيسية حسب الكليات العلميةا تبارا ت ال  اةي حول مست (:7جدول )

 العدد الفئة المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 طلبة امتالك درجة

 البيت آل جامعة

 التربية لمهارات

 اإلعالمية 

 396. 1.77 216 إنسانية

-

8.237 
.000 

 472. 2.12 204 علمية

في  (α <0.05)ع د مستوي الداللة  إح اةيةمن الجدول وجود فروق دات داللة  يتبين

 حسب الكليات وكانت الفروق ل ال  الكليات العلمية.  استجابات  فراد عي ة الدراسة

 ويمكن عزو دلك إلى  ن طلبة الكليات العلمية يميلون  ك ر إلى التعامد مع وساةد اإلعالم

عاملوا مع العلوم والبرامج التطبيقية التي تتطلب التعامد مع وساةد كونهم يت واالت ال الم تلفة
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والتي تركز على مهارات ويعود دلك لطريقة تفكير طلبة الكليات العلمية  كما، االت ال الم تلفة

 التفكير العليا من نقد وت ليد واست تا  والربط بين المت يرات. 

 ثالثاً: السنة الجامعية

لواقع درجة امتالك طلبة جامعة  في استجابات  فراد عي ة الدراسة ةيةاإلح اإليجاد الفروق 

است را  المتوسطات  تمالس ة الجامعية، لى مت ير إ تعزي اإلعالميةآل البيت لمهارات التربية 

، وكما هو (ANOVA)ال سابية واالن رافات المعيارية، كذلك ا تبار ت ليد التباين األحادي 

 (: 8مبين في الجدول )

المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية لمجاالت  داة الدراسة على حسب مت ير  (:8دول )ج

 .الس ة الجامعية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد السنة

 339. 1.85 78  ولى

 399. 1.90 111 ثانية

 450. 1.81 84 ثال ة

 541. 2.09 147 رابعة

 468. 1.94 420 المجموع

الجدول المتوسةةةطات ال سةةةابية واالن رافات المعيارية وجود تباين ظاهري لمسةةةتوي  يظهر

 األحاديت ليد التباين  إجرا تم ، كما السةةة ة الدراسةةةة الرةيسةةةية على حسةةةب مت ير   داةمجاالت 

(ANOVA):وكما يلي ، 

امعة درجة امتالك طلبة جألثر س وات ال برة على  ANOVA األحاديت ليد التباين  (:9جدول )

 .اإلعالميةآل البيت لمهارات التربية 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 االحصائية

 000. 9.202 1.901 3 5.704 بين المجموعات

   207. 416 85.950 دا د المجموعات

    419 91.654 الكلي

في  (α <0.05)ع د مستوي الداللة  إح اةيةة ( وجود فروق دات دالل9يتبين من الجدول )

درجة امتالك طلبة جامعة آل البيت لمهارات التربية   استجابات  فراد عي ة الدراسة حول

 ، وكما يلي: LSD، ولمعرفة داللة الفروق تم إجرا  المقارنات البعدية باست دام طريقة اإلعالمية
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 .LSDالمقارنات البعدية باست دام طريقة : (10جدول )

(I) الجامعية السنة (J) الفرق بين المتوسطين الجامعية السنة 
الداللة 

 االحصائية

  ولى

 510. 044.- ثانية

 605. 037. ثال ة

 000. (*)244.- رابعة

 ثانية

 510. 044.  ولى

 217. 081. ثال ة

 001. (*)200.- رابعة

 ثال ة

 605. 037.-  ولى

 217. 081.- ثانية

 000. (*)281.- رابعة

 رابعة

 000. (*)244.  ولى

 001. (*)200. ثانية

 000. (*)281. ثال ة

  ع د مسةةتوي الداللة ( وجود فروق دات داللة إح ةةاةية 10يظهر الجدول رقم )
، وكانت   ريوثانية وثال ة من جهة وفئة سةةةةةة ة رابعة من جهة  األولىبين فئة السةةةةةة ة الجامعية 

 الس ة الجامعية )الرابعة(.  الفروق ل ال 

مرحلة كبيرة من  إلىطلبة السةةةةةة ة الرابعة قد وصةةةةةةلوا   ن إلىويعزو الباحث هذه ال تيجة 

ومرورهم ب برات حياتية سةةةةةاهمت في تشةةةةةكيد حالة من  الوعي وال اةةةةةج الفكري واالجتماعي

، القرارات وال قافي ساهمت شكد كبير في مساعدتهم على إصدار األحكام وات اد الوعي الفكري

وال انية  األولىمن غيرهم من طلبة السةةةةةة ة  اك ر اإلعالميةللمفاهيم  إدراكهم  صةةةةةةب والتالي فقد 

 وال ال ة. 

 التوصيات

 : وصى الباحث بما يلي

 طلبة  لجميع اإلعالمية يكون إجباريفي التربية  ضرورة است داث مساق جامعي مت  ص

 الجامعة.

  البرامج المت   ة في الجامعة حول المهارات من  الل  لطلبة الجامعةعقد دورات

 .اإلعالمية 
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  تفعيد دور إداعة الجامعة من  الل تعريل الطلبة بالمهارات اإلعالمية واالست دام األم د

 لها.

  ري مشابهة على مستوي الجامعات األردنية.إجرا  دراسة   
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