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  واقع حتقيق إدارة اإلعالم اجلامعي ملعيار رسالة جامعة امللك خالد
  )دراسة ميدانية (

  :ملخص الدراسة
التعرف على مدى تحقيق إدارة اإلعالم الجامعي هدفت هذه الدراسة إلى 

لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في ضوء معيار الرسالة والرؤية 
 وكذلك .ملك خالد من وجهة نظر منسوبي إدارة اإلعالم الجامعيواألهداف بجامعة ال

تحديد اآلليات المقترحة لتحقيق إدارة اإلعالم الجامعي لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم 
وقد . واالعتماد األكاديمي في ضوء معيار الرسالة والرؤية واألهداف بجامعة الملك خالد

نسوبي إدارة اإلعالم بجامعة الملك خالد بأبها، وشمل ماستخدم الباحث المنهج الوصفي، 
 االستبانات عليهم، حيث بلغ عدد استبانة) ٣٣(تم توزيع . فردا )٣٥(وبلغ عددهم 

 مقسمه على خمسة أبعاد حيث بلغ المتوسط الكلي لألبعاد .استبانة) ٣٠(المعادة 
قيق إدارة اآلليات المقترحة لتح  بعضتوصي الدراسة في ضوء نتائجهاكما ). ٢,٠٠(

اإلعالم الجامعي لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في ضوء معيار 
 بضرورة مراجعة الرسالة اإلعالمية بحيث ف بجامعة الملك خالدالرسالة والرؤية واألهدا

تحدد احتياجات المستفيدين وتحدد االتجاهات التطويرية لإلدارة وأن يتم تعريف منسوبي 
تفعيل غايات إدارة اإلعالم بجامعة الملك خالد في عملية التخطيط ، وة بهاالجامع

أن يتم تضمين األهداف الرئيسية إلدارة اإلعالم بمؤشرات واضحة ، واإلعالمي لإلدارة
  .ومحددة وقابلة للقياس

  . جامعة الملك خالد- الجودة- الحديثاإلعالم: الكلمات المفتاحية
Abstract  
This study aimed to identify the extent to which university media 
department achieve to standards of national commission for 
Assessment and Accreditation in the light of mission, vision and 
aim standards at King Khalid University. Also, it aimed to 
identify the proposed mechanisms for university media 
department to achieve standards of national commission for 
Assessment and Accreditation in the light of mission, vision and 
aim standards at King Khalid University. The researcher used the 
descriptive method, and it has the working staff in University 
Media Department in King Khalid University at Abha, whose 
number (35). Thirty three questionnaires were distributed on 
them, (30) questionnaires were returned. These questionnaires are 
distributed into five domains. The total average of domains was 
(2000). The study recommended some proposed mechanisms for 
university media department to achieve standards of national 
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commission for Assessment and Accreditation in the light of 
mission, vision and aim standards at King Khalid University. It 
recommends the necessity to revise the media message as it should 
identify the users' needs, as well as the developmental trends for 
management. Also, it recommends activating aims of media 
Department of King Khalid University in the process of medial 
planning. Furthermore, main aims of the department should have 
clear and measurable indicators.  
Key Words: Modern Media- Quality- King Khalid University  

  : مقدمة الدراسة
 نعترف بأن   من األهمية أن  في زمن تكنولوجيا االتصال وثورة المعلومات بات        

ألهـداف ألي مـشروع   اخطط والاإلعالم الحديث هو من يتولى اإلدارة والتوجيه وتنفيذ      
هذا اإلعالم بكافة صورة ووسائله هو المعني بالدرجة األولى في عمليتي البناء             .حيوي

سهل أن يغير قناعات ويبدد أخالقا و يزيح تقليدا سواء كان ذلك سلبا             ، فمن ال  التطويرو
أو إيجابا؛ ولذا بات من الضروري عند بناء أي خطة أو إعـداد أي برنـامج فـي أي                   
مؤسسة كانت؛ االلتفات لهذا الدور الحيوي لإلعالم و التعامل معه وفق معايير تكنولوجيا 

  . طط أو تلك البرامج أن تحقق أهدافهااالتصال الحديثة، إذا ما أردنا لتلك الخ
فاإلعالم المعاصر يتسم بالتفاعلية و تبادل األدوار بحيـث يمكـن أن يكـون              

 بمعنـى أن    ةبالالجماهيريكما يتسم هذا اإلعالم      ؛المستقبل هو المرسل في نفس الوقت     
لى فرد أو إلى جماعة معينة ولـيس إلـى جمـاهير         إ تصل   أنمكن  يالرسالة اإلعالمية   

 واستقبال إرسال في اإلعالم التقليدي، وكذلك الالتزامنية فيمكن للمستخدم هوة كما ضخم
وهي إمكانية التوسع عبر    و الشيوع واالنتشار    ؛  الرسالة اإلعالمية في أي وقت مناسب     

 مع األجهزة االتصالية األخرى، كما أن       التوصيلشبكة اإلنترنت لجميع العالم، و إمكانية       
ة واالستخدام، وبالتالي أصبح هذا اإلعالم بكل تلك الخـصائص          هناك سهولة في الحرك   

مجاال لالستثمار و التأثير لمن يملك القدرة على إدارته و التحكم به وفق معايير اإلعالم            
  ).م٢٠٠٧لحمر، (الجديد 

واإلعالم الجامعي كإعالم نوعي ليس إال مجاال متاحا من مجاالت ذلك االستثمار 
 القدرة التأثيرية والتوجيهية الشيء الكثير، وذلك بـسبب أنـه        ونشاطا تملك إدارته من   

إعالم يمارس في بيئة تستثمرها الجامعة في التأثير اإليجـابي علـى سـلوك طالبهـا              
ومنسوبيها وتسعى من خالل إدارة إعالمها إلى تغيير األفكار وتوحيد الـرؤى وشـرح              

ا، كما تـسعى إلـى اكتـشاف        السياسات التعليمية وإيصالها إلى البيئة الجامعية عموم      
المواهب ونشر ثقافة الحوار وغرس روح المواطنة واالنتماء وتنفيذ غايات ورسالة و            

  ).م٢٠١٤فضلون، (أهداف خططها 
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كل هذا التطلع في اإلعالم الجامعي نجد واقعه في جامعة الملك خالـد يحتـاج               
ها إدارة اإلعالم تتمحور    لمزيد من التفعيل في هذا االتجاه، فالمواد اإلعالمية التي تصدر         

في الغالب على األنشطة اإلدارية دون غيرها وعلى الجانب الخبري القصير كما أن هناك 
ضعفا في المهارات التحريرية لدى العاملين في إدارة التحرير وفي آلية التواصل مـع              
 وحدات الجامعة ومنسوبيها كما أن هناك عجزا في إدارة األزمات اإلعالمية وعجزا في            

كما تعد صحيفة آفاق الصحيفة الوحيدة المطبوعـة     . تمثيل الجامعة في صحافة المنطقة    
إلدارة اإلعالم الجامعي في جامعة الملك خالد وهي تواجه الصحيفة جوانب قصور مهمة        

  ).هـ١٤٣٣الخطة اإلستراتيجية اإلعالمية، (في القدرة التعبيرية 
 من حيث العدد مقارنة القصوربالنشاط اإلعالمي بجامعة الملك خالد ويواجه 

بمحدودية النشر من جهة وعدد وحدات الجامعة ونشاطها من جهة أخرى، فقد أظهرت 
) ١٥٢(عدد المواد المنشورة في العام األول ) هـ١٤٣٣الحمود، وآخرون، (دراسة 

يوما وكان معدل الزيادة في المواد المنشورة في األعوام التالية ) ٣٦٥(مادة صحفية في 
عن نشاط اإلدارة اإلعالمية ولكنه ناتج عن أزمات إعالمية واجهتها الجامعة نتيجة ليس 

وقد أكد ذلك ما حدث في العام الثالث من زيادة . لضعف األداء الوظيفي لبعض وحداتها
بينما انخفضت المواد غير %) ٨١،٦(المواد المنشورة النقدية والتي بلغت نسبتها 

  .)هـ١٤٣٣الحمود وآخرون، ( ام الذي يسبقهالنقدية في العام نفسه عن الع
أن النهوض باإلعالم الجامعي وفـق متطلبـات        ) هـ١٤٣٤المالكي،  (ويشير  

الجودة يتطلب توفير البرامج التدريبية التطويرية للعاملين وتوفير البيانات و المعلومات       
ة الجميع  المساعدة في اتخاذ القرار ونشر ثقافة الجودة والتطوير مع العمل على مشارك           

في النهوض بالمهمة التطويرية مع إعطاء الحرية في إبداء المالحظات والتقويم، ومنح            
الثقة والصالحيات الالزمة للهيئة اإلعالمية والقناعة بأن عملية التطوير هـي عمليـة             
مستمرة مع ضرورة أن تتفهم اإلدارة العليا لمفهوم التغير أن يتم حل كافة المـشكالت               

ل يشترك فيها جميع العاملين وضرورة االبتعاد نهائيا عن الشعارات و           بأسلوب فرق عم  
  . تقديم النصائح وأن يكون اإلشراف باستخدام األساليب الحديثة

وتحتم إدارة الجودة الشاملة ضرورة تبني فكـرة العمـل الجمـاعي واإلدارة             
ركيز علـى   بالمشاركة والشورى واإلجماع والتمكن من التغيير السريع والمستمر و الت         

التطوير بعيد المدى وأن يكون تحقيق األهداف كما وكيفا مع تقليص للمستويات اإلدارية    
والعمل بشكل دائم على رفع مستوى المهارات و اإلمكانات، وأن يتم البحث عن األخطاء      
من أجل المشاركة الجماعية في وضع الحلول لها، وأن يكون التقويم تقويمـا إيجابيـا               

تطور لإلبداع واالبتكار والتجديد مع تقويم مستمر لمعايير األداء بهـدف           بنظام تحفيز م  
تحسينها من وقت آلخر، والبد كذلك من معرفة واضحة بمتطلبات المستفيد مع االعتقاد             

  ).هـ١٤٢٨القحطاني، (بأن الجودة هدف الجميع ومن مسئولياتهم 
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االعتماد األكاديمي  وقد تضمنت المعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للتقويم و        
لضمان جودة مؤسسات وبرامج و أنشطة التعليم العالي أحد عشر مجاال شملت الرسالة             
والغايات و األهداف والسلطات اإلدارية وإدارة ضمان الجودة وتحـسينها و التعلـيم و              
التعلم وإدارة شئون الطلبة والخدمات المساندة ومصادر التعلم والمرافق و التجهيـزات            

يط واإلدارة المالية وعمليات التوظيف و البحث العلمـي وعالقـات المؤسـسة             والتخط
التعليمية بالمجتمع، وقد أعدت الهيئة مجموعة من مقاييس التقويم الذاتي للمساعدة في       
تقويم األداء أسمتها مقاييس التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي وفيهـا مؤشـرات             

وثيقة الهيئـة الوطنيـة للتقـويم    ( عمليات التقويم قياسية تقيس بدقه مدى جودة تنفيذ    
  ).هـ١٤٣٣واالعتماد األكاديمي، 

وتعني معايير الجودة بالنسبة لإلعالم الجامعي ضـرورة أن تكـون خدماتـه             
اإلعالمية واالتصالية حديثة ومواكبة لإلعالم الجديد من خالل االتصال التفاعلي و عملية 

ة التي يتطلب أن يتيحها اإلعـالم الجـامعي للطـالب           تبادل األدوار والمشاركة التفاعلي   
بما يسمح لتبادل الرسـالة      ومنسوبي الجامعة وذلك أثناء تقديم خدماته اإلعالمية لهم،       

اإلعالمية في أكثر من اتجاه، وبما يمكن المتلقي من التفاعل معها بالصورة التي يجدها              
اته، وهذا يعني أن المتلقي مناسبة له، سواء على مستوى توقعاته أو على مستوى رغب         

  )هـ١٤٣٤العنزي، (لدية القدرة في إمكانية إرسال المعلومة واستقبلها في الوقت ذاته 
أن تلك المواكبة نحو اإلعالم الجديد تحـتم علـى          ) م٢٠٠٦نصر،  (فيما يؤكد   

اإلعالم الجامعي أن يولي نظرية االستخدامات وتحقيق اإلشباعات أهمية قصوى لكونها           
بل إنها تدفع بهذا     ؛امال في تلبية حاجات المستفيد وتشبع فيه توقعاته ورغباته        تحقق تك 

المستفيد للتقدم اختياريا النتقاء هذه الوسيلة اإلعالمية وتفضيلها عن تلك، سواء كـان             
هذا االختيار عن طريق لجوئه للوسائط المتعددة أو النصية أو التدفق الشحني أو النقل              

  . أو التفاعلية وهي السمات األساسية لإلعالم الحديثالتجميعي أو التزامنية
 فإدارة اإلعالم الجديد في مشروعها المعاصر لم تأت وفقا لتلك المعايير التـي   

صحافة ورقية وتلفاز وغيرها و إنما جاءت بمعـايير         ؛  كانت تطبق في اإلعالم التقليدي    
ومة واالرتقاء إلى مستوى    جديدة تتناغم مع تقنية اإلعالم و التطور المتسارع في المعل         

اليوتيوب والمدونات والفيس بوك ووسائل التواصل االجتماعي التي انتشرت بين طلبة           
الجامعة ومنسوبيها، وصارت قوة متنامية تساهم بصورة قوية فـي تـشكيل آرائهـم              

  ).م٢٠١٣الدبيسي؛ الطاهات، (ومواقفهم وقناعاتهم وتشبع دوافعهم المعرفية 
الطالب يقضون ما بين نصف ساعة إلى ساعتين في تصفح        فقد تبين أن أغلب     

والكمبيوتر الشخصي  » الالب توب «وسائل اإلعالم الجديد يومياً، وأن معظمهم يستخدم        
في الدخول إلى االنترنت ومن ثم إلـى وسـائل          » Galaxy«وأجهزة  » Ipad«وجهاز  
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 خـالل حـساباتهم   اإلعالم الجديدة، وأن دخولهم إلى مواقع التواصل االجتماعي يتم من   
» twitterتـوتير   «الخاصة على هذه المواقع حيث يمتلك معظمهم حسابات في موقع           

 ، كما أظهرت الدراسة»face bookفيس بوك «وموقع » you tubeيوتيوب «وموقع 
يأتي في مقدمة المواقع » Twitterتوتير « أيضا أن موقع )هـ١٤٣٤دراسة العنزي، (

 أهمية وكثافة االستخدام في الحصول على المعلومـات         والخدمات اإللكترونية من حيث   
ــه  ــسياسية، تلي ــة«ال ــصحف اإللكتروني ــع ال ــم »مواق ــت«، ث ــديات اإلنترن  »منت

  ).هـ١٤٣٤العنزي؛(
 في هذه مواصفات اإلعالم الحديث في الوقت الذي الزال اإلعالم الجامعي

عالم يختزل دورة في  على كافة مستويات أدائه، والزال إضعفاً يشتكي جامعة الملك خالد
لذا البد ؛ االقتصار على مطبوعة ورقية، لم يعد لها تأثير كما هو الحال مع اإلعالم الجديد

من التحرك السريع من أجل صناعة إعالم جامعي يؤدي دورة ورسالته بصورة قوية و 
مؤثرة من خالل التحول الجذري نحو معايير الجودة في غاياته ورسالته وأهدافه ومن 

ل مواكبة لمعايير اإلعالم الحديث سواء كان التحول على مستوى البحث أو اإلعداد خال
أو الدراسة أو المضمون التنافسي أو كان على مستوى اختيار الكوادر نحو التطوير أو 

  . وهذا ما نتطلع إليه من خالل هذه الدراسة). م٢٠٠٣، الشمسي(هذا االتجاه 
  :مشكلة الدراسة

الشامي، (ريعة والمتنامية لإلعالم الجديد، و التي يصفها في ظل التحوالت الس
وبما أن . بالتطورات السريعة والمتالحقة في أدوات اإلعالم الجديد ووسائطه) م٢٠١٤

هذا اإلعالم أصبح جاذبا ومقنعا في تأثيره على كافة شرائح المجتمع، فكرا وثقافة 
لسلوك هو من أهم أدوار وممارسات وأسلوب حياة، هذا التأثير في الفكر والثقافة ونمط ا

. ، وهي أدوار في الواقع ال حضور لها)م٢٠١٤فضلون، (اإلعالم الجامعي كما ذكرت 
على اإلعالم الجامعي المواكبة لتسارعات اإلعالم الحديث وذلك من خالل أصبح وبالتالي 

لجامعة أم تطبيق معايير الجودة في كافة خدماته اإلعالمية وكافة ممارساته سواء داخل ا
إدارة اإلعالم بجامعة الملك خالد مدى تحقيق لذا جاءت الدراسة لكي تتلمس  .خارجها

 .لمعيار الرسالة

  :الدراسةسؤال 
ار الرسالة بجامعة الملك خالد من وجهة ي ما مدى تحقيق إدارة اإلعالم الجامعي لمع-

  منسوبي إدارة اإلعالم الجامعي؟نظر 
  :هدف الدراسة
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ار الرسالة بجامعة الملك ي تحقيق إدارة اإلعالم الجامعي لمعالتعرف على مدى -١
  .خالد من وجهة نظر منسوبي إدارة اإلعالم الجامعي

  :أهمية الدراسة
 طـوير سوف تساعد هذه الدراسة الجامعات وإدارات اإلعالم الجامعي علـى ت          

 الوطنيـة  الخدمات اإلعالمية وفق معيار الرسالة والغايات واألهداف كأحد معايير الهيئة    
  .للتقويم واالعتماد األكاديمي

  :دراسةالمفاهيم األساسية لل
وهي الجهة المكلفة بوضـع معـايير        : الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي     -١

ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في كافة أنشطة التعليم العالي بالمملكة العربيـة          
  .)ه١٤٣٣، يم واالعتماد األكاديميالوطنية للتقو وثيقة الهيئة(السعودية 

  )هـ١٤٣٢الراشد، (وتعني الوفاء بمتطلبات المستفيد وتجاوزها : الجودة -٢
هي مجموعة الخطوات واإلجراءات التي تتخذها المؤسسة لتحقيق : الرسالة -٣

  .رؤيتها
  :حدود الدراسة

معيار الرسالة بجامعة الملك لمدى تحقيق إدارة اإلعالم  :الحدود الموضوعية -١
  لد من وجهة نظر منسوبي إدارة اإلعالم الجامعي خا

  هـ١٤٣٧-١٤٣٦الفصل الدراسي األول من  : الحدود الزمانية-٢
  جامعة الملك خالد بابها : الحدود المكانية-٣
  منسوبو إدارة اإلعالم الجامعي بجامعة الملك خالد بأبها : الحدود البشرية-٤

  :منهج الدراسة
 الوصفي، وهو المالئم لطبيعتها ألنه يعتمد على تطبق الدراسة الحالية المنهج

دراسة الواقع الظاهر، ويهتم بوصفه وصفا دقيقا، ويعبر عنها كذلك تعبيرا كيفيا وكميا، 
بينما يعطينا التعبير الكمي وصفاً فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهر ويوضح خصائصه، 

  .يوضح مقدار هذه الظاهرة وحجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى
  :مجتمع الدراسة
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 )٣٥(وشمل منسوبي إدارة اإلعالم بجامعة الملك خالد بأبها، وبلغ عددهم 
  .استبانه) ٣٠( عليهم، حيث بلغ عدد اإلستبانات المعادة استبانة) ٣٣(تم توزيع . فردا

  
  :أداة الدراسة

بما أن الدراسة تتعلق بمتطلبات تطبيق معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 
، )المعيار والرسالة والغايات واألهـداف  (األكاديمي في إدارة اإلعالم بجامعة الملك خالد        

) ٢٥(مـن  فقد تم استخدام اإلستبانة كأداة مساعدة في تحقيق أهداف الدراسة، وتكونت     
حيث وضع لكل فقرة ثالثة تقديرات لدرجة األداء، موافـق،          ،  فقرة في صورتها النهائية   

  .غير موافق، أحيانا على التوالي ووزعت المهارات على ثالثة أبعاد
  )١(جدول 

  مقياس واقع تحقيق إدارة اإلعالم الجامعي لمعيار رسالة الجامعةستبانةاتوزيع فقرات 
  بجامعة الملك خالدا

 الفقرات المحور م
 ٥ – ١ رسالة المناسبة  ١
 ١٠ - ٦ رسالة الصياغة  ٢
 ١٥ – ١١ وضع الرسالة ومراجعتها ٣
  ٢٠-١٦  الرسالة استخدام  ٤
  ٢٥-٢١  العالقة بين الرسالة، والغايات، واألهداف  ٥

  :نتائج السؤال األول
لرسالة بجامعة معيار المدى تحقيق إدارة اإلعالم الجامعي : ينص السؤال األول على

  ؟الملك خالد من وجهة نظر منسوبي إدارة اإلعالم الجامعي
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحـساب التكـرارات والنـسب المئويـة              

  والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محاور اإلستبانة 
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  )٢(جدول رقم 
حسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محور التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال

   اإلعالميمناسبة رسالة البرنامج
 درجة األداء ك

 العبارة م
 ال أحيانا نعم %

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ١٦ ٢  ١٢ ك
١ 

تتفــق رســالة 
 مع إدارة اإلعالم

 ٥٣,٣ ٦,٧ ٤٠ % رسالة الجامعة
٣ ٠,٩٧ ١,٨٦ 

 ١٤ ٧  ٩ ك

٢ 

د رســالة تُحــِد
إدارة اإلعــالم 
اتجاهـــــات 

 .تطويرها
% ٤٦,٧ ٢٣,٣ ٣٠ 

٤ ٠,٨٧ ١,٨٣ 

 ٩ ٤ ١٧ ك
٣ 

نحدد الرسـالة   
احتياجات الطلبة 

 ٣٠ ١٣,٣ ٣٠ % في الجامعة
٢ ٠,٩٠ ٢,٢٦ 

 ١ ٠ ٢٩ ك

٤ 

تتوافق الرسالة  
مع المعتقـدات   
ــيم  والقــــ

 .اإلسالمية
% ٣,٣ ٠ ٩٦,٧ 

١ ٠,٣٦ ٢,٩٣ 

 ٢٤ ٠ ٦ ك

٥ 

صاحب الرسـالة   
بيــان يوضــح  

 للمستفيدين مدى
 مناسبتها

% ٨٠ ٠ ٢٠ 
٥ ٠,٨١ ١,٤٠ 

  ٣,٠٥ ٢,٠٥٦ الدرجة الكلية للمحور
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نطاق الوزن في الدرجة الكلية للمحور تقع  أن) ٢(يتضح من خالل جدول رقم 
) ٤(ارة رقم العب كما جاءت .مما يدل على الموافقة عليه بدرجة متوسطة" أحيانا"النسبي 

هي العبارة الوحيدة الواقعة في " اإلسالمية  والقيم المعتقدات مع تتوافق الرسالة" وهى 
، بينما جاءت مما يدل على الموافقة عليها بدرجة كبيرة" نعم"نطاق الوزن النسبي 

هي " مدى مناسبتها للمستفيدين يوضح صاحب الرسالة بيان" وهى ) ٥(العبارة رقم 
 .مما يدل على عدم الموافقة عليها" ال"دة الواقعة في نطاق الوزن النسبي العبارة الوحي

مما يدل على " أحيانا"الواقعة في نطاق الوزن النسبي ) ٣(، )٢(، )١(العبارات أرقام 
 .الموافقة عليها بدرجة متوسطة

  )٣(جدول رقم 
 لعبارات محور التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

   اإلعالميالبرنامج رسالة صياغة
 درجة األداء ك

 العبارة م
 ال أحيانا نعم %

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ٦ ٦ ١٨ ك
١ 

تم صياغة الرسالة   
بشكل يساعد فـي    

 عمليـات  توجيـه 
  .صنع القرار

% ٢٠ ٢٠ ٦٠ 
١ ٠,٨١ ٢,٤٠ 

 ١٩ ٠ ١١ ك

٢ 

ــياغة   ــم ص ت
ر الرسالة لالختيا 

ــين  بـــــ
اســـتراتيجيات 

 البديلة التخطيط
% ٦٣,٣ ٠ ٣٦,٧ 

٣ ٠,٩٨ ١,٧٣ 

 ١٧ ٠ ١٣ ك
٣ 

ــق   ــن تحقي يمك
الرسالة في حدود    

 ٥٦,٧ ٠ ٤٣,٣ % الموارد المتاحة
٢ ١ ١,٨٦ 

 ٢١ ١ ٨ ك

٤ 

 تمثل الرسـالة 
 لتقـويم  مرجعاً

ــدم ــو  التق نح
غايـات   تحقيق

  .إدارة اإلعالم
% ٧٠ ٣,٣ ٢٦,٧ 

٤ ٠,٨٩ ١,٥٦ 
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 درجة األداء ك
 العبارة م

 ال أحيانا نعم %
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ١٧ ٠ ١٣ ك

٥ 

تمثل الرسـالة   
مرجعا لتقـويم   
ــو   ــدم نح التق
تحقيق أهـداف   

 إدارة اإلعالم
% ٥٦,٧ ٠ ٤٣,٣ 

٢ ١ ١,٨٦ 

  ٤,٢٢ ١,٨٨ الدرجة الكلية للمحور

أن الدرجة الكلية للمحور تقع نطاق الوزن ) ٣(يتضح من خالل جدول رقم 
) ١(العبارة رقم  جاءت .ليه بدرجة متوسطةمما يدل على الموافقة ع" أحيانا"النسبي 

هي العبارة " القرار  صنع عمليات تم صياغة الرسالة بشكل يساعد في توجيه" وهى 
مما يدل على الموافقة عليها بدرجة " نعم"الوحيدة الواقعة في نطاق الوزن النسبي 

 تحقيق نحو التقدم لتقويم مرجعاً تمثل الرسالة" وهى ) ٤(العبارة رقم ، بينما جاءت كبيرة
مما يدل " ال"هي العبارة الوحيدة الواقعة في نطاق الوزن النسبي " غايات إدارة اإلعالم 

الواقعة في نطاق الوزن ) ٥(، )٣(، )٢(العبارات أرقام  .على عدم الموافقة عليها
 .مما يدل على الموافقة عليها بدرجة متوسطة" أحيانا"النسبي 

  )٤(جدول رقم 
النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محور التكرارات و

  ومراجعتها الرسالة وضع
 درجة األداء ك

 العبارة م
أحيا نعم %

 ال  نا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ١٨ ٠ ١٢ ك
١ 

تم وضع الرسالة بالتشاور   
مع المستفيدين األساسيين   
ذوي العالقـــة بـــإدارة 

 .اإلعالم
% ٦٠ ٠ ٤٠ 

٣ ٠,٩٩ ١,٨٠ 

 ٢٦ ٠ ٤ ك
٢ 

تم وضع الرسالة بدعم    
ــستفيدين  ــن المـ مـ
ــإدارة   ــيين ب  ٨٦,٧ ٠ ١٣,٣ %األساس

٥ ٠,٦٩ ١,٢٦ 
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 درجة األداء ك
 العبارة م

أحيا نعم %
 ال  نا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 اإلعالم

 ٣ ٠ ٢٧ ك
٣ 

رسالة إدارة  اعتماد تم
من قبل  اإلعالم رسمياً

 ١٠ ٠ ٩٠ % إدارة جامعة الملك خالد
١ ٠,٦١ ٢,٨٠ 

 ١٩ ٣ ٨ ك
٤ 

الرسالة بـشكل   جع  ترا
دوري حسب الظروف   

 ٦٣,٣ ١٠ ٢٦,٧ % المتاحة
٤ ٠,٨٨ ١,٦٣ 

 ١٦ ٠ ١٤ ك
٥ 

تم التعريـف برسـالة     
ــين   ــالم ب إدارة اإلع

 ٥٣,٣ ٠ ٤٦,٧ % .منسوبي الجامعة
٢ ١ ١,٩٣ 

  ٣,٣٩ ١,٨٨ الدرجة الكلية للمحور

حور تقع نطاق الوزن الدرجة الكلية للم أن) ٤(يتضح من خالل جدول رقم 
) ٣(العبارة رقم  جاءت .مما يدل على الموافقة عليه بدرجة متوسطة" أحيانا"النسبي 

هي " قبل إدارة جامعة الملك خالد  من رسالة إدارة اإلعالم رسمياً اعتماد تم" وهى 
مما يدل على الموافقة عليها " نعم"العبارة الوحيدة الواقعة في نطاق الوزن النسبي 

هما العبارتان الوحيدتان الواقعتان في ) ٥(، )٤(العبارتان رقمي ، بينما ة كبيرةبدرج
) ٢(، )١(العبارتان رقمي  .مما يدل على عدم الموافقة عليهما" ال"نطاق الوزن النسبي 

مما يدل على " أحيانا"هما العبارتان الوحيدتان الواقعتان في نطاق الوزن النسبي 
 .وسطةالموافقة عليهما بدرجة مت

  )٥(جدول رقم 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محور 

  الرسالة استخدام
 درجة األداء ك

 العبارة م
 ال أحيانا نعم %

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ١٢ ١ ١٧ ك
١ 

ــالة   ــستخدم الرس ت
أساســا للتخطـــيط  

 ٤٠ ٣,٣ ٥٦,٧ % اإلستراتيجي
٢ ٠,٩٨ ٢,١٦ 
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 درجة األداء ك
 العبارة م

 ال أحيانا نعم %
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ١٩ ٠ ١١ ك
٢ 

تم إعالن الرسالة بـشكل   
بين ذوي العالقـة   واسع

ــالم  ــي إدارة اإلعـ فـ
 ٦٣,٣ ٠ ٣٦,٧ % بالجامعة

٤ ٠,٩٨ ١,٧٣ 

 ١٢ ٠ ١٨ ك

٣ 

تم اتخاذ اإلجـراءات    
إلمـام   الالزمة لضمان

ــدريس  ــة التـ هيئـ
والموظفين والطلبـة   

 بالرسالة
% ١٢ ٠ ٦٠ 

١ ٠,٩٩ ٢,٢٠ 

 ١٤ ٥ ١١ ك
 تستخدم الرسالة أساسا ٤

 ٤٦,٧ ١٦,٧ ٣٦,٧ % الموارد توزيع في
٥ ٠,٩٢ ١,٩٠ 

 ١١ ٤ ١٥ ك
٥ 

ــالة   ــستخدم الرس ت
أساســا فــي توجيــه 
ــشاريع  ــرارات الم ق

 والمقترحات
% ٣٦,٧ ١٣,٣ ٥٠ 

٣ ٠,٩٣ ٢,١٣ 

  ٤,٤٩ ٢,٠٢٦ الدرجة الكلية للمحور

أن الدرجة الكلية للمحور تقع نطاق الوزن ) ٥ (يتضح من خالل جدول رقم
جميع العبارات تقع في ي  .مما يدل على الموافقة عليه بدرجة متوسطة" أحيانا"النسبي 

  .مما يدل على الموافقة عليها جميعها بدرجة متوسطة" أحيانا"نطاق الوزن النسبي 
  )٦(جدول رقم 

واالنحرافات المعيارية لعبارات محور التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
  الرسالة، والغايات، واألهداف بين العالقة

 ال أحيانا نعم % العبارة م درجة األداء ك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ٨ ٠ ٢٢ ك
١ 

تطـوير   تتفق غايات
إدارة اإلعــالم مــع 

 ٢٦,٧ ٠ ٧٣,٣ % .رسالة الجامعة
١ ٠,٨٩ ٢,٤٦ 
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 ال أحيانا نعم % العبارة م درجة األداء ك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ١٤ ٠ ١٦ ك
غايات إدارة  صياغة تم ٢

 ٤٦,٧ ٠ ٥٣,٣ % اإلعالم بوضوح
٤ ١ ٢,٠٦ 

 ١٤ ٧ ٩ ك
٣ 

يتم استخدام غايات    
إدارة اإلعــالم فــي 

 ٤٦,٧ ٢٣,٣ ٣٠ % .التخطيط عمليات
٥ ٠,٨٧ ١,٨٣ 

 ١٢ ١ ١٧ ك

٤ 

الغايـات   مراجعة يتم
ــة إلدارة  التطويريـ
اإلعالم بشكل دوري   
ــتمرار  ــضمان اس ل

الة مناســبتها لرســ
 .الجامعة

% ٤٠ ٣,٣ ٥٦,٧ 
٣ ٠,٩٨ ٢,١٦ 

 ١١ ٠ ١٩ ك
٥ 

ــداف   ــرن األه تقت
ــسة إلدارة  الرئيــ

بمؤشـرات   اإلعالم
ــددة وواضــحة  مح

 للقياس وقابلة
% ٣٦,٧ ٠ ٦٣,٣ 

٢ ٠,٩٨ ٢,٢٦ 

  ٤,٣٤ ٢,١٦ الدرجة الكلية للمحور
نطاق الوزن في تقع أن الدرجة الكلية للمحور ) ٦(يتضح من خالل جدول رقم 

) ١(العبارة رقم  جاءت .مما يدل على الموافقة عليه بدرجة متوسطة" أحيانا"النسبي 
هي العبارة الوحيدة الواقعة "  إدارة اإلعالم مع رسالة الجامعة تطوير تتفق غايات" وهى 

باقي  جاءت .مما يدل على الموافقة عليها بدرجة كبيرة" نعم"في نطاق الوزن النسبي 
مما يدل على الموافقة عليها بدرجة " أحيانا"لعبارات تقع في نطاق الوزن النسبي ا

  .متوسطة
ويمكن أن يتم عزو هذه النتائج إلى أن إدارة اإلعالم الجامعي بجامعة الملك خالد 
بحاجة إلى تطوير وتوفير المزيد من التجهيزات واإلمكانات المادية من جهة، وتدعيم 

رة من جهة أخرى، مع ضرورة توفير مساحة كافية من الحرية بعناصر الخبرة والمها
لهم، ولعل ذلك يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في رفع مستوى أداء إدارة اإلعالم 

 .الجامعي بجامعة الملك خالد وفق معيار الرسالة

 :التوصيات



 م ٢٠١٥ أكتوبر لسنة )، الجزء الثاني١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -١٥٤-

 اآلليات المقترحة لتحقيق إدارة اإلعالم الجامعي  بعضتوصي الدراسة في ضوء نتائجها
لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في ضوء معيار الرسالة والرؤية 

  : بما يليف بجامعة الملك خالدواألهدا
إدارة اإلعالم وصناع القرار في جامعة الملك خالد بـضرورة مراجعـة الرسـالة              ) ١(

لـإلدارة  اإلعالمية بحيث تحدد احتياجات المستفيدين وتحدد االتجاهات التطويريـة     
  .وأن يتم تعريف منسوبي الجامعة بها

  .تفعيل غايات إدارة اإلعالم بجامعة الملك خالد في عملية التخطيط اإلعالمي لإلدارة) ٢(
أن يتم تضمين األهداف الرئيسية إلدارة اإلعالم بمؤشرات واضحة ومحددة وقابلـة   ) ٣(

  .للقياس
  . بشكل دقيقالتخطيط اتيتم استخدام غايات إدارة اإلعالم في عملي أن) ٤(
  .تم وضع الرسالة بدعم من المستفيدين األساسيين بإدارة اإلعالم )٥(

  :المقترحات
إجراء دراسة أخرى عن واقع تحقيق إدارة اإلعالم الجامعي بجامعة الملك خالد  )١

  لمعيار األهداف؟
إجراء دراسة عن واقع أداء تحقيق إدارة اإلعالم الجامعي بجامعة الملك خالد  )٢

  .معايير الرؤية والرسالة واألهداف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسل
إجراء دراسة عن واقع أداء تحقيق إدارة اإلعالم الجامعي بجامعة الملك خالد  )٣

  .لمعايير الرؤية والرسالة واألهداف من وجهة نظر أعضاء الطالب
ك خالد وفق إجراء تصور مقترح لتطوير أداء إدارة اإلعالم الجامعي بجامعة المل )٤

 .معايير الرؤية والرسالة واألهداف

  مراجعال
 اتجاهات الجهود اإلعالمية لجامعة .)هـ١٤٣٣.(الحمود، عبد اهللا ناصر وآخرون 

  الملك خالد والنقد اإلعالمي الموجه لها، جامعة الملك خالد، أبها
 دور شبكات التواصل ).م٢٠١٣.(الطاهات، زهير ياسين؛ الدبيسي، عبد الكريم علي

اإلعالمي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنية، مجلة دراسات العلوم 
 ٦٧-٦٦، ص١، العدد٤٠اإلنسانية واالجتماعية، األردن، المجلد 



  م٢٠١٥ لسنة أكتوبر) الثاني، الجزء ١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -١٥٥-

 إدارة الجودة الشاملة، مجلة مكتبة الملك فهد ). ه١٤٣٢.(الراشد، محمد عبد العزيز
 .٢، عدد١٧الوطنية، الرياض، مجلد

 اإلعالم الجديد واإلعالم القديم .)م٢٠١٤. (حمن محمد سعيدالشامي، عبد الر 
  .صنعاءمجلة العربية للعلوم اإلنسانية، الالتحديات والفرص، 

 الجودة النوعية لبرامج اإلعالم األمني العربي، .)م٢٠٠٣.(الشمسي، إبراهيم احمد 
  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

 دور وسائل اإلعالم الجديد في تشكيل الثقافة ).هـ١٤٣٤ .(العنزي، لمياء حمدان 
  جامعة الملك سعود، الرياض.السياسية للشباب

 معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مجال ). هـ١٤٢٨.(القحطاني، سالم محمد
 .العمل اإلعالمي األمني، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

 ثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على المؤسسات  أ.)ه١٤٣٤.(المالكي، صالح حسين
 .ةاإلعالمية، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، جد

 معايير ضمان الجودة . )هـ١٤٣٣. (الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
 ٩٥-٩٢ص الرياض، . واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي

 تيجية اإلعالمية االتصالية لجامعة الملك اإلسترا). هـ١٤٣٣. (جامعة الملك خالد
 .المركز اإلعالمي، أبها. خالد

 دور اإلعالم الجامعي في التوجيه األكاديمي والمهني .)م٢٠١٤. (فضلون، زهرة 
  .، الجزائر١٧للموارد البشرية المتعلمة، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد 

 االتصال ومالمح االقتصاد الجديد، تكنولوجيا اإلعالم و ).م٢٠٠٧.(لحمر، عباس
  .جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر

 اإلعالم التربوي اإلليكتروني الواقع وأفاق .)م٢٠٠٦. (نصر، حسني محمد 
  .٣١التطوير، مجلة التطوير التربوي، عمان، عدد

 
 


