
 م 5132( أبريل لسنة الخامس الجزء 361ر، العدد: )مجمة كمية التربية، جامعة األزى

 -193- 

 
 
 

دور اإلعالم اإللكرتونً يف توجٍه الشباب اجلاهعً حنو 
التعلٍن التقنً "دراست تطبٍقٍت على اجلاهعاث األردنٍت 

 )احلكوهٍت واخلاصت("
 

 إعداد
 د/ هصطفى حمود هصطفى عريوط

  –كلٍت األهرية عالٍت اجلاهعٍت  -اإلدارة الرتبوٌت  أستاذ هشارك
 جاهعت البلقاء التطبٍقٍت

 

 اهلل محاد د/ هبت إبراهٍن عبد

  –قٍاس وتقوٌن  -أستاذ هشارك علن النفس الرتبوي 
 جاهعت البلقاء التطبٍقٍت -كلٍت األهرية عالٍت اجلاهعٍت 

 

 رٌن أرشٍد اخلالديد/ ه
  –كلٍت األهرية عالٍت اجلاهعٍت  -أستاذ هشارك أصول الرتبٍت

 جاهعت البلقاء التطبٍقٍت
 
 
 
 



 م 5132( أبريل لسنة الخامس الجزء 361مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -195- 

 دور اإلعالم اإللكرتونً يف توجٍه الشباب اجلاهعً 
 "دراست تطبٍقٍت على اجلاهعاث األردنٍت  حنو التعلٍن التقنً

 )احلكوهٍت واخلاصت("
 الممخص:

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن دور اإلعالم االلكتروني في توجيو الشباب الجاامعي 
كومياة، الخاةاة(، و اد اساتخدم الباحاث نحو التعميم التقني لدى طمبة الجامعاات األردنياة )الح

الماانيا الوةاالي التحميمااي، و ااام الباحااث بتطااوير مقياااس بمااا يتناسااب ماا  الدراسااة الحاليااة 
باالعتماااد عمااى الدراسااات السااابقة ذات العال ااة، حيااث تكااون المقياااس بةااورتو النيا يااة ماان 

راسااة وىمااا: جامعااة ( فقاارة، و ااد تاام اختيااار جااامعتين بطريقااة  ةااديعة لتم ياال مجتماا  الد52)
البمقاء التطبيقية )جامعة حكومية(، وجامعة اإلسراء )جامعة خاةاة(، وتكونات عيناة الدراساة 

( طالباًا وطالباة مان جامعاة البمقااء التطبيقياة  195( طالبًا وطالبة، مانيم )282اللعمية من )
، يقاة العشاوا ية( طالبًا وطالبة من جامعة اإلسراء الخاةة، تم اختيارىم بالطر 391المركز، و)

وأظيرت نتا ا الدراسة أن استخدام أفراد عينة الدراسة لوسا ل اإلعالم االلكتروني جاء بدرجاة 
مرتلعة، في حين كان مستوى التوجيو نحو التعميم التقني لدى أفاراد عيناة الدراساة متوساطة  

يااو الشااباب وجااود عال ااة إرتباطيااة بااين وسااا ل اإلعااالم االلكترونااي وبااين توج وبيناات النتااا ا
عاادم وجااود فاارود ذات داللااة   الجااامعي نحااو التعماايم التقنااي لاادى طمبااة الجامعااات األردنيااة

توجيااو الشااباب الجااامعي نحااو التعماايم التقنااي اإلعااالم االلكترونااي و  إحةااا ية فااي العال ااة بااين
اإلعاالم االلكتروناي  وجود فرود ذات داللة إحةاا ية فاي العال اة باينو  تعزى لمتغير الجنس،

وجياااو الشاااباب الجاااامعي نحاااو التعمااايم التقناااي تعااازى لمتغيااار ناااوع الجامعاااة ولةاااال  طمباااة تو 
وفااي ءااوء النتااا ا توةااي الدراسااة بءاارورة اعتماااد خطااة اسااتراتيجية  الجامعااات الحكوميااة،

ومان  ام نشارىا بعاد التشااور والتنسايد ما  المعنياين فاي ، شمولية تعنى بدعم التعمايم التقناي
 مؤسسات التعميم التقني 

 الكممات الملتاحية: اإلعالم االلكتروني  التعميم التقني 
 تمييد:

يشيد عالم اليوم تطورات كبيرة في جمي  مجاالت الحياة كنتيجة ل ورة المعموماات 
حياث انتشارت ، و اد انعكاس ذلاص بةاورة كبيارة عماى ميادان اإلعاالم، االتةاالتوتكنولوجيا 
تساام  باسااتخدام تقنيااات الةااور والليااديو  ممااا أدى لظيااور التطبيقااات التااي، التكنولوجيااا

مما أدى لزياادة اإل باال عميياا واساتخداميا بشاكل ممحاوظ فاي ، الحدي ة والوسا ط التلاعمية
( أنااو 5131ويشااير عبااد الاارازد ) ( 5135، التواةاال وتنا اال األخبااار والمعااارف )الغاماادي
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ذي غيعاار ماان الوا اا  بتعاااظم االىتمااام بالتكنولوجيااا باارز عةاار جديااد ىااو العةاار الر مااي الاا
فقد استطاعت ىذه التقنية العالمياة أن تساتخدم ، العالمي ومن وا   مناطد الشرد األوسط

وما  انتشاار  القاوة الناعماة  العاالم كساالح جدياد بياد الادول الكبارى وأطماد عمياو فيماا بعاد
عاازز ماان مكانتااو وتااى يره عمااى ، موا اا  التواةاال االجتماااعي انتقاال اإلعااالم لعةاار جديااد

وأةابحت أك ار ، وأةبحت إمكانيات التواةال المختماف متاحاة بسايولة كبيارة، مستخدمينال
 ( 5133تى يرًا وانتشارًا بين الناس )محمودا 

أن ظيااور ىااذه النوعيااة ماان  ((Terry, 2008وفااي ذات السااياد يشااير تيااري 
، رونايوسا ل اإلعالم في نياية القرن العشارين دماا باين اإلعاالم التقميادي واإلعاالم اإللكت

حيااث ساااىم ذلااص فااي التغمااب عمااى الحاادود الجغرافيااة والسياسااية وأةاابحت المغااة ال تشااكل 
فقد أةب  لإلعالم اإللكتروني دور ر يس وميم في حياة   أنواعوعا قًا أمام التواةل بكافة 

الشباب التاي تساتخدم االنترنات وشابكات التواةال االجتمااعي  الشباب في ءوء تزايد نسب
المعموماات واألخباار مان خاالل اإلعاالم اإللكتروناي الاذي  ل الحةاول عماىوىذه الل اة تلءا

مماا ياؤ ر عماى منظوماة القايم ، الوساا ل التقميدياة يوفر معمومات أك ر د ة وموءوعية من
دراكياام لحقااو يم وواجباااتيم السياسااية تجاااه وىااذا يعطااي لمدراسااة دورًا ، وطاانيم الوطنيااة وار

تحاوالت سياساية خطيارة  فاي ىاذه المرحماة التاي تشايدفاعاًل ألىمية طرحيا ليذا الموءاوع 
الناحيااة  فااي المنطقااة العربيااة ويتعاارض فييااا الشااباب إلااى غاازو  قااافي وفكااري سااواء ماان

السياسية أو ال قافية أو االجتماعية مما ياؤ ر عماى ىويتاو الوطنياة التاي تتشاكل فاي إطاار 
 ( 5133لكل ما يجري حولو من أحداث )الحناحنة، فيمو

( أن ىناص معايير محددة تساتخدميا المؤسساات اإلعالمياة 5133 يان )ويرى الو 
وذلااص ءاامن مجموعااة ماان األفكااار والمعااايير التااي تبنااى عمييااا سياسااة ، إلةاادار تقاريرىااا

( 5135التحرير لتحقيد أىداف محددة  أماا فاي حالاة اإلعاالم اإللكتروناي فيارى الغامادي )
وكونااو يحتمااال الك ياار مااان ، يااة أوسااا أن ىناااص اخااتالف كبيااار كونااو يةااال شاارا   مجتمع

التناااا ض والتءااااربن إال أن الجمياااور والقاااراء يعتمااادون ك يااارًا عماااى التقاااارير اإلعالمياااة 
فاللءال األول فااي  اإللكترونياة وبخاةاة مان موا ا  األخبااار وموا ا  التواةال االجتمااعي 

وأولياا يساند تكوين منظوماة اإلعاالم االلكتروناي، يعاود إلاى وساا ل وتقنياات عديادة أىمياا 
نشوء مجتمعات متقارباة،  ىذه النافذة التي ساىمت بشكل كبير في، ”االنترنت“إلى وسيمة 

ماان مختمااف بقاااع األرض، تقباال عمااى االنلتاااح نحااو تبااادل ال قافااات، والمعااارف، واألخبااار، 
والخبارات، ومعرفاة األحااداث، وكال جديااد، أو  اديم ملياد ماان التااريك، وغيااره، ولكان بطريقااة 

ة لسابقتيا، في عيد اإلعالم القديم، فيذه الوسيمة تمكين اللرد مان تحةايل معموماتاو مغاير 
بملاارده، وممااا يميااز االنترناات عمااى بااا ي التكنولوجيااا ىااو اعتماااد الشااخص عمااى نلسااو 

 ( 5115،  يراط“ ) لموةول إلى مةادر المعمومات
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وسااااا ل ويقااااوم اإلعااااالم اإللكترونااااي عمااااى التكاماااال بااااين اإلعااااالم التقمياااادي وال
، والياادف عاان إيةااال المااادة اإلعالميااة بااىك ر الطاارد فاعميااة وتااى يراً ، التكنولوجيااة الحدي ااة

ويبرز دور االنترنات فاي تمكاين اإلعالمياين والةاحليين مان اختياار وساا ل مختملاة لتقاديم 
كما أنو يتي  لإلعالمي نقل الخبر في أك ار مان مو ا  وباىك ر مان ةاورة ، المادة اإلعالمية

ألكبر شريحة ممكنة من المتمقين كون تنا ل المعرفة أةب  أسرع وأك ار فاعمياة  لكي يةل
كماا سااىمت وساا ل  ( Lister at.al, 2003) عالوة عماال انتشاار االنترنات فاي المجتما 

اآلراء واألفكاااار والخبااارات باااين المشااااركين حاااول مختماااف  تباااادلاإلعاااالم االلكتروناااي فاااي 
وار حيااث تتناااوع ىااذه المنتاااديات والشاابكات بةاااورة كونيااا سااااحات ملتوحااة لمحااا، القءااايا
ومنيا المنتديات العربية والعالمية التي تعمل عمى زعزعة األمن واالستقرار لمدولة ، ممحوظة

فقد أشار راءي إلى أن وسا ل اإلعالم االلكتروني ىي منظوماة مان  ( 5135)عبد العزيز،
ومن  م ربطاو عان ، مو   خاص بو ءالشبكات اإللكترونيعة التي تسم  لممشترص فييا بإنشا

االىتمامااات واليوايااات نلساايا  طريااد نظااام اجتماااعي إلكترونااي ماا  أعءاااء  خاارين لاادييم
 ( 5111)راءي،

( أن اإلعالمي اإللكتروني أةب  أك ر فاعمية كوناو يمتماص 5133ويرى غيطاس )
أربعاة  وءامن مراحال، ءمن معالم واءحة ومبساطة لمنشار اإلعالماي، العديد من الخيارات

، أواًل: أةبحت الساحة اإلعالمية تغص باإلعالميين المحترفين واليواة عمى حد ساواء ىي:
،  انياًا: يازداد تناوع جياة االتةاال ووساا ميا وىذا يزياد مان كمياة األخباار وسارعة تاداوليا 

ويزداد التنافس وتتباين طرد العمل وتتنوع مماا يتاي  النشار اإلعالماي بشاكل ، ومؤسساتيا
إلاى إلكترونياة تعمال عماى ،  ال ًا: تنوع وسا ل اإلعالم من مطبوعة تبيا  الخبار ماديااً  أكبر 

رابعااًا: تنااوع الجميااور المتمقااي وتباااين  نقاال األخبااار والمعمومااات بطاارد مختملااة ومتنوعااة 
لكن موا   اإلنترنت أةبحت وسيمة سيمة لممتمقين لموةول ألكبر كام ، أساليب التمقي لديو
 والمعمومات وبسرعة كبيرة ممكن من األخبار 

( إلاى أن اإلعاالم اإللكتروناي أةاب  يشاغل حيازًا 5135في حين أشار الحناحنة )
وباتت أعداد المتمقين في ازدياد وبخاةة في ظل تقنياات الةاوت ، واسعًا في سود اإلعالم

والةااورة والنقاال المباشاار التااي يوفرىااا االنترناات ممااا يجعاال المتمقااي عمااى تواةاال دا اام ماا  
فالتعميم يم ل ركناًا أساسايًا فاي بنااء المجتما  يتاى ر بماا يجاري مان  خبر وم  اإلعالميين ال

كماا وأناو ياؤ ر فاي المجتما  تاى يرا إيجابًياا دعماًا لمحيااة ، تلاعالت بين منظوماتو المختملاة
المرغوب في استمرارىا والتجديد فييا وفقًا آلمال األماة وطموحاتياا وذلاص عان طرياد  ياماو 

اإلنسان الةال  تحقيقًا ألىداف مساتمدة مان فمسالة ومورو اات معبارة عان ماءايو بإعداد 
 ( 5135 وحاءره ومستقبمو )حسن،
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المااؤىالت  وياارتبط التعماايم بإكساااب الميااارات اللنيااة والتقنيااة والسااموكية وتااىمين
الييكمااي بااين  المحااددة لمقابمااة احتياجااات سااود العماال بمااا يساااعد عمااى مواجيااة الخماال

وزياادة ال قاة باالنلس ورفا  الاروح المعنوياة لممتادرب أو ، مب في أسواد العملالعرض والط
اإلنتاااج أو الخاادمات بمااا يساااعد عمااى  الطالااب لموةااول إلااى حالااة رءااا المسااتليدين ماان

فالتقنياااة وأةاااميا فاااي الالتينياااة  ( 5133المنافساااة وتحقياااد التمياااز واإلباااداع )أباااوراوي،
وبااذلص فااإن التقنيااة فااي مءاامونيا العااام ، تقااانتكنولوجيااا وتعنااي معرفااة عماال شاايء مااا بإ

ن أي مجتما  ، تم ل التجييزات واألساليب اللنية الالزمة إلنجاز عمل ماا بمياارة والشامل وار
يطماا  إلااى التطااور فااي المجااال التقنااي سااتوجب عميااو أن يعطااي اىتمااام ودعاام لمكونااات 

وذلص لماا ، قني بةلة خاةةوركا ز التقنية والتي تتم ل في التعميم بةلة عامة والتعميم الت
بالمؤسساات الةاناعية واإلنتاجياة المختملاة  يتميز بو ىذا النمط التعميمي من ارتبااط و ياد

 وتجاوباااو الساااري  مااا  التطاااور التكنولاااوجي وألىميتاااو فاااي مجااااالت التنمياااة البشااارية
المعرفااة  واال تةااادية، فااالتعميم التقنااي ىااو البااراما والخطااط المنلااذة ألجاال تحقيااد ىااذه

 ( 5113لميارية في مجال ما ) رمان،ا
حيااث بيناات ، و ااد أشااارت عاادة فمساالات تربويااة لمنظاارة المرتبطااة بااالتعميم التقنااي

بينماا أشاارت البرجماتياة ، الم الية أىمية دور الجانب المعرفي وأغلمت دور الجانب العمماي
انااات وتاارد بي ( 5112، والطبيعيااة إلااى عكااس ذلااص كااىىم جوانااب المعرفااة )الكناادري وممااص

التعماااايم التقنااااي فااااي األدلااااة اإلحةااااا ية الةااااادرة عاااان منظمااااة التربيااااة والعمااااوم وال قافااااة 
المتحاادة ءامن المرحماة القةاايرة مان التعمايم العااالي )التاي تمااي  )اليونساكو( التابعاة لمماام

أنااو ىناااص تباااين  غياار، ال انويااة العامااة( وتنتيااي بشاايادة دون مسااتوى الشاايادة الجامعيااة
ي ىاال ىااو يكااافن الميناادس فااي المسااتوى أم ىااو فااي مرتبااة أدنااى منااو  حااول مرتبااة التقناا

مشاكالت التعمايم التقناي فاي الاوطن العرباي تكمان فاي النظارة  وتشير الدراسات إلى أن أبرز
التقنياة طمباة بمساتويات  الدونية إلى ىذا الناوع مان التعمايم نتيجاة لقباول الكمياات والمعاىاد

أ ال مان المينادس فاي السامم الاوظيلي عناد التخارج  أ ل في ال انوية العاماة ومانحيم درجاة
 ( 5113 )محمد،

فعمى الرغم من األىمية القةوى لمتعميم التقني فيو ليس العامل الوحياد فاي تقادم 
وال يعناي ىاذا أن ننساك السامم ، يتطمب األمر إيجاد نظام تعميمي جيد و اوي حيث، الشعوب

فالادعم ، حتى نحقد طموحاتنا في النيءاة صأو النظام التعميمي في ىذا البمد المتقدم أو ذا
الر يسي يتم ل في المجتم  ومستواه ال قافي ووء  التعميم في مقدمة أىدافو حتاى ياتمكن 
من توظيف اإلمكانيات المناسبة، غير أن اإلطالع عمى النظم التعميمية التي أ بتات جادواىا 

مغايااة فاي اسااتنباط مؤشاارات مجااال التعماايم التقناي يعااد مليادًا ل فاي دول أخاارى وبالاذات فااي
 ; 3989 تسااعد عمااى اتخاااذ القارار السااميم عنااد التغيياار والتطاوير إلااى األفءاال )الباااروني،

 ( 3998 أحمد اللنيش و خرون،
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وتيدف براما التعميم التقني إلى تاوفير الدراساة النظرياة والعممياة الالزماة إلعاداد 
كتساااب الميااارات التقنيااة فااي إطااار اللنيااين المااؤىمين عمميااًا وفنيااًا عمااى مسااتوى عااال، وا

تشااغيل وةاايانة اآلالت والمعاادات المتطااورة فااي جمياا  المجاااالت المينيااة، وتااوطين التقنيااة 
عاااداد المااادربين والرفااا  مااان كلااااءتيم، ونشااار ال قافاااة المينياااة بشاااكل  محمياااًا وتطويرىاااا، وار

  (5113جمااااىيري لتوسااااي   اعاااادة المعرفااااة ومحااااو األميااااة المينيااااة )الجاااادي وعكاشااااو،
وتسااتدعي دراسااة وا اا  التعماايم التقنااي وماادى نجاحااو فااي تمبياااة احتياجااات سااود العماال 
ومتطمباات التنمياة نظرة شمولية تنطمد من وا   العال ات المتبادلاة باين أساواد العمال مان 
جاناااب، ومااان تشااااابو الجواناااب المالياااة، واال تةاااادية، واللنيااااة، والساااكانية، واالجتماعياااة، 

يلية والتاريخية بين ىذه الادول مان جاناب  خار، و اد أشاارت لجناة عماداء والجغرافية والوظ
( إلاى مجموعاة مان العقباات والمشاكالت التاي يعااني منياا 5111ومديري الكميات التقنية )

 وىي تتءمن:، التعميم التقني
غياااب البااراما التدريبيااة القااادرة عمااى إعااداد كااوادر تقنيااة بساابب ءااعف العال ااة  -3

ناىياص ، يم التقني من جية والتادريب الميناي مان جياة أخارىوغموءيا بين التعم
 عن التداخل بين التعميم األكاديمي والتعميم التقني 

 غياب المواءمة بين مخرجات التعميم التقني واحتياجات المجتم  وسود العمل  -5
ءرورة وء  سياسة وطنياة واءاحة تجسار اللجاوة باين مخرجاات التعمايم التقناي  -1

 لنية والموارد البشرية المؤىمة والحاجة لمكوادر ال
 الحاجة لمتوس  في التعميم التقني وتعديل أىدافو وتطوير برامجو ومقرراتو  -3
 ءعف الدراسات التي تناولت العال ة بين التعميم التقني وحاجات سود العمل  -2
 غياب المعمومات والبيانات التي يمكن عمييا في تةميم براما التعميم التقني  -6

فكاارة الدراسااة الحاليااة التااي تياادف التعاارف عمااى دور لإلعااالم جاااءت ، ماان ىنااا
 اإللكتروني في توجيو الشباب الجامعي نحو التعميم التقني 

 الدراسات السابقة:
( بدراسة ىدفت إلى معالجة إشكالية دور التعميم التقناي فاي 5133 ام أبو رازي )

ة بااالتعميم اللنااي كطريااد التنميااة فااي ليبيااا، ماان خااالل تناوليااا لعاادة محاااور متم ماا إحااداث
لمتنمية المستدامة ووا   التعميم اللناي فاي ليبياا ومشااكل التعمايم اللناي، وتوةامت الدراساة 
 إلاى أناو لزياادة فاعمياة التعمايم اللناي والتاادريب الميناي يجاب دراساة مؤشارات ساود العماال

اللا د من  ميللممساىمة في اإلعداد لالستجابة ليا بتوفير فرص وبراما تدريبية مناسبة لتق
وتحااادد ، الطا اااات البشااارية وتحقياااد المواءماااة باااين عااارض القاااوى العامماااة والطماااب عميياااا



 م 5132( أبريل لسنة الخامس الجزء 361ر، العدد: )مجمة كمية التربية، جامعة األزى

 -193- 

االحتياجات التدريبية عمى مستوي اللرد ومساتوي المنشاىة والمساتوي القاومي، كماا أوةات 
الدراساة إلاى إنشااء نظاام تعمايم فناي وتادريب ميناي موجاو لساود العمال المحماي، وتطاوير 

 لعممية التعميمية والتدريبية وتحديث عناةر ا
( ىااادفت إلاااى استقةااااء طبيعاااة أولوياااات الحماااول 5131أجااارى الطويساااي )كماااا 

مان وجياة نظار ، والتقني المقترحة لتحسين النظرة المجتمعية نحو التعميم والتدريب الميني
الخباراء فاي األردن  تشاكل مجتما  الدراساة مان كافاة الخباراء القاا مين عماى رسام أو تنليااذ 

والتدريب الميني والتقني فاي األردن  بمغات عيناة الدراساة لجوالتياا ال الاث  سات التعميمسيا
حيااث تاام ، البيانااات وعمااى  الااث جوالااة ( خبياارًا، تاام توظيااف االسااتبانة كااىداة لجماا 363)

التحقد من ةد يا و باتياا، وأظيارت النتاا ا عادم و جاود فارود ذات داللاة إحةاا ية فاي 
مجااالت  عماى كافاة، متغيار طبيعاة عمال الخبيار )مركازي ال مركازي(تقديرات الخباراء تعازى ل

حيااث كااان ىناااص فاارود ذات داللااة ، عاادا مجااال البنيااة التحتيااة والبي ااة التعميميااة، الحمااول
ولةال  الخبراء عمى المستوى المركازي، ال توجاد فارود ذات  إحةا ية في تقديرات الخبراء

رات الدراسااة، عاادم وجااود فاارود ذات داللااة داللااة إحةااا ية تعاازى أل اار التلاعاال بااين متغياا
وعمااى كافااة مجاااالت ، إحةااا ية فااي تقااديرات الخبااراء يمكاان أن تعاازى لمتغياار جيااة العماال

 أولويات الحمول 
( إلى معرفة معدالت اساتخدام طمباة 5131ىدفت دراسة الدبيسي والطاىات )كما 

عان العوامال الماؤ رة فاي والكشاف ، الجامعات األردنية لشبكات التواةل االجتماعي الر مياة
 ومساتوى منافساة شابكات التواةال االجتمااعي، تشاكيل اتجاىاات الارأي العاام لادى الطمباة

لوسا ل اإلعالم التقميدية باعتمادىا مةادر لمخبار والمعمومات  واستخدم الباح ان المانيا 
م  ا، وجما  الحقاا د والمعموماات، اساتبانو لمسا   راء الطمباة الوةالي عان طرياد تةاميم

تحميمياااا، وخمةااات الدراساااة إلاااى عااادة نتاااا ا أبرزىاااا انتشاااار اساااتخدام شااابكات التواةااال 
أةبحت تشكل مةدرًا من مةادر حةوليم عمى  وأن تمص الشبكات، االجتماعي بين الطمبة

ومنافسااة لوسااا ل ، األخبااار والمعمومااات التااي ماان شااىنيا التااى ير فااي تشااكيل الاارأي العااام
وكان بعض معموماتياا إيجابياا م ال تعزياز ، اإللكترونية في ذلصاإلعالم التقميدية والةحافة 

والابعض اآلخار سامبيا م ال محاولاة رباط األحاداث الجارياة ، والوالء واالنتماء الروح الوطنية
فااي مةاادا ية مااا تب ااو وسااا ل اإلعااالم  والتشااكيص، فااي الاادول المجاااورة بالوءاا  الااداخمي

، اإلءااراب مااى التظاااىر أو االعتةااام أووالتحااريض ع، الوطنيااة الرساامية وشاابو الرساامية
أو الااادعوة لمقاطعاااة األنشاااطة ، واساااتخدام العامااال الاااديني إل اااارة ساااموص أفاااراد المجتمااا 

 الحكومة  واللعاليات التي تدعو إلييا
( إلااى تحمياال خةااا ص اإلعااالم اإللكترونااي 5135ىاادفت دراسااة الغاماادي )كمااا 

تالف بينيمااا  كمااا سااعت إلااى تحمياال األدب واإلعااالم التقمياادي وتحديااد نقاااط االلتقاااء واالخاا
و ااد أشااارت نتااا ا الدراسااة أن التكامميااة ىااي ، النظااري والدراسااات السااابقة حااول الموءااوع
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األساس في العال ة بين اإلعالم اإللكتروني واإلعالم التقميدي رغم اختالف طريقة عمل كال 
االجتمااعي كوناو يقااوم واإلعاالم اإللكترونااي يختماف عان وساا ل التواةاال ، منيماا ووساا مو

فاي حاين أن موا ا  التواةال االجتمااعي ال تخءا  ، عمى معايير محددة ومادخالت مختملاة
 لءوابط وغير منظمة ويشوبيا عيب عدم ال قة عمى عكس اإلعالم اإللكتروني 

( إلااى تحديااد مساايرة التعماايم اللنااي والتاادريب 5135ىاادفت دراسااة عبااد ا  )كمااا 
منيااة، زيااادة الااوعي ال قااافي واالجتماااعي بىىميااة التخةةااات المينااي فااي الجميوريااة الي

اللنية والتقنية لتحقيد التنمية الشاممة، اعتمد الباحث عمى مانيا دراساة الحالاة وىاو أحاد 
أشااكال البحااث الوةاالي النااوعي، سااتخدم الباحااث المقابمااة الملتوحااة، و ااد ا تةاار البحااث 

( فارد 31وعاددىم ) المةان  اإلنتاجياة الحالي عمى دراسة فنيي التشغيل الذين يعممون في
كمجتم  لمبحاث وعيناة  ةاديو فاي نلاس الو ات، وتوةامت الدراساة إلاى أن فنياي التشاغيل 

المشكالت اإلدارية واإلشرافية والمشكالت اللنية والمشكالت االجتماعياة  يواجيون عددًا من
يااة بحاجااة إلااى والمعنويااة فااي مةااان  الشااركة، وأن مشاارفي اإلنتاااج فااي المةااان  اإلنتاج

لى إعادة تىىيل، توعية أك ر  دا مة ليم من  بل إدارة المةن  اإلنتاجي  م  متابعة، وار
( بدراسة تيدف إلى تحميل ودراساة فاعمياة الادور الاذي 5135 ام الحناحنو )كما 

و ياااس ، مجااال نشاار الااوعي السياسااي لاادى ف ااة الشااباب يقااوم بااو اإلعااالم اإللكتروناااي فاااي
اإللكترونيااة ودورىااا فااي نشاار بعااض الملاااىيم  نحاااو الوساااا ل اإلعالمياااةاتجاىااات الطمبااة 

السياساية لاادى الطمبااة  يوجااد تااى ير ذو داللااة إحاااةا ية لإلعااالم االلكترونااي دور فااي نشاار 
الجامعااات ماان وجيااة نظاار الطمبااة، وتاام اسااتخدام الماانيا  الااوعي الاااسياسي لااادى طمباااة

( مان طمباة 521عشاوا ية مكوناة مان ) عيناةالوةالي التحميماي واإلحةاا ي، وتام اختياار 
ماان  بيناات الدراسااة وجااود درجااة متوسااطة، الجامعااة األردنيااة ومجتماا  الدراسااة عشااوا ي

الموافقااة عاان الااوعي السياسااي لاادى الشااباب فااي الجامعااات تظياار نتااا ا تحمياال االنحاادار 
ناي )الموا ا  االلكترو  وجود تى ير ايجابي متوسط الدرجة ذو داللو إحةا ية لإلعاالم المتعدد

الاوعي السياساي  موا ا  التواةال االجتمااعي ( عماى نشار، البرياد االلكتروناي، االلكترونياة
 لدى الطمبة 

( دراسة لمعرفة دور وسا ل اإلعالم االجتماعية في معالجاة 5133) عمي  امكما 
ي الادول النامياة مان المشااركة فا و ادرتيا عماى تمكاين األفاراد فاي، اللجوة الر مية العالمياة

 وىي دراسة، ومةر نموذجا، وبيرو، وتناولت تطور اإلنترنت في سريالنكا، عممية التنمية
فاي أحاداث مةار التاي أدت  كشلت عن تى ير شبكات التواةل االجتماعي، وةلية تحميمية

 وخمةت نتا جيا إلى أن اعتماد تكنولوجيا المعمومات، مبارص إلى اإلطاحة بالر يس حسني
التكامال اال تةاادي والحةاول  النامياة مكان األفاراد مان دعام أىاداف واالتةاالت في الدول

وأن وساا ل اإلعاالم االجتماعياة ، والتمساص بحقاود اإلنساان عمى التعمايم والرعاياة الةاحية
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وولادت ءاغوطا ، الحرياات الادول النامياة سااىمت فاي تعزياز الديمقراطياة ورفا  ساقف فاي
 ة عمييا فرض الر اب عمى الحكومات لمةعوبة الكامنة في
( دراسااة ىاادف إلااي الكشااف عاان دور التعماايم 5119فااي حااين أجاارى خياار ا  )

اللني والتقني في التنمية االجتماعية واال تةادية فاي ءاوء اإلساتراتيجية القومياة الشااممة 
تاام التعاارف عمااى دور التعماايم اللنااي والتقنااي فااي  فااي السااودان، ولتحقيااد أىااداف البحااث

وكااذلص استكشاااف المشاااكل التااي واجياات ىااذا النااوع ماان ، ةاااديةالتنميااة االجتماعيااة واال ت
التعميم وجيود الدولة المبذولة لمنيوض بو يوء  إستراتيجية لتطوير التعميم اللني والتقناي 
في الساودان ووء  خطط مستقبمية لو واالىتماام بالبنياة التحتياة والساعي لتاوفير المعادات 

واكبااااة التطااااور التكنولااااوجي المواكااااب لمتنميااااة واآلليااااات لتخااااريا الكااااوادر القااااادرة عمااااي م
و اد تام تطبياد ىاذه المعاايير عماى ماديري التعمايم اللناي وعماداء  االجتماعياة واال تةاادية،

الكميااات التقنيااة والعاااممين فااي ىااذه المؤسسااات والمسااتليدين ماان مخرجااات ىااذا النااوع ماان 
خبراء والمسا ولين عان التعمايم كما أستخدم الباحث طريقة االستبانة والمقابمة م  ال، التعميم

اللنااي والتقنااي فااي السااودان وبعااد تحمياال البيانااات إحةااا يا كاناات اباارز نتااا ا البحااث أن ال 
تختمف تقديرات الملحوةين عمى ءرورة إنشااء مراكاز لتادريب المعمماين اللنياين والتقنياين 

يؤمناون عماى % مان الملحوةاين 5 91لالرتقاء بالتعميم اللني والتقني والتاي كانات تم ال 
مان ، أىمية التدريب في ىذه المجاالن، وأبرز مشكالت التعمايم اللناي والتقناي فاي الساودان

وجو نظر الملحوةين كانت في الجوانب اإلدارية والمالية وكانت التقديرات )فاود الوسااط(، 
وتوجد اتجاىاات إيجابياة لتطاوير التعمايم اللناي والتقناي فاي السااودان مساتقباًلة  مان وجياة 

% مان 8 83ظر الخبراء والمس ولين لياذ الناوع مان التعمايم، وياؤمن المساتيدفين بنسابة ن
الملحوةااين بااىن إشااراص المؤسسااات والمةااال  ذات الةاامة لتتحماال جاازء ماان التاادريب فااي 

يعااد ماان الءاارورة لتطااويره، وال تختمااف تقااديرات المسااتيدفين ، مجااال التعماايم اللنااي والتقنااي
يسايم فاي التنمياة االجتماعياة واال تةاادية فاي الساودان وكانات  بىن التعميم اللني والتقناي

  % من الملحوةين3 81تقديراتيم بنسبة 
( دراسااة تياادف إلااى الكشااف عاان 5118أجاارى كاال ماان البرعاااوي والسااحار )كمااا 

مساتوى اتجااه طمبااة كمياات التعمايم التقنااي نحاو اساتخدام التقنيااات الحدي اة ومساتوى الدافعيااة 
لكشااف عاان عال ااة اتجاىااات طمبااة كميااات التعماايم التقنااي نحااو اسااتخدام لإلنجاااز لاادييم، وا

التقنيات الحدي اة والدافعياة لإلنجااز  وكاذلص التعارف عماى اللارود باين اتجاىاات طمباة كمياات 
التعماايم التقنااي نحااو اسااتخدام التقنيااات الحدي ااة تعاازى إلااى الجاانس ونااوع المؤسسااة التعميميااة 

( مان طاالب وطالباات الوساا ط المتعاددة فاي 513دراساة )وبمغت عيناة ال، والمستوي الدراسي
و اد اساتخدم الباح اان فاي ىاذه الدراساة المانيا الوةالي ، الجامعة اإلسالمية وكمية المجتم 

وأعد الباح ان أداتين ألغراض الدراسة الحالية وىما )اتجاىاات الطمباة نحاو التعمايم ، االرتباطى
 ا أن درجاة االتجااه نحاو اساتخدام التقنياات الحدي اة الدافعية لإلنجااز( وأظيارت النتاا، التقني

في التعميم عالياة جادًا، ووجاود عال اة دالاة إحةاا يا باين الدرجاة الكمياة لالتجااه نحاو التعمايم 
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وجود فرود دالة إحةا يا باين الدرجاة الكمياة لالتجااه ، التقني والدرجة الكمية لمدافعية لالنجاز
 المستوى الدراسي( ، نوع المؤسسة التعميمية، )الجنس نحو التعميم التقني تعزي لممتغيرات

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تعدد الدراسات التاي تناولات موءاوع اإلعاالم االلكتروناي والتعمايم التقناي، فابعض 

( بدراسة ىدفت إلى معالجة إشكالية دور التعميم التقناي 5133الدراسات كدراسة أبو رازي )
( ىاادف إلااي الكشااف عاان دور 5119خياار ا  )أمااا دراسااة ، يبياااالتنميااة فااي ل فااي إحااداث

والتقناي فاي التنمياة االجتماعياة واال تةاادية فاي ءاوء اإلساتراتيجية القومياة  اللنيالتعميم 
( لمعرفاة دور وساا ل اإلعاالم االجتماعياة فاي 5133) عمايالشاممة في السودان، ودراساة 

الاادول الناميااة ماان  ى تمكااين األفااراد فاايو اادرتيا عماا، معالجااة اللجااوة الر ميااة العالميااة
( بياادف تحمياال ودراسااة فاعميااة 5135المشاااركة فااي عمميااة التنميااة، ودراسااة الحناحنااو )

مجال نشر الوعي السياسي لدى ف اة الشاباب،  الدور الذي يقوم بو اإلعالم اإللكتروناي فاي
الميناااي فاااي ( بيااادف تحدياااد مسااايرة التعمااايم اللناااي والتااادريب 5135ودراساااة عباااد ا  )

الجميورية اليمنية، وزيادة الوعي ال قافي واالجتماعي بىىمية التخةةاات اللنياة والتقنياة 
( إلااى الكشااف عاان درجااة 5131لتحقيااد التنميااة الشاااممة، ودراسااة الدبيسااي والطاىااات )

وعوامال تشاكيل رأييام فاي مختماف ، استخدام الطالب األردنياين لموا ا  التواةال االجتمااعي
( لمكشاف عان اتجاىاات الطاالب فاي 5118عالمية  ودراسة البرعاوي والسحار )القءايا اإل

واخاتالف العيناات  وأ رىا في دافعية اإلنجااز لادييم ، الكمية التقنية نحو التكنولوجيا الحدي ة
فااي الدراسااات السااابقة، فماانيم ماان أجاارى دراسااتو عمااى طمبااة الجامعااات كدراسااة الحناحنااة 

(، ومانيم مان أجراىاا 5118( والبرعااوي والساحار )5131( والدبيسي والطاىاات )5135)
( وعباد 5119( وخير ا  )5133) Aliعمى أفراد المجتم  والمؤسسات والشركات كدراسة 

(، أمااا بخةااوص حجاام العينااات فااي 5133( وأبااو رازي )5135( والغاماادي )5135ا  )
باحااث ماان ذلااص فااي ( فاارد، و ااد اسااتلاد ال521-31الدراسااات السااابقة، فقااد تراوحاات بااين )

 اختيار حجم العينة المناسب في الدراسة الحالية 
 مشكمة الدراسة وأس متيا:

وىاااذه ، شااايدت السااانوات األخيااارة تغيااارات متالحقاااة وساااريعة فاااي وساااا ل اإلعاااالم
بل نوعية أيءًا، ولذا فإن ليذه التغيارات باالا األ ار فاي كافاة ، التغيرات ليست كمية فحسب

يعاد اإلعاالم شاريكًا أساسايًا فاي عممياة التعمايم لقدرتاو العاليااة و ، جوانب المجتم  اإلنسااني
وبااين ، فااي تحقااد عمميااة التواةاال بساارعة كبياارة بااين مكونااات المجتماا  الواحااد ماان جيااة

كما ويعد من أك ر أدوات التعميم  وة لما لو من سمطة ، المجتمعات المتعددة من جية أخرى
ألمار الاذي يعازز أىمياة تكاوين توجيياات إيجابياة عمى أفراد المجتم  بشرا حيم المختملة، ا

نحو استخدام الطمبة لوسا ل اإلعاالم االلكترونياة أو الحدي اة، وال شاص أن اساتخدام وساا ل 
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لاذا كاان ، وتجعل المو اف التعميماي أك ار متعاة وعمقااً ، اإلعالم الحدي ة تسيل عممية التعمم
 ات والوسا ل في المو ف التعميمي من أبرز أىداف التربية المستدامة توظيف ىذه التقني

فاااإلعالم بمختمااف وسااا مو يااؤدي دورًا ر يسااًا فااي توجيااو الطمبااة نحااو المؤسسااات 
التعميمية التقنية من خاالل الباراما التاي يب ياا، ويقاوم بخدماة المجتما  مان خاالل محاولاة 

عممياة تحديد ومعرفة احتياجاتو المختملة مان التخةةاات التقنياة التاي لياا دور كبيار فاي 
إحااداث التقاادم والتطااور فااي المجتمعااات، والتعاارف عمااى ماادى تطبيااد اإلعااالم الحااديث فااي 

خاةااة بعااد تكاادس ، بمااا يعااود بااالنل  عمااى المجتماا  التقنيااةالكميااات والمؤسسااات التعميمااة 
باإلءاافة إلاى  سود العمل المحمي بالتخةةات النظرية والنقص في التخةةات التقنياة 

عاداد خطاط دور اإلعالم االلكترون ي في توجيو طمبة ال انوية العاماة نحاو التعمايم التقناي، وار
الترويا اإلعالمي في تسويد التخةةاات التقنياة والباراما المينياة، ودور اإلعاالم الجدياد 
فااي خدمااة التعماايم التقنااي ماان خااالل انتشااار وسااا ل اإلعااالم الجدياادة والماادونات الشخةااية 

ة بعوالميااا االفتراءااية التااي باتاات تلاارض تحااديات بحريتيااا المطمقااة والشاابكات االجتماعياا
 جديدة البد من التعامل معيا واالستلادة من إمكانيتيا  

 وفي ءوء ما تقدم تتم ل مشكمة الدراسة في اإلجابة عن األس مة اآلتية:
وجااد عال ااة ارتباطيااة بااين اإلعااالم اإللكترونااي وتوجيااو الشااباب الجااامعي نحااو تىاال  .1

 امعات األردنية؟التعميم التقني في الج
ىاال توجااد فاارود ذات داللااة إحةااا ية فااي دور اإلعااالم اإللكترونااي فااي توجيااو  .2

 الشباب الجامعي نحو التعميم التقني تعزى لمتغيرات الجنس ونوع الجامعة؟
 أىداف الدراسة:

تياادف الدراسااة الحاليااة إلااى تبيااان دور اإلعااالم اإللكترونااي فااي توجيااو الشااباب 
وكاذلص تبياان ماا ، لتقني في الجامعات األردنية )الحكومياة، الخاةاة(الجامعي نحو التعميم ا

إذا كااان ىناااص فاارود ذات داللااة إحةااا ية فااي العال ااة االرتباطيااة بااين اإلعااالم اإللكترونااي 
وتوجيو الشباب الجامعي نحو التعميم التقني تعزى لمتغيرات الجانس وناوع الجامعاة، وتبياان 

 وني والتعميم التقني لدى طمبة الجامعات األردنية مستوى كل من دور اإلعالم االلكتر 
 أىمية الدراسة:

 تتء  أىمية الدراسة من الناحية النظرية والتطبيقية في:
  فااي خدمااة التعماايم أىميااة مااا تتيحااو وسااا ل اإلعااالم االلكترونااي عمااى االنترناات

  التقني
 توجيااو  تزويااد العاااممين فااي اإلرشاااد بشااكل عااام بملاااىيم إءااافية تتعمااد بىساااليب
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 طمبة كميات التعميم التقني نحو استخدام وسا ل اإلعالم االلكترونية 
  لاادعم وتنميااة وتوجيااو الطمبااة نحاااو  والتاارويا اإلعالمااايتةااميم خطااط إرشااادية

 التعميم التقني 
  تنوير القا مين عمى التعميم التقني بىىمية توجيو الطمبة نحو التعميم التقني 
 ور اإلعااالم االلكترونااي الااذي يشااكل فااي عةاارنا كمااا وتباارز أىميااة الدراسااة ماان د

 الحاءر القوة األك ر تى يرًا في حياتنا بسبب التطور التكنولوجي 
  ااد تليااد نتااا ا الدراسااة الحاليااة فااي إ ااراء المعرفااة العمميااة المتعمقااة بقياااس فااي 

توجيو الشباب الجامعي نحو التعميم التقناي لادى اإلعالم االلكتروني و  العال ة بين
 الجامعات األردنية عمى وجو الخةوص  طمبة

  تقديم بعض التوةيات والمقترحات فاي ءاوء ماا تسالر عناو الدراساة الحالياة مان
 نتا ا 

  ااد تاادف  نتااا ا الدراسااة الحاليااة المساا ولين والمعنيااين بموءااوع العمااوم السياسااية 
ة وةااانعو السياسااات اإلعالميااة والتربويااة فااي وزارة التعماايم العااالي ووزارة التنمياا

والجامعات، في إعداد براما وخطط إعالمية الكترونياة تزياد مان التوجيياات لادى 
 طمبة الجامعات نحو التعميم التقني 
 :التعريلات الملاىيمية واإلجرا ية لمدراسة

 اإلعالم االلكتروني:  -
طيف موس  من اإلمكانيات التي يمكن أن تساتوعب مختماف اآلراء وتشاتمل عماى 

االشااتمال  أو، يجسااد القاادرة عمااى تااداول اللكاار والحااوار بطريقااة را يااةو ، مختمااف المعمومااات
، إءاافة إلاى التعةاب والجيال، عمى أنواع مختملة من الشذوذ اإلعالماي واللكاري والنلساي

(  5133، دون وجااود معااايير وءااوابط واءااحة وسااقوف محااددة لمتعبياار والنشاار )غيطاااس
بىنيااا درجااة المسااتجيب التااي يحةاال عمييااا عمااى اللقاارات المتعمقااة بقياااس  ويعاارف إجرا ياااً 

 االلكتروني المستخدم في الدراسة الحالية  اإلعالم
 التوجيو نحو التعميم التقني:  -

دراكات والمعتقدات حاول التعمايم ىو عبارة عن مجموعة من األفكار والمشاعر واإل
ف إلى توجيو سموص اللارد وتحدياد مو لاو مان والتي تيد، التقني واستخدام الوسا ل الحدي ة

ويعاارف إجرا يااًا بىنيااا درجااة المسااتجيب التااي  ( 5118، )البرعاااوي والسااحار ذلااص الموءااوع
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يحةاال عمييااا عمااى اللقاارات المتعمقااة بقياااس التوجيااو نحااو التعماايم التقنااي المسااتخدم فااي 
 الدراسة الحالية 
 حدود الدراسة:

 ي: تم ل حدود الدراسة الحالية باآلت
  )الحدود البشرية: طمبة الجامعات األردنية )الحكومية، الخاةة 
  وتوجياااو الحااادود الموءاااوعية: العال اااة االرتباطياااة باااين اإلعاااالم اإللكتروناااي

  الشباب الجامعي نحو التعميم التقني
  :الجامعاات األردنياة )الحكومياة المممكاة األردنياة الياشامية  الحدود المكانية

  والخاةة(
 م5132 5133زمانية: اللةل الدراسي األول لمعام الحدود ال  

 متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل: اإلعالم االلكتروني  -
  المتغير التاب : التعميم التقني -
 المتغيرات الديموغرافية الوسيطة: الجنس ونوع الجامعة  -

 منيجية الدراسة:
و ألغراءايا الاذي تم استخدام المنيا الوةلي التحميمي في ىذه الدراسة لمالءمتا

كماا توجااد فاي الوا اا  ويياتم بوةااليا وةالًا د يقااًا ويعبار عنيااا  الظاااىرةيعتماد عمااى دراساة 
باإلءااافة إلااى أن ىااذا الماانيا يعمااد إلااى استقةاااء مظاااىر الظاااىرة ، تعبياارًا كميااًا وكيلياااً 

 وتحميميا 
 مجتم  الدراسة وعينتيا:

نيااة الحكوميااة والخاةااة، تكااون مجتماا  الدراسااة ماان جمياا  طمبااة الجامعااات األرد
وطالباة، حسااب إحةاا يات وزارة التعمايم العاالي والبحااث  ا( طالبا359132والباالا عاددىم )

تاام اختيااار جااامعتين و  فااي اللةاال الدراسااي األول  5132 5133العممااي لمعااام الدراسااي 
بالطريقااة القةااديعة لتم ياال عينااة الدراسااة بحيااث اختياارت جامعااة البمقاااء التطبيقيااة كجامعااة 

كومية، وجامعة اإلسراء لتم ل الجامعاات الخاةاة األردنياة، كماا تام مراعااة أعاداد الطمباة ح
( طالبًا وطالباة، مانيم 633في كل جامعة عند عممية التوزي ، وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبااًا وطالبااة ماان جامعااة 553( طالبااًا وطالبااة ماان جامعااة البمقاااء التطبيقيااة، و)196)
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كما وتم توزي  االستبانة عماى عيناة الدراساة، وكاان ، بالطريقة العشوا ية اإلسراء، واختيروا
( اساااتبانو أي ماااا 282عاادد االساااتبانات المعاااادة )المرتجعاااة( والةااالحة لعممياااة التحميااال )

 ( توزي  الطمبة في ءوء متغيرات الدراسة 3%(، ويبين الجدول )92نسبتو )
 ( أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتيا3جدول )

 النسبة التكرار الل ات 
 %29 132 ذكر الجنس

 %33 531 أن ى
 %63 195 جامعة حكومية نوع الجامعة

 %11 391 جامعة خاةة
 %311 282 المجموع

 أداة الدراسة:
تام تطاوير المقيااس باالعتمااد عماى مجموعاة مان الدراساات الساابقة ذات العال ااة 

الحناحناة ( و5118السحار )لبرعاوي و(، وا5133(، والمطيري )5131كدراسة الطويسي )
، بحيث تكون المقياس بةاورتو النيا ياة (5135(، الغامدي )5135(، عبد ا  )5135)

( فقارة لقيااس التوجياو 31( فقارة لقيااس اإلعاالم اإللكتروناي، و)35( فقرة، منيا )52من )
 مقيااس ءءاو  فاي يجياب عنياا الطمباة التقريار الاذاتي وىاي مان ناوعنحاو التعمايم التقناي، 

(، وال 5ال أوافاد )، (1(، محاياد )3أوافاد )، (2أوافاد بشادة ) التادريا، الادرجات: خماسي
(، و ااد تاام اسااتخدام المعادلااة التاليااة السااتخراج الماادى لكاال مسااتوى ماان 3أوافااد بشاادة )

( تسااوي 1( مقساومة عماى )3-2، أي )1الل ة الادنيا(  -المستويات ال ال ة: )الل ة العميا
 لتالي فإن:(، وبا3311)

  مستوى منخلض  11 5 -3من 
  مستوى متوسط  63 1 -13 5من 
  مستوى مرتل   2 -68 1من 

فقد  ام الباحث بالتحقد من ةادد االختباار مان خاالل عارض األداة  أما الةددن
عمى مجموعة من المحكمين من المتخةةين في العماوم السياساية واإلعاالم وأخاذ  راءىام 

وطمب مانيم أن يحكماوا عماى كال فقارة مان ، وسالمة لغتيا، تيامجاالتيا وفقرا مال مةحول 
وكاذلص ، فقرات االختبار من حيث تم يميا ومالءمتيا لمل اة التاي تنتماي إليياا عيناة الدراساة

( 2) حاذففقد تم ، من حيث مال مة الةياغة المغوية ليا، وبناء عمى مالحظات المحكمين
تطبيد المقياس عماى عيناة اساتطالعية مكوناة فقرات وتعديل ةياغة فقرتين لغويًا، كما تم 
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لحسااب دالالت ةادد و باات األداة لمتىكاد  ( طالبًا وطالبة من خارج عيناة الدراساة11من )
 من ةالحيتو 

اساتخرجت معاامالت ارتبااط ، والستخراج دالالت ةدد االتسااد الاداخمي لممقيااس
تكونات مان عينة الدراساة  استطالعية من خارجفقرات المقياس م  الدرجة الكمية في عينة 

حيث أن معامل االرتباط ىنا يم ل داللة لمةدد بالنسبة لكال فقارة فاي ، طالبًا وطالبة (11)
و د تراوحت معاامالت ارتبااط اللقارات ، ةورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكمية

 والجدول التالي يبين ذلص ، (35 1 -13 1م  األداة ككل ما بين )
 ( معامالت االرتباط بين اللقرات والدرجة الكمية عمى مقياس الدراسة5جدول )

ر م 
 اللقرة

معامل 
 االرتباط
 م  األداة

ر م 
 اللقرة

معامل 
 االرتباط
 م  األداة

ر م 
 اللقرة

معامل 
 االرتباط
 م  األداة

1 .480** 11 .502** 53 .477* 
2 .382* 12 .420* 55 .459* 
3 .380* 13 .361* 23 .591** 
4 .533** 14 .384* 24 .505** 
5 .533** 32 . 419* 25 .620** 
6 .521** 36 .423* 
7 . 630** 33 .502** 
8 .421* 38 .439** 
9 .368* 39 .521** 
10 .384* 20 . 630** 

  ( 12 1دالة إحةا يا عند مستوى الداللة ) *
 ( 13 1دالة إحةا يا عند مستوى الداللة ) **

( أن معااامالت ارتباااط اللقاارات بالدرجااة الكميااة كاناات دالااة 5ول )يتءاا  ماان الجااد
مماا ، لذلص لم يتم حذف أي منيا، (13 1( و)1 12= ) αالداللة  مستوياتعند  إحةا ياً 

توجيااو اإلعااالم االلكترونااي و  فااي العال ااة بااينيشااير إلااى أن أبعاااد المقياااس تةاام  لقياااس 
ل عماى تمتا  المقيااس بةادد عاال ومال ام وىاذا ياد، نحاو التعمايم التقنايالشباب الجاامعي 

 ألغراض الدراسة الحالية 
فقد تام اساتخراجو بطريقاة إعاادة االختباار حياث تام تطبياد المقيااس عماى أما ال باتن 

وبعد مءي أك ار مان أسابوعين طباد المقيااس مارة أخارى ، وطالبةطالبًا ( 11عينة مكونة من )
رسااون بااين التطبيقااين وبمااا معاماال ال بااات عمااى نلااس العينااة وتاام اسااتخراج معاماال ارتباااط بي
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(، وتم التىكد من  بات المقياس فاي الدراساة الحالياة مان 36 1وبما بمعادلة جتمان )، (81 1)
عااادة االختباار )خاالل  عاادة تطبيقاو بعااد ، ( بتطبياد المقياااسtest-retestطريقاة االختباار وار وار

ومان  ام تام حسااب ، ناة الدراساة( طالباًا وطالباة مان خاارج عي11أسبوعين عمى مجموعة مان )
معاماال ارتباااط بيرسااون بااين تقااديراتيم فااي الماارتين  وتاام أيءااًا حساااب معاماال ال بااات بطريقااة 

( يباين معامال االتسااد الاداخمي وفاد 1والجادول )، االتساد الداخمي حسب معادلة كرونباخ أللا
ذه القاايم مال مااة لغايااات معادلااة كرونباااخ أللااا و بااات اإلعااادة لممجاااالت واألداة ككاال واعتباارت ىاا

 ىذه الدراسة 
 (: معامل االتساد الداخمي أللا كرونباخ و بات اإلعادة لممجاالت والدرجة الكمية1جدول )

 أللا كرونباخ  بات اإلعادة المجال
 82 1 85 1 اإلعالم اإللكتروني

 83 1 81 1 التوجيو نحو التعميم التقني
 86 1 81 1 المقياس ككل

 :ومنا شتياعرض النتا ا 
وجاد عال ااة باين اإلعاالم اإللكتروناي وتوجيااو الشاباب الجاامعي نحااو تىال  الساؤال األول:

 التعميم التقني في الجامعات األردنية؟
تاام اسااتخراج المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات ، لإلجابااة عاان سااؤال الدراسااة األول

رات المتعمقة بالتوجيو نحو التعمايم اإلعالم االلكتروني واللقالمعيارية لملقرات المتعمقة بكل من 
 ( يوء  ذلص 3التقني لدى طمبة الجامعات األردنية، والجدول )

 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لملقرات المتعمقة 3جدول )
 باإلعالم االلكتروني والتوجيو نحو التعميم التقني

المتوسط  المستوى الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 د ر  ةاللقر  المعياري

 55. 4.01 مرتل  4
عمى  تسميط الءوء من  بل وسا ل اإلعالم
 في  ةص النجاح في مجال التعميم التقني

م ااًل  أو الدول التي يتخذ منيا األردن، األردن
 لو في ىذا المجال

3   

 56. 4.02 مرتل  5
مجااًل  مطالعتي لإلعالم االلكترونية يعطيني

ي م  زمال ي ف لمنا شة مواءي  مختملة
 الجامعة

5   
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المتوسط  المستوى الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 د ر  ةاللقر  المعياري

 54. 4.00 مرتل  6
عن  ،لمسرة، توفير كم كاف من المعمومات
 من خريجي الحاجات اللعمية لسود العمل

 التعميم التقني
1   

الشباب  اإلعالم االلكتروني ناج  في مخاطبة 49. 4.08 مرتل  1
   3 في المغة التي يليمونيا

 متعميميروج اإلعالم االلكتروني بشكل ناج  ل 70. 3.72 مرتل  12
   2 التقني والمؤسسات التعميمية ذات العال ة

مجاال  أةبحت موا   التواةل االجتماعي 66. 3.84 مرتل  8
   6 لمتعاون والتواةل

 الحرص عمى استمرارية حمالت التوعية 51. 3.06 مرتل  3
   3 والتوجيو الميني في وسا ل اإلعالم

كات عبر شاب يتم نشر األحداث بشكل سري  68. 3.83 مرتل  9
   8 التواةل االجتماعي

شابكات التواةل  يتم تبادل األخباار عان طرياد 52. 3.91 مرتل  7
   9 االجتماعي

في التوعية  تلعيل دور البراما االلكترونية 68. 3.74 مرتل  11
   31 والتوجيو التقني

 50. 4.07 مرتل  2
 اعدة بيانات  تطوير مو   الكتروني وطني يحتوي

ويقدم خدمات التوجيو   قني،حول براما التعميم الت
 واإلرشاد التقني

33   

عماى تجمي   تساعد شبكات التواةل االجتماعي 64. 3.78 مرتل  10
   35 أكبر  در من الشباب

 اإلعالم االلكتروني 584. 1391 مرتل 
والتوجييية لطمبة  تلعيل الحمالت اإلرشادية 1.07 3.30 متوسط 11

   31 المدارس

التي  ي حول التخةةات التقنيةنشر الوع 990. 3.63 متوسط 2
   33 يحتاجيا سود العمل

   32 تحسين فرص التوظيف لخريجي التعميم التقني 1.11 3.33 متوسط 10
تعريف الوالدين بلرص العمل المينية المتاحة  992. 3.61 متوسط 3

   36 التعميم التقني ألبنا يم في حال اختاروا مسار
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المتوسط  المستوى الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 د ر  ةاللقر  المعياري

 مجال التعميمتعزيز دور المتخةةين في  988. 3.60 متوسط 4
   33 التقني لمحديث عن  ةص نجاحيم

وغير  بناء الجسور بين الشركات الةغيرة 958. 3.66 متوسط 1
   38 الرسمية ونظام التعميم التقني

 تشجي  التعاون بين الجامعات والمراكز التقنية 1.19 3.25 متوسط 13
   39 من جية وأةحاب العمل من جية أخرى

لخريجي  لتحاد بالتعميم العاليفت   نوات اال  999. 3.50 متوسط 7
   51 التعميم التقني

 1.25 3.29 متوسط 12
تعزيز مشاري  التوظيف الذاتي لخريجي التعميم 

الءرا ب  التقني من خالل اإلعلاء من
 .المختمف

53   

براما التعميم  وء  عالوات خاةة بخريجي 992. 3.59 متوسط 5
   55 التقني

التي تستخدم  لتجييزاتتطوير نوعية ومستوى ا 1.02 3.43 متوسط 9
   51 في التعميم التقني

في  ابتكار تخةةات جديدة تواكب التطور 993. 3.54 متوسط 6
   53 احتياجات سود العمل

 1.01 3.44 متوسط 8
المنياج  التنوي  في أساليب تدريس محتوى

 التوجييات التقنية بما يسيم في تعزيز
 االيجابية نحو التعميم التقني

52   

 لتوجو نحو التعميم التقنيا 998. 3.58 متوسط
 المقياس الكمي 796. 1338 مرتل 

( أن اللقارات المتعمقاة بقيااس مساتوى اإلعاالم االلكتروناي 3) الجادوليتء  مان 
اإلعاالم : "عماى ( والتاي تانص3 د جاءت جميعيا بمستوى مرتل ، و د حةمت اللقارة ر ام )

"، عمااى أعمااى متوسااط نياااااللكترونااي ناااج  فااي مخاطبااة الشااباب فااي المغااة التااي يليمو 
ياااروعج اإلعاااالم ( والتاااي تااانص: "2(، فاااي حاااين حةااامت اللقااارة ر ااام )4.08حساااابي بماااا )

االلكترونااي بشااكل ناااج  لمتعماايم التقنااي والمؤسسااات التعميميااة ذات العال ااة"، عمااى أدنااى 
وفيما يتعماد بااللقرات المتعمقاة بقيااس التوجياو نحاو التعمايم  ( 3.72متوسط حسابي بما )

( والتاي تانص: 38ي، فقد جااءت جميعياا بمساتوى متوساط، و اد حةامت اللقارة ر ام )التقن
"، عمااى أعمااى بناااء الجسااور بااين الشااركات الةااغيرة وغياار الرساامية ونظااام التعماايم التقنااي"
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تشااجي  ( والتااي تاانص: "39(، فااي حااين حةاامت اللقاارة ر اام )3.66متوسااط حسااابي بمااا )
ن جياة وأةاحاب العمال مان جياة أخارى"، عماى التعاون باين الجامعاات والمراكاز التقنياة ما

تاام اسااتخراج المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات  كمااا ( 3.25أدنااى متوسااط حسااابي بمااا )
مسااتويات كاال ماان اإلعااالم االلكترونااي والتوجيااو نحااو التعماايم التقنااي لاادى طمبااة المعياريااة ل

 ( يوء  ذلص 2والجدول )، الجامعات األردنية
مستويات اإلعالم االلكتروني لحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ال(: 2جدول )

 والتوجيو نحو التعميم التقني مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  المجال الر م الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتل  584. 1391 اإلعالم اإللكتروني 3 3
 متوسط 998. 3.58 التعميم التقنيالتوجيو نحو  5 5
 مرتل  796. 1338 المقياس ككل  

متوساط باىعمى فاي المرتباة األولاى  جااء اإلعالم االلكترونايأن ( 2يبين الجدول )
بينمااا جاااء التوجيااو نحااو التعماايم التقنااي فااي ، ( بمسااتوى تقاادير مرتلاا 1391)حسااابي بمااا 

وبمااا المتوسااط ، ة( بدرجااة تقاادير متوسااط3.58حسااابي بمااا ) وبمتوسااطالمرتبااة األخياارة 
 اختباار كماا تاام اساتخدام  ( بدرجاة تقادير مرتلعاة3.78) ككال الكماي لممقيااسالحساابي 
 يوء  ذلص ( 6) والجدول، المتعدد الخطي االنحدار

 (:  ياس العال ة بين اإلعالم االلكتروني 6جدول )
 وتوجيو الشباب الجامعي نحو التعميم التقني

F مستوى الدالة R R2 النتيجة 
390.64 .0001b .827a .764  ًدالة إحةا يا 

يتبين من الجدول وجود عال ة ارتباطية باين اإلعاالم اإللكتروناي وتوجياو الشاباب 
الجاااامعي نحاااو التعمااايم التقناااي لااادى طمباااة الجامعاااات األردنياااة، حياااث بمغااات  يماااة الدالاااة 

االلكتروني اإلعالم (  و د يعزى ذلص إلى أن 12 1(، وىي أ ل من مستوى الداللة )000.)
يمعب دورًا مؤ رًا في توجيو الطمبة نحو المؤسسات التعميمية التقنية من خالل البراما التاي 
يب يااا، ويقااوم بخدمااة المجتماا  ماان خااالل محاولااة تحديااد ومعرفااة احتياجاتااو المختملااة ماان 
التخةةات التقنية التي ليا دور كبير في عممياة إحاداث التقادم والتطاور فاي المجتمعاات، 

تعارف عماى مادى تطبياد اإلعاالم الحاديث فاي الكمياات والمؤسساات التعميماة التقنياة بماا وال
خاةاة بعاد تكادس ساود العمال المحماي بالتخةةاات النظرياة ، يعود بالنل  عمى المجتم 

باإلءاافة إلاى دور اإلعاالم االلكتروناي فاي إعاداد خطاط  والنقص فاي التخةةاات التقنياة 
خةةاات التقنياة والباراما المينياة، ودور اإلعاالم الجدياد الترويا اإلعالمي في تسويد الت
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فااي خدمااة التعماايم التقنااي ماان خااالل انتشااار وسااا ل اإلعااالم الجدياادة والماادونات الشخةااية 
بحريتيااا المطمقااة والشاابكات االجتماعيااة بعوالميااا االفتراءااية التااي باتاات تلاارض تحااديات 

و ااد يلسااار ذلاااص باااىن اإلعاااالم ياااا  جدياادة الباااد مااان التعامااال معيااا واالساااتلادة مااان إمكانيت
االلكتروني يولي اىتمامًا في موءاوع التعمايم التقناي مماا يجعال لاو نوعاًا مان االىتماام بياا 
ومتابعتيا وبشكل مستمر، مما يشغل اىتمام القرعاء بيا، وتتلد الدراساة ما  دراساة كال مان 

ي والسااحار ( والبرعاااو 5131( الدبيسااي والطاىااات )5135( الحناحنااة )5133) Ali عمااي
( وأباااااااااو رازي 5135( والغامااااااااادي )5135ا  ) ( وعباااااااااد5119( وخيااااااااار ا  )5118)
(5133 )  

ىاال توجااد فاارود ذات داللااة إحةااا ية فااي دور اإلعااالم االلكترونااي فااي  السااؤال ال اااني:
 توجيو الشباب الجامعي نحو التعميم التقني تعزى لمتغيرات الجنس ونوع الجامعة؟

، تم حسااب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة لإلجابة عن ىذا السؤال
 ( 3ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس بل تيو )ذكر، أن ى(، كما ىو مبين بالجدول )

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير الجنس3جدول )
 نسالج المعياري االنحراف العدد المتوسط الحسابي المستوى

 ذكر 1311 132 1398 درجة مرتلعة
 أن ى 1323 531 1382 درجة مرتلعة
 المجموع 1336 282 89 1 درجة مرتلعة

( المتعمااد بالمتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة 3يتبااين ماان الجاادول )
لمتغير الجنس لدى طمبة الجامعات األردنية من الل تين )ذكر، أن ى(، وجاود فارود بسايطة 

لمتوسااطات الحسااابية لمتغياار الجاانس، حيااث حةاامت ف ااة الااذكور عمااى أعمااى متوسااط فااي ا
( وبدرجاة مرتلعاة، أماا ف اة اإلنااث فقاد 1311( وباانحراف معيااري )1398حسابي و يمتو )

( وبدرجاااة مرتلعاااة، كماااا بماااا 1323( وانحاااراف معيااااري )1382بماااا المتوساااط الحساااابي )
( وبدرجاة كمياة 1336( وبانحراف معيااري )89 1المتوسط الحسابي الكمي لمتغير الجنس )

كماا تام حسااب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة ألفاراد عيناة الدراساة  مرتلعاة 
 ( 8وفقًا لمتغير نوع الجامعة )حكومية، وخاةة(، كما ىو مبين بالجدول )

 امعة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير نوع الج8جدول )
 نوع الجامعة االنحراف المعياري العدد المتوسط الحسابي المستوى

 جامعة حكومية 1313 195 3311 درجة مرتلعة
 جامعة خاةة 1339 391 1396 درجة مرتلعة
 المجموع 1323 282 1398 درجة مرتلعة
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( وجود فارود ظاىرياة بالنسابة لمتغيار ناوع الجامعاة، حياث 8يتبين من الجدول )
( وبااانحراف معياااري 3311متوسااط حسااابي لل ااة الجامعااات الحكوميااة و يمتااو ) بمااا أعمااى

( وبدرجة مرتلعة، أما ف ة الجامعات الخاةة فقد حةموا عماى متوساط حساابي بماا 1313)
( وبدرجااة مرتلعااة، كمااا بمااا المتوسااط الحسااابي الكمااي 1339( وانحااراف معياااري )1396)

ولمتحقااد  ( وبدرجااة كميااة مرتلعااة 1323ي )( وبااانحراف معياار 1398لمتغيار نااوع الجامعااة )
من الادالالت اإلحةاا ية لملارود باين المتوساطات الحساابية فاي العال اة الكمياة لادى عيناة 

(، ANOVA، فقد أجاري تحميال التبااين ال ناا ي )ونوع الجامعة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس
 ( يظير النتا ا 9والجدول )

 ا ي لملرود ( نتا ا تحميل التباين ال ن9جدول )
 تبعا لمجنس ونوع الجامعة والتلاعل بينيما

مجموع  المةدر
 المربعات

متوسط 
الداللة   يمة ف المربعات

 اإلحةا ية
 541. 2.101 305. 305. الجنس

 006.** 5.177 751. 1.502 نوع الجامعة
 887. 120. 017. 035. التلاعل
   145. 45.263 الخطى
    47.039 الكمي

 (a =1 12ةا ية عند مستوى داللة )**دالة إح
اإلعااالم  دور( عاادم وجااود فاارود ذات داللااة إحةااا ية فااي 9يتبااين ماان الجاادول )

تعزى لمتغير الجانس، فقاد بمغات  االلكتروني في توجيو الشباب الجامعي نحو التعميم التقني
 وىاذا(، 13112(، وىاي أك ار مان مساتوى الداللاة اإلحةاا ية )13233الدالة اإلحةاا ية )

يشااير إلااى أن انعكاسااات وسااا ل اإلعااالم االلكترونااي عمااى توجيااو الشااباب الجااامعي نحااو 
فاىتماماااات الطمباااة مااان كاااال ، التعمااايم التقناااي جااااءت واحااادة لااادى الطمباااة الاااذكور واإلنااااث

حيااث وفاارت وسااا ل اإلعااالم مجااااًل ، الجنسااين أةاابحت واحاادة فااي ظاال التقاادم التكنولااوجي
 مؤسساات التعميمياة التقنياة مان خاالل الباراما التاي تب ياا،توجيو الطمباة نحاو الخةبًا في 

شاابكات  كمااا أةااب  الحةااول عمااى المعرفااة والمعمومااة أك اار ساايولة ويساارًا وخاةااة عباار
نا اً، وتختمف الدراسة  التواةل االجتماعي  ومن ىنا جاءت االنعكاسات واحدة لدى الطمبة ذكورًا وار

( وجود فرود ذات داللة 9بين من الجدول )كما يت ( 5118البرعاوي والسحار )م  دراسة 
تعاازى لمتغياار نااوع  دور اإلعااالم االلكترونااي فااي التوجيااو نحاو اإلعااالم التقناايإحةاا ية فااي 

(، وىااي أ اال ماان مسااتوى الداللااة 13116الجامعااة، حيااث بمغاات  يمااة الدالااة اإلحةااا ية )
ياا حةامت عماى (، وبالتالي تكون لةال  طمبة الجامعاات الحكومياة كون1312اإلحةا ية )

وىذا يشير إلى أن انعكاسات اإلعاالم االلكتروناي  أعمى متوسط حسابي، و د يعزى ذلص إلى
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عمااى التوجيااو نحااو التعماايم التقنااي لطمبااة الجامعااات الحكوميااة جاااءت أعمااى ماان انعكاسااات 
لطمباة الجامعاات الخاةاة  و اد يعازى  عمى التوجيو نحو اإلعاالم التقناياإلعالم االلكتروني 

لى اختالف طبيعاة الطمباة، فالطمباة فاي الجامعاات الحكومياة يم ماون مختماف البي اات ذلص إ
وبالتااالي يكااون ىناااص فرةااة أكباار لتبااادل المعمومااات بشااكل أكباار  كمااا أن طمبااة الجامعااات 
الحكوميااة فااي الغالااب دخمااوا الجامعااات ماان خاااالل التنااافس فياام بااذلص أفءاال ماان حياااث 

م األكاديميااة دلااياًل عمااى ارتلاااع التوجييااات لاادييم  المسااتوى األكاااديمي حيااث تكااون  اادراتي
أءااف إلااى ذلااص دور أعءاااء ىي ااة التاادريس فااي توجيااو الطمبااة نحااو التعماايم التقنااي لاادى 

ولكل ذلص كانت اللرود لةال  الطمبة في الجامعات الحكومية  واتلقت الدراسة م  ، الطمبة
 ( 5118البرعاوي والسحار )دراسة 

 :التوةيات
 ا الدراسة يوةي الباحث باآلتي:نتا  ءوءفي 

ءاارورة وجااود خطااة إعالميااة الكترونيااة إسااتراتيجية تععنااى باادعم وتعزيااز التعماايم  -3
التقنااااي بالتعاااااون ماااا  أ سااااام العال ااااات العامااااة فااااي مؤسسااااات التعماااايم التقنااااي 

عقاد و  وبالتنسيد ما  اإلدارة العاماة لمتعمايم التقناي باوزارة التربياة والتعمايم العاالي،
 رج بالتوةيات والخطة التنليذية لتطبيقيا عمى أرض الوا   ورش عمل تخ

العمل عمى است مار وسا ل اإلعالم االلكترونية من خالل بموا   شبكات التواةال  -5
االجتماااعي واالسااتلادة ماان خاادماتيا المتجااددة فااي جمااب طمبااة ال انويااة العامااة 

ىااذه  وتوءااي  وشاارح أىميااة التخةةااات التقنيااة ماان خااالل الوةااول إلااييم عباار
  الشبكات

دعااام وتطاااوير أ ساااام العال اااات العاماااة واإلعاااالم فاااي الجامعاااات لمااان  المزياااد مااان  -1
الةااالحيات ليااا لنقاال ايجابيااات ومحساانات التعماايم التقنااي بياادف اسااتقطاب الطمبااة 

  الجدد الناجحين في ال انوية العامة لاللتحاد بيذا النوع من التعميم
الت إعالمية في مجال التعمايم التقناي عداد وتنليذ براما ونشرات متخةةة وحمإ -3

 األردني  تعمل عمى تطوير منظومة التعميم
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 :المراج 
(، دور التعمايم التقناي فاي التنمياة الشااممة فاي 5133أبو راوي، رمءان عماي، ) -

  315-351ليبيا، مجمة العموم والتقنية، ص
 (، لمحااااة عاااان التعماااايم اليندسااااي والبحااااوث3989ةااااال  يحيااااى، )، الباااااروني -

 طرابمس ، األول العدد، التطبيقية في الوطن العربي  مجمة العموم اليندسية
(، اتجاىاات طمباة كمياات التعمايم التقناي 5118البرعاوي، أنور والساحار، ختاام، ) -

دراسة إمبريقياة غيار  -نحو استخدام التقنيات الحدي ة وعال تيا بالدافعية لإلنجاز
 غزة -منشورة، الجامعة اإلسالمية

(، براما التعمايم التقناي والميناي فاي 5113، مةطلى، )وعكاشةعيسى  الجدي، -
 ليبيا وسبل تطويرىا، المعيد العالي لميندسة ا ىون 

(، دور التخطايط اإلساتراتيجي لتطاوير التعمايم اللناي 5135حسن، أميره محماد، ) -
والتقني في السودان، مؤتمر تكامل مخرجات التعميم م  ساود العمال فاي القطااع 

  ، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا5135مارس  58-52، عمان والخاص
دور اإلعااالم اإللكترونااي فااي نشاار الااوعي (، 5135الحناحنااو، عااادل عساااف، ) -

السياسااي لاادى طمبااة الجامعااة األردنيااة، دراسااة ماجسااتير غياار منشااوره، الجامعااة 
 األردنية 

ماى التنمياة االجتماعياة و  اره ع التعميم اللني والتقني(، 5119خير ا ، محمد، ) -
فاااي ءاااوء اإلساااتراتيجية القومياااة الشااااممة، دراساااة دكتاااوراه غيااار  واال تةاااادية

 منشوره، جامعة السودان العربية 
(، دور شااااابكات التواةااااال 5131الدبيساااااي، عباااااد الكاااااريم والطاىاااااات، زىيااااار، ) -

االجتماعي فاي تشاكيل الارأي العاام لادى طمباة الجامعاات األردنياة، مجماة دراساات 
  83-66(، ص3(، العدد )31المجمد )، موم اإلنسانية واالجتماعيةلمع

، (، اساتخدام موا ا  التواةال االجتمااعي فاي العاالم العرباي5111زاىر، )، راءي -
 عمان ، جامعة عمان األىمية، 32ع، التربية مجمة

(، دور موا اا  التواةاال االجتماااعي فااي التغيياار  ماادخل 5135الااراوي، بشااير، ) -
   335-93، ص38حث اإلعالمي، العدد نظري، مجمة البا

(، الحماول المقترحاة لتحساين النظارة المجتمعياة 5131أحمد عيسى، ) الطويسي، -
مان وجياة نظار الخباراء فاي األردن، مجماة دراساات  نحاو التعمايم الميناي والتقناي

   3231-3391(، ص5(، العدد )31لمعموم التربوية، المجمد )



 م 5132( أبريل لسنة الخامس الجزء 361مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -333- 

وا   التواةال االجتمااعي فاي تشاكيل الاوعي دور م(، 5131عبد الرزاد، رأفت، ) -
السياسي: دراسة ميدانية لحالة الحراص الشاعبي ياف العاراد عماى عيناة مان طمباة 
جامعات كل من الموةل واالنبار وتكريت، دراسة ماجستير غير منشاورة، جامعاة 

 البتراء األردنية 
فاي  الميناي(، مشكالت مخرجات التعميم اللني والتدريب 5135عبد ا ، جالل، ) -

بي ااة العماال الةااناعية بمحافظااة تعااز، بحااث نااوعي: دراسااة حالااة خريجااي معيااد 
في مةان  الشركة الوطنية لةناعة اإلسلنا والبالساتيص،  السعيد العالي العاممين

 الجميورية اليمنية 
األةاااول النظرياااة  -(، منااااىا البحاااث اإلعالماااي5135بركاااات، )، عباااد العزياااز -

 تاب الحديث، طبعة أولى دار الك، وميارات التطبيد
(، التوافاااد والتناااافر باااين اإلعاااالم التقميااادي 5135الغامااادي،  يناااان عباااد ا ، ) -

واإلعالم االلكتروني، ور ة بح ية مقدماة إلاى نادوة )اإلعاالم واألمان اإللكتروناي(، 
 جامعة نايف العربية لمعموم األمنية 

رة المعمومااااات: (، اإلعاااالم واإلبااااداع فاااي ظاااال  اااو 5133غيطااااس، جماااال محمااااد، ) -
مؤتمر دور اإلعالم وتكنولوجياا المعموماات فاي ، الةحافة اإللكترونية واإلبداع الملتوح
 ماليزيا ، كوااللمبور، دعم الديمقراطية وحرية التعبير والرأي

في دول مجمس  فريد العمل المكمف من  بل لجنة عمداء ومديري الكميات التقنية -
فااي دول  (، إسااتراتيجية التعماايم التقنااي5111التعاااون لاادول الخماايا العربيااة، )

 مجمس التعاون لدول الخميا العربياة، عمان، مسقط 
(، التعماايم العاالي فاي ليبيااا )دراساة مقارناة(  اليي ااة 3998)، اللنايش، أحماد و خارون -

 طرابمس ، القومية لمبحث العممي
ر التعمايم "نادوة تطاو ، (، تقنيات التعمايم وتعمايم التقنياة5113فرج أحمد، )،  رمان -

الجازء ، والعشارين" كتااب أبحااث النادوة اليندسي والتقني م  بداية القارن الحاادي
 ىون ، األول

(، االنترنااااااااات واإلعاااااااااالم واالنجاااااااااراف ال قاااااااااافي، 5113 ياااااااااراط، محماااااااااد، ) -
http://www.albayan.ae  ،5136\33\6، تاريك االطالع  

التربياة، الكويات:  تعميقو أةول، (5112)، وممص بدر محمد، حسينالكندري لطيلة  -
 مكتبة اللال  لمنشر والتوزي  

http://www.albayan.ae/
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(، أىمياة التعمايم التقناي واليندساي إلحاداث التنمياة 5113شرف الدين، )، محمد -
بداياااة القااارن الحاااادي  "نااادوة تطاااور التعمااايم اليندساااي والتقناااي مااا ، المنشاااودة

 زء األول الج، والعشرين" كتاب أبحاث الندوة
 في التغيير وديناميكية االجتماعي التواةل شبكات (،5133وليد، ) خالد، محمود -

 بيروت ، مدارص لمنشر دار، العربي العالم
(، اتجاىاااات الشاااباب الجاااامعي الكاااويتي نحاااو 5133المطياااري، حمااااد غرياااب، ) -

الةحافة االلكترونياة والةاحافة الور ياة، دراساة ماجساتير غيار منشاورة، جامعاة 
 شرد األوسط ال

 مقالة، االلكتروني واإلعالم التقميدي اإلعالم (،5131ىذال، ) بن الو يان، شاي  -
 أكتوبر  33، 1319 العدد، عكاظ ةحيلة، الكترونية

- Ali.Amir Hatem. (2011). The Power of Social Media in 
Developing Nations: New Tools for Closing the Global 
Digital Divide and Beyond. Harvard Human Rights 
Journal. Vol. 24. p186-219. 

- Lister, M. Dovey, S. Grant and Kelly K. (2003). New 
media: A critical introduction, Routlege. 

- Terry Flew. (2008). New media: an introduction (London: 
Oxford University Press, PP. 9-28.  

 
 
 
 
 
 
 

دور اإلعالم االلكتروني في توجيو الشباب الجامعي  لقياس :الدراسة أداة
 نحو التعميم التقني لدى طمبة الجامعات األردنية 

ال ال  محايد أوافدأوافد  البعد األولى: اإلعالم االلكتروني
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أوافد  أوافد بشدة
 بشدة

3   
تساااميط الءاااوء مااان  بااال وساااا ل اإلعاااالم عماااى 

 فااي لتقنااي  ةااص النجاااح فااي مجااال التعماايم ا
 أو الدول التي يتخذ منيا األردن ، األردن

 م ااًل لو في ىذا المجال
     

5   
يعطيناااي مجاااااًل  مطاااالعتي لإلعاااالم االلكترونياااة 

ماااا  زمال ااااي فااااي  لمنا شااااة مواءااااي  مختملااااة 
 الجامعة

     

1   
عاان  ، لمساارة، تااوفير كاام كاااف ماان المعمومااات
 الحاجات اللعمية لسود العمل 

 يم التقنيالتعم من خريجي
     

الشااباب  اإلعاالم االلكترونااي ناااج  فااي مخاطبااة    3
      في المغة التي يليمونيا

يااروج اإلعااالم االلكتروناااي بشااكل ناااج  لمتعمااايم    2
      التقني والمؤسسات التعميمية ذات العال ة

مجااااااال  أةااااابحت موا ااااا  التواةااااال االجتمااااااعي    6
      لمتعاون والتواةل

ة حمااااااالت التوعيااااااة الحااااارص عمااااااى اسااااااتمراري   3
      والتوجيو الميني في وسا ل اإلعالم

عباااار شااااابكات  يااااتم نشاااار األحااااداث بشااااكل سااااري     8
      التواةل االجتماعي

شاااابكات التواةااال  ياااتم تباااادل األخبااااار عاااان طريااااد    9
      االجتماعي

فاااااي التوعياااااة  تلعيااااال دور الباااااراما االلكترونياااااة    31
      والتوجيو التقني

33   
 اعادة بياناات  الكتروناي وطناي يحتاوي  تطوير مو  

حااول بااراما التعماايم التقنااي، ويقاادم خاادمات التوجيااو 
 واإلرشاد التقني

     

عماااااى  تساااااعد شاااابكات التواةاااال االجتماااااعي    35
      تجمي  أكبر  در من الشباب

      البعد ال اني: التوجيو نحو التعميم التقني
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طمباااة والتوجييياااة ل تلعيااال الحماااالت اإلرشاااادية    31
      المدارس

التاااي  نشااار الاااوعي حاااول التخةةاااات التقنياااة    33
      يحتاجيا سود العمل

      تحسين فرص التوظيف لخريجي التعميم التقني   32
تعريااف الوالاادين بلاارص العماال المينيااة المتاحااة    36

      التعميم التقني ألبنا يم في حال اختاروا مسار

 م تعزيااااز دور المتخةةااااين فااااي مجااااال التعمااااي   33
      التقني لمحديث عن  ةص نجاحيم

وغيااار  بنااااء الجساااور باااين الشاااركات الةاااغيرة    38
      الرسمية ونظام التعميم التقني

تشااجي  التعاااون بااين الجامعااات والمراكااز التقنيااة    39
      من جية وأةحاب العمل من جية أخرى

لخريجاااي  فااات   ناااوات االلتحااااد باااالتعميم العاااالي    51
      التعميم التقني

تعزيز مشاري  التوظياف الاذاتي لخريجاي التعمايم    53
      الءرا ب المختملة التقني من خالل اإلعلاء من

بااراما التعماايم  وءاا  عااالوات خاةااة بخريجااي    55
      التقني

التي تساتخدم  تطوير نوعية ومستوى التجييزات    51
      في التعميم التقني

فاااي  ابتكاااار تخةةاااات جديااادة تواكاااب التطاااور    53
      ياجات سود العملاحت

52   
المنياااج  التنوياا  فااي أساااليب تاادريس محتااوى 

 التوجيياااات التقنياااة بماااا يسااايم فاااي تعزياااز 
 االيجابية نحو التعميم التقني

     

 


