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ــا جديــًدا علــى مشــهد تعليــم اإلعــام يف العالــم، لذلــك   فرضــت التغيــرات التكنولوجيــة يف مجــال اإلعــام واقًع
ســعت هــذه الدراســة إلــى التعــرف واقــع ومســتقبل التأهيــل اإلعامــي يف برامــج اإلعــام يف مصــر يف ضــوء مهــارات 
املحــرر املتكامــل، وذلــك مــن خــال ثاثــة محــاور: أعضــاء هيئــة التدريــس ببرامــج اإلعــام املصريــة للتعــرف علــى 
التطــورات التــي حلقــت بالبرامــج، ومســتقبل التأهيــل اإلعامــي مــن وجهــة نظرهــم، وطــاب برامــج اإلعــام للتعــرف 
علــى واقــع التأهيــل األكادميــي، والصحفيــني للتعــرف علــى آرائهــم يف خريجــي اإلعــام وطــرق التعــاون بني املؤسســات 
التعليميــة واإلعاميــة، مت إجــراء املقابلــة مــع 30 عضــو هيئــة تدريــس مــن برامــج اإلعــام املصريــة املختلفــة، و193 
ــا ميثلــون ثمانــي غــرف أخبــار مختلفــة، اعتقــد معظــم  طالًبــا ميثلــون تســعة برامــج إعاميــة أكادمييــة، و96 صحفًيّ
ــدة، وقــد اتفــق أفــراد  ــرات اجلدي ــة التدريــس أن البرامــج مت تطويرهــا بشــكل محــدود ال يعكــس التغي أعضــاء هيئ
العينــة علــى أن ســيناريو التحــول اجلزئــي للمحــرر املتكامــل هــو الســيناريو األقــرب للحــدوث بســبب النمــو املتســارع 
ــى تدريــس املهــارات األساســية، اختلفــوا يف تدريــس املهــارات  ــة عل ــا االتصــال، وبينمــا اتفــق أفــراد العين لتكنولوجي
ــج  ــدا ظاهــًرا يف نتائ ــة بشــكل يعكــس عــدم اتفــاق حــول املهــارات الازمــة للمحــرر املتكامــل؛ وهــو مــا ب التكنولوجي
الطــاب، وتركــز اجلامعــات احلكوميــة علــى املهــارات األساســية، وبعــض املهــارات التكنولوجيــة احلديثــة، يف حــني 

تهتــم اجلامعــات اخلاصــة بإكســاب طابهــا املهــارات التكنولوجيــة احلديثــة.

الكلمــات املفتاحيــة: مصــر- تعليــم الصحافــة- املحــرر املتكامــل- التأهيــل اإلعامــي- تعــدد املهــارات- مهــارات 
ــم املتكامــل مــن خــال العمــل WIL- الدراســات املســتقبلية.  ــة- التعل الصحافــة- الصحافــة الريادي

Technological changes in the field of media have set a new reality in the field of 
Journalism education all over the world. The present study aims at identifying the 
reality and future of the multi- skilled editor in j-schools in Egypt considering today’s 
required skills in digital newsrooms. Three dimensions have been investigated to 
achieve the aim of this work. First, faculty staff members of the Egyptian Journalism 
programs to understand their point of view of the developments took place at present 
and the multi-skilled editor preparation future. Second, students of the Egyptian Jour-
nalism programs to learn about the reality of preparing the multi-skill editor. Third, 
Egyptian journalists to get their views on the graduates of the Egyptian Journalism 
programs, and potential cooperation between educational and media institutions. A 
large sengment of the interviewed faculty staff members believed that the present 
programs were developed in a limited way that do not fit with modern changes. The 
sample staff members agreed that the partial transformation scenario of the multi-
skilled editor is the closest to occure due to the rapid growth of communication tech-
nology. While the sample staff members agreed on teaching basic skills, they differed 
in teaching technological skills in a way that reflects a lack of agreement about the 
skills needed for the multi-skilled editor. A similar disagreement was present in the 
students’ results. Results showed that public universities focus on basic skills and 
some modern technological skills, while private universities are interested in provid-
ing their students with modern technological skills. 

Key Words: Journalism skills - journalism education- Egypt- multi-skiled- Journal-
ism schools- Entrepreneurial Journalism - Work-Integrated Learning (WIL). 
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إن اجلامعات لها دور كبير يف تنمية املجتمع، فهي املسؤولة عـن إعـداد القـوى العاملـة 
املــاهرة يف املجــاالت املختلفــة لســد احتياجــات املجتمــع املعرفيــة والثقافيــة، واالقتصــادية، 

األكـادميي إلـى مواكبـة هـذه ونتيجة للطبيعة املتغيرة للممارسة املهنية يحتاج عالم التأهيـل 
التغيرات، حتى يستطيع إعـداد خـريج قـادر علـى تلبيـة احتياجـات سـوق العمـل، باإلضـافة 
ــات الناجحــة هــي  ــة، واجلامع ــادميي واملمارســة املهني ــيم األك ــني التعل ــل الفجــوة ب ــى تقلي إل

ة اجلامعات التي تستطيع أن تضع احتياجات املجتمع يف مركـز اهتمامهـا، وأن تصـبح قـادر
علــى التكيــف النشــط مــع هــذه االحتياجــات املتغيــرة، لــذلك حتتــاج اجلامعــات إلــى تطــوير 
برامجها مبا يتناسب مع التغيرات التي حتدث يف سوق العمل؛ حتى تستطيع إعداد خـريج 

  قادر على العمل، وليس خريًجا ينضم إلى صفوف العاطلني.

التخصصــــات إال أن هنــــاك بعــــض علــــى الــــرغم أن هــــذا األمــــر ينطبــــق علــــى كــــل 
التخصصات حتتاج إلى التطوير بشكل أكبر وأسرع عـن غيرهـا، ويعتبـر تخصـص اإلعـالم 
واالتصــال اجلمــاهيري مــن هــذه التخصصــات، وذلــك بســبب التغيــرات الكبيــرة والســريعة 
التي تلحق مبهنتها من ناحية، وبسبب كونهـا مـن املجـاالت الدراسـية متعـددة التخصصـات 

أخــرى، "فلــيس هنــاك مجــال متعــدد التخصصــات بطبيعتــه أكثــر مــن الصــحافة مــن ناحيــة 
ــتمر ــر مسـ ــة تغييـ ــرد القصـــص يف حالـ ــاليب سـ ــالم، فأسـ ــائل اإلعـ ــورة  )1(ووسـ ــبب الثـ بسـ

ا علـى الـدور املنـوط  التكنولوجية التي حـدثت يف عـالم صـناعة اإلعـالم، والتـي أثـرت أيضـً
ــارات  ــن املهـ ــة مـ ــت مجموعـ ــاهيري، وفرضـ ــال اجلمـ ــالم واالتصـ ــال اإلعـ ــل يف مجـ بالعامـ

  والكفاءات التي ينبغي لطالب اإلعالم اكتسابها.

التعليم بشكل عام   ) إلى أن مهمةHenry Jenkins 2006 أشار هنري جنكينز (
هو ضمان استفادة جميع الطالب من التعلم بطرق تتيح لهم املشاركة الكاملة يف احلياة 
العامة واملجتمعية اإلبداعية واحلياة االقتصادية، ويف هذا اإلطار تبنى مفهوم محو األمية 

هارات  ، معرًفا إياها بكونها "مجموعة القدرات وامل21الرقمية لطالب اإلعالم يف القرن  
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الوسائط   مع  والتعامل  واستخدامها،  والصورة،  الصوت  قوة  فهم  تشمل  التي  املختلفة 
  .)2(الرقمية، وتوزيعها بشكل واسع االنتشار، والتكيف بسهولة مع األشكال اجلديدة"

انشـغلت العديـد مـن بـرامج اإلعـالم يف العـالم بتطـوير برامجهـا مبـا يناسـب حتـديات 
رصدت العديد من الدراسات واقع التطوير الذي حلق بالعديـد القرن الواحد والعشرين، و

من البرامج على مستوى العالم، وتعـد هـذه الدراسـة مـن الدراسـات األولـى علـى حـد علـم 
البــاحثتني التــي تهــتم بدراســة واقــع ومســتقبل تطــوير بــرامج اإلعــالم يف مصــر مبــا يلبــي 

 احتياجات العصر الرقمي.

ــة اجلــ ــر هــذه الدراســة مبثاب ــل اإلعالمــي تعتب ــاني مــن دراســة مســتقبل التأهي زء الث
للمحرر املتكامل يف غرف األخبار الرقمية، وقد تناولنا يف اجلـزء األول التأهيـل اإلعالمـي 
مبعنى التطوير والتدريب املهني، أما هنا يف هذه الدراسة فإننا نتناوله مـن ناحيـة التأهيـل 

  األكادميي.

  أوًال: مشكلة الدراسة:
تغيــر والتطــور الســريع يف عــالم صــناعة اإلعــالم ومــا أفرزتــه ثــورة تكنولوجيــا أدى ال    

املعلومــات إلــى فــرض واقــع جديــد للتأهيــل األكــادميي، فكليــات ومعاهــد وأقســام اإلعــالم 
ــى تطــوير مناهجهــا الدراســية لتتناســب مــع احتياجــات  واالتصــال اجلمــاهيري بحاجــه إل

تغييًرا مستمًرا يف مهنة الصحافة البد أن   الصناعة، فالعصر الرقمي احلالي والذي يشهد
ــوتن ( ــك ني ــاهج،  ولهــذا يؤكــد إري ــر يف املن ــه تغيي أن  )Eric Newton 2012( )3يواكب

احلاجه إلى حتديث تعليم الصحافة من أجـل التحضـير للمسـتقبل أصـبحت ملحـة للغايـة، 
ات وســائل فالبــد أن يتناســب التأهيــل اإلعالمــي للطــالب مبــا يســمح لهــم بتلبيــة احتياجــ

اإلعالم الرقمية املتطورة واالحتياجات املتغيرة للطالب وصـناعة اإلعـالم بشـكل عـام، وإال 
فلــن تــتمكن بــرامج اإلعــالم مــن إعــداد طالبهــا بفاعليــة ملواكبــة املشــهد متعــدد الوســائط 
ــددة لعصــر األخبــار  ــارات املتع ــة امله ــى معرف ــط إل ــاجون فق ــارات، فــاخلريجون اليحت وامله

  كنهم يف حاجة أن يكونوا قادرين أيًضا على التعامل مع التقنيات املتغيرة.الرقمية، ول

ــاهج الدراســية إلكســاب الطــالب  ــاك ضــرورة قصــوى إلعــادة تصــميم املن وأصــبح هن
مهارات التعامل والكتابـة مـع املنصـات املختلفـة، وبصـرف النظـر عـن اجلانـب التكنولـوجي 

ف األخبار مـن أجـل سـد الثقافـات املختلفـة يحتاج الطالب أيًضا إلى تعلم التعاون عبر غر
  .)4(لغرف األخبار
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ولهــذا تشــجع األدبيــات احلديثــة يف تعلــيم الصــحافة علــى االبتكــار املســتمر، وتصــميم 
املناهج الدراسية اإلبداعية، وتكييف منهجيات التدريس مع متطلبات سوق وسائل اإلعالم 

انـب األكـادميي واجلانـب املهنـي أدت يف التنافسية بشـدة، إال إن املواجهـة الدائمـة بـني اجل
كثير من األحيان إلى النماذج النظرية البعيدة عن ديناميات غرفـة األخبـار احلقيقيـة التـي 

  .)5(حتتاج إلى مشاريع مستعرضة تدمج كل من اجلانب النظري مع الكفاءات اجلوهرية

وقــد تعــددت االســتجابات لهــذه التحــديات اجلديــدة، ومــن أكثــر هــذه االســتجابات 
انتشارًا هي االهتمام بتوفير خريج متعدد املهارات (املحرر املتكامـل) يجمـع مـا بـني إتقانـه 
للمهــارات األساســية واملهــارات التكنولوجيــة احلديثــة، ولديــه القــدرة علــى أداء املهــام التــي 

خبارية عبر أكثر من وسيط واحد، فاملهـارات املتعـددة أصـبحت جـزًءا تتطلبها العمليات اإل
من الروتني اليومي التي أدخلتها التغييـرات؛ مبـا يتواكـب مـع  العصـر الرقمـي الـذي يعمـل 
على مجموعة متنوعة مختلفـة مـن التقنيـات والتكنولوجيـا واملبـادىء، حيـث يـتم اآلن إنتـاج 

ــم تكــن  ــى منصــات ل ــار يف أشــكال وعل ــا األخب ــل، وأدى تكامــل التكنولوجي موجــودة مــن قب
الرقميــة يف وســائل اإلعــالم إلــى توســيع نطــاق املهــارات التــي يحتاجهــا العــاملون يف مجــال 

 الصحافة.  

ــرامج  اإلعــالم يف   ــر أمــام ب ــرز التحــدي األكب ــدة يب ــة اإلعالميــة اجلدي ويف ظــل البيئ
ارات التقليديــة واملهــارات العــالم يف إعــداد خــريج متكامــل/ محــرر متكامــل يجمــع بــني املهــ

الرقميــة، وبــالنظر إلــى مصــر جنــد الكثيــر مــن بــرامج اإلعــالم احلكوميــة واخلاصــة التــي 
تطمح إلى إعداد خريج يواكـب حتـديات العصـر الرقمـي، فـإلي أي مـدى اسـتجابت بـرامج 

وما انعكاس ذلك على مستقبل التأهيل األكادميي؟ ومن  اإلعالم يف مصر لهذه التحديات؟
 تبلورت مشكلة الدراسة يف التساؤل البحثي التالي:هنا 

 ما واقع ومستقبل التأهيل األكادميي للمحرر املتكامل يف برامج اإلعالم يف مصر؟           
 ثانًيا: أهمية الدراسة:
  يف اجلوانب التالية:تكمن أهمية الدراسة  

تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوع التأهيـل األكـادميي ودوره البـارز والـرئيس  .1
يف  إعــداد خــريج يواكــب التطــورات الســريعة واملتغيــرة للمجتمعــات، ويشــير روس 

Ross 2017)()6(  إلــى أنــه بينمــا تستكشــف مجموعــة متزايــدة مــن األبحــاث
ــاج داخــل املؤسســات اإلخب ــة تطــور ممارســات اإلنت ــتم األكادميي ــة الرســمية، ي اري

توجيــه اهتمــام أقــل إلــى كيــف تعــالج مــدارس الصــحافة مطالــب املهنــة يف القــرن 
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احلادي والعشرين، وميتد هذا األمر إلـى الدراسـات العربيـة التـي اهتمـت برصـد 
التحــوالت يف غــرف األخبــار، ولــم تهــتم برصــد التطــورات التــي حــدثت يف بــرامج 

  اإلعالم.

مقة حول تقييم املنافذ التعليمية اإلعالمية، من خـالل توفر هذه الدراسة رؤية متع .2
ــي  ــررات اإلعــالم والتحــديات الت ــرامج ومق ــراهن لب ــى الوضــع ال ــاء الضــوء عل إلق
تواجههـــا؛ بشـــكل يســـاعدها علـــى التعـــديل والتطـــوير والتحـــديث يف مقرراتهـــا 
ومناهجها، مبا يكفل لها التطوير واالرتقاء مبهارات وكفاءات خريجيهـا، وهـو أمـر 
ــر؛ لتعزيــز مجتمعــات الصــحافة  ضــروري ملواكبــة متطلبــات الســوق ســريعة التغيي

 واإلعالم سواء يف بيئة أكادميية أو مهنية تنافسية.  

ا مـع مـا يطالـب بـه املنظـرون التربويـون وهـو أن املنـاهج  .3 تأتي هـذه الدراسـة تزامنـً
لعمـل؛ يجب أن تسـتجيب لتغييـر القـيم واملمارسـات املجتمعيـة والثقافيـة وأمـاكن ا

لتحقيــق أحــد األهــداف األساســية للتعلــيم العــالي وهــو تزويــد الطــالب باملهــارات 
املهنيــة، حيــث يكشــف اســتعراض األدبيــات يف مجــال الصــحافة وتعلــيم وســائل 
اإلعالم عن احلاجة إلى إعـادة تقيـيم تعلـيم الصـحافة وتوجيهـه لتلبيـة احتياجـات 

 العصر الرقمي يف مجال اإلعالم.

الدراسة   .4 متعدد  تكتسب  املحرر  أو  املتكامل  املحرر  مفهوم  أهمية  من  أهميتها 
 يحملها التي  والكثيرة السريعة والتحوالت التطورات وذلك  تزامًنا معاملهارات؛  

املجاالت وعلى رأسها مجال   مختلف  يف وتؤثر  متس باتت  والتي  الراهن، العصر 
وأقسام ومعاهد اإلعالم اإلعالم واالتصال اجلماهيري، والتي وضعت أمام كليات  

بإعداد خريج متعدد املهارات قادر   يتعلق فيما ومصيرية صعبة حتديات ورهانات
الرقمي   العصر  ومستجدات  تطورات  مختلف  مع  بكفاءة  والتعايش  التكيف  على 

 احلالي.

  ثالًثا: أهداف الدراسة:
رر املتكامــل يف تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ومستقبل التأهيل األكادميي للمح

 : برامج اإلعالم يف مصر، ولكي نحقق هذا الهدف سوف نتجه إلى ثالثة اجتاهات
اجتــاه يخــص أعضــاء هيئــة التــدريس يف بــرامج اإلعــالم املصــرية بشــكل عــام؛  .1

للتعرف على واقع تطوير برامج اإلعالم والعوامل املؤثرة على التطوير، وتصـورهم 
 املتكامل يف مصر.  ملستقبل التأهيل االعالمي للمحرر  
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اجتاه آخر يخص طالب السنة الرابعـة يف بـرامج اإلعـالم املصـرية؛ للتعـرف علـى  .2
املهــارات التــي يجيــدونها مــن مهــارات املحــرر املتكامــل، واملهــام الوظيفيــة التــي 

  يستطيعون القيام بها عند االلتحاق بالعمل اإلعالمي.

ــاه ثالـــث يتعلـــق بـــرأي الصـــحفيني العـــاملني يف غـــر  .3 ــار يف خريجـــي اجتـ ف األخبـ
ــة، ومــدى اهتمــام  اإلعــالم، وأشــكال التعــاون بــني املؤسســات الصــحفية والتعليمي

 املؤسسات اإلعالمية بتوظيف خريجي اإلعالم.

 رابًعا: تساؤالت الدراسة:
حتــاول الباحثتــان االجابــة علــى تســاؤل رئــيس وهــو: مــا واقــع ومســتقبل التأهيــل اإلعالمــي  

  األكادميي للمحرر املتكامل يف برامج اإلعالم يف مصر؟
وينبثق من هذا التسـاؤل عـدة تسـاؤالت فرعيـة مت ضـمها حتـت ثالثـة محـاور، وذلـك علـى 

  النحو التالي:

 هيئة التدريس:تساؤالت خاصة بأعضاء    املحور األول:
  إلى أي مدى استجابت برامج اإلعالم لتحديات التطوير؟ .1

 ما شكل التطورات التي حلقت ببرامج اإلعالم؟ .2

  ما املهارات التي حترص البرامج على إكسابها للطالب من خالل برامج التدريب؟   .3

 ما العوامل املؤثرة على تطوير التعليم األكادميي اإلعالمي يف مصر؟ .4

هيئـة التـدريس ملسـتقبل التأهيـل اإلعالمـي للمحـرر املتكامـل يف   ما تصور أعضاء .5
 برامج اإلعالم املصرية؟

تساؤالت خاصة بطلبة كليات وأقسام ومعاهـد اإلعـالم باجلامعـات املصـرية :  املحور الثاني
  احلكومية واخلاصة عينة الدراسة:

ــد الطـــالب أن  .1 ــدى يعتقـ ــى أي مـ ــرر إلـ ــوم املحـ ــؤهلهم ملفهـ ــة تـ ــتهم األكادمييـ دراسـ
  املتكامل؟ 

  هل يتجه الطالب إلى التأهيل الذاتي؟ .2

  ما منط التأهيل الذاتي الذي يتجه إليه الطالب؟ .3

مــا املهــام التــي يســتطيع الطــالب عينــة الدراســة القيــام بهــا عنــد االلتحــاق بســوق  .4
 العمل؟ 

  اسة ؟ما املهارات التي يجيدها طالب اإلعالم عينة الدر . 5
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 تساؤالت خاصة باملحررين العاملني يف غرف األخبار الرقمية:  :املحور الثالث

. مـــا تقيـــيم املحـــررين العـــاملني يف غـــرف األخبـــار الرقميـــة خلريجـــي بـــرامج اإلعـــالم 1
  املختلفة؟

  . هل هناك شراكات بني غرف األخبار وكليات وأقسام اإلعالم؟2

  الطالب يف غرف األخبار؟. ما شكل التدريب الذي يتلقاه  3
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   :الدراسةخامًسا: حدود  

ال يستطيع الباحث أن يقف أو يحيط بكل املتغيرات والعوامـل املختلفـة اخلاصـة بالظـاهرة 
معينـة، املدروسة يف بحث واحد، لذا كان من الطبيعي أن يقف كل بحث علمي عنـد حـدود  

وعلى هذا فإن للدراسة احلالية ثالثة حدود: (موضوعية وزمنيـة ومكانيـة)، نحـددها فيمـا 
  يلي:

  (أ) حدود موضوعية: 
ــل  تتحــدد احلــدود املوضــوعية لهــذه الدراســة يف التعــرف واقــع ومســتقبل التأهي

  اإلعالمي للمحرر املتكامل يف برامج اإلعالم املصرية.

  (ب)  حدود زمنية:
د الزمنية للدراسة امليدانيـة يف الفتـرة التـي مت تطبيقهـا فيهـا والتـي تتحدد احلدو

، فقــد مت البــدء يف 2020وحتــى إبريــل  2019متثلــت بدايــة مــن شــهر فبرايــر
وحتـى شـهر مـارس   2019مقابالت أعضاء هيئة التدريس بداية من شـهر يونيـو  

ــارس2020 ــر ومـ ــن فبرايـ ــرة مـ ــحفيني يف الفتـ ــع الصـ ــابالت مـ ــداد املقـ  ، ومت إعـ
 2019، أمــا الطلبــة فقــد متــت املقــابالت معهــم بدايــة مــن شــهر نــوفمبر 2019

  .2020وحتى أبريل  

  (جــ) حدود مكانية: 
مت تطبيق الدراسة على عينة من أعضاء هيئـة التـدريس متثـل اجلامعـات املصـرية 
احلكومية واخلاصة، وعلى عينة من الطـالب يف كليـات وأقسـام ومعاهـد اإلعـالم، 

  الصحفيني العاملني يف غرف األخبار الرقمية يف مصر.وعلى عينة من 

  سادًسا: الدراسات السابقة:
 التعـرف يف تفیـد التـي األساسـیة اخلطـوات أحـد عملیة مراجعة التـراث العلمـي تعتبر

 ممـا بینهـا فیمـا والعالقـات الدراسـة، مبوضـوع املتعلقـة واملنهجیـة املتغيرات النظرية على
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التـراث  علـى البـاحثتني اطـالع أسـفر وقـد جوانبهـا النظريـة، وخدمـة إلـى إثرائهـا يـؤدي
بالبحث يف العالقة بني برامج التأهيل اإلعالمــي حــول العــالم واملتغيــرات اهتم  العلمي الذي

 الدراسـات عـدد مـن رصـد عـن التكنولوجية واالجتماعية واالقتصــادية التــي أثــرت عليهــا
وقــد مت تقســيمها يف ضــوء أهــداف الدراســة ، مبوضــوع الدراســةالصــلة  ذات الســابقة

  :ومراميها املختلفة كالتالي
  : دراسات اهتمت برصد واقع البرامج والتطور الذي حلق بها. األولملحور ا

  املحور الثاني: دراسات اهتمت بدراسة الفجوة بني برامج اإلعالم واملمارسة االحترافية.  
املحور الثالث: دراسات اهتمت بعرض اجتاهات جديدة لتطوير البرامج وأساليب 

  التدريس بها. 
  دراسات اهتمت برصد واقع البرامج والتطور الذي حلق بها:املحور االول:  

بسـبب التغيـرات الكبيـرة التـي يف ظل ازدياد أهمية التدريب العملي لطالب الصحافة   .1
تصنيًفا لنمـاذج  )7(Faith Valencia 2020)(  فيث فالنســياتتعرض لها املهنة تقدم 

، وحتدد نقاط القوة ) يف مجال تعليم الصحافةWILالتعلم املتكامل من خالل العمل (
د الـتعلم املتكامـل مـن خـالل العمـل هـو مصـطلح شـامل، والقيود للنماذج املختلفة، ويعـ

يشمل مجموعة واسعة من أشكال التعليم التجريبي، من خالل اتباع نهج نقـدي، تقـدم 
ــنيًفا لنمـــاذج مختلفـــة مـــن  يف تعلـــيم الصـــحافة مـــن النمـــاذج  WILهـــذه املقالـــة تصـ

التـي تقودهـا اجلامعـة،  WILالتقليدية مثل التدريب، إلى املناهج الناشئة مبا يف ذلك 
ــار املنبثقــة و  ـــ WILوغــرف األخب ــى األســاليب املختلفــة ل ، يف تقــدمي نظــرة عامــة عل

WIL   يف تعليم الصحافة، كما تهدف هذه املقالة إلى تسليط الضوء علـى الثغـرات يف
وتوسـيعه يف تعلـيم   WILللصحافة، وتقترح جدول أعمال لتنشيط    WILكيفية تنفيذ  

ا باحتياجـات  WILنهـج  الصحافة، ويعتبر   ا وثيقـً األكثـر إنصـاًفا؛ حيـث يـرتبط ارتباطـً
الصناعة ويضمن امـتالك الصـحفيني املسـتقبليني لقـدرات التخـرج الالزمـة للعمـل يف 

  بيئة إعالمية.

 على خلفية قطاع الصناعة وبيئة التعليم العالي التي تشهد فترات من التغييـر الكبيـر .2
مــو الكبيــر للــدورات اجلامعيــة التــي تقــدم الصــحافة يف اململكــة املتحــدة، حيــث أدى الن

ا املاضـــية إلـــى ظهـــور عـــدد كبيـــر مـــن  كـــدرجات جامعيـــة علـــى مـــدار العشـــرين عامـــً
(   كــاثرين راســلالصحفيني الذين تركوا املهنة للتدريس يف التعليم العالي، لذلك سـعت  

Catharine Russell 2018()8(  إلــى استكشــاف انتقــال الصــحفيني مــن املمارســة
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ــيم  ــحافة والتعلـ ــة الصـ ــول أزمـ ــاش حـ ــدام النقـ ــن احتـ ــرغم مـ ــى الـ ــيم، وعلـ ــى التعلـ إلـ
ومســتقبلهما؛ إال أن جتــارب الصــحفي أثنــاء انتقالــه إلــى بيئــة التعلــيم العــالي مهملــة، 

صـل أدوارهم ووجهات نظرهم وقيمهم أثناء عبورهم الفجوة من غرفة األخبار إلـى الف
ــل هــؤالء  ــة، يف حــني  أن مث ــى هــويتهم املهني ــؤثر هــذه اخلطــوة عل ــف ت الدراســي، وكي
األفراد يؤدون دورًا رئيًسا يف الوضـع احلـالي للصـحافة  كـونهم ممارسـني، ومـن حيـث 
دورهم يف تعليم األجيـال القادمـة مـن الصـحفيني، وتسـتعرض بعـض نتـائج الدراسـات 

بعـض املمارسـني املنتقلـني إلـى التعلـيم العـالي التي أُجريت على هـذا االنتقـال مثـل أن  
بــدأوا يناضــلون مــع معنــى كــونهم أكــادمييني ووجــدوا صــعوبة يف الــتخلص مــن دورهــم 
كصحفي، إضافة إلى شعورهم بعدم التكيـف والرهبـة مـن قبـل الـزمالء الـذين شـعروا 

القيـام   أنهم متفوقون فكرًيا، كما أنهم يفتقرون إلى الطمـوح األكـادميي وال يرغبـون يف
بنشاط بحثي، مع اعتبار الصحافة مادة غامضة للدراسة األكادميية، لذلك تعتقد أنـه 
يف الوقت الذي مير فيه املشهد الصحفي واملهنـة والتعلـيم بفتـرة تغييـر عميقـة، هنـاك 
سبب وجيه لالعتقاد بأن إجـراء مزيـد مـن الدراسـة للمرحلـة االنتقاليـة بـني ممارسـي 

إلى نتائج مفيدة يف دراسة الصحافة والتعليم الصحفي، كمـا   الصحافة واملعلم سيؤدي
ا إذا أريــد فهــم التحــديات التــي  أن إجــراء مزيــد مــن التحقيقــات ســيكون مفيــًدا أيضــً

 تواجه الصحافة والتعليم الصحفي بشكل كامل.

باستكشــــاف اخلصــــائص  )Kioko Ireri2018()9دراســــة كيوكــــو إيريــــري ( اهتمــــت . 3
حافة واالتصـال اجلمـاهيري يف جامعـات كينيـا، مـن حيـث الرئيسة للتدريب على الصـ

ــدريب،  ــايير الت ــيم مع ــدريب، تقي ــة، مســتويات الت ــدريب يف املؤسســات املحلي ــان الت مك
املشــاكل التــي تواجــه التعلــيم الصــحفي واإلعالمــي يف كينيــا، واعتمــدت الدراســة علــى 

ؤسســـات مـــن الصـــحفيني العـــاملني يف امل 504اســـتبانة أجريـــت علـــى عينـــة قوامهـــا 
اإلعالميــة احلكوميــة واخلاصــة، ومت االختيــار بطريقــة العينــة العشــوائية املنتظمــة، مت 

، وكانـت 351، االسـتبانة اإلليكترونيـة لعـدد 248استخدام االستبانة املطبوعة لعـدد  
ــرون أن جــودة  504االســتجابة  ــة الصــحفيني ي ــائج أن غالبي اســتمارات، وجــاءت النت

يدة، إال أنهم رصدوا عدًدا من املشـاكل اخلاصـة بـالتعليم التدريب يف كليات اإلعالم ج
اإلعالمي منها: نقص املـوارد وأمـاكن التـدريب، مـدربني غيـر مـؤهلني، ال توجـد غـرف 
أخبار يف أماكن التدريب، انتشار كليات لإلعالم تنتج أفراًدا غيـر مـدربني بشـكل كـاٍف 

ا دون املســتوى، والكليــات ســيئة التجه يــز، ومت إنشــائها لتلبيــة الطلــب ألنهــا تقبــل طالبــً
املتزايد على دراسة اإلعـالم دون االهتمـام بالكفـاءة املهنيـة، وعلـى الـرغم مـن تنـاقض 
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هــذه النتــائج مــع نســبة الرضــا العــام علــى التــدريب اإلعالمــي يف كينيــا، فــإن الباحــث 
 يفسر تلك النتيجة بتحيز الصحفيني ملؤسساتهم التعليميـة إلظهـار صـورة ورديـة تنـايف
الواقع، ويرى أنه كـان ينبغـي صـياغة السـؤال اخلـاص بـاجلودة بشـكل مفتـوح ليحصـل 

 على نتائج أعمق يف تقييم التدريب.  
يف  )Steen Steensen 2018)()10ســتني ستينســن  دراســةوتبلور الهدف الـرئيس يف  .4

، يف النـرويج الوقوف على دور التدريب يف خلـق املعرفـة املهنيـة لـدى طـالب الصـحافة
طالًبا من املشتركني يف برنامج الصحافة يف   16واعتمدت الدراسة على عينة قوامها  

أوسلو وكلية العلوم التطبيقية بجامعة آكيرشوس يف النرويج، ومت مقابلتهم خالل فتـرة 
ا مـن السـنة الثانيـة مـن 2014مبرالتدريب من أكتوبر: ديس ، والذي يعتبر جزًءا إلزامّيً

برنامج البكالوريوس، وأشار الطالب الذين شملتهم االستبانة واختاروا الصحافة على 
ــون  ــم يحيطـ ــار جتعلهـ ــدريب يف غـــرف األخبـ ــة التـ ــم أن جتربـ اإلنترنـــت كتخصـــص لهـ

األخبـار واألدوار   بأشخاص لديهم هوية مهنية، ويتعرفون على التسلسل الهرمي لغرف
املحــددة فيهــا، وأكــد الطــالب عينــة الدراســة علــى أن التــدريب ســاعدهم علــى إتقــان 

إدارة  -كتابــة القصــص-مصــادر األخبــار -املمارســات املختلفــة كــالعثور علــى القصــص
والتطبيقات املختلفة، وأشـار الطـالب إلـى أهميـة فتـرات التـدريب يف غـرف   -املحتوى

    األخبار الرقمية.

إلـى إجـراء مقارنـة  )Maarit Jaakkola 2017)  ()11 مــارت جقــوال دراســةت وهـدف .5
بني غرف األخبار التي مت إنشاؤها للتـدريس وتعلـيم الصـحافة، وهـو مـا أطلقـت عليـه 

يف جامعـات دول   Pedagogical Newsroomsالباحثـة غـرف األخبـار التعليميـة 
الدمنارك)، ويفترض نظام التعليم   -فلندا  -السويد  –شمال أوربا والتي تضم (النرويج

ــة أب ــدول عالق ــا يف هــذه ال ــي يســيطر فيه ــا الت ــد مــع صــناع اإلعــالم، بخــالف أملاني ع
املؤسسات اإلعالمية على التـدريب الـداخلي لطـالب اإلعـالم، أو يف الواليـات املتحـدة 
حيث تشكل اجلامعات شراكات مع وسـائل االعـالم للقيـام بالتـدريب العملـي للطـالب، 

ترنـت، وذلـك مـن حيـث تركز املقارنـة علـى تعلـيم  وتعلـم الطباعـة والصـحافة علـى اإلن
البنــاء التنظيمــي واألهــداف التعليميــة، ووضــعت الدراســة عــدًدا مــن املعــايير الختيــار 
غــرف األخبــار التعليميــة التــي ستخضــع للمقارنــة ومــن هــذه املعــايير أن تصــدر عنهــا 
مجالت بشكل دائم وليس متقطًعا، وسواًء كانت غرف األخبـار للصـحافة املطبوعـة أو 

ترنت يجب أن يكون لها جمهور وتتابع على نطاق واسع، وأن تـرتبط للصحافة عبر اإلن
هذه املطبوعات بأجزاء إلزامية من مناهج تعليم الصحافة، وأن يخضع عمـل الطـالب 
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يف غــرف األخبــار لإلشــراف العلمــي مــن قبــل معلمــني اإلعــالم، ومت اختيــار خمــس 
أنشـطة غـرف األخبـار جامعات انطبقت عليها تلك املعايير، وتوصلت الدراسة إلـى أن 

التربوية استندت إلى ثالثة عناصر نظرية وعملية وهي املمارسـة، التحليـل، والتفكيـر، 
وهي مصممة لتعليم الطالب املهارات الصحفية بشكل عام، ولم تركز على التخصـص 
ــل  ــي متاث ــوى التجــاري الت ــة إدارة املحت ــار بأنظم ــد غــرف األخب ــارات، ومت تزوي يف امله

 دمة يف غرف األخبار االحترافية.األنظمة املستخ

والتـي عنيـت باستكشـاف دور   ) Shawn Burns  2017شــون بيرنــز ( جــاءت دراســة .6
للطالب، وذلك من خالل الوقوف على  experiential learningالتعليم التجريبي 

ــغ ــة ولونغونــ ــحافة بجامعــ ــص الصــ ــة يف تخصــ ــنة الثالثــ ــالب الســ ــل طــ  ردود فعــ
Wollongong  يف استراليا على مشاركتهم يف غرف األخبار والذي يعتبر جزًءا مـن

درجــة البكــالوريس، وذلــك مــن خــالل اســتبانة إلكترونيــة مت تطبيقهــا يف نهايــة الســنة 
ا، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن   37علـى عينـة قوامهـا    2016عـام  الثالثة النهائية   طالبـً

العمل التـدريبي التجريبـي خـالل فتـرة الدراسـة هـو العمـود الفقـري للتأهيـل ملمارسـة 
العمــل اإلعالمــي بعــد التخــرج، وأن هنــاك حتميــة فــى تقــدمي فــرص للطــالب للتعلــيم 

 غرف األخبـار لـه تـأثير التجريبي والتدريبي، وأوضحت نتائج الدراسة أن التدريب يف
كبير يف التعليم وتنمية شخصـية الطالـب، وأكـدت الدراسـة علـى أن التعلـيم التجريبـي 
التــدريبي يحتــل مكانــة هامــة يف تعلــيم الصــحافة بشــكل معاصــر، حيــث يقــوم الطــالب 

مجموعات متنوعة من التحرير   dبأدوار مختلفة داخل غرف األخبار؛ حيث يعملون ف
ا لنتــائج الدراســة تســتند عمليــة الــتعلم التجريبــي واإلدارة واملراســ لني امليــدانيني، ووفقــً

، املالحظـة concrete experienceعلى أربـع مراحـل أساسـية: التجربـة امللموسـة 
reflective observation ،  التجريبــــــي  التصــــــورabstract 

conceptualisation،   ــب ــط  التجريـ ، active experimentationالنشـ
راســة أن الــتعلم التجريبــي يف غــرف األخبــار للطــالب يف اجلامعــة يعــزز وأوضــحت الد

إنشاء بيئة حقيقية؛ حيث يشارك الطالب ويعملون كفريق إلنتـاج مضـمون إعالمـي يف 
 الوقت املناسب باستخدام الوسائط املتعددة مما يكسبهم مهارات املمارسة احلقيقية.

ا مـــن التعـــديالت التـــي أجرتهـــا البرازيـــل ع .7 لـــى البـــرامج الدراســـية يف مجـــال انطالقـــً
الصـــحافة بهـــدف حتقيـــق إصـــالح شـــامل للمهنـــة ووقـــف املـــؤهالت القدميـــة وإعـــادة 
ــياق  ــيم الصـــحافة بالسـ ــل ربـــط تعلـ ــة، ومـــن أجـ ــة االحترافيـ ا للممارسـ ــً ــا وفقـ تنظيمهـ

 Sonia Virgínia ســونيا فيرجينيــا مــوريرا وكلوديــا الغاالجتمـاعي قـدمت كـل مـن 
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Moreira and Cláudia Lag 2017) دراسـتهما بعنـوان "التعلـيم الصـحفي يف (
للتعرف علـى محتـوى البـرامج التعليميـة اجلديـدة ،  البرازيل: التطورات وقضايا مهملة"

يف مجال اإلعالم وحتليلها من أجل التعرف على مدى تغطيتهـا يف برامجهـا الدراسـية 
ة التي تواجه الروتني الصحفي كما هو مقترح ملحور الشئون العاملية والتحديات الفكري

يف منــوذج تعلــيم اإلعــالم مــن قبــل منظمــة اليونســكو، وذلــك مــن خــالل حتليــل خمســة 
برامج للصحافة يف اجلامعات العامة، توصلت نتائج الدراسة إلى أن جميع املؤسسات 

ة فصـول، التعليمية املختارة تقدم برامج بكارليوس ملدة أربع سنوات موزعة علـى ثمانيـ
يخصص الفصـل األخيـر للرسـالة أو للمشـروع التجريبـي أو إلنتـاج تقريـر مكتـوب عـن 
بعــض جوانــب الصــحافة، كمــا اتفقــت هــذه البــرامج علــى إلزاميــة دراســة دورات مــن 

مــادة وقســمها البــاحثني إلــى  157بــرامج أخــرى، وقــد كــان إجمــالي املــواد الدراســية 
ــار والكتابـــة ا -1خمـــس فئـــات  ــات األخبـ اجلوانـــب األخالقيـــة يف  -2لصـــحفية تقنيـ

مجاالت العلـوم   -5التواصل االجتماعي    -4الصحافة والشئون العاملية    -3الصحافة  
املـواد االختياريـة، وأظهـرت النتيجـة   -6العلـوم السياسـية)    -األخرى(مثل علم الـنفس

اعي %، تليهـا فئـة التواصـل االجتمـ65أن غالبية املواد تنتمي إلى الفئـة األولـى بنسـبة  
ا 5% واملـواد االختياريـة  7% واجلوانـب األخالقيـة  8% والعلوم االخـرى  15بنسبة   % أمـَّ

فئــة الصــحافة والشــئون العامليــة فلــم يكــن لهــا أي مــنهج دراســي، وكانــت الغلبــة ملــواد 
التخصص التي لـم تكـن تعكـس مهـارات صـحافة اليـوم؛ بـل كانـت تركـز علـى املهـارات 

 التقليدية.  

ــادة احلــ .8 ــه، أراد يف إطــار زي ديث يف اســتراليا عــن مســتقبل التأهيــل اإلعالمــي وجودت
ــدات  )TrevorCullen2016)()12 تريفـــــور كـــــولني ــيم لوحـــ ــيح وتقيـــ ــدمي توضـــ تقـــ

يعتبــر الهــدف مــن وحــدات و ،الكابســتون املســتخدمة يف بــرامج الصــحافة يف اســتراليا
لطــالب الكابســتون هــو االهتمــام بتوظيــف مخرجــات الــتعلم يف منــتج نهــائي، وتأهيــل ا

للحياة املهنية، وهو مكافئ ملشروعات التخرج يف برامج اإلعـالم العربيـة، ويهـدف إلـى 
ــادئ  ــى قائمــة مــن خمســة مب ســد الفجــوة بــني األكــادميي واملهنــي. وأكــد املعلمــون عل
مختلفة لتجربـة الكابسـتون الفعالـة للصـحافة: االنتقـال إلـى العمـل واملمارسـة املهنيـة، 

ــيم عــ ن الســنوات الدراســية الســابقة، جتــارب أصــيلة ومرتبطــة تكامــل وتوســيع التعل
يتزايــد و بالســياق، اســتقالل الطــالب، التطــوير املســتمر للتســاؤل النقــدي واإلبــداع،

كدليل على جودة البرنامج التعليمـي، وقـد قـدمت هـذه   capstoneاستخدام وحدات  
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كونـه   الوحدات بهدف مزدوج وهـو إمـداد الطـالب بتجربـة جامعيـة داعمـة إلـى جانـب
 موقع لتقييم اجلودة.

ا يف صـناعة اإلعـالم اإلخبـاري،  .9 استجابة للطلـب املتزايـد علـى املـوظفني األكفـاء رقميـً
ــا  ــاعي يف مناهجهـ ــل االجتمـ ــائل التواصـ ــارير وسـ ــذر تقـ ــحافة بحـ ــات الصـ ــدمج كليـ تـ

تقنيـات ) (Stephanie E. Bor2014  ســتيفاني إي بــورالدراسية، تستكشف دراسة 
تـدريس التقـارير اإلخباريــة علـى منصــات وسـائل التواصـل االجتمــاعي باإلضـافة إلــى 
استكشاف متطلبات الصناعة، وذلك من خالل مسح ميـداني ألعضـاء هيئـة التـدريس 
واإلدارة والطالب يف مدارس الصـحافة؛ لفهـم كيفيـة تصـور مهـارات األخبـار الرقميـة 

ــة ــية احلاليـ ــاهج الدراسـ ــا يف املنـ ــالب ودمجهـ ــتخدامات الطـ ــول اسـ ــتطالع حـ ، يف اسـ
ــار، توصــلت  ــة يف صــناعة األخب ــق بوســائل اإلعــالم االجتماعي ــا يتعل واجتاهــاتهم فيم
الدراســة إلــى أن الطــالب يعتقــدون أن وســائل التواصــل االجتمــاعي تشــكل أداة قويــة 
للصحفيني، باإلضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الطالب أفادوا بأن لديهم خبـرة يف 

ــى اســ ــدرتهم عل ــة ق ــدم كفاي ــم شــعروا بع ــاعي، إال أنه تخدام وســائل التواصــل االجتم
استخدام التكنولوجيا بصفة مهنية ووسـيلة إلنتـاج األخبـار، وخلصـت الدراسـة إلـى أن 
وسائل التواصل االجتمـاعي يجـب أن تشـكل جـزًءا مـن محتـوى املحاضـرات والنـدوات 

متكـن مـن روايـة القصـص الرقميــة، وورش العمـل إلـى جانـب األدوات والتقنيـات التـي 
فقد سمحت طبيعة األرشفة الرقمية للمدونات للطالب بـالتفكير يف كتابـاتهم احلاليـة 
وفهم كيفية حتسني جـودة عملهـم لتلبيـة املعـايير املهنيـة، تقـدم نتـائج دراسـات احلالـة 
هــذه نتــائج مهمــة للمعلمــني الــذين يحــاولون تصــميم الواجبــات والــدورات التــي ســتعد 

لطالب بشكل فعال للمهن الناجحة يف غرف األخبار الرقميـة، وأكـدت الدراسـة علـى ا
أنه من املهم أن تتضمن املناهج التعليمية تعليمات فنية حول كيفيـة اسـتخدام منصـات 
التواصل االجتماعي ببراعة، وأنه على الـرغم مـن أن الطـالب لـديهم خبـرة سـابقة يف 

ــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي ي ســتهلكون املعلومــات ويتواصــلون مــع العائل
واألصــدقاء، وال يشــعرون بالقــدر الكــايف يف اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي 
بصــفة مهنيــة وإنتــاج األخبــار، واقتــرح الباحــث أن املــنهج يجــب أن يؤكــد علــى الكتابــة 

عـة والتحرير الفعـال لوسـائل اإلعـالم االجتماعيـة وأن مناقشـة مجموعـة أو نهـج مراج
األقـران قــد يكـون طريقــة جيــدة إلعطـاء النقــد، ونظــًرا ألن مشـاركات الطــالب مرئيــة 
بشكل عام على الويب، ميكن للطالب الوصـول بسـهولة إلـى عمـل زمالئهـم يف الصـف 

 ألغراض تقدمي تعليقات نقدية.  
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مــن فرضــية أن  )Eddie Madison2014)()13 إدي ماديســون دراســة انطلقــت . 10
ــذا اهتمــت الدراســة  ــدريب الطــالب؛ وله ــدة لت العصــر الرقمــي فــرض ممارســات جدي
برصد مالمح جتربة التـدريب للطـالب واملعلمـني يف ثـالث جامعـات مـن خـالل املقارنـة 

الـــذي يـــتم داخـــل اجلامعـــة والتـــدريب العملـــي  internshipsبـــني التـــدريب الـــداخلي 
practicums ــرا ــى شـ ــاًء علـ ــون بنـ ــذي يكـ ــالم الـ ــحافة واإلعـ ــدارس الصـ ــني مـ كات بـ

واملؤسسات اإلعالمية من حيث الفوائد والتكاليف واالهتمامات، وأكدت نتائج الدراسة 
أنه على الرغم من أن التدريب الداخلي كـان منـذ فتـرة طويلـة طريقـة معتمـدة للطـالب 

بـرامج لتعلم املمارسات املهنية؛ فقد أدت حاالت الركـود يف االقتصـاد إلـى انخفـاض يف 
التدريب املدفوعة، ولهذا جـاءت ممارسـات التـدريب يف العصـر الرقمـي بشـكل يتحـدى 
الطالب إلنتاج عمل يتناسب مع املستوى االحترايف، كما أشارت نتـائج الدراسـة إلـى أن 
مفتاح جناح التدريب العملي داخل اجلامعة هو أن يكون على رأس التدريب قيادة قادرة 

النظرية واملمارسـة، وأن احلصـول علـى رئـيس لديـة مهـارات على أن جتمع بني األسس  
مزدوجـــة لـــيس بـــاألمر الســـهل،  كمـــا أوضـــحت النتـــائج أنـــه يف حـــني يـــوفر املتـــدربون 
واملشــاركون يف التــدريب العملــي خــدمات مجانيــة أو يتلقــون احلــد األدنــى مــن األجــر؛ 

هنة وفرصـة لنشـر فإنهم بدورهم يحصلون على إمكانية الوصول إلى كبار املمارسني للم
أعمالهم  بشكل احترايف، كما أوصت الدراسة بضرورة مراقبة هذه البرامج لضـمان أن 

 التعليم ال يتحول إلى استغالل.
ــرامج اإلعــالم  يف ضــوء . 11 ــة لتطــوير ب ــأتي االجتاهــات املتباين روبــن بلــوم دراســة ت

 Robin Blom and Lucinda D. Davenport ولوســــيندا د. دافنبــــورت
ــى مــا يعتقــده مــديروا بــرامج الصــحافة حــول املقــرارات ذات  )14()(2012 للتعــرف عل

األولويــة جلميــع تخصصــات الصــحافة، ومت اختيــار مــديري البــرامج ألن لــديهم القــدرة 
علــى مراقبــة التغيــرات الســريعة يف النظــام اإلعالمــي؛ ومــن ثــم القــدرة علــى تعــديل 

مـدير برنـامج للصـحافة عـن   400اتها الدراسية، ومت اختيار العينة مـن  البرامج وأولوي
ــات املتحــدة، ومت إرســال  ــرامج الصــحافة يف الوالي ــدليل معلومــات ب ــق االســتعانة ب طري

ا، اكتملــت  158االســتبانة إلــيهم عــن طريــق اإلنترنــت، وجــاءت االســتجابة مــن  شخصــً
ــة أن مـــديري  134بيانـــات  البـــرامج اتفقـــوا علـــى أن اســـتمارة مـــنهم، وجـــاءت النتيجـ

التــدريب علــى الكتابــة واألخبــار ال يــزال ميثــل حجــر األســاس يف تعلــيم الصــحافة، وأن 
املعرفة املتصلة باالتصال املرئي تتزايد أفضـلية، ولكـنهم لـم يتفقـوا علـى املقـررات ذات 

سـة مـن األولوية يف التعلم، وكانت املقرارات التالية هـي األكثـر اختيـارًا  بـني عينـة الدرا
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%، جمــع األخبــار وروايــة 58مـديري البــرامج وهــي: أخالقيـات وقــوانني اإلعــالم بنسـبة 
 %.40% وجمع األخبار 47%، الوسائط املتعددة ورواية القصص  55القصص  

باستكشاف دور كـل  )Johanna Cleary2003)()15 جوانا كليري اهتمت دراسة . 12
صحفيني يف املكسيك، واستعرضـت من التأهيل األكادميي والتدريب املهني يف تشكيل ال

بـرامج التــدريب املتاحــة للطـالب والصــحفيني، وأن هنــاك مطالـب واســعة علــى مســتوى 
املكسيك بزيادة التركيز على تدريب الصحفيني على األخالق، والعمل االحترايف، واتفق 
معلمو الصحافة والصحفيني والطالب مع هذه املطالب، وأشار إلى أنه على الـرغم مـن 

يــة الدراســة النظريــة التــي يدرســها الطــالب إال أن هنــاك أهميــة متزايــدة لتطــوير أهم
التعليم العملي يف الكليـات، وينبغـي التأكـد مـن أن الصـحفيني واملـدربني والطـالب علـى 

 استعداد ملواجهة التحديات التي تواجة صناعة الصحافة.
إلـى  )16()0112بيــان الراجحــي  منــاور( دراسـة وعلى مستوى العـالم العربـي سـعت . 13

مســح الدراســات الســابقة التــي تهــدف إلــى التعــرف علــى اإلشــكاليات التــي تقــف أمــام 
تطوير برامج التأهيل اإلعالمي لطالب وأقسام اإلعـالم باجلامعـات العربيـة، وتوصـلت 
الدراســة إلــى أن أهــم اإلشــكاليات هــي: اقتصــار محــاوالت تطــوير البــرامج التأهيــل 

ح الدراسـية علـى نحـو يلبـي التوازنـات املطلوبـة للتخصـص، والتدريب على تعديل اللـوائ
باإلضافة إلى جلب أجهزة ومعدات دون توفير الكوادر القادرة على التعامـل معهـا، ومـن 
ثم اإلفادة منها يف برامج التـدريب، وأن بـرامج التـدريب تركـز علـى كيفيـة إعـداد املنـتج 

ج بخـــالف بـــرامج التـــدريب اإلعالمـــي ســـواًء مـــن خـــالل التحريـــر، التصـــميم، اإلخـــرا
ــث  ــارات البحـ ــاعلي ومهـ ــالم التفـ ــرامج اإلعـ ــى بـ ــز علـ ــي تركـ ــارج التـ ــي يف اخلـ اإلعالمـ
والتحليــل، وأن التــدريب العملــي يف أقســام اإلعــالم يــتم يف ظــل غيــاب خطــط وبــرامج 
ــيم، وأن  ــة والتقي ــه واإلشــراف واملتابع ــواه وأدوات ــدريب ومحت محــددة حتــدد أهــداف الت

طبــق بشــكل كامــل بســبب كثافــة الطــالب، ويصــبح احلــد األدنــى ســاعات التــدريب ال ت
للتــدريب العملــي خطــاب تــدريب صــيفي إلحــدى املؤسســات اإلعالميــة وإجنــاز مشــروع 

 تخرج بالفرقة الرابعة يساعدهم فيه إعالميون محترفون.
 )Claudia Mellado2011()17( كلوديــا مــيالدوويف أمريكــا اجلنوبيــة يفحــص  . 14

) JMCالثقافة املهنيـة واألكادمييـة ملعلمـي الصـحافة واإلعـالم اجلمـاهيري يف تشـيلي (
من خالل مسـح لألمنـاط املهنيـة واإلنتاجيـة العلميـة واخلصـائص التعليميـة، باإلضـافة 
إلـى املعلومــات الوثائقيــة حـول املــدارس التــي يعملـون فيهــا، وتكشــف النتـائج عــن ثقافــة 

الثقافــة املهنيــة القويــة بــني أعضــاء هــذا املجتمــع، ولكــن أكادمييــة ضــعيفة تتنــاقض مــع 
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أيًضا التأثير الذي حتدثه املتغيرات التنظيميـة والفرديـة علـى حـد سـواء علـى توجهـات 
علـــى وجـــه التحديـــد، أشـــارت التحلـــيالت إلـــى أن مســـتوى  JMCاملعلمـــني التشـــيليني 

لعوامل األكثـر تـأثيًرا يف التعليم، وااللتزام بدوام جزئي/ بدوام كامل ونوع اجلامعة هي ا
حتديد انتشار الثقافة املهنية ونقص إنتاجية البحث، وتدعم هذه النتائج دراسات دولية 
أخــرى؛ ممــا يشــير إلــى اجتــاه عــاملي عبــر املتغيــرات الرئيســة التــي تــؤثر علــى التطــور 

مــن  JCMاألكــادميي يف هــذا املجــال، وباملثــل فإنــه يظهــر مــدى بُعــد املعلمــني يف شــيلي 
لتقاليــد العلميــة اجلامعيــة، فعلــى عكــس الواليــات املتحــدة وأملانيــا وأســتراليا والــدول ا

ا يف كليـات   التشـيلية بالضـرورة وحصـولك   JMCاملتقدمة األخرى، ال يعني كونـك معلمـً
علـــى درجـــة الـــدكتوراه أو املاجســـتير؛ فـــأكثر مـــن النصـــف لـــم يحصـــلوا علـــى الدرجـــة 

 ا على الدكتوراه.% حصلو 10اجلامعية األولى، وأقل من 
يف حــني تطالــب العديــد مــن الدراســات بضــرورة تطــوير البــرامج األكادمييــة مبــا  . 15

يتناسب مع التغيرات احلادثة يف املهنة؛ جند دراسة من أوروبا ترصد تطورًا يف املشـهد 
 )Kevin Grieves2011)( )18 كــيفن جريفــزالتعليمـي مبـا يفـوق املهنـة، ففـي دراسـة 

يرصد الباحث تنفيذ معلمي الصحافة يف أوروبـا تـدريًبا يهـدف إلـى خـرق احلـدود بـني 
ثقافات غرفة األخبار الوطنية، ويف الوقت نفسه، لم تتحقق ثقافة الصحافة "األوروبية" 
على نطاق واسع يف غرف األخبار يف القارة، ويدرس هـذا االنفصـال مـن خـالل دراسـة 

ــد للصــ ــامج تعليمــي جدي ــة لبرن ــامج حال ــث يواجــه خريجــو برن ــة، حي ــر الوطني حافة غي
املاجستير يف الصحافة األملانية والفرنسية حتديات يف حتديد الوظائف التـي تسـتخدم 
قــدراتهم، ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى أن عــالم اإلعــالم ال يــزال يبــدو محصــورًا يف 

ا مــا يجــد هــؤال ء الصــحفيون الطــرق الوطنيــة للتفكيــر يف الصــحافة، نتيجــة لــذلك غالبــً
املستقبليون أنفسهم يف حالة مـن النسـيان، ُمسـلحني بإعـداد متطـور؛ ولكـنهم محبطـون 

 موسعة. بسبب مهنة ال تزال تنتظر التقدم إلى عقلية أوروبية
ــدمت  . 16 ــات املتحــدة ق ــرامج اإلعــالم يف الوالي ــارب يف ب ــاهج التق يف ظــل انتشــار من

دراســة حالــة لتقيــيم مــنهج  )L. et al.,Castaneda()19, 2005( كاســتانيدا وآخــرون
من وجهة نظر الطـالب واملعلمـني ويطـرح عـدة تسـاؤالت علـى كـل مـن الطـالب   التقارب

واملعلمني هل أضعف منهج التقارب التدريس؟ هل أدى منهج التقارب إلـى إبطـاء عمليـة 
الــتعلم؟ كيــف قــام الطــالب واملعلمــون بتقيــيم منــو الطــالب خــالل الفصــل الدراســي يف 

الصحفية الرئيسة مثل الكتابة والتفكير النقدي؟ كيـف قـام الطـالب واملعلمـون   املهارات
(سـواء كمـا هـو أو   CCCبتقييم تنفيذ منهج التقارب؟ هل يوصي الطـالب واملعلمـون بــ  



 

 
4702 4702 

مع التغييرات)؟ هل يعتقد الطالب واملعلمون أن هناك قيمة يف تعلم كيفية الكتابـة عبـر 
غالبيـة الطـالب وأكثـر مـن نصـف  تـاج الدراسـة أنجميع الوسائط الثالثـة؟ وأوضـحت ن

املعلمني مييلون إلـى االعتقـاد بـأن مـنهج التقـارب قـد أضـعف تعلـيم الصـحافة و"أبطـأ" 
عملية التعلم، وهذه التصـورات السـلبية تقـف يف تنـاقض صـارخ مـع الزيـادة الكبيـرة يف 

قـد أبلـغ كـل مـن املهارات الصحفية التي مير بها الطالب على مدار الفصل الدراسي، و
الطــالب وأســاتذتهم عــن زيــادات حــادة يف املهــارات بــني الطــالب يف كــل مــن املجــاالت 
الثالثــة الرئيســة وهــي التفكيــر النقــدي والكتابــة عبــر وســائل اإلعــالم املطبوعــة والبــث 
ا مـن  واإلعالم عبر اإلنترنت. وميكن تفسير هذه النتائج التي تبدو غيـر متناسـقة جزئيـً

ذي عبــر عنــه الطــالب واملــدربون علــى حــد ســواء مــع تفاصــيل تنفيــذ خــالل الســخط الــ
 ٪20" وأشـار Cألنهـم اختبـروه درجـة "  CCC)املنهج؛ أعطى الطـالب مـنهج التقـارب(  

التغييـرات،  مـع ولكن احلالي، شكله يف لآلخرين به يوصوا أن  املحتمل  من  أنه  إلى  فقط
ســي، الدرا بــاملنهج اآلخــرين سيوصــون ألنهــم جيــدة الفــرص أن الطــالب مــن ٪75قــال 

". باإلضـافة إلـى ذلـك  قـال -Bكما كان املدرسون أقل قسوة، مما أعطى املـنهج درجـة "
 الفــرص إن قــالوا ٪100 و احلــالي، شــكله يف بــه سيوصــون أنهــم املدرســني مــن 77٪

 مع التغييرات التي مت اقتراحها لتطوير املنهج.  ذلك  يفعلون سوف  وهم جيدة،  كانت
  التعقيب على دراسات املحور األول:

حرصت الباحثتان على االطالع على دراسات من دول مختلفة حتى يتسنى الوقـوف  -
علــى رؤيــة واضــحة للدراســات اخلاصــة بهــذا املحــور، وقــد تبــني أن دراســة محتــوى 

االهتمام به على دولة بعينها؛ بل اتسع البرامج والتطورات التي حلقت به لم يقتصر  
ليشـــمل قـــارات العـــالم املختلفـــة، فقـــد مت االطـــالع علـــى  دراســـات مـــن اســـتراليا، 
ــدة  ــات املتحـ ــا، والواليـ ــيوية، أوروبـ ــر، الـــدول اآلسـ ــا، مصـ ــيك، كينيـ ــل، املكسـ البرازيـ
ا، فــالتغيرات التــي حــدثت يف عــالم صــناعة اإلعــالم  األمريكيــة، وال يعــد هــذا غريبــً

العالم أجمـع، وولـدت العديـد مـن املشـكالت البحثيـة التـي تسـتحق الدراسـة،   طالت
 وهو ما انعكس على تنوع الدراسات يف هذا املحور.

هنــاك اتفــاق علــى ضــرورة تطــوير بــرامج اإلعــالم مبــا يتفــق مــع التغيــرات اجلديــدة  -
احلادثــة يف عــالم صــناعة املهنــة، وأن هنــاك العديــد مــن جتــارب التطــوير املتنوعــة 

 املتمايزة والتي تختلف من دولة إلى أخرى.و
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اهــتم  الــبعض بــاملقرارات التــي تــدرس يف بــرامج اإلعــالم، إمــا للتعــرف علــى مــدى  -
تغطيتها للمحاور املختلفة، أو للبحث عن املقـررات ذات األولويـة جلميـع تخصصـات 

 الصحافة.

ا على التدريب العملـي يف بـرامج اإلعـالم؛ - وهـو مـا ميكـن   كان االهتمام األكبر منصًبّ
إرجاعه إلى أن هذا اجلزء هو الذي مت التركيز على تطـويره يف العقـدين األخيـرين، 
كما أنه اجلزء الذي يحتاج إلى تطوير سريع ملواكبـة التغيـرات التـي حـدثت يف عـالم 

 صناعة الصحف.

قــدمت دراســات هــذا املحـــور دلــيًال علــى تنــوع أســـاليب التــدريب العملــي وظهـــور  -
 يف تطوير التـدريب يف بـرامج الصـحافة منهـا: التـدريب الـداخلي  اجتاهات جديدة
internships  التدريب العملي    يف مقابلpracticums غرف األخبـار التعليميـة ،

Pedagogical Newsrooms تطـــوير وحـــدات الكابســـتون ، Capstone 
Units. 

تنــوع املجــال املوضــوعي للدراســات التــي اهتمــت بالتــدريب العملــي، حيــث اهتمــت   -
بعض الدراسات بتقيـيم جتـارب التـدريب التـي اعتمـدتها بعـض بـرامج الصـحافة أو 
دورها يف خلق املعرفة املهنية لدى طالب الصـحافة، والـبعض اآلخـر اهـتم باملقارنـة 

بــني أســاليب التــدريب املختلفــة يف  بــني التــدريب العملــي يف عــدة دول، أو املقارنــة 
ا أمــام  الدولــة الواحــدة، ودراســات أخــرى اهتمــت برصــد العقبــات التــي تقــف عائقــً

 تطوير التدريب.
أشارت نتائج الدراسات إلى أن مفتاح جناح التـدريب العملـي داخـل اجلامعـة هـو أن  -

مارسـة يكون على رأس التدريب قيادة قادرة على أن جتمع بـني األسـس النظريـة وامل
 العملية، وأن احلصول على رئيس لدية مهارات مزدوجة ليس باألمر السهل.

رصدت الدراسات عدًدا من اإليجابيات التي يحققها التدريب الناجح للطـالب منهـا  -
إتقــان املمارســات املختلفــة، االحتكــاك بأشــخاص لــديهم هويــة مهنيــة، التعــرف علــى 
ــى فرصــة لنشــر  ــار، وحصــول طــالب الصــحافة عل ــرف األخب التسلســل الهرمــي لغ

 دفة من البرنامج.أعمالهم  بشكل احترايف، وحتقيق مخرجات التعلم املسته
ــة مــن الطــالب والصــحفيني املمارســني  - ــني عين ــاجلمع ب بعــض الدراســات اهتمــت ب

للمهنــة، يف حــني اهتمــت أخــرى بــاجلمع بــني عينــة مــن الطــالب ومعلمــي الصــحافة؛ 
ا عــن مســتوى التطــوير الــذي حلــق  وذلــك للحصــول علــى  رؤيــة أوضــح وأكثــر عمقــً
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علـى عينـة مـن املعلمـني فقـط،   ببرامج الصحافة، يف حني اقتصرت دراسـات أخـرى
 وهذا التنوع ميكن إرجاعه إلى اختالف أهداف الدراسات.

ا أن االشـــكاليات التـــي تواجـــه تطـــوير اإلعـــالم يف العـــالم  - رصـــدت الدراســـات أيضـــً
متشــابهة إلــى حــد كبيــر، ومــن املشــكالت التــي رصــدتها الدراســات: نقــص املــوارد، 

ــدريب ــى وجــود خطــط حتــدد أهــداف الت ــار إل ــه وتقييمه،عــدم وجــود  االفتق وأدوات
مــدربني مــؤهلني، زيــادة عــدد كليــات اإلعــالم؛ األمــر الــذي يترتــب عليــه خــريج غيــر 
مدرب بشكل كاٍف، استغالل الطالب من خالل التدريب؛ وذلـك عـن طريـق اسـتفادة 
الصحف من أعمالهم دون الـدفع لهـم، ورصـدت الدراسـات ضـرورة فهـم التحـديات 

لــيم الصــحفي بشــكل كامــل حتــى ميكــن تطــوير البــرامج التــي تواجــه الصــحافة والتع
 بشكل فعال.

االتفاق بني األكادميني على أن التدريب على الكتابة واإلخبـار ال يـزال يشـكل حجـر   -
ــاك اجتــاه  ــه، وهن ــد أهميت ــي تتزاي ــيم الصــحافة، وأن االتصــال املرئ األســاس يف تعل

ــ ــك لتـ ــالم، وذلـ ــرامج اإلعـ ــارب يف بـ ــاهج التقـ ــدريس منـ ــد لتـ ــحفيني متزايـ وفير صـ
 يستطيعون العمل على أكثر من وسيط.

  املحور الثاني: يختص بدراسة الفجوة بني برامج اإلعالم واملمارسة االحترافية:
 )Deb Halpern et al.()20, (2018 ديــب هــالبيرن وآخــروناهتمــت دراســة  -1

بــالتعرف علــى التطــور الــذي حلــق مبواصــفات الصــحفي املطلــوب للعمــل مــن خــالل 
حتى عـام   2010وظيفة منشورة يف الفترة من عام    1800حتليل مضمون ألكثر من  

وظيفـة شـاغرة   700، مت مقارنة نتـائج حتليـل املحتـوى الـذي شـمل أكثـر مـن  2015
وظيفــة شــاغرة للصــحافة ُنشــرت يف  1100مــع أكثــر مــن  2010للصــحافة يف عــام 

ــ2015عــام  ــع املشــاركات مــن الشــركات املصــنفة مــن ب  10ني أفضــل . جــاءت جمي
شـركات يف صـحافة البـث يف الواليـات املتحـدة، ووجـد البـاحثون   10صحف أو أكبـر  

زيادة يف الطلب على مهارات املوظفني يف وسائل التواصل االجتماعي واالنخـراط مـع 
اجلمهور، واجتاه كبير نحو البحث عن أولئك الذين ميتلكون مهارات الويب والوسائط 

والقــدرة علــى العمــل حتــت الضــغط واملواعيــد النهائيــة املتعــددة والعمــل اجلمــاعي 
  الصارمة.

تصـورات  يف )Patrick Ferrucci ()21 (2017 باتريــك فيروتشــيتبحث دراسة  -2
الصحفيني املخضرمني الذين يعملون يف املؤسسات اإلخبارية، وهم األشـخاص الـذين 
يتمتعون بسلطة التوظيف فيما يتعلق بكيفية إعداد الصحفيني اجلـدد الـذين يـدخلون 
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امليدان مع وجود صناعة متغيرة باستمرار، اعتمـدت الدراسـة علـى مقـابالت متعمقـة 
لصحفيون الذين ينشـرون علـى اإلنترنـت فقـط) تزيـد صحفًيا رقمًيا محنكًا (ا  29مع  

سـنوات يف الواليـات املتحـدة، أوضـحت نتـائج الدراسـة 10سنوات اخلبرة لـديهم عـن  
أنــه علــى الــرغم مــن أن الصــحفيني الــذين متــت مقــابلتهم حتــدثوا عــن احلاجــة إلــى 

قـوا أن الوافدين اجلدد لم يتل 29من أصل  27الكفاءة يف بعض التقنيات فإنه يعتقد 
ــرامج  ــة، قــال الصــحفيون إن الب ــى مهــارات إعــداد التقــارير التقليدي ا عل ــً ــدريًبا كافي ت
بحاجة إلى توفير التوازن بني التكنولوجيـا والصـحافة التقليديـة، مـع تخصـيص مزيـد 

التفكيــر  Critical Thinkingمــن الوقــت للصــحافة التقليديــة، وعلــى مســتوى  
النقدي مهـارة ضـرورية للصـحفيني، واملـدارس النقدي أكد املشاركون على أن التفكير  

اآلن ال تعلــم الطــالب كيفيــة فهــم مــا يحتاجــه القــراء بســبب التركيــز املفــرط علــى 
يجــب علــى  Accountabilityالتــدريب التكنولــوجي، وأخيــًرا علــى مســتوى املســاءلة 

 اجلميع يف مجال الصحافة أن يكونوا مسؤولني.

إلـى متابعـة  )e Pardue2014) Mary Jan()22 مــاري جــني بــاردو سعت  دراسة -3
ــائج اســتبانة عــام  ــى آراء محــرري األعمــال نحــو  2002نت ــي ســعت للحصــول عل الت

خريجــي اإلعــالم، والــذي توصــل إلــى أن محــرري األعمــال يجــدون اخلــريجيني غيــر 
مؤهلني، والتعرف على إذا ما كـان  محـررو أعمـال الصـحف غيـروا رأيهـم حـول مـدى 

الصحافة املتخرجني لتغطية أخبار األعمال بعد مـرور عشـر سـنوات، استعداد طالب  
ُطلب من محرري األعمال أوًال تقييم مدى استعداد خريجـي الصـحافة إلعـداد أخبـار 
ا لتخصصــات  األعمــال ومــا إذا كــانوا يعتقــدون أن فئــة املحاســبة يجــب أن تكــون مطلبــً

حتليل البيانـات املاليـة للشـركة   الصحافة. ُسئلوا عما إذا كانوا يعتقدون أن املعرفة يف
ضرورية أم ال، وإذا كانت هذه املعرفة جذابة جًدا لدرجة أنهم سيقدمون رواتب أعلى 
للصــحفيني الــذين حصــلوا عليهــا، تظهــر دراســة املتابعــة أن هنــاك حاجــة مســتمرة 
لصحفيي األعمال املدربني تدريًبا أفضل، ومع ذلك فشلت املدارس يف حتسني تدريب 

ــيم الصــحافة قــد خضــع  الطــالب ــى أن تعل ــام. وأشــارت الدراســة إل ــم األرق ــى فه عل
إلصالحات؛ ولكن يف كثير من األحيان إلضـافة وسـائل التواصـل االجتمـاعي وفصـول 
التقارب استجابة للتغيرات التكنولوجية يف االتصال، ومع ذلك ال تـزال هنـاك مقاومـة 

ا مـا تر كـز بـرامج الصـحافة علـى الفنـون عامة للعلـم والهندسـة والرياضـيات؛ إذ غالبـً
الليبراليـــة مـــع إضـــافة تعظـــيم التكنولوجيـــا اجلديـــدة وتســـتمر يف احلـــد األدنـــى مـــن 

  متطلبات الرياضيات.
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 Ying Roselyn Du and S. C. Ericيــنج روزلــني دو وإريــك لــو رصـدت دراسـة  -4
2014) ,Lo()23(  الفجوة بني تعليم الصحافة على اإلنترنت واملمارسـة االحترافيـة يف

ــة املحتــرفني وبــني  ــق عمــل مســح مــزدوج ملمارســي املهن هــوجن كــوجن، وذلــك عــن طري
الطــالب حــول تصــوراتهم للمهــارات الصــحفية، وواجبــات العمــل الصــحفي واملفــاهيم 

لصحافة والصحفيني عبر املتعلقة بها، ومت االعتماد على االستبانات املقدمة لطالب ا
اإلنترنـــت لتقيـــيم مهـــاراتهم وواجبـــاتهم ومفـــاهيمهم متطابقـــة بشـــكل أساســـي. مت 

ــة  Googleاســتخدام نظــام مســتندات  إلجــراء الدراســة، اســتجاب لالســتطالع عين
ا،  117قوامهــا  صــحفيني، تؤكــد هــذه الدراســة وجــود فجــوة يف تصــورات  105طالبــً

ــق با ــا يتعل ــني واملتعلمــني فيم ــاهيم األساســية املرتبطــة املهني ــات واملف ــارات والواجب مله
بالصحافة عبر اإلنترنت يف هونغ كونغ، حيث قدمت مجموعـة متنوعـة مـن الواجبـات 
املتعلقة بعمـل الوسـائط املتعـددة وإدارة األعمـال يقـوم بهـا الصـحفيون يف الواقـع أقـل 

كفـاءة بكثيـر بكثير مما يفترضه الطالب؛ وعلى اجلانـب اآلخـر، فـإن الصـحفيني أقـل  
من الطالب يف مهارات إنتاج صفحات الويب، ومع ذلك فإن ممارسـي الصـحافة أكثـر 
مهارة يف الكتابة التقليدية من الطالب، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الصـحفيني 
يف هونغ كونغ مييلون إلى التركيز بشكل أكبـر علـى مهـارات وواجبـات العمـود الفقـري 

كتوبة واحلكم على األخبار، ولكـن أقـل علـى املهـارات والواجبـات التقليدية مثل تلك امل
التقنية من الطالب، كما أثبتت الدراسـة أن مهـارات الصـحافة التقليديـة ال زالـت لهـا 
األولوية أكثر من املهارات التقنية يف غرفة األخبار على اإلنترنـت، علـى الـرغم مـن أن 

اإلعــالم اجلديــد، يــتم حــث مــديري  طــالب الصــحافة لــديهم براعــة كبيــرة يف مهــارات
مدارس الصحافة يف هونغ كونغ، ورمبا يف دول آسيوية أخرى، على عدم تبنـي منـاهج 
تعليم الصحافة عبر اإلنترنت املقترحة يف األدبيات الغربية بشكل مباشـر، رمبـا يجـب 
على معلمي الصحافة عبـر اإلنترنـت يف هونـغ كونـغ مواصـلة املنـاهج التـي تركـز علـى 

 هارات والواجبات األساسية التقليدية املتعلقة بالكتابة واحلكم على األخبار. امل

بتحليـل مهـارات  )24((shane hoffman 2011)شــني هوفمــان  واهتمـت دراسـة -5
الوســـائط املتعـــددة التـــي يحتاجهـــا الصـــحفيون ويريـــدها أصـــحاب العمـــل يف غرفـــة 

يــة التــي يحتــاج إليهــا طــالب األخبــار املتقاربــة اليــوم؛ بــالوقوف علــى املهــارات الوظيف
الصحافة للعمل بعـد التخـرج واملقارنـة بـني املهـارات التـي يتطلبهـا سـوق العمـل وتلـك 

ا   17التي يتلقاها الطـالب يف دراسـتهم، واعتمـدت الدراسـة علـى عينـة قوامهـا   طالبـً
ــة مــن القــائمني  Midwestern U.S. universityمــن جامعــة  ــى جانــب عين إل
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ــة أوكالهومــا باالتصــال يف املؤسســا ــع أنحــاء والي  state ofت الصــحفية يف جمي
Oklahoma    وذلـك للوقـوف علـى توقعـاتهم حـول املهـارات التـي ينبغـي 45قوامها ،

إكسابها لطالب الصحافة، وأشارت الدراسة إلى أن مـن أهـم املهـارات التـي يجـب أن 
وتـوغرايف، يتحلى بها خريجو الصحافة هي: (مهارات الوسائط املتعـددة، التصـوير الف

، وبـرامج إنتـاج الصـوت photo shopالتدريب على أدوات الصـوت وبـرامج الفيـديو 
final cut  وهذا جنًبا إلى جنب مهارات الكتابة وحترير الصوت والفيديو)، وأوصـت

الدراسة أن كليات الصحافة يجب أن حترص على إنتاج خـريجني لـديهم أسـاس قـوي 
  ت الصوت، التصوير الفوتوغرايف والفيديو. من مهارات الكتابة مع معرفة بتقنيا

 Ryan Thornburg and Yingريــان ثــورنبرج ويــنج روزلــني جــاءت دراســة  -6
Roselyn 2011)  ()25(  لتدرس الفجوة بني تعليم الصحافة عبر اإلنترنت واملمارسة

يف الواليات املتحدة، وذلك عن طريق فحص اخلالف بني صناعة وسائل اإلعـالم مـن 
ناحية وكليات اإلعالم من ناحية أخرى يف الواليات املتحدة، وذلـك مـن خـالل املقارنـة 

لواجـــب توافرهـــا، بـــني تصـــورات الصـــحفيني يف غـــرف األخبـــار لكـــل مـــن املهـــارات ا
واملفاهيم األكثر حضورًا، واملهـام املوجـودة يف غـرف األخبـار وتصـورات املعلمـني ملـادة 
الصحافة عبر اإلنترنت يف كليات اإلعالم لذات املوضـوعات، وذلـك باسـتخدام املسـح 
ــر اإلنترنــت يف  ــار وُمدرســي مــادة الصــحافة عب املــزودوج للصــحفيني يف غــرف األخب

) مـدرس ملـادة الصـحافة، 101عتمدت الدراسة على عينة قوامهـا (كليات اإلعالم، وا
) صــحفًيا بالصــحف اليوميــة يف 49ومت اختيــارهم بطريقــة تغطــي أنحــاء الــبالد و(

ا بـــني تصـــورات  ا معنويـــً الواليـــات املتحـــدة، وقـــد وجـــدت الدراســـة أن هنـــاك اختالفـــً
يف غـرف األخبـار،   الصحفيني واملدرسني حول املهارات والواجبات واملفاهيم املوجـودة

وإذا كان هذا االختالف ليس كبيًرا، فإنهم اتفقوا على جوانب كثيرة، منها أن املهارات 
األساسية للعمل الصحفي مثل القدرة على احلكم على اخلبـر، قواعـد اللغـة وأسـلوب 
الكتابة الزالت مطلوبة حتى اآلن؛ وهو ما يؤكد على أن املهارات التقليدية التي شكلت 

ــات دائمــً  ــى مــع ظهــور مهــارات وواجب ــزال مهمــة حت ا أســاس ممارســة الصــحافة ال ت
جديدة، وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مدارس الصحافة حتتاج إلى القيام باملزيد 
لتدريس العناصر البصرية واإلداريـة للصـحافة عبـر اإلنترنـت يف الفصـول الدراسـية: 

الفيـــديو وتصـــميم واجهـــة  وإنتـــاج Photoshopو HTMLقابليـــة اســـتخدام الويـــب 
املســـتخدم وتصـــميم املعلومـــات/ الرســـوم البيانيـــة، يعـــد تـــأليف الوســـائط املتعـــددة، 
ــذي ينشــئه املســتخدم،  ــوى ال ــاوين، وإدارة املحت ــة العن ــوى، وكتاب ــنص للمحت ــر ال وحتري
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والتحرير للنحو أو الـنمط مـن بـني الواجبـات العشـرة األولـى التـي يعتقـد املعلمـون أن 
مون بهـــا يف أغلـــب األحيـــان عنـــدما يعملـــون يف غـــرف األخبـــار عبـــر طالبهـــم ســـيقو

اإلنترنت يف املستقبل القريب، وأشار الصحفيون املحترفون إلى أنهـم كـانوا يف الواقـع 
يعملون على التدوين، تصوير الصور، تصـميم واجهـة املسـتخدم، إنتـاج الفيـديو وإدارة 

ى مــن عــدم اإلملــام بــروتني غرفــة املــوظفني بشــكل أكثــر تكــرارًا؛ هــذا يشــير إلــى مســتو
األخبار احلقيقية بني املدربني، مما قد يفسر جزئًيا التباين الكبير فيما يتعلق مبعظم 
الواجبات الشائعة كما يتصورها املحترفون واملربون. وجاءت الواجبات اخلمسـة التـي 

ــالي: اإلبــالغ  وكتابــة القصــ ص صــنفها كــل مــن املعلمــني والصــحفيني علــى النحــو الت
األصـلية، وجمـع القصـة، كتابـة أو حتريــر النصـوص، حتريـر الصـور/ الصــوت، وإدارة 
ا، علـى  املشاريع، حتى بـني هـذه الواجبـات اخلمسـة، فـإن الترتيـب غيـر متناسـق متامـً
سبيل املثـال، يف حـني أن املدرسـني يعتقـدون أن "كتابـة وجمـع القصـص األصـلية" هـو 

رنــت، فإنهــا احتلــت املرتبــة التاســعة عنــد أعلــى واجــب يقــوم بــه الصــحفيون عبــر اإلنت
  املهنيني.  

انطالًقا من االنتقادات التي يقدمها املحترفـون واملربـون للصـحافة لسـنوات لعـدم  -7
القيام مبا فيـه الكفايـة لتحضـير الطـالب لوظـائف وسـائل اإلعـالم قـام تـوم ديكسـون 

اسة بدر  (Tom Dickson  and Wanda  Brandon2000))26(وواندا براندون 
ــرفني  ــني املعلمــني والصــحفيني املحت مــن وجهــة نظــر أســاتذة الصــحافة يف الفجــوة ب
ورصــد الفــروق بــني معلمــي الصــحافة  اجلامعــات األمريكيــة والصــحفيني املحتــرفني،

ــة املهمــة لطــالب  والصــحفيني املحتــرفني فيمــا يتعلــق بالكفــاءات والــدورات التدريبي
يف الصـحافة، مـن خـالل تقيـيم أربعـة   الصحافة اجلامعيني الذين يبحثون عن وظيفـة

أنواع من الدورات، وستة أنواع من الكفـاءات للطـالب، واعتمـدت الدراسـة علـى عينـة 
ــار محطــة التلفزيــون و(64عشــوائية قوامهــا ( ) مــن محــرري 149) مــن مــديري أخب

 BEA 78الصحف اليومية يف الواليات املتحدة، وعينـة مـن معلمـي شـعبة  الصـحافة 
ــة وAEJMC  142و ــي وفاكســات ملحاول ــد اإللكترون ــى رســائل البري مت االعتمــاد عل

احلصــول علــى أفضــل معــدل اســتجابة، حصــلت دورات مهــارات الفنــون األساســية 
(قواعــد اللغــة، اإلمــالء، عالمــات التــرقيم) علــى أعلــى مســتوى تليهــا دورات مهــارات 

ــا إ ــا، التصـــميم، ومـ ــارير، اســـتخدام التكنولوجيـ ــة، التقـ لـــى ذلـــك)، الصـــحافة (الكتابـ
ــالم  ــات اإلعـ ــالم، أخالقيـ ــالم، إدارة اإلعـ ــانون اإلعـ ــة (قـ ــة املهنيـ ــدورات اإلعالميـ والـ
واملسؤولية... إلخ)، وأخيًرا دورات االتصال اجلماهيري املفاهيمي/ النظري (اإلعـالم 
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ــن  ــم تختلـــف أي مـ ــك)، لـ ــى ذلـ ــا إلـ ــال، ومـ ــة االتصـ ــاريخ اإلعـــالم، نظريـ ــع، تـ واملجتمـ
، حيــث صــنيفها حــول أهميــة دورات مهــارات فنــون اللغــةاملجموعــات بشــكل كبيــر يف ت

ا  صــنف املعلمــون كــًال مــن الــدورات املفاهيميــة ودورات وســائل اإلعــالم املوجهــة مهنيــً
كــان االخــتالف بــني اســتجابات ، أعلــى بكثيــر يف األهميــة مــن الصــحفيني املحتــرفني

مـاهيري الصحفيني املحتـرفني ومعلمـي الصـحافة يتعلـق بأهميـة دورات االتصـال اجل
ــلت األخـــالق  ــة املهنيـــة، حصـ ــة الـــدورات اإلعالميـ ــا أهميـ املفـــاهيمي والنظـــري، تليهـ
واملســؤولية علــى أعلــى مســتوى يف تصــنيف أنــواع الكفــاءات اجلامعيــة، يليهــا التفكيــر 

وأشارت النتائج إلـى وجـود فجـوة بـني تصـورات الصـحفيني ومثيالتهـا عنـد التحليلي،  
ــن هــذه الفجــو ــيم أســاتذة الصــحافة، ولك ــى أن التعل ــاقهم عل ــع اتف ــرة، م ة ليســت كبي

 اإلعالمي ينبغي أن يستمر يف التغيير ملواجهة حتديات القرن الواحد والعشرين.

  التعقيب على دراسات املحور الثاني:
علــى العكــس مــن املحــور الســابق الــذي مت دراســته يف معظــم دول العــالم، جــاء هــذا  -

الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وهـذا ال يعنـي أنـه ال املحور ليتم دراسته بشـكل كبيـر يف  
يدرس يف بالد أخرى؛ ولكن يعني أن هنـاك تركيـًزا واسـتمرارًا يف دراسـته يف أمريكـا، 

 480وميكــن أن يرجــع ذلــك إلــى العــدد الكبيــر لبــرامج اإلعــالم لــديها التــي تتجــاوز 
ــن الصــح ــر جــًدا م ــدد كبي ــا لع ــى امتالكه ا لإلعــالم، إضــافة إل ــً ف واملجــالت برنامج

ومحطــات البــث اإلذاعــي والتلفزيــوني، وباإلضــافة إلــى أن الواليــات املتحــدة تعرضــت 
تسـريح صـحفيني) جـراء التغيـرات   –وسائل اإلعالم بها ألزمـة كبيـرة (إغـالق صـحف

التي حدثت يف عالم صناعة الصحف، وهو ما لم يحـدث مـثًال للـدول اآلسـيوية، وهـو 
واجهــة هــذه التغيــرات؛ لــذا مــن املنطقــي أن يكــون مــا جعلهــا جتــري تعــديالت كبيــرة مل

  هناك حرص على مواكبة البرامج األكادميية للتغيرات اجلديدة.

تعــددت منهجيــات دراســـة الفجــوة، فهنـــاك مــن درســـها مــن خـــالل حتليــل مضـــمون  -
مواصفات الصحفي املطلوب للعمل يف إعالنات الصحف وعالقة ذلك باملهارات التـي 

، وآخر درسها من خالل مسح للصحفيني املحتـرفني للتعـرف تدرس يف برامج اإلعالم
على آرائهم يف الصحفيني اجلدد من حيث املهارات التكنولوجية، واملهارات التقليديـة، 
والتفكير النقدي، وهناك من درسها من خالل مسح مزدوج بني الصحفيني املحتـرفني 

طـالب اإلعـالم، وهنـاك ومعلمي الصحافة حول أهم املقرارات التي ينبغي أن تدرس ل
مــن استخلصــها مــن خــالل الفــروق يف التصــورات بــني الصــحفيني ومعلمــي الصــحافة 

الواجبـات   -2املهـارات التـي يتطلبهـا العمـل الصـحفي،    -1حول ثالثة عناصر، وهـي:
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املفاهيم األكثر تداوًال يف غرف األخبار، -3التي يقوم بها الصحفي يف غرف األخبار،  
سها من خالل استخالص الفـروق يف التصـورات بـني الصـحفيني وأخيًرا هناك من در

 والطالب حول ذات العناصر الثالثة األخيرة.  

ــرامج  - ــب ب ــز املفــرط مــن جان ــد مــن الدراســات أن االجتــاه نحــو التركي رصــدت العدي
اإلعــالم علــى التــدريب علــى املهــارات التكنولوجيــا اجلديــدة جــاء علــى حســاب تنميــة 

 حافة، وتنمية مهارة التفكير النقدي لديهم.املهارات التقليدية للص

كمــا رصــدت دراســات أخــرى جوانــب قصــور أخــرى يف بــرامج اإلعــالم مثــل جتاهــل  -
الرياضــيات، وعــدم تــدريب الطــالب علــى فهــم األرقــام، مؤكــدة أن اإلصــالحات التــي 
خضع لها تعليم الصحافة كانت إضافة وسائل التواصل االجتماعي واملهارات املتعلقـة 

ــا،  ــة بهــ ــم والهندســ ــة للعلــ ــة عامــ ــاك مقاومــ ــزال هنــ ــن ال تــ ــارب، ولكــ ــول التقــ وفصــ
 والرياضيات.  

ميكــن إرجــاع تركيــز بــرامج اإلعــالم يف الواليــات املتحــدة علــى املهــارات التكنولوجيــة  -
اجلديــدة إلــى زيــادة الطلــب مــن قبــل الصــحف علــى صــحفيني لــديهم مهــارات وســائل 

وميتلكــون مهــارات الويــب والوســائط التواصــل االجتمــاعي واالنخــراط مــع اجلمهــور، 
املتعددة، وهو ما جعل البرامج تتجه بقوة إلضـافة هـذه املهـارات بشـكل أخـل بـالتوازن 

 الذي ينبغي أن يتسم بها برامج الصحافة.

رصدت بعض الدراسات وجود فروق واختالفـات بـني تصـورات الصـحفيني ومدرسـي  -
ا الصحافة حول املهارات التي يجب أن يتقنهـا خـريج   اإلعـالم حتـى يجـد لنفسـه مكانـً

يف املؤسسات اإلعالمية املختلفة؛ ففي حني يؤكـد الصـحفيون املمارسـون علـى أهميـة 
املهارات األساسية للصحافة باعتبارها العمود الفقري ملهنة الصـحافة، يؤكـد مدرسـو 

 الصحافة على أهمية املهارات التكنولوجية والتقنية.

ــائج دراســات محــور الفجــ - ــذي يجمــع بــني أظهــرت نت وة أن مفهــوم املحــرر املتكامــل ال
املهارات التقليدية واملهارات التكنولوجية اجلديدة هو حتٍد كبير أمـام بـرامج اإلعـالم، 

 ليس يف الواليات املتحدة فقط؛ بل يف العالم أجمع. 

الفجـوة التـي  )  (Ying Roselyn Du and S. C. Eric Lo,2014أرجعـت دراسـة  -
ــر تطــورًا يف املهــارات الرقميــة وأقــل يف توصــلت إليهــا بــني  ــذين كــانوا أكث الطــالب ال

التقليدية، والصحفيني الذين كانوا أقل يف التقنية وأكثر يف التقليدية إلـى تبنـي هـوجن 
ــدون األخــذ يف االعتبــار  ــات املتحــدة، ب ــرامج اإلعــالم التــي تــدرس يف الوالي ــوجن لب ك



               4711 

يدعونا لضرورة األخذ يف االعتبـار ممارسات العمل الصحفي يف هوجن كوجن، وهو ما  
ممارسات العمل الصحفي يف الدولة التي يـتم تبنـي البـرامج الدراسـية بهـا، ومحاولـة 

 حتقيق أعلى قدر ممكن من التوازن بني املهارات القدمية واحلديثة.  

 املحور الثالث: عرض اجتاهات ورؤى حديثة لتطوير البرامج:    
كريســتوفر ومانشــون ريــة واملمارســة قــدمت دراســة يف محاولــة لســد الفجــوة بــني النظ .1

)Christopher and Manchon2018 ()27(  بعنوان"الفصل الدراسـي هـو غـرف
ــار:  ــة  CNAاألخب ــة واملمارســة؛ ملواجه ــني النظري ــة االنفصــال ب ــدريبي إلزال منــوذج ت

التحـدي املحلـي العــاملي واجلمـع بــني الكفـاءة التقليديـة يف تقــدمي التقـارير ومتطلبــات 
الوســـائط املتعـــددة يف غرفـــة األخبـــار الرقميـــة، وذلـــك مـــن خـــالل مشـــروع مشـــترك 

نمـوذج علـى ثالثـة أنـواع مـن للمدرسة املهنيـة والصـحفية نفـذ يف برشـلونة، ويسـتند ال
) والـذي تضـمن  Deuze,2006املهارات أوًال: منوذج املهارات الثالثية الذي وضـعه (

ــواع، الصــيغ، طــرق العمــل  ــة والتحريــر) والتعبيــر (األن أدوات (إعــداد التقــارير، الكتاب
والتصــــميم)، ومهــــارات املعرفــــة املكتســــبة (بنــــاًء علــــى أســــاليب البحــــث يف العلــــوم 

ــون االجتماعيـــ ــون، ويجـــل وروبسـ ــادئ مـــن جينكينـــز، بوروشـــومتا، كلينتـ ا: مبـ ــً ة)؛ ثانيـ
) منوذج جديد ملحو األمية اإلعالميـة يتضـمن مهـارات الشـبكات االجتماعيـة 2005(

ا: املطالـب املحـددة  التي تسـهل قـدرة املسـتخدم علـى العمـل ضـمن إطـار تعـاوني، ثالثـً
واسـعة مـن مهـارات االتصـال لقطاع الصحافة نفسه، وتتضمن هذه املطالب مجموعة 

املستعرض التي تعتمد على التكنولوجيا، والتي تتضمن إمكانات أساسـية مثـل الكتابـة 
 القوية واخلطابة العامة والقدرة على البحث عن املعلومات.

ــدم  .2 ــور وقـ ــية  )Dan Gillmor2016)()28دان جيلمـ ــر األساسـ ــته العناصـ يف دراسـ
ج اإلعــالم حتــى تــتمكن مــن تلبيــة التغيــرات واجلديــدة التــي ينبغــي أن تتــوفر يف بــرام

 -1التكنولوجيــة التــي طــرأت علــى صــناعة الصــحافة يف العــالم، وهــذه العناصــر هــي:
وهـي الدقـة، التـدقيق، الفضـول، االسـتقاللية   مبادئ الصحافة األساسيةالتأكيد على  

 للطالب مبا ميكنه من العمـل يف بيئـة  تعليم متعدد التخصصــاتتوفير    -2والشفافية،
الصــحافة اجلديــدة، وبالتــالي حتتــاج بــرامج الصــحافة إلــى إقامــة شــراكات مــع قطــاع 
األعمـــال، الهندســـة وعلـــوم احلاســـب، صـــناعة الفـــيلم، العلـــوم السياســـية، القـــانون، 

ا للعمــل يف  فهــم أساســيات البرمجــة -3التصــميم، وبــرامج أخــرى. ا مهمــً أصــبح مطلبــً
مبرمجـي الكمبيـوتر، لـذلك مـن   غرف األخبار، فصحفيو املسـتقبل سـوف يعملـون مـع

فهـــم  أساســـيات  -4الضـــروري أن يكســـب برنـــامج الصـــحافة للطـــالب هـــذه املعرفـــة. 
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ــى أبحــاث املســح االجتمــاعي.  اإلحصــاء التطبيقيــة ــق عل ــي تطب فهــم  -5خاصــة الت
خاصة املتعلقة بوسائل اإلعـالم مبعنـى أن نسـاعد الطـالب علـى فهـم   قضايا األعمــال

لناشـئة سـواًء كانـت ربحيـة أم غيـر ربحيـة؛ ليكونـوا مـن بـني وتقدير ثقافـة الشـركات ا
األشــخاص الــذين يطــورون منــاذج أعمــال الصــحافة يف املســتقبل، وســوف يســاعدهم 
هذا الفهم علـى اكتسـاب مهـارات خاصـة بـاإلعالن، التسـويق، الشـبكات االجتماعيـة، 

عهـا، طريقـة جم تعلــيم الطــالب صــحافة البيانــات  -6حتسني محرك البحث، وغيرهـا.
تعلــيم الطــالب كيفيــة إنشــاء محتــوى  -7وعرضــها وحتليلهــا واملهــارات املتعلقــة بــذلك.

، ويكون متاًحا على مستوى واسع داخل املجتمـع. ينبغـي إعالمي يخدم املجتمع املحلي
لبرنامج الصحافة أن يكون جزًءا من مهمته محـو األميـة اإلعالميـة لكـل طالـب داخـل 

ــدمي ــق تق ــت احلــرم اجلــامعي، عــن طري ــر اإلنترن ــدريب عب  ورش عمــل ومــؤمترات وت
ومســاعدة املــدارس يف املنطقــة اجلغرافيــة التــي حولــه؛ لكيفيــة رفــع الــوعي اإلعالمــي 
لكل مستويات التعلم، وكذلك اآلباء وذلك للمساعدة يف حتـويلهم إلـى مسـتهلكني أكثـر 

 وعًيا وإلعطائهم وسائل ملساعدة أطفالهم.

لتعلم القائم على املشـاريع تسـهيل انتقـال الطـالب مـن انطالًقا من فرضية أنه ميكن ل .3
ــة إلــى املشــاركة يف نشــاطات تعليميــة مــن شــأنها  تعلــم ممارســات الصــحافة التقليدي

ديبــي جــوه قـدمت دراسـة  ،  الوعي بالوسائط املتعددة والكفاءات التي تتطلبها الصناعة
إطـارًا لتعزيـز كفـاءات   )Debbie Goh and Ugur Kale2015()29( وأوجور كالي

الوسائط املتعددة والوعي يف مجال تعلـيم الصـحافة التقليديـة،  وتبحـث دراسـة حالـة 
يف االنتقـال مـن دورة الصـحافة املطبوعـة التقليديـة إلـى أخـرى تسـاعد   PBLلتطبيق  

ــة، اعتمــد الباحثــان علــى  ــارات وكفــاءات الصــحافة الرقمي الطــالب علــى تطــوير مه
 (Larmer and Mergendoller2010)لتي وضعها كل من العناصر األساسية ا

ــى املشــاريع  ــائم عل ــتعلم الق ــادة، الصــوت  ،لل ــى املعرفــة، ســؤال القي وهــي احلاجــة إل
ــدى  ــع الصـ ــار، رجـ ــؤال واالبتكـ ــرين، السـ ــادي والعشـ ــرن احلـ ــارات القـ ــار، مهـ واالختيـ

ــف أن وجــود ــائج كي ــور. وأظهــرت النت ــتج املقــدم للجمه ــًرا املن ــة، وأخي ســبعة  واملراجع
ــوعي  PBLعناصــر أساســية يف  ــادة ال ــم الطــالب وزي ــرة تعل قــد عــزز مــن جــودة وخب

 بالكفاءات متعددة الوسائط.

تساؤًال: "كيف ميكننا إعداد  )Jeanti St Clair 2015 ()30(  جنتي سانت كليــرطرح  .4
خــريج الصــحافة علــى نحــو أفضــل مــن أجــل مهنــة إعالميــة"؟ وقــدم إجابــة علــى هــذا 

الدراسـية وبنيـة التعلـيم والـتعلم مـن   بنــاء الــدوراتالتساؤل من خـالل النقـاط التاليـة:  
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تصــميم خالل نقل صـورة حقيقيـة عـن عمـل غـرف األخبـار يف هـذا العصـر الرقمـي، 
ضمن األنشـطة التجريبيـة، ويف هـذا الشـأن يؤكـد معلمـو الصـحافة أن التي تت  املنــاهج

كيفيــة التعليم التجريبي وسيلة أساسـية وأداه هامـة لتطـوير املمارسـة، تعلـيم الطالـب  
، ويشــترط أن يكــون الطــالب قــادرين علــى التكيــف التعامــل مــع بنيــة ســريعة التغييــر

ــات وأقســام الصــ ــاج كلي ــدة. حتت ــة جدي ــون تقني ــدما يواجه ــى عن االبتعــاد عــن حافة إل
كمـنهج متـزامن، وهـذا  2.0، وإعادة تشكيل برامج الصـحافة التفكير يف املناهج كنهج

األمر يتطلب من أساتذه الصحافة الدخول يف شراكة مع الطـالب يف تصـميم أنشـطة 
التعليم؛ من أجل تشجيع تطوير االبتكار واملرونة التي يحتاجها خريجو الصحافة، مـن 

 املعلمني والطالب مًعا كمصممني مشاركني يف املناهج.خالل اشتراك  

بينمـــا ينـــاقش العلمـــاء والصـــحفيون مســـتقبل الصـــحافة ومقترحـــات منـــاذج اإلنتـــاج  .5
ا   )Cohen2015()31(  كــوهنياجلديدة. يرى   أن أحـد املقترحـات التـي اكتسـبت زخمـً

، وهــي تعنــي أن يقــوم  Entrepreneurial Journalism الصــحافة الرياديــةهــي 
فراد املغامرون بتسـخير التقنيـات الرقميـة لتحقيـق النجـاح يف حـني فشـلت وسـائل األ

اإلعـــالم الكبيـــرة، والصـــحفي الريـــادي هـــو فـــرد مغـــامر ال يعتمـــد علـــى املؤسســـات 
اإلعالمية التقليدية وميكنه رسم طريقها نحو النجاح، إنه العامل النيوليبرالي املثالي: 

ريعه تتبنــى التقنيــات اجلديــدة واملمارســات مــرن وغيــر مــرتبط وقابــل للتكيــف، ومشــا
ا ولكنهــا مربحــة  ــً "املبتكــرة"؛ إلعــادة اختــراع الصــحافة باعتبارهــا ذات صــلة اجتماعي
ا، يحـــدد بشـــكل جيـــد احتياجـــات الســـوق، ينخـــرط يف الســـلع الذاتيـــة الدائمـــة  أيضـــً
والتســويق الــذاتي، بصــرف النظــر عــن أي شــركة إعالميــة، فإنهــا تبنــي جمهــورًا حــول 

متها التجارية الشخصية، وتطور وتنشئ وتروج للمحتوى، "نشيط بال حدود وقابل عال
للتكيف بشكل كبير"، ويتم الترويج له بشكل أكثر صراحة يف مدارس الصـحافة واملـنح 
الدراسية يف مجال تعليم الصحافة، ويرجع الباحث ظهور ريادة األعمال يف الصحافة 

ــات  ــدة اجتاهـ ــى عـ ــحفي إلـ ــيم الصـ ــاه األولاالوالتعلـ ــل جتـ ــة العمـ ــع عالقـ ــو تراجـ : هـ
القياسية، ومنوذج التوظيف القـائم علـى العامـل الـذي يتمتـع "بوظيفـة مسـتمرة بـدوام 
كامــل" لــرب عمــل واحــد، ويعمــل يف مقــر صــاحب العمــل، ويحصــل علــى مزايــا علــى 
ــدوام جزئــي، والعقــد، والعمــل املســتقل، والعمــل  أســاس العمــل وحــل محلهــا العمــل ب

 -وهي أشكال منتشـرة علـى نطـاق واسـع يف الصـناعات اإلعالميـة  -ياملؤقت والعرض
بأنها العمالة غير املستقرة، أو "العمل مـن أجـل أجـور تتميـز بعـدم اليقـني، وانخفـاض 

: هــو االجتــاه الثــانيالــدخل، واملزايــا االجتماعيــة واالســتحقاقات القانونيــة املحــدودة. 
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تضـــع الثقافـــة والصـــناعات  ظهـــور سياســـات وخطابـــات الصـــناعة اإلبداعيـــة، التـــي
اإلعالميــة كمحركــات للنمــو االقتصــادي وتشــجع العــاملني يف املجــال الثقــايف علــى أن 
يصـــبحوا "رواًدا مثقفـــني"، وهـــم املســـؤولون وحـــدهم عـــن العثـــور علـــى العمـــل وإدارة 

: مكنــــت التحــــوالت يف يف االجتــــاه الثالــــثالوظــــائف وإدارة الضــــمان االجتمــــاعي.  
ن أداء العمــل يف أي مكــان ويف أي وقــت، ممــا ســاعد علــى تعزيــز التقنيـات الرقميــة مــ

االســتعانة مبصــادر خارجيــة وزيــادة مرونــة العمــل. ويــرى أن الصــحافة الرياديــة هــي 
استجابة النتشار عـدم األمـان الـوظيفي، وطريقـة للتعامـل مـع نـدرة الوظـائف، وتـدني 

يني وسـيطرتهم. ومـع األجور، وتراجع الثقـة يف التوظيـف، وتراجـع اسـتقاللية الصـحف
ا ومسـتمًرا بالصـحافة كسـلعة اجتماعيـة قيمـة  ا توافقيـً ا التزامـً ذلك، فإنه يظهـر أيضـً
وحيوية لدميقراطية فاعلة. ويف هذا املناخ مـن انعـدام األمـن، يـرى الكثيـرون خيـارات 
قليلة بخالف اقتراح روح املبادرة على أنهـا احلـل الفضـي للصـحافة وعلـى الـرغم مـن 

جية التحول إلى الصحافة الريادية تقدم للتعامـل مـع مشـاكل التوظيـف يف أن استراتي
ــي روح  ــن تبن ــدًال م ــدة، ب ــون الوحي ــى أن تك ــاج إل ــا ال حتت ــة، لكنه الصــناعات اإلعالمي
املبــادرة كحــل وحيــد للتحــديات التــي تواجــه الصــحافة اليــوم، يجــب علينــا النظــر يف 

لف، مثل الصـحفي كعامـل أو مناذج عمل بديلة ومستدامة تصور الصحفي بشكل مخت
 كمواطن أو كناشط.

كيـــف ميكـــن للهياكـــل  )Dahlia and Gabor 2014()32داليـــا وجـــابور (يتســـائل  .6
األكادميية القائمة يف مجال اإلعالم أن تخدم املصلحة العامة بشكل أفضل؟ ووجـدت 
ا واحــًدا مــن صــحافة املصــلحة العامــة غيــر  مــن خــالل حتليلهــا لتلــك الهياكــل أن نوعــً
ــاج الصــحفي األكــادميي وهــو: التحقيــق وحتليــل األفكــار  ــوفر بشــكل كبيــر يف اإلنت مت

لـذلك قـد يكـون املجتمـع يف وضـع أفضـل إلعـادة تخصـيص بعـض واألحداث املعقدة،  
املوارد (أي وقت الكلية) بعيًدا عن بعض األبحاث الضيقة ونحو األنشطة ذات القيمـة 
األعلـــى، خاصـــة إذا كانـــت هـــذه األنشـــطة تكمـــل التـــدريس. قـــد يخـــدم إنتـــاج بعـــض 

ا واملخصصــة جلمهــور عــريض التــدريس أكثــر مــن ا لبحــث الصــحافة املهمــة اجتماعيــً
ــه  ــت نفسـ ــدم يف الوقـ ــا يقـ ــادمييني، بينمـ ــني األكـ ــتهدف املتخصصـ ــذي يسـ ــيق الـ الضـ
مســاهمات ذات مغــزى للمعرفــة العامــة يف عصــر تقلــص فتــرات االهتمــام واملعلومــات 
الوفيرة، وسيستفيد التدريس من انخراط املدرسني يف األنشـطة الفكريـة التـي حتفـز 

ا مــا يكــون غيــر التفكيــر التــي تبنــي علــى تخصصــاتهم، بــدًال مــن  ــً البحــث الــذي غالب
أيًضا تغيير املمارسات يف املؤسسـات   AJمقروء. بالطبع ميكن لـ الصحافة األكادميية  
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النخبوية، ودفع املزيد من األكادمييني البارزين لالنخـراط بشـكل أكبـر يف العـالم غيـر 
ييـــر األكـــادميي، ويـــرى يف النهايـــة أن هـــذا االقتـــراح متواضـــع، وأنـــه ال يرغـــب يف تغ

األوساط األكادميية: ويجـب تـوخي احلـذر للحفـاظ علـى األجـزاء الناجحـة يف احليـاة 
اجلامعية. إال أنه يأمل ببساطة أن يسـلط الضـوء علـى أن األوسـاط األكادمييـة ميكـن 

 أن تساعد الصحافة وأن تخدم املجتمع بشكل أفضل.

يف دراســة حتــت عنــوان  )Donica Mensing2010()33( دونيكـــا مينســـينجقــدم  .7
"إعــادة التفكيــر مــرة ثانيــة يف مســتقبل تعلــيم الصــحافة" توصــية بإعــادة تنظــيم تعلــيم 
الصحافة من النموذج الذي يتمحور حول الصناعة، وهو النموذج الـذي بـدأ مـع تعلـيم 
الصحافة، حيث  ظهر التعليم الصحفي يف عصر (املراسل) عندما كان دور الصـحفي 

ات وتشكيلها يف قصة دقيقة ونشـرها بسـرعة قـدر اإلمكـان جلمهـور هو إيجاد املعلوم
واسع عبر وسيط إعالمي، وعلى الرغم من تنوع برامج اإلعالم إال أن التصور املثـالي 
ــى املراســل والوظــائف األساســية جلمــع املعلومــات  ــيم الصــحفي الزال يركــز عل للتعل

ذي يـدرس يف بـرامج اإلعـالم وتقييمها وإنتاجها ونشـرها، هـذا النمـوذج يف التعلـيم الـ
ظل بعيًدا عن التغيير لعدة عقود، إضافة الوسائط املتعددة واستخدام تقنيات السـرد 
القصصي وإيصال املنتج إلى اإلنترنت لـم تغيـر مـن النمـوذج األساسـي للتعلـيم، لـذلك 
يوصــي باســتبدال هــذا النمــوذج بنمــوذج يركــز علــى املجتمــع كطريقــة واحــدة إلعــادة 

علــيم األكــادميي بــدور أكثــر حيويــة وإنتاجيــة يف مســتقبل الصــحافة، وهــذا إشــراك الت
النموذج ميدنا بطريقة لتصور إعادة تشكيل التعليم الصحفي؛ ليتناسب مع مـا يحـدث 

 يف عالم الصحافة خارج اجلامعة. 

انطالًقا من أن مستقبل تعليم الصحافة موضوع نقاش حديث يف جميع أنحـاء أوروبـا  .8
ية وأستراليا، يف أعقاب التقارب اإلعالمي، وإلغاء القيود على أسـواق وأمريكا الشمال

 Isabel( إيزابيــل ماكدونالــداإلعالم، والشركات اإلعالميـة عبـر الوطنيـة، يسـتعرض 
Macdonald2006()34(   اجلدل الـدائر حـول بـرامج تعلـيم الصـحافة والـذي يقـول

ــذ الو ــان من ــرن مــن الزم ــا الشــمالية لق ــد يف أمريك ــه ميت ــا إن ــذي تعرضــت فيه قــت ال
املصلحة العامة للخطر من قبل قوة الشركات اخلاصة يف أمريكا الشمالية؛ ممـا دفـع 
الــبعض مبطالبــة التعلــيم الصــحفي بتعزيــز املهنيــة املوجهــة نحــو اخلدمــة العامــة. ويف 
اآلونة األخيرة، يف أعقاب األزمة املهنية يف الصحافة جادل أعضاء هيئة التـدريس يف 

املتحــدة وكنــدا بــأن مــدارس الصــحافة يجــب أن تضــفي علــى الصــحفيني الواليــات 
املستقبليني قيًما مهنية قوية، وهذا االقتـراح ال يعـالج بشـكل كـاف اجلـذور التنظيميـة 
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ــة النيوليبراليـــة،  ــادة الهيكلـ ــاب إعـ ــة املهنيـــة؛ يف أعقـ ــة واالقتصـــادية لألزمـ والهيكليـ
ألخبــار، وخفـض التمويــل، ويعمــل والتقـارب بــني الشـركات وتســريح العمــال يف غرفـة ا

ــات اإلعــالن والتســويق اخلاصــة  ــر مبــوارد أقــل، وأولوي الصــحفيون حتــت ضــغط أكب
بتكتالت وسائل اإلعالم حتظى باألولوية بشكل متزايـد يف العديـد مـن غـرف األخبـار 
يف املؤسسات اإلعالمية الهادفة للربح؛ كما يدافع اإلصالحيون املحترفـون عـن القـيم 

تقليدية القائمة على النظرية الليبرالية للدميقراطية، ومع ذلك، فإن هـذا الصحفية ال
النموذج من الصحافة ينتقده عدد من العلماء بزعم إسـهامه يف عـدم االكتـراث العـام، 
وهناك اجتـاه آخـر يتضـمن منـاهج لتعلـيم الصـحافة تعتمـد علـى تعزيـز فهـم الطـالب 

تـي اقترحهـا سـكينر وآخـرون، وميكـن النقدي لدور الصـناعات اإلعالميـة مثـل تلـك ال
القول أنها يف وضع أفضل ملواجهة التحديات التي تواجههـا الصـحافة املعاصـرة؛ ومـع 
ــة  ــة النقدي ــات جــدوى التربي ــد مــن البحــث إلثب ــى مزي ــاك حاجــة إل ــك، ســتكون هن ذل
للصحافة يف ضوء القيـود التـي تواجههـا بـرامج الصـحافة، ويف ضـوء التحـديات التـي 

ذا املـنهج علـى مبـدأ املوضـوعية واالفتراضـات الليبراليـة املتضـمنة يف قد يطرحهـا هـ
ــيم  ــو تعلـ ــا هـ ــول مـ ــاع حـ ــد إجمـ ــه ال يوجـ ــدعلى أنـ ــة، ويؤكـ ــحافة األمريكيـ ــيم الصـ تعلـ
الصــحافة، أو مــاذا يجــب أن يكــون، أو حتــى إذا كــان يجــب أن يكــون موجــوًدا علــى 

 اإلطالق. 

لألدبيات والنتائج الرئيسـة  )Mark Deuze 2006()35مــارك دوز (من خالل جتميع  .9
من دراسـات تعلـيم الصـحافة يف أجـزاء مختلفـة مـن العـالم توصـل إلـى أن التغييـرات 
والتحــديات التــي تواجــه تعلــيم الصــحافة حــول العــالم متشــابهة إلــى حــد كبيــر، علــى 
ا  كبيــًرا، بنــاء علــى  الــرغم مــن اخــتالف الــنظم اإلعالميــة والثقافــة الصــحفية اختالفــً

ا" يقســـمه إلـــى ذلـــك يضـــع "د ا "عامليـــً فئـــات، بـــدًءا باملفـــاهيم الفلســـفية  10وز" نهجـــً
للتحفيــز والرســالة، وتنتهــي مبفــاهيم أكثــر "واقعيــة" مثــل املنــاهج والتربيــة، حيــث تــتم 
ــوترات، حيــث أشــار املعلمــون  ــاظرات والت مناقشــة كــل فئــة مــن حيــث التحــديات واملن

الـدافع: ملـاذا تعلـيم   :ذه الفئـات هـيواملدربون يف أنحـاء مختلفـة مـن العـالم إليهـا، وهـ
الصـــحافة؟، النمـــوذج: مـــا هـــي (مجموعـــة) األفكـــار التـــي توجـــه تعلـــيم الصـــحافة؟، 
الرسالة: ما هو موقف تعليم الصـحافة مـن املهنـة واجلمهـور؟، التوجـه: مـا هـو جانـب 
(أو جوانــب) الصــحافة التــي يقــوم عليهــا التعلــيم (مثــل: اإلعــالم، األنــواع، أو وظــائف 

افة يف املجتمع)؟، االجتاه: ما هي اخلصـائص املثاليـة للخـريجني؟، السـياق: مـا الصح
هو السياق االجتماعي الذي يقوم عليه تعليم الصحافة؟، التعليم: هل تعليم الصـحافة 
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ــة  ــة العمليـ ــوازن بـــني املعرفـ ــل التـ ــتم حـ ــنهج: كيـــف يـ ــردي؟، املـ ــاعي أم فـ عامـــل اجتمـ
ربية املفضلة، وملاذا؟، اإلدارة والتنظيم: كيـف والسياقية؟، الطريقة: ما هي منهجية الت

يتم تنظيم تعليم الصحافة؟، وهو يرى أن معظم األعمال العلمية التـي تتنـاول التأهيـل 
ا علــى القضــايا املتعلقــة مبســائل  اإلعالمــي متيــل إلــى التركيــز بشــكل حصــري تقريبــً

أن كـل واحـدة مـن هـذه )،  والقضايا املتعلقـة بالفئـة الثالثـة، يف حـني  8املناهج (الفئة  
القضايا هي مجال هام للبحث والنقاش، وأن القرارات املتخذة يف كـل فئـة لهـا "تـأثير 

 الدينمو" عبر مجموعة كاملة من اخليارات املمكنة.

  التعقيب على دراسات املحور الثالث:
  ــا وأســتراليا وأمريكــا يشــغل مســتقبل التأهيــل اإلعالمــي دوائــر بحثيــة مــن أوروب

 الشمالية.

  إن مستقبل التأهيـل اإلعالمـي ال يوجـد عليـه إجمـاع، وهـو أمـر متنـازع عليـه بـني
 اجتاهات متباينة.

  ا على الرغم من تباين االجتاهات نحو تطوير بـرامج اإلعـالم؛ إال أنـه مـا ظـل ثابتـً
 هو أهمية التدريب العملي للطالب.

 دة للعصــر مت اســتحداث منــاذج تــدريب جديــدة تلبــي االحتياجــات املتغيــرة واملتجــد
 الرقمي.

  ــارات للصــحفيني توســعت ــارف وامله ــى أن قاعــدة املع ــار إل أدى دمــج غــرف األخب
لتشمل ليس فقط إنتاج الوسائط املتعددة ووسائل اإلعالم االجتماعية والصحافة 

 املصورة والنشر املكتبي، ولكن أيًضا تلك اخلاصة بريادة األعمال. 

 لسابقة يف:وبشكل عام مت اإلفادة من عرض الدراسات ا
  .حتديد وبلورة املشكلة البحثية 

  حتديـــد وصـــياغة تســـاؤالت وأهـــداف الدراســـة وكيفيـــة الضـــبط املنهجـــي لبـــاقي
 إجراءاتها.

  ــد مــن ــى العدي ــة اخلاصــة بالدراســة، مــن خــالل االطــالع عل ــادة العلمي ــع امل جتمي
  الدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة.

   واإلفادة منها.حتديد أسلوب عرض وصياغة املادة العلمية  

 .حتديد أسلوب عرض النتائج اخلاصة بالدراسة وكذلك التعليق على النتائج  
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  مقارنــة النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســات الســابقة بنتــائج الدراســة احلاليــة
  ومعرفة مدى االتفاق أو االختالف بينهم.

  :سابًعا: مصطلحات الدراسة

     اإلعالمي إجرائًيا:   يقصد بالتأهيل األكادميى

ــا  ــية تســـتجيب مكوناتهـ ــياغة التخصـــص يف شـــكل منـــاهج ومقـــررات دراسـ بأنـــه "صـ
لالجتاهات احلديثة من أجل إعداد خريج يواكب متطلبات واحتياجات مؤسسـات اإلعـالم 

  يف العصر احلالي.

  Multi Skilled Journalist:ويقصد باملحرر املتكامل إجرائًيا 
هو "خريج اإلعالم القادر على أداء املهام التـي تتطلبهـا العمليـات اإلعالميـة عبـر أكثـر  

من وسيط واحد، حيث تتطلب هـذه املهـام مجموعـة مـن املهـارات األساسـية والتكنولوجيـة 
أدوات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وقــد تتضــمن هــذه األدوات التــي تــتم باســتخدام 

ك أدوات وخـدمات اإلنترنـت يف جميـع مراحـل إنتـاج األخبـار بـدًءا برامج التطبيقات، وكذل
من احلصول علـى املعلومـات واألخبـار إلـى عـرض األخبـار ونشـرها، وقـد تبنـت الباحثتـان 

 Yingr Oselydnu and منـوذج املهـارات الـذي قدمـه ينجـر أوسـيليدنو وهـورنبرج 
Hornburg    تبنيـه يف اجلـزء األول مـن هـذه ، وهو نفس النمـوذج الـذي مت  )36(2011يف

    الدراسة.
  ثامًنا: فروض الدراسة:

ــتهم  .1 ــأن دراسـ ــالب بـ ــاد الطـ ــدى اعتقـ ــني مـ ــائية بـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــد فـ توجـ
ا للمتغيــرات التاليــة:  (نــوع  األكادمييــة تــؤهلهم للوصــول إلــى املحــرر املتكامــل وفقــً

  .اجلامعة، اجلامعة، التخصص، الشعبة)

ا توجــد فــروق ذات داللــة إح .2 صــائية بــني اجتــاه الطــالب إلــى التأهيــل الــذاتي وفقــً
 للمتغيرات التالية: (نوع اجلامعة، اجلامعة، التخصص، الشعبة).

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني منط التأهيل الذاتي الذي يتجه إليه الطالب  .3
 .وفًقا للمتغيرات التالية: (نوع اجلامعة، اجلامعة، التخصص، الشعبة)

ــة توجــد  .4 ــا الطــالب عين ــي ميتلكه ــارة الت ــوع امله ــني ن ــة إحصــائية ب فــروق ذات دالل
 الدراسة وفًقا للمتغيرات التالية: (نوع اجلامعة، اجلامعة، التخصص، الشعبة).
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  :تاسًعا: نوع ومنهج الدراسة
ــي تهــتم برصــد   جتمــع هــذه الدراســة يف منهجيتهــا بــني الدراســات الوصــفية الت

التـي تهـتم باستشـراف  future studies الواقـع وتوصـيفه، وبـني الدراسـات املسـتقبلية 
ــرامج  ــى رصــد التطــور الــذي حــدث لب ــة دراســة الواقــع اعتمــدت عل املســتقبل، فمــن ناحي

سـابها لطالبهـا مـن خـالل أداة املقابلـة، ومـن اإلعالم، واملهارات التي تسعى البرامج إلى إك
  Scenarios Methodناحية الدراسات املستقبلية اعتمدت على أسـلوب السـيناريوهات 

بأنه وصف وضع مستقبلي ممكن أو محتمل مع  السيناريوويعرف  يف بناء أدوات الدراسة،
مت اسـتخدامه  توضيح للمسارات التي ميكن أن تؤدي إلى هـذا الوضـع املسـتقبلي، وهـو مـا

للتعــرف علــى تصــور أعضــاء هيئــة التــدريس يف بــرامج اإلعــالم املصــرية ملســتقبل التأهيــل 
  اإلعالمي للمحرر املتكامل والعوامل املؤثرة على تطوره.

  وقد مت إعداد السيناريوهات وفًقا للخطوات التالية: 
بــرامج اإلعــالم يف مت جمــع املعلومــات والبيانــات عــن العوامــل املــؤثرة علــى تطــور  -

  كليات وأقسام ومعاهد اإلعالم يف مصر.

حتديـــد املســـارات املحتملـــة لتطـــور بـــرامج اإلعـــالم يف مصـــر، وبالتـــالي تطـــور  -
التأهيــل اإلعالمــي للمحــرر املتكامــل بنــاًء علــى املعطيــات والبيانــات التــي مت 

ضـع جمعها يف املرحلة األولى، وهذه املسـارات التـي مت حتديـدها هـي: بقـاء الو
علــى مــا هــو عليــه، التطــور اجلزئــي، التطــور الكلــي، ومت وضــع مؤشــرات لكــل 

  تصور.
 عاشًرا: مجتمع وعينة الدراسة:
  أ. عينة أعضاء هيئة التدريس:

) عضـًوا 30اعتمدت الدراسة على عينة غير احتمالية مـن اخلبـراء قوامهـا (
بشكل عـام دون من أعضاء هيئة التدريس يف كليات وأقسام ومعاهد اإلعالم يف مصر 

حتديــد جامعــات أو كليــات بعينهــا، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى رؤيــة عامــة عــن واقــع 
تطوير برامج اإلعالم والعوامل التي تقف يف وجه تطوره، وتصـورهم ملسـتقبل التأهيـل 

ــرية، و ــرر املتكامـــل يف بـــرامج اإلعـــالم املصـ ا اإلعالمـــي للمحـ ــً ــة وفقـ ــار العينـ مت اختيـ
  للضوابط التالية:

  يكون مدرًسا أو أعلى من ذلك يف إحدى اجلامعات املصرية.أن 

 .أن يكون على قيد التدريس يف أحد برامج اإلعالم  
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 .أن يكون أعضاء هيئة التدريس ممثلني جلامعات خاصة وحكومية 

 ــة التــدريس ممثلــني لبــرامج مختلفة(صــحافة إذعــة  -أن يكــون أعضــاء هيئ
 وتليفزيون).

  التدريس ممثلني لكليات وأقسام اإلعالم.أن يكون أعضاء هيئة 

جلامعــة القــاهرة، جامعــة ســيناء، مدينــة الثقافــة والفنــون  وقــد جــاءت العينــة ممثلــة
بالســادس مــن أكتــوبر، جامعــة بنــي ســويف، جامعــة عــني شــمس(كلية اآلداب، كليــة 

ــوبر،  6البنــات)، جامعــة الزقــازيق، أكادمييــة الشــروق، جامعــة فــاروس، جامعــة  اكت
  سيوط، جامعة األزهر.جامعة أ

  عينة طالب اإلعالم: ب.  
  عند اختيار عينة الطالب مت أوًال حتديد عدد من الضوابط وهي:

أن يكون الطالب يف السنة الرابعة يف بـرامج اإلعـالم املصـرية؛ ليكـون الطالـب  -
  قد قارب على إنهاء دراسته يف البرنامج.

 وحكومية.أن يكون الطالب ممثلني جلامعات خاصة   -

 أن يكون الطالب ممثلني لكليات وأقسام وأكادمييات. -

 -أن يكــون الطــالب ممثلــني لتخصصــات إعالميــة مختلفــة (إذاعــة وتلفزيــون -
 شعبة عامة).  -صحافة

  بناًء على هذه الضوابط مت اختيار الطالب من البرامج التالية: 

 كلية اإلعالم جامعة القاهرة.   -برنامج اإلذاعة والتلفزيون  -

  كلية اإلعالم جامعة القاهرة.  -رنامج شعبة اإلعالم باللغة اإلجنليزيةب -

 كلية اإلعالم جامعة القاهرة.  -برنامج الصحافة والنشر -

 جامعة مصر الدولية.  -برنامج الصحافة والنشر -

 جامعة مصر الدولية.  -برنامج اإلذاعة والتلفزيون -

 أكادميية الشروق.  -برنامج إذاعة وتليفزيون -

 أكادميية الشروق.  -برنامج الصحافة والنشر -

واإلعـالم، كليـة اآلداب، جامعـة   قسـم علـوم االتصـال  -برنامج شـعبة الصـحافة -
 عني شمس.
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واإلعـالم، كليـة اآلداب، جامعـة عـني   قسم علوم االتصـال  -برنامج شعبة إذاعة -
 شمس.

ا مـن طـالب الفرقـة الرابعـة 193وبناء على ذلـك مت اختيـار عينـة عمديـة قوامهـا ( ) طالبـً
 بهذه البرامج، كما هو موضح باجلدول التالي:  

  ) توزيع عينة الدراسة من طالب اإلعالم يف كليات وأقسام اإلعالم 1جدول رقم (
  العدد  التخصص   اجلامعة  نوع اجلامعة 

  
  

  اجلامعات احلكومية

اإلعالم جامعة كلية 
  القاهرة 

  21  طالب صحافة 
  34  طالب إذاعة وتليفزيون 
  26  طالب شعبة إجنليزي

داب، قسم علوم كلية اآل
االتصال واإلعالم، جامعة  

  عني شمس 

  22  طالب صحافة 

  22  طالب إذاعة وتليفزيون 

  
  
  

  اجلامعات اخلاصة 

  
  أكادميية الشروق 

  22  وتليفزيون برنامج إذاعة طالب 

  24  طالب برنامج الصحافة والنشر 

  
  جامعة مصر الدولية

 

  8  طالب برنامج الصحافة والنشر 

  14  طالب برنامج اإلذاعة والتليفزيون 

  193  إجمالي العينة

برنـامج  –مت تطبيق االستبانة باملقابلة يف برنامج اإلذاعة والتلفزيون جامعة القـاهرة  
ا بقيـة   -الصحافة أكادميية الشروق برنامج اإلعـالم باللغـة اإلجنليزيـة جامعـة القـاهرة، أمـَّ

البرامج فقد مت تطبيقها إليكترونًيا بسبب توقف الدراسـة يف إطـار اإلجـراءات االحترازيـة 
ذتها الدولـة املصـرية يف مواجهـة فيـروس كورونـا، جـاءت أعـداد الطـالب مختلفـة التي اتخ

مــن برنــامج إلــى آخــر؛ وذلــك يرجــع إلــى اخــتالف قــدرتنا علــى الوصــول إلــى الطــالب مــن 
ا، والتفـاوت يف أعـداد الطـالب  برنامج آلخر، واختالف االستجابة من ناحية الطالب أيضـً

  داخل البرامج عينة الدراسة.  

  ة املحررين العاملني يف غرف األخبار الرقمية:جــ. عين
املحــررين العــاملني بغــرف ) مــن 96اعتمــدت الدراســة علــى عينــة غيــر احتماليــة قوامهــا (

األخبــار الرقميــة يف ثمــاني مؤسســات صــحفية مصــرية وهــي (مؤسســة األهــرام، مؤسســة 
وفـد، البوابـة أخبار اليوم، مؤسسة اجلمهورية، مؤسسة املصري اليـوم، الشـروق، الـوطن، ال

نيوز)، ومت مراعاة أن تكون املؤسسات ممثلة للصحف احلزبيـة والقوميـة واخلاصـة، بواقـع 
  ) محررًا من كل مؤسسة.12(
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  حادي عشر: أدوات الدراسة:
  أداة املقابلة:   -1

مع عينة أعضاء هيئة التدريس يف كليات وأقسام ومعاهد اإلعالم يف والتي مت استخدامها  
  أربعة محاور:، وتكونت من مصر
واقع التطوير الذي حلـق ببـرامج االعـالم اسـتجابة للتغيـرات املتالحقـة يف مجـال  -

  صناعة اإلعالم.

 املهارات التي حترص البرامج املختلفة على إكسابها للطالب.   -

 العوامل املؤثرة على تطوير برامج اإلعالم يف مصر. -

ــل  - ــدريس ملســتقبل التأهي ــة الت اإلعالمــي للمحــرر املتكامــل يف تصــور أعضــاء هيئ
 برامج اإلعالم املصرية.

 صحيفة االستبانة:  -2
للمحررين العاملني يف غرف األخبـار اعتمدت الباحثتان على صحيفة االستبانة للطالب، و

ا مـــن إطارهـــا الرقميـــة،  والتـــي صـــممت يف ضـــوء أهـــداف الدراســـة وتســـاؤالتها وانطالقـــً
باملقابلــة مــع الصــحفيني ومــع الطــالب، ومت اجلمــع بــني التطبيــق املعــريف، ومت تطبيقهــا 

  اإلليكتروني والتطبيق باملقابلة.

  ثاني عشر: أساليب املعاجلة اإلحصائية:
بعــد االنتهــاء مــن جمــع البيانــات، قامــت الباحثتــان مبراجعــة االســتمارات، وترميــز 

م معاجلتهـا وحتليلهـا ، ثـExcelباسـتخدام برنـامج  البيانات وإدخالهـا إلـى احلاسـب اآللـي
واستخراج النتائج اإلحصائية، باسـتخدام برنـامج "احلزمـة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة 

Spss25 :ومت استخدام املعـامالت واالختبـارات التاليـة يف حتليـل بيانـات الدراسـة وهـي ،
التكـــرارات البســـيطة، والنســـب املئويـــة، واختبـــار مربـــع كـــاي لتحديـــد وجـــود عالقـــة بـــني 

  املتغيرات املختلفة.

  عشر: اإلطار املعريف:  ثثال
  واقع إعالمي جديد:  

دى التطور املتسارع يف تقنيات االتصـال إلـى تبـديل منـاذج إنتـاج واسـتهالك األخبـار، أ     
، وأصبحت وسـائل اإلعـالم االجتماعيـة تـؤدي )37(تفتت اجلمهور وعائدات اإلعالناتوإلى  

ــق دورًا واســًعا كمصــادر ومحركــات لأل ــوى، وحتقي ــز املحت ــار مــن خــالل دورهــا يف تعزي خب
، باإلضـافة )38(التفاعل السريع مع أعضاء املجتمع، وتسـهيل الوصـول للمصـادر واملراسـلني
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املـزودة بكـاميرات األمـر الـذي  إلى الزيادة الهائلة يف استخدام اجلمهور لألجهزة املحمولـة
دفع بصحافة املواطن إلى مستويات جديدة، وزادت املنافسة بشكل كبيـر مـن مصـادر غيـر 

 .)39(ارمدفوعة األجر يف جمع األخب

انعكس هذا التغير الكبير على إعادة هيلكة وتنظيم غـرف األخبـار الرقميـة احلديثـة،       
ا الصحفيون فيها، وتزايد بشكل مطـرد الطلـب علـى وعلى املهام املختلفة التي أصبح يؤديه

املهارات املرتبطـة بتعـدد املنصـات، حيـث تـدرج إعالنـات الوظـائف بشـكل متزايـد مهـارات 
تتضمن إنتاج املحتوى عبر اإلنترنت، واستخدام تطبيقات الهاتف املحمول، وخبـرة التعامـل 

  .)40(مع وسائل التواصل االجتماعي بني متطلبات الوظيفة

بــالنظر إلــى أن  تعلــيم الصــحافة يعتمــد علــى الصــناعة، أي أن النجــاح يقــاس بشــكل      
روتيني بعدد فـرص التـدريب التـي يتيحهـا البرنـامج التعليمـي ونـوع الوظـائف الـذين ميكـن 

كان البد أن يواكب هذا التغير تغيـر يف املنـاهج، وأصـبحت احلاجـة ،  )41(للطالب العمل بها
لصــحافة مــن أجــل التحضــير للمســتقبل، وأن يتناســب التأهيــل ملحــة إلــى حتــديث تعلــيم ا

األكــادميي للطــالب؛ مبــا يســمح لهــم بتلبيــة احتياجــات وســائل اإلعــالم الرقميــة املتطــورة 
   .واالحتياجات املتغيرة لصناعة اإلعالم بشكل عام

  تباطؤ يف التطوير:
ــور   ــير جلمـ ــالم )  Gillmor (2016يشـ ــائل اإلعـ ــى أن وسـ ــت إلـ ــة إذا كانـ التقليديـ

استطاعت أن تتكيف بشـكل متناسـب مـع التغيـرات التكنولوجيـة، فـإن املـدارس األكادمييـة 
؛ وممـا )42(كمجموعة أبطأ يف االستجابة للتحوالت الضخمة يف املهن وممارساتها التجارية

يؤكد أن إعادة التفكير يف تعليم الصحافة تأتي ببطء شديد بالنسبة للـبعض دراسـة معهـد 
% مـن معلمـي الصـحافة يقولـون 39التي جـاء فيهـا أن    2013بوينتر حول تعليم الصحافة

إن تعليم الصحافة مواكب للتغيـرات الصـناعية قلـيًال أو غيـر مواكـب علـى اإلطـالق، بينمـا 
  .)43(% من محرري األخبار أنها غير مواكبة48يقول  

  Debbie Goh  and Ugur Kale ويضيف كل من ديبي جوه وأوجـور كـالي 
أنه على الرغم من التشديد الكبير على التكنولوجيـا الرقميـة ومهـارات الوسـائط   2015

املتعــددة يف الصــناعة وتعلــيم الصــحافة، ال تــزال بــرامج الصــحافة بطيئــة يف االنتقــال مــن 
التــدريس إلــى الوســائط الرقميــة؛ حيــث إن هنــاك واحــد فقــط مــن بــني كــل خمســة بــرامج 

 يدرسـوا  لـم  أنهـم  خريجيهـا  من  ٪40ات املتحدة رقمية بالكامل، وشعر  للصحافة يف الوالي
  . )44(2013حتى التكنولوجيا من  يكفي ما
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كانـــت نقطـــة التحـــول يف املناقشـــات حـــول مســـتقبل تعلـــيم الصـــحافة يف أمريكـــا 
"  Lee Bollingعنـدما أعلـن رئـيس جامعـة كولومبيـا " لـي بـولينج  2003الشمالية عام 

ج مدرســة الصــحافة يف اجلامعــة املرموقــة، مبــررًا ذلــك بأنــه مــن عزمــه علــى إصــالح مــنه
متطلبات بناء هوية مهنيـة قويـة لـدى الطـالب والصـحافة نفسـها وإعـداد جيـل جديـد مـن 
الصحفيني املحترفني، وعني فريق عمل لصياغة رؤية جديدة ملدرسة الصحافة علـى غـرار 

قوق والطب والتركيـز علـى التـدريب البرامج املهنية الراسخة يف اجلامعات، مثل كليات احل
ا، كمـا عمـل علـى دمـج تعلـيم الصـحافة مـع  املهني كجزء ال يتجزأ من تعلـيم صـارم أكادمييـً
خبرة التخصصات األكادميية األخرى، وقـال إن هـذه االصـالحات وسـيلة للصـحافة لتبنـي 

شعورًا بأن تكون مهنة مبعايير وقيم أقوى من ذي قبل
)45( .  

 التطوير:حتديات 
العديــد مــن الدراســات عــدًدا مــن التحــديات التــي واجهــت تطــوير البــرامج  رصــدت     

حـددت  Knight Foundationاألكادميية يف مجال اإلعالم، فمؤسسـة نايـت األمريكيـة 
ثــالث عقبــات تواجــه تطــوير التعلــيم اإلعالمــي يف الواليــات املتحــدة، وهــذه العقبــات هــي: 

اهــات األســواق الناشــئة وتقنيــات اإلعــالم ودمجهــا بســرعة يف نقــص  القــدرة علــى حتديــد اجت
، خاصـة نقص خبرة أعضاء هيئة التــدريس يف البيئــة اإلعالميــة اجلديــدة،  العمل الصحفي

أن التدريب علـى هـذه البيئـة لـيس حـدًثا، إنهـا عمليـة ال تنتهـي والعديـد مـن أعضـاء هيئـة 
بط وظـائفهم ومواجهـة هـذا النـوع التدريس ليس لديهم الطاقـة وال القـدرة علـى إعـادة ضـ

ن بــني معــايير فمــ، ومعـــايير االعتمــاد التـــي حتمــي الوضــع الـــراهنمــن التحــدي املســتمر، 
االعتمــاد التســعة تركــز ثمانيــة علــى الهياكــل والعمليــات والــنظم املؤسســية، ويركــز املعيــار 

ذات الثــاني فقــط علــى جــودة املنــاهج والتــدريس للبرنــامج، ومــن املؤشــرات االثنــى عشــر 
الصلة، يشير مؤشر واحد فقط إلـى التكنولوجيـا و"العـالم الرقمـي"، كمـا أنـه ال يـتم متثيـل 
الشـــركات الرقميـــة أو أكبـــر جمعيـــة مهنيـــة للصـــحفيني العـــاملني يف األخبـــار الرقميـــة يف 

وهو مـا يجعـل الـبعض يقـول إن بعـض معـايير االعتمـاد تؤيـد صـراحة   ACEJMCمجلس  
  .  )46(لصحافةنهًجا أكثر نظرًيا لتعليم ا

وهذا ما يجعل البعض يرجع عدم مواكبة املناهج للتطورات التكنولوجيا إلى أن بعـض       
أعضاء هيئة التدريس مازالوا يخشـون مـن أن التركيـز علـى تـدريس املهـارات التكنولوجيـة 
يحول كليات الصحافة إلى مراكز للتدريب املهني بدًال من كونها مؤسسـات للتعلـيم العـالي، 

 .)47(أنها ليست أكادميية مبا فيه الكفاية من وجهة نظر هيئات االعتماد أي
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يف كــل مــن املؤسســات اإلعالميــة  املقاومــة الثقافيــةيف حــني رأى آخــرون أن انتشــار      
واملؤسســات التعليميــة القدميــة مــن أهــم األســباب، حيــث يخشــى أعضــاء هيئــة التــدريس 
والصـــحفيون مـــن أن ابتكـــارات غرفـــة األخبـــار تهـــدد القـــيم الصـــحفية مثـــل قـــيم البحـــث 
املتماســك، إجــراء املقــابالت، اإلبــالغ، الدقــة، الكتابــة والتفكيــر النقــدي. كمــا أن االنــدماج 
ا إضـافًيا لتطــوير مهـارات وعــادات  يعنـي أن علــى الصـحفيني التقليــديني أن يسـتثمروا وقتــً
أخبار جديدة مبا يف ذلك العمل يف فـرق وعبـر املنصـات، ويف املؤسسـات التعليميـة، أسـهم 

وجتديـد املنـاهج الدراسـية  قلة الوقت واملوارد لتدريب أعضاء هيئة التدريس وشــراء املعــدات
  .)48(دورات الرقميةيف اجلمود يف ال

، الصــحافة نفســها لــم يــتم تعريفهــا بوضــوحويرى الـبعض أن مـا يزيـد األمـر صـعوبة أن      
ا  فعلــى الــرغم مــن بقــاء املبــادئ األساســية للصــحافة وهــي األهميــة، الدقــة والتوقيــت، أمــَّ
ا، وأصـبحت مجموعـات  عندما يتعلق األمر بعرض األخبار فقـد مت تفكيـك الصـحافة متامـً

ــر املهــار ــا وتغي ــة للعــاملني يف الصــحافة يف توســع مســتمر مــع تقــدم التكنولوجي ات املطلوب
تفضــيالت اســتهالك األخبــار، باإلضــافة إلــى أن مجموعــة الفــرص الوظيفيــة خلريجــي 
ا بشــكل ملحــوظ، ويف النهايــة يكــون مــن الصــعب معرفــة مــا  الصــحافة أصــبحت أكثــر تنوعــً

اف التي وضـع مـن أجـل حتقيقهـا أهـداًفا يجب تدريسه وكيفية تدريسه عندما تكون األهد
متحركة؛ ومع ذلك قد يكون حتقيـق هـذه األهـداف أيسـر إذا كـان معلمـو الصـحافة لـديهم 

  .  )49(فهم قوي ملمارسات غرف األخبار احلديثة

ــل هــذه التحــديات يضــاف إليهــا  ــدارس الصــحافة ف الوقــت املحــدد للبرنــامج،ك م
ا، بينمــا تتصــارع مــع حــد أقصــى للســاعات املعتمــدة للطــالب  ا قويــًّ حتــاول أن تصــنع منهجــً
ــام،  خـــالل فتـــرة دراســـة البرنـــامج، فهنـــاك متطلبـــات جامعـــة، ومتطلبـــات للكليـــة واألقسـ

 .)50(فمدارس الصحافة لها حدود على عدد املقرارات التي ميكن للطالب أخذها

  اجتاهات التطوير:  
نــت االجتاهــات احلديثــة يف تطــوير بــرامج اإلعــالم األكادمييــة، وهــذا التبــاين تباي

يرتبط ارتباًطا وثيًقا بكيفية فهم دور الصحفيني يف املجتمـع، هـل الصـحفيون يف املسـتقبل 
هم منشئو املحتوى فقط، ويتفاعلون مع أخبـار اليـوم؟ أم أنهـم مواطنـون ناشـطون، يعملـون 

، ونســتطيع أن نقســم االجتاهــات احلديثــة يف )51(لعامــة؟بشــكل نقــدي مــن أجــل املصــلحة ا
تطــوير بــرامج اإلعــالم األكادمييــة إلــى ثالثــة اجتاهــات: اجتاهــات التطــوير علــى مســتوى 
الوظيفة، اجتاهات التطوير على مستوى املحتوى، اجتاهات التطوير على مسـتوى أسـاليب 

  وفيما يلي عرض  لهذه االجتاهات:   التدريس،
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  اجتاهات التطوير على مستوى الوظيفة:    .أ
) مينسينج  دونيكا  إعادة  Donica Mensing2010قدم  إلى  يهدف  تصورًا   (

تنظيم تعليم الصحافة من منوذج محوره الصناعة إلى منوذج يركز على املجتمع كطريقة  
حيوية وإنتاجية يف مستقبل الصحافة،  واحدة؛ إلعادة إشراك التعليم األكادميي بدور أكثر  

وهي   احلالي  اإلعالمي  التعليم  بها  يتسم  سمات  ثالث  إبدال  إلى  التصور  هذا  ويهدف 
محترفني إيجاد  على  احتراف،  التركيز  كلمة  نحو  املختلفة  االجتاهات  من  الرغم  على   ،

تركيز على جعل لتركيز على تعليم املهارات والتقنيات التي تعزز االتصال يف اجتاه واحد، ال ا
  الطالب يعتادون على التعامل مع غرف األخبار أكثر من انخراطهم  يف التساؤالت النقدية 
يف مقابل ذلك يقدم ثالث سمات جديدة بديلة للموجودة يف النظام احلالي وهي: بدًال من 

لعمل مع الطالب على استكشاف كيفية العمل مع املجتمع  التركيز على االحترافية ينبغي ا
، بدًال من مهارات التدريس املناسبة للتعليم  تحقيق أهداف مثل املسائلة واملسؤلية والتميزل

ينبغي   املراسلني  على  يركز  الذي  االجتاه  للصحافة  األحادي  املناسبة  املهارات  تطوير 
ينبغي  الشبكية األخبار  غرف  مع  األلفة  بناء  من  بدًال  خالل ،  من  التساؤل  ثقافة  تنمية 

ويرى أن هذا التغيير ميكن أن يؤدي إلى إعادة ربط الصحافة بجذورها   .برامج الصحافة
الدميقراطية واإلفادة من أشكال جديدة من إنشاء األخبار وإنتاجها وحتريرها وتوزيعها،  
منوذج   فإن  للصحافة؛  املحدد  الدور  باعتباره  مستقل  ملراسل  تصور  وضع  من  بدًال  و 

ال تضع  املجتمع سوف  من  املوجهة  من خالل  الصحافة  وميسر  ومحرر  كمراسل  صحفي 
للصحافة يف   الطبيعية  العالقة  على  التأكيد  يعيد  املجتمع،  احتياجات  يعبر عن  املجتمع، 
صحة   يف  الصحافة  تؤديه  أن  ميكن  الذي  الدور  على  االنتباه  تركيز  وإعادة  املجتمع، 

 . )52( املجتمع

  ب. اجتاهات التطوير على مستوى املحتوى: 
  . ضرورة التركيز على املهارات العملية 1

رأى البعض أن احلل األمثل يف تطوير البرامج هو التركيز على املهارات التكنولوجية؛  
بافليك   جون  واملمارسات  (John V. Pavlik 2013يؤكد  األخبار  غرف  هياكل  أن   (

الصحفية يف تطور وتغيير مستمر، فظهور األدوات التكنولوجية أدى إلى تغيير يف املهارات  
متعدد  صحفي  إلى  تقليدي  مراسل  من  املراسل  حتول  هذا  وبسبب  الصحفية،  واألدوار 

متعددة،   مبهام  يقوم  حيث  مختلفة،  منصات  على  جديدة  إجراءات  ينفذ  كما الوسائط 
يتوقع أن يكون لدى خريج اإلعالم مهارات على شبكة اإلنترنت/ الوسائط املتعددة، فلم  
ولقطات  الصوت  يسجلون  بل  لوحدها؛  الصحفية  ملؤسسته  تقاريره  يقدم  الصحفى  يعد 
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الذين   فاخلريجيون  احلالية،  اإلعالمية  املؤسسات  تتوقعه  ما  وهذا  وتعديلها،  الفيديو 
امل  املهارات  بهذه  اإلعالمية، يتمتعون  املؤسسات  يف  فرصة  يجدون  الذين  هم  تعددة 

  . )53(باإلضافة إلى مهارات الصحافة التقليدية أيضا

) شيركي  كالي  واألكادميى  الصحافة  ناقد  جادل  الشأن  هذا   Clay) ويف 
Shirky2011  مع التقليدية  الصحافة  مهارات  موازنة  إلى  يحتاج  ال  الصحافة  تعلم  أن 

أن التكنولوجيا يجب أن تكون مركز كل تعليم الصحافة، يف حني  التكنولوجيا، وأكد على  
نظًرا ألن الغالبية الواضحة من الطالب حالًيا   (Christensen2013)يرى كريستنسن  

الرقمية،   التقنيات  باستخدام  الصحافة هم مواطنون رقمًيا من حيث نضجهم  برامج  يف 
    .)54( ل على التكنولوجيافقد يكون من املنطقي أن تركز برامج الصحافة بشكل أق

ويرى جيف ماكول من جامعة ديباو أنه يتم التركيز أكثر من الالزم يف تعليم الصحافة 
معينة  نقطة  عند  ولكن  بالطبع،  مهم  أمر  التكنولوجيا  فهم  إن  اجلديدة.  التقنيات  على 
مؤهلني   يصبحوا  أن  الطالب  من  للعديد  وميكن  للمحتوى.  هامشية  التكنولوجيا  تصبح 

نولوجيا بسهولة، ولكن ال يزالون ال يفهمون ما هي األخبار؟ وكيفية العثور عليها، أو  للتك
  .)55(كيفية التعبير عنها

أندرسون   التقنيات    (C. W. Anderson, 2014)ويتساءل  تصبح  أن  ينبغي  هل 
هناك   أن  أم  األساسية؟  املهارات  حساب  على  الدراسية  املناهج  جميع  محور  احلديثة 

  . )56( توازن؟ حاجة إلى وجود

وقد اهتم مطورو البرامج بإدخال مناهج التقارب يف برامج اإلعالم، وهي تعني تعليم  
الطالب على التفكير واإلبالغ والكتابة عبر منصات وسائل اإلعالم املطبوعة والبث وعلى  
اإلنترنت، وقد مت تقدمي العديد من دورات التقارب ومناهج التقارب اجلديدة يف مدارس 

الطالب الصحا تعليم  أن  بقوة  املعلمني  بعض  ويعتقد  األمريكية.  الواليات  جميع  يف  فة 
كيفية العمل يف أكثر من وسيط واحد سيعدهم بشكل أفضل للوظائف املستقبلية، ويجادل  
التفكير   على  أقوى  بشكل  ذلك  من  بدًال  تركز  أن  يجب  الصحافة  مدارس  بأن  آخرون 

  .)57(ارير ومهارات القواعد النحويةالنقدي، الكتابة األساسية، إعداد التق

من هنا ظهرت بعض االجتاهات التي حاولت أن تدمج بني املهارات االساسية واملهارات 
املتكامل،   باملحرر  نسميه  أن  ميكن  ما  وهو  التي  التكنولوجية،  املهارات  بداية من مجموعة 

هورنبرج   وريانت  أوسيليدنو  ينجر   Yingr Oselydnu and Ryantحددها 
Hornburg    الفائق    ) 58(2011يف الصحفي  مفهوم  تأصيل  إلى   Superووصوًال 
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journalist    فيجليس وأندرياس  سبيريدو  باسكاليا  ليا  من  كل  وضعه  -Liaالذي 
Paschalia Spyridou and Andreas Veglis   59( 2016يف(.  

  . ضرورة التركيز على املهارات الفكرية والتحليلية: 2

النهج  على  احلفاظ  يرون ضرورة  الذين  األكادميني  من  العديد  االجتاه  هذا  ويدعم 
النظري للبرامج؛ حتى ال تتحول إلى برامج للمهنيني بدًال من كونها برامج أكادميية، حيث  
رئيس  فيقول  التكنولوجية،  املهارات  على  التركيز  من  قلقهم  األكادميني  بعض  يبدي 

جريجوريان:   فارتان  بدًال كارنيجي  الصحفية  التقنيات  بتدريس  الصحافة  مدارس  "تقوم 
من املواد الدراسية، ويجب على الصحفيني أن يكونوا مثقفني يعرفون التاريخ واالقتصاد  
كالوسن  دين  ويتساءل  واملسامير".  الصواميل  يسمى  ما  يتعلمون  ذلك،  من  بدًال  والعلوم، 

نغهاي الدولية للدراسات: هل سنقوم  األستاذ الزائر يف كلية الصحافة الدولية بجامعة ش
بإخراج الفنيني أكثر ما تفعله املدارس التجارية بدًال من توفير تعليم جامعي حقيقي بكل  

  . )60(ما ينطوي عليه؟

وآخرون   سكينر  أن   (Skinner et al., 2001)ويعتقد  يجب  الصحافة  تعليم  أن 
ظروفها   تعكس  مؤسسية  كممارسة  الصحافة  نظر  وجهة  من  والسياسية يبدأ  التاريخية 

واالقتصادية والثقافية، وهذا يعني أن مناهج الصحافة يجب أال تزود الطالب مبجموعة  
مهارات معينة ومعرفة اجتماعية واسعة فحسب، بل يجب أن ُتظهر للطالب أيًضا كيفية 

  .)61(مشاركة الصحافة يف إنتاج املعنى وتعميمه

ويف اململكة املتحدة هناك توترات بني هيئات االعتماد التي حترص على التأكيد على أن 
واملهنية   واألخالقية  العملية  باملتطلبات  كامل  وعي  على  ليصبحوا  إعدادهم  يتم  الطالب 
تعليم   أن  ترى  التي  األكادميية  النظر  وجهة  تأتي  أخرى  ناحية  من  كممارسة،  للصحافة 

يكون أن  ينبغي  النقدي،   الصحافة  الفهم  من  واملزيد  العملية  املهارات  تنمية  حول  أقل 
منتقدة الدرجات األكادميية التي ال تزال موجهة نحو احلياة املهنية دون وجود موازنة بني  

  . )62(تدريس املهارات العملية والنظرية النقدية يف جامعات اململكة املتحدة

  س:  جــ. اجتاهات التطوير على مستوى أساليب التدري
رغــم تبــاين االجتاهــات يف تطــوير محتــوى البــرامج إال أن أهميــة التــدريب العملــي 
للطالب ال خـالف عليهـا، والتـدريب العملـي لـه أشـكال عـدة، ومـن أهـم هـذه األشـكال هـو 

-workالتــدريب الــذي يــتم مــن خــالل املمارســة العمليــة يف مجــال العمــل وهــو مــا يســمى
integrated learning   بــنهج  ويــتم اختصــارهWIL وال يعنــي نهــج ويــل أن يكتســب ،
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الطالــب خبــرة العمــل مــن خــالل املمارســة العمليــة فقــط؛ ولكــن يعنــي تعزيــز التعــاون بــني 
 الثالثيـــة بـــني صـــاحب العمـــل، وهيئـــة التـــدريس، والطـــالب، وقـــد صـــنف WIL"شـــراكة 

هذه املنهجية إلى منـاذج تقليديـة  )Forrester-Faith Valencia 2020()63فوريستر (
ومناذج بديلة، وسوف نعرض هذه النماذج بالشـرح الـذي قـدمها بـه؛ ألهميـة االطـالع علـى 

  هذه الطرق املبتكرة يف التدريب العملي لطالب الصحافة.

  أ. النماذج التقليدية: 
  :Internships. التدريب العملي 1

تعنــي أن الطــالب يعملــون يف مقــر ، و wilوهــو شــكل تقليــدي مــن أشــكال نهــج 
أدت حــاالت الركــود يف  وقــدصــاحب العمــل لفتــرة محــددة، ســواء كانــت مبقابــل أو بــدون، 

ــة  ــدريب املدفوعـ ــرامج التـ ــاض يف بـ ــى انخفـ ــاد إلـ ــق  internshipsاالقتصـ ــباب تتعلـ ألسـ
 تباين كبير يف مكان العمل يف جتارب الطـالب يف التـدريب،باإلضافة إلى وجود    بامليزانية،

ــدأت مــدارس  ــا ب ــل للطــالب املوهــوبني فقــط، ومــن هن م لكــل الطــالب ب ــدَّ ــا ال ُتق ــا أنه كم
الصــحافة واالتصــال اجلمــاهيري يف تطــوير املزيــد مــن البــرامج التدريبيــة القائمــة داخــل 

  احلرم اجلامعي، والتي حتاكي غرف األخبار وخبرات جمع األخبار.

:The Hospital Model . منوذج املستشفى  2    
ــ ــات تعلـــيم الصـــحافة خـــالل وهـــو منـ ا يف أدبيـ ــً ــتحداثه واكتســـب زخمـ وذج مت اسـ

ــل الطــب  ــات املتحــدة يف مجــاالت مث ــدأ هــذا النمــوذج يف الوالي ــرة، وقــد ب الســنوات األخي
والهندسة؛ ولكن مؤخًرا مت إدخاله إلى مجال تعليم الصحافة، وهو يعني "منوذج للتعلم عن 

ا حتــت "ســقف طريــق العمــل" يشــمل طــالب اجلامعــات واألســاتذ ة واملهنيــني العــاملني معــً
ــار ــرات االبتكـ ــدريب يف مختبـ ــل التـ ــة مثـ ــكال مختلفـ ــه أشـ ــع، ولـ ــالح املجتمـ  رقمـــي" لصـ

innovation labsــة ــي تنظــيم ,field practicums، التــدريبات امليداني ، وهــي تعن
التدريب العملي كدورات تدريبية خاضعة لإلشراف وتقع خـارج مبـاني املؤسسـة اإلخباريـة 

ا يف اجلامعــات، وهــي مصــممة ملحاكــاة جتربــة العمــل، ويــتم عــادة تعيــني املتــدربني يف غال بــً
ا إلـــى جنـــب مـــع عمـــل  مهـــام غـــرف األخبـــار ويشـــرف علـــى عملهـــم أســـاتذة، وينشـــر جنبـــً

، أو الطــالب املشــاركني كمــوظفني يف املنشــورات التــي تصــدرها )64(الصــحفيني املحتــرفني
شــراف أكــادميي ومهنــي مباشــر مــن أجــل دمــج اجلامعــة، وكــل هــذه األشــكال تــتم حتــت إ

ا "غـرف  املمارسة العملية باملعرفة النظرية يف تعليم الطالب، ينتمي إلى هذا النمـوذج أيضـً
التــي تنتشــر يف دول شــمال أوروبــا  pedagogical newsrooms " األخبــار التربويــة

ويقودهــا معلمــو الصــحافة الــذين لــديهم خلفيــة يف الصــناعة بهــدف جعــل غــرف األخبــار 
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التربوية مستقلة نسبًيا عن الصناعة واألوساط األكادمييـة، بـدًال مـن تكـرار غرفـة األخبـار 
  املهنية أو العمل كأداة تعليمية.

:International WIL نهج ويل الدولي . 3  
بــدعم مــن أعضــاء هيئــة  field tripهــو يــتم إمــا مــن خــالل "رحلــة ميدانيــة" و
علـى الـرغم  international placementأو من خالل إجراء توظيـف دولـي ، التدريس

ــات مختلفــة، إال أن الطــالب يطــورون  ــن الصــعوبات املرتبطــة بأخــذ الطــالب إلــى ثقاف م
 Internationalمنـوذج آخـر مـن  ، وهناكمهارات التواصل بني الثقافات يف هذا املجال

WIL  ــب ــع ويـ ــاملحتوى يف موقـ ــهمون بـ ــتقل ويسـ ــكل مسـ ــافرون بشـ ــالب يسـ ــو أن الطـ وهـ
مخصص لهذا الغرض، بدًال من القيام برحلة إعداد تقارير ميدانية، ويقـال أن هـذا الـنهج 
إلعداد الطالب الـذين قـد يقومـون بالتـدرب يف اخلـارج بـدًال مـن وسـائل اإلعـالم املحليـة، 

الدوليـة   WILتشابه هـذا الـنهج مـع منـوذج التـدريب الـداخلي بـأكثر مـن طريقـة. تقـدم  وي
عدًدا من مخاوف اإلنصاف مبعنى القدرة على توفير هذه الفرص جلميع الطالب، وأقلهـا 
ا  هو القدرة على حتمل تكاليف مثل هذه التجارب جلميـع الطـالب، وقـد تكـون هنـاك أيضـً

الدوليـة كانـت متاحـة   WILويكتـب دوفيلـد أن بـرامج  قيود مفروضة علـى هـذه التجـارب.  
فقط ملجموعات صغيرة من طالب املستوى املتقدم، كما يحتاج الطالب غالًبا إلـى مسـتوى 

 عاٍل من اإلشراف األكادميي من أجل إكمال هذا التدريب الدولي بنجاح.

 . منوذج وحدات الكابستون: 4
هي مواد السنة النهائية التي تتوج التعلم عبر البرنامج، غالًبا ما يتم    دورات كابستون

ما  وجتميع  بدمج  الطالب  يقوم  حيث  املشروع،  على  قائمة  تعليمية  كتجربة  تصميمها 
واالستعداد  احلقيقي،  العالم  بيئات  على  النظرية  وتطبيق  الدورة،  مدار  على  تعلموه 

شائعة نسبًيا عبر برامج تعليم الصحافة    Capstoneلالنتقال إلى القوى العاملة، دورات  
  كما يف الواليات املتحدة. senior seminarsعلى مستوى العالم، ويطلق عليها أحياًنا “

  (احلديثة):  البديلة  WILب. مناذج 
مناذج   ظهرت  األخيرة،  السنوات  جانب    WILيف  إلى  الصحافة  تعليم  يف  أخرى 

األساليب األكثر تقليدية، على الرغم من أن بعضها يختلف اختالًفا كبيًرا عن األساليب 
التعلم   لدمج  جديدة  طرًقا  متثل  أنها  إال  التدريب،  على  تركز  والتي  تقليدية،  األكثر 

 احلقيقي القائم على املمارسة يف مناهج تعليم الصحافة ومنها: 
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  Pop-up Newsrooms.غرف األخبار املنبثقة 1
مدى   على  متزايدة  الطالب شعبية  للصحفيني  املنبثقة  األخبار  مفهوم غرفة  اكتسب 
محددة،   مهمة  أحداث  على  للتركيز  أخبار  غرف  إنشاء  وتعني  املاضية،  القليلة  السنوات 

تتميز   وهي  االنتخابات،  فترة  مثل  الفترة  تلك  خالل  صحفيني  الطالب  مبرونة  ويصبح 
عالية يف تنسيقها، وقد جتمع ما بني املعلمني والصناعة والطالب إلعداد تقرير عن حدث 

بـ   وثيًقا  ارتباًطا  املنبثقة  األخبار  وترتبط غرف  مشترك؛  وهو  Event WILأو غرض   ،
لـ   آخر  بديل  املؤسسات WILمنوذج  قبل  من  املنبثقة  األخبار  غرف  اعتماد  مت  كما   .
م الكبيرة  اجلامعات Facebookو  Googleثل  اإلعالمية  مع  شراكة  يف  دخلت  التي   ،

  ووسائل اإلعالم لإلبالغ عن املشاريع واألحداث.

   Online Simulations: .املحاكاة على اإلنترنت2
خالل   من  املفاهيم  تنفيذ  على  الطالب  قدرة  مدى  اختبار  على  املحاكاة  تعمل 

ول أكبر، ألن املوقع والوصول املادي ليسا  تدريبهم، تتيح املحاكاة عبر اإلنترنت إمكانية وص
التعرض للسياق األوسع  عائقني أمام املشاركة، كما تقدم املحاكاة عبر اإلنترنت للطالب 

  لتقاريرهم. وقد استطاع هذا النموذج التغلب على مشكلة أعداد الطالب الكبيرة.

  Event WIL:. منوذج حدث ويل 3
يعتمد على كل من النماذج التقليدية، مثل   WILمنوذًجا ناشئًا لـ    Event WILمثل  

دورة كابستون والتدريب الداخلي، ومناذج بديلة مبا يف ذلك غرف األخبار املنبثقة، يقلب  
Event WIL   وهذا الدراسي،  الفصل  إلى  الصناعة  جلب  طريق  عن  التدريب  منوذج 

إنشاء مساحة مهنية مشتركة حيث تعمل الصناعة والطالب واملوظفني إلى   يتطلب  جنًبا 
جنب، كما يعد الطالب جزًءا من غرفة األخبار التي توفر تغطية يف الوقت الفعلي تعمل 
الواسع  التوزيع  أقلها  وكان  املحترفني؛  والصحفيني  اإلعالمي  املحتوى  منتجي  جانب  إلى 
إلى  وزًنا  هذا  يضف  لم  والوطنية،  الطالبية  اإلعالم  وسائل  من  كل  يف  أعمالهم  ونشر 

ب فحسب، بل كان هذا االرتباط الوثيق مع الصناعة مسؤوًال بشكل مباشر حقائب الطال
عن عدد من املواضع الصناعية الالحقة وحتى التوظيف بأجر، واجلدير بالذكر أن شركاء 

. أعرب الشركاء عن تقديرهم  Event WILالصناعة أبلغوا أيًضا عن جتارب إيجابية مع  
الط  الذي متكن  للحدث  املتزايدة  مع  للتغطية  املعززة  الشراكات  وكذلك  توفيره،  من  الب 

 اجلامعة.
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:Purpose WIL منوذج ويل الغرض  .4  
الدعوية   الصحافة  من  إطار  على  لتعريف    Advocacy Journalism يعتمد 

مساحة   Purpose Willالطالب طرق اإلبالغ عن قضية اجتماعية محددة، حيث توفر  
القضايا   ملعاجلة  واملجتمعات  اجلماهير  مع  تفاعلهم  لبدء  للطالب  ميسرة  إرشادية 
وتعتمد  الدعوية،  الصحافة  إلى  باإلضافة  اليوم،  أخبار  خارج  تقع  قد  التي  االجتماعية 

Purpose WIL    على مبادئ التقارير القائمة على نقاط القوة، ويهدف مثل هذا النهج
اإلعالمي للضعفاء، وميكن أن يساعد التركيز على نقاط القوة  إلى نقد وتصحيح التمثيل  

لدى املشاركني يف القصة، بدًال من نقاط الضعف أو العيوب النمطية املدركة، يف تخريب  
املنزلي،   العنف  قضايا  مثل  املهمشة،  للمجموعات  السائد  السلبي  اإلعالمي  التصوير 

 فئات املهمشة. حقوق املرأة أو السكان األصليني أو غيرهم من ال

  .منوذج ويل املقلوب: 5
طريقة    Flipped WILمنوذج  يعد   أنها  على  األدبيات  تصفه  ملا  تعديل  هو 

"املستشفى التعليمي"، حيث ينخرط الطالب يف ممارسة صحافة أصيلة تنتج محتوى يتم  
ة  بثه يف الوقت املناسب مباشرًة على الراديو أو التليفزيون، أو منشورة على منصة إخباري

قياسية عبر اإلنترنت، يستطيع طالب الصحافة أيًضا استكشاف جوانب أخرى للصحافة  
مبا يف ذلك "ريادة األعمال، امللكية الفكرية، إدارة الشبكات االجتماعية، وإدارة املحتوى أو  

إلى جتربة   عادل  وصول  على  الطالب  جميع  يضمن حصول  وهو  الرقمي"    WILاألمن 
  عالية اجلودة. 

يختلف   املستشفى،  منوذج  مع  واضحة  تداخالت  وجود  من  الرغم   Flippedعلى 
WIL    التفكير على  تشجيعهم  ويتم  كصحفيني،  االعتماد  املشاركني  منح  يتم  أنه  يف 

والتصرف واعتبار أنفسهم متساوين مع الصحفيني العاملني يف وسائل اإلعالم الرئيسة، 
يدمج   و   Flipped WILأخيًرا،  الصناعة  توصيل مشاركة  قنوات  خالل  من  تفاعلها 

إلى غرفة   الصناعة  ومن خالل جلب  املمارس،  األكادميي/  اإلشراف  املحتوى، من خالل 
  األخبار يف احلرم اجلامعي.

 تعدد املهارات/ املحرر املتكامل وبرامج الصحافة:
من  لعدد  نعرض  وسوف  اإلعالم،  طالب  يدرسها  أن  ينبغي  التي  املهارات  وتتزايد  تتطور 

  اآلراء املتنوعة يف املهارات التي يحتاجها صحفيو املستقبل:
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منوذج املهارات الثالثية والتي يجب أن يتحلى بها خريج    (Deuze2006) اقترح دوز -
اإلعالم، فعلى أساس األدوات (التقارير والكتابة والتحرير)، والتعبير (األنواع والصيغ 

(بناءً  املكتسبة  املعرفة  ومهارات  العلوم   والتصميم)،  يف  البحث  طرق  على 
  .)65(االجتماعية)

اليونسكو    - أن يتضمنها منهج الصحافة،   2007قدمت  التي يجب  للمهارات  تصورًا 
بحيث تكون مالئمة للتطبيق يف الدول النامية وبلدان الدميقراطيات الصاعدة وهي: 
السرد والوصف وطرق   القواعد وتركيب اجلمل وأساليب  الكتابة الصحفية (وتشمل 

والتليفزيوني اإلذاعية  التقارير  كتابة  النقدى،  التفكير  الرقمية الشرح)،  الصحافة  ة، 
التصوير   حول  إرشادات  واإلنتاج،  التصميم  الرقمية،  والتطورات  الوسائط  متعددة 

 الصحفي، صحافة مسموعة أو مرئية (حترير إذاعي أو تليفزيوني). 
روزلني - وينج  ثورنبرج  ريان  أيًضا  أكد   Ryan Thornburg and Ying)  (كما 

Roselyn 2010 إل حتتاج  الصحافة  مدارس  أن  لتدريس  على  باملزيد  القيام  ى 
والتي   الدراسية،  الفصول  يف  اإلنترنت  عبر  للصحافة  واإلدارية  البصرية  العناصر 
سيقوم بها الطالب عندما يعملون يف غرف األخبار عبر اإلنترنت يف املستقبل القريب 

الويب،)66(ومنها استخدام   :HTML  ,Photoshop  واجهة تصميم  الفيديو،  إنتاج   ،
تص حترير  املستخدم،  املتعددة،  الوسائط  تأليف  البيانية،  الرسوم  املعلومات/  ميم 

والتحرير   املستخدم،  ينشئه  الذي  املحتوى  وإدارة  العناوين،  وكتابة  للمحتوى،  النص 
 للنحو أو النمط.  

عامي  بني  ما  قدمت  التي  الصحفية  الوظائف  إعالنات  محتوى  مقارنة  إلى  استناًدا 
كوتشي 2009و  2004،  وعامي1987و    1982 وميريديث  كليري  ، رصد جوانا 

Johanna Cleary and Meredith Cochie2011)(  )67(    ملحوًظا يف حتوًال 
عامي   يف  الوظائف،  الوسائط  2009و    2004متطلبات  مثل  مهارات  إضافة  مت   ،

التواصل  الفيديو ووسائل  بارز، ومهارات اإلنتاج وتصوير  التي ظهرت بشكل  املتعددة 
، ولكن ظهرت بعد ذلك، ومعرفة كيفية 2004تظهر يف إعالنات    االجتماعي التي لم

  استخدام أنظمة إدارة  

أكثر   هي  والتصميم  والتحرير  الكتابة  وظلت  الويب،  وحترير  واملدونات  املحتوى 
 املهارات املطلوبة خالل كل تلك السنوات. 

أشار - الشأن  هذا  (  ويف  هوفمان   أهم  )   Shane Hoffman2011شني  من  أن  إلى 
مهارات الوسائط املتعدد،    )68( املهارات التي يجب أن يتحلى بها خريجو الصحافة هي
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، photoshopالتصوير الفوتوغرايف، التدريب على أدوات الصوت، حترير الفيديو ،
 حترير الصوت، املونتاج، وهذا جنًبا إلى جنب مهارات الكتابة. 

من - كل  قام  هورنبرج    كما  وريانت  أوسيليدنو   Yingr Oselydnu and)  ينجر 
Ryant Hornburg2011)    والصحفيون   18بتحديد الطالب  يحتاجها  مهارة 

الذين يعملون يف غرف األخبار الرقمية، وذلك من خالل دراستهم للفجوة بني التعليم  
هذه  وتنوعت  األمريكية،  املتحدة  الواليات  العملية يف  واملمارسة  اإلعالمي  األكادميي 

التع مهارات  بني  وهذه املهارات  للصحافة  التقليدية  واملهارات  التكنولوجيا  مع  امل 
 هي: )69( املهارات

  ) 2جدول رقم (
 Yingr Oselydnu and املهارات التى يحتاجها الطالب والعاملون فى غرف األخبار الرقمية وفًقا لــ

Ryant Hornburg )2011 (  
  املهارة  م  املهارة  م

  news judgmentاحلكم على اخلبر    Web Usability  2 استخدام اإلنترنت   1

  Dreamweaver درمي ويفر  3
  4  

عنوان  –كتابة محتوى ملخص( وصف موجز 
 Writing Summary ملصق)  -شرح -رئيس

Content for the Web  
)Blurbs, Headlines, Captions, Labels  

  تصميم الرسم البياني للمعلومات   5
Information Graphics Design  6   إعداد وحترير تقارير صوتيةAudio 

Reporting and/or Editing  

 Web Layoutتصميم صفحة ويب  7
and/or User Interface Design  8  إعداد وحترير تقارير فيديوVideo Reporting 

and/or Editing  

 Flash  10  HTMLبرنامج فالش  9
11  SQL 12  Soundslides 

 Search Engine محرك البحثتعظيم   13
Optimization  14   نظام إدارة املحتوىMy Company’s 

Content Management System  

 Blogging Toolsأدوات التدوين (  15
(WordPress, etc.  16  

 Computer Programmingمهارات البرمجة
Skills  

 )e.g., PHP, JavaScript, Python, ASP, 
Ajax(  

 Grammar and Style  18  Photoshopالنحو واللغة   17

من - كل  وأوينز    أكد  خريجي  على     (Wenger & Owens2014)فينجر  أن 
تعتمد  والتي  املنصات،  متعددة  املهارات  من  متنوعة  مجموعة  يحتاجون  اإلعالم 
على التكنولوجيا والتي تنطوي على القدرات األساسية مثل الكتابة القوية، إنتاج  
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وسائل   استخدام  املحمول،  الهاتف  تطبيقات  استخدام  اإلنترنت،  عبر  املحتوى 
 .)70( ث عن املعلوماتالتواصل االجتماعي والقدرة على البح 

جنكينز   - هنري  من  أن    Henry Jenkins 2006أشار  الرقمية  األمية  محو 
اجلديدة اإلعالمية  الثقافة  يف  املطلوبة  و )71(املهارات  مهارة    نظر،  باعتبارها  إليها 

التقنية   واملهارات  البحث  مهارة  منها  املهارات  من  مجموعة  تتضمن  اجتماعية 
النقدي، ويؤكد على أن محو األمية الرقمية ال تعني أن التواصل  ومهارات التحليل 

من خالل الوسائط املرئية أو الرقمية أو السمعية البصرية سيحل محل القراءة 
اجلديدة،   التشاركية  الثقافة  يف  املشاركة  من  الطالب  يتمكن  أن  قبل  والكتابة، 

ال والكتابة. ويجب على  القراءة  يكونوا قادرين على  أن  شباب توسيع نطاق يجب 
للجديد.  املجال  إلفساح  القدمية  املهارات  عن  التخلي  وليس  املطلوبة،    الكفاءات 

 وأشار إلى أن اخلريجني اجلدد بحاجة إلى مجموعة من املهارات: 
   يحتاج اخلريجون اجلدد إلى تعلم كيفية دمج املعرفة من متعدد املصادر، مبا

البيانا وقواعد  والفيديو  املوسيقى  ذلك  والوسائط  يف  اإلنترنت  عبر  ت 
  األخرى. 

   العثور عليها على التي ميكن  املعلومات  النقدي يف  التفكير  إلى  إنهم بحاجة 
 الفور تقريًبا يف جميع أنحاء العالم.

   االتصال تقنيات  تتيحها  التي  التعاون  أنواع  يف  املشاركة  إلى  بحاجة  إنهم 
 واملعلومات اجلديدة، ولكنها تتطلب بشكل متزايد. 

 ات البحث.مهار 
 .معرفة كيفية الوصول إلى الكتب واملقاالت 
 .تدوين املالحظات 
   قراءة اخلرائط والرسوم البيانية لفهم أنواع املعلومات املختلفة التي يتم نقلها

وبناء  والرأي  للتمييز بني احلقيقة واخليال  املختلفة  التمثيل  أنظمة  بواسطة 
 احلجج واألدلة املنطقية. 

  املهارات التقنية. تطوير 
 .استخدام البرامج املختلفة واستخدام الكاميرا 
 .حترير اللقطات 
 .القيام ببعض البرمجة األساسية 
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إلى أن اخلريجني اليحتاجون  Stephanie E. Bor 2014   ستيفاني إي بور  وأشارت  -
فقط إلى معرفة املهارات املتعددة لعصر األخبار الرقمية، ولكنهم يف حاجة أن  

ثالثة مجاالت    يكونوا وقدمت  املتغيرة،  التقنيات  مع  التعامل  على  أيًضا  قادرين 
األخبار  غرف  يف  للعمل  كبير  بشكل  للتأهيل  تبنيها  الطالب  على  يجب  رئيسة 

  الرقمية: 
 .يجب أن يفهم الطالب نظريات مختلفة من االتصال اجلماهيري  
  .يجب أن يكونوا مجهزين مبجموعة من املهارات 
 الطال يكون  أن  يتطلب  يجب  الذىي  الصحافة  عالم  يف  للتفاعل  مستعدين  ب 

 .)72(تفاعلهم مع اجلمهور
التي تشكّل   )Roy Peter Clark2014( )73روي بيتر كالرك ( قدم   - الكفاءة  هرم 

املهارات،   من  مجموعة  اخلبر  وهي  من  على  الوقت    وتعنياحلكم  يف  األحداث  فرز 
للجماهي اخلاص  االهتمام  يستحق  منها  أي  حتديد  أمل  على  العامة احلالي  ر 

وتعني مهارة إعداد التقارير التي تتطلب جمع األدلة . واإلبالغ وجمع األدلة  واخلاصة
املعلومات  جلمع  مختلفة  أساليب  يتعلم  فالصحفي  وتوزيعها.  منها  والتحقق 

املالحظات التي يتم التقاطها يف االجتماعات،    -ومنها:(الوثائق مثل سجالت املحكمة
املقابالت  الزمني،  البيانات،  التسلسل  املباشرة، حتليل  املالحظة  العامة،  السجالت   ،
ثم   االجتماعية)،  والتفسير  الشبكات  والتحليل  منها،  املعنى  املحاسبة/  واستخالص 

التقارير بشكل كبير، فاألرقام حتكي املساءلة:   فالعمل مع األرقام يثري قدرة إعداد 
الم ميكن استكشافه  القصة، وحتليل األرقام وعرضها يكشف عن جزء سري من الع

مفتاح الكفاءة يف الصحافة هو   . التقنية فهو يجعلبواسطة املحررين ورواه القصص
يجب أن يكون الصحفي مستعًدا للعمل بنجاح يف مجموعة متنوعة    فهم التكنولوجيا

التكنولوجية   األمية  محو  يشمل  املحمول،  إلى  فيديو  إلى  طباعة  من  املنصات  من 
التدوين،  االجتماعية،  الشبكات  البحث،  ووظائف  النصوص  معاجلة  يف  قدرات 

جتميعها وعرضها  البيانات  حتليل  املحمول،  الهاتف  تطبيقات  وتنظيمها،   البرمجة، 
فالتطورات السمعية والبصرية أهم التطورات التي   إعداد التقارير السمعية البصرية،

والصوت  الفيديو  مقاطع  الصور،  يجمع  اليوم  فالصحفي  الصحافة،  على  طرأت 
يف  العناصر  هذه  كل  بجمع  تسمح  أداة  أصبح  املحمول  والهاتف  النصوص،  ويكتب 

رئية على إثراء كل شىء بدًءا من نقل األخبار راحة اليد، تعمل العناصر الصوتية وامل 
إلى عرض البيانات إلى سرد القصص يف أشكال الوسائط املتعددة، ويتم التعبير عن 
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التصميم  والفيديو،  الفوتوغرايف  التصوير  والبصرية من خالل  السمعية  األمية  محو 
متعددة   املنتجات  من  وغيرها  الشرائح  وإنشاء عروض  األلوان،  الوسائط  واستخدام 

الذي يتطلب معرفة االختالفات الثقافية  محو األمية الثقافية  واستخدام املوسيقى،  
أو اجلنس،  الدين  أو  الطبقة االجتماعية  أو  بالعرق  التعبير عنها  وحمايتها سواًء مت 
واللغات  واالستيعاب  والتنوع  الثقافية  بالتعددية  املرتبطة  القضايا  أيًضا  وتشمل 

كالر وجعل  يف  ك  األجنبية.  والغرض  باملهنة املهمة  الشعور  وتعني  الكفاءة  هرم  قمة 
  واملعايير وأخالقيات اإلعالم والقانون ومبادىء الدميقراطية. 

ــوذج ( ــان منـــ ــت الباحثتـــ ــد تبنـــ  Yingr Oselydnu and Ryantوقـــ
Hornburg2011 ( ألنــه جمــع بــني املهــارات التقليديــة واحلديثــة، كمــا أنــه مت بنــاء هــذا

لى املهارات التي يستخدمها الصحفيون بالفعل يف غرف األخبار، ومت إجراء النموذج بناًء ع
يف غـرف  )74(بعض التعديالت بناء على الدراسة امليدانية التي مت إجراؤهـا مـع الصـحفيني

، كمــا مت dreamweaver, soundslideاألخبــار الرقميــة، فمــثًال مت حــذف برنــامجي 
  إضافة مهارة املونتاج.

  اإلعالم واالتصال اجلماهيري يف مصر: واقع برامج 
، حينمــا مت افتتــاح 1930يرجــع تــاريخ بــرامج اإلعــالم األكادمييــة يف مصــر إلــى عــام 

مت إنشـاء   1939،  ثم يف عام  )75(قسم الصحافة واإلعالم يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة
الصـحافة" معهد الصحافة العالي الذي عرف فيما بعد باسـم "معهـد التحريـر والترجمـة و

يف كلية اآلداب جامعة القاهرة، وكان مينح دبلوًما عالًيا معادًال لدرجة املاجستير، ويف عـام 
حتول املعهد إلـى قسـم للتحريـر والترجمـة والصـحافة بكليـة اآلداب ميـنح درجـات   1954

مت حتويــل القســم إلــى معهــد مســتقل  1969الليســانس واملاجســتير والــدكتوراه، ويف عــام 
حتول إلـى كليـة لإلعـالم لتكـون  1974، ويف عام  1971دأت الدراسة فيه عام  لإلعالم ب

أول كليـــة مســـتقلة لإلعـــالم يف الشـــرق األوســـط تضـــم ثالثـــة أقســـام علميـــة (الصـــحافة 
  . )76(العالقات العامة واإلعالن)  -اإلذاعة والتلفزيون  -والنشر

  معاهد اإلعالم: وتزايد كليات وأقسام  
اإلعالم جامعـة القـاهرة هـي الكليـة الرائـدة يف مصـر، فهـي أول كليـة الزالت كلية  

ألنهــا متتلــك رصــيًدا و إعــالم مت اعتمادهــا مــن هيئــة ضــمان اجلــودة واالعتمــاد املصــرية،
ضــخًما مــن األســاتذة الــذين ميثلــون ثروتهــا البشــرية، وقامــت علــى أكتــافهم أغلــب كليــات 

معظم كليات وأقسام الصحافة واالتصال   وأقسام اإلعالم يف مصر والوطن العربي، وتقدم
ــون، العالقــات  ــرامج: الصــحافة والنشــر، اإلذاعــة والتلفزي اجلمــاهيري املصــرية نفــس الب
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العامة واإلعالن، باستثناء بعض اجلامعات مثل اجلامعة األمريكية بالقاهرة التـي تقـدم يف 
تعـــددة، قســـم الصـــحافة واالتصـــال اجلمـــاهيري ثالثـــة تخصصـــات صـــحافة الوســـائط امل

االتصــال وفنــون اإلعــالم، االتصــال التســويقي املتكامــل، ويجــذب البرنــامج طــالب النخبــة 
  .)77(بسبب البرنامج القوي واملعتمد دولًيا

ظلت كلية اإلعالم جامعة القاهرة فترة طويلـة الكليـة الوحيـدة لإلعـالم يف مصـر، 
عالم بهـا، كمـا حتـول حتى مت إقرار قانون اجلامعات اخلاصة الذي سمح بظهور كليات لإل

عدد من أقسام اإلعالم باجلامعات احلكوميـة إلـى كليـات منهـا: قسـم الصـحافة واإلعـالم 
بكلة اللغة العربية بجامعة األزهر الذي حتول إلى كلية لإلعالم مع ثالثة أقسام: الصحافة 

معـة بنـي والنشر واإلذاعة والتلفزيون والعالقات العامة واإلعالن. وكذلك كليـة اإلعـالم جا
سويف، وكلية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال بجامعة السويس، وجامعة جنوب الـوادي وكليـة 

، 2021-2020اإلعالم بجامعة املنوفية التي سيتم بـدء الدراسـة بهـا يف العـام اجلـامعي 
كلية لإلعالم   12وبذلك أصبح عدد كليات اإلعالم احلكومية يف مصر ستة كليات بجانب  

اصة، هذا فضًال عن أقسـام اإلعـالم املختلفـة يف كليـات اآلداب والتربيـة يف اجلامعات اخل
باجلامعـات احلكوميــة، باإلضــافة إلـى أقســام اإلعــالم باجلامعـات واملعاهــد اخلاصــة التــي 

  تشهد منًوا متزايًدا. 

وعلــى مســتوى الطــالب تشــير إحصــاءات وزارة التعلــيم العــالي إلــى زيــادة أعــداد 
عظم كليات وأقسام اإلعالم، فمـثًال كليـة اإلعـالم جامعـة القـاهرة الطالب املستجدين يف م

ا   660هـو  2015/2016التي كان عدد الطالب املستجدين بها يف العام اجلـامعي   طالبـً
طالًبا وطالبة، ويف جامعة األزهـر كـان   1023إلى    2018/  2017وطالبة وصل يف عام  

 2017/2018، ويف عـام  طالًبا  242هو    2015/2016عدد الطالب املستجدين عام  
  .)78(طالًبا، وكذلك غيرها من الكليات احلكومية واخلاصة 418وصل عدد الطالب إلى 

  التفاوت يف مستوى اخلريج:
% يف 95يدخل الطالب كليات وأقسام اإلعالم بناء على املجموع الذي قد يتـرواح بـني       

بـدون وجـود اختبـار قـدرات % يف الكليات واملعاهـد اخلاصـة، 62اجلامعات احلكومية إلى  
يقيس درجة استعداد الطالب لدخول املجال اإلعالمي، األمر الـذي يـنعكس علـى التفـاوت 
الكبير بني اخلريجني يف اجلامعات املختلفة، وتتفاوت القدرات البشـرية واملاديـة يف كليـات 

ولـديها وأقسام اإلعالم يف مصر؛ فهناك كليات حكوميـة بهـا مـا يقـرب مـن ثمـانني أسـتاذًا 
اإلمكانات الفنية مثل األجهـزة، االسـتديوهات، واملعامـل، وأجهـزة احلاسـب اآللـي. وأخـرى 
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تعاني من نقص شـديد يف أعضـاء هيئـة التـدريس، ويف اإلمكانـات املاديـة والفنيـة املتاحـة، 
  هذا التفاوت بال شك سيؤدي إلى تفاوت كبير يف مستوى اخلريج.

  مواصفات خريج قدمية:
بغـرض وضـع السياسـات الالزمـة لضـمان   2006ت هيئة ضـمان اجلـودة سـنة  أُنشئ       

جــودة التعلــيم واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة باعتمــاد مؤسســات التعلــيم يف مصــر، وعلــى أثــر 
) NARSبإصــدار  املعــايير القوميــة األكادمييــة القياســية (2009ذلــك قامــت الهيئــة  يف  

املعــايير علــى املواصــفات العامــة خلــريج كليــة لقطــاع كليــات اإلعــالم، وقــد اشــتملت هــذه 
اإلعالم، واملعارف واملهارات املهنية التي ينبغـي أن يكتسـبها مـن خـالل دراسـته اإلعالميـة، 
باإلضافة إلى املهـارات الذهنيـة واملهـارات العامـة، ثـم حـددت مخرجـات الـتعلم املسـتهدفة 

ــون، العال ــة: الصــحافة، اإلذاعــة والتلفزي ــرامج التالي قــات العامــة واإلعــالن، واســتندت للب
الهيئــة يف وضــع هــذه املعــايير إلــى عــدد مــن املراجــع أحــدثها املعــايير األكادمييــة ملؤسســة 

  .٢٠٠٦)79(لعام   AEJMCاالعتماد األكادميي لبرامج الصحافة واإلعالم األمريكية

أن ونظــرة ســريعة علــى عمليــة االعتمــاد املهنــي يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة؛ جنــد 
ــاهيري  ــالم اجلمــ ــحافة واإلعــ ــيم يف الصــ ــاد التعلــ ا يف اعتمــ ــً ا متخصصــ ــً ــاك مجلســ هنــ

)ACEJMC وهــي املنــوط بهــا حتديــد املعــايير لبــرامج الصــحافة اجلامعيــة والدراســات ،(
العليــا، لــديها تســعة معــايير طورتهــا علــى مــر الســنني للمســاعدة يف متييــز البــرامج التــي 

عــايير بشــكل ســنوي مبــا يتواكــب مــع التغيــرات تســتحق االعتمــاد، ويــتم جتديــد هــذه امل
املتسارعة يف عالم صناعة اإلعالم، كما أنها ال حتـدد أسـماء البـرامج وتتـرك لكـل برنـامج 
احلرية يف التركيـز علـى مـا مييـزه، فهنـاك بـرامج للصـحافة تركـز علـى املهـارات الرقميـة، 

بــربط الصــحافة بــاملجتمع، وأخـرى تعنــي بتنميــة املهــارات الفكريــة والنقديـة، وأخــرى تهــتم 
ــات املتحــدة، ومت وضــع هــذه  ــي تقــدم يف الوالي ــرامج اإلعــالم الت ــوع وتفــرد يف ب ــاك تن فهن
املعايير لتراعي هذا التنوع، يف  حني أن مسميات برامج اإلعالم الزالت كما هي يف مصر، 

  .)80(وتكرس مواصفات اخلريج لهذا الركود احلادث يف مجال برامج اإلعالم األكادميية

  إجراءات جديدة:
ا العتمــاد معادلــة  2019وضــعت جلنــة التخطــيط يف مجــال اإلعــالم عــام   إطــارًا مرجعيــً

الــدرجات العلميــة واللــوائح الدراســية يف مجــال اإلعــالم، وحــددت عــدة أســباب تقــف وراء 
  ضرورة وضع هذا اإلطار وهي:
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النمو املتسارع يف افتتاح أقسام وكليات ومعاهـد اإلعـالم، والـذي يفـرض وضـع إطـار   .1
مرجعي لهذا النمو يكفل اجلودة التعليميـة ويـوفر احلـد األدنـى الـالزم مـن اإلمكانـات 

  البشرية واملادية.
ا مــن حالــة  .2 الــدفع مبنــاهج الدراســات اإلعالميــة خطــوة علــى طريــق التطــوير خروجــً

 الركود الراهنة.
ــات   .3 ــوير الدراسـ ــو تطـ ا نحـ ــً ــية والتـــي أصـــبحت تشـــكل عائقـ ــوائح الدراسـ ــة اللـ منطيـ

 .1971اإلعالمية يف مرحلة البكالوريوس والتي ظلت على حالها منذ العام 
عدم وجود نسق موحد يحكـم اللـوائح الدراسـية مـن حيـث عـدد السـاعات الدراسـية،  .4

 واإلمكانات البشرية والقدرات الفنية واملادية.
ــ  .5 ــة وجـ ــة أهميـ ــاد معادلـ ــية واعتمـ ــوائح الدراسـ ــيم اللـ ــوعية يف تقيـ ــوابط موضـ ود ضـ

 الشهادات تتساوى فيها الفرص أمام جميع املؤسسات العلمية املعنية.
  قسم اإلطار املرجعي إلى أربعة أجزاء: 

: اشـترط عـدة شـروط تتعلـق بشـكل الالئحـة وبأنـه ال يسـمح اللوائح من حيــث الشــكل .1
بها مؤسسـة تعليميـة أخـرى، وعلـى كـل قسـم أو كليـة باستنساخ لوائح دراسية تقدمت  

  تأكيد هويته وأهدافه التي متيزه من خالل اللوائح الدراسية. 
ــة .2 ــام لالئحــ ــل العــ ــة الهيكــ ــة لدرجــ ــة املانحــ ــات العلميــ ــة املؤسســ ــة كافــ ــث اللجنــ : حتــ

البكــالوريوس علــى إعــادة النظــر يف التخصصــات العلميــة النمطيــة الســائدة أخــًذا يف 
ــار احتي ــة محكمــة ال االعتب ــتم ذلــك وفــق دراســة علمي ــى أن ي اجــات ســوق العمــل؛ عل

تستبدل مبشكالت أخرى، والتأكيد على الطبيعة العمليـة للدراسـات اإلعالميـة األمـر 
% مـن 50الذي ينعكس على الالئحة، بحيث ال تقل املقرارات العملية والتطبيقيـة عـن 

 املقرارات اإلعالمية املتخصصة يف الالئحة.  
مت ربط عدد الطالب املقبولني بعدد أعضاء هيئـة التـدريس، والهيئـة   د البشــرية:املوار  .3

طالًبا، نظـًرا  40املعاونة، بعدد الطالب املقبولني على أساس عضو هيئة تدريس لكل 
لكـل   -املعيدون واملدرسون املساعدون  -للطبيعة العملية للدراسة، وعضو هيئة معاونة

ــدر 33 ــم بالت ا، وال يســمح له ــً ــى طالب يس حتــت أي ظــرف؛ وإمنــا يقتصــر دورهــم عل
ــدريبات الطــالب  ــى ت ــدريس أو اإلشــراف عل ــدريس يف الت ــة الت مســاعدة أعضــاء هيئ

 وتكليفاتهم العملية.
اشــترطت وجــود معامــل واســتديوهات، فــنص اإلطــار  التجهيــزات واإلمكانــات املاديــة: .4

ن يشــترط علــى أنــه يف أي كليــة أو قســم أو معهــد يطــرح تخصــص اإلذاعــة والتلفزيــو
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توفر اسـتوديو تلفزيـوني وآخـر منفصـل للراديـو وكـذلك معمـل للمونتـاج، منفصـل عـن 
االستديو بكامل التجهيزات الالزمة، معمل ماكنتوش مزود بـالبرامج الالزمـة لإلنتـاج، 
معمل احلاسب اآللي مرتبط بشبكة اإلنترنت للقيام مبهام التحرير، ومعمـل مـاكنتوش 

إلنترنت، ال يقل عدد أجهزة احلاسب اآللي عـن جهـاز لكـل للوسائط املتعددة متصل با
طالًبا من إجمـالي عـدد الطـالب املقيـدين بالكليـة، وعـدد مـن كـاميرات التصـوير   20

 .  )81(الفوتوغرايف
  اختبار قبول لكليات اإلعالم:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العـالي والبحـث العلمـي قـرارًا بعقـد 
رات للقبول بكليات اإلعالم باجلامعات احلكومية املصرية للطالب احلاصلني اختبارات قد

ــة ــة (العربي ــة املعادل ــة املصــرية، ومــا يعادلهــا مــن الشــهادات الثانوي ــى الشــهادة الثانوي  -عل
، وذلك تنفيًذا لقـرار املجلـس 2019/2020األجنبية)، اعتبارًا من العام اجلامعي القادم  

، وذلــك لقيــاس املعلومــات 2019مــارس  14ملنعقــدة بتــاريخ األعلــى للجامعــات بجلســته ا
العامة، ومدى استعداد الطالب للعمل باملجال اإلعالمي، واللغـة العربيـة واإلجنليزيـة، وقـد 

  .)82(2019/2020طبق هذا االختبار على كليات اإلعالم احلكومية يف العام الدراسي

   :الدراسة نتائج ومناقشة رابع عشر: عرض
 من خالل ثالثة محاور: إلیها   التوصل مت  التي ويناقش النتائج اجلزء هذايعرض 

 :النتائج اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس.  املحور األول  
 :النتائج اخلاصة بالطالب.   املحور الثاني 
   :النتائج اخلاصة باملحررين العاملني يف غرف األخبار الرقمية. املحور الثالث 

وســـيتم عرضـــها مـــن خـــالل  نتـــائج الدراســـة اخلاصـــة بأعضـــاء هيئـــة التـــدريس،املحـــور األول: 
  النقاط التالية:  

  أ. حدوث التطور:
% من أعضاء هيئـة تـدريس عينـة الدراسـة أن هنـاك تطـورًا حـدث يف   83,3رأى  

البرامج ولكنه تطور ال يرقى إلى مواكبة التغييرات الكبيرة التـي حلقـت باملهنـة، يف املقابـل 
عن أن برامجهم حدث بها تطور كبير، وقد لوحظ أن تلك اإلجابـات كانـت يف %  10أعرب  

ــة (قســم الصــحافة  ــى كلي ــت إل ــي حتول ــات الناشــئة حــديثاً أو األقســام الت األقســام والكلي
كليـة اإلعـالم جامعـة بنـي سـويف)، بينمـا  أشـار   -جامعة سـيناء  -واإلعالم بجامعة األزهر

ير علـى اإلطـالق؛ وأن تغييـر اللـوائح إن مت يـتم % أن  برامجهم لم يحـدث بهـا أي تطـو7,6
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ــة  ــى تطــور املهن ــرت عل ــي أث ــدة الت ــرات اجلدي ــار املتغي بشــكل منطــي دون األخــذ يف االعتب
  (برامج اإلعالم بجامعة الزقازيق وبرنامج اإلعالم بكلية البنات جامعة عني شمس).

 ب. شكل التطور:
بـالبرامج هـو تطـوير اللـوائح، غيـر أفاد أفراد العينة أن التغيير األكبر الـذي حلـق  

أن بعــض البــرامج قامــت بتغييــر اللــوائح بشــكل كامــل بالفعــل مثــل معهــد الثقافــة والفنــون، 
وهنــاك مــن قــام بتعــديل جزئــي يف الالئحــة مثــل أكادمييــة الشــروق والــبعض اآلخــر الزال 
ــة عــني شــمس، ــة اآلداب جامع ــل قســم اإلعــالم بكلي ــدة مث  ينتظــر اعتمــاد الالئحــة اجلدي
وبرامج أخرى الزالـت يف مرحلـة إعـداد الئحتهـا اجلديـدة مثـل جامعـة القـاهرة التـي تقـوم 
بإعداد الئحة جديدة تتواكب مـع التغيـرات اجلديـدة وتلبـي احتياجـات سـوق العمـل؛ حيـث 
يــتم إعــداد برنــامج لإلعــالم الرقمــي، باإلضــافة إلــى حتــديث املقــررات وإضــافة مقــرارات 

ا إلــى جنــب مــع بنــاء مهــارات جديــدة والتركيــز علــى تنميــة  مهــارات الطــالب الرقميــة جنبــً
  التفكير النقدي والقدرة على التحليل وفًقا ملا قاله أساتذة بالكلية.

  وبشكل عام اشتمل التطوير على النقاط التالية:  
  ،اشــتمل التطــوير الــذي حلــق بــالبرامج علــى إضــافة مقــررات إضــافة مقــررات جديــدة

التـي طـرأت علـى عـالم صـناعة اإلعـالم مثـل  الصـحافة جديدة تتالءم مع التطـورات  
ــة، التصـــوير الرقمـــي، صـــحافة  الرقميـــة، صـــحافة اإلنترنـــت، الصـــحافة اإلليكترونيـ
املواطن، النشر اإللكتروني، اإلعالم اجلديـد، سوشـيال ميـديا، اسـتخدامات اإلنترنـت 

ــى، واإلعــالم الرقمــى، تصــميم  ــى اإلعــالم، انفرجــراف، التســويق اإللكترون ــع ف املواق
االخباريــة، اإلعــالم التفــاعلي، تطبيقــات احلاســب يف اإلعــالم، تكنولوجيــا الصــحافة،  
ويتم إسناد هذه املقررات إلى أساتذه إعالم متخصصني، وأحياًنا إلى أساتذة يف نظم 
املعلومات، ويتم االستعانة يف بعض البرامج بخبراء من اخلارج، ووفًقا لعينـة الدراسـة 

  خلاصة أكثر إضافة للمقرارات اجلديدة عن اجلامعات احلكومية.كانت اجلامعات ا
 ،ــد  إضـــافة جـــزء عملـــي يف بعـــض املقـــررات ــدريس بأحـ ــة التـ ــاء هيئـ ــث أفـــاد أعضـ حيـ

اجلامعات اخلاصة  أن تطوير اجلانب العملي لبعض املقررات كان هو التطوير األبـرز 
فتقـد إلـى اجلانـب يف الالئحة اجلديدة؛ حيث كانت املقررات قبل ذلك نظرية فقط وت

العملــي، وهــو مــا مت إصــالحة يف الالئحــة اجلديــدة، وأصــبح هنــاك تركيــز أكبــر علــى 
حضــور نــدوات، حضــور مــؤمترات، وزيــارات ميدانيــة لعــدد مــن املؤسســات اإلعالميــة 
مثــل: دار الهــالل، اجلمهوريــة، واألهــرام؛ للتعــرف علــى الفــرق بــني الصــحافة الورقيــة 

 واإللكترونية.
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  مثل برامج املونتاج ألقسام صحافة يف بعـض ج تقنية جديدة يف التدريس، إدخال برام
 voice- over, primer, in,بـرامج الصـحافة باجلامعـات اخلاصـة، وبــرامج  

desgin ,video editor photoshop. 
  ،اشــتمل التطــوير علــى حتــديث محتــوى بعــض املــواد، وأن  حتــديث محتــوى املقــرارات

ها والبعض اآلخر ال، وأرجع أفراد العينة ذلـك إلـى عضـو هناك بعض املواد مت تطوير
هيئة التدريس نفسه الذي يطـور مهاراتـه واملـواد التـي يدرسـها، فـبعض أعضـاء هيئـة 
التدريس أضاف مهارات مثـل صـحافة البيانـات، مهـارات كتابـة التحقيـق اإللكترونـي، 

   وأشار بعضهم إلى أن املدرسني اجلدد هم أكثر قدرة على التطوير.
   ،ــة إنشــاء منصــات إلكترونيــة وزيــادة ميزانيــة التــدريب ــث أشــار بعــض أعضــاء هيئ حي

التدريس يف بعض اجلامعات اخلاصة أن التطورات احلالية يف عـالم صـناعة اإلعـالم 
أوجبت توفير منصات مختلفـة لتـدريب الطـالب وهـو مـا قامـت بتـوفيره يف برامجهـا، 

التدريب بسبب االستعانة مبزيـد مـن اخلبـراء يف اإلعـالم باإلضافة إلى زيادة ميزانية  
الرقمــي، وتطــوير قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس، وبلغــت ميزانيــة التــدريب يف أحــد 

 ألف جنيه شهرًيا. 180األكادمييات اخلاصة  
   ،بعض البـرامج أضـافت يف الئحتهـا اجلديـدة شـعًبا جديـدة مثـل إضافة برامج جديــدة

اآلداب التي أضافت شعبة اللغة اإلجنليزية، والتي لـم تعتمـد الئحة قسم اإلعالم كلية  
حتــى وقــت كتابــة هــذا البحــث، هــذا باإلضــافة إلــى أن القســم نفســه كــان حتــى عــام 

مت تقســيم الشــعب إلــى ثالثــة شــعب  2007يخــرج شــعبة عامــة، وبــدًءا مــن  2007
ة الصــحافة والعالقــات العامــة واإلذاعــة والتلفزيــون؛ وقــد رفــض بعــض أعضــاء هيئــ

التدريس خيار إنشاء شعبة جديـدة لإلعـالم الرقمـي وقـال إن تطـوير املحتـوى أفضـل 
 من استحداث شعب جديدة فاألساس هو املقرر.

 ،مثــل تــوفير تطــوير األدوات املســتخدمة يف التــدريسData Show   ألعضــاء هيئــة
التــدريس يف بعــض البــرامج لالســتعانة بهــا يف الشــرح والتوضــيح واســتعمال شــرائح 

حية، وأفالم قصيرة يف بعض املقررات، يف حني كانت هناك برامج أخرى لـديها توضي
 هذه األدوات منذ أكثر من عشر سنوات مضت.

  ،مــن أشــكال التطــوير تزويــد البرنــامج مبعيــدين أدى إلــى بنــاء قــدرات األقســام العلميــة
 نسبًيا.التي ذكرها بعض أعضاء هيئة التدريس يف برامج اإلعالم احلديثة 
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    ا فبـــرامج اإلعـــالم يف أكادمييـــة  تغييـــر مســـمى البـــرامج،مـــن أشـــكال التطـــوير أيضـــً
الشروق مت تغيير مسماها من اإلنتاج اإلعالمي إلى اإلذاعـة والتلفزيـون، ومـن اإلنتـاج 

 اإلخباري إلى الصحافة ومن التسويق اإلعالمي إلى العالقات العامة واإلعالن. 
  مـــن أشـــكال التــــي تطلــــب مــــن الطـــالب وربطهــــا بــــالواقعتطـــوير التكليفــــات العمليــــة ،

التطوير أيًضا التطـوير الـذي حلـق بالتكليفـات العمليـة التـي تطلـب مـن الطـالب فقـد 
 أصبحت أكثر اتصاًال بالواقع.  

 ،فبــدًال مــن املحاضــرات النظريــة التــي تــتم يف اجتــاه  تطــوير اســـتراتيجيات التعلــيم
مثل احلـوار، العصـف الـذهني وغيرهـا مـن واحد؛ دخلت أساليب جديدة يف التدريس  

  االستراتيجيات احلديثة األخرى، وتخصيص جزء من املحاضرة للتدريبات العملية.  
 أشــار بعــض أعضــاء هيئــة التــدريس أن تطــوير تطــوير قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس ،

قدراتهم اعتمد بشكل أساسي على جهودهم الذاتية، ورغبـتهم يف تطـوير قـدراتهم يف 
األول، مـــع قليـــل مـــن التوجيـــه مـــن قيـــادة البرنـــامج، وأن اجلامعـــة لهـــا دور يف  املقـــام

التطـــوير مثـــل اإلشـــراف علـــى الرســـائل وحضـــور الســـمينار ودورات اجلـــودة ودورات 
تطــوير القــدرات ولكنــه لــيس الــدور األساســي، يف حــني أشــار الــبعض اآلخــر بالــدور 

  الكبير للمؤسسة يف تطوير قدراته.  
أن التطورات التي حلقـت بـالبرامج متفاوتـة وتختلـف ن هذه النتائج  ميكن أن نستخلص م

من برنامج إلى آخر، غير أن هناك بعض أشكال التطور التـي جـاءت مشـتركة بـني جميـع 
البرامج وهي قيام عضو هيئة التدريس بتطـوير محتـوى املقـرر وتطـوير قدراتـه؛ وهـو مـا 

الفــردي للتطــوير ولــيس الشــكل يشــير إلــى أن املشــترك بــني جميــع البــرامج هــو الشــكل 
  املؤسسي، خاصة وأن تغيير اللوائح ال يعني التطوير يف كل األحوال.

  جــ. املهارات واإلمكانات: 
  هناك بعض املهارات التي مت االشتراك يف تدريسـها يف جميـع بـرامج الصـحافة عينـة

نحــو الدراسـة مثـل احلكـم علــى اخلبـر، اسـتخدام اإلنترنـت، كتابــة محتـوى ملخـص، ال
واللغة، وهي متيل يف معظمها إلى كونها مهارات تقليدية، وبالنسبة للحكم على اخلبر 
فإنه يتم تدريسـها يف معظـم البـرامج بطريقـة تقليديـة مـن حيـث احلكـم علـى أهميتـه 
ومناسبته للسياسة التحريرية، دون األخذ يف االعتبار أن احلكم على اخلبر لـه جانـب 

علــى صــحة هــذا اخلبــر مــن عدمــه، وهــذه املهــارة مت تقنــي يتعلــق بكيفيــة التعــرف 
اســتحداثها بعــد انتشــار األخبــار الكاذبــة علــى وســائل التواصــل االجتمــاعي فظهــرت 

  احلاجة إلى هذه املهارة لتجنب نشر الصحف ألخبار كاذبة وفقدان مصداقيتها.
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  ا املهــارات الرقميــة احلديثــة فقــد اختلفــت البــرامج فيهــا، فهنــاك مــن يعمــم إ نتــاج أمــَّ
تقارير فيديو وبرامج املونتاج يف قسمي (الصحافة واإلذاعـة والتلفزيـون)، وهنـاك مـن 
يقصر برامج املونتاج وإعداد التقارير الصوتية على قسم اإلذاعة والتلفزيـون، وهنـاك 
من يدرسها ألقسام الصحافة أيًضا، وهناك مـن يـدرس اإلنفـوجراف وتعظـيم محـرك 

ا عن إنشاء صفحة ويب وبعـض البحث يف برامج الصحافة، وهن اك من ال يدرسها، أمَّ
مهارات البرمجة فـبعض بـرامج الصـحافة يف اجلامعـات اخلاصـة تدرسـها ولكـن دون 
ــرامج،  ــدرس يف معظــم الب ــم ت ــوى ل ــارة إدرة املحت ا مه ــا مبجــال اإلعــالم، وأيضــً ربطه

سـه يف أيٍّ وهناك بعض املهارات التي جاءت يف النموذج املتبنى للمهارات ولم يتم تدري
التـي تخـتص بالبحـث يف   SQLمن البرامج الدراسية عينة الدراسة، مثل تدريس لغـة  

قواعد البيانات على اإلنترنت، وبعض مهارات البرمجـة، وتسـاءل بعـض أعضـاء هيئـة 
التدريس يف برامج الصحافة عن الفائدة التي تعود على الطالب من اكتساب مهـارات 

 قتها باملهارات التي يحتاجها طالب اإلعالم.البرمجة، مؤكدين على عدم عال
  هناك بعض املهارات التي اتفق معظـم أفـراد العينـة علـى تدريسـها لطـالب الصـحافة

وهي الفوتوشوب، إنديزاين، التصـوير، ولطـالب االذاعـة والتلفزيـون املونتـاج والفيـديو 
 والتقارير الصوتية.

 امج هـو نظـام محاكـاة، مـن خـالل اتفقت معظم العينة على أن نظـام التـدريب يف البـر
ــدريب  ــى الت ــة، باإلضــافة إل التــدريب يف االســتديوهات واملعامــل واملنصــات اإللكتروني
ــتم  ــاء الدراســة في ا يف أثن ــَّ ــة يف فصــل الصــيف، أم اخلــارجي يف املؤسســات اإلعالمي
االســتعانة بخبــراء يف الصــحافة، مــن خــالل ورش عمــل يحضــرها الطــالب واملعيــدين 

ساعدون الطالب يف إعداد مشاريع التخرج، واختلفت البرامج يف السـنة واملدرسني وي
ــى،  ــدريب الطــالب مــن الســنة األول ــدأ ت ــرامج تب ــدريب، بعــض الب ــدأ فيهــا الت ــي يب الت

 واألغلب يبدأ التدريب من السنة الثانية.
   الزالـــت بعـــض بـــرامج الصـــحافة حتـــرص علـــى أن يكـــون مشـــروع التخـــرج صـــحافة

صـــحافة الفيـــديو، وهـــذا مـــا كـــان موجـــوًدا يف اجلامعـــات مطبوعـــة، باإلضـــافة إلـــى 
احلكومية مثل جامعة عني شمس، وجامعة القـاهرة، والـبعض اآلخـر يجعلهـا صـحافة 
إلكترونية فقط وهو الغالب على اجلامعات اخلاصـة. وهنـاك بعـض الكليـات ال يوجـد 

عـداد يف الئحتها مشروعات تخرج؛ ولكن يجتهد أعضاء هيئة التدريس مع الطـالب إل
 مشاريع تخرج مثل قسم الصحافة واإلعالم جامعة األزهر.
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  تفاوتت اإلمكانات الفنية لبرامج اإلعـالم، فهنـاك البـرامج التـي متتلـك االسـتديوهات
ــاري  ــع إخبـ ــل موقـ ــة مثـ ــة املختلفـ ــات اإللكترونيـ ــحفي، واملنصـ ــراج الصـ ــل اإلخـ ومعامـ

يوتيوب، غير أن بعـض هـذه إلكتروني، بث إذاعي على اإلنترنت، قناة تلفزيونية على ال
املنصات يف بعض اجلامعات اخلاصة متوقفة عن العمل، من ناحية أخرى جنـد بعـض 
ــة الالزمــة  ــات الفني ــوفير اإلمكان ــة جتــد صــعوبة يف ت ــات اإلقليمي ــرامج يف اجلامع الب
للتدريب، وهذا ال يعني أن اجلامعات اخلاصة أكثر جتهيًزا مـن اجلامعـات احلكوميـة، 

علــى نقــص املــوارد الــذي يواجــه بعــض بــرامج اإلعــالم يف اجلامعــات  بــل يلقــي الضــوء
 اإلقليمية.

  د. العوامل املؤثرة على تطوير التعليم األكادميي يف مصر:
أعضاء هيئـة التـدريس عينـة الدراسـة أن هنـاك عـدًدا مـن العوامـل التـي تـؤثر بشـكل   يرى

  سلبي على تطوير برامج اإلعالم يف مصر، وهي كالتالي:
  ــةنقــــص ــات املاديــ ــا اإلمكانــ ــتمر لهــ ــديث املســ ــزة والتحــ ــوفير األجهــ ــوق تــ ــي تعــ : والتــ

ولالستديوهات، وشراء البرامج التقنية احلديثة، واالستعانة بخبراء تقنيـني، وإصـدار 
صــحف بشــكل مســتمر، وتطــوير قــدرات ومهــارات أعضــاء هيئــة التــدريس؛ ويضــطر 

ليــة عــدة مــرات بســبب بعضــهم يف اجلامعــات احلكوميــة إلــى تــدريس املحاضــرة العم
نقص األجهزة، أو حتمل تكلفة طباعة املجالت التي يحررها الطالب حتت إشـرافهم، 
كما أن نقص املوارد املاليـة يعتبـر سـبًبا يف تقييـد اخلطـط اخلاصـة للتطـوير، كمـا أن 
نقص التكلفـة املاديـة ال يقتصـر علـى اجلامعـات احلكوميـة فقـط؛ بـل اشـتكى أعضـاء 

امعـات خاصـة مـن قلـة عـدد أجهـزة احلاسـب اآللـي املوجـودة يف هيئة التـدريس يف ج
ــوفير الصــيانة املســتمرة لهــا، وعــدم حتــديثها، وأن عــدد  ــى عــدم ت املعمــل، إضــافة إل
ا نقـص املـوارد  الطالب يفوق عدد األجهـزة املتاحـة مبـا يعـوق العمليـة التعليميـة؛ أيضـً

الم يف الواليـات املتحـدة مـن املادية كان سبًبا من أسباب التأخر يف تطوير برامج اإلع
حيث تدريب أعضاء هيئة التدريس على املهارات اجلديدة، ومن حيـث إنشـاء وجتهيـز 

ا يف تطــوير )83(غــرف أخبــار تعليميــة داخــل الكليــة ا رئيســً ، باإلضــافة إلــى كونــه عائقــً
  .)84(برامج اإلعالم يف كينيا

 جاءت العوائق اإلدارية أحياًنا متصـلة بـالروتني، حيـث متـت اإلشـارة العوائق اإلداريــة :
ــة  ــث ال يســمح لعضــو هيئ ــام التطــوير، حي ــي تقــف أم ــر املشــاكل الت ــه مــن أكب ــى أن إل

% فقـط وتطـوير اللـوائح يحتـاج إلـى  10التدريس بالتجديد يف املحتـوى إال يف حـدود 
ا للتطـوير بشـكل كبيـر،   فترة طويلة، يف حني رأى البعض أن تطوير اللـوائح لـيس عائقـً
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فالدعم املادي والتقني هو األسـاس، وأنـه اسـتطاع تطـوير مقرراتـه والالئحـه لـم تكـن 
عائًقا أمام التطوير؛ وأحياًنا أخرى كانت العوائق اإلدارية تتعلق بعدم استقالل القـرار 
 اإلداري يف أقســـام اإلعـــالم التابعـــة للكليـــات بســـبب تـــدخل عمـــادة الكليـــة يف شـــئون

 األقسام أو إعاقتها لبعض القرارات اخلاصة بالقسم.  
 :بســبب عــدم اســتكمال معــايير الكليــة  حتويــل عــدد مــن األقســام احلكوميــة إلــى كليــات

فالبد من توافر اإلمكانات املادية والبشرية الالزمة إلنشاء كلية، هذا يف الوقت الـذي 
معـة عـني شـمس، وقسـم ترى فيه أقسام اإلعـالم مثـل قسـم اإلعـالم بكليـة اآلداب جا

الصحافة واإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية جامعـة األزهـر التـي تريـد أن 
تتحول إلى كليـات، إن حتويـل القسـم إلـى كليـة هـو شـئ إيجـابي وسـيؤدي إلـى تطـوير 
البــرامج؛ ألنــه سيصــبح هنــاك ميزانيــة خاصــة بالكليــة تســاعد علــى عمليــة التحــديث 

هو ما ال يتوفر اآلن ألن ميزانية الكلية توزع على أقسام عديدة، والتطوير والصيانة، و
مستدلني بالتطوير والـدعم التقنـي واملـادي الـذي حلـق بـبعض أقسـام اإلعـالم حينمـا 

 حتولت إلى كلية.  
   :رأى أعضاء هيئة التدريس زيادة أعداد القبول بالكليات واألقسام احلكومية واخلاصــة

م اإلعداد اجليد للطالب بدًال مـن االهتمـام بزيـادة عـدد يؤخر التطور ألن امله  أن ذلك
الطالب، وأن السوق ال يستوعب هذه األعـداد الكبيـرة، ويـرتبط بهـذا العامـل بافتتـاح 
مزيد من الكليات اخلاصة والـذي يـؤثر  بشـكل سـلبي علـى تطـوير بـرامج اإلعـالم يف 

نهــا ال يقــدم مصــر، مشــيرين إلــى وجــود  فوضــى يف اجلامعــات اخلاصــة؛ فــالكثير م
 (2018خدمة علمية ومجتمعية وال تعليمية علـى اإلطـالق، وهـو مـا يتفـق مـع دراسـة

(Kioko Ireri  التي توصلت إلى أن من معوقـات تطـوير التـدريب اإلعالمـي للطـالب
انتشار كليات لإلعالم تنـتج أفـراًدا غيـر مـدربني بشـكل كـاٍف، ألنهـا تقبـل   يف كينيا هو

كليات سيئة التجهيز، ومت إنشاؤها لتلبية الطلب املتزايـد علـى طالبًا دون املستوى، وال
 .  )85(دراسة اإلعالم دون االهتمام بالكفاءة املهنية

  :مــن العوامــل التــي عــدم وجــود معــايير للقبــول يف كليــات وأقســام اإلعــالم ســوى املجمــوع
 أثارها بعض أعضاء هيئة التدريس مشـيرين إلـى مهنـة اإلعـالم ال حتتـاج إلـى دراسـة
فقط، ولكن ينبغي توافر مقومات شخصية ومعرفية للطالب حتى يستطيع اإلفادة من 
الدراسـة وبنـاء شخصـيته املهنيـة، وهـو مــا مت تداركـه حيـث مت وضـع اختبـار قبــول يف 

ــة مــن العــام اجلــامعي  ــات اإلعــالم بداي ــار مت 2020-2019كلي ، ولكــن هــذا االختب
 وضعه للكليات فقط.
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  أفــاد معظــم أعضــاء هيئــة التــدريس أن البــرامج غيــر فعالــة: البروتوكــوالت اإلعالميــة
الدراسية التي يدرسـون بهـا لـديها بروتوكـوالت إعالميـة مـع صـحف ومواقـع إخباريـة 
وقنوات تلفزيونية مختلفة، إال أن بعضهم أشار إلى أن هذه البروتوكـوالت غيـر فعالـة، 

جـود وقـت كـاٍف وميكن إرجاع ذلك إلـى زيـادة ضـغط العمـل علـى الصـحفيني وعـدم و
لتــدريب الطــالب، وهــو مــا جعــل بعــض هــذه البــرامج  تركــز علــى االســتعانة بخبــراء 
ممارســـني داخـــل اجلامعـــة ليـــدربوا الطـــالب داخـــل اجلامعـــة، ويـــرتبط هـــذا العامـــل 

 .بصعوبة الوصول للخبير الذي يستطيع التدريب
 :ــدربني ــي للمـ ــي واملهنـ ــتوى التقنـ ــعف املسـ ــراء الكت ضـ ــديد يف خبـ ــص شـ ــاك نقـ ــة هنـ ابـ

ــزين يف  ــراء متمي ا صــعوبة يف إيجــاد خب ــع الصــحفية، وأيضــً ــة وتصــميم املواق الرقمي
اإلعــالم الرقمــي، وأن الكفــاءة نــادرة، وإن وجــدت الكفــاءة املطلوبــة يف اخلبيــر فإنــه ال 
يوجد لديه وقت لتدريب الطالب، لذلك تضـطر الكليـات إلـى االسـتعانة بخبـراء نظـم 

لتقني دون ربطه بالعمـل اإلعالمـي، وهـو مـا يـؤدي معلومات الذي يركز على اجلانب ا
 إلى قصور يف العملية التدريبية.

 :اخلبراء يفتقرون إلى األساليب التعليمية 
فعلى الرغم من ظهور فكرة االستعانة باخلبراء على أنها املخرج الكفيل بتـدريب الطـالب 

ا داخل كلياتهم فيقـول ال يـزال يـتم توظيـف ، هنـاك مـن ينتقـد ذلـك  )86(تدريًبا احترافّيً
أعضــاء هيئــة التــدريس يف بعــض اجلامعــات بســبب خبــرتهم املهنيــة، والتــي ميكــن أن 
تكون فائدة كبيرة للطالب وجلب النفوذ إلى البرنامج؛ ومع ذلك، يف بعـض األحيـان ال 
ــرون إلــى اخلبــرة والتــدريب،  يشــكل الصــحفيون الســابقون أســاتذة كبــار ألنهــم يفتق

ل بقصــص حــول األيــام اخلــوالي ويفشــلون يف فهــم كيفيــة تطــوير ميلــؤون وقــت الفصــ
، وهو مـا أشـار إليـه بعـض )87(أفضل ممارسات التدريس للحصول على أفضل النتائج

أعضاء هيئـة التـدريس مـن أن هـذا اخلبيـر يفتقـد إلـى األسـاليب التعليميـة املناسـبة، 
 على هذه املشكلة.لذلك يتم غالًبا إدخال عضو هيئة تدريس بجانب اخلبير للتغلب  

 :يجـــب أن يخضـــع لعوامـــل موضـــوعية يف اجلامعـــات  اختيـــار أعضـــاء هيئـــة االتـــدريس
  اخلاصة؛ ألن التعيني يتم على أسس غير سليمة.

   من املشاكل التي تؤثر على تطوير برامج اإلعالم، فبعض املقررات  ضيق الوقت: أيًضا
ضيق الوقت ال تقتصر  ال يتم تدريس محتواها بالكامل بسبب ضيق الوقت، ومشكلة  

بسبب  وذلك  اإلعالم،  برامج  معظم  يف  موجودة  مشكلة  هي  بل  بعينها؛  دولة  على 
التطور املستمر للتكنولوجيا واحلاجة بشكل مستمر إلى زيادة اجلانب العملي للطالب 
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مع احلفاظ على املحاور الرئيسة للبرنامج، وهو ما رصدتة عدة دراسات مثل دراسة 
(Gillmor2016)  ي تقول أن  برامج اإلعالم تتصارع مع حد أقصى للساعات الت

ومتطلبات   جامعة،  متطلبات  فهناك  البرنامج،  دراسة  فترة  خالل  للطالب  املعتمدة 
عدد  على  حدود  لها  املتحدة  الواليات  يف  الصحافة  فمدارس  واألقسام،  للكلية 

أخذها للطالب  ميكن  التي  ودراسة  )88( املقررات   ،Goh2015)Debbie (    التي
اإلعالم  برامج  يف  جمود  إلى  أدت  التي  العوامل  من  كانت  الوقت  قلة  أن  تقول 

 .)89(األكادميية
 عقبــة مــن العقبــات الرئيســة التــي تواجــه التطــوير رغبــة حتــديات متعلقــة بــالطالب :

الطــالب ال يريــدون الــتعلم، يريــدون فقــط احلصــول علــى  الطالــب يف الــتعلم  فــبعض
الشـــهادة، وهنـــاك قلـــة مـــن الطـــالب الـــذين لـــديهم شـــغف بـــالتعلم ورغبـــة يف صـــقل 

  مهاراتهم.
   مت ذكرها كمشكلة يف بعض البرامج دون غيرها، مثـل بـرامج اإلعـالم يف زيادة األعداد

ك يرجــع إلــى جامعــة عــني شــمس، يف حــني لــم يعتبرهــا الــبعض اآلخــر مشــكلة؛ وذلــ
اختالف كثافة الطالب من برنامج إلى آخر وإلى اإلمكانات املتاحـة مـن أعضـاء هيئـة 

  التدريس واإلمكانات الفنية والقاعات. 
   :ا نقص طالب برامج الصحافة أشار بعض أعضاء هيئة التدريس إلـى أن هنـاك نقصـً

قـات العامـة يف عدد الطالب الذين يلتحقون يف برامج الصحافة مقارنـة ببـرامج العال
واإلعــالن، وبــرامج اإلذاعــة والتلفزيــون، جــدير بالــذكر أن األغلــب مــن بــرامج اإلعــالم 
تتيح لطالبها اختيار القسم الذي تريد االنضمام إليه عدا بعض البـرامج التـي جتـري 
ــى  ــة عل ــع الطلب ــى التقــدير وتوزي ــة شخصــية، أو اعتمــاًدا عل ــارًا للتشــعيب ومقابل اختب

كل متوازن، كما أن انخفاض طالب الصـحافة لـيس مقصـورًا علـى األقسام الثالثة بش
ــحافة  ــرامج الصـ ــجيل يف بـ ــاض التسـ ــدة انخفـ ــات املتحـ ــهدت الواليـ ــد شـ ــر؛ فقـ مصـ
واالتصال اجلماهيري، فوفًقا إلحصائية قامت بها جامعة جورجيا عن تطور معـدالت 

 2011التســجيل يف مجــال الصــحافة واالتصــال اجلمــاهيري ملــدة ثالثــة ســنوات مــن 
، وجدت انخفاًضا يف أعـداد التسـجيالت يف الثالثـة أعـوام علـى التـوالي، 2013إلى  

حيث انخفض التسجيل يف مستويات البكـالوريوس واملاجسـتير والـدكتوراه، وانخفـض 
، وخاصـــة يف تخصـــص 2013عـــدد الطـــالب اجلـــدد بشـــكل كبيـــر خاصـــة يف عـــام 

ة التقليدية غير قابلـة الصحافة! حيث يرى الطالب بشكل متزايد أن درجات الصحاف
، )90(للتســويق، كمــا حــدث ركــود يف التســجيل يف بــرامج اإلعالنــات والعالقــات العامــة
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، حيـث اسـتمر التسـجيل يف بـرامج الصـحافة 2015واستمر هـذا الوضـع حتـى عـام  
، كـان هـذا 2015واالتصال اجلماهيري يف الواليات املتحدة يف االنخفاض حتى عام  

، وهـو )91(جلامعيني سائًدا بشكل خاص يف تسلسل الصحافةاالنخفاض بني الطالب ا
يف الصـحافة  يف السـنوات السـابقة حـول اجتاهـات التسـجيل ما خلق حالة مـن القلـق

وبرامج االتصال اجلماهيري، وبالتـالي علـى مسـتقبل هـذه البـرامج. ويف آخـر دراسـة 
، 2015ام  عن تطور التسجيالت يف برامج الصحافة رصدت أن األمـر تغيـر منـذ العـ

فقـــد أظهـــر مســـح أجرتـــه "جامعـــة تكســـاس تـــك" علـــى بـــرامج الصـــحافة واالتصـــال 
شهدت استقرارًا يف معدل االلتحـاق   2018وحتى    2015اجلماهيري أن الفترة من  

بهذه البرامج؛ بل إنه كانت هناك زيادة يف النسبة املئوية للطـالب املسـجلني يف بـرامج 
ــا ــنوات السـ ــت بالسـ ــا قورنـ ــحافة إذا مـ ــى الصـ ــر إلـ ــذا األمـ ــان هـ ــع الباحثـ بقة، ويرجـ

اإلجراءات التي اتخذتها برامج الصحافة من حتديث وتنويع مناهجهم الدراسية؛ مما 
أدى إلــى جــذب الطــالب اجلــامعيني بشــكل أفضــل، مثــل التركيــز يف املقــام األول علــى 
 أخالقيات اإلعالم ورواية القصص املرئية باإلضافة إلى مهارات إنتـاج محتـوى الويـب
األخرى، وهي االجتاه األكثر انتشارًا، وأظهرت أكبر قـدر مـن النمـو حيـث ميكـن لهـذه 
الدورات أن تساعد الطالب على التنقل يف مكان عمل يهـتم بشـكل متزايـد بـاملوظفني 
املحتملني ذوي مهارات اإلنتاج الرقمي؛ نظًرا للسهولة التي تتيح بها منصات التواصـل 

وزيعه، كما  شهدت زيـادة يف ميزانيـات التشـغيل، تدشـني االجتماعي إنشاء املحتوى وت
العديد من البرامج عبر اإلنترنت، على املستوى اجلامعي واملاجسـتير املهنـي والبحثـي 

.  نقل الصحف اجلامعية وعمليات البـث التـي يـديرها الطـالب عبـر 2015منذ عام 
ثـل "التـدريب العملـي" اإلنترنت، توفير طرق بديلة للطالب الكتساب اخلبرة العملية، م

practicums ويعنـي شـراكة بـني جامعـة وشـركة أو مؤسسـة، حيـث يعمـل الطــالب ”
  .)92(حتت إشراف أستاذ و / أو مهني الصناعة لتطوير محتوى احترايف

كذلك ركزت برامج الصحافة على ما مييزهـا، فمـثًال ركـز برنـامج الصـحافة واإلعـالم    
ــات الضــخمة  ــوتر والبيان ــوم الكمبي ــى عل ــا عل ــا يف جامعــة كولومبي يف الدراســات العلي

ــة  ــزت جامعـ ــا ركـ ــالني، فيمـ ــذين املجـ ــاطع هـ ــميم  New Schoolوتقـ ــى التصـ علـ
اء االجتمـاعي مثلمـا فعلـت علـى ريـادة األعمـال  والفضـCUNY والتفاعلية، وجامعـة 

  .USC Annenberg)93(جامعة 

ــة عــام        ــدة رقمي ــة جدي ــى إدخــال شــهادة ثانوي ــس يف  2018هــذا باإلضــافة إل مجل
)، ACEJMCاعتمـاد التعلـيم يف الصـحافة واإلعـالم اجلمـاهيري بالواليـات املتحــدة (
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وسـائل   وهي شهادة اختياريـة للكليـات املعتمـدة وتركـز علـى التغيـرات التكنولوجيـة يف
اإلعالم واالتصال، وهـي مصـممة ملسـاعدة الكليـات املعتمـدة علـى إعـداد الطـالب ملـا 
ستحتاجه القوى العاملة خالل العشر سنوات املقبلة، ويتم تعديل املعايير التكنولوجيـة 

 .)94(اخلاصة به كل عامني

 :من العوائق أيًضا التي تقـف أمـام تطـوير بـرامج اإلعـالم الفجـوة   السياسة اإلعالميــة
املوجودة يف املفاهيم بني العمل الصحفي واألكـادميي؛ حيـث إن السياسـات اإلعالميـة 
لبعض القنوات تفـرض علـى الطالـب التخلـي عـن بعـض القـيم واألخـالق املهنيـة التـي 

ا بهــذه . ، الدقــةاكتســبها أثنــاء دراســته األكادمييــة مثــل الصــدق، املهنيــة ويــرتبط أيضــً
يؤدي إلـى تراجـع ما عدم اشتراط املؤهل اإلعالمي للعمل مبجال اإلعالم وهو   النقطة

  اجلوانب القانونية واألخالقية للمهنة.
   :من العوامل التي ثؤثر بشكل سـلبي املقاومة الثقافية من بعض أعضاء هيئة التدريس

 يؤمن بـالكمبيوتر والتقنيـات، ويعتبرهـا على تطوير برامج اإلعالم، فبعض األساتذة ال
وظيفة من هـو أقـل منـه، والزال بعضـهم يـدرس محتـوى قـدًميا وال يرغـب يف حتـديث 

عن أن املقاومة الثقافية  )(Debbie Goh2015 املحتوى، ويتفق ذلك مع ما رصده 
 يف املؤسسة التعليمية كانت من أسباب التـأخر يف تطـوير بـرامج اإلعـالم يف الواليـات

. يف حــني اعتبــر الــبعض أن هــذه املقاومــة ليســت مــن األســباب )95(املتحــدة األمريكيــة
الرئيســـة ألن الـــذين يرغبـــون بـــالتطوير أكثـــر مـــن غيـــرهم وبالتـــالي يكـــون تـــأثيرهم 

 هامشًيا. 
ولـدت التغيــرات التـي حــدثت يف عـالم صــناعة اإلعــالم  حيــثاحتياجــات ســوق العمــل:  -

اإلعالم، ولكن القائمني علـى البـرامج ال زالـوا يتمسـكون تخصصات جديدة يف مجال  
باملســميات التقليديــة للبــرامج دون إضــافة تخصصــات تتناســب مــع احتياجــات ســوق 

 العمل.
ا عــن العوامــل التــي تــؤثر بشــكل إيجــابي أو أثــارت جــدًال حــول تأثيرهــا علــى تطــوير بــرامج  أمــَّ

 اإلعالم فهي: 
  حيــث إن هــذا التطــور ســيحفز اجلامعــات علــى متابعــة للتكنولوجيــاالتطــور املتســارع ،

التطــــورات بشــــكل مســــتمر، يف حــــني رأى الــــبعض أنــــه إذا كــــان التطــــور املتســــارع 
للتكنولوجيا يضغط على البرامج للتطوير، فإن العنصر البشري القادر علـى اسـتيعاب 

وفر هــذا العنصــر التكنولوجيــا اجلديــدة هــو األســاس يف عمليــة التطــوير، فــإذا لــم يتــ
البشري ال ميكن أن يحـدث تطـوير، وهـو مـا يتوافـق مـع العديـد مـن الدراسـات  التـي 
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، يف حــني رأى )96(جعلــت التطــور املتســارع للتكنولوجيــا احلــافز األول لتطــوير البــرامج
آخرون أنـه مـن معوقـات التـدريب؛ ألنـه يتطلـب حتـديًثا مسـتمًرا للمهـارات واألجهـزة، 

  ه يف اجلامعات. وهو ما يصعب توفير
 وافق معظم أعضاء هيئة التـدريس عينـة الدراسـة علـى تطبيق معايير جودة التعليم :

ا علــى تطــوير بــرامج اإلعــالم مــن حيــث  أن تطبيــق معــايير اجلــودة تــؤثر تــأثيًرا إيجابيــًّ
دورات اجلودة التي ساعدت على تطوير قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس، خاصـة تلـك 

امج واملقــررات وتقــومي الطــالب وأســاليب التعلــيم والــتعلم، يف املتعلقــة بتوصــيف البرنــ
حــني رأى الــبعض أنهــا ال تــؤثر علــى تطــوير التعلــيم األكــادميي ألن اجلــودة تــتم بشــكل 
ورقي وليس حقيقي، يختلف النظـر إلـى تطبيـق معـايير اجلـودة مـن دولـة إلـى أخـرى؛ 

اإلعـالم يف الواليـات   فمثًال رصدت عدة دراسات أن تطبيق معـايير اجلـودة يف بـرامج
املتحدة عائق لتطوير البـرامج؛ ألنهـا مـن وجهـة نظـرهم تركـز علـى اجلوانـب النظريـة 

 112أكثـــر وال تعطـــي أهميـــة كبيـــرة للمهـــارات الرقميـــة، وهـــو مـــا يفســـر أن هنـــاك 
  .  )97(برنامًجا 480برنامًجا فقط مت اعتمادهم بشكل كامل من أصل 

 رأى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعـات   كوميــة:املنافسة بني اجلامعات اخلاصة واحل
اخلاصــة أن هــذا مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى تطــوير بــرامج اإلعــالم، يف حــني رأى 
أعضــاء هيئــة التــدريس باجلامعــات احلكوميــة أنــه ال يوجــد منافســة بــني اجلامعــات 
اخلاصة واحلكومية؛ بل احلكومية أفضل بكثير مـن حيـث نوعيـة الطالـب واإلمكانـات 
املتاحة، فنوعية الطالب تؤدي دورًا مهًما يف العملية التعليميـة؛ فالطالـب الـذي يـدخل 

% ليس كالطالـب الـذي يـدخل 95كلية إعالم القاهرة أو بني سويف وهو حاصل على  
%، بشــكل عــام فــإن املنافســة حتفــز علــى التطــور، وهــو مــا أكدتــه 62إعــالم خــاص ب

أن املنافســة يف بــرامج اإلعــالم جعــل  دراســة مؤسســة "فــورد نايــت" لتعلــيم الصــحافة
  .)98(القائمني على البرامج يبحثون عن التميز والتفرد يف برامجهم

 تعتبر الشراكات الدولية من العوامـل التـي تسـاعد علـى الشراكات الدولية األكادميية :
  التطوير وهو ما قامت به بعض برامج اإلعالم يف مصر يف بعض اجلامعات اخلاصة. 

 ل كثيـًرا  لطلبة للتكنولوجيــا:استخدام ا إن مسـتوى اسـتخدام الطلبـة للتكنولوجيـا سـهَّ
ا اآلن  ، أمــَّ مــن عمليــة الــتعلم، فقــدًميا كــان الطالــب يــتعلم كيــف يعمــل بريــٌد إلكترونــيٌّ
فالطلبـــة يســـتخدمون التكنولوجيـــا بشـــكل كبيــــر ولـــدى معظمهـــم أجهـــزة محمــــول 

للطـــالب يف مـــادة التصـــوير  بكـــاميرات، فبـــدًال مـــن أن يـــتم مـــثًال تخصـــيص كـــاميرا
 الصحفي يستطيع الطالب أن يستخدم الكاميرا املوجودة يف األجهزة املحمولة.
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  :عامــل مهــم مــن العوامــل مــدى وعــي أعضــاء هيئــة التــدريس والقيــادات بــالتطور املهنــي
التي تؤثر على تطوير البرنـامج، فبـدون هـذا الـوعي ال ميكـن أن يكـون هنـاك تطـوير، 

 وعلى قدر الوعي املتوفر لهم على قدر التطوير الذي سيحدث. 
 . تصور أعضاء هيئة التدريس ملسقبل التأهيل اإلعالمي للمحرر املتكامل:هــ
 دوث:سيناريو التحول اجلزئي هو األقرب للح 

 ويف هذا الشأن مت تقدمي ثالثة سيناريوهات إلى أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة:
سيناريو التحول الكلي نحو إعداد املحرر املتكامل، سيناريو التحول اجلزئي، سـيناريو بقـاء 
الوضع على ما هو عليه، ومت وضع مجموعة من املؤشرات التي تعبر عن كل سيناريو، وقـد 

لعينة على أن سيناريو التحول اجلزئـي هـو السـيناريو األقـرب للحـدوث، وقـد أجمع أفراد ا
 اعتمد هذا السيناريو على عدة مؤشرات، وهي:

 .إضافة وتطوير بعض املقرارات اخلاصة باإلعالم الرقمي 
  تركيز برامج التدريب الرقمـي علـى مهـارات رقميـة محـدودة ال تلبـي االحتياجـات

 إلعداد املحرر املتكامل.التدريبية الالزمة  
 .تطوير بعض مهارات أعضاء هيئة التدريس لتأهيلهم لتدريس املقررات الرقمية 
 .تطوير جزئي لبرامج تدريب الطالب 
  .التحديث اجلزئي لإلمكانات التكنولوجية يف املنصات التعليمية 
 ب. زيادة تخصيص بعض املوارد املالية للدعم الفني والتقني الالزم لتدريب الطال 
 .االستعانة بخبراء من املؤسسات اإلعالمية والبوابات الرقمية 

 يف ضوء هذه النتيجة نعرض بعض املالحظات:

  جــاء اختيــار أعضــاء هيئــة التــدريس للتصــور اجلزئــي يعكــس فهــم أعضــاء هيئــة
التدريس لواقع البرامج من ناحية والعقبات التي تقف يف وجه تطوير البرامج من 

  ناحية أخرى.
 ا يختلـف مـن برنـامج إلـى إن ال تحول اجلزئي ليس علـى درجـة واحـدة، وإمنـا أيضـً

آخــر، فــالبطبع هنــاك بــرامج ســوف تســتطيع أن تتطــور بدرجــة أكثــر مــن غيرهــا؛ 
وذلك باختالف النقطـة التـي سـتنطلق منهـا وبحسـب قـدرتها علـى إزالـة العقبـات 

البرنــامج  التــي قــد تواجههــا أثنــاء عمليــة التطــوير، وبحســب وعــي القــائمني علــى
 باملستجدات احلادثة يف مجال املهنة ويف مجال تطوير البرامج األكادميية.

  إذا كان التطوير سيحصل بشكل جزئي فإنه ميكن أن يتحول إلى السيناريو الكلـي
إذا ما استطاع الطـالب أن يطـوروا قـدراتهم عـن طريـق التأهيـل الـذاتي، وهـو مـا 
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دمت لطـالب اإلعـالم عـن التأهيـل دعانا أن نخصص سـؤاًال يف االسـتبانة ال تـي قـُ
  الذاتي. 

   إن املمارســــة املهنيــــة هــــي األســــاس يف تكــــوين املحــــرر املتكامــــل؛ ألن البــــرامج
األكادمييــة غيــر قــادرة علــى مواكبــة التطــور احلــادث بشــكل متســارع، وإمنــا تضــع 

 األساس لهذه املهارات لدى الطالب وتسلحهم مبهارة التعلم الذاتي.

  دراستهم األكادميية الطالب تؤهلهم ملفهوم املحرر املتكاملطالب أن مدى اعتقاد ال   .أ
  )3جدول رقم (

 دراستهم األكادميية الطالب تؤهلهم ملفهوم املحرر املتكامل مدى اعتقاد الطالب أن 
مدى اعتقاد  
الطالب أن  
دراستھم  
األكادیمیة  
الطالب  
تؤھلھم  
لمفھوم  
المحرر  
  المتكامل 

  التخصص   الجامعة   نوع الجامعة   الشعبة   أكادیمیة الشروق   جامعة مصر الدولیة   عین شمس جامعة   جامعة القاھرة 

إذاعة    صحافة 
إذاعة    صحافة   شعبة إنجلیزي  وتلیفزیون 

إذاعة    صحافة   وتلیفزیون 
إذاعة    صحافة   وتلیفزیون 

 مستوى الداللة   وتلیفزیون 

 نعم
 4 (19.05) 5 

(14.71) 2 (7.69) 9 (40.91) 5 
(22.73) 4 (50) 4 

(28.57) 
2 

(8.33) 0 (0) 000** 0.003** 000** 000** 

 20 (52.38)11 إلى حد ما 
(58.82) 9 (34.62) 10 (45.45) 14 

(63.64) 4 (50) 10 
(71.43) 

21 
(87.5) 16(72.3)     

 9 (28.57) 6 ال 
(26.47) 15 (57.69) 3 (13.64) 3 

(13.64) 0 (0) 0 (0) 1 
(4.17) 6(27.7)     

 

  :املحور الثانى: نتائج طالب أقسام وكليات ومعاهد اإلعالم
  مت التعامل مع نتائج الطالب على أربعة مستويات: 

حيث متت املقارنة بني طالب اجلامعات احلكومية (القاهرة    املستوى األول (نوع اجلامعة):
  وعني شمس) واجلامعات اخلاصة (مصر الدولية أكادميية الشروق).

(اجلامعة): املستوى   (القاهرة  الثاني  املختلفة  اجلامعات  املقارنة بني طالب    –حيث متت 
شمس الدولية   –عني  مت    –الشروق  –مصر  وقد  القاهرة)،  شعبة إجنليزي  مع  التعامل 

عدم   لضمان  القاهرة  بجامعة  الشعب  باقي  عن  منفصلة  أنها  على  القاهرة  إجنليزي 
  التحيز. 

(التخصص): الثالث  ا  املستوى  متت  املختلفة  حيث  التخصصات  طالب  بني  ملقارنة 
  . إجنليزي) -إذاعة وتليفزيون  –(صحافة

(الشعبة):  الرابع  حيث متت املقارنة بني طالب الشعب املختلفة بكليات ومعاهد   املستوى 
صحافة    -إعالم اجنليزي القاهرة  –إذاعة وتليفزيون القاهرة  –اإلعالم (صحافة القاهرة
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شمس عني  –عني  وتليفزيون  الدولية   -شمس  إذاعة  مصر  وتليفزيون    –صحافة  إذاعة 
  إذاعة وتليفزيون الشروق). –صحافة الشروق - مصر الدولية

أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية    - السابق  نتائج مربع كاي يف اجلدول  أظهرت 
الشعبة) وبني   –التخصص  –اجلامعة   –على املستويات األربعة السابقة (نوع اجلامعة

الطالب   اعتقاد  عند مدى  املتكامل  املحرر  ملفهوم  تؤهلهم  األكادميية  دراستهم  بأن 
 .0.05مستوى داللة أقل من 

بني اجلامعات احلكومية   0.003أظهرت النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى داللة   -
أن   النتائج  أظهرت  اجلامعات اخلاصة؛ حيث  لصالح  % من طالب 28.8واخلاصة 

تهم ال تؤهلهم ملفهوم املحرر املتكامل، يف حني  اجلامعات احلكومية اعتقدوا أن دراس
  % من طالب اجلامعات اخلاصة. 10.3اعتقد ذلك 

معنوًيا عند مستوى داللة   - اختالًفا  النتائج  املختلفة   0.000أظهرت  بني اجلامعات 
أن   النتائج  أظهرت  حيث  الدولية؛  مصر  جامعة  جامعة  36.4لصالح  من طالب   %

دراسته أن  اعتقدوا  الدولية  يف مصر  املتكامل،  املحرر  ملفهوم  تؤهلهم  األكادميية  م 
% من طالب أكادميية الشروق على أن دراستهم تؤهلهم ملفهوم املحرر  4,3حني وافق  

  املتكامل.
داللة   - مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا   النتائج  التخصصات    0.000أظهرت  بني 

أن   النتائج  أظهرت  حيث  صحافة؛  تخصص  لصالح  ط25.3املختلفة  من  الب  % 
الدراسة  عينة  اإلعالم  ومعاهد  وأقسام  كليات  مستوى  على  صحافة  تخصص 

اعتقد    املتكامل، يف حني  املحرر  ملفهوم  تؤهلهم  دراستهم  أن  من  57.7اعتقدوا   %
  طالب شعبة إعالم لغة إجنليزية أن دراستهم ال تؤهلهم ملفهوم املحرر املتكامل.

دال - مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  املختلفة   0.000لة  أظهرت  الشعب  بني 
للطالب لصالح شعبة الصحافة جامعة مصر الدولية وشعبة الصحافة جامعة عني  

% من عينة طالب شعبة صحافة جامعة مصر  50شمس؛ حيث أظهرت النتائج أن  
و دراستهم 40الدولية  أن  اعتقدوا  شمس  عني  جامعة  صحافة  طالب  عينة  من   %

% من عينة طالب شعبة 0ر املتكامل، ويف املقابل كان  األكادميية تؤهلهم ملفهوم املحر 
ملفهوم   تؤهلهم  األكادميية  دراستهم  أن  يعتقدون  الشروق  أكادميية  وتليفزيون  إذاعة 
شعبة   وطالب  القاهرة  جامعة  إجنليزي  شعبة  طالب  ويليهم  املتكامل،  املحرر 

  % من الطالب.8الصحافة أكادميية الشروق بنسبة 
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أعرب   - عام  دراستهم   %59.6وبشكل  أن  الدراسة  عينة  الطالب  إجمالي  من 
يستطيع  والذي  املتكامل  املحرر  مفهوم  إلى  للوصول  ما  حد  إلى  تؤهلهم  األكادميية 
العمل على أكثر من وسيط إعالمي، بسبب عدم كفاية املهارات التي يتعلمها الطالب 

  داخل البرنامج، وأن التدريب ليس كافًيا إلعداد املحرر املتكامل.
% من الطالب عينة الدراسة أن دراستهم األكادميية تؤهل بشكل كبير 18.1ى  وير  -

التعليم،   يف  والتطبيقية  النظرية  اجلوانب  بني  اجلمع  بسبب  املتكامل  املحرر  ملفهوم 
  والتدريب على املهارات املختلفة. 

من إجمالي الطالب عينة الدراسة أن دراستهم األكادميية   %22.3فى حني أوضح   -
تؤهلهم على    ال  والتركيز  التدريب،  كفاية  بسبب عدم  املتكامل  الصحفي  مفهوم  إلى 

  اجلانب النظري من الدراسة.
أنه القائل  األول  الفرض  صحة  على  يدل  على  مما  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد   :

اجلامعة (نوع  األربعة  اعتقاد    –التخصص  –اجلامعة  –املستويات  مدى  وبني  الشعبة) 
  ألكادميية تؤهلهم للوصول إلى العمل كمحرر متكامل. الطالب بأن دراستهم ا

مفتوحب.   سؤال  عينة    ويف  الطالب  م  قدَّ املتكامل،  املحرر  ملفهوم  التأهيل  إشكاليات  عن 
النحو   والتي مت تقسيمها على  أمام ذلك،  التي تقف عائًقا  العقبات  الدراسة مجموعة من 

  التالي:

  طبيعة املقررات األكادميية نفسها: . 1
طبيعة املقررات نفسها حتول دون تأهلهم إلى مفهوم املحرر املتكامل، بسبب انفصال  أن  

النظرية،   اجلوانب  على  والتركيز  احلديثة،  املهنية  واملمارسات  العمل  سوق  عن  املناهج 
  وتكرار املقررات وعدم جتديدها. 

 ضعف اجلانب العملي والتدريبي: . 2
الع أهم  من  والتطبيقي  العملي  اجلانب  ضعف  طريق  جاء  يف  تقف  التي  قبات 

وعدم   التدريب  فقر  على  تركز  كلها  الطالب  أسباب  وجاءت  املتكامل،  للمحرر  التأهيل 
وانفصال بيئة  ,كفايته، والتركيز على اجلوانب النظرية واالفتقار إلى اجلوانب التطبيقية  

البحث عن  إلى  احلكومية  اجلامعات  واضطرار طالب  الفعلي،  العمل  التدريب عن سوق 
  ات تدريبية خارج اجلامعات.    دور

تطوير   يف  النظر  إعادة  تتطلب  احلالية  اإلعالمية  والبيئة  احلديث  العصر  ولعل 
عليه   أكد  ما  وهو  العملي،  البيئة   (Pamela E. Walck2015)اجلانب  أن  من 

التقنية   البيئة  ودخول  متعددة،  منصات  على  الطالب  تعليم  تتطلب  احلالية  اإلعالمية 
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واالتصال اجلماهيري تساعد على العمل األفضل، ومتكن املعلمني من    لكليات الصحافة
الطالب من  املزيد  إلى  ()99(الوصول  أكد  كما   ،Ferrucci2016  (    طالب أن  على 

التكنولوجيا  التدريب يف مجال  من  مزيًدا  يريدون  اليوم  واالتصال اجلماهيري  الصحافة 
 .)100(وهو ما يحتاجه املجال اليوم

أوضحت   (كما  الراجحي  بيان  هو  )  2011مناور  واملستمر  املناسب  التدريب  أن 
أكثر   يصبح  أن  يف  الطالب  يساعد  حيث  الطالب،  أداء  لتحسني  الرئيسة  املحاور  أحد 
معرفة واستعداًدا وقدرة على أداء املهام املطلوبة بعد التحاقه بالعمل اإلعالمي مبجاالته  

التدريب   ،)101( املختلفة إشكاليات  اتفقت  ماكما  مع  الدراسة  عينة  الطالب  قدمها   التي 
 نسبة  ارتفاع والتي أكدت يف نتائجها على  )  2011قدمته مناور بيان الراجحي يف دراستها (

  لديها  تتوافر  ال أقسامهم أن أكدوا الطالب بعض إن بل  البرامج، عن الطالب رضا عدم
 التدريبية  العملية  تواجه  التي  اإلشكاليات من محددة، ورصدت مجموعة تدريبية  برامج

   :)102(الطالب آراء وفق

   وبرامج محددة يتم يف ظل غياب خطط  اإلعالم  أقسام  العملي يف  التدريب  أن 
 وجود رغمحتدد أهداف التدريب ومحتواه وأدواته واإلشراف واملتابعة والتقييم،  

 السنة، وأعمال  العملي بالتدريب  تتعلق اللوائح بعض يف  كاملة دراسية مقررات
  نظرية.  مقررات إلى الغالب يف يتحول منها أن كثيًرا إال

   احلد ويصبح  الطالب،  كثافة  بسبب  كامل  بشكل  تطبق  ال  التدريب  ساعات  أن 
اإلعالمية  املؤسسات  إلحدى  صيفي  تدريب  خطاب  العملي  للتدريب  األدنى 

  وإجناز مشروع تخرج بالفرقة الرابعة يساعدهم فيه إعالميني محترفني.
 يف  هنا املهنة  مبمارسة  للمهتمني  التدريب  توفر  التي  البرامج  من  قليل  عدد  ك 

  مجال الصحافة اإللكترونية. 
    .معظم اجلامعات ال تستطيع حتمل كلفة حتديث برامجهم بتقنيات باهظة الثمن  
 املختلفة.  الدراسية للفرق املخصصة محدودية البرامج التدريبية  
 املؤسسات يف العملي  التدريب فرص وتضاؤل،  ةمنتظم بصفة  التدريب  عدم 

   املختلفة. اإلعالمية
   بل مصر؛  يف  اإلعالم  برامج  على  مقتصرة  ليست  كفايته  وعدم  التدريب  نقص 

يتلقاه الطالب   على  )  (Maharidge2016أشار ماهارج   العالقة بني ما  أن 
املهارات   من  اجلديد  ما  لفهم  املعلمون  يكافح  لذلك  قوية،  ليست  والصناعة 

  .)103(والتقنيات التي يحتاجها الطالب اليوم لالنضمام لسوق العمل
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على      وأكدت  الصحافة  تعليم  هاجمت  مهنية  تقارير  عدة  قدمت  اآلخيرة،  األونة  ويف 
الطالب؛  مستوى  للعالم    انخفاض  لديهم  العملية  املعرفة  توافر  لعدم  يرجع  ما  وهو 

لــ   نفسه مت مسح  الوقت  ويف  املحررين    1900احلقيقي،  قبل جمعية  من  كلية صحافة 
وجدت   Associated Press Managing Editors Associationاألسوشيتدبرس  

افة العاملة،  أن ما يقرب من نصف املعلمني شعرت أن هناك تباعًدا بني املقررات والصح
واحتياجاته العمل  لسوق  جتاهًال  هناك  العمل )104(وأن  سوق  أن  إلى  يرجع  ما  وهو   ،

  الصحفي يف تغير مستمر وهو ما يحتاج إلى تطوير مستمر للبرامح. 

  بعض أعضاء هيئة التدريس:  تراجع قدرات . 3
املتكامل  املحرر  ملفهوم  التأهيل  طريق  يف  الطالب  ذكرها  التي  العقبات  من 
نقص قدرات بعض املدربني وعدم وجود مشرف متمكن يوجه الطالب للعمل بشكل 
بالتدريب على ممارسات   التدريس يقوم  إلى أن بعض أعضاء هيئة  سليم، باإلضافة 

  . مهنية قدمية وليس لديها اطالع على املمارسات اجلديدة

أن برامج الصحافة تعاني   )2011مناور بيان الراجحي (وهو ما أكدت عليه دراسة  
جانب   إلى  املدربني،  املعلمني  نقص   على للمشرفني  والفني املهني املستوى ضعفمن 

 املشرفني  أن إلى  سات الدرا بعض أرجعته  الذي األمر  للطالب، العملي التدريب عمليات
 والتكنولوجية الفنية واإلمكانات باألجهزة تتعلق  مشكالت يواجهون أنفسهم التدريب على

  .)105( التدريبية للبرامج التخطيط يف مشاركتهم  من الرغم  على للتدريب، الالزمة

  االستعداد الذاتي من جانب الطالب أنفسهم: . 4
الدورات بشكل   ذكر بعض الطالب يف اجلامعات اخلاصة أن جامعاتهم تقدم لهم 

  وبسبب عدم التزامهم يف احلضور ال يستفيدون من هذه الدورات. مستمر، 

وبشكل عام تتفق اإلشكاليات السابقة مع املشاكل اخلاصة بالتعليم اإلعالمي، والتي 
إيريري   كيوكو  التدريب،    )Kioko Ireri )2018 رصدها  وأماكن  املوارد  نقص  منها: 

مدربني غير مؤهلني، ال توجد غرف أخبار يف أماكن التدريب، انتشار كليات لإلعالم تنتج  
أفراًدا غير مدربني بشكل كاٍف؛ ألنها تقبل طالبًا دون املستوى، والكليات سيئة التجهيز،  

  .)106( االهتمام بالكفاءة املهنيةومت إنشائها لتلبية الطلب املتزايد على دراسة اإلعالم دون 

عام    وأيًضا صدر  والذي  العالم  يف  اإلعالمي  التعليم  كتاب  يف  ورد  ما   2017مع 
التحديات   من  عدًدا  فيه  وقدم  اإلعالمي يف مصر  التعليم  والذي خصص جزًءا عن 

  :)107( منها التي تواجه تدريس اإلعالم يف مصر  
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   ارتفاع عدد الطالب املقبولني مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس، مما يؤدي إلى
  ليل من االهتمام الشخصي.  الق

   هناك حاجة إلى وضع برامج وخطط استراتيجية بعيدة املدى توفر رؤية وتوجيًها
  للمستقبل، يجب عليهم حتديد االحتياجات واملوارد لتحقيق مهمتهم وأهدافهم.  

   يف تزال  ال  مصر  يف  الوطنية  اجلماهيري  واالتصال  الصحافة  برامج  معظم 
  .  املراحل األولى من التطوير

 .تفتقر العديد من البرامج إلى أسس التفكير النقدي واملوضوعي    

  .الضغوط االقتصادية 

  جــ. إلى أي مدى يتجه الطالب إلى التأهيل الذاتي:  
 )4جدول رقم (

  التأهيل الذاتي عند الطالب 
نمط  
التعلم  
  الذاتي 

 االستجابة 
 التخصص  الجامعة  نوع الجامعة  الشعبة   أكادیمیة الشروق   جامعة مصر الدولیة   جامعة عین شمس   جامعة القاھرة 

 مستوى الداللة   إذاعة وتلیفزیون   صحافة   إذاعة وتلیفزیون   صحافة   إذاعة وتلیفزیون   صحافة   شعبة إنجلیزي إذاعة وتلیفزیون  صحافة 
ھل  
تعمل 
على 
تأھیل  
نفسك  
 ذاتیًا 

 0.313 0.24 0.7712 0.11 (90.9) 20 (79.2) 19 (100) 14 (87.5) 7 (100) 22 (90.9) 20 (80.8) 21 (82.4) 28 (100) 21 نعم

     (9.1) 2 (20.8) 5 (0) 0 (12.5)1 (0) 0 (9.1) 2 (19.2) 5 (17.6) 6 (0) 0 ال

كاى  مربع  نتائج  على    أظهرت  داللة إحصائية  ذات  فروق  السابق عدم وجود  يف اجلدول 

وبني اجتاه الطالب إلى  الشعبة)    –التخصص  –اجلامعة  –(نوع اجلامعةاملستويات األربعة  

معنوًيا  اختالًفا  النتائج  تظهر  لم  حيث  الذاتي،  املستويات    التأهيل  من  مستوى  أى  عند 

 األربعة السابقة.  

عام   - اهتمامهم  من    %89.1اتفق  وبشكل  على  الدراسة  عينة  الطالب  إجمالي 
اجلامعات   يف  اإلعالم  طالب  وعي  ارتفاع  على  يؤكد  ما  وهو  الذاتي،  بالتأهيل 
وأن  مستمر  تطور  يف  املهنة  وأن  املهنة،  تطور  مواكبة  بضرورة  واخلاصة  احلكومية 

األكادميية فقط ال يجعل منه إعالمًيا متمكًنا وقد ال يج  الدراسة  د  االقتصار على 
العمل، ف املهارات  لنفسه مكاًنا يف سوق  إلى توسيع نطاق  الرقمية أدت  التكنولوجيا 

  التي يحتاجها الصحفي ليكون مؤهًال للعمل يف العصر الرقمي املتطور. 
 ) نتيجه جدول رقم  يتفق مع  ما  نتيجة  3وهو  الذاتي  للتأهيل  الطالب  إن اجتاه  )، حيث 

لتأهليهم  األكادميية  دراستهم  تراجع  إلحساسهم    إلى  ونتيجة  ناحية،  من  العمل  لسوق 
  بالتطور املتسارع يف مجال العمل اإلعالمي من الناحية األخرى. 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية على  مما يدل على عدم قبول الفرض الثاني القائل أنه:   
وبني اجتاه الطالب إلى  الشعبة)    –التخصص  –اجلامعة  –(نوع اجلامعةاملستويات األربعة  

  لتأهيل الذاتي.ا

  ما منط التأهيل الذاتي الذي يتجه إليه الطالب  -هــ

  )5جدول رقم(
  منط التأهيل الذاتي الذي يتجه إليه الطالب  

نمط  
التعلم  
  الذاتي 

 االستجابة 
 التخصص  الجامعة  نوع الجامعة  الشعبة   أكادیمیة الشروق   جامعة مصر الدولیة   جامعة عین شمس   جامعة القاھرة 

 مستوى الداللة   إذاعة وتلیفزیون   صحافة   إذاعة وتلیفزیون   صحافة   إذاعة وتلیفزیون   صحافة   شعبة إنجلیزي إذاعة وتلیفزیون  صحافة 

حضور  
دورات  
 تدریبیة

 0.0647 **000 0.1539 **000 (90) 18 (26.3) 5 (42.9) 6 (42.9)3 (22.7) 5 (10) 2 (61.9) 13 (46.4)13 (66.7)14 نعم

     (10) 2 (73.7)14 (57.1) 8 (57.1)4 (77.3)17 (90) 18 (38.1) 8 (53.6)15 (33.3) 7 ال

حضور  
 مؤتمرات 

 0.213 0.063 0.7063 0.044 (20) 4 (10.5) 2 (0) 0 (14.3)1 (9.1) 2 (0) 0 (0) 0 (10.7) 3 (28.6) 6 نعم

     (80) 16 (89.5)17 (100) 14 (85.7)6 (90.9)20 (100) 20 (100) 21 (89.3)25 (71.4)15 ال

ورش  
 عمل 

 0.692 **0.008 **0.002 *0.022 (50) 10 (36.8) 7 (42.9) 6 (57.1)4 (31.8) 7 (15) 3 (38.1) 8 (7.1) 2 (23.8) 5 نعم

     (50) 10 (63.2)12 (57.1) 8 (42.9)3 (68.2)15 (85) 17 (61.9) 13 (92.9)26 (76.2)16 ال

تعلیم 
عبر 

 اإلنترنت

 0.131 0.331 0.8872 0.13 (60) 12 (52.6)10 (42.9) 6 (57.1)4 (63.6)14 (25) 5 (47.6) 10 (71.4)20 (57.1)12  نعم

     (40) 8 (47.4) 9 (57.1) 8 (42.9)3 (36.4) 8 (75) 15 (52.4) 11 (28.6) 8 (42.9) 9 ال

التدریب  
من خالل  
العمل  
 اإلعالمي 

 0.43 0.354 0.2101 0.6 (30) 6 (42.1) 8 (42.9) 6 (57.1)4 (50) 11 (65) 13 (38.1) 8 (50) 14 (47.6)10 نعم

     (70) 14 (57.9)11 (57.1) 8 (42.9)3 (50) 11 (35) 7 (61.9) 13 (50) 14 (52.4)11 ال

  : حضور دورات تدريبية 

   ،واخلاصة احلكومية  اجلامعات  مستوى  على  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  تظهر  لم 
داللة   مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  أظهرت  املختلفة، يف حني  التخصصات  وبني 

يليها    000 القاهرة  جامعة  إجنليزي  شعبة  لصالح  املختلفة  اجلامعات  بني 
أن   النتائج  أظهرت  حيث  الشروق،  طالب61.9أكادميية  من  شعبة    %  طالب 

و القاهرة،  جامعة  على  59إجنليزى  يعتمدون  الشروق  أكادميية  طالب  من   %
% من طالب  83,3حضور الدورات التدريبية كنمط للتأهيل الذاتي، يف حني أن  

للتأهيل  كنمط  التدريبية  الدورات  حضور  على  يعتمدون  ال  شمس  عني  جامعة 
  الذاتي.

 النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى بني الشعب املختلفة    0.000داللة    أظهرت 
شعبة  طالب  يليها  الشروق،  أكادميية  وتليفزيون  إذاعة  شعبة  لصالح  للطالب 

% من عينة    90صحافة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة؛ حيث أظهرت النتائج أن  
و الشروق  أكادميية  وتليفزيون  إذاعة  شعبة  طالب  66.7طالب  عينة  من   %
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القاهرة يعتمدو التدريبية كنمط للتأهيل صحافة جامعة  ن على حضور الدورات 
 الذاتي.

  حضور مؤمترات:
أظهرت نتائج مربع كاي يف اجلدول السابق عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية على 

وبني اجتاه الطالب  الشعبة)    –التخصص  –اجلامعة  –(نوع اجلامعةاملستويات األربعة  
  .إلى حضور مؤمترات كأحد أمناط التأهيل الذاتي

  ورش عمل: 
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات   0.002أظهرت  بني 

أن   النتائج  أظهرت  اخلاصة؛ حيث  اجلامعات  لصالح  واخلاصة  % 45احلكومية 
من اجلامعات اخلاصة يعتمدون على حضور ورش العمل كنمط للتأهيل الذاتي، 

  % من طالب اجلامعات احلكومية.22يف مقابل 
   داللة  أظهرت مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  اجلامعات   0.008النتائج  بني 

أن   النتائج  أظهرت  الدولية؛ حيث  % جامعة  47.6املختلفة لصالح جامعة مصر 
 مصر الدولية يعتمدون على حضور ورش العمل كنمط للتأهيل الذاتي. 

  تلفة.  لم تظهر النتائج اختالًفا معنوًيا عند أي مستوى داللة بني التخصصات املخ 

   النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى داللة بني الشعب املختلفة    0.000أظهرت 
للطالب لصالح شعبة صحافة مصر الدولية، يليها طالب شعبة إذاعة وتليفزيون  

أن   النتائج  أظهرت  حيث  الشروق؛  شعبة    57.1أكادميية  طالب  عينة  من   %
يفزيون أكادميية الشروق  % من طالب شعبة إذاعة وتل50صحافة مصر الدولية و

أن   القول  وميكن  الذاتي.  للتأهيل  كنمط  العمل  ورش  حضور  على  يعتمدون 
ورش  بعقد  اهتماًما  أكثر  مادية  إمكانات  من  لها  يتوفر  مبا  اخلاصة  اجلامعات 
النتائج   خالل  من  سيتضح  ما  وهو  املختلفة،  املهارات  إلكسابهم  لطالبها  عمل 

 اخلاصة مبهارات الطالب. 
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  عبر اإلنترنت: تعليم
أظهرت نتائج مربع كاي يف اجلدول السابق عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية   -

األربعة   املستويات  اجلامعةعلى  اجتاه الشعبة)    –التخصص  –اجلامعة  –(نوع  وبني 
  الطالب إلى التعليم عبر اإلنترنت كأحد أمناط التأهيل الذاتي.

  اإلعالمي: التدريب من خالل العمل 
أظهرت نتائج مربع كاي يف اجلدول السابق عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية على  

وبني اجتاه الطالب إلى  الشعبة)    –التخصص  –اجلامعة  –(نوع اجلامعةاملستويات األربعة  
  التدريب من خالل العمل اإلعالمي كأحد أمناط التأهيل الذاتي.

أنه:   القائل  جزئًيا  الثالث  الفرض  قبول  على  يدل  إحصائية مما  داللة  ذات  فروق  توجد 
وبني منط التأهيل الشعبة)    –التخصص  –اجلامعة  –(نوع اجلامعةعلى املستويات األربعة  

  الذاتي الذي يتجه إليه الطالب.

 العمل:  و. املهام التي يستطيع الطالب عينة الدراسة القيام بها عند االلتحاق بسوق 
للطالب  مفتوح  سؤال  بها عند    ويف  القيام  الدراسة  الطالب عينة  بإمكان  التي  املهام  عن 

والتي   األساسية  املهام  من  الدراسة مجموعة  عينة  الطالب  م  قدَّ العمل،  بسوق  التحاقهم 
  يتقنها طالب كل تخصص، وهو ما ميكن فهمه يف ضوء املؤشرات التالية:

  يف مقابل واجبات جديدة محدودة:  . هيمنة الواجبات التقليدية1
طالب شعبة صحافة عني جاءت املهام التي يستطيع    فعلى مستوى طالب الصحافة  -

التحقيقات   شمس إجراء  التحرير،  الترند،  التالي(مواكبة  النحو  على  بها  القيام 
املهام   بعض  ظهرت  حني  يف  واإلخراج)،  الصحفي  التحرير  والتقارير،  واحلوار 

إلى   لدى  التكنولوجية  األساسية  املهارات  الشروق   طالبجانب  بأكادميية    الصحافة 
التصوير   املختلفة،  الفنون  إجراء  الصحفي،  اإلخراج  (التحرير،  املهام  هذه  ومن 
الصحفى، احلكم على اخلبر، انفرجراف، صحافة الفيديو، مونتاج)، وأيًضا ظهرت  

ومنها (التحرير،   بعض املهارات التكنولوجية  شعبة صحافة مصر الدولية لدى طالب  
وأشار   فيديو)  وحترير  إخراج،  فوتوشوب،  فيديوجراف،  تصوير،  مونتاج،  التصميم، 

صحافةطالب   قسم  اإلعالم  منها:   كلية  املهام  من  مبجموعة  القيام  بإمكانهم  أن 
وتغطية  وتقرير  خبر  كتابة  الصحفية،  الفنون  كافة  إجراء  وتقارير،  أخبار  (كتابة 

يقات وفيتشر، القوالب الصحفية بجميع أشكالها، حترير  مؤمتر أو ندوة، إجراء حتق
تصميم   فوتوشوب،  إنفوجراف،  تصميم  الصحفي،  اإلخراج  صحفي،  وتصوير 
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االجتماعي،  التواصل  مواقع  مع  التعامل  على  القدرة  الفيديو،  صحافة  إعالنات، 
  املونتاج، صحافة البيانات وكتابة سكربت). 

  فعند طالب إذاعة وتليفزيون إعالم القاهرة   على مستوى طالب اإلذاعة والتليفزيون -
تصوير،  التحرير،   ) مثل:  التكنولوجية  املهارات  بعض  مع  األساسية  املهام  تقدمت 
التقدمي،   تقارير فيديو،  التقارير املصورة، تصوير فوتوغرايف، إعداد  مونتاج، إعداد 

 Video، و   Adope auditionإعداد سكربت، تعليق صوتي، مونتاج، واستخدام  
editor  مستوى وعلى  الشروق)،  بأكادميية  والتليفزيون  اإلذاعة  قسم    طالب 

التقدمي،  املونتاج،  الصوتي،  التعليق  اإلعداد  واإللقاء،  التصوير،  اإلخراج،  (التحرير، 
مبهام  القيام  تقدمي،  تليفزيونية،  أو  إذاعية  سواء  برامجية  حلقات  سكربت  كتابة 

(التصوير، املونتاج،   ة والتليفزين مبصر الدوليةطالب اإلذاعمساعد مخرج)، وأشار  
طالب   قدمها  التي  املهام  وعن  جرافيك)،  التصوير،  التحرير،  التسجيل،  اإلخراج، 
إذاعة وتليفزيون (عمل فيلم قصير، حترير، فويس أوفر،   جامعة عني شمس شعبة 

سجيل  اعداد، حترير، تصوير، مونتاج، حترير تقارير صوت، حتررير تقارير فيديو، ت
  برامج، التقدمي، كتابة سكريبت، هندسة صوت، كتابة خبر صحفي). 

م طالب شعبة إجنليزي - مجموعة من املهام منها (اإلعداد والتقدمي، احلكم على    وقدَّ
األخبار، كتابة األخبار باللغة اإلجنليزية، احلكم على اخلبر، مسح اإلنترنت لألخبار 

  إنفوجراف). احلقيقية والتأكد من صحتها، املونتاج، 

للعمل   - الفقري  العمود  مبثابة  فهي  التقليدية،  املهام  أهمية  ننكر  أن  ميكننا  ال 
اإلعالمي، ولكن يف ضوء التطور السريع لوسائل اإلعالم اجلديدة والذي جلب معه  
وقت   أي  من  أكثر  واالتصال اجلماهيري  الصحافة  التغييرات يف مجال  من  العديد 

 John)إجادة مهارات أخرى، وهو ما أشار إليه  مضى يحتاج الطالب إلى مزيد من  
V. Pavlik2013)   من أن انعكاسات العصر الرقمي تؤكد على أن تعليم الصحافة

يجب أال يركز على املهارات األساسية فقط؛ ولكن اجلانب املتعلق بعلوم احلاسوب  
اإلعالم،  عالم  فى  القصص  سرد  مثل  فمهارات  ضرورّيًا،  أصبح  والتكنولوجيا 

والشبكات وصحا التفاعلي  واملحتوى  الروائية  غير  القصص  ورواية  البيانات  فة 
 .)108(االجتماعية يجب إدراجها يف املناهج

) على أن مستقبل تعليم  (Dan Gillmor 2016دان جيلمور    ويف هذا الشأن أكد -
الصحافة من املمكن أن يكون له مستقبل مزدهر إذا قام املعلمون ببعض التحوالت  

  .)109( 21راًكا لتحوالت القرناألساسية إد



 

 
4764 4764 

أن تعليم الصحافة واالتصال    (John V. Pavlik2013)كما أوضح جون بافليك   -
ويؤدي  مستمر،  تغير  يف  اإلعالم  ووسائل  التغيير  إلى  ماسة  حاجة  يف  اجلماهيري 
معلمو   يواجهه  الذي  التحدي  يكمن  حيث  الشأن،  هذا  يف  حيوًيا  دورًا  املعلمون 

اجل واالتصال  يف الصحافة  واإلعالم  الصحافة  مهنيي  إعداد  كيفية  يف  ماهيري 
  . )110(املستقبل من أجل صناعة ذات حتول جذري

أندريسن   - مارك  الشهير  االستثماري  الرأسمالي  عّبر  ، Marc Andreessenوقد 
التقنيات  تبني  أهمية  على  جتاري،  ويب  مستعرض  أول  اختراع  يف  ساعد  والذي 

العالم"   تأكل  "البرمجيات  أن  مبقولة  اإلعالم  مجال  يف   Software isاحلديثة 
eating the world  إشارة إلى حقيقة أن رمز الكمبيوتر بشكل متزايد هو جزء ،

ا يحتاج  نستخدمها،  التي  واخلدمات  نلمسه  كل شيء  كل  من  معرفة  إلى  لصحفيون 
  . )111(شىء مرتبط به

 . الغلبة ملهارات وواجبات التخصص:  2
وعدم   التخصص  ملواد  الغلبة  أن  بها  القيام  الطالب  يستطيع  التي  املهام  أظهرت  حيث 

االندماج بني التخصصات، األمر الذي ُيعد البوابة الرئيسة ملفهوم املحرر املتكامل، وهو ما 
إل أشارت  ما  مع  الغو  يه  يتفق  وكلوديا  فيرجينيا   Sonia Virgínia Moreiraسونيا 

and Cláudia Lago    )2017  (أن على  أكدت  ملواد    والتي  اإلعالم  برامج  يف  الغلبة 
املهارات   على  تركز  كانت  بل  اليوم؛  صحافة  مهارات  تعكس  ال  والتي  التخصص، 

  .)112(التقليدية
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  طالب كليات وأقسام ومعاهد اإلعالم:ز. مستوى املهارات التي يجيدها 
  )6جدول رقم (

  مستوى املهارات التي يجيدها طالب كليات وأقسام ومعاهد اإلعالم 

 االستجابة   المھارة 
 التخصص  الجامعة  نوع الجامعة  الشعبة   أكادیمیة الشروق   جامعة مصر الدولیة   جامعة عین شمس   جامعة القاھرة 

إذاعة   صحافة 
 وتلیفزیون

شعبة  
إذاعة    صحافة   إنجلیزي 

إذاعة    صحافة   وتلیفزیون
إذاعة    صحافة   وتلیفزیون

  مستوى الداللة   وتلیفزیون

  الحكم على الخبر 
 *0.0125 *0.046 0.3374 **000 (27.3) 6 (100) 24 (42.9) 6 (62.5)5 (54.5)12 (50) 11 (69.2)18 (76.5) 26 (81) 17  أجیدھا

     (72.7)16 (0) 0 (57.1) 8 (37.5)3 (45.5)10 (50) 11 (30.8) 8 (23.5) 8 (19) 4 ال أجیدھا

 استخدام اإلنترنت 
 0.528 **0.0007 0.1712 **000 (45.5)10 (100)24 (71.4)10 (87.5)7 (86.4)19 (40.9) 9 (88.5)23 (100) 34 (90.5)19 أجیدھا

     (54.5)12 (0) 0 (28.6) 4 (12.5)1 (13.6) 3 (59.1)13 (11.5) 3 (0) 0 (9.5) 2 ال أجیدھا

تصمیم رسم  
 بیاني للمعلومات 

 **0.005 **0.005 0.7122 **000 (0) 0 (29.2) 7 (28.6) 4 (37.5)3 (0) 0 (4.5) 1 (23.1) 6 (14.7) 5 (52.4)11 أجیدھا

     (100) 22 (70.8)17 (71.4)10 (62.5)5 (100) 22 (95.5)21 (76.9)20 (85.3) 29 (47.6)10 ال أجیدھا

SQL 
 0.563 0.39 0.2507 0.212 (0) 0 (8.3) 2 (0) 0 (0) 0 (4.5) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 أجیدھا

     (100) 22 (91.7)22 (100) 14 (100) 8 (95.5)21 (100) 22 (100) 26 (100) 34 (100) 21 ال أجیدھا

تصمیم صفحة  
 ویب 

 **0.005 **0.0004 **0 **000 (9.1) 2 (41.7) 10 (0) 0 (37.5) 3 (4.5) 1 (0) 0 (3.8) 1 (2.9) 1 (4.8) 1 أجیدھا

     (90.9)20 (58.3)14 (100) 14 (62.5)5 (95.5)21 (100) 22 (96.2)25 (97.1) 33 (95.2)20 ال أجیدھا

تعظیم محرك  
 البحث 

 **0.003 *0.0266 0.9226 *0.041 (18.2) 4 (33.3) 8 (0) 0 (25) 2 (13.6) 3 (27.3) 6 (38.5)10 (8.8) 3 (14.3) 3 أجیدھا

     (81.8)18 (66.7)16 (100) 14 (75) 6 (86.4)19 (72.7)16 (61.5)16 (91.2) 31 (85.7)18 ال أجیدھا

 أدوات التدوین 
 0.085 0.1459 0.1766 0.06 (18.2) 4 (33.3) 8 (0) 0 (37.5) 3 (36.4) 8 (13.6) 3 (46.2)12 (32.4) 11 (23.8) 5 أجیدھا

     (81.8)18 (66.7)16 (100) 14 (62.5)5 (63.6)14 (86.4)19 (53.8)14 (67.6) 23 (76.2)16 ال أجیدھا

 مھارات البرمجة 
 **0.004 **0 **0.0013 **0.000 (0) 0 (45.8) 11 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (11.5) 3 (2.9) 1 (0) 0 أجیدھا

     (100) 22 (54.2)13 (100) 14 (100) 8 (100) 22 (100) 22 (88.5)23 (97.1) 33 (100) 21 ال أجیدھا

 النحو واللغة 
 **0.004 **0.0022 *0.0397 **000 (18.2) 4 (70.8) 17 (42.9) 6 (62.5)5 (50) 11 (36.4) 8 (84.6)22 (67.6) 23 (66.7)14 أجیدھا

     (81.8)18 (29.2) 7 (57.1) 8 (37.5)3 (50) 11 (63.6)14 (15.4) 4 (32.4) 11 (33.3) 7 ال أجیدھا

كتابة محتوى  
 ملخص 

 **0.015 **0.0007 0.0561 **000 (45.5)10 (83.3)20 (14.3) 2 (50) 4 (54.5)12 (54.5)12 (84.6)22 (75.8) 25 (57.1)12 أجیدھا

     (54.5)12 (16.7) 4 (85.7)12 (50) 4 (45.5)10 (45.5)10 (15.4) 4 (24.2) 8 (42.9) 9 ال أجیدھا

إعداد وتحریر  
 تقاریر صوتیة 

 **0.006 **0.0011 **0.0092 **000 (72.7)16 (79.2)19 (57.1) 8 (87.5)7 (59.1)13 (13.6) 3 (53.8)14 (88.2) 30 (38.1) 8 أجیدھا

     (27.3) 6 (20.8) 5 (42.9) 6 (12.5)1 (40.9) 9 (86.4)19 (46.2)12 (11.8) 4 (61.9)13 ال أجیدھا

إعداد تحاریر  
 تقاریر فیدیو 

 0.086 **0.0008 **0.0032 **000 (63.6)14 (70.8)17 (57.1) 8 (75) 6 (40.9) 9 (9.1) 2 (50) 13 (70.6) 24 (33.3) 7 أجیدھا

     (36.4) 8 (29.2) 7 (42.9) 6 (25) 2 (59.1)13 (90.9)20 (50) 13 (29.4) 10 (66.7)14 ال أجیدھا

HTML 
 **000 **0 **0 **000 (0) 0 (70.8)17 (0) 0 (25) 2 (0) 0 (0) 0 (3.8) 1 (2.9) 1 (4.8) 1 أجیدھا

     (100) 22 (29.2) 7 (100) 14 (75) 6 (100) 22 (100) 22 (96.2)25 (97.1) 33 (95.2)20 ال أجیدھا

Photoshop 
 0.688 *0.012 **0.0021 **0002 (18.2) 4 (58.3)14 (57.1) 8 (37.5) 3 (22.7) 5 (4.5) 1 (30.8) 8 (20.6) 7 (28.6) 6 أجیدھا

     (81.8) 18 (41.7)10 (42.9) 6 (62.5)5 (77.3)17 (95.5)21 (69.2)18 (79.4) 27 (71.4)15 ال أجیدھا

نظام إدارة  
 المحتوى 

 **0.0008 **0.0039 *0.026 **000 (0) 0 (50) 12 (0) 0 (0) 0 (9.1) 2 (4.5) 1 (7.7) 2 (2.9) 1 (14.3) 3 أجیدھا

     (100) 22 (50) 12 (100) 14 (100) 8 (90.9)20 (95.5)21 (92.3)24 (97.1) 33 (85.7)18 ال أجیدھا

 برامج المونتاج 
 *0.01 **0 0.2345 **000 (32.3)10 (45.8)11 (71.4)10 (87.5)7 (13.6) 3 (4.5) 1 (46.2)12 (91.2) 31 (19) 4 أجیدھا

     (67.7)21 (54.2)13 (28.6) 4 (12.5)1 (86.4)19 (95.5)21 (53.8)14 (8.8) 3 (81) 17 ال أجیدھا

 مما سبق نستنتج ما يلي: 
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  مهارة احلكم على اخلبر:
   احلكومية اجلامعات  بني  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  تظهر  حني  لم  يف  واخلاصة، 

أظهرت نتائج مربع كاي يف اجلدول السابق أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية  
(اجلامعة مستوى  احلكم    –التخصص  –على  ملهارة  الطالب  إتقان  وبني  الشعبة) 

  على اخلبر. 
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات   0.046أظهرت  بني 

القاه جامعة  لصالح  أن  املختلفة  النتائج  أظهرت  حيث  طالب  78.2رة؛  من   %
ثم   القاهرة يجيدون مهارة احلكم على اخلبر،  % من طالب شعبة  69.2جامعة 

 إجنليزي يجيدون مهارة احلكم على اخلبر. 
   داللة مستوي  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  التخصصات    0.0125أظهرت  بني 

أ النتائج  أظهرت  حيث  صحافة؛  تخصص  لصالح  طالب  76ن  املختلفة  من   %
  صحافة يجيدون مهارة احلكم على اخلبر.  

   النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى داللة بني الشعب املختلفة    0.000أظهرت 
للطالب لصالح شعبة الصحافة أكادميية الشروق وشعبة الصحافة كلية اإلعالم 

  % من عينة طالب شعبة صحافة 100جامعة القاهرة؛ حيث أظهرت النتائج أن  
% من عينة طالب صحافة جامعة القاهرة يجيدون مهارة  81أكادميية الشروق و
  احلكم على اخلبر. 

  مهارة استخدام اإلنترنت:
وعلى مستوى   - معنوًيا بني اجلامعات احلكومية واخلاصة،  اختالًفا  النتائج  تظهر  لم 

مستوى   على  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  أظهرت  حني  يف  التخصصات، 
لصالح جامعة القاهرة؛ حيث أظهرت النتائج   0.0007عند مستوى داللة    اجلامعة

اإلنترنت، يف حني  96.4أن   استخدام  مهارة  يجيدون  القاهرة  من طالب جامعة   %
استخدام 36.4أعرب مهارة  يجيدون  ال  أنهم  عن  جامعة عني شمس  من طالب   %

  اإلنترنت. 
بني الشعب املختلفة   0.000  كما أظهرت النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى داللة  -

كلية   وتليفزيون  إذاعة  وشعبة  الشروق  أكادميية  الصحافة  شعبة  لصالح  للطالب 
أن   النتائج  القاهرة؛ حيث أظهرت  القاهرة وصحافة جامعة  % 100اإلعالم جامعة 

و الشروق  أكادميية  شعبة صحافة  عينة طالب  إذاعة  100من  شعبة  من طالب   %
% من عينة طالب صحافة جامعة القاهرة يجيدون 90.5وتليفزيون جامعة القاهرة و
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% من طالب صحافة عني شمس ال يجيدون مهارة 59.1مهارة استخدام اإلنترنت، و 
% من طالب إذاعة وتليفزيون أكادميية الشروق ال يجيدون 54.5استخدام اإلنترنت، 

 مهارة استخدام اإلنترنت. 
  مهارة تصميم رسم بياني:

 اختال النتائج  تظهر  حني  لم  يف  واخلاصة،  احلكومية  اجلامعات  بني  معنوًيا  ًفا 
(اجلامعة مستوى  على  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن   –أظهرت 

  الشعبة) وبني إتقان الطالب مهارة تصميم رسم بياني.  –التخصص
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات   0.005أظهرت  بني 

مصر   جامعة  لصالح  أن  املختلفة  النتائج  أظهرت  حيث  من 31.8الدولية؛   %
%  29.1طالب مصر الدولية يجيدون مهارة تصميم رسم بياني للمعلومات، يليهم  

حني   يف  القاهرة،  جامعة  طالب  ال 97.7من  شمس  عني  جامعة  طالب  من   %
 يجيدون مهارة تصميم رسم بياني للمعلومات.

   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  التخصصات    0.005أظهرت  بني 
أن   النتائج  % من طالب  29.3املختلفة لصالح تخصص صحافة؛ حيث أظهرت 
و للمعلومات،  بياني  رسم  تصميم  مهارة  يجيدون  إذاعة  90.2صحافة  من   %

  وتليفزيون ال يجيدون مهارة تصميم رسم بياني للمعلومات.
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  الشع   0.00أظهرت  املختلفة  بني  ب 

أظهرت   حيث  القاهرة؛  جامعة  اإلعالم  كلية  الصحافة  شعبة  لصالح  للطالب 
% من عينة طالب شعبة صحافة جامعة القاهرة يجيدون مهارة   52.4النتائج أن  

  تصميم رسم بياني للمعلومات.
  : SQLمهارة 

أظهرت نتائج مربع كاي يف اجلدول السابق عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية   -
األربعة   املستويات  اجلامعةعلى  إجادة الشعبة)    –التخصص  –اجلامعة  –(نوع  وبني 

 . SQLالطالب ملهارة  
  مهارة تصميم صفحة ويب: 

إحصائية  - داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  السابق  اجلدول  يف  كاي  مربع  نتائج  أظهرت 
الشعبة) وبني   –التخصص  –اجلامعة   –ى املستويات األربعة السابقة (نوع اجلامعةعل

  إجادة الطالب ملهارة تصميم صفحة ويب. 
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   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  احلكومية   0أظهرت  اجلامعات  بني 
إن   حيث  اخلاصة؛  اجلامعات  لصالح  اجلامعات 22.1واخلاصة  طالب  من   %

  يجيدون مهارة تصميم صفحة ويب. اخلاصة 
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات    0.0004أظهرت  بني 

أن   النتائج  أظهرت  الشروق؛ حيث  أكادميية  لصالح  من طالب  26.1املختلفة   %
% من طالب مصر  13.6أكادميية الشروق يجيدون مهارة تصميم صفحة ويب، و

تصميم صف  مهارة  يجيدون  حني  الدولية  يف  ويب،  جامعة  2.3حة  من طالب   %
  عني شمس يجيدون مهارة تصميم صفحة ويب. 

   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  التخصصات    0.005أظهرت  بني 
أن   النتائج  % من طالب  18.7املختلفة لصالح تخصص صحافة؛ حيث أظهرت 

  صحافة يجيدون مهارة تصميم صفحة ويب.  
  ًبني الشعب املختلفة    0.000ا معنوًيا عند مستوى داللة   أظهرت النتائج اختالف

للطالب لصالح شعبة الصحافة أكادميية الشروق وصحافة مصر الدولية؛ حيث  
أن   النتائج  الشروق،    41.7أظهرت  أكادميية  شعبة صحافة  عينة طالب  من   %

% من طالب شعبة صحافة جامعة مصر الدولية يجيدون مهارة تصميم  37.5و
  صفحة ويب. 

 مهارة تعظيم محرك البحث:
أظهرت    حني  يف  واخلاصة،  احلكومية  اجلامعات  بني  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  تظهر  لم 

مستوى   على  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  السابق  اجلدول  يف  كاي  مربع  نتائج 
  الشعبة) وبني إتقان الطالب ملهارة تعظيم محرك البحث.  –التخصص –(اجلامعة
 النتا داللة   أظهرت  مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  اجلامعات   0.0266ئج  بني 

أن   حيث  القاهرة  جامعة  إجنليزي  شعبة  جامعة  لصالح  من 38.5املختلفة   %
 طالب شعبة إجنليزي جامعة القاهرة يجيدون مهارة تعظيم محرك البحث. 

   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  التخصصات    0.003أظهرت  بني 
أن  املختل  النتائج  أظهرت  حيث  إجنليزي؛  شعبة  لصالح  طالب  38.5فة  من   %

  شعبة إجنليزي جامعة القاهرة يجيدون مهارة تعظيم محرك البحث. 
   النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى داللة بني الشعب املختلفة    0.041أظهرت 

الشروق؛   أكادميية  وشعبة صحافة  اإلعالم  كلية  إجنليزي  شعبة  لصالح  للطالب 
% من عينة طالب شعبة إجنليزي جامعة القاهرة    38.5حيث أظهرت النتائج أن  
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% من عينة طالب شعبة صحافة أكادميية الشروق يجيدون مهارة تعظيم  33.3و
  محرك البحث.

  مهارة أدوت التدوين: 
األربعة   املستويات  على  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  تظهر  اجلامعةلم   –اجلامعة  –(نوع 

  . أدوات التدوينوبني إجادة الطالب ملهارة بة) الشع –التخصص

  مهارات البرمجة: 
على   إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  السابق  اجلدول  يف  كاي  مربع  نتائج  أظهرت 

اجلامعة  (نوع  السابقة  األربعة  إجادة   –التخصص  –اجلامعة  –املستويات  وبني  الشعبة) 
  .0.05 الطالب ملهارات البرمجة عند مستوى داللة أقل من

   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات    0.0013أظهرت  بني 
%  26.2احلكومية واخلاصة لصالح اجلامعات اخلاصة؛ حيث أظهرت النتائج أن  

  من طالب اجلامعات اخلاصة يجيدون بعض مهارات البرمجة. 
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  امل   0أظهرت  اجلامعات  ختلفة  بني 

% من طالب أكادميية  23.9لصالح أكادميية الشروق؛  حيث أظهرت النتائج أن  
  الشروق يجيدون بعض مهارات البرمجة. 

   داللة مستويى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  التخصصات    0.004أظهرت  بني 
أن   النتائج  % من طالب  14.7املختلفة لصالح تخصص صحافة؛ حيث أظهرت 

  روق يجيدون  بعض مهارات البرمجة. صحافة أكادميية الش
    بني الشعب املختلفة    0.000أظهرت النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى داللة

  45.8للطالب لصالح شعبة صحافة أكادميية الشروق؛ حيث أظهرت النتائج أن  
مهارات   بعض  يجيدون  الشروق  أكادميية  جامعة  صحافة  طالب  عينة  من   %

  البرمجة. 
  النحو واللغة: 

على   إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  السابق  اجلدول  يف  كاي  مربع  نتائج  أظهرت 
ا اجلامعة املستويات  (نوع  السابقة  إجادة   –التخصص  –اجلامعة  –ألربعة  وبني  الشعبة) 

 الطالب ملهارة النحو واللغة. 
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   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات    0.0397أظهرت  بني 
أن   النتائج  أظهرت  حيث  احلكومية؛  اجلامعات  لصالح  واخلاصة  احلكومية 

  احلكومية يجيدون مهارات النحو واللغة.% من طالب اجلامعات 62.4
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات    0.0022أظهرت  بني 

% 84.6املختلفة لصالح شعبة إجنليزي جامعة القاهرة؛ حيث أظهرت النتائج أن  
يليهم   واللغة،  النحو  مهارات  يجيدون  القاهرة  جامعة  إجنليزي  شعبة  من طالب 

  %. 67.3قاهرة بنسبة طالب جامعة ال
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  التخصصات    0.004أظهرت  بني 

%  من  84.6املختلفة لصالح تخصص شعبة إجنليزي؛ حيث أظهرت النتائج أن  
  طالب شعبة إجنليزي جامعة القاهرة يجيدون مهارات النحو واللغة.  

 دال مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  املختلفة     000لة  أظهرت  الشعب  بني 
أكادميية   صحافة  وشعبة  القاهرة  جامعة  إجنليزي  شعبة  شعبة  لصالح  للطالب 

% من عينة طالب شعبة إجنليزي جامعة  84.6الشروق؛ حيث أظهرت النتائج أن  
و مهارات  70.8القاهرة  يجيدون  الشروق  أكادميية  شعبة صحافة  من طالب   %

  النحو واللغة. 
 كتابة محتوى ملخص:

لم تظهر النتائج اختالًفا معنوًيا بني اجلامعات احلكومية واخلاصة، وأظهرت نتائج مربع  
(اجلامعة مستوى  على  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  السابق  اجلدول  يف   –كاي 

  الشعبة) وبني إجادة الطالب ملهارة كتابة محتوى ملخص.  –التخصص

 د مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات    0.0007اللة  أظهرت  بني 
% 84.6املختلفة لصالح إعالم إجنليزي جامعة القاهرة؛ حيث أظهرت النتائج أن  

 من طالب إعالم إجنليزي جامعة القاهرة يجيدون مهارة كتابة محتوى ملخص.  
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  التخصصات    0.015أظهرت  بني 

أن  املختلفة لصالح تخصص إعالم   النتائج  % من 84.6إجنليزي؛ حيث أظهرت 
  طالب إعالم إجنليزي جامعة القاهرة يجيدون مهارة كتابة محتوى ملخص.  

   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  املختلفة    000أظهرت  الشعب  بني 
أكادميية   صحافة  وشعبة  القاهرة  جامعة  إجنليزي  شعبة  شعبة  لصالح  للطالب 

أظهر حيث  أن  الشروق؛  النتائج  إجنليزي    84.6ت  شعبة  طالب  عينة  من   %
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و القاهرة  يجيدون 83.3جامعة  الشروق  أكادميية  صحافة  شعبة  طالب  من   %
  مهارة كتابة محتوى ملخص. 

 إعداد تقارير صوتية:
على   إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  السابق  اجلدول  يف  كاي  مربع  نتائج  أظهرت 

(نو السابقة  األربعة  اجلامعة املستويات  إجادة   –التخصص  –اجلامعة  –ع  وبني  الشعبة) 
  الطالب ملهارة إعداد تقارير صوتية. 

   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات    0.0092أظهرت  بني 
%  73.5احلكومية واخلاصة لصالح اجلامعات اخلاصة؛ حيث أظهرت النتائج أن  

  د تقارير صوتية. من طالب اجلامعات اخلاصة يجيدون مهارة إعدا
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات    0.0011أظهرت  بني 

النتائج   % يجيدون مهارة 76.1املختلفة لصالح أكادميية الشروق؛ حيث أظهرت 
  إعداد تقارير صوتية. 

   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  التخصصات    0.006أظهرت  بني 
% من 72.8ص إذاعة وتليفزيون؛ حيث أظهرت النتائج أن  املختلفة لصالح تخص

  طالب إذاعة وتليفزيون يجيدون مهارة إعداد تقارير صوتية.  
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  املختلفة    000أظهرت  الشعب  بني 

مصر   وصحافة  القاهرة  جامعة  وتليفزيون  إذاعة  شعبة  شعبة  لصالح  للطالب 
أظهرت  حيث  أن    الدولية؛  إذاعة    88.2النتائج  شعبة  طالب  عينة  من   %

و القاهرة  جامعة  الدولية 87.5وتليفزيون  مصر  صحافة  شعبة  طالب  من   %
  يجيدون مهارة إعداد تقارير صوتية. 

 إعداد تقارير فيديو:
يف  كاي  مربع  نتائج  وأظهرت  التخصص،  مستوى  على  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  تظهر  لم 

أن   السابق  اجلامعةاجلدول  (نوع  مستوى  على  إحصائية  داللة  ذات  عالقة   –هناك 
  الشعبة) وبني إجادة الطالب ملهارة إعداد تقارير فيديو.  –اجلامعة

   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات    0.0032أظهرت  بني 
%  66.2احلكومية واخلاصة لصالح اجلامعات اخلاصة؛ حيث أظهرت النتائج أن  

  اجلامعات اخلاصة يجيدون مهارة إعداد تقارير فيديو.  من طالب
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   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات    0.0008أظهرت  بني 
% من طالب مصر  63.6%، يليها  67.4املختلفة لصالح أكادميية الشروق بنسبة  

  الدولية يجيدون مهارة إعداد تقارير فيديو. 
 النتائج اختالًفا معنوًيا بني الشعب املختلفة    0.000عند مستوى داللة    أظهرت 

بنسبة   الدولية  مصر  شعبة صحافة  لصالح  و75للطالب  من طالب  %70.8   %
بنسبة   القاهرة  جامعة  وتليفزيون  إذاعة  وشعبة  الشروق  أكادميية  شعبة صحافة 

حني    70.6 يف  مهارة %90.9،  يجيدون  ال  شمس  عني  صحافة  طالب  من   %
  إعداد تقارير فيديو.

  :HTML مهارة
على   إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  السابق  اجلدول  يف  كاي  مربع  نتائج  أظهرت 

اجلامعة  (نوع  السابقة  األربعة  إجادة   –التخصص  –اجلامعة  –املستويات  وبني  الشعبة) 
 . HTMLالطالب ملهارة  

   بني اجلامعات احلكومية 0أظهرت النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى داللة **
% من طالب  27.9اجلامعات اخلاصة؛ حيث أظهرت النتائج أن  واخلاصة لصالح

  . HTMLاجلامعات اخلاصة يجيدون مهارة 
   النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى داللة ** بني اجلامعات املختلفة  0أظهرت 

أن   النتائج  أظهرت  حيث  حيث  الشروق؛  أكادميية  طالب  37لصالح  من   %
% من طالب جامعة عني 0فى حني أن  ،  HTMLأكادميية الشروق يجيدون مهارة  

  . HTMLشمس يجيدون مهارة 
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  التخصصات    000أظهرت  بني   **

أن   النتائج  أظهرت  حيث  صحافة؛  تخصص  لصالح  يجيدون  26.7املختلفة   %
  . HTMLمهارة 

   ب املختلفة  ** بني الشع   000أظهرت النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى داللة
الدولية؛   الشروق وشعبة صحافة مصر  أكادميية  للطالب لصالح شعبة صحافة 

أن   النتائج  أظهرت  أكادميية    70.8حيث  صحافة  شعبة  طالب  عينة  من   %
 . HTML% من طالب شعبة صحافة مصر الدولية يجيدون مهارة 25الشروق و
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  فوتوشوب: 
املختلفة، وأظهرت أن هناك عالقة ذات    لم تظهر النتائج اختالًفا معنوًيا بني التخصصات

الشعبة) وبني إجادة الطالب ملهارة    –اجلامعة  –داللة إحصائية على مستوى (نوع اجلامعة 
 فوتوشوب. 

   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات    0.0021أظهرت  بني 
%  42.6احلكومية واخلاصة لصالح اجلامعات اخلاصة؛ حيث أظهرت النتائج أن  

  من طالب اجلامعات اخلاصة يجيدون مهارة فوتوشوب. 
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات   0.012أظهرت  بني 

أن   النتائج  أظهرت  حيث  الدولية؛  مصر  جامعة  لصالح  جامعة 50املختلفة   %
  % من طالب أكادميية الشروق يجيدون مهارة فوتوشوب.  39.1مصر الدولية ثم 

 داللة    أظهرت مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  املختلفة    0002النتائج  الشعب  بني 
% 57.1% و  58.3للطالب لصالح طالب شعبة صحافة أكادميية الشروق بنسبة  

  لطالب إذاعة وتليفزيون مصر الدولية.  
 نظام إدارة املحتوى:

إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  السابق  اجلدول  يف  كاي  مربع  نتائج  علي    أظهرت 
اجلامعة  (نوع  السابقة  األربعة  إجادة   –التخصص  –اجلامعة  –املستويات  وبني  الشعبة) 

 الطالب ملهارة نظام إدارة املحتوى. 

   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات   0,026أظهرت  بني 
إن   حيث  اخلاصة؛  اجلامعات  لصالح  واخلاصة  طالب  17.6احلكومية  من   %

  اجلامعات اخلاصة يجيدون مهارة نظام إدارة املحتوى. 
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  اجلامعات   0,0039أظهرت  بني 

  %.26.1املختلفة لصالح أكادميية  الشروق بنسبة   
   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  التخصصات    0.0008أظهرت  بني 

أن  املختلفة لصالح تخصص صحافة؛   النتائج  % من طالب  21.3حيث أظهرت 
  صحافة يجيدون مهارة نظام إدارة املحتوى. 

   عب املختلفة    000أظهرت النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى داللة ** بني الشُّ
% وشعبة صحافة كلية  50للطالب لصالح شعبة صحافة أكادميية الشروق بنسبة  

 %.14,3اإلعالم جامعة القاهرة 
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 ونتاج:برامج امل
لم تظهر النتائج اختالًفا معنوًيا عند أي مستوى داللة بني اجلامعات احلكومية واخلاصة،  

(اجلامعة مستوى  على  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن    - التخصص   –وأظهرت 
  الشعبة) وبني إجادة الطالب ملهارة استخدام برامج املونتاج. 

 النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى د ** بني اجلامعات املختلفة  0اللة  أظهرت 
  %. 63.6% وجامعة القاهرة بنسبة 77.3لصالح مصر الدولية بنسبة  

   داللة مستوى  عند  معنوًيا  اختالًفا  النتائج  التخصصات  0.01أظهرت  بني   *
إن   حيث  وتليفزيون؛  إذاعة  تخصص  لصالح  إذاعة  53.5املختلفة  من طالب   %

 وتليفزيون يجيدون برامج املونتاج. 
  بني الشعب املختلفة  000رت النتائج اختالًفا معنوًيا عند مستوى داللة  أظه **

بنسبة   القاهرة   جامعة  وتليفزيون  إذاعة  طالب  شعبة  91.2لصالح  وطالب   %
  %.87.5صحافة مصر الدولية بنسبة 

  ميكننا تفسير مستوى املهارات عند الطالب يف البرامج املختلفة يف ضوء املؤشرات التالية: 
بل   - لديهم  اختبارها  أو  بقياسها  يتعلق  ال  للمهارات  الطالب  إجادة  عن  احلديث 

بني   ما  االختيارات  جاءت  لذلك  املهارات،  هذه  يجيدون  أنهم  اعتقادهم  مبدى 
أجيد أو ال أجيد، وكان من املمكن أن نضع مستويات لإلجادة؛ ولكن كان الغرض  

املهارات   على  نتعرف  أن  السؤال هو  من هذا  كل  األساسي  يدرسها طالب  التي 
  برنامج، وليس مستوى إجادة املهارة. 

حني   - ففي  األول؛  اجلدول  نتائج  مع  جزئًيا  متعارضة  اجلدول  هذا  نتائج  تأتي 
اعتقد طالب شعبة صحافة جامعة عني شمس أن دراستهم تؤهلهم ملفهوم املحرر  

بنسبة   ه40املتكامل  عن  مطلًقا  تعبر  ال  للمهارات  إجادتهم  نسبة  جاءت  ذه  %، 
 النسبة، وهذا يدل على عدم فهم الطالب للمهارات الالزمة للمحرر املتكامل.  

جاءت  - احلكومية،  اجلامعات  لصالح  واللغة  النحو  مهارة  فروق  جاءت  حني  يف 
فيديو،   تقارير  إعداد  صوتية،  تقارير  إعداد  ،  HTML،Photoshopمهارات 

ى اهتمام اجلامعات نظام إدارة املحتوى لصالح اجلامعات اخلاصة، وهذا يدل عل
مع   النتيجة  وتتفق هذه  مهارات حديثة،  بإكساب طالبها  الدراسة  اخلاصة عينة 

) جدول  يف  الواردة  اخلاصة  2النتيجة  اجلامعات  بني  للفروق  تعرض  التي   (
 واحلكومية يف إعداد ورش عمل لطالبها لصالح اجلامعات اخلاصة.   
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ش - لصالح  بياني  رسم  تصميم  مهارة  يف  الفروق  جامعة  جاءت  الصحافة  عبة 
القاهرة، والفروق يف مهارة تعظيم محرك البحث لصالح شعبة اللغة اإلجنليزية  
املهارات   ببعض  احلكومية  البرامج  اهتمام  على  يدل  وهذا  القاهرة؛  بجامعة 

 احلديثة.   
تعظيم     - مهارة  تتقن  ملاذا  اإلجنليزية  اللغة  شعبة  الطالب يف  أحد  سئل  وعندما 

يت وال  البحث  وليست  محرك  اختيارية  مادة  كانت  بأنها  أجاب:  زمالؤك  قنها 
إلزامية، وهذا يلقي الضوء على ضرورة حتديد املهارات الالزمة للعمل الصحفي  

 وجعلها إلزامية ومن مخرجات التعلم املستهدفة للبرنامج. 
تتفق نتائج الطالب مع نتائج أعضاء التدريس من حيث إن التطوير يف البرامج  -

اتفقوا على   أن األساتذة  السابقة،  كما  النتائج  إلى حد ما، وهو ما تعكسه  كان 
احلكم  مثل  الطالب  بني  إجادتها  نسبة  ارتفعت  والتي  األساسية  املهارات  بعض 

 ص.   على اخلبر، استخدام اإلنترنت، كتابة محتوى ملخ
كما تتفق النتائج مع نتائج أعضاء هيئة التدريس يف تنوع واختالف املهارات التي   -

يتم التركيز عليها يف كل برنامج، فليس هناك اتفاق بني طالب البرامج املختلفة  
نوع   يف  االختالف  يعكس  التنوع  وهذا  محددة،  تكنولوجية  مهارات  إجادة  على 

فإذا عقدنا مقارنة بني املهارات التي يركز    املهارات التي يركز عليها كل برنامج،
عليها برنامج الصحافة يف أكادميية الشروق ويف كلية اآلداب جامعة عني شمس،  
جامعة   اإلجنليزية  اللغة  وشعبة  الدولية  مصر  جامعة  واإلعالم  األلسن  وكلية 

ج القاهرة سنجد اختالف نوع املهارات التي يتم التركيز عليها، فبينما يركز برنام
أكثر   اهتماًما  جند  التقليدية،  املهارات  على  شمس  عني  جامعة  يف  الصحافة 
اللغة   وشعبة  الشروق،  وأكادميية  الدولية  التكنولوجية يف جامعة مصر  باملهارات 
اإلجنليزية جامعة القاهرة؛ وهو ما ميكن تفسيره باإلمكانات التي ميكن أن تكون  

يتيح لها انتداب خبراء أو تطوير  متوفرة أكثر يف بعض اجلامعات اخلاصة، مما  
 قدارت املدرسني بها.

توجد فروق ذات داللة إحصائية على  مما يدل على قبول الفرض الرابع جزئًيا القائل أنه:  
مستوى املهارة التي   وبني  الشعبة)  –التخصص  –اجلامعة   –(نوع اجلامعةاملستويات األربعة  

  اإلعالم.ميتلكها الطالب عينة الدراسة يف برامج 
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 املحور الثالث: النتائج التي تتعلق باملحررين يف غرف األخبار الرقمية: 
  اإلعالم: أ. تقييم املحررين يف غرف األخبار الرقمية خلريجي 

ماإلعالتقييم املحررين يف غرف األخبار الرقمية خلريجي  )7جدول (  

 

 املؤسسة الصحفية

أخبار   اإلجمالي

 اليوم
 الشروق اجلمهورية  البوابة  األهرام 

املصري  

 اليوم
 الوفد الوطن 

تقييم  

املحررين  

يف غرف  

األخبار  

الرقمية 

خلريجي  

 اإلعالم 

 

 ممتاز
 7 1 0 0 2 2 1 1 0 ك 

% 0.0% 1.0% 1.0% 2.1% 2.1% 0.0% 0.0% 1.0% 7.3% 

جيد 

 جًدا 

 17 1 5 2 0 3 2 2 2 ك 

% 2.1% 2.1% 2.1% 3.1% 0.0% 2.1% 5.2% 1.0% 17.7% 

 جيد
 32 8 2 4 0 3 4 8 3 ك 

% 3.1% 8.3% 4.2% 3.1% 0.0% 4.2% 2.1% 8.3% 33.3% 

 مقبول 
 34 0 3 5 10 4 5 1 6 ك 

% 6.3% 1.0% 5.2% 4.2% 10.4% 5.2% 3.1% 0.0% 35.4% 

 ضعيف 
 6 2 2 1 0 0 0 0 1 ك 

% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 2.1% 2.1% 6.3% 

 اإلجمالي
 96 12 12 12 12 12 12 12 12 ك 

% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100.0% 

% من الصحفيني عينة الدراسة اتفقوا على    35.4يتضح من بيانات اجلدول السابق: أن  
و مقبول،  اإلعالم  خريجي  مستوى  اإلعالم،   33.3أن  خلريجي  اجليد  املستوى  على   %

و  17.7و جًدا،  جيد  اإلعالم  خريجي  مستوى  أن  على  املمتاز  %7.3  املستوى  على   %
و اإلعالم  الضع6.3خلريجي  املستوى  على  السلبيات %  أكثر  ومن  اإلعالم،  يف خلريجى 

التي ذكرت على مستوى الطالب مهارة النحو واللغة؛ حيث حتدث الصحفيون عن غياب 
ذكرها   التي  املميزات  ومن  اجلامعات،  كافة  من  اإلعالم  خريجي  معظم  عن  املهارة  هذه 

  الصحفيون معرفة أساسيات الكتابة لدى بعض اخلريجني.
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  الشراكات بني غرف األخبار وكليات وأقسام ومعاهد اإلعالم ب. 
) الشراكات بني غرف األخبار وكليات وأقسام ومعاهد اإلعالم 8جدول (  

 
الصحفية املؤسسة  

 الشروق اجلمهورية  البوابه  األهرام  أخبار اليوم  اإلجمالي
املصري  

 اليوم
 الوفد الوطن 

هل توجد شراكة بني  

وكليات  غرف األخبار 

 وأقسام ومعاهد اإلعالم 

 

 نعم 
 51 7 6 6 0 7 5 11 9 ك 

% 9.4% 11.5% 5.2% 7.3% 0.0% 6.3% 6.3% 7.3% 53.1% 

 ال
 45 5 6 6 12 5 7 1 3 ك 

% 3.1% 1.0% 7.3% 5.2% 12.5% 6.3% 6.3% 5.2% 46.9% 

 اإلجمالي
 96 12 12 12 12 12 12 12 12 ك 

% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100.0% 

شراكات  53.1أكد   هناك  أن  الدراسة  عينة  الصحفية  باملؤسسات  الصحفيني  من   %
جريدة   ففي  طالبها،  لتدريب  الصحافة  وأقسام  كليات  من  العديد  وبني  بينهم  متعددة 
االتصال   وعلوم  اإلعالم  وقسم  القاهرة،  جامعة  اإلعالم  كلية  مع  شراكات  هناك  الوطن 

، األهرام الكندية، إلى جانب وجود دورات  بكلية اآلداب جامعة عني شمس، جامعة حلون
بالتعاون مع جامعات ومؤسسات إعالمية، ويف أخبار اليوم هناك شراكات مع كلية اإلعالم 
كلية اآلداب جامعة  اليوم، جامعة أسيوط، طالب إعالم  أكادميية أخبار  القاهرة،  جامعة 

كلية   مع  نيوز  والبوابة  شمس،  وامل   اإلعالمعني  القاهرة،  األهرام  جامعة  مع  اليوم  صري 
الكندية، وجريدة األهرام تقيم تعاونات مع جامعة القاهرة واجلامعة العربية، وعني شمس 
ولكن أعرب بعض أعضاء هيئة  البحرية،  واألكادميية  واألزهر  القاهرة  والوفد مع إعالم 

  التدريس أن بعًضا من هذه البروتوكوالت غير مفعل بشكل كبير.
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 
4778 4778 

الطالب  52.9أعرب   تدريب  أن  الصحفية  باملؤسسات  الدراسة  عينة  الصحفيني  من   %
% أن التدريب يأخذ 29.4يأخذ شكل املشاركة يف إنتاج املحتوى يف املرتبة األولى، وأشار  

اتفق    املالحظةشكل   حني  يف  أيًضا،  املحتوى  إنتاج  يف  واملشاركة  أن  17.6واملراقبة   %
  واملراقبة فقط. التدريب يأخذ شكل املالحظة 

 د.اهتمام غرف األخبار بتوظيف خريجي اإلعالم
  اهتمام غرف األخبار بتوظيف خريجي اإلعالم  )10جدول رقم (

 
 املؤسسة الصحفية 

 اإلجمالى 
اليوم املصرى الشروق  اجلمهورية  البوابة  األهرام  أخباراليوم   الوفد الوطن 

إلى أي  
مدى تهتم  

غرف  
األخبار  

بتوظيف 
خريجي  
 اإلعالم 

 

تهتم بشكل  
 كبير

 22 2 8 2 2 0 4 3 1 ك 

% 1.0% 3.1% 4.2% 0.0% 2.1% 2.1% 8.3% 2.1% 22.9% 

تهتم إلى  
 حد ما 

 52 4 4 9 6 9 6 8 6 ك 

% 6.3% 8.3% 6.3% 9.4% 6.3% 9.4% 4.2% 4.2% 54.2% 

 ال تهتم 

 22 6 0 1 4 3 2 1 5 ك 

% 5.2% 1.0% 2.1% 3.1% 4.2% 1.0% 0.0% 6.3% 22.9% 

 اإلجمالى
 96 12 12 12 12 12 12 12 12 ك 

% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100.0% 

ما 54.2اتفق   حد  إلى  تهتم  اإلعالمية  مؤسساتهم  أن  الدراسة  عينة  الصحفيني  من   %
تهتم بشكل  22.9باالستعانة بخريجي اإلعالم، وأشار   كبير باالستعانة  % أن مؤسساتهم 

إلى أن مؤسساتهم الصحفية ال تهتم باالستعانة بخريجي    22.9بخريجي اإلعالم، وأشار  
 اإلعالم.

شكل التدريب الذي يتلقاه الطالب يف غرف األخبارجــ.    

  شكل التدريب الذي يتلقاه الطالب يف غرف األخبار )9جدول (

 
 املؤسسة الصحفية

إلجمالىا  
 الوفد الوطن  املصري اليوم  اجلمهورية  البوابه  األهرام  أخبار اليوم 

ما شكل  
التدريب  

الذي  
يتلقاه 

الطالب يف  
غرف  
 األخبار

 

املالحظة  
 واملراقبة

 9 0 0 5 3 0 1 0 ك

% 0.0% 2.0% 0.0% 5.9% 9.8% 0.0% 0.0% 17.6% 

املشاركة يف  
إنتاج 

 املحتوى 

 27 7 1 1 3 1 5 9 ك

% 17.6% 9.8% 2.0% 5.9% 2.0% 2.0% 13.7% 52.9% 

االثنني  
 مًعا 

 15 0 5 0 1 4 5 0 ك

% 0.0% 9.8% 7.8% 2.0% 0.0% 9.8% 0.0% 29.4% 

 اإلجمالى 
 51 7 6 6 7 5 11 9 ك

% 17.6% 21.6% 9.8% 13.7% 11.8% 11.8% 13.7% 100.0% 
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  وميكن تفسير هذه النتائج يف ضوء ما يلي:
تختلف طريقة التوظيف من مؤسسة إلى أخرى، ففي حني يتم توظيف العاملني   -

القومية، ومن الطالب املتفوقني  يف غرف األخبار من أبناء العاملني يف الصحف  
األهرام  وجامعة  اليوم،  أخبار  أكادميية  مثل  للمؤسسة  التابعة  اجلامعات  يف 

  الكندية.
املتميزين من خريجي اإلعالم  - تبحث املؤسسات الصحفية اخلاصة عن الطالب 

بتعينهم يف محاولة  لهم اختبارات وتقوم  املهارات احلديثة، وتعقد  الذين ميلكون 
 كاليف املالية.  خلفض الت

 خامتة الدراسة:

تــزداد أهميــة احلــديث عــن مســتقبل التأهيــل اإلعالمــي يف ظــل التغيــرات الكبيــرة 
التي طرأت علـى عـالم صـناعة اإلعـالم، ومـا فرضـته هـذه التغيـرات مـن مهـارات جديـدة، 
 وتأتي هذه الدراسة لتتعرف على واقع تدريس املهارات يف البرامج األكادميية املختلفة مـن
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب، ومستقبل التأهيل األكادميي للمحـرر املتكامـل 
يف بــرامج اإلعــالم املصــرية كمــا يــراه أعضــاء هيئــة التــدريس، ورأي الصــحفيني يف خــريج 
اإلعالم، وأجمع أفراد عينة أعضاء هيئة التـدريس علـى أن سـيناريو التحـول اجلزئـي نحـو 

هـو السـيناريو املحتمـل، وعلـى الـرغم مـن أن معظـم الصـحفيني يف إعداد املحـرر املتكامـل  
اجلزء األول من الدراسة اختاروا تصور التحول الكلـي ملسـتقبل تأهيـل املحـرر املتكامـل يف 
ــد أن يواكــب  ــه الب ــار؛ وذلــك يرجــع إلــى طبيعــة العمــل املهنــي الــذي يعتقــد أن غــرف األخب

ادمييــة التــي تختلــف درجــة اســتجابتها التطــورات، وإال ســوف ينتهــي بخــالف الدراســة األك
للتغيرات من برنامج إلى آخر، إضافة إلى أن برامج اإلعالم مثلهـا مثـل املهـن التـي تـرتبط 
بالتكنولوجيا، والتي جتد نفسها حتتاج إلى التجديد بشكل مسـتمر، حتـى تسـتطيع مواكبـة 

  املستجدات والذي يصعب توفيره يف البرامج األكادميية.
يصب يف صالح تطوير برامج اإلعالم األكادميية بسبب الـدور الكبيـر إن املستقبل  

الذي يؤديه اإلعالم يف املجتمع؛ مما يولي أهميـة خاصـة لتطـوير هـذه البـرامج، كمـا يعـزز 
انتشار مصادر املعرفة املتاحة للجميع، والدورات املتاحة عبر شـبكة اإلنترنـت مـن إمكانيـة 

ل امتالك الطـالب ملهـارة الـتعلم الـذاتي، حيـث توصـلت الوصول إلى املحرر املتكامل يف حا
  % من طالب اإلعالم عينة الدراسة يهتموا بتأهيل نفسهم ذاتًيا. 89,1الدراسة إلى أن 

وتوصي الدراسـة بضـرورة وضـع مواصـفات جديـدة خلريجـي اإلعـالم تـتالئم مـع 
اق علـى مجموعـة التغيرات احلادثة يف عالم صناعة اإلعالم وحتديثها بشكل دوري، واالتفـ
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من املهارات التي ينبغي إدراجها يف هذه املواصفات وحتـديثها ألنهـا تتغيـر بشـكل مسـتمر، 
وضرورة استحداث برامج جديدة لتلبيـة احتياجـات سـوق العمـل، وتطـوير بـرامج التـدريب 
العملــي يف ضــوء النمــاذج املســتجدة ومبــا يــتالئم مــع الواقــع املصــري، والعمــل علــى تفــرد 

متايزها بدًال من استنساخها، والعمل على تطوير قدارات أعضاء هيئة التـدريس البرامج و
  فهم املحرك األول لعملية التطوير.   
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