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تهــدف الدراســة احلاليــة إلــى التعــرف علــى واقــع التأهيــل والتدريــب يف أقســام العالقــات العامــة بالكليــات 
واملعاهــد احلكوميــة واألزهريــة واخلاصــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة بهــا، والعمــل علــى حتديــد 
األولويــات التــي يحتاجهــا التأهيــل والتدريــب يف مجــال التأهيــل والتدريــب العملــي، واعتمــدت الدراســة علــى منهــج 
املســح بالعينــة بشــقيه الوصفــي والتحليلــي، وتكــوَّن مجتمــع الدراســة مــن طلبــة كليــات ومعاهــد اإلعــالم احلكوميــة 
واألزهريــة واخلاصــة، أمــا العينــة فتكونــت مــن 200 مفــردة مــن الطلبــة، و50 مفــردة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

والهيئــة املعاونــة مــن كل معهــد أو كليــة.

وتوصلــت الدراســة يف نتائجهــا إلــى أن جــودة التأهيــل والتدريــب العملــي يف تخصــص العالقــات العامــة واإلعــالن 
ــة  ــس والهيئ ــة التدري ــة نظــر هيئ ــا مــن وجه ــى حــٍد م ــرٍض إل ــة واخلاصــة ُم ــة واألزهري ــات اإلعــالم احلكومي يف كلي
ــر مناســبة داخــل أو  ــل والتدريــب غي ــة التأهي ــة، وأن بيئ ــى حــٍد مــا مــن وجهــة نظــر الطلب ــر مــرٍض إل ــة، وغي املعاون
الكليــات واملعاهــد أو خارجهــا، كمــا أن هــذه الــدورات التدريبيــة ال تنظــم وفــق مخطــط مــدروس، وال ُيصنــف الطلبــة 
ــوم  ــا ال ُيق ــق هــذه احلاجــات، كم ــب وف ــوى التدري ــة، وال ُيحــدد محت ــة الفعلي ــم التدريبي ــق حاجاته ــب وف ــل التدري قب
الطلبــة قبــل التدريــب أو بعــده، كمــا ال يجــري التواصــل مــع اخلريجــن الذيــن تلقــوا التدريــب، وال التعــرف علــى أثــر 
التدريــب عليهــم يف املؤسســات التــي يعملــون بهــا، كمــا أن مؤسســات العمــل ال تقبــل خريجــي أقســام العالقــات العامــة 

بســهولة.

الكلمات املفتاحية للدراسة: التأهيل املهني، التدريب، االحتياجات التدريبية.

The current study aims to identify the reality of habilitation and training in public re-
lations departments in governmental, Azharite and private colleges and institutes from 
the point of view of faculty staff and students., And work to define the priorities needed 
for rehabilitation and training in the field of rehabilitation and practical training, and the 
study relied on the method of surveying the sample, both descriptive and analytical, and 
the study community consisted of students of governmental and private media colleges 
and institutes, As for the sample, it consisted of200  individual students, 50 members of 
the faculty and the assisting body from each institute or college.

The study concluded in its results that the quality of qualification and practical train-
ing in the field of public relations and advertising in public and private media colleges is 
somewhat satisfactory from the point of view of the faculty and the assisting body, It 
is somewhat unsatisfactory from the students’ point of view, and that the qualification 
and training environment is not suitable inside or outside the colleges and institutes, and 
these training courses are not organized according to a well thought out scheme, and 
the students are not classified before training according to their actual training needs, 
The training content is not determined according to these needs, just as students are not 
evaluated before or after training, and the graduates who have received the training are 
not contacted, and the impact of training on them is not recognized in the institutions in 
which they work, and work 

institutions do not accept graduates of public relations departments easily.
Key words of the study: vocational training, training, training needs.
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ُتعد إدارة العالقات العامة من أهم أقسام إدارات أي منظمة تريد أن يكون لهـا وجـود 
قوي يف سوق العمل وهذا الوجود لـه مقومـات قويـة كـي "تواجـه بـه هـذه املنظمـات عديـًدا 
من التحديات واملتغيرات املتسارعة التي نتجت من العوملـة وسـماتها املختلفـة؛ األمـر الـذي 

مَّ دفع هذه املنظمات إ لى إيجاد أساليب ومفاهيم إدارية حديثة من أجل البقاء أوًال، ومـن ثـَ
املنافسة ثانًيا، وأضحت املنظمات تولي املوارد البشرية مزيـًدا مـن االهتمـام بعـّد ذلـك مـن 
أهم املوارد يف املنظمة، كما أنها مصدر املعرفة واإلبداع، ومحور العمل اإلداري، كمـا يقـرر 

ومـن صـور هـذا االهتمـام بـاملوارد البشـرية: زيـادة معـارفهم ومهـاراتهم   ذلك علماء اإلدارة،
، ولقـــد أصـــبح )1(وتطـــوير أفكـــارهم واجتهـــاتهم باســـتمرار، وهـــذا لـــن يـــأتي إال بالتـــدريب

التـدريب خيـارًا ِاسـتراتيجًيا واســتثمارًا يف املـوارد البشـرية، فهــو الوسـيلة السـريعة واآلليــة 
ــل التغ ــل واســتيعاب ك ــة املناســبة لنق يط باملنظم ــي حتــُ ــدات الت ــة والتهدي ــرات املختلف ، )2(ي

وأقسام العالقات العامة بكليات ومعاهد اإلعالم احلكومية واألزهرية واخلاصة هي أقرب 
ــوحظ أن خريجــي  ــد، ول ــذه الرواف ــات العامــة به ــي متــد أقســام إدارات العالق ــد الت الرواف
أقسام العالقات العامة بكليات اإلعـالم ال تقـبلهم مؤسسـات األعمـال بسـهولة، وقـد يكـون 

ــذه ســـبب ذلـــك أن هـــؤالء الط ــاق بهـ ــأهلوا أو يتـــدربوا التـــدريب الكـــايف لاللتحـ ــم يتـ ــة لـ لبـ
املؤسســات، ومــن هنــا كــان إحســاس الباحــث بــأن هنــاك مشــكلة يف تأهيــل هــؤالء الطلبــة 
وتــدريبهم، قــد تكــون يف املــدرب، أو يف املتــدرب (الطلبــة)، أوالبرنــامج التــدريبي، أو أدوات 

ة إلكســـاب هـــؤالء الطلبـــة مهـــارات التـــدريب ووســـائله، أو أن فاعليـــة التـــدريب غيـــر كافيـــ
التــدريب، أو أن بيئــة التــدريب ال تســاعدهم علــى حتصــيلهم املعرفــة أو ِاكتســاب املهــارات 
املطلوبة؛ لذا ُيعـد هـذا البحـث محاولـة للتعـرف علـى جوانـب القـوة والقصـور يف اجلوانـب 

 املختلفة للتدريب.
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  أوًال: مشكلة الدراسة:
قــات العامــة بالكليــات واملعاهــد، أداًة مهمــة إلكســاب ُيعــد التــدريب يف أقســام العال   

طلبــة هــذا القســم املعلومــات واملهــارات والســلوكيات واألخالقيــات املهنيــة، وهــو ضــروري 
إلتقان أعمالهم وإجنازها بدقة وسرعة، "ومرتبط مباشرة بدورهم الوظيفي، مما يرفع من 

ألساسية لتحقيق تطلعات املسـتقبل ؛ فالتدريب هو الركيزة ا)3(مستوى إنتاجيتهم يف العمل"
وطموحاتــه، كمــا أن التــدريب العملــي لطلبــة العالقــات العامــة يف كليــات اإلعــالم ومعاهــده 
أثناء الدراسة ُيعد أمًرا ضرورًيا إلعداد هؤالء الطلبة ليمارسوا مهنتهم بنجاح مما يـؤهلهم 

ة أو عمـل، وهـذا لـه لسوق العمل "فمـن بـني اجلوانـب املرتبطـة بالعمـل التـدريب ألي وظيفـ
أثره النفسي وإإليجابي على اخلريجني يف حالة تدريبهم على هذه الوظيفة أو هذا العمـل، 

  .)4(خاصة عندما يلتحق به ألول مرة"
وبــاالطالع علــى الدراســات الســابقة يف مجــال تــدريب الطلبــة أثنــاء الدراســة بأقســام 

وحظ نـدرة يف هـذه العالقات العامـة باجلامعـات املصـرية، سـواًء احلكوميـة   أو اخلاصـة، لـُ
الدراسات، كما أن هـذه الدراسـات وعلـى قلتهـا أشـارت إلـى أن مجـال التـدريب يف أقسـام 
العالقات العامة بوجه خاص وأقسام اإلعـالم بوجـه عـام لـيس بالقـدر الكـايف الـذي يؤهـل 

  اخلريجيني لسوق العمل بعد تخرجهم.
لذا أصبح من املهم تدارك األسباب واملعوقات التي تسببت يف حدوث هذه الفجوة،    

  ويف الوقت نفسه
  وضع أسس لعقد برامج تدريبية لطالب أقسام العالقات العامة داخل كلياتهم وخارجها.

  ومن ثم تتمثل مشكلة البحث يف السؤال الرئيس اآلتي:
القات العامة بكليات ومعاهد اإلعالم احلكومية ما واقع التأهيل والتدريب يف أقسام الع  -

  واألزهرية واخلاصة مبصر؟  
  ثانًيا: الدراسات السابقة:

كشــفت مراجعــة الدراســات الســابقة واملقــاالت العلميــة التــي تناولــت التأهيــل والتــدريب  
بأنواعــه كافــة قلــة الدراســات العربيــة التــي تنــاقش التأهيــل والتــدريب العملــي بشــكل عــام 

ا لــذلك، فــإن الدراســة احلاليــة والتــدر يب يف أقســام العالقــات العامــة بشــكل خــاص، ووفقــً
، تستعرض الدراسات التي يرى الباحث أن لها صلة مبوضوع هذه الدراسة بشكل أو بـآخر

وقد مت تقسيمها إلى محورين، األول: دراسات سابقة عن التدريب يف املؤسسات اإلنتاجية 
ة مباشــرة بخريجــي طــالب قســم العالقــات العامــة ألن واخلدميــة، وهــذا املحــور لــه عالقــ

أغلبهم سيعمل يف هذه املؤسسات، إضافة إلى أن كليـات اإلعـالم ومعاهـده هـي مؤسسـات 
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خدمية، واملحور الثاني: دراسات سـابقة عـن التـدريب اإلعالمـي يف التعلـيم العـالي، وفيمـا 
  يلي ميكن عرض بعض هذه الدراسات: 

  التدريب يف املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية: أوًال: دراسات سابقة عن  
جنيـــديكا فينـــا أونيكويلـــو، وإيبيتـــو مايكـــل أوشـــينا، ونامـــدي أزيكيـــوي، وأوكـــا  دراســـة:
  )2020نسوكا(

Njideka Phina Onyekwelu , Ibeto Michael Uchenna, Nnamdi 
Azikiwe, Awka Nsukka   

يب يف زيــادة وتعلــم مهــارات هــدفت الدراســة (دراســة حالــة) إلــى التعــرف علــى أثــر التــدر
جديدة لتعزيز أداء املوظفني يف املنظمـة، وهـم موظفـو القطـاع املصـريف ببنـوك مختـارة يف 
واليــــة أنــــامبرا، بنيجيريــــا، واســــتخدمت املــــنهج املســــحي بشــــقيه الوصــــفي والتحليلــــي، 
ــاط  ــل ارتب ــة ومعام ــل اإلحصــائي إحصــائًيات مــوجزة للنســب املئوي واســتخدمت يف التحلي

، وأظهـرت 0.05، حتليل االنحدار املتعدد، واالختبارات كانـت علـى مسـتوى داللـة  بيرسون
ــائج أن  ــة تعــزز قــدرة أداء املــوظفني، كمــا كشــفت النت ــرامج التدريبي ــائج الدراســة أن الب نت
التدريب له تأثير إيجابي وبشكل ملحوظ على املوظفني املشاركني يف التدريب، ويعمل على 

ال، ويكسـبهم الرضـا الـوظيفي جتـاه حتفيزهم على العمل بشكل   أفضـل، وعلـى األداء الفعـّ
املنظمة، وله أيًضا تأثير كبير وإيجابي على تقوية دافعية املـوظفني جتـاه حتسـني األداء يف 
املنظمــة، وخلصــت الدراســة إلــى أن التــدريب ضــروري لزيــادة كفــاءة املــوظفني نحــو األداء 

ال يف املنظمــة، وأوصــت بأنــه لكــي يكــون  التــدريب مناســًبا يــتم تصــميم بــرامج تــدريب الفعــّ
مناســبة للمــوظفني بحيــث يكتســبوا مــن خاللهــا املهــارات اجلديــدة التــي تعــزز مــن أداء 

  ).5(أعمالهم بشكل فّعال يف مؤسساتهم لتحسني أدائهم يف املنظمة
ــي، ( ــو روتيمـــــــــــــ ــة: أديوريجـــــــــــــ   AdeyorijuRotimi )2019دراســـــــــــــ

ب علـى إنتاجيـة القـوى العاملـة بالقطـاع العـام يف هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر التـدري
نيجيريــا؛ حيــث يعــاني القطــاع العــام النيجيــري علــى مــر الســنني مــن عــدم الكفــاءة وســوء 
األداء، ويرجع ذلك بسبب أن العاملني يف هذا القطاع ليس لديهم املهـارات الالزمـة لتغييـر 

زت الوضع القائم نحو األفضل مما ينتج عنه إهدار ثروة نيجير يا يف هذا املجال؛ لذلك ركـّ
هذه الدراسة على التدريب وإنتاجية القـوى العاملـة يف القطـاع العـام يف نيجيريـا: وعملـت 
على دراسة املخاوف التي ميكن أن تترتب على غياب التدريب يف القطـاع العـام والعمـل يف 

يب يف هــذا الوقـت نفسـه علـى تفعيــل التـدريب فيـه، وحتديـد التحــديات التـي تواجـه التـدر
ــا، واعتبــرت  ــة يف نيجيري ــراز دور احلكومــة يف تــدريب وإنتاجيــة القــوى العامل القطــاع، وإب
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الدراسة أن القوى البشرية العاملة يف القطاع العام هـي رأس مـال هـذا القطـاع ويجـب أن 
  ُتدار بإدارة علمية من أجل تطوير هذا القطاع 

أن اإلنتاجيـة يف يف القطـاع العـام يف نيجيريـا يجـب أن تعتمـد علـى   وتوصلت إلى إستنتاج 
تدريب القوى العاملة فيه وتطويرها، ومن ثم أوصت هذه الدراسة بضـرورة ضـمان تـدريب 
القوى العاملة، على أن يكون التدريب من قبل خبـراء وممارسـني أكفـاء يف املـوارد البشـرية 

املتدربني، ويجب أن ُتعزز فاعليـة املنظمـات املوجهـة لتحقيق الكفاءة املطلوبة لدى العاملني  
  .)6(نحو اإلنتاجية يف نيجيريا

 Munawir(  (2018)مناور يوسف، وسليم شويري، وجونارهادي جونارهادي  دراسة:
Yusuf, SalimG Choiri, Gunarhadi unarhadi (  

ــيم الشــامل للم ــدريب التعل ــة ت ــم الهــدف الرئيســي مــن هــذه الدراســة هــو فحــص فاعلي عل
باستخدام مواد التعلم الرئيسية للتعليم اإللزامـي بجامعـة "سـيبيالس ماريـت"، ومت اعتمـاد 
ا وبعـدًيا، ومت  أسلوب البحـث الكمـي لهـذه الدراسـة، واسـتخدمت اسـتبيان مت تطبيقـه قبليـً
جمع البيانات باستخدام أداة تقيس مفهوم التعليم الشامل وحماية الطفـل، وتشـير النتـائج 

يب املعلم باسـتخدام املـواد التعليميـة الرئيسـية للتعلـيم الشـامل وحمايـة الطفـل إلى أن تدر
فّعال لتعزيز الفهم يف دورة التعليم الشامل كدورة إلزامية يف كلية تدريب املعلمني والتعليم، 

  ).7(بجامعة سيبيالس ماريت 
 Rexford )2016ريكسفورد أوسو أوكيريه، وماريجكي أكوا، وأدوبيا أوكيريه ( -دراسة 

Owusu Okyireh ، Marijke Akua Adobea Okyireh بحثـت هـذه الدراسـة :
يف دور وســائل التواصــل االجتمــاعي وبــرامج التــدريب يف تطــوير املهنيــني يف قطــاع األمــن 

ومت اســـتخدام تقنيـــة الوســـائط االجتماعيـــة يف تســـويق  بالعاصـــمة أكـــرا (دراســـة حالـــة)،
ُطِلب مـن املشـاركني إبـداء رأيهـم عـن مالءمـة محتـوى   البرامج التدريبية، ويف الوقت نفسه

ومت اختيــار عينــة مــن عشــرة مشــاركني يف البرنــامج  التــدريب للتــدرب علــى إتقــان العمــل،
التدريبي يف مركز التطوير اإلداري بأكرا العاصـمة، ومت إجـراء مقـابالت شخصـية عميقـة 

ــوب  وشــبه منتظمــة مــع املشــاركني لتوضــيح آرائهــم، وظهــر مــن خاللهــا املوضــوعات املطل
تطويرهــا، وأظهــرت النتــائج أنــه ميكــن اعتبــار تقنيــة الوســائط اإلجتماعيــة وســيلة فّعالــة 
لتسويق برامج التدريب، كما أن غالبية املشاركني أصبح لديهم جتـارب ونتـائج إيجابيـة مـن 

ة البرنـامج التــدريبي التــي كـان لهــا آثــار إيجابيـة علــى كفــاءتهم يف العمـل، وأوصــت الدراســ
بتعزيـــز اســـتخدام تقنيـــة الوســـائط االجتماعيـــة يف تســـويق البـــرامج التدريبيـــة يف قطـــاع 

   ).8(األمن
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 ,Johnson Figo) )2016جونســون فيجــو، وفيكتوريــا لوفــث فــانييران( -دراســة
Victoria Luffeth Vaniran ):  

بحثـــت هـــذه الدراســـة يف تـــأثير التـــدريب والتطـــوير أثنـــاء اخلدمـــة علـــى أداء املـــوظفني  
كـــذلك تـــأثيره علـــى والعــاملني يف املـــدارس الثانويـــة العامــة يف واليـــة أوســـون، نيجيريــا، و

اسـتخدمت الدراسـة االسـتبيان، ومت تنظيمـه علـى مقيـاس ليكـرت مـن أربعـة إنتاجياتهم، و
ــة ا ــار عين ــد ، ولبحــث عــن قصــدمســتويات، ومت اختي ــل الفرضــيات واختبارهــا عن مت حتلي

، وأظهرت النتائج أن التدريب والتطوير أثناء اخلدمة أدى إلـى حتسـني أداء 0.05مستوى  
املوظفني والعمال، وكان لـه آثـار كبيـرة علـى إنتاجيـة العمـل، كانـت إيجابيـة جـًدا، كمـا أنهـا 

ملـدارس أن تصـمم بـرامج تـدريب رفعت من معنويـاتهم؛ لـذلك أوصـت الدراسـة بأنـه علـى ا
وتطوير مناسبة وفّعالة للموظفني والعـاملني بهـا أثنـاء اخلدمـة، إضـافة إلـى ضـمان إجـراء 
تدريبات للعمال بشكل متكرر لضمان مواكبة البيئة التكنولوجيـة املتغيـرة مـع مراعـاة املنـاخ 

  .)9(التنظيمي يف املدارس
ودينيس أوكاري موكوا، وجورج  ، مواجني ومورين أتينو أدويو، ويونيس موثوني -دراسة 

)2016أوسورو مومانيي(  
( George Osoro Momanyi, Maureen Atieno Adoyo, Eunice 
Muthoni Mwangi, and Dennis Okari Mokua  )  
هدفت الدراسة إلى حتديـد أثـر التـدريب أثنـاء العمـل علـى حفـز العـاملني الصـحيني علـى 

ــا، ومت اســتخدام اســتبيان، األداء بشــكل أفضــل يف ا لقطــاع الطبــي مبقاطعــة نــاروك بكيني
ــة  21عــامًال صــحًيا و  237واســتهدفت  ــى أن غالبي مــديًرا صــحًيا، وأشــار االســتبيان إل

العاملني الصحيني تلقوا شكًال من أشكال التدريب أثناء العمل، كما أشار إلـى أن التـدريب 
%) مـنهم علـى األداء بشـكل أفضـل 99ز (أثناء العمل كـان وثيـق الصـلة مبهـامهم، وأنـه حفّـ 

ت وخلصــ ، spssبســبب صــقل مهــاراتهم، ومت إجــراء حتليــل البيانــات باســتخدام برنــامج
ا أن  النتائج إلى أن هنـاك عالقـة بـني تـدريب القـوى العاملـة وحتفيزهـا، ومـن النتـائج أيضـً

رضا الـوظيفي، التدريب يعمل بشكل كبير على تقوية الدافع العام للمتدربني، ويشعرهم بال
 ويجعلهم أكثر التزاًما مبنظومة العمل باملؤسسة.

وأوصت الدراسة بتعزيز مبادرات التدريب أثنـاء العمـل، وضـمان أن تكـون التـدريبات أكثـر 
انتظاًما، مع إشراك العاملني يف مناقشة آفاق التطوير الوظيفي يف مؤسسـاتهم، وأن يكـون 

  . )10(ات التنظيميةالتدريب مرتبًطا بتحقيق األهداف والغاي
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نــور شــافيني محمــد ســعيد، ونــور صــميمي جهيــا، ونــور امالينــا مــزالن، وســيتي  -دراســة 
  ) 2016رابيداه عمر علي، وهاني سكينة محمد يوسف (

Nur Shafini Muhammad Saeed, Nour Samimi Jahia, Nour 
Amalina Mazlan, Siti Rapidah Omar Ali, Hani Sakina, 
Muhammad Yusuf,    
ال  هــدفت الدراســة إلــى دراســة العالقــة بــني التــدريب يف مكــان العمــل وتعزيــز األداء الفعــّ
للموظفني، ورّكزت الدراسة على ثالثة عناصر للتدريب تتمثل يف: التدريب يف مكان العمـل 

 76تضــمنت عينــة الدراســة أو خارجــه، والتطــوير، ومزايــا التــدريب مــع األداء الــوظيفي، و
، مكتـــب مقاطعـــة دوجنـــونمشــارًكا مـــن مختلـــف األقســـام التـــي يعمــل فيهـــا املوظفـــون يف 

 واستخدمت الدراسة االستبيان. 
أشارت نتائج الدراسة إلى أن املشاركني يف التدريب من املوظفني سجلوا درجـات أعلـى يف 

مكان العمـل أو خارجـه، كمـا أن   األداء الوظيفي، وأن هناك عالقة إيجابية بني التدريب يف
له تأثيًرا إيجابًيا على األداء الوظيفي للمتدربني، وأكدت النتائج وجود عالقـة إيجابيـة بـني 
التطـــوير للمتـــدربني وأدائهـــم الـــوظيفي، وأن هنـــاك عالقـــة إيجابيـــة بـــني فوائـــد التـــدريب 

  .  )11(للمتدربني وأدائهم الوظيفي
  Ekundayo, J.A )2015(.إيكوندايو، جدراسة: 

ــث  ــة بحـ ــذه الدراسـ ــركات هـ ــوظيفي يف شـ ــا الـ ــة والرضـ ــوير واإلنتاجيـ ــدريب والتطـ يف التـ
ــى  ــة علـ ــتندت الدراسـ ــا، واسـ ــاركورت بنيجيريـ ــورت هـ ــارة يف بـ ــة املختـ ــدمات النفطيـ اخلـ

ــتبيان ــة اســـــتطالعية واســـ ــات ودراســـ ــار ، ومـــــزيج مـــــن مراجعـــــة األدبيـــ  109مت اختيـــ
وخلصـــت نتـــائج  ارهـــا عـــن قصـــد،مـــوظفني مـــن عشـــر شـــركات خـــدمات نفطيـــة مت اختي

ــوائية،  ــة عشـ ــدريب بطريقـ ــن التـ ــا مـ ــات تلبـــي احتياجاتهـ ــم املنظمـ ــى أن معظـ ــة إلـ الدراسـ
بينمــــا شــــرع بعــــض آخــــر يف حتديــــد احتياجــــاتهم التدريبيــــة بطريقــــة منظمــــة، ثــــم مت 
ا إلـــى أنـــه لنجـــاح أي  ــً تقيـــيم نتـــائج التـــدريب يف النهايـــة، وتوصـــلت نتـــائج الدراســـة أيضـ

ــق  ــة يف حتقيـ ــون منظمـ ــب أن يكـ ــوير، يجـ ــدريب أو التطـ ــال التـ ــا يف مجـ ــداف برامجهـ أهـ
ــو ا نحـ ــً ــة وموجهـ ــة منظمـ ا وبطريقـ ــً ا ومنهجيـ ــً ــذها مخططـ ــرامج وتنفيـ ــذه البـ ــميم هـ  تصـ

 حتسني األداء واإلنتاجية،
ــائية   ــة إحصـ ــة ذات داللـ ــة إيجابيـ ــاك عالقـ ــى أن هنـ ا إلـ ــً ــة أيضـ ــائج الدراسـ ــلت نتـ وتوصـ

بـــــني التـــــدريب والتطـــــوير للعمـــــال وإنتـــــاجيتهم وأمـــــنهم الـــــوظيفي وأن هـــــذه العالقـــــة 
 .  )12(إيجابية  
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 Ambrose Kempoy and) 2015أمبــروز كيمبــوي، وفيليــب أونيــانغو ( -دراســة 
Philip Onyango  
إلى   الدراسة  وأثر  هدفت  موظفيها  تدريب  على  املنظمة  إنفاق  بني  العالقة  على  التعرف 

 270ذلك على أداء املؤسسة، واعتمدت الدراسة على استبيان منظم جلمع البيانات من  
مفردة باستخدام العينات الطبقية، وكانت العينات املأخوذة للموظفني من املدارس الثانوية  

التي يعملون بها يف مقاطعة اجلنوبية الفرعية، ووجدت نتائج الدراسة  شونيو""را  العامة 
بأداء املنظمة، لكن عالقة االرتباط كانت ضعيفة   أن توفير موارد لتدريب املوظفني مرتبط

)، كما توصلت الدراسة إلى أن سياسات تدريب املوظفني وتطويرهم تؤثر  0.163(ع =  
    ).13(تأثيًرا إيجابًيا ومهًما على أداء املنظمة

ــة: ــارت ( دراســــــ ــاك، ويشــــــ  .T.M.S.S.K.Y) 2014ت.م.س.س.ك.ي. إكانايــــــ
Ekanayake& Wishart, JM  

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من الكيفية التـي ميكـن بهـا للهواتـف املحمولـة أن تـدعم  
ــالتخطيط والتــدريس  ــوم خــالل دورة التــدريس اخلاصــة ب املمارســات التربويــة ملعلمــي العل

ــة يف ــت الدراسـ ــيم، وأجريـ ــة  والتقيـ ــتخدام املالحظـ ــات باسـ ــع البيانـ ــيريالنكا، ومت جمـ سـ
املدعومــة بالتســجيالت الصــوتية واملرئيــة مــن ورش عمــل التطــوير املهنــي املســتمرة؛ حيــث 
خططــت مجموعــة مــن املعلمــني ألربعــة دروس علميــة دمجــت الهواتــف املحمولــة والتنفيــذ 

البيانـات باســتخدام أظهـرت نتـائج التحليــل الـذي مت إجـراؤه علــى ، الالحـق لتلـك الــدروس
وهو عبارة عن حزمة برامج حاسوبية للتحليل النـوعي للبيانـات، ،  NVivoبرنامج التحليل  

وبّينت كيفية استخدام الهواتف املحمولـة يف التـدريس والتـدريب، وخلصـت نتـائج الدراسـة 
إلــى أن الهواتــف املحمولــة ميكــن أن تــدعم تــدريس العلــوم بعــدة طــرق، مــع ربــط اجلانــب 

 اخلــاص باملوضــوع بــاملواقع واألنشــطة احلقيقيــة أثنــاء التــدريس والتقــاط الصــور املعــريف
والبيانات لدعم التقييم، ونوقشت املمارسات التربوية اإلضافية والقاعدة املعرفية املطلوبة 
عند دمج الهواتف املحمولـة يف دروس العلـوم يف ضـوء منـوذج شـوملان األصـلي، وهـو الـذي 

  .  )14(الدورات التدربيبة للمعلمنيكأساس يف بناء   يستخدم
  )2014وجوزيف كويف بواكي( فرانسيس بوادو، وإليزابيث دومو فوكو، -دراسة 

Francis Boadu , Elizabeth Domo Foucault , Joseph Kofi Bouake  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرُّف على العالقة بني التدريب والتطوير وأداء املوظـف؛ حيـث 

ا يف أي تكـــوين تنظيمـــي ألي منظمـــة، هـــذا تعـــد أنشـــطة التـــ ا قويـــً دريب والتطـــوير مترينـــً
ا لـدى العلمـاء يف مجـال إدارة املـوارد البشـرية  ا عاليـً ا واهتمامـً املوضوع جذب نقاًشا مكثفـً
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على مدى سنوات طويلة، ومع ذلك لم يحظ تطبيـق التـدريب والتطـوير علـى القطـاع العـام 
التركيـز هـذه املواقـف مـن خـالل النظـر يف التـدريب باهتمام كبير، وحاولت هـذه الدراسـة  

) 50والتطوير كأداة ألداء املوظف يف مجـالس املقاطعـات يف غانـا، يف عينـة مـن خمسـني (
ا بــدوام كامــل مــن "كوماســي"، وكشــفت الدراســة عــن عالقــة مباشــرة بــني التــدريب  موظفــً

ئج حتليــــل )، كمــــا أشــــارت نتــــا0.030، ع = 0.3347والتطــــوير وأداء املوظــــف (ص = 
ــوظيفي (قيمــة  ــدريب والتطــوير والرضــا ال ــة بــني الت ــة مهم ــى أن هنــاك عالق البيانــات إل

ا وجــود مشــاكل أثنــاء التــدريب 0.0307) أكبــر مــن قيمــة(0.3338ص= )، وكشــفت أيضــً
والتطوير، مثل قصـور املـوارد املاليـة اخلاصـة بالتـدريب، كمـا أن املـوظفني لـديهم قلـق عـن 

  .  )15(ملختلف برامج التدريب والتطوير  قلقهم بشأن الوقت املخصص
  )  2014دراسة: طاهر، ن، يوسفزاي، آي كيه، جان، إس. وهاشم م.(

 Tahir, N., Yousafzai,I.K., Jan,S.& Hashim M  .  
الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو التحقق فيما إذا كان للتدريب والتطوير تأثير على أداء  

)، باكستان)، KPKبنك مدينة بيشاوراملحدود املتحد (-املوظفني وإنتاجيتهم، (دراسة حالة  
االستبيان،  من  مأخوذه  أولية  مصادر  خالل  من  بالدراسة  اخلاصة  البيانات  وُجمعت 

خ من  البيانات  أداء وُفحصت  على  والتطوير  التدريب  تأثير  ملعرفة  إحصائي  برنامج  الل 
املوظفني وإنتاجيتهم، وكان هناك نوعان املتغيرات هما: التدريب والتطوير (مستقل) وأداء 
املوظفني وإنتاجيتهم (التابع)، ومت اختيار ثمانية بنوك متحدة محدودة للدراسة، ومت توزيع  

و البيانات،  جلمع  استبانة  الوصفي  ثمانني  اإلحصاء  أدوات  تطبيق  على    SPSSمت 
دالة   عالقة  وجود  النتائج  وأظهرت  ومناقشتها،  البيانات  حتليل  ثّم  ومن  االستبيانات، 

مقياس كرونباخ،  إحصائية بني املتغيرات، حيث مت استخدام ارتباط بيرسون يف الدراسة و
يف   العاملني  املوظفني  أن  إلى  الدراسة  نتائج  منطق  UBLوأشارت  عّدوا يف  بيشاور  ة 

منه،   صاحلهم  يف  وكانوا  وإنتاجيتهم  املوظفني  أداء  يف  رئيًسا  عامًال  والتطوير  التدريب 
سوى   لها  يتبق  لم  وكفاءتها  بإنتاجيتها  املهتمة  البنوك  إدارات  أن  الدراسة  هذه  وكشفت 

  . )16(خيار التدريب والتطوير

  دراسة: جيمس واتا أونيانغو، دانيال إم وانيويكي
 2014 ،Daniel M. Wanyoike , James Watta Onyango 

الهدف العام من هذه الدراسة تقييم أثر التدريب على أداء العاملني يف مؤسسات الصحة  
واملوظفني واملمرضات  اإلكلينيكيني  واملسؤولني  األطباء  واستهدفت  كينيا،  يف   العامة 

والعاملني يف مرافق الصحة العامة داخل محافظة سيايا، وُجمعت البيانات من خالل إداة 
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 56  وعددها  ٪20استبيانات تضمنت أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة، وأُخذت عينة بحجم  
  وهو  أسبوعني  بعد  جمعت  ثم  االستبيانات  ووزعت  الطبقية،  العينات  واستخدمت  مبحوًثا،

 البيانات  إدخال  َثمّ   ومن   والصحيح،  املالئم  بالشكل  لئهامل  للمستجيبني   كافًيا   كان  ما
بني  SPSS  برنامج  باستخدام  وحتليلها  قوية  إيجابية  عالقة  هناك  أن  النتائج  وأظهرت   ،

     .) 17( تدريب املوظفني وأدائهم
   Chukwuma Edwin Maduka) 2014دراسة: تشوكوما إدوين مادوكا(

هــدفت الدراســة إلــى التعــرُّف علــى تــأثير التــدريب يف قــوة الشــرطة النيجيريــة يف بعــض 
منــاطق الواليــات بنيجيريــا، كمــا هــدفت إلــى تقيــيم تــدريب املــوارد البشــرية وتطــوير قــوة 
ــادة، واســُتْخِدم املــنهج املســحي يف الدراســة، ومت  الشــرطة يف واليــات أخــرى خاضــعة للقي

ا من أفراد الشرطة يف منطقة قيـادة أومـواه بنيجيريـا، ومت مستجيبً   125اختيار عينة من  
ــر مــدربني  ــائج الدراســة أن أفــراد الشــرطة غي توظيــف املقــابالت الشخصــية، وكشــفت نت
تدريًبا كافًيا، وأن األفراد املدربني غير متواجـدين يف املنـاطق التـي ميكـن أن يوظفـوا فيهـا 

رطة تواجه حتديات كبيرة يف قـدرتها علـى مهاراتهم وكفاءاتهم، مما ترتب عليه أن قوة الش
حماية األرواح واملمتلكـات، وأوصـت الدراسـة بـأن يـتم تنفيـذ جميـع أشـكال تـدريب املـوارد 
البشــرية وأســاليب التطــوير املمكنــة مثــل: الــدورات الدراســية، واملــؤمترات، وورش العمــل، 

ظـام مـن أجـل حتقيـق قـوة والندوات، والتدريب أثناء اخلدمة، وتقدمي املساعدة التقنية بانت
  .  )18(العمل املطلوبة

  ( Debra L. Truitt ) )2011(  دراسة: ديبرا إل ترويت
هــدفت الدراســة إلــى بيــان أثــر التــدريب والتطــوير علــى أداء املوظــف وكفاءتــه يف العمــل، 

ا يعملــون بــدوام كامــل وآخــرين بــأجر بالســاعة،  237وتكونــت عينــة الدراســة مــن  موظفــً
ة أكادميية واحدة وثالث شركات يف واليات ماريالند وديالوير وأريزونـا، يعملون يف مؤسس

وكانت نتيجة الدراسـة أن هنـاك عالقـة مباشـرة بـني خبـرات التـدريب والكفـاءة الوظيفيـة 
للموظفني، وأن اخلبرات التي اكتسبها املوظفـون نتيجـة التـدريب كانـت إيجابيـة وأدت إلـى 

 ممــن ٪86.8أظهــرت النتــائج يف هــذه الدراســة أن أن أصــبحوا أكثــر كفــاءة يف العمــل، و
 .  )19(اءاتهمكف  ونحو  التدريب جتاه  إيجابية آراء  لديهم كان  تدربوا

    Debra L. Truitt)  2011دراسة: ديبرا إل ترويت (
هدفت الدراسة إلى التعرُّف على العالقة بـني خبـرات التـدريب وكفـاءة املـوظفني وإتقـانهم 
ألعمالهم املطلوبة، وكـذلك التعـرف علـى مـواقفهم واجتاهـاتهم نحـو التـدريب، ومت اختيـار 

ا مــن مؤسســة أكادمييــة واحــدة وثــالث شــركات يف واليــات  237عينــة مكونــة مــن  موظفــً
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ا، وتوصلت الدراسة يف نتائجهـا إلـى وجـود عالقـة مباشـرة بـني ماريالند وديالوير وأريزون
خبــرات الفــرد التدريبيــة اإليجابيــة وكفاءتــه الوظيفيــة، وكانــت نســبة هــؤالء جتــاه التــدريب 

لتـدريب لـديهم، ا حتـديث مت الـذين وهـم  التـدريب  جتـاه  إيجابيـة  مواقفهم  وكانت  ٪  86.8
ل التدريب والتطوير تصـميم فعاليـة وأوصت الدراسة بأنه يتعني على املتخصصني يف مجا

  . )20(برامجهم وتنفيذها وتقييمها للحد من تدني األداء يف مكان العمل
  ثانًيا: دراسات سابقة عن التدريب اإلعالمي يف التعليم العالي:  

  )2018ز (دراسة كارلوس رودريغيز هويوس، أكويلينا فويو جوتيري
Carlos Rodríguez-Hoyos ،Aquilina Fueyo Gutiérrez  

ــي يف  ــيم اإلعالمـ ــال التعلـ ــدريب يف مجـ ــوير التـ ــة تطـ ــة كيفيـ ــى معرفـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ هـ
 83دراسـة مـن  للدلـيًال    179اجلامعات اإلسبانية من منظور منهجي، ومت حتليل محتـوى  

مقابلـة   13جامعة إسبانية باستخدام نظام ترميز موضوعي لتحليل البيانات، كما أجريت  
مع أساتذة جامعيني مسـؤولني عـن تـدريس املـواد املتعلقـة بـالتعليم اإلعالمـي لفهـم معمقة  

كيفيــة تطــويرهم لهــذه اخلبــرات (املنهجيــات املســتخدمة، وأنظمــة التقيــيم ومــا إلــى ذلــك)، 
وأظهرت النتائج أن مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التـدريس يسـتخدمون طـرق التـدريس 

دراسة أنه يجب على السـلطات التعليميـة وأعضـاء هيئـة وأدوات التقييم، واقترحت هذه ال
التدريس باجلامعات إعادة التفكير يف تدريب أعضاء هيئة التدريس املستقبليني، وتضـمني 
محتويات تسهل لهم فهم وسائل اإلعالم واستعمالها كوسـيلة للوصـول إلـى مفهـوم للمعـاني 

    ).21(الثقافية املتنوعة
    Josephine Pepra-Mensah ) 2018( دراسة جوزفني بيبرا مينساه

هدفت الدراسـة إلـى التأكيـد علـى أهميـة رأس املـال البشـري يف املجتمعـات القائمـة علـى 
املعرفة، واملنظمات تؤكد على ذلك بشكل أو بآخر، وتتماشى مـع القـول املـأثور بـأن املـوارد 
ا مـا  البشرية أهم األصـول التـي ميكـن أن متتلكهـا أي منظمـة، والقليـل مـن هـذه يعنـي حقـً

أن ات القليلة تسير يف الطريق الصحيح يف حتقيق هذه املقولة باعتبار  تقوله؛ وهذه املنظم
رأس املال البشري من أهـم األصـول التـي ميكـن أن متتلكهـا أي منظمـة، كمـا أن املنظمـات 
ــا ليســت مســتثناه مــن ذلــك باهتمامهــا بــرأس املــال البشــري؛ فهــي تأخــذ يف  يف دولــة غان

تمع الغاني، وقامـت هـذه الدراسـة علـى مراجعـة أهمية رأس املال البشري يف املج االعتبار
واألبحــاث اخلاصــة بتــدريب املــوظفني وتطــويرهم، والتأكيــد علــى أهميــة هــذه  األدبيــات

االســتثمارات لــألداء التنظيمــي وخاصــة للمنظمــات يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى، 
    . )22(مثل غانا 



                3861 

): عـن تنظـيم التـدريب اإلعالمـي مبسـتوياته كافـة 2016دراسة محمد فيصل الشـعيبي (
وأثر البرامج التدريبيـة وفاعليتهـا وكفاءتهـا، وعالقتهـا بالقطـاع اإلعالمـي، وحـرص كليـات 
اإلعالم ومعاهـده علـى تـدريب الطـالب ملواكبـة املسـتجدات التدريبيـة حـول العـالم، ولرفـع 

لتجويد املخرجات اإلعالمية لدى هـؤالء اخلـريجني لتسـتطيع هـذه آدائهم وزيادة مهاراتهم  
املؤسســات منافســة املؤسســات اإلعالميــة املحليــة واإلقليميــة والعامليــة ليــدخل خريجوهــا 

    . )23(سوق العمل بعد أن يتمكنوا من مهارات العمل اإلعالمي بأشكاله كافة 
واقـع التـدريب اإلعالمـي ): تعرضت هـذه الدراسـة ل2015دراسة نسيم محمد الطويسي(

يف األردن، وهدفت أيًضا إلى تقييم جودة التـدريب اإلعالمـي مـن وجهـة نظـر اإلعالميـني، 
واعتمدت الدراسة على منهج املسح بالعينـة (الوصـفي والتحليلـي)، وتكـون مجتمـع البحـث 

مفـردة،   200من اإلعالميني يف القطاعني احلكومي واخلاص، وبلغ عـدد مفـردات العينـة  
وصــلت الدراســـة إلـــى أن جــودة التـــدريب اإلعالمـــي متدنيــة يف جوانـــب، ومتوســـطة يف وت

عف كفــاءة املــدربني، وضــعف مخصصــات  أخــرى، وأن مــن معوقــات التــدريب تتمثــل يف: ضــَ
اإلنفــاق علــى التــدريب، وضــعف التنســيق مــع اجلهــات املعنيــة بالتــدريب اإلعالمــي، وعــدم 

    ).24( دريب اإلعالميوجود مؤسسات حكومية مستقلة متخصصة يف الت
   Stack, M, and Kelly, DM )2015دراسة ستاك، إم، وكيلي، مارك أملاني (

هدفت الدراسة إلـى دراسـة فاعليـة التـدريب اإلعالمـي متعـدد التخصصـات علـى مسـتوى 
اجلامعة، وأشارت إلى أنه قليال ما تعتني املناهج متعـددة التخصصـات بـالتعليم اإلعالمـي 

ه غيـــر عملـــي علـــى املســـتوى اجلـــامعي، وأن كفـــاءة بـــرامج محـــو األميـــة الشـــامل، كمـــا أنـــ
اإلعالمية ال ميكن معاجلتها إال يف شكل دروس مركزة وبشـكل قـوي ومتكامـل يف الفصـول 
احلالية، وتتناول الدراسة املـدى الـذي ميكـن أن تـؤدي فيـه مثـل هـذه الـدروس املركـزة إلـى 

مـي، وتشـير البيانـات التـي ُجمعـت مـن هـذه تطوير كفـاءات أوسـع ومتكاملـة للتعلـيم اإلعال
مشــارًكا إلــى أنــه ميكــن اســتخدام دروس وســائط  118الدراســة شــبه التجريبيــة وشــملت 

مركزة بشكل قوي، وأن هذا يشجع على تطوير كفاءة أوسـع للتعلـيم اإلعالمـي، ولكـن يظـل 
   .  )25(التدريس املركز ضرورًيا أيًضا
فت الدراسـة إلـى التعـرف علـى واقـع ومسـتوى ): هـد2014دراسة صفية خليفة مسعود (

اإلعداد األكـادميي واملهنـي للقـائم باالتصـال بكليـات وأقسـام اإلعـالم بليبيـا، وتنتمـي هـذه 
ــة  ــى الدراســات الوصــفية املســحية، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن أعضــاء هيئ الدراســة إل

علــى أدوات  التــدريس والطلبــة وخريجــي كليــات وأقســام اإلعــالم، وقــد اعتمــدت الدراســة
بحثية منها االستبيان، وتوصلت الدراسة لنتائج متعلقـة بالطلبـة منهـا: أن الدراسـة نظريـة 
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فقط وال يوجد تطبيق عملي، وأن مـن األسـاتذة مـن لـيس لديـه خبـرة يف اجلانـب العملـي، 
 وقد يعود ذلك إلى قلة اخلبرة يف املجال التطبيقي.

س فبينت أن أكبر نسبة من أعضاء هيئة التـدريس أما النتائج املتعلقة بأعضاء هيئة التدري
يرون أن املقررات الدراسية تهيىء الطلبة لسـوق العمـل إلـى حـد مـا، أمـا النتـائج اخلاصـة 
بالقائم باالتصال، فقد أشارت إلى أن أكثـر اخلـريجني لـم يسـتفيدوا مـن دراسـتهم بالكليـة 

حبها تــدريب وتطبيقــات عمليــة يف املمارســة املهنيــة نظــًرا لكــون الدراســة بالكليــة لــم يصــا
   .)26(وأغلبها نظري  

 Adrian Kirkwood& Linda Price )2014دراسة ليندا بـرايس وأدريـان كيركـوود(
الهدف مـن هـذه الدراسـة هـو تصـميم منـوذج تعلـم واضـح قـائم علـى التـدريب واملمارسـة  

اجليــدة وعلــى أدلــة وبــراهني تعتمــد علــى التحليــل النقــدي االنتقــائي للدراســات البحثيــة، 
النتــائج املستخلصــة مــن التحقــق مــن اســتخدام املتــدربني للتقنيــات واعتمــد املؤلفــون علــى 

ا مــا  التعليميــة لتوليــف ومنذجــة مــا ُيعلــم تصــاميمهم، ووجــدا أن تصــميمات املتــدربني غالبــً
كانت عبارة عن قناعات شخصية ضمنية حول التعلم، شكّلت هذه القناعـات مجموعـة مـن 

ــير لل ــات وتفسـ ــتقاق تقييمـ ــعت الشـ ــميمات التـــي سـ ــون أن التصـ ــتخلص املؤلفـ ــائج، واسـ نتـ
التصميم املقترح يجب أن يرتكز على مفاهيم أفضل من تلك القناعات، وأن تكون واضـحة 
ملا يشكل تعلمهم الفعلي مـن أجـل احلصـول علـى تصـميمات واضـحة قائمـة علـى التـدريب 

  .)27(واملمارسة اجليدة، وتعمل على حتسني جودة تعلم الطلبة
): هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى 2013در عثمـان (دراسة نصر الـدين عبـدالقا

فاعلية التدريب اإلعالمي يف بناء الشخصـية اإلعالميـة، وهـي دراسـة مسـحية علـى عينـة 
، واســتخدم الباحــث 2012يونيــو  - 2012مــن اإلعالميــني العــرب يف الفتــرة مــن ينــاير 

ة: التركيــز علــى أهميــة املــنهج الوصــفي التحليلــي، وكــان مــن أهــم نتــائج الدراســة امليدانيــ
العالقــة بــني كليــات اإلعــالم ومؤسســات التــدريب اإلعالمــي، وأن أهــم مشــاكل املتــدربني 

ويشـــمل التـــدريب حتســـني وتطـــوير جـــاءت يف االعتمـــاد علـــى أســـاليب تـــدريب تقليديـــة، 
الســلوكيات يف العمــل والتعامــل مــع املؤسســة والــزمالء والرؤســاء واملرؤوســني واجلمهــور؛ 

ــه ي ــى أن د األمنــاط الســلوكية ويطــور القــيم،مبعن ــر 70وأن  رشــِّ % مــن مجتمــع البحــث غي
راضني عن املؤسسات ومراكز التدريب العربية وما تقدمـه مـن بـرامج تدريبيـة، ثـم ضـعف 

 .  )28(استخدام معينات التدريب الفّعالة
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ــى رضــا  ــؤثر عل ــي ت ــدة الت ــة للخدمــة اجلي ــب املختلف ــى دراســة اجلوان هــدفت الدراســة إل
الطــالب، وتشــير نتــائج التحليــل التجريبــي إلــى وجــود عالقــة إيجابيــة بــني املــنهج التربــوي 
والدعم الفني على رضا الطالب، وتوفر النتائج نظرة ثاقبـة عـن تفضـيالت الطـالب التـي 

ا بتصوراتهم لألبعاد املختلفة للجودة التي ميكـن أن تكـون مبثابـة إطـار ترتبط ارتباطا وثيقً 
  عمل خلطط العمل لتحسني اجلودة.

وخلصت الدراسة أيًضا إلى ضرورة تلبية متطلبات احتياجات التعلم العاملية، وهذا يتطلب 
الوصــول إلــى حلــول مبتكــرة، وعليــه تــوفير فــرص تعليميــة ملجموعــة متنوعــة مــن الطــالب، 

ــ ــة ويتع ــالي تطــوير التفضــيالت االســتراتيجية لضــمان تلبي ــيم الع ــى مؤسســات التعل ني عل
اخلدمة الحتياجات الطالب وتوقعاتهم، وعلى املؤسسات التعليمية تقدمي املعرفـة بطريقـة 
تعزز التدريس وتساعد الطـالب علـى تطـوير إمكانـاتهم الكاملـة، يف بيئـة اليـوم التنافسـية 

ة ذات أهميــة متزايــدة يف علــم اليــوم، ويركــز عديــد مــن التــي أصــبحت فيهــا جــودة اخلدمــ
  .  )29(الباحثني على جتارب الطالب وتصوراتهم عن اجلودة والرضا

: هــدفت )Mukudi Michael Masho) (2012موكــودي مايكــل مواشــو(دراســة 
أثـــر التـــدريب علـــى مســـتويات األداء للمتـــدربني مـــن أقســـام الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى 

ودراســة العالقــة بــني  العامــة ورعــايتهم للعمــالء يف مؤسســات كينيــا احلكوميــة،العالقــات 
تدريبهم ومستوى أدائهم الوظيفي مع اجلمهور، عـن طريـق قيـاس مسـتوى اخلـدمات التـي 
قدمت للجمهور بعد أن تلقوا وقًتا يف التدريب، واستخدم الباحث استبيانات مت ملؤهـا مـن 

ــار الباحــث عينــات ِقبــل املشــاركني يف التــدريب الــذين  يقــدمون اخلــدمات للجمهــور، واخت
مقصودة من مؤسسات عامة مختـارة ليتـدرب موظفوهـا يف مراكـز تـدريب حكوميـة كينيـة، 
وأجــرى الباحــث دراســة استقصــائية باســتخدام املشــاركني يف التــدريب الفعلــي واملشــرفني 

اسـتخدام احلزمـة عليهم، ومت جمـع البيانـات باسـتخدام طريقـة املسـح، وحتليـل البيانـات ب
واستخدمت الدراسة اإلحصاءات الوصفية، كما اُسُتخدم التحليـل الكمـي   spssاإلحصائية

  والنوعي لوصف وتلخيص البيانات.
ر علـى رعـايتهم جلمهـور  وخلصت النتائج إلـى أن تـدريب العـاملني يف املؤسسـات العامـة أثـّ

ن مســتوى تقــدميهم اخلدمــة لهــذا اجل ر بشــكل العمــالء بشــكل إيجــابي، وحســّ ــّ ــور، وأث مه
   ).30(  إيجابي، وحّسن مستويات أدائهم الوظيفي
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): كـان الهـدف منهـا التعـرف علـى املشـكالت التـي   2011دراسة منـاور بيـان الراجحـي (  
تقــف أمــام بــرامج التأهيــل والتــدريب العملــي لطــالب أقســام اإلعــالم وكلياتــه باجلامعــات 

ــ ــاك مشــكالت تقــف عقب ــة، وتوصــلت إلــى أن هن ــي العربي ة أمــام التأهيــل والتــدريب العمل
ول دون تقــدمي خــريجني مــؤهلني  لطــالب أقســام اإلعــالم وكلياتــه باجلامعــات العربيــة، حتــُ
لدخول سوق العمل اإلعالمي مبجاالته املختلفة، ومتطلباته املتطورة، ومن هذه املشـكالت: 

ــى التعامــل معهــا، وأشــار ــوفير الكــوادر القــادرة عل ــب أجهــزة ومعــدات دون ت ــى أن جل ت إل
ــؤدوا مهــامهم  ــة لي التــدريب املســتمر أحــد العناصــر األساســية لتطــوير مســتوى أداء الطلب

  . )31(م  مبهارة وإتقان، وليكونوا قادرين وبقوة على املنافسة يف مجاالت تخصصه
ــة ج ــيوني( .دراسـ ــا ل. بيكشـ ــون، لوريتـ  .J. Watson ،Loretta L) 2011واتسـ

Pecchioni    
ا إلـى جنـب بحثت هذه   الدراسة يف إنشاء مهام فّعالة لتطـوير املهـارات الفنيـة للطلبـة، جنبـً

مع األخذ يف االعتبار مدى مالءمة محتوى الدورات التدريبيـة التـي يحضـرونها مـع تقـدمي 
ــة اخلاصــة بالفصــول الدراســية  ــم طــوال القيــام باملشــروعات البحثي ــة له ــة الراجع التغذي

دورات، وأشارت نتائج الدراسة إلـى أن إنشـاء مهـام فّعالـة الطويلة وأثناء حضورهم هذه ال
م كافيـة، ولـوحظ أنـه عنـدما يشـارك الطلبـة مبهـام لُـ ال طائل منه بـدون الوصـول لنتـائج َتع

فّعالة يف هذه املشروعات الفصـلية وهـذه الـدورات ويف كـل مـا يخـص محتواهـا فإنـه علـى 
ــدورات أن يقومــوا ب ــى هــذه املشــروعات وال ــة، القــائمني عل ــة التعليمي ــرات الطلب ــز خب تعزي

ــديهم، مــع  ــي ل ــارات التثقيــف اإلعالم ــدي ومه ــاعي وتفكيــرهم النق ــاونهم اجلم ــز تع وتعزي
الوضع يف االعتبار أن استخدام تقنيات التعلم متعدد الوسـائط أصـبح أكثـر انتشـارًا، ومـن 

ى أنهـا الـدواء ثمَّ أصبح تصميم الدورات التدريبية معقًدا ألن هذه التقنيات ينظر إليها علـ
الشايف ألمراض املناهج الدراسية، وأصبح أعضاء هيئة التدريس يواجهون حتديات فريدة 
عنــد التحقــق يف كيفيــة إجــراء جتربــة باســتخدام أفضــل الطــرق لعمــل جتــارب الفصــل 

   .)32(الدراسي التي تستخدم الوسائط الرقمية أو هذه التقنيات 
): توصلت يف نتائجها إلى أن التدريب واملعوقات التي تعترضه  2010دراسة عادل نور ( 

من األمور التي ترتبط وتؤثر وتتفاعل يف عملية إعداد وتأهيل الكوادر اإلعالمية، وإذا مت 
النظر بإمعان إلى الساحة اإلعالمية ُيالحظ أن كليات اإلعالم ومعاهده زاد عددها بشكل  

السنو يف  ُتوجد  كبير  كما  اخلريجني،  من  كبيرة  أعداًدا  العمل  لسوق  وُتقدم  األخيرة،  ات 
كي   التدريب  مراكز  من  كبيرة  أعداًدا  األمر  ويتطلب  العربية،  الفضائية  القنوات  مئات 

      .)33(تستطيع أن تلحق بهذا الكم من العاملني الذين هم يف حاجة للتدريب 



                3865 

ديــد االحتياجــات التدريبيــة للطلبــة )، هــدفت الدراســة إلــى حت2009دراســة علــي ميــا (
وأثرهـــا يف تطـــوير آدائهـــم، وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى أن عمليـــة حتديـــد االحتياجـــات 
التدريبية تعد األساس الذي تقوم عليـه جميـع دعـائم العمليـة التدريبيـة، ومـن خاللهـا يـتم 

 حتديـد التطوير والتنمية للطلبة، كمـا توصـلت إلـى وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني
االحتياجــــات التدريبيــــة وأداء الطلبــــة يف مؤسســــات التعلــــيم العــــالي اخلاصــــة بســــلطنة 

   .)34(عمان
اجلسنيدراسة    وعبداملنعم  الكندي،  واقع   ):2008(  عبداهللا  أن  إلى  نتائجها  توصلت 

املعارف  توفير  على  تعتمد  اإلعالمية  واملؤسسات  العربي،  العالم  يف  والتدريب  التأهيل 
تأهيل واملهارات   برامج  تقدم  وال  عام،  بشكل  اإلعالمي  بالعمل  املتعلقة  األساسية 

التخرج   بعد  يعملون فيها  التي  للمؤسسات  وتترك  متخصصة يف مجاالت عمل إعالمية، 
  . فرصة تأهيلهم وتشكيلهم

لإلعالميني العلمي  التأهيل  لبرامج  األكادميي  االعتماد  أشارت    وعن  العربي،  الوطن  يف 
االعتماد   قضية  إلى  تشر  لم  عام  بوجه  العربية  اإلعالم  ومعاهد  كليات  أن  إلى  النتائج 

    . )35(لبرامجها الدراسية Accreditationاألكادميي أو املهني 
ـــم ( دراســة  ـــو سليـــــ ـــم أبـــ ـــذا سليـــ ): اســتخدمت املــنهج الوصــفي التحليلــي، 2006شــــ

الدراســة عبــارة عــن اســتبيان، ومــن أهــم توصــيات الدراســة: ضــرورة تكثيــف وكانــت أداة 
   .)36( الدورات التدريبية لألفراد العاملني يف إدارة العالقات العامة

): توصـلت إلـى أنـه لزيـادة فـرص جنـاح 2006دراسة عبدالرشيد بن عبد العزيز حافظ (
مــع املتــدرب قبــل إقــرار  البــرامج التدريبيــة يجــب: مناقشــة خطــة التــدريب وأســس التقيــيم

البرنامج التدريبي، ومشاركتهم يف اختيار اجلهات التدريبية، وتشجيع املتـدرب علـى حتمـل 
املسئولية، مع مراعاة اختيار مواقع التـدريب التـي تتـيح فرصـة العمـل اجلمـاعي، ومراعـاة 

ب يف فـرق ميول الطلبة واهتماماتهم، وتعزيـز االنتمـاء إلـى املهنـة، وتشـجيع مشـاركة املتـدر
عمل، واملشاركة يف حلقات النقاش، ومتكني املتدرب من اخلروج بالنتـائج أو اخلالصـة مـن 
جتربته يف التدريب العملي والتوصل إلى التعميمات الالزمة، واحلرص على تنـوع الوسـائل 

   .)37(التي يتم توظيفها إلكساب املتدربني مهارات متعددة ومتنوعة  
دراســة أشــرف جــالل حســن، هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع التعلــيم والتــدريب 
ــة املصــرية)، يف ظــل  ــة علــى التجرب ــوطن العربــي (دراســة حال ــي ومســتقبلع يف ال اإلعالم
املنافســة يف عصــر الفضــائيات والتكنولوجيــا الرقميــة، واعتمــدت الدراســة علــى املــنهج 

مفـردة، ومـن أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا  200املسحي، ومت اختيار عينة عمديـة مـن 
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ــارب  ــود مســتمرة؛ فاالجتــاه اإليجــابي مق ــى جه ــة بحاجــة إل ــرامج التدريب الدراســة: أن الب
فروًقا نسبية   وأن هناك  للسلبي، وأن الرضا عن البرامج لتدريبية لم يحقق احلد املطلوب،

ــاتهم الت ــباع احتياجـ ــتفادتهم وإشـ ــرامج بـــني فئـــات املتـــدربني يف مـــدى اسـ ــة مـــن البـ دريبيـ
ــة  ــرامج التدريبي ــدربني فــى الب ــادة عــدد املت ــة زي ــدورات التدريبي ــوب ال ــة، ومــن عي التدريبي

   .)38(العامة، وعدم جتانس ومالءمة املوضوعات التي تتناولها هذه الدورات
): اسـتهدفت الدراسـة الوقـوف علـى مـدى 2003دراسة فهد العسكر، وعبداهللا احلمـود (

قدرة قسم اإلعالم على تلبية حاجات سوق العمل اإلعالمي يف اململكـة العربيـة السـعودية، 
وتوصلت الدراسة يف نتائجها إلى عدم كفاية مـا ميتلكـه اخلريجـون مـن مهـارات متطلبـات 

هارات اللغة اإلجنليزية، ومهارات اإلنتاج اإلعالمـي، ومهـارات سوق العمل اإلعالمي مثل: م
اســـتخدام التقنيـــات اإلعالميـــة احلديثـــة، والتخطـــيط للعمـــل اإلعالمـــي وإدائـــه، وضـــعف 
التعامل مع التقنيـات احلديثـة، وبّينـت الدراسـة ِاحتيـاج سـوق العمـل اإلعالمـي إلعالميـني 

يف مجـاالت الدعايـة واإلعـالن واإلعـداد  يجيدون أكثر من لغة تتوافر لديهم مهارات العمل
املهنــي املتميــز للمــواد اإلعالميــة، واحتيــاج الســوق إلعالميــني متخصصــني وقــادرين علــى 

      .)39(متطلبات اإلعالم النوعي وبرامج حتسني الصورة  
) : هــدفت هــذه الدراســة إلــى قيــاس أثــر Leslie Ray) (2001دراســة (ليســلي راي) ( 

التغيرات التي حدثت للمتدربني خـالل فتـرة التـدريب، ولكـي يتحقـق التدريب للتعرف على  
الهدف من التدريب فـإن هنـاك أسـئلة حتتـاج إلجابـة مثـل: كيـف يـتم اختيـار املشـاركني يف 
البرنامج التدريبي؟ ومـن الـذي يختـارهم؟ وهـل يقـوم االختيـار علـى أسـس حقيقيـة أم يـتم 

   .)40( حتياجات التدريبية؟اختيار املشاركني دون إعطاء اعتبار كاٍف لال
ومن أهدافها تشخيص املشكالت التدريبيـة يف   )،2001دراسة شعبان أبواليزيد شمس ( 

أقســام اإلعــالم بجامعــة األزهــر وحتديــدها، التــي حتــول دون إعــداد جيــد خلــريج متميــز، 
وذلــك بــالتعرف علــى آراء الطلبــة وأعضــاء هيئــة التــدريس، وهــذه الدراســة مــن الدراســات 

ية، واستخدمت منهج املسح بالعينـة، وِاسـتمارة استقصـاء، وكـان مـن أهـم تسـاؤالت الوصف
هذه الدراسة: هل يوجد برنامج محدد وواضح للتدريب يف القسم؟ وما مـدى التوافـق بـني 

  التدريب العملي والدراسة النظرية؟
ثـة وكان من أهم نتائجها: أن تخصص اإلعالم عملي أكثر منه نظري، ويحتـاج تقنيـات حدي

كمــا أشــارت النتــائج إلــى أهميــة إعــداد برنــامج تــدريبي واضــح وخــاص  كاحلاســب اآللــي،
باإلعالم يتوافق مع الدراسة النظرية ومـع سـوق العمـل يف الوقـت نفسـه، وأن يكـون هنـاك 
تنســيق بــني أســاتذة املقــررات واملــدرب، وجــذب الطلبــة للتــدريب، وتــوفير أدوات التــدريب 



                3867 

يف املؤسســات اإلعالميــة املتــوافر فيهــا هــذه الوســائل لتيســير  ووســائله بالكليــة، والتــدريب
عمليــة التــدريب، وتــوفير حــوافز ماديــة ومعنويــة للمــدربني واختيــارهم بدقــة، والتأكــد مــن 

    .)41(متكنهم من مهارات التدريب والتزامهم األدبي واملهني
اإلعالميـة ): أشارت إلى أنه على املؤسسات  2000دراسة حسني على إبراهيم الفالحي( 

ا تدريبيــة منظمــة ومدروســة إلعــداد خــريج اإلعــالم اجلديــد  واالتصــالية أن تضــع خططــً
وتهيئته وإعـادة تأهيلـه وزيـادة مهاراتـه، وأن يشـمل التـدريب جميـع امللكـات التـي تسـهم يف 
إنتاج الرسالة اإلعالمية واالتصالية كامللكـات الهندسـية والتقنيـة والفنيـة واإلبداعيـة؛ ممـا 

ــي قــد تواجهــه يف وســائل اإلعــالم يف إطــار قيامــه يســهم يف  تخفيــف مشــكالت األداء الت
     .)42(مبسؤولياته اإلعالمية 

): استهدفت هذه الدراسة حتديد 1998(  دراسة كرميان محمد فريد، وسلوى العوادلي
نقاط القوة والضعف يف برامج التأهيل والتدريب األكادميي يف مجال تخصص العالقات  
لنتائج   تفصيلي  استعراض  وبعد  القاهرة،  بجامعة  اإلعالم  كلية  على  بالتركيز  العامة 

الع  ودبلوم  العامة،  العالقات  بكالوريوس  طالب  من  عينات  شملت  التي  القات  الدراسة 
إعادة  على  الدراسة  قدمتها  التي  التوصيات  رّكزت  العامة،  العالقات  ومديري  العامة، 
توصيف مضمون املواد الدراسية، واستحداث مواد دراسية تالئم احتياجات سوق العمل،  
والتأكيد على ضرورة تدريس مواد بعينها، وزيادة الساعات الدراسية ملواد التخصص، ويف  

املي التدريب  أبرزها وضع خطة سنوية  مجال  التوصيات  بعدد من  الدراسة  داني، أوصت 
للقاءات بني أصحاب الوكاالت اإلعالنية ومديري العالقات العامة يف املؤسسات والهيئات 
وتدريب   لتأهيل  العامة  العالقات  مجال  يف  متخصصة  تدريبية  دورات  وتنظيم  املختلفة، 

      .)43(الطلبة

يث أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عدد من املشكالت ): ح1991محمد البادي (دراسة  
املتعـلـقـــة بالتــدريب يف مجــال العالقــات العامــة، وتــتلخص تلــك املشـــكالت يف عــدم كفايــة 
املقررات الدراسية املخصصة للعالقات العامة، وضعف مستوى املـادة العلميـة التـي ُيعتمـد 

ي يشهده مجال العالقات العامـة، كمـا أن عليها للتأهيل يف هذا املجال مقارنةً بالتطور الذ
     ).44( التدريب امليداني يف مجال العالقات العامة يف الدول العربية ليس كافًيا وال مناسًبا

توصــلت يف نتائجهــا إلــى ضــرورة اهتمــام املؤسســات  :)1987دراســة يوســف رمضــان (
اإلعالميــة بالتــدريب، والــربط بــني معاهــد التــدريس ومراكــز التــدريب اإلعالمــي ومعاهــده 

)45(.     
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  تعقيب على الدراسات السابقة:
  يالحظ من الدراسات السابقة أن:

دراســات املتعلقــة الدراســات املتعلقــة بالتــدريب يف التعلــيم العــالي عــددها قليــل مقارنــةً بال
بالتدريب يف املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية، وأن الدراسات السابقة عـن التـدريب بأقسـام 
العالقات العامة بكليات اإلعالم ومعاهده قليلـة جـًدا، كمـا أن دراسـات محـور التـدريب يف 
التعلــيم العــالي أقــل حداثــة خاصــة الدراســات العربيــة، بينمــا دراســات محــور املؤسســات 

  تاجية واخلدمية أكثر حداثة، وبينها دراسة عربية واحدة فقط.  اإلن
ــة  ــات اإلنتاجيـ ــدريب يف املؤسسـ ــن التـ ــابقة عـ ــات السـ ــور الدراسـ ــى محـ ــب علـ أوًال: التعقيـ

   واخلدمية:
أغلب هذه الدراسات ِاستخدم االسـتبيان كـأداة للدراسـة، ودراسـة واحـدة ِاسـتخدمت أداة 

ــة  ــة  ،-Chukwuma) 2014(املقابلــــ ــتخدمت أداة املالحظــــ ــرى ِاســــ  -2014(وأخــــ
(Ekanayake  ، ،ا ويرى الباحث أن استخدام كـل هـذه األدوات يجعـل الدراسـة أكثـر عمقـً

أغلــب هــذه الدراســات اســتخدمت العينــة القصــدية، وقليــل منهــا اســتخدم العينــة كمــا أن 
  ).-James 2014(الطبقية 

  فادت منه الدراسة احلالية:وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسات يف نتائجها واست
ــولى  ــى املنظمــات أن تت ــه عل ــة، وأن ــال احلقيقــي ألي منظم ــة هــي رأس امل ــوى العامل أن الق

وأن يكـون التـدريب فعـاًال ليزيـد مـن ،  )Rotimi-2019تدريبهم عن طريق خبراء أكفـاء (
ــدربني  ــاور فهــم املت ــًدا فــإن 2011 -(من ــتم إعــدادها جي ــدما ي ــدريب عن ــرامج الت )، وأن ب

ا ممــا يعــزز مــن كفــاءتهم يف العمــل ( ا إيجابيــً -Rexfordاملتــدربني يتجــاوبون معهــا جتاوبــً
ــى 2016 ــر إيجــابي عل ــه أث ــى حتســني األداء ول ــؤدي إل ــان العمــل ي ــدريب يف مك )، وأن الت

ا يحفــز علــى األداء بشــكل أفضــل، ويف الوقــت  )،Johnson-2016اإلنتاجيــة ( وأنــه أيضــً
ويشعرهم بالرضـا الـوظيفي وااللتـزام يف منظومـة العمـل   نفسه يقوي من دافعية العاملني،

)Maureen-2016 وأنه يؤدي إلى مستويات أعلى يف األداء الوظيفي، سواء كان هـذا ،(
)، وأنـه مـن األهميـة حتديـد Nur Shafini-2016التدريب يف مكـان العمـل أو خارجـه (

ة مخطــط لهــا وموجهــة االحتياجــات التدريبيــة وبشــكل مــنظم، وأن تكــون البــرامج التدريبيــ
نحـــو حتســـني األداء واإلنتاجيـــة، كمـــا أن التـــدريب لـــه عالقـــة إيجابيـــة بـــاألمن الـــوظيفي 

)Ekundayo-2015،(  ــة ــاألداء باملؤسسـ ــة بـ ــه عالقـ ــدريب لـ ــوارد للتـ ــوفير املـ ــا أن تـ كمـ
)Ambrose-2015) وأكـد ،(Ekanayake-2014 أن يتـوافر يف التـدريب التخطـيط (

) أن هنـــاك عالقـــة إيجابيـــة بـــني التـــدريب Francis-2014والتقيـــيم، وأكـــدت دراســـة (
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وتطوير األداء من جهة والرضـا الـوظيفي مـن جهـة أخـرى، كمـا أكـدت الدراسـة نفسـهاةأن 
مـــن مشـــكالت التـــدريب قصـــور املـــوارد املاليـــة املخصصـــة للتـــدريب، كمـــا أكـــدت دراســـة 

)Tahir-2014( اجيـة، كمـا أكـدت أن هناك عالقة إيجابية بني التدريب والتطـوير واإلنت
) أن هنــاك عالقــة إيجابيــة قويــة بــني التــدريب واألداء، وأشــارت James-2014دراســة (
) يف نتائجها إلـى أن التـدريب يأخـذ صـورًا متعـددة مثـل: Chukwuma-2014دراسة (

ــان العمـــل،  الـــدورات التدريبيـــة، واملـــؤمترات، وورش العمـــل، والنـــدوات، والتـــدريب يف مكـ
) إلـــى وجـــود عالقـــة Debra-2011املســـاعدة التقنيـــة، كمـــا أشـــارت دراســـة (وتقـــدمي 

مباشرة بني خبرات الفرد التدريبية اإليجابية وكفاءته الوظيفيـة، وأنـه علـى القـائمني علـى 
البــرامج التدريبيــة أن يصــمموا وينفــذوا ويقيمــوا هــذه البــرامج للحــد مــن تــدني األداء يف 

  .مكان العمل
    عن التدريب اإلعالمي يف التعليم العالي.محور الدراسات السابقة  التعقيب على  -ثانًيا 

اعتمــد معظــم دراســات محــور التعلــيم العــالي يف مجــال اإلعــالم علــى مــنهج املســح بشــقيه 
، واســتخدام االســتبيان كــأداة spssالوصــفي والتحليلــي، واســتخدام احلزمــة اإلحصــائية
لتــدريس والهيئــة املعاونــة مــن طلبــة للدراســة، واختيــار عينــة مقصــودة مــن أعضــاء هيئــة ا

)، و(نصــر الــدين عبــدالقادر  2015 -كليــات اإلعــالم ومعاهــده (نســيم محمــد الطويســي
ــان  ــو)، و(2013-عثمـ ــل مواشـ ــودي مايكـ ـــم )، و( 2012 -موكـ ـــذا سليــــ )، 2006-شـــــ

  ).2001-و(شعبان أبواليزيد شمس
أشــرف )، و(2014مســعود (واتفقــت الدراســة احلاليــة مــع دراســة كــٍل مــن: صــفية خليفــة 

)، يف االهتمــام بدراســة واقــع التــدريب 2001-)، و(شــعبان شــمس 2005 -جــالل حســن
بكليـــات اإلعـــالم، وأن مـــن أهـــداف دراســـاتهم تشـــخيص املشـــكالت التدريبيـــة يف أقســـام 

  اإلعالم وحتديدها، التي حتول دون إعداد جيد خلريج متميز.
كمــا أشــار الدراســتان ذاتهمــا يف نتائجهمــا إلــى أن اخلــريجني لــم يســتفيدوا مــن دراســتهم 
بالكليــة يف املمارســة املهنيــة، نظــًرا لكــون الدراســة بالكليــة أو املعهــد لــم يصــاحبها تــدريب 
ــة، كمــا ال يوجــد شــكل مــن أشــكال التعــاون أو االحتكــاك مــع املؤسســات  وتطبيقــات عملي

، وأن تخصص اإلعـالم عملـي أكثـر منـه نظـري بنسـبة عاليـة مـن اإلعالمية بالشكل الكايف
ــدريب، وأن ممارســة  ــاج لت ــدريس، وأن أقســام اإلعــالم حتت ــة الت ــة وأعضــاء هيئ آراء الطلب
اإلعــالم حتتــاج إلــى حرفيــة عاليــة، وحتتــاج تقنيــات حديثــة، كمــا أشــارت يف نتائجهــا إلــى 

تتوافـق مـع الدراسـة النظريـة   أهمية وضع وإعداد برامج تدريبية واضحة خاصة بـاإلعالم
ومــع ســوق العمــل يف الوقــت نفســه، وأن يكــون هنــاك تنســيق بــني أســاتذة املــواد واملــدرب 
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جلذب الطلبة للتدريب، وأن تتوافر أدوات التدريب ووسائله بالكلية أو املعهـد، كمـا أوصـت 
أصـحاب بأن يتـدرب الطلبـة يف املؤسسـات اإلعالميـة التـي تتـوافر فيهـا أدوات التـدريب، و

اخلبرات، مع إقامة عالقات وطيدة مع تلك املؤسسات لتيسير عمليـة التـدريب، مـع تـوفير 
حوافز مادية ومعنوية للمدربني واختيارهم بدقة، والتأكد من متكنهم من مهـارات التـدريب 

  والتزامهم األدبي واملهني.
يب، وأنــه مــن كمــا أكــدت الدراســات مبحــور التــدريب يف التعلــيم العــالي علــى أهميــة التــدر
)، مــع 2018-الضــروري االهتمــام بتــدريب هيئــة التــدريس املســتقبليني (كــارلوس رودر 

-التأكيــد علــى أهميــة رأس املــال البشــري كمــورد مهــم ألي منظمــة وللمجتمــع (جــوزفني 
 -)، َو(محمـد فيصـل2011  -)، وأكد على ذلـك دراسـة كـل مـن: (منـاور الراجحـي2018
شــير إلــى أن التــدريب يف مجــال اإلعــالم مهــم خلريجــي )، وأن نتــائج دراســتهما ت 2016

اإلعــالم ليتمكنــوا مــن دخــول ســوق العمــل ومتطلباتــه املتطــورة، كمــا أشــارت نتــائج دراســة 
) إلــى أن مــن بــني معوقــات التــدريب ضــعف كفــاءة املــدربني، 2015-(نســيم الطويســي 

)، Stack, M -2015 وضعف مخصصات اإلنفاق على التدريب، كمـا أوصـت دراسـات (
) بــأن يســتخدم - Lind Price)، و(J.watson-2011)، و(2014-و(صــفية خليفــة 

املــدربون يف التــدريب التقنيــات التعليميــة يف عمــل التصــميمات والنمــاذج الواضــحة التــي 
م الطلبــة، حيــث أشــار (نصــر الــدين  ) إلــى أنــه مــن 2013 –تعمـل علــى حتســني جــودة تعلــُّ

ْعف ِاسـتخدام معوقات تدريب الطلبة االعتمـاد علـى   األسـاليب التقليديـة يف التـدريب، وضـَ
) أنــه مــن الضــروري Kogovseke-2013وســائل التــدريب الفّعالــة، كمــا أكــدت دراســة (

تلبية االحتياجات املطلوبة ألساليب التعلم العاملية مبساعدة الطلبة علـى إخـراج إمكانـاتهم 
ذات أهمية بالغة، وأكدت على الكامنة يف عالم التنافسية التي أصبحت فيه جودة اخلدمة  

ا يف أقسـام العالقـات العامـة، Mukud- 2012ذلك دراسة ( ) بأن للتـدريب أثـًرا إيجابيـً
ل املــوظفني املتــدربني، وأشــارت  ا يف رعايــة جمهــور العمــالء مــن ِقبــَ ألنــه يتــرك أثــًرا إيجابيــً

إلــى عمــل مشــروعات بحثيـــة للتأكــد مــن مالءمــة محتـــوى  J.watson-2011)دراســة(
  دورات التدريبية للطلبة.ال

ِاستعرض الباحث فيما سبق عديد من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقـة املباشـرة 
وغيــر املباشــرة مبوضــوع الدراســة؛ وذلــك بغــرض التعــرف علــى اآلراء والتوجهــات العلميــة 
حول املشكلة البحثية، والحظ الباحث أن الدراسـات السـابقة تناولـت موضـوع التـدريب يف 

نـدرة هـذه الدراسـات يف مجـال التـدريب يف أقسـام يا مختلفة، مع  العالقات العامة من زوا
واتفقت جميع األبحاث والدراسات السابقة مـع الدراسـة احلاليـة العالقات العامة خاصة، 
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يف اهتمامها بالتدريب بأقسام العالقات العامـة بكليات اإلعالم ومعاهده، ودوره الفّعال يف 
وتبني الدراسات الـسابقة أن دور التدريب يف أقسام مواكبة سوق العمل يف مجال اإلعالم،  

العالقات العامة حيوي لكليات اإلعالم ومعاهده؛ ألنه يؤثر يف مسيرة هذه املؤسسات سلًبا 
وإيجابـًا؛ ألن هذه املؤسسات تؤثر يف املجتمـع الـذي تعـيش فيـه وتتـأثر بـه، وتسـتمد قوتهـا 

عهم، كما أنها تتعـايش مـع مجتمـع متغيـر يف واستمراريتها من خالل األفراد التي تتعامـل م
ِاجتاهاتــه وســلوكياته مــن حــني إلــى آخــر تبعـــًا للتطـــورات التكنولوجيــة املتســارعة، وســوق 

وقد استفادت الدراسة احلاليـة مـن الدراسـات ،  العمل الذي يخلق مهًنا جديدة يف اإلعالم
  الدراسة.  السابقة يف إثراء اإلطار النظري للدراسة ومنهجية وبناء أداة

  كما استفادت الدراسة احلالية من محوري الدراسات السابقة:
ري البحــث احلــالي علــى عينــة مــن كليــات ومعاهــد اإلعــالم احلكوميــة واألزهريــة  بــأن أُجــْ
واخلاصة، وأن يتم ِاختيار عينة متاحة من أعضاء هيئـة التـدريس ومـن الهيئـة املعاونـة مـن 

  كل كلية أو معهد.
ــنهج  ــتخدام املـ ــأداة  وِاسـ ــتبيان كـ ــتخدام االسـ ــي، واسـ ــفي والتحليلـ ــقيه الوصـ ــحي بشـ املسـ

للدراســة، كمــا اســتفادت منهــا يف اختيــار عبــارات تناســب اســتبيان الدراســة، واســتخدام 
  يف حتليل البيانات.  spssاحلزمة اإلحصائية

  كما استخلص الباحث من تلك الدراسات أن: 
ات العام بوجه خاص يحتاج مزيـًدا مجال التدريب يف اإلعالم بوجه عام ومجال العالق -

من الدراسات بهدف زيادة كفاءة هيئـة التـدريس العـاملني يف هـذا املجـال وتطـويرهم، 
وذلـك بأحـدث  العمـل، وتأهيل طـالب اإلعـالم، ومـنهم طـالب العالقـات العامـة لسـوق

  التقنيات احلديثة يف عصر اإلعالم اجلديد، والعالقات العامة الرقمية.
ا بالتــدريب مقارنــة بالتــدريب يف كليــات   - املؤسســات اإلنتاجيــة واخلدميــة أكثــر اهتمامــً

 اإلعالم ومعاهده، وأقلهم تدريًبا أقسام العالقات العامة.
 ثالًثا: أهمية الدراسة:

ها يف ظل االجتاه املتزايد لدى املؤسسـات احلكوميـة واخلاصـة تستمد هذه الدراسة أهميت
باستقطاب أصحاب املهارات من متخصصـي العالقـات العامـة حتـى تسـتطيع أن تبقـى يف 

  سوق العمل، ويف الوقت نفسه تستطيع أن تواجه املؤسسات املنافسة لها.
  وبناًء على أهمية هذا البحث، فقد مت تقسيمه إلى العناصر اآلتية:  
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واقـــع التـــدريب اإلعالمـــي يف املؤسســـات التعليميـــة اإلعالميـــة، مـــن خـــالل التعـــرف علـــى 
ــرص  ــد الفـ ــا، وحتديـ ــرامج وفاعليتهـ ــك البـ ــاءة تلـ ــا وكفـ ــيم أثرهـ ــة وتقيـ ــرامج التدريبيـ البـ

  والتحديات والطموحات التي تتعلق مبجال التدريب يف أقسام العالقات العامة.
عالميــة لرســم خريطــة طريــق لبــرامج التــدريب دراســة احتياجــات املؤسســات التعليميــة اإل

احلديثة التي حتقق أهداف التدريب يف أقسام العالقات العامة، ويف الوقت نفسـه تتعامـل 
مع التحديات التي تواجه تنفيـذ بـرامج التـدريب، وطـرح أفكـار ومقترحـات تضـمن فاعليـة 

  وكفاءة تلك البرامج تسهم يف حتقيق أهدافها. 
  سة:رابًعا: أهداف الدرا

ــات اإلعــالم  -1 ــل يف أقســام العالقــات العامــة بكلي ــدريب والتأهي ــع الت ــى واق التعــرف عل
  احلكومي واخلاص.

رصــد األســباب واملعوقــات التــي أدت إلــى وجــود قصــور (يف حالــة وجــوده) يف مجــال  -2
تدريب الطلبة وتأهيلهم يف أقسام العالقات العامة، لتفادي جوانب القصور عند وضع 

ُتناسـَبُهم، وإلكسـابهم مهـارات سـوق  قسـام العالقـات العامـة حتـىبرامج تدريب طلبة أ
العمل عند تخرجهم، ليحققوا رؤية وزارة التعليم العـالي: بـأن تكـون مؤسسـات التعلـيم 
العالي ذات مستوى رفيع مبا يؤدي إلى تزويد املجتمع بخريج تتفق حاجاته مع املعايير 

 . )46( العاملية
  اسة:خامًسا: اإلطار النظري للدر

قيام الفرد باألنشطة واملهام التي يتكون منها عمله يرتبط بـاألداء املهنـي، ويقصـد بـاملهني: 
     .)47(املهام واالختصاصات املحددة لكل مهنة من اخلريطة التنظيمية 

واألداء املهني مرتبط مبفهوم اإلنتاجية، الذي بدوره يرتبط بالفاعلية والكفاءة، فعن طريـق 
الفاعلية ميكن أن تتحقق األهداف املحددة من ِقبل املنظمة، أما الكفاءة فتشـير إلـى نسـبة 
املدخالت املستهلكة إلى املخرجات املتحصلة، فكلمـا كانـت املخرجـات أكثـر مـن املـدخالت 

  .  )48(ءة تكون أعلى  فإن الكفا
كما أن تقييم األداء املهني هو احلكم على مستوى األداء الفعلي احلالي مـن خـالل قياسـه، 
ومقارنته مع معايير األداء املطلوبة لتقدير مدى جناح الفرد يف أداء عمله وإمكانيـة تقدمـه 

  . )49(يف املستقبل
اء وتقيــيم األداء املهنــي مهــم لكونــه عمليــة مســتمرة ومنظمــة وحتقــق فوائــد عديــدة ســو

ــى اكتشــاف مســتوى األداء  للمنظمــة أو للعــاملني أنفســهم، ومــن هــذه الفوائــد: يســاعد عل
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احلــالي لألفــراد وصــقلها عــن طريــق التــدريب؛ لــذا يســهم هــذا التقيــيم يف تطــوير العمــل 
   ).50(باملنظمة، وُيعد يف الوقت نفسه تطويًرا للجانب اإلداري للمنظمة  

بــني أهــدافها التعــرف علــى االحتياجــات التدريبيــة  كمــا أن عمليــة تقيــيم األداء املهنــي مــن
ــات واملعاهــد  ــة بالكلي ــات العام ــا تخصــص أقســام العالق ألصــحاب التخصــص، ومــن بينه
ــاملني  ــراد الع ــاس األداء لألف ــني أهــداف قي ــة باملنظمــات؛ فمــن ب ــات العام وأقســام العالق

   ).51(باملنظمة: اكتشاف االحتياجات التدريبية
تدريب هو إكساب املتدرب السلوك املرغوب واملطلوب للمهنة؛ حيث  والهدف النهائي من ال

يقول "توِملان" يف نظريته للتعلم: "إن سلوكنا له اجتاه وهدف يف الوقت نفسه، وأن هناك  
األهداف" تلك  على  للحصول  استخدامها  ميكننا  وأدوات  أهدافنا  إلى  تقودنا  ،  )52(طرًقا 

ا التدريب  طريق  عن  يتحقق  السلوك  وإكساب وإكساب  األدوات،  هذه  فيه  تتوافر  لذي 
من   كل  رّكز  حيث  والوجدانية،  املعرفية  للتأثيرات  النهائي  الناجت  هو  السلوك  املتدرب 
نتيجة   ما  بعمل  (املتدرب)  الفرد  قيام  وهو  التنشيط،  عملية  على  ور"وزكيتش"  "ديفلير" 

تعلُّم كأداة  اإلعالمية  للوسيلة  يتعر  )،53(للتعرض  "أن  عليه  وملاذا؟ واملدرب  ومتى  كيف  ف 
   . )54(تؤثر وسائل اإلعالم يف سلوك األفراد

والبحث احلالي يهـتم مبكونـات االتصـال؛ ألنهـا سـتعطي منظومـة متكاملـة للتـدريب يف أي 
وِّن لـه دوره يف  تخصص بوجه عام وتخصص العالقات العامة بوجه خاص؛ لذا فإن كل ُمكـً

(املرسل) أي املـدرب يتصـف بأنـه موثـوق إحداث التدريب املطلوب، فعن مصداقية املصدر  
فيه، ومن يحكم على ذلـك مـن يتعامـل معـه مـن زمالئـه وطالبـه، وسـلكت البحـوث املتعلقـة 
باملصداقية منهًجا إحصائًيا ُيسمى التحليل العاملي، وهـو الـذي يتضـمن العالقـة والعالقـة 

اًدا علــى التحليــل التبادليــة للمتغيــرات، وهــو يقلــل مــن التقــومي الشخصــي يف التقيــيم اعتمــ
، واملدرب يشارك بشكل مباشر وفّعال يف تقومي البرنامج التـدريبي، فهـو يـزود )55(العاملي  

املتدرب باملعلومـات الكاملـة حـول البرنـامج التـدريبي، وهـو الـذي يحـدد مسـتويات معـارف 
م أداء املتدرب، ويو جه املتـدربني املتدربني ومهاراتهم عند بداية البرنامج وعند نهايته، وُيقوِّ

  .)56(  إلعداد خطة عمل ما بعد التدريب
وعن الرسالة (املضمون)، (واملتدربون)؛ فإن الدور الرئيس لهم يف البرنامج هو أن يتعلموا، 
وأن يشتركوا يف عملية التقومي، فبدون مالحظاتهم لن يحدث التقومي، وعلـيهم أن يتجنبـوا 

، وأن املتـدرب عليـه )57(غبطة أو خالف ذلكبقدر اإلمكان إفساد مالحظاتهم بأي شعور بال
قبل كل شيء أن يفهم الرسالة، ويكون هذا الفهم متميًزا عندما تكون عمليـة التوجيـه لكـل 
من املدرب واملتدرب متساوية ومتقاربـة جـًدا فيمـا يتعلـق بأسـاليب االتصـال وطرقـه، التـي 
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لتـأثيرات املتعلقـة بعمليـة هدفها التعرف على تأثير وسائل اإلعالم على اجلمهور، خاصـة ا
ــدرب)،  ــه (املـ ــية املوجـ ــالة)، وشخصـ ــوع (الرسـ ــة املوضـ ــى نوعيـ ــد علـ ــذا يعتمـ ــاع، وهـ اإلقنـ
ــذه  ــني هـ ــة بـ ــة منظمـ ــن عالقـ ــث عـ ــو البحـ ــدف هـ ــدرب)، والهـ ــتقبل (املتـ ــية املسـ وشخصـ

    .)58(العناصر
مـوا البرنـامج بشـكل مفصـل  وبالنسبة للتعرف على أثر التدريب؛ فـإن علـى املـدربني أن يقوِّ
حتى يكـون أكثـر فاعليـة؛ حيـث يقـوم املتـدرب بتطبيـق مـا تعلمـه ومـا اكتسـبه مـن مهـارات، 

، كمـا أن الغـرض األساسـي )59(ويُقوم أيًضا يف النهاية بإعداد تقريـر عـن التقـومي التحليلـي
ريبي هو متكني املشاركني من اكتسـاب معرفـة ومهـارات ومواقـف جديـدة من أي برنامج تد

أو معدلة، وأن يكون الغرض التالي تطبيـق هـذا الـتعلم مـع تـوفير األداة التـي تسـاعد علـى 
  . )60(التطبيق والتقومي 

واملــدرب: هــو املعلــم الــذي تصــبح لديــه القــدرة علــى تقــدمي أي معلومــة بطــرق متعــددة كــي 
دربني، ومن حق أي متدرب أن يجد ما يناسبه يف أي خبرة ُتقـدم لـه، وأن تناسب معظم املت

ــار تطبيقاتهــا يف املوقــف التعليمــي  ــتعلم، وأن يخت ــات ال ــى املــدرب املؤهــل أن يعــي نظري عل
    .)61(املناسب للمتدرب

وحتديد االحتياجات التدريبيـة مهـم ألفـراد املؤسسـة قبـل التـدريب؛ ألنـه مـن بـني أهـداف 
أنـه يسـعى ملسـايرة التوجهـات   -ومنها قسـم العالقـات العامـة    -م باجلامعاتأقسام اإلعال

ــوين  ــل والتك ــط التأهي ــى ضــرورة رب ــز عل ــي ترك ــل اإلعالمــي الت ــة يف مجــال التأهي احلديث
، وعـن طريـق التـدريب التـي )62(اإلعالمي باحتياجات أفراد املؤسسات العاملة يف املجتمـع 

ن يصــل املتــدرب إلــى األداء املهنــي املطلــوب، كمــا أن تتحقــق فيــه املعــايير املطلوبــة ميكــن أ
"منظمة اليونسكو" لها رؤية ألهداف التأهيل اإلعالمي، تدور حول التعريـف باملصـطلحات 
املستخدمة يف الصناعة اإلعالمية، إضافة إلـى تنميـة املهـارات األساسـية والفنيـة الالزمـة 

مثل تطوير القدرة علـى اسـتعمال اللغـة  للعمل يف هذه الصناعة، يف جانبها املهني والتقني،
ــاعي  ــوعي االجتمـ ــة الـ ــع تنميـ ــاج، مـ ــع آالت اإلنتـ ــل مـ ــى التعامـ ــدرة علـ ــال، أو القـ أو اخليـ
واالقتصــادي، وتطــوير املهــارات اإلعالميــة املتخصصــة يف جوانــب محــددة مثــل تخصــص 

ت العالقــات العامــة، والتخصصــات اإلعالميــة األخــرى، وإعــدادهم للتعامــل مــع االهتمامــا
  ).63(اإلعالمية يف كل املجاالت

  الكلمات املفتاحية للدراسة:  
التأهيـــل املهنـــي: "هـــو أحـــد محـــاور العمليـــة التعليميـــة التـــي يتلقاهـــا الـــدارس يف أقســـام 
ــنهم  ــا ميكـ ــريجني مبـ ــدى اخلـ ــة لـ ــي للمهنـ ــس اإلعالمـ ــة احلـ ــى تنميـ ــدف إلـ ــالم، وتهـ اإلعـ



                3875 

تقتضـــــي استشـــــراف  مـــــن االســـــتجابة للطبيعـــــة اخلاصـــــة بالعمـــــل اإلعالمـــــي، التـــــي
احلاجـــات اإلعالميـــة امللحـــة للجمـــاهير املســـتهدفة، واتخـــاذ القـــرارات املناســـبة فيمـــا 

  .  )64(يتعلق بالوسائل واألساليب والتقنيات اإلنتاجية املالئمة لالستخدام"
التـــدريب: هـــو عمليـــة مخططـــة ومســـتمرة، تهـــدف إلـــى تلبيـــة االحتياجـــات التدريبيـــة 

فــــرد، مــــن خــــالل زيــــادة معارفــــه، وتــــدعيم اجتاهاتــــه، احلاليــــة واملســــتقبلية لــــدى ال
وحتســــني مهاراتــــه، مبــــا يســــهم يف حتســــني أدائــــه يف العمــــل وزيــــادة إنتاجيــــة املنظمــــة 

)65( . 
ــى  ــا علــ ــب إجراؤهــ ــي يجــ ــرات التــ ــن التغييــ ــة مــ ــي مجموعــ ــة: هــ ــات التدريبيــ االحتياجــ

ــر ــدر أكبـ ــه بقـ ــام بواجباتـ ــن القيـ ــتمكن مـ ــى يـ ــه، حتـ ــته وأدائـ ــرد وممارسـ ــة الفـ ــن  معرفـ مـ
املالءمــــة، ويعــــد حتديــــد االحتياجــــات التدريبيــــة األســــاس يف صــــناعة التــــدريب، التــــي 
تعتمـــد عليهـــا جميـــع أســـس التــــدريب وتنميـــة املـــوارد البشـــرية، ويعـــد األداة الرئيســــة 

  . )66(التي يتم بها التقدم والتطوير لألفراد  
  سادًسا: تساؤالت الدراسة وفروضها:

  املدربون الطلبة وفق حاجتهم التدريبية الفعلية؟ما اآلليات التي يصنف بها   -1
ما الصعوبات التي ميكن أن تكـون يف املـادة التدريبيـة ببرنـامج التـدريب ويصـعب علـى  -2

 املتدربني ِاكتساب مهاراتها؟
 ما األدوات والوسائل املستخدمة يف التدريب وطريقة إعدادها ِلتيسر أداء املدرب؟   -3
يـتم تقـوميهم قبـل كـل دورة تدريبيـة املتـدربني  ما املؤشرات التـي تشـير إلـى أن الطلبـة   -4

 وبعدها؟
مــا الــذي يؤكــده التــدريب يف املجــاالت املختلفــة للعالقــات العامــة ومنهــا شــرف املهنــة  -5

 وأخالقياتها؟
ما الذي ميكن توفيره لتكون هناك بيئة مناسبة لتدريب لطالب قسم العالقات العامـة  -6

 كلياتهم وخارجها؟داخل 
ما درجة الوعي بأهمية التدريب وأثره لدى القائمني على املؤسسات التعليمية بكليـات  -7

 اإلعالم احلكومية واخلاصة؟
ا للحاجــات التدريبيــة الفعليــة مــا الشــكل الــذي يــتم بــه ِاختيــار  -8 محتــوى التــدريب وفقــً

 للطلبة لتؤهلهم لسوق العمل؟  
بيـة اإلعالميـة مـن الوسـائل واألدوات لتطبيـق نظـام ما الذي يتوافر يف البـرامج التدري -9

 اجلودة الشاملة؟
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 ما طرق التواصل مع اخلريجني الذين تلقوا تدريبات بالكليات أو املعاهد؟   -10
 ما اآلليات التي ميكن بها التعرف على أثر التدريب على اخلريجني من املتدربني؟   -11
س ومحدد املدة الزمنية ما صورة عقد دورات تدريبية بشكل منتظم ومخطط ومدرو -12

 واألهداف؟  
 ؟ومعاهده ما درجة رضى الطلبة عن الدورات التدريبية يف كليات اإلعالم -13
مــا درجــة رضــى أعضــاء هيئــة التــدريس عــن الــدورات التدريبيــة يف كليــات اإلعــالم  -14

 ؟ومعاهده
 وقد مت تضمني مضامني هذه األسئلة يف استمارة االستبيان للتعرف على إجاباتها.

 فروض الرئيسة للدراسة:ال -
ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصـائًيا بـني اسـتجابة الطلبـة واسـتجابة هيئـة التـدريس  -1

  .0.05ملكونات التدريب عند مستوى داللة 
ال توجد عالقة دالة إحصائًيا بني اسـتجابة الطلبـة لعبـارات متغيـر مكونـات التـدريب،  -2

 .0.05داللة    ومتغير نوع معهدهم أو كلياتهم عند مستوى
ــدريب  -3 ــات الت ــة ملكون ــة إحصــائًيا بــني متوســطات ِاســتجابات الطلب ال توجــد فــروق دال

 .0.05ومتغير نوع الكلية أو املعهد الذي ينتسبون إليه عند مستوى داللة  
 سابًعا: اخلطوات املنهجية:

  نوع الدراسة ومنهجها:   - 1
املسـح بشـقية تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية؛ حيث تعتمد على استخدام منهج  

الوصفي والتحليلي لإلجابة عن تساؤالت الدراسـة، الختبـار فـروض الدراسـة التـي تسـعى 
لوصف واقع التدريب وحتليلـه يف أقسـام العالقـات العامـة بالكليـات احلكوميـة واخلاصـة، 
وتستخدم هذه الدراسة منهج املسح بالعينة، ويقوم الباحث مبسح جمهور الطلبـة وأعضـاء 

بأقسام العالقات العامة باستخدام استمارة اسـتبيان ملعرفـة واقـع التـدريب   هيئة التدريس
  والتأهيل بأقسام العالقات العامة، ودرجة اكتسابهم مهارات سوق العمل.

  عينة الدراسة:-2
مت ِاختيار عينة متاحة من ست كليات ومعاهـد إعـالم (حكوميـة وأزهريـة وخاصـة)، وهـي  

ة إعالم القاهرة، وكلية إعـالم بنـي سـويف)، وكليـة خاصـة عبارة عن كليتني حكوميتني (كلي
(كلية إعالم أكتوبر)، ومعهد خاص (املعهد الدولي لإلعالم بالشروق)، وكليتـني مـن األزهـر 
الشريف (كلية إعالم األزهر بنني، وكلية الدراسات اإلسـالمية للبنـات قسـم اإلعـالم)، ومت 
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ــار  ــة مــن قســم العالقــات الع 200ِاختي ــة التــدريس  50امــة، ومــن الطلب مــن أعضــاء هيئ
  والهيئة املعاونة، مت اختيارهم بأسلوب العينة املتاحة، وذلك من كل كلية أو معهد.

  أداة الدراسة:  -3
من خالل إعداد استمارة استبيان للطلبة، وأخرى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونـة، 

ت التـدريب وجـدواه وإجراءاتـه، ومت حتكيمهما، يحتويان على أسـئلة مغلقـة لفحـص معـدال
 للتعرف من خاللهما على واقع التدريب يف أقسام العالقات العامة.

ويف إطـــار مـــنهج املســـح، مت تصـــميم االســـتبانة اخلاصـــة بطلبـــة قســـم العالقـــات العامـــة، 
مت كـل اسـتبانة  واستمارة أخرى خاصة بأعضاء هيئة التـدريس بالقسـم نفسـه، حيـث قسـّ

مكونات التدريب من وجهة نظر الباحـث، وهـي بالنسـبة للطـالب إلى مراحل رئيسة تخص 
) 8) عبــارات، والبرنــامج التــدريبي وتشــمل (10تشــمل العناصــر اآلتيــة: املــدرب وتشــمل (

) عبــارات، 6) عبــارات، واملتــدرب وتشــمل (5عبــارات، وأدوات التــدريب ووســائله وتشــمل (
  ) عبارات.8شمل () عبارة، وبيئة التدريب وت13وفاعلية التدريب وتشمل (

) عبــارات، 6وبالنســبة ألعضــاء هيئــة التــدريس تشــمل العناصــر اآلتيــة: املــدرب وتشــمل (
) عبـارات، 10) عبارة، وأدوات التدريب ووسائله وتشمل (14والبرنامج التدريبي وتشمل (

ــدرب وتشــمل ( ــدريب وتشــمل (6واملت ــة الت ــارات، وفاعلي ــدريب 13) عب ــة الت ــارة، وبيئ ) عب
بارات، ومت وضع خمـس درجـات عنـدما تكـون االسـتجابة ب (موافـق جـًدا)، ) ع9وتشمل (

وأربع درجـات يف (موافـق)، وثـالث درجـات يف (إلـى حـد مـا)، ودرجتـني يف (غيـر موافـق)، 
  ودرجة واحدة يف (غير موافق على اإلطالق).

 Faceقيــاس صــدق أداة الدراســة وثباتهــا: مت اســتخدام أســلوب الصــدق الظــاهري -4
validity   من خـالل منـوذج اسـتمارة املقيـاس، ومت عرضـها علـى مجموعـة مـن املحكمـني

ــد إجــراء  ــك بع ــا اســتهدفت لقياســه، وذل ــاس م ــروا بصــالحية االســتمارة يف قي ــذين أق ال
) عبـارة للطلبـة، 51التعديالت التي طلبهـا املحكمـون، حيـث شـملت يف صـورتها النهائيـة (

عاونـة، بعـد أن حصـل الباحـث علـى تغذيـة ) عبارة ألعضاء هيئة التدريس والهيئـة امل58و(
ــق املحكمــني مــن حيــث التعــديل واحلــذف، وأصــبحت االســتمارة صــاحلة  راجعــة مــن فري

  للتطبيق، ووثَقت باجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء.
ومت قيــاس ثبــات االســتمارة مــن خــالل تطبيــق أســلوب إعــادة االختبــار علــى عينــة عمديــة 

بوعني مــن إجــراء التطبيــق األول، وبلغــت نســبة معامــل مفــردة)، وذلــك بعــد مــرور أســ20(
 تقريًبا. 0,75االرتباط  
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  حدود الدراسة:   -5
احلدود الزمنية: يف الفترة الزمنية لتطبيق الدراسة امليدانية وهـي شـهري فبرايـر  ) 5-1( 

  .2017/2018ومارس للعام اجلامعي 
التـدريس والهيئـة احلدود املكانية: مت تطبيق االستمارة على طالب وأعضاء هيئـة  ) 5-2( 

املعاونة بأقسام العالقات العامة بالكليـات واملعاهـد اآلتيـة: كليـة اإلعـالم جامعـة القـاهرة، 
وكلية اإلعالم جامعة بني سويف، وكليـة اإلعـالم جامعـة األزهـر، وكليـة البنـات اإلسـالمية 

عــالم أكتــوبر، واملعهــد الــدولي لإل 6قســم اإلعــالم جامعــة األزهــر، وكليــة اإلعــالم جامعــة 
 بالشروق.

احلدود املوضوعية: وهي اخلاصة مبوضوع البحث وهي: "واقع التأهيل والتدريب  ) 5-3( 
يف أقســام العالقــات العامــة لكليــات ومعاهــد اإلعــالم احلكوميــة واألزهريــة واخلاصــة مــن 

 وجهة نظر هيئة التدريس والطلبة بها".
  ثامًنا: املعاجلة اإلحصائية:  

ارات، وترقيمهــا، وجتهيزهــا إلدخالهــا يف احلاســب اآللــي مت اســتيفاء البيانــات يف االســتم
  ومن األساليب اإلحصائية التي مت استخدامها:  SPSSومعاجلتها باستخدام برنامج  

  املتوسط احلسابي: حلساب متوسطات عبارات املقياس.
ــار ــة ANOVA اختبـ ــتجابات الطلبـ ــطات ِاسـ ــروق بـــني متوسـ ــة الفـ ــى داللـ : للتعـــرف علـ

  .دريس ِل(مكونات التدريب)وِاستجابات هيئة الت
 للتعرُّف على استقاللية متغيرات الدراسة.  :2اختبار كا

  معامل االرتباط لبيرسون: للتعرف على نوع االرتباط بني متغيرات الدراسة.
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  تاسًعا: نتائج الدراسة ومناقشتها:  
  :أوًال: استجابة الطلبة على مكونات التدريب

 (املدرب):  -1
  ترتيب عبارات (املدرب) للطلبة) 1جدول (

  

تشـير للـذين (لـم يوافقـوا بشـدة والـذين لـم يوافقـوا )  1النسب املئوية املوضحة باجلـدول (
 النسبة.واملحايدين) مًعا للعبارة التي على ميني  

% فإن هذا مؤشر لوجـود خلـل، خاصـة يف أداءات املـدرب التـي 50وكلما زادت النسبة عن  
% 50(النسـب أعلـى مـن    10إلـى    5تشير إليها العبارات، وهي العبارات التي ترتيبها مـن  

إلـى  5وهي األكثر رفًضا)؛ لذا من الضـروري أن يضـع املـدربون يف االعتبـار العبـارات مـن 
يف الـــدورات التدريبيـــة، ألن االســـتجابة لهـــا كانـــت بعـــدم املوافقـــة أو  )1يف جـــدول ( 10

%، حيــث يالحــظ أن املــدربني وفــق اســتجابات الطلبــة غيــر 50محايــدة وبنســبة تزيــد عــن 
نســيم محمــد قــادرين علــى إكســاب الطلبــة املهــارات املطلوبــة، وهــذا يتفــق مــع دراســة (

جـذب الطلبـة ملوضـوع التـدريب، كمـا ، كما أنهم ليس لديهم قدرة علـى  )2015-الطويسي
 أنهم لم يصنفوا الطلبة وفق حاجتهم التدريبية الفعلية (إجابة السؤال األول).

 م
 عبارات املدرب اخلاصة بالطلبة مرتبة ترتيًبا تصاعدًيا 

 (من األقل رفًضا إلى األكثر رفًضا) بعد استفتاء الطلبة عليها 

 الترتيب

  التصاعدي 

 %34 .املدربون يحددون الهدف من الدورة التدريبية قبل بدء الدورة 1

 % 36 .ممارسة املهنة وأخالقياتها وقيمها أثناء التدريباملدربون يتناولون آداب  2

 % 43 املدربون قادرون على إيصال املعلومات اخلاصة مبوضوع التدريب. 3

 48%  املدربون الذين يقومون بالتدريب لديهم كفاءة عالية يف التدريب.  4

 %57 التدريب.املدربون قادرون على إكساب املهارات اخلاصة مبوضوع  5

 %58 املدربون لديهم قدرات تدريبية فّعالة جتذب الطلبة املتدربني إلى موضوع التدريب. 6

 %62 املدربني قادرون على تغيير االجتاهات اخلاصة مبوضوع التدريب. 7

 %63 .املدربون يستخدمون وسائل للتشويق ُتبعد الطلبة املتدربني عن امللل 8

 % 66 يقومون بتصنيف الطلبة وفق حاجاتهم التدريبية الفعلية. املدربون  9

 68%  املدربون يراعون الفروق الفردية للطالب املتدربني عند عقد الدورة. 10
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) التــي تشــير نتائجهــا إلــى أن 2013نصــر الــدين عبــدالقادر عثمــان (واتفقــت مــع دراســة 
د األمنــاط الســلوكية، ويطــور القــيم، ونتــائج الدراســة احلاليــة تشــير إلــى التــدريب  أن يرشــِّ

املــدربني يتنــاولون آداب ممارســة املهنــة وأخالقياتهــا وقيمهــا أثنــاء التــدريب (كانــت نســبة 
  ).1(جدول  %) 36الرافضني واملحايدين لهذه العبارة  
ــلي راي) ( ــة (ليســ ــارت دراســ ــى 2001وأشــ ــرف علــ ــرورة التعــ ــى ضــ ــياتها إلــ ) يف توصــ

سـة احلاليـة بوضـع هـذه االحتياجات التدريبية للطلبة قبـل بـدء التـدريب، واسـتفادت الدرا
املـدربون يقومـون التوصية عند كتابة عبـارات االسـتمارة، وكانـت اسـتجابة الطلبـة للعبـارة "

)، وهم املحايدون 1، جدول (%66بتصنيف الطلبة وفق حاجاتهم التدريبية الفعلية" بنسبة  
تدريبية، مما والرافضون للعبارة، أي أن الطلبة لم يتم إعطاؤهم قدرًا كافًيا الحتياجاتهم ال

  يؤدي إلى عدم حتقيق الهدف من التدريب.
مـع الدراسـة احلاليـة يف أهميـة جـذب ) 2001واتفقـت دراسـة شـعبان أبواليزيـد شـمس (

ــارة " ــة للعبـ ــة احلاليـ ــة يف الدراسـ ــتجابة الطلبـ ــت اسـ ــد كانـ ــدريب وقـ ــة للتـ ــدربون الطلبـ املـ
كـان الرافضـون واملحايـدون و  يستخدمون وسائل للتشويق ُتبعد الطلبة املتدربني عـن امللـل"،

  )، أي ال يوجد تقريًبا تشويق للطالب أثناء التدريب1% (جدول 63بنسبة  
  (البرنامج التدريبي): -2

  ) ترتيب عبارات البرنامج التدريبي للطلبة 2جدول (

  م
اخلاصة بالطلبة مرتبة ترتيًبا تصاعدًيا (من األقل  (البرنامج التدريبي) عبارات 

  األكثر رفًضا) بعد االستفتاء عليها رفًضا إلى 

الترتيب  

 التصاعدي 

 %36 البرامج التدريبية التي ُتعقد باجلامعات يغلب عليها اجلانب النظري. 1

 %40 موضوعات التدريب ُحتدد وفق خطة مسبقة.   2

 %46 .املادة التدريبية صعبة ويبسطها املدرب  3

4  
يتطلبه سوق العمل فجوة يف جانب املهارات  موضوعات التدريب توجد بينها وبني ما 

 املكتسبة. 
51% 

 57% .موضوع التدريب يتم ِاختياره وفًقا لرغبة املدربني 5

 59% .موضوعات التدريب متوفرة يف أدلة إرشادية يف مجال تدريب العالقات العامة  6

7  
خارجها تتم ِلُيقال إن  البرامج التدريبية التي يتلقاها املتدربون داخل املؤسسة أو 

 .هناك تدريًبا دون النظر للهدف احلقيقي من التدريب
61 % 

 %90 املادة التدريبية صعبة ويصعب على املتدرب اكتساب مهاراتها.   8
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  ):2جدول (يف 
% فـإن هـذا مؤشـر لوجـود خلـل يف البرنـامج التـدريبي، ومتثلهـا 50كلما زادت النسبة عـن  

مــن هــذا اجلــدول؛ لــذا علــى املــدربني أن يضــعوا يف  8إلــى  4ترتيبهــا مــن العبــارات التــي 
املــادة التدريبيــة  عنــد اإلعــداد للــدورات التدريبيــة، حيــث 8إلــى  4االعتبــار العبــارات مــن 

صعبة علـى املتـدربني، وال يسـتطيع الطلبـة اكتسـاب مهاراتهـا بسـهولة مـن خـالل البرنـامج 
    التدريبي (إجابة السؤال الثاني).

)، يف ضـرورة 2013اتفقت الدراسة احلالية مع دراسـة نصـر الـدين عبـدالقادر عثمـان (و
أن تكون هناك عالقة بني الكليات ومراكز التدريب؛ حيـث أشـارت نتـائج الدراسـة احلاليـة 
إلــى أن البــرامج التدريبيــة التــي ُتعقــد باجلامعــات يغلــب عليهــا اجلانــب النظــري وبنســبة 

  ).2%، كما يشير جدول (36
) مع الدراسـة احلاليـة 2006ما اتفقت نتائج دراسة عبدالرشيد بن عبد العزيز حافظ (ك

يف أنه لزيادة فرص جناح البرامج التدريبية ينبغي العمل علـى مناقشـة خطـة التـدريب مـع 
املتــدرب قبــل إقــرار البرنــامج التــدريبي، ومراعــاة ميــول الطلبــة واهتمامــاتهم؛ فالعبــارات 

د" %) 40د وفـــق خطـــة مســـبقة" (نســـبة املحايـــدون والرافضـــون موضـــوعات التـــدريب حتـــُ
ــدول  ــتني، 2(جـ ــني الدراسـ ــاق بـ ــاك اتفـ ــني؛ إذن هنـ ــن الرافضـ ــر مـ ــوافقني أكثـ )، أي أن املـ

موضوع التدريب يـتم واختلفت الدراستان يف "مراعاة ميول الطلبة واهتماماتهم"؛ فالعبارة "
  ).2(جدول  %57والرافضني مًعا)   ِاختياره وفًقا لرغبة املدربني" كانت نسبة (املحايدين

): بأنـه علـى كليـات اإلعـالم ومعاهـده أن 2016وأوصت دراسة محمـد فيصـل الشـعيبي (
حترص على تدريب طالبهـا ملواكبـة املسـتجدات التدريبيـة حـول العـالم، ليـدخل خريجوهـا 
سوق العمل بعد أن يتمكنوا من مهـارات العمـل اإلعالمـي بأشـكاله كافـة، وأكـدت الدراسـة 

"موضوعات التـدريب توجـد بينهـا وبـني مـا يتطلبـه سـوق   احلالية على ذلك، فكانت العبارة
ا)   %51العمل فجوة يف جانب املهارات املكتسبة"، وكانـت نسـبة (املحايـدين والرافضـني معـً

    )، أي أن هذه البرامج ال تكسب هذه املهارات بالقدر املطلوب.2(جدول  
ية يف ضرورة أن ) مع الدراسة احلال2000واتفقت دراسة حسني على إبراهيم الفالحي (

ا تدريبيــة منظمــة ومدروســة إلعــداد خــريج  تضــع املؤسســات اإلعالميــة واالتصــالية خططــً
اإلعالم اجلديد وتهيئته، وإعادة تأهيله وزيادة مهاراتـه، وقـد كانـت نسـبة اسـتجابة الطلبـة 

دد وفـــق خطـــة مســـبقة"للعبـــارة " )، وهـــي متثـــل 2% (جـــدول 40موضـــوعات التـــدريب حتـــُ
  فضني مًعا) وهي نسبة مرضية إلى حد ما.(املحايدين والرا
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) التــي توصــلت 2014كمــا اتفقــت الدراســة احلاليــة مــع دراســة: صــفية خليفــة مســعود (
  لنتائج متعلقة بالطلبة منها:  

أن الدراسة نظرية فقط، وال يوجد تطبيق عملي، فقد كانت اسـتجابة الطلبـة يف الدراسـة 
عقــد باجلامعــات يغلــب عليهــا اجلانــب النظــري" احلاليــة للعبــارة "البــرامج التدريبيــة التــي تُ 

)، وهم الطلبة (الرافضون واملحايدون مًعا)، ومعنـى ذلـك أن الطلبـة 2% (جدول  36بنسبة  
  %.64املوافقني  

) يف نتائجهـا مـع الدراسـة احلاليـة 2000واتفقت دراسة حسني علـى إبـراهيم الفالحـي (
ــة، حيــث أشــار جــدول ( ــدورات التدريبي ــرامج ) 2بضــرورة التــدريب وتكثيــف ال إلــى أن الب

  %.32التدريبية التي ُتعقد باجلامعات يغلب عليها اجلانب النظري بنسبة  
  (أدوات التدريب ووسائله):  -3

  عبارات أدوات وأساليب التدريب للطلبة) ترتيب 3جدول (

  ):3يف جدول (
%، وهـي نسـب لـم يوافـق عليهـا الطلبـة، أو أن 50نسـبها أكبـر مـن    5إلـى    1العبارات مـن  

استجابتهم كانت محايدة؛ لذا فإن على القائمني على التدريب يف كليات اإلعـالم ومعاهـده 
  توفيرها بالقدر الذي يناسب إجراء التدريب املطلوب.

)، 13جـدول (% ب62التي قيمتهـا    كما تشير نسبة املجموع الكلي ألدوات التدريب ووسائله
ا) علــى هــذه األدوات  وهــي نســبة خاصــة باســتجابة الطلبــة (املحايــدين وغيــر املــوافقني معــً

ــر مــن  ــوفير هــذه 50والوســائل، وهــي أكب ــدريب مراعــاة ت ــى الت ــى القــائمني عل ــذا عل %؛ ل
  األدوات وحتسني وسائل التدريب.

% اخلاصـة بالطلبـة، والنسـبة اخلاصـة بأعضـاء هيئـة التـدريس 62ومبقارنة هـذه النسـبة  
األدوات والوسـائل )، فإنها تؤكد وجود خلل يف هذا اجلانب، ُيالحظ أن  14% بجدول (46

املســتخدمة يف التــدريب غيــر معــدة إعــداًدا جيــًدا وال ُتيســر أداء املــدرب (إجابــة الســؤال 

 م
اخلاصة بالطلبة مرتبة ترتيًبا تصاعدًيا   (أدوات التدريب ووسائله) عبارات 

 (من األقل رفًضا إلى األكثر رفًضا) بعد االستفتاء عليها

الترتيب  

 التصاعدي 

  %55  هناك قاعة مخصصة للتدريب. 1

  %57 داخل الكلية أو خارجها تستخدم يف التدريب اإلذاعي.  االستديوهات  2

 58% معامل املؤسسات اإلعالمية تستخدم يف التدريب.  3

  %66 األدوات املستخدمة يف التدريب معدة إعداًدا جيًدا وُتيسر أداء املدرب.  4

  74%  املطابع داخل اجلامعة أو خارجها تستخدم يف التدريب.  5
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)، من جهـة أخـرى أنـه قـد يـتم جلـب 2011ور بيان الراجحي ) (الثالث)، كما أشارت (منا
  أجهزة ومعدات دون توفير الكوادر القادرة على التعامل معها.

عف 2013واتفقت الدراسة احلاليـة مـع دراسـة: نصـر الـدين عبـدالقادر عثمـان ( ) يف ضـَ
دراسـة معينات التدريب الفعالة، واالعتماد علـى أسـاليب تـدريب تقليديـة، حيـث أشـارت ال

احلاليــة إلــى أن عبــارة "األدوات املســتخدمة يف التــدريب معــدة إعــداًدا جيــًدا وُتيســر أداء 
  ).3% (جدول  66املدرب" كانت نسبة الرافضني لهذه العبارة 

وأكــدت دراســة: عبدالرشــيد بــن عبــد العزيــز حــافظ أنــه لزيــادة فــرص جنــاح البــرامج 
يـتم توظيفهـا إلكسـاب املتـدربني مهـارات التدريبية ينبغي احلرص على تنوع الوسـائل التـي  

األدوات متعـــددة ومتنوعـــة، وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــه الدراســـة احلاليـــة، غيـــر أن العبـــارة "
املســتخدمة يف التــدريب معــدة إعــداًدا جيــًدا وُتيســر أداء املــدرب" يف أن نســبة املحايــدين 

     على التدريب.) وحتتاج إلى اهتمام من القائمني3%) (جدول  66والرافضني لها عالية (
)، مـع الدراسـة احلاليـة يف أن يـتم تـوفير 2001واتفقت دراسة: شعبان أبواليزيد شمس (

أدوات ووســــائل للتــــدريب بالكليــــات واملعاهــــد، وأن يكــــون هنــــاك تــــدريب يف املؤسســــات 
، ولكـن نسـبة اسـتجابة )51(اإلعالمية املتوافر فيها هذه الوسائل لتيسير عملية التـدريب  

بــارة "األدوات املســتخدمة يف التــدريب معــدة إعــداًدا جيــًدا وُتيســر أداء املــدرب" الطلبــة للع
وهــي نســبة املحايــدين والرافضــني لهــا، مبعنــى أن هــذه األدوات غيــر  )3%) (جــدول 66(

متوافرة وغيرة معدة للتـدريب، باملثـل "معامـل املؤسسـات اإلعالميـة تسـتخدم يف التـدريب" 
 ة إعداًدا جيًدا للتدريب.غير معد  )3(جدول  58%نسبتها  
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  (املتدربون):  -4
 ) ترتيب عبارات املتدرب للطلبة 4جدول (

  ):  4يف اجلدول رقم (
ا إلـى  ا تصـاعدًيا (مـن األقـل رفضـً يشير إلى عبارات املتدرب اخلاصة بالطلبة مرتبة ترتيبـً

 2األكثر رفًضا) بعد بعد استفتاء الطلبة على هـذه العبـارات، والعبـارات التـي ترتيبهـا مـن 
%، فعلى القـائمني علـى الـدورات التدريبيـة 50(نسبة الرفض أو املحايدة) أكبر من    6إلى  

املتـدربني الطلبـة   االعتبار عند إعداد الدورات التدريبية، حيـث ُيالحـظ أن  أن يضعوها يف
تقوميهم قبل كل دورة تدريبية وبعدها (إجابة السـؤال الرابـع)، كمـا أنهـم ال يتـدربون ال يتم  

وفق حاجاتهم التدريبية، وهـذا ال يـؤهلهم ملمارسـة مهنـة العالقـات العامـة يف سـوق العمـل 
  بصورة متميزة.

) بـــأن أكثـــر 2014اتفقـــت نتـــائج الدراســـة احلاليـــة مـــع دراســـة صـــفية خليفـــة مســـعود (
اخلــريجني لــم يســتفيدوا مــن دراســتهم بالكليــة يف املمارســة املهنيــة نظــًرا لكــون الدراســة 
بالكلية لم يصاحبها تـدريب وتطبيقـات عمليـة وأغلبهـا نظـري، وكانـت اسـتجابة الطلبـة يف 

يتأهلون ملمارسة مهنة العالقات العامة يف سـوق املتدربون  بة  الدراسة احلالية للعبارة "الطل
% وهم الطلبة الرافضون لهذه العبـارة، وهـذا 69العمل بصورة متميزة من خالل التدريب"  

 دراسة صفية خليفة.يتفق مع 
 
 
  

 م
اخلاصة بالطلبة مرتبة ترتيًبا تصاعدًيا (من األقل رفًضا إلى   (املتدرب)عبارات

 األكثر رفًضا) بعد االستفتاء عليها

الترتيب  

 التصاعدي 

1 
العمل الطلبة املتدربون يكتسبون معارف ومهارات يف التدريب أقل مما يتطلبه سوق 

  الفعلي. 
45%  

  %55 الطلبة املتدربون يتدربون ِوفق حاجاتهم التدريبية.  2

  %57 الطلبة املتدربون ُمينحون شهادات يف نهاية كل برنامج تدريبي عن موضوع التدريب. 3

مون املدرب مبوضوعية بعد انتهاء البرامج التدريبية.  4   %58 الطلبة املتدربون ُيَقيِّ

5  
املتدربون يتأهلون ملمارسة مهنة العالقات العامة يف سوق العمل بصورة الطلبة 

  متميزة من خالل التدريب. 
69%  

  %71  الطلبة املتدربون يتم تقوميهم قبل كل دورة وبعدها.  6
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  (فاعلية التدريب): -5
  ) ترتيب عبارات املتدرب للطلبة 5جدول (

  ):  5يف جدول (
تشــير إلــى وجــود قصــور يف اجلوانــب املتعلقــة بفاعليــة التــدريب، التــي تشــير % 51النســبة 

، 13إلـى    7%، وهـي العبـارات التـي ترتيبهـا مـن  50إليها العبارات التي تزيد نسـبتها عـن  
وعلى القائمني على الدورات التدريبية أن يضعوها يف االعتبار عنـد إقامـة هـذه الـدورات، 

  م
اخلاصة بالطلبة مرتبة ترتيًبا تصاعدًيا (من األقل   (فاعلية التدريب)عبارات 

  رفًضا إلى األكثر رفًضا) بعد استفتاء الطلبة عليها.

الترتيب  

  التصاعدي 

1  
الزيارات امليدانية ملؤسسات إعالمية أو خدمية أو إنتاجية متد الطلبة باملعلومات 

  وباخلبرات العملية يف مجال تخصصهم. 
37% 

  %37 الفردي واجلماعي يثقل خبرات الطلبة النظرية والعملية.التدريب  2

  %41 املتدربون يتأثر أداؤهم املهني مبستوى قدرات املدرب التدريبية.  3

4 
التدريب يسهم يف تكوين شخصية اخلريج وملكاته، وصقل قدراته وتنمية مهاراته 

 وزيادة إنتاجيته.
44%  

5  
واملهارة املطلوبة وتنمو خبراتهم وشخصياتهم يف مجال  املتدربون يكتسبون املعرفة 

  تخصصهم. 
46%  

  %49  البرامج التدريبية النظرية تنمي املهارات املتعلقة بالتخصص.  6

7  
موضوعات التدريب واملشكالت احلقيقية التي تقع يف مؤسسات العمل تكون 

  بسبب ضعف يف التدريب.
50%  

  %51  العامة يؤكد على شرف املهنة وأخالقياتها. التدريب يف مجال العالقات   8

  %52  املتدربون ُتصقل مهاراتهم وخبراتهم الفنية واإلدارية يف مجال تخصصهم.   9

يمون املدرب مبوضوعية بعد انتهاء التدريب.املتدربون   10   %57  ُيقِّ

11  
اكتساب  البرامج التدريبية ُتدار يف بيئة تساعد املتدرب على حتصيل املعرفة أو 

  املهارات املطلوبة.
59%  

12  
املتدربون يلتحقون بسهولة باملؤسسات املناسبة التي ميارسون فيها ما تدربوا  

  عليه.
71%  

13  
مؤسسات العمل يف مجال العالقات العامة تقبل بسهولة خريجي العالقات العامة  

  للعمل بها. 
74%  
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ــث  ــال الحيـ ــدريب يف مجـ ــد التـ ــة ال يؤكـ ــرف املهنـ ــى شـ ــاٍف علـ ــكل كـ ــة وبشـ ــات العامـ عالقـ
وأخالقياتها (إجابة السؤاال اخلامس)، كما أن مؤسسات العمل يف مجال العالقات العامة 

  ال تقبل يف الغالب خريجي العالقات العامة للعمل بها.

) إلى أن التدريب امليداني يف مجال العالقات العامة 1991محمد البادي (  أشارت دراسة
ولكـن اسـتجابة   –ممـا يضـعف خبـرات الطلبـة    –ول العربية ليس كافًيا وال مناسـًبا  يف الد

ــارة " ــة للعب ــة يف الدراســة احلالي ــة الطلب ــرات الطلب ــدريب الفــردي واجلمــاعي يثقــل خب الت
%، فيكون هنـاك اتفـاق بـني 63)، فتكون نسبة املوافقني  5% (جدول  37النظرية والعملية"  

  امليداني يف مجال العالقات العامة.الدراستني يف أهمية التدريب  
  (بيئة التدريب):  -6

 ) ترتيب عبارات بيئة التدريب للطلبة6جدول (

  ):6يف جدول (
بيئـة التـدريب ) إلى وجـود قصـور يف  6بجدول (  8إلى    4تشير العبارات التي ترتيبها من   

وعلى القائمني علـى التـدريب أن يضـعوها يف االعتبـار، لكـون بيئـة التـدريب لقسـم   للطلبة،
العالقــات العامــة غيــر مناســبة وال تســاعد املتــدربني بالقــدر الكــايف علــى حتصــيل املعرفــة 

  واكتساب املهارات املطلوبة (إجابة السؤال السادس).

الترتيب  

  التصاعدي 

 استجابة الطلبة ِل (بيئة التدريب) مرتبة ترتيًبا تصاعدًيا 

 (من األقل رفًضا إلى األكثر رفًضا)

 م

 1  بيئة التدريب تسهم يف إكساب املتدرب السلوك العملي املطلوب للمهنة.   43%

 2  التدريب تساعد املتدرب على تغيير اجتاهه نحو املهنة وتعزيز ميله لها. بيئة  47%

االتصال املباشر وغير املباشر بني كليات اإلعالم ومعاهده واملؤسسات اإلعالمية  48%

  والتدريبية يهييء بيئة للتدريب اجليد فيها. 

3 

 4  واكتساب املهارات املطلوبة.بيئة التدريب تساعد املتدرب على حتصيل املعرفة   51%

قنوات االتصال بني أقسام العالقات العامة بالكليات واملؤسسات اإلنتاجية  52%

  واخلدمية توفر بيئة مناسبة للتدريب. 

5 

 6  بيئة التدريب لقسم العالقات العامة مناسبة. 59%

 7  التدريب يتم يف مكان وزمان مناسبني.  59%

 8  لقسم العالقات العامة مناسبة داخل الكلية وخارجها.بيئة التدريب  63%
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االتصـال املباشـر لـى ضـرورة  إ  نتائج استجابة الطلبة لعبـارات (بيئـة التـدريب)وقد أشارت  
وغير املباشـر بـني كليـات اإلعـالم ومعاهـده واملؤسسـات اإلعالميـة والتدريبيـة ألنـه يهيـيء 

  ).1987دراسة يوسف بن رمضان (بيئة للتدريب اجليد فيها، وهذا يتفق مع 
) يف نتائجها ضرورة وضع 1998وقد أكدت دراسة كرميان محمد فريد وسلوى العوادلي( 

بعمل لقاءات بني أصحاب الوكاالت اإلعالنية، ومديري العالقات العامة يف خطة سنوية  
العالقات   مجال  يف  متخصصة  تدريبية  دورات  وتنظيم  املختلفة،  والهيئات  املؤسسات 

وتدريبهم،   الطلبة  لتأهيل  استجابة  العامة  كانت  حيث  احلالية  الدراسة  مع  يتفق  وهذا 
" للعبارة  واملؤسسات الطلبة  ومعاهده  واإلعالم  كليات  بني  املباشر  وغير  املباشر  االتصال 

اإلعالمية والتدريبية يهييء بيئة للتدريب اجليد فيها" (نسبة املحايدين والرافضني مًعا) 
  %.52) فتكون نسبة املوافقني 6% (جدول  48

  (املدرب):  -7
 جدول (7) ترتيب عبارات (املدرب) لهيئة التدريس 

  ):7يشير جدول (
 يف عبارات املـدرب؛ فعلـى يشيران إلى وجود قصور 6إلى  5بأن العبارتني اللتني ترتيبهما 

القائمني على التدريب أن يضعوهما يف االعتبار عند إعداد الـدورات التدريبيـة وتنفيـذها، 
ويشــير اجلــدول إلــى أن القــائمني علــى املؤسســات التعليميــة اإلعالميــة يف كليــات اإلعــالم 
احلكومية واألزهرية واخلاصة (عينة الدراسة) ليس لديهم الوعي الكايف بأهميـة التـدريب 

م وأثره، وبنسبة رفض وحيادية (إجابة السؤال السابع)، كما أن املدربني ال يف مجال اإلعال
  يصنفون الطلبة قبل التدريب ِوفق حاجاتهم التدريبية الفعلية.

الترتيب  

 التصاعدي 

 عبارات املدرب مرتبة ترتيًبا تصاعدًيا 

  (من األقل رفًضا إلى األكثر رفًضا) حسب استجابة هيئة التدريس.

 م

ــوير جـــودة   %19  ــاءة املـــدربني مـــن املعوقـــات التـــي تعمـــل علـــى احلـــد مـــن تطـ ضـــعف كفـ

 .التدريب اإلعالمي

1 

 2 العالقات العامة.املدربون املحترفون قلة يف مجال   %29 

 3 .املدربون األكفاء ُيستدعون لتدريب الطلبة بالكليات  %44 

ــدربون الطلبـــة داخـــل الكليـــات وخارجهـــا   %46  ــراء يف مجـــال العالقـــات العامـــة يـ اخلبـ

 يف املؤسسات اإلعالمية. 

4 

 5 .املدربون يصنفون الطلبة قبل التدريب ِوفق حاجاتهم التدريبية الفعلية  %56 

القــــائمون علــــى املؤسســــات اإلعالميــــة يف كليــــات اإلعــــالم احلكوميــــة واألزهريــــة   %64 

 واخلاصة لديهم الوعي بأهمية التدريب يف مجال اإلعالم وأثره.

6 
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  (البرنامج التدريبي):  -8
  ) ترتيب عبارات (البرنامج التدريبي) لهيئة التدريس8جدول (

  م
  ا مرتبة ترتيًبا تصاعديً  البرنامج التدريبيعبارات 

  (من األقل رفًضا إلى األكثر رفًضا) حسب استجابة هيئة التدريس.

الترتيب  

  التصاعدي 

1  
إهمال التدريب يف مجال العالقات العامة خسارة على مستوى أمن وسالمة 

  املؤسسة. 
13% 

2  
إهمال البرامج التدريبية لطالب العالقات العامة خسارة على مستوى ربح 

 املؤسسة. 
13% 

3 
البرامج التدريبية لطالب العالقات العامة يؤدي إلى إضعاف املوارد  إهمال 

 البشرية باملؤسسة.
14% 

 %15 التدريب يف مجال العالقات العامة مهم لكونه تخصص يحتك بالقضايا احلياتية.   4

 %17 يتأثر النشاط التدريبي بكليات اإلعالم إيجابًيا بدعم ومساندة اإلدارة العليا.   5

  %21  العالقات العامة تخصص عملي أكثر منه نظري.مجال   6

 %22  التدريب بأقسام العالقات العامة له عالقة وثيقة بشرف املهنة وأخالقياتها.  7

  %24 مجال العالقات العامة تخصص يحتاج إلى تدريب عملي أكثر.  8

 %40  املتخصص.توجد فجوة بني محتوى الدورات وأدوات اإلعالم اجلديد، واإلعالم  9

10 
البرامج املتعلقة بأخالقيات املهنة واجلوانب القانونية نادرة يف الدورات 

  التدريبية. 
40%  

11 
موضوعات التدريب لطالب العالقات العامة يتم اختيارها وفًقا للمهن والوظائف  

  التي يحتاجها سوق العمل ذات العالقة بالتخصص.
45%  

 %50  التدريبية بالكليات باالهتمام ويزداد معدلها وتنوعها. حتظى األنشطة    12

  %55  محتوى التدريب يتم ِاختياره وفًقا للحاجات التدريبية للطالب. 13

  %79  البرامج املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات تخلوا منها الدورات التدريبية. 14

  ):8يشير جدول (
) 14% بجـدول (32النسبةو ،نتيجة استجابة هيئة التدريس لعبارت البرنامج التدريبيإلى  

ا) لعبـارات البرنـامج  تشير للـذين (لـم يوافقـوا، بشـدة وللـذين لـم يوافقـوا، وللمحايـدين معـً
أن هذه النسبة تشير إلى أن اجلوانب املتعلقة بالبرنامج التـدريبي مرضـية إلـى التدريبي، و

ا)  حد ما أمـا العبـارات %،  68، ووفًقا لذلك تكون (نسبة الذين وافقوا بشدة واملـوافقني معـً
) فإن القـائمني علـى التـدريب علـيهم أن يضـعوها 8بجدول (  14إلى    12التي ترتيبها من  

ا ال يـتم يف االعتبار عند إعـداد الـدورات التدريبيـة وتنفيـذها، و أن محتـوى التـدريب تقريبـً
  (إجابة السؤال الثامن).اجات التدريبية للطالب  ِاختياره وفًقا للح
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أن نتائجهـا بّينـت مـع الدراسـة احلاليـة يف    )2014واتفقت دراسة صفية خليفـة مسـعود (
أن أكبر نسبة من أعضاء هيئة التدريس يرون أن املقررات الدراسـية تهيـيء الطلبـة لسـوق 

موضـوعات لتدريس للعبـارة "العمل إلى حد ما، ويف الدراسة احلالية كانت استجابة هيئة ا
التدريب لطالب العالقات العامة يتم اختيارها وفًقا للمهن والوظائف التـي يحتاجهـا سـوق 

ــة بالتخصــص" وبنســبة  ا)، أمــا 45العمــل ذات العالق ــً ــدون مع % وهــم (الرافضــون واملحاي
  صفية خليفة.% وهذا يتفق مع دراسة  55املوافقون فنسبتهم  

يف نتائجهـا مـع الدراسـة احلاليـة يف أن   )،2001يزيد شمس (واتفقت دراسة شعبان أبوال
تخصص اإلعـالم عملـي أكثـر منـه نظـري، وكانـت اسـتجابة هيئـة التـدريس للعبـارة "مجـال 

) فتكـون 8% (جـدول  24العالقات العامة تخصص يحتاج إلـى تـدريب عملـي أكثـر" بنسـبة  
  % من هيئة التدريس.76نسبة املوافقني على هذه العبارة 

  أدوات التدريب ووسائله): ( -9

  جدول (9) ترتيب عبارات (أدوات التدريب ووسائله) لهيئة التدريس  

 

 م
اخلاصة بهيئة التدريس مرتبة ترتيًبا تصاعدًيا  أدوات التدريب  وأساليبه عبارات 

 (من األقل رفًضا إلى األكثر رفًضا) بعد االستفتاء عليها

الترتيب  

 التصاعدي 

1 
التقنيات احلديثة كاحلاسب اآللي إحدى الوسائل الضرورية ألنشطة التدريب  

  العالقات العامة.بأقسام 
20% 

2 
امليزانية املخصصة للتدريب إحدى الوسائل الضرورية ألنشطة التدريب بأقسام  

 العالقات العامة.
26% 

 %31 بوجد بالئحة الكلية ما يشير إلى التدريب وبرامج التدريب. 3

4 
التي   من مصاد اإلعاقة ضعف التنسيق بني اجلهات املعنية بالتدريب اإلعالمي

 جودة التدريب اإلعالمي. تطوير من احلد على تعمل
37% 

 %44 الكليات احلكومية واخلاصة قليلة أو ال توجد. يف التدريب خطط 5

 %45  مراكز التدريب املتخصصة التي تؤهل الطاقات اإلعالمية متوافرة. 6

 %47  األساليب التقليدية املتبعة يف التدريب هي السائدة يف التدريب.  7

 %69 اإلعالمي متوفراة ومعترف بها.  بالتدريب  تعنى التي املستقلة اإلعالمية املؤسسات 8

9 
مؤسسات ومراكز التدريب اإلعالمي توفر الوسائل واملعدات التي تستخدم يف 

  عملية التدريب اإلعالمي لتطبق نظام اجلودة الشاملة يف برامجها التدريبية. 
71% 

10 
إرشادي يف التدريب اإلعالمي عن اللغة العربية ومتطلباتها  الطلبة لديهم دليل 

  يالئم حاجات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
79% 
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  ):9يشير جدول (
أكبـر مـن نسـبة عـدم املوافقـة واحلياديـة لهـا  10إلـى  8إلى أن العبارات التي ترتيبها مـن  

%؛ لــذا حتتــاج إلــى تفعيــل يف كليــات اإلعــالم ومعاهــده (عينــة الدراســة)، حتــى يــتم 50
  التدريب اإلعالمي بالشكل املطلوب.

كما أن النسبة املئوية الستجابة هيئة التدريس اخلاصـة بـأدوات التـدريب ووسـائله نسـبتها 
ني واملحايـدين % وهي اسـتجابة (غيـر املـوافق50)، هي تقترب من نسبة  14% (جدول  46

ا)؛ لــذا فإنــه مــن األولويــات االهتمــام بتحســني األدوات والوســائل التــي تســتخدم يف  معــً
 ) وهم (الرافضون واملحايدون مًعا) للعبارة:9% (جدول  71التدريب، كما يالحظ أن نسبة  

"تتوافر يف البرامج التدريبية اإلعالمية الوسائل واألدوات لتطبيق نظـام اجلـودة الشـاملة"، 
  ومعنى هذا أنها ال تتحقق تقريًبا (إجابة السؤال التاسع).

توصلت نتائجها  التي  )  2008(  عبداهللا الكندي، وعبداملنعم احلسنيوهذا يتفق مع دراسة  
إلى أن كليات اإلعالم ومعاهده العربية بوجه عام لم تشر إلى قضية االعتماد األكادميي  

املهني   أو  دراسة لبرامجه  Accreditation(اجلودة)،  ذلك  أكدت على  كما  الدراسية،    ا 
 ) الطويسي  محمد  جوانب،  2015نسيم  يف  متدنية  اإلعالمي  التدريب  جودة  بأن   (

يف   متخصصة  مستقلة  حكومية  مؤسسات  توجد  ال  وأنه  أخرى،  جوانب  يف  ومتوسطة 
 التدريب اإلعالمي.

إحـدى آللـي  وكانت استجابة أعضاء هيئة التدريس للعبـارة "التقنيـات احلديثـة كاحلاسـب ا
وكانــت نســبة الرافضــني  الوسـائل الضــرورية ألنشــطة التــدريب بأقســام العالقـات العامــة"،

دراســة شــعبان أبواليزيــد %، وهــذا يتفــق مــع 80%، فتكــون نســبة املــوافقني 20واملحايــدين 
وكان من نتائجها أن تخصـص اإلعـالم يحتـاج تقنيـات حديثـة كاحلاسـب   )،2001شمس (

 اآللي، وتوفير أدوات ووسائل التدريب.
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  (املتدربون): -10
  ) ترتيب عبارات (املتدربون) لهيئة التدريس 10جدول (

 ):10يشير جدول (
%؛ لذا حتتاج إلـى 50جاءت عدم املوافقة واحليادية لهما أكبر من  6، 5إلى أن العبارتني  

تفعيــل، حتــى يــتم التــدريب اإلعالمــي بالشــكل املطلــوب؛ لــذا فإنــه مــن األولويــات االهتمــام 
اخلـريجني الـذين تلقـوا تـدريبات ) أن  10بتفعيل مضمون العبارتني، ويالحظ مـن جـدول (

ا (إجابـة السـؤال  بالكليات ال يتم التواصـل معهـم بالشـكل املطلـ حيـث نسـبة )  10وب تقريبـً
  %.55(الرافضني واملحايدين مًعا) للعبارة  

) مــع Mukudi Michael Masho)(2012موكــودي مايكــل مواشــو ( تتفــق دراســة
التحقق من أثر التـدريب لـدى املتـدربني، ودراسـة العالقـة بـني الدراسة احلالية يف ضرورة  

تدريبهم ومستوى أدائهم الوظيفي للجمهور، وبالنسبة للدراسة احلالية فإن ِاسـتجابة هيئـة 
التــدريس للعبــارة التــي تشــير إلــى قيــاس أثــر التــدريب لــدى اخلــريجني "ُيتعــرف علــى أثــر 

م يف مؤسساتهم" فكانت نسـبة اسـتجابتهم تدريب الكلية على اخلريجني بالسؤال عن أدائه
  )، وهم نسبة (الرافضني واملحايدين مًعا) للعبارة، أي أن هذا ال يتحقق.10% (جدول  69

  
 
 
 
  

الترتيب  

 التصاعدي 

حسب   األكثر رفًضا)عبارات املتدرب مرتبة ترتيًبا تصاعدًيا (من األقل رفًضا إلى 

  استجابة هيئة التدريس.

 م

 1  طالب العالقات العامة يف حاجة للبرامج التدريبية ليؤدي عمله بدقة.   19%

يصقل  % 19.1 كما  وملكاته  العامة  العالقات  طالب  شخصية  تكوين  يف  التدريب  يسهم 

  قدراته وينمي مهاراته ويزيد من إنتاجيته.

2 

 3  يختار طالب العالقات العامة البرامج التدريبية التي تتوافق مع حاجاته التدريبية.   40%

بني   45% اجلوهرية  والفروق  الفردية  االختالفات  بالكليات  تدريبية  البرامج  تراعي 

  املتدربني أنفسهم.

4 

 5  اخلريجون الذين تلقوا تدريبات بالكليات يتم التواصل معهم.  55%

 6  ُيتعرف على أثر تدريب الكلية على اخلريجني بالسؤال عن أدائهم يف مؤسساتهم.  69%
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  (فاعلية التدريب):  -11
  ) ترتيب عبارات (فاعلية التدريب) لهيئة التدريس 11جدول (

  م
  مرتبة ترتيًبا تصاعدًيا فاعلية التدريب عبارات 

  األقل رفًضا إلى األكثر رفًضا) حسب استجابة هيئة التدريس(من 

الترتيب  

  التصاعدي 

الترتيب  

  التصاعدي 

  1 %19 التدريب استثمار بشري وإنتاجي وربحي للمؤسسة.  1

2 
التدريب من أهم األساليب التي ُتصقل مهارات وخبرات 

 اخلريجني الفنية واإلدارية يف مجال العالقات العامة.
19% 2  

3 
مجال العالقات العامة تخصص يحتاج إلى حرفية عالية  

 ملمارسته. 
20% 3  

4 
يؤدي إهمال التدريب إلى خسارة يف العملية اإلنتاجية واخلدمية 

 والربحية للمؤسسة.
28% 4  

5 
خ وُتَنمى عن  يحتاج مجال العالقات العامة إلى مهارات فردية ُتَرسَّ

  طريق التدريب. 
28%  5  

6  
التدريب يف مجال العالقات العامة يف إكساب الطلبة يسهم 

  مهارات التخصص.
29%  6  

7  
يسهم التدريب يف مجال العالقات العامة يف حسن التعاون مع  

  العمالء وخدمتهم. 
32%  7  

8  
ُيستخدم التقومي بعد التدريب يف احلكم على مدى جناح التدريب  

 أو فشله. 
33% 8  

9 
االستفادة من التدريب من خالل عملية  ميكن التعرف على مدى 

  التقييم بعد انتهاء التدريب. 
33%  9  

10  
تقوم الكليات باالتصال باخلريجني واملؤسسات التي يعملون بها  

 للتعرف على مستوى أدائهم فيها. 
43% 10  

11 
املؤسسات اإلنتاجية أو اخلدمية ال تقبل طالب أقسام العالقات 

  مهارات الطلبة املتدربني أو عدمه. العامة بالكليات لضعف 
49%  11  

  12  %67  تهتم كليات اإلعالم احلكومية واألزهرية واخلاصة بأثر التدريب.   12

13  
أثر التدريب يتم وفق أدوات قياس تستخدمه الكليات للتعرف 

  األداء املهني لإلعالميني.
67%  13  

  ):11يشير جدول (
ا) لهمـا أكبـر مـن   13،  12إلى أن العبارتني    %؛ لـذا 50نسبة (عدم املوافقة واحليادية معـً

حيـث ال تهـتم كليـات اإلعـالم احلكوميـة واألزهريـة واخلاصـة (عينـة يحتاجان إلـى تفعيـل،  
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النسـب املئويـة ) حيـث ُتشـير  11الدراسة) بأثر التدريب بالشـكل املطلـوب (إجابـة السـؤال  
  فضني واملحايدين.  % إلى نسبة الرا67

% 36قيمتهــا التــدريب كمــا أن النســبة املئويــة الســتجابة هيئــة التــدريس اخلاصــة بفاعليــة 
%، وهـي اسـتجابة غيـر املـوافقني واملحايـدين، وهـذا 50، وهـي أقـل مـن نسـبة  14بجدول  

  مؤشر مرٍض مقارنة بنسبة استجابة الطلبة بفاعلية التدريب.
ــى ) يف در2001وأوصــى (ليســلي راي) ( ــدريب للتعــرف عل ــر الت ــاس أث اســته بضــرورة قي

التغيـــرات التـــي حـــدثت للمتـــدربني خـــالل فتـــرة التـــدريب، وقـــد قامـــت الدراســـة احلاليـــة 
بــالتعرف علــى اســتجابة أعضــاء هيئــة التــدريس للعبــارة "تهــتم كليــات اإلعــالم احلكوميــة 

خدمه الكليـات واخلاصة بأثر التدريب"، وللعبارة "أثر التـدريب يـتم وفـق أدوات قيـاس تسـت
للتعرف األداء املهني لإلعالميني"، وكانت (نسبتا الرافضني واملحايدين مًعا) علـى الترتيـب 

% وهما نسـبتان مرتفعتـان، أي لـم يتحقـق الهـدف مـن التـدريب مـن وجهـة نظـر %67،  67
  هيئة التدريس.

  (بيئة التدريب):  -12
  التدريس) ترتيب عبارات (بيئة التدريب) لهيئة 12جدول (

مرتبة ترتيًبا تصاعدًيا (من األقل رفًضا إلى األكثر رفًضا)  (بيئة التدريب) عبارات   م

  حسب استجابة هيئة التدريس.

ــب  الترتيــــــ

  التصاعدي 

ــة محبطــة   1 ــا إلقامــة البــرامج التدريبيــة يشــكل بيئ ضــعف دعــم ومســاندة اإلدارة العلي

  للقائمني على التدريب. 

22%  

ــة   2 ــوافر قنــوات اتصــال بــني أقســام العالقــات العامــة بالكليــات واملؤسســات اإلنتاجي ت

  واخلدمية يهيىء بيئة مالئمة للتدريب.  

23%  

اجلهــات مجهولــة الهويــة وغيــر الرســمية والربحيــة يف التــدريب تكــون مصــدر قلــق   3

  للطالب املتدربني.  

25%  

  %35  الصعوبات الكبيرة يف التحاق الطلبة بالتدريب ُيعد بيئة محبطة للمتدربني.   4

  %35  التمويل الضعيف للبرامج التدريبية يهيئ بيئة معوقة جلودة التدريب.   5

التواصل املباشر وغير املباشـر بـني كليـات اإلعـالم واملؤسسـات اإلعالميـة والتدريبيـة   6

  ُيعد بيئة مناسبة للتدريب.  

39%  

  %49  املؤسسات اإلعالمية توفر الفرصة للطالب للتدريب امليداني.    7

  %63  الكليات تقوم بنشر ثقافة التدريب طوال مدة وجود الطالب بكليته حتى تخرجه.   8

ــة   9 ــدة الزمنيـ ــددة املـ ــة ومحـ ــا ومدروسـ نظم ويكـــون مخطـــط لهـ ــُ ــة تـ الـــدورات التدريبيـ

  واألهداف.  

67%  
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  ):  12يشير جدول (

ا) لهمــا أكبــر مــن  9، 8إلــى أن العبــارتني  %؛ لــذا 50نســبة (عــدم املوافقــة واحلياديــة معــً
% 63يحتاجان إلى تفعيل، حتـى يـتم التـدريب اإلعالمـي بالشـكل املطلـوب، وتشـير النسـبة  

إلى أن الكليات واملعاهد ال تقوم بنشر ثقافة التدريب بالشكل املطلوب أثنـاء   8للعبارة رقم  
% وهـي نسـبة الرافضـني أو 67تشـير النسـبة    سنوات الدراسة الطلبة حتى تخـرجهم، كمـا

نظم بشــكل مــرٍض أو 9املحايــدين للعبــارة رقــم  ا لــذلك فــإن الــدورات التدريبيــة ال تــُ ، ووفقــً
كمـــا أن )، 12مخطــط أو مـــدروس أو محـــددة املـــدة الزمنيــة واألهـــداف (إجابـــة الســـؤال 

وهـي اسـتجابة   %39قيمتهاببيئة التدريب  النسبة املئوية الستجابة هيئة التدريس اخلاصة  
ا) بجــدول  ، وهــي نســبة مرضــية ألنهــا لــم تصــل لنســبة 14(غيــر املــوافقني واملحايــدين معــً

50.%  

  استجابة الطلبة لعبارات (مكونات التدريب):  -13
  استجابة الطلبة ملكونات التدريب مرتبة تصاعدًيا) 13جدول (

% 50) أن استجابات الطلبة جلميع عناصر التدريب نسـبتها أكبـر  13يتضح من اجلدول (
وهم الذين (لم يوافقوا أو املحايدون مًعا) جتاه عبارات التدريب، وهذا مؤشـر لوجـود خلـل 
يف الدورات التدريبية يف كليات اإلعالم ومعاهده (العينـة املتاحـة)، ومعنـى هـذا أن الطلبـة 

وتتفـق هـذه النتيجـة )، 13(إجابـة السـؤال دورات التدريبية إلى حـد مـا راضني عن الغير  
% مـن مجتمـع البحـث 70)، يف أن 2013عثمان ( مع نتائج دراسة: نصر الدين عبدالقادر

  غير راضني عن املؤسسات ومراكز التدريب العربية وما تقدمه من برامج تدريبية.  

  مكونات التدريب   م

  النسبة املئوية

الستجابات 

  الطلبة 

لطلبة استجابات ا

ملكونات التدريب مرتبة 

  تصاعدًيا 

النسبة املئوية (من 

األقل رفًضا إلى  

  األكثر رفًضا) 

  %51  (فاعلية التدريب)  %53  املدرب  1

  %53  (املدرب)  %55  البرنامج التدريب  2

3  
أدوات التدريب   

  وأساليبه
  % 53.2  (بيئة التدريب)   62%

  %55  (البرنامج التدريبي)  %59  املتدرب  4

  %59  (املتدرب)  %51  فاعلية التدريب   5

  %53  بيئة التدريب  6
(أدوات التدريب  

  ووسائله) 
62%  



                3895 

  استجابة هيئة التدريس لعبارات (مكونات التدريب):  -14
  استجابة هيئة التدريس ملكونات التدريب مرتبة تصاعدًيا) 14جدول (

  ):14يف جدول (
% وهـي النسـب 50يشير إلـى أن جميـع نسـب اسـتجابات أعضـاء هيئـة التـدريس أقـل مـن 

املحايــدة)، ومعنــى هــذا أن التــي متثــل االســتجابات التــي (ال توافــق بشــدة، أو ال توافــق، أو 
% توافــق بشــدة أو توافــق، ومعنــى هــذا أن أعضــاء هيئــة التــدريس  50النســب األكبــر مــن 

)، ويف 14(عينــة الدراســة) راضــون عــن الــدورات التدريبيــة إلــى حــد مــا (إجابــة الســؤال 
جـدول املقابل الطلبة (عينة الدراسة) غير راضني إلى حد ما عن الدورات التدريبيــــــــــــة ب

)13.(  
ويتفق اجلدوالن من حيث الترتيب يف مكـون (بيئـة التـدريب) الترتيـب الثالـث، و(املتـدرب)، 

 و(أدوات التدريب ووسائله) يف الترتيب اخلامس والسادس.
 
 
 
 
 
 
 

  م
مكونات  

  التدريب

  يةالنسبة املئو

هيئة الستجابات 

  التدريس

استجابات هيئة تدريس 

ملكونات التدريب مرتبة 

  تصاعدًيا 

النسبة املئوية (من 

األقل رفًضا إلى األكثر 

  رفًضا)

  %32  البرنامج التدريب  %43  املدرب  1

2  
البرنامج  

  التدريب
  %36  فاعلية التدريب   32%

3  
أدوات التدريب  

  ووسائله
  %39  (بيئة التدريب)   46%

  %43  املدرب  %45  املتدرب  4

5  
فاعلية 

  التدريب
  %45  املتدرب  36%

  %46  ) أدوات التدريب ووسائله(  %39  بيئة التدريب  6
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  عاشًرا: التحقق من صحة الفرض األول: 
  ) نتائج قيم معامل االرتباط بني مكونات التدريب  15جدول (

  ترتيب مكونات عناصر التدريب حسب قيمة معامل االرتباط (تنازلًيا)

  بني استجابة الطلبة واستجابة هيئة التدريس (قسم العالقات العامة واإلعالن)

الترتيب  

  التنازلي
  اسم مكون التدريب

  قيمة معامل االرتباط 

عند مستوى داللة 

0.05  

  درجة العالقة

  طردي قوي جًدا  0.767ر =   البرامج التدريبية  األول 

  طردي قوي  0.645ر=   املدرب  الثاني 

  طردي ضعيف  0.334ر=   بيئة التدريب  الثالث

  طردي ضعيف جًدا  0.174ر=   فاعلية التدريب   الرابع 

  جًداطردي ضعيف   0.074ر=   أدوات التدريب ووسائله  اخلامس

  عكسي ضعيف   0.419 -ر=  املتدربون  السادس

  ) ميكن الوصول إلى االستنتاجات اآلتية:15من (جدول  
معامــل ارتبــاط بيرســون الســتجابة الطلبــة وأعضــاء هيئــة التــدريس لعبــارات البرنــامج -1

(ارتبــاط طــردي قــوي) عنــد مســتوى داللــة  0.767معامــل ارتبــاط بيرســون =التــدريبي: 
0.05 . 

  نرفض الفرض الصفري القائل: لذلك و
ــدريس  ــة الت ــة واســتجابة هيئ ــة إحصــائًيا بــني اســتجابة الطلب ــاط دال ال توجــد عالقــة ارتب

  .0.05عند مستوى داللة  لعبارات البرنامج التدريبي  
 ونقبل الفرض البديل القائل: 

 إحصائًيا بني استجابة الطلبـة واسـتجابة أعضـاء هيئـة التـدريستوجد عالقة ارتباط دالة 
 .0.05عند مستوى داللة  لعبارات البرنامج التدريبي  

  معامل ارتباط بيرسون الستجابة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لعبارات املدرب:-2
  . 0.05(ارتباط طردي قوي) عند مستوى داللة   0.645معامل ارتباط بيرسون =

ــدريس  ــة الت ــة واســتجابة هيئ ــة إحصــائًيا بــني اســتجابة الطلب ــاط دال ال توجــد عالقــة ارتب
  .0.05عند مستوى داللة  لعبارات املدرب  

 ونقبل الفرض البديل القائل: 
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 ريستوجد عالقة ارتباط دالة إحصـائًيا بـني اسـتجابة الطلبـة واسـتجابة أعضـاءهيئة التـد
 .0.05عند مستوى داللة  لعبارات املدرب  

  معامل ارتباط بيرسون الستجابة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لعبارات بيئة التدريب-3
  .0.05(ارتباط طردي ضعيف) عند مستوى داللة   0.334معامل ارتباط بيرسون =

  نرفض الفرض الصفري القائل: لذلك و
ــدريس  ــة الت ــة واســتجابة هيئ ــة إحصــائًيا بــني اســتجابة الطلب ــاط دال ال توجــد عالقــة ارتب

  .0.05عند مستوى داللة بيئة التدريب  لعبارات 
 ونقبل الفرض البديل القائل: 

 توجد عالقة ارتباط دالة إحصـائًيا بـني اسـتجابة الطلبـة واسـتجابة أعضـاءهيئة التـدريس
 .0.05عند مستوى داللة بيئة التدريب  لعبارات 

معامــل ارتبــاط بيرســون الســتجابة الطلبــة وأعضــاء هيئــة التــدريس لعبــارات (فاعليــة  -4
  التدريب)

   0.05ى داللة  (ارتباط طردي ضعيف) عند مستو 0.174معامل ارتباط بيرسون =
  نرفض الفرض الصفري القائل: لذلك و

ــدريس  ــة الت ــة واســتجابة هيئ ــة إحصــائًيا بــني اســتجابة الطلب ــاط دال ال توجــد عالقــة ارتب
  .0.05عند مستوى داللة  فاعلية التدريب  لعبارات 

 ونقبل الفرض البديل القائل: 
 توجد عالقة ارتباط دالة إحصـائًيا بـني اسـتجابة الطلبـة واسـتجابة أعضـاءهيئة التـدريس

 .0.05عند مستوى داللة  فاعلية التدريب  لعبارات 
ــارات (أدوات -5 ــدريس لعب ــة الت ــة وأعضــاء هيئ ــاط بيرســون الســتجابة الطلب ــل ارتب معام

  التدريب ووسائله).  
 .0.05(ارتباط طردي ضعيف) عند مستوى داللة   0 074.معامل ارتباط بيرسون =

  نرفض الفرض الصفري القائل: لذلك و
ــدريس  ــة الت ــة واســتجابة هيئ ــة إحصــائًيا بــني اســتجابة الطلب ــاط دال ال توجــد عالقــة ارتب

  .0.05عند مستوى داللة  أدوات التدريب ووسائله لعبارات 
 ونقبل الفرض البديل القائل: 

 توجد عالقة ارتباط دالة إحصـائًيا بـني اسـتجابة الطلبـة واسـتجابة أعضـاءهيئة التـدريس
 .0.05عند مستوى داللة أدوات واساليب التدريب  لعبارات 
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  معامل ارتباط بيرسون الستجابة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لعبارات (املتدرب)-6
  (ارتباط عكسي ضعيف). 0.416-معامل ارتباط بيرسون =

  نرفض الفرض الصفري القائل: لذلك و
ــدريس  ــة الت ــة واســتجابة هيئ ــة إحصــائًيا بــني اســتجابة الطلب ــاط دال ال توجــد عالقــة ارتب

  .0.05عند مستوى داللة  املتدرب  لعبارات 
 ونقبل الفرض البديل القائل: 

توجد عالقـة ارتبـاط عكسـية دالـة إحصـائًيا بـني اسـتجابة الطلبـة واسـتجابة أعضـاءهيئة 
 .0.05عند مستوى داللة املتدرب   لعبارات  التدريس

 :حادي عشر: التحقق من صحة الفرض الثاني
  للطلبة:  2حساب كا -1

  لبيرسون ملكونات التدريب (للطلبة)  2) نتائج قيم كا16جدول (

  م

ِاستجابة الطلبة لعبارات 

التدريب تبًعا ملتغير نوع 

  معهدهم أو كليتهم

  ) 2(مرتبة تنازلًيا حسب كا

  2قيمة كا

  لبيرسون 

درجة  

  احلرية 

القيمة  

  االحتمالية 

الداللة اإلحصائية 

مستوى الداللة  عند

0.05  

  دالة 0.000 45 1.078  املدرب  1

 دالة 0.032 60 81.88  فاعلية التدريب   2

 دالة 0.000 35 77.82  البرنامج التدريبي  3

  دالة  0030. 25 48.62  املتدرب 4

 دالة 0.157 35 43.37  بيئة التدريب  5

  غير دالة  5820. 20 18.08  أدوات التدريب ووسائله 6

  :) يتضح اآلتي16جدول (من 
  املدرب:   1-1 

  (القيمة االحتمالية). 0.000(مستوى الداللة) >  0.05قيمة ، 1.078=   2كا
ا لــذلك نــرفض الفــرض الصــفري القائــل:  تختلــف اســتجابة الطلبــة لعبــارات املــدرب ووفقــً

 .0.05باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  
تالف ال تختلـــف بـــاخاســـتجابة الطلبـــة لعبـــارات املـــدرب ونقبـــل الفـــرض البـــديل القائـــل: 

 .0.05معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  
ال تختلف باختالف معهـدهم أو كليـتهم، ووفًقا لذلك، فإن استجابة الطلبة لعبارات املدرب  

 وأنه توجد عالقة بينهما.
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 فاعلية التدريب:   -1-2
 (القيمة االحتمالية). 0.032(مستوى الداللة) >   0.05قيمة ، 81.887=   2كا

فاعليـة التـدريب اسـتجابة الطلبـة لعبـارات  ووفًقا لذلك، نرفض الفـرض الصـفري القائـل:  
 .0.05تختلف باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  

ــل:  ــل الفـــرض البـــديل القائـ ــارات ونقبـ ــة لعبـ ــتجابة الطلبـ ــة التـــدريب ال تختلـــف اسـ فاعليـ
 .0.05ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  باختالف معهدهم أو كليتهم،  

فاعليـة التـدريب ال تختلـف بـاختالف معهـدهم ووفًقا لذلك، فإن استجابة الطلبة لعبـارات  
 أو كليتهم، وأنه توجد عالقة بينهما.

 البرنامج التدريبي: -1-3
  (القيمة االحتمالية). 0.000(مستوى الداللة) >   0.05قيمة و 77.822=   2كا 

البرنـامج التـدريبي استجابة الطلبـة لعبـارات  نرفض الفرض الصفري القائل:    ووفًقا لذلك
 .0.05تختلف باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  

ــل:  ــديل القائ ــرض الب ــل الف ــاراتونقب ــة لعب ــف  اســتجابة الطلب ــدريبي ال تختل ــامج الت البرن
 .0.05ند مستوى داللة  باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا ع

البرنامج التدريبي ال تختلف باختالف معهدهم ووفًقا لذلك، فإن استجابة الطلبة لعبارات  
 أو كليتهم، وأنه توجد عالقة بينهما.

 املتدربني: -1-4
 (القيمة االحتمالية). 0.003(مستوى الداللة) >   0.05قيمة ، و48.625=   2كا

املتـدربني تختلـف اسـتجابة الطلبـة لعبـارات  لقائـل:  ووفًقا لذلك، نرفض الفرض الصفري ا
 .0.05باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  

ــل:  ــديل القائ ــل الفــرض الب ــاراتونقب ــة لعب ــاختالف  اســتجابة الطلب ــف ب ــدربني ال تختل املت
 .0.05معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  

ــارات  ــة لعب ــذلك، فــإن اســتجابة الطلب ا ل ــً ــاختالف معهــدهم أو ووفق ــف ب ــدربني ال تختل املت
 كليتهم، وأنه توجد عالقة بينهما.

 بيئة التدريب: -1-5
  (القيمة االحتمالية). 0.157(مستوى الداللة) <   0.05قيمة ، و43.371=   2كا

بيئة التدريب تختلـف رات  استجابة الطلبة لعباووفًقا لذلك، نقبل الفرض الصفري القائل:  
 .0.05باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  
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بيئة التدريب ال تختلف بـاختالف   استجابة الطلبة لعباراتونرفض الفرض البديل القائل:  
 .0.05معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  

ا لــذلك، فــإن اســتجابة الطلبــة لعبــ بيئــة التــدريب تختلــف بــاختالف معهــدهم أو ارات ووفقــً
 كليتهم، وأنه ال توجد عالقة بينهما.

  أدوات التدريب ووسائله:-6 -1
 (القيمة االحتمالية). 0.582(مستوى الداللة) <  0.05قيمة ، و18.085=  2كا   

ا لــذلك، نقبــل الفــرض الصــفري القائــل:  اســتجابة الطلبــة لعبــارات أدوات التــدريب ووفقــً
 .0.05تختلف باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة ووسائله 

ال أدوات التــدريب ووســائله  اســتجابة الطلبــة لعبــاراتونــرفض الفــرض البــديل القائــل: 
 .0.05تختلف باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  

ا لــذلك، فــإن اســتجابة الطلبــة لعبــارات أدوات التــدريب ووســائله  تختلــف بــاختالف ووفقــً
  معهدهم أو كليتهم، وأنه ال توجد عالقة بينهما.

 لهيئة التدريس: 2كا حساب - 1
  لبيرسون ملكونات التدريب (لهيئة التدريس)  2) نتائج قيم كا17جدول (

  م

ِاستجابة هيئة التدريس 

التدريب تبًعا ملتغير لعبارات 

  نوع معهدهم أو كليتهم.

  ) 2(تنازلًيا حسب كا 

  2قيمة كا

  لبيرسون 

درجة  

  احلرية 

القيمة  

  االحتمالية 

الداللة اإلحصائية 

مستوى الداللة  عند

0.05  

 دالة 0.000 65 7.384  البرنامج التدريبي  1

 دالة 0.000 45 5.903  أدوات التدريب ووسائله 2

 دالة 0.000 60 4.172  التدريب فاعلية   3

 دالة 0.000 40 3.208  بيئة التدريب 4

 دالة 0.000 25 2.630  املدرب  5

 دالة 0.000 25 2.630  املتدرب  6

  البرنامج التدريبي:  2-1
 (القيمة االحتمالية). 0.000(مستوى الداللة) >   0.05قيمة ، و7.384=   2كا -1

لعبـارات أعضـاء هيئـة التـدريس  اسـتجابة  ووفًقا لـذلك، نـرفض الفـرض الصـفري القائـل:  
البرنامج التدريبي تختلف باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مسـتوى داللـة 

0.05. 
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البرنـامج التـدريبي  لعبـاراتأعضاء هيئـة التـدريس استجابة ونقبل الفرض البديل القائل: 
 .0.05ف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  ال تختلف باختال

البرنـامج التـدريبي ال تختلـف لعبـارات أعضـاء هيئـة التـدريس ووفًقا لذلك، فـإن اسـتجابة 
 باختالف معهدهم أو كليتهم، وأنه توجد عالقة بينهما.

أدوات التدريب ووسائل:    -2-2  
 (القيمة االحتمالية) 0.000(مستوى الداللة) >   0.05قيمة  ، و5.903= 2كا -1

لعبـارات أعضـاء هيئـة التـدريس  اسـتجابة  ووفًقا لـذلك، نـرفض الفـرض الصـفري القائـل:  
أدوات التدريب ووسائله تختلف باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عنـد مسـتوى 

 .0.05داللة  
ات التــدريب أدو لعبــاراتأعضــاء هيئــة التــدريس اســتجابة ونقبــل الفــرض البــديل القائــل: 

 .0.05ووسائله ال تختلف باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  
ا لــذلك، فــإن اســتجابة  أدوات التــدريب ووســائله ال  لعبــاراتأعضــاء هيئــة التــدريس ووفقــً

 تختلف باختالف معهدهم أو كليتهم، وأنه توجد عالقة بينهما.
 فاعلية التدريب: 2-3
  (القيمة االحتمالية). 0.000(مستوى الداللة) >   0.05قيمة  ، و4.172=  2كا -1

لعبـارات أعضـاء هيئـة التـدريس  اسـتجابة  ووفًقا لـذلك، نـرفض الفـرض الصـفري القائـل:  
فاعلية التدريب تختلف بـاختالف معهـدهم أو كليـتهم، ودالـة إحصـائًيا عنـد مسـتوى داللـة 

0.05.  
فاعليـة التـدريب ال   لعبـاراتأعضاء هيئة التـدريس  استجابة  ونقبل الفرض البديل القائل:  

 .0.05تختلف باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  
ا لــذلك، فــإن اســتجابة  فاعليــة التــدريب ال تختلــف  لعبــاراتأعضــاء هيئــة التــدريس ووفقــً

 توجد عالقة بينهما.باختالف معهدهم أو كليتهم، وأنه  
 بيئة التدريب: -2-4
   (القيمة االحتمالية). 0.000(مستوى الداللة) >   0.05وقيمة ، 3.208=   2كا -1

لعبـارات أعضـاء هيئـة التـدريس  اسـتجابة  ووفًقا لـذلك، نـرفض الفـرض الصـفري القائـل:  
ة بيئــة التــدريب تختلــف بــاختالف معهــدهم أو كليــتهم، ودالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى داللــ

0.05.  
بيئــة التــدريب ال  لعبــاراتأعضــاء هيئــة التــدريس اســتجابة ونقبــل الفــرض البــديل القائــل: 

 .0.05تختلف باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  
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ا لــذلك، فــإن اســتجابة  بيئــة التــدريب ال تختلــف  لعبــاراتأعضــاء هيئــة التــدريس ووفقــً
 أنه توجد عالقة بينهما.باختالف معهدهم أو كليتهم، و

 املدرب: -2-5
  (القيمة االحتمالية). 0.000(مستوى الداللة) >   0.05قيمة  ، و2.630= 2كا -1

لعبـارات أعضـاء هيئـة التـدريس  اسـتجابة  ووفًقا لـذلك، نـرفض الفـرض الصـفري القائـل:  
 .0.05املدرب تختلف باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  

املـدرب ال تختلـف   لعبـاراتأعضـاء هيئـة التـدريس  اسـتجابة  ونقبل الفرض البديل القائل:  
 .0.05باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  

ا لــذلك، فــإن اســتجابة  املــدرب ال تختلــف بــاختالف  لعبــاراتأعضــاء هيئــة التــدريس ووفقــً
 بينهما.  معهدهم أو كليتهم، وأنه توجد عالقة

 املتدربني:-6 -2
  (القيمة االحتمالية). 0.000(مستوى الداللة) >   0.05قيمة  ، و2.630= 2كا -1

لعبـارات أعضـاء هيئـة التـدريس  اسـتجابة  ووفًقا لـذلك، نـرفض الفـرض الصـفري القائـل:  
 .0.05املتدربني تختلف باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  

املتـدربني ال تختلـف  لعبـاراتأعضاء هيئة التدريس استجابة لبديل القائل: ونقبل الفرض ا
 .0.05باختالف معهدهم أو كليتهم، ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة  

ا لــذلك فإنــه فــإن اســتجابة  املتــدربني ال تختلــف  لعبــاراتأعضــاء هيئــة التــدريس ووفقــً
  باختالف معهدهم أو كليتهم، وأنه توجد عالقة بينهما.

 ثاني عشر: التحقق من صحة الفرض الثالث: 
  الطلبة:-1

  ملكونات التدريب (للطلبة)  ANOVA) نتائج قيم 18جدول (

  م

ِاستجابة الطلبة لعبارات 

التدريب تبًعا ملتغير نوع معهدهم 

  أو كليتهم 

(النسبة  ف

  الفائية)

القيمة  

  االحتمالية 

  الداللة اإلحصائية عند 

  0.05مستوى الداللة 

  غير دالة 065. 2.223  املدرب  1

.0  البرنامج التدريبي  2  غير دالة 830. 424

  غير دالة 061. 2.477  أدوات التدريب ووسائله 3

  دالة 049. 2.546  املتدرب  4

.0 7.296  فاعلية التدريب   5  دالة 000

 دالة 0.002 4.742  بيئة التدريب  6
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 ) ميكن استنتاج نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه كاآلتي:18من جدول (
 (القيمة االحتمالية). 0650<. 0.05، و2.223املدرب: قيمة ف =  -1

بـني املجموعـات السـتة (عينـة   0.05إذن ال توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى داللـة  
  الدراسة).

الفرض الصفري: ال توجد فروق دالة إحصائًيا يف متوسطات ِاسـتجابات الطلبـة عـن نقبل  
(املــدرب) ُتعــَزى إلــى متغيــر نــوع الكليــة أو املعهــد الــذي ينتســبون إليــه عنــد مســتوى داللــة 

0.05. 
ونرفض الفرض البديل: توجد فروق دالـة إحصـائًيا يف متوسـطات ِاسـتجابات الطلبـة عـن 

غيــر نــوع الكليــة أو املعهــد الــذي ينتســبون إليــه عنــد مســتوى داللــة (املــدرب) ُتعــَزى إلــى مت
0.05.  

ومعنى هذا أن استجابة الطلبة للمدرب لم تتأثر مبتغير نوع املعهد أو الكلية التي ينتسـبون 
  إليها.

  (القيمة االحتمالية) 0.424<  0.05، و0.424البرنامج التدريبي: قيمة ف =  -2
بـني املجموعـات السـتة (عينـة   0.05عند مستوى داللـة  إذن ال توجد فروق دالة إحصائية  

  الدراسة).
نقبل الفرض الصفري: ال توجد فـروق دالـة إحصـائًيا يف متوسـطات ِاسـتجابة الطلبـة عـن 
(البرنامج التدريبي) ُتعَزى إلى متغير نوع الكلية أو املعهد الذي ينتسبون إليه عنـد مسـتوى 

 .0.05داللة  
فروق دالـة إحصـائًيا يف متوسـطات ِاسـتجابات الطلبـة عـن ونرفض الفرض البديل: توجد  

(البرنامج التدريبي) ُتعَزى إلى متغير نوع الكلية أو املعهد الذي ينتسبون إليه عنـد مسـتوى 
  .0.05داللة  

ومعنى هذا أن استجابة الطلبة (للبرنامج التدريبي) لم تتأثر مبتغير بنـوع املعهـد أو الكليـة 
  التي ينتسبون إليها.

(القيمـــــــــة 061.0<  0.05، 2.477وات التــــــــدريب ووســــــــائله: قيمــــــــة ف = أد -3
  االحتمالية).

بـني املجموعـات السـتة (عينـة   0.05إذن ال توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى داللـة  
  الدراسة).



 

 
3904 3904 

نقبل الفرض الصفري: ال توجد فـروق دالـة إحصـائًيا يف متوسـطات ِاسـتجابة الطلبـة عـن 
ُتعَزى إلى نوع الكلية أو املعهد الذي ينتسـبون إليـه عنـد مسـتوى   (أدوات التدريب ووسائله)

  .0.05داللة  
نرفض الفرض البديل: توجد فروق دالة إحصائًيا يف متوسطات ِاستجابة الطلبة عن  

(أدوات التدريب ووسائله) ُتعَزى إلى نوع الكلية أو املعهد الذي ينتسبون إليه عند مستوى  
  .0.05داللة 

ستجابة الطلبة (لوسائل وأدوات التدريب) لم تتأثر مبتغير نوع املعهد أو  ومعنى هذا أن ا
  الكلية التي ينتسبون إليها.

  (القيمة االحتمالية). 0 049> . 0.05، و2.546املتدرب: قيمة ف =  -4
بــني املجموعــات الســتة (عينــة  0.05إذن توجــد فــروق دالــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة 

  الدراسة).
: ال توجد فروق دالة إحصائًيا يف متوسطات ِاستجابة الطلبـة عـن نرفض الفرض الصفري

(للمتدرب) ُتعـَزى إلـى متغيـر نـوع الكليـة أو املعهـد الـذي ينتسـبون إليـه عنـد مسـتوى داللـة 
0.05.  

نقبل الفرض البديل: توجد فروق دالة إحصائًيا يف متوسطات ِاستجابة الطلبة (للمتـدرب) 
  .0.05الكلية أو املعهد الذي ينتسبون إليه عند مستوى داللة  ُتعَزى إلى متغير نوع  

  ومعنى هذا أن استجابة الطلبة (للمتدرب) تتأثر بنوع املعهد أو الكلية التي ينتسبون إليها. 
  (القيمة االحتمالية). 0.000> 0.05، و7.296فاعلية التدريب: قيمة ف =  -5

بــني املجموعــات الســتة (عينــة  0.05داللــة إذن توجــد فــروق دالــة إحصــائية عنــد مســتوى 
  الدراسة).

نرفض الفرض الصـفري: ال توجـد فـروق دالـة إحصـائًيا يف متوسـطات ِاسـتجابات الطلبـة 
عــن (فاعليــة التــدريب) ُتعــَزى إلــى متغيــر نــوع الكليــة أو املعهــد الــذي ينتســبون إليــه عنــد 

  .0.05مستوى داللة 
ائًيا يف متوسطات ِاستجابات الطلبة (لفاعليـة نقبل الفرض البديل: توجد فروق دالة إحص

التــدريب) ُتعــَزى إلــى متغيــر نــوع الكليــة أو املعهــد الــذي ينتســبون إليــه عنــد مســتوى داللــة 
0.05.  

ومعنــى هــذا أن اســتجابة الطلبــة (لفاعليــة التــدريب) تتــأثر بنــوع املعهــد أو الكليــة التــي 
  م.ينتسبون إليها، والفروق لصالح معهد الشروق لإلعال

  (القيمة االحتمالية). 0.002>  0.05، و4.742بيئة التدريب: قيمة ف =   -6
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بــني املجموعــات الســتة (عينــة  0.05إذن توجــد فــروق دالــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة 
  الدراسة).

نــرفض الفــرض الصــفري: ال توجــد فــروق دالــة إحصــائًيا يف متوســطات ِاســتجابة الطلبــة 
ر نــوع الكليــة أو املعهــد الــذي ينتســبون إليــه عنــد مســتوى (لبيئــة التــدريب) ُتعــَزى إلــى متغيــ

  .0.05داللة  
ونقبل الفـرض البـديل: توجـد فـروق دالـة إحصـائًيا يف متوسـطات ِاسـتجابة الطلبـة (لبيئـة 
التــدريب) ُتعــَزى إلــى متغيــر نــوع الكليــة أو املعهــد الــذي ينتســبون إليــه عنــد مســتوى داللــة 

0.05.  
(لبيئة التـدريب) تتـأثر مبتغيـر بنـوع املعهـد أو الكليـة التـي   ومعنى هذا أن استجابة الطلبة 

  ينتسبون إليها، والفروق لصالح معهد الشروق لإلعالم.

  أعضاء هيئة التدريس:   -

  ملكونات التدريب (لهيئة التدريس)  ANOVA) نتائج قيم 19جدول (

  م

ِاستجابة هيئة التدريس لعبارات  

التدريب تبًعا ملتغير نوع 

  معهدهم أو كليتهم

(النسبة  ف

  الفائية)

القيمة  

  االحتمالية 

  الداللة اإلحصائية عند 

  0.05مستوى الداللة 

  غير دالة 0.899 0.317  املدرب  1

 غير دالة 0.335 1.164  البرنامج التدريبي  2

  غير دالة 0.708 0.589  أدوات التدريب ووسائله 3

 غير دالة 0.891 0.330  املتدرب  4

.0 2.951  فاعلية التدريب   5  دالة 018

 دالة 0.014 3.221  بيئة التدريب  6

 ) ميكن استنتاج نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه كاآلتي:19من جدول (
 (القيمة االحتمالية).0 899<. 0.05، و0.3170املدرب: قيمة ف=  -1

املجموعـات السـتة (عينـة بـني    0.05إذن ال توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى داللـة  
  الدراسة).

نقبـــل الفـــرض الصـــفري: ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائًيا يف متوســـطات ِاســـتجابة هيئـــة 
التدريس (للمدرب) ُتعَزى إلى متغير نوع الكلية أو املعهد الذي ينتسـبون إليـه عنـد مسـتوى 

  .0.05داللة  
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تجابة هيئـة التـدريس ونرفض الفرض البديل: توجد فروق دالة إحصائًيا يف متوسطات ِاس
(للمــدرب) ُتعــَزى إلــى متغيــر نــوع الكليــة أو املعهــد الــذي ينتســبون إليــه عنــد مســتوى داللــة 

0.05 .  
بني املجموعات الستة (عينة   0.05إذن ال توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى الداللة  

  الدراسة).
ومعنى هذا أن استجابة أعضاء هيئة التدريس للمدرب لم تتأثر بنوع املعهد أو الكلية التـي 

  ينتسبون إليها.            
  (القيمة االحتمالية). 0 335< . 0.05، 1.164البرنامج التدريبي: قيمة ف= -2

ة بـني املجموعـات السـتة (عينـ  0.05إذن ال توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى داللـة  
  الدراسة).

نقبـــل الفـــرض الصـــفري: ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائًيا يف متوســـطات ِاســـتجابة هيئـــة 
التدريس (للبرنـامج التـدريبي) ُتعـَزى إلـى متغيـر نـوع الكليـة أو املعهـد الـذي ينتسـبون إليـه 

 .0.05عند مستوى داللة  
التـدريس  نرفض الفرض البديل: توجد فروق دالة إحصـائًيا يف متوسـطات ِاسـتجابة هيئـة

(للبرنامج التدريبي) ُتعَزى إلى متغير نوع الكلية أو املعهد الذي ينتسبون إليـه عنـد مسـتوى 
  .0.05داللة  

ومعنى هذا أن استجابة أعضاء هيئة التـدريس (للبرنـامج التـدريبي) لـم تتـأثر بنـوع املعهـد 
  أو الكلية التي ينتسبون إليها.

ــة ف= -3 ــائله: قيمــــــ ــدريب ووســــــ ــة  0.708<  0.05، 0.5890أدوات التــــــ (القيمــــــ
 االحتمالية).

بـني املجموعـات السـتة (عينـة   0.05إذن ال توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى داللـة  
 الدراسة).  

نقبـــل الفـــرض الصـــفري: ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائًيا يف متوســـطات ِاســـتجابة هيئـــة 
أو املعهـد الـذي ينتسـبون التدريس (أدوات التدريب ووسائله) ُتعـَزى إلـى متغيـر نـوع الكليـة  

  .0.05إليه عند مستوى داللة  
نرفض الفرض البديل: توجد فروق دالة إحصـائًيا يف متوسـطات ِاسـتجابة هيئـة التـدريس 
(أدوات التدريب ووسائله) ُتعَزى إلى متغيـر نـوع الكليـة أو املعهـد الـذي ينتسـبون إليـه عنـد 

  .0.05مستوى داللة 
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يئـة التـدريس (أدوات التـدريب ووسـائله) لـم تتـأثر بنـوع ومعنى هذا أن اسـتجابة أعضـاء ه
  املعهد أو الكلية التي ينتسبون إليها.

 (القيمة االحتمالية). 8910< . 0.05، 0.330املتدرب: قيمة ف = -4
بـني املجموعـات السـتة (عينـة   0.05إذن ال توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى داللـة  

  الدراسة).
توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائًيا يف متوســـطات ِاســـتجابة هيئـــة  نقبـــل الفـــرض الصـــفري: ال

التدريس (للمتدرب) ُتعَزى إلى متغير نوع الكلية أو املعهد الذي ينتسبون إليه عنـد مسـتوى 
  .0.05داللة  

نرفض الفرض البديل: توجد فروق دالة إحصـائًيا يف متوسـطات ِاسـتجابة هيئـة التـدريس 
الكلية أو املعهد الذي ينتسبون إليه عند مسـتوى داللـة عن (للمتدرب) ُتعَزى إلى متغير نوع 

0.05.  
ومعنى هذا أن استجابة أعضاء هيئة التـدريس (للمتـدرب) لـم تتـأثر بنـوع املعهـد أو الكليـة 

  التي ينتسبون إليها.
  (القيمة االحتمالية). 0.018>  0.05، 2.951فاعلية التدريب: قيمة ف =  -5

بــني املجموعــات الســتة (عينــة  0.05د مســتوى داللــة إذن توجــد فــروق دالــة إحصــائية عنــ
 الدراسة).

ــة  ــة إحصــائًيا يف متوســطات ِاســتجابة هيئ ــرفض الفــرض الصــفري: ال توجــد فــروق دال ن
التــدريس (لفاعليــة التــدريب) ُتعــَزى ملتغيــر نــوع الكليــة أو املعهــد الــذي ينتســبون إليــه عنــد 

  .0.05مستوى داللة 
فـروق دالـة إحصـائًيا يف متوسـطات ِاسـتجابة هيئـة التـدريس نقبل الفـرض البـديل: توجـد  

(لفاعلية التدريب) ُتعَزى ملتغير نوع الكلية أو املعهد الذي ينتسبون إليـه عنـد مسـتوى داللـة 
0.05.  

ومعنــى هــذا أن اســتجابة أعضــاء هيئــة التــدريس (لفاعليــة التــدريب) تتــأثر بنــوع املعهــد أو 
  الكلية التي ينتسبون إليها.

  (القيمة االحتمالية). 0140> . 0.05، 3.221ة التدريب: قيمة ف= بيئ-6
بــني املجموعــات الســتة (عينــة  0.05إذن توجــد فــروق دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى داللــة 

 الدراسة).
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ــة  ــة إحصــائًيا يف متوســطات ِاســتجابة هيئ ــرفض الفــرض الصــفري: ال توجــد فــروق دال ن
ملتغير نوع الكلية أو املعهد الذي ينتسبون إليه عند مسـتوى التدريس (لبيئة التدريب) ُتعَزى  

  .0.05داللة  
نقبل الفـرض البـديل: توجـد فـروق دالـة إحصـائًيا يف متوسـطات ِاسـتجابة هيئـة التـدريس 
(لبيئة التدريب) ُتعَزى ملتغيـر نـوع الكليـة أو املعهـد الـذي ينتسـبون إليـه عنـد مسـتوى داللـة 

أعضاء هيئة التدريس (لبيئة التـدريب) تتـأثر بنـوع املعهـد ، ومعنى هذا أن استجابة  0.05
  أو الكلية التي ينتسبون إليها.

  ثالث عشر: مستخلص النتائج السابقة ومناقشتها، وذلك على النحو اآلتي: 

ومت التعــرف علــى واقــع التــدريب  متــت اإلجابــة عــن أســئلة البحــث والتحقــق مــن فروضــه،
بكليـات اإلعـالم احلكـومي واخلـاص، وكـان مـن أهـم   والتأهيل يف أقسـام العالقـات العامـة

راضـــني عـــن الـــدورات أن الطلبـــة (عينــة الدراســـة) غيـــر النتــائج التـــي مت التوصـــل إليهـــا 
وأن أعضـاء هيئـة التـدريس (عينـة الدراسـة) راضـون   ،)13(جـدول    التدريبية إلى حـد مـا

التدريبـة بحاجـة  أن البـرامج )، ومعنـى هـذا14عن الدورات التدريبية إلى حد ما (جـدول 
إلى جهود مستمرة؛ فاالجتاه اإليجابى مقارب للسـلبي، وأن الرضـا عـن البـرامج التدريبيـة 

وأن بيئة التأهيل والتـدريب غيـر مناسـبة داخـل الكليـات واملعاهـد  ،لم يحقق احلد املطلوب
)، كمـا أن هـذه الـدورات التدريبيـة ال تـنظم وفـق مخطـط مـدروس، 5-جدول  أو خارجها (

، وال يتم تصنيف الطلبة قبل التدريب وفق )  (Ekundayo-2015ويتفق ذلك مع دراسة  
ــة  ــة الفعليـ ــاتهم التدريبيـ ــدول حاجـ ــذه )1(جـ ــق هـ ــدريب وفـ ــوى التـ ــد محتـ ــتم حتديـ ، وال يـ

)، كما ال يتم التواصل 11جدول  احلاجات، كما ال يتم تقومي الطلبة قبل التدريب أو بعده (
)، وال يتم التعرف على أثـر التـدريب علـيهم 10مع اخلريجني الذين تلقوا التدريب (جدول  

إلى أن التـدريب  )Njideka-2020يف املؤسسات التي يعملون بها، حيث أشارت دراسة (
أكـدت  التـي)، (Tahir, N.-2014 ، ويتفق هذا مع دراسةعلى املتدربنيله تأثير إيجابي 

)، Daniel M.- 2014أن للتــدريب والتطــوير تــأثيًرا علــى األداء، ويتفــق مــع دراســة (
إن مؤسســات العمــل ال تقبــل خريجــي أقســام )؛ حيــث  Chukwuma-2014ودراســة(

  لوجود قصور واضح يف تدريبهم. نظًراالعالقات العامة بسهولة  
يف أن مجـال التـدريب يف ة  وكل ما سبق يتفق مع ما توصلت إليه نتـائج الدراسـات السـابق 

اإلعالم بوجه عام، ومجال العالقات العام بوجه خاص، يحتاج مزيًدا من الدراسات بهدف 
زيادة كفاءة هيئـة التـدريس العـاملني يف هـذا املجـال، وتطـويرهم، وتأهيـل طـالب اإلعـالم، 
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وذلــك بأحــدث التقنيــات يف عصــر اإلعــالم  لعمــل،ومــنهم طــالب العالقــات العامــة لســوق ا
  اجلديد، والعالقات العامة الرقمية.

ْعف كفــاءة املــدربني (جــدول  )، وضــعف 1كمــا مت رصــد األســباب واملعوقــات، وأهمهــا: ضــَ
)،  Ambrose -2015( مخصصــات اإلنفــاق علــى التــدريب، وهــذا يتفــق مــع دراســة

)، وهـذا 2015-الطويسي دراسة (نسيم محمد و)، Francis Boadu-2014ودراسة (
أدى إلى وجود قصور يف مجال تـدريب الطلبـة وتـأهيلهم بأقسـام العالقـات العامـة، وتتفـق 

)، يف التعــرف علــى الطــرق املختلفــة لتفــادي  2011 -مــع دراســة (منــاور بيــان الراجحــي
ُتناسـَبُهم،  جوانب هذا القصور عند وضع برامج تدريب طلبة أقسام العالقات العامة حتـى

-Njideka Phina Onyekweluقــدرة علــى األداءالالبــرامج التدريبيــة تعــزز ون ِلكــ
، التي ميكن أن تكسبهم مهارات سوق العمل اإلعالمي عنـد تخـرجهم، وتتفـق مـع ) 2020

)، ليحققوا رؤية وزارة التعلـيم العـالي: بـأن تكـون 2016  -دراسة (محمد فيصل الشعيبي  
رفيــع مبــا يــؤدي إلــى تزويــد املجتمــع بخــريج تتفــق مؤسســات التعلــيم العــالي ذات مســتوى 

  حاجاته مع املعايير العاملية، وبذلك حتققت أهداف الدراسة إلى حد ما.
  من النتائج توصي الدراسة باآلتي:  رابع عشر: التوصيات: 

تدريب طلبة أقسام العالقات العامة يف كليات اإلعالم ومعاهده؛ ألن هذا سيؤدي إلى  -1
  ذا املجال وسيؤهلهم لاللتحاق لسوق العمل. حتسني أدائهم يف ه

ــارات   -2 ــارف واملهـ ــبهم املعـ ــذا سيكسـ ــة؛ ألن هـ ــات العامـ ــام العالقـ ــة أقسـ ــدريب طلبـ تـ
 واالجتاهات وأخالقيات مهنة العالقات العامة. 

تــدريب طلبــة العالقــات العامــة، وذلــك لتحســن أدائهــم ملهنــة العالقــات العامــة، وهــذا  -3
 .ليب متنوعة يف تقييم التدريبالتحسن من أسبابه استخدام أسا

عب ُتســاير التطــورات املهنيــة والتقنيــة التــي متيــز العمــل اإلعالمــي  -4 إنشــاء أقســام وشــُ
 احلديث.

اإلفـــادة مـــن خبـــرات كليـــات اإلعـــالم وأقســـامه يف الـــدول املتقدمـــة، مـــع االسترشـــاد  -5
 بحاجات السوق يف مصر.  

التأكــد مــن أن املتقــدمني لكليــات اإلعــالم ومعاهــده ميتلكــون القــدرات واالســتعداد  -6
 الالزمني للعمل اإلعالمي.

مـن خـالل   التوجه نحو تطوير مستوى التدريب امليداني لطلبـة قسـم العالقـات العامـة -7
مبـــدأ التـــدريب التعـــاوني بعقـــد اتفاقيـــات تعـــاون مـــع اجلهـــات اإلعالميـــة احلكوميـــة 

 واخلاصة يكون دور هذه اجلهات تدريب طالب أقسام العالقات العامة.
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زيادة العنايـة بتـوفير التقنيـات التدريبيـة املختلفـة للقسـم مـع تـوفير الفنيـني القـادرين  -8
 يات.على التدريب على استخدام هذه التقن

اقتصرت الدراسة على عينة متاحة مـن هيئـة التـدريس والهيئـة املعاونـة وطلبـة بعـض  -9
كليات اإلعالم ومعاهده؛ لـذا ُيفضـل اختيـار عينـات مـن كليـات ومعاهـد إعـالم أخـرى 
للتعرف علـى واقـع التـدريب فيهـا ملالحظـة مـدى التقـدم يف مجـال التأهيـل والتـدريب 

 اإلعالمي.
ظــائف اجلديــدة يف مجــال العالقــات العامــة وتأهيــل الطلبــة التعــرف علــى املهــن والو  -10

 وتدريبهم على اكتساب مهاراتها.  
 

  الهوامش: 
، 25، (القــاهرة، املجموعــة العربيــة للتــدريب والنشــر، ص2) مــدحت أبــو النصــر: مراحــل العمليــة التدريبيــة، ط1( 

2014  .(  

) عيضة بن سالم حمدان: التدريب االسـتثمار احلقيقـي يف املـوارد البشـرية، مجلـة رسـالة معهـد اإلدارة العامـة، 2(
  ).  2006ة، مايو (الرياض، معهد اإلدارة العام –، أبريل  63العدد 

، 391 -439، ص ص 23نصــر الــدين عبــدالقادر عثمــان علــي، مجلــة جامعــة أم درمــان اإلســالمية، العــدد: ) 3(
  ).  2013 –(السودان، معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية  

 (4) Vijauashreel L,katyani J.xhalia. U.:Research study and the Job satisfactions of 
the employees in the industry at Bangalore.P.46( International Journal of Modern 
Technology and Engineering(IJRTE)، Volume 7, Issue 5S, January 2019،p46 ،ISSN: 
2277-3878 

 )5 ( Njideka Phina Onyekwelu , Ibeto Michael Uchenna, Nnamdi Azikiwe, Awka, 
Nsukka: Effect of Training on Employee Performance: A Study of Selected Banks in 
Anambra State, Nigeria, International Journal of Research and Innovation in 
Applied Science (IJRIAS) Volume 5, Issue 6, June2020،ISSN 2454-6194, 
www.rsisinternational.org 

https://www.rsisinternational.org/journals/ijrias/DigitalLibrary/Vol.5&Issue6/   
)6( Adeyoriju Rotimi: Training and Manpower Productivity in Nigeria Public Sector 

Interdisciplinary Journal of Education, Vol. 2, No. 1, May 2019 

https://journals.iuiu.ac.ug/index.php/ije/article/download/69/52 

 )7( Munawir Yusuf, SalimG Choiri Gunarhadi Gunarhadi:The effectiveness of 
comprehensive education and training on child protection in understanding the 
issue of inclusive education. 
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JORNAL of ICSAR ISSN: 2548-8619, E-ISSN: 2548, Vol 2, No 1 (2018): January 
2018 

)8( Marijke Akua، Adobea Okyireh، Rexford Owusu Okyireh: 
,“Experience in social media, training and development in mastery of work: a 
qualitative study with security personnel”:Journal of Education and Practice،Vol.7, 
No.30,2018 
www.iiste.org ISSN 2222-1735،ISSN 2222-288X  
327798263_ Experience_of_Social_Media_Training_and_Development_on_Work

_Proficiency_A_Qualitative_Study_with_Security_Personnel ص    11:19الساعة      

)9( Johnson Figo, Victoria Luffeth Vaniran: “ The impact of in-service training and 
employee development on Worker functionality and optimum productivity in 
public places ,High schools in Osun State, Nigeria”, Journal of Education and 
Practice, Vol.7, No.33, 2016, p183-189 www.iiste.org ISSN 2222-1735، ISSN 
2222-288    

(10) George Osoro Momanyi, Maureen Atieno Adoyo, Eunice Muthoni 
Mwangi, and Dennis Okari Mokua: Value of training on motivation among health 
workers in Narok County, Kenya   

Pan Afr Med J. 2016; 23: 26 Published online 2016 Apr 29. doi: 
10.11604/pamj.2016.23.261.8414 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963175/  
  )11( Nur Shafini Muhammad Saeed, Nour Samimi Jahia, Nour Amalina Mazlan, 
Siti Rapidah Omar Ali, Hani Sakina Muhammad Yusuf, Training in the workplace: 
promoting effective job performance, Volume 5 Issue 1 2016 UiTMT Online 
Academic Journal, University Business School of Technology MARA (UiTM) 
Terengganu23000 Dongon, Terengganu, Malaysia, http://journale-
academiauitmt.uitm.edu.my 

 )12( Ekundayo, J.A.: "Impact of Training and Development on Workers 
Productivity: A  Study of Selected Oil Service Companies in Port Harcourt. 
International Journal of Scientific Research in Education,2015 8(1),P 37- 47 

)13( Ambrose Kempoy and Philip Onyango::Effects of personnel resources and 
development practices on organizational performance in public high schools in 
the Southern Rachuonyo sub-district,،International Journal of Business and Social 
Research, Volume 5 Issue 7 (2015),P51-60 

https://thejournalofbusiness.org/index.php/site/article/view/823, Wednesday: 
10-21-2020 at 2:56 am  
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(14) T.M.S.S.K.Y. Ekanayake& Wishart, JM: “Developing educational training for 
teachers in teaching science using mobile phones” Journal Technology, Volume 
23, Issue 2, 2014 - , Pages 131-150 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1475939X.2013.810366 , The 
time is 8:06PM  

)15( Francis Boadu , Elizabeth Domo Foucault , Joseph Kofi Bouake: 
“Training and development: a tool for employee performance in district 
associations in Ghan" International Journal of Education and Research vol, 
2 No. 5 May 2014, ISSN: 2201-6333 , ISSN: 2201-6740 , 
https://www.ijern.com/journal/May-2014/42. 
  )16( Tahir, N., Yousafzai, I.K., Jan,S.& Hashim M. (2014) The impact of training 
and Development on Employees performance and productivity.A case study of 
United Bank Limited Peshawar City, KPK, Pakistan. International Journal Academic 
Research in Business and Social sciences, 4(4)p86-96. 

 )17( James Watta Onyango،Daniel M. Wanyoike: EFFECTS OF TRAINING ON 
EMPLOYEE PERFORMANCE: A SURVEY OF HEALTH WORKERS IN SIAYA COUNTY, 
KENYA, European Journal of Material Sciences،Vol.1, No.1, pp.11-15, March 
2014. 

http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Effects-of-Training-on-
Employee-Performance-A-Survey-of-Health-Workers-in-Siaya1.   

 )18( Chukwuma Edwin Maduka: Impact of Training on the Nigerian Police Force: 
Area 9 (Omahah) Study, International Journal of the Social Sciences and Invention 
of the Humanities, Vol. 1 No. 5,P326-343, (2014). 
https://valleyPinternational.net/index.php/theijsshi/article/view/31 
(19) Debra L. Truitt :“The Effect of Training and Development on Employee 
Attitude as it Relates to Training and Work Proficiency”, SAGE Open 1(3), January 
2011, DOI: 10.1177/2158244011433338 

https://www.researchgate.net/publication/258187348_The_Effect_of_Training_
and_Development_on_Employee_Attitude_as_it_Relates_to_Training_and_Work_
Proficiency. 

 )20( Debra L. Truitt: The impact of training and development on the employee's 
position in relation to training and work efficiency,2011, 
https://doi.org/10.1177/2158244011433338 

)21( Carlos Rodríguez-Hoyos, Aquilina Fueyo Gutiérrez:,Media Training for Future 
Education Professionals: A Study in the Spanish Context, education digital, Issue 
33, June 2018, https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/170s 
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)22( Josephine Pepra-Mensah: Training and Development; and Performance 
Improvement: Making a Case for Investment in Human Capital, IOSR Journal of 
Business and Management (IOSR-JBM), e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. 
Volume 20, Issue 5. Ver. VIII. (May. 2018), PP 01-06, www.iosrjournals.org 

http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol20-issue5/Version-
8/A2005080106 

يـت، مركـز تطـوير ، (جامعـة بيرز1) محمد فيصل الشعيبي: تنظيم قطاع التدريب اإلعالمي يف فلسـطني، ط 23( 
  ).2016اإلعالم، سلسلة أبحاث وسياسات اإلعالم،  

) نسيم محمد الطويسي، "جودة التدريب اإلعالمي يف األردن"، املجلة األردنية يف العلوم االجتماعيـة (األردن، 24( 
  ) رابط:2015 –  2العدد  –  8املجلد   –املجلة األردنية يف العلوم اإلجتماعية  

 http://search.mandumah.com/Record/670825    
)25( Stack, M., & Kelly, DM: Helping students understand media: examining the 

effectiveness of multidisciplinary media training at the university level, Media 
Education Journal, 7 (2), 50-68. (2015), 
https://www.semanticscholar.org/paper/Helping-Students-Understand-
Media%3A- Examining-the-of- 
Schmidt/85f714d667c0034271b41a22d489db12a8a623eb? 

ـكر ) صفية خليفة مسعود: اإلعداد األكادميي واملهنـي للقـائم باإلتصـال يف الصـ26(  حافة الليبيـة (مصـر، مجلـة ف
 .  514-499) ص ص  2014، أكتوبر  88وإبداع، ج  

 (27)Linda Price& Adrian Kirkwood: "Informed design of educational technology 
for teaching and learning? Towards an evidence-informed model of good 
practice”, Institute of Educational Technology, Open University, Walton Hall, 
Milton Keynes,UK, , The Journal of Technology and Education, Volume 23, 
2014,P325-347 

  : Informed Design of Educational TechnologiesIssue 3  
عثمان علي: العنوان: التدريب اإلعالمي وأثره يف بنـاء الشخصـية اإلعالميـة: دراسـة   ) نصر الدين عبدالقادر28( 

، (السـودان، معهـد البحـوث 2012يونيـو    –  2012مسحية على عينة من اإلعالميـني العـرب يف الفتـرة مـن ينـاير  
  ).2013،  391  -  439، ص ص  23والدراسات اإلستراتيجية، مجلة جامعة أم درمان اإلسالمية، العدد:  

    http://search.mandumah.com /record/499341الرابط: 
 )29( Metka: Perception of Service Quality: The Model for Students Kogovse 

kaMojca Kogovsekb،Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 106, 10 
December 2013, P 2037-2043،https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.232 

كــل مواشــو) 30( أثــر التــدريب علــى مســتويات أداء "، MWAKODI MICHAEL MWASHO موكــودي ماي
 ،املتــدربني مــن أقســام العالقــات العامــة ورعــايتهم للعمــالء يف مؤسســات كينيــا احلكوميــة"، ماجســتير غيــر منشــورة

 ).2012(كلية العلوم السياسية واإلدارة العامة، جامعة نيروبي للفنون، كينيا، 



 

 
3914 3914 

مناور بيان الراجحـي: بحـوث إشـكاليات التأهيـل والتـدريب يف أقسـام اإلعـالم وكلياتـه باجلامعـات العربيـة: )  31( 
-18، ص ص 2، عــدد 11(األردن، جامعــة الزرقــاء اخلاصــة، مجلــة الزرقــاء للبحــوث والدراســات اإلنســانية، مــج 

    http://search.mandumah.com/Record/431985) رابط:  2011،  36
(32) J. Watson, Loretta L. Pecchioni: Digital natives and digital media in the college 
classroom: assignment design and impacts on student learning, Computer Science, 
Semantic Scholar, Educational Media International (2011) 

https://www.semanticscholar.org/paper/Digital-natives-and-digital-media-in-
the-college-on-Watson-
Pecchioni/f18cadec3372f5986c66277e9ebc42816c3e7f3110-16-2020 at 5:56 
pm 

الواقــع والطموحــات -) عــادل نــور الــدين، تــدريب اللغــة العربيــة يف املؤسســات اإلعالميــة املســموعة واملرئيــة 33(
  ).2010،  177 –  171، ص ص  119(القاهرة، مجلة مجمع اللغة العربية، ج  

http://search.mandumah.com /record/349151 رابط    

يف تطـوير األداء، دراسـة ميدانيـة علـى الكليـات التعليميـة   علي ميـا، "حتديـد االحتياجـات التدريبيـة وأثرهـا  )34( 
اخلاصة يف سلطنة عمـان" ماجسـتير غيـر منشـورة، (دمشـق، جامعـة تشـرين، مجلـة العلـوم اإلقتصـادية والقانونيـة، 

    een.edu.sy/en/node/8344http://www.tishr)، رابط:  2009،  31، املجلد  2العدد 

عبــداهللا الكنــدي، وعبــداملنعم احلســني: االجتاهــات العامليــة املعاصــرة يف التأهيــل اإلعالمــي األكــادميي يف العــالم    )35(
مقارنة (مصر، املجلة املصـرية لبحـوث الـراي العـام، العـدد  -دراسة وصفيةالعربي وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية:  

  ).2008  ،ديسمبر  -يوليو  ،9، املجلد  2

مـــــدى حتقيــــــق إدارة العالقــــات العامــــة ألهــدافها يف الكليــــات التقنيــــــة  ) شـــــــذا سليــــــم أبــــــو سليــــــــم،36( 
  م).٢٠٠٦مبحافظــات غـــزة مــن وجهة نظــر العامليــن (غزة، اجلامعـة اإلسالميـة، كلية التجارة،  

ــرابط:  ــاريخ  )https://library.iugaza.edu.ps/thesis/69585.pdfالــــ  12:07/  2019-2-26بتــــ
  صباًحا

ــد العزيــز حــافظ،  )37( ــات املعلومــاتخطــة مقترحــة لتــدريب طــالب أقســام املكعبدالرشــيد بــن عب ، 2006 تب
aahafez@kaau.edu.sa.  

ــيم والتــدريب اإلعالمــي يف الــوطن العربــي )38( ــى  -أشــرف جــالل حســن: واقــع ومســتقبل التعل ــة عل دراســة حال
    2005املجلة املصرية لبحوث الرأي العام، املجلد السادس، العدد الثاني، يناير/ يونيو  التجربة املصرية،  

 topic-https://socio.yoo7.com/t2713  

) فهــد العســكر، وعبــداهللا احلمــود، "مــدى تلبيــة مخرجــات قســم اإلعــالم يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 39(
رة، (الريــاض، مجلــة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية حلاجــات ســوق العمــل"، ماجســتير غيــر منشــو

  ).2003،  44اإلسالمية، العدد 

، 196-191، ص ص 21) ليسلي راي، ترجمة حمـزة سـر اخلـتم حمـزة، كيفيـة قيـاس فاعليـة التـدريب، ص 40(
  ).2001(الرياض، معهد اإلدارة العامة، مركز البحوث،  
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والتدريبية يف قسم الصحافة واإلعالم جامعـة األزهـر: دراسـة شعبان أبواليزيد شمس، املشكالت التعليمية  )  41( 
استطالعية مقارنة بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس، (مصر، جامعة األزهر، مجلة كلية اللغة العربيـة بأسـيوط، 

  ).1170 –  1121، ص ص  2001،  20العدد:  
الة دكتــوراه غيــر منشــورة (جامعــة حســني علــى إبــراهيم الفالحــي: قضــايا الدميوقراطيــة يف الصــحافة، رســ )42( 

  ).2000بغداد، كلية اإلعالم،  

: "تقيـيم واقـع التأهيـل والتـدريب يف مجـال العالقـات العامـة: دراسـة كرميان محمد فريـد وسـلوى العـوادلي)  43( 
ميدانية تقوميية علـى بـرامج التأهيـل والتـدريب بقسـم العالقـات العامـة (القـاهرة، جامعـة القـاهرة، كليـة اإلعـالم، 

    ).1998املجلة املصرية لبحوث اإلعالم، سبتمبر  

تعلــيم العالقــات العامــة باجلامعــات، (الســعودية، جامعــة  محمــد محمــد البــادي: مشــكلة التــدريب العملــي يف )44(
 ).  1991امللك عبدالعزيز، مجلة جامعة امللك عبد العزيز، املجلد الرابع،

) يوســف رمضــان، "تســاؤالت متهيديــة يف مســألة تــدريس علــوم األخبــار واالتصــال يف بلــدان املغــرب العربــي"، 45(
  ).11دد(تونس، املجلة التونسية لعلوم االتصال، الع

 https://naqaae.eg/wp-) معــــــــــــــــــايير الهيئـــــــــــــــــــة القوميــــــــــــــــــة للجـــــــــــــــــــودة: 46(
content/uploads/2018/10/v1.pdf  

  .50)، ص  1983) أحمد صقر عاشور، إدارة القوى العاملة، (بيروت، النهضة العربية،  47(  
)، ص 1999، (األردن، عمـان، دار وائـل، 1حمد عباس، على حسني على: إدارة املوارد البشرية، ط) سهيلة م48( 

242.  

، (ليبيا، طرابلس، منشورات أكادميية الدراسـات 1) الصديق بوسنينة، سليمان الفارسي، املوارد البشرية، ط  49( 
  .376)، ص  2003العليا، 

ـكة العربيـة السـعودية"، ورقـة ) سعيد إسماعيل صـيني: "فلسـفة التأهيـل اإل50(  عالمـي وأهدافـه يف جامعـات املم
ه، 1410/  11/8-10علمية غير منشورة، مقدمـة للملتقـى األول لرؤسـاء أقسـام اإلعـالم باجلامعـات السـعودية،  

  م).1989، (الرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  11ص  
(األردن، عمــان، دار الشــرق للنشــر  2"إدارة األفــراد"، ط) مصــطفى جنيــب محفــوظ: إدارة املــوارد البشــرية 51(

  .88،  87) ص ص  2000والتوزيع،
)، ص 2003، (الريـاض، معهـد اإلدارة العامـة،  2) ستيفن ب. كالين، ترجمـة: ربـاب حسـني هاشـم، الـتعلم، ج52(

  .465-464ص  

 (53)Rokeach, S. J, The Origins of Individual Media System Dependency: A 
Sociological from Work (Communication Research, Vol. 4, 1985) P. 486.  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Media_system_dependency_theory  

 )54 ( Pablo Halpern: Media Dependency and Political Perception in an 
Authoritarian Political System (Journal of Communication, Vol. 14, No. 3, 1994) P. 
60. 

ميخائيل وسينجليتري & جيرالد ستون: نظرية االتصال والبحـوث التطبيقيـة، ترجمـة: عبـد اهللا بـن أهنيـة، )  55( 
  .109-103ص ص  )،  1999ركز البحوث والدراسات اإلدارية،  (السعودية، م  سعد هادي القحطاني،

ليسلي راي، ترجمة: حمزة سر اخلتم حمزة: كيفية قيـاس فاعليـة التـدريب، (الريـاض، معهـد اإلدارة العامـة، )  56(
  .196-191)، ص ص  2001مركزالبحوث،  



 

 
3916 3916 

  .227) ليسلي راي، املرجع السابق، ص  57(  

 )58 ( Steven H.,Chaffee and M.,McLeod:"Sensitization in Panel Design:A CO-
ORIENTATION EXPERIMENT,"J0URNALISM QUARTERLY 45,1968,PP(90-100). 

  .  229-228) ليسلي راي، مرجع سابق، ص ص  59(   
  .  234) ليسلي راي، مرجع سابق، ص  60(  
كــر، ، 1، ط13املقدمــة ص يوســف قطــامي، نظريــات الــتعلم والتعلــيم.، ) 61(  ).2005(األردن، عمــان، دار الف

https://www.academia.edu/21024550    

كــوين يف مجــال اإلتصــال بــني النظريــة والتطبيــق (جامعــة الكويــت،62(  قســم اإلعــالم،  ) نبيــل عــارف اجلــردي: الت
  .24-  18) ص  1995، إبريل  77مجلة دراسات اخلليج واجلزيرة، العدد 

كــوين يف مجــال اإلتصــال بــني النظريــة والتطبيــق (جامعــة الكويــت، قســم اإلعــالم، 63(  ) نبيــل عــارف اجلــردي: الت
  .24-  18) ص  1995، أبريل  77مجلة دراسات اخلليج واجلزيرة، العدد 

ـكة العربيـة السـعودية"، ورقـة ) سعيد إسماعيل صـيني64(  : "فلسـفة التأهيـل اإلعالمـي وأهدافـه يف جامعـات املم
ه، 1410/  11/8-10علمية غير منشورة، مقدمـة للملتقـى األول لرؤسـاء أقسـام اإلعـالم باجلامعـات السـعودية،  

  .11م)، ص  1989(الرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  
)، 2014، (القاهرة، املجموعة العربيـة للتـدريب والنشـر، 2ل العملية التدريبية، ط) مدحت أبو النصر: مراح65( 

  .17ص
ــب، حتديــد االحتياجــات التدريبيــة وأثرهــا يف تطــوير األداء، مجلــة العلــوم االقتصــادية ) 66( علــي ميــا، كنــدة دي

ــدد ــة، العــــــــــــــــــ ــد 2والقانونيــــــــــــــــــ ــان،  31، املجلــــــــــــــــــ ــلطنة عمــــــــــــــــــ  ) 2009(ســــــــــــــــــ
http://www.tishreen.edu.sy/ar/content15/2/2019    ص.  4:26الساعة 
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