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تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة التدريــب اإلعالمــي الــذي يتلقــاه القائــم باالتصــال داخــل املؤسســات 
ــة، واســتخدم فيهــا املنهــج  ــى البحــوث الوصفي ــة، وتنتمــي هــذه الدراســة إل ــة باملهني ــة الفلســطينية وعالقت اإلعالمي
املســحي، ويف إطــاره مت توظيــف أســلوب مســح أســاليب املمارســة اإلعالميــة، وبنيــت الدراســة علــى أدبيــات نظريــة 
القائــم باالتصــال )حــارس البوابــة(، ومت جمــع البيانــات بــأداة صحيفــة االســتقصاء، وأداة املقابلــة الشــخصية، ومت 
توزيــع االســتبانة علــى عينــة عشــوائية قوامهــا 260 مفــردة مــن القائمــني باالتصــال يف محافظــات غــزة – فلســطني، 
ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة: عــّد التدريــب عنصــًرا أساســًيا يف تطويــر املهنــة اإلعالميــة واالرتقــاء 
بــاألداء املهنــي لــدى اإلعالميــني، وأن %90 مــن عينــة الدراســة تلقــوا دورات متنوعــة، وأهــم األســباب التــي جتعــل 
اإلعالميــني يلتحقــون بالــدورات، مجــال الــدورة، ويعــّد ضغــط العمــل وعــدم التفــرغ للتدريــب مــن أهــم األســباب لعــدم 
االلتحــاق بالــدورات، وأهــم اجلهــات التــي تقــدم التدريــب اإلعالمــي املؤسســات األكادمييــة املتخصصــة، وأثبتــت 
الدراســة وجــود عالقــة ارتباطيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــني مســتوى حصــول اإلعالميــني الفلســطينيني 
علــى التدريــب ومهنيتهــم، ومــن أهــم التوصيــات: عقــد ودعــم الــدورات التدريبيــة اإلعالميــة التــي تقــدم للقائميــني 
باالتصــال، واالهتمــام مبحتواهــا، خاصــة الــدورات املتخصصــة، وقيــاس العائــد التدريبــي ســواء علــى صعيــد االجتــاه 

املعــريف أو االجتــاه الســلوكي لإلعالميــني.

الكلمات املفتاحية/ التدريب - القائم باالتصال – اإلعالم - املهنية- املؤسسات اإلعالمية.

   This study aims to identify the reality of media training for the communicator in 
media institutions and its relationship to professionalism within Palestinian media 
institutions. This study belongs to descriptive researches  in which the survey meth-
od was used;  within its framework the method of surveying media practice was em-
ployed. The researchers also used the theory of the contact person (Gate keeper); 
data were collected using the survey newspaper tool; the personal interview tool. 
The questionnaire was distributed to a random sample of 260 individuals of Pales-
tinian contacts in the governorates of Gaza, Palestine. Among its most important 
results is that training is considered as an essential element in developing the media 
profession and upgrading the professional performance of media professionals. 90% 
of the study sample received various courses. One of the most important reasons 
that make media professionals join the courses is the subject of the course.  Work 
pressure and lack of time for training are the most important reasons for not joining 
the courses. The most important bodies that provide media training are specialized 
academic institutions. The study has proven  a significant correlation (0.05) between 
the level of Palestinian media professionals’ access to training and their professional 
performance.  Among the most important of its recommendations are holding and 
supporting media training courses that are provided to communicators and paying 
attention to their content, especially specialized courses; measuring the training re-
turn, whether at the level of cognitive or behavioral direction of media professionals.

Keywords /  training - contact person - media – professionalism - mediainstiuions.

ملخص الدراسة

Abstract



 

                637 

 
 

 
  
  
  

القضايا   من  اإلعالمية  املؤسسات  يف  باالتصال  للقائمني  اإلعالمي  التدريب  يعّد 
االستراتيجية التي توليها إدارات املؤسسات أهمية كبري نظًرا للتطورات املتسارعة التي  

وتطوير  حتدث يف احلقول اإلعالمية املحلية والدولية؛ حيث تتنافس املؤسسات يف إنشاء  
أكفاء  وممارسني  خبراء  باستقطاب  بوجود  ذلك  معززًة  بها،  خاصة  تدريب  مراكز 
وجودة   لها متيز  يحقق  لديها، مبا  اإلعالميني  قدرات  تطوير  من خبراتهم يف  لالستفادة 
التي   األفضلية  لها  ويحقق  وجهة  أكمل  على  مبهماتها  للقيام  اإلعالمي  األداء  يف  عالية 

اإل والتدريب  إليها،  ونتائجها  تسعي  مبرراتها  لها  مقصودة  تعلم  عملية  عن  عبارة  عالمي 
ال   فهو  املهارات،  مهنة  فاإلعالم  مبهنية؛  التجربة  غمار  خلوض  مؤهلة  ألجيال  للوصول 
يتقيد بعلم وال دراسة، فال ميكن اقتصاره على الدراسة األكادميية يف مجال اإلعالم؛ لذا 

التدريب من  بّد  يزيد  ؛  )1( ال  أدائهم  فالتدريب  تطوير  على  ويعمل  اإلعالميني  قدرات  من 
املهني، فأعداد املتدربني املميزين قليل جًدا بالنسبة حلجم سوق العمل واألعداد الكبيرة 
التي تخرجها اجلامعات، واملؤسسات اإلعالمية حتاول استيعابهم داخلها سواء بالتدريب  

اإلعالم فمهنة  التدريبية،  الدورات  خالل  من  أو  أخرى،    العملي  مهنة  كأي  ليست 
إعالمي،  كل  مستقبل  أهمية  من  أهميته  التدريب  ويستمد  يصنع،  وال  يولد  فاإلعالمي 
مرحلة   إلى  التقليدية  من  إعالمنا  تنقل  مدربة  كوادر  وجود  من  بّد  ال  أنه  إلى  إضافة 
وأداء  العالم  يف  اإلعالم  على  يطرأ  الذي  واإلعالمي  التطور  ومواكبة  واإلبداع،  احلداثة 

املحلية  اإل التجارب  بني  والربط  احلديثة،  التدريب  وآليات  بأسس  لتأخذ  عالميني، 
  .والعاملية

األولويات لتحديد  مهًما  املهني  األداء   ومراجعتها من األهداف وتنظيمها، وحتقيق ويعّد 
 على يتم التركيز أن يجب ذلك إلى أجل الوصول ومن املتميز، العالي لألداء أجل الوصول

معرفة عن النجاح حتقيق إلى تؤدي التي حليويةا  املناطق تلك إعالمي  أداء طريق  كل 
، فاألداء املهني لإلعالميني الفلسطينيني مرتبط  )2( إليه املنسوب العمل مع التعامل وكيفية

 مبدى معرفتهم بأعمالهم وكيفية القيام بها على أكمل وجه.
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 يتصف  التي وخصائصه لسماته  نظًرا  اخلصوصية  من  بشيء  ينفرد  اإلعالمي يكاد والعمل
املواكبة  والتفاعل، واآلنية بالتجدد  معها يفرض   تتمثل التي باألسباب واألخذ وهذا 

ممارسة  والوسائل، باألدوات التدريب  أضحى   املجتمعات بها تهتم متخصصة فقد 
  متميًزا. وموقًعا بالغة، واحتل أهمية سواء، حد على واألفراد واملؤسسات

هذه   يف جاءت  باالتصال  للقائمني  اإلعالمي  التدريب  على  الضوء  لتسليط  الدراسة 
باملهنية، من  متطورة حول علمية رؤية  إلى الوصول أجل املؤسسات اإلعالمية وعالقته 

واألولويات واقع التدريب  العاملية اجلودة معايير ليطابق يحتاجها؛  التي التدريب   يف 
  املعرفة.  نقل مجاالت اإلعالمي يف

  املبحث األول: اإلجراءات املنهجية للدراسة:
  : أهم الدراسات السابقة  /أوًال 

بعد االطالع على التراث اإلعالمي اخلاص بالتدريب اإلعالمي، ودراسات املهنية والقائم 
باالتصال، وما توافر يف املكتبات واملراكز من أدبيات يف مجال التدريب اإلعالمي واألداء 

والق واملجالت  املهني  اجلامعات  يف  املنشورة  الدراسات  هذه  حصر  مت  باالتصال،  ائم 
من  االستفادة  أجل  من  الدراسة  أهداف  يف  تقاطًعا  األكثر  الدراسات  ورصد  واملواقع، 

  أبجدياتها، وجاءت على النحو اآلتي:  
كافًيا   )Martin  )2019( )3دراسة   اإلعالمي  التدريب  كان  إذا  ما  فهم  إلى  هدفت  التي 

اجلوهرية،   احلالة  دراسة  طريقة  واستخدام  نوعي،  نهج  تطبيق  ومت  الصحفيني،  لكفاءة 
وأشارت النتائج إلى أن التدريب اإلعالمي يف املدارس الكينية غير كاٍف لهذا الغرض، وأن  

م األداء يف الصناعة مبجرد توظيفهم،  كليات اإلعالم تعمل على تقدمي خريجني ال ميكنه
  ووفًقا للمشاركني لم يتم تدريب اخلريجني الكينيني اجلدد بكفاءة. 

وسائل   )Rexford  )2018( )4دراسة  وهدفت   تأثير  مدى  ما  سؤال:  عن  اإلجابة  إلى 
التواصل االجتماعي وبرامج التدريب يف تطوير املهنيني يف قطاع األمن؟ ويف هذه الدراسة  

باحث ثالث قضايا رئيسية تتعلق بالتدريب، متثلت يف: تسويق البرامج التدريبية، فحص ال
عشرة   من  عينة  اختيار  ومت  العمل،  وإتقان  التدريب،  محتوى  يف  املشاركني  وخبرات 

الشخصية،   املقابالت  وإجراء  الشرعي  للطب  تدريبي  برنامج  يف  وتوصلت  مشاركني 
أهما نتائج  عدة  إلى  املوضوعاالدراسة  أن  أسلوبًا  :  عّدها  ميكن  تطويرها  مت  التي  ت 

إلى   إضافة  التسويق،  على  التدريب  لبرامج  فّعالة  ووسيلة  االجتماعي  التواصل  لوسائل 
برنامج   من  إيجابية  ونتائج  جتارب  لديهم  املشاركني  غالبية  أن  إلى  التوصل  مت  ذلك، 

  التدريب التي لها آثار على كفاءة العمل.
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) قارة  سمية  دراسة  يتلقاه    )5( )2017أما  الذي  التدريب  طبيعة  معرفة  إلى  فهدفت 
وحجم   املكتسبة،  املهارات  ومعرفة  البواقي،  بأم  اإلذاعي  التدريب  مركز  يف  اإلعالميون 
التي   الوصفية  البحوث  ضمن  الدراسة  هذه  وتدخل  املركز،  يف  التدريب  من  االستفادة 

باستخدام   البيانات  جمع  عملية  ومتت  املسحي،  املنهج  فيها  املقابلة  استخدم  أداة 
: غالبية املتدربني يسعون لتحقيق هدف وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهماواملالحظة،  

وكان  تطبيقها،  مت  جديدة  مهارات  على  حصلوا  وأنهم  التدريب،  من  املهني  االحتراف 
  أكثرهم متخصصني يف املجال السمعي البصري. 

) أزور  بشرى  أداء   )6()2016ودراسة  تطوير  يف  التدريب  دور  معرفة  إلى  هدفت  التي 
الدراسات  من  الدراسة  وتعّد  املغرب،  يف  العمومية  التلفزيونية  القنوات  يف  املهنيني 
االستبيان،   استمارة  هي  األداة  وكانت  امليداني،  املسح  منهج  استخدمت  التي  الوصفية 

التا التلفزيونية  القنوات  العاملني يف  البصري  وطبقت على عينة من  السمعي  للقطب  بعة 
% 64: أن  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهماباملغرب، مت انتقاؤهم بطريقة عشوائية،  

% استفادوا من 47من العاملني حاصلون على مستوى تعليمي (دبلوم جامعي)، وأن نسبة  
  .  3إلى  1عدد دورات يتراوح بني 

) عبداحلميد  أحمد  معتز  دراسة  التأهيل   )7( )2016وهدفت  تأثير  على  التعرف  إلى 
والتدريب فى املؤسسات الصحفية وعالقته باألداء املهني للصحفيني املصريني، وهي من 
واملنهج   اإلعالمي،  املسح  منهج  هما:  منهجني  الدراسة  واستخدمت  الوصفية،  الدراسات 

أهما:املقارن،   نتائج  عدة  إلى  املؤسسا وتوصلت  قبل  من  ما  حٍد  إلى  اهتمام  ت وجود 
التي  املشكالت  أبرز  وأن  بها،  العاملني  للمحررين  التدريبية  الدورات  لتنظيم  الصحفية 

التدريب مجال  يف  الصحفيني  املخصصة   تواجه  وامليزانيات  واإلمكانيات  املوارد  قلة 
  .للتدريب

واقع قطاع تدريب اإلعالم  على بهدف التعرف)  8( )2016وجاءت دراسة دراسة الشعيبي (
وال فلسطني  فيها يف  استخدم  وصفية،  دراسة  وهي  تواجهه،  التي  واملعيقات  تحديات 

الباحث منهج املسح، واعتمدت الدراسة على عينة متنوعة من العاملني يف قطاع اإلعالم، 
ومن   باالتصال،  القائم  نظرية  الدراسة  نتائجهاوطبقت  أو  أهم  منظمة  جهة  توجد  ال   :
يف فلسطني، فال أحد يستطيع حتديد نوع  مسؤولة عن قطاع التدريب يف املجال اإلعالمي 

النقاط   التدريبية اإلعالمية بعديد من  البرامج  التدريب اإلعالمي ومدى أهميته، ومتتاز 
  اإليجابية؛ لكنها تفتقر إلى عدد من النقاط املهمة. 
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) وسليمان  الطويسي  دراسة  التدريب  )  9()2015أما  واقع  على  التعرف  إلى  فهدفت 
نظر  اإلعالمي يف   اإلعالم من وجهة  والتدريب يف مجاالت  التعليم  وتقييم جودة  األردن، 

الدراسة  وأداة  املسح،  منهج  واستخدمت  الوصفية،  الدراسات  إلى  وانتمت  اإلعالميني، 
أن   من نتائج عدة إلى توصلتصحيفة االستقصاء، و التدريب اإلعالمي يف  أهمها:  جودة 

 يف جوانب أخرى من وجهة نظر اإلعالميني،  األردن متدنية يف بعض اجلوانب، ومتوسطة
وأن تطوير جودة التدريب اإلعالمي يعيقه ضعف كفاءة املدربني واملتدربني، وتواضع حجم  

  اإلنفاق على التدريب، وضعف التنسيق بني اجلهات املعنية بالتدريب اإلعالمي.
ثير مركز  هدفت إلى التعرف على حجم تأ، التي  )10( )2014عبدالغفار(وأوضحت دراسة  

تطور   على  ذلك  انعكاس  املتدربني،  سلوك  يف  والتطوير  للتدريب  اإلعالمي  اجلزيرة 
وأداة   املسح،  منهج  استخدمت  دراسة وصفية  وهي  وأدائهم،  لإلعالميني  املهنية  املهارات 

وتوصلت الدراسة الدراسة صحيفة االستقصاء، واعتمدت على نظرية القائم باالتصال،  
نتائجإلى   أهم  عدة  أدائهم  ها:  من  تطوير  يف  املركز  دورات  لتأثير  املتدربني  تقييم  جاء 

املبحوثني    % من90% من املبحوثني أن التطوير كان كبيًرا، و 50اإلعالمي متفاوًتا؛ إذ رأى  
إلى األفضل   أو تعديًال يف سلوكهم  ا  أنتج لديهم تطويًرا احترافّيً باملركز  التدريب  رأوا أن 

  أثناء عملهم اإلعالمي.
) باشا  دراسة  عالقة  )11( )2011وهدفت  على  التعرف   مبستوى  الصحفيني تدريب إلى 

 الصحفيني رفع أداء يف أن يؤثر للتدريب ميكن مدى أي املهني وتأثيره، ومعرفة إلى أدائهم
للتلفزيون املؤسسة يف الوصفية،   باجلزائر، الوطنية  الدراسات  إلى  الدراسة  وتنتمي 

واملالحظة،   واملقابلة،  االستقصاء،  صحيفة  الدراسة:  وأدوات  املسح،  منهج  واستخدمت 
املعريف،   التعليم  نظرية  على  الدراسة  نتائجهاواعتمدت  أهم  الدورات ومن  أهمية   :

بال إن املتخصصة  حيث  والتطوير،   التدريب مجال يف البشرية املوارد إدارة دور تدريب 
يكون بدّ  ال والتطوير  املؤسسة التي الصورة  أو للرسالة  مكمًال  أن   إبرازها يف ترغب 
واخلارجي، وأن التدريب يشكل األرضية التي حتقق األداء وتطوره، وأن  الداخلي للفضاء

كل األفراد يف املؤسسة بضرورة التكوين املستمر    حتقيق األداء العالي منوط مبدى متكن
  يف كل موقع.

 التدريب لواقع دقيق وصف التي هدفت إلى تقدمي)  12( )2011دراسة التميمي (وجاءت  
باالتصال اإلعالمي كلية للقائم  جامعة  والعلوم واإلعالم  املعلومات يف  بشبكة  اإلنسانية 

والتكنولوجيا،  للعلوم   تلك وتقييم الكلية، ملنتسبي التدريب أهمية مدى  وحتديد عجمان 
التي   واملعوقات منها، االستفادة حجم  وحتديد التدريبية، واألجهزة  القائمة البرامج
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، وفًقا ملا تراه العينة املختارة من الطالب، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات يواجهونها
االستبانة،   هي  الدراسة  أداة  وكانت  املسح،  منهج  الباحث  فيها  واستخدم  الوصفية، 

أهمها:وتوصلت إلى عدة    للتدريب كبيرة أهمية يرون املبحوثني من %80أن    نتائج من 
وأن   بالنسبة القيام  يتبنى تدريبي مركز بوجود يطالبون ملبحوثنيا من %57للخريجني، 

الطالب، وأن نسبة    يف تدريبية برامج أي  لم يحصلوا على املبحوثني  % من65بتدريب 
    مجاالت اإلعالم خارج الكلية.

دراسة   يف    )Namasinga  )2011( )13وهدفت  الصحفي  التدريب  بحالة  التعريف  إلى 
مختلف الكليات واملدارس واجلامعات يف أنحاء العالم، والنقاش حول التدريب الصحفي،  
الدراسات  من  الدراسة  وتعد  عام،  بشكل  الصحفيني  تدريب  تواجه  التي  واالنتقادات 

اس هما:  الدراسة  أداتا  وكانت  املسح،  منهج  الباحث  فيها  واستخدم  تمارة  الوصفية، 
وتوصلت    االستقصاء، واملقابلة، وعينة الدراسة كانت طالب الصحافة بجامعة ماكيريري،

إلى   أهمها:  الدراسة  من  نتائج  معايير عدة  تلبية  أجل  من  تناضل  ماكيريري  جامعة  أن 
لتعليم   العاملي  املجلس  يضعه  ملا  موائًما  اجلامعي  املستوى  ليكون  الصحفي  التدريس 

وكذل(WJEC)الصحافة   (اليونسكو)، ،  والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة    ك 
املالية وأن   املوارد  محدودية  هو  املطلوب  املستوى  إلى  للوصول  اجلامعة  جهود  يعرقل  ما 

  الالزمة للتدريب الالئق، وعدم وجود األمور التقنية الالزمة.
املعايير التي وضعتها الدولة  إلى التعرف على    )Donsbach  )2008 ( )14وهدفت دراسة  

لتنظيم برامج الصحافة والتدريب الصحفي بجامعات الواليات املتحدة األمريكية، وتنتمي  
أداة  وكانت  املسح،  منهج  الباحث  فيها  واستخدم  الوصفية،  الدراسات  الى  الدراسة  هذه 

فة يف الدراسة هي حتليل املضمون، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن مناهج أقسام الصحا
أمريكية، جامعات  إلى    ثمان  الدراسة  أهمهاوتوصلت  من  نتائج  وضعت  أن    :عدة  الدولة 

معايير لبرامج الصحافة والتدريب الصحفي باجلامعات، وهو املعيار األساسي لكل برامج 
آالف من الصحفيني    التعليم والتدريب الصحفي يف العالم منذ عقود من الزمن؛ حيث إن

ًدا قد تخرجوا من اجلامعة كل سنة وانضموا إلى القوى العاملة وسائل املدربني تدريًبا جي
وكذلك والصحافة،  وشروط    اإلعالم  املتغيرة  السوق  مع  التكيف  اجلامعات  حاولت 

  االنضمام لكلية الصحافة واالهتمامات العامة للصحافة. 
التعرف علىف  )Thomas )2008( )15وجاءت دراسة   النيوزلندية يف هدفت إلى    التجربة 

الدراسات  من  الدراسة  وتعّد  النيوزلندية،  اجلامعات  خلريجي  الصحفي  التدريب 
الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج املسح، وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء،  
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النيوزلندية،   اجلامعات  يف  الصحافة  خريجي  عن  عبارة  كان  الدراسة  وتوصلت  ومجتمع 
إلى   من  الدراسة  نتائج  التدريب  أهمهاعدة  منظمة  عليه  تسيطر  الصحافة  تعليم  أن   :

عاًما، ويسيطر عليه الصحفيون القدامى يف   20القدمية، وهو ال يزال كما هو من قبل  
نيوزيلندا على الرغم من األعداد املتزايدة من الطالب الذين يتعلمون الصحافة كجزء من 

لصناع الطالب  تدريب  يتم  حيث  اجلامعي؛  التعليم  التعلم  برامج  خالل  من  اإلعالم  ة 
باملمارسة، ويتلقون التعليم األساسي وبعد ذلك من املتوقع أن تكتمل مهاراتهم من خالل  
التنشئة   خالل  من  اإلعالم  وسائل  لصناعة  الروتينية  األمور  وتعلم  الكتابة،  ممارسة 

النقد التفكير  مهارات  إظهار  يف  الطالب  فشل  وكذلك  والتجربة،  والعمل  ي االجتماعية 
واالستقالل الالزمة للصحفي املحترف حتى يتمكن من البحث بدقة، ويعكس بعمق الكتابة  

  الرصينة واملسلية واملفيدة ونقل األخبار التي تتوافق مع الذوق الرفيع.
) وايف  دراسة  اإلعالميني،    )16( )2006وهدفت  للمراسلني  املهني  األداء  على  التعرف  إلى 

واإلدارية املهنية  الضغوط  الدراسة    وكشف  وتنتمي  عملهم،  أثناء  لها  يتعرضون  التي 
مسح  أسلوب  استخدم  إطاره  ويف  اإلعالمي  املسح  منهج  مستخدمة  الوصفية،  للبحوث 
القائم  ونظرية  االستبانة،  أداة  على  الدراسة  واعتمدت  اإلعالمية،  املمارسة  أساليب 

إلى   الدراسة  وتوصلت  البوابة،  حارس  أهمهاباالتصال  من  نتائج  من   94أن:  عدة   %
أحداث  خالل  املهني  أدائهم  تطوير  يف  أسهمت  التدريبية  الدورات  أن  أكدوا  املراسلني 
انتفاضة األقصى، وأن من أبرز العوامل التي واجهت الصحفيني للعمل يف مهنة الصحافة  

  هي األوضاع التي متر بها املنطقة خاصة قطاع غزة. 
  موقع الدراسة من الدراسات السابقة: 

  :استفادت الدراسة من الدراسات السابقة يف*
  االطالع على التراث العلمي الذي تناول هذا املوضوع.  -1
االستفادة منها يف صياغة املشكلة واألهداف والتساؤالت ونظرية املمارسة املهنية،   -2

 واملجتمع والعينة واملنهج واألداة.
 ربط نتائج الدراسة بنتائج الدراسات السابقة. -3

 مشكلة الدراسة: ثانًيا: 
مواجهة   على  قادرة  أجياًال  يصنع  إنه  حيث  للمستقبل؛  استثمارًا  اإلعالمي  التدريب  يعّد 
التحديات املهنية، والعمل اإلعالمي هو مهنة املهارات، والتدريب اإلعالمي عنصر رئيسي 
ويعّد   والتحديث،  والتطوير  التنمية  برامج  دعم  على  القادرة  البشرية  املوارد  بناء  يف 

تسعى ا التي  واملجتمعات  الدول  له  تسعى  تغير  ألي  ومدخًال  أساًسا  اإلعالمي  لتدريب 
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والتجديد  التطوير  إلى  يهدف  ما  غالًبا  اإلعالمي  والتدريب  حضارية،  إجنازات  لتحقيق 
املوارد   تنمية  يف  الفاعلة  االستراتيجيات  أكثر  من  وهو  اإلبداعية،  للقدرات  والتعزيز 

  البشرية. 
راسة يف: التعرف على مدى فاعلية برامج التدريب اإلعالمي واألهداف  وتتمثل مشكلة الد

تلك   جودة  ومعرفة  منها،  االستفادة  ومدى  التدريبية  البرامج  وأهم  إليها،  تسعي  التي 
اإلعالمية  املؤسسات  يف  باالتصال  القائمني  الحتياجات  مالءمتها  ومدى  البرامج، 

ألساليب احلديثة يف التدريب اإلعالمي، الفلسطينية، ومعرفة مدى توظيف التكنولوجيا وا
فلسطني،   يف  اإلعالمي  التدريب  برامج  تواجه  التي  واملشكالت  التحديات  أهم  ورصد 
وكيف أّثرت هذه التحديات يف أساليب املمارسة املهنية واألداء املهني للقائمني باالتصال  

  يف املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية.
  تكمن أهمية الدراسة يف اآلتي:   ثالًثا: أهمية الدراسة:

  حتديد أولويات التدريب اإلعالمي والبرامج يف املؤسسات اإلعالمية. - 1
تعد الدراسة من الدراسات القليلة والنادرة يف فلسطني التي تطرقت لواقع التدريب   - 2

يف يف  باالتصال  القائمني  لدى  باملهنية  وعالقته  فلسطني،  يف  املؤسسات   اإلعالمي 
 اإلعالمية الفلسطينية.

للباحثني والعاملني يف مجال اإلعالم عموًما، والعاملني يف  - 3 الدراسة مرجًعا  ستكون 
التدريبية  البرامج  بتطوير  يتعلق  فيما  خاص،  بشكل  اإلعالمي  التدريب  مجال 

باالتصال يف القائمني  املهنية لدى  بينها وبني تطوير  املؤسسات اإلعالمية   والعالقة 
 الفلسطينية. 

تسهم الدراسة يف اجلانب العملي التطبيقي للدراسات اإلعالمية والعمل اإلعالمي،  - 4
حيث توفر قاعدة بيانات ثرية حول واقع التدريب اإلعالمي يف محافظات قطاع غزة  
املهارات  أو  التدريب  مستويات  أو  العاملني  عن  سواء  التدريبية،  املؤسسات  وحول 

 اللغات أو تقسيمات التدريب. املختلفة أو األعمار أو األنواع أو 
 رابًعا: أهداف الدراسة:  

برامج على  "التعرف  هو:  للدراسة  الرئيسي  يتلقاها   الهدف  التي  اإلعالمي  التدريب 
من   مجموعة  منه  وتتفرع  الفلسطينية"،  اإلعالمية  املؤسسات  يف  باالتصال  القائمون 

   األهداف الفرعية:
برامج   -1 فاعلية  مدى  على  يسعى  التعرف  التي  واألهداف  اإلعالمي  التدريب 

  القائمون باالتصال لتحقيقها من خالل االلتحاق بالبرامج التدريبية.
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اإلعالمية  -2 املؤسسات  يف  باالتصال  القائمني  استفادة  مدى  على  التعرف 
بالتدريب   تقوم  التي  املؤسسات  أهم  ومعرفة  التدريبية،  البرامج  من  الفلسطينية 

 اإلعالمي.
على   -3 اإلعالمية التعرف  املؤسسات  اهتمام  ومدى  التدريبية،  البرامج  أهم 

 الفلسطينية بإشراك القائمني باالتصال لديها بهذه البرامج. 
التعرف على مدى توظيف التكنولوجيا واألساليب احلديثة يف التدريب اإلعالمي  -4

 للقائمني باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية. 
القائمني باالتصال يف  تقييم جودة   -5 التدريبية ومدي مالءمتها الحتياجات  البرامج 

 املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية.
التي   -6 التدريب اإلعالمي، وأهم املقترحات  التي تواجهة  الكشف عن أهم املعيقات 

املؤسسات  يف  باالتصال  للقائمني  اإلعالمي  التدريب  عملية  أهداف  حتقق 
 اإلعالمية الفلسطينية.

  : تساؤالت الدراسةا: خامسً 
يف - 1 باالتصال  للقائمني  غزة  محافظات  يف  التدريب  برامج  واقع  املؤسسات    ما 

  اإلعالمية الفلسطينية؟
 هل تسعى املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية لعقد دورات تدريبية ملنتسبيها؟ - 2
باالتصال يف - 3 القائمون  التي يسعى  األهداف  أهم  اإلعالمية حتقيقها   ما  املؤسسات 

 ل التدريب؟ من خال
يف - 4 باالتصال  القائمني  استفادة  مدى  من    ما  الفلسطينية  اإلعالمية  املؤسسات 

 الدورات التدريبية؟
يف - 5 باالتصال  للقائمني  املقدمة  التدريبية  البرامج  طبيعة  اإلعالمية   ما  املؤسسات 

 الفلسطينية؟ 
يف - 6 باالتصال  للقائمني  التدريب  تقدم  التي  اجلهات  اإلعالمية املؤسسات    ما 

 الفلسطينية؟ 
اإلعالمية  - 7 املؤسسات  يف  باالتصال  القائمني  احتياجات  التدربية  البرامج  تلبي  هل 

 الفلسطينية؟ 
باالتصال يف - 8 القائمون  يقّيم  التدريب    كيف  جودة  الفلسطينية  اإلعالمية  املؤسسات 

 املتلقى من املؤسسات املختصة؟ 
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القائمني   - 9 على  التدريب  برامج  تنعكس  يفكيف  اإلعالمية   باالتصال  املؤسسات 
 الفلسطينية؟ 

التدريب   -10 عملية  يف  احلديثة  التدريبية  واألساليب  التكنولوجيا  استخدام  مدى  ما 
 اإلعالمي؟ 

يف -11 باالتصال  القائمون  يواجهها  التي  املعيقات  أبرز  اإلعالمية   ما  املؤسسات 
 الفلسطينية أثناء التدريب؟ 

ا -12 بالتدريب  للنهوض  املقترحات  أهم  يفما  باالتصال  القائمني  حسب    إلعالمي 
 املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية؟

 خامًسا: فروض الدراسة: 
    :وضع الباحثان مجموعة من الفروض التي حتاول الدراسة اختبارها، هي

على   - 1 الفلسطينيني  باالتصال  القائمني  حصول  مستوى  بني  ارتباطية  عالقة  توجد 
 التدريب ومهنيتهم. 

عالقة   - 2 باالتصال توجد  القائمون  عليها  حصل  التي  الدورات  عدد  بني  ارتباطية 
 وأدائهم املهني.

وفًقا ملستوى خبرة   - 3 التدريب اإلعالمي  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى 
 اجلهات التي تقدم التدريب. 

 سادًسا: نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها: 
البحوث الوصفية التي تهتم بدراسة واقع األحداث تنتمي هذه الدراسة إلى  نوع الدراسة:  

مفيدة،  استنتاجات  إلى  الوصول  بغرض  وتفسيرها،  واآلراء وحتليلها  واملواقف  والظواهر 
أو استكماله،  أو  حتديثه،  أو  الواقع،  هذا  لتصحيح  الدراسات )17(تطويره  إما  تقف  وال   ،

العالقات السببية    الوصفية عند حدود الوصف والتشخيص؛ بل تتجاوز ذلك إلى وصف
وتعميمها بها  املرتبطة  احلقائق  اكتشاف  ستدرس  )18(ألغراض  الدراسة  هذه  فإن  لذا  ؛ 

للوصول   باملهنية،  وعالقتة  االلكتروني  اإلعالم  يف  باالتصال  للقائمني  اإلعالمي  التدريب 
  لنتائج تفيد يف تصحيح وتطوير مجال التدريب. 

اعتمد الباحثان يف دراستهما على منهج املسح اإلعالمي، الذي يعد جهًدا منهج الدراسة:  
،  )19( علمًيا منظًما يساعد على وصف الظاهرة من خالل جمع املعلومات واملالحظات عنها

املمارسة   أساليب  مسح  أسلوب  اإلعالمي  املسح  منهج  إطار  يف  الباحثان  واستخدم 
 ى مهنية اإلعالميني الفلسطينيني.اإلعالمية، للتعرف على انعكاس التدريب عل
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استخدمت الدراسة صحيفة االستقصاء: وهي إحدى األساليب املستخدمة أداة الدراسة:  
املعدة   األسئلة  من  مجموعة  توجيه  طريق  عن  املختارة  العينة  من  أولية  بيانات  جمع  يف 

فيهم املؤثرة  والعوامل  الدوافع  على  للتعرف  االستق)20( سلًفا  صحيفة  وتكونت  من ،  صاء 
 ) فقرة. 41(

وعينتها:   الدراسة  مجتمع  اإلعالميني سابًعا:  جميع  من  الدراسة  مجتمع  يتكون 
الذين يعملون مع مؤسسات إعالمية يف محافظات غزة، والعدد اإلجمالي  الفلسطينيني، 

) هو  الباحثان  إليه  وصل  قائمة  735الذي  على  الباحثان  واعتمد  وإعالمية،  إعالمي   (
واملمارسني املسجلني يف املكتب اإلعالمي   )21(ني املسجلني يف النقابةجمعت بني اإلعالمي

واملجالت   الصحف  يف  يعملون  إعالميون  هم:  املمارسني  بأن  علًما  غزة،  يف  احلكومي 
واإلقليمية  املحلية  األنباء  ووكاالت  اإللكترونية،  واملواقع  والدولية  واإلقليمية  املحلية 

وا املحلية  والفضائيات  واإلذاعات والدولية،  املحلية  التلفزة  ومحطات  والدولية،  إلقليمية 
املختلفة،   اإلعالم  ودوائر  اإلعالمية،  واملؤسسات  الصحفية،  واملراكز  واملكاتب  املحلية، 
محرر،   بني:  ما  اإلعالمي  عملهم  طبيعة  وتختلف  حر،  صحفي  بصفة  يتمتع  من  ومنهم 

 .تج، وفني، ومخرج، وغيرهومراسل، ومندوب، ومصور، ومقدم برامج، ومعد برامج، ومن
: استناًدا إلى املعايير اإلحصائية العلمية املتبعة يف اختيار العينات، فقد مت عينة الدراسة

اختيار عينة عشوائية بسيطة من القائمني باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية 
ا حصر جميع من محافظات قطاع غزة بنسبة من املجتمع الكلي، وهي تلك التي يتم فيه

مفردات مجتمع البحث، وحتديد حجم العينة املطلوبة، ثم سحب وحدات املعاينة بطريقة  
العشوائية األرقام  جداول  باستخدام  يف )22( عشوائية  املعتمدين  لإلعالميني  ووفًقا   ،

الباحثان   وّزع  حيث  غزة،  قطاع  على    300محافظات  ومت احلصول  استقصاء،  صحيفة 
إعالمًيا وإعالمية،   260للتحليل اإلحصائي، فتكون عينة الدراسة صحيفة صاحلة  260

وقد تعذر على الباحثني جمع عدد أكبر لعدة أسباب، وبذلك يكون حجم العينة الصحيحة  
واستخدام 260( اإلحصائي  التطبيق  إلجراء  مناسًبا  احلجم  هذه  ويعّد  مفردة،   (

  الرتباطية.االختبارات اإلحصائية املناسبة كالفروق والعالقات ا
تعتمد هذه الدراسة يف إطارها النظري ويف بناء فروضها  ثامًنا: اإلطار النظري للدراسة:  

كبيرة  بدرجة  يتأثر  الصحفي  املضمون  أن  يعد  الذي  املهنية"،  املمارسة  "مدخل  على 
تتأثر   اآلخر  اجلانب  وعلى  وخصائصه،  باالتصال  للقائم  املهنية  املمارسة  باجتاهات 

ية للقائم باالتصال بعدد كبير من العوامل مثل: التنظيم اإلداري يف املؤسسة املمارسة املهن
املستويات   بني  واالجتماعية  الوظيفية  العالقات  اجتاهات  ثم  واملهني،  العلمي  والتأهيل 



 

                647 

املختلفة وبني الزمالء، وكذلك تأثير قرارات املالك واملديرين على املنتج النهائي، وكذلك 
 .)23(قرار، والضغط من خارج التنظيم ومن داخلهتأثير شخصية صانع ال

  السمات العامة للقائمني باالتصال عينة الدراسة:  
  ) التكرار والنسبة املئوية حسب السمات العامة1جدول (

 النسبة املئوية% التكرار  التصنيف املتغيرات

 النوع 
 73.8 192 ذكر

 26.2 68 أنثى

 العمر

 33.9 88 عاًما 30أقل من 

 51.1 133 عاًما 40أقل من  -30من 

 15.0 39 عاًما فأكثر 40من 

 مكان السكن 

 32.3 84 محافظة غزة 

 21.2 55  محافظة شمال غزة

 19.2 50 محافظة خان يونس

 14.2 37 محافظة الوسطى

 13.1  24 محافظة رفح 

 املؤهل العلمي

 17.3 45 دبلوم فأكثر  

 71.2 185 بكالوريوس

 11.5 30 دراسات عليا

 الراتب الشهري 

 25.4 66 شيكل 2000أقل من 

 37.3 97 ش 3000إلى أقل من  2000من 

 21.9 57 ش 4000إلى أقل  3000من 

 15.4 40 شيكل فأكثر 4000

 اخلبرات املهنية

 16.5 43 سنوات 5أقل من 

  29.2 76 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5

 32.7 85 سنة 15سنوات إلى أقل من 10

 21.5  56  سنة فأكثر  15من 

 100.0 260 املجموع 

) من  73.8تبني من اجلدول أن ما نسبته (%توزيع أفراد العينة حسب النوع االجتماعي:  

%) من اإلناث، ويعود االختالف يف 26.2اإلعالميني الفلسطينيني من الذكور، وما نسبته (
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املختلفة،   املهام  تأدية  يف  الذكور  على  يعتمد  الذي  الفلسطيني  املجتمع  بيئة  إلى  النسبة 

 ومنها وظيفة العمل اإلعالمي.

حسب   العينة  أفراد  توزيع  (%  العمر:أما  نسبته  ما  أن  اجلدول  من  من  33.9تبني   (

) هم  51.1عاًما، وما نسبته (%30اإلعالميني الفلسطينيني هم الذين أعمارهم أقل من  

) هم الذين أعمارهم من  15عاًما، وما نسبته (%  40إلى أقل من    30الذين أعمارهم من  

على    40 االعتماد  إلى  النسبة  يف  التباين  ويعود  فأكثر،  عنصر  عاًما  على  املهنة  تلك 

  الشباب الذي يتمتع باحليوية والسرعة يف العمل وإجناز التكليفات. 

السكن:   مكان  حسب  العينة  أفراد  توزيع  نسبته وبخصوص  ما  أن  اجلدول  من  تبني 

وما 32.9(% غزة،  محافظة  يف  يسكنون  الذين  من  هم  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (

) هم  19.2يف محافظة شمال غزة، وما نسبته (%) هم من الذين يسكنون  21.2نسبته (%

) هم من الذين يسكنون 14.2من الذين يسكنون يف محافظة خان يونس، وما نسبته (%

%) نسبته  وما  الوسطى،  محافظة  رفح،  13.1يف  محافظة  يف  يسكنون  الذين  من  هم   (

األ وتواجده يف محافظة غزة؛ مما يجعل  املركزي  العمل  إلى طبيعة  النسبة  غلبية وترجع 

  من اإلعالميني من محافظة غزة. 

)  17.3تبني من اجلدول أن ما نسبته (%وأما توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي:  

) هم  71.2من اإلعالميني الفلسطينيني هم من حملة درجة الدبلوم فأقل، وما نسبته (%

%) نسبته  وما  البكالوريوس،  درجة  حملة  درا11.5من  درجة  حملة  من  هم  عليا )  سات 

  (دكتوراه أو ماجستير)، وهذا يشير إلى التطور واالرتقاء باملؤهالت التعليمية.

الشهري:   الراتب  حسب  العينة  أفراد  توزيع  نسبته وبخصوص  ما  أن  اجلدول  من  تبني 

شيكل، وما   2000) من اإلعالميني الفلسطينيني هم من الذين رواتبهم أقل من  25.4(%

الذين37.3نسبته (% أقل    2000رواتبهم من    ) هم من  إلى  وما   3000شيكل  شيكل، 

%) من  21.9نسبته  رواتبهم  الذين  هم  أقل    3000)  نسبته   4000إلى  وما  شيكل، 

  شيكل فأكثر.  4000) هم الذين رواتبهم  15.4(%

) من 16.5تبني من اجلدول أن ما نسبته (%  وأما توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلبرة:

الفلسطينيني من  اإلعالميني  أقل  خبرتهم  سنوات  الذين  من  هم  نسبته   5  وما  سنوات، 
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من  29.2(% خبرتهم  سنوات  الذين  من  هم  من    5)  أقل  نسبته   10إلى  وما  سنوات، 

من  32.7(% خبرتهم  سنوات  الذين  هم  من    10)  أقل  نسبته    15إلى  وما  سنوات، 

  سنة فأكثر.   15) هم الذين سنوات خبرتهم 21.5(%

  الدراسة: تاسًعا: مفاهيم 
الفلسطينيون: . 1 لعام  الفلسطيني والنشر املطبوعات قانون يعّرفه   اإلعالميون 

 وفًقا رزق مورد أو مهنة الصحافة  اتخذ من  بأنه: كل األولى، مادته يف م،1995

وألغراض)24(القانون هذا ألحكام الباحثان الدراسة  ،  الفلسطيني   اإلعالمي حدد 

للعمل   املمارس  املقروءة  بأنه:  اإلعالمي داخل فلسطني، يف مختلف وسائل اإلعالم 

يف  مسجل  أو  الفلسطينيني،  الصحفيني  بنقابة  عضوية  ولديه  واملرئية،  واملسموعة 

  سجالت مكتب اإلعالم احلكومي يف غزة. 

اإلعالمي: . 2 يف   التدريب  البشرية  القوى  لتزويد  له  واملخطط  املنظم  اجلهد  هو 

مبعارف   اإلعالمية  وتغيير املؤسسات  وقدراتها،  مهاراتها  وتطوير  وحتسني  معينة، 

   .)25(سلوكها واجتاهاتها بشكل إيجابي بناء

التدريبية:   . 3 واملفاهيم  املادة  للمعارف  املتضمنة  واملعلومات  اخلبرات  مجموعة  هي 

بهدف  للمتدرب  املدرب صقلها  يسعى  التي  والقيم  واملهارات  واالجتاهات  واألسس 

 ت اإلعالمية.تنمية قدرات يف املوضوعا

هي العملية التي يقوم بها أفراد مهنة واحدة، وتضمن حتديد مجال اخلبرة املهنية:   . 4

داخل  املهني  السلوك  تالئم  رموز  وصياغة  اجلماعية،  احليوية  وزيادة  املهنية، 

  ).26( املؤسسة اإلعالمية

ويأتي مؤسسة إعالمية،  يف عمل فريق ضمن العامل الشخص هو  القائم باالتصال:  . 5

تعريف القائم باالتصال وفًقا لهذه الدراسة بأنه: الشخص الذي يلتحق بالدورات  

التدريبية اإلعالمية، ويتأثر بها، ويعمل على رفع أدائه املهني وتطويره من خالل هذه 

 ). 27(الدورات
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  واختبار فروضها املبحث الثاني: نتائج الدراسة امليدانية
  نتائج الدراسة: املطلب األول: مناقشة 

  املحور األول: واقع التدريب اإلعالمي يف محافظات غزة 
  ) نسبة االلتحاق بالدورات التدريبية1جدول (

  النسبة املئوية  التكرار  االلتحاق بالدورات
  90.0  234  نعم

  10.0  26  ال

  100.0  260  املجموع

 ) ما نسبته  أن  الفلسطينيني قد حصلوا على  %) من اإلعالميني  90.0تبني من اجلدول 
%) لم يحصلوا  10.0دورات تدريبية يف املجال اإلعالمي أو مجاالت أخرى، وما نسبته (

  على أي نوع من الدورات. 
الباحثان : أهمية التدريب اإلعالمي على خبرات ومهارات وقدرات اإلعالميني؛ ألن يرى 

اإلعالم والدورات  التدريبات  تلقيهم  أظهرت  األكبر  على مستواهم  النسبة  أّثرت  التي  ية، 
  املهني.  

  ) نسبة عدد الدورات التدريبية امللتحق بها 2جدول (

  النسبة املئوية  التكرار   عدد الدورات
  44.9  105  دورات  9إلى  6

  37.2  87 دورات فأقل  5

  17.9  42 دورات فأكثر 10

  100.0  234 املجموع

اإلعالميني الفلسطينيني حصلوا على دورات  ) من 44.9تبني من اجلدول أن ما نسبته (% 
) عدد الدورات التي حصلوا عليها أقل من 37.2دورات، وما نسبته (%  9إلى    6بعدد من  

  فأكثر.   10) فعدد الدورات التي حصلوا عليها 17.9دورات، وما نسبته (% 5
  نسبة االلتزام بحضور الدورات امللتحق بها  )3جدول (

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا  
املتوسط 
  احلسابي 

الوزن 
  النسبي  

درجة  
  االلتزام

 15 17 22  115  65  التكرار 

النسبة  كبيرة  76.8 3.84

 املئوية 
27.8  49.1  9.4 7.3 6.4 
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 %) نسبته  ما  أن  اجلدول  من  حضروا  27.8تبني  الذين  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (
(%الدورات   نسبته  وما  جًدا،  كبيرة  بدرجة  وما 49.1التزامهم  كبيرة،  بدرجة  التزامهم   (
%) نسبته (%9.4نسبته  وما  متوسطة،  بدرجة  التزامهم  بدرجة صغيرة،  7.3)  التزامهم   (

 %) نسبته  يساوي 6.4وما  احلسابي  املتوسط  أن  وتبني  جًدا،  صغيرة  بدرجة  التزامهم   (
يدلل على أن مدى االلتزام بحضور الدورات  %؛ مما  76.8، أي بوزن نسبي قدره  3.84

 التي مت االلتحاق بها جاء بدرجة كبيرة. 
  ) نسبة درجة االستفادة من الدورات امللتحق بها4جدول (

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا  
املتوسط 
  احلسابي 

الوزن 
  النسبي  

درجة  
  االستفادة

 9 15 35  95  80  التكرار 
 كبيرة  79.0 3.95

 3.8 6.4 15.0  40.6  34.2 النسبة املئوية 

) من اإلعالميني الفلسطينيني درجة استفادتهم  34.2تبني من اجلدول أن ما نسبته (% 
) استفادتهم بدرجة كبيرة، وما نسبته 40.6من الدورات بدرجة كبيرة جًدا، وما نسبته (%

) استفادتهم بدرجة صغيرة، وما 6.4نسبته (%) استفادتهم بدرجة متوسطة، وما  15.0(%
%) يساوي 3.8نسبته  احلسابي  املتوسط  أن  وتبني  جًدا،  صغيرة  بدرجة  استفادتهم   (

  %.79، أي بوزن نسبي قدره 3.95
الباحثان مت  ويرى  التي  الدورات  من  االستفادة  درجة  أن  على  تدلل  النسب  تلك  أن   :

  االلتحاق بها جاءت بدرجة كبيرة.
  نسبة توافر األجهزة احلديثة والتكنولوجيا بالدورات التي مت االلتحاق بها  )5جدول(

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا  
املتوسط 
  احلسابي 

الوزن 
  النسبي  

درجة  
  التوافر

 5 10 20  67  132  التكرار 

النسبة  كبيرة  86.4 4.32

 املئوية 
56.4  28.6  8.5 4.3 2.2 

) من اإلعالميني الفلسطينيني يعدون درجة توافر  56.4تبني من اجلدول أن ما نسبته (% 
األجهزة احلديثة والتكنولوجية يف الدورات التي مت االلتحاق بها بدرجة كبيرة جًدا، وما  

) يعدون توافرها بدرجة  8.5) يعدون توافرها بدرجة كبيرة، وما نسبته (%28.6نسبته (%
) يعدون 2.2) يعدون توافرها بدرجة صغيرة، وما نسبته (%4.3ته (%متوسطة، وما نسب

، أي بوزن نسبي 4.32توافرها بدرجة صغيرة جًدا، وتبني أن املتوسط احلسابي يساوي  
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%؛ مما يدلل على أن درجة توافر األجهزة احلديثة والتكنولوجية يف الدورات  86.4قدره  
 التي مت االلتحاق بها جاءت بدرجة كبيرة. 

  أسباب االلتحاق بالدورات التدريبية  )6جدول (
  الترتيب  النسبة املئوية  التكرار  أسباب االلتحاق بالدورات التدريبية

 1 79.9  187  موضوع الدورة  

 2 65.8  154 توقيت الدورة 

 3 61.1  143 نوعية املدرب

 4 54.7  128 اجلهة املنظمة

 5 47.4  111 اجلهة الراعية 

 6 40.6  95 للمشاركةحوافز مالية 

 7 37.2  87 شهادات للمشاركني

 8 29.5  69 مكان الدورة

 9 24.8  58 أولويات وأجندة الدورة

 10 20.9  49 املدة الزمنية 

 11 6.4  15 أخرى

      1096 املجموع
  234* اإلجابات باختيار متعدد واحتساب النسبة من 

اإلعالميني الفلسطينيني تعود أهم األسباب ) من  79.9تبني من اجلدول أن ما نسبته (% 
) 61.1) لتوقيت الدورة، وما نسبته (%65.8االلتحاق إلى موضوع الدورة، وما نسبته (%

) للجهة الراعية، 47.4) للجهة املنظمة، وما نسبته (%54.7لنوعية املدرب، وما نسبته (%
) لشهادات املشاركني،  37.2) للحوافز املالية للمشاركة، وما نسبته (%40.6وما نسبته (% 
 %) نسبته  (%29.5وما  نسبته  وما  الدورة،  ملكان  الدورة،  24.8)  واألجندات  لألولويات   (
  ) ألسباب أخرى. 6.4) للمدة الزمنية، وما نسبته (%20.9وما نسبته (% 
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  ) مجال الدورات التدريبية التي مت احلصول عليها7جدول (

  234اإلجابات باختيار متعدد واحتساب النسبة من * 

) من اإلعالميني الفلسطينيني حصلوا على دورات  70.1(%تبني من اجلدول أن ما نسبته  
%) نسبته  وما  الصحفي،  التحرير  مجال  التصوير  67.1يف  يف  دورات  على  حصلوا   (

) نسبته  وما  نسبته  63.2واإلخراج،  وما  الصحفية،  اإلدارة  يف  دورات  على  حصلوا   (%
ماعي، وما  ) حصلوا على دورات يف النشر الصحفي على منصات التواصل االجت57.7(%

) حصلوا  41.0) حصلوا على دورات يف استخدام اإلنترنت، وما نسبته (%52.1نسبته (%
%) نسبته  وما  االتصالية،  املهارات  يف  دورات  يف  36.3على  دورات  على  حصلوا   (

%) نسبته  وما  الصحفية،  وما 34.2التشريعات  اللغة،  مهارات  يف  دورات  على  حصلوا   (
%) دور29.9نسبته  على  حصلوا   (%) نسبته  وما  التصميم،  يف  على  27.8ات  حصلوا   (

) حصلوا على دورات يف إدارة الوقت، وما 19.2دورات يف االلقاء والتقدمي، وما نسبته (%
  ) حصلوا على دورات يف مجاالت إعالمية أخرى. 5.1نسبته (%

  

  

  الترتيب  النسبة املئوية  التكرار  حصلت عليها مجال الدورات التدريبية التي  
 1 70.1  164  التحرير الصحفي 

 2 67.1  157 التصوير واإلخراج  

 3 63.2  148 اإلدارة الصحفية 

 4 57.7  135 النشر الصحفي على منصات التواصل االجتماعي

 5 52.1  122 استخدام اإلنترنت

 6 41.0  96 املهارات االتصالية

 7 36.3  85 التشريعات الصحفية 

 8 34.2  80 مهارات اللغة

 9 29.9  70 التصميم

 10 27.8  65 مهارات اإللقاء والتقدمي

 11 19.2  45 إدارة الوقت

 12 5.1  12 أخرى

    100.0  1179 املجموع
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 ) أهم أسباب عدم االلتحاق بالدورات التدريبية8جدول (

  26واحتساب النسبة من * اإلجابات باختيار متعدد 

%) نسبته  ما  أن  اجلدول  من  عدم  84.6تبني  سبب  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (
نسبته   وما  للتدريب،  التفرغ  وعدم  العمل  إلى ضغط  يرجع  التدريبية  بالدورات  التحاقهم 

) بسبب عدم  38.5) بسبب عدم تناسب الدورات التي تعقد معهم، وما نسبته (% 76.9(%
%) بسبب عدم االستفادة يف عملهم، وما نسبته  34.6مناسبتها لتخصصاتهم، وما نسبته (

  ) ألسباب أخرى. 15.4(%
 درجة االعتقاد بأن التدريب عنصر أساسي يف تطوير املهنة اإلعالمية 9)جدول (

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  عتقاداال

 10 30 45  125  50  التكرار 
 كبيرة  73.4 3.67

 3.9 11.5 17.3  48.1  19.2 النسبة املئوية

 %) نسبته  ما  أن  اجلدول  من  أن 19.2تبني  يعتقدون  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (
نسبته   وما  جًدا،  كبيرة  بدرجة  اإلعالمية  املهنة  تطوير  يف  أساسي  عنصر  التدريب 

%)48.1  ( %) وما نسبته  كبيرة،  يعتقدون بدرجة متوسطة،  17.3يعتقدون ذلك بدرجة   (
%) نسبته  (11.5وما  نسبته  وما  صغيرة،  بدرجة  يعتقدون  بدرجة  3.9)  يعتقدون   (%

%، 73.4، أي بوزن نسبي قدره  3.67صغيرة جًدا، وتبني أن املتوسط احلسابي يساوي  
تدريب عنصر أساسي يف تطوير املهنة  وجاءت درجة االعتقاد (كبيرة)؛ مما يدلل على أن ال 

  اإلعالمي.
  
 

  الترتيب  النسبة املئوية  التكرار  بالدورات التدريبيةأسباب عدم االلتحاق 
 1 84.6  22  ضغط العمل وعدم التفرغ للتدريب

 2 76.9  20 الدورات التي تعقد ال تناسبني

 3 38.5  10 ال تناسب اختصاصي

 4 34.6  9 ال تفيدني يف عملي الصحفي 

 5 15.4  4 أخرى

      65  املجموع
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  ) درجة االعتقاد أن التدريب يعمل على تسكني املتدرب يف املكان املناسب10جدول (

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  االعتقاد

 14 27 69  87  63  التكرار 
 كبيرة  72.0 3.60

 5.4 10.4 26.5  33.5  24.2 النسبة املئوية

 %) نسبته  ما  أن  اجلدول  من  أن 24.2تبني  يعتقدون  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (
وما  جًدا،  كبيرة  بدرجة  لقدراته  املناسب  املكان  يف  املتدرب  تسكني  على  يعمل  التدريب 

) يعتقدون بدرجة متوسطة،  26.5(%) يعتقدون بدرجة كبيرة، وما نسبته  33.5نسبته (%
%) نسبته  (%10.4وما  نسبته  وما  صغيرة،  بدرجة  يعتقدون  بدرجة  5.4)  يعتقدون   (

%؛ 72.0، أي بوزن نسبي قدره  3.60صغيرة جًدا، وتبني أن املتوسط احلسابي يساوي  
املناسب   املكان  يف  املتدرب  تسكني  على  يعمل  التدريب  أن  االعتقاد  أن  على  يدلل  مما 

 ته جاء بدرجة كبيرة. لقدرا
 درجة اهتمام املؤسسة اإلعالمية بعقد الدورات  11)جدول (

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  االهتمام 

 18 25 32  118  67  التكرار 
 كبيرة  74.6 3.73

 6.9 9.6 12.3  45.4  25.8 النسبة املئوية

) من اإلعالميني الفلسطينيني اهتمام مؤسساتهم  25.8تبني من اجلدول أن ما نسبته (% 
 %) نسبته  وما  جًدا،  كبيرة  بدرجة  التدريب  البرامج  بعقد  اهتمامهم  45.4اإلعالمية   (

%) نسبته  وما  كبيرة،  (% 12.3بدرجة  نسبته  وما  متوسطة،  بدرجة  اهتمامهم   (9.6 (
نسبته   وما  بدرجة صغيرة،  أن 6.9(%اهتمامهم  وتبني  جًدا،  بدرجة صغيرة  اهتمامهم   (

يساوي   احلسابي  قدره  3.73املتوسط  نسبي  بوزن  أي  أن  74.6،  على  يدلل  مما  %؛ 
 اهتمام املؤسسة الصحفية بعقد البرامج التدريبية جاء بدرجة كبيرة. 

 ): نسبة وجود قسم تدريب يف املؤسسة اإلعالمية12جدول(

  النسبة املئوية  التكرار   املؤسسة اإلعالمية وجود قسم للتدريب يف 
  66.5  173  نعم

  33.5  87    ال

  100.0  260  املجموع
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 %) نسبته  ما  أن  اجلدول  من  يف  66.5تبني  يوجد  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (
%) نسبته  وما  تدريب،  أقسام  اإلعالمية  مؤسساتهم  33.5مؤسساتهم  لدى  يوجد  ال   (

  أقسام تدريب. 
الباحثان أقسام ويرى  لديها  يوجد  ال  لها  يستهان  ال  بنسبة  إعالمية  مؤسسات  وجود   :

وتنمية قدرات اإلعالميني سواء اجلدد أو املمارسني، ويرجع ذلك تدريبية تسعى لتطوير  
التدريب   مبوضوعات  اهتمامهم  ضعف  أو  املؤسسات،  تلك  لدى  املالية  لإلمكانيات  إما 

  اإلعالمي.
 تأثير عدم وجود قسم تدريب على العمل اإلعالمي :  )13جدول (

  87* اإلجابات باختيار متعدد واحتساب النسبة من 

أن ما نسبته (% تأثير عدم وجود  74.7تبني من اجلدول  الفلسطينيني  ) من اإلعالميني 
عنه   ينتج  مؤسساتهم  يف  تدريب  وما  قسم  عملهم،  طبيعة  مع  تتناسب  ال  مبهام  تكليفهم 

) ينتج عن ذلك غياب االحتكاك بخبرات جديدة ونقل خبراتها، وما نسبته 57.5نسبته (%
) 33.3) ينتج عنه دفع تكاليف باهظة لاللتحاق بدورات خارجية، وما نسبته (49.4%(%

) ينتج عنه غياب 19.5ينتج عنه غياب تعزيز القدرات الفردية وتطويرها، وما نسبته (%
%) ينتج عنه عدم االلتحاق بدورات 17.2التطوير االحترايف وتعديل السلوك، وما نسبته (

  ) ينتج عنه تأثيرات أخرى. 4.6خارجية لضيق الوقت، وما نسبته (%
  
  
  

  الترتيب  النسبة املئوية  التكرار   تأثير عدم وجود قسم تدريب على العمل الصحفي
 1 74.7  65  تكليفي مبهام ال تتناسب مع طبيعة عملي

 2 57.5  50 غياب االحتكاك بخبرات جديدة ونقل خبراتها 

 3 49.4  43 تكاليف عالية لاللتحاق بدورات خارجية 

 4 33.3  29 غياب تعزيز القدرات الفردية وتطويرها

 5 19.5  17 السلوكغياب التطوير االحترايف وتعديل 

 6 17.2  15 عدم االلتحاق بدورات خارجية لضيق وقتي 

 7 4.6  4 أخرى

    100.0  223 املجموع
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  ): أسباب عقد املؤسسة اإلعالمية دورات تدريبية ملنتسبيها14جدول (

  *173اإلجابات باختيار متعدد واحتساب النسبة من * 

) من اإلعالميني الفلسطينيني يعتقدون أن عقد 77.5نسبته (%تبني من اجلدول أن ما  
نسبته   وما  بها،  والنهوض  املؤسسة  شأن  رفع  عنه  ينتج  املؤسسة  قبل  من  الدورات 

نسبته  70.5(% وما  املؤسسة،  داخل  األجهزة  استخدام  على  كادرها  تدريب  عنه  ينتج   (
%)63 %) نسبته  وما  كادرها،  كفاءات  تطوير  عنه  ينتج  ين56.6)  تأهيل مدربني  )  عنه  تج 

%) نسبته  وما  للمؤسسة،  تابعني  املجال  40.5أكفاء  يف  جديد  كل  مواكبة  عنه  ينتج   (
%) ينتج عنه زيادة الرغبة يف التعلم  37.6الصحفي وتطبيقه داخل املؤسسة، وما نسبته (

%) نسبته  وما  املتدربني،  نسبته  26لدى  وما  املادي،  الكسب  على  احلصول  عنه  ينتج   (
  نتج عنه تأثيرات أخرى. ) ي 8.1(%

  ): درجة االستفادة من التدريب يف تخفيف اجلهد والتكاليف 15جدول (

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا  
املتوسط 
  احلسابي 

الوزن 
  النسبي  

درجة  
  االستفادة

 18 37 53  95  57  التكرار 
 كبيرة  70.4 3.52

 6.9 14.2 20.4  36.6  21.9 النسبة املئوية 

 %) نسبته  ما  أن  اجلدول  من  أن 21.9تبني  يعتقدون  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (
لالستخدام  نتيجة  والبشرية  املادية  والتكاليف  تخفيف اجلهد  التدريب يف  من  االستفادة 

) بدرجة  36.6األمثل للموارد داخل املؤسسة الصحفية بدرجة كبيرة جًدا، وما نسبته (%
) بدرجة صغيرة، وما 14.2رجة متوسطة، وما نسبته (%) بد20.4كبيرة، وما نسبته (%

  الترتيب  النسبة املئوية  التكرار   اإلعالمية دورات تدريبية لإلعالمينيسبب عقد املؤسسة 
 1 77.5  134  رفع شأن املؤسسة والنهوض بها 

 2 70.5  122 تدريب كادرها على استخدام األجهزة داخل املؤسسة 

 3 63.0  109 لتطوير كفاءات كادرها 

 4 56.6  98 تأهيل مدربني أكفاء تابعني للمؤسسة

 5 40.5  70 ملواكبة كل جديد يف املجال الصحفي وتطبيقه داخل املؤسسة

 6 37.6  65 زيادة الرغبة يف التعلم لدى املتدربني

 7 26.0  45 احلصول على الكسب املادي 

 8 8.1  14 أخرى

      657  املجموع
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، أي بوزن  3.52) بدرجة صغيرة جًدا، وتبني أن املتوسط احلسابي يساوي  6.9نسبته (%
قدره   اجلهد  70.4نسبي  تخفيف  يف  التدريب  من  االستفادة  أن  على  يدلل  مما  %؛ 

ملؤسسة جاء بدرجة  والتكاليف املادية والبشرية نتيجة لالستخدام األمثل للموارد داخل ا
 كبيرة.

  ):  16جدول (
  درجة وجود تقدير معنوي أو مادي لإلعالميني الذين يطبقون ما تعلموه يف الدورات 

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا  
املتوسط 
  احلسابي 

الوزن 
  النسبي  

درجة  
  التقدير

 11 18 68  88  75  التكرار 
 كبيرة  75.2 3.76

 4.2 6.9 26.2  33.8  28.9 النسبة املئوية 

 %) نسبته  ما  أن  اجلدول  من  تقديًرا  28.9تبني  يجدون  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (
) يجدون  33.8معنوًيا أو مادًيا نتيجة تطبيق ما تعلموه بدرجة كبيرة جًدا، وما نسبته (%

%) نسبته  وما  كبيرة،  بدرجة  وما  26.2ذلك  متوسطة،  بدرجة   (%) بدرجة  6.9نسبته   (
%) نسبته  وما  يساوي 4.2صغيرة،  احلسابي  املتوسط  أن  وتبني  جًدا،  صغيرة  بدرجة   (

قدره  3.76 نسبي  بوزن  أي  مادي 75.2،  أو  معنوي  تقدير  وجود  أن  على  يدلل  %؛ مما 
 للصحفيني الذين يطبقون ما تعلموه يف الدورات التي تعقدها املؤسسة جاء بدرجة كبيرة. 

  ): أهم اجلهات التي تقدم التدريب اإلعالمي 17جدول (

  260اإلجابات باختيار متعدد واحتساب النسبة من * 

%) نسبته  ما  أن  اجلدول  من  أهم 72.7تبني  أن  يرون  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (
%) نسبته  وما  متخصصة،  أكادميية  مؤسسات  التدريب  تقدم  التي  يرون  63.5اجلهات   (

%) نسبته  وما  إعالمية،  مؤسسات  (%61.2أنها  نسبته  وما  مؤسسات جتارية،   (50.0 (

  الترتيب  النسبة املئوية  التكرار   أهم اجلهات التي تقدم التدريب الصحفي يف محافظات غزة
 1 72.7  189  مؤسسات أكادميية متخصصة

 2 63.5  165 مؤسسات إعالمية

 3 61.2  159 مؤسسات جتارية 

 4 50.0  130 مؤسسات حزبية خاصة

 5 45.0  117 أجنبية مؤسسات 

 6 32.7  85 مؤسسات رسمية 

 7 16.2  42 مؤسسات أهلية 

      887 املجموع
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نسبته (% وما  (%) مؤ45.0مؤسسات حزبية خاصة،  نسبته  وما  أجنبية،  ) 32.7سسات 
  %). 16.2مؤسسات رسمية، أما املؤسسات األهلية فجاءت بنسبة (

  ): درجة مساهمة العوامل يف جناح الدورات التدريبية18جدول (

  

  يبني اجلدول أن أهم العوامل التي تسهم يف جناح الدورات التدريبية على النحو اآلتي:

قدره   نسبي  بوزن  جاءت  الراعية  أو  املنظمة  أي مبساهمة  85.8اجلهة  وجاء %،  كبيرة، 

قدره   نسبي  بوزن  الدورة  كبيرة،81.8مقدم  أي مبساهمة  بوزن  و  %،  جاء  الدورة  توقيت 

كبيرة،78.4نسبي   مبساهمة  أي  نسبي  و  %،  بوزن  جاءت  الدورة  أي  74.4مدة   ،%

  %، أي مبساهمة كبيرة.70.8مبساهمة كبيرة، وأخيًرا مكان الدورة بوزن نسبي قدره  

   أي دورة تدريبية ): أهداف املشاركة يف19جدول (

  الترتيب  الوزن النسبي   املتوسط احلسابي  العوامل النجاح
 1 85.8  4.29  اجلهة املنظمة أو الراعية 

 2 81.8  4.09 مقدم الدورة  

 3 78.4  3.92 توقيت الدورة 

 4 74.4  3.72 مدة الدورة 

 5 70.8  3.54 مكان الدورة 

  الترتيب  النسبة املئوية  التكرار   أهداف املشاركة يف أي دورة تدريبية
 1 74.2  193  رفع مستوى قدراتك الشخصية

 2 71.9  187 تولي مهام ومسئوليات جديدة

 3 61.5  160 زيادة مهارات التحرير واإلخراج والتصميم

 4 58.5  152   زيادة املعرفة بالوسائط املتعددة 

 5 53.5  139 تعلم فنون التصوير واستخدام الكاميرا

 6 46.5  121 زيادة مهارات اإلنترنت واإلعالم اجلديد 

 7 37.7  98 زيادة االتصال والتواصل

 8 25.8  67 زيادة الوعي القانوني باملجال اإلعالمي

 9 21.2  55  تعلم فنون اللغة واإللقاء والتقدمي

 10 16.5  43  تعلم إدارة الوقت
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  260* اإلجابات باختيار متعدد واحتساب النسبة من 
%) نسبته  ما  أن  اجلدول  من  74.2يظهر  هدفهم  يرون  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (

%) نسبته  وما  الشخصية،  قدراتهم  مستوى  لرفع  التدريبية  الدورات  يف  )  71.9املشاركة 
) بهدف زيادة مهارات التحرير  61.5ومسئوليات جديدة، وما نسبته (%هدفهم تولي مهام  

) نسبته  وما  والتصميم،  وما 58.5واإلخراج  املتعددة،  بالوسائط  املعرفة  زيادة  بهدف   (%
%) (%53.5نسبته  نسبته  وما  الكاميرا،  واستخدام  التصوير  فنون  تعلم  بهدف   (46.5 (

اجلديد واإلعالم  االنترنت  مهارات  زيادة  (بهدف  نسبته  وما  زيادة  37.7،  بهدف   (%
) بهدف زيادة الوعي القانوني باملجال الصحفي،  25.8االتصال والتواصل، وما نسبته (%

%) نسبته  (% 21.2وما  نسبته  وما  والتقدمي،  واإللقاء  اللغة  فنون  تعلم  بهدف   (16.5 (
  ) ألهداف أخرى. 6.5بهدف تعلم إدارة الوقت، وما نسبته (%

  أنسب طرق التدريب التي ميكن اتباعها  :20)جدول (

  260اإلجابات باختيار متعدد واحتساب النسبة من * 

%) نسبته  ما  أن  اجلدول  من  العصف  71.9تبني  يرون  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (
) يرون  63.5الذهني من أنسب طرق وأساليب التدريب التي ميكن اتباعها، وما نسبته (%

%) نسبته  وما  احلوار،  فرق  (%59.2أسلوب  نسبته  وما  األدوار،  أسلوب متثيل   (51.5 (
امليدانية، وما نس الزيارات  الدراسية، وما نسبته 45.8بته (%أسلوب  الواجبات  ) أسلوب 

 11 6.5  17  أخرى

      1271  املجموع

  الترتيب  النسبة املئوية  التكرار   أنسب الطرق وأساليب التدريب التي ميكن اتباعها 
 1 71.9  187  العصف الذهني (تهييج األفكار)

 2 63.5  165 فرق احلوار 

 3 59.2  154 متثيل األدوار  

 4 51.5  134 الزيارات امليدانية 

 5 45.8  119 الدراسيةالواجبات 

 6 36.5  95 دراسات احلالة 

 7 33.5  87 األداء واملمارسة  

 8 24.2  63 اإللقاء املباشر 

 9 9.6  25  أخرى

      1029  املجموع
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%)36.5) نسبته  وما  احلالة،  دراسات  أسلوب  وما 33.5)  واملمارسة،  األداء  أسلوب   (%
  %) يرون أساليب وطرق أخرى. 9.6) أسلوب االلقاء املباشر، وما نسبته (24.2نسبته (%

  ثرة على املهنيةأاملحور الثالث: التدريب اإلعالمي و
  ): تأثير التدريب يف تعلم مهارات جديدة ورفع الكفاءة املهنية21جدول (

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  التأثير 

 9 14 35  87  115  التكرار 
 كبيرة  82.0 4.10

 3.5 5.3 13.5  33.5  44.2 النسبة املئوية

) من اإلعالميني الفلسطينيني تأثير التدريب يف  44.2اجلدول أن ما نسبته (%تبني من   
) 33.5تعلم مهارات جديدة ورفع الكفاءة املهنية لديهم بدرجة كبيرة جًدا، وما نسبته (%

) بدرجة صغيرة،  5.3) بدرجة متوسطة، وما نسبته (%13.5بدرجة كبيرة، وما نسبته (% 
، أي 4.10ًدا، وتبني أن املتوسط احلسابي يساوي  ) بدرجة صغيرة ج3.5وما نسبته (%

ورفع  82بوزن نسبي قدره   تعلم مهارات جديدة  التدريب يف  تأثير  أن  يدلل على  %؛ مما 
 الكفاءة املهنية جاء بدرجة كبيرة. 

  تأثير التدريب يف رفع القدرات الفردية ومستوى الفهم واإلدراك   ):22جدول (

كبيرة  املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  التأثير 

 16 21 55  79  89  التكرار 
 كبيرة  75.6 3.78

 6.1 8.1 21.2  30.4  34.2 النسبة املئوية

) من اإلعالميني الفلسطينيني تأثير التدريب يف  34.2تبني من اجلدول أن ما نسبته (% 
الفردية   القدرات  وما رفع  كبيرة جًدا،  بدرجة  لديهم  املهنية  واإلدراك يف  الفهم  ومستوى 

%) (%30.4نسبته  نسبته  وما  كبيرة،  بدرجة  نسبته  21.2)  وما  متوسطة،  بدرجة   (
%)8.1%) نسبته  وما  صغيرة،  بدرجة  املتوسط  6.1)  أن  وتبني  جًدا،  صغيرة  بدرجة   (

أن تأثير التدريب يف    %؛ وهذا يوضح75.6، أي بوزن نسبي قدره  3.78احلسابي يساوي  
 .رفع القدرات الفردية ومستوى اإلدراك يف األداء املهني جاء بدرجة كبيرة

  درجة تأثير التدريب على قراءة األحداث والوصول للمصادر :  )23جدول (

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  التأثير 

 7 11 33  87  122  التكرار 
 كبيرة  83.4 4.17

 2.7 4.2 12.7  33.5  46.9 النسبة املئوية
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) من اإلعالميني الفلسطينيني تأثير االستفادة من 46.9تبني من اجلدول أن ما نسبته (% 
التدريب يف القدرة على قراءة األحداث والوصول للمصادر لديهم بدرجة كبيرة جًدا، وما 

(%33.5(%نسبته   نسبته  وما  كبيرة،  بدرجة  نسبته  12.7)  وما  متوسطة،  بدرجة   (
%)4.2%) نسبته  وما  صغيرة،  بدرجة  املتوسط  2.7)  أن  وتبني  جًدا،  صغيرة  بدرجة   (

يساوي   قدره  4.17احلسابي  نسبي  بوزن  أي  من  83.4،  االستفادة  تأثير  أن  ويتبني   ،%
 .رجة كبيرةالتدريب يف قراءة األحداث والوصول للمصادر جاء بد

  درجة مساعدة التدريب يف احلفاظ على مستوى أداء متميز  ):24جدول (

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  املساعدة 

 16 31 65  83  65  التكرار 
 كبيرة  71.4 3.57

 6.2 11.9 25.0  31.9  25.0 النسبة املئوية

) من اإلعالميني الفلسطينيني مساعدة التدريب يف  25تبني من اجلدول أن ما نسبته (% 
املحافظة على مستوى أداء متميز بالعمل الصحفي لديهم بدرجة كبيرة جًدا، وما نسبته 

) بدرجة  11.9) بدرجة متوسطة، وما نسبته (%25) بدرجة كبيرة، وما نسبته (31.9%(%
%) نسبته  وما  ب6.2صغيرة،  يساوي )  احلسابي  املتوسط  أن  وتبني  جًدا،  صغيرة  درجة 

%؛ مما يدلل على أن مساعدة التدريب يف املحافظة  71.4، أي بوزن نسبي قدره  3.57
 على مستوى أداء متميز بالعمل جاءت بدرجة كبيرة. 

  ): درجة تأثير التدريب يف استخدام أجهزة حديثة وتكنولوجية أثناء العمل25جدول (

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  االنعكاس 

 15 25 59  75  86  التكرار 
 كبيرة  74.6 3.73

 5.7 9.6 22.7  28.9  33.1 النسبة املئوية

) من اإلعالميني الفلسطينيني انعكاس التدريب  33.1تبني من اجلدول أن ما نسبته (% 
وما  جًدا،  كبيرة  بدرجة  لديهم  العمل  أثناء  والتكنولوجية  احلديثة  األجهزة  استخدام  يف 

%) (%28.9نسبته  نسبته  وما  كبيرة،  بدرجة  نسبته  22.7)  وما  متوسطة،  بدرجة   (
نسبته  9.6(% وما  صغيرة،  بدرجة  املتوسط  5.7(%)  أن  وتبني  جًدا،  صغيرة  بدرجة   (

يساوي   قدره  3.73احلسابي  نسبي  بوزن  أي  انعكاس 74.6،  أن  على  يدلل  مما  %؛ 
  التدريب يف استخدام األجهزة احلديثة والتكنولوجية أثناء العمل جاء بدرجة كبيرة. 
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  ): درجة وجود تقارير تظهر قوة وضعف التدريب26جدول (

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  الوجود

 26 42 55  64  73  التكرار 
 كبيرة  69.0 3.45

 10.0 16.2 21.2  24.6  28.0 النسبة املئوية

) من اإلعالميني الفلسطينيني يرون أن وجود تقارير  28تبني من اجلدول أن ما نسبته (% 
تظهر قوة وضعف التدريب على أداء اإلعالميني داخل مؤسساتهم بدرجة كبيرة جًدا، وما 

%) (%24.6نسبته  نسبته  وما  كبيرة،  بدرجة  نسبته  21.2)  وما  متوسطة،  بدرجة   (
نسبت16.2(% وما  صغيرة،  بدرجة   (%) املتوسط  10ه  أن  وتبني  جًدا،  صغيرة  بدرجة   (

يساوي   قدره  3.45احلسابي  نسبي  بوزن  أي  تقارير  69،  وجود  أن  على  يدلل  مما  %؛ 
 تظهر قوة وضعف التدريب على أداء اإلعالميني جاء بدرجة كبيرة. 

  احلاصلني ): درجة وجود فرق يف األداء املهني بني احلاصلني على دورات وغير 27جدول (

كبيرة   املؤشرات 
  صغيرة  صغيرة  متوسطة  كبيرة  جًدا

  جًدا
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  الوجود

 19 30 45  70  96  التكرار 
 كبيرة  74.8 3.74

 7.3 11.6 17.3  26.9  36.9 النسبة املئوية

 %) نسبته  ما  أن  من اجلدول  بوجود  36.9تبني  يعتقدون  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (
فرق يف املهنية بني اإلعالميني احلاصلني على دورات وغير احلاصلني بدرجة كبيرة جًدا،  

%) نسبته  (%26.9وما  نسبته  وما  كبيرة،  بدرجة  نسبته 17.3)  وما  متوسطة،  بدرجة   (
ن11.6(% وما  صغيرة،  بدرجة   ( %) املتوسط  7.3سبته  أن  وتبني  جًدا،  صغيرة  بدرجة   (

%؛ مما يدلل على أن وجود فرق يف  74.8، أي بوزن نسبي قدره  3.74احلسابي يساوي  
 مهنية اإلعالميني احلاصلني على دورات وغير احلاصلني جاء بدرجة كبيرة.

  اإلعالميني املتدربني جتاه عملهم  ): وجود دافعية لدى28جدول (

أوافق    املؤشرات 
أخالف   أخالف  محايدة   أوافق   بشدة

  بشدة
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  الدافعية

 25 40 50  69  76  التكرار 
 كبيرة  70.0 3.50

 9.6 15.4 19.2  26.6  29.2 النسبة املئوية

) من اإلعالميني الفلسطينيني يوافقون بشدة على  29.2تبني من اجلدول أن ما نسبته (%
التدريب، وما نسبته ( ) 19.2%) يوافقون، وما نسبته (%26.6وجود دافعية عالية جتاه 

) يخالفون بشدة، وتبني أن 9.6) يخالفون، وما نسبته (%15.4محايدون، وما نسبته (%
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%، مما يدل على أن وجود  70.0، أي بوزن نسبي قدره  3.50املتوسط احلسابي يساوي  
 دافعية لدى اإلعالميني املتدربني جتاه عملهم جاء بدرجة كبيرة.

  ): درجة التزام اإلعالميني املتدربني وغير املتدربني بأداء عملهم 29جدول (

أوافق    املؤشرات 
أخالف   أخالف  محايدة   أوافق   بشدة

  بشدة
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  االلتزام

 27 28 43  75  87  التكرار 
 كبيرة  72.8 3.64

 10.4 10.8 16.5  28.8  33.5 النسبة املئوية

) من اإلعالميني الفلسطينيني يوافقون بشدة على  33.5تبني من اجلدول أن ما نسبته (%
لم   عملهم ممن  أداء  يف  التزاما  أكثر  تدريبية  بدورات  امللتحقني  نسبته أن  وما  يلتحقوا، 

) يخالفون، وما 10.8%) محايدون، وما نسبته (%16.5) يوافقون، وما نسبته (28.8(%
%) يساوي  10.4نسبته  احلسابي  املتوسط  أن  وتبني  بشدة،  يخالفون  بوزن  3.64)  أي   ،

%؛ مما يدلل على أن اإلعالميني الذين التحقوا بدورات تدريبية أكثر  72.8نسبي قدره  
 أداء عملهم ممن لم يلتحقوا جاء بدرجة كبيرة.  التزاًما يف

  ): درجة اتصاف اإلعالمي املتدرب يف املؤسسة اإلعالمية باملبادرة 30جدول (

أوافق    املؤشرات 
أخالف   أخالف  محايدة   أوافق   بشدة

  بشدة
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  باملبادرة

 8 17 48  94  93  التكرار 
 كبيرة  79.0 3.95

 3.1 6.5 18.5  36.2  35.7 النسبة املئوية

) من اإلعالميني الفلسطينيني يوافقون بشدة على  35.7تبني من اجلدول أن ما نسبته (%
نسبته  وما  العمل،  أداء  باملبادرة يف  يتصف  اإلعالمية  املؤسسة  املتدرب يف  اإلعالمي  أن 

%)36.2) نسبته  وما  يوافقون،  وما  18.5)  محايدون،   (% %) وما 6.5نسبته  يخالفون،   (
%) يساوي  3.1نسبته  احلسابي  املتوسط  أن  وتبني  بشدة،  يخالفون  بوزن  3.95)  أي   ،

%؛ مما يدلل على أن اتصاف اإلعالمي املتدرب يف املؤسسة اإلعالمية 79.0نسبي قدره  
 باملبادرة يف أداء العمل جاء بدرجة كبيرة. 

  ): درجة وجودة آلية لتقييم مدى تأثير التدريب على املهنية 31جدول (

أوافق    املؤشرات 
أخالف   أخالف  محايدة   أوافق   بشدة

  بشدة
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  التأثير 

 11 29 50  83  87  التكرار 
 كبيرة  75.8 3.79

 4.2 11.2 19.2  31.9  33.5 النسبة املئوية
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) من اإلعالميني الفلسطينيني يوافقون بشدة على  33.5نسبته (%تبني من اجلدول أن ما  
وجود آلية واضحة لتقييم مدى تأثير التدريب على مهنية اإلعالمي داخل املؤسسة، وما 

%) (31.9نسبته  نسبته  وما  يوافقون،   (19.2 %) نسبته  وما  محايدون،   (%11.2 (
، 3.79وسط احلسابي يساوي  ) يخالفون بشدة، وتبني أن املت4.2يخالفون، وما نسبته (%
بوزن نسبي قدره   تأثير  75.8أي  لتقييم مدى  آلية واضحة  أن وجود  يدلل على  %؛ مما 

 التدريب على أداء الصحفيني داخل املؤسسة جاء بدرجة كبيرة.
  املحور الرابع: معيقات التدريب اإلعالمي وسبل النهوض به

  محافظات غزة ): معيقات التدريب اإلعالمي يف 32جدول (

  260اإلجابات باختيار متعدد واحتساب النسبة من * 

) من اإلعالميني الفلسطينيني يرون من املعيقات 69.2تبني من اجلدول أن ما نسبته (%
التدريب، وما نسبته (% التدريب عدم دراية اإلعالميني بأهمية  ) عدم 63.5التي تواجه 

وما نسبته (% التدريبية،  احتياجاتهم  املتدربني يف حتديد  اختيار مدربني  58.8إشراك   (

  النسبة    التكرار   املعيقات املوجودة أمام عملية التدريب اإلعالمي يف محافظات غزة 
  الترتيب  املئوية

 1 69.2  180  عدم دراية اإلعالميني بأهمية التدريب 

 2 63.5  165 عدم إشراك املتدربني يف حتديد احتياجاتهم التدريبية 

 3 58.8  153 اختيار مدربني غير أكفاء 

 4 54.6  142 عدم وجود عالقة بني الدورة التدريبية وتخصص العمل

 5 50.4  131 االعتماد على اجلانب النظري يف التدريب  

 6 44.2  115 عدم وجود تقييم للعملية التدريبية 

 7 40.0  104 الوقت غير مناسب 

 8 36.5  95 ضعف التشجيع واحلوافز 

 9 28.8  75  التركيز على أسلوب واحد يف التدريب 

 10 25.0  65  التركيز يف الدورات التدريبية على مجاالت محددة 

 11 21.2  55  اخلدمات املقدمة غير كافية مع وقت البرنامج التدريبي 

 12 16.5  43  عدم اهتمام املؤسسة ودعمها للتدريب

 13 13.8  36  املكان غير مناسب

 14 7.7  20  الصحفيني إلى الراحةميل 

    1379  املجموع
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%) عدم وجود عالقة بني الدورة التدريبية وتخصص العمل،  54.6(غير أكفاء، وما نسبته  
 %) نسبته  (% 50.4وما  نسبته  وما  التدريب،  النظري يف  اجلانب  على  االعتماد   (44.2 (

) الوقت غير مناسب، وما نسبته  40.0عدم وجود تقييم للعملية التدريبية، وما نسبته (%
) التركيز على أسلوب واحد يف 28.8) ضعف التشجيع واحلوافز، وما نسبته (36.5%(%

التدريبية على مجاالت محددة، وما 25.0التدريب، وما نسبته (% الدورات  التركيز يف   (
%) نسبته 21.2نسبته  وما  التدريبي،  البرنامج  وقت  مع  كافية  غير  املقدمة  اخلدمات   (

)16.5%) نسبته  وما  للتدريب،  ودعمها  املؤسسة  اهتمام  عدم  غير  %13.8)  املكان   (
  ) ميل اإلعالميني إلى الراحة.7.7ناسب، وما نسبته (%م

  ): درجة تقييد وحتديد عملية التدريب اإلعالمي يف محافظات غزة 33جدول (

أوافق    املؤشرات 
أخالف   أخالف  محايدة   أوافق   بشدة

  بشدة
املتوسط 
  احلسابي

الوزن 
  النسبي 

درجة  
  التقييد

 25 49 75  66  45  التكرار 
 متوسطة  64.2 3.21

 9.6 18.9 28.8  25.4  17.3 النسبة املئوية

) من اإلعالميني الفلسطينيني يرون تقييد وحتديد 17.3تبني من اجلدول أن ما نسبته (%
 %) نسبته  وما  جًدا،  كبيرة  بدرجة  غزة  محافظات  يف  الصحفي  التدريب  ) 25.4عملية 

) صغيرة، وما 18.9(%%) بدرجة متوسطة، وما نسبته  28.8بدرجة كبيرة، وما نسبته (
، أي بوزن نسبي  3.21) صغيرة جًدا، وتبني أن املتوسط احلسابي يساوي  9.6نسبته (%

%؛ مما يدلل أن درجة تقييد وحتديد عملية التدريب الصحفي يف محافظات 64.2قدره  
  غزة جاء بدرجة متوسطة. 
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  محافظات قطاع غزة ): مقترحات تطوير وحتسني التدريب يف 34جدول (

  260* اإلجابات باختيار متعدد واحتساب النسبة من 
) من اإلعالميني الفلسطينيني يرون أن املقترحات  82.7نسبته (%تبني من اجلدول أن ما  

لتطوير وحتسني أوضاع البرامج التدريبية للصحفيني يف محافظات غزة من خالل وضع  
%) نسبته  وما  التدريبة،  للدورات  وواضحة  محددة  تدريبية  حتديد 76.2خطة   (

ديد أهداف كل برنامج  %) حت68.8االحتياجات الالزمة للدورات وجتهيزها، وما نسبته (
%) نسبته  وما  نسبته 61.5تدريبي،  وما  التدريبية،  املواد  من  متمكنني  مدربني  اختيار   (

%)58.1%) نسبته  وما  الضرورية،  التدريب  مبواد  قائمة  إعداد  عناصر  53.8)  دمج   (
وما   املفاهيم،  لتعزيز  بصرية  ووسائل  وجداول  والفيديو  اجلرافيكس  كاستخدام  بصرية 

%) (%50.8نسبته  نسبته  وما  دورة،  لكل  مناسبني  ومكان  زمان  حتديد  تقييم 34.6)   (
التدريب من خالل املشاركني، وما نسبته (% ) دعم البحوث الدراسية 22.7فاعلية مواد 

  ) يرون مقترحات أخرى. 15.4يف مجال التدريب، وما نسبته (%
  
  
  
  

مقترحات لتطوير وحتسني أوضاع البرامج التدريبية لإلعالميني يف 
  النسبة    التكرار   محافظات غزة 

  الترتيب  املئوية

 1 82.7  215  وضع خطة تدريبية محددة وواضحة للدورات التدريبية 

 2 76.2  198 حتديد االحتياجات الالزمة للدورات وجتهيزها

 3 68.8  179 برنامج تدريبي حتديد أهداف كل 

 4 61.5  160 اختيار مدربني متمكنني من املواد التدريبية 

 5 58.1  151 إعداد قائمة مبواد التدريب الضرورية

دمج عناصر بصرية كاستخدام اجلرافيكس والفيديو وجداول ووسائل  

 بصرية لتعزيز املفاهيم
140  53.8 6 

 7 50.8  132 حتديد زمان ومكان مناسبني لكل دورة  

 8 34.6  90 تقييم فاعلية مواد التدريب من خالل املشاركني  

 9 22.7  59  دعم البحوث الدراسية يف مجال التدريب

 10 15.4  40  أخرى

    1364  املجموع
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  فرضيات الدراسة: 
مستوى بني  ارتباطية  عالقة  توجد  األول:  التدريب    الفرض  على  اإلعالميني  حصول 

  ومهنيتهم
والختبار هذا الفرض استخدم الباحثان معامل بيرسون ملعرفة درجة العالقة االرتباطية  

بني مستوى حصول القائمني باالتصال الفلسطينيني على التدريب وأدائهم املهني، فكانت  

  النتائج كاآلتي: 

 حسب اإلعالميني على التدريب واملهنية) يبني العالقة بني مستوى حصول 35جدول (
  نتائج معامل االرتباط باستخدام بيرسون 

  مستوى احلصول على التدريب 
  املهنية

  ) sigالقيمة االحتمالية (  معامل االرتباط 
0.756  0.000  

، 0.000) تساوي  sigتبني من النتائج املوجودة يف اجلدول أعاله أن القيمة االحتمالية (
الداللة   أقل من مستوى  ارتباطية بني مستوى  0.05وهي  إلى وجود عالقة  يشير  ، مما 

حصول اإلعالميني الفلسطينيني على التدريب ومهنيتهم ودرجة التأهيل، وقد كان معامل 
يساوي   بيرسون  زيادة  0.756االرتباط  أن  أي  إيجابية،  العالقة  أن  على  يدلل  مما  ؛ 

  ى التدريب يزيد من املهنية.   مستوى احلصول عل
اإلعالميون   عليها  حصل  التي  الدورات  عدد  بني  ارتباطية  عالقة  توجد  الثاني:  الفرض 

  ومهنيتهم
والختبار هذا الفرض استخدم الباحثان معامل بيرسون ملعرفة درجة العالقة االرتباطية  

املهني،   وأدائهم  الصحفيون  عليها  حصل  التي  الدورات  عدد  يف  بني  كما  النتائج  فكانت 
  جدول اآلتي: 

) يبني العالقة بني عدد الدورات التي حصل عليها اإلعالميون ومهنيتهم حسب 36جدول (
  نتائج معامل االرتباط باستخدام بيرسون  

  عدد الدورات التي مت حصول عليها  
  املهنية

  ) sigالقيمة االحتمالية (  معامل االرتباط 
0.772  0.000  

، 0.000) تساوي  sigالنتائج املوجودة يف اجلدول أعاله أن القيمة االحتمالية (تبني من  
الداللة   مستوى  من  أقل  عدد  0.05وهي  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  يشير  مما  ؛ 

الدورات التي حصل عليها اإلعالميون وأدائهم املهني، وقد كان معامل االرتباط بيرسون 
ال0.772يساوي   أن  على  يدلل  مما  التي  ؛  الدورات  عدد  زيادة  أن  أي  إيجابية،  عالقة 

  يحصل عليها اإلعالميون يزيد من األداء املهني. 
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تعزى   اإلعالمي  التدريب  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثالث:  الفرض 
  للجهات التي تقدم التدريب اإلعالمي 

رفة الفروق اإلحصائية  والختبار هذا الفرض استخدم الباحثان حتليل التباين األحادي ملع
يف مستوى التدريب الصحفي تعزى للجهات التي تقدم التدريب اإلعالمي، فكانت النتائج 

  كما يف اجلدول اآلتي:  
  ): الفروق اإلحصائية بني محاور الدراسة يف اجلهات التي تقدم التدريب37جدول (

  حسب نتائج حتليل التباين األحادي للفروق اإلحصائية

مجموع   مصدر االختالف 
  املربعات

  درجة  
  احلرية

  معدل
  املربعات  

  قيمة 
  االختبار  

 )f (  

  القيمة 
  االحتمالية 

 )sig (  
 5.041 6  30.243  بني املجموعات

 0.993 253  251.214 داخل املجموعات  0.000 5.076

  259  281.457 املجموع الكلي

 . 2.13تساوي  0.05) ومستوى الداللة 253 , 6اجلدولية عند درجتي حرية ( F* قيمة 

، 0.000) تساوي  sigتبني من النتائج املوجودة يف اجلدول أعاله أن القيمة االحتمالية (
، وهي أكبر من  5.076) املحسوبة تساوي  f، وقيمة (0.05وهي أقل من مستوى الداللة  

، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 2.13القيمة اجلدولية التي تساوي  
الفروق   وملعرفة  اإلعالمي،  التدريب  تقدم  التي  للجهات  تعزى  اإلعالمي  التدريب  مستوى 

  اإلحصائية مت استخدام اختبار شفيه للمقارنة البعدية. 
 شفيه بني محاور الدراسة للجهة التي تقدم التدريب): الفروق اإلحصائية باستخدام اختبار 38جدول (

اجلهات التي  
  تقدم التدريب

  مؤسسات
  أجنبية رسمية حزبية جتارية أهلية صحفية

              صحفية 
            0.12434  أهلية 
          0.85432  0.13122  جتارية
        0.87553  0.97750  0.10123  حزبية
      0.97853  0.13249  0.13985  0.92453  رسمية 
    0.17532  0.16422  0.12995  0.10015  0.85472  أجنبية 

-  أكادميية
0.24321*  

-
0.24321*  

0.27541  -
0.25436*  

-
0.26221*  

-
0.14213  

  * تدلل على وجود فروق إحصائية
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النتائج املوجودة يف اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى   تبني من 
واجلهات   األكادميية  التدريب  املؤسسات  لصالح  الفروق  وكانت  التدريب،  تقدم  التي 

املتخصصة مقارنة باجلهات األخرى املختلفة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  
  مستوى التدريب بني اجلهات األخرى فيما بينها. 

  : املطلب الثاني: أهم نتائج تساؤالت الدراسة وفرضياتها وتوصياتها
1 ( ) أن  الدراسة  دورات  90بينت  على  حصلوا  قد  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (%

  تدريبية يف املجال الصحفي، أو تدريبات يف مجاالت أخرى.   
(من   ) 2 الدورات  عدد  أن  الدراسة  عليها    9إلى    6أظهرت  حصل  التي  دورات) 

%) بنسبة  الفلسطينيني جاء  (%44.9اإلعالميون  نسبته  وما  لعدد 37.2)،  كان   (
 دورات فأكثر).  10) لعدد (17.9دورات)، وما نسبته (%  5دورات (أقل من ال

بنسبة   ) 3 الدورات  كبيرة جًدا يف حضور  بدرجة  الفلسطنيني  التزام اإلعالميني  كان 
%)27.8 %) نسبته  وما   ،(49.1%) نسبته  وما  كبيرة،  بدرجة  التزامهم   (9.4  (

 التزامهم بدرجة متوسطة. 
ستفادتهم من الدورات بدرجة كبيرة جًدا من  ) درجة ا34.2بينت الدراسة أن (% ) 4

 اإلعالميني الفلسطينيني.
احلديثة   ) 5 األجهزة  توافر  يرون  الفلسطينيني  اإلعالميني  أن  الدراسة  أظهرت 

بنسبة  جًدا،  كبيرة  بدرجة  بها  االلتحاق  مت  التي  الدورات  يف  والتكنولوجية 
%)56.4 .(  

بالدور ) 6 االلتحاق  األسباب  أهم  من  أن  الدراسة  موضوع  أوضحت  إلى  يرجع  ات 
%) وبنسبة  (%79.9الدورة  نسبته  وما  الفلسطينيني،  اإلعالميني  من   (65.8  (

) للجهة  54.7) لنوعية املدرب، وما نسبته (%61.1لتوقيت الدورة، وما نسبته (%
%) نسبته  وما  (%47.4املنظمة،  نسبته  وما  الراعية،  للجهة  للحوافز  40.6)   (

 املالية للمشاركة.
) من اإلعالميني الفلسطينيني حصلوا على دورات يف  70.1أن (%أكدت الدراسة   ) 7

وما نسبته (% الصحفي،  التحرير  التصوير  67.1مجال  ) حصلوا على دورات يف 
 واإلخراج. 

ضغط   ) 8 إلى  يرجع  التدريبية  بالدورات  االلتحاق  عدم  سبب  أن  الدراسة  أظهرت 
لسطينيني، وما ) من اإلعالميني الف84.6العمل وعدم التفرغ للتدريب، بنسبة (%
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%) نسبته  76.9نسبته  وما  معهم،  تعقد  التي  الدورات  تناسب  عدم  بسبب   (
 ) بسبب عدم مناسبتها لتخصصاتهم. 38.5(%

9 ( %) أن  الدراسة  التدريب  19.2أكدت  أن  يعتقدون  الفلسطينيني  اإلعالميني  من   (
نسبته   وما  جًدا،  كبيرة  بدرجة  اإلعالمية  املهنة  تطوير  يف  أساسي  عنصر 

 يعتقدون بدرجة كبيرة.) 48.1(%
) من اإلعالميني الفلسطينيني يعتقدون أن التدريب  24.2أوضحت الدراسة أن (% ) 10

وما   جًدا،  كبيرة  بدرجة  لقدراته  املناسب  املكان  يف  املتدرب  تسكني  على  يعمل 
  ) يعتقدون بدرجة كبيرة. 33.5نسبته (%

م مؤسساتهم  ) من اإلعالميني الفلسطينيني كان اهتما25.8بينت الدراسة أن (% ) 11
) 45.4اإلعالمية بعقد البرامج التدريب بدرجة كبيرة جًدا، وما نسبته (%

  اهتمامهم بدرجة كبيرة. 
12 ( %) أن  الدراسة  الصحفية  66.5أوضحت  مؤسساتهم  يف  يوجد  اإلعالميني  من   (

 %) نسبته  وما  بالتدريب،  خاصة  أقسام 33.5أقسام  مؤسساتهم  لدى  يوجد  ال   (
 تدريب خاصة. 

) من اإلعالميني تأثروا بعدم وجود قسم خاص  74.7أن (% أظهرت الدراسة ) 13
  للتدريب يف مؤسساتهم، ونتج عنه تكليفهم مبهام ال تتناسب مع طبيعة عملهم. 

14 ( %) أن  الدراسة  قبل  77.5بينت  من  الدورات  عقد  أن  يعتقدون  اإلعالميني  من   (
والنهوض بها، وما نسبته (% تج  ) ين70.5املؤسسة ينتج عنه رفعة شأن املؤسسة 

  عنه تدريب كادرها على استخدام األجهزة داخل املؤسسة.
الدراسة أن ما نسبته (% ) 15 ) من اإلعالميني يعتقدون بدرجة كبيرة  21.9أوضحت 

والبشرية   املادية  والتكاليف  اجلهد  تخفيف  يف  التدريب  من  االستفادة  أن  جًدا 
)  36.6ه (%نتيجة لالستخدام األمثل للموارد داخل املؤسسة اإلعالمية، وما نسبت

  بدرجة كبيرة.  
) وبدرجة كبيرة جًدا من اإلعالميني يلقون تقدير  28.9بّينت الدراسة أن (% ) 16

 ) بدرجة كبيرة. 33.8معنوًيا أو مادًيا نتيجة تطبيق ما تعلموه، وما نسبته (%
التدريب هي املؤسسات األكادميية   ) 17 التي تقدم  الدراسة أن أهم اجلهات  أوضحت 

  ).72.7املتخصصة، وبنسبة (%
حسب  ) 18 التدريبية  الدورات  جناح  يف  تسهم  التي  العوامل  أهم  أن  الدراسة  أكدت 

 الوزن النسبي جاءت على النحو اآلتي: 
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قدره   - نسبي  بوزن  جاءت  وقد  الراعية،  أو  املنظمة  أي مبساهمة  85.8اجلهة   ،%
  كبيرة.

 %، أي مبساهمة كبيرة.81.8مقدم الدورة، وقد جاء بوزن نسبي قدره   -
 %، أي مبساهمة كبيرة. 78.4الدورة، وقد جاء بوزن نسبي توقيت  -
 %، أي مبساهمة كبيرة. 74.4مدة الدورة، وقد جاءت بوزن نسبي  -
 %، أي مبساهمة كبيرة.70.8وأخيًرا مكان الدورة، وقد جاء بوزن نسبي قدره  -
التدريبية   ) 19 الدورات  الدراسة أن اإلعالميني يرون هدفهم من املشاركة يف  أظهرت 

مست (%لرفع  بنسبة  الشخصية  قدراتهم  (% 74.2وى  نسبته  وما  بهدف 71.9)،   (
 تولي مهام ومسئوليات جديدة.

التي   ) 20 التدريب  وأساليب  طرق  أنسب  أن  يرون  اإلعالميني  أن  الدراسة  أوضحت 
) أسلوب  63.5)، وما نسبته (%71.9ميكن اتباعها هي العصف الذهني وبنسبة (%

 فرق احلوار. 
ا   ) 21 تأثير  الدراسة أن  املهنية  أظهرت  الكفاءة  تعلم مهارات جديدة ورفع  لتدريب يف 

) 33.5) بدرجة كبيرة جًدا من اإلعالميني، وما نسبته (%44.2لديهم جاء بنسبة (%
  بدرجة كبيرة. 

الفهم   ) 22 ومستوى  الفردية  القدرات  رفع  يف  التدريب  تأثير  أن  الدراسة  أكدت 
بنسبة   جاء  لديهم  املهني  اجلانب  يف  من  34.2(%واإلدراك  جًدا  كبيرة  بدرجة   (

  ) بدرجة كبيرة.30.4اإلعالميني، وما نسبته (%
قراءة   ) 23 على  القدرة  يف  يتمثل  التدريب  من  االستفادة  تأثير  أن  الدراسة  أظهرت 

%) بنسبة  جاء  للمصادر  والوصول  من  46.9األحداث  جًدا  كبيرة  بدرجة   (
  ) بدرجة كبيرة.  33.5اإلعالميني، وما نسبته (%

بّينت الدراسة أن مساعدة التدريب يف املحافظة على مستوى أداء متميز بالعمل   ) 24
%) بنسبة  جاء  لديهم  وما 25.0الصحفي  اإلعالميني،  من  جًدا  كبيرة  وبدرجة   (

  ) بدرجة كبيرة. 31.9نسبته (%
أكدت الدراسة أن التدريب يؤثر يف استخدام األجهزة احلديثة والتكنولوجيا أثناء   ) 25

بد لديهم  (%العمل  وبنسبة  جًدا  كبيرة  نسبته  33.1رجة  وما  اإلعالميني،  من   (
  ) بدرجة كبيرة. 28.9(%
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أظهرت نتائج الدراسة أن وجود تقارير تبني مدى قوة وضعف التدريب على أداء   ) 26
%) بنسبة  جاء  مؤساستهم  داخل  من  28.0اإلعالميني  جًدا  كبيرة  وبدرجة   (

  اإلعالميني. 
27 ( %) أن  الدراسة  ب36.9أوضحت  يعتقدون  اإلعالميني  )  بني  املهنية  فرق يف  وجود 

 احلاصلني على دورات وغير احلاصلني بدرجة كبيرة جًدا.
28 ( %) نسبته  ما  أن  الدراسة  نتائج  دافعية 29.2بّينت  وجود  على  بشدة  يوافقون   (

 عالية جتاه التدريب واملدربني.
29 ( %) أن  الدراسة  نتائج  بدورات  33.5أوضحت  امللتحقني  أن  على  بشدة  يوافقون   (

  يبية أكثر التزاًما يف أداء عملهم ممن لم يلتحقوا. تدر
الدراسة أن (%  ) 30 نتائج  املتدرب يف  35.7أكدت  ) يوافقون بشدة على أن اإلعالمي 

  املؤسسة اإلعالمية يتصف باملبادرة يف أداء العمل.
31 ( %) أن  الدراسة  نتائج  وجود  33.5أظهرت  على  بشدة  يوافقون  اإلعالميني  من   (

  تأثير التدريب على أداء اإلعالميني داخل املؤسسة.آلية واضحة لتقييم مدى 
32 ( %) أن  الدراسة  نتائج  التي 69.2بّينت  املعيقات  أهم  أن  يرون  اإلعالميني  من   (

%) نسبته  وما  التدريب،  بأهمية  اإلعالمي  دراية  عدم  هي  التدريب  ) 63.5تواجه 
) اختيار  58.8عدم إشراك املتدربني يف حتديد احتياجاتهم التدريبية، وما نسبته (%

) نسبته  وما  أكفاء،  غير  التدريبية  54.6مدربني  الدورة  بني  عالقة  وجود  عدم   (%
) االعتماد على اجلانب النظري يف التدريب، 50.4وتخصص العمل، وما نسبته (%

  ) عدم وجود تقييم للعملية التدريبية.44.2وما نسبته (% 
أن (% ) 33 الدراسة  امل82.7أوضحت  أن أهم  لتطوير  ) من اإلعالميني يرون  قترحات 

تدريبية   خطة  وضع  خالل  من  يتم  لإلعالميني  التدريبية  البرامج  أوضاع  وحتسني 
%) نسبته  وما  التدريبية،  للدورات  وواضحة  االحتياجات 76.2محددة  حتديد   (

  الالزمة للدورات.
  نتائج اختبار فروض الدراسة:

عل -1 الفلسطينيني  اإلعالميني  حصول  مستوى  بني  ارتباطية  عالقة  التدريب  وجود  ى 
، وهي أقل من مستوى  0.000) تساوي  sigومهنيتهم، فقد كانت القيمة االحتمالية (

أن ؛ مما يدلل على  0.756، وقد كان معامل االرتباط بيرسون يساوي  0.05الداللة  
  العالقة بينهما إيجابية؛ أي أن زيادة مستوى احلصول على التدريب يزيد من املهنية.
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وجود عالقة ارتباطية بني عدد الدورات التي حصل عليها اإلعالميون ومهنيتهم، وقد   -2
يساوي   بيرسون  االرتباط  معامل  على  0.772كان  يدلل  مما  بينهما ،  العالقة  أن 

، وقد إيجابية؛ أي أن زيادة عدد الدورات التي يحصل عليها الصحفيون يزيد من املهنية
 .0.05، وهي أقل من مستوى الداللة 0.000ساوي ) تsigكانت القيمة االحتمالية (

التي   -3 للجهات  تعزى  اإلعالمي  التدريب  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
) االحتمالية  القيمة  كانت  وقد  اإلعالمي،  التدريب  تساوي  sigتقدم  وهي 0.000)   ،

ن ، وهي أكبر م5.076) املحسوبة تساوي  f، وقيمة (0.05أقل من مستوى الداللة  
تساوي   التي  اجلدولية  البعدية،  2.13القيمة  للمقارنة  اإلحصائية  الفروق  وملعرفة   ،

التي تقدم كانت النتائج   التدريب واجلهات  وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى 
باجلهات  مقارنة  املتخصصة  األكادميية  املؤسسات  لصالح  الفروق  وكانت  التدريب؛ 

ق ذات داللة إحصائية يف مستوى التدريب بني اجلهات األخرى املختلفة، وعدم وجود فرو
  األخرى فيما بينها. 

  :التوصيات :ثانًيا -4
من خالل استعراض الباحثني ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ميكن اخلروج  

 بعدد من التوصيات، منها: 
التدريبية اإلعالمية التي تهدف إلى تطوير قدرات   الدورات العمل على عقد ودعم - 1

اإلعالميني واالهتمام بهم، وعقد الدورات املتخصصة، التي تزيد من خبرتهم  
 وثقافتهم يف مجال تخصصهم.  

العمل على قياس العائد التدريبي سواء على املستوى املعريف أو االجتاهي أو  - 2
املتحققة من التدريب ومتابعة  السلوكي لإلعالميني، وذلك للتعرف على الفائدة 

 آثاره.
 إنشاء مراكز تدريبية داخل املؤسسات اإلعالمية تساعد يف االلتحاق بالدورات. - 3
عقد دورات تتناسب مع تخصصات اإلعالميني حتى يستطيعوا االستفادة من الدورة   - 4

 يف تطوير أدائهم وحتسني مستواهم، مما يعود عليهم بالنفع يف عملهم. 
احلديثة والتكنولوجية يف الدورات التي تعقد لإلعالميني تساعدهم  توفير األجهزة  - 5

 يف التدريب. 
الدمج بني التدريب العملي والتدريب النظري، والتركيز واالهتمام باجلانب العملي  - 6

 .للتدريب
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: وّفرت هذه الدراسة قاعدة بيانات ثرية حول واقع التدريب اإلعالمي يف املقترح
ملؤسسات التدريبية، سواء عن العاملني، أو مستويات  محافظات قطاع غزة، وحول ا

 التدريب، أو املهارات املختلفة، أو األعمار، أو األنواع، أو اللغات، أو تقسيمات التدريب. 
إذ ميكن  ل للمؤسسات اإلعالمية؛  توفيرها  أو  البيانات  املفيد نشر هذه  يكون من  ذا، قد 

 املختلفة التي توصلت إليها هذه الدراسة ألغراض مختلفة. توظيف هذه البيانات والنتائج 
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