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املصــري باملعلومــات                          فاطمــة الزهــراء أشــرف محمــود جنــار
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تســعى الدراســة إلــى رصــد اجتاهــات خريجــي قســم اإلذاعــة والتليفزيــون يف كليــة اإلعــام وفنــون االتصــال جامعــة 
6 أكتوبــر عــن واقــع إعدادهــم وتأهيلهــم. مــن حيــث التعــرف علــى جوانــب القــوة، والضعــف يف نظــام الدراســة بالقســم 
مــن خــال املقارنــة بــن آراء خريجــي كل مــن دفعــة النظــام الفصلــي للعــام اجلامعــي 2016/2015، ودفعــة نظــام 
الســاعات املعتمــدة للعــام اجلامعــي 2019/2018؛ بهــدف تطويــر منظومــة التعليــم العلمــي، والعملــي؛ ممــا يعمــل 
ــل  ــى املنافســة يف ســوق العم ــه عل ــات اخلاصــة ويف قدرت ــة يف مســتوى خريجــي اإلعــام باجلامع ــادة الثق ــى إع عل

اإلعامــي.

مت تطبيــق الدراســة امليدانيــة علــى عينــة قوامهــا 43 طالًبــا مبــا يعــادل %25 مــن إجمالــي عــدد خريجــي قســم 
اإلذاعــة والتليفزيــون، وهــي العينــة املتاحــة يف كٍل مــن الدفعتــن عينــة الدراســة. حيــث مت تطبيــق الدراســة علــى مــدى 

شــهر امتــد يف الفتــرة مــن: 8/11 /2020 وحتــى 2020/9/11، وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلــى:

1 - ارتفــاع نســبة مــن يعمــل يف التخصــص يف دفعــة 2019/2018 حيــث بلغــت %54.5 وهــي أعلــى مــن مــن 
ــت 38.09%.  ــي بلغ ــة 2016/2015 الت دفع

2 - ارتفــاع نســبة الرضــا عمــا مت دراســته بالائحــة الفصليــة دفعــة 2016 بنســبة بلغــت %57.15 مقارنــة بدفعــة 
2019 التــي بلغت45.45%.   

الكلمــات الدالــة: مواصفــات اخلريــج - جــودة التعليــم اجلامعــي – إعــداد وتأهيــل الطــاب – قســم اإلذاعــة 
والتليفزيــون.

The study seeks to mining the attitudes of the graduate of the Department of Ra-
dio and Television at the Faculty of Media and Communication Arts, 6th of October 
University, about the reality of his preparation and qualification. In terms of identi-
fying the strengths and weaknesses of the department’s study system by comparing 
the opinions of the graduates of each of the class of the semester system for the 
academic year 2015/2016, and the batch of the credit hour system for the academic 
year 2018/2019. With the aim of developing the scientific and practical education 
system, which works to restore confidence in the level of the media graduate in pri-
vate universities and in his ability to compete in the media job market.

The field study was conducted in a sample of 43 students, equivalent to 25% of the 
total number of graduates of the Radio and Television Department, and it is the sam-
ple available in each of the two batches, the study sample, as the study was applied 
over a month span from 11/8/2020 until 11 /9/2020 

The results of the study concluded:
1- An increase in the percentage of those working in the specialty in the batch of 

2018/2019, which reached 54.5%, which is higher than that of the 2015/2016 
batch, which amounted to 38.09%

2- An increase in the percentage of satisfaction with what was studied in the quarter-
ly list for batch 2016, with a rate of 57.15% compared to 45.45% in the 2019 

Key words: Graduate specifications - quality of university education- Preparing and 
qualifying students- Department of Radio and Television
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يسعى أولياء األمور الختيار أفضل اجلامعات والكليات ألبنائهم ويف ظل املنافسة الشـديدة 
بني اجلامعات بأنواعها املختلفة احلكومية منهـا، أو اخلاصـة، أو األجنبيـة علـى اسـتقطاب 

ومقــاييس االختيــار خريجــي املرحلــة الثانويــة حتديــًدا. تبــدأ رحلــة البحــث عــن مواصــفات 
تقــدمها كــل  الســليم فيمــا بــني تلــك اجلامعــات، حيــث التعــرف علــى طبيعــة اخلــدمات التــي

جامعة لتميزها عن غيرها؛ وجتعل من عناصر اجلـذب لـديها فرصـة السـتقطاب الطـالب 
اجلدد خاصة يف إطار سعي معظم الكليات لاللتزام بتطبيق معايير منظومة جـودة التعلـيم 

  لضمان تقدمي مستوى أعلى من اخلدمة التعليمية للطالب.العالي املصري  
هنا يأتي دور اخلبرة الشخصية ملتلقي اخلدمة أو املسـتفيد األول منهـا وهـو "اخلـريج" ألن 

املستهدف األول من العملية التعليميـة التـي تقـدمها املؤسسـة   –الطالب هو حجر األساس  
اجلامعيــة مــن خــالل الكليــات املختلفــة حيــث التعلــيم، تنميــة املهــارات، ممارســة األنشــطة، 

ب خلوض غمـار سـوق العمـل. ليصـبح اسـتبيان معـدالت رضـا الطـالب إتاحة فرص التدري
عن تلك اخلدمات التعليمية املقدمة لهم أمًرا غاية يف األهمية تؤخذ نتائجه بعني االعتبـار 
لتقييم منظومة العمل بهدف كشـف جوانـب القصـور، ومحاولـة عالجهـا مـن أجـل التطـوير 

  لالرتقاء مبستوى خريج الكلية.
أكتـوبر  6ة من أعضاء هيئة التدريس بكلية اإلعالم وفنون االتصال بجامعة ومبا أن الباحث

وهــي التــي تعــد أولــى اجلامعــات اخلاصــة يف مصــر حيــث إنشــئت بــالقرار اجلمهــوري رقــم 
  )1(، وهي عضو احتاد اجلامعات العربية واحتاد اجلامعات األفريقية.  1996لسنة  243

ي خاضـتها كليـة اإلعـالم وفنـون االتصـال يف جاءت فكرة الدراسة من منطلق التجربـة التـ 
 17تبني نظام التعليم بالساعات املعتمدة بعد العمـل بنظـام الدراسـة الفصـلية علـى مـدار 

ا. ممــا فــتح املجــال للمقارنــة بــني آراء خريجــي قســم اإلذاعــة والتليفزيــون حــول نظــام  عامــً
ئحتني. حيــث تهــتم إدارة الدراســة وواقــع اإلعــداد والتأهيــل بالكليــة يف ظــل الدراســة بــالال

اجلودة ببحث مستويات رضا الطالب يف اخلدمات املقدمة لهم حيث السعي وراء االرتقـاء 
مبستوى جودة اخلدمة التعليمية املقدمة لطالبها وحتسني صورة خريجيها خاصـة يف ظـل 
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املنافسة الشرسـة مـا بـني إعـداد اخلـريجني املتزايـدة كـل عـام للحصـول علـى فـرص عمـل 
  سوق العمل اإلعالمي.جيدة ب

  مشكلة الدراسة:
علـــى الـــرغم مـــن تزايـــد إعـــداد القنـــوات الفضـــائية واملحطـــات اإلذاعيـــة التقليديـــة منهـــا 

إال أنه تالحظ عدم توافر فرص العمل لكل خريجي كليات وأقسـام  "on line واإللكترونية "
ميــة إلــى ومعاهــد اإلعــالم املختلفــة، ويــأتي ذلــك يف ظــل ســعي أصــحاب املؤسســات اإلعال

التمسك بفكرة اإلعالمي السوبر الذي يقوم بعـدة مهـام بـنفس الراتـب؛ ومـنهم مـن يسـنفذ 
طاقــات شــباب اخلــريجني يف العمــل لعــدة ســنوات حتــت مســمى فتــرة تــدريب دون تعيــني. 
وهناك املشكلة الكبرى التي يتسبب فيها احتكـار الفنـانيني وجنـوم املجتمـع لـدور املـذيع يف 

ج اجلماهيرية. مما يجعل يف ظل كل تلك الظـروف فـرص العمـل املتاحـة العديد من البرام
  بالوسط اإلعالمي ضئيلة جًدا.

رصـد اجتاهـات خريجـي قسـم اإلذاعـة والتليفزيـون مما يجعل من هذه الدراسـة فرصـة ل 
عــن واقــع اإلعــداد والتأهيــل يف اجلامعــات اخلاصــة بــالتطبيق علــى كليــة اإلعــالم وفنــون 

كتــوبر، مــن حيــث التعــرف علــى جوانــب القــوة والضــعف يف نظــام أ 6االتصــال بجامعــة 
الدراسة بالقسم مـن خـالل املقارنـة بـني آراء خريجـي كـل مـن النظـام الفصـلي والسـاعات 
املعتمدة. بهدف التعرف على مدى قدرة خريجي القسـم علـى املنافسـة يف سـوق العمـل يف 

  ظل التحديات السابق ذكرها.
ودة التعليم العلمي والعملي الذي يحصل عليه الطالب كلمـا حيث إنه كلما ارتفع مستوى ج

كــان ذلــك مبثابــة درع األمــان لهــم عنــد اخلــروج للحيــاة العمليــة، باإلضــافة إلــى أنــه يتــيح 
الفرصة للعمل علـى إعـادة الثقـة لـدى أصـحاب املؤسسـات اإلعالميـة يف مسـتوى خريجـي 

كليــات اإلعــالم احلكوميــة. اإلعــالم باجلامعــات اخلاصــة وقــدرتهم علــى منافســة خريجــي 
ــائهم بكليــات اإلعــالم باجلامعــات  ــاء األمــور يف إحلــاق أبن م إعــادة الثقــة لــدى أولي ــَ ومــن ث

  اخلاصة من جديد.
  تتمثل أهمية هذه الدراسة يف:

  توجه الدولة املصرية لتبني منظومة جودة التعليم لالرتقاء مبستوى اخلريجني.  -1
إطار السعي لتحسني اخلدمات املقدمـة للطالـب أهمية عملية التقومي املستمر يف   -2

  الذي ميثل اجلمهور املستهدف من اخلدمة التعليمية اجلامعية.
أهمية رجـع الصـدى يف قيـاس آراء اخلـريجني يف النظـام الدراسـي لالسـتفادة يف  -3

 تطوير أداء العملية التعليمية.  
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 عالمي.ضرورة قياس مدى فاعلية تأهيل اخلريج خلوض غمار سوق العمل اإل -4
ضرورة حتقيق التوافـق بـني احتياجـات سـوق العمـل وتسـهيل مهمـة اخلـريجني يف  -5

 احلصول على فرص عمل مناسبة.
  الدراسات السابقة:  

تزخر املكتبة اإلعالمية بالعديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تعد رصيًدا علمًيا 
ات مرتبة من األحدث إلى قيًما يف موضوع الدراسة، وقد قامت الباحثة بعرض الدراس

  األقدم من خالل محورين هما: 
  املحور األول: دراسات عن تأهيل اخلريج لسوق العمل.  

   2019دعاء أحمد البنا:  -1
متثلت مشكلة الدراسة يف قياس اجتاهات كليات اإلعالم باجلامعـات احلكوميـة واخلاصـة 
نحو دور مؤسسات التدريب اإلعالمي يف تـأهيلهم لسـوق العمـل ومـدى رضـا الطـالب عـن 
ــاعي  ــتعلم االجتم ــة ال ــي باســتخدام نظري ــدريب العمل ــوفير الت ــة يف ت مؤسســاتهم األكادميي

طالب بقسم اإلذاعة والتليفزيون بشعبتي اللغـة العربيـة   200وبالتطبيق على عينة قوامها  
واإلجنليزيــة يف كليتــي اإلعــالم بكــل مــن جامعــة القــاهرة، واجلامعــة احلديثــة للتكنولوجيــا 

% مــن عينــة الدراســة تــرى أن مؤسســات 39.5واملعلومــات. وقــد توصــلت النتــائج إلــى: أن 
% من الطالب أن مؤسسـات 66  التدريب تسهم بنسبة كبيرة يف تأهيلهم لسوق العمل. يرى

% لصــالح املؤسســات احلكوميــة، جــاء 34التــدريب اخلاصــة أكثــر فاعليــة يف مقابــل نســبة 
اجتاه طالب جامعة القاهرة نحو دور مؤسسات التدريب العملـي يف التأهيـل لسـوق العمـل 

 )2(%. 55% بينما بلغ لدى طالب اجلامعة احلديثة  70بنسبة  
   2018ليلى كامل البهنساوي:   -2

إلـــى وصـــف وحتليـــل وتشـــخيص مشـــكلة عـــدم املواءمـــة أو التوافـــق بـــني  الدراســـة هـــدفت
مخرجــات التعلــيم اجلــامعي واحتياجــات ســوق العمــل والتــي تتجلــى يف صــور البطالــة بــني 
اخلــريجني وواقــع فــرص العمــل املتاحــة بــالتطبيق علــى عينــة عمديــة مــن الشــباب خريجــي 

ا    35اجلامعات وال يتجاوز   ا وخريجـة ومت التطبيـق خـالل الفتـرة   506قوامهـا  عامـً خريجـً
% مـن الطـالب تـرى 42.1وقد خلصت النتائج إلى أن نسـبة     ،2016من يوليو إلى أكتوبر  

أن التعليم باجلامعات احلكومية ال يؤهل اخلريجني لسوق العمـل؛ وذلـك نظـًرا لعـدم توافـق 
%، وقلة الـدورات التدريبيـة 36.6املقررات الدراسية مع متطلبات سوق العمل بنسبة بلغت  

% 49%، كما يرى الطـالب أهميـة التـدريب يف مجـال التخصـص بنسـبة بلغـت 27.7بنسبة  
 )3(%. 67واإللتحاق بالدورات التخصصية بنسبة  
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   2018وسيم إسماعيل الهابيل، محمد الكرد:  -3
وأثـره   هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اجلامعـات الفلسـطينية يف متابعـة اخلـريجني،

على فاعلية البـرامج اخلاصـة بهـم مـن وجهـة نظـر اخلـريج مـن خـالل دراسـة مقارنـة بـني 
وحدات اخلريجني باجلامعة اإلسالمية وجامعـة النجـاح الوطنيـة والكليـة اجلامعيـة للعلـوم 

مفردة من اخلريجني، وقد أظهرت النتـائج   450التطبيقية من خالل دراسة ميدانية على  
ليم النظري والتطبيقي العملي وصعوبة احلصول على فرص عمل بعد وجود فجوة بني التع

  )4(التخرج.  
      2015أحمد محمد عبد الكرمي حمزة:  -4

ــل بــني اجلامعــات احلكوميــة الســعودية والقطــاع  ســعت الدراســة إلــى إيجــاد آليــة للتكام
اخلاص بشأن إيجاد فرص عمل للخريجني على اخـتالف تخصصـاتهم مـع بحـث املعوقـات 

واجه هذا التكامل وسبل التغلب عليهـا، وقـد أوصـت الدراسـة بضـرورة التكامـل بـني التي ت
اجلامعات والقطاع اخلاص من خالل متويل البحوث العلمية حلل املشاكل لصـالح املجتمـع 
ــات  ــة امليزاني ــز األبحــاث يف ظــل محدودي ــرات ومراك ــاءة املنشــأت واملختب ــع كف ضــرورة رف

 )5(املخصصة حلركة البحث العلمي.  
  2014سعاد محمد املصري:  -5

ا لبرنـامج اإلعـالم  سعت الدراسة للتعرف على أهـم متطلبـات سـوق العمـل للخـريجني وفقـً
التربــوي يف ضــوء معــايير اجلــودة الشــاملة، وذلــك مــن خــالل دراســة ميدانيــة علــى عينــة 

ــا  ــوي،  100قوامه ــردة مــن طــالب اإلعــالم الترب ــردة مــن أخصــائي اإلعــالم  100مف مف
، حيـث توصـلت 2014الدقهلية خـالل شـهر أبريـل    -طنطا-ارس كفر الشيخ  التربوي مبد

إلى ارتفاع نسبة من ال يعرفـون منظومـة اجلـودة الشـاملة يف التعلـيم العـالي وذلـك يف ظـل 
غياب ثقافـة اجلـودة لـدى الطـالب. كمـا أن الطـالب يـرون عـدم ارتبـاط محتـوى املقـررات 

ــبة  ــل بنسـ ــوق العمـ ــات سـ ــية باحتياجـ ــل  %73.5الدراسـ ــا 26.5مقابـ ــرون أنهمـ ــن يـ % ممـ
  )6(مرتبطان. 

   2013ماجدة عبد املنعم محمد مخلوف:  -6
ــني مواصــفات خريجــي العالقــات العامــة واإلعــالن مــن  ســعت الدراســة لبحــث الفجــوة ب
اجلامعات املصرية واحتياجات سوق العمل املصري واإلقليمي وكيفية تسديد هـذه الفجـوة 

ا من(كليـة اإلعـالم  28ن األكادمييني قوامها من خالل دراسة ميدانية على عينة م أكادمييـً
أكتـوبر، وجامعـة أكتـوبر للعلـوم احلديثـة واآلداب، املعهـد العـالي   6جامعة القاهرة، جامعة  

ــا  ــة قوامه ــى عين ــوم باإلضــافة إل ــة والعل ــة الثقاف ــردة مــن مســئولي  50لإلعــالم مبدين مف
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ولون العـرب)، وقـد توصـلت نتـائج وموظفي العالقات العامة بشركتي مصر للطيـران واملقـا
الدراسة إلى: رأى املمارسني أن خريج العالقات العامـة يتمتـع مبهـارات اتقـان التعامـل مـع 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال يف املجــاالت اإلعالميــة يف املقدمــة وآخرهــا مهــارة اإلملــام 

  )7(  بالسلوك التنظيمي يف املؤسسات والشركات.
   2012وزارة التخطيط:   -7

ا يف محاولــة  ا ونوعــً هــدفت الدراســة إلــى استقصــاء مشــكلة اخلــريجني يف قطــاع غــزة كمــً
% مــن حملــة الــدبلوم املتوســط 34.4لوضــع حلــول لهــا يف ظــل ارتفــاع مؤشــر البطالــة إلــى 

% ما بني املـؤهالت العليـا. وذلـك بتطبيـق اسـتبيان علـى 52%: 35وبنسبة تراوحت ما بني  
باجلامعــات. حيــث أشــارت النتــائج إلــى تــدني املهــارات  عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام

األساسية يف املناهج الدراسية بكل من التعليم العـام واجلـامعي. فيمـا يتعلـق بسـوق العمـل 
ــديهم تصــور حــول طبيعــة 49الفســطيني أكــد  ــم يكــن ل % مــن اخلــريجني العــاملني أنهــم ل

ا % مـنهم أن54الوظيفة التي سيشغلونها بعد التخرج كمـا أعتبـر   هـم ال يتلقـون تـدريًبا دوريـً
  )8(مالئًما، كما أكدت الدراسة أن السوق يتجه الستقطاب حديثي التخرج بأجور متدنية.  

   2009عماد الدين علي أحمد جابر:  -8
مستقبل  نحو  املصرية  اجلامعات  يف  الصحافة  طالب  اجتاهات  ملعرفة  الدراسة  سعت 

يف   املؤثرة  والعوامل  الصحافة  مهنة  التأهيل ممارسة  مواكبة  ومدى  العمل  فرص  توافر 
 200والتدريب يف إعدادهم لسوق العمل بعد التخرج. وذلك بالتطبيق على عينة قوامها  

اجلامعي للعام  النهائية  السنة  طالب  من  وشعب   2007/2008مفردة  أقسام  يف 
حلوان جامعة  اآلداب  (كلية  اإلعالم  بقسم  مصرية  جامعات  ثالث  يف  قسم    –الصحافة 

األزهر الصحا بجامعة  العربية  اللغة  كلية  واإلعالم  وفنون    –فة  لإلعالم  العالي  املعهد 
ارتفاع االجتاهات  6االتصال بجامعة   النتائج  أثبتت  التدريب    أكتوبر). وقد  السلبية نحو 

أشار   الثالثة حيث  اجلامعات  الطالب يف  بني  اهتمام 59.5العملي  الطالب عدم  من   %
% من الطالب أن التدريب  39.5لطالب يف الصيف، أوضح  الكليات بتوفير تدريب عملي ل

ال يتسم باجلدية وال يلبي متطلبات مهنة الصحافة. كما جاءت االجتاهات اإليجابية نحو  
    ) 9(أكتوبر أكثر من جامعتي حلوان واألزهر.  6التدريب يف صالح طالب جامعة 

  لتدريب العملياملحور الثاني: دراسات عن تطوير املقررات الدراسية وبرامج ا
    2019ريهام علي حامد نوير:  -1

ســعت الدراســة إلــى معرفــة أثــر اســتخدام التطبيقــات التكنولوجيــة احلديثــة علــى مســتوى 
األداء التعليمي يف مجال تـدريس املنـاهج اإللكترونيـة يف كليـات وأقسـام اإلعـالم املصـرية، 
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تقلــل مــن فاعليــة وكفــاءة وذلــك لتحديــد اإليجابيــات والســلبيات املوجــودة، والتــي ميكــن أن 
العمليـــة التعليميـــة، وذلـــك بـــالتطبيق علـــى كليتـــي اإلعـــالم بجامعـــة القـــاهرة وفـــاروس 

طالـب مقسـمة علـى كـال   300باإلسكندرية. من خالل دراسة ميدانيـة علـى عينـة قوامهـا  
، وقـد توصـلت النتـائج إلـى: ارتفـاع مسـتوى 2019اجلامعتني يف الفترة من فبراير: أبريل 

لتعليمي باستخدام التطبيقات التكنولوجية احلديثة. مع انخفاض مسـتوى معوقـات األداء ا
استخدام هذه التطبيقات يف العملية التعليمية. وأنـه ال يوجـد فـرق بـني مسـتوى اسـتخدام 
التطبيقات التكنولوجية يف املناهج اإللكترونية ما بني كلية اإلعالم جامعة القاهرة وجامعة 

  )10(فاروس.

    2019سمية عرفات:  -2
هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع برامج التدريب امليـداني اإلعالمـي بكليـات اإلعـالم 
باجلامعــات املصــرية ومــدى تلبيتهــا ملعــايير اجلــودة واجتاهــات الطــالب نحوهــا، وذلــك يف 

مفـردة مـن   200إطار نظرية التعلم التجريبي بتطبيـق دراسـة ميدانيـة علـى عينـة قوامهـا  
الفرقتني الثالثة والرابعـة بأقسـام الصـحافة، اإلذاعـة، العالقـات العامـة يف كـل مـن   طالب

أكتوبر، باإلضافة إلـى   6كلية اإلعالم جامعة القاهرة، كلية اإلعالم وفنون االتصال جامعة  
مقــابالت متعمقــة مــع مــديري اجلــودة بــالكليتني. وخلصــت لعــدة نتــائج منهــا: أكــد طــالب 

% 57% مقابـل  76ئمة وجتهيز مكان التدريب بدرجـة كبيـرة بلغـت  جامعة القاهرة على مال
أكتوبر، يرى الطالب أن جامعـة القـاهرة تـوفر دورات تدريبـة حديثـة   6لدى طالب جامعة  

أكتوبر. اسـتفاد طـالب   6% لطالب جامعة  37% مقابل  65تتناسب مع سوق العمل بنسبة  
 6ينمــا اســتفاد طــالب جامعــة % ب70جامعــة القــاهرة مــن مقــرر التــدريب امليــداني بنســبة 

  )11(%. 30أكتوبر بنسبة 
3- : Qing Hui Wang.2018    

تناولـــت الورقـــة البحثيـــة التـــي بعنـــوان: ضـــمان اجلـــودة يف مؤسســـات التعلـــيم العـــالي العامـــة 
منـــذ بدايـــة أنـــه  اجلديـــدة يف الصـــني: اإلجنـــازات والتحـــديات ودراســـات احلالـــة التوضـــيحية

تعليم العالي يف الصني فترة منو سريعة وتطور من تعلـيم القرن احلادي والعشرين، شهد ال
النخبة إلى تعليم جماهيري. خالل هذه الفترة، أعادت احلكومـة الصـينية هيكلـة تخطـيط 
التعليم العالي حسب الطلب على االقتصاد اإلقليمي، وهيكل الصناعة، والتنميـة الثقافيـة. 

مـن .(HEIs) التعلـيم العـالي املحليـةخالل هذه الفترة، مت إنشاء عـدد كبيـر مـن مؤسسـات 
مؤسســة للتعلــيم العــالي وهــي متثــل اآلن  403، مت تأســيس 2015إلــى عــام  2000عـام 

 التعلــيم مؤسســات معظــم. الصــني يف العــالي للتعلــيم مؤسســة 944 إجمــالي مــن 42.7٪
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 يف  معظمهـا  وتقـع  العليـا،  املهنية  الكليات  من  ترقيتها  مت  مؤسسات  هي  حديًثا  املبنية  العالي
ظــات. تلبــي مؤسســات التعلــيم العــالي هــذه املحاف مســتوى علــى اإلقليميــة غيــر العواصــم

ا يف خدمــة التنميــة االقتصــادية  الطلــب االجتمــاعي امللــح للتعلــيم العــالي وتــؤدي دورًا مهمــً
حتلــل هــذه الدراســة وتوضــح إجنــازات وحتــديات ضــمان اجلــودة يف  .واالجتماعيــة املحليــة

يف الصــني، ســواء علــى مســتوى النظــام أو علــى مســتوى اجلامعــات العامــة التعلــيم العــالي 
اجلديـــدة. اإلجنـــازات والتحـــديات علـــى مســـتوى النظـــام تســـتند إلـــى مراجعـــة األدبيـــات 
والبيانات الثانوية. تستند دراسات احلالة التوضيحية إلى بيانـات اجلامعـة واملقـابالت مـع 

 الصني من معـدالت االلتحـاق بـه بشـكل كبيـر. ممثلي اجلامعة. زاد نظام التعليم العالي يف
ــدأت يف التحــاق الطــالب يف الســنوات  ــي ب ــدة الت ــات اجلدي ــاء اجلامعــات والكلي وأســهم بن
القليلة املاضية بشكل كبير بهذا اإلجناز. تكمن التحديات املصاحبة لهذا النمو يف التمويـل 

 .جتمـع وضـمان اجلـودةواجلودة وكمية املـوظفني وممارسـات التـدريس والبحـث وخدمـة امل
)12( 

    2018أحمد حسني محمدين:   -4
تبلــورت مشــكلة الدراســة يف تقيــيم فاعليــة البــرامج التعليميــة يف كليــة اإلعــالم وأقســامها 

يف إطــار معــايير اجلــودة الشــاملة مــن وجهــة نظــر طلبــة الكليــة. وذلــك مــن  بجامعــة البتــرا
 150خــالل تطبيــق نظريــة الــنظم مــن خــالل إجــراء اســتبيان ميــداني علــى عينــة قوامهــا 

طالًبا. وقد توصلت الدراسة إلى أن اجتاهات الطالب جاءت إيجابية بدرجة مرتفعة حـول 
يئة التدريس بالطلبة يف أقسام الكلية فاعلية مساقات التخصص وفاعلية عالقة أعضاء ه

وأن اجتاهات الطلبة نحو فاعلية وطرائق وأساليب التدريس وفاعلية التـدريب امليـداني يف 
  )13(أقسام الكلية كانت متوسطة. 

5-T. Čorejová, T. Genzorová and M. Rostášová,2017 
حــول اســتراتيجية اجلامعــة يف ضــمان جــودة التعلــيم: التـي بعنـوان: البحثيـة  تناولـت الورقـة

مجــاالت عمــل اجلامعــات يف ســياق ضــمان اجلــودة تتضــمن دراســة حالــة علــى ســلوفاكيا أن 
استراتيجياتها املسـتوى املطلـوب مـن املخرجـات فيمـا يتعلـق باملـدخالت والعمليـات. حتـدد 

ــى حســاب موقعهــا يف الســوق  ــاًء عل ــوم اســتراتيجيتها بن ــرئيس  -اجلامعــات الي املصــدر ال
ملقارنة وكاالت التصنيف، على التدويل املطبق على عمليات اجلامعات وعلى حسـاب تـأثير 
ــيم شــرًطا مســبًقا ضــرورًيا  ــى املنطقــة أو املنطقــة. أصــبح ضــمان جــودة التعل اجلامعــة عل
لعملية االعتماد، باإلضافة إلى املركز يف التصـنيف. تنشـأ كـل جامعـة إجراءاتهـا اخلاصـة، 

خدام منهجية مختلفة. اختارت جامعة جيلينا، سلوفاكيا الـنهج اإلجرائـي. وقـد سـبقه باست
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حتليل مفصل للوضع وبجهود إليجاد أمثلة ألفضل املمارسات يف كبـرى اجلامعـات العامليـة 
واألوروبية. وقد أدى ذلك إلى إنشاء نظام داخلي لضمان جودة التعليم يف اجلامعة وإنشـاء 

األصــلية. ستســمح األداة بتقيــيم املســتوى الفــوري للنضــج يف عمليــات أداة التقيــيم الــذاتي 
ا حتديـد أهـداف التحسـينات لفتـرة  ضمان جودة التعليم من قبـل االحتـاد األوروبـي، وأيضـً

 )14. (مقبلة
   2017تغريد عبد اهللا عمران، ايناس عبد اهللا سرور:   -6

تعلـيم اجلـامعي لتحقيـق بحثت الدراسـة يف كيفيـة تضـمني مواصـفات اخلـريج يف بـرامج ال
عضـوة مـن هيئـة التـدريس   17معايير اجلودة العاملية من خـالل عينـة ميدانيـة علـى عـدد  

من جامعة امللك عبد العزيز، وإجراء دراسة ناقدة للنماذج اخلاصـة   بأربعة أقسام أكادميية
بتطـــوير البـــرامج التعليميـــة، وإجـــراء دراســـة جتريبيـــة بتصـــميم منـــوذج ملصـــفوفات منـــو 

برات املتكاملة يف برامج التعليم اجلامعي. وقد توصلت النتـائج إلـى: عـدم التـوازن بـني اخل
أبعاد اخلبرة املقدمة باجلامعة حيث إن االهتمام باجلانب املعريف يفوق االهتمـام باجلانـب 
املهاري. كما أن توصيف اخلريج ال يعبر عن املتطلبات املهنية لسوق العمل. مما يؤكد على 

ــة ضــرورة اال ا لطبيع ــً ــة وفق ــوائم مبواصــفات اخلــريج يف األقســام العلمي ــام بإعــداد ق هتم
  )15(التخصص واملهن التي يؤهل لها اخلريج ومتطلبات سوق العمل. 

7- Zanina, L.V. • Kirik, V.A. • Bondarev, M.G:2017 
لتقيــيم جــودة التعلــيم اإلدارة العامــة للجامعــة االحتاديــة كــأداة    تناولت املقالـة التـي بعنـوان:

الوظائف الرئيسة لتقييم اجلودة املسـتقل ملنـاهج اجلامعـات   العالي من قبل املجتمع املهني
الفيدرالية، مثـل: حتسـني جـودة التعلـيم، وزيـادة خبـرة اخلـريجني يف تلبيـة متطلبـات سـوق 

ة العمــل، وتطـــوير أدوات املســـؤولية الفعالــة وإظهـــار مســـتوى جــودة التعلـــيم إلـــى احلكومـــ
واملجتمع واملتقدمني والطالب واخلريجني والشركات واألكادمييني، وما إلى ذلك، وحتسني 
مستوى ثقة أصـحاب املصـلحة يف جـودة التعلـيم ونتـائج وكفـاءة مؤسسـات التعلـيم، وتعزيـز 
صورة املنظمة والعالمـة التجاريـة يف سـوق اخلـدمات التعليميـة، حتفيـز القـدرة التنافسـية 

. مت تطوير منوذج وظيفي لإلدارة العامة داخل رابطة خريجي اجلامعـة السوقية للخريجني
الفيدرالية اجلنوبية يف ظل ظروف حتـديث التعلـيم يف روسـيا. مت وصـف اللـوائح احلديثـة 

  )16(  .لإلدارة العامة يف سياق البصائر التعليمية

   2010إميان صالح الدين عبد احلميد:  -9
بجــودة مشــروعات التخــرج؛ ملــا لهــذا املقــرر مــن ســعت الدراســة إلــى رصــد ســبل االرتقــاء 

ــة بقســم  ــى طــالب الســنة النهائي ــالتطبيق عل ــة ب ــن خــالل دراســة ميداني ــة خاصــة م طبيع
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 180أكتـوبر قـوامهم  6العالقات العامة واإلعالن باملعهـد العـالي لإلعـالم وفنـون االتصـال
وتطـوير وإدارة طالًبا وطالبة. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة وضع نظم خاصة بتصـميم  

مقــرر مشــروع التخــرج مبــا يضــمن ضــبط املمارســات وتفعيــل األداء املؤسســي، حيــث يــؤثر 
اخللل يف التخطيط للمشروع إلى ضعف أداء الطالـب ممـا يـؤثر علـى معـدالت رضـائه عـن 

 )17. (املقرر
  التعليق على الدراسات السابقة: 

اهتمام الباحثني العرب خاصـة استحوذت دراسة قضايا جودة التعليم اجلامعي على   -1
  يف كل من مصر، والسعودية، واألردن.

تزخــر املكتبــة اإلعالميــة العربيــة بدراســات عديــدة حــول رصــد كيفيــة العالقــة بــني  -2
 اخلريج وسوق العمل من حيث توافر فرص اإلعداد والتأهيل والتدريب.

ناولــت حظــي التعلــيم اجلــامعي املصــري اخلــاص بقــدر مــن اهتمــام البــاحثني حيــث ت -3
جامعـة أكتـوبر للعلـوم   -جامعـة فـاروس  –أكتـوبر  6بعض الدراسات كـل مـن: جامعـة  

 املعهد العالي لإلعالم وفنون االتصال. -احلديثة واآلداب
هنــاك العديــد مــن الدراســات األجنبيــة التــي تهــتم بــدور اجلــودة يف تطــوير منظومــة  -4

 التعليم اجلامعي.
 صيد العلمي من الدراسات السابقة يف:وقد استفادت الباحثة بعد االطالع على الر

رصد مدى أهمية التعمق يف دراسة وتقييم أبعاد اخلدمة التعليمية املقدمة لطالب          -1
بهذه   اخلاصة  البحثية  املشكلة  وصياغة  حتديد  يف  أسهم  مما  اجلامعية  املرحلة 

  الدراسة. 
 دراسة احلالية.التعليق والتعقيب على نتائج تلك الدراسات ورصد مدى عالقتها بال -2

  اإلطار املعريف للدراسة:  
تتسابق مؤسسات التعليم اجلامعي املصري بشكل عام على النجاح يف تنفيذ خطط الدولة 
التنمويــة التــي تتعلــق بإعــداد وتأهيــل شــباب اخلــريجني لصــناعة كــوادر مؤهلــة علــى أعلــى 

افســة بــني مســتوى علــى أن تكــون ناجحــة يف شــتى املجــاالت، ويتضــح ذلــك مــن خــالل املن
اجلامعــات املختلفــة علــى تطــوير برامجهــا الدراســية واســتحداث أســاليب وطــرق تــدريس 
ــد  ــافة إلـــى التوظيـــف اجليـ ــاء، باإلضـ ــة التـــدريس األكفـ ــاء هيئـ ــتعانة بأعضـ ــة، واالسـ فعالـ
للتكنولوجيــا يف العمليــة التعليميــة. وفيمــا يتعلــق بالســاحة اإلعالميــة صــنعت املنافســة بــني 

م احلكوميـة واخلاصـة اختبـارًا صـعًبا خلريجيهـا يف مواجهـة معـايير كليات وأقسـام اإلعـال
جديدة يطرحها سوق العمل تتوائم مع متغيرات الظروف مما يصنع حتدًيا بـني اخلـريجني 
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يف قطـاع اإلعــالم علــى مــن يســتطيع الفــوز بفـرص العمــل. وهنــا تتجلــى أهميــة دور عمليــة 
يم يف إطـار سـعي مصـر مـن خـالل الهيئـة التعليم والتقـومي املسـتمر لتطـوير منظومـة التعلـ

القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد التي تسعى لتطبيق ثقافة اجلودة أمًال يف االرتقـاء 
مبستوى جميـع مراحـل العمليـة التعليميـة وصـوًال إلـى خـريج قـادر علـى املنافسـة يف سـوق 

  العمل محلًيا ودولًيا.
يجي كلية اإلعالم التـي أكـدت عليهـا املعـايير وهذا يتضح من خالل املواصفات العامة خلر

القومية األكادميية القياسية لقطاع كليات اإلعـالم التـي أصـدرتها الهيئـة القوميـة لضـمان 
  :على أن يكون اخلريج قادرًا على 2009جودة التعليم واالعتماد يف يناير  

  .والتطور النشأة  حيث اإلعالم من تخصص فى والفكرية املعرفية باملكونات اإلملام 1.1
 اإلعالميـة املجـاالت فـى واسـتخداماتها واالتصـال املعلومات تكنولوجيات مع التعامل ٢,١

 .املختلفة
  .تهراومها االتصال فنون إجادة . ٣,١
 .األقل على -واحدة أجنبية ولغة العربية اللغة-ت  اللغا إجادة . ٤,١
 .وأخالقياتها ومعاييرهااإلعالم  مهنة آداب استيعاب . ٥,١
 .اإلعالمية التخصصات فى واالبتكار اإلبداع . ٦,١
 .اإلعالمية  واجلهات املؤسسات فى التنظيمى والسلوك االتصال بأسس اإلملام . ٧,١
 .واملبادرة أةراجل من االجتماعي التواصل . ٨,١
  .اتقرارال واتخاذ اجلماعي والعمل القيادة راتامه امتالك . ٩,١

 .القرار اتخاذ 1,10
الوعي باملتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية على املستويات املحلية   11,1

 واإلقليمية والدولية.
 )18( .ايً ودول وإقليمًيا محلًيا العمل سوق فى املنافسة  ١٢,١
  :فهم على املعارف وقادرًا اكتسب قد اخلريج يكون أن يجب  -2
 .االختالف  فى احلق ذلك فى مبا والصحافة التعبير حرية وقوانني مبادئ . ١,٢
 .ونظرياته االتصال لعلوم التاريخى التطور وإدراك . ٢,٢
  .االتصال مبجال يتعلق فيما العاملي املجتمع فى التعددية بدأ . ٣,٢
 .الذهنية الصور وتكوين املعلومات بتقدمي اخلاصة والعوامل املبادئ . ٤,٢
 إلـى احلقيقـة السـعي أجـل مـن أخالقـي بأسـلوب والعمـل املهنيـة األخالقيـة املبادئ . ٥,٢

 .التعددية مبدأ وتطبيق والنزاهة والدقة
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ا بوسـائل املتصـلة املتغيـرات . ٦,٢ ا اإلعـالم محليـً ا وإقليميـً  اإلعالمـي العمـل وبيئـة ودوليـً
   وفنًيا. وادارًيا اقتصادًيا

  :التالية املهنية للمهارات مكتسًبا اخلريج يكون أن املهنية يجب املهارات .3
 للتخصصـات املالئمـة األساليب باستخدام املعلومات وتقييم العلمية البحوث إجراء . ١,٣

 .املختلفة مجاالتها فى يعملون التي اإلعالمية
 لتخصصـاتهم املالئمـة واألسـاليب القوالـب باسـتخدام والواضـحة السـليمة الكتابـة . ٢,٣

  .لتحقيقها يسعون التي األهداف  ويخدم املستهدفة اجلماهير يناسب ومبا اإلعالمية
 التـي اإلعالميـة للمجـاالت املالئمـة التكنولوجيـة واالمكانيـات األدوات اسـتخدام . ٣,٣

 .بها يعملون
  :على قادرًا اخلريج يكون أن الذهنية يجب .املهارات4
  .االختالف  فى احلق ذلك فى مبا والصحافة التعبير حرية وقوانني مبادئ تطبيق . ١,٤
 .الذهنية الصور وتكوين املعلومات بتقدمي اخلاصة النظريات تطبيق . ٢,٤
 .واإلحصائيات باألرقام واخلاصة األساسية واملفاهيم املبادئ تطبيق . ٣,٤
 .اإلعالمي اإلنتاج تخطيط . ٤,٤
  .اإلعالمياألداء  فى املؤثرة العوامل حتليل . ٥,٤
 مـع القضـايا تفاعلهـا إطـار فـى الـبعض ببعضـها وربطهـا اجلاريـة األحـداث حتليـل . ٦,٤

 .والعاملية واإلقليمية الدولية
  :التالية العامة ا للمهاراتبً مكتس اخلريج يكون أن العامة يجب املهارات .5
 .واملستقل اإلبداعي النقدي التفكير . ١,٥
  .اإلنترنت شبكة واستخدام اإللكتروني احلاسب مع التعامل . ٢,٥
 .البحوث بيانات معاجلة فى اإلحصائية البرامج استخدام . ٣,٥
 .جماعي وبأسلوب فريق فى العمل . ٤,٥
  .أخرى لغات والى من الترجمة . ٥,٥
  )         19( .وواقعي علمي بأسلوب املشكالت حل . ٦,٥

  :والتليفزيون اإلذاعة وفيما يخص برنامج
  :والفهم املعرفة .١

 أن اإلعــالم يجــب كليــة خــريج يكتســبها أن يجــب التــي والفهــم العامــة املعــارف إلــى جانــب
  :التالية واملفاهيم املعارف والتليفزيون اإلذاعة برنامج خريج يكتسب

 والتليفزيوني. اإلذاعي والتقدمي والكتابة اإلعداد أسس فهم . ١,١
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 املثلـى والطـرق وخصائصـها والتليفزيونيـة اإلذاعيـة البرامجيـة األشـكال معرفـة . ٢,١
  .إلنتاجها

 جتـارب علـى التركيـز املجتمعات، مـع يف ودورها والثقافية التعليمية البرامج معرفة . ٣,١
 .املصري  املجتمع تنمية على والتطبيقات الدول من العديد

 والتقـدمي واإلعـداد الفكـرة اختيـار بـدًءا مـن والتليفزيـوني اإلذاعـي اإلنتـاج فهـم . ٤,١
  .املختلفة البرامجية األشكال بإنتاج واإلخراج وانتهاءً  والتصوير

 هـذه ودور اإلعـالم الفضـائي عصر يف املتخصصة والقنوات اإلذاعات على التعرف . ٥,١
  .اخلاصة اجلمهور احتياجات تلبية يف القنوات

 قواعـدإخراجهـا.. صـياغتها، تقـدميها،  اإلخباريـة، أسـس والبـرامج األخبـار فهـم . ٦,١
  .إخبارية نشرات بتنفيذ وانتهاء األخبار وعرض ترتيب

  .املجتمع يف دورها وتقييم الدرامية األعمال نقد معرفة . ٧,١
 عليهـا التركيـز يـتم التـي االسـتماالت اإلنتـاج، أنـواع وأسـاليب اإلعالنـات أنـواع فهم . ٨,١

  .املستهدف اجلمهور الحتياجات مخاطبتها وكيفية
 يف تأثيرات من تبعها وما االتصال تكنولوجيا مجال يف احلديثة التطورات استيعاب . ٩,١

  .املستهدف اجلمهور سمات والتليفزيوني، اإلنتاج، وتغيير اإلذاعي البث مجاالت
 وطـرق وأهدافـه التسـجيلي اإلنتـاج سـمات وأهـم التسجيلية السينما تاريخ معرفة . ١٠,١

 .وتنفيذه إعداده
 أو املضـمون األثـر، مسـح تقيـيم بهـدف والتليفزيونيـة اإلذاعيـة البحـوث إجـراء . ١١,١

 وانتهـاء األساسـية اخلطـة وضـع مـن بدايـة املتغيـرات بـني ارتبـاط عالقـات عـن الكشـف
  .النهائي  التقرير وكتابة اإلحصائي بالتحليل

 وفهـم الدولي املستوى على والتليفزيون باإلذاعة اإلعالم الدولي تطور دراسة فهم . ١٢,١
  .بها العمل آليات

 قواعد تطبيق  مع والعكس إلى اإلجنليزية العربية اللغة من الترجمة قواعد معرفة . ١٣,١
  .والتليفزيون لإلذاعة األخبار صياغة

   (E,F,G) .األجنبية باللغاتاإلعالم  يف متخصصة موضوعات استيعاب . ١٤,١
 .والتليفزيوني واألداء اإلذاعي الكتابة يف العربية اللغة بقواعد اإلملام . ١٥,١
 والعلمـي والسياسـي االقتصـادي املسـتوى علـى اجلاريـة األحـداث اسـتيعاب . ١٦,١

 .والقانوني والتاريخي واالجتماعي
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 يف اجلمهـور علـى والتليفزيـون اإلذاعـة تـأثيرات واالجتماعية النفسية األبعاد فهم . ١٧,١
  .اإلعالم نظريات ضوء

 املعاصرة اإلدارة على القدرة اإلذاعية، وتنمية املؤسسات إدارة  أساليب معرفة  . ١٨,١
  .والتليفزيون اإلذاعة ملؤسسات

  .املجتمع وقضايا املستحدثة لألفكار االجتماعي التسويق أسس معرفة  . ١٩,١
 .املجتمع قضايا خلدمة والتليفزيون اإلذاعة توظيف كيفية فهم . ٢٠,١
 .قياسه وأساليب املعاصر العام الرأي فهم . ٢١,١

  :والعملية املهنية املهارات .٢
 يكون أن اإلعالم يجب كلية خريج يكتسبها أن يجب  التي العامة املهنية املهارات إلى جانب

  :على قادرًا والتليفزيون اإلذاعة برنامج خريج
مباشر،   حديث املختلفة البرامج ألشكال وفًقا والتليفزيونية  اإلذاعية البرامج إعداد . ١,٢

منوعات،   تسجيلية، برامج أخبار، أفالم  إخبارية، نشرة حوارية، حتقيق، قصة  برامج
 جتارية، دراما. أو توعية إعالنات

 الهواء على  إذاعتها أو البرامج لتسجيل والتليفزيون اإلذاعة استوديو استخدام . ٢,٢
  املغلقة).  الدائرة (على مباشرة.       

 التليفزيوني (الكاميرات: كاميرا لإلنتاج الالزمة واألجهزة  املعدات  كافة استخدام . ٣,٢
 أجهزة  والالخطي)، اخلطي املونتاج  أجهزة  – اإلضاءة – املحملة  الكاميرا / االستديو
  .املونتاج– الصوت  (معدات اإلذاعي أو (الصوت

 .تليفزيوني أو إذاعي برنامج إنتاج . ٤,٢
  .والتليفزيوني اإلذاعي اإلنتاج يف اإلنترنت وشبكة اآللي احلاسب توظيف . ٥,٢
 التليفزيونية.  اإلذاعية للبرامج الكتابة يف العربية اللغة قواعد تطبيق . ٦,٢
 .والتليفزيوني  األداء اإلذاعي يف العربية اللغة قواعد تطبيق . ٧,٢
 واالجتماعية السياسية اجلارية لألحداث والتليفزيونية اإلذاعية املعاجلة فهم . ٨,٢

  .والثقافية والعلمية واالقتصادية 
  .املوجهة اإلذاعات  يف املعاصر اإلعالم الدولي أدوات تطبيق . ٩,٢

  .والتجارية االجتماعية األهداف ذات والتليفزيونية اإلذاعية احلمالت إعداد . ١٠,٢
املضمون  والتليفزيون، وكذلك اإلذاعية الدرامية لألعمال العلمي  النقد ممارسة . ١١,٢

 .والتليفزيون باإلذاعة البرامجي
  .األزمات إدارة  فى  االتصال استراتيجيات وتنفيذ تخطيط . ١٢,٢
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 :الذهنية املهارات  .٣
 برنامج اإلذاعة  خريج يكون أن اإلعالم يجب كلية خلريجي الذهنية املهارات إلى جانب

  :على قادرًا والتليفزيون
  .والتليفزيوني األداء اإلذاعي يف املؤثرة  العوامل حتليل . ١,٣
 .والتليفزيون اإلذاعة لتكنولوجيا الراهن الوضع تشخيص . ٢,٣
 .والتليفزيونية اإلذاعية البرامج إلنتاج التخطيط . ٣,٣
  .واألجنبي العربي بنظيريهما املحلي والتليفزيون اإلذاعة واقع مقارنة  . ٤,٣
 .والتليفزيون باإلذاعة اخلاصة  والنظريات املفاهيم تطبيق . ٥,٣
 بحوث  والتليفزيون، وكذلك اإلذاعة جمهور على املسحية  البحوث إلجراء التخطيط . ٦,٣
  .العاملرأي ا
 األفالم والتليفزيونية، وكذلك  اإلذاعية الدرامية، واإلعالنات األعمال نقد . ٧,٣

  .التسجيلية
 .والتليفزيون لإلذاعة التحليلية البحوث إجراء . ٨,٣
 ببعضها  وربطها والقانونية والعلمية واالقتصادية السياسية اجلارية األحداث حتليل . ٩,٣

  .البعض
 .الفنية  والقوالب األشكال لكافة والتليفزيون اإلذاعة يف األداء البرامجي تقييم . ١٠,٣
 .جديدة وتليفزيونية  إذاعية برامجية وأشكال أفكار اقتراح  . ١١,٣

  :العامة املهارات .٤
  :التالية العامة للمهارات مكتسًبا اخلريج يكون أن يجب

 .اإللكتروني احلاسب مع يتعامل . ١,٤
  .البحوث بيانات معاجلة يف اإلحصائية البرامج يستخدم . ٢,٤
 .اإلنترنت شبكة استخدام يستطيع  . ٣,٤
  إلكترونًيا.  املعلومات ويسترجع يخزن أن يستطيع  . ٤,٤
 .جماعي  بأسلوب عمل فريق يف يعمل . ٥,٤
 .معينة نتائج يناقش . ٦,٤
  .الوقت مع بكفاءة يتعامل . ٧,٤
 .نقدي بأسلوب يفكر . ٨,٤
  .وواقعي علمي  بأسلوب املشكالت يحل . ٩,٤

 .دميقراطي بأسلوب  حوارًا يدير . ١٠,٤
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  .أخرى لغات والى من يترجم  . ١١,٤
  .املعلومات مصادر مع بكفاءة يتعامل . ١٢,٤
 .بنفسه نفسه يعلم  . ١٣,٤
  اآلخرين مع التعامل يف املباشر االتصال  مهارات توظيف  يجيد . ١٤,٤
  واالجتماعي االقتصادي املستوى على اجلارية األحداث حتليل يجيد . ١٥,٤

 )   20(.والسياسي 

يتضــح ممــا ســبق تركيــز معــايير اجلــودة األكادمييــة القياســية لقطــاع كليــات اإلعــالم علــى 
االهتمام بتنوع اجلانب التطبيقي واملهاري املقدم لطالب قسم اإلذاعـة والتليفزيـون بكليـات 

خــالل املهــارات املعرفيــة والذهنيــة والتطبيقيــة إعــداد اإلعــالم بشــكل جيــد حتــى يــتم مــن 
ــة لتقــدمي منتجــات  ــاألدوات الالزم ــل اخلــريج للمنافســة يف ســوق العمــل متســلًحا ب وتأهي

  إعالمية ترتقي باجلمهور املتلقي وترتفع مبستوى رسالة اإلعالم املصري.
ات وأقســام ففــي إطــار التطــور التكنولــوجي الهائــل يف صــناعة اإلعــالم يتطلــع طــالب كليــ

اإلعــالم بشــكل دائــم إلــى مزيــد مــن املقــررات العلميــة والعمليــة التــي تــؤهلهم لســوق العمــل 
اإلعالمـــي مبســـتوى محتـــرف دون اللجـــوء إلـــى دورات تدريبيـــة إضـــافية خـــارج منظومـــة 
ــة  ــات ســوق العمــل اإلعالمــي الفعلي ــني متطلب ــة ســد الفجــوة ب ــة ملحاول الدراســة األكادميي

  إلذاعة والتليفزيون.ومواصفات خريج أقسام ا
لكن يف واقع احلال تعاني الالئحة الدراسية التـي تعتمـدها كليـة اإلعـالم وفنـون االتصـال  

العديــد مــن نــواحي القصــور خاصــة يف قســم اإلذاعــة والتليفزيــون محــور اهتمــام هــذه 
الدراسة من حيث اختيار املقررات املناسبة، واملواكبة لتطورات العصر، ويف توفير مسـاحة 

ن التدريبات التطبيقية التي تدعم املهارات العملية باملقررات التخصصـية، ويف ظـل هـذا م
السياق جاءت العديد من املبادرات التـي اتخـذتها إدارة الكليـة مـن أجـل اتخـاذ اإلجـراءات 

  التصحيحية املالئمة.  
سـية مـن أكتوبر إلى تطوير برامجها الدرا  6مما دفع بكلية اإلعالم وفنون االتصال جامعة  

خالل تبني العمل بنظـام السـاعات املعتمـدة ملـا لـه مـن ممميـزات تتـيح مجـاًال واسـًعا أمـام 
الطــالب يف دراســة العديــد مــن املقــررات املختلفــة التــي مــن شــأنها إتاحــة الفرصــة لتنميــة 

  ثقافتهم وتطوير مدركاتهم ومهاراتهم العملية.
  :االتصال وفنون اإلعالم  كلية  رؤية
 البنـاء تطـوير يف تسهم إقليمًيا رائدة كلية أكتوبر  6  جامعة  يف  االتصال  وفنون  اإلعالم  كلية

    )21(  املحلي.  للمجتمع املستدامة  التنمية ويف  مجالها فى  واملهني  املعريف
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  االتصال: وفنون اإلعالم كلية  رسالة
 ابتكاريـة قـدرات ذات كـوادر بتخـريج أكتـوبر 6 جامعـة االتصـال وفنـون اإلعـالم كلية تلتزم

ــة ــاالت يف عاليـ ــالم مجـ ــون اإلعـ ــال وفنـ ــؤهلني االتصـ ــل مـ ــات يف للعمـ ــة املؤسسـ  اإلعالميـ
 تعليميـة بيئـة بتـوفير تلتـزم كمـا املهنـة. بأخالقيـات  ملتنـزمني  واإلقليمية  املحلية  واإلعالنية

   )22(  .املجتمعو  املهنة  تطوير فى  تسهم  متميزة  مجتمعية خدمات وتقدمي  وبحثية
   االتصال: وفنون اإلعالم  كلية  أهداف

 والتليفزيــون واإلذاعـة الصـحافة مجـاالت فــى عاليـة كفـاءة ذوي متخصصـني تخـريج  .1
 اإلعالميـة  االحتياجـات  وحتقيـق  املجتمـع  خلدمـة  وذلـك  واإلعالن؛  العامة  والعالقات

  واخلدمات.  اإلنتاج  قطاعات لكافة
 وبــرامج متميــز خــريج علــى للحصــول وذلــك التــدريس؛ هيئــة أعضــاء قــدرات تنميــة  .2

  العاملية. العلمية  وراتالتط مع  التوافق حتقق  متميزة  وعلمية  نظرية  ومقررات
 وحـدات  خـالل  مـن  املختلفـة  اإلعالميـة  واخلبـرات  الفنـون  اتقـان  علـى  الطلبة  تدريب  .3

  اإلذاعية. واملؤسسات  بالكلية  التدريب
ــراء  .4 ــوث إجـ ــة البحـ ــة امليدانيـ ــة والتحليليـ ــك املختلفـ ــة وذلـ ــات لتلبيـ ــع احتياجـ  املجتمـ

 املختلفة. واإلعالمية  االتصالية
 اخلبـــراء خـــالل مـــن تخصصـــاتها مختلـــف فـــى عالميـــةاإل املؤسســـات مـــع التعـــاون  .5

    )23( الكلية.  لطلبة  العملي  التدريب  مبستوى لالرتقاء  وذلك  املتخصصني؛
) مقارنة بني كل من نظامي الالئحة الدراسية الفصلية والساعات املعتمدة   بكلية  1يوضح جدول (

  اإلعالم وفنون االتصال

  الئحة الساعات املعتمدة  الفصليالئحة النظام    وجه املقارنة 

  ساعة  124  ساعة  188  عدد الساعات الدراسية النظرية 

  ساعة  18  ساعة  68  عدد الساعات الدراسية العملية

  ساعة  142  ساعة  256  إجمالي عدد الساعات

  مقرر  35  مقرر 25  عدد املقررات العامة

  مقرر  25  مقرر  23  عدد املقررات التخصصية

  يوجد   يوجد   مشروع التخرج 

  يوجد   ال يوجد  التدريب امليداني 

  درجة   100  درجة  20  التقييم النهائي 

  درجة  40  درجات  6  أعمال السنة 

  درجة  60  درجة  14  تقييم النظري 
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  تعديل وتطوير الالئحة الدراسية:  

) أن عــدد الســاعات الدراســية أكثــر يف الئحــة النظــام 1يتضــح مــن قــراءة اجلــدول رقــم (
الئحة الساعات املعتمدة بالرغم مـن أن عـدد املقـررات أقـل ألن عـدد سـاعات الفصلي من  

املقرر يف النظام الفصلي كانت أربـع سـاعات نظريـة وعـدد سـاعتني عملـي. أمـا يف الئحـة 
الساعات املعتمدة جند عدد املقررات الدراسية أكبـر وعـدد السـاعات النظريـة لكـل مقـرر 

ة بتـوفير سـت سـاعات ملقـرر التـدريب امليـداني يف ساعتان فقط. بينما متيزت تلك الالئح
املســتوى الســابع لطــالب الســنة النهائيــة بالكليــة لتأهيــل الطــالب علــى ممارســة العمــل يف 
داخل املؤسسات اإلعالمية، إال أنها ويف مقابل ذلـك جـاءت معظـم مقـررات التخصـص يف 

يقيـــة لتـــدريب قســـم اإلذاعـــة والتليفزيـــون كســـاعات تدريســـية نظريـــة بـــدون ســـاعات تطب
اإلخـراج   -التصوير واإلضـاءة واملونتـاج  –الطالب على مهارات املقرر مثل "اخلبر اإلذاعي  

اإلذاعي والتليفزيـوني وغيـرهم" لـذلك شـهدت الئحـة نظـام السـاعات املعتمـدة منـذ بدايـة 
العديد من مراحل التعديل والتنقيح حيث مت   2013/2014العمل بها يف العام اجلامعي  

ــزام الطــالب إضــافة تق ــة مــن املســتوى األول لضــمان الت ــيم درجــات ألعمــال الســنة بداي ي
باحلضور وممارسة الطالب تدريبات عملية تخدم تقدمي مستوى تعليمـي أفضـل للطـالب، 

 وإتاحة العديد من املقررات احلرة االختيارية من كليات اجلامعة املختلفة.

  التعريفات اإلجرائية: 

هـي املعـايير األكادمييـة للبـرامج التعليميـة املختلفـة،   مية القياسية:املعايير األكادميية القو
ــراء  ــتعانة بخبـ ــيم واالعتمـــاد باالسـ ــودة التعلـ ــة لضـــمان جـ ــة القوميـ ــدتها الهيئـ ــي أعـ والتـ
متخصصـــني وممثلـــني ملختلـــف قطاعـــات املســـتفيدين ومتثـــل هـــذه املعـــايير احلـــد األدنـــى 

  ) 24(املطلوب حتقيقه لالعتماد.  

: مجموعـة مـن املواصـفات التـي حتـددها املؤسسـة التعليميـة مـن خـالل اخلريجمواصفات  
تبني املعايير األكادميية ويحققها البرنامج التعليمي يف اخلريج وفق ما يقدمه للطالب مـن 
معــارف ومهــارات وذلــك يف ضــوء االحتياجــات املهنيــة ومتطلبــات وتوقعــات املجتمــع وســوق 

   )25(العمل. 

آخر دفعة درست بنظـام الدراسـة الفصـلية الئحـة  ):2015/2016(  دفعة النظام القدمي
  قدمية.  

أحـــدث دفعـــة درســـت بنظـــام الئحـــة الســـاعات  ):2018/2019دفعـــة النظـــام اجلديـــد (
  املعتمدة.
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 أهداف الدراسة:

هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن آراء خريجــي قســم اإلذاعــة والتليفزيــون بكليــة اإلعــالم 
  توبر حول خدمات القسم والكلية يف ضوء املحاور اآلتية:أك 6وفنون االتصال بجامعة  

 آراء اخلريجني يف املقررات التي درسوها بقسم اإلذاعة والتليفزيون. -1

ــة  -2 ــم اإلذاعــــــ ــة يف تأهيــــــــل خريجــــــــي قســــــ آراء اخلــــــــريجني يف دور الكليــــــ
  والتليفزيون.

آراء اخلــــــريجني يف مــــــدى حتقــــــق املواصــــــفات بخريجــــــي قســــــم اإلذاعــــــة  -3
 والتليفزيون.

 م اخلريجني ملستوى اخلدمات املقدمة بالكلية.تقيي -4

ــة  -5 ــم اإلذاعـــ ــو قســـ ــا خريجـــ ــتفاد منهـــ ــي اســـ ــررات التـــ ــم املقـــ ــد أهـــ حتديـــ
أكتـــــوبر وفـــــق  6والتليفزيـــــون بكليـــــة اإلعـــــالم وفنـــــون االتصـــــال بجامعـــــة 

ــي  ــدمي (خريجــ ــام القــ ــواء 2016النظــ ــررات ســ ــول املقــ ــاتهم حــ )، ومقترحــ
 باحلذف أو اإلضافة.

ــي -6 ــررات التـــ ــم املقـــ ــد أهـــ ــة  حتديـــ ــم اإلذاعـــ ــو قســـ ــا خريجـــ ــتفاد منهـــ اســـ
أكتـــــوبر وفـــــق  6والتليفزيـــــون بكليـــــة اإلعـــــالم وفنـــــون االتصـــــال بجامعـــــة 

)، ومقترحــــاتهم حــــول املقــــررات ســــواء 2019النظــــام اجلديــــد (خريجــــي 
 باحلذف أو اإلضافة.

 تساؤالت الدراسة امليدانية:

والتليفزيـون بكليـة اإلعـالم ما رأي اخلريج يف املقررات التـي درسـها يف قسـم اإلذاعـة   -1
  أكتوبر؟ 6وفنون االتصال جامعة 

ما رأي اخلريج يف دور كلية اإلعالم وفنون االتصال يف تأهيل خريجـي قسـم اإلذاعـة   -2
 والتليفزيون؟

يف  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادهل حتققت املواصفات التي أقرتها  -3
 خريج قسم اإلذاعة والتليفزيون؟ 

 6تقييم اخلريج ملستوى اخلدمات املقدمة يف كلية اإلعالم وفنون االتصال بجامعة    ما -4
  أكتوبر؟

 التي استفاد من دراستها خريجي قسم اإلذاعة والتليفزيون؟ما املقررات   -5



                723 

مـــا املقـــررات التـــي لـــم يتحقـــق مـــن دراســـتها اســـتفادة لـــدى خريجـــي قســـم اإلذاعـــة  -6
 والتليفزيون؟

 جي قسم اإلذاعة والتليفزيون إضافتها لالئحة الدراسية؟خري  ما املقررات التي يقترح -7

  نوع الدراسة ومنهجها: 

ــة  هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصــفية تعــد ــة الدقيق ــى الرصــد واملتابع ــوم عل ــي تق الت
لظاهرة أو حدث معني بطريقة كمية ونوعية يف مدة زمنية معينـة أو عـدة فتـرات مـن أجـل 

ــى الظــاهرة أو احلــدث مــن  ــائج التعــرف عل ــى نت ــوى أو املضــمون والوصــول إل ــث املحت حي
وقد استخدمت هذه الدراسة منهج دراسـة )   26.(وتعميمات تساعد يف فهم الواقع وتطويره

احلالة الذي يعتمد يف جـوهره علـى اسـتخدام أدوات منهجيـة تتسـم بالصـدق واملوضـوعية 
تهـا ونظمهـا لبحث حالة املؤسسة اإلعالميـة كوحـدة واحـدة حيـث يصـف سياسـتها واجتاه

ويتناســب هــذا ) 27.(الداخليــة بشــكل متعمــق لكــل اجلوانــب للخــروج بوصــف كامــل  حلالتهــا
املــنهج مــع هــذه الدراســة مــن حيــث بحــث واقــع تطــوير العمليــة التعليميــة يف كليــة اإلعــالم 

  أكتوبر كنموذج للجامعات اخلاصة املصرية.   6وفنون االتصال بجامعة  

  مجتمع الدراسة امليدانية:

 6ل مجتمــع الدراســة يف خريجــي قســم اإلذاعــة والتليفزيــون يف كليــة اإلعــالم جامعــة يتمثــ
، وهـم آخـر دفعـة بنظـام الدراســة 2015/2016أكتـوبر بكـل مـن دفعتـي العـام اجلــامعي 

ا، باإلضـــافة إلـــى دفعـــة العـــام  80بالالئحـــة القدميـــة "النظـــام الفصـــلي" وقـــوامهم  ــً طالبـ
ــدة "نظــام وهــم أحــدث دفعــة بنظــ 2018/2019اجلــامعي  ام الدراســة بالالئحــة اجلدي

  طالًبا. 95الساعات املعتمدة" وقوامهم  

ا مبـا يعـادل  43مت تطبيق الدراسة علـى عينـة قوامهـا   عينة الدراسة امليدانية: %، 25طالبـً
وهــي العينــة املتاحــة مــن إجمــالي عــدد خريجــي قســم اإلذاعــة والتليفزيــون يف كــل مــن 

التواصـل مـع اخلـريجني يف إطـار عـدة أسـباب منهـا:   الدفعتني، وجـاء ذلـك نظـًرا لصـعوبة
تغييــر أرقــام تليفونــات بعضــهم، أو ســفره خــارج الــبالد، كمــا أن الــبعض رفــض التعــاون يف 

  إجابة االستبيان.

مت تطبيق الدراسـة علـى مـدى شـهر امتـد يف الفتـرة مـن:    : اإلطار الزمني للدراسة امليدانيــة
  .  11/9/2020وحتى   2020/ 11/8
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          أدوات جمع البيانات: 

ــة  ــة امليدانيـ ــتخدمت الدراسـ ــوذج اسـ ــتبيان اإللكترونـــي بنمـ ومت  form Microsoftاالسـ
التواصــــــل مــــــع اخلــــــريجني عبــــــر تطبيــــــق واتــــــس اب إلرســــــال منــــــوذج االســــــتبيان واســــــتالم 

بغرض جمع البيانات من عينة الدراسـة، وقـد مت إعـداد هـذه األداة يف ضـوء   ستجابات.اال
مــا أســفر عنــه اجلانــب النظــري للدراســة مــن اســتعراض للدراســات الســابقة، واألدبيــات 
العلمية املتخصصة يف مجال الدراسة، ومن ثم قامـت الباحثـة بتحكـيم تلـك األداة، وكـذلك 

ب معـامالت الصـدق والثبـات لهـا، وقـد جـاءت مت التأكد من صالحية أداة الدراسة وحسـا
  النتائج كما يلي:

  صدق أداة الدراسة:  -1

مت التأكد صدق االستبانة اخلارجي مـن خـالل عرضـها علـى مجموعـة مـن املحكمـني مـن  
ذوي االختصاص واخلبرة  يف املجال محل الدراسة؛ وذلك للقيـام بتحكيمهـا بعـد أن يطلـع 
هــؤالء املحكمــون علــى عنــوان الدراســة، وتســاؤالتها، وأهــدافها، فيبــدي املحكمــون آراءهــم 

انة مــن حيــث مــدى مالئمــة الفقــرات ملوضــوع الدراســة، ومالحظــاتهم حــول فقــرات االســتب
وصدقها يف الكشف عـن املعلومـات املرغوبـة للدراسـة، وكـذلك مـن حيـث تـرابط كـل فقـرة 
بـــاملحور الـــذي تنـــدرج حتتـــه، ومـــدى وضـــوح الفقـــرة، وســـالمة صـــياغتها، واقتـــراح طـــرق 

 تــدرج املقيــاس، حتســينها باإلشــارة باحلــذف أو اإلبقــاء، أو التعــديل للعبــارات، والنظــر يف
ومدى مالءمته، وغيـر ذلـك ممـا يـراه مناسـًبا.  وبنـاًء علـى آراء املحكمـني ومالحظـاتهم مت 
التعديل لبعض الفقرات، وكذلك مت إضافة وحذف بعض الفقرات بحيث أصبحت صـاحلة 

  للتطبيق يف الصورة النهائية.

 : Reliabilityثبات أداة الدراسة   -2

) من  Cronbach's alphaريقة ألفا كرونباخ (بط Reliabilityمت حساب الثبات 
  املعادلة: 

∝= ×
1+ ( −1)×  

  
و α حيث كرونباخ،  ألفا  بطريقة  الثبات  و  Nمعامل  املحور،  أو  االستبانة  فقرات   عدد 

املحور   أو  االستبانة  فقرات  بني  االرتباط  معامالت  قيم  Average Inter-متوسط 
Item Correlation  ويحسب من خارج قسمة مجموع معامالت االرتباط بني فقرات ،
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) معامالت  2االستبانة أو املحور على عدد مفردات االستبانة أو املحور. ويوضح اجلدول (
  الثبات التي مت احلصول عليها بتحليل الثبات.

  ) معامالت ألفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة2جدول (

  املحور 
عدد 

  الفقرات 

معالم ألفا 

 كرونباخ 

معامل الصدق 

  الذاتي 

  0.81  0.66  6  رأي اخلريج يف املقررات التي درسها بقسم اإلذاعة والتليفزيون

  0.94  0.88  12  رأي اخلريج يف دور الكلية يف تأهيل خريجي قسم اإلذاعة والتليفزيون

  0.94  0.88  6  مدى حتقق املواصفات بخريجي قسم اإلذاعة والتليفزيون

  0.93  0.86  4  تقييم اخلريجني ملستوى اخلدمات املقدمة بالكلية

  0.97  0.94  28  إجمالي االستبانة 

ــاخ2يتضــح مــن اجلــدول (   ــا كرونب ــات أداة الدراســة قــد بلغــت  ) أن قيمــة معامــل ألف لثب
)، كمــا أن معــامالت الثبــات ملحــاور أداة الدراســة جــاءت جميعهــا مرتفعــة؛ ويشــير 0.94(

حتليل الثبات إلى الثبات اجليد لألداة، وبالتالي الثقة يف نتائج الدراسـة امليدانيـة وسـالمة 
)، 0.97بلغـت (  البناء عليها. كما يتضح من اجلدول أن الصدق الـذاتي ألداة الدراسـة قـد

كما أن الصدق الذاتي ملحاور أداة الدراسة جاءت جميعها مرتفعـة؛ وهـو مـا يؤكـد الصـدق 
  الذاتي ألداة الدراسة.

  األساليب واملعاجلات اإلحصائية:

تطلـب حتليــل البيانـات التــي متثــل اسـتجابات عينــة الدراســة علـى االســتبانة اســتخدم      
  الستداللية والتي تتضمن ما يلي:بعض األساليب اإلحصائية الوصفية وا

وهــو أهــم مقــاييس النزعــة املركزيــة حيــث ميكــن مــن خاللــه  :املتوســط احلســابي -1
 التعرف على متوسط استجابات أفراد العينة.

لتحديــد مــدي تشــتت اســتجابات أفــراد العينــة حــول متوســطها  االنحــراف املعيــاري: -2
  .احلسابي
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وذلـــك للدراســـة داللـــة الفـــروق يف التوزيـــع التكـــراري الســـتجابات عينـــة  مربـــع كـــاي: -3
  الدراسة على كل فقرة يف ضوء متغير سنة التخرج.

: لتحليــل الفــروق للدراســة داللــة )Two Way ANOVAحتليــل التبــاين الثنــائي ( -4
الفــروق يف متوســط اســتجابات عينــة الدراســة علــى كــل محــور يف ضــوء متغيــر ســنة 

 والتفاعل بينهما.التخرج واملهنة  
 SPSS (Statisticalباســتخدام البرنــامج اإلحصــائي ( حتليــل نتــائج الدراســةمت  -5

Package for Social Sciences  اإلصدار اخلامس والعشرون. 
  عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية:

وجهة  أكتوبر من  6"تقييم قسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم وفنون االتصال بجامعة 
 نظر خريجي القسم" 

  ) وصف عينة الدراسة 3جدول (

 النسبة املئوية  العدد   املتغير 

  سنة التخرج

  % 48.84  21  (نظام قدمي)  2015/2016

  % 51.16  22  (نظام جديد)  2018/2019

  املهنة

  % 46.51  20  يعمل يف مجال اإلعالم 

  % 23.26  10  يعمل يف مجال آخر

  % 30.23  13  ال يعمل

  %100.00  43  اإلجمالي 

  ) أن عينة الدراسة قد جاءت على النحو التالي: 3يتضح من اجلدول (

) مــن خريجــي دفعــة 21قــد تضــمنت عينــة الدراســة (: بحســب متغيــر ســنة التخــرج -1
) مــــن خريجــــي 22%)، و(48.84(نظــــام قــــدمي) بنســــبة مئويــــة ( 2015/2016
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%)، كمـا هـو موضـح بالشـكل 51.16(نظام جديـد) بنسـبة مئويـة (  2018/2019
  (أ).

متغير -2 (:  املهنة  بحسب  الدراسة  عينة  تضمنت  مجال  20قد  يف  يعملون  ممن   (
) ممن يعملون يف مجال آخر بنسبة مئوية 10%)، و(46.51اإلعالم بنسبة مئوية (

و(23.26(  ،(%13 ) مئوية  بنسبة  يعملون  ال  ممن  موضح 30.23)  هو  كما   ،(%
 بالشكل (ب). 

  

  شكل (ب) وصف عينة الدراسة بحسب املهنة   شكل (أ) وصف عينة الدراسة بحسب سنة التخرج 

  ) مقارنة بني الدفعتني من حيث املهنة     4جدول (

  2018/2019دفعة   2015/2016دفعة 
يعمل يف  
مجال  

  التخصص 

يعمل يف  
غير 

  التخصص 
يعمل يف مجال    اإلجمالي   ال يعمل 

  التخصص 

يعمل يف  
غير 

  التخصص 
  اإلجمالي   ال يعمل 

8  8  5  21  12  2  8  22  
38.09 %  38.09 %  23.80 %  100 %  54.54 %  9.09 %  36.36 %  100 %  

يعمل يف دفعة   ارتفاع نسبة من ال  إلى  نتائج اجلدول  بلغت    2018/2019تشير  حيث 
دفعة  36.3 من  أعلى  وهي  تخرج    %2015/2016  توقيت  حداثة  إلى  يرجع  وهذا 

الدفعة، باإلضافة إلى تأدية الشباب من الذكور لفترة اخلدمة العسكرية. يف حني ارتفعت  
% وهي أعلى من  54.5حيث بلغت   2018/2019دفعة نسبة من يعمل يف التخصص يف 

نظًرا للتعديالت التي متت على الالئحة    %38.09التي بلغت    2015/2016من دفعة  
الدراسية لديهم من توفير مقرر دراسي "التدريب امليداني يف املؤسسات اإلعالمية" والذي 
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إلذاعة والتليفزيون  أتاح فرص التدريب يف سوق العمل والتعرف على العاملني يف مجال ا 
  . 2015/2016وهو ما لم يكن متوفًرا لدى خريجي دفعة  

  ميكن عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية على النحو اآلتي: 

  رأي اخلريج يف املقررات التي درسها بقسم اإلذاعة والتليفزيون  -1
  والتليفزيون ) رأي اخلريج يف املقررات التي درسها بقسم اإلذاعة 5جدول (

  الفقرة  م
سنة  

 التخرج

املتوسط    االستجابات

  احلسابي 

مربع   الترتيب 

  كاي

الداللة  

  اإلحصائية 
  غير موافق   محايد  موافق

    
  %  ك  %  ك  %  ك

1  

دراسة  

مقررات 

الشعبة  

العامة 

كافية 

2016  10  47.62%  8  38.10%  3  14.29%  2.33  

2  0.28  0.87  2019  11  50.00%  9  40.91%  2  9.09 %  2.41  

  2.37  %11.63  5  %39.53  17  %48.84  21  اإلجمالي 

2  

دراسة  

مقررات 

الشعبة  

العامة 

مؤهلة 

2016  5  23.81%  12  57.14%  4  19.05%  2.05  

4  2.22  0.33  2019  10  45.45%  9  40.91%  3  13.64%  2.32  

  2.19  %16.28  7  %48.84  21  %34.88  15  اإلجمالي 

3  

أستفدت  

من دراسة  

مقررات 

اللغة  

األجنبية  

2016  9  42.86%  6  28.57%  6  28.57%  2.14  

5  0.72  0.70  2019  10  45.45%  4  18.18%  8  36.36%  2.09  

  2.12  %32.56  14  %23.26  10  %44.19  19  اإلجمالي 

4  

أستفدت  

من دراسة  

مقررات 

اللغة  

العربية 

2016  11  52.38%  5  23.81%  5  23.81%  2.29  

3  2.41  0.30  2019  11  50.00%  9  40.91%  2  9.09 %  2.41  

  2.35  %16.28  7  %32.56  14  %51.16  22  اإلجمالي 

5  

أستفدت  

من دراسة  

مقرر 

التدريب  

  امليداني. 

2016  7  33.33%  6  28.57%  8  38.10%  1.95  

6  1.28  0.53  2019  10  45.45%  7  31.82%  5  22.73%  2.23  

  2.09  %30.23  13  %30.23  13  %39.53  17  اإلجمالي 

6  

  أستفدت

من دراسة  

مقرر 

مشروع 

  التخرج. 

2016  14  66.67%  3  14.29%  4  19.05%  2.48  

1  0.93  0.63  2019  17  77.27%  3  13.64%  2  9.09 %  2.68  

  2.58  %13.95  6  %13.95  6  %72.09  31  اإلجمالي 

محايداالجتاه العام:   2.28  رأي اخلريج يف املقررات التي درسها بقسم اإلذاعة والتليفزيون    

 

 ) من اجلدول  املقررات  5يتضح  رأي اخلريج يف  فقرات محور  املوافقة على  درجة  أن   (
عينة   نظر  وجهة  من  (محايد)  مستوى  يف  تقع  والتليفزيون  اإلذاعة  بقسم  درسها  التي 
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) التحقق  2.28الدراسة مبتوسط حسابي  لدرجة  املتوسطات احلسابية  تراوحت  وقد   ،(
) من  الفترة  يف  الفقرات  مستوى  (2.09على  إلى  تنازلًيا 2.58)  الفقرات  وبترتيب   ،(

 بحسب املتوسط احلسابي يالحظ أنها جاءت بالترتيب التالي: 

فقــرات يقــع املتوســط احلســابي الســتجابات عينــة الدراســة عليهــا يف مســتوى (موافــق)  -
  وهي:

 2.58من دراسة مقرر مشروع التخرج، مبتوسط حسابي ( أستفدت .(  
   دراسة مقررات الشعبة العامة كافية لتثقيف طالب كلية اإلعالم، مبتوسط حسابي

)2.37.(  
 ) 2.35أستفدت من دراسة مقررات اللغة العربية وآدابها، مبتوسط حسابي.(  
 ســتوى (محايــد) فقــرات يقــع املتوســط احلســابي الســتجابات عينــة الدراســة عليهــا يف م

  وهي:
   دراسة مقررات الشعبة العامة مؤهلة لطالب قسم اإلذاعة والتليفزيون، مبتوسط

 ).2.19حسابي (
 ) 2.12أستفدت من دراسة مقررات اللغة األجنبية املتخصصة، مبتوسط حسابي .(  
  ).2.09أستفدت من دراسة مقرر التدريب امليداني، مبتوسط حسابي ( -
ك  - مربع  اختبار  سنة  وُيظهر  بحسب  الدراسة  عينة  استجابات  يف  الفروق  لداللة  اي 

اإلذاعة   بقسم  درسها  التي  املقررات  يف  اخلريج  رأي  محور  فقرات  على  التخرج 
) داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  بني 0.05والتليفزيون   (

ام م (النظ2016م (النظام اجلديد) وخريجي دفعة  2019استجابات خريجي دفعة  
توفير   يف  عام  بشكل  بالقسم  الدراسة  نظام  بنجاح  تفسيره  ميكن  ما  وهو  القدمي)، 
احلد األدنى من معدالت الرضا فيما يخص املقررات األساسية بالشعبة العامة وعلى 

 2018أحمد حسني محمدين:  مستوى تعليم اللغات. وهو ما يتفق مع نتيجة دراسة  
  . مرتفعة حول فاعلية مساقات التخصص أن اجتاهات الطالب جاءت إيجابية بدرجة 
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) داللة الفروق يف رأي اخلريج يف املقررات التي درسها بقسم اإلذاعة  6جدول (

  والتليفزيون بحسب متغيرات الدراسة وتفاعالتها 

 )Fقيمة الفاء ( التباين درجات احلرية  مجموع املربعات  مصدر التباين 
الداللة 

 اإلحصائية 

 0.76 0.09 0.02 1 0.02 سنة التخرج 

 0.36 1.04 0.23 2 0.47 املهنة 

سنة التخرج *  

 املهنة 
0.14 2 0.07 0.30 0.74 

   0.23 37 8.38 اخلطأ 

    43 233.25 اإلجمالي 

النتائج باجلدول (     ) أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  6يتضح من 
) يف متوسط استجابات عينة الدراسة اخلاصة مبحور رأي اخلريج يف املقررات  0.05(

التي درسها بقسم اإلذاعة والتليفزيون بحسب متغيرات سنة التخرج أو املهنة أو تفاعالت  
التخرج * املهنة) وهو ما قد يرجع إلى اتفاق خريجي القسم على  تلك املتغيرات مًعا (سنة  

  الرضا عن طبيعة الدراسة واخلدمات التعليمية املقدمة فيه

  رأي اخلريج يف دور الكلية يف تأهيل خريجي قسم اإلذاعة والتليفزيون: -2
 والتليفزيون رأي اخلريج يف دور الكلية يف تأهيل خريجي قسم اإلذاعة  )  7جدول (

 سنة التخرج   الفقرة  م

  االستجابات
املتوسط  

  احلسابي 
  مربع كاي   الترتيب 

الداللة  

  اإلحصائية 
  غير موافق   محايد  موافق

  %  ك  %  ك  %  ك

1  

توفر الكلية  

فرص  

التدريب  

جلميع 

2016  4  19.05 %  8  38.10 %  9  42.86 %  1.76  

6  8.03  0.02  2019  13  59.09 %  6  27.27 %  3  13.64 %  2.45  

  2.12  % 27.91  12  % 32.56  14  % 39.53  17  اإلجمالي 

2  

توفر الكلية  

فرص  

التدريب  

اخلارجي  

2016  4  19.05 %  5  23.81 %  12  57.14 %  1.62  

7  9.72  0.01  2019  12  54.55 %  7  31.82 %  3  13.64 %  2.41  

  2.02  % 34.88  15  % 27.91  12  % 37.21  16  اإلجمالي 

3  

عدد  

الساعات 

الدراسية  

النظرية يف 

2016  10  47.62 %  7  33.33 %  4  19.05 %  2.29  

3  0.89  0.64  2019  12  54.55 %  8  36.36 %  2  9.09 %  2.45  

  2.37  % 13.95  6  % 34.88  15  % 51.16  22  اإلجمالي 

  0.59  1.05  9  1.81  % 38.10  8  % 42.86  9  % 19.05  4  2016عدد    4
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 سنة التخرج   الفقرة  م

  االستجابات
املتوسط  

  احلسابي 
  مربع كاي   الترتيب 

الداللة  

  اإلحصائية 
  غير موافق   محايد  موافق

  %  ك  %  ك  %  ك

الساعات 

الدراسية  

العملية يف 

2019  7  31.82 %  7  31.82 %  8  36.36 %  1.95  

  1.88  % 37.21  16  % 37.21  16  % 25.58  11  اإلجمالي 

5  

املقررات  

الدراسية  

بقسم 

اإلذاعة 

2016  3  14.29 %  9  42.86 %  9  42.86 %  1.71  

10  0.78  0.68  2019  5  22.73 %  10  45.45 %  7  31.82 %  1.91  

  1.81  % 37.21  16  % 44.19  19  % 18.60  8  اإلجمالي 

6  

املقررات  

الدراسية  

بقسم 

اإلذاعة 

2016  2  9.52 %  9  42.86 %  10  47.62 %  1.62  

11  0.28  0.87  2019  3  13.64 %  10  45.45 %  9  40.91 %  1.73  

  1.67  % 44.19  19  % 44.19  19  % 11.63  5  اإلجمالي 

7  

املقررات  

الدراسية  

بقسم 

اإلذاعة 

2016  0  0.00 %  10  47.62 %  11  52.38 %  1.48  

12  3.18  0.20  2019  3  13.64 %  10  45.45 %  9  40.91 %  1.73  

  1.60  % 46.51  20  % 46.51  20  % 6.98  3  اإلجمالي 

8  

توفر الكلية  

فرص  

التعلم على 

ايدي نخبة  

2016  8  38.10 %  7  33.33 %  6  28.57 %  2.10  

2  10.65  0.00  2019  18  81.82 %  4  18.18 %  0  0.00 %  2.82  

  2.47  % 13.95  6  % 25.58  11  % 60.47  26  اإلجمالي 

9  

توفر الكلية  

فرص  

التعلم على 

أيدي نخبة  

2016  12  57.14 %  7  33.33 %  2  9.52 %  2.48  

1  4.00  0.14  2019  18  81.82 %  4  18.18 %  0  0.00 %  2.82  

  2.65  % 4.65  2  % 25.58  11  % 69.77  30  اإلجمالي 

10  

أتاحت لي  

الدراسة  

اكتشاف 

مهاراتي  

2016  9  42.86 %  8  38.10 %  4  19.05 %  2.24  

5  0.65  0.72  2019  8  36.36 %  11  50.00 %  3  13.64 %  2.23  

  2.23  % 16.28  7  % 44.19  19  % 39.53  17  اإلجمالي 

11  

أتاحت لي  

الدراسة  

تدعيم  

قدراتي  

2016  10  47.62 %  8  38.10 %  3  14.29 %  2.33  

4  0.25  0.88  2019  9  40.91 %  10  45.45 %  3  13.64 %  2.27  

  2.30  % 13.95  6  % 41.86  18  % 44.19  19  اإلجمالي 

12  

تقدم 

الكلية  

دورات 

تدريبية  

2016  1  4.76 %  10  47.62 %  10  47.62 %  1.57  

8  12.62  0.00  2019  12  54.55 %  5  22.73 %  5  22.73 %  2.32  

  1.95  % 34.88  15  % 34.88  15  % 30.23  13  اإلجمالي 

  االتجاه العام: محاید  2.09  رأي الخریج في دور الكلیة في تأھیل خریجي قسم اإلذاعة والتلیفزیون 
  

ــى فقــرات محــور رأي اخلــريج يف دور 7يتضــح مــن اجلــدول (      ) أن درجــة املوافقــة عل
الكلية يف تأهيل خريجي قسم اإلذاعة والتليفزيون تقع يف مستوى (محايد) من وجهة نظر 

)، وقـــد تراوحـــت املتوســـطات احلســـابية لدرجـــة 2.09عينـــة دراســـة مبتوســـط حســـابي (
)، وبترتيــب الفقــرات 2.65) إلــى (1.60مــن (التحقــق علــى مســتوى الفقــرات يف الفتــرة 

 تنازلًيا بحسب املتوسط احلسابي يالحظ أنها جاءت بالترتيب التالي:
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فقــرات يقــع املتوســط احلســابي الســتجابات عينــة الدراســة عليهــا يف مســتوى (موافــق)  -
  وهي:

   توفر الكلية فرص التعلم على أيدي نخبة من الكوادر األكادميية من أعضاء هيئة
  ).2.65التدريس، مبتوسط حسابي ( 

   توفر الكلية فرص التعلم على أيدي نخبة من الكوادر واخلبرات اإلعالمية، مبتوسط
  ).2.47حسابي (

   ،عدد الساعات الدراسية النظرية يف قسم اإلذاعة والتليفزيون كافية لتأهيلي علمًيا
  ). 2.37مبتوسط حسابي (

 نــة الدراســة عليهــا يف مســتوى (محايــد) فقــرات يقــع املتوســط احلســابي الســتجابات عي
  وهي:

   أتاحت لي الدراسة تدعيم قدراتي الشخصية والذهنية والنفسية ملمارسة العمل
 ).2.30اإلعالمي، مبتوسط حسابي (

   أتاحت لي الدراسة اكتشاف مهاراتي وموهبتي يف املجال اإلعالمي، مبتوسط حسابي
)2.23.(  
  طالب قسم اإلذاعة على أجهزة ومعدات استديو توفر الكلية فرص التدريب جلميع

  ).2.12الكلية، مبتوسط حسابي (
   توفر الكلية فرص التدريب اخلارجي جلميع طالب قسم اإلذاعة يف القنوات

  ).2.02واملحطات اإلذاعية، مبتوسط حسابي (
   ،تقدم الكلية دورات تدريبية لطالب القسم إلعدادهم وتأهيلهم ورفع مهارتهم

  ). 1.95بي (مبتوسط حسا
   ،عدد الساعات الدراسية العملية يف قسم اإلذاعة والتليفزيون كافية لتأهيلي عملًيا

  ). 1.88مبتوسط حسابي (
   املقررات الدراسية بقسم اإلذاعة والتليفزيون تؤهلني لسوق العمل املحلي، مبتوسط

  ).1.81حسابي (
 لعمل اإلقليمي، مبتوسط املقررات الدراسية بقسم اإلذاعة والتليفزيون تؤهلني لسوق ا

  ).1.67حسابي (
  ــر ــا يف مســــتوى (غيــ ــة عليهــ ــة الدراســ ــابي الســــتجابات عينــ فقــــرات يقــــع املتوســــط احلســ

  موافق) وهي:
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   املقررات الدراسية بقسم اإلذاعة والتليفزيون تؤهلني للمنافسة بسوق العمل داخلًيا
 ).1.60وخارجًيا، مبتوسط حسابي ( 

اللــة الفــروق يف اســتجابات عينــة الدراســة بحســب ســنة وُيظهــر اختبــار مربــع كــاي لد     
التخــرج علــى فقــرات محــور رأي اخلــريج يف دور الكليــة يف تأهيــل خريجــي قســم اإلذاعــة 

) بـني اسـتجابات 0.05والتليفزيون وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة (
لقـدمي) علـى م (النظـام ا2016م (النظـام اجلديـد) وخريجـي دفعـة 2019خريجي دفعـة  
  الفقرات اآلتية:

تـوفر الكليـة فـرص التـدريب جلميـع طـالب قسـم اإلذاعـة علـى أجهـزة ومعـدات الفقرة "  -
)، وبلــغ متوســط 0.02) بداللــة إحصــائية (8.03". حيــث بلــغ مربــع كــاي (اســتديو الكليــة

)، بينمـا بلـغ متوسـط اسـتجابات خريجـي دفعـة 2.45م (2019استجابات خريجي دفعة  
)، وهو ما ميكن تفسيره بحرص إدارة الكلية على إتاحة الفرصة للطـالب 1.76م (2016
يف اســتخدام االســتديو التعليمــي بالكليــة مــن خــالل بعــض املقــررات وعقــد  2019دفعــة 

دورات التدريب التي نظمها مركز التدريب بالكلية. يف حني لم تسنح نفس الفرص لطـالب 
يف طـور التجهيـزات والتطـوير ممـا جعــل  يف إطـار أن االسـتديو كـان ال يــزال 2016دفعـة 

  استخدامه يتم يف نطاق ضيق.
الفقرة "توفر الكليـة فـرص التـدريب اخلـارجي جلميـع طـالب قسـم اإلذاعـة يف القنـوات   -

ــائية (9.72واملحطـــات اإلذاعيـــة". حيـــث بلـــغ مربـــع كـــاي ( )، وبلـــغ 0.00) بداللـــة إحصـ
ــة  ــي دفعـ ــتجابات خريجـ ــط اسـ ــتجابات )، 2.41م (2019متوسـ ــط اسـ ــغ متوسـ ــا بلـ بينمـ

)، وهـــو مـــا ميكـــن تفســـيره بـــأن الئحـــة الدراســـة بنظـــام 1.62م (2016خريجـــي دفعـــة 
ــة وهــو مقــرر  الســاعات املعتمــدة أتاحــت مقــرر التــدريب امليــداني يف املؤسســات اإلعالمي
إجبــاري يــدرس يف الفرقــة الرابعــة باملســتوى الســابع يتــيح للطــالب زيــارات ميدانيــة لتلــك 

ملعايشــة مراحــل اإلنتــاج اإلعالمــي املختلفــة. يف حــني لــم يتــوفر هــذا املقــرر املؤسســات 
  .الدراسي يف الالئحة القدمية فكانت فرص التدريب فردية

الفقرة "تـوفر الكليـة فـرص الـتعلم علـى أيـدي نخبـة مـن الكـوادر واخلبـرات اإلعالميـة".   -
ط اســـتجابات )، وبلـــغ متوســـ0.00) بداللـــة إحصـــائية (10.65حيـــث بلـــغ مربـــع كـــاي (

م 2016)، بينمــا بلــغ متوســط اســتجابات خريجــي دفعــة 2.82م (2019خريجــي دفعــة 
)، وهـــو مـــا ميكـــن تفســـيره بـــأن طبيعـــة املقـــررات التـــي مت اســـتحداثها بالالئحـــة 2.10(

اجلديدة أتاحت فرص االستعانة باخلبراء واملمارسني للعمل اإلعالمي لتقدمي فرص تعليم 
   أفضل للطالب.
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ــرة " - ــدالفقـ ــع تقـ ــأهيلهم ورفـ ــدادهم وتـ ــم إلعـ ــالب القسـ ــة لطـ ــة دورات تدريبيـ م الكليـ
)، وبلــغ متوســط 0.00) بداللــة إحصــائية (12.62". حيــث بلــغ مربــع كــاي (مهــارتهم

)، بينمــا بلــغ متوســط اســتجابات خريجــي 2.32م (2019اســتجابات خريجــي دفعــة 
ــى ازدهــار أداء مركــز التــدريب اإلع1.57م (2016دفعــة  المــي )، وهــو مــا يرجــع إل

بالكلية الذي نظم العديد من دورات التدريب بالشراكة مع قناة املحـور الفضـائية وهـو 
  ما لم يكن متوفًرا أو متاًحا لدى خريجي الدفعة القدمية.

) داللة الفروق يف رأي اخلريج يف دور الكلية يف تأهيل خريجي قسم اإلذاعة  8جدول (

 ا والتليفزيون بحسب متغيرات الدراسة وتفاعالته

  )Fقيمة الفاء (  التباين درجات احلرية   مجموع املربعات   مصدر التباين 
الداللة 

  اإلحصائية 

  0.31  1.07  0.21  1  0.21  سنة التخرج 

  0.13  2.13  0.42  2  0.85  املهنة 

  0.11  2.37  0.47  2  0.94  سنة التخرج * املهنة 

        0.20  37  7.35  اخلطأ 

           43  197.94  اإلجمالي 

) أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 8يتضح من النتائج باجلـدول (    
) يف متوسط استجابات عينة الدراسة اخلاصة مبحور رأي اخلـريج يف دور الكليـة 0.05(

يف تأهيــل خريجــي قســم اإلذاعــة والتليفزيــون بحســب متغيــرات ســنة التخــرج أو املهنــة أو 
  (سنة التخرج * املهنة).تفاعالت تلك املتغيرات مًعا 
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  مدى حتقق املواصفات بخريجي قسم اإلذاعة والتليفزيون: -3
  ) مدى حتقق املواصفات بخريجي قسم اإلذاعة والتليفزيون 9جدول (

  الفقرة  م
سنة  

 التخرج

املتوسط    االستجابات

  احلسابي 
  الترتيب 

مربع 

  كاي

الداللة  

  غير موافق   محايد  موافق  اإلحصائية 

      %  ك  %  ك  %  ك

1  

أتاحت لي  

املقررات  

الدراسية  

فرصة االملام  

باملكونات  

2016  10  47.62%  9  
42.86

%  
2  9.52 %  2.38  

1  6.19  0.05  2019  18  81.82%  4  18.18

%  
0  0.00 %  2.82  

30.23  13  %65.12  28  اإلجمالي 

%  
2  4.65 %  2.60  

2  

أتاحت لي  

املقررات  

الدراسية  

القدرة على  

التعامل مع  

2016  9  42.86%  8  
38.10

%  
4  19.05%  2.24  

4  2.84  0.24  2019  15  68.18%  5  22.73

%  
2  9.09 %  2.59  

30.23  13  %55.81  24  اإلجمالي 

%  
6  13.95%  2.42  

3  

أتاحت لي  

فرصة إجادة  

فنون االتصال  

  ومهاراته 

2016  13  61.90%  6  
28.57

%  
2  9.52 %  2.52  

2  0.21  0.90  2019  15  68.18%  5  22.73

%  
2  9.09 %  2.59  

25.58  11  %65.12  28  اإلجمالي 

%  
4  9.30 %  2.56  

4  

من خالل 

الدراسة  

أدركت وفهمت  

واستوعبت 

آداب مهنة  

2016  12  57.14%  5  
23.81

%  
4  19.05%  2.38  

3  4.65  0.10  2019  15  68.18%  7  31.82

%  
0  0.00 %  2.68  

27.91  12  %62.79  27  اإلجمالي 

%  
4  9.30 %  2.53  

5  

أتاحت لي  

الدراسة  

اكتساب 

مهارات العمل 

اجلماعي  

2016  10  47.62%  9  
42.86

%  
2  9.52 %  2.38  

2  6.72  0.03  2019  18  81.82%  2  9.09 %  2  9.09 %  2.73  

25.58  11  %65.12  28  اإلجمالي 

%  
4  9.30 %  2.56  

6  

أتاحت لي  

الدراسة  

اكتساب 

مهارات 

استخدام  

2016  7  33.33%  8  
38.10

%  
6  28.57%  2.05  

5  2.08  0.35  2019  12  54.55%  5  22.73

%  
5  22.73%  2.32  

30.23  13  %44.19  19  اإلجمالي 

%  
11  25.58%  2.19  

  االجتاه العام: محايد  2.48  مدى حتقق املواصفات بخريجي قسم اإلذاعة والتليفزيون 

 

) أن درجة املوافقـة علـى فقـرات محـور مـدى حتقـق املواصـفات 9يتضح من اجلدول (     
بخريجي قسم اإلذاعة والتليفزيـون تقـع يف مسـتوى (موافـق) مـن وجهـة نظـر عينـة دراسـة 

)، وقــد تراوحــت املتوســطات احلســابية لدرجــة التحقــق علــى 2.48مبتوســط حســابي (
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ا بحسـب 2.60() إلـى  2.19مستوى الفقـرات يف الفتـرة مـن ( )، وبترتيـب الفقـرات تنازليـً
 املتوسط احلسابي يالحظ أنها جاءت بالترتيب التالي:

فقــرات يقــع املتوســط احلســابي الســتجابات عينــة الدراســة عليهــا يف مســتوى (موافــق)  -
  وهي:

   أتاحت لي املقررات الدراسية فرصة اإلملام باملكونات املعرفية والفكرية يف تخصص
  ).2.60حيث النشأة والتطور، مبتوسط حسابي (اإلعالم من 

   أتاحت لي الدراسة اكتساب مهارات العمل اجلماعي وإدارة الوقت، مبتوسط حسابي
)2.56.(  

 ) 2.56أتاحت لي فرصة إجادة فنون االتصال ومهاراته، مبتوسط حسابي.(  
   من خالل الدراسة أدركت وفهمت واستوعبت آداب مهنة اإلعالم ومعاييرها

  ). 2.53ياتها، مبتوسط حسابي (وأخالق
   أتاحت لي املقررات الدراسية القدرة على التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  ). 2.42واستخداماتها، مبتوسط حسابي (
  (محايــد) فقرات يقع املتوسط احلســابي الســتجابات عينــة الدراســة عليهــا يف مســتوى

  وهي:
 اإلنترنت والترجمة اإلعالمية من  أتاحت لي الدراسة اكتساب مهارات استخدام

 ).2.19وإلى اللغات األخرى، مبتوسط حسابي (
وُيظهر اختبار مربع كاي لداللة الفروق يف استجابات عينـة الدراسـة بحسـب سـنة التخـرج 
على فقرات محور مدى حتقق املواصفات بخريجي قسم اإلذاعة والتليفزيـون وجـود فـروق 

م 2019) بــني اسـتجابات خريجــي دفعــة 0.05لـة (ذات داللـة إحصــائية عنـد مســتوى دال
م (النظام القدمي) علـى فقـرة واحـدة والتـي تـنص 2016(النظام اجلديد) وخريجي دفعة  

على"أتاحت لي الدراسة اكتسـاب مهـارات العمـل اجلمـاعي وإدارة الوقـت" حيـث بلـغ مربـع 
م 2016  )، وبلغ متوسـط اسـتجابات خريجـي دفعـة0.03) بداللة إحصائية (6.72كاي (

ــة 2.38( ــي دفعـ ــتجابات خريجـ ــط اسـ ــغ متوسـ ــا بلـ ــك ألن 2.73م (2019)، بينمـ )، وذلـ
توظيــف أعضــاء هيئــة التــدريس للكثيــر مــن أســاليب التعلــيم احلــديث أســهمت يف اكتســاب 

تفعيـل  -إنتـاج املشـروعات -التطبيقات امليدانيـة -الطالب  تلك املهارات حيث ورش العمل
جد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف اسـتجابات بـاقي فقـرات األنشطة الطالبية. بينما ال تو

املحـــور، وهـــو مـــا ميكـــن تفســـيره بتقـــارب نســـب االســـتجابات فيمـــا يخـــص مـــدى حتقـــق 
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مواصــفات اخلــريج وهــو مــا يعنــي أن الكليــة جنحــت يف تقــدمي اخلدمــة التعليميــة بشــكل 
  .مرضي للطالب

م اإلذاعة والتليفزيون ) داللة الفروق يف مدى حتقق املواصفات بخريجي قس10جدول (

  بحسب متغيرات الدراسة وتفاعالتها 

  )Fقيمة الفاء (  التباين درجات احلرية   مجموع املربعات   مصدر التباين 
الداللة 

  اإلحصائية 

  0.38  0.80  0.23  1  0.23  سنة التخرج 

  0.36  1.06  0.31  2  0.61  املهنة 

سنة التخرج *  

  املهنة 
0.56  2  0.28  0.96  0.39  

        0.29  37  10.72  اخلطأ 

           43  276.36  اإلجمالي 

) أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى 10يتضح من النتائج باجلدول (    
مبحــور مــدى حتقــق املواصــفات  اخلاصــة) يف متوســط اســتجابات عينــة الدراســة 0.05(

بخريجــي قســم اإلذاعــة والتليفزيــون بحســب متغيــرات ســنة التخــرج أو املهنــة أو تفــاعالت 
  املهنة). تلك املتغيرات مًعا (سنة التخرج *
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  معدل رضا اخلريجني عن الدراسة بالكليةتقييم  -4

  تقييم معدل رضا اخلريجني عن الدراسة بالكلية) 11جدول (

  الفقرة  م
سنة  

 التخرج

  االستجابات
املتوسط  

  احلسابي 
  الترتيب 

مربع 

  كاي

الداللة  

  اإلحصائية 
  غير موافق   محايد  موافق

  %  ك  %  ك  %  ك

1  

حققت لي  

الدراسة يف  

الكلية ما 

كنت اتوقعه  

منها 

2016  4  19.05%  12  57.14%  5  23.81%  1.95  

4  3.31  0.19  2019  9  40.91%  7  31.82%  6  27.27%  2.14  

اإلجمال 

  ي 
13  30.23%  19  44.19%  11  25.58%  2.05  

2  

أشعر 

بالرضا  

ألنني خريج 

اإلعالم  كلية 

 6جامعة 

2016  10  47.62%  7  33.33%  4  19.05%  2.29  

2  1.17  0.56  2019  10  45.45%  10  45.45%  2  9.09 %  2.36  

اإلجمال 

  ي 
20  46.51%  17  39.53%  6  13.95%  2.33  

3  

أشعر 

بالرضا ألني 

خريج قسم  

اإلذاعة 

والتليفزيون 

2016  13  61.90%  3  14.29%  5  23.81%  2.38  

1  3.46  0.18  2019  16  72.73%  5  22.73%  1  4.55 %  2.68  

اإلجمال 

  ي 
29  67.44%  8  18.60%  6  13.95%  2.53  

4  

تنصح  

أقاربك  

واصدقاءك  

بااللتحاق  

بالدراسة يف  

2016  8  38.10%  8  38.10%  5  23.81%  2.14  

3  0.65  0.72  2019  9  40.91%  6  27.27%  7  31.82%  2.09  

اإلجمال 

  ي 
17  39.53%  14  32.56%  12  27.91%  2.12  

  االجتاه العام: محايد  2.26  الدراسة بالكلية تقييم معدل رضا اخلريجني عن   

  

) أن درجــة املوافقــة علــى فقــرات محــور تقيــيم معــدل رضــا 11يتضــح مــن اجلــدول (     
اخلــريجني عــن الدراســة بالكليــة تقــع يف مســتوى (محايــد) مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة 

)، وقــد تراوحــت املتوســطات احلســابية لدرجــة التحقــق علــى 2.26مبتوســط حســابي (
ا بحسـب 2.53) إلـى (2.05مستوى الفقـرات يف الفتـرة مـن ( )، وبترتيـب الفقـرات تنازليـً

 املتوسط احلسابي يالحظ أنها جاءت بالترتيب التالي:

فقــرات يقــع املتوســط احلســابي الســتجابات عينــة الدراســة عليهــا يف مســتوى (موافــق)  -
  وهي:

  أشعر بالرضا ألني خريج قسم اإلذاعة والتليفزيون بالكلية، مبتوسط حسابي
)2.53.(  
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  املتوســط احلســابي الســتجابات عينــة الدراســة عليهــا يف مســتوى (محايــد) فقــرات يقــع
  وهي:

  2.33أكتوبر، مبتوسط حسابي ( 6أشعر بالرضا ألنني خريج كلية اإلعالم جامعة .( 
  أكتوبر،   6تنصح أقاربك وأصدقاءك بااللتحاق بالدراسة يف كلية اإلعالم جامعة

  ). 2.12مبتوسط حسابي (
 ية ما كنت أتوقعه منها كمؤسسة تعليمية، مبتوسط  حققت لي الدراسة يف الكل

  ).2.05حسابي (
 وُيظهر اختبار مربع كاي لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة بحسـب سـنة التخـرج      

على فقرات محور تقيـيم اخلـريجني ملسـتوى اخلـدمات املقدمـة بالكليـة عـدم وجـود فـروق 
م 2019) بــني اسـتجابات خريجــي دفعــة 0.05ذات داللـة إحصــائية عنـد مســتوى داللـة (

م (النظــام القــدمي)، وهــو مــا ميكــن تفســيره بــأن 2016(النظــام اجلديــد) وخريجــي دفعــة 
مستوى رضا الطالب عن اخلدمات التعليمية والتدريبية املقدمة من الكلية متواضًعا وأنها 

التـوازن حيـث عـدم  2017نتيجــة دراســة تغريــد عمــران:  مــا يتفــق مــعوهو  .  قدمت ما عليها
بــني أبعــاد اخلبــرة املقدمــة باجلامعــة حيــث إن االهتمــام باجلانــب املعــريف يفــوق االهتمــام 

  باجلانب املهاري. كما أن توصيف اخلريج ال يعبر عن املتطلبات املهنية لسوق العمل.
) داللة الفروق يف تقييم اخلريجني ملستوى اخلدمات املقدمة بالكلية بحسب 12جدول (

  متغيرات الدراسة وتفاعالتها 

  )Fقيمة الفاء (  التباين درجات احلرية   مجموع املربعات   مصدر التباين 
الداللة 

  اإلحصائية 

  0.75  0.11  0.04  1  0.04  سنة التخرج 

  0.06  3.08  1.18  2  2.37  املهنة 

سنة التخرج *  

  املهنة 
0.82  2  0.41  1.06  0.36  

        0.38  37  14.24  اخلطأ 

           43  235.75  اإلجمالي 

) أنه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 12يتضح من النتائج باجلدول (        
) يف متوسط استجابات عينـة الدراسـة اخلاصـة مبحـور تقيـيم اخلـريجني ملسـتوى 0.05(
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املقدمـــة بالكليـــة بحســـب متغيـــرات ســـنة التخـــرج أو املهنـــة أو تفـــاعالت تلـــك  اخلـــدمات
  .املتغيرات مًعا (سنة التخرج * املهنة)

  م 2015/2016املقررات األكثر استفادة من وجهة نظر خريجي دفعة  -5
  م 2015/2016املقررات األكثر استفادة من وجهة نظر خريجي دفعة ) 13جدول (

  النسبة املئوية  التكرار   االستجابات   السؤال 

بالنسبة خلريجي دفعة  

ما   2015/2016

املقررات التي استفدت 

من دراستها يف النظام  

  الفصلي "الئحة قدمية"

  % 38.10  8  مناهج البحث يف اإلذاعة 

  % 33.33  7  تصوير تليفزيوني 

  % 33.33  7  مهارات العرض والتقدمي أ

  % 23.81  5  الدراما اإلذاعية 

  % 19.05  4  فن الصوتيات 

  % 19.05  4  مشروع تخرج 

  % 19.05  4  اإلعالن اإلذاعي 

  % 14.29  3  إدارة املؤسسات اإلذاعية 

  % 14.29  3  األخبار والبرامج اإلخبارية

البرامج املتخصصة يف الراديو  

  والتليفزيون 
3  14.29 %  

  % 14.29  3  النقد الفني 

  % 9.52  2  ترجمة إعالمية 

  % 9.52  2  اإلعداد اإلذاعي والتليفزيوني 

  % 9.52  2  إنتاج البرامج اإلذاعية والتليفزيونية 

  % 4.76  1  إخراج إذاعي أ 

  % 4.76  1  الراديو والتليفزيون الدوليبرامج 

  % 4.76  1  السينما التسجيلية 

  % 4.76  1  تكنولوجيا االتصال

  % 100.00  21  )2016إجمالي العينة (من خريجي  
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) أن املقــررات األكثــر اســتفادة مــن وجهــة نظــر خريجــي دفعــة 13يتضــح مــن اجلــدول (       
م جاءت على الترتيـب مـن األكثـر أهميـة لألقـل أهميـة علـى النحـو اآلتـي: 2015/2016

%)، وتصـــوير تليفزيـــوني بنســـبة مئويـــة 38.1منـــاهج البحـــث يف اإلذاعـــة بنســـبة مئويـــة (
%)، الــدراما اإلذاعيــة 33.33أ بنســبة مئويــة (%)، ومهــارات العــرض والتقــدمي 33.33(

%)، ومشـــروع تخـــرج 19.05%)، وفـــن الصـــوتيات بنســـبة مئويـــة (23.81بنســـبة مئويـــة (
%)، وإدارة املؤسسـات 19.05%)، واإلعالن اإلذاعـي بنسـبة مئويـة (19.05بنسبة مئوية (

%)، 14.29ة (%)، واألخبار والبرامج اإلخبارية بنسبة مئوي14.29اإلذاعية بنسبة مئوية (
%)، والنقـــد الفنـــي 14.29والبــرامج املتخصصـــة يف الراديـــو والتليفزيـــون بنســبة مئويـــة (

%)، واإلعــداد اإلذاعــي 9.52%)، وترجمــة إعالميــة بنســبة مئويــة (14.29بنســبة مئويــة (
%)، وإنتـاج البـرامج اإلذاعيـة والتليفزيونيـة بنسـبة مئويـة 9.52والتليفزيوني بنسبة مئوية (

%)، وبرامج الراديو والتليفزيون الـدولي 4.76وإخراج إذاعي (أ) بنسبة مئوية (%)،  9.52(
%)، وتكنولوجيــــا 4.76%)، والســــينما التســــجيلية بنســــبة مئويــــة (4.76بنســــبة مئويــــة (

%). حيث تشير نتـائج اجلـدول إلـى أن أكثـر املقـررات أهميـة 4.76االتصال بنسبة مئوية (
ــة يف املركــز األو 2015/2016لــدى خريجــي  ل: منــاهج البحــث يف اإلذاعــة بنســبة مئوي

%)، ومهــارات 33.33%)، والثــاني مشــاركة بــني: تصــوير تليفزيــوني بنســبة مئويــة (38.1(
%)، وبـالرغم 23.81العرض والتقدمي أ ويف املركز الثالث الدراما اإلذاعيـة بنسـبة مئويـة (

مار سوق العمـل من أن مقرر مشروع التخرج ميثل أول جتربة حقيقية للطالب يف خوض غ
فيســيطر علــى مســاحة كبيــرة مــن تفكيــره إال أنــه جــاء يف املركــز الرابــع مــن بــني املقــررات 

  %.19.05األكثر استفادة وبنسبة 
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املقــــررات املُقتــــرح حــــذفها مــــن الالئحــــة الدراســــية بالقســــم مــــن وجهــــة نظــــر خريجــــي دفعــــة 
  م2015/2016

الالئحة الدراسية بالقسم من وجهة نظر خريجي دفعة املقررات املُقترح حذفها من ) 14جدول (

  م2015/2016

  النسبة املئوية  التكرار   االستجابات   السؤال 

ما املقررات التي تقترح  

حذفها من الالئحة  

  الدراسية بالقسم؟ 

  % 23.81  5  السينما التسجيلية 

  % 14.29  3  الدراما اإلذاعية 

  % 14.29  3  النقد الفني 

  % 9.52  2  االتصالتكنولوجيا  

  % 9.52  2  الترجمة اإلعالمية 

  % 9.52  2  اإلخراج اإلذاعي  

  % 4.76  1  إدارة املؤسسات اإلذاعية 

  % 4.76  1  تصوير تليفزيوني 

  % 4.76  1  فن الصوتيات 

  % 4.76  1  مشروع التخرج 

  % 4.76  1  مهارات العرض والتقدمي

  % 57.14  12  ال يوجد

  % 100.00  21  )2016خريجي  إجمالي العينة (من 

) أن املقررات املُقترح حذفها من الالئحـة الدراسـية بالقسـم مـن 14يتضح من اجلدول (       
م جاءت على الترتيب من األكثر اقتراًحا حلذفـه 2015/2016وجهة نظر خريجي دفعة  

%)، والـدراما اإلذاعيـة 23.81لألقل على النحو اآلتي: السينما التسـجيلية بنسـبة مئويـة (
%)، وتكنولوجيــا االتصــال 14.29%)، والنقــد الفنــي بنســبة مئويــة (14.29بنســبة مئويــة (
%)، واإلخـراج اإلذاعـي 9.52%)، والترجمـة اإلعالميـة بنسـبة مئويـة (9.52بنسبة مئوية (

%)، وإدارة 4.76%)، وإدارة املؤسســــات اإلذاعيــــة بنســــبة مئويــــة (9.52بنســــبة مئويــــة (
%)، وفــن 4.76وني بنســبة مئويــة (%)، وتصــوير تليفزيــ4.76املؤسســات اإلذاعيــة بنســبة (

%)، ومهــارات 4.76%)، ومشــروع التخــرج بنســبة مئويــة (4.76الصــوتيات بنســبة مئويــة (
) مـن العينـة مقترحـات للحـذف 12%)، ولـم يقـدم (4.76العرض والتقدمي بنسـبة مئويـة (
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%)، أشــارت النتــائج أن النســبة األعلــى التــي لــم تقتــرح مقــررات 57.14بنســبة مئويــة (
% ممـــا يعنـــي ارتفـــاع نســـبة الرضـــا عـــن مـــا مت دراســـته بالالئحـــة 57.14متثـــل للحـــذف 

الفصلية يف حني أن أكثر املقررات التـي يرغـب يف حـذفها كـان السـينما التسـجيلية بنسـبة 
%) وهو ما يشير إلى عدم مالئمة املقرر للطالب سواء من حيث االستفادة 23.81مئوية (

وهــو مــا يتفــق مــع نتيجــة دراســة ســعاد   يـة التدريسـية.العلمية أو من حيث دور القـائم بالعمل
حول أن الطالب يرون عدم ارتباط محتوى املقررات الدراسية باحتياجات   2014  املصري

  % ممن يرون أنهما مرتبطان.26.5% مقابل 73.5سوق العمل بنسبة  
لالئحة الدراسية بالقسم من وجهة نظر خريجي دفعة   املقررات املُقترح إضافتها -6

  م 2015/2016
املقررات املُقترح إضافتها لالئحة الدراسية بالقسم من وجهة نظر خريجي دفعة ) 15جدول (

  م2015/2016

  النسبة املئوية  التكرار   االستجابات   السؤال 

ما املقررات التي تقترح /  

تود إضافتها إلى الالئحة  

  الدراسية بالقسم؟ 

  % 23.81  5  التدريب امليداني 

اإلعالم الرقمي أو السوشيال  
  ميديا

2  9.52 %  

  % 9.52  2  اإلخراج اإلذاعي والتليفزيوني 

  % 9.52  2  فن وتصميم جرافيك

  % 4.76  1  اإلعالم السياسي   

  % 4.76  1  البرامج االستقصائية 

  % 4.76  1  اإلعداد اإلذاعي والتليفزيوني 

  % 4.76  1  كيفية صناعة اخلبر 

  % 4.76  1  السنيمائيالتصوير 

  % 4.76  1  فن الصوتيات 

إخراج البرامج اإلذاعية  
  والتليفزيونية 

1  4.76 %  

  % 4.76  1  اإلعالم اإللكتروني 

  % 4.76  1  اإلعالم البديل 

  % 4.76  1  اإلعالم الوثائقي 

  % 4.76  1  تصميم مواقع إلكترونية وادارتها 

  % 38.10  8  ال يوجد

  % 100.00  21  )2016خريجي  إجمالي العينة (من 
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) أن املقررات املُقترح إضافتها لالئحـة الدراسـية بالقسـم مـن 15يتضح من اجلدول (
م جـاءت علـى الترتيـب مـن األكثـر تكـرارًا لألقـل 2015/2016وجهة نظر خريجي دفعة  

%)، واإلعـــالم الرقمـــي أو 23.81علـــى النحـــو اآلتـــي: التـــدريب امليـــداني بنســـبة مئويـــة (
، واإلخــراج اإلذاعــي والتليفزيــوني بنســبة مئويــة %)9.52السوشــيال ميــديا بنســبة مئويــة (

ــة (9.52( ــك بنســبة مئوي %)، واإلعــالم السياســي بنســبة 9.52%)، وفــن وتصــميم جرافي
ــبة مئويـــة (4.76مئويـــة ( ــائية بنسـ ــرامج اإلستقصـ %)، واإلعـــداد اإلذاعـــي 4.76%)، والبـ

%)، 4.76%)، وكيفيــة صــناعة اخلبــر بنســبة مئويــة (4.76والتليفزيــوني بنســبة مئويــة (
%)، 4.76%)، وفــن الصــوتيات بنســبة مئويــة (4.76والتصــوير الســنيمائي بنســبة مئويــة (

%)، واإلعـــالم اإللكترونـــي 4.76وإخــراج البـــرامج اإلذاعيـــة والتليفزيونيـــة بنســـبة مئويـــة (
%)، واإلعـــالم الوثـــائقي 4.76%)، واإلعـــالم البـــديل بنســـبة مئويـــة (4.76بنســـبة مئويـــة (
%)، ولـم 4.76وتصـميم مواقـع إلكترونيـة وإدارتهـا بنسـبة مئويـة (  %)،4.76بنسبة مئوية (

%)، وهو مـا يشـير إلـى رغبـة 38.1) من العينة مقترحات لإلضافة بنسبة مئوية (8يقدم (
اخلريجني يف اكتساب خبرات سوق العمل من خالل الزيارات امليدانية للقنوات واملحطـات 

ادميي يــؤهلهم ويــدربهم للعمــل بعــد اإلذاعيــة وخــوض جتــارب العمــل بهــا حتــت إشــراف أكــ
التخرج. وهـو مـا افتقدتـه الئحـة الدراسـة الفصـلية حيـث اكتفـت بسـاعات تـدريس عمليـة 
للمقــررات قــد يــتم فيهــا االســتعانة بخبــراء مــن اإلذاعــة والتليفزيــون دون إتاحــة الفرصــة 

  ها.للطالب بزيارات االستديوهات ومعايشة خبرة العمل في
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  م 2018/2019املقررات األكثر استفادة من وجهة نظر خريجي دفعة  -7
  م 2018/2019املقررات األكثر استفادة من وجهة نظر خريجي دفعة ) 16جدول (

 التكرار  االستجابات   السؤال 
النسبة  

  املئوية 

بالنسبة خلريجي دفعة 

ما املقررات   2018/2019

التي استفدت من دراستها يف 

  املعتمدة؟نظام الساعات 

  %40.91  9  اإللقاء والصوتيات 

  %36.36  8  نقد إذاعي وتليفزيوني

  %27.27  6  اخلبر اإلذاعي والتليفزيوني

  %18.18  4  إدارة املؤسسات اإلذاعية

  %18.18  4  الدراما اإلذاعية والتليفزيونية

  %18.18  4  بحوث اإلذاعة والتليفزيون

  %18.18  4  احلواريةإعداد وتقدمي البرامج 

  %13.64  3  اساليب اإلخراج يف الوسائط املتعددة 

  %9.09  2  اإلضاءة والتصوير واملونتاج 

  %9.09  2  التليفزيون التفاعلي

  %9.09  2  فن اجلرافيك

  %4.55  1  اإلذاعات املتخصصة

  %4.55  1  اإلعالن التليفزيوني

  %4.55  1  والتليفزيونيةالتدريب العملي يف املؤسسات اإلذاعية 

  %4.55  1  التقدمي واإللقاء 

  %4.55  1  بروتوكوالت ومراسم

  %4.55  1  تصميم وحترير اإلعالن املرئي واملطبوع 

  %4.55  1  موسيقى األفالم 

  %4.55  1  لم يقدم إجابة 

  %100.00  22  ) 2019إجمالي العينة (من خريجي 

األكثـر اسـتفادة مـن وجهـة نظـر خريجـي دفعـة ) أن املقـررات  16يتضح من اجلدول (
م جاءت على الترتيب من األكثـر تكـرارًا لألقـل علـى النحـو اآلتـي: اإللقـاء 2018/2019

%)، 36.36%)، ونقد إذاعـي وتليفزيـوني بنسـبة مئويـة (40.91والصوتيات بنسبة مئوية (
اإلذاعيـة بنسـبة   %)، وإدارة املؤسسـات27.27واخلبر اإلذاعي والتليفزيوني بنسبة مئوية (
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ــة ( ــة (18.18مئوي ــة بنســبة مئوي ــة والتليفزيوني ــدراما اإلذاعي %)، وبحــوث 18.18%)، وال
%)، وإعــداد وتقــدمي البــرامج احلواريــة بنســبة 18.18اإلذاعــة والتليفزيــون بنســبة مئويــة (

ــة ( ــة (18.18مئوي ــددة بنســبة مئوي %)، 13.64%)، وأســاليب اإلخــراج يف الوســائط املتع
%)، والتليفزيـون التفـاعلي بنسـبة مئويـة 9.09لتصوير واملونتاج بنسـبة مئويـة (واإلضاءة وا

%)، واإلذاعـات املتخصصـة بنسـبة مئويــة 9.09%)، وفـن اجلرافيـك بنسـبة مئويـة (9.09(
%)، والتـدريب العملـي يف املؤسسـات 4.55%)، واإلعالن التليفزيوني بنسبة مئوية (4.55(

%)، 4.55%)، والتقدمي واإللقـاء بنسـبة مئويـة (4.55ية (اإلذاعية والتليفزيونية بنسبة مئو
%)، وتصـميم وحتريـر اإلعـالن املرئـي واملطبـوع 4.55وبروتوكوالت ومراسم بنسبة مئويـة (

) مــن 1%)، ولــم يقــدم (4.55%)، وموســيقى األفــالم بنســبة مئويــة (4.55بنســبة مئويــة (
  %)4.55العينة إجابة بنسبة مئوية (
ر املقـررات اسـتفادة يف املركـز األول اإللقـاء والصـوتيات بنسـبة أشارت النتائج أن أكثـ

%)، ثـــم مقـــرر اخلبـــر 36.36%)، يليـــه مقـــرر نقـــد إذاعـــي وتليفزيـــوني بنســـبة (40.91(
%)، وهــو مــا يشــير إلــى أن تلــك املقــررات حققــت 27.27اإلذاعــي والتليفزيــوني بنســبة (

اإلعالمـي يف مجـال اإلذاعـة  للطالب أعلى استفادة من دراستها مبـا يـؤهلهم لسـوق العمـل
والتليفزيون، كما تالحظ أن أقل املواد يف االسـتفادة هـي موسـيقى األفـالم، وهـو مـا يثبـت 
صحة استجابة الطالب يف السؤال اخلاص بأي املقررات تود حذفها وهو مـا أشـارت إليـه 

ب النتائج بـأن نفـس املقـرر هـو صـاحب النسـبة األعلـى. كمـا أنـه تالحـظ عـدم ذكـر الطـال
ا وهـذا مؤشـر غريـب يـدعو للقلـق أن  ملقرر مشروع التخـرج ضـمن املقـررات املفضـلة نهائيـً

وهــو مــا يتفــق مــع نتيجــة هــذه الدفعــة قــد تكــون عانــت مشــاكل يف هــذا املقــرر التطبيقــي. 
التـي توصـلت الدراسـة إلـى ضـرورة وضـع نظـم خاصـة   2010دراسة إميــان صــالح الــدين:  

التخـرج مبـا يضـمن ضـبط املمارسـات وتفعيـل األداء   بتصميم وتطوير وإدارة مقرر مشروع
املؤسسي، حيث يؤثر اخللل يف التخطيط للمشروع إلى ضعف أداء الطالب ممـا يـؤثر علـى 

حصـــد مقـــرر التـــدريب العملـــي يف املؤسســـات اإلذاعيـــة معـــدالت رضـــائه عـــن املقـــرر 
طالب يف نتيجة )، هو ما يؤكد صحة استجابة ال4.55والتليفزيونية املركز األخير بنسبة (

نتيجــة دراســة عمــاد الــدين علــي ويتفـق مـع التساؤل أنهـا األعلـى مـن املقتـرح االهتمـام بهـا.  
حيث ارتفـاع االجتاهـات السـلبية نحـو التـدريب العملـي بـني الطـالب   2009،  أحمد جــابر

حيث  مع نتيجة دراسة سمية متــولي ويتفقألنه ال يتسم باجلدية وال يلبي متطلبات املهنة.  
أكتوبر أنها توفر لهم دورات تدريبـة حديثـة تتناسـب مـع سـوق العمـل   6طالب جامعة  يرى  
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أكتوبر من مقرر التدريب امليداني بلغـت   6%. وعن نسبة استفادة طالب جامعة  37بنسبة  
30 .%  

املقررات املُقترح حذفها من الالئحة الدراسية بالقسم من وجهة نظر خريجي  -8
  م 2019/ 2018دفعة 

املقررات املُقترح حذفها من الالئحة الدراسية بالقسم من وجهة نظر خريجي دفعة ) 17جدول (

  م2018/2019

 التكرار   االستجابات  السؤال 
النسبة 

  املئوية

ما املقررات التي تقترح  

حذفها من الالئحة الدراسية 

  بالقسم؟ 

  % 13.64  3  موسيقى األفالم 

  % 9.09  2  اإلخراج والتمثيل السينمائي

  % 9.09  2  ترجمة إعالمية 

  % 4.55  1  موسيقي األفالم  

  % 4.55  1  إذاعات دولية

  % 4.55  1  اإلذاعات املتخصصة

  % 4.55  1  التقدمي واإللقاء

  % 4.55  1  اخلبر اإلذاعي والتليفزيوني

  % 4.55  1  اللغة األجنبية 

  % 4.55  1  بحوث اإلذاعة والتليفزيون

  % 4.55  1  برامج وثائقية

  % 4.55  1  بروتوكوالت ومراسم

  % 4.55  1  تصوير وإضاءة 

  % 4.55  1  فن اجلرافيك 

  % 4.55  1  نشأة وسائل االتصال

  % 4.55  1  نقد إذاعي

  % 45.45  10  ال يوجد

  % 100.00  22  ) 2019إجمالي العينة (من خريجي 

) أن املقررات املُقتـرح حـذفها مـن الالئحـة الدراسـية بالقسـم 17يتضح من اجلدول (
م جــاءت علــى الترتيــب مــن األكثــر تكــرارًا 2018/2019مــن وجهــة نظــر خريجــي دفعــة 
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%)، واإلخـراج والتمثيـل 13.64لألقل علـى النحـو اآلتـي: موسـيقى األفـالم بنسـبة مئويـة (
%)، وموسـيقي 9.09مـة إعالميـة بنسـبة مئويـة (%)، وترج9.09السينمائي بنسبة مئويـة (
%)، واإلذاعـــات 4.55%)، وإذاعـــات دوليـــة بنســـبة مئويـــة (4.55األفـــالم بنســـبة مئويـــة (

%)، واخلبــر 4.55%)، والتقــدمي واإللقــاء بنســبة مئويــة (4.55املتخصصــة بنســبة مئويــة (
%)، 4.55ويــة (%)، واللغــة األجنبيــة بنســبة مئ4.55اإلذاعــي والتليفزيــوني بنســبة مئويــة (

ــة ( ــبة مئويـ ــون بنسـ ــة والتليفزيـ ــوث اإلذاعـ ــة 4.55وبحـ ــبة مئويـ ــة بنسـ ــرامج وثائقيـ %)، وبـ
%)، وتصـوير وإضـاءة بنسـبة مئويـة 4.55%)، وبروتوكوالت ومراسم بنسـبة مئويـة (4.55(
%)، ونشـأة وسـائل االتصـال بنسـبة مئويـة 4.55%)، وفن اجلرافيك بنسـبة مئويـة (4.55(
) مــن العينــة مقترحــات 10%)، ولــم يقــدم (4.55بنســبة مئويــة ( %)، ونقــد إذاعــي4.55(

%)، تالحــظ أن أكثــر مقــرر لــم ينــل استحســان الطــالب 45.45للحــذف بنســبة مئويــة (
%)، وهـو مـا يشـير إلـى عـدم 13.64واقترحوا حذفه هو موسـيقى األفـالم بنسـبة مئويـة (

ا. وهـو استفادة الطالب من املقرر مما مثل لهم عبئًا دراسـًيا لـم يوظـف  ا أو عمليـً مــا علميـً
التـــي رصـــدت نســـبة مـــن عـــدم ارتبـــاط محتـــوى  2014، يتفـــق مـــع دراســـة ســـعاد املصـــري

% ممــن 26.5% مقابــل 73.5بنســبة بلغــت . املقــررات الدراســية باحتياجــات ســوق العمــل
  يرون أنهما مرتبطان.

لـم جتـد أي مقـررات تسـتحق احلـذف   %45.45كما تالحظ أن النسـبة األكبـر وهـي  
مما يعطي مؤشًرا عـن معـدل الرضـا عمـا مت تدريسـه مـن مقـررات علـى مسـتوى الالئحـة 

  الدراسية يف نظام الساعات املعتمدة.
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لالئحة الدراسية بالقسم من وجهة نظر خريجي دفعة   املقررات املُقترح إضافتها - 10
  م 2018/2019

املقررات املُقترح إضافتها لالئحة الدراسية بالقسم من وجهة نظر خريجي دفعة ) 18جدول (

  م2018/2019

  النسبة املئوية  التكرار   االستجابات   السؤال 

  ما املقررات التي تقترح / تود اضافتها 

  إلى الالئحة الدراسية بالقسم؟ 

  % 27.27  6  التدريب امليداني  

  % 4.55  1  اإلعالم اجلديد  

  % 4.55  1  إدارة سوشيال ميديا

  % 4.55  1  اإلخراج اإلذاعي والتليفزيوني 

  % 4.55  1  التصوير 

  % 4.55  1  إنتاج النشرة اإلخبارية

مهارات العرض والتقدمي  

  التليفزيوني 

1  4.55 %  

  % 4.55  1  مهارات املراسل التليفزيوني 

  % 4.55  1  هندسة الصوت واملونتاج 

  % 54.55  12  ال يوجد

  % 100.00  22  )2019إجمالي العينة (من خريجي  

) أن املقررات املُقترح إضافتها لالئحـة الدراسـية بالقسـم مـن 18يتضح من اجلدول (
م جـاءت علـى الترتيـب مـن األكثـر تكـرارًا لألقـل 2018/2019وجهة نظر خريجي دفعة  

%)، واإلعــالم اجلديــد بنســبة 27.27علــى النحــو اآلتــي: التــدريب امليــداني بنســبة مئويــة (
ــة ( ــ4.55مئويـ ــيال ميـ ــة (%)، وإدارة سوشـ ــبة مئويـ ــي 4.55ديا بنسـ ــراج اإلذاعـ %)، واإلخـ

%)، وإنتــاج النشــرة 4.55%)، والتصــوير بنســبة مئويــة (4.55والتليفزيــوني بنســبة مئويــة (
%)، ومهــارات العــرض والتقــدمي التليفزيــوني بنســبة مئويــة 4.55اإلخباريــة بنســبة مئويــة (

ــة (4.55( ــبة مئويـ ــوني بنسـ ــل التليفزيـ ــارات املراسـ ــوت %)، 4.55%)، ومهـ ــة الصـ وهندسـ
) مـن العينـة مقترحـات لإلضـافة بنسـبة 10%)، ولـم يقـدم (4.55واملونتاج بنسـبة مئويـة (

%)، تالحــــــظ أن أعلــــــى نســــــبة جــــــاءت لصــــــالح مقــــــرر التــــــدريب 54.55مئويــــــة (
%) وهــو مــا يشــير إلــى احلاجــة امللحــة لــدى الطــالب يف تفعيــل مقــرر 27.27امليــداني(

ة منــه لتــأهيلهم لســوق العمــل ألنــه برصــد واقــع التــدريب امليــداني لتحقيــق أقصــى اســتفاد
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التدريس الفعلي لهذا املقرر لم يتم بشكل سليم يف كل مجموعـات الطـالب حيـث لـم يحـظ 
ــاج  ــوات يف مدينــة اإلنت ــار القن ــة ملق ــرص متســاوية يف الزيــارات امليداني بعــض الطــالب بف

يو الكليـة فقـط. اإلعالمي أو ماسبيرو لدرجة أن بعض املجموعات درست املقـرر يف اسـتد
حيــــث ارتفــــاع  2009لــــدين علــــي أحمــــد جــــابر، ا وهــــو مــــا يتفــــق مــــع نتيجــــة دراســــة عمــــاد

االجتاهــات الســلبية نحــو التــدريب العملــي بــني الطــالب ألنــه ال يتســم باجلديــة وال يلبــي 
  متطلبات املهنة.

  اخلامتة وأهم نتائج الدراسة:

العمليـة التعليميـة وبإعـداد كـوادر إعالميـة خلصت الدراسة إلى ضـرورة االهتمـام بتجويـد 
ــى املنافســة مــع  ــون باجلامعــات اخلاصــة قــادرة عل مــن خريجــي أقســام اإلذاعــة والتليفزي
خريجي اجلامعات احلكومية وذلك بإكساب اخلريجني املهـارات الالزمـة لسـوق العمـل مـع 

ــة يف ضــوء احتياجــات ســوق العمــل. واالهتمــا ــرامج األكادميي م بكثافــة ضــرورة تطــوير الب
  التدريبات والتطبيقات العملية مع حتديث املقررات وفق متطلبات سوق العمل.

% 54.5حيـث بلغـت   2018/2019ارتفعت نسبة مـن يعمـل يف التخصـص يف دفعـة   -1
   %.38.09التي بلغت   2015/2016وهي أعلى من من دفعة 

ــاع نســبة الرضــا عمــا مت دراســته بالالئحــة الفصــلية -2 ــة  ارتف بة بلغــت بنســ 2016دفع
    %.  45.45التي بلغت 2019مقارنة بدفعة   57.15%

%) علـى قائمـة املقـررات التـي يـود 23.81يأتي مقرر التدريب امليداني بنسبة مئويـة ( -1
نظًرا ألهميتـه وافتقـادهم لـه يف مـنت الالئحـة القدميـة،  2016إضافتها طالب دفعة 

تفعيــل مزيــد مــن  يف 2019توافــق ذلــك مــع رغبــة طــالب الئحــة الســاعات املعتمــدة 
االسـتفادة منهـا بالشـكل السـليم بنسـبة  املقررات التي حتمـل صـبغة التـدريب امليـداني

 .%27.27  بلغت
شهد االسـتديو التعليمـي بالكليـة مرحلـة مـن إعـادة التحـديث والتطـوير واكبـت الفتـرة  -2

ممـــا لـــم تـــتح معـــه الفرصـــة للطـــالب يف اســـتخدامه بينمـــا  2016اخلاصـــة بدفعـــة 
الســــتخدامه  2019إدارة الكليــــة علــــى إتاحــــة الفرصــــة للطــــالب دفعــــة حرصــــت 

 واالستفادة والتدريب عليه بعد امتام التجهيزات.
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 التوصيات العامة للدراسة:

العمل علـى تنقـيح اللـوائح واملقـررات الدراسـية مبـا يتواكـب مـع متطلبـات العصـر  -1
فات خريج اإلعـالم احلديث لتوفير جرعات علمية وتثقيفية ومهارية ترتفع مبواص

  باجلامعات اخلاصة.  
االهتمام بتفعيـل اجلانـب العملـي "الشـق التطبيقـي" يف جميـع املقـررات الدراسـية  -2

التخصصية لتحقيق تكافؤ الفرص جلميع الطالب يف اكتشاف مهـاراتهم وصـقلها 
 حتت إشراف أكادميي.  

اإلســـــهام املؤسســـــات اإلعالميـــــة مـــــع الكليـــــة يف تطـــــوير املحتـــــوى الدراســـــي  -3
 التطبيقي"العملي" مبا يحقق أعلى استفادة يف إعداد الطالب لسوق العمل.

ضرورة التكامـل بـني املؤسسـات اإلعالميـة والكليـة لتـوفير بـرامج تـدريب وتأهيـل  -4
ــه املؤهــ ــداني ألن ــدريب املي ــارات الطــالب يف مقــرر الت ــة مه ل ملقــرر مشــروع لتنمي

 التخرج.
مراعاة وضع خطط سنوية مدروسة لبرامج التدريب العملي يف الكلية خاصة وأن  -5

التــدريب امليــداني مقــرر دراســي ال ينــال استحســان معظــم الطــالب نتيجــة عــدم 
 انتظام الظروف التي يتم من خاللها تفعيله كل عام.

ستفادة من نتائج  ضرورة التواصل بني املؤسسات اإلعالمية واألكادميية لال -6
 الدراسات العلمية التي ترصد تقييم واقع املمارسة العملية.

  املراجع: 

1-https://o6u.edu.eg/dpagesuni.aspx?FactId=0&id=667  أكتوبر.  6موقع جامعة  
طالب كليـات اإلعـالم نحـو دور مؤسسـات التـدريب اإلعالمـي يف تـأهيلهم لسـوق العمـل اجتاهات دعاءأحمد البنـا:   -2

عــة القــاهرة، مجلــد تطبيــق علــى قســم اإلذاعــة والتليفزيــون عــام، جام ، 3، عــدد 18، املجلــة املصــرية لبحــوث الــرأي ال
   558-465ص  2019

https://joa.journals.ekb.eg/article_92394_854fc839ecab24bce0beb7f289d8b9c3.p

df   
املواءمــة بــني مخرجــات التعلــيم اجلــامعي وســوق العمــل: دراســة علــى عينــة مــن اخلــريجني ليلــى كامــل البهنســاوي:  -3

   2018، 1ج  78باحلضر، مجلة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مجلد 
-mandumah-search-https-y-1104-https://0810gaj70

com.mplbci.ekb.eg/Record/911242   
ة اخلريجني وأثره علـى فاعليـة البـرامج دور اجلامعات الفلسطينية يف متابع وسيم إسماعيل الهابيل، محمد الكرد:  -  4

اخلاصة بهم من وجهة نظر اخلريجني: دراسة مقارنة، مجلة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلقتصادية واإلدارية، 

  2018، 3عدد  26شئون البحث العلمي والدراسات العليا، مجلد  –اجلامعة اإلسالمية بغزة 
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-mandumah-search-https-y-1104-https://0810gaj70

com.mplbci.ekb.eg/Record/821529   

: املوائمة بني مخرجات اجلامعات واحتياجات سوق العمل، مجلـة اإلرشـاد النفسـي، أحمد محمد عبد الكرمي حمزة-5

      2015، 42اإلرشاد النفسي، عدد  جامعة عني شمس، مركز

ا لبرنــامج اإلعــالم التربــوي يف ضــوء معــايير اجلــودة ســعاد محمــد املصــري:  - 6 متطلبــات ســوق العمــل للخــريجني وفقــً

  . 2014، 71الشاملة يف التعليم العالي، مجلة كلية اآلداب، جامعة الزقازيق، كلية اآلداب، عدد 

-mandumah-search-https-y-1104-https://0810gaj70

com.mplbci.ekb.eg/Record/886135   

واإلعالن مـن اجلامعـات املصـرية الفجوة بني مواصفات خريج العالقات العامة ماجدة عبد املنعم محمد مخلـوف:  - 7

، 12مجلـد  4واحتياجات سوق العمل، املجلة املصرية لبحـوث الـرأي العـام، جامعـة القـاهرة، كليـة اإلعـالم، عـدد 

2013 

-mandumah-search-pshtt-y-1104-https://0810gaj70

com.mplbci.ekb.eg/Record/888647   

كلية   –: اخلريجون وسوق العمل، مؤمتر الشباب والتنمية يف فلسطني، اجلامعة اإلسالمية بغزة وزارة التخطيط-8

  2012التجارة، 

عـد التخـرج، اجتاهات طـالب الصـحافة يف اجلامعـات املصـرية نحـو ممارسـة املهنـة بعماد الدين علي أحمد جابر:   -9

   2009جامعة القاهرة، يونيه –دراسة ميدانية، املؤمتر العلمي الدولي اخلامس عشر كلية اإلعالم 

العالقة بني جودة األداء التعليمي واستخدام التطبيقات التكنولوجية اجلديدة يف مجال   ريهام علي حامد نوير:- 10
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