التعميم اإلعالمي فى الجامعات المصرية والحكومية والخاصة
دراسة ميدانية مقارنة
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مقدمة :

وافق رللس الوزراء ادلصري َب  27فرباير عاـ  5925على إنشاء جامعة حكومية بعد أف تقدـ عدىل يكن باشا

وزير ادلعارؼ مبذكرة للمجلس اقًتح فيها بإنشاء اجلامعة نظرا الرتفاع عدد الناجحُت َب الثانوية العامة من 28طالبا
َب عاـ  5895إيل  535طالبا َب عاـ  5955و 682طالبا َب عاـ  5956وأف عدداًكبَتاً من أثرياء ادلصريُت
يرسلوف أبناءىم إيل اجلامعات األوربية وَب اجتماع بُت ادللك فؤاد الذي كاف رئيساً للجامعة األىلية حُت كاف أمَتاً
وبُت أمحد لطفى السيد أوؿ رئيس جلامعة القاىرة ( فؤاد األوؿ )  ،اقًتح ضم اجلامعة األىلية الىت كانت عبارة عن
كلية اآلداب فقط إيل اجلامعة احلكومية وبناء على ذلك قرر رللس اجلامعة األىلية تسليم اجلامعة لوزارة ادلعارؼ
على أف تتعهد احلكومة بأف تكوف اجلامعة ادلصرية زلتفظة بشخصيتها ادلعنوية ادلستقلة ( د .زلمد أبو الغار : 2005 ،
 ) 5 ( ) 20من ادلعروؼ أف نظاـ اجلامعات َب العامل ؼلتلف من دولة إيل أخري فاجلامعات األمريكية معظمها
جامعات خاصة وىذا اليعٌت أهنا شللوكة لفرد أو عدة أفراد وإظلا يعٌت أهنا مؤسسة التبغى الربح واجلامعات األوروبية
معظمها شللوكة ومدعومة من الدولة بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة والطلبة يتلقوف التعليم شبو رلاىن َب معظم
اجلامعات وقد وافقت احلكومة ادلصرية ووزارة التعليم العاىل على إنشاء عدد من اجلامعات اخلاصة َب مصر حتت
ضغط شديد من بعض رجاؿ األعماؿ ( د  .زلمد أبو الغار  ، ) 2 ( ) 78 : 2005 ،بقرار وزاري رقم  505لسنة
 5992هبدؼ مساعلة ىذه اجلامعات ( َ ) 3ب رفع مستوى التعليم والبحث العلمى وتوفَت التخصصات العلمية
احلديثة العداد ادلتخصصُت والفنيُت واخلرباء َب شىت اجملاالت مبا ػلقق الربط بُت أىداؼ اجلامعة واحتياجات
اجملتمع .وقد أصبح التعليم اإلعالمي ُب اجلامعات ادلصرية احلكومية واخلاصة ُب عادلنا ادلعاصر ضرورة ػلتمها التطور
االقتصادى والسياسى واالجتماعي للمجتمعات احلديثة وىذا يفرض على الكليات واألقساـ اإلعالمية أف تطور أو
تتبٌت الوسائل الكفيلة للنجاح ُب رفع كفاءة طلبة اإلعالـ التعليمية واإلنتاجية ويقصد ىنا بالكفاءة ُب التعليم مدى
مقدرة التعليم اإلعالمي األكادؽلي على حتقيق األىداؼ ادلنشودة منو وتركز ىذه الدراسة على التعرؼ على جوانب
القوة والضعف َب عملية التعليم اإلعالمي َب كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة ومدى توفر اإلمكانات ادلادية
والبشرية َب ىذه الكليات والتعرؼ على آراء أعضاء ىيئة التدريس والطالب بوصفهم لب العملية التعليمية لتصبح
دليالً إرشادياً عند زلاولة تطوير وحتسُت ادلناىج وادلقررات الدراسية والتعرؼ على مدى قدرة التعليم اإلعالمي ُب
اجلامعات ادلصرية احلكومية واخلاصة على القياـ باألدوار ادلتوقعة منو خاصة وضلن ُب حاجة إىل إعالميُت تتوافر
لديهم القدرة على إقناع اجلماىَت والتأثَت فيهم كما تتوافر لديهم القدرة على توصيل ادلعلومات وتفسَت مدلوالهتا
وتوضيحها ومعرفة اآلثار الناجتة عنها لدى اجلماىَت عن طريق تقدًن الرسالة اإلعالمية السوية لغوياً ودينياً وسلوكياً
واجتماعياً وصحياً ونفسياً والشك أف تأىيل رجاؿ اإلعالـ عن طريق التعليم والتدريب ادلستمر ىو الطريق ادلفتوح
لكل ما نصبو إليو ونتمناه من وسائل اإلعالـ ( د  .فوزية فهيم . ) 4 ( ) 5992 ،
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مشكلة البحث :

تسعى ىذه الدراسة لرصد وتوصيف وحتليل واقع التعليم اإلعالمي ُب كليات اإلعالـ باجلامعات ادلصرية احلكومية

واخلاصة وذلك من خالؿ مناقشة اجلوانب ادلرتبطة وادلؤثرة على العملية التعليمية لطالب ىذه الكليات ويرتبط ذلك
أساسا برصد ىذا الواقع من خالؿ رؤية األطراؼ الرئيسية ادلمثلة طالباً وأساتذة ولتدعيم ىذه الرؤية وتفسَتىا
بشكل علمي وعملي كاف من الضروري استطالع آراء عينة من طالب السنة النهائية ُب كلية اإلعالـ جبامعة
القاىرة كجامعة حكومية وطالب السنة النهائية َب كلية اإلعالـ وفنوف االتصاؿ جبامعة  6أكتوبر كجامعة خاصة
للوقوؼ على آرائهم بشأف ما يفتقدونو من مهارات علمية وعملية واقًتاحاهتم بشأف ضرورة تكثيف العناية هبا َب
العملية التعليمية الىت تقدـ للطالب أثناء دراستو .

أىداف الدراسة:

هتدؼ الدراسة إيل رصد وتقوًن واقع التعليم اإلعالمي ُب اجلامعات ادلصرية احلكومية واخلاصة ومدى قدرة كليات
اإلعالـ ُب ىذه اجلامعات على توفَت اإلمكانات ادلادية والبشرية اليت تساىم بفاعلية ُب ختريج كوادر إعالمية
متخصصة وقادرة على حتمل ادلسؤولية وادلنافسة ُب عصر السماوات ادلفتوحة  .كما تسلط الدراسة الضوء على أىم
ادلشاكل اليت يتعرض ذلا التعليم اإلعالمي َب كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة ووضع التصورات وادلقًتحات لتطوير
ىذا التعليم .

الدراسات السابقة :

مل يعثر الباحث على أية دراسة عربية أو أجنبية تناولت موضوع ىذه الدراسة غَت أف ىناؾ رلموعة قليلة جداً من
الدراسات اليت تطرقت إيل موضوعات مرتبطة ببعض جوانب ىذا ادلوضوع وىى -:
 دراسة( د .صلوى كامل ود .أمَتة العباسي  ،) 5 ( ) 5997 ،عن التعليم والتدريب الصحفي ُب اجلامعات
ادلصرية وىى دراسة ميدانية على طالب أقساـ اإلعالـ والصحافة جبامعات القاىرة واألزىر وجنوب الوادي
واإلسكندرية والزقازيق هبدؼ تقوًن واقع التعليم والتدريب الصحفي َب اجلامعات ادلصرية ومدى توفر
اإلمكانات البشرية وادلادية ُب أقساـ الصحافة هبذه اجلامعات .
 دراسة ( د .ناىد أمحد فؤاد أبو العيوف  ، ) 6 ( ) 5988 ،عن تقوًن التجربة ادلصرية ُب األعداد األكادؽلي
والتدريب ادلهٍت للصحفيُت هبدؼ التعرؼ على خصائ التجربة ادلصرية ُب رلايل اإلعداد األكادؽلي
والتدريب ادلهٍت للصحفيُت وتقوؽلها وذلك من خالؿ إجراء دراسة وصفية حتليلية شاملة للوحدات األكادؽلية
ومجيع ادلناىج الدراسية الىت ًب تطبيقها َب كل من تلك الوحدات وأوضاع التدريب الصحفي واألنشطة
التدريبية الىت دتت َب مصر من خالؿ ادلؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيُت .
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 دراسة ( د .سامي عزيز جيد  ، ) 7 ( ) 866 : 5985 ،عن تأىيل اإلعالميُت وتدريبهم ويستعرض فيها
النظم وادلناىج الدراسية الىت تدرس َب أقساـ الصحافة بكليات اإلعالـ واآلداب واللغة العربية جبامعات
القاىرة واألزىر وأسيوط واجلامعة األمريكية َب القاىرة كما استعرض الباحث أعلية التدريب اإلعالمي َب
مصر وإسهامات ادلراكز واذليئات واألجهزة ادلختلفة َب تدريب الصحفيُت ادلصريُت

 دراسة ( د .مسَت زلمد حسُت  ، ) 8 ( ) 5985 ،بعنواف ضلو اسًتاتيجية جديدة َب رلايل التعليم والتدريب
اإلعالمي َب مصر وتعرضت للتدريس اإلعالمي َب بعض الدوؿ العربية وأىم ادلشكالت الىت تواجو أعضاء
ىيئة التدريس وادلناىج الدراسية وكتب اإلعالـ ادلًتمجة وادلؤلفة وتدريس اللغات األجنبية وبرامج التدريب
العملي وأعلية التنسيق والتعاوف بُت كليات ومعاىد اإلعالـ بعضها البعض وادلؤسسات اإلعالمية األخرى .

تساؤالت الدراسة :

تسعى الدراسة إيل اإلجابة عن سؤاؿ رئيسي مؤداه  :ما ىو واقع التعليم اإلعالمي ُب اجلامعات ادلصرية
احلكومية واخلاصة ؟  .وينبثق من ىذا السؤاؿ عدة تساؤالت فرعية وىى :

_ ما الفرؽ بُت ادلقررات الدراسية اإلعالمية َب كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة ؟
_ ىل توفر ادلقررات الدراسية احلالية الىت يتلقاىا الطالب َب كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة
ادلقومات الالزمة ألعداد وتأىيل إعالمي متخص َب ادلستقبل ؟
_ ما مدى االىتماـ باجلوانب التطبيقية َب ادلقررات النظرية َب كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة ؟
_ كيف تؤثر أساليب التدريس والتقوًن ادلتبعة على مستوى األداء التعليمي للطالب ؟
_ ما مدى اىتماـ كليات اإلعالـ َب اجلامعات احلكومية واخلاصة بالتدريب اإلعالمي ؟
_ ما أىم ادلشكالت الىت تواجو التعليم اإلعالمي َب اجلامعات احلكومية واخلاصة ؟
_ ما أىم ادلقًتحات دلواجهة ادلشكالت التعليمية َب كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة ؟
_ ما أىم ادلقًتحات ادلطروحة لتطوير العملية التعليمية َب كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة ؟

اإلجراءات المنهجية للدراسة :

تعد ىذه الدراسة دراسة وصفية لواقع التعليم اإلعالمي َب اجلامعات ادلصرية احلكومية واخلاصة وتعتمد منهج
ادلسح اإلعالمي حيث ًب توظيفو َب مسح الدراسات السابقة إيل جانب استخدامو َب ادلسح ادليداين لعينة الدراسة
من أعضاء ىيئة التدريس والطالب َب كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة كما استخدـ ادلنهج ادلقارف إلبراز أوجو
التشابو واالختالؼ بُت ادلقررات وادلناىج اإلعالمية َب ىذه الكليات ورؤية أعضاء ىيئة التدريس والطالب لتطوير
التعليم اإلعالمي احلكومي واخلاص واعتمدت الدراسة َب مجع البيانات الالزمة ذلا على صحيفيت استبياف .
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عينة الدراسة :

أوال عينة الجامعات الحكومية والخاصة :

ًب تطبيق الدراسة على كلية اإلعالـ جامعة القاىرة وكلية اإلعالـ وفنوف االتصاؿ جامعة  6أكتوبر وقد خضع
اختيار ىذه العينة لعدة معايَت ىي :
ً -5ب اختيار كلية اإلعالـ جامعة القاىرة ككلية حكومية لألسباب التالية ( د  .زلمد على حوات ،543: 5998 ،
- : ) 9 ( ) 563

_ لكوهنا أقدـ كلية إعالـ متخصصة َب مصر والعامل العريب .
_ لكوهنا تضم األساتذة الرواد وادلرجعية َب علوـ االتصاؿ وَب وضع وصياغة ادلناىج التعليمية
َب الكليات واألقساـ اإلعالمية ادلناظرة األخرى .

اإلعالمية

_لكوهنا الكلية األكثر ختصصا واألقدر كفاءة مقارنة مبا عداىا من مراكز تدريب وإعداد اإلعالميُت األخرى.
ً -2ب اختيار كلية اإلعالـ وفنوف االتصاؿ جامعة  6أكتوبر ككلية خاصة لألسباب التالية ( الباحث ،
- : ) 50 ( ) 2002
_توافر خربة تعليمية للطالب حيث ًب ختريج عدة دفعات ومعظم الطلبة يقع َب سنوات التخص
_ دتلك مقومات تقوًن التجربة التعليمية اإلعالمية َب اجلامعات اخلاصة .
_تعد أكرب جامعة خاصة حديثة تضم عددا كبَتا من الكليات مقارنة بغَتىا من اجلامعات اخلاصة .
_ارتفاع عدد الطالب فيها مقارنة بغَتىا من كليات اإلعالـ اخلاصة .
ثانيا  :عينة الطالب :

ًب اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها  599مفردة من طالب الفرقة الرابعة بكلية اإلعالـ جامعة
القاىرة وكلية اإلعالـ وفنوف االتصاؿ جامعة  6أكتوبر لألسباب التالية :
 إف ىؤالء الطالب متجانسوف إىل حد ما َب ادلستويُت السٍت والعلمي وبالتايل ستكوف آرائهم حوؿ موضوع
الدراسة مؤشراً لو داللة خاصة .
 مل يتعرض ىؤالء الطلبة بعد ألية ضغوط مهنية قد يفرضها رلاؿ العمل ولذلك فإف آرائهم تشمل
رأى الدارس ادلتخص .
 درس ىؤالء الطلبة خالؿ سنوات الدراسة األربع بالكليتُت احلكومية واخلاصة العديد من ادلواد وادلناىج اإلعالمية
اليت تؤىلهم لفهمها وتقييمها واحلكم عليها .
ىذا وقد قاـ الباحث حبصر كل مفردات رلتمع الدراسة من واقع بيانات الكليتُت حيث تبُت أف إمجايل طلبة
وطالبات السنة الرابعة بالكليتُت للعاـ اجلامعي  2002 -2005ـ يبلغ  505طالباً وطالبة موزعة كالتايل :
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كلية اإلعالـ جامعة  6أكتوبر

كلية اإلعالـ جامعة القاىرة
القسم

طلبة

طالبات

اإلمجايل

صحافة

38

65

99

57

إذاعة وتليفزيوف

32

558

550

50

عالقات عامة

48

536

584

45

اإلمجايل

558

355

433

72

( ) 55

وقد اختار الباحث مائيت مفردة من طلبة وطالبات كلية اإلعالـ جامعة القاىرة من األقساـ الثالثة وًب توزيع
استمارات االستبياف عليهم وطلب من كل واحد منهم استيفاء االستمارة َب منزلو كي ال يتأثر الطالب بآراء
اآلخرين ويسجل رأيو بكل حرية وتسلم الباحث (  ) 570استمارة من ادلبحوثُت ًب استبعاد ( ) 34استمارة غَت
صحيحة وبلغ إمجايل االستمارات الصحيحة (  ) 536استمارة كما اختار الباحث ( ) 63مفردة من طلبة
وطالبات الفرقة الرابعة بكلية اإلعالـ وفنوف االتصاؿ جامعة  6أكتوبر وهبذا بلغ إمجايل رلتمع الدراسة ()599
مفردة من الكليتُت ًب توزيعها كالتايل :
كلية إعالـ جامعة  6أكتوبر

كلية إعالـ جامعة القاىرة

الكلية والقسم
والعدد والنسبة

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

صحافة

43

6و% 35

52

% 59

إذاعة وتليفزيوف

45

5و% 33

8

7و% 52

عالقات عامة

48

3و% 35

43

3و% 68

اإلمجايل

536

% 500

63

% 500

ثالثا  :عينة أعضاء ىيئة التدريس :

نظرا لقياـ بعض أعضاء ىيئة التدريس بكلية اإلعالـ جامعة القاىرة بالتدريس بكليات اإلعالـ َب اجلامعات
اخلاصة إما بالندب أو اإلعارة ونظرا للعجز الشديد َب أعضاء ىيئة التدريس َب كليات اإلعالـ اخلاصة فقد اختار
الباحث عينة عشوائية بسيطة من أعضاء ىيئة التدريس من كلية اإلعالـ جامعة القاىرة وأقساـ اإلعالـ جبامعات
األزىر وحلواف والزقازيق بلغت  44مفردة موزعة على النحو التايل :
الدرجة

العدد

أستاذ متفرغ
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس

2
3
50
29

6

7

أدوات جمع البيانات
أوال  :تصميم االستبيان :

َب ضوء أىداؼ الدراسة وتساؤالهتا ًب تصميم صحيفيت استبياف ألعضاء ىيئة التدريس والطالب مرتا قبل أف
تأخذا شكلهما النهائي بفًتة جتريب واختبار وًب طرح أوؿ عناصر االستبياف َب شكل أسئلة على رلموعة من 30
طالباً وطالبة و 50مدرسُت من أعضاء ىيئة التدريس بكلية اإلعالـ جامعة القاىرة وأقساـ اإلعالـ ًب اختيارىم
عشوائياً من رلتمع الدراسة وذلك لالستفادة من استجاباهتم َب تصميم صحيفيت االستبياف وكانت استجاباهتم

مبثابة ادلؤشرات لألبعاد الىت تندرج حتت كل عنصر من عناصر االستبياف وهبذه الطريقة توصل الباحث للصورة األوىل
لصحيفيت االستبياف ًب عرضهما على رلموعة من السادة احملكمُت ادلتخصصُت َب اإلعالـ وَب ادلناىج وطرؽ
التدريس (  ) 52لالستنارة واالستفادة بآرائهم بصدد صحيفيت االستبياف ومدى ارتباطهما باألىداؼ ادلنشودة من
الدراسة وَب ضوء مالحظاهتم ًب تعديل صياغة بعض األسئلة وإضافة بدائل للبعض اآلخر
 صحيفة استبيان أعضاء ىيئة التدريس :

تضمنت صحيفة أعضاء ىيئة التدريس أربعة وعشرين سؤاالً وزعت على عدة زلاور ىي :
_ زلور ادلناىج وادلقررات الدراسية اإلعالمية واشتمل على عدد من األسئلة تدور حوؿ أعلية حتديث
ادلناىج اإلعالمية وتطويرىا وجودهتا نظريا وعمقها ومدى فائدهتا وإشباعها دليوؿ الطلبة واجتاىاهتم وربطها
حباجة اجملتمع وإغلاد التوازف بُت اجلوانب النظرية والعملية ومدى رضاء عضو ىيئة التدريس عن ىذه ادلناىج
الىت يقوـ بتدريسها َب اجلامعة ورؤيتو اىل كيفية تغيَتىا أو جتديدىا .
_زلور طرؽ التدريس واشتمل على عدة تساؤالت حوؿ احملاضرة وأعليتها لتحسُت معارؼ الطالب ومهاراتو
واجتاىاتو ضلو اآلخرين وأنواع احملاضرات الىت تناسب طالب اإلعالـ ومدى اشًتاكو َب النقاش حوؿ موضوع
احملاضرة ومدى االعتماد على الكتاب اجلامعي وأفضل طرؽ أداء أستاذ اإلعالـ .
_زلور التدريب اإلعالمي وتناوؿ عدة تساؤالت تتعلق مبدى توافر األجهزة التدريبية َب كليات اإلعالـ
احلكومية واخلاصة ودرجة االستفادة منها وتصورات أستاذ اإلعالـ لكيفية تطوير أساليب التدريب وتطوير
القدرات التدريبية لعضو ىيئة التدريس والعالقة بُت كليات اإلعالـ وادلؤسسات اإلعالمية األخرى .
_زلور االمتحانات والتقوًن واشتمل على عدة تساؤالت تدور حوؿ مدى رضاء عضو ىيئة التدريس عن
نظاـ الدراسة اجلامعية احلايل وتقييمو لنظاـ الفصلُت الدراسيُت وأسلوب امتحانات آخر الفصل الدراسي
ومدى قياسها لقدرات الطالب التعليمية وادلعرفية .
_زلور تطوير التعليم اإلعالمي احلكومي واخلاص وضم ىذا احملور سؤالُت مفتوحُت حوؿ أىم ادلشكالت
الىت تواجو ىذا التعليم ومقًتحات أعضاء ىيئة التدريس وتصوراهتم لكيفية حل ىذه ادلشكالت وتطوير
التعليم .
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* صحيفة استبيان الطالب :
اشتملت صحيفة استبياف طالب كلييت اإلعالـ احلكومية واخلاصة أربعة وثالثُت سؤاالً وزعت على عدة
زلاور ىى :
_زلػػور ادلنػػاىج وادلقػػررات اإلعالميػػة واشػػتمل علػػى عػػدة تسػػاؤالت تػػدور حػػوؿ مػػدى إشػػباعها دليػػوؿ الطالػػب
واجتاىاتو ومدى استفادتو منها نظرياً وعملياً وكيفية حتديثها أو تطويرىا وربطها حباجة اجملتمع .
_ زلور طرؽ التدريس واشتمل على عدة تساؤالت تدور حوؿ مدى رضاء الطالب عن احملاضرة كأسلوب
لتلقى ادلعرفة ومدى مالءمتها لو وفائدهتا َب حتسُت معارفو واجتاىاتو .
_ زلور التدريب اإلعالمي وتناوؿ عدة تساؤالت تدور حوؿ أعلية التدريب اإلعالمي للطالب وأساليب
التدريب ومدى قياـ كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة بتوفَت األجهزة التدريبية ودرجة استفادة الطالب منها
والعالقة بُت ىذه الكليات وادلؤسسات اإلعالمية .
_ زلور ادلكتبة اجلامعية ودورىا َب إثراء العملية التعليمية وتناوؿ عدة تساؤالت حوؿ تردد الطالب على
مكتبة الكلية أو اجلامعة أو ادلكتبات العامة والفًتة الىت يقضيها داخل ادلكتبة وأسباب تردده على ادلكتبة .
_ زلور االمتحانات وتناوؿ عدة تساؤالت حوؿ أسلوب االمتحانات ومدى تركيزىا على تفكَت الطالب
وفهمو للمقررات وادلناىج الدراسية أو حفظو ذلا أو قدرتو على التحليل وأفضل األساليب لقياس قدرات
الطالب ادلعرفية والتعليمية .
_زلور تطوير التعليم اإلعالمي احلكومي واخلاص وركز على سؤالُت حوؿ أىم ادلشكالت الىت يواجهها
ىذا التعليم وتصور الطالب ورؤيتو لكيفية تطوير التعليم اإلعالمي .
_ زلور ادلتغَتات الدؽلوجرافية واشتمل على عدة تساؤالت ركزت على سن الطالب ونوعو ومستواه
االجتماعي واالقتصادي وتقديراتو َب سنوات الدراسة السابقة بالكلية ( . ) 53
ثانيا  :العمل الميداني :
استغرؽ العمل ادليداين لتطبيق استمارات الدراسة ثالثة شهور ( مارس – مايو  ) 2002وقد ًب تفريغ
االستمارات يدوياً مع احتساب التكرارات والنسب ادلئوية للخروج بدالالت كمية ًب حتليلها وتفسَتىا كيفياً

تعريفات إجرائية :

 التعليم اإلعالمي الحكومي  :يقصد بو اإلعداد اإلعالمي األكادؽلي ادلتخص

الذي يتضمن مجيع

ادلناىج وادلواد واألجهزة واإلنشاءات احلكومية الرمسية ككلية اإلعالـ جامعة القاىرة .
 التعليم اإلعالمي الخاص  :يقصد بو اإلعداد اإلعالمي األكادؽلي الذي يتضمن مجيع ادلناىج وادلواد
واألجهزة واإلنشاءات التابعة للجامعات ادلصرية اخلاصة ككلية اإلعالـ وفنوف االتصاؿ جامعة  6أكتوبر
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 التدريب اإلعالمي  :يقصد بو التدريب العملى التطبيقي لطلبة اإلعالـ أثناء الدراسة سواء داخل اجلامعة
أو َب ادلؤسسات اإلعالمية هبدؼ تنمية قدرات الطلبة على أداء الفنوف اإلعالمية ادلختلفة .

نتائج الدراسة ومؤشراتها

يعرض الباحث َب ىذا اجلزء نتائج الدراسة ادليدانية على عينة عشوائية بسيطة قوامها  44مفردة من أعضاء
ىيئة التدريس و 536مفردة من طالب كلية اإلعالـ جامعة القاىرة شلثلة لعينة التعليم احلكومي و 63مفردة
من طالب كلية اإلعالـ وفنوف االتصاؿ جامعة  6أكتوبر شلثلة لعينة التعليم اخلاص .وىذه النتائج جتيب
مباشرة عن تساؤالت الدراسة األساسية من خالؿ احملاور التالية :
ثانيا  :محور التدريب اإلعالمي .

أوال  :محور التعليم اإلعالمي .

ثالثا  :محور مشكالت التعليم اإلعالمي والحلول المقترحة .
أوال  :التعليم اإلعالمي
يتناوؿ ىذا احملور مناقشة النتائج اخلاصة باجلوانب التالية :
 _1المناىج والمقررات الدراسية فى كليتي اإلعالم جامعتي القاىرة و 6أكتوبر الحكومية والخاصة .

ا  -مدى رضاء أعضاء ىيئة التدريس وطالب كلييت اإلعالـ جامعة القاىرة و 6أكتوبر عن ادلناىج
وادلقررات الدراسية اإلعالمية .

جدوؿ رقم ( ) 5
يوضح اجلدوؿ التايل درجة رضاء أعضاء ىيئة التدريس وطالب كلييت اإلعالـ احلكومية واخلاصة عينة
الدراسة عن ادلناىج وادلقررات اإلعالمية اليت يدرسوهنا حاليا .
أعضاء ىيئة التدريس

طالب إعالـ جامعة القاىرة

طالب إعالـ جامعة  6أكتوبر

الكلية
التكرار

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

نعم

8

2و% 58

9

6و% 6

57

% 27

إىل حد ما

24

5و% 54

89

4و% 65

43

3و% 68

ال

52

3و% 27

38

% 28

3

7و% 4

اإلمجايل

44

% 500

536

% 500

63

% 500

بقراءة بيانات اجلدوؿ السابق يتضح اآلٌب :

 إف نسبة 5و % 54من أعضاء ىيئة التدريس راضوف إيل حد ما عن ادلناىج وادلقررات الدراسية
اإلعالمية اليت تدرس للطلبة َب كلييت اإلعالـ جبامعيت القاىرة و 6أكتوبر احلكومية واخلاصة مقابل
نسبة 3و % 27غَت راضية دتاما عن ىذه ادلناىج وادلقررات الدراسية اإلعالمية .
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 إف نسبة 5و % 72من طالب كلية اإلعالـ جامعة القاىرة راضية إىل حد ما عن ادلناىج وادلقررات
الدراسية اإلعالمية الىت يدرسوهنا حاليا َب الكلية مقابل 9و % 27غَت راضية دتاما عن ىذه ادلناىج
وادلقررات .

 إف نسبة 3و % 95من طالب كلية اإلعالـ وفنوف االتصاؿ جامعة  6أكتوبر راضية إىل حد ما عن
ادلناىج وادلقررات الدراسية اإلعالمية اليت يدرسوهنا َب الكلية اخلاصة مقابل نسبة 7و % 4غَت راضية
دتاما عن ىذه ادلناىج وادلقررات اإلعالمية .

 ىناؾ اتفاؽ كبَت َب آراء طالب الكليتُت احلكومية واخلاصة حوؿ رضاىم إيل حد ما عن ادلناىج
وادلقررات الدراسية اإلعالمية الىت يدرسوهنا حاليا َب الكليتُت .
ويوضح اجلدوؿ التايل أسباب رضاء أعضاء ىيئة التدريس والطالب عن ادلناىج وادلقررات الدراسية
اإلعالمية .
ب – آراء عينة الدراسة فى المناىج والمقررات الدراسية اإلعالمية .
جدول رقم ( ) 2

يوضح اجلدوؿ التايل آراء أعضاء ىيئة التدريس وطالب كلييت اإلعالـ احلكومية واخلاصة َب ادلناىج
اإلعالمية
الكلية والتكرار
آراء عينة الدراسة

أعضاء ىيئة التدريس

طالب إعالـ جامعة القاىرة

طالب إعالـ  6أكتوبر

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

ادلناىج جيدة من الناحية النظرية

46

3و% 28

60

5و% 33

38

7و%43

ادلناىج حتتاج اىل عمق أكثر

42

5و% 33

54

2و% 30

23

4و%26

ادلناىج تشبع ادليوؿ واالجتاىات

32

2و% 25

25

7و% 55

59

8و%25

ادلناىج غَت مفيدة

57

4و% 53

44

6و% 24

7

%8

اإلمجايل

527

% 500

579

% 500

87

%500

بيانات اجلدوؿ السابق توضح اآلٌب :

 إذا كانت نسبة 5و % 33من أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة ترى أف ادلناىج وادلقررات اإلعالمية
حتتاج إيل عمق أكثر فإف نسبة 3و % 28ونسبة 2و % 25من العينة نفسها ترى أف ادلناىج
وادلقررات اإلعالمية جيدة من الناحية النظرية وتشبع ميوؿ واجتاىات طلبة اإلعالـ َب حُت أف نسبة
4و % 53ترى أف ادلناىج غَت مفيدة وحتتاج اىل ارتباطها بالواقع واىتمامها باجلانب العملي والتطبيقي
وأف تركز على التفكَت والتحليل .
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 إف نسبة 5و % 33من طلبة كلية اإلعالـ جامعة القاىرة احلكومية ترى أف ادلناىج اإلعالمية جيدة من
الناحية النظرية َب حُت ترتفع ىذه النسبة اىل 7و % 43من عينة طلبة كلية اإلعالـ جامعة  6أكتوبر
اخلاصة والىت ذلا نفس الرؤية .

 إف نسبة 2و % 30من طلبة كلية اإلعالـ جامعة القاىرة عينة الدراسة ترى أف ادلناىج اإلعالمية حتتاج
إىل عمق أكثر َب حُت تنخفض ىذه إيل 4و % 26من عينة طلبة كلية اإلعالـ جامعة  6أكتوبر
والىت ترى أف ادلناىج وادلقررات اإلعالمية حتتاج إيل عمق أكثر .

 إذا كانت نسبة 7و % 55من عينة طلبة كلية اإلعالـ جامعة القاىرة منخفضة مقارنة بنسبة 8و25
 %من عينة طلبة كلية اإلعالـ جامعة 6أكتوبر اخلاصة مرتفعة فإف العينة ادلدروسة ترى أف ادلناىج
وادلقررات اإلعالمية تشبع ميوؿ الطلبة واجتاىاهتم .

 ارتفعت نسبة من ترى أف ادلناىج وادلقررات اإلعالمية غَت مفيدة إيل 6و % 24من عينة طلبة كلية
اإلعالـ جامعة القاىرة َب حُت اطلفضت ىذه النسبة إيل  % 8من عينة طلبة كلية اإلعالـ جامعة 6
أكتوبر اخلاصة وتثَت ىذه النتيجة مدى احلاجة إيل مناىج جديدة سواء َب مرحلة اجلامعة أو َب مراحل
التعليم ادلختلفة فمناىجنا مع كل التطور الذى ػلدث فيها تتباعد ادلسافة بينها وبُت ادلتطلبات القادمة
والبد أف ترتبط ادلناىج حباجات اجملتمع واف تنهض مبسئولية دتكُت الطالب من التعامل الذكي والكفء
مع ادلتطلبات احلقيقية وادلتطورة للمجتمع فال يليق أف ؽلضى الطالب سنوات طواؿ َب التعليم ٍب ينسوف
غالبية ما يكتبوف مبجرد انتهائهم من كتابة إجاباهتم َب أوراؽ االمتحاف أو خترجهم من مرحلة تعليمية
معينة أو ذىاهبم إيل احلياة العملية ( د  .حسُت كامل هباء الدين . ) 54 ( ) 534 ، 533 : 2000 ،
ج –آراء عينة الدراسة حول تغيير المناىج والمقررات اإلعالمية
جدول رقم ( ) 3

يوضح اجلدوؿ التايل آراء أعضاء ىيئة التدريس وطالب كلييت اإلعالـ احلكومية واخلاصة حوؿ تغيَت ادلناىج
اإلعالمية الىت يدرسوهنا حاليا َب جامعيت القاىرة و 6أكتوبر
أعضاء ىيئة التدريس

طالب كلية إعالـ ج .القاىرة

الكلية والتكرار
واالستجابة

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

نعم

32

7و% 72

555

6و% 85

38

3و% 60

ال

52

3و% 27

25

4و% 58

25

7و% 39

األمجاؿ

44

% 500

536

% 500

63

% 500

بقراءة بيانات اجلدوؿ السابق يتضح اآلٌب :

55

طالب كلية إعالـ ج 6أكتوبر
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 ترى نسبة 7و % 72من أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة أف ادلناىج وادلقررات اإلعالمية الىت
يقوموف بتدريسها حاليا َب اجلامعة حتتاج إيل جتديد َب حُت ترى نسبة 3و % 27من العينة أف ىذه
ادلناىج ال حتتاج إىل تغيَت أو جتديد .

 اتفقت نسبة 6و % 85من طالب كلية اإلعالـ جامعة القاىرة احلكومية مع نسبة 3و % 60من
طالب كلية اإلعالـ جامعة  6أكتوبر اخلاصة عينة الدراسة َب آرائهم حوؿ ضرورة تغيَت أو جتديد
ادلناىج وادلقررات اإلعالمية الىت يدرسوهنا َب اجلامعتُت .

 اطلفاض نسبة طالب كلية اإلعالـ احلكومية اىل 4و % 58عن نسبة 7و % 39من طالب كلية
اإلعالـ اخلاصة عينة الدراسة والىت ترى أف ادلناىج اإلعالمية ال حتتاج إىل تغيَت أو جتديد
د – آراء عينة الدراسة حول نوعية تغيير المناىج والمقررات اإلعالمية
جدول رقم ( ) 4
يوضح اجلدوؿ التاىل رؤية أعضاء ىيئة التدريس وطالب كلييت اإلعالـ احلكومية واخلاصة لنوعية تغيَت
ادلناىج
الكلية والتكرار
ونوعية التغيَت

أعضاء ىيئة التدريس

طالب كلية إعالـ ج القاىرة

طالب كلية إعالـ  6أكتوبر

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التوازف بُت النظري والعملي

38

3و% 33

90

9و% 40

48

4و% 32

حتديث ادلناىج وتطويرىا

43

7و% 37

57

9و% 25

42

4و% 28

ربط ادلناىج حباجة اجملتمع

33

% 29

73

2و% 33

58

2و% 39

اإلمجايل

554

% 500

220

% 500

548

% 500

توضح بيانات اجلدوؿ السابق مايلى :

 ترى نسبة 3و % 33من أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة أف ادلناىج وادلقررات اإلعالمية الىت
يدرسوهنا للطلبة حتتاج إيل إغلاد توازف بُت اجلانبُت النظري والعملي كما ترى نسبة 7و % 37من العينة
نفسها أف ادلناىج وادلقررات حتتاج إيل حتديث وتطوير ألف ىناؾ تداخل وتكرار فيما بينها وتعتمد على
احلفظ والتلقُت وغَت مرتبطة بواقع اجملتمع .

 ارتفعت نسبة طالب كلية اإلعالـ جامعة القاىرة احلكومية 9وَ % 40ب حُت اطلفضت نسبة طالب
كلية اإلعالـ اخلاصة إىل 4و % 32عينة الدراسة والىت ترى ضرورة إغلاد التوازف بُت اجلوانب النظرية
والعملية َب ادلناىج اإلعالمية .

52

53

 اطلفضت نسبة طالب كلية اإلعالـ احلكومية إيل 9وَ % 25ب حُت ارتفعت نسبة طالب كلية
اإلعالـ اخلاصة عينة الدراسة إيل 4و % 28والىت ترى أف ادلناىج وادلقررات اإلعالمية الىت يدرسوهنا
حاليا َب اجلامعتُت حتتاج إيل حتديث وتطوير .

 اطلفضت نسبة طالب كلية اإلعالـ احلكومية إيل 2و % 33عن نسبة طالب كلية اإلعالـ اخلاصة
2و % 39عينة الدراسة والىت ترى ضرورة ربط ادلناىج وادلقررات اإلعالمية حباجة اجملتمع .
 تتفق ىذه النتيجة مع ما توصلت إليو دراسة د .صلوى كامل ود  .أمَتة العباسي حيث كشفت الدراسة
عن عدـ التوازف َب ادلناىج الدراسية ألقساـ الصحافة بُت ادلقررات ذات الطابع النظري بادلقررات
العملية وإغفاؿ االىتماـ باجلوانب التطبيقية َب بعض ىذه ادلقررات النظرية رغم أعليتها َب إعداد
الصحفي اجليد .
ه-مدى اىتمام عينة الدراسة وعدم اىتمامها بالمحاضرة كأسلوب لتلقى المعرفة .
جدول رقم ( ) 5

يوضح اجلدوؿ التاىل مدى اىتماـ وعدـ اىتماـ أعضاء ىيئة التدريس وطالب كلييت اإلعالـ احلكومية
واخلاصة عن احملاضرة كأسلوب لتلقى ادلعرفة .
طالب كلية إعالـ ج القاىرة

طالب كلية إعالـ  6أكتوبر

الكلية والتكرار
االستجابة

أعضاء ىيئة التدريس
التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

نعم

33

% 75

59

4و% 43

45

4و% 75

ال

55

% 25

77

6و% 56

58

6و% 28

اإلمجايل

44

% 500

536

% 500

63

% 500

بيانات اجلدوؿ السابق توضح ما يلى :

 إف نسبة  % 75من أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة راضوف دتاما عن احملاضرة كأسلوب لتلقى
طالب اإلعالـ ادلعرفة سواء َب اجلامعة احلكومية أو اخلاصة حيث أكدت نسبة 4و %39من العينة
نفسها أف احملاضرة حتسن معارؼ الطالب َب حُت ترى نسبة 2و % 35أف احملاضرة حتسن اجتاىات
الطالب إزاء اآلخرين كما ترى نسبة 4و % 29أف احملاضرة حتسن مهارات الطالب .

 توجد فروؽ َب رؤى طالب كلييت اإلعالـ جامعيت القاىرة و 6أكتوبر احلكومية واخلاصة حوؿ احملاضرة
كأسلوب لتلقى الطالب ادلعرفة حيث اطلفضت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة إيل 4وَ % 43ب
حُت ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ  6أكتوبر إيل 4و % 75والذين أكدوا أف احملاضرة أسلوب مهم
لتلقيهم ادلعرفة .
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 ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة 0إيل  % 77الذين يرفضوف دتاما احملاضرة كأسلوب لتلقيهم
ادلعرفة َب حُت اطلفضت نسبة طالب كلية إعالـ  6أكتوبر الذين أكدوا ذلك .

 وَب سؤاؿ مفتوح حوؿ مساعدات أخرى تقدمها احملاضرة للطالب جاءت إجابات عينة الدراسة كالتاىل
:
ا – احملاضرة تساعد الطالب على فهم زلتويات الكتاب اجلامعى ادلقرر وتوضيح الغموض فيو .

ب – احملاضرة تساعد الطالب على ادلذاكرة واإلجابة َب االمتحانات .
ج – احملاضرة تساعد الطالب على اكتساب ادلعلومات ادلتنوعة وفهم ادلوضوعات ادلتعددة .
د – حتقق احملاضرة اتصاالً مباشراً بُت األستاذ والطالب حيث تتيح الفرصة للطالب للتعرؼ على
شخصية األستاذ ومناقشتو َب سلتلف ادلوضوعات .

 – 6أسباب اىتمام عينة الدراسة وعدم اىتمامها بالمحاضرة كأسلوب لتلقى المعرفة .
جدول رقم ( ) 6
يوضح اجلدوؿ التايل أسباب اىتماـ وعدـ اىتماـ طالب كلييت اإلعالـ جامعيت القاىرة و 6أكتوبر
باحملاضرة كأسلوب لتلقيهم ادلعرفة
طالب كلية اإلعالـ جامعة القاىرة

طالب كلية اإلعالـ جامعة  6أكتوبر

الكلية والتكرار وأسباب
االىتماـ باحملاضرة

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

احملاضرة جيدة ومفيدة

68

9و% 30

28

9و% 35

أفكار احملاضرة واضحة

72

7و% 32

32

8و% 35

احملاضرة توضح الكتاب ادلقرر

80

4و% 36

29

3و% 33

اإلمجايل

220

% 500

89

% 500

احملاضرة تلقينية وجامدة

85

6و% 38

23

8و% 25

احملاضرة غَت مالئمة

42

5و% 59

20

5و% 22

احملاضرة خترج عن موضوعها

45

6و% 58

24

% 27

تعتمد احملاضرة على الكتاب

52

6و% 23

22

7و% 24

اإلمجايل

220

% 500

89

% 500

بيانات اجلدوؿ السابق تقوؿ مايلى :

- اطلفضت نسبة طلب كلية اإلعالـ جامعة القاىرة إيل 9و %30واليت ترى أف احملاضرة جيدة ومفيدة
َب حُت ارتفعت نسبة من يروا ذلك من طالب كلية اإلعالـ جامعة  6أكتوبر إيل 9و % 35كما
ارتفعت نسبة طالب كلية اإلعالـ جامعة القاىرة إيل 6و % 38واليت ترى أف احملاضرة تلقينية وجامدة
مقابل نسبة 8و % 25من طلبة إعالـ  6أكتوبر واليت ترى عكس ذلك .
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 اطلفضت نسبة طالب كلية اإلعالـ جامعة القاىرة اللى 7و % 32والىت ترى أف أفكار احملاضرة
واضحة ومسلسلة َب حُت ارتفعت ىذه النسبة إيل 8و % 35من طالب كلية إعالـ  6أكتوبر .
 ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة إيل 4و % 36والىت ترى أف احملاضرة توضح ذلم زلتويات
الكتاب اجلامعى ادلقرر َب حُت اطلفضت ىذه النسبة إيل 3و % 33من طالب كلية إعالـ  6أكتوبر
والىت ذلا نفس الرؤية .
 يوجد فرؽ بنسبة 4و % 3بُت رؤى طالب كليىت اإلعالـ حوؿ مدى مالئمة احملاضرة ذلم كأسلوب
لتلقى ادلعرفة حيث ترى نسبة 5و % 59من طالب كلية إعالـ القاىرة أف احملاضرة غَت مالئمة كما
ترى ذلك نسبة 5و % 22من طالب كلية إعالـ  6أكتوبر .

 يوجد فرؽ بنسبة  % 4تقريبا بُت رؤى طالب كليىت اإلعالـ حوؿ مدى اعتماد احملاضرة على الكتاب
ادلقرر عليهم حيث ترى نسبة6و % 23من طالب كلية اإلعالـ جامعة القاىرة أف احملاضرة تعتمد كثَتا
على الكتاب ادلقرر عليهم كما ترى ذلك نسبة  % 27من طالب كلية إعالـ أكتوبر .

 يوجد فرؽ كبَت بنسبة  % 6بُت رؤى طالب كلييت اإلعالـ حوؿ مدى التزاـ األستاذ احملاضر مبوضوع
احملاضرة حيث ترى نسبة 6و % 58من طالب كلية إعالـ القاىرة أف احملاضرة خترج كثَتاً عن لب
موضوعها كما ترى ذلك نسبة 7و % 24من طالب كلية إعالـ  6أكتوبر .
 _ 7دور المحاضرة فى تحسين اتجاىات الطلبة ومعارفهم ومهاراتهم .
جدول رقم ( ) 7
يوضح اجلدوؿ التاىل رؤية أعضاء ىيئة التدريس وطالب كليىت اإلعالـ جامعيت القاىرة و 6أكتوبر
للمحاضرة ودورىا َب حتسُت ادلعارؼ واالجتاىات وادلهارات .
الكلية والتكرار

أعضاء ىيئة التدريس

طالب إعالـ جامعة القاىرة

طالب إعالـ جامعة  6أكتوبر

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة%

احملاضرة حتسن اجتاىات الطلبة

34

2و% 35

68

9و% 30

28

5و% 35

احملاضرة حتسن معارؼ الطلبة

43

4و% 39

72

7و% 32

32

% 36

احملاضرة حتسن مهارات الطلبة

32

4و% 29

80

4و% 36

29

5و% 32

اإلمجايل

509

% 500

220

% 500

89

% 500

بيانات اجلدوؿ السابق توضح ما يلى :

 _ يوجد اتفاؽ كبَت َب رؤى أعضاء ىيئة التدريس وطالب كليىت اإلعالـ جامعيت القاىرة و 6أكتوبر
حوؿ أعلية احملاضرة كأسلوب لتحسُت معارؼ الطالب حيث ترى نسبة 4و % 39من أعضاء ىيئة
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التدريس ونسبة 7و % 32من طالب إعالـ القاىرة ونسبة  % 36من طالب إعالـ  6أكتوبر أف
احملاضرة حتسن معارؼ الطلبة .

 - يوجد اختالؼ بسيط بنسبة تقارب َ % 5ب رؤى طالب كليىت اإلعالـ حوؿ أعلية احملاضرة

كأسلوب لتحسُت اجتاىات الطلبة آراء اآلخرين حيث ترى ذلك نسبة 9و % 30من طالب كلية
إعالـ القاىرة مقابل نسبة 5و % 35من طالب كلية إعالـ  6أكتوبر  -.يوجد اختالؼ بنسبة 5و4
 %بُت رؤى طالب كليىت اإلعالـ حوؿ أعلية احملاضرة كأسلوب لتحسُت مهارات الطلبة حيث ترى
ذلك نسبة 4و % 36من طالب كلية إعالـ القاىرة مقابل نسبة 5و % 32من طالب كلية إعالـ 6
أكتوبر .
 _ 8نوعية المحاضرات التى تناسب طالب كليتى اإلعالم الحكومية والخاصة عينة الدراسة
جدول رقم ( ) 8

يوضح اجلدوؿ التاىل رؤى أعضاء ىيئة التدريس وطالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر لنوعية
احملاضرات الىت تناسب طالب اإلعالـ .
أعضاء ىيئة التدريس

طالب إعالـ جامعة القاىرة

طالب إعالـ جامعة  6أكتوبر

الكلية والتكرار وأنواع
احملاضرات

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

احملاضرة النظرية

50

5و% 54

_

_

_

_

احملاضرة النقاشية

34

9و% 47

508

2و% 53

56

% 5554

احملاضرة النظرية العملية

27

% 38

95

8و% 46

45

% 4456

اإلمجايل

75

% 500

203

% 500

505

% 500

بيانات اجلدوؿ السابق توضح مايلى :

 _ احتلت احملاضرة النقاشية ادلرتبة األوىل بالنسبة لباقي احملاضرات النظرية والنظرية العملية حيث ارتفعت
نسبة أعضاء ىيئة التدريس إيل  % 4759والىت ترى أف احملاضرة النقاشيةتعد أنسب احملاضرات بالنسبة
لطالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر كما ارتفعت نسبة من يروف ذلك َب رلتمع الطالب
عينة الدراسة حيث وصلت نسبة طالب كلية إعالـ  6أكتوبر إيل
َ % 5554ب حُت اطلفضت ىذه النسبة إيل 2و % 53من طالب كلية إعالـ القاىرة .

 إف نسبة الشيء للمحاضرة النظرية تساوت دتاما بُت طالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر
احلكومية واخلاصة .
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 يوجد فارؽ بنسبة 2وَ % 2ب رؤى طالب كليىت اإلعالـ حوؿ احملاضرة النظرية العملية حيث ارتفعت
نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة إيل 8و % 46والىت ترى أف احملاضرة النظرية العملية تعد أنسب أنواع
احملاضرات ذلم َب حُت اطلفضت نسبة من ترى ذلك من طالب كلية إعالـ  6أكتوبر إيل 6و. % 44
 _ 9مدى تردد مجتمع الدراسة على مكتبة الكلية أو الجامعة .
جدول رقم ( ) 9
يوضح اجلدوؿ التاىل مدى تردد طالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر عينة الدراسة على مكتبة
الكلية
طالب إعالـ جامعة  6أكتوبر

طالب إعالـ جامعة القاىرة

الكلية والتكرار
واالستجابة

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

دائما

24

6و% 57

3

8و% 4

أحيانا

66

5و% 48

35

2و% 49

نادرا

46

8و% 33

29

% 46

اإلمجايل

536

% 500

63

% 500

مرة واحدة أسبوعيا

45

% 33

35

2و% 49

مرتاف َب األسبوع

27

9و% 59

7

5و% 55

ثالث مرات

27

9و% 59

5

%8

وال مرة

37

2و% 27

20

7و% 35

اإلمجايل

536

% 500

63

% 500

ساعة واحدة

59

4و% 43

35

6و% 55

ساعتاف

28

6و% 20

55

8و% 23

ثالث ساعات

26

5و% 59

8

7و% 52

أربع ساعات

23

9و% 56

5

9و% 7

اإلمجايل

536

% 500

63

% 500

من قراءة بيانات اجلدوؿ السابق يتضح اآلٌب :

 يوجد فارؽ كبَت بنسبة 8و % 52بُت طالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر الذين
يًتددوف على مكتبة الكلية أو اجلامعة دائما حيث ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة الذين
يًتددوف على ادلكتبة بصفة دائمة بنسبة 6وَ % 57ب حُت اطلفضت نسبة طالب كلية إعالـ 6
أكتوبر إيل 8و. % 4

 تساوت النسبة تقريبا بُت طالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر الذين يًتددوف على ادلكتبة
أحيانا .
57

58

 اطلفضت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة عينة الدراسة إيل  % 33الذين يًتددوف على مكتبة الكلية
أو اجلامعة مرة واحدة َب األسبوع َب حُت ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ  6أكتوبر إيل . % 4952
 ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة عينة الدراسة إيل 9و % 59الذين يًتددوف على مكتبة الكلية
واجلامعة مرتُت َب األسبوع َب حُت اطلفضت نسبة طالب كلية إعالـ أكتوبر إىل 5و% 55
 ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة إيل 9و % 59الذين يًتددوف على مكتبة الكلية أو اجلامعة
ثالث مرات َب األسبوع َب حُت اطلفضت بفارؽ كبَت نسبة طالب كلية إعالـ  6أكتوبر إيل % 8

 اطلفضت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة إيل 2و % 27الذين مل يذىبوا اىل مكتبة الكلية أو اجلامعة
وال مرة خالؿ العاـ الدراسى َب حُت ارتفعت ىذه النسبة إيل 7و % 35بُت طالب كلية اإلعالـ
جامعة  6أكتوبر .

 اطلفضت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة إيل 4و % 43الذين يقضوف ساعة واحدة أسبوعيا َب
ادلكتبة َب حُت ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ  6أكتوبر إيل 6و. % 55

 اطلفضت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة إيل 6و % 20الذين يقضوف ساعتُت أسبوعيا َب ادلكتبة َب
حُت ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ  6أكتوبر إيل 8و. % 23

 ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة إيل  % 36الذين يقضوف ثالث أو أربع ساعات أسبوعيا َب
ادلكتبة َب حُت اطلفضت نسبة طالب كلية إعالـ  6أكتوبر إيل 6و. % 20
 _ 11أسباب تردد طالب كليتى اإلعالم جامعتى القاىرة و 6أكتوبر عينة الدراسة على مكتبة الكلية
أو الجامعة
جدوؿ رقم ( ) 50
يوضح اجلدوؿ التاىل أسباب تردد طالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر على ادلكتبة
طالب كلية إعالـ جامعة القاىرة

طالب كلية إعالـ  6أكتوبر

الكلية والتكرار واألسباب

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

للقراءة احلرة

47

3و% 22

35

7و% 40

إلعداد البحوث

95

5و% 43

35

% 36

الستعارة الكتب

43

4و% 20

9

5و% 50

مواعيد ادلكتبة التتعارض وحملاضرات

30

2و% 54

55

8و% 52

اإلمجايل

255

% 500

86

% 500

توضح بيانات اجلدوؿ السابق مايلى :

58
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 اطلفضت نسبة طلب كلية إعالـ القاىرة إيل 3و % 22الذين يًتددوف على مكتبة الكلية أو اجلامعة
للقراءة احلرة َب حُت ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ  6أكتوبر عينة الدراسة إيل 7و. % 40
 ارتفعت نسبة كلية إعالـ القاىرة إيل 5و % 43الذين يًتددوف على مكتبة الكلية أو اجلامعة إلعداد
البحوث العلمية َب حُت اطلفضت نسبة طالب كلية إعالـ  6أكتوبر عينة الدراسة إيل . % 36

 ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة إيل 4و % 20الذين يًتددوف على ادلكتبة الستعارة الكتب َب
حُت اطلفضت نسبة طالب كلية إعالـ  6أكتوبر إيل 5و. % 50

 ارتفعت نسبة طالب كلية إعالـ القاىرة إيل 2و % 54الذين يًتددوف على ادلكتبة ألف مواعيدىا ال
تتعارض مع مواعيد زلاضراهتم َب حُت اطلفضت نسبة طالب كلية إعالـ  6أكتوبر إيل 8و. % 52
 _ 11تقويم عينة الدراسة المتحانات آخر الفصل الدراسى .
جدوؿ رقم ( ) 55

يوضح اجلدوؿ التاىل مدى رضاء أو عدـ رضاء أعضاء ىيئة التدريس وطالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة
و 6أكتوبر عن أسلوب امتحانات آخر الفصل الدراسى .
أعضاء ىيئة التدريس

طالب إعالـ جامعة القاىرة

طالب إعالـ جامعة  6أكتوبر

الكلية
والتكرار

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

نعم

8

2و% 58

35

8و% 22

56

4و% 25

إىل حد ما

30

2و% 68

64

5و% 47

42

7و% 66

ال

6

6و% 53

45

5و% 30

5

9و% 7

اإلمجايل

44

% 500

536

% 500

63

% 500

بيانات اجلدوؿ السابق توضح التاىل :

 يوجد رضاء إيل حد ما بُت أعضاء ىيئة التدريس وطالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر
عينة الدراسة عن أسلوب امتحانات آخر الفصل الدراسى حيث أكدت ذلك نسبة 2و % 68من
أعضاء ىيئة التدريس ونسبة 5و % 47من طالب كلية إعالـ القاىرة ونسبة 7و % 66من طالب
كلية إعالـ جامعة  6أكتوبر .
 يوجد فارؽ كبَت بنسبة 2و % 22بُت طالب كليىت اإلعالـ الذين يرفضوف دتاما أسلوب امتحانات
آخر الفصل الدراسى حيث أكدت نسبة 5و % 30من طالب كلية إعالـ القاىرة إهنم يرفضوف دتاما
ىذا األسلوب َب أكدت ذلك نسبة 9و % 7من طالب كلية إعالـ  6أكتوبر اخلاصة .
 يوجد اختالؼ بسيط بنسبة 6وَ % 2ب رؤى طالب كليىت اإلعالـ عينة الدراسة حوؿ درجة رضاءىم
عن أسلوب امتحانات آخر الفصل الدراسى حيث أكدت نسبة8و % 22من طالب إعالـ القاىرة

59
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أهنم راضوف دتاما عن ىذا األسلوب َب حُت أكدت ذلك نسبة 4و % 25من طالب إعالـ 6
أكتوبر عينة الدراسة .
 _ 12أسباب رضاء عينة الدراسة عن امتحانات آخر الفصل الدراسى .
جدوؿ رقم ( ) 52
يوضح اجلدوؿ التاىل أسباب رضاء أعضاء ىيئة التدريس وطالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر
عينة الدراسة عن أسلوب امتحانات آخر الفصل الدراسى .
أعضاء ىيئة التدريس

الكلية والتكرار وأسباب
رضاء العينة عن االمتحانات

طالب إعالـ جامعة القاىرة

طالب إعالـ جامعة
6أكتوبر

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

تركز على احلفظ فقط

25

2و% 36

64

% 36

26

4و% 27

تركز على الفهم والتفكَت

50

5و% 54

29

3و% 56

25

5و% 22

تركز على احلفظ والفهم

23

3و% 33

54

3و% 30

35

6و% 32

التركز على التفكَتوالتحليل

55

% 56

35

4و% 57

57

9و% 57

اإلمجايل

69

% 500

578

% 500

95

% 500

بقراءة بيانات اجلدوؿ السابق يتضح مايلى :

 ترى نسبة 2و % 36من أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة أف امتحانات آخر الفصل الدراسى تركز
على حفظ الطالب للمنهج الدراسى فقط َب حُت ترى نسبة 3و % 33أف االمتحانات تركز على
حفظ الطالب للمنهج وفهمو حملتوياتو كما ترى نسبة  % 56أف االمتحانات التركز على تفكَت
الطالب وحتليلو للمناىج وادلقررات اإلعالمية مقابل نسبة 5و % 54من العينة نفسها الىت ترى أف
االمتحانات تركز على فهم الطالب للمنهج وادلقررات اإلعالمية وتفكَته .

 يوجد فارؽ كبَت َب رؤى طالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر عينة الدراسة ألسلوب

امتحانات آخر الفصل الدراسى حيث ترى نسبة  % 36من طالب إعالـ جامعة القاىرة أف
االمتحانات تركز على احلفظ فقط مقابل نسبة 4و % 27من طالب إعالـ جامعة  6أكتوبر الىت
ترى ذلك .
 وترى نسبة 3و% 56من طالب إعالـ القاىرة مقابل نسبة 5و % 22من طالب إعالـ  6أكتوبر أف
االمتحانات تركز على الفهم والتفكَت وترى نسبة 3و % 30من طالب إعالـ القاىرة مقابل نسبة
6و % 32من طالب إعالـ  6أكتوبر أهنا تركز على احلفظ والفهم .
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 يوجد فارؽ بنسبة ضئيلة جدا َ % ،5ب رؤى طالب كليىت اإلعالـ ألسلوب االمتحانات الذى اليركز
على تفكَت الطالب وحتليلو للمناىج وادلقررات اإلعالمية .
 وتثَت النتائج السابقة إشكالية ضرورة حتويل التعليم اجلامعى من كم معُت من ادلعلومات حتشو هبا عقوؿ
الطالب إيل مفهوـ مغاير دتاما وىو اكتساب ادلهارات والقدرات الىت دتكنهم من أداء واجبهم ضلو
وطنهم وأسرىم وأنفسهم وأنو غلب أف يتحوؿ التعليم من رلرد احلفظ والتلقُت إيل التعليم اإلغلايب الذى
يشارؾ خاللو الطالب وأنو البد من اإلصرار على تغيَت أسلوب التعليم وطريقتو من احلفظ والتلقُت إيل
التفكَت والتحليل ( مدحت البيومى .) 55 ( ) 85 : 5993 ،
 _ 13أساليب قياس القدرات المعرفية والتعليمية لطالب الجامعتين الحكومية والخاصة عينة
الدراسة :
جدول رقم ( ) 13

يوضح اجلدوؿ التاىل رؤية أعضاء ىيئة التدريس وطالب كلييت اإلعالـ جامعيت القاىرة و 6أكتوبر عينة
الدراسة ألساليب قياس قدرات الطالب ادلعرفية والتعليمية .
أعضاء ىيئة التدريس

طالب إعالـ جامعة القاىرة

طالب إعالـ جامعة  6أكتوبر

الكلية والتكرار وأساليب
قياس قدرات الطالب

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

امتحانات الفصل الدراسى

22

5و% 35

62

8و% 32

20

4و% 24

عقد حلقات حبثية نقاشية

28

2و% 45

84

4و% 44

48

5و% 58

تقدًن البحوث فقط

52

3و% 59

43

8و% 22

54

5و% 57

اإلمجايل

62

% 500

589

% 500

82

% 500

من بيانات اجلدوؿ السابق يتضح األٌب :

 ترى نسبة 2و % 45من أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة أف عقد حلقات حبثية نقاشية يعد أفضل
أسلوب لقياس قدرات الطالب ادلعرفية والتعليمية َب حُت ترى نسبة 5و % 35من العينة أف امتحانات
آخر الفصل الدراسى يعد أفضل أسلوب لقياس قدرات الطالب أما نسبة 3و % 59من العينة نفسها
فًتى أف تقدًن الطالب للبحوث فقط يعد أفضل أسلوب لقياس قدراتو .

 ارتفاع نسبة الطالب من كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر عينة الدراسة الذين يروف أف عقد

حلقات حبثية نقاشية يعد افضل أسلوب لقياس قدرات الطالب ادلعرفية والتعليمية حيث ترى ذلك نسبة
4و % 44من طالب كلية إعالـ القاىرة مقابل نسبة 5و % 58من طالب كلية اإلعالـ جامعة 6
أكتوبر .
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 يوجد فارؽ كبَت بنسبة 4وَ % 8ب رؤى طالب الكليتُت المتحانات آخر الفصل الدراسى كأفضل
أسلوب لقياس قدرات الطالب التعليمية وادلعرفية حيث ترى ذلك نسبة 8و % 32من طالب إعالـ
القاىرة مقابل 4و % 24من طالب إعالـ  6أكتوبر .

 يوجد فارؽ بنسبة 7وَ % 5ب رؤى طالب الكليتُت لتقدًن البحوث العلمية فقط كأفضل أسلوب
لقياس قدرات الطالب ادلعرفية والتعليمية حيث ترى ذلك نسبة 8و % 22من طالب إعالـ القاىرة
مقابل نسبة 5و % 57من طالب إعالـ جامعة  6أكتوبر اخلاصة .

 وَب اإلجابة عن سؤاؿ مفتوح حوؿ أساليب أخري لقياس قدرات الطالب ادلعرفية والتعليمية ذكرت
عينة الدراسة ما يلى :
 عقد مناظرات ومناقشات بُت الطلبة حتت إشراؼ أستاذ ادلادة . -عقد امتحانات شفوية وتطبيقية شهرية للطلبة .

ثانيا  :التدريب اإلعالمي
يتناوؿ ىذا احملور مناقشة النتائج اخلاصة باجلوانب التالية :
 – 1اىتمام كليتى اإلعالم الحكومية والخاصة عينة الدراسة بالتدريبات العملية اإلعالمية .

أ – مدى اىتماـ كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر بالتدريب العملى على فنوف اإلعالـ ادلختلفة
للطالب خالؿ الدراسة .

جدوؿ رقم ( ) 54
يوضح اجلدوؿ التاىل مدى اىتماـ كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة الىت يعمل هبا أعضاء ىيئة التدريس
بالتدريب اإلعالمىالعملى للطلبة خالؿ الدراسة .
أعضاء ىيئة التدريس

طالب كلية إعالـ جامعة القاىرة

طالب إعالـ جامعة  6أكتوبر

الكلية والتكرار
واالستجابة

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

نعم

36

8و% 85

69

7و% 50

40

5و% 63

ال

8

2و% 58

67

3و% 49

23

5و% 36

اإلمجايل

44

% 500

536

% 500

63

% 500

بيانات اجلدوؿ السابق تقوؿ مايلى :

 تؤكد نسبة 8و % 85من أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة أف الطالب يتلقوف تدريبات عملية
خالؿ الدراسة سواء فىالكلية أو َب بعض ادلؤسسات اإلعالمية َب حُت تنفى نسبة 2و % 58من
العينة خاصة أقساـ اإلعالـ َب جامعات األزىر وحلواف والزقازيق وجود أية تدريبات عملية للطلبة َب
الكلية خالؿ الدراسة .
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 تؤكد نسبة 7و % 50من طالب كلية اإلعالـ جامعة القاىرة ونسبة 5و % 63من طالب كلية
اإلعالـ جامعة  6أكتوبر عينة الدراسة أهنم يتلقوف تدريبات عملية خالؿ الدراسة سواء َب الكلية
حيث يتدرب الطلبة َب جريدة صوت اجلامعة الىت تصدرىا كلية إعالـ القاىرة وجريدة أوراؽ أكتوبر
الىت تصدرىا كلية إعالـ  6أكتوبر أو َب إحدى ادلؤسسات اإلعالمية مثل جريدة األىراـ (  9مفردات )
وجريدة اجلمهورية (  50مفردات ) وجريدة أخبار الناس ( مفردة واحدة ) وجريدة احلقيقة األسبوعية (
مفردة واحدة ) وجريدة األسبوع ( مفردة واحدة ) وجريدة البياف العرىب ( مفردة ) وجريدة األخبار ( 5
مفردات ) واجلريدة التعليمية ( مفردتاف ) وجريدة القاىرة ( مفردتاف ) وجريدة أخبار اليوـ ( ثالث مفردات )
ورللة أحداث األسبوع الدولية ( مفردة واحدة ) ورللة روز اليوسف (  4مفردات ) وجريدة األىايل ( مفردة
واحدة ) وجريدة األنباء الكويتية ( مفردة واحدة ) وقناة احملور ( مفردتاف ) وقناة النيل لألخبار ( مفردة
واحدة ) وقناة درًن ( مفردتاف ) وقناة النيل للمنوعات ( مفردة واحدة ) واحتاد اإلذاعة والتليفزيوف ( 6

مفردات )  .وتوضح ىذه النتيجة أف التدريب َب ىذه ادلؤسسات اإلعالمية يتم غالباً مببادرات فردية من
جانب الطلبة أنفسهم.

 تؤكد نسبة 3و % 49من طالب كلية إعالـ القاىرة كما تؤكد نسبة 5و % 36من طالب كلية

إعالـ  6أكتوبر عينة الدراسة أهنم ال يتلقوف أية تدريبات عملية َب الكلية أو َب أية مؤسسة إعالمية
أخرى خاصة طلبة قسم العالقات العامة واإلعالف َب الكليتُت احلكومية واخلاصة وتتفق ىذه النتيجة
مع نتيجة دراسة  ،توصلت إيل أف ىناؾ قصوراً َب التدريب العملى َب الكلية وىى من نقاط الضعف
الىت غلب معاجلتها وتالفيها فالعالقات العامة ىى أوالً وأخَتاً تدريب عملى وشلارسة فعلية ولذلك البد
من إدخاؿ البعد التدريىب َب كل ادلواد الدراسية التخصصية َب القسم ( ،د  .كرؽلاف زلمد فريد ود  .سلوى

العوادىل . ) 56 ( ) 56 : 5998 ،

 – 2أساليب التدريب التى تفيد طالب كليتى اإلعالم جامعتى القاىرة و 6أكتوبر عينة الدراسة

جدوؿ رقم ( ) 55
يوضح اجلدوؿ التاىل رؤية أعضاء ىيئة التدريس وطالب كليىت االعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر عينة
الدراسة ألنواع أساليب التدريب اإلعالمي .
أعضاء ىيئة التدريس

طالب إعالـ جامعة القاىرة

الكلية والتكرار
وأساليب التدريب

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

الشرح العملى التطبيقى

42

5و% 38

75

% 39

24

9و% 27

زيارة ادلؤسسات اإلعالمية

35

5و% 32

76

8و% 45

46

5و% 53

احملاضرة النطرية النقاشية

32

4و% 29

35

2و% 59

56

6و% 58

اإلمجايل

509

% 500

582

% 500

86

% 500
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طالب إعالـ جامعة  6أكتوبر

24

من بيانات اجلدوؿ السابق يتضح التاىل :

 ترى نسبة 5و % 38من أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة أف الشرح العملى التطبيقى يعد أىم
أساليب التدريب اإلعالمي الىت تفيد الطالب خالؿ الدراسة بينما ترى نسبة 5و % 32من العينة
نفسها أف أىم أساليب التدريب ىو الزيارات ادليدانية للمؤسسات اإلعالمية َب حُت ترى نسبة 4و29
 %أف احملاضرة النظرية النقاشية تعد أىم أساليب التدريب ادلفيدة للطالب .
 ارتفاع نسبة طالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر عينة الدراسة الذين يروف أف زيارات
الطالب للمؤسسات اإلعالمية يعد أفضل أساليب التدريب العملية الىت تفيد الطالب أكدت ذلك
نسبة 8و % 45من طالب إعالـ القاىرة ونسبة 5و % 53من طالب كلية إعالـ  6أكتوبر .
 يوجد فارؽ كبَت بنسبة 5وَ % 55ب رؤية طالب الكليتُت ألعلية الشرح العملى التطبيقى الىت تفيد
الطالب حيث أكدت ذلك نسبة  % 39من طالب كلية إعالـ القاىرة ونسبة 9و % 27من طالب
كلية إعالـ  6أكتوبر .

 يوجد فارؽ ضئيل للغاية بنسبة 6و َ %ب رؤية طالب الكليتُت ألعلية احملاضرة النظرية النقاشية حيث
أكدت ذلك نسبة 2و % 59من طالب إعالـ القاىرة ونسبة 6و % 58من طالب إعالـ  6أكتوبر
 وتؤكد ىذه النتائج أف برامج التدريب َب قسم الصحافة بكلية اإلعالـ جامعة القاىرة يتخذ مسارات
ثالثة ادلسار األوؿ دتثلو صحيفة صوت اجلامعة الىت تصدر عن القسم ويشارؾ طالب القسم َب
السنتُت الثالثة والرابعة َب مجع مادهتا وحتريرىا وإخراجها وإنتاجها حتت إشراؼ أعضاء ىيئة التدريس
وادلدرسُت ادلساعدين وادلعيدين وادلسار الثاىن ويتمثل َب زيارات الطالب ادليدانية إىل ادلؤسسات
الصحفية حيث تتوزع ىذه الزيارات بُت جانبُت أحدعلا يتجو إىل أقساـ التحرير ادلختلفة َب ادلؤسسات
الصحفية واآلخر يتجو ضلو أقساـ السكرتارية الفنية واإلخراج الصحفى حيث تتاح للطالب فرص
التعرؼ على ادلراحل ادلختلفة للعمل َب أقساـ التحرير وزيارة مطابع ادلؤسسات الصحفية ومراكز
ادلعلومات وأقساـ التصوير وادلونتاج وادلسار الثالث يتمثل َب استضافة صحفيُت من سلتلف األجياؿ
وذوى الرؤى واخلربات على النحو الذى يضع أماـ الطالب صورة متكاملة دلالمح النظاـ الصحفى َب
مصر ( دليل كلية اإلعالـ جامعة القاىرة . ) 57 ( ) 23 ، 22 ، 25 : 2002 – 2005،
 وتؤكد النتائج السابقة حرص قسم اإلذاعة بكلية اإلعالـ جامعة القاىرة على تعميق مهارات الطالب
وقدراهتم االتصالية َب اجملاؿ اإلذاعي من خالؿ خطة تدريب تغطى عدة رلاالت :
 اجملاؿ األوؿ التدريب َب السنة الثالثة حيث يتم تدريب الطالب َب رلايل اإلذاعة والتليفزيوف معاًويقسم الطالب إيل أربع رلموعات ويتم تدريبهم على معدات وأجهزة االستديو مثل ادليكروفونات
وطاولة مراقبة الصوت والتسجيل ادلوسيقى وادلؤثرات الصوتية َب رلاؿ التدريب اإلذاعى ومن حيث
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احملتوى يدرس الطالب كيفية انتقاء األخبار اإلذاعية وصياغتها وكتابة النشرات وإعداد التعليق والتحليل
اإلذاعى وبرامج احلوار بينما يتم تدريبهم َب رلاؿ اإلنتاج التليفزيوىن على أسس استخداـ كامَتا التصوير
التليفزيوىن وإجراء ادلونتاج 0
 اجملاؿ الثاىن التدريب َب شعبة اإلذاعة حيث يتم تقسيم طالب السنة الرابع إىل ثالث رلموعات تقوـكل منها بإنتاج أشكاؿ سلتلفة من الربامج مثل التحقيقات اإلذاعية وادلناقشات والربامج اخلاصة
والربامج الوثائقية كما يقوـ كل طالب منفرداً بإعداد برنامج إذاعى متكامل ؽلثل مشروع التخرج كذلك
يتم تدريب الطالب على القياـ بأعماؿ ادلونتاج للربامج اإلذاعية 0
 اجملاؿ الثالث التدريب َب شعبة التليفزيوف حيث تتجو خطة التدريب َب ىذا اجملاؿ ضلو طالب السنةالرابعة بعد أف ؼلتار كل منهم التخص َب رلاؿ اإلنتاج التليفزيوىن وؼلتلف التدريب من فصل دراسى
آلخر ففى الفصل الدراسى األوؿ يقسم الطالب اىل رلموعات تتلقى تدريباً عملياً َب رلاالت

الريبورتاج والفيلم التسجيلى واجمللة التليفزيونية ونشرة األخبار واإلعالف التليفزيوىن التجارى واالجتماعى
وَب الفصل الدراسى الثاىن يقسم الطالب اىل رلموعات تضم كل رلموعة مخسة أفراد وختتار كل منها
شكالً برارلياً معيناً من تلك األشكاؿ الىت ًب الًتكيز عليها َب الفصل الدراسى األوؿ وتتوىل كل رلموعة

إنتاج ىذا الشكل ادلختار كامالً يشمل سائر ادلراحل بدءاً من اختيار الفكرة وانتهاء بإنتاجها ( دليل
كلية اإلعالـ جامعة القاىرة . ) 58 ( ) 24 : 2002 – 2005 ،
تكشف النتائج السابقة عن غلبة الطابع النظري على الدراسة َب كليىت اإلعالـ احلكومية واخلاصة حيثإف أسلوب احملاضرة ىو األسلوب الدراسى السائد وأف اجلانب التطبيقي من الدراسة ينحصر َب معظم
ادلناىج الدراسية َب ادلناقشات والتمرينات التطبيقية الىت تتم َب قاعات البحث والبد من إدخاؿ البعد
التدريىب والتطبيقى َب كل ادلناىج وادلقررات الدراسية التخصصية بالكليتُت فاإلعالـ علم وفن وشلارسة
يتطلب الدراسة النظرية والعملية معاً.

ثالثا  :محور المشكالت التى تواجو التعليم اإلعالمي .

يتناوؿ ىذا احملور مناقشة النتائج اخلاصة بادلشكالت الىت تواجو التعليم اإلعالمي َب كليات االعالـ
احلكومية واخلاصة وذلك على النحو التاىل :
 – 1مشكالت التعليم اإلعالمي فى كليتى اإلعالم جامعتى القاىرة و 6أكتوبر الحكومية والخاصة
عينة الدراسة .
جدوؿ رقم ( ) 56
يوضح اجلدوؿ التاىل رؤية أعضاء ىيئة التدريس وطالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر ألىم
ادلشكالت الىت تواجو التعليم اإلعالمي .
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أعضاء ىيئة التدريس طالب إعالـ جامعة القاىرة طالب إعالـ جامعة 6
الكلية والتكرار
أكتوبر
وأىم ادلشكالت
التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار النسبة %
زيادة أعداد الطلبة

55

8و% 54

29

2و% 53

35

9و% 22

عدـ وجود برامج تدريبية

34

7و% 33

55

% 25

25

3و% 56

قلة وسائل اإليضاح

22

8و% 25

36

4و% 56

37

2و% 24

قلة اإلمكانات ادلادية

59

8و% 58

42

5و% 59

36

2و% 23

ادلناىج ال تتصل باحلياة العملية

55

9و% 50

58

3و% 26

20

5و% 53

220

% 500

553

% 500

اإلمجايل

% 500 505

من بيانات اجلدوؿ السابق يتضح مايلى :

 ترى نسبة 7و % 33من أعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة أف أىم ادلشكالت الىت تواجو التعليم
اإلعالمي ىى عدـ وجود برامج تدريبية كما ترى نسبة 8و % 25من العينة أف أىم مشكلة ىى قلة
وسائل اإليضاح وترى نسبة 8و % 58أف قلة اإلمكانات ادلادية تعد أىم مشكلة وترى نسبة 8و54
 %أف الزيادة الكبَتة َب أعداد الطلبة أىم ادلشاكل بينما ترى نسبة 9و % 50أف ادلقررات الدراسية
اإلعالمية ال تتصل باحلياة العامة تعد أىم مشكلة تواجو التعليم اإلعالمي .

 توجد فروؽ بنسب كبَتة َب رؤى طالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر عينة الدراسة ألىم
ادلشكالت الىت تواجو التعليم اإلعالمي اجلامعى وذلك على النحو التاىل :
 .يرى طالب كلية اإلعالـ جامعة القاىرة عينة الدراسة أف أىم ادلشاكل ىى :
 ادلقررات الدراسية ال تتصل باحلياة العامة ترى ذلك نسبة 3و. % 26-

عدـ وجود برامج إعالمية تدريبية ترى ذلك نسبة . % 25
قلة اإلمكانات ادلادية ترى ذلك نسبة 5و. % 59
قلة وسائل اإليضاح ترى ذلك نسبة 4و. % 56

 الزيادة الكبَتة َب أعداد الطلبة ترى ذلك نسبة 2و. % 53 .يرى طالب كلية إعالـ جامعة  6أكتوبر عينة الدراسة أف أىم ادلشاكل الىت تواجو التعليم اإلعالمي ىى :
 قلة وسائل اإليضاح وترى ذلك نسبة 2و. % 24 قلة اإلمكانات ادلادية وترى ذلك نسبة 5و. % 23-

الزيادة الكبَتة َب أعداد الطلبة وترى ذلك نسبة 9و. % 22
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-

عدـ وجود برامج تدريبية وترى ذلك نسبة 3و. % 56
ادلقررات الدراسية ال تتصل باحلياة العملية وترى ذلك نسبة 5و. % 53

وفى سؤال مفتوح ألعضاء ىيئة التدريس عينة الدراسة الذين يعملون فى كليات اإلعالم الخاصة عن
أىم المشكالت التى تواجو التعليم اإلعالمي الجامعى الخاص فى مصر جاءت إجاباتهم على النحو
التالى :

 -عدـ وجود كادر من أعضاء ىيئة التدريس معينُت حيث تسد اجلامعات اخلاصة ىذا العجز إما بالندب

أو اإلعارة .
 ضعف مستوى الطالب التعليمى والعلمى وعدـ اىتمامهم بالدراسة َب ىذه اجلامعات . ادلقررات وادلناىج اإلعالمية تقليدية وىى نفس ادلناىج وادلقررات الىت يتم تدريسها َب كليات وأقساـاإلعالـ َب اجلامعات احلكومية .
 كثرة ادلواد وادلناىج النظرية ووجود فجوة كبَتة بُت ىذه ادلواد وادلواد العملية . االعتماد بدرجة كبَتة على احملاضرات النظرية التلقينية . النق الكبَت َب تكنولوجيا التعليم .-

تأخر الطالب َب سداد ادلصروفات الىت تعد عماد العملية التعليمية َب اجلامعات اخلاصة .
عدـ وجود معامل صحفية واستوديوىات إذاعية وبرامج إعالمية عصرية لتدريب الطلبة عليها

وفى سؤال مفتوح لطالب كليتى اإلعالم جامعتى القاىرة و 6أكتوبرالحكومية والخاصة عينة الدراسة
عن المشكالت التى يواجهها التعليم اإلعالم فى مصركانت إجاباتهم على النحو التالى :

أ – رؤية طالب كلية اإلعالـ جامعة القاىرة عينة الدراسة ذلذه ادلشكالت وؽلكن بلورهتا فيما يلى- :طوؿ
ادلناىج وادلقررات اإلعالمية وكثرهتا وتكرارىا وتداخل بعضها َب البعض وارتفاع أسعارىا -زلتويات ادلناىج
اإلعالمية قدؽلة وغَت واضحة وبعيدة عن واقع اجملتمع وحتتاج إيل حتديث وتطوير
 االنفصاؿ بُت ادلواد النظرية وادلواد التطبيقية أحيانا . سلبية الطلبة ومبباالهتم وتركيزىم على كيفية النجاح للحصوؿ على الشهادة اجلامعية فقط واليهمهمالعلم وادلعرفة .
 عدـ وجود قنوات اتصاؿ بُت كلية اإلعالـ وادلؤسسات اإلعالمية تفتح أبواب ىذه ادلؤسسات أماـالطلبة واخلرغلُت إلغلاد فرصة للتدريب أو التعيُت .

ب – رؤية طالب كلية اإلعالـ جامعة  6أكتوبر عينة الدراسة ألىم مشاكل التعليم اإلعالمي اخلاص
وؽلكن بلورهتا فيما يلى :
 -عدـ وجود استوديوىات إذاعية ومعامل صحفية تتناسب مع أعداد الطلبة للتدريب اإلعالمي .
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 االعتماد والًتكيز بشكل كبَت على اجلوانب النظرية وانعداـ اجلوانب التطبيقية . عدـ جدية الطلبة وسلبيتهم واستهتارىم وعدـ إحساسهم وتقديرىم للمسئولية . عدـ انتظاـ والتزاـ بعض األساتذة َب زلاضراهتم ومواعيدىا . ال توجد أية عالقة بُت الكلية وادلؤسسات اإلعالمية وبالتاىل تنعدـ فرص التدريب والتعيُت أماـ الطلبة – 2الحلول المقترحة لمشكالت التعليم اإلعالمي الجامعى الحكومى والخاص من وجهة نظر عينة
الدراسة .
أ – مقترحات أعضاء ىيئة التدريس :

 البد من إعادة النظر َب ادلناىج وادلقررات اإلعالمية من حيث حتديثها وربطها باجملتمع وذلك عن طريقجلاف متخصصة تتابع أحدث ما توصل إليو العلم َب كل ختص إعالمي .
 إيفاد أعضاء ىيئة التدريس َب بعثات علمية للخارج للوقوؼ على أحدث تكنولوجيا اإلعالـ . الًتكيز على الربامج التدريبية وذلك بإنشاء معامل صحفية واستوديوىات إذاعية وتزويدىا بأحدثتكنولوجيا العصر وخاصة َب أقساـ اإلعالـ وكليات اإلعالـ َب اجلامعات اخلاصة .
 ضرورة التقارب وااللتحاـ بُت كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة وادلؤسسات اإلعالمية لالستفادة مناخلربات التقنية والبشرية الىت تتميز هبا ىذه ادلؤسسات من أجل طلبة اإلعالـ .
 السَت ضلو ادلزيد من التخص اإلعالمي الدقيق . أف تتناسب أعداد الطلبة ادلقبولُت َب كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة مع اإلمكانات ادلادية والبشريةذلذه الكليات وضرورة توفَت ادلواد السمعية والبصرية الىت تساعد َب العملية التعليمية
 االىتماـ بقدرات الطالب ومبهاراتو ومبستواه العلمى وضرورة تعديل أساليب قياس قدراتو التعليميةوادلعرفية وذلك بإجراء اختبارات شفوية وتطبيقية بصفة دورية .
 االعتماد على أسلوب احملاضرات التوجيهية فقط والًتكيز على تقدًن ادلراجع للطلبة والتقليل قدراإلمكاف من احملاضرات النظرية التلقينية .
 أف يتم اختيار القيادات اجلامعية باالنتخاب وليس بالتعيُت . إضافة سنة خامسة عملية كالنظاـ ادلعموؿ بو َب الكليات العملية األخرى يتلقى طالب اإلعالـخالذلا تدريب على الفنوف اإلعالمية ادلختلفة َب أحتدى ادلؤسسات اإلعالمية .

ب – مقًتحات طالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر عينة الدراسة حلل مشكالت التعليم
اإلعالـ وؽلكن بلورهتا فيما يلى :
 تنقيح ادلناىج وادلقررات اإلعالمية من احلشو الزائد وحتديثها وتطويرىا وربطها ببيئة اجملتمع .-

ربط ادلناىج النظرية باجلوانب التطبيقية والعملية .
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 االىتماـ بالتدريبات العملية َب ادلؤسسات اإلعالمية ادلختلفة وإغلاد قنوات اتصاؿ دائمة بُت اجلامعةوىذه ادلؤسسات تذلل كل العقبات أماـ الطالب .
 عقد لقاءات دورية بُت الطالب واخلربات اإلعالمية العاملة َب ادلؤسسات االعالمية .-

الًتكيز على احللقات البحثية النقاشية بصفة دائمة .
االىتماـ بالطالب واحًتاـ عقليتو وآرائو .
التقليل من ادلواد العامة وزيادة ادلواد اإلعالمية ا دلتخصصة .

-

توفَت اإلمكانات ادلادية من وسائل اإليضاح والوسائل التعليمية األخرى .
إعادة النظر َب أسلوب االمتحانات وضرورة تركيزىا على الفهم والذكاء والتفكَت .
تطوير نظاـ الدراسة اجلامعية باالنتقاؿ من نظاـ السنوات إيل نظاـ الساعات .
إضافة سنة امتياز للتدريب العملى واحلصوؿ على شهادة خربة .

 إيفاد الطلبة ادلتميزين َب الدراسة إيل بعثات علمية إيل اخلارج . رفع مستوى ادلهارات اللغوية لطالب اإلعالـ . االىتماـ بالبحوث والدراسات اإلعالمية ادليدانية .-

تفعيل العالقة بُت األستاذ والطالب .

خال صات الدراسة

 – 5أكدت نتائج الدراسة ادليدانية أف أعضاء ىيئة التدريس وطالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و6
أكتوبر عينة الدراسة غَت راضُت دتاما عن ادلناىج وادلقررات اإلعالمية الىت تدرس َب الكليتُت والبد من
إعادة النظر فيها من حيث :
 حتديث ىذه ادلناىج وتطويرىا واستحداث مواد إعالمية عصرية وإلغاء بعض ادلواد واعادة توصيفمضموف مواد أخري على أف يكوف ذلك باالتفاؽ والتنسيق بُت أستاذ ادلادة والقسم الذى يعمل بو
وذلك لعالج مشكلة التداخل َب مضموف العديد من مواد التخص َب القسم الواحد  .والبد أف
تتنوع ىذه ادلناىج وختتلف طبقاً للتخص ومنعاً لالزدواج وأف تتميز مناىج الدراسة َب كل كلية عن
األخرى من واقع اذلدؼ الذى أنشئت من أجلو على أف تتضمن مجيع ادلناىج ادلواد الىت تكفل اإلدلاـ
العلمى الدقيق لفنوف اإلعالـ مبحتواىا وأجهزهتا وكيفية التعامل معها ومالحقة التطورات اذلائلة َب
تكنولوجيا االتصاؿ وأشكالو باإلضافة إىل بعض التدريبات والتطبيقات العملية الالزمة الىت ستكفل
للطالب مرونة َب التعامل مع ادلواد اإلعالمية ادلختلفة عندما يبدأ العمل الفعلى َب أجهزة اإلعالـ ( د .
فوزية فهيم . ) 59 ( ) 5992 ،
-

ربط ادلناىج وادلقررات اإلعالمية بقضايا اجملتمع واحتياجاتو وربطها ببعض القضايا اإلقليمية والعادلية
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 إغلاد التوازف َب ادلناىج وادلقررات اإلعالمية لكليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر عينة الدراسةحيث كشفت الدراسة ادليدانية عن عدـ التوازف بُت ادلقررات ذات الطابع النظرى مقارنة بادلقررات
العملية وإغفاؿ االىتماـ باجلوانب التطبيقية َب بعض ىذه ادلقررات النظرية رغم أعليتها لطالب
الكليتُت  .وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة أكدت ضرورة مراجعة ادلناىج الدراسية اإلعالمية الىت
تدرس حاليا َب كليات وأقساـ اإلعالـ ادلصرية وتطويرىا َب اجتاىات متعددة هتتم باستحداث مواد
جديدة تتعلق بتكنولوجيا االتصاؿ وتقنياتو احلديثة وتطوير زلتوى مقررات أخرى قائمة وإعادة توزيع
ادلواد ادلتخصصة على السنوات الدراسية األربعة وضرورة إدخاؿ ادلواد االختيارية للطالب ضمن الربامج
الدراسية الىت يتلقاىا تدعيما ألسلوب االختيار وادلشاركة من جانب الطالب َب العملية التعليمية
لتعظيم عائدىا (د صلوى كامل و أمَتة العباسى) 20 ( ) 5997 ،
 – 2أثبتت نتائج الدراسة ادليدانية أف احملاضرة تعد أكثر الطرؽ التدريسية شيوعا حيث يرى طالب كليىت
اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر عينة الدراسة أف احملاضرة تعد أسلوبا لتلقى ادلعرفة وختدـ بعض األغراض
التعليمية وأهنا جيدة ومفيدة وحتسن ادلعارؼ وادلهارات واالجتاىات ولكن بالطريقة ادلستخدمة اآلف َب
اجلامعتُت تبدو احملاضرة تلقينية وجامدة والطالب عينة الدراسة ػلبذوف احملاضرة الىت تتسم بالوضوح
والتسلسل ادلنطقى لألفكار وادلبادئ األساسية ويفضلوف احملاضرات النقاشية الىت جتمع بُت النظرى
والتطبيقى ويكرىوف احملاضرة النظرية التلقينية اجلامدة الىت تعتمد كثَتا على زلتويات الكتاب ادلقرر كما
يكرىوف احملاضرات الىت خترج كثَتا عن لب موضوعها .وتثَت ىذه النتيجة ضرورة تطوير أساليب التدريس
احلالية الىت تعتمد على التلقُت وتبتعد عن احلوار والنقاش والتدريب وختلو دتاما من وسائل اإليضاح وال
تستخدـ أية معينات تدريسية كالربوجيكتور والسبورة الضوئية والدوائر ادلغلقة وغَتىا من ادلعينات التدريسية.
 – 3كشفت نتائج الدراسة ادليدانية عن أعلية ادلكتبة اجلامعية َب حياة الطالب سواء َب اجلامعات احلكومية
أو اجلامعا ت اخلاصة حيث أثبتت النتائج أف نسبة طالب كلية االعالـ جامعة القاىرة عينة الدراسة الذين
يًتددوف على مكتبة الكلية ثالث مرات َب األسبوع ويقضوف فيها مدة تًتاوح بُت ثالث أربع ساعات
بصفة دائمة سواء للقراءة احلرة او ألعداد البحوث أو الستعارة الكتب مرتفعة بدرجة كبَتة مقارنة بطالب
كلية االعالـ جامعة  6أكتوبر الذين أظهرت ىذه الدراسة أف نسبة 2و % 95من ىؤالء الطلبة نادرا ما
يًتددوف على ادلكتبة أو ال يزوروهنا إطالقا والذين يزوروف ادلكتبة ولو مرة واحدة َب األسبوع يزوروهنا
مضطرين ألهنم يستخدموف إمكانيات ادلكتبة َب إعداد البحوث أو للقراءة احلرة  .وتثَت ىذه النتيجة أعلية
دراسة عزوؼ طالب كلية االعالـ جامعة  6أكتوبر اخلاصة عن ادلكتبة اجلامعية والوقوؼ على أسباب ذلك
وكشف أوجو القصور أو التقصَت سواء من جانب الطالب أو من جانب الكلية خاصة واف جتربة اجلامعات
اخلاصة مازالت َب بداية طريقها واف مكانة ادلكتبة َب الدراسة اجلامعية ىى مكانة ال ؽلكن أف يستهاف هبا
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ويقوـ ادلستوى الدراسى َب اجلامعة على نوعية وكمية الكتب الىت حتتويها مكتبتها باإلضافة اىل نوعية وكمية
الكتب الىت يقبل عليها الطلبة وموقعها اجلغراَب بالنسبة لقرهبا أو بعدىا من األماكن الىت يوجد فيها الطلبة
ومدى ضيقها أو اتساعها وجتهيزىا بتكنولوجيا العصر لرمبا يؤثر سلبا أو إغلابا على عدد ادلرات الىت يزورىا
الطلبة ( د .يوسف إبراىيم نرباعى ود  .على زلمد ػليي  . ) 25 ( ) 532 : 5983 ،وبنظرة سريعة إىل مكتبات

الكليات َب جامعة القاىرة نالحظ التدىور السريع َب نوعيات الكتب وادلراجع والدوريات أما إذا وصلنا دلكتبات األقساـ
فهى الكارثة بعينها فمعظم األقساـ ليس لديها مكتبات وإف وجدت فال يوجد هبا مراجع أو دوريات وإظلا حجرة رمبا يكوف
هبا بعض الكتب القدؽلة ادلهملة وإذا ذىبنا للكليات اإلقليمية فسوؼ نشهد َب معظمها عجباً فال يوجد َب بعضها
مكتبات على اإلطالؽ  ( ،د  .زلمد أبو الغار . ) 22 ( ) 45 : 2005 ،

 – 4أكدت نتائج الدراسة ادليدانية أف أعضاء ىيئة التدريس وطالب كليىت االعالـ جامعىت القاىرة و6
أكتوبر عينة الدراسة يروف أف احللقات البحثية النقاشية تعد افضل أسلوب لقياس قدرات الطالب ادلعرفية
والتعليمية أما امتحانات آخر الفصل الدراسى فليست ىى ادلقياس احلقيقى للقدرات التعليمية وادلعرفية ألهنا
تركز على احلفظ فقط وال تستثَت الذىن وال تدرب على التفكَت والتحليل الناقد ويفضلوف لو أف اجلامعة
أخذت بفكرة تنويع وسائل التقوًن لقياس القدرات اإلبداعية واالبتكارية للطالب وال تقف عند حد قياس
مهارات التذكر لديهم فقط ويقًتح الطالب عينة الدراسة ما يلى :
 إجراء اختبارات عملية وتطبيقية وشفهية بصفة دورية . إعداد البحوث التطبيقية واالستعانة بعدد من اخلربات االعالمية َب ادلشاركة َب تقوًن ىذه البحوث االىتماـ بعمل مشاريع التخرج . – 5كشفت الدراسة ادليدانية عن ضعف التدريب العملى َب كلية اإلعالـ جامعة  6أكتوبر حيث أكد
الطلبة عينة الدراسة عدـ وجود استوديوىات إذاعية ومعامل صحفية كافية للتدريب اإلذاعي والصحفي
تتناسب مع الزيادة الكبَتة َب أعداد الطلبة ورلهزة بأحدث تكنولوجيا العصر وعدـ وجود أية معامل لطلبة
قسم العالقات العامة واإلعالف وعدـ وجود قنوات اتصاؿ بُت الكلية وادلؤسسات االعالمية تساعدىم َب
إغلاد أية فرصة للتدريب أو للعمل َب ىذه ادلؤسسات وأف الطالب يعتمد على رلهوداتو الشخصية َب إغلاد
فرصة للتدريب َب ادلؤسسات االعالمية
 – 6أثبتت الدراسة ادليدانية أف نسبة كبَتة من طالب كلية االعالـ جامعة القاىرة خاصة قسمى اإلذاعة
والصحافة عينة الدراسة يتلقوف تدريبات عملية َب استديوىات اإلذاعة والتليفزيوف بالكلية ويشاركوف َب
حترير رللة صوت اجلامعة ويتدربوف على الكمبيوتر َب التحرير واإلخراج الصحفى ويستخدموف شبكة
اإلنًتنت َب احلصوؿ على ادلعلومات أما طلبة قسم العالقات العامة فأهنم يعانوف من عدـ وجود تدريب
عملى خارجى َب ادلؤسسات والشركات وعدـ وجود معمل خاص للقسم َب الكلية الستخدامو َب التدريب
العملى دلواد التخص َب القسم .
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 – 7كشفت نتائج الدراسة ادليدانية عن ضعف العالقة بُت كلية االعالـ جامعة القاىرة وادلؤسسات
االعالمية حيث أكد طلبة قسم العالقات العامة واإلعالف عينة الدراسة أف الكلية مل تساعدىم َب إغلاد أية
فرصة تدريب ذلم َب أي مؤسسة حكومية خالؿ الدراسة كما أكد طلبة قسم اإلذاعة عدـ وجود قناة
اتصاؿ بُت الكلية والشبكات اإلذاعية والتليفزيونية تساعدىم ُب إغلاد فرصة تدريب ذلم داخل ىذه
الشبكات حىت ولو للطلبة ادلتفوقُت وادلتميزين وإف كانت الكلية قد أنشأت استديو حديث رلهز بأحدث
تكنولوجيا العصر إال أف الطلبة عينة الدراسة يروف أف أىم أساليب التدريب َب رأيهم ىو الزيارات ادليدانية
للمؤسسات االعالمية .
 – 8كشفت الدراسة ادليدانية عن عدـ وجود دتيز نوعى واضح بُت كليىت االعالـ جامعىت القاىرة و6
أكتوبر احلكومية واخلاصة حيث أكد أعضاء ىيئة التدريس وطالب الكليتُت عينة الدراسة أف ادلناىج
وادلقررات الدراسية االعالمية والربامج التدريبية متشاهبة إيل حد كبَت بل ىى نفسها وال فرؽ بينها بشكل أو
بآخر .
 – 9أوضحت نتائج الدراسة ادليدانية أف ادلشاكل الىت تواجو التعليم اإلعالمي َب كلية االعالـ احلكومية ال
ختتلف بدرجة أو بأخرى عن ادلشاكل الىت تواجو كلية االعالـ اخلاصة حيث أكد أعضاء ىيئة التدريس
وطالب كليىت اإلعالـ جامعىت القاىرة و 6أكتوبر عينة الدراسة أف أىم ادلشاكل الىت تواجو التعليم
اإلعالمي اجلامعى َب مصر تتبلور َب النقاط التالية :
 عدـ وجود برامج تدريبية كافية للطلبة . قلة وسائل اإليضاح وادلعينات التدريسية الالزمة و قلة اإلمكانيات ادلادية والبشرية . عدـ مراعاة النسبة والتناسب بُت أعداد األساتذة وأعداد الطالب . انفصاؿ ادلناىج وادلقررات الدراسية االعالمية اىل حد ما عن واقع اجملتمع وكثرة حشوىا والتداخل فيمابينها .
-

طغياف اجلوانب النظرية على اجلوانب العملية والتطبيقية .
ضعف العالقة بُت الكلية وادلؤسسات اإلعالمية .

-

وبنظرة سريعة إىل مشاكل اجلامعات ادلصرية َب فًتة اخلمسينيات صلد أف حكومة الضباط األحرار قد
كونت جلنة على مستوى عايل بعد ثورة يوليو مباشرة عاـ  5952لدراسة أحواؿ ىذه اجلامعات
والتقدـ باقًتاحات ضلو إصالحها وجاء َب تقرير اللجنة فقرة مهمة ىى أساس مشاكل اجلامعات
ادلصرية واليت الزالت تدور حوذلا حىت اآلف وىى  " :التعليم اجلامعى ػلكمو مبدئاف األوؿ ىو
االستقالؿ واحلرية التامة للجامعة والثاىن ىو أف اجلامعة حرة َب التصرؼ َب ادليزانية ادلخصصة ذلا َب
األوجو الىت تراىا مناسبة وعلى األساتذة أف ينتخبوا العميد دلدة عامُت غَت قابلة للتجديد " لكن
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احلكومة مل تأخذ هبذه ادلقًتحات وألقت هبا َب سلة ادلهمالت ( د  .زلمد أبو الغار 28 : 2005 ،
) (  ، ) 23وحل مشاكل التعليم اجلامعى َب مصر يتمثل َب مواجهة ادلشاكل األتية - :
 ضرورة التغلب على مشكلة تكديس الطالب وزيادهتم بالشكل الذى ؼلل بالتوازف بُت نسبتهم إىلنسبة أعضاء ىيئة التدريس .

-

إتاحة اجلو ادلناسب والوسائل ادلالئمة للقياـ بالبحوث والدراسات الالزمة لقياـ اجلامعات بدورىا َب
تطوير اجملتمع .

 جعل التعليم اجلامعى أكثر جاذبية وقدرة على إثارة الرغبة َب التعليم والدخوؿ َب ميادين البحثالعلمى .

-

أعلية حل مشكلة نق

وسائل التدريب العملى وضرورة إغلاد البدائل دلواجهة نق

الوسائل ادلعينة أو

ما يسمى بتقنيات التعليم .

-

إغلاد الوسائل الىت دتكن اجلامعات من متابعة كل جديد َب فروع ادلعرفة ومواجهة ثورة ادلعلومات الىت
تعترب إحدى مسات العصر احلديث .

 -اتباع نظاـ الوسائل ادلتعددة َب التعليم الذى يعتمد أساساً على استخداـ الراديو والتليفزيوف

والتسجيالت الصوتية والضوئية إىل جانب ادلادة ادلطبوعة واللقاءات الدورية َب ادلختربات ومراكز
البحث مع األساتذة فهو بذلك يتيح فرصة احلصوؿ على ادلعلومات ودتثلها بكل الطرؽ ادلتاحة مع

إمكاف ادلراجعة والتقوًن ( د  .ليلى العقاد . ) 24 ( ) 9 ، 8 : 5982 ،

توصيات الدراسة

َب ختاـ ىذه الدراسة يقًتح الباحث مايلي :
 ضرورة إغلاد توازف بُت اجلوانب النظرية والتطبيقية َب ادلناىج وادلقررات الدراسية االعالمية َب كليات
االعالـ احلكومية واخلاصة .

 ضرورة وضع مناىج ومقررات إعالمية لكليات اإلعالـ َب اجلامعات اخلاصة ختتلف بدرجة أو بأخرى
عن ادلناىج وادلقررات اإلعالمية َب كليات وأقساـ اإلعالـ َب اجلامعات احلكومية .

 تقوية العالقة بُت كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة وادلؤسسات اإلعالمية حىت تقوـ ىذه ادلؤسسات
بإثراء العملية التدريبية لطالب ىذه الكليات .
 البد من وضع ضوابط صارمة لكليات اإلعالـ اخلاصة حىت ال تطغى أىدافها ادلادية على أىدافها
العلمية والتعليمية والقومية .
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 ضرورة إدخاؿ بعض التحسينات َب وسائل التقوًن ادلستخدمة َب اجلامعات ادلصرية احلكومية واخلاصة
فالبد لألساتذة من أف يهيئوا الطلبة لألعماؿ الىت تتطلب حتمل ادلسئولية والىت تشبع فضوذلم الطلبة
مثل مشاريع البحث اجلادة والدراسات ادليدانية واف تكوف أسئلة التقوًن تستثَت حب استطالع الطلبة
اكثر من تركيزىا على معرفة احلقائق وادلعلومات وتشجع التفاعل بُت اجملموعات ادلتعاونة وتساعد الطلبة
على االنتماء .
 البد من تطوير طرؽ التدريس احلالية َب كليات اإلعالـ احلكومية واخلاصة عينة الدراسة وتبٌت أساليب
حديثة تتجاوز أسلوب التلقُت إىل أسلوب ادلشاركة والنشاط وإبراز القدرات االبتكارية للطالب وإثراء
ادلقررات وادلناىج الدراسية بالنقاش واحلوار وإنتاج بعض األعماؿ التدريبية .
 غلب أف تتاح الفرصة ألعضاء ىيئة التدريس بدءاً من ادلعيدين ومروراً بادلدرسُت واألساتذة ادلساعدين
حضور بعثات إلعادة تأىيلهم ورفع مستواىم العلمى وأف تًتؾ ذلم حرية التفكَت والبحث والنشر حىت
ينشأ جيل يعرؼ كيف يفكر ويتخيل وػللم مبستقبل أفضل وحىت تعود ادلنافسة العلمية الشريفة الىت
ترفع ادلستوى العلمى والفٌت ألعضاء ىيئة التدريس .
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