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 3102دٌسمبر  /أكتوبر   - األول العدد  -  دورٌة علمٌة محكمة تصدرها الجمعٌة المصرٌة للعالقات العامة

ذ:اإلرليزيةحبوثذباللغةذ

 جامعة فيينا() -أ.د/ توماس باور                        ؟ انتسوٍك، انعاللاخ انعايح ، انصحافح .. عذاوج أو صذالح 

ذ:ةــالػرنديحبوثذباللغةذ

 الكلية اإلماراتية الكندية()  -د/ الصادق رابح       انصورج انذهنَح نإلسالو وانعزب فٌ انكتة انذراسَح انفزنسَح 
 

ذ:ةـالبحوثذباللغةذالعربي

 ًلزصنح يوجاخ انطَف انتزدد 

 25 – 9ص ... ة القاهرة(جامع) - انشراح الشال /أ.د                                                                                              
 

 وانصحافح وانعاللاخ انعايح فٌ عانًنا انًعاصز انسَاساخ انحكويَح 

 76 – 25ص ...   (جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية) -محمد البخاري /أ.د                                                
 

 ضاءاخ انعًويَحطثَعح انمواعذ انًنظًح نتذاول انًعهوياخ فٌ انف 

  88 – 79ص...   (5الجزائر )جامعة  - علي قسايسية /أ.د                                                                                       
 

 المناهج الدٌنٌة وانعكاساتها على الدراسات اإلعالمٌة بجامعة األزهر دراسة مٌدانٌة 

 959 – 89ص ... (مصر الدولية  )جامعة - رزق سعد عبد المعطي /أ.د                                                                   

 

 

  المسئولٌة االجتماعٌة للعالقات العامة: دراسة تحلٌلٌة للمواقع اإللكترونٌة لمؤسسات قطاع
 171 – 131ص  ...(ت العامةالجمعية المصرية للعالقا) - حاتم محمد عاطف /د     االتصاالت العاملة فى مصر        

                                                                                

  ًالتعرض للسخرٌة السٌاسٌة عبر مواقع الشبــــكات االجتماعٌة وعالقته بإدراك الواقع السٌاس

 فً مصر دراسة تطبٌقٌة علً موقع الفٌس بوك
 545 – 965ص  ... (الحديثةجامعة ال) - إسالم أحمد عثمان /د                                                                      

 

  العالقة بٌن االتصال واتجاهات أعضاء هٌئة التدرٌس نحو تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات

 589 – 545ص ...  (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) -الرحمن علي السيد عبد                                    بالجامعات 
 

               اعتماد الجمهور فى دولة اإلمارات على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات السٌاحٌة 

 558 - 585ص ...  )جامعة القاهرة( - معصم بالل جمعة المعصم                                                                       

 ملخصاتذالرسائلذالعلمية:
 

  دراسح  يَذانَح  نهمائى تاالتصال :انــــــعوايم انًؤثزج عـــــهي انزضاء انوظَفٌ نهمائى تاالتصال فٌ انصحافح انهَثَح. 
 559ص ... (ين شمسع)جامعة  -صالح الدين رمضان عثمــان                                                                                

 
 

 .صورج انًزأج  في إعالناخ انمنواخ انفضائَح انعزتَح ودورها في تشكَم اتجاهاخ انشثاب انًصزى نحوها دراسح تحهَهَح يَذانَح 

 555ص...  ()جامعة القاهرة -لميس عالء الدين الوزان                                                                                   
 .تمََى دور إدارج انعاللاخ انعايح  فٌ فنادق انخًس نجوو تانماهزج 

548ص ... (المنوفية)جامعة  -إيمان كمال فرج حسن                                                                                            
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 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح صيٕا 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 المعطيأ. د/ رزق سعد عبد        
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح  ىٕىٌىجيا اإل الَ 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ِدلك اٌٍغح اٌع تيح  

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

    اٌع تيحجّهى  ح ِ
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 3 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 أ.د علً السٌد عجوة
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                ة عجمان للعلوم والتكنولوجيا          جامع              
                    

 أ.د انشراح الشال
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلية اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -تلفزيون أستاذ اإلذاعة وال                     

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة 

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 ود ٌوسف مصطفى عبده أ.د محم
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالمووكيل  – أستاذ الصحافة

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  ليبيا -وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة أستاذ اإلعالم  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -ووكيل كلية اإلعالم لشئون الطالب يون أستاذ اإلذاعة والتلفز                   

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 ك القومية األوزبكية بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بي
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 5جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

http://www.univie.ac.at/
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 www.epra.org.eg – www.jprr.epra.org.eg  و ة:  ِىلع
 

   157- 14- 15- 0114 (2+)  -  151- 14- 15- 0114 (2+)  -   818- 20-376-02 (2+) :اٌها ف 

 

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:chairman@epra.org.eg
http://موقع/
http://موقع/
http://www.epra.org.eg/


جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
  

 انتعزٍف تانًجهح: 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 :اننشز لواعذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:Chairman@epra.org.eg


 االفتتاحية

ِحٌمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ
 

ُهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا بَِربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى "     (31ورة الكيف آية )س - " َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم ِباْلَحقِّ ۚ إِنَّ
 صـَدق َلْلْاَّ اْلَعِظيـم

                                                     

تجمع مجموعة من خريجى اإلعالم بالجامعات المصرية حول ىدف نبيل وىو إنشاء جمعية عممية       
امة واإلعالم فى مصر لمعالقات العامة. والتف حول ىؤالء الخريجين مجموعة من أساتذة العالقات الع

والعالم العربى دعما وتشجيعا ليذا الكيان العممى الوليد. وجاءت فكرة إنشاء مجمة عممية لمعالقات العامة 
كأحد األدوات الداعمة ليذه الجمعية لنشر البحوث العممية لألساتذة، والمتقدمين لمترقية لمدرجات العممية 

 الت اإلعالم والعالقات العامة فى مصر والعالم العربى.الجامعية، وكذلك لطالب الدكتوراه فى مجا
ويتضمن العدد األول من المجمة عددا من األوراق العممية المقدمة من أساتذة كبار فى مجال      

فى موضوع " قرصنة موجات الطيف  )مصر(من انشراح الشال  /.دأاإلعالم من عدة دول مختمفة وىم: 
      حول: " التسويق والعالقات العامة والصحافة أعداء أم (النمسا) توماس باور من /الترددى"، أ.د

طبيعة القواعد المنظمة عن: "  (الجزائر)أصدقاء ؟"، كذلك ورقة عممية مقدمة من أ.د عمي قسايسية من 
ورقة عممية حول: "  (سوريا)لتداول المعمومات في الفضاءات العمومية"، وقدم أ.د محمد البخارى من 

 ت الحكومية والصحافة والعالقات العامة في عالمنا المعاصر"، أما أ.د رزق سعد عبد المعطىالسياسا
المناىج الدينية وانعكاساتيا عمى الدراسات اإلعالمية تقدم بورقة عممية حول موضوع "  (مصرمن )

 بجامعة األزىر دراسة ميدانية ".

تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف      
فى موضوع: " الصورة الذىنية لإلسالم  (الجزائر)التدريس لمتقدم لمترقية ومنيم: أ.م.د الصادق رابح من 

التعرض ببحث عن: "  (مصرمن ) والعرب فى المناىج الدراسية الفرنسية"، وتقدم د. إسالم أحمد عثمان
بــــكات االجتماعية وعالقتو بإدراك الواقع السياسي في مصر دراسة لمسخرية السياسية عبر مواقع الش

 ".تطبيقية عمي موقع الفيس بوك

وبحث بعنوان: "المسئولية االجتماعية لمعالقات العامة دراسة تحميمية لممواقع اإللكترونية لمؤسسات      
 )مصر(.من  حاتم محمد عاطف /قطاع االتصاالت العاممة فى مصر" لمباحث د

وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من 
" العالقة بين االتصال واتجاىات  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

من  السيد عبد الرحمنأعضاء ىيئة التدريس نحو تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات بالجامعات " لمباحث 
" اعتماد الجميور فى دولة اإلمارات عمى وسائل اإلعالم كمصدر لممعمومات وبحث عن:  (.مصر)

 .(اإلمارات العربية المتحدة)السياحية " لمباحث معصم بالل المعصم من دولة 



تير والدكتوراه ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم عدد من الباحثين الحاصمين عمى درجات الماجس     
وتقدم بنشر ممخص لرسالة  (ليبيا)بنشر ممخصات دراساتيم وىم: د. صالح الدين رمضان عثمان من 

دراسة   :الــــــعوامل المؤثرة عـــــمى الرضاء الوظيفي لمقائم باالتصال في الصحافة الميبية دكتوراه بعنوان: "  
تقدمت بنشر ممخص لرسالة  (مصرمن ) الدين الوزانلميس عالء   "، الباحثةميدانية  لمقائم باالتصال

" صورة المرأة  فى إعالنات القنوات الفضائية العربية ودورىا فى تشكيل اتجاىات  ماجستير بعنوان:
بنشر  (مصرمن )إيمان كمال فرج الشباب المصرى نحوىا دراسة تحميمية ميدانية "، وأخيرا تقدمت الباحثة 

تقييم دور إدارة العالقات العامة  في فنادق الخمس نجوم وضوع: " ممخص رسالة الماجستير فى م
 بالقاىرة ".

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
شورة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المن

ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب المسجمين لدرجة الدكتوراه 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل  تحدد المحكمين وتقدم

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

 رئيس تحرير المجلة                                                                                                         
 

 أ.د/ على عجوة                                                               
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 المناهج الدينية وانعكاساتها على الدراسات اإلعالمية بجامعة األزهر دراسة ميدانية
 
 

 رزق سعد عبد المعطى /دأ.
dr_s94@hotmail.com      

 جامعة مصز الذولُة -اإلعالم كلُة                                                                                      

ى:مقدمة
ى

وتوثقت  ،اآلف عصرا تدفقت فيو المعمومات والمعرفة اإلنسانية في مختمؼ المياديف الفكرية نعيش
التي  ولوجيةالعممية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتكن نتصاراتالعالقة بيف الخضـ اليائؿ مف اال

بعجمة متسارعة أصبحت تصوغ حياة البشر، وترسـ معالـ المستقبؿ في تزايد تراكمي متنوع ومتطور 
مف التقدـ  عاليامنيا شأنا  مغومعدالت فائقة، بحيث أصبح المناص لألمـ والمجتمعات سواء مف ب

واالزدىار، أو مف دفع دفعا إلى األخذ بأسباب التنمية الشاممة بقدر ما تسمح لو إمكاناتو وتتيح قدراتو 
 راتب التقدـ العممي والتكنولوجي.وأصبح العالـ مقسما إلى عدة شرائح تحدد عالميا بصفة أساسية م

مف  ةوىو الدرع الواقي ،تحديات الحاضر والمستقبؿ لمواجيةالتعميـ ىو السبيؿ الرئيسي  ويعد
التنمية البشرية الشاممة التي تكفؿ مواكبة ركب التقدـ واإلسياـ  ؽوذلؾ عف طري بعيةالوقوع في براثف الت

رساء قواعد  القومي والسالـ االجتماعي والنيضة الحضارية لألمة،  األمفاإليجابي في مسيرة التطور وا 
عمى رأس أولويات التنمية ونوفر لو كؿ اإلمكانيات البشرية والمادية  وومف ثـ فيو في حاجة إلى أف نضع

 الالزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ.
التعميـ والبحث العممي، طالما  سيرةاألساسي عف نجاح م لمسئوؿالسياسات التعميمية ا وتعتبر

وما ترتب عمييا  اتية،واكبت المتغيرات الدولية المعاصرة وما صاحبيا مف تطورات تكنولوجية وثورة معموم
والعمؿ اإلداري المطبقة خالؿ النصؼ الثاني مف القرف  ميـمعظـ مفاىيـ وأساليب التع انييارمف 

 العشريف.
بحث العممي والتطوير التكنولوجي، فإف التقدـ التكنولوجي عالقة طردية بيف التعميـ وال وىناؾ

آفاقا جديدة لمتعميـ والبحث العممي، وتتمثؿ ثروة األمـ حاليا في حجـ وقدرة الثروة المعرفية لممجتمع  ييئي
 تـ تصنيؼ دوؿ العالـ إلى دوؿ ريادة ودوؿ مالحقة ودوؿ متخمفة. مابعد 

جوىرىػػا إال  فػػي مػػاىيسػػتحدثيا تكنولوجيػػا المعمومػػات  يتػػمػػف يػػري أف النقمػػة المجتمعيػػة ال وىنػػاؾ
نقمة تعميمية تربوية في المقاـ األوؿ؛ فعندما تتواري أىمية الموارد الطبيعيػة والماديػة، وتبػرز المعرفػة كأحػد 

المعرفػة وتوظفيػػا ىػػي  ىػػذهالبشػػرية التػػي تنػت   المػواردتصػػبح عمميػة تنميػػة  ماعيػػة،القػوة االجت مصػػادرأىػـ 
ساسي والحاسـ في تحديػد قػدر المجتمعػات، وىكػذا تػداخمت التنميػة  والتربيػة إلػى حػد يصػؿ إلػى العامؿ األ

شبو الترادؼ وأصبح االسػتثمار فػي مجػاؿ التربيػة والتعمػيـ أكثػر االسػتثمارات عائػدا بعػد أف تبػوأت صػناعة 
قػػة بػػيف التعمػػيـ وتجاوبػػا مػػع الطػػرح العممػػي لمعال معمومػػات،البشػػر قمػػة اليػػـر بصػػفتيا أىػػـ قػػالع صػػناعة ال
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العديد مف الدراسات المتخصصة الواقع التعميمي في مصر بأبعاده المختمفة، ومكوناتػو  لتتناو  تاجية،واإلن
التفكيػر الخطػي  أفخالليػا  مػف تبػيفوقػد  ،ووسائؿ تعميميػة، وييرىػا وطالبمف معمميف، ومناى  دراسية، 

فػػػي تػػدريس المقػػػررات الدراسػػػية بالجامعػػات، حيػػػث تقػػدـ مفػػػاىيـ أو موضػػػوعات أي  آلفىػػو السػػػائد حتػػى ا
بعضػػػيا، بحيػػػث تػػػؤدي فػػػي النيايػػػة إلػػػى ركػػػاـ معرفػػػي ىائػػػؿ ييػػػر متػػػرابط ييػػػدؼ إلػػػى  فمقػػػرر منفصػػػمة عػػػ

امتحانػات تقتصػر فقػط عمػي قيػاس الجانػب المعرفػي، أمػا االتجػاه المنظػومي  زمساعدة الطالب عمى اجتيػا
ذي يػػتـ مػػف خػػالؿ منظومػػات يتضػح فييػػا ارتبػػاط المفػػاىيـ والموضػػوعات ببعضػػيا الػػبعض فػي التػػدريس والػػ

مف خالؿ منظومة متكاممة؛ ممػا يجعػؿ الطالػب قػادرا عمػي ربػط مػا سػبؽ دراسػتو مػع مػا سػوؼ يدرسػو فػي 
 صػػصفػػي مػػني  معػػيف أو تخ عػػدادهأي مرحمػػة مػػف مراحػػؿ الدراسػػة مػػف خػػالؿ خطػػة محػػددة وواضػػحة إل

 وجود.أمر نادر ال معيف
)العاشػػػر  اليجػػػرييعتبػػػر أقػػػدـ جامعػػػة إسػػػالمية عرفيػػػا العػػػالـ منػػػذ القػػػرف الرابػػػع  األزىػػػرإف  وحيػػػث

أساسػػا لمػػنظـ والتقاليػػد  وكانػػت. اآلفحتػػى  الثقػػافيو  الفكػػريزالػػت تمػػارس دورىػػا التعميمػػي و  مػػا( و المػػيالدي
 ـلألزىػر رسػ نظامي صدر أوؿ قانوف 2983وفى عاـ  ،الشرؽ والغرب فيعرفت بعد ذلؾ  التيالجامعية 

تنظػػيـ الحيػػاة  فػػيعمميػػة  وةىػػذا القػػانوف خطػػ كػػافو  ،العالميػػة وحػػدد موادىػػا ةكيفيػػة الحصػػوؿ عمػػى الشػػياد
 باألزىر.  الدراسية

األزىػػر  فػػينظػػـ الدراسػػة  الػػذي :5صػػدر القػػانوف رقػػـ  2:41القػػرف التاسػػع عشػػر وفػػى عػػاـ  وفػػي
و كميػة أصػوؿ الػديف وكميػة  لشػريعةر يشػمؿ كميػات ابػاألزى العػاليعمػى أف التعمػيـ  نصومعاىده وكمياتو و 

 المغة العربية. 
الحديثة،  لتعميميةباألزىر إلى النظـ ا التعميميـ تحوؿ النظاـ 2:72لسنة  214القانوف رقـ  وبصدور

لمبنيف والبنات عمى السواء، وضـ إلى  العمميوتوسع األزىر في نوعيات وتخصصات التعميـ والبحث 
واإلدارة  ،واليندسةوالعموـ والتربية  والصيدلة األسناف طبو  لمطبالكميات الشرعية والعربية كميات 

 راسيةالمعادلة الد تحقيؽالعموـ الدينية، ل مفويتمقى طالبيا قدرا ال بأس بو  والترجمةوالمغات  ،والمعامالت
ذا ،بينيـ وبيف نظرائيـ في الكميات األخرى اإلعالمية   دراساتاألزىر تضـ قسميف لم معةكانت جا وا 

 كاف 3122يناير 36ظؿ التحوالت التي أعقبت ثورة  ففيعبيا الثالث، أحدىما لمبنيف، واآلخر لمبنات، بش
كمية مستقمة  إلى ،صدور قرار شيخ األزىر بتحويؿ قسـ الصحافة واالعالـ بكمية المغة العربية بالقاىرة 

 إداريا وأكاديميا.
االعالم  بجامعةة اززىةري يجةد يجةد وامعةا مؤسة ا  ية   عمومالمناىج الدراسية ل يالمتأمل ف لكن

تكامميةةةة المنةةةاىج  تسةةةتيد والمغويةةةةي ال  يةةةةياإلعالميةةةةي والدين الدراسةةةيةيتةةةرل طميطةةةا مةةةن المسةةةاما  
ببقيةةة المنةةاىج اإلعالميةةة المقةةررمي بةةل ربمةةا  مت ةةمةالدراسةةية بالكميةةةي بةةل نجةةدىا مسةةاما  من  ةةمة ال 

 تةةب الدراسةةا  العميةةاي لةةيس لك ةةرم  أو يسةةواف فةةي مر مةةة االميسةةانس عبئةةا دراسةةيا عمةةب الطةةال  شةةكلت

http://www.epra.org.eg/
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المناىج الدراسية التي تتطمبيا المر مة الراىنة  يموضوعاتيا ف س  ولكن لبعدىا عن إطار التكاممية ف
 .3122بعد  ورم الطامس والعشرين من يناير  السيمامن التعميمي 
سػػواء عمػػى المسػػتوى  ميػػةفػػي القػػرف الحػػادي والعشػػريف أى تصػػاؿمجػػاؿ اال ياكتسػػب التأىيػػؿ فػػ وقػػد

أف يتمتػػع الخػػري  فػػي ىػػذا المجػػاؿ بثقافػػة  رةاألكػػاديمي أو المينػػي، بحيػػث أصػػبح ىنػػاؾ إجمػػاع عمػػى ضػػرو 
عامػػػة واسػػػعة ليػػػا أبعػػػاد تخصصػػػية مينيػػػة تكامميػػػة، فػػػي أي تخصػػػص دقيػػػؽ مػػػف مجػػػاالت االتصػػػاؿ، مػػػع 

ط التأىيؿ والتكويف اإلعالمي باحتياجات المؤسسات العاممة ضرورة أف تدرس عموـ االتصاؿ مف خالؿ رب
 في المجتمع.
مػػػدخؿ الوظيفػػػة  عمػػػىتعتمػػػد  سػػػوؼ الدراسػػػةالجػػػدير بالػػػذكر ينبغػػػي أف أشػػػير إلػػػى أف ىػػػذه  ومػػػف

حيػػث تسػػاعد ىػػػذه الوظيفػػة عمػػى فيػػػـ تػػأثير المعمومػػػات   ؛Knowledge Functionالمعرفيػػة لالتجػػاه 
يسػػتخدـ اتجاىاتػػو لفيػـ العػػالـ الخػػارجي، فعػػف  فػالفرد،  2اتجاىاتػػوفػػرد عمػػى والخبػرات التػػي يحصػػؿ عمييػا ال

يسػػػتطيع الفػػػرد تنظػػػيـ المعمومػػػات والمعػػػارؼ والخبػػػرات التػػػي يتعػػػرض ليػػػا، والتػػػي   رفيػػػةطريػػػؽ الوظيفػػػة المع
إف  حيػػػػثتػػػػؤثر بػػػػدورىا عمػػػػى عمميػػػػات االدراؾ لديػػػػو، فالمعرفػػػػة ليػػػػا تػػػػأثير كبيػػػػر عمػػػػى اتجاىػػػػات األفػػػػراد، 

 .3وأفعالو سموكياتوات تبنى عمى كـ مف المعارؼ والخبرات التي يتعرض ليا الفرد وتؤثر عمى االتجاى

ى-:الدراساتىالسابقة
 -)أ( فيما يتعمق بالدراسا  العربية:

يعثػر الباحػث عمػػى أيػة دراسػة عربيػػة أو أجنبيػة تناولػت موضػوع ىػػذه الدراسػة تحديػدا، ييػػر أف  لػـ
 ىناؾ مجموعة مف الدراسات تناولت بعض جوانب ىذه الدراسة منيا:

  عن التعميم والتدري  اإلعالمي بشكل عامي عمب الن و التالي: دراسا- 

التعميـ والتدريب اإلعالمي في مصر" وقد عرضت جديدة في مجالي  إستراتيجية نحودراسة بعنواف: "  -2
ألىػـ المشػكالت التػي تواجػو أعضػاء  عرضػتالدراسة لمتعميـ اإلعالمي في مصػر والمنطقػة العربيػة، كمػا ت

ىيئة التدريس والمناى  الدراسية والمحتوي العممي العربي واألجنبي، ومدي فاعميػة بػرام  التػدريب العممػي، 
 إلعالمػيالعاممػة فػي المجػاؿ ا مؤسساتبيف كميات ومعاىد اإلعالـ مف جية، والالتنسيؽ والتعاوف  وأىمية

 .  4مف جية أخري
التػي تػدرس بكميػات  الدراسػيةالنظـ والمناى   رضتوتدريبيـ" فقد استع ييفأما دراسة: " تأىيؿ اإلعالم -3

اإلعالـ وأقساـ الصحافة بكميات المغة العربية واآلداب والجامعة األمريكية ، كما أشػار الباحػث إلػي أىميػة 
التػػػػدريب اإلعالمػػػػي لصػػػػقؿ الدارسػػػػيف اإلعالميػػػػيف كمػػػػا اسػػػػتعرض إسػػػػيامات المراكػػػػز والييئػػػػات واألجيػػػػزة 

 .5 سواءال والممارسيف عمى المييفاإلع سيفالمختمفة في تدريب الدار 
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توافر اإلمكانيات البشرية  ومدىوالتدريب الصحفي في الجامعات المصرية،  التعميـوبيدؼ تقويـ واقع  -4
التعمػػيـ والتػػدريب الصػػحفي فػػي  عػػفالدراسػػة الميدانيػػة  كانػػتوالماديػػة فػػي أقسػػاـ الصػػحافة بيػػذه الجامعػػات، 

 .6الوادي واإلسكندرية والزقازيؽ  وجنوب الجامعات المصرية والتي شممت كؿ مف جامعة القاىرة واألزىر،
الدراسػػػػة العديػػػػد مػػػػف  وضػػػػحتفػػػػي الجامعػػػػات الحكوميػػػػة أ يومػػػف خػػػػالؿ رصػػػػد واقػػػػع التعمػػػػيـ اإلعالمػػػػ -5

المشكالت التي يواجييا العديد مف الخريجيف في حقؿ الدراسات اإلعالمية وىو إخفاؽ البعض في تطبيػؽ 
مػى النحػو المطمػوب وال مخػرج لمعاىػد اإلعػالـ العربيػة البعض اآلخر عف العمػؿ ع يعجزما درسو نظريا و 

 .7مستمزمات التطبيؽ العممي والتدريب لطالبيا فييا  يرمف توف
وفػػي ضػػوء تقيػػيـ الدراسػػات والمنػػاى  اإلعالميػػة أشػػار أحػػد البػػاحثيف فػػي دراسػػتو، أف الموىبػػة والثقافػػة  -6

فػػػي العمػػػؿ الصػػػحفي أو  تطبيػػػؽالنجػػػاح فػػػي الممارسػػػة وال يػػػؽلػػػألداء الجيػػػد وتحق افيتيفالعامػػػة لػػػـ تعػػػدا كػػػ
اإلعالمػػي بأنواعػػو، كمػػا انتيػػػت صػػحافة المبػػادرات الفرديػػػة، وتحولػػت الصػػحيفة ومػػػا يناظرىػػا مػػف وسػػػائؿ 
إعالمية مف مشروع صغير يتبناه وينظمو ويديره شخص، إلػي مؤسسػة يعمػؿ فييػا المئػات وأحيانػا األلػوؼ 

 ممارسػتوـ مجاالت عمميػة متعػددة مػع اإللمػاـ بفنػوف اإلعػالـ وأسػاليب ولذلؾ وجب عمي اإلعالمي أف يفي
 . 8بشكؿ عاـ 

خريجيف متميزيف في الممارسة العممية لمحقػؿ اإلعالمػي يػرى  تكويفوحوؿ المعوقات التي تحوؿ دوف  -7
 -أحد الباحثيف أف مف أىميا:

 الم روضة بين ازكاديميين و قول الممارسة اإلعالمية. العزلة 
 العديد مف األقساـ والدراسات اإلعالمية دوف وجود كوادر مؤىمة وكافية لمتدريس. احافتت 
 9الواسعة بيف القائميف بالعممية التعميمية وبيف الرسالة المثقمة بكؿ صنوؼ األخطاء  اليوة. 

ذا  فتكػو  يػدابأنػو بقػدر مػا يكػوف نظػاـ التعمػيـ ج باحثيفويطالب أحد ال -8 جػودة نظػاـ اإلعػالـ وكفايتػو، وا 
حػػؽ لمتربػػوييف أف يطػػالبوا اإلعالميػػيف بشػػيء يسػػيـ فػػي حسػػف تربيػػة المػػواطف وتحريػػر ثقافػػة الػػوطف ، فػػإف 

أف ينظػروا فػي النظػاـ األب وىػو التعمػيـ ويتأكػدوا  -إف لػـ يكػف قبمػو -عمييـ أي التربوييف في الوقػت نفسػو
والتشػػػغيؿ، وجميػػػور مالئػػػـ قػػػادر عمػػػى االسػػػتفادة  وجيػػػوعمػػػى الت عاممػػػة قػػػادرة طاقػػػةمػػػف أنػػػو يقػػػدـ ل عػػػالـ 

 .: عميوواالستنارة وتقويـ ما يعرض 
 سػاتتواجػو الدراسػات اإلعالميػة أوصػت إحػدى الدرا يوفيما يتعمؽ بالمشكالت التعميمية والتدريبيػة التػ -9

يجػا متميػزا فػي اإلعػالـ بضرورة مراجعة المقررات الدراسية لطالب اإلعالـ لتواكب سوؽ العمؿ ولتؤىؿ خر 
كما أف ظاىرة تغيب الطالب ينبغي أف تحظى بمواجية حاسمة وأف تعطى سمطات أكبػر ألسػتاذ المػادة  –

وتغييػر الشػكؿ التمقينػي لممحاضػرة، باإلضػافة إلػى ضػرورة  اضرات،الذي يتخمؼ عف المح لطالببحرماف ا
 .21المجتمعية إعادة النظر في نظـ التقييـ لتواكب المتغيرات التعميمية و 

فػػػي العديػػػد مػػػف  –لدراسػػػات اإلعػػػالـ  العممػػػيمػػػف بػػػيف مشػػػكالت التػػػدريب  أفبينمػػػا يػػػرى باحػػػث آخػػػر  -:
وجػػػػػود فجػػػػػوة بػػػػػيف األكػػػػػاديمييف والمينيػػػػػيف، فعػػػػػدـ ممارسػػػػػة الغالبيػػػػػة العظمػػػػػى مػػػػػف  -الجيػػػػػات األكاديميػػػػػة

http://www.epra.org.eg/


 الدينية وانعكاساتها على الدراسات اإلعالمية بجامعة األزهرالمناهج : أ.د/ رزق سعد عبد المعطي 09 

منغمقػػة عمػػى نفسػػيا  نظريػػةالاألكػػاديمييف لالتصػػاؿ واحتكػػاكيـ بػػزمالئيـ المينيػػيف ىػػي التػػي تجعػػؿ األقسػػاـ 
 .22التي تعطى ليؤالء الممارسيف عند انتدابيـ لمتدريس  ةفضال عف ضعؼ الحوافز المادي

ويضػػػػيؼ باحػػػػث آخػػػػر أف التػػػػدريب الػػػػذي يمػػػػارس فػػػػي العديػػػػد مػػػػف األكاديميػػػػات، يػػػػتـ مػػػػف خػػػػالؿ  -21
االقتػراب بشػكؿ حقيقػي  األكاديمييف أنفسيـ األمر الذي يجعؿ مف التػدريب امتػدادا إلػي الواقػع النظػري دوف

 .23لمواقع التطبيقي الذي مف المفترض أف يعد لو الطالب بشكؿ مكثؼ
البػػاحثيف رؤيػػتيـ العمميػػة حػػوؿ أسػػاليب التطػػوير المعنيػػة بالدراسػػات اإلعالميػػة  مػػفوقػػد قػػدـ العديػػد  -22

  -:24وتطبيقاتيا وىي 
 االىتمام باإلطار المؤسسي  ضرورم 
 ةوالمادي لتكنولوجيةاالىتمام بالموارد ا ضرورم  
 االىتمام بالموارد البشرية  ضرورم 

 ) ( الدراسا  ازجنبية

لتخصػػص  عميميػػةتطػػوير المنػػاى  الت إمكانيػػة عمػػىانصػػب اىتمامػػو  محػػورتمةةا الدراسةةا   ةةول  وتركةةز 
 اإلعالـ.

 -:26   25-يمي : ماأىـ  نتائ  تمؾ الدراسات  ومف
لمعػػامميف فػػي مجػػاؿ اإلعػػالـ  خصصػػةتقػػديـ بػػرام  تدريبيػػة مت ىاتجػػاه عػػدد مػػف الجامعػػات األمريكيػػة إلػػ -

أعػػػداد الطػػػالب المتقػػػدميف لدراسػػػة ىػػػذا التخصػػػص بمػػػا يتوافػػػؽ مػػػع حاجػػػة السػػػوؽ إلػػػى  دةوربػػػط ذلػػػؾ بزيػػػا
  27.االتصاؿ واالعالـ فممارسيف لدييـ ميارات متقدمة في فنو 

ات االعالميػة ، بمواجيػة  ظػاىرة الدراسػ اؿضرورة تصدي  القائميف عمى تطوير مناى  التعمػيـ فػي مجػ -
 .28نقص المعرفة لدى الطالب ، والتي ستؤثر عمى ممارستيـ لمينتيـ في عصر المعمومات واالتصاالت

فػي  يـأف يواكب التعميـ في مجاؿ االعالـ التغييرات السريعة التػي تحػدث فػي العػالـ ، وأف يتكامػؿ التعمػ -
المختمفة ، فتشابؾ العوامؿ االجتماعية والثقافات والنظـ  خرىألالمجاؿ االعالمي مع المجاالت والثقافات ا

 .29ونظـ االعالـ جعؿ ىناؾ تحديات كثيرة أماـ  الممارسات االعالمية في عصرنا الحاضر السياسية
تمكػنيـ مػف  تػيبإكساب العامميف في مجاؿ االعػالـ واالتصػاؿ الميػارات التكنولوجيػة ال اـضرورة االىتم -

إذ أف تطػور ىػذه التكنولوجيػا يمثػؿ تحػديا أمػاـ ىػؤالء العػامميف العتمػاد االعالميػيف  ،التفاعؿ مػع الجميػور
 .:2عمييا

، وينبغػػي عمػػى القيػػادات التػػي تشػػرؼ عمػػييـ االعػػالـ ينقصػػيـ التػػدريب والتأىيػػؿأف العػػامميف فػػي مجػػاؿ  -
 .31بيةأثناء العمؿ ضرورة التعرؼ عمى حاجاتيـ التدري
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البػػد مػػف تقيػػيـ فاعميػػة المنػػاى  الدراسػػية فػػي مجػػاؿ الدراسػػات االعالميػػة لرصػػد المعػػارؼ والخبػػرات التػػي  -
، فضال عف ضرورة استخداميـ لمتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتيا يما بعد لممارسات العمؿ االعالميتؤىميـ ف

 .32المختمفة الميمجاالت العمؿ االع يف
ىىى-البحث:ىمشكلة

استعراض الباحػث لمػا سػبؽ عػف وجػود بعػض المؤشػرات التػي يمكػف أف تػؤدي إلػي صػياية  أسفر
 -جيدة لمشكمة البحث مف أىميا:

 

 

 في إطار الدراسات االستطالعية التي قاـ بيا الباحث بيف الطالب لمعرفة اتجاىاتيـ نحو  أنو
المعاصر يشيد  تزاحما  ا، فقد أكدوا أف واقعنالدينية والمغوية التي يدرسونيا المقررات طبيعة

نجد ليا   أفدوف  وية،وحتى المغ ،واالقتصادية ،االجتماعية، والسياسية المشكالتواسعا مميئا ب
.  تذكرمعالجات   اعية،العدالة االجتم  -عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر: منيابيف تمؾ العمـو

الفساد، الجيؿ،  ومجابية ،االنتماء، وترسيخ قيـ العمؿ قيـوتعزيز  ،المواطنة، وحقوؽ االنساف
 المستوى عمى ىذافضال عف األخطاء المغوية المشينة في وسائؿ االعالـ ..الخ  ،والفقر، واألمية

 الساحة عمى يجري بما ليا العالقة جميعيا التدريسية فالمناى  الدولي المستوى عمى أما المحمي
 .التخصص ىذا في متغيرات مف الدولية

 لمياريةتمؾ المقررات )عموـ الديف والمغة ( عمى الجانب المعرفي دوف االىتماـ بالجوانب ا تركيز 
أمال في  المياراتفي حيف تستوجب طبيعة العصر أتقاف الكثير مف  ،الطالب دىواالبداعية ل

 البقاء والتميز.
 س ذلؾ عمى فقد انعك ،السابؽ ذكرىا، وعموـ االعالـ العموـالساعات التدريسية بيف  تتزاحـ

دوف أف  ،الالئحة الجديدة ىالذي تمت إضافتو إل تخرج،مؤخرا، كمشروع ال استحداثيامقررات تـ 
 –حسب السياسة التعميمية المتبعة  –التوقيتات الزمنية  البتالعيتـ تفعيمو بمساحة زمنية كافية، 

 بيف بقية العموـ.
 اإلعالـ بجامعة األزىر، بشكؿ  تقييـ برام  التدريس في تخصص تالدراسات التي تناول قمة

 الحكومية. لجامعاتمستقؿ، أو حتى مقارف بينيا وبيف ييرىا مف ا
 عموما قد تعرضت لجوانب معينة  ل عالـالعممي لدارسي  ىيؿالدراسات التي تناولت واقع التأ أف

وعمي جامعات حكومية بعينيا، ولـ يكف ذلؾ  –كما أظير ذلؾ الدراسات السابقة  – األخرىدوف 
مجاؿ التأىيؿ األكاديمي مف مختمؼ جوانبو التعميمية،  يفي الكشؼ عف أىـ المشكالت ف افياك

األزىر. وتأسيسا عمى ماسبؽ يمكف لمباحث أف يجد مبررا قويا  معةواإلدارية، والتكنولوجية بجا
وانعكاساتيا عمى الدراسات اإلعالمية بجامعة  ،والمغة العربية ،الدينية المناى ة لدراسة طبيع

 األزىر.
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ى:الدراسةىأهموة
فقد دفعو إلب ىذه الدراسة مجموعة من  الميةيالنتماف البا   إلب ميدان الدراسا  اإلع نظرا

  -أبرزىا: من  ازسبا
 

 التعميمية،ربما تكوف ىذه الدراسة في مقدمة الدراسات التي  تتناوؿ جانبا ميما مف جوانب العممية    -1
وعموـ الديف والمغة  في حقؿ الدراسات  اإلعالـ،وىو تركيزىا عمى العالقة التكاممية بيف عموـ 

 بجامعة األزىر.  – اإلعالمية
 

يكتنفو العديد مف نقاط الضعؼ يأتي في مقدمتيا، اعتماده  –بصفة عامة  –التعميـ الجامعي أف  -2
يفاؿ االىتماـ بتنمية  عمي أسموب التمقيف، والمصادر المحدودة لمحصوؿ عمى المعرفة والثقافة، وا 
 الميارات والقدرات األساسية، فضال عف محدودية آليات التقييـ بحيث تنحصر أىدافيا في قياس

عمي الفيـ وتشغيؿ الفكر  رةدوف أف تقيس القد ترجاعياالقدرة عمى استظيار المعمومات واس
بداء الرأي . وقد تأكد لمباحث ذلؾ المؤشر أثناء معايشتو لمواقع 33واالستخداـ المعرفي والتحميؿ وا 

اسات الدر  يةالتدريسي في تخصص اإلعالـ بكمية اإلعالـ بنيف، وقسـ الصحافة واإلعالـ بنات بكم
 اإلسالمية.  

نظر القائميف عمى المناى  التعميمية في حقؿ الدراسات اإلعالمية بجامعة األزىر إلى  لفت    -3
 ضرورة إعادة النظر في طبيعة المناى  الدراسية ليمبي محتواىا واقعنا المعاصر محميا ودوليا.

اإلعالمية والمناى   المقرراتالتكاممية بيف  لتحقيؽ –بيف أجياؿ الدارسيف  -الريبة المتكررة     -4
 األخرى المعاونة سواء أكانت لغوية أـ دينية.

لممقررات الدراسية بحيث يكوف لممقررات التطبيقية نصيب أكبر مف  يةالمواءمة الزمن تحقيؽ   -5
الساعات التدريسية تكفي لألداءيف العممي والتطبيقي، مع ضرورة التفكير في استحداث مقررات 

 العمـو المغوية، والدينية، واإلعالمية. يفالتطبيؽ العممي سواء كاف ذلؾ بجديدة ليا طابع 
 

ى:البحثىتساؤالت
 -الدراسة ضمف إجراءاتيا المنيجية أف تجيب عف التساؤالت اآلتية : تحاوؿ

 التحاؽ بعض طالب جامعة األزىر بتخصص اإلعالـ؟ بأسبا ما .1
 طبيعة الميارات التي يرى الطالب أف تخصص اإلعالـ يتطمبيا أكثر مف ييره مف التخصصات؟ ما .2
 األزىر؟ بجامعةوالمغوية، بيف المناى  اإلعالمية  ،نسبة المقررات الدينية ما .3
 األزىر؟ بجامعةمع المناى  اإلعالمية  والمغوية، دينية،تتكامؿ تمؾ المقررات ال دىأي م إلى .4
لخدمػػة المنػػاى  اإلعالميػػة  والمغويػػة،توظيػػؼ تمػػؾ المقػػررات الدينيػػة،  كيفيػػةاتجاىػػات الطػػالب حػػوؿ  مػػا .5

 األزىر؟ بجامعة
 اتجاىات الطالب حوؿ البرام  التدريسية لتخصص اإلعالـ بجامعة األزىر؟ ما .6
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يجابيػػػات طػػػرؽ التػػػدريس الحاليػػػة لمنػػػاى  الدراسػػػات اإلع سػػػمبياتالطػػػالب حػػػوؿ  اتجاىػػػات مػػػا .7  الميػػػةوا 
 األزىر؟ بجامعة

يجابيػػػات أسػػػاليب التقيػػػيـ الحاليػػػة  سػػػمبياتالطػػػالب حػػػوؿ  اتجاىػػػات مػػػا .8 الدراسػػػات اإلعالميػػػة  لمنػػػاى وا 
 األزىر؟ بجامعة

 

ىالبحثىومنهجه:ىنوع
 

ىذا تحت ما يسمى بالدراسات الوصفية، واعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى مني  المسح  يندرج
وكذلؾ تصنيؼ وتحميػؿ المعمومػات، والػربط بينيػا  ،تـ توظيفو في مسح الدراسات السابقة حيثاإلعالمي، 

لمتوصؿ إلى نتائ  تفسر الظاىرة المدروسة، إلي جانب استخدامو في المسػح الميػداني لعينػة الدراسػة، كمػا 
 .34مدروسة استخدـ الباحث المني  المقارف لمتعرؼ عمى أوجو التشابو والتبايف بيف وحدات الظاىرة ال

ىالبحث:ىصونة
 ة) الصحاف   ثةالعينة جميع الطالب المنتظميف في دراستيـ، بالفرقة الرابعة بأقساميا الثال شممت

بكميػة اإلعػالـ )بنػػيف (  طالبػا (73والعالقػات العامػة ( وقػد بمػغ عػددىـ  ) –واإلذاعة والتمفزيػوف  –والنشر 
جامعػػة األزىػػر، وكػػذلؾ جميػػع الطالبػػات المنتظمػػات فػػي دراسػػتيـ بالسػػنة الرابعػػة بقسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ، 

بالعػػػػػػاـ الجػػػػػػامعي  وذلػػػػػػؾ بػػػػػػة،( طال76)بنػػػػػػات ( بشػػػػػػعبيا الػػػػػػثالث، وقػػػػػػد بمػػػػػػغ عػػػػػػددىـ ) ىػػػػػػرجامعػػػػػػة األز 
 ممثمة لمدراسة. كعينة - 3122/3123
د برأيػػو بصػػورة كاممػػة عمػػى المقيػػاس الػػذي تػػـ إعػػداده مػػف قبػػؿ الباحػػث، اسػػتبعاد مػػف لػػـ يبػػ تػػـكمػا   -

( استمارة لكال المجموعتيف موضػع الدراسػة، 211حيث بمغ العدد النيائي مف استمارات المقياس )
 ( لطالبات قسـ الصحافة واإلعالـ بنات. 61( لطمبة الكمية في البنيف، و)61بواقع )

  -حديدا لعدة أسباب ىي :ليذه الفرقة ت الباحثاختيار  جاء -
العممية والتطبيقية التي يتمتعوف بيا تجعميػـ أكثػر قػدرة عمػى اإلفصػاح عػف اتجاىػاتيـ نحػو  الخبرة -

 .دراسةموضوع ال
 في ىذا الصدد. قةتكوف توجياتيـ أكثر د اليلدى ىذه الفرقة وبالت سيالنض  الدرا اكتماؿ -
 عميو.  يتحفظوفاليوجد ما  أنو -

 

ىجمعىالبوانات:ىىأدوات
 -من طالليا بياناتو وىي: جمعالبا   بمجموعة من ازدوا   استعان

الباحث ليعرؼ مف خاللو أىـ المحاور التي يمكف أف تغطي كافة البرام  التدريسػية  واستخدمو: االستبيان (أ 
( 36بجامعة األزىر، وذلؾ مف خالؿ طػرح مجموعػة مػف األسػئمة عمػى ) –في مجاؿ الدراسات اإلعالمية 

 الكمية،  العينة%( مف 36) بنسبةطالبًا وطالبة، 
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مقابمة مع مجموعة مركزة مف  جراءبإ الباحثقاـ  حيث :35النقاش مجموعة استعاف الباحث باستخداـ كما (ب 
المبحوثيف حوؿ موضوع الدراسة لموصوؿ إلى بعض النتػائ  تفيػد الباحػث فػي بنػاء المقيػاس الػالـز لدراسػة 

قاـ الباحث بصياية أىـ محاور المقياس ووضعيا فػي صػورة  ،مشكمة البحث، وتأسيسا عمى تمؾ المناقشة
لطالبػػات تػػدور يالبيتيػػا حػػوؿ آرائيػػـ نحػػو المقػػررات مػػف الطػػالب وا مفػػردة( 26أسػػئمة، وجييػػا الباحػػث إلػػى)

 الدينية.
مقياسػػو فػػي مجموعػػة مػػف العبػػارات عمػػي  ثالباحػػ صػػاغالنقػػاش  تعمػػى نتػػائ  االسػػتبياف ومجموعػػا وبنػػاء (ج 

موافؽ عمى  يير –يير موافؽ –موافؽ إلى حد ما –موافؽ -" الخماسية التدري  )موافؽ جدالبكرتطريقة "
ا معرفػة اتجاىػات الطػالب حػوؿ تمػؾ العبػارات مػف خػالؿ الػدرجات المعبػرة عػف ليػتـ مػف خالليػ ؛اإلطػالؽ(

تػػـ دمػػ   -لمنتػػائ   36عنػػد المعالجػػة اإلحصػػائية-مػػع مالحظػػة أنػػو  المخالفػػة،مختمػػؼ اتجاىػػات الموافقػػة و 
 ييػػػردرجػػػات عػػػدـ الموافقػػػة تحػػػت درجػػػة )  الموافقػػػة لتصػػػبح جميعيػػػا تحػػػت درجػػػة )موافػػػؽ(، ودمػػػ رجػػػاتد

 مػوافؽ(.
لمعمميػة التعميميػة فػي  -فتػرة ليسػت بالقصػيرة -مػف خػالؿ معايشػتو المال ظة أسمو كما استخدـ الباحػث   (د 

فػػي عػػرض مختمػػؼ محػػاور العمميػػة التعميميػػة فػػي مجػػاؿ الدراسػػات  الباحػػثجامعػػة األزىػػر، والتػػي أفػػادت 
األزىػر والتػي  امعػةج البػرام  التدريسػية فػي ااإلعالمية، باإلضافة إلي مجموعة المتغيرات التي انفردت بيػ

 شكمت إحدى المحاور الميمة في ىذه الدراسة.
 

ىوثباتىالتحلول:ىصدق
 

لمتأكػد مػف مػدي  يػاالصػدؽ والثبػات عمي ختبػاريأف قاـ الباحث بتصميـ المقياس قاـ بتطبيػؽ ا بعد
 صالحيتو لمتطبيؽ.

 

 Validityالت ميل :  دق

تقػػػيس مػػػا ىػػو مػػػراد قياسػػػو بحيػػث تصػػػمح األداة لتحقيػػػؽ  سػػةأف األداة المسػػػتخدمة فػػػي الدرا ويعنػػى
ولػػذا فقػػد تػػـ عػػرض االسػػتمارة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف الػػذيف  – يػػاالدراسػػة حتػػى يمكػػف تعميم ؼأىػػدا

 -أقروا صالحيتيا لقياس ما تـ قياسو وىـ:
 مصر الدولية جامعة كمية اإلعالـ عميد .د/حمدي حسفأ 
 المقطـ معيد الجزيرة ل عالـ عميد .د /جماؿ النجارأ 

 
.د/ شعباف أبو اليزيد أ

 ( أكتوبر7) جامعة عالـكمية اإل عميد شمس

 األزىر جامعة كمية اإلعالـ عميد .د/عبد الصبور فاضؿأ 
 عيف شمس جامعة المناى  وطرؽ التدريس أستاذ .د/ سعد يسىأ 
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 اإلعالـ جامعة األزىر كمية اإلعالـ المساعد أستاذ / محمود حمادد 

 فريد كريماف/ د 
العالقات العامة واإلعالف  أستاذ

 المساعد
 جامعة القاىرة –اإلعالـ  كمية

 اإلعالـ المساعد أستاذ الجزار نجوى/د 
جامعة مصر -اإلعالـ  كمية

 الدولية
 مصر الدولية جامعة قسـ اإلعالـ رئيس / أماني بسيونيد 
 األزىر جامعة بقسـ الصحافة واإلعالـ مدرس /جيياف يحيد 

 - ففيقصد بػو اإلعػادة أو التكػرار مػع وجػود اتسػاؽ فػي النتػائ ، بحيػث يصػؿ البػاحثو  ال با : أما
إلػي نفػس النتػائ  لتحقيػؽ أكبػر قػدر مػف االطمئنػاف لنتػائ  التحميػؿ،  -يستخدموف نفس فئات التحميؿ الذيف

بعػػد مضػػى ثػػالث أسػػابيع مػػف إجػػراء  )*(الـمػػف البػػاحثيف فػػي مجػػاؿ اإلعػػ اثنػػيفولػػذا فقػػد عيػػد الباحػػث إلػػى 
وكانػػػػػت نسػػػػػبة االتفػػػػػاؽ بػػػػػيف  ،% ( مػػػػػف ذات العينػػػػػة المختػػػػػارة21المقيػػػػػاس األوؿ بإجرائػػػػػو عمػػػػػي نسػػػػػبة )

 .37%( مما يشير إلي صالحية القياس والتسميـ بنتائ  البحث :9االختباريف)
ى

ى:ولوةالدراسةىالتحلىنتائج
 

 االلت اق بتط ص اإلعالم بجامعة اززىر: أسبا  أوالا 
 

 الالئ ة تقرر  ي  زطرل سنة من اززىر جامعة في اإلعالمية المقررا  نس  تتنوع
  -: مايمي الدراسي لممنيج التدريسية

 طالب السنة األولى ستة عشر مقررا دراسيا ثالث منيا فقط تخصصية، مف ىذه الثالثة مادة  يدرس
 لمتدريبات، أما الباقي فيتوزع بيف العمـو اإلنسانية والعمـو الشرعية والمغة العربية. قطواحدة ف

 ستة منيا شرعية ولغوية،  دراسيا، اإلى ثمانية عشر مقرر  تالفرقة الثانية يصؿ عدد المقررا وفي
منيا لمغة  داواحدة فقط منيا لمتدريبات العممية، ومقرريف آخريف واح ،وعشر مواد تخصصية

 بيفستة مقررات موزعة  ،الثالثة فيضـ كؿ قسـ فييا الفرقةأما  ،لممنظمات الدولية روآخ ،األوروبية
منيا  احداوأحد عشر مقررا تخصصيا، و  ،العموـ الشرعية والمغة العربية، ومقرريف في العموـ اإلنسانية

بيف)العمـو  رراتدرس الطالب سبعة مقوفي كؿ قسـ مف أقساـ الفرقة الرابعة ي ،فقط لمتدريبات العممية
 وكمامنيا فقط لمتدريبات العممية.  احدامقررا تخصصيا و  روعمـو المغة العربية ( وثالثة عش ،الشرعية

لمعرفة اتجاىاتيـ  الطالبالباحث  بيا قاـ التي االستطالعُة الذراسة ضىء علً أنه قبل من أشزت
 حماالمعاصر يشيد تزا واقعناأكدوا أف  فقد ،يدرسونيا نحو طبيعة المقررات الدينية والمغوية التي

 أف نجد ليا دوف ،واالقتصادية، وحتى المغوية ية،والسياس ،االجتماعية المشكالتمميئا ب واسعا
                                                           

)*(
 زهراأل جامعة - اإلعالم بكلية مدرس العظيم، عبد  سامي/ د -9: هما الباحثان 

 زهراأل جامعة - اإلعالم بكلية مساعد مدرس حسني، محمد/ أ  -9                   
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.  تذكرمعالجات  العدالة االجتماعية،   -الحصر: ليسسبيؿ المثاؿ و  ىعم منيابيف تمؾ العمـو
والفقر،  جيؿ،وترسيخ قيـ العمؿ، ومجابية الفساد، ال تماء،قيـ االن، وتعزيز وحقوؽ االنساف ،المواطنة
 أما المحلٍ المستىي علً هذافضال عف األخطاء المغوية المشينة في وسائؿ االعالـ ..الخ  ،واألمية

 من الذولُة الساحة علً َجزٌ بما لها العالقة جمُعها التذرَسُة فالمناهج الذولٍ المستىي علً

 .التخصص هذا فٍ متغُزات
 

 (9جدول )
 جامعة األزهر  -أسباب التحاق الطالب عينة الدراسة بتخصص اإلعالم 

 

 م
  الدراسة عينة الطالب التحاق أسباب

 واالتصال اإلعالم بتخصص

 اإلعالم كلية

 ( بنين) 

  واإلعالم الصحافة قسم

 (بنات)
  بين الفرق

 نسبتين
 %ن ك %ن ك

1.  
 *4..30 66 33 46 23 واالتصال اإلعالم بتخصص االلتحاق قبل رغبة

2.  
 06.3. 46 23 .4 .2  الدراسة بعد في رسخت رغبة

3.  
 دراسبة فبي سببووني من وبين بيني المباشر االحتكاك

 التخصص هذا

6 8 3 6 .0863 

4.  
 **208.3 88 66 ... .0 العمل فرص في الوظيفي التنوع

5.  
 0822. 86 63 48 26 غيره من أكثر التخصص لهذا العلمية ميولي

6.  
 المعنيبة اللجنبة قببل مبن التخصبص لهبذا ترشبيحي تم

 بذلك

6 8 . . . 

 ..0.= الداللة مستوى** 0.0.= الداللة مستوى*

بةةين عينةةة الطةةال   اإلعةةالمعةةن أسةةبا  االلت ةةاق بتط ةةص  -( 2الجةةدول رمةةم ) تةةائجن تشةةير
بةةذا   واإلعةةالميوكةةذلا الطالبةةا  الدارسةةا  بقسةةم ال ةة افة  اززىةةريجامعةةة  اإلعةةالميالدارسةةين بكميةةة 

 : أىمياإلب مجموعة من المؤشرا  من  - الجامعة
أف أحػد أىػـ أسػباب االلتحػاؽ بيػذا التخصػص يرجػع  عمى اإلعالـ،عينة المبحوثيف مف دارسي  اتفقت -1

. وقػد حقػؽ ىػذا االختيػار ييػرهمػف  أكثػرفػي فػرص العمػؿ ليػذا التخصػص متاحػة  الػوظيفيإلى التنوع 
% بػيف عينػة الطالبػات بقسػـ الصػحافة 99الطػالب الدارسػيف بكميػة اإلعػالـ،  عينػة% مػف  211نسبة

واإلعػػالـ بػػذات الجامعػػة، ومػػف المعمػػـو أف تمػػؾ الفػػرص تتطمػػب اآلف وفػػى المسػػتقبؿ نوعػػا مػػف التأىيػػؿ 
تمفػة فػي مجػاؿ العمػؿ اإلعالمػي، شموال مما ىو حادث اآلف، لالنفتاح عمػى البيئػات المخ أكثرالعممي 

مكانيػػة التعامػػؿ معيػػ عمميػػا وعمميػػا، ولكػػي يػػتـ إعػػداد خريجػػي اإلعػػالـ لتمػػؾ الفػػرص يوصػػى خبػػراء  اوا 
الدراسية لعمـو اإلعالـ بمػا يػتالءـ مػع التحػديات الجديػدة  مناى إجراء تعديالت في ال رورةاإلعالـ، ض
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فػي ذلػؾ التخصػص، بحيػث يسػاعدىـ عمػى الوفػاء  يعال  النقص في تأىيؿ العامميف بماالتي تواجيو، 
 .38بمتطمبات االتساع والتنوع  في نطاؽ عمميـ 

تػػػوافر الميػػػوؿ العمميػػػة ليػػػذا التخصػػػص أحػػػد المبػػػررات التػػػي دفعػػػت عينػػػة الدراسػػػة إلػػػى االلتحػػػاؽ  كػػػاف -2
 % بػيف عينػة المبحػوثيف فػي كميػة79بتخصص اإلعالـ بالكمية والقسـ، وقد بمغت نسبة ىذا االختيػار 

% مػػػف عينػػػة المبحوثػػػات فػػػي قسػػػـ الصػػػحافة واإلعػػػالـ، ويػػػرى أحػػػد البػػػاحثيف أف 95ونسػػػبة  ـ،اإلعػػػال
يػػتفيـ بعمػػؽ ميماتػػو تجػػاه  ذيلممعمػػـ دور ميػػـ فػػي دعػػـ تمػػؾ الميػػوؿ؛ ذلػػؾ ألف المعمػػـ النػػاجح ىػػو الػػ

وىػي  مجتمعو عف طريؽ المواقؼ التعميميػة، ومػا ينشػأ عنيػا مػف عالقػات متبادلػة بػيف المعمػـ والمػتعمـ
طػػرؼ إلػػى  مػػف عرفػػةتتعػػدى نقػػؿ الم يػػثعالقػػات تتميػػز بػػالحوار والتفاعػػؿ والرعايػػة وتبػػادؿ الخبػػرة بح

طالؽ قػوى اإلبػداع وتيػذيب األخػالؽ  عبيرآخر، لتؤدي إلى تنمية القدرات وممارسة قوى الت والتفكير وا 
 .39وتطوير الشخصية

الطالبات الدارسات بقسـ الصافة  % عينة مف 55بكمية اإلعالـ،  طالب% مف عينة ال75نسبة  ذكر -3
واإلعػػالـ أف اختيػػارىـ ليػػذا التخصػػص جػػاء بنػػاء عمػػى ريبػػتيـ التػػي تولػػدت لػػدييـ قبػػؿ االلتحػػاؽ بػػذلؾ 

يشػػكؿ  إلعػػالـ،بػػأف تخصػػص ا بإلػػى أذىػػاف بعػػض الطػػال تبػػادرالتخصػػص ،وىػػى مسػػالة نسػػبية قػػد ت
صػات األخػرى التػي تػتقمص وأرحػب مػف التخص علصاحبة قدرا مف االنطالؽ فػي مجػاالت عمميػة أوسػ

يمارسػػػيا ييػػػره،  فرصػػػيا إلػػػى حػػػد كبيػػػر، بينمػػػا يسػػػتطيع دارس اإلعػػػالـ أف يمعػػػب نفػػػس األدوار التػػػي
لػػػدى  –يشػػػير إلػػػى أف تمػػػؾ الريبػػػة قػػػد تولػػػدت  والواقػػػعاالجتمػػػاعي،  واألخصػػػائي، كوظػػػائؼ التػػػدريس

خصصػػػػات األخػػػػرى ييػػػػر نتيجػػػػة دراسػػػػتيـ لمعديػػػػد مػػػػف األدبيػػػػات العمميػػػػة والتطبيقيػػػػة لمت -المبحػػػػوثيف 
 تخصصو الرئيسي.

فػػػي  رسػػػخت% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة بكميػػػة اإلعػػػالـ ىػػػذا التخصػػػص لوجػػػود ريبػػػة 71نسػػػبة مػػػف  اختػػػار -4
% مػػف عينػػة الطالبػػات بقسػػـ 75المبحػػوثيف بعػػد دراسػػتيـ التخصػػص، بينمػػا حقػػؽ ىػػذا االختيػػار نسػػبة 

دراسػة مقػررات  تـجامعػة األزىػر، ويػرى الباحػث أف ىػذا االختيػار لػو داللتػو إذ يػ –الصحافة واإلعػالـ 
أقسػامو، عامة في مختمؼ التخصصػات اإلعالميػة فػي السػنتيف األوليػيف فػي مختمػؼ كميػات اإلعػالـ و 

وربمػػا تكػػوف كفيمػػة بتحديػػد التخصػػص الػػذي يمكػػف أف يمتحػػؽ بػػو الطالػػب ويثبػػت ذاتػػو فييػػا، وقػػد طػػرح 
يحتاجو ممارسو العالقات العامة، ومنفذو برام   الراديو  الذيخبراء اإلعالـ تساؤليـ الشيير وىو: ما 

تحقيػؽ درجػة مقبولػة مؤكػديف عمػى أف  ؿمف معارؼ في المسػتقب لصحفيوالتمفزيوف، وممارسو العمؿ ا
مػػػػف الممارسػػػػة المينيػػػػة السػػػػميمة، يقتضػػػػي وجػػػػود مسػػػػتوى جيػػػػد مػػػػف الدراسػػػػة األكاديميػػػػة فػػػػي المرحمػػػػة 

 تفػاءالجامعية، باإلضافة إلى توفير فرص تدريبية لممارسة مختمؼ ميارات اإلعالـ وفنونو، وعدـ االك
فػيمف  مرجػوةمػى الثقػة  السموؾ ميني سميـ يػنعكس ع وىواليدؼ المرجو،  قؽبالخبرة فحسب حتى يتح

 يمارسوف اإلعالـ بكؿ صنوفو وصوره.
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 اسػةالػذيف سػبقوىـ لدر  والطػالباالختياراف األخيراف، فكاف سببو االحتكاؾ المباشر بػيف المبحػوثيف  أما -5
 أفلدراسػة ذلػؾ التخصػص، أو  اسػتكمالناذلؾ التخصص، والتي ساعدت في بنػاء صػورة إيجابيػة عنػد 

لمكميػػات واألقسػػاـ المختمفػػة، وىػػو  ببػػؿ مكتػػب التنسػػيؽ، عنػػد توزيػػع الطػػالالطالػػب تػػـ ترشػػيحيـ مػػف ق
اختيػػػار لػػػيس لمطالػػػب أي دور إيجػػػابي فيػػػو، بػػػؿ تجػػػاوز كػػػؿ المبػػػررات التػػػي تشػػػكؿ إرادة الطالػػػب فػػػي 

 اختياره لذلؾ التخصص.
 

 -جامعة اززىر: – اإلعالمالميارا  التي يتطمبيا تط ص  طبيعة: اتجاىا  المب و ين  ول  انيا
 أف األساس في دراسة الحقؿ االتصالي واإلعالمي بمختمؼ أقساميما وشعبيما، Jim Hays يرى       

التػي  التدريبيػةفي نوعيو المناى  الدراسية التي يحتاجيا دارسو ذلؾ التخصص، وكذلؾ نوعيػة البػرام   ىو
 .:3  دةتساعد عمى ترسيخ الميارات الفنية المتنوعة والمطموبة لسوؽ العمؿ، ودعـ تطويرىا بصورة متجد

التعمـ المعاصر، ىو التعمـ الكفيؿ بأف يستخمص مف التراكـ  أفىذا الصدد يرى باحث آخر ب وفي
عمى التػأثير، ولػذلؾ أصػبحت القاعػدة العامػة ال أف نعمػـ ولكػف كيػؼ نعمػـ،  ادرةالمعمومة الحية الق معرفيال

يقػـو عمػى آليػة أساسػيا  داع،إف جوىر التعمـ ىو نقيض التعميـ القائـ عمى التمقيف ىو تعميـ قائـ عمػى اإلبػ
ؿ مترابطػة، وأف يشػك وفف االنتقاء وفف التحميؿ والتركيب، بؿ ىػو فػف اكتسػاب عالقػات بػيف ظػواىر ال تبػد

 .41البناء التركيبي الناجـ عف اكتشاؼ ىذه العالقات نقطة انطالؽ لفيـ جديد ورؤية جديدة
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 (9) جدول

 األزهر جامعة - اإلعالم تخصص يتطلبها التي المهارات طبيعة حول المبحوثين اتجاهات
 

 العبارة م

 (بنات) واإلعالم الصحافة قسم ( بنين) اإلعالم كلية

 الموافوة درجة الموافوة درجة

 يجب لم موافق غير موافق يجب لم موافق غير موافق

 %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك

1.  
 النظريببببة  المعرفببببة بجانببببب يحتببببا 

 االتصال مهارات مختلف من التمكن
63 86 3 6 4 .3 68 64 3 6 . . 

2.  
 علببب  العملبببي الجانبببب تغليبببب يتطلبببب

 النظري الجانب
63 86 3 6 4 .3 62 84 6 8 . . 

3.  
 اسبتخدام فبي عالية حرفية إل  يحتا 

 االتصال تكنولوجيا
6. 8. 6 8 4 .3 0. ... . . . . 

4.  
 المعرفببببة فببببي شببببمولية إلبببب  يحتببببا 

 (  إعالمية -لغوية – دينية دراسات)
66 88 6 8 3 6 68 64 3 6 . . 

5.  

 إل  واالتصال اإلعالم تخصص يحتا 

 مببن بغيببره قببورن إذا محببدودة معرفببة

 التخصصات

6 8 24 23 .. 3. . . 0. ... . . 

6.  
 إلبب  ببب  التدريسببية البببرام  تحتببا  ال

 متطورة معامل أو حديثة تونيات
. . 66 88 4 .3 3 6 64 63 3 6 

7.  
 عنبد ضروري شيء أجنبية لغة إتوان

 التخصص لهذا دراستي
63 86 6 8 6 8 0. ... . . . . 

لنا بعض أوجو  تضحجامعة األزىر، ي -الميارات التي يتطمبيا تخصص اإلعالـ طبيعة حوؿ( 3) رقـالجدوؿ  وباستقراء
 -االختالؼ واالتفاؽ نعرضيا كاآلتي:

والطالبةةا  الدارسةةا  فةةي مسةةم  اإلعةةالميعينةةة الدراسةةة مةةن الطةةال  الدارسةةين فةةي كميةةة  ات قةة 
وفةي درجةة الموافقةة  ةول مةا  المقيةاسيفةي ترتية  بعةض عنا ةر  اززىةريجامعةة  –ال  افة واإلعالم

 -كما يمي: اإلعالميتعمق بط وص تدريس عموم 
فػػػي مرتبػػػة أولػػػى أف تخصػػػص اإلعػػػالـ يتطمػػػب بجانػػػب المعرفػػػة النظريػػػة، الػػػتمكف مػػػف مختمػػػؼ  يػػػأتي -1

%( 7:) ، وبنسػػػبةالطػػػالب الدارسػػػيف فػػػي كميػػػة اإلعػػػالـ%( مػػػف 95وذلػػػؾ بنسػػػبة ) االتصػػػاؿميػػػارات 
 جامعة األزىر. –لمطالبات الدارسات في قسـ الصحافة واإلعالـ 
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يأتي في مرتبة ثانية اتفاؽ عينة الدراسة حوؿ ضرورة إتقاف لغػة أجنبيػة عنػد دراسػة الطالػب ليػذا  بينما -2
%( 211ونسػػػبة) اإلعػػػالـ،%( مػػػف عينػػػة الطػػػالب الدارسػػػيف فػػػي كميػػػة 95التخصػػػص وذلػػػؾ بنسػػػبة )

 .األزىرجامعة  –قسـ الصحافة واإلعالـ  لمطالبات الدارسات في
مػػػف خػػػالؿ  دارسػػػيفمرحمػػػة ثالثػػػة تػػػرى العينػػػة أف ىػػػذا التخصػػػص يحتػػػاج إلػػػى صػػػقؿ ميػػػارات ال وفػػػي -3

عينػة  ف%( مػ91استخداميـ لتكنولوجيا االتصاؿ وثيقػة الصػمة بدراسػة ىػذا التخصػص، وذلػؾ بنسػبة )
الدارسات في قسػـ الصػحافة واإلعػالـ  بات%( لمطال211، ونسبة )في كمية اإلعالـ سيفالطالب الدار 

 جامعة األزىر. –
تدريس  بخصوصفي ترتيب بعض عناصر المقياس حوؿ ما يتعمؽ  الدراسةاختمفت عينة  بينما

 عمـو اإلعالـ عمى النحو التالي:

ذلؾ التخصص يتطمب تغميب الجانب العممي عمى النظري، وقد حقؽ ىذا العنصػر المرتبػة الثانيػة   أف -4
%( مػػػف عينػػػة الطػػػالب الدارسػػػيف فػػػي كميػػػة اإلعػػػالـ، بينمػػػا حقػػػؽ المرتبػػػة السادسػػػة بػػػيف 95بنسػػػبة )

ف %(، ويرى أحد البػاحثي97جامعة األزىر، بنسبة ) –الطالبات الدارسات في قسـ الصحافة واإلعالـ 
يمثؿ حمقة أساسية في العممية اإلدارية حيث يتيح الفرصة لمفرد الذي يؤىؿ لمعمؿ اإلداري  تدريبأف ال

األخطػػاء  فمػػف،   42لممارسػػة ميامػػو عمميػػا، وتطبيػػؽ مػػا اكتسػػبو مػػف معمومػػات ومعػػارؼ أثنػػاء التػػدريب
 أكاديميتيػػػالػػػى التػػػي أدخمػػػت دراسػػػات اإلعػػػالـ إ -الفادحػػػة الػػػذي وقعػػػت فيػػػو العديػػػد مػػػف الػػػدوؿ الناميػػػة

أنيػػا لػػـ تقػػـ بالدراسػػات النوعيػػة الكافيػػة ليػػذا النػػوع مػػف التخصػػص وترتػػب عميػػو  -ومعاىػػدىا وجامعاتيػػا
آفاقػػػا واسػػػعة  وارتيػػػادهالعديػػػد مػػػف األخطػػػاء عنػػػد الممارسػػػة، فمػػػع التطػػػور السػػػريع فػػػي مجػػػاؿ اإلعػػػالـ 

ل عػالـ  فالمعرفية بيف مػا يمكػ وةوتطويعو لمتقنيات والمستحدثات التكنولوجية واستيعابو ليا، تزداد الي
وبػػيف مػػػا تػػتـ ممارسػػػتو بالفعػػؿ مػػػف  ،المثمػػى ليػػػذا األداء ؽوالطرائػػػ ليبواألسػػا مجػػػاالتأف يؤديػػو فػػي ال

 .43سياسات إعالمية تفتقر إلى السند العممي الموضوعي السميـ 
 –الدينيػة  ت) كػالمقررا مختمفة،اإلعالـ إلى شمولية المعرفة بثقافات  خصصاحتياج ت –عنصر احتؿ -5

والعالقػات  والنشػر،والصػحافة  ف،مثؿ اإلذاعػة والتميفزيػو  األخرى بتخصصاتوواإلعالمية (  –والمغوية 
%(، وفػػي 99مرتبػػة تاليػػة بػػيف عينػػة الطػػالب الدارسػػيف فػػي كميػػة اإلعػػالـ بنسػػبة ) – واإلعػػالفالعامػػة 

 ،%(7:األزىػػر بنسػػبة)جامعػػة  –الدارسػػات فػػي قسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ الطالبػػاتمرتبػػة خامسػػة لػػدى 
أحد الباحثيف ذلؾ االتجاه، حيث يوصي بضرورة االىتماـ بتدريس المناى  األكاديمية التي تيتـ  ويؤيد

يجيد كؿ فنوف االتصاؿ الجماىيري بوجو عاـ دوف تخصيص دراسػات منفصػمة  الذيبإعداد الممارس 
يػذا االتجػاه فػي حػيف مازالػت األمريكيػة تأخػذ ب امعػاتتخصصػية، ويشػير إلػي أف معظػـ الج اـفي أقسػ

 .44صةالمتخص اسةتسير عمى مبدأ الدر  ميديةبعض الجامعات ذات المدرسة التق
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رفػض ىػذه العبػارة نسػبة  قػدال تحتاج إلى تقنيات حديثة أو معامؿ متطػورة ف التدريسيةكوف البرام   أما -6
%( لمطالبػات الدارسػات فػي قسػػـ 99%( مػف عينػة الطػالب الدارسػيف فػي كميػػة اإلعػالـ، ونسػبة )3:)

 جامعة األزىر. –الـالصحافة واإلع
فػػػي  اتعنصػػػر احتيػػػاج تخصػػػص اإلعػػػالـ إلػػػى معرفػػػة محػػػدودة إذا قػػػورف بغيػػػره مػػػف التخصصػػػ وجػػػاء -7

كمية اإلعالـ، وفي مرتبة  ية الطالب الدارسيف ف%( بيف عين211مرحمة خامسة بنسبة رفض بمغت )
 جامعة األزىر. –%( لمطالبات الدارسات في قسـ الصحافة واإلعالـ83ثالثة بنسبة )

 

 : المقررا  الدينية والمغوية واإلعالمية في جامعة اززىر ال ا
بػػػاألزىر إلػػػى الػػػنظـ التعميميػػػة  التعميمػػػيـ تحػػػوؿ النظػػػاـ 2:72لسػػػنة  214القػػػانوف رقػػػـ  بصػػػدور

عمى السواء، وضـ  البناتلمبنيف و  العمميفي نوعيات وتخصصات التعميـ والبحث  زىرالحديثة، وتوسع األ
واإلدارة  ،واليندسػػةوالعمػػـو والتربيػػة  والصػػيدلة األسػػناف وطػػب لمطػػبكميػػات  بيػػةالكميػػات الشػػرعية والعر  لػػىإ

ويتمقى طالبيا قدرا ال بأس بو في العمـو الدينية، لتحقيؽ المعادلػة الدراسػية  والترجمةوالمعامالت، والمغات 
 يـ وبيف نظرائيـ في الكميات األخرى.بين

التعمػػيـ الجػػامعي بػػاألزىر ظمػػت  قيػػادات الجامعػػة تباعػػا  رالسػػياؽ المؤسػػس عمػػى تطػػوي اتذ وفػػي
 تلمتحػوالت التػي أعقبػ ووفقػا، اتػومػع متطمبػات العصػر ومتغير  بيتناس بماالعممية التعميمية  لتطوير سعىت

، بتحػػوؿ قسػػـ 3122قػػرار شػػيخ األزىػػر فػػي أبريػػؿ ، فقػػد صػػدر 3122ثػػورة الخػػامس والعشػػريف مػػف ينػػاير 
 إلى كمية لألعالـ. –رجامعة األزى – ىرةالتابع لكمية العربية بالقا –الصحافة واإلعالـ 

لتمػػؾ التغييػػرات، توقػػع الدارسػػوف وجػػود تعػػديالت ممحػػة تفػػرض نفسػػيا عمػػى الواقػػع التعميمػػي  ووفقػػا
بتخصص اإلعالـ بالجامعة، ليكوف متواكبا مع ظروؼ المرحمػة الراىنػة، ومالحقػا لمتطػورات الطارئػة عمػى 

ب ىػػذا التخصػػص بصػػورة ييػػر مسػػبوقة، ومػػف ثػػـ فػػرض ىػػذا الواقػػع ىػػذه الدراسػػة لمعرفػػة " اتجاىػػات الطػػال
ليػػػذا  تعميميػػػةالدارسػػػيف ليػػػذا التخصػػػص نحػػػو المقػػػررات الدراسػػػية الحاليػػػة، وانعكاسػػػاتيا عمػػػى المخرجػػػات ال

 التخصص تحديدا.
والمغويػة وفقػا لمػػا  الدينيػة،لنسػب المػواد  عػرضتمػؾ االتجاىػات كػاف عمػى الباحػث أف ي ولتشػخيص
  -لتالي:ا النحو ىمعايير الجودة واالعتماد، عم ووحدةورد مف إدارة الكمية 

 
 
 
 
 
 

 

 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  –العدد األول  
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 (أ -9) جدول
 واالعتماد الجودة ضمان هيئة لمعايير وفقا األزهر بجامعة اإلعالمية المناهج بين واللغوية، الدينية، المقررات نسب

 

 % النسبة  المواد تصنيف م

 % .0 متخصصة علوم  .1

 %.. (آداب -لغة -إحصاء) أساسية علوم  .2

 %.3 إنسانية علوم  .3

 %2 آلي حاسب  .4

 %3 حرة موررات  .5

 %.. ميداني تدريب  .6

 %0 تخر  مشروعات  .7

 

 (ب -9) جدول
 الفعلي التوزيع لواقع وفقا األزهر بجامعة اإلعالمية المناهج بين واللغوية الدينية، المقررات نسب

 % النسبة المواد عدد  التصنيف م

 %4.00 36 متخصصة علوم  .1

 %00.. 0 (آداب -لغة -إحصاء) أساسية علوم  .2

 %00.. 0 إنسانية علوم  .3

 %600. 2 شرعية علوم  .4

 %3 . آلي حاسب  .5

 يوجد ال يوجد ال حرة موررات  .6

 المتخصصة العلوم مع مواد .. في موزع ميداني تدريب  .7

 %3 . تخر  مشروعات  .8
 

 - ( نستنتج ما يمي:-4أ( وجدول )-4متأنية لمجدول ) بقرافم
 –الحػديث –% مف إجمالي النسبة الكمية لممقػررات، وتضػـ )القػرآف25.6نسبة المواد الشرعية تبمغ  أف -1

 الفقو(  –التفسير
 –% مػػػف إجمػػػالي النسػػػبة الكميػػػة لممقػػػررات، وتضػػػـ ) النحػػػو21.6نسػػػبة مػػػواد المغػػػة العربيػػػة تبمػػػغ  أف -2

 % تقريبا.36رات إلى تمؾ المقر  بةىاتيف النسبتيف تصؿ نس عاألدب(، وبتجمي –البالية –الصرؼ
( ساعة تقريبا أسبوعيا، أي تحتػاج وحػدىا لثالثػة 31) عفألف ىذه المقررات تستيمؾ ما ال يقؿ  ونظرا -3

بقية  منيا% ( 86أياـ تدريسية كؿ أسبوع، وىذا يعني أنو مف يير الممكف أف يكوف لباقي المقررات )
لػب أيػاـ األسػبوع، فػي الثالثػة بعػد الظيػر إف المتبقية مف األسبوع، حيػث تنتيػي الدراسػة يا ياـالثالثة أ

 لـ يكف قبؿ ىذا التوقيت.
عػػف االنعكاسػػػات  لمكشػػؼ منػػوأثػػارت كػػؿ ىػػذه المالحظػػػات وقػػوؼ الباحػػث أماميػػا، فػػي محاولػػػة  وقػػد -4

 المختمفة لتمؾ المقررات، ودورىا في تكاممية المقررات اإلعالمية، أو عدـ ذلؾ.
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تمةا المقةررا  ) الدينيةةي والمغويةة (  بيعةةتوجيةو سةؤال لعينةة الب ة  عةن ط الضروري م كان من  ومن
 عف مدي تكامميا مع الدراسات اإلعالمية أو عدـ ذلؾ. لمكش 

  حول الدراسة عينة اتجاهات( 9) رقم جدول
 اإلعالمية الدراسات مع تكاملها ومدى(  واللغوية الدينية،)  المقررات طبيعة

 العبارة م

 (بنات) واإلعالم الصحافة قسم ( بنين) اإلعالم كلية

 الموافوة درجة الموافوة درجة

 يجب لم موافق غير موافق يجب لم موافق غير موافق

 %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك

1.  
 دراسببتها تببم واللغويببة الدينيببة المنبباه 

 قبل من

64 63 . . 6 8 6. 8. 8 .4 3 6 

2.  
 6 3 6 3 63 64 6 3 . . 64 68 الدراسة أيام من كبيرا وقتا تستهلك

3.  
 ببل اإلعالميبة  الدراسبات مبع تتكامل ال

 عنها منفصلة هي

28 24 8 .4 6 8 66 88 6 8 3 6 

4.  
 الزمنيبببببببة المسببببببباحة مبببببببن تضبببببببعف

 اإلعالمية الموررات لبعض المفروضة

38 04 .4 23 4 .3 38 04 .8 24 6 8 

5.  
 فبببي صبببعبة واللغويبببة الدينيبببة المنببباه 

 استيعابها

2. 4. .4 23 6 8 26 48 .6 38 3 6 

6.  
 العمبببببل ممارسبببببة عنبببببد مفيبببببدة غيبببببر

 اإلعالمي

63 86 6 8 6 8 63 86 4 .3 3 6 

 

تمةا المقةررا  ) الدينيةةي والمغويةة ( ومةدل تكامميةا مةع  طبيعةة حبول( 6) نتةائج الجةدول رمةم تشير
 -الدراسا  اإلعالمية إلب عدم مؤشرا  عمب الن و التالي:

في مقدمة اتجاىات المبحوثيف حوؿ طبيعة تمؾ المقررات ) الدينية، والمغوية ( ومدى تكامميا مع  جاء -1
ألف ىػػذه المقػػررات  ونظػػرا يالدراسػػات اإلعالميػػة، أف تمػػؾ المنػػاى  تسػػتيمؾ وقتػػا كبيػػرا مػػف أيػػاـ الدراسػػة

قريبػا أسػػبوعيا، ( سػاعة ت31) عػػف( مقػررات، فإنػػو مػف المتوقػع أف تسػػتيمؾ مػا ال يقػؿ 9يبمػغ مجمميػا )
% مف إجمالي عينة 7:وقد بمغت نسبة ىذا االتجاه  ع،أياـ تدريسية كؿ أسبو  ثةأي تحتاج وحدىا لثال

 قسػػػػـ% مػػػػف إجمػػػػالي عينػػػػة الطالبػػػػات فػػػػي 3:وبنسػػػػبة  زىػػػػراأل جامعػػػػة –الطػػػػالب فػػػػي كميػػػػة اإلعػػػػالـ
 الصحافة واإلعالـ بذات الجامعة.

والمغوية تـ دراستيا مف قبؿ، فقد حققت مرتبة ثانية بنسبة  ةعبارة أف المناى  الديني عمىموافقتيـ  أما -2
% مف إجمالي عينة 91األزىر، ونسبة  جامعة–% مف إجمالي عينة الطالب في كمية اإلعالـ 3:

http://www.epra.org.eg/
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الطالبات في قسـ الصحافة واإلعالـ بذات الجامعة، وىو مؤشر يعكس تكرار القضايا الدينية، 
 ية بجامعة األزىر.والمغوية عمى مختمؼ المراحؿ التعميم

وألفية  ؿفالطالب منذ التحاقو باألزىر وىو يدرس عموما لغوية مف بينيا " قطر الندى " وشرح بف عقي   
جراء -بف مالؾ وحاالت فتح إف   وأسماءواالستغاثة  والترخيـ -والتعميؽ  اإللغاءو  -القوؿ مجرى الظف  وا 

والتنازع .  واالشتغاؿ إلبداؿوا واإلعالؿالتأنيث  ابوبباأللؼ والالـ  واألخبارالعدد  وكناياتاألصوات 
وفي جانب البالية يدرس مرورا بالعالـ عبد القاىر الجرجاني وانتياءا بقضايا الفصؿ والوصؿ وكماؿ 

 والمشاكمةالنظير  ومراعاةوالتبديؿ  والعكس ةواإلطناب والمساوا واإليجاز  اإلسناداالتصاؿ واالنقطاع و 
جانب األدب كاف دراسة تاريخ األدب الجاىمي واالسالمي  وفيوالبديع  ناسوالجوالحبس  والقصر

 والرمزية –التناقض  وشعر –الرياض في أخبار القاضي عياض  وأزىار –أبي البقاء  ونونيةوالمعاصر 
 –والشنفري  –والخنساء  –الحطيئة  وشعر – ةناسي والبر – واالنتحاؿ –الطممية  والظاىرة –في األدب 

 –ربيعة  فب والميميؿ –بف العبد  وطرفة –الذبياني  والنابغة–ولبيد بف حارثة  –الرمة  وذو – حوصواأل
 .حوالطر ما

 

بػػيف  يةييػػر مفيػػدة عنػػد ممارسػػتنا لمعمػػؿ اإلعالمػػي فقػػد جػػاءت بنسػػبة متسػػاو  مقػػرراتكػػوف تمػػؾ ال أمػػا -3
المجمػوعتيف، وفػي رأي الباحػث ربمػا يعبػر ذلػؾ  لكػال% 95الفريقيف مف المبحوثيف حيػث بمغػت نسػبة 

عػف قصػػور فػػي وجيػػة نظػر المبحػػوثيف، ألف العمػػـ ميمػػا كػػاف مسػتواه، فمػػف المتوقػػع إمكانيػػة االسػػتفادة 
 .منو أيا كاف مستوى تمؾ االستفادة

العبػػارة التػػي تػػرى، أف تمػػؾ المقػػررات ال تتكامػػؿ مػػع  ىمرحمػػة رابعػػة كانػػت موافقػػة المبحػػوثيف عمػػ وفػػي -4
اسات اإلعالمية، بػؿ ىػي منفصػمة عنيػا، حيػث جػاءت نسػبة الموافقػة بػيف عينػة الطػالب فػي كميػة الدر 

%، بينمػػا جػػاءت نسػػبة الموافقػػة بػػيف عينػػة الطالبػػات فػػي قسػػـ الصػػحافة 87األزىػػر  جامعػػة–اإلعػػالـ 
%، وىػػػذا يقتضػػػي ضػػػرورة األخػػػذ فػػػي االعتبػػػار، بمبػػػدأ تكامميػػػة المنػػػاى  99الجامعػػػة  اتواإلعػػػالـ بػػػذ

 اسية. الدر 
ألنيػػا لػػـ توظػػؼ توظيفػػا  تيعابيا،والمغويػػة صػػعبة فػػي اسػػ ة،رأت عينػػة الدراسػػة أف المنػػاى  الدينيػػ كمػػا -5

الواقع، بؿ اعتمدت في توجييا األكاديمي عمػى مصػادر كتػب التػراث التػي تمتػاز بقػوة أسػموبيا،  يالءـ
% مػػف 71ذا الػػرأي معناىػػا وبمغػػت نسػػبة الموافقػػة عمػػى ىػػ وعمػػؽورزانػػة عباراتيػػا، وفصػػاحة منطقيػػا، 

الطالبات في قسـ الصحافة  عينة لي% مف إجما79إجمالي عينة الطالب الدارسيف بكمية اإلعالـ ، و
 واإلعالـ بذات الجامعة.
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  حول المبحوثين اتجاهات( 9) رقم جدول
 األزهر جامعة -اإلعالم لتخصص واللغوية الدينية المناهج توظيف إمكانية

 العبارة م

 ( بنين) اإلعالم كلية (بنات) واإلعالم الصحافة قسم

 الموافوة درجة الموافوة درجة

 يجب لم موافق غير موافق يجب لم موافق غير موافق

 %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك

1.  
 علوم) اسم تحت بعضها مع تدم 

 ( لغوية علوم)  أو( شرعية
63 86 3 6 4 .3 68 64 3 6 . . 

2.  
 تدعم أخرى بموررات تستبدل

 الرئيسي التخصص
4 .3 63 86 3 6 6 8 62 84 . . 

3.  
 . . . . ... .0 3. 4 8 6 .8 .6 علي  هي عما محتواها توليل يتم

4.  
 . . 6 3 64 68 6 3 8 6 88 66 اإلعالم تخصص مع لتتكامل توظف

5.  
 . . 38 6. 23 24 .3 .. 8 6 23 24 الواقع لتعاصر تطويرها يتم

6.  
 6 3 6 3 63 64 3. 4 . 3 88 66 الكريم الورآن منه  لتراكمية داعي ال

7.  
 األربع السنوات مدار عل  توزع

 دراسي عام كل في مادتين بواقع
63 86 6 8 6 8 0. ... . . . . 

 

 - اإلعببالم لتط ةةص يةةةالدينيةةة والمغو  لمنةةاىجتوظيةة  ا إمكانيةةة حببول(0) نتةةائج الجةةدول رمةةم تشةةير

 : إل  األزهر جامعة

المبحوثػػػوف فػػػي بدايػػػة مقترحػػػاتيـ، حػػػوؿ إمكانيػػػة توظيػػػؼ المنػػػاى  الدينيػػػة والمغويػػػة لتخصػػػص  أشػػػار -1
بع بواقع مادتيف في كػؿ اإلعالـ، أف يتـ تقميؿ محتوى تمؾ المقررات، أو توزع عمى مدار السنوات األر 

صػور أف يقػـو ، وذلؾ لتتالءـ مع نسبتيا مقارنة بالنسبة اإلجماليػة لبقيػة المقػررات، إذ ال يتعاـ دراسي
تمثؿ نصػؼ أبػواب العبػادات، أو تفسػير جػزء كامػؿ مػف  موضوعات بدراسةطالب الجامعة مرة أخرى 

أجػػزاء القػػرآف، ومػػف ثػػـ فمػػف الممكػػف أف يسػػاعد ذلػػؾ فػػي زيػػادة مسػػاحة المنػػاى  التطبيقيػػة والتػػي مػػف 
% مػف 211رحيف اآلف، وقد بمغت نسبة ىذيف المقت ميوالمفترض أف تزيد مساحتيا الزمنية عما ىي ع

% مػف إجمػالي عينػة الطالبػات فػي قسػـ الصػحافة 91وبنسػبة  ،اإلعالـ بكميةإجمالي عينة المبحوثيف 
 جامعة األزىر. –إلعالـوا

اإلعػالـ،  خصػصالدينيػة والمغويػة لت نػاى الم ظيػؼفي ثػاف مقترحػات المبحػوثيف حػوؿ إمكانيػة تو  جاء -2
ىو أف توظؼ لتتكامؿ مع تخصص اإلعالـ، أو يتـ دمجيا تحت )عموـ شرعية (أو ) عموـ لغويػة (، 

الفكريػة المعاصػرة ، وتبحػث منػاى  الحػديث، والتفسػير،  ياالفقو فيما يسػمى بالقضػا  بحيث يبحث مني
المغػة لتكػوف منػاى   يسمى باإلعجاز العممي في الكتاب والسنة، كمػا يػتـ توظيػؼ منػاى  فيما آف،والقر 
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% مػف 7:وظيفية تدعـ الجوانب التطبيقية في حقؿ الدراسات اإلعالمية، قد بمغت نسبة ىػذا االقتػراح 
% مػف إجمػالي عينػة الطالبػات فػي قسػـ الصػحافة 99وبنسػبة  ،اإلعالـ بكميةإجمالي عينة المبحوثيف 

 جامعة األزىر. –واإلعالـ 
كمػا كػاف مػف  لكػريـ،مػني  القػرآف ا اكميػةداعػي لتر  ال أنػوثيف مرتبة ثالثة جاءت مقترحػات المبحػو  وفي -3

ضػػمف مقترحػػاتيـ أف يػػتـ تطويرىػػا لتعاصػػر الواقػػع، بػػدال مػػف تكػػرار مػػا يػػرد فييػػا، بمغػػت نسػػبة ىػػذيف 
% مػػػف 83، %99ونسػػػبة  ،اإلعػػػالـ بكميػػػة% مػػػف إجمػػػالي عينػػػة المبحػػػوثيف 83% ، 3:المقتػػػرحيف 

 .جامعة األزىر –واإلعالـالصحافة  إجمالي عينة الطالبات في قسـ
كبيػػػرة مػػػف جانػػػب  افقػػػةبمقػػػررات أخػػػرى تػػػدعـ التخصػػػص، فمػػػـ يحػػػظ بنسػػػبة مو  تسػػػتبدؿ أفمقتػػػرح  أمػػػا -4

 بكميػة% مف إجمػالي عينػة المبحػوثيف 97بمغت نسبة يير الموافقيف عمى ىذا المقترح  يثالفريقيف، ح
جامعة األزىػر، ويشػير ىػذا  –عالـ% مف إجمالي عينة الطالبات  في قسـ الصحافة واإل95 ،اإلعالـ
طالب جامعة األزىػر عمػى أف يكػوف ليػـ ميػزة خاصػة، بتحصػيميـ جرعػات دينيػة،  حرص إلىاالتجاه 
 في تخصص اإلعالـ. ستيـشريطة أف تدعـ درا ولغوية،

 

 -: اتجاىا  المب و ين  ول المناىج التدريسية لتط ص اإلعالم بجامعة اززىر:سادساا
 

خاصا مف التأىيؿ العممي، بحيث يكوف  مطاممارسة العمؿ اإلعالمي بمختمؼ مجاالتو، ن تتطمب
تفػػرض عمػػى  لتػػيأكثػػرا شػػموال واتسػػاعا مػػف بعػػض التخصصػػات األخػػرى، نظػػرا لطبيعػػة العمػػؿ اإلعالمػػي ا

 يػػذاالتػػي تتعامػػؿ معيػػا المؤسسػػات اإلعالميػػة محميػػا وعالميػػا؛ ول لمختمفػػةعمػػى البيئػػات ا انفتاحػػاممارسػػيا 
العػػػػاـ، بضػػػػرورة إجػػػػراء تعػػػػديالت فػػػػي المنػػػػاى  الدراسػػػػية لحقػػػػؿ الدراسػػػػات  لػػػػرأييوصػػػػي خبػػػػراء اإلعػػػػالـ وا

اإلعالمية، بما يتالءـ مع التحديات الجديدة التػي تواجييػا، وبمػا يعػال  الػنقص فػي تأىيػؿ اإلعالميػيف فػي 
فػي نطػاؽ  لتعػددسػاع واعمػى الوفػاء بمتطمبػات ىػذا االت تعػديالتمختمؼ المجاالت، بحيث تساعدىـ تمؾ ال

         ولػػذا فػػإف الكميػػات معنيػػة بتخػػري  الطالػػب المالئػػـ لمقتضػػيات العصػػر والػػذي ينبغػػي أف يتسػػـ بمػػا ؛عمميػػـ
 :45يمي 
 الجيدة ألكثر مف لغة. المعرفة 
 مع كؿ جديد. التواؤـ 
 والخارجية. داخميةالواسع لكؿ التغيرات ال الفيـ 
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 حول المبحوثين اتجاهات(9) جدول
 األزهر جامعة - اإلعالم لتخصص التدريسية المناهج

 العبارة م

 (بنات) واإلعالم الصحافة قسم ( بنين) اإلعالم كلية

 الموافوة درجة الموافوة درجة

 يجب لم موافق غير موافق يجب لم موافق غير موافق

 %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك

1.  
 3. 4 4. 8 23 24 . . .3 .. .8 .6 ملحوظ بشكل تفكيري تنمي المناه 

2.  
 موضوعات الموررات بعض في يدرس

 بالتخصص لها عالقة ال
36 68 36 68 3 6 3. 6. 2. 4. . . 

3.  
 تداخل بها الحالية الدراسية الموررات

 الموضوعات بعض في
66 88 3 6 6 8 2. 4. .8 24 3 6 

4.  
 تحديث إل  تحتا  الدراسية المناه 

 وتطوير
64 63 . . 6 8 63 86 4 .3 3 6 

5.  
 النظرية المعرفة تكسبنا الموررات

 واالتصال اإلعالم بتخصص المرتبطة
64 63 6 8 . . 66 88 . . 4 .3 

6.  
 تخصص بأهمية المعرفة لدي تخلق

 واالتصال اإلعالم
64 63 . . 6 8 24 23 . . .6 38 

7.  

 الممارسة أساليب عل  الودرة تكسبني

 العمل مجاالت بعض في اإلعالمية

 اإلعالمي

6. 8. .. 3. . . 36 68 3. 6. 4 .3 

8.  

 صحيحاا  تأهيالا  الدراسي المنه  يؤهلني

 العمل مجاالت في التغيرات يواكب

 اإلعالمي

24 23 .6 38 . . 8 .4 24 23 4 .3 

9.  
 8 6 .3 .. 23 24 . . 3. 4 88 66 النظرية الناحية من جيدة المناه 

11.  
 اختياري وتدعم ميولي تشبع المناه 

 للتخصص
28 24 .3 36 3 6 23 46 .6 38 6 8 
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 حول المبحوثين اتجاهات(9) جدول تابع
 األزهر جامعة - اإلعالم لتخصص التدريسية المناهج

 العبارة م

 (بنات) واإلعالم الصحافة قسم ( بنين) اإلعالم كلية

 الموافوة درجة الموافوة درجة

 يجب لم موافق غير موافق يجب لم موافق غير موافق

 %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك

11.  
 بشكل تطويرها يتم الحالية المناه 

 العصر متغيرات لتساير مستمر
23 46 .. 3. 8 .4 2. 4. .8 24 3 6 

12.  
 التكنولوجية المتغيرات تساير المناه 

 المتالحوة
24 23 8 .4 4 .3 38 04 3. 6. 3 6 

13.  
 النظرية الجوانب بين توازن يوجد ال

 الدراسية المناه  في والعملية
30 0. 3. 63 6 8 30 0. 32 64 3 6 

14.  
 6 3 46 23 23 4. 8 6 04 38 24 8. العمل سوق تواكب الدراسية الموررات

15.  
 عبئا تشكل المتخصصة غير الموررات

 التخصص مواد بجانب
28 24 .. 3. 3 6 2. 4. .8 24 3 6 

16.  
 8. 6 23 4. .0 30 3. 4 28 6. .0 30 والدقة بالوضوح تتسم المناه 

17.  
 قديمة موضوعات عل  المنه  يركز

 العملي الواقع عن بعيدة
38 04 .8 24 6 8 .4 23 23 46 3 6 

18.  

 للموررات توصيف وجود عدم أن أرى

 وتكرار تداخل إل  يؤدي الدراسية

 المعلومات لبعض

66 88 3 6 6 8 6. 8. 6 8 4 .3 

 

 شيرلتط ص اإلعالمي ي لتدريسيةن و المناىج ا لمب و ينا  العنا ر الكاش ة التجاىا و ول
انط اض نسبة موافقة عينة طالبا  مسم ال  افة واإلعالمي عن نسبة الطال   إلب( 6الجدول رمم )

 الدارسين بكمية اإلعالمي جامعة اززىر  ي  جاف  عمب الن و التالي :
يواكػػػب التغيػػػرات فػػػي مجػػػاالت العمػػػؿ اإلعالمػػػي بنسػػػبة  اً يؤىمنػػػا تػػػأىياًل صػػػحيح راسػػػيالمػػػني  الد أف -1

قسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ بػػاألزىر ، بينمػػا جػػاءت نسػػبة الموافقػػة عمييػػا بػػيف  طالبػػات%( بػػيف عينػػة 27)
 %( .83أكبر حيث بمغت ) ،الدارسيف بكمية اإلعالـ، جامعة األزىر الطالبعينة 

%( بػيف 71إذ جػاءت بنسػبة ) صػرالحالية يتـ تطويرىا بشكؿ مستمر لتساير متغيرات العالمنػاى   أف -2
عينػػة طالبػػات قسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ بػػاألزىر، بينمػػا بمغػػت نسػػبة أعمػػى بػػيف عينػػة الطػػالب الدارسػػيف 

 %(.75نسبة ) حققتحيث  ؛جامعة األزىر إلعالـ،بكمية ا
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طالبػات  عينة%( بيف 67المتالحقة جاءت نسبتيا ) وجيةلالمناى  الدراسية تساير المتغيرات التكنو  أف -3
جامعػة  اإلعػالـ،%( بيف عينػة الطػالب الدارسػيف بكميػة  83) ونسبة باألزىر،قسـ الصحافة واإلعالـ 

 .األزىر
الدارسػػيف بكميػػة  الطػػالبوعينػػة  ،قسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ بػػاألزىر طالبػػاتالنسػػبة بػػيف عينػػة  تسػػاوت -4

بيف الجوانب النظرية  توازفحوؿ ما يتعمؽ بأف المناى  الدراسية ال يوجد بيا  اإلعالـ، جامعة األزىر،
 مف التعميـ. لفئتيفا لكال% 61إذ جاءت نسب موافقة الطالب عمى ىذا العنصر  ،والعممية

تواكػػب سػػوؽ العمػػؿ فقػػد جػػاءت النسػػبة فػػي أدنػػى درجػػات انخفاضػػيا  ةكػػوف المقػػررات الدراسػػي عػػف أمػػا -5
في ىذا الطرح كػؿ  وتقارب% ، 67موافقيف، بينما كانت نسبة يير الموافقيف % بيف ال47لتصؿ إلى 

مػػف عينػػة طالبػػات قسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ بػػاألزىر، وعينػػة الطػػالب الدارسػػيف بكميػػة اإلعػػالـ، جامعػػة 
بػيف العينتػيف، وىػو مػا يشػير إلػى ضػعؼ مسػتوى العديػد  بيعف عدـ وجود تفػاوت نسػ اجـاألزىر، والن

دراسية في حقؿ الدراسات اإلعالمية بجامعة األزىػر بصػفة عامػة؛ األمػر الػذي يتطمػب مف المقررات ال
بحيػث يػنعكس عمػى طبيعيػة  ؛فييػا جػاءمزيػدا مػف بػذؿ الجيػد فػي تطػوير المػوائح الدراسػية، وتفعيػؿ مػا 

التي تدعـ الجوانب العممية لتضػع الطالػب  التدريسيةالدراسة والتجييزات المعممية واالستعانة بالخبرات 
 عمى الطريؽ الصحيح بعد تخرجو.

تسػػاوت نسػػبة موافقػػة عينػػة طالبػػات قسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ بػػاألزىر، حػػوؿ إحػػدى العبػػارات التػػي  كمػػا -6
 ة%  بػػيف عينػػ61%، فػػي مقابػػؿ 61وذلػػؾ بنسػػبة  والدقػػة،تػػرى أف المنػػاى  الدراسػػية تتسػػـ بالوضػػوح 

األمر الذي يشير إلى ضعؼ االىتماـ الذي تتسـ بو  ألزىر،كمية اإلعالـ، جامعة االطالب الدارسيف ب
الدينيػة،  اتجامعػة األزىػر خصوصػا بػيف المقػرر  –بعض المناى  الدراسية بمجاؿ الدراسػات اإلعالميػة

فػػػي حقػػػؿ   السػػػيما –يػػػةمػػػف الجامعػػػات الحكوم وقميػػػؿ. وفػػػي ىػػػذا الصػػػدد تمػػػـز بعػػػض الخاصػػػة والمغويػػػة
بعمػؿ توصػيؼ لممحتػوى الدراسػي متوازيػا مػع جػدوؿ  التعميميةالقائميف بالعممية  –عالمية الدراسات اإل

أف يػػػتـ  شػػػريطة لتقويميػػػةوا بيقيػػػةالمحاضػػػرات طػػػواؿ الفصػػػؿ الدراسػػػي ، ومتضػػػمنا كػػػؿ المتغيػػػرات لتط
ر االلتزاـ بو، حيث تخضع كؿ ىذه النظـ لممتابعة الدقيقة مػف جانػب رئػيس القسػـ والمعنيػيف بيػذا األمػ

 مف المتابعة.
ارت ع  نسبة موافقة الطال  بين عينة الطال  الدارسين بكمية اإلعالمي جامعة اززىري وعينة   بينما

طالبا  مسم ال  افة واإلعالم باززىر ي فيما يتعمق ببعض البنةود المتعمقةة بةالمنيج الدراسةي وىةب مةا 
  -نشير إلييا باآلتي :

 عينػػػة% مػػػف إجمػػػالي 83بنسػػػبةطالػػػب بشػػػكؿ ممحػػػوظ جػػػاء ذلػػػؾ المنػػػاى  الدراسػػػية تنمػػػى تفكيػػػر ال أف -7
 اإلعػػالـ،% بػيف عينػػة الطػالب الدارسػيف بكميػة 91 وبنسػبةطالبػات قسػـ الصػحافة واإلعػػالـ بػاألزىر، 

 .األزىرجامعة 
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الطالب الدارسػيف بكميػة اإلعػالـ، جامعػة األزىػر، وعينػة طالبػات قسػـ  عينةنسب الموافقة بيف  اقتربت -8
الصحافة واإلعالـ باألزىر، حوؿ العنصر القائؿ بأف المناى  الدراسية يدرس بيػا بعػض الموضػوعات 

% مف إجمالي عينة طالبات قسػـ الصػحافة 51يير وثيقة الصمة بالتخصص إذ حققت نسبة الموافقة 
% بػػيف عينػػة الطػػالب الدارسػػيف بكميػػة اإلعػػالـ، جامعػػة األزىػػر، ويػػرى 59 سػػبةبنواإلعػػالـ بػػاألزىر، و 

الباحث أنو وفقا لخبرتو التدريسية بيف كؿ مف الفريقيف، أف ما أشار إليو الطالب قد يػرد فػي المقػررات 
أو  كميػةمما يطمؽ عميو بمتطمبات ال ةلممقررات التخصصي كماليير التخصصية، والتي تعتبر جزءا م

في جامعة األزىر، مما يشير إلى ضرورة إعادة النظر فػي المقػررات ييػر التخصصػية مػف قبػؿ القسـ 
 رار،ما يجنبيا التداخؿ أو التك يةإدارة المناى  بالجامعة، وأف يوضع ليا مف الخطط واألساليب التعميم

 بؿ تكوف موظفة لخدمة التخصص الرئيسي إلى حد كبير.
عمػى  الموافقػة تحيث جاء الموضوعات؛د بيا تداخؿ في بعض يوج التخصصيةالدراسية  المناى  أف -9

بيف  النسبة وزادت باألزىر،طالبات قسـ الصحافة واإلعالـ  عينة جمالي% مف إ 71 بنسبةىذا الرأي 
 %. 99لتصؿ إلى  األزىر،جامعة  اإلعالـ،الطالب الدارسيف بكمية  عينة

عمػػػى أف المنػػػاى  الدراسػػػية  ،بػػػاألزىر نسػػػبة موافقػػػة عينػػػة طالبػػػات قسػػػـ الصػػػحافة واإلعػػػالـ كانػػػت -11
كانػت نسػبة الموافقػة  بينمػا ،% 95تحتاج إلى تحديث وتطوير؛ حيث بمغت نسبة الموافقيف عمى ذلػؾ 

%، وىو مطمػب مشػروع مػف  3:عمى ذلؾ بيف عينة الطالب الدارسيف بكمية اإلعالـ، جامعة األزىر 
فػػي تخصػػص  –ف عمػػى العمميػػة التعميميػػةالقػػائمي تبػػاراتجانػػب عينػػة الدراسػػة، يسػػتدعي وضػػعو فػػي اع

 بشكؿ دائـ  –وعيمااإلعالـ واالتصاؿ وفر 
يخص المقررات الدراسية بأنيا تكسب الطالب المعرفة النظرية المرتبطة بتخصػص اإلعػالـ  وفيما -11

 بػاألزىر،قسػـ الصػحافة واإلعػالـ  طالبػاتعينػة  مػالي% مػف إج 99فقد وافؽ عمييا نسػبة  واالتصاؿ،
 جامعة األزىر. اإلعالـ،بكمية  ارسيف% مف إجمالي عينة الطالب الد3:ونسبة 

% مػف 83المعرفػة بأىميػة التخصػص ذاتػو، جػاء ذلػؾ بنسػبة  طػالبأف المناى  تخمؽ لدى ال كما -12
عينػػػة الطػػػالب  مػػػالي% مػػػف إج3:ونسػػػبة  ىر،الصػػػحافة واإلعػػػالـ بػػػاألز  ـقسػػػ طالبػػػاتإجمػػػالي عينػػػة 

 جامعة األزىر.الدارسيف بكمية اإلعالـ، 
الدراسة عمى أف المناى  الدراسػية تكسػبيـ القػدرة عمػى أسػاليب الممارسػة  عينةنسبة موافقة  جاءت -13

عممية مػع  ةمتواضعة ، دوف الدخوؿ في منافس ورةفي بعض مجاالت العمؿ اإلعالمي بص ميةاإلعال
طالبات قسػـ  ينةع% ، مف إجمالي 59ييرىـ مف دارسي اإلعالـ في جامعات أخرى ، وذلؾ بنسبة  

% مػػػف إجمػػػالي عينػػػة الطػػػالب الدارسػػػيف بكميػػػة 91الصػػػحافة واإلعػػػالـ بػػػاألزىر بينمػػػا حققػػػت  نسػػػبة 
 اإلعالـ ، جامعة األزىر.
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مػػف  -إلػػى حػػد مػػا -رأت أف المنػػاى  الدراسػػية جيػػدة ماعينػػة الدراسػػة عػػف اتجاىيػػا عنػػد بػػرتع وقػػد -14
قسػـ الصػحافة واإلعػالـ  طالبػاتالي عينػة %، مػف إجمػ83وقد جاءت نسبة الموافقػة  النظرية،الناحية 

 .األزىرجامعة  اإلعالـ،% مف إجمالي عينة الطالب الدارسيف بكمية  99 ونسبةباألزىر، 
كانػػت  لمتخصػػص،مػػا يتعمػػؽ بػػأف المنػػاى  الدراسػػية تشػػبع ميػػوؿ الطػػالب وتػػدعـ اختيػػارىـ  وحػػوؿ -15

 وبنسػػبة بػػاألزىر،واإلعػػالـ  الصػػحافة ـقسػػ طالبػػات% مػػف إجمػػالي عينػػة 75نسػػبة الموافقػػة عمػػى ذلػػؾ 
 .األزىرجامعة  اإلعالـ،% مف إجمالي عينة الطالب الدارسيف بكمية 87

المقررات يير التخصصية تشكؿ عبئًا عمػى الطالػب بجانػب مػواد التخصػص،  أفب مؽفيما يتع أما -16
 ،%71قسـ الصحافة واإلعالـ باألزىر  طالباتعينة  ماليالدراسة مف إج ةإذ جاءت نسبة موافقة عين

 بكمية اإلعالـ، جامعة األزىر. الدارسيف% مف إجمالي عينة الطالب 87 وبنسبة
الدراسػػية، وىػػي أف المنػػاى  الدراسػػية  المنػػاى أشػػار الطػػالب إلػػى بعػػض السػػمبيات المرتبطػػة ب كمػػا -17

اؽ عمػى ذلػؾ مػف إجمػالي تركز عمى موضوعات قديمة بعيدة عف الواقع العممي؛ إذ جاءت نسػبة االتفػ
% مػػػف 67النسػػػبة لتصػػػؿ إلػػػى  زادت%، بينمػػػا 43عينػػػة طالبػػػات قسػػػـ الصػػػحافة واإلعػػػالـ بػػػاألزىر 

األمػر الػذي يعكػس وجػود اتجػاه نحػو   ؛إجمالي عينة الطالب الدارسيف بكميػة اإلعػالـ، جامعػة األزىػر
العمػؿ؛ وىػو مػا  وؽواكػب سػتحديث بعض المقررات الدراسية بالكميػة، لتواكػب المتغيػرات المجتمعيػة وت

يشير إلى ريبة  كمية اإلعػالـ بجامعػة األزىػر فػي تحسػيف العمميػة التعميميػة بصػورة أفضػؿ ممػا كانػت 
عميو لتساىـ في نيضة تعميمية شاممة، مف الممكف أف تحقؽ في المستقبؿ القريب فرص عمػؿ أفضػؿ 

 .األبنائي
 وعينػػػة ،الصػػػحافة واإلعػػػالـ بػػػاألزىر قسػػػـ طالبػػػاتتقاربػػػت نسػػػب المػػػوافقيف بػػػيف العينػػػة مػػػف  كمػػػا -18

حوؿ الرأي القائؿ بأف عدـ توصػيؼ المقػررات يػؤدى  ،الطالب الدارسيف بكمية اإلعالـ، جامعة األزىر
 طالبػات%، مػف إجمػالي العينػة مػف 91إلى تداخؿ وتكرار لػبعض المعمومػات؛ حيػث جػاء ذلػؾ بنسػبة 

ي عينػة الطػالب الدارسػيف بكميػة اإلعػالـ، % مػف إجمػال 99وبنسػبة  ،قسـ الصحافة واإلعالـ بػاألزىر
 جامعة األزىر.

 تدريس مقررا  تط ص اإلعالم بجامعة اززىر ي: اتجاىا  المب و ين  ول ازسالي  المتبعة فسابعاا
متعػددة العناصػر، وىػذه العناصػر  دينامكيػةطرائؽ التعميـ جزء مف عممية التدريس وىي عممية  إف

ومداخؿ التدريس واستراتيجياتو والمناخ التعميمي إلى جانػب  ةتتسع لتشمؿ األستاذ والطالب والمادة التعميمي
طرائؽ التدريس، فػالتعميـ إذ يسػتيدؼ التنميػة الكميػة لشخصػية المػواطف لتحويمػو إلػى طاقػة بنػاء اجتمػاعي، 

رجػو منػو إال إذا قػاـ عمػى سياسػة تحػيط بالعمػؿ التعميمػي مػف مختمػؼ أف يحقؽ ىػذا اليػدؼ الم تطيعال يس
سياسػػة خاصػة باالمتحانػػات وحػدىا حتػػى ال ننتيػي مػػف تطويرىػا لننتقػػؿ  ـجوانبػو، وأف يتصػور أحػػد أف تقػو 

فكؿ ذلؾ  رراتإلى سياسة خاصة بإعداد المعمـ أو العكس، ثـ نقـو بالتخطيط لسياسة أخري لممناى  والمق
 وقع نفعا منو بؿ إف ضرره أكثر.يستحيؿ أف تت
ذا كػػاف التعمػػيـ عمميػػة بنػػاء بشػػري، فػػإف بنػػاء مقتضػػيات عمميػػات البنػػاء تسػػري عميػػو ومػػف ىػػذه  وا 

تعي جيدًا  أفسياسة التعميـ مطالبة ب حالمقتضيات جممة المتغيرات المكونة لمواقع والحاضر ومف ىنا تصب

http://www.epra.org.eg/


 الدينية وانعكاساتها على الدراسات اإلعالمية بجامعة األزهرالمناهج : أ.د/ رزق سعد عبد المعطي 999 

اإلمكانات المتاحػة دوف أف نقػؼ مػف كػؿ ىػذه المتغيػرات الطالب الذي نتعامؿ معو والثقافة السائدة و  يةنوع
نما موقؼ المجادؿ الذي يحرص عمى التعديؿ والتطوير  .99موقؼ المتقبؿ السمبي؛ وا 

 
 حول المبحوثين اتجاهات(9)ٍ جدول

 األزهر جامعة - اإلعالم تخصص مقررات تدريس في المتبعة األساليب

 العبارة م

 (بنات) واإلعالم الصحافة قسم ( بنين) اإلعالم كلية

 الموافوة درجة الموافوة درجة

 يجب لم موافق غير موافق يجب لم موافق غير موافق

 %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك

1.  
 6 3 4. 8 .8 .6 8 6 . . 63 64 فوط الجامعي الكتاب عل  االعتماد يصح ال

2.  
 أثناء النواش في الطالب إشراك المهم من أرى

 المحاضرة
68 64 . . 3 6 64 63 3 6 3 6 

3.  
 تحتا  عندما المتعددة الوسائط األساتذة بعض يستخدم

 ذلك إل  الموررات
28 24 8 .4 6 8 66 88 6 8 3 6 

4.  
 8 6 24 8. 04 38 3. 4 23 4. 04 38 أجنبية بلغة تدرس التي الموررات من أكثر أستفيد

5.  
 بعض من المستخدمة البصرية السمعية الوسائل

 منها وأستفيد جيد بشكل توظف األساتذة
2. 4. .4 23 6 8 26 48 .6 38 3 6 

6.  
 الصلة وثيوة – علمية مصادر إل  بالرجوع تكليفي

 تعليمي مستوي من يحسن .بالمورر
63 86 6 8 6 8 63 86 4 .3 3 6 

7.  
 8 6 .4 .2 23 4. 3. 4 .4 .2 38 6. ل  فهمي من يحسن المورر في عضو من أكثر إشراك

8.  
 تضيع ألنها فائدة لها ليس الفصل داخل العمل ورش

 وقتي
.3 36 24 23 3 6 .. 33 20 2. 6 8 

9.  
 بعد العمل سوق لمواكبة تؤهلني التطبيوية الموررات

 التخر 
38 04 3. 6. 3 6 66 88 4 .3 . . 

11.  
 المجال ذات في العاملة للمؤسسات الميدانية الزيارات

 الدراسية للموررات فهمي من تزيد
0. ... . . . . 63 86 4 .3 3 6 

11.  
 المورر في عضو من أكثر الشتراك سلبيات هناك

 الواحد
6. 8. .. 3. . . 28 24 .. 3. 3 6 

12.  
 أثناء األساتذة بعض يجريها التي التطبيوات أفضل ال

 المحاضرة
6 8 63 86 6 8 8 .4 63 86 . . 

13.  
 بعض من المستخدمة البصرية السمعية الوسائل

 منها لإلفادة جيداا  توظف ال األساتذة
34 03 33 66 3 6 38 04 3. 6. 3 6 

14.  
 المورر استيعاب عل  يساعدني مكتبية بأبحاث تكليفي

 واضح بشكل
64 63 3 6 3 6 24 23 .. 3. 6 8 

15.  

 من فائدة أكثر( Text Books) المرجعية الكتب

(Readings) 
36 68 34 03 . . 28 24 4 .3 4 .3 
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 (9)ٍ جدول تابع
 األزهر جامعة - اإلعالم تخصص مقررات تدريس في المتبعة األساليب حول المبحوثين اتجاهات

 العبارة م

 (بنات) واإلعالم الصحافة قسم ( بنين) اإلعالم كلية

 الموافوة درجة الموافوة درجة

 يجب لم موافق غير موافق يجب لم موافق غير موافق

 %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك

16.  
 من يولل الواحد المورر في الموضوعات تداخل

 ل  فهمي
26 48 .6 38 3 6 63 86 4 .3 3 6 

17.  
 برام  تدريس في متعددة وسائط نستخدم ال

 اإلعالم تخصص
38 04 3. 6. 3 6 23 46 .8 24 . . 

18.  
 نمارسها التي والجماعية الفردية المشروعات

 المحاضرة عن تفيدني
26 48 .4 23 . . 6. 8. .. 3. . . 

19.  
 من يزيد والعملي النظري الشرح بين الجمع

 للمورر استيعابي
68 64 . . 3 6 0. ... . . . . 

21.  
 . . 23 4. 48 26 . . 23 4. 48 26 وجامد قديم الجامعي الكتاب

21.  
 . . 33 .. 28 26 6 3 4. 8 .8 .6 ضعيف العملي أو التطبيوي الجانب

22.  
 ذات في العاملة للمؤسسات الميدانية الزيارات

 الفعالة التدريب أساليب من المجال
68 64 . . 3 6 66 88 4 .3 . . 

23.  
 عل  المعتمدة المحاضرة أسلوب من أستفيد

 التلوين
2. 43 .6 28 . . 23 46 .8 24 . . 

24.  
 ذات في العاملة للمؤسسات الميدانية الزيارات

 تفيدني وال وقتي تضيع المجال
0 .. 62 84 3 6 .. 3. 28 24 3 6 

25.  
 فهمي من تزيد النواشية البحث حلوات

 المختلفة للموضوعات
68 64 3 6 . . 66 88 4 .3 . . 

26.  
 للويام أجهزة أو كافية مجهزة معامل توجد ال

 التخر  ومشروع الدورية التكليفات بتنفيذ
28 24 .. 3. 3 6 26 48 .4 23 . . 

27.  
 في أكثر يفيدني الكلية خار  من بخبرات االستعانة

 العملي المجال
64 63 6 8 . . 6. 8. .. 3. . . 

28.  
 من تمكنني ومجهزة متخصصة معامل وجود

 أعمال من ب  أكلف ما إنجاز
6. 8. .. 3. . . 6. 8. .. 3. . . 

29.  
 بلغة الموررات بعض لتدريس ضرورة أرى ال

 أجنبية
6 .8 6. 83 . . .6 28 2. 43 . . 

تةدريس مقةررا   فةي( إلب مجموعة من المؤشرا   ول ازسالي  المتبعة 7الجدول رمم ) يشير
 -: يميفيما  ضياونعر  المطتم ةي مسامووأ اإلعالميتط ص 
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  -طرق التدريس وىب: فينسبة الموافقين  ول بعض البنود المتعمقة بازسالي  المتبعة  انط اض
نظػػري  بيف،مػػا تتطمػػب جػػان اتأكثػػر مػػف عضػػو ىيئػػة تػػدريس، لتػػدريس بعػػض المقػػررات، وبالػػذ إشػػراؾ -1

% مػف إجمػالي عينػة طالبػات قسػـ الصػحافة واإلعػالـ، مػف جيػة أخػرى  43بنسػبة  ءوتطبيقي، إذ جػا
لتصؿ  ،الموافقيف عمى الرأي السابؽ مف الطالب الدارسيف في كمية اإلعالـ، جامعة األزىر ةنسب قمت
أف التنوع في عرض المضموف مف قبؿ أكثر مػف عضػو ىيئػة تػدريس فػي  حث%، ويعتقد البا39إلى 

درجػة عطػائيـ فػي ضػوء  تالتعميمية إلػى حػد كبيػر، السػيما إذا اختمفػ لعمميةالمقرر الدراسي قد يثرى ا
مػف  -لػدى الػبعض –أما ضعؼ نسب الموافقة، فمرجعو إلػى األسػموب التقميػدي المتبػع منيـ،كؿ  برةخ

 زمف بعيد في ترسيخ طريقة احتكار األستاذ لمقرر دوف إجراء أي تعديؿ ممكف.
مف المقررات الدراسية داخؿ ىذا التخصص  العديدضوء استحداث بعض التطبيقات التي تالحؽ  وفى -2

 Work "الصػػحافة واإلعػػالـ أىميػػة اسػػتخداـ قسػػـمػػف إجمػػالي عينػػة طالبػػات  %33فقػػد رأى نسػػبة 
Shop "  وذلػؾ مقابػؿ نسػبة  ،كأحػد الطػرؽ المتبعػة فػي صػقؿ ميػارات الطػالب مػف الناحيػة التطبيقيػة

 في كمية اإلعالـ، جامعة األزىر. رسيف% مف إجمالي عينة الطالب الدا35
أف الوسػػائؿ السػػمعية والبصػػرية  واإلعػػالـ،صػػحافة % مػػف عينػػة طالبػػات قسػػـ ال67كمػػا رأى نسػػبة  - -3

المستخدمة مػف بعػض األسػاتذة ال توظػؼ أصػال ليسػتفيد الطالػب منيػا، لمػا يتػوافر فييػا مػف إمكانيػات 
مختمفة؛ كتحفيز الطمبة عمى التفاعؿ بشكؿ أكبر مع المادة التعميمية، وعمى إمكانية العمػؿ الجمػاعي، 

ة الطػالب الدارسػيف فػي كميػة اإلعػالـ، جامعػة األزىػر عمػى العنصػر الموافقة بػيف عينػ سبةبينما قمت ن
عينػػة طالبػػات قسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ إلػػى  ف%، وتشػػير النسػػبة المرتفعػػة بػػي 63السػػابؽ حيػػث بمغػػت 

بكفاءة مف جانب األسػاتذة المكمفػيف  يمياوجود بعض الوسائؿ السمعية والبصرية، دوف القدرة عمى تشغ
دارة بػػذلؾ، أو لضػػعؼ اإلمكان يػػات الماديػػة التػػي تحػػوؿ دوف االسػػتعانة بػػالخبرات المؤىمػػة السػػتخداـ وا 

يعنػى أف مػا يزيػد عمػى النصػؼ مػف عينػة الطػالب والطالبػات  وىذا ثمى؛مثؿ ىذه الوسائؿ بالصورة الم
توظيفػػا مناسػبا لمػػا يجدونػو فػػي معػامميـ مػػف أدوات أخػرى مسػػاعدة لتحسػيف العمميػػة التعميميػػة  يػروفال 
 .يـجامعاتفي 

لمعمميػػة  الدراسػي% مػف عينػػة طالبػات قسػـ الصػػحافة واإلعػالـ، أىميػة اسػػتخداـ الكتػاب 87نسػبة  رأي -4
يجعػػػؿ إمكانيػػػة تػػػداوليا مػػػف جيػػػؿ آلخػػػر أمػػػر سػػػيؿ   -فػػػي الغالػػػب -التعميميػػػة إذ أف ثبػػػات محتواىػػػا

عػػف يتػػيح مػػا سػػبؽ إمكانيػػة االسػػتعانة بخبػػرات السػػابقيف مػػف زمالئيػػـ الطػػالب، فضػػال  وقػػدوميسػػور، 
الػذي  The Hand Outالػذي ال يتػوفر كثيػرا فػي  مػرإمكانيػة الحصػوؿ عمييػا مػف منافػذ متعػددة، األ

جامعػػة  اإلعػػالـ،كػػاف اختيػػار عينػػة الطػػالب الدارسػػيف فػػي كميػػة  بينمػػا ،يعتمػػد عميػػة قمػػة مػػف األسػػاتذة
% مما يشير إلى أف كال االتجاىيف متاحيف ليؤالء 59حيث بمغت  ،أقؿ سبةلمعبارة السابقة بن األزىر،

 .الممحةالمجتمعية والتعميمية  اتويمكف االستعانة بيما وفقا الظروؼ والمتغير  أولئؾ،و 
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نسػػبة الطػػالب الػػذيف وافقػػوا عمػػي أف اسػػتفادتيـ مػػف طريقػػة التػػدريس التػػي تعتمػػد عمػػى المحاضػػرة  زادت -5
% بػيف 73، مقابػؿ نسػبة ينػة طالبػات قسػـ الصػحافة واإلعػالـمػف ع % 75التمقينيػة إذ بمغػت نسػبتيـ 

، جامعة األزىر، األمر الذي يعكػس ضػرورة االىتمػاـ بػبعض اإلعالـ كميةعينة الطالب الدارسيف في 
والتطبيقات المختمفة وأسموب  ،العمؿ، وورش ى كاالستفادة مف الحاالت العمميةالطرؽ التدريسية األخر 

تاحػػة المعامػػؿ المجيػػزة لتنفيػػذ وتطبيػػؽ مػػا حصػػؿ  presentationالتقػػديـ ) ( لمػػا كفمػػؼ بػػو الطالػػب، وا 
 عميو الطالب مف إطار نظري صالح لمتطبيؽ.

الرأي القائؿ بأنو ال ضرورة لتدريس بعض المقررات في تخصص اإلعالـ واالتصاؿ بمغة أجنبيػة،  أما -6
% 29%مقابػؿ نسػبة  49فقد وافقت عميو نسبة قميمة مف عينة طالبات قسـ الصحافة واإلعػالـ بمغػت 

 الدارسيف في كمية اإلعالـ، جامعة األزىر. الطالبمف عينة 
يتعمق بارت ةاع نسة  المةوافقين عمةب بعةض االتجاىةا  المعبةرم عةن طةرق تةدريس مقةررا   وفيما

 -: التالي(عمب الن و 5فقد جاف  من طالل الجدول ) المطتم ةيتط ص اإلعالم واالت ال بشعبيا 
% مػػف عينػػة طالبػػات قسػػـ  91ال يصػػح االعتمػػاد عمػػى الكتػػاب الجػػامعي فقػػط جػػاء ذلػػؾ بنسػػبة  أنػػو -7

الطػالب الدارسػيف فػي كميػة اإلعػالـ،  ة% مػف المػوافقيف مػف عينػ 3:نسػبة  ؿـ، مقابالصحافة واإلعال
وىذا يعكس ضرورة إدخاؿ أساليب تدريسػية أخػرى معاونػة لمكتػاب الجػامعي كالزيػارات  ؛جامعة األزىر

 التي يفمـز بيا األساتذة الطالب مف حيف آلخر. ،والتطبيقات وورش العمؿ والتكميفات وييرىا
السابؽ عميو  لمرأيبأنو مف الميـ إشراؾ الطالب في النقاش أثناء المحاضرة مكماًل  ؿأي القائالر  يعتبر -8

ونسػػػبة  واإلعػػػالـ،% مػػػف إجمػػػالي عينػػػة طالبػػػات قسػػػـ الصػػػحافة  3: نسػػػبةمباشػػػرة حيػػػث وافػػػؽ عميػػػو 
 .اإلعالـ% مف إجمالي عينة الطالب الدارسيف في كمية 7:

عنػد حاجػة المقػررات إلييػا، فقػد بمغػت  المتعػددةة بالوسػائط عف االستعانة مف جانب بعض األساتذ أما -9
%،  87نسػبة   ،%99نسبة قبوؿ ىذا الرأي مف إجمالي عينة طالبات قسـ الصحافة واإلعالـ بنسبة 

مػػػف إجمػػػالي عينػػػة الطػػػالب الدارسػػػيف فػػػي كميػػػة اإلعػػػالـ، جامعػػػة األزىػػػر، األمػػػر الػػػذي يتكامػػػؿ مػػػع 
الموافقيف عمى أف الوسائؿ السمعية البصرية ال يتـ  يرفاع نسبة يوىو ما يؤكد ارت ابقيفالعنصريف الس

توظيفيػا بشػكؿ جيػػد، لػدى عينػػة الطػالب بػػيف العينتػيف، ويفسػر ذلػػؾ بضػرورة تػػوفير الوسػائط المتعػػددة 
واستخداميا وتفعيؿ  دورىا في العمميػة التعميميػة لػدييا؛ ممػا يعكػس النتيجػة التػي توصػمت إلييػا بعػض 

% ممػػػا يسػػػمعو 51 نسػػػبة% ممػػػا يسػػػمعو، و 31كػػػد أف اإلنسػػػاف يسػػػتطيع أف يتػػػذكر الدراسػػػات التػػػي تؤ 
تػزداد ىػذه النسػبة فػي  بينمػا ،%81ويراه، أما إف سمع ورأى وتعامؿ فإف ىذه النسبة ترتفع إلى حوالي 

 .99الطرؽ مؾمع ما يتعممو مف خالؿ ت فحالة تفاعؿ اإلنسا
 بيقية% مف إجمالي عينة طالبات قسـ الصحافة واإلعالـ، عمى أف المقررات التط 99نسبة  وافؽ -11

% مػػف إجمػػالي عينػػة الطػػالب 67تؤىػػؿ الطالػػب لمواكبػػة سػػوؽ العمػػؿ بعػػد التخػػرج، كمػػا وافػػؽ نسػػبة 
وىػػػذا يعكػػػس ريبػػػة الطػػػالب فػػػي زيػػػادة الجرعػػػة التطبيقيػػػة  زىػػػر،الدارسػػػيف بكميػػػة اإلعػػػالـ، جامعػػػة األ
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بمقػررات تخصػص اإلعػالـ بمختمػؼ أقسػامو، أو شػعبو وىػو اتجػاه جيػد يحسػب ليػذه الكميػات الخاصة 
الػذي ال يسػتطيعوف  النظػريألصػحاب الفكػر  مييػأةلو رسػختو بشػكؿ دائػـ؛ حيػث لػـ تعػد سػوؽ العمػؿ 

 تفعيمة أو تطبيقو خارج المجاؿ األكاديمي.
واعتبارىػػا ضػػمف  عالمػػي،المجػػاؿ اإل العاممػػة فػػي سسػػةلترسػػيخ فكػػرة الزيػػارات الميدانيػػة لممؤ  ونظػػًرا -11

الوسػػائؿ التدريسػػية المعاونػػة لفيػػـ بعػػض المقػػررات الدراسػػية فػػي التخصػػص ذاتػػو فقػػد وافػػؽ عمييػػا نسػػبة 
الطالب  نة%  مف إجمالي عي 211% مف إجمالي عينة طالبات قسـ الصحافة واإلعالـ، ونسبة 95
ر إلػػػى اسػػػتمرارية دعػػػـ الجانػػػب التطبيقػػػي بكميػػػة اإلعػػػالـ، جامعػػػة األزىػػػر، األمػػػر الػػػذي يشػػػي رسػػػيفالدا

 لمتخصص.
نسب الموافقػة بػيف عينػة طالبػات قسػـ الصػحافة واإلعػالـ، وعينػة الطػالب الدارسػيف بكميػة  تقاربت -12

اإلعػالـ، جامعػػة األزىػػر، فيمػا يتعمػػؽ بوجػػود سػمبيات فػػي اشػػتراؾ أكثػر مػػف عضػػو فػي المقػػرر الواحػػد، 
% بيف  91 ونسبة عالـ،الصحافة واإل قسـة طالبات % بيف عين 87حيث جاءت نسبة الموافقة بيف 

 عينة الطالب الدارسيف بكمية اإلعالـ، جامعة األزىر.
أكػػدت اسػػتجابات الطػػالب فػػي دعميػػـ لالتجػػاه التطبيقػػي الػػذي يمػػارس فػػي العمميػػة التعميميػػة؛  وقػػد -13

تذة أثنػػاء األسػػا ضالتػػي يجرييػػا بعػػ اتعمػػى عبػػارة " عػػدـ تفضػػيؿ التطبيقػػ لموافقػػةحيػػث بمغػػت نسػػبة ا
% بػيف الفػريقيف، بينمػا بمغػت نسػبة الرافضػيف بػيف عينػة طالبػات قسػـ 27% إلى  9" مف تالمحاضرا

ونفػػس النسػػبة بمغتيػػا بػػيف عينػػة الطػػالب الدارسػػيف بكميػػة اإلعػػالـ؛ أي أف  ،% 95الصػػحافة واإلعػػالـ
محاضػرة؛ إذ يحقػؽ الغالبية العظمى مػف عينتػي الدراسػة تفضػؿ االتجػاه نحػو الجانػب التطبيقػي أثنػاء ال

وىػػو مػػا يمكػػف الفػػرد بعػػد تخرجػػو مػػف القيػػاـ  لمينػػي،العممػػي واإلعػػداد ا ؿالتأىيػػ –لػػدى الطػػالب -ذلػػؾ
 بمسئولياتو الفنية والتخصصية عمى مختمؼ المستويات.

% مػف إجمػالي  3: ونسػبة عػالـ،% مف إجمالي عينة طالبات قسـ الصػحافة واإل 83نسبة  يرى -14
مكتبيػػػة بصػػػورة مسػػػتمرة  اثأف تكمػػػيفيـ بأبحػػػ ،ة اإلعػػػالـ جامعػػػة األزىػػػرعينػػػة الطػػػالب الدارسػػػيف بكميػػػ

تسػاعدىـ عمػػى اسػػتيعاب المقػػرر بشػػكؿ واضػح؛ وىػػو مػػا يشػػير إلػػى تفػوؽ قسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ فػػي 
ىذا الصدد، في حيف يرى الباحث أف ىناؾ تجاوزًا حوؿ ما أبداه الطالب في قسـ الصحافة واإلعالـ، 

، إذ أنػو يفػات المسػتمرة باألبحػاث المسػتمرةعنصػر التكم حوؿاألزىر أيضا،  عةوفي كمية اإلعالـ، جام
 لمكتبيػة،مف خػالؿ معايشػة الباحػث لمعمميػة التعميميػة فػي الجيتػيف، ال يجػد تكميفػات مسػتمرة لمبحػوث ا

 بحوث في ضوء مقرر قاعة البحث. مفسوى ما يتـ عممو 
أبدتيا عينة الطالب في الجيتيف، مشكمة  والتي تبيف المشكالت الموجودة في بعض المقررا ومف -15

تداخؿ الموضوعات في المقرر الواحد؛ حيث يعوؽ ذلؾ مف فيـ الطالب لممقرر، وقد جاء ذلػؾ الػرأي 
% مػػف إجمػػالي عينػػة  79% مػػف إجمػػالي عينػػة طالبػػات قسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ، ونسػػبة  95بنسػػبة 

فػي  لمعمومػاتمثمة ذلؾ التداخؿ عمميػة تكػرار االطالب الدارسيف بكمية اإلعالـ، جامعة األزىر، ومف أ
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موضوعات متعددة ولكف بأساليب مختمفة، أو االستعانة بأفكار موجودة بمقرر آخر، ويرى الباحث أف 
مف مشكالت تحتاج إلى مزيد مػف وعػى عضػو ىيئػة التػدريس المكمػؼ بتػدريس تمػؾ  المبحوثما أبداه 

لطػػػالب بطريقػػػة مباشػػػرة ومقنعػػػة عنػػػد ممارسػػػة العمميػػػة المقػػػررات؛ إلمكانيػػػة تجنبيػػػا أو إبعادىػػػا عػػػف ا
 التعميمية داخؿ الفصوؿ الدراسية.

عندما اختاروا  ؾوذل –مع ما سبؽ أف أيدوه -الطالبات في قسـ الصحافة واإلعالـ عينة وتتناقض -16
العنصر القائؿ بأنيـ ال يستخدموف وسائط متعددة عند التدريس لتخصص اإلعالـ أو االتصاؿ بشعبو 

 ميػػػةثبتػػػت عينػػػة الطػػػالب الدارسػػػيف بك بينمػػػا ،% 75ث، حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة المػػػوافقيف عمػػػى ذلػػػؾ الػػػثال
% لغير  51اإلعالـ، جامعة األزىر في عمى موقفيـ السابؽ مؤكديف استخداميـ لتمؾ الوسائط بنسبة 

يػة وجػود بعػض المحػاوالت اإليجاب تؤكػد نيـالموافقيف عمى عدـ االسػتخداـ، أي أف الغالبيػة العظمػى مػ
 نحو استخداـ الوسائط المتعددة عند تدريس بعض المقررات التدريسية. المتجية

% مف إجمالي عينة الطالبات في قسـ الصحافة واإلعػالـ، العبػارة التػي تشػير إلػى أف 91أيد  وقد -17
المشروعات الفردية أو الجماعية التي يكمفوف بيا، ثـ يقوموف بتقديميا إلجراء نقاش حوليػا مػف جانػب 

 ،% 79أكثػػر مػف المحاضػرة كمػػا وافػؽ عمػى الػػرأي السػابؽ نسػػبة  العمميػةئيػـ تفيػدىـ مػػف الناحيػة زمال
 مف إجمالي عينة الطالب الدارسيف بكمية اإلعالـ، جامعة األزىر.

عمػػى  وافقتيـ% مػف إجمػالي عينػػة الطالبػات فػػي قسػـ الصػحافة واإلعػػالـ، مػ211أبػدى نسػػبة  كمػا -18
عممػػي ونظػػري، يزيػػد مػػف اسػػتيعابيـ لممقػػرر، كمػػا بمغػػت نسػػبة  القػػوؿ بػػأف جعػػؿ المحاضػػرة ذات طػػابع

 ؛جامعػة األزىػر اإلعػالـ،% مػف إجمػالي عينػة الطػالب الدارسػيف بكميػة  7:الموافقة عمػى ذلػؾ الػرأي 
حيػث يرسػخ  والعممػي،بػيف اإلطػار النظػري  المزاوجػةما يدعـ ما سػبؽ أف أشػرنا إليػو مػف ضػرورة  وىو
 ويعينو مستقبال عمى الممارسة العممية في سوؽ العمؿ. ررمف فيـ الطالب لممق لؾذ

% كمػػا 79واإلعػػالـ أف الكتػػاب الجػػامعي قػػديـ وجامػػد بنسػػبة  ةالطالبػػات فػػي قسػػـ الصػػحاف وتػػرى -19
% مػػػف إجمػػػالي عينػػػة الطػػػالب الدارسػػػيف بكميػػػة اإلعػػػالـ، جامعػػػة  79يػػوافقيـ فػػػي ذات االتجػػػاه نسػػػبة 

متكػػػػررة  اتاإلعػػػػالـ عمػػػػى بعػػػػض المػػػػذكر  باد طػػػػالمػػػػا سػػػػبؽ أف اعتمػػػػ ويعكػػػػساألزىػػػػر، ىػػػػذا الػػػػرأي، 
يعػدىا بعػض أعضػاء ىيئػة التػدريس، أصػبح ال يفػي بػالغرض مػف  والتػي -عاما بعد اآلخر –المحتوى

العمميػػػػة التعميميػػػػة ليػػػػذا التخصػػػػص، ال سػػػػيما فػػػػي ضػػػػوء التطػػػػور اليائػػػػؿ الػػػػذي يالحػػػػؽ العديػػػػد مػػػػف 
 و بشكؿ خاص.التخصصات، ومف بينيا تخصص اإلعالـ عموما ومختمؼ مجاالت

بمختمػؼ  ـلتخصػص اإلعػال ميػةاىتماـ الطالب ودعميػـ لمجانػب التطبيقػي فػي العمميػة التعمي ومع -21
% مػػػف 89 الػػػرأيوقػػػد وافػػػؽ عمػػػى ىػػػذا  يال،قمػػػ  -إذا قػػػورف بالجانػػػب النظػػػري -أقسػػػامو  فػػػإنيـ يرونػػػو

اإلعػالـ  % مػف إجمػالي عينػة الطػالب فػي كميػة91أجمالي عينة الطالبػات بقسػـ الصػحافة واإلعػالـ، 
جامعة األزىر؛ األمػر الػذي يعكػس أىميػة تحقيػؽ التػوازف فػي العمميػة التعميميػة بػيف الجػانبيف، النظػري 

 والتطبيقي.
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% مػػػػػف إجمػػػػػالي عينػػػػػة الطالبػػػػػات بقسػػػػػـ الصػػػػػحافة واإلعػػػػػالـ، أف الزيػػػػػارات الميدانيػػػػػة  99 يػػػػػرى -21
نسػػػبة المؤيػػػديف لػػػذلؾ  لممؤسسػػػات العاممػػػة فػػػي ذات المجػػػاؿ مػػػف أسػػػاليب التػػػدريب الفعالػػػة، كمػػػا بمغػػػت

% وىو أمر ضروري الكتسػاب  7:الرأي، مف إجمالي عينة الطالب في كمية اإلعالـ جامعة األزىر 
كمػا يشػكؿ ىػذا الػنمط مػف البػرام  التدريبيػة  ،بعػد التخػرج يفػي مجػاالت العمػؿ اإلعالمػ لعمميةالخبرة ا

 الحكومية. امعاتجفي ال اإلعالـأنسب طرؽ التدريب المتاحة لدي العديد مف أقساـ 
% 97% مػػف إجمػػالي عينػػة الطالبػػات بقسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ، 87مػػا سػػبؽ عػػدـ موافقػػة  ويػػدعـ -22

الطػػػالب فػػي كميػػػة اإلعػػػالـ جامعػػة األزىػػػر، عمػػى العنصػػػر التػػي يػػػرى أف الزيػػػارات  عينػػةمػػف إجمػػػالي 
تضػيع  -تدريبيػةكأحػد الوسػائؿ التعميميػة وال -مجػاؿ العمػؿ اإلعالمػي فػيالميدانية لممؤسسػات العاممػة 

 .فػػيدىـت والمف وقتيػـ 
ضوء التطور المستمر لمعممية التعميمية في تخصص اإلعالـ واالتصاؿ بأقساميما المختمفة،  وفي -23

وتعمػؿ ىػي األخػرى  ،المستخدمة في عمميػات التػدريس طرؽحمقات البحث النقاشية تمثؿ إحدى ال ففإ
تػػػيح عػػػرض مختمػػػؼ وجيػػػات النظػػػر حػػػوؿ حيػػػث ت فػػػة،عمػػػى زيػػػادة فيػػػـ الطػػػالب لمموضػػػوعات المختم

نظػػػر متعػػػددة مػػػف قبػػػؿ البػػػاحثيف  جيػػػاتبػػػالمقررات التػػػي تحتمػػػؿ و  مػػػؽموضػػػوع مػػػا، ال سػػػيما فيمػػػا يتع
 واإلذاعػػػػػػةوالدارسػػػػػيف ل عػػػػػالـ وتخصصػػػػػاتو مػػػػػف ) العالقػػػػػػات العامػػػػػة واإلعالف،الصػػػػػحافة والنشػػػػػر، 

إجمػالي عينػة الطػػالب فػي كميػة اإلعػػالـ  مػف% 7:وقػد بمغػت نسػػبة المػوافقيف عمػى ذلػػؾ  ،والتمفزيػوف(
 إجمالي عينة الطالبات بقسـ الصحافة واإلعالـ. مف% 99بينما بمغت نسبتيا  ،جامعة األزىر

بػػػيف المشػػػكالت التػػػي تواجػػػو طػػػالب اإلعػػالـ بجامعػػػة األزىػػػر، عػػػدـ وجػػػود معامػػػؿ كافيػػػة أو  ومػػف -24
وعات تخػػػرج أو أنشػػػطة دراسػػػية يكمػػػؼ بػػػو الطػػػالب مػػػف مشػػػر  مػػػامجيػػػزة بشػػػكؿ متكامػػػؿ، لمقيػػػاـ بتنفيػػػذ 
بيػػػذا  ااىتمػػػاـ اإلدارة العميػػػ عػػػدـ أو اإلمكانػػػاتأو  فالمكػػػا تػػػوافريقػػػدمونيا، وقػػػد يكػػػوف مرجعيتيػػػا عػػػدـ 

إجمالي عينة الطالبات بقسـ الصحافة واإلعالـ، كما  مف%79ذلؾ الرأي ما ذكره نسبة  يدعـاألمر، و 
ة الطػالب فػي كميػة اإلعػالـ جامعػة األزىػر، إجمػالي عينػ مػف%  87بمغت نسبة المؤيديف لذلؾ الرأي 

مػػف أف المعامػػؿ المتخصصػػة والمجيػػزة  تمكػػف الطػػالب مػػف اتخػػاذ مػػا يكمفػػوف بػػو مػػف مشػػاريع عمميػػة 
 نيائية لمتخرج. مشاريعأثناء الفصؿ الدراسي أو 

واإلعالـ، القوؿ بأف ال ضرورة لتدريس  فةالطالبات بقسـ الصحا عينة% مف إجمالي  73يؤيد  لـ -25
% مػػف إجمػػالي عينػػة 93مقػػررات التخصػػص بمغػة أجنبيػػة كمػػا لقػػي ذلػؾ العنصػػر رفضػػا بنسػبة  بعػض

فػي بعػض  لمدراسػة بيػةإلػى أىميػة الدراسػات األجن شػيري االطالب في كمية اإلعالـ جامعة األزىػر، ممػ
وجػػود الكثيػػر مػػف كميػػات اإلعػػالـ تعتمػػد فػػي دراسػػتيا  الػػذكرمقػػررات تخصػػص اإلعػػالـ، ومػػف الجػػدير ب

 أحػػػدثكاممػػة عمػػػى الدراسػػات األجنبيػػة فػػػي ذلػػؾ التخصػػػص بصػػورة أساسػػية، الحتوائيػػػا عمػػى بصػػورة 
استعراضا لما  -يمبيافي أ –العربيةبينما تقدـ مناى  الدراسات اإلعالمية  إليو،التطبيقات فيما تتطرؽ 
 دونما إضافات جادة تذكر. األجنبيةتوصمت إلى الدراسات 
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 -اززىر: جامعة –اإلعالم لطال المتبعة في التقييم  ازسالي : اتجاىا  المب و ين  ول  امنا
بينػًا فػي ىػذا الصػدد، فبينمػا تعتمػد بعػض  اختالفػا المصػريةأسػاليب التقيػيـ بػيف الجامعػات  تختمؼ

% مػػف الدرجػػة 21الواحػػد حيػػث تخصػػص  الدراسػػيتقييميػػا فػػي الفصػػؿ  فػػيالجامعػػات عمػػى طػػرؽ مختمفػػة 
% المتحاف منتصؼ 51فة إلى حجـ مشاركة الطالب مع أستاذ المادة الكمية لحضور المحاضرات باإلضا

% مػػػف الدرجػػػة النيايػػػة المتحػػػاف نيايػػػة الفصػػػؿ الدراسػػػي، ويجػػػوز تعػػػديؿ ذلػػػؾ وفقػػػا 61 الدراسػػػي،الفصػػػؿ 
مف الجامعات ما تقـو بعمؿ امتحاف واحد نيائي لمتقيػيـ فػي كػؿ فصػؿ  وىناؾفي كؿ كمية  دراسةلطبيعة ال

لػدفع الطػالب عمػى المتابعػة مػع تػرؾ درجاتيػا حػرة  -أثنػاء الفصػؿ الدراسػي – Quizzesدراسي مع عمؿ 
 طالبو. عىيئة التدريس م عضويحددىا 

كمية اإلعالـ بجامعة األزىر، وقسمو بكمية البنػات بػذات الجامعػة فيػي تطبػؽ النظػاـ المعمػوؿ  أما
امتحػػاف نيايػػة الفصػػؿ األوؿ أو عمػػى  الدرجػػةبػػو فػػي الجامعػػة لعمميػػات التقػػويـ الطالبػػي، إذ يجعمػػوف كػػؿ 

ال يثػػري العمميػػة التعميميػػة، وال يحقػػؽ ليػػا التقػػدـ المػػأموؿ؛ حيػػث يقمػػؿ مػػف  ـأنػػو نظػػا اعتقػػاديوفػػى  ،الثػػاني
المعرفة ويرسخ مف عدـ اىتماميـ بعممية المواظبة عمى حضػور المحاضػرات؛ األمػر  مقىدافعية الطالب لت

خفػػاقيـ فػػي مجػػاالت العمػػؿ اإلعالمػػي  ،عمػػى رسػػوبيـ فػػي العديػػد مػػف المقػػررات لنيايػػةالػػذي يػػنعكس فػػي ا وا 
 .48بسوؽ العمؿ خارج نطاؽ الجامعة

تزاؿ عممية توعية أعضػاء ىيئػة التػدريس بطرائػؽ التقػويـ الحديثػة محػؿ عػدـ وعػى لػدى بعػض  وال
فضػؿ، ذلػؾ أف أعضػاء ىيئػة والذيف بدورىـ تنطمؽ العممية التعميمية إلػى آفػاؽ أوسػع وأ معية،القيادات الجا

تعودوا عمييػا أثنػاء مرحمػة دراسػتيـ دوف العمػؿ  التيالتدريس ما زاؿ لدييـ الميؿ الستخداـ عمميات التقويـ 
 عمى تجديدىا.
فكرة يائبػة، لػدى كميػة اإلعػالـ فػي البنػيف  الدراسيفكرة إنشاء لجاف لالختبار والتقويـ  تزاؿ ال كما
بمفيػـو  واإلرشػاد عيػةكما تقػدـ التو  ،متتابعة رةوتقييميا بصو  ختباراتد االإعدا عمىتساعد  حيثوالبنات، ب

 .49ووضع دليؿ واؼ ليذا الغرض اراتالتقويـ وبناء استبيانات لمعرفة آراء الطالب في االختب
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 حول المبحوثين اتجاهات( 9) جدول
 األزهر جامعة –اإلعالم طالب تقييم في المتبعة األساليب

 العبارة م

 (بنات) واإلعالم الصحافة قسم ( بنين) اإلعالم كلية

 الموافوة درجة الموافوة درجة

 يجب لم موافق غير موافق يجب لم موافق غير موافق

 %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك %ن ك

1.  
 قدراتي تويس الفصل نهاية امتحانات

 جيد بشكل المعرفية
24 23 .6 38 . . 23 46 .8 24 . . 

2.  
 وسيلة االمتحانات بجانب البحوث توديم

 للتوييم موضوعية غير
26 48 .. 3. 4 .3 6 8 64 63 . . 

3.  
 قدراتي تويس الدورية االختبارات

 جيد بشكل المعرفية
6. 8. 8 .4 3 6 63 86 6 8 3 6 

4.  
 6 3 04 38 .6 .3 . . 46 23 24 8. ومتوقعة توليدية النهائية االختبارات

5.  
 بين تفرق بحيث موضوعة االختبارات

 وغيره المواظب الطالب
28 24 .. 3. 3 6 24 23 .6 38 . . 

6.  
 6 3 .3 .. 24 28 6 3 6 3 63 64 لتوييمي جادة أداة التخر  مشروعات

7.  
 6 3 66 33 03 34 . . 66 33 04 38 الفهم  عل  يركز االمتحانات أسلوب

8.  
 مشروعات خالل من عملية خبرة أكتسب

 التخر 
63 86 6 8 6 8 64 63 3 6 3 6 

9.  
 عندي تنمي ال النهائية االختبارات

 والتطبيق والتحليل التفكير مهارات
.8 24 2. 4. 3 6 24 23 .6 38 . . 

جامعةة  – اإلعةال لطةال المتبعة في التقييم  سالي ( آراف الطال   ول از8الجدول رمم ) ويبين
 -:التالياززىر  ي  جاف  اتجاىاتيم عمب الن و 

 -الدراسة  ول العنا ر اآلتية: نتيتقارب  النس  بين عي فقد
% 75حيػث بمغػت نسػبة ىػذا العنصػر  جيػد،امتحانات نياية الفصؿ تقػيس قػدراتي المعرفيػة بشػكؿ  أف -1

% مػػف إجمػػالي عينػػة الطػػالب 83 ةونسػػب واإلعػػالـ،مػػف إجمػػالي عينػػة الطالبػػات فػػي قسػػـ الصػػحافة 
 .األزىرجامعة  اإلعالـ،الدارسيف في كمية 

 ىػػػيالدوريػػػة  تبػػػاراتأف االخ واإلعػػػالـ،% مػػػف إجمػػػالي عينػػػة الطالبػػػات فػػػي قسػػػـ الصػػػحافة  95 ذكػػػر -2
الدارسػيف  الب% مػف إجمػالي عينػة الطػ91 ؿب المعرفيػة بشػكؿ جيػد مقابػاألخػرى تقػيس قػدرات الطػال

 .األزىرجامعة  اإلعالـ،في كمية 
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 التػيعمػى أف االختبػارات  واإلعػالـ،% مػف إجمػالي عينػة الطالبػات فػي قسػـ الصػحافة 83نسبة  وافؽ -3
ينػػة % مػػف إجمػػالي ع87وييػػره، مقابػػؿ  بتفػػرؽ بػػيف الطالػػب المواظػػ يسيضػػعيا أعضػػاء ىيئػػة التػػدر 
 .األزىرجامعة  اإلعالـ،الطالب الدارسيف في كمية 

بجانػػب كونيػػا أداة  -نسػػب الموافقػػة بػػيف عينػػة الطػػالب مػػف الفػػريقيف عمػػي أف مشػػروعات التخػػرج زادت -4
ذلػػؾ  جػػاء ،ومػػع ىػػذا تكسػػب الطػػالب خبػػرة عمميػػة تسػػاعدىـ عمػػى مواكبػػة سػػوؽ العمػػؿ -جػػادة لتقيػػيـ

% مف إجمالي عينة الطالب 95قسـ الصحافة واإلعالـ % مف إجمالي عينة الطالبات في 3:بنسبة 
 الدارسيف في كمية اإلعالـ ، جامعة األزىر.

 -العنا ر اآلتية: فيفقد جاف بين عينة الطال ي والطالبا   النسبيالت او   أما
العبارة القائمة بأف تقديـ البحػوث بجانػب االمتحانػات باعتبارىػا وسػيمة ييػر  حوؿفي الرأي  تفاوت وجد -5

% مػف إجمػالي عينػة الطالبػات فػي قسػـ الصػحافة 3:عمييػا نسػبة  فػؽلػـ يوا فبيمنػالمتقيػيـ،  موضوعية
 ،% مػػػف إجمػػػالي عينػػػة الطػػػالب الدارسػػػيف فػػػي كميػػػة اإلعػػػالـ، جامعػػػة األزىػػػػر 79واإلعػػػالـ، أشػػػار 

 .تقييـموضوعيتيا في ال بعدـبالموافقة عمييا أي 
 قميديػةالنيائيػة ت اتأف االختبػار  ،الصػحافة واإلعػالـ% مف إجمالي عينػة الطالبػات فػي قسػـ 51 اعتبر -6

ومتوقعػػة بينمػػا قمػػت نسػػبة المػػوافقيف عمػػى ىػػذا الػػرأي بػػيف عينػػة الطػػالب الدارسػػيف فػػي كميػػة اإلعػػالـ، 
الجػػودة واالعتمػػاد الػػذي تنػػادي  مشػػروع%، وىػػذا األمػػر يتنػػاقض مػػع 47األزىػػر، لتصػػؿ إلػػى  جامعػػة

فػػػي مختمػػػؼ مراحػػػؿ التعمػػػيـ، وبمعايشػػػة الباحػػػث المتحانػػػات  المؤسسػػػات التعميميػػػة الدوليػػػة لألخػػػذ بػػػو
مػػف قبػػػؿ المسػػئوليف عمػػػى عػػدـ تكرارىػػػا أو تشػػابييا مػػػف   دةالشػػػدي متابعػػةالجامعػػات الخاصػػة لػػػوحظ ال

 آلخر بؿ مف امتحاف شيري آلخر. سيفصؿ درا
بحوثػػات تفػػاوت نسػبى بػػيف عينػة الطػػالب الدارسػيف فػػي كميػة اإلعػػالـ ،جامعػة األزىػػر، وكػذلؾ الم وجػد -7

مػػف الدارسػػات بقسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ بػػذات الجامعػػة، حػػوؿ العنصػػر القائػػؿ بػػأف مشػػروعات التخػػرج 
 بمغػػت، بينمػا  اإلعػػالـ كميػة% مػف عينػة الطػػالب 3:وافػػؽ عمييػا نسػػبة  فقػد ،أداة جػادة لتقيػيـ الطالػػب

 في قسـ الصحافة واإلعالـ في ذات الجامعة. الطالباتعينة  بيف% 87 بةالنس ىذه
% 63عمػى الفيػـ فقػط فكانػت النسػبة  تركػزتفاوت نسبى أيضا حػوؿ فكػرة أف طريقػة االمتحانػات  وجد -8

النسػػبة بػػيف عينػػة الطػػالب  ىػػذهزادت  بينمػػا ،بػػيف المبحوثػػات مػػف الدارسػػات بقسػػـ الصػػحافة واإلعػػالـ
لقائمػة %، مما يعكس استمرارية التقييمات ا67إلى  لتصؿاألزىر،  جامعةالدارسيف في كمية اإلعالـ، 

عمػػػػى قيػػػػاس التػػػػذكر فػػػػي العديػػػػد مػػػػف امتحانػػػػات الدراسػػػػات اإلعالميػػػػة بجامعػػػػة األزىػػػػر، دوف تخطييػػػػا 
وحػػؿ المواقػػؼ المختمفػػة، ممػػا تطرحػػو  والتطبيػػؽ،المتحانػػات تقػػيس درجػػات أخػػرى مػػف الفيػػـ، والتقيػػيـ، 

 في ىذا المجاؿ مف الدراسات الميمة. متحانيةالورقة اال
عنػدىـ ميػارات التفكيػػر والتحميػؿ والتطبيػؽ؛ فقػػد  تنمػػىالنيائيػة ال  ختبػاراتالالفكػرة السػػابقة أف ا ويػدعـ -9

%، بيف المبحوثات مف الدارسات بقسـ الصحافة واإلعالـ، 83عمى ىذا العنصر  موافقةكانت نسبة ال
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األزىػػر  جامعػػةعينػػة الطػػالب الدارسػػيف فػػي كميػػة اإلعػػالـ،  بػػيفبينمػػا ضػػعفت نسػػبة الموافقػػة عمييػػا، 
مػػف المقػػاييس العمميػػة بقسػػـ  ؿالنيائيػػة عمػػى قميػػ ختبػػارات%، وىػػو مػػا يؤكػػد اشػػتماؿ اال47إلػػى  لتصػػؿ

لػدييـ الجوانػب االبتكاريػة، كػالتفكير، والتحميػؿ، والتطبيػػؽ،  لتنمػياإلعػالـ بكميػة البنػات، ومػف ثػـ فيػي 
ف يػػاس االختبػػارات النيائيػػة لق فمجػػيءاختمػػؼ ىػػذا التوجػػو قمػػيال لػػدى طػػالب كميػػة اإلعػػالـ، ومػػف ثػػـ  وا 

الميػػارات المختمفػػة لػػدى الػػدارس يعتبػػر واحػػدا مػػف االتجاىػػات الحديثػػة التػػي تحػػرص بعػػض الجامعػػات 
 كؿالحكومية والخاصة عمى ترسػيخيا، لتكػوف أحػد الجوانػب األساسػية فػي عمميػات التقيػيـ لمطػالب بشػ

 دائـ.
 

ىالدراسة:ىتوصوات
 

 سػػػبضػػػرورة وضػػػع سياسػػػات تعميميػػػة تسػػػتيدؼ مالحقػػػة التطػػػور العممػػػي والتكنولػػػوجي باسػػػتمرار لتك :أوالا 
األمػػر  -فػػي ضػػوء المعايشػػة لمواقػػع -الفنيػػة واإلبداعيػػة الالزمػػة الميػػاراتبجامعػػة األزىػػر،  اإلعػػالـطػػالب 

ير بالػذكر أف معرفيا يعتمد عميو الطالب في التحاقو بالتخصص الذي يريػده، ومػف الجػد اكماالذي يشكؿ تر 
ونظرا ألف تمؾ المقررات يبمغ مجمميا  اسةمف أياـ الدر  راتمؾ المناى     )الدينية والمغوية( تستيمؾ وقتا كبي

أي تحتاج وحدىا ثالثػة  يا( ساعة تقريبا أسبوع31عف ) يقؿ(مقررات فإنو مف المتوقع أف تستيمؾ ماال 9)
 .اإلعالميةتدريسية كؿ أسبوع ، وىذا الشؾ يضعؼ مف حجـ الزمف المتبقي لتدريس باقي المقررات  أياـ
تشكؿ أىـ التحديات التي تقؼ أماـ  ،األزىر بجامعة: ال تزاؿ عممية اإلعداد الجيد لخريجي اإلعالـ  انياا 

لقائميف بالعممية ا عاتؽعمى  –األكبر  زئوج -ريادة ىذا التخصص في سوؽ العمؿ ويقع التحدي في
%مف عينة الدراسة بأف المناى  الدينية والمغوية تـ 3:ثـ فقد ذكرنسبة  ومفالتعميمية في ىذا التخصص، 

دراستيا مف قبؿ ، فالطالب منذ التحاقو باألزىر وىو يدرس عموما لغوية مف بينيا " قطر الندى " وشرح 
جراء -مالؾ وحاالت فتح إف  بفبف عقيؿ وألفية   والترخيـ -والتعميؽ  اإللغاءو  -ؿ مجرى الظف القو  وا 

واإلبداؿ  واإلعالؿالتأنيث  وبابباأللؼ والالـ  واألخبارالعدد  وكناياتاألصوات  وأسماءواالستغاثة 
بقضايا الفصؿ  وانتياءوالتنازع . وفي جانب البالية يدرس مرورا بالعالـ عبد القاىر الجرجاني  واالشتغاؿ

 ومراعاةوالتبديؿ  والعكس ةواإلطناب والمساوا واإليجاز  اإلسنادواالنقطاع و والوصؿ وكماؿ االتصاؿ 
جانب األدب كاف دراسة تاريخ األدب الجاىمي  وفيوالبديع  والجناسوالحبس  والقصر والمشاكمةالنظير 

التناقض  وشعر –عياض  يالرياض في أخبار القاض وأزىار –أبي البقاء  ونونيةوالمعاصر  واإلسالمي
 –والخنساء  –الحطيئة  وشعر – ناسية والبر – واالنتحاؿ –الطممية  والظاىرة –في األدب  والرمزية –
 والميميؿ –بف العبد  وطرفة – ذبيانيال والنابغة–ولبيد بف حارثة  –الرمة  وذو –واألحوص  – شنفريوال

 ماحوالطر  –بف ربيعة 
 

 ويتطمػب أف تػتـ عمميػة تحػديث مناىجػ ،ة األزىػربجامعػ اإلعػالـأشػارت نتػائ  الدراسػة أف تخصػص  : ال اا 
وذلػػػؾ إلمكػػػاف التغمػػػب عمػػى السػػػمبيات الناجمػػػة عػػػف ديمومػػػة  ،منتظمػػة وبصػػػورة ،بشػػػكؿ مسػػػتمر ىػػاوتطوير 
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والتكػرار وعػدـ  تػداخؿمف أبرز تمؾ السمبيات عمميات ال والتيالمناى  التدريسية لسنوات طويمة بال تطوير 
أبػػػػواب العبػػػػادات  التػػػػزاؿوالدينيػػػػة ( إذ  ةأفػػػػرزت النتػػػػائ  أف تمػػػػؾ المقػػػررات ) المغويػػػػ فقػػػػدمسػػػايرتيا لمواقػػػػع، 

واآلداب ىي السػائدة فػي التػدريس لعمػـو الفقػو بينمػا يػزدحـ الواقػع بقضػايا معاصػرة تحتػاج إلػى والمعامالت 
ثػـ يػتـ توظيفيػا بالدراسػات اإلعالميػة ومػف  اقااجتياد الفقياء والعمماء مف جامعة األزىر لتكوف أكثر التصػ

 بما يخدـ التخصص المطموب.
وضع نظاـ فعػاؿ وممػـز لتقيػيـ األداء الطالبػي فػي تخصػص  تطمبأسفرت نتائ  الدراسة أف األمر ي :رابعاا 

عمػػػى أال تكػػػوف االختبػػػارات النيائيػػػة ىػػػي المقيػػػاس الوحيػػػد لتقيػػػيـ  ،األزىػػػر بجامعػػػةاإلعالميػػػة   الدراسػػػات
مػف أف يسػبؽ ذلػؾ حزمػة متنوعػة مػف وسػائؿ  بػدبػؿ ال ،اإلعالـ صتخصكما ىو معموؿ بو في  –الطالب
مدار فصؿ دراسػي كامػؿ، ومنيػا  عمى ،إنجازات الطالب مف البحوث، أو مشاريع التخرج ،تتضمف ،التقييـ

التقيػػػػيـ شػػػػامال  ليكػػػػوف ت،التزامػػػػو بحضػػػػور المحاضػػػػرا ومػػػػديمػػػػدى مشػػػػاركة الطالػػػػب أثنػػػػاء المحاضػػػػرة ، 
 وموضوعيا في آف واحد.

الضػػروري تطػػوير طػػرؽ التػػدريس بمػػا يػػدعـ التعمػػيـ الحػػواري ويكشػػؼ عػػف القػػدرات ويعطػػي  مػػف: طامسةةاا 
لممػػتعمـ طاقػػات تعينػػو عمػػى تحصػػيؿ المعمومػػات، إذ لػػـ يعػػد الكتػػاب ىػػو السػػبيؿ الوحيػػد لتفعيػػؿ المشػػاركة 

الفكػرة وتمكنيػا ،فيناؾ مف الوسائؿ المعينػة عمػى استحضػار  لمحاضرةالطالب واألستاذ داخؿ ا فالعممية بي
شػػػراؾ   Internetمػػػف ذىػػػف الطالػػػب كالوسػػػائط المتعػػػددة ،واسػػػتخداـ المواقػػػع المختمفػػػة لمشػػػبكة العالميػػػة وا 

الطػػػالب فػػػي ورش العمػػػؿ لتوظيػػػؼ اإلطػػػار النظػػػري فػػػي صػػػورة تطبيقيػػػة، وتكمػػػيفيـ بػػػالبحوث والدراسػػػات 
حالتيـ إلى مراجع ومصادر عممية متنوعة،  فضال عف التركيػز عمػى الزيػارات المرتبطة بالمني  الدراسي وا 

 وثيقة الصمة بالتخصص ذاتو. ميةالميدانية لممؤسسات اإلعال
ال مانع مطمقا مف االستفادة ممف ليـ تجارب مثمرة في حقؿ السياسات والنظـ التعميميػة المتطػورة   :سادساا 

لعممػي واألداء الجيػد حققػت لمطالػب العمػؽ ا ذااإلعالمية في الجامعػات األخػرى، وذلػؾ إ دراساتال بمجاؿ،
حقؽ مثال نظاـ الساعات المعتمدة حرية االختيار بيف  فإذاعند الممارسة العممية داخؿ الجامعة وخارجيا، 

األسػػػػتاذ القػػػػادر عمػػػػى أداء المعمومػػػػة التػػػػي تعتمػػػػد عمػػػػى النقػػػػاش،  واختيػػػػارالمطروحػػػػة،  دراسػػػػيةالمنػػػػاى  ال
 اإلعػالـلمتعمػيـ فػي تخصػص  ليتػوافرالدراسػي،  ررقما لدى الطالب مف أفكار وثيقػة الصػمة بػالم واستخراج

 والكػػـ ،والجديػػة والتكامػػؿ، والتواصػػؿ، ،التخصػػص عمػػىبجامعػػة األزىػػر، مقومػػات التعمػػيـ النػػاجح المعتمػػد 
والنػوع ، وذلػؾ كمػو مػف أجػؿ حػدوث تغييػػرات ممموسػة فػي عقميػة الفػرد وحياتػو وعالقتػو بػػالمجتمع  ،والكيػؼ

 الذي يعيش فيو.
عامػة، أف كفػاءة مخرجػات  عالميػةالعممػي لمدراسػات اإل تأىيػؿرصػدت واقػع ال تػيتشير الدراسات ال :سابعاا 

يريػده، ويػأتي فػي  لػذيالعممية التعميمية تشكؿ أحد المعايير التػي تػدفع الطالػب إلػى االلتحػاؽ بالتخصػص ا
يػتـ عبػر مجموعػة  والػذييختػاره،  الػذيالتخصػص  عمػى عينػومقدمتيا خمؽ الميوؿ المواتية لػدى الطالػب لت

مػػػف المػػػدخالت منيػػػا نوعيػػػة البػػػرام  التدريسػػػية التػػػي تقػػػدـ لمطالػػػب، باإلضػػػافة إلػػػى إتقانػػػو لمجموعػػػة مػػػف 

http://www.epra.org.eg/
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مختمػػػؼ المػػػػواد  اجمنيػػػا إنتػػػػ ،العمػػػؿ اإلعالمػػػػي مجػػػاؿالتػػػي تعتمػػػػد عمييػػػا مجػػػػاالت العمػػػؿ فػػػػي  لميػػػاراتا
السػػياؽ  اتائط متعػػددة، فػػي ذاإلعالميػػة باسػػتخداـ أحػػدث تكنولوجيػػا العصػػر مػػف كمبيػػوتر وبرمجيػػات ووسػػ

تؤكػػػد الدراسػػػات أف ضػػػعؼ مخرجػػػات العمميػػػة التعميميػػػة وعػػػدـ مواءمتيػػػا الحتياجػػػات االسػػػتثمار والتنميػػػة 
ومتطمبػات سػػوؽ العمػؿ يزيػػد مػػف أعػداد البطالػػة بػػيف المتعممػيف األمػػر الػذي يشػػكؿ قنبمػػة موقوتػة تيػػدد أمػػف 

 البالد حاضرىا ومستقبميا.
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    Before the 25
th
 of January revolution, Al Azhar University included a Mass 

Media department for males and another for females, each with three main 

majors. After the revolution, however, Sheikh Al Azhar issued a decree that 

establishes an academically and administratively independent faculty instead of 

the department.  

    However, unfortunately, if one closely looks at the Media studies at Al Azhar 

University, one will find that  the language, religious, and media studies at the 

Faculty are not complementary; they are rather going in different directions that 

do not really serve the media curricula. They even pose an academic burden on 

senior and post-graduate students because of their multitudinous topics. These 

topics lack the complementary framework necessary for education at the present 

time, especially after the 25
th

 of January revolution.  

    The results of the study have shown that the curricula of Mass 

Communication major at Al Azhar University need to be regularly modernized 

and constantly developed in order to overcome the negative consequences of 

maintaining the same academic curricula for years without changing or 

developing them. Some of the most prominent negative results are repetition, 

overlapping, and non-conformity to reality. Moreover, results have shown that 

particularly in the curricula of language and religion, the study of worship 

rituals, transactions, and social practices are the main concern of Jurisprudence 

taught in the Faculty. Since there are many contemporary issues that need the 

efforts and contributions of Azhar scientists and jurists, religion and language 

studies need to be more geared to the concerns of Mass Communication in a 

way that serves the field.  
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Abstract 

       We are living now in an age characterized by a flow of information and 

human knowledge in different intellectual fields. The link between 

technological, cultural, economic, social, and scientific achievements that have 

formed human lives has become even stronger. The future is now increasingly 

shaped by fast and continuous development. It has, thus, become impossible for 

nations and communities, whether those already developed and prospering or 

those forced to develop, to follow in the paths of comprehensive development 

as much as their capabilities and potentials permit them to. The world has 

become divided into several sectors identified by the levels of scientific and 

technological progress.  

    Educational policies keeping pace with contemporary international changes, 

technological development, and information revolution have become the main 

factor responsible for the success of education and scientific research.  Such 

changes have caused the collapse of educational and administrative concepts 

and methods that were implemented in the second half of the 20
th
 century. 

    There is a direct relation between education and scientific research on the one 

hand and technological development on the other as technological progress 

provides new horizons for education and scientific research. After world 

countries have been classified into developed, developing, and under-developed 

countries, the amount of information that a society possesses has become the 

source of a nation’s wealth. 

     Al Azhar is considered the oldest Islamic university known by the world 

since the 4
th
 Hijri century (the 10

th
 AD)  and it still plays its cultural, 

intellectual, and educational roles. It is the basis of the academic systems and 

traditions followed in the East and the West. In 1872, the first Azhar Statute 

delineating the ways of obtaining the international certificate and specifying its 

subjects was decreed. This law was a practical step in organizing the academic 

life in Azhar.  
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