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 :مقدمة
 المخصصة الساعات على معلقا لزمالءا أحد قال المناھج حول عابر حدیث في

 أشھر ةثالث ولمدة سبوعیاأ ساعات ست:"اإلعالم  طالب على المقررة دالموا لبعض
 ثالث فتكون الدولياإلعالم  بمادة تساوى لم لماذا. التصویر مادة على كثیرة ونصف
 "فقط؟ ساعات

 ؟اإلعالم مجال في التأھیلیة البرامج من حقا نریده ما الذي :نفسي سألت وھنا
 الجیلإلى  العامة الثقافة من شيء مع  ي،اإلعالم الثقافي تراثنا بعض نقل ھو ھل

 نقل ھو الھدف آم الحقة؟لا جیالألاإلى  وننقلھ السابقة جیالاأل من نرثھ الصاعد؟
 الثقافة من شيء مع الصاعدة األجیالإلى   ياإلعالم التراث مع الشخصیة خبراتنا
 یمكن وھل العامة؟ الثقافة من شيء معاآلخرین  إلى مھاراتنا قلن ھو الھدف أم العامة؟
 ؟ةالراھن التعلیمیة البرامج بواسطة المجاالت ھذه في المھارة اكتساب

 من الصحفیین عدادإ ضرورة عن الیونسكو منظمة عن منبثقة لجنة أكدت لقد
 تاما وعیاو متینة، عامة ثقافة یستلزم المھني عداداإل ھذا نأو المھنیة، الناحیة

 بدا كما )١.(التقنیة ألسالیب عمیقة ومعرفة جتماعیةاال الناحیة من الصحافة لیاتئولمس



 ٢

 في یتمثل الھدفن ، أأعوام خمسةإلى  یمتد  ي،اإلعالم للتأھیل برنامج أول في واضحا
 ثقافة ذي مھني إیجاد وفي المھنیة، الدروس من سلسلة بواسطة إعالمي مھني إیجاد
 )٢.(العامة الثقافة من روسد بواسطة عامة

أو  الفكریة األطر ترسیخ ضرورة على یركزون الذین یوناإلعالم وحتى
 بتقنیات  ياإلعالم تزوید ھمیةأ على یؤكدون فإنھم التأھیل عملیة من ھام كجزء العقدیة

 المختلفة وعلومھاإلعالم   فنون" تشمل ،وممارسة علما :الحدیثة یةاإلعالم الوسائل
إلى  نحتاج"أننا  بقولھ االتجاه ھذا أحدھم ویوضح) ٣"(الخ...ودیكور تمثیلو خراجإ من

 بمختلف فعال المعركة یخوضون الذین الجنود المھنیین ییناإلعالم من جیل إعداد
 واإلعالمیین  والمدرسین والمنظرین المخرجین و المنتجین من جیال ولیس...األسلحة

 والمدارس یةاإلعالم النظریات حفظ علىم اإلعال في ووظائفھم خبراتھم تقتصر الذین
 )٤."(واإلداریین ییناإلعالم من القادمة لألجیال وتردیدھا الفنیة

 نطاقھ على ياإلعالم بالتدریب المتصلة األھداف للیونسكو تقریر ویفصل
 )٥:(التالیة النقاط في فیجعلھا الواسع،

 .مةاإلعالمیة والمعدات المستخد بالمصطلحاترس االد تعریف. ١
عمال تفي صناعة اإلعالم،  مثل القدرة على اس ساسیةاألالمھارات  تنمیة. ٢

الموھبة و المیكانیكي في التعامل مع األجھزة، االستعدادوالمھارات الیدویة أو  اللغة،
 .نتاجاإل آالتوالخیال في استخدام  ،الفنیة

مھارات  المتخصصة أو ما تسمى بالوظیفیة مثل یةالمھارات اإلعالم تنمیة. ٣
الھندسیة التي تعني بتركیب المعدات  والمھارات نتاج،اإلومھارات  عداد أو الكتابة،اإل

 .صالحھاإوصیانتھا و
في میدان مختار وتشمل عملیة تجدید  الموجودةمستوى المھارات  رفع. ٤

 .المستحدثة واألسالیبوالتعریف باآلالت الجدیدة  المعلومات،
 .القتصاديوا جتماعياالالوعي  تنمیة. ٥
عالنات واإل عالم الحكومي،في التطبیق مثل اإل محددةجوانب  ھتنمی. ٦

 الزراعة،  ( نواع معینة في التنمیةأعالمیة أو اإل المؤسساتدارة إو والعالقات العامة،
 ...).والصحة األسرة،وتخطیط 

ھداف المؤسسات التأھیلیة في مجال اإلعالم، في البالد العربیة أ یراجع ومن
والثقافة العامة وقد یضیف البعض  على تنمیة الكفایة المھنیة، تؤكدنھا جمیعا أ یجد

 )٦.(طار الفكري أو العقدياإل تنمیةإلیھما  ضرورة 

 : ومنھج البحثالمشكلة تحدید
فھناك اتفاق على تنمیة الكفایة . فیما سبق تحدیدا عاما لبرامج التأھیل إننا نجد 
طار الفكري أو ضاف إلیھما الثقافة العامة ثم اإلت ھدفا جوھریاً، بصفتھاالمھنیة 
ن ھذا التحدید ال یعطینا أ بید .یساعدنا على تحدید المناھج عموماً  سوفوھذا  .العقدي

 .التي ننشدھا الدقیقةاإلجابة 
 النصاب المثالي لكل مجال من ھذه المجاالت الثالث المذكورة؟ ھو ما فمثال،
 فٌن وممارسة؟  د و أصول أو أنھواعقعلى اإلعالم أنھ علم و یغلب وھل



 ٣

اإلعالمیة أو المھنیة ذات طبیعة واحدة فتوزع المدة الزمنیة علیھا  المواد وھل
 عند التدریس بطریقة واحدة؟ وتعامل بالتساوي،
ن كان ھناك اختالف أ المثالي من البرنامج لكل صنف أو فئة النصیب ھو وما

 دریسھا؟الطریقة المثلى لت ھيفي طبیعتھا ؟ وما 
عاجزین عن  ف إننا سنبقىطبیعة ھذه المواد التخصصیة   معرفة وبدون

 .تحدید النصیب الزمني المثالي لكل مادة في البرنامج المقید مادتھ
طبیعة كل مادة من ھذه المواد فإنھ یتعذر اختیار الطریقة المثلى  معرفة وبدون

جتھاد العشوائي ني على االالخطأ المبوبرامجنا بطریقة المحاولة  وسنضع للتدریس،
 .بمحاوالت التوفیق بین التجارب المتعددة الممزوجأو التقلید 

الخمسة األبعاد  الدراسة ھو تحدید طبیعة المواد اإلعالمیة في ضوء ھذه فھدف
استخالص بعض المقترحات أو المعاییر التي قد تفید  ثم األمثلة،مع ضرب  للمعرفة،

جراءات ولتحقیق ذلك فإن الباحث اتخذ اإل .المياإلع التأھیلرامج بفي تحسین 
 :التالیة

التي تقع ضمن المواد المھنیة المقررة على طالب اإلعالم   الموادحصر  :والً أ
أو لھا أشباه ومضموناتھا  ،لھا توصیفات لمضمونھا التي العربیة،في معظم البالد 

إال      تبارھا مواد مساندةغویة من ھذه القائمة باعلال الموادویالحظ استبعاد  معروفة،
عداد البرامج إخبار أو مثل تحریر األ  ي،اإلعالم نتاجلإلفي حالة تسخیرھا مباشرة 

لم تكن مسخرة بطریقة  بالنسبة لمناھج البحث ما الحالوكذلك  ،...السمعیة والبصریة
 .مباشرة لخدمة المجال اإلعالمي

 )٧: (ةت التالیقسام والكلیامناھج المؤسسات واأل الدراسة وشملت
 .القاھرة مریكیة،الجامعة األ ،اإلعالم  فرع. ١
 .م درمانأ سالمیة،م درمان اإلأ جامعة عالم،واإلالصحافة  قسم. ٢
 .خبار،جامعة الشمال،  بتونساأل وعلومالصحافة  معھد. ٣
 .بنانیةلال الجامعة والتوثیق،اإلعالم   كلیة. ٤
 .زيبن غا یة،جامعةالدراسات اإلعالم قسم. ٥
 یكیة في بیروتمراأل الجامعةاإلعالم،  فرع. ٦
 .الجزائر عالمیة،جامعة الجزائر،واإل السیاسیةالعلوم  معھد. ٧
 .مصر العربیة سیوط،جمھوریةأ الصحافة، قسم. ٨
 )٨.(القاھرة القاھرة، جامعةاإلعالم،  كلیة. ٩

 )٩.(بغداد بغداد، جامعةاإلعالم،  قسم. ١٠
 )١٠.(الریاض الملك سعود، داب،جامعةآلااإلعالم، كلیة  قسم. ١١
 )١١.(القاھرة العالي للسینما، المعھد الفنون، أكادیمیة. ١٢
 )١٢.(القاھرة األزھر،جامعة  عالم،الصحافة واإل قسم. ١٣
جامعة الملك عبد  نسانیة،والعلوم اإل داباآلكلیة  اإلعالم، قسم. ١٤
 )١٣(.العزیز،جدة
 مام محمد بن سعود،جامعة اإل عالم،اإلو الدعوةاإلعالم، كلیة  قسم. ١٥

 )١٤.(الریاض



 ٤

لمدینة  مام،رع جامعة اإل سالمیة،العالي للدعوة اإل المعھداإلعالم،  قسم. ١٦
 )١٥.(المنورة

م القرى،مكة أالدعوة و أصول الدین،جامعة  كلیة سالمي،اإلاإلعالم  قسم. ١٧
 )١٦.(المكرمة

لمعرفة، وذلك لتحدید بیعة المادة عرض المقررات على األبعاد الخمسة ل:ثانیا
 :وتتمثل أبعاد المعرفة فیما یلي. المقررة حتى یمكن التخطیط بطریقة مناسبة

دنى والمران تحت التوجیھ الكتساب الحد األ التدریبلحاجة إلى  درجة ا-١
خر یمثل حد طرفیھ العلم وطرفھ اآلأالذي یمثل  البعدو أ من المھارة للتطبیق المثمر،

 .الفن
كان أسواء  ،ھو إلى أي درجة یصور الواقع كما المصداقیة،أي درجة. ٢

 جزئیة؟الواقع مسلمات أو حقائق 
إلى أي درجة یمس التفاصیل ویتعمق  التعمق،أيالشمولیة أو  درجة. ٣

 لیالمس الواقع المعاش؟
 ھو كثیر أم قلیل؟ ھلأي  الغزارة، درجة. ٤
ستیعابھ ة المجھود الذھني الھي درج ما أي البساطة،التعقید أو  درجة. ٥

 )١٧(وفھمھ؟
 .صنف كل ةعطبیعلى  ةیّ نبم یة اإلعالمللمواد تصنیفات جااستنت :ثالثا

 مجال لكل المثالي النصاب حول الدراسة نتائج ظل في توصیات میقد ت:رابعا
 .لتدریسھ المناسبة والطریقة صنف، ولكل

 : الدراسةنتـائج
 المواد یة،وطبیعةاإلعالم  المھنة وطبیعة لفن،وا العلم طبیعة النتائج تضمنت قدل
 .یةاإلعالم 

 :والفن العلم طبیعة
 غیر تعني "علم" كلمةن أ نجد لیزیةقناإلأو  العربیة اللغة معاجمإلى  نعود عندما

أنھ        علیھ یغلب بالفن، مقارنة فالعلم، .البعض بعضھما یكمالن ھماف ،"فن" كلمة
 بالممارسة یرتبط تطبیقأنھ  علیھ فیغلب الفنما ؛ أالذھن في فكري نشاطأو  نظري

 ویمكن .الموجودة الفطریة الموھبة بھ تنمو خاصا، وجھدا مشقة ھاكتساب ویقتضي
 وتم مقننة بطرق استخالصھا تمام ھي الفنیة عمالوأصول األ قواعد بأن -أیضا-القول

 )١٨.(جیدة بطریقة عرضھا
 المصداقیة من عالیة بدرجة یتصفن أ یجب العلم فإن المعرفة أبعاد حیث ومن

 عالم في قحلّ  كلما تزداد فقیمتھ الفن أما. عالیة بدقة الحقیقةأو   الواقع یطابقن أ أي
 الفنما ؛ أكبیر حدإلى  ودقیقة ةوشامل ةثابت قواعد لھ بأن العلم ویتمیز .اكثر الخیال

 بداعواإل المتغیرة المتجددة الفنیة للمدارس تخضع فھي  .ثباتاً  أقل صولھأو فقواعده
 .ذلكإلى  شارةاإل سبقت كما علما فنسمیھ صولھأ من شئ ثبت نإو الفردي،

 مكتوبةأو  شفویة صیغة في اآلخرین إلى منھ نرید ما نقل بإمكانیة العلم ویتسم
، جزئیةال حقائقمن ال مجموعة كانأ سواء العلم على ینطبق وھذا .خرىأ صورة أيأو 



 ٥

 حقائقمن ال مجموعة تكان وأ الحاضر،أو  الماضي في حداثاألأو  شیاءاأل تصور
 .الطبیعیة السننأو  القواعدأو  القوانین مثل ،عامةال

 ال بل خرین،اآلإلى  منھا نرید ما كل نقل فیستحیل الفنیة المھارةأو  الفن أما
 نفسھا، المطلوبة المھارة مع خروناآل یتفاعلإال أن  اآلخرین إلى منھاشئ  نقل نستطیع

أو  العامة قواعدھا تطبیق على نفسھمأ یدربواأن  وأ الفطریة، مواھبھ حسب كل
 .محددة باستعماالت المقیدة القیمة ذات التفصیلیة رشاداتاإل

 حرفیة قدرةإما و واسع، خیالأو  عامة بداعیةإ قدرةإما  ھي الفطریة والموھبة
 .والمعقدة الدقیقة جھزةواأل التاآل مع والتعامل والخط، مالرس مثل خاصة، یدویةأو 

 لتحصیلھا البد المھارةأو  الفنما أ بالقراءة أي الذاتي بالمجھود تحصیلھ یمكن والعلم
 .غالبا وحدھا القراءة فیھا تجدي وال مستمر وتقویم خارجیة ومتابعة توجیھ من

 :  المھنة اإلعالمیةطبیعة
 لنقل محاولة أي اتصال عملیة إال لیست ولیةاأل صورتھا في یةعالماإل المھنة

 )١٩(.لآلخرین والحوافز والمعرفة فكارواأل المشاعر
 من مزیجا تكون قد ما، بلغة التحدث في تتمثل صورھا بسطأ في وھي

 یصبحن  أقبل فطریة ممارسة ھو عالمفاإل .حداھماإأو  صواتألاأو   شاراتاإل
 مثلوی طرفیھ حدأ" المتحدث "ویمثل .وذاك ھذا من مزیجاأو " فنا "و أ"علما"
 عملیة يأو فكاراأل عن تعبیر عملیة أي طبیعة ھي وھذه .خراآل طرفھ "المستمع"
 عملیة من صعبأ التعبیر عملیة تكونن أ شاء الخالقن أ بید. فكاراأل لھذه دراكإ

 ھنا ومن .سالبة لیھاإ بالمقارنة اإلدراك وعملیة موجبة التعبیر عملیة فكانت دراك،اإل
ن          أ لدیھم قبول بأحسن ویحظى المنصتین من عدد بركأ كسب في یرغب من على كان

 .بتطویرھا یعنى نأو التعبیر، وسائل استعمال یحسن
 نشأ وھكذا .المنطقأو  الكالم وعلم البالغة وعلم غةلال بعلم نسمیھ ما نشأ وھكذا

 خراج،اإل وفن، المونتاج وفن التسجیل، وفن والنحت، الثابت، والتصویر الرسم فن
 تقانا،إو تعقیدا التعبیر عملیة تزداد وبھذا .مطردة التطویر وعملیة المستمر، ووالنم

 .ویسرا سھولةدراك إلا عملیة وتزداد
 )٢٠( علیھ للمحافظة القواعد لھ وضعت ثم ،الممارسة ھأصل بالكالم فالتعبیر

 وقواعد .مجموعةإلى  مجموعة ومن جیلإلى  جیل من ،وتركیباتھ مفرداتھ نقل ولیسھل
 بل .الجمل تركیب وقواعد منھا، واالشتقاق المفردات، معاني تحدید عند تقف لم تعبیرال

 الفكرة وصیاغة الكثیرة، المحتملة المفردات من االختیار طریقة قواعدإلى  ذلك تعدت
 .المعاني و البیان علمأو  البالغة بعلم ھنسمی ما وھذا .عدیدة محتملة بأسالیب الواحدة

 القصیدة مثل عدیدة وأشكال قوالب فھناك .الحد ھذا عند مراأل یقف ولم
 وكل؛ الخاصة اتفریعاتھ ھذه من واحدة ولكل...والمقالة والروایة والقصة والملحمة

 .مالحقتھ عن القواعد وتعجز حد، عند یقف ال التعبیر فن ولكن .قواعدإلى  تحتاج ھذه
 فكارواأل  المشاعر عن فالتعبیر .بالصوت التعبیر غةلبال التعبیر فن من وأشمل

 المؤثرات وھناك الموسیقى وھناك الغناء فھناك .وحدھا غةلال على یقتصر ال بالصوت
 وبالتالي .لھا قواعد وضع یستحیل حیث الالنھایة، المختلفة بمصادرھا الصوتیة
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 ذاا منھ جزء نقل یمكن وال خرین،اآلإلى  كاملة ابتداعھا ومھارة خبراتھا نقل یستحیل
 .خاصة شروطبإال  ھمیةأ

 خضوعھا درجة حیث من -واستخداماتھا صواتاأل ابتداع عن یقال وما
،   المجسمة والنماذج وبالنحت وبالتصویر بالرسم التعبیر مھارة عن یضاأ یقال -للقواعد

 .خراجوباإل وبالمونتاج
 من المركبة یةاإلعالم بالوسائل التعبیر مھارة عن یقال وذاك ھذا عن یقال وما

 والنماذج والنحت،، والصورة،  والرسم الصوتیة، والمؤثرات باللغة، عبیرالت وسیلة
 ...المجسمة

 المفردات، شملت ودقیقة كثیرة قواعد من للغة  توفر مما الرغم وعلى
 الكلمات وبأن بالصناعة، شبیھة ملَكة بأنھا یؤكد خلدون ابن فإن والمعاني والتراكیب،

 )٢١(.فعالاأل بتكرارإال  تحصل ال
 في المھارة اكتساب وبین ومقاییسھا، الملَكة قوانین معرفة بین خلدون بن یزویم

 ضرورة القول ھذا من نستنتجن أ یمكن ،خرىأ بعبارةو )٢٢.(الملكة تلك ممارسة
 المخصصة الزمنیة المدة وبین المھنة بقواعد لماملإل المخصصة الزمنیة المدة مراعاة

 .اإلعالم  مھنة على ینطبق بالتأكید وھذا .المھارة الكتساب
 یسرأ العلمي جانبھ اكتساب فإن وبالتالي وفن، علمن اإلعالم أ واضحا بدا لقد

 الدقیقة الثابتة قواعده على الفن تمردإلى ذلك  ویعود .الفني جانبھ اكتساب من
 المضني، التدریب علىأو  الذاتیة الفطریة الموھبة على -كبیرة درجة لىإ -واالعتماد

 .صولھأو لقواعده واالستیعابدراك إلا إلى ضافةإ
 على التعرف فلنحاولاإلعالم،   مھنة عن العامة الحقیقة ھذه عرفنا وقد

 .یةاإلعالم المواد طبیعة عن التفصیلیة الجوانب

 :عالمیةإلا المواد طبیعة
أو   قسامھاأأو  یةاإلعالم المعاھد في المقررة الموادإلى  مدققة نظرة نلقي عندما

 :ھي رئیسیة فئات خمسإلى  تصنیفھا یمكنأنھ   حظنال كلیاتھا
 الثابتة، المصداقیة من العالیة درجتھا، المعرفة بعادأ حیث من، تعنینا مواد -١

 الشمولیةأو  السطحیة مع الصدق من عالیة درجة یعني وھذا .الغزارة من عالیة ودرجة
 شاملة مختصرة رتقاری على المواد ھذه وتحتوي .البساطةإلى  ومیل المعلومات، في
 .الحاضرأو  الماضي فياإلعالم،  مجال في البشریة الممارسات عن

 یمكن مواد وھي .الدارس عند یةاإلعالم الثقافة تنمیةإلى  المواد ھذه وتھدف
 یحتاج وال .المساعدة منشئ  مع الذاتیة بالقراءة واكتسابھا علیھا االطالع للطالب

 .اومضموناتھ مفرداتھا تكرارإلى  مراأل
 مناھج تونس، في الصحافة تاریخ : الفئة ھذه تحت تندرج التي المواد ومن

 العراق، في والطباعة الصحافة تاریخ السودانیة، الصحافة تاریخ الصحافة، تاریخ
 ي،اإلعالم النفس علم االتصال، ونظماإلعالم   ونشأةاإلعالم،  وسائل في ومدخل

 ...ذاعةاإل وتاریخ والتنمیة، عالماإل
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 تجھتو، البارزة وشمولیتھا المصداقیة من نسبیا العالیة درجتھا ینانتع مواد -٢
 على مبنیة استنتاجاتأو  استقراءات حقیقتھا في المواد وھذه .التعقیدإلى  قلیال

 .العامة والقواعد والنظریات الفرضیات من مجموعة لدینا كونت البشریة، الممارسات
 غوامضھا، وتفسیر عالمواإل االتصال عملیات فھم في المواد ھذه وتساعدنا

 .رھاسیّ تُ  التي ساسیةاأل العوامل على والتعرف
 واالتصالاإلعالم   نظریات خبار،األ علوم نظریات: الفئة ھذه تحت وتندرج

 نظمةألا الوقائیة، الصحافة الصحفیة، دارةاإلاإلعالم،  اقتصادیات بالجماھیر،
 سالمي،اإلاإلعالم  منھج العامة، العالقات مبادئ یة،اإلعالم العملیة سسأ ذاعیة،اإل

 ...والدعایة العام الرأي
 المصداقیة، من العالیة درجتھا، المعرفة بعادأ حیث من، تعیننا مواد -٣

 تمیل نھاأ المواد ھذه خصائص ومن. التفاصیل مع التعامل على قدرتھا مع وشمولیتھا،
 من نوعإلى  المواد ھذه مضمونات حتاجت لھذا .غالبا السابقة الفئة من كثرأ التعقیدإلى 

 التدریب وأ، الكثیر التكرارإلى  تحتاج ال مفرداتھا كنلو والتفسیر، بالشرح المساعدة
 .مستمر شرافإ تحت المتواصل

 خالقیةاأل الناحیة من المھنة تحكم التي القواعد بعض المواد ھذه وتغطي
 .القانونیةأو  والتشریعیة
 یة،اإلعالم القوانین یة،اإلعالم خالقاأل :الفئة ھذه حتت تندرج التي المواد ومن
 والضوابط النشر، وجرائم یةاإلعالم التشریعات، المھنة وآداب الصحفیة التشریعات

 ...والقانوناإلعالم   النشر، وجرائم صحفیة وتشریعات عالم،لإل سالمیةاإل
 فیھا یعنینا ما دربق  المستمرة المصداقیة من عالیة درجة فیھا تعنینا ال مواد -٤

 القیود عن بعیدا واالنطالق بداعواإل للخیال واالستثارة التحفیز نم عالیة درجة
 التقنیة رشاداتاإلأو  التفصیلیة القواعد من مزیجا تكون عادة وھي .الجامدة الوضعیة
 ولكن الفھم سھولة حیث من البساطةإلى  عموما المواد ھذه مفردات وتتجھ، المتجددة

 القدرة تنمیة ھو المواد ھذه فھدف .تطبیقھا من للتمكن والمران التدریبى إل تحتاج
 من والتمكن نتاجاإل دواتأ على السیطرة في تسھم التي، ساسیةاأل التطبیقیة المھنیة

 .وجھ كملأ على استثمارھا
 مھارة واكتساب التقنیة ساسیاتأ تقانإل التكرارإلى  المواد ھذه مفردات وتحتاج

 فالطالب  .المستمر والتقویم رشادواإل شرافاإل تحت بالتدریب لممارسةا في مقبولة
 بداعوإل الجدیدة الحاالت لمواجھة نتاجاإل معدات استخدام على التمرینإلى  فیھا یحتاج

 .جدیدة خرىأ استعماالت
بة أو برامج معالجة الكات اآللة على الكتابة في تمارین: المواد ھذه تحت وتندرج

 التحریر، وفنیات السینمائي، ازيفوالتل الفتوقرافي والتصویر ،الطباعة فنون ،الكلمات
 في خراجاإل وقواعد والتلفاز، الرادیو في لقاءاإل فن خراجھا،إو المجلة تحریر فن

 ...التلفزیون في خراجاإل  وقواعد الرادیو،
 ألنھاإما  اختیارھا تم  ياإلعالم البشري نتاجاإل من نماذج تتناول مواد -٥

 لدراسات عینةأو  مثلةأ اتخاذھا بھدف وذلك وذاك، ھذا بینأو  راقیة نھاألأو  جدا دیئةر
 وطرق اكثر احتماالت یجادإو الخیال وشحذ الراقیة الفنیة الحاسة تنمیةإلى  تھدف



 ٨

 نتجتھاأ التي أصول المھارات  على الوقوف ومحاولة والتقویم بالنقد وذلك ،افضل
 . والصعوبة والتعقید، والعمق التفصیلإلى  المواد هھذ مضمونات وتتجھ .وعواملھا

 برامج ونقد وتنمویة، ثقافیة برامج نقد :مثل المواد من الفئة ھذه تحت وتندرج
 النقد ،) والبصریة السمعیة الصحافة وتحلیل قراءة( وعرض تطبیقیة شغالأ درامیة،
،   الصحافة في اتھوتطبیق حصاءاإل:  المواد من تحتھا تندرج وكذلك. الفني والتذوق

،   واالستماع المشاھدة بحوث، العامة العالقات بحوث، الصحافة في بحث مناھج
 ...اإلعالم  في بحث وقاعة، التحریر في بحث قاعة العام، الرأي وتحلیل دعایة

 :وتعلیق وتوصیات ملخص
، یمكن یةاإلعالم المواد طبیعة في اختالف وجودإلى  الدراسة نتیجة شارتأ
  :ا فیما یليتصنیفھ

 .التقریریةللممارسات اإلعالمیة من الزاویة التاریخیة أو  وصف. ١
 .یةللنظریات أو العوامل التي تقف وراء الممارسات اإلعالم وصف. ٢
 .اإلعالمیة الممارساتعراف التي تحكم بالقوانین والتشریعات واأل تعریف. ٣
استثمار  فيلمھارة دنى لوتوجیھات تفصیلیة الكتساب الحد األ رشاداتإ. ٤

 .جھزة اإلعالمیةدوات واألاأل
أو الستنتاج  نقدھانتاج اإلعالم  لالحتذاء بھا أو وعینات من اإل نماذج. ٥

 .قواعد و أصول منھا

 :التوصیـــــــــــات
ن          أ یجب التخصصیة المواد بأن تقول التي والمسلمة النتائج ھذه ظل في

 یقترح الباحث فإن المقرر البرنامج فيوالوقت من العنایة  وافٍ  بنصیب تحظى
 طرقلو التخصصیة والمواد الرئیسة للمجاالت المثالي للنصاب التالي التصور
 : تدریسھا

 :الرئیسة لمجاالتا-أ
 في ستین بین المواد مجموعإلى  التخصصیة المواد نسبة تتراوحن أ یقترح

 .ئةاالم في وسبعین ئةاالم
 الفكري طاراإل مواد وھي العامة، الثقافة مواد نبی الباقیة النسبة وتوزع

 للثقافة یكونأن  بیعيطال فمن رسمیا سالمیةإ بالد ھي العربیة البالدأن  وبما والعقدي،
 .تخصص أي في نصیب سالمیةاإل

 سعادة لتحقیق ویعمل یخطط نماإأنھ   ذھنھ عن یغیب الأن  یجب المسلم فالمربي
 األبدیة، خرةاآل الحیاة في السعادة لتشمل بل ،الفانیة االدنی في السعادة على تقتصر ال

 .وطنھ وبني والمتھ الصاعدة ولألجیال لنفسھ

 :تدریسھا وطرق التخصصیة للمواد -ب
 سمات یةاإلعالم للمواد الخمسة صنافاأل من صنف لكلأن  لنا اتضح لقد

 المربون یضع أن الطبیعي من لھذا بینھا، المشتركة السماتإلى  ضافةباإل بھا، خاصة
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 تأھیلي برنامج يأل یخططون وھم أعینھم نصب صنف لكل الممیزة الخصائص ھذه
 .وبتقویم منجزات الطلبة المواد ھذه بتدریس یقومون وھم وكذلكاإلعالم،  مجال في

 فھل.  التأھیلي البرنامج من ننشده الذي الھدف على المثالي النصیب ویترتب
 والكتابة، عداداإل في مھرة فنیین نرید أم ؟اإلعالم مجاالت في ومنظرین داریینإ نرید

 واستثمارھا؟ ي،اإلعالم نتاجاإل جھزةأو دواتأ مع التعامل في مھرة فنیین وأ
 الثقافة مواد على تركیزنا فیكون نریده ما ھي ولىاأل المجموعة كانت فإذا

 .الضبط ومواد یة،اإلعالم
 العلمیة المواد على تركیزنا یكونف نرید ما ھي الثانیة المجموعة كانت ذاإ أما
، ولكن نتائج واآلالت األجھزة مع المباشر لتعاملل ھاحتاجن ال التي، التطبیقیة
 .استعمالھا
 التطبیقیة العلمیة المواد على تركیزنا فیكون نرید ما ھي الثالثة المجموعة ذاإو

 معلوما یكونن أ یجب وحینئذ .واآلالتاألجھزة  مع المباشر التعاملإلى  تحتاج التي
 كبرأ وتخصیص واآلالت،األجھزة  ھذه توفیر التأھیلیة المؤسسات واجب من بأنلدینا 
 شراف،واإل التواآلإلى األجھزة  تحتاج التي ھذه الموادل المخصص الوقت من نسبة

ن أ یستطیع ال والطالب شراف،إ بدون المنزل في المواد ھذه دراسة یستطیع ال فالطالب
 .توفیرھا المؤسسة تستطیع لتيا األجھزة یوفر

 والثالثة الثانیة المجموعةإلى  تكون ما أشد العربیة البالد حاجةن  أ والغالب
 الجیدة، والمضمونات بالموضوعات غنیة العربیة سالمیةاإل فالحضارة خاصة، بصفة
 المضمونات ھذه عن للتعبیر عالیة قدرات یملكون من في واضحا نقصا تعاني ولكنھا

 منإلى  حاجتھا من أكثر المتجددة المتقدمةاإلعالم   بوسائلاآلخرین  على وعرضھا
 مقابل واحدا مشرفا ننا نحتاجأ  صلفاأل .روتینیة تكون وقد شرافیةإ بأعمال یقومون
ن          أ یمكن دارتھإ نطاق في الفنين أ الثابتة الحقائق ومن .الفنیین من المھرة عشرات

 فنيإلى  داريواإل المشرف تحول من أكثر ویسر بسرعة ناجحا ومشرفا داریاإ یصبح
 الفكري للغزو سھال ھدفا سالمیةاإل الشعوب كانت لما النقص ھذا ولوال .متمرس
 .العالیة الجاذبیة ذات ،یةاإلعالم مواده عبر األجنبي والثقافي

 جدید، من تقویمھا یعادن أ یجب یةاإلعالم برامجنان أ یعتقد الباحث فإن ولھذا
إلى  بحاجة فلسنا .والعربیة سالمیةاإل ألمتنا الفعلیة الحاجة لتلبي آلخر وقت ومن

 تشھادا وربمااإلعالم ،  في تخصص شھادات یحملون الذین من كبیرة عدادأ خراجإ
 .اإلعالم  عن التحدث ھو یتقنونھ ما كل ولكن عالیة

 طرق والسیما ،اإلعالم التأھیل مناھج من لكثیر تغیرا یقتضي ربما وھذا
، المقررة الساعات من المثالي لنصیبوكذلك األمر بالنسبة ل. التقویمو التدریس
 وھذا .نعیشھ الذي الواقع عن للكشف والمقننة الجادة الدراسة من مزیدالإلى  ویحتاج
 مجاالت في ،الفنیون ینالھان أ ینبغي التي المكافآت لحجم تغیرا -أیضا  – یقتضي

 والمواد نواعھاأ بمختلف المطبوعات( والمرئي المسموعو المطبوع ياإلعالم نتاجاإل
ن أ على المھرة، لمنظرینل القیادة تكونن أ بأس وال). والسینمائیة والتلفزیونیة ذاعیةاإل

 .المھرة للفنیین ةیالمجز المادیة المكافئات تكون
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 المواد نصیب یقل الن أ ینبغي المھرة الفنیین من كاف رصید لدینا یصبح وحتى
إلى  ستین عن)والخامسة الرابعة الفئة( التطبیقیة العملیة المھارات بتنمیة تقوم التي

 .التخصصیة للمواد المحددة الزمنیة المدة من ئةاالم في سبعین
 لیھإ مضافا، التطبیقیة غیر المواد یساوي ما الوقت من المواد لھذه یحدد نأو
أو  ضمانا وذلك .مدرسال شرافإ تحت التدرب على للطالب الفرصة إلتاحة ضعفین

 من لیھإ نقلھ یمكن ما تطبیق في المھارة من دنىاأل الحد الطالب یكتسبن أ في مالأ
 العلمیة االختراعات مع والتعامل الذاتي بداعاإل على القدرة ولیكتسب ،الخبرات
 .الجماھیري االتصال مجال في المتطورة

 وھم عینھمأ نصب لیةالتا المبادئ المربون وضع ذاإإال  یتحقق ال قد وھذا
 :التدریس بعملیة یقومون
،   فیھا المدرس یختبره لزامیةإ بقراءات فیھا الطالب ویكلف .النظریة المواد -أ

 باالطالع یلزمھ كما، عنھا تقاریر بكتابة یلزمھ ولكن فیھا، یختبره ال ضافیةإ وبقراءات
 المشاكل بعض على والوقوف، یةاإلعالم المؤسسات بعض على -الطبیعة في –

 .لھا حلوال ویقترح، عنھا تقاریر لیكتب یةاإلعالم
 ھذه ولتصحیح للتحضیر ضافیاإ وقتا المدرس تكلف الطریقة ھذهن أ شك وال
 والساعات المواد تكدیس من بدال ذلك لھ یحسبن أ فیجب، للطالب المنزلیة الواجبات

 من خروجھ بمجرد لھوعم ھمومھ تنتھي موظف وكأنھ .الدراسیة القاعة في یؤدیھا التي
 العلمي مستواه من للرفع بحاثأ عدادإ الجامعة في المدرس على ذإ التعلیمیة، الدائرة

 الساعات خارج وجھد وقت من یبذلھ وما التدریس في الخدمة فسنوات والمادي،
 بالنسبة مراأل بخالف وھذا، لترقیتھ تكفي ال بالتزاماتھا والوفاء ،لھا عدادلإل الرسمیة

 .دارییناإل لموظفینا لمعظم
 الفقرات على یضاأ ینطبق الفقرة ھذه في المدرسین عبئ عن قیل مان أ ویالحظ

 " .ج" و" ب"
 في ویراعى، التاآل مع المباشر التعاملإلى  تحتاج ال التي العملیة المواد -ب
 ما فیھا یطبق ،منزلیة بواجبات فیھا ویكلف ،الطالب لیھاإ یعود مراجع تحدید تدریسھا

 من األكبر الجزء تخصیص تدریسھا في عىایر كما .المحاضرات في وسمعھ هقرأ
 من بدال، بھ الخاصة االستفسارات عن جابةواإل الواجبات مناقشةإلى  المحاضرة وقت

 .المراجع في الموجودة المعلومات ردیدت
 : التالیة النقاط فیھا وتراعى العملیة، المواد -ج
 .صغیرة تلیة إلى وحداالوحدة التعلیمیة العم تجزئة. ١
 لتوفیرمكن ذلك، ضمانا أالطالب إلى مجموعات صغیرة ما  توزیع. ٢

 .شراف، والتوجیھ، والتقویممستوى جید من اإل
یة لاآل مكاناتاإلفرادھا مع أالطالب إلى مجموعات یتسق عدد  توزیع. ٣
 .المتوفرة

، ءالب كل شيالط تعلیمن المدة المعقولة للبرنامج ال یساعدنا على أ ویالحظ
ھذه  طبیعةولھذا كان التخصص ضروریا، وربما كان تقسیم التخصصات في ظل 



 ١١

دى نفعا من التصنیف الذي یؤسس على مضمونات المواد وحدھا، وقد أجالمواد 
 :مر إلى تخصص على مستوییناأل یحتاج

، العامةذاعة، والتلفاز، والعالقات الصحافة، واإل: عام مثل مستوى. ١
 .والدعایة
 خراجواإلالتحریر والترجمة، : خاص داخل التخصص العام مثل مستوى. ٢

 ...خراجو التسجیل والتصویر، والمونتاج واإلأوالطباعة، 
كما  .الرابعةساعات تزید بمقدار الضعفین للمواد من الفئة  تخصیص. ٣

الحاجة إلى التدریب على الطبیعة في المؤسسات  فإنجراء یالحظ أنھ حتى مع ھذا اإل
فھذه تربط بین التأھیل في  .إلى االستغناء عنھا سبیلحة وال لِّ إلعالمیة قائمة ومُ ا

كما أنھا كثیرا ما تفتح مجاالت ، الظروف الواقعیة فيظروف نظریة مثالیة، والتأھیل 
 .دینتھمام الطلبة المجأالعمل 

عن مواد  ھمیةأكافیة لمواد الفئة الخامسة التي ال تقل  تساعا تخصیص. ٤
 .خرىحداھما األإذ تكمل إة الرابعة الفئ

 :وتعلیق مناقشة
 في الموجودة المناھج الستعراض الباحث لدى ملحة رغبة ھناك كانت لقد
 ولكن المناھج تلك في فئة كل نسبة على لیقف التصنیف ھذا ضوء في العربیة الجامعات

 :  منھا سبابأ تحقیقھا دون حال
 سنوات عشر قبل ماإلى  تعود جامعات ثمان عن المتوفرة المعلومات -١

 .السعودیة العربیة بالمملكة سعود الملك جامعة تبنتھ عمل في توفرت
 یتم وأن معلوماتھ، بتحدیث الجامعات حدىإأو  الیونسكو منظمة تقومن أ وأرجو

 )٢٣(.األقل على سنوات خمس كل مثال، دوري بشكل ذلك
إال      تدریسھا طریقة تحدد ،المقررة للمواد توصیفات الباحث لدى تتوفر لم -٢
،   تطبیقیة أشغال، تطبیقات مع...و، عملیة تمرینات: مثل المواد ببعض اقترنت عبارات

 الفعلي الحجم عن تعبر ال قد محدودة، كانت شاراتاإل وھذه بحث، وقاعة، تربصات
 .للتدریب
 قام، عھد حدیثة ھي تصنیفھ الباحث علیھا بنى التي النظریة ھذهن أ یالحظو

إلى  حاجة في تزال وال، أشھر البضعة عمرھا یتجاوز ال دراسة في بتطویرھا الباحث
 .جدواھا عدم ثباتإإلى  وربما، والتطویر االختبار

 كما، والرفض للنقد قابلة متواضعة مقترحات سوى لیست النتائج ھذه فإن لھذا
 .والتدبر للنظر قابلة ھي

 الحواشـــــــــي
 والعلوم والثقافة للتربیةالصحافة، ترجمة اللجنة الوطنیة اعة نص دیمون، روبرت. ١

 .٦ص )١٩٦٢دار العلم للمالیین:بیروت (
 .٤٢، المصدر نفسھ،  صدیمون. ٢
 .٤٧ص١٤٠٢السعوديالكتاب العربي :جدة(عالم موقفمحمد سفر،اإل محمود. ٣



 ١٢

 الریاض( سالمياإلبین یدي مؤتمر وزراء اإلعالم  في العالم  عوة،دال مجلة. ٤
 .١٧-١٦ص)١٤٠٩مؤسسة مجلة الدعوة :

مطابع : الریاض( الریاضترجمة جامعة  الیونسكو،التدریب اإلعالمي، منظمة. ٥
 .٢١-١٨ص )١٣٩٨جامعة الریاض

مطابع  :الریاض(في الدول العربیة   يالتدریس اإلعالم حسین الصاوي، أحمد. ٦
، ٢٧،الجزائر ١٦انظر الجامعة التونسیة صو ،)١٩٧٧جامعة الریاض 

١١٩، لیبیا ١١٠، ١٠٣، لبنان ٧٦، العراق ٦٣السودان  ،٣٧،٤٩السعودیة 
 .١٣١،١٣٢، مصر 

 .٨-١من رقم قسامواألوھو المرجع بالنسبة للمعاھد  :نفسھ، المالحق المرجع. ٧
 .الدراسةوانظر الملحق لقوائم المواد المقررة بالجامعات التي تضمنتھا 

جامعة  ،)١٩٨٤القاھرةمطبعة جامعة  :ةالقاھر( دلیل كلیة اإلعالم القاھرة، جامعة. ٨
القاھرة جامعةمطبعة  :القاھرة(كلیة اإلعالم  دلیل الطالب المستجد، القاھرة،
١٩٨٨.( 

دار البحوث العلمیة  :الكویت(عالم سالمیة لإلالنظرة اإل مام،إكمال الدین  محمد. ٩
 .الملحق الثالث )١٩٨٣

 سعود الملكمطبعة جامعة  :الریاض(داب دلیل كلیة اآل الملك سعود، جامعة. ١٠
 .)ھـ١٤٠٧

العالي  بالمعھدسماء المواد المقررة أخطاب یتضمن  محمد علي، مصطفى. ١١
 ).١٩٨٩كادیمیة الفنونأ :القاھرة(  للسینما

 ).١٩٨٨بالقاھرة  العربیةغة لعالم، كلیة الزھر، قسم الصحافة واإلاأل جامعة. ١٢
 ).١٤٠٨العزیز عبدمطبعة جامعة الملك  :جدة(زیز جامعة الملك عبد الع دلیل. ١٣
 ).١٤٠٩ سالمیةاإلمام محمد بن سعود جامعة اإل :الریاض( الجامعة دلیل. ١٤
 .نفسھ المرجع. ١٥
جامعة ام :المكرمةمكة (سالمي في سطورام القرى، قسم اإلعالم  اإل جامعة. ١٦

 ). ١٤٠٥القرى 
في مرحلة  التربویةاییر تقویم العملیة سماعیل صیني،   مفھوم العلم ومعإ سعید. ١٧

الدراسات  كلیةقامتھا أفي الندوة الثانیة التي  ھبحث تم تقدیم(الدراسات العلیا 
سالیب تقویم برامج أالعلیا بجامعة الملك سعود بالریاض،تحت عنوان 

 ).١٩٨٩العلیا في الجامعات السعودیة، عــــام  الدراسات
 .نفسھ المرجع. ١٨

19) W.SCHRAMM AND D. ROBERTS ,(ED.)THE  PROCESS AND EFFECTS OF MASS 
COMMUNICATION REVISED ED. (URBANA):UNIVERSITY OF LLL INOIS PRESS1971) 
PP.8-9; W. FRANCOIS, INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATIONS AND MASS 
MEDIA (CLOUMBUS,OHIO:GRID IN.1977)PP.4-7. 

-٥٤٨ص ). ١٩٨٤القلمدار : بیروت  (٥ابن خلدون ط  خلدون،  مقدمة ابن) ٢٠
٥٥٠. 

 .٥٥٥ -٥٥٤نفسھ ص  المصدر) ٢١
 .٥٦١-٥٦٠نفسھ ص  المصدر) ٢٢



 ١٣

الملك عبد  وجامعةعداد ھذا البحث غیرت جامعة الملك سعود إمنذ تقدیم  فمثال) ٢٣
 .الدراسةقسام قدمت مقترحاتھا وھي رھن العزیز مناھجھما، وبعض األ

 

 :الباحث
 ستاذ مساعدأصیني،  سماعیلإید سع.د

  ،سالمیةاإلعالم بالمعھد العالي للدعوة اإل قسمرئیس 
 المنورة  بالمدینةسالمیة مام محمد بن سعود اإلفرع جامعة اإل

 ھـ١٤٠٩/ ١١ /١١
  
  
  
  
  
  


