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سلسلة ابحاث وسياسات االعالم
مركز تطوير اإلعالم

تنظيم قطاع التدريب
اإلعالمي في فلسطين
إعداد :محمد فيصل الشعيبي
إشراف :د .أسامة الميمي
مساعد الباحث من قطاع غزة :هشام عبد اهلل السطري

مت �إنتاج هذا البحث يف وحدة الأبحاث وال�سيا�سات مبركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،يف العام -2015
 ،2016بدعم من وكالة التنمية ال�سويدية ( .)Sidaوالبحث ملكية ح�صرية للمركز واجلامعة ،وحقوق ن�شره �أو
اقتبا�سه تخ�ضع للملكية الفكرية ،والآراء الواردة يف البحث ال تعرب بال�ضرورة عن اجلامعة.
مركز تطوير الإعالم -جامعة بريزيت)mdc.birzeit.edu( :
هاتف 2982989 :فاك�س2982180 :

جلنة امل�ضامني يف مركز تطوير االعالم :عماد اال�صفر ،نبال ثوابتة� ،صالح م�شارقة.
حترير وتن�سيق� :صالح م�شارقة
التدقيق اللغوي� :ضياء عبد املجيد
الت�صميم الغرافيكي :عا�صم نا�صر
الطبعة الأوىل ،رام اهلل� ،أكتوبر 2016

مالحظات حول العمل الميداني
وفا ًء واحرتا ًما من مركز تطوير االعالم يف جامعة بريزيت ملا مت االلتزام به مع املُقابلني ،من حيث �سرية
املعلومات وعدم ن�شر ما يك�شف �شخ�صية من �أدىل بها ،فقد مت �إيراد املعلومات دون الإ�شارة �إىل ا�سم م�صدرها،
�إال �أن �ضرورات الدرا�سة تتطلب توثيق �أ�سماء املُقابلني من مدراء وممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية �إىل جانب �أ�سماء
العاملني يف قطاع الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية املحلية وامل�شاركني يف املجموعة الب�ؤرية املركزة.
المقابلون من ممثلي المؤسسات التدريبية االعالمية
ُ

عادل الزعنون -مركز الدوحة حلرية الإعالم
حنني مطري -مركز فل�سطني للتدريب والتطوير
عماد االفرجني -منتدى الإعالميني الفل�سطينيني
فتحي ال�صباح -املعهد الفل�سطيني لالت�صال والتنمية
خلود م�صاحلة -مركز �إعالم -النا�صرة
مركز �إعالم – جامعة اخلليل� -سامر طهبوب
رنا ال�صباغ� -إعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية عربية (�أريج)
�سامي ان�ضوين -كلية دار الكلمة -بيت حلم
خالد �أبو عكر� -شبكة االنرتنت للإعالم العربي (�أمني)
بدر زماعرة -منتدى �شارك ال�شبابي
هانيا البيطار -الهيئة الفل�سطينية للإعالم وتفعيل دور ال�شباب (بياالرا)
عماد الأ�صفر وبثينة ال�سمريي -مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت
منت�صر حمدان -نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني
داود داود -وزارة الإعالم الفل�سطينية
وفاء عبد الرحمن -م�ؤ�س�سة فل�سطينيات
وليد البطرواي -بي بي �سي ميديا �أك�شن
مو�سى الرمياوي -مركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية -مدى
�شادي زماعرة -م�ؤ�س�سة �إعالميون بال حدود
المقابلون من العاملين في المؤسسات اإلعالمية (إعالميين وغير إعالميين)
ُ

�إبراهيم ملحم -رئي�س حترير
�أحمد �صايف -موظف عالقات عامة
�إيا�س قا�سم -حمرر �صحفي
�إيهاب اجلريري -رئي�س حترير
ب�شار برماوي -مدير حترير

كايد معاري -موظف عالقات عامة
تاال حالوة -مذيعة
�أمين معال -فني �إخراج
خلدون الربغوثي-م�شرف موقع �إلكرتوين
عالء مفارجة -م�صور �صحفي
منار املدين -مرا�سلة �صحفية
�أحمد م�صلح -فني �إعالم ومتخ�ص�ص يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
حممود حريبات� -صحفي ومتخ�ص�ص يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
خالد الدبا�س� -سكرتري حترير
عماد غنيم -مهند�س �صوت و�إر�سال
رم�ضان عفانه– م�صور تلفزيوين
منى هوا�ش -مقدمة تلفزيونية
خلود عفيفي -مقدمة تلفزيونية
ناه�ض زقوت� -إعالمي متخ�ص�ص بال�ش�أن الثقايف
حممد العايدي -مرا�سل �إذاعي
ح�سن جرب -مرا�سل وحمرر �صحفي
حممد عزيز ابو �سويلم -مهند�س �صوت ومونتاج
يو�سف عنرب -حمرر �إذاعي
حممود اللوح -مقدم برامج ومرا�سل
و�سام مروان حنونة -م�صمم غرافيكي
المشاركون في المجموعة البؤرية المركزة

ملا �صبحي �أبو �شملة -رئي�سة ق�سم التوثيق واملعلومات يف الإدارة العامة للتدريب املهني يف وزارة العمل
�إياد ح�سن اخلطيب -رئي�س ق�سم االمتحانات يف الإدارة العامة للتدريب املهني يف وزارة العمل
نادين ال�صيفي -من�سقة ق�سم الإعالم واالت�صال يف االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة (�أمان)
عماد اال�صفر -من�سق التقييم والرقابة يف مركز تطوير الإعالم
ناهد �أبو طعيمة -من�سقة النوع االجتماعي يف مركز تطوير الإعالم
�صالح م�شارقة -من�سق وحدة الأبحاث وال�سيا�سات يف مركز تطوير الإعالم
هال طنو�س -مديرة العالقات العامة والإعالم يف اليون�سكو
كوثر حجة -موظفة يف الإدارة العامة للتدريب والتطوير يف هيئة االذاعة والتلفزيون
مرام عو�ض اهلل -موظفة يف الإدارة العامة للتدريب والتطوير يف هيئة االذاعة والتلفزيون
هانيا البيطار -املديرة العامة للهيئة الفل�سطينية للإعالم وتفعيل دور ال�شباب (بياالرا)
حلمي ابو عطوان -من�سق امل�شاريع يف الهيئة الفل�سطينية للإعالم وتفعيل دور ال�شباب (بياالرا)
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الملخص التنفيذي
نفذت درا�سة «تنظيم التدريب االعالمي يف فل�سطني» حتت �إ�شراف وحدة الأبحاث وال�سيا�سات مبركز
تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،يف العام  ،2016-2015بدعم من وكالة التنمية ال�سويدية (.)Sida
وجاءت هذه الدرا�سة بنا ًء على تو�صية انبثقت عن درا�سة “تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني” ال�صادرة عن
مركز تطوير الإعالم للعام  ،2014وا�ستنادًا مل�ؤ�شرات تنمية و�سائل االعالم اخلا�صة باليون�سكو .وتنبع �أهمية
الدرا�سة احلالية يف كونها الأوىل على امل�ستويني الفل�سطيني والعربي يف تنظيم التدريب الإعالمي بكافة
م�ستوياته .واعتمد الباحث على عدة �أدوات بحثية كيفية يف جمع البيانات منها؛ مراجعة الأدبيات والدرا�سات
ال�سابقة عرب ًيا وعامل ًيا ،ومتابعة ومراجعة وتق�صي املواقع الإلكرتونية للم�ؤ�س�سات التدريبية والإعالمية املحلية
والعربية ،واملقابالت املعمقة مع ممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية و�أخ��رى مع العاملني يف املجاالت
الإعالمية املختلفة ،واملجموعات الب�ؤرية املركزة .ونقدم لكم فيما يلي �أهم نتائج الدرا�سة باخت�صار وب�شكل
حمدد.
اً
أول :واقع مؤسسات التدريب اإلعالمي وبرامجها التدريبية في
فلسطين

يعاين قطاع التدريب الإعالمي يف فل�سطني من �أزمات عديدة ،وهي على النحو التايل:
•�أزمة يف النظرية الإعالمية ال�سائدة يف فل�سطني :نظرية الإعالم املطبقة يف الأرا�ضي الفل�سطينية-
بغ�ض النظر عن االحتالل اال�سرائيلي واالنق�سام الداخلي� -سيكون لها �أثر مهم يف تنظيم هذا القطاع،
حيث �إن الدمج واخللط بني نظريات الإعالم �أ�سا�سه املزاجات املتعددة والفروقات بني القول والفعل،
ما يجعل الأزمة تراكمية عند احلديث عن مفهوم احلرية ومدى �سيادة القانون.
•غياب املنظم �أو امل�س�ؤول عن التدريب الإعالمي :ما تظهره النتائج ي�ؤكد �أنه لغاية العام احلايل ال توجد
جهة منظمة �أو م�س�ؤولة عن قطاع التدريب يف املجال الإعالمي يف فل�سطني ،فال �أحد ي�ستطيع حتديد
نوع التدريب الإعالمي ومدى �أهميته وطارئيته.
•االجتهادات يف حتديد االحتياج وقيا�س الأثر التدريبي :ي�ستند مبد�أ حتديد االحتياجات التدريبية
وقيا�س الأثر التدريبي �إىل معرفة خرباء امل�ؤ�س�سات وطرق تفكريهم وغالبا ما يكون الأ�سا�س ال�سعي
وراء التمويل ،ما ي�ؤكد �أن امل�ؤ�س�سات ال تعتمد على مناهج علمية يف حتديد احتياجاتها.
•�أزمة قانونية و�إدارية وهيكلية :غياب الإطار ال�سيا�ساتي الناظم مرتبط بقوة مع غياب قانون �أو بناء
هيكيلي �إداري يتعلق بالتدريب الإعالمي ،ما يتيح املجال للإعالميني ولغريهم �أن ُيدربوا يف هذا احلقل
6

دون وازع �أو رادع.
•تباين درج��ات الرقابة على منح الرتاخي�ص والإ�شراف :على الرغم من �شدة رقابة االحتالل على
امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية وبخا�صة ذات الرتخي�صني الفل�سطيني والإ�سرائيلي �إال �أن الواقع
الفل�سطيني يظهر ا�شتداد الرقابة على امل�ؤ�س�سات الإعالمية الأهلية وعلى نحو �أقل على امل�ؤ�س�سات ذات
الرتخي�ص التعليمي ،بينما حتظى امل�ؤ�س�سات التدريبية الأجنبية برقابة �أقل.
•اختالف منهجيات التدريب� :إن اختالف منهجيات التدريب يلقي بظالله على تباينات عديدة تتعلق
بتحديد عناوين الربامج التدريبية ،وعدد �ساعات التدريب ،واختيار املدرب ومهاراته وقدراته ،و�سعر
�ساعة املدرب الفل�سطيني /العربي مقارنة مع الأجنبي.
•�أزمة يف طبيعة الربامج التدريبية الإعالمية :متتاز الربامج التدريبية الإعالمية بالعديد من النقاط
الإيجابية ،ولكنها تفتقر �إىل العديد من النقاط؛ كعدم تكرار التدريبات املتخ�ص�صة مقابل تكرار
للتدريبات العامة ،كما �أن وقت التدريب �ضيق وق�صري ،وتُظهر الربامج التدريبية � ً
وقدما
أي�ضا �ضع ًفا ً
يف امل�ساقات التعليمية الدرا�سية (الدبلوم �أو البكالوريو�س) ،ناهيك عن عدم توفر التقنيات الالزمة
للتدريب و�ضعف القطاع الإعالمي ككل.
•فعالية الربامج التدريبية :هذا مرتبط مبدى قدرة امل�ؤ�س�سات التدريبية على �أداء ر�سالتها وحتقيق
�أهدافها من خالل براجمها املقدمة ويف ظل التحديات التي تواجهها .وقد جنحت امل�ؤ�س�سات يف �أداء
ر�سالتها.
�أما التحديات التي ت�ؤثر على كفاءة املنتج التدريبي فهي عديدة منها � ،اًأول :فو�ضى التمويل :تعك�س نتائج
الدرا�سة فو�ضى كاملة يف التمويل و�أ�سبابه و�أجنداته ،وتتباين الآراء حول مدى �إ�شباع قطاع الإعالم منها
يف بع�ض الأحيان .ثان ًيا :القوانني والأنظمة :البون الوا�سع بني ما يتلقاه املتدرب من نظريات و�أ�س�س عاملية
ودولية يف ما يتاح من حريات �صحفية ،وبني الواقع على الأر���ض .ثال ًثا :نق�ص اخلربات الفل�سطينية:
ميكننا القول �إن عدم االهتمام باملهارات واخلربات الفل�سطينية ي�شكل حتد ًيا مه ًما يف م�ستقبل التدريب
الإعالمي نظ ًرا الت�ساع الفجوة بني املهارات املحلية والأجنبية ،ناهيك عن ت�سرب الكفاءات الفل�سطينية.
راب ًعا� :ضعف ال�سوق /القطاع الإعالمي :غياب ا�ستثمار القطاع اخلا�ص يف الإعالم وتفاقم ال�ش�أن ال�سيا�سي
خام�سا� :ضعف املهارات
من حولنا �ساهم ب�شكل �أو ب�آخر يف زيادة �ضعف ال�سوق /القطاع الإعالمي.
ً
الإبداعية والتكنولوجيا احلديثة :من �أوجه �أ�سباب هذا ال�ضعف ارتفاع �أ�سعار االنرتنت ،وقلة اخلربات
الفل�سطينية يف التكنولوجيا احلديثة ،واملنع الإ�سرائيلي من التحول الرقمي � )3Gأو  ،)4Gومنع �إدخال
�ساد�سا� :ضعف العالقة بني امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية والعاملية :تتباين طرق تنظيم �إدارة
الأجهزة املتطورةً .
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العمل الإعالمي ب�شكل وا�ضح بني امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية والعاملية ،ما يجعل التمويل ي�سري باجتاه واحد-
من و�إىل -امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ولي�س بالعك�س ،ناهيك عن قلة تدريب امل�ؤ�س�سات الأجنبية للمدربني
الفل�سطينيني� .ساب ًعا :حتديات لها عالقة باملركزية والال مركزية يف ترخي�ص امل�ؤ�س�سات الإعالمية:
تتباين الآراء يف تف�ضيل البع�ض �أن يكون هناك مركزية يف الرتاخي�ص و�إ�صدار الأدلة التدريبية ،بينما
يرى البع�ض �أنهم مع الال مركزية فيما يخ�ص التدريب .ثام ًنا :حتديات لها عالقة ب�أخالقيات التدريب
الإعالمي :تظهر �سمات مقلقة يف مو�ضوع �أخالقيات التدريب الإعالمي حيث ال تهتم امل�ؤ�س�سات الإعالمية
امل�شغلة يف تدريب اخلريجني اجلدد ،وبع�ض امل�ؤ�س�سات ت�ستنفد طاقاتهم (ك�إنتاج مواد �إعالمية) دون
مقابل ،كما ترف�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية التعامل مع اجلوانب املهنية كن�شر ا�سم منتج املادة الإعالمية
التي �أعدها املتدرب وحترمه من �أي منافع مثل ال�سفر �أو التدرب �أو احل�صول على حوافز من ح�ساب
امل�ؤ�س�سة ،وكث ًريا ما يكون التدريب �شكل ًيا فقط لت�سجيل احل�ضور �إىل امل�ؤ�س�سة الإعالمية .تا�س ًعا :حتديات
�أخ��رى :هذه حتديات عديدة ولكنها � اً
إجمال لها عالقة بتدين قدرات خريج الإع�لام ،وتكرار تدريبات
حديثة قد ال ميكن تطبيقها يف امل�ستقبل كالإعالم الرقمي ،وحتديات �سيا�سية لها عالقة باالنق�سام وال�سلم
الأهلي والفجوة بني ال�ضفة وغزة .كما �أن العالقة الندية «�شخ�صنة العالقة» بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
وغري احلكومية �أحد �أهم التحديات.
ثانيا :خارطة طريق لتطوير مجاالت التدريب اإلعالمي
ً

جرى ت�سليط ال�ضوء يف هذا الق�سم على النتائج الرئي�سية لدرا�سة حتديد االحتياجات التي مت �إجرا�ؤها من
خالل مقابلة عينات �إعالمية متنوعة و�شمولية من عموم التخ�ص�صات الإعالمية املتوفرة يف قطاع الإعالم،
وهم من م�ؤ�س�سات �إعالمية متنوعة يف احلجم والتخ�ص�صية وجودة الأداء .حيث ا�شتملت خارطة الطريق
هذه على :احتياجات جماالت العمل الإعالمي املتوفرة ( 13جم� اً�ال) ،وقائمة بالفئات امل�ستهدفة (لكل
جمال) ،والأهداف الأدائية ،والتحديات لكل فئة �إعالمية ،واالفرتا�ضات والتدخالت تدريبية.
ً
ثالثا :التدخالت والسياسات التنظيمية المطلوبة لقطاع التدريب
اإلعالمي

اً
اول :تدخالت قانونية :وجوب تعديل و�إقرار قوانني �إعالمية جتعل من و�سائل الإعالم هي ال�سلطة الرابعة
على �أر�ض الواقع و�إعطاء هام�ش حرية وا�سع يف جمال التدريب الإعالمي.
ثان ًيا :تدخالت تنظيمية :تنظيم وتوحيد �أهداف وو�سائل و�أدوات ومنهجيات التدريب الإعالمي على امل�ستوى
الوطني من خالل التوافق على و�سائل و�أدوات ومنهجيات التدريب الإعالمي بطريقة موحدة علم ًيا.
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ثال ًثا :تدخالت بحثية :ال بد من قيا�س �أثر الإجنازات التدريبية با�ستخدام مناهج بحثية وعلمية ر�صينة يتم
�إجرا�ؤها على امل�ستوى الوطني؛ ك�إعداد درا�سات حتديد االحتياجات (كم ًيا وكيف ًيا) ،و�إجراء املتابعة والتقييم
للتدريبات ،وا�ستخال�ص الدرو�س والعرب.
راب ًعا� :سيا�سات تنظيم قطاعي� :إن �سيا�سات التنظيم عرب القطاع ت�شكل رافدً ا �أ�سا�س ًيا لدميومة امل�ؤ�س�سات
التدريبية ال�صغرية �أو املتو�سطة احلجم من خالل ت�شبيكها مع م�ؤ�س�سات �إعالمية �أجنبية �أو عربية �أو من
خالل تخ�ص�صها مبجاالت فريدة �أو من خالل �إقرار م�شاريع وقوانني حكومية حتميها.
خام�سا� :سيا�سات متكني املدربني :عرب متكني املدربني ميكننا ال�سعي نحو زيادة �أو رفد التدريب الإعالمي
ً
بالتخ�ص�صية االحرتافية يف التدريبات �إىل جانب جلب خرباء� /أكادمييني يف املجال التدريبي �أو الإعالمي
من م�ؤ�س�سات �إعالمية رائدة �أو من جامعات معروفة عامل ًيا ،وتو�سيع نطاق التدريب الإعالمي من خالل فتح
املجال �أمام التدريب عرب املواقع الإلكرتونية من خالل ح�ضور حما�ضرات مع جامعات عربية �أو �أجنبية
عريقة يف جماالت �إعالمية جديدة �أو فريدة.
�ساد�سا :تنظيم ذاتي لعقود املدربني :ال بد من تنظيم عقود املدربني من خالل و�ضع �سيا�سات تعزز من فر�ص
ً
اخلروج مبنتج تدريبي منوذجي وناجح من خالل وجوب ح�صول املدرب على دورة �إعداد مدربني ()TOT
كحد �أدنى و�شهادات �إعالمية وتدريبية ذات عالقة بالتدريب نف�سه ،وتوفر عقد عمل �إلزامي بني املدرب
وبني م�ؤ�س�سة التدريب ،ووجود دليل تدريبي حمدث �أو مادة علمية ميكن اال�ستناد �إليها يف التدريب (نظر ًيا
وعمل ًيا)� ،إ�ضافة �إىل �ضرورة وجود تقدمي خمطط للتدريب و�أهداف التدريب (نظر ًيا وعمل ًيا) و�ضرورة
االتفاق امل�سبق على طريقة تقييم التدريب.
�ساب ًعا� :سيا�سات عامة يف منح ال�شهادة التدريبية :انطالقا من مبد�أ ت�شجيع التدريب ورفع م�ستوى الأداء
اهتماما �أكرب ال بد من قيام ال�سلطة الفل�سطينية باعتماد قرار منح ال�شهادة
و�إك�ساب القطاع التدريبي
ً
التدريبية وا�ستحداث نظام النقاط على كل تدريب .كما �أن وجود اتفاق م�ؤ�س�ساتي بني ذوي االخت�صا�ص
بالتدريب على و�ضع جمموعة من املعايري لتحديد م�ستوى كفاءة خريجي الإعالم من خالل تدريبات
رافدا يف رفع م�ستويات خريجي
عامة يكون يف نهايتها النجاح بامتحان مزاولة املهنة الإعالمية �سي�شكل ً
الإعالم �إذا كان لديهم املعرفة الكافية باجلوانب النظرية والقانونية و�أخالقيات العمل ال�صحفي وفنون
الكتابة الإبداعية وغريها ،وتكتمل ال�صورة �أكرث �إذا كان هناك ت�سجيل لنقاط جناح �أخرى يف اجلوانب
العملية.
ثام ًنا� :سيا�سات عامة بني م�ؤ�س�سات التدريب وم�ؤ�س�سات الإعالم :نظ ًرا ل�صعوبة الواقع الت�شريعي احلايل يف
فل�سطني ال بد من �إقرار لوائح داخلية �أو مذكرات تفاهم �أو مدونات �سلوك �أو مواثيق �شرف (بني امل�ؤ�س�سات
التدريبية والإعالمية باختالفاتها) بهدف تعزيز النهج الت�شاركي بني امل�ؤ�س�سات التدريبية يف ق�ضايا
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عديدة كبناء القدرات الذاتية للم�ؤ�س�سات فيما بينها ،واالتفاق على ا�ستيعاب امل�ؤ�س�سات العاملة يف الإعالم
لعدد معني ب�شكل �سنوي من املتدربني ،مبا يتواءم وحجم امل�ؤ�س�سة الإعالمية امل�شغلة ،واالتفاق على مبادئ
�أخالقيات التدريب الإعالمي بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سة التدريبية وامل�ؤ�س�سة الإعالمية امل�شغلة يف مو�ضوع بحيث
ال يتم التعامل بطرق غري الئقة مع املتدربني.
قدما نحو �إر�ساء قواعد تنظيمية مع املمولني من خالل االتفاق
تا�س ًعا :تنظيم العالقة مع املمولني :التحرك ً
على تنظيم لقاء ف�صلي �أو �سنوي من �أجل �إطالع املمولني على االحتياجات التدريبية للم�ؤ�س�سات ،واالتفاق
على �آلية لتنظيم التدريب و�ضمان جناحه� ،إ�ضافة �إىل �ضرورة تقدمي امل�ؤ�س�سات التدريبية مقرتحات
مو�ضوعية عن خمططاتها وت�صوراتها التدريبية للممولني و�إلزامهم بكافة املبادئ املذكورة (الربنامج
التدريبي ،واملدرب واملتدربني ..الخ) ،وو�ضع معايري وحمددات تلزم اجلهات املانحة تخ�صي�ص جزء من
املوازنة ال�سنوية لرعاية تدريبات ف�صلية ت�ستهدف اخلرباء �أو الإعالميني الفل�سطينيني.
عا�ش ًرا :تنظيم العمل الإعالمي من خالل التخطيط الت�شاركي:
يف �إطار تنظيم عملية التدريب الإعالمي ال بد من وجود خمطط �إ�سرتاتيجي يتم من خالله تنظيم قطاع
التدريب بعدة طرق� ،أولها :تنظيم العالقة بني امل�ؤ�س�سات التدريبية مع الأكادمييني وخرباء الإعالم باالتفاق
على لقاءات دورية ف�صلية �أو �سنوية ،وتقييم واقع العمل الإعالمي وم�ستويات وقدرات الإعالميني احلاليني،
وبحث الثغرات والفجوات بني ما تقدمه امل�ؤ�س�سات الأكادميية وبني ما تقدمه امل�ؤ�س�سات التدريبية وق�ضايا
�أخرى .ثانيها :تنظيم العالقة بني امل�ؤ�س�سات التدريبية مع امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعالم من �أجل
�إطالع امل�ؤ�س�سات التدريبية وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعالم على ما تقدمه كل جهة للأخرى وبالعك�س،
و�إ�شراك امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعالم امل�ؤ�س�سات التدريبية يف �إخراجها من امل�شكالت املرتتبة عليها
جراء تقدمي الإعالم .ثالثها� :إقرار �صيغة �أو الئحة تنفيذية �أو ميثاق �شرف بني امل�ؤ�س�سات التدريبية والعاملة
يف املجال الإعالمي من جهة ومع املتدربني (خريجي الإعالم �أو الفنيني العاملني يف قطاع الإعالم) من جهة
�أخرى حتدد جملة من االتفاقات كتدريب عدد �سنوي من املتدربني ومتابعة املتدرب وتقييم �أدائه وتقدمي كل
الدعم املمكن له معنو ًيا وماد ًيا وغريها.
�أحد ع�شر :ت�أ�سي�س جمل�س تن�سيقي مل�ؤ�س�سات التدريب الإعالمي:
�سع ًيا لتحقيق جممل التو�صيات املذكورة �أعاله ،ال بد من وجود مبادرة لت�شكيل ج�سم �أو ائتالف تن�سيقي
ً
وهام�شا كب ًريا
مل�ؤ�س�سات التدريب الإعالمي ليقوم بتنظيم قطاع التدريب الإعالمي على نحو يعطي حي ًزا
من التنظيم.
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المقدمة
تعد مهنة الإع�لام من املهن املتجددة يف �أ�ساليبها و�أدواتها واملتطورة عرب الزمن ،وي��زداد ويتغري �شكلها
وطريقتها و�أدواتها الفنية بني فرتة و�أخرى على نحو �سريع ،وقد تقدمت ب�شكل مذهل بعد الثورة ال�صناعية
يف �أوروبا ومع بدايات القرن الواحد والع�شرين ،ومع دخول التكنولوجيا �أوج تطورها بات التفكري يف التدريب
وتنمية مهارات الكوادر الإعالمية ال�شغل ال�شاغل للعديد من امل�ؤ�س�سات واملراكز الإعالمية ملواكبة امل�ستجدات
التدريبية حول العامل.
ويف فل�سطني ،حتر�ص امل�ؤ�س�سات الإعالمية حال ًيا على تدريب العاملني فيها لرفع الأداء وزيادة املهارات ورفع
جودة املخرجات الإعالمية خا�صة �أن و�سائل االعالم الفل�سطينية العامة واخلا�صة والأهلية يف مرحلة تناف�س
على اجلمهور يف التوجهات ال�سيا�سية وتناف�س �أي�ضا ب�أبعاد اقت�صادية ومتويلية لكل م�ؤ�س�سة ح�سب توجهاتها
و�أهدافها.
وبنا ًء على تو�صية درا�سة «تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني» ال�صادرة عن مركز تطوير الإعالم يف جامعة
بريزيت للعام  ،20141ونظ ًرا لندرة الدرا�سات �أو البحوث العلمية املتخ�ص�صة يف هذا املجال؛ برزت �أهمية
درا�سة تنظيم قطاع التدريب الإعالمي على امل�ستوى الوطني ،ولعل �أهم مالمح هذا امللف �أن هذا القطاع
كاف؛ فال توجد �أطر قانونية �أو مهنية �أو حتى لوائح داخلية �أو مدونات �سلوك تنظم قطاع
غري منظم ب�شكل ٍ
التدريب الإعالمي �أو تبني العالقات القائمة بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية واجلهات املانحة مثلاً �أو
حتى طريقة التدريب �أو كيفية القيام بالتدريب �أ�ص ًال �أو موا�صفات املدرب �أو املتدربني �أو �آليات قيا�س �أثر �أو
ت�أثري التدريب �أو �أهداف امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية نف�سها �أو دور التمويل واجتاهاته الإ�سرتاتيجية �أو
مدى تكرار التدريبات ،ناهيك عن طرق الرتخي�ص والتعامل مع اجلهات احلكومية �أو حتى تعامل امل�ؤ�س�سات
التدريبية فيما بينها .ما يجعل املتابع واملراقب لهذا الواقع التدريبي املتعاظم يفكر مل ًيا يف هذا امل�شهد �ضمن
منظومة من املنهجيات العلمية لفهمه وتفكيك عنا�صره و�إعادة ربطها بطريقة ما ،بهدف تقدمي �إطار علمي
وعملي مقبول ي�ؤدي �إىل �إعادة تنظيم قطاع التدريب الإعالمي يف فل�سطني.
وتربز �أهمية هذا البحث يف �أنه مطلب ملح وط��ارئ لعموم امل�ؤ�س�سات الإعالمية وللم�ؤ�س�سات التدريبية
على وجه اخل�صو�ص ،ا�ستنادًا �إىل م�ؤ�شرات مركز تطوير الإعالم اخلا�صة باليون�سكو ،بالإ�ضافة �إىل ندرة
الأبحاث العلمية ذات العالقة ،كما �أن هذا البحث يعترب الأول من نوعه على م�ستوى فل�سطني يف جمال تنظيم
قطاع التدريب الإعالمي ،ورمبا ت�شكل تو�صياته من�صة �سيا�ساتية يف جمال التدريب الإعالمي على امل�ستويني
املحلي والعربي.
 )1تقييم تطوير الإعالم يف فل�سطني ا�ستنادا �إىل م�ؤ�شرات تطور الإعالم اخلا�صة باليون�سكوhttp://bit.ly/1R6S5OQ :
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وبنا ًء على �أهمية هذا البحث ،وبهدف تنظيم قطاع التدريب الإعالمي يف فل�سطني ،فقد مت تق�سيم البحث �إىل
ثالثة ف�صول رئي�سية وهي على النحو التايل:
الق�سم الأول يتعلق بفهم واقع م�ؤ�س�سات التدريب الإعالمي وبراجمها التدريبية من خالل تقييم �أثر وكفاءة
وفعالية الربامج التدريبية الإعالمية وم��دى عالقتها يف بناء اال�ستدامة واال�ستقاللية لقطاع التدريب
الإعالمي ،بالإ�ضافة �إىل حتديد الفر�ص والتحديات والطموحات التي تتعلق مبجال عمل كل م�ؤ�س�سة على
حدة اً
و�صول ال�ستنتاجات وتو�صيات عملية وعلمية تنظم عمل امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية وتقدم مقرتحات
�سيا�ساتية يف تنظيم طريقة التدريب الإعالمي يف فل�سطني.
الق�سم الثاين يتعلق بدرا�سة احتياجات امل�ؤ�س�سات والأفراد لر�سم خارطة طريق برامج التدريب احلديثة،
التي تواكب حتقيق الأهداف الأدائية وتتعامل مع التحديات التي تواجه ال�صحفيني عرب تقدمي جمموعة من
االفرتا�ضات والتدخالت واالقرتاحات التدريبية املنا�سبة.
الق�سم الثالث يقدم �أفكا ًرا ومقرتحات حول التدخالت التنظيمية وال�سيا�ساتية لتنظيم هذا القطاع ال�شائك
و�ضمان فاعليته وكفاءته مبا يخدم الأهداف املرجوة منه.
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المنهجية وأدوات البحث
نظ ًرا لقلة الدرا�سات حول مو�ضوع الدرا�سة ،اعتمد الباحث على ا�ستخدام املنهج الكيفي يف جمع املعلومات
والبيانات با�ستخدام �أدوات بحث عديدة ومتنوعة ،وهي على النحو التايل:
اً
أول -مراجعة األدبيات (اإلطار النظري):

بعد البحث واملراجعة للدرا�سات والإح�صاءات املحلية عن مو�ضوع التدريب الإعالمي ،تبني �أنه لـم يـ�سبق
�أن �أجريـت درا�سات بحثية عن قطاع التدريب الإعالمي الفل�سطيني ،بل جاءت الدرا�سات غال ًبا حول الأداء
املهني لل�صحفيني ب�شكل عام وطرق التدريب وغريها من املوا�ضيع ،وما يثري الف�ضول �أكرث هو ندرة املواد
وامل�صادر الإعالمية حول هذا املو�ضوع ح�صر ًيا من جهة ،فعلى الرغم من قلة هذه املراجع ،ف�إن الدرا�سات
املتوفرة لي�ست �شمولية ،وامنا مركزة على جزء �إعالمي �أو على جمتمع �إعالمي حمدود� .أما بالن�سبة لأهم
الدرا�سات ذات العالقة مبو�ضوع البحث فهما درا�ستان خمتلفتان ،وبعينات متنوعة ،و�صغرية احلجم ،وهما
ما يلي:
 درا�سة «الواقع املهني لل�صحفيني العاملني يف وكـاالت الأنبـاء مبحافظـة غزة» :2ا�ستهدفت الدرا�سةالتعرف على الواقع املهني للعاملني يف مكاتب وكـاالت الأنبـاء العامليـة رويرتز ،ووكالة الأنباء الفرن�سية،
والأمريكية ،واليونايتد بر�س يف حمافظات غزة ،وطبيعة عمـل هذه الوكاالت وخدماتها ومدى �إ�سهامها
يف �إثارة الق�ضية الفل�سطينية دول ًيا .وقد ا�ستخدمت الباحثتان �شوق نبيل �أبو ح�صرية و�آالء بكر النواجحة
املنهجني البحثي والتاريخي ،وكانت �أداة جمع املعلومات هي �صـحيفة اال�ستق�صاء ،وتو�صلت لعدة نتائج
�أهمها �أن:
 ن�صف ال�صحفيني العاملني يف وكاالت الأنباء العاملية يف حمافظات غزة يواجهون م�شاكل �أهمها التمييزبني ال�صحفيني الفل�سطينيني والأجانب.
 كافة العاملني يف وكاالت الأنباء العاملية يف حمافظات غزة هم مـن الـذكور و�أن نـ�سبة املرا�سلني تت�ساوىمع ن�سبة امل�صورين العاملني.
«ت�أثري التدريب على تطوير الأداء الإعالمي :درا�سة حالة على مركز اجلزيرة الإعالمي للتدريب والتطوير
يف نهاية العام  ،2014حاول الباحث حممود حممد عبد الغفار مقاربة خمرجات التدريب الإعالمي وت�أثريه

3

 )2درا�سة الواقع املهني لل�صحفيني العاملني يف وكاالت الأنباء مبحافظة غزةhttp://bit.ly/1RfEqih :
 )3درا�سة ت�أثري التدريب على تطوير الإعالم :درا�سة حالة على مركز اجلزيرة الإعالمي يف قطرhttp://bit.ly/1V3jqRL :
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يف تطوير الأداء املهني للمتدربني يف مركز اجلزيرة الإعالمي للتدريب والتطوير ،ور�صد حجم املهارات
التي اكت�سبها ه�ؤالء املتدربون خالل فرتة التدريب ،ومدى التغيري �أو التعديل الذي طر�أ على ال�سلوك املهني
للمبحوثني بعد التدريب .وتنبع �أهمية البحث من الأهداف التي ي�سعى لتحقيقها ،وتتمثل يف التعرف على
حجم ت�أثري مركز اجلزيرة يف �سلوك املتدربني ،وانعكا�س ذلك على تطور املهارات املهنية للإعالميني
و�أدائهم .وتع ُّد هذه �أول درا�سة تعالج ت�أثري املركز على املتدربني بعد انتهاء فرتة التدريب ،وعودتهم جمددًّا
�إىل م�ؤ�س�ساتهم الإعالمية .وتُ�ص ّنف الدرا�سة يف �إطار البحوث الو�صفية ،وذلك با�ستخدامها للمنهج امل�سحي
الذي يع ُّد جهدً ا علم ًّيا منظ ًما ي�ستهدف جمع املعلومات والبيانات اخلا�صة عن الظاهرة املدرو�سة .كما
ا�ستعان الباحث ب�أداة اال�ستبيان؛ للتعرف على حجم ت�أثري التدريب الإعالمي يف تغيري الأداء وال�سلوك لدى
املتدربني بعد ا�ستئناف عملهم مب�ؤ�س�ساتهم الإعالمية.
ثانيا -مراجعة المواقع اإللكترونية للمؤسسات التدريبية اإلعالمية
المحلية والعربية واألجنبية:

بعد مراجعة الأدبيات والدرا�سات حول تنظيم التدريب الإعالمي ،جمع الباحث بيانات حول امل�ؤ�س�سات
التدريبية الإعالمية الفل�سطينية احلالية ون�شاطاتها وجماالتها التدريبية من خالل املواقع الإلكرتونية
املتوفرة حمل ًيا وعرب ًيا ودول ًيا ،من �أجل التو�صل �إىل ما يلي:
•التعرف على واقع امل�ؤ�س�سات والربامج التدريبية الإعالمية الفل�سطينية و�أهم ن�شاطاتها وبراجمها
ونوعا).
التدريبية (ك ًما ً
•اال�ستفادة من جتارب امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية العربية والأجنبية يف جماالت التدريب وطرق
التنظيم للتدريب الإعالمي واملقارنة مع واقع امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية الفل�سطينية.
ً
ثالثا -المقابالت المعمقة مع ممثلي المؤسسات التدريبية اإلعالمية
والعاملين في قطاع اإلعالم:

بنا ًء على املعلومات والبيانات التي مت جمعها من خالل االطار النظري ومراجعة املواقع الإلكرتونية ،فقد مت
جمع البيانات من خالل �إجراء جمموعتني رئي�سيتني من املقابالت على النحو التايل:
أ .مقابالت مع ممثلي ومدراء المؤسسات التدريبية اإلعالمية الفلسطينية:

قابل الباحث مدراء �أو ممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ويف الأرا�ضي املحتلة
عام  ،1948حيث متت اال�ستعانة بباحث خبري يف قطاع غزة من �أجل �إجراء بع�ض املقابالت .ومت ذلك بعد ت�صميم
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ا�ستمارة املقابالت بدقة متناهية بالتعاون بني اخلرباء الإعالميني يف مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت
والباحث معد الدرا�سة� ،إذ مت تطوير ا�ستمارة املقابالت بدقة متخ�ص�صة و�شمولية تراعي �أهداف البحث ،وقد
�شملت اال�ستمارة ثالثة �أق�سام رئي�سية تت�ضمن �أق�سا ًما فرعية مهمة ،وهي على النحو التايل:
 .1معلومات عن امل�ؤ�س�سة:
•الرتاخي�ص والعالقة مع اجلهات الر�سمية.
•البناء الإداري واملايل.
•التجهيزات املتوفرة لدى امل�ؤ�س�سة.
 .2الإطار العام للم�ؤ�س�سة:
•�أثر الربامج التدريبية /امل�ؤ�س�سة.
•كفاءة الربامج التدريبية/امل�ؤ�س�سة.
•فاعلية الربامج التدريبية /امل�ؤ�س�سة.
•�أهداف الربامج/امل�ؤ�س�سة.
•ا�ستدامة الربامج /امل�ؤ�س�سة.
•خمرجات عمل امل�ؤ�س�سة.
•التحديات التي تواجه امل�ؤ�س�سة.
 .3الربامج التدريبية الإعالمية:
•�أهم الربامج التدريبية.
•الفئة امل�ستهدفة.
•تكرار التدريب.
•عدد �ساعات التدريب.
•املمولون.
•املدربون.
•نقاط القوة وال�ضعف.
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مت ا�ستهداف كافة امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية �ضمن عينة املقابالت امل�سحية ال�شاملة يف جمع املعلومات،
حيث �شارك يف الدرا�سة  18م�ؤ�س�سة تدريبية �إعالمية ب�شكل رئي�سي بواقع ( 13م�ؤ�س�سة يف ال�ضفة ،و4
م�ؤ�س�سات يف قطاع غزة ،وواحدة يف الأرا�ضي املحتلة عام .)1948
مقابالت مع العاملني يف قطاع الإعالم
كما �أجرى الباحث مقابالت �أخرى مع العاملني يف قطاع االعالم �سواء من االعالميني او غري االعالميني،
حيث متت مقابلة عينة متنوعة و�شمولية من العاملني يف قطاع االعالم بلغ عددهم  25عاملاً /ة بواقع (17
مقابلة يف ال�ضفة و 8مقابالت يف قطاع غزة) ومن عدة م�ؤ�س�سات �إعالمية ،وبهدف التعرف على جماالت
العمل االعالمي والتخ�ص�صات الرئي�سية والفرعية للعاملني يف قطاع الإعالم ،والتعرف على التحديات التي
تواجه العاملني يف هذا القطاع وبهدف حتديد االحتياجات التدريبية لكل جمال �إعالمي وتقدمي تدخالت
براجمية تتنا�سب مع دور و�أهداف كل جمال �إعالمي .وقد متت مقابلة املتخ�ص�صني يف فروع الإعالم ب�شكل
رئي�سي والعاملني يف طواقمه الذين لي�سوا بال�ضرورة من دار�سي �أو متخ�ص�صي جماالت الإعالم ،حيث متت
مقابلة حمررين ومرا�سلني ومذيعني ومقدمي الربامج واالخبار و� ً
أي�ضا متت مقابلة فنيني وخرباء الإنتاج
والإخ��راج والت�صوير وغريهم ،و�شكلت هذه املقابالت الأ�سا�س املعريف للتوجهات والأمن��اط ال�سائدة يف
�أو�ساط العاملني يف قطاع الإعالم ،وهذا ما �سيجعل اال�ستهداف �أو�سع و�أ�شمل ما ي�ساهم يف اخلروج بتفا�صيل
متكاملة وحتليالت غنية ت�ساعد على و�ضع تدخالت و�سيا�سات تعمل على تنظيم قطاع التدريب الإعالمي يف
فل�سطني بوجه عام.
رابعا -المجموعة البؤرية المركزة (لقاء الخبراء):
ً

�أجرى الباحث معد الدرا�سة جمموعة ب�ؤرية مركزة (لقاء خرباء) يف مقر مركز تطوير الإعالم بجامعة
بريزيت� ،شارك فيها  11خب ًريا وخبرية من م�ؤ�س�سات حكومية وغري حكومية و�أكادمييني وخرباء تدريب
�إعالمي بهدف ا�ستعرا�ض ومناق�شة النتائج الأولية للدرا�سة ،وبحث الق�ضايا التي ركز عليها البحث
وخمرجاته وتو�صياته وتزويد الباحث ب�أي مالحظات �أو تعليقات ممكنة حول البحث اً
و�صول ل�صورة متكاملة
و�شاملة.
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الفصل األول:
واقع مؤسسات التدريب اإلعالمي
وبرامجها التدريبية في فلسطين
يقدم هذا الق�سم حتليلاً لواقع امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية وجماالتها التدريبية بهدف التعرف على
املرجعية القانونية وطبيعة الرتاخي�ص املمنوحة للم�ؤ�س�سات املختلفة �سوا ًء كانت مرخ�صة كم�ؤ�س�سات �أهلية
�أو تعليمية �أو �أجنبية �أو غريها ،كما �سيتم التعرف على الربامج التدريبية التي تقدمها امل�ؤ�س�سات العاملة
يف قطاع التدريب الإع�لام من حيث براجمها و�أهدافها ومدربوها واحتياجاتها وطرق تقييمها ،و�سيتم
ا�ستعرا�ض واقع الربامج التدريبية و�أثرها وفعاليتها وكفاءتها وا�ستمراريتها ،بالإ�ضافة �إىل الطموحات
امل�ستقبلية للم�ؤ�س�سات التدريبية.
 1 .1المرجعية القانونية والتراخيص للمؤسسات التدريبية
يف فل�سطني ،ال يوجد لغاية الآن قانون �أو لوائح داخلية تنظم عمل قطاع التدريب الإعالمي يف فل�سطني ،وما
ً
ف�ضفا�ضا وغري متخ�ص�ص ،حيث ين�ص القانون اال�سا�سي الفل�سطيني
هو متوفر من قوانني و�أنظمة يعترب
4
على �أن «ت�أ�سي�س ال�صحف وو�سائل الإعالم حق للجميع»  .وهذا ما يتطابق مع ما �أظهرته املقابالت املعمقة
مع م�س�ؤويل وممثلي امل�ؤ�س�سات الإعالمية التدريبية العاملة يف فل�سطني يف وجود تباينات واختالفات بني
امل�ؤ�س�سات التدريبية من حيث نوعية الرتخي�ص واملرجعية القانونية والعالقة مع اجلهات الر�سمية العامة �أو
ذات االخت�صا�ص بعملها وطريقة الإ�شراف والرقابة عليها ،فمعظم امل�ؤ�س�سات يتم ترخي�صها والتعامل معها
ب�أربع طرق رئي�سية ،وهي على النحو التايل:
أ .مؤسسات حاصلة على ترخيص كمؤسسة أهلية:

ترخي�صا كم�ؤ�س�سة �أهلية� ،إذ ينطبق على هذه
�شارك يف هذه الدرا�سة ت�سع م�ؤ�س�سات تدريبية �إعالمية متتلك
ً
امل�ؤ�س�سات قانون اجلمعيات اخلريية الذي ين�ص يف مادته الأوىل على �أن «للفل�سطينيني احلق يف ممار�سة
الن�شاط االجتماعي والثقايف واملهني والعلمي بحرية ،مبا يف ذلك احلق يف ت�شكيل وت�سيري اجلمعيات والهيئات
الأهلية وف ًقا لأحكام هذا القانون» .5وتكون املرجعية الرئي�سية يف هذا النوع من الرتخي�ص لوزارة الداخلية
 )4الفقرة الأوىل من املادة ( )27من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
 )5قانون اجلمعيات اخلرييةhttp://bit.ly/1QCMeNK :
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لرقابة �شهرية �أو ف�صلية؛ ك�إر�سال تقارير مالية و�إدارية لوزارتي الداخلية والإعالم .وت�شكو بع�ض امل�ؤ�س�سات
التدريبية الإعالمية من حالة عدم اليقني �إزاء دور اجلهة امل�س�ؤولة املبا�شرة عن امل�ؤ�س�سة ،واختالط
ال�صالحيات وال�شروط بني الوزارتني .ومن جانب �آخر ،ف�إن بع�ض مدراء هذه امل�ؤ�س�سات ي�ؤكدون �أن العالقة
مع اجلهات الر�سمية تن�صب يف خانة الرقابة ال�شكلية يف �أغلب الأحيان� ،إذ ال يتم التمحي�ص يف املحتويات
التف�صيلية لدور و�أداء امل�ؤ�س�سات التدريبية .وبح�سب ر�أي ممثلي �أو مدراء بع�ض امل�ؤ�س�سات ،ف�إن بع�ض هذه
امل�ؤ�س�سات تتعر�ض لرقابة �شديدة؛ كالزيارات الفجائية والتفتي�شية لهذه امل�ؤ�س�سات من �أجل االطالع على
تقاريرها املالية وال�ضريبية والإدارية �أو امل�شاركة يف االجتماع ال�سنوي ملجل�س الإدارة وغري ذلك.
�أما فيما يخ�ص النواحي الإدارية واملالية لهذا النوع من امل�ؤ�س�سات ف�إنه مكون من هيئة عامة وجمل�س �إدارة،
وعادة ما جتري انتخابات الهيئة العامة ب�شكل �سنوي� ،إذ يرتاوح عدد �أفراد الهيئة العامة ما بني ()60-18
ع�ض ًوا ،وه�ؤالء يقومون باختيار �أفراد جمل�س الإدارة املكون من عدد فردي عادة (� 5أو � 7أو � 9أو  ،)11وجتري
امل�ؤ�س�سة انتخابات ملجل�س الإدارة كل �سنتني يتم فيها تن�صيب مدير تنفيذي للم�ؤ�س�سة� .أما خطة العمل ،فهي
متوفرة لهذه امل�ؤ�س�سات وبع�ض امل�ؤ�س�سات ال تُفعل خططها �إال عندما يكون لديها متويل �أو تنتظر احتياجات
املمول ،وعلى �ضوء ذلك يتم حتديد مدة اخلطة الإ�سرتاتيجية وبوجه عام ترتاوح مدتها ما بني � 5-3سنوات
باملجمل.
وللم�ؤ�س�سات الإعالمية التدريبية يف قطاع غزة حالة خا�صة ،حيث �إن هذه امل�ؤ�س�سات تعاين من �أزمة يف
التنظيم والإدارة وال�ش�ؤون املالية ،وبعد عام  ،2006فان هذه امل�ؤ�س�سات تخ�ضع لرقابة وزارة الداخلية التي
�شكلتها حركة حما�س ،وال متتلك بال�ضرورة ً
خططا �إ�سرتاتيجية ويتوفر لديها جمال�س �إدارة وهيئة عامة،
ولكن عملها ون�شاطها مرتبط با�ستقرار الو�ضع االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي ،وبني هذه امل�ؤ�س�سات ما
ال ينطبق عليها قانون اجلمعيات اخلريية.
ب .مؤسسات تدريب إعالمي حاصلة على تسجيل كجمعيات أجنبية:

انطبق هذا الت�سجيل على م�ؤ�س�ستني �شاركتا يف هذا البحث .هذا النوع من امل�ؤ�س�سات مرخ�ص لدى وزارة
ترخي�صا من اجلانب الإ�سرائيلي ،ويحظى برقابة �أقل وحرية
الداخلية الفل�سطينية ،وبنف�س الوقت يحمل
ً
وخ�صو�صا من قبل وزارتي الداخلية والإعالم ،حيث
�أكرب مما حتظى به امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية،
ً
تر�سل هذه امل�ؤ�س�سات تقاريرها املالية والإداري��ة املب�سطة ب�شكل �سنوي للوزارتني ،كما ال ينطبق على هذه
امل�ؤ�س�سات قانون اجلمعيات اخلريية .وعادة ف�إن هذه اجلمعيات لديها جمال�س �إدارة وهيئة عامة وخططها
الإ�سرتاتيجية يف مقر �إقامتها (خارج فل�سطني) ،وتكون هذه اجلمعيات جمرد فروع �صغرية يف فل�سطني ت�ؤدي
�أدوا ًرا معينة وفقا خلطط �سنوية يتم تطويرها وحت�ضريها ب�شكل �سنوي وبناء على خطة �إ�سرتاتيجية متوفرة
لدى امل�ؤ�س�سة الأم.
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جـ .مؤسسة تدريب إعالمي حاصلة على تسجيل كمؤسسات تعليمية:

يندرج �ضمن هذا الت�سجيل ثالث م�ؤ�س�سات تعليمية �شاركت يف هذا البحث .هذا النوع من امل�ؤ�س�سات هو
عبارة عن مراكز تدريبية داخل اجلامعات والكليات الفل�سطينية ،حيث تخ�ضع هذه املراكز ملراقبة وقوانني
وزارات؛ كالرتبية والتعليم والتعليم العايل وال�ش�ؤون االجتماعية ووزارة العمل ،ويتم بناء الت�صور العام
لل�سيا�سات واخلطة الإ�سرتاتيجية لهذا النوع من املراكز بنا ًء على اللجان الأ�سا�سية املكونة لها؛ كطاقم
التدريب وم�س�ؤويل املراكز ونوابهم والأكادمييني ذوي العالقة ،ومن النواحي املالية والإداري��ة ،ف�إن هذه
املراكز تخ�ضع لل�شروط اجلامعية ب�شكل رئي�سي ،كما �أن قانون اجلمعيات اخلريية ال ينطبق عليها.
د .مؤسسات أخرى:

هذا الو�صف لهذه امل�ؤ�س�سات ينطبق على �أربع م�ؤ�س�سات تدريبية ،وهي ب�شكلني؛ الأول -م�ؤ�س�سات تخ�ضع
ب�شكل كامل لقانون اجلمعيات الإ�سرائيلي ،ولكنها م�ؤ�س�سات فل�سطينية ويتوفر لديها خطة �إ�سرتاتيجية
وجمل�س �إدارة وهيئة عامة ،وتعاين هذه امل�ؤ�س�سات عادة من �أزم��ات مالية مرتبطة ب�سيطرة �إ�سرائيلية
على التمويل وو�ضع �شروط تعجيزية على التمويل �أو منعه �أحيا ًنا� .أما الثاين -فهي مرخ�صة حتت ا�سم
�شركة ربحية ولديها ترخي�ص �آخر وبا�سم �آخر جمعية �أهلية مكون من جمل�س �إدارة وهيئة عامة ،ولكن
�أع�ضاءها �صوريون �أو �شكليون ،وذلك بهدف التهرب من بع�ض القرارات ذات العالقة بامل�ؤ�س�سات الر�سمية
و�إجراءات حتويل الأموال والرقابة املالية والإدارية ،حيث وط�أة هذه الرقابة تكون �أقل على امل�ؤ�س�سات التي
حتمل ترخي�ص ال�شركات� ،أما ا�ستخدام واجهة الرتخي�ص كم�ؤ�س�سة �أهلية فهي بهدف التعاقد مع امل�ؤ�س�سات
الدولية املانحة التي ت�شرتط وجود جمل�س �إدارة وهيئة عامة وخطة �إ�سرتاتيجية.
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 2 .1واقع برامج التدريب اإلعالمي
ً
ا�ستعرا�ضا لواقع الربامج التدريبية املقدمة للعاملني يف قطاع االعالم ،من حيث طبيعة
يقدم هذا الق�سم
الربامج التدريبية و�أهدافها واملدربون وطرق حتديد االحتياجات التدريبية وطريقة التقييم.
اً
أول -البرامج التدريبية المقدمة من قبل المؤسسات اإلعالمية

يف �س�ؤالنا ملمثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية البالغ عددهم  18ممثلاً /ة عن �أهم الربامج التدريبية التي نفذتها
امل�ؤ�س�سة خالل ال�سنوات اخلم�س الأخ�يرة� ،أظهرت نتائج املقابالت معهم جمموعة من التدريبات �ضمن
جماالتها و�أهدافها ،وهي على النحو التايل:
 .1تدريبات تلفزيونية:

•�إنتاج �أفالم الوثائقية :يهدف الربنامج �إىل ت�أهيل �صانعي الإعالم.
•الإنتاج الفيلمي :يهدف �إىل تخريج جمموعة متخ�ص�صني يف كتابة ال�سيناريو والإخراج ومدراء الت�صوير
ومتخ�ص�صني يف تقنيات ال�صوت.
•املهن ال�سينمائية والتلفزيونية :يهدف التدريب �إىل دعم الفرق التلفزيونية وال�سينمائية مب�صورين
ومنتجني واخت�صا�صيني يف هذا املجال.
•كتابة ال�سيناريو :يهدف الربنامج �إىل �إعداد كتاب �سيناريو.
•تدريب ا�ستخدام املعدات التلفزيونية احلديثة :يهدف �إىل تزويد امل�شاركني يف التدريب على التعرف
على طرق ا�ستخدام املعدات احلديثة وا�ستخداماتها داخل وخارج اال�ستوديو.
•مهارات جديدة يف ال�صوت :يهدف الربنامج �إىل تعزيز مقدرة اال�ستخدام املتطور لأنظمة ال�صوت
وا�ستخدام تقنيات عالية اجلودة يف نف�س الوقت.
•تدريب الإ��ض��اءة :يهدف �إىل زي��ادة معرفة امل�شاركني مبو�ضوع الإ��ض��اءة ،وفهم التقنيات اجلديدة
والعالقة مع الإنتاج والتقدم الهائل يف هذا املو�ضوع.
•مهارات جديدة يف الإخراج :يهدف التدريب �إىل تطوير املهارات يف الإخراج ،ورفع م�ستوى �أداء و�أدوار
فريق الإنتاج ،والقيام بـ»الربوفات» ،وت�صحيح لقطات الكامريات واملقابالت.
•تدريب يف الت�صوير واملونتاج و�إعداد التقارير التلفزيونية :يهدف التدريب �إىل تهيئة طواقم للعمل يف
التلفزيون.
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 .2تدريبات في الصحافة المكتوبة والصحافة المتخصصة:

•ال�صحافة الثقافية :يهدف الربنامج �إىل متكني ال�صحفيني من العمل بتخ�ص�ص يف ال�صحافة الثقافية
والفنية.
•�صحافة حقوق الإن�سان :يهدف الربنامج �إىل تعزيز الوعي حول حقوق الإن�سان.
•تدريب ال�صحفيات على اللغة العربية :الهدف من التدريب �إ�ضافة اللغة العربية �إىل قامو�س لغات
ال�صحفيات.
•تدريب مدربني �إعالميني :يهدف التدريب �إىل ت�أهيل ال�صحفيني على التدريب عرب �صقل �شخ�صية
ال�صحفي وتعزيز مهاراته احلوارية وقدرته على �إدارة النقا�ش وتدريب �آخرين.
•ال�صحافة البيئية :يهدف التدريب �إىل اخلروج مبجموعة من ال�صحفيني القادرين على الكتابة حول
الق�ضايا البيئية.
•تدريب ميداين :يهدف التدريب �إىل تعريف اخلريج �أو الطالب الإعالمي مبختلف جماالت العمل
الإعالمي من خالل جولة يف امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والتعرف عن قرب على �أ�سا�سيات العمل ال�صحفي.
•�صحافة ن�سوية :يهدف �إىل خلق �صحافة ن�سوية متخ�ص�صة بحقوق املر�أة وق�ضاياها.
•برنامج حول ال�صحافة وال�سياحة :يهدف الربنامج �إىل التدريب على الكتابة عن مواقع �سياحية
فل�سطينية غري معروفة للفل�سطينيني.
•تدريبات حول دور الإعالم يف امل�ساءلة وال�شفافية :يهدف التدريب �إىل خلق �صحفيني نادرين يف �إنتاج
حتقيقات ا�ستق�صائية يف موا�ضيع امل�ساءلة وال�شفافية.
•ال�صحافة االقت�صادية :تدريب ال�صحفيني يف املجال االقت�صادي واالطالع على العامل االقت�صادي.
•التدقيق والتحرير اللغوي :الهدف من التدريب تطوير القدرات اللغوية لتكون �سليمة.
•دورات يف الرتبية الإعالمية :برامج تهدف �إىل تثقيف اجلمهور �إعالم ًيا.
•دورات غرافيك وانفوغرافيك :برامج تدريبية على الت�صميم ال�صحفي.
 .3تدريبات إعالمية قانونية ونقابية:

•التمكني النقابي :يهدف الربنامج �إىل تعزيز قدرات ال�صحفيات وال�صحفيني يف الثقافة النقابية.
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•الرعاية الذاتية والنف�سية لل�صحفيات :يهدف الربنامج �إىل تقدمي دعم نف�سي واجتماعي لل�صحفيات،

وم�ساعدتهن على التغلب على امل�شاكل النف�سية املرتتبة على �آثار العمل يف امليدان خالل فرتة احلرب
يف غزة.
•تدريب حول املعايري الدولية جلودة العمل ال�صحفي :يهدف التدريب �إىل اخلروج مب�سودة «مدونة �سلوك
للإعالميني الفل�سطينيني» يتم تطويرها يف امل�ستقبل.
•ال�سالمة املهنية :يهدف الربنامج �إىل تعزيز قدرات ال�صحفيني يف هذا املجال واحلد من �إ�صاباتهم يف
اال�شتباكات امل�سلحة و�أوقات النزاع.
•الإعالم و�سيادة القانون :يهدف التدريب �إىل التعرف على روح القانون والقوانني التي ت�سهم يف حماية ال�صحفي.
•احلقوق القانونية لل�صحفيني وواقع حرية الر�أي والتعبري :يهدف التدريب �إىل التوعية بقوانني الإعالم
واحلماية القانونية لل�صحفيني والتوعية مبفهوم حرية الر�أي والتعبري.
•مفهوم حرية الر�أي والتعبري وقوانني الإعالم ذات ال�صلة :يهدف التدريب �إىل التوعية بقوانني الإعالم
وحرية التعبري وامل�ساهمة يف خلق بيئة قانونية �سليمة.
•مفهوم حرية التعبري وقوانني الإع�لام و�إج��راءات املحاكم :يهدف التدريب �إىل فتح نقا�ش جاد مع
الق�ضاة وال�صحفيني والتوعية ب�أهمية قوانني الإعالم.
تدريبات إذاعية:

•الإلقاء الإذاعي :يهدف �إىل جتاوز الأ�ساليب التقليدية والنمطية يف الإلقاء الإذاعي.
•التقارير الإذاعية اال�ستق�صائية :يهدف الربنامج �إىل طرح موا�ضيع �إذاعية ا�ستق�صائية.
تدريبات في اإلعالم الجديد:

•تدريب حول مواقع التوا�صل االجتماعي :الهدف منه التعرف على مواقع التوا�صل االجتماعي والتعامل
معها مبهنية.
•و�سائل الإعالم االجتماعي يف �إدارة احلمالت االعالمية :يهدف التدريب �إىل ربط احلمالت بو�سائل
الإعالم االجتماعي وتزويدهم مبهارات جديدة لت�صميم احلمالت �ضمن العامل االفرتا�ضي.
•الإعالم الرقمي :يهدف التدريب �إىل تطوير قدرات التحرير ال�صحفي عرب االنرتنت واختيار ال�صورة
واملونتاج للأفالم املراد ن�شرها على املواقع ال�صحفية الإلكرتونية.
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أهم البرامج التدريبية التي قامت بها المؤسسات التدريبية:
•�إنتاج تدريبات متنوعة يف الفنون ال�سينمائية والتلفزيونية( .كلية دار الكلمة يف بيت حلم)
•القيام بتدريبات متنوعة يف ال�صحافة املتخ�ص�صة (�شبكة االنرتنت للإعالم العربي� -أمني)
•تطوير وبناء قدرات و�أداء طاقم تلفزيون فل�سطني( .بي بي �سي ميديا �أك�شن)
•الربامج النقابية املتخ�ص�صة كال�سالمة املهنية والنوع االجتماعي واتفاقات العمل اجلماعي و�صحافة
حقوق الإن�سان( .نقابة ال�صحفيني)
•العمل على قوانني احلريات والبيئة( .املعهد الفل�سطيني لالت�صال والتنمية يف قطاع غزة)
•ال�سالمة املهنية من زاوية تدريب الإعالميني على �أف�ضل املمار�سات �أثناء الكوارث واحلروب ومن بينها
�أن يقوم ال�صحفي بدور امل�سعف( .مركز �إعالم الدوحة يف قطاع غزة)
•التدريبات ذات العالقة بالإعالم اال�سرائيلي ولكن بوجهة نظر عربية( .مركز �إعالم -النا�صرة)
•التدريب الإعالمي املهني وال�شامل ( .مركز تطوير الإعالم -جامعة بريزيت)
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اجلدول رقم ( :)1الربامج التدريبية الإعالمية يف فل�سطني وامل�ؤ�س�سات املقدمة لها:
الربامج التدريبية
� اًأول :تدريبات املرئي وامل�سموع
 .1مهارات التقدمي والإلقاء الإذاعي والتلفزيوين
 .2مهارات �إدارة احلوار
 .3الكتابة للإذاعة والق�صة الإذاعية

امل�ؤ�س�سات
مركز تطوير الإعالم
مركز �إعالم جامعة اخلليل
مركز تطوير الإعالم
منتدى �شارك
مركز الدوحة حلرية الإعالم
مركز تطوير الإعالم (الكتابة للإذاعة)
مركز الدوحة حلرية الإعالم (الق�صة االذاعية)

 .4الق�صة الإذاعية باللغة االجنليزية

مركز الدوحة حلرية الإعالم

 .5التقنيات الإذاعية

مركز تطوير الإعالم
مركز تطوير الإعالم
فل�سطينيات
�إعالميون بال حدود
مركز الدوحة حلرية الإعالم
مركز �إعالم
مركز �إعالم جامعة اخلليل
مركز تطوير الإعالم
دار الكلمة

� .6إعداد تقارير تلفزيونية

� .7إعداد برامج تلفزيونية
 .8املهن ال�سينمائية والتلفزيونية

دار الكلمة

� .9إعداد برامج �إذاعية

مركز تطوير الإعالم
مركز فل�سطني للتدريب والتطوير الإعالمي
مركز �إعالم جامعة اخلليل

 .10بناء ن�ص �إذاعي ا�ستق�صائي

�أريج

 .11الت�صوير التلفزيوين
 .12الدعاية التلفزيونية
� .13أفالم وثائقية و�صناعة �أفالم ق�صرية
� .14أفالم روائية

مركز تطوير الإعالم
دار الكلمة
مركز تطوير الإعالم
مركز تطوير الإعالم (�أفالم وثائقية)
مركز فل�سطني للتدريب والتطوير الإعالمي (�صناعة �أفالم
ق�صرية)
دار الكلمة
دار الكلمة

ثان ًيا :تدريبات يف ال�صحافة املكتوبة
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 .15فنون الكتابة الإعالمية ( التغطيات الإخبارية واملقاالت
والريبورتاج والتحليل ال�سيا�سي و�إعداد الن�شرات الإخبارية)

مركز تطوير الإعالم
مركز الدوحة حلرية الإعالم
مركز �إعالم جامعة اخلليل
مركز اعالم
وزارة الإعالم (فنون العمل ال�صحفي)
منتدى الإعالميني الفل�سطينيني (التحليل ال�سيا�سي)

 .16الق�ص�ص ال�صحفية

مركز تطوير الإعالم
فل�سطينيات
�إعالميون بال حدود
بياالرا
مركز �إعالم جامعة اخلليل

 .17التقارير ال�صحفية

مركز تطوير الإعالم
فل�سطينيات
�إعالميون بال حدود
بياالرا
مركز �إعالم جامعة اخلليل

 .18التحقيقات ال�صحفية
 .19املقال ال�سيا�سي

مركز تطوير الإعالم
�إعالميون بال حدود
مركز فل�سطني للتدريب والتطوير الإعالمي
منتدى الإعالميني الفل�سطينيني

 .20فنون التحرير

�إعالميون بال حدود

� .21إعداد املجالت

مركز تطوير الإعالم

 .22ال�صحافة اال�ستق�صائية

مركز تطوير الإعالم
فل�سطينيات
مركز الدوحة حلرية الإعالم
وزارة الإعالم
�أريج

 .23التحقيقات اال�ستق�صائية امل�صورة

نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني

 .24توظيف احلا�سوب يف �صحافة اال�ستق�صاء

�أريج

 .25العالقات العامة والإعالم
 .26مهارات يف اللغة العربية

 .27مهارات اللغة االجنليزية والعربية

 .28م�صطلحات ومهارات �إعالمية باللغة االجنليزية
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وزارة الإعالم
�شبكة �أمني
مركز تطوير الإعالم
مركز تطوير الإعالم (االجنليزية)
منتدى �شارك (االجنليزية)
فل�سطينيات (العربية واالجنليزية)
مركز الدوحة حلرية الإعالم (اللغة االجنليزية)
نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني (اللغة العربية)
مركز فل�سطني للتدريب والتطوير الإعالمي

 .29مهارات الت�صوير الفوتوغرايف

مركز تطوير الإعالم
مركز فل�سطني للتدريب والتطوير الإعالمي

 .30ال�صحافة ال�صحية

بي بي �سي ميديا �أك�شن

 .31ال�صحافة واحلكم املحلي

بي بي �سي ميديا �أك�شن

 .32ال�صحافة والتعليم

بي بي �سي ميديا �أك�شن

 .33الإعالم الرتبوي
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يبني اجلدول رقم (� 6)1أعاله ً
منطا معي ًنا من الربامج التدريبية التي تنفذها امل�ؤ�س�سات من حيث تكرار
وخ�صو�صا يف التدريبات الأ�سا�سية يف الإعالم ،فمثلاً تكررت عند ثالث م�ؤ�س�سات تدريبية على الأقل
التدريب
ً
التدريبات التالية :فنون الكتابة الإعالمية ،و�إعداد التقارير التلفزيونية ،والق�ص�ص ال�صحفية ،والتقارير
ال�صحفية ،ومهارات �إدارة احلوار ،وال�صحافة اال�ستق�صائية ،ومهارات معرفية باللغتني الإجنليزية والعربية،
وال�صحافة الإلكرتونية وال�شبكات االجتماعية ،ومهارات الإنتاج ،والعالقة بني الإعالم والنوع االجتماعي.
بينما جند �أن الكثري من امل�ؤ�س�سات تتمايز عن بع�ضها البع�ض عند النظر �إىل التدريبات املتخ�ص�صة ،حيث
مل تتكرر التدريبات التالية (بل ذكرت مرة واح��دة) :كالدعاية التلفزيونية ،واملقال ال�سيا�سي ،والق�صة
الإذاعية باللغة الإجنليزية ،و�إعداد املجالت ،والتحقيقات اال�ستق�صائية امل�صورة ،وم�صطلحات �إعالمية يف
اللغتني الإجنليزية والعربية ،و�أفالم الهواتف اخللوية ،وفيديو االنرتنت ،واملدونات ،والت�صفح الآمن للمواقع
الإلكرتونية ،واحلمالت عرب الإعالم االجتماعي ،والإعالم اجلديد واحلمالت الإلكرتونية ،والأخطاء اللغوية
يف ال�صحافة الإلكرتونية ،و�إعداد التقرير الإلكرتوين ،والإعالم الرقمي ،والو�سائط املتعددة ،وحتليل الأرقام
والإح�صاءات �إلكرتون ًيا ،وال�صحافة (الثقافية واالقت�صادية والريا�ضية وال�صحية) ،وموا�ضيع ذات عالقة
بالإعالم (املح�سوبية ،والدميقراطية ،واحلوكمة) ،واالنفوغرافيك ،واخلطاب الإعالمي ،وتدريب مدربي
نوع اجتماعي ،والت�سويق الإعالمي ،و�إعالم يف وقت الأزمة ،واملهارات الإ�شرافية لر�ؤ�ساء االق�سام (التخطيط
للعمل ،و�إدارة الوقت) ،وتخطيط و�إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،وكتابة التقارير الإداري��ة ،وتدريبات حول
الإ�سعاف الأويل ،و�إدارة الإجهاد (ال�ضغوط النف�سية).
ثان ًيا :المدربون
�أما فيما يخ�ص مو�ضوع املدربني الإعالميني ،وعندما �س�ألنا ممثلي امل�ؤ�س�سات عن مدربي الربامج التدريبية
الأه��م التي نفذت خالل ال�سنوات اخلم�س الأخ�يرة� ،أظهرت النتائج �أن  %81من املدربني هم مدربون
فل�سطينيون �أو عرب ،بينما بلغت ن�سبة املدربني الأجانب  ،%19ونظرا الرتفاع �ساعة التدريب للمدرب الأجنبي
ف�إن امل�ؤ�س�سات التدريبية بوجه عام تعتمد على املدرب الفل�سطيني �أو العربي على الرغم من تكرار كافة
طرقه التدريبية �أو قدراته ،ورمبا عدم امتالكه لكل ما هو جديد� .أما امل�ؤ�س�سات التدريبية الكربى ذات
امل�شاريع امل�ستدامة فهي الأكرث جل ًبا للمدربني الأجانب ،وهذا ما يجعلها تتميز برباجمها التدريبية وتوجهاتها
نحو التخ�ص�صية يف التدريب الإعالمي ،وبوجه عام تف�ضل امل�ؤ�س�سات التعامل مع املدربني الفل�سطينيني �أو
العرب الذين يعملون يف دول �أجنبية وهم قالئل.
 )6املعلومات الواردة يف اجلدول رقم ( )1جاءت بنا ًء على مناذج متخ�ص�صة متت تعبئتها �أثناء املقابالت مع ممثلي �أو مدراء امل�ؤ�س�سات التدريبية
الإعالمية الفل�سطينية ومن معلومات موثوقة من املواقع الإلكرتونية لهذه امل�ؤ�س�سات.
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وفيما يخ�ص اختيار واعتماد املدربني ،فقد �أظهرت املقابالت مع ممثلي امل�ؤ�س�سات املبحوثة �أن معايري اختيار
�أو اعتماد املدربني ال يحتكم لأي م�سوغ قانوين �أو نظام معني �أو جهة تعتمد �أو تقيم �أي مدرب �سواء يف
املجاالت الإعالمية �أو غريها ،و�إمنا يقت�صر اختيار املدربني بنا ًء على معرفة امل�ؤ�س�سة التدريبية بخرباتهم
وتقييمها مل�ستوى مهاراتهم.
كما �أن املدربني ال يتم �إخ�ضاعهم لأي من البنود �أو اال�شرتاطات التي ت�ساعد يف �إخراج تدريب منوذجي
�أو علمي �أو منظم بطريقة وا�ضحة على الأقل ،مبعنى �آخر ف�إن املدربني ال يخ�ضعون لأي اختبارات معينة
حتدد م�ستوى قدراتهم �أو مهاراتهم �أو �أدواتهم التدريبية ومدى التنا�سق بني ما يقدمه من تدريبات نظرية
وتدريبات عملية والتمارين امل�ساعدة �أو الأ�سلوب نف�سه ،كما �أن املدرب غري ملزم بوجود دليل تدريبي مثلاً �أو
خطة عمل �أو منهجية تطرح للم�ؤ�س�سة التدريبية عن �سريورة التدريب واملخرجات املتوقعة قبل بدء التدريب،
كما �أن العديد من امل�ؤ�س�سات ال يتوفر لديها دائرة �أو جهة تتحمل م�س�ؤولية املتابعة والتقييم والإ�شراف على
التدريب �أو على �أداء املدرب وطريقته و�أ�سلوبه مع املتدربني �أو مبا يقدمه لهم من مهارات ومعلومات تنمي
من مهاراتهم وترفع من م�ستوى �أدائهم.
ً
ثالثا -تحديد االحتياجات التدريبية
�إن طرق اختيار �أو حتديد الربامج التدريبية الإعالمية متباينة ب�شكل كبري بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية ذات
االخت�صا�ص التدريبي ،على الرغم من التقائها يف بع�ض اجلزئيات التف�صيلية ،ولكن هذا التباين ال�شا�سع
يرجع لالهتمامات املعلنة وامل�ضمرة يف �أروقة �صنع قرار امل�ؤ�س�سات التدريبية �ضمن �سيا�ساتها وم�صاحلها
وتطلعاتها ،فمنها من يهتم بحاجة قطاع االعالم املحلي ،ومنها من يهتم ببناء منظومة االحتياجات �أو توقعها
كما ترد يف قطاع الإعالم العربي والدويل ،وجاء ذلك بعبارات عديدة بح�سب ما �أوردها مدراء امل�ؤ�س�سات
الإعالمية على النحو التايل:
«نحن نحدد احتياجاتنا بنا ًء على احتياجات ال�سوق الإعالمية الفل�سطينية من خالل توا�صلنا اليومي مع
طواقمنا الإعالمية».
« من خالل اطالعنا وتوا�صلنا مع الطلبة والأ�ساتذة يف اجلامعات والكليات على جماالت التدريب».
«جنري ور�شتني مع �إعالميني من ذوي اخلربة وعلى �ضوئها نقوم بتحديد االحتياجات».
«غالبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة هم �صحفيون خم�ضرمون ن�ستطيع من خاللهم حتديد احتياجات ال�سوق
االعالمية الفل�سطينية».
«نحدد احتياجاتنا بنا ًء على ما نراه حول العامل ،واطالع ومعرفة خربائنا ،وبنا ًء على اجتماعاتنا امل�ستمرة».
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«�أولويتنا حاجة القطاع الإعالمي الفل�سطيني وهذه ر�ؤيتنا».
«نعمل درا�سة �أو ع�ص ًفا ذهن ًيا مع الإعالميني �أنف�سهم ونقارن املتوفر وغري املتوفر وبنا ًء عليه نقرر».
«نحن لدينا خطة �إ�سرتاتيجية للتدريبات ويتم حتديثها ب�شكل دائم ،ويف �أحيان كثرية االحتياج يفر�ض نف�سه
على اخلطة الإ�سرتاتيجية».
«نحن نقوم بعمل تدريبات �إعالمية مبا يتواءم مع احتياجات الأ�سواق الإعالمية العربية والإقليمية والعاملية».
«بنا ًء على توا�صلنا وعالقتنا العربية والدولية نقوم مبالءمة الربامج التي نعمل عليها مع احتياجات ال�صحفي الفل�سطيني».
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن بع�ض امل�ؤ�س�سات تظهر وجهني يف التعامل مع مو�ضوع حتديد االحتياجات وهذا كان
وا�ضحا عندما �أجرينا املقابالت مع ممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية ،فتارة تبني �أن حتديد االحتياجات جاء
ً
بنا ًء على حاجات ال�سوق الإعالمية الفل�سطينية (بع�ضها ذكر �أعاله) ،وتارة �أخرى ،جند �أن هذه امل�ؤ�س�سة
ت�سعى للح�صول على التمويل كهدف رئي�سي ال�ستمرارها ودميومتها كجزء من التحديات (�سنذكرها الح ًقا)،
والدليل على ذلك العبارات التالية التي جاءت على �أل�سن من �أجرينا معهم مقابالت معمقة:
«�أحيا ًنا بنكون بدنا متويل ،فن�ضطر لربط الأ�شياء ببع�ضها البع�ض لإقناع املمول».
“ملا �أقدم مل�شروع �أحاول �أن �أح�سن من موقفي التفاو�ضي مع اجلهة املانحة كي يكون موقفي مقبول”.
“جاءنا متويل للعمل يف فرتة معينة وبنا ًء عليه قمنا بذلك التدريب”.
كما �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات� ،أ�شارت �إىل �أنها ترف�ض التمويل يف كثري من الأحيان لأ�سباب عديدة منها:
عدم ارتباط التمويل باالحتياج الرئي�سي للتدريب.
خ�شية بع�ض امل�ؤ�س�سات من االرتهان لأجندات �سيا�سية لبع�ض املمولني.
عدم رغبة بع�ض امل�ؤ�س�سات بالتدريب يف جماالت نظرية فقط.
عدم رغبة بع�ض امل�ؤ�س�سات بالتدريب يف جماالت يتكرر التدريب فيها.
ومن ناحية �أخرى ،بع�ض امل�ؤ�س�سات الكربى التي متتلك �إدارات تنظيمية للتدريب ف�إنها حتدد احتياجاتها
بح�سب املتوفر لديها من متويل �أو تدريب ،مبعنى �أنها اً
بدل من �أن تتحول مع مرور الزمن من دائرة مهمتها
تطوير وتنظيم التدريب والنهو�ض به كما يجب ،بل تتحول �إىل �إدارات فردية �أحيا ًنا الختيار املتدربني ونوعية
التدريب وطبيعة امل�شاركني وتق�سيم الفر�ص التدريبية بني املوظفني فقط دون االك�تراث ملا بعد ذلك �أو
مب�ستقبل التدريب وتطوره.
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رابعا :أدوات التقييم
ً
�إن �أدوات التقييم بني امل�ؤ�س�سات التدريبية مبجملها متباينة ،وهذا �أمر مثري للجدل ،حيث تختلف الطريقة
من م�ؤ�س�سة لأخرى ،وكل م�ؤ�س�سة تعتقد �أنها تقوم بالتقييم بالطريقة العلمية والدقيقة ،وتنكر �أنها تقوم
بالتقييم على �أ�س�س �شكلية فقط �إر�ضا ًء لرغبات املمولني مثلاً �أو غريها ،حيث �إن بع�ض امل�ؤ�س�سات التي
�أجرينا معها املقابالت �أكدت �أنها تقوم ب�إجراء تقييم قبلي وبعدي ،وحتى يف هذا ال�شكل من التقييم ،ف�إن
منهجية التقييم تختلف من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى ،فمنها من ت�ستخدم اال�ستمارات �أو ور�شات العمل �أو �إجراء
مقابالت �أو اال�ستماع املبا�شر (�شفو ًيا) من امل�شاركني يف التدريب .كما �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات عادة ما تعتمد يف
�إجراء هذا التقييم على املدرب نف�سه وبالطريقة التي يراها املدرب �أكرث دقة ،مبعنى �أنه ي�ضع الأ�سئلة ويحدد
طريقة التقييم والبع�ض الآخر ي�ستخدم منوذج تقييم ثابت �أو �أ�سئلة حمددة ت�ضعها امل�ؤ�س�سة ويتم ا�ستخدامها
عادة يف كل تدريب دون �إحداث �أي تغيري �أو تبديل عليها.
وعلى الناحية الأخرى ،ف�إن بع�ض امل�ؤ�س�سات تعتقد ب�أنها جتري تقييمات «نوعية �أو جديدة عامل ًيا» ،وهي على
النحو التايل:
•التقييم من خالل �إجراء درا�سة تقييمية تقي�س مدى جناح التدريب ،حيث تكلف امل�ؤ�س�سة خب ًريا يتابع
هذا املتدرب بعد التدريب وكيف يتطور �أو يرتاجع.
•التقييم بح�سب �ضبط وحدة اجلودة والنوعية �أو املتابعة والتقييم �أو البحث والتعليم ،وهذه الوحدات
املختلفة باال�سم تقوم ب�إجراء التقييم بطرق منهجية متنوعة بح�سب التدريب ونوعه.
•التقييم بنا ًء على ردود الفعل واالقتبا�سات وق�ص�ص النجاح التي جناها املتدرب �أثناء التدريب.

33

 3 .1أثر المؤسسات التدريبية اإلعالمية
عند احلديث عن الأثر الذي �أحدثته امل�ؤ�س�سات التدريبية العاملة يف جمال الإعالم منذ �أن ت�أ�س�ست لغاية
هذه اللحظة ،تظهر نتائج املقابالت بح�سب ما �أورده ممثلو امل�ؤ�س�سات التدريبية العديد من الآثار �أبرزها:
 .1إمكانية استمرار اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية في التدريب
والتطوير

تعترب بع�ض امل�ؤ�س�سات التدريبية �أن ا�ستمرارها يرتبط ب�أثر ما حتدثه �أو ما �أحدثته يف تنمية ورفع م�ستويات
قدرات و�سائل الإعالم والإعالميني ،وتعترب ما مت الو�صول �إليه يف جماالت التدريب هو �أ�سا�س مهم جدً ا
ي�ساعد على التقدم والتطور يف امل�ستقبل ،و�أن ر�صيدها احلايل هو ا�ستمرار يف هذا الدور فمثلاً :
•عملت م�ؤ�س�سة بياالرا منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي على تدريب الإعالميني يف ق�ضايا �إعالمية عديدة
وتخرج من م�ؤ�س�ستها �أملع الوجوه الإعالمية احلالية.
• ا�ستمر مركز تطوير االعالم يف جامعة بريزيت على مدار � 20سنة املا�ضية من الت�أ�سي�س ،بتدريب
الإعالميني طيلة تلك الفرتة ،ومنهم من يقود م�ؤ�س�سات �إعالمية ،ومنهم من يدرب يف مراكز �أو كليات
�أو جامعات مرموقة.
بينما ترى بع�ض امل�ؤ�س�سات �أن طريقة ا�ستمرارها بالعمل التدريبي الإعالمي يرجع �إىل ت�أثريها املبا�شر يف
الفئات امل�ستهدفة التي تعمل معها بنا ًء على رفع كفاءتها وقدراتها ،فمثلاً :
•عملت م�ؤ�س�سة بي بي �سي ميديا �أك�شن على تطوير �أداء طاقم تلفزيون فل�سطني من حيث املهارات
واملنهجيات ،ومن حيث توفري الأجهزة والأدوات احلديثة الالزمة.
•ومتكنت م�ؤ�س�سة �إعالميون بال حدود من العمل مع خريجي اجلامعات على تعلم الإعالم وا�ستحدثت
طريقة تدريبية م�ؤثرة ت�ستند على املتابعة املبا�شرة مع اخلريج /الطالب اجلديد ب�إقحامه يف العمل
ال�صحفي مبا�شرة وخو�ض التجربة ،ومن ثم تتم متابعة �أدائه وتنمية مهاراته املختلفة بطريقة عملية.
•يعمل منتدى �شارك ال�شبابي بطريقة جزئية مع الإعالم وال�شباب ،ولكن تدريباته هدفها بناء ال�شخ�صية
الإعالمية من خالل تدريبات عديدة ،حيث مت تدريب ع�شرات الإعالميني على املهارات ال�شخ�صية ومت
تطوير �أدائهم ورفع درجات وعيهم بالإعالم.
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 .2صناع األبحاث اإلعالمية واألدلة التدريبية

�إن ما �أظهرته املقابالت مع ممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية ي�شري �إىل قلة امل�ؤ�س�سات الإعالمية البحثية
املتخ�ص�صة ،ولكن بع�ض امل�ؤ�س�سات تقوم ببع�ض الأبحاث بح�سب دورها وعملها وجماالت اخت�صا�صها،
والبع�ض الآخر يكتفي ب�إ�صدار �أدلة تدريبية ،فمثلاً :
•�أ�صدر مركز مدى الدليل القانوين لل�صحفيني� ،إذ يعترب الدليل القانوين يف فل�سطني ،كما �أ�صدر العديد
من الدرا�سات والبحوث حول حرية الر�أي والتعبري.
•�أ�صدر منتدى �شارك العديد من الدرا�سات والبحوث الإعالمية والإح�صائية ،فيما يخ�ص الإعالم
وال�شباب (الكمية والكيفية) ،والتي تهدف بجوهرها �إىل تغيري وجهة نظر الإعالم من ق�ضايا ال�شباب.
•�أ�صدرت بي بي �سي ميديا �أك�شن دليل املمار�سات ال�صحفية للإعالميني ومت حتديثه �أكرث من مرة.
•�أ�صدر مركز تطوير الإعالم العديد من الأدلة التدريبية والدرا�سات البحثية املتخ�ص�صة يف جمال
الإع�لام �أهمها؛ درا�سة تقييم الإع�لام يف فل�سطني ،وحرية ال�صحافة يف الت�شريعات الفل�سطينية
وغريها.
 .3تغيير الثقافة العامة

تبني املقابالت مع ممثلي امل�ؤ�س�سات �أن العمل على تغيري الثقافة العامة هو جوهر اهتمام ،والأث��ر الذي
�أحدثته العديد من امل�ؤ�س�سات الإعالمية فمثلاً :
•�سعت م�ؤ�س�سة فل�سطينيات لتقدمي خطاب ن�سوي و�شبابي جديد من خالل ا�ستهداف الإعالميني من
�أجل تغيري ال�صورة النمطية ،عما يبث من �إعالم م�سي�س �أو حزبي يف �سبيل �إظهار �صوت الفئات املهم�شة
(ن�ساء �أو �شباب �..ألخ).
•�سعت بي بي �سي ميديا �أك�شن من خالل انتاج برناجمي “�أ�صوات من فل�سطني” و”حر الكالم” عرب
تلفزيون فل�سطني �إىل تغيري الثقافة التحريرية والنمطية ال�سائدة يف طريقة عر�ض الأخبار و�إدارة
اللقاءات واحلوارات عرب تلفزيون فل�سطني ،حيث جنح الربناجمان بتغيري الثقافة العامة لدى كادر
التلفزيون من حيث اجل��ر�أة يف عر�ض املوا�ضيع وتقدميها بقوة واحرتافية ومو�ضوعية ناهيك عن
الكفاءة العالية للجوانب الفنية والأدائية يف طريقة العر�ض والتقدمي.
•�سعى مركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية “مدى” لو�ضع مو�ضوع حرية التعبري عن الر�أي
على �أجندة الر�أي العام الفل�سطيني حيث ت�شجعت كثري من امل�ؤ�س�سات على االنخراط يف الدفاع عن
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احلريات الإعالمية عند اعتقال �أو التعر�ض لأي �صحفي ،وهذا الدور تعزز بنحو كبري بعد الدور الذي
مار�سه املركز منذ بدء االنق�سام الفل�سطيني وما رافقه من �إجراءات �سيا�سية تقمع احلريات الإعالمية
لغاية الآن ،حيث متكن املركز من ت�شجيع امل�ؤ�س�سات الإعالمية الأخرى على �إعالء �صوتها والوقوف �ضد
قمع احلريات الإعالمية.
 .4خلق إعالم متخصص وبديل

�أظهرت املقابالت مع ممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية �سعي العديد من امل�ؤ�س�سات �إىل التخ�ص�صية يف الإعالم
على نحو متباين؛ فمنها من �أوغل يف التخ�ص�صية ،ومنها من بقي يف �صفوفه ومل يتقدم ،فمثلاً :
•عملت م�ؤ�س�سة بياالرا مع طلبة املدار�س بهدف تن�شئة جيل من ال�شباب املثقف والإعالمي بهدف زيادة
انخراط ال�شباب بالعمل الإعالمي.
•درب مركز تطوير الإعالم يف جماالت متخ�ص�صة يف الإ�ضاءة والت�صوير واالنفوغرافيك وال�صحافة
الثقافية والفنية.
•دربت �شبكة �أمني الإعالميني على موا�ضيع متخ�ص�صة (كعالقة الإعالم بالق�ضاء واملحاكم ،وعالقة
الإعالم بالأمن وتدريب دوائر العالقات العامة يف الأجهزة االمنية على الإعالم).
•�سعى منتدى �شارك ال�شبابي �إىل ت�أهيل كوادر �إعالمية متخ�ص�صة يف ق�ضايا احلكم املحلي بهدف
الرتويج وال�ضغط واملنا�صرة لق�ضايا احلكم املحلي وتعزيز �أمناط الدميقراطية املجتمعية عرب الإعالم.
•درب��ت �شبكة اري��ج�( -إعالميون من �أج��ل �صحافة ا�ستق�صائية عربية) -فل�سطني يف ن��واح عديدة
متخ�ص�صة �ضمن بند ال�صحافة اال�ستق�صائية؛ كالتعامل مع اجلوانب القانونية ،و�أخالقيات التعامل
مع الت�صوير ال�سري ،وا�ستخدام احلا�سوب يف ت�شفري البيانات ومقاطعة املعلومات وتدريبات ابتدائية
ومتقدمة يف الأفالم والإنتاج ال�سينمائي وال�صحافة البيئية.
•ي��درب مركز �إع�لام -النا�صرة على العديد من املهارات يف جمال التعامل مع اخلطاب الإعالمي
الإ�سرائيلي بحيث يتم الرتكيز على �آليات الر�صد ومتابعة ما يتم تداوله وكيفية مواجهته وتقدمي �إعالم
فل�سطيني بديل.
 .5تدريبات على «مهن صحفية مساعدة»

يوجد العديد من امل�ؤ�س�سات التي تقوم بتدريبات ال ت�صب ب�شكل مبا�شر يف العمل الإعالمي ،ولكن دورها
36

احتياجا يف قطاع الإع�لام الفل�سطيني بح�سب ر�أي مدراء
يتدخل يف جم��االت جزئية فريدة هي الأك�ثر
ً
امل�ؤ�س�سات ،فمثلاً :
•كلية دار الكلمة يف بيت حلم تقوم بتخريج طلبة قادرين على دع��م الإعالميني يف جم��االت املهن
ال�سينمائية والتلفزيونية والإخراج ال�سينمائي وفنون كتابة ال�سيناريو و�إدارة ال�صوت والإنتاج الفيملي
ال�سينمائي.
• وتقوم العديد من امل�ؤ�س�سات الأهلية واخلا�صة بتدريب الإعالميني على جوانب ذات عالقة بعملها
(�سنذكر بع�ضها للتو�ضيح) فمثلاً  :م�ؤ�س�سة �أمان التي تدرب الإعالميني على موا�ضيع متخ�ص�صة يف
الف�ساد وامل�ساءلة ،فقد �أ�س�ست �شبكة الإعالميني من �أجل النزاهة وال�شفافية ،7ومركز العامل العربي
للبحوث والتنمية (�أوراد) الذي يدرب الإعالميني على كيفية قراءة وحتليل وكتابة نتائج ا�ستطالعات
الر�أي العام الفل�سطيني 8ب�شكل دوري من خالل �صندوق �أوراد للتنمية املجتمعية .وباملثل ف�إن املبادرة
الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية «مفتاح» ما زالت تدرب الإعالميني يف جمال الرقابة
على املوازنة وال�صحافة االقت�صادية 9وموا�ضيع �أخرى.
 4 .1فعالية البرامج التدريبية
�إن فعالية الربامج التدريبية الإعالمية الفل�سطينية ترتبط مبدى قدرة امل�ؤ�س�سات التدريبية على �أداء ر�سالتها
وحتقيق �أهدافها من خالل براجمها التدريبية املقدمة وبغ�ض النظر عن التحديات التي تواجهها ،وهذا ال
يعني بال�ضرورة �أن امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية قد حققت �أهدافها ب�شكل كامل �أو كما تطمح يف ظل
التحديات اجل�سيمة التي �سن�سردها الآن ،فمن �أجل االطالع على مدى فعالية الربامج التدريبية� ،سن�ستعر�ض
مدى حتقيق امل�ؤ�س�سات التدريبية لأهدافها ،ومن ثم التحديات التي تواجه عمل هذه امل�ؤ�س�سات.
 1 .4 .1مدى تحقيق المؤسسات التدريبية ألهدافها

�إن الأهداف الرئي�سية لعمل امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية متنوعة ومرتبطة ببنيتها وقدراتها ومهاراتها
و�أهدافها التدريبية العامة ،فلكل م�ؤ�س�سة خ�صو�صيتها التدريبية ،وهذا يرجع �إىل طريقة �صناعة القرار
يف �أروقتها ،حيث �إن بع�ض امل�ؤ�س�سات تعترب �أن دورها اال�ستمرار يف تقدمي نف�س املهارات كل عام ولكل جيل
�إعالمي �صاعد ،وخ�صو�صا تلك امل�ؤ�س�سات التي تركز على التدريبات الأ�سا�سية التي عادة ما يح�صل عليها
� 3 )7أمان تدرب يف موا�ضيع الف�ساد وامل�ساءلةhttp://bit.ly/1Uf8MI4 :
 )8مركز �أوراد يدرب االعالميني على كيفية قراءة وحتليل ا�ستطالعات الر�أيhttp://bit.ly/1WpDKva :
 )9مفتاح تدرب الإعالميني يف جماالت �إعالمية متخ�ص�صةhttp://bit.ly/1nNpjF2 :
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املتدرب خالل �سنواته الدرا�سية اجلامعية �أو الكلية الأوىل ،بينما ترى بع�ض امل�ؤ�س�سات �أن تدريباتها يجب
�أن تكون مكررة ،ولكن تواكب كل ما هو جديد حول العامل ،وغريها ترى �أنه يجب �أال يكرر وان يفت�ش عن
التدريب اجلديد النوعي والفريد .ومن �أجل تو�ضيح ذلك �سن�ستعر�ض �أهم �أهداف امل�ؤ�س�سات التدريبية وما
قامت ب�إجنازه حتقي ًقا لأهدافها على النحو التايل:
 .1بناء قدرات وتدريب اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية:

�أظهرت املقابالت مع ممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية �أن امل�ؤ�س�سات ما زالت تقدم العديد من التدريبات الأ�سا�سية
�أو الدائمة؛ كفنون الكتابة الإعالمية ،واخلربات املتنوعة يف العمل الإذاعي والتلفزيوين والإلكرتوين كجزء
رئي�سي يف عملها الدائم ب�شكل �سنوي �أو ف�صلي ،ولكن بع�ض امل�ؤ�س�سات جتاوزت هذا احلد من التدريبات،
وبد�أت تعمل على نطاق �أكرث اً
وات�ساعا مع العديد من امل�ؤ�س�سات الإعالمية وموظفيها وهذا كان وا�ضحا
�شمول
ً
يف اجلدول رقم (� )1أعاله ،يف حني تذهب بع�ض امل�ؤ�س�سات �إىل العمل بح�سب فر�ص توفر التمويل �أو نوعية
امل�شروع ،فمثلاً :
•تقوم م�ؤ�س�سة بي بي �سي ميديا �أك�شن بتدريب وبناء قدرات الإعالميني الفل�سطينيني منذ عام 2007
نواح تقنية وفنية متعددة� .أما يف الفرتة الأخرية ،فقد �أ�صبح لدى امل�ؤ�س�سة
لغاية الآن ،فقد دربتهم يف ٍ
تو�سيع يف طريقة العمل بحيث �إنها بد�أت ت�ستهدف م�ؤ�س�سات كربى ،حيث ا�ستهدفت م�ؤخ ًرا بناء قدرات
تلفزيون فل�سطني الفنية والتقنية من جهة ،و�ساهمت يف تدريب كوادره الإعالمية على �أ�ساليب عاملية
يف التقدمي و�إدارة احلوارات واحللقات التلفزيونية �إىل جانب تعزيز ثقة هذه الكوادر يف التحفيز على
اجلر�أة يف طرح املوا�ضيع والق�ضايا الأكرث جدلية و�إثارة مبا ي�شبه �إىل حد كبري معايري عمل االذاعة
الربيطانية (بي بي �سي).
•نفذت م�ؤ�س�سة �إعالميون بال حدود تدريبات متخ�ص�صة لـ  800خريج �إعالم من كال اجلن�سني على
مهارات ميدانية يف فنون الكتابة الإعالمية والعمل الإذاعي والتلفزيوين والإلكرتوين ،بالإ�ضافة �إىل
م�ساعدة اخلريجني على تطوير �أدائهم ورفع م�ستوياتهم الأدائية ليكونوا �ضمن م�ستويات التناف�س
املطلوبة على �أي وظيفة �إعالمية.
•عقدت م�ؤ�س�سة منتدى �شارك ال�شبابي ال�شبابي العديد من التدريبات املتعلقة ببناء قدرات ال�صحفيني
وخ�صو�صا يف املهارات احلياتية واخلطابة وا�ستخدام و�سائل الإع�لام و�أ�سا�سيات العمل
اجل��دد،
ً
الإعالمي بطرق مهنية واحرتافية.
•قدمت نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني بع�ض التدريبات فيما يخ�ص ال�سالمة املهنية و�أخالقيات العمل
ال�صحفي.
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•نفذ مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت على مدار الع�شرين �سنة املا�ضية تدريبات متخ�ص�صة
وب�شكل وا�سع يف بناء القدرات ب�شكل �سنوي لآالف الإعالميني وخريجي الإع�لام يف كافة املجاالت
املتنوعة حيث يقدم املركز �سنويا  40تدري ًبا ويف جوانب خمتلفة ومتنوعة منها ما هو متخ�ص�ص يف
جماالت نوعية وفريدة يف كثري من الأحيان.
 .2الحفاظ على الحريات اإلعالمية والدفاع عن اإلعالميين:

تقوم العديد من اجلهات كنقابة ال�صحفيني بالدفاع عن احلريات الإعالمية مبختلف تنوعاتها ،وتقوم م�ؤ�س�سات
�أخرى بتدريب الإعالميني على قيم ومبادئ حرية الإعالم والدفاع عن الإعالميني بالنواحي القانونية والتنفيذية
ال�سائدة وبح�سب القوانني الدارجة .وتختلف درجات متابعة االهتمام باحلفاظ على احلريات الإعالمية والدفاع
عن ال�صحفيني من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى بح�سب ما ذكره ممثلو امل�ؤ�س�سات التدريبية ،فمثلاً :
• يعترب املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية «مدى» حرية التعبري وحرية الإعالم وتنمية
احلريات الإعالمية من �أ�سمى �أهدافه ،لذا يتابع املركز �أي ق�ضية اعتقال �أو توقيف �أي �إعالمي
فل�سطيني �سوا ًء كانت ق�ضيته لدى االحتالل الإ�سرائيلي �أو لدى اجلهات الفل�سطينية يف ال�ضفة وغزة،
ويقوم املركز بتكليف حمام خا�ص يتبع للمركز ملتابعة الق�ضية ويتم التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات واالحتادات
الإعالمية العربية والدولية من �أجل �إطالعهم على جمريات الق�ضية وال�ضغط بهدف التدخل و�إنهاء
هذه الق�ضية.
•تدافع نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني عن ال�صحفيني عند حدوث �أي طارئ اعتقال من االحتالل
اال�سرائيلي �أو من جهات حكومية �سوا ًء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة ،حيث يتوفر للنقابة حمام
خا�ص لق�ضايا ال�صحفيني ،وتخاطب يف كثري من الأحيان االحتادات العربية والدولية من �أجل التدخل.
•يقوم املعهد الفل�سطيني للإعالم والتنمية يف قطاع غزة ،بالدفاع عن احلريات الإعالمية وحرية التعبري
بهدف خلق جيل من الإعالميني القوي والقادر على معاجلة الق�ضايا املجتمعية ال�شائكة كالف�ساد
واال�ستغالل.
• يقوم مركز الدوحة للإعالم يف قطاع غزة مبتابعة انتهاكات ال�صحفيني وتقدمي يد العون مل�ساعدتهم
على تخطي حتدياتهم اليومية.
 .3الدفع باتجاه إصدار وإقرار القوانين والتراخيص:

تعترب القوانني الإعالمية ال�سائدة يف فل�سطني قدمية وغري قادرة على تلبية االحتياجات الإعالمية
العامة وحتى على م�ستوى قطاع التدريب ،وت�شكل عائقًا مه ًما �أمام اجلهات ذات العالقة بالقوانني،
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فعلى �سبيل املثال:
•نقابة ال�صحفيني و�ضمن دورها فهي ت�سعى ال�ست�صدار م�سودات جديدة تطويرية للقوانني احلالية
مب�شاركة قانونيني خمت�صني و�إعالميني خرباء.
•ت�سعى م�ؤ�س�سات عديدة (مركز تطوير الإعالم ،ومركز مدى ونقابة ال�صحفيني) للح�صول على �إقرار
قوانني �أو تعديل قوانني �أخرى كقانون احلق يف احل�صول على املعلومات ،وقانون نقابة ال�صحفيني
وقانون املطبوعات والن�شر.
خا�صا
•يقود مركز تطوير الإعالم فري ًقا وطن ًيا �ضمن مبادرة تطوير الإعالم ،وت�ضم املبادرة حمو ًرا ً
بتطوير القوانني اخلا�صة بالإعالم ،ويعمل املركز يف العام  2016على تقدمي م�سودات لقانون املجل�س
الأعلى للإعالم ،وقانون املرئي وامل�سموع ،وقانون نقابة ال�صحفيني ،وتعديالت على قانون املرئي
وامل�سموع وقانون املطبوعات والن�شر.
•ا�شرتكت م�ؤ�س�سات تدريبية خمتلفة خالل العامني  2016-2015يف �صياغة م�سودات قانون احلق يف
احل�صول على املعلومات وهي حال ًيا ت�ضغط باجتاه �إقرار القانون.
 .4التأثير والتغيير في أنماط المجتمع على المستوى البعيد:

تعتقد العديد من امل�ؤ�س�سات التدريبية �أن مل�ستها ووجودها �سيكون له الت�أثري على املدى البعيد كونه خلق ثقافة
جديدة يف �أو�ساط الإعالميني ،فمثلاً :
برناجما تدريب ًيا �شباب ًيا �إعالم ًيا يهدف خللق وكالء ووكيالت للتغيري يف
•�أطلقت م�ؤ�س�سة فل�سطينيات
ً
املجتمع من خالل ر�سالتهم الإعالمية املو�ضوعية.
•تقوم م�ؤ�س�سة �إعالميون بال ح��دود بتدريب الإعالميني بطريقة ميدانية حيث ترتكز على الزيارة
امليدانية لقرية �أو منطقة �سياحية وهذا ن�شاط غري منهجي ذو �صبغة ثقافية اجتماعية ،حيث يقوم
املتدربون الإعالميون بعمل تطوعي يف هذه املنطقة ،ومن خالله يقومون ب�إعداد التقارير والق�ص�ص
واملقاالت التي تعرب عن هذه الزيارة ،وعن �أهم ما مييزها عن غريها ،ومن ثم تتم مراجعة املادة
الإعالمية وتنقيحها بالت�شارك بني فريق امل�ؤ�س�سة واملتدرب وبعد ذلك يتم ن�شرها يف و�سائل الإعالم
املختلفة.
•ترتك  20عاما من عمل مركز تطوير الإعالم التابع جلامعة بريزيت ب�صمة مهنية واحرتافية يف جمتمع
الإعالم املحلي ،يعرتف بها الكثري من ال�صحفيني الذين تلقوا تدريبات يف املركز.
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 .5التركيز على قضايا الشباب وعالقته باإلعالم:

�أظهرت املقابالت مع ممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية وجود نوعني من امل�ؤ�س�سات التي تدرب ال�شباب؛ الأوىل ترى
هدفها الرئي�سي يف الرتكيز على الإعالم وال�شباب م ًعا� ،أي �أن الإعالم ال�شبابي هو الهدف الرئي�سي ،بينما
ترى م�ؤ�س�سة �أخرى �أن هدفها الرتكيز على عامل ال�شباب ب�شكل رئي�سي وي�أتي الإعالم هد ًفا فرع ًيا يف متكني
ال�شباب .فمثلاً :
•تقوم م�ؤ�س�سة بياالرا بتدريب ال�شباب ليكونوا �إعالميني �أكفاء منذ وجودهم يف مقاعد املدر�سة ومن ثم
تتابع املهتمني منهم بالإعالم وتبقى على توا�صل معهم حتى عند دخولهم للجامعة.
•يدرب منتدى �شارك ال�شبابي ال�شباب على جوانب عديدة لي�ست �إعالمية ،ولكن لديها جزئية مهمة
تخ�ص الإعالم كبناء ال�شخ�صية الإعالمية والثقافة العامة وفنون �إجراء املقابالت واحلوارات الناجحة.
•يخ�ص�ص مركز تطوير الإعالم �سبع دورات �سنوية خا�صة بالطلبة يف جامعة بريزيت ،ويخ�ص�ص العديد
من دوراته التي بلغت  42تدري ًبا يف العام  2015لفئة ال�صحفيني ال�شباب حديثي التخرج ويعلل ذلك
ب�إ�سناد ه�ؤالء مبهارات وتدريبات قد ت�ؤهلهم ل�سوق العمل.
 .6فضح اإلعالم االسرائيلي وتوجهاته وتقوية الخطاب الفلسطيني:

الهدف الرئي�سي من فكر املركز العربي للحريات الإعالمية والتنمية والبحوث «�إع�لام» الكائن يف النا�صرة،
حتليل الإعالم الإ�سرائيلي وخلق خطاب بديل فل�سطيني توعوي ،حيث ت�ستهدف تدريبات املركز فئات فل�سطينية
متنوعة لتوعية املواطن الفل�سطيني بطريقة العر�ض الإعالمي الإ�سرائيلي للق�ضايا� ،أملاً يف ت�شكيل خطاب اعالمي
فل�سطيني يك�شف زيف ما يدعيه الإعالم الإ�سرائيلي ،وال يتم ذلك �إال بر�صد ومتابعة الق�ضايا ب�شكل يومي.
 2 .4 .1التحديات التي تواجه قطاع التدريب اإلعالمي

على الرغم من �سعي امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية �إىل حتقيق �أهدافها كما ورد �أعاله ،ف�إن التحديات التي
تواجه امل�ؤ�س�سات التدريبية كبرية ومتعددة وبع�ضها ميكن حله وبع�ضها يحتاج �إىل قوانني و�صنع قرار على �أعلى
امل�ستويات ،وهذه التحديات ميكن ت�صنيفها بح�سب ما ذكره ممثلو امل�ؤ�س�سات التدريبية على النحو التايل:
تحديات في تمويل التدريب اإلعالمي

عندما �س�ألنا مدراء امل�ؤ�س�سات التدريبية عن مدى ا�ستدامة عمل م�ؤ�س�ساتهم ،فب�شكل مبا�شر حتدثوا عن
ا�ستمرارية التمويل ،ولكن عندما �س�ألناهم عن التحديات املرتبطة بالتمويل ،ف�أظهروا العديد من التحديات
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املرتبطة بالتمويل كالأجندات ال�سيا�سية والفو�ضى القائمة وحالة الإ�شباع من التدريبات وغريها ،وهي على
النحو التايل:
•حتديات متويل مرتبطة بالفو�ضى القائمة� :أجمع ممثلو امل�ؤ�س�سات التدريبية على �أنه توجد فو�ضى
بطريقة التدريب الإعالمي ب�شكل عام يف عدة جوانب � :اًأول -ال ميكن منع �أي م�ؤ�س�سة �إعالمية �أو غري
�إعالمية من �إجراء �أي تدريب �إعالمي اذا كان هناك �أي مالحظات على التمويل مثلاً � ،أو �أن تقوم
بهذا التدريب جهة حزبية �أو م�ؤ�س�سة تتبع جلهة حزبية مبا�شرة ،ثان ًيا� -سعر �ساعة التدريب للمدرب
غري متفق عليها بني امل�ؤ�س�سات التدريبية ،وهذا ي�شمل � ً
أي�ضا اختالف �سعر �ساعة التدريب بني املدرب
الفل�سطيني والعربي والأجنبي.
•حتديات متويل مرتبطة ب�أجندات �سيا�سية :يرى بع�ض ممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية �أنه توجد �إ�شكالية
يف ال�سيا�سات ،فمثلاً  :بع�ض امل�ؤ�س�سات التي حت�صل على متويل ثابت يف قطاع غزة تعاين من �إ�شكالية
هناك نظ ًرا للتعقيدات ال�سيا�سية القائمة ،ويف ال�ضفة � ً
أي�ضا ف�إن بع�ض امل�ؤ�س�سات متتنع عن التعاون مع
و�سائل الإعالم التي تتبع ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر حلركة حما�س �أو اجلهاد الإ�سالمي خو ًفا من
املالحقة الأمنية.
•حتديات متويل مرتبطة بالإ�شباع ببع�ض الربامج التدريبية :يرف�ض مدراء بع�ض امل�ؤ�س�سات التدريبية
التمويل القادم لربامج تدريبية جرى فيها التدريب �أكرث من مرة ،ويعتقدون �أن هذه اجلوانب مت
�إ�شباعها ،فعلى �ضوء ذلك يتم رف�ض التمويل ،بينما ترى م�ؤ�س�سات �أخرى �أن � اً
أجيال عديدة تتخرج
�سنو ًيا من كليات الإعالم وهي ب�أم�س احلاجة لتكرار هذه التدريبات فتقوم بذلك.
•حتديات متويل مرتبطة بنق�ص التقنيات :يعتقد بع�ض مدراء امل�ؤ�س�سات التدريبية ب�أنه توجد حتديات
ترتبط بنق�ص التقنيات احلديثة والتي هي مكلفة ،و�إن التدريب على تقنية معينة ي�ستلزم وجود جهاز
ميكن عليه تطبيق املواد واملهمات التدريبية.
•حتديات متويل مرتبطة مبزاجية املانحني :يعتقد بع�ض مدراء امل�ؤ�س�سات التدريبة ب�أنه توجد حتديات
مرتبطة مبزاجية املانحني ،وهذا ما يجعل �شح التمويل �إ�شكالية تعاين منها الكثري من امل�ؤ�س�سات ،فمن
نوعا معي ًنا من التدريب ،على الرغم
منحا مو�سمية ،ومنهم من ي�شرتط ً
امل�ؤ�س�سات املانحة من يقدم ً
احتياجا لهذه امل�ؤ�س�سة ،كما �أن البع�ض يعتقد ب�أن اجلهات املانحة ال تقبل فكرة التعاون مع
من �أنه لي�س
ً
جهات مانحة �أخرى.
تحديات لها عالقة بالقوانين واألنظمة التي تحكم اإلعالم
الفلسطيني:

�إن القوانني الإعالمية ال�سارية يف فل�سطني مثار جدل يف الأو�ساط الإعالمية ،حيث �أفردت لها العديد من
42

البحوث والدرا�سات املتخ�ص�صة م�ؤخ ًرا م�ساحة كافية ،ول�سنا ب�صدد اخلو�ض فيها جمي ًعا ولكن �سرنكز على
الق�ضايا ذات العالقة بالتدريب الإعالمي وبح�سب ما ذكره ممثلو امل�ؤ�س�سات التدريبية ،وهي كما يلي:
•حتديات لها عالقة باملحتوى التدريبي الداعي يف جوهره �إىل حرية الر�أي والتعبري وحرية الإعالم،
ولكن تتم توعية املتدربني �أو الطلبة على �أن �أي خروج عن القوانني ال�سارية املوجودة �ستكون عاقبتها؛
�إما ال�سجن �أو االحتجاز لأيام �أو �شهور ،ما يعني �أن احلرية مقيدة و�أن هناك فر ًقا �شا�س ًعا بني التدريب
واملمار�سة على الأر�ض.
•حتديات لها عالقة بالفجوة بني القوانني الإعالمية ال�سارية وبالتقدم التكنولوجي والإعالم الرقمي
واحلديث ،ونق�صد هنا احلديث عن قانون املطبوعات والن�شر للعام  1995ال��ذي يطالب كثريون
ب�إخ�ضاعه للتعديالت وحتديثه� ،إ�ضافة �إىل م�سودات قوانني املرئي وامل�سموع واملجل�س الأعلى للإعالم
وحق احل�صول على املعلومات وبالنظام الداخلي لنقابة ال�صحفيني.
•حتديات ذات طبيعة جدلية يف تف�سري وفهم القوانني الإعالمية عند التدريب والفجوة تزداد يف �أو�ساط املتدربني
بني ما ُتتيحه القوانني الإعالمية ،وبني ما ميكن �أن يكون مو�ضع ت�سا�ؤل �أمام القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
•حتديات قانونية وبريوقراطية لها عالقة مبنح ال�شهادات بعد التدريب ،حيث �إن امل�ؤ�س�سات الإعالمية
الأهلية ال ميكنها �أن تقدم �شهادة للتدريب �إال �إذا تقيدت بالقانون ،حيث �إن العديد من امل�ؤ�س�سات
تتجاوز يف بع�ض الأحيان القانون ،ومتنح هذه ال�شهادة بدواعي ت�شجيع املتدربني ،وترف�ض امل�ؤ�س�سات
احل�صول على ترخي�ص تدريبي نظ ًرا ملا يرتتب على ذلك من تقييدات مالية وبريوقراطية عديدة؛
كاحل�صول على ترخي�صني من وزارت��ي الرتبية والتعليم والإع�لام ،و�إج��راء ترخي�ص ملركز تدريبي،
وتقدمي الئحة ب�أ�سماء املدربني و�شهاداتهم العلمية ،وموا�ضيع التدريب و�أدلة التدريب ..الخ.
وخ�صو�صا �أن مركز �إعالم -النا�صرة -يعاين من ثالثة
•حتديات لها عالقة بالقوانني اال�سرائيلية،
ً
قوانني ا�سرائيلية:
 � 1 .1اًأول -قانون متويل اجلمعيات.
 2 .2ثان ًيا -قانون التمويل الع�سكري.
 3 .3ثال ًثا -قانون م�سجل اجلمعيات يف الربتوكول.
حيث �إن عدم االلتزام ب�أي من هذه القوانني �سيجرب امل�ؤ�س�سة على دفع غرامات مالية طائلة.
تحديات لها عالقة بنقص الخبرات الفلسطينية

يعترب نق�ص اخلربات �أحد �أهم التحديات ذات العالقة بتطوير الإعالم يف فل�سطني كما جاء يف مقابالت
إحلاحا
ممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية ،حيث �إن مواكبة التطور العاملي يف املجال الإعالمي يجعل احلاجة �أكرث � ً
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�إىل ا�ستمرارية ا�ستقدام خرباء دوليني �أو تدريب خرباء فل�سطينيني يف اخلارج ب�شكل ف�صلي على الأقل ،وهذا
يرجع العتبارين مهمني:
•الفجوة بني املهارات التدريبية املحلية والأجنبية ،بع�ض امل�ؤ�س�سات ا�ستقدمت خرباء دوليني يف جماالت
حديثة جدً ا يف الإع�لام :كت�صوير الفيديو على الهاتف املحمول ،كتابة ال�سيناريو للتلفزيون ،الأفالم
الت�سجيلية وجماالت �أخرى متقدمة.
•ا�ستنفاد مهارات املدربني الإعالميني الفل�سطينيني وعدم اهتمام امل�ؤ�س�سات الإعالمية التدريبية بتطوير
مهاراتهم وقدراتهم حمل ًيا �أو دول ًيا ،وهذا ما يجعل امل�ؤ�س�سات التدريبية الفل�سطينية تطمح ال�ستقدام
املدرب الأجنبي اً
بدل من اال�ستثمار باملدرب الفل�سطيني ،على الرغم من كلفته العالية مقارنة مع املدرب
الفل�سطيني ،ولكن امل�ؤ�س�سات يف الوقت احلايل تف�ضل ا�ستقدام مدرب فل�سطيني دويل� ،إذ تعتربه �أف�ضل
اخليارات املطروحة �أمامها.
�أما من �أ�سباب نق�ص و�ضعف اخلربات الفل�سطينية ،ح�سب املقابالت التي �أجراها الباحث فهي ما يلي:
•االعتقاد اخلاطئ ب�أن كل �صحفي �أو مدر�س يف دوائر االعالم ي�صلح �أن يكون مدر ًبا ،وهذا ما يجعل
املخرج التدريبي �ضعي ًفا فال يحقق الأهداف التدريبية املتوقعة ب�سبب �ضعف �إمكانيات بع�ض املدربني.
•غياب متابعة �أو تطوير ق��درات الأ�ساتذة �أو املدربني ذوي اخللفية الأكادميية يف املجاالت الإعالمية
ومواكبة التطور التقني املتوا�صل يف و�سائل االعالم ،وهذا ينعك�س على قدرات الأكادميي يف تقدمي ما هو
جديد باال�ستناد �إىل ما يجري حول العامل ،حيث �إن مواكبة وتطوير الأكادمييني يرجع �إىل جهد واهتمام
الأ�ستاذ �أو املدرب االكادميي نف�سه وهذا يعترب عائ ًقا مه ًما.
•غياب مدربني يف جماالت تخ�ص�صية مهمة ،فمثلاً  :يف قطاع غزة غياب مدرب متخ�ص�ص يف جمال التحول
الرقمي ،كما �أن جامعة الأق�صى يف غزة هي اجلامعة الوحيدة التي متتلك ق�سم الت�صوير التلفزيوين
وبطريقة �أخرى ف�إن هذا مطلب ملركز �إعالم -النا�صرة حيث ي�ستعني املركز بكفاءات �إ�سرائيلية.
•ت�سرب الكفاءات الفل�سطينية ي�شكل عائ ًقا �أمام تقدم وزيادة قدرات اخلربات املحلية ،وهذا مرتبط بغياب
�أي و�سيلة للإبقاء على �أي متدرب من ذوي الكفاءة يف �أن يخدم �أو يقدم خرباته للو�سائل الإعالمية
املحلية.
تحديات لها عالقة بضعف القطاع اإلعالمي

�إن �ضعف �أو �ضيق القطاع الإعالمي الفل�سطيني �أحد �أهم التحديات املرتبطة بالتدريب الإعالمي ،وهذا
يرجع لعدة �أ�سباب بح�سب املقابالت مع ممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية� ،أهمها:
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•ن�سبة ا�ستثمار م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف قطاع الإعالم ما زالت عادية ،فلو كان هنالك ا�ستثمار اكرب
لكان هناك حاجة كبرية �إىل التدريب والتنمية على م�ستويي امل�ؤ�س�سات والأفراد.
•ت�ضخ اجلامعات �سنو ًيا �أعدادًا هائلة من خريجي الإعالم .والدليل على ذلك ما �أظهرته درا�سة للجهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني حول معدالت البطالة يف �أو�ساط ال�شباب �ضمن الفئة العمرية (29-20
�سنة) �أن رابع �أعلى معدل بطالة ي�أتي يف �أو�ساط خريجي الإعالم حيث بلغت الن�سبة ( 10.)%51.7وهذا
العدد الكبري من اخلريجني ال ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات الإعالمية لي�س فقط ت�شغيلهم ،و�إمنا ال ت�ستطيع � ً
أي�ضا
تدريبهم ،نظ ًرا ل�ضعف امل�ؤ�س�سات الإعالمية و�صغر حجمها مقارنة مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية العربية
والدولية.
•توجهات الإعالم العربي والدويل نحو الأحداث يف البلدان العربية ،وهذا ما يجعل الإعالميني يتوجهون
�إىل وظائف �أخرى (�إن وجدت) ،وبالتايل خفوت �صناعة الإعالم يف الأرا�ضي املحتلة.
•امل�ؤ�س�سات الإعالمية احلالية تعاين مما تعانيه امل�ؤ�س�سات الأخرى جراء �شح التمويل �أو الأزمة املالية
العاملية وبالتايل تف�ضل توظيف �إعالمي متخ�ص�ص يف عدة جماالت يوفر عليها رواتب ثالثة موظفني،
اً
بدل من توظيف �صحفي متخ�ص�ص يف جمال واحد وترك جمالني فارغني� ،أو توظيف ثالث �صحفيني
وهذا ي�ضعف الإنتاج الإعالمي.
•التناف�س ال�سلبي بني امل�ؤ�س�سات الذي يحدث حت ًما� ،إذ مينع �أي تعاون بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية
نف�سها؛ فامل�ؤ�س�سات الكبرية تبقى كذلك وال�صغرية تبقى بنف�س حجمها ،وهذا ما يجعل ال�سوق الإعالمية
كما هي ورمبا يزداد و�ضعها تعقيدً ا يف م�س�ألة العالقات البينية.
تحديات لها عالقة بضعف المهارات اإلبداعية وغياب التكنولوجية الحديثة

تعترب التحديات املتعلقة ب�ضعف املهارات الإبداعية للممار�سني ،وغياب النظم التكنولوجية احلديثة ذات
ت�أثريات عديدة على برامج التدريب الإعالمي ،بح�سب ما ذكر ممثلو امل�ؤ�س�سات التدريبية ،فمن هذه
التحديات ما يلي:
1 .1حتديات لها عالقة باالحتالل الإ�سرائيلي ب�شكل مبا�شر ال��ذي مينع كل ما له عالقة بفر�ص حتول
فل�سطني �إىل النظام الرقمي� )3Gأو  )4Gوكذلك مينع �إدخال الأجهزة التقنية املتطورة يف جماالت
الإعالم الرقمي.
2 .2حتديات لها عالقة بالقوانني الإعالمية و�أ�سعار االنرتنت؛ ف�إ�صالح القوانني مهم يف تعزيز دور و�سائل
 )10تقرير اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ومنتدى �شارك بتاريخ  2013 -8- 13على الرابط التايلhttp://bit.ly/221E7CS :
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الإعالم احلديثة وت�أثريها ،كما �أن خف�ض �أ�سعار االنرتنت �سيمكن من زيادة فر�ص الإبداع واالبتكار يف
جماالت التكنولوجيا والإعالم ،وزيادة فر�ص انخراط املواطنني بالو�سائل الإعالمية احلديثة.
3 .3حتديات لها عالقة بالعمل الفردي على املهارات الإبداعية والتكنولوجية احلديثة ،فالرتكيز على
الإعالم احلديث لي�س �ضمن قوالب م�ؤ�س�ساتية بحتة ومواكبة ملا يجري يف العامل ،وامنا بجهود فردية
ورمبا يجيد الإبداع فيها غري املتخ�ص�صني يف الإعالم �أكرث من الإعالميني �أنف�سهم.
4 .4فرق بني ما تقدمه اجلامعات والكليات الإعالمية الفل�سطينية وبني ما يجري حول العامل ،ف�شروط
و�أ�سا�سيات ومتطلبات ال�صحافة الإلكرتونية غري متوفرة كمنهج �أكادميي يف كل اجلامعات ،والعديد من
ق�ضايا الإعالم احلديث غري مطروقة ال درا�س ًيا وال بحث ًيا .فخريج �إعالم من فل�سطني يريد �أن يعمل يف
م�ؤ�س�سة �إعالمية يف دبي �أو اجلزيرة �أو غريها ،يحتاج �إىل دورات متخ�ص�صة مل يح�صل �إال على اجلانب
النظري منها �أثناء وجوده على مقاعد اجلامعة.
5 .5حتديات لها عالقة بغياب مدربني �إعالميني �أكفاء يف املهارات التكنولوجية احلديثة ،وتزداد الفجوة
�أكرث بني املدرب الأجنبي والفل�سطيني يف هذا ال�سياق.
تحديات عالقة المؤسسات التدريبية الفلسطينية بنظيراتها العالمية

يعتقد بع�ض مدراء امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أن العالقة احلالية القائمة بني امل�ؤ�س�سات التدريبة الفل�سطينية
وامل�ؤ�س�سات العاملية ت�ستند ب�شكل رئي�سي �إىل التمويل ،يف حني يرى البع�ض الآخر� ،أن هنالك تعاو ًنا يف
تبادل اخلربات .كما يرى البع�ض �أن طريقة �إدارة امل�ؤ�س�سات الأجنبية ونظمها الإدارية واملالية والتدريبية
هاما،
تختلف يف كثري من الأحيان مع بنية وطريقة تفكري امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،وقد ي�شكل هذا عائقًا ً
فمثلاً  :فلو ح�صل مدرب فل�سطيني على تدريب عاملي جديد ف�إنه �سيواجه �صعوبة يف تطبيق ما تعلمه
ً
ارتباطا بالإمكانيات وقدرات امل�ؤ�س�سة نف�سها حمل ًيا .وتظهر الفجوة جلية بني امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية
والأجنبية عند احلديث عن القوانني والأنظمة ال�سائدة يف بلدانهم مقارنة مع القوانني الإعالمية
الفل�سطينية التي ترجع �إىل �أواخر القرن املا�ضي .كما تعاين امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية نف�سها من
�صعوبات ذات عالقة بقلة تدريب مدربيها �أو موظفيها لأ�سباب تتعلق ب�ضغط العمل وعدم قدرة امل�ؤ�س�سات
على �إعطاء �إجازة للمدرب.
تحديات عامة

�أظهرت املقابالت مع مدراء امل�ؤ�س�سات الإعالمية العديد من التحديات الأخرى التي تواجه قطاع التدريب
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الإعالمي �أبرزها:
1 .1حتديات لها عالقة بتدين م�ستوى املعرفة واملهارات اخلا�صة بخريجي الإعالم من اجلامعات والكليات
الفل�سطينية ،حيث يفتقر خريج الإعالم للأ�سا�سيات العملية ملمار�سة املهنة ح�سب املقابالت ،بالإ�ضافة
�إىل �ضعف اللغة ،والثقة بالنف�س ،وقلة الثقافة ،واملعلومات املعرفية العامة.
ً
ارتباطا بتكرار بع�ض جماالت التدريب �أو االبتعاد عنها،
2 .2حتديات لها عالقة لها بالتناف�سية على التمويل
فمثلاً  :بع�ض امل�ؤ�س�سات تتناف�س يف احل�صول على تدريب يتعلق بالإعالم الرقمي مع �أننا كفل�سطينيني
غري مهيئني له يف الوقت احلايل على الأقل ،و� ً
أي�ضا بع�ض امل�ؤ�س�سات تعمد �إىل تكرار نف�س الربامج
وبنف�س طريقة التدريب فمثلاً يجري العزوف عن الإعالم الف�ضائي ل�صالح التوجه بكثافة نحو الإعالم
وخ�صو�صا الفي�س بوك.
الإلكرتوين،
ً
3 .3حتديات لها عالقة ب�ضياع بو�صلة التدريب الإعالمي مبعنى �أنه من امل�س�ؤول عن �إدارة هذه الدفة ،هل
امل�ؤ�س�سات الإعالمية الكبرية �أم وزارة الإعالم �أو نقابة ال�صحفيني �أم الوزارات االخرى؟ وعلى من تقع
م�س�ؤولية املبادرة لإحداث �أي تغيري �أو حتد �أو قانون يتعلق بتنظيم قطاع الإعالم؟ و�إذا كان هناك قانون
هل هذا القانون �سيعيق حرية الإعالم �أم �سينظمه وكيف؟.
4 .4حتديات لها عالقة بامل�ؤ�س�سات غري الإعالمية التي تعمل �أحيا ًنا يف جماالت الإعالم ،هذه الق�ضية
�أثارت خال ًفا يف الآراء بني امل�شاركني يف هذه الدرا�سة ،فالذين ي�ؤيدون قيام امل�ؤ�س�سة بهذا العمل
يرون �أنه يوجد غياب لهيئة م�س�ؤولة عن تنظيم قطاع الإعالم ،والذين يعار�ضون يعتقدون ب�أنه جتب
اال�ستعانة مب�ؤ�س�سة �إعالمية متخ�ص�صة ،ولي�س جلميع امل�ؤ�س�سات القيام بالتدريب الإعالمي دون
وجه حق.
5 .5حتديات لها عالقة بدور نقابة ال�صحفيني يف تنظيم التدريب الإعالمي ،حيث يعتقد البع�ض ب�أن النقابة
يجب ان تكون الع ًبا �أ�سا�س ًيا يف و�ضع �سيا�سات هذا التنظيم القطاعي ،ولكنها حتى الآن غائبة عن هذا
الدور ،ويف املقابل ،يرى البع�ض الآخر �أن دور النقابة يف تنظيم التدريبات للإعالميني ينح�صر يف
اعتماد م�ؤ�س�سة �أو جمموعة م�ؤ�س�سات تقوم بالتدريب بناء على اتفق مع النقابة ،ويتحول هذا التدريب
�إىل �أحد �شروط الع�ضوية الكاملة لل�صحفيني يف النقابة.
6 .6حتديات لها عالقة باالنق�سام الفل�سطيني -الفل�سطيني ،حيث �إن هام�ش احلرية الإعالمية ي�ضيق كلما
ازدادت حدة التوتر بني �أطراف النزاع ،وهذا ينعك�س على طريقة تفكري الإعالميني اجلدد عندما
يتدربون على حرية الإعالم بينما جتربهم الظروف ال�سيا�سية �أو غريها على ممار�سة رقابة ذاتية
فيما يكتبون وينطقون ،فهذه �إ�شكالية وفجوة كبرية ،ويف نف�س الوقت ف�إن بع�ض و�سائل الإعالم ال ترغب
بخ�سارة زبائنها املُعلنني �إذا كانوا حزبيني �أو يتبعون لنظام احلكم مقابل �إتاحة املجال �أمام حرية
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الإعالم �أو التعبري عن الر�أي ،وبالتايل ف�إن م�ستويات ت�أثري الإعالم �أو �إمكانية �إحداثه �أي اخرتاقات يف
الر�أي العام الفل�سطيني مثلاً �ست�صبح مت�ضائلة.
7 .7حتديات لها عالقة بالندية بني بع�ض م�ؤ�س�سات احلكومية وبع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،حيث يعتقد
بع�ض مدراء امل�ؤ�س�سات الإعالمية ب�أنه توجد نظرة ت�شككية لدى امل�ؤ�س�سات احلكومية لدور امل�ؤ�س�سات
الإعالمية املدنية ،فيتم التعامل مع امل�ؤ�س�سة الإعالمية الأهلية �أو املدنية بح�سب �آراء “�شخ�صية” لدى
من يقود دفة امل�ؤ�س�سة احلكومية ،وكلما تغري القيادي امل�س�ؤول عن امل�ؤ�س�سة احلكومية اختلفت طريقة
التعامل مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
8 .8حتديات لها عالقة بتكرار التدريب �أكرث من مرة يف ال�سنة دون �سبب �أو احتياج خا�ص ،اذ يرى بع�ض
م��دراء امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أن��ه يوجد تكرار للربامج التدريبية خالل ال�سنة فتجد �أرب��ع �أو خم�س
م�ؤ�س�سات تدرب مثلاً يف الإعالم واملر�أة ،كيف مت حتديد هذا التدريب وما هي الغاية من التكرار ال
�أحد يدري؟!
9 .9حتديات لها عالقة بطريقة تفكري الإعالميني ،حيث �إن بع�ض ال�صحافيني يرف�ضون امل�شاركة يف
تدريبات مهمة رمبا تعقدها بع�ض امل�ؤ�س�سات ،العتقادهم �أنهم ال يحتاجون �إىل تدريب ،حتى �أنهم
يرف�ضون التدرب مع الإعالميني ال�صغار.
1010حتديات لها عالقة باملركزية والالمركزية يف ترخي�ص امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،حيث يف�ضل البع�ض
�أن يكون هناك مركزية يف التحكم بالرتخي�ص والأدلة التدريبية وغريها ،بينما يرى البع�ض �أنهم مع
الالمركزية فيما يخ�ص التدريب �أو الرتخي�ص ملا يف ذلك من ميزات يف تطوير الأدلة التدريبية وتطوير
املناهج الإعالمية وزيادة عدد العاملني يف التدريب الإعالمي �أو العمل الأهلي الإعالمي ،راف�ضني بذلك
الطريقة القائمة الآن.
1111حتديات لها عالقة ب�أخالقيات التدريب الإع�لام��ي ،حيث ال تهتم كما يجب بع�ض امل�ؤ�س�سات
الإعالمية بتدريب اخلريجني اجلدد ال�ساعني للح�صول على وظائف لديها ،فبع�ض امل�ؤ�س�سات
ت�ستنفد طاقات اخلريجني اجلدد يف �إنتاج مواد �إعالمية ملدة �ستة �أ�شهر �أو تزيد دون �أن تقدم
له �أي مقابل مادي ،وعند انتهاء املدة يقدمون لهذا املتدرب �شهادة تدريبية فقط .وال تتم مراعاة
�أي جوانب مهنية �أخرى ،فمثلاً ترف�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية ن�شر ا�سم منتج املادة الإعالمية التي
�أعدها املتدرب وحترمه من �أي منافع مثل ال�سفر �أو التدرب �أو احل�صول على حوافز من ح�ساب
امل�ؤ�س�سة .ومن ناحية �أخرى ،قد يكون التدريب �شكل ًيا بحيث ال تتم �إ�ضافة �أي خربة جديدة للمتدرب
يف نواح علمية ومهنية ،و�إمنا يقت�صر وجوده يف احل�ضور �إىل امل�ؤ�س�سة فقط ،ورمبا ال يتدرب على
�شيء جديد طيلة فرتة التدريب.
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 5 .1كفاءة البرامج التدريبية
�إن كفاءة الربامج التدريبية ترتبط باملخرجات الرئي�سية للم�ؤ�س�سات التدريبية باملنحى العام ومقارنتها مع نقاط
القوة وال�ضعف للربامج التدريبية نف�سها ،فعلى الرغم من التحديات الكبرية التي تواجه قطاع التدريب الإعالمي
(كما ُذكر �آن ًفا) �إال �أن النتائج تظهر �أن الربامج التدريبية متتاز بالكفاءة �إىل حد كبري ،حيث �إن املخرجات ونقاط
القوة كبرية مقارنة مع نقاط ال�ضعف .ومن �أجل ا�ستيفاء ذلك� ،سن�ستعر�ض املخرجات الرئي�سية للم�ؤ�س�سات
التدريبية الإعالمية ،ومن ثم نقاط القوة وال�ضعف لكل برنامج تدريبي تف�صيل ًيا لكل م�ؤ�س�سة.
 1 .5 .1المخرجات الرئيسية للمؤسسات التدريبية

�إن ظروف عمل امل�ؤ�س�سات التدريبية وواقعها احلايل ،يظهر حالتني من التباين والتقاطع على نحو مثري لالهتمام
فنجد التباين بني خمرجات امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،حيث �سنذكر �أق�صى درجات التباين على �شكل لوحة فنية
يت�شارك الكل يف ر�سم مكوناتها ،وبنف�س الوقت ف�إن هذه املخرجات ت�ضيف مل�سة مهمة وهادفة لها ت�أثري على
قطاع العاملني يف جمال الإعالم ،ومن �أجل تو�ضيح ذلك �سيتم ذكر �أهم خمرجات امل�ؤ�س�سات على النحو التايل:
•ي�صدر منتدى �شارك ال�شبابي �سل�سلة درا�سات �شبابية فيها جزئية �إعالمية.
•ت�صدر وزارة الإعالم ن�شرات حول الو�ضع ال�سيا�سي العام.
•يقدم مركز تطوير الإعالم خدمات ا�ست�شارية �إعالمية للوزارات وامل�ؤ�س�سات /كما يقدم دورات التثقيف
الإعالمي للمواطنني.
•دربت نقابة ال�صحفيني �أربعة مدربني معتمدين على م�ستوى دويل.
•درب منتدى الإعالميني يف غزة على م�شروع �إعالمي متخ�ص�ص يف مواجهة التع�صب ،وقام ب�إطالق
مبادرة الوفاق الوطني والدفاع عن احلريات الإعالمية عام .2008
•تتابع م�ؤ�س�سة مدى ق�ضايا الإعالميني يف املحاكم الفل�سطينية والإ�سرائيلية وتطلع اجلهات الدولية على
ملف االنتهاكات.
�أما يف احلالة الثانية ،فتظهر املخرجات حالة من التقاطع والتقارب يف تقدمي املخرجات فنجد مثلاً  :من �أ�صل
 18م�ؤ�س�سة تدريبية �شاركت يف هذه الدرا�سة ،هناك �أربع م�ؤ�س�سات تدريبية تلتقي يف خمرجاتها التدريبية؛
كالأدلة الإعالمية التدريبية يف موا�ضيع متنوعة ،وتلتقي �ست م�ؤ�س�سات �أخرى على �أهمية القيام بتدريب
الإعالميني (على كافة جوانب العمل الإعالمي) ،بغ�ض النظر عن اختالف التدريبات بني م�ؤ�س�سة و�أخرى
من حيث نوعية الربنامج التدريبي والفئة امل�ستهدفة وعدد املتدربني �أو التكرار �أو حتى طريقة التدريب،
ويو�ضح اجلدول التايل خمرجات امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية.
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جدول رقم ( :)2املخرجات الرئي�سية للم�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية

امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية

املخرجات الرئي�سة للم�ؤ�س�سات الإعالمية

�أريج

تدريب مدربني ومتدربني �إعالميني يف جماالت ال�صحافة اال�ستق�صائية

منتدى �شارك

�إنتاج درا�سات �شبابية ( )2014-2002لها عالقة جزئية بالإعالم

املعهد الفل�سطيني لالت�صال والتنمية

تخريج مئات املتدربني
ن�شر جملدات ومطبوعات �إعالمية

�إعالميون بال حدود

�أدلة تدريبية
تدريب  800من خريجي الإعالم

بياالرا

الرتكيز على جيل �إعالمي يف �صفوف مدر�سية عمره من � 15-14سنة
تخريج مدربني ومتدربني كرث

بي بي �سي ميديا �أك�شن

�أدلة تدريبية
تدريب ��ات �إعالمية قطاعي ��ة (ال�صحة ،والتعلي ��م ،واحلكم املحل ��ي ،واال�ستجابة يف �أوقات
الكوارث)

وزارة الإعالم

�إ�صدار ن�شرات حول الو�ضع ال�سيا�سي العام
توثيق انتهاكات االحتالل الإ�سرائيلي بحق ال�صحفيني

نقابة ال�صحفيني

اعتماد �أربعة مدربني فل�سطينيني على م�ستوى دويل
ت�شكيل جلان �إعالمية تتابع الق�ضايا الإعالمية واملهنية

�أمني

�أدلة تدريبية
عقد �أول تدريب على ا�ستخدام االنرتنت منذ الت�سعينيات

50

مدى

توثيق االعتداءات على احلريات الإعالمية
متابع ��ة ق�ضايا الإعالمي�ي�ن يف املحاكم الفل�سطيني ��ة واال�سرائيلي ��ة والتوا�صل مع اجلهات
الدولية

فل�سطينيات

�أدلة تدريبية
�إنتاج تقارير تلفزيونية و�إذاعية
تدريب  1500متدرب/ة

مركز فل�سطني للتدريب

 19دورة �إعالمية متنوعة
دبلوم متخ�ص�ص يف الغرافيك
�إطالق جملة �شباب وكتابها طالب �إعالم من عدة جامعات

منتدى الإعالميني

م�شروع �إعالمي يواجه التع�صب
ن�شاطات من �أجل الدفاع عن ال�صحفيني
�إطالق مبادرة الوفاق الوطني والدفاع عن احلريات الإعالمية عام 2008
دورات يف جمال التقدمي التلفزيوين والإذاعي

مركز تطوير الإعالم

تدريب � 800إعالمي �سنو ًيا
تقدمي خدمات ا�ست�شارية �إعالمية للوزرات وامل�ؤ�س�سات
منتج �شهري منذ � 10سنوات جلريدة احلال ي�شارك فيها طلبة �إعالم
�إنتاج برامج �إذاعية جمانية
�إنتاج الأبحاث واملقاالت العلمية
الرتكيز على التثقيف الإعالمي للمواطنني
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نقطة ضوء :المبادرة الوطنية لمركز تطوير اإلعالم

�أطلق مركز تطوير الإع�لام يف جامعة بريزيت املبادرة الوطنية لتطوير الإع�لام الفل�سطيني عام 2012
بال�شراكة مع �أكرث من  80م�ؤ�س�سة وطنية فل�سطينية من احلكومة واملجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات التعليمية
وو�سائل الإعالم من عموم م�ؤ�س�سات ال�ضفة وقطاع غزة ،وت�ضم املبادرة ت�سعة حماور �أحدها خا�ص بتطوير
م�ساقات �إعالمية حديثة للتدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية ،وقد مت االتفاق على �إق��رار �أربعة م�ساقات
جديدة “الإعالم والنوع االجتماعي ،م�ساق حول قوانني الإعالم والقوانني الناظمة ،و�آخر حول �أخالقيات
مهنة الإعالم ،وم�ساق حول الإعالم اجلديد” ،حيث �إن هذه امل�ساقات الأربعة يجري �إعدادها ت�شارك ًيا من
قبل خرباء و�سيجري عر�ضها على اللجنة الأكادميية التي ت�ضم ممثلني عن قرابة  11جامعة فل�سطينية ،ومن
املنتظر �أن تقر اللجنة هذه امل�ساقات مع خططها التدريبية ،وبعد االتفاق على ذلك �سيتم �إجراء تدريب
�شامل ملدر�سي الإعالم حول منهجية التدري�س يف هذه امل�ساقات امل�ستحدثة.
 2 .5 .1نقاط القوة والضعف

فيما يخ�ص نقاط قوة و�ضعف �أهم التدريبات الإعالمية التي نفذتها امل�ؤ�س�سات التدريبية ،فقد �أظهرت
نتائج املقابالت مع ممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية خم�سة جماالت رئي�سية �سنذكرها ونو�ضح بالتف�صيل جوانب
ال�ضعف والقوة فيها وهي بالت�صنيف التايل:
تدريبات تلفزيونية:

تعاين التدريبات التلفزيونية ب�شكل عام من نقاط �ضعف عديدة �أهمها؛ عدم توفر عدد كبري من املعدات من
�أجل �إجناح التدريب ،واحلاجة �إىل متويل كبري لهذا النوع من التدريبات ،بالإ�ضافة �إىل �ضيق وقت التدريب
وعدم وجود مكان مهي�أ للتدريب وعدم وجود متدربني فنيني� .أما نقاط القوة؛ فهي وجود مدرب قوي �أحيا ًنا،
وح�صول املتدربني على �شهادة دبلوم وخربة يف بع�ض التخ�ص�صات املهنية ،كما �أن ندرة بع�ض التدريبات
املتخ�ص�صة تزيد من نقاط القوة املتوفرة يف فل�سطني ،ناهيك عن �شمولية التدريب .ومن �أجل تو�ضيح ذلك
�سن�سرد كل تدريب على حدة وبالتف�صيل على النحو التايل:
•�إنتاج �أفالم وثائقية :من نقاط قوة هذا التدريب؛ توفر مدرب قوي ،ومن نقاط ال�ضعف؛ عدم توفر عدد
كبري من املعدات من �أجل �إجناح التدريب.
•الإنتاج الفيلمي :من نقاط القوة؛ احل�صول على بكالوريو�س يف الإنتاج الفيلمي.
•املهن ال�سينمائية والتلفزيونية :من نقاط القوة؛ امتالك املتدرب ل�شهادة دبلوم وخربة يف املهن ال�سينمائية
والتلفزيونية.
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•كتابة ال�سيناريو :من نقاط القوة؛ ندرة هذا املجال وتكامله مع �إنتاج الأفالم الوثائقية ،ومن نقاط �ضعفه؛
عال.
�أنه يحتاج �إىل متويل ٍ
•تدريب حول ا�ستخدام املعدات ال�صحفية احلديثة (غرفة البث) :من نقاط القوة؛ �شمول التدريب على
مهارات ومعدات جديدة و�أنه مت التطبيق العملي يف برامج مبا�شرة على الهواء ،ومن نقاط ال�ضعف؛ �ضيق
وقت التدريب واملتابعة للمتدربني.
•مهارات جديدة يف الإنتاج :من نقاط القوة؛ ا�شتمال التدريب على مهارات وتقنيات جديدة يف الإنتاج ،من
نقاط ال�ضعف؛ �ضيق وقت التدريب.
•مهارات جديدة يف ال�صوت :نقاط القوة؛ معرفة املتدربني مبهارات وتقنيات جديدة يف عامل ال�صوت،
ومن نقاط ال�ضعف :عدد موظفي ال�صوت قليل.
•تدريب الإ�ضاءة :من نقاط القوة؛ �شمول التدريب على مهارات جديدة يف عامل الإ�ضاءة ومت تطبيق
التدريب يف برامج وحوارات فل�سطينية ،ومن نقاط ال�ضعف؛ �ضيق وقت التدريب.
•مهارات جديدة يف الإخراج :من نقاط القوة؛ ح�صول املتدربني على مهارات جديدة يف عامل الإخراج
وخا�صة �إخ��راج الربامج احلوارية بطريقة مبتكرة ومت �إدم��اج مهند�سي الإ�ضاءة وامل�صورين يف هذا
التدريب� ،أما نقاط ال�ضعف؛ عدد املخرجني قليل و�ضيق وقت التدريب.
•تدريب على الت�صوير واملونتاج و�إعداد التقارير التلفزيونية :من نقاط القوة؛ زيادة املهنية ،ومن نقاط
ال�ضعف؛ قلة �أماكن التدريب لهذا النوع من التدريب.
تدريبات في الصحافة المكتوبة والصحافة المتخصصة:

من نقاط �ضعف هذه التدريبات؛ عدم توفر معدات �أ�سا�سية كالكامريات و�أجهزة الت�سجيل وغريها ،وعدم
معرفة الإعالميني ببع�ض جوانب ال�صحافة املتخ�ص�صة ،وعدم �إفراد م�ساحة لهذا النوع يف و�سائل الإعالم
نظ ًرا ل�ضعف الإمكانات وقلة التمويل ،بالإ�ضافة �إىل عدم تكرار مثل هذا النوع من التدريبات يف امل�ؤ�س�سات،
�أما نقاط قوة هذا النوع من التدريبات فهي؛ وجود طاقم ذي خربة يف ال�صحافة املتخ�ص�صة (كال�صحافة
القانونية وحقوق الإن�سان والثقافية والفنية) ،والقدرة على �إنتاج مواد ذات عالقة باملر�أة وال�شباب .بالإ�ضافة
�إىل توفري مهارات للإعالميني اجلدد للعمل امليداين وامل�س�ؤول ،وللتو�ضيح ب�شكل �أكرب �سن�سرد التدريبات
بالتف�صيل على النحو التايل:
•ال�صحافة الثقافية :من نقاط القوة هذا التدريب؛ توفري طاقم متخ�ص�ص يف ال�صحافة الثقافية والفنية،
ومن نقاط �ضعفه؛ عدم وجود م�ساحة يف و�سائل الإعالم لهذا النوع من ال�صحافة.
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•�صحافة حقوق الإن�سان :من نقاط قوة هذا التدريب؛ توفري �صحفيني لديهم املهارات الكافية ملتابعة
وتقوية قدراتهم يف الكتابة حول حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف فل�سطني ،ومن نقاط ال�ضعف؛
عدم توفر املعدات التقنية ال�ضرورية للقيام بالتوثيق.
•تدريب ال�صحفيات على اللغة العربية :من نقاط القوة هذا التدريب؛ �أنه مهم لكل ال�صحفيني ومن نقاط
�ضعفه؛ عدم وجود وقت للتعلم عند الإعالميني.
•تدريب مدربني �إعالميني :من نقاط قوة التدريب؛ �أنه يهدف ل�صقل �شخ�صية ال�صحفي وتعزيز مهاراته
احلوارية و�إدارة النقا�ش ومن نقاط �ضعفه؛ اعتقاد الإعالميني ب�أنهم لي�سوا بحاجة �إىل التدريب والتطوير
الدائم.
•ال�صحافة البيئية :من نقاط قوة هذا التدريب؛ �أنه مو�ضوع متخ�ص�ص يجلب انتباه الإعالميني ومن نقاط
�ضعفه؛ �أنه ال يوجد اهتمام بهذا النوع من التدريبات لدى مدراء �أو ر�ؤ�ساء التحرير.
•�صحافة الرحلة (�صحافة باملجاورة) :من نقاط قوة هذا التدريب؛ �أن يزيد من اعتماد خريج/طالب
الإعالم على اجلوانب العملية وامليدانية �أكرث من النظرية ،ومن نقاط ال�ضعف؛ �ضعف الإمكانيات التقنية
وعدم رغبة امل�ؤ�س�سات الإعالمية على تدريب املتدربني ب�شكل تطوعي.
•�صحافة ن�سوية :من نقاط القوة هذا التدريب؛ �إنتاج مواد تدريبية متخ�ص�صة يف ال�صحافة الن�سوية ،ومن
نقاط ال�ضعف؛ عدم معرفة املتدربات ب�أهمية طرح موا�ضيع ح�سا�سة لق�ضايا النوع االجتماعي يف و�سائل
الإعالم.
•دور الإعالم يف امل�ساءلة وال�شفافية :من نقاط القوة؛ زيادة قدرات ال�صحفيني على طرح ق�ضايا امل�ساءلة
والف�ساد والرتكيز عليها ب�شكل عميق ،ومن نقاط ال�ضعف؛ �ضيق الوقت التدريبي.
•ال�صحافة االقت�صادية :من نقاط القوة؛ رفع مهنية ال�صحفيني يف االقت�صاد ،ومن نقاط ال�ضعف؛ قلة
الدورات املتخ�ص�صة باجلوانب االقت�صادية.
•التدقيق والتحرير اللغوي :من نقاط القوة؛ �أن التدريب كان مطلو ًبا من قطاعات وا�سعة ،ومن نقاط
ال�ضعف؛ عدم تكرار هذا التدريب رغم تردي م�ستوى اللغة العربية عند خريجي الإعالم.
تدريبات في القانون وفي التمكين النقابي:

من نقاط �ضعف هذه التدريبات؛ عدم قدرة التدريب على تلبية كافة االحتياجات ،كما �أن مدة هذا النوع من
التدريبات ق�صرية ،ويف بع�ض الأحيان ال يتم تكراره �إال �سنو ًيا ،ولتو�ضيح هذا النوع من التدريبات �سن�سرد
التدريبات بالتف�صيل ،وهي على النحو التايل:
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•التمكني النقابي :من نقاط قوة؛ يف هذا التدريب �إ�شراك ال�صحفيات يف عمل نقابة ال�صحفيني ومن نقاط
�ضعفه �أنه غري مكرر.
احتياجا حقيق ًيا لل�صحفيات
•الرعاية الذاتية والنف�سية لل�صحفيات :من نقاط القوة؛ �أن التدريب ي�شكل
ً
للتفريغ النف�سي ،ومن نقاط ال�ضعف؛ عدم قدرة التدريب على تغطية كافة االحتياجات لل�صحفيات.
•تدريب حول املعايري الدولية جلودة العمل ال�صحفي :من نقاط القوة؛ �أنه ي�سلط ال�ضوء على مو�ضوع مهم
وحيوي يف ظل الفو�ضى الإعالمية القائمة ،ومن نقاط ال�ضعف؛ مدة التدريب ق�صرية وعدم اال�ستمرارية.
•ال�سالمة املهنية :من نقاط القوة؛ اكت�ساب املتدربني خربة جديدة ،ومن نقاط ال�ضعف؛ �ضيق الوقت
نوعا من الرتف.
وحمدودية �أماكن التدريب ،ويعترب بع�ض ال�صحفيني هذا التدريب ً
•الإعالم و�سيادة القانون :من نقاط القوة؛ تدعيم خربات ال�صحفيني القانونية ،ومن نقاط ال�ضعف؛ �ضيق
الوقت لدى ال�صحفيني.
•احلقوق القانونية لل�صحفيني وواقع حرية الر�أي والتعبري :من نقاط القوة؛ الو�صول �إىل �أكرب عدد ممكن
من ال�صحفيني يف ال�ضفة وغزة والقد�س ،ومن نقاط ال�ضعف؛ الإح�سا�س ب�أن هذا التدريب ال ينطبق على
الواقع ،فاحل�صول عليه هو للمعرفة ولي�س للتطبيق.
•مفهوم حرية الر�أي والتعبري وقوانني الإعالم ذات ال�صلة :من نقاط القوة؛ االلتزام الكبري الذي �أظهره
املحاميون �أثناء التدريبات.
•مفهوم حرية التعبري وقوانني الإع�لام و�إج��راءات املحاكم :من نقاط القوة؛ التزام جمل�س الق�ضاء
بالتدريب وفتح نقا�ش جدي حول القوانني مع ال�صحفيني.

تدريبات اإلذاعة:

�إن عدد الربامج التدريبية التي وردت بح�سب مدراء امل�ؤ�س�سات التدريبية ذات العالقة باملجال الإذاعي هما
تدريبان فقط ،وهما:
•الإلقاء الإذاعي :من نقاط قوة هذا التدريب؛ �إنتاج برنامج �إذاعي منوذجي يتم بثه.
•التقارير الإذاعية اال�ستق�صائية :من نقاط قوة هذا التدريب �أنه يطرح موا�ضيع �إذاعية جديدة.
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تدريبات اإلعالم الحديث:

بلغ عدد الربامج التدريبية التي وردت بح�سب مدراء امل�ؤ�س�سات التدريبية ذات العالقة بالإلقاء الإعالم
احلديث  3تدريبات ،وهي كما يلي:
•تدريب حول مواقع التوا�صل االجتماعي :من نقاط قوة هذا التدريب؛ زيادة تفاعل ال�صحفيني مع مواقع
التوا�صل االجتماعي.
•و�سائل الإعالم االجتماعي يف �إدارة احلمالت :من نقاط القوة؛ �أن التدريب مليء باملعلومات والتقنيات
اجلديدة ،ومن نقاط ال�ضعف؛ عدم وجود حافز لدى املتدربني بالتطبيق على �أر�ض الواقع.
•الإعالم الرقمي :ومن نقاط القوة؛ �أن التدريب كان على درجة عالية من املهنية.
 6 .1عالقة البرامج التدريبية بالقطاع اإلعالمي
ما تقوم به امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية من برامج تدريبية ال يعني �أنها ت�سري وفق خطة �أو توجه عام تقوده
جهة معينة من �أجل تنفيذ خطة �أو �إ�سرتاتيجية وطنية تخدم �أهداف القطاع الإعالمي ،و�إمنا ترى كل م�ؤ�س�سة
تدريبية على حدة �أن خمرجاتها مرتبطة �أ�شد االرتباط باحتياجات القطاع الإعالمي الفل�سطيني يف �سياق
ر�ؤيتها ومنهجية عملها وتخ�ص�صها وطريقة حتديدها لالحتياجات ،وجاء ذلك بعبارات خمتلفة وردت يف
املقابالت مع ممثلي امل�ؤ�س�سات التدريبية ،فمثلاً :
•م�ؤ�س�سة بياالرا املتخ�ص�صة بالإعالم ال�شبابي ترى �أن «احتياجات البلد غري حمددة ولكن نحن م�ؤ�س�سة
�إعالمية �شبابية نعرف ما هي احتياجات ال�شباب فنعمل على �ضوئها».
•وترى م�ؤ�س�سة مدى املعروفة بعملها يف جمال الدفاع عن احلريات الإعالمية �أنه “لن حتدث �أي تنمية
اعالمية يف احلقل الإعالمي دون �ضمان حرية الإعالم والتعبري عن الر�أي”.
•كذلك الأمر بالن�سبة ملنتدى �شارك ال�شبابي الذي يعمل يف جماالت �شبابية عديدة بينها الإعالم ف�إن
“�إنتاج برنامج �إعالمي �شبابي ا�سمه “�إعالميون �شباب من �أجل حقوق الإن�سان” �شارك فيه 300
�إعالمي/ة ميثل �إجنا ًزا حقيق ًيا كونه �سينعك�س على طريقة عمل ه�ؤالء الإعالميني الذين يعملون اليوم يف
وكاالت وم�ؤ�س�سات �إعالمية مرموقة”.
•�أما بالن�سبة ملركز الدوحة للإعالم يف غزة ،ف�إن خمرجات هذه امل�ؤ�س�سة مرتبطة باحتياجات و�أولويات
طارئة وم�ستعجلة ،والدليل على ذلك “�أن امل�ؤ�س�سة يف احلرب الأخرية على قطاع غزة قامت بتدريب
الإعالميني يف �أربع �إذاع��ات على العمل الإذاع��ي عندما تبني �أن �أف�ضل طريقة للتوا�صل مع املواطنني
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�آنذاك هو عرب الإذاعة ولي�س عرب التلفاز”.
•وكذلك الأم��ر بالن�سبة مل�ؤ�س�سة �إع�لام -النا�صرة -ف��إن خمرجات امل�ؤ�س�سة مرتبطة �أ�شد االرتباط
باحتياجات املواطنني داخل الأرا�ضي املحتلة عام  ،1948حيث “�إن ر�صد توجهات الإعالم اال�سرائيلي
وحتليل خطابه وتوعية الفل�سطينيني باخلطاب اال�سرائيلي هناك هو �أولوية وطنية مهمة”.
•وترى كلية دار الكلمة “�أن احتياجات ال�سوق الإعالمية الفل�سطينية هي ملتخ�ص�صني �إعالميني يف جمال
الإنتاج ال�سينمائي والتلفزيوين والفني”.
وترى العديد من امل�ؤ�س�سات �أنها تقوم بتدريبات عديدة �أ�سا�سية نظ ًرا لقلة اخلربات واملهارات العملية �أو
امليدانية خلريجي الإعالم اجلدد ،حيث �إن الفجوة بني �ساعات التدري�س النظري و�ساعات التدريب العملي
كبرية ،وهذا ما يجعل م�ستوى خريج الإعالم �ضعي ًفا يف املجاالت امليدانية ،فعلى �سبيل املثال تقوم العديد من
اجلامعات الفل�سطينية بتدري�س طالب الإعالم �أربع �سنوات ولكنه يح�صل على �ساعة تدريبية عملية واحدة
�أو اثنتني خارج اجلامعة ،ويف الغالب يكون التدريب �شكل ًيا فال تتم مراقبة �أو متابعة املتدرب يف كثري من
الأحيان ،كما �أن فجوة �أخرى تظهر يف بع�ض اجلامعات التي تدر�س الإعالم حيث �إن �ساعات تدريبية �أكرب
متنح خلريجي الإذاعة والتلفزة مقارنة مع خريجي ال�صحافة املكتوبة.
 7 .1استمرارية المؤسسات التدريبية
•تتباين ا�ستدامة وا�ستمرارية امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية وبراجمها من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى بح�سب
نوعية التمويل وحجم امل�ؤ�س�سة وخربتها يف املجال الإعالمي ومرجعياتها القانونية والتنفيذية ،وحتى
طبيعة فل�سفتها الإداري��ة والبناء الهيكلي لها ،حيث �إن املراكز وامل�ؤ�س�سات الإعالمية الكبرية (ذات
التمويل الثابت يف الغالب) ،ال تعاين من خماوف متويلية مقارنة مع املراكز الإعالمية املتو�سطة �أو �صغرية
احلجم ،بح�سب ما ذكره ممثلو امل�ؤ�س�سات االعالمية ،فعلى �سبيل املثال:
•لقد تعدت م�ؤ�س�سات ك�أريج ومدى وبي بي �سي ميديا �أك�شن ومركز تطوير الإعالم ق�ضايا التخوف من
توقف التمويل كونها حت�صل على متويل ثابت �أو �شراكة ثابتة بامل�شاريع مع م�ؤ�س�سات متنوعة دولية ،على
الرغم من اختالف طبيعة ال�شراكة �أو التمويل لكل م�ؤ�س�سة على حدة ،حيث �إن �أريج تعتمد يف عملها على
متويل من م�ؤ�س�سات نرويجية و�سويدية �شريكة� ،أما مركز مدى فيعتمد على م�ؤ�س�سات �أوروبية �أخرى،
وكذلك الأمر بالن�سبة ملركز تطوير الإعالم ،بينما حت�صل بي بي �سي ميديا �أك�شن على متويل وم�شاريع
مبا�شرة من هيئة الإذاعة الربيطانية البي بي �سي.
•بينما جند �أن جناح وتقدم وا�ستدامة مركز الإعالم يف جامعة اخلليل يرجع �إىل �أنه يتبع جامعة اخلليل
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مبا�شرة ،وبالتايل فر�ص �أي تقدم �أو تو�أمة �أو �أي م�شاريع للمركز �ستتم مبرجعية �إدارية وتنفيذية من
خالل �إدارة اجلامعة .كذلك الأمر بالن�سبة لكلية دار الكلمة يف بيت حلم التي ت�ستند ب�شكل رئي�سي يف
ا�ستدامة عملها �إىل التكلفة الت�شغيلية للكلية الآتية من �أق�ساط الطلبة من جهة ،ومن امل�شاريع التي ت�شارك
بها الكلية من جهة �أخرى.
•�أما بقية امل�ؤ�س�سات الإعالمية املتو�سطة �أو ال�صغرية باحلجم ،فنجد �أن م�ؤ�س�سات منتدى الإعالميني
ومركز فل�سطني للتدريب وفل�سطينيات و�أمني ومركز �إعالم– النا�صرة وبياالرا و�إعالميون بال حدود
ومنتدى �شارك ف�إن ما يهدد عملها ووجودها التمويل ،ولكن هذه امل�ؤ�س�سات تفكر بطرق لال�ستمرارية
تعتمد على �أفكار �إبداعية جاءت بعبارات عديدة مثل:
 “�إذا توقف التمويل يكون العمل بثالثة اجتاهات رئي�سية؛ �أولها البحث عن متويل ،وثانيها التفكريبالتوجه �إىل القطاع اخلا�ص ،وثالثها بيع منتجات امل�ؤ�س�سة”.
 “�إذا توقف التمويل �سن�ستند �إىل ا�ستثمارنا باملوارد الب�شرية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة ،حيث ميكننا مناال�ستمرار بالعمل تطوع ًيا ملدة �سنة �أو �سنتني”.
 “�إذا توقف التمويل �سيبقى دور امل�ؤ�س�سة م�ستم ًرا يف توفري حمتوى �إلكرتوين متاح فل�سطين ًيا وعامل ًيابدرا�سات �إعالمية كثرية ميكن البناء عليها وا�ستخدامها ،بالإ�ضافة �إىل �أن م�ؤ�س�ستنا ال تدفع اً
بدل
عن �إيجارات �سكنية فهي متلك مقر املركز الرئي�سي للم�ؤ�س�سة ولديها فروع مال�صقة للبلديات يف
عدة حمافظات ،كما �أن كافة التجهيزات الأ�سا�سية للقيام بالعمل متوفرة ،وبالتايل ف�إن الأ�سا�س
متوفر”.
نقطة ضوء من قطاع غزة

يرى القائمون على املعهد الفل�سطيني لالت�صال والتنمية يف قطاع غزة �أنه ال توجد ا�ستدامة
للتدريب الإعالمي حالهم كحال بقية امل�ؤ�س�سات الأهلية هناك ،التي تعاين من �أزمات يف تقلب
الو�ضع ال�سيا�سي يف قطاع غزة واحلروب املتتالية ،وهذا ما يجعل امل�ؤ�س�سة تقوم بتغيري املوظفني
بعد انتهاء كل م�شروع تنفذه كونه ال يتوفر لديها متويل ثابت ،لدرجة �أنه ال يوجد للم�ؤ�س�سة لغاية
الآن مدير تنفيذي ،على الرغم من �أهمية دورها وعملها يف ق�ضايا �إعالمية ذات �أولوية منها
البيئة و�سيادة القانون .وهذا �أهم ما مييز امل�ؤ�س�سة حيث كان لدى امل�ؤ�س�سة برنامج تعليم الأقران
القائم على تدريب جمموعة من ال�صحفيني من خالل دورة �إعداد مدربني يف الإعالم ويقومون
الح ًقا بتدريب فئات �إعالمية �شبيهة ب�شكل متتابع.
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 8 , 1طموح المؤسسات اإلعالمية التدريبية
تظهر نتائج املقابالت �أن طموح امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية مرتبط بهدف كل م�ؤ�س�سة ودورها و�أثرها
يف املجتمع ومدى ا�ستدامتها ،فنجد �أن من امل�ؤ�س�سات من يطمح لأن ي�شكل نقلة نوعية يف الإعالم من حيث
التخ�ص�صية وتو�سيع نطاق العمل يف نف�س الوقت ،ومنها من يريد �إحداث اخرتاقات يف املجاالت القانونية،
ومنها من يريد �إحداث ت�أثري على الق�ضايا املحلية ،كالتخفيف من البطالة يف �أو�ساط ال�صحفيني ،وخلق
ثقافة تعليمية جديدة ،و�إعادة االعتبار للعمل التطوعي -الإعالمي ،والدليل على ذلك ما ذكره ممثلو ومدراء
امل�ؤ�س�سات التدريبية ،وهو على النحو التايل:
•«طموحنا ت�أهيل �صحفيني يف املجاالت القانونية وحرية الر�أي والتعبري ومتابعة الق�ضايا احلقوقية».
•“نطمح لأن يكون لدينا برنامج ماج�ستري يف الإعالم ،وحتول املركز �إىل �أكادميية تنتج دبلوما �إعالميا
ب�شكل مت�سل�سل وعلمي ،واالنفتاح عرب ًيا واقليم ًيا يف ن�شاطاتنا وتدريباتنا ،واملحافظة على نف�س امل�ستوى
من الأداء ،وتطبيق املبادرة الوطنية للإعالم”.
•“طموحنا يف جمال التدريب الإعالمي �أن ن�صل �إىل ت�شكيل هيئة �إعالمية ومهنية على امل�ستوى الوطني
ل�ضبط التدريب ،وعمل منهجيات وا�ضحة ترتكز على م�شاركة خ�براء ومدربني فل�سطينيني يف هذا
املجال ،والتحرك باجتاه اعتماد مدربني يف كافة ق�ضايا الإعالم ،و�أن يتم ت�شكيل وبناء مركز يتبع نقابة
ال�صحفيني ونلغي ا�ستغالل ال�صحفيني من قبل امل�ؤ�س�سات التي ت�ستغل التمويل”.
•“ نحن نطمح للو�صول �إىل �صحافة متخ�ص�صة �سيا�سية ،مبعنى �أن يكون لدينا مرا�سل لل�ش�ؤون احلزبية
و�آخر لل�ش�ؤون ال�صحية واالقت�صادية والتعليمية وهكذا”.
• “�أطمح �أن يكون هناك برناجمان ثابتان� :إذاعي وتلفزيوين من �أجل الت�شغيل ،و�أن ن�ساعد يف ت�شكيل قائمة نادي
الإعالميات يف انتخابات نقابة ال�صحفيني ،ونطمح لأن تكون وكالة نوى الأكرث قراءة على م�ستوى العامل العربي”.
•“الطموح م�أ�س�سة �إعالم تربوي يكون ال منهجي من خالل العمل على �أطفال املدار�س ،ونطمح خللق
منرب �إعالمي الكرتوين ميكنه جمع ال�شباب الفل�سطيني والعربي اً
و�صول لتحقيق �إعالم دميقراطي”.
•“اال�ستمرار بنف�س ال�سيا�سة وهو التدريب التطوعي واملجموعات الطالبية بالتعاون مع ال�صحفيني و�أطمح لأن يكون
لدينا مركز تدريب �إعالمي متقدم يتواءم مع خمتلف القدرات وامل�ستويات الإعالمية وجمهزة بكل الإمكانيات”.
•“�إنهاء الأزمة املالية وبناء خطة �إ�سرتاتيجية للتدريب تلبي االحتياجات احلالية والتدريب على موا�ضيع
الأفالم الوثائقية والديكودراما وجلب مدربني من اخلارج”.
•“نطمح لأن يكون لدينا قوانني ع�صرية خالية من العقوبات ال�سالبة للحريات ان�سجا ًما مع قوانني حقوق الإن�سان”.
•“نطمح لإدخال برامج جديدة يف عملنا لت�صبح دار الكلمة منارة الإنتاج ال�سينمائي يف الوطن العربي كله”.
•“نطمح �إىل �أن ن�شبك مع م�ؤ�س�سات عاملية كربى”.
•“عمل برامج جديدة للإعالميني املحرتفني يف امل�ؤ�س�سات املحلية”.
59

االستنتاجات
يعاين قطاع التدريب الإعالمي يف فل�سطني من �أزمات حقيقية و�شاملة ،وهي على النحو التايل:
�1 .1أزمة يف النظرية الإعالمية ال�سائدة يف فل�سطني� :إن حتديد نظرية الإعالم املطبقة يف فل�سطني-بغ�ض
النظر عن االحتالل اال�سرائيلي واالنق�سام الداخلي� -سيكون لها �أثر مهم يف تنظيم هذا القطاع ،فهل نحن
نطبق نظرية الإعالم ال�سلطوي �أم نظرية الإعالم احلر �أم نظرية امل�س�ؤولية االجتماعية؟ �أم �أننا ندمج
ونخلط بني هذه النظريات يف فرتات وندمج ونف�صل بينها يف فرتات �أخرى؟ وبالتايل ف�إن مفهوم مدى
احلرية �أو مدى �سيادة القانون يف املجال الإعالمي غري وا�ضح ،وهذا ما يجعل الأزمة قانونية وفكرية � ً
أي�ضا.
2 .2غياب املنظم �أو امل�س�ؤول عن التدريب الإعالمي :ال توجد جهة ر�سمية �أو غري ر�سمية تنظم �أو تكون
احتياجا
م�س�ؤولة عن قطاع التدريب الإعالمي ،فال �أحد ي�ستطيع حتديد نوع التدريب الإعالمي الأكرث
ً
�أو جهة تقي�س الأثر التدريبي ،فاجلهات الر�سمية تعمل يف ق�ضايا الرتخي�ص ،واجلهات الأهلية كل منها
متخ�ص�ص يف الإعالم مبجاالت معينة ،يف ال�شباب �أو احلريات �أو غري ذلك ،وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ذات
الطبيعة التعليمية متخ�ص�صة يف ق�ضايا التدريب العام ومرتبطة ب�سيا�سات وزارتي الرتبية والتعليم
وال�ش�ؤون االجتماعية وهذا ينعك�س على التدريب الإعالمي بوجه عام.
�3 .3أزم��ة قانونية و�إداري��ة وهيكلية :ال يوجد قانون �أو بناء �إداري �أو هيكلي متعلق بالتدريب الإعالمي يف
فل�سطني ،فال يوجد ما مينع �أي م�ؤ�س�سة �أو �شخ�ص �أن يدرب يف �أي جمال �إعالمي وب�صرف النظر عن
جودة املنتج التدريبي ،فالكل ميكنه التدريب (مبجرد �أنه م�سجل لدى وزارة الداخلية مثلاً ) و� ً
أي�ضا ميكن
تكرار التدريب بح�سب مزاجية القائمني على امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أو غري الإعالمية دون ح�سيب �أو رقيب.
�4 .4أزمة يف درجات التباين يف الرقابة على منح الرتاخي�ص والإ�شراف� :إذ ت�شتد الرقابة على امل�ؤ�س�سات
الإعالمية الأهلية وعلى نحو �أقل على امل�ؤ�س�سات ذات الرتخي�ص التعليمي ،بينما حتظى امل�ؤ�س�سات
التدريبية الأجنبية برقابة هي الأقل مقارنة مع بقية امل�ؤ�س�سات ،يف حني ،ي�شكل االحتالل عائ ًقا رقاب ًيا
كب ًريا �أمام امل�ؤ�س�سات احلا�صلة على ترخي�ص �إ�سرائيلي �أو حتمل ترخي�صني فل�سطيني و�إ�سرائيلي.
�5 .5أزمة يف منهجيات التدريب :كل م�ؤ�س�سة �إعالمية تختار برناجمها التدريبي بح�سب ر�ؤيتها وفهمها
للواقع الإعالمي ،فكل م�ؤ�س�سة �إعالمية تتباين مع الأخرى عند �إجراء كل تدريب على النحو التايل:
•تباين يف حتديد عناوين الربامج التدريبية.
•تباين يف عدد �ساعات التدريب (العملي والنظري).
•تباين يف اختيار املدرب ومهاراته وقدارته.
•تباين يف �سعر �ساعة املدرب الفل�سطيني /العربي مقارنة مع الأجنبي.
•تباين يف جدية االهتمام باملتدربني ومراعاة �أخالقيات التدريب الإعالمي.
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•تباين طرق تقييم التدريب و�أدواته وو�سائله.
•تباين يف قرارات منح ال�شهادة �أو عدمه.
�6 .6أزمة يف الأه��داف الرئي�سية لعمل امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية :حيث تتقاطع وتتباعد �أهدافها،
فتتقاطع امل�ؤ�س�سات يف نظرتها �إىل �أهمية بناء قدرات امل�ؤ�س�سات الإعالمية والإعالميني باملنحى العام،
ولكنها تتباين يف طريقة الو�صول �إىل الهدف بالأدوات والو�سائل واملنهجيات ونوعية التدريب واملدرب
وعدد ال�ساعات التدريبية والتمويل وغريها.
�7 .7أزمة يف طبيعة الربامج التدريبية الإعالمية يف عدة جوانب:
•الوقت ال�ضيق والق�صري للربامج التدريبية.
•عدم تكرار التدريبات املتخ�ص�صة مقابل تكرار للتدريبات العامة.
• التكرار �أو عدم التكرار غري املربر لبع�ض التدريبات.
• �ضعف وقدم امل�ساقات التعليمية الدرا�سية (الدبلوم �أو البكالوريو�س) يجعل امل�ؤ�س�سات
الإعالمية تكرر تدريباتها يف جماالت �أ�سا�سية يف الإع�لام (الفجوة بني النظري والعملي
ك�أزمة يواجهها خريجو الإعالم وقلة �ساعات التدريب خارج اجلامعات).
•عدم توفر التقنيات الالزمة للتدريب.
•التدريبات ال تتواءم مع �صغر القطاع الإعالمي.
•الربامج التدريبية احلالية غري قادرة على تلبية كل االحتياجات.
•االعتماد الدائم على املدربني الفل�سطينيني والعرب وندرة اال�ستعانة باملدربني الدوليني.
تحديات التدريب اإلعالمي لها عالقة:

 1 .1بالتمويل :وهي مرتبطة بالفو�ضى القائمة على ال�سعي احلثيث وراء التمويل ،وارتباط التمويل ب�أجندات
�سيا�سية ،و�إ�شكالية يف الرف�ض �أو املوافقة على التمويل بغ�ض النظر عن الإ�شباع بالربامج التدريبية،
ونق�ص التقنيات ومزاجية املانحني.
2 .2بالقوانني والأنظمة :وهي مرتبطة بالتناق�ض عند التدريب بالدعوة �إىل حرية التدريب ويف نف�س الوقت
يتم حتذير املتدربني من واقع الأنظمة القائمة و�إمكانية تعر�ضهم لالحتجاز �أو ال�سجن ،وغياب قوانني
متخ�ص�صة بالإعالم احلديث ،و�إ�شكالية يف تف�سري القوانني الإعالمية وعالقتها بالقوانني العامة
(التداخل ومن يطغى على الآخ��ر) ،و�إ�شكاليات تتعلق بالبريوقراطية القائمة بالعالقة مع اجلهات
الر�سمية ،وبع�ض امل�ؤ�س�سات تواجه �إ�شكاليات بالعالقة مع القوانني الإ�سرائيلية.
3 .3بنق�ص اخلربات الفل�سطينية :وهذا مرتبط بفجوة بني املهارات التدريبية الأجنبية واملحلية ،وا�ستنفاد
61

مهارات املدربني املحليني ،واعتقاد خاطئ ب�أن كل �صحفي هو مدرب وكل �أكادميي ي�صلح لأن يكون
مدر ًبا ،وغياب متابعة الأكادميي للتطورات املت�سارعة يف جماالت الإعالم والإبقاء على طريقة التفكري
الكال�سيكية والقوالب ذاتها وهذا ما ينعك�س على طلبة الإعالم وعلى تدريب امل�ؤ�س�سات التدريبية.
بالإ�ضافة �إىل نظرة العديد من اخلرباء الفل�سطينيني لأنف�سهم على �أنهم �أنهوا كافة العلوم الإعالمية
و�أنهم لي�سوا بحاجة �إىل �أي تدريب يف املجاالت الإعالمية.
4 .4ب�ضعف ال�سوق الإعالمية :وهذا مرتبط ب�صغر ال�سوق الإعالمية ،نتيجة حتديات لها عالقة بعدم
ا�ستثمار م�ؤ�س�سات قطاع اخلا�ص يف الإع�لام ،كما �أن الأح��داث ال�سيا�سية العربية قللت من عدد
الإعالميني العاملني يف و�سائل الإعالم العربية.
5 .5ب�ضعف املهارات االبداعية والتكنولوجيا احلديثة :حتديات املنع الإ�سرائيلي من التحول الرقمي)3G
�أو  )4Gومنع �إدخال الأجهزة املتطورة ،وارتفاع �أ�سعار االنرتنت ،وغياب الإعالم احلديث عن امل�ساقات
الأكادميية وقلة اخلربات الفل�سطينية يف التكنولوجيا احلديثة �أو حتى الربامج احلديثة امل�ستخدمة يف
البث واملونتاج والت�صميم وطريقة تقدمي املحتوى الإعالمي.
6 .6ب�ضعف العالقة بني امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية والعاملية :هذا مرتبط ب�أن العالقة قائمة على التمويل،
وفجوة يف طرق �إدارة وتنظيم العمل الإعالمي بني امل�ؤ�س�سات املحلية والعاملية ،وفجوة �أخ��رى بني
القوانني ال�سائدة وما يتم تطبيقه نظ ًرا لقدم القوانني الفل�سطينية ،وقلة تدريب املدربني املحليني.
7 .7حتديات مرتبطة بتدين قدرات خريج الإعالم ،وتكرار تدريبات حديثة قد ال ميكن تطبيقها يف امل�ستقبل
نظ ًرا الرتباطها باالحتالل كالإعالم الرقمي ،حتديات لها عالقة بالعزوف عن الف�ضائيات ل�صالح
الفي�س بوك ومواقع التوا�صل االجتماعي الأخرى.
8 .8فجوة بني الإح�سا�س ب�أن الأثر احلقيقي للربامج التدريبية ب�إنتاج الأدلة �أو موا�صلة التدريب والتطوير �أو
كاف ،وبني غياب القدرة على قيا�س
حماولة تغيري الثقافة املجتمعية �أو خلق �إعالم متخ�ص�ص وبديل هو ٍ
الأثر الفعلي وت�سجيل ق�ص�ص النجاح ب�شكل علمي ودقيق وزيادة النجاحات.
9 .9ا�ستدامة /ا�ستمرارية عمل امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية يت�صاعد طرد ًيا باحل�صول على متويل
ثابت (طويل الأمد) وعك�س ًيا كلما قل التمويل ،وبذلك تقل الطواقم وتقل الن�شاطات التدريبية على
نحو مرتبط بالتمويل .طموحات امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفردية لن تكون ذات جدوى ما مل تكن متكاملة
ومكملة لبع�ضها البع�ض يف املنحى اجلمعي ،فاجلهود ال�صغرية واملبعرثة هنا وهناك �ستبقى كذلك ما
جناحا كب ًريا .
مل جتمع يف بوتقة واحدة لت�صبح ً
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خارطة طريق لتطوير مجاالت التدريب اإلعالمي
يف هذا الق�سم من التقرير �سن�سلط ال�ضوء على النتائج الرئي�سية لدرا�سة حتديد االحتياجات التي قام
ب�إجرائها الباحث من خالل مقابلة عينات �إعالمية متنوعة و�شمولية من عموم التخ�ص�صات الإعالمية
املتوفرة يف قطاع الإع�لام ،ومن م�ؤ�س�سات �إعالمية متنوعة يف احلجم والتخ�ص�صية وال��دور .هذا اجلزء
�سيقدم حتديدً ا �شمول ًيا الحتياجات جماالت العمل الإعالمي املتوفرة يف فل�سطني ،وقائمة ب�أهم الفئات
امل�ستهدفة يف كل جمال على حدة ،بالإ�ضافة �إىل الأهداف الأدائية لكل فئة �إعالمية ،والتحديات التي تواجه
كل فئة تعمل يف جمال الإعالم ،و�أخ ًريا �سيتم تقدمي افرتا�ضات وتدخالت تدريبية مقرتحة.
 1 .2مجاالت العمل اإلعالمي
يف هذا اجلزء� ،سنقدم جمموعة من جماالت العمل الإعالمي الفل�سطيني بح�سب املقابالت التي �أجريت مع
العاملني يف قطاع االعالم �سواء من الإعالميني �أو غري الإعالميني ومن م�ؤ�س�سات خمتلفة من حيث احلجم
والنوع والقدرات والكوادر ،وهي ب�شكل عام تعترب غري تخ�ص�صية ،ومن املهم مالحظة �أن هذه القائمة من
املجاالت الإعالمية هي متوفرة ب�شكل جزئي يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية �إن مل تكن كلها .لت�شكل بذلك قاعدة
قدما نحو فهم �أكرث لالحتياجات التدريبية ،حيث تت�ضمن هذه القائمة ثالثة ع�شر اً
جمال،
�أ�سا�سية لالنطالق ً
وهي على النحو التايل:
املجال الأول

املقدمون

املجال الثامن

التقنيون (م�س�ؤولو البث وال�صوتيات والربجمة)

املجال الثاين

مدراء الإعداد والتقدمي

املجال التا�سع

املخرجون

املجال الثالث

املرا�سلون

املجال العا�شر

امل�صورون

املجال الرابع

املحررون

املجال احلادي ع�شر م�س�ؤولو العالقات العامة والإعالم يف امل�ؤ�س�سات

املجال اخلام�س ر�ؤ�ساء حترير

املجال الثاين ع�شر

م�س�ؤولو املواقع الإلكرتونية

املجال ال�ساد�س مدراء التحرير (�سكرتري التحرير)

املجال الثالث ع�شر

م�س�ؤولو و�سائل الإع�ل�ام االجتماعي (الفي�س
بوك ،وتويرت..الخ)

املجال ال�سابع
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املنتجون

 2 .2الفئات المستهدفة والتحديات
بعد حتليل نتائج املقابالت التي �أجريت مع العاملني يف قطاع االعالم� ،سيتم يف هذا اجلزء تقدمي قائمة
باملجاالت الإعالمية مع الفئات امل�ستهدفة (املعنيني) والتحديات التي تتعلق بكل قطاع ،وقبل ذلك يجب
التنبه �إىل الق�ضيتني التاليتني:
من متت مقابلتهم �أكرثيتهم يعملون يف وظيفة �أو �أكرث يف ذات امل�ؤ�س�سة الإعالمية �أو خارجها ،فمثلاً  :جتد
ال�شخ�ص ذاته يعمل حم��ر ًرا ومذي ًعا ومعدً ا وبنف�س الوقت جتده يعمل يف و�سيلة �إعالمية �أخ��رى مرا�سلاً
للأخبار املحلية �أو االقت�صادية �أو الثقافية �أو ال�سيا�سية م ًعا ،وينطبق ذلك على العديد من مقدمي الربامج
ومرا�سلي و�سائل الإعالم املختلفة.
بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية الكربى �أو امل�شهورة لي�س لديها طواقم متخ�ص�صة بتفعيل �أو التعامل مع الق�ضايا
الفنية �أو التقنية املتخ�ص�صة حتى �أن بع�ض متخ�ص�صيها غري مواكبني ملا يجري حول العامل من تقدم
مت�سارع للأدوات التكنولوجية الدقيقة �أو الفنية يف عمل و�سائل الإعالم املختلفة ،ولعل ذلك يرجع �إىل �أن
هذه امل�ؤ�س�سات عادة ما ت�ستعني مب�ؤ�س�سات �أو �شركات دعاية و�إعالن �أو �شركات ت�سويق �إلكرتوين �أو �أخرى
تعمل يف التقنيات تعمل بتخ�ص�صية �أكرث يف هذا املجال.
الجدول رقم ( :)4التحديات بحسب الفئة المستهدفة

الفئة امل�ستهدفة

املقدمون

الأهداف الأدائية

التحديات

العمل يف �أكرث من و�سيلة �إعالمية نظ ًرا لتدين الرواتب
وهذا ينعك�س على املنتج اليومي.
�إ�شكاليات �إدارية وفنية يف نظام و�ساعات الدوام.
الذين يعملون يف:
نق�ص يف الكوادر داخل امل�ؤ�س�سة و�ضغط العمل كبري.
�إع�� ��داد وت��ق��دمي ال �ن �� �ش��رات الإخ �ب��اري��ة
غياب التطوير يف �شكل ال�برام��ج التلفزيونية من
والربامج املتنوعة.
اخلارج.
كل الربامج الإذاعية والتلفزيونية مت�شابهة.
نق�ص يف عدد التقارير املتعمقة.

غياب التوثيق والأر�شفة يف امل�ؤ�س�سة.
الذين يعملون يف:
نق�ص يف مهارات وقدرات الإعالميني اجلدد.
م � � � ��دراء الإع � � � ��داد
الإ��ش��راف على املعدين واملقدمني ب�شكل ع��دم ال �ق��درة ع�ل��ى خ�ل��ق ه��وي��ة للمقدم الإع�لام��ي
والتقدمي
عام.
الفل�سطيني.
نق�ص برامج التدريب الإعالمي ملدراء الإعداد والتقدمي.
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املرا�سلون

الرواتب ال تنا�سب حجم العمل.
قلة االمكانيات وامليزانيات املخ�ص�صة للعمل.
عدم معرفة مدير التحرير بظروف العمل الإعالمي.
قلة التدريبات املتخ�ص�صة ونق�ص الثقافة الإعالمية
الذين يعملون يف:
وخ�صو�صا التحقق من املعلومات.
ً
تغطية الأحداث ونقل الأخبار والتعامل مع غياب منظومة �إدارية وفنية.
كل فنون الإع�لام (التقارير والق�ص�ص االه�ت�م��ام ب��اجل��وان��ب ال�سيا�سية ي��أت��ي على ح�ساب
ال�صحفية ..الخ)
اجلوانب الثقافية واالقت�صادية وغريها.
امل�ؤ�س�سات احلكومية وغ�ير احلكومية غ�ير مهتمة
بالإعالم الثقايف �أو االقت�صادي.
غياب قانون احلق باحل�صول على املعلومات للتعامل
مع الق�ضايا احل�سا�سة واملهمة للمجتمع.

املحررون

الذين يعملون يف:
حترير الن�صو�ص الإخبارية وت�صنيفها.

عقبات تتعلق بال�سيا�سة التحريرية مثلاً :
العالقة بني �سيا�سة التحرير وامل�صالح ال�سيا�سية.
العالقة بني �سيا�سة التحرير والإعالنات.
حتكم �شخ�ص ذي نفوذ ب�سيا�سة التحرير وتغيريها
بتغري هذا ال�شخ�ص.
�ضغط العمل يحول دون �إنتاج مواد �أكرث �إبداعية.
وخ�صو�صا
عدم وجود تقدم يف هذا النوع من العمل
ً
الإعالم احلديث وو�سائله وتنوعاته.

ر�ؤ�ساء حترير

الذين يعملون:
م�س�ؤولني ع��ن امل�ؤ�س�سة الإع�لام�ي��ة وعن
املنتج الإعالمي ب�صورته و�شكله وطريقة
ال�صياغة وامل���س��اح��ات وح�ج��م الأخ �ب��ار
والتغطيات والتقارير.
�إدارة امل�ؤ�س�سة مال ًيا وفن ًيا.
�ضبط ال�سيا�سة التحريرية.
تدريب الكوادر واال�شراف على عملها.
ات�خ��اذ ال�ق��رار ح��ول املوا�ضيع والق�ضايا
الإعالمية املتنوعة.

عدم القدرة على العمل يف �سياق �ضوابط احلريات
املوجودة.
تطوير القوانني الإعالمية احلالية.
غياب الربامج التدريبية واملتابعة اليومية للعمل مع
كل الطاقم الإعالمي.
عدم اكت�شاف املواهب الإعالمية.
�أزمة مالية مرتبطة بنق�ص الإعالنات نتيجة لظروف
الهبة اجلماهريية �أو االنتفا�ضة مع ارتفاع االحتياجات
الإعالمية (توظيف مرا�سلني لتغطية الأحداث� ،شراء
�أدوات احلماية).
الإعالميون املتوفرون لي�س لديهم قدرة على ابتكار
برامج �أو موا�ضيع �أو ق�ضايا بطريقة عر�ض �أو تقدمي
مميزة عن ال�سوق الإعالمية.
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مدراء حترير

�صعوبة متابعة التغطيات والأخبار.
عدم القدرة على ن�شر الق�ضايا التي تخالف �سيا�سة التحرير.
عدم وجود اجتماعات للهيئة التحريرية.
الذين يعملون يف:
غياب �آل �ي��ات احل ��وار م��ن �أج��ل التطوير والنهو�ض
الإ�شراف واملتابعة على حترير كل املواد �أو
بالتحرير الإعالمي.
املنتجات والت�أكد منها ب�شكل عام.
غياب املعرفة بالقوانني الإعالمية.
الإ�شراف ومتابعة املوقع الإلكرتوين التابع
غياب املعرفة ب�أخالقيات املهنة.
لو�سيلة الإعالم.
املواطن ي�سبق ال�صحفي يف الق�ضايا التكنولوجية.
انتهاكات االحتالل اال�سرائيلي (مالحقة املوظفني
والت�شوي�ش على البث).

املنتجون

تدين الرواتب.
غياب �إدارة ناظمة وفاعلة يف �إدارة العمل الإعالمي
وحدوث �صدامات بني املوظفني.
الذين يعملون يف:
عدم وج��ود �أجهزة ذات تقنيات عالية وع��دم وجود
حتويل ال�صورة والفيديو �إىل مادة �إعالمية
دورات يف جمال التخ�ص�ص.
بطرق �إبداعية وفنية متنا�سقة.
حتديات لها عالقة ب�صيانة الأجهزة وهي ترتكز على
ت�صميم الأ��ش�ك��ال وال�ن�م��اذج الإعالمية
جهود �شخ�صية.
املنا�سبة يرتكز على ال�صورة الثابتة خللق تذهب بع�ض امل�ؤ�س�سات اً
بدل من اال�ستعانة مب�صممي
عمل متقن.
الغرافيك مل�صممي املواقع الإلكرتونية.
يف غ��زة -عدم وج��ود وقت كاف لإنتاج العمل نظ ًرا
النقطاع التيار الكهربائي.

الذين يعلمون يف:
متابعة �أنظمة البث وال�شبكات والف�ضائيات
م� � ��� � �س� � ��ؤول � ��و ال� �ب ��ث والتلفزيونات.
وال�صوتيات والهند�سة متابعة جودة ال�صوت عرب �أثري االذاعات
واملربجمون
ونقاط البث.
برجمة املواقع الإلكرتونية و�أنظمة تطوير
املواقع الإلكرتونية.

املخرجون

البقاء يف ذات العمل وعدم التقدم.
�إ�شكالية يف العمل على ذات الأجهزة وغياب �أي فر�ص
للتطوير �إال ما ندر.
نق�ص يف ال��دورات املتخ�ص�صة �أو الربامج اجلديدة
يف العمل و�أعمال ال�صيانة.

الذين يعلمون يف:
اخ�ت�ي��ار طريقة ع��ر���ض امل ��ادة والأدوات
نق�ص يف الدورات التدريبية فيما يخ�ص بناء القدرات
والو�سائل املنا�سبة.
املهاراتية يف التكنولوجيا.
الإ�� �ش ��راف ال �ع��ام وامل �ت��اب �ع��ة ل�ك��ل املنتج
نق�ص املعرفة بتف�صيالت جديدة يف طرق الإخراج.
الإع�ل�ام��ي وحتليله و�إخ ��راج ��ه بطريقة
�إلكرتونية �أو فيديو �أو م�صور ب�شكل جيد.
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امل�صورون

تدين الرواتب.
نق�ص يف معدات الإنتاج والت�صوير.
الذين يعلمون يف:
احلاجة �إىل كامريات حديثة فائقة اجلودة والكفاءة
ال�ت�ق��اط واخ�ت�ي��ار ال���ص��ور والفيديوهات
(ذات نظام .)digital
املنا�سبة ويبثها �أو ينقلها ع�بر و�سيلة
نق�ص يف الكامريات وبالن�سبة حلجم امل�ؤ�س�سة.
الإعالم.
نق�ص �أج �ه��زة احل�م��اي��ة لل�صحفي �أث �ن��اء ت�صوير
املواجهات �أو الأحداث العنيفة.

الذين يعلمون يف:
رب���ط ن �� �ش��اط��ات امل ��ؤ� �س �� �س��ة الإع�لام �ي��ة
باجلمهور ع�بر و�سائل ع��دي��دة /تنظيم
امل��ؤمت��رات /احلمالت� /إ�صدار البيانات
ال�صحفية...الخ.
متثيل امل�ؤ�س�سة والتحدث با�سمها �أحيا ًنا
م �� �س ��ؤول��و ال�ع�لاق��ات وعك�س توجهاتها.
العامة والإع�ل�ام يف تعزيز انت�شار ر�سالة امل�ؤ�س�سة والرتويج لها
امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف خمتلف القطاعات ذات العالقة.
بناء �شبكة �شراكة مع و�سائل الإعالم املختلفة
وغري الإعالمية
ك�أدوات هامة لنقل ر�سالة وخطط امل�ؤ�س�سة.
فتح �آفاق عمل وبناء حلفاء جدد.
�إنتاج املواد الإعالمية والإخبارية الالزمة
لتحقيق و�صول �أكرب لر�سالة امل�ؤ�س�سة.
�إدارة الأزمات التي قد تن�ش�أ بني امل�ؤ�س�سة
وغريها من القطاعات املناف�سة.

وخ�صو�صا بناء ال�شراكات
قلة الربامج التدريبية
ً
والعالقات مع امل�ؤ�س�سات الأخ��رى� ،أو حت�سني �صورة
امل�ؤ�س�سة وقوتها.
ع��دم وج��ود تخ�ص�صية مهنية بالعالقات العامة،
جمموعة كبرية من العاملني يف هذا املجال يحملون
�شهادات علوم �إن�سانية (�إع�ل�ام �أو لغة اجنليزية
..الخ).
دور و�صالحيات م�س�ؤول العالقات العامة مرتبط
مبدير امل�ؤ�س�سة ولي�س بدرجة كبرية باملجتمع املحلي.

توفري رواتب مالئمة ومنا�سبة للطاقم.
نق�ص يف اخلربات الإدارية لإدارة طاقم العمل.
نق�ص يف الأدوات :الكامريات ،معدات الإنتاج وبرامج
الفيديو.
نق�ص يف م �ع��دات ال �� �ص��وت يف بع�ض امل��ؤ��س���س��ات
الذين يعلمون يف:
الإعالمية.
م �� �س ��ؤول��و وحم� ��ررو الإ���ش��راف وامل�ت��اب�ع��ة وال�ت�ح��ري��ر وب��ث كل
غياب �أجهزة بث مبا�شر.
املواقع الإلكرتونية خم��رج��ات امل�ؤ�س�سات الإع�لام�ي��ة ب�شكل
نق�ص يف اخل�برات ب�إنتاج م��واد فيها .االنفغرافيك
�إلكرتوين.
واالنيم�شني والفال�ش فيما يخ�ص املواقع الإلكرتونية.
ع��دم ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل (م ��اد ًي ��ا ،وف �ن � ًي��ا) مع
ال�ب�رجم� �ي ��ات وال �ت �� �ص��ام �ي��م �إال ع�ب�ر م ��ؤ� �س �� �س��ات
متخ�ص�صة ،غياب هيكلية �أو مرجعية يف العمل على
املوقع الإلكرتوين.
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الفروقات بني ما تراه امل�ؤ�س�سة الإعالمية مه ًما وبني
ما يهم املتابعني للو�سائل االجتماعية.
�إ�شكالية يف �سيا�سات الفي�س ب��وك (كن�شر �صور
لل�شهداء...الخ).
غياب م�ؤ�س�سات تدرب ب�شكل متخ�ص�ص يف الربامج
والأدوات احلديثة من ناحية تقنية.
و�سائل التوا�صل االجتماعي يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
مل ت�ستطع التفوق على النا�شطني ال�شباب يف املهارة
و�إثارة الر�أي العام.
كبار ال�سن وبع�ض امل�ؤ�س�سات ال يف�ضلون التعامل مع
و�سائل التوا�صل االجتماعي.
م�����س���ؤول��و الإع �ل��ام الذين يقومون:
ال�ت�ف�ك�ير ب� ��أن ال �ن �ج��اح بالن�سبة للم�ؤ�س�سة بعدد
االجتماعي (الفي�س بن�شر الأخبار والفيديو وال�صور على مواقع
(الإع�ج��اب��ات �أو امل�شاركة على ال�صفحات) ولي�س
بوك ،وتويرت..الخ) التوا�صل االجتماعي.
بح�سب الت�أثري ومداه.
ال يوجد �أي قوانني �أو مدونات �سلوك �أو درا�سات تعزز
انتظام التعامل مع و�سائل التوا�صل االجتماعي وهذا
�سبب الإ�شاعات والفو�ضى والتهويل وغريه.
حتديات لها عالقة باملعرفة باللغة الإجنليزية للتعامل
مع مواقع التوا�صل االجتماعي وندرة التعامل باللغة
العربية.
ع��دم وج��ود مهنية متعمقة يف عمل و�سائل الإع�لام
االجتماعي.
�إ�شكالية ال�صحفي املواطن الذي يبث معلومات غري
موثقة ي�سبق بها ال�صحفيني.
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 3 .2االفتراضات والتدخالت التدريبية
تعك�س اجل��داول التالية ،التدخالت التدريبية املقرتحة لكل الفئات امل�ستهدفة (املعنيني) بكل جمال من
املجاالت الإعالمية الرئي�سة التي يجب ان تكون م�صاحبة لالفرتا�ضات التي نتجت من التحديات التي
تواجهها الفئات امل�ستهدفة (املعنيني) يف اجلدول رقم ( :)5االفرتا�ضات والتدخالت التدريبية املقرتحة

الفئة
امل�ستهدفة
(املعنيني)
الذين يعملون:

املقدمون

االفرتا�ضات التي يراها �أفراد
الفئة ال�صحفية مهمة يف تغيري
واقعهم احلايل:

تدخالت تدريبية يف:
تدريبات على تقنيات حديثة للمقدمني مثلاً :
ال���ش��ا��ش��ات ال�ك�ب�يرة ال �ت��ي تعمل ع�ل��ى اللم�س داخ��ل
اال�ستوديو.
التعامل الإل �ك�تروين م��ع �شا�شات ال �ق��راءة احلديثة
للأخبار والن�شرات.
حت�سني ظ��روف عمل املقدمني (م��اد ًي��ا ،فنون التقدمي �أثناء التحرك مع اال�ستوديو الذي يحتوي
وفن ًيا).
على �أكرث من كامريتني /اال�ستوديو املتحرك.
وج��ود رغ�ب��ة ل��دى امل�ؤ�س�سات الإعالمية تغيري القوالب الإذاعية والتلفزيونية املوجودة يف طرق
بالتطوير
خ�صو�صا يف التلفزيون والإذاعة .الإلقاء واملوا�ضيع (للمقدمني) مثلاً :
ً
ومعمقة.
مهنية
تقارير
توفري
�إدخال �أ�صوات (الطبيعة �أو ال�سوق وال�سيارات..الخ)
�إىل الأعمال.
�إدخال الدراما والرتفيه.
النقد الإيجابي ال�ساخر للواقع.
ال�ب�رام��ج ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة م��ع اجل �م �ه��ور (غ�ي�ر موا�ضيع
ال�شكاوى).

ت�شكيل وب �ن��اء �إدارة توثيق و�أر� �ش �ف��ة يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية جمهزة بكل املعدات.
م� � ��دراء الإع� � ��داد �إعطاء جمال للإعالميني اجلدد للح�صول
والتقدمي
على تدريبات �أ�سا�سية ومتقدمة يف الإعالم
من خالل (منح �ساعات من �أجل التدريب،
وتغطية م�صاريف التدريب..الخ).
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التدخالت التدريبية املقرتحة:

تدخالت تدريبية يف:
التخطيط للإدارة والتوثيق والأر�شفة.
ت��دري��ب الإع�لام �ي�ين اجل ��دد ع�ل��ى �أ��س��ا��س�ي��ات العمل
ال�صحفي.

تدخالت تدريبية يف:
الإعالم املتخ�ص�ص يف:
االقت�صاد.
علم االجتماع والنف�س والأ�سرة والطفل.
الثقافة والفن.
الريا�ضة.
ال�سياحة.
احلكم املحلي.
ال�صحة.
املواطن.
الف�ساد واملح�سوبية.
الق�ضاء والقانون.
التنمية.
الأفالم الوثائقية.
الربامج املنوعة والرتفيهية والتعليمية والبيئية.
التعامل �أثناء احلرب �أو النزاع.
جوانب ذات جزئية بالإعالم مثلاً :
علم اجلرمية.
الكيمياء والتفاعالت.
التحاليل والأخطاء الطبية.
العلوم ال�شرطية والأمنية.
املركبات واملوا�صالت.
تدريبات على كتابة املقاالت العلمية -املحكمة.
تدريبات يف ال�صحافة اال�ستق�صائية.
�أخالقيات التعامل مع الت�صوير ال�سري.
املقال �أو التقرير التطوري (يتم تطويره ومواكبته بح�سب
الأحداث).
تدريبات يف طرق اال�ستفادة من عالقة ال�صحفي باجلمهور
من خالل:
اال�ستفادة منهم بالتعاون لإجناز مهمة �صحفية.
توفري �شهادات ومعلومات ح�صرية و�أدلة قاطعة.

املرا�سلون

�إعطاء املرا�سلني ف�ترات طويلة من �أجل
�إجناز تقارير �أو حتقيقات معقمة و�إبداعية
من خالل:
زيادة عدد املرا�سلني.
تطوير قدراتهم يف الكتابة الإعالمية.
ت�ق�ل�ي��ل ال �ف �ج��وة ب�ي�ن م�� ��دراء ال�ت�ح��ري��ر
واملرا�سلني.
و�ضع خطة فنية و�إداري��ة تتواءم مع حجم
كل م�ؤ�س�سة ودورها.
تغطية كل اجلوانب الإعالمية املتخ�ص�صة
وخ�صو�صا االقت�صاد والثقافة وغريها.
ً
�إق� � ��رار ق ��ان ��ون احل���ق ب��احل �� �ص��ول على
املعلومات.

ر�ؤ�ساء حترير

تدخالت تدريبية يف:
تدريبات متقدمة ومعمقة مل��دراء التحرير ور�ؤ��س��اء
التحرير على:
كتابة �سيا�سة التحرير للم�ؤ�س�سة ونزع الإجماع عليها.
�إقناع م��دراء ور�ؤ�ساء التحرير بحاجتهم
التفريق بني اخلطاب ال�شخ�صي واملهني.
للتدريب وتنمية الأداء.
التخطيط والتنمية الإعالمية والإدارية.
�صناعة الر�أي العام والت�أثري على ال�سيا�سات.
تدريبات حول املحتوى التحريري للمواقع الإلكرتونية.
تدريبات حول الق�ضايا القانونية.
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املحررون

مدراء حترير
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اعتماد قرارات قانونية مهمة:
قانون املطبوعات والن�شر.
قانون احلق باحل�صول على املعلومات.
�إجناح مناذج �إعالمية ذات ر�ؤية م�ستقلة
ومو�ضوعية بعيدً ا عن امل�صالح االقت�صادية
وال�سيا�سية والنفوذ.
زيادة عدد املحررين وتخفيف ال�ضغط.
تطوير م �ه��ارات امل�ح��رري��ن على التعامل
مع الإع�ل�ام احلديث بتنوعاته وجتهيزه
للدخول ملعرتك التحرير الإلكرتوين.
خلق �صحافة التحرير بح�سب املناطق
اجلغرافية (و�ضع �أولويات التحرير بنا ًء
على �أول��وي��ات املنطقة اجلغرافية) وهذا
يتم بنا ًء على درا��س��ات متخ�ص�صة لكل
منطقة و�أولوياتها.

�إقناع ر�ؤ�ساء التحرير بحاجتهم للتدريب
وتنمية الأداء.
عقد اج�ت�م��اع��ات دوري ��ة ومنظمة لهيئة
التحرير.
توفري �آليات احلوار من �أجل التطوير يف
جم��ال التحرير بني جميع �أق�سام و�سيلة
الإعالم.
املعرفة بالقوانني الإعالمية وب�أخالقيات
املهنة.
تفوق ال�صحفي على امل��واط��ن ال�صحفي
دائ ًما.

تدخالت تدريبية يف:
تدريبات يف الق�ضايا القانونية الإعالمية.
ت��دري �ب��ات متخ�ص�صة يف حت��ري��ر الإع �ل�ام احلديث
وال�صحافة الإلكرتونية.
تدريبات متخ�ص�صة يف التحرير:
�إعطاء مل�سة �إن�سانية للتحرير.
التحرير املتخ�ص�ص ملواد الريا�ضة والفن والق�ص�ص
الإن�سانية ،والت�سلية والرتفيه).
تغيري �أول��وي��ات التحرير بح�سب املنطقة اجلغرافية
(الأولويات الإخبارية والإعالنية) بناء على درا�سات
متخ�ص�صة.
فنون الكتابة الإعالمية احلديثة (مثلاً � :أه��م خم�س
فوائد ملنتج معني ...الخ).

تدخالت تدريبية يف:
تدريبات عامة ومتعمقة ملدراء التحرير على التحرير
املتخ�ص�ص.
اعتماد املبادئ الدولية يف تق�سيم م�ساحات الإعالنات
واملواد الإخبارية والتقارير والق�ص�ص.
دورة يف املهارات الإداري��ة حول تق�سيم العمل للفريق
املر�ؤو�س.
و�ضع اخلطط والإ�سرتاتيجيات الإعالمية.
دورة انفوغرافيك (حتويل البيانات اململة �إىل كتابة
�سهلة وق�ص�ص ي�سهل ا�ستيعابها).
�صحافة الوثائق (ن�شر وا�ستخدام الوثائق ال�سرية).
تدريبات متخ�ص�صة يف التحرير:
�إعطاء مل�سة �إن�سانية للمحرر.
التحرير لق�ضايا �إعالمية غري جادة (احلياة والريا�ضة
والفن والق�ص�ص الإن�سانية ،والت�سلية والرتفيه).
تغيري �أول��وي��ات التحرير بح�سب املنطقة اجلغرافية
(الأولويات الإخبارية والإعالنية) بناء على درا�سات
متخ�ص�صة.
لاً
فنون الكتابة الإعالمية احلديثة (مث � :أه��م خم�س
فوائد ملنتج معني ...الخ).

تدخالت تدريبية يف:
تدريبات متقدمة وتطبيقية وم�ستمرة يف الت�صميم والإنتاج
التلفزيوين �أهمها:

املنتجون

انتظام العمل الإع�لام��ي داخ��ل امل�ؤ�س�سة
الإعالمية.
وجود �أجهزة �إلكرتونية و�إنتاجية وبرامج
ت�صميم متقدمة.

تطوير القدرات الذاتية ملهند�سي ال�صوت
واملربجمني.
تو�سيع دائ��رة اهتمام �إدارات امل�ؤ�س�سات
م� ��� �س� ��ؤول ��و ال �ب��ث
الإع�لام�ي��ة مب���س��ؤويل البث الف�ضائي �أو
وال � �� � �ص� ��وت � �ي� ��ات
املحلي وم�س�ؤويل الهند�سة ال�صوتية.
وال� � �ه� � �ن � ��د�� � �س � ��ة
اع �ت �م��اد امل ��ؤ� �س �� �س��ات الإع�ل�ام� �ي ��ة على
واملربجمون
امل�ب�رجم�ي�ن �أو �أخ �� �ص��ائ �ي��ي ال���ص�ي��ان��ة
اخلا�صني بامل�ؤ�س�سة ب� اً
�دل من اال�ستعانة
بامل�ؤ�س�سات الإعالمية التجارية.

املخرجون

Graphic, Info graphic, Animation, Info
graphic animation, Photoshop, 3d, cinema
4d, after effect, magix movie, Sony
Vegas, swish max, Motion graphics,
Divinicrezoom (like Photoshop but it
video), Maya for 3d, Green screener,
Chrom screener

نظام للإنتاج خا�ص بالكامريات الديجيتال التلفزيونية (.)SDI
�إنتاج برامج متخ�ص�صة ومعمقة بطرق �أك�ثر �إبداعية يف
ق�ضايا :الريا�ضة ،واالقت�صاد والأطفال والتعليم
التعامل مع احلا�سوب يف ت�شفري البيانات.
تدخالت تدريبية يف:
نظم البث الف�ضائي و�آلياته و�أدواته و�أ�ساليبه.
نظم البث عرب االنرتنت (الراديو).
نظم البث الإذاعي با�ستخدام التقنيات الرقمية واالنرتنت.
تدريب الفنيني على التعامل مع نظام ( )T.T.Pالذي
يقوم بتحويل الن�ص �إىل �صوت يقر�أ من خالل �صوت �آيل،
و� ً
أي�ضا التعامل مع نظام ( )P.T.Tوهو العك�س (حتويل
ال�صوت �إىل ن�ص بهدف التوثيق والأر�شفة الأوتوماتيكية).
الآليات والنظم املتعلقة باجلودة ال�صوتية وتو�سيع نطاقها
وحت�سني جودتها بالأدوات والأجهزة احلديثة.
تدريبات تقنية ومهنية يف ال�صيانة مثلاً :
�صيانة الكامريات ب�أنواعها.
�صيانة �أجهزة البث وال�صوتيات وال�شبكات.
��ص�ي��ان��ة الأج��ه��زة الإل �ك�ترون �ي��ة ال��دق�ي�ق��ة (ال��ري��ك��وردار،
وامليكروفونات ،و�أدوات البث الف�ضائي..الخ).

تدخالت تدريبية يف:
التدريب على اال�ستوديو املكون من �أكرث ثالث كامريات.
�شا�شات العر�ض اللم�سية وكيفية تقدميها والتن�سيق مع
املقدم مبا�شرة.
توفري تدريبات يف املهارات التكنولوجية .طرق �إدارة اال�ستوديوهات احلديثة ذات الكامريات العديدة
توفري التقنيات احلديثة يف جمال الإخراج .وامل�ساحات الوا�سعة.
اال�ستوديو املتحرك وتغيري اخللفيات با�ستخدام املعلومات
البيانية �أو املتحركة.
الرتويج للربامج.
التن�سيق الرباجمي.
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امل�صورون

م�س�ؤولو العالقات
ال �ع��ام��ة والإع�ل��ام
يف امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
الإع�ل�ام� �ي ��ة وغ�ير
الإعالمية

تدخالت تدريبية يف:
الكامريات احلديثة ذات اجلودة والقدرات الكبرية.
تو�سيع دائ��رة االهتمام بامل�صورين يف كل ط��رق ال�ت�ع��ام��ل م��ع �أج �ه��زة ال�ب��ث ال���س��ري��ع م�ث��ل (AV-
.)WEST
جماالت الت�صوير.
تدريبات متخ�ص�صة يف دول ذات و�سائل �إعالمية قوية
من
بامل�صورين
اخلا�صة
توفري االحتياجات
لتبادل اخلربات ومواكبة التقدم التكنولوجي يف الت�صوير.
كامريات و�سرتات واقية.
تدريبات على برنامج بيكا�سا (اخلا�ص برتتيب و�أر�شفة
ال�صور بطريقة �إلكرتونية).
فنون الكتابة ال�صحفية على ال�صور.

االتفاق على مهام موظف العالقات العامة
يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وغري الإعالمية.
توفري برامج تدريبية متخ�ص�صة يف بناء
العالقات العامة ودورها و�أهميتها.
م �ن��ح � �ص�لاح �ي��ات حقيقية وث �ق��ة ك�ب�يرة
مب�س�ؤول العالقات العامة فيما يخ�ص دوره
وعمله ل�صالح امل�ؤ�س�سة.

توفري �أح��دث الأدوات الإلكرتونية بكافة
�أ�شكالها للمواقع الإلكرتونية.
توفري مدربني خمت�صني للعمل على برامج
م �� �س ��ؤول��و وحم ��ررو
االن �ف��وغ��راف �ي��ك واالن�ي�م�ي���ش��ن وال�ف�لا���ش
املواقع الإلكرتونية
وغريها.
�إيجاد هيكلية �صحفية مهنية للعاملني يف
املواقع الإلكرتونية.
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تدخالت تدريبية يف:
مهام موظف العالقات العامة يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
مهارات التخطيط الأ�سرتاتيجي.
مهارات �إدارية و�إدارة الفريق.
متتني �إ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة باملحتوى الإعالمي.
خلق املبادرات والربامج املجتمعية لتح�سني �صورة امل�ؤ�س�سة
والتوا�صل معها.
رفع القدرات اال�ست�شارية والتطويرية للم�ؤ�س�سة.
العالقات العامة الت�سويقية.
تدريب على مهارات الناطق الإعالمي با�سم امل�ؤ�س�سة.
�إج��راء البحوث والدرا�سات وا�ستطالعات ال��ر�أي ومهارات
�إح�صائية متخ�ص�صة باملجال.
العالقات العامة و�إدارة الأزمات.

تدخالت تدريبية يف:
اليقظة املعلوماتية بهدف (�إن��ذار ال�صحفي ب�شكل �أ�سرع
ور�صد الأحداث الكربى ،والت�أكد من م�صداقية اخلرب).
�إعداد تقارير م�صورة عرب الهاتف املحمول.
الت�أكد من م�صداقية الأخبار قبل الن�شر واملوازنة مع ال�سبق ال�صحفي.
رفع القدرات الإدارية والفنية يف التخطيط وو�ضع اخلطط
والإ�سرتاتيجيات التطويرية.
تدريبات متقدمة وتطبيقية وم�ستمرة يف الت�صميم والإنتاج
الإلكرتوين �أهمها:
Graphic, Info graphic, Animation, Info
graphic animation, Photoshop, 3d, cinema
4d, After effect, magix movie, Sony Vegas
, swish max, Motion graphics

اع �ت �م��اد و� �ص��ف وظ �ي �ف��ي ل �ل �م �� �س ��ؤول عن
الإع�ل�ام االجتماعي (وه��و ال��ذي يحدد
الأخبار املهمة عرب الو�سائل االجتماعية،
بنا ًء على خربته وتفاعله مع اجلمهور).
احل�صول على تدريب �شامل ومتقدم يف
الإعالم االجتماعي.
ج�ل��ب خ�ب�راء متعمقني بعمل الإع�لام��ي
االجتماعي.
ق��درة الإع�لام��ي االجتماعي على التفوق
على الن�شطاء االجتماعيني.
و�ضع �إ�سرتاتيجية �إعالمية للعمل يف املجال
امل � � �� � � �س � � ��ؤول ع��ن الإعالمي االجتماعي.
الإعالم االجتماعي تو�سيع معرفة واهتمام املواطنني بكافة
وخ�صو�صا كبار ال�سن ب�صفحات
(ال� �ف� �ي� �� ��س ب� ��وك ،ال�شرائح
ً
وتويرت..الخ)
التوا�صل االجتماعي.
ال�سعي نحو �إجناح املحتوى والت�أثري لو�سائل
الإعالم االجتماعي.
�إق ��رار و�إ� �ص��دار ق��وان�ين وم��دون��ات �سلوك
ودرا�سات متخ�ص�صة لتنظيم عمل و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
التمكن يف اللغة الإجن�ل�ي��زي��ة و�أهميتها
والتوا�صل مع و�سائل التوا�صل االجتماعي
من �أجل حت�سني املحتوى العربي.
�إي� �ج ��اد م���س��اح��ة ف��ارق��ة ب�ي�ن ال�صحفي
واملواطن عند التعامل مع و�سائل الإعالم
االجتماعي.

تدخالت تدريبية يف:
الو�سائط املتعددة و�أمناطها وو�سائلها التكنولوجية
الأكرث حداثة.
ت��دري�ب��ات م�ستمرة (ف�صلية) على �أح ��دث تطورات
و�سائل الإعالم االجتماعي �أهمها:
الفي�س بوك Facebook
تويرت tweeter
جوجل + Google+
يوتيوب YouTube
لينكد ان Linked in
ان�ستغرامInstagram
�سناب �شات Snap chat
�إعدادات املحتوى الإعالمي االجتماعي وطرق التفاعل
مع اجلمهور.
و�سائل التحقق من املعلومات عرب الو�سائل االجتماعية.
فنون الكتابة الإعالمية احلديثة (مثلاً � :أه��م خم�س
فوائد ملنتج معني ...الخ)
تدريبات متخ�ص�صة يف الت�صميم والإنتاج �أهمها:
Graphic
Info graphic
Animation
Info graphic animation
Photoshop
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الفصل الثالث

التدخالت والسياسات التنظيمية المطلوبة لقطاع التدريب اإلعالمي
اً
اول -تدخالت قانونية:

ال�سعي نحو تعديل و�إقرار القوانني الإعالمية التي جتعل من و�سائل الإعالم هي ال�سلطة الرابعة على �أر�ض
وخ�صو�صا ذات العالقة مبو�ضوع التدريب وتطوير �آليات العالقة بني امل�ؤ�س�سات احلكومية وامل�ؤ�س�سات
الواقع
ً
التدريبية ،و�إعطاء هام�ش حرية وا�سع يف جمال التدريب الإعالمي.
ثانيا -تدخالت تنظيمية:
ً

التحرك باجتاه توحيد �أهداف وو�سائل و�أدوات ومنهجيات التدريب الإعالمي على امل�ستوى الوطني من خالل
التوافق على و�سائل و�أدوات ومنهجيات التدريب الإعالمي بطريقة موحدة من خالل ما يلي:
االتفاق على �آلية لتحديد االحتياجات للربامج التدريبية.
االتفاق على عدد معني من �ساعات التدريب العملي والنظري بح�سب معايري علمية تتنا�سب مع القطاع
الإعالمي �سوا ًء على م�ستوى التدريب يف اجلامعات �أو يف التدريبات التي تنظمها امل�ؤ�س�سات التدريبية.
حتديد �سعر مت�سا ٍو ل�ساعة التدريب للمدرب الفل�سطيني �أو الأجنبي.
ال�سعي نحو االتفاق على �آلية موحدة يف طريقة تقييم التدريب و�أدواته وو�سائله.
ً
ثالثا -تدخالت بحثية:

قيا�س �أثر الإجنازات التدريبية من خالل درا�سات وبحوث متخ�ص�صة علمية تتم ب�شكل ف�صلي� /سنوي على
م�ستوى وطني من خالل:
�إعداد درا�سات حتديد االحتياجات (كم ًيا وكيف ًيا).
�إجراء املتابعة والتقييم ( )Monitoring and evaluationللتدريبات وا�ستخال�ص الدرو�س والعرب والتو�صيات.
رابعا -سياسات تنظيم قطاعي:
ً

ال�سعي نحو تو�سيع دور امل�ؤ�س�سات التدريبية ال�صغرية �أو املتو�سطة احلجم-مع احلفاظ على قدر كبري من املناف�سة-
من خالل ت�شبيكها مع م�ؤ�س�سات �إعالمية �أجنبية �أو عربية �أو من خالل تخ�ص�صها مبجاالت فريدة �أو من خالل
�إقرار م�شاريع وقوانني حكومية حتمي امل�ؤ�س�سات التدريبية وتعزز من ا�ستمرارها ودميومتها وتقلل خطر �إغالقها.
ال�سعي نحو تنظيم العالقة بني كليات الإعالم يف اجلامعات مع امل�ؤ�س�سات التدريبية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية
امل�شغلة بحيث تكون متكاملة ومت�سل�سلة ،كمتابعة خريج الإعالم وتنمية مهاراته التدريبية يف جوانب معينة
من خالل م�ؤ�س�سة تدريبية ومن ثم توفري فر�صة عمل منا�سبة يف و�سائل الإعالم.
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خامسا -سياسات تمكين المدربين:
ً

ال�سعي نحو زيادة �أو رفد التدريب الإعالمي بالتخ�ص�صية االحرتافية يف التدريبات من خالل:
جلب خرباء� /أكادمييني يف املجال التدريبي �أو الإعالمي من م�ؤ�س�سات �إعالمية رائدة �أو من جامعات معروفة عامل ًيا.
ال�سعي نحو تو�سيع نطاق التدريب الإعالمي من خالل فتح املجال �أمام التدريب عرب املواقع الإلكرتونية من
خالل ح�ضور حما�ضرات مع جامعات عربية �أو �أجنبية عريقة يف جماالت �إعالمية جديدة �أو فريدة �سواء يف
املوا�ضيع الإعالمية املهنية �أو الأكادميية.
خلق ال�شراكات �أو ال�شبكات من التعاون والتو�أمة بني امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية الفل�سطينية مع العربية والأجنبية.
سادسا -تنظيم ذاتي لعقود المدربين:
ً

عرب ال�سعي لتنظيم طريقة عمل املدرب �أو اخلبري مع امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية من خالل ما يلي:
•وجوب ح�صول املدرب على دورة �إعداد مدربني ( )TOTكحد �أدنى.
•وجود عقد عمل �أو تعاقد وا�ضح املعامل بني املدرب وبني م�ؤ�س�سة التدريب.
•يجب االتفاق على توفر ال�شهادات العلمية والعملية يف جمايل الإعالم والتدريب لدى املدرب.
•وجود دليل تدريبي حمدث �أو مادة علمية ميكن اال�ستناد �إليها يف التدريب (نظر ًيا وعمل ًيا).
•تقدمي خمطط للتدريب و�أهداف التدريب (نظر ًيا وعمل ًيا).
•احتواء التدريب على ن�سبة معينة من التدريب العملي.
•اتفاق م�سبق بني املدرب واجلهة التدريبية على طريقة تقييم التدريب.
سابعا -سياسات عامة في منح الشهادة التدريبية:
ً

•قيام ال�سلطة الفل�سطينية باعتماد قرار منح ال�شهادة التدريبية وا�ستحداث نظام النقاط على كل
اهتماما �أكرب.
تدريب كطريقة للت�شجيع على التدريب ورفع م�ستوى الأداء و�إك�ساب القطاع التدريبي
ً
•اتفاق امل�ؤ�س�سات التدريبية على و�ضع جمموعة من املعايري لتحديد م�ستوى كفاءة خريجي الإعالم من
خالل تدريبات عامة يكون يف نهايتها النجاح بامتحان مزاولة املهنة الإعالمية من خالل:
•ت�سجيل نقاط جناح يف اجلوانب النظرية يف النظريات الإعالمية ،واملعرفة بالقوانني و�أخالقيات العمل
ال�صحفي وفنون الكتابة الإبداعية وغريها.
•ت�سجيل نقاط جناح يف اجلوانب العملية؛ يتمثل يف �إنتاج عدد معني من مواد �إعالمية ذات كفاءة ونوعية
�أو امل�شاركة يف التغطيات وت�سجيل ق�ص�ص جناح وغريها.
•ت�سجيل نقاط معينة من امل�شاركة يف لقاءات ون��دوات تدريبية متخ�ص�صة يف جوانب ذات عالقة
بالتخ�ص�ص الإعالمي �أو امليول الإعالمية لدى املتدرب.

ثامنً ا -سياسات عامة بين مؤسسات التدريب ومؤسسات اإلعالم:

�إقرار لوائح داخلية �أو مذكرات تفاهم �أو مدونات �سلوك �أو مواثيق �شرف (بني امل�ؤ�س�سات التدريبية والإعالمية
�سواء يف القطاع العام �أو اخلا�ص �أو الأهلي) يف اجلوانب التالية:
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تعزيز النهج الت�شاركي والتعاوين بني امل�ؤ�س�سات التدريبية ما يزيد من فر�ص بناء القدرات الذاتية للم�ؤ�س�سات
(تبادل اخلربات ،والتعاون يف ا�ستخدام الأدوات التقنية والفنية بني املراكز وغريها).
االتفاق على ا�ستيعاب امل�ؤ�س�سات العاملة يف الإعالم لعدد معني ب�شكل �سنوي من املتدربني مبا يتواءم وحجم
امل�ؤ�س�سة الإعالمية امل�شغلة.
االتفاق على مذكرة تفاهم ملراعاة �أخالقيات التدريب الإعالمي بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سة التدريبية وامل�ؤ�س�سة
الإعالمية امل�شغلة يف مو�ضوع ،بحيث ال يتم التعامل بطرق غري الئقة مع املتدربني وحتفيزهم على التطور
والتقدم يف املجال الإعالمي.
ح�صول املدرب على تدريب �أو خربة حديثة يف جمال التدريب ملدة ال تزيد عن �سنتني ورمبا �أكرث ح�سب نوع
التدريب ودرجات تقدمه.
تاسعا -تنظيم العالقة مع الممولين:
ً

ال�سعي نحو تنظيم العالقة مع املمولني �أو اجلهات املانحة من خالل االتفاق على الق�ضايا التالية:
تنظيم لقاء ف�صلي �أو �سنوي (بداية �أو نهاية كل عام) مع امل�ؤ�س�سات املانحة مع امل�ؤ�س�سات التدريبية الإعالمية
من �أجل �إطالع املمولني على االحتياجات التدريبية للم�ؤ�س�سات التدريبية ،و�إيجاد طريقة لتنظيم التدريب
وتعزيز روح الت�شارك والتعاون والتناف�س الإيجابي.
تقدمي امل�ؤ�س�سات التدريبية للجهات املمولة مقرتحات �شاملة عن خمططاتها وت�صوراتها للعمل خالل العام املقبل.
�إلزام املمول بكافة املبادئ املذكورة (الربنامج التدريبي ،واملدرب واملتدربني ..الخ).
و�ضع معايري وحمددات تلزم اجلهات املانحة تخ�صي�ص جزء من املوازنة ال�سنوية من �أجل �إجراء �أو رعاية
تدريبات ف�صلية تنمي من مهارات اخلرباء �أو الإعالميني الفل�سطينيني على نفقتها اخلا�صة.
عاشرا -تنظيم العمل اإلعالمي من خالل التخطيط التشاركي:
ً

يف �إطار تنظيم عملية التدريب الإعالمي ال بد من وجود خمطط �إ�سرتاتيجي يتم من خالل تنظيم قطاع
التدريب الإعالمي على النحو التايل:
 .1تنظيم العالقة بني امل�ؤ�س�سات التدريبية مع الأكادمييني وخرباء الإعالم من خالل تنظيم اجتماعات
م�ستمرة بهدف:
•االتفاق على لقاءات دورية ف�صلية �أو �سنوية.
•تقييم واقع العمل الإعالمي وم�ستويات وقدرات الإعالميني احلاليني.
•بحث الثغرات والفجوات بني ما تقدمه امل�ؤ�س�سات الأكادميية وبني ما تقدمه امل�ؤ�س�سات التدريبية.
•يتوجب على امل�ؤ�س�سات التدريبية تقدمي ر�ؤيتها ومعرفتها حول كل ما هو جديد يف موا�ضيع الإعالم احلديث.
•متابعة الأكادمييني كل ما هو جديد وت�سليط ال�ضوء عليه بطرقهم.
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•تقدمي �أفكار جديدة للأكادمييني -مقرتحات مل�ساقات تعليمية حديثة ومواكبة.
 .2تنظيم العالقة بني امل�ؤ�س�سات التدريبية مع امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعالم (التلفزيون والراديو
ومواقع �إلكرتونية...الخ)� ،إن فكرة تنظيم العالقة بني امل�ؤ�س�سات التدريبية وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال
الإعالم لأهداف عديدة:
•�إطالع امل�ؤ�س�سات التدريبية وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعالم على ما تقدمه كل جهة للأخرى وبالعك�س.
•�إ�شراك امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعالم امل�ؤ�س�سات التدريبية يف �إخراجها من امل�شكالت املرتتبة
عليها جراء تقدم الإعالم ،مثلاً � (:إيجاد حلول لق�ضايا قلة الإقبال على الف�ضائيات ل�صالح الإعالم
وخ�صو�صا مواقع التوا�صل االجتماعي).
االلكرتوين
ً
•حماولة التفكري «خارج ال�صندوق» بطرح �أفكار �أكرث �إبداعية والبحث عن تدريبات ذات عالقة بالإعالم
من زوايا خمتلفة يتم طرحها بطريقة ذكية على املمولني ،مثلاً ( :تدريبات يف املجاالت الفنية ك�صيانة
الكامريات �أو �أجهزة الت�سجيل والبث �أو برامج املونتاج احلديثة ..الخ).
•تو�سيع نطاق تفكري امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعالم من خالل ت�شبيكها مع اجلهات التمويلية وزيادة
الإقبال على م�شاريع بناء القدرات للم�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعالم.
•�إقرار �صيغة �أو الئحة تنفيذية �أو ميثاق �شرف بني امل�ؤ�س�سات التدريبية والعاملة يف املجال الإعالمي وبني
املتدربني (خريجي الإعالم �أو الفنيني العاملني يف قطاع الإعالم) على ما يلي:
�أ .حتديد عدد �سنوي من املتدربني يتوجب على امل�ؤ�س�سات التدريبية والعاملة يف جمال الإعالم تدريبهم.
ب .االتفاق على طريقة متابعة املتدرب وتقييم �أدائه.
ج .تقدمي كل الدعم املعنوي واملادي (ولو رمز ًيا).
د .االلتزام مبواثيق و�أخالقيات العمل التدريبي الإعالمي.
 .3تنظيم العالقة بني امل�ؤ�س�سات التدريبية مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والأهلي ودوائر االخت�صا�ص ذات
العالقة مبوا�ضيع التدريب يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة بوجه عام وذلك بهدف ما يلي:
�إطالع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص واالهلي واحلكومي على جوهر ما تقدمه امل�ؤ�س�سات التدريبية يف املجاالت الإعالمية.
تنمية فكرة امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه و�سائل الإعالم وبخا�صة امل�ؤ�س�سات التدريبية واملتدربون �أو خريجو الإعالم.
�إقرار لوائح تنظيمية �أو م�سودات مب�شاريع قانونية (الح ًقا) تلزم م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والأهلي واحلكومي
�أن تكون اال�ستعانة بالق�ضايا التدريبية يف املجاالت الإعالمية من �ضمن اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سات التدريبية فقط.
أحد عشر -تأسيس مجلس تنسيقي لمؤسسات التدريب اإلعالمي:

�سع ًيا لتحقيق جممل التو�صيات املذكورة �أعاله ،ال بد من وجود مبادرة لت�شكيل ج�سم �أو ائتالف تن�سيقي مل�ؤ�س�سات
ً
وهام�شا كب ًريا من التنظيم.
التدريب االعالمي ليقوم بتنظيم قطاع التدريب الإعالمي على نحو يعطي حي ًزا
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