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 مستقبل اإلعالم الرتبوي لدى طلبة اجلامعة و واقع
 )دراسة ميدانية على طلبة جامعة بابل(

 م. م. قاسم حسني السعدي
 كلية اهلندسة املواد/ جامعة اببل

 املقدمة
ى أمور الرتبية والتعليم العايل ألن هذه تعد املرحلة اجلامعية من التعليم من أهم املراحل اليت جيب تسليط الضوء عليها وتنال اهتمام ابلغ من قبل القائمني عل

ويقع على عاتق اإلعالم  .، إذ حيتاج الفرد املزيد من التوجيه السليم والبناء اهلادفتعترب من أدق مراحل التطور وبناء الشخصية اإلنسانية املتكاملةاملرحلة 
تلبية حاجاته وميوله، فاإلعالم الرتبوي يعد ركيزة أساسية للنهوض بواقع العملية الوفاء مبتطلبات التنمية الشاملة يف هذه املرحلة الدقيقة من عمر الطالب و 

من خالل تقنية البث الفضائي عرب األقمار  اهلائل يف وسائل االتصال الذي متثل إبلغاء احلواجز الزمانية واملكانيةالرتبوية يف ميادينها كافة سيما بعد التطور 
لتحقيق األهداف العامة للرتبية على الصعيد الرتبوي وأخذ يشمل الواجبات الرتبوية لوسائل اإلعالم املتمثلة يف السعي عليه تطور اإلعالم و  .االصطناعية

 .ةلرتبوية على أهنا عملية شاملة ومستداماالتعليمي والثقايف والسياسي واالقتصادي واالجتماعي وااللتزام بنشر القيم والسلوكيات البناءة والنظرة إىل العملية 
ومناذج من هنا جاءت وسائل اإلعالم املتنوعة واملتعددة السمات واخلصائص كالفضائيات واإلنرتنيت والصحف واإلذاعة لتقدم خربات ثقافية متنوعة 

ا لقطاع مهم من وتعرض الكثري من القضااي مما جيعلها ذات أتثري كبري على الرأي العام وتوجيهه ووسيلة مهمة من وسائل الرتبية الشاملة سيمسلوكية 
وعن طريق اإلعالم الرتبوي تنفتح اجلامعة على احمليط اخلارجي  .اجلمهور هو مجهور الطلبة يف حماولة لرسم واقعهم الرتبوي واالنطالق به حنو آفاقه املستقبلية

للتغريات الطارئة على املستوايت كافة، غري أن  التطورات احلاصلة على املستوى العلمي والتقين واملعريف وابلتايل االستجابةوبفضله تتمكن من مسايرة 
وآفاقه املستقبلية مما جيعلهم ال يعطون له  ن الدور احلقيقي لإلعالم الرتبويسواء على صعيد املؤسسات الرتبوية والتعليمية واإلعالمية ال يعرفو الكثري 

ملعرفة واقع وأمهية اإلعالم الرتبوي بني م الرتبوي كما ستتعرض إىل رجربة ميدانية االهتمام الالزم يف مؤسساهتم وهلذا سوف حتاول الدراسة إظهار أمهية األعال
اإلعالم الرتبوي سواء على املدى القصري أم البعيد أصحبت ظاهرة وأخريًا ميكن القول أن التأثريات اليت يسببها  .أوساط طلبة اجلامعة يف حمافظة اببل

ني وهلذا استحقت الدراسة والوقوف عليها وتبيان مالحمها وهنا نبعت فكرة ضرورة حثمن قبل الباوي مل تدرس مستقبلية مهمة يف العرف اإلعالمي والرتب
 .التعرف على ما كان عليه اإلعالم الرتبوي وآفاقه املستقبلية

 املبحث األول: اإلطار املنهجي للدراسة
 أوالً: أهمية الدراسة وأهدافها:

 رية والتطبيقية يف النقاط اآلتية:ة وأهدافها النظن أمهية الدراستكم
ماًل يف الواقع الرتبوي لطلبة اجلامعة سيما يف امليدان اإلعالمي ابعتبار أن شرحية الطلبة اجلامعيني ميثلون حاضر األمة ومستقبلها فهم عا الولوج .1

 .رئيسًيا يف جناح العملية الرتبوية والتعليمية وحتقيق أهدافها املنشودة

 .بشكل صحيح واالستفادة منها يف االرتقاء أبحد أبرز عناصر العملية الرتبوية وهم الطلبةسة )اإلعالمية والرتبوية( توظيف نتائج الدرا .2

ا يف تستمد الدراسة أمهيتها يف عدم تشخيص الدراسات اإلعالمية والرتبوية اليت اطلع الباحث عليها للواقع اإلعالمي يف امليدان الرتبوي سيم .3
 .دف الذي تسعى الدراسة الرتكيز عليهحمافظة اببل وهو اهل

إىل التأثري يف الرأي العام ومراكز عالم الرتبوي وأمهية استخدامه كسالح مستقبلي فعال ابلغ األمهية يهدف تبني الدراسة أمهية اإلحساس ابإل .4
 .صنع القرار )املؤسسات الرتبوية واإلعالمية( ويف خمتلف شؤون احلياة للنهوض ابلواقع الرتبوي

 .ساعدة املؤسسات اإلعالمية والرتبوية على اكتشاف أمهية اإلعالم الرتبويم .5

 .تبين أصحاب القرار نتائج الدراسة .6

 .استفادة الباحثني واملهتمني يف جمال الدراسات اإلعالمية والرتبوية من نتائج الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي .7
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 مستقبل اإلعالم الرتبوي لدى طلبة اجلامعة و واقع
 )دراسة ميدانية على طلبة جامعة بابل(

 م. م. قاسم حسني السعدي
 كلية اهلندسة املواد/ جامعة اببل

 املقدمة
ى أمور الرتبية والتعليم العايل ألن هذه تعد املرحلة اجلامعية من التعليم من أهم املراحل اليت جيب تسليط الضوء عليها وتنال اهتمام ابلغ من قبل القائمني عل

ويقع على عاتق اإلعالم  .، إذ حيتاج الفرد املزيد من التوجيه السليم والبناء اهلادفتعترب من أدق مراحل التطور وبناء الشخصية اإلنسانية املتكاملةاملرحلة 
تلبية حاجاته وميوله، فاإلعالم الرتبوي يعد ركيزة أساسية للنهوض بواقع العملية الوفاء مبتطلبات التنمية الشاملة يف هذه املرحلة الدقيقة من عمر الطالب و 

من خالل تقنية البث الفضائي عرب األقمار  اهلائل يف وسائل االتصال الذي متثل إبلغاء احلواجز الزمانية واملكانيةالرتبوية يف ميادينها كافة سيما بعد التطور 
لتحقيق األهداف العامة للرتبية على الصعيد الرتبوي وأخذ يشمل الواجبات الرتبوية لوسائل اإلعالم املتمثلة يف السعي عليه تطور اإلعالم و  .االصطناعية

 .ةلرتبوية على أهنا عملية شاملة ومستداماالتعليمي والثقايف والسياسي واالقتصادي واالجتماعي وااللتزام بنشر القيم والسلوكيات البناءة والنظرة إىل العملية 
ومناذج من هنا جاءت وسائل اإلعالم املتنوعة واملتعددة السمات واخلصائص كالفضائيات واإلنرتنيت والصحف واإلذاعة لتقدم خربات ثقافية متنوعة 

ا لقطاع مهم من وتعرض الكثري من القضااي مما جيعلها ذات أتثري كبري على الرأي العام وتوجيهه ووسيلة مهمة من وسائل الرتبية الشاملة سيمسلوكية 
وعن طريق اإلعالم الرتبوي تنفتح اجلامعة على احمليط اخلارجي  .اجلمهور هو مجهور الطلبة يف حماولة لرسم واقعهم الرتبوي واالنطالق به حنو آفاقه املستقبلية

للتغريات الطارئة على املستوايت كافة، غري أن  التطورات احلاصلة على املستوى العلمي والتقين واملعريف وابلتايل االستجابةوبفضله تتمكن من مسايرة 
وآفاقه املستقبلية مما جيعلهم ال يعطون له  ن الدور احلقيقي لإلعالم الرتبويسواء على صعيد املؤسسات الرتبوية والتعليمية واإلعالمية ال يعرفو الكثري 

ملعرفة واقع وأمهية اإلعالم الرتبوي بني م الرتبوي كما ستتعرض إىل رجربة ميدانية االهتمام الالزم يف مؤسساهتم وهلذا سوف حتاول الدراسة إظهار أمهية األعال
اإلعالم الرتبوي سواء على املدى القصري أم البعيد أصحبت ظاهرة وأخريًا ميكن القول أن التأثريات اليت يسببها  .أوساط طلبة اجلامعة يف حمافظة اببل

ني وهلذا استحقت الدراسة والوقوف عليها وتبيان مالحمها وهنا نبعت فكرة ضرورة حثمن قبل الباوي مل تدرس مستقبلية مهمة يف العرف اإلعالمي والرتب
 .التعرف على ما كان عليه اإلعالم الرتبوي وآفاقه املستقبلية

 املبحث األول: اإلطار املنهجي للدراسة
 أوالً: أهمية الدراسة وأهدافها:

 رية والتطبيقية يف النقاط اآلتية:ة وأهدافها النظن أمهية الدراستكم
ماًل يف الواقع الرتبوي لطلبة اجلامعة سيما يف امليدان اإلعالمي ابعتبار أن شرحية الطلبة اجلامعيني ميثلون حاضر األمة ومستقبلها فهم عا الولوج .1

 .رئيسًيا يف جناح العملية الرتبوية والتعليمية وحتقيق أهدافها املنشودة

 .بشكل صحيح واالستفادة منها يف االرتقاء أبحد أبرز عناصر العملية الرتبوية وهم الطلبةسة )اإلعالمية والرتبوية( توظيف نتائج الدرا .2

ا يف تستمد الدراسة أمهيتها يف عدم تشخيص الدراسات اإلعالمية والرتبوية اليت اطلع الباحث عليها للواقع اإلعالمي يف امليدان الرتبوي سيم .3
 .دف الذي تسعى الدراسة الرتكيز عليهحمافظة اببل وهو اهل

إىل التأثري يف الرأي العام ومراكز عالم الرتبوي وأمهية استخدامه كسالح مستقبلي فعال ابلغ األمهية يهدف تبني الدراسة أمهية اإلحساس ابإل .4
 .صنع القرار )املؤسسات الرتبوية واإلعالمية( ويف خمتلف شؤون احلياة للنهوض ابلواقع الرتبوي

 .ساعدة املؤسسات اإلعالمية والرتبوية على اكتشاف أمهية اإلعالم الرتبويم .5

 .تبين أصحاب القرار نتائج الدراسة .6

 .استفادة الباحثني واملهتمني يف جمال الدراسات اإلعالمية والرتبوية من نتائج الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي .7
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قية اليت تصدعت هبا العملية الرتبوية بشكل كبري بسبب األوضاع السياسية املعقدة على مر عشرات يف البيئة العرامما يزيد أمهية الدراسة إهنا رجري  .8
 .السنني واليت ال زالت تلقي بظالهلا على مفاصل احلياة كافة

سالًحا ذو حدين إما طالب املرحلة اجلامعية الذين ميثلون العمود الفقري للعملية الرتبوية، فهم عرضة ألن يكونوا علي  تطبيق الدراسة على  .9
 .انتصاب أو احنناء العملية الرتبوية

 .وضع رؤية مستقبلية للنهوض ابلعملية الرتبوية سيما يف جماهلا اإلعالمي  .11

 .الدراسة تسهم يف إثراء املكتبة اجلامعية والبحث األكادميي يف جمال الدراسات املستقبلية اإلعالمية والرتبوية .11
ا: مشكلة 

ً
 الدراسةثاني
 .(1)أردان أن حنل مشكلة فعلينا أواًل أن نعرف ما هي؟ إذ إن املشكلة هي مجلة أو عبارة استفهامية واإلجابة هنا تكون فيما يراد دراسته إذا ما

 .(2)خصائص معينة وميكننا كباحثني أن نعرض املشكلة بصيغة سؤال هوعملية اختيار أو عرض املشكلة يعد شيًئا مهًما ول

  يروم الباحث مناقشتها هي: ما هو واقع ومستقبل اإلعالم الرتبوي بني أوساط الطلبة؟وابلنسبة للمشكلة اليت
 ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنمر يف دراستنا ابإلجابة على عدة أسئلة أخرى ستشكل خصائصا لدراسة األساسية، وهي كاآليت:

 ، العناصر، التأثري؟ما هو مفهوم اإلعالم الرتبوي؟ من حيث التعريف، الوسائل، األمهية -
 كيف تعامل مجهور الطلبة مع اإلعالم الرتبوية؟  -
 .؟ما هي اآلفاق املستقبلية لإلعالم الرتبوي -

ا: فرضية البحث:
ً
 ثالث

 ويف إطار اإلجابة عن األسئلة اليت متحورت عنها إشكالية الدراسة، ميكن وضع الفروض اآلتية:
 .ًما يف تعزيز العملية الرتبوية يف أبعادها التعليمية والثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصاديةالرتبوي دورًا مه نرجح أن يكون لإلعالم -
 .نفرتض أن تكون الفضائيات الوسيلة اإلعالمية األكثر أتثري يف الواقع الرتبوي للطلبة -
 .اإلعالم الرتبوي يف أتثريه على الطلبة دالالت ذات أبعاد مستقبليةحيمل  -
 .لو وسائل اإلعالم يف أن يكون هلا أتثريات سلبية على العملية الرتبويةال خت -

ا: 
ً
 حدود الدراسةرابع

 االستخدام يف تشكيل واقع اإلعالماحلدود املوضوعية: استخدام عينة من طلبة جامعة اببل لوسائل اإلعالم يف امليدان الرتبوي ومدى أتثري هذا  -1
 .ية حبسب هذا الواقعالرتبوي لديهم ووضع تصورات مستقبل

( كليات، كليتان من الدراسات اإلنسانية )كلية الرتبية وكلية اآلداب(، وكليتان من الدراسات العلمية 4احلدود املكانية: تتمثل يف جامعة اببل منها ) -2
 .بطريقة عمدية )كلية العلوم وكلية اهلندسة(، مت اختيارها

 .2111  /2111ل العام الدراسي احلدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة خال -3
ا: منهجية الدراسة

ً
 خامس

رجمع بني الوصف والتحليل والتنبؤ مبدأ )التكامل املنهجي( يف مجع املعلومات وتصنيفها وحتليلها وتنظريها من أجل االنتهاء إىل دراسة اعتمد الباحث 
املسح امليداين الذي ومنهج التحليل املستقبلي فضاًل عن منهج هج التحليل النظمي املستقبلي يف آن واحد وعليه مت األخذ مبناهج عدة: املنهج الوصفي ومن

ووضعها يف جداول خاصة مث حتليلها إحصائًيا الستخراج النسب حدد الباحث يف اختيار عينة البحث وتصميم االستمارة االستبيان مث تبويب البياانت 
 .تعلقة ابلظاهرة املدروسة يف حتليل الرسوم اإلحصائية املتعلقة ابلدراسة امليدانيةاملاملئوية ملعرفة امليول واالرجاهات واملوضوعات 

ا: عينة الدراسة
ً
 داتها و أ سادس

وكلية ( طالب وطالبة من جامعة اببل توزعوا ابلتساوي على أربع كليات، كليتان للدراسات اإلنسانية وهي كلية اآلداب 111تكونت عينة الدراسة من )
( طالب وطالبة من الكليات املذكورة إذ مت 25يتان للدراسات العلمية وهي كلية العلوم وكلية اهلندسة، ومت اختيار العينة بطريقة عمدية وبواقع )الرتبية، وكل
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ة من املرحلة الثالثة اختيار العينة وفق شروط معني تنصرف إىل تعرضهم ألكثر من وسيلة إعالمية وهلم اهتمام ابجلانب اإلعالمي والرتبوي ومت اختيار الطلب
 .والرابعة فقط ملا ميتلكون من خربة وإطالع ونضج معريف فضال عن متثيل العينة للموقع اجلغرايف يف جامعة اببل

 .لوسائل اإلعالم يف اجملال الرتبويوابلنسبة ألداة الدراسة مت إعداد استبانة حتوي العديد من الفقرات اليت ختص استخدام الطلبة 

ا: حتد
ً
 يد مصطلحات الدراسةسابع

 مصطلحات الواردة ابلدراسة، وهي:لبعض  Operation Definitions وجد الباحث ضرورة وضع تعاريف إجرائية
ة يف اجملتمع وعلى كافة األصعدة: التعليمي اإلعالم الرتبوي: كل ما تبثه وسائل اإلعالم املختلفة من رسائل إعالمية ملتزمة تسعى للقيام بوظائف الرتبية -1

املهارات والتزود والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، حبيث تتمكن فئات اجملتمع بصورة عامة والطلبة بصورة خاصة من إدراك مفاهيم واكتساب 
 .ابخلربات وتنمية االرجاهات وتعديل السلوك

ر والعادات والتقاليد ا لدى األجيال الالحقة وهذه القيم تشمل األفكاالرتبية: هي عملية للتواصل بني األجيال الراشدة اليت تعمل على ترسيخ قيمه -2
 .واالرجاهات يف ميادين احلياة كافة وهذه العملية طويلة األمد وهلا دالالت مستقبلية

 .طلبة جامعة اببل الذين يتعرضون لوسائل اإلعالم دطلبة جامعة اببل: مجيع أفرا -3
ا: الدراسات السابقة

ً
 ثامن

 دراسات العربيةأوالً: ال
 أجرى الباحث مصطفى رجب دراسة بعنوان )اإلعالم الرتبوي يف مصر واقعه ومشكالته(، هدفت الدراسة إىل وضع تصور ألسلوب دراسة العالقة بني -1

حيث التزاماهتا بواجباهتا الرتبوية وقد التعليم واإلعالم من زاويتني األوىل دراسة الواقع اإلعالمي الرتبوي يف مصر والثانية دراسة وسائل اإلعالم العامة من 
 .من رجال الرتبية والتعليم القياديني يف بعض احملافظات املصريةفرًدا  68تكونت عينة الدراسة من 

 وكانت أهم نتائج الدراسة:
 .إن وسائل اإلعالم ال تقوم بكل واجباهتا الرتبوية اليت تقع على عاتقها -
 .لتزم إال بقدر يسري من الواجبات الرتبوية مما يعين أن هناك قصور يف هذا اجملالإن وسائل اإلعالم املصرية ال ت -
 .اإلعالمية يف مصر تغفل اجلوانب الرتبوية مما جيعل وسائل اإلعالم ال تلتزم التزاًما كافًيا بواجباهتا الرتبويةإن السياسة  -

بوي يف دول اخلليج العر(ي(، هدفت الدراسة إىل معرفة وجود أو عدم وجود أهداف لإلعالم : قام الباحث غامن البدر بدراسة حتت عنوان )اإلعالم الرت ثانيًا
لى اإلعالم الرتبوي يف وزارات الرتبية بدول اخلليج ومعرفة مدى وضوح مفهوم اإلعالم الرتبوي لدى القائمني على تطبيقه والكشف عن تفهم القائمني ع

من املسؤولني يف  7وقد تكونت عينة الدراسة من  .ليت وضعوها ألنفسهم ومعرفة ما يتحقق من تلك األهدافحلدود ما هو مطلوب منهم طبًقا لألهداف ا
 .وزارات الرتبية يف مكتبة الرتبية العر(ي لدول اخلليج العر(ي عن اإلعالم الرتبوي بواقع مسؤول واحد عن كل دولة

ا: الدراسات األجنبية:
ً
 ثاني

بتقدمي دراسة بعنوان )اخلصائص اجلديدة املستخدمة يف تطوير اإلعالم الرتبوي ابملدارس الثانوية ابجملر(، إذ انقشت الدراسة قام الباحث اندرايس كلوتز  -1
ية العامة لى الطرق الدراستطوير تكنولوجيا اإلعالم الرتبوي يف املدارس الثانوية عن طريق تغيري املتطلبات الدراسية العامة ومناقشة أتثري النشاطات املشرتكة ع

 .وتدريب املعلمني وتطوير اإلعالم الرتبوي وإدخال أنظمة وقوانني جديدة

ادئ املنهجية دراسة للباحث جوزيف بالتر بعنوان )اإلعالم الرتبوي يف مالطا(، هدفت الدراسة إىل بيان دور التلفاز يف اإلعالم الرتبوي ومناقشة املب -2
بوي من خالل الربامج التلفزيونية وأشارت نتائج الدراسة إىل تقييم سلسلة هذه الربامج مبا يف ذلك االستفتاءات والتنظيمية املتعلقة بدراسة اإلعالم الرت 

 .اخلاصة ابملشاهدين واملعلمني
 .تعليق الباحث على الدراسات السابقة -

وضوعات وما استخدمته من أدوات، وعينات، وما بعد أن مت عرض الدراسات السابقة فإننا نالحظ جوانب عدة من تلك الدراسات وما تناولته من م
 توصلت إليه من نتائج ميكن إجيازها ابآليت:
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 .تنوع الدراسات بني عربية وأجنبية ختتلف من حيث املوضوعات واملنهج الذي استخدمته كل دراسة ونوع العينة وجمتمع الدراسة -1
 .قة يف اهلدف الرئيسي واألهداف الفرعيةابلنسبة للهدف ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسات الساب -2
)أكثر  ابلنسبة للمنهج: تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف استخدامها املنهج الوصفي وختتلف يف استخدامها أسلوب التكامل املنهجي -3

 .من منهج(
 .خدام عينة حمددة مع اختالف نوع العينةابلنسبة لعينة الدراسة: تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف است -4
 .إن مجيع الدراسات السابقة تتفق مع الدراسة احلالية يف االعتماد على التطبيق امليداين -5
 وهبذا يكون الباحث قد استفاد من .تناولت واقع ومستقبل اإلعالم الرتبوي لدى طلبة جامعة اببل –على حد علم الباحث  –ال توجد دراسة حملية  -6

 الدراسات السابقة فيما يلي:
 .إثراء وتدعيم اإلطار النظري، وتوجيهه إىل بعض املصادر العلمية من خالل قوائم مراجعها -1
 .اإلحصائية املناسبة ملعاجلة البياانتمعرفة األساليب  -2
 .بناء بنود أداة الدراسة وذلك يف ضوء األسئلة اليت أجابت عنها الدراسة احلالية -3

ا: 
ً
 تقسيم الدراسةتاسع

 قسمت إىل:إن أمهية الدراسة وفًقا ملا مت ذكره يرتكز على أربعة مباحث شكلت يف إطارها العام موضوعه الدراسة اليت التزمنا بتحليل مفاصلها، إذ 
ة مشكلتها وحتديد فروض اإلطار املنهجي للدراسة من خالل حماور عدة انصرفت إىل بيان أمهية الدراسة وأهدافها وصياغ: تضمن املبحث األول -1

 .الدراسة ووضع منهجية هلا واستيضاح أداة الدراسة وجمتمعها وعينة الدراسة وحدودها وحتديد مصطلحات الدراسة والدراسات السابقة
وي واستعراض أهم وسائله : كرس لدراسة ماهية اإلعالم الرتبوي من خالل املفهوم اللغوي واالصطالحي لإلعالم مث مفهوم اإلعالم الرتباملبحث الثاين -2

الرتبوي واآلاثر السلبية م اإلعالمية مث الوقوف على أمهية اإلعالم الرتبوي وتناولنا أتثري اإلعالم الرتبوي على مجهور الطلبة وأخريًا مت ذكر أهم عناصر اإلعال
 .للعالم على العلمية الرتبوية

 .مت حتليل نتائج استخدام الطلبة لوسائل اإلعالم وآفاقه املستقبلية املبحث الثالث: وجاء ليمثل اإلطار امليداين للدراسة حيث
سة أما احملور املبحث الرابع: وخصص هذا املبحث األخري خلامتة الدراسة اليت اشتملت على حمورين األول تضمن أهم االستنتاجات اليت توصلت إليها الدرا

 .كما تلت اخلامتة هوامش الدراسة وأخريًا قائمة ابملصادر واملراجع  .ى أساس الدراسةالثاين فقد ثبتنا فيها مجلة من التوصيات اليت أتسست عل
 املبحث الثاني: يف ماهية اإلعالم الرتبوي

 أوالً: مفهوم اإلعالم الرتبوي:
 املفهوم اللغوي لإلعالم -1

الفعل َعِلم أو خرب، فتقول العرب استعمله اخلرب وهو ما  إن التعرض ملفهوم اإلعالمي يقتضي الوقوف على تقدمي تعريف لغوي له، فهو كلمة مشتقة من
 .(3)يطلقه العلماء عن عملية اإلعالم

، وهذه املعاين اللغوي تعين نشر اخلرب وإعالنه بني أكثر عدد من الناس وهو نفس املعىن (5)، وتعامله اجلميع أي َعِلموه(4)ين اخلرب فأعلمته إايهملويقال استع
 .(7)، واإلعالم يعين النشر بواسطة اإلذاعة والتليفزيون والصحفinformation(6)اجم الفرنسية واإلنكليزية فيأيت بكلمة الذي تذهب إليه املع

 املفهوم القرآني لإلعالم -2
َعاِلُ ، ويف قوله تعاىل )(8) (ِليمُ وُهَو اخَلالَُّق العَ ، قال تعاىل )والعالم  جل فهو العلم والعاملجاء لفظة اإلعالم يف القرآن الكرمي كصفة من صفات هللا عز و 

 .(10) (وَأنَّ اَّللََّ َعالَُّم الغُُيوبِ ، ويف قوله تعاىل )(9) (الَغْيِب والشََّهاَدِة وُهَو احلَِكيُم اخلَِبيُ 
ُ ، أي اعلموا، كما قال تعاىل )(11) (ِمَّا َعَرُفوا ِمَن احلَق ِ والعلم مبعىن اليقني، وأتيت مبعين املعرفة، ألن كالمها مسبوق ابجلهل، قال تعاىل ) ال تَ ْعَلُمونَ ُهُم اَّللَّ
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 .، أي يعرفهم(12) (يَ ْعَلُمُهمْ 
 املفهوم االصطالحي لإلعالم -3

تفق مع موضوع هناك مفاهيم كثرية ومتنوعة وضعها املختصون أو من كتبوا يف جمال الدراسات اإلعالمية والرتبوية، ولكننا هنا سنتناول املفاهيم اليت ت
ر ممكن من لدراسة، أي املفاهيم اليت تعكس وجود عالقة تربط اإلعالم ابهتمامات اجملتمع البحثي، فهناك من يرى يف اإلعالم )تزويد الناس أبكرب قدا

معربًا  ، إذ أييت(13) (املعلومات الصحيحة واحلقائق الواضحة، وبقدر ما يكون هذه الصحة أو السالمة يف املعلومات أو احلقائق، يكون يف ذاته سليًما قوايً 

الناس ابملعلومات  جند من خالل هذا التعريف أنه ابلرغم من أنه ليس جامًعا كونه اقتصر على تزويد .(14)تعبريًا صادًقا عن عقيلة اجلماهري وميوهلا وارجاهاهتا
حثي، فليس اهتماماته التعامل مع إعالم موجه بعيًدا عن الصحيحة ومدى انعكاسها على قوة اإلعالم إال أنه حيقق جمموعة من احلقائق اهلامة للمجتمع الب

هاهتم ولكن اجملتمع البحثي احلقائق واملعلومات السليمة عن واقع اجملتمع ومشاعره وارجاهاته وال يعين كثريًا ابهتماماته الطلبة اليت يراد هلا أن تسيطر على توج
ن مفهوم اإلعالم ينصرف إىل كونه نوع من االتصال بني متصل ومتصل به أو مرسل ومستقبل ، فإ(15) ويف )املعجم اإلعالمي( .معين ابإلعالم املوضوعي

مية املوجهة إىل بقصد توصيل أخبار أو معلومات أو حقائق ويكون اهلدف إحداث تغيري يف السلوك أو أتثري يف السلوك أو تعديله بناًءا على الرسالة اإلعال
أو بقصد إحداث أتثري ينجم عنه، وفعل معني أو استجاابت معينة مقصودة الوصول إليها من املتصل أو الشخص املستهدف أو اجلمهور املستهدف 

د وهناك تعريف مبسط لإلعالم مبعىن )اإلخبار(، فريى الكثريون أن اإلعالم والصحافة شيء واحد، ففي رأيهم أن الصحافة ال تقتصر على املوا .املرسل
 .(16)ئل اإلعالم، وهم يقسمون الصحافة إىل املطبوعة واملسموعة واملرئيةاملطبوعة ولكنها تشتمل مجيع وسا

وية للصحافة نرى أن هذا التعريف قد ذهب إىل الوسيلة اليت حتقق اإلعالم مهما كان نوعها، فاإلعالم هنا يعين االخبار وهلذا جاءت لفظة اإلعالم مسا
 .سواء كانت مسموعة أو مطبوعة أو مقروءة

ن اإلعالم هو اإلدالء ابملعلومات اخلاصة ابلوقائع واألحداث اليت تتم داخل اجملتمع وخارجه كذلك حتديد ارجاهات القوة الفاعلة وهناك من يرى أ
 .(17)والعالقات هبا مث تسهيل عملية التحديث والتقدمي من خالل التعرف على املستحداثت يف التجارب األخرى

منها ما يدل على مضمون الرسالة أي أهنا تعلم عن شيء ما، ومنها ما ميكن أن يدل على تدفق املعلومات على وهبذا فإن هذا املفهوم هو متعدد املعاين 
 .(18)شكل رسائل من ارجاه واحد من املرسل إىل املستقبل

 وأتسيًسا على التعاريف السابقة، جند أهنا تتفق يف أمور عدة، وهي:
 .اإلعالم عملية اتصالية بني املرسل واملستقبل -

 .اإلعالم حيتاج إىل وسيلة اتصال بني املرسل واملستقبل -
 .اإلعالم يهدف إىل نقل معلومة أو رسالة -
 .اإلعالم يتسم ابلصدق واحلقيقة والوضوح، أي املوضوعية لكسب أكرب قدر ممكن من اجلمهور -
 .أثرياإلعالم يراعي اهتمامات اجلمهور وميوله ورغباته وارجاهاته ليحقق اإلقناع والت -
 .اإلعالم يسعى لتحقيق أهداف حمددة -
 مفهوم اإلعالم الرتبوي -4

على التطور الذي  اإلعالم الرتبوي مصطلح جديد نسبًيا، ظهر يف أواخر السبعينات عندما استخدمته املنظمة للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو(، للداللة
وتصنيفها، واإلفادة منها، وذلك أثناء انعقاد الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر الدويل للرتبية عام  طرأ على نظم املعلومات الرتبوية، وأساليب توثيقها،

 .م1977
من خالل تقنية البث ومع التطور التقين اهلائل الذي طرأ على وسائل اإلعالم يف العقود الثالثة األخرية، والذي متثل يف إلغاء احلواجز الزمنية واملكانية 

، وامتد ليشمل الواجبات الرتبوية لوسائل اإلعالم العامة، املتمثلة يف السعي لتحقيق ر مفهوم اإلعالم الرتبويرب األقمار االصطناعية، فقد تطو الفضائي ع
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 :(19)األهداف العامة للرتبية يف اجملتمع، وااللتزام ابلقيم األخالقية، ويعزى هذا التطور لألسباب اآلتية
مدًى، وأكثر داللة فيما يتصل ابلسلوك وتقوميه، والنظرة إىل الرتبية على أهنا عملية شاملة ومستدامة، وحتررها من ي أصبح أوسع تطور مفهوم الرتبية الذ -

 .قيود النمط املؤسسي الرمسي

ام بدور تربوي مواز ملا تقوم به انتشار وسائل اإلعالم على نطاق واسع، وتنامي قدرهتا على جذب مستقبل الرسالة اإلعالمية، وابلتايل قدرهتا على القي -
 .املؤسسة الرتبوية الرمسية

وابلنسبة ملفهوم اإلعالم  .تسرب بعض القيم السلبية، والعادات الدخيلة على ثقافة اجملتمعات، وحتديًدا يف البلدان النامية حتت غطاء حرية اإلعالم -
 .(20) ن أجل حتقيق أهداف الرتبية يف ضوء السياستني التعليمية واإلعالمية للدولة(الرتبوي كمام يراه حممد أبو مسرة فهو )استثمار وسائل االتصال م

ستخدام وسائل وتذهب يسري خالد إبراهيم يف دراسة هلا حول اإلعالم العلمي إىل أن اإلعالم الرتبوي يعين )إشاعة النشاط الرتبوي مبختلف األساليب واب
أما  .(21) ل ممارسات وخربات يومية ألوسع شرحية ممكنة من اجملتمع على اختالف فئاهتم العمرية والتعليمية(اإلعالم ومتابعة هذا النشاط وتقدميه على شك

ى اإلخبارية، الدكتور حممود كرم فيوضح هذا املفهوم بكونه )عملية االتصال اليت تشمل مجيع أنشطة اإلعالم ابجملتمع الطلبة وتؤدي مجيع وظائفه املثل
رسائل ومواد إعالمية وثقافية ة، على املستوى الوطين والدويل والعاملي، وتلتزم الرتبية يف كل أهدافها ووسائلها وفيما يصدر عنها من اإلرشادية، الرتوحيي

) .وتروحيية وتعتمد على اإلعالميني امللتزمني ابلنواحي الرتبوية قواًل وعماًل وتستخدم مجيع أجهزة اإلعالم املتخصصة والعامة(
22) 

ا: و
ً
 سائل اإلعالم الرتبويثاني

هتا على تعددت وسائل اإلعالم الرتبوي سيما بعد التطور التكنولوجي يف عامل االتصال فنتج عن ذلك عشرات الوسائل اإلعالمية اليت تفاوتت يف قدر 
تتماشى مع جمتمع البحث سيما يف جمال إيصال الرسائل اإلعالمية إىل اجلمهور خصوًصا الوسط الطال(ي، وميكن اإلشارة هنا إىل أبرز تلك الوسائل اليت 

 ائل:استخدام تلك الوسائل من قبل مجهور الطلبة ملا متتلكه هذه الوسائل من خصائص وقدرات ومعايري رجعل منها ذات أتثري كبري، ومن هذه الوس
امج الرتبوية املختلفة، عالوة على ذلك فقد ظهرت التليفزيون: إن ظهور التليفزيون له أثر كبري يف نقل املعلومات ابلصوت والصورة، كما ظهرت الرب  -1

 .(23)قنوات تلفزيونية متخصصة يف جماالت احلياة كافة
، ولعل هذا التأثري القوي يرتبط ابلعديد من اخلصائص اليت متتلكها هذه (24) يقول الدكتور جون كورتل )إن التلفزيون أقوى الوسائل اإلعالمية أتثريًا(

 :(25)رئية تتمثل ابآليتالوسيلة اإلعالمية امل
 .يعتمد على السمع والبصر لذا يؤثر على الناس -
 .وسيلة سهلة توصل الصوت والصورة دون جهد -
 .يعتمد احلركة املرافقة لعرض الصورة املرافقة أيًضا ابلصوت -
 .وسيلة لعرض اإلعالانت -
 .متوفر يف كل البيوت -
 .اسخيتزل الزمان بني حصول احلدث وعرضه على الن -
 .نيععدساته تكرب صورة األشياء اليت ال تراها ال -
 .قدرته على االنتشار -

تلك التقنية ويف ضوء احلديث عن التلفزيون بوصفه أحد وسائل اإلعالم املؤثرة سيما يف امليدان الرتبوي البد من اإلشارة إىل البث الفضائي املباشر 
ي بلد من العامل وبشكل مباشر بفضل األقمار االصطناعية اليت طورت تقنية االتصال تلفزيوين يف أمن مشاهدة البث ال اإلعالمية اليت مكنت املتلقي

وهبذا فقد كان خلصائص التلفزيون يف ظل البث  .(26)وبشكل متسارع وهبذا حولت العامل إىل شاشة صغرية اختصرت املسافات وقربت البعيد عرب احلدود
جمال سياسة التعليم وما زاد من فاعلية هذا الدور أن التلفزيون مسح ملدرس واحد بتوجيه رسالته التعليمية إىل ماليني  املباشر دورًا تربواًي مهًما سيما يف
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ي ذلك يقول املشاهدين وقد عده البعض مدرسة يلقي فيها كل من املر(ي وعامل االجتماع والصحفي ورجل االخرتاع شيًئا من رجاربه وفكره يف احلياة، فف
أكثر فني على التلفزيون الربيطاين )إن من تكرار احلديث أن نذكر إن القنوات الفضائية قد أصبحت املعلم العظيم للشعب فإن ما تقوم به اآلن أحد املشر 

ائيات يف امليدان ويف أحد الدراسات اإلعالمية حول أبرز اآلاثر اإلجيابية للفض .(27) عمًقا وأبعد أثًرا مما كانت تقوم به الصحافة بداية القرن العشرين(
طالعاهتم على السلوكيات السلبية ابجملتمع ومدهم ابملعلومات وتشجيعهم على إبداء الرأي يف ي املهارات العقلية لدى الشباب واالرتبوي وجد أهنا تنم

ري من خالل تناول مشكالت التطرف مواجهة مشاكل احلياة وتنمية ثقافة احلوار نتيجة متابعتهم للربامج احلوارية مع معاجلة مشكالت االحنراف الفك
 .(28)فضاًل عن تنمية املهارات اللغوية وإشباع احلاجة حنو البحث واملعرفة

ية واملسموعة اإلنرتنيت: ميثل اإلنرتنيت عموًما مكتبة عاملية فورية تعدد فيها وسائل االتصال وجماالت احلصول على املعارف واألفكار والنصوص املرئ -2
بار وغدا بوسع الطالب واملؤسسات أن يستخدموا املستكشف أو املتصفح اإللكرتوين للوصول إىل أي معلومة متاحة على خمزون اإلنرتنيت واملكتوبة واألخ

 .(29)املتجدد من النصوص أو الصور أو الواثئق أو الربامج ابجملالت العلمية واالقتصادية والسياسية والروحية والرتفيهية

در الرئيسة للعملية الرتبوية يف جمال املعلومات واملعرفة والتعلم، فهو ميثل وسيلة رخيصة وسهلة مما جعله مصدر مهم للطلبة ويعد اإلنرتنيت من املصا
ىت أرخص مما اجلامعيني، إذ ميدهم بكم هائل من املعلومات دون عناء الذهاب إىل املكتبة بل أصبح اإلنرتنيت مكتبة هائلة ميكن شراء أي كتاب وبسعر ح

وهبذا فاإلنرتنيت يعد من الوسائل األكثر جاذبية الهتمامات الطلبة مما جعلها تنافس ابقي الوسائل اإلعالمية يف اجملال  .(30)ود يف حمالت بيع الكتبموج
نرتنيت واالستفادة من لألحباث الفرنسية يف حماولة لتحديد الدوافع حنو استخدام اإل Credocويف إحدى الدراسات اليت قام هبا مركز  .الرتبوي والتعليمي

وهو ما  .(31)من استخدام اإلنرتنيت جاء بدافع القيام أبحباث %95اخلدمات اليت يعرضها عن طريق املعلومات السريعة، إذ توصلت الدراسة إىل أن 
 .رتنيتيفسر اهتمام اجملتمعات الغربية ابلنواحي الرتبوية يف وسائل اإلعالم اليت شكلت أعلى الدوافع من استخدام اإلن

يف اجملتمعات الغربية ففي إحدى الدراسات اليت تبني الدور  يف حني أن الدوافع الرتبوية الستخدام اإلنرتنيت يف اجملتمعات العربية هي أقل مما هو عليه 
ثل تعلم اللغات ومعرفة األخبار السياسية الرتبوي الذي يلعبه اإلنرتنيت يف الوسط اجلامعي فقد توصلت الدراسة أن الدوافع الرتبوية احتلت املراتب األخرية م

 .(32)واالقتصادية واملشاركة يف املنتدايت اجلادة وحل الواجبات املكلف هبا الطالب ومتابعة األخبار الرايضية والفنية

املاضية يف جمال الثورة التكنولوجية يف اإلذاعة إن اإلذاعة من الوسائل اإلعالمية املسموعة املهمة والسريعة، فبعد التطور الكبري الذي شهدته السنوات  -3
)الوسيلة الوحيدة اليت ميكن عامل املعلوماتية مل يعد صعًبا على املستمع يف أحناء العامل كافة التقاط اإلذاعة احملببة على نفسه، إذ يرى آريك ابرنو إن اإلذاعة 

ام وقيامه ابلعمل املنزيل وشراء احلاجيات من السوق وتعامله مع اآلخرين ونزهاته ه وتناوله الطعأثناء هنوضه من النوم واستحمام أن ختدم مجهورًا نشيطًا
ألف حمطة إذاعية، ومتتلك اإلذاعة العديد من اخلصائص واملميزات جعلتها تنتشر  25ويف عامل اليوم توجد أكثر من  .(33) ومعسكراته وحىت ذهابه للنوم(

د بشكل شخصي وهي تستخدم الكلمة املنطوقة وتتميز بفورية نقلها للحدث وختاطب مجهور واسع بسرعة كبرية فمن خالهلا ميكن التحدث مع كل فر 
املؤثرات بكافة طبقاته وانتماءاته فهي جامعة شعبية كبرية وتستطيع أن تغطي مساحات جغرافية واسعة وتتخطى احلواجز االقتصادية واألمية وتستخدم 

 .فضال عن رخص مثن جهاز الراديو .(34)اخليال الصوتية واملوسيقية وتعمل على تنمية ملكة
رًا كبريًا يف امليدان ونظرًا ملا متتلكه هذه الوسيلة اإلعالمية من خصائص ومميزات سيما يف جمال نشر اخلرب وتعميم املعرفة والثقافة والفنون أصبحت تلعب دو 

حتويه براجمها من  ه والتسلية فحسب وأصبحت اليوم من أغىن مصادر العلم والتثقيف ملاالرتبوي، إذ تغريت املفاهيم القدمية اليت اعتربت اإلذاعة وسيلة للرتفي
وتنبثق أهداف اإلذاعة من أهداف اإلعالم الرتبوي عموًما بكل صوره وتقوم على فلسفة  .(35)ةثرائية املخصصة جلمهور معني هو مجهور الطلبمواد تربوية وا

دف إىل تزويد الطالب ابملعلومات واالخبار واملعارف اليت هتمهم وتشبع فيهم حب االستطالع حبكم تكوينهم اجملتمع اجلامعي اليت تتوجه إليه، فهي هت
صلة بصورة الفسيولوجي، وهنا نبحث أحد أهم أهداف اإلعالم الرتبوي وهو ربط الطلبة مبجتمعهم اجلامعي واحمللي وتزويدهم ابملعلومات واملعارف املت

واإلذاعة تشجع الطالب على الرتاث احلضاري والثقايف وتوجههم حنو االرجاهات والقيم الرتبوية،   .(36)لتحليل والتفسري والتبسيطمشوقة تقوم على الشرح وا
احلياة   بوية يف جماالتكالتعاون واحرتام األستاذ والنظام والوالء للوطن واحرتام اآلخرين وحرية الرأي والتعبري والنقد الذايت البناء وغريها من القيم الرت 
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 .(37)كافة

ني الصحافة: ليس من شك أن الصحافة ومنذ نشأهتا تقوم بدور متميز يف تيقظ األفكار وتنمي الوعي السياسي والفكري وتوسيع قاعدة املثقفني ب -4
ضاري، وميكن تلمس آراء الطلبة أوساط الطلبة ودورها يف تشكيل الرأي العام، فهي وسيلة الطلبة للتعبري عن اهتماماته، فالصحافة تسهم يف النهوض احل

ومن رواد الصحافة األوائل يف الوطن العر(ي أمحد لطفي السيد املتويف  .(38)ومعتقداهتم وارجاهاهتم وميوهلم من خالل املقاالت واآلراء املنشورة يف الصحف
ذ هبا، وإخالص النصح للحكومة واألمة بتبيني ما ، فهو يرى أن أهداف الصحافة )إرشاد األمة إىل أسباب الرقي الصحيح واحلث على األخ1963عام 

ومتتاز الصحف كوسائل إعالمية مقروءة ابلعديد من اخلصائص واملميزات منها توريث الرتاث لألجيال فضاًل عن تطور طرق ووسائل  .(39) هو خري وأوىل(
للنشر  هور خاص، مع إمكانية احلذف واإلضافة قبل إخراجهاالطباعة وإخراج الصحيفة جعلت منها وسيلة مناسبة لتكون وعاء للقيم الرتبوية لدى مج

بعات مما جيعلها يف وميكن هلا أن تنقل آراء اجلمهور املؤيد واملعارض فتزداد ثقة الطالب اجلامعي يف مضمون املادة اإلعالمية، فضاًل عن اخنفاض أسعار الط
والعامة للتعليم يف خمتلف مراحله، جعلها وسيلة مؤلوفة لدى قطاع واسع من اجلمهور كما  وتعد الصحيفة من الوسائل األوىل .(40)متناول الكثري من القراء

لك الطاقة اعتربت كوثيقة ميكن االحتفاظ هبا والرجوع إليها يف أي وقت وأي مكان، فالصحيفة وسيلة دعوية من الوسائل الناجحة يف اجملتمعات اليت مت
ألفكار يف كل مكان تقع فيه نسخة من الصحيفة، كما هو احلال عن كتب األئمة فحيثما وجد كتابه وكثر األخذ به القرائية واالقرائية، فعن طريقها تنشر ا

 .(41)فهناك مذهبه
 أن مصادر أخرى: على الرغم أن ما ذكر من وسائل إعالمية من تلفاز وانرتنيت وإذاعة وصحف تعد أكثر الوسائل استخداًما يف الوسط اجلامعي إال -5

 صادر إعالمية أخرى هلا أتثرياهتا الرتبوية، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:هناك م
 .اجلامعة واملقررات الدراسية واألستاذ والطالب -
 .(42)احملاضرات والندوات واملؤمترات -
 .النشرات وامللصقات واملطبوعات -
 .الكتب والدورايت العامة واملتخصصة -
 .اإلذاعة والصحافة اجلامعية -
 .(43)املتاحف واملعارض واألنشطة الطالبية واملكتبات اجلامعية -
 .العروض السينمائية واملسرحية -

ا: أهمية وأهداف اإلعالم على الصعيد الرتبوي
ً
 ثالث

وإن  .تارخيية العصبيةإن أمهية وأهداف اإلعالم الرتبوي تنبغي أن تكون مبستوى األهداف الوطنية ومبستوى التحدايت اليت نواجهها يف هذه اللحظة ال
من املشاكل واإلخفاقات اليت نعانيها يف سوق العديد  امتالك انصية املستقبل ال تتحقق على الصعيد الواقعي إال بتطوير العملية الرتبوية يف العراق ألن 

فإن تطوير العملية الرتبوية هي حاجة وطنية وتنموية العمل أو يف طبيعة املكوانت املعرفية والثقافية إلنساننا هي من طبيعة االحتياجات الرتبوية، لذلك 
جتماعي والسياسي وتتطلب الوعي واإلدراك أبمهية وأهداف اإلعالم الرتبوي ليكون دوره إجيابًيا وفاعاًل للنهوض ابلواقع الرتبوي على صعيد التعليمي واال

 واالقتصادي:
 أمهية وأهداف اإلعالم الرتبوي على صعيد التعليم: -1

 ن إظهار هذه األمهية واألهداف ابلنقاط اآلتية:وميك
 .إظهار دور اجلامعة بوصفها الوسيلة األساسية للرتبية والتعليم -
 .ويل األمر -البناية اجلامعية  –األستاذ املنهج  –االهتمام بعناصر العملية التعليمية: الطالب  -
 .عالمًياتبين القضااي واملشكالت التعليمية والطالبية ومعاجلتها إ -
من جهة وبينه وبني الطالب من جهة وبني اجلامعة واجملتمع من جهة  إجياد عالقة إجيابية مبنية على الثقة واالحرتام املتبادل بني أعضاء اجلهاز اجلامعي -
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 .أخرى مما يساعد على زايدة العطاء واإلخالص ابلعمل
 .تشجيع البحوث والدراسات يف اجملالت التعليمية -
 .مواهب الطالب ومساندة األساتذة إليصال املعلومة وتعزيز القيم التعليمية بطرق مشوقةتنمية  -
 .(44)تشجيع التجارب العلمية الرائدة ونشر إبداعات األساتذة والطلبة -
وتنمية األبنية وتوفري اإلمكانيات واملوارد  حتقيق مفهوم اجلودة يف التعليم لتوفري نظام تعليمي يرتبط بثورة املناهج الدراسية ونظام التقومي وتطوير األساتذة -

 .(45)البشرية واملادية
رتبط ابجلامعة نشر مفهوم التعليم املستمر سيما بعد تغري مفهوم التعليم بشكل جذري يف ظل التطور التكنولوجي والنفوذ اإللكرتوين وأصبح التعليم ال ي -

 .(46)ي هو التعليم اجلامعيفحسب ولكنه تعليم مستمر بوصفه نظام شامل يضم نظام فرع
 .إاثرة وتنمية امليول واالهتمامات والرغبات الدراسية واملهنية للطلبة -
 .متكني الطالب من إعطاء معىن لدراسته إبقامة عالقة بني النشاطات الدراسية واندماجه املهين -
تسمح هلم ابلتكفل أبنفسهم فيما خيص توجيههم الدراسي  هارات اليتملإعطاء الطلبة معىن حلياهتم إبيقاظ قصديتهم ونيتهم مع إكساهبم السلوكيات وا -

 .(47)واملهين
 أمهية وأهداف اإلعالم الرتبوي على الصعيد السياسي، وميكن تلخيصها ابلنقاط اآلتية: -2
 .تعميق عاطفة الوالء للوطن -

 .التأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية والرتبية الوطنية -
 .اسي للطلبة بشأن العملية السياسية يف العراقزايدة الوعي السي -
 .إظهار التحدايت السياسية اليت مير هبا البلد -
 .عزيز ونشر مفاهيم حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلرايت العامة وقضااي الدستورن -
 .توضيح الربامج السياسية للحكومة واألحزاب -
 .(48)ا شرحية الطلبة وتبيان مكانة الدولةالتعريف جبهود الدولة رجاه الوطن وأبنائه سيم -
 .التعريف مبصاحل وحضارة الدولة على الصعيد الداخلي واخلارجي -
 .تثقيف الطالب ابلقضااي الدولية كاإلرهاب الدويل والعوملة واملظاهرات السلمية والشرق األوسط اجلديد واألزمات وغريها -
 .(49)العدل وااللتزام ابلقوانني وفق مصاحل الشعبتوثيق العالقة بني احلكومة والشعب على أسس  -
 .توعية الطالب ابملفاهيم السياسية اهلدامة كالعنف والطائفية -
 أمهية وأهداف اإلعالم الرتبوي على الصعيد االجتماعي، وتشمل: -3
 .ابلطالب على صعيد األسرة واجملتمع االهتمام -
 .تقاليده وقيمه وأخالقهتناوله لسلوكيات الطالب اجلامعي يف عاداته و  -
 .مواجهة كل ما يعرتض الطالب من مشكالت وأمراض اجتماعية ومناقشتها أبسلوب إعالمي مشوق ومبسط )دراما، مقال، حوار( -
 .طرح القضااي االجتماعية املتعلقة حبياة الطالب وصحته وطفولته -
 .يشمل مجيع أفراد الطلبة مسؤوليته رجاه القضااي املساواة والعدل والتكافؤ، عمل إعالمي  -
 .التوعية بدور الطالب ومشاركته مبختلف جماالت احلياة يف اجملتمع -
 .حماربة التفكري اخلرايف والعادات السيئة والتوعية مبظاملها مثل الشعوذة والسحر والعادات السيئة -
 .التصدي لالحنراف والسلوكيات الشاذة اليت هتدد القيم واألخالق -
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 .كار اجلديدة واآلراء املستحدثة اليت تستهدف تطوير اجملتمع سيما الطال(ينشر األف -
 .الدعوة املستمرة لاللتزام بقوانني ونظم التكافؤ العدل االجتماعي -
 .حماربة روح السلبية والالمباالة والتقوقع والتقاعس عن أداء العمل والقيام ابلواجبات -
 .(50)الب هباحماربة اجلرمية واجملرمني وتوعية الط -
 .مالمسة مشكالت اجملتمع والعمل على بث الوعي رجاهها ومعاجلتها إعالميا -
ة زايدة تواصل الطالب اجلامعي مع اجملتمع من خالل نشر األخبار وتزويده ابملعلومات الصحيحة عن الربامج واملشروعات اليت حتقق املسؤولي -

 .االجتماعية
 .الثروة احلقيقية للمجتمع وأن العناية واالهتمام هبم وتربيتهم مسؤولية عامة جيب أن يشارك هبا اجلميعالتأكيد على أن اجليل اجلديد هم  -
 .(51)تنمية االرجاهات السلوكية البناءة واملثل العليا ابجملتمع الطال(ي -
 أمهية وأهداف اإلعالم الرتبوي على الصعيد االقتصادي، وتكمن يف: -4
 .لكسب واإلنفاقحتسني أوضاع الطلبة يف ا -
 .عمل للطلبة بعد خترجهمتوفري فرص  -
 .واالحتكار والتحذير من االستغاللاحلماية من الغش  -
 .(52)حماربة األفعال اليت تنهك االقتصاد، كغسيل األموال والفساد املايل واإلداري -
 .تنشيط وتفعيل وحتريك عجلة االقتصاد -
 .ادية احمللية والعامليةيوفر للطلبة معلومات عن األوضاع االقتص -
 .توعية الطالب حبقوقه االقتصادية اليت يكفلها الدستور -
 .يفيد يف حركة االستثمار -
 .دفع عملية التنمية خاصة يف اجملال االقتصادي -
 .تغطية احلدث االقتصادي وتوسيع اآلفاق واملعرفة حوله -
 .(53)د االقتصاديتعزيز مفهوم املنافسة واجلدوى والعائد املايل واملردو  -
 .توعية الطالب ابلتحدايت االقتصادية وأبعادها املستقبلية -
 .تنظيم حياة الطالب االقتصادية يف اإلنفاق واالستهالك -

على قطاع  خاص وأتسيًسا على كل ما ذكر ميكن القول إن اإلعالم ميثل أحد أهم األساليب الرتبوية احلديثة املؤثرة وما حيمله من دالالت مستقبلية بشكل
 :(54)مهم من اجلمهور وهو مجهور الطلبة ذلك أن وسائل اإلعالم تعمل على

عملية الرتبوية بصفتها إاثرة اهتمام الطلبة ابملشاكل التعليمية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية مما سيؤدي إىل تنمية وعيهم أبهم املشاكل اليت تواجه ال -
 .عملية شاملة

 .لكشف عن املواهب والقدرات املتنوعة لدى الطلبةوسيلة من وسائل ا -
 .متابعة تطورهاتثري لدى الطلبة انفعاالت تدفعهم إىل التفكري واإلنتاج والبحث مما يؤدي مستقباًل إىل توسيع مداركهم وإطالعهم على تشكيالت احلياة و  -
 .القريب والبعيد تنمي لدى الطلبة قوة االتصال وتعزز لديهم الثقافة الرتبوية على املدى -

مواد لتحقيق إعالم  وابلرغم من اإلسرتاتيجية الرتبوية اليت حتاول وسائل اإلعالم تنفيذها عرب سياساهتا الرتبوية سواء يف جمال اإلعالم املتخصص أو ختصيص
ذه االخرتاقات من دالالت هتدد مستقبل العملية هادف إال إن هناك الكثري من االخرتاقات اليت تسببها هذه الوسائل لثقافة الطالب اجلامعي وما حتمله ه

 الرتبوية يف جماالهتا كافة، منها:
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 .نشر الثقافة اإلابحية وثقافة املخدرات واملسكرات اليت تتناىف مع القيم والعادات والتقاليد والعقيدة -
 .نشر ثقافة الشعور ابلنقص -
 .نشر ثقافة العنف والقوة والكفر واإلحلاد -
 .االستهالك نشر ثقافة -
 .(55)نشر الثقافة املضادة للقيم واألعراف السائدة -
 .ربط الطالب مبفاهيم ذات أبعاد سياسية كمفهوم العوملة واخلصخصة والشرق أوسطي والنظام العاملي اجلديد وغريها من املفاهيم األخرى -
 .نشر ثقافة االغرتاب مما يولد لدى الطالب عدم االنتماء للوطن واجملتمع  -
 .نشر ثقافة االضطراابت واألزمات والفوضى واجلرمية والعمل املسلح -
 .نشر ثقافة املناهج الدراسية الغربية -
ضة واألزايء، نشر ثقافات اجتماعية سلبية )التأخر ابلزواج، سيطرة الرجل على املرأة، تفكيك األسرة، ضعف الروح اجلماعية، انشغال املرأة بعامل املو  -

 .(56) ط الغر(ي(اإلعجاب ابلنم
 .نشر ثقافة الكسل واخلمول -
 .نشر ثقافات لغوية تضعف من مستوى الطالب يف اللغة العربية -
 .(57)نشر ثقافة تفجري الغرائز بطرق غري مشروعة -

ا: تأثريات اإلعالم الرتبوي على مجهور الطلبة
ً
 رابع

ضخًما قائًما بذاته له نظرايته نظًرا ملخاطبته هذه الشرحية املهمة يف بناء العملية الرتبوية  الرتبوي على اجلمهور سيما الطلبة منهم جماالً اإلعالم  أصبح أتثري
كانوا قد استخدموا وسائل اإلعالم   لوسائل اإلعالم وهو ما أكدته دراستنا، إذ أن مجيع الطلبة اليت استهدفتهم الدراسة (*)وهو يف تزايد مستمر للتعرض
لإلعالم مما يعين أن هناك أتثري  الستخدام حبسب نوع الوسيلة وخصائصها إال أن احملصلة واحدة وهو أن مجيع الطلبة يتعرضون ابلرغم من التفاوت يف هذا ا

 كبري هلذا التعرض، لذا سنتناول أهم أنواع هذه التأثريات، وهي:

صورة مباشرة يف مجهور الطلبة وأييت هذا التأثري من عالقة : يرى هذا النوع من التأثري أن وسائل اإلعالم تؤثر ب(58) التأثري املباشر )قصري املدى( .1
عالم الرتبوي فهي عالقة أتثري مباشر وتلقائي، فالطالب الذي يتعرض ألي مادة إعالمية فإنه يتأثر مبضموهنا مباشرة طالب مبضمون املواد اإلعالمية لالال

كان نوعها اليت تبثها وسائل اإلعالم تؤثر يف الطالب املتلقي هلا أتثريًا مباشرًا كما لو   وخالل فرتة قصرية وملخص هذه النظرية إن الرسائل اإلعالمية مهما
وميكن اإلشارة هنا إىل املظاهرات اليت عمت الوطن العر(ي اليت انطلقت من تونس، إذ نشرت وسائل اإلعالم  .(59)أنه حقن إببرة أو أطلقت عليه رصاصة

قيام جمموعة من الشباب ابلتواصل من خالل اإلنرتنيت وموقع الفيس بوك للدعوة للتظاهر السلمي للمطالبة أن السبب الرئيسي وراء هذا احلدث هو 
التظاهرات بعد إبصالحات تشمل نواحي احلياة كافة ورفع شعار تغيري النظام وبعد أن حتققت هذه املطالب كانت سبًبا يف اجتياح العامل العر(ي سلسلة من 

كل مباشرة ابألحداث اليت جرت يف تونس فكانت النتيجة نفسها يف مصر واستمرت إىل ليبيا واليمن والبحرين واألردن وسوراي أن أتثر فئة الشباب بش
 .ولرمبا األايم القادمة سوف تشهد كل الدول العربية مثل هكذا تظاهرات

فرتة طويلة من خالل تراكم املتابعة اإلعالمية، ومن أمثلة هذا النوع من التأثري الرتاكمي )طويل املدى(: ال يظهر هذا النوع من التأثري مباشرًة وإمنا بعد  .2
إن الطالب حيتاج إىل زمن طويل  .(60)التأثري دوامة الصمت القائمة على فرضية إن قيام وسائل اإلعالم بعرض رأي األغلبية يقلل من أفراد الرأي املعارض

األشياء املوجودة يف البيئة احمليطة به واستمرار تعرضه عرب وسائل اإلعالم الرتبوي إىل أفكار وقيم  حىت يغري منط تفكريه وأسلوب حياته وطريقة تعامله مع
وأهداف تربوية ختتلف وأسلوب حياته الشخصية وحالته النفسية واالجتماعية اليت يعيش فيها كذلك نوع الوسيلة اإلعالمية اليت يتعرض هلا ومضمون 

األسلوب فإن استمرار تعرض الطلبة اجلامعيني إىل املادة اإلعالمية اليت تنبذ ظاهرة التدخني يف الوسط اجلامعي وإظهار  ووفًقا هلذا(61)كل منها   وسياسة
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أو بيان أتثري الروائح الكريهة اليت تنبعث من هذا الطالب وهو من حوله  خماطر هذه الظاهرة على الفرد واجملتمع سواء من انحية أتثريها على صحته وصحة
)مقال، كاريكاتري، حوار، صورة( مما سيؤدي مستقباًل إىل اخنفاض نسبة  هم منه وتقدمي ذلك قالب فين متنوث مع زمالئه وزميالته مما يتسبب يف نفور يتحد

 .وابلتايل ميكن على املدى الطويل تقليل ظاهرة التدخني أو القضاء عليها داخل الوسط اجلامعي الطلبة املدخنني

يتم  التلقيح: يقوم هذا التأثري لوسائل اإلعالم على أساس فكرة التطعيم ضد األمراض فاجلرعات املتتالية من املفاهيم والقيم الرتبوية اليتالتأثري ابلتطعيم و  .3
الطلبة على ، فاستمرار تعرض مجهور (62)تلقيها من وسائل اإلعالم تشبه األمصال اليت حتقن هبا كي تقل أو تنعدم قدرة اجلراثيم على التأثري يف اجلسم

 .ط اجلامعيمشاهدة العنف واجلرمية رجعل لديهم حالة الالمباالة رجاهها وعدم النفور منها وهو ما ينعكس مستقباًل على تفشي ظاهرة العنف داخل الوس

رتيب رسالة معينة من بني التأثري حبسب ترتيب األولوايت: ينصرف هذا التأثري إىل أن هناك عوامل تصاحب مضمون الرسالة اإلعالمية الرتبوية يف ت .4
ه من رسائل ومضامني خمتلفة تبني مدى اهتمام الوسيلة بقضااي معينة أو شخصية معينة وهو ما يدل لدى اجلمهور املتلقي أن املوضوع أو الشخص ل

يعطي  (63)تعليم من خالل وسائل اإلعالمفعلى سبيل املثال، تكرار مفهوم اجلودة الشاملة يف ال .األمهية ما جيعله حاضًرا وابستمرار يف وسائل اإلعالم
هذه املواضيع تصبح انطباع لدى الطلبة حول أمهية هذا املوضوع يف تطوير العملية الرتبوية أو التعريف حبقوق اإلنسان أو التأكيد على الوحدة الوطنية، كل 

 .ذا قيمة لدى الطلبة إذا ما تصدرت عناوين ومضامني الرسالة اإلعالمية

: تعددت توجهات الباحثني حول حتديد الفرضيات اليت تقوم عليها نظرية االستخدامات والتأثريات، فقد ذكر االستخدامات واالشباعات التأثري وفق .5
 :(64))ليتل جون( إن هناك ثالث فروض هي

 .إن مجهور وسائل اإلعالم يسعى إىل إشباع حاجة معينة من خالل تعرضه للرسائل اإلعالمية -
 .املسؤول عن اختيار ما يناسبه لتحقيق حاجته ورغباته وإشباعها من خالل استخدام الوسائل اإلعالمية املتعددةإن اجلمهور هو  -
 .إن وسائل اإلعالم تتنافس مع مصادر أخرى إلشباع حاجة اجلمهور -

بقة، ذلك أن اإلعالم الرتبوي هو الذي حيدد للجمهور نوع فالعالقة بني اإلعالم الرتبوي ومجهوره )الطلبة( ميكن أتثريها يف اختالفه عن التأثريات السا وعليه
اليت يعرضها اإلعالم الرسالة اإلعالمية اليت يتلقاها بل أن استخدام اجلمهور لتلك الرسائل إلشباع رغباته يتحكم بنسبة كبرية يف مضمون الرسالة اإلعالمية 

 .(65)الرتبوي
ة لديهم، مثال ذلك أن الطالب امليال لطلب مون الوسيلة اإلعالمية الرتبوية إلشباع رغبات معينوأتسيًسا على ما ذكر، نرى أن مجهور الطلبة يستخد

ن سريبح املليون، املعلومات والثقافة العامة تستهويه مشاهدة الربامج اليت رجسد هذه امليول سيما إذا ما قدم بطريقة فنية رجذب االنتباه مثل برانمج )م
 .جاهًدا الستخدامها إلشباع هذا امليلبرانمج وزنك ذهب(، إذ يسعى 

ا: عناصر اإلعالم الرتبوي
ً
 خامس

 :(66)متر العملية اإلعالمية الرتبوية بثالث مراحل رئيسة، هي
 .املرحلة األوىل: استقبال املعلومات واملعارف

 .وسيلة اإلعالميةاملرحلة الثانية: انتقاء املعلومات وحتويلها إىل مواد إعالمية يتم بثها وفق أهداف وسياسات ال
 .املرحلة الثالثة: إرسال املعلومات لكافة اجلمهور املتلقي ومنها مجهور الطلبة

، whichأسئلة، وأبي what: من، وأبي أتثري (67)ولتحقيق هذه املراحل، البد من وجود عناصر مكونة هلا، إذ وضعها هارولد السويل بصيغة أسئلة
 .to whom، وملن channelوأبي قناة 

 اإلجابة على هذه األسئلة تضع مخسة عناصر يعتمد عليها اإلعالم الرتبوي، وهي: وإن
ن أفراد أو املرسل أو املصدر: وهو املسؤول عن إعداد وتوجيه املعلومات واملفاهيم واملهارات واملبادئ واالرجاهات اليت حيتاجها من يتعامل معهم م -1

 .(68)ة بينه وبني من يتعامل معهممجاعات يف موقف معني رغبة يف أن حتقق املشارك
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انه مبا يقدمه ينعكس على أتثري الرسالة على املتلقي، وهلذا البد من توافر جمموعة من رًا يف هذه العملية، إذ إن مدى إميوهنا يعد املرسل عنصرًا قواًي ومؤث
 :(69)الصفات يف املصدر، منها

 .ي أبحسن صورةالبالغة واللغة يف عرض املعلومات كي تصل إىل املتلق -
 .املنطق السليم الذي يساعد على اإلقناع والتأثري وعرض املعلومات بصورة مرتابطة -
 .ناقشة واحلوار سيما أنه يتوجه إىل مجهور مثقف، واع، مدركالرسالة اإلعالمية ليتمكن من امل املعلومات الشافية حول موضوع -
ستقِبل: وهو الفرد أو اجلماعة أو اجلماهري -2

ُ
اليت يوجه إليها املرسل رسالته إلشراكهم يف األمور اليت يهتم هبا مثل األفكار واملهارات واملواضيع  امل
 .(70)وغريها

لى اختيار وإن عملية حتديد اجلمهور ودراسة خصائصه تعد من أبرز العناصر كون أن معرفة اجلمهور ستحقق التأثري فيهم ويوفر اجلهد واملال ويساعد ع
بة والصياغة املالئمة فينبغي على املصدر أن يعلم أنه ليس هناك برانمج أو مشروع يستطيع أن يتبناه كل الطلبة لذلك جيب البحث عن الوسيلة املناس

 .(71)مجهور يتفاعل مع برانمج املصدر سيما يف امليدان الرتبوي
 :ـويف صدد ذلك ميكن اإلشارة إىل أهم خصائص اجلمهور اليت تتمثل ب

 .عية: ترتبط ابملكانة االجتماعية وينقسم فيها اجلمهور إىل قادة وعامة، والقسم الثاين هو األكثر استجابة وأتثرًااخلصائص االجتما -

 .اخلصائص الدميوغرافية: وهي ترتبط ابخلصائص األولية لألفراد، من انحية نوع اجلنس )ذكور، إانث(، والسن ومراحل التعليم -

 .(72)اخلصائص النفسية: تتمثل ابلصفات الفردية املتصلة بشخصية الطالب اليت تؤثر على قبوله أو رفضه للوسيلة اإلعالمية -

 .اخلصائص اجلغرافية: ترتبط ابملوقع اجلغرايف للمتلقي، )ريف، مدينة( -

 .(73)تماء الديين واملذهيباخلصائص الثقافية والدينية: وهي اليت ترتبط ابللغة والعادات والتقاليد والوعي واالن -

 .اخلصائص السياسية: ترتبط ابالنتماء السياسي، واملشاركة السياسية، املوقف من القضااي السياسية، احلقوق السياسية -

 .اخلصائص االقتصادية: ترتبط ابلدخل االقتصادي للطالب، االستهالك، اإلنفاق -
الرتبوي عليه حتديد خصائص مجهوره سيما الطلبة منه كي يكون أكثر أتثريًا وإن عدم حتديد هذه  وعليه فإن املصدر اإلعالمي حني ميارس العمل يف امليدان

 اهلدف ولكنه قد ال يصيب!! اخلصائص فإن املصدر سيكون مثله كمثل من يرمي احلجارة على هدف معني يف غرفة مظلمة معتقًدا أنه سيصيب
وي اليت تقوم على أساس أن هناك أفكار أو تصورات وآراء يرغب املصدر نقلها إىل املستقبل للتأثري فيه الرسالة: تعد الرسالة من مكوانت اإلعالم الرتب -3

 .(75)، والرسالة تسمى الفكرة أو احملتوى أو املضمون(74)وجعله يتبىن سلوًكا معني هبدف حتقيقه من قبل املصدر

 :(76)ولكى تصل الرسالة إىل املتلقي، البد من مرورها مبراحل عدة، هي
 .ختطيط املعىن: حني أتيت الفكرة من املصدر سواء من خالل اجملتمع وقضاايه أو من خالل حياته ورجاربه الشخصية أو كليهما -

 .قىلتة بصورة معينة، حىت خترج إىل املحتويل املعىن إىل رموز: وتعين صياغة الفكر  -

 .ةإرسال الرسالة للمتلقي: بعد أن تكون قد وصلت إىل مرحلتها النهائي -
مصاحله وقد يكون هذا املضمون سياسي أو اجتماعي أو ديين أو ثقايف أو اقتصادي ولكل منه مجهوره الذي يكرب أو يصغر على ضوء اهتمامه وهوايته و 

ته اإلعالمية ذات الثقايف ومضمون أو حمتوى ما يريد املصدر حتقيقه يف رسال-وارجاهاته ومستواه الثقايف، فهناك عالقة بني التنوع النسيجي االجتماعي
 .(77)األبعاد الرتبوية

 :(78)عل من الرسالة أكثر أتثريًا يف اجلمهور، وهيامل اليت رجوعليه ميكن إجياز أهم العو 
 .طريقة عرض املضمون )اجلانب الفين( -

 .طريقة صياغة املضمون -
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 .تكرار عرض املضمون -

 .ارتباط املضمون بقضااي ومتطلبات وحاجات اجلماهري -

 .ون وعباراته واضحة وغري مثرية للجدلأن يكون املضم -

فهي الوسيلة الوسيلة: ومتثل الرمز أو الشكل أو اللغة اليت يستخدمها املرسل ليعرب عن رسالته أو ما يرغب توجيهه من أفكار ومعلومات حنو اآلخرين،  -4
 .(79)لنقل املضمون للتأثري يف املتلقي

ذا توجه حنو أكرب قدر ممكن من اجلماهري كونه سوف يسعى إىل تشكيل العقول وابستخدام وسائل وأساليب إن اإلعالم الرتبوي يكون أكثر فاعلية وأتثري إ
 .(80)اإلقناع لالستحواذ على نفوس اجلماهري خاصة الطالب

ع اجلانب الثقايف واالجتماعي، ويعد اإلعالم الرتبوي منظومة متكاملة يرتبط هبا اجلانب التعليمي ابجلانب السياسي واالقتصادي واجلوانب مًعا تتكامل م
 .(81)إعالميةولكن آلة ذلك كله هو اإلعالم بوسائله املتعددة، فمهما رأينا صور لإلعالم الرتبوي مبضامينه كافة فحتما أهنا جاءت حممولة عرب وسيلة 

 :(82)ومن هنا ميكن تصنيف وسائل اإلعالم الرتبوي سيما احلديثة منها إىل ثالثة أقسام
 .بصرية: تعتمد على حاسة البصر، كالصحف واجملالت واملطبوعات وسائل إعالم -

 .وسائل إعالم مسعية: تعتمد على السمع فقط، كاإلذاعة والتسجيالت واخلطابة -

 بصرية: تعتمد على حاسيت البصر والسمع، كالتلفاز والسينما واإلنرتنيت –وسائل إعالم مسعية  -

 تشكيل الرأي العام فكلما كانت هذه الوسائل مركزية ومتنوعة ومباشرة تستطيع أن تكون خطاهبا الرتبوي أكثر وتلعب وسائل اإلعالم احلديثة دوًرا كبريًا يف
الجتماعي والسياسي أتثري وجناح وفاعلية خللق مجهور عريض من الطلبة لتغيري آرائه أو تعزيزها، إذ تعمل على إدخال الطالب يف البناء التعليمي والنفسي وا

 .ماهريوالثقايف للج

 .(83)ويستخدم اإلعالم الرتبوي مجيع وسائله املتنوعة واملتعددة اخلصائص واملميزات مما جيعلها متفاوتة يف التأثري على مجهور الطلبة
تجابة اليت تبدو على : ومتثل اإلجابة أو الرسالة املضادة اليت يرسلها املستقبل رًدا على رسالة املصدر أو هي االسfeed backالرجع أو التغذية املرتدة  -5

 .(84)املستقبل نتيجة لوصول الرسالة اليت يرغب املرسل توصيلها له، وهي األثر الذي ترتكه رسالة املصدر يف املستقبل

 والتغذية املرتدة هلا أشكال عدة، تتمثل ابآليت:
 .فهم الرسالة واالكتفاء بذلك، مما يعين عدم وجود تغذية راجعة -

 .ضاها، وهذا يشجع على استمرار قيام الوسيلة اإلعالمية أبدوارهافهم الرسالة والعمل مبقت -

 .فهم الرسالة وعدم االقتناع هبا، والعمل ضدها -

 .(85)عدم فهم الرسالة، مما يتطلب من وسائل اإلعالم إعادهتا بصورة أوضح -

 .فهم الرسالة واالقتناع هبا، مع العمل بضدها -

 .(86)بضدهاعدم فهم الرسالة وال االقتناع هبا، والعمل  -

 
 املبحث الثالث: اآلفاق املستقبلية الستخدام طلبة اجلامعة لوسائل اإلعالم الرتبوي

 متهيد
ة بوصفهم الشرحية املهمة يف اجملتمع قمنا إبجراء دراسة ميدانية حول استخدامات الطلبة وأتثريها على اجملتمع سيما طلبة اجلامع مهية وسائل اإلعالمنظرًا أل

ة للوقوف على واقع اإلعالم الرتبوي وأبعاده املستقبلية مما يعطينا رؤية مستقبلية حول كيف ينبغي أن تكون هذه الوسائل اإلعالمية يف للوسائل اإلعالمي
لرتبوية الرتبوية هبدف تطوير العملية ا –األمد البعيد سيما وإن طلبة اليوم هم مستقبل الغد فمن الضروري األخذ آبرائهم يف رسم السياسات اإلعالمية 
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 .وتعزيزها

مفردة واليت مت تشكيلها بطريقة عمدية ولقد مت توزيع االستمارة على طلبة اجلامعة من الكليات اإلنسانية  111وهنا جيب التذكري أبن حجم العينة بلغ 
الستخراج  excelج إحصائًيا ابستخدام برانمج استمارة لعدم صالحيتها ومت معاجلة النتائ 21استمارة وبعد عملية الفرز أمهلنا  121والعلمية، إذ مت توزيع 

 .النسب املئوية
 حتليل نتائج االستخدام ومناقشتها

 

أكثر من نسبة عدم استفادهتم مما يعين أن وسائل اإلعالم ( أن نسبة استفادة طلبة جامعة اببل من وسائل اإلعالم هي 1يتجلى من خالل الشكل رقم )
هلذه الشرحية من اجملتمع وهو ما يعين مستقباًل أن أي توجه إعالمي حنو الطلبة سوف تتحقق منه األهداف إليه يف توجهاهتا وبشكل عام حققت ما تصبو 

 .املرجوة على الصعيد الرتبوي وهذا ما يعطي حافزًا أمام القائمني على االتصال عدم إمهال الشرحية املهمة

 

ن طلبة اجلامعة يفضلون التلفزيون كمصدر أساسي حلصوهلم على املعلومة ملا ميتلكه من خصائص رجعل املتلقي أكثر يتضح لنا من خالل الشكل أعاله أ
ا الوسيلة األكثر انتشارًا تفضياًل له وهذا يعطي مؤشرًا مستقبليا أمام القائمني على اإلعالم والعملية الرتبوية أن يركزوا يف سياستهم على وسيلة التلفاز بوصفه

تعطي خيارات ستخداًما بني الوسط اجلامعي، ويف املرتبة الثانية أييت اإلنرتنيت كوسيلة مفضلة لدى شرحية الطلبة اجلامعيني ابعتباره الوسيلة اليت وا
ى أما الصحف أتيت ابملرتبة للمستخدم أبن يبحث عن املعلومة اليت يريدها على الرغم من ارتفاع كلفته ويف املرتبة الرابعة أتيت اإلذاعة واخلامسة مصادر أخر 

 .األخرية وهو ما يفسر احنسار عدد القراء بني الوسط الطال(ي

 

( يبني إجابة املبحوثني على سؤال: ما هو الشيء األكثر أمهية يف وسائل اإلعالم؟ وقد جاءت اإلجابة أبن املصداقية يف وسائل اإلعالم 3يف الشكل رقم )
سيما يف ظل الزمحة اإلعالمية اليت يعيشها الطالب اجلامعي  %43ر أمهية ابلنسبة لطلبة اجلامعة وحصلت على أعلى نسبة وصلت إىل ميثل الشيء األكث

اهلادفة من  من خالل وجود املئات من وسائل اإلعالم متارس شىت أنواع التضليل والتهويل واملبالغة وهبذا أصبحت املصداقية مطلب طال(ي لفرز الوسائل
يف حني أن الثقة يف  %14أما السرعة يف نقل األحداث فنسبتها كانت  %15شكلت نسبة  وتغطية األحداث %16دمها وقد حققت احليادية نسبة ع

 .%12وسائل اإلعالم بلغت نسبتها 

 

( واملالحظ أن املساء يشكل الوقت األكثر 4لشكل رقم )وفيما خيص الوقت الذي يفضله طلبة اجلامعة يف متابعتهم للوسيلة اإلعالمية مبني كما يف ا
الواجبات يف حني  واألمثل للمتابعة اإلعالمية وهذا أمر طبيعي كون أن فرتة الصباح يكون الطالب مشغول يف الدوام وفرتة الظهرية هي فرتة اسرتاحة وحتضري

لية إذا ما مت استغالل هذا الوقت للتوجه حنو بث برامج تربوية لضمان تعرض أكرب يعد وقت اسرتاحة الطالب وهذه النتيجة قد حتمل خماطر مستقب أن الليل
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ه مما يعين عدد ممكن من الطلبة ألنه يعين اإلفراط ابلسهر من قبل الطلبة وهو ما يؤدي إىل تدين صحة الطلبة وانشغال الطالب على حساب أداء واجبات
وعليه فالقائمني على اإلعالم الرتبوي عليهم أن ال يكثفوا من براجمهم  .ا على مستقبل العملية الرتبويةاخنفاض املستوى العلمي وهذا حبد ذاته خطرًا كبريً 

 .برامج ختاطب الطالب اجلامعي هكذا  الرتبوية خالل فرتة الليل وأن يستغلوا فرتات العطل الرمسية لبث أكرب قدر ممكن من

 

يليها املعلومات الثقافية  %23يت يسعى وراءها طلبة اجلامعة يف اببل فنرى أن معلومات الرايضة شكلت أعلى نسبة وهي يبني الشكل أعاله املعلومات ال
وهو ما يفسر حاجة الطالب اجلامعي ملثل هذه  %3يف حني املعلومات املتعلقة ابلطقس شكلت أدىن ما يسعى إليه طلبة اجلامعة وبلغت  %22بنسبة 

توظيف هذه املعلومات من قبل وسائل اإلعالم حبسب ترتيب األولوايت للتأثري يف الطالب اجلامعي وجذب اهتمامه لقضااي متنوعة املواضيع وهنا ميكن 
 .خاصة القضااي الثقافية اليت شكلت من أولوايت ما يبحث عنه الطالب اجلامعي

دور كبري يف حتسني وضع الطالب يف هذا اجملال فضال عن دورها يف  ية ملا هلاالقتصادية واالجتماعوحنتاج مستقباًل إىل ضرورة تعريف الطالب ابملعلومات ا
 .عملية رجويد التعليم وهو ما سينعكس إجيااًب على تطور العملية الرتبوية واستقرارها

 

ى نسبة مشاهدة للحصول على املعلومة وصلت إىل ( إن طلبة جامعة اببل يفضلون قناة العراقية الفضائية واليت حصلت على أعل6يبني الشكل رقم )
وهنا يقع على عاتق قناة العراقية الفضائية مسؤولية  %37وعلى مستوى القنوات الفضائية العربية فكانت قناة العربية املفضلة وحصلت على نسبة  58%

حمفزة جلعل القائمني على هذه الوسيلة اإلعالمية أن يتبنوا دورهم لرسم اسرتاتيجية إعالمية ذات أهداف تربوية سيما وأن هذه النتيجة مشجعة و  مستقبلية
 .يف خدمة العملية الرتبوية يف ميادينها كافة

 

 %11يف حني جاءت إذاعة الفراتني ابملرتبة الثانية بنسبة استماع  %26من الشكل أعاله، جند أن راديو )سوا( قد تصدر قائمة نسبة االستماع بنسبة 
واليب  %4وإذاعة بغداد  %4وراديو احللة  %6وإذاعة سومر اف إم على  %6ذاعة مقرها حمافظة اببل وعلى التوايل حصلت إذاعة اببل على وهذه اإل

ة ما ميكن أن نلحظه من هذه النتائج أن اإلذاعات احمللية يف حمافظة اببل تكاد أن تكون مسموع .ونفس النسبة إلذاعة مجهورية العراق %3(ي سي على 
ق جوقة إعالمية من قبل مجهور الطلبة ابلرغم أن نسبة االستماع متفاوتة ولكن هذا مؤشر إجيا(ي ابلنسبة ملدى تسخري هذه الوسيلة اإلعالمية احمللية خلل

ة ببذل جهد كبري للغوص تتناول املوضوعات الرتبوية اليت ختاطب هذه الشرحية لغرض حتقيق أهداف اسرتاتيجية يف هذا اجلانب وهنا فهذه الوسائل مطالب
ة يف خصائص مجهور طلبة جامعة اببل ومن مث توجيه مضمون يتناسب مع هذه اخلصائص وهو قطًعا ما سوف يرفع من نسبة استماعها بني هذه الشرحي

 .وهذا ميثل اهلدف الرئيسي للوسيلة اإلعالمية إذا ما أرادت للحياة أن تستمر فيها
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، وهبذا فهي مطالبة مستقباًل أن تضطلع %35د أن صحيفة الصباح قد احتلت املرتبة األوىل يف انتشارها بني أوساط الطلب وبنسبة من الشكل أعاله جن
جلذب أكرب أكثر تشويًقا مبسؤوليتها الرتبوية شأهنا شأن قناة العراقية الفضائية لبناء ثقافة الطالب اجلامعي وفق أسس تربوية وأن تقدم مواضيعها بقوالب فنية 

وعلى مستوى الصحف احمللية يف اببل فقد  .عدد من هذه الشرحية وهو ما يعين ارتفاع نسبة قرائها وابملقابل ازدايد حتقيق أهداف الرتبية مبفهومها الشامل
من أن هذه الصحيفة هي متوقفة عن احتلت صحيفة اجلامعة اببل أعلى نسبة قراءة بني طالب اجلامعة ويف املرتبة الثانية بعد صحيفة الصباح على الرغم 

رئيس  الصدور ألسباب مالية إال أهنا وخالل فرتة إصدارها على مدى عامني استطاعت أن رجذب أكرب عدد من القراء والسبب يعود إىل أن كادرها من
وميوهلم فكما يقال )أهل  الطلبة وملبية حلاجاهتمحترير ومدير حترير وحمررين ورسامني كلهم من الطلبة وهبذا جاءت مواضيعهم معربة بشكل حقيقي عن واقع 

 .ارية العملية الرتبويةمكة أدرى بشعاهبا( وهذا مؤشر مستقبلي ينصرف إىل ضرورة إشراك الطلبة ابلعملية اإلعالمية الرتبوية إذا ما أردان فعاًل دميومة واستمر 

 

شكل كبري إىل الوسائل اإلعالمية املستقلة كمصدر أساس يف تلقيهم األخبار واملواضيع السياسية ( أعاله، فإن طلبة جامعة اببل مييلون وب9ومن الشكل )
يف حني شكلت نسبة  %25السياسي بلغت نسبة  أما الطلبة الذين يفضلون الوسائل املمولة من قبل الدولة كمصدرهم للتثقيف %74وجاءت بنسبة 

المية احلزبية كمصدر سياسي هلم واستناًدا إىل هذه النتيجة فإن طلبة اجلامعة ال يثقون ابإلعالم احلز(ي فيما من طلبة اجلامعة ممن يرغبون ابلوسائل اإلع 1%
وعليه يظهر دور اإلعالم املستقل يف تثقيف الطالب ابملعلومات واملعارف والقيم واملعتقدات السياسية وهو ما  .يتعلق بتعرضهم للقضااي السياسية اليت هتمهم

ايري الرتبوية باًل دور شرحية الطلبة يف بناء العملية السياسية ومشاركتهم يف صياغة النظام السياسي وصنع القرار للمسامهة يف بناء الدولة وفق املعيزيد مستق
ية الضيقة اليت تنتهجها اليت نشئوا عليها وتلقنوها من وسائل اإلعالم املستقلة اليت حتاول تبين سياسات ومفاهيم حيادية بعيدة عن لغة املصاحل السياس

وهنا البد أيًضا إىل اإلشارة إىل  .وسائل اإلعالم احلزبية وهذا ما دللت عليها النتائج اليت بينت أن الطالب اجلامعي ميلك وعي سياسي كبري يف هذا اجلانب
هنا ممولة من املال العام( فعليها انتهاج سياسة دور الوسائل املمولة من قبل الدولة واليت تعكس وجهة نظر الدولة ولكل طالب جامعي حصة فيها )كو 

جدير ابلذكر أن إمهال تربية الطالب سياسًيا سوف يؤدي مستقباًل إىل خلق ثغرة يف  .تربوية تعكس مصاحل هذه الشرحية ومتطلباهتم وحاجاهتم السياسية
وعيه لالرجاهات درجة  طالب اجلامعي ابملعلومات السياسية مما يعين رفع هذا اجلانب من حياته قد تنفذ منها عوامل تؤدي إىل االحنراف والضياع فتزويد ال

صره إبعداد نفسه السياسية على املستوى احمللي والعاملي إمنا سريتفع به إىل مستوى األحداث واملسؤولية وتبصره ابلواجبات اليت جيب عليه حتملها كما تب
 .سه ووطنه وعائلته وجمتمعهاإلعداد احلقيقي الذي ميكنه من أداء رسالته حنو نف
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، أما %64( أن نسبة الطلبة الذين يستخدمون هذه الوسيلة اإلعالمية هي 11وفيما يتعلق بعادة قراءة الصحف بني شرحية الطلبة، يبني الشكل رقم )
ا فاحنسار عدد القراء رمبا يعود إىل وجود وسائل من جممل جمتمع البحث ولعل هذا الواقع طبيعي جدً  %36الذين ال يقرئون الصحف فبلغت نسبتهم 

ور الطلبة إعالمية أكثر جاذبية وحماصرة جلمهور الطلبة سيما التلفزيون واإلنرتنيت وما ميلكان من خصائص ومميزات رجعل هلما الصدارة يف تعرض مجه
د يشكل ذلك عبء اقتصادي عليه على عكس التلفاز فهو إليهما فضاًل عن أن التعرض للصحيفة يتطلب اشرتاك مادي من الطالب بشكل مستمر وق

فإن ضغط القراءة األكادميية يف ظل زمحة الواجبات الدراسية خلقت نفور سايكولوجي مبين على عدم حب الطالب لقراءة كذلك   ين اجممتاح إليه بشكل 
 .الصحف كوهنا ستذكره إبرهاق ومتاعب قراءة الواجبات الدراسية

 

وهي نسبة جيدة وتبني مدى أمهية هذه الوسيلة اإلعالمية  %63لنسبة للشكل أعاله فهو يبني نسبة الطلبة الذين يستخدمون الراديو واليت شكلت واب
ال تتطلب جهًدا  يةومدى التعرض هلا من قبل الطلبة ملا هلا من خصائص ومميزات مت تناوهلا يف سياق البحث مما يعين إمكانية توظيفها مستقباًل كوسيلة تربو 

 .يف استخدامها مع إمكانية التعرض هلا يف أي مكان وأي زمان

 

 %67وعن سؤالنا حول مدى ضرورة وجود إعالم متخصص بشؤون اجلامعات فقد انصرفت أغلبية إجابة الطلبة إىل أن هذه املسألة ضرورة جًدا وبنسبة 
(، وهذا ما يفسر ضرورة وجود إعالم متخصص سواء من انحية وجود وسائل متخصصة تعين ابلشأن 12منهم أما بقية األجوبة مبينة ابلشكل رقم )

املناهج  اجلامعي أو ختصيص الزمن الالزم واملساحة الكافية يف وسائل اإلعالم الغري متخصصة لتسليط الضوء حول كل ما خيص حياة اجلامعة من تطوير
فيما بينهم أو عالقة الطالب ابألستاذ ودور اجلامعة يف تبين املواهب وأنشطتها الرتبوية وغريها من املواضيع ذات الدراسية وجودة التعليم وعالقة الطلبة 

 .الصلة فكل ذلك يصب يف النهوض ابلواقع الرتبوية لطلبة اجلامعة

 

هم اجلامعي يف حني أن التأثري اإلجيا(ي كان أعلى نسبة من التأثري من الشكل أعاله يتبني أن أغلبية الطالب يرون يف وسائل اإلعالم غري مؤثرة يف وضع
 .السليب لبعض املبحوثني

ا على املستقبل وهنا البد لوسائل اإلعالم أن تراعي نظرايت التأثري يف توجهاهتا حنو شرحية الطلبة واليت تعرضنا هلا يف سياق دراستنا مما يضمن جناحه
د املدى يف التأثري على أكرب عدد ممكن من الطلبة، فاإلعالم بدون أتثري ليس له أي فائدة تذكر ولن حيقق أي مكاسب املنظور سواء قصري املدى أو بعي

 .مستقبلية مقصودة

 

من الطلبة أعطى جواب )إىل حد قليل( وهو ما يفسر ضعف وسائل  %48أن وعن حدود حصول الطالب ألخبار جامعته من وسائل اإلعالم تبني 
وكما مبني يف الشكل  %38إلعالم يف تغطيتها ألنشطة اجلامعة بل وصلت نسبة الطلبة الذين ال حيصلون على أخبار جامعتهم من وسائل اإلعالم إىل ا

خبار (، وهنا يكمن دور أقسام اإلعالم يف اجلامعات يف عملية التنسيق مع وسائل اإلعالم اخلارجية ووضع آليات تضمن تغطية متواصلة أل14رقم )
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عالم وهبذا ونشاطات اجلامعة إما بشكل ميداين من قبل وسائل اإلعالم أو تزويدها من قبل إعالم اجلامعة أبهم هذه األنشطة لتكون حاضرة يف وسائل اإل
 يتمكن الطالب من احلصول على املعلومات اليت ختص جامعته

 

من الطلبة  %24منهم يفضلون الشؤون الطالبية أما  %31م اجلامعية أشرت الدراسة أن وللوقوف على ما يرغب به الطلبة من معلومات ختص حياهت
يرغبون مبشاهدة  %6للبحوث واملؤمترات و %13يريدون معلومات عامة وأن  %22مييلون إىل الشؤون العلمية لتكون مادهتم يف وسائل اإلعالم و
( يؤشر ذلك 15)والشكل  .من طلبة اجلامعة يتمنون متابعتها يف اإلعالم %4ريسيني فإن محالت اإلعمار من خالل وسائل اإلعالم أما خيص شؤون التد

اإلعالمية هذه وهبذا فإن الشؤون الطالبية احتلت املرتبة األوىل كدافع يف استخدامهم للوسيلة اإلعالمية وهو ما يعين ضرورة أن يتبىن مضمون الرسالة 
ه حبسب هذه امليول لتحقيق اسرتاتيجية اإلعالم وانعكاساهتا املستقبلية على العملية الرتبوية ابلشكل الذي حيقق الدوافع يف أهدافه الرتبوية ويرسم سياست

 .مستقباًل أفضل للطالب اجلامعي
 املبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 أوالً: االستنتاجات:
 ميكن إمجاهلا ابلنقاط اآلتية:توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج يف جانبها النظري وامليداين، 

 يف اجلانب النظري: -
ن سلوًكا يتفق مع حتقيق أن مفهوم اإلعالم الرتبوي انصرف إىل توظيف الرسائل اإلعالمية من خالل بثها يف وسائل اإلعالم للتأثري يف مجهور الطلبة وجعلهم يتبنو  -1

 .تماعية واالقتصادية للنهوض بواقع العملية الرتبوية ومستقبلهاالتعليمية والسياسية واالج أهداف الرتبية على كافة األصعدة
كانت متفاوتة يف التأثري سخر اإلعالم الرتبوي وسائل اإلعالم األكثر استخداما بني صفوف الطلبة كالتلفاز واإلنرتنيت والصحف واإلذاعة لتحقيق أهدافه إال أهنا   -2

 .حبسب خصائص ومميزات كل وسيلة إعالمية
كمي )بعيد املدى(، أو أتثري اإلعالم الرتبوي بفضل وسائله وأساليبه أن حيقق أتثريًا بني أوساط الطلبة سواء كان هذا التأثري مباشرًا )قصري املدى(، أو أتثري ترا  متكن -3

شباعات مجهور لتأثري متوافًقا مع استخدامات واعن طريق غرس املفاهيم والقيم، أو التأثري حبسب ترتيب األولوايت )تسليط الضوء على قضية معينة(، أو قد يكون ا
 .الطلبة ليحدد نوع الرسالة املوجهة للجمهور ليكون أكثر أتثريًا فيهم

 إلحداث تغريات على ابلرغم من أهداف وأمهية اإلعالم يف تعزيز وتطوير العملية الرتبوية إال أنه يشكل يف بعض األحيان عنصر اخرتاق لثقافة الطالب اجلامعي -4
والسياسي واالجتماعي والثقايف املدى املنظور وما حتمله هذه التغريات من دالالت مستقبلية مبثابة حتدايت خطرية هتدد العملية الرتبوية برمتها على الصعيد التعليمي 

 .واالقتصادي
 يف اجلانب العملي: -
 .أهنا ذات فائدة تبني أن أغلبية الطلبة يف جامعة اببل يرون يف وسائل اإلعالم الرتبوية -5
 .%78يعد التلفاز الوسيلة اإلعالمية الرتبوية األكثر انتشارًا واستخداًما بني مجهور طلبة جامعة اببل، إذا بلغت نسبة استخدامه  -6
 .%43يعترب طلبة جامعة اببل أن املصداقية يف وسائل اإلعالم هي أكثر ما يهمهم، إذ جاءت بنسبة  -7
 .وقت األكثر واملفضل للتعرض للوسيلة اإلعالمية من قبل الطلبةمتثل فرتة املساء ال  -8
ومن  %23من أولوايت املعلومات اليت يرغب الطالب اجلامعي يف احلصول عليها، إذا كانت نسبة من يفضل املعلومات الرايضية ة والثقافة شكلت قضااي الرايض -9

 .%22يفضل املعلومات الثقافية نسبة 
، أما على %68قية الفضائية األكثر مشاهدة بني أوساط الطلبة على صعيد القنوات العراقية والعربية، فجاءت ابملرتبة األوىل بنسبة مشاهدة ومتثل قناة العرا -11

 .واحتلت املرتبة الثانية بعد قناة العراقية %37صعيد القنوات الفضائية العربية فجاءت قناة العربية ابملرتبة األوىل بنسبة مشاهدة 
لوطنية فبلغ نسبة من وابلنسبة لإلذاعات األكثر استماعا بني أوساط طلبة جامعة اببل فقد حصلت إذاعة سوا على املرتبة األوىل على صعيد اإلذاعات احمللية وا -11

 .%11تني بنسبة استماع ، أما على صعيد اإلذاعات احمللية على مستوى حمافظة اببل فقد كانت املرتبة األوىل من حصة إذاعة الفرا%26يستمع إليها 
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، وعلى %35ة أما الصحف، فقد احتلت صحيفة الصباح العراقية املرتبة األوىل فكانت أكثر الوسائل البصرية تعرًضا من قبل مجهور الطلبة فحصلت على نسب -12
 .%11صعيد الصحف احمللية جاءت صحيفة اجلامعة اببل ابملرتبة األوىل وبنسبة 

، يف حني %74السياسية يف امليدان الرتبوي، فقد فضل طلبة جامعة اببل أن حيصلوا عليها من الوسائل اإلعالمية املستقلة فجاءت بنسبة  وابلنسبة للمعلومات -13
ما يدل على  وهو %1، أما الوسائل احلزبية فقد حصلت على أدىن نسبة تفضيل وهي %25حصلت وسائل اإلعالم املمولة من قبل الدولة على املرتبة الثانية وبنسبة 

 .عدم ثقة الطالب اجلامعي بوسائل اإلعالم احلز(ي
 .%64، أما الذين يقرءون الصحف فكانت نسبتهم %36وقد بلغ نسبة الطلبة الذين ال يقرءون الصحف  -14
 .%37والذين ال يسمعون للراديو فقد شكلت نسبتهم  %63أما مجهور املستمعني لإلذاعات فقد بلغ نسبته  -15
من الطلبة يف جامعة اببل أن هناك ضرورة جًدا لوجود إعالم متخصص يهتم بشؤون اجلامعات وهو ما يفسر ضعف وجود إعالم تربوي  %67ويرى  -16

 .متخصص
يرون يف  %5من الطلبة يرون أن هناك أتثري إجيا(ي و %21منهم أنه ال يؤثر يف حني أن  %59وخبصوص أتثري وسائل اإلعالم يف الواقع الطال(ي فقد بني  -17

 .ذلك التأثري سليب والبقية مل يكن لديهم أي جواب مما يعين عدم التزام وسائل اإلعالم احلالية مبتطلباهتا الرتبوية
يف حيصلون عليه ميثل حًدا قلياًل ما من الطلبة أن  %48وفيما خيص مدى حصول الطالب على أخبار جامعته ونشاطاهتا من قبل وسائل اإلعالم فقد أشاروا  -18

 .ال حيصلون على نشاطات وأخبار جامعتهم من وسائل اإلعالم وهو ما يفسر ضعف وسائل اإلعالم يف تغطية األنشطة اجلامعية %38حني أن 
مبدأ  منهم يفضلون املعلومات اخلاصة بشؤون الطلبة وهو ما يفسر %31وحول ما يفضله الطالب اجلامعي من معلومات يف وسائل اإلعالم فقد كانت نسبة  -19

 .أو نظرية االستخدام وإشباع احلاجات
ا: التوصيات

ً
 ثاني

عمل ابرجاهني األول رسم أتسيًسا على االستنتاجات اليت مت التوصل إليها ميكن وضع العديد من التوصيات اآلنية واملستقبلية واليت تسهم يف وضع رؤية مستقبلية ت
العراق بشكل عام وحمافظة اببل بشكل خاص والثاين التصدي لآلاثر السلبية اليت تسببها بعض وسائل اإلعالم يف اآلفاق املستقبلية لتطوير واقع العملية الرتبوية يف 

 اخرتاقها للعملية الرتبوية وما يرافقها من حتدايت مستقبلية، وتشمل هذه التوصيات النقاط اآلتية:
زرع القيم واملفاهيم الرتبوية وتبين السلوكيات اإلجيابية واالرجاهات البناءة والعادات املقبولة ختصيص قناة فضائية تعين ابلطالب اجلامعي على الصعيد الرتبوي سيما  -1

 .لوسائل اإلعالم اليت هتدد البناء الرتبوي للطالب اجلامعي وأبسلوب فين ومشوقالسلبية وبيان اآلاثر 

ات وفرتات زمنية إلعطائهم فرصة لتحقيق الذات من خالل تشجيعهم على أن رورة أن تتوجه وسائل اإلعالم إىل شرحية الطلبة اجلامعيني وأن ختصص مساحض -2
 .يكونوا جزء من العملية اإلعالمية وابلتايل تكون وسائل اإلعالم أكثر أتثريًا يف حياة الطالب اجلامعي

 تليب حاجات الطلبة وأييت هذا الدور على عاتق املؤسسات تنمية الطاقات الرايضية والفنية والثقافية للطلبة ابعتبار أن هذه اجملاالت هي أكثر املتطلبات اليت -3
 .اإلعالمية فضال عن مؤسسات التعليم العايل

 .تنمية الوعي السياسي لدى طلبة اجلامعة سيما من قبل الوسائل اإلعالمية املستقلة اليت حتظى بثقة الطالب -4

 .ت العالقة بشؤون الطلبة بشكل خاص وأمور التعليم بشكل عامضرورة فتح قسم إعالم متخصص إبعداد الدراسات والبحوث اإلعالمية ذا -5

ا جهودهم لوضع اسرتاتيجية توجيه دعوة خاصة لقناة العراقية الفضائية وجريدة الصباح ابعتبارمها الوسائل اإلعالمية األكثر انتشارًا بني أوساط الطلبة أبن يكثفو  -6
 .إعالمية مبا ينسجم مع متطلبات العملية الرتبوية

طالب يعملون  كليات الرتبية مبقررات إعالمية حتت مسمى )اإلعالم الرتبوي( تكون بداية لتوصية مستقبلية تتضمن فتح قسم لإلعالم الرتبوي لغرض ختريج   ربط -7
 .كأخصائيني يف هذا اجملال االسرتاتيجي

ة يف وسائل اإلعالم وهذه اإلدارة تكون اتبعة لشبكة اإلعالم العراقي ووزارة ضرورة إنشاء إدارة مركزية )أساتذة ابإلعالم والرتبية( لفحص وتنقيح االرجاهات الرتبوي -8
 .التعليم العايل

وي ذات أتثري يف الوسط ربط كليات وأقسام اإلعالم مبقررات تربوية حتدد مفهوم الرتبية مبعناه الشامل يف جماالت احلياة كافة للحصول على مفهوم لإلعالم الرتب -9
 ةة الرتبويالطال(ي إلجناح العملي

وض ابلواقع الرتبوي توظيف املصادر اإلعالمية من أساتذة ومقررات دراسية واألنشطة اجلامعية واملطبوعات واإلذاعة اجلامعية لبناء فلسفة تربوية شاملة للنه -11
 .للطالب اجلامعي
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بل مجهور الطلبة يف العطل الرمسية إلعطاء الطالب فرصة التعرض تكثيف بث املواد اإلعالمية سيما يف التلفاز بوصفه أكثر الوسائل اإلعالمية استخداًما من ق -11
 .إليها واالستفادة منها

مشروع  يف تنفيذ هذا املشروع ولعل إصدار صحيفة تعين أبمور الرتبية للطالب اجلامعي وأن يكون الطالب هو الوسيلة والغاية ضرورة إعادة العمل مبشروع  -12
 .لبة اجلامعة ميثل أحد الوسائل اإلعالمية للنهوض بواقع العملية الرتبوية على املدى القريب والبعيدصحيفة )اجلامعة اببل( اليت صدرت عن ط

مضمون  يوصي الباحث بضرورة إعداد دراسات موسعة حول الدور الرتبوي لكل وسيلة إعالمية مؤثرة يف الوسط اجلامعي سيما الفضائيات من خالل حتليل -13
 .ة الطلبة وبيان آاثرها السلبية واإلجيابية وانعكاس هذه اآلاثر على مستقبل العملية الرتبوية يف العراقاملواد اإلعالمية املوجهة لشرحي

 تربوية تتضمن ما يلي: وأخريًا هناك دعوة نوجهها إلذاعة جامعة اببل وهي يف مرحلة بثها التجرييب أن تتبىن اسرتاتيجية إعالمية تربوية من خالل اتباع سياسات -14

 .الطالب اجلامعي بكتابة وتقدمي املواد اإلعالمية اليت تبثهاإشراك   -
 .تقدمي الربامج بقالب فين مشوق جلذب أكرب عدد ممكن من الطلبة -
 .اليت يرغب يف احلصول عليها ضمن اإلطار الرتبوي مراعاة حاجة وميول ورغبات الطلبة من املواد -
 .التداعيات على مستقبل العملية الرتبويةها البث الفضائي يف سلوكيات وارجاهات الطلبة وانعكاس هذه بث برامج تشري إىل التداعيات السلبية اليت يسبب -
 .الناجح بوصفه أحد أهم عناصر العملية الرتبوية للتأثري يف الطلبة بشكل كبري تدريب كوادر متخصصة متتلك صفات املصدر اإلعالمي -
 .ع مضامني تتوافق مع هذه اخلصائصدراسة خصائص مجهور الطلبة بشكل متعمق لوض -
 .اختيار األوقات املالئمة لبث وإعادة بث املواد اإلعالمية لضمان إيصاهلا ألكرب عدد ممكن من الطلبة -
يد التعليمي والسياسي حتقيق مفهوم اإلعالم الرتبوي سيما فيما يتعلق أبن تكون أمهية الربامج وأهدافها تغطي جممل نواحي وجماالت العملية الرتبوية على الصع -

 .واالجتماعي واالقتصادي والثقايف كون أن الرتبية هو مفهوم شامل
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 .ع ميوله وارجاهاتهفق مالتعرض االنتقائي: الطالب العادي )املستقبل( يبحث عن املضمون الذي يتفق مع ميوله وارجاهاته ويتعرض هلا، ويتجنب املضمون الذي ال يت -
وف يتقبل اآلراء اإلدراك االنتقائي: إذا اضطر الطالب إىل التعرض إىل مضمون معني، وحمتوى هذا املضمون حيبذ آراء وارجاهات معينة فإن الطالب العادي س -

راء املضادة الرجاهاته وآرائه، ويف هذه احلالة جند أن االرجاهات واآل –إن مل ينفعل  –واألفكار اليت تدعم وتؤيد ارجاهاته األصلية، وجنده يتجنب أو يتجاهل 
 .املتلقي حياول أن يفسر املضامني ابلطريقة اليت تتفق مع ميوله وارجاهاته

 .يوله وتدعم ارجاهاتهق مع مالتذكر االنتقائي: الطالب العادي يتذكر األفكار واالرجاهات اليت يتعرض إليها واليت يعتربها ذات قيمة ابلنسبة له ويف نفس الوقت تتف -
 .249، ص 2111، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1للمزيد ينظر: سليم عبدالنيب، اإلعالم التلفزيوين، ط

 .131، ص 2111، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، 1سناء حممد اجلبور، اإلعالم والرأي العام العر(ي والعاملي، ط .د (58)

 .، ص1998، اجلزء األول، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1على عويس، حسن عطا عبدالرحيم، اإلعالم الرايضي، ط خري الدين .د (59)

األكــرب مــن أن جــوهر مــا يعــرف أتثــري لولــب الصــمت ينصــرف إىل أن وســائل اإلعــالم حــني تتبــىن آراء وارجاهــات معينــة خــالل فــرتة حمــددة مــن الــزمن فــإن القســم  (60)
ك يف االرجــاه الــذي تدعمــه وســائل اإلعــالم ملــا هلــا مــن قــوة وأتثــري علــى اجلمهــور وابلتــايل تشــكيل الــرأي بــني أوســاط الطلبــة مبــا يتناســب اجلمهــور ســوف يتحــر 

 ، ومـا132ذ، ص .س .سـناء حممـد اجلبـور، اإلعـالم والـرأي العـام، م .للمزيـد ينظـر: د .وينسجم يف معظم األحيان مع األفكار اليت تدعمها وسـائل اإلعـالم
 .بعدها

 .33ذ، ص .س .خري الدين علي عويس، اإلعالم الرايضي، م .د (61)

 .31املصدر نفسه، ص  (62)
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 ، املوقع اإللكرتوين:29/12/2111نظرايت التأثري اإلعالمي، منتدى طلبة علوم اإلعالم واالتصال،  (63)
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 .24، ص 1984، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، 2اإلسالمي وتطبيقاته العملية، طحمي الدين عبد احلليم، اإلعالم  .نقاًل عن: د (67)
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 .76، ص 1995، دار السعادة للطباعة، مصر، 1النجار، اسرتاتيجية اإلعالم اإلسالمي، ط

(70) Cunning ham, H.N. “The Conflict of Cultures” London, 1992pp. 32-33 

 .56، ص 2111، دار جرير للنشر والتوزيع، األردن، 1مارسة، طمحد الدليمي، اإلعالم وإشكالية التخطيط واملالرزاق  عبد .د (71)
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 .65، ص 2112، القاهرة، 1أمحد العاقد، حتليل اخلطاب الصحفي، ط (75)
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(77) Shramm, Wilbur, “The process and effect of Mass communication” Urbana, University of 

process, 1975, p65. 

 .183، ص .ذ .س .عبد الرزاق حممد الدليمي، اإلعالم، إشكالية التخطيط م .د (78)

 .18ذ، ص  .س .خريي خليل اجلميلي، االتصال ووسائل اخلدمة االجتماعية، م  (79)

 .182، ص 2111حة دكتوراه )غري منشورة(، كلية الرتبية، جامعة بغداد، احملسن، اخلطاب القرآين لألنبياء والرسل: دراسة فنية، أطرو  نبيلة عبد  (80)

 .12، ص 22/5/1997السيد ايسني، حتليل اخلطاب العر(ي، األهرام، القاهرة،  (81)
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