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 المستخمص

تزكيد الناس باألخبار الصحيحة، كالمعمكمات السميمة، كالحقائق الثابتة التي تساعدىـ : إلعالما
عمى تككيف رأي صائب في كاقعة مف الكقائع، أك مشكمة مف المشكالت، بحيث يعبر ىذا الرأي 

. تعبيرًا مكضكعيًا عف عقمية الجماىير كاتجاىاتيـ، كميكليـ

التعبير المكضكعي عف عقمية الجماىير كركحيا كميكليا، “: أنو (اكتكجركت)كعرفو العالـ األلماني 
 .نفسوكاتجاىاتيا في الكقت 

ىذاف التعريفاف كغيرىما باتا تعاريف جامدة غبر ناطقة اك معبرة عف محتكاىا الذي تجسده كبات 
 .يتمقاهاالعالـ اداة طيعة بيد مف يصنعو كليس مف 

أف المغة كسيمة إنسانية لتكصيل األفكار، كاالنفعاالت، :كقد رأى معظـ الباحثيف التقميدييف
أف المغة : ردد بعض الباحثيفك. كالرغبات، عف طريق نظاـ مف الرمكز التي تصدر بطريقة إرادية

عبارة ”إف المغة كائنة لتخفي أفكار اإلنساف“: قد تستعمل إلخفاء الفكر،كصارت عبارة تاليراف
 .مشيكرة في الدراسات المغكية

أف المغة جزء مف السمكؾ اإلنساني، كنكع مف : ((مالينكفسكي))ثـ رأى باحثكف مجددكف مف أمثاؿ 
يتـ . العمل، كليس مجرد أداة تعكس الفكر، كاف كظيفتيا ليست مجرد كسيمة لمتفاىـ أك التكصيل

التالعب بالمغة االعالمية بطريقة تفرغ المحتكى الرئيسي لمخبر االصمي لتأتي ببديل يحكؿ مسار 
 .باألساس ليا دال كجككرة ؼؿ منو مؤمنا بعالفكر لدى المتمقي كيج

كىذه النقطة تجعمنا ننتقل مف دراستنا النظرية كالتي تحكي العديد مف القكالب المعرفية كالتي 
 ليا في االعالـ الجديد كاالنتقاؿ لدراسة االعالـ الجديد كبطرائق تدريسية جديدة فال مكااضحت 

ىكؿ في المجاؿ الرقمي الجديد كلخمق االعالـ العربي أتطبيقية كعممية فقط لمجاراة التطكر الـ
يصل الرجاء المضاد في عقكؿ شابة قادرة عمى الرد كالمكاجية كانتاج خطاب اعالمي عربي 

. الككف 



The immediate renewal of the study of the practical and progressive 

media dispense theoretical 

The transition from education to training 

Abstract 

 

Media: "providing people with correct news, information and sound, fixed and facts that 

help them to form an opinion sound in the existence of any fact or problem solving, to 

reflect this view, an objective of the mentality of the masses and their attitudes, and 

preferences. 

And knew German scientist (Aotogrot) that: "the objective expression of the mentality of 

the masses and the spirit and tendencies, and trends at the same time. 

These definitions and other prohibited rigid definitions speaking or expressive content 

embodied and become an obedient tool in the media who make it, however, and it is not 

received. 

Most traditional researchers saw: that the language humane way to communicate ideas, 

emotions, desires, through a system of symbols which issued a voluntary manner. 

Echoing some of the researchers: that the language could be used to conceal thought, 

and became Talleyrand words: "The situated language to hide human ideas," a famous 

phrase in linguistic studies. 

Then he saw renewal researchers from the likes of ((Malinowski)): The language is part 

of human behavior, the type of work, not just a tool to reflect thought, and that her job is 

not just a means of understanding or connection. The media are manipulated in a way 

that emptied the main content of the original story to come with an alternative divert 

thought the recipient and making him a believer from Nothingness have basically 

This point makes us move from our study of the theory and which contain many of the 

cognitive templates, which has become a possibility in the new media and the transition 

to the study of new media and ways of teaching a new application and process just to 

keep up with the manned evolution in the new digital domain and to create an Arab anti 

media in young minds are able to respond, confrontation and production 

ofspeech Arabic media reaches of the universe. 

 

 

 

 

 



 مقدمة

مع بركز االعالـ الجديد كمنافستو لإلعالـ التقميدي برزت الحاجة الى تفعيل التطبيق العممي 
كالتدريب في اتقاف ميارات التحرير االعالمي ، فقد كفرت كسائل االعالـ الجديد الفرصة لكل 

الناس ليمارسكا العمل الصحفي اذ اصبح بمقدكره بث أي منشكر اك مقاؿ اك فكرة يريدكنيا عبر 
كسائل االعالـ الجديد كمنيا مكاقع التكاصل االجتماعي ، كىنا تبرز اىمية ىذه الدراسة في التحكؿ 
التدريجي االني مف دراسة االعالـ بشكمو النظري الى دراستو بالشكل العممي كالتطبيقي اذ احدثت 

تكنكلكجيا االتصاؿ قفزة نكعية في المجاؿ التطبيقي العممي كادت دكرا ميما في تشكيل الرأي 
 .العاـ

 مشكمة البحث 

 :تكمف مشكمة البحث في تساؤليف رئيسييف ىما

 ما مظاىر التجديد االني في تدريس االعالـ بفنكنو كميا؟ . 1

ما طرؽ التحكؿ في تدريس االعالـ كاساليب االنتقاؿ مف االعالـ النظري الى االعالـ العممي  . 2
 كالتطبيقي؟

 اىداف البحث 

 :تجيب اىداؼ الدراسة عف تساؤالتيا، لذا تتمخص االىداؼ باآلتي

 .تشخيص مظاىر التجديد االني في تدريس االعالـ بفنكنو كميا . 1

تحديد طرؽ التحكؿ في تدريس االعالـ كاساليب االنتقاؿ مف االعالـ النظري الى االعالـ  . 2
 .العممي كالتطبيقي كتحديد البرامج التدريبية

منيج البحث 



استعاف الباحثاف بالمنيج المسحي بشقيو الكصفي كالتحميمي لدراسة التجديد االني في دراسة 
 .االعالـ كالتحكؿ مف االعالـ النظري الى االعالـ التطبيقي العممي

 اداة البحث

استخدـ الباحثاف اداة قياسية صممت ألغراض ىذه الدراسة كىي تعتمد عمى صيغة ليكيرت لقياس 
شدة اتجاه المبحكثيف نحك مكضكع الدراسة، اذ تتككف استمارة القياس مف محكريف اساسييف االكؿ 
البيانات الديمكغرافية عف المبحكثيف، كالثاني العبارات التي تحدد شدة اتجاه المبحكثيف نحك التحكؿ 

 .مف دراسة االعالـ النظري الى التطبيقي العممي

 مجتمع البحث 

 . الجامعة المستنصرية–يتمثل مجتمع البحث بطمبة قسـ االعالـ في كمية اآلداب

 عينة البحث 

اختار الباحثانطمبة قسـ االعالـ في كمية اآلداب في الجامعة المستنصرية بمختمف المراحل مف طمبة 
كخريجيف ألجل انتخاب عينة كدراسة اجابات مف فييا، كنتيجة لتعدد كتنكع المناىج التي تدرس في المراحل 
الدراسية لقسـ االعالـ كصعكبة استقاء عينة تكافي االمكانيات الخاصة بتطبيق الدراسة فقد تـ اختيار عينة 
قصدية شممت الطمبة كالخريجيف في قسـ االعالـ كمية اآلداب بالجامعة المستنصرية لكافة المراحل فضال 

 .2016-2015عف الخريجيف مف تمؾ الكمية لمعاـ الدراسي 
 .طالبا( مبحكثاً  (1043) مف أصل مبحكثا( 190))كالبالغ حجميا

ديد الم طمحات والمفاىيم جت
 :التجديد االني . 1

 أي صار جديًدا، جدده أي صّيره جديًدا ككذلؾ (تجدد)التجديد في المغة العربية مف أصل الفعل 
أجّده كاستجده، ككذلؾ ُسمِّي كل شيء لـ تأت عميو األياـ جديًدا، كمف خالؿ ىذه المعاني المغكية 



إف التجديد في األصل معناه المغكي يبعث في الذىف تصكًرا تجتمع فيو ثالثة معاٍف : يمكف القكؿ
 1 :متصمة

  . الشيء المجدد قد كاف في أكؿ األمر مكجكًدا كقائًما كلمناس بو عيدأف - أ
  .أف ىذا الشيء أتت عميو األياـ فأصابو البمى كصار قديًما- ب
  .أف ذلؾ الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة التي كاف عمييا قبل أف يبمى كيخمق- جػ

صار : كتجدد الشيء تجددا. صيره جديدا: جدد الثكب تجديدا) الشيء إلى سيرتو األكلى ةلتجديد لغة اعادفا
كالجديد نقيض البمى . صيره، أك لبسو جديدا فتجدد: جدده فتجدد كأجده أي الثكب كجدده كاستجده: جديدا، تقكؿ

 2. (كالخمق

الجّدة ىي نقيص البمى، كيقاؿ شيء جديد، كتجدد الشيء صار جديدًا : " جاء في لساف العربفقد 
، كعميو 3صار جديدًا، كالجديد ما ال عيد لؾ بو (بالكسر)كىك نقيض الخمق، كجّد الثكب يِجدُّ 

نقيض )، كليس خمق شيء لـ يكف مكجكدًا (نقيض البالي)التجديد يعني إعادة ترميـ الشيء البالي ؼ
كبيذا المعنى فإف التجديد في مجاؿ الفكر أك في مجاؿ األشياء عمى السكاء ىك أف تعيد  (الخمق

الفكرة أك الشيء الذي بمي أك قدـ أك تراكمت عميو مف السمات كالمظاىر ما طمس جكىره، كاف 
كالتجديد ، 4ككذلؾ الفكر (جديداً )تعيده إلى حالتو األكلى يكـ كاف أكؿ مرة، فتجدد الشيء أف تعيده 

ىك الفاعمية الكاعية التي يقـك بيا المجتمع مف أجل تكجيو ىذا التحكؿ التاريخي أك استغاللو أك 
التجديد إذا خطة كاعية فردية ، ؼتكجيو ىذا التحكؿ التاريخي أك استغاللو أك تكظيفو ليدؼ أك آلخر

، كما نقصده في دراستنا التحكؿ في دراسة االعالـ مف الحالة أك جماعية لكضع ىذا التجدد
 .النظرية الى الحالة التطبيقية اك المزاكجة بيف االثنيف
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 :دراسة . 2

تفصيميَّة  دراسة كىيحالةجمعيا دراسات كىي انكاع عدة منيا دراسة دراسةك ، تحِقيقٌ اكَبْحٌث ،ىي
 نمط أك فييذاتيَّة اؿدراسةاؿ اما  لفرد أك مجمكعة كنمكذج لظاىرة طبِّّية أك اجتماعيَّة أك نفسيَّة،

خص مساذشكل لمدراسة  : الَجْدَكى  ِدراسةاما  كاًل إلى حدٍّ كبير عف إرشاد ذاتو،ؤ يككف الشَّ
راسات المنظَّمة ييدؼ إلى تقييـ المكارد المتاحة لتحقيق غرض معيَّف فيي  (االقتصاد) نمط مف الدِّ

مكانيَّات تدبير ىذه المكارد  نمكذج لمبحث ىيميدانيَّة اؿ ِدراسةكاؿ،مع التقييـ المتالـز لقدرات كا 
االجتماعّي ُيطّبق عمميِّا في الكاقع الميدانّي الكتشاؼ الحقائق المرتبطة بحاالت عناصر العيِّنة 

راسات اإلنسانيَّةأما،الذيف يتعامل معيـ األخصائّي االجتماعيّ  الفمسفة كاألدب كالفنكف  دراسة فييالدِّ
، كيدخل االعالـ في ىذا النكع مف الدراسات كالذي يشكل محكر بحثنا المتعمِّقة باإلنساف كحضارتو

 .ىذا

كنقصد بو دراسة االعالـ بفنكنو المختمفة بطريقة تطبيقية كعممية أي : االعالم العممي . 3
 .بالتدريب الميني، أي عدـ االقتصار عمى تدريس االعالـ نظريا

كنعني بو االنتقاؿ في تدريس االعالـ مف الجانب النظري الى الجانب التطبيقي : التحول . 4

  .كالتدريبي

 المناىج الدراسية لمدراسين في كميات االعالم: االطارالنظري 

 (الحككمية كاالىمية)تجديد المناىج االعالمية الدراسية بالجامعات العراقية :اوال

استطاعت كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي العراقية تكحيد المناىج الدراسية االعالمية في جميع 
الجامعات االىمية كالحككمية ليحصل الطالب في كال الجامعتيف عمى ذات المنيج العممي اثناء 

قسـ الصحافة كالصحافة االذاعية )تعممو االعالـ، كقسمت المناىج االعالمية لثالث اقساـ كىي 
 .5(كالتمفازية كالعالقات العامة

                                                           
5
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 عمى كميات 6تقدـ الكميات مناىج دراسية مكحدة لمتخصصات الثالث كتـ ادخاؿ التربية االعالمية كالرقمية
 كمف ضمنيا درس الصحافة االستقصائية في حيف اغفمت ادخاؿ كسائل االعالـ الحديثة 2015االعالـ سنة 

. كصحافة االنترنيت(الممتيمديا)ككسائل االعالـ التفاعمية كالكسائط المتعددة 

 كالمينييف كالطمبة األكاديمييف المناىج الدراسيةاف ىناؾ اتفاؽ كاسع بيف صبخ7 بحث سابقتالباحثة فيكجد
عمى الجيل التاـ بممارسة مينة االعالـ كعدـ مالئمة اغمب المكاد التدريسية خالؿ السنكات االربعة لممارسة 
المينة مستقبال فضال عف تجاىل كتغييب التدريب العممي طيمة االعكاـ الدراسية كعدـ كجكد آلية التطبيق 
العممي كمف المفترض اف تككف خالؿ السنة االخيرة مف الفصكؿ الدراسية اكحتى خالؿ العطل الصيفية 

. كابتعاد ىذه الجامعات عف تطبيق ىذه اآللية منذ تأسيسيا كلغاية اليكـ

كفي بحث ثالث قاـ بو الباحثاف عف 8كفي بحث ثاٍف لمباحثة عف تكظيف التعميـ االلكتركني بالدرس االعالمي
عكست النتائج االنسجاـ النفسي مف قَبل الطمبة مع األسمكب المتبع في 9استخداـ الكسائط المتعددة

كدرجة مف التفاعل عالية مف قَبل الطمبة المبحكثيف مع محكر طبيعة مضمكف التدريس لمكاد االعالـ .التدريس
 تقنيات االتصاؿ االعالمية ككسائل االعالـ، كىذا يعكس تفاعل الطمبة مع العامل الخارجي ممثاًل باستخداـ

.  كالتي تركت تأثيرًا كبيرًا في الطمبةتكنكلكجيابالتكنكلكجيا، كطبيعة إيصاؿ المادة الدراسية 

ف درجة مف االستجابة إلى تقنيات التعميـ االلكتركني تمثل استجابة الطمبة لممتغيرات الخاصة بالتحكؿ    إ
تضافرت عكامل ذاتية كفنية . التكنكلكجي، كاستخداماتو المختمفة في مكاكبة الطمبة ألسمكب التدريس الحديث

كأخرى خارجية في تنمية كتطكير إدراؾ الطمبة كتفاعميـ مع طريقة التعميـ االلكتركني في تدريس المناىج 
 الكسائل االتصالية االلكتركنية االعالمية، كذلؾ نتيجة إلدراؾ الطمبة لطبيعة أسمكب باستخداـاالعالمية

التدريس الحديث، كمكائمة الجانب النفسي مع متطمباتو، فضاًل عف امتالكيـ ميارات جيدة إلى حٍد ما تمكنيـ 
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 المستيمؾ، العكامل المسببة لتراجع المستكى العممي لجامعة بغداد، مجمة بحكث السكؽ كحماية الحكيـ،ىالة فاضل . ـ.سياد عادؿ القيسي، ـ.د.ـ7
 .2012جامعة بغداد، نيساف 

 بغداد، نيساف جامعة-االعالـسياد عادؿ القيسي، تكظيف التعميـ االلكتركني بالدرس االعالمي، بحكث المؤتمر العممي السنكي السابع، كمية .د.ـ8
2013 

استخدامات الكسائط المتعددة في التعميـ االلكتركني لبعض مقررات اإلعالـ ،مجمة البحكث كالدراسات حساـ مكفق صبري،.د.سياد عادؿ القيسي،ـ. د.ـ9
 . الممحق الجزء االكؿ2015 لسنة 41االسالمية ، العدد 



 كالحاسكب لمكاكبة األسمكب الحديث، ككذلؾ الدكر كاألنترنتمف استخداـ الكسائل التكنكلكجية الحديثة 
المتميز الذي كاف عاماًل خارجيًا إلنجاح أسمكب التعميـ االلكتركني متمثاًل بطبيعة كمضمكف مفردات المادة 

. الدراسية، ككيفية إيصاليا مف  قَبل  أستاذ المادة إلى طمبتو عمى كفق الحداثة كالتطكير

كبرزت الحاجة مؤخرا الى اتقاف لغة الخطاب االعالمي لمكقكؼ عمى معاف الخطاب المكجو لمعقل المتمقي 
كضركرة التمييز بيف التعامل مع المغة نصا كالتعامل معيا خطابا، مع اآلخذ بخصائص المغة االعالمية 

لغة الصحافة كلغة االذاعة كلغة التمفزيكف كلغة االعالـ الجديد كلغة االنترنيت كلغة التكاصل )كانكاعيا
 10.(االجتماعي

بداية التحكؿ كاكتساب الممارسات المينية كاالخالقيات :ثانيا

 قربا مف الممارسة المينية ككما اف التعميـ بحاجة الى كأصبحأكثراف تعميـ االعالـ قد تغير بالكقت الحالي 
اخالقيات المينة، لككف االعالـ يتسـ بخصائص المجتمع الذي يعمل فيو كمف اجمو، فالطالب في المرحمة 

الجامعية البد اف يككف مممًا بنظاـ القيـ كالمعتقدات الثقافية كعمى عمـ تاـ بالقكانيف كالسياسات 
العامة،كالجماعات الخارجية كالمنظمات كالييئات كالمؤسسات المتخصصة بالمجاؿ االعالمي كالعاممة 

. بالمجاؿ االكاديمي

كيقصد بيا تحديد المعايير الذاتية الداخمية التي العامميف كتنميتياننطمق مفيـك المسئكلية األخالقية لدى 
تتصل بالكالء كاالنتماء كيقظة الضمير تجاه فعاليات العمل،أي كل مالو عالقة بالمفاىيـ كالقيـ األخالقية 

. لمفرد التي ينبغي أف يمتـز بيا مف أجل النيكض بالمؤسسة ربحيا كماديا كثقافيا

تطكيرمفيـك األخالقيات المينية كحقل رئيسي مف تخصص االعالـ يتناكؿ األسس كالمنيجية النظرية لطبيعة 
األخالقيات المينية لمممارسيف ككيفية تتبعيا كالمشكالت التي تعترض كاقع العمل فيو، بجانب الحمكؿ 

تعميـ كتدريب الممارسيف عمى أخالقيات العمل يؤدي إلى حل التناقض بيف . المختمفة التي يمكف المجكء إلييا
الخمفية السابقة لمممارس كما تنص عميو مبادئ األخالؽ كمعاييرىا التي تنظـ شئكف العمل أي التكفيق بيف 

ضركرة تدريس أبعاد ك.مصمحة العمل كالمصمحة الشخصية مف خالؿ اعتماد القكاعد األخالقية لمينة االعالـ
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أخالقيات اإلدارة كاالعالـ في أقساـ ككميات اإلعالـ المختمفة بدكؿ الكطف العربي كتدريب الطالب عمييا 
نما أساًسا لمكصكؿ إلى ممارسة  بحيث تصبح المبادئ األخالقية كمكاثيق الشرؼ ليست مجرد مبادئ مثالية كا 

. جيدة تخدـ المجتمع كترفع درجة المصداقية كالمسئكلية االجتماعية كاألخالقية نحك الجميكر

 طالب تخرج مف قسـ االعالـ اشرككا في برنامج 150 11كتمكنت الباحثة مؤخرا مف الكقكؼ عمى ميارات
 لتصل الى نتيجة مفادىا بأف  كخالؿ مشاركتيـ في معرض الكظائفتأىيل الخريجييف الخاص بالجامعة

الميارات التي يتمتع بيا الخريجييف فقيرة جدا نسبة الى الميارات التي يحتاجيا  سكؽ العمل، كبعد التباحث 
مع لجنة التأىيل بالجامعة بخصكص الميارات المطمكبة لخريج االعالـ مف اجل زحو في سكؽ العمل 

االعالمي لـ نتمكف مف االتفاؽ حكؿ ماىيتيا كلكننا خرجنا بنتجة نتمكف مف خالليا تأىيمو لسكؽ العمل 
. كبشكل مبدئي

: كتتمخص ىذه الميارات بمايمي

 .القدرة عمى التحريركالتقارير بكافة اشكالو الصحافي كاالذاعي كالتمفازي كالككاالت .1
 .كمكنتاج التقارير كقراءةتحرير الخبر كالقاءالمراسمة االذاعية كالتمفازية  .2
 .التصكير الفكتكغرافي كالفيديكي  .3
 .اعداد كتقديـ البرامج االذاعية التسجيمية كالمباشرة .4
 .لألخبار كاعداد البرامج الكتركنيا كالتجرير الرقمي ككتابة السيناريكتقنيات الديجتاؿ الحديث  .5
 .كالتمفازي كمكنتاجوميارات اعداد االعالف االذاعي  .6
 .ميارات االخراج السينمائي كالتمفازي  .7
 . في العالقات العامة االتصاؿكاستراتيجيات12االتصاؿ التعميمي .8
 .ميارات التفكير االيجابي كاالبداعي .9

 .ميارة حل المشكالت كاالقناع .10
 .العالقاتالكالء االيجابي لممينة كسبل بناء  .11
 .ركح المبادرة كالتنبؤ كالكعي بقضايا العالقات بيف الذككر كاالناث كالثقافات .12
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 .ميارات الكتابة االعالمية كاالصغاء .13
 .اجادة المغة في االتصاؿ الشفيي كالمكتكب كتعمـ لغة اجنبية مساندة .14

 ألليات منو نظريا ليطرح مقترح التدريب العممي الشامل أكثركمجمل ىذه الميارات تحتاج الى تدريب عممي 
عمل االعالـ، كالبد مف اف تمجأ الجامعات الى تبني التدريب في مجاؿ االعالـ العممي االذاعي كالصحافي 

 متخصصة كقادرة عمى استخداـ التقنيات ممكاتكالتمفازي مف اجل صقل كشحذ ىذه الميارات لمطمبة كخمق 
 .الجديدة

  مرحمة التدريب كاشكالياتيا:ثالثا

مع بركز االعالـ الجديد كمنافستو لإلعالـ التقميدي برزت الحاجة الى تفعيل التطبيق العممي 
كالتدريب في اتقاف ميارات التحرير االعالمي كالتقارير كالقصص االخبارية ، فقد كفرت كسائل 
االعالـ الجديد الفرصة لكل الناس ليمارسكا العمل الصحفي اذ اصبح بمقدكره بث أي منشكر اك 
مقاؿ اك فكرة يريدكنيا عبر كسائل االعالـ الجديد كمنيا مكاقع التكاصل االجتماعي ، كتمكف 

 قناة فضائية 84االعالـ الغربي بالتالي مف فرض سطكتو عمى االعالـ العراقي بالرغـ مف كجكد 
 مؤسسة اعالمية كتمفازية في كردستاف كما كلدى شبكة االعالـ العراقي 90عراقية في بغداد ك

 الف عضك في نقابة 25 مكظف كبالرغـ مف كجكد 4800المؤسسة االعالمية االكبر في العراؽ 
الصحفييف كىنا تبرز اىمية ىذه الدراسة في التحكؿ  التدريجي االني مف دراسة االعالـ بشكميا 

النظري الى دراستيا بالشكل العممي كالتطبيقي اذ احدثت تكنكلكجيا االتصاؿ قفزة نكعية في المجاؿ 
. التطبيقي العممي كادت دكرا ميما في تشكيل الرأي العاـ

عمينا التقريب بيف العمل االصيل لإلعالـ كبيف االنحراؼ الحديث ألدائو المعاصر، فيما خمصت 
البحكث الى اف الجيل الجديد لإلعالـ نيـ نحك معرفة المزيد مف االخالقيات العممية كالعممية 
كاالجتماعية ايضا فيك كاإلسفنجة القابمة المتصاص الغض كالجيد ، كمف خالؿ تجربة احد 

االساتذة بإضافة عشرة دقائق اضافية لدرسيف مف دركس االعالـ المقررة لممرحمة الثانية كالثالثة 
ليعرض فييا بعض اساليب ادارة الحياة كالقيـ كاالخالقيات لتخمص التجربة الى نتائج مذىمة 



انعكست بشكل ايجابي عمى ادائيـ كتفاعميـ مع العالـ الخارجي بل ككانت حافزا لتعمـ الكثير مف 
 .ىذه الميارات تعمما ذاتيا خارج نطاؽ المكاد الدراسية

كننكي اف نبالغ كاف نطمب مقررا اك منيجا دراسيا خاصا باألخالقيات كىي عنصر اساس إلدامة 
عمل االعالـ كاستمراريتو عمى المدى البعيد، كىذه النتائج تكصل الييا الباحثاف منخالؿ بحثيما 

 13.المشترؾ

كباإلمكاف اقتراح بعض التدريب االىـ في مجاؿ التنمية االعالمية كالبشرية كىذه الدكرات تعد 
 :التدريب العممي لمجاؿ االعالـ كىي

 إدارة الفنادؽ كفف االستقباؿ كالضيافة كاحتراـ  في الفكتكغرافيا، كتابة التقارير،دكرات تدريبية مفيدة
قكيـ أنشطة ت ،التنفيذ كاالتصاؿ،  التخطيط العممي لبرامج العالقات العامة،المكاعيد كضبط النفس

 Windowsدكرة في الكمبيكتر ككافة النكافذ، تدريب أخصائي عالقات عامة،العالقات العامة
إدارة الكقت كفي العالقات ، مبادئ اإلشراؼ ،Excel كدكرة اكسل E-Mailكالبريد االلكتركني 

، ادارة المؤتمرات، استطالعات  إدارة الحكـ المحمي،إدارة االجتماعيات، السمككية بيف المكظفيف
الراي العاـ، الفككس كركب، ميارات التفكير االيجابي كالتفكير االبداعي، الثقة، ادارة االزمات 

كالمشكالت، اتخاذ القرار الفعاؿ، ىندسة القيادة، الخرائط العقمية، ادارة المعمكمات كالعكاطف، ادارة 
الذات، حل المشكالت، البرمجة النفسية، صناعة النجاح، ادارة التفاكض، ىندسة التحفيز، ادارة 

التغيير، االدارة بالذكاءات،العمل المؤسسي، الكالء الكظيفي،ىندسة الرضا،الممكية الفكرية، الدافعية 
الكظيفية،ادارة الفريق الناجح، تكسيع االدراؾ، تنظيـ االفكار، العصف الذىني، اخالقيات العمل، 
التسكيق،فف التعامل مع االخرعبر االتصاؿ المكاجيي،ميارات العرض كااللقاء،قياسات الراي العاـ 

اخالقيات المينة، مكاثيق الشرؼ كضكابطيا،استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ في ممارسة العالقات 
العامة، المراسيـ، التشريفات، الدبمكماسية ادارة السمعة، ادارة الشيرة، ادارة االعالف، لغة الخطاب 

الخ مف العناكيف لصقل مينة االعالـ كتييئتيا ....... االعالمي، كالمغة الخطابية بشكل عاـ 
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لسكؽ العمل، كعميو باإلمكاف كضع خريطة طريق مستقبمية لممناىج التي تحتاجياسكؽ العمل الى 
 .كيعد بمثابة برنامج اكاديمي نمكذجي لممناىج التعميمية في مجاؿ العالقات العامة

 االطار العممي

 فرضية البحث

ىناك إدراك واستجابة لطمبة وخررجي كمية االعالم في الجامعة المستن ررة تجاه التجديد االني لدراسة " 
 "االعالم العممي

 الجانب الميداني والتطبيقي

  مجتمع الدراسة:اوال

اتجو الباحثاف في تطبيقيما لتحقيق أىداؼ البحث كالتحقق مف فرضياتيا الى دراسة كاستقصاء 
طمبة كمية االعالـ في الجامعات المختمفة بمختمف المراحل مف طمبة كخريجيف ألجل انتخاب عينة 
كدراسة اجابات مف فييا، كنتيجة لتعدد كتنكع الجامعات التي تحتكي عمى كميات اك اقساـ االعالـ 

كصعكبة استقاء عينة تكافي االمكانيات الخاصة بتطبيق الدراسة فقد تـ اختيار عينة قصدية 
شممت الطمبة كالخريجيف في كمية االعالـ بالجامعة المستنصرية لكافة المراحل فضال عف 

 .2016-2015الخريجيف مف تمؾ الكمية لمعاـ الدراسي 

  عينة البحث:ثانيا

بعد اف تـ تحديد الجامعة كالكمية كالقسـ المستيدؼ في البحث اختار الباحثاف عينة طبقية عشكائية 
ألجل استحصاؿ اجابات طمبة كل مرحمة مف المراحل الدراسية فضال عف الخريجيف عمى االسئمة 

 آرائيـ استطمعت مبحكثاً  (1043) مف أصل مبحكثا( 190)المتعمقة بمحاكر البحث، اذ تـ اختيار 
نالحظ بأف حجـ العينة  (اكال)البحث، كمف خالؿ الجدكؿ كاستحصمت اجاباتيـ حكؿ مكضكع 

مف حجـ مجتمع  (%12.8)مبحكثا كىذا يشير الى اف عينة الدراسة قد شكمت  (190)المختارة 
 .الدراسة مما يعطي الدراسة مرتكزا عمميا مقبكال كمكثكقا بو



 %13.7 = %100 ×190÷1378= نسبة عينة الدراسة الى مجتمع الدراسة 

كألجل تطبيق مفيـك العينة الطبقية العشكائية تـ احتساب حجـ كل عينة طبقية لكل كمية كفق 
 :الصيغة االتية

 حجـ العينة الكمي× ( حجـ المجتمع÷حجـ الطبقة )= حجـ العينة لمكمية 

مبحكثا عمى الكميات المستيدفة في الدراسة فكانت  (190)ككفقا ليذا القانكف تـ تكزيع العينة 
 العينة الطبقية العشكائية لكل كمية كما يمي

  مبحكثا62 = 190×( 1378 ÷ 453)= طمبة المرحمة االكلى 

  مبحكثا16 = 190×( 1378 ÷ 113)= طمبة المرحمة الثانية 

  مبحكثا63 = 190×( 1378 ÷ 457)= طمبة المرحمة الثالثة 

  مبحكثا14 = 190×( 1378 ÷ 101)= طمبة المرحمة الرابعة 

  مبحكثا35 = 190×( 1378 ÷ 254)= الطمبة الخريجيف 

بعد تحديد حجـ كل عينة طبقية عشكائية تـ تكزيع االستبانات المعدة خصيصا لتمبية اىداؼ 
يكضح اعداد االستبانات المكزعة  (4)الدراسة كاختبار فرضياتيا عمى الكمية قيد البحث كالجدكؿ 

 .كالمستممة في الكمية المستيدفة في البحث

 (4)جدول 

 %النسبة  عدد االستبانات المستممة عدد االستبانات المكزعة المرحمة
 100 62 62 طمبة المرحمة االكلى
 100 16 16 طمبة المرحمة الثانية
 100 63 63 طمبة المرحمة الثالثة
 100 14 14 طمبة المرحمة الرابعة

 100 35 35 الطمبة الخريجيف



 100 190 190 االجمالي
 

استبانة كالتي تـ استالميا جميعا دكف  (190)يتضح بأف االستبانات المكزعة كانت  (4)مف مالحظة الجدكؿ 
كىي نسبة  (%100)فقداف اي منيا، كىذا يعني اف نسبة االستبانات المستممة كالصالحة لمرحمة االدخاؿ 

 .ممتازة جدا يمكف مف خالليا استنباط النتائج المرجكة مف الدراسة كتعميميا

 التدقيق فتبيف بأف أربع استبانات غير صالحة لمدخكؿ الى مرحمة التحميل  مرحمةخضعت االستبانات الىا
مبحكثًا  (186) ضمف مرحمة التحميل االحصائي دراسةاالحصائي فتـ استبعادىا، كبذلؾ يككف حجـ عينة اؿ

.  كمف ثـ حممت نتائج اجاباتيـ احصائياً  كالصدؽخضعت اجاباتيـ ألحقًا الى اختبار الثبات

  اداة الدراسة:ثالثا

عتقد ي بأعداد استمارة استبياف شممت كافة العكامل كالمتغيرات التي اف قامت الباحثلدراسةألجل تحقيق أىداؼ ا
 بتنظيـ فقرات االستبانة في محاكر محددة اف، كمف ثـ قاـ الباحثدراسةىمية كتأثير في مكضكع اؿأبأنيا ذات 

 :شممت محكريف اساسييف

الجنس،المرحمة الدراسية،الفئة العمرية،الحالة ) ىي اربعة متغيرات كشمل الديمكغرافيمحكر اؿ:االول
 .(االجتماعية

 . فرعيةمتغيراتة بع كشمل سالتجديد االني لدراسة االعالـ العممي محكر :الثاني

  االساليب كالمعالجات االحصائية :رابعاًا 

تعكس التكرارات مدى تركز كتجمع االجابات حكؿ خيار معيف فضاًل عف : النسب المئكية كالتكرارات-1
ترجيح تمؾ التكرارات بما يقابميا مف النسبة المئكية عبر قسمة ناتج التكرار لظاىرة معينة عمى العدد الكمي 

%. 100كضرب ناتج القسمة في 

كىك ايجاد ابرز انكاع التحميالت التي تالئـ البحكث كالدراسات ذات طابع المعممي، : تحميل المتكسطات- 2
 مع ظاىرة معينة مف دراسةاذ يعكس تحميل المتكسطات مدى كدرجة استجابة اك ادراؾ اك تفاعل عينة اؿ



خالؿ اقتراب اك ابتعاد قيمة الكسط الحسابي لمظاىرة مف قيمة الكسط الفرضي ليا، اذ سيتـ اعتماد مقياس 
لمحصكؿ عمى جداكؿ ليكرت الخماسيفي التعامل مع اجابات المبحكثيف ككنو مالئمًا لطبيعة ممئ االستبانة 

(. 5)إذ مثمت درجات تمؾ الخيارات كما في الجدكؿ االعداد كالنسب الخاصة بالدراسة 

 الخيارات بحسب مقياس ليكرت (5)جدكؿ
الدرجة الخيار ت 
 5اتفق بشدة   1
 4اتفق  2
 3محايد  3
 2ال اتفق  4
 1ال اتفق بشدة  5

 

: أما اساس كطبيعة تقدير االستجابة اك التفاعل حسب مقياس ليكرت الخماسي فيككف تبعًا لمجدكؿ اآلتي

  طبيعة االستجابة بحسب مقياس ليكرت(6)جدكؿ
قيمة المقياس طبيعة االستجابة اك التفاعل ت 
 5 – 3.51عالية ، قكية 1
 3.50 – 2.51متكسطة  2
 2.5 – 1متدنية ، ضعيفة 3

 

كالذي مف خاللو يمكف ، ىك ابرز مقاييس التشتت كاكثرىا شيكعا كاستخداما:- االنحراؼ المعياري - 3
 .مالحظة مدى تشتت كتذبذب القيـ عف كسطيا الحسابي

  اختبار درجة مصداقية البيانات:خامسا

يشكل مفيكـ الصدؽ أحد المرتكزات الضركرية لبناء اي مقياس، كلعل الصدؽ الظاىري أحد اىـ : الصدؽ
تـ عرض تمؾ المعايير كالذي يكمف في عرض فقرات المقياس عمى مجمكعة مف الخبراء كالمحكميف،

 كالذيف قدمكا مالحظاتيـ كآرائيـ بغية جعل االستبانة بصكرة 14االستبانة عمى عدد مف السادة المحكميف

                                                           
. اسماء المحكميف (2)انظر الممحق رقـ - 14



 كمالحظات كتكجييات السادة المحكميف انبآراءجكة منيا، كقد اخذ الباحثرىداؼ الـأل مع اأكثرمالئمة 
 (.1)كالمّقيميف كاصبحت االستبانة بشكميا النيائي كما مبينة في الممحق 

يعبر مفيكـ الثبات عف مدى االتساؽ في نتائج المقياس، اذ تككف قكة معامل الثبات كمما تقاربت :    الثبات
اك تساكت نتائج التطبيق في فترتيف زمنيتيف مختمفتيف عمى ذات االفراد المستيدفيف في الدراسة، فتـ احتساب 

 :معامل الثبات بطريقتيف

 طريقة التجزئة النصفية: -االكلى

استبانة، اذ  (186)تـ تجزئة المقياس الى نصفيف متجانسيف كاستخدمت جميع االستبانات في عينة البحث 
الى نصفيف متجانسيف متساكييف ضـ النصف االكؿ الفقرات الفردية في  (12)قسمت فقرات المقياس كالبالغة 

حيف ضـ النصف الثاني الفقرات الزكجية، كمف خالؿ احتساب معامل ارتباط بيرسكف بيف النصفيف كالبالغة 
كباستخداـ معادلة سبيرماف براكف التصحيحية كانت قيمة معامل الثبات كفق طريقة التجزئة  (0.85)قيمتو 

 .كىي قيمة عالية تدعك الى اعتماد نتائج البحث كتعميميا في الدراسات المستقبمية (0.87)النصفية 

 طريقة االتساؽ الداخمي:- الثانية

كالتي تعتمد عمى مدى تناسق اجابات المبحكث ذاتو مف فقرة الى اخرى، اذ استخدمت جميع االستبانات في 
استبانةكتـ احتساب معامل الفا كركنباخ لكل محكر مف محاكر االستبانة فضال عف  (186)عينة البحث 

– الفا )كقد اظيرت نتيجة االختبار بأف قيمة معامل الثبات معامل الثبات العاـ لكافة فقرات االستبانة 
 قكىي نسبة ممتازة حائزة عمى درجة عالية االعتماد لنتائج االستبياف في ىذ (0.90)قد بمغت  (كركنباخ

 .يكضح النتائج (7)الالحقة، كالجدكؿ  كالدراسات المستقبمية دراسةاؿ

 (7)جدكؿ 

 كركنباخ–قيمة معامل الفا  محاكر االستبانة
 0.88 المحكر الديمكغرافي

 0.90 محكر التجديد االني لدراسة االعالـ العممي
 0.90 جميع المحاكر

 



  الحدكد الزمانية كالمكانية لمبحث:سادسا

عمى طمبة كخريجي قسـ  (2016-2015)شكمت الحدكد الزمانية لمبحث اجراء االستبياف في العاـ الدراسي 
 .االعالـ كالدارسيف في الجامعة المستنصرية ضمف كمية اآلداب باعتبارىا الحدكد المكانية لمبحث

 خ ائص و فات عينة البحثعرض وتحميل :المبحث الثاني

 النكع االجتماعي

بأف أكثر بقميل مف  (8)لدى التثبت مف النكع االجتماعي لمعينة قيد البحث اظيرت النتائج المبينة في الجدكؿ 
 .الذككر (%43)مف االناث، بينما مثل مف تبقى مف المبحكثيف  (%57)نصف المبحكثيف 

 المرحمة الدراسية

بأف اكثر بقميل مف ثمث  (8)لدى االستفسار عف المرحمة الدراسية لممبحكثيف اظيرت النتائج في الجدكؿ 
مف  (%33.3)مف الطمبة الدارسيف في المرحمة الثالثة، بينما كاف ثمث المبحكثيف  (%33.8)عينة البحث 

ككانت نسبة طمبة المرحمة ، مف اجمالي عينة البحث (%16.8)بينما شكل الخريجكف ، طمبة المرحمة االكلى
 .الطمبة الدارسيف في المرحمة الرابعة (%7.5)في حيف مثل مف تبقى مف العينة المدركسة ، (%8.6)الثانية 

 الفئة العمرية

تتراكح  (%67.7)بأف أكثر بقميل مف عينة البحث  (8)اظيرت نتائج التحميل االحصائي المبينة في الجدكؿ 
سنة،  (25-22)مف المبحكثيف ما بيف  (%16.6)سنة، بينما تراكحت اعمار  (21-18)اعمارىـ ما بيف 

 .( سنة فأكثر26)مف المبحكثيف  (%15.7)بينما كانت اعمار 

 الحالة االجتماعية

عزاب، كاف أكثر بقميل مف  (%70.4)اشارت نتائج التحميل االحصائي بأف ما يقارب ثالثة ارباع المبحكثيف 
مف اجمالي العينة  (%2.6)متزكجيف، في حيف كانت نسبة تمثيل المطمقيف  (%25.2)ربع تمؾ العينة 



كما يبيف ذلؾ  (%1.8)المدركسة، كشكل االرامل نسبة قميمة جدا كانت ما تبقى مف تمؾ العينة كبمغت 
 (.8)الجدكؿ 

 النسب كالتكرارات لممحكر الديمكغرافي (8)جدكؿ 

 %النسبة المؤٌة  العدد االجابة الفقرة

 43 80 ذكر النوع االجتماعً

 57 106 انثى

 100 186 المجموع

 33.3 62 االولى المرحلة الدراسٌة

 8.6 16 الثانٌة

 33.8 63 الثالثة

 7.5 14 الرابعة

 16.8 35 خرٌج

 100 186 المجموع

 67.7 126  سنة21-18 الفئة العمرٌة

 16.6 31  سنة22-25

 15.7 29  سنة فأكثر26

 100 186 المجموع

 70.4 131 اعزب الحالة االجتماعٌة

 25.2 47 متزوج

 2.6 5 مطلق

 1.8 3 ارمل

 100 186 المجموع

 

  االوللمحورتاتحميل متوسطا: المبحث الثالث

 تجاه فقرة معينة، اذ تتـ مقارنة دراسةييدؼ تحميل المتكسطات الى بياف مدى ادراؾ كتفاعل كاستجابة عينة اؿ
فأكثر مف  (3.51)فكمما زادت قيمة الكسط الحسابي لمفقرة المحسكبة عمى : المتكسطات تبعًا لألسمكب اآلتي

عمى مساحة  (3)ذلؾ دؿ ذلؾ عمى تفكؽ قيمة الكسط الحسابي لمفقرة عمى قيمة الكسط الفرضي كالبالغة 
 تجاه مضمكف الفقرة، في حيف تككف دراسةالقياس، مما يعكس درجة استجابة عالية في شدتيا مف قبل عينة اؿ

بينما تككف  (3.5 – 2.51)االستجابة ذات شدة متكسطة اذا كانت قيمة الكسط الحسابي لمفقرة تتراكح ما بيف 
، (2.50– 1)االستجابة اك االدراؾ مف قبل المبحكثيف كاطئةالشدة اذا كانت قيمة الكسط الحسابي تتراكح بيف 

(. 6)كىذه القيـ تـ بيانيا سمفًا تبعًا لما جاء سابقًا في الجدكؿ 



االنتقاؿ السريع في اسمكب دراسة االعالـ بمكاده المنيجية مف الدراسة )اتجيت اجابات المبحكثيف لمفقرة
نحك االتفاؽ كاالتفاؽ بشدة  (النظرية الى الدراسة التطبيقية افضل مف التدرج االني في اتباع ىذا االسمكب

مف اجمالي المبحكثيف، بينما كانت نسبة عدـ المتفقيف كعدـ المتفقيف بشدة ضئيمة  (%69.4)كبنسبة بمغت 
مف اجمالي العينة، كذلؾ  (%27.4)، في حيف كانت النسبة المتبقية لممبحكثيف المحايديف (%3.2)كبمغت 

 .يشير الى اف المبحكثيف يفضمكف االسراع في االنتقاؿ نحك الدراسة التطبيقية في دراسة االعالـ

التدرج )نحك االتفاؽ كاالتفاؽ بشدة نحك مضمكف الفقرة  (%49.4)اتجيت نصف العينة المبحكثة تقريبا 
، بينما كانت نسبة (االني في انتقاؿ تدريس االعالـ مف النظري الى العممي أفضل كسيمة لالنتقاؿ السريع

مف اجمالي المبحكثيف، اما مف تبقى مف عينة الدراسة فقد  (%15.7)غير المتفقيف كغير المتفقيف بشدة 
، كىذا يعكستطابقا مع ما ابداه المبحكثكف مف (%34.9)فضمكا الحياد مع مضمكف الفقرة كبنسبة بمغت 

 .رغبات كما جاء في الفقرة االكى مف اسراع في االنتقاؿ لتدريس االعالـ بدال مف التدرج االني

المزاكجة بيف التدريس النظري كالتدريب العممي لمكاد )لمفقرة  (%72.1)مالت اجابات اغمبية المبحكثيف 
نحك االتفاؽ كاالتفاؽ بشدة، بينما كانت  (االعالـ في اف كاحد ىي االنسب في تطكير منيجية تدريس االعالـ

الحيادية،  (%16.7)، في حيف ابدى مف تبقى مف المبحكثيف (%11.3)نسبة غير المتفقيف قميمة كبمغت 
كتمؾ النتائج تعطي مؤشرا بأف ىناؾ ضركرة العتماد المزاكجة بيف المفيكميف مف اجل االرتقاء بمنيجية 

 .تدريس االعالـ

كفرت تقنيات االعالـ الجديد تطبيقات متاحة في التدريب )اتجو معظـ المبحكثيف ضمف العينة حكؿ الفقرة
كبنسبة اتفاؽ كاتفاؽ بشدة بمغت (لمستخدمي كسائمو المتعددة الفيسبكؾ تكيتر يكتيكب انستغراـ كغيرىا

كاثر المبحكثكف المتبقكف ، (%5.9)بينما لـ تتفق معيـ نسبة قميمة جدا مف المبحكثيف بمغت ، (61.8%)
كبذلؾ نستنتج بأف ىناؾ دكرا بارزا لتقنيات التكاصل االجتماعي في تنمية تطبيقات ، الحياد (32.3%)

 .االعالـ الحديث حسب رأي المبحكثيف

سجمت كسائل االعالـ الجديد كتحديدا مكاقع التكاصل )اتجو معظـ المبحكثيف ضمف العينة حكؿ الفقرة
االجتماعي حضكرا كاسعا في تعميق التدريب االعالميمفنكنو التحريرية بما متاح في كسائميا كما تمتمكو مف 



بينما كانت نسبة غير المتفقيف كغير المتفقيف بشدة ، (%61.3)كبنسبة اتفاؽ كاتفاؽ بشدة بمغت  (ميزات تقنية
كبذلؾ نستنتج بأف ، الحياد (%30.1)كاثر المبحكثكف المتبقكف ، مف المبحكثيف (%8.6)مع مضمكف الفقرة 

مكاكبة التطكر التقني كالتكنكلكجي ممثال بدكر مكاقع التكاصل االجتماعي تشكل حسب ما يرى مف استطمعت 
 .ارائيـ االثر االبرز في بياف فنكف التدريب االعالمي كفق ما تكفره تمؾ المكاقع مف ميزات تفاعمية مختمفة

ربط مفردات االعالـ التقميدي مع ما متاح في االنترنيت يكفر فرص تدريبية )اتجيت اجابات المبحكثيف لمفقرة
نحك االتفاؽ كاالتفاؽ التاـ ما  (في تدريس االعالـ كانتقالو االني مف الدراسة النظرية الى التدريب العممي

بينما بمغت نسبة المبحكثيف الذيف ابدكا عدـ اتفاقيـ كعدـ اتفاقيـ بشدة ، (%66.7)يقارب ثمثي عينة الدراسة 
مما يعطي مؤشرا عمى ، بالحياد مع مضمكف الفقرة (%24.2)كاجاب ما يقارب ربع عينة الدراسة ، (9.1%)

اف االنترنت شكل نقمة نكعية يستطيع مف خالليا االعالـ التقميدي االنتقاؿ انيا نحك التدريب العممي بدؿ 
 .الدراسة النظرية حسب رأي المبحكثيف

تقنيات التدريب المتكفرة في االنترنت غير كافية النتقاؿ تدريس ) اتجيت اجابات المبحكثيف حكؿ الفقرة 
، بينما عارضيـ الرأي (%25.3)باالتفاؽ كاالتفاؽ بشدة كبنسبة بمغت  (االعالـ مف النظري الى التطبيقي

عبر عدـ االتفاؽ كعدـ االتفاؽ بشدة، كابدى مف تبقى مف المبحكثيف  (%56.4)أكثر بقميل مف نصف العينة 
الحياد تجاه مضمكف الفقرة، كبذلؾ يرى المبحكثكف كما جاء في الفقرة السابقة بأف لألنترنيت تأثيرا  (18.3%)

كبيرا اال انو نكعا ما غير كافي لكحده في صقل ميارات االنتقاؿ االني في تدريس االعالـ مف النظري الى 
 .التطبيقي

%( 56.9)اجمااًل كمف خالؿ كافة فقرات بعد اىداؼ المعرفة نالحظ اتجاه أكثر مف نصف عينة الدراسة 
، بينما بمغت نسبة (%16.9)نحك االتفاؽ كاالتفاؽ بشدة، بينما كانت نسبة غير المتفقيف كغير المتفقيف بشدة 

، كبذلؾ يرى المبحكثكف بأف ىناؾ رغبة كاضحة لدييـ نحك (%26.2)المبحكثيف الذيف انتيجكاالحيادية 
 .االرتقاء في دراسة االعالـ مف خالؿ التجديد االني

 التكزيع التكراري لبعد التجديد االني لدراسة االعالـ العممي (9)جدكؿ 

 المجموع ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة الفقرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد



االنتقال السررع في اسموب دراسة االعالم بمواده 
المنيجية من الدراسة النظررة الى الدراسة 

التطبيقية افضل من التدرج االني في اتباع ىذا 
 االسموب

17 9.2 112 60.2 51 27.4 5 2.7 1 0.5 186 

التدرج االني في انتقال تدررس االعالم من 
النظري الى العممي افضل وسيمة لالنتقال 

 السررع

9 4.8 83 44.6 65 34.9 17 9.2 12 6.5 186 

المزاوجة بين التدررس النظري والتدررب العممي 
لمواد االعالم في ان واحد ىي االنسب في 

 تطورر منيجية تدررس االعالم

20 10.8 114 61.3 31 16.7 21 11.3 0 0 186 

وفرت تقنيات االعالم الجديد تطبيقات متاحة في 
التدررب لمستخدمي وسائمو المتعددة الفيسبوك 

 تورتر يوتيوب انستترام وغيرىا

13 7 102 54.8 60 32.3 11 5.9 0 0 186 

سجمت وسائل االعالم الجديد وتحديدا مواقع 
التوا ل االجتماعي حضورا واسعا في تعميف 
التدررب االعالميمفنونو التحررررة بما متاح في 

 وسائميا وما تمتمكو من ميزات تقنية

13 7 101 54.3 56 30.1 14 7.5 2 1.1 186 

ربط مفردات االعالم التقميدي مع ما متاح في 
االنترنيت يوفر فرص تدرربية في تدررس االعالم 
وانتقالو االني من الدراسة النظررة الى التدررب 

 العممي

24 12.9 100 53.8 45 24.2 14 7.5 3 1.6 186 

تقنيات التدررب المتوفرة في االنترنت غير كافية 
 النتقال تدررس االعالم من النظري الى التطبيقي

8 4.3 39 21 34 18.3 93 50 12 6.4 186 

 1302 3.5 30 13.4 175 26.2 342 50 651 6.9 91 المجموع

 
 االح اء الو في لفقرات بعد التجديد االني لدراسة االعالم العممي

اما الفقرات . الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كترتيب الفقرات كفقا إلجابات المبحكثيف (10)يبيف الجدكؿ 
 :فيي كما يمي

كبانحراؼ معياري  (3.75)بمغت قيمة الكسط الحسابي إلجابات المبحكثيف عمى العبارة االكلى  -1
كتعني ىذه النتائج اف غالبية افراد العينة المبحكثة يكافقكف عمى االنتقاؿ السريع في اسمكب دراسة ، (0.68)

 .االعالـ نحك الحداثة اي اف استجابات المبحكثيف تجاه الفقرة مرتفعة
(، 0.94)كبانحراؼ معياري  (3.32)بمغت قيمة الكسط الحسابي إلجابات المبحكثيف عمى العبارة الثالثة  -2

كتعني ىذه النتائج اف معظـ افراد العينة المبحكثة يكافقكف عمى اف ىناؾ تمكؤا الى حد ما في عمل نقمة نكعية 
اي اف استجابات المبحكثيف ، سريعة تزدىر بيا دراسة االعالـ مف النظري الى التدريب العممي كالتطبيقي

 .تجاه الفقرة متكسطة



كبانحراؼ معياري  (3.72) بمغت قيمة الكسط الحسابي إلجابات المبحكثيف عمى العبارة الثانية  -3
 كتعني ىذه النتائج اف غالبية افراد العينة المبحكثة يكافقكف عمى ضركرة المزاكجة بيف التدريس ،(0.80)

اي اف استجابات ، النظري كالتدريب العمميممكاد االعالـ في اف كاحد ككنيا االنسب لالرتقاء بالية التدريس
 .المبحكثيف تجاه الفقرة مرتفعة

كبانحراؼ معياري  (3.63)بمغت قيمة الكسط الحسابي إلجابات المبحكثيف عمى العبارة االكلى  -4
 كتعني ىذه النتائج اف غالبية افراد العينة المبحكثة يكافقكف عمى اف التطبيقات التي كفرتيا تقنيات ،(0.70)

 .اي اف استجابات المبحكثيف تجاه الفقرة مرتفعة، الحداثة ليا دكر بارز في النشاط االعالمي الحديث
كبانحراؼ معياري  (3.59) بمغت قيمة الكسط الحسابي إلجابات المبحكثيف عمى العبارة الثانية  -5
 كتعني ىذه النتائج اف غالبية افراد العينة المبحكثة يكافقكف عمى اف لمكاقع التكاصل االجتماعي ،(0.77)

 .اي اف استجابات المبحكثيف تجاه الفقرة مرتفعة، االثر المميز في تعميق التدريب االعالمي
كبانحراؼ معياري  (3.69) بمغت قيمة الكسط الحسابي إلجابات المبحكثيف عمى العبارة الثالثة  -6
 كتعني ىذه النتائج اف غالبية افراد العينة المبحكثة كما يكافقكف عمى المزاكجة بيف االسمكب النظري ،(0.85)

كالحديث في دراسة مناىج االعالـ فانيـ يكافقكف عمى ربط مفردات االعالـ التقميدي بما ىك متاح في 
اي اف استجابات المبحكثيف تجاه الفقرة ، االنترنت سيكفر فرص تدريبية في تدريس االعالـ كاالرتقاء بو

 .مرتفعة
كبانحراؼ معياري  (2.67) بمغت قيمة الكسط الحسابي إلجابات المبحكثيف عمى العبارة السادسة  -7
، كتعني ىذه النتائج اف تقنيات التدريب المتكفرة في االنترنيت ال تكفي كحدىا فكما ذكرنا في الفقرة (1.01)

السابقة مف حيث ككف المزاكجة بيف االنترنيت كاالسمكب التقميدي تؤتي اكال أفضل نحك دراسة مناىج 
 .االعالـ، اي اف استجابات المبحكثيف تجاه الفقرة متكسطة الشدة

 قيمة الكسط الحسابي اظيرت عينة البحث درجة استجابة عالية في شدتيا تجاه كافة فقرات البعد لككف اجماالً 
 ما يدعك المختصيف في عمى مساحة القياس (3) اكبر مف نظيرتيا الفرضية كالبالغة (3.53)العاـ 

الى المضي قدما بالتجديد االني لدراسة مناىج االعالـ كنقمو مف النظري الى التدريب كالتطبيق الجامعات 
بأسرع كقت مف خالؿ المزاكجة بيف االسمكب التقميدي كحداثة التطكر التكنكلكجي عبر مكاكبة تطكر 

( 0.81)كما بمغت قيمة االنحراؼ المعياري العاـ لكافة فقرات البعد ، االنترنيت كمكاقع التكاصل االجتماعي
 .كالتي تعكس مدى قمة التشتت في اجابات المبحكثيف فضاًل عف التجانس الكاضح في عينة الدراسة

 
 االح اء الو في لبعد التجديد االني لدراسة االعالم العممي (10)جدول 

 الترتيباالنحراف  التفسيرالوسط  الفقرة



 المعياري الحسابي

االنتقال السررع في اسموب دراسة االعالم بمواده المنيجية من الدراسة النظررة الى الدراسة 
 التطبيقية افضل من التدرج االني في اتباع ىذا االسموب

 1 0.68 مرتفعة 3.75

التدرج االني في انتقال تدررس االعالم من النظري الى العممي افضل وسيمة لالنتقال 
 السررع

 6 0.94 متوسطة 3.32

المزاوجة بين التدررس النظري والتدررب العممي لمواد االعالم في ان واحد ىي االنسب في 
 تطورر منيجية تدررس االعالم

 2 0.80 مرتفعة 3.72

وفرت تقنيات االعالم الجديد تطبيقات متاحة في التدررب لمستخدمي وسائمو المتعددة 
 الفيسبوك تورتر يوتيوب انستترام وغيرىا

 4 0.70 مرتفعة 3.63

سجمت وسائل االعالم الجديد وتحديدا مواقع التوا ل االجتماعي حضورا واسعا في تعميف 
 التدررب االعالمي لفنونو التحررررة بما متاح في وسائميا وما تمتمكو من ميزات تقنية

 5 0.77 مرتفعة 3.59

ربط مفردات االعالم التقميدي مع ما متاح في االنترنيت يوفر فرص تدرربية في تدررس 
 االعالم وانتقالو االني من الدراسة النظررة الى التدررب العممي

 3 0.85 مرتفعة 3.69

تقنيات التدررب المتوفرة في االنترنت غير كافية النتقال تدررس االعالم من النظري الى 
 التطبيقي

 7 1.01 متوسطة 2.67

  0.81 مرتفعة 3.53 العام

بمالحظة ترتيب العبارات فقد كانت االكلكية لدى المبحكثيف تتمثل بالعبارة االكلى كالتي تعكس االنتقاؿ 
السريع في اسمكب دراسة االعالـ بمكاده المنيجية مف الدراسة النظرية الى الدراسة التطبيقية افضل مف التدرج 

، االني في اتباع ىذا االسمكب حسب رأييـ بأنو افضل مف التدرج االني لمكاكبة متطمبات المرحمة الراىنة
بينما حمت العبارة الثالثة بالمرتبة الثانية كالتي تعكس اىمية المزاكجة بيف التدريس النظري كالتدريب العممي 

كحمت العبارة السابعة بالمرتبة ، لمكاد االعالـ في اف كاحد ىي االنسب في تطكير منيجية تدريس االعالـ
الثالثة مف كجية نظر المبحكثيف كالتي تتضمف ربط مفردات االعالـ التقميدي مع ما متاح في االنترنيت يكفر 

في حيف حمت ، فرص تدريبية في تدريس االعالـ كانتقالو االني مف الدراسة النظرية الى التدريب العممي
العبارة الرابعة بالمرتبة الرابعة كالتي  تعكس ما كفرتو تقنيات االعالـ الجديد تطبيقات متاحة في التدريب 

 .لمستخدمي كسائمو المتعددة الفيسبككتكيتر يكتيكب انستغراـ كغيرىا
خالصة القكؿ اف المبحكثيف يركف في تقنيات االنترنت كدكر الشبكة العنكبكتية البارز في ىذا المجاؿ فضال 
عف المزاكجة بيف اساسيات االعالـ التقميدي كتكنمكجيا االعالـ الحديثة السبيل لالنتقاؿ مباشرة نحك االعالـ 

 .االلكتركني التطبيقي
 

 



كمف خالؿ ما تقدـ كما اظيرتو نتائج تحميل المتكسطات نستنتج صحة فرضية البحث كالتي تنص عمى 
ىناؾ إدراؾ كاستجابة لطمبة كخريجي كمية االعالـ في الجامعة المستنصرية تجاه التجديد االني لدراسة "

 ".االعالـ العممي 
 

 النتائج
 .تكجد رغبة كاستعداد كبيريف لتجديد المناىج الدراسية االعالمية كبدء التدريب العممي لإلعالـ بالحاؿ

 التو يات
استبداؿ نصف مناىج االعالـ الدراسية في كميات االعالـ بمناىج عممية كتطبيقية كبالسرعة الممكنة 

 .لخريجي االعالـ كمف اجل اف يككنكا مؤىميف بشكل كامل لسكؽ العمل (الجيل االعالمي)لتالفي 
 (1)الممحق رقـ 

 
 تحديد اتجاىات الشباب الجامعي نحو االنتقال االني لتدررس االعالم من النظري الى التطبيقيمقياس 
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 أرمل مطمق  متزكج   أعزب الحالة االجتماعية . 4
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 المتتيرات 

 

       العبارات

اتفف 
 بشدة

ال اتفف  ال اتفف محايد اتفف
 بشدة

 

 خرٌج



االنتقاؿ السريع في اسمكب دراسة االعالـ بمكاده المنيجية مف الدراسة  1
النظرية الى الدراسة التطبيقية افضل مف التدرج االني في اتباع ىذا 

 .االسمكب

  √   

التدرج االني في انتقاؿ تدريس االعالـ مف النظري الى التدريب  2
 .العممي افضل كسيمة مف االنتقاؿ السريع

     

3 

 

المزاكجة بيف التدريس النظري كالتدريب العممي لمكاد االعالـ في آف 
 .كاحد ىي االنسب في تطكير منيجية تدريس االعالـ

     

كفرت تقنيات االعالـ الجديد تطبيقات متاحة في التدريب لمستخدمي  4
 .(الفيس بكؾ ،تكيتر ، يتيكب ، انستكراـ كغيرىا  )كسائمة المتعددة 

     

سجمت كسائل االعالـ الجديد كتحديدا مكاقع التكاصل االجتماعي  5
حضكرا كاسعا في تعميق التدريب االعالمي لفنكنو التحريرية بما متاح 

 .في كسائميا كما تمتمكو مف ميزات تقنية

     

 كفرص ربط مفردات االعالـ التقميدي مع ما متاح في االنترنيت 6
تدريبية في تدريس االعالـ كانتقالو االني مف الدراسة النظرية الى 

 .التدريب العممي

     

 تدريس النتقاؿ كافية غير االنترنيت في المتكفرة التدريب تقنيات 7
 .التطبيقي الى النظري  مف االعالـ

     

 (2)ممحق رقـ 
 اسماء السادة المحكميف
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