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 الممخص:

دور اإلعبلم الجامعي في تعزيز المغة العربية لدى  عمىالتعرف ىدفت الدراسة الى 
دوره في و  وماىيتو تقديم خمفية نظرية عن اإلعبلم الجامعيالمحاولة الجادة ل، من خبلل طمبةال

 .طمبة الجامعةتعزيز المغة العربية لدى 
، المنيج الوصفي الكيفي كونو األنسب لمثل ىذه الدراسات اعتمدت الدراسةولتحقيق ذلك  

تفسيرىا ومقارنتيا والحكم  بيدف ياتنظيمو  ى المبلحظة كأداة لجمع المعموماتعمالباحث اعتمد كما 
 عمييا.

 :صمت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات أىمياو تفي ضوء ذلك و  
 المغة إتقان إلى ،من مستويات اإلعبلم التربوي متقدم مستوىباعتباره اإلعبلم الجامعي  يدعو  -0

 .عمييا والحفاظ العربية
مكانتيا في نفوس الطمبة واالعتزاز بيا وافساح المجال تعزيز الى اإلعبلم الجامعي  ييدف -9

 لمدفاع عنيا.
المغة العربية الفصحى و المغة العربية ونشر الوعي المغوي  تعزيزيم اإلعبلم الجامعي في يس -1

 بيدف االرتقاء بالعامية لدييم. الطمبة لدى
من أىم وسائل اإلعبلم  مسرح الجامعي واإلذاعة التعميميةتعد الصحافة الجامعية بأنواعيا، وال -4

 الجامعي التي تسيم في تنمية الميارات المغوية لدى الطمبة وزيادة الثروة المغوية والفكرية لدييم. 
يمكن لئلعبلم الجامعي بوسائمو المختمفة أن يكون بمثابة الدرس التطبيقي فـي الـتـعـامل مـع  -5

حـي المـغـة العربيـة، توظـيًفا، ونطـًقا، بـداًعا، وا   .اًء أو تجديًداوا 
 

 
                                                           

1
 والحنمية للدراسات اليمنية المنظمة ذمار ورئيس الحربية بجامعة بكلية الطالبية األنشطة إدارة مدير 
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 المقدمة: 

ئنـــات تعـــد المغـــة ســـمة مـــن ســـمات اإلنســـان التـــي بيـــا يتمي ـــز دون  يـــره مـــن الكا
وأىميتيــا يومــًا تيــا وتتعــاظم وظيف، وتواصــمتتمــايزت المجتمعــات البشــرية  ، وبيــااألخــرى

كـل دور  ، حتـى أضـحى دورىـا يفـوقتقـدم البشـري فـي الحضـارة المعاصـرةبعد يـوم مـع ال
  .جوىري كان ليا في السابق

ىــو اىتمـام بـالقررن الكــريم  بيـااالىتمـام و المغـة العربيـة ىــي لغـة القـررن الكــريم، و  
بفضــل خصائصــيا أن وتمكنــت  ،الــذي ييــذب العربيــة ألفاظــا وأ راضــا وعبــارات وأفكــار

ــــة  ــــف القنــــوات اإلعبلمي ــــم عبــــر مختم ــــوم باســــتعماليا أداًة لمتبمي تصــــبة لغــــة اإلعــــبلم الي
المكتوبة منيا والمرئية والمسموعة عمى حد سواء، مع اإلشارة إلى دورىا اإليجـابي الـذي 

 ،(9100، )شحرور ية والفصحىأدتو وسائل اإلعبلم في تقريب اليوة بين العام
لما كان اإلعبلم الوسيمة األىـم فعاليـة فـي تربيـة الجيـل حيـث يقضـي اإلنسـان و  

ســاعات مســتمعا ومشــاىدا مــا يعــرض مــن بــرامج تمفازيــة، أو مصــغيا إلــي مــا يقــدم مــن 
فـــان الـــدور التــــوجييي  –بـــرامج إلذاعيـــة، أو قارئـــا مــــا يكتـــب فـــي الصـــحف والمجــــبلت 

لتوجييي لممؤسسـات التعميميـة فـي بعـض األحيـان، لئلعبلم أصبة أشد تأثيرا من الدور ا
إن اإلعبلم ىو المنيج التربـوي األول والمدرسـة او الجامعـة  مما دفع الباحثين إلي القول
 .ىي المنيج التربوي الثاني

الدراسات التي أجريت عمى تأثير وسائل اإلعبلم عمى أكدت العديد من لذلك 
الدور الذي تمعبو وسائل اإلعبلم لم يعد محل شك وأثرىا أكان إيجابًيا أم  ولعل ،المغة

سمبًيا عمى الجماىير أصبة حقيقة راسخة ومن ثم فان دورىا في الحفاظ عمى المغة 
 وزرع المفاىيم المغوية الصحيحة في عقول الجماىير وقموبيم يصبة أمًرا مؤكًدا

  بحسب الباحثين والمتخصصين في الشأن.
 : مة الدراسةمشك

يشكل اإلعبلم الجامعي جانبًا ميمًا من المجاالت التي تحظى باىتمام كبير 
 معبو في تكوين شخصية الطالبيفي التعميم الجامعي؛ وذلك لمدور الكبير الذي 
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تحصيل التحسين مستوى و العقمية والنفسية واالجتماعية، المختمفة  الجامعي بجوانبيا
 وتنمية مياراتيم وقدراتيم.  الدراسي لمطمبة

ولعل أىم األسباب التي تقف وراء إضعاف المغة العربية لدى شباب األمة 
العربية ىي التربية، والتي من أىم وسائميا اإلعبلم الذي صار  ير قادر عمى تأدية 

ا من الشباب ال يحسنون التحدث ًميامو التربوية نحو المغة العربية، بل أن كثير
 حتى الكتابة، مما استدعى ضرورة وجود إعبلم تربوي يقوم بدور ميم في بالعربية وال

 اكتساب المغة العربية والحفاظ عمييا.
المغة  تعزيزجاءت ىذه الدراسة لموقوف عمى دور اإلعبلم الجامعي في و 
 باعتباره مستوى من مستويات اإلعبلم التربوي المتقدم. لدى طمبة الجامعة العربية

 المبحث األول
 (اإلعالم الجامعي)ماىية  

اإلعبلم الجامعي أحد أىم أشكال وتطبيقات اإلعبلم التربوي المتقدم، كما  يعد
ميمة  وتبرز وأىدافو، ووسائمو قنواتو بكل التربوي اإلعبلم من يتجزأ ال جزءاً  يعد

 ويحقق الجامعة وظائف يعزز بما الجامعة رسالة نقل في الرئيسية اإلعبلم الجامعي
اإلعبلم الجامعي عمى النحو  ماىية؛ ويمكن تناول (2018)الضبياني،  أىدافيا
 اآلتـي: 

 الجامعي. اإلعالم نشأةاوال: 
يعد ظيور اإلعبلم المتخصص ونموه وازدىاره في أي مجتمع دلًيبًل قويًا عمى 
تقدم ىذا المجتمع ورقيو، فحين يتجو أي مجتمع تجاه التخصص الدقيق بين أفراده 

عنو أتساع المعارف العممية والثقافية وتعددىا، وىو ما يمثل سمة أساسية ينجم 
 العصر في ونموه، السيما المجتمع لتطوير الفقري باعتبارىا العمود لمتقدم، والجامعات

 ميادين يغطي ومتخصص، ىادف، الماسة إلعبلم بالحاجة اليوم باتت إذ الحديث،
 والجميور العممية، األسس رسالتو ومضمونو في ويراعي ومجاالتو، التعميم العالي

 .المتسارعة التطورات والتغيرات الحديثة ويواكب المتمقي
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 العامة العبلقات بأنشطة اىتمت جامعة أول )ميتشجن( األمريكية جامعة وتعد
 في التأثير بيدف (1879) عام إعبلمياً  مكتباً  أنشأت إذ في الجامعات، واإلعبلم
  2011) يميا )درا مة،وتمو  لدعميا المسئولين

 اإلعالم الجامعي. مفيومثانيا: 
ر م الممارسة اإلعبلمية لمفيوم اإلعبلم الجامعي واستعمالو من قبل عدد  

 واضة يوجد حتى اآلن لو أي تعريف الباحثين والجامعات العربية، إال أنو ال من
يختص بتزويد ( بأنو: "ذلك اإلعبلم الذي  2011إذ يعرفو )زريزرب ورخرون، ودقيق،

الجميور بمختمف الرسائل الثقافية، وتسويق النشاطات الجامعية في وسائل اإلعبلم 
إلشاعة نمط  ير محدد من الثقافة المنوعة التي تستدعى نشر نتائج ومخرجات 
األنشطة العممية، ومحاولة خمق التفاعل المطموب بين المجتمع ومؤسساتو، من خبلل 

العبلقات الثنائية بينيما وبالتالي الوصول إلى إتاحة تزويده بما يرشة من نتائج 
 المعرفة العممية والثقافية لجميع شرائة المجتمع".

( بأنو: "وجو الجامعة الذي تطل بو عمى  2012ويعرفو )الموسوي ورخرون،
المجتمع، المسؤول عن التواصل مع المؤسسات والييئات األكاديمية الحكومية 

معة فكريًا وثقافيًا وعمميًا من خبلل المصداقية والتميز والخاصة، ونقل صورة الجا
 والتطوير المستمر واالنفتاح عمى المجتمع عمى المستويات الداخمية والخارجية". 

ومما سبق يمكن تعريف اإلعبلم الجامعي بأنو ذلك اإلعبلم المتخصص 
 تعزيز اليادف إلى توظيف وسائل اإلعبلم المختمفة التوظيف األمثل بما يسيم في

 أىدافيا.   وتحقيق وظائف الجامعة ونقل رسالتيا
 أىمية اإلعالم الجامعي.ثالثا: 

تؤكد من خبللو  حيث العالم عمي نافذتيا ىو جامعة ألي الجامعي اإلعبلم
تواجدىا بين الجامعات المحمية واإلقميمية والعالمية وتبرز كذلك صورتيا وصوتيا 

منيا والحديثة وخصوصا في عصر التقنية  عبر مختمف وسائل اإلعبلم التقميدية
والتكنولوجيا والتي كانت سبب في تقدم الجامعات عن طريق إنتاج المعرفة، ونشرىا، 
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 جية من وتبادليا، وتوثيق العبلقات والروابط فيما بينيا وبين المؤسسات األخرى
 .(2012)الموسوي وأخرون،  أخرى جية من والداخمية الداخمية جماىيرىا وبين وبينيا

يصدر من مؤسسات  وتأتي أىمية اإلعبلم الجامعي من كونو إعبلم متقدم
وأوساط ثقافية عممية تتسم بالموضوعية والحيادية والدقة والثقة في ميدان عمميا 

 (2011واالتصالي )زريزرب،  العممي، مما ينعكس افتراضا عمى عمميا اإلعبلمي
ىو شريان العممية التعميمية  ( بأن اإلعبلم الجامعي2014كما يرى )دحمري، 
أحد أىم التحديات الكبرى التي ( 2014ويعده )فضمون، والتنظيمية في الجامعة. 

تواجو منظومة التعميم العالي، وذلك لما لو مـن األىمية في تغيير االفكار وشرح 
السياسة التعميمية وتسييل وصول المعمومات لكل الموارد البشرية الجامعية، والدور 

ير والفعال في شتى مجاالت الحياة ومساعدة أفراد المجتمع عمى اكتساب الكب
 معمومات وخبرات تفيدىم في حياتيم اليومية.

 أىداف اإلعالم الجامعي.رابعا: 
 ( باآلتي:9101معي فيما أشار إليو )أحمدـ، ييدف اإلعبلم الجا

ي ترسيخ تقاليد العمل اإلعبلمي المستقل المتطور والمبدع والنموذج ف -0
 األوساط العممية والجماىيرية.

 .تطوير األساليب واألدوات وتنويع المصادر والوسائل -9
توضية استراتيجية وأىداف الجامعة وتعريف الجميور بروادىا وعكس  -1

 الصورة المشرقة لكمياتيا واقساميا.
ترويج االفكار والمشاريع اإلعبلمية التي تصب في خدمة الجامعة ومنتسبييا  -4

 والمجتمع.
جسور التعاون بين الجامعة والمؤسسات التعميمية واإلعبلمية بغية تحقيق مد  -5

 االستفادة المتبادلة.
 .مقومات اإلعالم الجامعي: خامسا

اعتمادًا عمى القراءة المعمقة لمكثير من الكتابات والدراسات المتعمقة باإلعبلم 
ممارسة اإلعبلمية في الجامعي، واستنادًا إلى المتابعة الدقيقة ولفترة زمنية طويمة لم
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مجال التعميم العالي، وتأسيسًا عمى خبرة الباحث الشخصية في العمل اإلعبلمي، 
وفي مجال البحث العممي واإلدارة التعميمية وخصوصا في اإلعبلم الجامعي، سوف 
نجتيد في تحديد مقومات اإلعبلم الجامعي بصفتو مجااًل إعبلميًا متميزًا، وذلك عمى 

 :النحو اآلتي
 : المجال المتميز -1

لــم يعد مقبــواًل من الجامعــات أن تبقــى فــي أبــراج عاجيــة داخــل أســوارىا فــي 
معــزل عــن مجتمعاتيـا التــي وجــدت فييــا، وال يتصـور أن يقتصــر دورىا فــي 

ــا مجتمعاتيــا عمــى تـــوفير البـرامج التعميمية فـــي التخصصات التـــي تقـــد ميا كمياتيـ
ومعاىـدىا، حيث يحتـــاج جمـــاىير الجامعـات إلى االطـبلع عمـى رسـالتيا، وأدوارىـا، 
وعمـى سياسـات التعمـيم العـالي وأىميـة األبحـاث والدور الذي تقوم بو في اإلعداد 

 (9101البشـرية )درة والمجالي، والتأىيل لمكوادر 
 : الموضوع المتميز -2

ميم العالي والبحث العممي واحدًا من المقومات األساسية يعد موضوع التع
لئلعبلم الجامعي، حيث يتميز الموضوع الجامعي بتنوع وظائفو وتعدد مجاالتو والذي 
ال يمكن معالجة ىذا النوع من اإلعبلم إال في السياق نفسو بسبب صعوبتو وتشابكو 

طة والحذر، واألمانة مع مجاالت الحياة األخرى التي فرضت أقصى درجات من الحي
 (9104العممية والمينية )عباس، 

 : الحدث المتميز -3
يأخذ الحدث الجامعي مميزاتو من خصائص المجال والموضوع نفسو، حيث 
يعد الحدث الجامعي متنوع، ويغطي جميع جوانب مجال التعميم العالي والبحث 

 .العممي ووظائف الجامعات من تعميم وبحث عممي وخدمة مجتمع
 : المصادر المتميزة -4

مصادر اإلعبلم الجامعي بقدر تنوع المجال والموضوع والحدث والتي تتنوع 
 البا ما تكون من الييئات والمؤسسات الرسمية والغير رسمية، ومراكز البحوث 
العممية المتخصصة، والنشرات والتقارير والدوريات والمواقع اإللكترونية والمصادر 



 

  

7 
 

ذاعات ومحطات اإلعبلمية العامة  والخاصة )وكاالت أنباء، وصحف ومجبلت، وا 
 .يونية( وأكاديميين وباحثين وطمبةتمفز 

 : الجميور المتميز -5
يتوجو اإلعبلم الجامعي أساسًا إلى جميور نوعي يشكل ىمزة الوصل بين 

، ويتميز جميور الجامعات بأنو جميور يمكن (9101أحمد، )العمماء والباحثين 
، وىذا الجميور المتميز يكسب (0999تصال بو بسيولة )أبو أصبع، تحديد فئاتو واال

سيمة اإلعبلم الجامعي أىمية قصوى في ثبات واستمرارية النشاط وتحقيق والئو لمو 
  (.0989واليدف )عجوة ورخرون، 

 : الكادر اإلعالمي المتميز -6
اإلعبلم عمم كسائر العموم لو نظرياتو ونماذجو ومفاىيمو ومناىجو وأدواتو،  

كما انو كسائر المين االخرى لو سمات وخصائص معينة، أال إنو يتميز عنيا بأنو 
شديد التأثر بالتقدم التكنولوجي، ويتطمب من القائمين باالتصال )المؤىل العممي 

خصص يما بعد ما أصبة اإلعبلم المتوالخبرة المناسبة( في مجال التخصص، الس
 (.9110ىو سمة العصر )إبراىيم، 

 المبحث الثاني
 (وظائف اإلعالم الجامعي ووسائمو)

 وظائف اإلعالم الجامعي. اوال:
تنبثق بطبيعة الحال وظائف اإلعبلم الجامعي من وظائف اإلعبلم بشكل 

واختبلفًا، حيث يرى )أحمد،  عام، وان كانت وظائف اإلعبلم الجامعي أكثر تنوعاً 
( أن اإلعبلم الجامعي جزء ال يتجزأ من ىيكل اإلعبلم بكل قنواتو ووسائمو 9101

وتوجياتو، إال إنو يعنى بمحاورة نخبة المجتمع وصفوتو من أكاديميين وباحثين 
 ومثقفين وطمبة لمتعبير عنيم وعن قضاياىم وطموحاتيم. 

( وظائف اإلعبلم الجامعي في 9100ا حدد )عبدالرزاق والساموك، فيم
تسويق الثقافة الجامعية الرصينة وتقديم الصورة الحقيقية لمواقع البحث والتعميمي 

 لمجامعات. 
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اسًا إلى وظائف ( وظائف اإلعبلم الجامعي قي9107ويفصل )الضبياني، 
 :م الى ست وظائف ىياإلعبلم بشكل عا

 الجماىير تزويد واإلخبار اإلعبلم بوظيفة ويقصد واإلخبار: اإلعالم -1
 ىذه من خبلل تزويد وظيفتو الجامعي يؤدي اإلعبلمو  باألخبار، والخارجية الداخمية
 بيا متعمق ىو كل او الجامعة عن والمعمومات باألخبار والخارجية الداخمية جماىيره
 ة.والمعرف العمم وبميادين

 الذي الرائد أو المعمم بمثابة اإلعبلم تعد أجيزة حيثواإلرشاد:  التوجيو -2
 الكبير الدور الجامعي ولئلعبلم األمور، حسم عمى ويساعدىم الجماىير كل بيد يأخذ
عبلم توجيو في  حياتيم تسييل بغية يحتاجونيا قد التي المعمومات بمختمف الطمبة وا 

 واألىداف، الميول في ومتجانس متقارب عام طبلبي رأي وتكوين وبمورة الجامعية،
 واإلسيام المجتمع بقضايا وتبصيرىم لدييم، والقدرات المواىب اكتشاف عمى ويساعد
 .المحمية البيئة تخدم التي الوطنية المشروعات في االيجابي

 الميام من وتفسيرىا المعمومات تعد ميمة شرح والتكامل: التفاىم -3
 الجامعة عبلقة توثيق في كبير دور الجامعي ولئلعبلم اإلعبلم، ألجيزة الرئيسية
 مجتمعيا عن منعزلة الجامعة تعيش أن يمكن فبل والتكامل التفاىم لتحقيق بالمجتمع
 ذلك. خبلل من إال المجتمع خدمة في دورىا تؤدي أن وال المحيط

 الطبلب حماية في كبرى مسؤولية الجامعة تقع عمى والتثقيف: التوعية -4
 والقيم المعايير إكسابيم خبلل من وذلك الثقافي، والتـأثير الفكري، الغزو تأثيرات من

 وتعريفيم المجتمع في السائدة بالثقافة الطبلب وربطة، الحسن والقدوة الخمقية، والمثل
 والمتغيرات المستجدات مع تجاوبا والتألق، واإلبداع التجديد روح بث مع أمتيم بتراث

 وأىميـة الـوطن حـب اإلسبلمية، وتكـريس والثوابت األسس يخالف ال فيما الحضارية
   (2016(، )شرادقة، 0985 التركي، (االنتماء

 والبحوث، الدراسات يخص ما كل نشر خبلل من وذلك :المعرفة نشر -5
براز  بأسموب الحديثة العممية المكتشفات وعرض واألدبية، العممية اإلنجازات وا 

 التعميمية البرامج وتقديم الناجحة، العالمية التجارب عمى الضوء وتسميط مناسب،
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 تحسين ذلك في لما وتعميميا اإلنسانية المعرفة ونشر وتفسيرىا وشرحيا المناسبة
 العممي، المنيج ومعالجتيا، واحترام المشكبلت لموجية قدراتو وزيادة الفرد ميارات
  ة.العام الحياة في حضوره وتعزيز

وأولياء أصبحت العديد من الجامعات تعامل الطمبة  واإلعالن: الدعاية -6
إذ إن ىناك العديد  بشكل أفضل، أمورىم كزبائن، من خبلل تسويق خدماتيا الجامعة

 من الدراسات التي أثبتت فعالية الجميور الداخمي في تسويق المؤسسات.
 وسائل اإلعالم الجامعي.ثانيا: 

 ( في اآلتي:9108أما وسائل اإلعبلم الجامعي فحددىا )الضبياني، 
 الواجية لمجامعة الرئيسية اإللكترونية البوابة تمثلاإللكترونية:  البوابة  -1

 اإللكترونية البوابة تحتويو  ومكانتيا. الجامعة لصورة الرئيس والمصدر اإلعبلمية
 والممف األخبار أرشيف منيا اإلعبلمية الجوانب من عدداً  تغطي نوافذ عدة عمى

  ت.والمناسبا الفعاليات أرشيف إلى باإلضافة ومعرض الصور ومعرض الصحفي
 مواقع حسابات عمى بانشاء تقوم الجامعات :االجتماعي التواصل مواقع  -2

الفيس  )التوتير، مثل: واإلدارية األكاديمية الجامعة لوحدات االجتماعي التواصل
 والخارجي الداخمي المجتمع مع التواصل بيدف االنستجرام(، رب، الواتس بوك،

 ومناسباتيا وفعالياتيا ونشاطاتيا وحدة كل بمستجدات لمتعريف المختمفة لوحداتيا
  ة.العبلق ذات

يمكن تقديم الكثير من المواضيع الدراسية لممدرسين اإلذاعة الجامعية:  -3
والطمبة في مؤسسات التعميم العالي عبر اإلذاعة، كتدريس مقررات االدب والمغة 

مية االخرى كالفيزياء والكيمياء والتربية و يرىا، وتدعيم كثير من الموضوعات العم
 والرياضيات والطب و يرىا عبر البرامج االذاعية اليادفة. 

وسيمة إعبلمية متخصصة توجو لجميور معين،  وىيالصحف الجامعية:  -4
ة االكبر ووسيمة اتصال أساسية داخل المجتمع الجامعي والذي يمثل الطمبة الشريح

كبيرة او بأخرى بالقطاعات الجامعية (، وتيتم بدرجة 9101فيو )معبد وأخرون، 
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المختمفة لتحقيق العبلقات التفاعمية بين اعضاء ىذا المجتمع من جية وبيتيم وبين 
 (. 0999جي من جية أخرى )عبدالمجيد، المجتمع الخار 

في الجامعات المختمفة بدول العالم  ويكثر استخداموالتمفزيون الجامعي:  -5
ربوية في مؤسسات التعميم العالي كتقديم المقررات كونو يحقق الكثير من األىداف الت

الدراسية، حيث يمكن لممدرس تقديم محاضراتو من االستديو لممتعممين في األوقات 
كما يحقق استخدام 1999)  ع المدرس الجامعي سدىا )الجمبلن،التي ال يستطي

التعميمية في التمفزيون في الحقل التعميمي عدة أىداف أبرزىا: مساعدة المؤسسات 
القيام بدورىا التعميمي وتدعيم دور المدرسة والجامعة، والقيام ببعض الميام 
والمجاالت التعميمية والتدريبية التي يتعذر عمى المدارس والجامعات القيام بيا لقمة 

  .اإلمكانيات
والمؤسسات التعميمية من  تمكنت المدارس والجامعاتااللكترونية:  المدونات -6

مجيا التعميمية والتدريبية عبر األنترنت، والمدونات التعميمية عبارة عن إطبلق برا
صحيفة مصغرة يحررىا مدون واحد أو أكثر عمى شبكة الويب، وتتألف من 
منشورات تعميمية منوعة أو باختصاص محدد يحتوي عمى مقاالت وأبحاث 

 (. 9119ن األحدث إلى األقدم )منور، ومنشورات ودراسات تكون مرتبة م
وىي كل ما تقدمو الجامعة لطبلبيا من أنشطة ثقافية األنشطة الطالبية:  -7

)عممية وفنية(، وأنشطة اجتماعية، ورياضية عمى مستوى الكميات وعمى مستوى 
الجامعة، وتشمل تمك األنشطة: المسابقات والمحاضرات والندوات والدورات، ونادي 

التبرع بالدم والحفبلت  الجوالة والرحبلت ومشروع تشغيل الطبلب ومشروع
والميرجانات والمعارض والمخيمات والمسارح الفنية و يرىا، باإلضافة إلى األنشطة 

 (.9116لرياضية المتنوعة )السبيعي، ا
 المبحث الثالث

 (في خدمة المغة العربيةاإلعالم الجامعي دور )
تطورت صناعة اإلعبلم في العالم العربي تطورا متسارع الخطى بتأثير 
ذاعة، وتمفاز كل   التطور العممي لئلعبلم، ودخمت وسائل اإلعبلم من صحيفة، وا 
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لم تعرف عبر  كذلك والمغة العربية. منزل، وخاطبت كل  أفراد المجتمع بمختمف فئاتيم
تاريخيا الطويل ما تعرفو اليوم من السرعة في النمو والتغير بحكم عوامل كثيرة، 

ىا تأثيرا، النفوذ الواسع الذي تممكو وتمارسو وسائل ونتيجة ألسباب متعددة، لعل  أقوا
اإلعبلم، المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والذي يبمم الدرجة العميا في التأثير عمى 

فة وثورة المجتمع في ثقافتو، ولغتو، وذلك لما يعرفو ىذا العصر من انفجار لممعر 
 (.9100لممعمومات. )حكيم، 

بلم بشكل عام وتعدد مجاالتيا واستخداماتيا ومع تطور قنوات ووسائل اإلع
وتوفرىا بين عامة الناس وسيول الوصول إليو، أصبة الحفاظ عمى دور المغة العربية 
الفصحى بيا عامبل صعبا ال يستيان بو إطبلقا، خصوصا بعد ظيور شبكات 

ات ووسائل التواصل االجتماعي والتكنموجيا والتقنيات الحديثة بشكل كبير بين اىتمام
األجيال المتتالية، فقد شكمت المغة العامية المكسرة والمفردات األعجمية الدخيمة حيزا 
كبيرا في نطاق منافذ االستعماالت اإلعبلمية سواء أكانت المرئية أم المسموعة أم 
المقروءة، فبل ننكر ىنا أن لمغة العامية أىمية لدى بعض شرائة المجتمع  ير 

عميو مجريات أوضاع العالم، إال أن ذلك يجب أال يتجاوز المتعممة في فيم ما تسير 
نطاق المعقول خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار تفشي استخداميا بشكل قد يسبب 
في تراجع مستوى النيوض بقوام المغة العربية الفصحى التي تعد لغة رسمية في 

 ).9105مجال االتصاالت الدولية بالعالم العربي )اإلسماعيمي، 
ن األســـس التـــي يقـــوم عمييـــا اإلعـــبلم التربـــوي الـــذي يعـــد اإلعـــبلم الجـــامعي ومـــ

مستوى متقدم من مستوياتو تتمثل في التأكيد عمى أن المغة العربية ىي الوعـاء الرئيسـي 
الـدور الكبيـر الـذي  منـا ، لذلك ال يغفل أحـدااإلعبلمي التربوي ومستودع ثقافتولمخطاب 

 يمعبو ىذا اإلعبلم في تعزيز المغة العربية وخدمتيا في المؤسسات التربوية والتعميمي.
 :االرتقاء بالعاميةنشر الفصحى و في اوال: دوره 

تتمتــع المغــة العربيــة بميــزات تجعميــا جــديرة بــأن تكــون لغــة إعــبلم ويــرى الــدكتور 
ـــز شـــرف" ـــة لغـــة إعبل "عبـــد العزي ـــى نســـق الفـــن اإلعبلمـــي أن المغـــة العربي ـــة تقـــوم عم مي
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الحــديث مؤكــدًا عمــى الصــفات التــي ينبغــي أن تتحمــى بيــا لغــة اإلعــبلم ومنيــا البســاطة 
  والمرونة. 

لعبـــت اإلذاعـــة الصـــوتية دورًا إيجابيـــًا فـــي نشـــر الفصـــحى بـــين المســـتمعين ليـــذا 
العــــرب فــــي كــــل مكــــان مــــن األرض العربيــــة، كمــــا اســــتطاعت بعــــض بــــرامج التمفزيــــون 

إلى األطفال الصغار تقريـب الفصـحى إلـى ألسـنتيم فيسـرت عمـييم التعامـل بيـا  الموجية
 .(9111، )ابو الفتوحفيما بينيم، 
نيضت وسائل اإلعبلم الجماىيري بميمة تعمـيم المغـة العربيـة الفصـحى  وىكذا 

لمــا ليــا مــن تــأثير فــي التعبيــر والتوجيــو واإلقنــاع، وخاصــة الوســائل المســموعة والمرئيــة 
 (9100، د المغة المنطوقة )شحرورالتي تعتم

ويضــيف شـــحرور "عمـــى الـــر م مـــن ىـــذا الــدور اإليجـــابي الـــذي قامـــت بـــو عمـــى 
مســتوى االســتعمال المغــوي فــي أجيــزة اإلعــبلم فقــد اعترضــتيا عوائــق مــن أىميــا: وجــود 
األميـــة بنســـب مرتفعـــة فـــي البمـــدان العربيـــة وبأرقـــام مختمفـــة، ومحدوديـــة توزيـــع الصـــحف 

من الوسائل المكتوبة لجيل الكثيرين بالقراءة، ولضعف التغطية اإلذاعية والكتب و يرىا 
واإلعبلميـــة وعـــدم شـــموليتيا بعـــض المنـــاطق العربيـــة والتـــي بـــدأت بـــالتراجع بعـــد انتشـــار 

 ."الصحون البلقطة
والبـد لؤلجيــزة اإلعبلميـة أن تســاىم فــي االرتقـاء بمســتوى الميجـات العاميــة التــي 

صــبة األلفــاظ الفصــحى وتعبيراتيــا أكثــر تــداواًل عمــى األلســنة تقــدم بيــا البــرامج بحيــث ت
تمييــــدًا لتعمــــيم اســــتعمال المغــــة العربيــــة الفصــــحى فــــي جميــــع البــــرامج إذ إن ىــــذه المغــــة 

 ع.تعماليا يمكن مخاطبة جميور أوستعميم اسب، و لفصحى ىي األساس لمثقافة العربيةا
وترويجيــا إعبلميــا ويمكــن ان يــتم ذلــك مــن خــبلل إنتــاج المصــطمحات العربيــة 

والمتابعة المسـتمرة ألنشـطة المجـامع المغويـة ومراكـز التعريـب وتوظيـف جديـدىا إعبلميـا 
حتــى تجــد ىــذه المفــاىيم طريقيــا لمــذيوع الجمــاىيري، وتكــون المغــة العربيــة أكثــر مواكبــة 
لمتطور المعرفي والتقني لمحضارة المعاصرة، ونعفـي المسـتعممين والنـاطقين بالعربيـة مـن 

وتنظــيم  (.9116ث، ه المنتجــات الحديثــة. )بمغيــظيــف أللفــاظ أجنبيــة لمتعبيــر عــن ىــذتو 
دورات تدريبيــة لممــذيعين، وكــل  الــذين يشــافيون الجميــور مــن خــبلل اإلذاعــة والتمفزيــون 
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وتدريبيم عمى التمييـز بـين األداء )الترتيمـي( الـذي يمزمـو المقـام كنشـرة األخبـار والنـدوات 
االسترســـــالي( الـــــذي يجـــــب أن تكـــــون عميـــــو الموائـــــد المســـــتديرة والمحاضـــــرات، واألداء )

والمناقشات  ير األكاديمية، وكذلك لغة المسرح واألفبلم التي تمثل واقع الحيـاة و يرىـا. 
 (9116ة، صال)

والفصحى في وسائل اإلعبلم الجامعي يمكن ان تؤدي دورا كبيرا في نشر المغة 
لـــدى جمـــاىير الجامعـــة مـــن أكـــاديميين وطمبـــة عـــن واالرتقـــاء بالعاميـــة وتعزيزىـــا العربيـــة 
تنميـة القـدرات المغويـة لـدى القـائمين عمـى اإلعـبلم  أىميا:من الخطوات  مجموعةطريق 

وتنقية الرسائل اإلعبلمية الجامعية من شوائب الخطأ المغوي، وااللتزام بقواعد  ،الجامعي
 ي.المغة عند إعداد الرسالة اإلعبلمية بمختمف وسائل اإلعبلم الجامع

 :الوعي المغويا: دوره في تنمية ثاني
تتطمــب عمميــة الــوعي المغــوي اإليمــان الراســخ بامكانــات العربيــة، وقــدرتيا عمــى 
البقــاء والتــداول، واالعتـــزاز بيــا، وكونيــا المعب ـــر الوحيــد عــن أفكـــار، وأحاســيس األفـــراد، 

لعمل المستمر والمجتمع معًا، فيي ىويتيم التي بيا يتمي زون عن  يرىم، )البوشيخي( وا
عمــى فــرض رقابــة تضــمن لمغــة العربيــة باســتمرار مــا يقييــا مــن التحريــف وتجعميــا دائمــًا 
عمــى مســتوى الرقــي الفكــري فــي كــل جيــل مــن األجيــال وياحبــذا تتضــافر وســائل اإلعــبلم 

منمـــاذج المختمفـــة المقـــروءة والمســـموعة والمرئيـــة لتكـــوين المممكـــة الســـميمة فـــي تقـــديميا ل
 .وتعميميا المغوية الصحيحة

وتفعيل دور وسائل اإلعبلم لخدمة المغة العربية وتطويرىـا، لجعميـا لغـة التـداول 
ـــل ىـــي  ـــم، ب ـــائج العم ـــة نت ـــة ليســـت ضـــيقة، وال عـــاجزة عـــن مواكب والحـــوار، فالمغـــة العربي

بفضـــل ات ســاع طاقتيـــا المعجميــة مقارنـــة مــع المغـــات  صــالحة لمتــدريس العممـــي والتقنــي،
اإليجابيــة لم غــة العربيــة أن يــا تســتفيد مــن طرائــق التوليــد واالشــتقاق األجنبيــة، ومــن المزايــا 

بكـــل  أنواعيـــا، ومـــن التعريـــب وكـــل  ىـــذا يســـاعدىا عمـــى االنفتـــاح واالســـتفادة مـــن لغـــات 
 (9100حكيم، )العالم. 

وقـــد يكتمـــل ىـــذا الـــدور عنـــدما يـــتم نقـــل الـــوعي بالمغـــة مـــن مســـتوى النخبـــة إلـــى 
ــــيس  ــــك ل ــــى دركــــات اإلســــفاف مســــتوى الجمــــاىير، وذل ــــاه النــــزول بالمغــــة العربيــــة إل معن
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واالبتذال بل التخمص من لغـة الـدواوين عمـى المسـتوى اإلعبلمـي، لتصـبة المغـة العربيـة 
لغـــة تفكيـــر إعبلمـــي وعممـــي تتكيـــف مـــع التحـــوالت وتفـــي بغـــرض واقـــع الحـــال، وتحـــتفظ 

بلمة األســموب بأصــالتيا وقوتيــا بحيــث تــؤدي الغــرض وتنقــل المعنــى بجزالــة التعبيــر وســ
 (9116، )بمغيث

والبد لوسائل اإلعبلم أن تفيم اختيار المفظ والعبارة ومراعـاة الكممـات الصـحيحة 
التـــي تســـتطيع الجمـــاىير اســـتيعابيا وفيـــم مقاصـــدىا واالبتعـــاد عـــن األلفـــاظ  الوضـــعية 
الغربيــة  يــر المألوفــة وعــدم التكمــف فــي صــيا ة النصــوص اإلعبلميــة ومراعــاة مســتوى 

ذه الجماىير حتى يقبموا عمى المغـة العربيـة الصـحيحة وال ينفـروا منيـا وفـي نفـس إفيام ى
الوقت االبتعاد عن األلفاظ المبتذلة وكذا اإلسـعاف فـي اختيـار الكممـات اليابطـة لعـرض 

 . المعاني بيدف االرتقاء بمستوى الجماىير ورفع مستوياتيم المغوية وممكاتيم الفكرية
ذا الجانـب ويعنـي أن أجيـزة اإلعـبلم رأس الحربــة ويشـير )فـاروق شوشـة( إلـى ىــ

فـــي ىـــذا المجـــال، ألنيـــا تحـــرك الســـاكن فـــي بحيـــرة المغـــة، وتجعميـــا حيـــة وقـــادرة حافمـــة 
، دواعـــي الحيـــاة الجديـــدة ومتطمباتيـــاباإلمكانيـــات فـــي التعبيـــر والتصـــوير مســـتجيبة لكـــل 

االسـتمرار واالتسـاع ، حيث يجعل المغـة قـادرة عمـى ادرة عمى الوفاء باحتياجات العصرق
 (.9111، لما ىو جديد. )ابو الفتوح

ولئلعبلم التربوي دور ميم فـي اكتسـاب المغـة العربيـة والحفـاظ عمييـا يتمثـل فـي 
التوعية بضرورة تعزيز المغة العربية باعتبارىا لغة القـررن وبوصـفيا القيمـة العربيـة العميـا 

قواعــد التعميميــة والتربويــة وتعمــيميم قــوانين و والمحافظــة عمييــا وااللتــزام بيــا بكــل البــرامج 
( والعنايـــة بالدراســـة البيانيـــة لمقـــررن الكـــريم، والحـــديث 0986النحـــو والصـــرف. )ظاظـــا، 

الشــريف، والتوعيــة بضــرورة التحــدث بالعربيــة الفصــحى فــي كافــة المحافــل والمــؤتمرات، 
كـل مؤسسـات التعمـيم. والندوات وعدم إىماليا أو االبتعاد عنيا وأن تكـون لغـة التـدريس ب

 )0986)كامل، 
تأكيد روح العروبة في أحاديـث الناشـئة ومناقشـاتيم وتـوعيتيم فـي  الى باإلضافة

حفـــظ األدب العربـــي فـــي عصـــوره المختمفـــة وتنميـــة ميـــارات االســـتماع، وتنميـــة عـــادات 
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صـــحيحة لمقـــراءة والميـــول إلـــى القـــراءة والتـــدريب عمـــى حســـن ممارســـة الحـــوار واإللقـــاء 
 )     9119لعربية اإلسبلمية. )شحاتة، بة والكتابة واالعتزاز بالثقافة اوالخطا

حيــث إنيـــا تزيـــد فــي خدمــة المغــة العربيــة لموســيمة اإلعبلميــة أىميــة كبــرى كمــا 
ثقافـــة الطمبــة وتنمــي معــارفيم عــن طريــق تقــديم المــواد العمميــة والثقافيــة المنوعــة، وكــذلك 

يــق اســتماعيم إلــى المغــة العربيــة الفصــحى، تنمــي الــوعي المغــوي لــدى الطــبلب عــن طر 
شراكيم في البـرامج المغويـة التـي تـؤدي إلـى زيـادة ثـروتيم المغويـة التـي تسـاعدىم عمـى  وا 
ممارســـتيا الممارســـة الصـــحيحة فـــي اإللقـــاء والخطابـــة والحـــديث، وترفـــع عـــنيم الخجـــل 

ـــة فـــي الحـــديث والببل ــة فــي الكتابــة، وتمكــن الطــبل ـــى الطبلق ب مــن عمــل وتعــودىم عم
الممخصات وكتابة التقارير والترتيب والتنظـيم لما يكتبوه، وتوجو الطبلب لمقراءة والبحـث 
والمطالعــة، مــن خــبلل مــا يقــدم لمطــبلب مــن بــرامج ومســابقات وأســئمة و يرىــا تســاعدىم 
عمـــى توظيــــف ميـــارات المغـــة فـــي مواقـــف تطبيقيـــة فعميـــة مثـــل حســـن اإللقـــاء واالســـتماع 

 (.9116المعنـى إلى  ير ذلك. )ابو العطا،  والطبلقة وتمثيل
خــبلل تضــافر الجيــود لرفــع مــن  المغــوي ويمكــن لئلعــبلم الجــامعي نشــر الــوعي

و ـرس االعتــزاز  مسـتوى الطــبلب فـي المغــة العربيـة، وتعزيــز مكانتيـا فــي نفـوس الطمبــة،
ة ورعايـعـن طريـق المحاضـرات، والنـدوات، والنشـرات،  بيا، وفسة المجال لمـدفاع عنيـا،

ـــوادي الطبلبيـــة  ـــة فـــي الشـــعر واألدب مـــن خـــبلل إقامـــة المنتـــديات والن المواىـــب الطبلبي
ـــة الشـــعرية والقصصـــية والمقـــاالت والخـــاطرة  والمســـابقات الثقافيـــة فـــي الكتابـــات اإلبداعي

حيــاء الفعاليــات والمناســبات التــي ليــا عبلقــة بالمغــة العربيــة كاالحتفــاء بــاليوم األدبيــة،  وا 
 بية.العالمي لمغة العر 

 ا: دوره في تنمية الميارات المغوية:ثالث
المغــة كــائن حــي ينمـــو وقــد دلــت البحــوث عمـــى أن لوســائل اإلعــبلم عامـــة دورًا 
ميمًا لمغاية في تطوير المغة العربيـة وقـد أضـافت أجيـزة اإلعـبلم بمختمـف وسـائميا عبـر 

مبتكـــرة ألفيـــا مـــا يقـــرب مـــن قـــرنين إلـــى المغـــة العربيـــة كممـــات وعبـــارات وتراكيـــب جديـــدة 
المجتمع عمى ألسنة الناس سمسة سيمة؛ ولغة اإلعبلم وميما يمكن من أمر قـد أضـافت 
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مــت فييــا حيويــة تتفــق مــع عمــى المغــة العربيــة عبــارات ال تحصــى وأتثاــرتت حركتيــا بــأن جع
 .روح العصر

ولئلذاعة والتمفزيون، باعتبارىما وسائل مسـموعة، األثـر الكبيـر فـي زيـادة الثـروة 
حــبلل الفصــحى المغو  يــة بــين الطمبــة، توحيــد نطــق المفــردات، والتقريــب بــين الميجــات، وا 

المبســطة محــل العاميــة الســائدة، والعربيــة باســتطاعتيا التــأقمم مــع أي أســموب إذاعــي أو 
 تمفزيوني، نـظًرا لـثراء مـفرداتـيا وتنـوعيا، وقــوة تـعبيرىـا، وصـدى كمماتيا.

ة الجامعــات األردنيــة فــي النحــو العربــي، ففــي دراســة عــن مســتوى تحصــيل طمبــ 
كشفت الباحثة كريشان الى أن عدم توظيف الطمبة لمميارات المغوية التي تعمموىا سابقًا 
في قراءاتيم، وكتابـاتيم، وأحـاديثيم فـي مواقـف الحيـاة المختمفـة، وازدواجيـة المغـة العربيـة 

عربيـة، وخاصـة فـي الدراسـات بين الفصيحة، والعامية، ومزاحمـة المغـات األجنبيـة لمغـة ال
ـــى الضـــعف المغـــوي فـــي مســـتوى أداء الطـــبلب الجـــامعيين وانخفـــاض  ـــة، أدى إل الجامعي

 .اتجاىاتيم نحو المغة العربية عامة، والقواعد خاصة
ـــة الصـــحافة الطبلبيـــة ان  (9116ابـــو العطـــا، )ويضـــيف  وســـيمة لتشـــجيع الطمب

لمتجــــددة، وتعتبــــر المجــــال الحقيقــــي عمــــى القـــــراءة واالطـــــبلع، والتــــزود بــــألوان المعرفــــة ا
لمتدريب عمى التعميق والتعبير والنقد والتحميل، وتعتبر السجل الثابت لؤلنشطة الطبلبية، 
عـدادىم  ولآلراء ولؤلحداث المختمفة، وىي واحدة من طرق الكشف عن مواىـب الطمبـة وا 

األفكـار الحــرة  لمحيـاة المسـتقبمية، وبدايــة إعـداد جيــل مـن القـادة وحممــة األقـبلم وأصــحاب
ـــداع واالبتكـــار ســـواء فـــي  ـــة والبنـــاءة ، وىـــي فرصــــة لحمـــل المتعممـــين عمـــى اإلب والجريئ
ـــة أو اختيـــار موضـــوعاتيا، وأســموب عرضــيا و انتقــاء عناوينيــا، وتخمــق  تخطـــيط المجم
مواقـــف االتصـــال بالشخصـــيات المســـئولة والتعــــرف عمـــى ررائيـــم، وىـــي أيضـــًا تتصـــدى 

وتســيم فــي تــي يعــاني منيــا مجتمـــع الجامعــة ،والمجتمــع المحمــى لممشــكبلت ولؤلحــداث ال
 حميا والتعبير عنيا.

والمســـرح التعميمـــي مـــثبل ييـــدف إلـــى تنميـــة قـــدرات الطمبـــة عمـــى النطـــق الســـميم 
وااللتزام بقواعد المغة العربية الفصحى، ومـدىم بـالقيم الفكريـة السـميمة، وتـوعيتيم بتـراثيم 

ارتيم اإلســبلمية، واكتســاب ميــارات نقــل األفكــار عــن العربــي وتــأريخيم وعقيــدتيم وحضــ
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( والتمثيل لو دور ميم في 9119التعبير والتفكير. )شحاتة،  طريق التمثيل والسرعة في
المجال المغوي فيو يعمل عمى إكساب الطـبلب الميـارات المغوية المختمفة كالطبلقـة فـي 

والتــــدرب عمـــى حســـن الصـــيا ة،  التعبيـــر وتمثـــل المعـــاني وحســـن األداء وانتقـــاء األلفــــاظ
وكذلك يعمل عمى تنمية الثروة المغوية والفكرية لدى التبلميـذ ويـصمة عيوب النطق لدى 
بعــض التبلميــذ ويعــود الطــبلب التحــدث بالمغــة الفصــحى، ويعمــل عمــى اكتشــاف بعــض 
المواىــب الطبلبيــة ورعايتيــا وتنميتيــا مثــل موىبــة الخطابــة وقــرض الشــعر .......إلــخ . 

تقـان األدو وك ار وتنميـة الـذوق ذلك تدريب بعـض الطـبلب عمـى التـأليف لفـن المسـرحية وا 
 ) 0979 ،سمكالفني لدييم. )

باإلضافة الى دور النشر القصصي التاريخي وكتب التراث التي تعيد إلى المغـة 
العربيــة رونقيــا وجماليــا وبيــذا تتأصــل المغــة العربيــة عنــد القــارئ نطقــًا وكتابــة ويستشــعر 

رئ روعة المغة العربيـة فيحبيـا ثـم يعشـقيا. وتنميـة ميـارات القـراءة وعـادات المطالعـة القا
الستغبلل الوقت وزيادة الثقافـة ىـدفا بحـد ذاتـو لتنميـة القـدرة المغويـة بشـتى الوسـائل التـي 
دراك نـــواحي الممارســـة فييـــا. )العيـــدروس،  تغـــذي المغـــة العربيـــة وتســـاعد عمـــى تـــذوقيا وا 

9118) 
وي  يــــر الصــــفي أىميــــة خاصــــة كونــــو نشــــاطًا يمارســــو الطــــبلب ولمنشــــاط المغــــ

ممارســة عمميــة، ويســتخدمون فيــو المغــة اســتخداماح موجيــًا ناجحــًا فــي المواقــف الطبيعيــة 
التــي تنمــي ميــارات الحــديث واالســتماع والقــراءة والكتابــة لــدييم المتعممــين؛ إذ يــرى )أبــو 

المتمثــل فـــي اإلذاعــة التعميميــة، النشـاط المغــوي  يـر الـــصفي و كمــا أن  .(9116العطـا، 
ــــــل  ـــــة، والتمثي ـــــراءة الحـــــرة، والمكتب ـــــة بأنواعيـــــا، والنشـــــاط الحـــــر، والق والصـــــحافة الطبلبي
ــــة وجماعــــة اإللقــــاء الشــــعري  ــــادي المغــــة العربي ــــة وجماعــــة ن المســــرحي والجماعــــة األدبي
ة والخطابــة والمحاضــرات والنــدوات والمســابقات وجماعــة لوحــة األخبــار وجماعــة الحكمــ

وجماعة االحتفـاالت وجماعـة المراسبلت؛ لو أىمية كبيـرة إذا أحسـنا تخطيطـو واإلشـراف 
عميو واختيار الطـبلب المناسبين لممارستو، ذلك ألن ممارسة ىذه األنشطة المغوية  ير 
الصــفية يحتــاج إلـــى إعـــادة تقيــيم وترتيــب حيــث تــتم فيــو مراجعــة األداء والممارســة لتمــك 
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ا بحيــــث تتنـــــوع موضــــوعاتيا وبرامجيــــا وأنشــــطتيا لتواكــــب العصــــر النشــــاطات وتطويرىــــ
 الحديث وتركز فيو عمى  رس القيم النبيمـة واألخبلق السامية في نفوس الطبلب،

واإلعبلم الجامعي بوسائمو المختمفة يـمكنو أن يكونا بمثابة الدرس التطبيقي فــي 
ـــة، توظـــيًفا، ونطـــًقا،  حـــياًء أو تجديــًداالـتـعـــامل مـــع المـغـــة العربي ـــداًعا، وا  ب عــن طريــق  ،وا 

 .والمسرحيةاألنباء والحصص الترفييية والعممية، والرياضية، والفيمم، 
فالمغة ال يتم تعمميا بالقواعد والتعريفات وحـدىا بقـدر مـا تعمـم بالتقميـد والمحاكـاة 
واالســتخدام الســميم فــي أجــواء طبيعيــة تخمــو مــن التصــنع والتكمــف، وعــن طريقيــا يمكــن 
اكتشــاف المواىــب األدبيــة، والميــول المغويــة، والرجــوع إلــى المصــادر المختمفــة، وبالمغــة 

يو فـي الحصـص الدراسـية باسـتخداميا اسـتخدامًا صـحيحًا فـي يترسخ لدييم ما توصموا إل
مواقــف الحيــاة العمميــة، ومــا يتطمبــو ذلــك مــن فنــون المغــة ومياراتيــا المختمفــة. ) الــب، 

0998 :70 ) 
ـــاء الـــشعر  لق كمــا إن ممارســة تمــك النشــاطات مــن إذاعــة وصـــحافة بأنواعيـــا، وا 

ــــاد المكتبــــة وعمــــل البحــــوث واالشــــتراك فــــي المســــابقات  والخطابــــة والقــــراءة الحــــرة، وارتي
المختمفـــة، واالشــتراك فــي النــادي األدبــي الــذي يعتنــي وييــتم بالمواىــب األدبيــة المتميــزة 
ويعمل عمى صـقميا وتطويرىا وتنميتيا ويعمل عمـى رفـع مسـتوى الطـبلب المتميـزين فـي 

لقائــــو، وكتابــــة القصــــة القصــــيرة ال ـــــأليف الشــــعر وقرضــــو وا  يادفــــة، اإللقــــاء والخطابــــة وت
والتعــرف عمــى فــن التحريـــر الـــصحفي وممارســتو، ومعرفــة الكاريكــاتير الصــحفي اليــادف 
ومحاكاتــــو، وكتابـــــة الممـــــصقات والنـــــشرات والــــدعايات اليادفــــة وكتابــــة األخبــــار اليوميــــة 
والميمة وكتابة الحكم واألمثال واأللغاز، واالشـتراك طواعية في تحريـر صـحيفة مدرسـية 

ة، واالشـــتراك فـــي إجـــراء مقـــاببلت صــحفية أو إذاعيــة، والمشــاركة فــي أو مجمــة أو مطويــ
ـــدوات فـــي مناســـبات مختمفــة تقيميــا المدرســة عمــى  التخطــيط لمحفــبلت والميرجانــات والن
المســـتويات الداخميـــة أو المحميـــة أو اإلقميميـــة، تجعـــل مـــن طبلبنـــا فــــي المســـتقبل المـــذيع 

اشــر والمحمــل والكاتــب والناقــد، وىـــذاما يحتاجــو والصــحفي واألديــب والشــاعر والمعمــم والن
 وطننا وشعبنا في حاضره ومستقبمو.
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 والتوصيات: االستنتاجات
 جوصلث الدراسة الى اآلجي:   
إلى دم من مستويات اإلعبلم التربوي، مستوى متق باعتباره اإلعبلم الجامعييدعو  -6

 .عمييا والحفاظإتقان المغة العربية 
في نفوس الطمبة واالعتزاز بيا تعزيز مكانتيا عبلم الجامعي الى اإلييدف   -7

 وافساح المجال لمدفاع عنيا.
عمى نشر الوعي المغوي لدى الطمبة عن طريق عبلم الجامعي اإليعمل  -8

حياء الفعاليات والمناسبات التي ليا عبلقة  المحاضرات، والندوات، والنشرات، وا 
 لمي لمغة العربية.بالمغة العربية كاالحتفاء باليوم العا

لوسائل اإلعبلم الجامعي الدور الكبير في نشر المغة العربية الفصحى واالرتقاء   -9
من شوائب الخطأ  لمطمبةمن خبلل تنقية الرسالة اإلعبلمية الموجية بالعامية 

 المغوي؛ وااللتزام بقواعد المغة العربية نطقا وكتابة.
أنواعيا، أىم وسائل اإلعبلم الجامعي التي تعمل تعد الصحافة الجامعية ب -01

عمى تشجيع الطمبة عمى القـراءة واالطـبلع، وتسيم في إعداد جيل من القادة 
 وحممة األقبلم وأصحاب األفكار الحرة والجريئة والبناءة. 

لئلعبلم الجامعي دور ميم في تنمية الميارات المغوية لدى الطمبة من خبلل  -00
امج ومسابقات وأسئمة، تساعدىم عمى توظيـف ميارات المغة في ما يقدم ليم من بر 

شراكيم في البـرامج المغوية التي تؤدي إلى زيادة ثروتيم المغوية  مواقف تطبيقية، وا 
 وممارستيا الممارسة الصحيحة في اإللقاء والخطابة والحديث.

قي فـي يمكن لئلعبلم الجامعي بوسائمو المختمفة أن يكون بمثابة الدرس التطبي -09
حـياًء أو تجديًدا، من خبلل  بـداًعا، وا  الـتـعـامل مـع المـغـة العربيـة، توظـيًفا، ونطـًقا، وا 
رعاية المواىب الطبلبية في الشعر واألدب، والمسابقات الثقافية في الكتابات 

 اإلبداعية الشعرية والقصصية والمقاالت والخاطرة األدبية.
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في تنمية قدرات الطمبة عمى النطق السميم يسيم المسرح الجامعي بدور كبير  -01
كساب الطمبة الميـارات المغوية المختمفة كالطبلقة  وااللتزام بقواعد المغة العربية، وا 

 في التعبير وتمثل المعاني وحسن األداء واإللقاء واالستماع وانتقاء األلفـاظ.
رفع عنيم تعزز االذاعة التعميمية الثروة المغوية والفكرية لدى الطمبة، وت -04

الخجل وتعودىم عمـى الطبلقـة فـي الحـديث والببل ة في الكتابة، وتمكنيم من 
عمل الممخصات وكتابة التقارير والترتيب والتنظـيم، وتنمية ميارات الحديث 

 واالستماع لدييم.
 وأوصت الدراسة االتي:

قامة المسابقات واألدب، الشعر في الطبلبية المواىب رعاية -0  في الثقافية وا 
 .األدبية والخاطرة والمقاالت والقصصية الشعرية اإلبداعية الكتابات

 وتحث الطمبةتعنى بالمغة العربية  وصحفية أعداد برامج إذاعية وتمفزيونية -9
 لممارستيا واالىتمام بيا باعتبارىا ثروة قومية.

تشكيل النوادي األدبية لممارسة األنشطة المغوية واألدبية وتوسيع نطاق  -1
 ة فييا داخل نطاق الجامعة وخارجيا.المشارك

واإلبداع واالبتكار كجزء من األبحاث العممية المغوية  لتنفيذتشجيع الطمبة  -4
 مياميم األكاديمية وأنشطتيم البلمنيجية.

تنقية الرسالة اإلعبلمية من المغة العامية واالعتناء بيا ليتم اعدادىا وفق  -5
 المغة العربية الفصحى كتابة ونطقا.قواعد 
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