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إلاعــالم الجــام ـعـي
(دراسة هظرية لتأصيل املفهىم)
أ .عامر محمذ الظبياوي
حامعة رمار – الجمهىرية اليميىة
امللخص:
هذؿذ الذساظت الى جأـُل مـهىم ؤلاعالم الجامعي مً خالٌ الخعشؾ على ماهُت
ؤلاعالم اإلاخخفق وملىماجه ومخىلباجه ،لخدذًذ ماهُت ؤلاعالم الجامعي وملىماجه
ووظائـه؛ ولخدلُم أهذاؾ الذساظت اظخخذم الباخث اإلاىهج الىــي الىُـي وىهه
اإلاىهج ألاوعب إلاثل هزه الذساظاث والزي ٌعخمذ على ججمُع الخلائم واإلاعلىماث،
بهذؾ ملاسهتها وجدلُلها وجـعيرها .وجىـلذ الذساظت الى مجمىعت مً الىخائج أهمها:
ًمثل ؤلاعالم الجامعي سظالت ئعالمُت هامت ،جفذس مً مإظعاث أوادًمُت ،جدعم
بالذكت واإلافذاكُت؛ ويهذؾ الى حعضٍض دوس الجامعت بما ٌعهم في جدلُم وظائـها
وأهذاؿها .هما أزبدذ الذساظت أن لإلعالم الجامعي عذد مً اإلالىماث التي جدذد هىٍخه،
وحعىُه خفىـِخه ،وهي راتها اإلالىماث ألاظاظُت ألي ئعالم مخخفق.
الكلمات املفتاحية :ؤلاعالم الجامعي  ،ؤلاعالم اإلاخخفق  ،ؤلاعالم.
Abstract
The purpose of the study to rooting the concept of media
University through identify what the specialized media and its
characteristics and requirements, to determine what University
media and its characteristics and functions. In order to achieve the
goals of the study, use the researcher curriculum descriptive
qualitative being a curriculum the most appropriate for such studies
which depends on the compilation of the facts and information, in
order to compare and analysis and interpretation. Reached the study
to set of results of the most important: a University media is a very
important message, issue of academic institutions, accurate and
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credibility; and aims to enhance the role of the University including
contribute to the achievement of its functions and goals.

ثمهيذ:
ً
وؽأ ؤلاعالم اإلاخخفق خذًثا هدُجت الحعاع مجاالث اهخمام ؤلاعالم إلاخخلف
حىاهب الخُاة ،واهدؽاس الخعلُم وأحعاع مجاالجه بؽيل ػير معبىق ،واصدًاد الخاحاث
ؤلاعالمُت للؽشائذ اإلاخعلمت واإلاثلـت اإلاخعذدة واإلاخخلـت (عباط.)37 :2014 ،
وفي ظل الخؼيراث الخىىىلىحُت العشَعت والخدىالث والخىىساث في حمُع اإلاُادًً؛
أـبدذ الخاحت ملخت إلاىاهبت هزا الخؼير ،الظُما في مجاٌ الخعلُم العالي الذاعم
ً
ً
ألي جىىس في ول مجاٌ ،خُث أـبذ لضاما على مإظعاث الخعلُم العالي ،وخفىـا
الجامعاث ،أن حععى حاهذة لبزٌ اإلاضٍذ إلاىاحهت هزه الخدذًاث ،ؿالجامعت التي
ً
جشٍذ أن ججذ لىـعها دوسا في العالم الخلُلي الُىم ،باث عليها أن حعشؾ هـعها على
وظائل ؤلاعالم ،وجلىع العالم بأهمُت وحىدة خذماتها ،ئر أـبذ ؤلاعالم الجامعي
لشوسة ملخت وخاحت أظاظُت إلاإظعاث الخعلُم العالي (عبذالشصاق والعامىن،
.)103 :2011
وأمام ؤلاعالم الجامعي الُىم ً
جدذ هبير للنهىك بىاكعه وجدلُم ألاداء الىفء،
مً خالٌ جأظِغ هظام ئعالمي ًخميز باالظخلشاس والىلىح ،وٍىاهب الخىىىلىحُت
الخذًثت والخىىساث في مجاٌ الخعلُم العالي وؿم خىىاث علمُت مذسوظت ،حعهم في
حعضٍض دوسه في جدلُم وظائف الجامعت الثالزت اإلاخمثلت في الخذسَغ ،والبدث العلمي،
وخذمت اإلاجخمع( .دهُمي.)199 :2011 ،
وألهمُت رلً علذث العذًذ مً الجامعاث العشبُت اإلاإجمشاث جلى اإلاإجمشاث،
وهظمذ الـعالُاث واإلالخلُاث لخىىٍش ؤلاعالم الجامعي ،باعخباسه البىابت الشئِعُت
للخعشٍف باإلاىجضاث الثلاؿُت والعلمُت التي حؽهذها اإلاإظعاث الخعلُمُت ،وهاؿزة
جىل مً خاللها الجامعاث على اإلاجخمع (أخمذ.)459 :2013 ،
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ؿأوص ى مإجمش ؤلاعالم الجامعي الثالث بجامعت اليىٍذ بمشوسة الاهخمام بىلع
اظتراجُجُت ئعالمُت ؼاملت ،وخىي ئعالمُت وىٍلت ،ومخىظىت ،وكفيرة ألاحل راث
أهذاؾ مدذدة وكابلت لللُاط واإلاخابعت (الؽىىفي .)272 :2001 ،وخففذ حامعت
ً
ً
بؼذاد أظبىعا ظىىٍا لإلعالم الجامعيٌ ،ؽاسن ؿُه عذد مً الباخثين والىخاب
ببدىر مخىىعت تهذؾ ئلى جىىٍش ألاداء في الجامعت ،وجأهُذ ؿاعلُت ؤلاعالم الجامعي،
ودوسه في حصخُق العلبُاث التي جخق الجامعت ،وولع الخلىٌ اإلاىاظبت لها مً
كبل روي الىـاءة والاخخفاؿ (اإلاىظىي وآخشون.)54 : 2012 ،
ً
هما وان ؤلاعالم الجامعي مىلىعا لعذد كلُل مً الابدار العلمُت على معخىي
ولُاث ؤلاعالم العشبُت؛ ئال أنها وبالشػم مً أهمُتها ،جشهضث على بعن الجىاهب
الخىبُلُت لإلعالم الجامعي ،وخاـت ؿُما ًخعلم بىاكع ئداساجه ووخذاجه ووظائله
وأدواسه ،ئر لم جخعشك جلً البدىر إلااهُت ؤلاعالم الجامعي ،وىنها واهذ معىُت،
ً
أظاظا ،بمجاٌ ؤلاعالم؛ ولِغ بمجاٌ الخعلُم العالي؛ وهزا ما دؿع الباخث لللُام
بهزه الذساظت همداولت حادة لخأـُل مـهىم ؤلاعالم الجامعي ،بهذؾ جمُِم الـجىة
اإلاعشؿُت التي الصاٌ ٌعاوي منها اإلاـهىم ورلً مً خالٌ اسبعت مداوس هي واآلحي:
ً
أوال :مىهجية الذراسة.
جخمثل مىهجُت الذساظت في مؽيلت الذساظت وأظئلتها وأهذاؿها وأهمُتها واإلاىهج
اإلاخبع ،ورلً على الىدى آلاحي:
أ -مشكلة الذراسة:
لم جىً اإلاماسظت ؤلاعالمُت لإلعالم الجامعي مً كبل بعن الجامعاث العشبُت
ظىي بذاًت الىشٍم الظخىماٌ اإلاخىلباث الىظشٍت لترظُخ مـهىم ؤلاعالم الجامعي ،ئر
ئن اإلاـهىم الىاضح واإلادذد ٌؽيل ألاظاط الفلب الزي جلف علُه اإلاماسظت؛
خاـت وأن اإلاماسظت ؤلاعالمُت له في مجاٌ الخعلُم العالي لً حعخىُع الخخلق مً
ظلبُاتها ما لم حعدىذ على أظاط هظشيً ،مثله الخأـُل العلمي إلاـهىم ؤلاعالم
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الجامعي؛ وهزا ما جداوٌ هزه الذساظت ؤلاظهام في جدلُله ،مً خالٌ ؤلاحابت عً
ألاظئلت آلاجُت:
 -1ما ماهُت ؤلاعالم اإلاخخفق ،وملىماجه ،ومخىلباجه؟
 -2ما ماهُت ؤلاعالم الجامعي ،وملىماجه ،ووظائـه؟
ب -أَذاف الذراسة:
حععى الذساظت ئلى جدلُم ألاهذاؾ آلاجُت:
 -1الخعشؾ على ماهُت ؤلاعالم اإلاخخفق ،وجدذًذ ملىماجه ومخىلباجه.
 -2الخعشؾ على ماهُت ؤلاعالم الجامعي ،وجدذًذ ملىماجه ،ووظائـه.
ج -أَمية الذراسة:
 -1حعهم الذساظت في جأـُل مـهىم ؤلاعالم الجامعي مً خالٌ الذساظت
العلمُت اإلاىهجُت للمـهىم ،وجدلُل ملىماجه؛ ألامش الزي ظِىعىغ بذوسه على
اإلاماسظت ؤلاعالمُت للجامعاث العشبُت له وسؿع معخىي أداء ئداساجه ووخذاجه.
 -2حؽيل الىخائج التي جخىـل ئليها الذساظت ئلاؿت هظشٍت حعهم في اظخىماٌ
مـهىم ؤلاعالم الجامعي إلاعخلضماجه الىظشٍت ،مً خالٌ جىلُذ اإلاـهىم وجدذًذ
ملىماجه ووظائـه.
د -مىهج الذراسة:
حعخخذم الذساظت مىهج البدىر الىىعُت (الىُـُت) ،وىهه ألاوعب للخفىٌ على
معاسؾ حذًذة مً خالٌ اللشاءة اإلاعملت للظىاهش الجذًذة ،التي مً الفعب الخعبير
عنها بىشٍلت ئخفائُت ،وَعخمذ على ججمُع الخلائم واإلاعلىماث ،بهذؾ ملاسهتها
وجدلُلها وجـعيرها ،للىـىٌ ئلى حعمُماث ملبىلت.
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ً
جاهيا :إلاعالم املتخصص.
أ -وشأة إلاعالم املتخصص.
ٌؽيل ؤلاعالم اإلاخخفق ظاهشة راث وابع جاسٍخي–ئحخماعي ،وَعذ ظهىسه
وجىىسه عملُت معلذة وممخذة ،خفلذ في الخاسٍخ واإلاجخمع ،وبالخالي ،ؿأن ملاسبتها
ً
مىهجُا جلخض ي جدلُل هزه الظاهشة ئلى عىاـشها اإلايىهت ،ودساظتها في العُاق الزي
أهخجها ،ودساظت عالكتها بالظىاهش ألاخشي؛ وٍمىً جدذًذ العىاـش اإلايىهت لظاهشة
وؽىء ؤلاعالم اإلاخخفق وجىىسه على الىدى آلاحي (خمىس:(45 :2003 ،
 -1الخلعُم ؤلاحخماعي للعمل ،والخىىس الخماسي العام للمجخمع ،وجىىس كىي
ؤلاهخاج وعالكاجه ،واوعياط رلً وله في الخُاة اإلاادًت والشوخُت للمجخمع.
 -2أحعاع مجاالث اهخمام ؤلاعالم لخؼىي مخخلف حىاهب الخُاة.
 -3أحعاع ؤلاواس الجؼشافي الزي حؽمله الخؼىُت ؤلاعالمُت بـمل الخىىس
الخىىىلىجي وجىبُلاجه في مجاٌ ؤلاعالم ،لدؽمل العالم وله.
 -4أهدؽاس الخعلُم واحعاع مجاالجه بؽيل ػير معبىق.

َّ
واإلاثلـت اإلاخعذدة واإلاخخلـت،
 -5اصدًاد الخاحاث ؤلاعالمُت للؽشائذ اإلاخعلمت
وحعثر خىىاث ؤلاعالم العام في جلذًم مادة كادسة على ئؼباع هزه الخاحاث بالؽيل
اإلاىلىب.
 -6ظعي اللىي التي جمخلً ؤلاعالم وجىحهه ئلى جدلُم جأزير أؼمل وأعمم في
الىاكع الاحخماعي عً وشٍم الىـىٌ الـاعل واإلاإزش ئلى حمُع الـئاث الاحخماعُت،
ورلً بعذ أن أزبدذ البدىر حعاظم ألاهمُت الاحخماعُت  -الاكخفادًت لإلعالم.
اإلاخخفق اظخجابت لظاهشة الاظخلىاب في الخُاة ؤلاعالمُت
ً -7أحي ؤلاعالم
ِّ
بؽيل
اإلادلُت والعاإلاُت ،ئر جإهذ العذًذ مً الذساظاث أن عملُت اظخلىاب جخم
ٍ
ً
الجذي أهثر ِّحذًت ،وؤلاعالم الخـُف واإلاثير
عمُم ومدعاسع ،وٍفبذ بمىحبها ؤلاعالم ِّ
ً
ً
َّ
ً
والجزاب أهثر ِّخـت وئزاسة وحاربُت.
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ب -مفهىم إلاعالم املتخصص.
ً
ٌعذ ؤلاعالم اإلاخخفق هىعا مً أهىاع ؤلاعالم اللائم على الخخفق بمجاٌ مً
اإلاجاالث اإلاخخلـت مثل الشٍالت أو الصخت أو ألاخباس أو الثلاؿت أو الخعلُم وػيرها مً
حىاهب الخُاة ،ئر ٌعشؿه (عمش (18 :1997 ،بأهه" :همي ئعالمي معلىماحي ًخم عبر
وظائل ؤلاعالم اإلاخخلـت ،وَعىي حل اهخمامه إلاجاٌ معين مً مجاالث اإلاعشؿت،
ً
وٍخىحه ئلى حمهىس عام أو خاؿ ،معخخذما مخخلف ؿىىن ؤلاعالم مً ولماث وـىس
ً
معخمذا على اإلاعلىماث والخلائم
وسظىم وألىان ومىظُلى ومإزشاث ؿىُت أخشي،
وألاؿياس اإلاخخففت التي ًخم عشلها بىشٍلت مىلىعُت".
وَعشؿه (الجاؾ )273 ،2013 ،بأهه :رلً الـشع مً ؿشوع ؤلاعالم العام الزي
ٌعخخذم واؿت الىظائل وألاظالُب ؤلاعالمُت لخدلُم أػشاله الخخففُت بمىلىع
معين مً مىلىعاث الخُاة اإلاخخلـت إلجاخت ووؽش الثلاؿت اإلاخخففت واإلاخعملت
ً
لذي الجمهىس معخخذما ول عىاـش الجزب وؤلابهاس وؤلاكىاع التي جخميز بها ول
وظائله اإلاخخلـت.
هما حعشؿه (عباط )37 :2014 ،بأهه" :ئعالم مىلىعي يهذؾ ئلى وؽش الىعي
واإلاعشؿت والثلاؿت اإلاعدىذة ئلى الخلائم واإلاعلىماث بفىسة حعبر عً وحهت هظش
معُىت ،بهذؾ جيىًٍ سأي عام خىٌ مىلىع معين".
ج -أَمية إلاعالم املتخصص.
ًمىً جىلُذ أهمُت ؤلاعالم اإلاخخفق مً خالٌ ما أؼاس ئلُه (عمش:1997 ،
 )22باآلحي:
ٌ -1عمل على جمُِم الهىة بين الثلاؿت العامت واإلاعشؿت العلمُت الخخففُت،
التي ظلذ مذة وىٍلت ً
خىشا على اإلاخخففين في مجالها.
ٌ -2ؽيل عالمت مً عالماث اهخلاٌ اإلاجخمعاث مً اإلاشخلت الخللُذًت ئلى
مشخلت أهثر ً
جىىسا ،واهخلاٌ اإلاماسظت ؤلاعالمُت مً الؽيل الخللُذي ئلى ؼيل أهثر
عفشٍتً ،دعم وٍدترم الخخفق في مخخلف اإلاجاالث.
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ً
ً -3ىؿش للمخخففين ؿشـا مخعذدة ليؽش دساظاتهم والخعبير عً أؿياسهم،
وحعلُي المىء على ئبذاعاتهم وابخياساتهم.
ؿُما جبين (عباط )38 :2014 ،أهمُت ؤلاعالم اإلاخخفق مً خالٌ ما ًلي:
 -1حعاون وظائل ؤلاعالم مع اإلاخخففين في اإلاجاالث اإلاخخلـت ،بخىىَع
مخخلف العلىم لخذمت اإلاجخمع.
 -2أهه بىبُعت الخاٌ ئعالم مىلىعي دكُم؛ ألهه ًلذم اإلاعلىمت اإلاخخففت
ئلى الىاط ،وهي معألت جضٍذ مً دسحت الىعي واإلاعشؿت ،بخاـت في اإلاجخمعاث الىامُت
التي جدخاج ؼعىبها ئلى جدعين واكعها هدى ألاؿمل.
د -أَذاف إلاعالم املتخصص.
ًمىً ئحماٌ أهم ألاهذاؾ التي ٌععى ؤلاعالم اإلاخخفق ئلى جدلُلها ،ؿُما
رهشجه (عباط )39 :2014 ،باآلحي:
 -1هلل سظالت مدذدة ،مذعىمت بالخلائم العلمُت والخاسٍخُت وعالكتها باألمىس
الخُاجُت للمعخلبل.
 -2جىاوٌ اللماًا اإلاخخففت ،وجلذًمها بأظلىب ظهل وبعُي وؼامل ،لشؿع
وعي الجماهير اإلاعتهذؿت بأبعاد اللمُت وأظبابها وآزاسها على ول اإلاعخىٍاث.
ً
ً
 -3الخعشٍف باإلاعخجذاث التي جىشأ على مىلىع الخخفق ،مدلُا وئكلُمُا
ً
ودولُا لُىاهب الجمهىس اإلاعتهذؾ الخىىس الخادر ،وال ًخخلف عً الشهب
الخماسي.
 -4اظخدذار كىىاث اجفاٌ خىاسٍت بين ول مً الجمهىس اإلاعتهذؾ ومخخزي
اللشاس ،لخعضٍض اإلاؽاسهت في اجخار اللشاس اإلاىاظب وئًجاد الخلىٌ.
 -5تهُئت الجمهىس اإلاعتهذؾ لخلبل حؼُير مضمع لعلىهُاث ظلبُت ،وجىمُت الىعي
وجيىًٍ الاججاهاث ؤلاًجابُت الذاعُت ألهمُت حؼُير العلىهُاث.
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 -6اظخمشاس الخىاس بين حمُع ؿئاث الجماهير اإلاعتهذؿت ،وئًماح آلاساء وألاؿياس
واإلاؽىالث وملترخاث اإلاىاوىين.
 -7الخدـيز على الخؼُير لألؿمل ،عً وشٍم خلم ومىخاث مؽشوعت وممىىت،
وئرواء سوح الخؼلب على العلباث.
 -8ؿخذ كىاة اجفاٌ بين العلماء والخبراء ومشاهض البدىر العلمُت ،وبين
الجمهىس اإلاعتهذؾ.
 -9ؿخذ هاؿزة على العالم وللعالم ،لُخعشؾ الجمهىس على ول ما هى حذًذ،
وليري العالم ما وـل ئلُه اإلاجخمع.
جىمُت الىىاحي اإلاعشؿُت والىحذاهُت واإلاهاسٍت والثلاؿُت لذي ؼشائذ
-11
مدذدة ،لخيىن على علم بما ًذوس خىلها مً خالٌ ما جخممىه الشظالت ؤلاعالمُت مً
خلائم مدلُت وخاسحُت.
وٍمُف (ابى أـبع (69 :1995 ،ئلى رلً ألاهذاؾ آلاجُت:
ً
 -1ئجاخت بشامج ومىاد مخخففت وأهثر عملا في اإلاممىن جلبي اخخُاحاث
الجمهىس اإلاعتهذؾ باإلاىاد اإلاخخلـت.
 -2حعضٍض الجهىد الخيىمُت في العملُت الخعلُمُت بمخخلف معخىٍاتها وأهىاعها
ومشاخلها.
 -3الخأهُذ على الاهخماء الىوني وحعضٍض الهىٍت.
ٌ -مقىمات إلاعالم املتخصص.
ًمخلً ؤلاعالم اإلاخخفق ملىماث معُىت ،مىىخه مً اخخالٌ مىلع مخميز ،وخيز
خاؿ على الخشٍىت ؤلاعالمُت ،وهزه اإلالىماث رهشها (خمىس (55 :2003 ،باآلحي:
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 -1اإلاجاٌ اإلاخميز :خُث جأخز الخُاة اإلاجخمعُت خفائفها اإلاميزة مً مجمل
الخفائق اإلاميزة إلاجاالتها اإلاخخلـت ،وٍأخز ول مجاٌ مً هزه اإلاجاالث خفىـِخه
مً اعخباساث مخعذدة منها وبُعت وهىعُت اللىاهين ،ودسحت الخىىس ،وهظشة اإلاجخمع
وجلُُمه لهزا اإلاجاٌ.
اإلاخميز في وبُعت
 -2اإلاىلىع اإلاخميز :ئر ًمىً جدذًذ أهم ملىماث اإلاىلىع
ِّ
َ
اإلاىلىع ومادجه ومفادسه واإلاعاًير اإلاعخخذمت لخدذًذه ،والجمهىس اإلاعتهذؾ ،ووشق
اإلاعالجت وأظالُب الخلذًم وهىع الاجفاٌ والىظُلت اإلاعخخذمت.
 -3الخذر اإلاخميز :خُث ًأخز الخذر ظماجه مً اإلاجاٌ الخاؿ به ،ومً
اإلاخميز وخفائفه وعىاـش
اإلاىلىع الزي ًلع في ئواسه .وجـشك ــاث الخذر
ِّ
مشحعُخه مىهجُت ئعالمُت معُىت لخؼىُخه وجىاوله.
 -4اإلافادس اإلاخميزة :ألهه ٌعخمذ في ألاعم وألاػلب ،على مفادس هىعُت ،جخميز
بمعخىٍاث عالُت مً الخبرة ،أو الاخخفاؿ.
 -5الجمهىس اإلاخميز :خُث ًخميز بلذسجه على جدذًذ حمهىسه ،والىـىٌ ئلُه،
ً
والخأزير ؿُه .ألهه حمهىس َّ
مدذد ،ومعشوؾ ظلـا ،وهىعيً ،مخلً خبرة اجفالُت ػىُت،
ً ً
ً
مخعذدة ومخىىعت ،ومىكـا هلذًا كىٍا مً الخىاب ؤلاعالمي الزي
وخاحاث ئعالمُت
ِّ
ًخعشك ئلُه.
اإلاخخفق بالخأهُل ؤلاعالمي
 -6اليادس ؤلاعالمـي اإلاخميزً :خميز اليادس ؤلاعالمي
ِّ
مخخفق.
والخأهُل العلمي في مجاٌ
ِّ
 -7أظلىب اإلاعالجـت اإلاخميز :خفىـُت اإلاىلىع والخذر والجمهىس واليادس هي
جدذد هىعُت ومعخىي اإلاعالجت ؤلاعالمُت للمىلىع والخذر ،لزلً جخمخع
التي ِّ
مىلىعاث ؤلاعالم اإلاخخفق بأظالُب معالجت مخميزة.
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و -متطلبات إلاعالم املتخصص.
أوسد هال مً (ؼشؾ (64 :1991 ،و(لعباوي (208-207 :2016 ،أهم مخىلباث
ؤلاعالم اإلاخخفق والتي جخمثل في آلاحي:
 -1اإلاعشؿت الذكُلت بالجمهىس :خُث ال ًىـي أن حعشؾ وظائل ؤلاعالم
اإلاخخففت حمهىسها ،بل جدخاج وظائل ؤلاعالم اإلاخخففت ئلى معشؿت ما ًدىاظب
مع خفائق هزا الجمهىس واخخُاحاجه وأرواكه وسػباجه.
 -2اللذساث ؤلاعالمُت اإلاخخففت :خُث ًدخاج ؤلاعالم اإلاخخفق ئلى كذساث
ئعالمُت مذسبت ومعذة بؽيل حُذ في اإلاجاٌ الخخفص ي ،ؿهي بزلً جخخلف عً
وظائل ؤلاعالم العامت.
 -3عمم وجخفق اإلاادة ؤلاعالمُت :ألن الجمهىس اإلاعتهذؾ في ؤلاعالم
اإلاخخفق ًخخلف في اإلاعخىي الخخفص ي واإلاعشفي عً الجمهىس العام ،ومً زم ؿان
هزا الجمهىس ًدخاج ئلى معلىماث علمُت وزلاؿُت أهثر عملا.
 -4الخخىُي العلمي الذكُم :ئر ٌعذ الخخىُي العلمي لشوسة ال ػنى عنها ألًت
وظُلت ئعالمُت ،وجضداد أهمُت الخخىُي العلمي عىذما هخدذر عً وظائل ؤلاعالم
اإلاخخففت ،ؿاوؽاء أًت وظُلت ئعالمُت مخخففت ظىاء صخُـت أو ئراعت أو
جلُـضٍىنً ،دخاج ئلى دساظاث حذوي ورلً للخعشؾ على أهذاؿها وحمهىسها
ومخىلباجه.
 -5اإلاؽاسهت والـاعلُت للجمهىس :خُث ئن وظائل ؤلاعالم اإلاخخففت جدُذ
ً
للجمهىس ؿشـا ػير معبىكت في الاخخُاس وجدذًذ اإلامامين التي ًشاد مخابعتها ،وفي
ً
الؽيل ألاؿمل وفي الخىكُذ ألاوعب ،مما ًدلم كذسا أهبر مً اإلاؽاسهت الـاعلت
للجمهىس وهى ما ال حعخىُع أن جدلله وظائل ؤلاعالم العامت بىـغ الذسحت.
 -6ججذد اإلافادس ؤلاعالمُت :ؿاإلعالم اإلاخخفق ًخىلب الخجذًذ اإلاعخمش في
ئعذاد اإلاادة ؤلاعالمُت ،وفي اللىالب التي ًـملها الجمهىس ،ؿلزلً ًخىلب ؤلاعالم
اإلاخخفق ججذد اإلافادس ؤلاعالمُت.
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ً
جالثا :إلاعالم الجامعي.
أ -وشأة إلاعالم الجامعي.
ً ً ً
ٌعذ ظهىس ؤلاعالم اإلاخخفق وهمىه واصدهاسه في أي مجخمع دلُال كىٍا على جلذم
هزا اإلاجخمع وسكُه ،ؿدين ًخجه أي مجخمع ججاه الخخفق الذكُم بين أؿشاده
ًىجم عىه أحعاع اإلاعاسؾ العلمُت والثلاؿُت وحعذدها ،وهى ما ًمثل ظمت أظاظُت
للخلذم ،والجامعاث باعخباسها العمىد الـلشي لخىىٍش اإلاجخمع وهمىه ،الظُما في
العفش الخذًث ،باجذ الُىم بالخاحت اإلااظت إلعالم هادؾ ،ومخخفقٌ ،ؼىي مُادًً
الخعلُم العالي ومجاالجه ،وٍشاعي في سظالخه ومممىهه ألاظغ العلمُت ،والجمهىس
اإلاخللي وٍىاهب الخىىساث والخؼيراث الخذًثت اإلادعاسعت.
وحعذ حامعت (مُدصجً) ألامشٍىُت أوٌ حامعت اهخمذ بأوؽىت العالكاث العامت
ً
ً
وؤلاعالم في الجامعاث ،ئر أوؽأث مىخبا ئعالمُا عام ) (1879بهذؾ الخأزير في اإلاعئىلين
لذعمها وجمىٍلها (دساػمت.(101: 2011 ،
ب -مفهىم إلاعالم الجامعي.
سػم اإلاماسظت ؤلاعالمُت إلاـهىم ؤلاعالم الجامعي واظخعماله مً كبل عذد مً
الباخثين والجامعاث العشبُت ،ئال أهه ال ًىحذ ختى آلان له أي حعشٍف واضح ودكُم،
ئر ٌعشؿه (صسٍضسب وآخشون )826 :2011 ،بأهه" :رلً ؤلاعالم الزي ًخخق بتزوٍذ
الجمهىس بمخخلف الشظائل الثلاؿُت ،وحعىٍم اليؽاواث الجامعُت في وظائل ؤلاعالم
إلؼاعت همي ػير مدذد مً الثلاؿت اإلاىىعت التي حعخذعى وؽش هخائج ومخشحاث
ألاوؽىت العلمُت ،ومداولت خلم الخـاعل اإلاىلىب بين اإلاجخمع ومإظعاجه ،مً
خالٌ جضوٍذه بما ًششح مً هخائج العالكاث الثىائُت بُنهما وبالخالي الىـىٌ ئلى ئجاخت
اإلاعشؿت العلمُت والثلاؿُت لجمُع ؼشائذ اإلاجخمع".
وَعشؿه (اإلاىظىي وآخشون )55-54 :2012 ،بأهه" :وحه الجامعت الزي جىل به
على اإلاجخمع ،اإلاعإوٌ عً الخىاـل مع اإلاإظعاث والهُئاث ألاوادًمُت الخيىمُت
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ً
ً
ً
والخاـت ،وهلل ـىسة الجامعت ؿىشٍا وزلاؿُا وعلمُا مً خالٌ اإلافذاكُت والخميز
والخىىٍش اإلاعخمش والاهـخاح على اإلاجخمع على اإلاعخىٍاث الذاخلُت والخاسحُت".
وعشؿه (دخمشي )56 :2014 ،بأهه" :جلً العملُت اإلاخخففت اإلاىحهت لجمهىس
الىلبت الجامعُين والؽشواء الاكخفادًين للمإظعت الجامعُت للخعشٍف
بالخخففاث اإلاـخىخت بالجامعت والاؿاق اإلاهىُت اإلاخـشعت عنها".
ج -أَمية إلاعالم الجامعي.
ؤلاعالم الجامعي ألي حامعت هى هاؿزتها علي العالم خُث جإهذ مً خالله جىاحذها
بين الجامعاث اإلادلُت وؤلاكلُمُت والعاإلاُت وجبرص هزلً ـىستها وـىتها عبر مخخلف
وظائل ؤلاعالم الخللُذًت منها والخذًثت وخفىـا في عفش الخلىُت والخىىىلىحُا
والتي واهذ ظبب في جلذم الجامعاث عً وشٍم ئهخاج اإلاعشؿت ،ووؽشها ،وجبادلها،
وجىزُم العالكاث والشوابي ؿُما بُنها وبين اإلاإظعاث ألاخشي مً حهت وبُنها وبين
حماهيرها الذاخلُت والذاخلُت مً حهت أخشي (اإلاىظىي وأخشون.)57 :2012 ،
وجأحي أهمُت ؤلاعالم الجامعي مً وىهه ئعالم مخلذم ًفذس مً مإظعاث
وأوظاه زلاؿُت علمُت جدعم باإلاىلىعُت والخُادًت والذكت والثلت في مُذان عملها
العلمي ،مما ًىعىغ اؿترالا على عملها ؤلاعالمي والاجفالي (صسٍضسب.(826 :2011 ،
هما ًشي (دخمشي )52 :2014 ،بأن ؤلاعالم الجامعي هى ؼشٍان العملُت الخعلُمُت
والخىظُمُت في الجامعت.
وَعذه (ؿملىن (94 :2014 ،أخذ أهم الخدذًاث الىبري التي جىاحه مىظىمت
الخعلُم العالي ،ورلً إلاا له مـً ألاهمُت في حؼُير الاؿياس وؼشح العُاظت الخعلُمُت
وحعهُل وـىٌ اإلاعلىماث ليل اإلاىاسد البؽشٍت الجامعُت ،والذوس الىبير والـعاٌ في
ؼتى مجاالث الخُاة ومعاعذة أؿشاد اإلاجخمع على اهدعاب معلىماث وخبراث
جـُذهم في خُاتهم الُىمُت.
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د -أَذاف إلاعالم الجامعي.
يهذؾ ؤلاعالم الجامعي ؿُما أؼاس ئلُه (أخمذـ )501 :2013 ،باآلحي:
 -1جشظُخ جلالُذ العمل ؤلاعالمي اإلاعخلل اإلاخىىس واإلابذع والىمىرج في
ألاوظاه العلمُت والجماهيرًت.
 -2جىىٍش ألاظالُب وألادواث وجىىَع اإلافادس والىظائل.
 -3جىلُذ اظتراجُجُت وأهذاؾ الجامعت وحعشٍف الجمهىس بشوادها وعىغ
الفىسة اإلاؽشكت ليلُاتها واكعامها.
 -4جشوٍج الاؿياس واإلاؽاسَع ؤلاعالمُت التي جفب في خذمت الجامعت ومىدعبيها
واإلاجخمع.
 -5مذ حعىس الخعاون بين الجامعت واإلاإظعاث الخعلُمُت وؤلاعالمُت بؼُت
جدلُم الاظخـادة اإلاخبادلت.
ً
وئلاؿت ئلى ما ظبم يهذؾ ؤلاعالم الجامعي ئلى جدلُم ألاهذاؾ آلاجُت:
 -1حعضٍض ـىسة وسـاهت الخعلُم العالي والبدث العلمي في اإلاجخمع اإلادلي
وؤلاكلُمي والذولي (عبذالشصاق والعامىن. (109 :2011 ،
 -2خلم الخـاعل اإلاىلىب بين اإلاجخمع اإلادلي ومإظعاث الخعلُم ،مً خالٌ
حعىٍم ألاوؽىت الجامعُت ،وئجاخت اإلاعشؿت الثلاؿُت والعلمُت لياؿت ؼشائذ اإلاجخمع
(صسٍضسب وآخشون. (826 :2011 ،
 -3وؽش ألاخباس واإلاعلىماث الفادكت وآلاساء على الجماهير خذمت للفالح العام
وإلاا في رلً مً أهمُت في حؼُير ألاؿياس وؼشح العُاظت ووـىٌ اإلاعلىماث (ؿملىن،
. (94 :2014
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ٌ -مقىمات إلاعالم الجامعي.
ً
اعخمادا على اللشاءة اإلاعملت للىثير مً الىخاباث والذساظاث اإلاخعللت باإلعالم
ً
الجامعي ،واظدىادا ئلى اإلاخابعت الذكُلت ولـترة صمىُت وىٍلت للمماسظت ؤلاعالمُت في
ً
مجاٌ الخعلُم العالي ،وجأظِعا على خبرة الباخث الصخفُت في العمل ؤلاعالمي ،وفي
مجاٌ البدث العلمي وؤلاداسة الخعلُمُت وخفىـا في ؤلاعالم الجامعي ،ظىؾ هجتهذ
ً
ً
ً
في جدذًذ ملىماث ؤلاعالم الجامعي بفـخه مجاال ئعالمُا مخميزا ،ورلً على الىدى
آلاحي:
 -1املجال املتميز :
ً
لم ٌعذ كاـشا وؽاه الجامعت الُىم على جىىٍش العلم مً أحل العلم والىـىٌ
ئلى الخلائـم العلمُت ؿلي ،بل امخذث لدؽمل جىىٍش اإلاجخمع والنهىك به في حمُع
حىاهبـه ،واإلاعــاهمت في خل مؽىالجه وجدلُــم الشخـاء والخىاؿـم بين اإلاجخمــع
وخاحــاجه (عامش. (53 :2007 ،
ً
ولــم ٌعذ هزلً ملبــىال مً الجامعــاث أن جبلــى ؿــي أب ـشاج عاحُــت داخــل أظــىاسها
ؿــي معــضٌ عــً مجخمعاتهـا الخــي وحــذث ؿيهــا ،وال ًخفـىس أن ًلخفــش دوسها ؿــي
مجخمعاتهــا علــى ج ــىؿير البـشامج الخعلُمُت ؿ ــي الخخففاث الخ ــي جل ــذمها ولُاته ــا
ومعاهـذها ،خُث ًدخ ــاج حم ــاهير الجامعـاث ئلى الاوـالع علـى سظـالتها ،وأدواسهـا ،وعلـى
ظُاظـاث الخعلـُم العـالي وأهمُـت ألابدـار والذوس الزي جلىم به في ؤلاعذاد والخأهُل
لليىادس البؽـشٍت (دسة واإلاجالي. )88 :2010 ،
َّ
ولإلعالم الجامعي اعخباساث جخدلم ؿُه حمُع الخفائق اإلاميزة ألي مجاٌ
مخخفق والزي خذدها (خمىس )49-44 :2003 ،باآلحي:
واإلاىظمت للخُاة في هزا اإلاجاٌ.
 وبُعت وهىعُت اللىاهين العاملتِّ
واإلادشهت للخُاة في هزا اإلاجاٌ.
 وبُعت وهىعُت اللىي الـاعلتِّ
 دسحت الخىىساإلاخدلم في هزا اإلاجاٌ.
ِّ
َ
 وصن هزا اإلاجاٌ و ِّزل ِّله في خُاة الـشد واإلاجخمع. هىعُت الصخفُاث الـاعلت في هزا اإلاجاٌ.24
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-

آلُت اجخار اللشاس وـىعه في هزا اإلاجاٌ.
هظشة اإلاجخمع وجلُُمه لهزا اإلاجاٌ.
حجم الؽشائذ الاحخماعُت التي ًممها هزا اإلاجاٌ أو ٌَ ْعىيها.
هىعُت الخاحاث ووبُعتها التي ٌععى هزا اإلاجاٌ ئلى ئؼباعها.

 -2املىطىع املتميز :
اإلاىلىع هى اإلاادة التي ٌعالجها ؤلاعالم ،وَعذ مىلىع الخعلُم العالي والبدث
ً
العلمي واخذا مً اإلالىماث ألاظاظُت لإلعالم الجامعي ،خُث ًخميز اإلاىلىع الجامعي
بدىىع وظائـه وحعذد مجاالجه والزي ال ًمىً معالجت هزا الىىع مً ؤلاعالم ئال في
العُاق هـعه بعبب ـعىبخه وحؽابىه مع مجاالث الخُاة ألاخشي التي ؿشلذ
أكص ى دسحاث مً الخُىت والخزس ،وألاماهت العلمُت واإلاهىُت (عباط.)42 :2014 ،
وجدىىع وظائل ؤلاعالم التي ًيؽش بها اإلاىلىع الجامعي ما بين صخاؿت وئراعت
وجلـاص وأهترهذ ،ؿُما جفاغ مىالُعه بعذد مً الـىىن الصخـُت اإلاخخلـت واألخباس
والخلاسٍش واإلالاالث والذساظاث والخدلُلاث وػيرها (صسٍضسب وآخشون.)850 :2013 ،
 -3الحذث املتميز :
ًأخز الخذر الجامعي مميزاجه مً خفائق اإلاجاٌ واإلاىلىع هـعه ،خُث
ٌعذ الخذر الجامعي مخىىع ،وَؼىي حمُع حىاهب مجاٌ الخعلُم العالي والبدث
العلمي ووظائف الجامعاث مً حعلُم وبدث علمي وخذمت مجخمع ،وله ئًلاع بىيء
في ألاعم وألاػلب وهزا ما ًإدي ئلى اهخـاك أهمُت ما ٌعمى بالعبم الصخـي،
خُث ئن الخذر الجامعي وزُم الفلت بالعُاق الزي أهخجه ،وٍلخض ي الخعمم في
الخؼىُت ئلى الىبلاث ألاعمم ،للعثىس على خلائم ووكائع خاـت ،ولخلذًم كذس مً
مىاظب مً عىاـش الخـعير ،وجلذًم حؼىُت مخىاصهت ،حعخمذ على مفادس مخىىعت
ومىزىكت ،والخفىٌ على خلائم ومعلىماث أظاظُت وحىهشٍت ومإهذة ،جخمخع
بأكص ى كذس مً اإلاىلىعُت ،والخُاد ،والاظخلاللُت ،والابخعاد كذس اإلاعخىاع ،عً
25
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أًت هضعت راجُت لُلت ومخديزة ،وعً خذمت أًت مفالح خاـت مادًت أو معىىٍت
(العبذهللا.)28 :2006 ،
 -4املصادر املتميزة :
ً
جإدي اإلافادس دوسا بالؽ ألاهمُت في الخؼىُت ؤلاعالمُت .وبالشػم مً وخذة اإلافادس
في اإلاجاالث اإلاخخلـت ،ؿان وبُعت اإلافادس وهىعُتها ،وأظالُب الخعامل معها ،جخخلف
مً مجاٌ ئلى آخش (خمىس.)50 :2003 ،
وجدىىع مفادس ؤلاعالم الجامعي بلذس جىىع اإلاجاٌ واإلاىلىع والخذر والتي ػالبا
ما جيىن مً الهُئاث واإلاإظعاث الشظمُت والؼير سظمُت ،ومشاهض البدىر العلمُت
اإلاخخففت ،واليؽشاث والخلاسٍش والذوسٍاث واإلاىاكع ؤلالىتروهُت واإلافادس ؤلاعالمُت
العامت والخاـت (وواالث أهباء ،وصخف ومجالث ،وئراعاث ومدىاث جلـضٍىهُت)
وأوادًمُين وباخثين وولبت ،وول هزه الؽشٍدت الىاظعت واإلاخىىعت مً اإلافادس
اإلاخىؿشة واإلاخاخت ،جدُذ لإلعالم الجامعي جلذًم حؼىُت ئعالمُت حعخجُب للخفائق
اإلاخميزة للمجاٌ وللمىلىع وللخذر وللجمهىس ،وَعخذعي رلً وحىد وادس ئعالمي
مإهل وكادس على الاظخـادة مً هزه اإلافادس لخلذًم الخؼىُت اإلاىلىبت (دهُمي،
.)17 :2011
 -5الجمهىر املتميز :
ً
ًخىحه ؤلاعالم الجامعي أظاظا ئلى حمهىس هىعي ٌؽيل همضة الىـل بين العلماء
والباخثين )أخمذ ، (512 :2013 ،وٍخميز حمهىس الجامعاث بأهه حمهىس ًمىً جدذًذ
ؿئاجه والاجفاٌ به بعهىلت (أبى أـبع ،(58 :1999 ،وهزا الجمهىس اإلاخميز ًىعب
ؤلاعالم الجامعي أهمُت كفىي في زباث واظخمشاسٍت اليؽاه وجدلُم والئه للىظُلت
والهذؾ (عجىة وآخشون.(121 :1989 ،
 -6الكادر إلاعالمي املتميز :
ؤلاعالم علم هعائش العلىم له هظشٍاجه وهمارحه ومـاهُمه ومىاهجه وأدواجه ،هما
اهه هعائش اإلاهً الاخشي له ظماث وخفائق معُىت ،أال ئهه ًخميز عنها بأهه ؼذًذ
26
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الخأزش بالخلذم الخىىىلىجي ،وٍخىلب مً اللائمين باالجفاٌ (اإلاإهل العلمي والخبرة
اإلاىاظبت) في مجاٌ الخخفق ،الظُما بعذ ما أـبذ ؤلاعالم اإلاخخفق هى ظمت
العفش (ئبشاهُم.)14 :2001 ،
و -وظائف إلاعالم الجامعي.
جىبثم بىبُعت الخاٌ وظائف ؤلاعالم الجامعي مً وظائف ؤلاعالم بؽيل عام،
ً
ً
وان واهذ وظائف ؤلاعالم الجامعي أهثر جىىعا واخخالؿا ،خُث ًشي (أخمذ:2013 ،
 )494أن ؤلاعالم الجامعي حضء ال ًخجضأ مً هُيل ؤلاعالم بيل كىىاجه ووظائله
وجىحهاجه ،ئال ئهه ٌعنى بمداوسة هخبت اإلاجخمع وــىجه مً أوادًمُين وباخثين
ومثلـين وولبت للخعبير عنهم وعً كماًاهم وومىخاتهم .ؿُما خذد (عبذالشصاق
والعامىن )101 :2011 ،وظائف ؤلاعالم الجامعي في حعىٍم الثلاؿت الجامعُت
الشـِىت وجلذًم الفىسة الخلُلُت للىاكع البدث والخعلُمي للجامعاث.
ً
وٍـفل الباخث وظائف ؤلاعالم الجامعي كُاظا ئلى وظائف ؤلاعالم بؽيل عام ئلى
ما أوسده عذد مً الباخثين على الىدى آلاحي:
 -1إلاعالم وإلاخبار :
وٍلفذ بىظُـت ؤلاعالم وؤلاخباس جضوٍذ الجماهير الذاخلُت والخاسحُت باألخباس،
خُث ووظُـت ؤلاعالم مً أهم الىظائف ألاظاظُت التي ال ًمىً ألحهضة ؤلاعالم أن
جخجاهل اللُام بها (حلىن (299 : 1996،وحعذ هزه الىظُـت أولى الىظائف وأهمها ،ألن
ول ؿشد في اإلاجخمع لذًه سػبه جفل ئلى معخىي الؼشٍضة في معشؿت ما ًذوس خىله مً
أخذار ظىاء واهذ ئًجابُت او ظلبُت ،سػبت في مشاكبت البِئت الخاسحُت والذاخلُت
لخجىب ألاخىاس التي تهذد وحىده ،واكخىاؿ الـشؿ التي جىـل اظخمشاسه (ئظماعُل،
.(43:2014
هما حعذ هزه الىظُـت مً وظائف ؤلاعالم كذًمت كذم ؤلاوعان ،وحذث مىز وحذ
الخبر بؽيل عام ،خُث لم ًىدعبها ؤلاعالم بـمل وظائل ؤلاعالم الخذًثت وجأزيراتها أو
بعبب الخلذم الخىىىلىجي والعلمي ،بل هي مىحىدة في ول مشاخل ؤلاعالم اإلاخخلـت بما
27
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ؿيها اإلاجخمعاث البذائُت عىذما وان الؽاعش هى صخـي اللبُلت والىاوم الشظمي
باظمها (ئظماعُل.(44 : 2014 ،
وٍمىً ؤلاعالم الجامعي ان ًإدي وظُـخه هزه مً خالٌ جضوٍذ حماهيره الذاخلُت
والخاسحُت باألخباس واإلاعلىماث عً الجامعت او ول هى مخعلم بها وبمُادًً العلم
ً
مخدلي بعماث وخفائق ؤلاعالم ؤلاخباسي اإلاخخفق (اإلاخىول:2005 ،
واإلاعشؿت،
 ،(108مخخزا اؼياال ؿىُت مخخلـت والخبر ؤلاراعي والصخـي والخلـضٍىوي ،أو الخلاسٍش
ً
والخدلُلاث والبدىر ،وكذ ٌعخخذم أًما وظائل ؤلاًفاٌ الصخفُت والجىالاث
والبرًذ ؤلالىترووي أو ؼبياث الخىاـل والـِعبىن والىاحغ والخىٍتر والُىجُىب وػيرها
مً وظائل ؤلاعالم الخاـت والعامت (حامعت اإلاجمعت.(12 :2015 ،
هما ًشي (العىٍذ )124 :1992 ،أهه ال ًىحذ مىاؿغ للصخُـت الجامعُت في
حؼىُت ألاخباس الجامعُت اإلادلُت التي ال جدظى عادة باالهخمام اليافي مً حاهب
الصخف واإلاجالث العامت.
 -2التىحيه وإلارشاد :
حعذ أحهضة ؤلاعالم بمثابت اإلاعلم أو الشائذ الزي ًأخز بُذ ول الجماهير وَعاعذهم
على خعم ألامىس ،وٍلض ي على التردد أو الاسجبان ،وىهه ًدمل اإلاؽعل في ملذمت
الجماهير ليي ًىير لهم الىشٍم (حلىن (230 :1996 ،خُث ًيىن الىاط في أػلب
ألاخُان في خاحت ماظت إلاً ًىحههم وٍشؼذهم ئلى أجباع حعلُماث أو ظلىهُاث معُىت،
لُأحي دوس ؤلاعالم في جدلُم رلً مً خالٌ ؿىىهه ووظائله
اإلاخخلـت ) ئظماعُل.(46 :2014 ،
ولإلعالم الجامعي الذوس الىبير في جىحُه وئعالم الىلبت بمخخلف اإلاعلىماث التي كذ
ًدخاحىنها بؼُت حعهُل خُاتهم الجامعُت ،وبلىسة وجيىًٍ سأي والبي عام مخلاسب
ومخجاوغ في اإلاُىٌ وألاهذاؾ ،وَعاعذ على اهدؽاؾ اإلاىاهب واللذساث لذيهم،
وجبفيرهم بلماًا اإلاجخمع وؤلاظهام الاًجابي في اإلاؽشوعاث الىوىُت التي جخذم البِئت
اإلادلُت )ؿملىن.(94 :2011 ،
28
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وجخمثل وظُـت الخىحُه وؤلاسؼاد في ؤلاحابت على حعاؤالث الىلبت خىٌ الخدفُل
العلمي ،وؿائذة اإلاؽاسهت في ألاوؽىت الىالبُت اإلاخخلـت ،وول ما ًدذر في الجامعت
للمعاهمت في جلذم اإلاعيرة الخعلُمُت (العىٍذ.)130 :1992 ،
 -3التفاَم والتكامل :
حعذ مهمت ؼشح اإلاعلىماث وجـعيرها مً اإلاهام الشئِعُت ألحهضة ؤلاعالم ،هما ئن
وظائل ؤلاعالم في أي هظام احخماعي حعاعذ على ئزشاء الخىاس والىلاػ مً خالٌ جبادٌ
اإلاعلىماث وجالكذ ألاؿياس وجىلُذ وحهاث الىظش وجمىين ألاؿشاد واإلاجمىعاث وألامم
مً ابالغ أـىاتهم وآسائهم بما ًممً جدلُم الخيامل والخـاهم والاوالع على وحهاث
هظش ألاخشًٍ وجىلعاتهم (اللدىاوي.(23 :2006 ،
ولإلعالم الجامعي دوس هبير في جىزُم عالكت الجامعت باإلاجخمع لخدلُم الخـاهم
والخيامل ؿال ًمىً أن حعِؾ الجامعت مىعضلت عً مجخمعها اإلادُي وال أن جإدي دوسها
في خذمت اإلاجخمع ئال مً خالٌ الخعشؾ علُه وعلى مؽىالجه والععي لخلها وهزا ما
ًجب على ؤلاعالم الجامعي أن ًلىم به لُدلم الخـاهم والخيامل بين الجامعت واإلاجخمع،
ولِغ رلً ؿدعب ،بل ًجب على ؤلاعالم الجامعي أن ًدلم الخـاهم والخيامل داخل
اإلاإظعت الجامعُت هـعها وٍإدي بزلً دوس ؤلاعالم ؤلاداسي عً وشٍم زالزت عىامل
سئِعُت هي العامل ؤلالضامي الخىظُمي ،والعامل ألاكىاعي ،وعامل الخىخُذ والذمج )
اإلاخىول.(39 : 2005 ،
 -4التىعية والتثقيف :
ٌعشؾ ؤلاعالم بأهه" :الىلل الخش واإلاىلىعي لألخباس ،واإلاعلىماث ،والىكائع بفىسة
ً
صخُدت باخذي وظائل ؤلاعالم معتهذؿا العلل" (جشوي (227 :1984 ،ؿُما ٌعشؾ
ً
ؤلاعالم أًما بأهه" :العملُت التي ًترجب عليها وؽش ألاخباس ،واإلاعلىماث الذكُلت التي
جشهض علي الفذق والفشاخت ،ومخاوبت علىٌ الجماهير ،وعىاوـهم العامُت،
والاسجلاء بهم مً خالٌ جىىٍشهم ،وجثلـُـهم ال جخـذًشهم وخـذاعهم" (مىـش،
.(118 :2003
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هما ئن الىابع العام والؼالب على ؤلاعالم اإلاخخفق هى الىابع الخثلُـي ولِغ
ؤلاخباسي (خمىس (33 :2003 ،وٍتزاًذ دوسه في جىمُـت وعـي ألاؿشاد وصٍـادة معلىمـاتهم
ً ً
وجىلعاتهم ،باعخباسه مفذسا هاما ،بل وأهم مفذس ًأخز مىه الجمهىس اإلاخخفق
معاسؿه ومعلىماجه عً العالم اإلادُي به (العاكـذ ( 280-268 :1997 ،والخثلُف هى
آلاخش مً الىظائف التربىٍت التي ًشاها (أبى هالٌ وآخشون (863 :1993 ،لىظائل ؤلاعالم
التي جخمثل في وؽش الثلاؿت بين الىاط ظىاء بؽيل عـىي ػير ملفىد مً خالٌ ألاخباس
واإلاعلىماث العامت التي حعشلها وظائل ؤلاعالم ،أو بؽيل ملفىد بدُث جلذم وظائل
ؤلاعالم اإلاخخففت معلىماث بزاتها لخدلُم هذؾ معين أو خذمت مبذأ أو وحهت هظش
بين الىاط لمً بشامج مخىي لها.
خُث جلع على الجامعت معإولُت هبري في خماًت الىالب مً جأزيراث الؼضو
الـىشي ،والخـأزير الثلافي ،ورلً مً خالٌ ئهعابهم اإلاعاًير واللُم واإلاثل الخللُت،
واللذوة الخعىت (هىاسي وعذون ،د .ث )45 ،وسبي الىالب بالثلاؿت العائذة في
اإلاجخمع وحعشٍـهم بترار أمتهم مع بث سوح الخجذًذ وؤلابذاع والخألم ،ججاوبا مع
اإلاعخجذاث واإلاخؼيراث الخماسٍت ؿُما ال ًخالف ألاظغ والثىابذ ؤلاظالمُت ،وجىـشَغ
خـب الـىوً وأهمُـت الاهخماء )التروي( ،)8 :1985 ،ؼشادكت.(15 :2016 ،
 -5وشر املعرفة :
ٌعذ ؤلاعالم الجامعي ؼىال مً أؼياٌ ؤلاعالم العلمي الزي ٌعشؿه (ػُىاط:2007 ،
 )87بأهه "ؤلاعالم الزي يهذؾ ئلى بث الىعي العلمي لذي الجمهىس ،وجبفيره باإلاعاسؾ
العلمُت والخىىساث الخلىُت".
وٍمىً لإلعالم الجامعي أن ًإدي هزه الىظُـت مً خالٌ وؽش ول ما ًخق
الذساظاث والبدىر ،وئبشاص ؤلاهجاصاث العلمُت وألادبُت ،وعشك اإلاىدؽـاث العلمُت
الخذًثت بأظلىب مىاظب ،وحعلُي المىء على الخجاسب العاإلاُت الىاجخت ،وجلذًم
البرامج الخعلُمُت اإلاىاظبت وؼشخها وجـعيرها (عمش ،)77 :1997 ،ووؽش اإلاعشؿت
ؤلاوعاهُت وحعمُمها إلاا في رلً جدعين مهاساث الـشد وصٍادة كذساجه إلاىحهت اإلاؽىالث
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ومعالجتها ،واخترام اإلاىهج العلمي ،وحعضٍض خمىسه في الخُاة العامت
(العلاسي.(11 :2010 ،
 -6الذعاًة وإلاعالن :
لإلعالم دوس هبير في جدلُم الاجفاٌ الـعاٌ والخىاـل العلمي واإلاعشفي ،وجدلُم
سلاء اإلاعخـُذًً مً باخثين ودوس وؽش وجشكُت البدث العلمي ومفادسه ؤلالىتروهُت
وكىاعذ بُاهاجه (اللىذلجي.)76 :2013 ،
هما أـبدذ العذًذ مً الجامعاث حعامل الىلبت وأولُاء أمىسهم هضبائً ،مً
خالٌ حعىٍم خذماتها الجامعت بؽيل أؿمل ،وأوؽأث دوائش بدث لذساظت مذي وعي
ئدسان الىلبت لجامعاتهم ،وعلُه جلىم بخفمُم سظائل حعىٍلُت تهذؾ حماهيرها
الخاسحُت ،وَؽعش ) (Thomasباألظف لعذم اظخخذام الجماهير الذاخلُت للجامعت
أداة حعىٍلُت لشظم ـىسة عً الجامعت وأوؽىتها لذي الجمهىس الخاسجي ،ئر ئن
هىان العذًذ مً الذساظاث التي أزبدذ ؿعالُت الجمهىس الذاخلي في حعىٍم
اإلاإظعاث ).(Thomas Edward Grier, 2002: 2
وٍشي (عِس ى )52 :2003 ،أن ؤلاعالن في وظُلت ؤلاعالم الجامعُت ًجب ئن ًخميز
عً مثله في وظائل ؤلاعالم العامت ،خُث جخدذد هىعُت العلعت أو الخذمت اإلاعلً
عنها بما ال ًدىافى مع سظالت الخعلُم الجامعي وأظعه وكُم الجامعت وأهذاؿها مبادئها.
ً
رابعا :هتائج البحث.
جىـلذ الذساظت ئلى الىخائج آلاجُت:
 وؽأ ؤلاعالم اإلاخخفق هدُجت الحعاع مجاالث اهخمام ؤلاعالم إلاخخلف مُادًًالخُاة ،واهدؽاس الخعلُم وأحعاع مجاالجه ،واصدًاد الخاحاث ؤلاعالمُت للؽشائذ اإلاخعلمت
واإلاثلـت.
 ؤلاعالم اإلاخخفق ئعالم مىلىعي يهذؾ ئلى وؽش الىعي واإلاعشؿت والثلاؿتاإلاعدىذة ئلى الخلائم واإلاعلىماث ،بهذؾ جيىًٍ سأي عام خىٌ مىلىع معين
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 ظهش ؤلاعالم الجامعي هاعالم مخخفق اظخجابت للخىىساث الخلىُتوالخىىىلىحُت الخذًثت والخؼيراث اإلادعاسعت في واؿت اإلاجاالث وخفىـا الخعلُم العالي،
وخاحت الجامعاث للخعشٍف بىـعها على اإلاجخمع وئكىاع العالم بأهمُت وحىدة خذماتها.
 ًمثل ؤلاعالم الجامعي سظالت ئعالمُت هامت ،جفذس مً مإظعاث أوادًمُت،وجدعم بالذكت واإلافذاكُت.
 ٌعذ ؤلاعالم الجامعي وحه الجامعت الزي جىل به على اإلاجخمع ،اإلاعإوٌ عًً
ً
الخىاـل مع اإلاإظعاث والهُئاث وألاؿشاد ،وهلل ـىسة الجامعت ؿىشٍا وزلاؿُا وعلمُا.
 يهذؾ ؤلاعالم الجامعي بؽيل أظاس ي الى حعضٍض دوس الجامعت في خذمت اإلاجخمعبما ٌعهم في جدلُم وظائـها وأهذاؿها.
 ًدظى ؤلاعالم الجامعي باإلالىماث ألاظاظُت التي جدذد هىٍخه ،وحعىُهخفىـِخه.
ً
 ًخىحه ؤلاعالم الجامعي أظاظا ئلى حمهىس هىعيً ،خميز بأهه حمهىس ًمىً جدذًذؿئاجه والاجفاٌ به بعهىلت.
 ٌعذ ؤلاعالم الجامعي ؼىال مً أؼياٌ ؤلاعالم العلمي ،وحضء مً ؤلاعالمالتربىي ،هما ًإدي ؤلاعالم الجامعي دوس ؤلاعالم ؤلاداسي داخل اإلاإظعت الجامعُت،
وؤلاعالم الخىمىي خاسحها.
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املراحع:
 -1ئبشاهُم ،ئظماعُل ( .)2001الصحفي املتخصص .داس الـجش لليؽش والخىصَع ،اللاهشة،
مفش.
 -2أبى أـبع ،ـالح ( .)1995الاثصال وإلاعالم في املجتمعات املعاصرة .عمان ،ألاسدن.
 -3أبى هالٌ ،وآخشون ( .)1993مبادئ التربية .الىبعت ألاولى ،داس الؽشوق لليؽش والخىصَع،
عمان ألاسدن.
 -4أخمذ ،ؿىاد علي ( .)2013دوس ؤلاعالم الجامعي في جشوٍج اإلاعشؿت العلمُت في حامعاث اكلُم
وىسدظخان ،بحث ميشىر بمجلة سكىل للعلىم إلاوساهية ،العذد ( ،)3اإلاجلذ الثاوي ،حامعت
العلُماهُت ،العشاق.
 -5ئظماعُل ،ئبشاهُم ( .)2014إلاعالم املعاصر :وسائله ،مهاراثه ،ثأجيراثه ،اخالقياثه.
الىبعت ألاولى ،وصاسة الثلاؿت والـىىن والترار ،الذوخت ،كىش.
 -6التروي ،عبذهللا ( .)1985وخذة اإلاىلىع في الجىهش وعالكت جبادلُت في الىظُـت .أبدار
الىذوة العلمية الثالثة بعىىان" :املسؤولية للمرافق إلاعالمية في الذول العربية ،1225 /2 /1
اإلاشهض العشبي للذساظاث الامىُت والخذسٍب ،الشٍاك ،الععىدًت.
 -7جشوي ،مفىـى ( .)1984وظائل ؤلاعالم وأزشها في شخفُت الؼضو .بحث ميشىر بمجلة
الفكر ،الجضء  ،4 /14وصاسة ؤلاعالم ،اليىٍذ.
 -8الجاؾ ،أميرة عبذهللا ( .)2013دساظت هظشٍت في مـهىم ؤلاعالم اإلاخخفق وامياهُت حعضٍضه
في ئكلُم هشدظخان العشاق .بحث ميشىر في مجلة أقىاس الثقافية ،العذد( ،)9ئكلُم هشدظخان،
العشاق.
 -9حامعت اإلاجمعت ( .)2015آلية ومعاًير وشر املىاد إلاعالمية عبر البىابة الالكتروهية
وصحيفة الجامعة ومىاقع التىاصل إلاحتماعي ووسائل إلاعالم املختلفة .الشٍاك ،الععىدًت.
 -11حلىن ،عذهان دسوَؾ ( .)1996دوس ؤلاعالم الؽبابي في اإلاملىت العشبُت الععىدًت .بحث
ميشىر في مجلة حامعة ألامير هاًف ألامىية ،الشٍاك ،الععىدًت.
 -11خمىس ،أدًب ( .(2003إلاعالم املتخصص .داس اإلاىخبي لليؽش والخىصَع ،دمؽم ،ظىسٍا.
 -12دخمشي ،ماحذة ) .(2014جىىس معخىي الىعي اإلانهي لذي الىلبت جبعــا إلاعخىیاتهم
الخيىیيیت على لىء خذماث الخىحیه الجامعي .رسالة ماحستير غير ميشىرة ،ولُت العلىم
الاحخماعُت بجامعت الىادي ،الجضائش.
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 -13دساػمت ،ساؿع أخمذ أبى الضٍذ ) .(2011دوائش العالكاث العامت في الجامعاث
الـلعىُيُت في بىاء عالكاث مع مجخمع الىلبت( :دساظت مسخُت ملاسهت) ،أطروحة دكتىراٍ غير
ميشىرة ،ولُت الصخاؿت وؤلاعالم بجامعت الهاي ،هىلىذا.
 -14دسة ،عبــذالبـاسي؛ واإلاجـالي ،هبُـل ) .(2010العالقات العامـة فــي القـرن الحادي
والعشريً :الىظريـة واملمارسـة مىحـى هظـامي واسـتراثيجي .الىبعت ألاولى ،داس وائـل لليؽـش
والخىصَع ،عمـان ،ألاسدن.
 -15دهُمي ،ؼهش صاد ( .)2011جلُُم الـاعلين في الىظام الجامعي لبعن حىاهب مىظىمت
الخعلُم العالي :الخيىًٍ ،البدث العلمي ،ؤلاعالم والهُاول .بحث ميشىر في مجلة العلىم
إلاوساهية ،العذد ( ،)36حامعت اإلاعُلت ،الجضائش.
 -16صسٍضب ،عظُم وامل وآخشون (/)2011أ .ؤلاداسة ؤلاعالمُت لإلعالم الجامعي في العشاق،
دساظت مُذاهُت ،بحث ميشىر بمجلة كلية لاداب ،العذد ( ،)101حامعت بابل ،العشاق.
 -17صسٍضب ،عظُم وامل وآخشون (/)2011ب .ؤلاعالم الجامعي في العشاق ،دساظت مُذاهُت
لخفائق العاملين واليؽش الصخـي والشلا الىظُـي ،بحث ميشىر بمجلة كلية لاداب ،العذد
( ،)99حامعت بابل ،العشاق.
 -18العىٍذ ،مدمذ ( .)1992الصخاؿت الجامعُت في اإلاملىت العشبُت الععىدًت .رسالة
ماحستير غير ميشىرة ،ولُت ؤلاعالم بجامعت ألامام ظعىد ؤلاظالمُت ،الشٍاك ،الععىدًت.
 -19ؼشادكت ،جدعين مدمذ ( .)2016دوس وظائل ؤلاعالم في مياؿدت ظاهشة ؤلاسهاب
والخىشؾ .ورقة عمل مقذمة للمؤثمر العربي املحكم ثحت عىىان" :مكافحة إلارَاب" ثحت
شعر "عالم بال إرَاب" – اإلاىعلذ بجامعت الضسكاء للـترة 2016/3/31-30م ،ألاسدن.
 -21الؽىىفي ،مدمذ اإلافىف ( .)2001ؤلاعالم الجامعي :واكع اإلاماسظت والخىبُم .خالـت
ألابدار اإلالذمت ئلى اإلاإجمش الثالث للعالكاث العامت وؤلاعالم اإلاىعلذ للـترة  21-19ماسط 2001م،
بحث ميشىر في املجلة العربية للعلىم إلاوساهية ،اإلاجلذ ( )19العذد ( ،)75حامعت اليىٍذ،
اليىٍذ.
 -21العاكذ ،أخمذ ( .)1997مً وعم الاوؼالق الى وعم الاهـخاح على الخىاـل اللىىاث .داس
الـىش العشبي ،اللاهشة ،مفش.
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 -22عامش ،واسق عبذ الشؤوؾ ( .)2007جفىس ملترح لخىىٍش دوس الجامعت في خذمت اإلاجخمع
في لىء الاججاهاث العاإلاُت الخذًثت ،بحث ميشىر بمجلة البحث إلاحرائي في التربية ،اإلاجلذ
ألاوٌ ،العـذد ( ،)4ػضه ،ؿلعىين.
 -23عباط ،بؽشي جِعير ( .)2014إلاعالم املتخصص الحذًث .الىبعت ألاولى ،ألاوادًمُىن
لليؽش والخىصَع ،عمان ،ألاسدن.
 -24العباوي ،الىاهش عماس ( .)2016ؤلاعالم اإلاخخفق ،اليؽأة ،الخىىس ،وألاهمُت .بحث
ميشىر في مجلة الجامعي ،العذد  ،23اإلاجلذ الشابع ،الىلابت العامت ألعماء هُئت الخذسَغ
الجامعي ،لُبُا.
 -25العبذهللا ،مي ( .)2006هظريات الاثصال .الىبعت ألاولى ،داس النهمت العشبُت ،بيروث،
لبىان.
 -26العلاسي ،عبذهللا ظلُمان ( .)2010إلاعالم العلمي في الصحافة السعىدًة .مذًىت
اإلالً عبذالعضٍض للعلىم الىبُت والخلىُت ،الشٍاك ،الععىدًت.
 -27عمش ،العُذ أخمذ مفىـى ( .)1997إلاعالم املتخصص .الىبعت ألاولى ،ميؽىساث
حامعت بىؼاصي ،بىؼاصي ،لُبُا.
 -28عِس ي ،ولعذ عبذالخمُذ ( .)2003اخشاج الصخف الجامعُت الـلعىُيُت .دساظت
جدلُلُت على اللائم باالجفاٌ في صخُـتي ـىث الجامعت والشواد ،بحث ميشىر بمجلة معهذ
البحىث والذراسات العربية ،العذد ( ،)3اإلاىظمت العشبُت للتربُت والثلاؿت والعلىم.
 -29ػُىاط ،حماٌ مدمذ ( .)2007ؤلاعالم العشبي وكماًا الخىمُت .ورقة عمل مقذمة
لىذوة الثقافة العلمية واستشراف املستقبل العربي ،هخاب العشبي  ،67اليىٍذ ،اليىٍذ.
 -31ؿملىن ،صهشة ) :(2014ؤلاعالم الجامعي في الخىحُه ألاوادًمي واإلانهي للمىاسد البؽشٍت
اإلاخعلمت .دساظت مُذاهُت بجامعت العشبي بً مهُذي بأم البىاقي ،بحث ميشىر بمجلة العلىم
إلاوساهية والاحتماعية ،العذد ) ،(17حامعت العشبي بً مهُذي ،أم البىاقي ،الجضائش.
 -31اللدىاوي ،هىؾ بً دػؾ ( .)2006ؤلاعالم التربىي ودوسه في جـعُل مجاالث العمل
اإلاذسس ي ،رسالة ماحستير غير ميشىرة ،ولُت التربُت ،حامعت اإلالً ظعىد ،الشٍاك ،الععىدًت.
 -32اللىذلجي ،عامش ئبشاهُم ( .)2013إلاعالم واملعلىمات والاهترهت .داس الُاصودي العلمُت
لليؽش والخىصَع ،عمان ،ألاسدن.
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 -33اإلاخىول ،مدمذ عبذاإلالً ( .)2005مذخل إلى إلاعالم والرأي العام .الىبعت الثاهُت،
مىخبت ألاهجلى اإلافشٍت ،اللاهشة ،مفش.
 -34مىش ،عاوف ( .)2003دوس الخلـضٍىن في حؽىُل الىعي الاحخماعي لىلبت الجامعاث.
رسالة ماحستير غير ميشىرة ،معهذ البدىر والذساظاث العشبُت ،اللاهشة ،مفش.
 -35اإلاىظىي ،مىس ى حىاد؛ وآخشون ( .(2012إلاعالم والتسىيق الجامعي :استراثيجية
الىصىل الى املجتمع .الىخاب الثاوي ظلعلت مىخبت ؤلاعالم واإلاجخمع ،الذاس الجامعُت للىباعت
واليؽش ،حامعت بؼذاد ،العشاق.
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