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الإعالم اجلامعي ودوره يف تعزيز اللغة العربية لدى الطلبة 
اأ. عامر حممد ال�ضبياين

امللخ�ص:
نظرية  خلفية  تقدمي  خالل  من  الطلبة،  لدى  العربية  اللغة  تعزيز  يف  اجلامعي  الإعالم  دور  اإىل  التعرف  اىل  الدرا�سة  هدفت 
عن ماهية الإعالم اجلامعي والتعرف على دوره يف ن�سر الوعي اللغوي وتعزيز العربية الف�سحى وتنمية املهارات اللغوية لدى طلبة 

اجلامعة.
ولتحقيق ذلك اتبع الباحث املنهج الو�سفي الكيفي كونه الأن�سب ملثل هذه الدرا�سات، واعتمد على املالحظة كاأداة جلمع املعلومات 

لتنظيم املعلومات التي مت جمعها وتف�سريها ومقارنتها واحلكم عليها.
وتو�سلت الدرا�سة اىل جمموعة من ال�ستنتاجات اأهمها:

اإتقان اللغة العربية واملحافظة عليها  1- الإعالم اجلامعي م�ستوى متقدم من م�ستويات الإعالم الرتبوي، او لذي يدعو بدوره اإىل 
وتعزيز مكانتها يف نفو�س الطلبة والعتزاز بها واف�ساح املجال للدفاع عنها.

الو�سط  يف  الف�سحى  العربية  اللغة  ون�سر  الطلبة،  لدى  اللغوي  الوعي  ون�سر  العربية  اللغة  تعزيز  يف  اجلامعي  الإعالم  ي�ساهم   -2
اجلامعي بهدف الرتقاء بالعامية لديهم.

تنمية  ت�سهم يف  التي  اجلامعي  الإعالم  و�سائل  اأهم  التعليمية من  والإذاعة  اجلامعي  وامل�سرح  باأنواعها،  اجلامعية  ال�سحافة  تعد   -3
املهارات اللغوية لدى الطلبة وزيادة الرثوة اللغوية والفكرية لديهم. 

العربيـة، توظـيًفا، ونطـًقا،  اللـغـة  الـتـعـامل مـع  التطبيقي فـي  الدر�س  اأن يكون مبثابة  املختلفة  4- ميكن لالإعالم اجلامعي بو�سائله 
واإبـداًعا، واإحـياًء اأو جتديًدا.

املقدمة: 
الإن�سان  �سمات  من  �سمة  اللغة  تعد 
من  غريه  دون  يتمّيز  بها  التي  الجتماعي 
الطبيعة.  يف  املوجودة  الأخرى  الكائنات 
تراث،  من  اأجنزه  ما  كل  اإىل  و�سيلته  وهي 
فباللغة  ح�سارة.  من  ويبدعه  واأبدعه 
متايزت املجتمعات الب�سرية وبها تعار�ست 
اللغات  وظيفة  وتتعاظم  وتوا�سلت، 
واأهميتها يومًا بعد يوم مع التقدم الب�سري 
الت�سال  ح�سارة  املعا�سرة،  احل�سارة  يف 
كل  يفوق  دورها  اأ�سحى  حتى  واملوا�سلة، 
ومتكنت  ال�سابق،  يف  لها  كان  جوهري  دور 
الإعالم  لغة  ت�سبح  اأن  بف�سل خ�سائ�سها 
للتبليغ عرب خمتلف  اأداًة  اليوم با�ستعمالها 

واملرئية  منها  املكتوبة  الإعالمية  القنوات 
وامل�سموعة على حد �سواء، مع الإ�سارة اإىل 
دورها الإيجابي الذي اأدته و�سائل الإعالم 
والف�سحى. العامية  بني  الهوة  تقريب  يف 

)�سحرور، 2011(
واللغة العربية هي لغة القراآن الكرمي، 
بوحدة  ال�سعور  فيه  ي�سود  العربي  والوطن 
الكيانات  تعدد  من  الرغم  على  الأمة 
ال�سيا�سية العربية، ومهما كانت اخلالفات 
لغة  هناك  فاإن  الكيانات  هذه  بني  قائمة 
واحدة هي العربية ت�سود هذا الوطن وتدمي 
يعلمون  فالعرب  الأمة  هذه  بوحدة  ال�سعور 
اأن لغتهم اأ�سرف اللغات واأف�سلها، و�سيادة 
اللغة العربية ل ميكن اأن تتحقق اإل ب�سيادة 

علم  م�سدر  كانت  العربية  واللغة  الأمة، 
عندما  وذلك  ح�سارة  وم�سدر  كله  للعامل 
كانت الأمة العربية قوية قادرة على الدفاع 
عن نف�سها، وقادرة على اإمالء كلمتها على 
العامل كله، وعندما تقهقرت الأمة العربية 
تقهقرت اللغة معها، واأنه مهما كانت اللغة 
قوية ومقد�سة فاإنها بال �سك �سوف تتعر�ض 
عن  وبعدها  الأمة  �سعف  ب�سبب  للتدمري 
دينها، فالهتمام باللغة العربية هو اهتمام 
بالقراآن الكرمي الذي يهذب العربية األفاظا 
)املليكي،  واأفكار.  وعبارات  واأغرا�سا 

)2015
وملا كان الإعالم الو�سيلة الأهم فعالية 
الإن�سان  يق�سي  حيث  اجليل  تربية  يف 
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من  يعر�ض  ما  وم�ساهدا  م�ستمعا  �ساعات 
يقدم  ما  اإيل  م�سغيا  اأو  تلفازية،  برامج 
يف  يكتب  ما  قارئا  اأو  لإذاعية،  برامج  من 
ال�سحف واملجالت – فاإن الدور التوجيهي 
الدور  من  تاأثريا  اأ�سد  اأ�سبح  لالإعالم 
بع�ض  يف  التعليمية  للموؤ�س�سات  التوجيهي 
اإن  القول  اإيل  الباحثني  دفع  مما  الأحيان، 
الإعالم هو املنهج الرتبوي الأول واملدر�سة 

او اجلامعة هي املنهج الرتبوي الثاين.
التي  الدرا�سات  من  العديد  واأكدت 
على  الإعالم  و�سائل  تاأثري  على  اأجريت 
اللغة، ولعل الدور الذي تلعبه و�سائل الإعالم 
اأم  اإيجابًيا  اأكان  واأثرها  �سك  يعد حمل  مل 
�سلبًيا على اجلماهري اأ�سبح حقيقة را�سخة 
اللغة  دورها يف احلفاظ على  فاإن  ثم  ومن 
وزرع املفاهيم اللغوية ال�سحيحة يف عقول 
موؤكًدا  اأمًرا  ي�سبح  وقلوبهم  اجلماهري 
بح�سب الباحثني واملتخ�س�سني يف ال�ساأن. 

م�سكلة الدرا�سة :
مهمًا  جانبًا  اجلامعي  الإعالم  ي�سكل 
من املجالت التي حتظى باهتمام كبري يف 
التعليم اجلامعي؛ وذلك للدور الكبري الذي 
يلعبه يف تكوين �سخ�سية الطالب اجلامعي 
والنف�سية  العقلية  املختلفة  بجوانبها 
التح�سيل  م�ستوى  وحت�سني  والجتماعية، 
مهاراتهم  وتنمية  للطلبة  الدرا�سي 

وقدراتهم. 
وراء  تقف  التي  الأ�سباب  اأهم  ولعل 
الأمة  �سباب  لدى  العربية  اللغة  اإ�سعاف 
العربية هي الرتبية، والتي من اأهم و�سائلها 
تاأدية  على  قادر  غري  �سار  الذي  الإعالم 
اأن  بل  العربية،  اللغة  نحو  الرتبوية  مهامه 
التحدث  يح�سنون  ل  ال�سباب  من  كثريًا 
ا�ستدعى  مما  الكتابة،  حتى  ول  بالعربية 

�سرورة وجود اإعالم تربوي يقوم بدور مهم 
يف اكت�ساب اللغة العربية واحلفاظ عليها.

للوقوف  الدرا�سة  هذه  وجاءت       
تعزيز  يف  اجلامعي  الإعالم  دور  على 
باعتباره  اجلامعة  طلبة  لدى  العربية  اللغة 
الرتبوي  الإعالم  م�ستويات  من  م�ستوى 

املتقدم.

املبحث الأول
)ماهية الإعالم اجلامعي(

اأهم  اأحد  اجلامعي  الإعالم  يعترب 
اأ�سكال وتطبيقات الإعالم الرتبوي املتقدم، 
كما يعد جزءاً ل يتجزاأ من الإعالم الرتبوي 
بكل قنواته وو�سائله واأهدافه، وتربز مهمة 
ر�سالة  نقل  الرئي�سية يف  الإعالم اجلامعي 
اجلامعة مبا يعزز وظائف اجلامعة ويحقق 
وميكن  2018(؛  )ال�سبياين،  اأهدافها 
النحو  الإعالم اجلامعي على  تناول ماهية 

الآتـي: 

اول: ن�ساأة الإعالم اجلامعي.
ومنوه  املتخ�س�ض  الإعالم  ظهور  يعد 
على  قوياً  دليًالً  جمتمع  اأي  يف  وازدهاره 
اأي  يتجه  فحني  ورقيه،  املجتمع  هذا  تقدم 
جمتمع جتاه التخ�س�ض الدقيق بني اأفراده 
ينجم عنه اأت�ساع املعارف العلمية والثقافية 
اأ�سا�سية  �سمة  ميثل  ما  وهو  وتعددها، 
العمود  باعتبارها  واجلامعات  للتقدم، 
يف  ل�سيما  ومنوه،  املجتمع  لتطوير  الفقري 
باحلاجة  اليوم  باتت  اإذ  احلديث،  الع�سر 
املا�سة لإعالم هادف، ومتخ�س�ض، يغطي 
ويراعي  وجمالته،  العايل  التعليم  ميادين 
العلمية،  الأ�س�ض  وم�سمونه  ر�سالته  يف 
التطورات  ويواكب  املتلقي  واجلمهور 

والتغريات احلديثة املت�سارعة.

الأمريكية  )ميت�سجن(  جامعة  وتعد 
العالقات  باأن�سطة  اهتمت  جامعة  اأول 
اأن�ساأت  اإذ  اجلامعات،  يف  والإعالم  العامة 
مكتباً اإعالمياً عام )1879( بهدف التاأثري 
)دراغمة،  ومتويلها  لدعمها  امل�سئولني  يف 

 2011(

ثانيا: مفهوم الإعالم اجلامعي.
ملفهوم  الإعالمية  املمار�سة  رغم 
الإعالم اجلامعي وا�ستعماله من قبل عدد 
من الباحثني واجلامعات العربية، اإل اأنه ل 
يوجد حتى الآن له اأي تعريف وا�سح ودقيق، 
باأنه:  اإذ يعرفه )زريزرب واآخرون،2011( 
بتزويد  يخت�ض  الذي  الإعالم  "ذلك 
الثقافية،  الر�سائل  مبختلف  اجلمهور 
و�سائل  يف  اجلامعية  الن�ساطات  وت�سويق 
من  حمدد  غري  منط  لإ�ساعة  الإعالم 
نتائج  ن�سر  ت�ستدعى  التي  املنوعة  الثقافة 
وخمرجات الأن�سطة العلمية، وحماولة خلق 
وموؤ�س�ساته،  املجتمع  بني  املطلوب  التفاعل 
نتائج  من  ير�سح  مبا  تزويده  خالل  من 
العالقات الثنائية بينهما وبالتايل الو�سول 
اإىل اإتاحة املعرفة العلمية والثقافية جلميع 

�سرائح املجتمع".
واآخرون،2012(  )املو�سوي  ويعرفه 
به  تطل  الذي  اجلامعة  "وجه  باأنه: 
مع  التوا�سل  عن  امل�سوؤول  املجتمع،  على 
احلكومية  الأكادميية  والهيئات  املوؤ�س�سات 
فكرياً  اجلامعة  �سورة  ونقل  واخلا�سة، 
امل�سداقية  خالل  من  وعلمياً  وثقافياً 
والنفتاح  امل�ستمر  والتطوير  والتميز 
الداخلية  امل�ستويات  على  املجتمع  على 
تعريف  ميكن  �سبق  ومما  واخلارجية". 
الإعالم  ذلك  باأنه  اجلامعي  الإعالم 
و�سائل  توظيف  اإىل  الهادف  املتخ�س�ض 
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الإعالم املختلفة التوظيف الأمثل مبا ي�سهم 
ر�سالتها  ونقل  اجلامعة  وظائف  تعزيز  يف 

وحتقيق اأهدافها.  

ثالثا: اأهمية الإعالم اجلامعي.
هو  جامعة  لأي  اجلامعي  الإعالم 
خالله  من  توؤكد  حيث  العامل  علي  نافذتها 
والإقليمية  املحلية  تواجدها بني اجلامعات 
و�سوتها  �سورتها  كذلك  وتربز  والعاملية 
التقليدية  الإعالم  و�سائل  خمتلف  عرب 
ع�سر  يف  وخ�سو�سا  واحلديثة  منها 
�سبب يف  كانت  والتي  والتكنولوجيا  التقنية 
املعرفة،  اإنتاج  طريق  عن  اجلامعات  تقدم 
العالقات  وتوثيق  وتبادلها،  ون�سرها، 
املوؤ�س�سات  وبني  بينها  فيما  والروابط 
جماهريها  وبني  وبينها  جهة  من  الأخرى 
اأخرى  جهة  من  والداخلية  الداخلية 

)املو�سوي واأخرون، 2012(.
من  اجلامعي  الإعالم  اأهمية  وتاأتي 
موؤ�س�سات  من  ي�سدر  متقدم  اإعالم  كونه 
باملو�سوعية  تت�سم  علمية  ثقافية  واأو�ساط 
عملها  ميدان  يف  والثقة  والدقة  واحليادية 
عملها  على  افرتا�سا  ينعك�ض  مما  العلمي، 

الإعالمي والت�سايل )زريزرب، 2011(
باأن   )2014 )دحمري،  يرى  كما 
العملية  �سريان  هو  اجلامعي  الإعالم 
ويعده  اجلامعة.  يف  والتنظيمية  التعليمية 
التحديات  اأهم  اأحد   )2014 )ف�سلون، 
التعليم  منظومة  تواجه  التي  الكربى 
تغيري  الأهمية يف  مـن  له  ملا  وذلك  العايل، 
وت�سهيل  التعليمية  ال�سيا�سة  و�سرح  الفكار 
الب�سرية  املوارد  لكل  املعلومات  و�سول 
�ستى  يف  والفعال  الكبري  والدور  اجلامعية، 
املجتمع  اأفراد  وم�ساعدة  احلياة  جمالت 
على اكت�ساب معلومات وخربات تفيدهم يف 

حياتهم اليومية.

رابعا: اأهداف الإعالم اجلامعي.
اأ�سار  فيما  اجلامعي  الإعالم  يهدف 

اإليه )اأحمدـ، 2013( بالآتي:
 1- تر�سيخ تقاليد العمل الإعالمي امل�ستقل 
املتطور واملبدع والنموذج يف الأو�ساط 

العلمية واجلماهريية.
وتنويع  والأدوات  الأ�ساليب  تطوير   -2  

امل�سادر والو�سائل.
 3- تو�سيح ا�سرتاتيجية واأهداف اجلامعة 
وعك�ض  بروادها  اجلمهور  وتعريف 

ال�سورة امل�سرقة لكلياتها واق�سامها.
 4- ترويج الفكار وامل�ساريع الإعالمية التي 
ومنت�سبيها  اجلامعة  خدمة  يف  ت�سب 

واملجتمع.
اجلامعة  بني  التعاون  ج�سور  مد   -5  
واملوؤ�س�سات التعليمية والإعالمية بغية 

حتقيق ال�ستفادة املتبادلة.

خام�سا: مقومات الإعالم اجلامعي.
للكثري  املعمقة  القراءة  على  اعتماداً 
من الكتابات والدرا�سات املتعلقة بالإعالم 
الدقيقة  املتابعة  اإىل  وا�ستناداً  اجلامعي، 
الإعالمية  للممار�سة  طويلة  زمنية  ولفرتة 
على  وتاأ�سي�ساً  العايل،  التعليم  جمال  يف 
العمل  يف  ال�سخ�سية  الباحث  خربة 
العلمي  البحث  جمال  ويف  الإعالمي، 
الإعالم  يف  وخ�سو�سا  التعليمية  والإدارة 
اجلامعي، �سوف جنتهد يف حتديد مقومات 
اإعالمياً  جمالً  ب�سفته  اجلامعي  الإعالم 

متميزاً، وذلك على النحو الآتي:

1- املجال املتميز :
اأن  اجلامعــات  من  مقبــولً  يعد  لــم 

تبقــى فــي اأبــراج عاجيــة داخــل اأ�ســوارها 
وجــدت  التــي  عــن جمتمعاتهـا  معــزل  فــي 
فــي  دورها  يقت�ســر  اأن  يت�سـور  ول  فيهــا، 
جمتمعاتهــا علــى تـــوفري البـرامج التعليمية 
فـــي التخ�س�سات التـــي تقـــدمها كلياتهـــا 
جمـــاهري  يحتـــاج  حيث  ومعاهـدها، 
ر�سـالتها،  علـى  الطـالع  اإىل  اجلامعـات 
العـايل  التعلـيم  واأدوارهـا، وعلـى �سيا�سـات 
به يف  تقوم  الذي  والدور  الأبحـاث  واأهميـة 
)درة  الب�سـرية  للكوادر  والتاأهيل  الإعداد 

واملجايل، 2010(

2- املو�سوع املتميز :
والبحث  العايل  التعليم  مو�سوع  يعد 
الأ�سا�سية  املقومات  من  واحداً  العلمي 
املو�سوع  يتميز  حيث  اجلامعي،  لالإعالم 
جمالته  وتعدد  وظائفه  بتنوع  اجلامعي 
من  النوع  هذا  معاجلة  ميكن  ل  والذي 
الإعالم اإل يف ال�سياق نف�سه ب�سبب �سعوبته 
الأخرى  احلياة  جمالت  مع  وت�سابكه 
احليطة  من  درجات  اأق�سى  فر�ست  التي 
واحلذر، والأمانة العلمية واملهنية )عبا�ض، 

)2014

3- احلدث املتميز :
مميزاته  اجلامعي  احلدث  ياأخذ 
نف�سه،  واملو�سوع  املجال  خ�سائ�ض  من 
حيث يعد احلدث اجلامعي متنوع، ويغطي 
جميع جوانب جمال التعليم العايل والبحث 
العلمي ووظائف اجلامعات من تعليم وبحث 

علمي وخدمة جمتمع.

4- امل�سادر املتميزة :
اجلامعي  الإعالم  م�سادر  تتنوع 
بقدر تنوع املجال واملو�سوع واحلدث والتي 



163

املجل�س الدويل للغة العربية

امل�ؤمت��ر ال��دويل الثام��ن للغ��ة العربية الأبحاث  كت��اب 
11-13 اأبريل 2019  امل�افق 6 - 8 �شعبان 1440ال�ك�ت���اب الأول

ISBN: 978 - 9953 - 0 - 2970 - 2

واملوؤ�س�سات  الهيئات  من  تكون  ما  غالبا 
البحوث  ومراكز  ر�سمية،  والغري  الر�سمية 
والتقارير  والن�سرات  املتخ�س�سة،  العلمية 
وامل�سادر  الإلكرتونية  واملواقع  والدوريات 
الإعالمية العامة واخلا�سة )وكالت اأنباء، 
وحمطات  واإذاعات  وجمالت،  و�سحف 

تلفزيونية( واأكادمييني وباحثني وطلبة.

5- اجلمهور املتميز :
اأ�سا�ساً  اجلامعي  الإعالم  يتوجه 
الو�سل  همزة  ي�سكل  نوعي  جمهور  اإىل 
 ،)2013 )اأحمد،  والباحثني  العلماء  بني 
جمهور  باأنه  اجلامعات  جمهور  ويتميز 
ب�سهولة  به  والت�سال  فئاته  حتديد  ميكن 
)اأبو اأ�سبع، 1999(، وهذا اجلمهور املتميز 
يك�سب الإعالم اجلامعي اأهمية ق�سوى يف 
ولئه  وحتقيق  الن�ساط  وا�ستمرارية  ثبات 
للو�سيلة والهدف )عجوة واآخرون، 1989(. 

6- الكادر الإعالمي املتميز :
الإعالم علم ك�سائر العلوم له نظرياته 
واأدواته،  ومناهجه  ومفاهيمه  ومناذجه 
�سمات  له  الخرى  املهن  ك�سائر  انه  كما 
وخ�سائ�ض معينة، األ اإنه يتميز عنها باأنه 
�سديد التاأثر بالتقدم التكنولوجي، ويتطلب 
العلمي  )املوؤهل  بالت�سال  القائمني  من 
التخ�س�ض،  جمال  يف  املنا�سبة(  واخلربة 
املتخ�س�ض  الإعالم  اأ�سبح  ما  بعد  ل�سيما 

هو �سمة الع�سر )اإبراهيم، 2001(.

املبحث الثاين
)وظائف الإعالم اجلامعي 

وو�سائله(
اول: وظائف الإعالم اجلامعي.

الإعالم  وظائف  بطبيعة احلال  تنبثق 

ب�سكل  الإعالم  وظائف  من  اجلامعي 
اجلامعي  الإعالم  وظائف  كانت  وان  عام، 
)اأحمد،  يرى  حيث  واختالفاً،  تنوعاً  اأكرث 
ل  جزء  اجلامعي  الإعالم  اأن   )2013
قنواته  بكل  الإعالم  هيكل  من  يتجزاأ 
مبحاورة  يعنى  اإنه  اإل  وتوجهاته،  وو�سائله 
اأكادمييني  من  و�سفوته  املجتمع  نخبة 
وباحثني ومثقفني وطلبة للتعبري عنهم وعن 

ق�ساياهم وطموحاتهم. 
وال�ساموك،  )عبدالرزاق  حدد  فيما 
يف  اجلامعي  الإعالم  وظائف   )2011
وتقدمي  الر�سينة  الثقافة اجلامعية  ت�سويق 
ال�سورة احلقيقية للواقع البحث والتعليمي 

للجامعات. 
وظائف   )2017 )ال�سبياين،  ويف�سل 
وظائف  اإىل  قيا�ساً  اجلامعي  الإعالم 

الإعالم ب�سكل عام اىل �ست وظائف هي:
بوظيفة  ويق�سد  والإخبار:  الإعالم   -1
اجلماهري  تزويد  والإخبار  الإعالم 
الداخلية واخلارجية بالأخبار، ويوؤدي 
من  هذه  وظيفته  اجلامعي  الإعالم 
الداخلية  جماهريه  تزويد  خالل 
عن  واملعلومات  بالأخبار  واخلارجية 
اجلامعة او كل هو متعلق بها ومبيادين 

العلم واملعرفة.
اأجهزة  تعد  حيث  والإر�ساد:  التوجيه   -2
الذي  الرائد  اأو  املعلم  مبثابة  الإعالم 
وي�ساعدهم  اجلماهري  كل  بيد  ياأخذ 
على ح�سم الأمور، ولالإعالم اجلامعي 
الدور الكبري يف توجيه واإعالم الطلبة 
مبختلف املعلومات التي قد يحتاجونها 
بغية ت�سهيل حياتهم اجلامعية، وبلورة 
متقارب  عام  طالبي  راأي  وتكوين 
والأهداف،  امليول  يف  ومتجان�ض 
املواهب  اكت�ساف  على  وي�ساعد 

وتب�سريهم  لديهم،  والقدرات 
بق�سايا املجتمع والإ�سهام اليجابي يف 
امل�سروعات الوطنية التي تخدم البيئة 

املحلية.
�سرح  مهمة  تعد  والتكامل:  التفاهم   -3
املهام  من  وتف�سريها  املعلومات 
ولالإعالم  الإعالم،  لأجهزة  الرئي�سية 
عالقة  توثيق  يف  كبري  دور  اجلامعي 
التفاهم  لتحقيق  باملجتمع  اجلامعة 
والتكامل فال ميكن اأن تعي�ض اجلامعة 
اأن  ول  املحيط  جمتمعها  عن  منعزلة 
توؤدي دورها يف خدمة املجتمع اإل من 

خالل ذلك.
اجلامعة  على  تقع  والتثقيف:  التوعية   -4
الطالب  حماية  يف  كربى  م�سوؤولية 
والتـاأثري  الفكري،  الغزو  تاأثريات  من 
اإك�سابهم  خالل  من  وذلك  الثقايف، 
اخللقية،  واملثل  والقيم  املعايري 
الطالب  وربط  احل�سنة،  والقدوة 
املجتمع  يف  ال�سائدة  بالثقافة 
روح  بث  مع  اأمتهم  برتاث  وتعريفهم 
مع  جتاوبا  والتاألق،  والإبداع  التجديد 
احل�سارية  واملتغريات  امل�ستجدات 
والثوابت  الأ�س�ض  يخالف  ل  فيما 
الـوطن  حـب  وتكـري�ض  الإ�سالمية، 
 ،)1985 الرتكي،  النتماء(  واأهميـة 

)�سرادقة، 2016(  
ن�سر  خالل  من  وذلك  املعرفة:  ن�سر   -5
والبحوث،  الدرا�سات  يخ�ض  ما  كل 
والأدبية،  العلمية  الإجنازات  واإبراز 
احلديثة  العلمية  املكت�سفات  وعر�ض 
باأ�سلوب منا�سب، وت�سليط ال�سوء على 
وتقدمي  الناجحة،  العاملية  التجارب 
و�سرحها  املنا�سبة  التعليمية  الربامج 
الإن�سانية  املعرفة  ون�سر  وتف�سريها 
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ملا يف ذلك حت�سني مهارات  وتعميمها 
الفرد وزيادة قدراته ملوجهة امل�سكالت 
العلمي،  املنهج  واحرتام  ومعاجلتها، 

وتعزيز ح�سوره يف احلياة العامة. 
العديد  اأ�سبحت  والإعالن:  الدعاية   -6
واأولياء  الطلبة  تعامل  اجلامعات  من 
ت�سويق  خالل  من  كزبائن،  اأمورهم 
اإذ  اأف�سل،  ب�سكل  اجلامعة  خدماتها 
التي  الدرا�سات  من  العديد  هناك  اإن 
يف  الداخلي  اجلمهور  فعالية  اأثبتت 

ت�سويق املوؤ�س�سات.

ثانيا: و�سائل الإعالم اجلامعي.
اأما و�سائل الإعالم اجلامعي فحددها 

)ال�سبياين، 2018( يف الآتي:
البوابة  متثل  الإلكرتونية:  البوابة   -1
للجامعة  الرئي�سية  الإلكرتونية 
الرئي�ض  وامل�سدر  الإعالمية  الواجهة 
وحتتوي  ومكانتها.  اجلامعة  ل�سورة 
نوافذ  عدة  على  الإلكرتونية  البوابة 
الإعالمية  اجلوانب  من  عدداً  تغطي 
منها اأر�سيف الأخبار وامللف ال�سحفي 
بالإ�سافة  ومعر�ض  ال�سور  ومعر�ض 

اإىل اأر�سيف الفعاليات واملنا�سبات. 
تقوم  الجتماعي:  التوا�سل  مواقع   -2
على  ح�سابات  باإن�ساء  اجلامعات 
لوحدات  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
مثل:  والإدارية  الأكادميية  اجلامعة 
اآب،  الوات�ض  بوك،  الفي�ض  )التوتري، 
مع  التوا�سل  بهدف  الن�ستجرام(، 
املجتمع الداخلي واخلارجي لوحداتها 
مب�ستجدات  للتعريف  املختلفة 
وفعالياتها  ون�ساطاتها  وحدة  كل 

ومنا�سباتها ذات العالقة. 
3- الإذاعة اجلامعية: ميكن تقدمي الكثري 

للمدر�سني  الدرا�سية  املوا�سيع  من 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  والطلبة 
عرب الإذاعة، كتدري�ض مقررات الدب 
وتدعيم  وغريها،  والرتبية  واللغة 
الخرى  العلمية  املو�سوعات  من  كثري 
والريا�سيات  والكيمياء  كالفيزياء 
والطب وغريها عرب الربامج الذاعية 

الهادفة. 
و�سيلة  وهي  اجلامعية:  ال�سحف   -4
جلمهور  توجه  متخ�س�سة  اإعالمية 
داخل  اأ�سا�سية  ات�سال  وو�سيلة  معني، 
الطلبة  ميثل  والذي  اجلامعي  املجتمع 
ال�سريحة الكرب فيه )معبد واأخرون، 
او  كبرية  بدرجة  وتهتم   ،)2010
باأخرى بالقطاعات اجلامعية املختلفة 
بني  التفاعلية  العالقات  لتحقيق 
وبيتهم  املجتمع من جهة  اع�ساء هذا 
وبني املجتمع اخلارجي من جهة اأخرى 

)عبداملجيد، 1999(. 
ا�ستخدامه  ويكرث  اجلامعي:  التلفزيون   -5
العامل  بدول  املختلفة  اجلامعات  يف 
الأهداف  من  الكثري  يحقق  كونه 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الرتبوية 
حيث  الدرا�سية،  املقررات  كتقدمي 
حما�سراته  تقدمي  للمدر�ض  ميكن 
الأوقات  يف  للمتعلمني  ال�ستديو  من 
اجلامعي  املدر�ض  ي�ستطيع  ل  التي 
)1999كما  )اجلمالن،   �سدها 
احلقل  يف  التلفزيون  ا�ستخدام  يحقق 
اأبرزها:  اأهداف  عدة  التعليمي 
يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  م�ساعدة 
دور  وتدعيم  التعليمي  بدورها  القيام 
ببع�ض  والقيام  واجلامعة،  املدر�سة 
والتدريبية  التعليمية  واملجالت  املهام 
واجلامعات  املدار�ض  على  يتعذر  التي 

القيام بها لقلة الإمكانيات. 
املدار�ض  متكنت  اللكرتونية:  املدونات   -6
من  التعليمية  واملوؤ�س�سات  واجلامعات 
والتدريبية  التعليمية  براجمها  اإطالق 
التعليمية  واملدونات  الأنرتنت،  عرب 
يحررها  م�سغرة  �سحيفة  عن  عبارة 
مدون واحد اأو اأكرث على �سبكة الويب، 
منوعة  تعليمية  من�سورات  من  وتتاألف 
على  يحتوي  حمدد  باخت�سا�ض  اأو 
مقالت واأبحاث ومن�سورات ودرا�سات 
الأقدم  اإىل  الأحدث  من  مرتبة  تكون 

)منور، 2009(. 
  7- الأن�سطة الطالبية: وهي كل ما تقدمه 
ثقافية  اأن�سطة  من  لطالبها  اجلامعة 
اجتماعية،  واأن�سطة  وفنية(،  )علمية 
الكليات  م�ستوى  على  وريا�سية 
تلك  وت�سمل  اجلامعة،  م�ستوى  وعلى 
واملحا�سرات  امل�سابقات  الأن�سطة: 
اجلوالة  ونادي  والدورات،  والندوات 
الطالب  ت�سغيل  وم�سروع  والرحالت 
واحلفالت  بالدم  التربع  وم�سروع 
واملخيمات  واملعار�ض  واملهرجانات 
بالإ�سافة  وغريها،  الفنية  وامل�سارح 
املتنوعة  الريا�سية  الأن�سطة  اإىل 

)ال�سبيعي، 2006(.

املبحث الثالث
)دور الإعالم اجلامعي يف خدمة 

اللغة العربية(
العامل  يف  الإعالم  �سناعة  تطورت 
بتاأثري  اخلطى  مت�سارع  تطورا  العربي 
و�سائل  ودخلت  لالإعالم،  العلمي  التطور 
كّل  وتلفاز  واإذاعة،  �سحيفة،  من  الإعالم 
منزل، وخاطبت كّل اأفراد املجتمع مبختلف 
فئاتهم. واللغة العربية كذلك مل تعرف عرب 
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تاريخها الطويل ما تعرفه اليوم من ال�سرعة 
كثرية،  عوامل  بحكم  والتغري  النمو  يف 
ونتيجة لأ�سباب متعددة، لعّل اأقواها تاأثريا، 
النفوذ الوا�سع الذي متلكه ومتار�سه و�سائل 
واملرئية،  وامل�سموعة،  املقروءة،  الإعالم، 
على  التاأثري  يف  العليا  الدرجة  يبلغ  والذي 
يعرفه  ملا  ولغته، وذلك  ثقافته،  املجتمع يف 
وثورة  للمعرفة  انفجار  من  الع�سر  هذا 

للمعلومات. )حكيم، 2011(.
الإعالم  وو�سائل  قنوات  تطور  ومع 
وا�ستخداماتها  ب�سكل عام وتعدد جمالتها 
الو�سول  و�سهول  النا�ض  وتوفرها بني عامة 
اإليه، اأ�سبح احلفاظ على دور اللغة العربية 
ي�ستهان  ل  �سعبا  عامال  بها  الف�سحى 
�سبكات  ظهور  بعد  خ�سو�سا  اإطالقا،  به 
والتكنلوجيا  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل 
بني  كبري  ب�سكل  احلديثة  والتقنيات 
�سكلت  فقد  املتتالية،  الأجيال  اهتمامات 
اللغة العامية املك�سرة واملفردات الأعجمية 
منافذ  نطاق  يف  كبريا  حيزا  الدخيلة 
ال�ستعمالت الإعالمية �سواء اأكانت املرئية 
هنا  ننكر  فال  املقروءة،  اأم  امل�سموعة  اأم 
�سرائح  بع�ض  لدى  اأهمية  العامية  للغة  اأن 
ت�سري  ما  فهم  يف  املتعلمة  غري  املجتمع 
ذلك  اأن  اإل  العامل،  اأو�ساع  جمريات  عليه 
اإذا  خا�سة  املعقول  نطاق  يتجاوز  األ  يجب 
ا�ستخدامها  اأخذنا بعني العتبار تف�سي  ما 
ب�سكل قد ي�سبب يف تراجع م�ستوى النهو�ض 
بقوام اللغة العربية الف�سحى التي تعد لغة 
ر�سمية يف جمال الت�سالت الدولية بالعامل 

العربي )الإ�سماعيلي، 2015(.
ومن الأ�س�ض التي يقوم عليها الإعالم 
اجلامعي  الإعالم  يعد  الذي  الرتبوي 
يف  تتمثل  م�ستوياته  من  متقدم  م�ستوى 
الوعاء  هي  العربية  اللغة  اأن  على  التاأكيد 

الرتبوي  الإعالمي  للخطاب  الرئي�سي 
منا  اأحدا  يغفل  ل  لذلك  ثقافته،  وم�ستودع 
يف  الإعالم  هذا  يلعبه  الذي  الكبري  الدور 
تعزيز اللغة العربية وخدمتها يف املوؤ�س�سات 

الرتبوية والتعليمي.

اول: دوره يف ن�سر الف�سحى 
والرتقاء بالعامية:

جتعلها  مبيزات  العربية  اللغة  تتمتع 
جديرة باأن تكون لغة اإعالم ويرى الدكتور 
لغة  العربية  اللغة  اأن  �سرف  العزيز  عبد 
الإعالمي  الفن  ن�سق  على  تقوم  اإعالمية 
ينبغي  التي  ال�سفات  على  موؤكداً  احلديث 
الب�ساطة  ومنها  الإعالم  لغة  بها  تتحلى  اأن 
دوراً  ال�سوتية  الإذاعة  فلعبت  واملرونة. 
امل�ستمعني  بني  الف�سحى  ن�سر  يف  اإيجابياً 
العرب يف كل مكان من الأر�ض العربية، كما 
التلفزيون املوجهة  ا�ستطاعت بع�ض برامج 
الف�سحى  تقريب  ال�سغار  الأطفال  اإىل 
بها  التعامل  عليهم  في�سرت  األ�سنتهم  اإىل 
وبهذا   )2000 الفتوح،  )ابو  بينهم،  فيما 
نه�ست و�سائل الإعالم اجلماهريي مبهمة 
من  لها  ملا  الف�سحى  العربية  اللغة  تعميم 
تاأثري يف التعبري والتوجيه والإقناع، وخا�سة 
الو�سائل امل�سموعة واملرئية التي تعتمد اللغة 

املنطوقة )�سحرور، 2011(
وي�سيف �سحرور "على الرغم من هذا 
الدور الإيجابي الذي قامت به على م�ستوى 
فقد  الإعالم  اأجهزة  يف  اللغوي  ال�ستعمال 
الأمية  اأهمها: وجود  اعرت�ستها عوائق من 
وباأرقام  العربية  البلدان  بن�سب مرتفعة يف 
ال�سحف  توزيع  وحمدودية  خمتلفة، 
املكتوبة  الو�سائل  من  وغريها  والكتب 
جلهل الكثريين بالقراءة، ول�سعف التغطية 
الإذاعية والإعالمية وعدم �سموليتها بع�ض 

بعد  بالرتاجع  بداأت  والتي  العربية  املناطق 
انت�سار ال�سحون الالقطة".

ت�ساهم  اأن  الإعالمية  لالأجهزة  ولبد 
يف الرتقاء مب�ستوى اللهجات العامية التي 
الألفاظ  ت�سبح  بحيث  الربامج  بها  تقدم 
على  تداولً  اأكرث  وتعبرياتها  الف�سحى 
اللغة  ا�ستعمال  لتعميم  متهيداً  الأل�سنة 
اإن  اإذ  العربية الف�سحى يف جميع الربامج 
للثقافة  الأ�سا�ض  هي  الف�سحى  اللغة  هذه 
العربية ، وتعميم ا�ستعمالها ميكن خماطبة 

جمهور اأو�سع.
اإنتاج  خالل  من  ذلك  يتم  ان  وميكن 
اإعالميا  وترويجها  العربية  امل�سطلحات 
اللغوية  املجامع  لأن�سطة  امل�ستمرة  واملتابعة 
ومراكز التعريب وتوظيف جديدها اإعالميا 
للذيوع  طريقها  املفاهيم  هذه  جتد  حتى 
اأكرث  العربية  اللغة  وتكون  اجلماهريي، 
للح�سارة  والتقني  املعريف  للتطور  مواكبة 
والناطقني  امل�ستعملني  ونعفي  املعا�سرة، 
بالعربية من توظيف لألفاظ اأجنبية للتعبري 
)بلغيث،  احلديثة.  املنتجات  هذه  عن 
2006(. وتنظيم دورات تدريبية للمذيعني، 
خالل  من  اجلمهور  ي�سافهون  الذين  وكّل 
الإذاعة والتلفزيون وتدريبهم على التمييز 
املقام  يلزمه  الذي  )الرتتيلي(  الأداء  بني 
واملحا�سرات،  والندوات  الأخبار  كن�سرة 
والأداء )ال�سرت�سايل( الذي يجب اأن تكون 
غري  واملناق�سات  امل�ستديرة  املوائد  عليه 
والأفالم  امل�سرح  لغة  وكذلك  الأكادميية، 
)�سالح،  وغريها.  احلياة  واقع  متثل  التي 

)2006
الإعالم  و�سائل  يف  والف�سحى 
اجلامعي ميكن ان توؤدي دورا كبريا يف ن�سر 
بالعامية  والرتقاء  وتعزيزها  العربية  اللغة 
اأكادمييني  من  اجلامعة  جماهري  لدى 
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وطلبة عن طريق عدد من اخلطوات منها 
القائمني  لدى  اللغوية  القدرات  تنمية 
الر�سائل  وتنقية  اجلامعي  الإعالم  على 
اخلطاأ  �سوائب  من  اجلامعية  الإعالمية 
اللغوي، واللتزام بقواعد اللغة عند اإعداد 
الر�سالة الإعالمية مبختلف و�سائل الإعالم 

اجلامعي.

ثانيا: دوره يف تنمية الوعي 
اللغوي:

الإميان  اللغوي  الوعي  عملية  تتطلب 
على  وقدرتها  العربية،  باإمكانات  الرا�سخ 
وكونها  بها،  والعتزاز  والتداول،  البقاء 
واأحا�سي�ض  اأفكار،  عن  الوحيد  املعرّب 
التي  هويتهم  فهي  معاً،  واملجتمع  الأفراد، 
)البو�سيخي(  غريهم،  عن  يتمّيزون  بها 
ت�سمن  رقابة  فر�ض  على  امل�ستمر  والعمل 
من  يقيها  ما  با�ستمرار  العربية  للغة 
التحريف وجتعلها دائماً على م�ستوى الرقي 
وياحبذا  الأجيال  من  جيل  كل  يف  الفكري 
املقروءة  املختلفة  الإعالم  و�سائل  تت�سافر 
وامل�سموعة واملرئية لتكوين اململكة ال�سليمة 
ال�سحيحة  اللغوية  للنماذج  تقدميها  يف 

وتعميمها.
خلدمة  الإعالم  و�سائل  دور  وتفعيل 
لغة  جلعلها  وتطويرها،  العربية  اللغة 
لي�ست  العربية  فاللغة  واحلوار،  التداول 
�سيقة، ول عاجزة عن مواكبة نتائج العلم، 
والتقني،  العلمي  للتدري�ض  �ساحلة  هي  بل 
مع  مقارنة  املعجمية  طاقتها  اّت�ساع  بف�سل 
اللغات الأجنبية، ومن املزايا الإيجابية لّلغة 
التوليد  طرائق  من  ت�ستفيد  اأّنها  العربية 
وال�ستقاق بكّل اأنواعها، ومن التعريب وكّل 
هذا ي�ساعدها على النفتاح وال�ستفادة من 

لغات العامل. )حكيم، 2011(

وقد يكتمل هذا الدور عندما يتم نقل 
الوعي باللغة من م�ستوى النخبة اإىل م�ستوى 
اجلماهري، وذلك لي�ض معناه النزول باللغة 
اإىل دركات الإ�سفاف والبتذال بل  العربية 
امل�ستوى  على  الدواوين  لغة  من  التخل�ض 
الإعالمي، لت�سبح اللغة العربية لغة تفكري 
وتفي  التحولت  مع  تتكيف  وعلمي  اإعالمي 
باأ�سالتها  وحتتفظ  احلال،  واقع  بغر�ض 
املعنى  وتنقل  الغر�ض  توؤدي  بحيث  وقوتها 
الأ�سلوب )بلغيث،  التعبري و�سالمة  بجزالة 

)2006
تفهم  اأن  الإعالم  لو�سائل  ولبد 
الكلمات  ومراعاة  والعبارة  اللفظ  اختيار 
اجلماهري  ت�ستطيع  التي  ال�سحيحة 
عن  والبتعاد  مقا�سدها  وفهم  ا�ستيعابها 
املاألوفة  غري  الغربية  الو�سعية  الألفاظ  
الن�سو�ض  �سياغة  يف  التكلف  وعدم 
هذه  اإفهام  م�ستوى  ومراعاة  الإعالمية 
العربية  اللغة  على  يقبلوا  حتى  اجلماهري 
ال�سحيحة ول ينفروا منها ويف نف�ض الوقت 
البتعاد عن الألفاظ املبتذلة وكذا الإ�سعاف 
يف اختيار الكلمات الهابطة لعر�ض املعاين 
ورفع  اجلماهري  مب�ستوى  الرتقاء  بهدف 

م�ستوياتهم اللغوية وملكاتهم الفكرية .
هذا  اإىل  �سو�سة(  )فاروق  وي�سري 
راأ�ض  الإعالم  اأجهزة  اأن  ويعني  اجلانب 
احلربة يف هذا املجال، لأنها حترك ال�ساكن 
يف بحرية اللغة، وجتعلها حية وقادرة حافلة 
بالإمكانيات يف التعبري والت�سوير م�ستجيبة 
 ، ومتطلباتها  اجلديدة  احلياة  دواعي  لكل 
 ، الع�سر  باحتياجات  الوفاء  على  قادرة 
ال�ستمرار  على  قادرة  اللغة  يجعل  حيث 
الفتوح،  )ابو  جديد.  هو  ملا  والت�ساع 

.)2000
يف  مهم  دور  الرتبوي  ولالإعالم 

اكت�ساب اللغة العربية واحلفاظ عليها يتمثل 
العربية  اللغة  تعزيز  ب�سرورة  التوعية  يف 
القيمة  وبو�سفها  القراآن  لغة  باعتبارها 
واللتزام  عليها  واملحافظة  العليا  العربية 
والرتبوية  التعليمية  الربامج  بكل  بها 
وتعليمهم قوانني وقواعد النحو وال�سرف. 
)ظاظا، 1986( والعناية بالدرا�سة البيانية 
ال�سريف،  واحلديث  الكرمي،  للقراآن 
بالعربية  التحدث  ب�سرورة  والتوعية 
واملوؤمترات،  املحافل  كافة  يف  الف�سحى 
عنها  البتعاد  اأو  اإهمالها  وعدم  والندوات 
موؤ�س�سات  بكل  التدري�ض  لغة  تكون  واأن 

التعليم. )كامل، 1986(
يف  العروبة  روح  تاأكيد  اىل  بالإ�سافة 
وتوعيتهم  ومناق�ساتهم  النا�سئة  اأحاديث 
يف حفظ الأدب العربي يف ع�سوره املختلفة 
عادات  وتنمية  ال�ستماع،  مهارات  وتنمية 
القراءة  اإىل  وامليول  للقراءة  �سحيحة 
احلوار  ممار�سة  ح�سن  على  والتدريب 
والعتزاز  والكتابة  واخلطابة  والإلقاء 
)�سحاتة،  الإ�سالمية.  العربية  بالثقافة 

) 2002
كربى  اأهمية  الإعالمية  للو�سيلة  كما 
تزيـد  اإنهـا  حيث  العربية  اللغة  خدمة  يف 
طريق  عن  معارفهم  وتنمي  الطلبة  ثقافـة 
املنوعة،  والثقافية  العلمية  املواد  تقدمي 
الطالب  لدى  اللغوي  الوعي  تنمي  وكذلك 
العربية  اللغة  اإىل  ا�ستماعهم  طريق  عن 
اللغوية  البـرامج  يف  واإ�سراكهم  الف�سحى، 
اللغوية  ثروتهم  زيادة  اإىل  توؤدي  التي 
املمار�سة  ممار�ستها  على  ت�ساعدهم  التي 
ال�سحيحة يف الإلقاء واخلطابة واحلديث، 
علـى  وتعودهم  اخلجل  عنهم  وترفع 
الطالقـة فـي احلـديث والبالغة يف الكتابة، 
ومتكن الطالب من عمل امللخ�سات وكتابة 
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يكتبوه،  ملا  والتنظـيم  والرتتيب  التقارير 
وتوجه الطالب للقراءة والبحث واملطالعة، 
برامج  من  للطالب  يقدم  ما  خالل  من 
ت�ساعدهم  وغريها  واأ�سئلة  وم�سابقات 
مواقف  يف  اللغة  مهارات  توظيـف  على 
تطبيقية فعلية مثل ح�سن الإلقاء وال�ستماع 
ذلك.  غري  اإىل  املعنـى  ومتثيل  والطالقة 

)ابو العطا، 2006(.
وميكن لالإعالم اجلامعي ن�سر الوعي 
لرفع  اجلهود  ت�سافر  خالل  من  اللغوي 
وتعزيز  العربية،  اللغة  يف  الطالب  م�ستوى 
مكانتها يف نفو�ض الطلبة، وغر�ض العتزاز 
بها، وف�سح املجال للدفاع عنها، عن طريق 
املحا�سرات، والندوات، والن�سرات، ورعاية 
من  والأدب  ال�سعر  يف  الطالبية  املواهب 
الطالبية  والنوادي  املنتديات  اإقامة  خالل 
وامل�سابقات الثقافية يف الكتابات الإبداعية 
واخلاطرة  واملقالت  والق�س�سية  ال�سعرية 
الأدبية، واإحياء الفعاليات واملنا�سبات التي 
لها عالقة باللغة العربية كالحتفاء باليوم 

العاملي للغة العربية.

ثالثا: دوره يف تنمية املهارات 
اللغوية:

اللغة كائن حي ينمو وقد دلت البحوث 
مهماً  دوراً  عامة  الإعالم  لو�سائل  اأن  على 
للغاية يف تطوير اللغة العربية وقد اأ�سافت 
عرب  و�سائلها  مبختلف  الإعالم  اأجهزة 
العربية  اللغة  اإىل  قرنني  من  يقرب  ما 
مبتكرة  جديدة  وتراكيب  وعبارات  كلمات 
�سل�سة  النا�ض  األ�سنة  على  املجتمع  األفها 
اأمر  من  ميكن  ومهما  الإعالم  ولغة  �سهلة؛ 
ل  عبارات  العربية  اللغة  على  اأ�سافت  قد 
فيها  جعلت  باأن  حركتها  واأَْثَرت  حت�سى 

حيوية تتفق مع روح الع�سر.

باعتبارهما  والتلفزيون،  ولالإذاعة 
زيادة  يف  الكبري  الأثر  م�سموعة،  و�سائل 
نطق  توحيد  الطلبة،  بني  اللغوية  الرثوة 
املفردات، والتقريب بني اللهجات، واإحالل 
ال�سائدة،  العامية  املب�سطة حمل  الف�سحى 
والعربية با�ستطاعتها التاأقلم مع اأي اأ�سلوب 
اإذاعي اأو تلفزيوين، نـظرًا لـرثاء مـفرداتـها 
وتنـوعها، وقــوة تـعبريهـا، و�سـدى كلماتها.

حت�سيل  م�ستوى  عن  درا�سة  ففي 
طلبة اجلامعات الأردنية يف النحو العربي، 
عدم  اأن  اىل  كري�سان  الباحثة  ك�سفت 
التي  اللغوية  للمهارات  الطلبة  توظيف 
وكتاباتهم،  قراءاتهم،  يف  �سابقاً  تعلموها 
املختلفة،  احلياة  مواقف  يف  واأحاديثهم 
الف�سيحة،  بني  العربية  اللغة  وازدواجية 
للغة  الأجنبية  اللغات  ومزاحمة  والعامية، 
اجلامعية،  الدرا�سات  يف  وخا�سة  العربية، 
اأداء  م�ستوى  يف  اللغوي  ال�سعف  اإىل  اأدى 
اجتاهاتهم  وانخفا�ض  اجلامعيني  الطالب 

نحو اللغة العربية عامة، والقواعد خا�سة.
ان   )2006 العطا،  )ابو  وي�سيف 
ال�سحافة الطالبية و�سيلة لت�سجيع الطلبة 
باألوان  والتزود  والطـالع،  القـراءة  على 
احلقيقي  املجال  وتعترب  املتجددة،  املعرفة 
والنقد  والتعبري  التعليق  على  للتدريب 
لالأن�سطة  الثابت  ال�سجل  وتعترب  والتحليل، 
املختلفة،  ولالأحداث  ولالآراء  الطالبية، 
الك�سف عن مواهب  واحدة من طرق  وهي 
امل�ستقبلية،  للحياة  واإعدادهم  الطلبة 
وحملة  القادة  من  جيل  اإعداد  وبداية 
الأقالم واأ�سحاب الأفكار احلرة واجلريئة 
والبناءة ، وهي فر�سـة حلمل املتعلمني على 
املجلـة  تخطـيط  �سواء يف  والبتكار  الإبداع 
عر�سها  واأ�سلوب  مو�سـوعاتها،  اختيـار  اأو 
الت�سال  مواقف  وتخلق  عناوينها،  وانتقاء 

على  والتعـرف  امل�سئولة  بال�سخ�سيات 
للم�سكالت  تت�سدى  اأي�ساً  وهي  اآرائهم، 
جمتمـع  منها  يعاين  التي  ولالأحداث 
اجلامعة ،واملجتمع املحلى وت�سهم يف حلها 

والتعبري عنها.
اإىل  يهدف  مثال  التعليمي  وامل�سرح 
ال�سليم  النطق  على  الطلبة  قدرات  تنمية 
الف�سحى،  العربية  اللغة  بقواعد  واللتزام 
ومدهم بالقيم الفكرية ال�سليمة، وتوعيتهم 
وعقيدتهم  وتاأريخهم  العربي  برتاثهم 
مهارات  واكت�ساب  الإ�سالمية،  وح�سارتهم 
وال�سرعة  التمثيل  طريق  عن  الأفكار  نقل 
 )2002 )�سحاتة،  والتفكري.  التعبري  يف 
اللغوي  املجال  يف  مهم  دور  له  والتمثيل 
املهـارات  الطـالب  اإك�ساب  على  يعمل  فهو 
اللغوية املختلفة كالطالقة يف التعبري ومتثل 
الألفـاظ  وانتقاء  الأداء  وح�سن  املعاين 
وكذلك  ال�سياغة،  ح�سن  على  والتـدرب 
والفكرية  اللغوية  الرثوة  تنمية  على  يعمل 
لدى  النطق  عيوب  ويـ�سلح  التالميـذ  لدى 
التحدث  الطالب  ويعود  التالميذ  بع�ض 
باللغة الف�سحى، ويعمل على اكت�ساف بع�ض 
مثل  وتنميتها  ورعايتها  الطالبية  املواهب 
موهبة اخلطابة وقر�ض ال�سعر .......اإلخ . 
وكذلك تدريب بع�ض الطالب على التاأليف 
لفن امل�سرحية واإتقان الأدوار وتنمية الذوق 

الفني لديهم. )�سمك، 1979 )
     بالإ�سافة اىل دور الن�سر الق�س�سي 
التاريخي وكتب الرتاث التي تعيد اإىل اللغة 
العربية رونقها وجمالها وبهذا تتاأ�سل اللغة 
العربية عند القارئ نطقاً وكتابة وي�ست�سعر 
ثم  فيحبها  العربية  اللغة  روعة  القارئ 
وعادات  القراءة  مهارات  وتنمية  يع�سقها. 
الثقافة  وزيادة  الوقت  ل�ستغالل  املطالعة 
هدفا بحد ذاته لتنمية القدرة اللغوية ب�ستى 
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وت�ساعد  العربية  اللغة  تغذي  التي  الو�سائل 
على تذوقها واإدراك نواحي املمار�سة فيها. 

)العيدرو�ض، 2008(
اأهمية  ال�سفي  غري  اللغوي  وللن�ساط 
الطالب  ميار�سه  ن�ساطاً  كونه  خا�سة 
اللغة  فيه  وي�ستخدمون  عملية،  ممار�سة 
املواقف  يف  ناجحاً  موجهاً  ا�ستخدامُا 
احلديث  مهارات  تنمي  التي  الطبيعية 
لديهم  والكتابة  والقراءة  وال�ستماع 
املتعلمني؛ اإذ يرى )اأبو العطا، 2006(. كما 
واملتمثـل  الـ�سفي  غري  اللغوي  الن�ساط  اأن 
فـي الإذاعـة التعليمية، وال�سحافة الطالبية 
باأنواعها، والن�ساط احلر، والقراءة احلرة، 
واجلماعة  امل�سرحي  والتمثيـل  واملكتبة، 
الأدبية وجماعة نادي اللغة العربية وجماعة 
واملحا�سرات  واخلطابة  ال�سعري  الإلقاء 
لوحة  وجماعة  وامل�سابقات  والندوات 
وجماعة  احلكمة  وجماعة  الأخبار 
الحتفـالت وجماعـة املرا�سالت؛ له اأهمية 
كبرية اإذا اأح�سنا تخطيطه والإ�سراف عليه 
واختيار الطـالب املنا�سبني ملمار�سته، ذلك 
غري  اللغوية  الأن�سطة  هذه  ممار�سة  لأن 
وترتيب  تقييم  اإعـادة  اإلـى  يحتاج  ال�سفية 
واملمار�سة  الأداء  مراجعة  فيه  تتم  حيث 
تتنـوع  بحيث  وتطويرها  الن�ساطات  لتلك 
لتواكب  واأن�سطتها  وبراجمها  مو�سوعاتها 
غر�ض  على  فيه  وتركز  احلديث  الع�سر 
ال�سامية يف نفو�ض  النبيلـة والأخالق  القيم 

الطالب،
املختلفة  بو�سائله  اجلامعي  والإعالم 
التطبيقي  الدر�ض  مبثابة  يكونا  اأن  يـمكنه 
توظـيفًا،  العربيـة،  اللـغـة  مـع  الـتـعـامل  فـي 
جتديدًا،  اأو  واإحـياءً  واإبـداعًا،  ونطـقًا، 
الرتفيهية  واحل�س�ض  الأنباء  طريق  عن 
والعلمية، والريا�سية، والفيلم، وامل�سرحية.

بالقواعد  تعلمها  يتم  ل  فاللغة 
بالتقليد  تعلم  ما  بقدر  والتعريفات وحدها 
اأجواء  يف  ال�سليم  وال�ستخدام  واملحاكاة 
وعن  والتكلف،  الت�سنع  من  تخلو  طبيعية 
الأدبية،  املواهب  اكت�ساف  ميكن  طريقها 
امل�سادر  اإىل  والرجوع  اللغوية،  وامليول 
املختلفة، وباللغة يرت�سخ لديهم ما تو�سلوا 
با�ستخدامها  الدرا�سية  احل�س�ض  يف  اإليه 
احلياة  مواقف  يف  �سحيحاً  ا�ستخداماً 
اللغة  فنون  من  ذلك  يتطلبه  وما  العملية، 

ومهاراتها املختلفة. )غالب، 1998: 71( 
من  الن�ساطات  تلك  ممار�سة  اإن  كما 
الـ�سعر  واإلقـاء  باأنواعهـا،  و�سـحافة  اإذاعة 
املكتبة  وارتياد  والقراءة احلرة،  واخلطابة 
امل�سابقات  يف  وال�سرتاك  البحوث  وعمل 
الأدبي  النادي  يف  وال�سرتاك  املختلفـة، 
الذي يعتني ويهتم باملواهب الأدبية املتميزة 
وتنميتها  وتطويرها  �سـقلها  على  ويعمل 
ويعمل على رفع م�ستوى الطالب املتميزين 
يف الإلقاء واخلطابة وتـاأليف ال�سعر وقر�سه 
واإلقائه، وكتابة الق�سة الق�سرية الهادفة، 
الـ�سحفي  التحريـر  فن  على  والتعرف 
ال�سحفي  الكاريكاتري  وممار�سته، ومعرفة 
امللـ�سقات  وكتابـة  وحماكاته،  الهادف 
وكتابة  الهادفة  والدعايات  والنـ�سرات 
احلكم  وكتابة  واملهمة  اليومية  الأخبار 
يف  طواعية  وال�سـرتاك  والألغاز،  والأمثال 
حترير �سحيفة مدر�سية اأو جملة اأو مطوية، 
وال�سـرتاك فـي اإجـراء مقـابالت �سحفية اأو 
للحفالت  التخطيط  يف  وامل�ساركة  اإذاعية، 
منا�سـبات  فـي  والنـدوات  واملهرجانات 
امل�ستويات  على  املدر�سة  تقيمها  خمتلفة 
جتعل  الإقليمية،  اأو  املحلية  اأو  الداخلية 
من طالبنا فـي امل�ستقبل املذيع وال�سحفي 
واملحلل  والنا�سر  واملعلم  وال�ساعر  والأديب 

وطننا  يحتاجه  وهـذاما  والناقد،  والكاتب 
و�سعبنا يف حا�سره وم�ستقبله.

ال�ستنتاجات والتو�سيات:
تو�سلت الدرا�سة اىل الآتي: 

من  متقدم  م�ستوى  اجلامعي  الإعالم   -1
والذي  الرتبوي،  الإعالم  م�ستويات 
العربية  اللغة  اإتقان  اإىل  بدوره  يدعو 
يف  مكانتها  وتعزيز  عليها  واملحافظة 
واف�ساح  بها  والعتزاز  الطلبة  نفو�ض 

املجال للدفاع عنها.
خدمة  يف  اجلامعي  الإعالم  ي�ساهم   -2
الوعي  ن�سر  على  ويعمل  العربية  اللغة 
طريق  عن  الطلبة  لدى  اللغوي 
والن�سرات،  والندوات،  املحا�سرات، 
واإحياء الفعاليات واملنا�سبات التي لها 
عالقة باللغة العربية كالحتفاء باليوم 

العاملي للغة العربية.
3-  لو�سائل الإعالم اجلامعي الدور الكبري 
الف�سحى  العربية  اللغة  ن�سر  يف 
الطلبة  لدى  بالعامية  والرتقاء 
وميكن ذلك من خالل تنقية الر�سالة 
�سوائب  من  لهم  املوجهة  الإعالمية 
اخلطاأ اللغوي؛ واللتزام بقواعد اللغة 

العربية نطقا وكتابة.
4- تعد ال�سحافة اجلامعية باأنواعها، اأهم 
تعمل  التي  اجلامعي  الإعالم  و�سائل 
القـراءة  على  الطلبة  ت�سجيع  على 
جيل  اإعداد  يف  وت�سهم  والطـالع، 
واأ�سحاب  الأقالم  وحملة  القادة  من 

الأفكار احلرة واجلريئة والبناءة. 
تنمية  يف  مهم  دور  اجلامعي  لالإعالم   -5
املهارات اللغوية لدى الطلبة من خالل 
وم�سابقات  برامج  من  لهم  يقدم  ما 
توظيـف  على  ت�ساعدهم  واأ�سئلة، 
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تطبيقية،  مواقف  يف  اللغة  مهارات 
التي  اللغوية  البـرامج  يف  واإ�سراكهم 
اللغوية  ثروتهم  زيادة  اإىل  توؤدي 
يف  ال�سحيحة  املمار�سة  وممار�ستها 

الإلقاء واخلطابة واحلديث.
بو�سائله  اجلامعي  لالإعالم  ميكن   -6
الدر�ض  مبثابة  يكون  اأن  املختلفة 
اللـغـة  مـع  الـتـعـامل  فـي  التطبيقي 
واإبـداعًا،  ونطـقًا،  توظـيفًا،  العربيـة، 
رعاية  خالل  من  جتديدًا،  اأو  واإحـياءً 
والأدب،  ال�سعر  يف  الطالبية  املواهب 
الكتابات  يف  الثقافية  وامل�سابقات 
والق�س�سية  ال�سعرية  الإبداعية 

واملقالت واخلاطرة الأدبية.
كبري  بدور  اجلامعي  امل�سرح  ي�سهم   -7
النطق  على  الطلبة  قدرات  تنمية  يف 
اللغة  بقواعد  واللتزام  ال�سليم 

املهـارات  الطلبة  واإك�ساب  العربية، 
التعبري  يف  كالطالقة  املختلفة  اللغوية 
والإلقاء  الأداء  وح�سن  املعاين  ومتثل 

وال�ستماع وانتقاء الألفـاظ.
اللغوية  الرثوة  التعليمية  الذاعة  تعزز   -8
عنهم  وترفع  الطلبة،  لدى  والفكرية 
الطالقـة  علـى  وتعودهم  اخلجل 
الكتابة،  يف  والبالغة  احلـديث  فـي 
وكتابة  امللخ�سات  عمل  من  ومتكنهم 
وتنمية  والتنظـيم،  والرتتيب  التقارير 

مهارات احلديث وال�ستماع لديهم.

     واأو�ست الدرا�سة التي:
ال�سعر  يف  الطالبية  املواهب  رعاية   -1
الثقافية  امل�سابقات  واإقامة  والأدب، 
ال�سعرية  الإبداعية  الكتابات  يف 
واخلاطرة  واملقالت  والق�س�سية 

الأدبية.
وتلفزيونية  اإذاعية  برامج  اأعداد   -2
وحتث  العربية  باللغة  تعنى  و�سحفية 
بها  والهتمام  ملمار�ستها  الطلبة 

باعتبارها ثروة قومية.
ملمار�سة  الأدبية  النوادي  ت�سكيل   -3
وتو�سيع  والأدبية  اللغوية  الأن�سطة 
نطاق  داخل  فيها  امل�ساركة  نطاق 

اجلامعة وخارجها.
4- ت�سجيع الطلبة لتنفيذ الأبحاث العلمية 
كجزء  والبتكار  والإبداع  اللغوية 
واأن�سطتهم  الأكادميية  مهامهم  من 

الالمنهجية.
اللغة  من  الإعالمية  الر�سالة  تنقية   -5
اعدادها  ليتم  بها  والعتناء  العامية 
الف�سحى  العربية  اللغة  قواعد  وفق 

كتابة ونطقا.
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