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 :الممخص
التزاؿ الوظيفة الصحفية مف اىـ الوظائؼ التي تضطمع بيا الصحافة 

يعي المعنيوف في المجاؿ الميني أف الصحافة الجامعية  ينبغي الجامعية و 
إف تبنى عمى قيـ صحفية  مشتركة ،قائمة عمى المعرفة بمشاكؿ وقضايا 

مف ىنا كانت ىذه الدراسة تيدؼ إلى جممة ، المجتمع الجامعي الرئيسة 
تحديد مستويات تمبية  مف األىداؼ مف بينيا الوصوؿ إلى  صياغة في

امعية لوظائؼ الصحافة العامة ومعرفة مدى تحقيؽ وظائؼ الصحافة الج
 ىذه واىتمتالصحافة العامة في الصحؼ الجامعية لدى الشباب الجامعي .

في  إيجابي تغيير المستقبؿ في عنو ينتج معرفيا تراكما الدراسة في خمؽ
 إلى الدراسة وخمصتمجاؿ الصحافة النوعية ومنيا الصحافة الجامعية،

تبيف مف المسح التحميمي اف ىناؾ نسب متراوحة أىميا :  نتائج مجموعة
مف الطالب يقرؤوف ويتابعوف ىذا النوع مف الصحؼ التي تصدرىا 
جامعاتيـ وىناؾ مستويات متباينة في عممية تمبية الصحافة الجامعية 
لوظائؼ الصحافة العامة بالنسبة الى الوظيفة االخبارية، التعميمية، التثقيفية 

 .ة واالعالنية ، والترفييي
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Abstract: 

  Journalism is still one of the most important jobs that 

university journalism carries out, and those concerned in 

the professional field are aware that university 

journalism should be based on common journalistic 

values, based on knowledge of the main problems and 

issues of the university community. Hence, this study 

aimed at a number of objectives, including reaching 

Formulation in determining the levels of university press 

fulfillment of public journalism jobs and knowing the 

extent to which public journalism jobs are achieved in 

university newspapers among university youth. This 

study focused on creating an accumulation of knowledge 

that would result in a positive change in the future in the 

field of qualitative journalism, including university 

journalism. The analytical survey revealed that there are 

varying percentages of students who read and follow this 

type of newspaper issued by their universities, and there 

are different levels in the process of university 

journalism fulfilling the functions of public journalism in 

relation to news, educational, educational, entertainment 

and advertising functions. 
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 : مقدمة
تعد الصحافة أداة الراي العاـ في الجامعة والتي تتيح لو ممارسة حؽ المجتمع  

الجامعي في أف يعرؼ ما يدور حولو وما يمس حياتو ومصيره معرفة موضوعية بقدر 
االخباري  اإلمكاف. فيي بمثابة البوصمة والمؤشر الذي يبيف نشاط ونوعية المحتوى

والموضوعات والمقاالت والتحقيقات وتوظيفو بمستوى يعمؿ عمى تمبية الوظائؼ التي أوجدت 
أنيا موجية بالدرجة األساس إلى مجتمع نوعي متمثمة  والوعي الكامؿمف أجميا الصحافة 

  .بشريحة الطمبة والعامميف ضمف نطاؽ الجامعة
 االطار المنهجي لمبحث :

 أسباب: لثالثة ىذه الدراسة ميمة  يمكف القوؿ إف: أوال :أهمية البحث
في مجاؿ الصحافة  إيجابي تغيير المستقبؿ في عنو ينتج معرفيا تراكما تخمؽ-1

 النوعية ومنيا الصحافة الجامعية   
أف  عمى وتنشئتوالجامعييف األجياؿ مف  الطمبة  وتشجيع الوعي نشر العمؿ عمى -2

تكوف وظائؼ الصحافة مكممة لرسالة الجامعة تجاه المجتمع الجامعي الخاص والمجتمع 
 المحمي عمومًا مما سينعكس عمى مستواىا التحريري بشكؿ أكثر مقروئية.

-1تكمف المشكمة البحثية في طرح عدة تساؤالت وىي كاالتي: ثانيا: مشكمة البحث :
مف وجية نظر الشباب  ائؼ الصحافة العامةمستويات تمبية الصحافة الجامعية لوظما 

 الجامعي؟ 
 ؟ التي تصدر في كمياتيـ  الى أي مدى يتابع ويقرا الطمبة الصحؼ الجامعية -2
ما مفيوـ الصحافة الجامعية والقواعد العامة لمكتابة الصحفية الفعالة لدى  -3

طمؽ ىذه الدراسة فرضية البحث :تنالصحؼ التي تصدر عف إدارات الكميات و الجامعات؟   
تمبية بيف وجود عالقة ذات داللة إحصائية مف فرضية رئيسة يتطمب أثباتيا مفادىا : )

 مف وجية نظر الطالب الجامعييف(  الصحافة الجامعية لوظائؼ الصحافة العامة
 يرمي ىذا البحث إلى ما يأتي : :ثالثا : أهداف البحث

مف وجية  لوظائؼ الصحافة العامةمستويات تمبية الصحافة الجامعية تحديد  -1
 نظر الشباب الجامعي .

 لدى الشباب الجامعي . متابعة وقراءة الطمبة الصحؼ الجامعية معرفة مدى  -2
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التعرؼ عمى خاصية ومفيوـ الصحافة الجامعية والقواعد العامة لمكتابة الصحفية  -3
 الفعالة لدى الصحؼ التي تصدر عف إدارات الكميات و الجامعات 

تمبية الصحافة بيف وجود عالقة ذات داللة إحصائية التحقؽ إحصائيا مف  -4
 .مف وجية نظر الطالب الجامعييف الجامعية لوظائؼ الصحافة العامة

ونوع الدراسة اعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي وتحديدا  :رابعا : منهج البحث 
المسح بطريقة العينة ألنو يعد مف المناىج الذي يتناسب مع موضوع ىذه الدراسة والوقت االـز 
إلنجازىا ، أما نوع البحث الذي اعتمدتو الدراسة فيو البحث الوصفي الذي يستطيع وصؼ 

       الظاىرة في وضعيا الراىف . 
تـ االستعانة بأداة االستبانة لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات  :سا : أداة البحثخام

الالزمة بظاىرة ترتيب أولويات قضايا األمف الوطني في وسائؿ اإلعالـ العراقية إذ تكونت 
استمارة االستبانة مف المحاور اآلتية : المحور األوؿ المعمومات الديموغرافية لممبحوثيف 

تمبية الصحافة الجامعية لوظائؼ  والمحور الثالث : مقروئية الصحؼ الجامعيةمدى والثاني 
 .الصحافة العامة

يتمثؿ مجتمع البحث مف طمبة جامعة بغداد والجامعة  :سادسا: مجتمع البحث وعينته
الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية وقسـ  -العراقية لكميات اإلعالـ بأقساميا الثالث الصحافة

العالقات العامة . كوف ىاتيف الجامعتيف تصدر كؿ منيا صحيفة جامعية تحت اسـ )جريدة 
* تصدر عف وصحيفة )جريدة الصحافة( تصدر عف كمية اإلعالـ لمجامعة العراقية الخبر(

 كمية اإلعالـ لجامعة بغداد أما مجاالت البحث  فتتحدد باالتي:
 المجاؿ المكاني : ويتمثؿ بطمبة الجامعة العراقية بكمية اإلعالـ . -1 
المجاؿ الزماني : ويتحدد خالؿ فترة توزيع استمارة االستبياف وجمعيا لممدة مف  -2

 المدة التي تـ بيا توزيع وجمع االستمارة  1/5/2019إلى  1/2/2020
مستويات تمبية الصحافة الجامعية لوظائؼ المجاؿ الموضوعي : يتحدد )-3.

عند الشباب الجامعي(فتـ اختيار العينة العمدية )قصدية( مف طمبة كمية  الصحافة العامة
( طالبا بالنسبة 196)األعالـ /الجامعة العراقية وجامعة بغداد . وكاف حجـ العينة المختارة 

(  1966%( مف حجـ طالب الكمية والبالغ عددىـ )  10الى الجامعة العراقية أي بنسبة )
(طالبا كحجـ لمعينة المختارة مف طمبة كمية األعالـ /جامعة بغداد  119طالبا وطالبة . و ) 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71اجمللد )( 4العدد )

 2020 كانون األول

 

)3258 ) 
 

كؿ ( وقد وزعت االستمارات بش 1185%( مف حجـ طالب والبالغ عددىـ ) 10أي بنسبة )
( /https://drive.google.com الكتروني عمى طمبة الجامعتيف عبر موقع )كوكؿ درايؼ()

 .( مبحوث 315وعند احتساب عدد المبحوثيف لمجامعتيف بمغ )
تستمد ىذه الدراسة أطارىا النظري مف نظرية ترتيب  :سابعا :النظرية الموجهة لمبحث

األولويات )األجندة( وتحاوؿ تفسير كيفية وأسباب تفكير الناس في بعض القضايا االجتماعية 
ويفترض ىذا النموذج أو النظرية أف وسائؿ األعالـ ال تستطيع (1)واختالؼ معدؿ االىتماـ بيا 

نما يختار القائموف عمى ىذه أف تقدـ جميع الموضوعات والقضايا التي ت قع في المجتمع وا 
الوسائؿ بعض الموضوعات التي يتـ التركيز عمييا بشدة والتحكـ في طبيعتيا ومحتواىا ، 
وىذه الموضوعات تثير اىتمامات الناس تدريجيا وتجعميـ يدركونيا ويفكروف فييا ويقمقوف 

كبر نسبيا مف الموضوعات بشأنيا ومف ثـ تمثؿ ىذه الموضوعات لدى المجتمع أىمية ا
 (2األخرى التي ال تطرحيا وسائؿ األعالـ )

:أتفؽ الخبراء عمى أف المقياس أو)األداة( يتسـ بالصدؽ أو  ثامنا : الصدق والثبات 
( متى كاف صالحًا لتحقيؽ اليدؼ الذي ُأِعَد مف أجمو وأف يقيس بالفعؿ ما (validityالصالحية

اختبار محتوى االستمارة عف طريؽ الصدؽ الظاىري وذلؾ بعرض ( وتـ 3ينبغي أف ُيقاس. )
االستمارة عمى مجموعة مف الخبراء واجمع المحكموف باف األداة تقيس ما وضعت ألجمو فقد 

(وىي قيمة مرتفعة والجدوؿ االتي يبيف 98بمغت قيمة معامؿ الصدؽ بيف آراء المحكميف) 
 أسماء المحكميف ونتائج الصدؽ.

عدد الفقرات  العممي اسـ المحكـ ت
 التي وافؽ عمييا 

عدد الفئات التي 
 لـ يوافؽ عمييا 

عدد الفئات التي 
طمب تعديميا أو 

 أضافتيا 
 - - 21 أ.د. فاضؿ البدراني -1
 1 - 20 أ.ـ .د اكـر الربيعي  -2
 - - 21 أ.ـ.د.فاتف الداغستاني -3
 1 - 62 المجموع 

 مجموع الفئات التي اتفؽ عمييا المحكموف                                
 100*-------------------------- حساب درجة صدؽ االستمارة =

https://drive.google.com/
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 مجموع الفئات الكمية *عدد المحكميف                                
62 

                           =-------- *100 =98 
                                63 

 –وقد تـ اعتماد تقدير مستوى ثبات نتائج االستبانة الخاصة عمى طريقة االختبار 
عادة االختبار أي طريقة ثبات الباحث مع نفسو وذلؾ بتحميؿ جزء مف العينة مرتيف وفي  وا 

لو  مدتيف زمنيتيف مختمفتيف ثـ يحسب معامؿ الثبات اعتمادا عمى نتائج ىاتيف المرتيف كما
%( مف 5( فقد تـ أجراء االختبار األوؿ عمى )4كاف كؿ مرة قاـ بتحميميا مرمز مختمؼ )

(مفردة وتـ أعادت 30الحجـ األصمي لمعينة ،إذ بمغ حجـ جزء العينة الذي خضع لالختبار )
أجراء االختبار عمى العدد نفسو في جزء مف عينة المبحوثيف وباستخداـ اليات القياس والترميز 

(يوما وبعد مقارنة النتائج التي تـ التوصؿ الييا في االختبار الثاني مع 30بعد مرور ) نفسيا
نتائج االختبار األوؿ لمتحقؽ مف قدر الثبات تبيف أف درجة الثبات الختبار االستبانة بمغت 

( فتؤكد ىذه النسبة عمى الثبات واالستقرار في معظـ النتائج التي أفرزتيا 96.6نسبتيا )
* عدد الحاالت المتفؽ عمييا في 2   (5)االستبانة وقد تـ تطبيؽ المعادلة اآلتية  استمارة

 االختباريف 
 100* ----------------بار االستبانة := معامؿ الثبات في اخت

 * عدد الحاالت االصمية 2 
     2*29 
 =------*100 =96.6 

                                      2*30 
(إذ تطرح 67)  2003: دراسة طمعت عبد الحميد عيسى ت السابقةاالدراستاسعا : 

إلى اي مدى طبقت الصحؼ الجامعية –الدراسة مشكمتيا في تساؤؿ رئسي اساسي متمثؿ 
الفمسطينية النظريات االخراجية المعروفة وتسعى ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اىـ الصحؼ 

ومشاكميا والتعرؼ عمى طرؽ واساليب االخراج الصحفي الجامعية الفمسطينية وامكانياتيا 
المستخدمة في الصحؼ الجامعية الفمسطينية ، وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج 
التي تصب في دراسة التحميمية والقائـ باالتصاؿ في الصحؼ الجامعية  . وقد ساعدت 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71اجمللد )( 4العدد )

 2020 كانون األول

 

)3260 ) 
 

ثية مف حيث استخراج التساؤالت الدراسة السابقة في تكويف رؤية واضحة نحو المشكمة البح
الدراسة الحالية والتي تستكمؿ بدورىا جوانب النقص في الدراسات السابقة والبدء مف حيث 

 انتيى اآلخروف .
 :التعريفات اإلجرائيةعاشرا: 

وىي مطبوع دوري ورقي أو نشر الكتروني يصدر عف وحدة الصحافة الجامعية : -1
أو قسـ االعالـ في الكمية أو الجامعة ، بعدد محدود مف االعداد ال ييدؼ الى الربح عمى 
االغمب ، وفي حالة الصحؼ التي تصدرىا كميات واقساـ االعالـ في الجامعات االىمية 

الطمبة طيمة مدة الدراسة الجامعية وتحت والحكومية فانو يمثؿ بمثابة تطبيؽ عممي لما تعممو 
اشراؼ الييئة التدريسية فيتـ تكمؼ الطمبة بأعداد المواد التحريرية وتصميـ وانتاج واخراج 
الصحيفة . وتتوجو عادة الى المجتمع الطالبي واالساتذة والعامميف والموظفيف في داخؿ الكمية 

ص الطمبة في المقاـ االوؿ عف طريؽ أو الجامعة . وتيتـ بالقضايا والموضوعات التي تخ
تناوؿ المشاكؿ والمعوقات وطرح الحموؿ المنطقية وعرض وجيات النظر بشكؿ قائـ عمى 
اساس حرية الراي والتعبير المسؤوؿ . وعرض النتاجات العممية واالنشطة المينية واالكاديمية 

 لألساتذة المختصيف . 
التي تتناوؿ كافة الموضوعات وتتنوع الصحافة العامة  والمقصود بيا الصحافة  -2

مادتيا لتشمؿ كافة انواع النشاط االنساني وتوجو إلى جميع فئات المجتمع عمى كافة اشكاليـ 
يمكف تعريؼ االعالـ: بانو -3 (8)، وىي تمثؿ صحافة الشعب بكؿ فئاتو وطوائفو ومستوياتو  
نقؿ الرسائؿ الى جماىير واسعة "العممية التي بموجبيا تعمؿ المؤسسات االعالمية بإنتاج و 

 (9عبر وسائط االعالـ والتكنموجيا ، )
 : االطار النظري لمبحث 

تعد الصحافة لساف حاؿ  اوال : مفيوـ الوظيفة في ظؿ الوظائؼ العامة لمصحافة :
المجتمع والمعبر عف تطمعات وقضايا المجتمع ومف يؤدي مياـ العمؿ الصحفي يجب اف 
يكوف مف الطميعة المثقفة والمتعممة القادرة عمى شحذ اليمـ بما ىو ايجابي وتوعية الجماىير 

أشكاؿ  بترؾ ما ىو سمبي، والصحافة كجزء مف منظومة الوسائؿ االعالمية و ميما" اختمفت
الكتابة الصحفية ،فإف ليا وظائؼ أساسية تندرج كميا تحت خانة أساسية ىي خانة االتصاؿ 
وظيفة االعالـ االولى التي تتدرج نحو التواصؿ وتتبايف ىذه الوظائؼ باختالؼ وجيات النظر 
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" بتحميؿ العالقة بيف النظاـ ككؿ " Functionalismوييتـ مفيوـ الوظيفة " ( 10) الييا.
Organism "والوحدات المكونة ليذا النظاـ   "Organs  وقد يتضمف في النظاـ االجتماعي."

مجموعة مف الوحدات، والوحدة يمكف اف تكوف الفرد أو المؤسسة االجتماعية أو الثقافية 
" سواء عمى مستوى االفراد  Activitiesوتمارس ىذه الوحدات مجموعة مف االنشطة "

"مثؿ النظاـ  Structureـ ، وتتـ ممارسة ىذه االنشطة داخؿ بناء"والجماعات أو المجتمع العا
السياسي قد يكوف الميبرالي أو النظاـ الشمولي وينتج عف ممارسة االنشطة التي يقوـ بيا 

" تنتج اثار قد تكوف مرغوبة أو غير  Functionالوحدات داخؿ البناء مجموعة مف الوظائؼ"
واحتياجات البناء االجتماعي والعمؿ عمى تمبيتو .  مرغوبة والربط بيف اثار ىذا السموؾ

(فالوظيفة تتعمؽ باألفراد المستخدميف لموسيمة االتصالية أو المشاركيف في االتصاؿ 11)
وتتعمؽ ايضا بمردود العممية االتصالية عمى المجتمع فالفرد غالبا ييتـ بتحقيؽ نتائج اليدؼ 

وفؽ تمبية  -غالبا–عممية تحديد وظائؼ الصحافة ( وتتـ 12أو ما يمكف اف نسميو "الوظيفة" )
الحاجات التي يتطمبيا االفراد في مجتمع معيف وتحقؽ لدييـ اشباعات معينة قد تختمؼ مف 

" Instrumentalقارئ الى اخر لكف ىذه اإلشباعات يمكف اجماليا في " اىداؼ ذرائعية "
قيؽ اىداؼ منفعية واىداؼ تساعد مستخدمي الصحيفة عمى االتزاف النفسي والمعرفي وتح

" وصوال الى االىداؼ  Value Expressiveتكيفية وبالتالي تحقيؽ اىداؼ الدفاع عف الذات"
" والتي تساعد عمى تشكيؿ المعاني والصور الذىنية Knowledgeالطبيعة المعرفية" "

امؿ مفيـو كما اف " ادبيات االعالـ ظمت تع(13) والخبرات التي يحتاجيا ويسعى الييا القارئ .
الصحافة واالتصاؿ الجماىيري بمعنى واحد ، عند تناوؿ الوظائؼ التي تقوـ بيا الصحافة أو 
االتصاؿ الجماىيري وفي الحالتيف تأثر تصنيؼ الوظائؼ بما كاف يتوقعو االفراد مف الصحافة 
بشكؿ عاـ ، فوظائؼ الصحافة في ادبيات االعالـ ىي : االعالـ أو االخبار ،ثـ الشرح 

التفسير لما ينشر مف اخبار ،وكذلؾ االرشاد والتوجيو ،ثـ التعميـ والتنشئة االجتماعية ، و 
وبيذا يمكف اف نشير بشيء مف التفصيؿ اىـ ( 14) واالعالف والتسويؽ ، والتسمية والترفيو .
: وظيفة االعالـ أو االخبار : تعد ىذه الوظيفة في 1وظائؼ الصحافة العامة وىي كاالتي :

لوظائؼ الصحافية وتمثؿ القاسـ المشترؾ لوظائؼ الصحافة في المجتمعات واألخبار مقدمة ا
ىنا تعد ذلؾ الجزء مف التواصؿ الذي يبقينا عمى اطالع باألحداث والقضايا والشخصيات 
المتغيرة في العالـ الخارجي. عمى الرغـ مف أنيا قد تكوف ممتعة أو حتى مسمية ، والغرض 
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تزويد المواطنيف بالمعمومات التي يحتاجونيا التخاذ أفضؿ القرارات  مف الصحافة ىو بالتالي
( وفي ظؿ تكنموجيا المعمومات فقد اتاحت 15الممكنة بشأف حياتيـ ومجتمعاتيـ وحكوماتيـ.)

وسائؿ االعالـ االجتماعي كمنصة توصيؿ االخبار في مراحميا األولى اذ اف القراء لدييـ 
وؿ عمى االخبار ويمكف لممحرريف اف يخبروا ما الذي يمكف العديد مف الخيارات لكيفية الحص

الحديث عنو فالصحافة الجديدة ىي صحافة الشراكة ، ويتعيف عمى وسائط االعالـ الجديدة 
: وظيفة  2( 16الترويج لمقصص والمضموف و التفاعؿ مع القراء يؤدي إلى محتوى افضؿ )

تعقد المجتمع وازدادت تخصصاتو وترامت ظيرت ىذه الوظيفة بعد الشرح والتفسير والتحميؿ: 
(   17أبعاده ، فالصحافة الحديثة مسؤولة عف تقديـ المعمومات إلى الجماىير بصورة مبسطة )

ومف مياـ الصحافة إال وىي القيادة و بمثابة المعمـ أو الرائد أو وظيفة االرشاد والتوجيو  : 3
القائد فيي التي تأخذ بيد الجماىير، و تساعد الناس عمى حسـ األمور بذلؾ تصبح سمطة 

والمراسموف والمحرروف عمييـ (18)الصحافة في مواجية النقد و التوجيو بمثابة السمطة الرابعة 
وؿ تغطية الموضوعات المختمفة فاذا طمب منيـ تغطية قبؿ كؿ شيء اف يثقفوا انفسيـ ح

موضوع االنتخابات سيتحتـ الحصوؿ عمى معمومات اساسية عف المرشحيف وحتى تمؾ التي 
 (19)تخص الديف مثال ، لذا فاف الصحفييف لدييـ مسؤولية تعميـ انفسيـ بالدرجة االساس 

برات واالفكار الى االخريف : الوظيفة التعميمية:  وتتمثؿ في نقؿ المعمومات والخ4 
بيدؼ رفع مستوياتيـ العممية والمعرفية والفكرية وتكييؼ مواقفيـ ازاء االحداث والظروؼ 

وسائؿ االعالـ اف تكمؿ الدور التربوي لممؤسسات التعميمية اذ  اذ اف بإمكاف (20)االجتماعية 
ة في حاؿ توفر القيادة تساىـ في تشكيؿ بناء االنساف وصياغة فكره  وتوجييو الوجية السميم

 (21)االعالمية الناجحة 
: التثقيؼ و التنشئة االجتماعية: تسعى الصحافة إلى تحقيؽ تكامؿ المجتمع بتنمية 5

االتفاؽ  العاـ و وحدة الفكر بيف أفراده و جماعتو و تقوـ بتثبيت القيـ، المبادئ و االتجاىات 
يف بالسياسات و اإلجراءات و دعـ قوى و العمؿ عمى صيانتيا ويدخؿ في ذلؾ توعية المواطن

الدفاع بإعالـ المواطنيف بالتيديدات الخارجية والداخمية عمى األمف الوطني، وتقوـ بوظيفة 
التثقيؼ و تطبيع الناس عمى عادات األمة و طقوسيا و أنماط سموكيا مما يييئ لمفرد أساليب 

  (  22)التعامؿ مع الناس و التكيؼ مع البيئة.
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: التسويؽ واالعالف : يشكؿ االعالف اليوـ  ظاىرة عالمية وكمصطمح مشتؽ مف  6 
كممة التينية تعني االنتباه ويعرؼ بانو اتصاؿ مدفوع االجر وغير شخصي تستخدمو مصادر 
محددة عف طريؽ مختمؼ وسائط االعالـ وىو شكؿ مف اشكاؿ االتصاؿ مدفوع االجر وترتبط 

 (23الجماىيري بما في ذلؾ الصحؼ )االعالنات بوسائط االعالـ 
وظيفة التسمية والترفيو ويتمثؿ بتقديـ التسمية وتييئة الراحة واالسترخاء والقضاء :   7 

(وذلؾ بيدؼ جذب اىتمامات القارئ عبر مطالعة اشكاؿ 24عمى التوتر االجتماعي )
متعددة : مقاالت ساخرة وحكايات طريفة غريبة وكتابات فكاىية ونكت وفوازير ورسـو 
كاريكاتورية وذكريات ومشاىير وحكـ وامثاؿ وىذه المواد قادرة عمى جذب القراء الذيف يجدوف 

اف الوظائؼ المذكورة والتي بقيت سائدة في اال (  25)فييا استراحة مف االيقاع السريع لمحياة 
اصبحت ىي االخرى بحاجة الى اعادة صياغة في ضوء  2000-1980العقديف الماضييف 

تطورات التقنية االعالمية وتكنموجيا االتصاؿ  فقد اتاحت التقنية الجديدة امكانية الحوار 
الرسائؿ الموجية لو  المنقوؿ عبر وسائؿ االعالـ و امكانية اشراؼ المتمقي عمى مضموف

وتغيير الوظائؼ االجتماعية لإلعالـ ووسائمو ايضا واصبح بإمكاف االعالـ خدمة الوظائؼ 
الجديدة الموسعة لالتصاؿ مثؿ مساعدة االفراد والمنظمات والمؤسسات فضال عف الوظائؼ 
ط المتعمقة بالعمؿ والسياسة وحؿ الصراعات والتكامؿ بيف الجماعات والمجتمعات وتنشي

العمميات المعرفية والتواصؿ الحضاري والثقافي واالسياـ في نقؿ التصورات الجديدة عف 
التقنيات المستحدثة الى جانب الوظائؼ المتعمقة بالبرامج التعميمية والتدريبية وغير ذلؾ مف 

اف التطور في وظائؼ الصحافة حسب التطور التاريخي لـ يقتصر كما  26االنشطة االتصالية
وظائؼ جديدة لمصحافة وانما يشمؿ ايضا ظيور مجاالت جديدة لموظيفة الواحدة  عمى ظيور

 ومف اىـ ىذه الوظائؼ وىي كاالتي :نفسيا 
وظيفة محاربة الجمود الفكري : اذ يرى البعض أنو مف الوظائؼ الحيوية و ىو   -1

أفرادىا. إحدى سمات النظـ غير الديموقراطية، التي تفرض سمطانيا وأسموب تفكيرىا، عمى 
بحجة توحيد الصفوؼ، األمر الذي يتنافى مع طبيعة تطور المجتمعات .فمف واجب الصحافة 
أف تحدث وئاـ، أو تقاربًا فكريًا اجتماعيًا، مف خالؿ ما تقدمو مف ثقافة، ومعمومات، وأخبار 
عمى جميع المستويات االجتماعيػة، حتى ال تتصؼ بالتحيز لفئة عمى حساب األخرى، وحتى 

  (27)كنيا االلتزاـ بالموضوعية.؛يم
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وتتمثؿ في حاجة الفرد والمجتمع الى دعـ القيـ : وظيفة تحديد اليوية  :  2 
الشخصية والتوحد مع االخريف في قيميـ ، وىي بمثابة وظيفة التعبير عف القيـ فكمما دعمت 

   (28)وسائؿ االعالـ القيـ السائدة في المجتمع شعر الفرد بالرضا عف ىذه الوسائؿ  
أخبار صحفية، اي إعالف : وظيفة تقديـ الخدمات العامة : أي تزويد القارئ ب 3 

مواعيد شركات الطيراف الوطنية، وأخبار السينما والمسرح والنقد ومواعيد المحاضرات العامة، 
عالنات الوظائؼ، واإلعالنات التجارية، وأخبار األسواؽ، المحمية  وأماكنيا، والنشرة الجوية، وا 

ة، إلى غير ذلؾ. ويعالج والعالمية، وأخبار أسواؽ األوراؽ المالية، والمعاىدات التجاري
    (29) األحداث واألفكار، مف وجية نظر فائدة القارئ المباشرة.

توجيو نظر الراي العاـ نحو القضايا : وظيفة الصحافة وتكويف الرأي العاـ :  5
واالحداث التي ترى مف الضرورة توجيو االنتباه ليا دوف غيرىا . وتقوـ الصحافة بتغذية عممية 

بتيار مستمر مف المعمومات تمثؿ المدخالت االساسية لمعممية كما اف عممية صنع القرار 
صنع القرار السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة النظاـ السياسي السائد فيو يقوى في الدوؿ 
الميبرالية التي تتحوؿ فييا الصحافة الى "سمطة رابعة " ويضعؼ في الدوؿ التي تكوف فييا 

   (30) و وارشاد خاصة في المجتمعات السمطوية .الصحافة اداة وتوجي
تضطمع الصحافة : وظيفة الصحافة في توثيؽ لألحداث ومصدر لمتاريخ :  6 

المعاصرة، بميمة تجديد المعمومات والمعارؼ ومالحقتيا، بفضؿ دوريتيا، التي تسمح ليا 
جتماعية، في حركتيا بالقياـ بيذا الدور، "فالصحافة اليومية تقدـ لممؤرخ، وقائع الحياة اال

اليومية، في حيف تقوـ المجالت األسبوعية بتمخيص ىذه الوقائع وتحميميا. برصد االتجاىات 
والصحافة كمصدر لمتاريخ  (31)الفكرية لألحزاب واألفراد، أو بدراسة تاريخ الصحافة نفسيا.؛

واالحتفاظ بيا وتوثيؽ االحداث  تقوـ بوظيفتيف: أوليما: رصد الوقائع، وتسجيميا ووصفيا، 
لألجياؿ المقبمة.  ثانييما: قياس الرأي العاـ وآراء الجماعات والتيارات المختمفة، إزاء وقائع أو 

   (32) قضايا تاريخية معينة. في مدة زمنية معينة 
: الصحافة ووظيفة االستطالع، أو مراقبة البيئة ويقسـ البعض ،ىذه الوظيفة إلى 7 

االستطالع التحذيري، ويتمثؿ في اضطالع وسائؿ اإلعالـ  نوعيف رئيسييف، ىما: األوؿ:
باإلبالغ عف المخاطر المقبمة، مثؿ اليجوـ العسكري، والكساد االقتصادي، وزيادة التضخـ 
.والثاني: ىو االستطالع األدائي أو الخدمي، أي نقؿ المعمومات، التي يستفيد منيا األفراد في 
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عة نقؿ المعمومة، قد صاحبيا بعض السمبيات مثؿ: عدـ حياتيـ اليومية .وجدير بالذكر أف سر 
   (33) الدقة أو تشويو الحدث، أو محاولة توجيو الرأي العاـ وجية ما.

: وظيفة التعزيز والمساندة والتعميـ : كوظائؼ تؤدييا وسيمة االتصاؿ الجماىيري 8  
اد في المجتمع ، وتشير الى محور االرتكاز في حضور الوسيمة الجماىيرية في حياة االفر 

السياسية أو لبناء المجتمع المحمي أو ( كما اف استعماؿ األنترنت سواء لمتعمـ أو لمتعبئة 34)
أيا كاف فانو يتيح استراتيجيات فردية وجماعية جديدة لالتصاؿ والعمؿ بصيغة امنة متكاممة 

ومات بسرعة عالية فاف القدرة التي توفرىا شبكة األنترنت لمنشر تحويؿ كميات كبيرة مف المعم
مف جميع انحاء العالـ عمى الفور كؿ ذلؾ رخيص نسبيا وبسيولة ويوفر ثراء وبيئة اتصاالت 

المجتمع ليشمؿ المزيد مف العالـ  ويتيح االنترنيت نمو (35) متاحة اكثر مف أي وقت مضى
 . المستبعديف بسبب التكنموجيا االقتصادية وسيكوف ىذا الثراء ىو االكثر تنوعا وقيمة

: تعد الصحافة الجامعية   ثانيا: الصحافة الجامعية من حيث االنتماء والمفهوم  
المحمية ارتبطت بحياة المجتمعات المتقدمة وبالمجتمع النوعي الذي  جزء ميـ مف الصحافة

تنتمي اليو فكما عالجت الصحافة العامة مختمؼ القضايا التي تيـ افراد المجتمع بشكؿ عاـ 
ابتداء مف المضموف االنساني أو االجتماعي والفمسفي والتأممي وتمثؿ اىتمامات متجددة 

تعالج القضايا والمشكالت التي تدخؿ في ثوابت النفس ومستمرة لمختمؼ قطاعات القراء ف
االنسانية والتي تحتاج الى اضواء ورؤى جديدة وفضال عف تعامميا مع تيارات الحياة ومنيا 
الحالة االقتصادية والحياة الجنسية والصراع ما بيف االجياؿ القديـ والمعاصر وحتميات التطور 

ة وغيرىا مف القضايا التي تعنى بيا الصحافة . ومشكالت البيئة وتموثيا ومخاطر البطال
(وتعد الصحافة الجامعية احد مكونات الصحؼ الوطنية في الدوؿ المتقدمة وتشكؿ 36)

نموذجا التي تتمازج بيا المعرفة االكاديمية مع الممارسة المينية المبنية عمى اسس عممية 
ا باألالؼ في مجتمع مثؿ راسخة في تخصص الصحافة واالعالـ .والصحؼ الجامعية اعدادى

الواليات المتحدة االمريكية التي قد تصؿ فييا الجامعات الى عشرة االؼ جامعة أو كمية أو 
اكثر مف ذلؾ وليذا فدراسة وظائؼ الصحافة الجامعية يجب اف تمر مف خالؿ الصحافة 

و الى وتندرج الصحافة الجامعية تحت الصحافة المتخصصة النوعية بصفتيا تتوج(37)العامة 
مجتمع طالبي متخصص وتركز عمى نوعية معينة مف المضموف الخاص بالقضايا الجامعية 

كما انيا نشاط حر ينفذ (38) المختمفة لمتعبير عنو مف خالؿ طرح أو مناقشة قضاياه ومشكالتو
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داخؿ المؤسسة التعميمية ويقوـ الطالب بالدور االساس في اصدارىا مف حيث جمع المادة 
رير واالخراج والطباعة وتخاطب المجتمع الطالبي بالدرجة االساس والمسؤوليف الصحفية التح

مف أساتذة وموظفيف كما انيا تمتـز بالتعميمات والقواعد التي تحكـ المؤسسة التعميمية فيما 
(  وقد انحسر صدور الصحؼ الجامعية بكونيا صحفا ورقية  39تنشره ومواد صحفية أخرى )
التجاىات الحديثة في الصحافة العالمية منذ العقد االخير مف القرف فيرى بعض الباحثيف اف ا

العشريف والى بداية القرف الحادي والعشريف تتمثؿ في محوريف اوليما اف ىناؾ اتجاىات قوية 
لتحويؿ الصحؼ المدفوعة الى صحؼ مجانية محاولة لمتنافس عمى القارئ ، اما االتجاه 

مة الورؽ الذي تعاني منو الصحؼ اليومية حتـ عمييا اف االخر فيو التكمفة الباىظة مف قي
تقمص حجـ الصحيفة وبذلؾ فانيا تمتمؾ ىاتيف الخاصيتيف المتيف تمثالف اتجاىا حديثا في 

 (40الصحافة العالمية وىما المجانية والمقاس النصفي )
بير : نظرًا ألىمية الجامعات وتأثيرىا الك  ثالثا :اهمية واهداف الصحافة الجامعية

في المجتمع فقد أولت الصحافة العامة اىتمامًا بيا ، ، لذلؾ سعت الى اصدار صحؼ 
جامعية تكوف بمثابة معمؿ لتدريب الطالب. وتأكيدا ألىمية الكميات والمعاىد وأقسـ الصحافة 
في وقتنا الحاضر في أنيا مؤسسات عممية منوط بيا تدريس وتعميـ الصحافة نظريا وتطبيقيا 

مف الطالب واعدادىـ لمعمؿ الصحفي .لذلؾ نجد اف اىمية الصحافة الجامعية لمنسوبييا 
 تتمخص بما يأتي :

المساىمة في اكساب الطمبة لمميارات والتدريب عمى استخدامات التقنيات الحديثة  -1
في الكتابة والتصوير واالعالف واالدارة الصحفية ويمكف لمطمبة المتدربيف اف يتعمموا الميارات 

اذ تعد مف  أالداءات التطبيقية الالزمة لممارسة عمميات الكتابة ،   Writing skillsبة الكتا
وتشمؿ توليد االفكار ، والتعبير عنيا كتابيا ، ومراجعتيا ، وتعديميا ، وتقويميا . ويوظؼ في 
ذلؾ ما لدى الفرد مف قدرات عقمية ومفردات لغوية لمتعبير عف افكاره ومشاعره ومكنوناتو 

ه الكتابي خبراتو الواقعية والخيالية ، بصورة تتسـ بالدقة وتيسر وحاجاتو حيث يجسد تعبير 
 (41تواصمو المغوي مع اآلخريف )

خراجيا، وىو األساس في نجاحيا  -2 يمثؿ التحرير الصحفي ركف رئيسي لمصحيفة وا 
ورواجيا وىو فف تحويؿ األحداث واألفكار والقضايا اإلنسانية والخبرات ومظاىر الكوف والحياة 

دة صحفية مطبوعة ومفيومة، سواء عند صاحب الثقافة العالية والذكاء الخارؽ، أو إلى ما
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صاحب الثقافة المتوسطة والذكاء العادي، أو عند رجؿ الشارع الذي يقر أ ليفيـ ويعرؼ 
 ( 42)وتشجيع الطالب عمى خوض ىذه التجربة 

س قناة اف الصحيفة الجامعية باي جامعة تمثؿ اىمية كبيرة لكونيا في االسا-3
تواصؿ داخؿ المؤسسة بيف كافة منسوبييا وبغياب تمؾ الصحيفة سيكوف ىناؾ فوضى في 
الراي العاـ الداخمي في الجامعة اذا نيا تستطيع مف بناء راي عاـ موحد داخؿ اسوار الجامعة 

، ويحدد توماس بيري ثالث حقائؽ لكؿ صحيفة جامعية تسعى الى تحقيؽ اىدافيا وىي (43)
لعامميف فييا اف يدركوا اف الصحيفة يجب اف تكوف عمال صحفيا حقيقيا تسعى اف عمى ا -أ

اف الصحيفة الناجحة ىي التي تسد  -الى اعمى المستويات المطموبة لممطبوعة الناجحة ب
حاجة فتكوف موضع ترقب ومناقشة وتشيع المعرفة ما بيف المجتمع الطالبي اذ اف محيط 

 ( 44)اىتماميا المجتمع الجامعي 

انيا تمبي حاجة اساسية نحو توطيف العمؿ االعالمي في الجامعة، فيي تعد  -4
بمثابة مختبر حقيقي الكتشاؼ المواىب الصحفية لدى الطالب والطالبات، واعدادىـ ليكونوا 

 .صحفييف مؤىميف لمتعامؿ مع العمؿ الصحفي بأشكالو المختمفة 
لممارسة كؿ اشكاؿ الفنوف اف الصحيفة الجامعية توفر مجاال خصبا لمطالب   -5

الصحفية وىو ما يساعد عمى تخريج مواىب قادرة عمى التعامؿ مع الواقع الميداني بال تردد 
( وىناؾ انواع مف االفكار التي يتبناىا الطالب في العمؿ الميداني وىي: 45او خوؼ. )

عمى سبيؿ المثاؿ افكار عابرة وقتية بواسطة تأثيرات المحظة مثؿ االفتناف بالفرد او العقيدة 
والتي توفرىا البيئة الواقعية ، وىناؾ االفكار التي تطرح في االذىاف مثؿ المعتقدات الدينية 

 (46واالفكار االجتماعية والديمقراطية )
:يمكف القوؿ اف الصحافة الجامعية ليا سمات رابعا : خصائص الصحافة الجامعية 

يرىا مف انواع الصحافة النوعية وخصائص خاصة بيا تنبع مف تفردىا وتميزىا عف غ
أف ميمتيا تنحصر في المتخصصة اال انيا تشترؾ مع الصحافة المكتوبة في سمات معينة 

أف تكوف مجرد مرآة عاكسة لمنشاط الرسمي اليومي لممسؤوليف في المؤسسات التي تصدر 
لشخصية الرئيسة عنيا. وبما أف مدير الجامعة )رئيس الجامعة أو عميد الكمية ( ػ مثاًل ػ ىو ا

والمسيطرة في ىذا القطاع مما يجعمو حاضًرا في أغمب أنشطة الجامعة التي تستحؽ التغطية، 
فمف افتتاح مؤتمرات وورش إلى تدشيف معامؿ واستقباؿ وفود إلى غيرىا مف المناسبات 
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ا والفعاليات التي يكوف وجود مدير الجامعة ىو القاسـ المشترؾ بينيا مما يجعؿ اسمو وربم
صورتو تتكرر في أغمب األخبار ذات العالقة بنشاط الجامعة. إال أف ىذه الصورة النمطية 
لمصحافة الجامعية في طريقيا إلى التغيير ، فيناؾ وعي متزايد بضرورة أف تكوف الصحافة 
الجامعية مكممة لرسالة الجامعة التنويرية تجاه المجتمع، مما يجعؿ محتواىا يتغير تبًعا 

اف تكوف الصحيفة الجامعية وسيمة لربط المسؤوؿ بنطاؽ مسؤوليتو، تحمؿ لو ردود يجب لذلؾ.
الفعؿ عمى قراراتو بأمانة تامة، كما يجد فييا الطالب متنفًسا لمتعبير عف آرائو وناقاًل أمينا 

(ومف اصعب التحديات التي تواجو الكتاب الجدد ،في اختيار مقدار دعـ 47)إلخ …ليمومو
الواجب ادراجيا في التقارير اذا انيا تشمؿ تفاصيؿ تستند ولو جزئيا عمى  البيانات التي مف

المنطؽ وجزئيا عمى العاطفة ويتـ االبقاء عمى ىذه البيانات والتفاصيؿ وعمى اف تكوف موثقة 
 ( 48في اوراؽ واصفة ليذه المعمومات وذلؾ النيـ يحتاجونيا في كثير مف االحياف . )

تستخدـ الصحافة الجامعية تكنموجيا  -ة الجامعية:خامسا: الصحافة االلكتروني
الطباعة أو النشر االلكتروني لتحقيؽ وجودىا ، والطباعة تقنية وبالرغـ مف تطورىا تنتمي في 
جوىرىا الى العصر الميكانيكي عصر الثورة الصناعية االولى عصر خط التجميع في االنتاج 

معظـ اعضاء الصحيفة يقوموف بتحرير المادة النمطي السمعي والطباعة تقنية المتعمميف واف 
الصحفية عمى الكمبيوتر، او يتـ التعامؿ الورقي بيف اعضاء الصحيفة، و تسمـ المواد 
الصحفية اما عمى ديسكات او تكتب عمى اجيزة الكمبيوتر بالصحيفة وىنا فاف الصحافة 

راغات والثغرات التي قد المقروءة تعطي القارئ فرصة التأمؿ والتفكير وحتى التخيؿ وسد الف
توجد في النص . وعمى جمب المادة الصحفية مف االنترنت ومف قواعد المعمومات المتوافرة 
وتدربيـ عمى تتبع االخبار ومالحقتيا في الصحؼ ووكاالت االنباء المنتشرة عمى االنترنت 

ابر الصحافة والصحافة االلكترونية شأنيا شأف باقي من(49وقواعد المعمومات االلكترونية )
الجامعية حيث تعتمد نفس فريؽ العمؿ ،و بنفس المنيجية ،رغـ بعض االختالؼ في المنتوج 
الذي يميز الصحافة اإللكترونية عف باقي المنابر اإلعالمية األخرى .ومف المميزات التي 
تخص الصحؼ الجامعية االلكترونية وىي كاالتي :* امكانية ادراج الميديا بمختمؼ 

* الربورتاج و الحوار و التقارير بالفيديو.* عرض األفالـ التربوية المصورة.* ندوات، أنواعيا.
أمسيات...* أمكانية التحميؿ.* وضع روابط لمواضيع مختمفة.* امكانية الرد و المناقشة مف 

صحيفة  1071وتشير بعض االحصائيات اف ىناؾ ما ال يقؿ عف   (50)طرؼ الجميع.؛
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تصدر عف كميات وجامعات ومدارس منشورة عمى شبكة االنترنت، وىو امر يشير الى اىمية 
الصحافة الجامعية في تكويف كوادر صحفية جديدة، ودورىا في التعبير عف اجياؿ 

تمتـز بمبادئ اخالقية في اسموب شاف اي صحيفة عامة  والصحؼ الجامعية شانيا(51)المستقبؿ
مبدا الفائدة  -3مبدا الوسطية واالعتداؿ  -2مبدا الصحة العامة -1تحريرىا واخراجيا اىميا :

 (52لمجميور القارئ )
:تتنوع وظائؼ الصحافة الجامعية وتعد بمثابة  سادسا :وظائف الصحافة الجامعية

جب عمى الصحافة الجامعية اف تؤدييا اىـ المستويات الوظيفية واالدوار االجتماعية التي ي
وبمثابة القاسـ المشترؾ مع الوظائؼ الصحافة العامة ومف ثـ يمكف سرد اىـ تمؾ الوظائؼ: 

( تحقؽ الصحافة الجامعية وظائؼ الصحافة العامة المختمفة مف اعالـ واخبار وتوجيو. 1
ومات الصادقة عف المجتمع بإحاطة جميورىا الطالبي عممًا باألخبار الصحيحة والدقيقة والمعم

الجامعي والمجتمع المحمي الذيف يقعوف في دائرتو مما يساعدىـ في تكويف اراء واتجاىات أو 
مواقؼ ازاء االحداث الراىنة ، وتسعى الى تزويد المجتمع الطالبي بالخمفيات ودالالتيا عف 

التي تـ تناوليا  طريؽ الشرح والتفسير بمقاالت وتحقيقات صحفية وحوارات معززة لألخبار
(ومف الدروس التي يستفاد منيا الطالب تعمـ االبالغ عف االخبار العاجمة حتى واف 53)

كانت اخبار بسيطة فالياتؼ المحموؿ سيكوف قبؿ كؿ شيء االداة الميمة التي تبقي الطالب 
في حالة مف العمؿ المستمر والعمؿ عمى تطوير كتابة القصص التي تغطي االحداث الجارية 
حتى واف كانت تمؾ االحداث كالعواصؼ الرعدية أو الثمجية أي ميما كانت بسيطة وىي 
فرصة لتعميميـ لممارسة االستجابات السريعة مع الحفاظ عمى قيـ الصحافة االساسية ، 
وبأشراؼ الفصؿ الدراسي يمكف التواصؿ عبر حسابات التواصؿ االجتماعي أو عف طريؽ 

 (  54صحيفة الجامعة )
مشاكؿ الطمبة الجامعييف والعمؿ عمى معالجتيا والتعرؼ عمى حقوؽ  ( طرح 2

 وواجبات الطالب المختمفة ، وبيذا حققت وظيفة محاربة الجمود الفكري .
(التأثير في الراي العاـ الطالبي حوؿ مختمؼ القضايا وابداء حرية التعبير عف 3  

 ي العاـ.مشكالتو وانفعاالتو وآرائو وبذلؾ تحقؽ وظيفة تكويف الرا
( تربية ممكة التعبير والكتابة لدى شريحة الطمبة حوؿ قضايا مجتمعيـ وىنا قد 4

 حقت وظيفة االستطالع ومراقبة البيئة .
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( تسعى الصحافة الجامعية الى تحقيؽ وظيفة التعزيز والمساندة بتدريب اعضاء 5
عمى اختالؼ دوائره المجتمع الطالبي عمى تحمؿ المسؤولية واتخاذ القرارات في مجتمعيـ 

والمشاركة الفعالة في االنشطة االصفية مع المجتمعات غير الطالبية مف الشباب تنمية 
 (55االحساس بالمسئولية االجتماعية )

(تؤدي الوظيفة الثقافية فيي تقدـ تصورات عف الحياة والكوف واالنساف ، سموكيات 6 
حيؿ الى ما يمت الى البشر وعالميـ بشرية ، وطقوس  ورموز دينية ، وفنوف وعموـ ، إنو ي

 (  56بصمة محميًا كاف اـ عالميًا قديمًا كاف أـ حديثا . )
( تؤدي الوظيفة التربوية وتمكف المجتمع الواحد والمتمثؿ بالمجتمع الطالبي مف 7 

وتوفير معمومات واحدة لجميع افراد المجتمع  التعاوف في جماعات ومنظمات يشتركوف فييا.
تمامات معينة يركزوف عمييا ويعطوف اولويات لقضايا بعينيا دوف غيرىا والعمؿ الطالبي واى

عمى ربط منظومة العمؿ اإلعالمي والصحفي بشكؿ خاص بنظاـ القيـ والمعتقدات مف خالؿ 
الطرح العاـ ومما يزيد مف الشعور باإلحساس باالنتماء الوطني تمكف وسائؿ االتصاؿ مف اف 

   ( 57يكوف ليا دور فعاؿ  )
( تؤدي الصحافة الجامعية وظيفة حفظ إيقاع الحياة لمفرد ُبعدىا وسيمة لحفظ 8 

التراث الثقافي والقيمي وتشكيؿ االفراد وتكويف ثقافتيـ لتحقيؽ التواصؿ بيف االجياؿ وبذلؾ 
تسيـ في تكويف الحضارة الثقافية ومواجية التحديات الثقافية الوافدة وذلؾ عف طريؽ وضع 

مج االعالمية والتعميمية التي ترمي الى دعـ مفيوـ االصالة واثارة الوعي الخطط والبرا
 (  58لمخاطر التغريب والتقميد واالستسالـ لتوجيات الحضارة الغربية )

( وتؤدي الوظيفة التعميمية وذلؾ بالربط بيف محتوى الصحيفة والمواد الدراسية التي 9
ويف صورة ذىنية طيبة عف الجامعة والكمية تعمميا طيمة سنوات دراستو في الجامعة بيدؼ تك

(ففي الواليات المتحدة االمريكية في جامعة بورتالند الحكومية 59التي تصدر عنيا الصحيفة )
تعمؿ منظمات وسائط االعالـ الطالبية بمثابة المركز الفكري والثقافي الذي يربط الطالب ، 

ا منظمات غير حكومية وتوفر سبال الكمية ، والموظفيف في منتدى موحد والتي تعمؿ بوصفي
لمتعبير عف الطالب وفرصا لنموىـ وتتألؼ وسائط االعالـ الطالبية مف خمسة منافذ اعالمية 
يديرىا الطالب وتتيح العمؿ الماجور  والمتطوع ككاتب ومصور ومصمـ دي جي ومصور 

منظور فيديو واعالنات فضال عف اصدار الصحؼ والمنشورات واالذاعة وغيرىا . ومف 
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الطالب فاف ىذه الوسائؿ االعالمية الطالبية ماىي اال السجؿ التاريخي لألحداث وتعمؿ عمى 
توثيؽ المالمح البارزة لحياة الطالب واعضاء ىيئة التدريس والموظفيف في الحـر الجامعي 
وتغطية كؿ شيء مف مباريات كرة القدـ الى مختمؼ احداث انشطة الفصوؿ الدراسية واالبالغ 

)التقني( تعد  Technician المناسبات الجامعية وتصدر الجامعة صحيفة اسبوعية  عف
مصدرا لممعمومات المفيدة لجميع الطالب عف طريؽ االبالغ عف المناسبات الجامعية وتقدـ 
تقارير التي تيـ المجتمع الجامعي والمنظمات غير الحكومية وىي مكاف لالجتماع آلراء الحـر 

( تختص Windhoverلرسائؿ والمواد المكتوبة وتصدر الجامعة مجمة )الجامعي عف طريؽ ا
بالمواد االدبية والفنوف البصرية وتشمؿ الفنوف التخطيطية وتمثؿ ابداع الطالب واعضاء ىيئة 
التدريس والموظفيف والخريجيف وتركز المجمة عمى الشعر والخياؿ والدراما والمقاالت فضال 

 (60ر الفوتوغرافي ، الرسـ ،والنحت والرسومات . والمجمة  )والتصوي –عف الفنوف البصرية 
:تـ اجراء مسح ميداني لعينة البحث لمطمبة الجامعييف مف طمبة  الدراسة الميدانية

كمية االعالـ لجامعة بغداد والجامعة العراقية وكمتا الكميتيف يتـ اصدار صحيفة جامعية 
وصحيفة ) الصحافة ( متخصصة وىما) الخبر ( تصدر عف كمية االعالـ الجامعة العراقية 

( طالبًا .المحور االوؿ : المعمومات 315ـ )تصدر عف كمية االعالـ جامعة بغداد وبحج
الديمغرافية :وتمثؿ خصائص العينة التي تـ اختيارىا مف حيث النوع والمرحمة العمرية 

 والمرحمة الدراسية والقسـ العممي لممبحوثيف وكاالتي :
 لمعرفة نوع لممبحوثين المعمومات الديموغرافية يبين (1جدول رقم )

 
 
 
 
 

تبيف مف الجدوؿ اف نسبة االناث كانت اعمى مف نسبة الذكور اذ كانت نسبة االناث 
  %( 49%( وتمييا نسبة الذكور وبنسبة )51)

 ( توزيع افراد عينة الدراسة حسب الجامعة التي ينتمون اليها 2جدول رقم )

 % تكرار النوع ت
 %49 154 ذكر 1
 %51 161 انثى 2
 %100 315 ـ 

 % تكرار الجامعة ت
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%( يمثموف طمبة كمية االعالـ في الجامعة 62افرز المسح الفراد العينة اف نسبة )
بالمرتبة الثانية بعد % ( وقد جاءت النسبة 38العراقية بينما كانت نسبة طمبة جامعة بغداد )

 %( مف الحجـ االصمي لمعينة.10استخراج )
 
 
 

 يبيف العمر لممبحوثيف(3جدوؿ)                  
 
 
 
 
 
 

 
عمى وفؽ المرحمة العمرية اذ ( التوزيع النسبي الفراد عينة الدراسة 3يبيف الجدوؿ )

-22توزع المبحوثوف عمى ثالث مراحؿ عمرية وقد احتمت المرتبة االولى الفئة العمرية مف )
%( اما المرتبة 34( وبنسبة )21-18%( وتمييا بالمرتبة الثانية مف )51(  وبنسبة )25

نسبي منسجمة %( وجاءت ىذه المؤشرات في التوزيع ال15فاكثر ( وبنسبة ) -26الثالثة مف )
 مع الجميور المستيدؼ مف الدراسة .
 يبيف المرحمة الدراسية لممبحوثيف : (4جدوؿ رقـ ) 

طمبة كمية االعالـ /الجامعة  1
 العراقية 

196 62% 

 %38 119 طمبة كمية االعالـ / جامعة بغداد  2
 %100 315 ـ 

 % تكرار تحديد العمر ت
1 18-21 107 34% 
2 22-25 161 51% 
 %15 47 فاكثر -26 3
 %100 315 ـ 
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( اف توزيع افراد عينة البحث عمى وفؽ المرحمة الدراسية التي ضمت 4يبيف جدوؿ )
طمبة االعالـ لمجامعتيف وقد افرز المسح التحميمي عف تصدر فئة المرحمة الرابعة المرتبة 

%( ثـ بالمرتبة 30%( تمييا بالمرتبة الثانية فئة المرحمة الثالثة بنسبة )36االولى وبنسبة )
%( واخيرا المرتبة الرابعة فئة المرحمة االولى وبنسبة 26المرحمة الثانية وبنسبة )الثالثة فئة 

%( وتدؿ ىذه المؤشرات في التوزيع النسبي عمى العينة المختارة تمثؿ المرحمة الدراسية 8)
 يبين القسم العممي لممبحوثين : (5جدول )

 
 
 
 
 
 

 
 

المسح  افرز 
%( ويميو قسـ العالقات العامة 43التحميمي اف قسـ الصحافة كاف في المرتبة االولى وبنسبة )

%(   19الثالثة وبنسبة ) %( ثـ قسـ الصحافة االذاعية والتمفزيونية بالمرتبة119وبنسبة )
 المحور الثاني : يوضح مدى المقروئية ومتابعة الصحؼ الجامعية لدى الطمبة المبحوثيف :

 ( المحور الثاني يبين المحور الثاني في مدى مقروئية وتتابع الصحف الجامعية6جدول )

 % تكرار المرحمة الدراسية ت
 

 %8 24 المرحمة االولى 1
 %26 83 المرحمة الثانية 2
 %30 95 المرحمة الثالثة 3
 %36 113 المرحمة الرابعة 4
 %100 315 ـ 

 القسـ العممي لممبحوثيف ت
 

 % تكرار
 

 %43 135 قسـ الصحافة 1
قسـ الصحافة االذاعية  2

 والتمفزيونية
61 19% 

 %38 119 قسـ العالقات العامة 3
 %100 315 ـ 
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%( فيـ 39%( و)40لقد تبيف مف المسح التحميمي اف نسبة مف الطالب بمعدؿ )

%( فيـ يقرؤوف بشكؿ دائمي وىذه 21يقرؤوف بشكؿ متراوح بيف نادرا واحيانا واف نسبة )
فيي معطيات جيدة لمعرفة مدى متابعة وقراءة الصحؼ الجامعية لمعينة التي تـ اختيارىا 

مؤشرات جيدة وكانوا ضمف اطار اداؼ البحث والتحميؿ والجداوؿ االتية تمثؿ مراحؿ عممية 
التحميؿ والمسح الميداني .  المحور الثالث مستوى تمبية الصحافة الجامعية لوظائؼ الصحافة 

 العامة
 ( يبين الوظيفة االخبارية في الصحافة الجامعية7جدول )

  نادرا احيانا غالبا الوظيفة االخبارية 
 ـ المجموع % ت % ت % ت

تقدـ الصحؼ  1
الجامعية االخبار 
الصحيحة عف 
المجتمع الطالبي 

 الجامعي

112 36% 174 55% 29 9% 315 100% 

تسيـ الصحافة  2
الجامعية في عممية 
اغناء المجتمع 

الطالبي 
بالمعمومات عف 
طريؽ الشرح 

134 43% 140 44% 41 13% 315 100% 

 % تكرار مدى مقروئية وتتبع الصحؼ الجامعية
 %21 67 غالبا
 %39 122 احيانا
 %40 126 نادرا
 %100 315 ـ
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والتحميؿ والتفسير 
بمقاالت وحوارات 

 معززة لالخبار 
 

تعزز الصحؼ  3
الجامعية االنتماء 
والتعاوف مابيف 
المجتمع الطالبي 
بصرؼ النظر عف 
االنتماءات المختمفة 
لمطمبة بيدؼ تبادؿ 
ومشاركة المعمومات 
 مابيف االنتماءات 

 

139 44% 123 39% 53 17% 315 100% 

تتيح الصحؼ  4
الجامعية لمطالب 
التعبير عف ارائيـ 
بقدر مف االستقاللية 
وتعزز ممكة التعبير 

 الكتابي 

128 41% 124 39% 63 20% 315 100% 

 %100 1260 %15 188 %44 559 %41 513 ـ 
( الوظيفة االخبارية في الصحافة الجامعية تبيف نسبة 7يوضح الجدوؿ )-1

المبحوثيف يروف اف الصحؼ الجامعية تقدـ االخبار الصحيحة عف %(اجاب احيانا مف 55)
واألخبار ىنا تعد ذلؾ الجزء مف التواصؿ الذي يبقينا عمى اطالع  المجتمع الطالبي الجامعي،

%( منيـ يرونيا غالبا ، بينما 36وىذه تأتي بالمرتبة االولى قياسا بنسب ) باألحداث والقضايا
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ا وبذلؾ نجد انو مؤشر جيد باعتبار الصحافة الجامعية قد لبت %( يروف نادر 9النسبة االقؿ )
 وضيفة ميمة مف وظائؼ الصحافة العامة.

%( غالبا ما تسيـ الصحافة الجامعية 43%( احيانا و)44وقد اجاب بنسبة ) -2 
في عممية اغناء المجتمع الطالبي بالمعمومات عف طريؽ الشرح والتحميؿ والتفسير بمقاالت 

%( بإجابة نادرا، وىذه مؤشرات عمى اغمب المبحوثيف 13زة لألخبار بينما )وحوارات معز 
 يروف اف الصحافة الجامعية احيانا تساىـ في االستعانة بالشرح والتفسير لتعزيز االخبار . 

%( مف المبحوثيف غالبا اف  تعزز الصحؼ الجامعية االنتماء 44يري نسبة ) – 3
بصرؼ النظر عف االنتماءات المختمفة لمطمبة بيدؼ تبادؿ والتعاوف ما بيف المجتمع الطالبي 

%( 17%( احيانا وبنسبة اقؿ منيـ )39ومشاركة المعمومات ما بيف االنتماءات  ، وبنسبة )
وىذه مؤشرات عمى اف الصحافة الجامعية قد لبت ىذا المستوى بإجابات ايجابية اكثر مف 

 االجابات االقؿ .
اف الصحؼ الجامعية تتيح لمطالب التعبير عف آرائيـ يرى نسبة مف المبحوثيف  -4  

%( ، بينما كانت 41بقدر مف االستقاللية وتعزز ممكة التعبير الكتابي واجاب غالبا بنسبة )
%( منيـ نادرا ما تتيح 20%( منيـ بأحيانا وقد كانت نسبة )39نسب اقؿ بإجابة احيانا )

المرتبة االولى في ىذه الفئة ترى غالبا تقـو  الصحؼ الجامعية ىذه الوظيفة ، وبالتالي نجد اف
 الصحؼ الجامعية في تمبية ىذا المستوى بالنسبة الى وظائؼ الصحافة العامة. 

 ( يبيف الوظيفة التعميمية في الصحافة الجامعية8جدوؿ )
  نادرا احيانا غالبا الوظيفة التعميمية ت

 % ـ  % ت % ت % ت
الكتابة في الصحؼ  1

توجو الجامعية 
وترشد الصحفي 
المبتدا وتعزز لديو 
االعتماد عمى النفس 

 والثقة بالذات

179 57% 108 34% 28 9% 315 100% 

 %100 315 %11 34 %40 126 %49 155تعمؿ الصحؼ  2
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الجامعية عمى ربط 
المحتوى والمواد 
الدراسية وتشجع 
عمى التعمـ واكتساب 
المعارؼ والميارات 

 المطموبة  
 

تسيـ الصحؼ  3
الجامعية في توثيؽ 
اىـ االحداث 
والفعاليات واالنشطة 
الجامعية خالؿ 
السنة الدراسية 
وتكوف بمثابة وثيقة 
تاريخية ومصدر 

 لتاريخ الجامعة 
 

169 54% 111 35% 35 11% 315 100% 

الكتابة في الصحؼ  4
الجامعية تتضمف 
االبداعات الطالبية 
سواء كانت ادبية أو 

 عمميةفنية أو 

80 25% 109 35% 126 40% 315 100% 

 %100 1260 %18 223 %36 454 %46 583 ـ 
( اتضح في مستوى الوظيفة التعميمية اف االجابة كانت لدى 8مف جدوؿ رقـ )-1
%( غالبا يروف اف الكتابة في الصحؼ الجامعية توجو وترشد الصحفي المبتدأ 57المبحوثيف )
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%( منيـ 9%( و )34النفس والثقة بالذات بينما كانت اجابات )وتعزز لديو االعتماد عمى 
 يروف اف الصحافة الجامعية تتراوح بيف احيانا ونادرا في تمبية ىذا المستوى مف الوظائؼ .

%( مف المبحوثيف اف الصحؼ الجامعية تعمؿ عمى ربط 49يرى بنسبة ) -2
عارؼ والميارات المطموبة  ، بينما المحتوى والمواد الدراسية وتشجع عمى التعمـ واكتساب الم

%( نادرا وبذلؾ نجد ىذا مؤشر عمى اف النسبة االكبر منيـ يرى 11%(اجاب احيانا و )40)
 .الصحافة الجامعية تمبي ىذا المستوى مف الصحافة العامة

%( تسيـ الصحؼ الجامعية في توثيؽ اىـ االحداث 54يرى غالبا وبنسبة ) -3 
وتجديد جامعية خالؿ السنة الدراسية وتكوف بمثابة وثيقة تاريخية والفعاليات واالنشطة ال

%( وبنسبة 35، بينما يرى احيانا وبنسبة ) المعمومات والمعارؼ ومالحقتيا، بفضؿ دوريتيا
%( وعميو نجد اف المبحوثيف كانت مؤشراتيـ بأغمبية النسب اف الصحافة الجامعية 11اقؿ )

 مى اف تسيـ في التوثيؽ لمفعاليات الجامعية . تمبي ىذا المستوى في انيا قادرة ع
%( مف المبحوثيف انو نادرا تقوـ الصحافة الجامعية في تغطية 40اجاب بنسبة ) -4

%( منيـ بإجابة احيانا 35االبداعات الطالبية سواء كانت ادبية أو فنية أو عممية واجاب )
القائميف عمى تحرير واعداد %( غالبا وىذا مؤشر يحتاج الى المعالجة مف قبؿ 25وبنسبة )

 .الصحؼ الجامعية 
 ( يبيف الوظيفة التثقيفية في الصحافة الجامعية9جدوؿ )

   نادرا احيانا غالبا الوظيفة التثقيفية 
 % ـ % ت % ت % ت

محتوى الصحؼ  1
الجامعية يسيـ في 
مواجية التحديات 
الثقافية والغزو 
الثقافي الوافد 
وتوجيات الحضارة 

والحفاظ عمى  الغربية
 التراث الثقافي لمطمبة

114 36% 134 43% 67 21% 315 100% 
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تقدـ الصحؼ  2

الجامعية محتوى 
يسعى الى محاربة 
الجمود الفكري وطرح 
مشاكؿ الطمبة 
والعمؿ عمى 

 معالجتيا 
 

117 37% 92 29% 106 34% 315 100% 

تسعى الصحؼ  3
الجامعية الى توثيؽ 
صمة الطالب 
بجامعتو عندما يكتب 
عف السموكيات 
االجتماعية السمبية 
وتعزز مف مراقبة 
البيئة التي يعيش 

 فييا 
 

115 37% 139 44% 61 19% 315 100% 

صحيفة الجامعة  4
تشجع عمى المشاركة 
باالنشطة الالصفية 
مع المجتمعات غير 
الطالبية الشبابية 
وتحقؽ التعزيز 
والمساندة وتدريب 

132 42% 129 41% 54 17% 315 100% 
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اعضاء المجتمع 
 الطالبي

 %100 1260 %23 288 %39 494 %38 478 ـ 
%( 43( في الوظيفة التثقيفية لمصحافة الجامعية تبيف اف نسبة )9ضمف جدوؿ )-1

اجابوا احيانا تقوـ محتوى الصحؼ الجامعية تسيـ في مواجية التحديات الثقافية والغزو 
تحقيؽ تكامؿ المجتمع بتنمية االتفاؽ  العاـ و وحدة الثقافي الوافد وتوجيات الحضارة الغربية 

%( اجابوا نادرا اف ىذا 21%( اجابوا بغالبا بينما )36تبة االولى بينما )وىي في المر  الفكر
 المستوى يمبي ىذه الوظيفة .

%( مف المبحوثيف غالبا تقدـ الصحؼ الجامعية محتوى يسعى الى 34يرى ) -2
محاربة الجمود الفكري وطرح مشاكؿ الطمبة والعمؿ عمى معالجتيا وىي في المرتبة االولى 

%( يروف 29يرى نادرا في تمبية ىذا المستوى مف الوظائؼ وكانت بنسبة )%( 34بينما )
 احيانا الصحافة الجامعية تحارب الجمود الفكري .

%( احيانا تسعى الصحؼ الجامعية الى توثيؽ صمة 44يرى المبحوثيف وبنسبة ) -3
البيئة ، الطالب بجامعتو عندما يكتب عف السموكيات االجتماعية السمبية وتعزز مف مراقبة 

%( منيـ 19%( يروف غالبا تقوـ الصحافة الجامعية بتمبية ىذه الوظيفة وبنسبة )37بينما )
 نادرا تقوـ بتمبية ىذا المستوى .

%( يروف غالبا اف صحيفة الجامعة تشجع عمى المشاركة 42اتضح اف ) -4
مساندة وتدريب باألنشطة الالصفية مع المجتمعات غير الطالبية الشبابية وتحقؽ التعزيز وال

 %( اجابوا نادرا.17%( اجابوا احيانا و)41اعضاء المجتمع الطالبي بينما )
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 ( الوظيفة الترفيهية في الصحافة الجامعية10جدول )
  نادرا احيانا غالبا الوظيفة الترفييية  

 % ـ % ت % ت % ت
تقدـ الصحؼ الجامعية  1

مساحات عمى بعض 
مواد لمتسمية صفحاتيا 

والترفيو كالمقاالت الساخرة 
 حوؿ القضايا المختمفة

 

93 30% 155 49% 67 21% 315 100% 

قد تقدـ مواد لمتسمية  2
والترفيو مثؿ النكت 

 والفوازير 
 

67 21% 139 44% 109 35% 315 100% 

وقد تخصص مساحات  3
عمى بعض صفحاتيا 

85 27% 104 33% 126 40% 315 100% 
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رسـو كاريكاتورية 
بمشاركات طالبية أو مف 

 مصادر اخرى
 

اعداد المواد الترفييية في  4
الصحؼ الجامعية بعيد 
عف االسفاؼ والتدني في 

 مستوى الذوؽ

119 38% 130 41% 66 21% 315 100% 

 %100 1260 %29 368 %42 528 %29 364 ـ 
%( احيانا 49( الوظيفة الترفييية في الصحافة الجامعية اف نسبة )10في جدوؿ )-1

وتييئة الراحة تقدـ الصحؼ الجامعية مساحات عمى بعض صفحاتيا مواد لمتسمية والترفيو 
%( اجابوا غالبا الصحؼ الجامعية تمبي 30، بينما اجاب )واالسترخاء والقضاء عمى التوتر 

اجابوا نادرا تقوـ الصحؼ الجامعية في تشد انتباه القراء قديـ ىذه  %(21ىذه الوظيفة اما )
 المواد ، وىي مف الوظائؼ الميمة في الصحافة العامة .

%(مف المبحوثيف اف الصحافة الجامعية  قد تقدـ مواد لمتسمية 44اجاب احيانا ) -2
%( 21المواد بينما )%( منيـ احيانا قد تقدـ ىذه 35والترفيو مثؿ النكت والفوازير، بينما )

اجاب غالبا الصحؼ تقدـ ىذه الوظيفة عمما انيا وظيفة ميمة يجب اف تقوـ بيا الصحؼ 
 الجامعية مف اجؿ.

%( نادرا قد تخصص مساحات عمى بعض صفحاتيا رسـو 40اجاب ) -3 
%( بإجابة احيانا بينما 33كاريكاتورية بمشاركات طالبية أو مف مصادر اخرى. بينما تمتيا )

%( منيـ غالبا ما تقوـ الصحؼ الجامعية بتمبية ىذه الوظيفة وىذا يعود ألسباب 27اب )اج
 يجب االنتباه ليا مف قبؿ القائميف عمى تمؾ الصحؼ .

%( اعداد المواد الترفييية في الصحؼ الجامعية بعيد 41ويرى احيانا بنسبة ) -4 
البا يتـ االعداد بعيد عف %( منيـ غ38عف االسفاؼ والتدني في مستوى الذوؽ ، بينما )

 %( منيـ نادرا يتـ تمبية ىذه الوظيفة .21االسفاؼ وبقي )
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 .( يبين الوظيفة االعالنية في الصحافة الجامعية 11جدول )
الوظيفة  ت

 االعالنية 
  نادرا احيانا غالبا
  ـ % ت % ت % ت

تسيـ لصحافة  1
الجامعية في 
الترويج لمسمع 

الخدمات أو 
العامة مثؿ 
االعالف عف 

عقد 
الميرجانات 

الثقافية ضمف 
اطار محيط 

 الجامعة
 

127 40% 128 41% 60 19% 315 100% 
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تسيـ لصحافة  2
الجامعية في 
االعالف عف 
مواعيد الندوات  

العممية 
والنشاطات 

الطالبية ضمف 
اطار محيط 

 الجامعة
 

172 55% 111 35% 32 10% 315 100% 

لصحافة تسيـ  3
الجامعية في 
االعالف عف 
مواقيت جدوؿ 

المحاضرات 
العممية ضمف 
اطار محيط 

 الجامعة
 

109 35% 133 42% 73 23% 315 100% 

ىؿ تجد اف  4
االعالف مف 

الوظائؼ 
االساسية في 
تنبيو وتذكير 

الطالب 
الجامعي 

160 51% 115 3665% 40 1266% 315 100% 
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بمواعيد زمنية 
ومكانية ميمة 

 بالنسبة لو
 %100 1260 %16 205 %39 487 %45 568 ـ 

( مستويات تمبية الوظيفة االعالنية في الصحافة الجامعية 11تبيف في جدوؿ )-1
%( احيانا تقوـ الصحافة الجامعية في الترويج لمسمع أو الخدمات العامة مثؿ 41اتضح اف )

%( منيـ غالبا  40ويرى )االعالف عف عقد الميرجانات الثقافية ضمف اطار محيط الجامعة، 
 %( منيـ يرى نادرا تقـو بتمبية ىذه الوظيفة .19في تمبية ىذا المستوى بينما )

%( منيـ غالبا  تسيـ الصحافة الجامعية في االعالف عف 55اجاب بنسبة ) -2
%( 35مواعيد الندوات  العممية والنشاطات الطالبية ضمف اطار محيط الجامعة وبنسبة )

 .ونادرا عمى التوالي اف تمبي الصحافة الجامعية ىذه الوظيفة %( احيانا19و)
تسيـ لصحافة الجامعية في االعالف عف مواقيت جدوؿ المحاضرات العممية  -3 

%( باحيانا يتـ تمبية ىذا المستوى ، بينما يرى 42ضمف اطار محيط الجامعة واجاب )
 %( منيـ نادرا تتـ تمبية ىذه الوظيفة 23%( غالبا يتـ تمبية ىذا المستوى ويرى )35)

( مربع كاي أو ) كاي سكوير ( لموظيفة     ) اثبات فرضية البحث : تحميؿ اختبار
اإلخبارية والوظيفة التعميمية والتثقيفية واالعالنية والترفييية .   أظيرت نتائج االختبار  ىو ) 

( ، مف ىنا فإف القيمة المحسوبة أكبر مف الجدولية وبذلؾ نرفض الفرض العدـ 12,59
ة إحصائية ، ونقبؿ الفرض البديؿ بعدـ باستقاللية المتغيرات وعدـ وجود عالقة ذات دالل

االستقاللية و  وجود عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بيف الوظيفة اإلخبارية والتعميمية 
 والتثقيفية واالعالنية والترفييية و بيف وجيات نظر الطالب.

 االستنتاجات :
ف ويتابعوف تبيف مف المسح التحميمي اف ىناؾ نسب متراوحة مف الطالب يقرؤو  -اوال 

ىذا النوع مف الصحؼ التي تصدرىا جامعاتيـ وىذه معطيات جيدة وىي ضمف اطار ىدؼ 
 .البحث لمعرفة مدى متابعة وقراءة الصحؼ الجامعية لمعينة

بالنسبة الى مستوى تمبية الصحافة الجامعية لوظائؼ الصحافة العامة تـ   -ثانيا 
 التوصؿ الى االتي :
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ت لتأدية الصحافة الجامعية لوظائؼ الصحافة العامة تبيف اف ىناؾ مستويا -أ 
بالنسبة الى الوظيفة االخبارية اذ ترى العينة احيانا تقوـ الصحؼ الجامعية في تقدـ االخبار 
الصحيحة عف المجتمع الطالبي الجامعي و غالبا ما تسيـ في عممية اغناء المجتمع الطالبي 

ف ما بيف المجتمع الطالبي و غالبا تتيح لمطالب بالمعمومات وغالبا تعزز االنتماء والتعاو 
 التعبير عف آرائيـ بقدر مف االستقاللية وتعزز ممكة التعبير الكتابي .

تبيف اف ىناؾ مستويات لتأدية الصحافة الجامعية الى الوظيفة التعميمية اتضح  -ب 
انو يروف غالبا اف الكتابة في الصحؼ الجامعية توجو وترشد الصحفي المبتدأ وغالبا تقوـ 
عمى ربط المحتوى والمواد الدراسية وتشجع عمى التعمـ وغالبا تسيـ في توثيؽ اىـ االحداث 

نشطة الجامعية خالؿ السنة الدراسية وانو نادرا تقوـ في تغطية االبداعات والفعاليات واال
 الطالبية
في الوظيفة التثقيفية تبيف احيانا تقوـ في مواجية التحديات الثقافية والغزو  -ت 

الثقافي وغالبا تقدـ محتوى يسعى الى محاربة الجمود الفكري. واحيانا تسعى الى توثيؽ صمة 
غالبا تشجع عمى المشاركة باألنشطة الالصفية مع المجتمعات غير الطالب بجامعتو و 
. بالنسبة الى الوظيفة الترفييية يرى المبحوثوف انو احيانا تقدـ  -الطالبية الشبابية ث

احيانا قد تقدـ مواد لمتسمية والترفيو و و مساحات عمى بعض صفحاتيا مواد لمتسمية والترفيو 
رسوـ كاريكاتورية بمشاركات طالبية و احيانا يتـ  نادرا قد تخصص عمى بعض صفحاتيا

بالنسبة الى الوظيفة  -اعداد المواد الترفييية بعيد عف االسفاؼ والتدني في المستوى ج
االعالنية يرى المبحوثوف احيانا تقوـ في الترويج لمسمع أو الخدمات العامة وغالبا تسيـ في 

ا تسيـ في االعالف عف مواقيت جدوؿ االعالف عف مواعيد النشاطات الطالبية واحيان
 المحاضرات .

 التوصيات: 
العمؿ عمى تطوير العمؿ الصحفي في الجامعات وذلؾ عف طريؽ اعطاء -1

االىتماـ والجدية لمثؿ ىذه النوعية مف الصحؼ الجامعية، وفتح قنوات اتصاؿ بيف المؤسسات 
زلة الصحافة الجامعية عبر الصحفية الحكومية واالىمية وبيف الصحؼ الجامعية و انياء ع

اتاحة الفرص اماـ -2التثقيؼ الميني لمفريؽ الصحافي المسؤوؿ عف ادارة عمؿ الصحيفة. 
الطالب في مجاؿ التدريب عمى الكتابة الصحفية االبداعية لتكوف بمثابة الخطوة االولى نحو 
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اقشة مشاكؿ االىتماـ بموضوعات المجتمع المحمي من -3االنطالؽ لمعمؿ الصحفي المحترؼ 
الطمبة الداخمية بأسموب سيؿ وبسيط مف خالؿ المواد الكاريكاتورية والترفييية  وتستجيب 

 لحاجاتو وتالمس واقعو واىتماماتو
  االحاالت

 

                                                 
  عدد وتطبع في  19صدر  اآلدابعندما كانت كمية االعالـ  قسما بكمية  2008جريدة الخبر صدرت في

شركة االنس لمطباعة رئيس التحرير د. فاضؿ البدراني والمشرؼ العاـ السيد العميد د. ايثار العبيدي يشارؾ 
بتحريرىا وكتابة مقاالتيا طمبة الكمية واساتذة الكمية توزع في اقساـ الكمية وعمى مؤسسات التعميـ العالي 

 2020/ايار/ 1قابمة عبر الواتس اب مع الدكتور فاضؿ البدراني ومراكزىا وكميات الجامعة العراقية ، م
 * 1967 تأسستجريدة الصحافة / نصؼ شيرية طالبية تدريبية تصدر عف كمية االعالـ جامعة بغداد 

تطبع عمى نفقة شركة دار االنس تولى االشراؼ عمييا د. ىاشـ حسف تولى رئاسة التحرير ـ. خميؿ ابراىيـ 
تـ استحداث نسخة الكترونية لنشر  2014يشارؾ بتحريرىا طمبة الكمية في عاـ  2019فاخر حتى نياية 

اعداد الجريدة اخبار الساعة فضال عف انشاء مجموعة تضـ طمبة الكمية مف معظـ الدورات الحالية والسابقة 
االستاذ اعداد الجريدة تحت اسـ نجـو الصحافة ، مقابمة عبر تطبيؽ الماسنجر مع  والكتاب تنشر فييا

 2020/ايار/1المدرس خميؿ ابراىيـ فاخر 
 16، ص 2009( احمد زكريا احمد ، نظريات االعالـ )جميورية مصر العربية :المكتبة العصرية( 1
،  2(برىاف الشاوي ، مدخؿ في االتصاؿ الجماىيري ونظريات التاثير)االردف: دار الكندي ( ط 2

 23،ص2003
عممي في الدراسات اإلعالمية، )القاىرة، عالـ الكتب لمنشر والتوزيع محمد عبد الحميد ، البحث ال ( 3

 19ص(.2007والطباعة، 
 
3

:الدار  ( شيماء ذو الفقار زغيب ، مناىج البحث واالستخدامات االحصائية في الدراسات االعالمية )القاىرة 
 163ص2009المصرية المبنانية (

 226،ص 2008(محمد عبد الحميد تحميؿ المحتوى في بحوث االعالـ )بيروت :مكتبة اليالؿ ( 5
6

  
( طمعت عبد الحميد عيسى اخراج الصحؼ الجامعية الفمسطينية  ،رسالة ماجستير منشورة عمى الموقع  7

 39، ص  https://iugspace.iugaza.edu.ps/handle 2003 اإللكتروني االتي
 
 136، ص  2009ؼ الضبع ، الصحافة التربوية )عماف : دار الفكر ( (  رفعت عار  8
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9  )  Grounding Theories of Mass Communication,  at 
https://courses.lumenlearning.com/introductiontocommunication/chapter/motivatio
nal-factors-for-research 

 31،ص 2009(نسيـ الخوري ،الكتابة االعالمية المبادىء واالصوؿ )بيروت :دار المنيؿ المبناني( 10
 -72ص 2015(جماؿ محمد ابو شنب ،نظريات االتصاؿ واالعالـ )االسكندرية :دار المعرفة الجامعية ( 11
73 
،  2003لمية( ( محمود حسف اسماعيؿ ، مبادىء عمـ االتصاؿ ونظريات التاثير )مصر : دار العا 12
 81ص
 70،ص 2013(مرعي مدكور ، الصحافة االمكانيات التجاوزات االفاؽ )القاىرة :دار النشر لمجامعات (  13
 45، ص  2007(عادؿ صادؽ محمد ،الصحافة وادارة االزمات )القاىرة :دار الفجر لمنشر والتوزيع (  14

15  )  Walter Dean, was CCJ training director and API Executive Director Tom 
Rosenstiel formerly , at https://www.americanpressinstitute.org/journalism- 
16  )  Sue Burzynski Bullard , SOCIAL MEDIA AND JOURNALISM: WHAT WORKS 
BEST AND WHY IT MATTERS,  A paper prepared for presentation at the national 
convention of the Association for Education in Journalism and Mass 
Communication, Washington, D.C., Aug. 10, 2013,p 8-13 

 . 201، ص  2004( إبراىيـ عبد اهلل ألمسممي ، التشريعات اإلعالمية )دار الفكر العربي (   17
 .146، ص 2004صالح اشرؼ، مقدمة في الصحافة) القاىرة: مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتوح(   ( 18

19  )  Lisa Schnellinger and Mohannad khatib,Fighting Words : how arab and 
American journalists can break through to better coverage.International Center for 
journalists ,Washington,DC ,USA 1616 street,2016,p 96   

 12، ص 2010(يسرى خالد ابراىيـ ،فاطمة عبد الكاظـ حمد ،نظريات االتصاؿ )العراؽ :دار النيريف(  20
 41، ص 2017بية االعالمية صناعة  فؾ تشفير االعالـ )عماف : دار البداية( ( فاضؿ البدراني ، التر  21
، ص 2005،  2إبراىيـ عبد اهلل مسممي ، نشأة وسائؿ اإلعالـ وتطوىا، ) القاىرة: دار الفكر العربي( ط  22

204-205. 
23   )  Kalyani Suresh ,Journalism and Mass Communication at 
https://www.peoi.org/Courses,            

 90،ص2،2008(برىاف الشاوي ، مدخؿ غي االتصاؿ الجماىيري ونظريات التاثير )االردف :اربد( ط 24
 81( مرعي مدكور ، الصحافة االمكانيات التجاوزات االفاؽ ، مرجع سابؽ ،ص 25
 64-63-62،ص2008د جاعد محسف الدليمي ،االدارة االعالمية )العراؽ :بغداد(حمي 26
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 ( وظائؼ الصحافة ، بحث عممي منشور عمى الموقع اإللكتروني االتي  27
2https://www.maghress.com/azilal/100039  66/7/5162تاريخ الدخول ،pdf 
 158، ص 2014( عمي عبد الفتاح كنعاف ، نظريات االعالـ )عماف : اليازوري (  28
 pdf (وظائؼ الصحافة ، موقع الكتروني سابؽ 29
 47، ص  2007( عادؿ صادؽ محمد،الصحافة وادارة االزمات )القاىرة :دار الفجر لمنشر والتوزيع (  30
 68-67، ص  1986مدخؿ الى عمـ الصحافة )القاىرة : عالـ الكتب (  ( فاروؽ ابو زيد  ، 31
، ص 2001)القاىرة :  مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتوح ( اشرؼ صالح ، مقدمة في الصحافة ( 32

138 . 
 pdf( وظائؼ الصحافة ، موقع الكتروني سابؽ  33
 247،ص 1997(  عبد اهلل الطويرقي  ، عمـ االتصاؿ المعاصر )الرياض : مكتبة العبيكاف ( 34

35  )  Chris Newbold, Oliver Boyd-Barrett, Hilde Van den bulck ,The Media Book, 
Arnold , A member of the Hodder Headline LONDON , Co-published in the 
United States of America by Oxford University Press., New York, 2002 , p382 
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