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دور التكنولوجيا احلديثة بالتعليم اإللكرتوني لإلعالم
استخدامات اللغة االتصالية وتكنولوجيا امللتيميديا اإلعالمية
الدكتور :عالء حسني جاسم ،جامعة بغداد
الدكتورة :سهاد عادل القيسي ،اجلامعة املستنصرية ،بغداد
امللخص:
تشكل التكنولوجيا احلديثة وأبرزها امللتيميديا اليوم عنصرا فاعال يف جمال التلقي واالستيعاب
والتعلم واإلعالم ،وأمور شتى يف مفاصل احلياة ،وملا هلا من دور فاعلل يف تولور الينيلة التعليميلة وبنيلة
وسائل االتصال اجلماهريية ،فقد شكلت بالتالي حمور متعدد األهداف لكثري من احملافل ،وهي باليت كانت
مركز من مراكز التووير لعدة اجتاهات أيضا ،وملن بل أهلم اجمللاالت الليت قققلت مكاسلض وا ل ة
وصرحية يف اجملتمع ،جمال اإلعالم والتعليم يف آن واقد ،بدوره تينى قيلز هلام للملتيميلديا يف أن تكلون
مب ورين متناظرين يف آن واقد جبلان التعلليم واإلعلالم ،للاا ركلز اليلاقث

يف إجيلاد مفهلوم جديلد

للملتيميديا كنوع وكوسيلة وكدور يف التووير ويف االستخدام ويف االبتكار ،وملا كان االبتكار يقلنن ملع
التووير ،فقد عملوا على إجياد جمال قديث ومتجدد يف آن واقد ،يسلهم إسلهاما فلاعال يف دور التعلليم
واإلعالم.
Abstract :
Constitute Multimedia today an actor in the field of reception and
assimilation and learning. The media, and among other things in the joints of life.
Moreover, because of their active role in the development of educational
infrastructure and the structure and means of communication multimedia, has thus
formed the focus of multi-target for many of the forums. The one that was the center
of development centers for several Trends also. Among the most important areas
that have gained a clear and explicit in the community, the field of media and
education in that one researcher must get much of experiments and attempts
Academy effective through the experience of teaching or learning in Iraqi
universities, adopted into important multimedia in to be with double symmetrical in
that. The one next to me, education and the media, so focused on finding a new
concept of multimedia kind and as a means and as a role in development and in use
in innovation, and what was the innovation coupled with development.
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مقدّمة:
شكل التعليم االلكنوني ظاهرة جديدة من ظواهر التعليم حبكلم انلق لد
اوجد نوعا جديدا من االكتساب املعريف عرب تقنياتق ،اليت حتقق مزيدًا من املكاسلض
باجلهد والو ت والكلفلة ،إ تلعلض وسلائإل اإلعلالم املتعلددة الليت يوللق عليهلا
" "Multimediaدوراً كيرياً يف تفسري وحتليلل املعلوملات والييانلات ،لت قيلق الفهلم
واإلدراك للمعلوملات ،وكملا يلاكر أقلد اليلاقث يف رسلالتق توظيل الوسللائإل
املتعددة يف املوا لع االلكنونيلة الصل فية العرا يلة (الوسلائإل املتعلددة كملا يشلري
املختصون متكن من استخدام مزيج ملن عنصلرين أو أكثلر ملن اللن والصلورة
والصوت والفيديو والرسوم املت ركة وبرجميات الكومييوتر مبا يساعد عللى تقلديم
الرسائل بشكل جيد وحيسن من شكل املعلومات وطريقة فهمها للمتلقي)).(1
ومع تقدم العصر وتقدم الوسائل االتصلالية واعتملاد التقنيلات اللدجييتال
واالنننللت ،طفللت علللى السللوا ظللاهرة اإلعللالم االلكنونللي أو الصلل افة
االلكنونية ،األمر الاي شكل منعوفاً جديداً لوا ع اإلعالم والصل افة عللى لو
عام ،لتأتي هاه الدراسة مكملة ومعززة للفهم واإلدراك يف جمال الي لو العلميلة
وجمللال التوظيلل اإلعالمللي االلكنونللي يف التعللليم بشللكل عللام والتعللليم
االلكنوني*بشكل خاص ،ليتينى الياقث هنلا دراسلة ،ريلري يويلة جتزجلة بل
اإلعالم والي و العلمية.
و د أشارت الدكتورة فردوس عيد احلميد اليهنسلاوي يف كتابهلا منموملة
التعليم العالي بالواليات املت دة األمريكية ،ملن أن الكلثري ملن دفو لات اإلعلالم
حتقق مجلة من املصادر املعتمدة يف حتقيق منمومة اللل " "Distance Learningالتعلليم
عن بعد يف أمريكا ،إ تقول (اللجوء إىل شيكة املعلوملات " "The internetيف مو لع
مع  ،حيلدد للواللض  ....وسلائإل أخلرم مألوفلة للتواصلل ،مثلل تلداول امللادة
املسموعة " "Audio Conferenceيف تسلجيالت مااعلة نكلن منا شلة مادتهلا ملع
املدرس أو التعليم من خالل شيكة التلفزيون التعليمي " Microwave instruction
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 "televisionأو شللرائإل الفيللديو املدجمللة " ،"Compressed Videoوهللاه الوسللائل
الثال يولق عليها وسائل تواصل ".)7()"Interactive Media
وإىل ملا
جيد الياقثلان ملا تعتملده الي لو العلميلة يسلتند إىل الصل
تستعر ق بعض وسائل اإلعالم ،وبغية اعتماد مشلكلة تسلت ق الدراسلة يف حبلث
علمي ،ارتأم الياقثان صيارية مشكلة حبثها على وفق التساؤل اآلتي :هلل يشلكل
استخدام التكنولوجيا احلديثة كامللتيميلديا وريريهلا يف التعلليم االلكنونلي ملنلاهج
االعالم إسلوب قديث للتعليم باجلامعات ؟
أهداف البحث:
يهدف الي ث إىل الكش عن ملدم إفلادة امللتعلم ملن وسلائل اإلعلالم
االلكنونية عن طريق إ ام التقنية احلديثة وأسللوب التعلليم احللديث يف تعليملق
االلكنوني ،وإيضاح قجم اإلفادة ومعدل التدفق اإلعالملي اللاي يرفلد التعلليم
االلكنوني بالييانات اهلامة واملعلارف واإلقصلاءات والوئلائق والصلور واألفلالم
اليت تدعم التعليم االلكنوني.
فرضية البحث:
وجود فروق ات داللة إقصائية ب تقيل وتفاعل طلية كلية اإلعالم
قول طييعة أسلوب التعليم احلديث وتقنيات اللغة االتصالية وامللتيميديا.
حدود البحث:
يت دد الي ث يف جمتمع ملن الوليلة يف جامعلة بغلداد بامللدة ملن تشلرين
األول  7107لغاية أيار  ،7102من مستخدمي وسائل االتصال االلكنونيلة مثلل
االلكنونية واملوا ع االلكنونية ،أو املواد الفيلميلة أو امللواد
االنننت أو الص
املسموعة املسجلة.
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منهج البحث:
اعتمد الي ث امللنهج املسل ي " ،"Survey Methodوهلو امللنهج اللاي
عادة ما يسعى فيلق الياقلث إىل مسلا اجلمهلور املسلتهدف ،لغلرص الوصلول إىل
ارتياطات " "Correlationsمعينة  ،أو الي ث عن يم سلائدة أو رملوز دالليلة أو
نكن التوصل إليها عن طريق توييق اإلجراءات املنهجية الصارمة (.)2
عينة البحث:
أ  -عينة عمدية من طالب املرقلة الثانية والثالثة يف سم العال ات العامة يف
كلية اإلعالم– جامعة بغداد للعام الدراسي  ، 7107-7100عددهم
 711طالض وطالية.
ب -عينة عشوائية من العينة العمدية عددهم ( )72طالض وطالية أعيد عليهم
االستوالع بغية التأكيد من مصدا ية اإلجابات.
إجراءات البحث:
بغية التوصل إىل نتائج مو وعية ات يمة أكادنية ،اعتمدت الياقثة
الدراسات االستقصائية يف احلصول على املعلومة من خالل اإلستيانة ،قيث
امت الياقثة بإعداد إستيانة حبثية توزع على العينة العمدية وفقا آلراء السادة
احملكم **.
و ع أسلوب مقنح من يَل الياقثان للتعليم االلكنوني ،وتوييقق ستة
أشهر للعام الدراسي باستخدام تقنية االنننيت " "Data Showعارص الييانات
،Facebook
"
وامللتيميديا ،والنشر االلكنوني باستخدام مو ع التواصل االجتماعي "
واالتصال االلكنوني عرب الربيد االلكنوني لكل من حمركات الي ث مثل "
 ،Torchباستخدام طريقة التدريض اإلعالمي
"
, Firefox, Explorer, Google
وتاليف طريقة التلق التعليمي املعتادة وبعد لك عمد الياقث إىل استخالص
النتائج.
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اإلطار النظري :التكنولوجيا احلديثة والتعليم
التوورات اهلائلة يف تكنولوجيا االتصال ،ساعدت يف إجياد نوع ووسيلة
جديدة يف املعرفة والتفكري ،بل وأسهمت يف تووير املعرفة عرب آلياتها ،اليت متكن
اإلنسان من استخدام التكنولوجيا للوصول إىل العديد من املعارف واملعلومات
واحلقائق واألقدا أو األخيار وما إىل لك عرب التكنولوجيا االتصالية ،واليت
تتوور يوم ًا بعد يوم ،وتتقدم مع تقدم العصور وتوور ويو اإلنسان.
فعلى سييل املثال ظهرت الصو رة الفوتوريرافية ألول مرة ،يف القرن
الثامن عشر ،و د اعتمدتها الص افة منا لك احل لتوصيل أفكارها ،بينما
اعتمدت اآلن الصورة وتقنياتها وبراجمها الكرافيكية يف حتقيق مزيد من املنجزات
واملكاسض ،ملا حتقق من أنواع جديدة ريري األنواع املعتمدة عليها يف الصورة يل
ر ن مثال ،كالك هو احلال مع وا ع التعليم الاي شهد هو اآلخر توورا ملموسا
مع توورات وتقنيات التعليم والتدريض ،قتى توسعت وحتسنت وتوورت
عمليات التدريض والتووير والتعليم على و عام ،ائر الوسائل املستخدمة يف
التوصيل واليت اعتمدت باألساس يف املؤسسات اإلعالمية كمعدات أو وسائل
اتصال مجاهريية.
من هنا جيد الياقثان إن لوسائل اإلعالم دوراً مهماً يف استخداماتها
بالتعليم واملعرفة ،ومع توور هاه الوسائل توورت وسائل التعليم إئر تقدم
تكنولوجيا االتصال ،لتعتمد الكثري من املؤسسات التعليمية على وسائل االتصال
اليت نكن أن يكون للم لتيميديا دور قيوي فيها ،وكان للتوظي اإلعالمي أهمية
االلكنوني والاي يعتمد
"
يف تيسري وتسهيل التعليم السيما التعليم احلديث "التعليم
التقنيات التواصلية االلكنونية ،وهنا البد من تو يا مفهوم التوظي على
أساس أنها مفردة جاءت يف اللغة العربية (املؤازرة واملالزمة  ،واستوظ الشيء
استوعيق) ( ، )4يؤكد الياقثان أن التوظي الاي تعنيق يف هاا الي ث ،هو
االستخدامات للتقنيات واملعدات االتصالية ،مبعنى القدرات اليت نكن حتققها
املعدات والتقنيات االتصالية كاالنننت أو اهلات اخللوي مثل ", iPhone
313

العدد ............................................................................. :22مارس 7102
 BlackBerryأو معدات الل" "Data showوريريها من التقنيات ،يف تووير أو متك
"
أو حتس األداء النبوي والتعليمي يف املؤسسات األكادنية النبوية والتعليمة،
فلهاه التقنيات إمكانية يف زج أو خ كم كيري من املعلومات والييانات ،اليت كثريا
ما حيتاجها املتعلم يف تعليمق ،أو حيتاجها الياقث يف حبوئق العلمية ،وكانت نوال
ألصفيت د بينت يف كتابها مفهوم الص افة الدولية من اإلمكانيات اليت تقدمها
الص افة عرب تقنياتها املتاح استعماهلا أو استخدامها أو تسخريها للتعليم.
قيث تقول عن الص افة و دراتها (احلصول على كم كيري من
املعلومات والييانات املتوافرة على اإلنننت من اجلهات واملنممات والدول
واألفراد) ( ، )5واإلنسان وما نتلك من فضول يف قض التعلم أو االكتشاف ،ييادر
إىل املعرفة عرب كل اإلمكانيات املتاقة لق ،السيما االنننت ،اليوابة العاملية
للمعارف أو العلوم واليت أشيق ما تكون باجملانية واليسرية للمستخدم ،اليت نكن
من خالهلا جتميع اكرب در من الييانات واملعارف واملعلومات للعديد من
املو وعات والقضايا واألفكار اليت يتعامل بها الناشوون يف جمال التعليم أو
املشتغلون عليق مع التعليم عرب ما يسمى بالتعليم االلكنوني.
درات اإلعالم مل تكن اصلرة عللى التعلليم أو املعلارف ف سلض  ،بلل
كانت ومازالت يف كل امليادين واألصعدة ،و د عرب عن لك ريريت لينيلاك رئلي
حترير روينز السابق يف مؤمتر أ يم يف شهر آ ار من العام  7002بقولق (إن أو لاع
اإلعالم احلالية تسما ألي شخ بأن يكون مراسال صل فيا أو معلقلا أو قتلى
خمرجللا سللينمائيا وإن زمللن اقتكللار املمارسلات اإلعالميللة والسلليورة عليهللا للد
انتهى)(.)6
اإلعالم العلمي:
ال خيفى على الكثري من الص في األكلادني أو املهنلي  ،بلأن لمعلالم
أنواعاً كثرية ،وأن من ب هاه األنواع هو اإلعالم املتخص أو اإلعلالم العلملي،
الاي كثريا ما يسعى إىل حتقيق فهم املعلومات وإدراكهلا وتسلهيلها وتيسلريها علن
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طريق تيسيإل اإلعالم املو لوعات العلميلة املعقلدة وطرقهلا للمتلقلي يف صلورة
يسرية ريري معقدة كي يستفيد منها بعد أن يتمكن ملن التعاملل معهلا أو االسلتجابة
هلا.
وهللو مللا اعتمدتللق الكللثري مللن وسللائل اإلعللالم يف عملللها الص ل في أو
اإلعالمي لت قيق االسلتقواب اللاي تنشلده يف عمللها اإلعالملي ،قيلث تسلعى
أو املوا للع االلكنونيللة ،إىل طللرح مزيللد مللن
الكللثري مللن اجملللالت أو الص ل
املعلوملات أو املو للوعات العلميلة بوسللائلها االتصللالية ،بغيلة التللأئري يف املتلقللي
وتشجيعق على متابعة اجمللة أو الوسليلة االتصلالية اخلاصلة بهلا ،مثلل بلرامج علامل
الي ار أ و عامل احليوان أو العامل ب يديك أو العلم للجميع أو برامج ناة ناشلونال
ال ملن املو لوعات وبصلورة ميسلوة
جيوكرافيك الفضائية اليت تستعرص كم ًا هائ ً
لتورح كماً هائالً من الييانات واحلقائق العلمية بصلورة ميسلوة وميسلورة الفهلم،
ليكون اإلعالم العلمي رائج ًا ومنتشراً بشكل صريا.
واإلعالم العلمي قسض ما عرفق الدكتور هادي عيد اهلل يف كتابق اإلعالم
التلفزيوني املتخص  ،هو ( نقل املعرفة إىل اجلماهري عن طريق العمل االتصلالي،
عن طريق وسائل اإلعالم اجلماهريية ،على أن يكون املقصود باملعرفة العلمية ،كلل
معرفة أساسلها الي لث والدراسلة والصلدق ،وكلل ملا يلرتيإل أو يتعللق بلاجملتمع
العلمي اإلنساني يف ما ليق وقا لره ومسلتقيلق ،قيلث تنلدمج يف تللك املعرفلة
العلوم الوييعية والتكنولوجية والعللوم السياسلية واالجتماعيلة وفلسلفة الوييعلة،
وهو ما يعرب عنق بالعلم "ا ُمل كَم")(.)7
العالقة بني اإلعالم واللغة
طييعة العَال َ ة بَيْنَ اإلعالم واللغة ال تَسِري بالضرورة يف خووط متوازية،
لك ألن اإلعالم هو الورف املت كم أقياناً باللغة ،هلاا ينعدم التكافؤ بينهما،
ولمعالم مستويات لغوية لعلنا نلمسها يومياً يف وسائل االتصال املختلفة؛ املرئية،
واملسموعة واملقروءة.
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تيدو العال ة ب الل غة واإلعالم عال ة متالزمة ،فاإلعالم دون لغة
رصينة ،ميسوة ،ال يستقيم أمره ،واللغة دون إعالم متوور ،ال نكنها أن تؤدي
رسالتها يف االنتشار وتعميم الاوق الرا ي ،واملساهمة يف توفري شروط النهوص
باجملتمع ،و األفضل .وكما أن اللغة هي واقدة ،من األدوات الرئيسة ،لتيليغ
مكونات احلضارة ،واالهتداء بسيل التقدم ،وهي دعامة أساسية للعملية النبوية،
والتعليمية إن هي خضعت لقوالض مرنة يف التعلم والتلق جند األمر اتق بالنسية
لمعالم ،باعتياره جمموعة من اآلليات ،والقنوات النا لة للمعرفة ،وللرسائل
احلضارية ،شريوة أن يفهم دوره ووظائفق ،وتستوعض مكوناتق التقنية ،فهو رسالة،
ووسيلة .وكالهما يعتمدان على اللغة ،وهاه األخرية تعتمد عليهما .ونكن
لمعالم ،أن يرتقي باللغة ،ويساهم يف توويرها ،ونكنق أيضاً أن يكون عنصر
تأخر لَهَا  ،يف قالة ريياب الشروط الكفيلة بفهم واستيعاب اإلعالم يف مكوناتق
وشروطق.
ريري أن أمر هاه العال ة لي سهالً يسرياً ،فمن النادر أن جند يف جمتمع
من اجملتمعات وقدة لغوية يسهل معها التعامل مع اإلعالم ،ويسهل على هاا
األخري التعامل مع اللغة ،فغاليية اجملتمعات ،تتكون من أعراق ،وجمموعات بشرية،
د ال تستعمل لغة واقدة ،بل لغات متعددة.
وَهَاِهِ التعددية ليست عائقاً يف قد اتق للرسالة اإلعالمية ،ما دامت
تعددية اللغة داخل اجملتمع ،تعك مكوناتها عر ية خمتلفة ،جا يتولض معها ،تعامالً
إعالمياً ،يرتكز على منهجية حمددة ،تراعي هاه اخلاصية ،وتتجاوب مع مثل هاه
احلاالت ،وال تنا ضها .إال أن ا إلشكال يربز قينما تكون يف جمتمع ما لغة واقدة
جتسد تال ياً قضارياً هلاا اجملتمع أو اك ،لكن هاا التال ي قول اللغة ،ال يستدل
على ركيزة معرفية وية لالرتقاء باللغة إىل درجة التعامل مع املست دئات
التكنولوجية يف جمال اإلعالم .
وبهاا نكون أمام صورة بناء جدلي للعال ة ب اللغة واإلعالم ،أو ب
اإلعالم واللغة ،وجدلية العال ة تفرز دوراً خورياً متميزاً للغة يف تووير الفكر،
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وليست جمرد مرآة تعك الفكر ف سض .وهي ظاهرة اجتماعية كما هض عدد
من الياقث  ،من هنا فإن هاه العال ة حتتم علينا أن ننمر للغة ال باعتيارها جمموعة
م ن اآلليات التقنية املرتيوة باملسلك الن وي و واعده ،بل ننمر إليها كسلوك
فردي واجتماعي نكن وسائل اإلعالم من االستفادة من اللغة الفص ى
املشنكة(.)8
عدة .

وتؤدي اللغة عملياتها الوظيفية االتصالية يف اإلعالم من خالل مستويات

 وظيفة إعالمية :تكمن هاه الوظيفة يف عملية توصيل املعلومات وإبالغ
احلقائق.
 الوظيفة التعيريية :و لك من قيث التعيري عن املشاعر ،أو حتريكها،
واالجتاهات املستقيلية للرسالة اإلعالمية.
 الوظيفة اإل ناعية :لك يأتي من خالل استخدام اللغة يف إ ناع اجلماهري
املستقيلة للرسائل اإلعالمية برأي ،أو وجهة نمر معينة.
 الوظيفة الوا عية :هاه الوظيفة تنقل صورة الوا ع لتساعد على االطالع
على العامل احلقيقي املعاصر ،من خالل الربامج اإلعالمية ،وبعض
الربامج الثقافية والسياسية.
 الوظيفة ريري الوا عية -اخليالية :قيث تساعد على اهلروب من الوَا ِع،
ومن الضغوط النفسية ،واالج تماعية ،ونسيان املتاعض ،لكي يال ي
اإلنسان نفسق يف عامل مغاير للاي يعيشق ،و لك من خالل تقم
الشخصيات عرب مشاهد يف اإلعالنات التجارية ،والتمثيليات واألفالم
الدرامية .
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الُّلغَة ومكونات العَمَليات االتصالية
ويتولض فهم العال ة الوظيفية ب الُّلغَة ،واإلعالم استجالء وا ع
مكونات العمليات االتصالية يف عاملنا العربي ،واليت تت دد يف اآلتي-:
 -1منتج املادة االتصالية.
 -7مضمون املادة االتصالية.
ملن توجق هاه املادة.

مفهوم (التعليم االلكرتوني)
شكل التعليم االلكنوني وسيلة فاعلة قديثة بإمكانها أن تعمل على
تووير التعليم ال عالي ،جا يهيئق إىل التالقم مع مالما الثورة املعلوماتية االتصالية،
يشتمل مفهوم التعليم االلكنوني على أياط متنوعة منها التعلم باحلاسوب
ووسائل العرص االلكنوني والتعلم عن طريق شيكة االنننيت ،والتعلم عن
طريق شيكة واعد الييانات ،والتعلم يف بيئة افنا ية ،وتوظي تقنية التعلم عن
بعد (.)9
وتنقسم خمرجات مصولا (التعليم) إىل شق  :يتخا أوهلا /االستفادة من
درة استخدام األجهزة االلكنونية احلديثة على تسلم وبلث مضلمون املعلوملات
أو اإل افة إليهلا واسلتيداهلا ،يف قل يقتصلر املخلرج اآلخلر /باسلتقيال دروس
منهجية من مؤسسلة تعل يميلة بشلكل مسلتمر يف مواعيلد حملددة بعلد إجلراء بعلد
التعديالت األولية.
وعن طريلق متابعلة التجربلة العرا يلة ( )01نلرم :أنّ املخلرج األول هلو:
املست صل الاي مت توييقق على ارص الوا ع باليلد و لد خللق علن طريلق متابعلة
عدة دراسات تأئريا وا ا يف املنشآت التعليميلة الليت املت باسلتخدامق ،وعللى
هاا األساس يُعرف( التعلليم االلكنونلي) بأنّلق :اسلتخدام الوسلائإل االلكنونيلة
واحلاسوبية يف عملية نقل وإيصال املعلومات للمتعلم ( ،)00كما نكن تعريفق أيضلا
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بأنّق " :طريقلة لللتعلم باسلتخدام آليلات االتصلال احلديثلة ملن قاسلض وشليكات
ووسائوق املتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات حبث ومكتيات الكنونيلة
وبوابلات االنننيلت" ( ،)01أو يُعلرف بأنّلق :نلوع ملن أنلواع اللتعلم علن بُعلد يللتم
باستخدام الوسائل االلكنونية احلديثة واالنننيت (.)01
فاعلية التعليم االلكرتوني
تتو مدم فاعلية التعليم االلكنونلي عللى علدة عواملل أهمهلا (:)04
التكنولوجيا ،األستا  ،الوالض.
يعتمد التعليم االلكنوني اعتملادا كليرياً عللى التكنولوجيلا احلديثلة ،وخاصلة
تكنولوجيا الكومييلوتر وتكنولوجيلا االتصلال واالنننيلت .وعلن طريقهلا يسلعى
التعليم االلكنوني إىل حتقيق التفاعلل سلواء كلان بل الواللض واألسلتا أم بل
الوالض والولية اآلخرين.
مزايا التعليم االلكرتوني (:)51
للتعليم االلكنوني مزايا عدة ،وهلي :التعلليم امللرن :ويقصلد بلق حتقيلق
مرونة احلصول على املعلومة واختيار الو ت املالئم للوصول إليها.
قرق الزمن :ويقصد بق توفري وتنميم وفت امللتعلم واملعللم يف التعاملل ملع الييئلة
االفنا ية.
االتصال والتفاعل :ويتم لك عن طريق الييئة االفنا ية.
ادخار املال  :قيث يوفر التعامل مع الشليكة بعلض امللال املصلروف عللى التنقلل
والسفر ،ويقلل من ازدقام الشوارع.
ويعين التعليم االفنا ي أن نتعلم املفيد من موا ع بعيدة ،ال حيلدها مكلان وال
زمان بواسوة اإلنننت والتقنيات  .فقد أظهرت الدراسات :إ ّن التعلم االلكنونلي
يساعد يف زيادة ارتياط الولالب بالدراسلة ،واإل يلال عللى اللتعلم ،وزيلادة نسلية
قضور الوالب ،وهي املتوليات األساسية للتعلم ،واللتعلم االلكنونلي نكنلق أن
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حيسن األداء للمقررات األساسية ،كما ينملي مهلارات القلرن الواقلد والعشلرين
سواء كان يف الدول املتقدمة أم النامية ،ففي دراسة طيقت يف والية "ماين" األمريكيلة
برنامج للتعلم االلكنوني يف املدارس ومشلت أكثر من " "77111طالض ،وأكثلر
من"  "0111مدرسة أو ت :إ ّن أكثر من"  " %01من القائم على التعليم أ لروا
بأن الوالب أصي وا أكثر التصا ا ،وأكثلر تفلاعال ملع العمليلة التعليميلة ،وإنّهلم
أصي وا ينتجون أعماال أكثر جودة و د سلجل ملديرو امللدارس والقلائمون عللى
التعليم رأيهم بلان التعلليم االلكنونلي لد زاد ملن إ يلال الولالب عللى اللتعلم
واملشاركة يف الفصول ،وقَسَنَ من سلوك الوالب ( ،)01ويتميز التعليم االلكنوني
بأنق (:)01
 أداة فعالة لنقل املعلومات واملعرفة الصرحية لل صول عليها ،وركيزة ئالثة
من العملية التعليمية.
 أداة للتخاطض ب املتعلم واملعلم  ،وللتواصل ب
التعليمية ومؤسسات اجملتمع األخرم.

املؤسسات

 أداة للتعلم خترج عن الن واق اجلغرايف للمؤسسة التعليمية ،وكالك نواق
الو ت وأداة تعلم مستمر.
تتمثل دوافع اختياره مبالئمتق ومرونة جدوللة أو لات الدراسلة ،جلا ننلع
الغياب عن العمل ،ونثل قال لتعليم األفلراد املتياعلدين جغرافيلا ،ويتميلز بتنلوع
املواد التعليمية ،وإمكانية التواصل املياشلر وريلري املياشلر بل األسلتا والواللض،
ويساعد يف التفاعل ب الثقافات ،وجا يُعاب على التعليم االفنا ي:
صللعوبة إيصللال األقاسللي عللرب الوسللائإل النصللية الفوريللة ،خاصللة
(الغضض)  ،لكنها ليست مست يلة ،فهم ال يركزون يف ملا يكتيلون عللى اعتيلار إ ّن
مكانتهم معروفة لدم اجلميلع ،وهو ما يؤدي إىل سوء العال ة ب الولرف لكلون
املعرفة ليست ققيقية أو عميقة ،فنراها تقوم على أس ئنائية زائفة (.)01
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أسلوب التعليم االلكرتوني املقرتح:
يقوم األسلوب املقنح على و ع اسناتيجيات اتصالية الكنونيلة فعاللة
للتواصل الدؤوب بشأن مادة الدراسة ملرقلت وجتسيد اللتعلم اللااتي ملن خلالل
طرح مفردات تنميلة اتيلة عللى املو لع الدراسلي االلكنونلي اللاي انشلأ عللى
الفيسيوك لغرص االنتقال من التواصل والتعلم االلكنونلي إىل التواصلل واللتعلم
الاكي أي سهولة فتا هاا املو لع عللى أجهلزة هلواتفهم الاكيلة أو عللى أجهلزة
االيياد وريريها و لك يف سم العال ات العاملة بكليلة اإلعلالم ملن اجلل مالئملة
املادة الدراسية مع آليات التعليم االلكنوني احلديثة ،وجعل احملا لرات الكنونيلة
متاما من قيث خها وإيصاهلا للولية وعملية اإلبلالغ علن مواعيلد االختيلارات،
فضال عن إنشاء مو ع خاص باملادة العلمية على شيكة الفيسيوك من أجلل تثقيل
الولية أكثر بشأن التواصل االجتماعي بيلنهم وبل أسلتا ة امللادة بشلكل مسلتمر،
باالعتماد على الوسائل االتصالية االلكنونية واألجهزة الاكية.

اجلانب التطبيقي  :جمتمـع الدراسـة
من أجل الت قق من فر ية الدراسة ،وتوييق أهدافها مت إعلداد اسلتمارة
استيانق مشلت معمم املتغريات واألسئلة الليت تعتقلد الياقثلة بأنهلا :ات أهميلة،
وختدم أهداف الدراسة ،و د أخضعت هاه اإلستيانة إىل التقييم من يَلل علدد ملن
السادة احملكم  ،وأخات الياقثلة بنملر االعتيلار مل وظلات ومقنقلات السلادة
احملكم  ،ومن ئم أصي ت اإلستيانة بشكلها النهائي.
ال بوليلة سلم
و د وزعت اإلسلتيانة املقنقلة عللى جمتملع الدراسلة جلث ً
العال ات العامة بكلية اإلعلالم يف جامعلة بغلداد للملرقلت الدراسليت  :الثانيلة
والثالثة بغية اسلتوالع آرائهلم وإجابلاتهم قلول مو لوع الدراسلة ،فيللغ جمتملع
الدراسة " "710طالض وطالية خضعت إجاباتهم إىل مرقلة الفرز والتلد يق ،وتلي :
بأن هناك مخ استيانات ريري صاحلة للوصول إىل مرقلة الت ليل اإلقصائي ،فلتم
استيعادها لكي يكون قجم جمتمع الدراسة النهائي " "711طالية وطالض أخُضلعت
إجاباتهم إىل الت ليلل اإلقصلائي علرب الربنلامج اجللاهز " )01( "SPSSعلن طريلق
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اسلتخدام أسلللوب حتليلل النسللض والتكلرارات والت ليللل اإلقصلائي باسللتخدام
أسلوب املتوسوات من أجل اختا رار بشأن فر ية الي ث.
و د مت إجراء اختيار "الصدق" قول فقرات اإلستيانة .و د أظهلرت النتلائج
معنوية فقرات اإلستيانة كافة ،جا يؤهلها إىل الوصول ملرقللة اإلسلتيانة وتوييقهلا
عن طريق الدراسة املس ية االستوالعية على الولية املستهدف .
اختبار الثبات لإلستبانة:
وبعد إجراء املسا امليداني مت س ض عينة عشلوائية ملن املي لوئ  ،والليت
وامهللا " "72طاليللا وطاليللة أُعيللد عللليهم االسللتوالع بغيللة التأكللد مللن مصللدا ية
اإلجابات و د أظهر الت ليل اإلقصائي :بأن يمة معامل الثيات "الفلا  -كرونيلا "
 ، 0880وهي جتازة ،وتدعو إىل يلول النتلائج املنتيلة عللى االسلتوالع،
"
د بلغت "
واعتمادها يف الي و والدراسات الالققة.
معيار الدراسة:
اعتمد مقياس "ليكرت" الثالئي كمعيار ليناء إسلتيانة الدراسلة ،و للك ملن
أجل حتديد مدم وقدة اإلدراك ،والتفاعلل بل الوليلة ،وكلل فقلرة ملن فقلرات
الدراسة ،ومن ئم كل حمور بصورة عامة من حماور الدراسة كافة ،واجلدول ( )0يي
ليكرت ،وكما يلي:
"
شكل ودرجات قدة مقياس "
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جدول ( :)1يبين شكل ودرجات حدة مقياس ليكرت
ت

التقدير النقطي

المستوى

1

 – 0اقل من) ( 06.2

إدراك وتفاعل ضعيف

7

 – 0..2اقل من )(7622

إدراك وتفاعل متوسط

3

( 2 – ) 7622

إدراك وتفاعل قوي

اعتمد الياقثان أسلوبا يُعّد قديثاً على جمتمع الدراسة أالّ وهو :أسلوب
التعليم االلكنوني املتمازج مع امللتميديا واللغة ،ومن أجل معرفة درجة إدراك
وتفاعل جمتمع الدراسة من طلية املرقلت  :الثانية والثالثة يف سم العال ات العامة
بكلية اإلعالم يف جامعة بغداد ،مت اعتماد حتليل املتوسوات كونق اقد ابرز الورق
الالمعلمية يف الت ليل اإلقصائي لمستيانات اليت تأخا الوابع الوصفي.
اختبار فرضية البحث:
وجود فروق ات داللة إقصائية ب تقيل وتفاعل طلية كلية اإلعالم
قول طييعة أسلوب التعليم احلديث وتقنيات اللغة االتصالية وامللتيميديا.
أظهر الت ليل اإلقصائي :أن الوسإل احلسابي العام لفقرات احملور كافة
،1610
"
 ، 760وهي يمة دالة معنويا ،و ات داللة معنوية عند مستوم معنوية "
بلغ " "
 ،16102وهاه القيمة بدورها فا ت ولو بقليل يمة الوسإل
"
ومبعامل ئقة بلغ "
الفر ي اليالغة " "7على مساقة القياس ،وهو ما يعك إدراكا متوسوا يف شدتق
للولية جتاه اختالف املادة التعليمية بشكلها اجلديد ،وطييعة إيصال املادة التعليمية
إليهم على الرريم من بساطة ويسر أسلوب التعليم.
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وهاا يدلل ان ه نالك إدراك كيريا و وي من يَل جمتمع الدراسة وان أسلوب
تعليم مادة "العال ات العامة" هلاا العام كان خمتلفاً عن بقية املواد الدراسية األخرم
يف العام اتق نتيجة تفوق "الوسإل احلسابي" اخلاص بهاه الفقرة على يمة الوسإل
الفر ي وكان يسرياً ومل خيلق أية صعوبات ومل يشكل عائقا إلدراكهم وتقيلهم
للمادة التعليمية ،باالعتماد على اللغة االتصالية اإلعالمية وبياناتق الدجييتال ،أو
على املواد الفيلمية والسمعية واجلرافيك املعتمدة مع امللتيميديا يف حتليل وتفسري
الكثري من املواد العلمية والمواهر يف مناهج املادة الدراسية .مفهومة ويسرية هلم
على الرريم من متيزها وقدائتها.
جدول ( :)7التوزيع التكراري والوسط احلسابي واالحنراف املعياري
لطبيعة إسلوب التعليم احلديث:
مقياس الدراسة (ليكرت)

6

23

33

32

83

61

وسط فرضي

 .7هل كان أسلوب التكرار
التعلــــيم أســــلوبا
خمتلفـــــــا مـــــــع
%
امللتيميديا واللغة

8

64

164
1.1

1.1
34

22.1 61.1
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وسط حسابي

 .0هــــــل كــــــان التكرار
خمتلف عـن بقيـة
املواد،الحتوائــــ ـ
ملتيميــديا،
علــم
%
تســــاعد م فهــــم
املادة

كال

نوعا
ما

نعم

2.42

1.83

احنراف معياري

الفقرات

3

2

1

4.16

4.31
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 .2هل كان أسلوب التكرار
التـدري خمتلفــا
%
عن بقية املعارف

1.1
33

28.1 38.1

16

64

164

3

23

34

التكرار

113

11

32

%

18.1

21.1

14

144

41

33

 .7هل كان اسلوب التكرار
التعليم اهذا العام
%
يسريا
 .0هـــل واجهـــ
صـعوبات فنيــة م
طريقـــة التعلـــيم
باعتمــاد تقنيــات
وســـائل االتصـــال
االلكرتونيــــــــــــة
وامللتيميـــــــــــديا
باالضافة اىل اللغة

44

33

13

1.1

1.1

 ..هــــل وجــــدت التكرار
صـــــعوبة عنـــــد
دراســــــة املــــــادة
%
بشكلها اجلديد
 .2هــــل وجــــدت التكرار
طريقـــة التعلـــيم
واضــــــحة مــــــع
تقنيــــــــــــــــــات
%
امللتيميديا واللغـة
االتصالية
 .0هــل تف ــل أن التكرار
يكـــون تدريســـ
معتمـــــدا علـــــم
تقنيــــــــــــــــــات
%
امللتيميـــــــــــــديا
ووســائل االتصــال

1.1
13

14.1 34.1

14

111

33

1.1
8

31.1 14.1

36

111

11

1.1
13

13.1 21.1
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1.24

2.43

1.18

1.46

2.48

2.64

4.38

4.41

4.38

1.46

4.42

4.34
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االلكرتونية
141

 .2هل كان املادة التكرار
التعليميــة صــعبة
%
الفهم لدي
14.1

41

36

32.1

13

1.1

1.43

4.31

يالق ظ بأن اهتمام واندماج وتفاعل الولية املي وئ مع الت ديثات
املقنقة من قيث االستخدامات اللغوية احلديثة ومزج امللتميديا يف التعليم مع
التمارين اللغوية واأللغاز املنوقية واحلاالت الدراسية اليت أكد الولية عن طريق
اإلستيانة تفاعلهم معها ،كونها مشو ة ،و دمت هلم اإلفادة يف قياتهم العامة كما
أسهمت بتعديل بعض السلوكيات العامة لديهم ،وا نبت من أخال هم
وأخال يات العال ات العامة إىل درجة ميزت مادة العال ات العامة عن بقية املواد
الدراسية هلاا العام ،جا دفعهم إىل التفاعل واالنسجام مع مفردات هاه املادة.
كما أن التقنيات الدجييتال املعتمدة يف وسائل االتصال اجلماهريية ،د
قققت توظيفاً صريا ،و لك من خالل استخدام املي وئ للتكنولوجيا املعتمدة
يف وسائل االتصال ،وان كماً كيرياً من الولية د اعتمد على مراجع ومصادر
الكنونية من موا ع الكنونية ،وان الكثري من الولية يعتمد امللتيميديا ،يف دراستق
ملشاهدة وحتليل الكثري من احلاالت أو المواهر العامة.
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اخلامتة:
بات االعالم يشكل السلوة االوىل يف اجملتمع احلديث ويأتي استخدام
اللغة وامللتيميديا يف تعليم االعالم وسيلة جديدة لفهم االقدا واحلصول على
املعارف االعالمية بوريقة متجددة ومتوورة .
وجائت النتائج بتقيل الولية ألسلوب التعليم اجلديد واالنسجام النفسي للولية
مع األسلوب املتيع يف التعليم ،فضالً عن امتالكهم مهارات جيدة إىل قدٍ ما
متكنهم من استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة كاالنننت واحلاسوب ملواكية
األسلوب احلديث،
التوصيات:
تووير مناهج تعليم االعالم لتتالئم مع آليات التقدم العلمي
والتكنولوجي احلديثة ،واالستفادة من جتارب اآلخرين لتتوافق مع حمددات اجملتمع
العرا ي.
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 هوامش البحث:
()0

عالء صاحل فياص العيودي -توظي

الوسائإل املتعددة يف املوا ع االلكنونية

الص فية العرا ية ،رسالة ريري منشورة ،كلية اإلعالم– جامعة بغداد ،7100،ص.0
(*) نكن تعري
للدمج ب

"االعالم االلكنوني" بأنق والض أعالمية جديدة وميتكرة نشأت نتيجة

االشكال التقليدية لالعالم ويشمل :الص افة االلكنونية ،اإل اعة عرب

االنننيت ،التلفزيون عرب االنننيت،املدونات ،املوا ع التفاعلية مثل املنتديات وساقات
احلوار املكتوبة ،واجملموعات الربيدية (مثل :الفي

بوك) ،واملوا ع االلكنونية اليت تضم

عدد كيريمن عروص الفيديو صغرية املدة (مثل  :اليوتيوب) باال افة اىل االعالم من خالل
اهلوات
()7

احملمولة.
فردوس عيد احلميد اليهنساوي -منمومة التعليم العالي بالواليات املت دة األمريكية،
عامل الكتض ،القاهرة ،711. ،ص .777

()2

د.كامل قسون القيم ،مناهج وأساليض كتابة الي ث العلمي يف الدراسات اإلنسانية،
بغداد " ،مركز محورابي للي و

والدراسات اإلسناتيجية  " 0707ص.007

(**) السادة احملكم  .0 :د.اكرم فرج الربيعي ،مركز الدراسات والي و

وزارة الثقافة

–بغداد .7 ،أ.م.د .خليل امساعيل ابراهيم كلية العلوم السياسية –جامعة بغداد .2،أ.م.د.
نييل جاسم حممد كلية اآلداب جامعة االنيار .7 ،م.د .هاشم جعفر عيد احلسن كلية
اآلداب  -جامعة بغداد.0،د.جان سرييل فضل اهلل كلية اهلجرة –جامعة كندا.
()7

جمد الدين الفريوز آبادي ،القاموس احمليإل ،ج ،0القاهرة  ،املويعة امللصرية،0122 ،
ص.710

()0

نوال ألصفيت ،مفهوم الص افة الدولية وبنيتها على اإلنننت ،حبث منشور يف اجمللة
املصرية لي و

().

اإلعالم ،العدد  ،1أيلول  ،0110ص.71

بدر بن سعود ،ص افة الناس ،ص يفة عكاظ ،السعودية ،العدد ،7270بتاريخ
.7112/01/71
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()2

هادي عيداهلل العيثاوي -اإلعالم التلفزيوني املتخص

 ،شركة اإلن

للوياعة

والنشر ،بغداد 7107ص.00
()0

مهنا ،فريال ،لغة اإلعالم العربي ب الفص ى والعامية  ،جملة احتاد اإل اعات العربية،
عدد ،7111 ،7ص.71

()1

أمحد حممود عيد اللوي  .التعليم االلكنوني وسيلة فاعلة لتجويد التعليم العالي.
جامعة بابل ، http://www.uobabylon.edu.iq ،ص .07

()01

د .كاظم موسى عمران ،التقنيات االلكنونية التفاعلية وتوصي

اقتياجات جامعة

بغداد ،ور ة عمل مقدمة إىل ملتقى جامعة بغداد للتعليم االلكنوني .7107
()00

مي محدي قامد ،التعليم االلكنوني .مادة منهجية يف جامعة الز ازيق ،ص.02

()07

إيهاب خمتار حممد ،التعلم عن بعد وحتدياتق للتعليم االلكنوني وأمنق ،مركز التوئيق

و املعلومات بوزارة اخلارجية ،ص.0
()02

أمحد بن عيد العزيز امليارك ،أئر التدري

باستخدام الفصول الدراسية عرب الشيكة

العاملية " االنننيت " على حتصيل طالب كلية النبية يف تقنيات التعليم واالتصال،
جبامعة امللك سعود ،رسالة ماجستري ريري منشورة.
()07

د .حممد مقداد ،الدافعية إىل التعلم لدم طلية التعليم االلكنوني ،ور ة حبث للمؤمتر
الدولي الثالث قول التعليم االلكنوني ،جامعة الي رين ، 7101ص.2

()00

د .عيد اجمليد عثمان ،التعلم االلكنوني ،الو ع الراهن وآفاق املستقيَل،
.www.abegs.org

()0.

فاطمة الزهراء ،حممد رشاد ،املردود االجيابي للتعلم االلكنوني ،جملة التعليم
االلكنوني ،جامعة املنصورة ،ع  ،0ص .7

()02

رمزي امحد عيد احلي ،اإلعالم النبوي يف ظل ئورة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،عمان  :الوراق للنشر والتوزيع ،7107 ،ص .700
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()00

د .عيد اهلل بن عيد العزيز املوسى ،التعليم االلكنوني مفهومق خصائصق فوائده
عوائقق ،ور ة عمل مقدمة لندوة املستقيَل ،جامعة امللك سعود  ،0772ص.01

()01

بشري ،سعد زريلول ،دليلك إىل الربنامج اإلقصائي  ،SPSSمجهورية العراق ،املعهد
العربي للتدريض والي و

اإلقصائية.7117 ،
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