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من االطالع على ما يدور حوهلا من  املؤسساتن تلك ميكوص إىل جهاز متخصص وفعال اخلص

اعالت بينها وبني حميطها السياسية واالجتماعي. وتعد النزاهة ظاهرة إنسانية حتكمها قوانني تفتطورات و 

املوجودة  اإلنسان وقيمه فردا وجمتمعا وأن ما يقابل هذه الظاهرة هو الصالح واإلصالح وأن حركة التضاد

 .بني هاتني الظاهرتني هي من العوامل اليت حتكم مسرية األمم على األرض ومن مث حتكم مسرية اإلنسان

Abstract: 

Within the rapid communication and technological developments 

in the world today become for public relations specialists, researchers and 

international centers for studies and development in various fields and 

disciplines, is no longer confined to its job on the etiquette and protocol, 

organizing concerts and events, but beyond that to being a function 

contribute to the support and development of production and service 

institutions and even oversight institutions, need oversight institutions, in 

particular, has become a specialized and effective device that enable that 

institutions to inform what is going on around them of the developments 

and interactions between them and the political and social surroundings. 

Integrity is a human phenomenon governed by human laws and values of 

individuals and society, and that corresponds to this phenomenon is the 

goodness and the reform movement and in the contrast between these two 

phenomena is one of the factors which control Countries march on the 

ground and then control the march of human. 

 الفصل األول: اإلطار املنهجي

 :أهمية ومشكلة البحث

يعد مفهوم النزاهة من املفاهيم األساسية ابلعراق يف الوقت احلايل، أن ظهور املصطلح بعد 

والصدق والشجاعة وأييت مفهوم النزاهة  واألمانةستحضار عددا من القيم كالعدالة مرحلة التغيري فرض ا

يف مقدمتها. ولكي نكون منصفني مع اجملتمع العراقي بصدد أتصيل مفهوم النزاهة لديه البد من ابتكار 

، ففي تجاوز وتلغي الفلسفة القدمية واليت عايشت اجملتمع أربعون عاما املاضيةتفلسفة تعليمية جديدة 
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الوقت الذي أكد فيه ماسلو أن تعلم وتعزيز املفاهيم حيتاج إىل أتمني حاجات نفسية أكد كل من سكنر 

نيات التكنولوجية ابلوقت تقوابفلوف أثر العلم يف تعزيز وتعلم املفاهيم، ويف ظل االنفتاح الواسع على ال

سفة التعليمية احلديثة واليت تتمحور لفاحلايل البد من توظيف هذه التكنولوجيات يف نشر وتوسيع دائرة ال

ابملفردات القطاعية اليت  أساساالفساد من خالل مفردات منهجية موجودة  ذحول النزاهة والشفافية ونب

ة تعليمية تدعو فجيل تشبع بفلس أزمةتضعها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لغرض اللحاق وجتاوز 

 .ملتناقضات الكثريةللعنف وعدم احرتام الرأي اآلخر وا

لية وبناء الشخصية امللتزمة اليت يعتمد عليها الوطن ئو أن املرحلة اجلامعية تلزم اجليل بتحمل املس

تطور إال بتطور املناهج الدراسية لطالهبا تكتور زكي جنيب حمفوظ أن األمة ال د يلسوف العريب الفويرى ال

 .مبا يتماشى مع هنضة العامل

)التعليم فـــــ  عاما، 05لتعليم اجلامعي يف العراق منوا متزايدا خالل أكثر من شهد البناء املعريف ل

ألي بلد من بلدان العامل املتقدمة والنامية، فيما يعده البعض: مقياس  األساسيةالركيزة  داجلامعي( يع

 .انلدلتقدم الب

ة حلركة التنمية يف وتستقبل اجلامعات وخترج كل عام أفواجا من الشباب ميثلون الركيزة األساسي

، ومجيع ما مهنيااره تتأتى من: تعليمه وأتهليه تثمعملية اس ناإلنسان أغلى رأس مال، فإ نالعراق، ومبا أ

يف  أعوام، 9ض خالل و ق على التعليم يعينفما  نوض وبسرعة كبرية؛ ألعينفق على تعليمه وأتهيله ي

عاما، فالتعليم واملعرفة مها السبيل  21 -21 قروض االستثمارات االقتصادية حتتاج إىل ما بني نحني أ

رتكز ت، (2) الليتهتقن كرامته واسمالوحيد الستكمال وجود اإلنسان، وابملعرفة يرتقي للمستوى الذي يؤ 

مشكلة البحث فيما عانه ويعانيه الشعب العراقي من انتهاك واضح حلقوق اإلنساين متثل ابلسرقات 

لفاسدة اليت فرضت على التبيعات اليت ختدم ذلك النظام وهذا اوالرتبية  الكبرية واستبداد النظام السابق

حيمل اجليل احلايل مهمة أصعب من حيث بناء وأتصيل املفاهيم والقيم كقيم العدالة واألمانة والصدق 

 .والشجاعة والنزاهة



 ه1311م 5112                                                            111جملة اآلداب/ العدد 

514 

ى فاعلية انعكست عل إال أن أوضاع البلد، وتداعيات شرائح اجملتمع، ومنها: )التعليم العايل(،

املنهج الدراسي، وتفاعل الطلبة معه، مما انعكس على أداء أغلب الطلبة عن طريق اختالفات مستوايت 

شتت الطلبة وعدم تركيز أغلبهم يف املناهج الدراسية خالل العام الدراسي تالتعليم لديهم، وازدايد 

على تركيزه خالل  واإلبقاءطالب ني إجياد طريقة مبتكرة لتنشيط عقل الييسدر الواحد، مما توجب على الت

ة ابإلضافة إىل املؤثرات الصوتية يتدريب وأنشطةاز وحاالت دراسية الغوقت احملاضرة من خالل استخدام 

ب انتباههم ابلدرجة األساس ومن مث ذنية )الدااتشو( القادرة على جقوالصورية من خالل استخدام ت

درجة استيعاب للطالب. وتطرح مفردات مادة  أعلىنية حرق العقل للحصول على تقعقوهلم ب ذشح

كل من النزاهة والشفافية واملصداقية ومن أجل أتصيل هذه املفردات يف بناء  العالقات العامة األكادميية

الطالب اجلامعي املعريف والبد من وجود شخصية أكادميية تربوية قادرة على ترسيخ هذه املفردات 

 ملدى احلياة.  وإمنالوقت احملاضرات فقط  وجتسيدها يف عقل وذهن الطالب ليس

 : هدف الدراسة

هتدف هذه الدراسة القيمة إىل بيان األثر الكبري واملتحقق يف بناء الطالب اجلامعي املعريف للنزاهة 

أن أساس العالقات العامة هي الشفافية  ابعتبارمن خالل تدريس مادة العالقات العامة يف كلية اإلعالم 

عرب  واألخالقصداقية، وجتسيد مفردات النزاهة واملصداقية من خالل أتصيل القيم واملبادئ والنزاهة وامل

فكرية من واقع اجملتمع العراقي وضمن أوقات احملاضرات،  غازوال وأمثلةأنشطة تدريبية وحاالت دراسية 

 ادة الدراسية. مبفردات امل اإلمياناملادة الدراسية ليتم ابلتايل  أبستاذوالوثوق  اإلميانمن خالل 

 مشكلة الدراسة: 

 : حدود البحث وجمتمعها

يتحدد البحث يف دراسة جمموعة من املبحثني ضمن جمتمع كلية اإلعالم للعام الدراسي 

( وكذلك جمموعة من املبحثني ضمن اجملتمع ذاته للسنة اليت تلتها يف كلية اإلعالم 1521 -1522)

(1521- 1522.)  
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 : فرضية البحث

لرئيسية األوىل للبحث واليت تنص على ))توجد درجات عالية الشدة من االستجابة الفرضية ا

 ((.ريس مادة العالقات العامة ومضموهنادوالتفاعل لطبلة كلية اإلعالم حول مضمون ت

الفرضية الرئيسية الثانية للبحث ))توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت وتفاعل طلبة  

 ون تدريس مادة العالقات العامة ومضموهنا((. كلية اإلعالم حول مضم

 : أداة البحث

استخدم االستبيان كأداة للبحث للتعرف على ابرز األمور املتعلقة مبوضوعه البحث واألساليب 

للبحث واستخدام  اإلحصائية ابستخدام أسلوب النسب والتكرارات يف بيان املتغريات الدميوغرافية

 .اسة مدى إدراك واستجابة الطلبة حول كل حمور من حماور البحثأسلوب حتليل املتوسطات يف در 

  استخدام اختبار )ت( لبيان مدى وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني أسلوب التدريس

 -1521( وذات األسلوب للعام الدراسي )1521 -1522) واستجاابت الطلبة لعام

1522 .) 

 :اإلجراءات

 نة العمدية وفقا آلراء السادة احملكمنيعداد استبانة حبثية توزع على العيإ. 

  وضع أسلوب مقرتح من قبل الباحثة للتعليم االلكرتوين وتطبيقه ملدة عام كامل ابستخدام تقنية

( facebookاالنرتنيت والدااتشو والنشر االلكرتوين ابستخدام موقع التواصل االجتماعي )

 (.yahoo, google) حمرك البحثواالتصال االلكرتوين عرب الربيد االلكرتوين لكل من 

 استخالص النتائج والتأكد من فعالية األسلوب املقرتح. 

 بلية. تقصياغة التوصيات واملقدمات والدراسات املس 
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 : منهج الدراسة

وهو املنهج الذي عادة ما يسعى فيه "، Survey Method"اعتمد البحث املنهج املسحي 

أو ، معينة "Correlations" الوصول إىل ارتباطاتالباحث إىل مسح اجلمهور املستهدف، لغرض 

البحث عن قيم سائدة أو رموز داللية أو ميكن التوصل إليها عن طريق تطبيق اإلجراءات املنهجية 

 .(1)ة الصارم

صاء حول كل فقرة معينة واملنهج املقارن عرب تقاستخدم الباحثان املنهج العلمي الوصفي يف االس

 . دراسيتني من طلبة كلية اإلعالم دفعتنيلمقارنة أسلوب التدريس 

نية إحصائية متثل بتحليل تقواستعملت هذه الدراسة التحليل اإلحصائي الذي استند إىل 

مادة  ريسداملتوسطات والنسب والتكرارات ومن مث املقارنة لبيان مدى استجابة الطلبة ملضمون ت

 مدى استجابة الطلبة يف كلتا السنتني من خالل متتاليتني ومن مث املقارنة بني لسنتنيالعالقات العامة 

 .استخدام الفرق بني املتوسطات

 اإلطار النظري

 قدمةم

يناقش البحث فكرة دعم وأتصيل مفهوم النزاهة الذي ارتبط بشكل وآبخر حبياة وممارسات 

ر القوم أو را بكبانذالبشر اليومية سواء كانت ممارسات مادية أو فكرية، وارتبط املفهوم بدون سابق أ

فون والنقاد ثقبعهم فالعلماء والساسة واملفكرون واملتالنخبة اجملتمعية ألهنم من يقودون اجملتمع الذي ي

هم اللسان الناطق للشعب وابلضرورة أن يكون لساان صادقا ولن ترتفع أو تتقدم  واإلعالميونوالشعراء 

إحدى أهم النخب اليت  اإلعالمينيدد ابلبحث األمم إال إذا اتسمت النخبة ابلنزاهة، وميثل اجملتمع احمل

تطبيق النظام املقرتح االلكرتوين يف تعليم  متثل اجملتمع العراقي وتنطق بلسان حاله. وابإلضافة إىل تقنية

العالقات العامة على طالب املرحلة الثانية والثالثة يف قسم العالقات العامة، واليت أثبتت النتائج استجابة 
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ملفاهيم النزاهة والشفافية ورفض الفساد بشكل كبري إضافة ملادة العالقات العامة اليت تعزز اغلب الطلبة 

 .مفهوم النزاهة والشفافية

فيما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي استجابة وتفاعل الطالب مع مدخل التدريس املقرتح، 

ابة ملتغريات طرق مما يعكس االنسجام النفسي من قبل الطالب مع أسلوب التدريس، واالستج

التدريس، فضال عن استجابة الطالب اجلامعي ملختلف املتغريات يف النقلة التكنولوجية املستخدمة ملواكبة 

دم مشروع تعليم تقاألوىل اليت حتاول أن  دهذه الدراسة تع نالطالب للمنهج املقرتح للتدريس، ولذلك فإ

أتصيل مبادئ التعليم من نزاهة وشفافية  وإمكانيةإلكرتوين لتدريس العالقات العامة يف هذه الكلية. 

 .ومصداقية يف املمارسة املهنية مستقبال

 مفهوم النزاهة وتعليمها

 استخدمت كلمة )النزاهة( ابلعراق كبديل لعدد من الكلمات الدراجة ابجملتمع مثل )احلسن،

ول، الشخص ئاملتقد واملس ، النظافة الشخصية، النظافة القلبية، السمعة الطيبة، الضمرياألخالقيات

 (.، الشخص الغري منافقأفعالهمع  أقوالهالسوي، الشخص املتزنة 

والنزاهة لغواي كما وردت يف معجم لسان العرب هي البعد عن السوء وترك الشبهات وعلو 

 وينزه نفسه عنها أي يباعد األقذارأي تباعد عنه ومنه قيل فالن يتنزه عن  يءاألخالق، والتنزه عن الش

نفسه عنها. ورجل نزه اخللق ونزه وانزه النفس: عفيف متكرم حيل وحده وال خيالط البيوت بنفسه وال 

ه: إذا كان بعيد عن اللوم، وهو نزيه اخللق بالن لنز فنزهاء ونزاه، واالسم النزه والنزاهة، وان  واجلمةماله، 

كرسا ورغبة عنه، تة نفسه عن الشيء وفالن يتنزه عن مالئم األخالقي يرتفع عما يذم منها، والتنزه رفع

 .واحلرام، ورجل نزيه ونزه: ورع، وفالن نزيه أي بعيد والنزاهة هي البعد عن السوء واملعاصي

النزاهة هي واحدة " هنة أبفأما التعريف االصطالحي للنزاهة فقد عرفته جامعة ستانفورد للفلس

وحمري جدا فقد مت استخدامها بشكل مرادف فاعلية، كما أهنا مصطلح غامض  وأكثرهاضائل فمن أهم ال

ويتداخل مفهوم النزاهة يف اإلطار الفلسفي مع مفاهيم أخرى قريبة منه،  "خالقياأل وااللتزام لألخالق
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الصدق  والشرعية وقيم النزاهة هي مخس: واألخالقياتوأحياان ما يتم استخدامها ابلرتادف، كاألخالق 

 واملسؤولية، العادل واالحرتام واإلنصافوالثقة 

كر ذ إليهم والبد من أن ت واإلصغاءأن الصدق هو االتصال اجليد مع اآلخرين واالستماع 

قوم بتصديق ما يقال من حقائق أو يكتب بدون أي تقة لثاحلقائق فقط أثناء االتصال، وأتيت ال

وميزاهتم  اهتمإمكانيآبراء اآلخرين وتقدير  واألخذابآلخر  االعرتافشكيك، فيما يكون االحرتام هو ت

ي ومعاجلة شىت أنواع السلوك بطريقة مماثلة و هو توزيع املوارد املادية والسلوكية بشكل متسا واإلنصاف

ابلنزاهة وهنا جيب أن تطبق القوانني  لية القيمة األساسيةئو شكل املستيطفو للسطح مفهوم العدل فيما ل

تنتهي من  لنزاهة حلقة تقع ضمن سلسلة الوالقواعد كاملة ومبادئ املسؤولية االجتماعية، وعليه فا

 .السلوكيات اجملتمعية

ترتبط النزاهة بسياقات بنائية متعددة كأن تكون النزاهة يف العمل أو النزاهة املهنية أو النزاهة 

أو نزاهة العملية  األخالقيةاالجتماعية أو نزاهة العالقات االجتماعية أو النزاهة التجارية أو النزاهة 

ية أو النزاهة الشخصية أو النزاهة السياسية ...اخل وميكن وصف سلوك جمتمع كامل ابلنزاهة أو التعليم

العمل أو  كإتقانمجاعة أو مؤسسة أو تنظيم أو أي سلوك شخصي، ونراها يف سياقات احلياة املختلفة  

ثناء التقصري املؤسسي أو الفردي وعند حماسبة النفس أ األداءابلعمل أو الدقة يف  واإلخالصالوالء 

ابلعمل واعتبار العمل ابملقدمة دوما. ويف وضوح طبيعة العالقة ابآلخرين وعدم النفاق والتزيد يف 

اجملامالت ويف الصدق والصراحة يف احلوار واحرتام اآلخرين وحسن املعاشرة وعدم الغش وعدم خبس 

 اآلخرين حقوقهم وغريها من السلوكيات. 

 مبادئ العالقات العامة

على الصدق والشفافية وتعد النزاهة جوهر العالقات  أساسهقات العامة علم يستند يف العال

من صورة البيت الزجاجي والذي يعمل على كشف كل ما يغطى من  أساسهااستمدت العالقات العامة 

 :هي (2)خرجه شارل بلونديل للوجود. واملبادئ أ الغش واخلداع وهو ما
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  د هلا من الرتسيخ يف الدراس للعالقات العامة ألن واجبه الصفات اليت الب أوىلالصدق: من

واملعلومات احلقيقية عن املؤسسة اليت يعمل هبا من غري تزوير  الصحيحة ابألخبارتزويد الناس 

 .واجلمهور على الثقة بني املؤسسة اإلبقاء ألجلات غأو كذب أو مبال

 فات السلبية وهنا حياسب اإلنسان نفسه ويزن لرقابة الذاتية: وهي الرقابة الوقائية املانعة لالحنراا

عمله قبل أن يوزن عليه، فرقابة ضمريه متنع نفسه من التهاون أو تقبل الرشاوي أو عدم االلتزام 

 .تفيده كافة أنواع الرقابة .. وان مل يردعه ضمريه الاألخالقي

 ع نفسه ومع م ابلوضوح متسالصراحة والوضوح: يتعني على الدراس للعالقات العامة أن ي

 .ختصصه اآلخرين لكي يتمكن من حتقيق الصراحة يف عمله ألهنا أساس جناحه يف

  يتجاوزها إىل  وإمناشكل من األشكال  أبيال يعين فقط االجناز  األداء: واإلخالصالدقة

املسؤولية أمام هللا والبد من بذل أقصى  استشعاردرجات االستطاعة مع  أبقصىاالجناز 

 .العمل على أم وجه أداء الطاقات يف سبيل

  :به يهز ثقة اآلخرين الوظيفة واملهام اليت يكلف هبا والرتفع عن كل ما أداء أمانةاألمانة. 

 ةعامالقات العأخالقات ال

العالقات العامة ابألمانة والنزاهة واملصداقية والوضوح  وأساتذةيتميز طالب ودراسي ومتخصص 

واملختصني أسس ومبادئ مهنية شريفة ونظيفة، ومت وضع دستور  وقد وضع اخلرباء أبمانةونقل احلقائق 

يسري على قواعده مجيع املشتغلني هبذه املهنة، وعلى سبيل املثال يطرح دستور معهد العالقات  أخالقي

 :(4)هي  األخالقياتريس وتعليم هذه املهنة عدد من دالعامة األمريكية لت

 .ملبادئ األساسية للعالقات العامةوالصدق: يعد اإلخالص والصدق من ا اإلخالص .2

 .والتأييدالنزاهة والشفافية  .1

 .عدم التحيز .2
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 .تاح يف املعلوماتفواالن احلصول على املعلومات. .4

 .الثقة ابلنفس .0

 .االستقاللية والوالء .6

والقيم األخالقية للعاملني يف حقل العالقات  املبادئن األداء األخالقي املهين ينبع أوال من إ

األخالقية دائما بعني االعتبار يف مجيع مناهج العالقات العامة، ويتمكن  تاالعتباراة أخذ العامة، وضرور 

 .حقل العالقات العامة أن يساعد يف حتقيق تنوع أفضل يف اجملتمع

 تعليم العالقات العامة

شهد واقع التعليم تطورا ملموسا مع تطورات وتقنيات التعليم والتدريب، حىت توسعت وحتسنت 

نيات احلديثة دورا تقعمليات التدريب والتطوير والتعليم بشكل عام، من هنا جيد الباحثان أن لل وتطورت

دم تقمهما يف استخداماهتا ابلتعليم واملعرفة، ومع تطور هذه الوسائل تطورت وسائل التعليم اثر 

رسني أبحدث مونوا متع على أساتذة العالقات العامة أن يعدوا طلبتهم ليكتقالتكنولوجيا، من املهام اليت 

نيات يف جمتمعاهتم. وضرورة قيام تقتقنيات االتصال املتاحة، ولديهم فهم مستنري لتبعات استخدام تلك ال

 .أساتذة العالقات العامة ابستخدام تقنيات االتصال احلديثة يف التعليم لزايدة فاعلية العملية التعليمية

رسة املهنية للعالقات العامة يف الكليات واجلامعات، بتوفري التقنيات احلديثة املستخدمة يف املما

ا ميكن مك  .يميةعلالتودجمها يف تعليم العالقات العامة طاملا مسحت بذلك موارد تلك املؤسسات 

 .لى من املهارة يف استخدام تلك التقنياتأعتحقيق قدر لى برامج التدريب العملي علتماد عاال

حاجته إىل  ادتزدطا، و تراب، يف عامل يزداد ةهنة عامليماليوم  تعالقات العامة قد أصبحالن مهنة أ

 التفاهم واالنسجام بني أفراده.

قدات وأن العالقات العامة تتسم خبصائص اجملتمع الذي تعمل فيه ومن أجله، كالقيم واملعت

 اجملالة يف يعوامل مؤسسات العامة، اجلماعات اخلارجية، املنظمات واهليئات، الثقافية، القوانني والسياس
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األفراد يف املؤسسة وأخريا عوامل شخصية بني  اتابلعالق صلة، عوامل تتليج التبادل الدو م، برااألكادميي

 خاصة ابلطلبة وأعضاء اهليئات التعليمية.

ويساعد  أن تعليم العالقات العامة قد تغري، وأنه أصبح أثر قراب اليوم من املمارسة املهنية.

ابلنفع  مة املنظمات على تطوير عالقات مفيدة لكل األطراف، فإن ذلك سيعودأخصائيو العالقات العا

 .عليها

 بنيمل ، التكاةديثحلات ايلتقنلشفافية، اة واهنيل األخالقيات املمثى مواضيع لع يزبزايدة الرتك

اث الرسائل االتصالية واألدوات، حل املشكالت أبساليب بينية، التعددية، االجتاهات العاملية واألحب

 وأخريا القياس الكمي ملخرجات العالقات العامة.

اجلامعي والرتبوي طيفا واسعا من املعرفة واملهارات الضرورية لتعليم العالقات  األستاذوحيتاج 

هيم النزاهة والشفافية فاويشمل اجلانب املعريف، على سبيل املثال، كم. العامة يف املرحلة اجلامعية األوىل

االجتاهات يف اجملتمع، استخدامات األحباث  ل واإلقناع، العالقات وسبل بنائها،واسرتاتيجيات االتصا

 .قافات املتعددة والقضااي الدولية، ومفاهيم ونظرايت اإلدارةثوالتنبؤ، العالقات بني ال

 واملكتوب، إىل إدارة لشفهيال اتصاللغة يف اال إجادة بني اوحرت هارات، فتمأما ابلنسبة لل

الوعي بقضااي اجلمهور إىل فئات، والكتابة اإلعالمية واإلقناعية، ومهارات اإلصغاء، و  القضااي، وجتزئة

 .إلانثاقافات وبني الذكور و ثالعالقات بني ال

يتسم تعليم العالقات العامة احلديثة أبنه تعليم انشئ، يبحث عن موقعه املناسب وكذلك يسعى 

الذين مل تتح هلم  ابملهنينيلعالقات العامة يزخر ن حقل اإ لنيل مشروعية وجوده يف الوسط األكادميي.

الفرصة يف وقت سابق لدراسة العالقات العامة أبسلوب منهجي، لذا فهم يعتمدون بشكل رئيسي على 

هذه الصورة آخذة يف التغري اليوم مع دخول عدد كبري من خرجيي برامج  جتربتهم الواسعة يف اجملال املهين.

 .عملالعالقات العامة ميدان ال
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وجند أن هنالك أتييد اجلماعات املهنية لتعليم العالقات العامة يف تزايد مستمر، لكوهنا تطرح 

 املفاهيم األساسية للعيش السليم كالشفافية والصدق والنزاهة وحماربة الفساد. 

 اجلانب التطبيقي: جمتمع البحث

تبيان مشلت معظم األسئلة عداد استمارة اسإمت  أهدافهالتحقق من فرضية البحث وحتقيق  ألجل

البحث، وقد أخضعت هذه االستبانة إىل التقييم  ألهدافواملتغريات اليت يرى الباحثني أمهيتها وخدمتها 

من قبل عدد من السادة احملكمني، إذ أخذ الباحثني بنظر االعتبار مالحظات ومقرتحات السادة 

 .احملكمني، وابلتايل أصبحت االستبانة بشكلها النهائي

ثال بطلبة قسم العالقات العامة يف كلية اإلعالم جامعة ممزعت االستبانة على جمتمع البحث و 

حول موضوع البحث كما   وإجاابهتمبغداد للمرحلتني الدراسيتني الثانية والثالثة بغية استطالع أرائهم 

 -1522اسي )كانت عملية التوزيع لالستبانة ضمن فرتة زمنية مشلت عامني دراسيني، ففي العام الدر 

( 0( طالب وطالبة ولدى فرز االستباانت تبني أبن هناك )150على ) االستباانت( وزعت 1521

استباانت غري صاحلة للدخول إىل مرحلة التحليل اإلحصائي لذا مت استبعادها، وهبذا يكون حجم جمتمع 

( وزعت 1522 -1521( استبانة. ويف العام الدراسي )155) الدراسة النهائي لذلك العام

( استباانت 2( طالب وطالبة من الكلية وعند فرز االستباانت تبني أبن هناك )122االستباانت على )

( طالب 151، وهبذا أصبح حجم اجملتمع النهائي املبحوث )استبعادهافتم  إحصائياغري صاحلة للتحليل 

 .وطالبة

بة يف كال العامني إىل الطل إجاابتأخضعت  وبعد أن مت فرز استباانت العامني الدراسيني،

رة من وجهة نظر أولئك الطلبة لكل عام دراسي على حدة ثالتحليل اإلحصائي لبيان ابرز العوامل املؤ 

 ومن مث املقارنة بني العامني الدراسيني سوية. 
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 :بانةتاختبار الثبات لالس

طالبا " 44"وبعد إجراء املسح امليداين مت سحب عينة عشوائية من املبحوثني، واليت قوامها 

وقد أظهر التحليل اإلحصائي: أبن  اإلجاابتوطالبة أعيد عليهم االستطالع بغية التأكد من مصداقية 

للمجتمع األول، وللمجتمع الثاين قد بلغت  "5.19"قد بلغت  خ"كرونبا   -ألفا"قيمة معامل الثبات 

الستطالع، واعتمادها يف البحوث ومها قيمتان ممتازة، وتدعوان إىل قبول النتائج املرتتبة على ا "5.10"

 والدراسات الالحقة. 

 :معيار الدراسة

الدراسة، وذلك من أجل حتديد مدى  استبانةالثالثي كمعيار لبناء  "ليكرت"اعتمد مقياس 

وحدة اإلدراك، والتفاعل بني الطلبة، وكل فقرة من فقرات الدراسة، ومن مث كل حمور بصورة عامة من 

 :، وكما يلي"ليكرت"( يبني شكل ودرجات حدة مقياس 2واجلدول )حماور الدراسة كافة، 

 (: يبني شكل ودرجات حدة مقياس ليكرت1جدول )

 التقدير النقطي املستوى ت
 فيإدراك وتفاعل ضع 2.64أقل من  -2 2
 إدراك وتفاعل متوسط 1.22أقل من  -2.64 1
 إدراك وتفاعل قوى 2 -1.22 2

 التحليل اإلحصائي للمحور اإلحصائي الدميوغرايف

أبن أكثر من نصف جمتمع  أظهر التحليل اإلحصائي اخلاص ابلتوزيع اجلغرايف جملتمعي البحث، .2

( من سكنة قضاء الرصافة %01) ( وبنسبة بلغت1521 -1522الطلبة يف العام الدراسي )

تبقى من ذلك اجملتمع  ما ( من الطلبة من سكنة قضاء الكرخ، يف حني مثل%46.0) وأن

 .الطلبة القادمني من حمافظات العراق األخرى (2.0%)
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بينما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي جملتمع املبحث الثاين والذي ميثل الطلبة يف العام 

اجملتمع من الطلبة من سكنة قضاء الرصافة  نصف( أبن اقل من 1522 -1521الدراسي )

تبقى من الطلبة  لطلبة من سكنة قضاء الكرخ، يف حني كل ما( من ا%41.2(، وأن )49.4%)

 :وضح النتائجي( 1( طلبة قادمني للدراسة من حمافظات العراق األخرى، واجلدول )1.1%)

 (2جدول )

 
 الدراسيالعام 
2111- 2112 

 الدراسيالعام 
2112- 2112 
 النسبة املئوية

 49.4 01 الرصافة
 41.2 46.0 الكرخ

 1.1 2.0 احملافظات
 255 255 اجملموع

( أبن أكثر من 1521 -1522أظهر التحليل اإلحصائي لنوع جمتمع البحث للعام الدراسي ) .1

( الذكور. يف %21تبقى منه ) يف حني مثل ما(، %61) اإلانثثلثي ذلك اجملتمع مكون من 

خنفاضا ( ا1522 -1521ري جملتمع العام الدراسي )غات املتذحني اظهر التحليل اإلحصائي ل

، ومثل من تبقى من املبحوثني (%62.9، فكانت نسبة متثيلها )اإلانثقليال لنسبة متثيل 

 : ( يوضح النتائج2( يف ذلك اجملتمع. واجلدول )%26.2الذكور )

 (2جدول )

 
 الدراسيالعام 
2111- 2112 

 الدراسيالعام 
2112- 2112 
 النسبة املئوية

 62.9 61 أنثي
 26.2 21 ذكر
 255 255 عاجملمو 
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( لوحظ 1521 -1522يف حتليل الفئات العمرية جملتمع البحث األول املمثل للعام الدراسي ) .2

سنة، وان ( 10 -11بني ) أعمارهم( ترتاوح %44.0يقارب نصف ذلك اجملتمع ) أبن ما

تبقى من  وان ما ( سنة،12 -21بني ) أعمارهم ترتاوح( %46)نسبة اقل من تلك املبحوثني 

 .( سنة10) أعمارهم( قد فاقت %6.0بحوثني )أولئك امل

بينما اظهر التحليل اإلحصائي لفئات أعمار الطلبة ضمن جمتمع البحث املتعلق ابلعام الدراسي 

( 10 -11( ترتاوح أعمارهم بني )%61.2( أبن اقل من ثلثي طلبة ذلك اجملتمع )1522 -1521)

تبقى  ما أعمار( سنة، يف حني فاقت 12 -21( من الطلبة ترتاوح أعمارهم بني )%20.4سنة، وأن )

 .( يوضح النتائج4( سنة واجلدول )10( حاز على )%1)من املبحوثني 

 (4جدول )

 
 الدراسيالعام 
2111- 2112 

 الدراسيالعام 
2112- 2112 
 النسبة املئوية

21- 12 46 20.4 
11- 10 44.0 61.2 

 1 6.0 10أكثر من 
 255 255 اجملموع

( طلبة املرحلة الثانية 1521 -1522ن نصف جمتمع البحث للعام الدراسي )شكل أكثر م .4

للدارسني يف املرحلة ( %49تبقى من أولئك الطلبة ) (، يف حني شكل ما%02وبنسبة متثيل )

 .الثالثة

( 1522 -1521)يف حني شكل طالب املرحلة الثانية يف جمتمع البحث للعام الدراسي 

ن أولئك املبحوثني متبقى  (، وكذلك شكل ما%06.2لسابق إذ بلغت )نسبة متثيل اكرب من العام ا

 .( الطلبة الدارسني يف املرحلة الثالثة42.9%)
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 (5جدول )

 
 الدراسيالعام 
2111- 2112 

 الدراسيالعام 
2112- 2112 
 النسبة املئوية

 06.2 02 الثانية
 42.9 49 الثالثة
 255 255 اجملموع

 -1522)لحالة االجتماعية جملتمع البحث للعام الدراسي أظهر التحليل اإلحصائي ل .0

( %1.0( عزاب، وأن )%95.0الساحقة من الطلبة املنتمني إليه ) األغلبيةأبن  (1521

 .ذلك اجملتمع إمجايل( من %2رامل )منهم متزوجني، يف حني بلغت نسبة الطلبة األ

( فقد اظهر التحليل 1522 -1521)أما اجملتمع الثاين واملمثل للطلبة ضمن العام الدراسي 

إذ شكل العزاب األغلبية  ،اإلحصائي حلالتهم االجتماعية نتائج مقاربة ملا جاء يف جمتمع الدراسة األول

(، ومن مث الطلبة %4.4(، تالهم املتزوجون وبنسبة بلغت )%91.4الساحقة فيه وبنسبة بلغت )

( من إمجايل ذلك اجملتمع %1) األرامل(، وكانت نسبة الطلبة %5.9املطلقون إذ كانت نسبتهم )

 .( يوضح النتائج6واجلدول )

 (6جدول )

 
 الدراسيالعام 
2111- 2112 

 الدراسيالعام 
2112- 2112 
 النسبة املئوية

 91.4 95.0 أعزب
 4.4 1.0 متزوج
 5.9 صفر مطلق
 1 2 أرمل

 255 255 اجملموع
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أبن أكثر من ربع ( 1521 -1522لدراسي )اظهر توزيع معدل دخل أسر الطلبة الشهري للعام ا .6

( دينار، 055555 -102555( يرتاوح معدل دخلهم الشهري ما بني )%16.0املبحوثني )

( 2555555( يزيد معدل دخل أسرهم الشهري على )%12.0وأن أقل من ربع املبحوثني )

 ( من املبحوثني يرتاوح معدل دخل أسرهم الشهري بني%12.0دينار، كما لوحظ أبن )

( دينار وبلغت نسبة املبحوثني يف ذلك اجملتمع والذي يقل معدل دخل 405555 -052555)

ما بني  نوعا تقاراب(، إذ تعكس هذه النتائج %21( ما يقارب )105555أسرهم الشهري عن )

 .معدالت الدخل الشهري ألسر الطلبة قيد البحث

( أبن 1522 -1521دراسي )يف حني اظهر توزيع معدل دخل اسر الطلبة الشهري للعام ال

( 055555 -102555( من الطلبة يرتاوح معدل دخل أسرهم الشهري بني )%11.2ما يقارب )

( 2555555زيد معدل دخل أسرهم الشهري عن )ي( %14.4دينار، وان اقل من ربع أولئك الطلبة )

( 405555 -052555) ( من الطلبة يرتاوح معدل دخلهم أسرهم الشهري%15دينار، وأن )

( دينار 2555555 -402555دينار، ونسبة الطلبة الذين يرتاوح معدل دخل أسرهم الشهري من )

معدل دخل أسرهم الشهري عن  ( يقل%21.0(، يف حني ما تبقى من الطلبة )%20قد بلغت )

 .( دينار105555)

 (7جدول )

 
 الدراسيالعام 
2111- 2112 

 الدراسيالعام 
2112- 2112 
 النسبة املئوية

 21.0 21 105555قل من أ
102555- 055555 16.0 11.2 
052555- 405555 26.0 15 
402555- 2555555 12.0 20 
 14.4 12.0 2555555أكثر من 
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 255 255 اجملموع

 ريس ملادة العالقات العامةدالتحليل اإلحصائي حملور طبيعة مضمون الت

تعلق مبفهوم النزاهة لكون مبادئ اليت ت واألسسمجلة من املفاهيم  إبدراجقامت الباحثة 

نتائج واستجاابت الطلبة إىل حتليل  وأخضعتالعالقات العامة تبىن على الشفافية يف األساس 

 .املتوسطات

والتفاعل عالية الشدة جلميع فقرات هذا احملور، إذ  اإلدراكسجل حتليل املتوسطات درجات من 

( على مساحة القياس، 1الوسط الفرضي والبالغة ) فاقت قيم الوسط احلسايب جلميع تلك الفقرات قيمة

( وهو ما يعكس 1.42) غ( وبوسط حسايب بل2) قرةففكان اكرب تلك الفقرات قيمة للوسط احلسايب لل

متيز مادة العالقات العامة عن غريها من املواد الدراسية األخرى اليت يتلقاها ذات الطلبة، يف حني كان 

( لكل 1.41( بوسط حسايب بلغ )6و) (0احلسايب اخلاص ابلفقرتني ) دىن تلك الفقرات قيمة للوسطأ

 (.1منهما. كما يبني ذلك اجلدول )

وهي اكرب من قيمة  (1.01إمجاال بلغت قيمة الوسط احلسايب العام لكافة فقرات احملور )

( على مساحة القياس وهبذا عكس طلبة جمتمع البحث للعام الدراسي 1) الوسط الفرضي البالغة

( درجة استجابة وتفاعل عالية يف شدهتا جتاه فقرات احملور، كما نالحظ أبن قيم 1521 -1522)

دراك شتت االستجاابت، وتتأتى شدة اإلتاالحنراف املعياري لكافة فقرات احملور قليلة مما يعكس قلة يف 

دة مما مييزها عن تدريس املا تخللتللدور املؤثر للنشاطات اليت كانت  االعاملية ألولئك الطلبة خصوص

سهام فعال يف حياة الطلبة أنفسهم واقرتاب إك النشاطات من تلغريها من املواد الدراسية األخرى وما ل

خالقيات العالقات العامة من حيث توعية الطلبة جتاه حماربة مفهوم الفساد بكافة أتلك النشاطات من 

املشوقة أثناء احملاضرات واليت تساعد الطلبة على  از والعربغعن الدور املؤثر للتمارين واأللضال شكاله، فأ

ال إىل مرحلة حياتية جديدة، تقفهم متغريات حياهتم حىت بعد انتهاء مرحلة الدراسة اجلامعية واالن

 .( يبني النتائج1واجلدول )
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(، أظهر 1522 -1521جاابت اجملتمع الثاين للعام الدراسي )إولبيان مدى اختالف 

رب حتليل املتوسطات الستجاابت طلبة اجملتمع الثاين ذات النتائج تقريبا واليت مت التحليل اإلحصائي ع

ولكن تلك االستجاابت كانت بدرجات شدة عالية اكرب من  ،احلصول عليها جملتمع الدراسة األول

( وبوسط حسايب 2قرة )فعلى درجات االستجابة للأإذ كانت  ،نظرياهتا اخلاصة ابجملتمع الدراسي األول

(، 1.02( وبوسط حسايب قدره )0) قرةفدىن درجات استجابة للأ(، يف حني كانت 1.44) رهقد

أكرب من قيمة الوسط الفرضي والبالغة  أوساط( أبن مجيع الفقرات كانت بقيم 1واملالحظ من اجلدول )

نية ومن مث ( على مساحة القياس نتيجة لتأقلم جزء من طلبة اجملتمع األول كوهنم درسوا يف املرحلة الثا1)

 .انتقل معظمهم إىل املرحلة الثالثة

( وهي 1.60إمجاال بلغت قيمة الوسط احلسايب العام لكافة فقرات احملور جملتمع الدراسة الثاين )

اكرب من قيمة الوسط الفرضي، وهبذا عكس طلبة جمتمع البحث الثاين درجة استجابة وتفاعل عالية 

فقرات مماثلة جملتمع البحث األول واليت بملادة العالقات العامة و  الشدة جتاه حمور طبيعة مضمون التدريس

ثقل شدة االستجابة والتفاعل العايل للطلبة، كما يالحظ أيضا االرتفاع النسيب يف قيم  أمهيتهاشكلت 

األول. مما يشعر الطلبة أبن  اجملتمعملا كانت عليه لطلبة  ا( خالف6( و)0قرتني )فالوسط احلسايب لل

املستعملة يف التدريس قد غريت من تصوراهتم وسلوكياهتم كما أصبحت مرشدا هلم يف حياهتم،  األنشطة

 .( يبني النتائج1)واجلدول 

 (8جدول )

 الفقرات
وسط  مقياس الدراسة )ليكرت(

 فرضي
وسط 
 حسايب

احنراف 
 1 2 2 معياري

 نعم نوعا ما كال
ك ألفكار  ةمناسبعرض املادة  طريقةهل كانت . 2

 تال؟جياانت الدلبي أو املواد وايدايميابستخدام امللت
 220 06 9 التكرار

1 1.62 5.04 % 4.0 11 64.0 
هل كانت التمارين واأللغاز واحلاالت الدراسية . 1

 ؟التدريسوالعرب مشوقة يف أثناء 
 241 24 20 التكرار

1 1.64 5.62 
% 4.0 21.0 44 
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عن  متيزها تتخلل املادة هل كانت تلك األنشطة اليت. 2
 ة الدروس األخرى؟يبق

 202 42 6 التكرار
1 1.42 5.02 % 2 12.0 40.0 

هل أدركت األنشطة واحلاالت الدراسية مفيدة لك . 4
 اتك؟ييف ح

 204 22 20 التكرار
1 1.45 5.65 % 4.0 20.0 44 

هل أسهمت األنشطة والسلوكيات واحلاالت . 0
 بعض السلوكيات العامة لديك؟ الدراسية بتعديل

 252 49 21 التكرار
1 1.41 5.60 % 9 29.0 02.0 

 مرشداحت صبهل أدركت أن بعض األنشطة قد أ. 6
 ؟لك عاما

 256 42 12 التكرار
1 1.41 5.61 % 25.0 26.0 02 

 ؟أخالقياتكن يبة مهل كانت األنشطة قر . 4
 214 61 24 التكرار

1 1.00 5.61 % 4 22 61 
األنشطة من أخالقيات  تاقرتبهل  :. ابعتقادك1

 ؟العامةالعالقات 
 220 04 1 التكرار

1 1.64 5.01 % 4 11.0 64.0 
ة يمع مادتك الدراس عالهل تعتقد أبنك كنت متفا. 9

 هذا العام؟
 222 06 22 التكرار

1 1.04 5.62 % 26.0 11 60.0 
 

وسط ال الفقرات
 فرضيال

وسط ال
 سايبحلا

حنراف اال
 معياري

اانت لبي أو املواد وايدايميألفكارك ابستخدام امللت ةمناسبعرض املادة  طريقةهل كانت . 2
 5.091 1.62 1 تال؟جيالد

 5.029 1.69 1 ؟التدريسهل كانت التمارين واأللغاز واحلاالت الدراسية والعرب مشوقة يف أثناء . 1

 5.015 1.44 1 ة الدروس األخرى؟يعن بق متيزهالك األنشطة اليت تتخلل املادة هل كانت ت. 2

 5.021 1.41 1 اتك؟يهل أدركت األنشطة واحلاالت الدراسية مفيدة لك يف ح. 4

هل أسهمت األنشطة والسلوكيات واحلاالت الدراسية بتعديل بعض السلوكيات العامة . 0
 5.449 1.62 1 لديك؟
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 5.152 1.02 1 ؟لك عاما مرشداحت صبهل أدركت أن بعض األنشطة قد أ. 6

 5.410 1.61 1 ؟أخالقياتكن يبة مهل كانت األنشطة قر . 4

 5.061 1.69 1 ؟العامةاألنشطة من أخالقيات العالقات  تاقرتبهل  :. ابعتقادك1

 1.66 1 ا العام؟ة هذيمع مادتك الدراس عالهل تعتقد أبنك كنت متفا. 9
 1.60 العام الوسط احلسايب 5.642

فاعل جتاه مضمون توبعد أن اظهر جمتمعا البحث درجة عالية الشدة من االستجابة وال
ريس مادة العالقات العامة نستنتج قبول الفرضية الرئيسية األوىل للبحث واليت تنص على دات تفردوم

التفاعل لطبلة كلية اإلعالم حول مضمون تدريس مادة ))توجد درجات عالية الشدة من االستجابة و 
 ((.العالقات العامة

 مادة العالقات العامةتدريس اختبار الفرق بني مدى استجابة الطلبة حول مضمون 

فني، لبعد أن مت بيان مدى استجابة وتفاعل الطلبة يف جمتمعي البحث عرب عامني دراسيني خمت
بحث واليت تنص على ))توجد فروقات ذات داللة إحصائية بني مدى وبغية اختبار الفرضية الرئيسية لل

تفاعل واستجابة طلبة كلية اإلعالم حول مضمون تدريس مادة العالقات العامة((، مت استخدام حتليل 
( لبيان مدى معنوية الفرق بني SPSSالفرق بني املتوسطات عرب الربانمج اإلحصائي اجلاهز )

( وجود فروق ذات 22لبحث وقد أظهرت النتائج املبينة يف اجلدول )املتوسطات لكل من جمتمعي ا
( P- valueفني وذلك لكون قيمة )لدراسيني خمت داللة إحصائية بني استجاابت الطلبة ضمن عامني

 (.5.50أقل من )

 (11جدول )

 الفارق احملتسبة Tقيمة  Sig القرار
 مدى استجابة الطلبة

2112- 2112 2111- 2112 
 عالية الشدة عالية الشدة 5.54 2.290 5.529 فروق معنوية توجد
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 .وهبذا يتم قبول الفرضية الرئيسية للبحث

روقات املعنوية ذات اجتاه اجيايب نتيجة ارتفاع قيم الوسط احلسايب العام لطلبة اجملتمع فن هذه الإ

ول للبحث وهم طلبة ( مقارنة بنظرائهم يف اجملتمع األ1522 -1521)الثاين للبحث للعام الدراسي 

والتفاعل بصورة  واإلدراك(، إذ تعزى هذه الزايدة يف قيم املتوسطات 1521 -1522العام الدراسي )

التعليم احلديث ولكون قسم من طلبة اجملتمع  أبسلوبعامة نتيجة لعدم تفاجئ طلبة اجملتمع الثاين 

اجحني من املرحلة الثانية إىل املرحلة يف جمتمع البحث الثاين ))الطلبة الن أصبحواالدراسي األول قد 

الثالثة(( والذين قد مروا سلفا هبذه التجربة حينما كانوا يف املرحلة الثانية، فضال عن الدور والتأثري الكبري 

ب كافة شرائح اجملتمع ومنهم الطلبة ذالذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك يف ج

 .اول املادة الدراسية واالطالع عليهادعن دخول موقع العالقات العامة وتال ة فضوالتسلي هألجل الرتفي

 اإلحصائياستنتاجات اجلانب 

قبول الفرضية الرئيسية للبحث ))توجد درجات عالية الشدة من االستجاابت والتفاعل لطلبة   .2

 ((.كلية اإلعالم حول مضمون تدريس مادة العالقات العامة

ة الثانية للبحث ))توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت وتفاعل بول الفرضية الرئيسيق .1

 ((.طلبة كلية اإلعالم حول مضمون تدريس مادة العالقات العامة

ن م عال( أكثر استجابة وتفا1522 -1521طلبة جمتمع البحث الثاين للعام الدراسي ) .2

 (.1521 -1522نظرائهم يف جمتمع البحث األول من طلبة العام الدراسي )

ما يف مستوى إدراك طلبة جمتمع البحث الثاين حول مدى تفاعلهم يف  نوعالوحظت زايدة كبرية  .4

  املختلفة.راء مفاهيم النزاهة والشفافية واالستفادة منها يف مراحل احلياة تقاس

 نتيجة البحث

يمية للمرحلتني أن تضمني القيم الرتبوية الداعية للمحبة واآلخاء والتعايش السلمي ابملادة التعل
مفهوم )عسكرة التعليم( وهتجني العنف وعدم احرتام  وإلغاءالثانية والثالثة على مدى سنتني متتاليتني 
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هان اجليل احلاضر وسلوكياهتم ابستخدام تكنولوجيا االتصال ومن ذثبيت قيم النزاهة يف أتالرأي اآلخر و 
وتعزيز مفردات املادة التعليمية بكل مضامينها  خالل مواد دراسية تعليمية كان له األثر الكبري يف غرس

قبل منظومة القيم املعززة من خالل املادة التعليمية ذاهتا واالنفتاح على العامل التكنولوجي اجلديد وتنشأة تو 
مت  كر معظم ماذ )حرق الدماغ( ذات أثر كبري يف ت اهتم االجتماعية والسلوكية وكانت تقنيةرب الشعوب وخ

االلكرتونية اليت يتم  والصفحاتحملاضرات االلكرتونية أو املواقع االجتماعية واحلساابت بثه من خالل ا
 بث املادة التعليمية فيها. 

 : التوصيات

 :ةوصيات اآلتيستنتاجات  م رر  التوبعد اال

تفعيل التعليم االلكرتوين وتعميمه على الكليات واملعاهد واملراكز داخل اجلامعة كافة بشكل  .2
التعليم االلكرتوين كشاهد أو معيار  إدخالامعات العراقية بشكل عام من خالل خاص، واجل

ضمن معايري اجلودة واالعتمادية للتعليم اجلامعي واالستفادة من تقنيات وبياانت ومعلومات 
 .الوسائل االتصالية اإلعالمية

، واالستفادة من تالءم مع آليات التقدم العلمي والتكنولوجي احلديثةتتطوير مناهج التعليم ل .1
جتارب اآلخرين لتتوافق مع حمددات اجملتمع العراقي وضرورة سعي اجلامعات العراقية وبشكل 

 .حثيث حنو االعتمادية من اجلامعات الرصينة

التعليم االلكرتوين بني الطلبة إىل مراحل أدىن من التعليم اجلامعي، وتعليم املواد  ثقافةتعزيز  .2
نية احلديثة، تق، وقياس مدى استجابة الطلبة واألساتذة هلذه البشكل جترييب عرب االنرتنيت

اجلامعية  األساتذة وإشراك وصياغة منهج دراسي الكرتوين يشرح النماذج العلمية التطبيقية.
 بشكل كامل للتدرب على التعليم االلكرتوين وتطبيقه يف تعليم املواد الدراسية. 

ات النقاشية وامللتقيات االلكرتونية اليت هتتم بتطوير إشاعة وإقامة الندوات واملؤمترات واحللق .4
 منظومة التعليم الكرتوين جتمع الكليات العربية واألجنبية واجلامعات العراقية. 
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ابستخدام الصوت والصورة بني أفراد املادة  االجتماعاتاستخدام نظام احملادثة كوسيلة لعقد  .0
 User-Multi"، وذلك ابستخدام نظام ات بينهم يف العاملسافالواحدة مهما تباعدت امل

Object Oriented" أو "Chat Internet Relay." 

 :بلية تضمن اآليتتقوقد  م فرض مشروع دراسات مس

  تناسب مع بيئة جامعة بغداد مبختلف كلياهتا تدراسة أساليب وأنواع التعليم االلكرتوين واليت
 .ومراكزها واإلمكانيات املوجودة يف كل مرفق فيها

  كيفية استخدام املوقع التفاعلي لبث ونشر املناهج الدراسية جلامعة بغداد سنواي، وبشكل
 .ومثقفني وإىل غري ذلك مباشر من الكلية إىل اجملتمع املتلقي من طلبة وأساتذة وحمرتفني وهواة

  دراسة تقوم على ربط اجلامعة جبميع مؤسسات الدولة العراقية بدءا برائسة اجلمهورية ورائسة
واب، وإمكانية اطالع هذه املؤسسات على احملاضرات نجملس الوزراء وأمانة جملس الوزراء وال

 املؤمتراتالنموذجية اليت جتري ابلكلية من قبل أساتذة الكليات األكفاء عرب استخدام تقنية 
االتصالية املباشرة، ونظام احملادثة كوسيلة لعقد االجتماعات ابستخدام الصوت والصورة بني 

 User" املسافات بينهم يف العامل، وذلك ابستخدام نظام فراد املادة الواحدة مهما تباعدتأ

Object Oriented- Multi" أو "Chat Internet Relay." 
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