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 :انًسرخهص

تناكلت الدراسة أىمية تفعيؿ دكر األنشطة اإلعالمية المدرسية فى تحقيؽ 
التربية اإلعالمية  لدل طالب المرحمة اإلعدادية ، كبينت الدراسة أىـ مجاالت 
األنشطة اإلعالمية بالمدرسة، ككاقع ممارسة ىذه األنشطة فى المدارس كأف مشكمة 

ع اإلعالـ ال تكمف فى تأثير كسائمو عمى النشء بقدر ما ترتبط بكيفية التعامؿ التربية م
مع ما تبثو كسائؿ اإلعالـ، كما اكضحت  أنو بالرغـ مف أىمية التربية اإلعالمية فى 
ظؿ التحديات المعاصرة، ك نتائج كتكصيات الدراسات فى مجاؿ التربية اإلعالمية، كما 

ية فإف الكاقع يشير إلى إىماؿ لدكر المدرسة فى ىذا أسفرت عنو الدراسة االستطالع
( مف طالب المرحمة اإلعدادية ، كاستخدمت 202المجاؿ. تككنت عينة الدراسة مف )

الدراسة المنيج الكصفى  التحميمي .تـ جمع البيانات كاستخدمت الدراسة اإلحصاء 
ت داللة احصائية الكصفى لتفسير النتائج، كأظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذا

مف كجية نظر العينة حكؿ كجكد بعض القصكر فى ممارسة األنشطة اإلعالمية فى 
المدارس، كما تكصمت الدراسة  إلى ضركرة التربية اإلعالمية لمساعدة الطمبة عمى 
إدراؾ مفيكـ العكلمة كسبؿ التفاعؿ معيا، كيستند أفراد العينة فى ذلؾ إلى أىمية التربية 

ى تحصيف الطالب مف تداعيات العكلمة فاألمة  القكية ليست ىى التى اإلعالمية ف
تممؾ أدكات كأجيزة تكنكلكجية كثيرة  بؿ ىى األمة القادرة عمى إنتاج الكسائؿ 
التكنكلكجية كاالستفادة منيا ككذلؾ تجنب مخاطرىا، لذا فنحف فى حاجة إلى تربية 

بيف األصالة كالمعاصرة، كبيف الناشئة بحيث يككف قادر عمى حؿ إشكالية التناقض 
التدفؽ المعرفى المتزايد كالقدرة عمى االنتقاء كاالستيعاب  كبناء عمى نتائج الدراسة 
قدمت الباحثة تصكر مقترح لتفعيؿ دكر األنشطة المدرسية كخاصة اإلعالمية منيا 

 . بيدؼ تحقيؽ التربية اإلعالمية لدل طالب المرحمة اإلعدادية
 .: التربية اإلعالمية، األنشطة المدرسية، المرحمة اإلعدادية الكممات الرئيسية
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Abstract   
  The study examined the importance of activating the role of 

the school media activities in achieving media education among 

middle school students, The important areas of activities in the 

school, and the reality of the practice of these in schools and the 

problem of education with the media is how the young people deal 

with it, also pointed out that despite the importance of media 

education in light of the contemporary challenges, and despite the 

results of studies in the field of media education, and exploratory 

study, the reality indicates neglect of the role of the school in this 

area. The study sample consisted of (202) students in the preparatory 

stage. The study used the descriptive analytical method. The study 

used descriptive statistics to explain the results. The results of the 

study showed that there are no statistically significant differences 

from the point of view of the sample on the existence of some 

deficiencies in the practice of media activities in schools, The 

members of the sample are based on the importance of media 

education in immunizing students from the consequences of 

globalization. The strong nation is not that possesses many 

technological tools and devices. and exploiting technological means, 

Based on the results of the study provided the researcher a proposed 

to activate the role of school activities to achieve  media education 

for middle school students. 

 Key Words: Media Education, school activities, middle School. 
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 :مقدمة
تعد كسائؿ اإلعالـ كالتربية مصادر رئيسية لتشكيؿ ثقافة األطفاؿ كالمراىقيف 

شكالية إعرفة فمكالشباب اإلعالمية كالتربكية كىما ينطمقاف مف مفيكـ كاحد كىك نقؿ ال
مع اإلعالـ التكمف فى تأثير كسائمو عمى النشءبقدر ما ترتبط بكيفية تعامؿ التربية 

أجؿ  النشء مع ماتقدمو، فاإلعالـ كالتربية دعامتاف يجب أف نجند ليما كؿ الكسائؿ مف
تكجيو األجياؿ الناشئة التكجيو السميـ، فقديما ظمت المدرسة المصدر األكؿ لممعرفة 

لتكزيع المعرفة، أما اآلف فقد أحكـ اإلعالـ سيطرتو عمى  كالمعممكف ىـ المصادر الرئيسية
العالـ مساليا كمربيا كمعمما كمكجيا يظير كؿ يكـ بكجو جديد كفى كؿ فترة بإسمكب 
مبتكر متجاكزا حدكد الزماف كالمكاف مما جعؿ المدرسة بكسائميا المحدكدة تفقد سيطرتيا 

كليذا  ،ر مف التنشئة كالتأثير كالتكجيوعمى التالميذ كأصبح اإلعالـ يمتمؾ النصيب األكب
كاف عمى التربية أف تستفيد مف خصائص األداة اإلعالمية كمحاكلة تجنيد الكسائؿ 
اإلعالمية فى تحقيؽ األىداؼ التربكية مف خالؿ التربية اإلعالمية كاستعراض المتغيرات 

لتربية كالمفاىيـ كالمكضكعات التى تسيـ فى التفاعؿ كالتكامؿ المجدل بيف ا
 .(22،ص2002)محمد شحات الخطيب،كاإلعالـ

كتشير الحقائؽ العممية إلى أف المناىج كاألنشطة المدرسية تفتقر إلى كجكد 
تربية إعالمية لمتالميذ، رغـ الحاجة الييا السيما أف اإلعالـ يمارس تأثيرا كبيرا عمى 

ى مخاطبة كؿ قطاعات المجتمع كأف الحاجة ماسة إلى أف يشمؿ الخطاب اإلعالم
الصغار كتنشئتيـ تنشئة صحيحة مزكدة بالمعارؼ المعارؼ المناسبة كاحاطتيـ 
بمسارات اإلعالـ كمياراتو كتطبيقاتو كأخالقياتو.كمف ىنا أصبح مف الضركرل أف ييتـ 
العالـ العربى بنشر كتعميـ مبادلء التربية اإلعالمية كىى تعد ثكرة جديدة فى مجاؿ 

اإلعالمى المعاصر كخاصة فى الفضائيات كاإلنترنت  اإلعالـ حيث فرض الكاقع
ضركرة التنبيو إلى كضع قكاعد كآليات ألساليب تعامؿ األطفاؿ كالمراىقيف كالشباب مع 

 تمؾ الكسائؿ حرصا عمى سالمة البناء القيمى كاالخالقى ألبنائنا.
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كفى ظؿ التربية الحديثة أصبح اإلعالـ المدرسى مطمب ضركرل حيث اصبح 
عمى المدرسة المساعدة فى التحكـ فى التدفؽ المعمكماتى لتمكيف األجياؿ مف  لزامان 

التكيؼ كالػاقمـ مع مستجدات العصر، ككذلؾ النظر إلى العممية التربكية ككؿ كاإلىتماـ 
باألنشطة اإلعالمية المدرسية. فكاف مف الضركرل البحث عف أساليب جديدة لتكعية 

ت السمببة لكسائؿ اإلعالـ األمر الذل يستكجب ضركرة التالميذ كتحصينيـ ضد الػاثيرا
تعميـ مبادلء التربية اإلعالمية لكافة أبنائنا كىك ما يمكف أف يتـ عبر المدرسة كما 
تقدمو مف أنشطة تتمثؿ فى اإلذاعة المدرسية كالصحافة المدرسية كالمسرح كغيرىا 

ئؿ اإلعالـ المدرسية (، كاألمؿ معقكد فى استثمار كسا2،ص2022)سكرة البريدل ، 
كتدريب التالميذ بالمدارس عمى كيفية التعامؿ كالتفاعؿ بكعى معيا كتعميـ ىؤالء النشء 
أبجديات العمؿ اإلعالمى كتدريبيـ عمى النقد كالتحميؿ كاإلنتقاء كتككيف االتجاىات 

  .   لصحيحة تجاه مختمؼ كسائؿ اإلعالـا
ىاما مف المجاالت التى تحظى  جانبان  مدرسيةالاإلعالمية تمثؿ االنشطة ك 

كذلؾ لمدكر الكبير الذل تمعبو فى تككيف  ،تحقيؽ التربية اإلعالميةباىتماـ كبير فى 
شخصية الطالب كتنميتيا مف مختمؼ جكانبيا العقمية كالنفسية  كاالجتماعية، حيث اف 

فى  االنشطة تعمؿ عمى كسر الحكاجز كالعالقات التمقيدية بيف االستاذ كالطالب هىذ
القاعات الدراسية كذلؾ مف خالؿ المكاقؼ المتنكعة التى يشارؾ فييا الطالب مف خالؿ 

كسابيـ ميارة ىذه األنشطة  التى تسيـ في إكساب النشء القدرة عمى االختيار كالنقد كا 
اتخاذ القرار، كميارة الفرز كاإلنتقاء مما يؤدم إلى نمكىـ نمكان صحيحان في جميع 

 .(92،ص2992ف شحاتو،) حس جكانب شخصيتيـ
 :مشكمة الدراسة

انطالقان مف التطكر اليائؿ فى تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ مركرا بالمخاطر 
التى استحدثتيا كسائؿ اإلعالـ أصبح ىناؾ ضركرة لتشجيع الطالب عمى رفض 

التى تحيط بيـ، الرسائؿ المزيفة التى تصدر عنيا مف خالؿ فيميـ لمثقافة اإلعالمية 
المتناقضة  يـ عمى حسف انتقاء الرسائؿ اإلعالمية  كالكصكؿ الى المضاميف كتدريب
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لمخطاب اإلعالمى مف خالؿ فيـ الطالب لو كتفسيره كتحميمو كالتعرؼ عمى أبعاد حيث 
أصبح مف الضركرل حدكث تغيير فى أىداؼ التعميـ كسياساتو لتصبح ميمة التعميـ 

 .إعداد مكاطنيف لمعيش فى عصر المعرفة
عف تأثيرات مجتمع المعرفة بؿ ربما كاف أف النظـ التربكية لـ تكف بمنأل  كما

لذلؾ يجب أف يتغير دكر النظاـ ميداف التربية مف أكثر المياديف تأثران بيذا المجتمع، 
التربكل مف خالؿ تككيف أجياؿ جديدة مف الطالب قادريف عمى التعمـ الذاتى كاالبتكار، 

المنافسة العالمية فى سكؽ العمؿ بحيث يؤلفكف قكة ضخمة كناقديف قادريف عمى باحثيف 
 Knowledgeيطمؽ عمييـ اآلف عماؿ المعرفة " عاممة فى انتاج المعرفة كىـ مف 

Workers "،  لذلؾ فيناؾ حاجة إلى إعداد   طالب بمكاصفات عالمية فى مجاالت
بعض ف يحتاجيا النظاـ التعميمى بمصر كمنيا مجاؿ اإلعالـ  التربكل  حيث ا

نشطة تحتاج إلى االىتماـ كالتطكير كاالستعانة بمتخصصيف مؤىميف عمى مستكل األ
   .(22،ص2022 ،)أحمد أدـميارل كمعرفى مرتفع لمخكض بيذا المجاؿ

فإذا تأممنا الكاقع الحالى فى مدارسنا، نجد أف ما يتعممو الطالب فى المدرسة 
ى تفكقت عمى دكر المدرسة فى التربية، ينفصؿ تمامان عما يتمقاه مف كسائؿ اإلعالـ الت

لما يتكفر ليا مف عناصر الجذب كاإلثارة كالتشكيؽ مع ما يقابمو مف جمكد كبطء فى 
العممية التربكية كاىماؿ لألنشطة المدرسية داخؿ أسكار المدرسة التى يقع عمى عاتقيا 

طكرات العصر الجزء األكبر مف مسئكلية بناء اإلنساف المعاصر القادر عمى مكاكبة ت
كالذل قد يرجع المتسارعة، كفى مقدمتيا القدرة عمى التعامؿ الكاعى مع كسائؿ اإلعالـ، 

إلى نقص اإلعداد التربكم لبعض أخصائى األنشطة المدرسية، مما يؤدم إلى عدـ 
ـ كجكد حكافز ءاحاطتيـ باألىداؼ كالكظائؼ التربكية لمنشاط المدرسي. باإلضافة عد

، كىذا يجعؿ المعمميف يشعركف أنو عبء عمييـ كعدـ تكافر اطلإلشراؼ عمى النش
اإلمكانات المادية مف أماكف لمنشاط كخامات كأدكات ككذلؾ ازدحاـ خطة الدراسة 
 بالحصص داخؿ الفصؿ، باإلضافة إؿ تنظيـ اليكـ  الدراسي الذم ال يبيح كقتا كافيا

جكد ىذه الفجكة كمع ك (،72،ص2002لممارسة النشاط بصكرة كافية )عزة محمد،
كجدت الباحثة نفسيا، كمف خالؿ عمميا فى مجاؿ التربية كالتعميـ أماـ مشكمة حقيقية 
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تستكجب الدراسة كالبحث فى محاكلة لسد ىذه الفجكة كالكصكؿ بالنشء إلى بر األماف، 
لتحقيؽ التربية  لمدرسيةكذلؾ مف خالؿ تقديـ تصكر مقترح لتفعيؿ دكر االنشطة ا

 ميذ المرحمة اإلعدادية.لتالاإلعالمية 
 تساؤالت الدراسة:

 :مشكمة الدراسة فى األسئمة اآلتيةيمكن صياغة 
 بمدارس التعميـ اإلعدادل ؟ المدرسيةما مجاالت االنشطة  -2
فى مدارس التعميـ المدرسية ما التكجيات المعاصرة لتفعيؿ دكر األنشطة  -2

 اإلعدادل ؟
 تعميـ اإلعدادل؟بمدارس الالمدرسية ما كاقع ممارسة األنشطة  -2
 فى مدارس التعميـ اإلعدادل المدرسيةما التصكر المقترح لتفعيؿ دكر األنشطة  -7

 لتحقيؽ التربية اإلعالمية؟
 أىداف الدراسة:

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:     
 .فى مدارس التعميـ اإلعدادل لمدرسيةمجاالت األنشطة ا تحديد أىـ  -2
فى مدارس  لمدرسيةتكجيات المعاصرة لتفعيؿ دكر األنشطة االكقكؼ عمى ال -2

 التعميـ اإلعدادل.
 بمدارس التعميـ اإلعدادل. لمدرسيةالتعرؼ عمى كاقع ممارسة األنشطة ا -2
فى تحقيؽ التربية  مدرسيةاألنشطة البعض لتفعيؿ دكر التكصؿ لتصكر مقترح -7

 اإلعالمية بمدارس التعميـ اإلعدادل 
 :أىمية الدراسة 

 تضمف مكضكع الدراسة الحالية أىمية نظرية كأخرل تطبيقية كما يمي: 
: تنطمؽ أىمية الدراسة الحالية مف أىمية التربية اإلعالمية، األىمية النظرية -أ 

كضركرة االىتماـ بيا في المدارس اإلعدادية سكاء عمى صعيد المناىج 
ب المدارس كالمقررات الدراسية أك الممارسات كالنشاطات اإلعالمية لطال

اإلعدادية مف خالؿ مختمؼ مياديف التربية اإلعالمية بالمدرسة، كتحاكؿ 
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الدراسة الحالية تقديـ إطار نظرم عف مختمؼ مجاالت كمياديف األنشطة 
بالمدارس اإلعدادية كما تحاكؿ أف تفتح الطريؽ أماـ دراسات  مدرسيةال

 مستقبمية .
ية ليذه الدراسة في إمكانية إفادة : تمثمت األىمية التطبيقاألىمية التطبيقية -ب 

القائميف عمى تطكير التعميـ في مصر بخبرات كحمكؿ ممكنو لبعض مشكالت 
األنشطة المدرسية كخصكصا اإلعالمية منيا، كمف أىـ تمؾ الجيات كزارة 
التربية كالتعميـ المصرية، كالقائميف عمى تطكير األنشطة المدرسية، كطالب 

ية، كالميتميف بقضايا تحسيف جكدة العممية التعميمية المدارس اإلعدادية المصر 
كمخرجاتيا كفقا لمقكمات كمالمح التعميـ قبؿ الجامعي في مصر كالعالـ، 
 كبعض القائميف عمى البرامج اإلعالمية المكجية لمنشء في كزارة اإلعالـ .    

 مصطمحات الدراسة : 
 School activitiesاألنشطة المدرسية    -7

ذ بإشراؼ المدرسة كتكجيييا كتتناكؿ كؿ ما يتصؿ بالحياة المدرسية ىى برامج تنف
كأنشطتيا المختمفة ذات االرتباط بالمكاد الدراسية أك الجكانب االجتماعية أك البيئية أك األندية 

 (.72،ص2002)عزة محمد زيداف، ذات االىتمامات الخاصة بالنكاحى العممية أك العممية
 Media activitiesاألنشطة اإلعالمية  -2

النشاط اإلعالمي ىك فئة كاسعة النطاؽ مف النشاط الذم يستخدـ كسائؿ اإلعالـ 
كتكنكلكجيات االتصاؿ في الحركات السياسية كاالجتماعية. كتشمؿ كسائؿ النشاط 
جراء التحقيقات بالصكت كالصكرة،  اإلعالمي نشر األخبار عمى مكاقع اإلنترنت، كا 

ت، كتنظيـ الحمالت المتعمقة بسياسات اإلعالـ كنشر المعمكمات حكؿ االحتجاجا
 .(2999) أحمد المقانى، عمى الجمؿ  كاالتصاالت

    Media Educationالتربية اإلعالمية  -3
تعرؼ التربية اإلعالمية بأنيا " إعطاء الطالب قدران مف المعارؼ كالمفاىيـ        

أحمد ) "ف المعارؼ المتكفرة فيوالتربكية الخاصة بالتعامؿ مع اإلعالـ ككيفية االستفادة م
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 .(2999المقانى، عمى الجمؿ 
التربية اإلعالمية باعتبارىا "عممية ( 2002 محمد عطية أبك فكدة )يعرؼ كما 

االنتقاء كاإلدراؾ، ك  تيدؼ إلى تعميـ الطالب ك تدريبيـ عمى التعامؿ مع محتكل اإلعالـ في
يتحرر الفرد مف االنبيار  يجابية، بحيثتجنب اآلثار السمبية، كاالستفادة مف اآلثار اإل

السيكلة، كأكثر كعيان كمسئكلية في  بالتكنكلكجيا، كيككف أكثر إيجابية ك ترفعان عف منطؽ
 انتقاء منتجات العممية اإلعالمية، كىذا ىك التعريؼ اإلجرائي الذم تتبناه الباحثة .

 منيج الدراسة:
اسة الظاىرة كما تكجد فى الكاقع استخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفى لدر 

كالتعبير عنيا بيدؼ تحسيف كتطكير الكاقع فيك ال يقؼ عند مجرد جمع البيانات 
نما يعتمد عمى الفيـ كالتفسير كمف ثـ القياس كالتحميؿ لكيفية اقتراح تصكر  كتبكيبيا، كا 

لمدارس االنشطة المدرسية  في تحقيؽ التربية االعالمية لدل طالب ابعض لتفعيؿ دكر 
 .اإلعدادية

 أدوات الدراسة:
 استخدمت الدراسة الحالية األدوات اآلتية:

تضمف مجمكعة اسئمة عف كاقع ممارسة األنشطة تستطالع رأل ستمارة اا -2
كما ىى التكجيات المستقبمية فى ىذا  المدرسية عامة كاإلعالمية خاصة

 المجاؿ.
اصة أخصائى اإلعالـ المقابالت الشخصية مع مجمكعة مف األخصائىيف خ -2

 بالمدارس كالمعمميف كالميتميف بالتعميـ فى المجتمع .
لمتعرؼ  استبانة ) مف إعداد الباحثة( بكصفيا أداة مف أدكات منيج الدراسة -7

 . المدرسية عمى كاقع ممارسة األنشطة اإلعالمية
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  :حدود الدراسة
عض تحددت فى كضع تصكر مقترح لتفعيؿ دكر ب :الموضوعيةالحدود  -2

 األنشطة المدرسية فى تحقيؽ التربية اإلعالمية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية 
تمثمت عينة الدراسة مف تالميذ مدارس المرحمة اإلعدادية الحدود البشرية:  -2

 بمحافظة األقصر.
عمى عينة مف مدارس التعميـ : طبقت الدراسة الميدانية الحدود المكانية -2

 .قصربمحافظة األالحككمية اإلعدادل 
كحتى  2/20/2022استغرقت الدراسة الميدانية الفترة ما بيف : لحدود الزمانيةا -7

22/2/2029 . 
 :الدراسات السابقة 

ـ( بعنكاف "تصكر 2009دراسة إيناس إبراىيـ حكيؿ كرباح رمزل عبد الجميؿ )
مقترح لدكر المدرسة فى التربية اإلعالمية فى ضكء خبرات بعض الدكؿ"، كىدفت ىذه 

 اسة إلى:الدر 
 التعرؼ عمى مفيـك التربية اإلعالمية كمبررات اإلىتماـ بيا . -
 الكقكؼ عمى محددات نجاح التربية اإلعالمية . -
 التعرؼ عمى خبرات بعض الدكؿ المتقدمة . -
كضع تصكر مقترح لدكر المدرسة فى التربية اإلعالمية فى ضكء خبرات بعض  -

 الدكؿ المتقدمة .
اؼ تـ استخداـ المنيج الكصفى فى الدراسة، ككذلؾ كلتحقيؽ ىذه األىد

 استخداـ المنيج المقارف .
كتشابية الدراستاف فى األىداؼ حيث ىدفت كؿ مف الدراسة الحالية كالدراسة 
السابقة إلى التعرؼ عمى مفيكـ التربية اإلعالمية كمبررات اإلىتماـ بيا كالكقكؼ عمى 

سعيان لتقديـ تصكر مقترح لتحقيؽ التربية محددات نجاح التربية اإلعالمية، كذلؾ 
اإلعالمية فى المدارس، كلكف تختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسة الحالية فى استخداميا 
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المنيج المقارف ككذلؾ اىتماـ الدراسة الحالية بتفعيؿ دكر األنشطة اإلعالمية المدرسية 
 فى ذلؾ.
ؼ عمى دكر األنشطة ( ىدفت إلى التعر 2020فى دراسة قاـ بيا عبد الحكيـ )ك 

اإلعالمية فى إشباع احتياجات الطمبة ذكل االحتياجات الخاصة مف خالؿ مقارنة دكر 
كاستخدمت المنيج ىذه األنشطة تجاه احتياجات الطمبة المعاقيف سمعيان كبصريان، 

كتكصمت الدراسة  لمجمكعة مف النتائج كاف مف أىميا كجكد عالقة ذات الكصفى 
دكر الطمبة ذكل االحتياجات الخاصة فى الصحافة المدرسية )غير داللة إحصائية بيف 

. ككجكد رمتابعييف، متابعيف، مشاركيف( كمستكيات اإلشباعات المتحققة مف ىذا الدك 
عالقة ذات داللة إحصائية بيف دكر الطمبة ذكل اإلحتياجات الخاصة فى المسرح 

إلشباعات المتحققة مف ىذا المدرسى )غير متابعيف ، متابعيف، مشاركيف( كمستكيات ا
المتابعيف  –غير المتابعيف لة إحصائية بيف الطمبة )الدكر كايضا كجكد عالقة ذات دال

 المشاركيف( فى أنشطة اإلعالـ فى إشباع  اإلحتياجات المختمفة لدييـ . –
( ىدفت لمتعرؼ عمى الكاقع الفعمى لالستخداـ 2022دراسة محمكد )ك 

كسائؿ اإلعالـ كتقنيات التكنكلكجيا الحديثة فى ضكء بعض كالتكظيؼ الكمى كالنكعى ل
المتغيرات )اختالؼ عمر كجنس الطفؿ، اختالؼ محؿ اإلقامة، المستكل اإلجتماعى 

كبينت النتائج أنو لـ يسفر  ، استخدمت الدراسة المنيج الكصفى،لمكالديف ، كعمؿ األـ(
األـ ف فركؽ ذات داللة  التبايف فى المرحمة العمرية كالنكع كمحؿ اإلقامة كعمؿ

إحصائية فى استجابات فى استجابات أفراد العينة ، بينما كشفت النتائج عف كجكد 
فركؽ ذك داللة عند فى استجابات أفرتد العينة، بينما كشفت النتائج عف كجكد فرؽ ذك 

( بيف االستجابات يعزل إلى اختالؼ المستكل االجتماعى 0.02داللة عند مستكل )
  .ألمكر لصالح المستكيات التعميمية األعمىألكلياء ا

( إلى التعرؼ عمى كاقع اإلعالـ التربكل ؼ  2022كىدفت دراسة محمد )
المرحمة الثانكية مف منظكر المعمميف كالطالب بالسكداف محمية الخرطكـ كمدل تأثيره 

( 200( طالب ك)700عمى التنمية التربكية لسمكؾ الطالب، كشممت عينة الدراسة )
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مـ كأشارت النتائج إلى كجكد أنشطة إعالمية تربكية بالمرحمة الثانكية بالسكداف مع
%( ككجكد فركؽ ذات دلة بيف المعمميف كالطالب فى قدرة اإلعالـ 20كبنسبة ضعيفة )

 التربكل عمى بث القيـ التربكية فى المرحمة الثانكية . 
اء ابضكء عمى ( بإلق2022كاىتمت دراسة  كؿ مف )مازف محمد كفاطمة نبيؿ 

مدل إدراؾ أخصائى اإلعالـ التربكل لمفيكـ التربية اإلعالمية كاإلعالـ التربكل 
كاتجاىيـ نحكىما كالتعرؼ عمى دكر أخصائى الغعالـ التربكل تجاه تدريب التالميذ 
عىؿ معايير التربية اإلعالمية . استخدمت الدراسة المنيج الكصفى، كتكصمت إلى أف 

رسية فاعمية لتدريب التالميذ عمى معايير التربية اإلعالمية األنشطة أكثر األنشطة المد
اإلعالمية منيا كالتى تتمثؿ فى اإلذاعة المدرسية كالصحافة كالمسرح كغيرىا كىك ما 

 تتفؽ فيو مع الدراسة الحالية.
 :الدراسات األجنبية 

( إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج  (Thayer and Kim2006ىدفت دراسة 
تربية اإلعالمية عمى ميارات التفكير الناقد كميارات الكتابة لدل عينة مف طمبة لم

المرحمة الثانكية فى أحد الفصكؿ المخصصة إلنتاج كسائؿ إعالمية تربكية تمفزيكنية 
فى كالية فمكريدا األمريكة . حيث تـ استخداـ أدكات المسح المالئمة ليذا الغرض، كقد 

ية النظر القائمة بأف استراتيجية التعميـ يمكف اف تؤثر عمى تـ تطبيؽ الدراسة لدعـ كج
الدراسة أف التفكير الناقد لدل  كتكصمتميارات التفكير الناقد كالميارات الكتابية ، 

  الطالب يمكف تعميمو مف خالؿ األنشطة اإلعالمية .
بعنكاف " إعادة تصكر لمتربية  (Kym Stewart2008) دراسة كيـ ستيكارتك 

مية: استكشاؼ استراتيجيات جديدة لممشاركة العاطفية كاالجتماعية لطالب اإلعال
 المرحمة االبتدائية" كىدفت ىذه الدراسة إلى:

 التعرؼ عمى التغير فى االتجاىات الحالية لتقديـ التربية اإلعالمية . -
 التعرؼ عمى األنشطة اإلعالمية لمطالب بالمرحمة االبتدائية . -

 عدد مف النتائج مف أىميا : كتكصمت الدراسة إلى
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 تمعب كسائؿ اإلعالـ دكران ميمان فى حياة الطالب بالمرحمة االبتدائية . -
 تساعد األنشطة اإلعالمية الطالب عمى اإلحساس بالكاقع مف حكليـ . -
تساعد األنشطة اإلعالمية عمى خمؽ بيئة تعمـ تحفز الطالب عمى أف يككف  -

 أكثر إيجابية . 
إلى أىمية تكامؿ التربية اإلعالمية باألنشطة اإلعالمية يجب تكجيو المعمـ  -

    .بطريقة جذابة كممتعة
بعنكاف " تقدـ  ((Seiji Watanabe2011 سيجى واتنابكجاءت دراسة 

التكنكلكجيا الرقمية فى الصفكؼ الدراسية بالياباف كمستقبؿ استخداـ كسائؿ اإلعالـ فى 
 " كىدفت ىذه الدراسة إلى:2020لعاـ  NHKالتعميـ مف خالؿ محطة التعميـ 

 . NHKالتعرؼ عمى خصائص محطة اإلذاعة المدرسية  -
 التعرؼ عمى التقدـ السريع فى التكنكلكجيا الرقمية بالمدارس . -
 . NHKالتعرؼ عمى الخدمات التعميمية التى تقدميا محطة  -
مسحى، كتعتمد الدراسة فى تحقيقيا ليذه األىداؼ عمى المنيج الكصفى ال       

 كتكصمت إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا :
 تستخدـ معظـ المدارس فى الياباف أحدث كسائؿ اإلعالـ الرقمية .  -
يعد ظيكر التميفزيكف الرقمى كأجيزة الكمبيكتر كمحاكلة دمج كظائؼ الياتؼ   -

 .شخصى جزء مف طفرة مفاجئة كمتنكعةالمحمكؿ كالمساعد الرقمى ال
 اليـك التميفزيكف الرقمى كألكاح الكتابة التفاعمية . تستخدـ معظـ المدارس  -

( بدراسة ىدفت إلى (Wan, Yeh and cheng2016كما قاـ كؿ مف 
التعرؼ عمى كيفية ممارسة الطالب لألنشطة اإلعالمية كتأثيرىا عمى حياتيـ كاآلثار 

التعمـ  المترتبة عمى التعمـ كالتنكر اإلعالمى كالتشديد عمى أىمية كسائؿ اإلعالـ فى
حتى تصبح جزء مف المناىج الرسمية فى المدرسة كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبى 
كمف أىـ كسائؿ اإلعالـ فى التعمـ حتى تصبح جزء مف المناىج الرسمية فى المدرسة 
كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبى كمف أىـ النتائج التى تكصمت الييا الدراسة ضركرة 
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ابة حتى تككف جزءان اليتجزءان مف المناىج الدراسية نتيجة استخداـ دعـ القراءة كالكت
كسائؿ اإلعالـ مف قبؿ الطالب ، كأشارت الدراسة إلى ضركرة إيجاد سبؿ مبتكرة كمثيرة 
لإلىتماـ كاالستفادة مف كسائؿ اإلعالـ الجديدة داخؿ الفصكؿ الدراسية لصالح الطمبة 

اىج التعميمية المكجكدة فى المدارس كتعميـ الطمبة كاإللماـ بالقراة كالكتابة داخؿ المن
 كيفية التفكير النقدل كتحميؿ كسائؿ اإلعالـ 

  :التعقيب عمى الدراسات السابقة
اتفقت الدراسات السابقة عمى أىمية دكر األنشطة اإلعالمية داخؿ المدارس، 

تناكلت (، ك 2171عبد الحكيم )كأف لو مكانة كبيرة لدل الطالب المدارس كدراسة 
( كما 2173محمد )بعض الدراسات اإلعالـ التربكل داخؿ المدارس مثؿ دراسة 

تناكلت معظـ الدراسات أحد قنكاتو مثؿ الصحافة المدرسية، كاإلذاعة المدرسية كغيرىا 
كذلؾ اما بتحميؿ مضمكف فقط أك استبياف ألخصائى اإلعالـ كمكجو الصحافة أكغيرىما 

إلى أىمية الصحافة المدرسية الدراسات كما أشارت  مف األدكات المرتبطة بذلؾ ،
كعامؿ الخبرة فييا مف خالؿ المشرفيف عمييا كضركرة اإلستفادة منيـ مثؿ دراسة 

كما أبرزت الدراسات أىمية التربية اإلعالمية لمطالب كمطمب  ،(2177محمود )
، (Thayer and Kim2006)ضركرل يتطمبو مستجدات العصر مثؿ دراسة   

 (.2119ايناس الحويمىكدراسة ) (Kym Stewart2008) كيم ستيوارتة  كدراس
فى االىتماـ  (Seiji Watanabe2011)تشابية الدراسة الحالية مع دراسة ك 

باستخداـ كسائؿ اإلعالـ كالتكنكلكجيا المتطكرة فى العممية التعميمية لالستفادة مف 
ة االنشطة اإلعالمية مثؿ كأكضحت بعض الدراسات كاقع ممارس، إمكاناتيا المتعددة

( . كرصد ماىك قائـ كممارس مف (Wan, Yeh and cheng 2016دراسة    
اإلعالـ التربكل، كتحديد مكقع اإلعالـ مف الخطة الدراسية بغية تقكيمو كتطكيره، 
ككذلؾ التحقؽ مف أف األنشطة اإلعالمية لـ تمؽ بعد العناية الكاجبة فى تخطيطيا 

 قاصرة عف تحقيؽ النجاح المرجك ليا. كتنفيذىا مما يجعميا
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كتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة فى انتمائيا لمدراسات الكصفية، 
كاستخداـ كؿ منيا لمنيج المسح بالعينة لدراسة مجتمع الدراسة . كتتفؽ أيضان ىذه 

نات الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة فى أداة الدراسة كىى اإلستبانة كأداة لجمع بيا
الدراسة، كما تتفؽ مع معظـ الدراسات السابقة فى تناكليا لطالب المدارس كعينة 
لمدراسة الميدانية. بينما تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة فى مجتمع الدراسة 
حيث تـ تطبيؽ الدراسة الحالية عمى طالب المرحمة اإلعدادية، كما تختمؼ أيضان فى 

كتيدؼ لكضع تصكر مقترح  المدرسية ميةارسة األنشطة اإلعالأنيا تيتـ بكاقع مم
 لتفعيؿ تمؾ الممارسة لتحقيؽ التربية اإلعالمية لمطالب        

  :اإلطار النظرى
كزارات التربية كالتعميـ إلى اإلعالـ المدرسي بكسائطو المختمفة  ةنظر إف 

ييا تعميمينا كتربكيًّا في )المسمكع ك المرئي كالمقركء(، نظرة اىتماـ تستحؽ التعكيؿ عم
تنشئة أبناء المدارس كفؽ أسس منيجية تبعث في نفكسيـ تأكيد الذات، حيف يكتبكف 

 كيتحدثكف معربيف عف أحاسيسيـ تجاه مكاقؼ الحياة اليكمية.
إلى إكساب الطالب المعارؼ كالميارات  األنشطة اإلعالميةيدؼ تك 

ربكم بكسائطو المختمفة: المرئية كاالتجاىات كالميكؿ لتطبيؽ فنكف اإلعالـ الت
كالمسمكعة كالمقركءة، إلعداد ناشئة مف طمبة العمـ في مراحميـ الدراسية، ليككنكا جنكدنا 

 ُخدامنا ألكطانيـ في شتى ضركب الحياة.
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 -وىي نوعان::  المدرسى وظائف النشاط اإلعالمي -2
 وظيفة نفسية: –

لنشاط نحك سمكؾ نافع يربطيـ نفسينا استغالؿ الطاقة الزائدة لمتالميذ، بتكجيو ا
 بحاالت كمكاقؼ، ك يجعميـ يزاكلكف أنشطتيـ بعيدنا عف االنفعاالت.

 وظيفة اجتماعية: –
في المجتمع المدرسي، تنمك صداقة المتعمـ مع أقرانو، فيشيع بينيـ التعاكف 

 كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد كالثقة بالنفس، فيتعمـ احتراـ اآلداب كالقكانيف.
 األنشطة اإلعالمية المدرسية :

 اإلذاعة المدرسية -7
تعّد اإلذاعة المدرسية كسيمة ميمة في بناء شخصية الطالب كصقميا، كجعميا 
أكثر اجتماعية مف خالؿ التكاصؿ الجماعي مع الطالب كالمعمميف في بيئة المدرسة، كتنمي 

اقة بعيدا عف االرتباؾ في نفس الطالب القدرة عمى الحديث في جمكع المستمعيف بجرأة كلب
 .(ق 2722سامية عطا اهلل ) كالخكؼ، كتقضي عمى كؿ نكازع الخجؿ كاالنطكاء

أف اإلذاعة المدرسية ىي عامؿ نشاط عقمي ككجداني يعبر فيو الطالب  كما
عف رغباتو كمكاىبو كآرائو، كعمى اإلدارة المدرسية أف تراعي تمؾ الميكؿ كتعمؿ عمى 

النشاط اإلذاعي معبرا عنيا بشكؿ ُيرضي ميكؿ الطالب، رعايتيا، كعمى أف يككف 
كيحقؽ نكازعو الذاتية في التعبير عف ذاتو تجاه المكضكع أك المناسبة المعنية بأم شكؿ 
يريده، سكاء أكاف ذلؾ بمقاؿ قصير أك أغنية أك قصيدة أك حتى ُطرفة أك قصة أك 

إلى إلغاء شخصياتيـ  مسرحية، كأال يمارس عمى الطالب القمع أك التدخؿ المفضي
التي ال بد ليا أف تتشكؿ أكال كتصقؿ كترعى في البيئة التعميمية، كالتي ىي حاضنة 
حقيقية لمطالب، كىي المسئكلة عف تكجيييـ التكجيو السميـ المباشر كغير المباشر، 
لتساىـ في إيجاد طالب متفاعؿ كاجتماعي، يتعمـ كيمارس القيـ االجتماعية اإليجابية 

ض اآلراء كاالستماع ليا أك الرد عمييا بالطريقة التربكية كالسمككية المقصكد في عر 
 .(22،ص2002)حسف شحاتو،تعمميا في المدرسة
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كتعكدىـ الجرأة كالكقكؼ  تالميذصقؿ مكاىب الإلى اإلذاعة المدرسية كتيدؼ 
مة أماـ الجماىير كما أنيا تدعـ ثقافاتيـ كتجعميـ أحرص عمى الثقافة، كما تقـك بخد

المناىج الدراسية باعتبارىا إحدل المصادر اليامة لزيادة المعرفة كتحقيؽ كتعميؽ القيـ 
) الدينية كالخمقية كالتى تعدؿ مف سمككيات الطالب كمحاكلة التكعية بمشكالت البيئة

كيقكـ تالميذ المرحمة اإلعدادية بإعداد برامج  ،(22، ص2000عبدالمجيد شكرل ،
شخصية)مقابالت مع نية ) القرآف كاألحاديث(، كمقابالت إذاعية تتضمف برامج دي

المسئكلييف بالمدرسة(، كبرامج ترفييية .ذلؾ مما يدعك لضركرة اإلىتماـ بيا حيث أنيا 
تعد فرصة جيدة الكتشاؼ المكاىب التى تمكف الطالب مف أف يصبحكا إعالمييف 

 ناجحكف. 
 : دور اإلذاعة المدرسية فى تحقيق التربية اإلعالمية

كتكمف أىمية اإلذاعة المدرسية فى تسييؿ اتصاؿ إدارة المدرسة بالمعمميف 
ككذلؾ التالميذ كتعد كسيمة أساسية فى تنظيـ فقرات اليكـ الدراسى كخدمة الحياة 
المدرسية كنشر الكعى الدينى كالثقافى بيف الطالب كما تساعد الطالب عمى حسف 

قراءة السميمة مف خالؿ ما تقدمة مف مقاالت االستماع كتنمية القدرة عمى اإللقاء كال
مما يساعد كبصكرة كبيرة فى  إذاعية أك أحاديث أك حكارات يعدىا الطالب كيقدمكنيا

 تحقيؽ أىداؼ التربية اإلعالمية .
 الصحافة المدرسية -2

 تعتبر الصحافة المدرسية  نشاط حر ينفذ داخؿ المدرسة ، كيقكـ الطالب
خراجا ، كطباعة ، كتكزيعا ، بإشراؼ عبء األساسي في إصدابال رىا ، تحريرا ، كا 

: صحافة ( كتخاطب مجتمع المدرسة مفمشرؼ جماعة اإلعالـ التربكم ) أك جماعة ال
طالب ) بالدرجة األكلى ( كمعمميف كأكلياء أمكر ، كتمتـز بالقكاعد التي تحكـ المؤسسة 

ب لمتعبير عف آرائيـ بقدر مف التعميمية فيما تنشره مف مكاد ، مع إتاحة الفرصة لمطال
االستقاللية كالمسؤكلية التي تنمي جكانب إبداعية كتربكية مف خالؿ فنكف الكتابة 

 (.22،ص2002 )عنايات محمد محجكب،الصحفية 
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 :(22،ص2002)دعاء محمد السيد، كييدؼ نشاط الصحافة المدرسية إلى
لمكضكعات التى يجب تدريب التالميذ عمى عممية البحث كجمع المعمكمات، كا -2

تناكليا كتيـ المجتمع كىى بذلؾ تزيد مف انتماؤه لممجتمع كتغرسو فى مشكالتو 
                   إلعماؿ عقمو فى إيجاد الحمكؿ المناسبة .                                                                                       

الميذ، كتنمية قدرتو عمى التعبير كانتقاء األلفاظ مما يزيد مف إثراء المغة لدل الت -2
 قدرتو مف التعامؿ مع الثقافات المختمفة . 

 .الفحص كالتنقيب عف المعمكمة لديوتكسيع مدارؾ التالميذ المعرفية، كتنمية ميارة  -2
 تنمية ركح التعاكف بيف التالميذ، كحب العمؿ الجماعى. -7
 كاالرتقاء بأسمكب المناقشة فيما بينيـ. ،ل التالميذتنمية ركح النقد لد -2
تعرؼ التالميذ بما يدكر حكلو فى المجتمع مف مشكالت، كأحداث عمى المستكل  -2

 المحمى اك العالمى.
تعكيد التالميذ عمى االلتزاـ بالصدؽ كالمكضكعية نظران ألخالقيات العمؿ  -2

 .لذل يتميز بالمصداقية كالمكضكعيةالصحفى ا
د إتاحة الفرصة لمتالميذ بمدارسنا لممارسة حقيقية ليذا النشاط فإننا بذلؾ كعن

 نستطيع تربيتو إعالميان.
 تحقيق التربية اإلعالمية :دور الصحافة المدرسية في 

تالميذ التى تسيـ فى تنمى الصحافة المدرسية العديد مف المكاىب لدل ال
  -نذكر منيا : تحقيؽ التربية اإلعالمية

 واىب العممية: ـ الم 7
أكؿ خطكة مف خطكات عمؿ الصحيفة ىي جمع المعمكمات، كقبؿ جمعيا البد 
مف التفكير ككضع المقترحات تحت إشراؼ مشرؼ جماعة الصحافة )أك معمـ الفصؿ( 
كىنا يحذر تسفيو آراء بعض التالميذ ألف ذلؾ يؤدم إلى إعراضيـ عف عممية التفكير، 

  .الذىنية دم إلى تعثر مكاىب الطفؿمما يؤ 
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 ـ القدرات اإلبداعية:  2
يمكف لمصحيفة المدرسية أف تتعرؼ عمى ىذه القدرات مف خالؿ ممارسة 
الطالب لذلؾ العمؿ ألف "العمميات العقمية المعرفيةػ لدل الطفمػ تتأثر جميعا بالحيز 
الثقافي كما يييئو لألطفاؿ مف ظركؼ، حيث إف ما يكتسبو الطفؿ مف خبرات كميارات 

 .كفي تكجيو تخيالتيـ نحك األشياء ؿ فعميا في رسـ العكالـ اإلدراكية لمطفؿ،تفع
 المسرح المدرسى:-3

يعد المسرح المدرسي شكؿ مف أشكاؿ التكاصؿ اإلنساني الذم يعتمد عمي نقؿ 
الخبرات كالنماذج اإلنسانية كىك فف جامع لكؿ الفنكف يساعد عمي تنمية الكثير مف 

الطالب، كقد عرؼ فف المسرح بأنو "تمؾ الميارة المتمثمة فى الميارات كالقدرات لدل 
عداد كتجييز الديككر كرسـ المناظر كتجييز  اإلخراج المسرحى كاألداء التمثيمى كا 
المالبس كالمكسيقى كاإلضاءة كالقدرة عمى استخداميا كتكظيفيا أثناء التدريبات 

رحية ذاتيا بأنيا ، كعرفت المس(20،ص2002،)أحمد حسيف  كالعركض المسرحية"
"نسخة مف الحياة كمرَاه لمعادة ، كصكرة منعكسة لمحقيقة، ليذا فإف الحكار داخؿ 
المسرحية البد أف يككف أحسف أنكاع الحكار الذل يكسبيا صكرة صكتية لألحداث 

 ،(2،ص2922، )فرنسيس فرجسكف  الحقيقية التى تجرل بيف الناس فى حياتيـ العامة
كالدتو كاف يحمؿ بيف طياتو رسالة جمالية كفكرية كتربكية كالمسرح المدرسي منذ 

كأصدؽ مثاؿ عمي ذلؾ المسرح اإلغريقي الذم لـ يكف ترفييا فقط بؿ يحمؿ خطابا 
، كرغـ كؿ ىذه األىمية إال أننا نرل إىماؿ فى ممارسة ىذا تعميميان كسياسيان كأخالقيان 

  النشاط فى مدارسنا.
 : لتربية اإلعالميةاتحقيق المسرح المدرسى فى دور 

يعد المسرح ركنان أساسيا فى التربية الحديثة فيك ينمى المفاىيـ العممية كالتربكية 
كاألخالقية كاالجتماعية لدل الطالب ككذلؾ تحفيز المكاىب الفنية كتنمية القيـ الجمالية 

خرل كيعد كسيمة لمتعمـ بطريقة غير مباشرة كنشاطا تربكيا مكمال لمكتاب كاألنشطة األ
فى المدرسة فضال عف تنمية الجكانب النفسية كالجسدية، أل أف أىمية النشاط 
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المسرحى تتجاكز غرض التعبير، فالميارات المكتسبة عبر النشاط المسرحى غير 
محصكرة باكتساب المتعمميف لخبرات المسرح التعميمية بؿ يمكف ليـ أف يكتسبكا أيضا 

شكالت، المغة، التعاطؼ، العمؿ الجماعى، )الكعى الذاتى، الثقة، ميارات حؿ الم
التكاصؿ( كىك ما تيدؼ إليو التربية اإلعالمية مف مساعدة المتعمميف بطريقة ممتعة 

، كتنمية (22،ص2020 ،)مرسؿ مرشدكمؤثرة الكتشاؼ أنفسيـ كالعالـ مف حكليـ
 شخصية الطالب مف خالؿ لعب األدكار كالحركة اإلبداعية.

سرح بالتربية اإلعالمية مف خالؿ جممة ما يزاكلو كيمكف تكطيد عالقة الم
المتعممكف مف أدكار كأنشطة مسرحية تيدؼ لتحقيؽ أىداؼ تربكية مرغكب فييا، كاستكماؿ 

 ،) فياض سكيكر ماال يمكف لممعمـ كحده القياـ بو داخؿ الفصؿ كيعد كسيط عالجي
بعض االضطرابات  يمكف االستفادة مف تقنياتو في تعديؿ السمكؾ كعالج، (20،ص2002

السمككية كاالنفعالية لدم الطالب في كافة المراحؿ العمريةكتحصينيـ مف االنجراؼ فى 
التيارات الثقافية المختمفة كتنمية مداركيـ الستيعاب ما يعرض عمييـ كالكصكؿ إلى المعنى 

 الحقيقى لو .
 : المكتبة المدرسية -4

مية فى المدرسية تسيـ فى إعداد المكتبة المدرسية أيضان كأحد األنشطة اإلعال
الطالب لممستقبؿ عف طريؽ نمك جكانب شخصيتو مف حيث الجانب المعرفى كالميارل 
كالكجدانى، كالمكتبة المدرسية تعد فرصة جيدة لتدريب الطالب عمى القراءة الجيدة التى 

 تسيـ فى نمكه المعرفى. 
ذا كانت التربية اإلعالمية تيدؼ إلى تييئة جيؿ مثق ؼ يتسمح بالعمـ كالمعرفة كا 

التى تعد أساسا سميما إلحداث التغيرات الحيكية، خاصة فى ىذا القرف الذل اتسـ بتعدد 
مصادر المعرفة كتنكعيا، كقد كضع ىذا الجيؿ نصب عينية المعرفة العممية كاألسمكب 

 ، فإف تعد المكتبة تعد مركزان (72،ص2020 ،)ركال نعيـ العممى فى التفكير كالتحميؿ
لجمع المعمكمات كحفظيا كتنظيميا مما يسيـ فى تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ التركيز 
عمى بعض المعايير الخاصة بتدريب الطالب عمى االستفسار، كالتفكير النقدل، 
كاكتساب المعرفة، كاستخالص النتائج، كاتخاذ القرارات الكاعية، كتطبيؽ المعرفة فى 
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)  .كتحقيؽ مبدأ الديمقراطية فى تبادؿ المعرفة مكاقؼ جديدة، كابتكار ما ىك جديد،
(Jeffrey p,kratz2011,p15. 

كعمى الرغـ مف ىذه األىمية لمنشاط المكتبى إال أنو ال يختمؼ كثيران عف سائر 
األنشطة، فقد تيمؿ العديد مف المدارس ىذا النشاط، كرغـ أف الكزارة تخصص لو 

الحصة فى عدد كبير مف المدارس، لذا ترل حصة أسبكعيان إال أنو نادران ما تطبؽ ىذه 
الباحثة أنو مف الضركرل االىتماـ بيذا النشاط كتكفير الكقت كالكتب الالزمة إلثراء ىذا 

 النشاط الذل يسيـ فى تحقيؽ التربية اإلعالمية لمطالب.
فإذا كانت ىذه األنشطة السابؽ ذكرىا كغيرىا مف األنشطة اإلعالمية قد 

ف المدارس، فقد حاف الكقت لتفعيؿ ىذه األنشطة اإلعالمية رغبة أىممت فى العديد م
فى إعداد جيؿ قادر عمى التفكير كاإلبداع كاالبتكار، لكى يستطيع مكاكبة تطكرات ىذا 

 العصر.
 :المدرسية واقع ممارسة األنشطة اإلعالمية

 إف المتأمؿ لكاقع تنفيذاألنشطة اإلعالمية المدرسية يجدىا تنفذ بصكرة شكمية
ركتينية بعيدة عف األىداؼ التي تسعى الكزارة إلى تحقيقيا مف خالؿ ممارسة الطالب 
لألنشطة المختمفة حيث أف الكقت الذم يخصص لمزاكلة النشاط في مدارسنا يضيع 

غالبان ما تمارس فى أكقات الفراغ أك أكقات الفسحة أك ك ىدران دكف االستفادة الفعمية منو 
طالب بسبب إنشغاؿ المدرسيف فى أعماؿ اإلمتحانات مثالن بيف الحصص، أك إللياء ال

 .ليـك الدراسىاأل أنو ليس ليا حصص نشاط أك أكقات محددة فى 
عالمية فى المدارس ال تحظى بجدية فى التخطيط كالتنفيذ إلف األنشطة اكما أ

كتقكيـ برامجيا، كقد تقتصر ممارسة األنشطة اإلعالمية عمى تقديـ برامج باإلذاعة 
لمدرسية بشكؿ غير منتظـ يكميان، كالقياـ بعمؿ بعض الصحؼ المدرسية كالتى يشترؾ ا

 (.2،ص2022)سكرة البريدل، فى ممارستيا أعداد قميمة مف الطالب
كقد تستغؿ إدارة المدرسة األنشطة اإلعالمية مف " صحافة أك إذاعة مدرسية 

 فى الدعاية لنفسيا كاإلشادة بأعماليا كالصكر ألعضائيا" 
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تؤثر عمى أنشطة اإلعالـ ، مثالن مشكمة  –إف مشكالت المجتمع المدرسى 
الزيادة الطالبية كالتى تمثؿ تحد خطير لمنظاـ التعميمى، فيى تعرقؿ تقدمو ، كتجعؿ 

قصير جدان كاليفى باإلحتياجات التعميمية، كبذلؾ ال يتكفر الكقت لممارسة اليكـ الدراسى 
شرافان كتقكيمان   .األنشطة اإلعالمية بالمدارس تخطيطان كتنفيذان كا 

 .(27، ص2000 ،) خالد أبك قحكص                                    
نيـ بأىمية نظرة أكلياء األمكر لألنشطة اإلعالمية كعدـ إيماباإلضافة إلى 

ىدار لجيد أبنائيـ  الالزمة أنشطة اإلعالـ داخؿ المدرسة، كأنيا مضيعة لمكقت كا 
 ا.ثراء العممية التعميمية كتحسيف العائد منيإلتحقيقيا كفاعميتيا، كلـ تستفيد منيا فى 

 مبررات اإلىتمام بالتربية اإلعالمية:
الـ أدكات ىامة لتحقيؽ أثبتكا الكثير مف  الباحثيف فى دراساتيـ أف كسائؿ اإلع

أىداؼ تربكية فاإلعالـ نفسو ىك نظاـ تربكم يستجيب لمطالب التربية التي ال تقتصر 
نما تمتد مف الطفكلة إلي الكبر ككسائؿ  عمي مرحمة زمنية معينة مف عمر اإلنساف كا 
اإلعالـ المختمفة تعمؿ عمي  نشر المعرفة اإلنسانية كزيادة قدرات اإلنساف عمي مكاجية 
مشكالتو كمعالجتيا فضالن عف التثقيؼ كالتكجيو كالتعارؼ االجتماعي كالتنشئة 
االجتماعية لما يمتمؾ مف خصائص تعزز مف دكره، منيا جاذبيتو التي تثير اىتمامات 

 .النشء
كلقد تكصمت إحدل الدراسات أف العكلمة مارست أثاران سمبية فى الجانب 

عمى الكظيفة الثقافية لمدكلة التى تعنى سمطة الثقافى كاإلعالمى حيث تؤثر مف ناحية 
الدكلة فى الحفاظ عمى قيد كتقاليد كأعراؼ المجتمع كالتعبير عنيا عمى النحك الذل 

 .يؤكد كجكد ىكية حضارية متميزة تعمؽ انتماء المكاطف بدكلتو فى مكاجية اآلخر
 (92، ص2992 ،) حامد عمار                                          

كتمعب التربية اإلعالمية دكران بارزان فى إكساب الطالب الثقافة االجتماعية النقية 
كامتالكيـ ميارات النقد كالتقكيـ كالتحميؿ كحؿ المشكالت كالربط بيف األشياء كبيف 
المتغيرات كالميارات التركيبية كميارات الحديث كالقراءة كالكتابة كالميارات االجتماعية 

تى تساعدىـ عمى االتصاؿ الفعاؿ كتمكنيـ مف استيعاب الخصكصيات كالثقافية ال
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 .الثقافية فى عالقتيا مع العمكميات كالمتغيرات الثقافية األخرل
 :(Senge,Peter,Others2000,p15)اكما تتميز التربية اإلعالمية بعدة مميزات مني

التحميؿ تمكيف الطالب مف التفكير النقدل بكؿ ما يتضمنو مف ميارات الفيـ ك  -2
صدار األحكاـ حكؿ قبكلو أك  كالتفسير كالتقييـ فيما يتمقكه مف رسائؿ إعالمية كا 

 رفضو.
إكساب الطالب ميارات االتصاؿ كالقدرة عمى إنتاج رسائؿ إعالمية كاتصالية  -2

 .ضو كتصؿ لمتمقييا محققو ألىدافياتعبر بكضكح عف أغرا
رفة بأشكاؿ كأنكاع إكساب الطالب المعرفة اإلعالمية بما يتضمنو مف مع -2

نياتيا كعممية تككينيا الكسائؿ كالرسائؿ اإلعالمية كلغة كؿ منيا، كتق
 . كمعالجتيا

تكفر التربية اإلعالمية المدرسية غطاء عمميان كثقافيان مناسبان لكثير مف الخطط  -7
 كالبرامج المستقبمية 

 :الدراسة الميدانية
تالميذ المرحمة اإلعدادية ف تـ اختيار عينة عشكائية بسيطة م :عينة الدراسة

 ( فردا. 202بمغ عدد أفراد العينة )بمحافظة األقصر، كقد 
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة7يوضح الجدول )

 انعيُح عذد اسم المدرسة التعميمية اإلدارة لتعميميةا المديرية

 02 مدرسة األقصر اإلعدادية بنين -7 األقصر إدارة األقصر

 ة قبمى اإلعداديةينيالز مدرسة  -7 يةنيالز  إدارة األقصر
 ة تعميم أساسىينيالز مدرسة  -2

35 
20 

 سناإ إدارة األقصر

 سنا اإلعدادية بناتمدرسة ا -7
 أصفون اإلعدادية المشتركةمدرسة  -2
كيمان المطاعنة اإلعدادية مدرسة  -3

 المشتركة

05 
55 
55 

 020 اإلجمالى  
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 نتائج الدراسة:
ة، قامت الباحثة بمراجعة بعض األدبيات كالدراسات لتحقيؽ أىداؼ الدراس

السابقة عف دكر األنشطة اإلعالمية بشكؿ عاـ كدكرىا فى تحقيؽ التربية اإلعالمية 
 بشكؿ خاص. كتمت االستفادة منيا فى إعداد أداة الدراسة 

( يبين استجابات العينة عن دور الصحافة المدرسية فى تحقيق التربية 2جدول )
 لمطالب اإلعالمية

 انىسٌ درجح انًىافمح انعثارج و
 انُسثً

ة
ذي
رز
ان

 

 
Δ 

 
 و.د

 غيز يىافك إنً دذ يا يىافك

 % ن % ن % ن

ذسهى انًشاركح فً أَشطح  1
انصذافح انًذرسيح فً غزص 

روح انعًم انرعاوًَ يا تيٍ انطهثح 
 انًشاركيٍ

111 94,5 55 75,1 75 17,73 1,01 3 3,33 1,111 

و انطهثح تإصذار يجالخ انذائط يمى 7
 فً انًذرسح تصىرج يُرظًح

177 51,5 34 79,7 71 15,7 1,50 0 5,31 1,111 

يهذف انًذرىي انًمذو يٍ خالل  7
انصذافح انًذرسيح إنً ذعشيش 
روح انىالء انىطًُ وتس شمافح 

 انرسايخ

175 35,07 97 71,7 77 11,04 1,05 1 5,74 1,111 

رج انًذرسح يرى انرُسيك يع إدا 9
نرغطيح انًُاسثاخ انًخرهفح يٍ 

 خالل اإلصذاراخ انصذفيح

119 51,90 34 79,7 74 19,9 1,54 5 3,45 1,111 

يساعذ انًعهًىٌ انطهثح عهً  5
اكرساب يهاراخ خاصح تانعًم 

 –انرصىيز  –انصذفً )انكراتح 
 انزسى (

175 31,0 93 77,5 75 17,9 1,01 5 5,15 1,111 

كح فً اَشطح ذساعذ انًشار 3
انصذافح انًذرسيح فً ذًُيح 
انُظزج انعهًيح وذشجيع انخيال 

 انعهًً

171 54,9 31 74,5 77 11,4 1,07 7 5,11 1,111 

ذشجع انًذرسح انطهثح عهً  5
انرعثيز عٍ وجهاخ َظزهى 

 تصىرج يكرىتح

94 50,4 31 71,7 47 11,4 1,07 9 5,11 1,111 

 ذًُيحذسعً انصذافح انًذرسيح إنً  0
 انًيىل األدتيح وانرذوق انجًانً

177 35,79 51 79,0 71 4,44 1,05 1 5,74 1,111 

يعطً انطهثح انًشاركيٍ فً  4
أَشطح انصذافح انًذرسيح عهً 

 درجاخ

171 39,9 95 77,7 75 17,9 1,09 7 5,15 1,111 

ذىفز إدارج انًذرسح اإليكاَاخ  11
 انالسيح إلصذار انصذف انًذرسيح

111 94,5 54 74,1 77 11,9 1,54 5 3,59 1,111 
يريخ انًىلع اإلنكرزوًَ نهًذرسح  11

 انفزصح نطهثح نكراتح آرائهى
75 10,7 97 71,0 177 31,4 1,31 4 9,79 1,111 
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 ( يبين استجابات العينة عن دور اإلذاعة المدرسية فى تحقيق التربية اإلعالمية لمطالب3جدول )
 العينة عمى العبارات الخاصة بإيجابيات التربية اإلعالمية يبين استجابات أفراد( 4دول رقم )ج

 
 و

 
 انعثارج

 درجح انًىافمح
 انىسٌ
ة انُسثً

ذي
رز
ان

 

 
Δ 

 
 غيز يىافك إنً دذ يا يىافك و.د

 % ن % ن % ن

1 
تيتم التربية اإلعالمية بوضع 
أسس التعامل مع الرسائل 

 التي يبثيا اإلعالم.
111 94,5 55 75,1 75 17,73 1,01 3 3,33 1,111 

7 

تعظم التربية اإلعالمية  
الفرص التي تمنحيا وسائل 

اإلعالم لمطالب  وتجنبيم 
 المخاطر التي تحمميا.

177 51,5 34 79,7 71 15,7 1,50 0 5,31 1,111 

7 

تكسب التربية اإلعالمية 
الطالب بميارات التفكير 
التحميمي الناقد لمرسائل  

 اإلعالمية.

175 35,07 97 71,7 77 11,04 1,05 1 5,74 1,111 

9 

تسيم التربية اإلعالمية في 
ترسيخ العقيدة واليوية 

الثقافية واالنتماء واالعتزاز 
 بالمغة العربية.

119 51,90 34 79,7 74 19,9 1,54 5 3,45 1,111 

5 

تنمى التربية اإلعالمية الوعي 
لدى الطالب في معرفة 

م الرسائل التي ال تتفق مع قي
 المجتمع.

175 31,0 93 77,5 75 17,9 1,01 5 5,15 1,111 

3 

تكسب التربية اإلعالمية 
الطالب بميارات التعبير عن 
آرائيم وأفكارىم  حول الرسائل 

 اإلعالمية.

171 54,9 31 74,5 77 11,4 1,07 7 5,11 1,111 

5 
تسيم التربية اإلعالمية فى 

يش مع إعداد الطمبة لمتعا
 .ىم مع الغيراآلخرين والتفا

114 50,4 31 71,7 77 11,4 1,07 9 5,11 1,111 

0 

تسيم التربية اإلعالمية فى 
تعويد الطمبة عمى التعايش مع 
التغير االجتماعي  والثقافي 
واالقتصادي والسياسي 

لوجي الذي تمميو والتكنو 

177 35,79 51 79,0 71 4,44 1,05 1 5,74 1,111 
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 و

 
 انعثارج

 درجح انًىافمح
 انىسٌ
ة انُسثً

ذي
رز
ان

 

 
Δ 

 
 غيز يىافك إنً دذ يا يىافك و.د

 % ن % ن % ن

 .ةالتطورات السريع

4 

تربية اإلعالمية فى تسيم ال 
تعويد الطالب من أول مراحل 
التنشئة عمى أن يكونوا 

 .إيجابيين

171 39,9 95 77,7 75 17,9 1,09 7 5,15 1,111 

11 

تساعد التربية اإلعالمية 
الطالب عمي حسن اختيار 
الرسائل اإلعالمية التي 

 .يستقبمونيا
 

111 94,5 54 74,1 77 11,9 1,54 5 3,59 1,111 

11 

عد التربية اإلعالمية فى تسا
تغذية عقل المتعمم بالمعارف 
المتنوعة من مصادرىا 

ة وعدم الحجز عمى المختمف
 .عقول المتعممين

177 31,4 97 71,0 75 10,7 1,31 4 9,79 1,111 

17 
تكسب التربية اإلعالمية 
الطالب ميارات التعامل مع 

 وسائل اإلعالم.
171 39,4 94 79,7 77 11,4 1,09 9 5,7 1,111 

 : النتائج المتعمقة بمجال الصحافة المدرسية أوالً 
( المركز األكؿ مف كجية 2(، )2احتمت العبارتاف) ( 2يتضح مف الجدكؿ )

، كىما دالتاف عند مستكل داللة  0.22نظر عينة الدراسة. كجاء الكزف النسبى ليما  
ـ مف خالؿ المحتكل المقد% مف جممة أفراد العينة أف 22.22حيث رأت  0.002

الصحافة المدرسية ييدؼ إلى تعزيز ركح الكالء الكطنى كبث ثقافة التسامح ، مما يدؿ 
عمى اقتناع عينة الدراسة بدكر نشاط الصحافة المدرسية فى تعزيز ركح الكالء كغرس 
القيـ الدينية كالكطنية كالقكمية كالسمككية كبناء الشخصية المصرية كالتزيف بالكالء لمكطف 

ف طريؽ مساعدتيـ عمى معرفة كاقع كطنيـ كتاريخو كأمجاده كتنمية الكعى كذلؾ ع
 % مف أفراد العينة أف22.27بالحضارة العربية كاإلىتماـ بالمستقبؿ، كما أكدت

كتفسر الباحثة ىذه الصحافة المدرسية تسعى إلى تنمية الميكؿ األدبية كالتذكؽ الجمالى، 
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مى لمصحافة المدرسية حيث نجد أف الصحافة النتيجة بأىمية الدكر التربكل كالتعمي
المدرسية تعنى بغرس القيـ التربكية النبيمة بطريقة غير مباشرة ، حيث تبني األخالؽ 
الفاضمة كالسمككيات الحميدة، األمر الذم ينعكس عمى بناء شخصية الطالب بناء 

كىذه كمف ذلؾ  غرس اإلحساس بحب الكطف ، كتقدير منجزاتو ،  ..تربكيا سميما 
المشاعر تتكلد مما يكتبو أك يقرأه مف تمقاء نفسو في الصحيفة المدرسية، كىذا ما يتفؽ 

كالتى أكدت أف الصحافة المدرسية فى جكىرىا  (2002مع دراسة )دعاء محمد السيد 
عممية ربط المدرسة كالبيئة المحيطة بيا كالمجتمع كمو، كذلؾ مف خالؿ إثارة اىتماـ 

مشكالت المجتمع، كالعمؿ عمى تكسيع آفاقيـ كزيادة صمتيـ بالحياة التالميذ بالقضايا ك 
 كفيـ األحداث مف حكليـ كالكقكؼ عمى أىـ أخبار البيئة المحمية كقضايا المجتمع.

( كالتى أكدت أف 2009كما اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )ابتساـ أحمد السيد 
ات كالقيـ كمنيا القيـ الجمالية لمصحافة المدرسية دكر ىاـ فى تنمية العديد مف الميار 

دراكو التي تعيف الفرد عمى إبداع الجماؿ  .كا 
( مف حيث أف الصحؼ المدرسية 2002مع دراسة األركاش )النتائج تتفؽ ك 

تحفز الطمبة إلى إصدار مجالت الحائط فى المدرسة بصكرة منتظمة سعيان لتمبية 
إلى المعرفة، تاله الحاجة غمى اإلحتياجات اإلجتماعية، حيث جاء عمى رأسيا الحاجة 

التكجيو، كالحاجة إلى القدكة الحسنة، كما بينت النتائج عدـ تكافر اإلمكانيات الالزمة قد 
يدؼ تحقيؽ تربية أدل إلى عدـ تشجيع المدرسة إلى تفعيؿ نشاط الصحافة المدرسية ب

 .إعالمية لمطالب
( فى 22جاءت العبارة ) اما بالنسبة ألىمية انشاء مكقع اليكتركنى لممدرسة فقد

% مف العينة أف المكقع اإللكتركنى لممدرسة ال يتيح 20.9المرتبة األخيرة حيث أكضح 
 الفرصة لمتالميذ لكتابة آرائيـ.

كترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى اىماؿ العديد مف المدارس إلنشاء مكقع 
ادة مف الدكر الياـ اليكتركنى يشارؾ فيو التالميذ بآرائيـ كيعرضكف أنشطتيـ لالستف

الذل يقـك بو ىذا المكقع مف تحقيؽ التكاصؿ بيف الطالب عمى أسس اإلحتراـ المتبادؿ، 
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ىذا باإلضافة إلى ضركرة االىتماـ الكبير في عالـ التكنكلكجيا كاالستفادة منيا إلى 
  .أقصى الحدكد

 ثانيًا : النتائج المتعمقة بمجال اإلذاعة المدرسية 
( فى المرتبة األكلى مف كجية نظر عينة 2(، )2بارة )كجاءت كؿ مف الع

 22.22حيث إف  0.002كداللة إحصائية عند مستكل  0.22الدراسة بكزف نسبى 
%مف جممة أفراد العينة أكدكا أف المشاركة باإلذاعة المدرسية تساعد عمى شغؿ كقت 

لتى أكدت أف ( ا2002 كىذا ما يتفؽ مع دراسة )آماؿ سعد المتكلى، الطمبة بما يفيد
اإلذاعة المدرسية ليا أىمية كبيرة فى شغؿ أكقات الفراغ عند الطالب بأنشطة مفيدة، 

 كالتخمص مف الخجؿ كاالنطكائية، باإلضافة إلى اكتساب الطالب القدرة عمى المكاجية،
 كتييئتيـ إلستقباؿ اليـك الدراسي بحماس.

إلذاعة المدرسية تسيـ % مف جممة أفراد العينة أف المشاركة فى ا22.27كيرل 
فى تنمية المكاىب لمطالب كميارة العرض كاإللقاء كالخطابة كىذا ماأكدتو العديد مف 
الدراسات حيث أشارت إلى أف اإلذاعة المدرسية تعد كسيمة ميمة في بناء شخصية 
الطالب كصقميا، كجعميا أكثر اجتماعية مف خالؿ التكاصؿ الجماعي مع الطالب 

ئة المدرسة، كتنمي في نفس الطالب القدرة عمى الحديث في جمكع كالمعمميف في بي
المستمعيف بجرأة كلباقة بعيدا عف االرتباؾ كالخكؼ، كتقضي عمى كؿ نكازع الخجؿ 

( كالتى أكدت عمى 2002كاالنطكاء، كىك ما يتفؽ ايضا مع دراسة )دعاء محمد السيد 
كالقراءة السميمة مف خالؿ ما تقدمة دكر اإلذاعة المدرسية فى تنمية القدرة عمى اإللقاء 

مف مقاالت إذاعية أك أحاديث أك حكارات يعدىا الطالب كيقدمكنيا مما يساعد كبصكرة 
 .كبيرة فى تحقيؽ أىداؼ التربية اإلعالمية

المحتكل المقدـ مف خالؿ اإلذاعة المدرسية  أفاستجابات  العينة  أثبتتكما 
كما ييدؼ إلى خدمة ث ثقافة التسامح كالحب،  إلى تعزيز ركح الكالء الكطنى كبييدؼ 

حيث ( 2002كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة أبك فكدة ) المناىج الدراسية كتكامؿ المعرفة
أف األنشطة اإلعالمية التربكية تركز عمى القضايا الكطنية بنسبة عالية كما أنيا تثير 
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ميف مف خالؿ اإلذاعة التنافس بيف األطر الطالبية، كقد يعزل ىذا إلى كعى المعم
المدرسية عمى شغؿ كقت الطالب بما يفيد كاإلسياـ اإليجابى فى المشركعات الكطنية 
التى تخدـ البيئة المحمية مف خالؿ تشكيقيـ لمتعمـ بتقديـ بعض العركض المثيرة 
لتفكيرىـ كحماسيـ المعرفى كبذلؾ تفتح سبؿ التكاصؿ بمختمؼ صكره التربكية الثقافية 

كداؿ إحصائيان عند  0.22( فى المرتبة األخيرة كبكزف نسبى 22عبارة ) كجاءت ال
% مف جممة أفراد العينة يركف أف السير أماـ 20.2حيث إف  0.002مستكل داللة 

% مف جممة 27.2كسائؿ اإلعالـ الفضائية يضعؼ النشاط الذىني لمطالب، إال أف 
يكافقكا ، كقد تتفؽ ىذه النتيجة مع % لـ 22.2أفراد العينة يكافقكا إلى حد ما عمى ذلؾ، 

" كالتى أكدت أف برامج اإلذاعة المدرسية تسيـ فى  2115فييم مصطفى دراسة " 
تعميـ الكثير مف مكاد المنيج كالمغات كالتاريخ كالمكسيقى كالديف كاالرشاد الصحي 

 .كالزراعي
 ثالثًا: النتائج المتعمقة بإيجابيات التربية اإلعالمية 

( فى المرتبة األكلى مف كجية نظر 2(، )2جاءت العبارتاف )( 2)مف الجدكؿ 
حيث  0.002كداؿ إحصائيان عند مستكل داللة  0.22أفراد عينة الدراسة كبكزف نسبى 

% مف جممة أفراد العينة يركف أف التربية اإلعالمية تكسب    الطالب 22.22إف 
ترجع الباحثة ارتفاع الكزف النسبى ميارات التفكير التحميمي الناقد لمرسائؿ اإلعالمية، ك 

أف الحاجة الممحة لممجتمع إلى إكساب الطالب ميارات التفكير  الستجابة العينة إلى
التحميمى الناقد لما يعرض مف رسائؿ إعالمية تجنبان لما ليا مف تأثيرات سمبية ال يمكف 

 .تربية إعالمية لمطالب بالمدارس تحقيقيا إال مف خالؿ تقديـ
% مف جممة أفراد العينة يركف أف التربية اإلعالمية تسيـ فى 22.27كما أف 

تعكيد الطالب عمى التعايش مع التغير االجتماعي كالثقافي كاالقتصادم كالسياسي 
كالتكنكلكجي الذم تمميو التطكرات السريعة، كتتفؽ آراء العينة مع ما جاء فى دراسة "  

Bradford L.Yates2001  " ككذلؾ دراسة ، "Henry Jenkins and 
others2007"   كالتى أكدت كؿ منيـ عمى أف التربية اإلعالمية تسيـ فى تغيير الكثير

جتماعية كالثقافية مف اتجاىات الطالب مما يعزز القدرة لدييـ لمتعايش مع التغيرات اال
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    .كالتكنكلكجية
عمى ربط  أف التربية اإلعالمية تساعد الطالبمف النتائج تكصمت الدراسة كقد 

المكاد الدراسية باألحداث كالكقائع الحقيقية يعد مف أكؿ إيجابيات التربية اإلعالمية مف 
كجية نظر عينة الدراسة، كيكضح ذلؾ ارتفاع نسبة أفراد العينة المكافقيف عمى ذلؾ 

كداللة  0.22% مف جممة أفراد العينة كبكزف نسبى 22.22حيث بمغت نسبتيـ 
، كيبرىف ىذا عمى أىمية التربية اإلعالمية فى تنمية قدرة 0.002إحصائية عند مستكل 

الطالب عمى االستفادة مف الميارات التى يكتسبيا فى تحميؿ األحداث كالكقائع كربطيا 
دالل فيصل الزبن  بما يدرس لو مف مكاد دراسية داخؿ المدرسة، كىذا يتفؽ مع دراسة "

عمى ضركرة حديات العصر" ، كالتى تؤكد " التى تناكلت " التربية اإلعالمية كت 2117
إتاحة الفرصة لمطالب لمتعامؿ مع الفضائيات كاإلنترنت كالتعرؼ عمى األحداث 
كالكقائع المحمية كالعالمية كربطيا بما يدرسكنو كال يتـ ذلؾ إال مف خالؿ اكتساب بعض 

لية فيما سبؽ، الميارات الخاصة بالتربية اإلعالمية اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسة الحا
ككذلؾ فى ضركرة التنسيؽ بيف مؤسسات المجتمع لتحقيؽ التربية اإلعالمية حيث أف 
المدرسة ميما أعطيت مف إمكانات فإنيا لف تستطيع أف تقكـ بكظائؼ متعددة، 
فالمدرسة تقكـ بمياميا التعميمية كالتربكية فى إطار كظيفتيا كلكف ىذه الكظائؼ لف 

كفرد مف أفراد المجتمع إال مف خالؿ التعاكف كالتنسيؽ بيف تكتمؿ بالنسبة لمطالب 
 (.29،ص2002 ،)دالؿ فيصؿ المؤسسات األخرل فى المجتمع

( فى المرتبة األخيرة مف كجية نظر عينة الدراسة كبكزف 22كجاءت العبارة )
% 20.29كيكضح ذلؾ أف  0.002كداللة إحصائية عند مستكل داللة  0.20نسبى 

لعينة يركف أف التربية اإلعالمية تساعد فى تغذية عقؿ المتعمـ مف جممة أفراد ا
بالمعارؼ المتنكعة مف مصادرىا المختمفة كعدـ الحجز عمى عقكؿ المتعمميف، كىذا 

كالتى أكدت عمى أىمية  "Elizabeth Thomas2003يتفؽ مع ما جاء فى دراسة " 
ؿ مع كسائؿ االتصاالت عامالتربية اإلعالمية فى إكساب الطالب الميارات الالزمة لمت

 .كالمعمكمات
مع نتائج الدراسات السابقة السالفة  كبناء عمى نتائج ىذه الدراسة كمدل تكافقيا
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الذكر كفى ظؿ خطط التطكير التربكل كالتطمع نحك تفعيؿ كتطكير األنشطة اإلعالمية 
ؽ التربية فى تحقيالمدرسية تقدـ الدراسة تصكر مقترح لتفعيؿ دكر االنشطة اإلعالمية 

 اإلعالمية فى مدارس التعميـ اإلعدادل. 
تصور مقترح لتفعيل دور االنشطة االعالمية المدرسية  في تحقيق التربية ثانيًا: 

 .لدى طالب المدارس اإلعداديةالمدرسية االعالمية 
فى ضكء النتائج التى أسفرت عنيا الدراسة مف خالؿ إطارىا النظرل، كمف 

ية كما تكصمت إليو مف نتائج تصؼ كاقع ممارسة األنشطة خالؿ الدراسة الميدان
اإلعالمية بمدارس التعميـ اإلعدادل فى جميكرية مصر العربية. يمكف اإلجابة عمى 

دكر االنشطة االعالمية المدرسية  في تحقيؽ  السؤاؿ الرابع: "ما التصكر المقترح لتفعيؿ
 .المدارس اإلعدادية تالميذالتربية االعالمية لدل 

 كيمكف تقديـ ىذا التصكر مف خالؿ ما يمى:
 ( فمسفة التصور المقترح:7)

تنطمؽ فمسفة التصكر المقترح مف اإليماف بالمسئكلية التربكية كاألخالقية 
رفد العممية التربكية، كالكشؼ عف ميكؿ الطالب كتنمية مياراتيـ، كتفجير لممدرسة فى 

المناىج الدراسية، يخصص لو ما  قدراتيـ، حتى أصبح ىذا النشاط جزءنا ميمنا مف
 ،يكفي مف الكقت كاإلمكانات، بتحقيؽ أىدافو التربكية كالثقافية كالعممية كاالجتماعية

خطكرة فى ظؿ العكلمة بجميع جكانبيا عامة كعكلمة أىمية لما نراه مف كلقد ازداد ىذا 
 .اإلعالـ بصفة خاصة

 :( مرتكزات ومنطمقات التصور المقترح2) 
أىمية األىداؼ كالغايات التى يحققيا النشاط صكر المقترح مف ينطمؽ الت
 كنذكر منيا ما يمى: اإلعالمى المدرسى

تييئة مكاقؼ تربكية محببة إلى نفس الطالب، كيمكف مف خالليا تزكيده  .2
بالمعمكمات كالميارات المراد استيعابيا كتعمميا، تحقيقنا ألىداؼ المنيج 

 المدرسي المقرر.
 رات التعميمية في الحياة التعميمية.تعميؽ أثر الخب .2
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 اكتشاؼ المكاىب كالعمؿ عمى تنميتيا كتكجيييا في االتجاىات السميمة. .2
عالج بعض الحاالت النفسية التي يعانييا بعض الطالب، مثؿ: الخجؿ كالتردد  .7

 كاالنطكاء عمى النفس.
حاجتو إلى االستقرار النفسى فى تتمثؿ كالتى احتياجات المرحمة مراعاة  .2

، كفيـ دكره حاجتو إلى الفيـ الصحيح مف اآلخريفك  كحاجتو لممعرفة كالعاطفى
 فى المجتمع.

 أىداف التصور المقترح :( 2) 
فى ضكء الفمسفة التى ينطمؽ منيا التصكر المقترح، ككذلؾ األسس التى يرتكز 
 عمييا، يمكف استخالص مجمكعة مف األىداؼ الخاصة بالتصكر المقترح، كتشمؿ ما يمى:

عكيد الطمبة عمى التعايش مع التغير االجتماعي كالثقافي كاالقتصادم ت .2
كالسياسي كالتكنكلكجي الذم تمميو التطكرات السريعة في األفكار كالقيـ كالرؤل 

 كالتقنيات كاألدكات كالكسائؿ.
دراؾ كفيـ القضايا إ .2 عداد الطمبة لمتعايش مع اآلخريف، كالتفاىـ مع الغير، كا 

 .لدكليةالمحمية كا
مساعدة الطمبة عمى تفسير األمكر كاستيعابيا كالمشاركة في حؿ المشكالت،  .2

 كعمى امتالؾ الميارات كالقدرات التحميمية.
عكيد الطالب مف أكؿ مراحؿ التنشئة عمى أف يككنكا إيجابييف، يسألكف عف المعرفة ت .7

 كيسعكف إلى اكتشاؼ الحقيقة، كيخضعكف كؿ معارفيـ لمفحص كالنقد كاالختبار.
شجيع الطالب عمى استخداـ الكسائط التكنكلكجية، كاالستفادة مف التطكرات  .2

 ماتالتقنية فى مجاؿ المعمك 
مساعدة الطمبة عمى فيـ حقكقيـ ككاجباتيـ كحقكؽ الغير ككاجباتيـ، عالكة  .2

عمى فيـ العديد مف المفاىيـ الدارجة مثؿ مفيكـ الشكرل مقابؿ الديمقراطية، 
 .كمفيـك حقكؽ اإلنساف
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 ( مالمح التصور المقترح:4) 
فيما يمى عرض لعناصر التصكر المقترح التى تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ 
االستفادة مف اإلطار النظرل لمدراسة، كآراء كاستجابات عينة الدراسة التى تـ االتفاؽ 

 :عمييا بيدؼ تحقيؽ التربية اإلعالمية لمطالب
 تتبناىا المدرسة:مفيوم التربية اإلعالمية التى يجب أن  - أ

يجب عمى المدرسة أف تتبنى مفيكـ التربية اإلعالمية باعتبارىا "العممية التى 
تيدؼ إلى تعميـ الطالب كتدريبيـ عمى التعامؿ مع محتكل اإلعالـ في االنتقاء 

كيككف أكثر إيجابية، كأكثر كعيان كمسؤكلية في انتقاء منتجات العممية  ،كاإلدراؾ
 .حقيؽ أىداؼ التربية اإلعالميةاإلعالمية" كذلؾ لت

 مداخل تضمين التربية اإلعالمية فى األنشطة اإلعالمية :  - ب
إف تضميف التربية اإلعالمية داخؿ األنشطة اإلعالمية بالمدارس ييدؼ لتحقيؽ 

  :عدة اىداؼ نذكر منيا
إكساب الطالب ميارة استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات فى الدخكؿ إلى المحتكل  -

 المى كتخزينو كاسترجاعو.اإلع
 فيـ كيؼ كلماذا يتـ إنتاج المحتكل اإلعالمى، كتنمية الكعى بتأثير كسائؿ اإلعالـ. -
 .لتحميؿ الناقد لمرسائؿ اإلعالميةا -
 صنع اختيارات معمكماتية كاعية. -
 إكساب الطالب ميارة التكاصؿ باستخداـ كسائؿ اإلعالـ المتنكعة. -
 ى استخداـ كسائؿ اإلعالـ إلنتاج اإلعالـ الخاص بيـ.تنمية قدرة الطالب عم -
اإلعالمية مف حيث  تنمية قدرة الطالب عمى إصدار األحكاـ حكؿ المنتجات -

 .القبكؿ كالرفض
 المدرسية فى التربية اإلعالمية:اإلعالمية دور األنشطة  -ج

فة تتمثؿ األنشطة اإلعالمية فى المدرسة فى نشاط اإلذاعة المدرسية، كالصحا
المدرسية، المسرح كغيرىا، كيمكف ليذه األنشطة أف تسيـ فى تحقيؽ تربية إعالمية 
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لمطالب مف خالؿ االىتماـ بتفعيؿ دكرىا كتشجيع الطالب عمى المشاركة فييا لتنمية 
ميارات اإلبداع كالتعبير ككذلؾ يجب االىتماـ باألنشطة الثقافية التى تدعـ اليكية 

قامة معرض لي عرض الطالب فييا إنتاجو اإلعالمى، كتكمف أىمية األنشطة الثقافية، كا 
 .اإلعالمية فى تحقيؽ أىداؼ التربية اإلعالمية

 :معوقات التصور المقترح( 5)    
أىدافو كقيمتو غياب القناعة لدل مديرل المدارس بأىمية األنشطة المدرسية ك  -

 .العممية كالتربكية
 .االمكانيات المادية الالزمة ككذلؾ النظاـ المدرسى التقميدل كقمة  -
 .نظرة بعض المعمميف إلى أف النشاط يشكؿ عبئان إضافيان عمييـ -
 .عدـ التزاـ المعمميف بحصص النشاط كالدقة في تنفيذ برامجيا -
غفاؿ تقكيميـ عند مساىمتيـ  التالميذاقتصار تقكيـ  - عمى المكاد الدراسية فقط كا 

 .في األنشطة المدرسية
بيف المدرسة كالمنزؿ أدل إلى عدـ كضكح أىداؼ األنشطة  ضعؼ الصمة -

  .مراألالمدرسية لدل كلي 
 كيفية التغمب عمى تمك المعوقات: 

ضركرة ايجاد مناخ مدرسى يتسـ بالثقة كاألماف كجعؿ التعاكف ىك االتجاه  -2
الرئيسى داخؿ المدرسة، كمحاكلة دعـ العالقات االنسانية بيف التمميذ كالمعمـ 

 ر كؿ كاحد منيـ أثناء تأدية عممو بالراحة كالطمأنينة.لكى يشع
اتاحة الفرصة لجميع التالميذ الكتساب ميارات كيؼ يفكركف ككيؼ يتعممكف  -2

ككيؼ يستمعكف لكؿ ما يتعممكنو ككيؼ يطبقكف أساليب التفكير الناقد 
 كاإلبداع.

مكسيقى مما تشجيع النشاط الحر كالتمقائى كالمنظـ كالقدرة عمى التذكؽ الفنى كال -2
يتيح لمتالميذ فرص اإلبداع كىك ما يتفؽ مع ما نادل بو مؤتمر تطكير مناىج 

 (22، ص2000غادة السيد الكشاحى ،) 2992التعميـ لعاـ 
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تطكير المناىج بحيث تسمح بإعطاء فرص لمتجريب العممى كاألدبى كالفنى  -7
الميذ كيتضمف نشاطات مرتبطة بالمادة الدراسية كتشجع عمى أسئمة الت

 كمحاكرتيـ مع المعمـ داخؿ الفصؿ
 الضمانات الواجب توافرىا لنجاح التصور المقترح :( 6) 

ىناؾ مجمكعة مف الضمانات العامة التى يجب تكافرىا لنجاح ىذا التصكر 
 المقترح أىميا:

دعـ السمطات التربكية لمجاؿ التربية اإلعالمية مف خالؿ كتكفير كافة  -2
تاحة الفر  فى الحصكؿ عمى تدريب جيد دكف  صة الكاممة لممعمـالمتطمبات، كا 

تحميمو أعباء متزايدة مثؿ إمكانية تفريغ المعمميف مف أعماؿ التدريس أثناء فترة 
 التدريب، كىذا قد يحتاج إلى تنظيـ حتى ال يخؿ بالنظاـ المدرسى .    

اء عقد اجتماعات لفريؽ مف المتخصصيف يشمؿ خبراء التعميـ كاإلعالـ، كعمم -2
النفس كاالجتماع كالديف لتحديد أىداؼ التربية اإلعالمية، كذلؾ فى إطار ثقافة 

 المجتمع، كاالستفادة مف خبرات الدكؿ التى قطعت شكطان فى ىذا المجاؿ .
تكطيد العالقة بيف المؤسسات اإلعالمية كالمؤسسات التعميمية مف خالؿ  -2

 التنسيؽ بيف أىداؼ كؿ منيـ.
عالمية داخؿ المناىج كاألنشطة المدرسية، باإلضافة إلى إدماج التربية اإل -7

تحديد مصادر اشتقاؽ المعرفة الالزمة كمحتكاىا كضكابطيا المحقؽ ألىداؼ 
 التربية اإلعالمية كطرائؽ التدريس كاألنشطة المصاحبة المالئمة
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 قائمة المراجع 
 :أوال: الكتب واألبحاث العربية

. "االتجاه نحك المدرسة كعالقتو بالقدرة االبتكارية لدل (2992محمكد احمد احمد ) أبكمسمـ،
، جامعة مجمة كمية التربيةتالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسى"،  

 المنصكرة، العدد السابع كالعشركف ، يناير 
(. "األنشطة المدرسية كعالقتيا بالقيـ لدل تالميذ الحمقة 2992إسماعيؿ، السيد سعداكل )

، معيد الدراسات العميا لمطفكلة قسـ ماجستير رسالة التعميـ االساسى"،  الثانية مف
 الدراسات النفسية، جامعة عيف شمس، القاىرة 

(.اتجاىات المدرسيف نحك العناصر اإلتصالية فى اإلعالـ 2022سكرة عمى حسف ) البريدل،
الطفكلة  المدرسى كفاعمتييا فى العممية التعميمية "دراسة ميدانية"، مجمة دراسات

 27، المجمد22جامعة عيف شمس، اإلصدار 
، القاىرة، الدار المصرية اإلعالم والمجتمـع(. 2007الحديدل، مني سعيد كسمكل إماـ عمي )

 المبنانيػة 
(. "دكر المدرسة فى التربية اإلعالمية"، كرقة عمؿ مقدمة إلى 2002الخطيب، محمد شحات )

، الرياض، كزارة مية )وعى وميارة اختيار(ة اإلعالالمؤتمر الدولى األول لمتربي
/  2/  2-7التربية كالتعميـ بالتعاكف مع المنظمة الدكلية لمتربية اإلعالمية ، 

 ـ . 2002
لتربية اإلعالمية وتحديات العصر"، الموسم الثقافى التربوى (. "ا2002الزبف، دالؿ فيصؿ )

 ، الككيت.ناقد(الرابع عشر )التربية اإلعالمية ميارات تواصل وتفكير 
رسالة  القيـ الجمالية فى الصحافة المدرسية "دراسة تحميمة"، (.2009ابتساـ أحمد ) السيد،

  كمية التربية،جامعة بنياماجستير،
، القاىرة ، دار  عمم النفس اإلحصائى وقياس العقل البشرى(. 2929سيد، فؤاد البيى )ال

  2الفكر العربى، ط
"تقدير الكفايات التربكية لممكتبات المدرسية فى المدارس ( .2020الطاىر، ركال نعيـ )

، كمية رسالة ماجستيرالحككمية األساسية فى فمسطيف مف كجية نظر مديرييا"، 
 الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.

معجم المصطمحات التربوية فى المناىج وطرق (. 2999أحمد كعمى الجمؿ  ) المقانى،
 لقاىرة ، عالـ الكتب.، ا التدريس
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المنصكرة ،  ،اإلعالم المدرسى "الصحافة واإلذاعة المدرسية"(. 2002آماؿ سعد) المتكلى،
 .2، ص 2002دار مكتبة اإلسراء ، 

( . ممارسة األنشطة التربكية فى التعميـ الثانكل كعالقتيما 2000الكشاحى، غادة السيد )
مك ر ، انات المدرسة ، رسالة ماجستيبالمستكل االجتماعى كاألقتصادل لألسرة كا 

 جامعة أسيكط ، كمية التربية 
( .التطمعات المستقبمية لكحدة اإلعالـ التربكل )اإلعالـ التربكل 2002باككدح، فاطمة )

، دة اإلعالـ التربكل ، محافظة جدةكالقضايا الممحة(، كرقة عمؿ مقدمة لكح
 المممكة العربية السعكدية .

(. دكر اإلعالـ ككسائمو فى التطكير التربكل مف كجية ھ 2722 )بخارل، سامية عطا اهلل
 .خصصيف بالمممكة العربية السعكدية، جدةنظر اإلعالمييف كالتربكييف المت

، العالى فى ظؿ العكلمة، التعاكف ( .اتجاىات تطكير التعميـ2000خالد أحمد ) بكقحكص،
 .22العدد 

اط المدرسى فى تنمية الكعى البيئى لدل (. "دكر النش2002بيكمى، دعاء محمد السيد )
كمية البنات، جامعة عيف رسالة ماجستير ،  ،طالب مدارس التعميـ االساسى"

 شمس.
( ."فعالية التدريبات المسرحية فى إكساب طالب اإلعالـ التربكل 2002أحمد حسيف )، حسف

حوث مجمة ب، شبو تجريبية(" ، جامعة المنصكرة )ميارات العمؿ المسرحى دراسة
 ، العدد السابع. التربية النوعية

، القاىرة ، الدار  (المسرح التعميمى )المصطمح والتطبيق(. 2002حسيف، كماؿ الديف )
 المصرية المبنانية.

(. "تصكر مقترح لدكر المدرسة فى 2009حكيؿ، إيناس إبراىيـ ك رباح رمزل عبدالجميؿ )
لمؤتمر العممى العربى الرابع االتربية اإلعالمية فى ضكء خبرات بعض الدكؿ" ، 

 . 2، مج  ( الدولى األول) التعميم وتحديات المستقبل
، القاىرة ، دار الفجر لمنشر  رؤية جديدة فى اإلعالم التربوى(.2022خضر، كفاء السيد )
  .كالتكزيع

(. "استخداـ المدخؿ البيئى فى بناء برنامج نشاط فى 2002زيداف، عزة محمد عبد المنعـ )
، لطالب المرحمة الثانكية" ـ التربكل كأثره عمى تنمية االتجاىات البيئيةاإلعال

 ، معيد الدراسات كالبحكث البيئية ، جامعة عيف شمس.رسالة ماجستير
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مؤتمر عالقة (. "النشاط المسرحى التعميمى كطرائؽ تدريسو" ، 2002سكيكر، فياض )
، ، دمشؽ تى الشبابالمسرح بالتربية وتنمية الذائقة الفنية فى الطفولة ح

 تشريف الثانى. 22-22،ى 2722شكاؿ  22-20جامعة دمشؽ ، مف 
، القاىرة ،  (النشاط المدرسى )مفيومو ووظائفو ومجاالت تطبيقو( .2002شحاتو، حسف )

 . 2الدار المصرية المبنانية ، ط
بمية (. اإلذاعة المدرسية فى ضكء تكنكلكجيا التعميـ )نظرة مستق2000عبدالمجيد) شكرل،

 لمقرف الكاحد كالعشريف( ، القاىرة، دار الفكر العربى
دكر أنشطة اإلعالـ التربكل فى اشباع احتياجات الطالب فى  (.2020عبدالحكيـ، ىيثـ )

، معيد الدراسات العميا رسالة دكتوراهبعض مدارس ذكل االحتياجات الخاصة، 
 لمطفكلة ، جامعة عيف شمس ، القاىرة .

المؤشرات التربوية واستخدام الرياضيات فى العموم (. 2922 السيد )عبد اهلل عبدالجكاد،
 ، أسيكط، مكتبة جكلد فنجرز.اإلنسانية
، القاىرة، اإلعالم العربي وتحديات القرن الحادي والعشـرين(.2002عبدالفتاح، شعيب )

 العامة لمكتاب.كالييئة المصرية 
المدرسية كعالقتيا بالقدرات اإلبداعية (.ممارسات األنشطة اإلعالمية 2002عثماف، أحمد  )
لعميا لمطفكلة ، معيد الدراسات ارسالة ماجستير، تالميذ المرحمة اإلعدادية لدل

 ، القاىرة.، ، جامعة عيف شمس
 ، القاىرة ، الدار العربية لمكتاب. دراسات فى التربية والثقافة( . 2992عمار،حامد)

، ترجمة جالؿ العشرل، لف كتاب الثانى(. فكرة المسرح )األ (2922فرجسكف، فرنسيس )
 ، بغداد .ب مع دار الشؤكف الثقافية العامةالقاىرة ، الييئة المصرية العامة لمكتا

 الصحافة المدرسية )األسس النظرية والتطبيقات العممية(،(. 2002محجكب،عنايات محمد )
 القاىرة ، دار الفكر العربى.

م التربوى فى المرحمة الثانوية من منظور المعممين واقع اإلعال( . 2022أحمد أدـ )محمد، 
 اكاديمية اكلمبية السكدانية ، السكداف . والطالب بالسودان،

( .أثر مشاىدة برامج اإلذاعة المرئية عمى القيـ االجتماعية 2000زكريا عبد العزيز ) محمد،
ندرية، ، جامعة اإلسكرسالة دكتوراهلدل طالب المرحمتيف الثانكية كالجامعية، 

 كمية التربية .
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