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 ادلهخص

تأتي أىمية اإلعالم التربوي من أىمية موضوعو الذي ييم المجتمع وتقع عميو وظيفة ليست 
سيمًة في استكمال دور المدرسة واألسرة، وفي مخاطبة طمبة المدارس والعاممين في الميدان التربوي، 

عرض الكثير من خطط التربية، وفي وجميع فئات المجتمع، وبذلك فإن دور اإلعالم التربوي حيوي في 
تبصير اآلباء واألميات بدورىم التربوي، وفي تصحيح الكثير من المفاىيم الخاطئة، وفي الكشف عن 
المواىب واألفكار والطاقات، ومن أدواره الميمة دراسة المشكالت التربوية والمعوقات التعميمية التي قد 

تحقيق رسالتيم، ودراسة المناىج الدراسية واألنشطة  تقف حائال أمام المعممين والطمبة في سبيل
 ومظاىر التفوق الدراسي وعواممو، واإلخفاق الدراسي وأسبابو، والتطور المعرفي والبيئة المدرسية.

واألساس في استخدام تكنولوجيا المعمومات في التربية ىو جعميا أكثر فعالية في خدمة العممية 
غراضيا وأىدافيا في المجتمع وبأقصى كفاءة ممكنة، ومناقشة البعد التعميمية حيث تسيم في تحقيق أ

اإلعالمي ليذه التكنولوجيا في التربية يكشف أن اإلعالم ىو القوة الفاعمة بمفردىا في العممية 
التعميمية، فالمادة التعميمية التي أنتجت لتقدم بواسطة الوسيمة اإلعالمية التي تم اختيارىا تمثل 

وي الذي اشترك في تحديده خبراء التربية وخبراء اإلعالم، وذلك وفقًا لألسس العممية المضمون الترب
المعروفة سواء كانت ىذه األسس محددة في المجال التعميمي من حيث مسايرتيا ألىداف المنيج 
التعميمي المقصود أم في المجال اإلعالمي من حيث قدرة الوسيمة عمى توصيميا بشكل فعَّال وفقًا 

عد عممية خاصة باالتصال بالجماىير، وكل ذلك ال يتم بمعزل عن الواقع االقتصادي والثقافي لقوا
 واالجتماعي في المجتمع.

وييدف البحث اقتراح مجموعة من الممارسات لمنسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان في ضوء 
ير العممية التعميمية من متطمبات تكنولوجيا المعمومات، والتي تزيد من فاعمية دوره في تحسين وتطو 

خالل االىتمام بجميع عناصرىا : التي تتضمن المعمم، والطالب، والمنياج، واألنشطة المدرسية، والبيئة 
المدرسية، لتحقيق الجودة التعميمية، خدمة المجتمع، وتحقق التكامل بين دور منسقي اإلعالم التربوي 

الفمسفي لمنسقي اإلعالم التربوي، وواقع ممارسات ومدير المدرسة، فيتناول البحث اإلطار الفكري و 
منسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان في ضوء متطمبات تكنولوجيا المعمومات، لموصول إلى 

 الممارسات المقترحة لتطوير دور منسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان .
 تكنولوجيا المعمومات. - منسقي اإلعالم التربوي :ادلفتبحُت انكهًبث
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The importance of educational media comes from the importance of its 

topic that concerns society and has a function that is not easy to complete 

the role of the school and the family, and in addressing school students and 

workers in the educational field, and all groups of society, and thus the role 

of educational media is vital in presenting many educational plans, and in 

enlightening parents Mothers have their educational role, in correcting 

many misconceptions, and in revealing talents, ideas and energies, and 

among his important roles is the study of educational problems and 

educational obstacles that may hinder teachers and students in order to 

achieve their mission, study curricula, activities, manifestations of academic 

excellence and its factors, and academic failure and its causes , Cognitive 

development and the school environment. 

The basis for using information technology in education is to make it 

more effective in serving the educational process, as it contributes to 

achieving its goals and objectives in society and with the utmost efficiency. 

Discussing the media dimension of this technology in education reveals that 

the media is the single active force in the educational process. By the media 

that was selected, the educational content that was jointly defined by 

education experts and media experts is represented according to the well-

known scientific foundations, whether these foundations are defined in the 

educational field in terms of their compliance with the objectives of the 

intended educational curriculum or in the media field in terms of the ability 

of the medium to deliver them effectively According to scientific rules for 

communicating with the masses, and all of this is not done in isolation from 

the economic, cultural and social reality in society. 

The research aims to propose a set of practices for educational media 

coordinators in the Sultanate of Oman in light of the requirements of 

information technology, which increase the effectiveness of its role in 

improving and developing the educational process by paying attention to all 

its elements: which include the teacher, the student, the curriculum, school 

activities, and the school environment, to achieve educational quality 

Community service and achieving complementarity between the role of 

educational media coordinators and the school director. The research deals 

with the intellectual and philosophical framework of educational media 

coordinators, and the reality of the practices of educational media 

coordinators in the Sultanate of Oman in light of information technology 

requirements, to arrive at the proposed practices to develop the role of 

educational media coordinators in the Sultanate of Oman. 

Key words: 

Educational media coordinators, Information Technology. 
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 :قذيتادل
تشكل وسائل اإلعالم بحكم طبيعتيا وتفاعل اإلنسان معيا أداة من أدوات التربية كونيا تعكس 
جوانب متعددة من ثقافة المجتمع العامة، والسيما أن مصادر المعمومات لم تعد مقتصرة عمى األسرة أو 

ما يتمقاه  المدرسة فحسب بل أصبحت وسائل اإلعالم من المؤسسات التي يتمقى منيا الطالب أضعاف
في مدرستو أو من أسرتو كما أصبح ليا دور في تنشئة الجيل تنشئة اجتماعية انطالقًا من أىميتيا 

 التأثيرية في نمو األفراد وتطورىم المعرفي والسموكي .
وما أكثر حاجتنا اليوم إلى إعالم بنـّاء ينمي في الطالب الشعور بالمسئولية ويعزز ثقتو بنفسو 

لقيم ويخاطب الطالب بمغة مناسبة لخصائصيم العمرية وبطرائق وأساليب محببة ويعمل عمى غرس ا
إلى نفوسيم، وألدوار منسقي اإلعالم التربوي التي تنيض بمسئولياتيا والموجية نحو بناء الطالب 
بناءًا متكاماًل أصبحت مطالبة بالتعرف عمى وسائل اإلعالم والعمل عمى توظيفيا في تحقيق أفضل 

 التربوية التي ينبغي أن تحيط بالطالب وتعزز الجيود المبذولة في تربيتو.المناخات 
ويعد اإلعالم التربوي وسيمة أساسية من وسائل عممية تنمية الفكر اإلنساني؛ فيو ضرورة ال غني 
عنيا لممجتمعات اإلنسانية عمي اختالف ألسنتيا وألوانيا، فيو يتضمن إنتاج وتسجيل وترتيب ونقل 

اآلراء، واألنظمة، واألنشطة الثقافية والفنية وغيرىا من المعمومات والبيانات المتعمقة بالنظم األفكار، و 
االجتماعية، وبالعممية التربوية، وباألنشطة التعميمية سواء داخل محيط المدرسة أو خارجيا، ومع 

ير اإلعالم التربوي االنتشار الواسع لممؤسسات التربوية بوسائميا وموادىا المتنوعة تنوًعا كبيرًا، ظ
بصوره المتعددة، فمنيا: اإلعالم المقروء في الكتب والصحف والمجالت الدورية والحائطية، ومنيا 
اإلعالم المسموع كاإلذاعة المدرسية، ومنيا المرئي المنظور كالتمفاز والحاسوب واألجيزة الذكية، 

محاضرات، واالجتماعات، وورش العمل ومنيا، المشاىدة المنظورة، كالمسرح والندوات والمقاءات، وال
 (.ٕٕٔٓالتخصصية. ويتفق اإلعالم مع التعميم)السعدي ، 

في أن كالىما ييدف إلي تغيير سموك الفرد ويتفقان في أنيما عمميتان اجتماعيتان من طبيعة 
واحدة، حيث إن كاًل منيما جزء من عممية ذىنية وجدانية شاممة تسيم في إعادة انتاج الجماعة 

نسانية واستمرار تقدميا، ورقييا، ووجودىا، وارتقائيا المادي والروحي مع االستجابة لضرورات اإل 
التطور والتغير الناتجة عن عوامل تتعمق بالنواحي االقتصادية، أو األسس التكنولوجية، أو االجتماعية 

عممي  قادر  عمي  (، ومن ثم أصبحت المؤسسات التربوية والتعميمية بحاجة إلي إعالم  ٕٔٔٓ)إمبابي، 
االستفادة من وسائل االتصال الحديثة، يعمل عمي تحقيق أىدافيا السامية، ويسيم في بناء منظومة 
التثقيف األخالقي، واالجتماعي، إلي جانب التثقيف التربوي والتعميمي، ومتابعة سموكيات الطمبة في 

 البيئة المدرسية وخارجيا.
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تنمية الجوانب المعرفية والوجدانية والميارية لدي الطالب، فيو ولإلعالم التربوي أثره الواضح في 
ينمي الثروة المغوية، ويعمل عمي تنمية الميول واالتجاىات لدي الطالب، ويفسح ليم المجال لكي 
يمارسوا بعض الميارات اإلعالمية كتدريبيم عمي القراءة السميمة المعبرة، وجودة الكتابة والتحرير 

والمناقشة واإللقاء، وطالقة الحديث ودقة االستماع، واكتساب أساليب االتصال  اإلعالمي والحوار
 (.ٕٓٔٓبسرعة وميارة )ناجي، ىيثم ، 

وانطالقًا من أىمية دور المنسق اإلعالمي التربوي في تحسين العممية التعميمية وتطويرىا واالرتقاء 
وتطور في ممارسات المنسق اإلعالمي  بيا في كافة جوانبيا، كان لزامًا أن يوازى ىذا التوجو تغير

 التربوي.
 يشكهت انبحث:

يكتسب اإلعالم التربوي أىميتو من خالل الخدمات الفنية التي يقدميا، والمتمثمة في معايشة 
مشكالت العممية التعميمية، ثم وضع الحمول المناسبة ليا، فيو يمثل حمقة االتصال بين الميدان 

لتي تشرف عمى عممية التعميم والتعمم، ونجاح المنسق اإلعالمي التربوي واألجيزة اإلدارية والفنية ا
يتطمب إعادة النظر في الممارسات الشائعة لممنسق اإلعالمي التربوي، حيث أنو يوجد فجوة بين 
الممارسات التقميدية لممنسق اإلعالمي التربوي وبين الممارسات الحديثة التي يتطمبيا إعادة النظر في 

( ٕٚٔٓكما أكدت دراسة)إسماعيل،  م(،ٕٕٔٓ)الطعانى،الحالية لممنسق اإلعالمي التربوي  الممارسات
أن ممارسات المنسق اإلعالمي التربوي في تحسين وتطوير العممية التعميمية من خالل االىتمام بجميع 

وخدمة عناصرىا: التي تتضمن المعمم، والطالب، والمنياج، واألنشطة المدرسية، والبيئة المدرسية، 
 المجتمع  في ضوء متطمبات تكنولوجيا المعمومات

 أسئهت انبحث:
 تحددت أسئمة البحث في اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

 ما اإلطار الفكري والفمسفي ألدوار منسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان؟ 
 وي بسمطنة ما أىم مالمح متطمبات تكنولوجيا المعمومات لتفعيل دور المنسق اإلعالمي الترب

 عمان؟

  ما ىو واقع ممارسات منسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان في ضوء متطمبات تكنولوجيا
 المعمومات؟

  ما ىي أىم المقترحات لتطوير ممارسات منسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان في ضوء متطمبات
 تكنولوجيا المعمومات؟

 
 



 ات منسقي اإلعالم التربوي بسلطنة عمان في ضوء متطلبات تكنولوجيا المعلوماتواقع ممارس
 أ/أحمد بن محمد بن خلفان المعمري -أ.م.د/ محمـد ماهر حنفى  -أ.د/ راشد صبرى القصبى   -أ.د/مصطفى محمد رجب 

 جبيعت بىرسعُذ –جمهت كهُت انرتبُت                         830                   (                    0202– أبزَم) –  (43) انعذد

 أهذاف انبحث:
 نسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان.توضيح اإلطار الفكري والفمسفي لم

  تحديد أىم مالمح متطمبات تكنولوجيا المعمومات لتفعيل دور المنسق اإلعالمي التربوي بسمطنة
 عمان.

  الوقوف عمي واقع ممارسات منسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان في ضوء متطمبات تكنولوجيا
 المعمومات.

  اإلعالم التربوي بسمطنة عمان في ضوء متطمبات تقديم مقترحات  لتطوير ممارسات منسقي
 تكنولوجيا المعمومات.

 أهًُت انبحث:
  التعرف عمى واقع ممارسات منسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان في ضوء متطمبات تكنولوجيا

 المعمومات.
 .تطوير ممارسات منسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان في ضوء متطمبات تكنولوجيا المعمومات 
 عدد الجيات التي يمكنيا االستفادة من نتائج البحث، تتمثل في:ت 

 الباحثين: من خالل مقترحات ببحوث ودراسات مستقبمية.
مسئولي اإلعالم التربوي في سمطنة عمان: من خالل تحديد المتطمبات الالزمة لتفعيل دور 

 المنسق اإلعالمي التربوي في ضوء تكنولوجيا المعمومات.
 يُهج انبحث:

تخدم الباحث في ىذا البحث المنيج الوصفي لمتعرف عمى واقع ممارسات منسقي اإلعالم اس
 التربوي بسمطنة عمان في ضوء متطمبات تكنولوجيا المعمومات.

 يصطهحبث انبحث:
 المنسق اإلعالمي التربوي:

من يعرف المنسق اإلعالمي التربوي بأنو المعمم المنوط بو توظيف وسائل االتصال بطريقة مثمى 
أجل تحقيق األىداف التربوية المرسومة في السياسة التعميمية والسياسة اإلعالمية لمدولة بما يؤدي 
براز القضايا المعاصرة التي تعنى بيا التربية اإلعالمية )حذيفة،  إلى خدمة المواد الدراسية المختمفة وا 

 (.ٕٙٔٓزقزوق ، 
رسة وقسم العالقات العامة واإلعالم التربوي ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: ىمزة الوصل بين المد

بمديريات التربية والتعميم في المحافظات المختمفة، وىو الشخص المنوط بو تنسيق جميع األنشطة 
جراء زيارات ميدانية  المتعمقة باالتصال واإلعالم، بما في ذلك اإلنتاج والتحرير والكتابة الصحفية، وا 

 اتو الالزمة لمكتابة الصحفية واإلعالمية.لممؤسسات اإلعالمية لتطوير ميار 
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 Information Technologyتكنولوجيا المعمومات:                                        
تعرف بأنيا: التطبيق المنيجي العممي في التعامل مع البيانات والمعمومات بما يمكن المؤسسات 

-Alدارية وفى شتى مجاالت نشاطيا)من اتخاذ القرارات الفعالة في كافة المستويات اإل

Mamary,2014.) 
ويعرفيا الباحث إجرائيًا عمى أّنيا : مجموعة من األدوات والمنيجيات والعمميات والمعدات التي 

 تستخدم لجمع المعمومات ومعالجتيا وتخزينيا، لتحسين عمميتي التعميم والتعمم.
 انذراسبث انسببقت:

محورين ىما الدراسات العربية والدراسات األجنبية وروعي في تم تقسيم الدراسات السابقة إلى 
 ترتيبيا زمنيًا أن تكون من األقدم إلى األحدث، وذلك عمى النحو التالي:

 ]أ[ الدراسات العربية وتتمثل في:
( بعنوان:" دور اإلعالم التربوي في تنمية الوعي االجتماعي لدي طالب ٕٛٓٓ[ دراسة : )الغيالني، ٔ]

 ( في سمطنة عمان، دراسة ميدانية تحميمية". ٓٔ-٘تعميم األساسي الحمقة الثانية )مدارس ال
وقد ىدفت الدراسة إلى تحديد واقع اإلعالم التربوي وأثره في تنمية الوعي االجتماعي لدي           

طالب مدارس التعميم األساسي في سمطنة عمان ومدى اىتمامو بمختمف القضايا والموضوعات التي 
ميم ومعرفة ما يتم تقديمو من فنون إعالمية يتم من خالليا تفعيل دور اإلعالم التربوي في تنمية تي

 الوعي االجتماعي لدي الطالب.
وقد استخدمت الدراسة أسموب التحميل الكمي عن طريق استمارة  تحميل المحتوي لعينة من األدوات 

ذاعة المدرسية، والنصوص المسرحية، في اإلعالمية التربوية تتمثل في صحف الحائط، وبرامج اإل
م ٕٚٓٓ-ٕٙٓٓ، ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓمدارس الحمقة الثانية من التعميم األساسي لمعامين الدارسين 

( معممًا ومعممة موزعين عمى ٓٛباإلضافة إلى استطالع رأي المعممين طبق عمى عينة عشوائية من )
 ( مدرسة.ٕٓ)

 ل أىميا في : وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتثم
 ضرورة تخصيص حصص أسبوعية في المدارس لتنفيذ برامج اإلعالم التربوي المختمفة .

تخفيض حصص بعض المواد التي يمكن تخفيضيا بواقع حصة واحدة في األسبوع، وتوفير القاعات 
 الالزمة لتنفيذ أنشطة وبرامج اإلعالم التربوي خاصة ما يتعمق منيا بالمسرح المدرسي.

 الندوات والمحاضرات التي تعزز الوعي االجتماعي وتيتم بو. إقامة
 ضرورة تقميل أنصبة المعممين المشرفين عمى أنشطة اإلعالم التربوي من الحصص التدريسية .

( بعنوان: "عالقة اإلعالم التربوي بتكنولوجيا المعمومات ووسائل ٖٕٔٓ[ دراسة : ) أبو الفوارس، ٕ]
 االتصال الحديثة"
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الدراسة إلى تحديد العالقة بين اإلعالم التربوي وتطبيقات تكنولوجيا المعمومات ووسائل  وقد ىدفت
 االتصال الحديثة.

بتكنولوجيا المعمومات  المرتبطة والمعاني المفاىيم واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي لتحميل
 االستراتيجية ليا. ووسائل االتصال الحديثة، وكذلك المداخل

 إلى مجموعة من النتائج تتثمل أىميا في :  وتوصمت الدراسة

أن لتكنولوجيا المعمومات واالتصال أثرًا بارزًا في تحقيق غايات اإلعالم التربوي ووظائفو إذ تسيم 
وسائل التعميم اإللكترونية الرسمية: المدرسة العربية اإللكترونية، ووسائل التواصل االجتماعي: 

ذاعة الفيسبوك، والتويتر واليوتيوب ووس ائل اإلعالم الجماىيري من فضائيات تقميدية وتعميمية وا 
 وصحافة في نقل الرسالة التربوية.

شراك المربيين في كافة مواقعيم والمجتمع المحمي في  إتاحة قدر من المرونة في العممية التعميمية وا 
 العممية التربوية واالستفادة من مقترحاتيم في ىذا المجال.

(، بعنوان:" توظيف التكنولوجيا الحديثة في اإلعالم التربوي: االتجاه ٖٕٔٓة، [ دراسة:) بوكريسٖ]
 نحو التربية الرقمية"

ىدفت الدراسة إلى  إيجاد سبيل من أجل مواجية العجز الذي عانت منو التربية التقميدية من عدم 
بين النظام التعميمي  القدرة عمى تجاوز المشاكل التربوية في المجتمعات بسبب غياب االنسجام والتالؤم

 والمطمب التربوي الذي ال يتماشى ومتطمبات التربية الحديثة.
واتبع الباحث المنيج التحميمي حيث اعتمد في جمع المعمومات عمى قراءاتو لمدراسات المتنوعة 

ئر، واالحتكاك بالميدان التربوي من خالل المؤسسات التعميمية والمدارس العميا إلعداد األساتذة بالجزا
والتي تعكس الواقع التربوي االجتماعي المحيط ما يجعل عممية جمع المعمومات أمرًا يستغرق وقتًا 

 طوياًل.
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتثمل أىميا في :  

دراك المعمم واألستاذ ألبعاد الرسالة التربوية المصيرية  أن استخدام التقنيات الحديثة يحتاج إلى وعي وا 
كي يتم تجنيد وتفعيل العممية التعميمية من أجل نجاحيا عمى جميع المستويات بما يحقق استقرار 
المجتمع وضمان أمن البيئة مما يؤدي إلى تجاوز وضع االختالل والفوضى واالرتباك الذي يمكن 

 الوسائل الحديثة النيل من المجتمعات خاصة التربوية.
 ]ب[ الدراسات األجنبية وتتمثل في:

بعنوان :" تعزيز دور اإلعالم التربوي في  (Renee,2005) ، Hobbs[ دراسة : ىوبس ، ريني ٔ]
 القرن الحادي والعشرين: الفرص المتاحة لوالية بنسمفانيا" 



 ات منسقي اإلعالم التربوي بسلطنة عمان في ضوء متطلبات تكنولوجيا المعلوماتواقع ممارس
 أ/أحمد بن محمد بن خلفان المعمري -أ.م.د/ محمـد ماهر حنفى  -أ.د/ راشد صبرى القصبى   -أ.د/مصطفى محمد رجب 

 جبيعت بىرسعُذ –جمهت كهُت انرتبُت                         836                   (                    0202– أبزَم) –  (43) انعذد

ىدفت الدراسة إلى تقييم تجارب اإلعالم التربوي في والية بنسمفانيا، وتعرف مدي االستفادة منو في 
لتو في سياق البحوث المعاصرة في الفنون، والثقافة، والتنمية االقتصادية، مجاالت التعميم، حيث تناو 

 واالجتماعية.
واتبعت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج المقارن، واالستبيانات وتحميل الوثائق كأدوات لجميع 

 البيانات.
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتثمل أىميا في :  

امج توعية من خالل الخبراء واألساتذة في اإلعالم، والتربية، والمناىج لتعزيز دور أنو البد من إقامة بر 
اإلعالم التربوي في المدارس، بما يمكن الطالب من اكتساب وبناء مياراتيم في االتصال والتفكير 

 النقدي، واإلبداع، والتعاون مع اآلخرين.
ات الدقيقة إلصالح االعالم التربوي القائم بعنوان:دراسة طولية لمممارس( Bain, 2010: )[ دراسةٕ]

 عمى الموقع.
ىدفت الدراسة إلى دراسة اإلصالحات المدرسية والممارسات الصفية في المدارس الثانوية، دراسة 

 طولية لمدة أربعة سنوات، ورصد الفروق في تقديرات المدراء والمعممين حول تنفيذ ىذه اإلصالحات.
الرسمية لمدة أربعة سنوات لمتأكد من دقة تطبيق اإلصالحات المدرسية  واستخدمت الدراسة المالحظات

 معممًا وخمسة مدراء.  ٛٚوالممارسات الصفية في المدارس الثانوية، وشممت عينة الدراسة 
وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المدراء والمعممين لتنفيذ برامج 

ه الفروق تقمصت مع تنفيذ برامج اإلصالح، في السنوات الثالث األولى لإلصالح اإلصالح، إال أن ىذ
 كانت استجابات المديرين أفضل، وتراجعت في السنة األخيرة حيث أصبحت استجابات المعممين أفضل.

وأشارت النتائج إلى أن األحكام حول تنفيذ اإلصالح قد تختمف إلى حد كبير من سنة ألخرى، وأن ىناك 
 ل ىامة البد من مراعاتيا قبل تنفيذ عمميات إصالح االعالم التربوي من أىميا:عوام

 تييئة العاممين بالمدرسة لتنفيذ عمميات إصالح االعالم التربوي.
 تدريب العاممين بالمدرسة عمى تنفيذ برامج اإلصالح والممارسات الصفية.

 تقديم التغذية الراجعة لمجميع العاممين بالمدرسة.

 المناسب لمبدء في عمميات اإلصالح. التوقيت

، بعنوان :" تـأثر اإلعالم التربوي في عممية التعميم والتعمم: دراسة (Kaveh, 2012)كافو : [ دراسة ٖ]
 حالة في إيران".

ىدفت الدراسة إلى تحديد أثر اإلعالم التربوي في عممية التعميم والتعمم في إيران ، ودور        
 في اإلعالم التربوي لتحقيق األىداف المنوطة بالعممية التعميمية. تكنولوجيا المعمومات

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وتكونت أداة الدراسة من استبانة أعدىا الباحث وبمغت عينة 
 .(KAI square)( معمم في طيران، وتم تحميل البيانات باستخدام كاي سكويرٓٓٗالدراسة )
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 من النتائج تتثمل أىميا في : وتوصمت الدراسة إلى مجموعة 
أن اآلثار االيجابية لتعمم التكنولوجيا يعتمد عمى اإلعالم التربوي المالئم والمناسب مع متطمبات 

 (، عصر تدفق المعرفة.ٕٔواحتياجات المتعمم في القرن )
 المية.ضرورة استخدام تكنولوجيا التعميم واإلعالم في المدارس االبتدائية في جميورية إيران اإلس

أن أثر المعمومات اإلعالمية عمى الطمبة من وجية نظر المعممين كانت ضمن المتوسط، وأن جودة 
استخدام اإلعالم التربوي عمى الطمبة كان ضمن المتوسط، وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في 

 المدرسة مثل الموح الذكي وغيرىا من وسائل اإلعالم المدرسية كان اقل من المتوسط.
 خطىاث انسري يف انبحث:

: اإلطار المنيجي العام لمبحث : )مقدمة البحث، مشكمة البحث، أىداف البحث، أىمية اخلطىة األوىل
 البحث، منيج البحث، مصطمحات البحث، الدراسات السابقة(.

الخطوة الثانية: يشتمل عمى اإلطار الفكري والفمسفي لمنسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان، وأىم 
مالمح متطمبات تكنولوجيا المعمومات لتفعيل دور المنسق اإلعالمي التربوي بسمطنة عمان، وواقع 

 ممارسات منسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان في ضوء متطمبات تكنولوجيا المعمومات. 
ي الخطوة الثالثة: وتتناول أىم المقترحات  لتطوير ممارسات منسقي اإلعالم التربوي بسمطنة عمان ف

 ضوء متطمبات تكنولوجيا المعمومات. 

 اإلطبر انُظزٌ، وَتُبول يب َهٍ:

 أوالً: يبهُت اإلعالو انرتبىٌ:
 :يفهىو اإلعالو انرتبىٌ

اإلعالم التربوي مصطمح جديد نسبًيا، ظير في أواخر السبعينيات عندما استخدمتو المنظمة 
ي التطور الذي طرأ عمي نظم المعمومات التربوية، الدولية لمتربية والثقافة والعموم )اليونسكو( لمداللة عم

( ، وذلك أثناء انعقاد الدورة السادسة ٕٕٔٓوأساليب توثيقيا وتصنيفيا واإلفادة منيا)الدليمي ، 
م، وبدايًة من التسعينيات وحتي اآلن اىتم المتخصصون ٜٚٚٔوالثالثين لممؤتمر الدولي لمتربية عام 

( ، ومع ىذا فيو ال يزال في حاجة إلي إسيامات ٕٔٔٓمفة )بصفر ، باإلعالم التربوي من زوايا مخت
متعددة من سائر المتخصصين حتي يصبح أكثر وضوًحا وتحديًدا، خاصة أن "الكتابات الميتمة 
بموضوع اإلعالم التربوي رصدت أربعة اتجاىات يعمل فييا والتي سيختمف فييا مفيوم اإلعالم التربوي 

فيو، فضاًل عن بعض االجتيادات الفردية" ، لتحديد ىذا المفيوم)قنصوة، بحسب المجال الذي يعمل 
ٕٕٓٔ .) 

 (  أربعة اتجاىات تتجاذب مفيوم اإلعالم التربوي، وىي:ٜٕٓٓويحدد )الضبع،
 االتجاه األول : االستثمار األمثل لوسائل اإلعالم في تحقيق التنمية.
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 ائل اإلعالم. االتجاه الثاني : االلتزام التربوي واألخالقي لوس
 االتجاه الثالث : االستفادة من التقدم في تقنيات االتصال وعمومو لتحقيق أىداف التربية. 

االتجاه الرابع : يقوم عمي الخمط بين اإلعالم التربوي والنشاط اإلعالمي في صوره المختمفة داخل 
 المدرسة من الصحافة واإلذاعة والمسرح المدرسي.

 م التربوي إلي عدة نقاط :كما يشير تعريف اإلعال

" تتكون في مجمميا من عدة عناصر ىي عناصر Processأن اإلعالم التربوي في المدرسة "عممية 
 عممية االتصال وىي عمي النحو التالي:

: الذي يقوم باالتصال فيو مصدر الرسالة، وىنا تكون جماعات النشاط،  " "an initiator)المرسل(:
 ن الطالب تحت إشراف أخصائي اإلعالم التربوي أو مشرف النشاط.أو القائمون باالتصال م

" : عنصر ميم من عناصر االتصال، وىو الذي يتمقي الرسالة ويقوم بفك "recipient)المستقبل(: 
 (، وىم الجميور المدرسي. ٕٔٔٓرموزىا ويحمميا ويتفاعل معيا ويتأثر بمضمونيا)اسماعيل، 

: القناة اإلعالمية التي ُيعتمد في اختيارىا عمي توصيل  ""a mode or vehicle)الوسيمة(: 
(، وىي ىنا الصحافة واإلذاعة المدرسية والمحاضرات ٕٕٔٓمحتويات الرسالة االتصالية ذاتيا)البدوي، 

 والندوات.

: كل مادة "اختارىا المرسل لمتعبير عن أىدافو، وىي المادة التي تقال، "message" )الرسالة(: 
( ٜٛٛٔلتي تقدم، واالستنتاجات التي تخرج بيا الرسالة، واألحكام التي تقترحيا")سميمان، والمعمومات ا

 ، ومنيا الرسائل اإلعالمية التي تقدم في المدارس من خالل أنشطة اإلعالم التربوي.

: تغذية مرتدة من الرسائل التي ُتْنَقل عبر الجميور إلي المرسل،  "feedback" )التغذية الراجعة(
يوضح مدي فيم أفراد الجميور لمرسائل اإلعالمية المتنوعة وتجاوبيم معيا وتأثرىم بيا)سمير،  وىذا

ٜٜٔٙ.) 

 أسس اإلعالو انرتبىٌ ويُطهقبته:

يستند اإلعالم التربوي لعدد من األسس التي تمكنو من تقريب المعمومة لذىن الطمبة، لتشجيعيم 
، ومعايشة ظروف المجتمع، وتأكيد المفاىيم الحقيقية عمي تحصيل العمم والمعرفة، وغرس القيم النبيمة

 (:ٕٚٓٓلمتعميم والعمل، وتتمثل ىذه األسس فيما يمي ) الخطيب ، 
االرتباط الوثيق بتراث األمة اإلسالمية والعربية وتاريخيا وحضارتيا، واإلفادة من سير أسالفنا 

 العظماء، وآثارنا التاريخية.
حقائق والبعد عن المبالغات والمياترات، وتقدير شرف الكممة االلتزام بالموضوعية في عرض ال

 ووجوب صيانتيا من العبث.
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التأكيد عمي أن المغة العربية الفصحي ىي وعاء اإلسالم، ومستودع ثقافتو، لذا ينبغي االلتزام بيا 
 لغة لمتربية اإلعالمية.

 :أهذاف اإلعالو انرتبىٌ

 :(Neuman,2011) وية إلي تحقيق األىداف اآلتية يسعي اإلعالم التربوي في المؤسسات الترب

 إبراز دور المؤسسة التربوية بوصفيا وسيمة من وسائل االعالم والتواصل المجتمعي

 .تنمية االتجاىات السموكية االيجابية لمطمبة، والمثل العميا في المجتمع

 .تنمية روح التعاون وتعزيزىا واشاعة الحيوية في المجتمع المدرسي

 من خالل اعتبار الجيل الجديد ىو الثروة الحقيقة لممجتمع . العمل

( أن تنمية الوعي اإلعالمي وغرس القيم التربوية من أىم أىداف ٜٕٓٓكما يذكر )الذيفاني، 
اإلعالم التربوي: وذلك من خالل متابعة سموكيات الطالب داخل المدرسة في المجتمع من حوليم وذلك 

 الكريمة مثل احترامو لوالديو وحبو لزمالئو ووالئو لوطنو. من خالل غرس القيم واألخالق
وتقوم وسائل اإلعالم التربوي بمساندة البرامج التربوية وىي بمثابة قنوات تستيدف التواصل بين 
الطالب والمعممين واإلدارة المدرسية، كما تسيم في تحقيق التنمية الشاممة لممتمقي كما تشجع 

وىوبين واكتشاف وتنمية الميارات، وتحقيق الوقاية الصحية لممتمقي، وتقديم المبدعين والمخترعين والم
الخدمات العامة لممتمقي، كما تسيم في تحقيق التكيف االجتماعي خاصة لذوي الحاجات الخاصة، 

تأىيل اإلعالميين لدورىم في خدمة  –وتقديم برامج لمتسمية والترفيو وخاصة كبار السن واألطفال 
 وعية السريعة من المخاطرة البيئية.الت –المجتمع

 أهًُت اإلعالو انرتبىٌ:
يعد اإلعالم التربوي واحًدا من أىم شرايين العممية التربوية والتعميمية، وتتزايد أىميتو من خالل 
التأثيرات الجذرية التي تحدثيا األنشطة التربوية عامة في مجمل العممية التربوية، فالنظرة التقميدية 

ربوي أصبحت غير مقبولة، ألن النشاط المدرسي لم يعد ىامشًيا أو مجرد ديكور لمسيرة لمنشاط الت
العممية التعميمية، بل رجحت كفة المدرسة الحديثة في التربية، والتي أظيرت مدي الدور الذي يمعبو 

 (. ٕٓٔٓالنشاط المدرسي وتأثيراتو في دفع عجمة العممية التربوية إلي األمام")طو، 
إلي اعتبار "األنشطة اإلعالمية مجال ميم من مجاالت المنيج المدرسي بصفة عامة،  باإلضافة

ووعاء لممعرفة واالطالع، وأداة لمتفكير والتعبير، تصل التمميذ بتراثو وبيئتو والعالم من حولو، وتتيح لو 
واضحة  أن يعبر عن أحاسيسو وانفعاالتو، وبقدر ما تكون الرسالة صحيحة وأسموبيا جيد وأفكارىا

 (.  ٕ٘ٓٓيستطيع التمميذ أن يؤثر في اآلخرين) حسين، 
ومن وجية نظر أخري ىناك العديد من الدراسات التي أشارت إلي أىمية اإلعالم التربوي، يمكن 

 تناوليا فيما يمي:
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غرس القيم التربوية: وذلك من خالل متابعة سموكيات الطالب داخل المدرسة في المجتمع من حوليم، 
 رس القيم واألخالق الكريمة في نفوسيم .وذلك بغ

 (.ٖٕٔٓمسايرة التقدم العممي السريع مع المحافظة عمي اليوية العربية) محمد ، 

 (.ٕ٘ٔٓتوضيح حقوق وواجبات أفراد المجتمع والعمل عمي الوعي بيا والحث عمي ممارستيا) رجب، 

 تحصين المتمقي بالمعمومات الصادقة والسميمة والصحيحة.

 اإلعالو انرتبىٌ: وظبئف 

يخمط الباحثون أحيانًا بين وظائف اإلعالم وأىداف اإلعالم، فالوظيفة شئ نمارسو من أجل      
الوصول إلي ىدف، بينما األىداف ىي ما نسعي إلي تحقيقو ونعمل من أجمو. وبمعني آخر فإن 

سبق تحديدىا  فقًا ألىدافالوظيفة تتمثل في العمميات االتصالية التي تؤدي إلي تحقيق نتائج معينة و 
 ونسعي إلي تحقيقيا من خالل خطة وضعت طبقًا الستراتيجية إعالمية واضحة.

فإذا تحدثت عن اإلعالم )اإلخبار( كيدف في ذاتو، كان معني ذلك أن مجرد القيام بعممية اإلخبار  
ذلك معناه القيام  يكون قد تم تحقيق اليدف المطموب، بينما إذا تحدثت عن اإلعالم كوظيفة كان معني

بعمميات اتصالية معينة من أجل ىدف محدد وىو وجود مجتمع عمي عمم بما يجري من حولو، قادر 
عمي التصرف طبقًا لما توافر لديو من معمومات، ويكون ىدفي ىو خمق رأي عام مؤيد أو معارض لفكرة 

 (.   Zezulkova,2015أو قضية معينة) 
 (: Manoj,2013ل الحقل التعميمي باآلتي) ويمكن تحديد وظائف اإلعالم داخ

إعالمية وتتمثل في جمع المعمومات والبيانات، يعمل عمي توحيد ومشاركة المفاىيم والسموكيات، يعمل 
عمي خمق الحوافز والدوافع لدي الطالب، ينمي الحوار والنقاش، يعمل عمي تحقيق التكامل والتفاىم، 

لمجتمع المدرسي خصوصا، كما أنو من أىم وظائفو التربية كما يعمل عمي خدمة المجتمع عموما وا
 والتثقيف. 

وظائف اإلعالم بصفة عامة في خمس وظائف رئيسية  Poliquin, 2015)كما حددت دراسة بولكن )
 ,Wubbenaىـي: التوجيـو، والتثقيف، والتعارف االجتماعـي، والترفيـو، واإلعـالن، وتري دراسة ويبانا )

 اإلعالم ىي:( أن وظائف 2017
اإلعالم بمعني اإلخبار: التي تشمل معمومات عن األحداث الجارية وعن األفكار واآلراء الصحيحة 

 والصادقة سواء في المجتمع العام أو المدرسة.
التثقيف:  يقصد بو زيادة المعرفة فيما يتعمق بنواحي الحياة العامة وتساعد ىذه الزيادة عمي إشباع 

 يدور حولو من أحداث وقضايا .أفق الفرد وفيمو لما 

 الترفيو: ويقصد بو التسمية والتثقيف اليادف من خالل إعطاء البرامج الجادة لمسة ترفييية.
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التعميم: ويقصد بيا تبادل اآلراء والمعمومات وشرح وجيات النظر المختمفة من خالل وسائل اإلعالم 
 ن ويقوموا بواجباتيم ومسؤولياتيم.والعمل عمي تكامل شخصيات الطالب ليصبحوا مواطنين مؤىمي

 التنمية: وذلك من خالل مسايرة التقدم العممي السريع مع المحافظة عمي اليوية األصمية.

التعزيز: وذلك من خالل تشجيع المبدعين والمخترعين والموىوبين واكتشاف وتنمية الميارات، المشاركة 
  الرياضة.في صناعة نجوم التعميم واالقتصاد والسياسة والفن و 

الدعاية الحميدة: بتنمية القدرات المختمفة لمتالميذ في المراحل السنية المختمفة من خالل التعرض 
بوعي لوسائل اإلعالم ليتفيموا ىذا االستخدام وىذا التعامل بعقول ناضجة متفتحة وأفكار واعية ونافذة 

ئل اإلعالمية التي تطرحيا وسائل من خالل معرفة أبجديات العمل اإلعالمي لمتقييم والتحميل لمرسا
اإلعالم باإلضافة إلي السموكيات الضارة والصحيحة السميمة إزاء التعرض اإلعالمي، وترشيد عممية 

 التعرض ىذه من خالل بناء الفكر اإلتصالي وبناء الفكر النقدي لمعممية اإلعالمية.

 واقع اإلعالو انرتبىٌ:

أدوارًا تنموية ذات أىمية كبيرة، ليا مكانتيا في بناء  أصبح لإلعالم التربوي في العصر الحالي
شخصية الطالب، وبناء العالقات االجتماعية بين الطمبة، ودمجيم في المجتمع، والمحافظة عمي قيميم 
األصمية، وغرس االنتماء والوالء في نفوسيم، ومحاربة األفكار الدخيمة، والتطرف الفكري، األمر الذي 

لتربوي في بناء ثقافة اجتماعية سياسية معاصرة، تعزز االلتزام والمسؤولية يؤكد دور اإلعالم ا
( ال سيما أّن اإلعالم التربوي ييدف باألساس إلي تنمية روح المسؤولية ٕٗٔٓاالجتماعية)كنعان، 

ء لدي الطمبة، وااللتزام تجاه النفس والمجتمع، والتحمي باألخالق الكريمة، وتنمية روح التعاون، واالنتما
لموطن والمحافظة عمي النظام إلي جانب توعية الطمبة بالقضايا االجتماعية والسياسية المحمية، 

 وطبيعة الظروف المحيطة، وتوعيتيم بأىمية التعميم والتعمم.
وفي وقتنا الحاضر، ال يخفي عمي أحد األثر الكبير لإلعالم ووسائمو المختمفة عمي تشكيل اآلراء 

تمع، وقدرتو عمي نشر األفكار والتأثير في المفاىيم وحتي في األسس األخالقية والتوجيات ألفراد المج
والتربوية لكافة الشرائح المجتمعية المنفتحة عمي العديد من وسائل اإلعالم سواء كانت مرئية أو 

 (.ٕٛٔٓسمعية أو مقروءة )الخيون، 
 

 واقع اإلعالو انرتبىٌ بسهطُت عًبٌ:
عميم ومن األمور األساسية والحيوية التي سخرت ليا إمكانياتيا تعني سمطنة عمان بتطوير الت

بالتطبيق في التعميم األساسي  ٜٜٜٔ -ٜٛالعممية والمادية حيث قامت الوزارة بدأ من العام الدراسي 
والذي بدأ بسبعة عشر مدرسة موزعة عمي مناطق تعميمية بالسمطنة، وتابع المسؤولون ىذا النظام، 

بوي يركز عمي المتابعة من خالل عقد المقاءات التمفزيونية واإلذاعية اليادفة لتوعية وكان اإلعالم التر 
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المواطنين والطالب بأىداف ىذا التطوير، باإلضافة إلي نشر اربعين حمقة في صحيفة اساسيات تطوير 
 (.ٕٗٓٓالتعميم)المالىي ، 

وجيا في اإلعالم التربوي، كما أكدت عمي أىمية تدريب فريق المدرسة ككل عمي استخدام التكنول
وانعكاس ذلك عمي خمق مجتمع تعميمي متعاون، وزيادة مشاركة الطالب وتفاعميم مع المعمم في أثناء 

 (.Ralf, 2010الشرح عمي استخدام التكنولوجيا في التعميم)
ة واإلعالم التربوي عممية تستيدف إضافة معارف، وتنمية ميارات، وقيم مينية لممعمم لتحقيق تربي

 (.ٕٓٓٓفاعمة وتعمم ايجابي لدي المتعممين)المقاني، الجمل ، 
ويقصد باإلعالم التربوي أيضًا النشاطات التي يشترك فييا المعمم بيدف زيادة معموماتو وتطوير 
قدراتو لتحقيق تقدمو الميني ورفع كفايتو وحل مشكالتو التي تمكنو من المساىمة في تحسين العممية 

(، ولتفعيل اإلعالم التربوي مجموعة من األىداف أىميا)الفنيش، زيدان، ٕٚٓٓ، التعميمية )العراك 
ٕٓٓٓ:) 

 الربط بين النظرية والتطبيق في المجاالت التعميمية.
 تنمية ميارات توظيف تقنيات التعميم المعاصرة واستخداميا في االعالم التربوي بشكل فاعل.

 مية بأسموب عممي ومتطور.المساىمة بشكل فاعل في معالجة القضايا التعمي

 : أدوار المنسق اإلعالمي التربوي وواقع تكنولوجيا المعمومات

تكنولوجيا المعمومات في عممية التعميم والتعمم تتطمب قيام المعمم بمجموعة من األدوار، وىذه  إن أىمية
 (:ٕٓٓٓاألدوار تعتمد عمى األسس التالية)المقاني، الجمل ، 

 مصدر الوحيد لمتعمم بل ىناك مصادر أخرى.إن المدرسة ليست ىي ال
 والتعميل واالستنتاج ىو أساس االعالم التربوي. التجريب والمشاىدة والتفسير

 لتطوير اإلعالم التربوي وأساليب التعمم. أوجدت تكنولوجيا المعمومات إمكانات جديدة
 (:ٕٚٓٓإن تكنولوجيا المعمومات يمكن أن تمعب دورًا كبيرا فى)العراك ، 
 تحسين نوعية االعالم التربوي والوصول بو إلى درجة اإلتقان.

 تحقيق األىداف التعميمية بكفاءة عالية وبوقت أقل.
 زيادة الناتج من عممية التعمم.

عداد المنسق اإلعالمي التربوي بقطاع التعميم في سمطنة عمان  ولتطوير خدمات تكنولوجيا المعمومات وا 
 اليتو، وىى:واالرتقاء بمستواه وزيادة فع

يجاد آلية لمتعاون إنشاء شبكة لممعمومات التربوية عمى مستوى السمطنة، مع الشبكات العربية  وا 
عطاء أىمية  واألجنبية عن طريق االتفاقيات الثنائية لتبادل البيانات والمعمومات والخبرات الفنية، وا 

التربوي، وتدريب المنسق اإلعالمي قصوى لتكنولوجيا المعمومات، واستخداميا في توفير برامج االعالم 
 التربوي، عمى إجراءات توظيفو، واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ىذا المجال.
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إمكانات تكنولوجيا المعمومات المتقدمة في تخزين واسترجاع المعمومات، وبثيا، وتدريب  االستفادة من
 المعمومات .المنسق اإلعالمي التربوي عمى استخداميا في الحصول عمى 

 بعض اجلهىد ادلبذونت يف جمبل بهىرة ادلفهىو احلذَث نإلعالو انرتبىٌ:
لقد بذلت جيود كبيرة في مجال اإلعالم التربوي والتربية اإلعالمية، وفي سبيل تحقيق وبمورة 
المفيوم الحديث لمتربية اإلعالمية، فإن ىناك منطمقات وجيود بارزة شكمت منعطفات مفصمية في 

المفيوم المعاصر، وىي تمك المؤتمرات وحمقات النقاش والندوات التي ُعقدت بشأن تحديد معني تحديد 
 التربية اإلعالمية وسماتيا وأىدافيا واستراتيجياتيا وكيفية تفعيميا في المؤسسات التربوية. 

ويذكر الباحث أبرز تمك الجيود التي اشتيرت في ىذا المجال من خالل ذكر أىم المؤتمرات 
لندوات التي عقدت بخصوص التربية اإلعالمية بمفيوميا الحديث وتم التـأكيد عمي دورىا في المؤتمر وا

من شير صفر عام  ٚٔ-ٗٔالدولي األول لمتربية اإلعالمية في مدينة الرياض في الفترة من 
 ىـ، وتم وضعيا عمي موقع المؤتمر في الشبكة العنكبوتية، وىي كما يمي:ٕٛٗٔ

 بشأن التربية اإلعالمية:  Grunewaldإعالن جرنوالد 
وىو عبارة عن إعالن تمخض عن الندوة العالمية التي عقدت برعاية المنظمة العالمية لمتربية 

يناير عام  ٕٕوالثقافة والعوم )اليونسكو( بشأن التربية اإلعالمية في مدينة جرنوالد األلمانية في 
ن ىذا اإلعالن بمثابة الشرارة التي انطمقت منيا م ، بواسطة ممثمي تسع عشرة دولة، ولقد كإٜٛٔ

بقية الجيود نحو بمورة المفيوم الحديث لمتربية اإلعالمية، وقد توصل ىذا اإلعالن إلي مناشدة 
 (:ٕٛٔٓالسمطات المختصة بما يمي)فايز، 

 المبادرة ببرامج متكاممة لمتربية اإلعالمية ودعميا بدًءا من مرحمة ما قبل المدرسة .
 برامج ودورات تدريبية متطورة لممدرسين والمشتغمين في تدريبيم عمي وسائل التدريس .وضع 

 تشجيع البحوث واألنشطة واألعمال التي تؤدي لمتطوير في مجال التربية اإلعالمية.
 دعم أنشطة وتصورات اليونسكو التي تيدف إلي تشـجيع التعاون الدولي في مجال التربية اإلعالمية.

 (: ٕٛٔٓبفرنسا)فايز ،  –اىات الحديثة في التربية اإلعالمية الدولي بجامعة تولوز مؤتمر االتج
م ٜٜٓٔتحت شعار االتجاىات الحديثة في التربية اإلعالمية، عقد ىذا المؤتمر في صيف عام 

في مدينة تولوز بفرنسا برعاية اليونسكو بشأن التباحث حول مستقبل التربية اإلعالمية عمي مستوي 
وبحضور مدرسي التربية اإلعالمية في أوروبا ومختصين من جامعات دول العالم الثالث لنقل  العالم

 التجربة. 
 ( تقريرًا عن المؤتمر، تضمن ما يمي: ٜٜٓٔوقد أعدت )اليزابيت ثومان، 

 المعارف األساسية لمتربية اإلعالمية . 
 الحاجة الماسة والممحة لمتربية اإلعالمية . 
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 م المنيج ( في التربية اإلعالمية . الميثودلوجيا )عم
 العناصر المطموبة لتطوير التربية اإلعالمية في بمد من البمدان . 

 التدريب والتربية اإلعالمية . 
 مستويات التربية اإلعالمية في دول العالم. 

 ويالحظ الباحث أن ىذا المؤتمر جاء استكمااًل إلعالن جرنوالد وشكل خطوة عممية في دعم برامج
التربية اإلعالمية، كما أنو حسم بشكل قاطع التفريق بين التربية اإلعالمية التي تتعامل مع اإلعالم 
كموضوع لمتعميم والتربية وبين المجاالت األخري المشابية ليا التي تتخذ من اإلعالم وسيمة لتحقيق 

 أىداف التربية .
 (:ٕ٘ٔٓ ، مؤتمر التربية من أجل عصر اإلعالم بمدينة فيينا)دخل اهلل

-ٛٔبعنوان : "التربية من أجل عصر اإلعالم والتقنية الرقمية ". وعقد ىذا المؤتمر في الفترة من 
م في العاصمة النمساوية فيينا، برعاية المنظمة الدولية لمتربية والثقافة ٜٜٜٔمن إبريل عام  ٕٓ

تربية اإلعالمية وقد تضمنت والعموم )اليونسكو(. واستند عمي إعالن جرنوالد ومؤتمر تولوز بشأن ال
 توصياتو ما يمي : 

التعريف العام والمبادئ وبيان السياسات بشأن التربية اإلعالمية مثل: التعريف اإلجرائي لمتربية 
 اإلعالمية، الفئة المستيدفة منيا، الميارات الالزمة لمتعامل مع اإلعالم.

ل التربية اإلعالمية محميًا ودوليًا، وتبادل توصيات لميونسكو، تتيح تسييل أنماط من األبحاث في مجا
 الخبرات بين دول العالم في مجال التربية اإلعالمية إضافة إلي تجييز وكالة دولية لمتربية اإلعالمية. 

ويعد ىذا المؤتمر استكمااًل لمجيود السابقة، ويأتي في ذات اإلطار لبمورة مفيوم حديث لمتربية 
 اإلعالمية. 

 )السيمنار( بمدينة إشبيمية بعنوان : التربية اإلعالمية لمشباب: الحمقة الدراسية
م ، وكانت ٕٕٓٓفبراير عام  ٙٔ-٘ٔأقيمت ىذه الحمقة في مدينة إشبيمية اإلسبانية في الفترة من 

 بعنوان: " التربية اإلعالمية لمشباب "، وىدفت إلي ما يمي: 
 ة وتسييل تبادل المعارف والخبرات في مجاليا. تطوير التربية اإلعالمية عن طريق األساليب اإلقميمي

 اقتراح التشريعات المبتكرة فيما يختص بالتربية اإلعالمية والمناىج الخاصة بيا . 
 تحسين التعاون بين المسؤولين الحكوميين والباحثين وممارسي التربية اإلعالمية. 

وز ومؤتمر فيينا، وأضافوا إلي ذلك ما وقد بني المشاركون عمي التوصيات السابقة إلعالن جرنوالد وتول
 يمي: 

تحديد المفيوم العممي اإلجرائي لمتربية اإلعالمية، الذي ينطوي عمي التحميل االنتقادي واإلنتاج 
 اإلبداعي لإلعالم، كما يمكن أن يتم عن طريق األنظمة التربوية رسمية وغير رسمية.

  سنة. ٛٔ-ٕٔكذلك تعطي األولوية لمرحمة الشباب من 



 ات منسقي اإلعالم التربوي بسلطنة عمان في ضوء متطلبات تكنولوجيا المعلوماتواقع ممارس
 أ/أحمد بن محمد بن خلفان المعمري -أ.م.د/ محمـد ماهر حنفى  -أ.د/ راشد صبرى القصبى   -أ.د/مصطفى محمد رجب 

 جبيعت بىرسعُذ –جمهت كهُت انرتبُت                         863                   (                    0202– أبزَم) –  (43) انعذد

 وأوصي المشاركون إلي تطوير خمسة من مجاالت السياسات االستراتيجية في التربية اإلعالمية.
 (: ٕٛٔٓالمؤتمر الدولي األول لمتربية اإلعالمية بالرياض)مؤتمر التربية اإلعالمية ، 

 ٚٔ-ٗٔوعقد ىذا المؤتمر في مدينة الرياض عاصمة المممكة العربية السعودية في الفترة من 
م برعاية خادم الحرمين الشريفين ٕٚٓٓمن شير مارس عام  ٗىـ الموافق ٕٛٗٔر صفر عام من شي

بعنوان: "التربية اإلعالمية وعي وميارة اختيار"، نظمتو   -رحمو اهلل  –الممك عبد اهلل بن عبد العزيز 
ة والثقافة والعموم وزارة التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية بمشاركة المنظمة الدولية لمتربي

)اليونسكو( والمنظمة الدولية لمتربية اإلعالمية والمنظمة اإلسالمية لمثقافة والعموم ومكتب التربية 
 العربي لدول الخميج.

ويبرز من خالل ىذه الرعاية والحشد الكامل من كافة المنظمات الدولية واإلقميمية والمحمية 
ي طرح مجمل القضايا المتعمقة بالتربية اإلعالمية والتوجيات أىمية الموضوع، وقد أكد ىذا المؤتمر عم

 الحديثة منيا، وجاءت أىميتو من خالل العناصر التالية:
 العناية بالوعي اإلعالمي، مما يؤكد التربية عمي التفكير النقدي التأممي. 

 العناية بالوعي اإلعالمي جزء من تكوين المواطن المستنير. 
 مي يشجع عمي المشاركة الفعالة في المجتمع. العناية بالوعي اإلعال

 وخمص المؤتمر إلي التوصيات التالية: 
 أىمية توظيف التقنية المعموماتية في العممية التعميمية. 

 أىمية إعداد وبناء خطط وبرامج متخصصة في التربية اإلعالمية. 
السابقة حددت األطر وفي ضوء ما سبق يخمص الباحث إلي أن نتائج تمك الندوات والمؤتمرات 

العامة ومعالم المفيوم الحديث لمتربية اإلعالمية وىو إعداد الشباب لفيم الثقافة اإلعالمية التي تحيط 
بيم، وحسن االنتقاء والتعامل معيا، والمشاركة فييا بصورة فعالة كأحد أبرز التوجييات ذات الحاجة 

عمي التعاطي مع المعرفة في ضوء المتغيرات الممحة في القرن الحادي والعشرين إلعداد جيل قادر 
 والتحديات العالمية .

 وسائل اإلعالم التربوي في المدارس:
تتنوع وسائل اإلعالم التربوي لتشمل الصحافة المدرسية، اإلذاعة المدرسية، الندوات والمحاضرات، 

 المسرح، وفيما يمي رض ليذه الوسائل:
. الصحافة المدرسية: "نشاط مدرسي حر، كغيرىا من صور اإلعالم المدرسي، الذي يقوم عميو ٔ

الطالب بتوجيو من مشرفي الصحافة، تصدر مطبوعة أو مخطوطة، بانتظام أو بغير انتظام، مستخدمة 
كل أو بعض الفنون الصحفية لتقديم مضمون يغمب عميو التخصيص وتتوجو أساًسا لتالميذ وطالب 

 (.  ٜٜٛٔمدرسة ) نجيدة ، ال
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 (:ٕٔٔٓالخصائص الفنية لمصحافة المدرسية)عبد الفتاح ، 
 الموضوعية: تتحري الصحيفة المدرسية أن تكون موادىا المختارة مثااًل في الموضوعية.

المصداقية: الموضوعية تدعو إلي المصداقية في عرض المادة المنقولة من خالل المصدر أو المرجع 
 الشخصية. أو المقابمة

 الدقة: تعود الطالب عمي الدقة في تحديد المطموب.

 التركيز: وىذا يدعو إلي االىتمام بكل ما ىو مفيد، وعدم ىدر وقتيم فيما ال يفيد.

 التوثيق: وىذا يتطمب اإلشارة إلي المراجع والمصادر مما يكسبيم عادة التوثيق.

 ضيقة المساحة أمام ما يستيوي الطالب. التمخيص: الصحيفة المدرسية ميما اتسعت تظل برقعتيا

الدور التربوي والتعميمي لمصحافة المدرسية : الصحافة المدرسية ُتْعَني بغرس القيم التربوية النبيمة 
بطريقة غير مباشرة، حيث تبني األخالق الفاضمة والسموكيات الحميدة، األمر الذي ينعكس عمي بناء 

 (:ٕٚٓٓوسيتحقق ذلك من خالل ما يأتي)عبد الحميد ، شخصية الطالب بناًء تربوًيا سميما 
 الربط بين محتوي الصحافة المدرسية والمقررات الدراسية.

ومن ثم يتضح أن إىمال الدور الفعال لمصحافة المدرسية يجعل الطالب عرضة لمتزود بالمعمومات 
النشء، كما أنو يكون  المشوشة واألفكار غير الصحيحة والتي يتمقاىا من مصادر غير أمينة عمي ىذا

عرضة لتعميم السموكيات الشاذة أو غير المنضبطة، مما يترتب عميو حدوث مضاعفات سيئة نتيجة 
 (.ٕٗٓٓلتعمم ىذه السموكيات فيما بعد في المراحل العمرية المتقدمة)زيدان ، 

والتي يكتسب  . اإلذاعة المدرسية: ىي "مجموعة البرامج اإلذاعية التي تقدم داخل جدران المدارس،ٕ
التالميذ خالليا ميارات االتصال إخبارية كانت أم تثقيفية أم توجييية من خالل مجموعة من الفنون 
اإلذاعية المختمفة، مثل الخبر اإلذاعي، الحديث اإلذاعي، التحقيق اإلذاعي، والمقال اإلذاعي.." )صبيح 

 ،ٕٕٓٔ.) 
ثرائو ولإلذاعة المدرسية أىمية قصوي، وأثر فاعل في إعدا د النشء وتكوينو، وتوعيتو وتبصيره، وا 

وتنمية مياراتو، وتدريبو عمي النطق السميم وفن الخطابة وطالقة المسان، وحسن االستماع والتركيز في 
اإلصغاء، وبث روح العمل الجماعي، وتنمية قدرتو عمي القيادة والقيام باألعمال المناطة بو بيمة قوية 

 (.ٕٗٔٓوعزيمة أكيدة)العتيبي، 
 خصائص اإلذاعة المدرسية: 

 تتميز اإلذاعة المدرسية بعدة خصائص منيا:
 (.ٕٗٓٓقمة الكمفة )نواب الدين ، 

 الواقعية: تتيح لمطالب أن يممسوا وقائع الحياة، وأحداث العالم الجارية.
ين، ويمكن تطوير طريقة لإلذاعة المدرسية بعدة آليات يجمميا الباحث عمي النحو التالي )عصام الد

 (:ٕٗٓٓعبد اهلل، 



 ات منسقي اإلعالم التربوي بسلطنة عمان في ضوء متطلبات تكنولوجيا المعلوماتواقع ممارس
 أ/أحمد بن محمد بن خلفان المعمري -أ.م.د/ محمـد ماهر حنفى  -أ.د/ راشد صبرى القصبى   -أ.د/مصطفى محمد رجب 

 جبيعت بىرسعُذ –جمهت كهُت انرتبُت                         868                   (                    0202– أبزَم) –  (43) انعذد

 طرح الموضوعات العممية في شتي المجاالت بما يناسب المرحمة.
 تكريم الطالب المتميزين أمام جميور الطالب، لتحفيز الطالب اآلخرين. 

 التنوع في برامج اإلذاعة المدرسية طيمة أيام األسبوع لتنويع معارف الطالب.

الذي حدث في واقع العممية التعميمية وفي مجاالت  تعد اإلذاعة المدرسية مظيرة لمقدار التغير
استخدام وسائل االتصال السمعية، وبرغم أن وجودىا في المدارس ال يتجاوز نصف قرن، فإنيا 
أصبحت تشكل جزًءا ال يتجزأ من المرافق التعميمية بين جدران المدرسة شأنيا في ذلك شأن المعامل 

% من مدارس عينة الدراسة تمتمك إذاعة ٜٙلدراسات تبين أن والمختبرات والمكتبة...إلخ، وفي بعض ا
مدرسية، وىذا يؤكد عمي أىمية الدور الذي يمكن أن تمعبو اإلذاعة المدرسية في االتصال التربوي 
والتعميمي، وىو ما دفع ببعض أولياء أمور الطالب بأن ييدوا المدارس المجاورة وحدة إذاعة مدرسية 

 (.ٜٜٚٔمتكاممة)فالتة ، 

وبناًء عمي ذلك تطور التعميم ونظرتو لمفرد معرفًيا ونفسًيا وحركًيا تستمد األنشطة التربوية عامة 
والصحافة واإلذاعة المدرسية خاصة أىميتيا كمكون من مكونات المنيج الدراسي بوصفيا النشاط 

متعددة لمعممية المدرسي الشامل الذي يساعد عمي تربية الفرد وتعميمو جنًبا إلي جنب مع األركان ال
 (.ٕٓٓٓالتعميمية)شكري، 

كما تسيم اإلذاعة المدرسية في التكوين المعرفي واالجتماعي لمطالب أكثر من الدروس التقميدية 
بسبب إمكانية تنويع محتوي اإلذاعة التي تعمل عمي الكممة المسموعة والمؤثر الصوتي، باإلضافة إلي 

رسي والمحمي، بطريقة تقوم عمي الشرح والتحميل والتفسير أنيا تعمل عمي ربط الطالب بمجتمعيم المد
والتبسيط، وىي تسعي بذلك إلي تنمية ميارات االتصال اإلذاعي، وميارة التعبير عن أفكارىم، وتنّمي 
لدييم الحس الجماعي والواقعية من خالل اإلسيام في التخطيط لبرامجيا المختمفة، وتعودىم عمي 

المعمومات وتشجيع التفكير العممي، وتنمي الخيال واالبتكار، واكتشاف  البحث واالطالع عمي مصادر
 (.Fleming, 2006المواىب ورعايتيا)

واإلذاعة المدرسية بحاجة إلي المعمومات، والمعمومات متوفرة في الحاسب األلي وشبكة 
صنيفيا المعمومات الدولية )اإلنترنت(، ويمكن لألبناء جمع المعمومات من مختمف المصادر، وت

دخاليا إلي الحاسب اآللي، واستخدام البريد اإللكتروني  ، واالنضمام إلي جماعات Emailوأرشفتيا وا 
النقاش عمي شبكة المعمومات الدولية عن طريق اتخاذ موقع عمي تمك الشبكة، حيث يمكن تبادل اآلراء 

العممية الالزمة لبعض  واألفكار والمعمومات مع مشتركين آخرين، والحصول عمي المعمومات والمواد
 (.ٕٙٔٓالبرامج اإلذاعية)شكري ، 

وقد أدرك المسئولون الدور الذي يمكن أن تمعبو اإلذاعة المدرسية في خدمة العممية التعميمية 
 (:ٕٗٔٓوالتربوية من خالل قياميا بالعديد من الميام التي يمكن تحديد أىميتيا فيما يمي)اسماعيل ، 
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بالغيم أي أوامر أو تعميمات خاصة بالتعميم تسييل اتصال المسئولين ف ي المدارس بالطالب جميًعا وا 
 أو بسموكيم داخل وخارج المدرسة.

بالغيم التعميمات والقرارات الخاصة بحسن سير العممية  تسييل اتصال إدارة المدرسة بالمعممين وا 
ن كان ىذا كثيرًا ما يتم من خالل المطبوعات، واالتصال الش  خصي .التعميمية، وا 

اإلذاعة المدرسية تعتبر أداة أساسية تستخدميا إدارة المدرسة في تنظيم فقرات اليوم المدرسي وخاصة 
 في طوابير الصباح والفسح واالستعراضات المدرسية.

. الندوات والمحاضرات: البد لجماعة النشاط اإلعالمي في المدرسة أن يكون ليم دور بارز في ٖ
ضوع الذي ستتم مناقشتو وتحديد الموعد المناسب والمكان المالئم لحضور اإلعداد ليا واختيار المو 

أكبر عدد من الجميور المدرسي أو من خارج المدرسة حتي يتحقق اليدف من إقامتيا، ولتحقيق 
 (:ٕٗٔٓأىدافيا يراعي عمل اآلتي)مصطفي، 

 تي:دعوة بعض الشخصيات العممية واألدبية الشييرة في المجتمع لالشتراك في اآل
 المناسبات االجتماعية والوطنية إللقاء المحاضرات لتوضيح أىمية المناسبة في حياة الفرد والمجتمع.

 الندوات التي يتم تنظيميا لمناقشة بعض القضايا السموكية واألخالقية.

 مناقشة بعض الموضوعات المرتبطة بالمناىج الدراسية، والتي تحتاج إلي توضيح وتفصيل .

 ن لمناقشة الموضوعات التي ترتبط باألحداث الجارية وقضايا ومشكالت العصر .دعوة المحاضري
 (:ٕٗٓٓمميزات الندوة وعيوبيا)عبد الحكيم ، 

تتيح الفرصة لمجميور لالستماع ألكثر من خبير أو متخصص واحد، مما يزيد من تشويق وانتباه 
 واىتمام الجميور بموضوع الندوة وحسن تفيمو لزواياىا المختمفة.

 تتيح الفرصة لممناقشة بين الخبراء والجميور مما يجعل االتصال يسير في اتجاىين.

 تصبح الندوة عمي درجة عالية من األىمية إذا كان الموضوع غير مفيوم ألغمب الحاضرين.

 يتمخص دور أخصائي اإلعالم التربوي في الندوة أو المحاضرة في ثالث مراحل رئيسية ىي:     

 (:ٕٗٓٓخميل ، مرحمة اإلعداد)
 أن يحدد أخصائي اإلعالم التربوي موضوع الندوة تحديًدا دقيًقا.

 اختيار الخبراء المناسبين لمندوة بحيث يمثل ىؤالء الخبراء زوايا الموضوع المختمفة.

 إعداد مشروع األسئمة التي ستوجو في الندوة.

 اإلعالن عن الندوة ودعوة الخبراء.

 ل مشترك.تحديد عدد الدقائق الخاصة لك

 الحصول عمي التصريحات الالزمة من الجيات المعنية مع تحديد مكان الندوة أو المحاضرة.

 مرحمة التنفيذ:
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وفي ىذه المرحمة يبدأ أخصائي اإلعالم التربوي الندوة أو المحاضرة في موعدىا المحدد سمًفا، 
وم كل واحد من ىؤالء الخبراء بأن يميد لمموضوع  بكممة مختصرة، ثم يقدم الخبراء لمجميور، بحيث يق

بإلقاء كممة عن الجانب الذي ييمو من الموضوع، ثم يسمح لمجميور باالستفسار والمناقشة حتي 
يمكنيم اإللمام بجوانب الموضوع، وينبغي عميو أن يحّد من الخروج عن الموضوع، ثم يعطي ألعضاء 

منظم الندوة بتمخيص أراء الخبراء ليساعد الندوة مرة أخري وقتًا متساوًيا لتمخيص أفكارىم، ثم يقوم 
الجميور عمي تكوين صورة أو فكرة عامة سميمة عن الموضوع، ثم ينيي الندوة في موعدىا)ناجي ، 

ٕٓٔٗ.) 
 مرحمة التقييم:

وفي ىذه المرحمة يقوم أخصائي اإلعالم التربوي بدراسة مدي نجاح ىذه الوسيمة في تحقيق 
مة لمعرفة ذلك، كأن يستخدم المالحظة في سموك الجميور ومدي ما أىدافيا، ويستخدم أكثر من وسي

حدث من تعديل، أو عن طريق استفتاء، أو يطمب من كل واحد منيم كتابة تقرير عن رأيو )خميل، 
ٕٓٓٗ .) 

وتؤكد نتائج الدراسات عمي أىمية المحاضرات والندوات في العممية التعميمية ففي دراسة 
دوات والمحاضرات من أىم أنشطة اإلعالم التربوي التي يفضل المبحوثون ( "جاءت النٖٕٔٓ)محمود، 

 %( . ٖٓ.ٔٗاستخداميا في الترتيب األول بنسبة بمغت )
( أن الجيود الحالية لممدارس كمؤسسات تعميمية ٕٓٔٓوأظيرت نتائج دراسة )اليادي ، ىالل، 

ثار من عقد ندوات دينية لتقوية الوازع وتربوية لمقاومة اآلثار السمبية لمغزو الثقافي تمثمت في اإلك
الديني لدي الطالب، واحتمت الندوات والمناظرات المركز األول من بين أكثر وسائل اإلعالم المدرسي 

 %(. ٕ.ٚ٘قدرة عمي التوعية ضد الغزو الثقافي بنسبة بمغت )
جميع  ( بمضاعفة عدد الندوات الدينية بحيث يستفيد منيأٜٜٜوأوصت دراسة )عبد ربو، 

 طالب المدرسة بحيث يتمكن كل طالب من حضور ندوتين دينيتين أثناء العام الدراسي.
. المسرح: وىو وسيمة إعالمية داخل الحقل التعميمي وييدف إلي التثقيف والتعميم كما ييدف إلي ٗ

 المتعة والترفيو بين الطالب. 
ي النفس لفنونو المتنوعة، حيث يشكل األدب مكانة ميمة في حياتنا لما لو من أثر عميق ف

وأساليبة الرائعة؛ حيث يسيم المسرح داخل المؤسسات التعميمية والتربوية في تثقيف الطالب واعداد 
معموماتيم وتنمية شخصيتيم، كما يدرب المساىمين في تقديم المسرحيات عمي الفصاحة واإللقاء 

يذا يحقق المسرح دعامة من دعائم السميم، وسرعة البدييو، وحسن التصرف، ومواجية الجماىير وب
 (.ٕٗٔٓالتربية والتعميم )النجاتي ، 

 (:ٕٚٔٓويمكن توضيح أىمية المسرح فيما يمي)عبد الباسط ، 
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تسعي الدراما المسرحية المقدمة داخل المؤسسات التعميمية والتربوية إلي غرس القيم السموكية، 
 .والتربوية، واألخالقية، والتعميمية في نفوس الطالب

تقدم المسرحية التعميمية لمطالب المادة العممية في شكل مسرحي بسيط يستطيعون من خاللو فيم 
 األحداث التاريخية، والمعالم الجغرافية، والعموم الطبيعية، وغيرىا.

 أداة تنوير ووسيط ىام لنقل الفكر وبث الوعي والنيضة اإلجتماعية، والسياسية، والفكرية.

 :التعميم المدرسيّ  االعالم التربوي ودعم
تحتل عممّية دعم التعميم المدرسّي النظامّي، أولوّية واضحة عمى غيرىا من برامج التنمية الثقافّية 
واالجتماعّية، إاّل أّنيا تواجو في الوقت نفسو اختناقات عّدة تتمّثل في عدم وجود المدارس الكافية 

جييز ىذه المدارس بالوسائل التعميمّية األساسّية، الستيعاب األعداد المتزايدة من الطالب، وكذلك عدم ت
وعدم وجود العدد الكافي من المدّرسين المتخّصصين، ومن واقع الدراسات، والتقارير، والبحوث التي 
شارك بيا خبراء التعميم في مؤتمر الدول، والمنظمات العربّية والدولّية، من واقع ىذه الدراسات خمص 

رامج التعميمّية في الدول العربّية في مجال تحسين مستوى التعميم باستخدام المؤتمر إلى أىّمّية الب
وسائل )االّتصال الجماىيرّية( وتكنولوجيا التربية باإلضافة إلى دورىا في: تعميم المغة، التعميم الموازي 

ة، التأثير في والدائم، التربية الموازية، التأثير في القناعات، والتصّورات، والعقائد، التأثير في المغ
  .(ٕٓٔٓالسموك، التأثير في االّتجاىات)اليادي ، ىالل، 

 :أىّمّية وسائل اإلعالم لممعّمم

 .تعمل ىذه الوسائل عمى مساعدة المعّمم، وتحسين أدائو في إدارة الموقف التعميميّ 

 .تساعد عمى رفع درجة كفاءة المعّمم المينّية واستعداَده

اقل لممعمومات وممقّن، إلى دور المخطٍّط والمقوّم لمتعّمم)عبد الباسط ، تغير دور المعّمم من مجّرد ن
ٕٓٔٚ). 

ى
ّ
ت وسبئم اإلعالو نهًتعه

ّ
ُ
ّ
 :أهً

إّن وسائل اإلعالم تنّمي في المتعّمم حّب االستطالع، وترغِّبو في التعّمم، ألّن المتعّمم يرغب في 
محّفزات الكتساب المعارف)عبد الباسط ، الوسائل، واألدوات التعميمّية الجديدة التي تعّد بدورىا 

ٕٓٔٚ). 

ت
ّ
ة انتعهًُُ

ّ
ت وسبئم اإلعالو نهًبد

ّ
ُ
ّ
 :أهً

فيي تساعد عمى توصيل المعمومات، والمواقف، واالّتجاىات، والميارات المتضّمنة في الماّدة 
ن اختمفت التعميمّية إلى المتعّممين، وبالتالي فيي تساعدىم عمى إدراك ىذه المعمومات إدراًكا متقار  ًبا، وا 

المستويات، كما أّنيا تساعد عمى إبقاء المعمومات حّية في ذىن المتعّمم، كذلك فيي تبّسط المعمومات 
المتضّمنة في الماّدة التعميمّية، وتعمل عمى توضيحيا، وقد دلت التجارب العديدة التي استخدمت فييا 
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المدرسّي النظامّي عمى الفائدة الجّمة التي  في مجال دعم التعميم –منيا التمفزيون  –وسائل اإلعالم 
عادت عمى النظم التعميمّية في ىذه الدول، ومنيا مجموعة من الدول المتقّدمة نسبيًّا في النمّو، ومن 
أمثمة الدول التي أجريت فييا ىذه التجارب في الستينّيات اليابان التي استخّدمت الراديو في تعميم 

رحمة االبتدائّية، وتايالند )المغة اإلنجميزّية(، واليند )الجغرافيا(، وتركيا، اإلنجميزّية لبعض صفوف الم
 .(ٕٚٔٓوشيمي)عبد الباسط ، 

 احملىر انثبٍَ: أدوار يُسق اإلعالو انرتبىٌ

 يُسقٍ اإلعالو انرتبىٌ: 
ير حظي اإلعالم التربوي في اآلونة األخيرة باالىتمام وذلك لما لو من دور فعال في تزويد جماى   

الحقل التعميمي بالمعمومات والمعارف وتييئة الرأي العام الطالبي لقبول التغييرات والتجديدات التي 
تيدف إلي تطوير العممية التعميمية، وأيضًا لمساىمتو في تكوين شخصية الطالب، األمر الذي دعا إلي 

قوة اإلدارة  التأكيد عمي أن أنشطة اإلعالم التربوي جوىرية وتدل ممارستيا بنجاح عمي
( ، وقد كان من مظاىر ىذا االىتمام إعداد المتخصصين لإلشراف عمي Powell, 2010التعميمية)

األنشطة اإلعالمية داخل الحقل التعميمي وذلك من خالل أقسام اإلعالم التربوي بكميات التربية النوعية 
لمعممين بالمدرسة أصبحت الوزارة في الجامعات العربية، وبعد أن كان يتم إسناد ىذه الميمة إلي أحد ا

تنتيج سياسة تعيين إخصائيين لإلعـالم التربوي، ثم تطورت الميام وتعقدت لتستحدث وظيفة أخري ىي 
 (. Shi, 2010المنسق اإلعالمي)

ومنسق اإلعالم التربوي يضطمع بدور ىائل في تنشئة أجيال ىم في الواقـع أمل المستقبل، فيو 
الب والمجتمع المحيط وتزويدىم بالمعارف والمعمومات وغرس وتنمية القيم يسيم في زيادة وعي الط

السميمة لدييم والتأثير في اتجاىاتيم وحضيم عمي اإلطالع والقراءة والتثقيف وربطيم باألحداث 
، وىو ينمي لدييم فن الحوار وتبادل المعمومات واآلراء  (Azevedo, 2015الجارية المحمية والعالمية)

لجماعي والتعاون مع اآلخرين بما يؤدي إلي التواصل والتفاىم؛ ومنسقي اإلعالم بصفة خاصة والعمل ا
يقع عمي عاتقيم مسئولية إكساب أفراد المجتمع المحمي الخبرات في فنون اإلعالم المختمفة مثل فنون 

وتنمية القدرة التحرير والكتابة الصحفية واإلخراج الصحفي وفن إدارة الحوار وحسن االستماع واإلصغاء 
عمي اإللقاء الجيد والقراءة السميمة، كما يتيح لمطالب الفرص المتنوعة لجمع المعمومات وعرضيا 
وتفسيرىا بطريقة موضوعية والتعبير ببساطة ووضوح عن أفكارىم وآرائيم، ويدرب أذواقيم عمي النقد 

بما يتيح الفرصة لمطالب لالبتكار والتقدير، كما يساىم في اكتشاف المواىب العممية واألدبية والفنية 
واإلبداع، وينمي لدي التالميذ موىبة التصوير والرسم وكتابة القصة والشعر والمقال، ومن خالل إتاحة 
الفرصة أمام الطالب لممارسة الكتابات واألعمال الصحفية واإلعالمية فإن ذلك يكسب الطالب ميارة 

 (. Renee, 2005تكوين الرأي العام وقيادتو)
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وتشكّل وسائل اإلعالم، وتفاعل اإلنسان معيا أداة من أدوات التربية كونيا تعكس جوانب متعّددة 
من ثقافة المجتمع العاّمة وال سّيما أّن مصادر المعمومات لم تعد مقتصرة عمى األسرة، أو المدرسة 

يتمّقاه في فحسب، بل أصبحت وسائل اإلعالم من المؤّسسات التي يتمقى منيا الطالب أضعاف ما 
مدرستو، أو من أسرتو كما أصبح ليا دور في تنشئة الجيل تنشئة اجتماعّية انطالًقا من أىّمّيتيا 

 التأثيرّية في نمّو األفراد وتطّورىم المعرفّي والسموكّي.
ويؤّدي اإلعالم التربوي دورًا ميمًّا في عممّية التنشئة االجتماعّية، وتندرج الوظيفة التربوّية تحت 

فيوم الشامل لمتنشئة االجتماعّية، واإلعالم التربوي شأنو شأن الوسائط اإلعالمّية األخرى يؤّدي دورًا الم
 ( .ٕٔٔٓميمًّا بما يعرضو من معمومات، ومعارف في برامجو المتخّصصة التي يقّدميا )شفيق، 

 يقىيبث يُسق اإلعالو انرتبىٌ: 

مي في تحقيق األىداف المرجوة منيا سيتوقف إن نجاح الممارسات اإلعالمية داخل الحقل التعمي
إلي حد كبير عمي المشرف المسئول عن اإلعالم التربوي، كما إن منسق اإلعالم التربوي مثمو في ذلك 
مثل كافة المشتغمين باإلعالم ينبغي أن يكون موىوبًا موىبة إلييو، باإلضافة إلي توافر بعض المقومات 

 (:Julia, 2015أىميا)
 ىاًل تأىياًل عاليًا ومدربًا تدريبًا مينيًا مع أىمية االستعانة بالمتخصصين في ىذا المجال. أن يكون مؤ 

 القدرة عمي التعامل بسالسة ويسر مع اآلخرين والعمل بروح الفريق. 
 أن يكون مثقفًا ثقافة عامة واسعة في جميع فروع المعرفة. 

 لديو القدرة عمي التخطيط واإلدارة والتنظيم. 
 ( إلي أن منسق اإلعالم التربوي يجب أن يتسم بـ:ٜٕٓٓيشير )قزامل ، كما  

 سمات خمقية: أمينًا في نقل ما ىو بصدده من قضايا وأفكار، متواضعًا، جديرًا بالثقة.

 واثقًا من نفسو. –موسوعي المعرفة  –سمات شخصية: كثير االطالع والقراءة العممية الواعية 
 والتوجيو، إنساني الرأي، يعتز بوطنيتو، يجيد لغتو األصمية ولغة أخري. سمات ثقافية: عالمية التفكير

 سمات عقمية: يتحسس مشكالت مجتمعو ويتفاعل معيا.
سمات فكرية: تحدد لو مساراتو الفكرية وخبراتو وتجاريو وقدراتو الذىنية استقصاء ما يقابمو من مواقف 

 وموضوعية. أو مشكالت بغرض الوصول إلي نتائج أو قرارات سميمة
سمات معموماتية: وىي القدرة عمي تعمم كيفية التعمم، ألنيا تعرف كيفية تنظيم المعرفة، وكيفية 

 الحصول عمي المعمومات، كيفية استخدام المعمومات، وتتحدد بـ:
 .فيم كيفية إيجاد واستخدام المعمومات

 .معموم المعرفيةالمعرفة ليست بكمية المعمومات ولكن أيضًا من خالل الفيم الجديد ل
 .إن عممية الوصول وتقييم المعمومات واستخداميا جزء ال يتجزأ من فيم المضمون
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الوصول الفكري، أي وضع استراتيجية لتحديد المعمومات التي تأخذ في االعتبار مختمف المصطمحات 
 .وتنظم الوصل إلي أدوات وقواعد البيانات والمواد المطبوعة

 م التربوي: أدوار وميام منسق اإلعال

( األدوار Marcus, 2017( ، )Philip, 2014( ، )Dimitri, 2013حددت الدراسات السابقة )
 والميام التي يقوم بيا المنسق اإلعالمي في:   

 )أ( في مجال التوعية: 
 تبصير المجتمع المدرسي باألساليب الفنية المختمفة. 
 والتعميمي داخل وخارج المدرسة. التوعية بأىداف الصحافة المدرسية ودورىا التربوي 

 تنشيط وسائل اإلعالم الرقمي، من خالل التوصية ببعض المواقع التي تعزز بعض المناىج الدراسية.
 التوعية بأىمية الثقافة المعموماتية لدي أفراد المجتمع المدرسي.

 )ب(  في مجال العمل مع الجماعات الصحفية: 

 جتمع المدرسي عمي مختمف الفنون الصحفية. تدريب المعممين والطالب وأفراد الم

 اإلشراف عمي جماعة الصحافة واإلذاعة المسموعة والمقرؤة.  
 اإلشراف عمي إصدار جميع الصحف والمجالت المدرسية. 

 اإلشراف اليومي عمي المجمة المسموعة. 
 )ج( في مجال البرامج العامة: 

 رزين إللقاء الضوء عمي قضايا ومشكالت الشباب. تنظيم الندوات اإلعالمية ودعوة المتخصصين والبا
 تنظيم المعارض في المناسبات القومية واالجتماعية والدينية. 

 تنظيم إشتراك التالميذ في مراكز تنمية القدرات الصحفية في العطمة الصيفية. 
 السمطنة(.  تنظيم المسابقات الصحفية عمي كافة المستويات )المدرسة، اإلدارة، المديرية، الوزارة،

 )د(  في مجال التنظيم واإلدارة: 
 إعداد الخطة العامة والبرنامج الزمني ومشروع الموازنة لألنشطة اإلعالمية. 

 إعداد مركز معمومات لتوفير البيانات لمطالب والمجتمع المحمي. 
 إعداد مكتبة صحفية لخدمة النشاط. 

 إعداد النشرات المنظمة لمعمل داخل المدرسة.
 يُسقٍ اإلعالو انرتبىٌ: تذرَب

إن العنصر البشري الكفء ىو أىم مورد ألي نظام تربوي أو إعالمي، كما أنو العنصر الحرج 
الذي يتوقف عميو أساًسا نجاح أو فشل أي برنامج عمل و"ىناك نسبة كبيرة من العاممين الحاليين في 

دريبية متخصصة في ىذا المجال ميدان الصحافة المدرسية في حاجة ماسة إلي االنخراط في برامج ت
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كسابيم ميارات جديدة بطريقة مركزة وفي وقت  تستيدف بالدرجة األولي صقل خبراتيم وتنميتيا وا 
قصير نسبًيا وزيادة كفاءتيم وشحذ مواىبيم، وتدريبيم عمي أفضل األساليب في مختمف فنون 

ادىم اإلعداد الميني السميم، الصحافة وتعريفيم ببعض األصول واألسس العممية بما يؤدي إلي إعد
لي توسيع الفيم العام لدييم لبيئة المجتمع الذي يخدمونو ويعممون فيو، وتنمية دوافعيم إلي االلتزام  وا 

 (. ٜٜ٘ٔباتجاىاتو وقيمو وأىدافو")السيد، 
ل من "والبرامج التدريبية إمَّا محميَّة، أو مركزية، توجيييَّة، أو تجديدية، أو تحويمية أي لمتَّحوي

وظيفة إلي وظيفة أخري مناظرة ليا، وكان توجيو عام الصحافة يعقد مثل ىذه الدورات عندما كان 
(، وتعد ٖٕٓٓالعجز في كوادره صارًخا سواًء في الموجيين، أو المشرفين، أو األخصائيين") مصطفي، 

و فترية، بحسب كل مديرية أو إدارة تعميمية بالتنسيق مع إدارة التدريب برامج تدريبية سنوية أ
االمكانات المادية المتاحة، كما يعد التوجيو العام بالمديرية مؤتمرات واجتماعات ثقافية تربوية لمطمبة 
والعاممين في مجال الصحافة المدرسية لرفع مستوي األداء، وكذلك برامج تدريبية عمي الحاسب األلي 

صدار ال مسابقات اإلليكترونية") وزارة التربية والتعميم لمعاممين بالصحافة والطمبة لممساعدة في إعداد وا 
 (.ٕٕٔٓالمصرية، 

ونستخمص بعض الخطوات اإلجرائّية التي يمكن القيام بيا المنسق االعالمي بتنفيذىا بيدف 
")السيد ،  :اإلستفادة من إمكانّيات الوسائل اإلعالمّية وطاقاتيا في دعم التعميم، وذلك عمى النحو التالي

ٕٓٓٗ) 
 .المدارس، باألجيزة المستقبمة والتقنيات الحديثة تزويد 

 .توفير الوسائل الالزمة لمبرامج التعميمّية في الوقت المناسب

 .تخصيص ميزانّية مستقمة متزايدة لمبرامج التعميمّية

 .إغراء التربوّيين بالمكافآت التشجيعّية، والماّدّية لمعمل في مجال البرامج التعميمّية

 اإلعالم التربوي: معوقات عمل منسق

 (:ٕٓٔٓلقد أْجَممت بعض الدراسات العممية أىم معوقات اإلعالم التربوي ومشكالتو فيما يمي)مسعود، 
 اعتقاد بعض الطالب أن ممارسة النشاط قد يعوقيم عن التحصيل الدراسي.

 عدم وجود حوافز تشجع الطالب عمي ممارسة النشاط اإلعالمي.

 فين والمعممين لمطالب عمي ممارسة األنشطة اإلعالمية.عدم تشجيع بعض األسر والمشر 

 عدم توافر الحوافز المادية لممشرفين عمي األنشطة اإلعالمية.

 الصعوبات التي تواجو منسقي اإلعالم التربوي:

ىناك العديد من الصعوبات التي أوردتيا بعض األدبيات المتخصصة لمنسقي اإلعالم التربوي منيا 
 (:Julia, 2015مايمي)
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االفتقار إلي كتاب خاص في يد الطالب المشارك في نشاط اإلعالم التربوي، حتي يكون عمي درجو 
 كافية من اإللمام بو واإلطالع عميو .

قمة فيم المسئولين عن التعميم لدور منسق اإلعالم التربوي .. فالمنسق ال يشعر بتقدير المسئولين لو 
 ولما يقوم بو من أنشطة إعالمية .

عجز في الميزانية المالية المعتمدة لألنشطة اإلعالمية المختمفة بالمدارس حيث إن الميزانية وجود 
 المالية الموجودة بالفعل ال تكفي لممارسة مثل ىذه األنشطة اإلعالمية ممارسة حقيقية.

ا يؤدي قمة الدورات التدريبية من أجل التنمية المينية لممنسق اإلعالمي وىذا العائق بالغ األىمية مم
 ,Marcusبالمنسق إلي عدم مواكبة التطورات التي تحدث في مجال اإلعالم والتكنولوجيا الحديثة)

2017 ) 
  الحمول المقترحة لمتغمب عمي الصعوبات التي تواجو المنسق اإلعالمي والرؤية المستقبمية ليا:

 لباحث كما يمي: ىناك عددًا من المتطمبات الالزمة لنجاح دور المنسق اإلعالمي يقترحيا ا
اإلىتمام بعمل دورات تدريبية لتنمية قدرات منسق اإلعالم التربوي عمي ممارسة نشاطو اإلعالمي ولكي 

 يكون قادر عمي المنافسة في ظل تحديات السوق المفتوحة.
دعوة مديري مكاتب التعميم والعاممين بيا االىتمام بوضع منسق اإلعالم التربوي في المكانة الالئقة، 

يث يسيم في تنمية شخصية الطالب في جميع جوانبيا وذلك عن طريق األنشطة اإلعالمية المختمفة ح
ذاعة ومناظرات وبرلمان(.  من )صحافة وا 

عقد دورات تدريبية بين ىيئات اإلعالم التربوي باستمرار إليجاد نوع من التقارب بينيما والعمل عمي 
 اىج والمقررات الدراسية . اإلىتمام بيذه األنشطة ودورىا في خدمة المن

مما تقّدم نخمص لمقول إّن لوسائل اإلعالم التربوّي دورًا ميمًّا في التربية، والتعميم حيث يكتسب المتعّمم 
معرفة أشمل وفيًما أعمق لعالمو الماّدي واالجتماعّي ولو أثر ممموس في صناعة التغيير التربوّي 

والتطبيقات لغرس القيم وتثقيف الناشئة بما يساعد عمى  المنشود، والتغيير في الرؤى، والمفاىيم،
تكّيفيم مع مقتضيات العصر الحديث، ويزّودىم بآلّيات التفاعل، والتعاّمل مع التطّورات العممّية 
والتكنولوجّية، وبما يعّزز لدييم االنتماء إلى وطنيم واالرتباط مع مجتمعاتيم ارتباًطا وثيًقا )لنعّزز 

 ن بوصفو قيمة كبرى(.إنسانّية اإلنسا
 يقرتحبث انبحث:

 دور المنسق اإلعالمي التربوي بسمطنة عمان وفًقا لمبحث الحالي في النقاط التالية:
 يفعل المنسق اإلعالمي التربوي وسائل اإلعالم التكنولوجية الحديثة.

 يقوم المنسق اإلعالمي التربوي بغرس القيم السميمة من خالل أدواره التربوية.

 المنسق اإلعالمي التربوي في اكتشاف المواىب المختمفة لمزيد من االبتكار واإلبداع.يساىم 
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 سيم المنسق اإلعالمي التربوي في توعية المجتمع المدرسي بأدوارىم التربوية.

 يمارس المنسق اإلعالمي التربوي أنشطة إعالمية متخصصة داخل المدرسة وخارجيا.

 ل )الخبر( متجاوزًا ردة الفعل.يسعى المنسق اإلعالمي لصناعة الفع

 أىم المتغيرات التكنولوجية التي تحتم تفعيل دور المنسق اإلعالمي التربوي بسمطنة عمان كما يمي:

 يحرص المنسق اإلعالمي التربوي عمى تفعيل برامج التواصل االجتماعي النشطة لتحقيق أىدافو.
 ق اإلعالمي التربوي.تنوع التطبيقات االلكترونية ساىم في تفعيل دور المنس

 تعد األجيزة اإللكترونية العنصر األىم في تفعيل دور المنسق اإلعالمي التربوي.

 تزايد انتشار وسائل التواصل االجتماعي سيل عمل المنسق اإلعالمي التربوي.

 يقدم الياتف المحمول الخدمات اإلعالمية المناسبة لتفعيل دور المنسق اإلعالمي التربوي.

 حافة االلكترونية في سرعة نشر األخبار التربوية.تسيم الص

أىم الممارسات التي يمعبيا المنسق اإلعالمي التربوي بسمطنة عمان في ضوء متطمبات تكنولوجيا 
 المعمومات وجاء أىميا:

استخدام المنسقون اإلعالميون ألجيزتيم الخاصة في تفعيل أدوارىم خاصة في وسائل التواصل 
 االجتماعي.

 المنسقين اإلعالميين أدوار الناشطين في وسائل التواصل االجتماعي بتقديم رسائميم التربوية.يمعب  
يقوم المنسق اإلعالمي بدور فاعل في االرتقاء بالمستويات التحصيمية لمطالب عبر التكنولوجيا  

 المتوفرة.
 ت المستيدفة.يؤسس المنسقون اإلعالميون منصات إعالمية الكترونية يصمون من خالليا لمفئا 
 يبني المنسق اإلعالمي خالل سنوات عممو قاعدة بيانات مرجعية تخص ميام عممو. 
 يوظف المنسقون اإلعالميون مراكز مصادر التعمم لتحقيق أىدافيم المنوطة بيم. 

يشترك المنسقون اإلعالميون في إعداد وتقديم البرامج التربوية لممؤسسات اإلعالمية في سمطنة 
 عمان.
 توظيف حقيقي يحدد الميام الفنية واإلدارية لممنسق اإلعالمي التربوي يوجد

حصول المنسقون اإلعالميون في المرحمة الحالية عمى دورات تدريبية وبرامج تعميمية لمواكبة عصر 
 الثورة الصناعية الرابعة.

 ىذا وباهلل التوفيق،،
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 زاجعادل
 أوالً : ادلزاجع انعزبُت:

( : ممارسة األنشطة اإلعالمية وعالقتو بإكساب طالب المرحمة ٕ٘ٔٓخميل ) إبراىيم، ثروت فرج
الثانية من التعميم األساسي بعض المفاىيم العممية والبيئية، رسالة دكتوراه غير منشورة، 

 معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين شمس.
ا اإلعالم واالتصال عمي مؤسسات ( : "تأثيرات تكنولوجيٕٚٔٓابن بريكة، عبدالوىاب، و حدة عمري )

 (.ٕ٘(  ، المجمد )ٛ٘القطاع السياحي" مجمة دراسات، الجزائر ع )
( : عالقة اإلعالم التربوي بتكنولوجيا المعمومات ووسائل االتصال ٖٕٔٓأبوالفوارس ، فداء فياض )

 عدد خاص. ٘ٔالحديثة. مجمة جرش لمبحوث والدراسات، األردن مجمد 

( : واقع اإلعالم التربوي في المرحمة الثانوية من منظور المعممين ٖٕٔٓحمد )أحمد، ادم أحمد م
 (.٘ٔوالطالب بالسودان، بحث منشور، مجمة جرش لمبحوث والدراسات، األردن، المجمد )

( : "كفايات تكنولوجيا المعمومات لمطالب المعمم بكميات التربية الرياضية في ٕ٘ٔٓأحمد، أيمن عمي )
، المجمد  ٘ٚودة." المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة، مصر، ع ضوء معايير الج

(ٕ٘.) 
( "اإلعالم العربي والمستجدات الحديثة." األمن والحياة، مجمة ٕٓٔٓأحمد، عبدالمحسن بدوي محمد )

 .ٖٖٛ، ع ٜٕأكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية، السعودية مج 

دة واعتماد برامج التعمم والتدريب االلكترونية." مجمة المدير ( : "تأكيد جو ٕٔٔٓادي، محمد محمد )
 .ٜ٘ٔالعربي، مصر، ع 

 ( : تحديات اإلعالم العربي، القاىرة، العربي لمنشر والتوزيع.ٕٔٔٓإسماعيل عبد الفتاح )
( : الصحافة واإلذاعة المدرسية بين النظرية والتطبيق، القاىرة ، دار ٕٗٓٓإسماعيل، محمود حسن )

 ر العربي.الفك

 ( : الصحافة اإللكترونية، القاىرة، دار الفجر لمنشر والتوزيع.ٕٚٓٓأمين، رضاء عبد الواجد )

( : الصحافة اإللكترونية العربية إلي أين؟ بحث منشور ضمن كتاب بحوث ٕٓٓٓبخيت، السيد محمد )
 في الصحافة المعاصرة، العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة.

 ( : دراسات سوسيو إعالمية، االسكندرية، مطبعة البحيرة.ٕٚٓٓالبدوي، محمد عمي )
( : تكنولوجيا ونظم المعمومات في المنظمات ٖٕٔٓبرزنجي، حيدر شاكر، جمعو، محمود حسن )

 المعاصرة منظور إداري وتكنولوجي، القاىرة ، دار دن لمنشر.
ي، رسالة ماجستير، كمية ( : المسرحية المدرسية في األدب الجزائر ٕٗٔٓالتجاتي، أماني محمد )

 اآلداب والمغات واألدب العربي، جامعة قاصدي.
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( : المدرسة اإللكترونية وأدوار حديثة لممعمم، الرياض، مكتبة ٕٛٔٓالتودري، عوض بن حسين محمد)
 الرشد.

( : مناىج البحث في التربية وعمم النفس، القاىرة، ٜٜٙٔجابر عبدالحميد جابر وأحمد خيري كاظم )
 لنيضة العربية.دار ا

 ( : المكتبات الرقمية: واقعيا، ومستقبميا، عمَّان ، دار البداية.ٕٕٔٓجاسم، جعفر حسن)
، دار ٖٖ( : تاج العروس من جواىر القاموس، جٕٕٔٓالحسيني، محّمد بن محّمد بن عبد الرزّاق )

 اليداية، القاىرة.
 التيسير لمطباعة. ( : اإلعالم التربوي، القاىرة، دارٕٕٓٓحمدان، جمال جمعة )
( : التخطيط اإلعالمي في ضوء اإلسالم، القاىرة، دار الوفاء لمطباعة ٜٛٛٔسميمان، محمود كرم )

 والنشر والتوزيع.
( : فاعمية تطبيق التعميم اإللكترونى بالمدارس الثانوية لمواجية تحديات ٕٙٔٓإسماعيل، السيد عمي )

( ، الجزء األول ، يونيو ٕٓجامعة بورسعيد، العدد )العصر، مجمة كمية التربية، كمية التربية، 
 م.ٕٙٔٓ

( : رؤية مقترحة لتنمية ميارات المتمقي األمثل لمرسالة ٜٜٗٔالشافعي، سنية محمد عبد الرحمن )
اإلعالمية الجماىيرية باستخدام وسائل اإلعالم المدرسي، المؤتمر العممي السنوي الرابع عشر 

 م.ٜٜٗٔمارس  ٜ - ٛالقاىرة، في الفترة من بعنوان : التعميم واالعالم، 
، عمان، مؤسسة  ٖ( : التكنولوجيا الحديثة والتربية والتعميم، طٕٕٔٓالصوفي، عبد اهلل محمد )

 الوراق لمنشر والتوزيع.
 ( : اإلعالم التربوي تأصيمو وتحصيمو ، عمان ، دار الفكر.ٜٕٓٓالضبع ، رفعت عارف )

: الصحافة المدرسية، األردن ، دار اليازوري العممية لمنشر  (ٕٚٓٓعبد الحميد، آالء محمد )
 والتوزيع.

( : اإلعالم التربوي في ظل ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ٕٔٔٓعبد الحي، رمزي احمد )
 القاىرة، الوراق لمطباعة.
ربي لمنشر ( : تحديات اإلعالم التربوي العربي، القاىرة، العٕٔٔٓعبد الفتاح، إسماعيل عمي )

 والتوزيع.

 ( : تكنولوجيا التعميم اإللكتروني، القاىرة، دار الفكر العربي.ٕٛٓٓعزمي، نبيل جاد )

( : اإلعالم التربوي )اإلذاعة والصحافة المدرسية(، القاىرة، ىال لمنشر ٕٛٓٓعفيفي، محمد اليادي )
 والتوزيع.

 ترونية لممعمومات، عمان، دار اليازوري.( : المصادر اإللكٕٗٔٓعميان، ربحي، والسامرائي، إيمان )
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( : الصحافة المدرسية، االسكندرية ، مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع ٕٓٔٓعمر، طو محمد )
 .ٕ، ط

( : اإلذاعة السمعية وسيمة اتصال وتعميم، الرياض، النشر ٜٜٚٔفالتة، مصطفي محمد عيسي )
 العممي والمطابع.

( : "إدارة الوقت لدي طالب الجامعة في عصر تكنولوجيا ٕٚٓٓ) القاضي، سعيد إسماعيل عثمان
المعمومات واالتصاالت: دراسة ميدانية." في المؤتمر القومي السنوي الرابع عشر بعنوان : 
أفاق جديدة في التعميم الجامعي العربي، مصر، القاىرة، مركز تطوير التعميم الجامعي، جامعة 

 . ٕٚٓٓرس ما ٓٔ - ٜعين شمس في الفترة من 

( : اإلعالم والتعميم في ظل ثورة اإلنترنت، عّمان، دار الراية لمنشر ٕٔٔٓقوي، محمد عبد الرحمن )
 والتوزيع.

( : التعميم اإللكتروني واالقتصاد المعرفي، دمشق، دار ومؤسسة ٜٕٓٓكافي، مصطفي محمد )
 رسالن.

 .والتوزيع لمنشر امجد ، دارعّمان المعاصر، التربوي اإلعالم  : (ٕٗٔٓعمي محمد ) كنعان،
( : دور اإلعالم التربوي في تربية طالب المرحمة االبتدائية ٕٙٓٓالمحياني، خضر بن كامل محمد )

بتعميم العاصمة المقدسة. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة كولومبس، 
 الواليات المتحدة.

ية األسس النظرية والتطبيقات العممية، القاىرة ، ( : الصحافة المدرسٕ٘ٓٓمحجوب ، عنايات محمد )
 دار الفكر العربي.

 ( : المسئولية اإلعالمية في اإلسالم، القاىرة، مكتبة الخانجي.ٖٜٛٔمحمد، محمد سيد )

( : "أثر نموذج مقترح لمقرر الكمبيوتر و تكنولوجيا المعمومات ٕٗٔٓمحمود، حسين بشير، وآخرون )
 ذ الصم." تكنولوجيا التربية، دراسات وبحوث، مصر.في تنمية تحصيل التالمي
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