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مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 632

  هدفــت الدراســة احلاليــة إلــى التعــرف علــى دور أخصائــي اإلعــالم التربــوي فــى نشــر مفاهيــم التربيــة اإلعالميــة 
لــدى الطــالب يف املــدارس، وإبــراز معوقــات األداء لــدى أخصائــي اإلعــالم التربــوي؛ ممــا يفيــد فــى تعزيــز نقــاط القــوة 
والضعــف، وحتديــد رأي اخلبــراء يف مفهــوم التربيــة اإلعالميــة، وأهدافهــا، ومهاراتهــا، وأنشــطتها، ومــدى تطبيقهــا 
يف مصــر، واملســتويات التــي يجــب أن يطبــق مفهــوم التربيــة اإلعالميــة مــن خاللهــا، وتقــدمي مجموعــة مــن الــرؤى 
ــوي يف  ــل دور أخصائــي اإلعــالم الترب ــي تســهم يف تفعي ــات واملقترحــات الت والتصــورات املســتقبلية مــن خــالل التوصي

نشــر مفهــوم التربيــة اإلعالميــة لــدى الطــالب. 

اعتمــد البحــث علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي؛ للتعــرف علــى الرؤيــة املســتقبلية للممارســن واألكادمييــن يف مجــال 
اإلعــالم التربــوي لتفعيــل دور أخصائــي اإلعــالم التربــوي يف تطبيــق مفهــوم التربيــة اإلعالميــة.

متثــل مجتمــع الدراســة يف املمارســن مــن أخصائــي اإلعــالم التربــوي، وموجهــي اإلعــالم التربــوي باملــدارس اإلعداديــة 
احلكوميــة واخلاصــة، واألكادمييــن، وقــد مت ســحب عينــة قوامهــا 150 مفــردة.

أهــم النتائــج: ارتفعــت نســبة مــن يؤكــدون علــى أن مــن أهــم أهــداف التربيــة اإلعالميــة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة 
حمايــة النشــىء والشــباب مــن التأثيــرات الســلبية لوســائل اإلعــالم ومضامينهــا املختلفــة بنســبة %83، أمــا عــن 
املعوقــات التــي تواجــه أخصائــي اإلعــالم التربــوي أثنــاء عمليــة تطبيــق ونشــر التربيــة اإلعالميــة تتمثــل يف: القصــور يف 
فهــم التربيــة اإلعالميــة مــن قبــل بعــض القائمــن علــى املدرســة، وامليزانيــة املخصصــة ألنشــطة التربيــة اإلعالميــة داخــل 

املدرســة بنســبة 79.3%.

 الكلمات املفتاحية: التربية اإلعالمية- أخصائي اإلعالم التربوي- املمارسن واألكادميين- املرحلة اإلعدادية.

The current study aimed at identifying the role of the educational media special-
ist in disseminating the concepts of media education among students in schools, 
highlighting the obstacles to the performance of the educational media specialist, 
which is useful in strengthening the strengths and weaknesses, and determining the 
experts ’opinion on the concept of media education, its objectives, skills, activities 
and the extent of its application in Egypt and the levels that The concept of media 
education should be applied through it, by presenting a set of visions and future per-
ceptions through recommendations and proposals that contribute to activating the 
role of the educational media specialist in spreading the concept of media education 
among students.

The most important results:
- The percentage of those who assert that one of the most important objectives of 

media education from the point of view of the sample members is to protect young 
people from the negative effects of the media and their various contents by 83%. In 
understanding, media education by some of the school administrators, and the bud-
get allocated to media education activities within the school is 79.3%.
key words: Media education- Educational media specialist- Practitioners and aca-
demics- middle School.
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يعتبر اإلعالم التربوي أحد املحاور الرئيسة يف بناء شخصـية الطـالب، وعليـه، فـإذا كانـت 
ا عليهـا الـتحكم يف  املدرسة لهـا مهمـة تنشـئة وإعـداد أجيـال اليـوم للغـد؛ فإنـه أصـبح لزامـً

ــة،  ــة، والعلميـ ــاالت التربويـ ــاتي ملختلـــف املجـ ــة، التـــدفق املعلومـ ــة، واالجتماعيـ والتكنولوجيـ
واالقتصــادية؛ لتــتمكن األجيــال الصــاعدة مــن التكيــف والتــأقلم مــع مســتجدات العصــر 

  والتطورات على مختلف األصعدة.
وهو ما يلزم على املدرسة مواكبة هذا التطور بإدخال التربيـة اإلعالميـة ضـمن النشـاطات 

ــة األساســية لبلــوغ أهــدافها وغاياتهــا  ــة يف بنــاء إنســان إيجــابي التربوي املنشــودة، واملتمثل
ا لقيمــه يف ظــل  ومنــدمج مــع مجتمعــه، ومنضــبط وفــق قيمــه وقوانينــه، وأن يكــون واعيــً

  التحديات الراهنة.
باإلضافة إلى أن وسائل اإلعـالم اليـوم تتطلـب منـا تعلـم كيفيـة اسـتخدام مهـارات التفكيـر 

ن، وأن نــتعلم تبنــي تكنولوجيــا رائــدة الناقــد، واملســاعدة علــى كيفيــة التواصــل مــع اآلخــري
ا مسـاعدة الفـرد علـى أن  ومبتكرة تساعد يف فهم العالم مبا يحويه من قـيم وأفكـار، وأيضـً
يفهم نفسه واآلخرين واحلياة عامـة، مـن خـالل رسـائل فكريـة وسياسـية متنوعـة تقـدم يف 

  املؤسسات التعليمية من خالل أخصائي اإلعالم التربوي.  
ا يحقـق أهدافـه، ويسـهم يف كما أن حياتنا   ا عمليـًّ ا تربويـً اليوم بحاجة إلى أن نحقـق إعالمـً

التثقيف األخالقي واالجتمـاعي، إلـى جانـب التربـوي والتعليمـي، نحتـاج إلـى إعـالم تربـوي 
ــوي؛ ألن  ــة وتطويعهــا خلدمــة الفعــل الترب ــى اإلفــادة مــن وســائل االتصــال احلديث قــادر عل

الفعل التربوي األساسـية، والـذي بواسـطته يـتم االرتقـاء   اإلعالم التربوي يعتبر أحد أركان
بالطالب إلى مستوى االختبار، واتخاذ القرارات املناسـبة فيمـا يخـص مسـتقبله الدراسـي، 
واملهني، وأيًضا االجتماعي، وعـن طريقـه تنفـتح املدرسـة علـى املحـيط اخلـارجي، وبفضـله 

ــالي تــتمكن مــن مســايرة التطــورات الناجتــة عــن املســتوى الع لمــي والتقنــي واملعــريف، وبالت
  التغيرات الطارئة على كافة املستويات.
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لذا، ال ميكن إغفال دور اإلعالم التربوي يف تزويد الطالب باملعلومات واألخبار الصـحيحة 
ا مـن  والصادقة واملعارف التي تشبعهم، وتشبع فيهم حـب االسـتطالع، كمـا يقـدم لهـم ألوانـً

قة تقـوم علـى الشـرح والتحليـل والتفسـير والتبسـيط، ويسـعى العلوم واملعارف بصورة مشـو
إلى إكسابهم مهارات االتصال ومهارة التعبير عن أفكـارهم، والثقـة يف تفكيـرهم وقـدراتهم 
العقليــة، كمــا تنمــي فــيهم القــدرة علــى التحليــل واالســتنباط واالســتدالل، ســواء للمنــاهج 

لتليفزيـون، والصـحافة، وغيرهـا مـن مـواد الدراسية أو للمضامني اإلعالمية يف اإلذاعة، وا
  إعالمية تعرض عليهم وتشجعهم على التفكير العلمي واكتشاف مواهبهم ورعايتها.

من هنا رأى الباحث تعاظم دور اإلعالم التربوي يف تكوين أجيال جديدة قادرة على الـتعلم 
مستقبلية من   الذاتي، والتفكير النقدي، ولهذا كان موضوع هذا البحث لوضع تصور ورؤية

وجهة نظر املمارسني واألكادمييني لتفعيل دور أخصائي اإلعالم التربوي يف تطبيـق مفهـوم 
  التربية اإلعالمية لدى طالب املدارس اإلعدادية.

  مشكلة الدراسة:

يف ظــل تزايــد االنفجــار املعــريف وتطــور تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات يف القــرن احلــادي 
تسـتطيع املنـاهج الدراسـية تغطيـة الثـورات العلميـة والتكنولوجيـة مبفردهـا، والعشرين، ال  

وهذا يتطلب توفير األنشطة والتدريبات املنهجية وغيـر املنهجيـة التـي يكـون فيهـا الطالـب 
ــوا مــن مواجهــة التحــديات واملســتجدات التكنولوجيــة يف  محــور العمليــة التعليميــة؛ ليتمكن

تنبطون ويســتنتجون، وكــذلك كيــف يتمكنــون مــن صــقل جميــع املجــاالت وتعلــيمهم كيــف يســ
  شخصياتهم التي تسهم يف تنمية مجتمعاتنا.

ومن هنا ظهرت احلاجة إلى ظهور مفهوم التربية اإلعالميـة؛ ليـتمكن الطالـب مـن التعامـل 
الواعي مع تلك الثورات واملستجدات املعاصـرة؛ للحـد مـن التـأثيرات السـلبية الناجتـة عـن 

  ئ وغير الواضح ملفهوم التربية اإلعالمية.االستخدام اخلاط
وألن التربيـــة اإلعالميـــة حاجـــة ملحـــة وضـــرورة ال ميكـــن االســـتغناء عنهـــا يف مجتمعاتنـــا 
العربية خاصة، وحيث إن اإلعالم التربوي من أهم الوسائل التعليمية التي تسـهم يف تنميـة 

ا علينـا االهت مـام باملشـكالت والصـعوبات الطالب يف كل املجاالت داخل املدرسة، كـان لزامـً
  التي تعوق أدائه.

وبناًء على ما سبق، تبلورت املشكلة البحثية من خالل الدراسة االستطالعية التي قـام بهـا 
الباحث ملعرفة مدى وعي أخصائي اإلعالم التربوي ملفهوم التربية اإلعالميـة، وآليـة تنفيـذ 

ــى أرض الواقــع مــن خــالل املؤ ــا عل ــك املفــاهيم وتطبيقه ــت تل ــة ســواء كان سســات التعليمي
  حكومية أو خاصة.
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لذا، انطلقت املشكلة البحثية من خالل الدراسة االستطالعية التـي قـام بهـا الباحـث علـى 
عينة من أخصائي اإلعالم التربوي العاملني مبديرية التربية والتعلـيم مبحافظـة الدقهليـة؛ 

عي أخصائي اإلعـالم التربـوي للوقوف على مدى تطبيق مفهوم التربية اإلعالمية، ومدى و
  واخلاصة). –بهذه املفاهيم وإجراءات تطبيقها باملدارس العامة (احلكومية

ا مـــن مبـــدأ املصـــداقية يف اختيـــار العينـــة، اختـــار الباحـــث العينـــة لتكـــون ممثلـــة  وانطالقـــً
للمجتمــع األصــلي مــن جميــع احلقــب الزمنيــة، وجــدير بالــذكر أن مهنــة أخصــائي اإلعــالم 

تبطت بشكل أساسي منذ إنشاء كليـات التربيـة النوعيـة لقسـم اإلعـالم التربـوي التربوي ار
ا، مـنهم  50وحتى اآلن، ومن ثـم قـام الباحـث باختيـار   1990عام   ا  25أخصـائيَّ أخصـائّيً

ا ممــن تخرجــوا  25تخرجــوا علــى الالئحــة القدميــة وهــو اإلعــالم الكالســيكي، و أخصــائّيً
اير التطورات التكنولوجية احلديثـة وبصـفة خاصـة على الالئحة اجلديدة التي تالحق وتس

  اإلعالم اجلديد.

  جاءت نتائج الدراسة االستطالعية على النحو التالي:

% مـن 92بلغت نسبة الـذين ال يعرفـون مجـرد معرفـة عـن مفـاهيم التربيـة اإلعالميـة  -
 %8إجمالي حجم العينة، يف حني بلغت نسبة الذين يعرفون مفهـوم التربيـة اإلعالميـة  

من اإلجمالي العام للعينة، كمـا أوضـحت النتـائج أن جميـع مـن تخرجـوا علـى الالئحـة 
القدميــة مــن أقســام اإلعــالم التربــوي ال يعرفــون مــاذا تعنــي التربيــة اإلعالميــة، وذكــر 

  بعضهم أنهم أول مرة يسمعون هذا املصطلح.
ملـدارس سـواء وبسؤال أفراد العينة حول آلية تنفيـذ مفهـوم التربيـة اإلعالميـة داخـل ا -

كانــت حكوميــة أو خاصــة؛ أســفرت النتــائج عــن أن جميــع أخصــائي اإلعــالم التربــوي 
يســـتخدمون األدوات واألشـــكال القدميـــة املتعـــارف عليهـــا يف تطبيـــق مفهـــوم التربيـــة 

  اإلعالمية، وهذا يعكس عدم وعيهم الكامل بآلية التطبيق والتنفيذ.
االســتطالعية التــي تعكــس الوضــع احلقيقــي بنــاًء علــى مــا ســبق مــن نتــائج الدراســة 

ألخصــائي اإلعــالم التربــوي، وعــدم وعــيهم الكامــل ملفــاهيم التربيــة اإلعالميــة، كانــت 
فكــرة البحــث احلــالي التــي تــدور حــول وضــع تصــور مقتــرح مــن وجهــة نظــر اخلبــراء 
ــة  ــة التربيـ ــة بأهميـ ــوي يف التوعيـ ــالم التربـ ــائي اإلعـ ــل دور أخصـ ــادمييني لتفعيـ واألكـ

ميــة، وحتديــًدا يف ظــل األوضــاع الراهنــة التــي تشــهدها املنطقــة العربيــة عامــة اإلعال
واملجتمع املصري خاصـة مـن حتـديات واسـتهداف سـواء كـان مـن الـداخل أو اخلـارج، 
وذلك بهدف حماية جيل من شباب اليوم رجال املستقبل الذين يحملون لواء املسـئولية 

 يف القريب العاجل.
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سـابق يكمـن صـياغة املشـكلة البحثيـة يف التسـاؤل الـرئيس لذا، ومـن خـالل العـرض ال
ما التصور املقترح من قبل اخلبراء واألكادمييني لتفعيل أدوار أخصــائي اإلعــالم التالي:  

  التربوي يف تطبيق مفهوم التربية اإلعالمية داخل مدارس املرحلة اإلعدادية؟

  أهمها:  ويتفرع من التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية،

مــا دور أخصــائي اإلعــالم التربــوي يف نشــر مفــاهيم التربيــة اإلعالميــة لــدى  -1
  الطالب يف املدارس؟

ما أهم معوقات األداء لدى أخصائي اإلعالم التربوي مما يفيد يف تعزيز نقـاط  -2
 القوة والضعف؟

مــا رأي اخلبــراء يف مفهــوم التربيــة اإلعالميــة وأهــدافها ومهاراتهــا وأنشــطتها،  -3
ــدى تط ــة ومـ ــوم التربيـ ــق مفهـ ــب أن يطبـ ــي يجـ ــتويات التـ ــر، واملسـ ــا يف مصـ بيقهـ

 اإلعالمية من خاللها؟
ــة وتوفيرهــا  -4 ــة اإلعالمي مــا دور أخصــائي اإلعــالم التربــوي يف التعريــف بالتربي

 آلليات تطبيقها بداية من ممارسة األنشطة اإلعالمية؟
ــى تطبيــق اخلد -5 ــوي يف تــدريب الطــالب عل مــة مــا دور أخصــائي اإلعــالم الترب

 الطالبية واملهارات التي يجب توافرها؟
 أهمية الدراسة:

  األهمية النظرية: -1
  احلالية يف العناصر التالية: الدراسة األهمية النظرية للدراسة تكمن

 يجـب والتـي السليمة، التربية اإلعالمية وهي األهمية غاية يف تربوي ملوضوع تناولها -
ملواجهـة  املختلفـة اإلعـالم وسـائل انتشـار ظـل يف ألخصـائي اإلعـالم التربـوي إكسـابها

  لها، والتعامل السليم معها. من خالل االستخدام األمثل الوسائل، لهذه السلبية اآلثار
 -يكتسب البحـث أهميتـه مـن أهميـة دور اإلعـالم التربـوي يف النمـو املتكامـل للطـالب -

ا ا ومهاريــًّ شــطة اإلعالميــة يف بنــاء كافــة اجلوانــب مــن خــالل ممارســاتهم لألن -معرفيــًّ
 املختلفة.

التربيــة اإلعالميــة تعتبــر تربيــة متكاملــة، حيــث إنهــا تنظــر للجانــب العقلــي والنفســي  -
والسلوكي للفرد، باعتباره جزًءا من املجتمع، وتعينـه علـى حتقيـق التـوازن والتكامـل يف 

 التعامل مع كافة مستويات الدولة؛ مما يساعد يف تكوين شخصية سوية ومتوازنة.  
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 مية التطبيقية:األه -2
 تتمثل األهداف التطبيقية للدراسة احلالية فيما يلي:

يحــاول البحــث احلــالي رصــد الصــعوبات التــي تواجــه أخصــائي اإلعــالم التربــوي يف  -
حتقيــق دوره يف نشــر مفــاهيم التربيــة اإلعالميــة والــوعي بــه، ومــن ثــم محاولــة إيجــاد 

  حلول ومقترحات للتغلب على تلك الصعوبات.
تستمد مشكلة البحث احلالي أهميتها من خـالل موضـوعه؛ حيـث يهـتم بوضـع تصـور  -

ورؤية مستقبلية من جانب اخلبراء يف مجـال العمـل اإلعالمـي املدرسـي، واألكـادمييني 
ــوم  ــوي يف نشــر مفه ــل دور أخصــائي اإلعــالم الترب ــة؛ لتفعي يف مجــال اإلعــالم والتربي

تسـاب الطـالب ملهـارات التربيـة اإلعالميـة التربية اإلعالمية لدى الطالب، حيث إن اك
 يساعد يف حتسني العملية التعليمية، والرقي مبستوى الطالب.

إمكانيــة اإلفــادة مــن نتــائج الدراســة احلاليــة يف لفــت نظــر القــائمني بعمليــة التربيــة  -
الدراسـية؛ والتعليم إلى أهمية دمج التربية اإلعالمية يف منـاهج الـتعلم بكافـة مراحلـه 

ــيم يف  ــى التعل ــائمني عل ــام الق ــة باهتم ــم حتــظ لســنوات طويل ــة ل ــة اإلعالمي ألن التربي
 مصر.

 أهداف الدراسة:

  يستهدف البحث احلالي حتقيق األهداف التالية: 

التعــرف علــى دور أخصــائي اإلعــالم التربــوي يف نشــر مفــاهيم التربيــة اإلعالميــة  -1
  لدى الطالب يف املدارس.

إبــراز أهــم معوقــات األداء لــدى أخصــائي اإلعــالم التربــوي ممــا يفيــد يف تعزيــز  -2
 نقاط القوة والضعف.

حتديد رأي اخلبراء يف مفهوم التربية اإلعالمية وأهـدافها ومهاراتهـا وأنشـطتها،   -3
ومدى تطبيقها يف مصـر، واملسـتويات التـي يجـب أن يطبـق مفهـوم التربيـة اإلعالميـة 

 من خاللها.

ــ -4 ــة اإلعالميــة، التع ــف بالتربي ــوي يف التعري ــى دور أخصــائي اإلعــالم الترب رف عل
 وتوفيرها آلليات تطبيقها بداية من ممارسة األنشطة اإلعالمية.

توضـيح دور أخصـائي اإلعـالم التربـوي يف تـدريب الطـالب علـى تطبيـق اخلدمـة  -5
 الطالبية واملهارات التي يجب توافرها.
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التصــــورات املســــتقبلية مــــن خــــالل التوصــــيات تقــــدمي مجموعــــة مــــن الــــرؤى و -6
واملقترحــات التــي تســهم يف تفعيــل دور أخصــائي اإلعــالم التربــوي يف نشــر مفهــوم 

 التربية اإلعالمية لدى الطالب. 

  مصطلحات الدراسة:

  أخصائي اإلعالم التربوي: 

خطـة  هو أحد خريجي أقسام اإلعالم التربوي بكليات التربية النوعية، والقائم على تنفيـذ
األنشطة اإلعالمية املدرسية من خالل الطالب؛ لتقدمي رسائل إعالميـة مـن خـالل أدوات 
ا، مــع  ــًّ ا ومهاري ا ووجــدانّيً ــًّ ــة، وإعــداد الطــالب معرفي اإلعــالم املدرســي ذات أهــداف تربوي
ــطة  ــواع األنشـ ــة أنـ ــبق لكافـ ــيط مسـ ــاس تخطـ ــى أسـ ــة علـ ــات الالزمـ ــة اإلمكانـ ــوفير كافـ تـ

  تعليمية.املستخدمة يف كل مرحلة  

  التربية اإلعالمية:

هــي العمليــة التــي يــتم مــن خاللهــا إكســاب األفــراد مهــارات االســتخدام الــواعي لوســائل 
ا للمضـامني اإلعالميـة بأشـكالها  اإلعالم وصوًال، وفهًما، وحتليًال، ونقًدا، وتقييًما، وتقوميـً

  ع إليها.املختلفة واإلسهام يف إنتاج مضامني إعالمية مسئولة وتخزينها والرجو

"إكساب املعرفة والفهـم والتطبيـق الصـحيح للمهـارات واملواقـف التـي  )Share j: )1تعريــف 
تسمح للطالب بالتعامل مـع العـالم اإلعالمـي املعقـد واملتغيـر بطريقـة واعيـة وهادفـة، كمـا 
يعبر عـن إكسـاب القـدرة علـى اسـتخدام اإلعـالم بطريقـة نشـطة وحيويـة بهـدف املشـاركة 

  االجتماعية الفعالة".

للتربيــة اإلعالميــة بأنهــا: "األســلوب الــذي يســتخدم لتوضــيح  Jose M. Brownتعريــف 
مهـــارات وقـــدرات الطـــالب التـــي تتطلـــب الـــوعي بـــالتعليم املتطـــور يف مجـــال االتصـــاالت 

 .)2(احلديثة، مثل التعليم اإللكتروني، الوسائط املتعددة يف مجتمع املعلومات"  

 اإلطار النظري:

  مقدمة:

القدمية واجلديدة بأدواتهـا ونفوذهـا علـى عـالم اليـوم، وأصـبحت سيطرت وسائل اإلعالم  
تؤدي أدوارًا كثيرة وكبيرة يف تأثيرها يف مختلف املجاالت، وأصبح املزيج اإلعالمـي املقـدم 
عبر هذه الوسائل عبارة عن مـزيج مـن التسـلية والترفيـه والتضـليل والتعبئـة، وقـد امتـدت 

ا إلــى امل ؤسســات املعنيــة بــدور التربيــة والتوجيــه والتنشــئة هــذه الوســائل يف تأثيرهــا أيضــً
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االجتماعيــة، بــل وأصــبحت مــن أخطــر الوســائل التــي تهــيمن علــى عقــل اجلمــاهير عامــة 
والــنشء بصــفة خاصــة، وأصــبح تــأثير تلــك الوســائل علــى اجلمهــور بفئاتــه املختلفــة ســواء 

  بالسلب أو اإليجاب واضًحا.

م أصـبحت أقـوى الوسـائل أثـًرا، وأكثرهـا ) علـى أن وسـائل اإلعـال2018ويؤكد الشمري (
  .)3( فاعلية يف توجيه السلوك، ونشر املفاهيم والتأثير على بنية الثقافة

) علـى أن تلـك الوسـائل تـؤدي إلـى فـرض 2018ويف نفس السياق، تؤكد حنان العجاجي (
دة واقع جديد على العملية التربوية؛ مما أصبح يهدد املدرسة، ويضعها أمام حتديات جديـ

  .)4( وعديدة لتحقيق أهدافها

وتأسيًسا على ما سبق، البـد مـن وجـود خريطـة تربويـة تقـوم بـدورها الصـحيح يف التربيـة 
اإلعالمية، تستند على الرقابة الواعية التـي تسـاعد اجلمهـور املسـتقل لتلـك الرسـائل مـن 

اإلعالميـة يف املـدارس طلبة املرحلة اإلعداديـة علـى الفهـم والتحليـل، لنشـر ثقافـة التربيـة 
إلعــداد جيــل مــن الطــالب إعــداًدا يتفــق مــع مســتجدات العصــر، فيصــبحوا قــادرين علــى 
االستخدام الـواعي لوسـائل اإلعـالم املختلفـة، واكتسـاب املهـارات، والتواصـل مـع اآلخـرين 

  على نحو إيجابي يسهم يف تنمية املجتمع.

عالميـة هـو حتصـني لهـم مـن االختـراق ومن ثم يصـبح امـتالك أبنائنـا لكفايـات التربيـة اإل
الثقايف، واملحافظة علـى هـويتهم اإلسـالمية والعربيـة، فـاألمم ال تتقـدم إال بعقـول مفكـرة، 
ــة  ــات التربيـ ــابهم كفايـ ــول بإكسـ ــذه العقـ ــاء هـ ــهمون يف بنـ ــة، ومعلمـــني يسـ ــدة، ومبدعـ وناقـ

اء جيــل اإلعالميــة، مــن خــالل رســائل صــادقة وجــادة، يهــدف كــل معلــم مــن ورائهــا إلــى بنــ
  .)5(  مثقف مبدع صحيح العقيدة، متني اخللق، منفتح على الثقافات األخرى

ا وأصـبحت اإلعالميـة، التربية إلى احلاجة فظهرت  ا مطلبـً  املواطنـة الواعيـة لتنميـة ملحـًّ
 حتتـوي علـى ألنهـا الـوطني؛ احلضـور صـنع الشامل يف واإلسهام النشط الفعالة، املسئولة
بنـاء  مـن املتلقـي ميكـن الـذي والعلمـي واإلبـداعي، الناقـد، لتفكيركا املهارات؛ من مجموعة

  .وإنتاجها اإلعالمية املضامني عن مستقلة أحكام

التعليميـة  املؤسسـة داخـل الطـالب سـلوكيات مبتابعـة مطالبـة اإلعالميـة التربيـة أن كمـا
ي بذلك وهي وخارجها،  خـالل مـن وذلـك االجتماعية، للمسئولية سلوكية عدة مظاهر تُنمِّ

 سـلوكيات علـى واملحافظـة ومعناها، مببناها التعليمية املؤسسة على احلفاظ التأكيد على
 والرغبـة الوالـدين، وحـب املعلـم، واحتـرام الكرميـة، بـاألخالق التحلـي العلم، ومنها: طالب
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ة  عن والبعد والنظافة، النظام، على واحلفاظ لوطنه، ووالئه لزمالئه، العلم، وحبه يف املُلحَّ
 .البيئة على واملحافظة واملجتمع، باألسرة واالرتباط اخلير، يف ُمشني، والتعاون هو ما كل

 :)6( يلي كما اإلعالمية، للتربية احلاجة أسباب اليونسكو حددت وقد

 املتلقـون لـه يتعـرض مـا مـع حالًيا، العالم يعيشه الذي الهائل اإلعالمي التدفق -
  .للشباب االجتماعية احلياة على تأثير من له مبا -الشباب خاصةً   -تنوع من

 بأنهـا االعتـراف يجـب بـل اإلعـالم، وسـائل بإدانـة االكتفـاء املمكـن مـن يعـد لـم -
 تعمل التي املكونات أحد ُمتثل أن وميكن احلديثة، احلياة مكونات جزًءا من ُتشكل
 .املجتمع ألفراد املشاركة اإليجابية تنمية على

 يعوق ما وهو الواقعية، واحلياة التعليمية املنظومة بني االختالفات بعض هناك -
 .العملية للحياة للدخول السليم باألسلوب الشباب إعداد

  مفهوم التربية اإلعالمية:

ا إطـارًا اإلعالميـة التربيـة تعـد الرسـائل  إلـى الوصـول علـى القـدرة مهـارات يضـم عامـًّ
،  واملرئيـة واملسـموع املطبوعـة، أشـكالها كافـة يف وإنتاجهـا وتقوميهـا، وحتليلها، اإلعالمية،
احلـادي  القـرن يف – كثيـرة مـداخل ضمن -اعتماده ميكن مدخل تربويٌّ  أنها إلى باإلضافة

 اإلعالمـي؛ الـوعي اكتساب مجال إلى لإلشارة املستخدمة املصطلحات وتتعدد والعشرين،
 اإلعالميـة، املعرفـة اإلعالميـة، الثقافـة اإلعـالم، ومنهـا: وسـائل مـع امـلالتع أي مهـارات

  .)7( اإلعالمية التوعية اإلعالمية، األمية محو اإلعالمية، التربية التعليم اإلعالمي،

 ينمـو الـذي البنـائي الهيكـل تشـكل واإلعالميـة التربوية املفاهيم منظومة ويرى الباحث أن
 البحثـي اإلطـار داخـل املفـاهيم تلـك وتتـرابط اإلعالميـة، التربيـة علـم يف إطـاره ويتطـور
 علـى األساس يف املعتمدة املنطقي االستدالل عالقات عبر التربية اإلعالمية لعلم الشامل

 أو الفـروض، إلـى النظريـة املعطيـات أو مـن املالحظـات، الـذي ينطلـق االستقرائي، املنهج
م  للتفسـير، ُتطرح التي األفكار ا، يتحقـقثـُ ا، أو جتريبيـًّ  مـن النظـري بالتحليـل أو إمبيريقيـًّ
 أسـفلها ينـدرج واألفكـار املفـاهيم مـن أعلى تأسيس مستويات ثمَّ  ومن األطروحات، صحة
 .املجال عناصر من املزيد

ة التربَية مبادئ تعتِمد ا على اعتماًدا اإلعالميَّ من  عدٍد  حتقيق أجل ِمن وذلك االتصال؛ ُكلّيً
ة األهداف ة التربويَّة اإلعالميَّ مُ  التي الِعلم، خصيًصا لطلَبة املُعدَّ ن  مجموعـةً  بـدوِرها ُتقدِّ مـِ
ل واألساليب واملعلومات املهارات رورية للتعامـُ ل الضـَّ الكالسـيكية  اإلعـالم وسـاِئل مـع األمثـَ

هُ  ومـا واجلديـَدة ة الوسـاِئل هـذه تُبثـُّ عـَ َرة، وُمتسـَ  واضـَحة مـن مضـاِمني املتنِوّ  فـإنَّ  وعليـه تِّ
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ة ة مفهـوم التربيـَ رُ  اإلعالميـَّ ا ُيعتبـَ ا مفُهومـً مولّيً ي باإلفـادة شـُ  والنقـد والتقيـيم والفهـم ُيعنـَ
َرر ِمن اإلفادة جواِنب على والتعّرف اإلعالِمي، والوعي   املُختِلَفة. الوسائل هِذهِ  والَضّ

وللتربيـــة اإلعالميـــة مصـــطلحات أخـــرى مشـــابهة وهـــي: التربيـــة اإلعالميـــة، والتعلـــيم 
) أن مصــطلح التربيــة 2009اإلعالمــي، ومحــو األميــة اإلعالميــة، وتــرى هنــاء العمــودي (

ا يف الـــدول العربيـــة بنـــاء علـــى  Media Educationاإلعالميـــة  هـــو املســـتخدم حاليـــً
إلعالميــة األول املنعقــد يف الريــاض، واملــؤمتر اســتخدام ذات املصــطلح يف مــؤمتر التربيــة ا
  .)8(السادس للمعلمات املنعقد يف دولة الكويت  

بنـاء علـى األدبيـات النظريـة   -ومن أبرز التعريفـات التـي تناولـت مفهـوم التربيـة اإلعالميـة
  ما يلي: -التي اطلع عليها الباحث يف حدود إمكانياته

للتربية اإلعالمية يف أمريكا بأنها "تنمية قدرة الطالب على الوصول   عرَّفها املؤمتر القــومي
للرســائل اإلعالميــة وحتليلهــا، وتقوميهــا، وإنتاجهــا ألغــراض متعــددة عبــر مختلــف وســائل 

  .)9(   اإلعالم، ويعتبر هذا التعريف من أبرز التعريفات تداوًال يف الدراسات التربوية

وهما من الـرواد األوائـل  (Silver blatt & Zlobin) سيلفريالت وزلوبنييف حني عرَّفها 
يف التربية اإلعالمية، أن املقصود بها "التدريب الذي ميد الفرد باسـتراتيجيات متكنـه مـن 
حتليل ومناقشة املعلومات املنقولـة عبـر قنـوات االتصـال اجلمـاهيري العامليـة، حيـث يكـون 

هيـة البـرامج التـي يختـار مشـاهدتها، قادرًا على إصدار أحكامه الشخصية فيما يتعلق مبا
ــال  ــوات االتصـ ــن قنـ ــا مـ ــي يتلقاهـ ــة التـ ــير املعلومـ ــة تفسـ ــماعها، وكيفيـ ــا، أو سـ أو قراءتهـ

  .)10( اجلماهيري

فقــد عرفــت التربيــة اإلعالميــة علــى أنهــا تســاعد علــى التعامــل مــع جمهــور  أمــا اليونســكو
وســائل االتصــال مبــا تشــمله مــن كلمــات مطبوعــة، أو رســومات، أو صــوتيات، أو رســوم 
متحركة، ومتكن األفراد من اكتساب وفهـم مهـارات اسـتخدام هـذه الوسـائل، للتواصـل مـع 

التفكيــر النقــدي، للتحليــل وإنشــاء اآلخــرين يف مجــتمعهم، فتضــمن تعلــم األفــراد كيفيــة 
النصوص لوسائل اإلعالم وحتديد مصادرها، ومصـاحلها السياسـية والتجاريـة والثقافيـة، 
ثم تفسير هذه الرسـائل والقـيم التـي تقـدمها وسـائل اإلعـالم، واختيـار الوسـائط املناسـبة 

  .)11(للرد وإيصال رسائلهم اخلاصة  

 مقارنـةً  املصـطلح األساسـي  والشـامل   Media Literacyأن  اجلنــدي ابتســام وتـرى
 والبعض معرفة مكتسبة، يرونها وآخرون مهارة، أنها يرون فالبعض األخرى، باملصطلحات

 سـبًبا يف رؤيـتهم البـاحثني بـني االختالفـات هـذه تكـون وقـد للعـالم، منظـورًا يرونها اآلخر



 

 
642 642 

 أما اإلعالمية، التربية ألهمية التعريفات اختالف إلى يؤدي آخر وسبًبا اإلعالمية، للتربية
 بـني يجمـع مصـطلح للتربيـة اإلعالميـة فتضـع اإلعالميـة للتربيـة الوطنيـة اجلمعيـة

 أعـم هذا املصـطلح ، ويعدMedia Literacy Education“املصطلحني السابقني وهو 
ا جزًءا يعد اإلعالم تعليم وأشمل؛ ألن   .)12( اإلعالمية التربية من أساسّيً

) بأن التربية اإلعالمية هي "عملية تعليميـة يـتم مـن 2018(  فاطمة العتيبــييف حني رأت  
خاللها تزويد الطلبة باملعارف واملهارات اإلعالمية، بحيث يهتم فيها إعـداد الفـرد لإلفـادة 

  .)13(  منها وفق ضوابط مرجعية، للتعامل مع مقتضيات العصر احلديث"

 CML: Center of Media Literacy 2003)( اإلعالميــة التربيــة مركــز ويعرفهــا
 مـن الشخصـي املعنـى وبنـاء تفسـير علـى بأنهـا: "املقـدرة األمريكيـة، املتحـدة بالواليـات

 الفرد، حول يجري مبا والوعي األسئلة، وتوجيه االختيار على واملقدرة الرسائل اإلعالمية،
ا أن يكون من بدًال    اإلعالمية للتربية الدولية املنظمة أما ،"لالختراق ومعرًضا سلبّيً

(NAMLE: National Association for Media Literacy Education, 
رق املعلومـات وتوصـيل وتقيـيم وحتليـل علـى املعرفـة القـدرة"بأنهـا:  تعرفهـا (2006  بطـُ
ل وهي بطبيعتها، متداخلة مختلفة  اإللكترونيـة املّعقـدة للبيئـة ودافعـي فعـل طبيعـي رد ُمتثِّ

  .)14(  "بنا ُحتيط التي واإلعالمية

تربيـة  "بأنهـا: اإلعالميـة، التربيـة )15()٢٠٠٧( بالكويــت اإلعالميــة التربيــة مــؤمتر ويعـرف
 بنـاء يف ُتسهم التي اإلعالمية للثقافة منهجية تدريس وأصول علمي، إطار بتقدمي تختص

 وتنميـة الناقـد، التفكيـر أسـاليب بتنميـة تعنـي فهـي والعشـرين، احلـادي مـواطن القـرن
 الوسـائل عبـر يعـرض مـا لكـل والتقـومي والتحليـل، يف البحـث، والتحقـق، املـتعلم مهـارات

   اإلعالمية.

 كيف فهم على الطفل ُقدرة"بأنها:  اإلعالمية،  التربية  )2004(هبة الســمري  ُتعرف كما
 خاللهـا، من ُتقدم التي املادة إعداد وكيف يتم ُتنظم، وكيف املختلفة، اإلعالم وسائل تعمل
 ناقـدين مفكـرين األطفـال نخلـق مـن أن لنـا ميكـن كيف أي بحكمة؛ استخدامها يتم وكيف

  .)16(  واللغة الصوت والصورة تستخدم التي الرسائل من للعديد ومبدعني ومنتجني

 بأنهـا: لـه، آخـر تعريـف يف اإلعالمية ) التربية118- ٢٠١٢ (احلميد عبد محمد ويعرف
 تهـدف التـي الرسـمية، وغيـر الرسـمية والتعليميـة التربويـة للمؤسسات املخططة اجلهود"

 مـن عليهـا، االتصالية حقوقها وممارسة ومنتجاتها، وسائل اإلعالم من األفراد متكني إلى
 للرسـائل، الناقـد والتحليـل الوسـائل، باختيـار واملهـارات اخلاصـة املعـارف تنميـة خـالل
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 منـو يف يسـهم الـذي الصـالح املـواطن لبنـاء الرموز واملعـاني، إنتاج يف اإلبداعية واملشاركة
 واألخالقيـة الثقافيـة املعـايير ودعـم النظـام االجتمـاعي، وثبـات واسـتقراره، املجتمـع

  .)17(  الدميقراطية واملشاركة

  اإلعالمية: التربية عناصر

 رئيسـة عـدة، عناصـر مـن تتكون اإلعالمية التربية أن ذكرها؛ السابق التعريفات من يتبني
اجلوانـب  وتنمية بالنهوض العناصر تلك وتعني واإلبداع، واإلنتاج، والتقييم، التحليل، منها:

 إبـداعي، بشـكل املشـكالت علـى والقـدرة الناقـد والتفكيـر الـوعي يف املتمثلـة الشخصـية
 عـدة وهنـاك اإلعالميـة، التربيـة ملفهـوم شـاملة رؤيـة اإلعالميـة التربيـة وُتعطـي عناصـر

 املجـال، وإن هـذا يف واملتخصصـون الباحثون عليها يجمع يكاد للتربية اإلعالمية، عناصر
 Silver مـن كـل بتحديـدها قـام التـي العناصـر وتلك أخرى، البعض عناصر عليها أضاف

blatt (1995كما يلي ،  وهي  )18(: 

 خاصـةً  اليـوم اإلنسـان إن واملجتمــع: الفــرد علــى اإلعــالم وســائل بتــأثير الــوعي -
 ويتفاعـل ويتعامـل اإلعـالم، بوسـائل ومشبعة غنية بيئة يف يعيش والشباب النشء

وثر فهـي بالتـالي وعـي؛ بـدون أو بـوعي الرسـائل اإلعالميـة مـن العديـد مـع  يف تـُ
 قيمـه يف وتـؤثر والعـالم، لذاتـه واآلخـرين وإدراكـه إن اإلنـس تفكيـر طريقـة

 واضـح ليمـده بفهـم ويبـث ينشـر مـا علـى فيعتمـد وسـلوكه، وأحكامـه واجتاهاتـه
  العالم. ألحداث

 يتطلـب اإلعالميــة: املضــامني ومناقشــة حتليــل مــن ُمتكــن اســتراتيجيات تطــوير -
 التخطـيط أجـل مـن واملـال، والعمـل اجلهـد مـن الكثيـر اإلعالمية الرسائل تكوين

 مالمـح وتتحـدد دراسـته، يـتم فـاجلمهور لهـا، املتميـزواإلنتـاج  اجليـد واإلعـداد
 ممكنـة وفاعليـة كفـاءة أقصـى مـرات لتحقيـق عـدة املحتـوى تقومي ويتم االتصال،

 الظـاهرة، قيمتهـا الرسالة وُتفسـر ُتستهلك أن املقبول من فليس االتصال، لعملية
 وإدراكـه عليـه تفكيـره يؤسـس كأسـاس الفـرد إليهـا يحتـاج اإلسـتراتيجيات وهـذه

 .اإلعالمي للمحتوى
 إن وثقافتهم: ألنفسهم برؤية متبصرة األفراد ميد اإلعالمي املضمون بأن الوعي -

 للرسـائل النظـر فعنـد احلـالي، وقتنـا يف للثقافـة رواة إال هـي مـا اإلعـالم وسـائل
 اإلشـارات مـن العديـد حصـد ميكـن مـا بدولـة اإلعالم مختلف وسائل يف املقدمة

 القـيم بفحـص ذلـك أفرادهـا، الدولـة وسـمات هـذه بثقافـة املرتبطـة والـدالئل
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 واحلقائق، واالجتاهات، واألكاذيب، واملخاوف، والتسلية، التفكير، ومنها: املقدمة،
 الـنشء لنفسـه فهـم ُتشكل أن ميكنها اإلعالم وسائل أن كما وغيرها، واألساطير،
 على يساعد املجتمع ثقافة فمعرفة األخرى، وللثقافات لثقافته ورؤيته ولآلخرين،

  .اإلعالمية رسائله يف ما يقدمه فهم
 لها، رئيس ومعيار اإلعالمية التربية من جزء الناقد التفكير إن :الناقد التفكير -

 تنميـة يتـيح وإيجـابي سهل بأسلوب اإلعالم يقدمه فيما الناقد التفكير وممارسة
وإنتاجهـا،  مضـامينها وحتليـل اإلعـالم لوسـائل للـدخول الالزمـة كـأدوات املهـارات

 يف التفكيـر ويـتعلم املعـاني فيكتشـف عـن إجابـات، والبحـث السـؤال الفرد فيتعلم
 التفكيـر خـالل مـن أنه رسائله، كما تلقي وكيفية اإلعالم، وسائل استخدام كيفية
 فيهـا اإلعالم وتـؤثر وسائل ُتثيرها التي واملوضوعات القضايا مناقشة تتم الناقد
ر منافـذ للفـرد فيتـيح  بـالنمو لـه ويسـمح بـاإلعالم، املشـبع العـالم علـى منهـا ينظـُ

 واحلركة للتفاعل استراتيجيات ويضع مستقل، ناقد ثقايف اجتاه الشخصي َوتَبّني
 .باجلمود تتسم قد ثقافة يف ظل ضرورتها تزداد التي

 التربيـة إنمســئولة:  مــؤثرة فعالــة؛ إبداعيــة إعالميــة مضــامني إنتــاج على الُقدرة -
 اإلعالمـي، للمحتـوى اجليـد الفهـم علـى ومفهومهـا مهمتهـا تنحصـر ال اإلعالمية

 اإلعالميـة للتربيـة فـاملتعلم ذلـك وبنـاًء علـى بكفـاءة، لتشمل اسـتعماله متتد لكنها
 وجهة عن الناجح بالتعبير له تسمح التي اإلنتاج واالتصال مهارات ينمي أن يجب
 التأكيد ويجب مسئولة، مؤثرة إعالمية جديدة رسائل إعداد ثم ومن وآرائه، نظره
 وهـذا اسـتهالكه، صـعوبة مـن أكثـر أشـكاله مـن شـكل أي يف املحتـوى إنتـاج علـى

 فهمه من ُتزيد اإلنتاج فالُقدرة على للنظرية، وتطبيق ممارسة مبثابة هو العنصر
 للتربيـة اإلعالميـة العمليـة فاملمارسـة وتأثيراتهـا، بعناصـرها اإلعالميـة للعمليـة

 .عمًقا أكثر وتعلُّم تعليم يف فعال بشكل ُتسهم
  أهداف التربية اإلعالمية:

 بل فحسب، الناقد الوعي تكوين ليس اإلعالمية للتربية األساسي الغرض يرى الباحث أن
م مبعنـى املختلفـة؛ اإلعالم وسائل مضامني بشأن املستقل الذاتي تكوين احلكم  عمليـة تعلـُّ

 وسـائل ويواجه الدراسة، يترك أن بعد به يقوم أن للفرد ميكن عما األحكام الذاتية تكوين
 اآلثـار ضـد األطفـال بوقايـة اإلعالميـة التربيـة جـوهر يتعلـق حياتـه، وبهـذا طيلـة اإلعـالم
يف  االنتقائيـة إلى إرشادهم طريق عن وهذا اإلعالم، لوسائل تعرضهم عن الناجتة السلبية

  .)19(اإلعالم  وسائل عمل حتكم التي األساسية املحددات وإدراك التعرض،
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 مشاركني األفراد يف: "جعل اإلعالمية للتربية الرئيس ) الهدف(Massey 2001ويحدد  
 يـد الشـطرجن يف كقطـع يكونـوا أن مـن بـدًال  املعنـى إيجاد ويف االتصال، عملية يف نشطني

يف  معرفـة ذوي مسـئولني، مـواطنني يصـبحوا بـأن متكيـنهم أي ؛"باالتصـال القـائمني
 عليهـا يؤكـد التـي األهـداف مـن العديد الهدف هذا ويتضمن اإلعالم، لوسائل استهالكهم

 أهـداف وهـي اإلعالمـي، للـتعلم مرغوبـة كمخرجـات اإلعالميـة التربيـة من بـاحثي الكثير
  :)20( يلي كما قد حددها وهي ومتتالية، مترابطة

 يف يتمثـل األول اإلعالميـة التربيـة هـدف :املتعددة اإلعالم جلوانب الفهم زيادة -
ا أكثـر لفهم قيادة األفراد  والوجدانيـة املعرفيـة اإلعالميـة ورسـائله لإلعـالم عمقـً

وتأثيراتهـا،  اإلعالميـة التراكيـب لفهـم بهـم أي الـدخول واألخالقيـة؛ والفنيـة
 ومـا سـياقات مـن تتضمنه اجلمالية، وما وأبعادهاوفنياتها،  وقدراتها، وأشكالها،

 رؤيـة الرسـالة علـى قـادرًا الفـرد يكـون حيـث وكامنـة، ظـاهرة معـان مـن حتملـه
 وخفاياهـا، تفاصـيلها مـن الكثيـر يحمـل وأوسـع أكبـر مبنظـور املعطـاة اإلعالميـة

 عبـر الفهـم ويزيـد يثري مما والكامن؛ الظاهر املعنى ملستويات إدراًكا ويكون أكثر
نهم حيـث الناقـد،  والتحليـل التفكيـر تنميـة  يف الكامنـة القـيم اكتشـاف مـن ميكـِّ

  .)21( اإلعالم
 األفراد املختلفة: بأشكالها اإلعالمية الرسائل تفسير عملية على التحُكم زيادة -

 حتكُمهم من يزيد مما املعنى؛ واختيار صنع على ُقدرةً  أكثر اإلعالمية التربية ذوو
 وتفسـيرها باالتصال، القائم لتفسيرات تخضع التي الرسائل اإلعالمية فهم على
 علـى ُقدرتـه وينمـي ملعانيهـا عديـدة املتلقي باختيارات ميد مما متعددة؛ أبعاد من
 واختيار اإلعالمية، الرسالة رفضه ملحتوى أو قبوله وتقرير االختيارات، تلك فرز

   وفائدة. مناسبة األكثر املعنى
 لإلعالم األعمق الفهم مع  اإلعالمية: للمضامني السليم التقدير وزيادة تعزيز -

 مظهـًرا ككـل املقـدم للعمـل التقيـيم يـأتي وتفسـيره له التعرض يف األكبر والتحكُم
 الفـرد يـتمكن والتدريب التعليم فمع الُطرق، من خالل العديد من وذلك وجوهًرا،

 كـأمور غيـره يأخـذها التـي املقدم يف العمل واألبعاد املالمح من الكثير تقدير من
 التربيـة لكـن الرسـالة املقدمـة، علـى حكمـه يف عنهـا يغفـل وبالتـالي بهـا، مسـلم

 ونبـذ ورفـض املضـامني لـبعض واالستحسـان التقـدير إلـى الفـرد تقـود اإلعالمية
 أكثـر اإلعالميـة التربيـة ذوو فـاألفراد قيمتهـا، مـن التقليـل أو اآلخـر الـبعض

  وتأثيراتها. وفنياتها املقدمة اإلعالمية املضامني مالحظة لعناصر
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 األفـراد معرفـة وإنتاجهــا: اإلعالميــة املضــامني وتقــومي تقيــيم األفــراد تعلــيم -
دراتهم وتنميـة لإلعـالم املختلفـة باألبعـاد  وتعلمهـم لـه يتعرضـون فيمـا للحكـم قـُ
م مـن ميكـنهم اإلعالميـة،املضـامني  ونقـد حتليـل  املضـامني إنتـاج كيفيـة تعلـُّ

 وإنتاج بناء من الفرد ليتمكن من املهارات؛ العديد تعلُّم يتطلب ما وهو ومشاركتها،
ا، ولـيس هـدًفا هنـا اإلنتـاجي فالهـدف إعالميـة، مضـامني ا، هـدًفا تعليميـًّ  ُجتاريـًّ

 قولـه يف يريـد مـا وتوصيل ذاته، عن التعبير من الفرد بتمكني يتحقق فهو بالتالي
  .لآلخرين مناسب إعالمي وشكل إطار

 اإلعالميـة التربيـة تسـعى األهداف التي لليونســكو األساسية املعلومات وثيقة طرحت كما
  :)22( وهي لتحقيقها،

  اإلعالم. وسائل ومهام دور فهم -
  بوظائفها. تقوم اإلعالم وسائل جتعل التي األوضاع فهم -
   وتقييمها. اإلعالم وسائل ملضامني الناقد التحليل -
 احلضـارات بـني واحلـوار الدميقراطيـة للمشـاركة اإلعـالم وسـائل اسـتخدام -

   والثقافات.
  اإلعالم. وسائل ملضامني اجلمهور إنتاج -
عـدة  م ٢٠٠٧ عـام اإلعالميـة بالتربيـة اخلاصـة نـدوتها يف األوروبيــة املفوضــية حـددت كمـا

   )23(   Tibor),   (2011أهداف وهي:

 للترفيـه لهـا اإلمكانـات أفضـل واسـتغالل جميعهـا، اإلعـالم وسـائل نحو بالراحة الشعور-
  الثقافة.   على واحلصول

  اإلعالمية. املضامني ودقة جلودة ناقد منهج وجود -
  اإلعالم. لوسائل األخالقي االستخدام -
  اإلعالم. وسائل وملكية التعددية بني والفرق اإلعالم، وسائل اقتصاد فهم -
 الشباب. جليل خاصةً  ضرورة ُتعد والتي املؤلف حقوق قضايا فهم -

ويف ضــوء مــا ســبق، يشــير البحــث احلــالي إلــى أن اســتقبال الطــالب للمضــامني املختلفــة 
ُيحِدُث اندماًجا قوّيًا يؤدي إلى تقوية مستويات اإلدراك والشـعور والسـلوك عنـد حصـولهم 

ت وأخبار يستطيعون تقييمهـا ويتـأثرون بهـا. كمـا يشـير إلـى اجتاهـات التربيـة على معلوما
  اإلعالمية، ووسائلها، ودوافعها، وميكن إيجاز أهمها فيما يلي:
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ــأثيرات الســلبية لوســائل اإلعــالم ومضــامينها  -1 ــة الــنشء والشــباب مــن الت حماي
  .املختلفة، خاصة ملا نعيشه يف زمن العوملة وعصر السماوات املفتوحة

 تنمية مهارات التفكير الناقد واملشاهدة الواعية. -2

إكساب طالب اجلامعات املبادئ األساسـية لتحليـل وتفسـير ونقـد كـل مـا ُيقـدم  -3
 من مضامني إعالمية ذات أهداف مقصودة وغير مقصودة.

 مساعدة الطالب على التعبير عن آرائهم بحرية. -4

 دعم الهوية الثقافية واملحافظة عليها. -5

ــديولوجيات اخلاصــة إمــداد  -6 ــم األي ــارف لفه ــات واملع ــات باملعلوم طــالب اجلامع
 بوسائل اإلعالم التي تسعى لتحقيقها.

حتقيــق التمســك بالعقيــدة والقــيم الدينيــة عنــد التقيــيم واحلكــم علــى صــالحية  -7
 املضامني اإلعالمية. 

 حتقيق االتصال الفعال بني كافة طوائف املجتمع ووسائل اإلعالم.  -8

 قافة اإلعالمية الهادفة حلصر ونقد ما ُيشاهدون ويتلقون.تزويدهم بالث -9

 تكوين جيل قوي منتج ومبدع ُيسهم يف تنمية بالده، وعلى وعٍي مبصاحلها. -10

  أهمية التربية اإلعالمية:

تبرز أهميـة التربيـة اإلعالميـة أكثـر يف ظـل االختـراق الثقـايف الـذي يحـاول طمـس الهويـة 
عليها من خالل توظيف اإلعـالم ووسـائله التـي تسـتهدف القـيم الثقافية، وإحكام سيطرته  

اإلسالمية والعربية، فمن خـالل التربيـة اإلعالميـة ميكـن بنـاء فـرد واع يسـتطيع أن يـدرك 
األهــداف اخلفيــة للمضــامني اإلعالميــة املنوعــة، وعــدم االنبهــار بهــا أو االنســياق وراء مــا 

  والقيم واألخالق واملصلحة العامة للمجتمع.تهدف إليه من أفكار؛ قد تكون مخالفة للدين  

) أن التربيــة اإلعالميــة ضــرورة ملحــة للتعامــل مــع الواقــع اجلديــد 2007ويــرى الصــالح (
  :)24( للمعرفة واإلعالم لألسباب التالية

إن الرسائل اإلعالمية مسئولة عن أغلب اخلبرات التي من خاللهـا يبنـي الفهـم  -
الكثير من وجهات النظر مبنية علـى أسـاس تلـك الشخصي للعالم، إضافة إلى أن  

  الرسائل التي يتم بناءها مسبًقا، وحتمل اجتاهات ووجهات نظر قررت مسبًقا.
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إن املتلقي يناقش املعنى من الرسالة اإلعالمية بناء على عوامـل فنيـة وحاجـات  -
شخصية، وخلفية ثقافية، وهـذا يعنـي أن الرسـالة اإلعالميـة الواحـدة تكـوِّن لـدى 

 ألفراد خبراٍت وانطباعاٍت تختلف من فرد آلخر.ا
 مـن -موجهـة رسـائل بواسـطة محاصـرين أنفسـنا جند كما يرى الباحث أننا أصبحنا

 لدينا واملعارف اآلراء ُتشكِّل -جماعي بشكل أو منفرد اإلعالمية بشكل الوسائل جميع
 احلادث والتصادم الثقافات يف التقارب ومع واخلاصة أيًضا، بل العامة؛ الشئون حول
 علـى والسـيطرة السـلطة حـول رأس املـال وتصـارع والتقليـدي، اجلديـد اإلعـالم بـني

 أهميـة اإلعالميـة مـن التربيـة جعـل هـذا كـل اإلعالمي، املنتج قوة خالل من اجلمهور
 احلـوار وذلـك لإلسـهام يف املجتمـع؛ وفئـات أفـراد جميع لدى غرسها ويجب ضرورية

 مـن حلمايـة أنفسـهم اإلعالميـة مهاراتهم تطوير يف ُتساعد كما فعال، نحو على العام
 .)25( بهم املحيطة واملخاطر األضرار كل

   املعلوماتية: عصر يف اإلعالمية التربية أهمية مبررات

وذلـك  التربويـون؛ إليهـا دعـا قـد مبـررات عـدة خـالل مـن اإلعالميـة التربيـة أهميـة تكمـن
  .املجتمع يف دورهم من يتجزأ ال كجزء العصر متغيرات مواجهة يف العتمادها

  :)26(  التالي النحو على املبررات سرد تلك وميكن 

 اخلريطـة شـهدت واالتصـال: اإلعـالم لوسـائل التكنولـوجي التطـور مع التكيف -
 الستينات منتصف فمنذ ومتسارعة، هائلة وإعالمية تكنولوجية قفزات االتصالية

 يف والدخول األرض من قريب مدار يف لالتصاالت قمر صناعي أول ُوضع عندما
 احليـاة مظاهر لكل مالزًما عنصًرا تكنولوجيا االتصال فأصبحت الثالثة، األلفية

 بـني االنـدماج علـى ترتـب مـا تعني كـل واملعلومات االتصال فتكنولوجيا العصرية،
 إلـى االنـدماج هـذا أدى والالسـلكية؛ السـلكية والتكنولوجيـا الكمبيوتر تكنولوجيا

 الصـحافة اإللكترونيـة، مثـل احلديثـة اإلعالميـة الوسـائل مـن العديـد ظهـور
أن  يالحـظ اإلنترنت، كما براديو يعرف ما الرقمي، أو والراديو الكابلي والتلفزيون

 كـل أصـبحت بـل التقليديـة، الوسـائل انتهـاء إلـى يـؤد لـم احلديثة الوسائل انتشار
  جماهيرها. مع التواصل عبءعليها   يقع وسيلة

 هـي أشـكالها مبختلـف اإلعـالم وسـائل الثقافية: أصبحت الهوية على احلفاظ -
ِتنـا لرمـي املعاصـر والثقايف الفكري الغزو رواد استخدمها التي الوسائل  بوابـل أُمَّ

 املزينـة والثقافيـة اإلعالميـة املضـامني بـأن القـول الفتاكـة، وميكـن السـموم مـن
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لة لالستهالك  أسـوء مـن هـي الناميـة، البلـدان الغربي باجتاه احلياة بنمط واملجمَّ
 وتسـريب الوطنيـة وتهميشـها، الثقافـة إفسـاد علـى تعمـل والتـي الغرب؛ ينتجه ما

  .والسلع البضائع من ميكن ما أكثر تستهلك حياتية أمناط وإشاعة
علـى  -خاصـة األمريكيـة -الغربيـة اإلعالميـة املضـامني تعمل احلاضر الوقت ففي

 تغيـرات والتغلغـل االختـراق هـذا ويحدث اجلماهيري، االتصال وسائل كل اختراق
 للعنـف كـالترويج ومواقـف، مفـاهيم ويولـد إذ ينقـل الثقـايف، يف املحـيط أساسـية

 الذاتيـة، بالعظمـة والشـعور الفرديـة، املغامرة واجلنس، ومتجيد والقتل والوحشية
 واألحـداث والعالقـات األشـياء يف فهـم العقـل وإلغـاء باجلماعيـة، اإلحسـاس وقتـل

)27(.  

 عليـه ُنطلـق أن يجب تربوية، بصبغة يصبغ لم ما إذ التربوي: اإلعالم غير اإلعالم
ى  جنـوم هـم والفنـانون الكـرة العبـو فيـه أصـبح الـذي الوقـت ففـي جديـًدا، مسـمَّ
 وسـائل يف اللغـة فيـه انحـدرت التـي الوقـت ويف القـدوة، واملجتمـع وهـم اإلعـالم
 فيـه تنقـل الـذي الوقـت ويف الرديئـة، اللغـة العاميـة إلـى القـرآن لغـة مـن اإلعـالم
 إعـالم إلـى قادنـا قد فهذا أو تصحيح؛ تنقية دون غربي هو ما ُكل اإلعالم وسائل

 يف ذكـره أو سـابقة لتعريفـه أي املفهـوم لهـذا لـيس األمـر حقيقـة ففي تربوي، غير
 ،-علـم الباحـث حـدود يف- األخـرى املعرفيـة الوسـائط أو الدراسـات أو األدبيـات

 اإلعـالم وسـائل توظيـف يف التربيـة ملعـايير تهمـيش" أنـه: علـى تعريفـه وميكـن
 مـن جعـل قـد هـذا فكـل ."تربويـة غير بطريقة للجمهور وتقدميها لصياغة رسائله

  .)28( أهمية ضرورية اإلعالمية التربية

ســبق، ميكــن للباحــث القــول إن التربيــة اإلعالميــة أداة تثقيفيــة مــؤثرة يف ضــوء مــا 
ــي،  ــب اإلعالم ــة: اجلان ــب التالي ــع يف اجلوان ــرد واملجتم ــوين الف ــر يف تك بشــكل كبي
واألخالقي، واالجتماعي، ولذلك فاملسئولية امللقاة على عاتقها كبيرة، فمن خاللهـا 

إلكســابهم ثقافــة التفكيــر ميكــن النهــوض مبســتوى الــوعي اإلعالمــي لــدى الطلبــة 
النقدي التأملي؛ ليتمكنـوا مـن مواجهـة الرسـائل املغرضـة التـي تهـدف إلـى انتشـار 

 التضليل، وتزييف الوعي، وإخفاء احلقائق.
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  الدراسات السابقة:

من خالل مسح التراث النظري الذي اعتمد عليه الباحث يف موضوع البحث احلالي مت  
  محورين، هما:عرض الدراسات السابقة يف 

  الدراسات التي تناولت التربية اإلعالمية يف مؤسسات التعليم بشكل عام.  -
 الدراسات التي تناولت أخصائي اإلعالم التربوي والتربية اإلعالمية. -

  أوًال: الدراسات التي تناولت التربية اإلعالمية يف مؤسسات التعليم:  

): بعنوان: واقع التربية اإلعالمية يف مؤسسات  2019دراسة: فاطمة أحمد القرني ( -1
  .)29(التعليم العام يف اململكة العربية السعودية: محافظة جدة منوذًجا 

اإلع   التربية  موضوعات  عن  الكشف  إلى  الدراسة  الدراسية، هدفت  املناهج  يف  المية 
التربية   واقع  تشخيص  جدة،  محافظة  يف  التعليم  إدارات  يف  ممارساتها  عن  والكشف 
اإلعالمية يف مؤسسات التعليم العام من وجهة نظر املعلمني يف محافظة جدة من حيث 
(مفهومها، أهميتها، أنشطتها، مهاراتها، معوقاتها)، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي  

املناهج ( تقدم  أبرزها:  من  النتائج  من  مجموعة  عن  الدراسة  أسفرت  وقد  التحليلي)، 
جميع  التكاملي يف  املدخل  على  معتمدة  اإلعالمية  للتربية  متفرقة  موضوعات  الدراسية 

% يرون أن األسباب التي تدعو إلى االهتمام بالتربية اإلعالمية 64املراحل التعليمية، وأن  
وأن   متوسطة،  داخل 65درجتها  تقدم  أحياًنا  اإلعالمية  التربية  أنشطة  أن  يرون   %

% يرون أن مهارات التربية اإلعالمية تقدم أحياًنا للطالب يف املدرسة،  55املدرسة، وأن  
  .% يتفقون على أن املعوقات غالًبا ما تعوق تطبيق التربية اإلعالمية يف املدرسة73

عــالم التربــوي احلــالي واملــأمول يف ): بعنــوان: دور اإل2018دراسة حسن محمــد خليــل ( -2
حتقيـــــق األمـــــن الفكـــــري لطـــــالب املرحلـــــة الثانويـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر مشـــــريف النشـــــاط 
اإلعالمي، دراسة مقارنة بني عينة من مشريف النشاط اإلعالمي مبدارس التعلــيم العــام 

  :)30( يف اململكة العربية السعودية وأخرى بجمهورية مصر العربية
هدفت الدراسة إلى حتديد قائمة بدور اإلعالم التربوي احلالي واملـأمول ومعوقاتـه   

يف حتقيـــق األمـــن الفكـــري لطـــالب املرحلـــة الثانويـــة، مـــن وجهـــة نظـــر مشـــريف النشـــاط 
اإلعالمــي بعينــة مــن مــدارس التعلــيم العــام الثانويــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وأخــرى 

مقيـاس لتعـرف درجـة ممارسـة مشـريف النشـاط اإلعالمـي   بجمهورية مصر العربية، وبناء
للــدور احلــالي، واســتقرائهم ألهميــة ممارســة الــدور املــأمول، وحتديــد معوقاتــه، والتوصــل 
ألهم مقترحـات تفعيـل املشـرفني للـدور احلـالي واستشـرافهم للـدور املـأمول، واسـتخدمت 



 

                651 

) مشــرف 100رف، () مشــ200الدراســة األســلوب املقــارن، وطبقــت علــى عينــة قوامهــا (
ــعودية، و( ــة السـ ــدارس الثانويـ ــلت 100باملـ ــرية، توصـ ــة املصـ ــدارس الثانويـ ــرف باملـ ) مشـ

ميــارس مشــرفو النشــاط اإلعالمــي الــدور احلــالي  الدراســة الــى عــدد مــن النتــائج أهمهــا
بدرجة متوسطة، وارتفعت درجة استقرائهم ألهميـة ممارسـة الـدور املـأمول، ومعوقاتـه، ال 

ا بــني مشــريف النشــاط اإلعالمــي يف الــدور احلــالي، ومعوقــات توجــد فــروق  دالــة إحصــائّيً
  الدور املأمول تعزى ملتغيري تخصص آخر، وعدد سنوات اخلبرة.

بعنوان: التربية اإلعالمية وطرق  ): 2018صالح عابر صالح الشمري (دراسة:  -3
  :)31(يت تضمينها يف اإلطار العام للمناهج يف املؤسسات التعليمية يف دولة الكو

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية إمداد طالب مرحلـة التعلـيم االبتـدائي يف الكويـت 
بالتربية اإلعالمية يف نطاق النظام التعليمي وحتديد أهم سـمات تعلـيم التربيـة اإلعالميـة 

اعتمــدت  مبــدارس مرحلــة التعلــيم االبتــدائي مــن خــالل املناقشــات اجلماعيــة مــع الطلبــة،
حلاليــة علــى املــنهج املســحي ومــنهج البحــوث الكيفيــة، كمــا مت اســتخدام حتليــل الدراســة ا

املحتوى واملقابالت املتعمقة واملناقشات اجلماعيـة جلمـع املعلومـات والبيانـات التـي حتقـق 
أهداف الدراسة، ويتمثل مجتمع البحث األصلي يف هذه الدراسة املدارس احلكوميـة التـي 

 يف دولة الكويت، توصلت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج أهمهـا  تتبع وزارة التربية والتعليم
املؤشــر الســلبي امللفــت للنظــر وهــو نقطــة البــدء والتــي تكمــن يف مفهــوم التربيــة اإلعالميــة 
الذي غاب عن جميع املبحوثني الطلبة، وبالتالي لم يكن هناك اطالع على هـذا املفهـوم وال 

ة من حيث املراقبة والتوجيـه واإلرشـاد لألبنـاء مصدر املعرفة به، هناك دور إيجابي لألسر
  .والتدخل فيما يتم استخدامه لوسائل اإلعالم املختلفة

): بعنوان: واقع التربية اإلعالمية 2017دراسة: أشجان حامد، خلود اخلصاونة ( -4
والعوامل املؤثرة بها يف املدارس اخلاصة يف اململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر  

 : )32( طالبها

سعت الدراسة إلى معرفة واقع التربية اإلعالمية والعوامل املؤثرة بها لدى طالب املدارس 
) طالـب مـن طلبـة 100اخلاصة يف اململكة األردنية الهاشمية، وتكونت عينـة البحـث مـن (

ــي  ــام الدراســ ــان للعــ ــمة عمــ ــة يف العاصــ ــدارس اخلاصــ ــي باملــ ــر األساســ الصــــف العاشــ
، وقـــد أشـــارت النتـــائج إلـــى أن مســـتوى التربيـــة اإلعالميـــة يف املـــدارس 2016/2017

اخلاصـــة مرتفـــع بشـــكل عـــام، كـــذلك بينـــت النتـــائج أن أكثـــر العوامـــل املـــؤثرة يف التربيـــة 
اإلعالميــة هــو تركــز التربيــة اإلعالميــة علــى أركــان العمليــة التعليميــة، وتوصــي الباحثتــان 
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ة التربيـة اإلعالميـة؛ وذلـك ألن التربيـة اإلعالميـة ترتكـز بضرورة تثقيف املسـئولني بأهميـ
على أركان العملية التعليمية، وتعزز قيمة االنتماء للوطن لدى الطلبة، وتساعد على تكـوين 
رأي عام متجانس قائم على مبدأ احترام التعددية واملصلحة العامـة، وتعـزز قـدرة الطالـب 

يف التصدي للغزو الثقايف، وتكشف عن امليـول الستخدام وسائل اإلعالم، وتساعد الشباب  
واالهتمامــات مــن خــالل االنــدماج يف البــرامج اإلعالميــة، وتنمــي القــيم اإلعالميــة مــن 

  .الصدق واملوضوعية وعدم التحيز وتغليب الصالح العام

بعنوان: العالقة بني استخدام   )Kasey L Powers  )2017دراسة " كيسي الم بورس -5
  :)33( وسائل التواصل االجتماعية والتربية اإلعالمية بفهم املراهقني لإلنترنت

هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن اســتخدام اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتمــاعي 
وأثــره علــى فهــم املــراهقني لإلعــالم يف ثالثــة مجــاالت: التربيــة اإلعالميــة، وفهــم التعقيــد 

ي (الــوظيفي) لإلنترنــت، وفهــم التعقيــد االجتمــاعي لإلنترنــت، ومتــت مناقشــة البحــث الفنــ
والتعلــيم يف مجــال التربيــة اإلعالميــة مــن وجهــة نظــر التمكــني التــي تضــم ثالثــة مجــاالت 

) التمثيــل والواقــع، مت إجــراء 3) الرســائل واملعــاني، 2) املؤلفــون واجلمــاهير، 1أساســية: 
ــة مــن الطــالب ــع عين ــابالت م ــت يف (  مق ــة متثل ــدارس املتوســطة الريفي  78يف إحــدى امل

سـنة)، توصـلت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج أهمهـا، لـم   15-11مفردة) مـن سـن (
ــة مــع  ــة معتدل ــة يف وســائل اإلعــالم ســوى صــدقية داخلي ــة اإلعالمي ــاس التربي يظهــر مقي

ممـا يـوحي  حتليالت ذلك العامل التـي تكشـف عـن ثـالث مجموعـات متميـزة مـن األسـئلة؛
  بأن التربية اإلعالمية قد تكون محددة مبجال معني، وليس متغيًرا محدًدا. 

 ونقــد حتليــل مهــارات لتنميــة مقتــرح بعنــوان: برنــامج 2015 جمــال أحمــد دراســة -6
  :)34(اجلامعة  طالب لدى االجتماعية الشبكات مواقع على وإنتاجها املواطن صحافة

 صحافة وحتليل نقد مهارات تنمية يف مقترح برنامج أثر قياس إلى الدراسة سعت 
 هما: بحثيني، استخدم منهجني ومت  االجتماعية، الشبكات مواقع  على وإنتاجها املواطن

وإنتاجها  صحافة  وحتليل نقد مهارات  لتحديد التحليلي  الوصفي املنهج   على املواطن 
 شبه التجريبي واملنهج الدراسة، عينة  للطالب إكسابها املراد االجتماعية  الشبكات مواقع

وإنتاج   استخدام استبانة يف القياس أدوات ومتثلت  الواحدة، التجريبية املجموعة  ذو
 الشبكات مواقع على املواطن صحافة وحتليل نقد تقييم وبطاقة املواطن، صحافة

التي  من تقدميها مت محاضرات يف املعاجلة مادة ومتثلت الطالب، أنتجها االجتماعية 
 أداء  حتسن إلى:  الدراسة وخلصت االجتماعية، الشبكات مواقع أمناط  موقع كأحد خالل

“Facebook”   الستبانة القبلي بالتطبيق مقارنة البعدي التطبيق يف الدراسة عينة طالب 
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املواطن وإنتاج استخدام  املهاري واجلانب االجتماعية، الشبكات  مواقع على صحافة 
  االجتماعية. الشبكات مواقع على  وإنتاجها صحافة املواطن وحتليل نقد ملهارات 

 ثانًيا: الدراسات التي تناولت أخصائي اإلعالم التربوي والتربية اإلعالمية:   

) بعنوان: أساليب تطبيق التربية اإلعالمية يف مدارس  2020دراسة عايدة املر ( - 1
 :)35( التعليم العام من منظور أخصائي اإلعالم التربوي

أشارت النتائج إلى أنه ليس هناك إجماع بني املتخصصني باإلعالم التربوي يف املدارس  
اختالف  بسبب  يأتي  هذا  استقرارهم  عدم  وأن  اإلعالمية،  للتربية  موحد  تعريف  على 

هدفت الدراسة و  الهدف الذي يريد حتقيقه من خالل تطبيق تلك املفاهيم يف التدريس،
رؤية   على  التعرف  من إلى  العام  التعليم  مدارس  يف  اإلعالمية  التربية  تطبيق  وأساليب 

مفردة   300منظور أخصائي اإلعالم التربوي؛ وذلك بالتطبيق على عينة عشوائية قوامها 
مت  كذلك  واملنصورة،  شمس  عني  جامعتي  من  تربوي  إعالم  الرابعة  الفرقة  طالب  من 

ال العام، التطبيق على عينة من املتخصصني يف مجال اإلعالم  التعليم  تربوي يف مدارس 
القاهرة   مبحافظتي  التعليمية  اإلدارات  يف  املدرسية  الصحافة  موجهي  من  ومجموعة 

من   الفترة  خالل  وذلك  استبانة،  استمارة  باستخدام  وذلك  إلى    15/2والدقهلية، 
هناك اتفاق حول احلاجة    :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمهاو  ،15/6/2020

ل إعالمية املاسة  تربية  املدرسة يف حتقيق  دور  تفعيل  وضرورة  اإلعالمية،  التربية  وجود 
للطالب بهدف تنمية قدراتهم على التفكير الناقد، والبحث، واالستقصاء، والتصدي للغزو  

 الثقايف والفكري.

) بعنــوان: فاعليــة 2020( دراســة: علــي إمــان زاده، جــواد كرميــي، فاطمــة فراجبــور بونــاب - 2
  :)36(التربية اإلعالمية يف تقليل القلق بشأن املعلومات لدى طالب جامعة تبريز 

مت فحص فعالية تعليم محو األمية اإلعالمية يف تقليل القلق بشـأن املعلومـات لـدى طـالب 
جامعة تبريز، باسـتخدام دراسـة شـبه جتريبيـة، مـع تصـميم االختبـار القبلـي والبعـدي مـع 
املجموعة الضابطة. وتكوَّن املجتمع اإلحصائي من جميـع طـالب جامعـة تبريـز، مـن بيـنهم 

) ومجموعة ضابطة 15عشوائًيا إلى مجموعتني جتريبية (عدد =    طالًبا مت اختيارهم  30
). مت جمع البيانات من خالل استبانة الباحث عن القلق مـن املعلومـات لالختبـار 15(ن =  

ــذ املــنهج املصــمم يف  ــي والبعــدي. مت تنفي جلســات مــدة كــل منهــا ســاعتان، بواقــع  9القبل
ليل البيانـات باسـتخدام التحليـل متعـدد جلستني يف األسبوع كمتغير مستقل. أخيًرا، مت حت

ا يف SPSSاملتغيـرات ووحيـد املتغيـرات بواسـطة برنــامج  ا معنويــًّ . أظهـرت النتـائج انخفاضـً
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درجــات القلــق املعلومــاتي يف املجموعــة التجريبيــة مقارنــة باملجموعــة الضــابطة. متوســط 
ات ومكوناته بشكل كبيـر. بشكل عام، أدى التثقيف اإلعالمي إلى تقليل القلق بشأن املعلوم

اع السياسـات مزيـًدا مـن االهتمـام  ى بـأن يـولي مسـؤولو وسـائل اإلعـالم وصـنَّ لذلك، يوصـَ
  للتثقيف اإلعالمي.

تقيــــيم كفــــاءة ممارســــة مهــــارات  ) بعنــــوان:2020دراســــة: حنــــان محمــــد إســــماعيل ( - 3
 :)37( التربية اإلعالمية لدى الطالب بأقسام اإلعالم التربوي

حـث إلـى التعـرف علـى اسـتخدام طـالب أقسـام اإلعـالم التربـوي لوسـائل يهدف هـذا الب
االتصال التقليديـة والرقميـة، والتعـرف علـى مسـتوى االسـتهالك الناقـد للوسـائل بيـنهم، 
ومســتوى املهـــارات الشخصـــية يف مجـــال التربيـــة اإلعالميــة، ومـــدى وجـــود عالقـــة بـــني 

ربية اإلعالمية، استخدمت الباحثـة االستهالك الناقد ومستوى املهارات الشخصية يف الت
مــنهج املســح وجمعــت بــني الدراســة الكميــة والكيفيــة، وطبقــت علــى عينــة حصصــية بلــغ 

ــا  ــوي  360قوامه ــة بأقســام اإلعــالم الترب ــة والرابع ــرقتني الثالث ا مــن طــالب الف ــً مبحوث
راســة توصــلت الدبكليات التربية النوعية جامعة القـاهرة وجامعـة املنوفيـة وجامعـة املنيـا،  

ا بـني اسـتخدام الصـحف   إلى عدد من النتائج، من أهمها: تبني وجود ارتباط دال إحصائّيً
الورقيـــة والتليفزيـــون ومواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي ومســـتوى االســـتهالك الناقـــد لهـــذه 
ا بـني اسـتخدام الراديـو واسـتخدام  الوسائل، يف حني لم يثبت وجود عالقـة دالـة إحصـائّيً

ا.مواقع الصحف     اإللكترونية واالستهالك الناقد، وبذلك تثبت صحة الفرض األول جزئّيً

ــد اهللا ( - 4 ــعبان عبــ ــيد شــ ــاء ســ ــة: هنــ ــوان: 2018دراســ ــالم ) بعنــ ــائي اإلعــ ــومي دور أخصــ تقــ
 :)38( التربوي يف ضوء املعايير القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 ضـوء املعـايير القوميـة هدفت الدراسة إلـى تقـومي دور أخصـائي اإلعـالم التربـوي يف
ــدور األمثــل ألخصــائي اإلعــالم  ــرح لل ــيم واالعتمــاد، وضــع تصــور مقت لضــمان جــودة التعل

تنتمـي الدراسـة  التربوي يف ضوء معايير الهيئـة القوميـة لضـمان جـودة التعلـيم واالعتمـاد،
 إلى الدراسات الوصفية، واسـتخدمت مـنهج املسـح بالعينـة، متثلـت العينـة األولـى للدراسـة

ــيم مبحافظــة  400يف  ــة التربيــة والتعل مفــردة مــن أخصــائي اإلعــالم التربــوي مــن مديري
مفردة مـن خبـراء اجلـودة التـابعني للهيئـة  100الغربية، ومتثلت العينة الثانية للدراسة يف 

ــوزراء مــن محافظــات مصــر  ــس ال ــة ملجل ــيم واالعتمــاد التابع ــة لضــمان جــودة التعل القومي
ــتخدمت الباح ــة، اسـ ــالم املختلفـ ــائي اإلعـ ــتبانة ألخصـ ــحيفة االسـ ــة: صـ ــة األدوات التاليـ ثـ

  التربوي، املقابلة الشخصية خلبراء ومراجعي اجلودة.  
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ــني  ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل ــا: وجــد ف ــائج، أهمه ــى عــدد مــن النت توصــلت الدراســة إل
ــى اإلعــالم  ــايير اجلــودة ف ــق مع ــة تطبي ــاس أهمي ــى مقي متوســطات درجــات املبحــوثني عل
التربوي تعزى ملتغير النوع، كمـا توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات 

ير اجلودة يف اإلعالم التربوي تعـزى ملتغيـر مكـان املبحوثني على مقياس أهمية تطبيق معاي
  املدرسة.

ــيم ( - 5 ــراهيم غنـ ــة حســـني إبـ ــر عطيـ ــة: عبيـ ــرح ) بعنـــوان: 2017دراسـ ــامج مقتـ ــة برنـ فعاليـ
 لتنميــة مهــارات الصــحافة االستقصــائية لــدى طــالب اإلعــالم التربــوي: دراســة جتريبيــة

)39(:  
املقتـرح يف تنميـة مهـارات الصـحافة تهدف الدراسة إلى قياس مدى فاعلية البرنامج  

االستقصــائية لــدى طــالب اإلعــالم التربــوي، اســتعانت الباحثــة بــاملنهج التجريبــي للعينــة، 
وطبــق البرنــامج علــى عينــة مــن طــالب الفرقــة الرابعــة، كليــة التربيــة النوعيــة، جامعــة 

ــغ عـــددهم( ــة علـــى تطبيـــق برنـــامج تربـــوي 20املنصـــورة، وبلـ ــردة، اعتمـــدت الدراسـ ) مفـ
وجـود فـروق ذات داللـة   وصحيفة استبانة، توصلت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج، أهمهـا

إحصائية يف متوسط درجات طالب املجموعة التجريبيـة، وطـالب املجموعـة الضـابطة يف 
القيــاس البعــدي علــى مقيــاس مهــارات الصــحافة االستقصــائية، وكانــت لصــالح املجموعــة 

رنامج املقترح لدى أفراد العينة (ذكور، إناث) يف تنميـة التجريبية؛ مما يدل على فاعلية الب
  مهارات الصحافة االستقصائية.  

) بعنــــوان: اجتاهــــات أخصــــائي اإلعــــالم 2017دراســــة: الســــيد محمــــود عثمــــان أحمــــد ( - 6
ــة:  ــودة يف األنشــــطة اإلعالميــ ــايير اجلــ ــق معــ ــو تطبيــ ــة نحــ ــدارس احلكوميــ ــوي باملــ التربــ

 :)40(  "دراسة ميدانية"
إلــى التعــرف علــى اجتاهــات أخصــائي اإلعــالم التربــوي باملــدارس  هــدفت الدراســة

احلكومية نحو تطبيق معايير اجلودة يف األنشطة اإلعالمية يف ضـوء املعـايير التـي أقرتهـا 
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، حيث تعد الدراسـة مـن البحـوث الوصـفية، 

راسة على استمارة االسـتبانة التـي طبقـت علـى مستخدمة منهج املسح بالعينة، وتعتمد الد
مفــردة مــن أخصــائي اإلعــالم التربــوي باملــدارس احلكوميــة مبحافظــة القليوبيــة،  200

ــرون أن 52.5أن نســبة  توصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج، أهمهــا: % مــن املبحــوثني ي
متوسـطة، وأن نظام اجلودة يسهم يف حتقيق معـايير أداء أنشـطة اإلعـالم التربـوي بدرجـة 

أخصــائي اإلعــالم التربــوي يحقــق أعلــى مســتوى يف ممارســة مجــال املهــارات العمليــة، ثــم 
  املهارات الذهنية، ثم املهارات العامة والقابلة للنقل.
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العالقــة بــني ممارســة طــالب ) بعنــوان: 2017دراســة: صــباح إمــام أحمــد علــي ســويلم ( - 7
  :)41( التربوي وتنمية قدراتهم اإلعالميةاملرحلة اإلعدادية ألنشطة اإلعالم 

تهــدف الدراســة دراســة وحتليــل ماهيــة العالقــة ومتغيراتهــا التــي تــربط بــني ممارســة 
طــالب املرحلــة اإلعداديــة ألنشــطة اإلعــالم التربـــوي ومــدى قــدرتها علــى تنميــة العمـــل 

ى مـنهج اإلعالمي لديهم، تنتمي الدراسة إلى حقل البحوث الوصفية، وتعتمـد الدراسـة علـ
) مفردة، مت 400املسح بشقيه (الوصفي والتحليلي)، وتكونت عينة الدراسة امليدانية من (

احلصول على بيانات الدراسة باستخدام استمارة ”استقصـاء باملقابلـة"، توصـلت الدراسـة 
ــا: ــائج، أهمه ــى عــدد مــن النت ــة مــن  إل ــارات اإلعــالم املختلف جــاءت نســبة مــن اكتســب مه

% مــن إجمــالي مفــردات 59.2عــالم التربــوي "بدرجــة كبيــرة" بلغــت ممارســتهم لنشــاط اإل
العينة، وبلغت نسبة من اكتسـب مهـارات اإلعـالم املختلفـة مـن ممارسـتهم لنشـاط اإلعـالم 

% مـن إجمـالي مفـردات العينـة، وتوجـد فـروق ذات داللـة 31.6التربوي "بدرجة متوسطة"  
ــاس ا ــى مقي ــة إحصــائية بــني متوســطات درجــات املبحــوثني عل كتســاب القــدرات اإلعالمي

  الناجتة عن ممارسة األنشطة اإلعالمية طبًقا الختالف اإلدارات التعليمية.

) بعنوان: فاعلية تطبيــق برنــامج للتربيــة اإلعالميــة 2016دراسة نهى سامي إبراهيم ( - 8
 مــن خــالل اســتخدام ألعــاب الفيــديو يف تنميــة مهــارات النقــد والتحليــل لــدى املــراهقني

)42(: 
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى فاعليــة تطبيــق برنــامج للتربيــة اإلعالميــة مــن خــالل  

اســتخدام ألعــاب الفيــديو يف تنميــة مهــارات النقــد والتحليــل لــدى املــراهقني، وتنتمــي هــذه 
الدراســة إلــى الدراســات التجريبيــة والتــي اســتخدمت املــنهج شــبه التجريبــي، وقــد تكونــت 

ا مـن طـالب مدرسـة أبـو زهـرة اخلاصـة، إضـافة إلـى عينـة ) طالبًـ 40عينة الدراسة مـن (
 Fifa 2016, San Andreas, Black, Gtaحتليلية شملت مجموعة مـن األلعـاب هـي:

واعتمدت الدراسة يف جميع بياناتهـا علـى اسـتمارتني لتحليـل املضـمون، ومقيـاس للتفكيـر 
واملكــون مــن ثــالث  الناقــد، برنــامج للتربيــة اإلعالميــة مــن خــالل ممارســة ألعــاب الفيــديو

أن معظـم أفـراد العينـة لـم يتعرفـوا  توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمهــا:مراحل، و
ا للرسـائل  على االجتاه السياسي الذي يؤيده أحد أفراد اللعبة، وأن عينة اإلنـاث أكثـر وعيـً
ــاب  ــي أن األلعـ ــل الكيفـ ــائج التحليـ ــت نتـ ــا بينـ ــذكور، كمـ ــن الـ ــرة عـ ــر املباشـ ــمنية وغيـ الضـ
اإللكترونية تتوافر بها كثيٌر من مهارات التفكير الناقـد، وأكـدت الدراسـة التجريبيـة وجـود 
ا بني متوسطات درجات الطـالب علـى مقيـاس مهـارات التفكيـر الناقـد  فروق دالة إحصائّيً
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والتحليل من خـالل ممارسـة ألعـاب الفيـديو قبـل تطبيـق البرنـامج وبعـده لصـالح التطبيـق 
  البعدي.

) بعنــوان: إدراك أخصــائي اإلعــالم التربــوي 2015( نبيــل وفاطمــة محمــد، مــازن دراســة - 9
 :)43( ملفهومي التربية اإلعالمية واإلعالم التربوي واجتاهاتهم نحوها

 التربيـة ملفهـومي التربـوي اإلعـالم أخصـائي  إدراك مـدى علـى للتعـرف الدراسـة سـعت 
 الدراسـات مـن الدراسـة هـذه وُتعد منهما،كل  نحو واجتاههم التربوي واإلعالم اإلعالمية
ا ١٢٠  الدراسـة عينـة شـملت وقـد املسـحية، الوصـفية  اإلعـالم أخصـائي مـن أخصـائّيً
 اسـتخدم الباحثـان املصـرية؛ كمـا الثانويـة) -اإلعداديـة -(االبتدائيـة باملـدارس التربـوي
 واآلخـر لدراسـة اإلعالميـة، التربيـة مفهـوم لدراسـة األول ومقياسـني، اسـتبانة، اسـتمارة

أن  إلـى: الدراسـة وخلصـت منهمـا، كـل نحـو الدراسـة عينـة واجتاه التربوي اإلعالم مفهوم
  يف جـاء اإلعالميـة التربيـة معـايير على املتعلمني لتدريب فاعلية اإلعالمية األنشطة أكثر

 نشطةاأل الثانية املرتبة يف ثم ،%٥١.٧ بنسبة املدرسية) اإلذاعية (اإلذاعة مقدمة األنشطة
 الثالثـة املرتبـة يف ثـم ،%٢٨.٣ بنسـبة الوثائقيـة) واألفـالم اإلخباريـة التليفزيونية (البـرامج

 الصـحفي) بنسـبة والتصـوير احلـائط وصـحف واملجـالت الصـحفية (اجلرائـد األنشـطة
١١.٧%. 

 يف التربــوي األعــالم أخصــائي لــدور مقتــرح ) بعنــوان: تصــور٢٠١٤( بكــر أســماء دراســة -10
  :)44(اإلعالمية  للتربية احلديثة املفاهيم ضوء يف اإلعدادية املدارس

 نشـر يف التربـوي اإلعـالم بـه أخصـائيو يقـوم الـذي للـدور تصور وضع إلى الدراسة سعت
 تعـوق التـي املعوقـات علـى أهـم التعـرف وكـذلك اإلعالميـة، للتربيـة احلديثـة املفـاهيم

 وكـذلك اإلعالميـة، مفـاهيم التربيـة نشـر يف دوره أداء عـن التربـوي اإلعـالم أخصـائي
 علـى تساعد أن من املمكن التي واملقترحات والتوصيات النتائج من مجموعة إلى التوصل

 املستخدمة الدراسات الوصفية من الدراسة وُتعد املدرسة، يف اإلعالمية التربية استخدام
 أخصـائي مـن مجموعـة الدراسـة عينـة شـملت وقـد بالعينـة، واملسـح الشـامل املسـح ملـنهج

 مـن علـى عينـة أخـرى ميدانيـة دراسـة تطبيق ومت اإلعدادية، املدارس يف التربوي اإلعالم
اإلعداديـة ممـن  املـدارس طـالب مـن طالـب )٤٠٠( شـملت قـد اإلعداديـة املرحلـة طـالب

 اإلعالميـة التربيـة مفهـوم أن إلى الدراسة وخلصت عاًما، 15 -12امتدت أعمارهم بني 
 االهتمـام نقـص النتـائج أظهـرت كمـا دميـاط، اإلعداديـة مبحافظـة باملـدارس مرسـخ غير

 إن اإلعالميـة، حيـث التربيـة يف احلديثـة املفـاهيم على التربوي اإلعالم بتدريب أخصائي
 التربيـة يف تدريبيـة دورات علـى يحصـلوا لـم بـأنهم أفـادوا العينـة %) مـن أفـراد82(
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 مـن باملدرسـة املاديـة اإلمكانيـات ضعف بأن العينة أفراد %) من23أظهر( كما اإلعالمية،
 وقد اإلعدادية. املدارس يف اإلعالمية التربية تطبيق أمام عائًقا تقف التي الصعوبات أهم

 التربيـة عـن معلومـات لـديهم لـيس اإلعداديـة املرحلـة غالبيـة طـالب أن النتـائج أوضـحت
 .اإلعالمية

) بعنــــوان: تــــأثير التعلــــيم اإلعالمــــي علــــى  Chi-Kim Cheung  )2010دراســــة  -11
 :)45(  مهارات حتليل الوسائط لدى الطالب

 تطوير يف فعالة اإلعالمية التربية هل على سؤالها الرئيس: اإلجابة إلى الدراسة هدفت   
 مـا كـذلك: كانـت وإذا كـوجن؟ هـوجن الثانويـة يف املـدارس لطلبـة اإلعالمـي التحليل قدرات
 يف شـاركوا الـذين املتعلمـني أن الدراسة إلـى وخلصت  فعاليتها؟ مدى حتدد التي العوامل
 وأن املتعلمـني أعلـى، علـى درجـات وحصـلوا مسـتوياتهم حتسـنت اإلعالميـة التربية برامج
 اإلعـالن، تـأثيرات محصنون من أنهم يظنون كانوا التجارية اإلعالنات بنقد اهتموا الذين

 مـن يجهلـون الكثيـر كـانوا أنهـم أدركـوا التجـاري لإلعـالن التحليليـة دراسـتهم بعـد ولكنهم
 يكونـون أكثـر الـذين املتعلمـني أن الدراسـة والحظت اإلعالن، تقنيات يف الهامة التفاصيل

وتطـورت  اإلعالميـة، التربيـة دروس مـع تفاعًال  أكثر كانوا الدروس، بقية يف وسلبية هدوًءا
 صـعوبة الدراسـة نتـائج وأكـدت عميقـة. أسـئلة إلـى وسـاذجة سطحية كانت التي أسئلتهم

 أمـام الطلبـة يقضـيه الـذي الوقـت مـن التقليـل إلـى تـؤدي اإلعالميـة التربيـة االعتقاد بأن
 اإلعالميـة البـرامج انتقـاء على قدرة أكثر أصبحوا الطلبة أن لكنها جتزم اإلعالم، وسائل

 مـن الطلبـة عليهـا حصـل التـي املهـارات تكـون أن تستبعد أنها ال الدراسة وأكدت النافعة،
 وأوصـت أطـول، لوقـت الطلبـة منهـا يسـتفيد وال مهـارات وقتيـة اإلعالميـة التربيـة خـالل
  طويل املدى. التأثير من للتأكد دراسات بإجراء

اإلعــالن ومحــو األميــة اإلعالميــة:  بعنــوان:) Nonthasruang  )2010 دراســة -12
 :)46(  أستراليا وتايالندالشباب وفهمهم لعالم اإلعالن يف  

 أسـتراليا) (يف مجموعـات عـدة علـى التربية اإلعالميـة تأثيرات تقييم الدراسة استهدفت
 أثـر لتوضـيح أخـرى؛ دول مـن )وتايلنـد أسـتراليا(يف  املقيمـني مـن تايلنـد) وعـدد (و

 علـى البحـث واقتصـر التربية اإلعالمية، استيعاب على والثقافية االجتماعية االختالفات
ا، وخلصـت ٢٥ و ١٨ بـني أعمـارهم تتـراوح الشـباب من عينة  هنـاك أن إلـى الدراسـة عامـً

ا  عنـد األفعـال ردود مهاراتهـا، كمـا تفاوتـت اإلعـالم وتعلـم وسـائل اسـتخدامات يف تفاوتـً
ا أكثـر املشـاركني االسـتراليني أن الدراسـة املشـاركة، ووجـدت املجموعـات مختلـف  وعيـً

 تعرًضا أقل نفس الوقت ويف وحتليلها، نقدها على وقدرة إلعالميةوا اإلعالنية باملضامني
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 والدعايـة املنطقيـة للتسـويق غيـر انتقاد املطالبـات على قادرين وكانوا التلفزيون لشاشات
 لثقافـة االسـتهالك املقاومـة من الدرجة نفس التايلندية املجموعة تظهر ولم االستهالكية،

 حلقيقـة صـناعة األفضـل املعرفـة مـن بـه تتمتـع كانـت ما رغم اإلعالنية، بالدعاية املتأثرة
القـيم  تـأثير الدراسـة وأكـدت القـيم، وإنتـاج التالعـب وأشـكال اإلنتاجيـة وتقنياتـه اإلعالن

 وفلسـفة الضـروريات، واسـتهالك اإلنفـاق وترشـيد بـالتوفير املتعلقـة العامـة االجتماعيـة
 وصناعة الشراء رغبات إلثارة الهادفة اإلعالنية الدعاية مع التجاوب على االكتفاء الذاتي

 واضـح تفسـير تقـدمي علـى قـادرة كانـت التايلنديـة املجموعـة أن ورغـم ثقافة االسـتهالك،
 اإلعالمية؛ الرسالة وتفاصيل النصوص قراءة على وقادرة اإلعالن، صناعة تقنيات لكيفية

ا يف كانـت ذلـك ومـع  لإلعالنـات، املباشـر االنتقـاد يف رغبـة أقـل األحيـان مـن كثيـر أيضـً
 املتعلقة التايالندي االجتماعي اخلطاب يف الثقافة االجتماعية إلى ذلك الدراسة وأعادت

  .االجتماعي االنسجام على باحلفاظ

 مــدارس يف اإلعالميــة التربيــة ) بعنــوان: واقــع2020العنــزي ( ممــدوح بنــت حنــان -13
  :)47( الرياض مدينة يف الكرمي القرآن لتحفيظ الثانوي التعليم

 مدينة يف الثانوي التعليم مدارس يف اإلعالمية التربية واقع عن الكشف إلى البحث هدف
الوصـفي،  املـنهج اتبـاع مت البحـث أهـداف ولتحقيـق .املعلمـات نظـر وجهـة مـن الريـاض،

مـن  ) معلمـة30( مـن مكونـة عشـوائية عينـة علـى وزعـت وقـد للبحـث، أداة واالسـتبانة
 الدراسـي للعـام الريـاض مدينـة يف القـرآن حتفـيظ مـدارس يف الثانويـة املرحلـة معلمـات

 مـدارس يف اإلعالمية التربية حصول واقع البحث نتائج أظهرت وقد ه، 1441 -1440
 وعلـى ،)كبيرة(بدرجة  ، 3من 2.77  كلي متوسط على الرياض مدينة يف الثانوي التعليم

 كلـي متوسـط أعلـى علـى اإلعالميـة التربيـة تـدريس أهميـة مجال املجال: حتصلمستوى 
 مفهـوم وأخيـًرا ، 2.78اإلعالمية مبتوسط التربية تطبيق معوقات مجال يليه ، 2.85بلغ

 تقـدمي مت للنتـائج ،واسـتناًدا)كبيـرة( بدرجـة وجميعهـا  2,67 مبتوسـط اإلعالمية التربية
 اإلعالميـة، التربيـة تـدريس بأهميـة والتوعيـة املعوقـات، إلزالـة التوصـيات واملقترحـات؛

  .اململكة وعموم الرياض مدينة يف وبفوائدها بها والتعريف

 تعقيب على الدراسات السابقة:

تناول الباحث يف الدراسات السابقة محـورين رئيسـني، همـا: الدراسـات التـي تناولـت  -
بشكل عام، والدراسـات التـي تناولـت أخصـائي التربية اإلعالمية يف مؤسسات التعليم 

  اإلعالم التربوي والتربية اإلعالمية.
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تعرضــت الدراســات الســابقة للعديــد مــن القضــايا البحثيــة، أهمهــا: أســاليب تطبيــق  -
)، واقـع التربيـة 2020التربية اإلعالمية مـن وجهـة نظـر أخصـائي اإلعـالم التربـوي (

)، اإلعـالم 2019ململكـة العربيـة السـعودية (اإلعالمية يف مؤسسات التعلـيم العـالي با
)، التربية اإلعالمية واملناهج الدراسـية، واقـع 2018التربوي وحتقيق األمن الفكري (

)، وغيرهـــا مـــن القضـــايا 2017التربيـــة اإلعالميـــة يف اململكـــة األردنيـــة الهاشـــمية (
 ق منها.البحثية التي تنوعت واختلفت حسب املتغيرات التي تسعى الدراسات التحق

إلى رؤيـة مسـتقبلية لتفعيـل دور أخصـائي   -يف حدود علم الباحث  -لم تتعرض دراسة -
اإلعالم التربوي يف تطبيق التربيـة اإلعالميـة يف املـدارس اإلعداديـة؛ وهـذا مـا يجعـل 
ــة يف  ــة القضــايا البحثي ــة عــن بقي ــا الباحــث مختلف ــي يتعــرض له ــة الت املشــكلة البحثي

 الدراسات السابقة.
احــث مــن عرضــه للدراســات الســابقة يف االختيــار األمثــل للمــنهج املســتخدم، أفــاد الب -

وتصميم األداة البحثية التـي اعتمـد عليهـا يف جمـع معلوماتـه، وصـوًال لألهـداف التـي 
 يسعى البحث إلى حتقيقها.

اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أن الدراسة احلاليـة طبقـت علـى  -
مييني واملمارســـني مـــن أهـــل اخلبـــرة الفنيـــة، يف حـــني أن جميـــع اخلبـــراء مـــن األكـــاد

الدراســات الســابقة طبقــت إمــا علــى طالــب التعلــيم العــام، أو التعلــيم اجلــامعي، أو 
أخصــائي اإلعــالم التربــوي، وهــذا مــا يجعــل العينــة يف الدراســة احلاليــة تختلــف عــن 

 جميع العينات يف الدراسات السابقة.
  فروض الدراسة:

فروق -1 واملمارسني)    توجد  (األكادمييني  العينة  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات 
  وتقديرهم لواقع ومهام أخصائي اإلعالم التربوي. 

توجد عالقة ارتباطية بني إدراك عينة البحث للصعوبات التي تواجه أخصائي   -2
نشر  يف  منه  املتوقع  للدور  وتقييمهم  التربوي  التربية   اإلعالم  مفهوم  وتطبيق 

 اإلعالمية لدى الطالب.
يواجهها    -3 التي  للمعوقات  العينة  إدراك  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

ملتغيرات   وفًقا  اإلعالمية  التربية  مفهوم  تطبيق  يف  التربوي  اإلعالم  أخصائي 
 النوع). -التخصص –(اخلبرة
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ا بني الرؤى واملقترحات من جانب كل من األكادمييني  -4   توجد فروق دالة إحصائّيً
التربية   مفهوم  تطبيق  يف  التربوي  اإلعالم  أخصائي  دور  لتفعيل  واملمارسني 

 اإلعالمية لدى الطالب.  
 نوع الدراسة ومنهجها: 

يعد هذا البحث من البحوث والدراسات الوصفية التي تسعى إلى وصف ودراسة ظاهرة  
علومات، معينة يف ضوء بعض املتغيرات، وهذا النوع من البحوث ال يقف عند حد جمع امل

وإمنا ميتد لتطبيقها، وتفسيرها، وحتليها حتليًال شامًال، نستخلص نتائج ودالالت مفيدة،  
  مما يساعدنا من إصدار أحكام بشأن الظاهرة موضوع الدراسة. 

للممارسني   املستقبلية  الرؤية  على  للتعرف  التحليلي؛  الوصفي  املنهج  على  البحث  اعتمد 
التربوي يف تطبيق واألكادمييني يف مجال اإلعالم   لتفعيل دور أخصائي اإلعالم  التربوي 

  مفهوم التربية اإلعالمية لدى الطالب.
  مجتمع وعينة الدراسة: 

اإلعالم  وموجهي  التربوي،  اإلعالم  أخصائي  من  املمارسني  يف  الدراسة  مجتمع  متثل 
اإلعال واألكادمييني من تخصصات  اإلعدادية احلكومية واخلاصة،  باملدارس   –مالتربوي 

التربوي قوامها    -اإلعالم  عينة  سحب  مت  وقد  النحو    150التربية،  على  جاءت  مفردة 
  :التالي

  )1جدول رقم (

  يوضح خصائص عينة الدراسة 

  تصنيف العينة وفًقا للمتغيرات  املتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرات 
  %  ك  

  23.3  35  ذكر  النوع
  76.7  115  أنثى

  
  

  الوظيفة 

  10  15  أستاذ جامعي يف اإلعالم 
  31.3  47  أستاذ جامعي يف اإلعالم التربوي 

  43.3  65  أخصائي إعالم تربوي
  15.4  23  موجه إعالم تربوي 

  100  150  اإلجمالي 
  

  اخلبرة         
  56  84  10الى اقل من  5من 
  23.3  35  15الى اقل من   10من 
  12  18  20إلى أقل من   15من 
  8.7  13  فأكثر  20من 

  100  150  اإلجمالي 
  74.6  112  حكومي   طبيعة جهة العمل 

  25.4  38  خاص 
  100  150  اإلجمالي 
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  أداة جمع البيانات:

اعتمد الباحث على استمارة استبانة كأداة جلمع البيانات، مـن خـالل عـدة محـاور لقيـاس 
  املتغيرات وفًقا ملجموعة من اخلطوات، جاءت على النحو التالي:

األسـئلة حتديد أهداف الدراسة والبيانات املطلوبة وترجمتها إلى مجموعة مـن  -
  واملقاييس داخل االستمارة.

ــاؤالت  - ا لتسـ ــً ا وفقـ ــًّ ــا منهجيـ ــة ومراجعتهـ ــورتها األوليـ ــتمارة يف صـ ــداد االسـ إعـ
 وفروض الدراسة، وعرضها على مجموعة من املتخصصني من املحكمني.

 اختبارا الصدق والثبات:

حكمـني* قام الباحث بإعداد استمارة االستبانة وعرضـها علـى السـادة امل  الختبار الصدق:
للتأكــد مــن صــدق أداة القيــاس، وقــد قــام بإحــداث تعــديالت عليهــا يف ضــوء مالحظــات 

  السادة املحكمني.

% مـن حجـم العينـة األصـلي، 10علـى عينـة متثـل    Pre-Teastكما مت إجراء اختبار قبلي  
وذلك للتأكد من صياغة األسئلة، ومت تعديل بعض بدائل اإلجابات، وإضافة البعض اآلخـر 

  لتوضيح بعض بنود املقاييس.

% مــن عينــة 10: قــام الباحــث بإعــادة تطبيــق االختبــار علــى عينــة متثــل والختبــار الثبــات
  %.91لتطبيق األول، بلغت نسبة الثبات الدراسة وذلك بعد مرور أسبوعني من ا

  املعاجلة اإلحصائية للبيانات:

إلجــراء  SPSSمت التعامــل مــع البيانــات اإلحصــائية باســتخدام برنــامج احلــزم اإلحصــائية 
  املعامالت اإلحصائية التالية:

  معامل ارتباط بيرسون. -
 حتليل التباين أحادي االجتاه. -
 اختبار ت للمجموعات املستقلة. -
 ملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والوزن النسبي.حساب ا -
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 نتائج الدراسة:

 مفهوم التربية اإلعالمية:  -1
  )  2جدول رقم (

  يوضح آراء عينة اخلبراء يف طبيعة مفهوم التربية اإلعالمية
  النسبة املئوية   التكرار  مفهوم التربية اإلعالمية

  22.04  70  اإلعالم يف املجتمعتنمية الوعي لدى الطالب بوظيفة وسائل 

  19.18  61  باملدارس  االتصال لوسائل  الناقد االستخدام على  التدريب

  17.29  55  املدرسي العمل ساعات خارج اإلعالم وذلك وسائل مع الواعي التعامل مهارة تنمية

  16.03  51  بهم ُحتيط التي اإلعالمية الصورة تقومي كيفية  تعليم الطالب

  15.09  48  بهم  اخلاصة اإلعالمية الرسائل إنتاج وإبداع الطالب على تدريب 

  5.66  18  اإلعالمية للرسائل السلبية اآلثار من اإلعالمية توعية الطالب بالتربية

  4.71  15  تزويد الطالب بالقيم واألخالقيات السليمة عبر األنشطة اإلعالمية

  100  318  اإلجمالي 

السابق ما أكد عليه األدب النظـري الـذي اعتمـد عليـه الباحـث يف أوضحت نتائج اجلدول  
منت الدراسة، حيث جاءت النتائج لتؤكد على أن مفهـوم التربيـة اإلعالميـة جـاء ليعبـر عـن 
احلقب التاريخية من االهتمام مبفهوم التربية اإلعالمية على مر العصور، فكل مفهوم مـن 

ثـل فتـرة زمنيـة مـن االهتمـام بـاملفهوم مـن وجهـة نظـر املفاهيم التي تناولها أفراد العينة مت
 محـو فشـملت التطبيـق؛ مجـاالت بتنـوع تنوعـت قـد اإلعالميـة التربيـة اخلبـراء، فمفـاهيم
 املضـمون إنتـاج أسـاليب وتـدريب اإلعـالم، وسـائل باستخدام والتدريس األمية اإلعالمية،

اإلعالمي، لذا جاءت على النحو التالي: يف الترتيـب األول جـاء املفهـوم الـذي يـدور فحـواه 
حــول توعيــة طــالب املرحلــة اإلعداديــة مباهيــة وســائل اإلعــالم وأدوارهــا ووظيفتهــا داخــل 

% مـــن اإلجمـــالي العـــام، يليهـــا مفهـــوم التربيـــة اإلعالميـــة بشـــأن 22.04املجتمـــع بنســـبة 
% من اإلجمـالي العـام، 19.18باملدارس  االتصال لوسائل الناقد االستخدام التدريب على

 خـارج اإلعـالم وذلـك وسـائل مـع الـواعي التعامـل مهـارة يليهـا يف الترتيـب الثالـث تنميـة
 الصـورة تقـومي كيفيـة املدرسـي، يليـه يف الترتيـب الرابـع تعلـيم الطـالب العمـل سـاعات

يط التـي اإلعالميـة تـنج مـن اسـتخدام تكنولوجيـا الصـورة بهـم وحجـم املغالطـات التـي  حتـُ
تدريب الطالب على   -وبفارق نسبي ال يذكر  -% من اإلجمالي، يليه مباشرة16.03بنسبة  

ــبة  ــة بنسـ ــائل إعالميـ ــاج رسـ ــالب 15.09إنتـ ــة الطـ ــاء توعيـ ــادس جـ ــب السـ %، ويف الترتيـ
ة بالتــأثيرات الســلبية لوســائل اإلعــالم واألضــرار الســلبية التــي تــؤثر علــى اجلمهــور بنســب

5.66.% 
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 تطبيق مفهوم التربية اإلعالمية: -2
 )3جدول رقم (

  يوضح آراء عينة الدراسة يف تطبيق مفهوم التربية اإلعالمية
  النسبة املئوية   التكرار مفهوم التربية اإلعالمية

  10  15  أحياًنا 

  72.67  109  نادرًا 

  16.67  25  ال يطبق  

  0.66  1  دائًما 

  100  150  اإلجمالي 

نتيجــة اجلــدول الســابق مــا أكــد عليــه الباحــث يف الدراســة االســتطالعية؛ مــن أن عكســت 
تطبيق مفهوم التربية اإلعالمية غير مفعل يف املدارس اإلعدادية بصـفة خاصـة؛ وهـذا مـا 
دعا الباحث إلى القيـام بالدراسـة احلاليـة، فأسـفرت نتـائج اجلـدول سـالف الـذكر عـن أن 

%، يف حـني جـاء يف الترتيـب الثـاني ال 72.67درًا بنسـبة  مفهوم التربية اإلعالمية يطبق نا
%، ويف الترتيب الثالث يطبق املفهوم مـن قبـل أخصـائي 16.67يطبق على اإلطالق بنسبة 

  % من اإلجمالي العام.10اإلعالم التربوي أحياًنا بنسبة 
ويرى الباحث أن هذه النتيجة كانت السبب الرئيس وراء هذه الورقة البحثيـة؛ ألن الباحـث 
شعر أن العـالم يتحـدث يف واٍد واألخصـائي يف واٍد آخـر، فجميـع املحافـل الدوليـة تتحـدث 
عــن التربيــة اإلعالميــة، وكــذلك توصــيات املــؤمترات العلميــة، ومازالــت نظــرة األخصــائي 

ــام بدر ــا ق ــى م ــن إعــالم كالســيكي ال يالحــق التطــورات املعاصــرة وال قاصــرة عل اســته م
املســتجدات علــى الســاحة املحليــة والعربيــة والدوليــة، األمــر الــذي أدى إلــى عــدم تطبيــق 
مفهـوم التربيــة اإلعالميــة يف املـدارس؛ نتيجــة عــدم وعــي أخصـائي اإلعــالم التربــوي بهــذا 

  املفهوم.  
سابقة التي أوضـحت أنـه اليـزال هنـاك قصـور تتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات ال

أو عــدم فهــم ألهميــة التربيــة اإلعالميــة لــدى الــبعض، ومنهــا دراســة محمــد بــن إبــراهيم 
) علـــى عينـــة عشـــوائية بســـيطة مـــن طـــالب الصـــف الثالـــث الثـــانوي يف 2007العاصـــم (

ــزة باململكــة العربيــة الســعودية، والتــي خلصــت إلــى أن  املــدارس احلكوميــة مبحافظــة عني
 .)48( مفهوم التربية اإلعالمية لم يتضح يف أذهان املعلمني بالقدر الكايف
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  األدوار التي يقوم بها أخصائي اإلعالم التربوي:  -3

 )4جدول رقم (
  يوضح األدوار التي يقوم بها أخصائي اإلعالم التربوي 

  العبارات 
  ال يوجد  إلى حد ما  درجة كبيرة

  %  ك   %  ك   %  ك 

 1.34 2 13.33 20 85.33 128  اإلذاعة املدرسية واإلشراف عليهامتابعة 
 2.1 3 17.3 26 80.6 121  متابعة الصحافة املدرسية وإخراجها

مساعدة الطالب يف إنتاج املواد اإلعالمية  
 5.34 8 29.33 44 65.33 98  باستخدام أدوات مختلفة  

متابعة اإلشراف على إخراج الصحافة املدرسية 
 1.34 2 22 33 76.66 115  اإللكترونية 

 1.34 2 25.33 38 73.33 110  تدريب الطالب على بعض املهارات اإلعالمية 
 3.34 5 32.66 49 64 96  تنظيم املسابقات واألنشطة اإلعالمية 

 4 6 37.34 56 58.66 88  إقامة املعارض اإلعالمية لألعمال املنتقاة للطالب 
 3.34 5 40 60 56.66 85  األنشطة اإلعالمية باملدرسةيتابع صرف ميزانية 

إعداد مناظرات وأنشطة مرتبطة باإللقاء واحلوار 
 2.66 4 25.34 38 72 108  بني الطالب

إعداد مناظرات وأنشطة مرتبطة باحلوار بني 
 3.34 5 29.33 44 67.33 101  الطالب

 20 30 30 45 50 75  تنظيم اإلشراف على أنشطة املسرح املدرسي
 8 12 27.33 41 64.67 97  اكتشاف املواهب الطالبية يف املجاالت املختلفة  

 6.66 10 33.33 50 60.1 90  تشجيع الطالب على إنتاج مواد توعوية وإرشادية
    547  1312  اإلجمالي  

التربوي   اإلعالم  أخصائي  بها  يقوم  التي  األدوار  أهم  السابق  اجلدول  نتائج  أوضحت 
  مبدارس املرحلة اإلعدادية، والتي جاءت على النحو التالي:

ارتفعــت نســبة الــذين أكــدوا علــى مهمــة أخصــائي اإلعــالم التربــوي يف اإلشــراف علــى  -
ــية  ــة املدرسـ ــبة 85.33اإلذاعـ ــا بنسـ ــية وإخراجهـ ــة الصـــحافة املدرسـ ــا متابعـ %، يليهـ

ونيــة بنســبة %، يليهــا متابعــة اإلشــراف علــى إخــراج الصــحف املدرســية اإللكتر80.6
ــة بنســبة 76.66 ــارات اإلعالمي ــى بعــض امله ــدريب الطــالب عل ــا ت %، 73.33%، يليه

  %.72ويليها إعداد املناظرات وأنشطة مرتبطة باإللقاء واحلوار بني الطالب بنسبة  
تســاوت نســبة الــذين أكــدوا بدرجــة كبيــرة أن مهمــة أخصــائي اإلعــالم التربــوي تنظــيم  -

ــة  ــة يف 64بنســبة املســابقات واألنشــطة اإلعالمي ــا اكتشــاف املواهــب الطالبي %، يليه
%، مســـاعدة الطـــالب يف إنتـــاج مـــواد إعالميـــة 64.67املجـــاالت املختلفـــة بنســـبة 

 % من اإلجمالي العام ألفراد العينة.65باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة بنسبة  
وي تشـجيع جاء يف ترتيب متأخر يف قائمة األدوار التي يقوم بها أخصائي اإلعالم الترب -

%، يليهــا إقامــة معــارض إعالميــة 60الطــالب علــى مــواد توعويــة وإرشــادية بنســبة 
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%، يليــه يتــابع صــرف ميزانيــة 58.66لألعمــال املنتقــاة مــن تنفيــذ الطــالب بنســبة 
 %.56.66األنشطة اإلعالمية بنسبة 

بها  - يقوم  التي  املهام  إجمالي  أن  السابق  اجلدول  بيانات  خالل  من  الباحث  الحظ 
التربويأخصا اإلعالم  يشعر   - ئي  أن  بدون  اإلعالمية  التربية  مبفهوم  عالقة  ولها 

بها    -األخصائي يقوم  التي  املهام  بنسبة  قورنت  ما  إذا  ضعيفة  نسبة  على  حصل 
أخصائي بشكل منطي وتقليدي، مثل متابعة اإلذاعة املدرسية واإلشراف على متابعة  

ا عليه  أكدت  ما  وهذا  وإخراجها،  املدرسية  قام  الصحف  التي  االستطالعية  لدراسة 
 بها الباحث يف مستهل دراسته احلالية.

  نشر مفهوم التربية اإلعالمية: -4

 )5جدول رقم (
  يوضح دور أخصائي اإلعالم التربوي يف نشر مفهوم التربية اإلعالمية

  النسبة املئوية   التكرار مفهوم التربية اإلعالمية

 9.33 14  إلى حد ما (ضعيفة) 

 90 135  ليس له دور 

 0.66 1  نعم بدرجة كبيرة

 100 150  اإلجمالي 

) من نتيجة على النحـو 3جاءت نتائج اجلدول السابق لتؤكد على ما جاء يف اجلدول رقم (
  التالي:

يف الترتيب األول لـيس ألخصـائي اإلعـالم التربـوي دور يف نشـر مفهـوم التربيـة اإلعالميـة 
الترتيب الثاني جاء دور أخصائي اإلعالم التربوي بدور ضـعيف يف نشـر %، ويف  90بنسبة  

%، ويف الترتيــب الثالـــث جــاء أخصــائي اإلعـــالم 9.33مفهــوم التربيــة اإلعالميـــة بنســبة 
  % من اإلجمالي العام.0.66التربوي له دور كبير يف نشر مفهوم التربية اإلعالمية بنسبة  

لدراسـة االسـتطالعية التـي أجراهـا الباحـث مـن كما تؤكد هذه النتيجـة علـى مـا جـاء يف ا
قبل والتي تؤكـد علـى أن أخصـائي اإلعـالم التربـوي ال يعـي مفهـوم التربيـة اإلعالميـة، وال 

  يعي أيًضا كيف يقوم بعملية نشر املفهوم من خالل أدواته داخل املدرسة.
يف دراسـته، حيـث   )49( )2020تتفق هذه النتيجة مع ما جاء به هاني نادي عبد املقصــود (

ــبتهم  ــت نسـ ــة بلغـ ــة اإلعالميـ ــوم التربيـ ــون مفهـ ــذين ال يعرفـ ــبة الـ ــة أن نسـ ــت الدراسـ أثبتـ
ا مـع  48.74  )50(  )2018دراســة الشــمري (% لتحتل بـذلك الترتيـب األول، كمـا تتفـق أيضـً

والتي أوضحت أن النسبة األكبر من طالب اجلامعة ال يعرفـون مفهـوم التربيـة اإلعالميـة، 
والتي أكدت  )Guofang Wan )51(2006)فة إلى أن هذه النتيجة تتفق مع هذا باإلضا
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على أنه بالرغم من العالقة الوثيقـة بـني التربيـة اإلعالميـة والعديـد مـن املقـررات؛ إال أنـه 
يوجــد قلــق لــدى املعلمــني حــول إضــافة مــادة التربيــة اإلعالميــة للمنــاهج الدراســية نظــًرا 

أن هنـاك رؤيـة غيـر  Silver blatt (2004)دراسـة  لتكـدس املنـاهج الدراسـية، ووجـدت
واضحة ملفهوم التربيـة اإلعالميـة لـدى مؤسسـات التعلـيم العـام والتعلـيم العـالي بالواليـات 

  .)52( املتحدة األمريكية
  أهداف التربية اإلعالمية:  -5

  )6جدول رقم (
  يوضح آراء العينة حول أهداف التربية اإلعالمية 

  النسبة املئوية   التكرار  اإلعالميةأهداف التربية 

 17.36 83  حماية النشء والشباب من التأثيرات السلبية لوسائل اإلعالم ومضامينها املختلفة

 15.89 76  تنمية مهارات التفكير الناقد واملشاهدة الواعية 

 14.64 70  مساعدة الطالب على التعبير عن آرائهم بحرية

 12.76 61  الطالب تساعد يف تكوين شخصية 

 11.50 55  إكساب الطالب مهارات التحليل وحل املشكالت 

 10.46 50  حتفيز الطالب على املشاركة يف ممارسة العمل اإلعالمي

 9.20 44  تنمية مهارة احلوار واملشاركة فيه 

 8.19 39  تدريب الطالب على مهارة البحث عن املعلومات وتصنيفها

 100 478  اإلجمالي 

  أوضحت نتائج اجلدول السابق ما يلي:
جاء حماية الـنشء والشـباب مـن التـأثيرات السـلبية ومضـامينها املختلفـة يف الترتيـب  -

% من إجمـالي اإلجابـات، يف حـني جـاء يف الترتيـب الثـاني تنميـة 17.36األول بنسبة  
اإلجابــات، % مــن إجمــالي 15.89مهــارات التفكيــر الناقــد واملناقشــة الواعيــة بنســبة 

ويؤكـــد بـــذلك علـــى أن الهـــدف الـــرئيس للتربيـــة اإلعالميـــة يتمثـــل يف تكـــوين النظـــرة 
  النقدية، والوعي النقدي للرسائل اإلعالمية.

وجاء الهدف اخلاص مبسـاعدة الطـالب علـى التعبيـر عـن آرائهـم بحريـة يف الترتيـب  -
الهـــدف  % مـــن إجمـــالي اإلجابـــات، أمـــا الترتيـــب الرابـــع جـــاء14.64الثالـــث بنســـبة 

ــوين شخصــيتهم بنســبة  ــى تك ــن إجمــالي 12.76اخلــاص مبســاعدة الطــالب عل % م
 اإلجابات.

ويف الترتيــب اخلــامس جــاء الهــدف اخلــاص بإكســاب الطــالب مهــارات التحليــل وحــل  -
ــل جــاء الهــدف 11.5املشــكالت بنســبة  ــارق نســبي قلي ــب الســادس وبف %، ويف الترتي
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% 10.46ة العمـل اإلعالمـي بنسـبة  اخلاص بتحفيز الطالب على املشاركة يف ممارس
 من إجمالي اإلجابات.

ويف الترتيــب األخيــر جــاء هــدف تــدريب الطــالب علــى مهــارة البحــث عــن املعلومــات  -
 % من اإلجمالي العام.8.19وتصنيفها بنسبة  

يــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة جــاءت كــرد فعــل ملــا يحــدث علــى مختلــف األصــعدة يف 
يـاب القـيم واألخـالق؛ باإلضـافة إلـى األهـداف غيـر الوقت احلالي مـن غـزو ثقـايف وغ

املعلنة من بعض املضامني اإلعالمية سواء من الـداخل أو اخلـارج؛ لـذلك جـاء الهـدف 
اخلاص بتوعية وحماية الشباب والطالب من التـأثيرات السـلبية لوسـائل اإلعـالم، ثـم 

يف حتقيــق بقيــة بعــد أن يــتم حمايــة الشــباب والطــالب تبــدأ عمليــة التربيــة اإلعالميــة 
ــى مهــارة حــل املشــكالت،  ــة يف التفكيــر النقــدي، تــدريب الطــالب عل أهــدافها واملتمثل

 وغيرها من األهداف األخرى.
حيـث تنـاول  )Brereton ,Massey )53 كما تتفق هذه النتيجــة مــع مــا جــاء بــه كــل مــن

كل منهما الهدف الرئيس من التربية اإلعالمية يتمثـل يف حمايـة الـنشء والشـباب مـن 
التــأثيرات الســلبية لوســائل اإلعــالم املختلفــة، وجعــل األفــراد جمهــورًا نشــًطا أثنــاء 

  مشاركته يف عملية االتصال.   

  ة:املهارات التي تنميها التربية اإلعالمية لدى طالب املرحلة اإلعدادي  -6

  )7جدول رقم (
  يوضح آراء العينة حول املهارات التي تنميها التربية اإلعالمية لدى طالب املرحلة اإلعدادية

درجة املوافقة            
 

 العبارة

املتوسط  معارض محايد  موافق
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري 

الوزن 
 % ك % ك % ك النسبي 

وأهداف  احتياجات حتديد
 التعرض قبل الطالب
  اإلعالم  لوسائل

123 82 25 16.6 2 1.4 2.84 0.44 95 

تدريب الطالب على 
 الرسائل إلى الوصول

  اإلعالمية 
120 80 19 12.6 11 7.4 2.81 0.45 93 

يدرب الطالب على اختيار 
  اإلعالمية املناسبة الوسائل

115 76.6 25 16.6 10 6.8 2.75 0.41 91 

 الرسائل الطالب ينتقي
التي تشبع   اإلعالمية

  احتياجاته 
110 73.3 20 13.3 20 13.4 2.7 0.44 92 

 وعناصر رموز حتديد
  اإلعالمية  الرسالة

127 84.6 10 6.8 13 8.6 2.66 0.55 90 
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 الرسالة رموز تفسير
 إلى للوصول اإلعالمية

  معناها
121 80.6 20 13.3 9 6.1 2.77 0.43 92 

 على قراءة تدريب الطالب
 قراءة اإلعالمية الرسالة

  جيدة 
117 78 20 13.3 13 9 2.80 0.42 90 

 الرسالة أجزاء حتديد
 وجوانبها اإلعالمية
  الداخلية 

110 73.3 25 16.6 15 10.1 2.68 0.45 92 

 91 0.44 2.75 3.4 5 20 30 76.6 115  واآلراء األخبار بني متييز

 تدرب الطالب على متييز
  واخليال  احلقيقة بني

99 66 35 23.3 16 10.7 2.51 0.48 88 

 تقنيات  تأثير حتديد
  الرسالة  على الوسيلة

101 67.6 30 20 19 12.7 2.4 0.92 85 

 إذا املحتوى تأثير حتديد
  أخرى  وسائل يف عرض

105 70 25 16.6 20 13.4 2.35 0.75 82 

 املستهدف اجلمهور حتديد
  الرسالة  من

115 76.6 30 20 5 3.4 2.22 0.91 80 

 عن رؤية أو اجتاه يكون
  اإلعالمية  الرسالة

  
95 63.3 32 21.3 23 15.4 2.35 0.80 85 

 اجلمهور فعل ردود حتديد
 الرسالة من املستهدف
  اإلعالمية 

120 80 19 12.6 11 7.4 2.71 0.75 88 

 اإلعالمية الرسالة ينتقد
ا  نقًدا   إيجابّيً

125 83.3 20 13.3 5 3.4 2.80 0.75 94 

 حول ويتحاور يناقش
  اإلعالمية  الرسالة مضمون

121 80.6 22 14.6 7 4.8 2.75 0.66 85 

 اإلعالمية اللغة يستخدم
 بنوعية املرتبطة الرموز أو

 لنقل اإلعالمية الرسالة
  املعنى

124 82.6 18 12 8 5.4 2.75 0.40 90 

 والوسائل األدوات يستخدم
 إلنتاج التكنولوجية

  الرسالة
122 81.3 20 13.3 8 5.4 2.61 0.45 85 

 إعالمية  رسائل ينُتج
 متسلسلة بطريقة

 انتباه جلذب مترابطة،
  الرسالة مستقبل واهتمام

105 70 30 20 15 10 2.70 0.55 78 

 األفكار من عدد ينُتج
 مبوقف املرتبطة اإلعالمية

  بدقة  محدد غير
102 68 33 22 15 10 2.35 0.65 88 
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أوضحت نتائج اجلدول السابق أهم املهارات التي تنميها التربية اإلعالمية لدى طلبة 
  املدارس، والتي جاءت على النحو التالي: 

  أوًال: مهارة الوصول إلى الرسالة اإلعالمية:  -
شملت مهـارات الوصـول إلـى الرسـالة اإلعالميـة التـي تنميهـا التربيـة اإلعالميـة لـدى 

تطبيقهــا عــدًدا مــن العبــارات؛ علــى رأســها ويف الترتيــب األول جــاء الطــالب يف حــال 
حتديد احتياجات وأهـداف الطالـب قبـل التعـرض لوسـائل اإلعـالم مبتوسـط حسـابي 

ــارة تـــدريب الطـــالب علـــى 95ووزن نســـبي 2.84 ــاني جـــاءت عبـ %، ويف الترتيـــب الثـ
يف %، و93ووزن نســـبي  2.81الوصـــول إلـــى الرســـالة اإلعالميـــة مبتوســـط حســـابي 

الترتيب الثالث جاءت عبارة يـدرب الطـالب علـى اختيـار الوسـائل اإلعالميـة املناسـبة 
%، ويف الترتيــب الرابــع جــاءت عبــارة ينتقــي 91ووزن نســبي  2.76مبتوســط حســابي 

ووزن نســبي  2.7الطالــب الرســائل اإلعالميــة التــي تشــبع رغباتــه مبتوســط حســابي 
د رمـوز وعناصـر الرسـالة اإلعالميـة %، ويف الترتيب اخلـامس جـاءت عبـارة حتديـ92

%، ويف الترتيب األخيـر جـاءت عبـارة تفسـير 90ووزن نسبي    2.61مبتوسط حسابي  
ووزن نســبي  2.77رمــوز الرســالة اإلعالميــة للوصــول إلــى املعنــى مبتوســط حســابي 

92.% 
ويرى الباحث أن مهارات الوصول إلـى الرسـالة اإلعالميـة تعتبـر مـن األهميـة مبكـان؛ 

تؤكد على أن الوصول إلى الرسالة اإلعالمية غاية يف حد ذاتها، كمـا تؤكـد علـى ألنها  
أن الوصــول إلــى الرســالة اإلعالميــة ال يحــدث بشــكل عشــوائي؛ وإمنــا يحكــم عمليــة 
الوصــول إلــى الرســالة اإلعالميــة عــدد مــن املتغيــرات والعوامــل التــي تضــبط العمليــة 

سـالة اإلعالميـة يعنـي قراءتهـا، وتفكيـك االتصالية، كما تؤكد على أن الوصول إلـى الر
  رموزها سواء كانت كتابية أو صوتية كالتأثيرات الصوتية املوسيقية وغيرها.

علـى -)Adam Maksi )54 (2014)تتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا كشـفت عنـه دراسـة 
أن أفـــراد املجموعـــة التـــي درســـت التربيـــة  –مجموعـــة مـــن الشـــباب حتـــت العشـــرين

اإلعالمية اإلخبارية أفرادها أكثر وعًيا بأهداف التغطية اإلخبارية، ويعتقدون أنهـم ال 
يخضعون لتأثير وسـائل اإلعـالم ولـديهم مسـتوى عـال مـن املعـارف األساسـية املتعلقـة 

ــدت دراســ ــا أك ــى أن اكتســاب  Joslyn Young(2012)ة بصــناعة اإلعــالم، كم عل
ا ملزيــد مــن التعامــل بــوعي مــع  ــً ــق لــدى الطــالب دافع مهــارات التربيــة اإلعالميــة يخل
املهــارات التقليديــة كــالقراءة، وكتابــة املقــاالت، عــالوة علــى تنميــة القــدرة علــى الفهــم 

  . )55(  وتقييم املناقشات
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  عالمية:ثانًيا: املهارات التحليلية ملضمون الرسائل اإل
اإلعالمية التربية  تنميها  التي  التحليلية  املهارات  على طالب    -أما  تطبيقها  حال  يف 

  من وجهة نظر أفراد العينة، جاءت على النحو التالي: -املرحلة اإلعدادية
قراءة  اإلعالمية  الرسالة  قراءة  على  الطالب  تدريب  عبارة  األول جاءت  الترتيب  يف 

حسابي   مبتوسط  اجليدة 90نسبي  ووزن    2.8جيدة  القراءة  أن  الباحث  ويرى   ،%
التقييم   مثل  مراحل  من  بعدها  يأتي  ما  على  ينعكس  اإلعالمية  الرسالة  ملضمون 

  والتقومي أو النقد؛ ألن تلك املراحل تبنى على القراءة اجليدة.
واآلراء  األخبار  بني  التمييز  على  الطالب  قدرة  على  أيًضا  اجليدة  القراءة  وتنعكس 

%، وأيًضا من 91ووزن نسبي    2.75يف الترتيب الثاني مبتوسط حسابي    والتي جاءت
تأثيرات القراءة اجليدة حتديد نقاط القوة والضعف يف مضمون الرسالة اإلعالمية،  

الثالث مبتوسط حسابي   الترتيب   2.68وحتديد جوانبها الداخلية، والتي جاءت يف 
  %.92ووزن نسبي 

لطالب ملهارة التحليل يجعله يتعرف على أجزاء ويرى الباحث أن امتالك الفرد أو ا
الرسالة اإلعالمية وجوانبها الداخلية، فيتوقف على التعامل مع الرسالة اإلعالمية 

ككيان كلي، وبذلك يتمكن من تقدير قيمتها وفهمها بشكل سليم، باإلضافة إلى  
ة باستخدام  اإلفادة من املعارف واخلبرات السابقة للتنبؤ بالنتائج، وتفسير الرسال

مفاهيم منها الغرض، اجلمهور، وجهة النظر، كما تستطيع القراءة اجليدة أن تساعد 
الطالب على التمييز بني اخليال والواقع والتي جاءت يف الترتيب األخير مبتوسط  

  %.85ووزن نسبي   2.45حسابي 
تتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نتائج دراسة أشجان الشديقات وخلود  

) إلى أن التربية اإلعالمية قد تساعد على امتالك املهارات  2012اخلصاونة (
  . )56( والقدرات التحليلية
  ثالًثا: املهارات النقدية: 

يها يف  حددت عينة النخبة عدًدا من املهارات النقدية التي ميكن للتربية اإلعالم ية أن تنمِّ
  حال تطبيقها على طلبة املدارس اإلعدادية، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: 

ا" يف الترتيب األول مبتوسط حسابي   جاءت عبارة "ينتقد الرسالة اإلعالمية نقًدا إيجابّيً
%، ويف الترتيب الثاني جاءت عبارة" يناقش ويتحاور حول مضمون  94ووزن نسبي    2.8

%، ويف الرتيب الثالث جاءت  90ووزن نسبي    2.75لة اإلعالمية" مبتوسط حسابي  الرسا
حسابي  مبتوسط  اإلعالمية"  الرسالة  من  املستهدف  اجلمهور  فعل  ردود  "حتديد  عبارة 
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نسبي    2.71 املستهدف 88ووزن  عبارة "حتديد اجلمهور  الرابع جاءت  الترتيب  ويف   ،%
  %.85ي ووزن نسب 2.37من الرسالة" مبتوسط حسابي 

ويرى الباحث أنه من خالل هذه املهارة يستطيع الطالب أن يصدر حكمه عليه وتقوميها  
  من خالل مقارنتها بالبناء املعريف وهو يعتمد على التفكير الناقد.

التقييم والتقومي على   الباحث من خالل حتليل اجلدول السابق تفوق مهارتي  كما الحظ 
التق مهارتي  ألن  االستنتاج؛  الطالب  مهارة  يقوم  أن  فبعد  مًعا،  مرتبطتني  والتقييم  ومي 

 الرسالة  حتليل فبعد بالتقييم، التقومي  مهارة بتحليل الرسالة اإلعالمية ونقدها وترتبط 
 خلفيته بناًء على الرسالة، على حكًما يصدر أن مقدور الفرد يف يكون ونقدها اإلعالمية

 الرسائل نقد مرحلة يف ويستطيع احلياتية،وجتاربه   والثقافية، والدينية املعرفية
ا الرسالة اإلعالمية تقييم ا فنّيً  وصلتها وجودتها الرسالة مدى صدق وحتديد وموضوعّيً

  باملوضوع. 
ثابتة   معايير املتلقي  لدى يكون أن ُحتّتم  اإلعالمية الرسالة وتقييم تقومي عملية  أن كما

 األساسية،  مكوناتها إلى حتليلها بعد رسائل من يستقبله ما على  احلكم خاللها من ميكن
 على معايير بوجود وثيق بشكل ترتبط  السليم التقومي على الفرد  ُقدرة أن ومن الطبيعي

 وثباتها. جودتها
، حيث أوضحت يف دراسـتها  Monica Chahal (2013)تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

ا التربيـة اإلعالميـة للفـرد، والتـي أهميـة التفكيـر الناقـد كمهـارة مـن املهـارات التـي تكسـبه
متكنه من التعرف على تكنيكات وسائل اإلعالم اجلديد والتقليدي، وتقدمي مـا يتعـرض لـه 
من رسائل، وعدم إغالق ذهنه على وجهة نظر واحدة، وسؤال نفسه باستمرار عـن الهـدف 

 .)57(من الرسالة املقدمة 
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 معوقات تطبيق التربية اإلعالمية داخل املدارس:   -7

  )8جدول رقم (
  معوقات تطبيق التربية اإلعالمية مبدارس املرحلة اإلعدادية

الوزن   املتوسط  ال توجد   إلى حد ما   بدرجة كبيرة   املشكالت   م
  %  ك  %  ك  %  ك  النسبي 

قصور يف فهم التربية اإلعالمية من    1
  96  2.91  0.8  1  6.6  10  92.6  139  القائمني على املدرسة قبل بعض 

امليزانية املخصصة ألنشطة التربية    2
  91  2.88  0.8  1  9.9  15  89.3  134  اإلعالمية يف املدرسة غير كافية

ال توجد يف الوزارة برامج خاصة    3
  90  2.80  11.3  17  22.1  33  66.6  100  بالتربية اإلعالمية 

واملراجع حول التربية  املصادر   4
  87  2.79  7.3  11  11.4  17  81.3  122  اإلعالمية يف املدرسة قليلة

ضعف التنمية املهنية للقائمني على    5
  85  2.70  3.3  5  9.9  15  86.6  130  التربية اإلعالمية داخل املدرسة 

املحاضرات والندوات حول كيفية   6
  90  2.75  2.6  4  18.1  27  79.3  119  التعامل مع وسائل اإلعالم قليلة 

يوجد ضعف يف الدعم املعنوي املقدم   7
من إدارة املدرسة للقائمني على  

  األنشطة اإلعالمية  
125  83.3  20  13.4  5  3.3  2.84  88  

يوجد نقص يف التجهيزات التقنية    8
  85  2.65  3.3  5  20.1  25  76.6  115  االتصالية داخل املدرسة

مهام أخصائي اإلعالم التربوي ال    9
  80 2.80 3.3 5 16.6 25 80  120  تتعلق يدوره باملدرسة  

األنشطة املتاحة تقليدية وال تشجع    10
  85 2.77 2 3 8 12 90  135  على االبتكار 

عدم توزيع الطالب على األنشطة    11
  90 2.80 5.4 8 12.6 19 82  123  التي تتناسب مع قدراتهم ومواهبهم 

عدم تخصيص وقت أو مكان   12
  84 2.60 4.7 7 15.3 23 80  120  للممارسة األنشطة اإلعالمية  

عدم وجود معايير محددة لتقييم   13
  80 2.55 7.4 11 19.3 29 73.3  110  األنشطة اخلاصة بالطالب 

عدم ربط املنهج باملهام الدراسية   14
واألنشطة التي تعبر عن إبداع الطالب 

  وتعمق فهمهم للمناهج 
108  72 30 20 12 8 2.75 75  

أكدت نتائج اجلدول السابق ما ذكره الباحث يف اإلطار النظري، وأيًضا ما جاءت به نتـائج 
البحـث، فجـاءت النتـائج علـى الدراسة االسـتطالعية التـي استعرضـها الباحـث يف مشـكلة  

  النحو التالي:

من أهم املعوقات التي حتول دون تطبيق التربية اإلعالمية يف املدارس قصور يف فهـم  -
 2.91التربية اإلعالمية من قبل بعض القائمني على إدارة املدرسة مبتوسط حسـابي  
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اإلعالميــة غيــر كــاف %، يليهــا امليزانيــة املخصصــة ألنشــطة التربيــة 96وبــوزن نســبي 
، ويــــرى الباحــــث أن ضــــعف امليزانيــــة 91وبــــوزن نســــبي  2.88مبتوســــط حســــابي 

املخصصة ألنشطة التربية اإلعالمية ينعكس بطبيعـة احلـال علـى مسـتوى إنتـاج املـادة 
اإلعالميــة يف املــدارس، ألنــه مــن املعلــوم والواضــح أن ضــعف امليزانيــة يــنعكس بشــكل 

  مه.سلبي على جودة اإلنتاج من عد
ويف الترتيــب الثالــث جــاءت ال توجــد يف الـــوزارة بــرامج خاصــة بالتربيــة اإلعالميـــة  -

%، ويليه يف نفس الترتيب عدم توزيع الطـالب 90وبوزن نسبي    2.8مبتوسط حسابي  
ــذه  ــد الباحــث به ــواهبهم؛ ليؤك ــدراتهم وم ــي تتناســب وق ــة الت ــى األنشــطة اإلعالمي عل

س بشــأن التربيــة اإلعالميــة دون أســاس النتيجــة علــى مــا يحــدث داخــل أروقــة املــدار
 ودون مرجعية يستند عليها يف حالة الرغبة يف املعرفة.

ويف الترتيب الرابع ضعف يف الـدعم املعنـوي املقـدم مـن إدارة املدرسـة للقـائمني علـى  -
 األنشطة اإلعالمية.

 مما سبق يتضح للباحث ما يلي:

اإلعالمية يف املدرسة اإلعداديـة يرجـع يف األسـاس الكثير من معوقات تطبيق التربية   -
إلى اجلانب البشري واملتمثل يف أخصائي اإلعالم التربوي، وموجهي اإلعـالم التربـوي 
يف اإلدارات التعليمية، وكذلك القائمني على إدارة املدرسـة، لـذا يوصـي الباحـث بعقـد 

التربـــوي، وكـــذلك العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة وورش العمـــل ألخصـــائي اإلعـــالم 
موجهي اإلعالم التربوي لدى اإلدارات التعليمية؛ وذلك بهدف بناء اإلنسان لكي يكـون 

  قادرًا على مواجهة التحديات التي تطل علينا بني احلني واآلخر.
أخصائي اإلعالم التربوي يف حاجة شديدة ملعرفـة أهـم التحـديات التـي تواجـه مهنتـه  -

عدم وعي أخصائي اإلعالم التربوي يترتب عليه ضعف وخطورتها؛ ألنه من املعلوم أن  
 عام يف جميع مؤسسات الدولة. 

تطبيق  يف  بدوره  التربوي  اإلعالم  أخصائي  قيام  فعالية  يف  تسهم  التي  املستقبلية  الرؤى 
  التربية اإلعالمية لدى طالب املرحلة اإلعدادية:  

بلية لتمكني أخصائي اقترحت عينة البحث مجموعة من املقترحات لوضع الرؤى املستق
اإلعالم التربوي من تطبيق مفهوم التربية اإلعالمية لدى الطالب، وجاءت النتائج يف  

 املحاور التالية:
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 الرؤى املستقبلية لدور أخصائي اإلعالم التربوي يف تطبيق التربية اإلعالمية: -8

  )9جدول رقم (
التربوي يف تطبيق التربية اإلعالمية لدى طالب  يوضح الرؤى املستقبلية لدور أخصائي اإلعالم 

  املرحلة اإلعدادية

 م 
 

درجة   درجة كبيرة  الرؤى واحللول 
 املتوسط درجة ضعيفة  متوسطة 

 احلسابي
الوزن 
 % ك % ك % ك النسبي 

1 
توفير ميزانية كافية لتمويل أنشطة 

  التربية اإلعالمية 
145  96  4 2.6 1 0.7 2.91 96 

2 
األنشطة على الطالب مبا يتفق  توزيع 

  مع قدراتهم ومواهبهم
135  90 13 8.6 2 1.4 2.88  94.2 

3 
ا  يجب تخصيص حصتني أسبوعّيً
  ملمارسة أنشطة التربية اإلعالمية 

100  66.6 40 26.6 10 12.8 2.30 92.1 

4 
منح أخصائي اإلعالم التربوي  

صالحيات تساعد يف تنمية التفكير  
  الطالب الناقد لدى 

130  87.3 15 10 5 3.4 2.85 89.6 

5 
تنظيم لقاءات مفتوحة بني أخصائي  

  اإلعالم التربوي فيما بينهم 
122  81.3 25 16.6 3 2.1 2.77 88.5 

6 
توظيف تكنولوجيا االتصال احلديثة  
وربطها باملمارسات اليومية التي يقوم  

  بها أخصائي اإلعالم التربوي 
134  89.3 15 10 1 0.7 2.84 90.3 

7 
عقد دورات تدريبية لتأهيل أخصائي  

اإلعالم التربوي يف نشر وتطبيق 
  التربية اإلعالمية 

130  87.3 18 12 2 1.4  2.74 92.2 

8 
ربط املهارات الدراسية واملنهجية 

  بأنشطة التربية اإلعالمية 
120  80.1 20 13.3 10 6.6 2.65 86.1 

9 
تشجيع أخصائي اإلعالم التربوي  

وحتفيزه فيما يقوم به من أعمال يف  
  خدمة مجال التربية اإلعالمية 

125  83.3 20 13.3  5 3.4 2.70 89.1 

10 

استبدال اخلطط السنوية التقليدية  
والكالسيكية يف األنشطة اإلعالمية  

بخطط تتفق مع أنشطة التربية  
  اإلعالمية احلديثة 

115  76.6 30 20 5 3.4 2.75 90.4 

 اجلدول السابق ما يلي:أوضحت نتائج  
جــاءت املقترحــات والــرؤى املســتقبلية مــن وجهــة نظــر عينــة البحــث ملحــور دور أخصــائي 
اإلعالم التربوي يف نشر وتطبيق مفهوم التربيـة اإلعالميـة لـدى طـالب املرحلـة اإلعداديـة 

  على النحو التالي:
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التربية اإلعالمية بدرجـة جاء اقتراح عينة الدراسة بتوفير ميزانية لتمويل أنشطة   -
%، 96ووزن نسـبي  2.91% ومتوسـط حسـابي  96كبيرة يف الترتيـب األول بنسـبة  

لتؤكد عينة الدراسة على أن التمويل عنصر مهم وفاعل يف عملية اإلنتـاج، وبـدون 
ا وضــعيًفا، ورمبــا يصــل إلــى دون املســتوى، يليهــا يف  التمويــل سيصــبح اإلنتــاج هشــًّ

تراح عينة البحث بتوزيـع األنشـطة اإلعالميـة علـى الطـالب الترتيب الثاني جاء اق
% ومتوســط 90مبــا يتفــق وقــدراتهم ورغبــاتهم واســتعدادهم بدرجــة كبيــرة بنســبة 

%، لتؤكد أيًضا عينة البحث على حقيقة أنه إذا 94.2ووزن نسبي    2.88حسابي  
لم يوجد لدى الطالب استعداد وموهبة فال جدوى من النشـاط اإلعالمـي نفسـه، 
وبالتــالي كلمــا وزعــت األعمــال علــى الطــالب مبــا يتفــق وقــدراتهم ســاعد ذلــك يف 
عملية اإلبداع وتقدمي كل ما لديهم من طاقات؛ ألنه يتفق واستعدادهم وقـدراتهم، 
ويف الترتيب الثالث جاء اقتراح عينة البحث بتوظيف تكنولوجيا االتصال احلديثـة 

ووزن  2.84ومتوســط حســابي  %89.3يف عمليــة اإلنتــاج بنســبة كبيــرة بنســبة 
ــف 90.3نســبي  ــى توظي ــة عل ــب يف هــذه املرحل ــرى الباحــث أن فــدرة الطال %، وي

التكنولوجيا احلديثة يف عملية اإلنتاج يعكس قدرة الطالب على تقدمي اجلديد يف 
  اإلنتاج اإلعالمي الذي يخدم البيئة املدرسية واملجتمع املحيط باملدرسة أيًضا.

جــاء اقتــراح عينــة البحــث لكــل مــن إعطــاء أخصــائي اإلعــالم ويف الترتيــب الرابــع  -
التربوي كل الصالحيات لتساعده يف عملية التفكير الناقد، وعقد دورات تدريبيـة 
بدورها تساعد يف عملية نشر مفهوم التربية اإلعالمية لدى املستهدفني، جاء كال 

لكــل  علــى التــوالي 2.85، 2.74% ومبتوســط حســابي 87.3االقتــراحني بنســبة 
 منهما.

ا ملمارسـة  - ويف الترتيب األخير جاء اقتراح عينة البحث بتخصيص حصتني أسبوعّيً
ــبة  ــة بنســ ــطة اإلعالميــ ــابي 66.6األنشــ ــط حســ ــبي  2.30% ومتوســ ووزن نســ

92.1.% 
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 الرؤى واحللول املستقبلية فيما يتعلق بالطالب:  -9

  )10جدول رقم (
  لة اإلعدادية والتربية اإلعالمية يوضح الرؤى املستقبلية فيما يتعلق بطالب املرح 

 م
 

 الرؤى واحللول
 درجة متوسطة درجة كبيرة

درجة 

 ضعيفة 
 املتوسط

 احلسابي 

الوزن 

 النسبي 
 % ك % ك % ك

1 
قدراتهم   واستثارة  الطالب  تشجيع 

  ومواهبهم
140  93.3 9 6 1 0.7  2.85 95 

2 
آرائهم  ملناقشة  للطالب  حوارات  عقد 

املفاهيم اخلاطئة بهدف تعديل بعض  
  لديهم 

133  88.6 15 10  2 1.4 2.80 92.2 

3 
على   الطالب  وتشجيع  حتفيز 

  استخدام األسلوب العلمي يف التفكير 
115  76.6 30 20 5 3.4 2.45 90.1 

4 
اإلعالم   أخصائي  بني  لقاءات  عمل 
التربوي والطالب لنشر ثقافة التربية  

  اإلعالمية  
135  90 13 8.6 2 1.4 2.75 88.9 

5 
يف  الطالب  إنتاج  من  معارض  إقامة 

ى املجاالت اإلعالمية     شتَّ
130  86.6 25 10 5 3.4 2.77 90.1 

6 
تشجيع الطالب على استخدم  

التكنولوجيا احلديثة يف إنتاج بعض 
  األعمال اإلعالمية  

125  83.3 20 13.3 5 3.4  2.77 88.5 

7 

تدريب الطالب على إنتاج مواد 
إعالمية تخدم البيئة املحيطة 

واملجتمع املدرسي باستخدام  
  التكنولوجيا احلديثة يف االتصال 

130  86.6 19 12.7 1 0.7  2.88 90.3 

8 
إنشاء مواقع إلكترونية للمدرسة من  

أجل تفاعل الطالب معها بهدف إنتاج 
  بعض األنشطة الطالبية  

125  83.3 20 13.3 5 3.4 2.74 88.3 

9 
تدريب الطالب على مهارات االستماع 
واإلنصات اجليد سواء عند القراءة أو 

  االستماع
135  90 14 9.3  1 0.7 2.80 88.5 

10 
الطالب على مهارة تقبل احلوار تدريب 

  واملناقشة الهادفة بعيًدا عن التعصب 
125  83.3 23 15.3 2 1.4 2.66 87.6 

مبقترحات   يتعلق  فيما  النتائج  أهم  استخالص  ميكن  السابق  اجلدول  قراءة  خالل  من 
 ورؤى عينة البحث مبا يتعلق بالطالب فيما يلي: 



 

 
678 678 

واستثارة قدراتهم ومواهبهم بدرجة كبيرة  جاء مقترح عينة البحث بتشجيع الطالب   -
%، ويف الترتيب الثاني جاء 95ووزن نسبي    2.85% ومتوسط حسابي  93.3بنسبة  

لنشر   والطالب  التربوي  اإلعالم  أخصائي  بني  لقاءات  بعمل  البحث  عينة  مقترح 
بلغت نسبتها   كبيرة  التربية اإلعالمية بدرجة   2.77% ومتوسط حسابي  90مفهوم 

نسبي   حوارات  88.9ووزن  بعقد  البحث  عينة  مقترح  جاء  الثالث  الترتيب  ويف   ،%
كبيرة  بدرجة  لديهم  اخلاصة  املفاهيم  بعض  تعديل  بهدف  آرائهم  ملناقشة  للطالب 

  %.92.2ووزن نسبي  2.8% ومتوسط حسابي  88.6بلغت نسبتهم  
اقترحت   - ى  86.6كما  شتَّ الطالب يف  إنتاج  من  معارض  إقامة  البحث  عينة  من   %

ت اإلعالمية، وتدريب الطالب على إنتاج مواد إعالمية تخدم البيئة املحيطة  املجاال
 واملجتمع املدرسي باستخدام التكنولوجية احلديثة يف االتصال. 

التكنولوجيا  - الطالب على استخدام  الدراسة كل من تشجيع  وجاء يف مقترح عينة 
مواقع   وإنشاء  اإلعالمية،  األعمال  بعض  إنتاج  يف  من احلديثة  للمدرسة  إلكترونية 

أجل تفاعل الطالب معها بهدف إنتاج بعض األنشطة الطالبية، وتدريب الطالب على  
التعصب بدرجة كبيرة بلغت نسبتها  الهادفة بعيًدا عن  مهارة تقبل احلوار واملناقشة 

على التوالي لكل منها،   2.66،  2.74،  2.77% ومتوسط حسابي  83.3لكل منهم  
 لكل منهم على التوالي. 88.55، 88.3، 88.5ووزن نسبي 

  )11جدول رقم (
  يوضح الرؤى املستقبلية فيما يتعلق بتقومي أنشطة التربية اإلعالمية لدى طالب املرحلة اإلعدادية  

  م

 الرؤى واحللول

 املتوسط درجة ضعيفة  درجة متوسطة درجة كبيرة

 احلسابي 

الوزن 

 % ك  % ك  % ك  النسبي 

مسابقات وتشجيع الطالب على  عقد  1
  املنافسة داخل وخارج املدرسة

135  90 13 8.6 2 1.4  2.85 93 

2 
عمل زيارات ميدانية مستمرة من قبل  

أخصائي اإلعالم التربوي لتقييم اإلنتاج 
  الطالبي 

130  86.6 15 10 5 3.4 2.80  92.2 

توزيع األنشطة على الطالب مبا يتفق   3
  وقدراتهم وميولهم ومواهبهم  

129  86 18 12 3 2 2.75 90.3 

4 
عمل جدول زمني ملتابعة إنتاج انشطة  

التربية اإلعالمية داخل املدرسة  
  وخارجها    

122  81.3 25 16.7 3 2 2.70 85.3 

5 
إقامة معارض مستمرة لنشر آخر  

األعمال التي يقوم بإنتاجها الطالب يف  
  مجال األنشطة اإلعالمية    

120  80 25 16.6 5 3.4 2.65 84.1 

6 
التحفيز والتشجيع من خالل رصد  

مكافآت مالية ومعنوية للذين يشاركون  
  بفاعلية يف إنتاج األنشطة اإلعالمية   

118  78.6 30 20 2 1.4  2.60 81.2 
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فيمــا يتعلــق مبحــور تقــومي أنشــطة التربيــة اإلعالميــة فقــد أوضــحت العينــة مجموعــة مــن 
 الرؤى تتمثل فيما يلي:

مسابقات وتشجيع الطالب على املنافسـة داخـل وخـارج املدرسـة جاء اقتراح عقد  -
%، يليـه اقتـراح 90يف مقدمة اقتراحات ورؤى العينـة بدرجـة كبيـرة بلغـت نسـبتها  

عمل زيارات ميدانية مسـتمرة مـن قبـل أخصـائي اإلعـالم التربـوي لتقيـيم اإلنتـاج 
ى الطـالب %، يليـه توزيـع األنشـطة علـ86.6الطالبي بدرجة كبيـرة بلغـت نسـبتها  

ــت نســبتها  ــرة بلغ ــواهبهم بدرجــة كبي ــولهم وم ــدراتهم ومي ــق وق % مــن 86مبــا يتف
  إجمالي حجم العينة.

جــاءت اقتراحــات بدرجــة كبيــرة لكــل مــن عمــل جــدول زمنــي ملتابعــة إنتــاج أنشــطة  -
%، وإقامـــة معـــارض 81.3التربيـــة اإلعالميـــة داخـــل املدرســـة وخارجهـــا بنســـبة 

ــال  ــا الطــالب يف مجــال األنشــطة مســتمرة لنشــر آخــر األعم ــوم بإنتاجه ــي يق الت
%، التحفيـــز والتشـــجيع مـــن خـــالل رصـــد مكافـــآت ماليـــة 80اإلعالميـــة بنســـبة 

% مـن 78.6ومعنوية للذين يشاركون بفاعلية يف إنتاج األنشـطة اإلعالميـة بنسـبة  
 اإلجمالي العام لعينة الدراسة.

  ثانًيا: نتائج اختبار الفروض:

وق دالـة إحصـائيا بـني أفـراد العينـة (األكـادمييني واملمارسـني) يف الفرض األول: توجد فـر
  درجات تقديرهم لواقع مهام أخصائي اإلعالم التربوي.

  ) 12جدول (

اختبار (ت) لداللة الفروق بني األكادمييني واملمارسني يف درجات تقديرهم لواقع مهام أخصائي  

  اإلعالم التربوي

مستوى  

  املعنوية 
  املجموعات   عدد املبحوثني   املتوسط  االنحراف املعياري   احلرية درجات   قيمة ت 

0.005  2.915 
148  

  

  األكادمييني  65  1.6707  0.48306

  املمارسني  85  1.8809  0.28091

األكادمييني      بني  ا  إحصائّيً دالة  فروق  وجود  السابق  اجلدول  بيانات  من  يتضح 
واملمارسني يف درجات تقديرهم لواقع مهام أخصائي األعالم التربوي، حيث جاءت قيمة  

) داللة  2.915ت  مستوى  عند  وبذلك    ٠,٠٠١)  املمارسني  الفرض  لصالح  صحة  تثبت 
  . األول
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رمبا  الفروق  هذه  أن  الباحث  أن   ويرى  النتيجة حقيقة  هذه  تعكس  كما  منطقية،  تكون 
لذاتهم   تقديرهم  متوسط  بلغ  حيث  لذاتهم،  تقديًرا  أكثر  يكونون  رمبا  املمارسني 

واملعوقات    1.8809 الظروف  كانت  مهما  بها  يقومون  التي  واملهام  ذاتهم  يقدرون  فهم 
  التي حتيط بهم. 

  الفرض الثاني: 

إدراك   بني  ارتباطية  عالقة  اإلعالم توجد  أخصائي  تواجه  التي  للصعوبات  البحث  عينة 
نشر يف  منه  املتوقع  للدور  وتقييمهم  لدى   التربوي  اإلعالمية  التربية  مفهوم  وتطبيق 

  الطالب.
 )13جدول رقم (

  يوضح العالقة بني إدراك عينة الدراسة للصعوبات التي تواجه أخصائي اإلعالم التربوي 
  تطبيق التربية اإلعالميةوتقييمهم للدور املتوقع منه يف 

  مستوى الداللة   قيمة معامل بيرسون  االرتباط

  0.029  0.321  بيرسون 

وللتحقق من صحة الفرض الثاني قام الباحث باستخدام معامل بيرسون، وجاءت النتائج 
العينة   إدراك  بني  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود  يف  الثاني  الفرض  صحة  عدم  لتؤكد 
يف  منه  املتوقع  للدور  وتقييمهم  التربوي  اإلعالم  أخصائي  لها  يتعرض  التي  للصعوبات 

ى طالب املرحلة اإلعدادية، حيث جاءت قيمة معامل نشر وتطبيق التربية اإلعالمية لد
معنوية    0.321بيرسون   مستوى  عند  دالة  غير  قيمة  عدم وبذلك    0.05وهي  ثبت 

  .صحة الفرض الثاني للبحث 
يف دراستها، حيث أثبتت انه ال توجد تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه سهير صالح  
اإلعال التربية  تطبيق  بني  دالة  عكسية  واجتاهات عالقة  املصري  املجتمع  يف  مية 

  .)58( املبحوثني نحو االستخدام اإليجابي لوسائل اإلعالم
رغم   أنه  بالبحث  األول  الفرض  أثبته  ما  مع  تتفق  النتيجة  هذه  أن  الباحث  يرى  كما 
الصعوبات التي تواجه أخصائي اإلعالم التربوي، فهذا ال يقلل من تقدير دوره احلالي 

 أو املتوقع.   
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  الفرض الثالث:
أخصائي اإلعــالم   توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إدراك العينة للمعوقات التي يواجهها

  النوع).  -التخصص –التربوي يف تطبيق مفهوم التربية اإلعالمية وفًقا ملتغيرات (اخلبرة

باملتغيرات   يتعلق  املجموعات فيما  الفروق بني  وقياس  الفرض  وللتحقق من صحة هذا 
، وجاءت النتائج ANOVAوحتليل التباين    T-Testاملراد قياسها مت استخدام اختبار  

   اجلدول التالي:  كما يعرضها

  
  ) 14جدول (

  يوضح داللة الفروق بني عينة البحث من املمارسني واألكادمييني يف إدراك املعوقات التي
  تواجه أخصائي اإلعالم التربوي 

  نتائج االختبار  االختبار   املتغيرات

عدد    املجموعات     
االنحراف   املتوسط  املبحوثني 

  املعياري 
درجات  
مستوى    قيمة ت   احلرية 

  املعنوية 

النوع 
وإدراك  
  املعوقات

T TEST  

 

    0.63541  2.7543  35  ذكور

148  

  

1.148  

  

  0.59214  2.8762  115  إناث   0.364

  

طبيعة  
  العمل 

T TEST  

 

عدد    املجموعات 
االنحراف   املتوسط  املبحوثني 

  املعياري 
درجات  
مستوى    قيمة ت   احلرية 

  املعنوية 

  0.45347 2.9532  112  حكومي
148  0.858  0.000  

  0.84047 2.3463  38  خاص   

سنوات 
اخلبرة  
وإدراك  
  املعوقات

حتليل 
  التباين

مصادر  
  التباين

درجات  
  احلرية 

مجموع 
  املربعات

متوسط  
مستوى    Fقيمة   املجموعات 

 املعنوية 
بني 

  املجموعات 
3  0.834  0.354  

  

0.946 

  

داخل   0.514

  املجموعات 
146  30.347  0.353  

 31.181 149  اإلجمالي 

  

  

  

      

الوظيفة  
وإدراك  
  املعوقات

 Tقيمة 
TEST  

 

عدد   املجموعات 
االنحراف   املتوسط  املبحوثني 

  املعياري 
درجات  
مستوى    قيمة ت   احلرية 

  املعنوية 
  148  0.36954  2.8432  62  أكادمييني 

  
5.278  0.000  

  0.64339  2.62391  88  ممارسني

  السابق ما يلي: أوضحت نتائج اجلدول 

ذكور   - بني  ا  إحصائّيً داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اجلدول  بيانات  من  اتضح 
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أثناء  التربوي  اإلعالم  أخصائي  تعوق  التي  للمعوقات  إدراكهم  يف  العينة  وإناث 
التربية اإلعالمية لدى طالب املرحلة اإلعدادية، بالتالي   يثبت  تطبيق مفهوم  لم 

  . صحة الفرض فيما يتعلق مبتغير النوع
الباح الذكور  ويرى  ليس هناك فروق جوهرية بني  أنه  تؤكد على  النتيجة  أن هذه  ث 

املرحلة  طالب  لدى  اإلعالمية  التربية  تطبيق  تعوق  التي  املعوقات  بشأن  واإلناث 
اختالف  يوجد  وال  املعوقات،  تلك  يدركون  اجلنسني  كال  أن  على  وتؤكد  اإلعدادية، 

  بينهما يف إدراكهم لتلك املعوقات.
) والذي أوضح 2014ة مع الدراسة التي قام بها صابر اجليدوري (تتفق هذه النتيج

تعوق  التي  املعوقات  العينة) بشأن  وإناث  فيها عدم وجود فروق بني اجلنسني (ذكور 
  .)59(أخصائي اإلعالم التربوي والتفكير الناقد  

وجود   - (ت)  قيمة  وبحساب  السابق  اجلدول  قراءة  من خالل  أيًضا  اتضح  كما 
إحصائية بني فئتي عينة البحث يف إدراك الصعوبات التي تواجه    فروق ذات داللة

)،  148) ودرجة حرية (0.001أخصائي اإلعالم التربوي عند مستوى معنوية (
داخل  العمل  مكان  كان  سواء  احلكومي  القطاع  يف  يعملون  الذين  لصالح  وذلك 

  مدرسة أو جامعة.
بعض الشيء والسـبب يف ذلـك   ويرى الباحث أن هذه النتيجة رمبا تكون منطقية أيًضا

يرجع إلى أن البيئة التعليمية سواء يف املدرسة أو اجلامعة احلكومية رمبـا يحتـاج إلـى 
أكثر من ذلك إتقاًنا وتنظيًما واستعداًدا، فالسبب الذي أدى إلى ضعف مسـتوى البيئـة 

ملؤهلـة التعليمية يعود إلى ضعف اإلمكانيات املادية والبشرية ونقص الكوادر البشـرية ا
واملتخصصــة يف عمليــة التطبيــق ذاتهــا، األمــر الــذي يجعــل أخصــائي اإلعــالم التربــوي 
لديه من العراقيل والصعوبات التـي حتـول بينـه وبـني تطبيـق التربيـة اإلعالميـة داخـل 

  املؤسسات التعليمية الكثير والكثير أيًضا.

العينـة اتضح أيًضا من خالل قراءة اجلـدول، وبحسـاب الفـروق بـني مجموعـات  -
وفًقا لسنوات اخلبرة يف متوسط درجات إدراكهم للصعوبات التي تواجه أخصائي 
اإلعالم التربـوي، مت اسـتخدام حتليـل التبـاين أحـادي االجتـاه، ولـم تسـفر النتـائج 
ا ملتغيـر سـنوات اخلبـرة  عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني فئات العينة وفقـً

خصائي اإلعـالم التربـوي، حيـث جـاءت قيمـة إلدراك تلك الصعوبات التي تواجه أ
  ).0.946(ف = 
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ويرى الباحث أنه ميكن تفسير هذه النتيجة بأن عينة البحث سواء كانت عـدد سـنوات 
ــي  ــوعي املتقــارب بالصــعوبات الت ــديهم ال ــإن ل ــرة ف ــة أو متوســطة أو كبي ــراتهم قليل خب

أمـام أخصـائي  يواجهها النظام التعليمي بشكل عـام، مبـا يـنعكس علـى وجـود معوقـات
  اإلعالم التربوي.

ا، وللتأكـــد مـــن تـــأثير متغيـــر نـــوع الوظيفـــة  - اتضـــح مـــن بيانـــات اجلـــدول أيضـــً
ــائي  –(ممارســـني ــه أخصـ ــي تواجـ ــات التـ ــة للمعوقـ ــى إدراك العينـ ــادمييني) علـ أكـ

، وأظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة T-Testاإلعـالم التربــوي؛ مت إجــراء اختبــار 
ا بــني األكــادمييني واملمارســني (مــن أســاتذة اإلعــالم  ــة واإلعــالم إحصــائّيً والتربي

مــوجهي اإلعــالم التربــوي)،  –التربــوي)، واملمارســني (مــن أخصــائي إعــالم تربــوي
ــث بلغــت قيمــة (ت= ــة (5.278حي ــد مســتوى معنوي ــة 0.001) عن ) ودرجــة حري

)148  .(  
ــى  ــادمييني رمبــا ينظــرون إل ــأن األك ــن تفســير هــذه النتيجــة ب ــه ميك ــرى الباحــث أن وي

عالم التربوي بشكل نظري، يف حني ينظر املمارسون املعوقات التي تواجه أخصائي اإل
ــم يعيشــون احلالــة ويتعرضــون لتلــك  ــن الواقعيــة؛ ألنه ــك الصــعوبات بشــيء م ــى تل إل
املشكالت بالفعل، لذا انعكـس ذلـك علـى إدراك املمارسـني لتلـك املعوقـات التـي حتـول 

  دون تطبيق التربية اإلعالمية من قبل أخصائي اإلعالم التربوي.

ال ما سبق ميكن القول ومن خال ، حيـث ثبتـت صـحته بأن الفــرض الثالــث حتقــق جزئيــًّ
فيما يتعلق مبتغيرات نوع الوظيفة وطبيعة العمل، يف حني لـم يتحقـق الفـرض بالنسـبة 

 ملتغيرات النوع وسنوات اخلبرة.  
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ا بني الرؤى واملقترحات من جانب كل من   الفرض الرابع: توجد فروق دالة إحصائّيً
 واملمارسني لتفعيل دور أخصائي اإلعالم التربوي يف تطبيق مفهوم التربية  األكادمييني 

  اإلعالمية لدى الطالب: 

  )15جدول رقم (
لداللة الفروق بني األكادمييني واملمارسني يف محاور الرؤى واحللول املستقبلية   T-Testيوضح اختبار 

  لتطبيق أخصائي اإلعالم التربوي ملفهوم التربية اإلعالمية

  املتوسط  املجموعات   الرؤى واحللول
االنحراف 

  املعياري 

درجات 

  احلرية 
  قيمة ت

مستوى  

  املعنوية 

  اإلدارة 
  2.9088  2.9288  األكادمييني

148  1.523  0.172  
  2.7321  2.7982  املمارسني

  الطالب 
  2.9423  2.9853  األكادمييني

148  2.6521  0.049  
  2.8864  2.8654  املمارسني

  تقييم األنشطة 
  2.9077  2.9078  األكادمييني

148  1.795  0.117  
  2.8462  2.8251  املمارسني

  أوضحت نتائج اجلدول السابق ما يلي:  

ا بني رؤى األكـادمييني واملمارسـني باملحـاور التـي  - عدم وجود فروق دالة إحصائّيً
تتعلق بكل من أخصائي اإلعـالم التربـوي واإلدارة وتقيـيم األنشـطة اإلعالميـة، يف 
ا بني فئتـي العينـة مـن األكـادمييني واملمارسـني يف  حني وجدت فروق دالة إحصائّيً

)، وهــي دالــة عنــد 2.651الــرؤى املتعلقــة بــالطالب، حيــث جــاءت قيمــة (ت = 
ثبــت صــحة الفــرض الرابــع )، وبـذلك 148) ودرجة حرية (0.05مستوى معنوية (

ا   .جزئّيً
وميكن تفسـير هـذه النتيجـة بـأن إدراك واقـع الطـالب ومشـكالتهم مـن الطبيعـي أن تكـون 

ا بهــم، واألكثــر درايــة بطبيعــتهم وقــدراتهم أعلــى لــدى املمارســني؛ باعتبــارهم أكثــر احتكاكًــ 
  ومشكالتهم، وطرق حتقيق رغباتهم بدرجة تفوق األكادمييني.

حيـث  Young and Hyang-Mun (60)  (2015)تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليـه
ركَّز يف دراسته على املعلـم كوسـيلة فعالـة يف نشـر وتطبيـق التربيـة اإلعالميـة لـدى طـالب 

 املرحلة اإلعدادية، وذلك من خالل العالقة القائمة بينهما داخل املدرسة.
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 التوصيات:

) قوامها  عينة  على  الباحث  أجراها  التي  امليدانية  الدراسة  نتائج  على  من 150بناًء   (
موجهي اإلعالم التربوي مبديرية التربية والتعليم    –املمارسني (أخصائي اإلعالم التربوي

الدقهلية) اإلعالممبحافظة  أقسام  أساتذة  (من  واألكادمييني  التربوي  –،    - اإلعالم 
  والتربية)، توصي الدراسة مبا يلي: 

ممارسة   -1 يف  تساعده  التربوي  اإلعالم  ألخصائي  كافية  ميزانية  تخصيص 
الطالب يف   الناقد واإلبداعي لدى  التفكير  لتنمية  وإنتاجها؛ مبا تؤهله  االنشطة 

 مراحل تعليمهم املختلفة.   
احلكومية  -2 املدارس  داخل  التعليمية  بالعملية  القائمني  جهود  جميع  تضافر 

بية اإلعالمية داخل املدارس سواء فيما يتعلق  واخلاصة على تفعيل وتطبيق التر
  باألنشطة الالصفية أو املناهج الدراسية.

تنمية قدرات أخصائي اإلعالم التربوي ملساعدته يف اكتشاف املواهب الطالبية   -3
 يف مجال اإلعالم التربوي. 

إنتاج مضامني  -4 التربوي على  الطالب من خالل عمل أخصائي اإلعالم  تشجيع 
ف التوعية واإلرشاد والتوجيه، من خالل عمل بعض اإلصدارات إعالمية تستهد

 اإلعالمية من صحافة وإذاعة وتليفزيون يف مجال التوعية.
تدريب الطالب على مهارات البحث العلمي والبحث عن املعلومات من مصادرها   -5

 األصلية.
خلق   -6 إلى  يهدف  برنامج  من خالل  وذلك  اإلعالمية،  التربية  لدعم  مبادرة  دعم 

هدين يتمتعون مبهارة التفكير الناقد، يتمثل يف التعاون بني مقدمي البرامج مشا
األخالقية   واآلثار  اجلوانب  ونقد  حتليل  يف  اإلعالمية  التربية  ومعلمي 

 واالجتماعية لألعمال التليفزيونية. 
تشجيع الطالب على إنتاج مشروعات إعالمية، وقيام أخصائي اإلعالم التربوي   -7

على الطالب  تعريضهم    بتدريب  خالل  من  اإلعالمية  التربية  عناصر  حتليل 
 للوسائل اإلعالمية.

تنصب   -8 األطفال ممارسات  تعليم  أجل  من  واألكادمييني؛  املمارسني  بني  التعاون 
 على التفكير الناقد واالختيار اجليد للبرامج.
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الصحافة   -9 على  قاصًرا  يعد  لم  بحيث  اإلعالمية  التربية  مفهوم  يتسع  أن  يجب 
والتليفزيون فقط؛ وإمنا ميتد إلى بقية وسائل اإلعالم اجلديد، ضماًنا  واإلذاعة  

 لنجاح الفرد يف حياته الدراسية والعملية.
ضـرورة االهتمـام بتكنولوجيـا املعلومــات واالتصـال باملـدارس وتـوفير األخصــائي   -10

ــات  ــى اســتخدام تقني ــدريب املســتمر عل ــى الت املؤهــل الســتخدامها، واحلــرص عل
داًما مسـئوًال يف التعامـل مـع القضـايا اإلعالميـة وحتليـل املحتـوى املعلومات استخ

 اإلعالمي ونقده ونشره.
اســتخدام بــرامج للتربيــة اإلعالميــة لتحصــني األطفــال ضــد التــأثيرات الســلبية  -11

 لوسائل اإلعالم، وتدريبهم على التمييز بني املادة اإلخبارية واإلعالنية.
ــة ل -12 ــة للممارســات النقدي ــك مــن خــالل إيجــاد طــرق فاعل ــة، وذل ــة اإلعالمي لتربي

 تسهيل تكوين العالقات بني الطالب وبعضهم مهما تباعدت املسافات.
ا بشـأن التعامـل مـع  -13 توجيه برامج التربية اإلعالمية لآلباء إلكسابهم سـلوًكا واعيـً

 وسائل اإلعالم من جهة، وإقناعهم بأهمية قيامهم بدر الوسيط من جهة أخرى.
املؤسســـــة الدينيـــــة) لتنميـــــة  –االجتماعيـــــة (األســـــرةتفعيـــــل دور املؤسســـــات  -14

استراتيجية متكاملة لتطبيق التربية اإلعالمية؛ فتقوم األسـرة بـدورها يف تشـجيع 
األبناء على التعرض اإليجابي النشط للمـواد اإلعالميـة، ومتـارس دورهـا يف دعـم 

اجليـد   التعامل النقدي للمواد املشـاهدة، وتقـوم املؤسسـة الدينيـة بـدعم املضـمون
 وحث الشباب على جتنب املواد اإلعالمية غير املسئولة.

دعم أقسام اإلعالم التربوي يف كليات التربية النوعية؛ باعتبارها أجـدر األقسـام  -15
ــة  ــة، مــع ربطهــا بقضــايا مجتمعي ــة اإلعالمي ــى تــدريس وتطبيــق التربي العلميــة عل

 للكشف عن السلوكيات اخلاطئة مع وسائل اإلعالم.
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ـــة، قســـم  ــة النوع ـ ـــة ال ل ـــة:  ــة المنوف ــالة ماجســـت (جامعـ ـــة، رسـ ـــة لـــدى طـــالب المرحلـــة الثان اإلعالم

وي).     اإلعالم ال
هــا عــ 2018محمــد طــه (  دعــاء عــوض -41 ــد وتأث ــة ألدوات اإلعــالم الجد ). تعــرض طــالب المرحلــة الثان

ــــة  ــــة ال ل ــا:  ــ ــالة ماجســــت (جامعــــة المن ــــة، رســ دان ــــوي، دراســــة م ــائل اإلعــــالم ال اتجاهــــاتهم نحــــو وســ
وي).  ة، قسم اإلعالم ال    النوع

ـــــد هللا (  -42 ان ع د شـــــع م دور أخصـــــا اإل 2018هنـــــاء ســـــ ـــــة ). تقـــــ ـــــوي  ضـــــوء المعـــــاي القوم عـــــالم ال
ـــة، قســـم اإلعـــالم  ـــة النوع ـــة ال ل ـــة  ــالة ماجســـت (جامعـــة المنوف م واالعتمـــاد، رسـ لضـــمان جـــودة التعلـــ

وي).   ال
لم (  -43 اح إمام أحمد ع ســ شــطة اإلعــالم 2017ص ــة أل ). العالقــة بــ ممارســة طــالب المرحلــة اإلعداد

ــــــة قــــــدراتهم ا ــــــوي وتنم ــا ال ــــ ، (جامعــــــة عــــــ شــــــمس: معهــــــد الدراســــــات العل ــــــة، رســــــالة ماجســــــت إلعالم
 للطفولة). 
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م (  -44 م غنــ ة حس إبــراه ة 2017عب عط ــة مهــارات الصــحافة االستقصــائ ح لتنم ــة برنــامج مقــ ). فعال
ة).  ة النوع ة ال ل ة، رسالة ماجست (جامعة المنصورة:  وي: دراسة تج  لدى طالب اإلعالم ال

د محمــــود عثمــــان أحمــــد (  -45 ــــة نحــــو 2017الســــ المــــدارس الحكوم ــــوي  ). اتجاهــــات أخصــــا اإلعــــالم ال
ــة الدراســات  ل ــة"، مجلــة دراســات الطفولــة  دان ــة، "دراســة م شــطة اإلعالم تطبيق معــاي الجــودة  األ

ا للطفولة، جامعة ع شمس، مجلد  ، يونيو). 75، العدد20العل
م (  -46 ــديو 2016ن سا إبراه ــة مــن خــالل اســتخدام ألعــاب الف ــة اإلعالم ــة تطبيــق برنــامج لل ). فاعل

ــة الدراســـات  ـ ل ــ شـــمس:  ــالة دكتـــوراە (جامعـــة عـ ، رسـ ـــل لـــدى المـــراهق ــارات النقـــد والتحل ـــة مهـ  تنم
ا للطفولة).   العل

دورى (  -47 ة العامة تع2015صابر ج ة أداء طالب الثان وي  تنم ــا، مجلــة ). دور اإلعالم ال ــا وثقاف م ل
حاث والدراسات، العدد    .  2، مجلد 34جامعة القدس لأل

م العاصـــــم (   -48 ــ أداء المعلمـــــ مـــــن وجهـــــة نظـــــر 2007محمـــــد بـــــن إبـــــراه ـــــة عـــ طة اإلعالم ــأث الوســـــ ). تـــ
ة.    محافظة عن ة  ة الحكوم ة المرحلة الثان ة ع طل دان  الطالب: دراسة م

ــد المقصــود  -49 مســتوى 2020( ها نادي ع ــة وعالقتــه  ــة اإلعالم م ال ). إدراك طــالب الجامعــة لمفــاه
ــة، مرجــع ســابق،  دان ــدة: دراســة م ــة والجد د ة ع المضمون المقدم بوســائل اإلعــالم التقل ة الذات الرقا

 . 257ص  
ـــــة وطـــــرق تضـــــمينها  اإلطـــــار العـــــام للمنـــــاهج 2018صـــــالح عـــــابر صـــــالح الشـــــمري (  -50 ـــــة اإلعالم  ). ال

ت، مرجع سابق، ص ة  دولة ال م  . 161المؤسسات التعل
51- Guofang Wan (2006), Integrating media literacy into the curriculum, Academic 

Exchange, (1), 174- 177 
52- Silver blatt Art. (2004), Media as social institution, American Behavioral 

Scientist ,48(2), 35-41 
   :انة م الستمارة االس  أسماء السادة المح

م  م   الجامعة   التخصص  اسم المح

ة   أ. د  فؤاد محمد موا   1   جامعة المنصورة   أستاذ الصحة النفس

د مصط   2 م السع د العظ ة  أ. د  ع   جامعة المنصورة   أستاذ أصول ال

م عطوة   3 ةأستاذ أصول   أ. د  محمد إبراه   جامعة المنصورة   ال

د النجار  4   جامعة المنصورة   أستاذ اإلعالم  أ. د  سا السع

اري  5   جامعة ع شمس  أستاذ اإلعالم  أ. د  فاتن الطن

  
53- Potter, W. James. (2001). Media Literacy. (2).th  ed .thousand oaks London 

new Delhi,ibid,p172 
54- Adam Maksl, Seth Ashley, and Stephanie Craft (2014), Measuring News Media 

Literacy, Ibid, 29-45. 
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55-  Joslyn Sarles Young (2011), The Other Side of Media Literacy Education: 
Possible Selves, Social Capital, and Positive Youth Development Teachers, I bid, 
230-237. 

ــــة والعوامــــل المــــؤثرة بهــــا  المــــدارس 2017أشــــجان حامــــد، خلــــود الخصــــاونة (   -56 ــــة اإلعالم ). واقــــع ال
ة من وجهة نظر طالبها، مرجع سابق، ص   ة الهاشم ة األردن  . 154الخاصة  الممل

57- Monica Chahal (2013), Professional Resource: Dedicative, The National 
Association for Media Literacy Education’s, Journal of Media Literacy Education, 
Professional Resource, 5 (1, 357– 358 

م صالح (   -58 ة برامج ). دور 2014سه إبراه ة ال ة   اإلعالم  ائللوســ  اســتخدام الطــالب مهارات تنم
ــة اإلعــالم:  ة رؤ ل حــة مســتق اء مق حــوث الــرأي العــام، العــدد  مــن الخــ ة ل ــ ، المجلــة الم ــ ، 13وال

ة اإلعالم)، ص  2مجلد  ل  . 88، (جامعة القاهرة: 
دورى (  -59 ــا، مجلــة 2015صابر ج ــا وثقاف م ة العامة تعل ة أداء طالب الثان وي  تنم ). دور اإلعالم ال

حاث والدراسات، مرجع سابق، ص  جامعة الق  . 25دس لأل
60- Mun-Young Chung and Hyang -Sook Kim (2015), College Students’ Motivations 

for Using Podcasts, The National Association for Media Literacy Education’s, 
Journal of Media Literacy Education, 7 (3), 13– 28. 
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