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 وسلوكهم اإلعالمية التربية ملقرر اإلعالم طالب دراسة بني العالقة

 اإلعالم وسائل مع تعاملهم يف الواعي

 فاروس بجامعة اإلعالم كلية طالب على تطبيقية دراسة

 د. سمية متولي عرفات

 التقدم نتيجة المختلفة االتصال لوسائل الواسع الجماهيري اإلعالمي االنتشار مع

 التواصال وشاككا  االلكترونياة والمواقاع الحديثاة االتصاال ولوجياالتكن المتساار 

 فها  علاى قاارر وا  جمهاور لخلا  اإلعالمياة التربية إلى الحاجة ظهر  -االجتماعي

 والتحليال الفها  على قاررا تفكيرا ويمتلك اتصالية رسائل من له يتعرض ما واستيعاب

 بمثاباة اإلعالمياة التربياة تعاد وباللك سالكي  هاو وماا إيجاابي هاو ما وتمييز واإلرراك

 .المختلفة اإلعالم وسائل مع التعامل كيفية الجمهور بتعلي  يختص جديد عالمي اتجاه

 المجتمعاا  فاي اإلعالمياة التربياة أهمياة إلاى اإلعالمياة الدراساا  أشار  وقد

 من العديد في العربية اإلعالم وسائل على الدولية اإلعالم وسائل هيمنت بعدما العربية

 المتلقاي أصاك  أن وبعاد المتلقاي  الجمهاور علاى خطاور  تشاكل وأصاكحت   الكرامج

 بشاكل بهاا يتاثرر تجعلاه التاي المعلوماا  مان هائال كا  لاه ويقدم منتجا   ال فقط مستهلكا  

 لما المتلقين إرراك رون أخر بعد يوما بازريار أصك  التثرير وهلا مكاشر غير أو مكاشر

 حياته . مجاال  تلفمخ في الوسائل تلك تحدره

والتربية اإلعالمية مهار  ضرورية لكال الاالب المادارا والجامعاا   وتعار  

والتواصال   على أنهاا عملياة تعليمياة تت امن المقادر  علاى الوصاول لوساائل اإلعاالم

 فياه  يارر الالي والسايا  وأهدافاه اإلعالماي المحتاو  مصاارر علاى والتعار   معهاا

 .(1)  والمشاركة في إنتاجهاعالميةاإل للرسائل النقدي والتحليل

يتخاال أشااكاال متعاادر  فااي عاادر ماان الكيةااا  التعليميااة  والتربيااة اإلعالميااة نشاااال

وهاي امتادار للممارساا  المتطاور  فاي القارن الخاامل قكال المايالر   والثقافية المختلفة

 .(2)والمتعلقة بتعلي  فن السياسة من خالل تنمية التفكير الناقد

اسااتخدامه للمساااعد  فااي مواجهااة التااثريرا  ال ااار  للعنااف  وهااي وساايط يمكاان

المقااادم مااان وساااائل اإلعاااالم مااان خاااالل تشاااجيع اقفااارار علاااى التفكيااار النقااادي بشاااثن 

 .(3)الم مون المقدم من تلك الوسائل

 إعادار فاي والجامعاا  كالمادارا التعليمياة المؤسساا  رور إغفاال يمكان وال

 القاي  تعديلاه ومحاولاة لديه  اإليجابية التجاها وا القي  وغرا للحيا  والشكاب النشء

 يجب ر  عقوله   ومن في استقر  التي السلكية واالتجاها 

 شوشار  فاي يسه  قد مما أبنائنا  وقاية في إيجابيا رورا المؤسسا  هله تلعب أن

 تربوية. فلسفة تكنى أو بإتكا  وذلك اإلعالم وسائل خالل من عقوله 

                                                 

   جامعة بنها - اآلراب بكليةبقس  اإلعالم أستاذ مساعد. 
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 :الدراسة مشكلة

 العملياة فاي الطالاب مشااركة علاى تعتماد التاي التادريل بطار  هتماامإن اال

 وصاور أفكاار مان بخااالره يجاول وعماا الالا  عان التعكيار حرياة لاه وتتي  التعليمية

 والمعلوماا  المعاار  علاى يتعار  المعلا  الالي بجاب أن عابء يقاع علاى -معرفياة

 يمكان را  ومان  خلاهبدا المغروساة والقاي  االتجاهاا  وكاللك الطالاب  بعقل الموجور 

 أن يمكن التي الخاالةة المعلوما  وتصحي  اإليجابي  على والتثكيد منها السلكي تعديل

 .الطالب لعقل تصل

 ماا كل أن الطالب يعل  اللي الناقد التفكير على الطالب وتدريب تعلي  يجب كما

 كالاوه والتصاحي  للتعديل قابل ر  ومن - والخطث للصواب قابل اإلنسان صنع من هو

مجتمعناا.  وعاارا  قاي  ماع يتوافا  أو صاواب  تحتوياه ماا كل ليل اإلعالمية الرسائل

 أن كيفياة وتعلاي    ذهنياا   تتطاور أجياال خلا  في اإلعالمية التربية رور ومن هنا يكرز

 محلاال را  ومان - لهاا ومنتجاا   بال  لهاا متلقياا ولايل المعلومة عن باحثا الطالب  يكون

 الالهني العصاف مساالة الق اايا هاله تاوفر حيا  الموضاو  ابها يارتكط التي للجوانب

  .والجامعا  المدارا الالب لد  خاصة

 الجامعةة طةالب دراسةة بين العالقة على الوقوف في الدراسة مشكلة وللا تتحدر

  .اإلعالم وسائل مع تعاملهم في الواعي وسلوكهم اإلعالمية التربية لمقرر

 أهمية الدراسة:

 ة فيما يلى:أهمية الدراس تتمثل

تعد التربية اإلعالمية من المجاال  الجديد  فى مصر والوالن العربى  فهناك ندر   -1

 فى الدراسا  التى تناولت أهمية التربية اإلعالمية فى الرسائل اإلعالمية.

ارتفعت العديد من اقصوا  تناري ب رور  إرخال مقرر "التربية اإلعالمية" ضمن  -2

كللك أكد    ريسها بالمدارا والجامعا  المصرية والعربيةالمقررا  التي يت  تد

الكثير من الدول والمنظما  الدولية  على أهمية التربية اإلعالمية فى تنمية الوعى 

 بالرسائل اإلعالمية بكافة أشكالها سواء المطكوعة أو المسموعة أو المرئية.

اإلعالم وعدم مراعاتها انحدار مستو  الرسائل اإلعالمية في العديد من وسائل   -3

واحتوائها   قخالقيا  اإلعالم  بسكب عدم موضوعيتها في الكثير من اقحيان

ومن ت  ضرور  تحصين المتلقي من مثل تلك   على الكثير من المغالطا 

من خالل تدريكه على الفه  الصحي  قهدا  الرسالة اإلعالمية التي   الرسائل

 المعلومة عن وتشجيعه على أن يكون باحثا   قدالنا التفكير على وتدريكه  تصله

 بها يرتكط التي للجوانب محلال ر  ومن - لها ومنتجا   بل لها  متلقيا وليل

 لد  خاصة اللهني العصف مسالة الق ايا هله توفر أو الق ية  حي  الموضو 

  .والجامعا  المدارا الالب
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 :الدراسة أهداف

 لطاالب الاواعي السالوك علاى اإلعالمية التربية مقرر رراسة تثرير مد  معرفة

وماد  إمكانياة تحاول الفارر رقيكاا  لنفساه وأن  اإلعاالم  وساائل مع تعامله  في الجامعة

علااى تطااوير حاسااة المعرفااة  مساااعدتهيتساال  بقاادرا  نقديااة وعمليااا  عقليااة  وكيفيااة 

الميااة  والفها  والتاالكر  والتحليال والتركيااب والتقاوي   لكااي ياتمكن ماان فها  الكيةااة اإلع

وتحليل الم امين والحكا  عليهاا  وذلاك  بالممارساة  والمشااركة العملياة فاى اإلعاالم 

كاللك تهاد     عكر الحاوار  والتعكيار عان الالا   وإنتااض الم اامين اإلعالمياة وبثهاا

 ومد  اإلعالمية التربية نحو رراسة مقرر الطالب الدراسة إلى الوقو  على اتجاها 

 . نظره  وجهة من أهميته

 :الدراسة تساؤالت

 التساؤل الرئيل اللي حاولت الدراسة اإلجابة عنه يتمثل في:

 الجامعة لطالب الواعي السلوك على اإلعالمية التربية مقرر لدراسة تثرير هل هناك

وينكث  من هلا التساؤل الرئيل مجموعة من  اإلعالم؟ وسائل مع تعامله  في

 التساؤال  الفرعية هي:

نحو رراسة مقرر التربية  اإلعالمب الجامعا  من رارسي ما اتجاها  الال -1

 اإلعالمية ضمن المقررا  التعليمية؟

 من هلا المقرر؟ لإلعالمما مد  استفار  الطالب الدارسين  -2

 لهلا المقرر؟ لإلعالمما أوجه استفار  الطالب الدارسين  -3

وسلوكه  الواعي في  هل توجد عالقة بين رراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية -4

 تعامله  مع وسائل اإلعالم؟

 هل ساعد  رراسة المقرر على فه  الرسالة اإلعالمية بالشكل الصحي  ؟     -5

 هل ساعد  رراسة المقرر على االختيار الواعي للوسيلة والم مون ؟      -6

                         على المشاركة والحوار من خالل وسائل اإلعالم؟     هل شجعت رراسة المقرر -7

 هل شجعت رراسة المقرر على إنتاض الرسائل اإلعالمية ؟ -8

 هل ساعد  رراسة المقرر على تقيي  مد  صحة الرسالة اإلعالمية بشكل محايد؟ -9

 هل هناك صعوبا  فى التعامل مع مقرر التربية اإلعالمية؟ وما هي إن وجد ؟ -10

 د  الطالب في هلا المقرر؟     ما أساليب التدريل المف لة ل -11

ما اقتراحا  الطالب لزيار  كفاء  تدريل مقرر التربية اإلعالمية واالستفار  منه  -12

 على نحو أف ل؟

 النظري: اإلطار

 االستخدامات واإلشباعات:

شـكه إجـما  عـلى أن مدخل اإلسـتخداما  بـدأ في اقربعينـا  من  هنـاك
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احثون آخرون إلى أن  جهـور ولـكور شرام كانت وراء وقد أشـار ب  القـرن الماضي

 .(4) ١٩٤٩ تثسيل هلا المدخل عام

وقد أكد الكاحثون أن اإلنسان ال يتثرر بتلقائية بكل الرسائل اإلعالمية التي 

يتعرض لها وإنما تتدخل عد  متغيرا  بع ها نفسي له عالقة بشخصية الفرر 

خر اجتماعي له عالقة بالظرو  والعوامل وبع ها اآل  وروافعه واحتياجاته النفسية

اقفـرار يوصفون بثنه  مدفوعين بمؤررا  المحيطة بالفرر راخل بيةته االجتماعية. و

نفسـية واجتماعية السـتخدام وسـائل اإلعـالم بغيـة الحصـول عـلى نتائـج خاصـة  

 .(5)“االشـكاعا ”يطلـ  عليهـا 

إلى أن ظهور مدخل "االستخداما  وزمالؤه « Edelstein»ويلهب إرلستاين 

واإلشكاعا  "جاء كرر فعل لمفهوم "قو  وسائل اإلعالم الطاغية"  و ي في هلا 

النموذض صفة اإليجابية على جمهور وسائل اإلعالم  فمن خالل هلا المنظور ال تعد 

فالفرر يختار بوعي الم مون   الجماهير مجرر مستقكلين سلكيين لرسائل االتصال

اف  مع تركيكته اللهنية  ويتالءم مع استعداره النفسي وظروفه االجتماعية اللي يتو

بداية منظور جديد للعالقة بين الجماهير ووسائل اإلعالم  ومن هنا  أر  إلى وهو ما

واللي يسعى إلى ترسيخ وشرح االستخداما  واإلشكاعا  كان مدخل 

التحول في مجال وسائل  يعد هلا المدخل من عوامل للا  (6)مفهوم"الجمهور النشط"

 .(7) اإلعالم

هله الدراسة التي تسعى ولللك يتناسب مدخل "االستخداما  واإلشكاعا " مع 

 لطالب الواعي السلوك وبين اإلعالمية التربية مقرر رراسةإلى بح  العالقة بين 

بمد  القدر  على السلوك المتعل   سواء  اإلعالم وسائل مع تعامله  في الجامعة

 المحتو  مصارر على والتعر   والتواصل معها  لوسائل اإلعالم الوصول

  اإلعالمية للرسائل النقدي التحليل أو فيه  يرر اللي والسيا  وأهدافه اإلعالمي

 والمشاركة في إنتاجها.

 اإلشباعات:فروض االستخدامات و

يمكااان تلخااايص الفاااروض اقساساااية التاااي يقاااوم عليهاااا مااادخل االساااتخداما  

 في:واإلشكاعا  

إن جمهور وسائل اإلعالم هو جمهور نشط يتس  باإليجابية والفاعلية  واستخدامه  -1

 لهله الوسائل موجه لتحقي  أهدا  معينة خاصة به. 

إن جمهور وسائل اإلعالم قارر على تحديد أهدافه وحاجاته  وكللك روافع تعرضه  -2

ون اللي يلكي لوسائل اإلعالم  ومن ر  فهو قارر على تحديد اختيار الم م

 حاجاته.

يعكر استخدام وسائل اإلعالم عن الحاجا  التي يدركها أع اء الجمهور وفقا  -3

 للفرو  الفررية.
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تتنافل وسائل اإلعالم مع مصارر أخر  في إشكا  حاجا  اقفرار المتعدر   مثل  -4

 االتصال الشخصي أو المؤسسا  اقكاريمية أو غيرها من المؤسسا .

 .(8)خدام وسائل اإلعالم بالمعايير الثقافية االجتماعيةيتثرر است -5

اساتخدام الجمهاور لوسااائل وهاله الفاروض الرحات عديادا ماان التسااؤال  حاول 

وتحكمه بدرجة ككير  فاي م امون الرساائل اإلعالمياة التاي تعرضاها وساائل  اإلعالم

 .                                                (9)اإلعالم

ينا  القاارن الماضااي ناااري الكاااحثون فااي هاالا الماادخل إلااى ضاارور  ومناال سااكع

التمييز بين اإلشكاعا  التي يكح  عنها الجمهور مان خاالل التعارض لوساائل اإلعاالم 

واالشكاعا  التي تتحق  بالفعل  لهلا فقاد اختلفات عاد  رراساا  فاي ذا  السايا  حاول 

ها الجمهاور مان وساائل تحديد صور  واضحة لحج  ونو  االشكاعا  التي يحصل علي

 اإلعالم  وت  تقسي  االشكاعا  إلى نوعين رئيسيين هما:

االشكاعا  المطلوبة: أي االشكاعا  التي يرمي الجمهور إلى الحصول عليها و  -أ

تحقيقها من خالل االستخدام المستمر والمتواصل لوسائل االتصال الجماهيري 

 يه من اشكاعا  يتحق .وليل بال رور  هنا أن كل ما يسعى الجمهور إل

االشكاعا  المحققة: أي االشكاعا  التي يحصل عليها الجمهور من خالل  -ب

 .(10)استخدام وسائل اإلعالم والتعرض لمحتواها

 نظرية التعلم البنائية:

ويعتقاد أنصاار    يقترن اس  نظرية التعل  الكنائياة فاي الاتعل  باسا  "جاان بياجياه"

لمه باقسااليب التقليدياة يناتج معرفاة جاماد  ال تطكا  بساهولة الكنائية أن معظ  ما يت  تع

أروا  التكنولوجياااا التاااي يتيحهاااا  اساااتخدامفااي مواقاااف جدياااد   كماااا يشاااجع الكناااائيون 

 .(11)اإلنترنت لتعزيز االتصال بين الطالب

النظرية الكنائكة التعل  هو نقل المعلوما  إلى المتعل  فحساب بال تعتكار  تعتكروال 

عند هله النقطة ل  يكدأ بعد وإنما يكدأ بعد وصول المعلوما  إلى الماتعل  الالي أن التعل  

 .(12)عن المعرفة الناتجيقوم بصناعة المعنى الشخصي اللاتي 

وتركز النظرية الكنائية المعرفية علاى رور الماتعل  فاي بنااء المعرفاة و تشاكيلها  

هالا لان يكاون إال وظرياة الكنائياة  عند روار الن التعلميةمحور العملية  إذ أن المتعل  هو

باستخدام المعرفة الكنائية التاي تركاز علاى كيفياة تشاكيل المعااني للمفااهي  عناد الماتعل  

فالمعرفااة السااابقة والقاادر  علااى التاالكر ومعالجااة   واسااتخدامها مااع الخكاارا  الجديااد 

 .(13)المعلوما  والدافعية للتعل  تجعل التعل  لد  المتعل  له معنى

تعتكر النظرية الكنائية المعرفية والنظرية الكنائية االجتماعية من النظريا  و     

وهو ما يتناسب مع هله الدراسة التي تتطر  المساعد  لتصمي  بيةة تعل  تكنولوجية  
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في أحد جوانكها إلى العالقة بين استخدام تكنولوجيا التعلي  وفاعلية تدريل مقرر 

ر اللي يعد محور هله الدراسة  وقد جاء تعريف مؤتمر وهو المقر  التربية اإلعالمية

( مؤكدا على هله العالقة  حي  عرفها بثنها" التعامل 1999) فيينا  للتربية اإلعالمية

مع جميع وسائل اإلعالم االتصالي سواء كلما  ورسوم وصور رابتة ومتحركة( التي 

رار من فه  الرسائل   وتمكين اقفتقدمها تقنيا  المعلوما  واالتصال المختلفة

 .(14)"اإلعالمية  وإنتاجها واختيار الوسائل المناسكة للعكير عن رسائله  الخاصة

وقد أكد  العديد من الدراسا  على فاعلية استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية 

التي  Baharah Nasiri Seyed Vahid &( 2010رراسة ) :ومنها في هلا الصدر 

استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية له رور رئيسى فى نجاح توصلت إلى أن 

 .(15)التربية اإلعالمية

وتتمثل أهدا  التعل  عكر الكيةة التكنولوجية من النظرية الكنائية في: تقدي    

وتوفير فرص للمتعلمين لكناء المعرفة بطريقة   المهمة التعلمية في سيا  قابل للتطكي 

ى وجها  النظر المتعدر  من خالل المناقشة والتفكير وتوفير فرص تعاونية قائمة عل

      .(16)للمتعلمين لتوضي  تفكيره  وتعديله

ويمكن للتكنولوجيا تطكي  مكارئ النظرية الكنائية المعرفية واالجتماعية في 

مواقف التعل  المختلفة  كما يمكنها الربط بين المعلوما  القديمة والحديثة والتفاعل 

جتماعي  فاستخدام المتعل  للمواقع االجتماعية يوفر له فرصا إليجار مواقف جديد  اال

ذا  معنى وريقة الصلة بما تعلمه  وتساعده على التعاون مع زمالئه وحل المشكال  

 .(17)التعلمية التي تواجهه 

ويعد تهيةة فصول رراسية بالتقنيا  التكنولوجياة عاامال هاماا لخلا  بيةاة تعليمياة 

ة وحيويااة تحاال محاال الااتعل  الروتينااي  فااالتعل  يحااد  علااى أكماال وجااه عناادما نشااط

يصاااحب بالتطكيقااا  العمليااة  ويكعااد عاان الحفااف والتلقااين  فاسااتخدام الشااككا  الكنائيااة 

ويسااعد   يساعد المتعل  علاى القادر  علاى التصانيف والتعار  علاى اقخطااء التعلمياة

المااتعل  علااى االسااتنتاض واالسااتدالل  علااى ترتيااب اقفكااار بشااكل منطقااي  كمااا يساااعد

لمستويا  مختلفة من المعلوما   وتساعد المعل  علاى تشاخيص صاعوبا  الاتعل  لاد  

 .(18)الطلكة

وللا فإن استخدام المعل  لعروض اقفالم والشرائ  والوسائط المتعدر  ل  يعد  

للتواصل بين كافيا اليوم  بل عليه استخدام وسائل التواصل االجتماعي التكنولوجية 

حي  تمكن المعلمين من تكارل اقفكار   المعل  و الطالب بشكل جديد وسريع

  .(19)والمعلوما  واالستفار  من تجارب اآلخرين للنهوض بمستو  التعل 

فاعلياة المادونا   Amanda Thein (2010) هالا الصادر كشافت رراساة وفاي

لك فهاي تشاجع اقفارار علاى كوسيلة تسااعد الطاالب علاى فها  العاال  المحايط بها   كال

ينمي مهار  التفكير الناقاد  االستفسار بشثن الموضوعا  االجتماعية والحياتية  وهو ما
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لاااديه  فاااي تعاااامله  ماااع الموضاااوعا  المحيطاااة بهااا   وتلاااك التاااى تطرحهاااا وساااائل 

 .(20)اإلعالم

 Kristen Bloom & Kelly Marie Johnston (2010)وأكاد  رراساة 

ورعا  قادر    ب في خل  رقافة تشاركية بين كل من المعلا  والطاالبعلى أهمية اليوتيو

 .(21)الطالب على إنتاض فيديوها  يمكنه من خاللها التعكير عن أفكاره

 Patricia Gallo, Maria Graças & Pinto (2013) رراساةوأكاد  

Coelhoaa  علااى أن التاارانل مياادياTransmedia  يمكاان أن تكااون الكدايااة لاادمج

وإتاحة الفرصة لتوافر بيةة تعليمياة ريناميكياة تفاعلياة   لرسمى والتعل  عن بعد التعلي  ا

وتشاركية للطالب راخل العوال  المارية واإلفتراضاية عكار تقنياا  وساائل اإلعاالم ماع 

 المهاارا كما أن استخدام الترانل ميديا يمكان أن يكاون حاافزا  لكنااء   توجيه المعلمين

 .(22)ل اإلعالم عند الطالبوالكفاءا  لمحو أمية وسائ

رالرة مكارئ أساسية لالستخدام الفعال للكيةة التكنولوجية في الاتعل  الكناائي  وهناك

والتشاجيع علاى التفاعال ماع   وهي: تاوفير الوصاول إلاى المصاارر الغنياة بالمعلوماا 

والفهاا  شاارال ضااروري للااتعل . والااتعل  بمقت ااى النظريااة يقتاارن بالتجربااة   المحتااو 

  .(23)التلقينوليل ب

 نوع الدراسة ومنهجها:

تعد هله الدراسة من الدراسا  التجريكية  التى تعتمد على المنهج شاكه التجريكاى 

(Quasi-experimental study وعلاااى الااارغ  مااان الصاااعوبا  التاااى تواجاااه  )

الكااااحثين فاااى العلاااوم اإلجتماعياااة والخاصاااة بتطكيااا  المااانهج التجريكاااى نتيجاااة لتعقاااد 

مان أكفاث وأر  أناوا   يعتكارتماعية وصعوبة المتغيرا   فإن هلا المانهج الظواهر اإلج

 .(24)الكحو  فى التوصل إلى نتائج مورو  بها إلى ررجة ككير 

 وفى إالار المنهج شكه التجريكي ت  استخدام اقروا  التالية:

بحي    صحيفة استقصاء لقياا مجموعة المتغيرا  التى تحق  أهدا  الدراسة -1

سةلة تقيي  المكحورين الدارسين للتربية اإلعالمية لللك المقرر من حي  تعكل اق

 ()مد  استفارته  من رراسته في التعامل مع وسائل اإلعالم.

مقياا مكون من عد  عكارا  لقياا اتجاها  الالب اإلعالم الدارسين لمقرر  -2

على التعامل التربية اإلعالمية نحو رراسة ذلك المقرر ومد  تثرير تلك الدراسة 

ويطك  كللك على الالب اإلعالم غير   مع وسائل اإلعالم )كمجموعة تجريكية(

 الدارسين للمقرر)كمجموعة ضابطة(.

                                                 

( )تم االسترشاد بنموذج فهد في التعامل مع وسائل اإلعالم 
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 عينة الدراسة ومجتمع البحث:

مفارر  مان الالكور واإلناا  بالفرقاة 100أجريت الدراسة على عيناة عمدياة مان 

ماان ررسااوا مقاارر التربيااة م باإلسااكندريةفاااروا  بجامعااةالثانيااة ماان كليااة اإلعااالم 

مفارر  ماان الااالب  100وكااللك عيناة عمديااة أخار  ماان   )كعينااة تجريكياة( اإلعالمياة

 .الفرقة اقولى من نفل الكلية وه  ل  يدرسوا بعد هلا المقرر )كعينة ضابطة(

 خصائص: عينة الدراسة:

مفارر   100يكياة قوامهاا راقولاى تج  اعتمد  الكاحثة علاى ناوعين مان العيناا 

الاالب كلياة اإلعاالم   مان  التربياة اإلعالمياة من الدارسين لمقرر اللكور واإلنا  من

الرائااد  فااي تاادريل  المصاارية)حياا  تعااد ماان الكليااا    باإلسااكندريةبجامعااة فاااروا 

وروعاااي فاااي اختياااار العيناااة التناااو  مااان حيااا  الااالكور   مقااارر التربياااة اإلعالمياااة( 

ل عليهاا الطاالب. أماا الناو  الثااني فهاو وكللك التنو  فاي التقاديرا  الحاصا  واإلنا 

مفارر  مان الالكور واإلناا  مان نفال الكلياة لا  يدرساوا بعاد  100عينة ضابطة قوامها

 ويوض  الجدول الساب  خصائص العينة التجريكية.. التربية اإلعالمية مقرر

 (1جدول )

 (100تكرارات ونسب عينة الدراسة في العينة التجريبية )ن=

 % ك وجرافيةالمتغيرا  الديم

 
نو
ال

 

 38 38 ذكور

 62 62 انا 

ر
دي
تق
ال

 

 43 43 ممتاز

 22 22 جيد جدا

 15 15 جيد

 20 20 مقكول

 50 100 قكلي 

 50 100 بعدي

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

بعاااد االنتهااااء مااان جماااع بياناااا  الدراساااة   تااا  ترمياااز الكياناااا  وإرخالهاااا إلاااى 

وتحليلها واستخراض النتائج اإلحصائية بإساتخدام برناامج  الكمكيوتر  ر  جر  معالجتها

 SPSS - (Statistical Package for the -الحزمة اإلحصائية للعلاوم اإلجتماعياة

Social Science)  وقد ت  اللجوء إلى المعامال  واإلختكارا  اإلحصاائية التالياة فاى

 تحليل بيانا  الدراسة:

 التكرارا  الكسيطة والنسب المةوية. 

 .المتوسطا  الحسابية واإلنحرافا  المعيارية 
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 2اختكار كا (Chi square test:)  لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين

 (.Nominalمتغيرين من المتغيرا  اإلسمية )

 ( اختكارTest-T:)  لدراسة الداللة اإلحصائية للفرو  بين المتوسطا  الحسابية

وذلك لمعرفة هل   يرا  الفةة أو النسكة لمجموعتين من المكحورين فى أحد متغ

توجد فرو  بين اتجاها  اللكور واإلنا  نحو أهمية رراسة مقرر التربية 

وهل توجد فرو  بين اتجاها  الطالب الدارسين وغير الدارسين   اإلعالمية

 لمقرر التربية اإلعالمية نحو أهمية رراسة ذلك المقرر. 

 ( تحليل التكاين ذو الكعد الواحدne analysis of varianceO:)   المعرو

(ANOVA لدراسة الداللة اإلحصائية للفرو  بين المتوسطا  الحسابية قكثر )

وذلك لمعرفة هل   من مجموعتين من المكحورين فى أحد متغيرا  الفةة أو النسكة

ومتغير   توجد فرو  بين اتجاها  الطالب الدارسين لمقرر التربية اإلعالمية

 .         اصل عليه الطالبالتقدير الح

(  أ  عند %95وقد ت  قكول نتائج اإلختكارا  اإلحصائية عند ررجة رقة )      

 .(0.05)مستو  معنو  

 اجراءات الصدق والثبات:

 للتثكد من صد  اإلستمار  وركا  المكحورين على إجاباته  قامت الكاحثة بما يلى:    

لتحكيمها والتثكد من قدر  اقسةلة  إلعالماعرض اإلستمار  على عدر من أساتل   -1

على قياا متغيرا  الدراسة  ومد  مالءمة اقسةلة  وقد ت  إجراء بعض 

  ()التعديال  بناءا  على رأ  المحكمين

ت منت اإلستمار  بعض اقسةلة التثكيدية الختكار صد  المكحو   وللا ت   -2

 لمكحورين فى إجاباته  عليها. ا صد استكعار عدر من اإلستمارا  التى ركت عدم 

من العينة  وبناءا  عليه ت  تعديل صيغ بعض  %10اختكار قكلى على  إجراء -3

 اقسةلة وتكسيطها قفرار العينة.

 تم تناولها من خالل ثالثة محاور:الدراسات السابقة: 

                                                 

() :األساتذة المحكمون هم 
 أ.د/ محمد معوض، أستاذ اإلذاعة بالمعهد العالي للطفولة، جامعة عين شمس. -1
 ى أستاذ اإلذاعة والتليفزيون ورئيس قسم اإلعالم، جامعة المنيا.أ.د/ حسن عل -2
 أ.د/ سليمان صالح، أستاذ الصحافة بجامعتي القاهرة وطيبة. -3
 أ.د/ فاطمة يوسف، األستاذ بقسم اإلعالم التربوي، كلية التربية النوعية، جامعة بنها. -4
 .داب، جامعة عين شمسأ.د/ هبة شاهين أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اآل -5
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 األفراد: المحور األول: تأثير دراسة التربية اإلعالمية على مهارات

وآخرون إلى وجور عالقة إيجابية باين  Seth Ashley( 2017)خلصت رراسة 

وباين political efficacy  newsباالنواحي اإلخكارياة  يتعلا التربية اإلعالمية فيماا 

 media المشااااركة السياساااية والمعرفاااة باقحااادا  الجارياااة والكفااااء  السياساااية 

literacy, political efficacyة التااي أجرياات   وذلااك ماان خااالل الدراسااة المسااحي

باساتخدام  East Coast universityمفارر  مان الاالب جامعاة  537علاى عيناة مان 

News Media Literacy (NML) scale   وأكد  الدراساة علاى الادور اإليجاابي

( 2015وتعاااد رراساااة ) .(25)للتربياااة اإلعالمياااة فاااي رعااا  المشااااركة السياساااة ل فااارار

Erica Scharrer & Srividya Ramasubramanian  من الدراسا  الكمياة التاى

قامت بجمع اقبحا  التى تناولت إمكانية محو أمية وسائل اإلعالم  وكللك التدخل فاى 

المفااهي   واستكشاا تثرير وساائل اإلعاالم علاى الصاور النمطياة العرقياة واقخالقياة  

 النظرية التى تكمن وراء هله الجهور للحاد مان التحياز العنصار  والعرقاى  ومان أها 

أن الكثير من وسائل اإلعالم التجارية تجسد الصور النمطية  ويمكان أن  نتائج الدراسة

كما تؤكد الدراساة علاى أناه يمكان لجهاور   تكون مصدر إلهام للطالب لنقد تلك الصور

محو أمية وسائل اإلعالم لد  الشكاب فى الحياه الواقعية أن تساعد على معالجة التحيز 

زيز فكر  قكول التنو  والتعدرية الثقافية  ويمكن لهاله الجهاور والتعامل العنصر   وتع

  Larasهاادفت رراسااةو .(26)أن تعماال جنكااا  إلااى جنااب ضاامن المناااهج التعليميااة

(2014)  Sekarasih  مفاارر  ماان تالمياال الصااف  47التااي الكقاات علااى عينااة ماان

د  تاثرير هادفت إلاى معرفاة ما -السارا االبتادائى بإحاد  المادارا بالوالياا  المتحاد 

لكرنامج للتربية اإلعالمياة مان خمال جلساا   رراسته برامج العنف على اقالفال بعد 

بواقااع ساعةلللجلسااة. وتكااين ماان النتااائج أن غالكيااة اقالفااال قااد تنكهااوا إلااى الاادوافع 

 .(27)التجارية لتقدي  العنف في تلك الكرامج

تربياة وآخارون إلاى قيااا مساتو  ال  Adam Maksl( 2014رراساة ) وسعت

 Potter حياا  اسااتخدمت نمااوذض  اإلعالميااة اإلخكاريااة لااد  ماان هاا  تحاات العشاارين 

 500وتا  إجاراء الدراساة علاى   للتربية اإلعالمية بعد تعديله ليتناسب مع هد  الكح 

تا     17-14مفرر  من الشكاب من إحد  المدن بالواليا  المتحد  اقمريكية مان عمار 

  جريكيااة ررساات مقااررا للتربيااة اإلعالميااة اإلخكاريااةتقساايمه  إلااى عينتااين إحااداهما ت

وتكااين ماان النتااائج أن المجموعااة اقولااى أفرارهااا أكثاار   والمجموعااة اقخاار  ضااابطة

  ويعتقاادون أنهاا  ال يخ ااعون لتااثرير وسااائل اإلعااالم  وعيااا بثهاادا  التغطيااة الخكريااة

وأكثار معرفاة   ولديه  مستو  عال من المعاار  اقساساية المتعلقاة بصاناعة اإلعاالم

  Tracy( 2014خلصات رراساة )و .(28)وأكثار تعرضاا ل خكاار  باقحادا  الجارياة

Marie Scull مفاارر  قكاال وبعااد رراسااته   64وآخاارون التااي أجرياات علااى عينااة ماان

تكااين ماان النتااائج الاادور الفعااال لااللك –يتعلاا  بالصااحة الجنسااية للمااراهقين  لكرنااامج

المعلومااا  الصااحية للمااراهقين وعلااى اسااتعداه  الكرنااامج فااي التااثرير اإليجااابي علااى 
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كااللك فقااد أصااكحوا أكثاار   للتحاااور مااع الوالاادين واقالكاااء المختصااين فااي هاالا المجااال

  وحاولاات رراسااة .(29)قاادر  علااى اتخاااذ قاارارا  سااليمة فااي مجااال الصااحة الجنسااية

Miglena S. Todorova (2014)  التربياة اإلعالمياة اإلذاعياة مان  تاثريراختكاار

بإنتااض  large urban Canadian universityالالكاا مان جامعاة  52ل تكلياف خاال

  مجموعة مان الكارامج اإلذاعياة المساموعة تسارر خكاراته  ورؤاها  للثقافاا  المتعادر 

وكان الهد  من هالا التكلياف زياار  مهاارا  الطاالب فيماا يتعلا  باالتفكير النقادي فاي 

رار العينااة أي ااا كتابااة مقاااال  تحليليااة واللااب ماان أفاا  إالااار تعلاا  التربيااة اإلعالميااة

وتكين من النتائج فاعلية الراريو كوسيلة تعليمياة فاي مجاال التربياة   لخصائص الراريو

 وأوضااحت رراسااة .(30)اإلعالميااة حياا  يسااه  فااي رفااع المهااارا  النقديااة للطااالب

(Carolyn Fortuna (2014  أن تعلاا  الطااالب لكيفيااة تحلياال النصااوص اإلعالميااة

ونظاارا لطكيعااة اقلعاااب   اضااية أكسااكه  مسااتويا  عاليااة ماان التربيااة اإلعالميااةالري

فإن تدريل التربية اإلعالمية الرياضية يزيد من المهاارا    الرياضية كمجال محكوب

 Ioana Literat وساعت رراساة  .(31)االتصالية للطالب ومن مهارا  التفكير النقدي

 .Jenkins et alتخدام المقيااا الالي الاوره إلى قياا التربية اإلعالمية باس (2014)

مهااار  ماان مهااارا  التربيااة اإلعالميااة المتعلقااة بوسااائل اإلعااالم  12والاالي يقاايل   

وتاا  إجااراء الدراسااة ماان خااالل   التااويتر الماادونا ( - اليوتيااوب – )الفيسااكوك الجديااد 

مفاارر  ماان المتطااوعين لقياااا مااد  تعرضااه  لتلااك  327االنترناات علااى عينااة ماان 

وتكين من النتائج أن هنااك عالقاة قوياة باين   لوسائل ومشاركاته  اإلعالمية والوالنيةا

خاصااة اقكثاار  –تلااك المتغياارا  وبااين مهااارا  التربيااة اإلعالميااة لااد  أفاارار العينااة 

 Elizaveta وجااااء  رراساااة. (32)تعرضاااا ومشااااركة وإنتاجاااا للرساااائل اإلعالمياااة

Friesem (2014)  بجامعااةلممارسااا  الالبيااة أكاريميااة نتيجااة لمالحظااا  علميااة 

University of Rhode Island   كشفت عن أهمية تعل  مهار  إنتاض فيديو بواسطة

فري  عمل الالبي راخل الفصل كمهار  وشاكل مان أشاكال التعااون المطلاوب للتعامال 

وأوصاات الدراسااة   وذلااك كنشاااال ماان أنشااطة التربيااة اإلعالميااة  مااع وسااائل اإلعااالم 

ربيااة اإلعالميااة أن يحاااولوا رائمااا إشااراك الطااالب فااي عماال مشاااريع إنتاااض معلمااي الت

إعالمااي متنوعااة تتناسااب مااع احتياجاااته  وتساااعده  علااى التعاااون وتنحيااة الخالفااا  

,Kelsey Greene وتكاين مان رراساة  .(33)والتفكيار اإلباداعي إلنتااض أعماال ممياز 

ة بطريقاااة عملياااة مااان خاااالل اآلراااار اإليجابياااة لتااادريل التربياااة اإلعالميااا (2014)

حيا  تا  تكلياف مجموعاا  مان الطاالب بإحاد    المجموعا  الصغير  راخال الفصال

بعماال مشاااريع إنتاااض إعالمااي بحياا  تتنااو  المهااارا   -ماادارا واليااة نيوجيرسااي

المستخدمة فاي كال مشارو  مان رسا  وتصاوير إلاى كتاباة مواقاف مان الخياال أو مان 

له الممارساا  أصاكحوا أكثار قادر  علاى التعكيار الحيا  وتمثيل مسرحي. ومن خالل ها

عاان الاالا  واآلخاارين واكتسااكوا عااد  مهااارا  إعالميااة وفنيااة وفكريااة منهااا: الساارر 

 .(34)والتصوير والنقد واإلبدا  والتخيل

( إلاى التعار  علاى ماد  فاعلياة الكرناامج 2013رراسة ريهام خطااب ) وهدفت
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  وتحلياال  وتقيااي   مشاااركة  وابتكااار المقتاارح لمهااارا  التربيااة اإلعالميااة )معرفااة

الرساااائل اإلعالمياااة( فاااى إرراك أالفاااال مرحلاااة الطفولاااة المتاااثخر  للعناااف بااااقفالم 

المصاارية  وكااللك تحديااد العالقااة بااين مجموعااة ماان المتغياارا  الديموجرافيااة قالفااال 

مرحلااة الطفولااة المتااثخر  وتشاامل: النااو   والساان  ومعاادل اكتسااابه  مهااارا  التربيااة 

عالمية كمانع لآلرار السلكية للعنف التليفزياونى. وقاد اساتخدمت الكاحثاة المانهج شاكه اإل

التجريكاى عكار تطكياا  الكرناامج المقتاارح لفاعلياة إرراك العناف باااقفالم المصارية ماان 

خالل مهارا  التربية اإلعالمية  وت  تطكيا  الكرناامج علاى عيناة بشارية مان اقالفاال 

 12:  9الطفولااة المتااثخر  فااى المرحلااة العمريااة ماان  مفاارر   بمرحلااة  23تكوناات ماان 

سنة من المشاركين فى مركز توري  وبحو  أرب اقالفال بمنيال الروضاة التاابع لادار 

الكتب والورائ  القومية بوزار  الثقافاة  وأكاد  الدراساة علاى فاعلياة اساتخدام برناامج 

  ف التليفزياااونىللتربياااة اإلعالمياااة فاااى إرراك عيناااة مااان اقالفاااال المصاااريين للعنااا

واسااتطا  أالفااال العينااة التمييااز بااين تااداعيا  العنااف بااالواقع والعنااف الخيااالى المقاادم 

 Georgetown’sوبناااء علااى الدراسااة المسااحية الااي أجراهااا مركااز  .(35)باااقفالم

Center for New Designs in Learning and Scholarship  أظهر  النتاائج

ب كليااة الفنااون السااينيمائية بجامعااة جنااوب ماان جانااب الااال تفاااعال ومشاااركة أككاار

الاالي تاا  تدريسااه  Arts and Practice" "Media كاليفورنيااا الدارسااين لمقاارر

بطريقة غير تقليدية من خالل التركيز على اقنشاطة بادون التقياد بقاعاا  الدراساة فاي 

كاللك أظهار  النتاائج تاثرير هاله الطريقاة علاى قادر  الطاالب   كثير من المحاضارا 

 Jonathan Friesem (2013)وأكد  .(36)لى التواصل بقو  مع كافة وسائل اإلعالمع

في رراسته على أهمية تدريل التربياة اإلعالمياة وت امينها فاي العدياد مان المقاررا  

ل الفال من مرحلاة الروضاة وحتاى نهاياة المرحلاة اإلبتدائياة. وبارر ذلاك باثن رراساة 

لا العمار علاى وجاه الخصاوص ضاد التاثريرا  التربية اإلعالمية تحصن اقفرار في ها

السلكية لوسائل اإلعالم ومن تكنيكا  اإلغراء الي تستخدمها تلك الوسائل وال سيما في 

وإكساااب  مهااارا    عااالو  علااى أنهااا تساااعد علااى تحريااك الخيااال  المااوار اإلعالنيااة

 nica Moوخلصات رراساة  .(37)استخدام وساائل اإلعاالم وإنتااض الرساائل اإلعالمياة

Chahal (2013) الناقااد كمهااار  ماان المهااارا  التااي تكسااكها التربيااة  أهميااة التفكياار

وأن الفرر في مجال تعامله ماع وساائل   ك رور  لمجتمع ريمقراالي -اإلعالمية للفرر

وأن يتعاار  علااى تكنيكااا  وسااائل اإلعااالم الجديااد   اإلعااالم يجااب أن يتساا  باإليجابيااة

وال يغلاا  ذهنااه علااى وجهااة نظاار   تعاارض لااه ماان رسااائلي ويقااي  رائمااا مااا  والتقلياادي

 . (38)وأن يسثل نفسه باستمرار عن الهد  من الرسالة المقدمة  واحد 

إلااى   (2012) خلاور أحمااد الخصااونة  هادفت رراساة أشااجان حاماد الشااديقا  و

نيااة الخاصااة والعواماال الوقااو  علااى واقااع وتااثرير التربيااة اإلعالميااة بالماادارا اقرر

مفاارر  ماان الااالب  100وتاا  توزيااع صااحيفة استقصاااء علااى عينااة ماان   بهااا المااؤرر 

وأشار  النتائج إلى ارتفا  مستو  التربياة   الصف العاشر من التعلي  اقساسي بعمان

الساالوكية الكناااء    باالتجاهااا  الطالااب وأن تاادربل ذلااك المقاارر ياازور  اإلعالميااة 
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 لوجدانى  ويساعده علاى إرراكوا والح ار  والفكر  التربو  بالمستو  والنهوض

 اقماور واساتيعابها تفساير علاى ويسااعده والدولياة  واإلقليمياة المحلياة وفها  الق اايا

 .(39)المهاارا  والقادرا  التحليلياة اماتالك وعلاى المشاكال   حال فاى والمشااركة

إلاى  Elisha Babad, Eyal Peer & Renee Hobbs(2012وهادفت رراساة )

ربية اإلعالمية على التحيز اإلعالماي  وهاى رراساة تجريكياة تا  الوقو  على تثرير الت

مفرر  من الالب المرحلة الثانوية بمدينة  88تطكيقها على عينة من الطالب مكونة من 

متروبوليتان بالواليا  المتحد  اقمريكية  وقد ت  تقسيمه  إلى مجموعتين  الالين تلقاوا 

كيااة  والاالين لاا  يشاااركوا فااي التاادريب تاادريكا فااي التربيااة اإلعالميااة كمجموعااة تجري

كمجموعة ضابطة  وت  عرض عليه  جزء من برنامج حوار  تليفزيونى  وتكاين مان 

النتائج أن الالب المجموعة التجريكية كانوا أكثر إرراكاا ووعياا لتحيازا  ال ايف مان 

 .(40)نظرائه  في المجموعة ال ابطة

لعالقاة الوريقاة باين وآخارون علاى ا Joseph Kahne (2012) وأكاد  رراساة

تعل  الشكاب للتربية اإلعالمية وبين مشاركاته  السياساية والوالنياة مان خاالل الوساائل 

حيا  أجريات   ورور المدرسة في تعلي  التربية اإلعالمية من خالل االنترنات  الجديد 

مفارر  مان الاالب مجموعاة  1203اقولاى كانات علاى   رراسة مسحية على مارحلتين

مفارر  مان  502والمرحلاة الثانياة كانات علاى   انوية بوالية كاليفورنياامن المدارا الث

كما أشار  الدراساة إلاى العالقاة   نفل هؤالء الطالب ولكن بعد عام من المس  اقول

الوريقة بين تعل  التربية اإلعالمية وبين الرغكة فاي االساتما  لوجهاا  النظار المتعادر  

وقااد أشاار  النتااائج إلااى عادم وجااور عالقااة   فاي الموضااوعا  السياساية واالجتماعيااة

قويااااة بااااين العواماااال الديموجرافيااااة وإقكااااال الشااااكاب علااااى تعلاااا  وممارسااااة التربيااااة 

وآخاارون إلااى تحلياال   Seth Ashley (2012)وعمااد  رراسااة .(41)اإلعالميااة

 اسااتجابا  عينااة ماان الااالب الفرقااة اقولااى وعينااة ماان الااالب الفرقااة الثالثااة بجامعااة

"Freshmen عالقاا  عاماة -رالراة أناوا  مان الرساائل التليفزيونياة: إعالنياة" على- 

بينماا   وكان الالب الفرقاة الثالثاة قاد ررساوا مقاررا للتربياة اإلعالمياة  تقرير إخكاري

وتكاين عادم فها  أفارار العيناة التاي لا    الالب الفرقة اقولى ل  يدرسوا هال المقارر بعاد

كما أن لديه  صعوبة في التفرقاة باين   تصالتدرا المقرر لهد  الرسالة أو القائ  باال

وأكااد  الدراسااة علااى أهميااة رراساااة   التقرياار اإلخكاااري ورسااالة العالقااا  العامااة

الطااالب لمقاارر للتربيااة اإلعالميااة فااي توضااي  الفاار  بااين اقشااكال المختلفااة للرسااائل 

ئ  وأوصاات بالتاادريب علااى تحلياال تلااك الرسااائل وتوضااي  هاادفها ونيااة القااا  اإلعالميااة

إلاى الوقاو  علاى ماد   Tina L. Peterson (2012)وسعت رراساة  .(42)باالتصال

تثرير رراسة مقرر يت من نصوصا خاصة بالتربية اإلعالمية فاي مجاال التغلياة علاى 

واعتمد  الدراسة على مجموعتين من جماعاا  النقاا    الوعي االتصالي للمراهقا 

واقخار    State Universityبجامعاة اقولاى ساكعة أفارار مان اإلرارياا    الكؤرية

تااا  اختياااار المجموعاااة اقولاااى ممااان لاااديهن خكااار  بكااارامج الجرافياااك   ساااتة أفااارار

  وتااا  عااارض رالراااة مااان اإلعالناااا  المطكوعاااة علاااى كااال مجموعاااة  والفوتوشاااوب
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وأكاد   .(43)وأظهر  المجموعة اقولى وعيا أككر بنياة المعلان والجمهاور المساتهد 

على أن اكتساب مهاارا  التربياة اإلعالمياة يخلا  Joslyn Young (2012) رراسة 

حياا  أجاار    لااد  الطااالب رافعااا لمزيااد ماان التعاماال بااوعي مااع المهااارا  التقليديااة

وذلاك بعااد   الكاحا  رراسااة نوعياة علااى عيناة ماان الطاالب المااراهقين بمديناة فيالرلفيااا

  المالحظااة العلميااةوماان خااالل   تلقاايه  لكرنااامج للتربيااة اإلعالميااة لمااد  سااكعة أشااهر

وإجااراء لقاااءا  مااع الطااالب تكااين أن الكرنااامج قااد ساااعده  علااى المهااارا  التقليديااة 

 .(44)عاالو  علاى تنمياة القادر  علاى الفها  وتقياي  المناقشاا   كالقراء  وكتابة المقااال 

فاي ورقتهاا الكحثياة علاى أن التربياة اإلعالمياة  Angela Jackson (2012)وأكاد  

حي  أنها    ة يكون أكثر فاعلية في حالة الوسائل االلكترونية والرقميةفي مجال الصح

 Tibor (2011وتناولاات رراسااة ) .(45)تكاا  المعلومااا  الصااحية بالعديااد ماان اللغااا 

Koltay وتظهاار هااله الدراسااة أوجااه   محااو اقميااة اإلعالميااة والمعلوماتيااة والرقميااة

الدراسااة علااى أن التربيااة اإلعالميااة وأكااد    التشااابه واالخااتال  بااين الثالرااة مفاااهي 

تلعااب رورا أساساايا فااى حيااا  المااواالنين المسااتهلكين لوسااائل اإلعااالم حياا  أصااك  

وأوصات الدراساة   وجورها أوسع وأكثر تنوعا  مع ظهور التكنولوجيا الرقمياة الجدياد 

بااثن التربيااة اإلعالميااة يجااب أن تجااد رورهااا فااى الماادارا اإلبتدائيااة والثانويااة وكااللك 

التعلي  الجاامعى ساواء قامات بمحاو اقمياة اإلعالمياة فقاط أو كانات محاو أمياة متعادر  

فاي   Domine Vanessa (2011)وأكاد   .(46)تشمل كل مان المعلوماتياة والرقمياة

ورقتهااا الكحثيااة علااى رور التربيااة اإلعالميااة فااي خلاا  مجتمااع ريمقراالااى والشااعور 

عاماا فاي الوالياا  المتحاد   عاالو   19- 13بالمواالنة بين من تتاراوح أعمااره  باين 

علااى رورهاااا فااي تنمياااة مهااارا  التفكيااار الناقااد والعصاااف الاالهني  وهماااا مهارتاااان 

وأوصاات الكاحثااة ب اارور   .ضااروريتان للتقيااي  والمشاااركة فااي الرسااائل اإلعالميااة

االهتمام بتكنولوجيا المعلوما  واالتصال بالمدارا لخل  بيةة مناسكة لتادريل التربياة 

وآخاارون برنامجاا لتحديااد  Melinda Bier (2011)وقادمت رراسااة . (47)عالمياةاإل

تااثرير برنااامج للتربيااة اإلعالميااة علااى وعااي الطااالب باقهاادا  التجاريااة إلعالنااا  

وتكونات العيناة مان   واعتمد  الدراساة علاى مجماوعتين ضاابطة وتجريكياة  التدخين

وتكاااين أن   د  اقمريكياااةمفااارر  مااان سااات مااادارا إعدارياااة بالوالياااا  المتحااا 204

المجموعاااة التجريكياااة أكثااار وعياااا بنواياااا المعلااان ويشااااهدون إعالناااا  التكاااغ باااروح 

  Tracy Marie Scull and Janis Bethوتكااين ماان رراسااة  .(48)الماارح

Kupersmidt (2011)( 23علااى عينتااين ماان المعلمااين ضااابطة) وتجريكيااة مفاارر  

ل عاان التربيااة اإلعالميااة علااى زيااار  قناعااة   التااثرير اإليجااابي لورشااة عماامفاارر (18)

 Joslynوأساافر  رراسااة  .(49)أفاارار تلااك العينااة بثهميااة تاادريل التربيااة اإلعالميااة

Sarles Young (2011) عاان التااثرير اإليجااابي لمشاااركة عينااة ماان عشاار  الااالب

 -بعاد تلقايه  لورشاة عمال -عاما  في إنتااض فايل  18-12أمريكان تتراوح أعماره  من 

وتطاااوير عالقااااته    كشااافت النتاااائج عااان تطاااوير وتعميااا  إحساساااه  بكياااانه  حيااا  

 William Sewell (2010) وهادفت رراساة. (50)وزياار  رقاته  بثنفساه   بجماعااته 
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ربااين الخكاار والدعايااة   إلااى بحاا  كيفيااة تعلااي  الطااالب التفرقااة بااين الحقيقااة والاارأي

فاي  stereotypesنمااال الجاماد  وكيفية اكتشا  الكلب والتحيز وتحديد اق  واإلعالن

م مون الرسالة اإلعالمية. وللا عماد الكاحا  إلاى تقادي  وحاد  ضامن أحاد المقاررا  

بعناوان" الكحا   -لطالب التعلي  الثانوي بإحد  المدارا بالواليا  المتحاد  اقمريكياة

واللاب مان الالبااه   عان الكالب" لتادريكه  علاى كيفيااة كشاف الكالب فاي الاانص المقادم

عرض بوربوينت أوفيديو يوضحون فيه الخد  وتكنيكا  اإلغاراء وأرلاة اإلقناا  تقدي  

والعناصاار المحلوفااة ماان الرسااالة وسااكب   ووجهااا  النظاار المعروضااة  المسااتخدمة

وكشفت الدراسة عن فه  أف ل من جانب الطاالب   وأنوا  الدعاية المستخدمة  حلفها

وكاللك أظهار    الرساالة اإلعالمياة قهدا  القائ  باالتصال والرموز التي استخدمتها

. (51)الدراسة قدر  الطالب على تطكي  ما تعلموه عند قيامه  بكتابة الرساائل اإلعالمياة

على برنامج تدريكي للتربية اإلعالمياة   Erica Scharrer (2009)واعتمد  رراسة 

تطكيا  ينصب على كيفية إرار  الصرا  والعنف المقدم على شاشة التليفزياون. وقاد تا  

مفاارر  ماان الااالب الصااف السااارا بإحااد  الماادارا  57الكرنااامج علااى عينااة ماان 

بالواليااا  المتحااد   وكشاافت نتااائج االسااتطال  عاان أن معظاا  أفاارار العينااة ال يوافقااون 

سالكية ناتجاة عان العناف  تاثريرا على العنف كوسيلة لحل المشكال   ويقرون بوجور 

 .(52)المقدم من وسائل اإلعالم

راااال   التاااي اعتماااد  علاااى  Paul Mihailidis (2009اساااة )وكشااافت رر

 Maryland’sمجموعااا  نقااا  بؤريااة  تاا  تشااكيلها ماان عينااة ماان الااالب جامعااة 

College of Journalism -  والتااي أعقكاات  االنتهاااء ماان رراسااة مقاارر للتربيااة

كشفت النتائج عان اقتناا  الطاالب بثهمياة تادريل ذلاك المقارر فاي مجتماع  -اإلعالمية

يمقراالااي  وكااللك تكااين أن رراسااة الطااالب للمقاارر ساااعدته  علااى اكتساااب مهااارا  ر

 Lynda Bergsma &Mary (2008) وهادفت رراساة .(53)التحليال والتفكيار الناقاد

E.   Carneyتنميااة المسااتو  الصااحى لااد  الشااكاب عاان الرياا  إشااراكه  فااى  إلااى

الخطيار   والتاى تاؤرر فاى  اختكارا  ناقد  للرسائل اإلعالمية  والتى تنماى السالوكيا 

إرراكاااته  وممارساااته   والتعاار  علااى مااد  فاعليتهااا فااى الفااولته   واعتمااد  هااله 

عامااا .  17- 16مفارر  تتااراوح أعمااره  بااين  28الدراساة علااى تحليال ساالوكيا  عاادر 

وأشااار  النتااائج إلااى أن  رراسااة التربيااة اإلعالميااة تتااي  الفرصااة لتكااوين اسااتراتيجية 

 .(54)وما  الصحية لتحسين عدر من السلوكيا  الصحية ال ار لتنمية المعل

رراساة التربياة  إلاى معرفاة تاثرير Paul Mihailidis (2008)وهادفت رراساة 

ولاالا تاا  تطكياا  الدراسااة علااى عينتااين ماان الااالب   الجامعااا اإلعالميااة علااى الااالب 

  ةواقخااار  تجريكيااا  إحاااد  العينتاااين ضاااابطة   إحاااد  جامعاااا  الوالياااا  المتحاااد 

وأكاد  النتاائج   "Focus Group"باإلضافة إلى استخدام جماعاا  النقاا  المركاز  

علااى أن أفاارار المجموعااة التجريكيااة والاالين ررسااوا مقاارر التربيااة اإلعالميااة أظهااروا 

كماا أنها    قدر  أكثر على فه  وتحليل ونقد الرسائل اإلذاعية والتليفزيونية والمطكوعاة

 .(55)الثقة في وسائل اإلعالمعكروا عن آراء سلكية بشثن 
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( إلاى أن التربياة اإلعالمياة تشاجع علاى 2007وخلصت رراسة محمد أبو فور  )

وخلصاات . (56)وتنميااة مهااارا  التفكياار العليااا  الواقعيااةربااط الماانهج الدراسااي بالحيااا  

( إلااى أنااه يمكاان لمحااو أميااة وسااائل اإلعااالم تعزيااز مهااارا  2004إحااد  الدراسااا  )

فية للتعامال ماع المخااالر المرتكطاة بوساائل اإلعاالم. وقاد قاام الكااحثون اقالفال المعر

بتطكي  سلسلة من التدريكا  بالفصول الدراسية لدع  الحد من االساتخدام غيار الاواعي 

لوساائل اإلعاالم   وقاد شاجعوا وعاززوا التفكياار النقاد  للشاكاب حاول اختيااره  لاانمط 

والتاى تت امن اقسار واققاران والمعلماين حياته   وأكدوا على أن القاعاد  المجتمعياة 

من العوامل الوقائية عند اختيار الطفل لنمط حياته  وقد كان مجتمع الدراسة يتثلف مان 

  واعتمااد التقيااي  علااى مقارنااة ة بمنطقااة فااانكوفر الشاامالية بكنااداأربعااة ماادارا إبتدائياا

وبعاد ساتة أساابيع استخدام وسائل اإلعالم  ومستويا  النشاال  واتجاها  اقالفال قكال 

من التدريب الهار  إلى الحد مان مخااالر وساائل اإلعاالم  وكاان مجماو  المشااركين 

ذكاور  تا  اختيااره  بطريقاة  91إناا  و 87مفارر  مقسامة إلاى  178فى هله الدراساة 

عشوائية من أربع مادارا بادءا  مان الصاف الثاانى إلاى الصاف الساارا  وقاد اختلفات 

جتماااعى واإلقتصااار   وأظهاار  هااله الدراسااة أن أن هااله الماادارا فااى المسااتو  اإل

التاادريكا  قااد عاازز  مهااارا  اقالفااال المعرفيااة للتعاماال مااع المخاااالر المرتكطااة 

 .(57)بوسائل اإلعالم

إلاى تقادي   ) 2005Douglas Kellner and Jeff Shareرراساة ) وهادفت

قااراء  وتفسااير رؤياة لتربيااة إعالمياة نقديااة تهاد  إلااى اكتسااب المهااارا  والمعاار  ل

 وإنتاض بعض أنوا  النصوص واقعمال الفنية  ومن أه  ما توصلت إليه تلك الدراسة:

أن محو اقمياة اإلعالمياة النقدياة يمكان اقفارار مان إنشااء معاانيه  الخاصاة  وتشاكيل 

هوياته   وتصمي  وإرسال الماوار اإلعالمياة وفقاا  لشارواله  الخاصاة بحيااته  الثقافياة 

كما أنه يوفر إالارا  إيجابيا لاتعل  التفكيار النقاد  والمهاارا  التاى تسااعد  واإلجتماعية 

فى الكناء اإلجتماعى للمعلوما  واإلتصال  وأوصت الدراسة ب ارور  تغييار الريقاة 

التعلي  بالمادارا بحيا  تسااعد الطريقاة الجدياد  الطاالب ليصاكحوا لاديه  القادر  علاى 

عكيار عان آرائها  فاى التفاعال النقاد  ماع العاال  التحليل  ويستخدموا وسائل اإلعاالم للت

ماان حااوله   كمااا أوصاات ب اارور  أن يعماال المعلمااون علااى تطااوير مناااهج وأساااليب 

 .(58)تربوية جديد 

إلاى اختكاار Nanverkail &Paul Gathercoal (2001)  وهادفت رراساة

المهاارا  تثرير برامج التربية اإلعالمية في تلكياة حاجاة الطاالب إلاى تنمياة المعرفاة و

الالزماااة للتعامااال بنجااااح ماااع الرساااائل اإلعالمياااة  واعتماااد  الدراساااة علاااى المااانهج 

بالواليااا   Nevadaبواليااة  التجريكاي وتاا  تقساي  عينااة مان الااالب المادارا الثانويااة

ولا  يتكاين  إلاى مجماوعتين إحاداهما ضاابطة  واقخار  تجريكياة  -المتحاد  اقمريكياة

تين  ولكااان النتاااائج كانااات أف ااال بالنساااكة وجاااور اخاااتال  جاااوهري باااين المجماااوع

إلااى   Bradford. L. Yates (2001) وهاادفت رراسااة .(59)للمجموعااة التجريكيااة
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فحااص فاعليااة برنااامج تاادريكي للتربيااة اإلعالميااة علااى اسااتجابا  اقالفااال وتقياايمه  

المانهج  وبإتكاا لرسائل وسائل اإلعالم اإلقناعية في ضوء نموذض اإلحتمال اإلقنااعي  

تجريكااي واسااتخدام االختكااارين القكلااي والكعاادي  تكااين وجااور اخااتال  ملحااوظ فااي ال

االتجاها  والمواقف تجاه الرسائل اإلعالمية لاد  عيناة اقالفاال فاي االختكاار الكعادي 

عناه فااي القكلاي  كمااا أنها  أصااكحوا أكثار شااكا فاي الرسااائل اإلعالمياة التجاريااة نتيجااة 

 .(60)ة من قكل المعلنينإلرراكه  لتقنيا  اإلقنا  المستخدم

 :المحور الثاني: العوامل المؤثرة على نجاح التربية اإلعالمية

على عينة من الالب إحد  المدارا  Marie Leach (2017)تكين من رراسة 

الثانويااة بالواليااا  المتحااد  اقمريكيااة أن الااتعل  ماان خااالل إتاحااة الفرصااة للطااالب 

يساااعد علااي  -خصوصااا المرئيااة منهااا -ماايللمشاااركة فااي إنتاااض رسااائل لإلعااالم الرق

وتعزيااز القاادرا  الخاصااة الالزمااة لااتعل  التربيااة اإلعالميااة للطااالب سااواء  إظهااار

ولكاان بشاارال تااوافر التكنولوجيااا الحديثااة   العاااريين أو ماان ذوي االحتياجااا  الخاصااة

وكاللك ضارور  إيجاار الطار  المناساكة   بالمدارا وتوفير المعل  المؤهل الستخدامها

الختكاار كيفياة اساتخدام  Jaclyn Kahn Siegel 2017)وساعت رراساة ). (61)لتقياي ل

المعل  قنوا  مختلفة من وساائل اإلعاالم راخال فصاول الطاالب مان ذوي االحتياجاا  

الخاصة لتطوير قدراته  التعليمية وتنمية المهارا  الالزمة لاديه  للتعامال الاواعي ماع 

 13ر  أتاحت الفرصة لعيناة مان   را لهلا الغرض وأعد  الكاحثة مقر  وسائل اإلعالم

مفرر  من الطالب بإحد  مؤسسا  التعلي  العالي بالواليا  المتحاد  اقمريكياة لتحليال 

بعض من الرسائل اإلعالمياة التاي تا  بثهاا علاى مواقاع التاويتر والفيساكوك مان جاناب 

وتكين مان   2012,2016 الساسة والمرشحين النتخابا  الرئاسة اقمريكية في عامي 

النتااائج زيااار   كاال ماان المهااارا  اقكاريميااة والمهااارا  الالزمااة للتعاماال الااواعي مااع 

إلااى اختكااار مقاادر    Karen Festa (2017)وهاادفت رراسااة  .(62)وسااائل اإلعااالم

علااى اكتساااب المهااارا  –الااالب المرحلااة اإلبتدائيااة ماان ذوي االحتياجااا  الخاصااة 

إلعالم من خالل إشراكه  بالعمال فاي مجموعاا  صاغير  الالزمة للتعامل مع وسائل ا

وبعااد تعلاايمه  وتاادريكه  علااى التفكياار الناقااد وإتاحااة   ماان أقاارانه  بالفصاال الدراسااي

ومااع انتهاااء المرحلااة االبتدائيااة تمكاان   الفاارص لهاا  إلنتاااض بعااض الرسااائل اإلعالنيااة

ماان وسااائل  وهااد  أي رسااالة ياات  بثهااا  الطااالب ماان تحديااد هااد  القااائ  باالتصااال

عكاروا عناه مان خاالل مشارو  قااموا  وهاو ماا  وكللك الجمهاور المساتهد   اإلعالم

بإنتاجه تمثل في فيديو يروجون فيه لكتاب قحاد الماؤلفين المحلياين بعاد قياامه  بتحليال 

 وآخارون  Paivi Rasiوقادم بحا  .(63)ذلاك الكتااب فاي ضاوء اقسال التاى تعلموهاا

التربية اإلعالمية ت  تصميمه ليادرا ضامن مقاررا  رراسة حالة لمقرر في  (2017)

وروعي في هلا   Finlandبوالية  Laplandبرنامج للماجستير بكلية التربية بجامعة 

المقرر أن يكون متكامال ومتداخال مع العديد من فرو  العل  اقخر  بحي  يستفيد من 

محتااو  هاالا وأساافر  الدراسااة عاان فاعليااة تاادريل   التخصصااا  العلميااة المختلفااة
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علااى  -الاالي يعتمااد فااي تصااميمه علااى التكاماال بااين فاارو  المعرفااة المختلفااة -المقاارر

وتسااعد تكنولوجياا التعلاي    أي يت  تدريسه مان جاناب جامعاا  مختلفاة  مستو  رولي

وتطورها على نمو الشراكة بين الجامعا  في هلا الصدر السيما في مجال التعلاي  عان 

 .(64)بعد

إلااى التعاار  علااى ممارسااا   Osman Solmaz (2017) رراسااةوسااعت 

وهاا  ماان جنساايا   – LGالتربيااة اإلعالميااة ماان جانااب خريجااي الماادارا الدوليااة 

بعاد أن أتيحات لها  مجموعاة أسااليب وأروا  للتربياة اإلعالمياة يات  تدريساها  -مختلفاة

ى وقام الكاح  بدراسة مسحية من خالل االنترنت عل  عالميا من خالل شككة اإلنترنت

 13كاللك أجار  الكاحا  مجموعاة مان اللقااءا  ماع   مفرر  من هؤالء الخريجين 90

تكين أن أفرار العينة قاموا بممارساا  ناجحاة   وبتحليل الكيانا   مفرر  من المتطوعين

تتعلاا  بالتربيااة اإلعالميااة ماان خااالل اسااتخدامه  للمصااارر واقروا  المختلفااة المتاحااة 

 .(65)ك بالرغ  من اختال  رقافاته وذل  على المواقع اإلجتماعية

وقدمت إحد  الدراسا  نظر  عامة على العديد من اقبحا  التاي تناولات الرقاا 

فاعلة للممارسا  النقدية للتربية اإلعالمية وذلك من خالل تسهيل تكوين العالقا  باين 

  وإتاحة الفرصة إلنتاض م امون ذا مغاز   الطالب وبع ه  مهما تكاعد  المسافا 

شااجيع الكناااء الاالاتي التخيلااي للهويااة بااداخل مجتمعااا  حقيقيااة. وأوصاات بمشاااركة وت

الطاااالب فاااي قاااراءا  نقدياااة ليساااتطيعوا التفرقاااة باااين أهااادا  المصاااارر اإلعالمياااة 

 .(66)المختلفة

وآخاارون كجاازء ماان مشاارو  Mathea Simons  (2017) وجاااء  رراسااة

ماة للتربياة اإلعالمياة لكال ي   المهاارا  الالز مرجعيبحثي يهد  إلى تطوير إالار 

  عكاار  12وفاي هالا الصادر الاور  الدراساة مقياساا يتكاون مان   من المعل  والماتعل 

  وترتكط تلك العكارا  بقياا رالرة جوانب هي: االستخدام الاواعي للوساائل اإلعالمياة

وماد  المشااركة وإنتااض الرساائل. ومار المقيااا بخمال   ومد  فه  الرسائل المقدماة

وقاد تا  تطكيقاه بالفعال علاى عيناة   حتى أصك  بشكله النهائي صالحا للتطكيا   مراحل

مفارر  مان الطاالب. وأشاار  219وعلاى عيناة مان   مفارر  454من المعلماين قوامهاا

الباد   الدراسة إلى أنه لكي يكون المعل  قااررا علاى إكسااب الالباه المهاارا  الالزماة 

 .(67)لدية المقدر  على إكسابها للطالب وأن يكون  أن يتوفر لديه أوال تلك المهارا 

وآخرون إلى اكتشاا  العالقاة Eric C. Rasmussen (2016)  وسعت رراسة

وباين اتجاهااته  نحاو القياام بادور الوسايط باين  اإلعاالمبين معتقدا  اآلباء عن وسائل 

 177تعرضاه تلاك الوساائل. ومان خاالل رراساة مساحية أجريات علاى  أبنائه  وبين ما

 11-4آباء وأمها  عينة من الطالب بالواليا  المتحد  ممان تكلاغ أعمااره   مفرر  من

وماد  تاوافر مهاار    تكاين مان النتاائج أن معتقادا  اآلبااء عان وساائل اإلعاالم -عاما 

التفكياار النقاادي لااديه  تاارتكط إيجابيااا بمااد  تف اايله  للقيااام باادور الوساايط الاالي يتاادخل 

واقترحاات الدراسااة توجيااه باارامج   باارامج معينااةبااالمنع أو بالسااماح ل بناااء بمشاااهد  
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التربية اإلعالمية لآلباء إلكسابه  سالوكا واعياا بشاثن التعامال ماع وساائل اإلعاالم مان 

ياؤري إلاى تغييار  وهاو ماا  جهة وإقناعه  بثهمية قيامه  بدور الوسيط من جهاة أخار 

مان را  يقلال مان و  في سلوك اقبناء بشثن التعرض لتلك الوسائل ليصك  أكثار إيجابياة

وهادفت رراساة .  (68)علاى اقالفاال-السايما التليفزياون -السلكي لوسائل اإلعاالم التثرير

(2016) Phelps Tschang  وآخرون إلاى فحاص فعالياة برناامج لمحاو أمياة وساائل

اإلعااالم علااى شااككة اإلنترناات فااى تحسااين مهااارا  التربيااة اإلعالميااة فااي مواجهااة 

قين  وتعااد هااله الدراسااة ماان الدراسااا  التجريكيااة التااى إعالنااا  التاادخين بااين المااراه

على  SML اعتمد  على ستة وستين الالكا  بالصف التاسع فى الكرنامج التعليمى للتكغ

شااككة اإلنترناات  علااى أساااا نظريااة الساالوك الصااحى  وقااد أجرياات هااله الدراسااة 

ية قارب بالتعاون مع معلمى المدارا الثانوياة وماوظفى الكحاو  فاى المنطقاة الح ار

بيتسااكرب بكنساالفانيا  وتكوناات أروا  الدراسااة ماان االسااتطالعا  قكاال وبعااد االختكااار  

وأظهر  النتائج أن محو أمية وسائل اإلعالم المرتكطاة بالتادخين يمكان أن تادرا فاى 

وعماااد   . (69)المنااااهج المدرساااية مااان خاااالل برناااامج للاااتعل  علاااى شاااككة اإلنترنااات

لاى اختكاار تاثرير برناامج تعليماي يعتماد علاى إ Arielle Friedman( 2016رراساة)

ويستهد  الكرنامج اقالفاال   التصوير الرقمي على إكساب اقالفال مهارا  التصوير

تحات   قكل المدرسة ولماد  عاامين )مان العاام الثالا  حتاى العاام الراباع( في مرحلة ما

فارر  مان م 30إشرا  كل من المعلمين والوالدين. وت  تطكي  الدراسة علاى عيناة مان 

وتكااين ماان   بجنااوب إساارائيل peripheralأالفااال الروضااة بإحااد  الماادارا بقريااة 

النتائج الادور الفعاال لكال مان المعلماين والوالادين فاي إكسااب اقالفاال مهاارا  الاتعل  

  فيما يتعل  بالتصوير الرقمي ومهارا  أخر  تتمثال فاي القادر  علاى حال المشاكال 

والاتعل  التشااركي مان خاالل   لالا  والثقاة باالنفلوحب االساتطال  واالعتماار علاى ا

 .(70)الوالدين والمعلمين

 Mun-Young Chung and Hyang-Sook Kim  رراسااةوهاادفت 

بالنسااكة  Podcastsإلااى الوقااو  علااى روافااع اسااتخدام الماادونا  الصااوتية  (2015)

 636وقااد كشاافت الدراسااة المسااحية التااي أجرياات علااى عينااة ماان  لطااالب الجامعااا 

أن هنااك ساتة روافاع الساتخدام الكوركاسات  - Midwesternرر  من الالب جامعة مف

-  Robinوجااء  رراساة .(71)منها أنها وسيله للتربياة اإلعالمياة  )التدوين الصوتي(

Jocius (2013) للوقو  على كيفية اساتخدام الطاالب  -وهي جزء من مشرو  بحثي

وأجريااات   اقهااادا  التعليمياااةلطااار  متعااادر  لتحليااال الرساااائل أو القصاااص لتحقيااا  

مفرر  من الاالب الصاف الخاامل االبتادائي بإحاد  المادارا بمديناة  36الدراسة على

Midwestern city راا    بالواليااا  المتحااد  بعااد أن تاا  تاادريكه  علااى كيفيااة التحلياال

 –موسايقى - )فكار  تركت له  الحرية في اختيار الوسائل المناسكة إلعار  سرر الرواية

هااله  إتكااا وأظهاار  النتااائج أن   فيااديو( -كتابااة أربيااة -مونتاااض -نااتر بويعااروض بااو

الطريقة في التعلي  مكن أفرار العينة من توظيف التكنولوجيا في إنتاض عاد  مشاروعا  

وهاادفت . (72)وتصااب فااي مصاالحة التربيااة اإلعالميااة  مميااز  تخاادم اقهاادا  التعليميااة
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مناقشااة تصاامي  أساالوب الااتعل  وآخاارون إلااى  Laurel J. Felt (2012)رراسااة 

قامااات باااه مااادارا  -بعاااد الياااوم الدراساااي -بالمشااااركة مااان خاااالل برناااامج تااادريكي

Kennedy Community Schools Robert  كشفت المالحظاا    بلوا انجلوا

الميدانية للطالب والمعلمين والصاور وتساجيال  الفياديو أرار ذلاك اقسالوب فاي تنمياة 

عاااالو  علاااى إكساااابه  مهاااارا  تعليمياااة   د  الطاااالبمهاااارا  التربياااة اإلعالمياااة لااا

  Gloria وعماد  رراساة .(73)واجتماعية تنافسية تسه  في تنمية اإلحساا بالمواالنة

E. Jacobs (2012)  إلى الوقو  على أرر استخدام نصوصل نماذض متعادر  اقشاكال

multimodal texts  جنكااا إلااى جنااب مااع النصااوص التقليديااة علااى تنميااة مهااارا 

 freshman learningمفااارر  مااان كلياااا   30وذلاااك باااالتطكي  علاااى   الطاااالب

community وبعاد تلقايه  مقارر  بنيوياورك Literacies and Justic   تا  تقسايمه

وتركت لها    إلى مجموعا  وتكليف كل مجموعة بتقدي  تقرير عن الم مون برؤيتها

تكاين مان النتاائج   ي يرغكونهااالحرية في استخدام الوساائل التكنولوجياة والوساائط  التا

فعالية هلا اقسلوب فاي تنمياة مهاارا  تعليمياة أكاريمياة لاد  الطاالب ومنهاا مهاارتي 

رراساة  Theresa Redmond (2012)وقادمت .(74)التحليال العلماي و التفكيار الناقاد

فااي ورشااة عماال عاان التربيااة  إتكاعهاااحالااة لواحااد  ماان الممارسااا  المتميااز  التااي تاا  

وانصكت الورشة علاى تحليال   ة بإحد  المدارا اإلعدارية بالواليا  المتحد اإلعالمي

ر  تدريب الطالب علاى إنتااض عمال إعالماي مرئاي   وتقيي  للرسائل اإلعالمية الشائعة

 –وماان خااالل المالحظااة العلميااة للمناقشااا  والتفاعاال واقنشااطة والتحااديا    )فيااديو(

العتازاز بكاال اآلراء والممارساا  الطالبيااة الحاف الكاحا  روح التعاااون واالحتارام وا

وخل  جو من الور بين المعل  والطالب وبين الطاالب   والتشجيع على العصف اللهني

للطااالب  critical awarenessنااتج عنااه تنميااة الااوعي النقاادي وهااو مااا  وبع ااه 

 Jonathan Ostenson وسااعت رراسااة .(75)واالسااتمتا  بااتعل  التربيااة اإلعالميااة

يمكاان –ماان خااالل تجااارب وخكاارا  سااابقة-إلااى وضااع مجموعااة إرشااارا   (2012)

  لمعلمي التربياة اإلعالمياة االساتفار  منهاا عناد تادريل كيفياة إنتااض الوساائط المتعادر 

باإلضاء  واقلوان وزواياا التصاوير  اإلرشارا وتتعل  هله   وعند تقيي  الطالب أي ا

هله المعاايير فاي تشاجيع الطاالب علاى  وأكد  الدراسة على فعالية تطكي   والمونتاض 

والمسااااعد  علاااى تطاااوير المهاااارا  المرتكطاااة   اإلنتاااض باساااتخدام الوساااائط المتعااادر 

 وتكااين ماان رراسااة .(76)بالتربيااة اإلعالميااة و الساايما التفكياار الناقااد واإلنتاااض المكااد 

Gabriella Polizzi (2011) وجاور عالقاة باين التربياة اإلعالمياة وماد  اساتخدام 

 95تكنولوجيا المعلوما  واالتصال بالمدرسة  حي  ت  تطكي  الدراسة على عيناة مان 

مفرر  من المعلمين والمسةولين عن تكنولوجياا االتصاال بعادر مان المادارا الحكومياة 

كاللك كشافت النتاائج عان عالقاة اساتخدام تكنولوجياا االتصاال   بمدينة باليرمو بإيطاليا

ومد  حصوله  على رورا  تدريكياة فاي هالا الصادر   ا بمد  قناعة المعلمين بثهميته

Faith Rogow وقاادم .(77)باإلضااافة إلااى مااد  تااوافر اقجهااز  المطلوبااة بالمدرسااة

استراتيجية لتدريل التربية اإلعالمية تعتمد على مجموعة مان اقساةلة التاى   (2011)
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الرساالة والهاد  بع اها يتعلا  ب  يتدرب عليها المتعل  عند تعامله ماع وساائل اإلعاالم

وبع ها خااص   ولمن توجه(  هدفه وما  )من اللي أنتجها منها والجمهور المستهد 

 وماا  وكيف يمكن تفسيرها  وما التكنيكا  المستخدمة  ماذا تريد أن تقول(بالم مون 

وماا مصاارر   مد  مصداقية الرساالة )ما والكعض اآلخر خاص بالمصداقية  تثريرها(

وآخاارون  Katie Dredger  (2010)وأكااد  رراسااة . (78) بهااا(المعلومااا  الااوارر  

على فاعلية الجماع باين الممارساا  التعليمياة الرسامية باداخل الفصاول وباين مشااركة 

  الشكاب فاي ممارساا  تعليمياة يف الونها فاي عصار االنترنات والوساائل االلكترونياة

ماال مااع وسااائل ومااا يترتااب علااى ذلااك فااي المساااهمة فااي خلاا  جياال أكثاار وعيااا بالتعا

اقمر الالي ي امن ساد الفجاو  باين ماا يرغاب الطاالب أن يتعلموناه والكيفياة   اإلعالم

واقترحات الدراساة   وبين التكاليف المدرسية التاى يطلكهاا المعلماون  التي يتعلمون بها

كتابااة ماادونا   خلاا  مجااال رالاا  وهااو الااتعل  ماان خااالل قااراءا  ماان اإلنترناات أو

مفاارر  ماان  444المجااال تا  تطكياا  الدراسااة علاى عينااة مان  وغيرهاا(. والختكااار هالا 

وأكد  النتاائج علاى فاعلياة   الطالب من ست مدارا إعداري ورانوي بوالية فيرجينيا

الجمااع بااين المجااال الشخصااي واقكاااريمي فااي إكساااب الطااالب القاادر  علااى االتصااال 

  اإلباادا  والتعكياار عاان أنفسااه  والمشاااركة فااي اقنشااطة عااالو  علااى تنميااة مهااارا

إلااى  (2010) وهاادفت رراسااة لمياااء وجااد  .(79)والتفكياار الناقااد والقاادر  علااى التحلياال

إلاى  7التعر  على مد  إمكانية تدريب أمها  اقالفال التى تتراوح أعماره  ما باين 

سنوا  على تطكي  مهارا  التربية اإلعالمياة علاى أالفااله  فاى المنازل  وتمكيانه   9

ليفزيونيااة مااع أالفاااله  بنجاااح  وقااد اعتمااد  هااله الدراسااة علااى ماان نقااد اإلعالنااا  الت

الماانهج شااكه التجريكااى  واسااتخدمت الكاحثااة برنامجااا مقترحااا يرساال ل مهااا  عكاار 

اإلنترنااات تااا  تصاااميمه علاااى شاااكل عاااروض بوربوينااات  وملفاااا  فياااديو  وصاااور 

كونات ونشاالا   إلى جانب اساتخدام اساتمار  تقياي  بعاد تطكيا  الكرناامج المقتارح  وت

أما   وأشار  النتائج إلى نجاح الكرنامج فى خل  جو من الحاوار  14عينة الدراسة من 

فى المنزل فيما يتعل  بتحليل اإلعالنا   أفار  اقمهاا  أن اقالفاال أصاكحوا قااررين 

على تحليل الموسيقى واقصوا  والماؤررا  الصاوتية والكلماا  المساتخدمة فاى بقياة 

 Baharah Nasiri( 2010وتناولت رراسة ) .(80)اقمها  الكرامج وبدون توجيه من

& Seyed Vahid  تاثرير التكنولوجياا علاى تطاوير محاو اقمياة لوساائل اإلعاالم فاى

القرن الواحد والعشرين. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عد  عوامال لهاا رور رئيساى 

المهنياين لتاوفير فى نجاح التربية اإلعالمية فى المدارا بماا فاى ذلاك مكاارر  توظياف 

المناهج الالزمة لمحاو اقمياة اإلعالمياة  مماا يجعال رراساة التربياة اإلعالمياة رراساة 

إلزامية فى المدارا  وذلك باستخدام المهنيين اإلعالميين لتادريب المعلماين  وتادريب 

المدرساااين علاااى تنفيااال هاااله الكااارامج الخاصاااة بمحاااو اقمياااة اإلعالمياااة  وتوظياااف 

الميين فى المدارا  وتطوير المنظما  غير الحكومية والمجتمعاا  اإلستشاريين اإلع

المحلية لدع  اقنشطة اإلعالمية  وعقد حلقا  عمل لتادريب اآلبااء واقمهاا  واقسار 

 .(81)للمشاركة فى اقنشطة اإلعالمية
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 Kristen Bloom & Kelly Marie Johnston (2010)وأكاد  رراساة 

ورعا  قادر    فة تشاركية بين كل من المعلا  والطاالبعلى أهمية اليوتيوب في خل  رقا

 وكشفت رراساة .(82)الطالب على إنتاض فيديوها  يمكنه من خاللها التعكير عن أفكاره

Amanda Thein (2010)  مفاارر  ماان الطااالب  13وآخاارون التااي أجرياات علااى

–بالواليااا  المتحااد   ”rust belt city ”بالصاف العاشاار بإحااد  الماادارا بمدينااة

شفت فاعلية المدونا  كوسيلة تساعد الطالب على فه  العال  المحيط به   كللك فهاي ك

ينماي  تشجع اقفرار على االستفسار بشثن الموضوعا  االجتماعية والحياتية  وهو ماا

مهااار  التفكياار الناقااد لااديه  فااي تعااامله  مااع الموضااوعا  المحيطااة بهاا   وتلااك التااى 

 Seth Ashley, Mark Poepsel, and رراسة كشفت .(83)تطرحها وسائل اإلعالم

Erin Willis (2010)  عن العالقة بين معرفة الجمهور بملكية وساائل اإلعاالم وباين

مفاارر  ماان الطااالب  80وقااد أجرياات الدراسااة علااى   شااكه  فااي مصااداقية أخكارهااا

بالوالياااا  Midwestern university  الجاااامعيين الدارساااين للصاااحافة بجامعاااة

عرضت عليه  بطريقة عشوائية مقاال  وقصائد شعر عن موضاوعا   حي   المتحد 

  Lane W. Clarkeوتوصاالت رراسااة .(84)تاا  عرضااها بوسااائل إعالميااة مختلفااة

(2010)  & Kevin D.  مفارر  مان الاالب الفصال الثاامن  25التي تا  تطكيقهاا علاى

التقليدياة إلى أن الادمج باين الار  وأسااليب التادريل  -يفورنيالبإحد  مدارا والية كا

مااع اقساااليب الحديثااة التااي تسااتخدم تكنولوجيااا التعلااي  يااؤرر إيجابيااا علااى زيااار  نسااكة 

وتسااهيل اكتساااب المهااارا    عااالو  علااى ربطهاا  بحياااته  العمليااة  االنقرائيااة لااديه 

علاى  Dolores A. D’Angelo (2010) وأكاد  رراساة .(85)التربوياة والتعليمياة

  والعروض التليفزيونياة فاي التربياة اإلعالمياة راخال تثرير استخدام القصص المصور

بادال مان االعتماار فقاط علاى االساتخدام  -اإلنجليزياةفصول التعلي  العاالي التاي تادرا 

  حي  تؤري إلى تعمي  المناقشة المرتكز  على الطالاب  التقليدي للنصوص المطكوعة

اساية التاي تعرضاها وكللك المساعد  علاى النقاا  فاي الموضاوعا  االجتماعياة والسي

اختكااار تااثرير  إلااى Kelly Mendoza (2009)رراسااة  وسااعت .(86)وساائل اإلعااالم

رالراااة مااان اساااتراتيجيا  وسااااالة الوالااادين باااين أبناااائه  ومشااااهد  التليفزياااون وهاااله 

   والرقابااة الصااارمة Coviewingاالسااتراتيجيا  هااى: المشاااركة فااي المشاااهد  

restrictive mediationالفعالة   والوساالة active mediation   وبالرغ  مان أن

إال أنهااا تماان   -االسااتراتيجية اقولااى ال ت اامن شااكال ماان أشااكال التربيااة اإلعالميااة

أماا االساتراتيجية   الفرصة للوالدين للتصر  بطريقة فعالة بدال من المشاهد  الصاامتة

يسااه  فااي تنميااة  الثانيااة فتكااون فعالااة فااي حااال كاناات رقابااة الوالاادين بالشااكل الصااارم

االسااتراتيجية الثالثااة فتعااد أكثاار اقنااوا  فعاليااة حياا   أمااا  مهااارا  التربيااة اإلعالميااة

وهادفت رراساة  .(87)تنصب على توضي  الوالادين للسالوك اإليجاابى ورف اه  للسالكي

( إلااى تحديااد رور اقساار  فااي التفاعاال الااواعي مااع اإلعااالم  2007أرو  الغاليااين )

وا  تساعد اقبوين على استخدام التليفزيون بجعلاه أرا  تثاري وأورر  إرشارا  وخط

والمشاااهد  الناقااد   وتكسااكه   خكاارا  الطفاال  وتنمااي لديااه القاادر  علااى االختيااار الناقااد
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القاادر  علااى الحااوار ومناقشااة اقفكااار بعقالنيااة وحيويااة  مااع التثكيااد علااى ضاارور  

مفهاوم ضارور  أن تنتقال اقسار  االلتزام بوقت ومد  محدر  للمشاهد   وتكنات الكاحثاة 

العربيااة ماان معاملااة التليفزيااون بصاافته عاادوا  ال يرجااى منااه خياار ي اار بقااي  اقساار  

وأخالقهاا وماان االسااتحالة تجناب مساااوئه  إلااى مفهااوم أن تساتخدم اقساار  هاالا الجهاااز 

 )اإلرار  العامة للتوعياة اإلساالمية ( وتستثمره في بناء الطفل  وقد تقدمت الدراسة إلى

و)اللجنااة الوالنيااة السااعورية للطفولااة( بااوزار  التربيااة والتعلااي  فااي المملكااة العربيااة 

السااعورية بعااد  اقتراحااا  تتعلاا  بنشاار الااوعي ل ساار فيمااا يتعلاا  بكيفيااة تتعاماال مااع 

 Takashi Ikuta  & Yasushi Gotoh (2004وأجريات رراساة ) .(88)التليفزياون

الب مرحلة التعلي  العالى بإحد  الجامعا  مفرر  من ال 401على عينة بشرية قوامها 

وأكد  على أن الطالب من ذو  اإلتجاها  اإليجابية فى جمع المعلوماا   -الكريطانية

يكونون ذو  مستو  عاٍل مان المهاارا   وكاللك مساتو  عاال مان المشااهد  الناقاد   

  اتجااه وأن الطالب ذو  المستو  العالي من مهارا  استخدام وسائل اإلعاالم  ولاديه

م ورقياا  ولدياااه إيجااابى فااى جماااع المعلومااا  يعتقااادون أن اإلنترناات سااهل اإلساااتخدا

  علااى عكاال الطااالب ذو  المسااتويا  المنخف ااة الاالين يف االون المعلومااا  الجديااد 

  ويكوناااون أكثااار مااايال  لت اااخي  يجااادون أناااه الوسااايلة اقساااهل واقر التليفزياااون و

 .(89)زيونالمعلوما  التى يحصلون عليها من التليف

 :المحور الثالث: واقع التربية اإلعالمية والرؤى المستقبلية

إالااارا نظريااا وعمليااا للقااائمين  Yonty Friesem (2017) قاادمت رراسااة

يت اامن عااد  مكااارئ وهااي:   بتاادريل التربيااة اإلعالميااة لاالوي االحتياجااا  الخاصااة

اإلعالمياة علاى كافاة  وأن تنسحب التربية  الرح اقسةلة التى تشجع على التفكير الناقد

وتنماي   اقشاخاص العااريين وذوي االحتياجاا  الخاصاة الوسائل التي تناسب كال مان

لدياااه القااادر  علاااى الفهااا    مهااارا  كااال منهماااا بحيااا  يصاااك  الفااارر مواالناااا مساااةوال

وأن علااى القااائمين بتاادريل التربيااة اإلعالميااة أن يتيحااوا   والمشاااركة فااي مجتمعااه

وأخيارا فاإن تفها    ر أي اا عان ذوي االحتياجاا  الخاصاةرراسة النصاوص التاي تعكا

ومن ر  يشاجعه  علاى اإلبادا  وتطاوير   وجها  نظر هله الفةة يزيد من رقته  بثنفسه 

واستخدام مهاراته  وخكاراته  فاي خلا  المعااني الخاصاة بها    اللا  وتنمية المهارا 

 Jayne Cubbage  وساعت رراساة .(90)من الرسائل اإلعالمياة التاي يتعرضاون لهاا

إلاى ماد  الفارص narrative analysis    a مان خاالل التحليال السارر  (2017)

للطالب مان ذوي  -المتاحة من جانب كليا  وأقسام اإلعالم بجامعا  الواليا  المتحد 

االحتياجا  الخاصة للمشاركة في إنتاض الرسائل اإلعالمية من خالل مقاررا  التربياة 

إال أن هنااك  -راسة إلى أنه بالرغ  مان قلاة الفارص المتاحاة لها وانتهت الد  اإلعالمية

بعض الجامعا  التي توليه  رعاية خاصة في هلا الصدر, وأوصت الدراسة ب رور  

تكني القائمين على التعلي  الجامعي توفير تسهيال  تتي  للطاالب مان ذوي االحتياجاا  

 .(19)الخاصة حظا أككر في تعل  إنتاض الرسائل اإلعالمية
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وآخرون المعلماين بتوعياة الطاالب   Sarah Gretter((2017 رراسةوأوصت 

باقكاذيب التي يمكن أن تت منها العدياد مان القصاص اإلخكارياة التاي تكا  مان خاالل 

ولالا   ال سيما مان خاالل منتاديا  النقاا  والمادونا  وغيرهاا  وسائل اإلعالم الجديد 

إلعالمياااة بتنكياااه الطاااالب إلاااى خطاااور  أوصاات الدراساااة القاااائمين بتااادريل التربياااة ا

استخدام أسلوب السرر في القصاص اإلخكارياة التاي يات  تاداولها علاى مواقاع االنترنات 

يمكنااه  والاالي ينقاال الجمهااور إلااى عااال  قااد يكااون غياار حقيقااي ويخااد  الفاارر بحياا  ال

 .(92)التمييااز بااين الحقيقااة واقكاذيااب خاصااة فااي أوقااا  التغيياار السياسااي واالجتماااعي

علااى أهميااة أن تت اامن رراسااا   Evelyn M. Ramsey (2017)وأكااد  رراسااة

االتصال جزءا عن التربية اإلعالمية كثحد اقهدا  الرئيسية والموضوعا  اقساساية 

وبارر  هالا الناداء باثن   التي يجب أن تقارر علاى الطاالب بادءا مان مرحلاة الروضاة

ا أكثار إرراكاا ووعياا بثهادا  رراسة التربية اإلعالمياة تشاجع الطاالب علاى أن يكوناو

الوسااائل والرسااائل اإلعالميااة وفهمااا لمحاولتهااا تشااكيل الاارأي العااام فااي اتجاااه معااين 

وأكثاار قاادر  علااى نقااد   شااخص أو جماعااة بعينهااا أوفةااة  لصااال  أو ضااد سياسااة  أو

وأكثااار قااادر  علاااى المشااااركة فاااي الحياااا  السياساااية   وتحليااال الرساااائل اإلعالمياااة

  وهااادفت رراساااة .(93)يعاااد ضااارور   لمجتماااع ريمقراالاااي ماااا وهاااو  واالجتماعياااة

Kerrigan R. Mahoney and Tehmina Khwaja (2016)  إلى الوقاو  علاى

ولاالا قااام   مااد  إرراك ماادراء الماادارا قهميااة التربيااة اإلعالميااة واتجاهاااته  نحوهااا

 رالرااة ماان ماان ماادراء   مفااررا  6الكاحا  بااإجراء عااد  مقااابال  مااع عينااة مكوناة ماان

-midورالرااة ماان ماادراء التعلااي  العااالي بواليااة   بعااض ماادارا المرحلااة اإلبتدائيااة 

Atlantic state  وتوصاال الكاحاا  إلااى أن اعتقااار عينااة الدراسااة   بالواليااا  المتحااد

وماد    بثهمية التربياة اإلعالمياة واتجاهااته  نحوهاا تتوقاف علاى خكاراته  الشخصاية

وفهمه  لدورها. واتفا  المكحوراون علاى مجموعاة   اقتناعه  بجدو  التربية اإلعالمية

ماان المعوقااا  التااى تمثاال تحااديا أمااام التربيااة اإلعالميااة فااي مقاادمتها: نقااص المعلمااين 

وعدم توافر التكنواوجيا بالدرجة الكافية في العديد من   واإلمكانيا  المارية   المدربين

أن االهتمام  Stefania Carioli and Andrea Peru (20(16وتر   .(94)المدارا

وأن معلماي االبتادائي   يزال قليال بالتربية اإلعالمية المتعلقة بالوسائل غير التقليدياة ال

والثانوي على وجه الخصوص ليل لديه  التدريب الكافي للتعامل مع الطالب فاي هالا 

بعاد  Guide Teacher’sوللا اقترحت الدراسة تكناي نماوذض المعلا  المسااعد   الصدر

الاالي يقااوم باادور مساااعد للطااالب فااي قااراء  رروسااه  ماان   الرساامي للمدرسااةالموعااد 

.  Think-Aloud (TA)خااالل االنترناات وفهمهااا بثساالوب التفكياار بصااو  مرتفااع 

وانصكت الدراسة على تدريب الطالب علاى نقطتاين: كياف تجاد اإلجاباة المناساكة ق  

ية مطروحاة علاى وكيف تحلال وتقاارن وجهاا  النظار المختلفاة بشاثن أي ق ا  سؤال

عكاار   50مقياسا يتكاون مان  Tom Hallaq 2016)) والور  رراسة .(95)االنترنت

بهد  فه  كيفية استخدام مؤسساا    لتقيي  التربية اإلعالمية من خالل الوسائل الرقمية

 وهااادفت رراساااة .(96)التعلاااي  العاااالى لتلاااك الوساااائل فاااي تااادريل التربياااة اإلعالمياااة
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Ebubekir Cakmak and Sait Tuzel (2015)  إلااى عاارض نقاادي للق ااايا

والتي تدرا كمقرر اختيااري   والمناظرا  التي أرير  بتركيا حول التربية اإلعالمية

ومان أمثلاة تلاك الموضاوعا  نوعياة   لطالب التعلي  الثانوي بتركيا منال عشار  أعاوام

م ورور وساااائل اإلعاااال  تخصاااص المعلااا  الااالي يحااا  لاااه تااادريل التربياااة اإلعالمياااة

ومااا   وأي المناااهج أف اال لتاادريل ذلااك المقاارر  الحكوميااة تجاااه التربيااة اإلعالميااة

وقاادمت الدراسااة تاريخااا مختصاارا  لكاادء ظهورهااا   مسااتقكل هاالا النااو  ماان الدراسااا 

وير  الكاح  أنه من المتوقاع فاي المساتقكل القرياب أن يكاون هنااك مزياد مان   بتركيا

  ة أهمية التادريب لمعلماي التربياة اإلعالمياةمن أمثل  التركيز على موضوعا  بعينها

 .(97)والطريقااة أو الماانهج اقمثاال لتدريسااه  واقنشااطة التااي يجااب أن يت اامنها المقاارر

وآخارون مقياساا متعادر اقبعاار  Emily Vraga, Melissa(2015) وقادمت رراساة

هالا  واعتماد  للوقو  على مد  وضوح مفهوم للتربية اإلعالمية فيماا يتعلا  باقخكاار

والجمهاااور والرساااالة والعااارض  المقياااا علاااى خمساااة عناصااار أساساااية: المصااادر

واإلرراك اللاتي للتربية اإلعالمية. كللك استخدمت مقياساا لتحدياد ماد  إرراك الاالب 

         . (98)الجامعا  قهمية التربية اإلعالمية

المياة إلاى تحليال نماوذض التربياة اإلع Jennifer Fleming (2015) وساعت رراساة

وتكااين ماان   University Stony Brookالخاصااة باقخكااار والاالي ياات  تدريسااه بجامعااة 

وكياااف يقاااي  النصاااوص   التحليااال أن المعلماااين يركااازون علاااى تعلاااي  الطالاااب كياااف يساااثل

كمااا تكااين أن النمااوذض يهااد  إلااى تنميااة المهااارا  المعرفيااة للطالااب. وبناااء علااى   اإلخكاريااة

 Jadوهادفت رراساة  .(99)ية معرفياة للتربياة اإلعالمياة اإلخكارياةنتائج التحليل ت  وضع نظر

(2014) Melki  اإلعاالم الجدياد   لوساائلإلاى الوقاو  علاى كيفياة اساتخدام الشاكاب العارب

كاااللك هااادفت الدراسااة إلاااى تطاااوير مقاارر للتربياااة اإلعالمياااة   فااي الحصاااول علاااى اقخكااار

يفة استقصاااء علااى عاادر ماان الااالب وتاا  تطكياا  صااح  الخاصااة بوسااائل التواصاال االجتماااعي

التعلااي  العااالي بكاال ماان اإلمااارا  واقررن ولكنااان. وكشاافت النتااائج عاان المسااتو  المتاادنى 

حيااا  يعاااد معظمهااا  أقااال وعياااا بمخااااالر الوساااائل   للتربياااة اإلعالمياااة لاااد  عيناااة الدراساااة

إال بنسااكة كااللك فالنسااكة الغالكااة يعاادون مسااتهلكين ل خكااار وليسااوا منتجااين لهااا   اإلعالميااة

  دمون الوساائل الجدياد  فاي التساليةكما أوضحت النتائج أن معظ  أفارار العيناة يساتخ  بسيطة

  Margaretوقادمت الكاحثاة اقمريكياة  .(100)بينما يقال اساتخدامها فاي المشااركا  السياساية

Krause (2014)لهاا مان خاالل   رؤية جديد  للتربية اإلعالمياة ناتجاة عان خكارا  شخصاية

ومن خاالل هاله التجرباة ركاز  الكاحثاة ال اوء علاى التغيار فاي  .قامت بها مع أسرتهارحلة 

معتقااداتها الشخصااية بشااثن مفهااوم التربيااة اإلعالميااة وضاارور  اتسااا  المفهااوم لكااي ال يكااون 

قاصاارا علاااى الصاااحافة واإلذاعاااة والتليفزياااون ولكااان يمتاااد للمااادونا  والمواقاااع االلكترونياااة 

ضامانا لنجااح الفارر فاي حياتاه الدراساية والعملياة والمهنياة.   رهااوالموسيقى والجرافياك وغي

ولللك يقع علاى المعلماين عابء تثهيال الطاالب لكاي يكوناوا قااررين علاى التعامال بنجااح فاي 

 .(101)كل المواقف ومع كل الوسائل في ظل التعقيدا  وتغير المفاهي 
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لتربياااة وساااجل فياااه أساسااايا  ا  كتاباااا فاااي الثمانيناااا Masterman  ونشااار

اإلعاداري والثاانوي بطار  يمكان قياساها علاى  لطاالباإلعالمية التي يجب أن تادرا 

وهدفت هله الدراسة إلى تطوير وتطكي  مفااهي  أساساية   أسل ومعايير عالمية موحد 

للتربيااااة اإلعالميااااة بكناااادا والواليااااا  المتحااااد  اقمريكيااااة علااااى أساااااا مااااا قدمااااه 

Masterman(102).   

 Renee Hobbs and David Cooper وتناولاااات رراسااااة 

Moore(2014)سااواء بااداخل  التطااور التاااريخي لكاادء المشاااركة اإلعالميااة للشااكاب

ساررية الويلاة أنتجهاا تالميال  أفاالمواعتماد  الدراساة علاى   الفصول أو بعد المدرساة

في إالار مشرو  إعالماي هاار  للارب  الاوره فاي   عاما 17-9تتراوح أعماره  من 

وهااله الدراسااة تتكااع أربعااة أفااالم أنتجاات فااي الفتاار  ماان     كااالرك فيالرلفيااا روباار

علااى الاارغ  ماان أن إعااالم الشااكاب وتوريقااه   كادليل للخكاارا  التعليميااة  1976-1982

وباين الماؤلفين and their adult mentors ي ع عالما  على العالقة باين اقالفاال

 .(103)في مجال اإلعالم من الشكاب وجمهوره  الحقيقي

فااي Renee Hobbs and Sandra McGee (2014)  رراسااة ثااتوبح

وذلك مان خاالل مقارناة  قائماة مان ساكعة أناوا    اقصول التاريخية للتربية اإلعالمية

وهاي تعاد شاكال مككارا  –من تكنيكا  الدعاية التي كانت شائعة وتدرا فاي الثالريناا 

عا ولكنهاا تعتماد علاى بقائماة أخار  مان تكنيكاا  رعائياة أقال شايو -للتربية اإلعالمياة

وبينمااا كااان النااو  اقول يعتمااد علااى تاادريل كيفيااة   التحلياال المنطقااي والتفكياار الناقااد

فاإن الناو  اآلخار يعتماد علاى تحليال ممارساا    اكتشا  مواالن الدعاية في الرساالة 

عملية لتكنيكا  رعائية يت  استخدامها بالفعال فاي القارن الواحاد والعشارين ساواء علاى 

 .life history technique (104)“"سمي أو في الحيا  االجتماعية مستو  ر

مكااارر  الكرنااامج القااومي لاادع   Renee Cherow (2014) وتناولات رراسااة

  التربياااة اإلعالمياااة والااالي كفلتاااه اقكاريمياااة الوالنياااة التليفزيونياااة للعلاااوم واآلراب

خلا  مشااهدين وذلاك مان خاالل برناامج يهاد  إلاى   NATAS)) بالوالياا  المتحاد 

يتمثل في التعاون باين مقادمي الكارامج ومعلماي التربياة   يتمتعون بمهار  التفكير الناقد

اقخالقيااااة واالجتماعيااااة ل عمااااال  اإلعالميااااة فااااي تحلياااال ونقااااد الجوانااااب واآلرااااار

تجربااة شخصااية  Stephanie Viens (2014)وقاادمت رراسااة  .(105)التليفزيونيااة

ا اقمريكااي لتنميااة وعااي الجمهااور بشااثن الكيعااة للكاحاا  مااع أحااد أع اااء الكااونجر

وتوضي  العالقا  باين كال مان الواقاع الفعلاي والحقيقاة التاي تصانعها   وسائل اإلعالم

وأوصااى الكاحاا    وتكنولوجيااا االتصااال وتاادريل التربيااة اإلعالميااة  تلااك الوسااائل

  معلمااي التربيااة اإلعالميااة بتاادريل المقاارر ماان خااالل إشااراك الطااالب فااي ممارسااا

 .(106)عملية لتنمية جوانب التفكير النقدي لديه 

 Patricia Gallo, Maria Graças & Pinto(2013) واساتخدمت رراساة

Coelhoaa   مصااطلTransmedia يعتمااد علااى تقنيااة إلقاااء قصااة أو عااد   وهااو

والتارانل مياديا يمكان أن   قصص ونقال خكارا  مان خاالل وساائل اإلعاالم المتنوعاة
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وإتاحة الفرصة لتوافر بيةاة تعليمياة   بعد التعلي  الرسمى والتعل  عن تكون الكداية لدمج

ريناميكياة تفاعليااة وتشاااركية للطااالب راخاال العاوال  الماريااة واإلفتراضااية عكاار تقنيااا  

كمااا أن اسااتخدام التاارانل ميااديا يمكاان أن يكااون   وسااائل اإلعااالم مااع توجيااه المعلمااين

وعماد   .(107)أمية وسائل اإلعالم عند الطاالبحافزا  لكناء المهارا  والكفاءا  لمحو 

إلى معرفة مد  اكتساب الطاالب مهاارا  التربياة  Schmidt Hans( 2013رراسة )

اإلعالمياة  وكفااء  تدريسااها بالنظاام التعليمااى. واساتخدمت الدراسااة المانهج الوصاافى  

 عكااار    تاا  صااياغة عكااارا  56وتكوناات أروا  الدراسااة ماان رالرااة مقاااييل ت اامنت 

المقياااا اقول لقياااا مااد  كفاااء  مهااارا  التربيااة اإلعالميااة لااد  الطااالب  ويهااد  

المقياا الثااني إلاى الوقاو  علاى ماد  إلماام الطاالب باث  جاناب مان جواناب التربياة 

اإلعالمية   أما الثال  فيهد  إلى تحديد ماد  أهمياة تعلاي  مهاارا  التربياة اإلعالمياة 

إرسال االستقصاء عن الري  الكريد اإللكترونى لعينة  من وجهة نظر أفرار العينة. وت 

مفااارر  مااان القاااائمين بالتااادريل باااالتعلي  االبتااادائي  277الدراساااة والتاااى تكونااات مااان 

والمتوسط والثانوي والجامعي  وتكين من النتائج أنه بالرغ  من أهمياة تادريل التربياة 

إال أن الواقع يشير إلاى  -يةاإلعالمية لتالميل مرحلتي رياض اقالفال والمرحلة اإلبتدائ

كللك أكاد  النتاائج علاى   أن االهتمام بتدريسها يت  في المرحلة الجامعية بصور  أككر

وأن هنااك كفااء    اقتنا   المعلماين بجمياع مراحال التادريل بثهمياة التربياة اإلعالمياة

لااد  الطااالب فااى توظيااف مهااارا  التربيااة اإلعالميااة باإلنترناات أكثاار ماان أ  وساايلة 

أخر   وأن أكثر المهارا  اكتساابا مهاارا  المعرفاة  يليهاا مهاار  فها  الرساالة يليهاا 

وآخارون  Ellen Vanderhove((2013وساعت رراساة  .(108)مهار  تحليال الرساالة

إلااى الوقااو  علااى رور المدرسااة فااي تعلااي  اقفاارار كيفيااة االسااتخدام اآلماان لمواقااع 

مفرر  مان الطاالب تتاراوح  638ية على وت  إجراء رراسة مسح  التواصل االجتماعي

مدرسااة  26فصاال ماان بااين  48تاا  اختياااره  عشااوائيا ماان   19 -14أعماااره  مااابين 

بكلجيكاااا للوقاااو  علاااى اتجاهااااته  نحاااو ماااد  أماااان وخصوصاااية مواقاااع التواصااال 

  وأظهر  النتائج أن معظ  أفرار العينة ال يكالون بخصوصية تلك المواقع  االجتماعى

ورغا  أن هنااك رور للمدرساة فاي   يار واعاين بثخطاار اساتخدامه  لهااومن را  فها  غ

 وقادمت .(109)رفع نسكة الوعي بثهمية الخصوصية إال أن هلا الادور الزال غيار كاا 

Jennifer Ann Rosales (2013) رراساة حالاة لمركاز أفاالم االيكوبااركThe 

Echo Park Film Center يميااة فااي أحااد المؤسسااا  التعل-بمدينااة لااوا أنجلااوا

بهاااد  الوقاااو  علاااى االسااااتراتيجيا   -مجاااال صاااناعة اإلعاااالم ال تهاااد  للااارب  

واعتماد  الدراساة علاى   المستخدمة في العملية التعليمية وأررها علاى تفاعال الطاالب

وكللك عقاد مقاابال  ماع القاائمين بالتادريل لمعرفاة كيفياة   أسلوب المالحظة العلمية 

أي اا أجريات مقاابال  ماع الطاالب   ا  إعالمياةتعامله  مع الطاالب إلنتااض مشاروع

للوقااو  علااى مااد  اسااتفارته  ماان المقاارر. وأوضااحت الدراسااة أن المعلمااين بااالمركز 

يدربون الطالب على تحليل عناصار التربياة اإلعالمياة مان خاالل تعري اه  للوساائل 

 راا  مناقشااته  فااي عااد  جوانااب منهااا: أهاادا  القااائ  باالتصااال والم اامون  اإلعالميااة
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وتكااين أن هااله   والجمهااور المسااتهد  والسااياقا  التااي تقاادم فيهااا الرسااائل اإلعالميااة

الطريقة فاي التعلاي  تسااعد الطاالب علاى التفاعال والتفكيار النقادي بخصاوص صاناعة 

الناقد كمهار  من  أهمية التفكير Monica Chahal (2013) وأوضحت .(110)اإلعالم

وأن   ك اارور  لمجتمااع ريمقراالااي -ميااة للفااررالمهااارا  التااي تكسااكها التربيااة اإلعال

وأن يتعار  علاى   الفرر في مجال تعامله مع وسائل اإلعالم يجاب أن يتسا  باإليجابياة

وال   يتعارض لاه مان رساائل ويقي  رائماا ماا  تكنيكا  وسائل اإلعالم الجديد والتقليدي

ن الرساالة وأن يسثل نفسه باستمرار عان الهاد  ما  يغل  ذهنه على وجهة نظر واحد 

 . (111)المقدمة

  Renee Hobbs & Michael Robb Grieco (2012ورصاد  رراساة )

عارا  اساتخدام وساائل اإلعاالم  والكيةاة اإلعالمياة  والتفكيار النشاط  وماد  مشااركة 

واشااتملت هااله الدراسااة علااى عينااة بشاارية   الوالاادين عنااد التعاارض لوسااائل اإلعااالم

 11:  9أفريقاى تراوحات أعمااره  ماا باين  الفال أمريكاى مان أصال 156تكونت مان 

سنة  وقد أجريت هله بين مجموعتين مستقلتين  المجموعاة اقولاى تكونات مان أالفاال 

متفااوقين وموهااوبين والملتحقااين بكاارامج تعليميااة خاصااة   أمااا المجموعااة الثانيااة فقااد 

تكوناات ماان أالفااال عاااريين ملتحقااين بكرنااامج تعليمااى نظااامى وذلااك بإحااد  الماادن 

واليااا  المتحااد  اقمريكيااة  وهناااك تشااابه بااين أفاارار المجمااوعين ماان حياا  الكيةااة بال

المنزلية ذا  المستو  اإلعالمى المرتفاع باإلضاافة إلاى وجاور تادخل ضاعيف قوليااء 

اقالفاال المتفاوقين  اقمور عند االستخدام الكثيف لوسائل اإلعالم. وتكين من النتائج أن

وال يكتفاون بمجارر وجاور رر   وتكون مشاهدته  ناقد   قىأكثر استخداما  للتفكير المنط

وعندما يتعرض الطالب لوسائل اإلعاالم فاإنه  يفكارون   فعل على الرسائل اإلعالمية

وبعاااض اقالفاااال   فاااى الم ااامون والشاااكل وفقاااا  لرغكااااته  واحتيااااجته  وتف ااايالته 

 .(112)وسائل اإلعاالميكونون قاررين للتعكير بشكل عفو  عن القي  واقفكار التي تكثها 

لالتجاهاااا  نحاااو التربياااة  Gerard Tulodziecki (2012)وعرضااات رراساااة

وخلصات إلاى وجاور مكااررا    ومد  اهتمام الدولة بهاا  اإلعالمية في مدارا ألمانيا

مكثفة لتثهيل المعلمين لتدريل التربية اإلعالمية على نحو يمكنه  من تدريسها بثف ل 

وبشكل عملى   هارا  اقساسية للتعامل مع وسائل اإلعالمالطر  إلكساب الطالب الم

. (113)وضااعت كاال واليااة فيدراليااة باارامج تثهيليااة مسااتمر  للمعلمااين فااي هاالا الصاادر

إلاى تقادي  توصايا  لمعلماي التربياة  Damiana Gibbons (2012) وعمد  رراسة

  الشاكاب بحيا  اإلعالمية بالمؤسسا  التعليمية باالهتمام بزر  اقخالقيا  والمثل لد

علااى أن ياات  تناااول   تاانعكل تلااك اقخالقيااا  فااي اإلنتاااض اإلعالمااي الاالي يقومااون بااه

 Modality. (114)أخالقيااا  اإلعااالم فااي ضااوء التربيااة اإلعالميااة والهويااة والنملجااة 

إالارا نظريا للتربية اإلعالمية الصاحية مان  Joan Higgins (2012)وقدمت رراسة 

  وشاملة ومورقة لما ت  تقديمه مان رراساا  فاي هالا المجاالخالل مراجعة موضوعية 

وأوصاات بكناااء مقاارر فااي هاالا الصاادر علااى أساااا"التعل  يمكاان أن ينااتج عاان تغياار 

وأنه يمكن للمقارر أن ينماي وعاي الطاالب تجااه المشاكال  الصاحية التاي   اجتماعي"
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ماعية غيار ويساعده  على تحد  العارا  االجت  ت  عرضها من خالل وسائل اإلعالمي

السليمة. كللك أوصت الدراسة بتدريل هاله النوعياة مان المقاررا  للطاالب بادءا مان 

واالهتماام بكنااء عالقاا  إيجابياة تفاعلياة باين الطاالب   الفصل الخاامل وحتاى الثاامن

وساعت رراساة  .(115)حتى تساعد علاى تحقيا  اساتفار  قصاو  مان المقارر  والمعلمين

  علاى معاايير التربياة اإلعالمياة وكيفياة تطكيقهاا فاى ( للتعر2011) عكداللطيف رشا

التعامااال ماااع الم اااامين التليفزيونياااة فاااى المجتماااع المصااار  مااان منظاااور الخكاااراء  

مفارر  مان  200مان  الدراساةواعتمد  الدراسة على المنهج المساحى  وتكونات عيناة 

الاانفل  الخكااراء فااى اإلعااالم والتربيااة واإلعااالم التربااو  واإلعااالم المدرسااى وعلمااى

واإلجتما   واستخدمت الكاحثاة اساتمار  االساتكيان بالمقابلاة. وقاد خلصات النتاائج إلاى 

صعوبة تطكي  التربية اإلعالمية فى المجتمع المصر  حي  يوجد العديد من معوقاا  

نشاار رقافااة التربيااة اإلعالميااة بمصاار  فقااد جاااء إرهااا  الطلكااة بالعديااد ماان المقااررا  

بقكاول ماار  جدياد  فاى مقدماة تلاك المعوقاا   تالهاا انخفااض الدراسية  مماا ال يسام  

مستو  الوعى بثهمياة التربياة اإلعالمياة للمجتماع  وتمثلات معاايير التربياة اإلعالمياة 

بمااا يقدمااه التليفزيااون كااثمر مساال  بااه رون التفكياار الناقااد  راا  جاااء فااى  اقخاالفااى عاادم 

ن كمصادر وحياد فاى الحصاول علاى المرتكة الثانية معيار عدم اإلعتمار على التليفزياو

المعلوما   وفاى المرتكاة الثالثاة معياار مواجهاة الم اامين التليفزيونياة غيار المساؤلة 

الوقاو  علاى  Jennifer M. Henson (2011)كماا حاولات رراساة  .(116)اجتماعياا  

مااد  أهميااة تاادريل التربيااة اإلعالميااة للطااالب فااى جميااع المراحاال الدراسااية وكشااف 

مطلوباااة للطاااالب  والمعلماااين  وأمنااااء المكتكاااا  لكنااااء أسااال التربياااة المهاااارا  ال

اإلعالميااة  وكيفيااة رمااج هااله المهااارا  فااي المناااهج الدراسااية  حياا  يمتلااك اقالفااال 

التقنيا  المختلفة فى متنااول أياديه  لايل فقاط لالتصاال  ولكان أي اا  إلنشااء وتصامي  

وأكاد  الدراساة علاى أن الطاالب   ومعالجة المعلوما  فاى المنااهج الدراساية اليومياة

والمعلمين وأمنااء المكتكاا  فاى حاجاة لاتعلمه  مهاارا  خاصاة مان أجال محاو اقمياة 

كللك البد من رماج محاو أمياة وساائل اإلعاالم فاى المنااهج والتاى يجاب أن   اإلعالمية

 Michael Dezuanni, Prue Milesوقادم   .(117)تكدأ فى مرحلاة الطفولاة المككار 

الاالي عقااده المجلاال  حلاايال لاا ورا  الكحثيااة التااي تاا  تقااديمها فااي المااؤتمرت (2011)

وخاارض بعااد  توصاايا   -بالسااويد   Karlstadالعااالمي للتربيااة اإلعالميااة فااي مدينااة

أهمهااا: ضاارور  مشاااركة المااراهقين والصااغار فااي مااؤتمرا  عاان التربيااة اإلعالميااة  

را  بياانه  علااى المسااتويين تجمااع بياانه  وبااين الشااكاب  وكااللك ماان اقهميااة عقااد حااوا

Alberto Parola and وعرضات رراساة  .(118)المحلاي والعاالمي فاي هالا الصادر

Maria Ranier (2011)  لنتاااائج مشااارو  أورباااي عااان التربياااة اإلعالمياااة عكااار

يهد  إلى جمع وتوري  وتطوير ممارسا  في التربية اإلعالمية راخال رول   االنترنت

التاااي تااا  جمعهاااا عااان قلاااة التوريااا  والتقياااي  لهاااله  وكشاااف تحليااال الكياناااا   أوربياااة

وأوصات الدراساة بالتعااون باين الكااحثين ومعلماي التربياة اإلعالمياة فاي   الممارسا 

وهاادفت  .(119)هاالا الصاادر لزيااار  فعاليااة الممارسااا  واقنشااطة المتعلقااة بهاالا المجااال
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امج إلاى معرفاة الكيعاة الكارSara Pereira & Manuel Pinto (2011)  رراساة

وذلاك ماان خااالل رراسااة تحليليااة مقارنااة   المخصصاة ل الفااال فااي تليفزيااون الكرتغااال

وتكاين أن رلا  الكارامج تت امن أهادافا   برنامجاا 4491حي  ت  تحليل    قربع قنوا 

قكااال المدرساااة هااا  الهاااد  اقساساااي لتلاااك الكااارامج  وأن أالفاااال مرحلاااة ماااا  تعليمياااة

ين المعلمااين والكاااحثين والممارسااين لإلعااالم التعليميااة. وأوصاات الدراسااة بالتعاااون باا

بالتعاون من أجل تعلي  اقالفال ممارسا  تنصب علاى التفكيار الناقاد واالختياار الجياد 

إلاى وصاف سياساا   Leena Rantala (2011) هادفت رراساة بينماا .(120)للكارامج

ومن هاله   وأف ل الممارسا  في مرحلة الطفولة المككر   التربية اإلعالمية في فنلندا

السياسااا  االهتمااام بتاادريل التربيااة اإلعالميااة فااي مرحلااة الطفولااة  سااواء ماان خااالل 

التعلاي  الرسامى أو ماان خاالل أنشاطة غياار رسامية  وكاللك تطااوير المشارو  الخاااص 

بتقيي  مصارر المعلوما  والكرامج المسموعة المرئية في فنلنادا  حرصاا مان الحكوماة 

 .(121)وسائل اإلعالم على اقالفالعلى تفاري التثريرا  ال ار  ل

تحلايال لواقاع التربياة اإلعالمياة  Margaret Hagood (2011)وقدمت رراسة 

وأكااد  علااى اهتمااام العديااد ماان   فااي ماادارا الواليااا  المتحااد  والمسااتقكل المااثمول

ولكن يكقى نقص التكنولوجيا هو التحادي الالي يواجاه المعلماين   المدارا بهلا المجال

  ولكن يمكن التغلب عليه باساتخدام الطاالب قجهازته  الشخصاية  مدارافي بعض ال

ورأ  الكاحثاااة أن المساااتقكل سااايكون أف ااال إذا ماااات  الجماااع باااين المهاااارا  التقليدياااة 

 .(122) )كااالقراء  والكتابااة( والحديثااة )كتقاادي  العااروض وتصاامي  الرسااائل وإنتاجهااا(

لوضااع الااراهن للمعلومااا  إلااى تقيااي  ا Dilara Begum (2010) وهاادفت رراسااة

 100ومحو أمية وسائل اإلعاالم فاى بانجالريش  وقاد أجريات مقاابال  شخصاية علاى 

مفرر  ممن يعيشون فى منطقة ركا  وكاان غالكياة المشااركين مان الالكور مان ماوظفي 

الخدما  من القطاا  الخااص  وكاان معظمها  مان ذو  الادخول المرتفعاة  وتكاين مان 

يرضاون عان نوعياة وموضاوعية المعلوماا   وكاللك عملياة  النتائج أن المشاركين ال

نشرها من المكاتب العامة فى بنغالريش  وأن هناك فشل فى إيصاال المعلوماا  كاملاة 

وأوصاات الدراسااة ب اارور  وضااع رؤيااة جديااد  لمحااو اقميااة  بسااكب سااوء اإلرار .

وتحليال  اإلعالمية والمعلوماتية  وذلك باساتخدام وساائل اإلعاالم وتاوفير فارص لجماع

 . (123)ونشر المعلوما 

ماان خااالل ماانهج" التقااارير Hans Martens (2010) واستعرضاات رراسااة 

كتااب عاان التربيااة اإلعالميااة  مااا Narrative Reporting Approachالسااررية" 

وقااد اتفقاات معظاا  آراء الكاااحثين علااى تعريااف   وتثريرهااا علااى اقفاارار بهااد  التقيااي 

 وتقيااي إكساااب اقفاارار المعرفااة ومهااارا  تحلياال ونقااد التربيااة اإلعالميااة علااى أنهااا "

وتلااك المعرفااة والمهااارا  تاارتكط بااثربع عواماال متعلقااة   وإنتاااض الرسااائل اإلعالميااة"

وتثريراتهاااا.   والرساااائل اإلعالمياااة   والجمهاااور  بوساااائل اإلعاااالم: صاااناعة اإلعاااالم

  بشاكل أكثار تحديادا رراسة التربياة اإلعالمياة تثريربمزيد من اقبحا  لتقيي   وأوصت
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دينياااة لحيااا  تاااتحك  عاااد  عوامااال فاااي إحااادا  التاااثرير منهاااا الفررياااة واالجتماعياااة وا

 .(124)وغيرها

وآخرون إلاى أن اقشاخاص الكاالغين Katie Davis  (2010وتوصلت رراسة )

adults  أكثاار قاادر  ماان الشااكاب علااى تعلااي  ماان هاا  تحاات العشاارينteens  مكااارئ

وذلك بعد تصمي  برناامج ينصاب علاى إجاراء   عالم الرقميوأخالقيا  التعامل مع اإل

مفاارر  ماان الشااكاب والكااالغين  150محاررااا  علااى االنترناات لمااد  رالرااة أسااابيع مااع 

عامااا  وضاامت العينااة مجموعااة ماان  19-13ومجموعااة مماان تتااراوح أعماااره  ماان 

د  ماان هاا  اآلباااء واقمهااا   وتكااين ماان النتااائج أي ااا اسااتعدار اقفاارار الكااالغين لمساااع

 رراساة  وعماد .  (125)تحت العشرين للتعامال بمساةولية ماع وساائل اإلعاالم الرقماي

Debby Deal (2010)  مقرر التربية اإلعالمية  مدرسيإلى تناول تجربة عشر  من

( قاموا بتفسير وتقياي  12)الصف  بدءا من مرحلة الروضة حتى نهاية المرحلة الثانوية

وكشافت النتاائج عان وجاور اختالفاا    خالل فصال رراسايوتطكي  التربية اإلعالمية 

فقااد   بااين المكحااورين ماان حياا  مااد  اسااتفارته  ماان تطكياا  برنااامج التربيااة اإلعالميااة

في حين أباد  الاكعض مقاوماة   أظهر معظ  المكحورين فهما لمحتو  الكرنامج وجدواه

تها علاى إكسااب لتطكي  التربية اإلعالمياة بارغ  مان اقتنااعه  بثهميتهاا مان حيا  قادر

وترجاع أساكاب المقاوماة   وكونها تمثل عينا على وساائل اإلعاالم  مهار  التفكير الناقد

إلى وجور عقكا  وتحديا  تتعل  بالوقت واإلمكانيا  والمصارر والتعارض بين القاي  

 .(126)المدرسية والمنزلية

علاى أن اقفارار يحتااجون لمعرفاة   Hans Martens (2010)وأكاد  رراساة

معلوما  عن أربعة جوانب تتعل  بوسائل اإلعاالم وهاي: صاناعة اإلعاالم  والرساائل 

ومن منطل  المعرفاة بهاله الجواناب يات    اإلعالمية  وتثريراتها  وجمهور تلك الوسائل

التعامل مع وسائل اإلعاالم )التعارض لوساائل ورساائل معيناة  تحليال وتقياي  الرساائل 

وماان هاالا   وإنتاااض الرسااائل اإلعالميااة(  عااالماإلعالميااة  التواصاال مااع وسااائل اإل

اقولاى: أن تعلاي  التربياة اإلعالمياة ال يجاب   المنطل  قدم الكاح  تحلايال لاثال  رؤي

أن يقتصار علااى الوسااائل التقليديااة وإنمااا يشامل أي ااا وسااائل اإلعااالم الجديااد  والثانيااة 

والثالثااة: أن تااثرير يجااب تطااوير أروا  لقياااا تااثرير التربيااة اإلعالميااة بشااكل رقياا   

التربيااة اإلعالميااة ال يتمثاال فااي مجموعااة المعااار  التااي اكتسااكها الفاارر  فقااط  ولكاان 

 وقاادم  .(127)ضاامان كيفيااة االسااتفار  منهااا وتطكيقهااا عنااد التعاماال مااع وسااائل اإلعااالم

Holly Willis (2010) ورقة عمل تحمل رؤية لتشارك العديد من الجها  في مجاال

حياا  رأ  أن هااله المسااةولية يجااب أال تكااون قاصاار  علااى مجاارر   ةالتربيااة اإلعالمياا

برنااامج أو مقاارر رراسااي ولكنهااا يجااب أن يتقاساامها المعلمااون والطااالب والخريجااون 

والمسةولون بالمؤسسة التعليمية حتى ن من مزيد من الفاعلية فاي التعامال ماع وساائل 

 hn GoldenJo (2010) واقترحات رراساة .(128)اإلعاالم والسايما اإلعاالم الرقماي

عد  خطاوا  لتوعياة اقفارار بالجواناب التاى يرياد القاائ  باالتصاال إبرازهاا وإيصاالها 
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للجمهور  والجوانب واقفكار اقخر  التي يريد حجكها عنه من خالل المونتاض بهد  

 .(129)التثرير على استجابا  الجمهور بشثن الرسالة اإلعالمية أو المحتو  االتصالي

إلاى مناقشاة رراساة اإلعاالم فاى  Barbro Oxstrand( 2009) ساةوساعت ررا

الدول الغربية وأوروبا والساويد  وإيجاار خاط مشاترك باين الاتعل  والتربياة اإلعالمياة  

وتعااد هااله الدراسااة ماان الدراسااا  الورائقيااة التااى تناولاات اقبحااا  والرسااائل العلميااة 

إلعالمياة أصاكحت جازءا ال يتجازأ المختلفة. وقد توصلت هله الدراسة إلى أن التربية ا

حيا  تعاد هاله المهاارا  مهمااة   مان العمال علاى تحقيا  مجتماع اإلعااالم والمعلوماا 

لتعزياااز مجتماااع المعرفاااة الاااديمقراالى المساااتدام  وأن وساااائل اإلعاااالم والمهاااارا  

وأشااار   .(130)المعلوماتيااة تاارتكط بشااكل متزايااد مااع ق ااايا الديمقرااليااة والمواالنااة

إلاى أن الوالياا  المتحاد   Renee Hobbs and Amy Jensen (2009) رراساة

اقمريكية تركاز علاى أسااليب وأصاول تادريل التربياة اإلعالمياة  والتاى تعتماد علاى 

تكامل اقالر النظرية والنقدية الناشةة من نظرية التعلاي  الكناائى والدراساا  اإلعالمياة 

اإلعالمياة لماضاى التربيااة  والثقافياة  وأوصات الدراساة ب ارور  فها  معلماي التربياة

اإلعالمية وحاضرها ومستقكلها  وأهمية تكامل تكنولوجيا التعلي  مع التربية اإلعالمياة 

فى مناهج مرحلة رياض اقالفال. كللك أكد  على أهمية تعل  الطالب تحليل اقخكاار 

 واإلعالنا   ورراساة الوظاائف اإلجتماعياة للموسايقى  والتميياز باين الارأ  والدعاياة

أن ( 2007) وكشااافت رراساااة العاااولقي .(131)اإلعاااالمواإلعاااالم  وفهااا  ملكياااة وساااائل 

للمدرسة رورا في التربية اإلعالمية تقوم به من خالل تعميا  عاالفاة االنتمااء للاوالن  

والتركيز على القي  والمكارئ الدينية  وأوصت الدراسة بتكثيف بارامج للتربياة الوقائياة 

وسعت رراسة ليلى رشار الكيطار وعلياء . (132)اإلعالمية للتعامل الصحي  مع الرسائل

إلااى الوقااو  علااى الاادور الاال  تقااوم بااه كتااب التربيااة المدنيااة ( 2009) يحيااى العسااالى

وكتااب التربيااة الوالنيااة فااى إعاادار شخصااية المااتعل  وإكسااابه معااار  وقااي  ومهااارا  

موضااو  التربيااة التربيااة اإلعالميااة  واسااتخدمت الكاحثتااان ماانهج تحلياال المحتااو  ل

اإلعالمياة مان حيا  مصاارر اإلعاالم ووظائفاه  وقاد أظهار  النتاائج إلاى عادم وجاور 

الريقة ممنهجة للمناهج تسير وف  تطور التالميل فى المهارا   والتاى يجاب أن تازرار 

كلما ارتفع السال  التعليماى  كماا يوجاد خلاط فاى تكارارا  مصاارر التربياة اإلعالمياة  

( إلااى تقاادي  2008وهاادفت رراسااة سااماح الدسااوقى ) .(133)ائيةوالاال  ياادل علااى العشااو

تصور مقترح لكيفية إمدار الالب مرحلة التعلي  اقساسى فى مصر بالتربية اإلعالمياة 

فااى نطااا  التعلااي  اقساسااى  واعتمااد  الكاحثااة علااى الماانهج الوصاافى لرصااد رواعااى 

ة  والوقاو  علاى الخكارا  التربية اإلعالمية واستقراء أه  معالمها النظرياة والتطكيقيا

التربوية لاكعض الادول فاى مجاال التربياة اإلعالمياة  وقاد تا  جماع الكياناا  مان خاالل 

صااحيفة االسااتكيان عاان واقااع التربيااة اإلعالميااة فااى مرحلااة التعلااي  اقساسااى بمصاار. 

وأكااااد  الدراسااااة علااااى ضاااارور  تاااادريل التربيااااة اإلعالميااااة ماااان الصااااف اقول 

 .(134)اإلبتدائى
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إلى التعر  على كيفية تقدي  أسال   Macdonald, M (2008اسة )وسعت رر

التربية اإلعالمية التى ت  إرخالها على مناهج الدراسا  اإلجتماعياة الموجاور   بجاناب 

تحديد عناصر التربية اإلعالمية سواء كانت المعرفية أو المهارياة أو الوجدانياة  وتعاد 

عيناة الدراساة مان الاالب فاى الصافين هله الدراسة من الدراساا  الوصافية  وتكونات 

الرابع والسارا من مدرستين فى مرحلة التعلي  اقساساي  واعتماد الكاحا  فاى أروا  

الدراسااة علااى المقااابال  مااع المعلمااين والطااالب  واسااتمارا  اإلسااتكيان  ومراقكااة 

الفصااول  وإلقاااء محاضاارا . وأظهاار  النتااائج أنااه لااد  الااالب الفاارقتين قابليااة لفهاا  

 .(135)  أسل التربية اإلعالمية التى ت  تدريسهاوتطكي

( مفهاوم التربياة اإلعالمياة مان 2007) وناقشت رراساة بادر بان عكادص الصاال 

منظاااور رماااج تقنياااة المعلوماااا  فاااي التعلاااي . وتناولااات بإيجااااز تعريفهاااا ومكرراتهاااا 

ة فااي واسااتراتيجيا  تدريسااها ومهاراتهااا. واقترحاات الورقااة إالااارا  للتربيااة اإلعالمياا

التعلي  العاام الساعوري ينطلا  مان المنظاور الشاامل لإلصاالح الترباوي  المعتماد علاى 

رماااج تقنياااة المعلوماااا  فاااي التعلاااي   وأن تعتماااد اساااتراتيجية مااانهج وتااادريل التربياااة 

اإلعالميااة علااى رمجهااا فااي الماانهج الدراسااي ماان خااالل مواقااف تعلاا  تتناااول ق ااايا 

تثسايل أقساام للتربياة اإلعالمياة بكلياا  التربياة إعالمية معينة  كما أوصات الدراساة ب

في الجامعا  السعورية  وكليا  المعلمين والتعاون باين هاله الكلياا  وأقساام اإلعاالم  

وتثهياال هااله اققسااام بثع اااء هيةااا  التاادريل لتاادريل التربيااة اإلعالميااة للمعلمااين 

ية اإلعالمياة للمعلماين والمعلما  قكل الخدمة  والتخطيط لتقدي  برامج تدريب في الترب

( إلى عدم وجاور 2007وخلصت ورقة راشد بن حسين ) .(136)والمعلما  أرناء الخدمة

برامج مستقلة للتربية اإلعالمية في المناهج السعورية  كما أن تدريل مهارا  التفكيار 

وناقشات ورقاة حسان بان .  (137)ل  يوجه بشكل مكاشر إلاى تطكيقاا  التربياة اإلعالمياة

( آليا  ت مين التربية اإلعالمية فى المناهج التعليمياة  واقتاراح تصاور 2007عايل )

الماانهج وقااد انتهجاات الدراسااة  للتكاماال التربااوي اإلعالمااي لتحقياا  التربيااة اإلعالميااة 

مراجعة م امين عدر من اقربياا  التاى تناولات التربياة واإلعاالم  الوصفي من خالل

ة  وأروار المناهج فى تنمية أنماال التفكير المرغوباة والعالقة بينهما  والتربية اإلعالمي

وحدر محماد الخطياب  .(138)لد  المتعلمين التى تساعده  على نقد الم امين اإلعالمية

( اإلشااكالية بااين التربيااة واإلعااالم  ورور المدرسااة فااي التربيااة 2007) فااي رراسااته

اء بعااض الدراسااا  اإلعالميااة. واسااتخدم الكاحاا  ماادخل الدراسااا  الورائقيااة السااتقر

السابقة والمؤتمرا  والكتب والمقااال  العلمياة مان أجال اإلجاباة عان التسااؤال  التاى 

الرحتهااا الدراسااة والوصااول إلااى تحقياا  أهاادافها  وأكااد  الدراسااة علااى اقهاادا  

التربوياااة للتربياااة اإلعالمياااة المدرساااية والمتمثلاااة فاااي زياااار  فاعلياااة العمااال الترباااو  

وتنمياة  تحديا  الح ارية  واإلرتقاء بالحيا  الطالبية المدرسايةالمدرسى  ومواجهة ال

وذلاااك مااان خاااالل: الفناااون المدرساااية واإلذاعاااة والصاااحافة  مهاااارا  التفكيااار لاااديه 

وتكين من الدراسة االستطالعية التي أجرتهاا حصاة بنات عكاد الارحمن  .(139)المدرسية

وسطة في راال  مادارا الالكة من المرحلة المت 200( على عينة عشوائية من 2007)
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تكااين أن الطالكااا  ال يف االن الكاارامج التااي تعتمااد علااى  -بالمملكااة العربيااى السااعورية

ترجعاه الكاحثاة إلاى أن المنااهج  التفكير  ويملان إلاى بارامج الترفياه والتسالية  وهاو ماا

التعليمية بعيد  عن الفاعلياة فاي تشاكيل قادرا  الفارر اللاتياة وتنمياة جواناب شخصايته 

ه  كااللك فهااي بعيااد  عاان تحقياا  معظاا  أهاادا  التربيااة اإلعالميااة  وباااقخص وميولاا

اقهدا  العليا للتفكير  وعن إحدا  التغيير المطلوب لنقل المجتمع من مرحلاة الركاور 

واالستساااالم إلاااى مرحلاااة التطاااوير واالبتكاااار والتجدياااد المساااتمر. وأوصااات الدراساااة 

  إلى تغيير الريقة تفكير التلميل منال ب رور  وضع فلسفة جديد  لتطوير المناهج تهد

المراحاال اقولااى ماان عمااره حتااى ينشااث جياال جديااد قااارر علااى التفكياار العلمااي الساالي   

وقارر على أن يشارك في إبداء الرأي واتخاذ القرار المناساب بالنساكة لماا يتلقااه خاالل 

 .(140)القنوا  الف ائية أو غيرها من وسائل اإلعالم

(  رراساة علاى عيناة عشاوائية بسايطة 2007) هي  العاص وأجر  محمد بن إبرا

ماان الااالب الصااف الثالاا  الثااانوي فااي الماادارا الثانويااة الحكوميااة بمحافظااة عنيااز  

الالكا   وخلص إلاى مفهاوم التربياة اإلعالمياة لا  يت ا   662بالسعورية والكالغ عدره  

لاى اختياار وانتقااء في أذهان المعلمين بالقدر اللي يستطيعون باه أن يوجهاوا الطاالب إ

المواضيع التي تساعده  على التعل  راخل المدرسة مستعينين بوسائط أخر  والتي لهاا 

رور ال يمكاان حجااب تااثريره فااي التربيااة ومنهااا الوساايطة اإلعالميااة  كمااا أن توظيااف 

المعلومة اإلعالمية لغرض تربوي ومناقشتها راخل حجر  الصاف ماع الطلكاة مان قكال 

 Guofang Wan (2006)وأكاد  رراساة . (141)لى الشاكل المطلاوبالمعل  ل  يرتٍ  إ

على أنه بالرغ  من العالقاة الوريقاة باين التربياة اإلعالمياة والعدياد مان المقاررا   إال 

أنه يوجد قل  لد  المعلمين حول إضافة مار  التربية اإلعالمية للمنااهج الدراساة نظارا 

مدرساة  30أجرتهاا جامعاة الساويد علاى وأكد  رراسة  .(142)لتكدا المناهج الدراسية

علااى اعتقااار معظاا  أفاارار العينااة بثهميااة التربيااة  -ماان ماادارا الصااحافة واالتصااال

 .(143)اإلعالمية كمفهوم ومكارر  يجب أن تدرا ضمن مقررا  التعلي  الجامعي

أن هناااك رؤيااة غياار واضااحة  Silverblatt Art. (2004)ووجااد  رراسااة 

وهاو أحاد   ة لاد  مؤسساا  التعلاي  العاالي بالوالياا  المتحاد لمفهوم التربياة اإلعالميا

وراء عدم إرخال التربياة اإلعالمياة كمقارر ضامن  - من وجهة نظر الدراسة -اقسكاب

عالو  على عدم االقتنا  الشخصي من جانب العدياد مان القاائمين   المقررا  الدراسية

 اقمريكياةا جامعاة ميريالناد وفي إحد  الدراسا  التاى أجرتها .(144)بالتدريل بثهميته

تكاين أن  كلية مان كلياا  وأقساام اإلعاالم بجامعاا  الوالياا  المتحاد  48(على2004)

ولاالا   يدرسااون مقاارر التربيااة اإلعالميااة النسااكة اقككاار ماان كليااا  وأقسااام اإلعااالم ال

وأن نسااكة ككياار  ماان الطااالب   ياادركون مفهومهااا فمعظاا  أفاارار العينااة ماان الطااالب ال

كجاازء ماان  سااواء ماان خااالل مقاارر منفصاال أو-يدرسااون التربيااة اإلعالميااة  الاالين

 .(145)لديه  اتجاها  غير إيجابية نحوه –المقررا  اقخر  
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 :فروض الدراسة

  :األول الفرض
 وغير اإلعالمية التربية لمقرر الدارسين الطالب بين إحصائية راللة ذا  فرو  توجد

  .التعليمية المقررا  ضمن المقرر تدريل أهمية نحو اتجاهاته  حي  من له الدارسين

 :الفرض الثاني

توجد فرو  ذا  راللة إحصائية بين الطالب من حي  اتجاهاته  نحو رراسة مقرر 

 .التربية اإلعالمية وفقا لنو  المكحو   والتقدير الحاصل عليه

 :الفرض التالث

ربية اإلعالمية  وسلوكهم توجد عالقة ارتباطية ايجابية بين دراسة الطالب لمقرر الت

وينبثق من هذا الفرض الرئيسي الفروض  .الواعي في تعاملهم مع وسائل اإلعالم

 :الفرعية التالية

توجد عالقة ارتكاالية ايجابية بين رراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية وفهمه    -أ

 .للرسالة اإلعالمية بالشكل الصحي 

بين رراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية توجد عالقة ارتكاالية ايجابية  -ب

 .واالختيار الواعي للوسيلة والم مون 

الطالب لمقرر التربية اإلعالمية توجد عالقة ارتكاالية ايجابية بين رراسة  -ض

 .والتواصل مع وسائل اإلعالم

 الطالب لمقرر التربية اإلعالمية توجد عالقة ارتكاالية ايجابية بين رراسة -ر

 .ة والحوار من خالل وسائل اإلعالم والمشارك

وإنتاض  ية اإلعالميةتوجد عالقة ارتكاالية ايجابية بين رراسة الطالب لمقرر الترب -ـه

  .الرسائل اإلعالمية

 نتائج الدراسة:

 أوال: النتائج العامة للدراسة:

 أو الجامعات:رؤية المبحوثين لمدى اهمية دراسة مقرر التربية اإلعالمية لجميع الطالب بالمدارس  -1

 (2جدول رقم )

 توزيع المبحوثين طبقا لرؤيتهم لمدى أهمية دراسة مقرر التربية اإلعالمية لجميع الطالب بالمدارس أو الجامعات
 نوع العينة                  

 مدي األهمية  

 اإلجمالي اإلناث الذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 68 68 71 44 63.2 24 نع 

 32 32 30 18 36.8 14 لحد ما

 100 100 100 62 100 38 المجموع

 مستوي الداللة =غير دالة0.276مستوي المعنوية =  1درجة الحرية = 0.660=  2قيمة كا              
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رؤيااة أفاارار العينااة لمااد  أهميااة رراسااة مقاارر التربيااة  يوضاا  الجاادول الساااب 

مان أفارار العيناة  %68 حيا  أكاد  اإلعالمية لجميع الطاالب بالمادارا أو الجامعاا  

 أن هلا اقمر هام )إلى حد ما(. %32على أهمية رراسة المقرر  في حين ير  

وهو ما يتفا  ماع   وتؤكد هله النتيجة على أهمية رراسة مقرر التربية اإلعالمية 

 Evelyn  أسفر  عناه رراساة ومن تلك النتائج ما  السابقةنتائج العديد من الدراسا  

M. Ramsey (2017) أهمياة أن تت امن رراساا  االتصاال جازءا  ي أكاد  علاىالت

عن التربية اإلعالمية كثحد اقهدا  الرئيساية والموضاوعا  اقساساية التاي يجاب أن 

 .Kerrigan R   وكاللك رراساة  .(146)تقرر علاى الطاالب بادءا مان مرحلاة الروضاة

Mahoney and Tehmina Khwaja (2016)  التااي أكاد  علااى إرراك ماادراء

 وتناولات رراساة .(147)را قهمية التربية اإلعالمية واتجاهااته  اإليجابياة نحوهااالمدا

(2014)Renee Cherow  مكااارر  الكرناامج القااومي لادع  التربيااة اإلعالمياة والاالي

  NATAS)) بالواليا  المتحاد   كفلته اقكاريمية الوالنية التليفزيونية للعلوم واآلراب

يتمثال   خل  مشاهدين يتمتعون بمهار  التفكير الناقدوذلك من خالل برنامج يهد  إلى 

في التعاون باين مقادمي الكارامج ومعلماي التربياة اإلعالمياة فاي تحليال ونقاد الجواناب 

 Hansكاللك أكاد  رراساة  .(148)لتليفزيونياةقية واالجتماعية ل عمال اواآلرار اقخال

Schmidt (2013)  ريل بثهميااة التربيااة علااى اقتناا   المعلمااين بجمياع مراحاال التاد

وأن هناااك كفاااء  لااد  الطااالب فااى توظيااف مهااارا  التربيااة اإلعالميااة   اإلعالميااة

  Gerard Tulodziecki وخلصات رراساة (149)باإلنترنات علاى وجاه الخصاوص

إلى وجور مكاررا  مكثفة لتثهيل المعلمين بثلمانيا لتدريل التربياة اإلعالمياة  (2012)

ا بثف ال الطار  إلكسااب الطاالب المهاارا  اقساسااية علاى نحاو يمكانه  مان تدريساه

وأكااد  الدراسااة التااي أجرتهااا جامعااة السااويد علااى .  (150)للتعاماال مااع وسااائل اإلعااالم

علاى اعتقاار معظا  أفارار العيناة  -مدرسة مان مادارا الصاحافة واالتصاال 30الالب 

تعلااي  بثهميااة التربيااة اإلعالميااة كمفهااوم ومكااارر  يجااب أن تاادرا ضاامن مقااررا  ال

 .(151)الجامعي

هناااك عاادر ماان الدراسااا  القليلااة التااي أوضااحت أنااه ال ياازال هناااك  أنفااي حااين 

محمااد باان  ومنهااا رراسااة  قصااور أو عاادم قهاا  قهميااة التربيااة اإلعالميااة لااد  الااكعض

(  على عينة عشوائية بسيطة من الالب الصف الثالا  الثاانوي 2007إبراهي  العاص )

وميااة بمحافظااة عنيااز  بالسااعورية والتااي خلصاات إلااى أن فااي الماادارا الثانويااة الحك

وكاللك . (152)مفهوم التربية اإلعالمياة لا  يت ا  فاي أذهاان المعلماين بالقادر المطلاوب

التي أكد  على أنه بالرغ  من العالقة الوريقة باين  Guofang Wan(2006)  رراسة

المعلماين حاول إضاافة  التربية اإلعالمية والعديد من المقررا   إال أنه يوجد قلا  لاد 

ووجاد   .(153)مار  التربية اإلعالمية للمناهج الدراسية نظرا لتكدا المنااهج الدراساية

أن هناااك رؤيااة غياار واضااحة لمفهااوم التربيااة  Silverblatt Art. (2004)رراسااة 

ماان  -وهااو أحااد اقسااكاب  اإلعالميااة لااد  مؤسسااا  التعلااي  العااالي بالواليااا  المتحااد 

وراء عاادم إرخااال التربيااة اإلعالميااة كمقاارر ضاامن المقااررا   -اسااة وجهااة نظاار الدر
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عالو  على عدم االقتنا  الشخصي من جاناب العدياد مان القاائمين بالتادريل   الدراسية

على بيانا  الجادول السااب  تكاين عادم وجاور عالقاة  2كا وبتطكي  اختكار .(154)بثهميته

=  2حيا  كانات قيماة  كاا  المقارررالة بين الناو  ورأي الطاالب بشاثن أهمياة رراساة 

اقمار الالي يؤكاد علاى أن   ( وهاى غيار رالاة إحصاائيا.1عند ررجاة الحرياة ) 0.660

هناك قناعة مشتركة لاد  كال مان الالكور واإلناا  بثهمياة تادريل هالا المقارر ضامن 

 المقررا  اقخر  التي يت  تدريسها.

 : استفادة أفراد العينة الدراسة من هذا المقرر -2

 مدي استفادة أفراد العينة الدراسة من هذا المقرر:-أ  

ساواء كانات   كشفت نتائج الدراسة أن جميع من ررسوا المقارر قاد اساتفاروا مناه

أو كانات االساتفار  "إلاى حاد   من أفرار العينة %60 ررجة االستفار " ككير " كما ذكر

 توضحه بيانا  الجدول التالي:   وهو ما%40ما" كما أشار

 (3رقم ) جدول

 توزيع المبحوثين طبقا لنوعهم  ومدى استفادتهم من المقرر
 نوع العينة                  

 مدي االستفادة

 اإلجمالي اإلناث الذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 60 60 85.1 36 63.2 24 استفدت بدرجة كبيرة                               

 40 40 41.9 26 36.8 14             استفدت إلى حد ما                       

 100 100 100 62 100 38 المجموع

 مستوي الداللة =غير دالة 0.677مستوي المعنوية =  1درجة الحرية =  0.255=  2قيمة كا            

ول  يت   وجور عالقة ذا  راللة إحصائيا بين النو  )اللكور واإلنا  ( فيما يتعلا     

عنااد ررجااة  0.255=  2  حياا  كاناات قيمااة  كاااالعينااة ماان رراسااة المقاارر رأفاارااسااتفار   بمااد 

يتفاا  مااع النتيجااة السااابقة والخاصااة  ( وهااى غياار رالااة إحصااائيا. وهااو مااا1الحريااة )

والتااي   بالرؤيااة المشااتركة لكاال ماان الاالكور واإلنااا  والمتعلقااة بثهميااة رراسااة المقاارر

 تعكر بال رور  عن االستفار  من رراسته.

 االستفادة من المقرر:  أوجه -ب 

 (4جدول رقم )

 توزيع المبحوثين طبقا  ألوجه  االستفادة من المقرر

 أوجة  االستفادة
 اإلجمالي

 ٪ ك

 25.2 74 بطريقة أف ل  ساعدنى على التعامل مع وسائل اإلعالم

 22.4 66 ساعدنى على فه  اقهدا  الحقيقية للرسالة  والقائ  باالتصال 

 21.8 64 واصل مع وسائل اإلعالم والتعقيب أو إبداء الرأيشجعني على الت

 19.4 57 ساعدنى على التفكير النقدي للق ايا التي تعرضها وسائل اإلعالم

 11.2 33 تعلمت كيف أقوم بإنتاض وب  رسالة إعالمية من خالل وسائل اإلعالم التقليدية أو الجديد 

 100  جملة من سةلوا                           
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حي  جاء في المرتكة اقولى   يوض  الجدول الساب  أوجه  االستفار  من المقرر   

  يليها في %74" بنسكة بطريقة أف ل  ساعدنى على التعامل مع وسائل اإلعالم"

ائ  باالتصال والرسائل ساعدنى على فه  اقهدا  الحقيقية للقالمرتكة الثانية  "

في المرتكة الثالثة " شجعني على التواصل مع وسائل    يليها %66اإلعالمية" بنسكة 

أن المقرر  %57  كللك ذكر  %64اإلعالم والتعقيب أو إبداء الرأي " بنسكة 

"ساعده  على التفكير النقدي" وتعد هله اإلجابا  بمثابة رالال  قوية على أهمية 

ي التعامل مع رراسة مقرر التربية اإلعالمية في خل  ررجة من الوعي لد  اقفرار ف

تصال هلا الوعي اللي يتمثل في القدر  على فه  نية القائ  باال  وسائل اإلعالم

كللك إكساب مهار  التواصل مع وسائل اإلعالم   والهد  الحقيقي من توجيه الرسالة

فقد جاء  في  -وبالنسكة لمهار  "إنتاض وب  رسالة إعالمية"  والتعكير عن الرأي

وإنما   قن القدر  على إنتاض رسالة إعالمية ليست أمرا بسيطا نظرا  الترتيب اقخير

 يحتاض لقدر ككير من التدريب. 

السيما فيما يتعل  بمساعد  الطالب على  وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة

وفه  اقهدا  الحقيقية للرسالة   ، التفكير النقدي للق ايا التي تعرضها وسائل اإلعالم

 ومن تلك الدراسات:القائ  باالتصال و

عيناة  -التاي أظهار  أن غالكياة اقالفاال  Laras Sekarasih  (2014)رراساة

بعد رراسته  لكرنامج للتربية اإلعالمية قد تنكهوا إلى الادوافع التجارياة لتقادي   -الدراسة

 .(155)العنف في الكرامج الخاصة به 

ى مجماوعتين مان الشاكاب علا Adam Maksl( 2014وكشافت نتاائج رراساة )

أن أفرار المجموعاة التاي ررسات مقاررا للتربياة اإلعالمياة اإلخكارياة –تحت العشرين 

ويعتقدون أنه  ال يخ عون لتاثرير وساائل   وعيا بثهدا  التغطية الخكرية أفرارها أكثر

وأكثار   ولديه  مستو  عال من المعار  اقساسية المتعلقة بصاناعة اإلعاالم  اإلعالم

 Miglena وتكاين مان رراساة .(156)وأكثر تعرضا ل خكاار  ة باقحدا  الجاريةمعرف

S. Todorova (2014)  فاعلية الراريو كوسيلة تعليمياة فاي مجاال التربياة اإلعالمياة

 Carolyn وأوضااحت رراسااة .(157)حياا  يسااه  فااي رفااع المهااارا  النقديااة للطااالب

Fortuna (2014) نصااوص اإلعالميااة الرياضااية أن تعلاا  الطااالب لكيفيااة تحلياال ال

وزار من مهاراته  االتصاالية ومهاارا    أكسكه  مستويا  عالية من التربية اإلعالمية

اآلراار اإليجابياة  ,Kelsey Greene (2014) وتكاين مان رراساة .(158)التفكيار النقادي

لتاادريل التربيااة اإلعالميااة بطريقااة عمليااة ماان خااالل المجموعااا  الصااغير  راخاال 

أصااكحوا أكثاار قاادر  علااى التعكياار عاان الاالا  واآلخاارين واكتسااكوا عااد   حياا   الفصاال

 . (159)مهارا  إعالمية وفنية وفكرية منها: السرر والتصوير والنقد واإلبدا  والتخيل

فاي رراساته علاى أهمياة ذلاك المقارر  Jonathan Friesem(2013)كللك أكاد 

 إلايومان تكنيكاا  اإلغاراء  في تحصين اقفرار ضد التثريرا  السلكية لوسائل اإلعاالم
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عاالو  علاى أنهاا تسااعد علاى   تستخدمها تلاك الوساائل وال سايما فاي الماوار اإلعالنياة

وإكساااااب مهااااارا  اسااااتخدام وسااااائل اإلعااااالم وإنتاااااض الرسااااائل   تحريااااك الخيااااال

الناقاد كمهاار   أهمية التفكير  Monica Chahal (2013) وأوضحت .(160)اإلعالمية

والتااي تمكنااه ماان التعاار  علااى  -تكسااكها التربيااة اإلعالميااة للفااررماان المهااارا  التااي 

وعاادم   يتعاارض لااه ماان رسااائل وتقيااي  ماا  تكنيكاا  وسااائل اإلعااالم الجديااد والتقلياادي

وساؤال نفساه باساتمرار عان الهاد  مان الرساالة   إغال  ذهنه على وجهة نظر واحد 

 خلااور أحمااد الخصاااونة  نتااائج رراسااة أشااجان حامااد الشااديقا وأشااار  . (161)المقدمااة

 إلى أن تدريل التربية اإلعالمية بالمدارا اقررنية الخاصة قد ساعد علاى  (2012)

 Tina L. Petersonوأظهار  رراساة   .(162)المهاارا  والقادرا  التحليلياة اماتالك

أن المجموعاااة التاااي ررسااات مقاااررا يت ااامن نصوصاااا خاصاااة بالتربياااة   (2012)

  .(163)أكثر إرراكا ووعيا بنية المعلن في هلا الصدراإلعالمية في مجال التغلية 

علاى أن اكتسااب مهاارا  التربياة Joslyn Young (2012) وأكاد  رراساة 

  اإلعالمية يخل  لد  الطاالب رافعاا لمزياد مان التعامال باوعي ماع المهاارا  التقليدياة

. (164)مناقشاا عالو  على تنمياة القادر  علاى الفها  وتقياي  ال  كالقراء  وكتابة المقاال 

عيناااة مااان الاااالب جامعاااة علاااى   Paul Mihailidis (2009وكشااافت رراساااة )

Maryland’s College of Journalism –  أناه عقاب االنتهااء مان رراساة مقارر

 .(165)للتربية اإلعالمية اكتسب الطالب مهاارا  التحليال والتفكيار الناقاد بدرجاة ككيار 

أن التربية اإلعالمياة تشاجع علاى رباط  ( إلى2007وأوضحت رراسة محمد أبو فور  )

 .(166)وتنمية مهارا  التفكير العليا  المنهج الدراسي بالحيا  الواقعية

( إلى أن محو أمية وسائل اإلعاالم ياؤري إلاى 2004وخلصت إحد  الدراسا  )

 . (167)تعزيز مهارا  اقالفال المعرفية للتعامل مع المخاالر المرتكطة بوسائل اإلعالم

 مساعدة دراسة المقرر على تقييم مدى صحة الرسالة بشكل محايد:مدي  -3

 (5جدول رقم )

 توزيع المبحوثين طبقا للنوع ومدى مساعدة المقرر لهم على تقييم صحة الرسالة بشكل محايد

 نوع العينة                  

 مدي المساعدة

 اإلجمالي اإلناث الذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 56 56 48.4 30 68.4 26 ساعدنى بشكل ككير

 36 36 45.2 28 21.1 8 ساعدنى بشكل متوسط

 8 8 6.5 4 10.5 4 ل  يساعدني

 100 100 100 62 100 38 المجمو 

 مستوي الداللة = دالة 0.050مستوي المعنوية =  2درجة الحرية =  5.981=  2قيمة كا             

رراساة المقارر علاى تقياي  ويشير الجدول الساب  أن معظ  أفرار العيناة سااعده  

أو   (%56مااد  صااحة الرسااالة بشااكل محايااد سااواء كاناات اسااتفارته  بدرجااة ككياار  )
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( قاد ذكاروا مان %66وكاان نساكة ككيار  مان أفارار العيناة )  (%36بدرجة متوسطة )

قكاال أن رراسااته  للمقاارر قااد ساااعدته  علااى" فهاا  اقهاادا  الحقيقيااة للقااائ  باالتصااال 

( أشااااروا إلاااى أن المقااارر قاااد سااااعده  علاااى %57) ونساااكة  والرساااائل اإلعالمياااة"

اقمار الالي يؤكاد علاى فاعلياة   "التفكير بطريقة علمية فيما تعرضاه وساائل اإلعاالم"

 رراسااة مقاارر التربيااة اإلعالميااة فااي المساااعد  علااى تقيااي  الرسااالة بطريقااة علميااة. 

قااة رالااة بااين النااو  علااى بيانااا  الجاادول الساااب  تكااين وجااور عال 2كةةا وبتطكياا  اختكااار

ومساعد  رراسة المقرر على تقيي  مدي صحة الرسالة بشكل محايد   حي  كانت قيماة  

( وهاى رالاة إحصاائيا. وربماا يرجاع ذلاك إلاى أن 2عند ررجة الحرياة ) 5.981=  2كا

  اللكور أكثر اهتماما بالموضوعا  الجار  التي تحتاض للمناقشة وعرض وجها  نظار

وتكاين  نا  الالتي يملن في الغالب إلى الكرامج الترفيهية أو الخفيفة.بدرجة أككر من اإل

( علاى عيناة 2007من الدراسة االساتطالعية التاي أجرتهاا حصاة بنات عكاد الارحمن )

 ةالالكاة مان المرحلاة المتوساطة فاي راال  مادارا بالمملكاة العربيا 200عشوائية من 

تعتمااد علااى التفكياار  ويملاان إلااى تكااين أن الطالكااا  ال يف االن الكاارامج التااي -السااعورية

ترجعاه الكاحثاة إلاى أن المنااهج التعليمياة بعياد  عان  برامج الترفياه والتسالية  وهاو ماا

الفاعلية في تشكيل قدرا  الفارر اللاتياة وتنمياة جواناب شخصايته وميولاه  كاللك فهاي 

يار  بعيد  عن تحقي  معظ  أهادا  التربياة اإلعالمياة  وبااقخص اقهادا  العلياا للتفك

وعن إحدا  التغيير المطلوب لنقل المجتمع من مرحلة الركور واالستسالم إلى مرحلاة 

التطوير واالبتكار والتجديد المستمر. وأوصت الدراساة ب ارور  وضاع فلسافة جدياد  

لتطوير المناهج تهد  إلى تغيير الريقة تفكير التلميال منال المراحال اقولاى مان عماره 

التفكير العلمي السلي   وقارر علاى أن يشاارك فاي إباداء  حتى ينشث جيل جديد قارر على

الرأي واتخاذ القرار المناسب بالنسكة لما يتلقااه خاالل القناوا  الف اائية أو غيرهاا مان 

 .(168)وسائل اإلعالم

 مدي الشعور  بالمتعة  من خالل دراسة مقرر التربية اإلعالمية: -أ-4

 (6جدول رقم )                                                    

 توزيع المبحوثين طبقا للنوع ومدي الشعور  بالمتعة  من خالل دراسة مقرر التربية اإلعالمية

 نو  العينة                  

 الشعور  بمتعة التعل  

 اإلجمالي اإلنا  اللكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 38 38 38.7 24 36.8 14 نع  

 48 48 51.6 32 42.1 16 لحدما 

 14 14 9.7 6 21.1 8 ال

 100 100 100 62 100 38 المجمو 

 مستوي الداللة = غير دالة 0.267مستوي المعنوية =  2درجة الحرية =  2.643=  2قيمة كا         

مقاارر مان أفاارار العيناة ياارون أن رراساة ال %86يت ا  ماان الجادول الساااب  أن 

اقمار الالي يادعو إلاى الحارص علاى    وهي نساكة ككيار لحد ما(–يمده  بالمتعة )نع  
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استغالل استمتا  الطالب بدراسته  لهلا المقرر وتطويره لتحقيا  أقصاى إفاار  ممكناة.  

كللك يت   عدم وجور عالقة ذا  راللة إحصائيا بين الناو  )الالكور واإلناا ( لمادي 

عنااد  2.643=  2الشاعور بالمتعاة  مان خااالل رراساته  للمقارر   حيا  كاناات قيماة  كاا

 ( وهى غير رالة إحصائيا.2ررجة الحرية )

  أسباب الشعور بمتعة التعلم أثناء دراستك لمقرر التربية اإلعالمية -ب-4

 (7جدول رقم )

 توزيع المبحوثين طبقا للنوع  وأسباب الشعور  بالمتعة  لدراسة مقرر التربية اإلعالمية

 نوع العينة                  

 لمأسباب الشعور  بمتعة  التع
 اإلجمالي اإلناث الذكور

 30.2 26 25 14 40 12    يستخدم أكثر من وسيلة للشرح وتوصيل المعلومة

 39.5 34 42.9 24 33.3 10 يشجعني على المشاركة والتواصل مع وسائل اإلعالم

يجعلنى استخدم عقلى فى التفكير بعيدا  عن المغالطا  التي 

 يمكن أن تكثها الرسالة اإلعالمية
8 26.7 18 32.1 26 30.2 

 100 86 100 56 100 30 المجمو 

ماان أفاارار العينااة ياارون أن رراسااة  %39.5تشااير بيانااا  الجاادول الساااب  أن 

المقاارر يمااده  بالمتعااة قنااه يشااجعه  علااى المشاااركة والتواصاال مااع وسااائل اإلعااالم  

يل أنه عند تدريل المقرر يت  اساتخدام أكثار مان وسايلة للشارح وتوصا %30.2وير  

المعلومة  وكللك فإن رراسة هلا المقرر تساعد على  استخدام العقال فاى التفكيار بعيادا  

 عن المغالطا  التي يمكن أن تكثها الرسالة اإلعالمية.

وتتفق هذه النتيجة مع العديد مةن الدراسةات السةابقة خاصةة فيمةا يتعلةق بقةدرة 

ر بعيدا  عان المغالطاا  التاي تشجيع اقفرار على استخدم عقوله  فى التفكي المقرر على

وتشاجيعه  علاى المشااركة والتواصال ماع وساائل    يمكن أن تكثهاا الرساالة اإلعالمياة

 Erica Scharrer & Srividya( 2015: رراساة )ومةن تلةك الدراسةات  اإلعاالم

Ramasubramanian  التي أكد  علاى أناه يمكان لجهاور محاو أمياة وساائل اإلعاالم

لتحيااز والتعاماال العنصاار   وتفسااير وتحلياال ونقااد مااا ياات  أن تساااعد علااى معالجااة ا

 .(169)التعرض له

 Georgetown’s Centerوبنااء علاى الدراساة المساحية الاي أجراهاا مركاز 

for New Designs in Learning and Scholarship (2013)   تكاين تاثري

سااائل رراسااة التربيااة اإلعالميااة علااى قاادر  الطااالب علااى التواصاال بقااو  مااع كافااة و

 Elisha Babad, Eyal Peer & Renee(2012وأسافر  رراساة ) .(170)اإلعاالم

Hobbs  عن أن الالب المجموعة التجريكياة الالين تلقاوا تادريكا فاي التربياة اإلعالمياة

التليفزيونياة مان نظارائه  فاي  الكارامجكانوا أكثر إرراكا ووعياا لتحيازا  ال ايف فاي 

على أهمياة رراساة   Seth Ashley (2012)وأكد  رراسة .(171)المجموعة ال ابطة
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الطااالب لمقاارر للتربيااة اإلعالميااة فااي توضااي  الفاار  بااين اقشااكال المختلفااة للرسااائل 

والمساااااعد  علااااى تحلياااال تلااااك الرساااائل وتوضااااي  هاااادفها ونيااااة القااااائ    اإلعالمياااة

   .(172)باالتصال

لاى عن أن تدريل المقارر أر  إ William Sewell (2010)  وأسفر  رراسة

فه  أف ل من جانب الطالب قهدا  القائ  باالتصال والرماوز المساتخدمة مان جاناب 

وبااين الخكاار والدعايااة   الرسااالة اإلعالميااة والقاادر  علااى التفرقااة بااين الحقيقااة والاارأي

فاي  stereotypesوكيفية اكتشا  الكلب والتحيز وتحديد اقنمااال الجاماد    واإلعالن

علاى  Paul Mihailidis (2008)وأكاد  رراساة . (317)م امون الرساالة اإلعالمياة

واألخةةرى  ،إحةةداهما بةةابطة   عينتااين ماان الااالب إحااد  جامعااا  الواليااا  المتحااد 

أن أفةةراد المجموعةةة التجريبيةةة والةةذين درسةةوا مقةةرر التربيةةة اإلعالميةةة   -تجريبيةةة

أظهةةةروا قةةةدرة أكثةةةةر علةةةى فهةةةةم وتحليةةةل ونقةةةد الرسةةةةائل اإل اعيةةةة والتليف يونيةةةةة 

. (174)كمةا أنهةم عبةروا عةن  راء سةلبية بشةأن الثقةة فةي وسةائل اإلعةالم ،لمطبوعةوا

دور بةةرامج  Nanverkail &Paul Gathercoal (2001) وكشةةفد دراسةةة

التربيةةة اإلعالميةةة فةةي تلبيةةة حاجةةة الطةةالب إلةةى تنميةةة المعرفةةة والمهةةارات الالزمةةة 

  .Bradford. L سةة، وأسةفرت درا (175)للتعامةل بنجةاح مةع الرسةائل اإلعالميةة

Yates (2001) عن وجود اختالف ملحةوظ فةي االتجاهةات والمواقةا تجةاه الرسةائل

اإلعالمية لدى عينة من األطفال بعةد تلقةيهم لبرنةامج تةدريبي للتربيةة اإلعالميةة، كمةا 

أكثاار شااكا فااي الرسااائل اإلعالميااة التجاريااة نتيجااة إلرراكهاا  لتقنيااا   أنهةةم أصةةبحوا

   .(176)من قكل المعلنيناإلقنا  المستخدمة 

 أسباب عدم استمتاع الطالب بدراسة مقرر التربية اإلعالمية: -ب-4

 (8جدول رقم )

 يوبح التكرارات والنسب المئوية لتوزيع المبحوثين طبقا ألسباب عدم استفادة  الطالب من مقرر التربية اإلعالمية

 أسباب عدم االستمتاع بدراسة مقرر التربية اإلعالمية  
 إلجماليا

 ٪ ك

 42.9 6 تطبيقاته مملة ومعقدة

 42.9 6 التطبيقات غير كافية

 14.2 2 .ال أشعر أنه أباف شيئا جديدا لي

 100 14 المجموع

مفارر  12تمثل "تطكيقا  المقرر" العائ  اقول أمام استفار  بعض أفرار العيناة )

 الجدول الساب . ( حي  أنها من وجهة نظره  مملة وغير كافية كما يت   من 
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 مدي مواجهة صعوبات فى التعامل مع مقرر التربية اإلعالمية -أ-5

 (9جدول رقم )

 توزيع المبحوثين طبقا للنوع ومدى مواجهة صعوبات فى التعامل مع مقرر التربية اإلعالمية

 نوع العينة                  

 الصعوبات

 اإلجمالي اإلناث الذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 4 4 3.2 2 5.3 2 نعم

 14 14 6.5 4 26.3 10 الي حد ما

 82 82 90.3 56 68.4 26 ال

 100 100 100 62 100 38 المجموع

لمقاارر فااي افةةى التعامةةل مةةع ( ال يجاادون صااعوبة %82يت اا  ماان الجاادول الساااب  أن معظاا  أفاارار العينااة )

 "يجدون صعوبة الي حد ما".  %14و  "يجدون صعوبة" %4مقابل 

المقاارر باالنظر قنااه  فةةى التعامةلأن تكااون هنااك بعااض الصاعوبا  ومان الطكيعاي 

وعلاى القادر    مقرر جديد ويحتاض لنوعية مدربة من المدرسين على تدريسه مان جهاة

على إكساب الطالب المهاارا  الالزماة لتطكيقاه عناد التعامال ماع وساائل اإلعاالم مان 

 جهة أخر .

 بية اإلعالمية:ماهية الصعوبات فى التعامل مع مقرر التر -ب-5

 (10جدول رقم )

 توزيع المبحوثين طبقا لماهية الصعوبات فى التعامل مع مقرر التربية اإلعالمية

 صعوبات التعامل مع مقرر التربية اإلعالمية
 اإلجمالي

 ٪ ك

 36.8 14 صعوبات فى التعامل مع أستا  المقرر 

 36.8 14 صعوبات فى التعامل مع التطبيقات 

 26.4 10 ق باإلمكانيات المادية وتوفير مصادر التعلمصعوبات تتعل

 18جملة من سئلوا =                        

يوضااا  الجااادول السااااب  أن "الصاااعوبا  فاااى التعامااال ماااع أساااتاذ المقااارر"   

  %36.8وصااعوبا  التعاماال مااع تطكيقااا  المقاارر تااثتي فااي المرتكااة اقولااي" بنسااكة 

 لكال منهاا. %31.6با  تتعلا  باإلمكانياا "  بنساكة صعو"وجاء  في المرتكة الثانية 

  وتتفةةق هةةذه النتيجةةة مةةع العديةةد مةةن الدراسةةات السةةابقة خاصةةة فيمةةا يتعلةةق بعةةدم التةةدريب الكةةافي للمعلمةةين

 .   وكللك قلة اإلمكانيا  والمصارر التعليميةوندرة المعلمين المدربين

 Kerrigan R. Mahoney and Tehmina Khwaja  وقاد حادر  رراساة

مجموعة من المعوقا  التى تمثل تحديا أماام التربياة اإلعالمياة فاي مقادمتها:  (2016)

وعاادم تااوافر التكنواوجيااا بالدرجااة   واإلمكانيااا  الماريااة  نقااص المعلمااين الماادربين
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 Stefania Carioli and Andreaوتار   .(177)الكافياة فاي العدياد مان المادارا

Peru (2016) يه  التادريب الكاافي للتعامال ماع الطاالب فاي هالا أن المعلمين ليل لاد

لالتجاهاا  نحاو   Gerard Tulodziecki (2012) وعرضات رراساة .(178)الصادر

وخلصات إلاى ضارور    ومد  اهتمام الدولة بهاا  التربية اإلعالمية في مدارا ألمانيا

نه  مان وجور مكاررا  مكثفة لتثهيل المعلمين لتدريل التربية اإلعالمية على نحو يمكا

تدريسااها بثف اال الطاار  إلكساااب الطااالب المهااارا  اقساسااية للتعاماال مااع وسااائل 

وبشكل عملى وضعت كل والية فيدرالية برامج تثهيلية مستمر  للمعلمين فاي   اإلعالم

إلااى وجااور عقكااا    Debby Deal (2010) أساافر  رراسااةو. )(179)هاالا الصاادر

وقااد أظهاار  نتااائج  .(180)المعلومااا وتحااديا  تتعلاا  بالوقاات واإلمكانيااا  ومصااارر 

عادم وجاور الريقاة ممنهجاة ( 2009) رراسة ليلى رشار الكيطار وعلياء يحيى العسالى

للمناااهج تسااير وفاا  تطااور التالمياال فااى المهااارا   والتااى يجااب أن تاازرار كلمااا ارتفااع 

السل  التعليمى  كماا يوجاد خلاط فاى تكارارا  مصاارر التربياة اإلعالمياة  والال  يادل 

( إلاى عادم وجاور بارامج 2007وخلصت ورقة راشد بن حساين ) .(181)ى العشوائيةعل

مسااتقلة للتربيااة اإلعالميااة فااي المناااهج السااعورية  كمااا أن تاادريل مهااارا  التفكياار لاا  

وخلاص محماد بان إباراهي   . (182)يوجه بشاكل مكاشار إلاى تطكيقاا  التربياة اإلعالمياة

إلعالمية ل  يت   في أذهان المعلماين بالقادر (  إلى أن مفهوم التربية ا2007) العاص 

اللي يستطيعون باه أن يوجهاوا الطاالب إلاى اختياار وانتقااء المواضايع التاي تسااعده  

علااى الااتعل  راخاال المدرسااة مسااتعينين بوسااائط أخاار  والتااي لهااا رور ال يمكاان حجااب 

عالميااة تااثريره فااي التربيااة ومنهااا الوساايطة اإلعالميااة  كمااا أن توظيااف المعلومااة اإل

لغرض تربوي ومناقشتها راخل حجر  الصف مع الطلكة مان قكال المعلا  لا  يرتاٍ  إلاى 

 . (183)الشكل المطلوب

وسائل االعالم بعد دراسة مقرر التربية الطالب قي تعاملهم مع مدي اختالف سلوكيات  -أ -(6)

 :  اإلعالمية

ساته  لمقارر مان أفارار العيناة أن ررا %90كما يت   من الجادول التاالي  ذكار 

حي  أجااب    اإلعالمالتربية اإلعالمية أر  إلى تغير في سلوكيا  تعامله  مع وسائل 

إلى أنه قد حد  اختال  في سالوكياته   %42وأشار   من أفرار العينة ب )نع ( 48%

  أن سلوكياته  فاي التعامال ماع وساائل اإلعاالم لا  تتاثرر %6 )الي حد ما(   بينما ذكر

وتشااير النتااائج إلااى أهميااة رراسااة مقاارر التربيااة اإلعالميااة إلكساااب بدراسااة المقاارر. 

 .اإلعالمالطالب مهارا  التعامل مع وسائل 

 

 

 (11جدول رقم )

توزيع المبحوثين طبقا لمدى اختالف سلوكياتهم قي التعامل مع وسائل االعالم بعد دراسة مقرر التربية 

 اإلعالمية وفقاً للنوع 
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 نوع العينة

 الصعوبات

 اإلجمالي اإلناث كورالذ

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 48 48 54.8 34 36.8 14 نعم

 42 42 35.5 22 52.6 20 الي حد ما

 6 6 3.2 2 10.6 4 ال

 4 4 6.5 4 0 0 ال أستطيع التحديد 

 100 100 100 62 100 38 المجموع

 ةمستوي الداللة = دال 0.036مستوي المعنوية =  3درجة الحرية =  8.567=  2قيمة كا

علااى بيانااا  الجاادول يت اا  وجااور عالقااة ذا  راللااة إحصااائيا بااين  2كةةا وبتطكياا  اختكااار

بعاد  اإلعاالماللكور واإلنا ( فيما يتعل  بمد  اخاتال  سالوكياته  فاي تعاامله  ماع وساائل ) النو 

رراسااته  للمقاارر  وتشااير النتااائج إلااى أن نسااكة تااثرر اإلنااا  كاناات أككاار منهااا لااد  الاالكور  حياا  

  رالااة  وهااي  0.036ومسااتوي المعنويااة =    3عنااد ررجااة الحريااة= 8.567=  2كااايمااة كاناات ق

وربما يرجع ذلك إلى أن اإلنا  أكثر حرصا على التفاو  ومان را  االساتفار  مان تطكيقاا  المقارر 

 في تعامله  مع وسائل اإلعالم. 

  اإلعالميةة مقرر التربية طبيعة االختالف في سلوكيات في التعامل مع وسائل اإلعالم بعد دراس -ب( 6)

 (12جدول رقم )

 اإلعالميةتوزيع المبحوثين طبقا لسلوكياتهم في التعامل مع وسائل اإلعالم بعد دراسة مقرر التربية    

 اإلعالميةسلوكيات الطالب في التعامل مع وسائل اإلعالم بعد دراسة مقرر التربية 
 اإلجمالي

 ٪ ك

ي للرسالة التي تبثها وسائل اإلعالم وبالتالي أصبحد أنتبه إلى الهدف الحقيق

 أصبحد أقل تأثرا بها.
63 31.8 

 26.3 52 أصبحد انتقي الرسالة التي أرى أنها مهمة

 26.3 52 أصبحد أحلل وأقيم ما أسمعه أو أقرأه على الدوام.

 10.6 21 اقتنعد بأهمية  التواصل مع وسائل اإلعالم للتعقيب أو إبداء الرأي.

أحيانا بإنتاج وبث بعض من الرسائل اإلعالمية من خالل وسائل اإلعالم أقوم 

 الجديدة. التقليدية أو
10 5.0 

 90جملة من سئلوا = 

)أصاكحت أنتكاه إلاى الهاد  جاء  عكار   -كما يت   من بيانا  الجدول الساب 

مقدماة  الحقيقي للرسالة التي تكثها وسائل اإلعالم وبالتالي أصاكحت أقال تاثررا بهاا( فاي

  أشكال التغير في سالوكيا  نساكة ككيار  مان الطاالب فاي تعاامله  ماع وساائل اإلعاالم

)أصكحت انتقي الرسالة التي أر  أنها مهماة( و )أصاكحت أحلال وأقاي   وجاء  عكارتا

اقمر الالي يشاير إلاى تاثرير رراساة   ترتيب التاليلما أسمعه أو أقرأه على الدوام( في ا

الطاالب ساواء مان حيا  االنتكااه إلاى هاد  القاائ  باالتصاال  المقرر علاى زياار  وعاي

 أو من حي  زيار  مهار  النقد والقدر  على التحليل.  والرسالة اإلعالمية

  أساليب التدريس المفضلة  في هذا المقرر-7

 (13جدول رقم )                                             
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 توزيع المبحوثين طبقا أساليب التدريس المفضلة في مقرر التربية االعالمية                                   

 أساليب التدريس المفضلة لديك في هذا المقرر
 اإلجمالي

 ٪ ك

 28.9 43 ورش العمل

 26.2 39 المحاكاة

 22.8 34 التطبيقات العملية

 15.4 23 العصا الذهني

 6.7 10 المحابرة التقليدية

 100جملة من سئلوا =                            

هالا المقارر يوض  الجدول الساب  أسااليب التادريل المف الة لاد  الطاالب فاي 

المحاكااا "  و"التطكيقااا  العمليااة" فااي مراتااب متقدمااة   حياا  تااثتي "ور  العماال" و"

بينمااا جاااء فااي المرتكااة اقخياار  "المحاضاار  التقليديااة" اقماار الاالي يشااير إلااى تف اايل 

لا المقرر قساليب التدريل غير التقليدية والتي تتناسب بالفعل مع الكيعاة هالا الالب ه

كماا   المقرر اللي يحتاض في تدريسه إلى تحليل وتفسير نمااذض مان الرساائل اإلعالمياة

 يحتاض التدريب على كيفية إنتاض الرسائل اإلعالمية.   

 مدي ربا أفراد العينة عن المقرر:-8

ماان  %44ن معظاا  أفاارار العينااة راضااون عاان المقاارر )يوضاا  الجاادول التااالي أ

ولا  يتكاين وجاور فارو  ذا    الاي حاد ماا( %38أفرار العينة راضون بدرجة ككير    

اقمر اللي يشير إلاى الرضاا العاام   بين اللكور واإلنا  في هلا الصدر إحصائيةراللة 

تاائج الدراساة يتف  مع ما أسافر  عناه ن وهو ما  لد  الطالب بغض النظر عن نوعه 

عةدم وجةود فةروق جوهريةة بةين الةذكور واإلنةاث مةن حيةث  حيا  تكاين  في أكثر من جزئية ساابقة

 .دراسة المقرر واستفادتهم منه وشعورهم بمتعة التعلم من خالل دراسته ألهميةرؤية كل منهم 

 (14جدول رقم )

 توزيع المبحوثين طبقا لمدي رباهم عن المقرر والنوع

 نوع العينة                  

 مدي ربا 

 اإلجمالي اإلناث الذكور

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

 44 44 48.4 30 36.8 14 راض بدرجة كبيرة

 38 38 35.5 22 42.1 16 الي حدما

 18 18 16.1 10 21.1 8 غير راض 

 100 100 100 62 100 38 المجموع

 مستوي الداللة = غير دالة 0.521 مستوي المعنوية =  2درجة الحرية =  1.303=  2قيمة كا            

 : مقترحات افراد العينة لتحسين هذا المقرر--9

 (15جدول رقم )
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 العينة لتحسين هذا المقرر أفرادتوزيع المبحوثين طبقا لمقترحات 

 مدي ربا أفراد العينة عن المقرر
 اإلجمالي

 ٪ ك

 43.9 47 توفير م يد من التطبيقات العمليه للمقرر

 41.1 44 ملتيميديا  في تدريس المقرراستخدام ال

 15.0 16 اإلعداد الجيد للمقرر

 100جملة من سئلوا = 

يوض  الجدول الساب  مقترحا  افرار العينة لتحسين هلا المقرر حي  يت   

   %50" تثتي في المرتكة اقولي بنسكة زيد من التطكيقا  العمليه للمقرر"توفير م

  يليها  % 34في تدريل المقرر" بنسكة  استخدام المالتيميديايليها في المرتكة الثانية "

 .%16في المرتكة الثالثة "اإلعدار الجيد للمقرر" بنسكة 
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 : مقياس التعامل مع وسائل االعالم -10

 (16جدول رقم )

 مقياس التعامل مع وسائل االعالم )قبلي وبعدي (

 العبارات
 تنطبق

يصعب 

 التحديد
عدد  ال تنطبق

 النقاط
 الترتيب توسطم

 % ك % ك % ك

لة
سا
لر
م ا
فه
ي 
عل
ة 
در
الق

 

 10 2.34 467 11 22 44.5 89 44.5 89 أحاول رائما تحديد من هو صاحب الرسالة أو الوسيلة

 13 2.27 454 12 24 49 98 39 78 أفكر في سكب توجيه الرسالة لهلا الجمهور

 13 2.27 454 13 26 47 94 40 80 أحاول تحديد من المستفيد من ب  الرسالة

 5 2.39 478 10.5 21 40 80 49.5 99 رائما أفصل بين الخكر والمقال والخيال

 11 2.33 465 11.5 23 44.5 89 44 88 أسثل نفسي من الجمهور المستهد  من الرسالة

 4 2.40 479 11.5 23 37.5 75 51 102 رائما أسثل نفسي ما اللي يريد المرسل أن يقوله

قد
ال

مي
عال

اإل
ل 
سائ

لو
وا
ن 
مي
ضا

لم
ر ا

تبا
اخ
ي 
عل
ة 
ر

ة
 1 2.43 485 10 20 37.5 75 52.5 105 أحرص على اختيار الم مون اللي أتعرض له 

 1 2.43 485 10 20 37.5 75 52.5 105 أختار بوعي الوسيلة التي أف لها

امتنع عن التعرض للوسيلة إذا شعر  أنها تتعارض مع القي  

 واقخال 
93 46.5 82 41 25 12.5 468 2.34 9 

ية
الم

الع
ة ا

سال
لر
م ا
قيي

وت
د 
نق
ي 
عل
ة 
در
الق

 
أحاول اكتشا  ماهي المعلوما  التي حلفها  المرسل أو استكعدها فل  

 تظهر في الرسالة
88 44 89 44.5 23 11.5 465 2.33 11 

أحاول اكتشا  ماهي المعلوما  التي أقحمها المرسل على الموضو  

 وهي غير مرتكطة به
82 41 95 47.5 23 11.5 459 2.30 12 

 6 2.39 477 11.5 23 38.5 77 50 100 عار  أحاول تقيي  مد  صحة المعلوما  المشتملة عليها الرسالة

 أحك  على صحة الرسالة اإلعالمية من خالل

 اتساقها مع العقل والمنط 
95 47.5 84 42 21 10.5 474 2.37 7 

 ة خد  أوأسثل نفسي هل استخدمت الوسيل

 تقنيا  معينة للتثرير على المحتو  والجمهور
28 14 96 48 76 38 256 1.28 28 

 أحاول التفكير في التثرير اللي سيحد  بعد

 تعرض الجمهور للرسالة
79 38 91 45.5 33 16.5 443 2.22 18 

أسثل نفسي هل كل أفرار الجمهور سو  يفهمون الرسالة بنفل 

 المعنى
80 40 87 43.5 33 16.5 447 2.24 16 

بعد التعرض  موضو  معينأحاول مراجعة اتجاهي أو سلوكي بشثن 

 لرسالة تناولت ذاك الموضو 
98 49 81 40.5 21 10.5 477 2.39 6 

 8 2.36 472 11.5 23 41 82 47.5 95 أسثل نفسي هل تثرر  معلوماتي بهله الرسالة

 17 2.23 446 16.5 33 44 88 38.5 79 ا  والتحد  والكتابةأررب نفسي رائما على مهارا  القراء  واالستم

اتخاذ  -أررب نفسي رائما على مهارا  التفكير العليا )حل المشكال 

 اإلبداعي -التفكير الناقد-القرار
101 50.5 78 39 21 10.5 480 2.40 3 

إذا شعر  بعدم صد  المحتو  أقارن بينه وبين نفل المحتو  في 

  الوسائل اقخر
104 52 74 37 22 11 482 2.41 2 
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 العبارات
 تنطبق

يصعب 

 التحديد
عدد  ال تنطبق

 النقاط
 الترتيب توسطم

 % ك % ك % ك

ية
الم

الع
ة ا

سال
لر
ج ا

نتا
ي إ

عل
ة 
در
الق

 

 21 1.67 334 47 94 39 78 14 28 أحرص على التعقيب على ماينشر في الصحف في بعض اقحيان

 20 1.74 348 39.5 79 47 94 13.5 27 أحرص على أن أكون خكيرا في المجال اللي أتحد  فيه

 23 1.61 323 47.5 95 43.5 87 9 18 اقمانة عند كتابة أي موضو أتحر  الدقة وألتزم ب

 21 1.67 334 48.5 97 38 78 13.5 27 استخدم أرلة وشواهد عند كتابة رسالة معينة

 24 161 322 49 98 41 82 10 20 استخدم مداخل عاالفية عند توجيه رسالة معينة

 20 1.74 348 40 80 46 92 14 28 استخدم مصارر موروقة في رسالتي وأفص  عنها

 25 1.59 318 52 104 37 74 11 22 وتحديد من الجمهور اللي أتوجه له بالرسالة أحرص على

 -)معرفة أحدر التثرير المطلوب تحقيقه من ب  الرسالةأحاول أن 

 تغيير سلوك( -تغيير اتجاها 
17 8.5 76 38 107 53.5 310 1.55 27 

 22 1.62 324 48.5 97 41 82 10.5 21 د  إذا ما قمت بتوجيه رسالة معينةأحرص على معرفة رجع الص

الم
الع

ل ا
سائ

 و
مع

ل 
ص
وا
الت
ي 
عل
ة 
در
الق

 

أحرص على التعكير عن رأيى في الموضو  المعروض في وسائل 

 اإلعالم كلما أمكن
28 14 96 48 76 38 256 1.28 28 

ل وسائل أشجع أصدقائى وأقاربي على التعكير عن آرائه  من خال

 اإلعالم
32 16 78 39 90 45 312 1.56 26 

 19 1.83 366 .37 74 43 86 20 40 التلفزيونية في الكرامج اإلذاعية أو أحيانا أقوم بمداخلة

أحرص على كتابة تعلي  على اقخكار والمحتو  في وسائل التواصل 

 االجتماعي
79 39.5 94 47 27 13.5 452 2.26 14 

صل مع وسائل اإلعالم رليل على الوعي اإلعالمي المشاركة والتوا

 المتقدم
80 40 91 45.5 29 14.5 451 2.26 15 

الدارساين وغيار الدارساين لمقارر –الجدول الساب  اتجاها  أفرار العينة  يوض 

 وكماا تشاير بياناا  الجادول اإلعاالممع وساائل كيفية تعامله   نحو –التربية اإلعالمية 

 ،مةةع تلةةك الوسةةائل  لااوعي فااي تعاماال نسااكة ماان المكحااوريننجااد أن هناااك قاادر ماان ا

والقةةدرة علةي فهةةم  ،والسةيما فيمةا يتعلةةق بالقةدرة علةةي اختيةار الوسةةائل و المضةامين

  وهو ما تؤكده العكاارا  التالياة ،والقدرة علي نقد وتقييم الرسالة االعالمية ،الرسالة

مون الةةذي أتعةةرض "أحةةرع علةةى اختيةةار المضةةحياا  أتاات فااي الترتيااب اقول عكااار 

 ،في الترتياب اقول مكارر"أختار بوعي الوسيلة التي أفضلها"  وجاء  عكار  ،له"

إ ا شعرت بعدم صدق المحتوى أقةارن بينةه وبةين  بينما أتت في الترتيب الثاني عكار  

" أدرب نفسةي دائمةا وفاي الترتياب الثالا  عكاار  نفس المحتوى في الوسائل األخةرى

 ،اإلبةداعي" -التفكيةر الناقةد-اتخةا  القةرار -العليا )حل المشكالتعلى مهارات التفكير 

  "دائمةةا أسةةأل نفسةةي مةةا الةةذي يريةةد المرسةةل أن يقولةةه" وفاي الترتيااب الرابااع عكااار 

وفااي السااارا  ،"دائمةةا أفصةةل بةةين الخبةةر والمقةةال والخيةةال"وفااي الترتيااب الخااامل 

تملة عليهةا الرسةالة" "عادة أحاول تقييم مدى صةحة المعلومةات المشةجاء  عكارتا 

و" أحةةاول مراجعةةة اتجةةاهي أو سةةلوكي بشةةأن موبةةوع معةةين بعةةد التعةةرض لرسةةالة 

"أحكةم علةى صةحة الرسةالة اإلعالميةة مةن وجااء  عكاار   ،تناولد  اك الموبةوع"

" وجااء فاي المرتياة الثامناة ،فاي الترتياب الساابع خالل اتسةاقها مةع العقةل والمنطةق"

" امتنةةع عةةن وفااي التاسااعة ،بهةةذه الرسةةالة "  أسةةأل نفسةةي هةةل تةةأثرت معلومةةاتي

أماا المرتكاة العاشار  التعرض للوسيلة إ ا شعرت أنها تتعارض مةع القةيم واألخةالق" 
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 " أحاول دائما تحديد من هو صاحب الرسالة أو الوسيلة". فقد كانت عكار 

" التواصةل أما بالنسكة لعكارا  المقياا المعكر  عن اتجاهاا  أفارار العيناة نحاو

فقد جااء  موافقااته  عليهاا بنساب و"إنتاج الرسائل اإلعالمية"  ،ع وسائل اإلعالم"م

وهاو أمار الكيعاي باالنظر إلاى صاعوبة هالين العااملين مقارناة بالعوامال اقخار    أقل

"بالقةةدرة علةةي اختيةةار الوسةةائل و  المرتكطااة بالتعاماال مااع وسااائل اإلعااالم والخاصااة

و"القةةدرة علةةي نقةةد وتقيةةيم الرسةةالة  ،""والقةةدرة علةةي فهةةم الرسةةالة ،المضةةامين"

 ".اإلعالمية

فةةي   الدارسااين وغياار الدارسااين للمقاارردالالت الفةةروق بةةين المبحةةوثين  ولمعرفااة

 تم إجراء اختبار )ت( ويوبح الجدول التالي نتائج االختبار: – اإلعالمالتعامل مع وسائل 

 (17) جدول

 في مقياس التعامل مع وسائل االعالم )القبلي والبعدي( نتائج اختبار )ت( لداللة درجات

 المتوسط العدد البيــان
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 4.67984 101.9100 100 قكلي
 راله 40.367 198

 7.57711 65.9600 100 بعدي

" تكاين وجاور فارو  ذا  راللاة إحصاائية فيماا يتعلا  T. Testبتطكيا  اختكاار "

قكل رراسة المقرر وبعاد رراساته   حيا  قيماة " " بلغات  اإلعالممل مع وسائل بالتعا

   وهي قيمة رالة إحصائيا  . 40.367

الدراسات السابقة خاصة اإلجابات على العبارات التي تكشا يتفق مع نتائج العديد من  وهو ما

نية القائم باالتصال. ومن تلك  عن تأثير دراسة مقرر التربية اإلعالمية قي القدرة على فهم الرسالة وفهم

التي أجريت على مجموعتين من الشكاب  Adam Maksl( 2014رراسة )الدراسات: 

والتي توصلت إلى أن أفرار المجموعة التي ررست مقررا للتربية   تحت العشرين

ويعتقدون أنه  ال   وعيا بثهدا  التغطية الخكرية اإلعالمية اإلخكارية أفرارها أكثر

ولديه  مستو  عال من المعار  اقساسية المتعلقة   تثرير وسائل اإلعالميخ عون ل

التي أظهر  أن غالكية  Laras Sekarasih  (2014)ورراسة ،(184)بصناعة اإلعالم

بعد رراسته  لكرنامج للتربية اإلعالمية قد تنكهوا إلى الدوافع  -عينة الدراسة -اقالفال

 Jonathanوأي ا أكد  ،(185)لخاصة به التجارية لتقدي  العنف في الكرامج ا

Friesem (2013)  في تحصين  رراسة الطالب لمقرر للتربية اإلعالميةعلى تثرير

تستخدمها  إلياقفرار ضد التثريرا  السلكية لوسائل اإلعالم ومن تكنيكا  اإلغراء 

    .(186)تلك الوسائل وال سيما في الموار اإلعالنية

على أهمية رراسة المقارر فاي توضاي   Seth Ashley (2012) وأكد  رراسة

والمسااعد  علاى تحليال تلاك الرساائل   الفر  بين اقشكال المختلفة للرسائل اإلعالمياة

 Tina L. Petersonوأظهار  رراساة  .(187)وتوضاي  هادفها ونياة القاائ  باالتصاال
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أن المجموعاااة التاااي ررسااات مقاااررا يت ااامن نصوصاااا خاصاااة بالتربياااة    (2012)

 ،)(188)ميااة فااي مجااال التغليااة أكثاار إرراكااا ووعيااا بنيااة المعلاان فااي هاالا الصاادراإلعال

عان أن تادريل المقارر أر  إلاى فها   William Sewell (2010) وأسافر  رراساة

أف اال ماان جانااب الطااالب قهاادا  القااائ  باالتصااال والرمااوز المسااتخدمة ماان جانااب 

وبااين الخكاار والدعايااة   والاارأيالرسااالة اإلعالميااة والقاادر  علااى التفرقااة بااين الحقيقااة 

فاي  stereotypesوكيفية اكتشا  الكلب والتحيز وتحديد اقنمااال الجاماد    واإلعالن

علاى  Paul Mihailidis (2008)وأكاد  رراساة . (189) م مون الرساالة اإلعالمياة

واقخاار    إحااداهما ضااابطة   عينتااين ماان الااالب إحااد  جامعااا  الواليااا  المتحااد 

فرار المجموعاة التجريكياة والالين ررساوا مقارر التربياة اإلعالمياة أكثار أن أ -تجريكية

كماا أنها  عكاروا عان   فهما وتحليال ونقادا للرساائل اإلذاعياة والتليفزيونياة والمطكوعاة

 .(190)آراء سلكية بشثن الثقة في وسائل اإلعالم

فيما يتعلق  مع نتائج الدراسات السابقة كذلك توافقد نتائج االختبار القبلي والبعدي

( 2015رراسة ) ومنها ،بالقدرة على تحليل وتقييم الرسائل اإلعالمية

Ramasubrmnian Erica & Scharrer  Srividya  التي أكد  على أنه يمكن

لجهور محو أمية وسائل اإلعالم أن تساعد على تفسير وتحليل ونقد ما يت  التعرض 

فاعلية الراريو  التي أكد  على Miglena S. Todorova (2014) ورراسة .(191)له

كوسيلة تعليمية في مجال التربية اإلعالمية حي  يسه  في رفع المهارا  النقدية 

أن تعل  الطالب  Carolyn Fortuna 2014)) وأوضحت رراسة .(192)للطالب

زار من مهاراته  االتصالية ومهارا    لكيفية تحليل النصوص اإلعالمية الرياضية

الناقد  أهمية التفكير Monica Chahal (2013) وأوضحت .(193)التفكير النقدي

والتي تمكنه من التعر   -كمهار  من المهارا  التي تكسكها التربية اإلعالمية للفرر

  يتعرض له من رسائل وتقيي  ما  على تكنيكا  وسائل اإلعالم الجديد والتقليدي

تمرار عن الهد  من وسؤال نفسه باس  وعدم إغال  ذهنه على وجهة نظر واحد 

خلور أحمد   راسة أشجان حامد الشديقا وأشار  نتائج ر. (194)الرسالة المقدمة

إلى أن تدريل التربية اإلعالمية بالمدارا اقررنية الخاصة قد   (2012) الخصاونة

  Joslynوأكد  رراسة . (195)المهارا  والقدرا  التحليلية امتالك ساعد على

Young (2012)كتساب مهارا  التربية اإلعالمية ينمي لد  الطالب على أن ا

  Paul Mihailidis (2009وكشفت رراسة ). (196)القدر  على الفه  وتقيي  المناقشا 

أنه عقب  – Maryland’s College of Journalismعينة من الالب جامعة على 

ل والتفكير االنتهاء من رراسة مقرر للتربية اإلعالمية اكتسب الطالب مهارا  التحلي

 .(197)الناقد بدرجة ككير 

سةةلوكيات الطةةالب تااثريرا  رراسااة مقاارر التربيااة اإلعالميااة علااى اتجاهااا  و وماان

أصةبحوا أكثةر قناعةة بأهميةة  أنهةموالتي أسفرت عنها نتائج االختبةار القبلةي والبعةدي 

الدراسااة وهةةو مةةايتفق مةةع  ،التواصةةل مةةع وسةةائل اإلعةةالم للتعقيةةب أو إبةةداء الةةرأي
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 Georgetown’s Center for New Designs inأجراهاا مركاز  إلايساحية الم

Learning and Scholarship(2013)   التاااي أوضاااحت تاااثرير رراساااة التربياااة

 .(198)اإلعالميااة علااى قاادر  الطااالب علااى التواصاال بقااو  مااع كافااة وسااائل اإلعااالم

امج التي أكد  على رور بار Nanverkail & Paul Gathercoal (2001)ورراسة

التربيااة اإلعالميااة فااي تلكيااة حاجااة الطااالب إلااى تنميااة المعرفااة والمهااارا  الالزمااة 

تااثريرا  رراسااة مقاارر التربيااة  كةةذلك مةةن. (199)للتعاماال بنجاااح مااع الوسااائل اإلعالميااة

تشجيعهم على القبام  بإنتاج وبث بعض من الرسةائل اإلعالميةة  الطالباإلعالمية على 

 وهةو مةا ،تقليديةة أوالجديةدة كمةا  كةر بعةض أفةراد العينةةمن خةالل وسةائل اإلعةالم ال

التاي أكاد  علاى أهمياة ذلاك المقارر  Jonathan Friesem(2013) رراساةيتفق مع 

 .(200)في إكساب مهارا  استخدام وسائل اإلعالم وإنتاض الرسائل اإلعالمية

لقةةة بأوجةةه ماأوبةةحته الدراسةةة فةةي ج ئيةةة سةةابقة مةةن البحةةث والمتعوتتفاا  تلااك النتااائج مااع 

 رراسة التربية اإلعالمية. استفادة المبحوثين من

 ثانيا: نتائج التحقق من فروض الدراسة:

  :األول الفرض
 وغير اإلعالمية التربية لمقرر الدارسين الطالب بين إحصائية راللة ذا  فرو  توجد

  .يةالتعليم المقررا  ضمن المقرر تدريل أهمية نحو اتجاهاته  حي  من له الدارسين

" عاان وجااور فاارو  ذا  راللااة إحصااائية بااين T.Testأساافر  نتااائج تطكياا  اختكااار "

نحاو  اتجاهااته  حيا  مان لاه الدارساين وغيار اإلعالمياة التربياة لمقارر الدارساين الطاالب

  كماا 6.078   حيا  تكاين أن قيماة " " التعليمياة المقاررا  ضامن المقارر تادريل أهمياة

وتتفاا  هااله النتيجااة مااع مااا توصاالت  قيمااة رالااة إحصااائيا  . ( وهااي18يتكااين ماان الجاادول رقاا  )

جمياع أفارار العيناة مان الدارساين للمقارر علاى أهمياة  حي  أكاد  إليه الكاحثة في جزئية سابقة

 رراسة مقرر التربية اإلعالمية لجميع الطالب بالمدارا أو الجامعا .  

 (18) جدول

 ي( في مقياس التعامل مع وسائل االعالم)القبلي والبعد نتائج اختبار )ت( لداللة درجات

 المتوسط العدد البيــان
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

 2.38 100 قكلي
0.67853 

 راله 6.078 198 67853

 0.58525 2.18 100 بعدي

 داللة  ات فروق توجدأنه " وبللك يتكين صحة الفرض اقول واللي ينص على

 حيث من له الدارسين وغير اإلعالمية التربية لمقرر الدارسين الطالب بين إحصائية

وتتفا  هاله النتيجاة  ."التعليميةة المقررات بمن المقرر تدريس أهمية نحو اتجاهاتهم

علاى أهمياة رراساة مقارر توصالت إلياه الكاحثاة فاي جزئياة ساابقة والتاى أكاد   مع ماا

وهاو ماا يتفا  ماع نتاائج   (2جادول رقا  ) التربية اإلعالمية من وجهة نظر المكحاورين

  العديد من الدراسا  السابقة.
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 :الفرض الثاني

بين الطالب من حي  اتجاهاته  نحو رراسة مقرر  إحصائيةتوجد فرو  ذا  راللة 

 :التربية اإلعالمية وفقا لنو  المكحو   والتقدير الحاصل عليه

تجاهاته  نحو رراسة توجد فرو  ذا  راللة إحصائية بين الطالب من حي  ا -أ

 مقرر التربية اإلعالمية وفقا للنو . 

 (19)رقم  جدول

( طبقا للنوع واتجاهاتهم نحو دراسة واإلناثنتائج اختبار )ت( لداللة درجات)الذكور 

 مقرر التربية اإلعالمية 

 المتوسط العدد البيــان
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت درجة الحرية

مستوى 

 الداللة

 0.55003 2.29 100 ذكور
 غير راله 1.451 198

 0.61799 2.1 100 إنا 

اتجاهااته  " تكين عدم وجور فرو  ذا  راللة إحصائية T.Testبتطكي  اختكار "

  حياا  تكااين أن قيمااة " " بلغاات للنااو  وفقااانحااو رراسااة مقاارر التربيااة اإلعالميااة 

عة جمياع الطاالب مان قنا اقمر اللي يشير إلى رالة إحصائيا   غير  وهي قيمة 1.451

 اللكور واإلنا  على السواء اللين ررسوا المقرر بثهمية رراسته. 

توجد فرو  ذا  راللة إحصائية بين الطالب من حي  اتجاهاته  نحو رراسة  -ب

 .مقرر التربية اإلعالمية وفقا للتقدير الحاصل عليه الطالب

 (20م )جدول رق                                                

لداللة الفروق بين الطالب من حيث اتجاهاتهم نحو دراسة  ANOVAتحليل التباين 

 مقرر التربية اإلعالمية وفقا للتقدير الحاصل عليه

 البيان  الفروق تبعا إلى
مجموع 

 الدرجات
 الداللة ف متوسط د . ح

اتجاهاته  نحو 

رراسة مقرر التربية 

 اإلعالمية

 التقدير

 35.212 3 105.637 بين مجموعا 

1.639 

غير 

 راله

0.185 

 21.485 96 2062.553 راخل

  99 2168.190 مجمو 

-One)) التكااين للتحق  من صحة الفرض قامت الكاحثة باستخدام اختكاار تحليال

Way Anova   باين الطاالب مان حيا  اتجاهااته  نحاو رراساة الختكاار راللاة الفارو

 المعااامال  تشااير نتااائجحياا   قاادير الحاصاال عليااهمقاارر التربيااة اإلعالميااة وفقااا للت

الطااالب ماان  بااين متوسااطا  إحصااائيةعاادم وجااور فاارو  ذا  راللااة  اإلحصااائية إلااي

حي  اتجاهاته  نحو رراسة مقرر التربياة اإلعالمياة وفقاا للتقادير الحاصال علياه   فقاد 

 .0.05   وهي قيمة غير رالة إحصائيا  عنادي مساتوي1.639" بلغت Fتكين أن قيمة "

اقمار الالي يؤكااد علاى أهميااة رراساة مقاارر التربياة اإلعالميااة مان وجهااة نظار جميااع 

ويمكان تفساير عادم تاثرير   الطالب بصر  النظر عن التقدير الحاصل علياه كال مانه 
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عاملى النو  والتقدير في اتجاها  الطالب نحو أهمية تدريل مقرر التربية اإلعالمياة 

سااته كمااا أشااار معظاا  المكحااورين فااي جزئيااة سااابقة باسااتفارته  باال واسااتمتاعه  بدرا

 (. 6)جدول رق  

أناه "توجاد فارو  ذا   وبللك يتكين عدم صحة الفرض الثاني واللي ينص علاى

راللة إحصائية بين الطالب مان حيا  اتجاهااته  نحاو رراساة مقارر التربياة اإلعالمياة 

 .وفقا لنو  المكحو  والتقدير الحاصل عليه"

 :الفرض التالث

جد عالقة ارتباطية ايجابية بين دراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية  تو

وينبثق من هذا الفرض الرئيس  ،وسلوكهم الواعي في تعاملهم مع وسائل اإلعالم

 :الفروض الفرعية التالية

توجد عالقة ارتباطية ايجابية بين دراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية  -أ

 .مية بالشكل الصحيحوفهمهم للرسالة اإلعال

 (21جدول رقم )

العالقة بين دراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية وفهمهم للرسالة اإلعالمية 

 بالشكل الصحيح

 المتغيرات
 مدى فهم الرسالة اإلعالمية بالشكل الصحيح 

 مستوى الداللة القوة االتجاه معامل االرتباط

 قوية طردي *0.576 دراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية
 داله

0.001 

 للتحقاا  ماان صااحة ذلااك الفاارض قاماات الكاحثااة باسااتخدام معاماال االرتكاااال بيرسااون

"Pearson Correlation"  ( فقااد تكاين وجااور عالقاة الرريااة 21وكماا يت ا  ماان الجادول )

رراسة الطاالب لمقارر التربياة اإلعالمياة وفهمها  للرساالة اإلعالمياة بالشاكل بين  قوية

  وهاى أصاغر مان  0.001مساتو  * وهاي رالاة عناد 0.576حي  كانت ر =   .الصحي 

   مما يدل على وجور عالقة ارتكاال بين المتغيرين.0.05مستو  معنوية  

توجد عالقة ارتباطية ايجابية بين دراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية   -ب

 .واالختيار الواعي للوسيلة والمضمون 

 (22جدول رقم )                                             

دراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية  واالختيار الواعي للوسيلة العالقة بين 

 .والمضمون 

 المتغيرات

 مدى االختيار الواعي للوسيلة والمضمون

 القوة االتجاه معامل االرتباط
مستوى 

 الداللة

 قوية طردي *0.769 دراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية
 داله

0.001 
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تكااين وجااور عالقااة  "Pearson Correlation"وباسااتخدام معاماال االرتكاااال بيرسااون

رراسااة الطااالب لمقاارر التربيااة اإلعالميااة  واالختيااار الااواعي للوساايلة  قويااةالرريااة 

* وهاااي رالاااة عناااد 0.769  حيااا  كانااات ر = (22كماااا يت ااا  مااان الجااادول ) والم ااامون

  مما يدل على وجور عالقاة 0.05من مستو  معنوية    وهى أصغر  0.001مستو  

 ارتكاال بين المتغيرين.

توجد عالقة ارتباطية ايجابية بين دراسةة الطةالب لمقةرر التربيةة اإلعالميةة   -ج

 .والتواصل مع وسائل اإلعالم

 (23جدول رقم )

 مدراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية  والتواصل مع وسائل اإلعالالعالقة بين 

 المتغيرات
 مدى التواصل مع وسائل اإلعالم

 مستوى الداللة القوة االتجاه معامل االرتباط

 ضعيفة الرري *0.284 رراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية
 راله

0.03 

 Pearson"للتحق  من صحة ذلك الفرض قامت الكاحثة باستخدام معامل االرتكاال بيرسون

Correlation" تكين وجور عالقة الررية ضعيفة بين  (23)جدول  كما يت   من و

  حي  كانت ر رراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية  والتواصل مع وسائل اإلعالم 

 .0.05  وهى أصغر من مستو  معنوية   0.03مستو  * وهي رالة عند 0.284= 

ية وإنتاج توجد عالقة ارتباطية ايجابية بين دراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالم -د

 الرسائل اإلعالمية 

 (24جدول رقم )

 . العالقة بين دراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية  وإنتاج الرسائل اإلعالمية

 المتغيرات
 .إنتاض الرسائل اإلعالمية 

 مستوى الداللة القوة االتجاه معامل االرتباط

 ةبعيف طردي **0.191 رراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية
 داله

0.036 

تكين وجور عالقة  "Pearson Correlation"وباستخدام معامل االرتكاال بيرسون

بين رراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية  وإنتاض الرسائل اإلعالمية الررية ضعيفة 

  0.036مستو  ** وهي رالة عند 0.191  حي  كانت ر = (24كما يت   من الجدول )

 . 0.05ية  وهى أصغر من مستو  معنو

عالقة ارتباطية ايجابية بين  وبللك يمكن قكول الفرض الثال  والقائل بوجور

دراسة الطالب لمقرر التربية اإلعالمية وسلوكهم الواعي في تعاملهم مع وسائل 

باالختيار الواعي للوسيلة والم مون وفه   وهله العالقة قوية فما يتعل  ،اإلعالم
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صحي   بينما كانت ضعيفة فيما يتعل  بالتواصل مع للرسالة اإلعالمية بالشكل ال

توصلت إليه  وسائل اإلعالم وإنتاض الرسائل اإلعالمية  وتتف  هله النتيجة مع ما

وجور فرو  ذا  راللة إحصائية فيما يتعل  الكاحثة في جزئية سابقة والتى أوضحت 

بعد رراسته بوعي المكحورين في التعامل مع وسائل االعالم قكل رراسة المقرر و

 .(17جدول رق  )

 :الخالصة ومناقشة النتائج

 كيفية الجمهور بتعلي  يختص جديد عالمي اتجاه بمثابة اإلعالمية التربية تعد

 الحديثة االتصال لتكنولوجيا المتسار  التقدمفمع  المختلفة  اإلعالم وسائل مع التعامل

 ظهر  -االجتماعي التواصل وشككا  االلكترونية والمواقع المكاشر  وغير المكاشر 

 ما واستيعاب فه  على قارر واعي متلقي جمهور لخل  اإلعالمية التربية إلى الحاجة

 واإلرراك والتحليل الفه  على قاررا تفكيرا ويمتلك اتصالية رسائل من له يتعرض

  . سلكي هو وما إيجابي هو ما وتمييز

 المجتمعا  في اإلعالمية التربية أهمية إلى اإلعالمية الدراسا  أشار  وقد

 من العديد في العربية اإلعالم وسائل على الدولية اإلعالم وسائل هيمنت بعدما العربية

 المتلقي أصك  أن وبعد المتلقي  الجمهور على خطور  تشكل وأصكحت الكرامج 

 بشكل بها يتثرر تجعله التي المعلوما  من هائل ك  من له يقدم و منتجا   ال فقط مستهلكا  

 العالقة علىتمثلت في: "الوقو   مشكلة الدراسةوللا فإن   مكاشر. غير أو مكاشر

 مع تعامله  في الواعي وسلوكه  اإلعالمية التربية لمقرر الجامعة الالب رراسة بين

وذلك في إالار مدخل "االستخداما  واإلشكاعا "  ونظرية "التعل    اإلعالم وسائل

تثرير رراسة مقرر التربية اإلعالمية على ول الخروج بمؤشرات حالكنائية"  بهد  

شبه سلوك الطالب في تعامله  مع وسائل اإلعالم. واعتمد  الدراسة على المنهج 

التي تحق  أغراض الكح   وأجريت  الفروض  وقد ت  وضع مجموعة من التجريبي

مفرر   100ممن ررسوا مقرر التربية اإلعالمية  قوامها  عمديةالدراسة على عينة 

من اللكور واإلنا  )تجريكية(  وعينة أخر )ضابطة( من غير الدارسين للمقرر 

مفرر  من الالب كلية اإلعالم بجامعة فاروا  وت  تصمي  صحيفة  100قوامها 

االستقصاء تت من مجموعة من اقسةلة التى تحق  أهدا  الدراسة  باإلضافة إلى 

من العكارا  لقياا مد  وعي مقياا التعامل مع وسائل اإلعالم مكون من مجموعة 

الطالب في تعامله  مع وسائل اإلعالم  وبعد تطكي  صحيفة االستقصاء وتفريغ 

والتحق  من فروض الدراسة  توصلت الكاحثة إلى  إحصائياالكيانا  ومعالجتها 

 مجموعة من النتائج   أهمها:      

(  في %68عالمية )ير  معظ  أفرار العينة أنه من المه  رراسة مقرر التربية اإل -1

وتؤكد هله النتيجة على أهمية هلا المقرر ( يرون أنه "مه  لحد ما" %32) مقابل

وفائدته من وجهة نظر الطالب  وهو ما يتف  مع نتائج العديد من الدراسا  
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 السابقة.

"ككير " كما  جميع من ررسوا المقرر قد استفاروا منه  سواء كانت ررجة االستفار  -2

  %40"إلى حد ما" كما أشار  أفرار العينة  أو كانت االستفار من  %60ذكر 

يؤكد النتيجة السابقة والمتعلقة بثهمية رراسة المقرر  وجاء في مقدمة  وهو ما

مل مع وسائل اإلعالم الطالب على التعا هأسكاب االستفار  من المقرر مساعدت

سائل اإلعالمية    وفه  اقهدا  الحقيقية للقائ  باالتصال والربطريقة أف ل

والتشجيع على التواصل مع وسائل اإلعالم والتعقيب أو إبداء الرأي   كللك 

المساعد  على التفكير النقدي. وتعد هله اإلجابا  بمثابة رالال  قوية على أهمية 

رراسة مقرر التربية اإلعالمية في خل  ررجة من الوعي لد  اقفرار في التعامل 

الوعي اللي يتمثل في القدر  على فه  نية القائ  باالتصال مع وسائل اإلعالم  هلا 

 وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقةوالهد  الحقيقي من توجيه الرسالة   

السيما فيما يتعل  بمساعد  الطالب على التفكير النقدي للق ايا التي تعرضها 

 وسائل اإلعالم.

 % 14راسة المقرر يمده  بالمتعة   في مقابل من أفرار العينة أن ر % 86ير   -3

يرون عكل ذلك. وتكين أن شعور الطالب بالمتعة عند رراسة المقرر يرجع لعد  

أسكاب في مقدمتها: أن المقرر يجعله  يستخدمون العقل فى التفكير بعيدا  عن 

المغالطا  التي يمكن أن تكثها الرسالة اإلعالمية  ويستخدم أكثر من وسيلة 

رح وتوصيل المعلومة  وأي ا يشجعه  على المشاركة والتواصل مع وسائل للش

 اإلعالم.

تشجيع  وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة خاصة فيما يتعلق بقدرة المقرر على

اقفرار على استخدم عقوله  فى التفكير بعيدا  عن المغالطا  التي يمكن أن تكثها 

 وتشجيعه  على المشاركة والتواصل مع وسائل اإلعالم.الرسالة اإلعالمية   

 %4لمقرر في مقابل افى التعامل مع ( ال يجدون صعوبة %82معظ  أفرار العينة ) -4

يجدون صعوبة الي حد ما". ومن الطكيعي أن تكون " %14  و"يجدون صعوبة"

وعية المقرر بالنظر قنه مقرر جديد ويحتاض لن فى التعاملهناك بعض الصعوبا  

مدربة من المدرسين على تدريسه من جهة  وعلى القدر  على إكساب الطالب 

المهارا  الالزمة لتطكيقه عند التعامل مع وسائل اإلعالم من جهة أخر   وقد 

أشار المكحورون إلى رالرة أنوا  من الصعوبا : "صعوبا  فى التعامل مع أستاذ 

و"صعوبا  تتعل   "المقرر" و"صعوبا  التعامل مع تطكيقا  المقرر

وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة خاصة فيما يتعلق بعدم  .باإلمكانيا "

  وكللك قلة اإلمكانيا  والمصارر وندرة المعلمين المدربين  التدريب الكافي للمعلمين

 . التعليمية

  إلى تغير في من أفرار العينة أن رراسته  لمقرر التربية اإلعالمية أر %90ذكر  -5
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من أفرار العينة ب  %48  حي  أجاب اإلعالمسلوكيا  تعامله  مع وسائل 

حد ما(   اقمر  إليإلى أنه قد حد  اختال  في سلوكياته  ) %42)نع (  وأشار 

اللي يؤكد على أهمية رراسة مقرر التربية اإلعالمية إلكساب الطالب مهارا  

 .اإلعالمالتعامل مع وسائل 

سة مقرر التربية اإلعالمية قد أرر على الكثير من سلوكيا  الطالب في رراإن  -6

الرسالة التي يرون أنها مهمة   تعامله  مع وسائل اإلعالم  سواء من حي  انتقاء

وتحليل وتقيي  ما يسمعونه أو يقرأونه على الدوام  وكللك االنتكاه إلى الهد  

لتالي أصكحوا أقل تثررا بها  في الحقيقي للرسالة التي تكثها وسائل اإلعالم وبا

حين ذكر  نسكة قليلة أنه  أصكحوا على قناعة ب رور  التواصل مع وسائل 

اإلعالم للتعقيب أو إبداء الرأي  وأشار  نسكة أقل إلى أنه  يقومون أحيانا بإنتاض 

الجديد    وب  بعض من الرسائل اإلعالمية من خالل وسائل اإلعالم التقليدية أو

تف  بشكل ككير مع النتائج التي توصلت إليها الكاحثة من خالل تطكي  ي وهو ما

 مقياا التعامل مع وسائل اإلعالم.

" و"التطكيقا  العملية" في مراتب متقدمة تثتي "ور  العمل" و "المحاكا  -7

كثساليب مف لة لتدريل مقرر التربية اإلعالمية   بينما جاء في المرتكة اقخير  

يدية" اقمر اللي يشير إلى تف يل الالب هلا المقرر قساليب "المحاضر  التقل

التدريل غير التقليدية والتي تتناسب بالفعل مع الكيعة هلا المقرر اللي يحتاض في 

تدريسه إلى تحليل وتفسير نماذض من الرسائل اإلعالمية  كما يحتاض التدريب 

 على كيفية إنتاض الرسائل اإلعالمية.   

 %44ن اللين ررسوا مقرر التربية اإلعالمية راضون عن المقرر )معظ  المكحوري -8

الي حد ما(  ول  يتكين وجور  %38من أفرار العينة راضون بدرجة ككير    

بين اللكور واإلنا  في هلا الصدر  اقمر اللي يشير  إحصائيةفرو  ذا  راللة 

مع ما يتف   إلى الرضا العام لد  الطالب بغض النظر عن نوعه   وهو ما

عدم وجور فرو   أسفر  عنه نتائج الدراسة في أكثر من جزئية سابقة  حي  تكين

همية رراسة مقرر واستفارته  منه وشعوره  جوهرية بين اللكور واإلنا  من حي  رؤية كل منه  ق

 بمتعة التعل  من خالل رراسته.

زيد من فرار العينة لتحسين هلا المقرر "توفير مأجاء في مقدمة مقترحا   -9

"  يليها "استخدام المالتيميديا في تدريل المقرر"  ر  للمقرر العمليةالتطكيقا  

"اإلعدار الجيد للمقرر"  وكلها مقترحا  لو ت  اقخل بها لساعد  على جعل 

 المقرر أكثر تشويقا وإفار  لدارسيه.

العينة أسفر تطكي  مقياا التعامل مع وسائل اإلعالم للكشف عن اتجاها  أفرار  -10

مع كيفية تعامله   نحو  –الدارسين وغير الدارسين لمقرر التربية اإلعالمية  –

مع تلك  أن هناك قدر من الوعي في تعامل نسكة من المكحورين اإلعالموسائل 
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والسيما فيما يتعل  بالقدر  علي اختيار الوسائل والم امين  والقدر  ، الوسائل

  أما بالنسكة لعكارا  اإلعالميةوتقيي  الرسالة علي فه  الرسالة  والقدر  علي نقد 

المقياا المعكر  عن اتجاها  أفرار العينة نحو" التواصل مع وسائل اإلعالم"  

و"إنتاض الرسائل اإلعالمية" فقد جاء  موافقاته  عليها بنسب أقل  وهو أمر 

 الكيعي بالنظر إلى صعوبة هلين العاملين مقارنة بالعوامل اقخر  المرتكطة

بالتعامل مع وسائل اإلعالم والخاصة "بالقدر  علي اختيار الوسائل 

والم امين"  "والقدر  علي فه  الرسالة"  و"القدر  علي نقد وتقيي  الرسالة 

لمعرفة رالال  الفرو  بين المكحورين  اختكار ) (". كللك كشف تطكي  اإلعالمية

فرو  ذا  كشف عن   –عالم ل اإلفي  التعامل مع وسائ الدارسين وغير الدارسين للمقرر

م قكل رراسة المقرر وبعد عالراللة إحصائية فيما يتعل  بالتعامل مع وسائل اإل

الدراسا  السابقة خاصة فيما يتعل  بتثرير يتف  مع نتائج العديد من    وهو مارراسته

رراسة مقرر التربية اإلعالمية في القدر  على فه  الرسالة وفه  نية القائ  

 . تصالباال

 الطالب بين إحصائية راللة ذا  فرو  ركتت صحة الفرض اقول والقائل بوجور -11

 نحو اتجاهاته  حي  من له الدارسين وغير اإلعالمية التربية لمقرر الدارسين

وتتف  هله النتيجة مع ما  .التعليمية المقررا  ضمن المقرر تدريل أهمية

جميع أفرار العينة من الدارسين  أكد توصلت إليه الكاحثة في جزئية سابقة  حي 

للمقرر على أهمية رراسة مقرر التربية اإلعالمية لجميع الطالب بالمدارا أو 

 الجامعا . 

بين الطالب  إحصائيةفروق  ات داللة  في حين ل  تثكت صحة الفرض الثاني والقائل بوجور -

وع المبحوث  من حيث اتجاهاتهم نحو دراسة مقرر التربية اإلعالمية وفقا لن

قناعة جميع الطالب من اللكور  اقمر اللي يشير إلى ،والتقدير الحاصل عليه

واإلنا  على السواء اللين ررسوا المقرر بثهمية رراسته بصر  النظر عن التقدير 

الحاصل عليه كل منه   ويمكن تفسير عدم تثرير عاملى النو  والتقدير في اتجاها  

رر التربية اإلعالمية باستفارته  بل واستمتاعه  الطالب نحو أهمية تدريل مق

 بدراسته كما أشار معظ  المكحورين في جزئية من النتائج.

عالقة ارتباطية ايجابية بين دراسة  بينما ركت صحة الفرض الثال  والقائل بوجور -

، الطالب لمقرر التربية اإلعالمية وسلوكهم الواعي في تعاملهم مع وسائل اإلعالم

باالختيار الواعي للوسيلة والم مون وفه  للرسالة  لعالقة قوية فما يتعل وهله ا

اإلعالمية بالشكل الصحي   بينما كانت ضعيفة فيما يتعل  بالتواصل مع وسائل 

توصلت إليه الكاحثة  اإلعالم وإنتاض الرسائل اإلعالمية  وتتف  هله النتيجة مع ما

  راللة إحصائية فيما يتعل  بوعي وجور فرو  ذافي جزئية سابقة والتى أوضحت 

 قكل رراسة المقرر وبعد رراسته. اإلعالمالمكحورين في التعامل مع وسائل 
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 التوصيات:

في خل  ررجة من الوعي لد   همية مقرر التربية اإلعالمية وفائدتهق نظرا   -1

  اقفرار في التعامل مع وسائل اإلعالم  هلا الوعي اللي يتمثل في القدر  على فه

للا توصي  -للطالب نية القائ  باالتصال والهد  الحقيقي من توجيه الرسالة 

بحي  يراعى في  الكاحثة ب رور  رراسة هلا المقرر لطالب المدارا والجامعا 

هلا المقرر أن يكون متكامال ومتداخال مع العديد من فرو  العل  اقخر  بحي  

 يستفيد من التخصصا  العلمية المختلفة. 

جب أن يتسع مفهوم التربية اإلعالمية لكي ال يكون قاصرا على االرتكاال ي -2

بالصحافة واإلذاعة والتليفزيون ولكن يمتد للمدونا  والمواقع االلكترونية 

والموسيقى والجرافيك وغيرها  ضمانا لنجاح الفرر في حياته الدراسية والعملية 

ب لكي يكونوا قاررين على والمهنية. ولللك يقع على المعلمين عبء تثهيل الطال

التعامل بنجاح في كل المواقف ومع كل الوسائل في ظل التعقيدا  وتغير 

 المفاهي  .

وتوفير المعل   ضرور  االهتمام بتكنولوجيا المعلوما  واالتصال بالمدارا -3

لحرص على التدريب المستمر للمعلمين على استخدام وا المؤهل الستخدامها 

استخداما  مسةوال  في التعامل مع الق ايا اإلعالمية وتحليل تقنيا  المعلوما  

وتطوير اتجاها  إيجابية نحو استخدام تقنيا    المحتو  اإلعالمي ونقده ونشره

 المعلوما   في التعامل مع الق ايا اإلعالمية.

يمكن لجهور محو أمية وسائل اإلعالم لد  الشكاب فى الحياه الواقعية أن تعمل  -4

ى جنب ضمن المناهج التعليمية لتساعد على محو أمية وسائل اإلعالم جنكا  إل

 لتفسير وتحليل ونقد ما يت  التعرض له.

استخدام برنامج للتربية اإلعالمية لرفع قدر  اقالفال على التمييز بين تداعيا   -5

وكللك استخدام برنامج للتربية   العنف بالواقع والعنف الخيالى المقدم باقفالم

المية لتحصين اقالفال والشكاب ضد التثريرا  السلكية لوسائل اإلعالم ومن اإلع

تستخدمها تلك الوسائل وال سيما في الموار اإلعالنية  إليتكنيكا  اإلغراء 

 وتدريكه  على التمييز بين المار  اإلخكارية واإلعالنية.

وكللك   التدريب على تحليل الرسائل وتوضي  هدفها ونية القائ  باالتصال -6

لخل  بيةة مناسكة لتدريل التربية  ضرور  إيجار الطر  المناسكة للتقيي 

  -.اإلعالمية

ضرور  تغيير الريقة التعلي  بالمدارا بحي  تساعد الطريقة الجديد  الطالب  -7

ليصكحوا لديه  القدر  على التحليل  ويستخدموا وسائل اإلعالم للتعكير عن آرائه  

العال  من حوله   كما أنه من ال روري أن يعمل المعلمون فى التفاعل النقد  مع 
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 على تطوير مناهج وأساليب تربوية جديد .

إيجار الرقا فاعلة للممارسا  النقدية للتربية اإلعالمية وذلك من خالل تسهيل  -8

تكوين العالقا  بين الطالب وبع ه  مهما تكاعد  المسافا   وإتاحة الفرصة 

وتشجيع الكناء اللاتي التخيلي للهوية بداخل مجتمعا   إلنتاض م مون ذا مغز  

حقيقية. والتشجيع على مشاركة الطالب في قراءا  نقدية ليستطيعوا التفرقة بين 

 أهدا  المصارر اإلعالمية المختلفة. 

توجيه برامج التربية اإلعالمية لآلباء إلكسابه  سلوكا واعيا بشثن التعامل مع  -9

وإقناعه  بثهمية قيامه  بدور الوسيط من جهة أخر    وسائل اإلعالم من جهة

يؤري إلى تغيير في سلوك اقبناء بشثن التعرض لتلك الوسائل ليصك   وهو ما

  -السيما التليفزيون -السلكي لوسائل اإلعالم التثريرأكثر إيجابية  ومن ر  يقلل من 

 على اقالفال. 

الوالدين في إكساب اقالفال مهارا  االهتمام بالدور الفعال لكل من المعلمين و -10

التعل  فيما يتعل  بالتصوير الرقمي ومهارا  أخر  تتمثل في القدر  على حل 

المشكال   وحب االستطال  واالعتمار على اللا  والثقة بالنفل  والتعل  

 التشاركي من خالل الوالدين والمعلمين.

لفصول وبين مشاركة الشكاب الجمع بين الممارسا  التعليمية الرسمية بداخل ا -12

في ممارسا  تعليمية يف لونها في عصر االنترنت والوسائل االلكترونية  أي 

 إمكانيةوما يترتب على ذلك من   الجمع بين التعلي  الرسمى وأنشطة غير رسمية

المساهمة في خل  جيل أكثر وعيا بالتعامل مع وسائل اإلعالم  اقمر اللي ي من 

يرغب الطالب أن يتعلمونه والكيفية التي يتعلمون بها  وبين سد الفجو  بين ما 

 التكاليف المدرسية التى يطلكها المعلمون.

توظيف اإلستشاريين اإلعالميين فى المدارا  وتطوير المنظما  غير  -13

الحكومية والمجتمعا  المحلية لدع  اقنشطة اإلعالمية  وعقد حلقا  عمل 

 ر للمشاركة فى اقنشطة اإلعالمية.لتدريب اآلباء واقمها  واقس

  للتصر  بطريقة فعالة active mediation  تشجيع الوساالة الفعالة للوالدين -14

وتوضي  السلوك اإليجابى ورف ه  للسلكي بما يسه    بدال من المشاهد  الصامتة

 .في تنمية مهارا  التربية اإلعالمية

ك من خالل برنامج يهد  إلى خل  رع  مكارر  لدع  التربية اإلعالمية  وذل-15

مشاهدين يتمتعون بمهار  التفكير الناقد  يتمثل في التعاون بين مقدمي الكرامج 

اقخالقية واالجتماعية ومعلمي التربية اإلعالمية في تحليل ونقد الجوانب واآلرار 

 لتليفزيونية .ل عمال ا

علمين بتدريب الطالب تشجيع الطالب على إنتاض مشروعا  إعالمية وقيام الم -16
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على تحليل عناصر التربية اإلعالمية من خالل تعري ه  للوسائل اإلعالمية  ر  

مناقشته  في عد  جوانب منها: أهدا  القائ  باالتصال والم مون والجمهور 

المستهد  والسياقا  التي تقدم فيها الرسائل اإلعالمية  حي  تكين أن هله الطريقة 

طالب على التفاعل والتفكير النقدي بخصوص صناعة في التعلي  تساعد ال

 اإلعالم.

التعاون بين المعلمين والكاحثين والممارسين لإلعالم بالتعاون من أجل تعلي  -17

 اقالفال ممارسا  تنصب على التفكير الناقد واالختيار الجيد للكرامج.

مجرر  مسةولية تدريل مقرر التربية اإلعالمية يجب أال تكون قاصر  على-18

برنامج أو مقرر رراسي ولكنها يجب أن يتقاسمها المعلمون والمسةولون بالمؤسسة 

التعليمية والكاحثون والممارسون لإلعالم والطالب والخريجون حتى ن من مزيد 

 من الفاعلية في التعامل مع وسائل اإلعالم والسيما اإلعالم الرقمي.
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