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 :الدراسةملخص 

دور اإلدارة الرتبوية  علىلتعرف لهدفت الدراسة 

يف الرتبية اإلعالمية يف ظل التحوالت اإلقليمية 

 املرحلة الثانوية معلميمن وجهة نظر ، املعاصرة

 ،أمانة العاصمة صنعاء باجلمهورية اليمنية مبدارس

( معلًما 569) تبلغطبقية  ومت اختيار عينة عشوائية

من اجملتمع الكلي البالغ  %(5)مثلت نسبة  ومعلمة،

جلمع االستبانة أداة  تاستخدمو ( فردًا،11380)

املدرسية،  الصحافةهما:  جمالني ومشلت، املعلومات

استخدام املنهج الوصفي  ومتعة املدرسية، اواإلذ

 وخلصت نتائجالتحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، 

 جملال أن قيمة املتوسط احلسابيالدراسة إىل 

كبرية، وبلغ بدرجة و (3.52)املدرسية بلغ  الصحافة

كبرية. بدرجة و (3.50)اإلذاعة املدرسية  جمال

 ًاة إحصائيَّّلاال توجد فروق دوأشارت النتائج إىل أنه 

دور اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ظل ل

)النوع  ي، تعزى ملتغرياملعاصرةالتحوالت اإلقليمية 

 سنوات اخلربة(. واالجتماعي، 

الرتبية  –اإلدارة الرتبوية  الكلمات المفتاحية:

 .اإلعالمية

 

Abstract 
    This study aims to investigate the 

role of educational administration in 

media education in the light of current 

regional transformations through a field 

study carried out by the researcher. The 

sample of the study consisted of (569) 

teachers (male and female) who were 

randomly selected at a rate of 5% of the 

study population which numbered 

(11,380).  A questionnaire was used to 

collect data. The questionnaire is 

consisted of two dimensions that are 

school press and educational school 

radio. The descriptive analytical 

method was used to achieve the 

objectives of this study. The results of 

the study concluded that the mean of 

the school press dimension was high 

and reached (3.52) and the mean of 

educational school radio dimension 
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were high and reached (3.50). Also, the 

results indicated that there no 

statistically significant differences in 

correlation to the role of educational 

administration in media education in 

light of contemporary regional 

transformations has attributed of the 

two variables that are (gender, years of 

experience). 

Key Words: Educational Media, 

Administration Education.

 

 :مقدمة

، وقليل من كافة ةالرتبوي ملكونات النظمُتعّد الرتبية اإلعالمية ذات أثر ملموس يف آليات التغيري      

املدرسية،  بالصحافةتعلق املاملدارس تهتم بتقديم خدمات الرتبية اإلعالمية على الصعيد الرتبوي، 

 الرغم من أهميتها وتأثريها يف صياغة الشخصية اإلنسانيةعلى واإلذاعة املدرسية، واألنشطة املدرسية، و

اليت تعصف باملنطقة العربية  املعاصرةة ، ويتميز العصر احلاضر يف ظل التحوالت اإلقليميجليل املستقبل

والعامل، وسرعة انتشار تلك التحوالت اإلقليمية إىل درجة ال ميكن جماراتها ومتابعتها، إال إن الرتبية 

وتأثرياتها رتبوية على ضبط هذه التحوالت ال الُنظم خاللاإلعالمية ميكنها أن تساعد القائمني عليها من 

 الرتبوية. للنظماألهداف املنشودة  ُيسهم يف خدمةها يف إطار ترشيدها وبلورت لتتمكن من

الرتبوي وسيًطا تربوًيا ضمن وسائط املؤسسة التعليمية، وذلك ملا له من أثر ملموس  اإلعالم ُيعدو

يف حتقيق األهداف املنشودة، من خالل سعيه لتغيري االجتاهات والرؤى واملفاهيم والتطبيقات الرتبوية 

 ،قبلهااخلطط الرتبوية، ويف إعداد الرأي العام لتخالل من  اإلعالماملدرسية، باإلضافة لدوره يف 

واإلسهام يف حتقيقها، وتبصري اآلباء واألمهات بأدوارهم الرتبوية، ويف تصحيح كثري من املفاهيم 

، اخلاطئة، والكشف عن املستحدثات والقضايا الرتبوية الطارئة يف ظل التحوالت اإلقليمية الراهنة

 (.13,2017 )جيدوري، 

بعد أن فقدت الدول السيطرة الكاملة  السيماحلاًحا إالرتبية اإلعالمية أكثر  التقانةثورة  وجعلت

، وفقدت قدرتها على التصدي للبث اإلعالمي اخلارجي واالكتساح التلفازيةعلى البث املباشر للربامج 

الثقايف األجنيب. وبعد أن ساعدت شبكة االنرتنت على الغزو الثقايف وتهديد كثري من الثقافات 

، الشباب والكبار يف تناول التيارات الثقافية واملذهبية والسياسيةالوطنية، وتفاعل معها الصغار و

(Hamdan, 2004.) 

بسبل فهم األمور وتقديرها، وسبل التعايش مع اآلخرين،  الطلبةتثقيف باإلعالم الرتبوي  يهتمو   

 الشباب ملواجهة األحداث وإعدادالعصر احلديث، وآليات التفاعل مع العوملة،  متطلباتواستيعاب 

اجلارية الطارئة وغري الطارئة يف ظل التحوالت اإلقليمية الراهنة، ومتكينهم من املهارات اليت تعينهم 

على املواجهة بداًل عن اخلوف واالستسالم أو االنعزال والرفض أو التربير، أو إسقاط املشكالت على 

 .(Senge, 2009)، اآلخر
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مية مبساعدة الطلبة على فهم حقوقهم وواجباتهم يف يعنى اإلعالم الرتبوي والرتبية اإلعالوكما     

إطار تناوله ملنظومة احلقوق اإلنسانية اليت تضمنتها املواثيق الدولية، وتقدير قيم الشورى، واإلخالص، 

وحب الوطن، واالنتماء الصحيح، واحرتام اآلخر، واحلرية والعدالة، ومواجهة الشائعات والتضليل، 

  .(2009)اخلطيب، ، رية واملنحرفني وفق الطرق املناسبة لذلكوحماربة االحنرافات الفك

حبقوقهم، كما وردت باالتفاقية اليت أقرتها اجلمعية العامة لألمم  الطلبةونظرًا ألهمية توعية      

، الذي يتألف من ديباجة وثالثة أجزاء، وتتوزع أحكامه على 1989نوفمرب عام من  20 الـ املتحدة يف

 امادة توضح يف جمملها كيف جيب أن ترتعرع شخصيته الطلبة، وكيف جيب أن يكونوأربع ومخسني 

بينت تلك كيف ينبغي إعداد الطلبة إعداًدا ويف بيئة عائلية ويف جو من السعادة واحملبة والتفاهم، 

مم بروح املثل العليا املعلنة يف ميثاق األ تربيتهمحياة فريدة يف اجملتمع، وكيف جيب  ليعيشواكاماًل 

، واحلرية واملساواة واإلخاء، دون أي نوع من أنواع التمييز ،املتحدة، وخصوًصا بروح الكرامة والتسامح

 .(2005ف، ي)يونيس

"مصطفى رجب" يف معرض حديثه عن اإلعالم الرتبوي وأهميته وأهدافه، بقوله:  أشار إليهوهذا ما     

قضاياه ومشكالته املختلفة والوقوف على األسباب "إن اإلعالم الرتبوي يقوم خبدمة اجملتمع، ومناقشة 

حول هذه القضايا واملشكالت،  الطلبةوالنتائج، وتناوهلا بالتحليل والشرح والتفسري، ونشر الوعي لدى 

يعمل اإلعالم الرتبوي على نقل ثقافة اجملتمع وتأصيل و والعمل على حلها، وتكوين رأي عام حوهلا،

بذلك يدعمان و ،والرتبية اإلعالمية خيدمان الثقافة وينميان اجملتمع كل ما فيه، فاإلعالم الرتبوي

  .(2015)رجب،  ، عملية التعليم، والتثقيف يف اجملاالت املختلفة"

وأشار الغّنام إىل ضعف العالقة بني اإلعالم والتعليم يف الدول النامية والدول العربية، حيث تتشابه    

 (.  140ة والتكنولوجية وإمكاناتها اإلعالمية، )مرزا، د.ت، تلك الدول يف فقر قدراتها العلمي

 بوصفها إحدى املعاصرةيف الرتبية اإلعالمية يف ظل التحوالت اإلقليمية  دورًا بارزًا إلدارة الرتبويةوتؤدي ا

 . واملهارات املختلفة العديد من اخلربات واملعارف الطلبةإكساب  من خالهلاإذ ميكن  ،الوسائط الرتبوية

 

 :مشكلة الدراسة ومسوغاتها -أواًل

 املعاصرةيف ظل التحوالت اإلقليمية وأصبح من املعلوم  أن اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية 

كافية إلحداث التغيري الذي يريد اجملتمع إحداثه يف األفراد،  مبفردها..،مل تعّد  السياسية وغريها

وذلك بسبب انفتاح أجزاء العامل على بعضها، مبساعدة من وسائل اإلعالم وسهولة االتصال، وتأثر 

الصاحل الناس باألحداث العاملية، ونتيجة للمسؤوليات املضافة إىل املؤسسات الرتبوية يف إعداد املواطن 

ك أصبح من الضروري تقوية صلة املؤسسات الرتبوية باملؤسسات الثقافية واإلعالمية الواعي. لذلو

إلدارة ينبغي لاملوجودة يف اجملتمع، ملا هلذه املؤسسات من آثار مهمة يف تشكيل شخصية األفراد، لذلك 
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نتباه الطلبة، فادة من الوسائل والربامج اإلعالمية اليت جتذب االرتبوية بصيغتها العامة أن تعمل على اإل

اليت  اإلقليميةومتكنهم من االستفادة منها يف إطار خرباتهم، مما يساعدهم على مواكبة التحوالت 

  .(2015)رجب، ، ية، واالجتماعية، والعلمية، والثقافيةاإلعالماجملاالت السياسية، وتشمل 

بني ما حققته األنظمة  أشار تقرير البنك الدولي عن التعليم واإلعالم إىل "وجود فجوات لذلكو   

التعليمية يف الوطن العربي وما حتتاجه املنطقة لتحقيق أهدافها اإلمنائية احلالية واملستقبلية يف ضوء 

" أن  إىل وأشار تقرير التنمية العربية، (1)،"(2008)تقرير البنك الدولي عن التعليم، اإلقليمية، التحوالت 

األمل يف منهجيات اإلصالح التقليدية ضئيل ما مل يتم االعتماد على منهجيات إصالح واقعية تعزز العالقة 

، بني املؤسسة الرتبوية واإلعالم واجملتمع احمللي وحتدث إصالًحا حقيقًيا يف جوهر الرتبية اإلعالمية"

  .( 81- 2008،184 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،

 : ما تقدم ميكن إعادة صياغة مشكلة الدراسة يف سعيها لإلجابة عن التساؤالت اآلتيةويف ضوء 

ظل التحوالت  واملتمثل مبجال الصحافة املدرسية يفيف الرتبية اإلعالمية  اإلدارة الرتبوية ما دور -

 ؟صنعاءمن وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبدارس أمانة العاصمة  املعاصرةاإلقليمية 
ظل التحوالت اإلقليمية  واملتمثل مبجال اإلذاعة املدرسية يفيف الرتبية اإلعالمية  اإلدارة الرتبوية ما دور -

 ؟من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبدارس أمانة العاصمة صنعاء املعاصرة
معلماتها مبدارس أمانة العاصمة هل توجد فروق داّلة إحصائياً بني استجابات معلمي املرحلة الثانوية و -

صنعاء املتمثل بدور اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ظل التحوالت اإلقليمية املعاصرة، ُتعزى 

 ملتغريي )النوع االجتماعي، وسنوات اخلربة(؟

 :أهداف الدراسة -ثانيًا

 :تهدف الدراسة إىل

ظل التحوالت  املتمثل مبجال الصحافة املدرسية يفيف الرتبية اإلعالمية  اإلدارة الرتبوية دورتشخيص  -

 من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبدارس أمانة العاصمة صنعاء. املعاصرةاإلقليمية 
ظل التحوالت  املتمثل مبجال اإلذاعة املدرسية يفيف الرتبية اإلعالمية  اإلدارة الرتبوية دورحتديد  -

 من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبدارس أمانة العاصمة صنعاء. املعاصرةاإلقليمية 

                                                             

تقرير البنك الدولي، الطريق غير المسلوك، إصالح التعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مركز معلومات  )1( 
 ، القاهرة.2008قراء الشرق األوسط،  
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رصد مدى وجود الفروق الداّلة إحصائيًا بني استجابات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبدارس  -

اإلعالمية يف ظل التحوالت اإلقليمية أمانة العاصمة صنعاء املتمثل بدور اإلدارة الرتبوية يف الرتبية 

  املعاصرة، ُتعزى ملتغريي )النوع االجتماعي، وسنوات اخلربة(.

  :أهمية الدراسة -ثالثًا

 اآلتي: أهمية الدراسة يفتكمن 

حيث حتاول حتديد دور اإلدارة  –على حدود علم الباحثني  –ُتعد هذه الدراسة األوىل من نوعها  -

الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ظل التحوالت اإلقليمية املعاصرة من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية 

  .مبدارس أمانة العاصمة صنعاء باجلمهورية اليمنية
نتسيب بني م الصحافة املدرسية وخصائصها ومقوماتهاو ،اإلذاعة املدرسيةي مفهوم تكشف الدراسة -

 –وُتعد الدراسة  .التالميذا من دور يف تعزيز الرتبية اإلعالمية لدى مملا هلاملدارس اليمنية كافة، و

من الدراسات القليلة اليت طبقت على عينة ميدانية من ذوي اخلربة يف  –يف حدود علم الباحثني 

رحلة الثانوية )أفراد يف الكشف عن طبيعة فكر معلمي املالتعليم وهم معلمي الثانوية ومعلماتها 

العينة حمل البحث احلالي(، فيما يتصل بدور اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ظل التحوالت 

األمر الذي جيعل من نتائج الدراسة ذات أهمية لصناع القرار التعليمي أثناء تقديم  ،املعاصرةاإلقليمية 

جوانب النقص يف الربامج واملناهج والسياسات حتديد  يف مقرتحات وتوصيات الدراسة لألخذ بها

 املتصلة جبوانب الرتبية اإلعالمية.
تكتسب الدراسة أهميتها يف أنها تقدم معلومات ومعارف وحقائق وآراء تفيد املكتبات اليمنية  -

دور اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ظل والعربية، وتعد مكملة للدراسات السابقة يف جمال 

 املعاصرة، ومرجعية للدراسات الالحقة يف ذات اجملال. لتحوالت اإلقليمية ا
 

 :رابًعا حدود الدراسة

 حدود الدراسة يف: اقتصرت 

حتليل وتشخيص دور االدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ظل التحوالت  احلدود املوضوعية: -

اإلقليمية املعاصرة من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية مبدارس أمانة العاصمة صنعاء باجلمهورية 

 اليمنية.
 .العاممعلمي التعليم مجع معلومات وآراء من عينة الدراسة وهم  احلدود البشرية: -
 .اجلمهورية اليمنية -صنعاء –بأمانة العاصمة املرحلة الثانوية مدارس  املكانية:احلدود  -

 .2018/2019من العام الدراسي  الثانيالفصل  احلدود الزمانية: -



148 

 

 

 148 

   اإلقليمية املعاصرةدور اإلدارة التربوية يف التربية اإلعالمية يف ظل التحوالت 

 صنعاء" -"من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية بمدارس أمانة العاصمة 
 أحمد يحيى الشاطبي /.أ .م  د -محمد ناجي الدعيس  /.أ .م  د                                                     

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو –إبريل ( 8) ( المجلد42) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

  :مصطلحات الدراسة: خامسًا

 الذي الفرد من املتوقعة الســـــــلوكية بأنه "التصـــــــرفاتالدور  (32، 2013احلاوري )عرف  :الدور .1
 .علميًا" أو اجتماعيًا مركزًا يشغل

ــي   :بأنه ان إجرائيًاالباحث هعرفُيو مهمات ووظيفة اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ترســــــــــــ

. وُيعرب عن الطلبةلدى  والســليمة وتوظيفها وتعزيز املقومات الســياســية واالجتماعية والثقافية الصــحيحة

 املوجودة يف املقياس املستخدم. الفقرات عن الدراسة عينةر عنها أفراد الدور إجرائًيا بالدرجة اليت ُيعّب

هي جمموعة من العمليات املتكاملة واملنّسقة املبنية على التخطيط، والتوجيه،  :اإلدارة الرتبوية -2

والتنظيم، واملراقبة، ومن املمكن تعريفها على أّنها حتديد جمموعة من األهداف الواضحة، ثّم العمل 

جمموعة من األشخاص لتحقيق هذه األهداف، وهناك العديد من أنواع اإلدارة اليت على تنسيق جهود 

 (.116 – 101، 2011، التميمي وسليمان، تتماشى مع املؤسسة اخلاضعة هلا

األسس واملعايري اليت يتطلبها العمل الرتبوي، وتكون بطرق منسقة  :وُتعرفها )بين هاني( بأنها

، )بين من ورائها األهداف والغايات املنشودة للفلسفة الرتبوية التعليمية ختدم الرتبية والتعليم، وتتحقق

 (.2017هاني، 

ويعرفها الباحثان إجرائيًا: بأنها مزيج من املفاهيم املعرفية واملهارات اليت تقوم على قواعد وأسس 

مقتضيات العصر علمية تربوية مرتابطة ومكملة لبعضها، منسقة وفًقا ملطالب األداء اإلداري الرتبوي و

 اليت ُتسهم يف حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية النوعية بأقل تكلفة وزمن.

بأنها العمليات اليت تنشرها وسائط اإلعالم الرتبوي عن طريق    (جيدوري)عرفها  :الرتبية اإلعالمية -3

ــائل إعالم حمددة مثل املعارض واحلفالت   ــية، ووسـ ــية واإلذاعة املدرسـ ــحافة املدرسـ واملهرجانات،  الصـ

ــابهم مهارات النقد والتحليل   ــئتهم على معرفة حقوقهم، وإكســ بهدف تثقيف الطلبة، وتوعيتهم، وتنشــ

 (.2017، الراهنة اإلقليميةواالنتقاء ملا يتعرضون له من معلومات يف ضوء التحوالت 

يت تقوم بنشرها ويعرفها الباحثان إجرائيًا: بأنها األنشطة املقروءة واملسموعة واملرئية كافة، ال

الصحافة املدرسية واإلذاعة املدرسية داخل املدرسة بهدف توعية الطلبة وتثقيفهم حنو معرفة حقوقهم 

 وواجباتهم واكسابهم مهارات النقد البناء يف ضوء التحوالت اإلقليمية املعاصرة. 
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 األدب النظري -

 اإلدارة الرتبوية:

يف جناح أي عمل يقوم به اإلنسان سواء فردًيا كان أو ُتعد اإلدارة مبفهومها العام حجر األساس  

مؤسسًيا، وبغياب اإلدارة الناجحة فإن الفشل أو االخفاق يكون حليف أي مؤسسة أو جمتمع من 

اجملتمعات. فاإلدارة هي الضابط واملسري لألمور اإلدارية وتصريف شؤون احلياة وصواًل إىل حتقيق 

ا. لذا تعد اإلدارة من أهم القوى املؤثرة يف عاملنا املعاصر، الذي يتسم األهداف اليت تطمح اجملتمعات إليه

 بالتغيري السريع والتقدم اهلائل يف مناحي احلياة كافة.

ويف جمال الرتبية والتعليم تعد اإلدارة الرتبوية السليمة هي العامل الرئيس والفاعل يف حتسني  

هي املسؤولة عن االطار العام الذي يضم عناصر وتطوير مدخالت وعمليات وخمرجات نظم التعليم، ف

العملية الرتبوية والتعليمية ومكوناتها كافة، من ختطيط وتنظيم وإشراف وتقييم لتحقيق األهداف 

املرسومة وفًقا لفلسفة اجملتمع وسياساته الرتبوية، وأصبح أي جمتمع من اجملتمعات يطمح يف التقدم 

ت إدارة نظم التعليم. وتسعى الدول باستمرار لتطوير نظمها الرتبوية والتطور ال بد له من إصالح اختالال

وفًقا ملطالب العصر ومقتضياته، باختيار قادة تربويني بكفايات نوعية تستطيع إدارة النظم الرتبوية 

 التعامل مع مطالبها لتلبية احتياجات سوق العمل.

أهداًفا اجتماعية، ومل تعد عملية موجهة  فاإلدارة الرتبوية عملية وظيفية وممارسات واعية لتحقيق

إلجناز بعض املهمات الكتابية فقط. فاالهتمام منصًبا دائًما على اإلداري بأن يكون قائًدا متميًزا كي 

يتمكن من حتقيق األهداف املرجّوة والسري باملؤسسة حنو التطوير والتقدم سيما يف هذا العصر، 

 (. 320 – 319، 2007)محادات، 

 ة اإلعالمية:الرتبي

حول طبيعة  اكبرًي أصبح من املعلوم لكثري من الباحثني يف الرتبية واإلعالم أن هناك جداًللقد 

الدراسات واملؤمترات العلمية طبيعة تلك  عدد العالقة القائمة بني الرتبية واإلعالم، وقد أوضحت

اإلشارة إىل أن الثورة  وينبغيالعالقة، حيث بينت أن هناك كثريًا من جوانب املقاربة واملفارقة بينهما، 

حموًرا  اإلعالم التكنولوجية فرضت مظهًرا  مهًما من مظاهر التكامل بني اإلعالم والرتبية، وأصبح

 تعليمية التعلمية، ومت إدراج الرتبية اإلعالمية ضمن التخصصات الرتبوية.من حماور العملية الرتبوية ال
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 وكان العلمية الرتبوية الكتابات حميط يف معروفا يكن فلم حديثا الرتبوي اإلعالم مصطلح ظهرو
 يف مهااستخد والعلوم للرتبية والثقافة الدولية املنظمة بدأت عندما املتخصصني بني كمصطلح ظهوره

 فظهرت باإلعالم املتخصصون اهتم ناآل وحتى من القرن املاضي تالثمانينا وبداية السبعينات واخرأ
 امجيًع منها ويتضح خمتلفة زوايا من الرتبوي اإلعالم تناولت ةمتخصص ةعلمي دراسات جريتأو حبوث

، 2105ة، )حسن وآخرون، واضح علمية وبصورة دقيق حتديد ىلإ حيتاج الرتبوي اإلعالم مصطلح نأ

35.)  

 إذ أنحلاًحا، إجعلت الرتبية اإلعالمية أكثر  يفإن التحوالت على املسرح الرتبوي العامل لذلكو

الغزو الثقايف وتهديد كثري من الثقافات، ومع التنافس والصراع بني أمناط الثقافة، ظهر التأثري الواضح 

الل الصحف واجملالت وكتب خاص، وذلك من خ على حنٍوعام، واإلعالم الرتبوي  على حنٍولإلعالم 

، والتأثري على كثري من املفاهيم والقيم والعادات، وعلى اهلوية واإلنرتنت األطفال، وبرامج التلفاز

من  الطالبالثقافية. وأضحت اإلدارة الرتبوية التعليمية مؤهلة أكثر من غريها من املؤسسات لتمكني 

لديهم نسيًجا اجتماعًيا صحيًحا، وميثل ذلك من  ناقدة تشكل مستبصرة ثقافة إعالمية عقالنية واعية

دور اإلذاعة املدرسية، والصحافة املدرسية، يف تنمية االجتاهات االجيابية  عن الباحثان هعرضيخالل ما 

 .الطلبةلدى 

 أهداف الرتبية اإلعالمية: .1

 :منها متعددة،تربوية  ا ومقوماتحتقق الرتبية اإلعالمية املدرسية أهداًف

 فاعلية العمل الرتبوي املدرسي:زيادة أ. 

من ته يف تطوير العمل الرتبوي املدرسي وزيادة فاعلي كبرٍيٍتقوم الرتبية اإلعالمية املدرسية بدور 

 : ( 2009اآلتية، )اخلطيب، خالل املمارسات 

 اإلسهام يف توفري الصلة بني املدرسة واحلياة.  -أ  

 اإلسهام يف حتقيق التماسك االجتماعي.  -ب  

 مساعدة الطلبة على تفهم وجهات النظر والرؤى العاملية املختلفة.  -  ـج

املعقدة كالفقر واملخدرات والتشرد واجلوع والعصابات  ةاإلسهام يف معاجلة مشكالت الطلب  -د  

 والبطالة.

 تعويد الطلبة على حتمل املسؤولية، وترسي  جذور التعاون.  -ه  
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 احلضارية:مواجهة التحديات ب. 

من التحديات العاملية يف اجملاالت الثقافية واالجتماعية  نشأت كثريظهور العوملة وانتشارها مع 

وانتشار ثقافة العوملة، وهذا يتطلب من الرتبية  ،والسياسية واالقتصادية، ومن أبرزها االخرتاق الثقايف

لتحديات احلضارية والثقافية ومن العديد من تلك ا مواجهةاإلعالمية املدرسية مساعدة الطلبة على 

 :(23 – 22، 2002، )متولي واحللوة، أبرزها

 تعزيز اهلوية الدينية اإلسالمية.  -أ  

 .القيميمواجهة التغري   -ب  

 مواجهة حتدي التواصل الثقايف.  -  ـج

 مواجهة التوترات بني احمللية والعاملية.  -د  

 واحلداثة.مواجهة التوتر بني التقاليد   -هـ  

 

 االرتقاء باحلياة الطالبية املدرسية:جـ. 

الرتبية اإلعالمية املدرسية عدًدا  كبرًيا من امليادين واجملاالت ذات الصلة مبعيشة الطالب تعاجل 

 :Senge, 2009)، )املدرسية واحلياتية ومن أهمها

والصراحة، واحلوارية أبرز آلياتها مية حقيقة، يكون التفاهم، يمساعدة املدرسة لتكوين بيئة تعل  -أ  

 ومنهجياتها.

 تعزيز مكانة املدرسة االعتبارية من حيث كونها مؤسسة إلكساب الطلبة القيم.  -ب  

تساعد الرتبية اإلعالمية املدارس والطلبة على ختطي احلدود الضيقة وجتاوزها إىل حدود أرحب   -  ـج

 وأكثر اتساًعا ومشولية.

ن مناسبني للظروف ياإلعالمية املدارس من تطوير الذات يف شكل ومضمون جديدمتكن الرتبية   -د 

 واملتطلبات املعاصرة.

تساعد الرتبية اإلعالمية على تكوين القيادات الطالبية، وعلى جعل املدرسة نفسها مدرسة قيادية   -ه  

 للمدارس األخرى حبكم نشاطاتها وإجنازاتها ومبادراتها.

اإلعالمية املدرسية غطاًءا علمًيا وثقافًيا مناسًبا لكثري من اخلطط والربامج املستقبلية توفر الرتبية   -و  

 للمدرسة وطالبها.
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 ميادين الرتبية اإلعالمية املدرسية:د. 

 :(2003يأتي، العلي، ومن أهمها ما  عّدة، يادين اليت تنطلق منها الرتبية اإلعالمية املدرسيةجند أن امل

 حافة املدرسية:اإلذاعة والص -أ 

تشكل كل من اإلذاعة والصحافة املدرسية بؤرة مركزية تتجمع فيها آالف الرسائل اإلعالمية 

اليت حتقق أهداًفا تربوية بالغة األهمية، ويتوقف جناح اإلذاعة والصحافة املدرسية على حسن اختيار 

داثة املادة اإلعالمية، ومهارات ح وأناملادة اإلعالمية وأسلوب تقدميها ومدى مناسبتها ملقتضى احلال. 

مقدمها أو معدها  يؤديان دوًرا حيوًيا يف جعلها مقبولة من اآلخرين. ومتكن اإلذاعة املدرسية والصحافة 

فرص املشاركة يف التحدث عنه وتقديم آرائهم حوله  الطلبةاملدرسية من مواكبة احلدث، وإعطاء 

احلياة. كما إن اإلذاعة املدرسية والصحافة املدرسية  ونقده وتقوميه وربطه جبوانب متعددة من جوانب

متكنان الطلبة يف املدارس من اكتساب املهارات القيادية ومهارات اخلطابة واإللقاء، ومهارات التحرير 

ومهارات إعداد التحقيقات الصحفية وطرق ومصادر بيانات املعلومات وخواص إخراجها يف  ،الصحفي

 (.2003، )خضور، قالب حيقق املراد منها

 األلعاب املدرسية: -ب

 لإلعالمميكن لأللعاب املدرسية الرتكيبية أو التمثيلية أو احلركية أن تكون مصدًرا جيًدا 

الرتبوي يف مدارس التعليم العام باملفاهيم الصحيحة حول األلعاب، وأساليب أدائها، واألهداف الكامنة 

ة بها، وتعزيز مبدأ التنافس الشريف، وحسن تقدير أداء اآلخر خلفها، وفهم القيم واملثل العليا املرتبط

 جناز.أو اآلخرين، وأهمية اإلعداد والتعبئة املسبقة، واالنضباط واملثابرة والصرب والتحمل، واال

 الفنون املدرسية: -ـج

تغطي الفنون املدرسية مساحة كبرية من األنشطة الطالبية كالرسم والزخرفة والنحت واألشغال 

يدوية والفنون التمثيلية واملسرحية واألناشيد واألغاني واألهازيج الرتبوية، ومتاحف الطالب، ومعارض ال

اإلنتاج الطالبي، واحلفالت واملهرجانات املدرسية وغريها. ومجيع هذه الفنون ميكن أن حتقق أهداف 

بالذوق  االرتقاءوتساعد يف تنمية اإلدراك، والرتبية اإلعالمية املدرسية بشكل مكثف وسريع، 

واالرتباط باحلياة الواقعية، وزرع الثقة يف الطالب وإجنازاته ومكتسباته، وتوسيع دائرة الطالب أو 

 (.115، 2003، )حبيب، الطالبة املعرفية والثقافية واستخدام التقنيات املتنوعة يف التقديم والعرض

لدى الطلبة ينمي قدراتهم  عالميةالرتبية اإلميكن القول إن حتقيق أهداف  وبناًء على ما سبق 

مبيادينها  على تلقي الرسائل اإلعالمية أشكاهلا املختلفة ونقدها نقًدا بناًءا، وأن الرتبية اإلعالمية

يف تنمية الوعي الثقايف والرتبوي واالجتماعي يف اجملتمع املدرسي، كما أن  جوهرٍي دوٍرب تسهم املختلفة
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اليت ترتبط بالرتبية اإلعالمية أبرزها املكتبة املدرسية، واللقاءات  هناك الكثري من امليادين األخرى

، واحملاضرات العامة املدرسية، واألفالم الرتبوية والطلبةاإلدارة و والطلبةاملشرتكة بني املعلمني 

 والتثقيفية اليت تعرض داخل املدارس.

 طلقاتها:نأسس الرتبية اإلعالمية وم .2

 :(2004يأتي، )محدان، تستند الرتبية اإلعالمية إىل عدد من األسس واملنطلقات أهمها ما 

االرتباط الوثيق برتاث األمة اإلسالمية وتارخيها وحضارتها، واإلفادة من سري أسالفنا العظماء،  -

 وآثارنا التارخيية.
اته، وتوعية املواطن تعميق عاطفة الوالء للوطن، من خالل التعريف برسالته، وخصائصه ومكتسب -

 بدوره يف نهضة الوطن وتقدمه، واحملافظة على ثرواته ومنجزاته.
الطالب( و ،املعلم، واملنهج، والرتكيز على أركان العملية التعليمية يف الرسالة اإلعالمية )املدرسة -

مشكالتها ومعاجلتها  وإبرازيف التعريف بأدوارها يف العملية التعليمية، وواجباتها وحقوقها  واإلسهام

 إعالميًا.
بها  االلتزامالتأكيد على أن اللغة العربية الفصحى هي وعاء اإلسالم، ومستودع ثقافته، لذا ينبغي  -

 لغة للرتبية اإلعالمية.
االلتزام باملوضوعية يف عرض احلقائق والبعد عن املبالغات واملهاترات، وتقدير شرف الكلمة  -

 ووجوب صيانتها من العبث.
تفاعل الواعي مع التطورات احلضارية العاملية يف ميادين العلوم والثقافة واآلداب، واملشاركة فيه ال -

 وتوجيهها مبا يعود على اجملتمع خاصة، واإلنسانية عامة باخلري والتقدم.

 يف ظل إدارة تربوية رشيدة: مزايا الرتبية اإلعالمية -3

وميكن حتديد  ،رشـــــــيدة العديد من املزايا للطلبة حتقق الرتبية اإلعالمية من خالل إدارة تربوية

 :(2003على النحو اآلتي، )حارب، أبرزها 

تعويد الطلبة على التعايش مع التغري االجتماعي والثقايف واالقتصادي والسياسي والتكنولوجي الذي  -

 متليه التطورات السريعة يف األفكار والقيم والرؤى والتقنيات واألدوات والوسائل.
الطلبة للتعايش مع اآلخرين، والتفاهم مع الغري، وإدراك وفهم القضايا احمللية واإلقليمية  إعداد -

 الدولية.
مساعدة الطلبة على تفسري األمور واستيعابها واملشاركة يف حل املشكالت، وعلى امتالك املهارات  -

 والقدرات التحليلية.
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العاملية، وربط املواد الدراسية باألحداث والوقائع مساعدة الطلبة على فهم الثقافة اجملتمعية والثقافة  -

 احلقيقية.
تعزيز االنتقاء الثقايف الصحيح من الربامج اإلعالمية الرتفيهية والثقافية، مع العمل على إكساب  -

 الطلبة مهارات النقد والتحليل وحل املشكالت.
 تقدات وبالثقافة احمللية.حتصني الطلبة من املؤثرات الثقافية واحلضارية الضارة بالقيم واملع -
يف ختطيط األنشطة والربامج اإلعالمية املختلفة سواء بطريقة فردية أم بطريقة  الطلبةمشاركة  -

 مجاعية.

 معوقات الرتبية اإلعالمية: -4

الواقع  فإنالرغم من اعرتاف مجيع القائمني على الرتبية بأهمية الرتبية اإلعالمية املدرسية،  على 

 :يأتيببعض املشكالت اليت حتول دون حتقيق فاعلية هذه الرتبية، ومن أبرز هذه املعوقات ما  ُيربز

 اإلميان احلقيقي بقيمة النشاطات املدرسية وأهميتها النظرة السلبية ألولياء األمور حنوها. ِقّلة -

 دافه.قدرة املعلمني على تنظيم النشاط املدرسي تنظيًما منهجًيا يؤدي إىل حتقيق أه ِقّلة -

 التباين الشديد بني الثقافة املدرسية والثقافة اليت تروجها وسائل اإلعالم. -

فيها مميزات عدة،  تتوافر -ةاحلالي الدراسةحمل  –إىل أن الرتبية اإلعالمية  هنا وجتدر اإلشارة

قطاعات عريضة من أفراد اجملتمع. لوطرق معيشة  ،فهي تقدم خربات ثقافية متنوعة ومناذج سلوكية

تنقل إىل األفراد خربات ليست يف جمال تفاعالتهم البيئية واالجتماعية املباشرة، وتتعرض الرتبية و

لكثري من القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، مما جيعلها ذات تأثري كبري على لاإلعالمية 

 تكوين الرأي العام وتوجيهه، ووسيلة مهمة من وسائل الرتبية املستمرة.

 الرتبوية والرتبية اإلعالمية: اإلدارة

حينما طالبت اليونيسكو بضرورة إعداد الناشئة  1982يعود االهتمام بالرتبية اإلعالمية إىل العام 

للحياة يف عامل يتمّيز بقوة الرسائل املصورة واملكتوبة واملسموعة، وقد بدأت الرتبية اإلعالمية أساًسا 

كأداة حلماية املواطنني من اآلثار السلبية للرسائل اإلعالمية، وعند ما أصبحت وسائل االتصال جزًءا 

فرد، اتسعت النظرة إىل تلك الرتبية لتصبح متكني الفرد ليكون ناقًدا يتحكم من الثقافة اليومية لل

بتفسري ما يشاهده أو يسمعه بداًل من ترك التحكُّم بالتفسري للرسائل اإلعالمية. ومن هذا املنظور يصيح 

ألفراد هدف الرتبية اإلعالمية هو حتويل استهالك الرسائل اإلعالمية إىل عملية نقدية نشطة، ملساعدة ا
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على تكوين الوعي حول طبيعة تلك الرسائل وفهم دورها يف بناء وجهات النظر حول الواقع الذي 

 (.2010يعيشونه، )الشمريي، 

ويعرف مؤمتر فيينا الرتبية اإلعالمية بأنها التعامل مع مجيع وسائل اإلعالم االتصالي ) كلمات، 

لومات واالتصال املختلفة، ومتكني األفراد من رسوم، صور ثابتة ومتحركة( اليت تقدمها تقنيات املع

فهم الرسائل اإلعالمية، وإنتاجها واختيار الوسائل املناسبة للتعبري عن رسائلهم اخلاصة.)مؤمتر الرتبية 

 (2002اإلعالمية للشباب، 

 اجلديدة األجيال لدمج أساسية وسيلة فهي االجتماعية الوظيفة منها عديدة وظائف هلا فالرتبية
 أكثر تستعني أصبحت الرتبية أهداف ولتحقيق أفراده، باقي مع وتكاملها إليه وإدخاهلا جملتمعا يف

 أصبح أن غاية إىل والتعليم، الرتبية جمالي يف هامة أدوات األمر واقع يف أضحت اليت اإلعالم بوسائل

عمر  من معينة زمنية مرحلة على تقتصر ال اليت الرتبية ملطالب يستجيب تربوي نظام نفسه اإلعالم

اإلنسانية  املعرفة نشر على تعمل املختلفة اإلعالم ووسائل الكرب، إىل الطفولة من متتد وإمنا اإلنسان

  والتعارف والتوجيه ذاته حتقيق عن فضال ومعاجلتها مشكالته مواجهة على اإلنسان قدرات وزيادة
 (.261، 2009، )مهنا، االجتماعية والتنشئة االجتماعي

 واإلعالم عموما الرتبوي اإلعالم إىل احلاجة يف زاد مما ومتنوعة، واسعة الرتبوية املؤسسة فمهمة
 حيث من خمتلفة بيئات من ينحدر متنوع مجهور مع تكون هنا املخاطبة حيث خصوصا، املدرسي
 مجهورها وتعريف وتوجيهاتها برباجمها الوعي نشر بقصد واالجتماعي، والتعليمي االقتصادي املستوى

، وغريها تربوية معلومات من ومعرفته نشره يتوجب مبا وغريهم التالميذ وأولياء ومعلمني طلبة من

 (. 156، 2009)محدي وعبود، 

 وحماضرات وندوات ومعارض ومسارح مدرسية صحافة من اإلعالم وسائل استعمال انتشر وقد

 توجيه خالل من ولكن واجملتمع للفرد ومنفعة الرتبية أهداف حتقيق إىل تسعى اليت الوسائل من وغريها
 النظم على جديدة مسؤولية يلقي مما األمثل، االستعمال واستعماهلا السليمة الوجهة اإلعالم وسائل
 استعمال أخطار توضح وقت يف واإلعالم االتصال لوسائل الصحيح االستخدام مسؤولية وهي الرتبوية
، )ذهيبة، للمعلومات  اآللية املعاجلة قدرة ومن البصرية السمعية الوسائل من املستمدة السطحية املعرفة

2010 ،64 – 65.) 

وما هو معلوم أن اإلعالم والتعليم كلمتان متجانستان متقاربتان غري أن بني العاملني يف اجملالني 

لونًا من التنافر بداًل من أن يتجانسا ويتعاونا، فالعاملون بالتعليم يرون يف اإلعالم أجهزة تصرف األطفال 

لون باإلعالم أن رجال التعليم عن الدروس والتحصيل وُتفسد قيمهم، وتدمر أخالقهم، بينما يرى العام
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جامدون، يفرضون املعرفة على الطفل حتى يضيق بها، وُيرّبونه بالقسوة والضغط، ولكن جيب على 

رجال التعليم أن يدركوا أن أجهزة اإلعالم وسائل تعليمية وأجهزة تربوية، ومن املمكن االستعانة بها 

كما أن على رجال اإلعالم أن يؤمنوا بأن التعليم  للوصول إىل مجاهري األطفال داخل املدرسة وخارجها،

والرتبية من املهام املوكولة إىل أجهزة اإلعالم باإلضافة إىل رسالتها بالتثقيف والتسلية والرتفيه، يوجد 

عالقات مشرتكة بني نظام التعليم واإلعالم، فنظام التعليم يقدم لنظام اإلعالم الطاقة العاملة املتعلمة 

دارية اليت تقوم بتوجيهه وتشغيله من مجهور متعلم يستقبله ويستفيد منه وُيرّوج له، وعلى هذا الفنية واإل

األساس فإنه بقدر ما يكون نظام التعليم جيًدا تكون جودة نظام اإلعالم وكفايته إرسااًل واستقبااًل، 

 (.176، 2007)محادات، 

 ية، أهمها:أوجه الشبه بني اإلعالم الرتبوي والرتب وأشار جودت إىل
كالهما تغيري يف السلوك، فهناك اتفاق بني علماء النفس على أن خري تعريف للتعليم أنه تغيُّر يف  -

سلوك امُلتعّلم نتيجة تعرضه ملثري أو مجلة من املثريات، فالتلميذ الذي ينطق كلمة جديدة مل يتعودها 

يعاجله وينتفع به بطريقة مل تكن صبح أمن قبل، والتلميذ الذي عرف شيًئا عن جهاز التلفزيون ف

معروفة له من قبل، كل أولئك تعلموا شيًئا فسلكوا أنواًعا من السلوك غري سلوكهم األول الذي 

 اعتادوا عليه، غّيروا منه وأضافوا إليه أو عّدلوا فيه.
 يشرتك اإلعالم مع الرتبية يف أن اهلدف من تغيري السلوك يكون بقصد الربط بني الناس ومتاسك -

أفراد اجملتمع الواحد والتقريب بني الصغار والكبار، وبني الّريف واحلضر، وبني الفقراء واألغنياء 

 ..اخل، مما يزيد من التفاهم واالتصال بني الناس.
نسان منذ الطفولة يعلم مبا حيدث صبح يصل إىل املناطق كاّفة، فأصبح اإلأانتشار اإلعالم حبيث   -

اته وتقاليده، وكذلك انتشر التعليم وجتانست املناهج واالمتحانات يف أي مكان آخر وهلجته وعاد

، )عطوي، واألمور الرتبوية األخرى بني معظم األقطار ما زاد من ُسبل الفهم والتفاهم بني اجملتمعات

2008). 

 لذا ميكن القول أن اإلدارة الرتبوية على عالقة قوية باإلعالم الرتبوي من خالل:

ــرات الدعاية رية األوامر والتوجيهات واإلتنفيذ مهامها اإلدا .1 ــادات والتعليمات والقرارات ونشـــــــ رشـــــــ

 والرتويج.
نشـر األنشـطة الطالبية الرياضـية والثقافية واالجتماعية، ونشـر إبداعات الطلبة سـواء عرب صـحيفة        .2

 املدرسة أو اإلذاعة املدرسية.
 تمعي.عملية االتصال والتواصل مع الطلبة وأولياء األمور واحمليط اجمل .3
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ميكن أن تســـــتعني اإلدارة الرتبوية من اإلعالم الرتبوي كوســـــيلة لتقويم أداء العاملني، والتنافس     .4

 بينهم لتجويد عملية التعليم والتعّلم.

 تربوي نظام أياإلدارة الرتبوية هلا عالقة وثيقة بالرتبية اإلعالمية ف ومن خالل ما ســبق نالحأ أن

 سرعة  أو األنشطة  بعض لتسهيل  الرتبية مليدان اإلعالم يقدمها اليت اخلدمات عن االستغناء  يستطيع  ال

ــال ــورة وذلك املعلومات إيصـ ــائل ومبســـطة دقيقة بصـ ــهم وعلى حنٍو  .متطورة وبوسـ كما أن اإلعالم يسـ

الســـــــــليم ُيمكن  التخطيطفالرتبوية ووظائفها، يف بناء اجتاهات الرتبية حنو قضـــــــــايا اإلدارة ملحوظ 

ملدارس   اإلعالم الرتبوي يف ية الوقت والتمّيز         ا بأهم عاملني  ية        يتوظيف  من توعية ال ملاد نات ا ف االمكا

العمل اجلماعي  يتم تنســيق التنظيمويف  حتقيق األهداف،و ،والبشـرية ملواجهة متطلبات التنمية الشـاملة  

حتقيق األهداف  نضـــــــمنلكي  كنوع من الشـــــــراكةالعاملة  اجملموعاتعلى أعضـــــــاء  املهاموتوزيع 

 وتصحيحها  نيقياس أداء األعمال اليت يقوم بها املرؤوس ل جبهد ووقت أقل، ويأتي دور الرقابة املرسومة 

ــمان حتقيق األهداف ــلفا  ،لضـــ ــليمة،وفقا للخطط احملددة ســـ  منتســــــ   لتطوير واختاذ القرارات الســـ
واملســلكية واملعرفية وكل ما من باحلصــول على املزيد من اخلربات الشــفافية  املهينالنمو  يف املدرســة

 .شأنه أن يرفع من مستوى عملية التعليم والتعلم

واالنفتاح اإلعالمي والثقايف واحلضاري  ا،التغري سريًعجعلت ثورة املعلومات  ومما ال شك فيه ان

على العامل ومن هنا تزايد االهتمام بنوع جديد من التطوير يهيئ الفرد واجملتمع حلقائق وديناميات 

جديدة. ويف إطار ذلك ميكن التوصل إىل فلسفة مقرتحة للنظام التطويري تتمثل يف أن التطوير يعمل 

ى القومي ووسيلة لتحسني خمرجات املؤسسات التعليمية وحل على زيادة التنمية البشرية على املستو

مشكالتها وضمان استمراريتها وتكوين األفراد القادرين على قيادة عملية التعليم وتطورها وحتقيق 

 .التعليمية ياتالكفا

علمني رفع األداء املهين مادًة وطريقًة مبا يالءم أهداف املرحلة التعليمية، وتصحيح أوضاع امل من وال بد

يف املراحل التعليمية تبعًا ملستوى الكفاية املهنية، واإلملام باألساليب والطرق املتبعة واملستخدمة يف جمال 

التعليم، وكذلك اإلملام مبشكالت النظام التعليمي وحلوهلا ومعرفة مسؤولياتهم إزاءها، واالهتمام 

مية املرتبطة بها، وأيضًا توثيق الصلة بني بالبحوث والدراسات العلمية والرتبوية واكتساب اخلربة العل

 .املدرسة والوسط االجتماعي الذي توجد فيه، واكتساب القدرة على البحث العلمي والنمو الذاتي
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  :الدارسات السابقة -ثانيًا

سة احلالية          ووجد أنه ،اطلع الباحثان على كثري من الدراسات السابقة ذات الصلة مبجال الدرا

 :اآلتيعلى النحو  ة األهم منها يف حمورينميكن عرض ومناقش

   :احملور األول: دراسات تناولت الرتبية اإلعالمية

 املدارس يف الرتبوي اإلعالم هدفت إىل التعرف على واقع(، 2018) دراسة خصاونة، والعامري -
الطلبة، وتكونت االستبانة من أبوظيب بدولة اإلمارات العربية املتحدة من وجهة نظر  بإمارة الثانوية

( فقرة موزعة على جماالت مخسة )الصحافة املدرسية، والتكنولوجيا التدريسية، واإلذاعة 63)

املدرسية، والندوات واحملاضرات، والتواصل مع األسرة واجملتمع احمللي(، وقد وزعت على عينة 

ة، وأظهرت النتائج أن جمالي من جمتمع الدراس %( 15.61)( طالب/ طالبة مثلت نسبة 384بلغت )

باملرتبة األوىل، بأعلى متوسط حسابي  حصلت علىالصحافة املدرسية، والتكنولوجيا التدريسية 

، بينما (2.41)مبتوسط حسابي و، وجاء جمال اإلذاعة املدرسية باملرتبة الثالثة (2.43)الذي بلغ و

املرتبة األخرية على تمع احمللي الندوات واحملاضرات، والتواصل مع األسرة واجمل جماال حصل

، كما أظهرت النتائج وجود فروق إحصائية تعزى ملتغريي اجلنس والصف (2.40)ومبتوسط حسابي 

حصائية تعزى إيف مجيع اجملاالت، باستثناء جمال التواصل مع األسرة واجملتمع احمللي وجدت فروق 

 ملتغري اجلنس وجاءت الفروق لصاحل اإلناث.
دور اإلعالم الرتبوي يف نشر ثقافة حقوق الطفل  علىلتعرف ( ل2017) يدوريدراسة جوهدفت  -

من خالل دراسة تأثري وسائط اإلعالم ، مبدارس التعليم األساسي يف خميمات الالجئني السوريني

صفية: املعارض املدرسية، احلفالت،  الرتبوي )الصحافة املدرسية، اإلذاعة املدرسية، األنشطة الال

، كما هدفت الدراسة إىل حتليل الوثائق اليت تناولت حقوق الطفل، للتعرف على املهرجانات(

املضامني احلضارية والرتبوية واالجتماعية هلذه احلقوق. وتكونت عينة الدراسة من معلمي مرحلة 

(، واستخدم 132حران يف تركيا، وبلغ عددهم )والزعرتي يف األردن،  يالتعليم األساسي يف خميم

درجة  حصلت علىمجيع أبعاد الدراسة الدراسة إىل أن صفي التحليلي، وتوصل نتائج املنهج الو

فيما يتصل إحصائية توجد فروق  الومتوسطة حول دور اإلعالم الرتبوي يف نشر ثقافة حقوق الطفل. 

بينما  بدور اإلعالم الرتبوي يف نشر ثقافة حقوق الطفل، حسب املتغريات )اجلنس، اخلربة، املؤهل(.

على متوسطات وسائط اإلعالم الرتبوي يف خميمي الزعرتي وحران يف نشر ثقافة حق الطفل  حصل

 درجة منخفضة.
ب واقع الرتبية اإلعالمية والعوامل املؤثرة بها لدى طال إىل معرفة ( 2013) هدفت دراسة الشديفاتو -

اشتملت االستبانة ( معلمًا ومعلمة، و100سة من )اوتكونت عينة الدر املدارس اخلاصة يف األردن.
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أما : واقع الرتبية اإلعالمية يف املدارس اخلاصة يف العاصمة عمان، عن على جمالني: اجملال األول

: العوامل املؤثرة على الرتبية اإلعالمية يف املدارس اخلاصة يف العاصمة عمان. عن اجملال الثاني

توى الرتبية اإلعالمية يف املدارس أشارت النتائج إىل أن مسواملنهج الوصفي التحليلي،  تواستخدم

بينت النتائج أن أكثر العوامل املؤثرة يف الرتبية اإلعالمية تركزت وعام.  على حنٍواخلاصة مرتفع 

 على أركان العملية التعليمية.
من خالل أبرز القضايا ، أهمية دور املدرسة يف الرتبية اإلعالمية (2007) دراسة اخلطيبوبينت  -

عنى بها الرتبية اإلعالمية يف تثقيف الناشئة بسبل فهم األمور وتقديرها، وسبل التعايش املعاصرة اليت ت

دور الرتبية اإلعالمية يف إكساب الطالب ومع اآلخرين، واستيعاب مقتضيات العصر احلديث، 

الثقافة االجتماعية النقية، وامتالكهم مهارات النقد والتقويم والتحليل وحل املشكالت والربط بني 

األشياء وبني املتغريات، واملهارات الرتكيبية، ومهارات احلديث والقراءة والكتابة واملهارات 

االجتماعية والثقافية اليت تساعدهم على االتصال الفعال، ومتكنهم من استيعاب اخلصوصيات 

 الثقافية يف عالقتها مع العموميات واملتغريات الثقافية األخرى.

درجة ممارسة اإلعالم الرتبوي لتحقيق األمن  فقد هدفت إىل معرفة (هـ1429) دراسة احلارثيأما  -

باإلضافة إىل التعرف على  الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني  الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية.

أفراد عينة الدراسة بالنسبة لدرجة ممارسة اإلعالم الرتبوي لتحقيق األمن الفكري تعزى إىل )العمل 

املؤهل العلمي، نوع اإلعداد، عدد سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية الرتبوية(، احلالي، 

واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من املشرفني الرتبويني مبدينة مكة 

أن درجة ممارسة اإلعالم الرتبوي  (، وكان من أهم نتائج الدراسة152املكرمة والبالغ عددها )

درجة  بينما حصلتق األمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية كانت بدرجة متوسطة. لتحقي

وأشارت  عالية. على درجةعلى درجة أهمية إسهام اإلعالم الرتبوي يف حتقيق األمن الفكري  املوافقة

كري بالنسبة لدرجة ممارسة اإلعالم الرتبوي لتحقيق األمن الف ًاإحصائي دالةوجود فروق النتائج إىل 

بالنسبة لدرجة ممارسة  ًاإحصائي دالةعدم وجود فروق و تعزى للمهنة بني املشرفني الرتبويني واملديرين.

اإلعالم الرتبوي لتحقيق األمن الفكري تعزى للمؤهل العلمي، أو نوع اإلعداد، أو سنوات اخلربة، 

 .أو الدورات التدريبية الرتبوية
كشف عن الدور الفعلي لإلعالم الرتبوي، ومعوقات أداء ال ( إىلهـ1427) دراسة القحطانيوهدفت  -

جلمع  اعتمدت االستبانة أداةو، لتحقيق أهدافها استخدمت املنهج الوصفي التحليليوهذا الدور، 

خلصت ( فردًا يف جمال اإلعالم واإلعالم الرتبوي، و327، وتكونت عينة الدراسة من)البيانات

اإلعالم الرتبوي ) جبوانبه الثالثة: اإلعالمي، والتوثيقي، واإلمنائي( ميارس يف تفعيل إىل أن  لنتائجا
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ذات داللة  افروًق هناكوأن  جماالت العمل املدرسي بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد الدراسة.

  .إحصائية يف تفعيل جماالت العمل املدرسي والواقع الفعلي ملمارسة هذا الدور

 :دراسات تناولت الرتبية وعالقتها باإلعالم احملور الثاني:

هدفت إىل التعرف على كيفية استخدام األطفال واملراهقني Wan and Cheng, 2016) ) دراسة   -

لوسائل اإلعالم يف الوقت الراهن يف املنزل واملدرسة وتأثريها على حياتهم واآلثار املرتتبة على التعّلم 

همية وسائل اإلعالم يف التعّلم حتى تصبح جزء من املناهج والتنّور اإلعالمي والتشديد على أ

الدراسّية، واستخدمت املنهج التجرييب، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل ضرورة تثقيف الطلبة يف 

النواحي األخالقية نتيجة الستخدام وسائل اإلعالم، مع إجياد سبل مبتكرة ومثرية لالهتمام 

ديدة يف الصفوف الدراسية لصاحل الطلبة، وتعليم الطلبة التفكري واالستفادة من وسائل اإلعالم اجل

 النقدي وحتليل وسائل اإلعالم. 
إىل الكشف عن درجة جودة أداء القيادة الرتبوية وتنمية املوارد ( 2013) دراسة الغامديوهدفت  -

راسة تبعًا البشرية يف املدارس الثانوية واملتوسطة، والكشف عن الفروق بني آراء أفراد عينة الد

للوظيفة واملستوى التعليمي واخلربة العملية يف جمال التعليم والدورات التدريبية يف جمال اإلدارة 

مجيعهم ( من املدارس الثانوية واملتوسطة بنني واستجاب 148املدرسية، وتكونت عينة الدراسة من)

إىل جمموعة من النتائج  وخلصت الدراسة، واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي، %(100)بنسبة و

أهمـها ما يراه أفراد العينة من أن درجة جودة أداء القيادة الرتبوية باملدارس املتوسطة والثانوية بلغت 

بالنسبة لدرجة جودة أداء القيادة الرتبوية وتنمية املوارد  ًالة إحصائياد اهناك فروًق وأن، (4.433)

سنوات و ،املؤهل العلمي ينني باملدينة املنورة تعزى ملتغريالبشرية باملدارس الثانوية واملتوسطة للب

 اخلربة. 

إدراك معلمي الدراسات االجتماعية حلقوق  علىالتعرف  إىلهدفت ف( Kop, 2010)دراسة أما  -

من خالل دراسة وسائل اإلعالم هلذه احلقوق، فقد بينت نتائج الدراسة أن وسائل  برتكيا الطفل"

على التطور النفسي والفكري واالجتماعي واألخالقي لألطفال األتراك، اإلعالم تؤثر بشكل سليب 

القضية. موقًفا جتاه تلك منها مل حتدد  % 20 تهنسبما من املبحوثني ذلك، و % 30بينما عارض 

من املبحوثني قد سبق هلم االطالع على اتفاقية حقوق الطفل %  70أوضحت الدراسة أن  كما

أنه مل منهم إىل  % 25 ت نسبةأشاربينما أنهم اطلعوا على أجزاء منها،  % 5كاملة، بينما أشار 

من املبحوثني أن واقع الطفل الرتكي ال يعكس  % 80 رأت نسبةيسبق هلم االطالع عليها من قبل. و

إىل أن وسائل اإلعالم  أشاروا املشاركونرغم أن األهداف اليت نادت بها اتفاقية حقوق الطفل. و

تؤدي يف الوقت الراهن أدواًرا سلبية بدرجة  إال أنهاابًيا وسلبًيا جتاه تنمية الطفل، تؤدي دوًرا إجي

 نشر املواد العنيفة، وال تدعم القيم األخالقية للمجتمع الرتكي.  بسببأكرب 



161 

 

 

 161 

   اإلقليمية املعاصرةدور اإلدارة التربوية يف التربية اإلعالمية يف ظل التحوالت 

 صنعاء" -"من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية بمدارس أمانة العاصمة 
 أحمد يحيى الشاطبي /.أ .م  د -محمد ناجي الدعيس  /.أ .م  د                                                     

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو –إبريل ( 8) ( المجلد42) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

يف اململكة العربية دور اإلعالم يف تربية األطفال  إىل التعرف على (2009) محدوهدفت دراسة األ -

بأن وسائل اإلعالم املعاصرة تأتي يف مقدمة قنوات االتصال اليت ترفد الطفل  توضحأالسعودية، و

باألفكار واملعلومات واألنباء وحتقق له التسلية واملتعة وتقدم له ما يدور حوله من أحداث، وما أفرزته 

 آني األدمغة البشرية من اكتشافات ومعارف. وإن تأثري وسائل اإلعالم على الطفل يكون إما تأثري

أو تأثري تراكمي، وذلك يعتمد على أربعة عوامل؛ نوعية الوسيلة وقوتها ومدى اجنذاب الطفل إليها، 

عمر الطفل وخلفيته الثقافية وبيئته االجتماعية، نوعية الرسالة للطفل من خالل املادة اإلعالمية 

تأثري اإلعالم تربويًا على  أن الباحثاناملقدمة، وأخريًا الوقت الذي يقضيه مع وسائل اإلعالم. ويرى 

 .(%40-35)نسبة بالطفل 
بعنوان: شركاء يستحقون احملاكمة: العالقة بني وسائل اإلعالم واتفاقية  (Tabin, 2004) دراسة -

هدفت الدراسة التعرف إىل طبيعة العالقة بني وسائل اإلعالم واتفاقية األمم املتحدة  األمم املتحدة.

من حيث املبادرات اليت تبنتها وسائل اإلعالم حلماية حقوق األفراد، والرتويج ملبادئ االتفاقية الدولية 

جناح أكدت يف جمملها على اليت حلقوق األفراد. وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج 

إىل  الدراسة املبادرات اإلعالمية اليت روجت التفاقية حقوق األفراد يف وسائل اإلعالم، كما أشارت

دور منظمات اجملتمع املدني، واملنظمات الدولية املعنية حبقوق األفراد يف خلق اجتاهات يف املساواة 

 واملشاركة يف وسائل اإلعالم. ،وعدم التمييز

 :الدراسات السابقةعالقة الدراسة احلالية ب

 :االختالف واالّتفاق(أوجه )

ــة: ــة  لقد  منهج الدراســـ ــابقة مع دراســ ــات الســ على نفس املنهج. ومن هذه  الباحثنياّتفقت بعض الدراســ

(، ودراســــــــــة 2017)جيدوري، ودراســــــــــة ( 2018 خصــــــــــاونة، والعامري،دراســــــــــة ) الدراســــــــــات

، (1427(، ودراسة )القحطاني،  1429(، ودراسة )احلارثي،  2013، (، و)الغامدي2012)الشديفات، 

 .Wan and Cheng, 2016)) واختلفت من حيث املنهج مع دراسة 

ــة احلالية اتفقت مع  أداة الدراســــــة: ــاتإن الدراســ ــتخد يف أغلب الدراســ ــتبانةااســ كأداة جلمع  م االســ

، (، ودراسـة )الشـديفات  2017)جيدوري،  ودراسـة  (2018 خصـاونة، والعامري، ) ، كدراسـة البيانات

(، واختلفت 1427(، ودراســـــــة )القحطاني، 1429(، ودراســـــــة )احلارثي، 2013 (، و)الغامدي2012

 .يف األداة الدراسة احلالية مع باقي الدراسات السابقة

اتفقت من حيث العينة مع دراســــــة كل من    الباحثانجتدر اإلشــــــارة إىل أنة دراســــــة    عينة الدراســـــــــة:

 .(Kop. 2010) ودراسة (،2012ودراسة )الشديفات،  (،2017)جيدوري، 
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دراسة  استفادِت الدراسُة احلالية من الدراسات السابقة يف بناء األداة وأبعادها، كدراسةوقد 

(،  ومما يستحق 2012(، ودراسة )الشديفات، 2017جيدوري، ) ودراسة (2018 خصاونة، والعامري،)

متثلت يف حتديد  متعددةجوانب  يفالتنويه إليه، أن الدراسة احلالية استفادت من الدراسات السابقة 

يف دراسة دور اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ضوء التحوالت  تمشكلة البحث، اليت تركز

تغريات اليت ستخضع للدراسة مثل استفادت الدراسة يف حتديد جمموعة من املو. اإلقليمية املعاصرة

حتديد األسلوب املناسب جلمع البيانات، وحجم العينة اليت ستطبق عليها  يفوالنوع، واملرحلة الدراسية، 

 .املالئمالدراسة امليدانية، واإلفادة يف صياغة تساؤالت الدراسة واختيار اإلطار النظري والفكري 

 :إجراءات الدراسة امليدانية

  :هج الدراسةمن -أواًل 

وصف يتم  خالله من الذي استخدام املنهج الوصفي التحليلي،مت  أهداف الدراسة حتقيق أجل من 

 وحتليل بياناتها، والعالقة بني مكوناتها. الدراسة، الظاهرة موضوع

  وعينتها: جمتمع الدراسة -ثانيًا

 ، والبالغأمانة العاصمة صنعاءمدارس يف  املرحلة الثانوية مجيع معلمي الدراسة من جمتمع تكون

مت  ( معلمًا ومعلمة،569)وبلغت عينة الدراسة  ، 2018/2019  الدراسي لعامخالل ا( 11380) عددهم

 يوضح (1)اآلتي رقم  واجلدول من جمتمع الدراسة،، %( 5)اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية بنسبة 

 حسب النوع االجتماعي: الدراسة جمتمع

 حسب النوع االجتماعي جمتمع الدراسة من معلمي املرحلة الثانويةيبني ( 1جدول )

 النسبة املئوية العدد النوع االجتماعي

 %30.43  3464 ذكور

 %69.57  7916 إناث

 %100  11380 اجملموع

 (2018/2019مكتب الرتبية بأمانة العاصمة صنعاء للعام الدراسي  (املصدر:
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 :األولية لبياناتل وفقا العينة ألفراد اإلحصائي الوصف -ًاثالث

 :النوع االجتماعي تغريمل وفًقا العينة أفراد توزيع

 نسبةأن ب أن توزيع أفراد العينة وفًقا ملتغري النوع االجتماعي،( 2)اآلتي رقم  يبني اجلدول

 :املعلماتمن العينة هن من %(  42.35 ) ةنسبومن عينة الدراسة هم من املعلمني،  %(57.65 ) 

 تغري النوع االجتماعيمل وفًقاتوزيع أفراد العينة يبني ( 2جدول )
 النسبة املئوية  العدد النوع االجتماعي

 %57.65  328 ذكور

 %42.35  241 إناث

 %100  569 اجملموع

 

 :  سنوات اخلربة تغريمل وفًقا العينة أفراد توزيع

 5من عينة الدراسة هم من الذين سنوات خدمتهم )أقل من  %(36.84) ةأن نسب( 3)يبني جدول 

   :(فأكثر سنوات 5هم من الذين سنوات خدمتهم )%( 63.16) ةسنوات(، بينما نسب

 تغري سنوات اخلربةمل وفًقاتوزيع أفراد العينة يبني ( 3جدول )
 النسبة املئوية  العدد سنوات اخلربة

 %37.26  212 سنوات 5أقل من 

 %62.74  357 فأكثرسنوات  5

 % 100 569 اجملموع

 

  :أداة الدراسة -رابًعا

تكونت من قسمني: ُخصِّص القسم  أداة قياس )استبانة( مت بناء وتطويرلتحقيق أهداف الدراسة  

( 12االستبانة، البالغ عددها ) لفقرات منها ، يف حني ُخصِّص القسم الثانيللمعلومات العامة منها األول

، وقد مت اإلفادة من أوات دراسة )الصحافة املدرسية، اإلذاعة املدرسية( جمالني، موزةعة على فقرة

 (.2012(، و)الشديفات، 2017(، و)جيدوري، 2018)خصاونة، والعامري، 

 من احملكمني من عدد على فقرة15 ) ) األولية بصورتها عرضها مت األداة، صدق من وللتحقق
 الفقرات ووضوح اللغة، سالمة من للتأكد وذلك ،دارة الرتبويةواإل والتقويم، القياس يف املختصني
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 ،ومالحظاتهم احملكمني آراء مجع ومت عموما، وللمقياس تقيسه، الذي للبعد الفقرة مناسبة ومدى
ويف  .جمالني على موزعة فقرة ( 12 ) النهائية صورته يف االستبانة فقرات عدد صبحأ ذلك على وبناء

األبعاد وفق مقياس ليكرت اخلماسي كما هو  فقراتاالستجابة على  درجةتالية مت حتديد  ةخطو

 :اآلتي (4رقم ) موضح يف اجلدول

 (  يبني درجة املوافقة على بنود املقياس4) جدول
 قليلة جدًا قليلة متوسطة كبرية كبرية جدًا درجة املوافقة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 ومدى ترابط جمالي الدراسة الدراسة جماليمن  جمالكل  فقراتمدى اتساق  وللتحقق من     

الدرجة الكلية للمقياس، واجلدول جمال، وبعضها البعض، ويتم قياسه حبساب معامل ارتباط كل 

 :يوضح إجراءات حساب صدق االتساق الداخلي (5رقم ) اآلتي

 ةداللالوالدرجة الكلية وقيم  الاجمل بني االرتباط (   معامل5جدول )
 قيمة الداللة معامل االرتباط اجملال

 0.000 0.828** الصحافة املدرسية

 0.000 0.706** اإلذاعة املدرسية

 ( باجتاهني0.01داللة )المعامل االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى 

دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  اجملالأن معامالت ارتباط درجات ( 5)رقم من اجلدول  يتضح

 بصدق االتساق الداخلي. انتمتعي اجملاالن، وهذا يدل على أن (0.05( أو)0.01)
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كما  Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  الباحثانثبات االستبانة اتبع  درجة للتحقق منو

 :(6) اآلتي رقم اجلدولب هو مبني

 لقياس ثبات االستبانة(   معامل ألفا كرونباخ 6جدول )

 معامل ثبات ألفا اجملال

 0.705 الصحافة املدرسية

 0.712 اإلذاعة املدرسية

 0.908 الثبـات العـام

 ألفاكرونباخ ملعامل املوجبألرتبيعي  اجلذر = الثبات

االستبانة هي معامالت ثبات  جملاالتأن معامالت ألفاكرونباخ ( 6)رقم  يتبني من اجلدول    

، وهو معامل ثبات عاٍل يدل (0.908)عالية. كما يتضح من اجلدول أن معامل الثبات العام لالستبانة بلغ 

 التطبيق امليداني للدراسة. وهي جاهزةعلى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 

  :نتائج الدراسة وتفسريهامناقشة  -خامًسا

طول اخلاليا يف مقياس ليكرت هو يف تفسري نتائج الدراسة على حمك معتمد،  الباحثاناعتمد 

، ومن ثم تقسيمه على أكرب قيمة يف (4=1-5)اخلماسي، من خالل حساب املدى بني درجات املقياس 

، وبعد إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس، (0.80=4/5)املقياس للحصول على طول اخللية أي 

وقد أصبح طول اخلاليا كما هو موضح يف  (2006)أبو عالء،  ذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية،و

 :(7) اآلتي رقم اجلدول

 طول اخللية والوزن النس  ودرجة املوافقة( 7جدول )

 درجة املوافقة الوزن النس  املقابل له طول اخللية

 قليلة جدًا 20% - 36% من  1.8 – 1من 

 قليلة 36% - 52% من أكرب 2.60 – 1.8أكرب من 

 متوسطة 52% - 68%من أكرب 3.40 – 2.60أكرب من 

 كبرية 68% - 84% من أكرب 4.20 – 3.40أكرب من 

 كبرية جدًا 84% - 100% من أكرب 5 - 4.20أكرب من 
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 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:

 : والذي نّص على األول السؤال أواًل: اإلجابة عن

ظل التحوالت  املتمثل مبجال الصحافة املدرسية يفيف الرتبية اإلعالمية  اإلدارة الرتبوية ما دور

 ؟من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية مبدارس أمانة العاصمة صنعاء املعاصرةاإلقليمية 

اد ِسَبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات )أفرُحالسؤال األول لإلجابة عن و 

رقم  الصحافة املدرسية وفق الرتتيب التنازلي، واجلدول اآلتي حمور فقراتمن  فقرةالعينة( عن كلِّ 

 :يوضح ذلك (8)

 الصحافة املدرسية املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والدرجة املتمثل مبجال( 8جدول )

 الفقرة م
املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 الدرجة الرتتيب

1 

 التالميذُتنمي الصحافة املدرسية وعي 

للحد من اخنراطهم يف جمموعات 

 إرهابية.
 ةكبري 1 0.179 3.55

2 
تقلل الصحافة املدرسية خماطر السلوك 

 .التالميذعلى حياة  العنيف
 ةكبري 2 1.070 3.51

3 

ُتعزز الصحافة املدرسية ثقافة السالم 

ملواجهة ثقافة احلروب، وأشكال 

 البشر.االقتتال بني 
 ةكبري 3 1.650 3.50

4 

تؤكد الصحافة املدرسية نبذ التمييز 

بسبب االنتماء القبلي أو  التالميذبني 

 اللون أو الثروة، أو الدين.
 ةكبري 4 0.104 3.49

5 

ُتعزز الصحافة املدرسية ثقافة احلوار بني 

إلرساء  واملعلمات واملعلمني التالميذ

 قواعد التعايش مع اآلخر املختلف.
 ةكبري 5 1.801 3.48

6 

على  التالميذحتّث الصحافة املدرسية 

التعايش داخل وطنهم وفق شروط 

 املواطنة الصحيحة.
 ةكبري 6 1.728 3.46

 كبرية 1.702 3.50 ككل للمحوراملتوسط 
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الصحافة  جمال فقراتعن  املرحلة الثانوية أن استجابات )معلمي (8) رقم اجلدول يتبني من

وبدرجة كبرية، كما بلغت قيمة  (3.46 - 3.55)املدرسية تراوحت قيم متوسطاتها احلسابية بني 

قع يف )املستوى املرتفع( وفق احملك يووبدرجة كبرية،  (3.50)بلغ  املتوسط احلسابي للبعد ككل

-84)بني  توحاوكانت استجابات أفراد العينة ضمن نسبة مئوية تر (.7) رقم املعتمد يف اجلدول

 يعدبأهمية الصحافة املدرسية  أن الوعي لدى أفراد العينةهذه النتيجة إىل  ويعزو الباحثني، %(%68

من أهم األنشطة الرتبوية املوازية، اليت حتقق أهدافًا تعليمية وتربوية كثرية، تؤدى يف جمملها إىل ربط 

اإلعالم املقروء، وذلك من خالل الصحافة ، من خالل ممارسة لون من ألوان موجمتمعه مبواقعه الطلبة

املطبوعة، والصحافة اجلدارية )اجملالت احلائطية( اليت حتقق األهداف والكفايات املتصلة بالرتبية 

 .وفقًا لإلمكانات املتاحة اإلعالمية

 ومعلماتها مبدارس أمانة العاصمة صنعاء إدراك معلمي املرحلة الثانوية بينت نتائج هذا احملورو

همية اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية املتصلة بوسائط اإلعالم الرتبوي، وهذا بطبيعة احلال مؤشر أل

 إعطاء وسائط اإلعالم الرتبوي )الصحافة املدرسية( أهمية يف املدارس الثانوية. على ضرورة يؤكد

  :الذي ينص على الثاني السؤال ثانيًا: اإلجابة عن
ظل التحوالت  املتمثل مبجال اإلذاعة املدرسية يفيف الرتبية اإلعالمية  يةاإلدارة الرتبو ما دور

 ؟من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية مبدارس أمانة العاصمة صنعاء املعاصرةاإلقليمية 

ُحِسَبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات )أفراد  الثاني لإلجابة عن السؤالو

 (9رقم ) اإلذاعة املدرسية وفق الرتتيب التنازلي، واجلدول اآلتي حمور فقراتمن  فقرةلِّ العينة( عن ك
 :يوضح ذلك

 اإلذاعة املدرسية املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والدرجة جملال (9) رقم جدول

 الفقرة م
املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري
 الدرجة الرتتيب

1 
اليت  واإلرشاداتتنشر اإلذاعة املدرسية املبادئ 

 ةكبري 1 0.515 3.52 من معرفة حقوقهم التعليمية. التالميذُتمكن 

2 
حتّث اإلذاعة املدرسية على املشاركة يف مناقشة 

 األفكار واختاذ القرارات الرتبوية اليت ختصهم.
 ةكبري 2 1.400 3.49

3 
يف الندوات  تشجع اإلذاعة املدرسية على املشاركة

 ةكبري 3 0.640 3.47 واألنشطة املتعلقة بالرتبية اإلعالمية.
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 اإلذاعة املدرسية املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والدرجة جملال (9) رقم جدول

 الفقرة م
املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري
 الدرجة الرتتيب

4 
تربز اإلذاعة املدرسية من خالل الرتبية اإلعالمية 

 ةكبري 4 0.720 3.45 من خالل كتاباتهم ومناقشاتهم. التالميذمواهب 

5 
توجه اإلذاعة املدرسية حنو ممارسة حرية الرأي 

 ةكبري 5 1.905 3.43 اإلعالمية.والتعبري من خالل الرتبية 

6 
ُتشجع اإلذاعة املدرسية على املشاركة يف حترير 

 ةكبري 6 1.261 3.42 املواد التعليمية اليت ُتالمس الرتبية اإلعالمية.

 كبرية 1.260 3.49 ككل للمحوراملتوسط 

 حمور اإلذاعة املدرسية فقراتاملرحلة الثانوية( عن  أن استجابات )معلمي( 9) رقم اجلدول يتبني من

وبدرجة كبرية، وبلغت قيمة املتوسط احلسابي  (3.42 - 3.52)تراوحت قيم متوسطاتها احلسابية بني 

 رقم قع يف )املستوى املرتفع( وفق احملك املعتمد يف اجلدوليووبدرجة كبرية، ( 3.49) للبعد ككل

هذه ويعزو الباحثني ، %(68%-84)بني  توحااستجابات أفراد العينة ضمن نسبة مئوية تر وبلغت (.7)

ألهمية اإلذاعة  أمانة العاصمة صنعاء مبدراس ومعلماتها املرحلة الثانوية النتيجة إىل إدراك معلمي

أكثر اجتماعية من خالل  كي تكونوصقلها،  الطلبةاملدرسية كونها وسيلة مهمة يف بناء شخصية 

القدرة على احلديث يف  التالميذ، كما ُتنمي يف نفس التواصل اجلماعي مع املعلمني يف بيئة املدرسة

 تقضي على كل نوازع اخلجل واالنطواء.ومجوع املستمعني جبرأة ولباقة بعيدًا عن االرتباك واخلوف، 

بينت نتائج هذا احملور أن اإلذاعة املدرسية تؤدي دورًا كافًيا يف تعزيز الرتبية اإلعالمية يف و 

 .وفقًا لإلمكانات املتاحة الرتبوية التعليمية واإلعالمية األنشطةاملدارس من خالل 

ويتضح من خالل نتائج اإلجابة عن السؤالني الفرعيني األول والثاني نستطيع أن اإلجابة عن السؤال 

ما دور اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ظل التحوالت اإلقليمية الرئيس للدراسة الذي نص على "

دور " هي أن  ؟وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبدارس أمانة العاصمة صنعاءاملعاصرة من 

املعاصرة من وجهة نظر معلمي املرحلة اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ظل التحوالت اإلقليمية 

 حملك املعتمد يف اجلدولقع يف )املستوى املرتفع( وفق االثانوية ومعلماتها مبدارس أمانة العاصمة صنعاء ت

 إدراك معلمي املرحلة الثانويةين للصحافة املدرسية واإلذاعة املدرسية وأن نتائج احملور هبينتو (7) رقم

ألهمية اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ظل التحوالت  ومعلماتها مبدارس أمانة العاصمة صنعاء

وهذا  املرحلة الثانوية ومعلماتها مبدارس أمانة العاصمة صنعاءاملعاصرة من وجهة نظر معلمي اإلقليمية 



169 

 

 

 169 

   اإلقليمية املعاصرةدور اإلدارة التربوية يف التربية اإلعالمية يف ظل التحوالت 

 صنعاء" -"من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية بمدارس أمانة العاصمة 
 أحمد يحيى الشاطبي /.أ .م  د -محمد ناجي الدعيس  /.أ .م  د                                                     

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو –إبريل ( 8) ( المجلد42) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

إعطاء وسائط اإلعالم الرتبوي )الصحافة املدرسية( أهمية يف  ُيشري إىل ضرورةبطبيعة احلال مؤشر 

اإلذاعة املدرسية تؤدي دورًا كافًيا يف تعزيز الرتبية اإلعالمية يف املدارس من وكذا  املدارس الثانوية

 .وفقًا لإلمكانات املتاحة الرتبوية التعليمية واإلعالمية شطةاألنخالل 

 : الذي ينص على الثالث السؤال ثالثًا: اإلجابة عن

هل توجد فروق داّلة إحصائيًا بني استجابات معلمي املرحلة الثانوية مبدارس أمانة العاصمة صنعاء 

التحوالت اإلقليمية املعاصرة، ُتعزى ملتغريي  فيما يتصل بدور اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ظل

  )النوع االجتماعي، وسنوات اخلربة(؟

 ، وذلك على النحو اآلتي:تنيالصفري تنيصحة الفرضي مت اختبار الثالث لإلجابة عن السؤالو

 اليت تنص على أنه: األوىل الصفرية الفرضيةأواًل: اختبار 

استجابات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبدارس أمانة توجد فروق داّلة إحصائيًا بني ال "

العاصمة صنعاء املتمثل بدور اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ظل التحوالت اإلقليمية املعاصرة، 

( ملعرفة t-testللتحقق من صحة الفرضية جرى استخدام اختبار )و، ُتعزى ملتغري )النوع االجتماعي"

اجلدول  يف هي موضحة بني متوسط استجابات أفراد العينة، وكانت النتائج كما صائيةاإلح الفروق

 :(10رقم ) اآلتي

 وفًقا للنوع االجتماعي T- Test(  نتائج اختبار 10جدول )

النوع 

 االجتماعي
 (Tقيمة ) االحنراف املتوسط التكرار

درجة 

 احلرية
 القرار الداللة

 12.403 23.926 328 ذكور
 غري دالة 0.831 836 0.835

 10.482 21.609 241 إناث

، وهي غري دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (0.835)بلغت  (T)( أن قيمة 10) رقماجلدول  يتضح من      

، وبذلك نقبل الفرضية الصفرية، اليت (0.05( < )0.381)قيمة مستوى الداللة  بلغت، حيث (0.05)

تنص على أنه ال توجد فروق؛ ومرد ذلك يعود إىل إدراك كل من املعلمني واملعلمات على أهمية توظيف 

الرتبية اإلعالمية من صحافة مدرسية، وإذاعة مدرسية، وأنشطة أخرى، ملا هلا من انعكاسات على 

 حنو واقعهم احلياتي.   التالميذاجيابية لدى  اإلدارة الرتبوية والتعليمية، وتشكيل اجتاهات
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وهذا بطبيعة احلال ال يرتبط بالنوع االجتماعي للمعلم سواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا، وعليه جاءت 

 اإلقليميةاستجابات أفراد العينة اجتاه دور اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ضوء التحوالت 

 يف اجتاه واحد. املعاصرة

 اليت تنص على أنه: الفرضية الثانيةثانيًا: اختبار 

توجد فروق داّلة إحصائيًا بني استجابات معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها مبدارس أمانة ال "

العاصمة صنعاء املتمثل بدور اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية يف ظل التحوالت اإلقليمية املعاصرة، 

( ملعرفة t-testصحة الفرضية جرى استخدام اختبار ) مدى ، للتحقق مناخلربة" ُتعزى ملتغري )سنوات

اجلدول  هي موضحة يفبني متوسط استجابات أفراد العينة، وكانت النتائج كما  اإلحصائية الفروق

 :(11رقم ) اآلتي

 سنوات اخلربةل وفًقا T- Test( نتائج اختبار 11جدول )

سنوات 

 اخلربة
 (Tقيمة ) االحنراف املتوسط التكرار

درجة 

 احلرية
 القرار الداللة

 5أقل من 

 سنوات
212 24.803 18.409 

 غري دالة 0.693 386 0.376
 سنوات 5

 فأكثر
357 22.289 15.729 

، وهي غري دالة إحصائيًا عند مستوى (0.376)بلغت  (T)أن قيمة ( 11) رقم اجلدول يتضح من        

، وبذلك نقبل الفرضية الصفرية، (0.05( < )0.693)، حيث كانت قيمة مستوى الداللة (0.05)داللة 

هذه النتيجة إىل أن سنوات اخلربة لدى أفراد العينة  الباحثنيعزو ياليت تنص على أنه ال توجد فروق؛ و

إلعالمية يف ترتكز يف الفهم لطبيعة دور اإلدارة الرتبوية يف الرتبية اإلعالمية، ومدى إسهام الرتبية ا

 اليت تعصف باملنطقة.   اإلقليميةجتاه القضايا املعاصرة، والتحوالت  الطلبةتشكيل وعي 

رغم أنها مل توظف بعد ضمن مناهج فإن الرتبية اإلعالمية وآلياتها وأهميتها  الباحثانرأي ل ووفًقا

 فاملعلمونظيف الرتبية اإلعالمية، تدخل يف اهتمام اإلدارة الرتبوية ودورها يف عمليات وتوالتعليم إاّل أنها 

، تطبيقها يف مدارسهم وأهمية الرتبية اإلعالمية دورا األكثر يدركون متاًمومن ذوي اخلربات األقل 

ولكنهم ال ميارسون إال القليل منها واملتمثل بأنشطة مدرسية الطلبة كاللوحات احلائطية، واجملالت 

 نشطة وجبهود ذاتية.  الصفّية، واإلذاعة املدرسية وغريها من األ
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 :توصيات الدراسة

 :يأتيمبا  يوصي الباحثني من نتائجالدراسة إليه  توصلتما  إىلوبناًء 

التعليم العام مبدارس الثانوية، وإعطاء مناهج  ضمنتوظيف الرتبية اإلعالمية  أن تتبنى اإلدارة الرتبوية -

ثقافة وممارسة الصحافة املدرسية إىل جانب  حرية مناسبة ملديري املدارس واملعلمني واملعلمات يف نشر

 .اإلذاعة املدرسية بني منتسيب املدرسة كافة
يف  ينبغي لقيادات اإلدارة الرتبوية واإلعالمية منح صالحيات للقطاعات املعنية يف وزارتيهما للتنسيق -

كل فرد للتالميذ كون التعليم قضية جمتمعية تعين ختطيط احملتوى الرتبوي الذي ميكن تقدميه 

 ..من أفراد اجملتمع
دوري يف ضوء املعايري اإلعالمية والرتبوية  على حنٍو الطلبةتقيم املواد اإلعالمية اليت تستهدف  -

 والنفسية.
من التكيف مع  الطلبةاالجتماعية اليت متكن  الفضيلة الرتكيز يف الرتبية اإلعالمية على قيم -

 والثقافية، واإلعالمية(.)السياسية، واالجتماعية،  اإلقليميةالتحوالت 
 

 :مقرتحات الدراسة

امليدان الرتبوي واإلعالمي بإجراء كثري من بأن يكون هناك شراكة بني  يقرتح الباحثان

يقدم وربطها باملستجدات اليت حتصل على املسرح العاملي، وعليه  مع ةيالدراسات حول الرتبية اإلعالم

 هذا املفهوم ومنها:قرتحة حول املعناوين من الجمموعة  الباحثني

 .التطورات العامليةالتحديات اليت تواجه الرتبية اإلعالمية يف ظل  -
 . وطنية ملدارس التعليم األساسي والثانوي تربوية إعالمية اسرتاتيجيةتصور مقرتح لبناء  -
 رفظاهرتي اإلرهاب والتطويف الوقاية من  البطالة اإلعالم الرتبوي للحد مناإلدارة الرتبوية يف دور  -

 . والتخلُّص منهن
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