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ممارسة أنشطة اإلعالم الرتبوي وعالقتها بتنمية مهارات الرتبية اإلعالمية 

 لدى طالب املرحلة الثانوية

  

      

  

  

  

  

  

  :  ملخص البحث 

یهدف البحث إلى التعرف على العالقة بین ممارسة طالب المرحلة الثانویة ألنشطة 

لك من خالل التعرف على مدى اإلعالم التربوي وتنمیة مهارات التربیة اإلعالمیة لدیهم، وذ

وجود فروق بین الطالب الممارسین ألنشطة اإلعالم التربوي والطالب غیر الممارسین لها 

على مقیاس مهارات التربیة اإلعالمیة بأبعاده المختلفة، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات 

، واستخدموا في ذلك الوصفیة اإلرتباطیة، وفي إطارها استخدم الباحثون منهج المسح بالعینة

ُمقیاس مهارات التربیة اإلعالمیة لجمع البیانات المطلوبة، وطبقت أداة البحث على عینة 

مفردة من طالب المرحلة الثانویة، وتوصلت نتائج هذا البحث إلى ) ٤٠٠(عشوائیة قوامها 

م وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطالب الممارسین ألنشطة اإلعال

التربوي ومتوسطات درجات الطالب غیر الممارسین لها على مقیاس مهارات التربیة اإلعالمیة 

ًوأبعاده لصالح الطالب الممارسین ألنشطة اإلعالم التربوي، كما كشفت النتائج أیضا أن 

مهارات التربیة اإلعالمیة جاءت بدرجة مرتفعة لدى الطالب الممارسین لألنشطة بینما جاءت 

  . متوسطة لدى الطالب غیر الممارسین لهذه األنشطةبدرجة 
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"The Practice of educational media activities and its relation to the 
development of media literacy skills of secondary education students "  

 Research Abstract : 
This research aims to identify the relation between the practice of 

secondary school students for educational information activities and the 
developing of the media literacy skills for them. That was achieved through 
identifying the existence of differences between students that practice these 
educational information activities compared to those who do not practice them 
on the scale of the media literacy skills with different dimensions. The 
researchers in this descriptive study have performed the sample survey 
approach by using the scale of media literacy skills to collect the required data 
and applied research tool on a random sample of  400 students from secondary 
school education. The results of this research showed statistically significant 
differences between the averages of students who practice the activities of the 
educational information compared to non-practitioners. Additionally, the results 
revealed that media literacy skills significantly increased for students practicing 
these activities compared to those who do not practice. 
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   :ُمقدمة البحث

ُ     إن الواقع اإلعالمي الذي نعیش فیه ملئ بالعدید من الوسائل اإلعالمیة المختلفة التي 
تحمل في طیاتها مضامین إیجابیة وأخرى سلبیة، لذا بات من الضروري وضع آلیات وقواعد 

خاصة مع ما ُألسالیب تعامل الجمهور بصفة عامة وفئة األطفال والمراهقین والشباب بصفة 

تقدمه وتنشره وسائل اإلعالم من مضامین ورسائل إعالمیة، وذلك من أجل الحفاظ على 

النسق القیمي والبناء األخالقي للمجتمع، كما أنه البد أن یتكامل دور األسرة مع وسائل 

اإلعالم والمدرسة وذلك لتنمیة الوعي بمفاهیم التربیة اإلعالمیة وأهمیتها وضرورة إكسابها 

َنشء والمراهقین من الطالب، ولو ترك األمر على ما هو علیه دون تكاتف تلك المؤسسات لل ُِ
ًمعا، ودون تحدید أسالیب جدیدة لحمایة الناشئة وتحصینهم ضد التأثیرات السلبیة لوسائل 

  .  اإلعالم فإن ناقوس الخطر سرعان ما یدق على مستقبل النشء واألجیال القادمة

بیة اإلعالمیة مهارة أساسیة یجب أن یتسلح بها المواطنون في عصر     ولقد أصبحت التر

ًتكنولوجیا اإلعالم واالتصال، فهذه المهارة تحمل أمال بالفهم والسیطرة من قبل الجمهور على 

ًوسائل اإلعالم، وبهذا یلعب الجمهور دورا إیجابیا أكبر في العملیة االتصالیة ًBob Mc 

Canon, 2002,33)( اإلعالمیة لیست رفاهیة ولكنها في الواقع حاجة ضروریة في ، فالتربیة

ًهذا العصر حتي یصبح اإلنسان مواطنا یعمل بكل طاقته في مجتمع دیمقراطي وال یتم التأثیر 

، )١٩٩٠الیزابیث توماس، (علیه بواسطة اإلعالم فیستطیع مواجهة مخاطر وسائل اإلعالم 

ُلذا تعد التربیة اإلعالمیة مهارة مستم َ رة مدى الحیاة لیست فقط بین الصغار بل بین الكبار ُ

ًأیضا سواء كانوا آباء أو معلمین أو ممارسین بالوسائل المختلفة، حیث إنها تعتبر وسیطا  ً

ُللتغییر لذلك فإنها مهارة تحتاج إلى تطور وممارسة مستمرة   َ   ).٤٨، ٢٠٠٨ابتسام الجندي، (ُ

ُلتربوي التي یمارسها الطالب، فإن لكل نشاط من هذه ً    ونظرا لتعدد وتنوع أنشطة اإلعالم ا
األنشطة دوره وفعالیته في تحقیق أهداف السیاسة التعلیمیة، ومن هنا فإن اإلعالم التربوي 

ُبفنونه المختلفة من أعرق األنشطة المدرسیة التي یقبل علیها الطالب ویستجیبوا لها رغبة 
َمنهم؛ حیث تمكنهم تلك األنشطة من بناء  شخصیتهم المستقلة واالعتماد على أنفسهم وتنمیة ُ

 .  مهاراتهم من خالل ممارستهم لفنون التحریر الصحفي واإلذاعي في األنشطة اإلعالمیة

  : ُمشكلة البحث

ُلقد أصبحت المنظمات والمؤسسات التربویة والتعلیمیة ملزمة بضرورة التصدي       
ل الشباب، ونتیجة للتغلغل والغزو اإلعالمي بات للمضامین اإلعالمیة الضارة التي تقتحم عقو

ًلزاما على تلك المؤسسات أن تقوم من خالل أنشطتها اإلعالمیة ومجاالتها وفنونها المتعددة 

بحمایة وتحصین هؤالء الطالب من األفكار الهدامة واالنحرافات الفكریة التي یتعرضون لها 

ت أهمیة العالقة بین أنشطة اإلعالم التربوي من خالل وسائل اإلعالم المختلفة، ومن هنا برز

َوالتربیة اإلعالمیة بصفة عامة ومهاراتها بصفة خاصة ألنها تعد اللبنة األولي في بناء صرح 
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ُشامخ تشیده المؤسسات التربویة واإلعالمیة من أجل توفیر تربیة إعالمیة واعیة وناقدة  َ ُ
  .لألجیال القادمة

 :البحث في اإلجابة عن التساؤل الرئیسي وهوُومن هذا المنطلق تكمن مشكلة 

َما العالقة بین ممارسة طالب المرحلة الثانویة ألنشطة اإلعالم التربوي وتنمیة مهارات  ُ
  التربیة اإلعالمیة لدیهم ؟

  :ویتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعیة على النحو التالي

 التربوي عن المبحوثین غیر هل یختلف أداء المبحوثین الممارسین ألنشطة اإلعالم .١

  الممارسین لها في مهارة الوصول إلى الرسائل اإلعالمیة؟

هل یختلف أداء المبحوثین الممارسین ألنشطة اإلعالم التربوي عن المبحوثین غیر  .٢

  الممارسین لها في مهارة تحلیل الرسائل اإلعالمیة؟

ي عن المبحوثین غیر هل یختلف أداء المبحوثین الممارسین ألنشطة اإلعالم التربو .٣

  الممارسین لها في مهارة نقد الرسائل اإلعالمیة؟

هل یختلف أداء المبحوثین الممارسین ألنشطة اإلعالم التربوي عن المبحوثین غیر  .٤

  الممارسین لها في مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمیة؟

 غیر هل یختلف أداء المبحوثین الممارسین ألنشطة اإلعالم التربوي عن المبحوثین .٥

 الممارسین لها في مهارة مشاركة المضامین والرسائل اإلعالمیة؟

  : أهمیة البحث

ُتنبع أهمیة البحث الحالي من أهمیة ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي ألنها یمكن بدورها  .٦ َ ُ
أن تساهم بجانب المناهج والمواد الدراسیة في تدریب عقول الطالب على التحلیل 

ًك فحسب بل أیضا التفكیر العلمي واإلبداعي بشأن المضامین والتفسیر والنقد لیس ذل

  .  اإلعالمیة وهو ما تركز علیه مهارات التربیة اإلعالمیة

َیستمد هذا البحث أهمیته من أهمیة حاجة المدارس إلى تفعیل ممارسة الطالب لمهارات  .٧ ُ
زو اإلعالمي الذي التربیة اإلعالمیة لمواجهة التأثیرات السلبیة الناتجة من التغلغل والغ

 . یقتحم عقولهم

غیاب مفهوم التربیة اإلعالمیة في الساحة األكادیمیة واإلعالمیة وحصره  في دائرة  .٨

ضیقة وهي اإلعالم التعلیمي والتربوي، بینما هو مفهوم أعمق وأوسع من ذلك ویتضمن 

 .كافة فئات المواطنین في مختلف األعمار

طة اإلعالم التربوي أمام الجهات المسئولة مما ُتعطى هذه الدراسة صورة ألهمیة أنش .٩

ُیساهم في إدراك جوانب الضعف والقصور ولیس ذلك فحسب، بل محاولة التعدیل لرفع 

 . كفاءة أخصائى اإلعالم التربوى، ومن ثم التأهیل المناسب للطالب
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 :   أهداف البحث

ُیهدف البحث إلى َالتعرف على العالقة بین ممارسة أنشطة اإلع َ الم التربوي وتنمیة ُ

مهارات التربیة اإلعالمیة لدى طالب المرحلة الثانویة المتمثلة في مهارة الوصول إلى الرسائل 

اإلعالمیة، ومهارة تحلیل الرسائل اإلعالمیة، ومهارة نقد الرسائل اإلعالمیة، ومهارة إنتاج 

    .  الرسائل والمضامین اإلعالمیة، ومهارة مشاركة الرسائل اإلعالمیة

  :مصطلحات البحث

ًوتعرف إجرائیا بأنها  :أنشطة اإلعالم التربوي األنشطة اإلعالمیة المدرسیة المتنوعة من "ُ

ُصحافة واذاعة وبرلمان ومناظرة مدرسیة، وتمارس هذه األنشطة في المدارس الثانویة بمشاركة  َ ُ ٕ
لمجتمع المدرسي الطالب بحیث توجه هذه األنشطة رسائل إعالمیة متنوعة إلى جمیع فئات ا

  ".ًوخصوصا الطالب بغرض إكسابهم مهارات النقد واإلبداع واإلنتاج لمضامین إعالمیة جدیدة

ًوتعرف إجرائیا بأنها : مهارات التربیة اإلعالمیة مجموعة من المهارات اإلعالمیة التي تساعد "ُ

تیار وانتقاء ُالمراهقین من طالب المرحلة الثانویة على الوصول للمضامین اإلعالمیة واخ

األفضل منها لمتابعتها وتحلیلها ونقدها وكذلك إنتاجهم لمضامین إعالمیة جدیدة ورسائل 

هادفة وبثها لألخرین بهدف تعزیز التأثیرات اإلیجابیة لوسائل اإلعالم وتحصینهم وحمایتهم من 

  ".التأثیرات السلبیة

ًویقصد بهم إجرائیا  :طالب المرحلة الثانویة  َ ي مرحلة التعلیم الثانوي العام في الطالب ف"ُ

  ".  عام١٧: ١٥المدارس الحكومیة والتجریبیة بمحافظة المنوفیة والذین یتراوح أعمارهم ما بین 

  :  الدراسات السابقة

تستهدف عملیة مراجعة التراث العلمي بشكل أساسي استجالء المفاهیم النظریة 

ًلعالقات القائمة فیما بینها، بما یسهم إیجابا في ُوالمنهجیة المتعلقة بالمتغیرات محل الدراسة وا
البناء النظري والتصمیم المنهجي للدراسة الحالیة، وفي هذا الصدد هناك عدة دراسات تقترب 

دراسات تناولت : من موضوع الدراسة الحالیة، وتم تقسیم هذه الدراسات إلى محورین وهما

المیة، وفیما یلى عرض هذه الدراسات على اإلعالم التربوي، ودراسات تناولت التربیة اإلع

  . أساس الترتیب الزمنى لها من األقدم إلى األحدث

   -:دراسات تناولت أنشطة اإلعالم التربوي :المحور األول

هدفت إلى معرفة دور الصحافة ) ٢٠٠٠(John, Bross دراسة جون بروس 

ُ الثانویة، وطبقت هذه المدرسیة في تنمیة االهتمام بحقوق اإلنسان لدى طالب المدارس

 صحیفة مدرسیة بمدارس والیة فلوریدا األمریكیة، وتوصلت هذه الدراسة إلى ٣٥الدراسة على 

اهتمام الصحف المدرسیة باالحداث المدرسیة، ویرى مشرفو الصحافة المدرسیة أن لتلك 

ًالصحف دورا مهما في تنمیة العالقات اإلنسانیة وحریة التعبیر عن الرأي، وسعت  دراسة رینیه ً
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إلى تقییم اإلعالم التربوي في والیة بنسلفانیا وویسكونسون ) ٢٠٠٥ (Renee, Hobbsهوبز

ومینیسوتا، وكذلك التعرف على مدى االستفادة منها في مجال التعلیم، وتوصلت النتائج إلى 

م أنه البد من إقامة برامج توعیة من قبل المتخصصین والخبراء في اإلعالم لتعزیز اإلعال

َالتربوي في المدارس بما یمكن الطالب من اكتساب وبناء مهاراتهم في اإلتصال، واإلبداع،  ُ
َإسهام، وممارسة درجة التعرف على) ٢٠٠٨(والتفكیر النقدي، وهدفت دراسة زید الحارثي  ُ 

 المكرمة، وتم مكة بمدینة الثانویة لدى طالب المرحلة الفكري األمن تحقیق في التربوي اإلعالم

 مكة بمدینة الثانویة المرحلة ووكالء ومشرفي مدیري المیدانیة على عینة من الدراسة طبیقت

َممارسة أهمیة الدراسة ، وأظهرت نتائج٢٠٠٧الدراسي الثاني لعام  الفصل المكرمة في  جمیع ُ

 الدراسة فئات من المستجیبین جمیع لدى للطالب األمن الفكري تحقیق في التربوي اإلعالم فقرات

، وهدفت دراسة  %٤.٥٥ العام المتوسط بلغ حیث عالیة بدرجة ومشرفین ووكالء مدیرین من

التعرف على واقع اإلعالم المدرسي، والظروف المحیطة به، ومدى ) ٢٠١٢(عبدالوهاب عمر 

مراعاة القواعد العلمیة والفنیة في إعداد وتقدم الموضوعات، وتم استخدام أسلوب المسح 

استمارة تحلیل المضمون (الب بذات المدارس واعتمدت الدراسة على بالعینة بالنسبة للط

، وتوصلت نتائج  هذه الدراسة إلى أن الصحف والمجالت الحائطیة )واستمارة االستبیان

، وفئة %)٧٦(ًجاءت في المرتبة األولى بالنسبة لنوع الصحف والمجالت األكثر انتشارا بنسبة 

عدل من بین فئات الموضوعات اإلنسانیة بنسبة المعلومات الدینیة حصلت على أعلى م

، وهدفت دراسة إیمان عبدالرحیم %)١٩(، تلیها الموضوعات االجتماعیة بنسبة %)٢١(

التعرف على قیاس مدى فاعلیة استخدام اإلذاعة المدرسیة اإللكترونیة لتلبیة ) ٢٠١٥(

لتجریبي على عینة احتیاجات طالب المدارس الثانویة، واستخدمت الباحثة المنهج شبه ا

من طالب المرحلة الثانویة بالمدارس التجریبیة، وقد استخدمت )  مبحوث١٠٠(عمدیة قوامها 

الباحثة مقیاس اإلحتیاجات النفسیة واإلجتماعیة في القیاس القبلي والبعدي لكل من المجموعة 

صلت هذه الضابطة والتجریبیة، كذلك استخدمت الباحثة استمارة استقصاء بالمقابلة، وتو

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات 

المجموعتین التجریبیة والضابطة على محصلة مقیاس االحتیاجات النفسیة اإلجتماعیة في 

التعرف على دور الصحافة المدرسیة ) ٢٠١٥(القیاس القبلي، كما هدفت دراسة انتصار السید 

ئل االتصال وكنشاط إعالمي مدرسي فى تلبیة إحتیاجات طالب المرحلة كأحد أشكال وسا

الثانویة المعرفیة والوجدانیة، واعتمدت الباحثة على أداة اإلستبیان ومقیاس اتجاهات تقییم 

طالب التعلیم الثانوي للصحافة المدرسیة كنشاط إعالمي مدرسي كأدوات لجمع البیانات، 

ردة من طالب التعلیم الثانوي، وتوصلت نتائج هذه الدراسة  مف٣٠٠ُوطبقت هذه الدراسة على 

ُإلى مجموعة من النتائج أهمها ارتفاع معدالت متابعة المبحوثین عینة الدراسة للصحافة 
  . من المبحوثین% ٢٤، وفي المقابل ال یتابعها %٧٦المدرسیة، ویتابعها 
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   -:دراسات تناولت التربیة اإلعالمیة :والمحور الثانى   

  Guofang Wan & Dianne M Gutهدفت دراسة جوفانج وان، ودیان جوت   

ٕإلى اطالع واضعي السیاسات التعلیمیة واداریي المدارس واألسرة والمراهقین في ) ٢٠٠٨(
البلدین على أهمیة االستمرار فى تعلیم التربیة اإلعالمیة، وأكدت الدراسة أن استخدام 

اسة بأمریكا والصین ینمو بشكل كبیر ما بین الطلبة وعلي التكنولوجیا في جمیع المراحل الدر

جمیع مستویات التعلیم من الحضانة وحتي التعلیم الجامعي،  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 

ًالمراهقین في كلتا الدولتین یمضون أوقات طویلة من یومهم في التفاعل مع اإلعالم، نظرا 

خدمون اإلعالم فإن المعلمین واألهل لدیهم مسئولیة، للنسبة الكبیرة من المراهقین الذین یست

إلى التعرف على كیفیة تقدیم  أسس ) ٢٠٠٨ (MacDonald, Mوسعت دراسة ماكدونلد 

التربیة اإلعالمیة التي تم إدخالها على  مناهج الدراسات االجتماعیة الموجودة، فهي تعمل 

 وانعكاسها على الوعي العلمي لدى على توضیح أنواع األنشطة التعلیمیة للتربیة اإلعالمیة

، واستخدمت )المعرفیة، المهاریة، الوجدانیة(الطلبة، بجانب تحدید عناصر التربیة اإلعالمیة 

الدراسة المنهج الوصفي  وتكونت عینة الدراسة من طالب متعددي األجناس في الصفین 

دراسة مراقبة مكثفة الرابع و السادس من مدرستین في المرحلة األساسیة، وتشمل أدوات ال

استمارات، وخلصت الدراسة إلى أن طالب الفرقتین ، مقابالت مع المعلمین والطلبة، للفصول

ذوو قابلیة لفهم و تطبیق أسس التربیة اإلعالمیة التي تم تدریسها، وهدفت دراسة سعود البلوي 

ة اإلعالمیة لدى إلى التعرف على اظهار مسئولیة المدرسة الثانویة في تحقیق التربی) ٢٠١٣(

الطالب من خالل عناصر العملیة التعلیمیة، واعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي، حیث 

 من معلمي المدارس الثانویة بالمدینة ٤٥٠طبقت هذه الدراسة علي عینة عشوائیة قوامها 

نتائج المنورة، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البیانات من عینة الدراسة، وكانت أهم 

الدراسة أنه جاءت مسئولیة المعلم في تحقیق التربیة اإلعالمیة لدى الطالب بدرجة كبیرة من 

 ، كما أن مسئولیة النشاط غیر الصفي ٩٣,٣وجهة نظر أفراد عینة الدراسة وبلغ متوسطها 

في تحقیق التربیة اإلعالمیة بدرجة كبیرة من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة وبلغ متوسطها 

إلى التعرف على واقع ممارسة الطالب لمهارات ) ٢٠١٥(، وهدفت دراسة حسن خلیل ٨٧,٣

التربیة اإلعالمیة في ضوء التأثیرات السلبیة واإلیجابیة لتعدد مصادرهم في الحصول على 

الثقافة اإلعالمیة، واستخدم الباحث منهج المسح، وطبقت الدراسة على عینة عشوائیة قوامها 

ب المرحلة الثانویة بمدارس التعلیم العام السعودي في المدینة المنورة،  مفردة من طال٤٠٠

َوقام الباحث بإعداد مقیاس لجمع البیانات، وكانت أهم نتائج الدراسة أن درجة ممارسة  ُ
الطالب لمهارة قراءة الرسالة اإلعالمیة جاءت متوسطة، وهذا یعني أن الطالب في حاجة إلى 

 تحدید محتوي الرسالة اإلعالمیة، ومصدرها ونوعها، والمستفیدین الشرح والتدریب على كیفیة

إلى التعرف على أثر نموذج التربیة اإلعالمیة ) ٢٠١٥(منها، وهدفت دراسة أحمد جمال 



  

 ١٠ 

  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ُالمقترح نحو مضامین مواقع الشبكات االجتماعیة في تنمیة المسئولیة االجتماعیة لدى طالب 
ًطالبا من طالب الفرقة الثانیة ) ٣٢(نة عمدیة قوامها الجامعة، وقد اعتمدت الدراسة على عی

ًقسم اإلعالم التربوي بكلیة التربیة النوعیة بجامعة المنیا، واستخدم الباحث في ذلك اختبارا 

ًتحصیلیا ومقیاس المسئولیة اإلجتماعیة واستبانة مصداقیة لمضامین مواقع الشبكات 

 الدراسة، وكانت أهم نتائج الدراسة وجود فرق اإلجتماعیة كأدوات لتجمیع البیانات من عینة

ًدال إحصائیا بین متوسطي درجات طالب عینة الدراسة في التطبیق القبلي والتطبیق البعدي 

الختبار التربیة اإلعالمیة قبل تعرضهم للنموذج وبعده، وذلك لصالح االختبار البعدي، وسعت 

الیب تدخل الوالدین في استخدام إلى التعرف على أس) ٢٠١٥(دراسة عبدالرحیم درویش 

أبنائهم لإلنترنت من أجل ترشید استخدامه بهدف تقلیل اآلثارة الضارة والسلبیة وتعزیز 

استخدامهم للجوانب اإلیجابیة، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفیة، كما استخدمت 

ذین لدیهم أبناء الدراسة منهج المسح على عینة من اآلباء واألمهات في محافظة دمیاط وال

وبنات في المرحلتین الثانویة والجامعیة، واعتمد الباحث علي أداة االستبیان لجمع البیانات من 

عینة الدراسة، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن مواقع التواصل اإلجتماعي كالفیس بوك وتویتر 

  .في استخدام األبناء لإلنترنت % ٧,٧٥تأتي في المرتبة األولي بنسبة 

  :  قیب على الدراسات السابقة التع

   -:ُمن حیث أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: ًأوال

استفاد الباحثون من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة التى تم عرضها فـى عـدة أوجـه 

  : تمثلت فیما یلي

 ًتعتبــر بعــض نتــائج الدراســات الــسابقة فــي حــد ذاتهــا حــافزا إلجــراء هــذه الدراســة وذلــك مــن 

 .خالل الوقوف على أحدث النتائج التى توصل إلیها الباحثون السابقون

  تحدید مجال الدراسة بالتركیز علـى دراسـة التربیـة االعالمیـة بـصفة عامـة ومهـارات التربیـة

االعالمیــــة بــــصفه خاصــــة وتنمیتهــــا لــــدى المــــراهقین مــــن طــــالب المرحلــــة الثانوبــــة مــــن خــــالل 

 .ممارستهم ألنشطة االعالم التربوي 

  تحدید وبلورة مشكلة البحث ووضع فروض الدراسة الحالیة.  

  االهتـــداء إلـــى المراجـــع العربیـــة واألجنبیـــة التـــي یمكـــن االســـتعانة بهـــا فـــي وضـــع محـــاور

 .المقیاس وبنائه في صورته األولیة

 التعرف على أهم طرق المعالجة اإلحصائیة لقیاس العالقة بین متغیرات الدراسة. 

  الحالیة من تلك الدراسات فـي تعریـف مفـاهیم الدراسـة واختیـار بعـض كما استفادت الدراسة

 . أدوات جمع البیانات ومقارنة النتائج
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  توصــل البــاحثون مــن خــالل المــسح الــذي تــم إجــراؤه للدراســات الــسابقة إلــى أن أغلــب هــذه

 . الدرسات تندرج تحت البحوث الوصفیة، وساعد ذلك في تحدید نوع الدراسة ومنهجها 

  -:ُ من حیث أوجه الشبه واالختالف :ًثانیا

على الرغم من تشابه الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة التي تم عرضها إال أنها 

ٌاختلفت أیضا مع بعض منها ویمكن تلخیص ذلك في عدة نقاط  ً :  

  تتفــق الدراســة الحالیــة مــع بعــض الدراســات الــسابقة فــي تأكیــد أهمیــة التربیــة االعالمیــة فــي

  . باع حاجات الطالب اإلعالمیة التي تقتضي الترشید والتربیةاش

  ُلقد عكست مجمل هذه الدراسات وجود بعض أوجه القصور في مهارات التربیـة اإلعالمیـة
في المؤسسات التعلیمیة المختلفة، وتتعلق هذه المـشكالت وأوجـه القـصور بـأدوار كـل مـن القـائم 

ُألنهمـا یـشكالن ویمـثالن العناصـر ذات األهمیـة فـي باالتصال في اإلعـالم المدرسـي والطالـب،  ُ
  . الحقل التعلیمي، وهي تتفق مع الدراسة الحالیة في ذلك

  الحظ الباحثون من خالل اطالعهم علي الدراسات السابقة أنها لـم تركـز علـى دور أنـشطة

 . اصةاإلعالم التربوي في تنمیة مهارات التربیة اإلعالمیة لدى الطالب والمراهقین بصفة خ

  تتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة من حیث المحاور التي تناولتهـا، حیـث تحـاول

ُهـذه الدراسـة التحقـق مـن توظیـف أنـشطة اإلعـالم التربـوي وممارسـتها بـشكل أفـضل حتـى یمكــن 
  .تنمیة مهارات التربیة اإلعالمیة لدى الطالب والمراهقین

  عرضها على نشاطي اإلذاعـة والـصحافة المدرسـیة ركزت بعض الدراسات السابقة التي تم

وتحلیــل مــضمونهما دون القــاء الــضوء علــى جانــب الممارســة والفــروق بــین الطــالب الممارســین 

  .  وغیر الممارسین ألنشطة اإلعالم التربوي وهو الجانب األصیل لهذه الدراسة

  -:وتتمثل في: حدود البحث

 َقـة بـین ممارســة أنـشطة اإلعـالم التربــوي ُحــدد موضـوع البحـث فــي العال: حـدود موضـوعیة ُ
  . ومستوي مهارات التربیة اإلعالمیة لدى طالب المرحلة الثانویة

 علــى ٢٠١٦ُطبقــت الدراســة المیدانیــة خــالل شــهري نــوفمبر ودیــسمبر لعــام : حــدود زمنیــة 

  .طالب المرحلة الثانویة عینة البحث

 لـــذكور واإلنـــاث فـــي المـــدارس وتمثلـــت فـــي طـــالب المرحلـــة الثانویـــة مـــن ا: حـــدود بـــشریة

  .الحكومیة والتجریبیة بمحافظة المنوفیة

 ُطبقت الدراسـة المیدانیـة علـى طـالب المرحلـة الثانویـة بـأربع إدارات تعلیمیـة : حدود مكانیة

  ).  الباجور– منوف– شبین الكوم -أشمون (بمحافظة المنوفیة وهي إدارة 
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  :نوع ومنهج البحث

هج الوصفي االرتباطي إلجراء البحث الحالي لكونه المـنهج تراءى للباحثین األخذ بالمن

ُالمناســب لطبیعــة البحــث الــذي یتطلــب جمــع بیانــات حــول المتغیــرات التــي یتناولهــا، وفــي إطــار 
هـذا البحـث اعتمــد البـاحثون علــى مـنهج المــسح، ویرجـع ذلـك لكونــه مـن أنــسب المنـاهج العلمیــة 

فـــي دراســـة المـــشكالت البحثیـــة فـــي وضـــعها للدراســـات الوصـــفیة بـــصفة عامـــة، ألنـــه یـــستخدم 

ًالــراهن، كمــا یرجــع إلــى كونــه جهــدا علمیــا منظمــا للحــصول علــى بیانــات ومعلومــات وأوصــاف  ً ً ُ

  . للظاهرة ومعرفة كامل جوانبها المختلفة

  : مجتمع البحث

  .ویتمثل مجتمع البحث في طالب المرحلة الثانویة بمحافظة المنوفیة

  :عینة البحث

بحث على عینة عشوائیة من طالب المرحلة الثانویة الـذكور واإلنـاث فـي ُطبقت أداة ال

 –إدارة أشـــمون : (المـــدارس الحكومیـــة والتجریبیـــة بـــأربع إدرات تعلیمیـــة بمحافظـــة المنوفیـــة هـــي

التعلیمیـــة، وقـــد تـــم تحدیـــد اختیـــارهم بأســـلوب )  إدارة شـــبین الكـــوم– إدارة البـــاجور –إدارة منـــوف

ُافة متغیرات الدراسة، ویعتبر هؤالء عینة ممثلـة لطـالب المرحلـة الثانویـة المسح بالعینة لتمثیل ك
مفــردة للمـــدارس ) ٢٠٠(مفــردة موزعــة بــین ) ٤٠٠(ًالعامــة، وقــد تــم أیــضا تحدیــد العینــة بواقــع 

ُمفــردة لكــل إدارة تعلیمیــة، موزعــة ) ١٠٠(مفــردة للمــدارس التجریبیــة وبواقـع ) ٢٠٠(الحكومیـة و 
مفـــردة لكـــل مدرســـة، وقـــد راعـــى البـــاحثون فـــي ذلـــك ) ٥٠(دارة بواقـــع علـــى مدرســـتین فـــي كـــل إ

  . ُالمتغیرات الدیموجرافیة للدراسة

   -:خطوات إعداد مقیاس مهارات التربیة اإلعالمیة

  :هدف المقیاس  - أ

یهدف مقیاس مهارات التربیة اإلعالمیة إلى تقدیر مستوى مهـارات التربیـة اإلعالمیـة  لـدى 

 .في درجته الكلیة طالب المرحلة الثانویة 

  : خطوات بناء مقیاس مهارات التربیة اإلعالمیة-ب

ُفـي ضـوء مـشكلة البحـث وفروضـه ومتغیراتـه، تـم تحدیـد : تحدید الهدف مـن المقیـاس -١
شــروط اختیــار أفــراد العینــة المــستهدفه، وذلــك للوقــوف علــى الــصیاغة المناســبة للمبحــوثین 

ً وبناء علیـه تـم إعـداد المقیـاس لتحقیـق من ناحیة، وتحقیق أهداف البحث من ناحیة أخرى،
  .األهداف التي یسعى البحث إلى تحقیقها
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ُحیــث تــم صــیاغة العبــارات بحیــث تقــیس متغیــرات الدراســة وتــم : تحدیــد نــوع المقیــاس -٢
تحدید طبیعة االستجابة علیها، وذلـك لمراعـاة صـدق المحتـوي مـن ناحیـة ومراعـاة التسلـسل 

 .أخرىالمنطقي لهذه العبارات من ناحیة 

ُلقیـاس متغیـرات البحـث : تم إعداد المقیاس فـي صـورته األولیـة فـي شـكل عبـارات -٣
وذلــك لمراعــاة صــدق المحتــوي، مــن خــالل التأكــد مــن أن العبــارات التــي تــضمنها المقیــاس 

 .ُتغطي أبعاد المشكلة موضوع البحث، مع مراعاة التسلسل المنطقي لها

 یتطلــب الدقــة والوضــوح، فالنتــائج قــد صــیاغة عبــارات المقیــاس أمــر: صــیاغة العبــارات -٤

تتغیـــر لمجـــرد تغییـــر كلمـــة فـــى إحـــدى عبـــارات المقیـــاس، ولـــذلك فقـــد روعـــي فـــي صـــیاغة 

عبارات المقیاس استخدام عبارات واضحة محددة المعنى، تخلـو مـن المـصطلحات الـصعبة 

العبــــارات بــــصورة ال تــــوحي بإجابــــة معینــــة، أو أن یــــتم  وغیــــر المألوفــــة، كمــــا تــــم صــــیاغة

 ،ًیاغتها بــشكل یحمــل معنــى التأییــد أو الــرفض، وأیــضا تــم البعــد عــن العبــارات المركبــةصــ

 .بحیث تتضمن كل عبارة من عبارات المقیاس فكرة واحدة

ــى المقیــاس -٥ ــد االســتجابات عل توجــد أشــكال عدیــدة لــصیاغة العبــارات وقــد تــم : تحدی

 -موافــــق بــــشدة (تحدیــــد االســــتجابات بالنــــسبة للمقیــــاس الحــــالى بخمــــس اســــتجابات وهــــى 

، علــــى أن یكــــون تقــــدیر هــــذه االســــتجابات ) معــــارض بــــشدة– معــــارض – محایــــد–موافــــق

درجة، ویتم ذلك مـن خـالل اختیـار االسـتجابة األصـح  ) ١ - ٢ -٣ - ٤ - ٥(بإعطائها 

  .واألنسب من بین االستجابات الخمسة

 النهائیــة یتكــون مقیــاس مهــارات التربیــة اإلعالمیــة فــي صــورته: تحدیــد أبعــاد المقیــاس -٦

محــاور فرعیــة تمثــل مهــارات التربیــة اإلعالمیــة، حیــث تــدور مــادة تحدیــد مجموعــة ) ٥(مــن 

َمن المفردات التي تقیس درجة قیـام الطـالب بممارسـة هـذه المهـارات، وقـد تـضمن المقیـاس  ُ
مهـــارة الوصـــول للرســـائل اإلعالمیـــة، مهـــارة تحلیـــل الرســـائل : خمـــس مهـــارات فرعیـــة هـــي

 نقد الرسـائل اإلعالمیـة، ومهـارة إنتـاج الرسـائل اإلعالمیـة، مهـارة مـشاركة اإلعالمیة، مهارة

  . الرسائل اإلعالمیة

تــم تطبیــق المقیــاس فــي شــكله المبــدئي علــى :  للمقیــاسPre Testاالختبــار القبلــي  -٧

مــن العینــة األصــلیة، وذلــك بهــدف % ١٠مفــردة بنــسبة ) ٤٥(عیننــة اســتطالعیة مكونــة مــن

بحــوثین لبنــود المقیــاس، وتعــدیل صــیاغة بعــض البنــود وتحدیــد التعــرف علــى مــدى فهــم الم

الفترة الزمنیة التي تتطلبها اإلجابة على المقیاس، والتعرف على مـشكالت العمـل المیـداني، 

ونتیجــة لالختبــار القبلـــي تــم تغییــر صـــیاغة بعــض البنــود وتعـــدیل بعــض بــدائل االســـتجابة 



  

 ١٤ 
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 –موافــق بــشدة (إلــى مقیــاس خماســي ) ال –ً أحیانــا –نعــم (علــى البنــود مــن مقیــاس ثالثــي 

  ).  معارض– معارض بشدة – محاید –موافق 

ًوذلـك مـن خـالل مراجعتـه ودراسـته علمیـا ومنهجیـا مـن خـالل عـرض  :دراسة المقیـاس -٨ ً

المقیـــاس علـــى الخبـــراء والمحكمـــین فـــي تخصـــصات متعـــددة، وذلـــك بهـــدف التعـــرف علـــى 

، والتأكیــد علــى مــدى معالجــة المقیــاس مالحظــاتهم ســواء بالحــذف أو اإلضــافة أو التعــدیل

ًلكافـــة جوانـــب البحـــث، ومـــدى صـــالحیته منهجیـــا للحـــصول علـــى إجابـــات صـــحیحة وغیـــر 

  . ُمتحیزة من أفراد العینة

ًبنــاء علــى نتــائج االختبــار القبلــي للمقیــاس : صــیاغة المقیــاس فــي صــورته النهائیــة -٩
نهائي الذي تم تطبیقـه علـى ومالحظات الخبراء والمحكمین تم صیاغة المقیاس في شكله ال

محاور، ثم بعد ذلـك قامـت الباحثـة بـإجراء الدراسـة ) ٥(عینة الدراسة، ویتكون المقیاس من 

  .المیدانیة من خالل تطبیق المقیاس على عینة الدراسة

بعــد إجــراء الدراســة المیدانیــة تــم مراجعــة االســتمارات : المراجعــة المكتبیــة لإلســتمارات -١٠

سلة للتأكــد مــن دقــة موضــوع اإلجابــات، واســتبعاد االســتمارات التــي ال ُوترقیمهــا بأرقــام مسلــ

ًتحقـــق القـــدر المقبـــول علمیـــا مـــن الـــصدق واتـــساق االجابـــات مـــع بعـــضها، وكـــذلك اســـتبعاد  ُ

االســتمارات التــي لــم تكتمــل بیاناتهــا، حیــث تبــین عــدم وجــود أیــة اســتمارات خاطئــة ویرجــع 

رة فقط فـي كـل مدرسـة ممـا أدى إلـى الدقـة فـي استما) ٥٠(ذلك إلى أنه تم اختیار التطبیق 

  . تطبیق االستمارات

 :خطوات تقنین المقیاس - ١١

 : صدق المقیاس: ًأوال

ُیقصد بالصدق أن یقـیس المقیـاس مـا وضـع لقیاسـه، وقـد أجـري اختبـار الـصدق للتأكـد 

 حیــث تــم تحدیــد أهــداف  Content Validityمــن صــدق المقیــاس مــن حیــث صــدق المحتــوي 

ُالته وترجمـة ذلــك فـي شـكل فــروض، وكـذلك مراجعـة بعــض الدراسـات الـسابقة، ثــم البحـث وتـساؤ
  .ُوضع األسئلة التي تغطي أهداف وتساؤالت البحث

ــي -أ ــوى( الــصدق المنطق اعتمــد البــاحثون فــى بنــاء هــذا المقیــاس واختیــار  ):صــدق المحت

ت المقیــاس مــن العبــارات المكونــة ألبعــاده علــى الدراســات الــسابقة، وكــذلك اشــتقت بعــض عبــارا

بعــض المقــاییس الخاصــة بالدراســات الــسابقة، ســواء بــشكل مباشــر أو غیــر مباشــر، ویــشیر هــذا 

االعتماد على المصادر السابقة إلى تمتع المقیـاس بقـدر مقبـول ومعقـول مـن الـصدق المنطقـي، 

  .ٕوالى صالحیة تطبیق المقیاس
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موعــــة مــــن تــــم عــــرض المقیــــاس علــــى مج:  الــــصدق الظــــاهري أو صــــدق المحكمــــین-ب

المتخصــصین فــي اإلعــالم وعلــم الــنفس وأصــول التربیــة فــي الجامعــات المــصریة،  )*(المحكمــین

وذلــك بغــرض دراســة مفــردات كــل مجــال فــى ضــوء التعریــف اإلجرائــي لــه، وكــذلك الهــدف مــن 

المقیاس، وقـد أقـر المحكمـون صـالحیة المقیـاس بـشكل عـام، بعـد إجـراء بعـض التعـدیالت التـي 

ن، وقــد تــم اإلبقــاء علــى المفــردات التــى جــاءت نــسبة اتفــاق المحكمــین علیهــا اقترحهــا المحكمــو

٪ فــأكثر، وتــم حـــذف بعــض العبـــارات وتعــدیل بعــضها فـــى ضــوء المالحظـــات التــى أبـــداها ٩٠

  . عبارة٣٥المحكمون، حیث انتهى عدد العبارات إلى 

 مجـاالت نمجـال مـ كل درجة بین االرتباط معامالت حساب تم:  صدق االتساق الداخلي-جـ

 كـل بعـد ارتبـاط مـدى للمقیـاس، وذلـك لمعرفـة الكلیـة  مهـارات التربیـة اإلعالمیـة والدرجـة مقیـاس

 الجدول خالل من ذلك المقیاس، ویتضح صدق مدى التحقق من ولهدف الكلیة للمقیاس، بالدرجة

  .التالى

   یة للمقیاسمعامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة لكل مقیاس فرعى والدرجة الكل) ١(جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط مهارات التربیة اإلعالمیة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٦٢٦ مهارة الوصول إلى الرسائل اإلعالمیة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٦٣٤ مهارة تحلیل الرسائل اإلعالمیة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٦٢ مهارة نقد الرسائل اإلعالمیة 

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٨٢٢ مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمیة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٨٩ مهارة مشاركة الرسائل اإلعالمیة

ًودالـة إحـصائیا  قویـة ارتبـاط بمعـامالت المقیـاس تتمتـع أبعـاد الجـدول الـسابق أن مـن یتبـین     

لمجــاالت المقیــاس بــین  االرتبــاط وقــد تراوحــت معــامالت ،٠.٠١مــن  أقــل داللــة عنـد مــستوى

 مهـارات التربیـة اإلعالمیـة یتمتـع بمعامـل مقیـاس أن علـى ٍكـاف لیـلد وهـذا) ٠.٨٢٢، ٠.٦٢٦(

ٍصـدق عـال، وبمـا االرتبـاط  معـامالت إجـراء تـم فقـد تـم تقـسیمه إلـى خمـس مهـارات، المقیـاس أن ٍ

ویتـضح ذلـك  حـده مجـال علـى لكـل الكلیـة بـین فقـرات كـل مجـال مـن المجـاالت الخمـسة والدرجـة

  .الجدول التالى من خالل

                                                           
  . جامعة عین شمس –أستاذ االعالم بكلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة : وائل إسماعیل عبدالبارى/ د.أ - *

  . جامعة المنوفیة – كلیة التربیة النوعیة - المساعد بقسم العلوم التربویة والنفسیة أستاذ ًأصول التربیة : إیمان حمدى عمار/د.م.أ

 . جامعة القاهرة – كلیة التربیة النوعیة –أستاذ اإلذاعة والتلفزیون المساعد بقسم االعالم التربوى:  حسن محمد خلیل /د.م.أ

  . جامعة عین شمس –االتصال واالعالم بكلیة اآلداب أستاذ اإلعالم المساعد بقسم علوم :  دینا فاروق أبو زید/د.م.أ

  . جامعة القاهرة –أستاذ اإلذاعة والتلفزیون المساعد بكلیة االعالم :  عادل فهمى محمد/د.م.أ

  . جامعة المنیا – كلیة التربیة النوعیة - مدرس مناهج وطرق تدریس االعالم التربوي : أشرف رجب الریدي/  د
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امالت االرتباط بین درجات عبارات كل مقیاس فرعى والدرجة الكلیة للمقیاس الفرعى مع) ٢(جدول 

  )*(لها لمقیاس مهارات التربیة اإلعالمیة 

  ٥٠=      ن ٠.٠١جمیع معامالت االرتباط دالة عند مستوى   (*) 

إلى أنه تم حساب معامل االرتباط بین درجة كل بند ) ٢(ُتشیر بیانات الجدول السابق رقم    

مع الدرجة الكلیة للمقیاس الفرعي لها بعد استبعاد قیمة هذا البند من الدرجة الكلیة فجاءت قیم 

ُ مما یشیر إلى اتساق المقاییس الفرعیة ٠١,٠جة دالة عند مستوي معامالت االرتباط النات
  . وصدق محتواها في قیاس ما وضعت لقیاسه

  :ثبات المقیاس: ًثانیا

     یقصد بثبات المقیاس عادة أن تكون على درجة عالیة من الدقة واإلتقان واالتساق فیما 

، واالختبار )٧٧٠، ١٩٧٣فؤاد أبو حطب، (تزودنا به من بیانات عن سلوك المفحوص 

َإذا طبق على نفس األشخاص في ) ًتقریبا(النفسي الثابت هو الذي یعطي نفس النتائج  ُِ

فرصتین مختلفتین وقد تم حساب معامل ثبات مقیاس مهارات التربیة اإلعالمیة على عینة 

مفردة، وذلك بعدة طرق مختلفة، ومن الطرق التي تستخدم لحساب ثبات ) ٤٥(قوامها 

  .                      قاییسالم

  :  طریقة إعادة التطبیق-

 مفردة من طالب المرحلة الثانویة، ثم أعید ٤٥تم تطبیق المقیاس على عینة مكونة من 

تطبیقه مرة أخرى على المجموعة نفسها، بعد فاصل زمنى قدره ثالثة أسابیع، ثم قامت الباحثة 

ي التطبیقین األول والثانى، وقد أشارت بحساب معامل الثبات بین درجات المبحوثین ف

َالمهارات المكتسبة من ممارسة أنشطة اإلعالم التربوى( المجاالت الفرعیة للمقیاس  ُ( 

مهارة الوصول 

إلى الرسائل 

 اإلعالمیة

مهارة تحلیل 

الرسائل 

 المیةاإلع

مهارة نقد 

الرسائل 

 اإلعالمیة

مهارة إنتاج 

الرسائل 

 اإلعالمیة

مهارة مشاركة 

 الرسائل اإلعالمیة

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

٠.٦٢١ ٢٩ ٠.٥٥٣ ٢٢ ٠.٦٢٥ ١٥ ٠.٥٥١ ٨ ٠.٤٨١ ١ 

٠.٤٩٧ ٣٠ ٠.٤٩٦ ٢٣ ٠.٦٨٤ ١٦ ٠.٥٥٣ ٩ ٠.٤٨٧ ٢ 

٠.٤٠٣ ٣١ ٠.٤٨٧ ٢٤ ٠.٤٩١ ١٧ ٠.٦٠٦ ١٠ ٠.٤٤٢ ٣ 

٠.٢٨٤ ٣٢ ٠.٥٤١ ٢٥ ٠.٤٠٠ ١٨ ٠.٤٧٧ ١١ ٠.٤٩٦ ٤ 

٠.٦٤٧ ٣٣ ٠.٤٦٦ ٢٦ ٠.٥٢٨ ١٩ ٠.٣٩٨ ١٢ ٠.٤٧٦ ٥ 

٠.٥٤١ ٣٤ ٠.٥٤٢ ٢٧ ٠.٤٥٩ ٢٠ ٠.٦١٠ ١٣ ٠.٥٢٥ ٦ 

٠.٥٨٩ ٣٥ ٠.٦١١ ٢٨ ٠.٥٢٣ ٢١ ٠.٦٢١ ١٤ ٠.٥٣٢ ٧ 



  

 ١٧ 

  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

معامالت االرتباط إلى االتفاق بین االجابات على كل بعد من أبعاد المقیاس بین التطبیق 

  :  ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي٠.٩٢٣األول والثاني بنسبة بلغت 

  معامل ثبات مقیاس مهارات التربیة اإلعالمیة وأبعاده المختلفة ) ٣(جدول 

 لبعدا م
عدد 

 العبارات
 مستوى الداللة معامل الثبات

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٩١٢ ٧ مهارة الوصول إلى الرسائل اإلعالمیة ١

 ٠.٠١دالة عند   ٠.٨٩٨ ٧ مهارة تحلیل الرسائل اإلعالمیة ٢

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٨٩٦ ٧ مهارة نقد الرسائل اإلعالمیة ٣

 ٠.٠١الة عند د ٠.٨٦٢ ٧ مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمیة ٤

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٩١١ ٧ مهارة مشاركة الرسائل اإلعالمیة ٥

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٩٢٣ ٣٥                الدرجة الكلیة 

یتضح من الجدول السابق مدى تقارب نسبة الثبات بین المجاالت المختلفة، كما یتضح أن 

وجمیعها ) ٠.٩١٢ – ٠.٨٦٢(معامالت ثبات المجاالت المختلفة قد تراوحت ما بین 

، كما یبین أن معامل ثبات الدرجة الكلیة للمقیاس قد ٠.٠١معامالت ثبات دالة عند مستوى 

  . وهي نسبة توحي بالثقة في صالحیة المقیاس كأداة من أدوات الدراسة٠.٩٢٣بلغ 

  ): (S.Hطریقة التجزئة النصفیة  -

یاس التربیة اإلعالمیة لطالب كما قام الباحثون بحساب معامل ثبات كل بعد من أبعاد مق

المرحلة الثانویة، وحساب معامل ارتباط األبعاد المكونة للمقیاس مع بعضها وكذلك حساب 

  .ًمعامل ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلیة للمقیاس وفقا لطریقة التجزئة لجتمان ومعامل سبیرمان وبروان

التجزئة النصفیة : (ًالمیة وأبعاده وفقا لـ معامل ثبات مقیاس مهارات التربیة اإلع) ٤(جدول رقم 

  ). سبیرمان وبراون–لجتمان

 م
 البعـد

معامل ارتباط التجزئة 

 النصفیة لجتمان 

معامل ارتباط 

  براون –سبیرمان 

 ٠.٩٠ ٠.٨٩ مهارة الوصول إلى الرسائل اإلعالمیة ١

 ٠.٨٣ ٠.٨٦ مهارة تحلیل الرسائل اإلعالمیة ٢

 ٠.٨٩ ٠.٧٦ اإلعالمیةمهارة نقد المضامین  ٣

 ٠.٩١ ٠.٨٨ مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمیة ٤

 ٠.٧٩ ٠.٨٦ مهارة مشاركة الرسائل اإلعالمیة ٥

 ٠.٩١ ٠.٨٨ ُمعامل ارتباط األبعاد مع بعضها *

 ٠.٨٨ ٠.٨٩ ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلیة  *



  

 ١٨ 

  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ة اإلعالمیة حققت معامالت أن أبعاد مقیاس مهارات التربی) ٤(یتضح من الجدول السابق رقم 

ًثبات على درجة معقولة ومقبولة علمیا، حیث تراوحت معامالت ثبات المجاالت وفقا لمعامل  ً

ً، بینما تراوح معامل ثبات المجاالت وفقا ٠.٨٩ - ٠.٧٦التجزئة النصفیة لجتمان ما بین 

  . ٠.٩١-٠.٧٩ براون ما بین –لمعامل ارتباط سبیرمان 

 وفقا لمعامل ارتباط ٠.٨٨ت ارتباط المجاالت مع بعضها فقد كانت وفیما یتعلق بمعامال

، وهي معامالت ٠.٩١ براون –ًالتجزئة النصفیة لجتمان، بینما كانت وفقا لمعامل سبیرمان 

  .ثبات عالیة وتدل على ثبات المجاالت

 اإلعالمیة وفیما یتعلق بمعامالت ارتباط المجاالت مع الدرجة الكلیة لمقیاس مهارات التربیة   

ً وفقا لمعامل ٠.٨٨ً وفقا لمعامالت ارتباط التجزئة النصفیة لجتمان، وبلغت ٠.٨٩فقد كانت 

  .ُ براون وهي معامالت ثبات عالیة وتشیر إلى ثبات المقیاس وصالحیته لالستخدام–سبیرمان

  : المعالجة اإلحصائیة للبیانات

حیث استخدموا ) Spss(رنامج اإلحصائيالستخراج نتائج البحث قام الباحثون باستخدام الب   

  : بعض األسالیب اإلحصائیة التي تتالءم وطبیعة البیانات المطلوبة مثل

  للمجموعــــات المنفــــصلة للتأكــــد مــــن داللــــة الفــــروق  T. testحــــساب اختبــــار ت  -١

  .االحصائیة بین مجموعات الدراسة

  : ًوتم حساب المتوسط االعتباري لعبارات كل مجال وفقا للمعادلة التالیة
  

  ٣=                                 =                     =  المتوسط االعتباري 
  

 للتحقـق مـن صـدق االتـساق Pearson Correlationاسـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون  -٢

  .الداخلي للمقیاس

 .للتأكد من ثبات المقیاسمعامل ألفا كرونباخ  -٣

 :ًتم حساب الوزن المئوي لكل عبارة وكذلك الوزن المئوي للمجال ككل وفقا للمعادلة التالیة - ٤
 

 

   =الوزن المئوي 
 
 
ًتــم حــساب درجــة تقــدیر مهــارات التربیــة اإلعالمیــة وفقــا لقیمــة المتوســط الحــسابي علــى  -٥

 : النحو التالي

  تكون درجة مهارة التواصل منخفضة٣٣,٢أقل من إلى ١إذا كان المتوسط الحسابي من . 

 تكون درجة المهارة متوسطة٦٦,٣ إلى أقل من ٣٤,٢إذا كان المتوسط الحسابي من .  

  تكون درجة المهارة مرتفعة٠٠,٥ إلى أقل من ٦٧,٣إذا كان المتوسط الحسابي من  .  

 المتوسط الحسابي

 )٥(أكبر استجابة وهي 

)          ١+٢+٣+٤+٥(مجموع درجات تصحیح االستبیان    

 )٥(عدد األوزان                      
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  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 : نتائج البحث وتفسیرها

ًوذلك وفقا للمعادلة التـي تـم ) ٠٠,٦٠(مئويووزنه ال) ٣(اعتمد الباحثون المتوسط الفرضي 

ًذكرهـا سـابقا، وبالتـالي إذا كانـت درجـة المتوسـط الحـسابي والـوزن المئـوي للمجـال ككـل أقـل مــن 

المتوسط الفرضي ووزنـه المئـوي فتكـون مهـارات التربیـة اإلعالمیـة بحاجـة إلـى تنمیـة، والجـداول 

ن ألنـــشطة اإلعـــالم التربـــوي ومجموعـــة التالیـــة تبـــین الفـــروق بـــین مجموعـــة الطـــالب الممارســـی

  . الطالب غیر الممارسین لها على أبعاد مقیاس مهارات التربیة اإلعالمیة

 : مهارة الوصول إلى الرسائل اإلعالمیة -١

لداللة الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین الممارسین ألنشطة ) ت(نتائج اختبار ) ٥(جدول 

  ممارسین على مقیاس مهارة الوصول إلى الرسائل اإلعالمیةاإلعالم التربوي والمبحوثین غیر ال

مهارة الوصول إلى 

 الرسائل اإلعالمیة
 المجموعات

المتوسط 

 الحسابى

  االنحراف

 المعیارى

قیمة 

 "ت"

  مستوى

 الداللة

الوزن 

 النسبى

درجة 

 المهارة

ُیمكننــــي تحدیــــد أهــــدافي قبــــل  مرتفعة 92.80 0.72 4.64 الممارسین

اســــــــتخدام وســــــــائل اإلعــــــــالم 

 .المختلفة
 غیر ممارسین

3.71 0.64 

 ***دال ١٣.٧٠

74.20 
 مرتفعة

أحــــــــدد الوســــــــائل اإلعالمیــــــــة  مرتفعة 88.70 0.73 4.44 الممارسین

المناســـــبة للوصـــــول إلـــــي مـــــا 

 .أرید من مضامین
 غیر ممارسین

2.90 1.04 

 ***دال 17.14

58.00 
 متوسطة

أقوم باختیار الوقـت المناسـب  مرتفعة 84.50 0.97 4.23 الممارسین

 0.95 3.70 غیر ممارسین .سیلة اإلعالمیةالستخدام الو
 ***دال 5.53

 مرتفعة 73.90

ُأســـــــــتطیع متابعـــــــــة الرســـــــــائل  مرتفعة 77.70 0.89 3.89 الممارسین
ُاإلعالمیــة بأنواعهــا المتنوعــة 
كالرســــــــــــــــــــــــائل المقــــــــــــــــــــــــروءة 

 .والمسموعة والمرئیة والرقمیة

 سینغیر ممار

2.70 1.40 

 ***دال 10.13

53.90 

 متوسطة

أحــــــــــــدد مــــــــــــصدر الرســــــــــــائل  مرتفعة 81.10 0.83 4.06 الممارسین

اإلعالمیـــة التـــي أتعـــرض لهـــا 

 .بشكل صحیح
 غیر ممارسین

2.92 0.93 

 ***دال 12.92

58.30 
 متوسطة

أنتقـــــــي الرســـــــائل اإلعالمیـــــــة  مرتفعة 81.70 0.99 4.09 الممارسین

المتنوعـــــة بمــــــا یتناســـــب مــــــع 

 .ذاتي
 غیر ممارسین

3.49 1.13 

 ***دال 5.65

69.70 
 متوسطة

أســـتطیع التمییـــز بـــین الفنـــون  مرتفعة 79.00 1.18 3.95 الممارسین

الـــــصحفیة المختلفـــــة كـــــالخبر 

 .والتحقیق والمقال
 غیر ممارسین

3.00 1.56 

 ***دال 6.88

60.00 
 متوسطة

 رتفعةم 83.64 0.90 4.18 الممارسین
 المجال ككل

 1.09 3.20 غیر ممارسین
 ***دال 17.21

 متوسطة 64.00
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  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

فــى الجــدول الــسابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین " ت"ُتــشیر نتــائج اختبــار 

متوســــطات درجــــات المبحــــوثین الممارســــین ألنــــشطة اإلعــــالم المدرســــى ومتوســــطات درجــــات 

 اإلعالمیـة كأحـد أبعـاد المبحوثین غیر الممارسین لها على مقیـاس مهـارة الوصـول إلـى الرسـائل

مقیــاس مهــارات التربیــة اإلعالمیــة لــصالح الطــالب الممارســین ألنــشطة اإلعــالم التربــوى، حیــث 

الخاصـة بالمقارنـة بـین متوسـطات درجـات المجمـوعتین علـى إجمـالى مقیـاس " ت " كانت قیمة 

، ٠.٠٠١ ً وهى قیمة دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى١٧.٢١مهارة الوصول إلى الرسائل اإلعالمیة 

ُیمكننــي تحدیــد (ًكمــا تبــین وجــود فــروق دالــة إحــصائیا بــین المجمــوعتین علــى بنــود هــذا المقیــاس 

 أحــدد الوســائل اإلعالمیــة المناســبة للوصــول -أهــدافي قبــل اســتخدام وســائل اإلعــالم المختلفــة 

 - أقـــوم باختیـــار الوقـــت المناســـب الســـتخدام الوســـیلة اإلعالمیـــة -إلـــى مـــا أریـــد مـــن مـــضامین 

ُســتطیع متابعــة الرســائل اإلعالمیــة بأنواعهــا المتنوعــة كالرســائل المقــروءة والمــسموعة والمرئیــة أ ُ
 أنتقـي الرسـائل - أحـدد مـصدر الرسـائل اإلعالمیـة التـي أتعـرض لهـا بـشكل صـحیح -والرقمیة 

 أســتطیع التمییــز بــین الفنــون الــصحفیة المختلفــة -اإلعالمیــة المتنوعــة بمــا یتناســب مــع ذاتــي 

لصالح مجموعة الطالب الممارسـین ألنـشطة اإلعـالم التربـوى، حیـث ) ر والتحقیق والمقالكالخب

الخاصـــة بالمقارنــة بـــین متوســطات درجـــات المجمــوعتین علـــى بنــود مقیـــاس " ت " كانــت قیمــة 

، ٥.٦٥، ١٢.٩٢، ١٠.١٣، ٥.٥٣، ١٧.١٤، ١٣.٧٠مهارة الوصول إلى الرسـائل اإلعالمیـة 

  .٠.٠٠١ًیم دالة إحصائیا عند مستوى  على الترتیب وجمیعها ق٦.٨٨

كمـــــا یتـــــضح مـــــن خـــــالل الجـــــدول الـــــسابق أن المتوســـــط الحـــــسابي إلجابـــــات المبحـــــوثین 

) مهارة الوصول إلى الرسـائل اإلعالمیـة(الممارسین ألنشطة اإلعالم التربوي عن المجال األول 

 – ٧٠,٨١(بـــین كمـــا تـــراوح الـــوزن النـــسبي للفقـــرات  ) ٦٤,٤ – ٠٩,٤(للفقـــرات قـــد تتـــراوح بـــین 

وبـــوزن نـــسبي قـــدره  ) ١٨,٤(بینمـــا كـــان المتوســـط الفرضـــي المـــرجح للمجـــال ككـــل  ) ٨٠,٩٢

ویتـــــضح مـــــن ذلـــــك أن مهـــــارة الوصـــــول إلـــــى الرســـــائل اإلعالمیـــــة لـــــدى المبحـــــوثین ) ٦٤,٨٣(

ووزنــه المئــوي ) ٣(الممارسـین ألنــشطة اإلعــالم التربـوي أكبــر مــن المتوسـط الفرضــي الــذي كـان 

ًح مــن الجــدول الــسابق أیــضا أن المتوســط الحــسابي إلجابــات المبحــوثین غیــر ، ویتــض)٠٠,٦٠(

) مهارة الوصول إلى الرسـائل اإلعالمیـة(الممارسین ألنشطة اإلعالم التربوي عن المجال األول 

 – ٩٠,٥٣(كمـــا تـــراوح الـــوزن النـــسبي للفقـــرات بـــین ) ٣ ,٧١ – ٧٠,٢(للفقـــرات قـــد تـــراوح بـــین 

بینمــا ) ٠٠,٦٤(وبــوزن نــسبي قــدره ) ٢٠,٣(سابي للمجــال ككــل ، وكــان المتوســط الحــ)٢٠,٧٤

ً، وبنــاء علــى ذلــك یتبــین لنــا أن ممارســة )٠٠,٦٠(ووزنــه المئــوي ) ٣(كــان المتوســط الفرضــي 
أنشطة اإلعالم التربوي بأشكالها المختلفة لهـا دور كبیـر فـي تنمیـة مهـارة الوصـول إلـى الرسـائل 

 األمـر الـذى یـدعو إلـى االهتمـام بتحفیـز الطـالب علـى اإلعالمیة لـدى طـالب المرحلـة الثانویـة،

  .المشاركة بشكل فعال في هذه األنشطة



  

 ٢١ 

  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

التــى توصــلت إلــى أنــه توجــد فــروق ) ٢٠١٢(وتتفـق هــذه النتیجــة مــع نتیجــة إیمــان حــسني 

جوهریة بین المبحوثین من حیث القدرة علـى الوصـول إلـى رسـائل وسـائل اإلعـالم، فـالمبحوثون 

بات المعرفة اإلعالمیة أكثر قدرة على الوصول إلـى رسـائل اإلعـالم بنـسبة الحاصلون على تدری

ً، مقارنـة بـالمبحوثین غیـر الحاصـلین علـى هـذه التـدریبات بنـسبة بلغـت قیمتهـا ٧,٢بلغت قیمتها 

٣,٢.   

  : فیما یتعلق بمهارة تحلیل الرسائل اإلعالمیة-٢

درجات المبحوثین الممارسین ألنشطة اإلعالم لداللة الفروق بین متوسطات ) ت(نتائج اختبار  )٦(جدول 

  التربوي والمبحوثین غیر الممارسین على مقیاس مهارة تحلیل الرسائل اإلعالمیة

مهارة تحلیل الرسائل 

 اإلعالمیة
 المجموعات

المتوسط 

 الحسابى

  االنحراف

 المعیارى

قیمة 

 "ت"

  مستوى

 الداللة

الوزن 

 النسبى

درجة 

 المهارة

ة أهــــــــــــــتم بتقــــــــــــــسیم الرســــــــــــــال مرتفعة 86.80 0.99 4.34 الممارسین

اإلعالمیـــة إلـــى أجـــزاء رئیـــسة 

 .وفرعیة

غیر 

 1.63 3.10 ممارسین

 ***دال 9.19

62.00 
 متوسطة

أحــــــــــــاول معرفــــــــــــة رد فعــــــــــــل  مرتفعة 83.60 0.92 4.18 الممارسین

اآلخــــــــــرین علــــــــــي المحتــــــــــوي 

 .اإلعالمي السلبي واإلیجابي

غیر 

 1.63 3.16 ممارسین

 ***دال 7.71

63.20 
 متوسطة

أهـــــــــــــتم بمـــــــــــــدى مـــــــــــــصداقیة  مرتفعة 81.00 0.99 4.05 الممارسین

ُالمــضمون اإلعالمــي  وبعــده 
 .عن الشائعات

غیر 

 1.58 3.05 ممارسین

 ***دال 7.59

61.00 
 متوسطة

أهــــــتم بــــــشكل كبیــــــر بطریقــــــة  متوسطة 72.30 0.80 3.62 الممارسین

إخراج الرسالة اإلعالمیـة مـن 

ــــــــــوان وعناصــــــــــر  حیــــــــــث األل

 .اإلبراز المختلفة

غیر 

 ممارسین
3.10 1.65 

 ***دال 4.01

61.90 

 متوسطة

 متوسطة 66.40 0.77 3.32 الممارسین
أفــسر الرســائل اإلعالمیــة بمــا 

 .تحمله من مضامین خفیة
غیر 

 1.51 2.60 ممارسین

 ***دال 6.06

51.90 
 متوسطة

 مرتفعة 75.80 0.84 3.79 لممارسینا
أعبـــــر بإیجـــــاز عـــــن األفكـــــار 

 .العامة للرسائل اإلعالمیة
غیر 

 1.58 2.93 ممارسین

 ***دال 6.80

58.60 
 متوسطة

ُأتأكــــــــد مــــــــن أن مــــــــا تقدمــــــــه  مرتفعة 90.80 1.05 4.54 الممارسین
وســـائل اإلعـــالم یتناســـب مـــع 

 .قیم المجتمع

غیر 

 1.66 3.68 ممارسین

 ***دال 6.19

73.60 
 مرتفعة

 مرتفعة 79.53 0.91 3.98 الممارسین

غیر  المجال ككل

 1.61 3.09 ممارسین

 ***دال 10.10

61.74 
 متوسطة

فــى الجــدول الــسابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین " ت"ُتــشیر نتــائج اختبــار 

متوســــطات درجــــات المبحــــوثین الممارســــین ألنــــشطة اإلعــــالم المدرســــى ومتوســــطات درجــــات 



  

 ٢٢ 

  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

هارة تحلیـل الرسـائل اإلعالمیـة كأحـد أبعـاد مقیـاس المبحوثین غیر الممارسین لها على مقیاس م

مهــارات التربیــة اإلعالمیــة لــصالح الطــالب الممارســین ألنــشطة اإلعــالم التربــوى، حیــث كانــت 

الخاصة بالمقارنـة بـین متوسـطات درجـات المجمـوعتین علـى إجمـالى مقیـاس مهـارة " ت " قیمة 

ــة إحــصائ١٠.١٠تحلیــل الرســائل اإلعالمیــة  ، كمــا تبــین ٠.٠٠١ًیا عنــد مــستوى  وهــى قیمــة دال

أهـــتم بتقـــسیم الرســـالة (ًوجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائیا بـــین المجمـــوعتین علـــى بنـــود هـــذا المقیـــاس 

أحـاول معرفـة رد فعـل اآلخـرین علـي المحتـوي اإلعالمـي  - اإلعالمیة إلى أجزاء رئیسة وفرعیة

أهــتم  - عــن الــشائعاتُأهــتم بمــدى مــصداقیة المــضمون اإلعالمــي  وبعــده  - الــسلبي واإلیجــابي

 - بــشكل كبیــر بطریقــة إخــراج الرســالة اإلعالمیــة مــن حیــث األلــوان وعناصــر اإلبــراز المختلفــة

أعبــر بإیجــاز عــن األفكــار العامــة  - أفــسر الرســائل اإلعالمیــة بمــا تحملــه مــن مــضامین خفیــة

لـصالح ) مـعُ أتأكد مـن أن مـا تقدمـه وسـائل اإلعـالم یتناسـب مـع قـیم المجت-للرسائل اإلعالمیة 

الخاصــــة " ت " مجموعــــة الطــــالب الممارســــین ألنــــشطة اإلعــــالم التربــــوى، حیــــث كانــــت قیمــــة 

بالمقارنة بین متوسطات درجات المجموعتین على بنود مقیاس مهـارة تحلیـل الرسـائل اإلعالمیـة 

 علـــــــى الترتیـــــــب وجمیعهـــــــا قـــــــیم دالـــــــة ٦.١٩، ٦.٨٠، ٦.٠٦، ٤.٠١، ٧.٥٩، ٧.٧١، ٩.١٩

  . ٠.٠٠١ى ًإحصائیا عند مستو

ــــسابق أیــــضا أن المتوســــط الحــــسابي إلجابــــات المبحــــوثین  ًیتــــضح مــــن خــــالل الجــــدول ال
ـــة(الممارســـین ألنـــشطة اإلعـــالم التربـــوي عـــن المجـــال الثـــاني  ـــل الرســـائل اإلعالمی ) مهـــارة تحلی

 – ٤٠,٦٦(كمـــا تـــراوح الـــوزن النـــسبي للفقـــرات بـــین ) ٥٤,٤ – ٣٢,٣(للفقـــرات قـــد تـــراوح بـــین 

وبـــوزن نـــسبي قـــدره ) ٩٨,٣(كـــان المتوســـط الفرضـــي المـــرجح للمجـــال ككـــل ، بینمـــا  )٨٠,٩٠

، ویتــــضح مــــن ذلــــك أن مهــــارة تحلیــــل الرســــائل اإلعالمیــــة لــــدىالمبحوثین الممارســــین )٥٣,٧٩(

، )٠٠,٦٠(ووزنـه المئـوي ) ٣(ألنشطة اإلعالم التربـوي أكبـر مـن المتوسـط الفرضـي الـذي كـان 

ســط الحــسابي إلجابــات المبحــوثین غیــر الممارســین ًویتــضح مــن الجــدول الــسابق أیــضا أن المتو

للفقـرات قـد تـراوح ) مهارة تحلیل الرسـائل اإلعالمیـة(ألنشطة اإلعالم التربوي عن المجال الثاني 

، وكـان )٦٠,٧٣ – ٦٠,٥٨(، كما تراوح الوزن النسبي لهذه الفقـرات بـین )٦٨,٣ – ٩٣,٢(بین 

، بینمـا كـان المتوسـط ) ٧٤,٦١(زن نـسبي وبـو) ٠٩,٣(المتوسط الفرضي المرجح للمجال ككـل 

ً، وبنـــاء علـــى ذلـــك یتبـــین لنـــا أن ممارســـة أنـــشطة )٠٠,٦٠(وبـــوزن مئـــوي قـــدره ) ٣(الفرضـــي 
اإلعالم التربوي بأشكالها المختلفة لها دور كبیر في تنمیة مهارة تحلیل الرسـائل اإلعالمیـة لـدى 

تحفیـز الطـالب علـى المـشاركة بـشكل طالب المرحلة الثانویة، األمر الذي یـدعو إلـى االهتمـام ب

  .فعال في هذه األنشطة

، حیـث توصـلت إلـى أن "٢٠١٥حـسن خلیـل "وتتفق هذه النتیجة مع مـا جـاءت بـه دراسـة 

درجـــة ممارســـة الطـــالب لمهـــارة تحلیـــل المـــواد والرســـائل اإلعالمیـــة جـــاءت بنـــسبة بلغـــت قیمتهـــا 

حلیــل المــضامین اإلعالمیــة جــاءت ُممــا یــشیر إلــى أن درجــة ممارســة الطــالب لمهــارة ت) ٣٣,٣(

  . بدرجة متوسطة 

  



  

 ٢٣ 

  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  .فیما یتعلق بمهارة نقد الرسائل اإلعالمیة -٣

لداللة الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین الممارسین ألنشطة ) ت(نتائج اختبار ) ٧(جدول 

  اإلعالم التربوي والمبحوثین غیر الممارسین على مقیاس مهارة نقد الرسائل اإلعالمیة

ارة نقد الرسائل مه

 اإلعالمیة
 المجموعات

المتوسط 

 الحسابى

  االنحراف

 المعیارى

قیمة 

 "ت"

  مستوى

 الداللة

الوزن 

 النسبى

درجة 

 المهارة

 مرتفعة 88.60 0.82 4.43 الممارسین
أتأكـــد مــــن مــــصداقیة الرســــائل 

 .اإلعالمیة المتنوعة
غیر 

 1.40 3.14 ممارسین

 ***دال ١١.٢٨

62.70 
 متوسطة

رأیــــي فیمــــا أشــــاهده أو أظهــــر  مرتفعة 77.30 0.88 3.87 الممارسین

أســــــــتمع إلیــــــــه فــــــــي الوســــــــائل 

 .اإلعالمیة المختلفة

غیر 

 1.30 3.12 ممارسین

 ***دال 6.71

62.40 
 متوسطة

 مرتفعة 83.10 0.94 4.16 الممارسین
أحكـــــــــــم بموضـــــــــــوعیة علـــــــــــى 

 .ُمحتوي الرسائل اإلعالمیة
غیر 

 1.22 3.48 ممارسین

 ***دال 6.24

69.50 
 متوسطة

أســـــــتثمر إیجابیـــــــات الرســـــــائل  مرتفعة 93.50 0.69 4.68 الممارسین

اإلعالمیـة فـي مجـاالت الحیــاة 

الیومیــة كاألمانــة ودعــم الفكــر 

الــصالح وبــث القــیم الــصحیحة 

 .في العادات والتقالید

غیر 

 ممارسین

4.65 0.70 

 غیر دال 0.432

92.90 

 مرتفعة

أســـــــــتنكر ســـــــــلبیات الرســـــــــائل  مرتفعة 84.20 1.33 4.21 الممارسین

ـــــشویه ا ـــــة كالخـــــداع وت إلعالمی

ــــــــــد أهــــــــــل  المعلومــــــــــات وتمجی

الفــساد واالنحــالل والمــضامین 

 .اإلباحیة

غیر 

 ممارسین

3.89 1.05 

 **دال ٢.٧١

77.70 

 مرتفعة

أظهـــــر المعـــــاني الـــــضمنیة أو  مرتفعة 73.80 0.85 3.69 الممارسین

الخفیــة فــي الرســائل اإلعالمیــة 

 .بشكل سلیم

غیر 

 1.74 3.30 ممارسین

 **لدا ٢.٨٩

65.90 
 متوسطة

 مرتفعة 83.60 1.03 4.18 الممارسین
أؤید وسائل اإلعالم التـي تقـدم 

 .ّمضامین هادفة وبناءة
غیر 

 0.95 4.35 ممارسین

 غیر دال ١.٦٧

86.90 
 مرتفعة

 مرتفعة 83.44 0.93 4.17 الممارسین

 غیر المجال ككل

 1.19 3.70 ممارسین

 ***دال ١١.٣٧

74.00 
 مرتفعة

فــى الجــدول الــسابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین " ت"ُتــشیر نتــائج اختبــار 

متوســــطات درجــــات المبحــــوثین الممارســــین ألنــــشطة اإلعــــالم المدرســــى ومتوســــطات درجــــات 

عــاد مقیــاس المبحــوثین غیــر الممارســین لهــا علــى مقیــاس مهــارة نقــد الرســائل اإلعالمیــة كأحــد أب

مهــارات التربیــة اإلعالمیــة لــصالح الطــالب الممارســین ألنــشطة اإلعــالم التربــوى، حیــث كانــت 

الخاصة بالمقارنة بین متوسطات درجات المجموعتین علـى إجمـالى مقیـاس المهـارات " ت"قیمة 

َالمكتــسبة مــن ممارســة األنــشطة  ، كمــا ٠.٠٠١ً وهــى قیمــة دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى ١١.٣٧ُ



  

 ٢٤ 

  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

أتأكـد مـن مـصداقیة (ًوجـود فـروق دالـة إحـصائیا بـین المجمـوعتین علـى بنـود هـذا المقیـاس تبین 

أظهــر رأیـي فیمــا أشــاهده أو أســتمع إلیـه فــي الوســائل اإلعالمیــة  - الرسـائل اإلعالمیــة المتنوعــة

أســـتنكر ســـلبیات الرســـائل  - ُأحكـــم بموضـــوعیة علـــى محتـــوي الرســـائل اإلعالمیـــة - المختلفـــة

 - داع وتــشویه المعلومــات وتمجیــد أهــل الفــساد واالنحــالل والمــضامین اإلباحیــةاإلعالمیــة كالخــ

لــــصالح الطــــالب ) أظهــــر المعــــاني الــــضمنیة أو الخفیــــة فــــي الرســــائل اإلعالمیــــة بــــشكل ســــلیم 

الخاصــة بالمقارنــة بــین " ت " الطــالب الممارســین ألنــشطة اإلعــالم التربــوى، حیــث كانــت قیمــة 

َى بنـــود مقیــاس المهـــارات المكتـــسبة مــن ممارســـة األنـــشطة  متوســطات درجـــات المجمــوعتین علـــ ُ
  .٠.٠٠١ً على الترتیب وجمیعها قیم دالة إحصائیا عند مستوى ٢.٨٩، ٢.٧١، ٦.٢٤، ٦.٧١، ١١.٢٨

ًبینمـــا تبـــین عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائیا بـــین المجمـــوعتین علـــى بنـــود هـــذا المقیـــاس 

 الحیـاة الیومیـة كاألمانـة ودعـم الفكـر الـصالح أستثمر إیجابیات الرسائل اإلعالمیة في مجاالت(

 أؤیــد وســائل اإلعــالم التــي تقــدم مــضامین هادفــة  - وبــث القــیم الــصحیحة فــي العــادات والتقالیــد

الخاصــة بالمقارنــة بــین متوســطات درجــات المجمــوعتین علــى " ت"، حیــث كانــت قیمــة )ّوبنــاءة

 علـى الترتیـب وهـى قـیم غیـر دالـة ١.٦٧، ٠.٤٣٢بنود مقیاس مهارة تحلیل الرسائل اإلعالمیـة 

  .٠.٠٥ًإحصائیا عند مستوى 

ًكمـــــا یتـــــضح مـــــن الجـــــدول الـــــسابق أیـــــضا أن المتوســـــط الحـــــسابي إلجابـــــات المبحـــــوثین 

للفقـرات ) مهـارة نقـد الرسـائل اإلعالمیـة(الممارسین ألنشطة اإلعالم التربوي عن المجـال الثالـت 

، )٥٠,٩٣ – ٨٠,٧٣( النــسبي للفقــرات بــین ، كمــا تــراوح الــوزن)٦٨,٤ – ٦٩,٣(قــد تــراوح بــین 

ویتـضح ) ٤٤,٨٣(وبـوزن مئـوي قـدره) ١٧,٤(بینما كان المتوسط الفرضي المرجح للمجال ككل 

مـن ذلــك أن مهــارة نقــد الرســائل اإلعالمیــة لــدى المبحــوثین الممارســین ألنــشطة اإلعــالم التربــوي 

، ویتـــضح مـــن الجـــدول )٠٠,٦٠(ووزنـــه المئـــوي ) ٣(أكبـــر مـــن المتوســـط الفرضـــي الـــذي كـــان 

ًالـــسابق أیـــضا أن المتوســـط الحـــسابي إلجابـــات المبحـــوثین غیـــر الممارســـین ألنـــشطة اإلعـــالم 

 – ١٢,٣(للفقــرات قــد تــرواح بــین ) مهــارة نقــد الرســائل اإلعالمیــة(التربــوي عــن المجــال الثالــث 

جح ، وكــان المتوســط الفرضــي المــر)٩٠,٩٢ – ٤٠,٦٢(كمــا تــراوح الــوزن النــسبي بــین ) ٦٥,٤

ووزنــه ) ٣(، بینمــا المتوســط الفرضــي الــذي كــان )٠٠,٧٤(وبــوزن مئــوي ) ٧٠,٣(للمجــال ككــل 

ً، وبنـــاء علـــى ذلـــك یتبـــین لنـــا أن ممارســـة أنـــشطة اإلعـــالم التربـــوي بأشـــكالها )٠٠,٦٠(المئـــوي 

ٌالمختلفــة لهــا دور كبیــر فــي تنمیــة مهــارة نقــد الرســائل اإلعالمیــة لــدى طــالب المرحلــة الثانویــة،  ٌ

 الذي یدعو إلى االهتمام بتحفیز الطالب وتشجیعهم علـى المـشاركة بـشكل فعـال فـي هـذه األمر

  . األنشطة



  

 ٢٥ 

  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :فیما یتعلق بمهارة إنتاج الرسائل اإلعالمیة-٤
لداللة الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین الممارسین ألنشطة ) ت(نتائج اختبار ) ٨(جدول

   على مقیاس مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمیةاإلعالم التربوي والمبحوثین غیر الممارسین

مهارة إنتاج الرسائل 

 اإلعالمیة
 المجموعات

المتوسط 

 الحسابى

  االنحراف

 المعیارى

قیمة 

 "ت"

  مستوى

 الداللة

الوزن 

 النسبى

درجة 

 المهارة

أســـتفید مـــن مـــشاركتي  مرتفعة 91.4 0.82 4.57 الممارسین

في النـشاط اإلعالمـي 

المدرســـــي فـــــي إنتـــــاج 

 .مضامین إعالمیة

غیر 

 ممارسین
2.48 1.40 

 ***دال ١٥.٦٥

49.5 

 متوسطة

أســــــــــــتخدم الوســــــــــــائل  مرتفعة 85.00 0.88 4.25 الممارسین

التكنولوجیــة فــي إنتــاج 

ـــــــــــــــة  رســـــــــــــــالة إعالمی

 .هادفة

غیر 

 ممارسین
3.29 1.30 

 ***دال 7.36

65.70 

 متوسطة

أوظـــف مــــا لــــدي مــــن  مرتفعة 89.60 0.94 4.48 الممارسین

معلومــــات فــــي إنتــــاج 

ــــــــــــــة  رســــــــــــــائل إعالمی

ــــــــــــس لة وهادفــــــــــــة متسل

 .لجذب انتباه اآلخرین

غیر 

 ممارسین
3.13 1.22 

 ***دال 10.98

62.50 

 متوسطة

أقتـــرح عنـــاوین جدیـــدة  مرتفعة 86.50 0.69 4.33 الممارسین

للنــــــــــشاط اإلعالمــــــــــي 

ــــــذي أقــــــوم بإنتاجــــــه  ال

بنفــسي أو أشــارك فــي 

 .إنتاجه مع اآلخرین

یر غ

 ممارسین
2.24 0.70 

 ***دال 17.18

44.80 

 منخفضة

أضــــــــــــیف تفاصــــــــــــیل  مرتفعة 88.50 1.33 4.43 الممارسین

جدیدة ومتنوعة بـشكل 

دقیــــــــــــــق ألي فكــــــــــــــرة 

 .إعالمیة

غیر 

 ممارسین
2.87 1.05 

 ***دال 12.19

57.30 

 متوسطة

أنقـــــــــــــــــــل المعـــــــــــــــــــاني  مرتفعة 88.40 0.85 4.42 الممارسین

المتنوعــــــــة باســــــــتخدام 

 .اللغة اإلعالمیة بدقة

غیر 

 ممارسین
3.14 1.74 

 ***الد 9.74

62.80 
 متوسطة

ــــــــــــف  مرتفعة 87.30 1.03 4.37 الممارسین أســــــــــــتطیع توظی

العناصـــــر اإلخراجیـــــة 

 .إلنتاج رسالة جذابة

غیر 

 ممارسین
3.34 0.95 

 ***دال 6.92

66.80 
 متوسطة

 مرتفعة 88.10 0.93 4.41 الممارسین

ر غی المجال ككل

 ممارسین
2.92 1.19 

 ***دال 13.61

58.49 
 متوسطة

فــى الجــدول الــسابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین " ت"ُتــشیر نتــائج اختبــار 

متوســــطات درجــــات المبحــــوثین الممارســــین ألنــــشطة اإلعــــالم المدرســــى ومتوســــطات درجــــات 



  

 ٢٦ 

  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 أبعـاد مقیـاس المبحوثین غیر الممارسین لها علـى مقیـاس مهـارة إنتـاج الرسـائل اإلعالمیـة كأحـد

مهــارات التربیــة اإلعالمیــة لــصالح الطــالب الممارســین ألنــشطة اإلعــالم التربــوى، حیــث كانــت 

الخاصــة بالمقارنــة بــین متوســطات درجــات المجمــوعتین علــى إجمــالى مقیــاس مهــارة " ت"قیمــة 

، كمــا تبــین ٠.٠٠١ً وهــى قیمــة دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى ١٣.٦١إنتــاج الرســائل اإلعالمیــة 

أسـتفید مـن مـشاركتي فـي (ًفروق دالـة إحـصائیا بـین المجمـوعتین علـى بنـود هـذا المقیـاس وجود 

أســتخدم الوســائل التكنولوجیــة فــي  - النــشاط اإلعالمــي المدرســي فــي إنتــاج مــضامین إعالمیــة

أوظف ما لدي من معلومات فـي إنتـاج رسـائل إعالمیـة متسلـسلة  - إنتاج رسالة إعالمیة هادفة

أقتـــرح عنـــاوین جدیـــدة للنـــشاط اإلعالمـــي الـــذي أقـــوم بإنتاجـــه  - ه اآلخـــرینوهادفـــة لجـــذب انتبـــا

أضـیف تفاصـیل جدیـدة ومتنوعـة بـشكل دقیـق ألي  - بنفسي أو أشارك فـي إنتاجـه مـع اآلخـرین

 أســـتطیع توظیـــف -أنقـــل المعـــاني المتنوعـــة باســـتخدام اللغـــة اإلعالمیـــة بدقـــة  - فكـــرة إعالمیـــة

لصالح مجموعة الطـالب الممارسـین ألنـشطة اإلعـالم ) جذابةالعناصر اإلخراجیة إلنتاج رسالة 

الخاصــة بالمقارنـة بــین متوســطات درجــات المجمــوعتین علــى " ت " التربـوى، حیــث كانــت قیمــة 

ـــاج الرســـائل اإلعالمیـــة  ، ١٢.١٩، ١٧.١٨، ١٠.٩٨، ٧.٣٦، ١٥.٦٥بنـــود مقیـــاس مهـــارة إنت

  .٠.٠٠١ند مستوى ً على الترتیب وجمیعها قیم دالة إحصائیا ع٦.٩٢، ٩.٧٤

كما یتضح من خالل الجدول السابق أن المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثین 

للفقرات ) مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمیة(الممارسین أنشطة اإلعالم التربوي عن المجال الرابع 

، بینما )٤,٩١ – ٠٠,٨٥(كما تراوح الوزن النسبي للفقرات بین ) ٥٧,٤ –٢٤,٤(قد تراوح بین 

ویتضح من ) ١٠,٨٨(وبوزن نسبي قدره ) ٤١,٤(كان المتوسط الفرضي المرجح للمجال ككل 

ذلك أن درجة مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمیة لدى المبحوثین الممارسین ألنشطة اإلعالم 

، ویتضح من )٠٠,٦٠(ووزنه المئوي ) ٣(التربوي أكبر من المتوسط الفرضي الذي كان 

المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثین غیر الممارسین ألنشطة ًالجدول السابق أیضا أن 

للفقرات قد تراوح بین ) مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمیة(اإلعالم التربوي عن المجال الرابع 

، بینما كان )٨٠,٦٦ –٨٠,٤٤(كما ترواح الوزن النسبي للفقرات بین )  ٣٤,٣ –٢٤,٢(

، ویتضح من ذلك أن درجة )٤٩,٥٨(نسبي وبوزن ) ٩٢,٢(المتوسط الحسابي للمجال ككل 

مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمیة لدى المبحوثین غیر الممارسین ألنشطة اإلعالم التربوي أقل 

، وبالتالي یتضح من ذلك أن )٠٠,٦٠(ووزنه المئوي ) ٣(من المتوسط الفرضي الذي كان 

ین الممارسین ألنشطة مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمیة جاءت بدرجة مرتفعة لدى المبحوث

اإلعالم التربوي بینما جاءت بدرجة متوسطة لدى المبحوثین غیر الممارسین ألنشطة اإلعالم 

ًالتربوي، وبناء على ذلك یتبین لنا أن ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي بأشكالها المختلفة لها 
الثانویة، األمر الذي دور كبیر في تنمیة مهارة إنتاج الرسائل اإلعالمیة لدى طالب المرحلة 

  .یدعو إلى االهتمام بتحفیز وتشجیع الطالب على المشاركة بشكل فعال في هذه األنشطة 
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، حیث توصلت إلى أن "٢٠١٥حسن خلیل "وتتفق هذه النتیجة مع ما جاءت به دراسة 

ا درجة ممارسة الطالب لمهارة المشاركة في إنتاج المواد اإلعالمیة وتقدیمها للمستفیدین منه

ُمما یشیر إلى أن درجة ممارسة الطالب لمهارة المشاركة في ) ٨٩,٢(بنسبة بلغت قیمتها  ُ
  . إنتاج مضامین إعالمیة جاءت متوسطة 

  :فیما یتعلق بمهارة مشاركة الرسائل اإلعالمیة - ١

لداللة الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین الممارسین ألنشطة ) ت(نتائج اختبار ) ٩(جدول 

  التربوي والمبحوثین غیر الممارسین على مقیاس مهارة مشاركة الرسائل اإلعالمیةاإلعالم 

مهارة مشاركة الرسائل 

 اإلعالمیة
 المجموعات

المتوسط 

 الحسابى

  االنحراف

 المعیارى

قیمة 

 "ت"

  مستوى

 الداللة

الوزن 

 النسبى

درجة 

 المهارة

أشـــــــارك زمالئـــــــي فـــــــي  مرتفعة 91.40 0.79 4.57 الممارسین

ــــــــــوى اإلعالمــــــــــي  المحت

ــــذي أنتجتــــه أو  ســــواء ال
 .ني أعجب

غیر 

 ممارسین
2.62 1.57 

 ***دال ١٥.٧٢

52.40 

 متوسطة

ُیمكننــــــي الرجـــــــوع إلـــــــى  مرتفعة 91.40 0.73 4.57 الممارسین

المـــواد اإلعالمیـــة التـــي 
 .قمت بتخزینها 

غیر 
 ممارسین

3.62 1.36 
 ***دال 8.75

72.30 
 متوسطة

أجمــــع المعلومــــات ذات  مرتفعة 94.20 0.63 4.71 الممارسین

ُاقیة المرتبطــــــــة المــــــــصد
بموضــوع النـــشاط الـــذي 

 .أقوم بإنتاجه 

غیر 

 ممارسین
2.62 1.37 

 ***دال 19.65

52.30 

 متوسطة

أســــــــــتخدم المعلومــــــــــات  مرتفعة 87.70 0.93 4.39 الممارسین
ذات المــــــــــــــــــــــــــــــــــصداقیة 

المرتبطـــــــــــة بموضـــــــــــوع 

ـــــــــوم  ـــــــــذي أق ـــــــــشاط ال الن
 .بإنتاجه 

غیر 
 ممارسین

2.61 1.34 
 ***دال 15.41

52.10 

 متوسطة

ـــة  مرتفعة 79.30 0.98 3.97 الممارسین أقـــوم بـــالتعلیق بإیجابی

علـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــضامین 
اإلعالمیــــــــــــة المنتجــــــــــــة 

 بواسطة اآلخرین

غیر 
 ممارسین

2.99 1.17 
 ***دال 9.02

59.80 

 متوسطة

أســــــــــــــــــــــتطیع عمــــــــــــــــــــــل  متوسطة 54.90 1.12 2.75 ممارسینال
ـــــة مـــــع  ـــــداخالت هاتفی ُم

القنــــــــــــوات التلفزیونیــــــــــــة 
 .المختلفة 

غیر 

 ممارسین
1.94 1.16 

 ***دال 7.07

38.80 

 منخفضة

أشارك في الحوار حول  متوسطة 61.70 1.19 3.09 الممارسین

ُمــا ینــشر مــن مــضامین 
فــي الوســائل اإلعالمیــة 

 .المختلفة 

غیر 

 ممارسین
2.38 1.70 

 ***دال 4.79

47.60 

 متوسطة

 مرتفعة 80.09 0.91 4.00 سینالممار

غیر  المجال ككل
 ممارسین

2.68 1.38 
 ***دال 15.35

53.61 
 متوسطة
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فــى الجــدول الــسابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین " ت"ُتــشیر نتــائج اختبــار 

متوســــطات درجــــات المبحــــوثین الممارســــین ألنــــشطة اإلعــــالم المدرســــى ومتوســــطات درجــــات 

علـــى مقیـــاس مهـــارة مـــشاركة الرســـائل اإلعالمیـــة كأحـــد أبعـــاد المبحـــوثین غیـــر الممارســـین لهـــا 

مقیــاس مهــارات التربیــة اإلعالمیــة لــصالح الطــالب الممارســین ألنــشطة اإلعــالم التربــوى، حیــث 

الخاصـة بالمقارنـة بـین متوسـطات درجـات المجمـوعتین علـى إجمـالى مقیـاس " ت " كانت قیمة 

، كمـا ٠.٠٠١ًمـة دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى  وهى قی١٥.٣٥مهارة مشاركة الرسائل اإلعالمیة 

أشــارك زمالئـي فــي (ًتبـین وجــود فـروق دالــة إحـصائیا بــین المجمـوعتین علــى بنـود هــذا المقیـاس 

ُیمكنني الرجـوع إلـى المـواد اإلعالمیـة التـي  - المحتوى اإلعالمي سواء الذي أنتجته أو أعجبني

تبطــــة بموضــــوع النــــشاط الــــذي أقــــوم ُأجمــــع المعلومــــات ذات المــــصداقیة المر - قمــــت بتخزینهــــا

 - أستخدم المعلومات ذات المـصداقیة المرتبطـة بموضـوع النـشاط الـذي أقـوم بإنتاجـه - بإنتاجه

أســتطیع عمــل  - أقــوم بــالتعلیق بإیجابیــة علــى المــضامین اإلعالمیــة المنتجــة بواســطة اآلخــرین

ُحـــوار حـــول مـــا ینـــشر مـــن  أشـــارك فـــي ال-ُمـــداخالت هاتفیـــة مـــع القنـــوات التلفزیونیـــة المختلفـــة 

لــــصالح مجموعــــة الطــــالب الممارســــین ألنــــشطة ) مــــضامین فــــي الوســــائل اإلعالمیــــة المختلفــــة

الخاصــــــة بالمقارنــــــة بــــــین متوســــــطات درجــــــات " ت " اإلعــــــالم التربــــــوى، حیــــــث كانــــــت قیمــــــة 

، ١٩.٦٥، ٨.٧٥، ١٥.٧٢المجمــوعتین علــى بنــود مقیــاس مهــارة مــشاركة الرســائل اإلعالمیــة 

   .٠.٠٠١ً على الترتیب وجمیعها قیم دالة إحصائیا عند مستوى ٤.٧٩، ٧.٠٧، ٩.٠٢، ١٥.٤١

كمـــــا یتـــــضح مـــــن خـــــالل الجـــــدول الـــــسابق أن المتوســـــط الحـــــسابي إلجابـــــات المبحـــــوثین 

) ُمهــارة مــشاركة الرســائل اإلعالمیــة(الممارســین ألنــشطة اإلعــالم التربــوي عــن المجــال الخــامس 

ــــین  ــــراوح ب ــــد ت ــــین ك) ٧١,٤ –٧٥,٢(للفقــــرات ق ــــرات ب ــــسبي للفق ــــوزن الن ــــراوح ال  –٩٠,٥٤(مــــا ت

وبــــوزن نــــسبي قــــدره ) ٠٠,٤(، بینمــــا كــــان المتوســــط الفرضــــي المــــرجح للمجــــال ككــــل )٧٠,٨٧

، ویتضح مـن ذلـك أن درجـة مـشاركة الرسـائل والمـضامین اإلعالمیـة لـدى المبحـوثین )٠٩,٨٠(

ووزنــه المئــوي ) ٣(كـان الممارسـین ألنــشطة اإلعــالم التربـوي أكبــر مــن المتوسـط الفرضــي الــذي 

ً، ویتــضح مــن الجــدول الــسابق أیــضا أن المتوســط الحــسابي إلجابــات المبحــوثین غیــر )٠٠,٦٠(

) ُمهــارة مــشاركة الرســائل اإلعالمیــة(الممارســین ألنــشطة اإلعــالم التربــوي عــن المجــال الخــامس 

ــــین  ــــراوح ب ــــد ت ــــین ) ٦٢,٣ –٩٤,١(للفقــــرات ق ــــرات ب ــــسبي للفق ــــوزن الن ــــراوح ال  –٨٠,٣٨(كمــــا ت

، ویتـضح )٦١,٥٣(ووزنـه النـسبي ) ٦٨,٢(بینما كان المتوسط الحسابي للمجال ككل ) ٣٠,٧٢

ُمــن ذلــك أن درجــة مهــارة مــشاركة الرســائل اإلعالمیــة لــدى المبحــوثین غیــر الممارســین ألنــشطة 
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ً، وبنـاء علـى )٠٠,٦٠(ووزنه المئـوي ) ٣(اإلعالم التربوي أقل من المتوسط الفرضي الذي كان 

بــین لنــا أن ممارســة أنــشطة اإلعــالم التربــوي بأشــكالها المختلفــة لهــا دور كبیــر فــي تنمیــة ذلــك یت

ُمهارة مشاركة الرسائل اإلعالمیة لدى طالب المرحلة الثانویـة، األمـر الـذي یـدعو إلـى االهتمـام 

  .بتحفیز وتشجیع الطالب على المشاركة بشكل فعال في هذه األنشطة

  : النتائج العامة للبحث 

 ٌت نتائج البحث إلى أن ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي بأشكالها المختلفة لها دور توصل

ٌكبیر في تنمیة مهارات التربیة اإلعالمیة لدى طالب المرحلة الثانویة، حیث أظهرت 

النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المبحوثین الممارسین 

المبحوثین غیر الممارسین ألنشطة اإلعالم التربوي على مقیاس ألنشطة اإلعالم التربوي و

 نقد الرسائل – تحلیل الرسائل اإلعالمیة -الوصول إلى الرسائل اإلعالمیة (مهارة 

، األمر الذي یدعو ) مشاركة الرسائل اإلعالمیة– إنتاج الرسائل اإلعالمیة –اإلعالمیة 

  . مشاركة في هذه األنشطة إلى االهتمام بتشجیع الطالب وتحفیزهم على ال

   -:توصیات البحث ومقترحاته

  تسلیط الضوء بشكل كبیر على أنشطة اإلعالم التربوي في المرحلة الثانویة بصفة خاصة

ًوالمراحل التعلیمیة المختلفة بصفة عامة، ألنها بإمكانها أن تساعد الطالب وخصوصا  ُ

  . قدرة على االبتكار واالبداعالمراهقین في إنتاج مضامین إعالمیة جدیدة وخلق ال

  َّیدرس لطالب مرحلة التعلیم " أنشطة اإلعالم التربوي"تخصیص منهج دراسي كامل باسم َ ُ

َّقبل الجامعي، ویطبق بشكل رسمي ویدرس كما تدرس أیة مادة دراسیة أخرى ََّ َُ ُ ُ.  

 صال في البدء في تنظیم برامج تنمیة ودورات تدریبیة وورش عمل مختلفة للقائمین باإلت

اإلعالم المدرسي عن موضوع التربیة اإلعالمیة؛ حتي یتمكنوا من نقل خبراتهم لطالبهم 

ُوأیضا القدرة على إكسابهم مهارات التربیة اإلعالمیة لیصبحوا مواطنین فعالین ذوي  ً

  .  مسئولیة في مجتمعهم

 لتربیة بناء خطة استراتیجیة واضحة وذات أهداف محددة لغرس ونشر مفاهیم ومهارات ا

اإلعالمیة لدي طالب المرحلة الثانویة، بحیث تعتمد في تخطیطها وتنفیذها على تحقیق 

َالتنوع والتكامل الناجم عن متابعة وممارسة أنشطة اإلعالم التربوي ُ .  
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  ،عقد مؤتمرات محلیة ودولیة إلخصائیي اإلعالم التربوي بهدف نشر الوعي اإلعالمي

ارفهم وخبراتهم للطالب، ومن ثم إكساب طالبهم القدرة حتي یتسني لهم فیما بعد نقل مع

على االنتقاء واالختیار للمضامین اإلعالمیة وحمایتهم وتحصینهم من المضامین اإلباحیة 

 .ًواإلنحرافات الفكریة، وخاصة في ظل اإلنفتاح والثورة التكنولوجیة الهائلة

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 ٣١ 

  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  -:مراجع البحث

   :المراجع العربیة

مفهوم ومبادئ التربیة اإلعالمیة ورقة عمل مقدمة للدورة التدریبیة "، )٢٠٠٨(ابتسام الجندي  -

: الیونسكو(، " مشروع نشر ومبادئ ومهارات التربیة اإلعالمیة للطلبة دارسي اإلعالم:االولي

  ).اللجنة الوطنیة للتربیة والعلوم والثقافة بالقاهرة

إلعالمیة نحو مضامین مواقع الشبكات االجتماعیة نموذج التربیة ا"، )٢٠١٥(أحمد جمال حسن  -

، كلیة التربیة رسالة ماجستیر، "مقترح لتنمیة المسئولیة االجتماعیة لدى طالب الجامعة

 .النوعیة، جامعة المنیا

دور الصحافة المدرسیة في تلبیة احتیاجات طالب المرحلة "، )٢٠١٥(انتصار محمد السید   -

دراسة علي عینة من الطالب في : یمهم لها كنشاط إعالمي مدرسيالثانویة واتجاهات تقی

العدد الثالث  (المجلة العلمیة لبحوث الصحافة: ، بحث مقدم"ضوء نظریة إلتماس المعلومات

 .، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة)سبتمبر/  یولیو–

م في المؤتمر بحث مقد، االتجاهات الحدیثة في التربیة اإلعالمیة، )١٩٩٠( الیزابیث توماس -

 .، یولیوالدولي بجامعة تولوز الفرنسیة

فاعلیة استخدام اإلذاعة المدرسیة اإللكترونیة لتلبیة احتیاجات "، )٢٠١٥(إیمان رضا عبدالرحیم  -

 .، رسالة ماجستیر، معهد الدراسات العلیا والطفولة، جامعة عین شمس"طالب المدارس الثانویة

الشباب الجامعي المصري كمكون :  اإلعالمیة الناقدةالمعرفة"، )٢٠١٢(إیمان محمد حسني  -

المجلة ، بحث مقدم في "إلعالمه الخاص دراسة في ضوء مدخل اإلدراك فوق المعرفي

 .، جامعة القاهرة)یونیه/  إبریل–العدد األربعون (، المصریة لبحوث اإلعالم

َتقویم واقع ممارسة الطالب لمهارات التربیة) "٢٠١٥(حسن محمد خلیل  -  اإلعالمیة في ضوء تعدد ُ

مصادرهم للثقافة اإلعالمیة وتأثیراتها دراسة مسحیة علي عینة من طالب المدارس الثانویة 

 ). مارس- ینایر(، عین شمس، مجلة دراسات الطفولة، بحث مقدم في "بالتعلیم العام السعودي

كري لدى طالب إسهام اإلعالم التربوي في تحقیق األمن الف"، )٢٠٠٨(زید بن زاید الحارثي -

المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة من وجهة نظر مدیري ووكالء المدارس والمشرفین 

 .، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیةرسالة ماجستیر، "التربویین

لدى مسئولیة المدرسة الثانویة في تحقیق التربیة اإلعالمیة "، )٢٠١٣(سعود بن خلیف البلوي  -

، كلیة  الدعوة وأصول الدین، جامعة رسالة ماجستیر، "الطالب من وجهة نظر المعلمین

  .االسالمیة بالمدینة المنورة

 .، القاهرة، االنجلو"التقویم النفسي"، )١٩٧٣( فؤاد أبو حطب، سید عثمان  -



  

 ٣٢ 

  ول الجزء األ٢٠١٧العاشر ابریل العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 الوالدین التربیة اإلعالمیة داخل األسرة دراسة حالة في تدخل"، )٢٠١٥(عبدالرحیم أحمد درویش  -

المجلة العلمیة العلمیة لبحوث اإلذاعة ، بحث مقدم في "في استخدام أبنائهم لإلنترنت

 .دیسمبر، جامعة القاهرة- أكتوبر-، العدد الرابعوالتلفزیون

، رسالة  ماجستیر، "المدرسي بالمرحلة الثانویة في لیبیا واقع اإلعالم"، )٢٠١٢(عبدالوهاب على -

 .كادیمیة الدراسات العلیا، لیبیامدرسة اإلعالم والفنون بأ

   : المراجع األجنبیة

- Bob Mc Canon,(2002). "Media literacy: what ? why? How? In: Victor 
C. strasburger and Barbara T. Wilson " Children, Adolescents, and 
the Media, London: sage Publication. 

- John Bross,(2002). "Freedom of Expression in secondary school" 
University of Oklahoma Dissertatio Abstract Internationa, Vol 
98,No 4. 

- Renee, Hobbs,(2005) "Strengthening Media Education in The Twenty-First 
century: Opportunities for the state of Pennsylvania "Arts Education 
policy Review, Vol 106, no 4, Mar-apr. 

- Guofang Wan & Dianne M Gut(2008). "Media use by chinese and U.S 
Secondart Students: Implications for Media Literacy Education 
"Theory Into Praclise, No 47 . 

- MacDonald, M. (2008) “Media literacy in action: An exploration of 
teaching and using media literacy constructs in daily classroom 
practice” PH.D. Thesis USA: University of California. 

 

 

  


