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دورالرتبيةاإلعالميةفياملرحلةالثانىية

فيمىاجهةحتدياتالغزوالفكري ( تصىرمقرتح )
إعذاد
مدرسأصواللتربٌة – كلٌةالتربٌةباإلسماعٌلٌة
جامعةقناةالسوٌس

د  /أمساءكماحلسنعلي

مقدمة :

الشؾ أف التربية واإلعالـ يؤدياف أىـ األدوار وأخطرىا في تشكيؿ سموؾ البشر ووجدانيـ ومشاعرىـ،
فبينما تيدؼ التربية إلى تغيير سموؾ الطالب إلى األفضؿ نجد اإلعالـ ييدؼ إلى تغيير سموؾ

الجماىير.

ومما الشؾ فيو أيضا أف الحاجة إلى تحقيؽ االنسجاـ والتناغـ بيف التربية واإلعالـ تمثؿ ضرورة

ممحة  ،وىي عممية قديمة متجددة  ،وقد لوحظ – مع نيايات القرف الماضي وبدايات القرف الحالي –
ندوات تحمؿ عناويف مثؿ  :ماذا يريد التربويوف مف اإلعالمييف ؟ نتيجة لحالة االنفصاؿ التى بدت
واضحة بينيما  ،ومف ثـ باتت اآلف أكثر إلحاحا نظ ار لمتأثير البالغ لإلعالـ .

لقد بات في حكـ المؤكد أف التربية اإلعالمية تمثؿ ضرورة ممحة  ،وحاجة ماسة تحتاج إلييا
مؤسسات التعميـ  ،بحيث تتمكف مف خالليا مف تخريج كوادر بشرية تستطيع االضطالع بدورىا
المنشود في ظؿ عصر يتسـ بإيقاعو العنيؼ  ،وسرعة تدفؽ معموماتو  ،بحيث ال يقع ىؤالء فريسة
لدعاوى مغرضة  ،ودعايات مضممة
وال يمكف أف يحدث ىذا دوف وجود مؤسسات تعميمية تعتني – مف وقت آلخر – بإعادة النظر في
برامجيا التعميمية  ،وأنشطتيا التربوية بحيث يكوف في مقدورىا أف تواكب التحوالت الكبرى التي تمقي

بظالليا عمى المجتمعات اإلنسانية بمختمؼ مجاالتيا االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ...إلخ ،
وبطبيعة الحاؿ التسمـ مؤسسات التعميـ مف كؿ ىذه التغيرات التي تيمش الحدود القطرية  ،وتذيب
الحواجز الثقافية ،وتسعى إلى طمس ىوية الشعوب والمجتمعات.

وعمى الرغـ مف أف مصطمح التربية اإلعالمية الزاؿ مصطمحا غائما بيف المعنييف بقضايا اإلعالـ
والتربية عمى حد سواء ،وعمى الرغـ مف كثرة اآلراء التي تتنازع ىذا المصطمح بيف المنتميف لتمؾ
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التخصصات  ،إال أف الحقيقة الراسخة – بصرؼ النظر عف إشكالية المصطمح – تؤكد أف التربية
اإلعالمية ضرورة تربوية وفريضة تعميمية ،واحتياج عصري ييدؼ إلى بناء اإلنساف وتنمية
أساليب التفكير الناقد لديو  ،وتمكيف المتعمـ مف ميارات البحث والتحميؿ والتقييـ لكؿ ما يعرض عبر
وسائؿ اإلعالـ  ،ومف ثـ فالتربية اإلعالمية تعني أيضا إعداد اإلعالمييف ألداء العممية التربوية
وتضمف إعالف

جرانوالدGrunwald

بشأف التربية اإلعالمية بألمانيا عاـ  2871عدة مطالب كاف

أبرزىا المبادرة ببرامج متكاممة لمتربية اإلعالمية بدءاً مف مرحمة ما قبؿ المدرسة وحتى مستوى

الجامعة  ،عمى أف يكوف اليدؼ ىو تطوير المعارؼ والميارات والسموكيات التي تدعـ وتشجع نمو
الوعي النقدي وبالتالي رفع كفاءة مستخدمي وسائؿ اإلعالـ المطبوعة واإللكترونية (ثروت

كامؿ.)85،

عمى أننا نالحظ أف ثمة اختالؼ بيف جميور التعميـ وجميور اإلعالـ  ،فجميور التعميـ يتسـ

بالتجانس  ،فالطالب في مختمؼ مراحؿ التعميـ متجانسوف مف حيث التحصيؿ والخبرات السابقة
والسف والزمف ،أما جميور اإلعالـ فيـ المواطنوف كميـ في المجتمع أو جزء منو 0كما يتميز
جميور عممية التعميـ عف جميور عممية اإلعالـ في أف األوؿ مقيد في حيف أف الثاني طميؽ ،
فميس الطالب في أي مرحمة أح ار ار في اختيار المادة التي يدرسونيا  ،أما جميور اإلعالـ فحر

طميؽ .ويتميز التعميـ عف اإلعالـ بصفة المحاسبة عمى النتائج  ،فالطالب مسئوؿ عف نجاحو  ،أما
في حالة اإلعالـ فميس منا إال ناد ار مف ىو مسئوؿ عف متابعة برنامج أو قراءة مجمة  0ويتميز
التعميـ عف اإلعالـ أيضا مف حيث الدافعية ؛ إذ أف الدافع إلى التعميـ واضح لممتعمـ وضوحا منطقيا
في كثير مف األحياف وىو النجاح  ،بينما نجد الدافع إلى اإلعالـ غير واضح الوضوح الفكري

المنطقي المالزـ لمتعميـ  0كذلؾ يتميز التعميـ عف اإلعالـ في وجود صمة مباشرة متبادلة بيف
المتعمـ والمعمـ وىو التفاعؿ المباشر ،بينما ال توجد في اإلعالـ باستثناء بعض الحاالت كما في
االتصاؿ المباشر.
والحؽ أف اإلعالـ في السابؽ اختمؼ عف اإلعالـ اآلف حتى في مسألة البحوث العممية  ،حيث كاف
يقاؿ إف وسائؿ اإلعالـ كانت تقدـ لممجتمع ما تريده ىي .واآلف أصبحت تقدـ لممجتمع ما يريده ىو،
والمجتمع بشكؿ عاـ وخاصة الشباب يتجو نحو المجاالت الترفييية أكثر مف أي جانب ،بما يؤكد أف

ىناؾ إشكالية بيف اإلعالـ والتربية وأييما يقود  ،أي أف ىناؾ أزمة ثقة بيف التربية واإلعالـ ،ىذه
األزمة متبادلة .وفي وقت مف األوقات كنا ننادي بأف يكوف ىناؾ إعالـ تربوي حتى يصؿ صوت
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التربية  .واآلف نريد أف نعمؿ عمى تربية إعالمية  ،فكيؼ يمكف أف أربي جيالً كامالً يكوف في

مقدوره التعامؿ مع ىذا الواقع

ىذا وتشترؾ التربية واإلعالـ في األىداؼ العامة وفي أسموب تحقيؽ تمؾ األىداؼ ،وبعيداً عف
التفاصيؿ الدقيقة ألىداؼ كؿ منيما نمحظ أف التربية واإلعالـ ييدفاف إلى إيصاؿ المعمومة إلى
المتمقي باستخداـ وسائؿ اتصاؿ متشابية ،فعممية االتصاؿ في الجانبف ال تعدو كونيا نقؿ رسالة مف
مرسؿ إلى متمؽ بوسيمة ما .واذا أردنا الدخوؿ في بعض التفاصيؿ نجد أف االختالؼ والخالؼ بيف
التربية واإلعالـ يكمناف في األىداؼ التفصيمية حيث تحدد األىداؼ التفصيمية في التربية السموؾ
المطموب بأسموب يمكف قياسو ،في حيف ال يرى اإلعالميوف أىمية تذكر ليذا األسموب ،وفي وسيمة
نقؿ المعمومة حيث يتجاوز اإلعالـ حدود المينجية إف صح التعبير في نقؿ المعمومة ( عبدالرحمف
الشاعر  ،التربية اإلعالمية  :األسس والمعالـ. )1006 ،
فاإلعالـ ال يتقيد بمنيجية معينة واف كاف ينيج سياسة محدودة ،واإلعالـ ال يخاطب فئة معينة مف
جميوره وال يشترط كذلؾ مستوى معيناً مف الثقافة أو العمر أو الجنس فيو كما وصفو حمود البدر
( 2323ىػ) بالحصاف الجامح الذي يتعذر عمى التربية والتعميـ مجاراتو ،ولكف ال يتعذر عمييما
االستفادة مف إمكاناتو التقنية في نقؿ المعمومة ،خصوصا ونحف نعيش في عصر ثورة المعمومات
وفي عصر التقنية التي تسيؿ عممية جمعيا وتدفقيا واسترجاعيا .
إذاً تمقي المعمومة لـ يعد مقصو ار عمى المدرس والمدرسة والكتاب المدرسي والتجارب المعممية ،أو

حتى الوسائؿ التوضيحية البدائية ،وبالتالي لـ تعد التربية مسئولية المنزؿ والمدرسة والمسجد ،فقد

أفرد اإلعالـ دو اًر فاعال في تشكيؿ شخصية الطفؿ التي تمثؿ السنوات الست األولى في حياتو فترة

حرجة في تكويف شخصيتو ،وقد سمح اإلعالـ لنفسو بمباركة مف أوكمت إلييـ أمور تربية النشء أف

يكوف عنص ار فاعال في ىذه الميمة ،ولـ يعد التمترس خمؼ الصيحات المدوية والمحذرة مف الغزو

الفكري مجدياً في نزع ىذا الحؽ الذي فرضو اإلعالـ عمى مخطط التربية في العالـ العربي عمى
وجو الخصوص (عبدالرحمف الشاعر ،التربية اإلعالمية :األسس والمعالـ. )1006،

واذا كاف مف الصعوبة بمكاف أف يتحكـ أولياء األمور فيما يقدـ ألبنائيـ  ،أو فيما يقدموف عميو مف
مواد إعالمية  ،مما يستوجب وجود التربية االعالمية
وفي ىذا السبيؿ أجريت بعض الدراسات التي أكدت ما توجيت لو الباحثة كاف مف أىميا :
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دراسة أسماء بكر الصديؽ (  ) 1023التي اىتمت بوضع تصور لدور أخصائي اإلعالـ التربوي
في المد ارس اإلعدادية في نشر المفاىيـ الحديثة لمتربية اإلعالمية  ،وكذلؾ تحديد أىـ المعوقات
التي تحوؿ دوف قيامو بيذا الدور  ،وقد توصمت الدراسة إلى أف مفيوـ التربية اإلعالمية غير راسخ

في المدارس اإلعدادية  ،كما توصمت إلى وجود قصور كبير في االىتماـ بتدريب أخصائي اإلعالـ
التربوي عمى المفاىيـ الحديثة في التربية اإلعالمية  ،كما أكدت الدراسة أف ضعؼ اإلمكانات
المادية مف أىـ الصعوبات التي تحوؿ دوف تطبيؽ التربية اإلعالمية  ،كما أف غالبية الطالب ليس
لدييـ أية فكرة عف مفيوـ التربية اإلعالمية .
دراسة ميا عبدالفتاح أبوالمجد (  ) 2102التي استيدفت وضع تصور مقترح لمتربية اإلعالمية

فى مدارس التعميـ الثانوي فى جميورية مصر العربية فى ضوء بعض الخبرات الدولية ،وقد انتيت
الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف مف أىميا أف بعض الرسائؿ اإلعالمية الفضائية تيدد مستقبؿ

الطالب وتسيـ في الترويج لثقافة الغرب وفمسفتو في الحياة  ،كما أف مف إيجابيات التربية اإلعالمية
أنيا تساعد الطالب عمى التفكير الناقد والتحميؿ والوصوؿ إلى الحقيقة  ،كما أنيا تسيـ في ترسيخ
اليوية الثقافية واالنتماء الوطني واالعتزاز بالمغة العربية  ،كما دعت الدراسة إلى ضرورة إعادة
النظر في الجداوؿ المدرسية لتوفير الوقت الالزـ لمتربية اإلعالمية .
دراسة سامية عبدالحكيم (  ) 2101التي اىتمت ببناء منيج مقترح في التربية اإلعالمية في ضوء
المعايير القومية لمجودة الشاممة  ،وذلؾ إلكساب طالب المرحمة الثانوية بعض المفاىيـ اإلعالمية

ومساعدتيـ في تطوير الممكات النقدية المختمفة  ،وقد انتيت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف

مف أىميا أف التربي ة اإلعالمية مع اختيار طريقة التدريس المناسبة قد أسيمت في تحقيؽ أىداؼ
المنيج  ،وساعد تدريس إحدى الوحدات في تحقيؽ نمو واضح في إدراؾ أىمية التربية اإلعالمية ،
واالرتقاء بمستوى الطالب .

كماأكدت دراسة كؿ مف ( ليمى البيطار وعمياء العسػالي  ) 1008تركيػز االىتمػاـ بمصػادر االعػالـ
المقروءة في كتب التربية المدنية لصفوؼ السابع والثامف والتاسع ،والمصادر المرئية في كتب التربيػة
الوطنية لصفوؼ الخامس والسادس والسابع االساسية .

كمػػا أكػػدت فػػايزة األخضػػر ( )1006ضػػرورة التعػػاوف بػػيف التربيػػة واإلعػػالـ لتحقيػػؽ التنميػػة ،وأوصػػت
بإيجػػاد إعػػالـ متخصػػص فػػي القضػػايا التعميميػػة يعمػػؿ بيػػا أفػراد مػػؤىميف ،وانشػػاء لجنػػة مػػف التربػػوييف
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واإلعالميػػيف تتػػولى مناقشػػة اسػػتراتيجية طػػرح المواضػػيع مػػف خػػالؿ التخطػػيط ووضػػع األىػػداؼ المػراد

تحقيقيا بنشر المواضيع وسبؿ معالجتيا وكيفية طرحيا والمتبعة لمتأكد مف تحقيؽ

االىداؼ.

دراسة محمػد الخطيػب ( )1006التػي أكػدت أف التربيػة اإلعالميػة تػوفر الكثيػر مػف الفػرص
المناسػػبة لمعالجػػة المشػػكالت النفسػػية والثقافيػػة واالجتماعيػػة التػػي يعػػاني منيػػا الطػػالب فػػي المدرسػػة
كمشػػكمة األميػػة الحضػػارية ،واألميػػة التكنولوجيػػة ،واألميػػة السياسػػية ،عػػالوة عمػػى التػػوترات التػػي تنشػػأ

بفعؿ االتصاؿ مع اآلخريف ،وعدـ األلفة ،والتعصب واالستغراؽ في المحمية وغيرىا.

كما أوصى محمد أبو فودة (  )1005بزيادة حجـ البرامج التربوية المتخصصة في وسائؿ اإلعالـ
الفمسطيني ،و العمؿ عمى رفع درجة الكفاءة المينية لمعامميف في المجاؿ اإلعالمي ،و تطوير
القدرات التقنية لممؤسسات اإلعالمية الفمسطينية.

وفػ ػػي ىػ ػػذا السػ ػػبيؿ  -أيضػ ػػا – جػ ػػاءت د ارسػ ػػة يػ ػػاس البيػ ػػاني (  ) 1003عػ ػػف  :الغػ ػػزو اإلعالمػ ػػي
تحميميػػة لبػرامج الفضػائيات العربيػة  ،لتؤكػػد أف وسػائؿ اإلعػالـ العربيػػة
واالنحػراؼ االجتمػاعي :د ارسػة
ل

شاركت في تعميؽ الغزو اإلعالمي األجنبي ،مف خالؿ ما تعرضو مف البػرامج الغربيػة،وباألخص مػا

يسػػمى بب ػرامج (تمفزيػػوف الواقػػع) مػػف دوف أف تضػػع تمػػؾ الفضػػائيات بالحسػػباف قػػيـ المجتمػػع العربػػي
وتقاليػػده وأنماطػػو االجتماعيػػة والحظػػت الد ارسػػة مػػف خػػالؿ اإلحصػػائيات العمميػػة الجديػػدة ،أف ب ػرامج
القنوات الفضػائية العربيػة تقتصػر عمػى المػادة الترفيييػة وأفػالـ الجريمػة والعنػؼ والرعػب والجػنس ،أي
أف ثقافػػة الصػػورة تطغػػى عمييػػا أكثػػر مػػف ظػػاىرة سػػمبية تتمثػػؿ فػػي االغت ػراب ،القمػػؽ ،إثػػارة الغري ػزة،
دافعيػػة االنحػراؼ ،وكميػػا مفػػردات تتأسػػس فػػي إدراؾ الشػػباب وسػػموكيـ ومعػػارفيـ
الفرديػػة ،العدوانيػػة،
ل
بحيث تتحوؿ مف مجرد صورة ذىنية إلى نشاط عممي عػف طريػؽ المحاكػاة والتقميػد وعمميػات التطبيػع

االجتماعي.
ىػػذا باإلضػػافة إل ػػي أف األطفػػاؿ والمػػراىقيف والشػػباب يتػػأثروف بنت ػػائج ىػػذه الثقافػػة اإلعالميػػة ،ومػػف
المحتمػػؿ أف تخمػػؽ بػرامج الفضػػائيات العربيػػة االضػػطراب االجتمػػاعي ،وعػػدـ االسػػتقرار فػػي العالقػػات
ػتيالكية ،واليػ ػػروب مػ ػػف التصػ ػػدي لواقػ ػػع الحيػ ػػاة،
العامػ ػػة االجتماعيػ ػػة ،وتنميػ ػػة الفرديػ ػػة والػ ػػروح االسػ ػ
ل

واالستسالـ لو ،واالنبيار بالموديؿ األجنبي عمى حساب اليوية الثقافية ،وكذلؾ تراجع االنتماء لميويػة

وازدياد اليأس واإلحباط.
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ووج ػػدت الد ارس ػػة أف القنػ ػوات الفض ػػائية العربي ػػة  ،وبال ػػذات الخاص ػػة ،ب ػػدأت تتس ػػابؽ عم ػػي إرض ػػاء
الجميور العربي ،وخاصة الشباب ،واجتذابيا ليـ بأي صورة مف خالؿ المواد الترفييية التي تتعارض
مع التنشئة االجتماعية العربية ومقوماتيا ،خاصة في إشاعة النمػاذج الغربيػة مػف البػرامج المستنسػخة
الت ػػي تحف ػػؿ بمختم ػػؼ فن ػػوف اإلث ػػارة الجس ػػدية وبمواص ػػفات ق ػػد ال نج ػػدىا حت ػػى ف ػػي القنػ ػوات الفض ػػائية
األجنبي ػػة  ،وأش ػػارت الد ارس ػػة إل ػػى ض ػػرورة االنتب ػػاه إل ػػي ى ػػذه الظ ػػاىرة عم ػػى أني ػػا ق ػػد تحم ػػؿ توجي ػػات
اجتماعية وفكرية ممغومة تريد تدمير الواقع العربي وثقافة المجتمع وقيمو.
وخرجػػت الد ارسػػة بعػػدد مػػف التوصػػيات أبرزىػػا ضػػرورة االعت ػراؼ بػػأف انفجػػار المعمومػػات والمنج ػزات
التقنية في زمف العولمة ال يمغي الحقيقة بأف الثورة الحضارية ينبغي استيعابيا وتقبميا بػوعي حضػاري
واستيعاب ذكي ،بما يجعمنا قادريف عمي االستفادة منيا ،بمعنػى اقتنػاء المفيػد مػف المعمومػات والبػرامج
وأخذ ما يتناسب مع واقعنا العربي وأىمية تعميػؽ وعػي الشػباب العربػي وثقافتػو وممارسػتو لمديمقراطيػة
وتعويػػده عمػػى التعامػػؿ الحضػػاري مػػع المعمومػػة بايجابياتيػػا وسػػمبياتيا ،إضػػافة إلػػي أىميػػة وضػػع خطػػة
إعالمية تأخذ مساريف:
 األوؿ :خطة إعالمية لمواجية الغزو اإلعالمي والثقافي. الثاني :خطة إعالمية لتحصيف الشباب.وأخي ارأشػػارت د ارسػػة بػػدر أحمػػد ( )1002إلػػى أف التربيػػة اإلعالميػػة تقػػوـ عمػػى معػػايير دقيقػػة ،وتعتمػػد
عمىتنظ ػػيـ معق ػػد م ػػف األدوار ،والمواق ػػع ،الت ػػي تس ػػيـ ف ػػي العممي ػػة التربوي ػػة اإلعالمي ػػة .ووح ػػدةالتحميؿ
األصغر في ىذه التربية ،ليس اإلعالمي وحده ،وليس التربوي وحػده ،بػؿ ىمػا معاًكشػركاء فػي التربيػة

اإلعالمية برمتيا.

مف ىنا بدا التوجو إلى العناية بضرورة إحكاـ الصمة بيف التربية واإلعالـ داخؿ المؤسسات التعميمية
في مختمؼ المراحؿ الدراسية في صورة برامج لمتربية اإلعالمية
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مشكمة البحث :
في ضوء العرض السابؽ يتضح اف ىناؾ غيابا لوضع خطة متكاممة لمتربية اإلعالمية بالمدرسة
الثانوية تمكنيا مف مجابية تحديات الغزو الفكري وتعمؿ عمى تحصيف الطالب مف األفكار الوافدة
اليدامة ،وما تحممو تمؾ التحديات مف دعاوى مغرضة ،ودعايات مضممة ،ومضاميف تصطدـ مع

منظومة القيـ التي نؤمف بيا ونعيش عمييا  ،وتسعى إلى طمس ىوية الشعوب  ،وأوؿ مف يتعرض
ألخطارىا  ،ويتأثر بيا ىـ جيؿ الشباب السيما فئة البالغيف مف طالبالمرحمة الثانوية ولمتصدي لحؿ
ىذه المشكمة فإف البحث الحالي يسعى إلى اإلجابة عف األسئمة اآلتية :
أسئمة البحث :
س : 2ما الفمسفة التي تقوـ عمييا التربية اإلعالمية في مرحمة التعميـ الثانوي ؟
س : 1ما طبيعة الغزو الفكري وتحدياتو ؟
س :2ماالتصور المقترح لتفعيؿ دور التربية اإلعالمية بالتعميـ الثانوي لمواجية الغزو الفكري ؟
أىمية البحث :

 -2يمفػػت نظػػر القػػائميف عمػػى الب ػرامج التعميميػػة واألنشػػطة المدرسػػية بضػػرورة وفائيػػا بمػػا يمبػػي
احتياج ػػات ط ػػالب الم ارح ػػؿ التعميمي ػػة المختمف ػػة  ،والمرحم ػػة الثانوي ػػة عم ػػى وج ػػو الخص ػػوص بم ػػا
يحصػػنيـ إعالميػػا مػػف التيػػارات الفكريػػة الوافػػدة التػػي يحمميػػا اإلعػػالـ المعاصػػر بروافػػده المختمفػػة
 -1النيػػوض بمسػػتوى طػػالب العمػػـ مػػف خػػالؿ مػػا تحممػػو بػرامج التربيػػة اإلعالميػػة مػػف مضػػاميف
جديدة تسيـ في تحقيؽ النمو الشامؿ والمتكامؿ لدييـ .

 توجيػػو البػػاحثيف إل ػػى تبنػػي توجيػػات جدي ػػدة فػػي بحػػوثيـ العممي ػػة  ،تس ػػاعدىـ عمػػى ممجابي ػػةتحديات العصر ومتغيراتو بآليات ورؤى جديدة تسيـ في معالجة أوجو القصور
أىداف البحث :

توضيح طبيعة التربية اإلعالمية بوصفيا عنص ار فاعال مف عناصر النظاـ التعميمي-

تحديػد أىػػـ التحػػديات التػػي يفرضػػيا الغػػزو الفكػري وأسػػاليبو المختمفػػة والداعيػػة إلػػى إعػػادة النظػػر

في البرامج واألنشطة التعميمية في المرحمة الثانوية .
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 بياف الدور الذي يسيـ بو وضع خطة متكاممة لمتربيػة اإلعالميػة تسػيـ فػي القػدرة عمػى مواجيػةأساليب الغزو الفكري  ،وحسف التعامػؿ مػع متغيػرات العصػر بآليػات وأدوات جديػدة تمكػف الجيػؿ
الجديد مف تحقيؽ النمو الشامؿ المتكامؿ
حدود البحث :
تتمثؿ حدود البحث الحالي فيما يأتي :
الحدود الزمانية  :تمثمت في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي . 1025 / 1024
الحدود المكانية  :وقد تمثمت في عينػة مػف الخبػراء والمتخصصػيف فػي اإلعػالـ التػر بػوي والمػوجييف

والخبراء في إقميـ القناة .
منيج البحث :

اعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي التحميمي القائـ عمى جمع الحقائؽ والبيانات وتصنيفيا
ومعالجتيا وتحميميا تحميال دقيقا الستخالص دالالتيا والوصوؿ إلى نتائج وتعميمات عف الظاىرة
محؿ الدراسة  ،وذلؾ لمالءمتو لطبيعة البحث الحالي وأىدافو  ،ولتأصيؿ المفاىيـ المرتبطة بموضوع
التربية اإلعالمية والتحقؽ مف قدرتو عمى تجاوز تحديات الغزو الفكري وما ينطوي عميو مف
مخاطر تيدد جيؿ الشباب .
تحديد مصطمحات البحث :
التربيةةةة امعةميةةةة  :تعرفي ػػا الباحث ػػة بأني ػػا مص ػػطمح يش ػػير إل ػػى قي ػػاـ االترب ػػوييف ب ػػدمج المض ػػاميف
اإلعالميػة وكػؿ مػػا تبثػو وسػائؿ اإلعػػالـ المختمفػة مػف رسػػائؿ إعالميػة ممتزمػة فػػي أدوارىػـ التربويػػة ،

مف أجؿ تحقيؽ األىػداؼ التربويػة المرسػومة فػي السياسػة التعميميػة

،

إذ ال يكفػي أف يػتقف التربويػوف

أدوارىػـ التعميميػة  ،دوف أف يتسػػؽ معيػا مػا يحممػػو المجتمػع مػػف رسػائؿ إعالميػة تسػػيـ فػي النيػػوض
بأفكارىـ وتحقيؽ النمو الشامؿ والمتكامؿ ليـ
ومف ىنا يبرز لدينا أىمية ىذا المفيوـ مف خالؿ ( ليمى البيطار وعمياء العسالي :) 1008

 .1العناية بالوعي اإلعالمي ،مما يؤكد التربية عمى التفكير النقدي التأممي .إذ أننا نعيش في بيئة
مشبعة بالمواد اإلعالميػة ،وينبغػي لنػا أف نعػي أف وسػائؿ اإلعػالـ ال تقػدـ مجػرد عػرض بسػيط
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لمواق ػػع الخ ػػارجي ،ب ػػؿ ى ػػي تع ػػرض تراكي ػػب مص ػػاغو بعناي ػػة تعب ػػر ع ػػف طائف ػػة م ػػف القػ ػ اررات

والمصػالح المختمفػة ،والػوعي اإلعالمػي يسػاعدنا عمػى تفكيػؾ عمميػة تصػنيع المػواد اإلعالميػػة،
وعمى فيـ المنتجات اإلعالمية ،ومف ثـ فيـ كيفية استخداميا.
 .2العناي ػػة ب ػػالوعي اإلعالم ػػي ج ػػزء م ػػف تك ػػويف المػ ػواطف المس ػػتنير ،إذ يؤك ػػد الخبػ ػراء أف الش ػػباب
وخاصة الذي لـ يصب حظاً كافياً مف التعميـ إذا كاف واعيػاً ببيئتػو ومممػاً بأحػداث السػاعة مػف
خالؿ اطالعو عمى الوسائؿ اإلعالمية ،وقاد اًر عمى استخداـ أدوات االتصػاؿ فػي التعبيػر عػف
ذاتو ،سيصبح مواطناً أفضؿ تكويناً وأكثر التزاماً.

 .3العناية بالوعي اإلعالمي يشجع عمى المشاركة الفعالػة فػي المجتمػع ،فالتربيػة اإلعالميػة تمكػف
الناس مػف تفسػير المػواد اإلعالميػة ومػف تكػويف اراء واعيػة عنيػا بوصػفيـ مسػتيمكيف ليػا ،وأف

يصػػبحوا منتجػػيف لممضػػاميف اإلعالميػػة ،فالغايػػة التػػي تتوخاىػػا التربيػػة اإلعالميػػة ىػػي تطػػوير
الممكات النقدية واإلبداعية لدى الطالب.
وكمػػا ىػػو واضػػح فينػػاؾ فػػرؽ بػػيف التربي ػػة اإلعالميػػة واإلعػػالـ الترب ػػوي ال ػػذي يعرفػػو الػػبعض بأن ػػو
المحاولػػة الجػػادة لالسػػتفادة مػػف تقنيػػات االتصػػاؿ وعمومػػو مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ التربيػػة مػػف غيػػر
تفريط في جدية التربية و أصالتيا ،أو إفراط في سيطرة فنوف االتصاؿ و إثارتو عميو.

ويؤخذ عمى ىذا التعريػؼ كونػو تعريػؼ تػوفيقي متػأثر بواقػع الخػالؼ بػيف التربػوييف واإلعالميػيف حػوؿ
تبعية ىػذا المصػطمح ،إضػافة إلػى عػدـ التمييػز بػيف مفيػوـ االتصػاؿ ومفيػوـ اإلعػالـ ،وكػذلؾ إغفػاؿ
بعض الجوانب الميمة مثؿ  :مضموف الرسائؿ اإلعالمية لإلعالـ التربوي .
بعػػد مراجعػػة العديػػد مػػف األدبيػػات والد ارسػػات مثػػؿ( ) Thomas,2004يتضػػح أن ػو ال يوجػػد تعريػػؼ
محدد لإلعالـ التربوي يحظى بإجماع بيف الباحثيف .

الغزو الفكري  :تعرؼ الباحثة الغزو الفكري بأنػو مصػطمح يشػير إلػى كػؿ المحػاوالت والجيػود التػي
تقػػوـ بيػػا أمػػة مػػف األمػػـ حيػػاؿ أمػػة أخػػرى  ،والراميػػة إلػػى اختراقيػػا والتػػأثير فييػػا حتػػى تغيػػر وجيتيػػا ،

بحي ػػث تق ػػاد م ػػف خ ػػالؿ ذل ػػؾ إل ػػى مح ػػو شخص ػػيتيا وطم ػػس ىويتي ػػا  ،واض ػػعاؼ قوتي ػػا  ،وم ػػف ث ػػـ
السيطرة عمييا
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امطةار النةةةظري :

ويتم معالجة امطار النظري من خةل المحاور اآلتية :

أوال  :فمسفة التربية امعةمية بمرحمة التعميم الثانوي :

ونتناول فيو المفيوم واالىمية واالىداف واألساليب  ...الخ

ونتناول فمسفة مرحمة التعميم الثانوي ( أىداف المرحمة – اىميتيا – الشريحة

العمرية لمطةب الخ

أىداف التربية امعةمية بالمرحمة الثانوية :

تتمثؿ أىـ أىداؼ التربية اإلعالمية بالمرحمة الثانوية فيما يأتي :

 .2تنمية مشاعر االنتماء لموطف لدى الطمبة والمعمميف .

 .1تنمي ػػة الس ػػموؾ اإلب ػػداعي ل ػػدى الطال ػػب ،م ػػف خ ػػالؿ تنمي ػػة قدرت ػػو عم ػػى التخي ػػؿ ،بمص ػػاحبة
األنشطة المختمفة التي تقدـ لو عبر برامج اإلعالـ التربوي .
 .2تط ػػوير ق ػػدرة الط ػػالب عم ػػى االس ػػتنتاج بش ػػكؿ يس ػػمح لي ػػـ باتخ ػػاذ القػ ػ اررات الت ػػي ت ػػتالءـ م ػػع

المعػػايير األخالقيػػة المتضػػمنة فػػي المجتمػػع المدرسػػي ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ مضػػموف الرسػػائؿ اإلعالميػػة
المختمفة التي تقدـ ليـ عبر األنشطة اإلعالمية المدرسية .
 .3ترسيخ المنػاىج الد ارسػية ،وتوضػيحيا بشػكؿ تطبيقػي مبسػط ،بعيػداً عػف أسػموب التمقػيف الػذي

ال يزاؿ معموالً بو ،بؿ ويشكؿ أسػموباً رئيسػياً مػف أسػاليب التػدريس فػي كثيػر مػف المػدارس ،عمػى
الرغـ مف أنو لـ يعد يمقى ترحيباً بيف صفوؼ الطالب .

 .4دعـ التكامؿ التربوي القائـ بيف البيت والمدرسة ،مػف خػالؿ إيجػاد وسػائؿ اتصػاؿ فعالػة تنقػؿ
وجيات النظر بيف الطرفيف ،فصحيفة المدرسة التي تدخؿ منازؿ الطػالب تسػاىـ فػي نقػؿ وجيػة
نظر الطالب والمدرسيف إلى األىؿ ،مما يساعد في دفع العممية التعميمية إلى األماـ.
 .5ت ػػدعيـ األنش ػػطة المدرسيػ ػػة المختمف ػػة ،والمش ػػاركة فيػ ػػيا ،ونق ػػدىا وتقػ ػػييميا ،مم ػػا يعطيػ ػػيا دفعػ ػاً

كبػػي اًر ،ويجعميػػا عػػامالً أساسػػياً مػػف عوامػػؿ نجػػاح العمميػػة التعميميػػة ذاتيػػا ،ولػػيس مجػػرد إشػػغاؿ لوقػػت
الفراغ ( ليمى البيطار  ،عمياء العسالي . )1008 ،
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أىمةية التربيةة امعةمةيةة:

تتمثؿ أىمية التربية اإلعالمية فيما يأتي :

 -1تستطيع التربية اإلعالمية أف تؤدي دو ار فاعال في التكريس لثقافة الحوار مع اآلخر واالعتراؼ
بو بدال مف تيميشو أو حذفو أو إلغائو
 -2تبدو الضرورة ماسة وممحة لمتربية اإلعالمية في ظؿ تنامي الحاجة إلى الوعي وما ينطوي
عميو العصر مف زخـ إعالمي ومعموماتي .

 -3في مقدور التربية اإلعالمية أف تسيـ في تعزيز التماسؾ االجتماعي واحياء فكرة الضمير الذي
يوجو سموؾ األفراد والجماعات .
 -4اإلسياـ في نشر الوعي التربوي عمى مختمؼ األصعدة  ،المجتمع  ،األسرة  ،األفراد  ...إلخ
 -5العمؿ عمى تحقيؽ االنسجاـ والتناغـ  ،والتنسيؽ والتكامؿ بيف مؤسسات التعميـ واإلعالـ
لإلسياـ في تحقيؽ األىداؼ الكبار لمتربية وبرامجيا وأنشطتيا .

 -6العمؿ عمى تدعيـ التعمـ المستمر  ،والتعمـ مدى الحياة  ،والتعميـ عف بعد  ،وتعميـ ذوي
االحتياجات الخاصة مف خالؿ توفير فضائيات متعددة توفر التعميـ بشكؿ موسع في شتى فروع
العمـ ومختمؼ حقوؿ المعرفة .

 -7كما بمغ مف أىمية التربية اإلعالمية أف اعتمدتيا كثير مف الدوؿ كمادة دراسية ضمف برامجيا
التعميمية  ،نتيجة لما نادت بو كثير مف ورش العمؿ والحمقات الدراسية والندوات والمؤتمرات مف
خالؿ نتائج بعض بحوثيا  ،أو توصياتيا  ،ومف تمؾ المؤتمرات ( التوصية األولى لممؤتمر
الدولي األوؿ لمتربية اإلعالمية الذي عقد في الرياض عاـ 2317ىػ ) .
 -8كما أعدت منظمة اليونسكو التربية اإلعالمية أحد أىـ الحقوؽ األساسية التي ينبغي أف يتمتع
بيا أي مواطف في أي بقعة مف العالـ ؛ نظ ار لما تحظى بو سمطة اإلعالـ بما تحدثو مف
تاثيرات وتداعيات في كؿ مكاف مف العالـ ( المؤتمر الدولي األوؿ لمتربية اإلعالمية الذي عقد
في الرياض عاـ 2317ىػ ) .
 -9بدوف الوعي اإلعالمي سينشأ كثير مف أبنائنا وىـ معصوبي األعيف ،في عالـ تتجاذبو
الصراعات واألىواء والمصالح ،وال يرحـ الضعفاء.
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 -11ىناؾ أشياء كثيرة ال يضر الجيؿ بيا ...والوعي اإلعالمي ليس واحداً منيا.

 -11نحف نتحدث كثي اًر عف أىمية الوعي اإلعالمي ،ولكف كيؼ نزرعو في أبنائنا ،ونجعميـ يكتسبوف
ىذه الميارة ،إنيا ببساطة التربية اإلعالمية.

 -12إف الوعي اإلعالمي ميارة ترافؽ أبناءنا طواؿ حياتيـ ،وليست مادة دراسية ينساىا الطالب
بمجرد انتياء االمتحاف ،أو عندما يختار تخصصاً عممياً في مجاؿ بعيد عنيا.

دورالتربٌة اإلعالمٌة بالمرحلة الثانوٌة :
تستطٌع التربٌة اإلعالمٌة – بوصفها محضن التربٌة والتوعٌة لطالب المرحلة الثانوٌة -
مساعدة الطالب على مواجهة حمالت الغزو الفكري من خالل :
 توفير المواد اإلعالمية النافعة مثؿ المجالت والكتب وحثيـ عمى قراءتيا ،وتوفير أشرطة
الفيديو و األقراص وأشرطة الكاسيت المتضمنة لممقاالت والمحاضرات والخطب

المناسبة

لمرحمتيـ ولمعموـ والبرامج النافعة ،وحثيـ عمى سماعيا ومشاىدتيا ،وعمى متابعة البرامج
واإلذاعات والقنوات التمفزيونية الجيدة .
 استثمار اإلذاعة المدرسية في تقديـ بعض الموضوعات التي تعالج مخاطر الغزو الفكري التي
يتعرض ليا جيؿ الشباب  ،وتحذيرىـ منيا  ،وتقديـ المقترحات المناسبة لمواجيتيا
 تربيتيـ عمى األخالؽ الفاضمة المتمثمة في التواضع والتسامح والتراحـ والصدؽ في القوؿ

والعمؿ  ...إلخ .
 متابعتيـ وتوعيتيـ مف خالؿ عمؿ منشورات ومطويات وتوزيعيا عمييـ  ،واإلفادة مف مركز
م صادر التعمـ والمكتبة لتقديـ مواد إعالمية إلكترونية تعمؿ عمى تصويب األخطاء التي يقعوف
فييا أوال بأوؿ .


عمؿ ندوات تثقيفية ودعوة متخصصيف لمحديث مع الطالب عف أبرز المشكالت التي تواجييـ
وسبب الوقوع فييا وطرؽ تالفييا .



االىتماـ بعمؿ مؤتمرات طالبية يترؾ لمطالب تحديد الموضوعات التي تؤرقيـ  ،ويتـ توجيييـ
لممواد اإلعالمية التي يعدونيا بأنفسيـ  ،ويقترحوف سبؿ الحؿ وطرؽ العالج .

 تحذيرىـ مف المواد اإلعالمية الضارة التي تستخدـ في غزو شباب المسمميف ،مثؿ بعض

المجالت والصحؼ اليابطة.
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تطوير أداء التربية اإلعالمية بكؿ أوسائميا المقروءة والمسموعة والمرئية واالستفادة مف التقنيات
الحديثة كالحاسوب والشبكة المعموماتية .



تشجيع األنشطة الثقافية والبحثية بالمدارس الثانوية بإقامة الممتقيات والندوات بصورة دورية
وتبادؿ األفكار سعياً نحو بناء قاعد ثقافية صمبة .



تحصيف طالب المرحمة الثانوية وتنويرىـ لألخطار المحدقة بيـ وبأمتيـ وفضح الحركات
اليدامة.

ثانيا  :الغزو الفكري مفيومو  -نشأتو  -مظاىره :
يشير مصطمح الغزو الفكري إلى إغارة األعداء عمى أمة مف األمـ بأسمحة معينة ،وأساليب خاصة
 ،لتدمير قواىا الداخمية وعزائميا ومقوماتيا ،وانتياب كؿ ما تممؾ (توفيؽ الواعي،1000 ،

.)570وعمى الرغـ أف ىذا المصطمح لـ يكف يجري عمى ألسنة المفكريف والباحثيف والكتَّاب قبؿ
تعايشة
القرف العشريف ،إال أف الحالة التي يمثميا ىذا المصطمح كانت موجودة عمى أرض الواقع  ،م َ

إلى أبعد الحدود ،وىذا بال شؾ ما يالحظو المستقرئ ألحواؿ األمـ والشعوب  .والغزو الفكري بال
شؾ أشد وأخطر مف الغزو العسكري ،فالغزو العسكري يأتي لقير رغبات الشعوب وتحقيؽ أىداؼ
االستعمار  ،أما الغزو الفكري فيو لتصفية العقوؿ واألفياـ لتكوف تابعة لمغازي  ،وعمى ىذا فالغزو
الفكري أشد وأقسى؛ ألف األمة الميزومة فكرًيا تسير نحو غازييا طواعية كالشاة تساؽ إلى جزارىا
عف رضا واقتناع ،بؿ وحب  ،ال تحوؿ اليرب أو الفرار.

مدمر قتَّاؿ يؤثر في األمـ
ًا
ىذا ويعد الغزو الفكري اليوـ مف أشد القضايا
خطر  ،فيو سالح ِّ
والمجتمعات أكثر مما يؤثر المدفع والصاروخ والطائرة  ،فالخطر الذي يمثمو ىذا الغزو أكبر بكثير
مف قتؿ األفراد  ،بؿ أكبر مف قتؿ جيؿ بأسره  ،إذ يتعدى ذلؾ إلى قتؿ أجياؿ متعاقبة  ،واألخطر أف
السالح الذي يستخدمو ىذا الغزو ىو سالح الحيمة  ،والشبيات  ،وتحريؼ الكمـ  ،والخديعة في
العرض ( إبراىيـ النعمة  ،د.ت )
لقد قاد الفشؿ في الحمالت االستعمارية رغـ عنفيا وقسوتيا سببا مباش ار ليتيقف الغازي أف قوة
الحديد والنار لف تجدي نفعا فكاف التفكير في تغيير سياسة الحرب العسكرية ليتـ االستعاضة عنيا
بالغزو الفكري ،ومف ثـ يمكف القوؿ :إف فشؿ الغزوات المسمحة مع نياية حروب الفرنجة كانت
بمثابة البداية الحقيقية في التفكير في الغزو الفكري بكؿ مظاىره وتجمياتو .
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ىذا ولـ تقتصر مظاىر الغزو عمى المظير العسكري – أوؿ صور الغزو – وانما رافقو ولحؽ بو
غزو اقتصادي تمثؿ في القروض والديوف ،واغراؽ األسواؽ المحمية بالسمع األجنبية ،فضال عف
الغزو الفكري والثقافي – موضوع بحثنا – مف خالؿ المحاوالت المتكررة الرامية لطمس ىوية
الشعوب الثقافية والفكرية والتي لـ يسمـ منيا أبناؤنا الطالب .

الغزو الفكري إعةميا والتحديات التي يسببيا :
لقد بػات فػي حكػـ المؤكػد أف اسػتعمار الػدوؿ فكريػا وغزوىػا ثقافيػا أقػؿ كمفػة وأكثػر تػاثي ار مػف احتالليػا
عسكريا كما كاف في القػديـ  ،وقػد سػاعد عمػى ذلػؾ مػا وفرتػو الفتوحػات العمميػة مػف منجػزات وتقنيػات
تكنولوجية حديثة مصحوبة بقدر كبير مف والتشويؽ واإلبيار ،يسرت حاالت االختراؽ والتأثير السػيما
مع جيؿ الشباب .
يقوؿ العواد 2312ىػ لقد عاشت المجتمعات فػي السػابؽ محافظػة عمػى ثقافاتيػا إلػى حػد كبيػر إال فػي
التغييػػر النسػػبي عمييػػا الػػذي يعترضػػو التغيػػر االجتمػػاعي ،حيػػث لػػـ تكػػف وسػػائؿ المواصػػالت ووسػػائط
االتصاؿ قد ارتقػت بعػد إلػى الحػد الػذي يسػمح بالتواصػؿ الثقػافي الػذي نشػيده اليػوـ ،فقػد كانػت القػدرة
عمى السفر محدودة ومرتبطة بالتجارة إلى حد كبير في وقت كانت فيو وسائؿ التنقػؿ تقميديػة غيػر أف
التبادؿ التجاري قد كاف وسيمة مف وسائؿ التواصؿ الثقافي.

مف أف (زيت التجارة قد أشعؿ مصباح الحضارة).

ولعمن ػػا ىن ػػا ن ػػذكر م ػػا ك ػػاف يق ػػاؿ

وفي ىذا الصدد يشير الحارثي والغامدي (1003ـ) إلى أنو عمى الرغـ مف الجيود التي تبذليا الدوؿ
لحماي ػػة ى ػػذه الفئ ػػة الش ػػبابية إال أف المتغيػ ػرات الثقافي ػػة السػ ػريعة النابع ػػة م ػػف الثقاف ػػات ،والجنس ػػيات،
والمغات ،والديانات المتعددة ،ووسائؿ اإلعالـ المتقدمة ،غيرت مف شخصية الشباب وتوازنيـ ،وولدت
الكثيػػر مػػف التناقضػػات التػػي يعيشػػوف معيػػا بصػػورة يوميػػة ،وقضػػت فييػػا عمػػى تػػأثير العوامػػؿ المكونػػة
لمشخصية وىي التنشئة االجتماعية الوالدية ،لتحؿ محميا التنشئة النابعة مف البدائؿ ،ما أنتج الصراع

القيمي بيف الشباب والسموكيات والتصرفات النابعة مف الثقافات األخرى المتداخمة مع ثقافة المجتمػع،
والوضع الثقافي الذي يعيشػو النظػاـ العػالمي ،فالطػابع التقميػدي لمثقافػة بػدأ ينيػار أمػاـ التقػدـ والتطػور
والتحديث.
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مف المالحظ إذا أف السواد األعظـ مف الشباب يتأرجحوف في حياتيـ اليومية ،وتظير المشاكؿ التي

تبػ ػػدأ بالمعارضػ ػػة بيػ ػػنيـ وبػ ػػيف عػ ػػالـ الكبػ ػػار ،وتتصػ ػػادـ الثقافػ ػػة التقميديػ ػػة بالثقافػ ػػة األخػ ػػرى ،مػ ػػا يولػ ػػد
االضػػطرابات والمشػػاكؿ النفسػػية واالنفعػػاالت اليوميػػة ،لمػػا تتقبمػػو ىػػذه الشخصػػية الشػػابة مػػف مػػؤثرات
وثقافات متنوعة ومتعددة ،وتفاعؿ كؿ ىذه المؤثرات دوف توجيو مسػتمر ،ومراقبػة لتخمػيص الشخصػية
الشابة مف الشوائب والسمبيات التي تؤثر بطريقة سمبية عمى عقميتو ونفسيتو الشبابية.

وال يخفى عمينا اآلف أف التقنيػة الحديثػة واإلعػالـ قػد جعمػت التواصػؿ الثقػافي أمػ اًر واقعػاً وممموسػاً بعػد

أف أص ػػبح ت ػػدفؽ المعموم ػػات س ػػمة العص ػػر ال ػػذي نع ػػيش في ػػو م ػػا جع ػػؿ عوام ػػؿ التغي ػػر الثق ػػافي بفع ػػؿ

امتصاص الثقافات األخرى والتأثر بيا مف المسممات الحياتية في عالمنا المعاصر.

ثالثا  :واقع التربية امعةمية بمرحمة التعميم الثانوي في مواجية الغزو الفكري

لمطةب

أىداف التعميم في المرحمة الثانوية


تمكيف اآلداب العامة في نفوس الطالب وجعميا ضابطة لسموكيـ وتصرفاتيـ



تزويد الطالب بالخبرات والمعارؼ المالئمة لعمرىـ حتى يصبحوا ممميف باألصوؿ
والمباديء األساسية لمعمـ والثقافة



تشويؽ الطالب لمبحث عف المعرفة وتعويدىـ عمى التتبع العممي



تنمية القدرات العقمية والميارات المختمفة لدى الطالب



تربية الطالب عمى الحياة االجتماعية السوية وتحمؿ المسئولية



تدريب الطالب عمى خدمة مجتمعيـ وتنمية اإلخالص لوطنيـ



تعويد الطالب عمى االنتفاع بوقتيـ في القراءة المفيدة وتقوية وعييـ وتدريبيـ عمى حؿ
مشكالت مجتمعيـ



إعداد الطالب لممرحمة الجامعية والمراحؿ العمرية التالية مف مراحؿ الحياة

خصةةةةةائص طةب المرحمة الثانويةةةةة :

ثمة مجموعة مف الخصائص التي تميز طالب المرحمة الثانوية يمكف استعراضيا إجمػاال عمػى النحػو
اآلتي :
000
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الخصائص الجسمية :تتمثؿ في أف استمرار معدالت الزيادة في النمو الجسػمي بصػفو عامػو ،حيػث
يزداد الطوؿ والوزف  ،ويتحسػف المسػتوى الصػحي بصػفة عامػة  ،ويػزداد النضػج والػتحكـ فػي القػدرات
المختمفة ويبمغ النمو الجسمي أقصاه عند الذكور في سف الرابعة عشرة .كما تزداد القدرة عمػى الػتحكـ
في العضالت واألعصاب  ،ويصبح كؿ مف الجنسيف عمى استعداد لمزواج  ،كمػا يكػوف الم ارىػؽ مػف
القدرة بمكاف عمى تكويف العادات الصحية السميمة .
الخصائص العقمية  :تزداد القدرة لدى المراىؽ عمى التخيؿ والتفكير  ،كمػا يتصػؼ بحػب االسػتطالع
والفضوؿ  ،ويسعى لالستفادة مف العممية التعميمية  ،كما تتسـ تمؾ المرحمة بما يمكف تسميتو باليقظػة
الفكري ػػة ؛ نظػ ػ ار التص ػػاؼ الم ارى ػػؽ ب ػػالطموح الش ػػديد  ،ويمي ػػؿ لت ػػوخي الدق ػػة فيم ػػا يحص ػػؿ عمي ػػو م ػػف

معمومػػات ومعػػارؼ ؛ بحيػػث يسػػعى حثيثػػا لمحصػػوؿ عمييػػا مػػف مصػػادرىا الموثوقػػة  ،كمػػا يميػػؿ إلػػى
الحرية الذىنية والرغبة العارمة في التحقؽ مف صحة المعتقدات .
الخصةائص العاطفيةة  :تتسػع مسػػاحة الحريػة العاطفيػة التػي يػتـ تكوينيػػا فػي ىػذه الفتػرة  ،حيػث يميػػؿ
المراىؽ إلى تكويف عالقات مع الجنس اآلخر  ،وتأخذ شخصػيتو طريقيػا غمػى النمػو والتكامػؿ  ،كمػا
تزداد قدرة المراىؽ عمى اتخاذ الق اررات  ،وتتشكؿ اآلراء المينية والمعتقدات الدينية .
الخصػػائص االجتماعيػػة  :تػػزداد رغبػػة الم ارىػػؽ فػػي تاكيػػد انتمائػػو لعػػالـ الكبػػار  ،والميػػؿ لمتحػػرر مػػف

سمطتيـ  ،مع تأكيد الشعور بالذات  ،والبحث عف حرية االستقالؿ .

الخصائصاالنفعالية  :يظيػر عمػى الم ارىػؽ فػي ىػذه السػف انفعػاالت يمونيػا الحمػاس  ،وتتطػور لديػو
مشاعر الحب  ،ونالحظ عميو الحساسية االنفعالية  ،وىي ردة فعؿ ال تتناسب مع المثير ( في الفػرح
أو الحزف )  ،وفي ىذه الحالة يراعى عدـ المغاالة فػي التأنيػب  ،ومعالجػة المشػكمة بأسػموب تربػوي .

كما يميؿ المراىؽ إلى التمرد واالستقاللية  ،ويغضػب كثيػ ار  ،وتنتابػو حػاالت مػف االكتئػاب  ،وتكػوف
لديػػو ثنائيػػة فػػي المشػػاعر نحػػو نفػػس الشػػخص  ،كمػػا أنػػو يشػػعر كثي ػ ار بالخجػػؿ واالنطػواء  ،وفػػي ىػػذه
الحالة يجب منحو الثقة بػالنفس مػف خػالؿ تعزيػز المواقػؼ اإليجابيػة  ،واألخػذ ب أريػو إف كػاف صػائبا ،

واش ػراكو فػػي المناقشػػة وحػػؿ المشػػكمة المطروحػػة ،وتشػػجيعو ومشػػاركتو فػػي الب ػرامج اإلذاعيػػة والثقافيػػة
(ماىر أبوالمعاطي  ،طمعت السروجي  ،د .ت ) .
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رابعا  :التصور المقترح لتفعيل دور التربية امعةمية في مواجية الغزو الفكري
إجراءات البحث :
عينة البحث :
تمثمت عينة البحث في مجموعة مف أعضاء ىيئة تدريس اإلعالـ ،وكميات اآلداب قسـ إعالـ ،وعدد

مف الموجييف في مجاؿ اإلعػالـ بالمرحمػة الثانويػة ،وعػدد مػف أخصػائيي الصػحافة بالمػدارس الثانويػة
بمحافظػػات اإلسػػماعيمية وبورسػػعيد والسػػويس ودميػػاط والش ػرقية ،وقػػد تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة عش ػوائية ،
حيث بمغ عددىـ ( )55عضوا.
أدوات البحث :

استبانة مصادر امعةم :

قامػػت الباحثػػة بإعػػداد ىػػذه االسػػتبانة بعػػد االطػػالع عمػػى األدب التربػػوي المتعمػػؽ بموضػػوع مجػػاالت
التربي ػػة اإلعالمي ػػة  ،والد ارس ػػات الس ػػابقة الخاص ػػة بموض ػػوع البح ػػث بي ػػدؼ تحدي ػػد مص ػػادر اإلع ػػالـ

بمجاالتيا المختمفة والتي يتـ توظيفيا مف قبؿ أخصائي التربية اإلعالميػة  ،فػي محاولػة لرصػد فمسػفة
التربيػػة اإلعالميػػة فػػي المرحمػػة الثانويػػة  .وقػػد أفػػادت الباحثػػة فػػي تصػػنيؼ المصػػادر اإلعالميػػة مػػف
د ارسػػة ليمػػى البيطػػار وعميػػاء العسػػالي)  .) 2119وقػػد تكونػػت األداة فػػي صػػورتيا األوليػػة مػػف أربعػػة
مجاالت جاءت عمى النحو اآلتي :

المصادرالمسػ ػػموعة :التػ ػػي تتمثػ ػػؿ فػ ػػي الراديػ ػػو ،اإلذاعػ ػػة المدرسػ ػػية ،السػ ػػماعات العامػ ػػة ،التسػ ػػجيالت
الصوتية  ،واشتممت عمى (  ) 3عنص ار .
والمصػػادر المرئيػػة :وتتمثػػؿ ف ػػي الصػػور ،الرسػػومات ،االش ػػكاؿ التوضػػيحية ،البوس ػػترات ،األوفرىي ػػد،

بروجكتر ،الرموز واالشارات واشتممت عمى (  ) 7عنص ار .
والمصػ ػػادر المقػ ػػروءة ( المكتوبػ ػػة )  :وتتمثػ ػػؿ فػ ػػي الصػ ػػحؼ ،المجػ ػػالت ،مجمػ ػػة الحػ ػػائط ،النش ػ ػرات،
المنشورات ،الكتب والدوريات واشتممت عمى (  ) 8عنص ار .

والمصػػادرالمرئية المسػػموعة :وتتمثػػؿ فػػي التمفػػاز ،اإلنترنػػت ،القن ػوات الفضػػائية ،االفػػالـ ،الحاسػػوب،
المسػػرح ،الميرجانػػات ،النػػدوات ،االتصػػاؿ المرئػػي المسػػموع واشػػتممت عمػػى (  ) 22عنص ػ ار  ،وبػػذلؾ
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اصػػبح عػػدد بنػػود االسػػتبانة (  )21بنػػدا مػػف البنػػود المستخمصػػة مػػف مصػػادر التربيػػة اإلعالميػػة مػػف
وجية نظر الخبراء والمحكميف
صدؽ االستبانة  :اعتمدت الباحثة لمتحقؽ مف صالحية األداة عمى ما يأتي :
أ – صدؽ المحكميف  :وىو ما يعرؼ بالصدؽ المنطقي  ،وذلؾ مف خالؿ عرض االسػتبانة عمػى
(  ) 14محكم ػػا م ػػف المختص ػػيف ف ػػي ع ػػدد م ػػف الجامع ػػات المصػ ػرية  ،وك ػػذلؾ الم ػػوجييف وأخص ػػائي
الصحافة واإلعالـ بالمدارس الثانوية وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف مناسبة االستبانة لما أعدت مػف أجمػو ،
وقػػد بمغػػت نسػػبة االتفػػاؽ بػػيف المحكمػػيف (  ) % 68وىػػي نسػػبة مقبولػػة تشػػير إلػػى أف المقيػػاس يتسػػـ
بدرجة مقبولة مف الصدؽ المنطقي .
ب -ثبػػات االسػػتبانة  :قامتػػا لباحثػػة بحسػػاب الثبػػات بطريقػػة االتسػػاؽ الػػداخمي  ،ونمػػؾ باسػػتخداـ
معادلة ألفا كرونباخ  ،حيػث بمػغ معامػؿ الثبػات عمػى مفػردات االسػتبانة ككػؿ (  ، ) 0 ، 71وىػو
معامؿ ثبات مرتفع يمكف الوثوؽ بو .
استبانة تحديات الغزو الفكري :
قامػػت الباحثػػة بإعػػداد ىػػذه االسػػتبانة بعػػد االطػػالع عمػػى األدب التربػػوي المتعمػػؽ بموضػػوع تحػػديات
الغزو الفكري ،والدراسات السابقة الخاصة بموضوع البحث بيدؼ تحديػد أىػـ التحػديات التػي تجابييػا
المدرسػػة الثانويػػة مػػف خػػالؿ الغػػزو الفكػػري الػػذي يوظػػؼ مصػػادر اإلعػػالـ ووسػػائمو لينفػػذ إلػػييـ مػػف
خالليا  .وقد تكونت األداة في صورتيا األولية مف (  ) 24بندا مف البنود المستخمصة مف تحػديات
الغزو الفكري ،وقد انتيت في صورتيا النيائية إلى ( )8بنود وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.
صدؽ االستبانة  :اعتمدت الباحثة لمتحقؽ مف صالحية األداة عمى ما يأتي:
أ – صدؽ المحكميف  :وىو ما يعرؼ بالصدؽ المنطقي  ،وذلؾ مف خالؿ عرض االسػتبانة عمػى
(  ) 22محكم ػػا م ػػف المختص ػػيف ف ػػي ع ػػدد م ػػف الجامع ػػات المصػ ػرية م ػػف المختص ػػيف ف ػػي ع ػػدد م ػػف
الجامع ػػات المصػ ػرية ف ػػي كمي ػػات اإلع ػػالـ  ،وكمي ػػات االداب قس ػػـ إع ػػالـ  ،وكمي ػػات التربي ػػة النوعي ػػة
تخصػػص إعػػالـ  ،وذلػػؾ بيػػدؼ التحقػػؽ مػػف مناسػػبة االسػػتبانة لمػػا أعػػدت مػػف أجمػػو  ،وكػػذلؾ تعػػرؼ

002

العدد (ٌ )017ولٌو ج(6102 )0

مجلة كلٌة التربٌة ببنها

سػػالمة الصػػياغة لفق ػرات القائمػػة  ،وقػػد بمغػػت نسػػبة االتفػػاؽ بػػيف المحكمػػيف (  ) % 82وىػػي نسػػبة
مقبولة تشير إلى أف المقياس يتسـ بدرجة مقبولة مف الصدؽ المنطقي .
ثبػػات االسػػتبانة :قامتالباحثػػة بحسػػاب الثبػػات بطريقػػة االتسػػاؽ الػػداخمي  ،ونمػػؾ باسػػتخداـ معادلػػة
ألفػػا كرونبػػاخ  ،حيػػث بمػػغ معامػػؿ الثبػػات عمػػى مفػػردات االسػػتبانة ككػػؿ (  ، ) 0 ، 71وىػػو معامػػؿ
ثبات مرتفع يمكف الوثوؽ بو .
استبانة أدوار التربية امعةمية :
كما قامت الباحثة بإعداد استبانة أدوار التربية اإلعالمية الالزمة لمواجية تحديات الغزو الفكريمف
وجية نظر الخبراء ،بيدؼ تحديد األدوار التي يمكف لمتربية اإلعالمية االضطالع بيا في مواجية
تحديات الغزو الفكري ومجاالت تمؾ األىداؼ  ،وقد تكونت األداة في صورتيا المبدئية مف ( ) 20
دو ار  ،جاءت في أربعة مجاالت عمى النحو اآلتي :
(مجاؿ المعرفة والتفكير – المجاؿ الوجداني – المجاؿ المياري– المجاؿ االجتماعي) ،وقد أفادت
الباحثة مف ىذا التقسيـ مف دراسة دراسة

jore, Muniz &Loureiro

)( 2010

Donald, Hislop

) ( 2010

صدؽ االستبانة  :اعتمدت الباحثة لمتحقؽ مف صالحية األداة عمى ما يأتي :
أ -صػػدؽ المحكمػػيف  :وىػػو مػػا يعػػرؼ بالصػػدؽ المنطقػػي ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ عػػرض القائمػػة عمػػى
( ) 22محكما مف المختصيف فػي عػدد مػف الجامعػات المصػرية فػي كميػات اإلعػالـ  ،وكميػات االداب
قسـ إعالـ  ،وكميات التربية النوعية تخصص إعالـ  ،وذلؾ بيدؼ التحقؽ مػف مناسػبة االسػتبانة لمػا
أعػػدت مػػف أجمػػو  ،وكػػذلؾ تعػػرؼ سػػالمة الصػػياغة لفق ػرات االسػػتبانة  ،وقػػد بمغػػت نسػػبة االتفػػاؽ بػػيف
المحكمػػيف (  ) % 70وىػػي نسػػبة مقبولػػة تشػػير إل ػػى أف المقيػػاس يتسػػـ بدرجػػة مقبولػػة مػػف الصػػدؽ
المنطقي .
ب – صػدؽ البنػػاء  :وقػػد تػـ التحقػػؽ مػػف ىػػذا النػوع مػػف الصػػدؽ مػػف خػالؿ تطبيػػؽ االسػػتبانة التػػي
احتوت (  ) 20دو ار عمى عينة استطالعية مف أعضاء ىيئة التدريس قواميػا (  ) 22عضػو ىيئػة
تدريس  ،األمر الذي أدى إلى النظر إلى مستوى داللة معامؿ االرتباط لتحديد المفردات التػي سػتبقى
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 وىي ذات صػدؽ البنػاء المرتفػع  -وتمػؾ التػي ينبغػي أف تحػذؼ  ،ليصػبح عػدد مفػردات االسػتبانةفي صورتيا النيائية (  ) 15بندا تمثؿ في مجمميا األدوار التي ينبغي أف تقوـ بيػا التربيػة اإلعالميػة
في مواجية الغزو الفكري لطالب المرحمة الثانوية .
ثبات االستبانة :قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة االتساؽ الػداخمي  ،ونمػؾ باسػتخداـ معادلػة ألفػا
كرونباخ  ،حيث بمػغ معامػؿ الثبػات عمػى مفػردات االسػتبانة ككػؿ (  ، ) 0 ، 78وىػو معامػؿ ثبػات
مرتفع يمكف الوثوؽ بو .
خطوات إجراءات البحث :
لقد تمت إجراءات ىذا البحث وفقا لمخطوات اآلتية :
 حصر مجتمع البحث بالرجوع إلدارات الكميات وذلؾ لمتحقؽ مف وجود عينة ممثمة لمجتمعالبحث .
 تحديد حجـ عينة البحث وطريقة اختيارىا . تطبيؽ أدوات البحث عمى عينة البحث . جمع أدوات البحث وتفريغ البيانات باستخداـ برنامج ( . ) SPSS استخالص النتائج وموازنتيا بأسئمة البحث  ،ومف ثـ تحميميا وتفسيرىا . التعميؽ عمى نتائج البحث ووضع التوصيات بناء عمييا .األساليب امحصائية :
تـ استخداـ األساليب والمعالجات اإلحصائية اآلتية :
 التك اررات والنسب المئويةلوصؼ مجتمع الدراسة وتحديد استجاباتيـ .-

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتحديد األىمية النسبية الستجابات أفراد عينة البحث تجاه
محاور وأبعاد أداتي البحث . .

 معامالت ارتباط سبيرماف لحساب صدؽ أداتي البحث . -معامؿ ألفا كرونباخ لتحديد معامالت ثبات أداتي البحث .

003

العدد (ٌ )017ولٌو ج(6102 )0

مجلة كلٌة التربٌة ببنها

نتائج البحث :
أوال :لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث والذي ينص عمى :ما الفمسفة التي تقوـ عمييا
التربية اإلعالمية في مرحمة التعميـ الثانوي؟ فقد قامت الباحثة بذلؾ مف خالؿ تحميؿ الوثائؽ أو

النشرات أو التوصيفات لممقررات الدراسية ،ومف خالؿ مراجعة بعض الوثائؽ الخاصة باألنشطة
اإلعالمية في المدارس الثانوية  ،لـ تمحظ الباحثة وجود أية توصيفات أو نشرات بخصوص التربية
اإلعالمية في المرحمة الثانوية ،وقد أكد أخصائي اإلعالـ المنوط بيـ القياـ باألنشطة اإلعالمية
بالمدارس الثانوية أف األنشطة التي تتـ إنما تكوف باجتيادات شخصية مف قبؿ األخصائييف  ،وكذلؾ

مف خالؿ استطالع اراء الخبراء والمتخصصيف فيما يتعمؽ بمدى استخداـ مصادر اإلعالـ والمتمثمة
فيما يأتي :

المصادر المسموعة :التي تتمثؿ في الراديو ،اإلذاعة المدرسية ،السماعات العامة ،والتسجيالت
الصوتية.

والمصادر المرئية :وتتمثؿ في الصور ،الرسومات ،االشكاؿ التوضيحية ،البوسترات ،األوفرىيد،

بروجكتر ،الرموز واالشارات.
والمصادر المقروءة ( المكتوبة )  :وتتمثؿ في الصحؼ ،المجالت ،مجمة الحائط ،النشرات،
المنشورات ،الكتب والدوريات.
والمصادر المرئية المسموعة :وتتمثؿ في التمفاز ،اإلنترنت ،القنوات الفضائية ،االفالـ ،الحاسوب،

المسرح ،الميرجانات ،الندوات ،االتصاؿ المرئي المسموع .
يتضح من تحميل آراء الخبراء ما يأتي :

جدول ( ) 0

واقع التربية امعةمية في المدرسة الثانوية من وجية نظر الخبراء
َسثح استخذاو انًصادر
% 54

يصادراإلعالو
انًمروءج
الصحف
مجالت الحائط
المجالت العامة
الذوريات
الكحة
النشرات المخحلفة
المنشورات
الحقارير
002
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% 43

% 23

%4

الالفحات
انًرئُـــــح
الكاريكاجير
األوفرهيذ تروجكحر
الصور
الرسومات
األشكال الحوضيحية
الثوسحرات
الرموز
اإلشارات
انًسًىعح
الراديو
اإلراعة مذرسية
السماعات العامة
الحسجيالت الصوجية
انًرئُح وانًسًىعح
الحلفاز
اإلنحرنث
القنوات الفضائية
الحاسوب
األفالم
االجصال المرئي
والمسموع
المسرح المذرسي
النذوات
مشاهذ جمثيلية
مناظرات
مساتقات

أ–أف ىناؾ تفاوتا في استخداـ مصادر اإلعالـ في المدارس الثانوية حيث أبدى أخصائيي التربية
اإلعالمية  -مف خالؿ ارائيـ  -تمركزىا في الوسائؿ المقروءة والبالغ عددىا (  ) 8مصادر ،مثؿ
الصحؼ ،المجالت ،مجمة الحائط ،النشرات ،المنشورات ،الكتب والدوريات حيث جاء ترتيبيا في
المركز األوؿ مف حيث درجة استخداميا  ،وذلؾ بما يعادؿ نسبة (  ) % 37مف إجمالي المصادر
اإلعالمية التي ينبغي توظيفيا في مجاؿ التربية اإلعالمية في المرحمة الثانوية .
ب -في حيف احتمت مصادر اإلعالـ المرئية والبالغ عددىا (  ) 7مصادر المرتبة الثانية في
استخداميا مثؿ الصور ،الرسومات ،االشكاؿ التوضيحية ،البوسترات ،األوفرىيد ،بروجكتر ،الرموز

واالشارات  ،ما نسبتو (  ) % 21مف إجمالي المصادر اإلعالمية التي ينبغي توظيفيا في مجاؿ
التربية اإلعالمية في المرحمة الثانوية .
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ج-بينما جاءت مصادر اإلعالـ المسموعة والبالغ عددىا (  ) 3مصادر ،كاإلذاعة المدرسية
التسجيالت وغيرىا في المرتبة الثالثة  ،فقد بمغت نسبتيا  -مف وجية نظر الخبراء – ما يعادؿ

( )%21مف إجمالي المصادر اإلعالمية التي ينبغي توظيفيا في مجاؿ التربية اإلعالمية في
المرحمة الثانوية .
د -في حيف احتمت مصادر اإلعالـ المرئية والمسموعة والبالغ عددىا (  ) 22مصد ار المرتبة
الرابعة ،حيث بمغت النسبة المؤية الستخداـ تمؾ المصادر كالتمفاز واالنترنت والحاسوب ( ) % 7

مف إجمالي المصادر اإلعالمية التي ينبغي توظيفيا في مجاؿ التربية اإلعالمية في المرحمة
الثانوية.
ي تضح مف خالؿ التحميؿ السابؽ أف ىناؾ غيابا لكثير مف مصادر اإلعالـ الالزمة لطالب المرحمة
الثانوية والتي يتعيف توافرىا ليـ  ،واسعانتيـ بيا أثناء تعميميـ  ،مما يتطمب ضرورة إعادة النظر في
تمؾ المصادر والعمؿ عمى توافرىا ليـ ( انظر ممحؽ .) 2
ث انيا  :لإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث والذي ينص عمى  :ما تحديات الغزو الفكري
التي يتعرض ليا طالب المرحمة الثانوية في نظامنا التعميمي مف وجية نظر الخبراء ؟

فيما يمي مجموعة مف تحديات الغزو الفكري التي تواجو طالب المرحمة الثانوية
جدول ()2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األىمية والترتيب لتحديات الغزو الفكري
الترتيب

درجة

االنحرافالمعياري

المتوسطالحسابي

م

تحدٌات الغزو الفكري

األىمية
4

كبيرة
كثُرج

2

كثُرج

1.061

0

كثُرج

1.401

2.81

0

يتىسطح

1.401

2.81

 .استثمار مصادر امعةم في إثارة الشيوات والغرائز

6

يتىسطح

1.500

0.91

.بث الشبيات حول القناعات الفكرية التي نؤمن بيا .

6

0

كثُرج

1.401

3842

.محاوالت التدخل في المناىج الدراسية والتعميمية بما يخدم

7

0

كثُرج

1.401

3842

0

1.510

2661

تشويو منظومة القيم التي نؤمن بيا ونعيش عمييا

0

1.224

2.95

.محاربة المغة العربية الفصيحة .

2

2.85

.إثارة النعرات القومية والعرقية

0

..استثمار مصادر امعةم في بث الفرقة والمذاىب اليدامة

4
5

أغراضيم.
8

 .تسرب بعض القيـ السمبية ،والعادات الدخيمة عمى ثقافة
المجتمعات تحت غطاء حرية اإلعالـ
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 .تشويو رموز المجتمع وأعةمو ونماذج القدوة فيو من خةل

يتىسطح

1.500

0.91

كثُرج

االنحراف المعياري

المتوسط العام

العام

2.6

9

مصادر امعةم

1.420

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف درجة أىمية تحديات الغزو الفكري جاءت بمتوسطات حسابية تراوحت

ما بيف ( ،)1.84 – 2.280وبمغ المتوسط العاـ لتحديات ىذا المحور ( )1.5وقد حصمت ( ) 5
تحديات ليذا المحور عمى درجة أىمية كبيرة  ،بما يمثؿ نسبة (  ، ) 55.55باستثناء ثالثة تحديات
حصال عمى درجة متوسطة  ،بما يعادؿ نسبة ( . ) 22 .22
ووفقًا لممحؾ المعتمد في ىذا البحث فإف تحديات الغزو الفكري ذات أىمية كبيرة في ضرورة
مواجيتيا مف خالؿ أدوار جديدة لمتربية اإلعالمية تستطيع أف تسيـ بشكؿ واضح في مقاومتيا ،
وتوعية جيؿ الشباب لموقوؼ في وجييا .

ثالثا  :لإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث والذي ينص عمى  :ما أدوار التربية اإلعالمية
التي يمكف أف تقوـ بيا المدرسة الثانوية لمواجية تحديات الغزو الفكري مف وجية نظر الخبراء ؟فقد
تـ استخراج النسب المئوية لمجاالت أدوار التربية اإلعالمية وترتيبيا  ،وذلؾ عمى النحو اآلتي :

أ –أكد الخبراء والمحكموف أىمية أدوار مجاؿ التفكير والمعرفة والبالغ عددىا ( )8أدو ار في مجابية
تحديات الغزو الفكري  ،وجاء المجاؿ بما ينطوي عميو مف أدوار فرعية تنتمي إليو في المرتبة األولى
مف حيث األىمية وذلؾ بنسبة (  ) % 31مف المجموع الكمي لمجاالت أدوار التربية اإلعالمية
وتمثمت فيما يأتي

:

جدول ( ) 0
المجال األول  :التفكير و المعرفة

انًجال األول
انتفكُر و انًعرفح

أدوار انترتُح اإلعاليُح
تًُُح لذرج انطالب عهً حم انًشكالخ 8
تًُُح لذرج انطالب عهً انتفكُر انُالذ 8
تًُُح لذرج انطالب عهً انتفكُر اإلتذاعٍ 8
تًُُح لذرج انطالب عهً تىظُف يصادر اإلعالو فٍ تخسٌ انًعرفح 8
تًُُح لذرج انطالب عهً تىظُف يصادر اإلعالو فٍ تُظُى انًعرفح 8
تًُُح لذرج انطالب عهً تىظُف يصادر اإلعالو فٍ تطثُك انًعرفح 8
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تًُُح لذرج انطالب عهً تىظُف يصادر اإلعالو فٍ إدارج انًعرفح 8
تًُُح لذرج انطالب عهً استُعاب تمُُاخ انعصر انحذَث وآنُاخ انتفاعم يع انعىنًح
تًُُح يهاراخ انُمذ وانتمىَى وانتحهُم وانرتط تٍُ انًتغُراخ 8
% 53

ب – أكد الخبراء والمحكموف أىمية أدوار المجاؿ الوجداني والبالغ عددىا ( )4أدوار في مجابية
تحديات الغزو الفكري وجاء المجاؿ بما ينطوي عميو مف أدوار فرعية تنتمي إليو في المرتبة الثانية

مف حيث األىمية وذلؾ بنسبة ( )%13مف المجموع الكمي لمجاالت أدوار التربية اإلعالمية
وتمثمت فيما يأتي :
جدول ( ) 7

المجال الثاني  :النفسى الوجدانى
انًجال
انثاٍَ
انُفسً
انىجذاًَ

أدوار انترتُح اإلعاليُح
تىظُف يصادر انًعرفح فٍ انكشف عٍ يُىل انطالب واهتًاياتهى 8
االستفادج يٍ يصادر اإلعالو فٍ يساعذج انطالب نتكىٍَ ًَارج لذوج حسُح 8
االستفادج يٍ يصادر اإلعالو فٍ يساعذج انطالب عهً يعانجح انًشكالخ انُفسُح وانثمافُح 8
االستفادج يٍ يصادر اإلعالو فٍ يساعذج انطالب فٍ انتصذٌ نهغسو انثمافٍ
تًُُح انمُى اإلعاليُح يٍ انصذق وانًىضىعُح وعذو انتحُس وتغهُة انصانح انعاو 8
% 35

ج–أكػ ػ ػػد الخب ػ ػ ػراء والمحكمػ ػ ػػوف أىميػ ػ ػػة أدوار المجػ ػ ػػاؿ الميػ ػ ػػاري والبػ ػ ػػالغ عػ ػ ػػددىا (  ) 5أدوار فػ ػ ػػي
مجابيػ ػػة تحػ ػػديات الغػ ػػزو الفكػ ػػري وجػ ػػاء المجػ ػػاؿ بمػ ػػا ينطػ ػػوي عميػ ػػو مػ ػػف أدوار فرعيػ ػػة تنتمػ ػػي إليػ ػػو
فػ ػػي المرتبػ ػػة الثالثػ ػػة مػ ػػف حيػ ػػث األىميػ ػػة وذلػ ػػؾ بنسػ ػػبة ( ) % 10مػ ػػف المجمػ ػػوع الكمػ ػػي لمجػ ػػاالت

أدوار التربية اإلعالمية وتمثمت فيما يأتي:

جدول ( ) 8
المجال الثالث  :الميارى
انًجال
انثانث
انًهاري

أدوار انترتُح اإلعاليُح
تًُُح لذرج انطالب عهٍ استخذاو يصادر اإلعالو8
تًُُح لذرج انطالب عهً االستفادج يٍ يصادر اإلعالو فٍ تحمُك االتصال انف ّعال8
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يساعذج انطالب عهً االستفادج يٍ يصادر انًعرفح فٍ إكساب انطالب يهاراخ انحذَث وانمراءج وانكتاتح وإجراء
انًماتالخ ،وكتاتح انتمارَر8
يساعذج انطالب عهً االستفادج يٍ يصادر انًعرفح فٍ تًُُح انًهاراخ انالزيح نًىاجهح انًىالف 8
تًُُح لذرج انطالب عهً االستفادج يٍ يصادر اإلعالو فٍ انتعثُر تأشكانه انًختهفح8
%32

د–أك ػ ػػد الخبػ ػ ػراء والمحكم ػ ػػوف أىمي ػ ػػة أدوار المج ػ ػػاؿ االجتم ػ ػػاعي والب ػ ػػالغ ع ػ ػػددىا (  ) 6أدوار ف ػ ػػي
مجابيػ ػػة تحػ ػػديات الغػ ػػزو الفكػ ػػري وجػ ػػاء المجػ ػػاؿ بمػ ػػا ينطػ ػػوي عميػ ػػو مػ ػػف أدوار فرعيػ ػػة تنتمػ ػػي إليػ ػػو
فػ ػػي المرتبػ ػػة الرابعػ ػػة واألخي ػ ػرة مػ ػػف حيػ ػػث األىميػ ػػة وذلػ ػػؾ بنسػ ػػبة (  ) % 23مػ ػػف المجمػ ػػوع الكمػ ػػي

لمجاالت أدوار التربية اإلعالمية وتمثمت فيما يأتي :

جدول ( ) 9

المجال الرابع  :االجتماعى
انًجال
انراتع
االجتًاعً

أدوار انترتُح اإلعاليُح
يساعذج انطالب فٍ تىظُف يصادر اإلعالو فٍ يا نهى يٍ حمىله ويا عهُهى يٍ واجثاخ 8
يساعذج انطالب فٍ تىظُف يصادر اإلعالو فٍ يعانجح انًشكالخ االجتًاعُح
يساعذج انطالب فٍ تىظُف يصادر اإلعالو نتًُُح وعُهى تانثمافح انًجتًعُح انسائذج 8
يساعذج انطالب فٍ تىظُف يصادر اإلعالو الستُعاب انخصىصُاخ انثمافُح 8
يساعذج انطالب عهً االستفادج يٍ يصادر اإلعالو فٍ تكىٍَ اتجاهاخ إَجاتُح َحى انًجتًع واألفراد وانعًم 8
يساعذج انطالب عهً تىظُف يصادر اإلعالو فٍ تًُُح لًُح االَتًاء نهىطٍ 8
تكىٍَ رأٌ عاو يتجاَس لائى عهً يثذأ احتراو انتعذدَح وانًصهحح انعايح 8
% 25

التوصٌات :
اإلسياـ في تنمية الوازع الديني واألخالقي لػدى الطػالب عمػى النحػو الػذي يمكػنيـ مػف أداء

دورىـ الميـ في مواجية األحداث والتصدي لممؤثرات اإلعالمية السمبية.

اإلسياـ في حماية فكر الطالب مػف كػؿ توجػو منحػرؼ يعكػر صػفو المجتمػع ويمػزؽ ىويتػو



ويدمر استق ارره.
تقديـ المعمومات الصحيحة حتػى يتسػنى لمطػالب التفكيػر السػميـ والفيػـ الصػحيح لمػا يجػري



حوليـ وحتى يستطيعوا مشاركة غيرىـ دوف التفريط في مواقفيـ وثوابتيـ.
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دع ػػوة المؤسس ػػات التعميمي ػػة إل ػػى التوظي ػػؼ األمث ػػؿ المكان ػػات مؤسس ػػات االع ػػالـ ووس ػػائؿ



دعػػوة اإلعالميػػيف والتربػػوييف إلػػى التنسػػيؽ بػػيف قطػػاع التربيػػة وقطػػاع اإلعػػالـ فػػي تخطػػيط

االتصاؿ الجماىيرية في خدمة العممية التربوية التعميمية.
المحتوى التربوي الذي يمكف تقديمو لمطالب.


اإلسػػياـ فػػي رفػػع مسػػتوى وعػػي المتمقػػي وتزويػػده بالمعمومػػات المحيطػػة باألحػػداث أوالً بػػأوؿ



دعوة مؤسسات اإلعالـ إلى تقػويـ المػواد اإلعالميػة التػي تسػتيدؼ الطمبػة بصػفة دوريػة فػي

حتى ال يكوف ىناؾ مجاؿ لمشائعات والتفسيرات الخاطئة.
ضوء المعايير اإلعالمية والتربوية والنفسية .



العمؿ عمى تنمية التفكير العممي لدى الطالب ليكونوا اكثر قبوال لمبرامج اإلعالمية .

احتراـ الطػرح اإلعالمػي لعقػؿ المتمقػي الػذي لديػو مػف المخػزوف المعرفػي مػا يؤىمػو لمتوصػؿ

إلى الحقيقة وتجسيدىا .


الدعوة الدعوة إلى توثيؽ العالقة بيف مؤسسات التربية واألسرة واإلعالـ  ،ومدجسور الثقة
بٌنهم لالستفادة القصوى من التكامل بٌنهم لصالح المجتمع .



دعوة األسر لممارسة األسرة لدورها الرقابً على النشء وأهمٌة محو أمٌتها االعالمٌة
من أجل بناء مجتمع قادر على تحمل مسؤولٌاته



العمل على تنمٌة التفكٌر الناقد لدى الطالب بما ٌمكننهم – عنندما ٌصنبحون  -فنً ٌنوم منن
األٌام معلمٌن ومربٌن ومسؤولٌن ،من الحكم على األشٌاء والمفاضلة بٌنها ،وحسن االختٌار.



العمػػؿ عمػػى تنميػػة ثقافػػة الطػػالب والػػنشء فػػي معرفػػة كيػػؼ تػػدار العمميػػة اإلعالميػػة نفسػػيا
وكيػػؼ تصػػنع المػػادة اإلعالميػػة ،ىػػذه األمػػور متػػى مػػا اسػػتوعبيا المتمقػػي يسػػتطيع أف يتعامػػؿ مػػع
المادة التي ترسؿ إليو وفقاً لمعرفة أكيدة ودقيقة عف ماذا يتـ خمؼ الكواليس



االىتمػػاـ بمعالجػػة مفيػػوـ التربيػػة اإلعالميػػة فػػي م ارحػػؿ العمميػػة التعميميػػة المختمفػػة ،ويقتػػرح

اعتمػػاد مقػػرر ( التربيػػة اإلعالميػػة ) بحيػػث يكػػوف أحػػد المقػػررات التػػي تػػدرس فػػي م ارحػػؿ التعمػػيـ
المختمفة .


االىتمػاـ ببنػػاء خطػػط وبػرامج متخصصػة فػػي التربيػػة اإلعالميػػة ،وبمػا ي ارعػػي القػػيـ والثوابػػت

الوطنية واألخالقية .
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دع ػػوة المؤسس ػػات المعني ػػة بالتربي ػػة ف ػػي القط ػػاعيف الع ػػاـ والخ ػػاص عم ػػى تش ػػجيع المب ػػادرات



العممية ذات الطابع اإلعالمي التربوي عمى المستوى الوطني ،واإلفادة مف التجػارب العالميػة فػي
مجاالت التربية اإلعالمية المختمفة

دعوة المعمميف إلى إكسػاب الطػالب أنماطػاً سػموكية تركػز عمػى تنميػة التفكيػر الناقػد ،وعمػى



الق ػػيـ االجتماعي ػػة الت ػػي تمك ػػنيـ م ػػف التكي ػػؼ م ػػع أنم ػػاط الحي ػػاة المتغيػ ػرة ،و النظػ ػرة الموض ػػوعية
لألشياء والمواقؼ.

المقترحات :


د ارسػػة ع ػػف التكام ػػؿ ب ػػيف مؤسس ػػات التربي ػػة فػػي مختم ػػؼ م ارح ػػؿ التعم ػػيـ ووس ػػائؿ اإلع ػػالـ



دراسة تقويمية لدور وسائؿ اإلعالـ في تحقيؽ األىداؼ التربوية .



دراسة عف أدوار أخصائي اإلعالـ في المدرسة الثانوية في ضوء مفيوـ الجودة الشاممة .



تصور مقترح لمتربية اإلعالمية في ضوء تحديات العولمة .

المختمفة
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قائمة المراجع
-

إبراىيـ النعمة ( د  .ت )  :المسمموف أماـ تحديات الغزو الفكري  ،ط ، 1
الموصؿ.
أسماء بكر الصديؽ (  : ) 1023تصور مقترح لدور اخصائي اإلعالـ

-

التربوي في المدارس اإلعدادية في ضوء المفاىيـ الحديثة لمتربية اإلعالمية  ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية النوعية
 ،جامعة دمياط .
-

توفيؽ الواعي (  : ) 1000الحضارة اإلسالمية مقارنة بالحضارة الغربية  ،القاىرة  ،دار الوفاء .
ثروت كامؿ (.) 2885

اإلعالـ التربوي كأحد المجاالت الحديثة لبحوث اإلعالـ  ،الحمقة الدراسية

الثانية لبحوث اإلعالـ المنعقدة في الفترة ،بكمية اإلعالـ ،جامعة القاىرة.
حسف بف أبو بكر العولقي (  : ) 1006دور المدرسة في التربية اإلعالمية

-

الواقع والمأموؿ ،المؤتمر الدولي األوؿ لمتربية اإلعالمية  ،جامعة الممؾ سعود  ،المممكة العربية السعودية .
حمود البدر ( 2323ىػ) :واقع اإلعالـ التربوي بدوؿ الخميج العربي ،مكتب

-

التربية العربي لدوؿ الخميج ،أبوظبي.
-

راشد بف حسيف عبدالكريـ ( .)1006المناىج الدراسية وتنمية ممكات النقد لوسائؿ االعالـ .المؤتمر
االوؿ لمتربية االعالمية/الرياض -المممكةالعربية السعودية.
سامية عبدالحكيـ أحمد (  : ) 1020منيج مقترح في التربية اإلعالمية في

-

ظؿ المعايير القومية لمجودة الشاممة  ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية .
-

عبد الرحمف بف ابراىيـ الشاعر( .)1006التربية االعالمية :االسس والمعالـ .جامعة نايؼ العربية
لمعموـ االمنية .المؤتمر االوؿ لمتربية االعالمية/الرياض -المممكةالعربية السعودية.

-

عبدالرحمف الشاعر (  : )1006التربية والتثقيؼ واإلعالـ روافد أساسية لسالمة المرور التربية اإلعالمية :
األسس والمعالـ  ،ورقة مقدمة لممؤتمر الدولي األوؿ لمتربية اإلعالمية  ،جامعة الممؾ سعود

الموافؽ /6 -3

مارس
-

عبد العزيز مطيرالعنزي ( .)1006التربية اإلعالمية بيف النظرية والممارسة ،صحيفة عكاظ،ع،1083المممكة
العربية السعودية .

-

فايزة بنت محمد بف حسف األخضر( .)1006تعرض المعمميف لوسائؿ االعالـ وانعكاساتو عمى الناشئة ( دراسة
وصفية تحميمية) .المؤتمر الدولي االوؿ لمتربية االعالمية.ورقة بحث مقدمة في الـءتمر .1006 /2/6-3

-

ليمى رشاد البيطار  ،عمياء يحيى العسالي (  : ) 1008مفيوـ التربية
اإلعالمية في كتب التربية المدنية والتربية الوطنية لممرحمة األساسية في المنياج الفمسطيني  ،بحث مقدـ في
067
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مؤتمر العممية التربوية في القرف الحادي والعشريف واقع وتحديات  ،جامعة النجاح الوطنية  ،في الفترة مف – 26
 /27أكتوبر .
-

المؤتمر الدولي األوؿ لمتربية اإلعالمية ( ،) 1006قضايا التربية اإلعالمية ،و ازرة التربية والتعميـ ومنظمة
اليونسكو ،الرياض ،المممكة العربية السعودية .

-

محمد عطية أبوفودة ( .)1005دور االعالـ التربوي في تدعيـ االنتماء الوطني لدى الطمبة الجامعييف في
محافظات غزة ،رسالة ماجستير ،غزة.
محمد الخطيب  .) 1006(.دور المدرسة في التربية اإلعالمية  ،المؤتمر الدولي األوؿ لمتربية اإلعالمية ،و ازرة

-

التربية والتعميـ ومنظمة اليونسكو ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.
-

محمد عمي العياد ( .)1007األعالـ التربوي :مفيومو  -تعريفو  -عالقتو بالعموـ األخرى.

 ميا عبدالفتاح أبوالمجد (  : ) 1021تصور مقترح لمتربية اإلعالمية فى مدارس التعميـ الثانوي فى جميورية مصرالعربية فى ضوء بعض الخبرات الدولية ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية باسواف  ،جامعة أسواف
-

ياس خضير البياتي ( : ) 1003

الغزو اإلعالمي واالنحراؼ االجتماعي  :دراسة تحميمية لبرامج الفضائيات

العربية كمية المعمومات واإلعالـ والعالقات العامة ،جامعة عجماف لمعموـ والتكنولوجيا باإلمارات العربية المتحدة.

ماىر أبوالمعاطي  ،طمعت مصطفى السروجي ( د .ت )  :مياديف ممارسة الخدمة االجتماعية  ،القاىرة ف الشركة

العربية المتحدة لمتسويؽ والدورات .
- Thomas, Julia(2004).Professional Commitment to Advertising:
The Relationship Between advertising Education and Professional
Commitment. Master Advertising. University of Florida.
http:// alhomedi1976maktoob.com
&

2605

del

alwae.com/topics/current/article-new.php230

http:/

issue 524.
www.mutah.edu.jo
-

Donald, Hislop( 2010 ): " Knowlede Management as an Ephemeral
,journal of knowledge management,2010

" Fashion

-

Management
,vol.14,no.6.

- jore, Muniz &Loureiro ( 2010 ) : ,knowledge based integrateg production
Management model ,journal of knowledge management ,vol.14,no.6,9.
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مةحق البحث
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ممحق ( ) 0
السيد األستاذ ................................................. /
تحية طيبة وبعد

فيما يمي مجموعة مف المصادر اإلعالمية التي تتوزع بيف مجموعة مف المحاور :
 المسموعة . المقروءة . -المرئية .

 المسموعة المرئية .التي ينبغي أف يوظفيا أخصائيي التربية اإلعالمية بالمرحمة الثانوية ضمف إطار

البحث عف الفمسفة التي يتـ تبنييا داخؿ المدرسة الثانوية في مجاؿ التربية اإلعالمية.
برجاء التكرـ بتحديد – مف وجية نظركـ –ما يأتي :

-

 مدى استخداـ تمؾ المصادربوضع عالمة (  ) /أماـ الخانة التي توضح -إضافة ما ترونو مناسبا .

 حذؼ العبارات التي تروف عدـ اىميتيا . إعادة صياغة العبارات التي تحتاج إلى ذلؾوتقبموا عظيـ احترامي وتقديري
الباحثة
000
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فمسفة التربية امعةميةفي المدرسة الثانوية من وجية نظر الخبراء
مدى استعمال المصادر

006

مصادر اإلعالم

الرقم

المسموعة
الرادٌـــــــــــــو
اإلذاعة مدرسٌة
السماعات العامة
التسجٌالت الصوتٌة

.1

المقروءة
الصحف
مجالت الحائط
المجالت عامة
الدورٌات
الكتب
النشرات المختلفة
المنشورات
التقارٌر
الالفتات

.2

المرئٌـــــة
الكارٌكاتٌرات
األوفرهٌدبروجكتر
الصور
الرسومات
األشكال التوضٌحٌة
البوسترات
الرموز
اإلشارات

.3

المرئٌة والمسموعة
التلفاز
اإلنترنت
القنوات الفضائٌة
الحاسوب
األفالم
االتصال المرئً والمسموع
المسرح المدرسً
الندوات
مشاهد تمثٌلٌة

.4
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ممحق ( ) 2

تحديةةةةةةةةات الغزو الفكةةةةةةةةةةةةةري
السيد األستاذ ................................................. /
تحية طيبة وبعد

فيما يمي مجموعة مف العبارات التي تشير إلى تحديات الغزو الفكري التي تواجو
طالب المرحمة الثانوية  ،والتي مف الماموؿ اف يكوف لمتربية اإلعالمية دور في

مواجيتيا برجاء التكرـ بتحديد – مف وجية نظركـ –ما يأتي

 درجة اىمية كؿ عبارة بوضع عالمة (  ) /أماـ الخانة التي توضح مدى أىميةالعبارة مف عدميا.

 إضافة ما ترونو مناسبا . -حذؼ العبارات التي تروف عدـ اىميتيا .

 -إعادة صياغة العبارات التي تحتاج إلى ذلؾ

وتقبموا عظيـ احترامي وتقديري
الباحثة
000
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درجة األهمٌة
غٌر مهمة

تحدٌات الغزو الفكري

مهمة

تشويو منظومة القيم التي نؤمن بيا ونعيش عمييا .

1

..محاربة المغة العربية الفصيحة

2

..إثارة النعرات القومية والعرقية

3

..استثمار مصادر امعةم في بث الفرقة والمذاىب اليدامة

4

 .استثمار مصادر امعةم في إثارة الشيوات والغرائز

5

.بث الشبيات حول القناعات الفكرية التي نؤمن بيا .

6

.محاوالت التدخل في المناىج الدراسية والتعميمية بما يخدم

7

أغراضيم.
 .تشويو رموز المجتمع وأعةمو ونماذج القدوة فيو من خةل

8

مصادر امعةم

 .تسرب بعض القيـ السمبية ،والعادات الدخيمة عمى ثقافة
المجتمعات تحت غطاء حرية اإلعالـ

003

9

العدد (ٌ )017ولٌو ج(6102 )0
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ممحق ( ) 2

تحديةةةةةةةةات الغزو الفكةةةةةةةةةةةةةري
السيد األستاذ ................................................. /
تحية طيبة وبعد

فيما يمي مجموعة مف أدوار التربية اإلعالمية التي ينبغي توظيفيا لمجابية تحديات
الغزو الفكري تواجو طالب المرحمة الثانوية  ،والتي تـ تصنيفيا تحت أربعة مجاالت

ىي :

 المجاؿ األوؿ :المعرفة والتفكير. المجاؿ الثاني  :الوجداني . -المجاؿ االثالث  :المياري .

 المجاؿ الرابع  :االجتماعي .والمرجو مف حضراتكـ التكرـ بتحديد ما ياتي :

 مدى مناسبةاألدوار لمواجية تحديات الغزو الفكري وذلؾ بوضع عالمة (  ) /أماـالخانة التي توضح مدى مناسبة العبارة مف عدميا.

 مدى ارتباط كؿ دور مف ىذه األدوار بالمجاؿ الذي تنتمي إليو . درجة اىمية كؿ عبارة إضافة ما ترونو مناسبا . حذؼ العبارات التي تروف عدـ اىميتيا .003
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 -إعادة صياغة العبارات التي تحتاج إلى ذلؾ

وتقبموا عظيـ احترامي وتقديري
الباحثة

أدوار التربٌة اإلعالمٌة التً ٌتعٌن على المدرسة الثانوٌة القٌام بها لمواجهة
تحدٌات الغزو الفكري
انتماء األدوار للمجال
ال تنتمً

تنتنمً

مدى مناسبة األدوار
غٌر مناسبة

مناسبة

أدوار التربٌة اإلعالمٌة

تنمٌة قدرة الطالب على التفكٌر الناقد

2

تنمٌة قدرة الطالب على التفكٌر اإلبداعً

3

تنمٌة قدرة الطالب على توظٌف مصادر اإلعالم
فً خزن المعرفة

4

تنمٌة قدرة الطالب على توظٌف مصادر اإلعالم
فً تنظٌم المعرفة

5

تنمٌة قدرة الطالب على توظٌف مصادر اإلعالم
فً تطبٌق المعرفة

6

تنمٌة قدرة الطالب على توظٌف مصادر اإلعالم
فً إدارة المعرفة

7

تنمٌة مهارات النقد والتقوٌم والتحلٌل والربط بٌن
المغٌرات

8

تنمٌة قدرة الطالب على استٌعاب تقنٌات العصر
الحدٌث وآلٌات التفاعل مع العولمة

9

المجال األول :المعرفة والتفكٌر

تنمٌة قدرة الطالب على حل المشكالت

1

المجموع
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6

المجال الثانً
 :الوجدانً

توظٌف مصادر اإلعالم فً الكشف عن مٌول
الطالب واهتماماتهم
االستفادة من مصادر اإلعالم فً مساعدة الطالب
لتكوٌن نماذج قدوة حسنة

0

مجلة كلٌة التربٌة ببنها

العدد (ٌ )017ولٌو ج(6102 )0
االستفادة من مصادر اإلعالم فً مساعدة الطالب
على معالجة المشكالت النفسٌة والثقافٌة .
االستفادة من مصادر اإلعالم فً مساعدة الطالب
فً التصدي للغزو الثقافً
تنمٌة القٌم اإلعالمٌة من الصدق والموضوعٌة
وعدم التحٌز وتغلٌب الصالح العام
المجموع

0
3
3

تنمٌة قدرة الطالب على االستفادة من مصادر
اإلعالم فً تحقٌق االتصال الفعّال.
مساعدة الطالب على االستفادة من مصادر
المعرفة فً إكساب الطالب مهارات الحدٌث
والقراءة والكتابة وإجراء المقابالت ،وكتابة
التقارٌر.
مساعدة الطالب على االستفادة من مصادر
المعرفة فً تنمٌة المهارات الالزمة لمواجهة
المواقف
تنمٌة قدرة الطالب على االستفادة من مصادر
اإلعالم فً التعبٌر بأشكاله المختلفة.
المجموع

6

3
3

0
6
0
3
3
2

المجال الرابع :االجتماعً

مساعدة الطالب فً توظٌف مصادر اإلعالم فٌما
لهم من حقوقه وما علٌهم من واجبات
مساعدة الطالب فً توظٌف مصادر اإلعالم فً
معالجة المشكالت االجتماعٌة
مساعدة الطالب فً توظٌف مصادر اإلعالم
لتنمٌة وعٌهم بالثقافة المجتمعٌة السائدة
مساعدة الطالب فً توظٌف مصادر اإلعالم
الستٌعاب الخصوصٌات الثقافٌة
مساعدة الطالب على االستفادة من مصادر
اإلعالم فً تكوٌن اتجاهات إٌجابٌة نحو المجتمع
واألفراد والعمل .
مساعدة الطالب على توظٌف مصادر اإلعالم فً
تنمٌة قٌمة االنتماء للوطن
مساعدة الطالب على توظٌف مصادر اإلعالم فً
تكوٌن رأي عام متجانس قائم على مبدأ احترام
التعددٌة والمصلحة العامة
المجموع

0

المجال الثالث :المهاري

تنمٌة قدرة الطالب علً استخدام مصادر اإلعالم.

0

7
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أسماءكمالحسنعلًدورالتربٌةاإلعالمٌةفٌالمرحلةالثانوٌةفٌمواجهةتحدٌاتالغزوالفكري

جدول ( ) 1
واقع التربٌة اإلعالمٌة فً المدرسة الثانوٌة من وجهة نظر الخبراء
َسثح استخذاو انًصادر
% 54

% 43

% 23

%4

يصادراإلعالو
انًمروءج

الصحف
مجالت الحائط
المجالت العامة
الذوريات
الكحة
النشرات المخحلفة
المنشورات
الحقارير
الالفحات
انًرئُـــــح

الكاريكاجير
األوفرهيذ تروجكحر
الصور
الرسومات
األشكال الحوضيحية
الثوسحرات
الرموز
اإلشارات
انًسًىعح

الراديو
اإلراعة مذرسية
السماعات العامة
الحسجيالت الصوجية
انًرئُح وانًسًىعح

الحلفاز
اإلنحرنث
القنوات الفضائية
الحاسوب
األفالم
االجصال المرئي والمسموع
المسرح المذرسي
النذوات
مشاهذ جمثيلية
مناظرات
مساتقات

أ–أف ىناؾ تفاوت في استخداـ مصادر اإلعالـ في المدارس الثانوية حيث أبدى الخبراء  -مف
خالؿ ارائيـ  -تمركزىا في الوسائؿ المقروءة والبالغ عددىا (  ) 8مصادر ،مثؿ الصحؼ،
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مجلة كلٌة التربٌة ببنها

العدد (ٌ )017ولٌو ج(6102 )0

المجالت ،مجمة الحائط ،النشرات ،المنشورات ،الكتب والدوريات حيث جاء ترتيبيا في المركز األوؿ

مف حيث درجة استخداميا  ،وذلؾ بما يعادؿ نسبة ( ) % 37

ب -في حيف احتمت مصادر اإلعالـ المرئية والبالغ عددىا (  ) 7مصادر المرتبة الثانية في
استخداميا مثؿ الصور ،الرسومات ،االشكاؿ التوضيحية ،البوسترات ،األوفرىيد ،بروجكتر ،الرموز
واالشارات  ،ما نسبتو ( ) % 21

ج-بينما جاءت مصادر اإلعالـ المسموعة والبالغ عددىا (  ) 3مصادر ،كاإلذاعة المدرسية
التسجيالت وغيرىا في المرتبة الثالثة  ،فقد بمغت نسبتيا  -مف وجية نظر الخبراء – ما يعادؿ
()%21
د -في حيف احتمت مصادر اإلعالـ المرئية والمسموعة والبالغ عددىا (  ) 22مصد ار المرتبة
الرابعة ،حيث بمغت النسبة المؤية الستخداـ تمؾ المصادر كالتمفاز واالنترنت والحاسوب ( ) % 7

ي تضح مف خالؿ التحميؿ السابؽ أف ىناؾ غيابا لكثير مف مصادر اإلعالـ الالزمة لطالب المرحمة
الثانوية والتي يتعيف توافرىا ليـ  ،واسعانتيـ بيا أثناء تعمميـ  ،مما يتطمب ضرورة غعادة النظر في
تمؾ المصادر والعمؿ عمى توافرىا ليـ ( انظر ممحؽ .) 2
ث انيا  :لإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث والذي ينص عمى  :ما تحديات الغزو الفكري
التي يتعرض ليا طالب المرحمة الثانوية في نظامنا التعميمي مف وجية نظر الخبراء ؟
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