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د. محمد أحمد حسن ربابعة

ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على فاعلية الرتبية الإعالمية 
تكونت  الريموك.  جامعة  يف  الإ�سالمي  والإعالم  الدعوة  طلبة  لدى 
الإعالم  الدعوة  تخ�س�ص  من  طالب   )209( من  الدرا�سة  عينة 
للطريقة  وفقا  والرابعة  الثالثة  ال�سنتني  من  اختريوا  الإ�سالمي، 
الرتبية  فاعلية  ا�ستبانة  باإعداد  الباحث  وقام  الطبقية،  الع�سوائية 
الإعالمية لدى طلبة الدعوة والإعالم الإ�سالمي يف جامعة الريموك. 
تكونت ال�ستبانة ب�سورتها النهائية من )31( فقرة متثل )3( اأبعاد 
الإعالمية،  الرتبية  الرتبية العالمية، حمتوى  : مربرات تفعيل  هي 
طرق حتقيق الرتبية العالمية. وا�ستخرجت دللت ال�سدق والثبات 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  وا�ستخدمت  لها. 
اىل  النتائج  اأ�سارت  حيث  الدرا�سة،  اأ�سئلة  على  لالجابة   t واختبار 
والإعالم  الدعوة  طلبة  لدى  الإعالمية  الرتبية  فاعلية  م�ستوى  اأن 
مابني  تراوحت  مبتو�سطات  جاءت  الريموك  جامعة  يف  الإ�سالمي 
3.79(، حيث جاء جمال طرق حتقيق الرتبية الإعالمية   - 3.61(
)3.79(، بينما جاء  باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ  الأوىل  يف املرتبة 
جمال مربرات تفعيل الرتبية العملية يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط 
ح�سابي بلغ )3.61(، وبلغ املتو�سط احل�سابي لالأداة ككل )3.69(، 
 a =( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اىل  النتائج  واأ�سارت 
الأداة  ويف  املجالت  جميع  يف  الدرا�سية  ال�سنة  لأثر  تعزى   )0.05
ككل با�ستثناء جمال مربرات تفعيل الرتبية العملية وجاءت الفروق 
 a =( ل�سالح ال�سنة الثالثة. وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية

0.05( تعزى لأثر اجلن�ص يف جميع املجالت ويف الأداة ككل.
الكلمات املفتاحية: الرتبية، الإعالمية، طلبة، الدعوة والإعالم 

الإ�سالمي، جامعة الريموك

The effectiveness of Media on Students of Islamic 
Da’wah and Media at Yarmouk University (Case 

study) 

Abstract:

This study aimed to identify the effectiveness of 
Media Education on students of Islamic Da’wah and 
Media at Yarmouk University, study sample consisted 
of (209) students, of the specialty of Islamic Da’wah 
and Media, in which they were chosen from third and 
fourth years according to simple random sampling 
method, the researcher conducted a questionnaire 
consisted of (31) items, representing (3) dimensions: 
reasons for activating media education, content of 
Media Education, and methods of achieving media 
education. Validity and reliability indicators were 
extracted; means, standard deviations, and T-test 
were used to answer the questions of the study, 
findings of the study showed that the level of media 
education effectiveness for students of Islamic Da’wah 
and Media in Yarmouk University ranged between 

(3.61 - 3.79) , the field of “methods of achieving media 
education” scored the first rank with the highest mean 
of (3.79), while the field of “reasons for activating 
media education” scored the least rank with a mean 
of (3.61) , the mean for the instrument as a whole was 
(3.69), the results showed that there are no statistical 
differences (a = 0.05) for the impact of the educational 
year in all fields and in the instrument as a whole, 
except in the field of “reasons for activating media 
education” for the favor of third year students. There 
are no statistical differences (a = 0.05) for the impact of 
gender in all fields and in the instrument as a whole.

 Key words: education, media, students, Islamic 
Da’wah and Media, Yarmouk University

مقدمة:
تبثه من  الإعالم مبا  البالغة هذه يف و�سائل  تكمن اخلطورة 
وتغيري  والأخالق،  القيم  وهدم  العقيدة،  ف�ساد  يف  ت�سهم  قد  ر�سائل 
من  لبد  ولذلك  الإنتاجية،  و�سعف  والرتاخي،  والك�سل  احلقائق، 
النظر يف الرتبية الإعالمية مبا يتنا�سب مع هذا الع�رص وما  اإعادة 
امتاز به من التدفق الهائل للمعلومات والإقبال على و�سائل الإعالم 
والثقافة  الإعالمية  للمادة  اأكرث عر�سة  الطلبة  اأن  املختلفة ل�سيما 
الثقافية  التيارات  مع  التفاعل  اإىل  اأدى  مما  بها  والتاأثر  الأجنبية 
اإنتاج  رافقت  التي  الظروف  اإىل  النظر  دون  وال�سيا�سية،  واملذهبية 
مثل هذه الربامج فكانت احلاجة ملحة اإىل الرتبية الإعالمية لتنوير 
الفكر، وتوجيه وتعديل ال�سلوك، وتوفري املعلومات الكافية للمجتمع 

والطلبة عن و�سائل الإعالم.
يف  تهتم  التي  املوؤ�س�سات  من  الرتبوية  املوؤ�س�سات  تعد 
تن�سئة واإعداد الأجيال للم�ستقبل، فمن املوؤكد اأن تتحكم يف التدفق 
املعلوماتي ملجالت احلياة املختلفة لتتمكن من مواكبة م�ستجدات 
هذا الع�رص، والتاأقلم والتكيف معه. ويعد الإعالم من اأقوى الو�سائل 
ومبادئها وحتقيق  وقيمها  املجتمعات  تاأكيد هوية  ت�سهم يف  التي 
على  قادرة  عام  ب�سكل  الرتبوية  املوؤ�س�سات  تعد  فلم  التنمية، 
النهو�ص بالتنمية ال�ساملة للمجتمع والفرد دون اأن ت�ستعني بو�سائل 
اإنهما متكامالن بالهدف وامل�سدر وهو  الإعالم املختلفة، ول�سيما 
الأر�ص من  وال�ستخالف يف  �سبحانه وتعاىل،  العبودية هلل  حتقيق 
هو  الإن�سان  اأن  ول�سيما  واملجتمع،  للفرد  املتكامل  الإعداد  خالل 
امل�ستهدف يف ر�سالة الإعالم والرتبية، وم�سادرهما هو كتاب اهلل 

�سبحانه وتعاىل، و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقد ل نغايل اإذا قلنا اإننا نعي�ص اليوم مرحلة الدولة الإعالمية 
امل�سافات  واخت�رصت  ال�سدود،  واأزالت  احلدود  األغت  التي  الواحدة، 
بات  حتى  اجلغرافيا،  تلغي  وتكاد  التاريخ،  واخت�رصت  والأزمان، 
على  الأمر  يقت�رص  ومل  مقعده،  من  وي�سمعه  العامل  يرى  الإن�سان 
احلدود  اإلغاء  بل  الأمنية،  وال�سدود  ال�سيا�سية،  احلدود  اخت�سار 
الثقافية، والتداخل يف اخل�سائ�ص النف�سية. ول يرى اخلرباء ت�سمية 
لهذا القرن اإل قرن املعلومات والت�سالت والإعالم، فقد �سهد تقدما 
يف الو�سائل ال�سمعية والب�رصية وو�سائل الإعالم والن�رص فاأ�سبحت 

تعرب احلدود من غري حواجز وقيود. 
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اآثارها  اأن  اإل  الإعالم  لو�سائل  الكثرية  اليجابيات  ورغم 
العامل  يف  الرتبية  اأمام  التحديات  اأكرب  �سكلت  وخماطرها  ال�سلبية 
يف  والتنوع  والإثارة  واجلاذبية  الت�سويق  من  به  متيزت  مبا  كله، 
الثقافة واملعرفة، بل اأنها تفوقت على الأ�رصة واملوؤ�س�سات التعليمية، 

ول�سيما اأن الفرد يق�سي �ساعات طويلة اأمام هذه الو�سائل. 
و�سلوك  معارف  على  تنعك�ص  الإعالمية  الرتبية  دامت  وما 
الأفراد؛ ل بد من الوقوف على واقع الرتبية الإعالمية يف موؤ�س�ساتنا 
الذكور  عند  اليجابية  العالمية  الرتبية  نحو  والتوجيه  التعليمية، 
اإعالمية  برامج  بناء  بد من  ل  اأنه  كما  والقرى،  املدن  والناث، يف 
ت�سهم يف توعية وتدريب وتاأهيل طلبة العالم ب�سكل عام، والإعالم 

ال�سالمي ب�سكل خا�ص.

مشكلة الدراسة:
اأن تبنى عليها  التي ميكن  الأ�س�ص  الرتبية العالمية من  تعد 
اجلامعات  طلبة  لدى  عام  ب�سكل  الرتبية  وتفعيل  تطوير  خطط 
اأ�سئلة  عن  الإجابة  اإن  الأردن.  يف  خا�ص  ب�سكل  منها  والإعالمية 
تعليم  على  للقائمني  حيوية  ومعلومات  بيانات  تقدم  الدرا�سة 
والإعالم  الدعوة  تخ�س�ص  وطلبة  عام،  ب�سكل  اجلامعات  طلبة 
القطاعني  من  واملهتمني  القرار،  ومتخذي  ب�سكل خا�ص،  ال�سالمي 
م�سكلة  فان  لذا  الإعالمية؛  الرتبية  على  بالرتكيز  واخلا�ص  العام 
الدرا�سة احلالية تتلخ�ص يف حماولتها التعرف على فاعلية الرتبية 
الإعالمية لدى طلبة الدعوة والإعالم الإ�سالمي يف جامعة الريموك 
يف الأردن، وحتديداً ميكن لهذه الدرا�سة اأن ت�سهم يف توفري معلومات 
الدعوة  تخ�س�ص  طلبة  لدى  العالمية  الرتبية  فاعلية  م�ستوى  عن 
توعوية  برامج  وتطوير  وتوفري  اجلامعات،  يف  الإ�سالمي  والإعالم 
الدعوة  طلبة  مع  العاملني  وتاأهيل  لإعداد  وتاأهيلية  وتدريبية 

والإعالم الإ�سالمي، وذلك �سمن احتياجاتهم الفعلية. 

أسئلة الدراسة:
جاءت هذه الدرا�سة للإجابة على الأ�سئلة التالية : 

الدعوة  ◄ طلبة  لدى  الإعالمية  الرتبية  فاعلية  م�ستوى  ما 
والإعالم الإ�سالمي يف جامعة الريموك؟

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ◄
)α= 0.05( يف م�ستوى فاعلية الرتبية الإ�سالمية لدى طلبة الدعوة 
والإعالم الإ�سالمي يف جامعة الريموك تعزى ملتغري ال�سنة الدرا�سية؟

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ◄
)α = 0.05( يف م�ستوى فاعلية الرتبية الإ�سالمية لدى طلبة الدعوة 

والإعالم الإ�سالمي يف جامعة الريموك تعزى ملتغري اجلن�ص؟
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ◄

)α = 0.05( يف م�ستوى فاعلية الرتبية الإ�سالمية لدى طلبة الدعوة 
والإعالم الإ�سالمي يف جامعة الريموك تعزى ملتغري مكان ال�سكن؟

أهمية الدراسة
تكت�سب هذه الدرا�سة اأهميتها من كونها ت�سكل الأ�سا�ص الذي 
ميكن اأن تبنى عليه خطط تطوير وتفعيل الرتبية الإعالمية لدى طلبة 
اأي خطة تطوير فعالة  الأردن، وذلك لأن  ب�سكل عام يف  اجلامعات 
جوانبه،  جميع  من  القائم  للواقع  دقيق  و�سف  اإىل  ت�ستند  اأن  بد  ل 

وهذا هو ما ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيقه يف �سوء الوقوف على فاعلية 
الرتبية العالمية لدى طلبة الدعوة والعالم ال�سالمي، ومن املوؤمل 
اجلامعات  جميع  يف  للمعنيني  عونًا  الدار�سة  هذه  نتائج  تقدم  اأن 
الرتبية  ممار�سات  لتنفيذ  التخطيط  اإطار  يف  املعنية  الوزارات  و 
العالمية ب�سكل منا�سب، وحتديداً ميكن لهذه الدرا�سة اأن ت�سهم مبا 

يلي : 
توفري معلومات عن م�ستوى فاعلية الرتبية الإعالمية لدى . 1

طلبة تخ�س�ص الدعوة والإعالم الإ�سالمي يف اجلامعات.
لإعداد . 2 وتاأهيلية  وتدريبية  توعوية  برامج  وتطوير  توفري 

الإ�سالمي وذلك �سمن  والإعالم  الدعوة  العاملني مع طلبة  وتاأهيل 
احتياجاتهم الفعلية.

أهداف الدراسة:
هنالك العديد من اأهداف الدرا�سة وهي:

التعرف على م�ستوى فاعلية الرتبية الإعالمية لدى طلبة . 1
الدعوة والإعالم الإ�سالمي يف جامعة الريموك.

الرتبية . 2 فاعلية  م�ستوى  يف  الفروقات  على  التعرف 
الإ�سالمية لدى طلبة الدعوة والإعالم الإ�سالمي يف جامعة الريموك 

تعزى ملتغري ال�سنة الدرا�سية و متغري اجلن�ص ومتغري مكان ال�سكن.

حدود الدراسة: 
تتحدد الدرا�سة باملحددات التالية : 

احلدود الزمانية: طبقت هذه الدرا�سة على عينة من طلبة  ♦
للعام  الثاين  الدرا�سي  للف�سل  ال�سالمي  والإعالم  الدعوة  تخ�س�ص 

اجلامعي 2014 / 2015. 
احلدود املكانية: طبقت هذه الدرا�سة على طلبة تخ�س�ص  ♦

الدعوة والإعالم ال�سالمي يف كلية ال�رصيعة يف جامعة الريموك.
احلدود املو�سوعية: اقت�رصت الدرا�سة على معرفة فاعلية  ♦

الإ�سالمي يف جامعة  الدعوة والإعالم  الرتبية الإعالمية لدى طلبة 
الريموك.

التعريفات اإلجرائية: 
املعارف  ♦ من  قدرا  الطالب  اإعطاء  الإعلمية:  الرتبية 

الإفادة  وكيفية  العالم  مع  بالتعامل  اخلا�سة  الرتبوية  واملفاهيم 
من املعارف املتوافرة. 

تخ�س�ص الدعوة والإعلم الإ�سلمي: من التخ�س�سات التي  ♦
تتبع ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف كلية ال�رصيعة والدرا�سات الإ�سالمية 
يف جامعة الريموك، واأن�سئ بقرار جمل�ص العمداء يف جل�سته رقم 1/ 
2000 بتاريخ 8/1/2001 لي�سم ثالثة تخ�س�سات، هي: الرتبية 
الإ�سالمية،الدعوة والإعالم  الإ�سالمي،الدرا�سات الأ�رصية، وجاء فتح 
هذه التخ�س�سات اجلديدة تلبية للحاجة املا�سة اإليها حمليًا وعربيًا 
وعامليًا، وتطبيقًا لهذا مينح الق�سم درجة البكالوريو�ص يف الدرا�سات 
والدرا�سات  الإ�سالمية،  الرتبية  هي:  م�سارات  ثالثة  يف  الإ�سالمية 

الأ�رصية، والدعوة والإعالم الإ�سالمي.
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مفهوم الرتبية اإلعالمية

اأواخر  اإىل  العامل  الإعالمية يف  الرتبية  يرجع ظهور م�سطلح 
ال�ستينات من خالل ا�ستخدام و�سائل الإعالم واأدوات الت�سال كو�سيلة 
تعليمية )ال�سميمري، 2010 (، ففي هذه الفرتة بداأ الرتويج لأهمية 
تدري�ص الإعالم يف املدار�ص واجلامعات، من خالل تدري�ص مهارات 
كلمتني،  من  امل�سطلح  هذا  ويتكون   )2010 )الد�سوقي،  الت�سال. 
الرتجمة  اإىل  املركب  امل�سطلح  دللة  وي�سري  والإعالم  الرتبية  هما: 
اأو  الإعالمية  الرتبية  اأي   )MediaEducation( الجنليزية  للكلمة 
التعليم الإعالمي، وهو امل�سطلح الأكرث ا�ستخدامًا يف اجنلرتا وكثري 
من الدول الأوروبية )الد�سوقي،2010( ظهرت تعريفات عدة للرتبية 
الإعالمية ذات م�سمون مت�سابه، وروؤية واحدة اإجماًل منها مهارة 
اإعداد  اأنها  على  وعرفت   . )ال�سميمري،2010(  الإعالم  مع  التعامل 
الإعالميني لأداء العملية الرتبوية )دولة، 2008 :23( . وتعرف على 
اخلا�سة  الرتبوية  واملفاهيم  املعرف  من  قدراً  الطالب  اإعطاء  اأنها 
بالتعامل مع الإعالم وكيفية ال�سفادة الإفادة من املعارف املتوفرة 
فيه )الغاليني، 2007( . ويعد التعريف الذي ورد يف تو�سيات موؤمتر 
فينيا عام 1999م، الذي عقد برعاية اليون�سكو، �سارك فيه 41 خبريا 
الرتبية  عرفت  التي  التعريفات  اأف�سل  من  العامل  يف  دولة   33 من 
و�سائل  كل  مع  التعامل  يف  تخت�ص  التي  الرتبية  باأنها:  الإعالمية 
وال�سوت،  املطبوعة،  والر�سوم  الكلمات،  وت�سمل  الت�سايل،  الإعالم 
وال�سورة ال�ساكنة، واملتحركة التي يتم تقدميها عن طريق اأي نوع 
الإعالمية  الرتبية  ومتكن   . )الدليمي،2013(  التقنيات  اأنواع  من 
الأفراد يف املجتمع من الو�سول اإىل فهم لو�سائل الإعالم الت�سالية 
التي ت�ستخدم يف جمتمعهم، والطريقة التي تعمل بها هذه الو�سائل، 
الإعالم  و�سائل  ا�ستخدام  يف  املهارات  اكت�ساب  من  الأفراد  ليتمكن 
اأفراد  تعلم  الإعالمية  الرتبية  ت�سمن  وبذلك  الآخرين.  مع  للتفاهم 
فيه،  وردت  الذي  وال�سياق  الإعالمية  الن�سو�ص  مل�سادر  املجتمع 
وحتليل  والتجارية،  والثقافية  والجتماعية،  ال�سيا�سية،  واأهدافها 
الإعالم  واإنتاج  الإعالمية،  املواد  حول  النتقادية  الآراء  وتكوين 
اخلا�ص بهم مع الفهم والتف�سري للر�سائل والقيم التي تقدم من خالل 
الإعالم، وبالتايل الو�سول اإىل الإعالم، اأو املطالبة بالو�سول اإليه، 
بهدف التلقي والإنتاج مع اختيار الو�سائل الإعالمية املنا�سبة التي 
متكن ال�سباب من اإي�سال ر�سائلهم الإعالمية وق�س�سهم اإىل اجلمهور 

)ال�سميمري،2010( .
وهنا لبد من الإ�سارة اإىل اأن هنالك خلطا لدى بع�ص الباحثني 
اأن  بني مفهوم الرتبية الإعالمية والإعالم الرتبوي، على الرغم من 
الختالف بينهما على الرغم من اأن كل مفهوم ميثل وجهًا خمتلفًا 

للعالقة مابني الإعالم والرتبية.
تقنيات  من  لالإفادة  اجلادة  املحاولة  هو  الرتبوي:  فالإعلم 
الت�سال وعلومه من اأجل حتقيق اأهداف الرتبية من غري تفريط يف 
جدية الرتبية واأ�سالتها، اأو اإفراط يف �سيطرة فنون الت�سال واإثارته 
املجالت  يف  الرتبية  جت�سيد  اأي   ،)78 )لدليمي،2011:  عليها 
املعلومات  نقل  طريق  عن   )200  :2008 )ياجلن،  الإعالمية 
التخيلية  اأو  املج�سمة  اأو  امل�سموعة  اأو  املكتوبة  بالكلمة  وامل�ساهد 
من مكان وزمان اإىل اأخر لتحقيق الأهداف الرتبوية )ال�سبع،2009: 

جانبًا  ميثل  كليهما  اأن  املفهومني،  بني  التفاق  اأوجه  ومن   .  )16
من جوانب العالقة بني الإعالم والرتبية وينطلقان من املوؤ�س�سات 
الإعالم  اأن زمن  يرى  . وهنالك من   )3  :2007 )امللي�ص،  الرتبوية 
الرتبوي قد انتهى وجاء ع�رص الرتبية الإعالمية )احليزان، 2007: 
الإعالم كو�سيلة  ي�ستخدم  الرتبوي  الإعالم  اأن  144( ويختلفان يف 
لتحقيق الأهداف الرتبوية من خالل الوظيفة الإعالمية يف املحيط 
الرتبوي، بينما ت�ستخدم الرتبية الإعالمية الإعالم مو�سوعا للتعليم 
وميدانه الرتبية من خالل اإعداد الطلبة ليكونوا قادرين على التفاعل 

الواعي مع و�سائل الإعالم وم�سامينه )اخلريي، 2009 : 110( .

نشأة الرتبية اإلعالمية:

الإعالم  مفهوم  تطور  يف  الت�سارع  الع�رص  هذا  على  يالحظ 
ولذلك  الإعالمية،  الر�سائل  مع  والتفاعل  التعامل  وكيفية  وعمله، 
وال�ستينات  اخلم�سينات  يف  الإعالمية  للرتبية  ال�سائد  الفهم  فان 
هي  التعليمية  الأجندة  فكانت  الأمل�ص،  كاللوح  امل�ساهد  عقل  اأن 
التطعيم، وجعل امل�ساهد مييز ما بني الإعالم اجليد والإعالم الفا�سد 
والتقدير اجلمايل لالإعالم اجليد )الدليمي،2013: 32( . ويف اأواخر 
م�ساندة  تعليمية  كو�سيلة  الرتبوي  الإعالم  مفهوم  ظهر  ال�ستينات 
للعمل التدري�سي من خالل ا�ستخدام اأدوات الت�سال لتحقيق منافع 
الإعالمية  الرتبية  مفهوم  وتطور   .)7  :2007 اهلل،  )اجلار  ملمو�سة 
اأ�سئلة  توجيه  اإىل  الع�رصين  القرن  من  والثمانينات  ال�سبعينات  يف 
)الدليمي،2013:  اجلمالية  الأ�سئلة  من  بدًل  لالإعالم  )اإيديولوجية( 
7( . وتطور مفهوم الرتبية الإعالمية يف ال�سنوات الأخرية، ف�سعى اإىل 
اإعداد ال�سباب لفهم الثقافة الإعالمية املحيطة بهم، والتعامل معها 
وامل�ساركة فيها ب�سورة فعالة وموؤثرة، فاأ�سبحت الرتبية الإعالمية 
اختلفت  ولقد   .  )23  :  2010 )ال�سميمري،  دفاع  ل  م�رصوع متكني 
وتباينت دول العامل يف تعاملها مع التوجيهات احلديثة للرتبية 

الإعلمية على النحو التايل:
الإعالمية  ♦ للرتبية  اأ�س�سا  و�سعت  التي  املتقدمة  الدول 

وتوفري  وتدربيهم،  املعلمني  اإعداد  ومت  ومناهجها.  وموجهاتها 
امل�سادر الرتبوية الالزمة لتعليم الرتبية الإعالمية، ومن هذه الدول: 

كندا وبريطانيا وا�سكتلندا وا�سرتاليا.
بالرتبية  ♦ ومهتمون  مدر�سون  فيها  يتوافر  التي  الدول 

اأو  منهجي  اإطار  فيها  يوجد  فال  منتظمة  غري  بطريقة  الإعالمية 
�سيا�سي للتدري�ص كايطاليا، والهند )ثومان،2006 : 5( 

مرتبة  ♦ يف  فيها  الإعالمية  الرتبية  تزال  ل  التي  الدول 
التعليم غري املدر�سي، اإذ تقدم برامج لل�سباب، واجلماعات الن�سائية، 
ومن  العربية.  والدول  الأمريكية،  املتحدة  كالوليات  العبادة  ودور 
بني الدول العربية التي تقوم بتدري�ص الرتبية الإعالمية يف املدار�ص 
هي لبنان بواقع خم�ص ح�س�ص لل�سف الأول املتو�سط �سمن مادة 
الرتبية الوطنية والتن�سئة الجتماعية، واأربع ح�س�ص لل�سف الثالث 

الثانوي يف مادة الإعالم والراأي العام )ال�سميمري، 2010( . 
احلجر  1982م  عام  الإعالمية  للرتبية  اإعالن جرنوالد  ويعد 
الأ�سا�سي يف بلورة مفهوم الرتبية الإعالمية احلديث، ثم جاء موؤمتر 
جامعة  يف  عقد  الإعالمية” الذي  الرتبية  يف  احلديثة  “الجتاهات 
تولوز بفرن�سا عام1990م ا�ستكماًل لإعالن جرانوالد، حيث فرق بني 
الرتبية الإعالمية التي ت�ستخدم الإعالم مو�سوعا للتعليم والرتبية، 
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التعليمية  كالتقنيات  الرتبية  اأهداف  لتحقيق  الإعالم  وا�ستخدام 
“الرتبية  1999 عقد يف فيينا موؤمتر  الرتبوي. ويف عام  والإعالم 
من اجل ع�رص الإعالم والتقنية الرقمية” الذي جاء ا�ستكماًل للجهود 
2002 عقد  الإعالمية. ويف عام  الرتبية  بلورة مفهوم  ال�سابقة يف 
لل�سباب( الإعالمية  بعنوان)الرتبية  اإ�سبيلية  مدينة  يف  �سيمنار 

يت�سمنه  وما  الإعالمية،  للرتبية  الإجرائي  العملي  املفهوم  لتحديد 
من التحليل النتقادي والإنتاج الإبداعي لالإعالم. ويف عام 2007 
اختيار(  ومهارة  وعي  الإعالمية  )الرتبية  موؤمتر  الريا�ص  يف  عقد 
الذي �سعى لبيان اأهمية العناية بالوعي الإعالمي يف التفكري النقدي 
التاأملي، وتكوين املواطن امل�ستنري، وامل�ساركة الفعالة يف املجتمع. 
الأكادمييني  اخلرباء  من  م�سرتك  فريق  عمل  تو�سياته  اأهم  ومن 
التعليمية  املوؤ�س�سات  خمرجات  بني  التكامل  لتحقيق  واملهنيني 
متخ�س�سة  وبرامج  خطط  وبناء  الإعالمية،  املوؤ�س�سات  وم�سامني 
ا لرتبية الإعالمية يف مراحل  يف الرتبية الإعالمية، واعتماد مقرر 
الرتبية  مهارات  يف  تدريبية  برامج  واإعداد  اجلامعية،  التعليم 

الإعالمية للمعلمني والطالب )اخلريي،2009( . 

 أهمية الرتبية اإلعالمية وأهدافها:

احلا�رص  الوقت  يف  الإعالمي  الوعي  اإىل  احلاجة  اأ�سبحت 
املعلومات  ع�رص  هو  الع�رص  هذا  لأن  وملحًا؛  وهامًا  �رصوريًا  اأمراً 
قدميًا حمدوداً،  الإعالم  تاأثري  كان  والإعالم، يف حني  والت�سالت 
ظهور  الع�رص  هذا  يف  وجند   .)2010 )ال�سميمري،  حمليًا  كان  لأنه 
للخ�سو�سيات  يعد هنالك جمال  والأيدلوجيات ومل  القيم  كثري من 
بوؤ�سائل  تاأثرت  قد  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأن  كما  )اخلريي،2009(. 
ال�سباب  ووجدان  فكرر  يف  خا�ص  وب�سكل  املختلفة  الإعالم 
)املغام�سي،2004 (. وتعد و�سائل الإعالم املرئية الركيزة الأ�سا�سية 
وتكمن   .)7  : )العيا�سي،2004  والعلوم  واملعرفة  الثقافة  نقل  يف 

اأهمية الرتبية الإعلمية يف:
لالحداث . 1 م�سرتك  فهم  اىل  املجتمع  اأفراد  الو�سول 

والتطورات يف خمتلف اجلوانب ل �سيما يف �سوء التطورات ال�رصيعة 
يف الع�رص احلديث.

الفكار . 2 ملواجهة  وموؤهل  ومثقف  واع  �سباب  ايجاد 
املنحرفة وال�سائعات واللتزام بتعاليم الدين احلنيف. 

مهارات . 3 وامتالكهم  الجتماعية  الثقة  الطلبة  اإك�ساب 
والثقافية  النف�سية  م�ساكلهم  ومعاجلة  والتحليل  والتقومي  النقد 

والجتماعية )اخلطيب، 2007: 1( . 
لكل . 4 الأ�سا�سية  احلقوق  من  جزءاً  الإعالمية  الرتبية  تعد 

املوؤثر يف املجتمعات  الإعالم  �سلطة  ب�سبب  اأفراد املجتمع  فرد من 
املعا�رصة.

يف . 5 احلوار  ثقافة  ن�رص  على  الإعالمية  الرتبية  ت�ساعد 
تنمية  يف  والفاعلية  اليجابية  على  املتعلمني  وت�سجيع  املجتمع، 
املجتمع وتقدمه وبنائه، مما ي�سهم يف اإنتاج امل�سامني الإعالمية، 
وح�سارتهم  وثقافتهم  وطنيتهم  عن  يعرب  مبا  وبثها  ون�رصها 

)ال�سميمري،2012: 25( . 
ومن الأهداف التي ت�سعى الرتبية الإعلمية اإىل حتقيقها:

تنمية القيم واملبادىء الإ�سالمية ال�سحيحة لدى ال�سباب . 1

والتعاي�ص  الت�سامح  روح  وبث  الإعالمي،  التحدي  ملواجهة  امل�سلم 
اليجابي يف املجتمع مبختلف اأطيافه، وال�سعي اىل حتقيق التكامل 

 .  )137 بني املوؤ�س�سات الإعالمية والرتبوية )اخلريي،2007: 
فهم اأفراد املجتمع لو�سائل الإعالم الت�سالية امل�ستخدمة . 2

يف جمتمعهم، وطريقة عملها واكت�ساب املهارات يف ا�ستخدامها يف 
التفاهم مع الآخرين )الدليمي،2013: 33( .

م�ساعدة الأفراد على النقد والتقومي ليكونوا اأفراداً م�سئولني . 3
وفاعلني يف املجتمع )بري�سيفال،2007: 32( .

الر�سائل . 4 باأ�سكال  املجتمع  اأفراد  لدى  الوعي  زيادة 
الإعالمية التي توجههم يف اأثناء حياتهم العملية، ومتكينهم من حل 
اإنتاج  ليتمكنوا من  الإبداعية  النقدي واملهارات  م�ساكلهم بالتفكري 

الإعالم )زا�سيتي،2007 : 35( . 

أساليب تفعيل الرتبية اإلعالمية:

ظهرت وجهات نظر عدة حول طرق تفعيل الرتبية الإعلمية 
وا�سرتاتيجياتها يف املوؤ�س�سات الرتبوية كما يلي: 

اأن يتعلم الطلبة مهارات الرتبية الإعالمية من خالل مادة  ♦
خا�سة بالرتبية الإعالمية.

كونها  ♦ باملنهج  الإعالمية  للرتبية  املقررة  املادة  دمج 
كفاية ولي�ست مقرر.

تدري�ص مهارة التفكري الناقد عن طريق توظيف النموذج  ♦
لها  كامل  مقرر  تقدمي  مع  الإعالمية  الرتبية  ودمج  ال�ستقرائي 

)ال�سالح،2007: 6( .
دمج مهارات ومفاهيم الرتبية الإعالمية �سمن الن�ساطات  ♦

التعليمية يف املحتوى. 
التكامل ما بني امل�سجد واملوؤ�س�سات الرتبوية و املوؤ�س�سات  ♦

الإعالمية والأ�رصة يف تفعيل الرتبية الإعالمية )يحيى، 2007: 19(. 

الدراسات السابقة:
الرتبية  بفاعلية  ال�سلة  ذي  النظري  الأدب  با�ستعرا�ص 
الإعالمية، جند اأن هنالك عددا قليال جداً من الدرا�سات، ولذلك قام 
الباحث مب�سح الأدب املرتبط مبو�سوع البحث، وخل�ص اإىل جمموعة 

من الدرا�سات وهي كما يلي: 
بدرا�سة بعنوان الدور الرتبوي  اإبراهيم )2015(  قام اخلالدي، 
لو�سائل الإعالم الإ�سالمي من وجهة نظر طلبة جامعة اآل البيت يف 
الأردن، درا�سة ميدانية هدفت للتعرف اإىل الدور الرتبوي الذي تلعبه 
و�سائل الإعالم الإ�سالمي يف املجتمع الأردين، وبيان درجة انت�سارها 
يف الأردن، وم�ستوى قيام و�سائل الإعالم الإ�سالمي بدورها الرتبوي 
من وجهة نظر اأفراد العينة، وتكونت عينة الدرا�سة من 1000 طالب 
ع�سوائية  بطريقة  اختيارهم  مت  البيت  اآل  جامعة  طلبة  من  وطالبة 
الدرا�سة  و�سفية،وبينت  م�سحية  الدرا�سة  منهجية  وكانت  طبقية، 
خالل  من  تربوي  تاأثري  لها  الإ�سالمية  والكتيبات  الكتب  قراءة  اأن 
و�سائل الإعالم الإ�سالمي يف مقابل الو�سائل الأخرى، ووجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )0،05( لأثر النوع ل�سالح 
الإناث، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة 

)0،05( للتخ�س�ص.
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واقع  بعنوان«  بدرا�سة   )2012( واخل�ساونة  ال�سديفات  قامت 
يف  اخلا�سة  املدار�ص  يف  بها  املوؤثرة  والعوامل  الإعالمية  الرتبية 
هذه  هدفت  طالبها«  نظر  وجهة  من  الها�سمية  الأردنية  اململكة 
املوؤثرة فيها من  الإعالمية والعوامل  الرتبية  الدرا�سة ملعرفة واقع 
الها�سمية،  الأردنية  اململكة  اخلا�سة يف  املدار�ص  نظر طلبة  وجهة 
وكانت منهجية الدرا�سة م�سحية، مت م�سحها من خالل عينة تكونت 
املدار�ص اخلا�سة يف عمان. وبينت هذه  100 طالب من طلبة  من 
الدرا�سة اأن م�ستوى الرتبية الإعالمية مرتفع يف املدار�ص اخلا�سة، 
الرتبية  املوؤثرة يف  العوامل  اأكرث  التعليمية هي  العملية  اأركان  وان 

الإعالمية.
الرتبية  )تفعيل  بعنوان  درا�سة  باإجراء   )2009( اخلريي  قام 
الإعالمية يف املرحلة اجلامعية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص 
الإعالمية،  الرتبية  مفهوم  لبيان  �سعت  ال�سعودية(.  اجلامعات  يف 
التدري�ص يف  اأع�ساء هيئة  واأهميتها ومدى تفعيلها من وجهة نظر 
اجلامعات ال�سعودية، والعالقة التي تربط الإعالم بالرتبية، وكانت 
منهجية الدرا�سة و�سفية م�سحية، وتكونت عينة الدرا�سة من اأع�ساء 
ال�سعودية  اجلامعات  يف  الرتبية  واأق�سام  كليات  يف  التدري�ص  هيئة 
كليات  يف  تدري�ص  هيئة  ع�سو   112 ومن   ،1154 عددهم  والبالغ 
الإعالم  بني  ما  العالقة  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  الإعالم.  واأق�سام 
الأجيال  اإعداد  من  لبد  عليه  وبناء  تكاملية،  عالقة  هي  والرتبية 
ملواجهة هذا التحدي من خالل تفعيل الرتبية الإعالمية عن طريق 
وحتليلها  الإعالمية،  الر�سالة  قراءة  يف  الطلبة  لدى  القدرة  تكوين 
القيم  مع  يتنا�سب  مبا  اإنتاجها  يف  وامل�ساركة  وتقوميها  ونقدها 
الإ�سالمية، ول�سيما اأن فل�سفتها تقوم على النقد للم�سامني الإعالمية 
الدرا�سة  ا�ستخدامه و�سيلة، وبينت  ببيان مو�سوعية الإعالم، ولي�ص 
اأهمية تفعيل الرتبية الإعالمية يف املرحلة اجلامعية كمو�سوعات 
�سمن الأن�سطة العامة التي تطرحها اجلامعة ولي�ص مقررا م�ستقال، 
تفعيل  اأهمية  درجة  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقا  هنالك  وان 
الرتبية الإعالمية ل�سالح تخ�س�ص الرتبية، وعدم وجود فروق ذات 

دللة اإح�سائية ملتغري الدرجة العلمية واخلربة. 
قامت العمودي )2009( باإجراء درا�سة بعنوان »واقع م�ساهمة 
معلمات ال�سف الأول الثانوي يف الرتبية الإعالمية من وجهة نظر 
الطالبات وامل�رصفات الرتبويات مبدينة مكة املكرمة« وهي درا�سة 
ميدانية ت�سف واقع م�ساهمة املعلمات يف الرتبية العالمية، وبينت 
يف  املكرمة  مكة  يف  وامل�رصفات  الطالبات  نظر  وجهة  خاللها  من 
م�ساهمة معلمات ال�سف الأول الثانوي بالرتبية الإعالمية، وتو�سلت 
اأن درجة ا�ستجابة عينة الطالبات حول العبارات التي  الدرا�سة اإىل 
تقي�ص واقع م�ساهمة معلمات ال�سف الأول الثانوي للرتبية الإعالمية 
ذات  فروق  وتوجد  اأحيانًا،  للم�رصفات  وبالن�سبة  اأبداً،  بدرجة  كانت 
امل�رصفات  اأراء  بني   )0،05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة 
معلمات  م�ساهمة  واقع  تقي�ص  التي  العبارات  حول  والطالبات 
ال�سف الأول الثانوي يف الرتبية الإعالمية من وجهة نظر الطالبات 
الطالبات.  ل�سالح  املكرمة  مكة  مدينة  يف  الرتبويات  وامل�رصفات 
وتوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )0،05( بني 
معلمات  م�ساهمة  واقع  تقي�ص  التي  العبارات  حول  امل�رصفات  اأراء 
ال�سف الأول الثانوي يف الرتبية الإعالمية من وجهة نظر الطالبات 
الطالبات  ل�سالح  املكرمة  مكة  مدينة  يف  الرتبويات  وامل�رصفات 
اإح�سائية عند  ذات دللة  فروق  الأدبي، ووجود  التخ�س�ص  ل�سالح 

م�ستوى الدللة )0،05( بني اأراء الطالبات حول العبارات التي تقي�ص 
واقع م�ساهمة معلمات ال�سف الأول الثانوي يف الرتبية الإعالمية 
من وجهة نظر الطالبات وامل�رصفات الرتبويات مبدينة مكة املكرمة 

ل�سالح غرب وجنوب مكة املكرمة. 
يف  الإعالمية  الرتبية  بعنوان«  درا�سة   )2008( دولة  واعدت 
وهي  تاريخها«  جمالتها،  مفهومها،  املعا�رص:  العربي  املجتمع 
درا�سة و�سفية م�سحية، هدفت بيان ال�سعوبات التي تواجه الإعالم 
العربي يف ظل الظروف التي فر�ستها العوملة، وبيان �سيغ التعامل 
للبث الف�سائي، وموؤ�س�سات الرتبية الإعالمية؛ وتو�سلت الدرا�سة اإىل 
انه لبد من تغيري جذري يف ال�سيا�سية الإعالمية العربية، وان يكون 
مدى  لبيان  والرتبوية  الإعالمية  املوؤ�س�سات  مابني  تن�سيق  هنالك 
التاأثري الإعالمي على املجتمع والفرد، واأن الرتبية الإعالمية لي�ست 
عملية تعليمية عن طريق و�سائل الإعالم بل ترتبط الرتبية الإعالمية 

بالتعليم والتعلم من الإعالم عن طريق و�سائله املختلفة. 
Media Educa� ( بدرا�سة بعنوان(Lee Rother 2001) ققام 
tion and At�risk Adolescents in Canada( �سعت هذه الدرا�سة 
التعليم  طلبة  �سلوكيات  على  الإعالمية  الرتبية  تاأثريات  بيان  اإىل 
املختلفة، وتراوحت  باأ�سكاله  لالإعالم  البديل ومدى فهمهم  املهني 
اأعمار الطلبة ما بني 16 - 19 �سنة، واتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي 
التتبعي بدرا�سة حالة امتدت ل�ست �سنوات من عام 1991 - 1997، 
من  الطلبة  متكني  الدرا�سة؛  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  اأهم  ومن 
قراءة الن�سو�ص الإعالمية وفهمها وتف�سريها، وبيان املعنى اخلفي 
يف ن�سو�سها، ومتكني الطلبة من معرفة الإيديولوجيات الكامنة يف 
ليحكموا  اخلا�سة  بتجاربهم  وربطها  واكت�سافها  الإعالمي  الن�ص 

عليها. 
التي  ال�سابقة  والدرا�سات  للبحوث  ال�سابق  العر�ص  خالل  من 
تناولت فاعلية الرتبية العالمية يت�سح الفرق بني الدرا�سة احلالية 
العالم  و�سائل  دور  على  معظمها  ركز  حيث  ال�سابقة،  والدرا�سات 
من  اأكرب  ب�سكل  املدر�سي  التعليم  على  اي�سا  ركزت  كما  الرتبوية، 
التعليم اجلامعي، وكيفية تفعيل الرتبية العالمية ب�سكل منا�سب، يف 
اإىل بيان فاعلية الرتبية الإعالمية  الدرا�سة احلالية هدفت  اأن  حني 
لدى طلبة الدعوة والإعالم الإ�سالمي يف جامعة الريموك من وجهة 
نظر الطلبة، وتناولت متغريات جديدة مل تتناولها الدرا�سات ال�سابقة، 
يف  الوحيدة  الدرا�سة  باأنها  غريها  عن  احلالية  الدرا�سة  تتميز  كما 
الأردن -ح�سب علم الباحث- التي تناولت مو�سوع فاعلية الرتبية 
الإعالمية لدى طلبة الدعوة والإعالم الإ�سالمي يف جامعة الريموك.

الطريقة واإلجراءات:
يقدم هذا اجلزء و�سفًا لأفراد الدرا�سة واأداة الدرا�سة، واإجراءات 

التطبيق الذي اتبعه الباحث واملعاجلة الإح�سائية للبيانات.

جمتمع الدراسة وعينتها:
الدعوة  تخ�س�ص  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
ال�سنة  م�ستوى  يف  وذلك  الريموك،  جامعة  يف  ال�سالمي  والعالم 
الثالثة والرابعة والبالغ عددهم )420( طالبا. اأما عينة الدرا�سة فتم 
اأي  ال�سالمي  والعالم  الدعوة  تخ�س�ص  من  طالب   )209( اختيار 
ال�سنتني  الدرا�سة تقريبا، واختريوا من  %( من جمتمع  بن�سبة )50 
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الثالثة والرابعة وفقا للطريقة الع�سوائية الطبقية. واجلدول رقم )1( 
يبني ذلك.

جدول )1( 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

مكان ال�سنةاجلن�صال�سنة

115مدينة96ذكر103الثالثة

94قرية140اأنثى106الرابعة

املجموع )209( 

أدوات الدراسة:
ا�ستبانة،  بتطوير  الباحث  قام  الدرا�سة  اأ�سئلة  على  لالإجابة 
الدعوة  طلبة  لدى  الإعالمية  الرتبية  فاعلية  على  التعرف  بهدف 
بو�سع  الباحث  قام  حيث  الريموك،  الإ�سالمي يف جامعة  والإعالم 
جمع  يف  الدرا�سة  لطبيعة  امللئمة  والو�سائل  الأدوات  وا�ستخدام 

املعلومات اللزمة والتي �سملت على: 
الدعوة  ♦ طلبة  لدى  الإعالمية  الرتبية  فاعلية  ا�ستبانة 

ال�ستبانة  تكونت  حيث  الريموك.  جامعة  يف  الإ�سالمي  والإعالم 
ب�سورتها النهائية من )31( فقرة متثل )3( اأبعاد هي:

مربرات تفعيل الرتبية العالمية �
حمتوى الرتبية العالمية  �
طرق حتقيق الرتبية العالمية. �

وقد مت تطوير اأداة الدرا�سة وفق اخلطوات التالية :
الدرا�سة  ♦ مبو�سوع  املرتبط  ال�سابق  الأدب  على  الطالع 

الرتبية  فاعلية  عن  املعربة  الفقرات  ا�ستقاق  اأجل  من  احلالية 
العالمية الواجب توفريها وذلك من خالل : 

املتعلقة  ♦ ال�سابقة  والدرا�سات  الرتبوي  الأدب  مراجعة 
بفاعلية الرتبية العالمية.

حول  ♦ والعالم  الدعوة  طلبة  من  جمموعة  اآراء  ا�ستطالع 
اأهمية الرتبية العالمية بالن�سبة لهم.

مبو�سوع  ♦ �سله  ذات  ومعلومات  اأراء  من  جمع  ما  حتليل 
الدرا�سة.

على  و  الدرا�سة  مبو�سوع  املرتبط  ال�سابق  الأدب  على  بناء 
الباحث  الإ�سالمي، متكن  والإعالم  الدعوة  الطلبة يف تخ�س�ص  اآراء 
 )31( من  مكونة  ا�ستبانة  عن  عبارة  الدرا�سة وهي  اأداة  تطوير  من 
فقرة موزعة على )3( اأبعاد، تناولت فاعلية الرتبية الإعالمية لدى 
عر�سها  الريموك. ومت  الإ�سالمي يف جامعة  والإعالم  الدعوة  طلبة 
على �ستة حمكمني من اأ�سحاب اخلربة يف املجال لإبداء راأيهم يف 
من  جزء  بحذف  املحكمون  اأو�سى  وقد  الفقرات،  هذه  مالئمة  مدى 
هذه الفقرات، وقد حذفت الفقرات التي اتفق على حذفها 80 % من 
املحكمني، لأنها ل تنتمي ول تقي�ص فاعلية الرتبية العالمية، وقد 
مثلت من خالل فقرات اأخرى، وبذلك مت التو�سل اإىل ال�سورة النهائية 
من هذا اجلزء من ال�ستبانة التي ت�سمنت ب�سورتها النهائية )31( 
فقرة متثل الرتبية العالمية، واعتمد �سلم ليكرت اخلما�سي لت�سحيح 
واحدة من بني  فقراته درجة  فقرة من  باإعطاء كل  الدرا�سة،  اأدوات 

درجاته اخلم�ص )اوافق ب�سدة، اأوافق، مرتدد، ل اأوافق، ل اأوافق ب�سدة( 
اعتماد  مت  وقد  الرتتيب،  على   )1  ،2  ،3  ،4  ،5( رقميًا  متثل  وهي 
املتو�سطات التالية لأغرا�ص حتليل النتائج: من )1 - 2.33 ( ليمثل 
م�ستوى منخف�سة، و من )2.34 - 3.67 ( ليمثل م�ستوى متو�سط، و 

من )3.68 - 5( ليمثل م�ستوى مرتفع. 

صدق وثبات األداة:
من  جمموعة  على  بعر�سها  الأداة  �سدق  من  التاأكد  مت 
املحكمني ذوي اخلربة يف املجال، واأفاد املحكمون باأن ال�ستبانة 
�سادقة، كما مت التو�سل لدللت ثبات الأداة من خالل ا�ستخراج قيم 
الثبات للمقيا�ص بطريقة الت�ساق الداخلي بوا�سطة معادلة كرونباخ 

األفا حيث بلغت معدلت الثبات )0،93 ( . واجلدول يبني ذلك )2( .
جدول )2( 

معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

الت�ساق الداخليثبات الإعادةاملجال

0.890.90مربرات تفعيل الرتبية العملية

0.910.85حمتوى الرتبية العملية

0.870.92طرق حتقيق الرتبية العالمية

0.900.93الداة ككل

إجراءات الدراسة:
بعد النتهاء من بناء ا�ستبانة الدرا�سة ب�سورتها النهائية، قام 

الباحث بالإجراءات التالية:
الدب . 1 اىل  الرجوع  بعد  الولية  ب�سورتها  ال�ستبانة  بناء 
النظري.
حتكيم ال�ستبانة وا�ستخراج دللت ال�سدق والثبات لها.. 2
تخ�س�ص . 3 يف  الطلبة  من  الدرا�سة  وعينة  جمتمع  حتديد 

القبول  دائرة  اإىل  الرجوع  خالل  من  الإ�سالمي،  والعالم  الدعوة 
والت�سجيل واحل�سول على اأعداد الطلبة يف التخ�س�ص ومكان قاعات 

الدر�ص للطلبة.
حتديد . 4 و  الدرا�سة  عينة  اأفراد  مع  بالتوا�سل  الباحث  قام 

املكان والزمان.
توزيع املقيا�ص على اأفراد الدرا�سة لتعبئته.. 5
6 . )16( ا�ستبعدت   ،)225( وعددها  البيانات  وتفريغ  جمع 

لعدم اكتمال اإجاباتها لي�سبح العدد الكلي )209( .
املعاجلات . 7 لإجراء  احلا�سوب  على  البيانات  اإدخال 

الإح�سائية، وا�ستخراج النتائج.

التحليل اإلحصائي:
الدرا�سة احلالية هي درا�سة م�سحية، اي م�سح جمهور و�سائل 
العالم حيث يعتمد على املنهج امل�سحي مل�ستوى الرتبية العالمية 

لطلبة تخ�س�ص الدعوة والعالم ال�سالمي يف جامعة الريموك.
املتو�سطات  ح�ساب  مت  الأول  الدرا�سة  �سوؤال  على  ولالإجابة 

والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات ال�ستبانة.
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فاعلية التربية اإلعالمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك
- ميدانية  - دراسة 

د. إبراهيم خلف سليمان اخلالدي
د. محمد أحمد حسن ربابعة

ولالإجابة على �سوؤال الدرا�سة الثاين والثالث، فقد مت ا�ستخدام 
.(t- test)  اختبار

نتائج الدراسة:
لدى  ◄ الإعلمية  الرتبية  فاعلية  الول: ما م�ستوى  ال�سوؤال 

طلبة الدعوة والإعلم الإ�سلمي يف جامعة الريموك؟
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
لدى  الإ�سالمية  الرتبية  فاعلية  مل�ستوى  املعيارية  والنحرافات 
طلبة الدعوة والإعالم الإ�سالمي يف جامعة الريموك واجلدول اأدناه 

يو�سح ذلك.
جدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فاعلية التربية اإلسالمية لدى طلبة 
الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط املجالالرقمالرتبة
احل�سابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

13
طرق حتقيق الرتبية 

مرتفعة3.790.926الإعالمية

مرتفعة3.690.686حمتوى الرتبية العملية22

31
مربرات تفعيل الرتبية 

متو�سطة3.610.679العملية

املتو�سط املجالالرقمالرتبة
احل�سابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

مرتفعة3.690.621الأداة ككل

يبني اجلدول )3( اأن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني 
الإعالمية يف  الرتبية  3.79(، وجاء جمال طرق حتقيق   - 3.61(
املرتبة الأوىل باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )3.79(، بينما جاء جمال 
مربرات تفعيل الرتبية العملية يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي 

بلغ )3.61(، وبلغ املتو�سط احل�سابي لالأداة ككل )3.69( .
ال�سوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ◄

م�ستوى الدللة )α = 0.05( يف م�ستوى فاعلية الرتبية الإعلمية 
تعزى  الريموك  جامعة  يف  الإ�سلمي  والإعلم  الدعوة  طلبة  لدى 

ملتغري ال�سنة الدرا�سية؟

احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
والنحرافات املعيارية مل�ستوى فاعلية الرتبية الإ�سالمية لدى طلبة 
ال�سنة  الريموك ح�سب متغري  الإ�سالمي يف جامعة  والإعالم  الدعوة 
الدرا�سية، ولبيان الفروق الإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية مت 

ا�ستخدام اختبار »ت«، واجلداول اأدناه تو�سح ذلك.

جدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار »ت« ألثر السنة الدراسية على مستوى فاعلية التربية اإلسالمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك

الدللة الإح�سائيةدرجات احلريةقيمة "ت"النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددال�سنة

مربرات تفعيل الرتبية العملية
1033.710.6682.0202070.045ثالثة

1063.520.680رابعة

حمتوى الرتبية العملية
1033.730.7150.7872070.432ثالثة

1063.650.658رابعة

طرق حتقيق الرتبية الإعالمية
1033.870.8791.2592070.209ثالثة

1063.710.967رابعة

الأداة ككل
1033.760.6321.7542070.081ثالثة

1063.610.603رابعة

يتبني من اجلدول )4( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
ويف  املجالت  جميع  يف  الدرا�سية  ال�سنة  لأثر  تعزى   )a = 0.05(
الأداة ككل با�ستثناء جمال مربرات تفعيل الرتبية العملية، وجاءت 

الفروق ل�سالح ال�سنة الثالثة.
ال�سوؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ◄

م�ستوى الدللة )α = 0.05( يف م�ستوى فاعلية الرتبية الإعلمية 
تعزى  الريموك  جامعة  يف  الإ�سلمي  والإعلم  الدعوة  طلبة  لدى 

ملتغري اجلن�ص؟

احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
والنحرافات املعيارية مل�ستوى فاعلية الرتبية الإ�سالمية لدى طلبة 
الدعوة والإعالم الإ�سالمي يف جامعة الريموك ح�سب متغري اجلن�ص، 
ا�ستخدام  احل�سابية مت  املتو�سطات  بني  الإح�سائية  الفروق  ولبيان 

اختبار »ت«، واجلداول اأدناه يو�سح ذلك.
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جدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت” ألثر الجنس على مستوى فاعلية التربية اإلسالمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك

الدللة الإح�سائيةدرجات احلريةقيمة"ت"النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�ص

مربرات تفعيل الرتبية العملية
0.2002070.842-693.600.684ذكر

1403.620.679انثى

حمتوى الرتبية العملية
693.720.6430.4992070.618ذكر

1403.670.708انثى

طرق حتقيق الرتبية العالمية
693.900.7971.1382070.256ذكر

1403.740.982انثى

الداة ككل
693.720.5980.5602070.576ذكر

1403.670.633انثى

يتبني من اجلدول )5( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
الأداة  ويف  جميعا،  املجالت  يف  اجلن�ص  لأثر  تعزى   )a = 0.05(

ككل.
ال�سوؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ◄

م�ستوى الدللة )a = 0.05( يف م�ستوى فاعلية الرتبية الإعلمية 
تعزى  الريموك  جامعة  يف  الإ�سلمي  والإعلم  الدعوة  طلبة  لدى 

ملتغري مكان ال�سكن؟

احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
والنحرافات املعيارية مل�ستوى فاعلية الرتبية الإ�سالمية لدى طلبة 
الريموك ح�سب متغري مكان  الإ�سالمي يف جامعة  الدعوة والإعالم 
مت  احل�سابية  املتو�سطات  بني  الإح�سائية  الفروق  ولبيان  ال�سكن، 

ا�ستخدام اختبار »ت«، واجلداول اأدناه يو�سح ذلك.

جدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت” ألثر مكان السكن على مستوى فاعلية التربية اإلسالمية لدى طلبة الدعوة واإلعالم اإلسالمي في جامعة اليرموك

الدللة الإح�سائيةدرجات احلريةقيمة"ت"النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمكان ال�سكن

مربرات تفعيل الرتبية العملية
1153.690.7081.8742070.062مدينة

943.520.633قرية

حمتوى الرتبية العملية
1153.770.7281.9412070.054مدينة

943.590.620قرية

طرق حتقيق الرتبية العالمية
0.2322070.816-1153.780.951مدينة

943.810.898قرية

الداة ككل
1153.740.6671.3502070.179مدينة

943.620.556قرية

يتبني من اجلدول )6( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
ويف  جميعا،  املجالت  يف  ال�سكن  مكان  لأثر  تعزى   )a = 0.05(

الأداة ككل.

مناقشة النتائج والتوصيات:
يتناول هذا اجلزء مناق�سة النتائج التي مت احل�سول عليها من 
الإعالمية  الرتبية  فاعلية  عن  للبيانات  الكمية  النتائج  ربط  خالل 
باأداة  الريموك  جامعة  يف  الإ�سالمي  والإعالم  الدعوة  طلبة  لدى 

الدرا�سة. 

لدى  ◄ الإعلمية  الرتبية  فاعلية  الأول: ما م�ستوى  ال�سوؤال 
طلبة الدعوة والإعلم الإ�سلمي يف جامعة الريموك: 

اأ�سارت النتائج فيما يتعلق مب�ستوى فاعلية الرتبية الإعالمية 
اأن  اإىل  الريموك  جامعة  يف  الإ�سالمي  والإعالم  الدعوة  طلبة  لدى 
وجاء   ،)3.79  -  3.61( مابني  تراوحت  قد  احل�سابية  املتو�سطات 
باأعلى  الأوىل  املرتبة  يف  الإعالمية  الرتبية  حتقيق  طرق  جمال 
تفعيل  مربرات  جمال  جاء  بينما   ،)3.79( بلغ  ح�سابي  متو�سط 
الرتبية العملية يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.61(، 
وبلغ املتو�سط احل�سابي لالأداة ككل )3.69( مب�ستوى فاعلية مرتفع. 
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د. إبراهيم خلف سليمان اخلالدي
د. محمد أحمد حسن ربابعة

ويعزو الباحث ح�سول طرق حتقيق الرتبية الإعالمية لأعلى 
متو�سط اإىل �رصورة واأهمية وجود �سياغة وا�سحة لأهداف الرتبية 
و�رصورة  اجلامعي،  التعليم  مرحلة  اأهداف  مع  تتفق  الإعالمية 
الإعالمية،  الرتبية  جمال  يف  الدرا�سات  اإجراء  على  الطلبة  ت�سجيع 
والفادة من اأ�سحاب اخلربة والخت�سا�ص العالمي لو�سع برامج 
يعرب  اجلامعة  داخل  اإعالمية  قنوات  وفتح  اجلامعة،  يف  اعالمية 
راأيهم، و�رصورة توفري امل�ستلزمات املادية  الطلبة عن  من خاللها 
الالزمة للرتبية الإعالمية يف اجلامعة لتنفيذ ندوات ولقاءات داخل 
وخارج اجلامعة لتاأهيل الطلبة على قراءة ونقد الر�سائل العالمية، 
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة ال�سديفات واخل�ساونة 
الإعالمية مرتفع يف  الرتبية  اأن م�ستوى  ا�سارت اىل  التي   )2012(
اىل  ا�سارت  التي   )2009( اخلريي  ودرا�سة  التعليمية،  املوؤ�س�سات 
اأهمية تفعيل الرتبية الإعالمية يف املرحلة اجلامعية كمو�سوعات 
�سمن الأن�سطة العامة التي تطرحها اجلامعة، وتختلف نتائجها مع 
ا�سارت اىل ان الرتبية الإعالمية  التي  نتائج درا�سة دولة )2008( 
الرتبية  ترتبط  بل  الإعالم،  و�سائل  تعليمية عن طريق  لي�ست عملية 

الإعالمية بالتعليم والتعلم من الإعالم عن طريق و�سائله املختلفة.
ال�سوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ◄

م�ستوى الدللة )α = 0.05( يف م�ستوى فاعلية الرتبية الإعلمية 
تعزى  الريموك  جامعة  يف  الإ�سلمي  والإعلم  الدعوة  طلبة  لدى 

ملتغري ال�سنة الدرا�سية؟
لدى  العالمية  الرتبية  بفاعلية  يتعلق  فيما  النتائج  اأ�سارت 
طلبة الدعوة والإعالم ا لإ�سالمي يف جامعة الريموك اىل عدم وجود 
فروق ذات دللة اإح�سائية )α= 0.05( تعزى لأثر ال�سنة الدرا�سية 
مربرات  جمال  با�ستثناء  ككل  الأداة  ويف  جميعا،  املجالت  يف 
الثالثة.  ال�سنة  ل�سالح  الفروق  وجاءت  الإعالمية،  الرتبية  تفعيل 
ويعزو الباحث ذلك اىل التقارب ما بني طلبة ال�سنة الثالثة والرابعة 
املواد  درا�سة  خالل  من  بع�سا  بع�سهم  مع  واختالطهم  التفكري  يف 
تفعيل  العمل على  يرون �رصورة  الثالثة  ال�سنة  ان طلبة  ال  نف�سها، 
الطلبة،  لدى  العالمية  الثقافة  تنمية  خالل  من  العالمية  الرتبية 
العالمية،  التحديات  الطلبة ملواجهة  لدى  ال�سالمية  القيم  وتنمية 
و�سائل  مع  للتعاطي  الطلبة  لدى  الالزمة  واملهارة  املعرفة  وتنمية 
العالم، وتقبل الخرين والتعاي�ص معهم ب�سكل �سحيح، وهذا يتفق 
)2015(، ول يوجد  )2009( و اخلالدي  مع نتائج درا�سة اخلريي 

درا�سات تختلف نتائجها مع نتائج الدرا�سة احلالية.
 ال�سوؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ◄

م�ستوى الدللة )α = 0.05( يف م�ستوى فاعلية الرتبية الإعلمية 
تعزى  الريموك  جامعة  يف  الإ�سلمي  والإعلم  الدعوة  طلبة  لدى 

ملتغري اجلن�ص؟
وجود  عدم  اىل  اجلن�ص  مبتغري  يتعلق  فيما  النتائج  اأ�سارت 
يف  اجلن�ص  لأثر  تعزى   )α =  0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
جميع املجالت ويف الأداة ككل. ويعزو الباحث ذلك اىل ان الطلبة 
واحدة  بيئة  من  اأغلبهم  ال�سالمي  والعالم  الدعوة  تخ�س�ص  يف 
عا�سوا الظروف الدرا�سية ذاتها، وتعلموا عند املدر�سني اأنف�سهم، كما 
انعكا�ص فوائد  اإعالمية، ومدى  اأن و�سوح احلاجة اىل وجود تربية 
الرتبية العالمية بات اأمرا وا�سحا بالن�سبة لطلبة تخ�س�ص الدعوة 
والعالم ال�سالمي، ول يوجد درا�سات تتفق اأو تختلف نتائجها مع 

نتائج الدرا�سة احلالية. 
ال�سوؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ◄

م�ستوى الدللة )α = 0.05( يف م�ستوى فاعلية الرتبية الإعلمية 
تعزى  الريموك  جامعة  يف  الإ�سلمي  والإعلم  الدعوة  طلبة  لدى 

ملتغري مكان ال�سكن؟
 اأ�سارت النتائج فيما يتعلق مبتغري مكان ال�سكن اىل عدم وجود 
ال�سكن  مكان  لأثر  تعزى   )α =  0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
اأن  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو  ككل.  الأداة  ويف  جميعا،  املجالت  يف 
الطلبة يف تخ�س�ص الدعوة والإعالم الإ�سالمي �سواء كانوا ي�سكنون 
اأو يف القرية يتوافر لديهم الظروف املعي�سية ذاتها من  يف املدينة 
تكنولوجيا، وموا�سالت وغريهما، والوقت احلايل يف القرية ي�ستطيع 
اأن ي�ستخدم الطالب ما ي�ستخدمه، اأو يحتاجه الطالب يف املدينة رغم 
وجود عدد من الفوارق التي تخت�ص بها القرية نحو وجود عالقات 
مل  اأنها  اإل  الفوارق  من  وغريها  اكرب،  ب�سكل  الفراد  بني  اجتماعية 
الإعالمية،  الرتبية  فاعلية  حول  الطلبة  توقعات  نتائج  على  توؤثر 
 ،)2012( واخل�ساونة  ال�سديفات  درا�سة  نتائج  مع  يتفق  وهذا 

واخلريي )2009( .

التوصيات :
اإجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول الرتبية العالمية . 1

با�ستخدامات متغريات اأخرى جديدة.
قيام اجلامعات الردنية باإعداد برامج واأن�سطة يف الرتبية . 2

تخ�س�ص  وطلبة  عام  ب�سكل  اجلامعيني  للطلبة  منا�سبة  العالمية 
الدعوة والإعالم ال�سالمي ب�سكل خا�ص.

وكلية . 3 ال�رصيعة  كلية  يف  الطلبة  وبرامج  خطط  ت�سمني 
العالم يف اجلامعات الردنية مب�ساق للرتبية العالمية.

املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية:

الرتبية . 1 جملة  الإعالم،  لو�سائل  املعلمني  تعر�ص  جوزية،  بري�سيفال، 
الإعالمية، عدد �سفر، 2007.

اجلار اهلل، عبد العزيز جار اهلل، املقدمة،جملة املعرفة، العدد 140، 2007.. 2

احليزان،حممد، وجهة نظر، جملة املعرفة، العدد145، 2007. . 3

اخلالدي، ابراهيم، الدور الرتبوي لو�سائل العالم ال�سالمي من وجهة نظر . 4
جامعة  للن�رص،  مقبول  ميدانية،  درا�سة  الردن  يف  البيت  ال  جامعة  طلبة 

القد�ص املفتوحة، القد�ص، 2015.

عمل . 5 ورقة  الإعالمية،  الرتبية  يف  املدر�سة  دور  �سحات،  حممد  اخلطيب، 
مقدمة اإىل املوؤمتر الدويل الأول للرتبية الإعالمية، الريا�ص، 2007. 

املرحلة . 6 يف  الإعالمية  الرتبية  تفعيل  عطا�ص،  عقيل  بن  طالل  اخلريي، 
ال�سعودية،  التدري�ص يف اجلامعات  اأع�ساء هيئة  اجلامعية من وجهة نظر 

2009، مكة املكرمة.

الد�سوقي، �سماح حممد )2010( الرتبية الإعالمية بالتعليم الأ�سا�سي يف . 7
ع�رص العوملة، دار اجلامعة اجلديدة، الإ�سكندرية.

الدليمي، حممد )2013 ( الإعالم الإ�سالمي، دار امل�سرية، عمان.. 8
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الدليمي، حممد )2011 ( و�سائل الإعالم والطفل، دار امل�سرية، عمان.. 9

املجتمع . 10 يف  الإعالمية  الرتبية  غائية  اأبعاد   )  2009( اجلبار  عبد  دولة، 
الثقايف،  الناقد  جمالتها،مركز  نتائجها،  مفهومها،  املعا�رص،  الغربي 

بريطانيا.

الرتبية . 11 جملة  الإعالمية،  للرتبية  الدولية  ال�سرتاتيجيات  مايتو،  زا�سيتي، 
الإعالمية، عدد �سفر، 2007.

املكتبي، . 12 دار  الكرمي،  القران  الن�سانية يف  القيم   )1990( الزحيلي، وهبة 
دم�سق.

ال�رصور، ناديا هايل )2000( مدخل اىل تربية املتميزين واملوهوبني، دار . 13
الفكر، عمان.

�سفر، حممود )1980( العالم موقف، الكتاب العربي ال�سعودي، جدة.. 14

 �سري�سون، �سو )2004( ادوات للمواطنة واحلياة، ترجمة مدار�ص الظهران . 15
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