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ملخص:

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على تاأثري الإعالم الرتبوي املتمثل بدور الف�شائية الرتبوية 
عينة  نظر  وجهة  من  والثقايف،  التعليمي  امل�شتويني  على  الطالب  اأداء  تنمية  يف  ال�شورية 
من طالب مدينة دم�شق، تبعًا ملتغريْي اجلن�ص والخت�شا�ص، ومن اأجل ذلك �شمم الباحث 
ا�شتبانة تكونت من )20( فقرة موزعة على بعد الربامج التعليمية وبعد الربامج الثقافية، 
بعد اأن مت التاأكد من �شدقها وثباتها.وقد تكون املجتمع الأ�شلي للدرا�شة من طالب مدينة 
ع الباحث ال�شتبانة  دم�شق وطالباتها، والبالغ عددهم نحو )10200( طالبًا وطالبة.وقد وزَّ
على عينة بلغ حجمها )800( طالٍب وطالبة، مثلت ما ن�شبته نحو )8%( من املجتمع الأ�شلي 
للدرا�شة، اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية، وبعد تطبيق اأداة الدرا�شة على اأفراد العينة 
العينة بدرجة  اأفراد  الدرا�شة موافقة  اأظهرت نتائج  الالزمة  الإح�شائية  واإجراء املعاجلات 
كبرية على تاأثري الإعالم الرتبوي يف تنمية اأدائهم على امل�شتويني التعليمي والثقايف.كما 
نظر  وجهات  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  امليدانية  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 
الطالب والطالبات نحو تاأثري الإعالم الرتبوي يف اأدائهم على امل�شتوى التعليمي والثقايف 

ُتعزى ملتغريْي اجلن�ص والخت�شا�ص.
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The Impact of Educational Media in The Development 
of the Performance of Public High School Students, 

Educationally and culturally 
Opinions of a Sample of Students from the city of Damascus

Abstract: 

The study aimed to identify the impact of educational media represented 
by the role of the Satellite Educational Syrian Chanel in the development 
of the performance of students in both educational and cultural aspect.The 
sample is the opinions of students taken from the city of Damascus.Opinions 
depend on variables of gender and major field of study.The researcher 
designed a questionnaire consisted of 20 items distributed on educational 
and cultural programs to ensure its sincerity and constancy.The original 
society for the study is the students in the city of Damascus of 10,200 students.
The researcher has distributed the questionnaire on the total sample size of 
800 students, representing a rate of about 8% of the original community of 
the study, who were selected randomly, and after applying the study tool on 
the sample and conducting statistical necessary treatments, the results of 
the study showed the approval of members of the sample to a large extent 
on the impact of media education in the development of their performance 
at the educational and cultural levels.The results of the field study showed 
no statistically significant differences in the viewpoints of students about the 
impact of educational media in their performance on the educational and 
cultural level due to the variables of gender and major.



402

د. صابر جيدوريدور اإلعالم التربوي في تنمية أداء طالب الثانوية العامة تعليمياً وثقافياً

مقدمة: 
�شهدت املجتمعات الب�رسية تغريات عديدة ومت�شارعة، وخا�شة يف الن�شف الأخري من 
القرن الع�رسين وبدايات القرن احلادي والع�رسين، �شاهمت ب�شكل وا�شح يف زيادة �رسعة 
عجلة التطور لكثري من املجتمعات يف خمتلف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والإعالمية.
ويف خ�شم هذه التغريات حتاول كل ثقافة اأن حتافظ على �شماتها وقيمها، وتن�شئة اأجيالها 
تن�شئة حتفظ من خاللها خ�شو�شيتهم الثقافية ومنظومتهم القيمية، مع �رسورة توعيتهم 
باأهمية التثاقف مع الآخر والنفتاح عليه، وذلك من خالل برامج ثقافية وتعليمية يقوم بها 

املجتمع بهيئاته وموؤ�ش�شاته التعليمية والجتماعية وال�شيا�شية والإعالمية.
ويف هذا الإطار تاأتي هذه الدرا�شة كمحاولة ملعرفة دور الإعالم الرتبوي الذي متار�شه 
خالل  من  وثقافيًا  جهة،  من  تعليميًا  الطالب  اأداء  تنمية  يف  ال�شورية  الرتبوية  الف�شائية 
احلفاظ على هوية املجتمع ال�شوري وثقافته من جهة ثانية، وذلك عرب ما تقدمه من برامج 

ثقافية وتعليمية ت�شهم ب�شكل خا�ص وفعال يف تنمية الجتاهات الفكرية لدى الطالب.
ونتيجة للفوائد التي ميكن اأن يوؤديها الإعالم الرتبوي يف جمالت الرتبية والت�شال 
اإن�شاء قنوات تعليمية متخ�ش�شة  اأنظمة التعليم يف العامل اإىل  الإن�شاين، بادرت العديد من 
والتعاي�ص  املعرفية،  الثورة  والتعلم يف ظل  التعليم  ما هو جديد يف جمالت  اإىل  للتعرف 
.وهذا ما دفع وزارة الرتبية وبالتن�شيق   )Senge, 2000, 26( العاملي اجلديد  النظام  مع 
مع وزارات الثقافة والإعالم والتعليم العايل، اإىل اإن�شاء ف�شائية تربوية موجهة، ت�شتهدف 
بالدرجة الأوىل الطلبة يف مراحل التعليم كافة، وذلك من خالل برامج متنوعة تنطوي على 
الربامج  بث  اإىل  اإ�شافة  وممتع،  م�شوق  وبقالب  وثقافيًا،  وتربويًا  علميًا  مفيدة  م�شامني 

التعليمية على مدار الأ�شبوع �شمن برامج حمدد م�شبقًا )وزارة الرتبية، 2008( .
قمر  على  ال�شورية  الرتبوية  الف�شائية  اطلقت  الرتبية  وزارة  اإن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
عرب�شات )بدر4( يف ت�رسين الأول )2008( على الرتدد )12284( ، اإ�شافة اإىل القمر نايل 
ال�شوريني، فهي تقدم  للطلبة  ، وذلك دعمًا وتوجيهًا وتعليمًا  الرتدد )10911(  �شات على 
درو�شًا تعليمية ل�شهادتي التعليم الأ�شا�شي والثانوي ومرحلة ريا�ص الأطفال، اإ�شافة اإىل 
اأعمار الطلبة وم�شتوياتهم،  برامج تربوية وثقافية وعلمية موجهة لالأ�رس، وتنا�شب جميع 
وتبث على مدار 14 �شاعة تبداأ من العا�رسة �شباحًا ولغاية اخلام�شة م�شاًء، وتعاد الربامج 

من اخلام�شة م�شاًء حتى الثانية ع�رسة لياًل )وزارة الرتبية، 2008( .
اأما هدف الف�شائية الرتبوية فقد حتدد يف رفد العملية الرتبوية والتعليمية، وذلك من 
خالل اإنتاج برامج متميزة ملراحل التعليم كافة، ورفع م�شتوى مهارات العاملني يف احلقل 



403

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )2( - تشرين 

التعليم مبا مُيّكن املتعلم  اإيجابي يف مفاهيم وطرائق  الرتبوي وكفاءاتهم، واإحداث تغيري 
من امتالك مهارات الدرا�شة امل�شتقلة، والتعلم الذاتي، ومن اكت�شاب اأمناط تفكري قادرة على 
التعامل مع تقانات الع�رس ومتطلباته، كما �شاعدت على ن�رس الثقافة العربية وتعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني بها، ون�رس الوعي الرتبوي لدى �رسائح املجتمع املختلفة، واإطالعها 
على امل�شتجدات وامل�رسوعات الرتبوية وتخفيف الفروقات املوجودة بني املدار�ص يف بيئات 
اجتماعية وتربوية متفاوتة، والإ�شهام يف تخفيف العبء عن كاهل الأ�رسة، من خالل ما 
الأمية.ومن  الق�شاء على  التعليم كافة، وامل�شاهمة يف  تقدمه من درو�ص منهجية ملراحل 
هنا فاإنه ل بد من معرفة اإىل اأي مدى ا�شتطاع الإعالم الرتبوي ال�شوري من حتقيق اأهدافه 
على ال�شعيدين الرتبوي والثقايف من وجهة نظر طلبة املرحلة الثانوية العامة يف مدينة 

دم�شق.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ل �شك يف اأن درا�شة دور الإعالم الرتبوي باعتباره عاماًل مهمًا يف حت�شني جودة اأداء 
الطلبة، وبخا�شة على ال�شعيد التعليمي، ُيعد اأمراً مهمًا تفر�شه التطورات التكنولوجية يف 
جمال الت�شال واملعلومات والبث الف�شائي املبا�رس، ف�شاًل عن اأن درا�شة ما يبثه الإعالم 
الرتبوي من برامج ثقافية وتعليمية، يوفر لنا معرفة كافية ملدى م�شاهمة الربامج الرتبوية 
اأن الدرا�شة احلالية ت�شعى اإىل  يف ت�شكيل الوعي الثقايف والتعليمي لدى الطلبة، وبخا�شة 
التعليمية والثقافية  الربامج  العامة حول  الثانوية  ال�شهادة  اآراء عينة من طالب  ا�شتطالع 

التي تقدمها الف�شائية الرتبوية ال�شورية.
مع التاأكيد على اأن الدرا�شة احلالية ل تخرج عن كونها حماولة ملعرفة دور الإعالم 
الرتبوي يف حت�شني اأداء الطالب على ال�شعيد التعليمي والثقايف، وذلك من خالل ما تبثه 
الف�شائية الرتبوية من درو�ص تعليمية �شمن املناهج الدرا�شية يف الفرعني العلمي والأدبي.
ومع اأهمية هذا الدافع للدرا�شة، فاإن اأمراً اآخر حفز الباحث على درا�شة هذا املو�شوع األ وهو 
دور  بعنوان:   )1996 )حمزة،  بها  قام  كالتي  عليها،  اطلع  التي  ال�شابقة  الدرا�شات  نتائج 
الربامج الثقافية يف التلفاز يف التنمية الثقافية، درا�شة تطبيقية على القناة الثانية بتلفاز 
جمهورية م�رس العربية، والتي اأظهرت نتائجها اأنه يوجد دور متميز للربامج الثقافية يف 
تاأثري و�شائل  اإىل درا�شة )احل�شيني، 2010( بعنوان:  اإ�شافة  الطلبة،  الثقافية لدى  التنمية 
ا�شتخدام  تاأثري  اأكدت  والتي  النامية،  البلدان  يف  الرتبوية  العملية  خمرجات  على  الإعالم 
اأدائهم  وحت�شني  الأكادميي،  الطالب  م�شتوى  ارتفاع  على  اإيجابيًا  تاأثرياً  الإعالم  و�شائل 

بالختبارات.
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كل الذي �شبق دفع الباحث لإجراء هذه الدرا�شة ملعرفة دور الإعالم الرتبوي ال�شوري 
يف تنمية اأداء الطالب تعليميًا وثقافيًا، حيث �شيغت م�شكلة الدرا�شة على النحو االآتي: 

هل مُتار�ص الربامج التعليمية التي تبثها الف�شائية الرتبوية ال�شورية دورا وا�شحا . 1
يف تنمية اأداء طالب ال�شهادة الثانوية العامة تعليميا؟ 

هل مُتار�ص الربامج الثقافية التي تبثها الف�شائية الرتبوية ال�شورية دورا وا�شحا . 2
يف تنمية اأداء طالب ال�شهادة الثانوية العامة ثقافيا؟ 

≥ 0.05( بني الطلبة فيما . 3  α( هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى
يت�شل بوجهة نظرهم نحو دور الإعالم الرتبوي ُتعزى ملتغري اجلن�ص؟ 

≥ 0.05( بني الطلبة فيما . 4  α( هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى
يت�شل بوجهة نظرهم نحو دور الإعالم الرتبوي ُتعزى ملتغري الخت�شا�ص؟ 

أهداف الدراسة: 
ت�شعى الدرا�شة احلالية اإىل التعرف اإىل دور الإعالم الرتبوي املتمثل بدور الف�شائية 
الرتبوية ال�شورية يف تنمية اأداء الطالب على امل�شتويني التعليمي والثقايف، من وجهة نظر 
عينة من طالب مدينة دم�شق.حيث مُيكن حتقيق هذا الهدف الرئي�س من خالل حتقيق 

االأهداف الفرعية االآتية: 
تهدف الدرا�شة اإىل التعرف اإىل اآراء طالب الثانوية العامة يف مدينة دم�شق، فيما . 1

يت�شل بدور الإعالم الرتبوي يف تنمية اأدائهم التعليمي والثقايف.
التعرف اإىل مدى وجود فروق جوهرية بني اآراء طالب مدينة دم�شق نحو الربامج . 2

التعليمية والثقافية التي تقدمها الف�شائية الرتبوية لهم، تبعًا ملتغريي اجلن�ص والخت�شا�ص.
الرتبوية، . 3 الف�شائية  عمل  تطوير  يف  ت�شهم  اأن  ميكن  املقرتحات  من  جملة  تقدمي 

وبخا�شة فيما يت�شل برباجمها التعليمية والثقافية املوجهة لطالب الثانوية العامة.

أهمية الدراسة: 

تتبلور اأهمية الدرا�شة يف االآتي: 
اإىل تكوين  - التي تهدف  الإعالمية  الرتبية  اأهمية  اأهميتها من  الدرا�شة  ت�شتمد هذه 

بعد  ما  جمتمع  يف  للعي�ص  �رسورية  كقيم  والثقافة،  والتعليم  العلم  لأهمية  مدرك  طالب 
احلداثة.
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قد ي�شاعد الك�شف عن اآراء الطالب، فيما يت�شل بدور الإعالم الرتبوي، وزارة الرتبية  -
على حتديد جوانب النق�ص يف الربامج واملناهج املخ�ش�شة لتنمية اأدائهم على امل�شتويني 

التعليمي والثقايف.
ال�شيا�شات  - ر�شم  للقائمني على  الدرا�شة خلفية نظرية وعملية  اأن توفر هذه  ميكن 

الرتبوية يف �شوريا، ول�شيما عندما يحددون الأن�شطة الرتبوية التي من �شاأنها اأن تنمي لدى 
الطالب ال�شوريني القدرة على التعلم والتم�شك باخل�شو�شية الثقافية، مع تنمية وعيهم على 

�رسورة النفتاح على الآخر املختلف.

حمددات الدراسة: 
مماثلة أ.  مبدى  الإح�شائي  جمتمعها  خارج  احلالية  الدرا�شة  نتائج  تعميم  يتحدد 

املجتمع اخلارجي ملجتمع الدرا�شة.
تتحدد وجهة نظر طلبة الثانوية العامة يف دور الإعالم الرتبوي يف تنمية اأدائهم ب. 

تعليميًا وثقافيًا.
تتحدد متغريات الدرا�شة احلالية يف متغري اجلن�ص والخت�شا�ص.ت. 
تقت�رس هذه الدرا�شة على طالب وطالبات الثانوية العامة )علمي، اأدبي( يف مدينة ث. 

دم�شق يف العام الدرا�شي 2010/ 2011 م.

متغريات الدراسة: 

املتغريات امل�شتقلة وت�شمل: اأ- متغري اجلن�ص، وله م�شتويان: ذكور، اإناث- ب- أ. 
متغري الخت�شا�ص، وله م�شتويان: اأدبي، علمي.

جمالت ب.  على  الدرا�شة  عينة  اأفراد  ا�شتجابات  يف  وتتمثل  التابعة:  املتغريات 
ال�شتبانة املتمثلة يف الربامج التعليمية والثقافية.

مصطلحات الدراسة: 

الدور: ◄
موقف  يف  فرد  قبل  من  املتوقع  ال�شلوك  يف  منط  باأنه   "Spooner "�شبونري  يعرفه 
العتبار  بعني  واآخذاً  اجلماعة،  يف  ال�شائدة  الجتماعية  املعايري  خالله  من  مراعيًا  معني 
تطلعاتهم ومتطلباتهم )Spooner,2000,10( .ويعرف الباحث الدور الرتبوي باأنه املهمة 
التي يقوم بها الإعالم الرتبوي، فيما يت�شل بتقدمي الربامج الرتبوية والثقافية، وتقدميها 
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ب�شكل ي�شمن تنمية اأداء طالب املرحلة الثانوية العامة تعليميًا وثقافيًا.
تنمية االأداء:  ◄

اأداء الطالب  اإىل اجلهد املخطط وامل�شتمر لتح�شني م�شتوى  ي�شري مفهوم تنمية الأداء 
وجتويد املخرجات من خالل الإ�رساف والتقومي امل�شتمر لأداء الإعالم الرتبوي، ويت�شمن 
ذلك الت�شخي�ص العلمي الدقيق لأداء الإعالم با�شتخدام اأدوات علمية مقننة، جتمع بو�شاطتها 
الأدلة للحكم على كل من جمالت: التعلم، والتعليم، وفق املعايري واملوؤ�رسات املو�شوعة 
لكل جمال، لتحديد نقاط القوة واأولويات التطوير، وبناء اخلطة التطويرية لالإعالم لتوفري 

الإمكانيات الب�رسية واملادية الالزمة لتحقيق الأهداف.)حممد، 2007، 110( 
االإعالم الرتبوي:  ◄

ُيعرف الإعالم الرتبوي بتعريفات عدة منها: 
اإنه عملية ا�شتخدام الأن�شطة الإعالمية يف املدار�ص من خالل الطالب، حتت اإ�رساف أ. 

اجلمهور  لإعداد  تربوية  اأهداف  ذات  اإعالمية  ر�شائل  تقدمي  يف  الرتبوي  الإعالم  اأخ�شائي 
خالل  من  وذلك  ومهاريًا،  ووجدانيًا،  واجتماعيًا،  معرفيًا،  الطالب،  وبخا�شة  املدر�شي، 
اأ�شا�ص تخطيط  م�شمون هذه الو�شائل الإعالمية، مع توفري الإمكانات الالزمة كافة، على 

م�شبق لأنواع الأن�شطة امل�شتخدمة يف كل مرحلة تعليمية.)اأحمد، 2004، 48( 
ر�شالة ب.  خالل  من  الطالب،  توجيه  عملية  باأنه:  الرتبوي  الإعالم  الكفراوي  يعرف 

اإعالمية، تنقلها و�شائل الإعالم املدر�شي )تلفزيون، �شحافة- اإذاعة مدر�شية- مناظرات( 
، وهذه الر�شالة ي�رسف عليها اأخ�شائي اإعالمي، وفيها ُيزود الطالب باملعلومات ال�شليمة، 
بهدف  وذلك  وخارجها،  املدر�شة  داخل  يحدث  عما  ال�شادقة  والأخبار  الثابتة،  واحلقائق 
النقد  مهارات  واإك�شابهم  لديهم،  والإدراك  الوعي  وتنمية  الطالبي،  العام  الراأي  تنوير 

والتحليل، والنتقاء ملا يتعر�شون له من معلومات.)الكفراوي، 2004، 25( 
ويرى الباحث اأن هذا التعريف يتعار�ص مع ديناميكية الإعالم، وذلك من خالل تعريف 
"الكفراوي" باأنها عملية )توجيه( ولي�شت عملية تفاعلية، مبعنى اأنه ي�شري وفق اجتاه واحد، 

اأي اأنه اأحادي الجتاه ب�شكل خطي.
الرتبوية، ت.  املعلومات  نظم  على  طراأ  الذي  التطور  باأنه:  الرتبوي  الإعالم  ُيعرف 

واأ�شاليب توثيقها، وت�شنيفها، وال�شتفادة منها.)�شعد الدين، 1990، 9( .ويرتكز هذا الفهم 
لالإعالم الرتبوي على نظم املعلومات الرتبوية، والذي يوفر املادة اخلام واملحتوى لالإعالم 

الرتبوي، دون النظر اإىل عنا�رس الت�شال من مر�شل وم�شتقبل ور�شالة.
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تفاعلية  "عملية  اأنه:  الرتبوي على  لالإعالم  الدرا�شة تعريفا  الباحث يف هذه  ويتبنى 
الرتبوية  الف�شائية  تنقلها  التي  الإعالمية،  الر�شائل  خالل  من  وجمهوره  الإعالمي  بني 
ال�شورية عرب براجمها التعليمية والثقافية، والتي يتم من خاللها تزويد الطالب باملعلومات 
ال�شحيحة، واحلقائق الثابتة، بهدف تعزيز املنهج املدر�شي، وتن�شئتهم على معرفة ثقافة 

جمتمعهم واملجتمعات الأخرى.

اإلطار املرجعي للدراسة: 
بني  العالقة  بداأت  اجلماهريي،  الطابع  واكت�شابها  الت�شال  و�شائل  ظهور  بدء  مع 
بالق�شايا  وتوعيتهم،  واإر�شادهم  الطلبة  توجيه  يف  كبرية  اأهمية  تاأخذ  والرتبية  الإعالم 
هذه  اأن  مالحظة  والرتبوي.مع  املعريف  م�شتواهم  من  حُت�شن  التي  والتعليمية  الرتبوية 
العالقة ات�شمت يف البدء بالتوتر وتبادل التهامات، اإذ راأى الرتبويون يف هذه الو�شائل – 
وبخا�شة التلفزيون– عوامل هدم تن�شب خمالبها الفتاكة يف البناء الرتبوي الذي يعملون 
على ت�شييده، وراحوا يقدمون الن�شائح والتو�شيات ملا يجب اأن يفعله الإعالم ليكون عامل 

بناء ل هدم.
على  و�شايتهم  فر�ص  يحاولون  باأنهم  الرتبويون  الإعالميون  اتهم  املقابل  ويف 
الإعالم عرب خطاب ا�شتعالئي تهيمن عليه لغة )ماذا يريد الرتبويون من الإعالميني؟( .هذه 
العالقة بداأت يف التغري مع ظهور مفهوم الإعالم الرتبوي، الذي ميثل حماولة تربوية جادة 
الن�صء  تعليم  خالل  من  الو�شاية،  منطق  عن  بعيدا  والرتبية،  الإعالم  بني  العالقة  لتاأطري 
مهارات التعامل مع و�شائل الإعالم، وتنمية ملكة التفكري النقدي لديهم، مبا يقود اإىل فهم 
اأعمق للثقافة الإعالمية التي حتيط بهم، وغر�ص مهارات التلقي الواعي، وح�شن النتقاء، بل 
يتعدى ذلك اإىل امل�شاركة الفاعلة يف العملية الت�شالية التي تتم من خالل تلك الو�شائل.

)وزارة الرتبية والتعليم، 1428هـ( .
ويعد الإعالم الرتبوي جزءا من الإعالم، وتعترب و�شائله مبثابة و�شائل تربوية فعالة 
يف العملية التعليمية وذات تاأثري كبري.فقد اأ�شارت املرزوقي، اإىل اأن و�شائل الإعالم تعترب 
حيث  امل�شتدمية،  الرتبية  اأدوات  من  وهامة  �شيقة  اأداة  لكونها  الرتبوية،  الو�شائل  اأهم  من 
مُتكن اأبناء املجتمع من التعرف على العديد من املعارف والثقافات، والأماكن التي ي�شعب 
الو�شائل  اأهمية  تزداد  عليه.لذا  والتاأثري  العام  للراأي  تكوينها  اإىل  اإ�شافة  اإليها،  الو�شول 

الإعالمية، لأن الرتبية تعتمد عليها.)املرزوقي، 1402هــ، 19( 
اأهم الو�شائل الرتبوية، حيث تقدم  اأن و�شائل الإعالم تعّد من  كما بينت �شاندرا بول 
النا�ص من  ال�شيقة، فهي جتذب  الرتبوية  الو�شائط  وتعدُّ من  متنوعة،  وثقافية  علمية  مواد 
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اأدوات  اأدوات الرتبية امل�شتدمية، ومن  اأداة مهمة من  خمتلف الأعمار ومن اجلن�شني، وهي 
النهو�ص باملجتمعات ثقافيا.)بول، 2004، 33( 

1- أهداف اإلعالم الرتبوي: 

تختلف اأهداف الإعالم الرتبوي باختالف و�شائله واختالف الفل�شفات الرتبوية التي 
توجه اأنظمة التعليم التي يعمل يف ظلها الإعالم الرتبوي، ومع ذلك فاإن هناك اأهدافًا رئي�شة 

ميكن حتديدها على النحو الآتي: 
غر�س القيم الرتبوية: أ. 

من امل�شلم به اأن و�شائل الإعالم )�شواء �شحافة اأم اإذاعة( قوية وموؤثرة يف املتلقي، 
وبالتايل فهناك ميل اإىل تبني ما تقدمه و�شائل الإعالم واعتناقه، وخا�شة التي تعتمد على 
الو�شائل التكنولوجية احلديثة، يف حني اأن الرتبية و�شائلها �شعيفة التاأثري، بطيئة احلركة، 
ل ت�شتطيع جمارة ما ُيبث على و�شائل الإعالم احلديثة، ومن هنا ن�شاأت حاجة الرتبية اإىل 

و�شائل الإعالم ب�شكل عام والرتبوي منه ب�شكل خا�ص.
االلتزام االأخالقي: ب. 

ال�شحف، والإذاعة، والتلفاز، وامل�رسح،  حتقق ذلك من خالل خلق رقابة فعالة على 
اأن ميثل الرتبويون يف جلان  ال�شلطات املخت�شة، على  التعيني بو�شاطة  تتكون عن طريق 
الرقابة، واأما من يحتج على ذلك حتت ذريعة اأن الرقابة قيد على احلرية، فاإن هذا الحتجاج 
مطلبا  كونه  عن  ف�شال  الدولة،  به  تكفلت  واجب  العامة  الأخالق  رعاية  لأن  عليه،  مردود 
جماهرييا، فالرقابة اخللقية بالدرجة الأوىل على املحتوى الإعالمي، لي�شت قيدا على حرية 
الإبداع، واإمنا هي حماية له من النزلق باجتاهات قد ت�رس بالإبداع واملجتمع على حد 

�شواء.
تعديل ال�شلوك وتكوين االتاهات: ت. 

وحركية،  مو�شيقية،  موؤثرات  من  ي�شاحبها  وما  الإعالمية  الو�شائل  ا�شتخدام  يوؤدي 
و�شوتية، وجمالية، عالوة على الأ�شاليب احلديثة يف الإخراج اإىل تعديل ال�شلوك، وتكوين 

الجتاهات، التي تتم�شى مع التغريات املرغوبة التي مير بها املجتمع.
امل�شاهمة يف تن�شئة االأفراد: ث. 

ويدخل يف اإطار هذا الهدف اإك�شاب الأفراد املهارات الجتماعية، وتعريفه باخل�شائ�ص 
ق التما�شك  الثقافية للمجتمع، والتاأكيد عليها منذ ال�شغر وخالل مراحل حياته، حتى يتحقَّ
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الجتماعي، والإجماع حول الرموز والأهداف الوطنية، وكذلك التم�شك بالعادات والتقاليد 
وذلك  الهوية،  هذه  يكت�شب  الفرد  وجتعل  املجتمع،  هوية  حتدد  التي  الجتماعية،  والقيم 
املواقف  بتقومي  اخلا�شة  املعايري  يكت�شب  الفرد  جتعل  التي  الرتبوية،  الأهداف  بجانب 
الذي  ال�شليم  القرار  واتخاذ  عمره،  مراحل  خالل  تعلمه  ما  اإطار  يف  والأ�شخا�ص  والأفكار 

يحافظ على الوحدة مع الآخرين، والتم�شك بانتمائه اإىل املجتمع.
امل�شاهمة يف حتقيق التنمية ال�شاملة: 	. 

من  كبري  جانب  على  هدفًا  ال�شاملة  التنمية  عملية  يف  الرتبوي  الإعالم  اإ�شهام  يعد 
يهتم  وحني  املجتمع،  اإىل  بالن�شبة  نف�شها  التنمية  اأهمية  من  تنبثق  باعتبارها  الأهمية، 
الإعالم الرتبوي بالتنمية، يركز على اجلانب الإن�شاين، من حيث اإن الفرد املعد اإعداداً جيداً 
للحياة، ُيعدَّ و�شيلة مهمة من و�شائل التنمية، وغاية لها يف الوقت نف�شه، ومن هنا تت�شاعف 

اأهمية العن�رس الإن�شاين يف التنمية.)بدر، 1998، 41- 42( 

2- وظائف اإلعالم الرتبوي: 

يقوم االإعالم الرتبوي بجموعة من الوظائف تنعك�س يف جمملها على العملية 
الرتبوية والتعليمية ب�شكل اإيجابي نذكر منها: 

الوظيفة الرتبوية: أ. 
ي�شجع  فهو  والتعليم،  الرتبية  مبيدان  النهو�ص  يف  بفعالية  الرتبوي  الإعالم  ي�شاهم 
القرارات،  اتخاذ  على  ت�شاعد  معلومات  على  واحل�شول  املعارف،  واكت�شاب  التعلم،  على 
والرتقاء بال�شلوك الفردي واجلماعي، وي�شاهم يف بناء �شخ�شية املعلمني كاإحدى ال�رسائح 
امل�شتهدفة، اأو املتعر�شة مل�شامني و�شائل الإعالم، وانعكا�شات ذلك على اأدوارهم يف تن�شئة 
الأجيال، وتربيتهم على النحو الذي اأعطى لو�شائل الإعالم اإ�شهامًا وا�شحًا يف عملية التغيري 
القيم والت�رسفات الجتماعية، والرتقاء بالأمة فكريًا  والتطور احل�شاري لالأمة، وتعزيز 
الرتبوي  الدور  تكمل  اأن  باإمكانها  التي  الإعالمية،  الو�شائل  ا�شتخدام  اأح�شن  اإذا  وثقافيًا 
للموؤ�ش�شات التعليمية، بل قد تكون ال�شاعد الأمين للرتبويني يف حل الق�شايا الرتبوية التي 

تتحدى املنظومة التعليمية.)عبد احلميد، 2004، 16( 
الوظيفة الثقافية: ب. 

اإىل جيل،  الثقايف ونقله من جيل  الرتاث  الرتبوي، احلفاظ على  الإعالم  من وظائف 
جمتمعهم،  يف  ال�شيا�شية  واملنظمات  والأ�رسة،  املدر�شة،  به  تقوم  ما  لالأفراد  ينقل  بحيث 
العمل يف اجلماعة،  اأ�شاليب  اأ�شاليب حتقيقه، وتعودهم على كثري من  ُتدربهم على  وكيف 
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وغري  والنظام،  العامة،  امل�شلحة  واحرتام  كالتعاون،  اخللقية،  املبادئ  من  كثري  وتلقنهم 
ذلك.

الوظيفة املعرفية: ت. 
من وظائف الإعالم الرتبوي، الرتقاء مب�شتوى املعرفة الإن�شانية، وهذه الوظيفة يجب 
اأن تكون هدفا اأ�شا�شيا من اأهدافه، خا�شة واأن عاملنا املعا�رس ي�شهد ثورة تكنولوجية كربى 

يف جمال الثقافة والإعالم.
الوظيفة الرتفيهية: ث. 

الرتفيه هدف اأ�شا�شي من اأهداف الإعالم الرتبوي بوجه عام، و�رسورة مُتكن الفرد من 
مواجهة اأعباء احلياة يف الع�رس احلديث، ومن خالل الرتفيه ي�شعر الفرد بالراحة النف�شية، 
مب�شتوى  بالرتقاء  اللتزام  ينبغي  ولكن  املكبوتة،  النزعات  ويطلق  التوتر  يخفف  لأنه 
وقواه  امل�شتمع  نف�شية  على  اخلطرية  الآثار  من  له  ملا  فيه،  الإ�شفاف  عن  والبعد  الرتفيه، 
مبادئ  بتقدمي  يعنى  والذي  املوجه،  الرتفيه  هو  احلالة  هذه  يف  الرتفيه  ويكون  العقلية، 

واجتاهات مرغوبة داخلة يف املادة الرتفيهية.)ال�شال، 2001، 55( 
دعم فل�شفة املجتمع: 	. 

الرتبوية،  بر�شالته  مقيد  واأنه  العام،  الإعالم  عن  الرتبوي  الإعالم  اإمكانات  قلة  رغم 
العام بخدمة فل�شفة املجتمع، لأن هذا املطلب يقع موقع  الإعالم  اأكرث من  اأنه مطالب  اإل 
اأهم  تعدُّ من  الع�رس احلديث  الإعالم يف  و�شائل  نف�شها، حيث  الرتبية  اأهداف  ال�شدارة من 
الو�شائل الرتبوية، حيث تقدم مواد علمية وثقافية متنوعة ت�شهم يف النهو�ص باملجتمعات 

ثقافيا.)النحالوي، 2009، 49( 
اإثراء الطالب: ح. 

الإن�شان مهمة خطرية وعظيمة، وتقع على املربني م�شوؤولية ج�شيمة يف  مهمة بناء 
حتقيق هذا الغر�ص، واملربي نعني به حتديداً املعلم، ناقل العلم لأعداد كبرية من الطلبة، 
اأنه الأداة الأمثل لغر�ص القيم النبيلة يف ال�شلوك والأخالق بو�شفه مربيًا، لذلك لبد  حيث 
من جتنيد و�شائل الإعالم الرتبوية كافة بدءا من داخل الف�شل الدرا�شي اإىل اأعلى م�شتوى 
تبداأ  كافة،  التعليمية  املوؤ�ش�شات  عن  وامل�شوؤولني  املربني  اهتمام  حمل  تكون  واأن  ممكن، 
بقاعدة الهرم التعليمي حتى ن�شل اإىل دور امل�شئولني يف اأعلى امل�شتويات يف حقل الرتبية 
الرتبوية،  املوؤ�ش�شات  خارج  من  والثقافية  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق  والتعليم، 
اأي يف املجتمع ب�شفة عامة، وهذا ما يطلق عليه )تكنولوجيا التعليم( الذي يعني تنظيمًا 
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هذه  تعمل  اإذ  والإدارة،  العمل،  واأ�شاليب  والأفكار،  والآلة،  الإن�شان  ي�شم  �شاماًل  متكاماًل 
العنا�رس جميعا داخل اإطار واحد، وهذا يعني اأن هذه الو�شائل كلها توؤدي وظيفة اإعالمية، 

�شواء اأكان ا�شتخدامها جزءا من الدرو�ص اأم عامل اإثراء للطالب.)عبد احلميد، 2004، 22( 
ومبا اأن املعلم هو حمور العملية الرتبوية، واأنه هو الذي ي�شتخدم الو�شائل املنا�شبة، 
فال بد اأن يكون املعلم على ب�شرية بطبيعة كل و�شيلة من و�شائل الإعالم والتعليم املتاحة 
من  بد  ول  فيها،  تتوافر  اأن  يجب  التي  وال�رسوط  ا�شتخدامها،  وكيفية  وخ�شائ�شها،  لديه 

تاأهيله اأوًل، ثم توفري الإمكانات الفنية املنا�شبة، لتحقيق اأهداف التعليم الرتبوية.

3- خصائص اإلعالم الرتبوي: 

ي�شعى االإعالم الرتبوي اإل حتقيق جمموعة من ال�شائ�س نذكر منها: )ال�شاوي 
و�رضف، 1998، 90( 

البناءة، . 1 ال�شلوكية  الجتاهات  وتنمية  العليا،  واملثل  بالقيم  املتلقني  تزويد 
والنهو�ص بامل�شتوى الرتبوي والفكري واحل�شاري والوجداين للمتلقني.

تنمية اجتاهات فكرية ت�شهم يف تعزيز التما�شك الجتماعي، وحتقق تكوين ال�شمري . 2
الذي يوجه �شلوك الفرد يف احلياة، ويعزز ال�شبط الجتماعي لدى الفئات الطالبية.

املختلفة، . 3 التعليمية  القطاعات  م�شتوى  على  الرتبوي  الوعي  ن�رس  يف  امل�شاركة 
وعلى م�شتوى املجتمع بوجه عام، والأ�رسة بوجه خا�ص.

التاأكيد على اأن اجليل اجلديد هم الرثوة احلقيقة للمجتمع، واأن العناية والهتمام . 4
بهم وتربيتهم م�شوؤولية عامة يجب اأن ي�شارك فيها اجلميع.

التكامل . 5 لتحقيق  �شعيًا  الإعالمية،  واملوؤ�ش�شات  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  بني  التن�شيق 
الرتبوية  العملية  جوانب  ملختلف  املو�شوعية  والتغطية  والأن�شطة،  والربامج  الأهداف  يف 

والتعليمية، وتوثيق ن�شاطاتها.
واإبراز . 6 اإعالميًا،  ومعاجلتها  والطالب  والرتبويني  الرتبية  وم�شكالت  ق�شايا  تبني 

على  والتاأكيد  املجتمع،  يف  والتعليم  للرتبية  الأ�شا�شية  الو�شيلة  ب�شفتها  املدر�شة  دور 
�رسورة دعمها وم�شاعدتها يف اأداء ر�شالتها.

توثيق ال�شلة بني امل�شوؤولني والعاملني واملهتمني ب�شوؤون الرتبية والتعليم، وتنمية . 7
الوعي بر�شالة املعلم ومكانته يف املجتمع.

التعليمية . 8 والتقنيات  الرتبوي،  الفكر  جمالت  يف  احلديثة  بالتطورات  التعريف 
واملعلوماتية، وت�شجيع البحوث يف جمال الإعالم الرتبوي.
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الدراسات السابقة: 

العملية  خمرجات  على  الإعالم  و�شائل  تاأثري  بعنوان:   )2010 )ال�شيني،  درا�شة 
الرتبوية يف البلدان النامية.هدفت اإىل التعرف اإىل تاأثري ا�شتخدام و�شائل الإعالم يف حت�شني 
و�شائل  ا�شتخدام  العالقة بني  اإىل  التعرف  وكذا  املنازل،  للطالب يف  التعليمية  املخرجات 

الإعالم يف املنازل، وبني حت�شيل الطالب يف اختبارات اللغة الجنليزية والريا�شيات.
طفل  الأقل  على  لديها  اأ�رسة   )12( بواقع  اأ�رسة   )16( من  الدرا�شة  عينة  تكونت  وقد 
بال�شف الثالث يف )838( مدر�شة من املدار�ص الواقعة يف )112( قرية يف )3( مقاطعات 
مدر�شية بولية بنجاب، اختريوا بطريقة ع�شوائية، )4( اأ�رس لديها اأطفال يرتاوح اأعمارهم 
ما بني )8/ 12( عام، ومل يلتحق اأي من اأطفالها باملدار�ص، وذلك للتعرف اإىل اأثر ا�شتخدام 

و�شائل الإعالم على الأطفال يف املنازل.
وقد ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي القائم على اإجراء م�شح حول التعلم والتح�شيل 
التعليمية  البيئة  حول  كاملة  �شورة  تكوين  بهدف  بنجاب،  ولية  مدار�ص  يف  التعليمي 
اللغة  مادة  يف  اختبارات  اإجراء  وكذا  لباك�شتان،  الريفية  باملناطق  بنجاب،  مدار�ص  يف 
الجنليزية، والريا�شيات لطالب ال�شف الثالث، لقيا�ص املخرجات التعليمية.وتعدُّ مدار�ص 
عدد  بارتفاع  الدولة، حيث متتاز  تطورا يف  املقاطعات  مدار�ص  اأكرث  من  بنجاب  مقاطعة 
امللتحقني بها، وانخفا�ص ن�شبة املت�رسبني، وارتفاع م�شتوى دخلها مقارنة باملقاطعات 

الأخرى، كاأدوات للدرا�شة.وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل العديد من النتائج من اأهمها ما ياأتي: 
الطالب أ.  م�شتوى  ارتفاع  على  اإيجابيًا  تاأثرياً  الإعالم  و�شائل  ا�شتخدام  تاأثري 

الأكادميي، وحت�شني اأدائهم بالختبارات.
الطالب ب.  اأداء  م�شتوى  حتديد  يف  مهمًا  دوراً  الطفل  وخ�شائ�ص  املدر�شة،  توؤدي 

الأكادميي.
فعالية ا�شتخدام و�شائل الإعالم يف حت�شني املخرجات التعليمية للطالب يف البلدان ت. 
النامية.

حت�شني ث.  وبني  اأكرب،  ل�شاعات  الإعالم  و�شائل  ا�شتخدام  بني  طردية  عالقة  وجود 
م�شتوى اأداء الطالب، وارتفاع م�شتوى حت�شيلهم يف اختبارات اللغة الجنليزية والريا�شيات.

وكانت من اأهم التو�شيات التي خرجت بها الدرا�شة: 
اأهمية ا�شتغالل �شناع ال�شيا�شة لدور و�شائل الإعالم الفاعل يف تعزيز م�شتويات  -

البيئة  يف  الإعالم  و�شائل  ا�شتخدام  تفعيل  خالل  من  اأمثل،  نحو  على  الطالب  لدى  التعلم 
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املدر�شية، وب�شفة خا�شة يف البلدان النامية.
العملية  - الرتبوي ودوره يف تعزيز  الإعالم  الأبحاث حول  املزيد من  اإجراء  اأهمية 

التعليمية، وكذا درا�شة العالقة بني الإعالم والتعليم من اأجل اإيجاد الو�شائل التي تعمل على 
التعليمي يف  القطاع  الإعالم يف  و�شائل  ا�شتخدام  من  ال�شتفادة  الأق�شى من  احلد  تفعيل 

البلدان النامية.
درا�شة )الربيعي، 2008( بعنوان: الدور الثقايف للقنوات الف�شائية العربية.هدفت اإىل 
التعرف اإىل الدور الثقايف للقنوات الف�شائية العربية، من خالل مناذج خمتارة منها، وقد 
البحث عبارة عن عينة ق�شديه  ال�شعودية، وكانت عينة  العربية  اململكة  الدرا�شة يف  متت 
من القنوات الف�شائية العربية، وقد ا�شتخدم الباحث يف درا�شته املنهج الو�شفي التحليلي، 
القنوات  عمل  لتطوير  العلمية  البحوث  اأهمية  حول  تتمحور  جوهرية  نتيجة  اإىل  وتو�شل 
الف�شائية ب�شكل عام، والقنوات الف�شائية التعليمية ب�شكل خا�ص، اإ�شافة اإىل حتديد الربامج 
الباحث يف درا�شته ب�رسورة تاأ�شي�ص  اأو�شى  الأ�شبوع، وقد  الثقافية والتعليمية على مدار 
ف�شائية عربية ثقافية متخ�ش�شة وم�شتقلة، ومب�شادر متويل من جهات عربية ذات توجه 

ثقايف عربي اإ�شالمي.
درا�شة )ال�شهري، 2005( بعنوان: مدى ا�شتفادة طالب اجلامعات ال�شعودية من الربامج 
اجلامعات  طالب  ا�شتفادة  مدى  معرفة  اإىل  وتلفازها.هدفت  اململكة  اإذاعة  يف  الثقافية 
ال�شعودية من الربامج الثقافية يف اإذاعة وتلفزيون اململكة، وتكونت عينة الدرا�شة من الطالب 
ال�شعوديني يف اجلامعات ال�شعودية الثماين وبلغت )160185( طالب وطالبة، وكانت ن�شبة 
الباحث يف  ا�شتخدم  ، والإناث )33،02 %( .وقد  الذكور من املجتمع الأ�شلي )65،85 %( 
التي  الثقافية  الربامج  اإن  مفادها:  نتيجة  اإىل  وتو�شل  التحليلي  الو�شفي  املنهج  درا�شته 
العوملة، وخا�شة ما  يبثها تلفزيون واإذاعة اململكة قد جنحت يف توعية الطالب مبخاطر 
يت�شل منها بامل�ص باخل�شو�شية الثقافية والدينية، وذلك عرب ما تقدمه من ر�شائل اإعالمية 
الثقافة  حر�ص  مدى  وُتبني  والإ�شالمية،  العربية  الثقافة  على  املحافظة  على  حتر�ص 

الإ�شالمية على عدم امل�ص باخل�شو�شيات الثقافية والدينية لل�شعوب الأخرى واحرتامها.
درا�شة )Roden, 2003( ، بعنوان: ا�شتخدامات التلفاز وا�شباعاته: العالقة بني اأمناط 
امل�شاهدة  اأمناط  بني  العالقة  معرفة  اإىل  املتحدة.هدفت  الوليات  يف  والدوافع  امل�شاهدة 
عينة  وتكونت  وا�شباعاته،  التلفاز  ا�شتخدامات  خالل  من  املتحدة،  الوليات  يف  والدوافع 
الدرا�شة من )1070( �شخ�شًا ترتاوح اأعمارهم بني )14- 89( �شنة.وا�شتخدم الباحث يف 
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درا�شته املنهج الو�شفي التحليلي وتو�شل اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: 
ال�شداقة  - الفراغ والتعود، وبني  اأنه توجد عالقة قوية بني دافع ق�شاء وقت  تبني 

الجتماعية ودافع الهرب.
وجود عالقة بني دوافع امل�شاهدة النفعية، وم�شتويات م�شاهدة الربامج الثقافية  -

والتعليمية.
ودافع  - املعلومة  على  للح�شول  امل�شاهدة  دافع  بني  �شلبية  ارتباط  عالقة  وجود 

الهروب.
مثل  - اجلادة  الربامج  اأنواع  وبني  النفعية،  امل�شاهدة  دوافع  بني  عالقة  وجود 

املقابالت والأخبار.
درا�شة )Rowand, 2000( بعنوان: مدى ا�شتخدام معلمي املدار�ص احلكومية للربامج 
التعليمية يف القنوات الف�شائية التعليمية يف املدار�ص.هدفت اإىل التعرف اإىل مدى ا�شتخدام 
هذه  من  لال�شتفادة  لطلبتهم  توجيههم  وكيفية  املدار�ص،  يف  التعليمية  للربامج  املعلمني 
الربامج، وتكونت عينة الدرا�شة من جمموعة معلمي املدار�ص احلكومية بالوليات املتحدة 
اإىل  وتو�شلت  التحليلي،  الو�شفي  املنهج  على  درا�شتها  يف  الباحثة  واعتمدت  الأمريكية، 

جمموعة من النتائج كان اأهمها: 
املعلمون الأقل خربة كانوا اأكرث ا�شتخدامًا لهذه الربامج. -
23 % من املعلمني اأبدوا ا�شتعدادهم ل�شتخدام الربامج التعليمية يف مدار�شهم. -
املعلمون ذوي التدريب الأكرث هم الأكرث جاهزية لتطبيق هذه الربامج. -

درا�شة )حمزة، 1996( بعنوان: دور الربامج الثقافية يف التلفاز يف التنمية الثقافية، 
دور  بيان  اإىل  العربية.هدفت  م�رس  جمهورية  بتلفاز  الثانية  القناة  على  تطبيقية  درا�شة 
الربامج  من  عينة  الباحثة  حّللت  وقد  الثقافية،  التنمية  يف  التلفاز  يف  الثقافية  الربامج 
م�شحية  درا�شة  اأجرت  كما   ،  )1995( عام  اأ�شهر   )3( مدتها  تدريبية  دورة  الثقافية خالل 
على ثالث عينات هي: عينة من امل�شاهدين قوامها )383( وعينة من رجال الفكر والثقافة 
قوامها )52( وعينة القائمني بالت�شال بالربامج الثقافية يف القناة الثانية قوامها )40( .
الفنية  القوالب  تنويع  اأهمها:  نتائج عدة كان من  التحليلية عن  الدرا�شة  اأ�شفرت  وقد 
امل�شتخدمة يف الربامج الثقافية، واأن الربامج الثقافية جاءت مبو�شوعات خمتلفة، كالتي 
القت�شادية،  والتنمية  والأدب  وال�شعر  والتكنولوجيا  وال�شينما  وامل�رسح  بالفنون  تت�شل 
ومو�شوعات خا�شة بتنمية املجتمع واملحافظة على البيئة، اإ�شافة اإىل الربامج التعليمية.
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موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: 
يت�شح من عر�ص الدرا�شات ال�شابقة اأن الدرا�شة احلالية تتفق مع الدرا�شات ال�شابقة 
يف جوانب وتختلف عنها يف جوانب اأخرى، فالدرا�شة احلالية حددت هدفها يف معرفة دور 
الإعالم الرتبوي ال�شوري يف تنمية اأداء الطالب تعليميًا وثقافيًا، وبهذا فقد اتفقت الدرا�شة 
احلالية مع درا�شة كل من: )حمزة، 1996 وال�شهري 2005 واحل�شيني، 2010 و ودرا�شة 
Rowand, 2000( ، من حيث هدف الدرا�شة املتمثيِّل ب�رسورة معرفة دور القنوات التعليمية 
الو�شفي  املنهج  امل�شتخدم وهو  املنهج  اتفقت معها من حيث  الطلبة، كما  اأداء  تنمية  يف 
التحليلي، مع مالحظة اأن الدرا�شة احلالية اختلفت عن الدرا�شات ال�شابقة من حيث العينة 
تعك�ص خ�شو�شية  نتائج  اإليه من  تو�شلت  فيما  وكذلك  امليدانية،  الدرا�شة  امل�شتخدمة يف 
Row� 2005 والربيعي، 2008 و  يينة الدرا�شة.وقد ا�شتفاد الباحث من درا�شة )ال�شهري،

and, 2000( ، وذلك من حيث حتديد الأهداف و�شياغة فقرات ال�شتبانة.

إجراءات البحث: 
اعتمد الباحث على املنهج الو�شفي التحليلي يف حتليل معطيات ال�شتبانة، والتعرف 
اإىل دور الإعالم الرتبوي ال�شوري يف تنمية اأداء طالب ال�شهادة الثانوية العامة يف مدار�ص 

مدينة دم�شق الر�شمية تعليميًا وثقافيًا.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
بلغ عدد اأفراد املجتمع الأ�شلي للدرا�شة من طالب املرحلة الثانوية يف مدار�ص مدينة 
دم�شق الر�شمية للعام الدرا�شي 2010 – 2011 نحو )10200( )1( طالبًا وطالبة.وقد وزع 
الباحث ال�شتبانة على عينة بلغ حجمها )800( طالب وطالبة، مثلت ما ن�شبته نحو )%8( 
من املجتمع الأ�شلي للدرا�شة، اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية )2(، مع مالحظة اأنه بعد 
اأن ُحّدد املجتمع الأ�شلي طبقيًا، والذي متثل بطالب الفرع العلمي وطالباته، وطالب الفرع 
الأدبي وطالباته، وزع الباحث اأداة البحث على عينة موحدة من طالب الفرعني، مع معرفته 
العدد، وذلك حر�شًا منه على عملية املقارنة عند تف�شري نتائج  بعدم ت�شاويهما من حيث 

ال�شوؤال املرتبط مبتغري اجلن�ص.واجلداول الآتية تو�شح ذلك.

)1( تم أخذ العدد من مديرية التربية بمدينة دمشق حسب سجل مديرية التعليم الثانوي ضمن احصائيات العام 2009/
 .2010

)2( تعمد الباحث أن تكون العينة 800 طالب وطالبة، وذلك لصعوبة الحصول على كثير من االستبانات من المدارس 
الثانوية، وذلك لقلة تجاوب أغلب الطالب في اإلجابة على بنود االستبانة ، مما أجبر الباحث على أن تكون االستبانات 

الموزعة متساوية بين المدارس، وأن اختلفت في االستبانات المسترجعة. 
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الجدول )1( 
فئات العينة حسب متغيرات الدراسة بالنسبة المئوية

الن�شبة املئويةالتكرارامل�شتوىاملتغري

اجلن�ص

50 %400ذكور

50 %400اإناث

100%800املجموع

الخت�شا�ص

50 %400علمي

50 %400اأدبي

100%800املجموع

الجدول )2( 
عدد االستبانات الموزعة واالستبانات المسترجعة من أفراد العينة

فئات العينة
عدد اال�شتبانات امل�شرتجعةعدد اال�شتبانات املوزعة

اأدبيعلمياأدبيعلمي

2002007578ذكور

2002006562اإناث

400400140140املجموع

800280املجموع العام

أداة الدراسة: 
من اأجل حتقيق اأهداف الدرا�شة اأعّد الباحث ا�شتبانة لتحديد دور الإعالم الرتبوي من 
خالل ما تبثه الف�شائية الرتبوية ال�شورية من برامج تعليمية وثقافية، اعتمد يف ت�شميمها 
التي  باملجالت  املبا�رسة  ال�شلة  ذات  ال�شابقة  الدرا�شات  وعلى  ال�شخ�شية  خربته  على 
ا�شتملت عليها، وبناًء على هذه اخلطوة املبدئية، فقد تكونت الأداة من )20( فقرة موزعة 
يبني  الآتي  "ليكرت".واجلدول  منط  على  متدرج  خما�شي  مقيا�ص  لها  ُحَدَد  حمورين  على 

مفتاح ت�شحيح ال�شتبانة يف �شورتها النهائية.
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الجدول )3( 
مفتاح تصحيح االستبانة في صورتها النهائية

درجة املتغري
دنيا

درجة 
قوي جداًقويمتو�شط�شعيف�شعيف جداًعليا

4.2- 3.45 واأقل من 2.64.2 واأقل من 1.83.4 واأقل من 12.6 واأقل من 151.8العبارة
42- 3450 واأقل من 2642 واأقل من 1834 واأقل من 1026 واأقل من 105018البعد

الدرجة 
84- 68100 واأقل من 5284 واأقل من 3668 واأقل من 1652 واأقل من 2010036الكلية

إجراءات الصدق والثبات ألداة الدراسة: 
د من �شدق الأداة والتحقق من �شالحيتها من حيث ال�شياغة والو�شوح، ومنا�شبة  للتاأكُّ
يف  ال�شوري  الرتبوي  الإعالم  دور  لأبعاد  و�شمولها  حتتها،  اأدرجت  التي  لالأبعاد  فقراتها 
تنمية اأداء الطالب تعليميًا وثقافيًا، فقد اعتمد الباحث على: �شدق املحكمني، ولأجل ذلك 

قام الباحث بالإجراءات الآتية: 
موزعة  بنداً   )34( من  املوؤلفة  الأولية  ال�شتبانة  فقرات  الباحث  عر�ص  التحكيم: 
على بعدين على جمموعة من ال�شادة املحكمني يف اأ�شول الرتبية، بغر�ص توفري البيانات 
واملعلومات الالزمة عن �شدق املحتوى لهذه الأداة، وقد اأبدى املحكمون مالحظات متنوعة 
الفقرات من  الفقرات ودمج بع�شها لت�شبح فقرة واحدة، ونقل بع�ص  متثلت بحذف بع�ص 
اآخر، حيث ا�شتقر العدد النهائي للفقرات بعد حذف )14( فقرة على )20( فقرة  اإىل  جمال 

موزعة على بعدين هما: بعد الربامج التعليمية وبعد الربامج الثقافية.
كما اأجرى الباحث �شدق الت�شاق الداخلي، اإذ وزيِّعت ال�شتبانة يف �شورتها النهائية 
العامة،  الثانوية  ال�شهادة  طالب  من  وطالبة  طالبا   )40( قوامها  ا�شتطالعية  عييِّنة  على 
اختريت من جمتمع الدرا�شة الكليِّي، وا�شتبعدت من نطاق عييِّنة الدرا�شة الأ�شلية، وطلب اإليها 
الإجابة عن جميع فقرات ال�شتبانة، وبعد ا�شرتداد جميع ال�شتبانات قام الباحث بح�شاب 

معامل ترابط كليِّ بعد بالدرجة الكلية، واجلدول الآتي يو�شح ذلك.
الجدول )4( 

معامات ارتباط درجات كل بعد من أبعاد دور اإلعام التربوي بالدرجة الكلية

الدرجة الكليةاأبعاد دور االإعالم الرتبوي

0،922بعد الربامج التعليمية
0،916بعد الربامج الثقافية

 دال إحصائياً عند مستوى داللة )0,01( 
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يت�شح من مراجعة اجلدول )4( اأنَّ جميع قيم معامالت ترابط بعدي ال�شتبانة بالدرجة 
الكلية دالة اح�شائيًا عند م�شتوى دللة )0،01( ، مما يدلُّ على ال�شدق الداخلي لال�شتبانة.

تعتمد  الطريقة  فهذه  نف�شه(  املقيا�ص  يف  املتطرفة  الفئات  )مقارنة  التمييزي  ال�شدق  اأما 
على املقارنة بني الفئات املتطرفة يف املقيا�ص ذاته، كاأن يوؤخذ الربع اأو الثلث الأعلى من 
الثلث  اأو  بالربع  ويقارن  العليا،  الفئة  ميثل  والذي  املقيا�ص،  هذا  يف  املتح�شلة  الدرجات 
بني  للفرق  الإح�شائية  الدللة  حت�شب  ثم  الدنيا،  الفئة  ميثل  والذي  فيه،  للدرجات  الأدنى 
الفئتني  الفرق بني  ُعد املقيا�ص �شادقًا بدللة  الدللة  فاإذا ظهرت هذه  الفئتني،  متو�شطي 

العليا والدنيا.)خمائيل، 2006، �ص 152( .
وقد طبق الباحث ال�شتبانة على عينة موؤلفة من )40( مفحو�شًا، ثم ح�شبت درجاتهم 
الفروق عن طريق  ، واختربت  واأدنى )%25(  اأعلى )25%( منها  واأخذت  ورتبت ت�شاعديًا، 

اختبار )ت( �شتودنت وكانت النتائج كالآتي: 
الجدول )5( 

نتائج اختبار )ت( ستودنت للصدق التمييزي الستبانة دور اإلعام التربوي والدرجة الكلية

دور االإعالم الرتبوي
)ت( الفئة الدنيا ن= 8الفئة العليا ن= 8

املح�شوبة
درجة 
الرية

م�شتوى 
القرارالداللة

عمعم

دالة عند م�شتوى 278000،0- 45.131.62222.428.7326.623الربامج التعليمية
الدللة 0.05

دالة عند م�شتوى 278000،0- 43.503.10317.326.32210.266الربامج الثقافية
الدللة 0.05

دالة عند م�شتوى 278000،0- 132.757.10270.3322.9427.066الدرجة الكلية
الدللة 0.05

يتبني من اجلدول )5( اأن قيم م�شتوى الدللة لـ )ت( املح�شوبة لبعد الربامج التعليمية 
= )0.000( > )0.05( ، وهذا ي�شري اإىل وجود فروق بني متو�شطات املجموعتني ل�شالح 
فئة ذوي الدرجات املرتفعة، كذلك كانت قيم م�شتوى الدللة لـ )ت( املح�شوبة لبعد الربامج 
الثقافية = )0.000( > )0.05( ، وهذا ي�شري اإىل وجود فروق بني متو�شطات املجموعتني 
املح�شوبة  )ت(  لـ  الدللة  م�شتوى  قيمة  كانت  بينما  املرتفعة،  الدرجات  ذوي  فئة  ل�شالح 
للدرجة الكلية ل�شتبانة دور الإعالم الرتبوي = )0.000( > )0.05( ، وهذا ي�شري اإىل وجود 
اأن  يعني  وهذا  املرتفعة،  الدرجات  ذوي  فئة  ل�شالح  املجموعتني  متو�شطات  بني  فروق 

ال�شتبانة تت�شف ب�شدق متييزي.
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 )Cronbach's Alpha( وفق معادلة الت�شاق الداخلي األفا كرونباخ )اأما ثبات الأداة )3
فقد وزيِّعت ال�شتبانة على عينة ا�شتطالعية قوامها )40( من عينة الدرا�شة، وبعد ا�شرتداد 
جميع ال�شتبانات ح�شب الباحث معامل الرتباط وفق معادلة الت�شاق الداخلي، واجلدول 

الآتي يو�شح ذلك.
الجدول )6( 

معامات ثبات ألفا الستبانة دور اإلعام التربوي بأبعاده والدرجة الكلية

الدرجة الكليةالربامج الثقافيةالربامج التعليميةدور االإعالم الرتبوي

0.9220.9060.963معامل ثبات األفا

من مراجعة اجلدول )6( يت�شح اأنَّ معامالت الرتباط وفقًا لطريقة الت�شاق الداخلي 
لأبعاد دور الإعالم الرتبوي مرتفعة ومقبولة اإح�شائيًا لأغرا�ص الدرا�شة.كما اأجرى الباحث 
الثبات بطريقة التجزئة الن�شفية، حيث ق�شم الباحث ال�شتبانة اإىل ق�شمني بحيث �شمَّ الق�شم 
الأول العبارات الفردية، بينما �شمَّ الق�شم الثاين العبارات الزوجية، ومن ثم اإيجاد معامالت 
الرتابط وفقًا لقانوين �شبريمان )Spearman( وجومتان )Guttman( واجلدول الآتي يو�شح 

ذلك.
الجدول )7( 

معامات الثبات بالتجزئة النصفية الستبانة دور اإلعام التربوي بأبعاده والدرجة الكلية

الدرجة الكليةالربامج الثقافيةالربامج التعليميةدور االإعالم الرتبوي

0.9400.9300.966معادلة �شبريمان – براون

0.9490.9580.966معادلة جومتان

يت�شح من مراجعة اجلدول )7( اأنَّ معامالت الرتباط وفقًا لطريقة التجزئة الن�شفية 
لأبعاد دور الإعالم الرتبوي مرتفعة ومقبولة اإح�شائيًا لأغرا�ص الدرا�شة.

،)Cronbach's Alpha ( استخدم الباحث طريقتين للثبات ، الثبات وفق معادلة االتساق الداخلي ألفا كرونباخ )3(
والثبات بطريقة التجزئة النصفية، واستبعد طريقة اإلعادة أي تطبيق االستبانة على عينة تجريبية مرتين بفاصل زمني 

)15( يوماً تقريباً.



420

د. صابر جيدوريدور اإلعالم التربوي في تنمية أداء طالب الثانوية العامة تعليمياً وثقافياً

نتائج الدراسة: 
نتائج ال�شوؤال الأول ومناق�شته:  ◄

التعليمية  الربامج  ُتار�س  هل  الآتي:  ال�شكل  على  الأول  الدرا�شة  �شوؤال  تبَلور 
اأداء طالب  التي تبثها الف�شائية الرتبوية ال�شورية دوراً وا�شحاً يف تنمية 
املتو�شطات  ُح�ِشَبت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة  تعليمياً؟  العامة  الثانوية  ال�شهادة 
بعد  فقرات  فقرة من  كليِّ  العينة( عن  )اأفراد  املعيارية ل�شتجابات  والنحرافات  احل�شابية 

الربامج التعليمية وفق الرتتيب التنازيل.واجلدول الآتي يو�شح ذلك.
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطاب 
عن فقرات البرامج التعليمية وفق الترتيب التنازلي

رقم 
املتو�شط العباراتالعبارة

ال�شابي
االنحراف 
الدرجةالرتبةاملعياري

كبرية4.390.4721ت�شهم الربامج التعليمية يف زيادة حت�شيل الطالب.1
كبرية4.320.5132ُت�شاعد الربامج التعليمية يف فهم الطلبة لأهداف املنهج.5

ت�شهم طرائق التدري�ص يف الربامج التعليمية يف زيادة فهم الطالب 7
كبرية4.280.6133للمنهج مقارنة بالطرائق التي يتبعها املدر�ص يف الف�شل الدرا�شي.

كبرية4.220.7464ُتغطي الربامج التعليمية كل مقررات املنهج الدرا�شي.9
كبرية4.180.6615توؤدي الربامج التعليمية اإىل تراكم اخلربات الرتبوية لدى الطلبة.4
كبرية4.160.7286ُت�شاعد الربامج التعليمية على التعلم الذاتي.2
كبرية4.120.7227ُت�شهم الربامج التعليمية يف تعزيز �رسح املدر�ص منهج الدرا�شي.8
كبرية4.080.6608ُت�شاعد الربامج التعليمية الطلبة يف اكت�شاف املعلومات.3
كبرية4.060.7429ُتقدم الربامج التعليمية بطريقة م�شوقة.6

متو�شطة3.020.72510ت�شهم الربامج التعليمية يف تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة.10

مرتفع40.83املتو�شط العام

يت�شح من مراجعة اجلدول )8( اأنَّ املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات )اأفراد العينة( عن 
فقرات الربامج التعليمية كلُّها قد بلغ )40.83( ، وهو يقع يف امل�شتوى املرتفع وفقا ملفتاح 
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الت�شحيح، وتراوحت املتو�شطات احل�شابية لفقرات الربامج التعليمية بني )3.02- 4.39( 
، بني اأدنى واأعلى متو�شط ح�شابي.

وميكن تف�شري ارتفاع املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات )اأفراد العينة( ككل اإىل اأن الربامج 
التعليمية التي تبثها الف�شائية الرتبوية ال�شورية، وت�شهم يف تنمية اأداء الطلبة تعليميًا، اإمنا 
يعود اإىل جودة الربامج من جهة، وارتفاع م�شتوى اإعداد املدر�شني الذين ُيقدمون الربامج 
التعليمية اأكادمييًا ومهنيًا من جهة ثانية، ف�شاًل عن اهتمام الطالب املتزايد بهذه الربامج 
بعد اأن اأ�شبحت الأ�رسة ال�شورية عاجزة عن دفع م�شاريف الدرو�ص اخل�شو�شية.مع الإ�شارة 
 )2010 )احل�شيني،  درا�شة  اإليها  تو�شلت  التي  النتيجة  مع  تن�شجم  النتيجة  هذه  اأن  اإىل 
والتي اأكدت على تاأثري ا�شتخدام و�شائل الإعالم تاأثرياً اإيجابيًا يف ارتفاع م�شتوى الطالب 

الأكادميي، وحت�شني اأدائهم بالختبارات.
لعبارات  ح�شابي  متو�شط  اأعلى  اأن  �شنجد   ،  )8( اجلدول  اإىل  عدنا  لو  اأخرى  جهة  من 
هذا البعد كان للعبارة )8( التي ن�شها: ت�شهم الربامج التعليمية يف زيادة حت�شيل الطالب.
وتف�شري ذلك يعود اإىل الدرو�ص املتنوعة التي تبثها الف�شائية الرتبوية يف املقررات جميعها، 

من خالل نخبة من املدر�شني الذين يتمتعون بكفايات عالية يف التدري�ص.
الربامج  ت�شهم  ن�شها:  التي   )10( للعبارة  الأدنى  احل�شابي  املتو�شط  كان  حني  يف 
الربامج  اهتمام  اإىل  يعود  قد  ذلك  الطلبة.وتف�شري  لدى  الناقد  التفكري  تنمية  يف  التعليمية 
التعليمية بزيادة التح�شيل الدرا�شي لدى الطلبة، ملا لذلك من اأهمية يف القبول اجلامعي، 
ف�شاًل عن اأن ال�شيا�شة الرتبوية ال�شورية ل تدفع اأ�شاًل باجتاه تنمية مهارات التفكري الناقد، 
فكيف تدفع اإىل ذلك ودافع نظام التعليم ال�شوري يكاد يكون كله �شيا�شيًا من اأجل تدعيم 
الرتبوية  ال�شيا�شات  توجيه  يف  الأ�شا�شي  العن�رس  هو  الدافع  هذا  واإن  امل�شتبدة،  ال�شلطة 
وحتديد املهارات العقلية، واختيار املعلومات التي ُتعطى، واإق�شاء املعلومات التي ُت�شكل 

وعيًا ناقداً.
نتائج ال�شوؤال الثاين ومناق�شته:  ◄

تبَلور �شوؤال الدرا�شة الثاين على ال�شكل الآتي: هل ُتار�س الربامج الثقافية التي 
تبثها الف�شائية الرتبوية ال�شورية دوراً وا�شحاً يف تنمية اأداء طالب ال�شهادة 
احل�شابية  املتو�شطات  ُح�ِشَبت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة  ثقافياً؟  العامة  الثانوية 
والنحرافات املعيارية ل�شتجابات )اأفراد العينة( عن كليِّ عبارة من عبارات بعد الربامج 

الثقافية وفق الرتتيب التنازيل.واجلدول الآتي يو�شح ذلك.
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جدول )9( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطاب 

عن عبارات البرامج الثقافية وفق الترتيب التنازلي

رقم 
املتو�شط العباراتالعبارة

ال�شابي
االنحراف 
الدرجةالرتبةاملعياري

تعزز الربامج الثقافية التي تبثها الف�شائية الرتبوية ثقافة الهوية 1
كبرية 4.220.7501النتماء.

جداً

ُت�شهم الربامج الثقافية يف تنمية مفهومات العدالة واحلرية وحقوق 7
كبرية4.200.6642الإن�شان.

كبرية4.180.6793تقدم الربامج الثقافية املعلومات بطريقة ممتعة وجذابة.9
كبرية4.160.8214ُت�شهم الربامج الثقافية يف انفتاح الطلبة على الآخر املختلف.3
كبرية4.140.6875تنمي الربامج الثقافية احل�ص اجلمايل والفني لدى الطالب.6

ُتعرف الربامج الثقافية الطالب بالق�شايا الثقافية التي ُتالم�ص 2
كبرية4.120.6216حياة املجتمع.

كبرية4.090.7367تنمي الربامج الثقافية القيم الإن�شانية واحل�شارية لدى الطالب.5

تعالج الربامج الثقافية امل�شكالت املجتمعية بطريقة ح�شارية 8
كبرية4.060.7028بعيدة عن التع�شب.

كبرية4.020.7499ُت�شهم الربامج الثقافية يف الإطالع على الن�شاطات الثقافية املهمة.4

ُت�شهم الربامج الثقافية يف تعريف الطالب على اأهم ا�شدرات الكتب 10
كبرية3.030.78410احلديثة.

مرتفع22.40املتو�شط العام

من مراجعة اجلدول )9( يت�شح اأنَّ املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات )اأفراد العينة( عن 
فقرات الربامج الثقافية كلُّها قد بلغ )40.22( وهو يقع يف امل�شتوى املرتفع وفقًا ملفتاح 
الت�شحيح، وتراوحت املتو�شطات احل�شابية لفقرات بعد الربامج الثقافية بني )3.03- 4.22( 
ل�شتجابات  احل�شابي  املتو�شط  ارتفاع  تف�شري  واأعاله.وميكن  ح�شابي  متو�شط  اأدنى  بني   ،
اإىل  اإ�شافة  الرتبوية،  الف�شائية  التي تبثها  الثقافية  الربامج  اإىل تنوع  العينة( ككل  )اأفراد 

تكثيف الف�شائية لبثها الربامج الثقافية التي تتعلق بالأدب والتاريخ والثقافة العامة.
من جهة اأخرى لو عدنا اإىل اجلدول )9( �شنجد اأن اأعلى متو�شط ح�شابي لعبارات هذا 
الرتبوية  الف�شائية  تبثها  التي  الثقافية  الربامج  التي ن�شها: تعزز   )1( للعبارة  البعد كان 
يف  تركز  ال�شورية  الرتبوية  الف�شائية  اأن  اإىل  يعود  ذلك  النتماء.وتف�شري  الهوية  ثقافة 
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م�شمون براجمها على النتماء والهوية الثقافية، من خالل برامج تتعلق باجلولن املحتل، 
وُتخ�ش�ص م�شاحة لل�شور التي تتعلق مبرتفعات اجلولن التي احتلتها اإ�رسائيل عام 1967.
الربامج  ُت�شهم  ن�شها:  التي   )10( للعبارة  الأدنى  احل�شابي  املتو�شط  كان  حني  يف 
اأن  اإىل  يعود  ذلك  احلديثة.وتف�شري  الكتب  ا�شدرات  اأهم  على  الطالب  تعريف  يف  الثقافية 
الربامج الثقافية املعرو�شة عرب الف�شائية الرتبوية اأغلبها ُيركز على الثقافة ال�شيا�شية التي 
له  ُيخ�ش�ص  فال  وروايات  كتب  من  ي�شدر  ما  اأما  تعار�شها،  ول  ال�شلطة  فكر  مع  تن�شجم 
اإذا كان الكتاب من من�شورات حزب البعث اأو احتاد  م�شاحة ُتذكر يف الربامج الثقافية، اإل 
بثقافة  يتمتعون  لأ�شخا�ص  الكتب  هذه  تكون  ما  وغالبا  الثقافة،  وزارة  اأو  العرب  الكتاب 
اأو جُتاريها.وهذه النتيجة تن�شجم مع النتيجة التي  ُت�شبه على الأغلب الأعم ثقافة ال�شلطة 
الثقافية تن�شب  العوملة  اإن حماولت  اإليها درا�شة )ال�شهري، 2005( والتي توؤكد  تو�شلت 
على جعل العامل يندفع باجتاه ثقافة واحدة، هي على الأغلب ثقافة على الطريقة الأمريكية.

نتائج ال�شوؤال الثالث ومناق�شته:  ◄
تبلور �شوؤال الدرا�شة الثالث على ال�شكل الآتي: هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية 
عند م�شتوى )α ≥ 0.05( بني الطلبة فيما يت�شل بوجهة نظرهم نحو دور 
االإعالم الرتبوي يف اأدائهم التعليمي والثقايف ُتعزى ملتغري الن�س؟ لالإجابة 

عن هذا الت�شاوؤل جرى ا�شتخدام اختبار )ت( �شتيودنت كما يبنييِّ ذلك اجلدول الآتي.
الجدول )10( 

نتائج اختبار )ت( ستودنت بين اإلناث والذكور

املتو�شط العددالن�س
ال�شابي

االنحراف 
املعياري

 )ت( 
القرارم�شتوى الداللةدرجة الريةاملح�شوبة 

15384.479.762الذكور
غري دالة5872780.587، 0- 

12782.9114.703الإناث

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول )10( اأن قيمة )ت( املح�شوبة بلغت )0.587( ، وهي 
غري دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى دللة )0.05( ، حيث كانت قيمة م�شتوى الدللة )0.587( 
اأدائهم  بتنمية  والإناث فيما يت�شل  الذكور  اأنه ل توجد فروق بني  < )0.05( وهذا يعني 
التعليمية  الطالبات والطالب بالربامج  اهتمام كل من  اإىل  التعليمي والثقايف، وهذا يعود 
هذه  فيه.وجاءت  �شيختربون  الذي  املنهج  معلومات  لهم  ت�رسح  اأنها  وخا�شة  والثقافية، 
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الربامج  من  الطالب  ا�شتفادة  بينت  والتي   )2005 )ال�شهري،  درا�شة  مع  متفقة  النتيجة 
التعليمية والثقافية من كال اجلن�شني.

نتائج ال�شوؤال الرابع ومناق�شته:  ◄
تبلور �شوؤال الدرا�شة الرابع على ال�شكل الآتي: هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية 
عند م�شتوى )α ≥ 0.05( بني الطلبة فيما يت�شل بوجهة نظرهم نحو دور 
االخت�شا�س؟  ُتعزى ملتغري  والثقايف  التعليمي  اأدائهم  الرتبوي يف  االإعالم 
لالإجابة عن هذا الت�شاوؤل جرى ا�شتخدام اختبار )ت( �شتيودنت كما يبنييِّ ذلك اجلدول الآتي: 

الجدول )11( 
نتائج اختبار )ت( ستودنت بين متغير االختصاص

املتو�شط العدداالخت�شا�س
ال�شابي

االنحراف 
املعياري

 )ت( 
القرارم�شتوى الداللةدرجة الريةاملح�شوبة 

14078.329.662علمي
غري دالة5672780.564، 0- 

14072.2214.502اأدبي

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول )11( اأن قيمة )ت( املح�شوبة بلغت )0.564( ، وهي 
غري دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى دللة )0.05( ، حيث كانت قيمة م�شتوى الدللة )0.564( 
< )0.05( ، وهذا يعني اأنه ل توجد فروق بني ا�شتجابات طالب ال�شهادة الثانوية العامة 
املتعلقة بدور الإعالم الرتبوي فيما يت�شل بتنمية اأدائهم التعليمي والثقايف، ميكن اأن تعزى 
اإىل متغري الخت�شا�ص، وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع درا�شة )Roden, 2003( ، والتي 
النفعية  الدوافع  امل�شاهدة، وبخا�شة  امل�شاهدة وم�شتويات  دوافع  بينت وجود عالقة بني 
اأن  وميكن  املختلفة،  الخت�شا�شات  يف  والتعليمية  الثقافية  الربامج  م�شاهدة  وم�شتويات 
يعزى ذلك اإىل اأن الربامج التعليمية والثقافية املعرو�شة عرب الف�شائية الرتبوية ال�شورية، 
يف  والتعليمية،  الثقافية  الناحية  من  الطلبة  منها  ي�شتفيد  التي  الربامج  نوعية  ُتالم�ص 

الخت�شا�شات )العلمية والأدبية( ، ومن كال اجلن�شني.

توصيات الدراسة: 
�رسورة ا�شتغالل �شناع ال�شيا�شة لدور و�شائل الإعالم الفاعل يف تعزيز م�شتويات . 1

البيئة  يف  الإعالم  و�شائل  ا�شتخدام  تفعيل  خالل  من  اأمثل،  نحو  على  الطالب  لدى  التعلم 
املدر�شية.
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العملية . 2 الرتبوي ودوره يف تعزيز  الإعالم  الأبحاث حول  املزيد من  اإجراء  اأهمية 
التعليمية، وكذا درا�شة العالقة بني الإعالم والتعليم من اأجل اإيجاد الو�شائل التي تعمل على 
التعليمي يف  القطاع  الإعالم يف  و�شائل  ا�شتخدام  من  ال�شتفادة  الأق�شى من  احلد  تفعيل 

البلدان النامية.
الإعالم، . 3 موؤ�ش�شات  لإمكانات  الأمثل  التوظيف  اإىل  التعليمية  املوؤ�ش�شات  دعوة 

ال�شورية يف خدمة العملية الرتبوية  وو�شائل الت�شال اجلماهريية يف اجلمهورية العربية 
التعليمة.

الإعالم يف . 4 الرتبية وقطاع  التن�شيق بني قطاع  اإىل  والرتبويني  الإعالميني  دعوة 
تخطيط املحتوى الرتبوي، الذي ميكن تقدميه للطلبة من خالل الربامج الثقافية والتعليمية 

املعرو�شة على القناة الرتبوية ال�شورية.
دعوة موؤ�ش�شات الإعالم يف اجلمهورية العربية ال�شورية اإىل تقومي املواد الإعالمية . 5

التي ت�شتهدف الطلبة ب�شفة دورية، وبالتن�شيق مع وزارة الرتبية يف �شوء املعايري الإعالمية 
والرتبوية والنف�شية.
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