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ىدف ىذا البحث إلى معرفة واقع التربية اإلعالمية  – الممخص
والعوامل المؤثرة بيا  لدى طالب المدارس الخاصة في المممكة األردنية 

الب من طمبة الصف العاشر ( ط011وتّكونت عينة البحث من ) الياشمية
األساسي بالمدارس الخاصة في العاصمة عمان لمعام الدراسي 

وتم بناء االستبانة اعتمادًا عمى األدب التربوي المتعمق  .2010/2011
التربية اإلعالمية والدراسات السابقة، وآراء ووجيات نظر المتخصصين، 

ع التربية اإلعالمية عمى مجالين:  المجال األول: واق نةواشتممت االستبا
في المدارس الخاصة في العاصمة عمان، المجال الثاني: العوامل  المؤثرة 

وتم  عمى التربية اإلعالمية في المدارس الخاصة في العاصمة عمان،
وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي. وتّم التأكد من صدق  ةتصميم االستبان

ن. كما تّم التأكد االستبانة عن طريق عرضيا عمى مجموعة من المحكمي
من الثبات باستخراج معامل الثبات ) كرونباخ ألفا ( لممجاالت منفردة 

وقد  واألداة مجتمعة وقد تم جمع وتفريغ البيانات ومعالجتيا إحصائياً.
أشارت النتائج إلى أن مستوى التربية االعالمية في المدارس الخاصة 

عوامل المؤثرة في التربية بشكل عام. كذلك بينت النتائج أن أكثر ال رتفعم
توصي  .التعميمية العممية اركان عمى اإلعالمية التربية تركزاالعالمية ىو 

الباحثتان ضرورة تثقيف المسؤولين بأىمية التربية اإلعالمية وذلك ألن 
التربية اإلعالمية  ترتكز عمى أركان العممية التعميمية، وتعزز قيمة االنتماء 

اعد عمى تكوين رأي عام متجانس قائم عمى مبدأ لموطن لدى الطمبة، وتس
احترام التعددية والمصمحة العامة، وتعزز قدرة الطالب الستخدام وسائل 
اإلعالم، و تساعد الشباب في التصدي لمغزو الثقافي، و تكشف عن 

 

 
 

الميول واالىتمامات من خالل االندماج في البرامج اإلعالمية، وتنمي القيم 
  والموضوعية وعدم التحيز وتغميب الصالح العام. اإلعالمية من الصدق

 
، : التربية االعالمية، االعالم التربوي، القنوات التربويةمفتاحيةالكممات ال

 واقع االعالم في المدارس 
 .المقدمة1

إن الجدل القائم حول العالقة بين التربية واإلعالم ليس      
لعممية التعميمية، بالجديد، فقد أصبح اإلعالم محورًا من محاور ا

والتطور التكنولوجي فرض مظيرًا ميمًا من مظاىر التكامل بين 
إدراج اإلعالم التربوي ضمن التخصصات  فقد تم اإلعالم والتربية،

 . [1]التربوية المنتشرة في المؤسسات التربوية

وظيرت الحاجة إلى التربية اإلعالمية ألن الدول فقدت السيطرة      
بث المباشر لمبرامج التميفزيونية، وفقدت قدرتيا عمى الكاممة عمى ال

التصدي لمبث اإلعالمي الخارجي واالكتساح الثقافي األجنبي بعد أن 
ساعدت شبكة االنترنت عمى الغزو الثقافي وتيديد كثير من الثقافات 

التربية اإلعالمية بأنيا: القدرة عمى قراءة  [3] ويعرف  [2].الوطنية
نتاجو؛ فالوعي اإلعالمي ال يقتصر عمى االتصال وتحميمو و  تقويمو وا 

جانب التمقي والنقد فقط بل يجب أن يتعدى ذلك إلى المشاركة 
الى أن  [4] الواعية واليادفة إلنتاج المحتوى اإلعالمي. ويشير 

التربية اإلعالمية تشمل القدرة عمى الوصول لممعمومات والقدرة عمى 
يصاليا.   تحميل الرسائل وتقويميا وا 

املدارس  يفالرتبية اإلعالمية والعىامل املؤثرة بها  واقع
من وجهة نظر طالبها اخلاصة يف اململكة األردنية اهلامشية  

ةخمود أحمد الخصاون                      أشجان حامد الشديفات               
جامعة حائل أستاذ مساعد في جامعة حائل                                أستاذ مساعد في  

 المممكة العربية  السعودية                                  المممكة العربية السعودية
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فيي تشتمل عمى التفكير الناقد الذي يمكن المتمقي من بناء      
أحكام مستقمة عن المحتوى اإلعالمي. وىي مطالبة بمتابعة 
سموكيات الطالب في داخل المدرسة وفي المجتمع، وتأكد  ليم 
ضرورة الحفاظ عمى المدرسة بمبناىا ومعناىا، والمحافظة عمى 

خالق الكريمة، واحترام المعمم، سموكيات طالب العمم بالتحمي باأل
وحب الوالدين، والرغبة الممحة في العمم، وحبو لزمالئو، ووالئو 
لوطنو، والحفاظ عمى النظام، والنظافة والبعد عن كل ما ىو مشين، 
والتعاون في الخير، واالرتباط باألسرة والمجتمع، والمحافظة عمى 

 .[5]البيئة 
ى التأمل بالقيم الشخصية، والتربية اإلعالمية تشجع عم     

وتتضمن دمج التقنيات الحديثة في التعمم، وتشجع حركة اإلصالح 
التربوي كما تشجع الحوار في قاعات الدراسة الذي بدوره يشجع 

 .[6]الحوار خارجيا 
لذلك تستنتج الباحثتان بأن التربية اإلعالمية تشجع الطمبة عمى      

دفيا ولمن ىي موجية؟ ولماذا تحميل الرسائل اإلعالمية وتحديد ى
صيغت في إطار معين؟ وما ىي الحقائق الموجودة فييا أو المفقودة 
فييا؟ وما ىي المصادر المحايدة التي يمكن التحقق منيا. ونحو 

 ذلك.
وىناك الكثير من الدراسات التي أظيرت اآلثار اإليجابية لمتربية     

ا بالمضامين اإلعالمية عمى الطالب، حيث أوجدت لدييم وعي
اإلعالمية وكونت لدييم قدرة عمى تحميل الخطاب اإلعالمي ولو 

 تم إثبات بأن ىناك نسبو متزايدة بشكل مبسط.  وفي دراسات أخرى
لالستيالك اإلعالمي في المجتمع، ونمو صناعة اإلعالم وأىمية 
المعمومات في العصر الحاضر، واألىمية المتزايدة لالتصال المرئي 

 . [7]المرئية والمعمومات
في رسالتو الماجستير بزيادة  [8]فقد أوصى الباحث أبو فودة      

و العمل عمى ، حجم البرامج التربوية المتخصصة في وسائل اإلعالم
رفع درجة الكفاءة المينية لمعاممين في المجال اإلعالمي، وتطوير 

 القدرات التقنية لممؤسسات اإلعالمية .

الفرص المواتية  عالمية مساحة كبيرة منوتوفر التربية اإل      
 لمعالجة المشكالت النفسية والثقافية واالجتماعية التي يعاني منيا

الطالب في المدرسة كمشكمة األمية الحضارية، واألمية التكنولوجية، 
عالوة عمى التوترات التي تنشأ بفعل االتصال مع  واألمية السياسية،

   .واالستغراق في المحمية وغيرىا ةاآلخرين، وعدم األلفة، والتحيزي
الطالب الثقافة  وتمعب التربية اإلعالمية دورًا بارزًا في إكساب     

االجتماعية النقية، ومساعدتيم عمى امتالك ميارات النقد والتقويم 
المشكالت والربط بين األشياء وبين المتغيرات،  والتحميل وحل

القراءة والكتابة والميارات و  والميارات التركيبية، وميارات الحديث
الفعال، وتمكنيم  االجتماعية والثقافية التي تساعدىم عمى االتصال

من استيعاب الخصوصيات الثقافية في عالقتيا مع العموميات 
 .والمتغيرات الثقافية األخرى

لى جانب ذلك، فإن التربية اإلعالمية تساعد عمى تكوين       وا 
الب في المدرسة، وامتالك الطالب القدوة الحسنة لدى الط نموذج

والحوار وحسن تقدير اإلنجازات، والتحمل  ميارات الخطابة والعرض
األىمية لدييم. كما  والصبر، وتعزيز مفاىيم اجتماعية وصحية بالغة

فييا  إن التربية اإلعالمية يمكن تقديميا بصورة وألوان شتى، وتستخدم
ة، واإلذاعة والصحافة وسائط عديدة كالمعممين والمناىج الدراسي

واألنشطة الالصفية والمعارض المدرسية، والحفالت  المدرسية،
المدارس سنويًا أو فصميًا أو  والميرجانات والمناسبات التي تقيميا

المدرسية  حسب المقتضيات التي تقوم من أجميا، إلى جانب الفنون
في  عمى اختالفيا وذلك بغية إعداد الطالب لكي يكون عضوًا فاعالً 

يممك اتجاىات إيجابية نحو الناس ونحو األشياء ونحو  مجتمعو
فاعاًل في عالج مشكالت بيئتو  العمل ونحو اإلنتاج، ومشاركاً 

تصرفاتو  ومجتمعو، وقادرًا عمى تحقيق شروط المواطنة السميمة في
 .[2] وسموكياتو برمتيا

بأن التربية اإلعالمية تشجع عمى ربط المنيج  [9] ويضيف     
الدراسي بالحياة الواقعية، وىي متسقة مع التوجو لتنمية ميارات 

 التفكير العميا

 :  [10]فالتربية اإلعالمية يمكن أن تتحقق من خالل نيجين      
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النيج النظامي: فالتربية اإلعالمية النظامية ىي التعميم الذي ُيوفر 
 داخل المدرسة. ويركز مشروع "الموجو" عمى النيج النظامي، أي
عمى: تدريب المعممين عمى تدريس التربية اإلعالمية لطالبيم داخل 
الفصول الدراسية، ويتميز ىذا النيج بسيولة دمجو في البرامج 
الحالية إلعداد المعممين، وكذلك يتميز بأنو أيسر تصميمًا ورصدًا 

 وتطويرًا وتحديثًا. 
ة النيج غير النظامي: وىو أوسع نطاقًا حيث يشمل مجموعة واسع

 من النشاطات التي تنفذ خارج إطار المناىج المدرسية. 
وتحقق التربية اإلعالمية المدرسية عدة أىداف تربوية تتمثل في      

عدة أمور منيا: زيادة فاعمية العمل التربوي المدرسي، ومواجية 
التحديات الحضارية، واالرتقاء بالحياة الطالبية المدرسية. وفيما يمي 

 تمك األىداف. نبذة مختصرة عن
زيادة فاعمية العمل التربوي المدرسي: حيث تقوم التربية       

اإلعالمية المدرسية بدور كبير في تطوير وزيادة فاعمية العمل 
  :التربوي المدرسي من خالل الممارسات التالية

اإلسيام في توفير الصمة بين المدرسة والحياة، تحقيق التماسك     
لطمبة عمى تفيم وجيات النظر والرؤى العالمية االجتماعي، مساعدة ا

المختمفة، اإلسيام في معالجة مشكالت الطالب المعقدة كالفقر 
. اإلسيام في تعزيز ةوالمخدرات والتشرد والجوع والعصابات والبطال

مفاىيم الشورى عند الطمبة، مساعدة المدارس عمى تحقيق الفيم 
جتماعية والتكافل الصحيح لدى الطمبة لمفاىيم العدالة اال

االجتماعي، تعويد الطمبة عمى تحمل المسؤولية، وترسيخ جذور 
 .[11]التعاون، مساعدة الطمبة عمى فيم دالالت التربية المينية 

وتعالج التربية اإلعالمية المدرسية عددًا كبيرًا من الميادين      
والمجاالت ذات الصمة بمعيشة الطالب المدرسية والحياتية ومن 

 ميا:أى
مساعدة المدرسة لتكوين بيئة تعممية حقيقة، يكون التفاىم،      

والصراحة، والحوارية أبرز آلياتيا ومنيجياتيا، تعزيز مكانة المدرسة 
االعتبارية من حيث كونيا مؤسسة إلكساب الطمبة القيم، مساعدة 
الطمبة في مدارسيم عمى إعادة تشكيل المفاىيم السالبة حول األشياء 

خاص لتكون إيجابية بعد اتضاح المبس وزوال الغموض. كما واألش
إن التربية اإلعالمية يمكنيا أن تجعل ما ىو غير مأمون عمى 
الصعيد المدرسي بالنسبة لشريحة أو أكثر من الطمبة مأمونًا، تساعد 
التربية اإلعالمية المدارس والطمبة عمى تخطي الحدود الضيقة 

اتساعًا وشمولية، تمكن التربية  وتجاوزىا إلى حدود أرحب وأكثر
عادة تطوير الذات في شكل  اإلعالمية المدارس من تقويم الذات وا 
ومضمون جديد مناسب لمظروف والمتطمبات المعاصرة، مساعدة 
الطمبة عمى النجاح المتواصل الذي ال يتوقف عند حد معين،  تمكن 

ة في التربية اإلعالمية الطمبة من خوض غمار المغامرات الجريئ
المعمم، الكتاب،  العمل التعميمي، فال تصبح العوائق التقميدية )
( سببًا في عدم  النظام المدرسي السائد، الوسائل، اإلدارة المدرسية

وصوليم إلى المعمومات وتحقيقيم لإلبداع،  تساعد التربية اإلعالمية 
عمى تكوين القيادات الطالبية، وعمى جعل المدرسة نفسيا مدرسة 

نجازاتيا ومبادراتيا،قياد توفر  ية لممدارس األخرى بحكم نشاطاتيا وا 
التربية اإلعالمية المدرسية غطاء عمميًا وثقافيًا مناسبًا لكثير من 
الخطط والبرامج المستقبمية لممدرسة وطالبيا، تمكن التربية اإلعالمية 
صالحيا وصناعة  المدرسية طالبيا من تطوير البيئة المحمية وا 

ين سكانيا والتالحم بين أعضائيا، فتستفيد المدرسة من ىذا التقارب ب
التحول في دفع عجمة التطوير المدرسي إلى أقصى سرعة ممكنة، 
تساعد التربية اإلعالمية المدرسية طالبيا عمى مشاركة أقرانيم 
بالمدارس المماثمة التصورات والرؤى حول العمل المدرسي، عمى 

 . [12]المستوى الوطني عمى السواءمستوى المنطقة التعميمية وعمى 
 مشكمة الدراسة .2

يتفق اإلعالم والتعميم في أن كال منيما ييدف إلى تغيير سموك      
فبينما ييدف التعميم إلى تغيير سموك الطالب إلى  األفضل  الفرد،

نجد اإلعالم ييدف إلى تغيير سموك الجماىير؛ فالطالب الذي ينطق 
يا من قبل قد تعمم شيئا فسمك أنواعا من كممة جديدة لم يتعود عمي

السموك المغوي غير سموكو األول الذي اعتاد عميو، كما أن التعميم 
واإلعالم أصال عممية تفاىم، وعممية التفاىم ىي العممية االجتماعية 
الواسعة التي تبنى عمييا المجتمعات، إذ ال يمكن أن يعيش الفرد 
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بشأن ىذا العمل ويتعاطف معو معزوال  دون أن يتفاىم مع من معو 
فيو، واإلعالم بأشكالو المتنوعة في إدارات اإلعالم عممية تفاىم تقوم 

 عمى تنظيم التفاعل بين الناس من خالل الحوار اليادف.
فالطالب في مختمف مراحل التعميم متجانسون من حيث      

 التحصيل والخبرات السابقة والسن والزمن، أما جميور اإلعالم فيم
المواطنون كميم في المجتمع أو جزء منو.  كما يتميز جميور عممية 
التعميم عن جميور عممية اإلعالم في أن األول مقيد في حين أن 
الثاني طميق، فميس الطالب في أي مرحمة أحرارا في اختيار المادة 

 أما جميور اإلعالم فحر طميق.           التي يدرسونيا،
 اإلعالم بصفة المحاسبة عمى النتائج، ويتميز التعميم عن     

أما في حالة اإلعالم فميس منا إال نادرا  فالطالب مسئول عن نجاحو،
أما من  حيث . من ىو مسئول عن متابعة برنامج أو قراءة مجمة

الدافعية ؛ إذ أن الدافع إلى التعميم واضح لممتعمم وضوحا منطقيا في 
د الدافع إلى اإلعالم غير كثير من األحيان وىو النجاح، بينما نج

واضح الوضوح الفكري المنطقي المالزم لمتعميم.  كذلك يتميز التعميم 
عن اإلعالم في وجود صمة مباشرة متبادلة بين المتعمم والمعمم وىو 
التفاعل المباشر، بينما ال توجد في اإلعالم باستثناء بعض الحاالت 

 كما في االتصال المباشر.
الفكري يتضح : أن اإلعالم يقدم خدمة إخبارية من ىذا المنطمق    

ىدفيا التبصير والتنوير واإلقناع، لتحقيق التكيف والتفاىم المشترك 
بين األفراد، أما التعميم فإنو ييدف إلى استمرار التراث العممي 
واالجتماعي واألدبي والحضاري لألجيال المتعاقبة، وتنمية مياراتيم 

 . وقدراتيم العقمية والبدنية
وبالنسبة لممدرسة فيي ممزمة بالقيام  بدورىا التعميمي واإلعالمي،   

ومع التطور التقني والتفجر المعرفي والعولمة، زادت أىمية دور 
 المدرسة اإلعالمي التربوي. لذلك جاءت أىمية ىذه الدراسة.

 أسئمة الدراسة: أ.
ة في السؤال األول: ما واقع التربية اإلعالمية في المدارس الخاص

 األردن؟

السؤال الثاني: ما العوامل األكثر تأثيرا عمى التربية اإلعالمية في  
 المدارس الخاصة في األردن؟

 أهداف الدراسة: ب.
 تيدف الدراسة إلى التعرف عمى:

 واقع التربية اإلعالمية في المدارس الخاصة في األردن. 
وامل أو العوامل التي تؤثر عمى التربية اإلعالمية سواء كانت ع

 عوامل داخمية او خارجية. 

 .التطمعات المستقبمية لوحدة التربية اإلعالمية.3
 التعريفات اإلجرائية: ج.

التربية اإلعالمية: تشجع الطالب عمى التوقف عند الرسائل 
ولماذا صيغت  موجية؟ اإلعالمية لتحميميا وتحديد ىدفيا ولمن ىي

 ييا أو المفقودة فييا؟في إطار معين؟ وما ىي الحقائق الموجودة ف

 .وما ىي المصادر المحايدة التي يمكن التحقق منيا. ونحو ذلك
 محددات الدراسة: د.

اقتصر مجتمع البحث عمى اقتصرت عمى عينة من طمبة      
الصف العاشر األساسي في المدارس الخاصة في مدينة عمان 

 تم، كما  0100-0101لمفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
استخدام استبانة لتعرف عمى واقع التربية اإلعالمية والعوامل المؤثرة 

 بالتربية اإلعالمية بالمدارس، وقد تم قياس الصدق والثبات لألداة.
 .الدراسات السابقة3

دراسة بعنوان: اإلعالم التربوي ودوره في  [13]عد عوض اهلل أ     
ة الثانوية بوالية تنمية الوعي االجتماعي لدى طمبة وطالبات المرحم

 الخرطوم في ضوء الخطط التربوية. 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة واقع اإلعالم التربوي بالسودان     

وكذلك تعرف الدور ، والوقوف عمى المبادئ واألسس التي يقوم عمييا
الذي يمعبو ويقوم بو في تنمية الوعي االجتماعي لدى طمبة وطالبات 

وتعرف الدواعي  ،ء الخطط التربويةالمرحمة الثانوية في ضو 
واستخدم  والمبررات التي تستدعي االىتمام بالتربية اإلعالمية.
وتوصل . الباحث المنيج الوصفي إلجراء دراستو واالستبانة كأداة

إلى عدد من النتائج من أىميا: ىنالك سيادة لمقرارات الدراسية في 
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أن ىنالك  كما ،المدارس عمى حساب نشاطات اإلعالم التربوي
وكما إن الرسالة  ،حساسية بين اإلعالم التربوي واإلعالم العام

 اإلعالمية في اإلعالم التربوي تتضمن عناصر وتغفل أخرى.  
دراسة بعنوان :دور اإلعالم التربوي في  [14]عد المالكي أو      

تنمية العممية التربوية من وجية نظر القادة التربويين في المدارس 
كمية التربية جامعة الممك عبد ،رسالة ماجستير منشورة  ،الرائدة
 السعودية.  ،العزيز 
الدراسة إلى استقصاء المشكالت التي تواجو  ىذه ىدفت     

ومعرفة الدور الواجب القيام بو في  ،اإلعالم التربوي بالمدارس الرائدة
 المدارس الرائدة لدعم العممية التربوية في اإلعالم التربوي. استخدم

 وتوصل إلى عدد من النتائج أىميا: ال ،الباحث المنيج الوصفي
توجد خطة شاممة لإلعالم التربوي تمتاز باالنسجام والتناسق في 
المدارس الرائدة وال يوجد نظام يجمع كافة األجيزة المعنية في نظام 

 ،وال يوجد نظام خاص في الوزارة لتمويل اإلعالم  التربوي ،واحد
معممين المؤىمين وضعف في مصادر المعمومات وىناك قمة في ال

المتاحة واالفتقار إلى وجود المكان المناسب لإلعالم التربوي  داخل 
 المبنى المدرسي .

دراسة بعنوان: الدور التربوي لوسائل  [15]أجرى كحيمة كما و       
الجميورية  ،كمية التربية جامعة تشرين،اإلعالم في التثقيف البيئي 

 سورية.العربية ال
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الدور الذي يقوم بو        

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،اإلعالم في نشر الوعي البيئي 
واالستبانة كأداة لمدراسة حيث أوضحت الدراسة أن ىناك دورا ىاما 
لإلعالم الصحفي المقروء ودورة في تنمية الثقافة البيئية واإلعالم 

وأن ىناك صعوبات تواجو اإلعالم  ،المتمثل في التمفازالمشاىد 
وأن ىناك  ،البيئي وبالتالي ىناك أىمية تربوية كبيرة لوسائل اإلعالم

اتجاىات ايجابية لإلباء واألميات الىتمام وسائل  اإلعالم بالمشاكل 
 البيئية . 

راء التربويين حول بدراسة تحميمية آل [16] وقام العبد الغفور     
عة العالقة بين اإلعالم والتربية وسبل تقويمييا وقد ىدفت ىذه طبي

الدراسة إلى معرفة وتحميل أراء القائمين عمى التربية واإلعالم حول 
طبيعة وأىمية العالقة بين التربية واإلعالم وكيفية السبل إلى تدعيم 

استخدم الباحث المنيج الوصفي واالستبانة كأداة ليذه  ،ىذه العالقة
وتوصمت إلى أن ىناك اتفاقا كبيرا من قبل العينة حول  ،سةالدرا

 أىمية العالقة بين اإلعالم والتربية. 
دراسة بعنوان : دور المدرسة في التربية  [17]وأجرى العولقي      

اإلعالمية الواقع والمأمول. ورقة مقدمة إلى ندوة منظمة من قبل كمية 
بية اإلعالمية وزارة التربية جامعة الممك سعود ومنظمة التر  –التربية 
 السعودية. –المؤتمر الدولي لمتربية اإلعالمية  -والتعميم
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرف واقع اإلعالم التربوي الموجو      

لمتعميم العام بالمممكة العربية السعودية وتعرف الصعوبات والتحديات 
استخدم  ،دارسوالمعوقات التي تواجو التربية اإلعالمية في ىذه الم

 الباحث المنيج الوصفي إلجراء الدراسة.
أوضحت الدراسة أن ىنالك دورا لممدرسة في التربية اإلعالمية من  

وتعميق عاطفة الوالء  ،خالل االلتزام باإلسالم بصورتو الكاممة
والتركيز عمى أن المغة ىي وعاء اإلسالم ومستودع ثقافتو  ،لموطن

 ج تربية وقائية واىتمام من قبل الدولة.وأن ىنالك حاجة ماسة لبرا م
دراسة بعنوان دور اإلعالم التربوي في  [18]عد أبو فودة أو      

 ،تدعيم االنتماء الوطني لدى الطمبة الجامعين في محافظات غزة
 جامعة غزة.،رسالة ماجستير 

ىدفت الدراسة إلى تعرف دور اإلعالم التربوي في تدعيم      
استخدم  ،ى الطمبة الجامعين في محافظات غزةاالنتماء الوطني لد

الباحث المنيج الوصفي واالستبانة كأداة لمدراسة وتوصل الباحث 
إلى مجموعة من النتائج أىميا: تراعي أنشطة اإلعالم التربوي ميول 

كما أنيا تثير  ،كما تركز عمى القضايا الوطنية،الطمبة واىتماماتيم 
شارك الطمبة الجامعيون في أنشطة وي ،التنافس بين األطر الطالبية

كما يتمثل الطمبة ، اإلعالم التربوي في الجامعات الفمسطينية
 الجامعيون لمقيم الوطنية التي يبثيا اإلعالم التربوي.

دراسة بعنوان مفيوم التربية  [19]أعدت العسالي والبيطار و     
األساسية  اإلعالمية في كتب التربية المدنية والتربية الوطنية لممرحمة
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في المنياج. حققت أىدافيا في إجابتيا عمى ثالث أسئمة لمتعرف 
عمى مصادر اإلعالم التي استعرضتيا كتب التربية المدنية والتربية 
الوطنية، والوظائف اإلعالمية التي تناولتيا تمك الكتب، و الدور 
الذي قامت بو التربية اإلعالمية المتضمنة في ىذه الكتب إلعداد 

كسابو الميارات اإلعالمية. وأظيرت النتائج تركيز  شخصية المتعمم وا 
االىتمام بمصادر اإلعالم المقروءة في كتب التربية المدنية لصفوف 
السابع والثامن والتاسع، والمصادر المرئية في كتب التربية الوطنية 
لصفوف الخامس والسادس والسابع األساسية. وىذه النتائج تشير إلى 

لتربية المدنية وكتب التربية الوطنية لمتربية اإلعالمية تناول كتب ا
ليس ممنيجا. لذلك فإن الباحثتان توصيان واضعي المنياج لتضمين 
كتب التربية المدنية والتربية الوطنية والمواد الدراسة بأنشطة تتعمق 

 بالتربية اإلعالمية بشكل ممنيج. 
ي التربية دراسة بعنوان دور المدرسة ف [20]وأجرى الخطيب  

اإلعالمية ىدفت إلى معرفة دور المدرسة في التربية اإلعالمية. فقد 
أظيرت النتائج عمى النحو التالي: ىناك القميل من المدارس التي 
تيتم بتقديم خدمات التربية اإلعالمية عمى الصعيد المدرسي رغم 

 األىمية القصوى ليا في تشكيل الذات أو إعادة تشكيميا.  
ورقة عمل تحمل عنوان مدخل دمج تقنية  [21]الح وأعد  الص 

ناقش فييا مفيوم التربية  المعمومات في التعميم لمتربية اإلعالمية،
اإلعالمية من منظور دمج تقنية المعمومات في التعميم وتناولت 
بإيجاز تعريفيا ومبرراتيا واستراتيجيات تدريسيا ومياراتيا. واقترحت 

عالمية في التعميم العام السعودي ينطمق من الورقة اطارًا لمتربية اإل
منظور الشامل لإلصالح التربوي، الذي تصبح فيو ىذه التربية احد 

 مكونات ذلك اإلصالح  فقد اقترح الباحث التوصيات التالية:
 ،Lessons in Mediafuk": دراسة بعنوان [22] واعدت     

Literacy and Student comprehension Of  TV and 

Text Advertisement"  
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار تأثير برامج التربية اإلعالمية       

في تمبية حاجة الطالب إلى المعرفة والميارات التي تمكنيم من 
االختيار والدخول واالستعمال الحكيم لوسائل المعمومات 

اتبع الباحث المنيج التجريبي وتوصل إلى نتائج من  ،واالتصاالت
ا: لم يظير اختالف جوىري بين المجموعتين ولكن كانت أىمي

كما أتاحت دروس التربية ، النتائج أفضل بالنسبة لممجموعة التجريبية
اإلسالمية لمطالب اكتساب لغة جديدة عن طريق الوعي بمغة وقواعد 

كما تعمموا استعمال طرائق جديدة وقوية  ،االتصال التمفزيوني
 ة. باستخدام وسائل سمعية وبصري

 Media فقد جاءت بعنوان  Bradford  [23] دراسةأما 

Literacy and Attitude change  Assessing the 

Effectiveness Of Media Literacy Training On 

Children's Responses To Persuasive Message With 

in the  E  L M " 
عالمية ىدفت ىذه الدراسة فحص فاعمية تدريب التربية اإل      

قناعية في ضوء طفال وتقييميم لرسائل اإلعالم اإلعمى استجابات األ
اتبع الباحث المنيج التجريبي  ،نموذج االحتمال الموسع لإلقناع

توصل الباحث إلى  نتائج أىميا: أن  ،البعديمستخدما االختبار 
تدريب التربية اإلعالمية يحدث اختالفا في االتجاىات والمواقف تجاه 

كما انو يجعل الطمبة أكثر شكا تجاه الرسائل ،ل اإلعالمية الرسائ
اإلعالمية التجارية نتيجة إلدراكيم لتقنيات اإلقناع  المستخدمة من 

 قبل المعمنين.
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات والتجارب التي عرضتيا الباحثتين األدوار      
المجتمع بصفة عامة والطالب التي يقوم بيا اإلعالم التربوي في 

بينما  ،استخدمت في معظم الدراسات المنيج الوصفي ،بصفة خاصة
استخدمت الدراسات األجنبية المنيج التجريبي  متناولة تأثيرات 
التربية اإلعالمية عمى فيم وتفسير الرسائل اإلعالمية. وقد أفادت 

ذي يقوم بو الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تعرف الدور ال
وكذلك  ،اإلعالم التربوي في تنمية الوعي االجتماعي والثقافي وغيره

تعرف اآلثار المختمفة التي تعكسيا برامج التربية اإلعالمية عمى 
 النشء وكيفية إحداث تغير في أساليب التدريس التقميدية. 

وتختمف ىذه الدراسة في كونيا تحاول معرفة واقع التربية      
والعوامل المؤثرة بيا والتحديات والصعوبات التي تواجييا   اإلعالمية
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في المدارس الخاصة  والتطمعات المستقبمية إليجاد وحدة إعالمية 
 . متطورة في ىذه المدارس .وتم استخدام المنيج الوصفي

 .الطريقة واإلجراءات4
 منهج الدراسة: أ.
 اعتّمدت الباحثتان في التطبيق عمى المنيج  الوصفي المسحي. 

 عينة البحث:  ب.
( طالب من طمبة الصف 011تكّونت عينة البحث من )      

العاشر األساسي في المدارس الخاصة في األردن، لمفصل الدراسي 
 . وتّم اختيارىم بالطريقة العشوائية.0101األول من العام الجامعي 

 حث: أداة الب ج.
عمى األدب  االطالعقامت الباحثتان بتطوير أداة البحث بعد      

 [19]النظري والدراسات السابقة المتعمقة بالموضوع العسالي والبيطار
وقد اشتمل البحث عمى المجاالت التالية المجال األول: واقع التربية 
ة اإلعالمية في األردن، المجال الثاني: العوامل  المؤثرة عمى التربي

( بندًا. 33اإلعالمية في المدارس. وقد اشتممت أداة البحث عمى )
من قبل أفراد العينة من خالل اختيار  االستبانةوتّم اإلجابة عن بنود 

إجابة واحدة من بين اإلجابات الخمسة المطروحة أماميم ) كبيرة 
جدًا، كبيرة، متوسطة، قميمة، قميمة جدًا (، وتّم إعطاء كل إجابة 

 ددة وفق مقياس ليكرت الخماسي.درجة مح

 صدق األداة: د.
بعد أن تّم إعداد أداة البحث بصورتيا األولية عرضت عمى      

( محكمًا من أساتذة كميات العموم التربوية في الجامعات 01)
األردنية، ومتخصصين في مجاالت القياس والتقويم، وعمم النفس 

باحثتان برصد التربوي لمتأكد من صدق األداة، ثّم قامت ال
المالحظات واالقتراحات من حيث: انتماء البند لممجال، والصياغة 
المغوية ووضوح كل بند. وقد تّم اإلبقاء عمى البند الذي حصل عمى 

% من المحكمين تقريبًا مع األخذ بعين االعتبار 01موافقة 
التعديالت التي وردت من قبل المحكمين، وبناء عمى ذلك تّم استبعاد 

، ودمج بندين معَا. االستبانةنود من بنود المجال األول من ( ب1)
وتّم دمج بندين من بنود المجال الثاني، فأصبح عدد بنود األداة 

 ( بندًا.33النيائي )
 ثبات األداة:-ـه

مل االتساق الل احتساب معاتّم التأكد من ثبات األداة من خ     
ال، ( لكل مجCronbach-Alpha) الداخمي كرونباخ ألفا

ولممجاالت ككل. والجدول التالي يبين معامل الثبات لمجالي البحث، 
 ولألداة ككل.

 1جدول 
 معامل الثبات لمجاالت البحث

 معامل الثبات المجاالت الرقم

 0.85 المجال األول: واقع التربية اإلعالمية في األردن 

 0.86 مدارسالعوامل المؤثرة عمى التربية اإلعالمية في ال المجال الثاني: 

 0.86 األداة ككل .3

لتصحيح أداة البحث قامت الباحثتين بإعطاء  تصحيح األداة: .و
الدرجات التالية لمعرفة واقع التربية اإلعالمية والعوامل المؤثرة بيا  

 :في المدارس؛ وذلك عمى النحو اآلتي
إذا كانت اإلجابة عن البند بـ ) كبيرة جدًا ( تعطى خمس درجات؛  -
 أن المعرفة موجودة بشكل كبير ومستمر. أي

إذا كانت اإلجابة عن البند بـ ) كبيرة ( تعطى أربع درجات؛ أي  -
 أن المعرفة موجودة بشكل ممحوظ وكبير.

إذا كانت اإلجابة عن البند بـ )متوسطة( تعطى ثالث درجات؛ أي  -
 أن المعرفة موجودة بشكل ممحوظ.
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قميمة ( تعطى درجتان؛ أي أن  إذا كانت اإلجابة عن البند بـ ) -
 المعرفة موجودة بشكل محدود جدًا.

إذا كانت اإلجابة عن البند بـ ) قميمة جدًا ( تعطى درجة؛ أي أن  -
 المعرفة ليست موجودة.
بعد االنتياء من جمع البيانات المتعمقة  :المعالجة اإلحصائية

ة بالدراسة، تّم إدخاليا إلى ذاكرة الحاسوب واستخدمت الرزم
( إلجراء التحميالت SPSSاإلحصائية لمعموم االجتّماعية )

 اإلحصائية الالزمة. 
ولإلجابة عن أسئمة الدراسة تّم استخراج المتوسطات الحسابية       

واالنحرافات المعيارية لكل بند من بنود األداة، ولكل مجال من 
 مجاالت أداة الدراسة؛ وذلك لإلجابة عن أسئمة الدراسة.

 ئج.النتا5
النتائج المتعمقة بالسؤال األول: ما واقع التربية اإلعالمية في       

 المدارس الخاصة في األردن؟

تّم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل       
، ولمجالي البحث مرتبة تنازليًا، وذلك كما ىو االستبانةبند من بنود 

قد استخدم المحك التالي لمحكم (، و 0،3في الجداول ذوات األرقام )
 عمى متوسطات إجابات أفراد عينة البحث وعمى النحو التالي:

 : عالي.3: متوسط،    أكثر من 3: منخفض،   3أقل من  

 2جدول 
 مرتبة تنازلياً عمى بنود مجال واقع التربية اإلعالمية في األردن /  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة البحث

المتوسط  البند رقم البند الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 81. 4.23 تركز التربية اإلعالمية عمى اركان العممية التعميمية المدرسة 01 0

 87. 4.22 -تركز التربية اإلعالمية عمى اركان العممية التعميمية )المعممة 01 0

 1.02 4.19 قيمة االنتماء لموطن تعزز التربية اإلعالمية  لديك 00 3

تساعدك التربية اإلعالمية عمى تكوين رأي عام متجانس قائم عمى مبدأ احترام التعددية والمصمحة  01 1
 العامة

4.18 .50 

 67. 4.17 تعزز التربية اإلعالمية قدرتك عمى استخدام وسائل اإلعالم. 9 1

 47. 4.10 زو الثقافيتساعد ك التربية اإلعالمية في التصدي لمغ 0 1

 46. 4.05 تقدر وسائل اإلعالم عمى نشر التربية اإلعالمية. 0 3

 54. 4.02 توجد مناىج مدرسية خاصة بالتربية اإلعالمية 0 0

 43. 4.00 تمكنك  التربية اإلعالمية من استيعاب الخصوصيات الثقافية وعالقتيا مع المتغيرات األخرى. 00 9

 31. 3.99 اإلعالمية عمى أركان  العممية التعميمية المنيجتركز التربية  00 01

تأكد التربية اإلعالمية عمى أن المغة العربية ىي الوعاء الرئيسي لمخطاب اإلعالمي التربوي ومستودع  09 00
 قافتوث

2.88 .45 

 47. 2.47 تمتزم وسائل اإلعالم بالمسئولية اإلعالمية. 1 00

 54. 2.30 ية وعيك بثقافتك المجتمعية والبيئية.تنمي التربية اإلعالم 03 03

 43. 2.29 يتم تفعيل األنشطة اإلعالمية في مدارس األردن 3 01

 31. 1.66 تدعم المؤسسات المجتمع المدني التربية اإلعالمية 1 01

 42. 1.66 تكشف التربية اإلعالمية عن الميول واالىتمامات من خالل االندماج في البرامج اإلعالمية 1 01

 43. 1.31 تنمي التربية اإلعالمية القيم اإلعالمية من الصدق والموضوعية وعدم التحيز وتغميب الصالح العام 3 03

 55. 1.25 الطالب–تركز التربية اإلعالمية عمى أركان العممية التعميمية  01 00

 43. 1.11 لتربويتركز التربية اإلعالمية عمى أركان العممية التعميمية المجتمع ا 03 09
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( أن المتوسطات الحسابية لبنود المجال 0يبين جدول رقم )     
( احتل 16( حيث أن البند رقم )1.11 - 4.23األول تراوحت بين )

( 01(، وجاء البند رقم )4.23المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )
( 0) (. وجاء البند رقم4.22بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره )
( 00(، وجاء البند رقم )4.02المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي مقداره )

(.  بينما جاء البند 4.00بالمرتبة التاسعة بمتوسط حسابي مقداره )
 (. 1.25( بالمرتبة الثامنة عشر بمتوسط حسابي )01رقم )
ويتضح من الجدول أيضًا أن الفقرات المشار إلييا بالبنود    
( منخفضة حيث تراوحت متوسطات 03،09، 03، 3، 1، 3،1،1)

 (؛  1.11-2.88البنود الحسابية بين )

 
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ما العوامل االكثر تأثيرا عمى التربية 

 اإلعالمية في المدارس الخاصة في األردن؟

تّم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل        
 ، ولمجالي البحث مرتبة تنازليًا،االستبانةبند من بنود 

 3جدول 
عمى بنود مجال العوامل المؤثرة عمى التربية اإلعالمية في المدارس/  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة البحث

 مرتبة تنازليًا.
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البند رقم البند

 90. 3.57 تربية اإلعالمية بالنواحي االجتماعية  لذلك يجب أخذىا بعين االعتبار.تأثر ال 00

 81. 3.10 لمعممية التعميمية  ضعف التواصل بين االدارات المختمفة.  3

 0.88 3.09 قمة اإلمكانيات التقنية في المدارس  1

 78. 3.05 ضعف الميزانية وارتفاع تكمفة  البرامج اإلعالمية 0

 1.11 2.44 أىدافويم الخاطئ لدور اإلعالم التربوي في نشر رسالتو وتحقيق الف 0

 1.11 2.33 نقص الكوادر اإلعالمية التربوية المتخصصة 3

 80. 2.31 تأثر التربية اإلعالمية بالنواحي االقتصادية. 01

 40. 1.93 تتأثر التربية اإلعالمية بالنواحي السياسية. 9

 60. 1.23 جب ان  تكيف نفسيا مع المتغيرات التي تحدث في البيئة حتى يتحقق النجاح التربية اإلعالمية ي 0

 43. 1.25 تأثر التربية اإلعالمية بالنواحي التعميمية. 00

 31. 1.11 عدم إتباع األساليب العممية في التربية اإلعالمية 1

 23. 1.06 سوء التخطيط  لمتربية اإلعالمية  1

( أن المتوسطات الحسابية لبنود 3ول رقم )يالحظ من جد     
المجال الثاني العوامل المؤثرة عمى التربية اإلعالمية في المدارس 

( احتل المرتبة 00(، حيث أن البند رقم )1.06-3.57تراوحت بين )
( " بالمرتبة 3(، وجاء البند رقم )3.57األولى بمتوسط حسابي )

( 01جاء البند رقم )(، و 2.33السادسة بمتوسط حسابي مقداره )
 (.2.31بالمرتبة السابعة بمتوسط حسابي مقداره )

، 0ويتضح من الجدول أيضًا أن الفقرات المشار إلييا بالبنود )     
 ( منخفضة .00، 01، 9، 0، 1، 1، 3

( أن المتوسطات الحسابية لبنود مجالي 1والناظر الى جدول )      
( 0ـث أن المجال رقم )(، حي19.09 -22.23البحث، تراوحت بين )

( 0(، والمجال رقم )22.23احتل المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
 (.19.09احتل المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
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لذا ومما سبق بيانو تجد الباحثتان ضرورة تثقيف المسؤولين        
بأىمية التربية اإلعالمية، وخاصة لألسباب التالية: ألن التربية 

–الطالب -ترتكز عمى أركان العممية التعميمية ) المعمماإلعالمية  
المجتمع التربوي (، وتعزز قيمة –األسرة –المنيج  –المدرسة 

االنتماء لموطن لدى الطمبة، وتساعد عمى تكوين رأي عام متجانس 
تعزز قدرة الطالب و  قائم عمى مبدأ احترام التعددية والمصمحة العامة،

تساعد الشباب في التصدي لمغزو  الستخدام وسائل اإلعالم، و
الثقافي، و تنمي وعي الطالب بثقافتو  المجتمعية والبيئية، و تكشف 
عن الميول واالىتمامات من خالل االندماج في البرامج اإلعالمية، 

وتنمي القيم اإلعالمية من الصدق والموضوعية وعدم التحيز وتغميب 
 الصالح العام.

وزيادة وعييّم بالعوامل المؤثرة عمى  وضرورة تثقيف المسؤولين     
التربية اإلعالمية في المدارس ىي: تأثرىا بالنواحي االجتماعية 
والنواحي االقتصادية والنواحي السياسية، وضعف التواصل مع 
اإلدارات المختمفة، وقمة اإلمكانيات التقنية في المدارس وضعف 

فيم الخاطئ لدور الميزانية وارتفاع تكمفة البرامج اإلعالمية، وال
اإلعالم التربوي في نشر رسالتو وتحقيق أىدافة، نقص الكوادر 
اإلعالمية التربوية المتخصصة، وعدم إتباع األساليب العممية في 

 التربية اإلعالمية، وسوء التخطيط  لمتربية اإلعالمية
 4جدول 

 عن بنود جميع مجاالت البحث/ مرتبة تنازليًا. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة البحث
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال رقم المجال الرتبة

 2.36 22.23 المجال األول: واقع التربية اإلعالمية في األردن 0 0

 2.34 19.09 المجال الثاني: العوامل المؤثرة عمى التربية اإلعالمية في المدارس 0 0

 
 شة النتائجمناق .6

مناقشة نتائج السؤال األول: ما واقع التربية اإلعالمية في    
 المدارس الخاصة في األردن؟

، 01،01( ان البنود التالية )0من المالحظ من الجدول رقم )       
( احتمت أعمى المتوسطات تعزى  ىذه النتيجة لألسباب 0،01، ،00

لب باالتجاىات السموكية التالية بأن التربية اإلعالمية  تزود الطا
والفكري والحضاري والوجداني  البناءة، والنيوض بالمستوى التربوي

 المحافظة عمى التراث الثقافي والحضاري لمطالب، وتعمل عمى 

التربوي بوسائل اإلعالم عمى  ونشره، المشاركة في نشر الوعي
مستوى القطاعات التعميمية المختمفة، وعمى مستوى المجتمع بوجو 

التأكيد عمى أن الشباب ىم الثروة  ام، واألسرة بوجو خاص، ع
وأن العناية واالىتمام بيم وتربيتيم مسؤولية عامة  الحقيقة لممجتمع،

التنسيق بين المؤسسات التربوية .يجب أن يشارك فييا الجميع
األىداف والبرامج  والمؤسسات اإلعالمية سعيًا لتحقيق التكامل في

موضوعية لمختمف جوانب العممية التربوية التغطية ال واألنشطة،
تبني قضايا ومشكالت التربية والتربويين .والتعميمية، وتوثيق نشاطاتيا
 إبراز دور المدرسة بصفتيا الوسيمة و.والطالب ومعالجتيا إعالمياً 

األساسية لمتربية والتعميم في المجتمع، والتأكيد عمى ضرورة دعميا 
ىذه النتيجة تتفق مع دراسة الصالح ومساعدتيا في أداء رسالتيا و 

 .[19]؛ العسالي والبيطار  [21]
، 03، 3، 1، 3،1،1أن الفقرات المشار إلييا بالبنود )       
( منخفضة ويمكن أن ُتعزى ىذه النتيجة إلى أن كثير من 03،09

األسباب باتت مع مرور الوقت وانتشار الوعي والتعميم والتثقيف 
قافات األجنبية، وزيادة االختالط باألجانب. معروفة ومنيا: غزو الث

عمى الرغم من أن التربية اإلعالمية وتوفر مساحة كبيرة من الفرص 
المواتية لمعالجة المشكالت الثقافية واالجتماعية التي يعاني منيا 
الطالب في المدرسة كمشكمة األمية الحضارية، واألمية التكنولوجية، 

التوترات التي تنشأ بفعل االتصال مع  واألمية السياسية، عالوة عمى
لى  اآلخرين، وعدم األلفة، والتحيزية واالستغراق في المحمية وغيرىا وا 
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جانب ذلك، فإن التربية اإلعالمية تساعد عمى تكوين نموذج القدوة 
الحسنة لدى الطالب في المدرسة، وامتالك الطالب ميارات الخطابة 

ات، والتحمل والصبر، وتعزيز والعرض والحوار وحسن تقدير اإلنجاز 
مفاىيم اجتماعية وصحية بالغة األىمية لدييم ىذه النتيجة تتفق مع 

 .[20]دراسة الخطيب 
مناقشة نتائج السؤال الثاني: ما العوامل االكثر تأثيرا عمى التربية 

 اإلعالمية في المدارس الخاصة في األردن؟
، 3، 00التالية ) ( ان البنود3من المالحظ من الجدول رقم )      

( احتمت أعمى متوسطات حسابية، وتعزى ىذه النتيجة لألسباب 01
التالية: أن التربية اإلعالمية في المدرسية تعويد الطمبة عمى التعايش 

واالقتصادي والسياسي والتكنولوجي  مع التغير االجتماعي والثقافي
التقنيات والرؤى و  الذي تمميو التطورات السريعة في األفكار والقيم

 .واألدوات والوسائل
دراك وفيم  وتعدىم لمتعايش مع اآلخرين، والتفاىم مع الغير، وا 

عمى تفسير األمور  وتساعدىم .القضايا المحمية واإلقميمية الدولية
الميارات  واستيعابيا والمشاركة في حل المشكالت، وعمى امتالك

 والقدرات التحميمية.
التعبئة الجماىيرية لمواجية  طاروتزودىم بعدد من المكتسبات في إ

عوضًا  الحدث الطارئ أو الحدث المستمر، والقدرة عمى المواجية
عن الخوف واالستسالم أو االنعزال أو الرفض لمجرد الرفض أو 

تبرير المسائل واألمور أو إسقاط التيم عمى الغير أو  بمجرد االكتفاء
وتساعدىم  نسب المسألة أو القضية لسبب واحد بعينو دون غيره

ىؤالء اآلخرون في  أيضا عمى إدراك مواقعيم عند اآلخرين سواء كان
 الداخل أم في الخارج فتكون التربية اإلعالمية المدرسية بذلك وسيمة

جوىرية لتصحيح المفاىيم التي تكتنز بعوامل الفرقة واالختالف 
وأخيرا  والصور االنطباعية والصور المضادة والتمايز المذموم

وحقوق الغير وواجباتيم، عالوة  م عمى فيم حقوقيم وواجباتيمتساعدى
مقابل  عمى فيم العديد من المفاىيم الدارجة مثل مفيوم الشورى

الديمقراطية، ومفيوم حقوق اإلنسان، ومفيوم حقوق المرأة، ومفيوم 
   .األقميات، ومفيوم الخصوصية وغيرىا الحرية ومفيوم

( كانت  00، 01، 9، 0، 1، 1، 3، 0وان البنود التالية )     
منخفضة ؛ ويمكن أن ُتعزى ىذه النتيجة إلى أنو ال يتم إشباع 
احتياجات الطالبات النفسية واالجتماعية والسموكية، وكذلك المادية، 

مع سوء التخطيط ليا  وال تستخدم األساليب الواعية في التحاور.
  وعدم إدراك أىمية التربية اإلعالمية.

 ة عن النتائج التالية:سفرت الدراسأو 
نتائج السؤال االول: أن المتوسطات الحسابية لبنود المجال األول 

( احتل 16( حيث أن البند رقم )1.11 - 4.23تراوحت بين )
( 01(، وجاء البند رقم )4.23المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )

( 0) (.وجاء البند رقم4.22بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره )
( 00(، وجاء البند رقم )4.02المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي مقداره )

(.  بينما جاء البند 4.00بالمرتبة التاسعة بمتوسط حسابي مقداره )
 (.1.25( بالمرتبة الثامنة عشر بمتوسط حسابي )01رقم )
نتائج السؤال الثاني: أن المتوسطات الحسابية لبنود المجال       

مل المؤثرة عمى التربية اإلعالمية في المدارس تراوحت الثاني العوا
( احتل المرتبة األولى 00(،حيث أن البند رقم )1.06-3.57بين )

( " بالمرتبة السادسة 3(، وجاء البند رقم )3.57بمتوسط حسابي )
( بالمرتبة 01(، وجاء البند رقم )2.33بمتوسط حسابي مقداره )

 (.2.31السابعة بمتوسط حسابي مقداره )
 . التوصيات7

التخطيط لمتربية اإلعالمية، تأسيس أقسام التربية اإلعالمية       
بكميات التربية، بناء نموذج تجريبي لمتربية اإلعالمية وتطبيقيا في 

 عينة من المناىج في مدارس مختارة.
المناىج المدرسية يجب أن تشتمل أنشطة تتعمق بالتربية اإلعالمية 

 بشكل ممنيج.
 ط لمتربية اإلعالمية.التخطي
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 المراجع
 المراجع العربية

(. العالقة بين اإلعالم والتربية في 2002حمدان، محمد ) [1]
الوطن العربي: أية إشكاليات؟ أي مستقبل؟، ورقة مقدمة إلى 

-11ندوة معيد الصحافة وعموم األخبار بتونس خالل الفترة 
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Abstract 

This study aimed at investigating the factors influencing media education in private schools in 

Amman. The research sample was consisted of 100 students of the basic 1
st
 secondary students 

in the special schools in the capital Amman 2011/2010.  The survey was developed according to 

the educational literature which is related to the past researches and media education, the 

opinions and point of views of the specialists the survey concluded on two ranges (sides), 

namely, the reality of media education in special schools in the capital Amman and the effective 

elements (factors) on the media education in special schools in the capital Amman, the design of 

survey had completed according to the scale of the five-Likart points. The validity of the survey 

had been confirmed by showing it to a group of juries and a solid Cronbach’s Alpha indexes 

were reported for ranges separately and the tool collectively. Results revealed that the media 

education in the private schools was high in general. Also results showed that the most 

influential factor in the media education was the emphasizing on the educational process 

elements. However, researchers recommended training the educational administrators and 

teachers about the media education.  
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