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  في سماء اإلعالم التربوي تضيءف

. . فكان بدراً سطع عالياً شع بالقيم   

 
 

  الشمري  عبداهللاإبراهيم



ب  

 الشكر والتقدير
  

 أن أتقدم   -وبعد أن أبصر هذا العمل المتواضع النور       -  لي في هذا المقام    يطيب

ملـوح  "الـدكتور   , إلى أستاذي الفاضل  , بجزيل الشكر ووافر المنّة وخالص الدعاء     

 الذي شجعني على المـضي قُـدماً فـي          ,المشرف على هذه الرسالة   " باجي الخريشا 

 العربـي عمومـاً والـسعودي       ختيار هذا الموضوع الناشئ والجديد في مجتمعنـا       إ

 هو جديد في مجتمعاتنا     اخصوصاً، وهذا ليس بمستغرب على أستاذ له نظرة ثاقبة لم         

 تعهـدها بالعنايـة والتهـذيب طيلـة فتـرة           ويعطيها االهتمام كهذه الدراسة، حيث    

وأفاض , ومنحني النصح والتوجيه واإلرشاد   , فقد منحني من وقته الكثير    , تحضيرها

فكان لتوجيهاته وآرائه النيرة الدور الكبير في توجيه هـذه          , السديدةعلي بتوجيهاته   

والشكر الموفور ألعضاء لجنة المناقـشة الـذين        . الرسالة وإخراجها بهذه الصورة   

  .تفضلوا بالحضور والعناء وجزاهم اهللا عني كل خير

  :عظيم الشكر واالمتنان وخالص الدعاء إلىب تقدمأن أ ويسرني

في قسم األصول واإلدارة التربوية في      س من أساتذة وإداريين     أعضاء هيئة التدري  

 بـأي    علي وا األثر الكبير في مسيرتي العلمية، ولم يبخل       م كان له  نجامعة مؤتة الذي  

  .جهد لمؤازرتي ودعمي وتوجيهي

والشكر موصول لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية الـسعودية ممثلـةً            

 وعلى رأسها الـدكتور    - العامة للبحوث  دارة اإل -والتطويربوكالة الوزارة للتخطيط    

 المناطق التعليمية في المملكة لما قـدموه مـن          ، ومديري محمد بن عبداهللا الضويان   

    . جهد

كما وأتقدم بالشكر لجميع من ساعدني لتخرج هذه الرسالة بالشكل الذي يحقق            

 .اد أو بتقديم المساعدةالمنفعة العلمية المرجوة ، سواء أكان بالنصح أم باإلرش

         فللجميع في نفسي كل العرفان وسأبقى حافظاً لمعروفهم ما ملي فـي الحيـاة      د 

  ...وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسئ لي في األثر
                                                                   

   إبراهيم عبداهللا الشمري 
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  إبراهيم الشمري

2010جامعة مؤتة   

 مستوى اإلعالم التربوي في المملكة العربية الـسعودية         تعرفهدفت هذه الدراسة    

 تكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع القيـادات         .من وجهة نظر القيادات التربوية فيها     

أثنـين   علـى    موزعينفردا  ) 125(لتربوية في اإلدارات التعليمية للبنين، والبالغ عددهم        ا

 تطوير استبانه لغرض جمع البيانات،    ا ولتحقيق أهداف الدراسة تم      . إدارة تعليمية  وأربعين

 ولتحليـل بيانـات      وتم التأكد من إجراءات الصدق والثبات لها،       فقرة،) 43(وتكونت من   

وقد  .م األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين المتعدد       الدراسة تم استخدا  

  : أظهرت نتائج الدراسة مايلي

عالم التربوي في المملكة العربية السعودية مـن        إن المتوسط الحسابي لمستوى اإل    

، وقـد احتـل     ويعتبر هذا المستوى متوسطاً   ) 3.23(وجهة نظر القيادات التربوية قد بلغ       

، وفـي   وبمستوى متوسـطاً  ) 3.44(دارة التعليمية المرتبة األولى بوسط حسابي       مجال اإل 

أما المرتبة   وبمستوى متوسطاً،  ،)3.37( مجال المجتمع بوسط حسابي      المرتبة الثانية جاء  

 كما أشارت الدراسة إلى وجود     .)2.89(األخيرة فقد جاء مجال المدرسة بمتوسط حسابي        

 ،الت اإلعالم التربوي في المملكة العربيـة الـسعودية        فروق ذات داللة احصائية في مجا     

 مقابـل مـساعد مـدير       ؛لصالح رئيس شعبة اإلعالم التربوي     و ،تعزى للمسمى الوظيفي  

متوسطات علـى   ال فروق ذات داللة إحصائية بين       كما أظهرت النتائج عدم وجود     .التعليم

يضاًً عدم وجود فروق    لمتغير المؤهل العلمي، وأ   تعزى   التربوي   مجاالت مستوى اإلعالم  

تعـزى إلـى     الدراسة  ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء أفراد العينة على مجاالت           

اعتماد إستراتجية واضحة لإلعالم التربـوي      ، وقد أوصت الدرسة ب    متغير الخبرة اإلدارية  

من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية يحـدد فيهـا دور اإلعـالم                

عقد دورات تدريبيـة    و رسة واإلدارة التعليمية والمجتمع،   التربوي وأهدافه فيما يتعلق بالمد    

لجميع القيادات التربوية في المناطق التعليمية في المملكة العربية في موضـوع اإلعـالم              

  .التربوي من حيث األهداف واإلجراءات
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Abstract 
Educational Information Level in the Kingdom of Saudi Arabia from 

the perspective of Educational Leaderships 
 

Ibrahim Al Shimary 
Mu'tah University, 2010  

 
The study aimed at invesitating the educational information level in the 

Kingdom of Saudi Arabia from the perspective of of (125) education leaders 
consisted of population all educational leaderships of the educational 
administrations of male schools. They were distributed among forty tow 
educational administrations a achieve the goals of the study, a questioner was 
developed to collect the data. To analyze the data ,means .standard deviation 
.and analysis variance were used. The validity and reliability were checked. 
The study reached the following results: The arithmetic mean of the 
educational information level in the Kingdom of Saudi Arabia from the 
perspective of the educational leaders has reached the average of (3.23). the to 
domain of educational administration has reached the arithmetic mean of 
(3.44) with a medium degree. The last rank was the school domain with 
arithmetic average (2.89) Also the study showed there were. significant 
statistical differences in the domain of the educational information of the 
Kingdom of Saudi Arabia due to occupation. In the domain of educational 
administration, the differences were in the favor of the head of the educational 
information division. The result indicated there were no significant statistical 
differences between the means of the performance of the individuals of the 
sample of the fields of the educational information combined levels in the 
Kingdom of Saudi Arabia due to the scientific qualification of the three 
domain. 

There were no significant statistical differences between the means of 
the performance of the individuals of the sample of the to domain of the 
educational information combined levels in the Kingdom of Saudi Arabia, due 
to the variable administrational experience. 

In the light of the study .the researcher recommended the following: 
The adoption of a clear strategy of the educational information by the ministry 
of education in the Kingdom of Saudi Arabia that identifies the role of 
educational information and its goals in respect of school educational 
administration and community and conducting periodical training programs  
for all educational leaders in the educational areas of the kingdom of Saudi 
Arabia about the subject of educational information in the terms of objectives 
and procedures. And appointing information specialist as a head of 
educational information division in the educational area.  
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  األولالفصل 

  خلفية الدراسة واهميتها

  :المقدمة   1.1

الثورة لعشرين تغيرات كبيرة ناتجة عاش العالم منذ منتصف القرن ا

آثار تغيرات و، ومانتج عن ذلك من ية، والتي أدت إلى تضاعف المعرفةالتكنولوج

  في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، وكان األثراتكبيرة أصابت بنية المجتمع

األكبر والبارز على الساحة العالمية تطور وسائل اإلعالم وبشكل متسارع وكبير، 

 بتغيير البنية الثقافية في المجتمعات توالتي جعلت من العالم قرية صغيرة، وأسهم

   . والتربية والتعليم لم تكن بمنأى عن هذه التغيراتكافة،

يه وتنسيق ورقابة ال  الوظائف اإلدارية المختلفة من تخطيط وتنظيم وتوجنإ

يمكن القيام بها من غير االتصال الذي يحتل أهمية خاصة بالنسبة لعملية القيادة التي 

يتمثل دورها في التأثير في اآلخرين، ذلك التأثير الذي يتعذر تحقيقه إذا لم يكن هناك 

ة اإلدارية في من أهم أسباب فشل القيادوأن ،نوع من أنواع االتصال بين العاملين

 هذا الفشلوأن  ،شلها في تحقيق عملية االتصال اإلدراي الفعالالتواصل ناتجة عن ف

يسبب معظم مشكالت المؤسسات ألنه يؤدي إلى التعارض كما يؤدي إلى فشل 

تصال اال  هذا ومن غير.الخطط الجيدة، ذلك أن االتصال الفعال يمثل حياة المنظمة

 يزداد تماسك فعالزلون، إذ باالتصال ال يشعر العاملون بأنهم وحيدون ومنعالفعال

العناتي، (حقق أهدافهم وأهداف المؤسسة التي يعملون فيها العاملين وتفاعلهم وتُ

   ).2007 والعياصرة،

 وقد أحدثت وسائل اإلعالم في الوقت الحاضر ثورة في مجال االتصال

ومن  ،يتها معرفياً ضخماً أدى إلى تزايد في كمية المعلومات ونوعوكذلك تطوراً

، مما  تحسين واقع االتصال نحو األفضلالمعروف أن وسائل اإلعالم تسعى إلى

 وأن .ترتب عليه إعادة النظر في كافة الوسائل التقليدية في منظومة التربية والتعليم

هذا التزايد فرض في الوقت نفسه على وسائل اإلعالم أن تساهم بدورها في تلبية 

 التربوي الذي يواكب متغيرات العصر، على اعتبار أن حاجات المجتمع من التجديد

وسائل اإلعالم تعتبر من أهم الوسائل الشيقة التي تجذب الناس من مختلف األعمار، 
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  ومن أدوات النهوض بالمجتمع ثقافياً هامة من أدوات التربية المستدامةوهي أداة

  ).2008احمد، (

 إلى تغيير سلوك الفرد،وأن دفويتفق اإلعالم والتعليم في أن كالً منهما يه

 وهي العملية االجتماعية الواسعة التي تبنى عليها . عبارة عن عملية تفاهمكليهما

 معه  كانيمكن أن يعيش الفرد معزوالً دون أن يتفاهم مع من المجتمعات، إذ ال

  ).2010 أبو سمرة،( بشأن هذا العمل ويتعاطف معه 

ور مفهوم جديد سمي اإلعالم وأدى هذا الترابط في األهداف إلى ظه

جل  وعلومه من أ، الذي اعتبر محاولة جادة لالستفادة من تقنيات االتصال.التربوي

تغلب جدية   مع مراعاة التوازن بين الجانبين بحيث ال.تحقيق أهداف التربية والتعليم

  ).2009 الضبع،(التربية على فنون االتصال 

 ونقل األفكار واآلراء والنظريات عنى اإلعالم التربوي بإنتاج وتسجيليو

والحقائق واألنظمة واإلحصاءات واألنشطة الثقافية والفنية وغيرها من المعلومات 

 . والعملية التعليمية التي تسهم في تحسين نوعية التربية،والبيانات المتصلة بالنظم

 .رئية إثراء العملية التعليمية بالبرامج التعليمية المسموعة والمويسهم كذلك في

ن النمط التعليمي الذي اً كبيراً في عملية االتصال، إذ أوأحدث اإلعالم التربوي تغيير

كان سائداً ويعتمد على التعليم وجهاًَ لوجه ضمن عدد محدد من الطلبة لم يعد قائماً، 

ورافق ذلك تغيير في دور المعلم إذ لم يعد ملقناً، ولم يعد يمثل السلطة التعليمية 

ينطبق القول نفسه على المتغيرات التي حدثت على المادة التعليمية المطلقة، و

  ).2008أحمد، (وطريقة تقديمها للطلبة 

ويهدف اإلعالم التربوي إلى شرح السياسات التربوية وتوضيحها، والعمل 

على تحقيق أغراض التربية الحديثة القائمة على العلم، وكسر الجمود الذي بدأ 

رسية نتيجة تطبيق وسائل التعليم التقليدي، وتكوين رأي عام يسيطر على الحياة المد

متجانس ومتقارب األهداف، وتحقيق االتصال الناجح بين القائمين على العملية 

يات، والعمل على االتعليمية، وتنمية الذوق الفني واإلحساس بالجمال وصقل الهو

 ومن . تطبيقيإرساء قيم أخالقية، وترسيخ المناهج المدرسية وتوضيحها بشكل
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 المالحظ على هذه األهداف شموليتها للجانبين اإلعالمي والتربوي والمزج بينهما،

  ). 2006 الحسيني،( يحقق التقدم والتنمية داخل بنية المجتمع الذي 

 وفي ،دور المدرسة والبيتل وتتجلى أهمية اإلعالم التربوي في كونه مكمالً 

إن دور  .ميدان التربوي وجميع فئات المجتمعمخاطبة طلبة المدارس والعاملين في ال

اإلعالم التربوي حيوي في عرض الكثير من خطط التربية، وفي تبصير اآلباء 

واألمهات بدورهم التربوي، وفي تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة، وفي الكشف 

عن المواهب واألفكار والطاقات والهوايات وعرضها بأسلوب شيق وجذاب في 

لطلبة في المدارس، لائل اإلعالم من خالل البرامج التربوية الموجهة مختلف وس

ومن األدوار المهمة لإلعالم التربوي دراسة المشكالت التربوية والمعوقات التي 

تقف حائالً أمام المعلمين والطلبة في سبيل تحقيق رسالتهم، وكذلك في عرض كثير 

  ). 2006اللحياني، (يقها من اآلمال التي تطمح اإلدارة التربوية إلى تحق

وقد بدأ االهتمام بوجود اإلعالم التربوي في التنظيم التربوي في المملكة 

، إذ أشارت سياسة التعليم واإلعالم في المادة )1984(العربية السعودية منذ عام 

منسجمة مع أهداف  – العام منها والخاص –تكون الصحف والمجالت ): 219(

تعمل الجهات التعليمية على ) 22( وفي المادة .لفكرة والغايةالتوجيه والتربية، وفي ا

 المدرسية وتقوم بإصدار مجلة خاصة تعبر تعبيراً صادقاً عن فاالستفادة من الصح

المجتمع القويم الذي ارتضته المملكة لتعليم أبنائها روح التربية التي تعنى بها عمالً 

التي تنص على أن وسائل ) 223( وفي المادة .على رفع مستوى أسرة التعليم

اإلعالم والنشر والتوعية واإلرشاد ورعاية الشباب تخدم الفكرة اإلسالمية وتخضع 

 .في وسائلها وأهدافها للسياسة التعليمية وتوجه عن طريق المجلس األعلى للتعليم

تسهم وسائل اإلعالم في التوعية العامة التي تمهد لتحقيق ) 225(وفي المادة 

يم وإزالة العقبات التي تحول دون تنفيذها، كما تسهم في تنمية الروح أغراض التعل

اإليجابية بين المجتمع والمدرسة في التعاون مع الجهات التعليمية للوصول إلى ما 

التي تنص على تعاون وسائل ) 226(يحقق أهداف التربية والتعليم، وأخيراً المادة 

د أفراد األمة بما يرفع لبة من جهة وتزو إلتمام ثقافة الطاإلعالم في حملة التثقيف

  ).2009 فرج،(مستواهم 
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   :مشكلة الدراسة 2.1  

إن المتابع لوسائل اإلعالم يجد أنها تسهم في مساعدة التربية في تحقيق 

 ُ هت الوجهة السليمة، وعندما فرض اإلعالم نفسه على التربية، وجأهدافها، إذا ما

مع اإلعالم سمي اإلعالم التربوي رسمت له شكل األدب التربوي رابطاً جديداً 

الغايات، وأدرجت له الوسائل، وأصبح تنظيما إدارياً له وجود في وزارة التربية 

أن التنظيم الخاص بالسياسات العامة في المملكة و ناطقها التعليمية،والتعليم وم

م العربية السعودية يتضمن وبشكل صريح االهتمام بتنظيم العالقة بين اإلعال

والتربية، وعمالً بموجب تلك السياسات ظهر في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية 

 ،والتعليم في المملكة العربية السعودية وحدات تسمى اإلعالم التربوي في الوزارة

وعلى مستوى المناطق التعليمية كافة، وقد تم صياغة أهداف لها تتماشى مع السياسة 

  . للعمل، وطرق للتواصل مع المدارسالعامة، ووفر لها إطار تنظيمي

فاإلعالم التربوي بصورته النظرية ذو أهداف سامية، يشكل رافداً حقيقياً 

لتربية والتعليم في تحقيق أهدافها، المتمثلة في صناعة جيل يحقق أهداف فلسفة ل

لذا فالسؤال الذي يطرح نفسه ، في المكان والزمان الذي يوجد فيهالتربية والتعليم 

 مع اإلطار العام لإلعالم التربوي، وهل يحقق اإلعالم  هذه األهدافتماشىهل ت

 األهداف التي وجد من أجلها؟ هل هو بواقع  العربية السعوديةالتربوي في المملكة

 من ي ضوء ذلك تشكل لدى الباحث تصورالطموحات؟ أم أن وجوده شكلي فقط؟ وف

ة العربية السعودية عن ضرورة خالل عمله في وزارة التربية والتعليم في المملك

إجراء دراسة تتناول واقع اإلعالم التربوي في المملكة من وجهة نظر القيادات 

 لتحديد المفردات الفاعلة في اإلعالم التربوي للوصول إلى تصور واضح ؛التربوية

كما تأتي هذه الدراسة استجابة لتوصيات ونتائج دراسات مثل دراسة عنه، 

 التي تناولت دور اإلعالم التربوي في تعليم الطلبة، والتي أشارت )2006اللحياني، (

المشكالت إلى وجود مشكالت تتعلق باإلعالم التربوي، وضرورة معالجة هذه 

 والتي تناولت اتجاهات القيادات اإلدارية )2004الغامدي، (ودراسة ، والتغلب عليها

 أشارت إلى أهمية كماو .في المؤسسات العامة نحو العالقات العامة وأنشطتها

اإلعالم التربوي كأداة اتصال لنقل سياسات وأنشطة المؤسسات التعليمية في المملكة 
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إلى المجتمع وضرورة قيام مهنيين مختصين في صياغة إستراتيجية واضحة لإلعالم 

، لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على مستوى اإلعالم التربوي من وجهة التربوي

وبالتحديد . ربوية في المناطق التعليمية في المملكة العربية السعوديةنظر القيادات الت

  : فقد جاءت الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية

  

  :  الدراسةأسئلة 3.1 

  : دراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتيةجاءت هذه ال

وجهة نظر القيادات ما مستوى اإلعالم التربوي في المملكة العربية السعودية من  .1

 ؟بوية فيهاالتر

في  (α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل هناك فروق ذات  .2

تصورات القيادات التربوية لمستوى اإلعالم في المملكة تعزى لمتغير المسمى 

  الوظيفي؟

في  (α ≤ 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

في المملكة تعزى لمتغير المؤهل تصورات القيادات التربوية لمستوى اإلعالم 

 العلمي؟

 في  (α ≤ 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

تصورات القيادات التربوية لمستوى اإلعالم في المملكة تعزى لمتغير الخبرة 

 ؟ اإلدارية
 

  : هدف الدراسةأ  4.1

  :هدفت هذه الدراسة إلى

تربوي في المملكة العربية السعودية؛ من خالل  مستوى اإلعالم الالتعرف على. 1

  . فيهاالقيادات التربويةجهة نظر استطالع و

  .المسمى الوظيفي ت التربوية حسب متغيرالتعرف على تصورات القيادا.  2

  .الخبرة اإلدارية التعرف على تصورات القيادات التربوية حسب متغير .3

  . المؤهل العلمي سب متغيرالتعرف على تصورات القيادات التربوية ح. 4
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  : أهمية الدراسة5.1  

ا لموضوع على درجة كبيرة من األهمية ناولهتكمن أهمية الدراسة من خالل ت

خاصة في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية، والتغيرات في وفي الوقت الحاضر، 

، ومعرفة   اإلعالم التربوي دراسة بد من التعمق فياللذا أساليب التربية ووسائلها، 

   : من خالل مايلي أهمية الدراسة لك تنبعمدى وجوده الفعلي وتحقيق أهدافه، كذ

معرفة مستوى اإلعالم التربوي في منظومة التربية والتعليم في المملكة العربية  .1

  .السعودية

توجيه نظر القائمين على اإلعالم التربوي في وزارة التربية والتعليم في المملكة  .2

دية إلى الوسائل الفاعلة في تفعيل وإثراء دور اإلعالم التربوي، العربية السعو

 . مؤثرة في نظام التربية والتعليمواعتباره حالة

إثراء األدب التربوي والمكتبة العربية بدراسة تتناول موضوع على قدر كبير  .3

 ندرة الدراسات العربية التي معمن األهمية، هو اإلعالم التربوي، خاصة 

 . اإلعالم التربويتناولت موضوع

توجيه نظر الباحثين إلى ضرورة إجراء دراسات تتناول موضوع اإلعالم  .4

 .لتربوي من زوايا ومنطلقات مختلفةا
 
  : مصطلحات الدراسة 6.1  

 إنتاج وتسجيل ونقل األفكار واآلراء والنظريات والحقائق :اإلعالم التربوي

وغيرها من المعلومات والبيانات واألنظمة واإلحصاءات واألنشطة الثقافية والفنية 

أحمد، (المتصلة بالنظم والعملية التعليمية التي تسهم في تحسين نوعية التربية 

2008.(  

ويقصد به إجرائياً واقع وممارسات اإلعالم التربوي من خالل مجاالتها 

 اإلدارة التعليمية، والمجتمع، والمدرسة في المملكة العربية السعودية وفي: الثالثة

قياس مستواه من خالل استجابات القادة التربويين على فقرات  و،لمناطق التعليميةا

  .االستبانة التي أعدت لهذه الغاية 
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هم األشخاص التربويون الذين يتسلمون مواقع إدارية أو فنية، : القيادات التربوية

قصد وي وتكون لديهم قدرات قيادية ويتميزون بالخبرة والقدرة على تحقيق األهداف،

   .اعده ورئيس شعبة اإلعالم التربويير المنطقة التعليمية ومسدبهم في هذه الدراسة م

  

  : الدراسة حدود  7.1

  :يمكن تعميم نتائج الدراسة في ضوء المحددات اآلتية

المناطق التعليمية في المملكة العربية السعودية وعددها اثنان : المحدد المكاني

  .وأربعون منطقة تعليمية

 .2009/2010تطبيق إجراءات الدراسة خالل العام الدراسي : د الزمانيالمحد

القيادات التربوية العاملة في المناطق التعليمية خالل العام الدراسي : المحدد البشري

2009/2010.  
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  الفصل الثاني

   والدراسات السابقةاإلطار النظري

   اإلطار النظري 1.2

  : مفهوم اإلعالم

يقال بلغت القوم بالغاً أي , أي اإليصال, التبليغ واإلبالغ: م لغةً يعنياإلعال

فاإلعالم بالمعنى اللغوي . والبالغ ما بلغك أي وصلك, أوصلتهم الشيء المطلوب

التعبير العملي لتكوين المعرفة واالطالع واإلحاطة لما يهم اإلنسان في كل : هو

طموحه وهمومه وق حياته وفي كل مرفق من مراف, زاوية من زوايا محيطه

والقوى التي تمارس عملية التكوين هي جميع الوسائل واألجهزة , وحاجاته

والواجبات والفعاليات البشرية والفنية والمادية واإلعالمية التي ترتكز عليها عملية 

  ).2010, المشاقبة( التكوين

و عملية نقل رسالة معينة معلومة أ: فمن وجهة نظر علم االجتماع يعني

رأي، واتجاه، وفكره، وسلوك، من إحدى المصادر اإلعالمية مثل هيئة اإلذاعة 

والتلفزيون أو هيئة للنشر والصحافة لجمهور معين وذلك عن طريق وسائل االتصال 

المختلفة، وذلك بطريقة موضوعية واقعية مما يؤدي إلى تحقيق درجة مناسبة من 

ك إال عن طريق االتصال حيث أن المعرفة واإلدراك لدى الجماهير وال يتم ذل

االتصال مادي ومعنوي، ومن وجهة نظر أساتذة اإلعالم يقصد به تلك العملية التي 

يترتب عليها نشر األخبار والمعلومات الدقيقة التي تركز على الصدق والصراحة 

  ).2009الضبع، ( وعواطفهم واالرتقاء بمستوى الرأي العام سومخاطبة عقول النا

اإلعالم بأنه نقل المعلومات والمعارف والثقافات ) 2010 ,عدويال( ويعرف

, من خالل أدوات ووسائل اإلعالم والنشر, بطريقة معينة, الفكرية والسلوكية

  .بقصد التأثير, ذات الشخصية الحقيقية أو االعتبارية, الظاهرة والمعنوية

رف كل نقل للمعلومات والمعا: اإلعالم بأنه) 2010, أبو سمرة(ويعرف

عن طريق أدوات ووسائل اإلعالم , والثقافات الفكرية والسلوكية بطريقة معينة

, بقصد التأثير, عتباريةذات الشخصية الحقيقية أو اإل, الظاهرة والمعنوية, والنشر

سواء عبرموضوعياً أو لم ي عبوسواء كان التعبير لعقلية الجماهير أو لغرائزها, ر.  
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 من رةياألخ الثالثة العقود في اإلعالم وسائل يعل طرأ الذي هائلال التقني التطور ومع

 البث ةيتقن خالل من ةيوالمكان ةيالزمن الحواجز إلغاء في تمثل والذي ،القرن الماضي

 شمليل وامتد التربوي، اإلعالم مفهوم تطور .ةياالصطناع األقمار عبر الفضائي

 العامة األهداف قيلتحق السعي في تمثلةالم العامة، اإلعالم لوسائل ةيالتربو الواجبات

  اآلتيةلألسباب التطور هذا ىعزيو ة،ياألخالق ميبالق لتزام واإل المجتمع، في ةيللترب

  ): 2006أبو فودة، (

 بالسلوك تصلي مايف داللة وأكثر ،ىمد أوسع أصبح الذي ةيالترب مفهوم تطور .1

 وديق من وتحررها ومستدامة، شاملة ةيعمل أنها يعل ةيالترب يإل والنظرة مه،يوتقو

 . الرسمي المؤسسي النمط

 الرسالة مستقبل جذب يعل قدرتها وتنامي واسع، نطاق يعل اإلعالم وسائل انتشار .2

 المؤسسة به تقوم لما مواِز تربوي بدور اميالق يعل قدرتها وبالتالي ة،ياإلعالم

 .ةيالرسم ةيالتربو

 في داًيوتحد المجتمعات، ثقافة ىعل لةيالدخ والعادات ة،يالسلب ميالق بعض تسرب .3

  .اإلعالم ةيحر غطاء تحت ةيالنام البلدان

  :التربوي اإلعالم 

فلسفة اإلعالم التربوي من الواقع االجتماعي فوسائل اإلعالم التربوي تنطلق 

م على  المعرفي الهائل حتَّاالنفجارتسعى لتحسين هذا الواقع نحو األفضل، إذ أن 

في األساليب التقليدية القائمة، ويستمد اإلعالم التربوي فلسفته التربية إعادة النظر 

كما يدعم اإلعالم التربوي .ي تربية وتعليم أبنائه من المجتمع من خالل التواصل ف

الفاعل فلسفة المجتمع الهادفة إلى نشر ثقافة التطور االجتماعي، كما أن الهدف 

 جوهر وفلسفة التنمية واإلعالم  نفسه ألنهاإلنساناألسمى لإلعالم التربوي بناء 

  ). 2010 المشاقبة،( التربوي معاً 

 عملية توصيل أخبار  Education Informationقصد باإلعالم التربويي

 ث تأثير أو تغير في سلوك المعنيينومعلومات تتعلق بالمجال التربوي بقصد إحدا

تذة جامعات التربية والتعليم من طلبة مدارس وجامعات ومعاهد وكليات وأساب

 وفي الحالة .وعاملين فيها، وقد يكون من داخل المؤسسة التربوية، أو من خارجها



 10

األولى يكون موجهاً من قبل إدارات اإلعالم في وزارة التربية والتعليم إلى 

 أو أسئلة وأجوبة أو ،المؤسسات التعليمة والقائمين عليها وطلبتها في صور بالغات

ات مثل ما يصدر عن تلك اإلدارات عبر الصحف اليومية  أو توجيه،نتائج اختبارات

أو األسبوعية في صورة أخبار تربوية أو تعليمات أو بالغات رسمية، أو قد تبث 

هذه البالغات والتعليمات واإلرشادات والنتائج عبر التلفزيون أو عبر اإلذاعة بشكل 

ة يسمى إعالم مبرمج، ويسمى إعالم تربوي محلي أو داخلي، وفي الحالة الثاني

رسمي أو خارجي يأتي من قبل إعالم الدولة أو المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية 

 أبو سمرة،( عبر الصحف والراديو والتلفزيون أو أي وسيلة اتصال أخرى متاحة 

2010.(  

لقد ظهر مصطلح اإلعالم التربوي حديثاً، فلم يكن معروفاً في محيط الكتابات 

ان ظهوره كمصطلح تربوي بين المختصين عندما بدأت المنظمة العلمية التربوية، وك

تستخدمه في أواخر السبعينيات من القرن ) اليونسكو(لتربية والثقافة والعلوم لالدولية 

الماضي، وفي مطلع التسعينيات من ذاك القرن أهتم المختصون باإلعالم التربوي، 

 لإلعالم ةعديدحت تعريفات في صورة بحوث ودراسات علمية متخصصة، طر

  : )2007، أمبابي(التربوي 

  .اإلعالم التربوي يعني القيم التربوية واألخالقية في الرسالة اإلعالمية .1

 . البيانات الخاصة بالعملية التربوية، وطرق جمعها وفهرستها ونشرها .2

 .وسائل التعليمية المختلفة المجموعة البرامج المقدمة من خالل  .3

األساليب التكنولوجية الحديثة في وسائل االتصال ويعني كذلك استخدام كافة  .4

 للتوعية من خالل اآلراء والمعلومات ) المرئية– المسموعة –المنشورة (

والخبرات والمعتقدات واالتجاهات التي تمس النواحي التربوية، والعلمية 

والثقافية واالجتماعية، وكل ذلك من خالل وسائل االتصال الحديثة،أو االتصال 

 . ي بأي من وسائل االتصال الحديثة المسموعة، أو المرئية أو المقروءةالشخص

 بأنه عملية نقل المعلومات والمشاهد النقية من مكان )2009، الضبع(وعرفه 

أو زمان آلخر لتحقيق األهداف التربوية عن طريق الكلمة المكتوبة أو المسموعة أو 

  .ة أو المجسمة بصفة دوريةلي التخيالمرئية أو
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كل ما تبثه : بأنه) 2010, السيد(ومن التعريفات الشاملة هو ما أشارت إليه

تسعى للقيام بوظائف التربية في ,  هادفةوسائل اإلعالم المختلفة من رسائل إعالمية

بحيث تتمكن , وغرس لمشاعر االنتماء للوطن, من نقل للتراث الثقافي, المجتمع

, والتزود بالخبرات,  واكتساب المهارات,مختلف فئات المجتمع من إدراك المفاهيم

  .وتنمية االتجاهات وتعديل السلوك

وأنه ال يوجد تعريف , وبإمعان النظر في التعريفات السابقة يالحظ تنوعها

, ويتضح أن المدى بين مدلوالت تلك التعريفات واسعاً, محدد يجمع عليه الباحثون

وأنه تم تناوله من ناحية بحثية , يوهذا يمكن عزوه إلى حداثة مفهوم اإلعالم التربو

الت األنشطة كما قد يكون التساع المفهوم وتداخله في العديد من مجا, حديثاً

 عملية اتصال :ن اإلعالم التربوي هومما سبق يرى الباحث أوالعالقات اإلنسانية، و

 رات إيجابيةيغَستخدم فيها وسائل عديدة، تهدف إلى إحداث تَوتواصل بين طرفين تُ

  .لتربية والتعليملاألهداف العامة في سلوك الطلبة لتحقيق 

  :  واإلعالم التربويالتربية اإلعالمية

إلى العام ) Media Education(يعود األهتمام بموضوع التربية اإلعالمية 

 للحياة في عالم يتميز بقوة عداد النشىءإالبت اليونسكو بضرورة ذ طإ ،1982

). Center for Media Literacy, 2003(والمسموعة الرسائل المصورة والمكتوبة 

آلثار السلبية للرسائل وقد بدأت التربية اإلعالمية أساساً كأدة لحماية المواطنين من ا

 وعندما أصبحت وسائل االتصال جزءاً من Wikimedia, 2006) ( اإلعالمية

الفرد ليكون ناقداً الثقافة اليومية للفرد، اتسعت النظرة إلى تلك التربية لتصبح تمكين 

 يشاهد أو يسمعه بدالً من ترك التحكم بالتفسير للرسائل اإلعالمية يتحكم بتفسير ما

Center for Media Literacy, 2003).(  هدف التربية ومن هذا المنظور يصبح

ستهالك الرسائل اإلعالمية إلى عملية نقدية نشطة، لمساعدة اإلعالمية هو تحويل إ

ن الوعي حول طبيعة تلك الرسائل وفهم دورها في بناء وجهات األفراد على تكوي

  .Wikimedia, 2006) (النظر حول الواقع الذي يعيشونه

 مع جميع وسائل التربية اإلعالمية بأنها التعامل) 1999 ،مؤتمر فينا(ويعرف 

التي تقدمها تقنيات ) كلمات، رسوم، صور ثابتة ومتحركة(اإلعالم االتصالي
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التصاالت المختلفة، وتمكين األفراد من فهم الرسائل اإلعالمية، المعلومات وا

مؤتمر (وإنتاجها واختيار الوسائل المناسبة للتعبير عن رسائلهم الخاصة، ويعرفها 

 بأنها التعرف 1999 المشار إليه في مؤتمر فينا )2002 ،التربية اإلعالمية للشباب

 االجتماعية والتجارية والثقافية على مصادر المحتوى اإلعالمي وأهدافه والسياسة

 Center for Mediaوالسياق الذي يرد فيه، ويعرفها مركز الثقافة اإلعالمية 

Literacy, 2003) ( بأنها المقدرة على تفسير وبناء المعنى الشخصي من الرسائل

اإلعالمية، والمقدرة على االختيار وتوجيه األسئلة والوعي بما يجري حول الفرد 

 Aspen(ن أن يكون سلبياً ومعرضاً لالختراق، ويعرفها معهد أسبن بدالً م

Institute, 1993, Cited In Hobbs, 2001 ( والمشار إليه في مؤتمر فينا

بأنها المقدرة على الوصول إلى الرسائل اإلعالمية وتحليلها ونقلها بصيغ ، 1999

  .عديدة ومتنوعة

أن التربية ) Jinkins,et.al 2006(و) Freed, 2003( منويرى كل

  : اإلعالمية أصبحت ضرورة لألسباب اآلتية

ذ أنها مسؤولة عن أغلب إالرسائل اإلعالمية تساهم في صياغة وبناء الواقع،  )1

، وهي التي تعطي الخبرات التي يكّون بموجبها الفرد الفهم الشخصي للعالم

فراد حساس بالواقع، وبالتالي وجهات النظر تبنى لدى األعلى نحو كبير اإل

  .بموجب هذا الواقع

جميع الرسائل اإلعالمية مبنية بواسطة فرد أو هيئة، والمتلقي ال يشاهد أو  )2

نما أثناء بناء الرسالة اإلعالمية، وإيسمع ما تم رفضه من صور أو كلمات 

 .يسمع أو يشاهد ما تم قبوله

رد لفالرسالة اإلعالمية تكّون لدى األفراد خبرات وانطباعات مختلفة، أذ أن ا )3

 .خصي وانطباعاته األوليةيتعامل معها من منطلق فهمه الش

تحتوي الرسالة اإلعالمية على مضامين تجارية وثقافية واجتماعية وسياسية، 

  .وتحمل قيماً، ورسائل أيدولوجية ووجهات نظر مختلفة

 أن التربية اإلعالمية هي عملية مساعدة للفرد عند تلقي ويرى الباحث  

 اإلعالمية ويكون لدية لمية، بحيث يستطيع التعامل مع هذه الرسائالرسائل اإلعال
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أما اإلعالم التربوي مفهوم شامل يسعى لبناء الفرد معتمداً على . القدرة على تحليلها

فلسفة المجتمع، والتي تهدف لتطوير هذا الفرد من جميع النواحي، باستخدام كافة 

  .األساليب التكنولوجية الحديثة

  : التربوياإلعالم أسباب ظهور 

لتغيرات الكبيرة التي طالت كافة مناحي الحياة، والناتجة عن التطورات لكان 

ي أدى مر الذير في قطاع التربية والتعليم، األثرها الكبأالعلمية والتكنولوجية 

 هذه التطورات والتغيرات من خالل التوفيق بين ما هو بالقائمين عليها إلى مجاراة

  .جديد ومنها اإلعالم التربويقائم وبين ما هو 

الم األسباب الجوهرية التي أدت إلى ظهور اإلع) 2009الضبع، (وقد أورد 

  : التربوي وهي على النحو اآلتي

  تصادم الحضارات : أوالً 

في العالم اليوم القيم اإلنسانية بينما تختلف العادات والتقاليد االجتماعية فتتحدد 

أخرى، ومرد ذلك إلى اختالف الديانات والثقافات، وتتفق الحضارات وتتصادم تارة 

وساهمت وسائل اإلعالم في تقريب المسافات ونقل الثقافات بما فيها من جوانب 

إيجابية أو سلبية، لذا كان البد من وجود جهة تتولى غربلة ما يحتويه اإلعالم 

  .وتقديمه إلى الطلبة بشكل ايجابي

  المتغيرات العالمية : ثانياً

تطورات اقتصادية ومنها التغيرات السياسية في العالم وما رافقها من ساهمت 

 العولمة في طغيان مفاهيم كثيرة، وبروز ثقافات جديدة شكلت إطاراً بروز ظاهرة

 لحماية الناشئة تجديداً للغزو الفكري ، لذا أخذت الدول على عاتقها العمل بإجراءا

يقدم في إطار المدرسة من برامج، من أبنائها من خالل محاولة السيطرة على ما 

  .تخضع إلى أهداف وفلسفة التعليم في البلدان كافة

تطور وسائل االتصال وتنوعها أدت إلى ضرورة االستفادة بما تحتويه من : ثالثاً

  . بيانات ومعلومات وتقديمها للطلبة بصورة ميسرة
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  : التربوياإلعالم أهداف 

لما لها من أهمية في , ايد االهتمام بهاويتز, تتعدد أهداف اإلعالم التربوي

, إضافة لكونها معايير لتقويم أداء وسائل اإلعالم المختلفة, توجيه النشاط اإلعالمي

  :حديد أهداف اإلعالم التربوي إلىأسباب االختالف في ت) 2010 ,السيد(وتعزو 

  .االختالف حول تحديد مفهوم اإلعالم التربوي - 1

 .جتمع وآخرتباين المورث الثقافي بين م - 2

 .والشرائح االجتماعية المستهدفة, اختالف الفئات العمرية - 3

وما , فلكل مجتمع تطلعاته الخاصة, اختالف األولويات من مجتمع آلخر - 4

  . يواجهه من تحديات

 من األهداف لخدمة عملية تعلم وتعليم يهدف اإلعالم التربوي إلى تحقيق عدِد

  : األهداف اآلتيةإلى ) 2006حياني، الل(الطلبة، وقد أشار 

  .اإلسهام في تحقيق سياسية التعليم  )1

 .بناءة، والمثل العليا في المجتمعتنمية االتجاهات االيجابية السلوكية ال )2

 .تلمس مشكالت المجتمع، وبث الوعي التربوي حولها )3

 .االتعريف بجهود الدولة وانجازاته )4

لرؤى متابعة وسائل االتصال الجماهيري، واالستفادة من وسائل من ا )5

 .العلمية، والوقوف على مطالب الميدان من خالل ما تبث من معلومات

 .حوث وتشجيعها في الميدان التربويالقيام بالب )6

تبني مشكالت وقضايا التربية والتربويين والطلبة واإلسهام في معالجتها  )7

 . إعالمياً

 .لتربية والتعليملإبراز دور المدرسة بصفتها الوسيلة األولى  )8

 إيجابية مبنية على الثقة واالحترام المتبادل بين العاملين في خلق عالقة )9

 .لى تحقيق أهداف التربية والتعليمالتربية والتعليم والمجتمع بما يساعد ع

ة التواصل مع المجتمع من خالل نشر األخبار وتزويد الرأي العام بكاف )10

 .المستجدات على الساحة التربوية

 .المجتمع بأهمية المعلم ودوره في التعريف )11
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