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 االعالمية التربية مفهوم نشر ىف اجلديد االعالم وسائل دور

 املصرية باجلامعات التربوى االعالم اقسام طالب لدى

 (*)حسن سالم أميرةد. 

 مقدمة

نعيش اليوم فى عالم تتدفق فيه المعارف والمعلومات عبر مختلف وسائل 

من زخم  االعالم واالتصال المختلفة حتى اصبح الفرد من كثرة ما يتعرض له

معلوماتى يصعب عليه تحديد المالئم وغير المالئم من المعلومات التى يتلقها من 

 الفضاء المعلوماتى.

وأصبح اإلعالم الجديد جزء أساسي ومحوري من الحياة اليومية فخالل 

السنوات العشر الماضية, ظهرت العديد من منصات اإلعالم الجديد مثل الفيسبوك 

اصل اإلجتماعي( والمدونات ومواقع مشاركة الفيديو وماي سبيس )مواقع التو

والويكبيديا، وقد ارتبط اإلعالم الجديد بتغيير كل شيء بدايةً من آلية عمل األشخاص 

 (.1إلى طريقة التواصل مع بعضهم البعض وقضاء وقت الفراغ)

وتتسم تقنيات اإلعالم الجديد بالمرونة, واالعتماد على اإلنترنت والمنصات       

التفاعلية في تنفيذ عمليات التعليم والتعلم, ومشاركة المعلومات بين الطالب. وفي 

مجال التربية اإلعالمية, يسهم اإلعالم الجديد في مساعدة الطالب على زيادة التركيز 

على العملية أكثر من الناتج, واالستعداد لصنع القرار واختيار مسارات تعلمهم, بمعنى 

 .(2الذاتي حول التربية اإلعالمية ومفرداتها)إعداد الطالب للتعلم 

فإذا كان اإلعالم الجديد يفرض تغييرات في شتى مناحي الحياة, ومن بينها 

 تغيير مفاهيم الطالب نحو التربية اإلعالمية بما يتواكب مع القرن الحادي والعشرين.

ب ويقدم اإلعالم الجديد فرصة هائلة في تعزيز التربية اإلعالمية بين طال

الجامعات, حيث يقدم اإلعالم الجديد إمكانية التفاعل والتواصل الفوري ومساحات 

جديدة وأنماط مبتكرة من التفاعل االجتماعي )مثل اإليميل واأللعاب اإللكترونية 

ومواقع التواصل االجتماعي(, باإلضافة إلى كونها أداة هامة لإلنتاج والمشاركة 

يديو والمدونات(. تساعد هذه الخصائص اإلعالم اإلعالمية )مثل مواقع مشاركة الف

 (.  3الجديد على توسيع نطاق التربية اإلعالمية)

ولعل التركيز على طالب االعالم التربوى ياتى الرتباط هذه الفئة وما 

يتعرضون له بكليتهم من مناهج ومقرارات وبرامج وانشطة وتدريبات واساليب تقويم 

عاونيهم قد تكون معيارا اساسيا يستفيد به فى فهم من قبل اعضاء هيئة التدريس وم

                                                           
  كلية التربية النوعية، جامعة بنهاب مدرس بقسم اإلعالم التربوي. 
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التربية االعالمية فى ظل التطورات العالمية المتالحقة والسريعة بوجة عام ووسائل 

 االتصال واالعالم بوجة خاص.

 مشكلة الدراسة

من حيث السعى الى التمييز والحكم على مصداقية  تتعدد أهداف التربية اإلعالمية

من اإلعالم، ومعرفة وتقييم المحتوى والرسائل اإلعالمية وفهم  األخبار المستهلكة

التأثيرات اإلعالمية وتشجيع المشاركة النشطة في صنع المحتوى اإلعالمي للطالب 

بدالً من مجرد االكتفاء بالمتابعة، وتنمية قدرات التفكير الناقد العليا لطالب الجامعات، 

يلعبه اإلعالم في المجتمع, ومعرفة تفسير وكذلك اكتسابهم المعرفة حول الدور الذي 

المحتوى اإلعالمي, والقدرة على التقييم واالستنتاج حول االستخدام االستراتيجي 

المتزايدة لالستهالك اإلعالمي في المجتمع، ونمو صناعة لإلعالم في ظل النسبة 

ئي تعزيز المعلومات والتكنولوجيا، واألهمية المتزايدة لالتصال المراإلعالم وطفرة 

 (. 4مكانة الطالب داخل المجتمع )

وبشكل أساسي تسعى التربية اإلعالمية الى حماية الفرد من اآلثار السلبية 

للرسائل اإلعالمية, وكذلك تحويل الفرد من المستهلك السلبي لوسائل اإلعالم  الى فرد 

(، 5ذي يعيشه )ايجابى لديه القدرة على فهم دوره في بناء وجهات النظر تجاه الواقع ال

من هنا ظهرت الحاجة الى التربية االعالمية واصبحت مطلبا ملحا فى ظل ما 

 يتعرض له الفرد من مضامين اعالمية.  

ومع زيادة انتشار اإلعالم الجديد وأدواته المختلفة, اصبح السعى نحو نشر مفاهيم     

سريعة والتي تشجع التربية اإلعالمية امر ضرورى، فى ظل التطورات التكنولوجية ال

 على التفاعل ونشر المفاهيم المرتبطة بالتربية اإلعالمية.

دور وسائل االعالم الجديد فى نشر بحث مما سبق تتمثل مشكلة الدراسة فى        

 .مفهوم التربية االعالمية لدى طالب اقسام االعالم التربوى بالجامعات المصرية

 أهمية الدراسة

الحالية من أهمية وسائل االعالم الجديد ألنها يمكن بدورها أن تنبع أهمية الدراسة   -

تساهم بجانب المناهج والمواد الدراسية في تدريب عقول الطالب علي التحليل 

ً التفكير العلمي واإلبداعي بشان المضامين  والتفسير والنقد ليس ذلك فحسب بل أيضا

 . ةاإلعالمية وهو ما تركز عليه مهارات التربية اإلعالمي

تدعم الدراسة توجهات التربية الحديثة نحو مجتمع المعرفة من خالل تنمية مهارات  -

 التحليل والنقد والتقييم والمشاركة والتعبير عن الذات.

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية التربية اإلعالمية ذاتها وذلك فى ظل ما يتسم  -

 اخل المجتمعات.به العصر الحالى من تكنولوجيا اتصال كبيرة د
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تناولها لفئة هامة بشكل عام وهم الشباب وطالب االعالم التربوى بشكل خاص لما  -

 يرتبط به موضوع التربية االعالمية وطبيعية دراستهم. 

جاءت الحاجة إلى إجراء الدراسة من أجل لفت انتباه المسئولين في المؤسسات التربوية  -

ر مفاهيم التربية اإلعالمية لدى الطالب للتمييز بين والتعليمية واالعالمية إلي أهمية نش

  االيجابى والسلبى مما يتعرضون اليه عبر وسائل االعالم المختلفة القديمة والحديثة.

 أهداف الدراسة: 

 التعرف على مدى استخدام طالب االعالم التربوى لوسائل اإلعالم الجديد. -

عات التربية اإلعالمية عبر رصد أسباب متابعه طالب االعالم التربوى لموضو -

 اإلعالم الجديد.

التعرف على مدى اعتماد طالب االعالم التربوى على وسائل اإلعالم الجديد في  -

 الحصول على المعلومات عن التربية اإلعالمية.

الكشف عن اهم أسباب اعتماد طالب االعالم التربوى على وسائل اإلعالم الجديد  -

 لتربية اإلعالمية.في الحصول على المعلومات عن ا

التعرف على مدى ثقة طالب االعالم التربوى في وسائل اإلعالم الجديد في  -

 الحصول على معلومات حول مفاهيم التربية اإلعالمية

رصد أهم العوامل المؤثرة التى تواجه استخدام اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم  -

 التربية اإلعالمية

 الدراسات السابقة

التربية اإلعالمية في عصر بعنوان "  Francis, R. J. (2018)دراسة:  -1

اإلعالم الجديد: دور اإلعالم الجديد في تحسين التربية اإلعالمية بين شباب 

 (.6الجامعات")

هدفت الدراسة إلى استكشاف الدور الذي تلعبه أدوات اإلعالم الجديد في نشر 

لدراسة المنهج الوصفي وتحسين التربية اإلعالمية بين شباب الجامعات، واستخدمت ا

اإلستكشافي باإلضافة إلى النوعي للتعرف على للدور الذي يلعبه اإلعالم الجديد في 

نشر وتحسين التربية اإلعالمية بين الطالب الجامعيين، وشارك في الدراسة عينة 

طالب  86تكونت من طالب قسم تكنولوجيا اإلعالم بجامعة أوكسفورد )العدد= 

ً نظراً لوجود  19-91ارهم ما بين وطالبة, متوسط أعم عام(. تم اختيار العينة عمديا

مناهج التربية اإلعالمية بشكل أساسي ضمن المقررات الدراسية للطالب، تم تطبيق 

األدوات على أفراد العينة لتجميع بيانات الدراسة، وتمثلت األدوات المستخدمة في 

ان حول دور اإلعالم الجديد في نشر االستبي -المقابالت المتعمقة، -جمع البيانات من:

المالحظات، وتم التوصل من خالل التحليالت إلى  -وتحسين التربية اإلعالمية،

من وجهة نظر الطالب, تعد أدوات اإلعالم الجديد عناصر محورية  -النتائج التالية:
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ظهور مجموعة من العوامل  -في نشر وتحسين التربية اإلعالمية بين الطالب. 

ة في دور اإلعالم الجديد كبيئة مناسبة لدعم معارف وإكتساب الطالب أسس المساهم

( التكنولوجيا التي تعد هي األساس في اإلعالم الجديد, 9التربية اإلعالمية تمثلت في: 

 ( التفاعلية. 3( العناصر البصرية واإلبهار التي تميز اإلعالم الجديد, 1

ان" آفاق ونماذج التربية بعنو .Pérez-Tornero, J. M.(2018)دراسة:  -2

اإلعالمية في أوروبا: كفاءة استخدام وسائل اإلعالم الجديد في زيادة الفهم الناقد 

 (.7للتربية اإلعالمية بين الطالب")

هدفت الدراسة إلى فحص آفاق التربية اإلعالمية في أوروبا باإلضافة إلى التعرف على 

ة الفهم الناقد للتربية اإلعالمية بين الطالب، كفاءة استخدام وسائل اإلعالم الجديد في زياد

واستخدمت الدراسي المنهج الوصفي التحليلي والنوعى، وشارك في الدراسة عينة تكونت من 

ً للمشاركة في  77 طالب وطالبة تخصص إعالم في أحد جامعات جروزني تم اختيارهم عمديا

العينة الغير بشرية من الدراسات عام( . أيضاً,تمثلت  12-19الدراسة )متوسط العمر ما بين 

السابقة المنشورة إلكترونياً في مجال استخدام اإلعالم الجديد في تعزيز التربية اإلعالمية في 

(، وتمثلت األدوات 1197-1193دراسة منشورة خالل الفترة من  91أوروبا )العدد= 

جديد في التربية استبانة استخدام وسائل اإلعالم ال -المستخدمة في جمع البيانات من:

اعتمدت نماذج  -استمارة تحليل المحتوى، وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية: -اإلعالمية،

( بناء مهارات االستهالك 9التربية اإلعالمية السائدة في أوروبا على العناصر التالية: 

يم محتوى ( تقو1( الفهم الناقد للمحتوى اإلعالمي, 3( فهم محتوى اإلعالام, 1اإلعالمي , 

أظهر تحليل استجابة المفحوصين على أسئلة االستبانة وجود عالقة بين استخدام  -اإلعالم. 

وسائل اإلعالم الجديد في زيادة الفهم الناقد للتربية اإلعالمية بين الطالب, مما يبرهن على 

 كفاءة أدوات اإلعالم اإلجتماعي في هذا المجال.

وان" واقع وآفاق التربية بعن Hoffman, M. E. (2018)دراسة:  -3

اإلعالمية بين الطالب تخصص إعالم واتصال في ظل استخدام وسائل 

 (.  8اإلعالم الجديد")

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وآفاق التربية اإلعالمية بين طالب تخصص إعالم 

خدمت الدراسة وإتصال والدور الوسيطي الذي يلعبه اإلعالم الجديد مع التربية اإلعالمية، واست

طالب وطالبة من أقسام  371المنهج الوصفي التحليلي، وشارك في الدراسة عينة تكونت من 

اإلعالم واإلتصال )تخصص صحافة( من ثالث جامعات في واليتين أمريكيتين )متوسط العمر 

سنوات(. تم تطبيق األدوات على أفراد العينة لتجميع البيانات، وتمثلت  11.1-19ما بين 

مقياس واقع وآفاق التربية اإلعالمية، تم التوصل  -دوات المستخدمة في جمع البيانات من:األ

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام الطالب  -من خالل التحليالت إلى النتائج التالية:

 أظهر الطالب األكثر -ألدوات اإلعالم الجديد ومستويات التقدم في التربية اإلعالمية لديهم. 

ً ألدوات اإلعالم الجديد وبخاصةً شبكات التواصل االجتماعي زيادة في التركيز على  استخداما

استنتجت الدراسة نجاح كبير للتربية اإلعالمية مع  -مصادر األخبار والمهنية اإلعالمية. 
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الطالب الجامعيين بالعينة مع توقعات بمزيد من التطور في المجال مستقبالً بفضل استخدام 

 ت اإلعالم الجديد وبخاصةُ شبكات التواصل اإلجتماعي. أدوا

( بعنوان" رؤية منهجية ُمقترحة 2112دراسة أحمد جمال حسن محمد ) -4

لتطبيق التربية اإلعالمية على ُطالب الجامعة الُمتخصصين وأثرها على 

 (.9جودة إنتاجُهم للرسائل اإلعالمية")

ة ُمقترحة للتربية اإلعالمية هدف البحث إلى الكشف عن أثر تطبيق رؤية منهجي

على جودة إنتاج الُطالب الُمتخصصين للرسائل اإلعالمية، واعتمد البحث الحالي 

ُمستخدًما أسلوب التحليل المنطقي  “Mixed Methods” على المنهج الُمختلط

الُمدعم بالنتائج التي توضح األفكار المطروحة، من خالل المناهج اآلتية: التحليل 

وث ودراسات التربية اإلعالمية، والوصفي المسحي لتشخيص واقع البعدي لبح

 George“ التربية اإلعالمية بالجامعات المصرية، والوصفي الوثائقي بمدخل

Bereday” للُمقارنة بين أبرز التجاُرب العالمية، والتحليل الُمستقبلي 

“Prospective  Analysis” مثل ُمتمثالً في أسلوب دلفاي بهدف استجالء األ

ووصوالً لطرح رؤية منهجية للتربية اإلعالمية، والمنهج شبه التجريبي لدراسة أثر 

على جودة إنتاج الُطالب  -الرؤية المنهجية الُمقترحة  –تطبيق التربية اإلعالمية 

( طالبًا من ُطالب 81الُمتخصصين للرسائل اإلعالمية، وتكونت مجموعة البحث من )

م التربوي بُكلية التربية النوعية جامعة المنيا، وتمثلت الفرقة الرابعة بقسم اإلعال

أدوات البحث في: اختبار معرفي لبنية مهارات التربية اإلعالمية، بطاقة تقييم جودة 

إنتاج الرسائل اإلعالمية التي قام الُطالب الُمتخصصين بإنتاجها. وقد توصل البحث 

ا في ُمستوى تفعيل التربية هناك قصوًرا واضحً    :لمجموعة من النتائج، أهمها

تُعدَّ التوعية اإلعالمية الجيدة للمواطنين وتوظيفها  -.اإلعالمية في الجامعات المصرية

لتحقيق مواطنه صالحة واعية ومسئولة لُمجتمع ديُمقراطي، هدف التربية اإلعالمية 

طار يتبلور مفهوم التربية اإلعالمية ومحدداتها في إ  األنسب للجمهور المصري. 

أثر كبير أحدثته الرؤية المنهجية الُمقترحة في إكساب  -.مهارات التربية اإلعالمية

 .مجموعة البحث معارف ومهارات التربية اإلعالمية

( بعنوان " فاعلية برنامج 2112ياسمين أحمد محمود الحبيشي ) دراسة:  -5

لدى تدريبى مقترح لتنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لفن التحرير الصحفي 

 (. 10طالب قسم اإلعالم التربوي")

هدفت الدراسة الى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبى مقترح لتنمية مهارات 

الكتابة اإلبداعية لفن التحرير الصحفي لطالب اإلعالم التربوي, ولتحقيق ذلك 

( 32استخدمت الباحثة المنهج التجريبى ذا المجموعة الواحدة, حيث شارك الدراسة )

ن الفرقة الرابعة شعبة إعالم تربوي صحافة, وتمثلت أدوات الدراسة فى طالبآ م

اختبار مهارات الكتابة اإلبداعية, وبطاقة تقييم كتابات الطالب لمهارات الكتابة 

اإلبداعية, و اختبار تحصيلى لمهارات الكتابة اإلبداعية لفن التحرير الصحفي، 



 المصرية بالجامعات التربوى االعالم اقسام طالب لدى االعالمية بيةالتر مفهوم نشر فى الجديد االعالم وسائل دور

 113 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

لة إحصائية بين متوسطى درجات وجود فرق ذي دال -واشارت نتائج الدراسة الى: 

التطبيق القبلي والتطبيق البعدي الختبار مهارات الكتابة اإلبداعية لفنون التحرير 

وجود فرق  -الصحفي لصالح التطبيق البعدي تبعآ للتدريب على البرنامج المقترح،

ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لالختبار 

تحصيلي للكتابة اإلبداعية لفن التحرير الصحفي لصالح التطبيق البعدى تبعآ للتدريب ال

  .على البرنامج المقترح

بعنوان" إنتشار التربية  .Scolari, Carlos A.(2018)دراسة:  -6

اإلعالمية في ضوء اإلعالم الجديد: تأثير اإلعالم الجديد على المهارات 

 (.11والمعارف اإلعالمية بين الشباب")

هدفت الدراسة إلى تحقيق فهم أفضل لتأثير اإلعالم الجديد على المهارات والمعارف 

ي يلعبه اإلعالم الجديد في نشر التربية  اإلعالمية للشباب والتعرف على الدور ال

اإلعالمية، واستخدمت الدراسة المنهج اإلثنوجرافي والنوعي، وشارك في الدراسة عينة تكونت 

دول أوربية في  6بة ممن يدرسون التخصص الدراسي اإلعالمي عبر طالب وطال 9833من 

عام. تم توزيع االستبيان اإللكتروني على جميع أفراد  11-11و 11-96الفئات العمرية من 

مقابلة إلكترونية، وتمثلت األدوات المستخدمة في جمع  399ورشة عمل و 26العينة مع تنظيم 

 -المقابالت المتعمقة، -اإلعالم الجديد بالتربية اإلعالمية،االستبانة حول عالقة  -البيانات من:

المالحظات الستخدام الطالب ألدوات اإلعالم الجديد، وتم التوصل من خالل التحليالت إلى 

تم التوصل إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين استخدام الشباب  -النتائج التالية:

ارتباط اإلعالم الجديد ببناء  -بية اإلعالمية بين الطالب. ألدوات اإلعالم الجديد ونشر التر

المهارات والمعارف اإلعالمية التالية: حل المشكالت واألداء اإلعالمي والقدرة على تعددية 

 المهام اإلعالمية والثقافة اإلعالمية وتنظيم استهالك وسائل اإلعالم والتقييم اإلعالمي. 

وان" استخدام اإلعالم الجديد في بعنPowers, K. L. (2017) دراسة: -7

مجال التربية اإلعالمية: نحو زيادة فهم الطالب لمفاهيم التربية 

 (. 12اإلعالمية")

هدفت الدراسة إلى استخدام وتأثير اإلعالم الجديد في مجال التربية اإلعالمية بين الطالب 

ظواهر اإلعالمية وخصوصاً في المجاالت التالية: الوعي بالمفاهيم اإلعالمية وتفسير ال

طالب  76المختلفة، واستخدمت الدراسة المنهج النوعي، وشارك في الدراسة عينة تكونت من 

عام(  13-96وطالبة ببرنامج دراسة علوم اإلعالم في جامعة نيويورك )متوسط العمر ما بين 

تم اختيارهم للمشاركة نتيجة لتخصصهم في مجال دراسة اإلعالم. تم تطبيق االستبيان 

والمقابالت على أفراد العينة لتحقيق أهداف الدراسة، وتمثلت األدوات المستخدمة في جمع 

المقابالت شبه البنائية مع  -استبانة تأثير اإلعالم الجديد على التربية اإلعالمية، -البيانات من:

 ظهور عالقة موجبة ذات -(، وتم التوصل إلى النتائج التالية:12مجموعة التركيز )العدد= 

داللة إحصائية بين اإلعالم الجديد ونشر الوعي بالمفاهيم اإلعالمية بين الطالب, وهو ما يبرهن 
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ظهور عالقة موجبة ذات  -على كفاءة استخدام اإلعالم الجديد في مجال التربية اإلعالمية. 

 داللة إحصائية بين اإلعالم الجديد وقدرة الطالب على تفسير الظواهر اإلعالمية المختلفة.

بعنوان" التربية اإلعالمية الحديثة   Albawardi, A. (2017)دراسة:  -2

بين طالبات الجامعات في السعودية: دور اإلعالم الجديد في استخدام ونشر 

 (. 13التربية اإلعالمية")

هدفت الدراسة إلى فحص مستويات التربية اإلعالمية بين طالبات الجامعة 

إلى التعرف على الدور الذي يلعبه اإلعالم الجديد  بالمملكة العربية السعودية باإلضافة

وأدواته االتصالية في نشر التربية اإلعالمية بين الطالبات، واستخدمت الدراسة 

المنهجين الكمي والنوعي، وأجريت الدراسة على طالبات أحد الجامعات بالمنطقة 

 12-91العمر طالبة, متوسط  913الشرقية في المملكة العربية السعودية )العدد = 

عام( تخصص تكنولوجيا اإلعالم, حيث تدرس الطالبات مواد في التربية اإلعالمية، 

استبانة التربية اإلعالمية في ضوء  -وتم استخدام األدوات التالية في جمع البيانات:

تحليل محتوى عينات تفاعل الطالب مع اإلعالم الجديد أثناء دراسة  -اإلعالم الجديد،

أظهرت التحليالت أن  -مية، وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية:التربية اإلعال

ممارسة الطالبات للتربية اإلعالمية كانت متعددة األنماط والنماذج, وقد تأثرت 

بمجموعة العوامل التالية: أ( ضوابط وحدود التكنولوجيا واإلعالم الجديد في مجال 

تربية اإلعالمية, ج( الخبرات الفردية التربية اإلعالمية, ب( متطلبات ومعايير جودة ال

تم التوصل إلى وجود عالقة  -واالتصالية أثناء المشاركة في التربية اإلعالمية. 

موجبة ذات داللة إحصائية بين استخدام أدوات اإلعالم الجديد االتصالية وانتشار 

 التربية اإلعالمية بين الطالبات. 

تحديات استخدام اإلعالم بعنوان"  Ghetany, S. S. (2017)دراسة:  -9

 (. 14الجديد في نشر التربية اإلعالمية بين طالب الجامعات")

هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه استخدام اإلعالم الجديد في 

نشر التربية اإلعالمية بين طالب الجامعات. أيضاً, هدفت الدراسة إلى تقديم إطار 

تعميمه بين طالب الجامعات باألقسام اإلعالمية، عمل للتربية اإلعالمية يمكن 

شارك في  -واستخدمت الدراسة مناهج مختلطة تنوعت بين المنهجين النوعي والكمي،

طالب وطالبة جامعيين تخصص إعالم )متوسط العمر  111الدراسة عينة تكونت من 

ً نظراً لتخصصهم اإلعالمي خالل العام الدر 96-11 اسي عام( تم اختيارهم عمديا

متخصص وخبير في  92. أيضاً, شارك في الدراسة عينة تكونت من 1198-1197

وتمثلت األدوات  -مجال التربية اإلعالمية من خالل إجراء المقابالت معهم،

المقابالت شبه البنائية المتعمقة مع مجموعة  -المستخدمة في جمع البيانات من:

 -اإلعالم الجديد في التربية اإلعالمية، استبانة تحديد -الخبراء في التربية اإلعالمية،

تمثلت التحديات التي تواجه استخدام اإلعالم الجديد في  -تم التوصل إلى النتائج التالية:

( غياب الرؤية الشاملة حول كيفية باالالستفادة من 9نشر التربية اإلعالمية في: 
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كدس مناهج التربية ( ت1اإلعالم الجديد في نقد واستهالك وخلق المحتوى اإلعالمي, 

( غياب األسس التقويمية لنجاح اإلعالم الجديد في نشر التربية 3اإلعالمية, 

( غياب التدريب على استخدام اإلعالم الجديد في نشر التربية اإلعالمية, 1اإلعالمية, 

 -( غياب البنية األساسية لتعميم استخدام اإلعالم الجديد في مجال التربية اإلعالمية. 2

وء دراسة تحديات استخدام اإلعالم الجديد في نشر التربية اإلعالمية, تم اقتراح في ض

إطار عمل للتربية اإلعالميک يقوم على أسس: تعدين مؤشرات وأسس تطبيق التربية 

 –ي بالتربية اإلعالمية ༹ فل  ⬖가⬖⬖استخدام أدوات اإلعالم الجديد في  –اإلعالمية 

 تكامل موارد التربية اإلعالمية. 

بعنوان: غرس مفاهيم التربية اإلعالمية  .Powers, (2017)راسة: د -11

بإستخدام وسائل اإلعالم الجديد: لماذا يجب تدريس التربية اإلعالمية للشباب 

 (15بإستخدام اإلعالم الجديد؟)

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية إستخدام اإلعالم الجديد في دعم مجال 

استخدمت الدراسة ومن خالل استكشاف العالقة بينهما.  التربية اإلعالمية بين الشباب

 971المنهج الوصفي والنوعي اإلرتباطي، وقد شارك في الدراسة عينة تكونت من 

ً )العمر ما بين  عام, من  11-96طالب وطالبة بالمرحلة الجامعية تم اختيارهم عمديا

 -نات مما يلي:من اإلناث(، تمثلت األدوات المستخدمة في جمع البيا %11بينهم 

استبانة المعلومات  -استبانة أهمية اإلعالم الجديد في دعم التربية اإلعالمية. 

ظهور عالقة  -الديموغرافية. تم التوصل من خالل التحليالت إلى النتائج التالية:

موجبة ذات داللة إحصائية بين استخدام طالب الجامعات لإلعالم الجديد والتحسن في 

ة, حيث أظهر الطالب الذي كانوا يقضون أطول الفترات على التربية اإلعالمي

اإلنترنت واإلعالم االجتماعي والمدونات أعلى مستويات الوعي والكفاءة في التربية 

تمثلت المهارات المكتسبة من خالل اإلعالم الجديد في: اللعب والتقريب  -اإلعالمية. 

حار عبر أدوات اإلعالم الجديد والمعارف الموزعة والذكاء الجماعي والتقييم واإلب

 واالتصال الشبكي والتفاوض والتصور. 

بعنوان" ممارسة أنشطة اإلعالم  (2117دراسة: دعاء عبدهللا محمد سالم) -11

التربوي وعالقتها بتنمية مهارات التربية االعالمية لدي طالب المرحلة 

 (.16الثانوية")

ُممارسة ُطالب المرحلة  تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة بين

الثانوية ألنشطة اإلعالم التربوي وتنمية مهارات التربية اإلعالمية لديهم التربية 

اإلعالمية، تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وقامت فى ضوئها بتصميم 

استمارة استبيان لقياس حجم ممارسة طالب المرحلة الثانوية ألنشطة اإلعالم 

ميم مقياس لمهارات التربية اإلعالمية المكتسبة من ممارسة هذه التربوي، وتص

( 111األنشطة، اعتمدت الدراسة على منهج المسح، وتكونت عينة الدراسة من )

مفردة من طالب المرحلة الثانوية ببعض المدارس الحكومية والتجريبية بمحافظة 
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( مفردة 111العينة بواقع ) المنوفية بأربع إدارات تعليمية مختلفة، وقد تم أيضاً تحديد

( مفردة للمدارس التجريبية 111( مفردة للمدارس الحكومية و)111موزعةبين )

( مفردة لكل إدارة تعليمية، موزعة علي مدرستين في كل إدارة بواقع 911وبواقع )

توجد  -:( مفردة لكل مدرسة، واشارت نتائج الدراسة الى: نتائـــج الدراســــــة21)

داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على إجمالى مقياس فروق ذات 

مهارات التربية اإلعالمية تُعزى لدرجة الُمشاركة فى أنشطة اإلعالم التربوى لصالح 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -ُمرتفعى وُمتوسطى مستوى الُمشاركة. 

ربوي ومتوسطات متوسطات درجات المبحوثين الممارسين ألنشطة اإلعالم الت

درجات المبحوثين غير الممارسين لها على مقياس مهارة الوصول إلى الرسائل 

اإلعالمية كأحد أبعاد مقياس مهارات التربية اإلعالمية لصالح الُطالب الممارسين 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -.ألنشطة اإلعالم التربوي

اإلعالم التربوي ومتوسطات درجات المبحوثين غير  المبحوثين الممارسين ألنشطة

الممارسين لها على مقياس مهارة تحليل الرسائل اإلعالمية كأحد أبعاد مقياس 

  -.مهارات التربية اإلعالمية لصالح الُطالب الممارسين ألنشطة اإلعالم التربوي

ن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين الممارسي

ألنشطة اإلعالم التربوي ومتوسطات درجات المبحوثين غير الممارسين لها على 

مقياس مهارة نقد الرسائل اإلعالمية كأحد أبعاد مقياس مهارات التربية اإلعالمية 

 لصالح الُطالب الممارسين ألنشطة اإلعالم التربوي.

تصال ( بعنوان: دور القائم باإل2117دراسة: هناء راضي مصطفي العسكري ) -12

في اإلعالم المدرسي في توعية طالب المرحلة الثانوية بمفاهيم التربية 

 (. 17اإلعالمية)

أهداف الدراسة إلى التعرف على دور القائم باإلتصال فى اإلعالم   

المدرسىفى تقديم مفهوم جديد الى الطالب وهو مفهوم التربية اإلعالمية، وتنتمى هذه 

طبقت الدراسة الحالية ، وإستخدمت منهج المسح الدراسة الى الدراسات الوصفية،

( مفردة من القائمين باإلتصال فى اإلعالم المدرسىفى المرحلة 21): على عينة قوامها

( مفردة من طالب المرحلة الثانوية )التعليم الثانوى العام الحكومى، 121). الثانوية

مع الدراسة في خمس كما تمثل مجت( التعليم الثانوى العام الخاص، التعليم الفنى

إدارة شبين الكوم التعليمية، إدارة منوف  -: إدارات تعليمية من محافظة المنوفية وهى

إدارة سرس الليان ، إدارة الباجور التعليمية إدارة أشمون التعليمية، التعليمية،

في صحيفة اإلستبيان كأداة لجمع المعلومات،  أدوات الدراسة، ومثلت التعليمية

إهتمام المدرسة الثانوية باألنشطة -: اسة الى عدة نتائج من أهمهاتوصلت الدر

اإلعالمية بها وكان من مظاهر هذا اإلهتمامالتوجيه فى النشاط المستمر من قبل 

موجهى النشاط ووجود حوافز للطالب المشاركين وكذلك تحديد للطالب كيفية 

 اإلعالمية بالمدرسة المشاركة فى النشاط وأيضا وجود وقت محدد لممارسة األنشطة

أن المشرفين على أنشطة االعالم المدرسىفى المرحلة الثانوية تم إعدادهم أكاديميا  -.
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وقد ساعدهم اإلعداد األكاديمى على إكتساب بعض المهارات منها إجادة فنوف 

اإلخراج الصحفى وفهم أهداف النشاط اإلعالمى والعمل على تنظيم المسابقات 

ما يستجد فى مجال التخصص وكذلك الدراية بسمات وخصائص اإلعالمية ومتابعة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  -. الطالب فى مراحل التعليم العام

درجات مجموعات الطالب على الوعي بمفهوم التربية اإلعالمية وفقا للمتغيرات 

توجد فروق ذات   -(.المستوى االجتماعي االقتصادي –اإلقامة –الديموجرافية )النوع 

داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعات الطالب على الوعى بمفاهيم التربية 

 .اإلعالمية وفقاً لنوع التعليم وذلك لصالح التعليم الثانوى العام الخاص

بعنوان" كفاءة استخدام وسائل اإلعالم   La’aro, O. A. (2016) دراسة: -13

 (. 18مية بين الشباب النيجيري")الجديد في تعزيز التربية اإلعال

هدفت الدراسة إلى التعرف على كفاءة استخدام وسائل التربية اإلعالمية بين 

شباب الجامعات في نيجيريا، واستخدمت الدراسة المنهج النوعي للتعرف على كفاءة 

اإلعالم الجديد في تعزيز التربية اإلعالمية بين شباب الجامعات، وشارك في الدراسة 

-91من طالب جامعة كوارا النيجيرية )متوسط العمر ما بين  213تكونت من  عينة

عام( من تخصصات دراسية مختلفة )صحافة وتكنولوجيا إعالم(، وتمثلت  13

استبانة دور اإلعالم الجديد في التربية  -األدوات المستخدمة في جمع البيانات من:

(، وتم 33عة التركيز )العدد = المقابلة شبه البنائية مع أفراد مجمو -اإلعالمية،

تم التوصل إلى مستويات فهم ناقد مرتفع للتربية  -التوصل إلى النتائج التالية:

أظهرت الدراسة كفاءة استخدام اإلعالم الجديد  -اإلعالمية بين الطالب أفراد العينة.

لم  -. بجميع أنواعه وتصنيفاته في تعزيز ودعم الفهم الناقد للطالب للتربية اإلعالمية

تتوصل الدراسة إلى أي فروق في نوعية أدوات اإلعالم الجديد فيما يتعلق بتعزيز 

عدم ظهور فروق ذات داللة إحصائية في كفاءة  -التربية اإلعالمية بين الطالب.

 استخدام الطالب لإلعالم الجديد في دعم التربية اإلعالمية تعزى للتخصص الدراسي. 

بعنوان" أثر اإلعالم الجديد على إكساب  Langager, A. N. (2016) دراسة: -14

 (. 19معارف التربية اإلعالمية للشباب الجامعي: دراسة حالة")

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر اإلعالم الجديد على إكساب المعارف 

المتعلقة بالتربية اإلعالمية للشباب الجامعي في ضوء عوامل الكفاءة العملية 

ي مجال اإلعالم الجديد، واستخدمت الدراسة المنهج النوعي والنجاحات والتحديات ف

عبر توظيف االستبيان والمقابالت المتعمقة لفحص تأثير اإلعالم الجديد على معارف 

الشباب الجامعي المتعلقة بالتربية اإلعالمية، وشارك في الدراسة عينة تكونت من 

وعت بين الصحافة طالب وطالبة ممن يدرسون تخصصات إعالمية مختلفة تن 991

واالتصال الجماهيري واالتصال المسموعبجامعة إيوا األمريكية )متوسط العمر ما 

عام( تم اختيارهم بطريقة عمدية للمشاركة في الدراسة، وتمثلت األدوات  11-11بين 

استبانة تأثير اإلعالم  -المقابالت شبه البنائية، -المستخدمة في جمع البيانات من:
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 -معارف اإلعالمية، وأسفرت الدراسة عن مجموعة النتائج التالية:الجديد على ال

ظهور حجم تأثير كبير إلستخدام اإلعالم الجديد في تنمية المعارف اإلعالمية بين 

تمثلت عوامل نجاح اإلعالم الجديد في نشر المعارف المتعلقة  -الشباب الجامعي. 

علية والتواصل ثنائي اإلتجاه بالتربية اإلعالمية بين الشباب الجامعي في: التفا

ظهور مجموعة من العوامل الوسيطية المؤثرة على دور اإلعالم الجديد  -والفورية. 

في نشر المعارف المتعلقة بالتربية اإلعالمية بين شباب الجامعات تمثلت في:  الكفاءة 

 العملية والنجاحات والتحديات في مجال اإلعالم الجديد.

 سابقة وأوجه اإلستفادة:تعقيب على الدراسات ال

يتضح من العرض السابق لمجموعة الدراسات السابقة محل الدراسة انها 

تعرضت لجوانب تنطلق منها الدراسة الحالية فى كثير من جوانبها، فقد اكدت العديد 

من الدراسات المرتبطة على التاثير الكبير لوسائل االعالم الجديد من خالل مضامنها 

ت العديد من الدراسات على ضرورة االهتمام بالتربية االعالمية االعالمية، واوضح

للطالب واكسابهم القدرة على التعامل بوعى مع وسائل االعالم المختلفة، باالضافة 

الى قلة الدراسات التى تناولت دور وسائل االعالم فى نشر التربية االعالمية فى 

شكل خاص. وقد استفادت الباحثة المجتمعات العربية بشكل عان وكذلك فئة الدراسة ب

 من الدراسات السابقة فى:

 تحديد وتعميق مشكلة الدراسة وصياغتها. -

 صياغة اسئلة وفروض الدراسة واالستفادة منها فى تصميم اداة الدراسة. -

 االطار المعرفى:

 أوالً: التربية اإلعالمية:

فسير وإنتاج التربية اإلعالمية بأنها "إكتساب المهارات والمعرفة لقراءة وت

أنواع معينة من اإلعالم وإكتساب األدوات الفكرية والقدرات الالزمة للمشاركة التامة 

 (. 20في العمل اإلعالمي")

وأيضاً, عرف التربية اإلعالمية بأنها "بناء القدرة على الوصول وتحليل 

النات وتقويم وإنتاج االتصال في أشكال متعددة مثل التلفاز والفيديو والسينما واإلع

 (. 21واإلنترنت وغيرها")

تعرف بأنها "عملية فهم وسائل اإلعالم وإستخدامها كمصدر للمعلومات 

 (. 22والترفيه واإلثراء والنمو واالتصال")

وبأنها "بناء مجموعة المهارات ذات الصلة بإنتاج الرسالة اإلعالمية, وتتكون من   

ة & )ب( آلية تعلم الفرد لخلق عنصرين هما: )أ( التحليل الناقد للرسائل اإلعالمي

 (. 23الرسالة اإلعالمية الخاصة به")
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والتربية اإلعالمية هي "عملية بناء المهارات والقدرات في مجال معالجة 

 (. 24وتقويم الرسائل والمحتوى اإلعالمي")

وأيضاً, التربية اإلعالمية هي "تنمية مهارات التعامل مع قنوات اإلعالم 

ز والراديو واإلعالم المطبوع واإلعالم الجديد مثل اإلنترنت التقليدي مثل التلفا

 (. 25والهواتف المحمولة وألعاب الفيديو")

 (.26أهداف التربية االعالمية ووظائفها)

 حماية الصغار من التاثيرات الضارة او السلبية او غير المرغوبة لوسائل االعالم . -

 قافية الوطنية والمحلية.المحافظة على الهوية الثقافية ودعم المقومات الث -

مالحقة التطورات السريعة والمتالحقة فى تكنولوجيا االتصال واالفادة منها  -

 بشكل جيد بالنسية للفرد والمجتمع.

ضمان حرية التعبير وحق الوصول الى المعلومات والحقائق باعتبارها  -

 جتمع.ضوراورات اتصالية الغنى عنها لدعم المشاركة والبناء الديمقراطى فى الم

 وتحقيقا لهذه االهداف فان التربية االعالمية تقوم بالوظائف التالية والتى تتمثل فى:

تشكيل المعارف والمهارات االتصالية وتنميتها التى تجعل النشئ والمواطنين على  -

وعى كامل بالعمليات االتصالية بصفة عامة والعمليات االعالمية واطرافها 

 وعالقاتها وانتاجها بصفة خاصة.واهدافها وسياساتها ولغاتها 

تنمية التفكير النقدى لدى الصغار والكبار بحيث يتمكن الفرد من امتالك  -

ادوات االختيار والتحليل واالدراك والتمييز بين الوسائل ومحتواها وادواتها 

فى التاثير على المتلقين وتجنب التاثيرات السلبية او الضارة واالفادة من 

 ية.التاثيرات االيجاب

 (:27عناصر التربية االعالمية)

 الوعى بتاثير وسائل االعالم على الفرد والمجتمع. -

 فهم عملية االتصال. -

 تنمية استراتيجيات تحليل ومناقشة الرسائل االعالمية. -

 ادراك المحتوى االعالمى كنص يمد االفراد برؤية لحياتهم وثقافتهم. -

 لمحتوى االعالمى.تنمية القدرة على االستمتاع والفهم والتقدير ل -

 التفكير النقدى بما يسمح بالحكم على المحتوى االعالمى. -

 القدرة على انتاج رسائل اعالمية فعالة ومؤثرة. -

 فهم االلتزامات االخالقية لمنتجى االعالم. -

 أهمية التربية اإلعالمية لطالب الجامعات:

 (:28الجامعات)حددت جوانب األهمية التالية للتربية اإلعالمية بالنسبة لطالب و

تجنب الرسائل السلبية المنتشرة عبر التقنيات اإلعالمية المختلفة من خالل  -
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 تطوير المهارات الالزمة لإلستفسار وتقويم وتحليل هذه الرسائل. 

تساعد التربية اإلعالمية هؤالء الطالب على االستفادة من التقنيات اإلعالمية  -

 عالمية.  في تفسير ومعالجة جميع أنواع الرسائل اإل

 (:29أيضاً, يمكن أن تكون التربية اإلعالمية ذات أهمية لألسباب التالية)

 التربية اإلعالمية تغرس القدرة على فهم تأثير اإلعالم على المجتمع.  (9

التربية اإلعالمية تتيح للطالب تطوير اإلستراتيجيات الالزمة للتحليل  (1

 الناقد لإلعالم. 

القدرة على االستقاللية عن تأثير اإلعالم,  التربية اإلعالمية تمنح الطالب (3

 وتفتح آفاقهم نحو استخدام أدوات جديدة يفرضها عصر المعلومات. 

زيادة قدرة الطالب على خلق الرسائل اإلعالمية بإستخدام األأدوات الرقمية  (1

 والبصرية واإللكترونية لتحقيق أهداف التعبير عن الذات والتواصل. 

  بط بتطوير قدرات التفكير الناقد ومهارات المشاركة النشطة.التربية اإلعالمية ترت (2

 مهارات التربية اإلعالمية األكثر استجابة لإلعالم الجديد:

 (:30صنفت مهارات التربية اإلعالمية األكثر استجابة لإلعالم الجديد إلى)

مهارات مرتبطة بالتعامل مع المحتوى اإلعالمي )البحث والتحليل والتفسير  (9

 م للرسائل اإلعالمية(.  والتقوي

مهارات مرتبطة بالصناعة اإلعالمية )خلق الرسائل اإلعالمية بإستخدام  (1

 األدوات والتقنيات المختلفة(.

مهارات مرتبطة بالتأثيرات اإلعالمية )تجنب الرسائل اإلعالمية السلبية  (3

 وغرس القدرة على فهم تأثير اإلعالم على المجتمع(. 

 لذات )التفكير الناقد وبناء المعلومات حول العالم(. مهارات معرفة العالم وا (1

 (:31أيضاً, حدد  المهارات التالية المشتركة بين التربية اإلعالمية واإلعالم الجديد)

والتي  –مهارات اإلبحار والبحث وتفسير المحتوى وبخاصةً التقويم الناقد  -

 جديد. تعد جميعها ضرورية للتربية اإلعالمية في ضوء عصر اإلعالم ال

خلق المحتوى المبتكر من جانب المستخدمين وغيرها من صور االتصال  -

ً لبناء الهوية والجوانب اإلجتماعية –اإلعالمي الشبكي  والذي يعد ضروريا

 واإلبتكار والمشاركة. 
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 نماذج استخدام اإلعالم الجديد في نشر التربية اإلعالمية:

 (:1192أوالً: نموذج ماكسيل, آشلي وكرافت )

على فكرة إمكانية توظيف اآلليات التكنولوجية Maksl, Ashley& Craft عتمد نموذج ا

 (: 32المتضمنة في اإلعالم الجديد لدعم ونشر التربية اإلعالمية عن طريق)

المعالجة الفكرية الواعية: أثناء بناء حلقات التربية اإلعالمية, تسمح أدوات  (9

ستقاللي في محتوى الرسائل اإلعالم الجديد للفرد بالتفكير الناقد واال

 اإلعالمية. 

تحسين وجهة الضبط اإلعالمية: تقوم أدوات اإلعالم الجديد بتحسين وجهة  (1

ً المتمثل في إشراكهم في  الضبط اإلعالمية لألفراد عبر الدور الُمدرك ذاتيا

 جمع المعلومات والتحقق نت مدى صحتها. 

بناء معرفتهم باإلعالم الجديد بناء المعرفة باإلعالم الجديد: يقوم األشخاص ب (3

 بصورة تدريجية أثناء بناء مهاراتهم المتعلقة بالتربية اإلعالمية. 

 وبالتالي, فقد اعتمد النموذج على الفروض التالية:

كلما زادت مستويات استخدام اإلعالم الجديد, تتزايد مستويات المعالجة  (9

 الفكرية الواعية للمحتوى.

 م اإلعالم الجديد, تتزايد مستويات وجهة الضبط اإلعالمي.كلما زادت مستويات استخدا (1

 كلما زادت مستويات استخدام اإلعالم الجديد, تتزايد مستويات أبنية المعرفة اإلعالمية. (3

 (:1118ثانياً: نموذج جينكينز وآخرون )

 & ,Jenkins, Clinton, Purushotma, Robisonحدد نموذج 

Weigel, 2006 مهارة وكفاية لإلعالم الجديد ضرورية  91 وجود قائمة مكونة من

 (:33من أجل نشر وتحسين التربية اإلعالمية, وهي)

 ( اللعب: قدرة األفراد على التجريب بإستخدام األشياء المحيطة به كنوع من حل المشكالت. 9 

 ( األداء: القدرة على استخدام هويات بديلة لإلرتجال واإلستكشاف.1

 تفسير وبناء النماذج الديناميكية لعمليات العالم الواقعي.  ( المحاكاة: القدرة على3

 ( التقريب: القدرة على تجميع وإعادة مزج المحتوى اإلعالمي. 1

 ( تعدد المهام: القدرة على فحص بيئة الفرد وتغيير نطاق التركيز تبعاً للتفاصيل. 2

ي توسع نطاق ( المعرفة الموزعة: القدرة على التفاعل الفعال مع األدوات الت8

 القدرات العقلية. 
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( الذكاء الجماعي: القدرة على جمع المعرفة ومقارنة المالحظات مع اآلخرين نحو 7

 تحقيق هدف مشترك. 

 ( التقييم: القدرة على الحكم على مصداقية مصادر المعلومات المختلفة. 6

 صور متعددة. ( اإلبحار عبر اإلعالم: القدرة على اتباع وتدفق القصص والمعلومات ب1

 ( الترابط الشبكي: القدرة على البحث وتجميع ونشر المعلومات. 91

( التفاوض: القدرة على اإلبحار عبر مجتمعات متعددة واحترام وجهات النظر 99

 المختلفة وفهم واتباع المعايير البديلة.

 ( التصور: القدرة على خلق وفهم التمثيالت البصرية للمعلومات. 91

وذج عن النماذج السابقة في تفسير دور اإلعالم الجديد في نشر التربية يختلف النم

اإلعالمية من حيث نظرته إلى األفراد كمشاركين نشطين في البيئة الرقمية الجديدة, 

وإعادة صياغة أدوارهم بحيث ال تقتصر فقط على االستهالك اإلعالمي بل اإلبتكار 

هارات التي يصفها النموج "كفايات النشط للمحتوى اإلعالمي أيضاً. وتمثل الم

اجتماعية وثقافية" تغطي الوصول للتكنولوجيا وإتقان المنصات اإلعالمية المختلفة 

باإلضافة إلى كونها مجموعة من المهارات الناقدة التي يمكن تنميتها من خالل إتقان 

 اإلعالم الجديد.   

 ثانياً: اإلعالم الجديد:

نيات تعتمد على اإلنترنت وتسمح لألفراد باستخدام عرف اإلعالم الجديد بأنه "تق

 (. 34األدوات التقنية القائمة على اإلنترنت في خلق وتبادل المحتوى والرسائل اإلعالمية")

وأيضاً, عرف اإلعالم الجديد بأنه "تكنولوجيا تعتمد على الكمبيوتر 

 (.35والشبكات والمعلومات الرقمية )الديجيتال(")

"تكنولوجيا تتضمن في معظمها أجهزة وأدوات تسهل  اإلعالم الجديد هو

عمليات التواصل الرقمي والشبكي, وتدعم التفاعلية عبر منصات التابلت والهواتف 

 (. 36”)1.1الذكية وأجهزة التلفاز الذكية وتطبيقات اإلنترنت والويب 

أيضاً, عرف اإلعالم الجديد بأنه "منصات معالجة لقواعد البيانات تعمل عبر 

جهة استخدام تكنولوجية. وال يمكن تفسير مفهوم اإلعالم الجديد من زاوية وا

 (.  37تكنولوجية فقط بل يتضمن كذلك عناصر مرتبطة بتنظيم المحتوى")

واإلعالم الجديد عرف بأنه" عملية الوصول عند الطلب للمحتوى في أي وقت ومن 

التفاعلية والمشاركة أي مكان وعبر أي جهاز رقمي, ويعتمد على التغذية الراجعة 

 (. 38اإلبتكارية وخلق المحتوى الجديد الفوري")
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 تصنيفات اإلعالم الجديد:

هناك العديد من التصنيفات ألنواع اإلعالم الجديد, وهي: "المواقع 

اإللكترونية, اإلعالنات المصورة, األدوات اإللكترونية, البودكاست, األفالم القصيرة, 

, البلوتوث, غرف الدردشة, اإلعالنات أثناء اللعب, وشبكات إعالنات البانر, المدونات

 (.39التواصل االجتماعي")

أيضاً, ُصنفت أدوات اإلعالم الجديد إلى: "شبكات التواصل اإلجتماعي 

وتقنيات مشاركة الصور والفيديو والمدونات والبودكاست, ومواقع الويكي والمحتوى 

 (. 40يو اإللكترونية وغيرها")المبتكر من جانب المستخدمين وألعاب الفيد

وتم تصنيف اإلعالم الجديد إلى: "كاميرات الديجيتال الرقمية وألعاب الفيديو 

 (. 41والكونسول والهواتف المحمولة واإلنترنت")

 خصائص اإلعالم الجديد:

 (:43()42خصائص اإلعالم الجديد تتمثل فيما يلى)على ان اتفق العديد من الباحثين 

 التفاعلية. -9

 قنوات االتصال.تنوع  -1

 الالتناظرية.   -3

 إنخفاض المعوقات أمام التعبير والمشاركة.  (9

 الدعم القوي لخلق ومشاركة المحتوى اإلعالمي. (1

 سهولة تناقل المعرفة.  (3

 اإلعالم اإلجتماعي يمثل بيئة مثالية تشجع على التواصل االجتماعي.  (1

 (:44تالي)ويتسم اإلعالم الجديد بخمسة خصائص رئيسية وهي على النحو ال

تعد الطبيعة الرقمية بمثابة أهم سمات اإلعالم الجديد, والتي تتمثل  الرقمية: -9

في القدرة على تحويل البيانات من الحالة األحادية )أنالوج( إلى الرقمية 

)ديجيتال(. أيضاً, يسمح اإلعالم الجديد بإسترجاع والتحكم وتخزين 

 للغاية. مجموعات كبيرة من المعلومات في مساحة محدودة 

: يعمل اإلعالم الجديد على تقارب أشكال ووظائف المعلومات التقارب -1

واإلعالم واإلتصال اإللكتروني, والتي تتضح من خالل القوة الوظيفية 

 المتضمنة في تكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات. 

: يؤدي اإلعالم الجديد وظيفة تفاعلية بين المستخدمين والنظام حول التفاعلية -3

دام موارد المعلومات, وتزويد المستخدمين بحرية كبيرة في إنتاج استخ

 وإعادة إنتاج المحتوى خالل التفاعل. 
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: تعمل خاصية التشعب النصي باإلعالم الجديد على خلق مركز شبكة التشعب النصي -1

 عالمية تساعد على حرية تبادل وحركة المعلومات واالتصال التلقائي.

الجديد على خلق خبرات وواقع إفتراضي يؤدي : يعمل اإلعالم اإلفتراضية -2

 إلى سد الفجوة بين الواقع والخيال ويتجاوز جميع حدود المجتمع البشري. 

 العالقة بين استخدام وسائل اإلعالم الجديد ودعم أسس التربية اإلعالمية بين طالب الجامعات:

ب الجامعي على أبعاد العالقة بين اإلعالم الجديد والتربية اإلعالمية بين الشبا

 (:45النحو التالي)

أدى انتشار منصات الويب وتكنولوجيا اإلعالم الجديد إلى التحويل التدريجي  -9

 للشباب من مستهلكين إلى منتجين لمحتوى الرسالة اإلعالمية. 

أصبحت المشاركة النشطة والماهرة في نشر الرسائل اإلعالمية عبر اإلعالم  -1

 الجدي سمة مميزة للشباب. 

ر إلى مهارات التعامل مع اإلعالم الجديد التي أصبحت بمثابة مطلب بالنظ -3

رئيسي للمشاركة التامة في البيئة اإلعالمية, أصبحت التربية اإلعالمية 

 بمثابة قيمة فعالة ومطلب حيوي.  

 (:46وتلخص العالقة بين استخدام اإلعالم الجديد ودعم أسس التربية اإلعالمية على النحو التالي)

: يسمح اإلعالم الجديد بالتجريب لحل المشكالت والمعارف بالتجري (9

 المختلفة المرتبطة بالتربية اإلعالمية في بيئة آمنة تتسم بالخصوصية. 

: يقدم اإلعالم الجديد للطالب القدرة على تبني اتجاهات جديدة في األداء (1

 األداء اإلعالمي قائمة على االستكشاف واإلرتجال. 

الم الجديد على تحفيز وتشجيع الطالب لبناء وتفسير : يساعد اإلعالتحفيز (3

 النماذج الديناميكية لإلعالم الجديد. 

 (:47ومن إمكانية استخدام اإلعالم الجديد بكفاءة وفاعلية في مجاالت التربية اإلعالمية التالية)

 التمثيل:  (9)

إلعالمية تعمل أدوات اإلعالم الجديد على بناء قوتها ومصداقيتها داخل مجال التربية ا

باإلضافة إلى زيادة جوانب الخبرة للطالب في مجال التربية اإلعالمية, واستخدام تلك 

 األدوات في خلق وتقويم المحتوى اإلعالمي. 

 اللغة:  (1)

ً في محتواها, حيث  تجمع أدوات اإلعالم الجديد بين استخدام اللغة اللفظية والبصرية معا

ن من العناصر البصرية والنصوص واستخدام يجمع مباديء التصميم الرسومي الذي يتكو

الصوت. أيضاً, يعمل اإلعالم الجديد على تغيير اللغة التي يتم من خاللها مخاطبة المستخدم 
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حيث تعتمد على اللغة السهلة المبسطة باإلضافة إلى خصائص التفاعلية التي تقدم للمستخدم 

 درجات مرتفعة من التحكم في اللغة والتغذية الراجعة. 

 اإلنتاج: (3)

تعتمد طبيعة أدوات اإلعالم الجديد على اإلنتاج للشكل والمحتوى اإلعالمي, 

 حيث تتكون من تقنيات وبرمجيات تساعد المستخدم على خلق هذا المحتوى.

 جوانب تأثير اإلعالم الجديد على التربية اإلعالمية بين الشباب:

التربية اإلعالمية بين أشار إلى جوانب التأثير التالية لإلعالم الجديد على 

 (:48الشباب)

زيادة القدرة والكفاءة في الوصول للمحتوى اإلعالمي عبر منصات اإلعالم  -9

 الجديد المختلفة مثل الهواتف المحمولة واإلنترنت. 

تحسين فهم الطالب لمحتوى التربية اإلعالمية وآلية الحصول على محتوى  -1

 وى. اإلعالم وتقويم صالحية ما يتعرضون له من محت

 تحسين قدرة الطالب على التقويم الناقد للمحتوى اإلعالمي الذي يتعرضون له. -3

 بناء قدرة الطالب على خلق المحتوى واالتصال عبر قنوات اإلعالم الجديد المختلفة.  -1

نماذج استخدام وسائل اإلعالم الجديد في دعم التربية اإلعالمية بين طالب 

 (:49الجامعات)

سائل اإلعالم الجديد في مجال دعم التربية اإلعالمية بين تصنف نماذج استخدام و

 الطالب إلى:

نموذج التركيز على تحقيق االتصال والوصول الكامل ألدوات اإلعالم   (9

 الجديد كوسيلة لدعم التربية اإلعالمية:

نموذج التركيز على تعزيز نمو المهارات اإلعالمية األساسية بإستخدام  (1

 الكمبيوتر واإلنترنت. 

وذج التركيز على استخدام أدوات اإلعالم الجديد في دعم التربية نم (3

اإلعالمية بين مجموعات معينة من الطالب )يرجح أن يكونوا من ذوي 

 التخصص اإلعالمي(. 

  نموذج زيادة جودة استخدام تكنولوجيا اإلعالم الجديد في مجال التربية اإلعالمية.  (1

 نشر التربية اإلعالمية:مزايا اإلعتماد على اإلعالم الجديد في 

يعمل اإلعالم الجديد على إضافة العديد من المزايا في مجال نشر التربية 

 :(50اإلعالمية, وذلك من خالل)
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 اإلعالم الجديد يبث ثقافة التكنولوجيا واإلنترنت ضمن مجال التربية اإلعالمية.  -9

 اإلعالم الجديد يمثل منصة إعالمية قائمة على التكنولوجيا.  -1

دل اإلعالم الجديد اعتماد التربية اإلعالمية التقليدية على المحتوى يستب -3

 المكتوب والمرئي والمسموع إلى البيانات الرقمية الديجيتال والبرمجيات. 

اإلعالم الجديد يضيف للتربية اإلعالمية إمكانية إعادة فلترة المحتوى  -1

 التقليدي إلى الرقمنة. 

صائص الجمالية والتقنية في عرض اإلعالم الجديد يجلب الكثير من الخ -2

 التربية اإلعالمية. 

اإلعالم الجديد يتسم باإلعتماد على لوغاريتمات سريعة تزيد من سرعة نشر  -8

 وثبات التربية اإلعالمية. 

اإلعالم الجديد يُعرف بأنه "ما وراء اإلعالم" وهو الجيل الجديد من اإلعالم  -7

 عالمية في المستقبل.   والذي يجب أن تبنى عليه قواعد التربية اإل

 (:51أيضاً, من المزايا التالية التي يحققها اإلعالم الجديد في نشر التربية اإلعالمية)

 سهولة وسالسة عرض محتوى التربية اإلعالمية. -9

 الدافعية.  -1

 المرونة في مستوى التفاعل.  -3

 كفاءة تقويم أداء الطالب في التربية اإلعالمية. -1

 اإلعالمي. اإليضاح والتفسير للمحتوى  -2

 معوقات استخدام وسائل اإلعالم الجديد في تحسين التربية اإلعالمية بين طالب الجامعات: 

ومن أهم التحديات التي تواجه استخدام اإلعالم الجديد في نشر التربية 

( غياب الرؤية الشاملة حول كيفية االستفادة من اإلعالم الجديد 9اإلعالمية تمثلت في: 

( 3( تكدس مناهج التربية اإلعالمية, 1وخلق المحتوى اإلعالمي,  في نقد واستهالك

( غياب 1غياب األسس التقويمية لنجاح اإلعالم الجديد في نشر التربية اإلعالمية, 

( غياب البنية 2التدريب على استخدام اإلعالم الجديد في نشر التربية اإلعالمية, 

 (. 52ال التربية اإلعالمية)األساسية لتعميم استخدام اإلعالم الجديد في مج

 (:53من المعوقات التالية أمام استخدام وسائل اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية)

 غياب معايير واضحة تحدد استخدام اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية.  (9

 التربية اإلعالمية.  قلة االعتياد من جانب الطالب على وسائل اإلعالم الجديد في مجال (1
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 غياب الدعم الرسمي الستخدام اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية.  (3

 ضعف توافر البنية األساسية في الفصول لإلعتماد الكلي على أدوات اإلعالم الجديد.  (1

التعارض حول اإلعتراف بدور اإلعالم الجديد في مجال نشر الوعي  (2

 بالتربية اإلعالمية. 

 ساؤالت الدراسة:ت

 ما مدى استخدام طالب االعالم التربوى لوسائل اإلعالم الجديد؟ -

 ما متوسط استخدام طالب االعالم التربوى لوسائل اإلعالم الجديد ؟ -

ما أسباب طالب االعالم التربوى لموضوعات التربية اإلعالمية عبر  -

 اإلعالم الجديد؟

ئل اإلعالم الجديد في ما مدى اعتماد طالب االعالم التربوى على وسا -

 الحصول على المعلومات عن التربية اإلعالمية؟

ما أسباب اعتماد طالب االعالم التربوى على وسائل اإلعالم الجديد في  -

 الحصول على المعلومات عن التربية اإلعالمية؟

ما مدى اهتمام طالب االعالم التربوى بالمعلومات التى يحصل عليها من  -

 التربية اإلعالمية؟اإلعالم الجديد حول 

ما مدى ثقة طالب االعالم التربوى في وسائل اإلعالم الجديد في الحصول  -

 على معلومات حول مفاهيم التربية اإلعالمية؟

ما العوامل المؤثرة التى تواجه استخدام اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم  -

 التربية اإلعالمية؟

 فروض الدراسة -

ً بين متوسطات درجات الذكور الفرض األول: يوجد فرق دال إحصا - ئيا

ومتوسطات درجات اإلناث على إجمالي مقياس دور وسائل اإلعالم الجديد 

 في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية.

الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -

المبحوثين على مقياس دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم التربية 

 .المنوفية( -بنها -عالمية تبعا الختالف كليات التربية النوعية)القاهرةاإل

الفرض الثالث: توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياً بين معدل استخدام طالب  -

 اإلعالم التربوي وسائل اإلعالم الجديد ودورها في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية.
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ً بين أسباب استخدام الفرض الرابع: توجد عالقة ارتباطية دالة ا - حصائيا

طالب اإلعالم التربوي وسائل اإلعالم الجديد ودورها في نشر مفاهيم 

 .التربية اإلعالمية

 نــوع ومنهــج الدراسة

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التى تعتمد على المنهج الوصفى 

 باعتباره انسب الطرق لتحقيق اهداف وتساؤالت وفروض الدراسة.

 مع وعينة الدراسةمجت

( 311تكون مجتمع الدراسة  من جميع طالب االعالم التربوى، وتم سحب )

جامعة  -جامعة بنها -مفردة عشوائيا من طالب كليات التربية النوعية ) جامعة القاهرة

 المنوفية ( بالفرقة الرابعة، والجدول التالى يوضح توصيف العينة.

 قا للنوع، للجامعة( توزيع عينة الدراسة وف1جدول رقم )

 النســبة التكرار المجموعات المتغير

 النــوع
 %54.3 163 ذكور

 %45.7 137 إناث

 %111 311 المجموع

 الجامعة

 %33.3 111 تربية نوعية القاهرة

 %33.3 111 تربية نوعية بنها

 %33.3 111 تربية نوعية المنوفية

 %111 311 المجموع

 مبررات اختيار العينة:

جامعة إقليمية وهي  -ثل كليات الثالثة الجامعات المصرية جامعة مركزية وهي جامعة القاهرةتم -

 جامعة المنوفية والجامعة الثالثة تمثل مكان عمل الباحثة.

تعتبر الجامعات/ والكليات الثالثة عينة الدراسة تم اختيارهم باعتبارهم األقرب للمحافظة التى  -

 ها الوصول للمبحوثين عينة الدراسة.تقطن فيها الباحثة مما ييسر ل

تتفاوت الجامعات/ الكليات عينة الدراسة فيما بينهم في استخدامهم لوسائل اإلعالم الجديد مما  -

سيساعد على اختبار الفرض الخاص بقياس دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم التربية 

 المنوفية(. -بنها -معات المصرية)القاهرةاإلعالمية تبعاً الختالف كليات التربية النوعية بالجا

 أدوات الدراسة

 اعتمدت الدراسة على استمارة االستبيان كأداة للدراسة.

 الصدق والثبات أداءة الدراسة

 أوالً : صدق 

تم تصميم صحيفة االستقصاء في ضوء أهداف وفروض الدراسة، وتم 

(، وتم تصميم م)عرض االستمارة على مجموعة من المحكمين من أستاذة اإلعال

 المقياس في ضوء الدراسات السابقة.
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 ثانياً: الثبات

من إجمالي العينة،  %91مفردة بواقع  32تم إجراء اختبار قبلي على عينة 

ثم أعيد تطبيقه مرة أخرى على المجموعة نفسها بعد فاصل زمنى قدره أسبوعين، ثم 

فى التطبيقين األول  قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بين درجات المبحوثين

 والثانى، ويتضح ذلك من الجدول التالي:

( معامل ثبات لمقياس دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم 2جدول  رقم )

 التربية اإلعالمية 
 معامل الثبات للتجزئة النصفية عدد العبارات مجاالت التربية اإلعالمية

 1.9339 11 مجال التفكير والمعرفة

 1.9152 2 فسي الوجدانيمجال الن

 1.2919 11 مجال مهاري

 1.2452 7 مجال إجتماعي

 1.2635 37 إجمالي المجاالت

يتضح من الجدول السابق مدى تقارب نسبة الثبات بين أبعاد المقياس، فقد 

،  1.19( وهى معامالت ثبات دالة عند مستوى 1.6126 –1.1331تراوحت ما بين )

ـ  مما يبين صالحية المقياس 1.6832ات للمقياس ككل حيث بلغت قيمة معامل الثب

 كأداة من أدوات الدراسة.

 حدود الدراسة

دور وسائل االعالم الجديد فى نشر مفهوم التربية الحدود الموضوعية: تمثلت فى 

 االعالمية لدى طالب اقسام االعالم التربوى بالجامعات المصرية

 .1191/ 1196الثانى للعام الجامعى الحدود الزمنية: تمثلت فى الفصل الدراسى 

الحدود المكانية: تمثلت فى كليات التربية النوعية بالقاهرة جامعة القاهرة، والتربية 

 النوعية جامعة بنها، والتربية النوعية جامعة المنوفية.

 نتائج الدراسة الميدانية

تهدددف هددذه الدراسددة إلددى الكشددف عددن دور وسددائل اإلعددالم الجديددد فددي نشددر  

هوم التربية اإلعالمية لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي بالجامعات المصرية، وفدي مف

( 311إطار منهج المسح تم ملء اسدتمارة االسدتبيان بالمقابلدة لعيندة الدراسدة وقوامهدا )

مفردة من طالب كليات اإلعالم التربوي، وتدم مراعداة المتغيدرات الديموجرافيدة لعيندة 

الباحثة أهم نتائج الدراسة الميدانية التي أجريت علدى عيندة الدراسة، وفيما يلي تعرض 

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وقد أسفر تحليدل اسدتجابات العيندة التدي الدراسة، وذلك 

تضددمنتها بيانددات صددحيفة االسددتبيان بعددد عمليددة الجدولددة والتصددنيف عددن بيانددات كميددة 

حقددق أهددداف الدراسددة دعمددت الثقددة فددي النتددائج وموضددوعيتها, كمددا سدداعدت علددي ت

 واإلجابة علي تساؤالتها.
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   استخدام طالب االعالم التربوى لوسائل اإلعالم الجديد مدى (1

(  يوضح مدى استخدام طالب االعالم التربوى لوسائل اإلعالم 3جدول رقم )

 الجديد وفقاً للنوع
 النوع

 مدى االستخدام

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 24.3 73 21.4 22 27.6 45 نعم

 42.3 145 59.1 21 39.3 64 أحيانا

 24.3 73 12.2 25 29.4 42 نادراً 

 3.1 9 2.2 3 3.7 6 ال

 111 311 111 137 111 163 اإلجمالــي

 1.11الداللة =   1.196معامل التوافق =    3درجة الحرية =    12.135= 2قيمة كا

فداع اهتمدام طدالب اإلعدالم ارت ويتضح من تحليل بيانات الجدول السابق ماا يلاي:

التربوى على مواكبة العصر واستخدام وسائل اإلعالم الجديد حيث يستخدمونها بصدفة 

، وفدددي حدددين جددداءت نسدددبة %16.3، ونسدددبة مدددن يسدددخدمونها أحياندددا %11.3دائمدددة 

مدددن الطدددالب الكليدددات،  %3.1،  بينمدددا ال يسدددتخدمونها %11.3يسدددتخدمونها ندددادرا 

، وهددى قيمددة دالددة 3عنددد درجددة حريددة = 91.132ا =وجدددت أنهدد 1وبحسدداب قيمددة كددا

إنداث( ومدددى اسدتخدام طددالب اإلعدالم التربددوي لوسددائل  –إحصدائياً بددين الندوع )ذكددور

أن ذلددك يرجددع الددى المميددزات التددى تتميددز بهددا وسددائل  وتاارى الباحثااةاالعددالم الجديددد، 

وايضددا  االعددالم الجديددد عددن غيرهددا مددن حيددث التفاعليددة والتنددوع وسددهولة االسددتخدام،

 شعور الفرد داخل هذا المجتمع  االفتراضى بانه عضو فعال. 

 أهم أسباب عدم استخدام طالب اعالم التربوي وسائل اإلعالم الجديد. (2

 ( أسباب عدم استخدام طالب اإلعالم التربوي وسائل اإلعالم الجديد وفقا للنوع4جدول رقم )
 النوع              

 أسباب

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zمة قي

 % ك % ك % ك

ألنها تهدر الكثير من الوقت بال 

 فائدة
 غير دالة 1.235 44.4 4 .33 1 51.1 3

 غير دالة 1.235 44.4 4 .33 1 51.1 3 تساعد على نشر الشائعات

 غير دالة 1.717 33.3 3 - - 51.1 3 ليس عندي متسع من الوقت

الأثق في دقة ما تقدمه من 

 ارمعلومات وأخب
 غير دالة 1.717 33.3 3 - - 51.1 3

 غير دالة 1.235 44.4 4 33.3 1 51.1 3 التضيف معلومات جديدة

الشبع احتياجاتي في تكوين آراء 

 وقرارت
 غير دالة 1.235 55.6 5 66.7 2 51.1 3

استخدامه في أغراض قد تسيء 

 إلى قيم المجتمع
 غير دالة 1.235 55.6 5 66.7 2 51.1 3

 غير دالة 1.942 22.2 2 66.7 2 - - شاهدة القنوات الفضائيةاكتفي بم

اكتفي باالستماع إلى المحطات 

 اإلذاعية
 غير دالة 1.942 22.2 2 66.7 2 - -

 غير دالة 1.942 22.2 2 66.7 2 - - تفقد الموضوعية

  9 3 6 جملة من سئلوا
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خدام طدالب اعدالم أن أهدم أسدباب عددم اسدتويتضح من تحليال بياناات الجادول الساابق  

 -التربوي وسائل اإلعالم الجديد تمثلت في كدل مدن " الشدبع احتياجداتي فدي تكدوين آراء وقدرارت 

, %22.8اسددتخدامه فددي أغددراض قددد تسدديء إلددى قدديم المجتمددع "، حيددث جدداءت فددي الترتيددب األول 

ى نشددر تسدداعد علدد -وجدداء فددي الترتيددب الثدداني كددل مددن " ألنهددا تهدددر الكثيددر مددن الوقددت بددال فائدددة

 -، أمددا " لدديس عندددي متسددع مددن الوقددت %11.1التضدديف معلومددات جديدددة" بنسددبة  -الشددائعات

، وفددي %33.3الأثددق فددي دقددة مددا تقدمدده مددن معلومددات وأخبددار" فقددط جدداء بالترتيددب الثالددث بنسددبة 

اكتفدددي باالسدددتماع إلدددى المحطدددات  -الترتيدددب الرابدددع جددداء " اكتفدددي بمشددداهدة القندددوات الفضدددائية 

 .%11.1تفقد الموضوعية " بنسبة -اإلذاعية 

   متوسط استخدام طالب اإلعالم التربوى لوسائل اإلعالم الجديد خالل أيام األسبوع (3

( متوسط استخدام طالب اإلعالم التربوى لوسائل اإلعالم الجديد 5جدول رقم )

 خالل أيام األسبوع وفقاً للنوع
 النوع

 متوسط الساعات

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 6.5 19 6.1 2 7.1 11 يوميا

 14.1 41 11.2 15 16.6 26 من يوم إلى يومين

 21.6 63 21.1 27 22.9 36 من ثالث أيام إلى خمسة

 57.7 162 62.7 24 53.5 24 حسب الظروف

 111 291 111 134 111 157 اإلجمالــي

 اللة =غير دالةالد   1.199معامل التوافق =    3درجة الحرية =    2.911= 2قيمة كا

متوسددط اسددتخدام طددالب  ويتضااح ماان تحلياال بيانااات الجاادول السااابق مااا يلااي :

 %8.2اإلعالم التربوي وسدائل اإلعدالم الجديدد خدالل أيدام األسدبوع، حيدث جداء نسدبة 

، بينمدا %91.9ممن يستخدمونه يوميداً، ونسدبة مدن يسدتخدمونه )مدن يدوم إلدى يدومين( 

ثالث أيام إلى خمسة(، في حدين جداء نسدبة مدن  من يستخدمونه)من %19.8جاء نسبة 

 1.191وجدددت أنهددا =  1، وبحسدداب قيمددة كددا%27.7يسددتخدمونه )حسددب الظددروف( 

أنداث( ومتوسدط  –، وهدى قيمدة دالدة إحصدائياً بدين الندوع )ذكدور 3عند درجة حرية =

 استخدام طالب اإلعالم التربوي وسائل اإلعالم الجديد خالل أيام األسبوع. 

 عة التى يقضيها طالب اإلعالم التربوي في استخدام وسائل اإلعالم الجديدسامعدل ال (4

(  معدل الساعة التى يقضيها طالب اإلعالم التربوي في استخدام 6جدول رقم )

 وسائل اإلعالم الجديد وفقاً للنوع
 النوع

 معدل الساعات

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 27.1 79 21.9 22 32.5 51 أقل من ساعة

 27.1 79 32.2 52 17.2 27 من ساعة إلى أقل ساعتين

 24.4 71 21.9 22 27.4 43 من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات

 21.3 62 19.4 26 22.9 36 أكثر من ثالث ساعات

 111 291 111 134 111 157 اإلجمالــي

 1.11ة = الدالل  1.239معامل التوافق =    3درجة الحرية =    17.622= 2قيمة كا
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معددل السداعة التدى يقضديها طدالب اإلعدالم  ويتضح مان تحليال بياناات الجادول الساابق ماا يلاي:

التربددوي فددي اسددتخدام وسددائل اإلعددالم الجديددد، حيددث جدداءت مددن يسددتخدمونها )أقددل مددن سدداعة( يوميدداً 

، وجددداءت نسدددبة %17.9، فدددي تسددداوي معهدددا مدددن يسدددخدمونها)من سددداعة إلدددى أقدددل سددداعتين( 17.9%

مددن يسددتخدمونها)من سدداعتين إلددى أقددل مددن ثددالث سدداعات(، وأخيددراً جدداءت مددن يسددتخدمونها  11.1%

مددن الجدددول السددابق وجددد أنهددا =  1، وبحسدداب قيمدة كددا%19.3)أكثدر مددن ثددالث سدداعات( بنسددبة بلغددت 

إنداث( ومعدددل السدداعة  –، وهددى قيمدة دالددة  إحصددائياً بدين النوع)ذكددور  3عندد درجددة حريدة = 97.861

 طالب اإلعالم التربوي في استخدام وسائل اإلعالم الجديد.  التى يقضيها

متابعاااة طاااالب اإلعاااالم الترباااوي الموضاااوعات التاااى تتنااااول التربياااة مااادى  (5

 اإلعالمية عبر اإلعالم الجديد

 ( مدى متابعة طالب اإلعالم التربوي الموضوعات التى تتناول7جدول رقم )

  ً  للنوع التربية اإلعالمية عبر اإلعالم الجديد وفقا
 النوع

 مدى المتابعة

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 26.5 77 21.6 29 31.6 42 نعم أتابع

 61.2 172 71.9 95 52.9 23 أحيانا أتابع

 12.4 36 7.5 11 16.6 26 ال أتابع

 111 291 111 134 111 157 اإلجمالــي

 1810الداللة =    18023 معامل التوافق =   8درجة الحرية =    018232= 8قيمة كا

أن نسدددبة مدددن يتدددابعون  ويتضاااح مااان تحليااال بياناااات الجااادول الساااابق ماااا يلاااي:

, وبلغددت %18.2موضددوعات الترييددة اإلعالميددة عبددر اإلعددالم الجديددد بصددفة منتظمددة 

، بينمدا جداءت نسدبة مدن )ال( %89.1نسبة من يتابعونها )أحيانا( بصدفة غيدر منتظمدة 

من الجدول السدابق  1إلعالم التربوي، وبحساب قيمة كامن طالب ا %91.1يتابعونها 

، وهى قيمة دالة إحصائياً بين النوع )ذكدور 1عند درجة حرية = 91.626وجد أنها = 

إندداث( ومدددى متابعددة طددالب اإلعددالم التربددوي الموضددوعات التددى تتندداول التربيددة  –

 اإلعالمية عبر اإلعالم الجديد.

لتربااوي لموضااوعات التربيااة اإلعالميااة عباار متابعااة طااالب اإلعااالم اأهاام أسااباب  (6

 .اإلعالم الجديد

( أهم أسباب متابعه طالب اإلعالم التربوى لموضوعات التربية 2جدول رقم )

 اإلعالمية عبر اإلعالم الجديد وفقاً للنوع
 النوع         

 األسباب

 اإلجمالي إناث ذكور
 zقيمة 

 الداللة

  % ك % ك % ك

د تسهم في تنمية وسائل اإلعالم الجدي

القدرة على تفهم وجهات النظر 

 والرؤى المختلفة

 غير دالة 1.217 31.2 77 25.1 31 35.1 46

تعطي وسائل اإلعالم الجديد قدر من 

المعارف والمفاهيم الخاصة بالتعامل 

 مع اإلعالم

 غير دالة 1.264 39.6 111 37.9 47 41.2 54

 ً  تعد وسائل اإلعالم الجديد مصدراً مهما

 لتبني مفهوم التربية اإلعالمية
 غير دالة 1.441 42.4 112 29.5 49 45.1 59
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تعمل وسائل اإلعالم الجديد على نشر 

 الوعي بالرسائل اإلعالمية
 غير دالة 1.241 31.6 72 29.1 32 32.1 42

تساعد وسائل اإلعالم الجديد على 

تنمية اإلنفتاح الفكري والتفاعل 

 اإليجابي مع اآلخر

 غير دالة 1.931 16.5 42 11.5 13 22.1 29

  255 124 131 جملة من سئلوا

أهدم أسدباب متابعدة طدالب اإلعدالم ويتضح من تحليل بيانات الجدول السابق  

التربوي لموضوعات التربية اإلعالمية عبر اإلعالم الجديد، فتمثلت فدي " تعدد وسدائل 

إلعالمية"، حيث جاءت في الترتيدب اإلعالم الجديد مصدراً مهماً لتبني مفهوم التربية ا

, وجدداء فددي الترتيددب الثدداني " تعطددي وسددائل اإلعددالم الجديددد قدددر مددن %11.1األول 

، أمددا " وسددائل %31.8المعددارف والمفدداهيم الخاصددة بالتعامددل مددع اإلعددالم" بنسددبة 

اإلعالم الجديد تسهم في تنمية القدرة على تفهم وجهات النظدر والدرؤى المختلفدة" فقدط 

، وفي الترتيب الرابدع جداء "تعمدل وسدائل اإلعدالم %31.1الترتيب الثالث بنسبة جاء ب

، وجداء بالترتيدب األخيدر %31.8الجديد على نشر الوعي بالرسائل اإلعالمية" بنسدبة 

" تسدداعد وسددائل اإلعددالم الجديددد علددى تنميددة اإلنفتدداح الفكددري والتفاعددل اإليجددابي مددع 

 .%98.2اآلخر" بنسبة بلغت

، perez2018 francis 2018 مددع دراسددة كددال مددن النتيجااةوتتفااق هاا   

hoffman2018  والتددى اشددارت الددى  ان االعددالم الجديددد يسدداعد فددى نشددر المعددارف

 والمهارات االعالمية ومفهوم التربية االعالمية بين الطالب. 

مسااهمة وساائل اإلعاالم الجدياد فاي نشار مفهاوم التربياة اإلعالمياة لادى مدى  (7

 تربويطالب اإلعالم ال

( مدى مساهمة وسائل اإلعالم الجديد في نشر مفهوم التربية 9جدول رقم )

 اإلعالمية لدي طالب اإلعالم التربوي وفقاً للنوع
 النوع

 مدى المساهمة

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 27.5 71 23.4 29 31.3 41 نعم تسهم

 63.9 163 71.2 27 52.1 76 أحيانا تسهم

 2.6 22 6.5 2 11.7 14 ال تسهم

 111 255 111 124 111 131 اإلجمالــي

 1.26الداللة =    1.122معامل التوافق =    2درجة الحرية =    4.246= 2قيمة كا

أن نسددبة متوسددطة مددن  ويتضااح ماان تحلياال بيانااات الجاادول السااابق مااا يلااي:

نتظمدة بنسدبة يرون أن اإلعالم الجديد يسهم في نشر مفهدوم التربيدة اإلعالميدة بصدفة م

, وبلغت نسبة من يرون أن اإلعالم الجديد يسهم بصدفة غيدر منتظمدة )أحياندا( 17.2%

، بينمددا جدداءت نسددبة مددن يددرون أن وسددائل %83.1فددي نشددر مفهددوم التربيددة اإلعالميددة 

مددن المراهقددات،  %6.8اإلعددالم الجديددد )ال( يسددهم فددي نشددر مفهددوم التربيددة اإلعالميددة 

، 1عنددد درجددة حريددة = 1.118ل السددابق وجددد أنهددا = مددن الجدددو 1وبحسدداب قيمددة كددا
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إناث( ومدى مساهمة وسائل اإلعالم  –وهى قيمة غير دالة إحصائياً بين النوع )ذكور 

 الجديد في نشر مفهوم التربية اإلعالمية لدى طالب اإلعالم التربوي.

اعتماد طالب اإلعالم التربوي على وسائل اإلعالم الجديد في الحصول درجة  (8

 المعلومات عن التربية اإلعالمية على

 ( درجة اعتماد طالب اإلعالم التربوي على وسائل اإلعالم الجديد في11جدول رقم )

 255الحصول على المعلومات عن التربية اإلعالمية حيث ن= 
 درجة االعتماد

 وسائل اإلعالم

 قيمة بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 2كا
 الرأي

 % ك % ك % ك

 بدرجة كبيرة 211.96 19.2 49 6.3 16 74.5 191 الواتس

 بدرجة كبيرة 36.729 39.6 111 15.7 41 44.7 114 تويتر

 بدرجة كبيرة 119.24 19.2 49 15.3 39 65.5 167 اليوتيوب

 بدرجة كبيرة 116.91 22.7 52 12.5 32 64.7 165 الفيس بوك

 بدرجة كبيرة 27.235 22.2 72 23.1 59 42.6 124 الصحف اإللكترونية

 بدرجة منخفضة 1.315 31.2 21 33.7 26 34.5 22 صحافة الفيديو

 بدرجة كبيرة 29.952 26.7 62 23.9 61 49.4 126 المواقع اإلخبارية

 بدرجة كبيرة 2.171 41.4 113 33.7 26 25.9 66 راديو االنترنت

التربددوي علددى تشددير بيانددات الجدددول السددابق إلددى درجددة اعتمدداد طددالب اإلعددالم 

وسددائل اإلعددالم الجديددد فددي الحصددول علددى المعلومددات عددن التربيددة اإلعالميددة، حيددث 

 -اليوتيدوب -تدويتر -اتضح انهدم يعتمددون عليهدا )بدرجدة كبيدرة( علدى كدل من)الدواتس

راديدو االنترندت( وذلدك بقيمدة  -المواقدع اإلخباريدة -الصدحف اإللكترونيدة -الفيس بدوك

( 6.179-11.121-17.632-998.19-991.11-38.711-111.18تسدددددداوي) 1كددددددا

علدى التدوالي، بينمدا يدتم االعتمداد عليهدا " صدحافة الفيدديو " )بدرجدة منخفضدة( وذلدك 

 ( على التوالي.1.312)1بقيمة كا

أسباب اعتماد طالب اإلعالم التربوي على وسائل اإلعالم الجديد في أهم  (9

 .الحصول على المعلومات عن التربية اإلعالمية

( أهم أسباب اعتماد طالب اإلعالم التربوي على وسائل اإلعالم 12قم )جدول ر

 الجديد في الحصول على المعلومات عن التربية اإلعالمية وفقا للنوع

 النوع              

 األسباب

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

 % ك % ك % ك

لقضاء وقت الفراغ والحصول على المتعة 

 والتسلية
42 32.1 41 32.3 22 32.2 1.115 

غير 

 دالة

مصدر مهم للمعلومات في الموضوعات 

 المختلفة
33 25.2 31 24.2 63 24.7 1.179 

غير 

 دالة

متابعة المتغيرات التى تحدث على المستوى 

 المحلي والعربي والدولي
49 37.4 41 33.1 91 35.3 1.346 

غير 

 دالة

 1.192 26.3 67 25.1 31 27.5 36 تزودني بالمعلومات والمعارف العامة
غير 

 دالة

تساعدني في تكوين أرائي حول القضايا 

 والمشكالت المثارة
63 42.1 44 35.5 117 42.1 1.116 

غير 

 دالة
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 النوع              

 األسباب

 الداللة zقيمة  اإلجمالي إناث ذكور

 1.464 26.9 94 33.9 42 39.7 52 الحصول على المعلومات بشكل سهل
غير 

 دالة

تسمح بإنتاج المضامين اإلعالمية والنقاش 

 حولها
46 35.1 41 32.3 26 33.7 1.227 

غير 

 دالة

 1.115 29.2 76 29.2 37 29.2 39 مواكبة التطورات التكنولوجية
غير 

 دالة

 1.151 51.2 132 44.4 55 52.2 77 التعبير عن رأئي بحرية مطلقة
غير 

 دالة

تعد وسيلة مالئمة تتميز بالتفاعلية وفورية 

 الحدث
6 4.6 11 2.9 17 6.7 1.342 

غير 

 دالة

 1.117 12.4 47 17.7 22 19.1 25 لتفاعل والمشاركةزيادة ا
غير 

 دالة

التحكم في اختيار الوقت المناسب الستخدام 

 الوسائل
25 19.1 25 21.2 51 19.5 1.125 

غير 

 دالة
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أهدم أسدباب اعتمداد طدالب اإلعدالم  ويتضح من تحليل بيانات الجدول السابق 

ل اإلعددالم الجديددد فددي الحصددول علددى المعلومددات عددن التربيددة التربددوي علددى وسددائ

اإلعالميدة وتمثلدت فدي "التعبيدر عدن رأئددي بحريدة مطلقدة "، فجداءت فدي المقدمدة تلددك 

, وجاء في الترتيب الثداني " تسداعدني فدي تكدوين أرائدي حدول %29.6األسباب بنسبة 

يرات التى تحدث علدى ، أما " متابعة المتغ%11.1القضايا والمشكالت المثارة" بنسبة 

 .%32.3المستوى المحلي والعربي والدولي " فقط جاء بالترتيب الثالث بنسبة 

وفددي الترتيدددب الرابدددع جدداء " تسدددمح بإنتددداج المضددامين اإلعالميدددة والنقدددا   

، وجاء " لقضاء وقت الفراغ والحصول على المتعدة والتسدلية" %33.7حولها" بنسبة 

بالترتيددب السددادس جدداءت " مواكبددة التطددورات ، و%31.1بالترتيددب الخددامس بنسددبة

، أمددا فددي الترتيددب السددابع " الحصددول علددى المعلومددات %11.6التكنولوجيددة " بنسددبة 

، وبالترتيددب الثددامن فجدداءت " تزودنددي بالمعلومددات والمعددارف %18.1بشددكل سددهل" 

، وجددداء بالترتيدددب التاسدددع بجددداءت " مصددددر مهدددم للمعلومدددات فدددي %18.3العامدددة "

، وفي الترتيب العاشر جاء" التحكم في اختيار الوقدت %11.7المختلفة" الموضوعات 

، أمدددا " زيدددادة التفاعدددل والمشددداركة " %91.2المناسدددب السدددتخدام الوسدددائل " بنسدددبة 

، وفدددي الترتيدددب األخيدددر جددداءت" تعدددد وسددديلة مالئمدددة تتميدددز %96.1فجددداءت بنسدددبة 

 .%8.7بالتفاعلية وفورية الحدث" بنسبة 

، والتدى Albawardi2017 ،farancis2018مع دراسة ة وتتفق ه   النتيج

اشددارات الددى تميددز وسددائل االعددالم الجديددد بالتفاعليددة والعناصددر البصددرية واالبهددار 

والتكنولوجيددا التددى تعددد هددى االسدداس فددى االعددالم الجديددد، كددل هددذه االمددور ادات الددى 

 لديهم. اعتماد الشباب على االعالم الجديد لنشر مفهوم التربية االعالمية 
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درجة اهتمام طالب اإلعالم التربوي بالمعلومات التى يحصل عليها من  (01

 .اإلعالم الجديد حول التربية اإلعالمية

 ( درجة اهتمام طالب اإلعالم التربوي درجة اهتمامك بالمعلومات 13جدول رقم )

 التى يحصل عليها من اإلعالم الجديد حول التربية اإلعالمية وفقا للنوع

 النوع              

 درجة االهتمام

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

 % ك % ك % ك

 1.15 1.491 31.4 21 21.2 27 41.5 53 أكتفي بمتابعة عناوين الموضوعات

أتابع العناوين إلى جانب متابعة 

 الصور والفيديوهات المصاحبة
64 42.9 25 62.5 149 52.4 1.572 1.15 

 1.11 1.911 32.1 97 25.2 32 49.6 65 اإلعجاب بالموضوع

 غير دالة 1.265 25.1 64 23.4 29 26.7 35 مشاركة الموضوع مع األصدقاء

قراءة تعليقات المستخدمين على 

 الموضوع لمعرفة آرائهم حوله
 غير دالة 1.496 27.5 71 31.6 32 24.4 32

التأكد من صحة المعلومات الواردة 

 ىبالبحث عنها في مصادر أخر
 غير دالة 1.611 25.1 64 29.1 36 21.4 22
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درجدددة اهتمدددام طدددالب اإلعدددالم  ويتضاااح مااان تحليااال بياناااات الجااادول الساااابق: 

التربوي بالمعلومدات التدى يحصدل عليهدا مدن اإلعدالم الجديدد حدول التربيدة اإلعالميدة، فقدد 

ابعة الصدور والفيدديوهات المصداحبة" بنسدبة جاء في مقدمتها " أتابع العناوين إلى جانب مت

، أمدا " أكتفدي %36.1, وجاء في الترتيدب الثداني "اإلعجداب بالموضدوع " بنسدبة 26.1%

 .%39.1بمتابعة عناوين الموضوعات" فقط جاء بالترتيب الثالث بنسبة 

وفي الترتيب الرابع جاء " قراءة تعليقات المستخدمين على الموضوع لمعرفة 

 -، وجدداء كددل مددن " مشدداركة الموضددوع مددع األصدددقاء %17.2ه" بنسددبة آرائهددم حولدد

التأكددد مددن صددحة المعلومددات الددواردة بالبحددث عنهددا فددي مصددادر أخددرى " بالترتيددب 

 .%12.9الخامس بنسبة 

وجود فروق دالة إحصائياً في استجابات طدالب  وقد أوضح النتائج التفصيلية

ومددات بوسددائل اإلعددالم الجديددد التددى اإلعددالم التربددوي حددول درجددات اهتمددامهم بالمعل

 إناث( على النحو التالي: -تتناول التربية اإلعالمية وذلك تبعاً للنوع)ذكور

جاء " أكتفي بمتابعة عناوين الموضوعات"  بدرجة اهتمام للذكور بنسبة أكبدر مدن  -

المحسدوبة  Z( والفارق دال إحصدائياً حيدث بلغدت قيمدة %19.6، %11.2اإلناث )

أعلى من القيمة الجدوليدة المنبئدة بوجدود عالقدة فارقدة بدين النسدبتين ، وهي 9.119

 .%12بمستوى ثقة

وجاء اهتمامهم " أتابع العناوين إلى جانب متابعة الصور والفيديوهات المصداحبة"   -

( والفددارق دال إحصددائياً حيددث %16.1، %86.2لإلندداث بنسددبة أكبددر مددن الددذكور )

لددى مددن القيمددة الجدوليددة المنبئددة بوجددود ، وهددي أع9.271المحسددوبة  Zبلغددت قيمددة 

 .%12عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة
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، %11.8وجداء أيضدداً " اإلعجداب بالموضددوع " اهتمدام الددذكور بهدا بنسددبة أكبدر مددن اإلندداث ) -

، وهدددي أعلدددى مدددن 9.119المحسدددوبة  Z( والفددارق دال إحصدددائياً حيدددث بلغدددت قيمدددة 12.6%

 .%11.1عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة  القيمة الجدولية المنبئة بوجود

ثقة طالب اإلعالم التربوي في وسائل اإلعالم الجديد بالمعلومات التاى درجة  (00

 يحصلو عليها حول مفاهيم التربية اإلعالمية

( درجة ثقة طالب اإلعالم التربوي في وسائل اإلعالم الجديد 14جدول رقم )

 فاهيم التربية اإلعالمية وفقاً للنوعالتى يحصلو عليها حول م بالمعلومات

 النوع

 درجة الثقة

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 16.9 43 12.1 16 21.6 27 أثق بدرجة كبيرة

 61.2 156 69.4 26 53.4 71 أثق إلى حدما

 22.1 56 17.7 22 26.1 34 ال أثق

 111 255 111 124 111 131 اإلجمالــي

 1.15الداللة =    1.161معامل التوافق =    2ة الحرية = درج   6.239= 2قيمة كا

أن نسددبة قليلددة مددن طددالب  ويتضااح ماان تحلياال بيانااات الجاادول السااابق مااا يلااي:

, وبلغدت نسدبة %98.1اإلعالم النربوي يثقون بدرجة كبير في تلك المعلومدات وذلدك بنسدبة

مدن اليثقدون فدي تلدك  ، أمدا%89.1من كبيرة ممن يثقون إلى حدما فدي تلدك المعلومدا وهدي 

، %11.1المعلومات المقدمة بوسائل اإلعدالم الجديدد عدن مفداهيم التربيدة اإلعالميدة فقدد بلد 

، وهدى 1عندد درجدة حريدة = 8.631مدن الجددول السدابق وجدد أنهدا =  1وبحساب قيمدة كدا

إندداث( ومدددى ثقددة طددالب اإلعددالم التربددوي فددي  –قيمددة دالددة إحصددائياً بددين النددوع )ذكددور 

 ات المقدمة بوسائل اإلعالم الجديد عن مفاهيم التربية اإلعالمية.المعلوم

 أهم األهداف التى تحققها التربية اإلعالمية من خالل وسائل اإلعالم الجديد (02

( أهم األهداف التى تحققها التربية اإلعالمية من خالل وسائل اإلعالم 15جدول رقم )

 255الجديد حيث ن=

 االستجابة                

 عبارةال

 معارض محايد موافق
 الرأي المتوسط

 % ك % ك % ك

 موافق 2.392 21.1 51 21.2 53 59.2 151 تزودني بمحتوى مناسب عن الثقافة اإلعالمية

 موافق 2.352 21.4 52 23.9 61 55.7 142 اكساب المهارات الالزمة للتعامل مع وسائل اإلعالم

 موافق 2.325 22.4 57 22.7 52 54.9 141 والمؤسسات التربويةتحقيق التكامل بين المؤسسة اإلعالمية 

 موافق 2.262 22.7 52 22.2 72 49.1 125 التعريف بمفاهيم اإلعالم ووسائله

 موافق 2.337 19.6 51 27.1 69 53.3 136 التعريف بأساليب التأثير اإلعالمي

 موافق 2.294 22.4 57 25.9 66 51.2 132 التعريف بمصادر المواد اإلعالمية

التعريف باألهداف السياسية والثقافية واالجتماعية والتجارية 

 لمؤسسات اإلعالم
 موافق 2.325 12.2 42 29.2 76 51.4 131

 محايد 2.239 12.1 46 41.1 112 42.1 117 تنمي مهارة اتخاذ القرار المناسب بشأن المضامين اإلعالمية

 محايد 2.243 21.2 54 33.3 25 45.5 116 وفك رموزها تنمي مهارة القراءة الرسائلة اإلعالمية
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 االستجابة                

 عبارةال

 الرأي المتوسط معارض محايد موافق

 محايد 2.191 22.1 56 47.1 121 31.1 79 تنمي مهارة التفكير الناقد لمحتوى المواد اإلعالمية

تنمي مهارة التفكير االبداعي إلنتاج مضامين إعالمية 

 ونشرها وبثها بما يعبر عن المجتمع وثقافاته وخصائصه.
 محايد 2.147 23.1 59 49.1 125 27.2 71

تنمي مهارة القدرة على اتخاذ قرار التعرض االنتقائي وحسن 

 االختيار.
 محايد 2.162 12.2 42 45.5 116 35.7 91

التوعية بالتطورات التكنولوجيا والمساعدة على فهم 

 المصطلحات اإلعالمية
 محايد 2.235 21.1 51 36.5 93 43.5 111

نشر مفهوم التربية اإلعالمية  الحد من العوائق التى تواجه

 في المجتمع.
 موافق 2.466 13.7 35 25.9 66 61.4 154

يتضددح مددن الجدددول السددابق: درجددة موافقددة طددالب اإلعددالم التربددوي علددى أهددم 

 األهداف التى تحققها التربية اإلعالمية من خالل وسائل اإلعالم الجديد :

ألهددداف " الحددد مددن عكسددت متوسددطات درجددات الطددالب بددأن فددي مقدمددة تلددك ا -

العوائق التى تواجه نشر مفهوم التربية اإلعالمية في المجتمدع" وذلدك بمتوسدطات 

(، وجاء" تزودني بمحتوى مناسب عن الثقافة اإلعالمية " في 1.188مرتفعة بل )

(، وفدي الترتيدب الثالدث جداء" اكسداب 1.311الترتيب الذي يليه بمتوسدط حسدابي)

(، 1.321ع وسائل اإلعالم " وذلدك بمتوسدط حسدابي)المهارات الالزمة للتعامل م

وجددددداء بالترتيدددددب الرابدددددع الهددددددف" التعريدددددف بأسددددداليب التدددددأثير اإلعالمدددددي " 

(، أمددا بالترتيددب الخددامس فجدداء" تحقيددق التكامددل بددين المؤسسددة 1.337بمتوسددط)

التعريددددف باألهددددداف السياسددددية والثقافيددددة  -اإلعالميددددة والمؤسسددددات التربويددددة

 (.1.312جارية لمؤسسات اإلعالم" بمتوسط)واالجتماعية والت

أمدا فدي الترتيدب السدادس جدداءت" التعريدف بمصدادر المدواد اإلعالميدة" بمتوسددط  -

(، وجاء" التعريف بمفاهيم اإلعالم ووسائله" بالترتيدب السدابع 1.111حسابي بل )

 ( والتى جاءت بدرجة موافقة )موافق(.1.181بمتوسط)

ا تحقددق بعدض األهددداف أحيانداً عبددر وسددائل علدى الجانددب األخدر رأي بعضددهم أنهد -

اإلعالم الجديد حيث جاء منها في الترتيدب الثدامن" تنمدي مهدارة القدراءة الرسدائلة 

(، والترتيددب التاسددع جدداء" 1.113اإلعالميددة وفددك رموزهددا" بمتوسددط حسددابي)

 -التوعيددة بددالتطورات التكنولوجيددا والمسدداعدة علددى فهددم المصددطلحات اإلعالميددة

اتخداذ القددرار المناسدب بشدأن المضددامين اإلعالميدة "، وفدي الترتيددب تنمدي مهدارة 

العاشددر جدداء الهدددف" تنمددي مهددارة القدددرة علددى اتخدداذ قددرار التعددرض االنتقددائي 

(، وفددي الترتيددب األخيددر جدداء" تنمددي 1.986وحسددن االختيددار" بمتوسددط حسددابي)

 مهارة التفكير الناقد لمحتوى المواد اإلعالمية ".

، perez 2018 ،langager2016مع دراسدة كدال مدن:   جةوتتفق ه   النتي

والتى اشارت الى انه من خالل واالعالم الجديد يمكن ان تحقق التربيدة االعالميدة 

اهدافها من حيث تعويد الفرد على الفهم وتقويم المحتوى ومهارة القدراءة الرسدائلة 

 .اإلعالمية وفك رموزها
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اساتخدام وساائل اإلعاالم الجدياد  درجة موافقة طاالب اإلعاالم الترباوي علاى (01

   في نشر مجاالت مفاهيم التربية اإلعالمية

 في مجال التفكير والمعرفة -0

 ( درجة موافقة طالب اإلعالم التربوي على استخدام وسائل اإلعالم الجديد 16جدول)

 255في نشر مجال التفكير والمعرفة كمفهوم من مفاهيم التربية اإلعالمية حيث ن=
 االستجابة                 

 العبارة
 النوع

 معارض محايد موافق
 االتجا  المتوسط

 % ك % ك % ك

 تنمية قدرة على حل المشكالت

 11.7 14 19.1 25 71.2 92 ذكور

 12.1 15 16.9 21 71.1 22 إناث موافق 2.592

 11.4 29 12.1 46 71.6 121 إجمالي

تنمية القدرة على التفكير الناقد عند 

 تناول القضايا اإلعالمية

 29.2 39 23.7 31 46.6 61 ذكور

 21.1 26 21.2 27 57.3 71 إناث موافق 2.262

 25.5 65 22.7 52 51.2 132 إجمالي

 نمية القدرة على التفكير االبداعي

 31.3 41 29.1 32 39.7 52 ذكور

 26.6 33 29.1 36 44.4 55 إناث محايد 2.139

 29.1 74 29.1 74 42.1 117 إجمالي

تنمية القدرة على توظيف مصادر 

 اإلعالم وتخ ين المعرفة

 27.5 36 31.5 41 42.1 55 ذكور

 29.2 37 29.1 36 41.1 51 إناث محايد 2.129

 22.6 73 29.2 76 41.6 116 إجمالي

تنمية القدرة على توظيف مصادر 

 اإلعالم في تنظيم المعرفة

 31.5 41 22.1 29 47.3 62 ذكور

 21.2 27 17.7 22 61.5 75 إناث موافق 2.274

 26.3 67 21.1 51 53.7 137 إجمالي

تنمية القدرة على توظيف مصادر 

 اإلعالم في تطبيق المعرفة

 32.2 43 17.6 23 49.6 65 ذكور

 27.4 34 23.4 29 49.2 61 إناث موافق 2.192

 31.2 77 21.4 52 49.4 126 إجمالي

تنمية القدرة على توظيف مصادر 

 اإلعالم في إدارة المعرفة

 16.1 21 15.3 21 62.7 91 ذكور

 11.5 13 27.4 34 62.1 77 إناث موافق 2.521

 13.3 34 21.2 54 65.5 167 إجمالي

تنمية مهارات النقد والتقويم 

 والتحليل والربط بين متغيرات

 12.2 16 23.7 31 64.1 24 ذكور

 11.3 14 25.2 32 62.9 72 إناث موافق 2.517

 11.2 31 24.7 63 63.5 162 إجمالي

تنمية القدرة على استعاب تقنيات 

 العصر الحديث وآلية التفاعل معها

 21.6 27 29.1 32 51.4 66 ذكور

 16.1 21 26.6 33 57.3 71 إناث موافق 2.352

 12.4 47 27.2 71 53.7 137 إجمالي

بع األفكار اإلعالمية وربطها تت

 بالتنبؤ بالنواتج

 17.6 23 31.5 41 51.9 62 ذكور

 5.6 7 33.1 41 61.3 76 إناث موافق 2.447

 11.2 31 31.2 21 56.5 144 إجمالي

تنمية الوعي اإلعالمي لمواجهة 

 تدفق المعلومات وانتشارها

 21.4 22 22.2 37 51.4 66 ذكور

 13.7 17 22.6 22 63.7 79 إناث موافق 2.392

 17.6 45 25.5 65 56.9 145 إجمالي

تشير بيانات الجدول السابق إلى درجدة موافقدة طدالب اإلعدالم التربدوي علدى 

استخدام وسائل اإلعالم الجديد في في نشر مجال التفكير والمعرفة كمفهوم مدن مفداهيم 

 -تنميدة قددرة علدى حدل المشدكالتالتربية اإلعالمية، حيث جاءت موافقتهم على  أنها )

تنميددة القدددرة علددى  -تنميددة القدددرة علددى التفكيددر الناقددد عنددد تندداول القضددايا اإلعالميددة
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تنمية القدرة على توظيف مصادر اإلعالم  -توظيف مصادر اإلعالم في تنظيم المعرفة

-1.111-1.217-1.791-1.361 -1.831( بمتوسددط حسددابى )-فددي تطبيددق المعرفددة

 ( على التوالي.1.221-1.397-1.279-1.117-1.211

تنميدة القددرة  -بينما جاء رأيهم محايد في أنهم)تنميدة القددرة علدى التفكيدر االبدداعي

 -1.931علددى توظيددف مصددادر اإلعددالم وتخددذين المعرفددة( وذلددك بمتوسددط حسددابي)

 ( على التوالي.1.911

 مجال النفسي الوجداني -2

 ي على استخدام وسائل اإلعالم الجديد (درجة موافقة طالب اإلعالم التربو17جدول)

 255في نشر المجال النفسي الوجداني كمفهوم من مفاهيم التربية اإلعالمية حيث ن=
 االستجابة                 

 العبارة
 النوع

 معارض محايد موافق
 االتجا  المتوسط

 % ك % ك % ك

االستفادة من مصادر اإلعالم في 

 تقديم نماذج وقدوة حسنة

 13.1 17 32.2 43 54.2 71 ذكور

 7.3 9 22.6 22 71.2 27 إناث موافق 2.517

 11.2 26 27.2 71 62.1 152 إجمالي

تنمية القيم اإلعالمية من الصدق 

والموضوعية وعدم التحيز 

 وتغليب الصالح العام

 12.3 24 25.2 33 56.5 74 ذكور

 2.1 11 21.2 25 71.2 29 إناث موافق 2.515

 13.3 34 22.7 52 63.9 163 إجمالي

االستفادة من مصادر اإلعالم في 

 التصدي للغزو الثقافي

 17.6 23 19.2 26 62.6 22 ذكور

 2.1 11 25.2 32 66.1 22 إناث موافق 2.513

 12.9 33 22.7 52 64.3 164 إجمالي

االستفادة من مصادر اإلعالم في 

معالجة المشكالت النفسية 

 ثقافيةوال

 22.1 29 24.4 32 53.4 71 ذكور

 12.1 15 25.2 32 62.1 77 إناث موافق 2.413

 17.3 44 25.1 64 57.6 147 إجمالي

الكشف عن الميول واالهتمامات 

 اإلعالمية

 11.5 15 29.1 32 59.5 72 ذكور

 12.9 16 16.9 21 71.2 27 إناث موافق 2.525

 12.2 31 23.1 59 64.7 165 إجمالي

ترسيخ ثقافة الحوار واحترام 

 الرأي اآلخر

 27.5 36 42.1 55 31.5 41 ذكور

 12.5 23 54.2 62 26.6 33 إناث محايد 2.251

 23.1 59 42.2 123 22.6 73 إجمالي

القدرة على تغيير وجهة النظر 

حول القضايا التى تهم المجتمع 

 اجتماعية ثقافية

 26.7 35 32.2 43 41.5 53 ذكور

 16.9 21 52.4 65 31.6 32 إناث محايد 2.213

 22.1 56 42.4 112 35.7 91 إجمالي

المشاركة بفاعلية في تنمية 

 المجتمع وتقدمه وبناء 

 37.4 49 32.1 42 31.5 41 ذكور

 26.6 33 31.5 39 41.9 52 إناث محايد 2.139

 32.2 22 31.2 21 36.1 92 إجمالي

ات الجدول السابق إلى درجدة موافقدة طدالب اإلعدالم التربدوي علدى تشير بيان

اسددتخدام وسددائل اإلعددالم الجديددد فددي المجددال النفسددي والوجددداني كمفهددوم مددن مفدداهيم 

التربية اإلعالمية، حيث جاءت موافقتهم على  أنها )االستفادة من مصدادر اإلعدالم فدي 

ن الصدق والموضوعية وعدم التحيدز تنمية القيم اإلعالمية م -تقديم نماذج وقدوة حسنة

 -االسددتفادة مددن مصددادر اإلعددالم فددي التصدددي للغددزو الثقددافي -وتغليددب الصددالح العددام

الكشددف عددن  -االسددتفادة مددن مصددادر اإلعددالم فددي معالجددة المشددكالت النفسددية والثقافيددة

 -1.293 -1.212 -1.297الميدددددول واالهتمامدددددات اإلعالميدددددة( بمتوسدددددط حسدددددابى )

 على التوالي. (1.212 -1.113
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 -بينما جاء رأيهم محايد فدي أنهم)ترسديث ثقافدة الحدوار واحتدرام الدرأي اآلخدر

 -القدددرة علددى تغييددر وجهددة النظددر حددول القضددايا التددى تهددم المجتمددع اجتماعيددة ثقافيددة

 -1.121المشاركة بفاعلية في تنميدة المجتمدع وتقدمده وبنداءه( وذلدك بمتوسدط حسدابي)

 ي.( على التوال1.113 -1.131

 مجال المهاري -1

في  ( درجة موافقة طالب اإلعالم التربوي على استخدام وسائل اإلعالم الجديد 12جدول)

 255نشر المجال المهاري كمفهوم من مفاهيم التربية اإلعالمية حيث ن=

 االستجابة                 

 العبارة
 النوع

 معارض محايد موافق
 االتجا  المتوسط

 % ك % ك % ك

ة القدرة على استخدام تنمي

 مصادر اإلعالم

 26.1 34 29.2 39 44.3 52 ذكور

 21.1 26 12.1 15 66.9 23 إناث موافق 2.317

 23.5 61 21.2 54 55.3 141 إجمالي

تنمية القدرة على االستفادة من 

مصادر اإلعالم في تحقيق 

 االتصال الفعال

 22.1 29 34.4 45 43.5 57 ذكور

 16.9 21 23.4 29 59.7 74 إناث موافق 2.447

 19.6 51 29.1 74 51.4 131 إجمالي

االستفادة من مصادر المعرفة 

في تنمية مهارات الحديث 

والقراءة والكتابة وإجراء 

 المقابالت وكتابة التقارير

 14.5 19 29.2 39 55.7 73 ذكور

 12.9 16 16.9 21 71.2 27 إناث موافق 2.491

 13.7 35 23.5 61 62.7 161 إجمالي

االستفادة من مصادر المعرفة 

في تنمية المهارات الالزمة 

 لمواجهة المواقف

 21.4 22 46.6 61 32.1 42 ذكور

 16.1 21 52.9 73 25.1 31 إناث محايد 2.137

 12.2 42 52.5 134 22.6 73 إجمالي

االستفادة من مصادر اإلعالم 

 لفةفي التعبير بأشكاله المخت

 23.7 31 22.9 31 53.4 71 ذكور

 21.2 25 23.4 29 56.5 71 إناث موافق 2.329

 22.1 56 23.1 59 54.9 141 إجمالي

تقييم المعلومات واألفكار 

 الواردة في الرسائل اإلعالمية

 32.2 43 52.1 76 9.2 12 ذكور

 29.1 36 65.3 21 5.6 7 إناث محايد 2.141

 31.1 79 61.6 157 7.5 19 إجمالي

تصنيف وتحليل وتبويب 

 الرسائل اإلعالمية

 13.7 12 51.9 62 34.4 45 ذكور

 6.5 2 61.5 75 33.1 41 إناث محايد 2.152

 11.2 26 56.1 143 33.7 26 إجمالي

تكوين االراء االنتقادية حول 

 المواد اإلعالمية

 43.5 57 22.2 37 22.2 37 ذكور

 27.4 34 39.5 49 33.1 41 ناثإ معارض 1.949

 35.7 91 33.7 26 31.6 72 إجمالي

فهم وتفسير الرسائل والقيم 

 التى تقدم من خالل اإلعالم

 14.5 19 41.5 53 45.1 59 ذكور

 4.1 5 37.9 47 52.1 72 إناث موافق 2.419

 9.4 24 39.2 111 51.4 131 إجمالي

التفاعل اإليجابي مع وسائل 

 عالماإل

 55.1 72 34.4 45 11.7 14 ذكور

 61.5 75 32.7 42 1.2 1 إناث معارض 1.517

 57.6 147 36.5 93 5.9 15 إجمالي

تمكين الفرد من أن يصبح 

مستهلكاً بوعي للرسائل 

 اإلعالمية

 2.4 11 35.1 46 56.5 74 ذكور

 2.1 11 39.5 49 52.4 65 إناث موافق 2.462

 2.2 21 37.3 95 54.5 139 إجمالي
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تشير بيانات الجدول السابق إلى درجدة موافقدة طدالب اإلعدالم التربدوي علدى 

استخدام وسائل اإلعدالم الجديدد فدي نشدر مجدال المهدارات كمفهدوم مدن مفداهيم التربيدة 

اإلعالميددة، حيددث جدداءت مددوافقتهم علددى  أنهددا )تنميددة القدددرة علددى اسددتخدام مصددادر 

 -لى االستفادة من مصدادر اإلعدالم فدي تحقيدق االتصدال الفعدالتنمية القدرة ع -اإلعالم

االسدتفادة مدن مصدادر المعرفدة فدي تنميدة مهدارات الحدديث والقدراءة والكتابدة وإجددراء 

 -االستفادة من مصادر اإلعالم في التعبير بأشدكاله المختلفدة -المقابالت وكتابة التقارير

تمكدين الفدرد مدن أن يصدبح  -اإلعدالم فهم وتفسير الرسائل والقديم التدى تقددم مدن خدالل

 -1.111 -1.117 -1.397مسدددتهلكاً بدددوعي للرسدددائل اإلعالميدددة( بمتوسدددط حسدددابى )

 ( على التوالي.1.191-1.181 -1.311

بينما جاء رأيهم محايد في مهارات)االسدتفادة مدن مصدادر المعرفدة فدي تنميدة 

فكدار الدواردة فدي الرسدائل تقيديم المعلومدات واأل -المهارات الالزمة لمواجهة المواقدف

تصدددددنيف وتحليدددددل وتبويدددددب الرسدددددائل اإلعالميدددددة( وذلدددددك بمتوسدددددط  -اإلعالميدددددة

 ( على التوالي.1.126 -1.119 -1.937حسابي)

فدددي حدددين جددداءت معارضدددتهم على)تكدددوين االراء االنتقاديدددة حدددول المدددواد 

-9.111التفاعدددل اإليجدددابي مدددع وسدددائل اإلعدددالم( بمتوسدددط حسدددابي بلددد ) -اإلعالميدددة

 ( على التوالي.9.297

 مجال االجتماعي -4

في  ( درجة موافقة طالب اإلعالم التربوي على استخدام وسائل اإلعالم الجديد 19جدول)

 255نشر المجال االجتماعي كمفهوم من مفاهيم التربية اإلعالمية حيث ن=
 االستجابة                 

 العبارة
 النوع

 معارض محايد موافق
 االتجا  المتوسط

 % ك % ك % ك

توظيف مصادر اإلعالم لمعرفة 

مالهم من حقوق وما عليهم من 

 واجبات

 13.7 12 25.2 33 61.1 21 ذكور

 2.1 11 21.2 27 71.2 27 إناث موافق 2.545

 11.1 22 23.5 61 65.5 167 إجمالي

توظيف مصادر اإلعالم في 

 معالجة المشكالت االجتماعية

 15.3 21 42.1 63 36.6 42 ذكور

 11.5 13 47.6 59 41.9 52 إناث محايد 2.262

 12.9 33 47.2 122 39.2 111 إجمالي

توظيف مصادر اإلعالم لتنمية 

الوعي بالثقافة المجتمعية 

 السائدة

 13.7 12 41.5 53 45.2 61 ذكور

 12.9 16 31.5 39 55.6 69 إناث موافق 2.372

 13.3 34 36.1 92 51.6 129 إجمالي

توظيف مصادر اإلعالم الستيعاب 

 الخصوصيات الثقافية

 11.7 14 55.1 72 34.4 45 ذكور

 5.6 7 56.5 71 37.9 47 إناث محايد 2.174

 2.2 21 55.7 142 36.1 92 إجمالي

االستفادة من مصادر اإلعالم في 

تكوين اتجاهات إيجابية نحو 

 المجتمع واالفراد والعمل.

 7.6 11 36.6 42 55.7 73 ذكور

 1.6 2 22.6 22 75.2 94 إناث موافق 2.617

 4.7 12 29.2 76 65.5 167 إجمالي

توظيف مصادر اإلعالم في تنمية 

 قيمة االنتماء للوطن

 44.3 52 25.2 33 31.5 41 ذكور

 31.5 39 29.2 37 32.7 42 إناث معارض 1.964

 32.1 97 27.5 71 34.5 22 إجمالي

كوين رأي عام متجانس قائم ت

على احترام التعددية والمصلحة 

 العامة

 9.9 13 49.6 65 41.5 53 ذكور

 5.6 7 71.2 29 22.6 22 إناث محايد 2.125

 7.2 21 61.4 154 31.2 21 إجمالي
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تشير بيانات الجدول السابق إلى درجة موافقة طالب اإلعدالم التربدوي علدى 

الجديددد فددي نشددر المجددال االجتمدداعي كمفهددوم مددن مفدداهيم  اسددتخدام وسددائل اإلعددالم

التربيدددة اإلعالميدددة، حيدددث جددداءت مدددوافقتهم علدددى  أنهدددا )توظيدددف مصدددادر اإلعدددالم 

توظيددف مصددادر اإلعددالم لتنميددة  -لمعرفددة مددالهم مددن حقددوق ومددا علدديهم مددن واجبددات

اتجاهدات االستفادة من مصادر اإلعدالم فدي تكدوين  -الوعي بالثقافة المجتمعية السائدة

( 1.817-1.371 -1.212إيجابية نحو المجتمع واالفدراد والعمدل( بمتوسدط حسدابى )

 على التوالي.

بينمددا جدداء رأيهددم محايددد فددي مهددارات)توظيف مصددادر اإلعددالم فددي معالجددة 

 -توظيددف مصددادر اإلعدالم السددتيعاب الخصوصدديات الثقافيددة -المشدكالت االجتماعيددة

تدددرام التعدديدددة والمصدددلحة العامدددة( وذلدددك تكدددوين رأي عدددام متجدددانس قدددائم علدددى اح

( علدددددى التدددددوالي، فدددددي حدددددين جددددداءت 1.912-1.971 -1.181بمتوسدددددط حسدددددابي)

معارضتهم على)توظيدف مصدادر اإلعدالم فدي تنميدة قيمدة االنتمداء للدوطن( بمتوسدط 

 (.9.181حسابي بل )

أهم العوامل المؤثرة التى تواجه استخدام اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم  (04

 .ة اإلعالمية من وجهة نظر طالب اإلعالم التربويالتربي

 ( أهم العوامل المؤثرة التى تواجه استخدام اإلعالم الجديد في21جدول رقم )

 نشر مفاهيم التربية اإلعالمية من وجهة نظر طالب اإلعالم التربوي وفقا للنوع 

 النوع              

 العوامل

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

 % ك % ك % ك

غياب التوازن الموضوعي والقيمي 

 والمضموني في الرسائل اإلعالمية
37 22.2 33 26.6 71 27.5 1.131 

غير 

 دالة

التوجيه اإلعالمي الخارجي المكثف ال ي 

يزعزع الثقة بالمخزون الفكري السليم لدى 

 الشباب

47 35.9 43 34.7 91 35.3 1.195 
غير 

 دالة

ر الوسائل اإلعالمية العشوائية في اختيا

 وجهل مصدرها
 دالة** 1.216 73.7 122 62.1 77 24.7 111

قلة إعداد برامج إعالمية تج ب الشباب وتعبر 

 عن حاجاتهم ومطالبهم
29 22.1 19 15.3 42 12.2 1.543 

غير 

 دالة

 1.151 62.2 174 75.1 93 61.2 21 التأثر باالتجاهات السياسية
غير 

 دالة

اسة تنمية الوعي بالتربية غياب متابعة سي

 اإلعالمية من جانب الدولة
92 71.2 77 62.1 169 66.3 1.649 

غير 

 دالة

غياب الخطة الشاملة لتنمية الوعي بالتربية 

 اإلعالمية
52 44.3 65 52.4 123 42.2 1.651 

غير 

 دالة

اليوجد نظام يجمع كافة األجهزة في نظام 

 موحد متناسق
71 53.4 62 54.2 132 54.1 1.112 

غير 

 دالة

غياب االعتمادات المالية الموجهة لبرامج 

 تنمية الوعي بالتربية اإلعالمية
61 45.2 49 39.5 119 42.7 1.511 

غير 

 دالة

  255 124 131 جملة من سئلوا
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أن أهم العوامل المؤثرة التى تواجه ويتضح من تحليل بيانات الجدول السابق  

ر مفاهيم التربية اإلعالمية من وجهة نظر طالب اإلعالم استخدام اإلعالم الجديد في نش

التربوي، تمثلت في "العشوائية في اختيار الوسائل اإلعالمية وجهل مصدرها " فقد جاءت في 

, وجاء في الترتيب الثاني " التأثر باالتجاهات السياسية" بنسبة %73.7الترتيب األول 

ي بالتربية اإلعالمية من جانب الدولة" فقط جاء ، أما " غياب متابعة سياسة تنمية الوع86.1%

، وفي الترتيب الرابع جاء " اليوجد نظام يجمع كافة األجهزة %88.3بالترتيب الثالث بنسبة 

 .%21.9في نظام موحد متناسق" بنسبة

وجاء في الترتيب الخامس " غياب الخطة الشاملة لتنمية الوعي بالتربية اإلعالمية" 

وبالترتيب السادس جاء" غياب االعتمادات المالية الموجهة لبرامج تنمية ، %16.1بنسبة بلغت

، وجاء من العوامل بالترتيب السابع" التوجيه %11.7الوعي بالتربية اإلعالمية" بنسبة

اإلعالمي الخارجي المكثف الذي يزعزع الثقة بالمخزون الفكري السليم لدى الشباب " بنسبة 

اء" غياب التوازن الموضوعي والقيمي والمضموني في ، وفي الترتيب الثامن ج32.3%

، أما بالتريب األخير جاء من تلك العوامل" قلة إعداد %17.2الرسائل اإلعالمية" بنسبة بلغت

 .%96.6برامج إعالمية تجذب الشباب وتعبر عن حاجاتهم ومطالبهم" بنسبة 

ابات طدالب اإلعدالم وجود فروق دالدة إحصدائياً فدي اسدتج وقد أوضح النتائج التفصيلية

التربددوي حددول العوامددل المددؤثرة التددى تواجدده اسددتخدام اإلعددالم الجديددد فددي نشددر مفدداهيم التربيددة 

إناث( علدى النحدو التدالي: جداء " العشدوائية فدي اختيدار الوسدائل  -اإلعالميةوذلك تبعاً للنوع)ذكور

( %81.9، %61.7) اإلعالمية وجهل مصددرها"  بدرجدة اهتمدام للدذكور بنسدبة أكبدر مدن اإلنداث

، وهددي أعلددى مددن القيمددة الجدوليددة 9.618المحسددوبة  Zوالفددارق دال إحصددائياً حيددث بلغددت قيمددة 

 .%11.1المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة

 :التحقق من صحة الفروض 

الفاارض األول: يوجااد فاارق دال إحصااائياً بااين متوسااطات درجااات الاا كور ومتوسااطات درجااات 

 اث على إجمالي مقياس دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية.اإلن

لداللة الفروق بين درجات ال كور واإلناث على  T-test( نتائج اختبار )ت( 21جدول )

 وسائل اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية وفقا الختالف النوع  مقياس دور

 المتوسط العدد  المجموعات المجاالت
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية
 الداللة

المعرفة 

 والتفكير

 1.612 2.335 131 ال كور
 دالة* 253 2.493

 1.542 2.516 124 اإلناث

النفسي 

 الوجداني

 1.645 2.312 131 ال كور
 دالة** 253 2.219

 1.547 2.524 124 اإلناث

 المهاري
 1.622 2.366 131 ال كور

 دالة** 253 3.377
 1.536 2.612 124 اإلناث

 االجتماعي
 1.569 2.435 131 ال كور

 دالة** 253 3.251
 1.496 2.693 124 اإلناث

 المقياس
 1.525 2.452 131 ال كور

 دالة** 253 3.162
 1.472 2.669 124 اإلناث

فدددروق ذات داللدددة  تشدددير نتدددائج اختبدددار "ت" فدددى الجددددول السدددابق إلدددى وجدددود

إحصائية بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على مقيداس دور 
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وسائل اإلعالم الجديد في نشر مجاالت ومفاهيم التربية اإلعالمية فدي مجدال )المعرفدة 

(  وهددى قيمددة دالددة إحصددائياً عنددد مسددتوى 1.113والتفكيددر(، حيددث بلغددت قيمددة "ت" )

 اإلناث. وذلك لصالح 1.12داللة= 

جدداءت نتددائج اختبددار "ت" فدددى الجدددول السددابق إلدددى وجددود فددروق ذات داللدددة 

إحصائية بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على مقيداس دور 

وسائل اإلعالم الجديد في نشر مجاالت ومفاهيم التربية اإلعالمية فدي المجدال )النفسدي 

وهددى قيمددة دالددة إحصددائياً عنددد مسددتوى  (1.611الوجددداني(، حيددث بلغددت قيمددة "ت" )

 وذلك لصالح اإلناث. 1.19داللة= 

وأيضددداً وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطات درجدددات الدددذكور 

ومتوسطات درجدات اإلنداث علدى مقيداس دور وسدائل اإلعدالم الجديدد فدي نشدر مجداال 

(  3.377ت" )ومفدداهيم التربيددة اإلعالميددة فددي المجال)المهدداري(، حيددث بلغددت قيمددة "

 لصالح اإلناث. 1.19وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة= 

واتضح من نتائج اختبار "ت" وجود فروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطات 

درجات الذكور ومتوسدطات درجدات اإلنداث علدى مقيداس دور وسدائل اإلعدالم الجديدد 

)االجتماعي(، حيث بلغت قيمدة  في نشر مجاالت ومفاهيم التربية اإلعالمية في المجال

 لصالح اإلناث. 1.19( وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة= 3.629"ت" )

وجدداءت نتددائج اختبددار "ت" فددى الجدددول السددابق إلددى وجددود فددروق ذات داللددة 

إحصددائية بددين متوسددطات درجددات الددذكور ومتوسددطات درجددات اإلندداث علددى إجمددالي 

ديد في نشر مجداالت ومفداهيم التربيدة اإلعالميدة، حيدث مقياس دور وسائل اإلعالم الج

لصدالح  1.19( وهى قيمة دالة إحصدائياً عندد مسدتوى داللدة= 3.981بلغت قيمة "ت")

اإلناث، وبالتالى فقد يثبدت صدحة القائدل أنده: يوجدد فدرق دال إحصدائياً بدين متوسدطات 

ئل اإلعدالم درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث علدى إجمدالي مقيداس دور وسدا

 الجديد في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية.

الفرض الثاني: توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات درجاات المبحاوثين 

علااى مقياااس دور وسااائل اإلعااالم الجديااد فااي نشاار مفاااهيم التربيااة اإلعالميااة تبعااا 

 المنوفية(. -بنها -الختالف كليات التربية النوعية)القاهرة

بين متوسطات  (OnWay-ANOVA(تحليل التباين أحادي االتجا )22جدول )

درجات المبحوثين على مقياس دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم التربية 

 اإلعالمي تبعا الختالف كليات التربية النوعية

 مصدر التباين المجاالت
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 لةالدال قيمة ف

 المعرفة والتفكير

 1.7222 2 1.444 بين المجموعات

 1.3365 252 24.214 داخل المجموعات غير دالة 2.145

 - 254 26.252 المجمــوع

 النفسي الوجداني

 1.1162 2 1.1125 بين المجموعات

 1.372 252 93.924 داخل المجموعات غير دالة 1.116

 - 254 93.937 المجمــوع

 دالة** 6.473 2.1917 2 4.323 بين المجموعات لمهاريا
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 مصدر التباين المجاالت
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 لةالدال قيمة ف

 1.3325 252 25.312 داخل المجموعات

 - 254 29.711 المجمــوع

 االجتماعي

 1.3153 2 1.6316 بين المجموعات

 1.3122 252 76.177 داخل المجموعات غير دالة 1.143

 - 254 76.217 المجمــوع

 اإلجمالي

 1.4617 2 2.9234 بين المجموعات

 1.2252 252 71.224 داخل المجموعات دالة** 5.124

 - 254 74.217 المجمــوع

تشير بيانات الجدول السابق إلي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

المنوفية(  -بنها -متوسطات درجات طالب كليات التربية النوعية المختلفة)القاهرة

اإلعالم الجديد في نشر مجال المعرفة والتفكير من مفاهيم على مقياس دور وسائل 

( وهذه القيمة غير دالة عند جميع 1.912التربية اإلعالمية، حيث بلغت قيمة ف )

 مستويات الداللة.

وأيضاً عدم وجود وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب 

وسائل اإلعالم الجديد في نشر كليات التربية النوعية المختلفة على مقياس دور 

( 1.198المجال النفسي الوجدني  من مفاهيم التربية اإلعالمية، حيث بلغت قيمة ف)

 وهذه القيمة غير دالة عند جميع مستويات الداللة.

بينما جاء وجود فرق دالة إحصائية بين متوسطات درجات طالب كليات 

اإلعالم الجديدة في نشر المجال التربية النوعية المختلفة على مقياس دور وسائل 

( وهذه قيمة دالة 8.173المهاري من مفاهيم التربية اإلعالمية، حيث بل  قيمة)

 .1.19إحصائياً عند مستوى داللة= 

في حين جاء عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 

م الجديد في نشر طالب كليات التربية النوعية المختلفة على مقياس دور وسائل اإلعال

( وهذه 9.113المجال االجتماعي  من مفاهيم التربية اإلعالمية، حيث بلغت قيمة ف)

 القيمة غير دالة عند جميع مستويات الداللة.

واتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب 

لي مقياس دور المنوفية( على إجما -بنها -كليات التربية النوعية المختلفة )القاهرة

( 2.911وسائل اإلعالم الجديدة في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية، حيث بل  قيمة)

، حيث يتضح صحة الفرض القائل 1.19وهذه قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة= 

أنه: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس 

في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية تبعا الختالف كليات  دور وسائل اإلعالم الجديد

 المنوفية(. -بنها -التربية النوعية)القاهرة
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لمعرفة الفروق بين المجموعات على مقياس دور وسائل  L.S.D( نتائج تحليل 23جدول )

 في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية وذلك تبعا الختالف كليات التربية النوعية اإلعالم الجديد

 نوعية المنوفية نوعية بنها نوعية القاهرة المجموعات

 1.134 *1.213 - نوعية القاهرة

 **1.232 - *1.213 نوعية بنها

 - **1.232 1.134 نوعية المنوفية

يتبين من الجدول السابق اختالف المتوسطات الحسابية للمجموعات التي تمثل 

م الجديدة في نشر مفاهيم التربية رأي طالب اإلعالم التربية في دور وسائل اإلعال

اإلعالمية تبعا الختالف كليات التربية النوعية، ولمعرفة مصدر التباين للفروق بين 

بطريقة  L.S.Dالمتوسطات الحسابية لمجموعات المبحوثين أجرى االختبار البعدي 

 أقل فرق معنوي. 

الب حيث اتضح أن هناك اختالفًا بين في الرأي بين متوسطات درجات ط

كلية التربية النوعية القاهرة وبين متوسطات درجات طالب كلية التربية النوعية بنها 

*( لصالح طالب كليات التربية 1.113بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغت قيمته )

، كما ظهر أنه هناك 1.12النوعية القاهرة, وهو فرق دال إحصائيا عند  مستوى 

ات طالب كلية التربية النوعية المنوفية وبين اختالفًا بين بين متوسطات درج

متوسطات درجات طالب كلية التربية النوعية بنها حيث بلغت متوسطات المستويين 

لصالح  1,19**(, وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة 1.136بلغت قيمته)

 طالب كلية التربية النوعية بنها.

صائياً بين معدل استخدام طالب اإلعالم الفرض الثالث: توجد عالقة ارتباطية دالة اح

 التربوي وسائل اإلعالم الجديد ودورها في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية.

بين معدل استخدام وسائل  Spearman( معامل ارتباط سبيرمان 24جدول رقم )

 ودورها في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية اإلعالم الجديد 

 المتغير                    

 المتغير

 معدل استخدام وسائل اإلعالم الجديد

 الداللة قيمة سبيرمان العدد

مقياس دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر 

 مفاهيم التربية اإلعالمية
 دالة** 1.3454 255

تشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط سبيرمان أتضح وجود 

ً بين معدل استخدام طالب كليات التربية عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائي ا

النوعية المختلفة لوسائل اإلعالم الجديد ودورها في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية، 

ً عند 1.3121حيث بلغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان ) ( وهي قيمة دالة إحصائيا

قة ، وبالتالي فقد ثبت صحة الفرض القائل أنه: توجد عال1.19مستوى داللة = 

ً بين معدل استخدام طالب اإلعالم التربوي وسائل اإلعالم  ارتباطية دالة احصائيا

 الجديد ودورها في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية.
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   scolari 2018 ،la,aro 2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: 

وعية والتى اشارت الى وجود عالقة بين تعرض الشباب لوسائل االعالم الجديد والت

 بمفاهيم التربية االعالمية لديهم. 

ً بين أسباب استخدام طالب  الفرض الرابع: توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا

 اإلعالم التربوي وسائل اإلعالم الجديد ودورها في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية.

 بين أسباب استخدامهم Spearman( معامل ارتباط سبيرمان 25جدول رقم )

 ل اإلعالم الجديد ودورها في نشر مفاهيم التربية اإلعالميةوسائ 

 المتغير                    

 المتغير

 أسباب استخدام وسائل اإلعالم الجديد

 الداللة قيمة سبيرمان العدد

مقياس دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر 

 مفاهيم التربية اإلعالمية
 دالة* 1.2132 255

السابق أنه باستخدام معامل ارتباط سبيرمان أتضح وجود عالقة تشير نتائج الجدول 

ً بين رأي طالب اإلعالم التربوي في دور وسائل  ارتباطيه موجبة ودالة إحصائيا

اإلعالم في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية وبين أسباب متابعتهم لتلك الوسائل، حيث 

ً عند مستوى ( وهي قيمة 1.1936بلغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان ) دالة إحصائيا

، وبالتالي فقد ثبت صحة الفرض القائل أنه: توجد عالقة ارتباطية دالة 1.12داللة = 

ً بين أسباب استخدام طالب اإلعالم التربوي وسائل اإلعالم الجديد ودورها  احصائيا

 في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية.

 خالصة الدراسة: 

 عرض الهم نتائج الدراسة

هم أسباب متابعدة طدالب اإلعدالم التربدوي لموضدوعات التربيدة اإلعالميدة جاءت أ -

عبر اإلعالم الجديد، "تعد وسائل اإلعالم الجديد مصدراً مهماً لتبني مفهدوم التربيدة 

اإلعالمية"، في الترتيب األول, وفي الترتيب الثاني" تعطي وسائل اإلعدالم الجديدد 

امدل مدع اإلعدالم"، أمدا" وسدائل اإلعدالم قدر من المعارف والمفداهيم الخاصدة بالتع

الجديد تسهم في تنميدة القددرة علدى تفهدم وجهدات النظدر والدرؤى المختلفدة" جداءت 

بالترتيب الثالث، وفي الترتيب الرابع جاء "تعمل وسائل اإلعدالم الجديدد علدى نشدر 

الددوعي بالرسددائل اإلعالميددة"، وجدداء بالترتيددب األخيددر" تسدداعد وسددائل اإلعددالم 

 د على تنمية اإلنفتاح الفكري والتفاعل اإليجابي مع اآلخر.الجدي

جدداءت درجددة موافقددة طددالب اإلعددالم التربددوي علددى أهددم األهددداف التددى تحققهددا  -

التربية اإلعالمية من خالل وسدائل اإلعدالم الجديدد علدى النحدو التدالى:" الحدد مدن 

ثدم " تزودنددي العوائدق التدى تواجدده نشدر مفهددوم التربيدة اإلعالميددة فدي المجتمددع"، 

بمحتوى مناسب عن الثقافة اإلعالمية"، وفي الترتيب الثالدث " اكسداب المهدارات 

الالزمددة للتعامددل مددع وسددائل اإلعددالم"، وفددى الترتيددب الرابددع" التعريددف بأسدداليب 
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التأثير اإلعالمي"، أما الترتيب الخامس" تحقيق التكامدل بدين المؤسسدة اإلعالميدة 

ف باألهدددداف السياسددددية والثقافيددددة واالجتماعيددددة التعريدددد -والمؤسسدددات التربويددددة

والتجارية لمؤسسات اإلعالم"، وفي الترتيدب السدادس" التعريدف بمصدادر المدواد 

اإلعالمية"، وجاء" التعريف بمفاهيم اإلعالم ووسائله" بالترتيب السابع، جداء فدي 

الترتيدددب الثدددامن" تنمدددي مهدددارة القدددراءة الرسدددائلة اإلعالميدددة وفدددك رموزهدددا"، 

لترتيددددب التاسددددع" التوعيددددة بددددالتطورات التكنولوجيددددا والمسدددداعدة علددددى فهددددم وا

تنمددي مهددارة اتخدداذ القددرار المناسددب بشددأن المضددامين  -المصددطلحات اإلعالميددة

اإلعالمية "، وفي الترتيدب العاشدر جداءت، تنمدي مهدارة القددرة علدى اتخداذ قدرار 

" تنمددي مهددارة التعددرض االنتقددائي وحسددن االختيددار"، وفددي الترتيددب األخيددر جدداء

 التفكير الناقد لمحتوى المواد اإلعالمية ".

جاءت أهم العوامل المؤثرة التى تواجه استخدام اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم  -

التربية اإلعالمية من وجهة نظر طالب اإلعالم التربوي، "العشوائية في اختيار 

لسياسية"، أما" الوسائل اإلعالمية وجهل مصدرها"، ثم "التأثر باالتجاهات ا

غياب متابعة سياسة تنمية الوعي بالتربية اإلعالمية من جانب الدولة" فقط جاء 

بالترتيب الثالث، وفي الترتيب الرابع" اليوجد نظام يجمع كافة األجهزة في نظام 

موحد متناسق"، وجاء في الترتيب الخامس" غياب الخطة الشاملة لتنمية الوعي 

الترتيب السادس" غياب االعتمادات المالية الموجهة بالتربية اإلعالمية"، وب

لبرامج تنمية الوعي بالتربية اإلعالمية"، وفى الترتيب السابع" التوجيه اإلعالمي 

الخارجي المكثف الذي يزعزع الثقة بالمخزون الفكري السليم لدى الشباب"، وفي 

الرسائل الترتيب الثامن" غياب التوازن الموضوعي والقيمي والمضموني في 

اإلعالمية"، أما بالتريب األخير جاء من تلك العوامل" قلة إعداد برامج إعالمية 

 تجذب الشباب وتعبر عن حاجاتهم ومطالبهم".

 نتائج اختبار صحة الفروض:

يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطات درجات الدذكور ومتوسدطات درجدات  -

يددد فددي نشددر مفدداهيم اإلندداث علددى إجمددالي مقيدداس دور وسددائل اإلعددالم الجد

 التربية اإلعالمية.

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس  -

دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية تبعا الختالف 

 المنوفية(.   -بنها -كليات التربية النوعية)القاهرة

ً بين م - عدل استخدام طالب اإلعالم توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا

 التربوي وسائل اإلعالم الجديد ودورها في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية.

ً بين أسباب استخدام طالب اإلعالم  - توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا

 التربوي وسائل اإلعالم الجديد ودورها في نشر مفاهيم التربية اإلعالمية.
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 توصيات ومقترحات:

ات المصرية باعداد برامج وانشطة فى التربية االعالمية مناسبة قيام الجامع -

 لطالب الجامعة.

تضمين البرامج الدراسية القسام االعالم التربوى بالجامعات المصرية  -

 لمقرر التربية االعالمية.

توصى الدراسة القائمين على االعالم ومؤسساته بتفعيل التربية االعالمية فى  -

 يمية والحديثة.شتى وسائل االعالم القد

مزيد من الجهد المشترك بين المؤسستين التربوية واالعالمية فى اطار  -

 تحقيق التكامل والشراكه بينهما.

 تقويم واقع التربية االعالمية فى الجامعات المصرية. -

قيام الجامعات المصرية باعداد برامج وانشطة فى التربية االعالمية مناسبة    -

 عالم التربوى بشكل خاص.للطالب بشكل عام وطالب اال

اجراء دراسات على مجتمعات دراسية مختلفة، وفحص مدى تاثير استخدام  -

 وسائل االعالم الجديد عليهم.  
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