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 تصور مقترح لتطوير نشاط االعالم التربوي بمرحلة التعليم االساسي بدولة الكويت
 اعداد

  د/حسين مجبل هدبا الرشيدي  د/بدر حمد العازمي

 االستاذ المشارك بقسم االصول واالدارة التربوية

 دولة الكويت–االستاذ المشارك بكلية التربية االساسية                                    دولة الكويت–بكلية التربية االساسية 
 د/فيصل مدعث غالب العازمي

 دولة الكويت–استاذ مساعد بكلية التربية االساسية 
 المقدمة:

تأثير على  ل ما شههههههههةدا بداةة االللية اليالية تميراا علمية وتك،ولوكية أ وتكمذ  برت يرا التميراا يي تك،وكيا االتصههههههههاالا والمعلوماا التي  ا  لةا 
 ( 1)يو اكتماعيأ يلم ةخلو مجال مذ مجاالا الحياة مذ تأثير المعلوماتيةأ بل امتد تأثيريا الى مصادر المعرية ييسرتةا وساعدا على ت،وعةا

االتصهههههاالا والمعلوماا و صهههههمج المجتمج  واكي متميراا وتحدةاا كد دة كعلت مذ ال هههههروري االنتقال والتحول مذ المجتمج التقليدي الى مجتمج ثورة 
ادة مذ ميل يرا الكم الري  تميز بشههدة التمير وال،مو الةا ل يي  اية المعارو والمعلوماا يي شههتى يروع العلم والمعرية مما كعل ي،اع نوع مذ الصههعوبة لالسههتل

  المعريي مالم ةكذ اللرد مزودا بالمةاراا التي تمك،ي مذ االنتلاع بي.
 عليم لم ةكذ يي  ي عصر مذ العصورأ بم،أى عذ التميرااوقد  درع المربو     الت

 بتقدم الح ارةبصورة مماشرة  و غير مماشرة المتالحقة التي تحرع المجتمعااأ و   التعليم  تأثر 
 ( 2.)ويؤثر ييةاأ وال،ةوض بالتعليم ةأتي بحشد الطاقاا المشريةأ و حدث الطرق التعليمية

و صهههههههههههمج مذ ال هههههههههههروري التوكي نحو م هههههههههههاعلة االيتمام بعمليتي التعليم والتعلم لمواكةي تحدةاا يرا القر  الري ةمتات لمواكمة يرا التقدم المتسهههههههههههارع 
 بالمعلوماتية وانتشار العولمة.
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 والتلوق  والتميز االكتماعي والتميير للحراع ووسهههههههههيلة ناحية ثانيةأ مذ الت،مية عجلة لديج ور يزة ناحيةأ مذ ذاتي حد يي ثقايية وقيمة ثروة التعليمي
العلمية والتك،ولوكية  التطوراا ضهههو  يي ووسههها لي و سهههاليمي التعليم م،ايج تطوير مذ ال هههروري  يإني ولرلك ثاليةأ مذ ناحية والعولمة العصهههر تحدةاا ومواكةة
 .(3.)الت،مية ومطالب المجتمج وخصا ص والعولمة وطميعة العصر وتحدةاا

ر يسيذ: ال،شاط الصليأ ويطلق علية يي بعض األحيا  ال،شاط المصاحب للم،ةجأ وال،شاط الالصليأ ويطلق عليي ويقسم ال،شاط المدرسي إلى نوعيذ 
 )4)ال،شاط الحر

ويعتمر مذ  دواا تكويذ الر ي العام ووسههيلة مةمة مذ وسهها ل التيقيل والمعرية والتعمير عذ ال،لم ونمو ونشههاط االعالم التربوي مذ االنشههطة الالصههلية 
 .(5.) ية والتعود على الدياع عذ وكةة ال،ظر وت،مية االتجاياا اللكرية السليمةالشخص

ا العصهههههر ومذ  يم األمور التي  ةتم بةا االعالم التربوي تيقيل ال،اشهههههبة بسهههههمل يةم األمور وتقد رياأ وسهههههمل التعاةس مج ا خريذأ واسهههههتيعا  مقت هههههيا
 .الحد ثأ وآلياا التلاعل مج العولمة

اد الطالب لكي ةكو  ع ههههههههواف ياعالف يي مجتمعي ةملك اتجاياا إةجابية نحو ال،األ ونحو األشههههههههيا  ونحو العمل ونحو االنتا أ ومشههههههههار اف وذلك بمية إعد
 .(6) ياعالف يي عال  مشكالا بيبتي ومجتمعيأ وقادراف على تحقيق شروط المواط،ة السليمة يي تصرياتي وسلو ياتي برمتةا

 .الحداث توعية اكتماعية وثقايية وتربوية وسياسية أليراد المجتمج المدرسي ي  ني الجةد الممرول 
 ويمكذ تقدةم االعالم التربوي بصور و لوا  شتى ويشمل )االذاعة المدرسيةأ الصحاية المدرسيةأ الم،اظرااأ المحاضراا وال،دواا( 

تحقق للطال  اللةم الواعي أليمية  وني  حد  عالم تربوي ةلعل بالصهههورة التي   المجتمج بحاكة إلى نشهههاط إ  المةتميذ بال،شهههاط االعالم التربويأويشهههير 
نصل  الطال  والطالماا وبالتالي نستطيج    القادمةأ حيث  ترسخ مذ خاللي اللكر الد ،ي واليقايي واألخالقي واالكتماعي لدى  يم الع،اصر التي تم،ي األكيال

 (7) نواعيبكاية   بةم إلى  على مستوياا الرقي اللكري 
ا ميل ولتطوير نشهههههههاط االعالم التربوي يي المؤسهههههههسهههههههاا التعليمية ضهههههههرورة االسهههههههتلادة مذ التق،ياا والوسههههههها ل التي ايرتتةا ثورة االتصهههههههاالا والمعلوما

واالنترنت وغير ذلك مذ الوسههههها ل الحد ية والمعد عذ الطرق التقليدةة يي ممارسهههههة ال،شهههههاط والتي لم تعد تت،اسهههههب مج مقت هههههياا العصهههههر  االلكترونية الحاسهههههماا
 الحد ث الري نعيشي.
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على إنتا   بشههههههههههرية قادرة إدراع    نتعامل اليوم مج نشههههههههههاط االعالم التربوي بطريقة تختلل عذ الماضههههههههههي األمر الري  تطلب ت،مية  ة هههههههههها ومذ المةم
وسا ل و دواا متطورة واستةالع المعريةأ يلي الوقت الرايذ تقوم مراكز مصادر التعلم العالمية بتويير المعلوماا لطالميةا يي كميج مجاالا المعرية عذ طريق 

 (9 )لتميراا العالمية المعاصرةحتى  تم التمكذ مذ تخريج كيل مذ التالمير ةحمل صلاا متكاملة تمك،ي مذ مواكمة ا (أ8) تعمل بكلا ة ويعالية
 مشكلة البحث:

ايرتيا مجتمج المعرية وثورة االتصهههاالا والمعلوماا واتجاة ال،ظم  وتطوراا تحوالا العشهههريذ مذ القر   مذ االخير العقد خالل العالم شهههةدا بالرغم مما
 ني مذ المالحظ  ما  وضهههحت نتا ج الدراسهههاا السهههابقة    مجال االعالم التربوى التعليمية لتوظيل تك،ولوكيا االتصهههاالا والمعلوماا يى العملياا التعليمية إال 

تحد ث وتطوير العملية التعليمية وتلعيل  نشهههههههههههطتةا لم ةحظ بةرا القدر مذ االيتمام بتوظيل تك،ولوكيا االتصهههههههههههاالا والمعلوماا  يي ويو  حد المجاالا الةامة
 إعادة ال،ظر لتطوير وتحد ث تلك االنشطي يى ضو  مستحدثاا تك،ولوكيا االتصاالا والمعلوماا . وال زال ةستخدم الوسا ل التقليدةة مما  تطلب 

 ومما سمق يإ  مشكلة المحث ةمكذ صياغتةا يي التساؤل الر يسي التالي: 
  ؟االتصاالا والمعلومااتطوير نشاط االعالم التربوي بمرحلة التعليم األساسي بدولة الكويت يي ضو  متطلماا ثورة ما التصور المقترح ل

 وي،ميق عذ يرا التساؤل الر يسي األسبلة اللرعية التالية: 
 ما ملةوم نشاط االعالم التربويأ  يداييأ  يميتيأ ......؟-1
 ثورة االتصاالا والمعلوماا وانعكاساتةا على نشاط االعالم التربوى؟ ما متطلماا-2
 ثورة االتصاالا والمعلوماا؟ الكويت يي ضو  متطلماا لةربوي بمرحلة التعليم األساسي بدو نشاط االعالم التما التصور المقترح والياا ت،ليرا لتطوير - -3

  يداو المحث:
مذ ثورة االتصهههاالا والمعلوماا  بدولة الكويت يي ضهههو  متطلماا االعالم التربوي تلعيل نشهههاط ةمكذ مذ خاللي   ةدو المحث إلى محاولة وضهههج تصهههور مقترح

 خالل:
 تعرو ملةوم نشاط االعالم التربوي.- 1
 .ثورة االتصاالا والمعلومااتعرو متطلماا -2
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ثورة االتصهههههاالا  الكويت يي ضهههههو  متطلماا دولة وضهههههج تصهههههور مقترح والوقوو على آلياا تطوير نشهههههاط االعالم التربوي بمرحلة التعليم األسهههههاسهههههي ب- -3
 والمعلوماا.
  يمية المحث:

  ج يرا المحث وم،ةم:تعدد المستليد ذ مذ نتا -
 خالل يرا ال،شاط.  ثورة االتصاالا والمعلوماا؟ مذ متطلماا المةتميذ بالمجال والقا ميذ عليي بمعلوماا حول  يلية ت،مية التالمير للتعامل مج •
 المجتمج الخاركي بأكةزتي المختللة حيث ةمدا بأيراد قادريذ على المشار ة يي المجتمج وت،ميتي. •
 عامةأ والمسبوليذ عذ التعليم بصلة خاصة با ثار المختللة لتك،ولوكيا االتصاالا والمعلوماا وآلياا االستعداد لةا. المسبوليذ بصلة •

 منهج البحث:
اناا الم،ةج الوصههههلي مذ  ي ههههل الم،ايج الري  ت،اسههههب وطميعة المحث الحالي يمذ خاللي  تم تسههههجيل وتحليل الظايرة يي الوضههههج الرايذ بعد كمج المي

 تمة والكايية ع،ةا مذ خالل مجموعة مذ االكرا اا الم،ظمة التي تحدد نوع المياناا ومصادريا وطرق الحصول عليةا. الال
    ويى ضو ي ستقوم الدراسة باستخدام االستميا   إحدى  دواا الم،ةج الوصلي لميا  الواقج وتحليلي والوقوو على  يم المشكالا والتحدةاا. 

 :البحثحدود 
 .الكويت مدارأل التعليم األساسي بالمرحلتيذ االبتدا ية واالعدادةة يي محايظةبعض حدود مكانية: -1
 المسبوليذ عذ نشاط االعالم التربوي مذ  خصا ييذ وتالمير وموكةيذ.حدود بشرية: -2

 :تتحدد مصطلحاا الدراسة الحالية ييما ةأتي: البحثمصطلحات 
 :التطوير

عتمههاد على الجةود ويعرو قههاموأل التربيههة التطوير يي مجههال التعليم بههأنههي إدخههال تميراا يي القههدرة على عال  المواقل التعليميههةأ والتربويههة بكلهها ة نتيجههة اال 
 (10) المحلية  و نتيجة االستعانة بجةود خاركية

 .كلا ة التربوية الم،شودة بصورة  كيراأليداو  إلى تحقيق إكرا يا  ني: تحسيذ العملية التربوية وصوالف  ويعرو
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   النشاط:
ة وطدراكةم ةعرو ال،شهههههههههاط المدرسهههههههههي يي القاموأل التربوي: بأني وسهههههههههيلة وحايز الثرا  الم،ةج وطضهههههههههلا  الحيوية علية وذلك عذ طريق تعامل الطال  مج الميب

 (11.) واتجاياتةم وقيمةم بطريقة مماشرةلمكوناتةا المختللة مذ طميعية إلى إنسانية ومادةة بةدو ت،مية معاريةم 
 

األنشطة التي ةمارسةا التالمير مذ تلقا   نلسةم الشماع رغماتةم وميولةم واظةار موايمةم تحت إشراو متخصصيذ وتكو  خار  نطاق  باني: ويعرف إجرائيا أنه
 الم،ايج الدراسية.
،اا حيذ بد ا اليونسههكو تسههتخدمي للداللة على تطور نظم المعلوماا التربويةأ و سههاليب توثيقةا ظةر مصههطلج االعالم التربوي  واخر السههمعي  : اإلعالم التربوي 

 (.12 )وتص،يلةا وااليادة م،ةا
 م تحت إشههههراوويعرو االعالم التربوي  ني  اية  نواع االتصههههال و سههههاليمي التي تتم داخل المدرسههههةأ  و المؤسههههسههههة التعليمية سههههوا  قام بةا التالمير  نلسههههة    

ةم والتعمير عذ آرا ةم  سهههاترتةمأ  و سهههايمت بي االدارة المدرسهههيةأ وذلك بةدو تيسهههير العملية التعليمية مذ كانبأ  و إتاحة اللرصهههة  مام التالمير الظةار موايم
 (. 13)واتجاياتةم وطموحاتةم مذ كانب  خر

 نلسهههةم ويو  ل ما ةمارأل مذ خالل التالمير سهههوا   ا  قول  و  تابة تحت إشهههراو نشهههاط تربوي ةمارسهههي التالمير داخل المدرسهههة مذ تلقا   أنهبويعرف إجرائيا 
مدرسههههههههية  خصهههههههها ي متخصههههههههص وذلك بةدو ت،مية موايمةم والتعمير عذ قدراتةم وتحقيق العد د مذ األيداو التربوية ويشههههههههمل االذاعة المدرسههههههههية والصههههههههحاية ال

 والم،اظراا والمرلما  والمحاضراا وال،دواا.
 االتصاالت والمعلومات:ثورة 

الوسهههههههها ل الحد ية لالتصههههههههاالا التي ةمكذ مذ خاللةا نقل وبث واسههههههههتخدام  ثورة االتصههههههههاالا والمعلوماا:  نةا(عمد الم،عم و بو اللتوح )عرو  ل مذ  
والمدنية والل هها ية وغير انجاتاا اليورة المعلوماتية مذ مكا  ألخرأ وت،عكم  ثاريا على مجاالا الحياة المختللة االكتماعية واالقتصههادةة والسههياسههية والعسههكرية 

 .(  14) ذلك مذ مجاالا الحياة
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ومعالجةأ ونقلأ وعرض  ح،ا  ربيج نقالف عذ تعريف الم،ك الدولي بأنةا: األكةزة والمرامج والشههههههههههههههمكاا والوسههههههههههههههها   التي تقوم بجمجأ وتخزيذأيي حيذ تعريةا 
 (.15 ) المعلوماا بأشكالةا المختللة )صواأ بيانااأ نصأ صور(

 
 :الدراسـات السـابقة

 وتنقسم الى محورين:
 المحور األول: االعالم التربوي 

 المحور الياني: ثورة االتصاالا والمعلوماا
 وتلصيل ذلك على ال،حو التالي:      

 المحور االول: دراسات تناولت اإلعالم التربوي.
 (16) نشطة االعالمية المدرسية وعالقتةا بالقدراا االبداعية لدى تالمير المرحلة االعدادةةممارسة األ( 2005دراسة)احمد عمدالم،ي  -1

 يديت الدراسة إلي التعرو علي العالقة بيذ ممارسة األنشطة االعالمية المدرسية والقدراا االبداعية لدى تالمير المرحلة االعدادةة. 
 .المسج م،ةج القا ميذ على المحثاستخدم 

 الى  يم ال،تا ج التالية:وتوصلت 
 .كا ا ال،تا ج للتالمير الممارسيذ ل،شاط االذاعة المدرسية وغير الممارسيذ لةا يي اختمار القدراا االبداعية لصالج الممارسيذ .1
 الممارسيذ. كا ا ال،تا ج للتالمير الممارسيذ لألنشطة االعالمية المدرسية وغير الممارسيذ لةا على اختمار القدراا االبداعية لصالج .2
 (17) االعالم التربوي ودورا يي تلعيل مجاالا العمل المدرسي يي المملكة العربية السعودةة( 2006دراسة )نوو ب،ت دغس بذ سعيد -2

 الدور المأمول م،ي.يديت الدراسة إلى التعرو على الدور اللعلي لإلعالم التربوي بإداراا التربية والتعليم يي المملكة العربية السعودةة والتعرو على 
 الم،ةج الوصلي التحليلي. القا ميذ على المحثاستخدم 

 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
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مذ وكةة نظر  تميل دور االعالم التربوي يي ثالث كوانب يي الجانب االعالميأ الجانب التوثيقيأ الجانب االنما ي ويقوم بممارسهههههههة دورة بدركة متوسهههههههطة  .1
 العي،ة.

 معوقا ةعيقي عذ ادا  دورة مذ ايمةا:15الم التربوى  واكي االع .2
 قلة عدد العامليذ مذ ذوي الخمراا االعالمية الل،ية المتخصصة.  .3
 قلة االيتمام برصد ميزانية  ايية. .4
 التقصير يي الت،مية المة،ية للعامليذ مذ خالل الدوراا التدريمية. .5
 ال،قص يي التجةيزاا التق،ية االتصالية. .6
 (. 18 ) دور االعالم التربوي يي تدعيم االنتما  الوط،ي لدى الطلمة الجامعييذ يي محايظاا غزة( 2006)محمد عطية خليل   دراسة -3

 يديت الدراسة إلى التعرو على دور االعالم التربوي يي تدعيم االنتما  الوط،ي لدى الطلمة الجامعييذ يي محايظاا غزة.
 الم،ةج الوصلي التحليلي. القا ميذ على المحثاستخدم 

 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:
%(أ  ما  شهههههارا 82,73%(أ و   يرا األنشهههههطة تر ز على الق هههههاةا الوط،ية ب،سهههههمة )76,4تراعي  نشهههههطة االعالم التربوي ميول الطلمة وايتماماتةم ب،سهههههمة ) .1

%(أ يرا باالضههههههههاية إلى إسههههههههةامةا يي عملية التأطير الحزبي ب،سههههههههمة 80,66الطالبية ب،سههههههههمة )ال،تا ج إلى     نشههههههههطة االعالم التربوي تيير الت،ايم بيذ األطر 
(80,73.)% 
 %(.71,2شارع الطلمة الجامعيو  يي  نشطة االعالم التربوي يي الجامعاا الللسطي،ية بمحايظاا غزة ب،سمة ) .2
 %(.77,8يذ يي الجامعاا الللسطي،ية بمحايظاا غزة ب،سمة )ةمتلك االعالم التربوي القدرة على بث القيم الوط،ية بيذ الطلمة الجامعي .3
 %(.70,4ةمتيل الطلمة الجامعيو  للقيم الوط،ية التي  ميةا االعالم التربوي يي الجامعاا الللسطي،ية بمحايظاا غزة ب،سمة ) .4
 (.19 ) االبداعية لدى تالمير المرحلة االعدادةةممارسة األنشطة االعالمية المدرسية وعالقتةا بالقدراا ( 2006)احمد عمد الم،ي عيما  دراسة-4

 التعرو على العالقة بيذ األنشطة االعالمية المدرسية والقدراا االبداعية لدى تالمير المرحلة االعدادةة. يديت الدراسة إلى
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 الم،ةج الوصلي. القا ميذ على المحثاستخدم 
 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:

 الح ر لدى تالمير المرحلة االعدادةة. –التالمير لألنشطة االعالمية المدرسية باختالو محل االقامة يي مدارأل الريف ةختلل واقج ممارسة  .1
على اختمار  توكد يروق ذاا داللة احصههههها ية بيذ متوسههههه  دركاا التالمير الممارسهههههيذ لألنشهههههطة االعالمية المدرسهههههية وغير الممارسهههههيذ لةا يي الدركة الكلية .2

 بداعية لصالج الممارسيذ.القدراا اال
 (. 20) السلوع تعد ل يي و ثرا االعالم التربوي ( 2007) عمدهللا بذ احمد غريب  دراسة -5

 على االعالمييذ والم،سهههقيذ عام بوكي المعلميذ دور المسهههتةدييذ وتلعيل سهههلوع على ذلك واالعالم و ثر التربية بيذ يديت الدراسهههة إلى معرية العالقة 
 .السلوع تميير عملية تخدم التي ويقا للمرامج وتقويمةا مخركاتةا ومتابعة االعالم التربوي  مدخالا لتلعيل يي المدارأل الخصوص وكي

 الم،ةج الوصلي. القا ميذ على المحثاستخدم 
 وتوصلت إلى  يم ال،تا ج التالية:

 .االكتماعية المؤسساا وظا ل مذ األصل يي يي تربوية وظيلة م،ةما كل  ؤدي االكتماعي ال،ظام ع،اصر يي ياما  ع،صرا  والتعليم االعالم    .1
 .الجماييري  الوعي مستوى  ريج يي ويؤثر المؤسساا تلك  يداو دورا لتحقيق االعالم  ؤدي    .2
 :(  21)ور االعالم التربوي يي ت،مية الوعي االكتماعي لدي طال  مدارأل التعليم األساسي ( 2008بذ سالم  د)خالد بذ حم دراسة -6

تلل يديت الدراسههههة تعرو واقج االعالم التربوي يي ت،مية الوعي االكتماعي لدي طال  مدارأل التعليم األسههههاسههههي يي سههههلط،ة عما  ومدي ايتمامي بمخ
 تماعي لدي الطال .كالق اةا والموضوعاا التي تةمةم ومعرية ما  تم تقدةمي مذ ي،و  إعالمية  تم مذ خاللةا تلعيل دور االعالم التربوي يي ت،مية الوعي اال

  سلو  التحليل الكمي. القا ميذ على المحثاستخدم 
 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:

ضهههرورة تخصهههيص حصهههص  سهههموعية يي المدارأل لت،لير برامج االعالم التربوي المختللة مذ خالل حرو الخمم دقا قأ تخليض حصهههص بعض المواد التي  .1
 سموع.ةمكذ تخلي ةا بواقج حصة واحدة يي األ
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 تويير القاعاا الالتمة لت،لير  نشطة وبرامج االعالم التربوي. .2
  .(  22) دور االعالم المدرسي يي إكسا  مةاراا االتصال لتالمير التعليم األساسي(  2008شيما  محمد متولي  دراسة ) -7

 األساسيأ وتحد د مستوى  دا  التالمير لمةاراا االتصال.يديت الدراسة إلى تحد د مةاراا االتصال األساسية الالتمة لتالمير مرحلة التعليم 
 م،ةج المسج االعالمي. القا ميذ على المحثاستخدمت 

 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:
 االتصال. التعليم األساسي لمةاراا االتصال كيد وا  االعالم المدرسي لي دور يام يي إكسا  التالمير مةاراا    مستوى  دا  التالمير يي مرحلة .1
بيذ التالمير المشههار يذ يي وسهها ل االعالم المدرسههي وغير المشههار يذ يي مسههتوى  دا  مةاراا االتصههال 0.01وتوكد يروق ذاا داللي إحصهها ية ع،د مسههتوى  .2

 لصالج المشار يذ يي االعالم المدرسي.
  ( 23)  حاكاا األطلال ذوي االحتياكاا  الخاصةدور وسا ل االعالم التربوي يي تحقق ( 2008) ناصر محمود عمداللتاح  دراسة -8

 يديت الدراسة التعرو على دور وسا ل االعالم التربوي يي تحقق حاكاا األطلال    ذوي االحتياكاا الخاصة.
 م،ةج المسج. القا ميذ على المحثاستخدم 

 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:
لوسهههههههها ل االعالم التربوي وكا  تعرض    المعاقيذ بصههههههههريا ب،سههههههههمة  على مذ المعاقيذ سههههههههمعيا وكا ا األطلال ذوي االحتياكاا الخاصههههههههة % مذ 82 تعرض 

 الصحاية المدرسية على ر أل وسا ل 
 % تاليا االذاعة المدرسية.88.4االعالم التربوي التي ةل ل يؤال  األطلال التعرض لةا ب،سمة 

 (.24) التربوي يي تلعيل العالقة بيذ المدرسة والمجتمج المحليدور االعالم  (.2009)هيام عبد العاطي يوسف دراسة -9
ربوي يي المدارأل يديت الدراسهههههة التعرو على واقج العالقة بيذ المدرسهههههة والمجتمج المحليأ والمؤسهههههسهههههاا التي تسهههههاعد يي الرب  بي،ةما وتعرو واقج االعالم الت

 المصرية.
 الم،ةج الوصلي. القا ميذ على المحثاستخدمت 
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 ت الى  يم ال،تا ج التالية:وتوصل
 عدم وكود مكا  مخصص ومجةز لممارسة ال،شاط االعالمي داخل المدرسة . -
 ضعل الحايز المادي والمع،وي ألخصا ي االعالم التربوي . -
 غيا  رب  المستجداا التك،ولوكية بال،شاط االعالمي. -
 ال  وكد دمج لل،شاط االعالمي مج المواقج االلكترونية . -
 ال،ظرة السلمية ألوليا  األمور وعدم االةما  الحقيقي بقيمي نشاط االعالم التربوي و يميتي.  -
 .( 25)واقج استخدام االعالم المدرسي يي ت،مية مةاراا االتصال اللموي لدى تالمير المرحلة االبتدا ية بالمد ،ةالم،ورة(2010)األحمدي  بذ محمد  عدنا دراسة -10

إلى معرية واقج اسههههتخدام االعالم المدرسههههي يي ت،مية مةاراا االتصههههال اللموي لدى تالمير الصههههلوو العليا مذ المرحلة االبتدا ية مذ وكةة يديت الدراسههههة      
 نظر معلمي اللمة العربيةأ ومشرييةاأ ومشريي ال،شاط بالمد ،ة الم،ورة.

 الم،ةج الوصلي. القا ميذ على المحثاستخدم 
 التالية:وتوصلت الى  يم ال،تا ج 

الشههههعر....( لدى تالمير المرحلة االبتدا ية بالمد ،ة الم،ورة مذ  –الخطابة  –إ   يمية اسههههتخدام االعالم المدرسههههي يي ت،مية مةاراا االتصههههال اللموي )االلقا   .1
 وكةة نظر  يراد العي،ة  ا  بدركة  ميرة.

الشههههعر....( لدى تالمير المرحلة االبتدا ية بالمد ،ة الم،ورة مذ  –الخطابة  –)االلقا   إ  دركة اسههههتخدام االعالم المدرسههههي يي ت،مية مةاراا االتصههههال اللموي  .2
 وكةة نظر  يراد العي،ة  ا  بدركة متوسطة.

 (.26 )ة الم،ور  بالمد ،ة اليانوية المرحلة نظر معلمي وكةة مذ األخالقية القيم غرأل يي االعالم التربوي  دور(2012)المجيد الس،اني  عمد دراسة -11
 القيم األخالقية غرأل يي االعالم التربوي  بي ةقوم الري الدور التربوية والكشهههههل عذ العملية يي ودورا االعالم التربوي  ملةوم يديت الدراسهههههة إلى بيا        

 .اليانوية المرحلة معلمي نظر وكةة مذ المرحلة اليانوية يي االسالمية
 الم،ةج شمي التجريمي. القا ميذ على المحثاستخدمت 
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 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:
 األولى. المرتمة يي األمر والة طاعة قيمة غرأل يي االعالم التربوي  دور كا  .1
 لمتمير تمعاف اليانويةأ  المرحلة طال  لدى األخالقية غرأل القيم يي االعالم التربوي  دور حول الدراسههة عي،ة اسههتجاباا بيذ إحصهها ية داللة ذاا يروق  وكود .2

 .العلمي ونوع المؤيل وس،واا الخمرة المؤيل
 .(  27)دور االعهالم التهربهوي يي إكهسها  مةهاراا االتهصهال للتهالمهيهر ذوي صهعهوبهاا التهعهلهم(2012شيريذ حمد ،و سالم )دراسة -12

للتالمير ذوي صهههههههعوباا التعلم مذ وكةة نظر  خصههههههها ي االعالم التربوي يديت الدراسهههههههة الى التعرو على دور االعالم التربوي يي إكسههههههها  مةاراا االتصهههههههال 
 ومعلمي اللمة العربية ومشرييةا ومشريي ال،شاط.

 الم،ةج الوصلى. القا ميذ على المحثاستخدمت 
 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:

التصهههال للتالمير ذوي صهههعوباا التعلم و يميتي  ميرة حسهههب المعيار الري  كمج  يراد عي،ة الدراسهههة على  يمية اسهههتخدام االعالم التربوي يي إكسههها  مةاراا ا .1
 حددتي الدراسة.

مةاراا   كمج  يراد عي،ة الدراسهههههههة على المعوقاا التي تحد مذ اسهههههههتخدام االعالم التربوي يي إكسههههههها  مةاراا االتصهههههههال بانةا تعيق اسهههههههتخدامي يي إكسههههههها  .2
 االتصال لدى تالمير مرحلة التعليم األساسي.

 (.28) ولى مذ التعهليم األساسهيلقة األدور نشاط الصحاية المدرسية يي ت،ميي السلوع االكتماعي لدى تالمير الح دراسة .(2013  (انتصار السيد محمد محمود-13
 ي.يديت الدراسة إلى التعرو على الدور الري تلعمي الصحاية المدرسية يي ت،مية السلوع االكتماعي للطال  الصل األول مذ التعليم االبتدا 

 م،ةج المسج. القا ميذ على المحثاستخدمت 
 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:

 إحصا ية بيذ معدالا تعرض المشار يذ للصحاية المدرسية و مستوى ت،ميتةا السلوع االكتماعي .ي،اع عالقة ذاا داللة  .1
 و انت السلو ياا االكتماعية األكير استلادة مذ خالل الصحاية المدرسية للمشار يذ على .2

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af%2c+%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af.+
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af%2c+%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af.+
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af%2c+%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af.+
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=2013.&criteria1=9.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=2013.&criteria1=9.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=2013.&criteria1=9.
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لية الر ي التعميرأ و ا  الحشههههههههههد تواكي الرابعةأ  ا  المسههههههههههؤولية ال،حو التالي : االسههههههههههتماع يي المرتمة األولىأ ضههههههههههم  ال،لم يي المرتمة اليانيةأ يي المرتمة اليا 
صههههههداقة يي المرتمة الخاممأ و ا  احترام ا خر يي السههههههادسههههههةأ والمحث و مصههههههادر المعلوماا السههههههابعةأ والقيادةأ والمشههههههار ة االكتماعية اليام،ة يي المرتمة وال

 حادى عشر يي المرتمة الصدقأ و خيرا  ا  التعاو  مج ا خريذ  ما اليانية عشرة.التاسعةأ  انت القدرة على التواصل مج ا خريذ العاشرة أال
  الدراساا األك،مية:-2

 (29 ) عذ  يمية االعالم التربوي يي المدارأل االبتدا ية يي يونغ  ونغ يي عصر وسا ل االعالم الجد دةCheung (2005)أ C.Kدراسة شي،ج-14
والشههههههما  على تطوير مةارتةم التحليلية والتلكير ال،قدي عذ طريق االعالم التربوي وكعل االعالم التربوي  كير  يمية مما يديت الدراسههههههة مسههههههاعدة األطلال 

 ية.ةساعد األطلال والشما  على    ةكونوا  كير وعياف بما ةجرى حولةم والقدرة على التعامل مج العالم الخاركي وتزويديم بالمةاراا الحيات
 الم،ةج التجريمي. ذ على المحثالقا مياستخدمت 

 مذ  يم ال،تا ج التي توصلت إليةا الدراسة:
 ريذأ ومستجداا العصر.الحاكة الملحة لإلعالم التربوي وطدخالي ضمذ الم،ايج الدراسية لم،ا  المعرية وتطوير ال،ظرة العالمية للتعامل مج القر  الواحد والعش

 (30 )تدريم وسا ل االعالمأ االعالم التربوي و لية المعلميذ  Kevin Maness (2009)دراسة -15
 والمعلميذ. يديت الدراسة يةم دور وسا ل االعالم واالعالم التربوي يي مجال التعليم ومعلمي الم،ايج الدراسية ومعرية دور االعالم التربوي للطال 

 استخدم الم،ةج الوصليأ استخدام  سلو  دراسة الحالة.
 ا ج التي توصلت إليةا الدراسة:مذ  يم ال،ت

 إصالح التعليم  تطلب تميير اليقاية داخل المؤسساا التربوية. .1
 تحد د نظرياا مليدة للماةة المطلوبة للتعمير عذ االصالح. .2

 ( 31)تأثير التربية االعالمية المست،دة على الرسوم المتحر ة مذ خالل الليد و التعليمي على اطلال ANAND LENIN (2010)اناند لي،يذ  دراسة-16
تور الة،دةة بعض يديت الدراسههة التعرو على الدور الري ةمكذ    تلعمي الوسهها ل االعالمية بالمدرسههة يي إكسهها   طلال المدارأل االبتدا ية بمقاطعة  ويمما 

 اا الصلة بالمشكالا الميبية.الملاييم والمعلوماا ذ
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 الم،ةج التجريمي. القا ميذ على المحثاستخدمت 
 مذ  يم ال،تا ج التي توصلت إليةا الدراسة:

   رنامج وعرضههي بمع،ى ال توكد يروق  ميرة بيذ  يراد المجموعة التجريمية على بعد المعرية الميبية يي مقياأل الوعي الميبي بالمشههكالا الميبية بعد تطميق الم .1
  يراد المجموعة  صمحوا إلى حد ما على دركة مذ المعرية بالمعلوماا الميبية التي تم عرضةا عليةم خالل المرنامج.

 وكود يروق على مستوى التطميق لتلك المعرية .2
 المحور الثاني: دراسات تناولت ثورة االتصاالت والمعلومات ومتطلباتها.-

 الدراساا العربية:
 23) برنامج مقترح يي تك،ولوكيا المعلوماا واالتصاالا لطال  التعليم اليانوي التجاري يي ضو  المستحدثاا التك،ولوكية(  2007دراسة ح،ا  محمد ربيج )-18

). 
سهه،واا يي ضههو  المسههتحدثاا الدراسههة إلى إعداد قا مة بمتطلماا تك،ولوكيا المعلوماا واالتصههاالا لطال  التعليم اليانوي التجاري نظام الخمم  يديت

 التك،ولوكية.
 الم،ةج الوصلي والم،ةج شمي التجريمي. القا ميذ على المحثاستخدمت 

 وتوصلت إلى  يم ال،تا ج التالية:
 اري متوس .على تيادة التحصيل المعريي لدى طال  التعليم اليانوي التج القا ميذ على المحثحجم تأثير المرنامج المقترح والري تم برمجتي مذ قمل  .1
 على ال،مو يي األدا  المةاري لطال  التعليم اليانوي التجاري  مير. القا ميذ على المحثحجم تأثير المرنامج المقترح والري تم برمجتي مذ قمل  .2

لزيادة يعالية الوسههها   السهههمج بصهههرية توظيل التق،ياا الحد ية يي تك،ولوكيا المعلوماا واالتصهههاالا ( 2008نميل السهههيد و عمدالقادر وعمدالم،عم ) دراسهههة -19
 .( 33)  داخل الم،ظومة التعليمية

مية الدراسهههههههة الى توظيل التق،ياا الحد ية يي تك،ولوكيا المعلوماا واالتصهههههههاالا لزيادة يعالية الوسههههههها   السهههههههمج بصهههههههرية لتطوير الم،ظومة التعلي يديت
 تك،ولوكيا وصوال الى الجودة واألدا  األميل.
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 التحليلي. الوصلي الم،ةج يذ على المحثالقا ماستخدم 
 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:

  ت ج    التق،ية المصرية يا قة القدرة على ال،قل مما  ؤ د  نةا األي ل  ما و يلا. .1
الجد دة مما  ؤ د    يرا التق،ياا يي األي ل    استخدام التق،ياا الحد ية تؤدى إلى  م ال نةا ي مذ المعلوماا المسموعة والمر ية  وا م وتك،ولوكيا األللية  .2

 يي التواصل والتلاعل والحصول على المعلوماا.
واقج استخدام تك،ولوكيا المعلوماا واالتصاالا وعوا ق االستخدام لدى عي،ي مذ معلمي ومعلماا مدارأل الم،طقة الداخلية ( 2010سالم بذ عمدهللا ) دراسة -20

 .( 43) بسلط،ة عما 
 الدراسههههة إلى التعرو على مدى امتالع معلمي ومعلماا التعليم العام واألسههههاسههههي لمةاراا اسههههتخدام تك،ولوكيا المعلوماا واالتصههههاالا يي مجال يديت

 التدريم والعوا ق التي تحد مذ استخدامةم لةا.
 التحليلي. الوصلي الم،ةج القا ميذ على المحثاستخدم 

 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:
 مة.عوا ق تعوق استخدام تك،ولوكيا المعلوماا واالتصاالا مرتمطة بالميبة المدرسية المتعلقة بعدم تواير التجةيزاا والم،ية التحتية الالت  وكود .1
 ال ةستخدم معلمي ومعلماا تك،ولوكيا المعلوماا واالتصاالا يي التدريم بصورة  ايية. .2

تك،ولوكيا المعلوماا واالتصهههاالا لمشهههروع تطوير التعليم يي ت،مية المةاراا الحياتية لطلمة المدارأل الحكومية دور ( 2012ماكد محمد الزيودي )  دراسهههة -21
 ( 35)األردنية 

 ة.ردنيالدراسة الى قياأل دور تك،ولوكيا المعلوماا واالتصاالا لمشروع تطوير التعليم يي ت،مية المةاراا الحياتية لطلمة المدارأل الحكومية األ يديت
 المسحي الوصلي. الم،ةج القا ميذ على المحثاستخدم 

 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:
 يي ت،مية المةاراا الحياتية لطلمة المدارأل الحكومية األردنية دركة عالية. بلغ دور تك،ولوكيا المعلوماا واالتصاالا .1
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تعزى لكل مذ الج،م لصهههالج الطالمااأ وللمرحلة الدراسهههية لصهههالج  المةاراا الحياتية للطلمةوكود يروق يي دور تك،ولوكيا المعلوماا واالتصهههاالا يي ت،مية  .2
 طلمة التعليم األساسي.

 ( 36)مسج وط،ي يي الوالةاا المتحدة"إدراع المعلميذ لعملية دمج تك،ولوكيا المعلوماا واالتصاالا يي التعليم ( 2011احمد بذ محمد العمري ) دراسة -22
نترنت  را ةم الدراسههههة إلى تعرو إدراع المعلميذ لعملية دمج تك،ولوكيا المعلوماا واالتصههههاالا يي التعليمأ عذ طريق اسههههتعالم على الةوا  باسههههتخدام االيديت 

،اعاا المعلميذ ب ههههرورة يي التعليم  وصههههل لواقج الحال وتحد د المسههههتوى الري وصههههلت إليي ق تك،ولوكيا المعلوماا واالتصههههاالا وطظةار معتقداتةم اتجاا دمج
 .دمج تك،ولوكيا المعلوماا يي التعليم

 .الم،ةج الوصلي المسحي القا ميذ على المحثاستخدم 
 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:

 توكد يجوة ما بيذ إدراع المعلميذ أليمية دمج التك،ولوكيا يي التعليم واستخدامةم لةاأ  .1
 . تقداا المعلميذ عذ  يمية الدمج وتكرار االستخداموثانيا وكد    ي،اع ارتماط ما بيذ مع

 معظم المعلميذ عّرو الدمج تك،ولوكيا وليم م،ةجيا. .2
 كما و نةم  رو     يا دة الدمج تتر ز يي تحقيق األيداو التعليمية التقليدةة وال ةستخدمو  التك،ولوكيا لراتةا.  .3
 كميج المعلميذ  ؤم،وا بأني دمج التك،ولوكيا يي التعليم واكب و ساسي.  .4
 . % اعتقدوا بأيميتةا العالية والمتوسطة86إال    اليلييذ مذ المعلميذ  قروا بأنةا تكميلية ومساندة للتعليم. و    .5

 .( 37) التربوى بسلط،ة عما  يمية التق،ياا الحد ية لتطوير االعالم ( 2012احمد بذ محمد العمري ) دراسة 23 -
 .يديت الدراسة إلى التعرو على واقج استخدام التق،ياا الحد ية يي مجال االعالم التربوي بالسلط،ة 
 الوصلي. الم،ةج القا ميذ على المحثاستخدم 

 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:
 .األعمال االعالمية عذ طريق الحاسب ا ليتوظيل الحاسب ا لي يي حلظ األعمال االعالمية والحرص على تصميم  .1
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العالمية عذ اسههههههتخدام المريد االلكتروني يي إرسههههههال األخمار الصههههههحلية. وتوظيل المريد االلكتروني يي تسههههههةيل األعمال االعالمية. والتواصههههههل مج الجةاا ا .2
 طريق المريد االلكتروني.

 . األعمال االعالميةضرورة التر يز على الجانب االلكتروني  و التق،ي يي كدولة  .3
 توظيل م،تدى تربوي بشمكة االنترنت يي نشر األخمار االعالمية. واالستلادة مذ الم،تدى التربوي يي الحصول على معلوماا إعالمية كد دة. .4

 . ( 83)(2012)تصميم ال،ماذ  لم،ةج ع،صر االستجابةقياأل دمج تك،ولوكيا المعلوماا واالتصاالا يي التعليم: -24
 الدراسة إلى التحقق مذ صحة  داة لقياأل دمج تك،ولوكيا المعلوماا واالتصاالا يي التعليم وتطويريا.يديت 

 .ةج الوصليم،ال القا ميذ على المحثاستخدم 
 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:

الطال أ مما ةسهههههمج بتحد د مراحل ابتكار كد دة لتك،ولوكيا     األداة ةمكذ اسهههههتخدامةا لقياأل اسهههههتخدام تك،ولوكيا المعلوماا واالتصهههههاالا يي التعليم ودعم تعلم
 المعلوماا واالتصاالا.

 ( 39) (2013تك،ولوكيا المعلوماا واالتصاالا يي الحياة اليومية يي المدارأل الل،ل،دةة: شروط التطلج إلى  ي ل الممارساا) نحو -25
التعليمية االتصههههههاالا والمعلوماا يي المدارأل الل،ل،دةة. وذ را ملاييم وتجار  االندما  ال،اكج إلى  يلية تعزيز اسههههههتخدام التك،ولوكيا الدراسههههههة  يديت

 لتك،ولوكيا المعلوماا واالتصاالا يي المدارأل  ل  وم.
 .ةج الوصليم،ال القا ميذ على المحثاستخدم 

 وتوصلت الى  يم ال،تا ج التالية:
 يي المدارأل؛ يإ  العد د مذ الع،اصر تتداخل ويدعم  ل م،ةما ا خر.  ني ع،د تعزيز التك،ولوكيا الجد دة وممارستةا .1
    ثقاية المدرسة الملتوحة تسمج لموظليةا بتحمل المخاطر ع،د تطميق التك،ولوكيا الجد دةأ ويخلق بيباا التعلم وتمكيذ المتعلميذ. .2

 التعليق على الدراساا السابقة:
 مجال االعالم التربوي بمراحل التعليم قمل الجامعي على ما  لي:   كمعت معظم الدراساا العربية واألك،مية يي
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  يمية نشاط االعالم التربوي يي إكسا  التالمير العد د مذ المةاراا المطلوبة والقيم األخالقية التي ةجب اكتسابةا. -
  وصت العد د مذ الدراساا على ضرورة تلعيل نشاط االعالم التربوي داخل المدارأل وضرورة حل المعوقاا التي تواكةي.  -
    نشاط االعالم التربوي ال تال  ما يو ويجب مذ العمل على تطويرا يي ظل وكود  ساليب كد دة وتطور تك،ولوكي. -
 ليب ووسا ل االعالم التربوي لمواكةة متميراا القر  الجد د بما ةخدم طرق الحصول على المعلومة.العمل على استحداث ممارساا مذ شانةا تطوير  سا -

 كما  كمعت الدراساا يي مجال ثورة االتصاالا والمعلوماا على ما  لي:
 قصههور األنشطههة التعليمههة الحاليههة ونشاط االعالم التربهههوى عذ مالحقههههة اليهههورة المعرييههة  -

 والتك،ولوكية المعاصرة وتوابعةا.
 ال  تم استخدام تك،ولوكيا االتصاالا والمعلوماا يي األنشطة بصورة  ايية. -
را التق،ياا يي    اسههههههههههههههتخدام التق،ياا الحد ية تؤدى الى  م النةا ي مذ المعلوماا المسههههههههههههههموعة والمر ية  وا م وتك،ولوكيا االللية الجد دة مما  ؤ د    ي -

 االي ل.
    حالة األنشطة المدرسية مةمشة يي  يير مذ المدارأل ولم ةظةر لةا دور يي بلورة الملاييم المرتمطة بالتك،ولوكيا. -
 تمج المعلوماتية.ويجب االيتمام باألنشطة التربوية التي ةعتمد ت،ليريا على تك،ولوكيا االتصاالا والمعلوماا مما  وير م،اخا م،اسما العداد الطال  لمج -

 ار ال،ظري للمحثاالط
معاا إلى إدخال شهههههههههههةد العالم يي السههههههههههه،واا االخيرة تقدما  ميرا يي تطور المعارو والعلوم والتك،ولوكيا مما  ا  لي األثر العظيم يي ديج الكيير مذ المجت

 تمييراا كررية ملموسة يي سياستةا وطقتصاديا ومخططاا تعليمةا و ساليب تلكيريا وطرق حياتةا.
ميرا ر  تميز باليورة التك،ولوكية الةا لة والتي وصلت الى حد الطلرة التك،ولوكية التي لم تترع مجاال مذ مجاالا الحياة إال و حدثت ييي تو صمح،ا يي عص

 (.04 ) ملحوظا وتأثيرا  ميرا
والمعلوماا التي تميل  حد األبعاد الر يسية لعصر يالعصر الري نعيس يييأ  تسم بالتقدم الةا ل يي مختِلل المعاروأ وخصوصاف يي ظل ثورة االتصاالا 

 العولمةأ ويي تلرض تحدةاا  ييرة على واقج التعليم.
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 يمةا الم،ةج وتعد المدرسهههههههههة إحدى المؤسهههههههههسهههههههههاا التي  وكديا المجتمج لخدمتي وتحقيق  يدايي بإعداديا ألب،ا ي إعدادا متكامال بوسههههههههها لةا اللعالة التي مذ 
 المرادو لملةوم الحياة المدرسية والري ةعد ال،شاط  يم ر ا زا. المدرسي بملةومي الحد ث

 كد د ملةوم نحو ياتجةوا والسههلمية التربوية و ثارا الدراسههيةأ القدةم للم،ايج الملةوم بقصههور المربو    حم وال،لسههية التربوية وال،ظرياا الدراسههاا تطور يمج 
 سههلو ةم تعد ل يي وتسههاعديم الشههامل ال،مو للتالمير تحقق لكي لتالميريا المدرسههة  بةاتة التي األنشههطة و وكي الخمراا مجموعة على الدراسههية ةشههتمل للم،ايج

 المجتمج.  ب،ا  خدمة  كل مذ وتوظيل طاقاتي للحياةأ االنسا  إعداد خالل مذ التعليم استيمار إلى تةدو الحد ية أليدايةا التربويةأ يالتربية طمقفا
العالم يترة تميير وتكيل ال مييل لةا يي تقدمة نحو مجتمج ةقوم على  سهههههههههاأل المعلومااأ يحجم الشهههههههههمكاا العالمية و يايتةا  يالتعليم  واكي على مسهههههههههتوى 

م على   تعيد ال،ظر يي عالقاا التعليم بالسهههياسهههة واالقتصهههاد والمجتمج واليقايةأ يإ  إقامة تك،ولوكيا تقو  وتأثيريا وتديقاا المعلوماا وتلاعلةا تجمر الدول على 
 التميراا ومج .( 41)  سهههههههاأل نظم المعلوماا واالتصهههههههاالا تسهههههههةل ميل يرا العملياا وتوكد بيباا وسهههههههياقاا كد دة سهههههههيجرى ييةا تعلم األيراد يي المسهههههههتقمل

سههههياسههههتةا  ترسههههم    الدول على لزاماف   صههههمج بمدخالاأ التربوي  ال،ظام طالت التي الحادي والعشههههريذأ للقر   والدخول العشههههرو أ القر   شههههةديا التي والتطوراا
 وتطويرا المجتمج ب،ا  يي  ساسية كوحدة و يميتةا لدور المدرسة الجد د االتجاا مذ إنطالقا الحد يةأ واألساليب الطرق  العصر مستخدمة معطياا حسب التربوية

  حد يو الطالبي وال،شهههههاط ومتجددةأ  متكاملة مسهههههتمرة يي تربية وطنما التربيةأ كوانب مذ معيذ كانب على تقتصهههههر اليوم عالم يي المدرسهههههة تعد ولم(.42)
 المرغو  التلكير والمةاراا و نماط والميول واالتجاياا القيم وت،مية األسههههاسههههيةأ العامة باليقاية المتعلميذ بتزويد التربية الحد ية ايتمت يقد ومقوماتةاأ روايديا

 (.43) وخاركي الدراسي الصل داخل ييةا
تواير م،ظومة تعليمية قادرة على تخريج  كيال كد دة مدر ة للمسههههههههههههههتجداا و يلية التعامل معةاأ ومذ ثم يإ  ب،ا  م،ظومة للتعليم حيث إني ال بد مذ 

ج على التعامل م متكاملة الع،اصهههههههر والحلقاا ةعتمر مذ المتطلماا ال هههههههرورية لتحقيق نة هههههههة تعليمية يالتعليم إحدى األدواا الر يسهههههههية لتعزيز قدرة المجتمعاا
 (44 ) ماتياستحقاقاا عصر العولمة وتحدةاتي وذلك بحكم دورا يي ب،ا  القدراا والمةاراا التي تمكذ المتعلميذ مذ استيعا  معطياا يرا العصر ومتطل

التعليميةأ بل مذ  يم دعا م وتعتمر األنشههههههههههطة المدرسههههههههههية الى كانب  ونةا عامال ياما وحيويا يي ب،ا  الجانب ال،لسههههههههههي واالكتماعيأ يةي مكملي للعملية 
ة يق  بل  صهههههمحت صهههههرحا العملية التعليمية التي ةعتمد عليةا يي تربيي ال،س  على  سهههههم سهههههليمةأ يلم تعد المدرسهههههة مكانا لتلقيذ التالمير المواد الدراسهههههية المقرر 

 (.54 )متكامال مذ ال،احية العلمية واليقايية
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 العلمية صرح يي مةمة ولم،ة ر يساف  كز اف  بل صار ع،يأ التربوية العلمية استم،ا  ةمكذ ترييةاف  وال التربوية م،ظومةال بي تزدا  ترياف  ال،شاط المدرسي ةعد يلم 
 (.64 ) والمةارية والوكدانية المعريية األيداو تحقيق يي مماشر بشكل ةسةم الري الحد ث الم،ةج بملةومي ع،اصر مةماف مذ وع،صراف  التعليميةأ

عالم التربويأ ويعد مذ  يم مجاالا األنشههههطة المدرسههههية التي تتم خار  الم،ةج الدراسههههي ولرا ةطلق عليي الالتربوية داخل المدرسههههة نشههههاط اومذ األنشههههطة 
 نشاط الصلي.

واالدراكية وخلق ر ى عام  واالعالم التربوي  يم مصههههههدر للتوعية اليقايية إذ  ني ةسههههههاعد التالمير على االلمام بالحقا ق ويسههههههاعديم على ت،ميي قدراتةم العقلية
 (.47) مشترع اتا  الق اةا الكمرى التي تمم حياتةم

أ ولرلك وكب ال،ظر الى ما تحملي يرا الوسهههها ل مذ - ردنا ذلك او لم نرد-يالواقج ةشههههير إلى    وسهههها ل االعالم اصههههمحت مذ ايم مصههههدر مذ مصههههادر التربية 
 (48) ى  قصى حد ممكذاةجابياا و يلية التعامل معةا واالستلادة م،ةا ال

رنت والل هههها  ويى ظل اليورة االعالمية والمعلوماتية التي تميز بةا يرا العصههههر وما ظةر ييي مذ انلتاح يي الق،واا الل هههها ية وسههههةولة اتصههههال عمر االنت
 (49 )جوانب االةجابية يي تعزيز عملةا التربوي صار لزاما على المدرسة ا  تواكب يرا  لي وا  تمحث عذ سميل تواكي ييي الجوانب السلمية لإلعالم وتوظيل ال

قادرو  على اتخاذ القرارأ وممارسهههههي ال،شهههههاط االعالمي داخل المدرسهههههة  ،قل التالمير مذ ثقايي الراكرة الى ثقايي االبداع يالتالمير المشهههههار و  يم تالمير اةجابيو  
 (50 )يأ ونمو اليقة بال،لم وتقمل ايكار االخريذأ وانتا  ايكار كد دةوابدا  الراي والتعليل والتلسيرأ وامتالع مةاراا السلوع االكتماع

محب كما  ني  ةدو إلى تزويد التالمير بقدر  مير مذ الوعي وحسههههههههههههههذ تقد ر الظروو وطعداد كيل ميقل مرتم  باألحداث ومتلاعل مج بيبتي ومجتمعة 
 للقرا ة واالطالع والحوار والم،اقشة.

للمعلميذ يي تقريب المعلومة لريذ الطلمةأ ومشهههههههجعاف لةم على تحصهههههههيل العلم والمعريةأ وغرأل القيم االسهههههههالمية ال،ميلةأ ومعاةشهههههههة واالعالم التربوي معي،اف 
 ظروو المجتمجأ وتأكيد الملاييم الحقيقية للتعليمأ والعمل واالنتما  للوطذ.

سي وذلك أل  علما  ال،لم وخاصة يي علم نلم ال،مو ة عو  وسا ل االعالم ويعتمر نشاط االعالم التربوي مذ األنشطة المةمة يي مرحلة التعليم األسا
 ضمذ  حد العوامل الميبية التي تؤثر علي نمو الطلل سلما  و إةجابا.
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مواكةي التحدةاا وذلك مذ خالل التوعية اليقايية ومسههههههاندة حملة الت،مية الشههههههاملة مذ خالل ترشههههههيد القيم االةجابية وغرأل قيم كد دة تتطلمةا يرا المرحلة ل
 مجد تم،ي موكةة وميمرة وقوة يعالة  داة  يتجعلي موايميأ ييي وت،مي بي ترتقي التي يةي االنسهههها أ ب،ا  يي ياعالف  إسههههةاماف   ما تسههههةم التي تتطلب إنسههههانا واعياأ

التربوية وم،ةا نشههاط االعالم التربوي ولرلك ةجب االيتمام بي وذلك  تحقق مذ خالل تلعيل االنشههطة  الم،شههودة و مالةا  يدايةا وتحقق ح ههاراتةما وتصهه،ج األمةأ
 .التعليم تطوير استراتيجية م،طلقاا  حد واعتمارا

 اختاليةا المدرسهههههي على االعالم إلى اسهههههتخدام ق،واا  كيالةا المقملة إعداد يي تلجأ التربوية المتطورة بالمرايب تسهههههتعيذ الحد ية التي الدول حيث     
ا ر ،فا باعتماريا داخل المدرسة التربوي  االتصال  واصر لتوثيق  ختاليةا إ على المدارأل يي التعليمية للم،ايج مكمال وكز ا يامف

 (51)إغلالةا ةمكذ ال التي يوا ديا التربوية لةا
 :(  52) االعالم التربوي إلى عدد مذ األسم والم،طلقاا  يمةا ما  ليويست،د

 الكاملة للكو  واالنسا  والحياةأ والمحايظة على عقيدة األمةأااللتزام باالسالم وتصوراتي  -
 واالةما  بأ  الرسالة المحمدةة يي الم،ةج األقوم للحياة اللاضلة التي تحقق السعادة لم،ي

 االنسا أ وتج،ب وسا ل االعالم  ل ما  ،اقض شريعة االسالم.
 اأ وااليادة مذ سير  سالي،ا العظما أ وآثارنا التاريخية.االرتماط الوثيق بتراث األمة االسالمية وتاريخةا وح ارتة -
ى ثرواتي تعميق عاطلة الوال  للوطذأ مذ خالل التعريف برسهههههالتيأ وخصههههها صهههههي ومكتسهههههماتيأ وتوعية المواطذ بدورا يي نة هههههة الوطذ وتقدميأ والمحايظة عل -

 وم،جزاتي.
الطالب وولي األمر( والمسههههههههايمة يي التعريف بأدواريا يي العملية -المعلم -الم،ةج -مية )المدرسههههههههة التر يز على  ر ا  العملية التعليمية يي الرسههههههههالة االعال -

 التعليميةأ وواكماتةا وحقوقةا وطرح مشكالتةا ومعالجتةا إعالمياف.
 ية االعالمية.التأكيد على    اللمة العربية اللصحى يي وعا  االسالمأ ومستودع ثقايتيأ لرا  ،ممي االلتزام بةا لمة للترب -
 االلتزام بالموضوعية يي عرض الحقا ق والمعد عذ الممالماا والمةاترااأ وتقد ر شرو الكلمة ووكو  صيانتةا مذ العمث. -
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واالنسههانية عامة  اصههةأالتلاعل الواعي مج التطوراا الح ههارية العالمية يي مياد ذ العلوم واليقاية وا دا أ والمشههار ة ييي وتوكيةةا بما ةعود على المجتمج خ -
 بالخير والتقدم.

 لتق،ياا الجيد االسههههتيعا و العليا  والميل الصههههالحة القدوة االنتما  وطبرات وتأصههههيل االةما  نسههههت،تج مذ ذلك    يرا األسههههم والم،طلقاا تعمل على تيميت
    حيث مذ قوية عالقة بي،ةما واالعالم التربية المختللةأ و   االعالمية المواد إنتا  يي وممارستةا يرا التق،ياا تطميق ةمكذ حتى الحد ية االعالمية الوسا ل
 والمسهههههموعة المقرو ة المختللة وسههههها لي خالل مذ والم هههههمو  االعالمي المحتوى  و رلك التعليمي الم،ةا  ر يزة الد ،ية العقيدة كو    تميل يي واحد م،طلقةما
 .ر والتقدم على المجتمج خاصةأ واالنسانية عامةإلى الخي  ةدو م،ةما     الف  إلى إضاية والمر ية

 عدد مذ ال،قاط حول  يمية االعالم التربوي م،ةا:  القا ميذ على المحثوي يل 
 .االستيعا  عملية لتسةيل التالمير  ذيا  إلى وكرا أ وتقريمةا ممتج قالب يي وعرضةا الدراسية المادة وتمسي  األخرى  الدراسية الم،ايج والمواد خدمة -
ا العربية اللمة توظيل -  واالمال ي. ال،حوي  األللاظ وضمطةا اختيار كيدا والعمل على حسذ توظيلف
 واالنتقا  الجيد. والتحليل على ال،قد المدارأل تالمير مذ األطلال تدريب -
 المعلوماا كمج وقرا تةا ومةاراا المختللة الكتب اسههههههههتخدام ومةاراا المشههههههههكالاأ على التعرو مةاراا ميل العقلية بعض المةاراا التالمير اكتسهههههههها  -

 مختللة. صحلية ي،و   صورة يي الموضوعاا إعداد وت،ليرياأ ومةارة العمل خطة وضج وت،ظيمةاأ ومةارة
 مجتمعةم عذ بالمعلوماا وطمداديم بيبتةم بق ههاةا التالمير والمحليأ وتوعية المدرسههي مجتمعةم بواقج وربطةم واألخمار والمعارو بالمعلوماا التالمير تزويد -

 والعالمي. المدرسي والمحلي
 االسةام يي تكويذ شخصياا التالمير وللت ال،ظر إلى المميزيذ م،ةم وتشجيج الموايب الكتابية والل،ية وغيريا. -

كتماعي وال،لسههههههي مما  ؤ د  يميتي ويسههههههتخلص مما سههههههمق الدور الحقيقي لإلعالم التربوي و يميتي يي اكسهههههها  التالمير مةاراا عدة يي المجال اللموي واال
 وايمية الع،اةة بمرامجي وتخطيطةا واستيماريا على الوكي األميل لتحقيق األيداو المركوة م،ةا.

  يداو االعالم التربوي يي مرحلة التعليم األساسي:
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و رلك خدمي الم،ايج الدراسية وتمسيطةا وتقريمةا الى اذيا   تعريف التلمير بالمدرسة ومرايقةا والعامليذ بةا والعمل على غرأل الصلاا والسلو ياا االةجابية
المحث واالطالع التالمير لتسههههههههههةيل عمليي االسههههههههههتيعا  والعمل على ت،مية وصههههههههههقل الموايب الصههههههههههحلية الممكرة ورعا تةا المسههههههههههتمرة وتعويد التالمير على القرا ة و 

 .(     53) علم و ثار االقليم الري تقج ييي المدرسة وت،مية روح العمل التعاوني بيذ التالميروالمسايمة يي حل المشكالا الموكودة بالمدرسة والميبة وطبرات م
 وب،ا  على العرض السابق أليداو االعالم التربوي ةستخلص مجموعة مذ األيداو الخاصة بمرحلة التعليم األساسي:

 لوماا.تعويد التالمير على مصادر المعلوماا الري ةقوم مذ خاللةا بجمج المع-
 تعويد التالمير على تحمل المسبولية م،ر الصمر وشمل وقت يراغي بكل ما يو مليد وممتج.-
 تدريب التالمير على حرية التعمير وال،قد الم،ا  الموضوعي وممارسة اسلو  التلكير العلمي. -
 االلمام بةا وتمسي  عرضةا.بث القيم األخالقية والروحية والد ،ية والسلو ية والوط،ية وتعويد التالمير عليةا و -
 .العمرية للمرحلة م،اسمة إعالمية ثقاية تقدةم -
 .المراحل الس،ية حسب واالذاعية الصحلية المت،وعة االعالمية والخمراا المةاراا بعض التالمير إكسا  -

 ويقرؤوني. ويسمعوني ةشايدوني ما تجاا شخصي ر ي تكويذ على التالمير تشجيج -
 .االعالمية الرسا ل وتلقي إنتا  يي الحد ية التك،ولوكيا استخدام على التالمير تشجيج -
 العمل على خلق حب العمل الجماعي وروح اللريق لدى االطلال الصمار وخلق لد ةم حب المدرسة والعمل على صيانتةا.-

 :والمعلوماا ثورة االتصاالا خصا ص
 التلاعلية -1

 ممارسههتةم على تمادلةاأ ويطلق واسههتطاعتةم ا خريذ  دوار على تأثير عملية االتصههال يي للمشههار يذ ييةا ةكو   التي الدركة على السههمة يرا وتطلق
 طريي بيذ الحوار تع،ي إنةا مصدر التعليم؛ حيث نحو استجاباا صورة يي التعلم عملية يي نشطة بمشار ة المتعلم قيام  و التلاعلية وتع،ي المتمادلة الممارسة
يرصهههة  لي توير المقدمةأ حيث المعلوماا مج االةجابي والتلاعل المشهههار ة على المتعلم تشهههجيج وتعمل على التك،ولوكيأ والمسهههتحدث المتعلم التعليمي الموقل
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 وميال المصهههادرأ مذ بدال المشهههار يذ للظ باالتصهههال القا ميذ على مالحظتةاأ ويطلق تسهههمق لم كد دة ومعلوماا  يكار واكتشهههاو التجول وحرية القرار اتخاذ
 .(45 )المتللزة ال،صوص  نظمة بعض يي التلاعلية ذلك على

 الالتزام،ية-2
 ةسههتخدموا    المشههار يذ كل مذ تتطلب وال المسههتخدمأ لللرد م،اسههب يي وقت واسههتقمالةا الرسهها ل إرسههال إمكانية وتع،ي الوقت بع،صههر االرتماط عدم

 )الرسالة مستقمل لتواكد دونما حاكة وقتأ  ي يي مستقملةا إلى الرسالة م،تج مذ مماشرة الرسالة ترسل االلكتروني المريد نظم يميال يي نلسيأ الوقت يي ال،ظام
55.) 
 الت،وع-3

  مام التعليمية والمدا ل الخياراا مذ مجموعة بتويير ذلك إكرا ياف  ويتحقق  ،اسههههههمي ما متعلم كل ييةا ةجد مت،وعة تعلم بيبة التق،ية المسههههههتحدثاا توير
 عرض  ث،ا  الراتي واختماراا التقويم والمتحر ةأ السههههاك،ة المصههههرية السههههمعية التعليمية والعروض التعليميةأ األنشههههطة يي تقدةم الخياراا يرا وتتميل المتعلمأ

 (.65 )التعليم  ساليب وتعدد المحتوى  تقدةم طرق  وتعدد المحتوىأ
 الكونية-4

  نحا  كميج المعلوماا يي مصههادر على االنلتاح يرص مسههتخدميةا  مام حتى تتيج دوليةأ عالمية بيبة يي االتصههال لوسهها ل الجد دة األسههاسههية الميبة
 بال،سهمة الممكذ مذ  صهمج كما العلومأ مجاالا كاية يي معلوماا مذ ما ةحتاكي على للحصهول االنترنت العالمية بالشهمكة  تصهل    للمسهتخدم ويمكذ العالمأ

 (.57 .)االنترنت مذ خالل واالدارية التعليمية الخدماا كميج على والحصول الشمكة يرا يي االشتراع واأليراد والمدارأل والةيباا للجامعاا
 التكاملية-5

 التي المتعددة الوسا ل برامج يلي بي،ةاأ ييما متكامالف  نظاما المستحدث تشكل مكوناا بحيث م،ةا مستحدث كل مكوناا بيذ التكامل ممد  حيث تراعي
 (58.)الةدو الم،شود لتحقيق واحد إطار يي تتكامل ولك،ةا األخرى  بعض واحدة الوسا ل تعرض ال الحاسو  ميالف  ةقدمةا

 االتاحة-6
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 يرا    أكما  ،اسمي الري الوقت يي المختللة والمدا ل التعليمية الخياراا على الحصول يرصة لي تتاح    ةجب للمستحدثاا التك،ولوكية  المستخدم إ 
 المتعددة استخدام الوسا ل خالل مذ االتاحة وخاصية وميسرةأ سةلة بطرق  تقويم و ساليب و نشطة محتوى  لي مذ ةحتا  ما لي تقدم    ةجب والخياراا المدا ل

  نماط يي ت،وع  نةا أكما المتعلم  د يي ومعدلي العرض  سهههلو  يي تجعل التحكم إذ المت،وعة بالمييراا التعليمية الميبة تيري  إنةا حيث التعليمية األغراض يي
 الموضههوع حول المعلوماا ا مذ مزيد المسههتخدم العطا  وذلك عروضههةاأ داخل  حياناف  اللا قة بالوسهها ل المرتمطة التك،ولوكياا وتسههتخدم بعض للمتعلم التعزيز
 (59.)بدراستي ةقوم الري

 االلكترونية-7
 ميل رقمية بطريقة تعمل التي المتطورة االلكترونية تواير األكةزة وتقدةمةا النتاكةا تتطلب التق،ية المسههتحدثاا مذ العد د    يي شههك  دنى ي،اع ليم

 تقليل اختراعةا ع،د روعي المعلوماا التي وتقدةم معالجة يي والسهههرعة با لية تتصهههل التي والوسههها ل المعلوماا شهههمكاا الرقمية و نظمة والكاميراا الحاسهههو 
 (60.) واالستركاع المعالجة تمذ
 الرقم،ة -8

 والمعداا والوسهههها   المتعددة والوسهههها ل الحاسههههو  التلاعلي وعروض كالليد و التق،ية المسههههتحدثاا مذ العد د ظةور بعد كييراف   تردد الرقم،ة ملةوم بد 
 الرقم،ة    ويالحظ  (101001001)ال،م  يرا على األرقام مذ سههلسههلة يي العرض ةحتويةا التي للوسهها   تخزيذ وال تع،ي المعالجة والرقم،ة الحد ية الرقمية

 الرقميةأ المكتماا الصههورة مسههتحدثاا الرقم،ة ممد  على  سههاسههياف  اعتماداف  تعتمد التي التق،ية ومذ المسههتحدثاا عملةا طريقة يي التق،ية بالمسههتحدثاا ارتمطت قد
 .( . 61) االلكترونية والمتاحل االلكترونيةأ
 

 قابلية التحويل -9
 ( .26.)وسا ل االتصال على نقل المعلوماا مذ وسي  الى  خر  التق،ياا التي ةمك،ةا تحويل الرسالة المسموعة إلى مطموعة والعكمويي قدرة 

 قابلية التوصيل -10
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لك توصههيل كةات وتع،ى امكانية توصههيل االكةزة االتصههالية بأنواع  ييرة مذ  كةزة  خرى وبمض ال،ظر عذ الشههر ة الصههانعة لةا  و الملدأ وميال على ذ
 (.63)التللات بجةات الليد و

 تقدمي لما التعليمية العملية يي السهههتخدامةا ال هههرورة الكمرى  القا ميذ على المحث ترى  ثورة االتصهههاالا والمعلوماا لخصههها ص العرض يرا خالل مذ
التك،ولوكيأ ومادام يرا العصهههههر  تسهههههم بالتطور  والتقدم المعريي باالنلجار المتميز العصهههههر يرا يي الدول المتقدمة مجارات،ا إلى تؤدي وخدماا تسهههههةيالا مذ

 المستمر يي ميدا  المعرية يمذ ال روري ا  ةكو  التعليم مواكما لكل ما يو كد د.
  : إكرا اا إعداد وتطميق .

 م،ةج المحث: -
 المحث الم،ةج الوصلي. ستخدما  
  دواا المحث: 
ويت مذ االستميا  مجموعة مذ األسبلة تعرض على عدد مذ األيراد لمعرية آرا ةم ’نظراف لطميعة المحث الحالي يقد اعتمد المحث الميداني على  داة االستميا   -

 يرا االستميا  إلي: القا ميذ على المحثحول موضوع معيذأ وقدم 
شرح االسبلة للتالمير(أ و رلك قدم االستمانة ألخصا ي االعالم التربوي للتعرو على حال  ميذ على المحث القا قامتالمير المدارأل بمرحلة التعليم األساسي )وقد 

المطالب العامة الالتمة السهههههههتخدام ثورة االتصهههههههاالا والمعلوماا يي ال،شهههههههاط واكادة )اكادة  نشهههههههاط االعالم التربوي ييةاأ مذ خالل تعرو  را  عي،ة المحث يي
 معوقااأ و تعرو واقج اسهههتخدامي يي مدارأل التعليم األسهههاسهههيأ و والمعلوماا ايمية االعالم التربوي يي ضهههو  متطلماا ثورة االتصهههاالا (أالكمميوتر والشهههمكاا

واالسههههههتميا  مكو  مذ محاور ر يسههههههيةأ وروعي    ةكو  يي نةاةة  ل محور عمارة ملتوحة حتى تتيج اللرصههههههة الضههههههاية . تطميقي يي مدارأل التعليم األسههههههاسههههههي
القا ميذ على ال  دري(. والعداد االسههههههههههههتميا  قام  –ال  –عماراا  خري مذ وكةة نظر  يراد العي،ةأ  ما روعي    تكو  االكابة يي صههههههههههههورة مقياأل ثالثي )نعم 

لى  دبياا المحث يي مجال االعالم التربوي عامة والمشههههههههههههههكالا والمعوقاا التي تواكةي و رلك الدراسههههههههههههههاا التي ت،اولت ثورة االتصههههههههههههههاالا باالطالع ع المحث
 والمعلوماا ومدى االستلادة م،ةا يي ال،شاط.
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ق ال،شههههاط يي ظل ثورة االتصههههاالا والمعلوماا و رلك مقابلة شههههخصههههية مج موكةي نشههههاط االعالم التربوي لمعرية آرا ةم يي المعوقاا التي تحول دو  تطمي -
تلعيل نشههاط ل و يلية التملب على يرا المعوقاا واقتراحاتةم لتطوير ال،شههاط يي ضههو  متطلماا ثورة االتصههاالا والمعلوماا والمسههايمة يي وضههج تصههور مقترح

 .ثورة االتصاالا والمعلوماا يي ضو  متطلماا االعالم التربوي 

 با تى: القا ميذ على المحثية يرا األداة )االستمانة( للتطميق قام وللتأكد مذ مدى صالح

 صدق االستمانة:  -أ
للتأكد مذ    أ  للتحقق مذ صدق االستمانة تم عرضةا على عدد مذ المتخصصيذ مذ  ع ا  ييبة التدريمصدق المحكميذ )الصدق الظايرى(:   •

 تعد الا الالتمة عليةا ب،ا ف على مقترحاا المحكميذ.االستمانة تقيم ما استخدمت لقياسة. وقد تم إكرا  بعض ال
 و ا  مذ  يم يرا التعد الا حرو عماراا مذ بعض المحاور و رلك إعادة صياغة بعض العماراا.

 تم حسا  الصدق الراتى لالستمانة ويرا سيت ج يى  ث،ا  عرض اليماا لالستمانة. •
 مؤشر صدق االتساق الداخلي: وذلك مذ خالل: •

إلييأ دركة  ل ملردة بالدركة الكلية للمعد  و المحور: تم حسا  معامالا ارتماط دركة  ل ملردة بالدركة الكلية للمعد  و المحور الري ت،تمي ارتماط  ❖
 ( وذلك على ال،حو ا تي:1وكا ا ال،تا ج  ما يي ممي،ة بجدول )

 (1كدول )
 لرى ت،تمى إليي قيم معامالا ارتماط دركة  ل ملردة بالدركة الكلية  للمحور ا

رقم  المحور
 الملردة

معامل 
رقم  المحور االرتماط

رقم  المحور  الملردة
 الملردة

معامل 
رقم  المحور االرتماط

 الملردة
معامل 
 االرتماط

الم
ح و ر  ا ل و  ل  : ا ل ع ا م ة  ا ل ل ا ت م ة  ل ا أل ا خ د ا م  ثو ر ة  ا ل ا ا صا ل ا ا  و ا ل م ع ل و م ا  ا

الم **0.837 1
ح و ر  ا ل ثا ى   : ه  م ةة  ا ل ا ع ل ا م  ا ل ا ر بو ى  و ى  ض و م   ا ط ل با ا  ثو ر ة  ا ل ا ا صا ل ا ا  و ا ل م ع ل و م ا  ا

الم **0.747 1
ح و ر  ا ل ثا ل ثف   : و ا ق ع  ا ل ا ع ل ا م  ا ل ا ر بو ى  و ى  ض و ثو    ر ة  ا ل ا ا صا ل ا ا  و ا ل م ع ل و م ا  ا

الم **0.913 1
ح و ر  ا ل را بج   : م ع و قا ا  ا ط ي  ق  شا  ط  ا ل إ ع ل ا م  ا ل ا ر بو ى  و ى  ض و ثو   ر ة  ا ل ا ا صا ل ا ا  و ا ل م ع ل و م ا  ا

1 0.866** 
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2 0.879** 2 0.843** 2 0.594** 2 0.844** 
3 0.919** 3 0.952** 3 0.707** 3 0.824** 
4 0.923** 4 0.946** 4 0.537** 4 0.831** 
5 0.773** 5 0.947** 5 0.897** 5 0.837** 
6 0.913** 6 0.939** 6 0.761** 6 0.812** 
7 0.923** 7 0.916** 7 0.905** 7 0.704** 
8 0.820** 8 0.936** 8 0.842** 8 0.908** 
9 0.886** 9 0.937** 9 0.535** 9 0.858** 
10 0.820** 10 0.762** 10 0.816** 10 0.868** 
11 0.749** 11 0.936** 11 0.816** 11 0.828** 
12 0.756** 12 0.865** 12 0.834** 12 0.746** 
13 0.873** 13 0.899** 13 0.762** 13 0.837** 

14 0.873** 14 0.932** 14 0.777** 14 0.861** 
15 0.954**   15 0.772** 

 (.0.01* تع،ى    االرتماط دال ع،د مستوى )*

(؛ حيث تراوحت قيم معامالا ارتماط دركة  ل ملردة 0.01موكمة ودالة ع،د مستوى ) كانت (    كميج قيم معامالا االرتماط1 ت ج مذ كدول )
 بالدركة الكلية للمحاور  ا تى:
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(أ ويدل ذلك على وكود عالقة قوية  و شمة تامة بيذ 0.923( و)0.749بيذ)بال،سمة للمحور األول تراوحت قيم معامالا االرتماط لملرداتي  •
 دركة  ل ملردة والدركة الكلية لةرا المحور.

(أ ويدل ذلك على وكود عالقة قوية  و شمة تامة بيذ 0.954( و)0.747بال،سمة للمحور اليانى تراوحت قيم معامالا االرتماط لملرداتي بيذ) •
 لكلية لةرا المحور.دركة  ل ملردة والدركة ا

(أ ويدل ذلك على وكود عالقة قوية  و شمة تامة بيذ 0.913( و)0.594بال،سمة للمحور اليالث تراوحت قيم معامالا االرتماط لملرداتي بيذ) •
 دركة  ل ملردة والدركة الكلية لةرا المحور.

(أ ويدل ذلك على وكود عالقة قوية  و شمة تامة بيذ 0.908و)( 0.704بال،سمة للمحور الرابج تراوحت قيم معامالا االرتماط لملرداتي بيذ) •
 دركة  ل ملردة والدركة الكلية لةرا المحور.

تم حسا  معامالا ارتماط دركة  ل محور بالدركة الكلية للمقياألأ وكا ا ال،تا ج  ما يي ممي،ة دركة  ل محور بالدركة الكلية للمقياأل:  ارتماط ❖
 تى:( وذلك على ال،حو ا 2بجدول )

 (2كدول )
 قيم معامالا ارتماط دركة  ل بعد بالدركة الكلية للمقياأل  

معامل ارتماط المحور بالدركة الكلية  المحور
 للمقياأل

 **0.996 المحور األول: العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلوماا
عالم التربوى يى ضو  متطلماا ثورة الالمحور اليانى:  يمية ا

 **0.977 االتصاالا والمعلوماا
عالم التربوى يى ضو   ثورة االتصاالا الالمحور اليالث: واقج ا

 **0.984 والمعلوماا
عالم التربوى يى ضو  ثورة الالمحور الرابج : معوقاا تطميق نشاط ا

 **0.980 االتصاالا والمعلوماا
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(أ حيث تراوحت قيم معامالا ارتماط دركة محاور االستمانة 0.01لة ع،د مستوى )(    كميج قيم معامالا االرتماط موكمة ودا2 ت ج مذ كدول )
 مما  دل على وكود عالقة قوية  و شمة تامة بيذ دركة  ل محور والدركة الكلية لالستمانة.( 0.996( إلى )0.977بالدركة الكلية لةا مذ )

 عيد تطميقةا على العي،ة ذاتةا مذ الملحوصيذ يى ظروو واحدةأ وقد تم حسا  ثماا ويع،ى    االستمانة تعطى نتا ج واحدة إذا ما ثماا االستمانة:  -ب
 االستمانة عذ طريق:

بحسا  ثماا االستمانة بطريقة  للا  رونماخأ و انت ال،تا ج  ما يي  القا ميذ على المحث: قام   Alpha – Chornbachاليماا بطريقة  للا  رونماخ  ❖
 ممي،ة بالجدول ا تي:

(3كدول )  
 قيم معامالا ثماا " للا" لمحاور االستمانة والدركة الكلية لالستمانة 

عدد  المحور
 العماراا

معامل  للا 
)معامل 
 اليماا(

 0.963 14 المحور األول: المتطاباا العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلوماا
االتصاالا  عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورةالالمحور الياني:  يمية ا

 0.983 15 والمعلوماا

 0.955 14 عالم التربوي يي ضو  ثورة االتصاالا والمعلومااالالمحور اليالث: واقج ا
عالم التربوي يي ضو  ثورة االتصاالا الالمحور الرابج: معوقاا تطميق نشاط ا

 0.967 15 والمعلوماا

 0.992 58 االستمانة  املة
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(أ  ما بلمت قيمة اليماا لالستمانة  املة 0.983أ 0.955(    قيم اليماا لمحاور االستمانة تراوحت بيذ )3السابق رقم ) ت ج مذ نتا ج الجدول 
 (أ و ي ل قيمة 0.6يي) Alpha(أ ويي قيم ثماا عالية ومقمولة إحصا يافأ حيث     صمر قيمة مقمولة لمعامل ثماا  للا0.992)

 و لما تزيد تكو   ي ل( 0.8 أ0.7مقمولة تتراوح بيذ )
 ومذ ثم يقد تم حسا  معامل الصدق الراتي لالستمانة مذ خالل القانو  ا تي:

996.0992.0  =  معامل اليماا√    = معامل الصدق الراتي             =  
 ويرا ةشير إلى ارتلاع الصدق الراتي لالستمانة.

 با تي: القا ميذ على المحثوللتأكد مذ مدى صالحية يرا األداة )المقابلة( للتطميق قام 
 صدق المقابلة: وتم مذ خالل ما ةأتي: - 

صدق المحكميذ )الصدق الظايري(: للتحقق مذ صدق المقابلة تم عرضةا على عدد مذ المتخصصيذ مذ  ع ا  ييبة التدريم محكم للتأكد مذ      - 
صياغة  ا اعادةالمقابلة تقيم ما استخدمت لقياسي. وقد تم إكرا  بعض التعد الا الالتمة عليةا ب،ا ف على مقترحاا المحكميذ و ا  مذ  يم يرا التعد ال

 .بعض العماراا 
 تم حسا  الصدق الراتي للمقابلة ويرا سيت ج يي  ث،ا  عرض اليماا للمقابلة. •
 ثماا المقابلة: وقد تم حسا  ثماا المقابلة عذ طريق: •
انت ال،تا ج  ما يي بحسا  ثماا االستمانة بطريقة  للا  رونماخأ و  القا ميذ على المحثقام  :Alpha – Chornbachاليماا بطريقة  للا  رونماخ  ❖

 ممي،ة بالجدول ا تي:
(4كدول )  

 قيم معامالا ثماا " للا" لمحاور االستمانة والدركة الكلية لالستمانة 
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عدد  المحور
 العماراا

معامل  للا 
)معامل 
 اليماا(

 0.917 4 المقابلة  املة

 (أ ويي قيم ثماا عالية ومقمولة إحصا ياف.0.917(    قيم اليماا للمقابلة  املة )4 ت ج مذ نتا ج الجدول السابق رقم )
 ومذ ثم يقد تم حسا  معامل الصدق الراتي للمقابلة مذ خالل القانو  ا تي:

958.0917.0  =  معامل اليماا√    = معامل الصدق الراتي             =  
 ويرا ةشير إلى ارتلاع الصدق الراتي للمقابلة.

 عي،ة المحث:   
( 20( يقدأ )30(أ )320( استميا أ الصالج م،ةا )370تم توتيج ) على عي،ة عشوا ية مذ طال  مدارأل التعليم األساسي بمحايظة الكويتستميا  االطمق -

 مستمعد. 
 ( مستمعد.10( يقدأ )20(أ )230( استميا أ الصالج م،ةا)250كما طمقت على عي،ة عشوا ية مذ  خصا ي االعالم التربوي تم توتيج) -
 ( موكي.30تم إكرا  مقابلة مج موكةي نشاط االعالم التربوي وعدديم ) -

 ثالياف: المعالجة االحصا ية وتحليل نتا ج الدراسة الميدانية.
  والف: استمانة الطال  واألخصا ييذ

 ( عي،ة الدراسة5كدول )                           •
 ال،سمة المبوية العدد الوظيلة
 58.2 320 طالب
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 41.8 230 اخصا ي
 100.0 550 المجموع الكلى

 المعالجة االحصا ية: بعد تجميج االستماناا ويحصةا واستمعاد االستماناا غير المكتملة تم إكرا  ا تي: -1
واحدة للمد ل )ال تلريغ المياناا الواردة يي استجاباا  يراد العي،ة يي كداولأ حيث  عطيت ثالث دركاا للمد ل )نعم(أ ودركتيذ للمد ل )ال(أ ودركة  •

  درى( وذلك يي محاور االستمانة.
 إدخال المياناا على الحاسب ا ليأ ثم مراكعتةا للتأكد مذ صحتةا ودقتةا. •
SPSS (Ver. 21) (tatistical Sيي تحليلةا للمياناا إحصا ياف على استخدام برنامج الحزم االحصا ية للعلوم االكتماعية  القا ميذ على المحثاعتمد  •

ciencesSocial Sackage for the P):أ  ما تم استخدام األساليب االحصا ية ا تية 
 حسا  التكراراا ونسمتةا لكل ملردة. -
 حسا  المتوس  الحسابي لكل عمارة مذ خالل المعادلة ا تية: -

 الوس  الحسابي = مجموع القيم )التكراراا( / عدديم
 حسب الوس  الحسابي لكل م،ةا.  العمارااترتيب  -
 –اختمار )ا( للكشل عذ اللروق بيذ متوسطي دركاا استجاباا عي،ة الدراسة ويقاف لمتمير الوظيلة )طالب  القا ميذ على المحثاستخدم  -

ما إذا  ا  سيتم التعامل مج عماراا  ل محور يي ضو  العي،ة الكليةأ  القا ميذ على المحث خصا ي( على محاور االستمانةأ وب،ا ف عليي تقرر 
تعامل مج عي،ة الطال  و األخصا ييذ  ل على حدة؛ يإذا  انت ي،اع يروق ذاا داللة إحصا ية يي االستجابة على محاور االستمانة ويقاف  م سي

محور  لمتمير الوظيلةأ  تم التعامل إحصا ياف مج  استجاباا  ل عي،ة على حداأ بي،ما إ  لم تكذ ي،اع يروق بي،ةم  تم التعامل إحصا ياف مج  ل
 ضو  العي،ة الكلية.  يي

 لالستقاللية وذلك للكشل عذ اللروق بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على عماراا محاور االستمانة. 2تم حسا  قيمة  ا -
 تحليل نتا ج الدراسة الميدانية: -2
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الكلية  م سيكو  ويقاف لمتمير الوظيلة )طالب سيتم عرض نتا ج اختمار )ا( لتحد د شكل التعامل االحصا ي مج  ل محور؛ يل سيكو  يي ضو  العي،ة 
  خصا ي(  ل على حدا؟ وكا ا ال،تا ج  ما يي موضحة بالجدول ا تي: –

 (6كدول )
  خصا ي( على محاور االستمانة والدركة الكلية لالستمانة –قيمة "ا" لللرق بيذ متوسطي استجاباا عي،ة الدراسة ويقاف للوظيلة )طالب 
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 المتوس  لعددا الوظيلة المحاور
االنحراو 
 المعياري 

 قيمة "ا"
دركة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

المحور األول: المطالب العامة الالتمة 
الستخدام ثورة االتصاالا 

 والمعلوماا

 6.594 36.10 320 طالب
3.906 548 0.001 

 6.150 38.27 230  خصا ي

عالم التربوي الالمحور الياني:  يمية ا
ثورة  يي ضو  متطلماا
 االتصاالا والمعلوماا

 7.450 40.52 320 طالب
3.871 548 0.001 

 3.581 42.57 230  خصا ي

عالم التربوي الالمحور اليالث: واقج ا
يي ضو  ثورة االتصاالا 

 والمعلوماا

 5.567 34.05 320 طالب
7.457 548 0.001 

 3.801 37.21 230  خصا ي

نشاط المحور الرابج: معوقاا تطميق 
عالم التربوي يي ضو  ثورة الا

 االتصاالا والمعلوماا

 6.473 37.11 320 طالب
4.056 548 0.001 

 4.791 39.16 230  خصا ي

 الدركة الكلية لالستمانة
 25.652 147.78 320 طالب

4.794 548 0.001 
 17.934 157.20 230  خصا ي

 
 ( ما ةأتي:6 ت ج مذ نتا ج كدول )
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(: توكد يروق ذاا داللة إحصا ية بيذ متوسطي دركاا استجاباا العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلوماابال،سمة للمحور األول )المطالب   ❖
( ويي دالة 3.906(أ حيث كا ا قيمة )ا = 38.27كل مذ الطال  واألخصا ييذ على يرا المحور لصالج األخصا ييذ )المتوس  األعلى = 

 .548( ودركة حرية = 0.001حصا ياف ع،د مستوى داللة )إ
 ونست،تج مذ ذلك:  ني ةجب التعامل إحصا ياف مج ملرداا يرا المحور يي ضو   ل عي،ة على حدة )طال  و خصا ييذ(.

داللة إحصا ية بيذ متوسطي دركاا (: توكد يروق ذاا  يمية االعالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلوماابال،سمة للمحور الياني ) ❖
( ويي 3.871(أ حيث كا ا قيمة )ا = 42.57استجاباا  ل مذ الطال  واألخصا ييذ على يرا المحور لصالج األخصا ييذ )المتوس  األعلى = 

 .548( ودركة حرية = 0.001دالة إحصا ياف ع،د مستوى داللة )
 داا يرا المحور يي ضو   ل عي،ة على حدة )طال  و خصا ييذ(.ونست،تج مذ ذلك:  ني ةجب التعامل إحصا ياف مج ملر 

(: توكد يروق ذاا داللة إحصا ية بيذ متوسطي دركاا استجاباا واقج االعالم التربوي يي ضو  ثورة االتصاالا والمعلوماابال،سمة للمحور اليالث ) ❖
( ويي دالة 7.457(أ حيث كا ا قيمة )ا = 37.21ألعلى = كل مذ الطال  واألخصا ييذ على يرا المحور لصالج األخصا ييذ )المتوس  ا

 .548( ودركة حرية = 0.001إحصا ياف ع،د مستوى داللة )
 ونست،تج مذ ذلك:  ني ةجب التعامل إحصا ياف مج ملرداا يرا المحور يي ضو   ل عي،ة على حدة )طال  و خصا ييذ(.

(: توكد يروق ذاا داللة إحصا ية بيذ متوسطي تربوي يي ضو  ثورة االتصاالا والمعلوماامعوقاا تطميق نشاط االعالم البال،سمة للمحور الرابج ) ❖
( 4.056(أ حيث كا ا قيمة )ا = 39.16دركاا استجاباا  ل مذ الطال  واألخصا ييذ على يرا المحور لصالج األخصا ييذ )المتوس  األعلى = 

 .548=  ( ودركة حرية0.001ويي دالة إحصا ياف ع،د مستوى داللة )
 ونست،تج مذ ذلك:  ني ةجب التعامل إحصا ياف مج ملرداا يرا المحور يي ضو   ل عي،ة على حدا )طال  و خصا ييذ(.

ر لصالج بال،سمة للدركة الكلية لالستمانة: توكد يروق ذاا داللة إحصا ية بيذ متوسطي دركاا استجاباا  ل مذ الطال  واألخصا ييذ على يرا المحو  ❖
 .548( ودركة حرية = 0.001( ويي دالة إحصا ياف ع،د مستوى داللة )4.794(أ حيث كا ا قيمة )ا = 157.20المتوس  األعلى = األخصا ييذ )

 ونست،تج مذ ذلك:  ني ةجب التعامل إحصا ياف مج ملرداا كميج محاور االستمانة يي ضو   ل عي،ة على حدة )طال  و خصا ييذ(.
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 ستمانة سيتم التعامل معةا إحصا ياف يي ضو   ل عي،ة على حدا.مما سمق إت ج    كميج محاور اال 
 المحور األول: المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلوماا      

 (7كدول )
 واأليمية ال،سمية( ومستوى داللتةا 2استجاباا  يراد العي،ة حول المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلوماا وقيمة )كا

 العمارة م
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 حسب المتوس  الحسابي لةا:ترتيب العماراا  - 
 :للتالميربال،سمة  -1
( )القدرة على التعامل مج برامج المحادثة االلكترونية )الشاا( المرتمة 11احتلت العمارة رقم) -

األولى يي ترتيب المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ 
،سمة اير مةاراا اكادة الكمميوتر والشمكاا بعلى تو ذلك  يدلو  (أ2.9المتوس  الحسابي لةا )

سماا متلردة بيذ تالمير المدارأل يي مرحلة التعليم األساسي حيث ةمتلك يرا الجيل كميرة 
ومةاراا معلوماتية متطورة ويركج ذلك أل   كير ايتمام الجيل الحالي  تر ز بمواقج التواصل 

 االكتماعي ميل الليم بوع.
( )القدرة على استخدام متصلج االنترنت ميل كوكل( و)القدرة 8أ10احتلت العمارتيذ رقم)  -

عل التعامل مج المريد االلكتروني ) االةميل ( المرتمة اليانية يي ترتيب المطالب العامة الالتمة 
(أ ويمكذ 2.88الستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما )

م بوع واالةميل  أحد مواقج التواصل االكتماعي ةشمال   ييراف القول    يرا  ركج أل  اللي
مذ ايتمام التالمير يي عصرنا الحاضر لتحقيق التواصل مج االخريذأ ويو ما ةكسمةم الكيير 
مذ المةاراا ويديعةم لتعلم ما ةساعديم مذ تلك المةاراا يي إكادا يرا القدرةأ  ما    

محث عذ معلوماا اصمج يي العصر الحاضر ال استخدام متصلج االنترنت ميل كوكل لل
 تطلب الكيير مذ المةارةأ باالضاية الى كربي ايتمام التالمير بصلة عامة حيث ةجدو  مذ 

 خاللي بسةولة  ل ما  ةمةم مذ معلوماا.
 Download( )القدرة على تحميل المللاا مذ الشمكة 9أ13أ14احتلت العماراا رقم) -

على المحث الكترونيا عذ المعلوماا المرتمطة بال،شاط( و )القدرة ( و )القدرة Uploadوريعةا 
على ال،قاش والحوار وتمادل المعلوماا مج تمال  يي اماكذ مختللة مذ خالل االنترنت( المرتمة 
اليالية يي ترتيب المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  

(أ ويمكذ القول    يرا  ركج أل  تعامالا التالمير مج االنترنت ال تخلو مذ 2.8الحسابي لةما )
تحميل المللاا  و ريعةا مذ الشمكةأ ويظةر ذلك  ييراف يي استخدامةم الليم بوع واليوتيو أ 
حيث ةمكذ مذ خاللةا مشايدة وتحميل ما  ةمةم مذ دروأل تعليميةأ والقدرة على ال،قاش والحوار 

م بوع  أحد مواقج التواصل االكتماعي ةجر  ايتمام التالمير يي عصرنا الحاضر  ركج أل  اللي
 لتحقيق التواصل مج األخريذ.



167 

 

ويمكذ القول    المةاراا السابقة يي مةاراا استخدام االنترنت ويو ما  تلق مج دراسة      
 ويتلق مج االطار ال،ظري للدراسة.  ناصر محمد عامر

 القدرة على التعامل مج المللاا ميل ال،سخ والتعد ل والحرو( ( 3احتلت العمارة رقم) - 
المرتمة الرابعة يي ترتيب المطالب العامة الالتمة السههتخدام ثورة االتصههاالا والمعلومااأ حيث  

(أ ويرا  ركج أل  يرا القدرة تميل مةاراا  سههاسههية لمسههتخدمي 2.75بلغ المتوسهه  الحسههابي لةا)
 الكمميوترأ وال غ،ى ع،ةا.

 Word–Power( )القدرة على التعامل مج برامج ماةكروسويت  وييم )4احتلت العمارة رقم) -
Point المرتمة الخامسهههههههههههههههة يي ترتيب المطالب العامة الالتمة السههههههههههههههتخدام ثورة االتصهههههههههههههههاالا )

(أ نظرا أل  يرا المرامج  تم تدريسهههههههههةا مذ 2.7والمعلومااأ حيث بلغ المتوسههههههههه  الحسهههههههههابي لةا)
 .Abd El Aziz Ebn Ami اسب ا لى ويو ما  تلق مج دراسةخالل م،ايج الح

ويمكذ القول    يرا المةاراا الخاصههههة بالتعامل مج المللاا والمرامج  تم تدريسههههةا يي الحاسههههب 
 . Abd El Aziz Ebn Amiا لى ولرلك  تقذ التالمير معريتةا ويو ما  تلق مج دراسة

لوسههههههههههههههها   المتعددة ميل المدةا بلير والريل بال ر( ( )القدرة على برامج ا6احتلت العمارة رقم) -
المرتمة السادسة يي ترتيب المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث 

(أحيث اصههههمحت يرا المةارة مذ متطلماا العصههههر التي ةجيد 2.55بلغ المتوسهههه  الحسههههابي لةا)
 التالمير استخدامةا.

 الكاميرا( –القدرة على تشميل األكةزة الملحقة بالكمميوتر ميل الطابعة( )1احتلت العمارة رقم) 
المرتمة السابعة يي ترتيب المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث  

(أ أل  يرا األكةزة ال تحتا  إلى مةارة بصورة  ميرة ياستخدام 2. 5بلغ المتوس  الحسابي لةا )
  باألنشطة المتعلقة بالم،ايج الدراسية ييتم استخدامةا لطماعة االبحاث ويتم استخدام الطابعة  رتم

 الكاميرا للتواصل مج االصدقا .
( )معرية المواقج التعليمية المختللة ميل موقج الوتارة المدرسةأ التوكيي....( 12احتلت العمارة رقم) -

ستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث المرتمة اليام،ة يي ترتيب المطالب العامة الالتمة ال
(أ ويمكذ القول  نةا ال تميل نلم ال رورة لةمأ ويرا  ركج ألنةم 2.3بلغ المتوس  الحسابي لةا )

 ال  ةتمو  بمعرية مواقج بعي،ةاأ ييمك،ةم المحث عما  ريدوني على االنترنت.
المرتمة التاسعة يي ترتيب المطالب العامة ( )القدرة على تيميت وطتالة المرامج( 2احتلت العمارة رقم) -

(أ حيث 2.25الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )
  نةم ال  ةتمو  بةرا القدرة يي حد ذاتةا حيث  نةم ةعتمدو  على األخريذ يي ذلك.
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الكمميوتر ميل الطابعة( المرتمة العاشرة ( )القدرة على اضاية االكةزة الملحقة ب1احتلت العمارة رقم) -
)قمل األخيرة( يي ترتيب المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ 

نةا ال تميل نلم ال رورة لةم حيث ةمكذ (أ حيث ةمكذ القول  2.05المتوس  الحسابي لةا )
 االستم،ا  ع،ةا.

لى استخدام برامج ضم  ويك المللاا( المرتمة الحادةة ( )القدرة ع5احتلت العمارة رقم) -
عشر)األخيرة( يي ترتيب المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث 

 (أ حيث  نةا األقل يي األيمية بال،سمة للتالمير.1.95بلغ المتوس  الحسابي لةا )
 بال،سمة لألخصا ييذ:  -2

( )القدرة على استخدام متصلج االنترنت ميل كوكل( و 8أ10أ11أ13احتلت العماراا رقم) -
)القدرة عل التعامل مج المريد االلكتروني )االةميل( و )القدة على التعامل مج برامج المحادثة 
االلكترونية )الشاا( و )القدرة على المحث إلكترونيا عذ المعلوماا المرتمطة بال،شاط( المرتمة 

لب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ األولى يي ترتيب المطا
(أ ويمكذ القول    المةاراا األربعة السابقة يي مةاراا استخدام 2.9المتوس  الحسابي لةما )

االنترنتأ ويي تأتي يي مقدمة المةاراا الالتمة ليورة االتصاالا والمعلوماا حيث  صمحت 
ا يي التواصل مج األخريذ ويو ما  تلق مج االطار ال،ظري يي عصرنا الحالي ال غ،ى ع،ة

 .(للدراسة
( )القدرة على ال،قاش والحوار وتمادل المعلوماا مج تمال  يي اماكذ 14احتلت العمارة رقم)  -

مختللة مذ خالل االنترنت( المرتمة اليانية يي ترتيب المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة 
(أ حيث  صمج يرا السا د يي 2.89حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا ) االتصاالا والمعلومااأ

عصرنا الحالي وخاصة يي ظل وكود مواقج التواصل االكتماعي ميل الليم بوع وتويتر ويو 
 ما  تلق مج االطار ال،ظري للدراسة.

غيرا( ( )القدرة على التعامل مج المللاا ميل ال،سخ والتعد ل والحرو و 3أ4احتلت العمارتيذ رقم) -
(( المرتمة Word– Power Pointو)القدرة على التعامل مج برامج ماةكروسويت  وييم )

اليالية يي ترتيب المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ 
(أ ألنةا المةاراا األساسية للتعامل مج االنترنت والتي  صمج يي 2.8المتوس  الحسابي لةما )

    ي يرد التعامل معةا بم،تةى المساطة.إمكا
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( )القدرة على تيميت وطتالة المرامج( المرتمة الرابعة يي ترتيب المطالب 2احتلت العمارة رقم) -
(أ 2.7العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما)

 ا المتعلقة بالكمميوتر.حيث ةعتمدو  على  نلسةم يي ذلك لمواكةة المشكال
  Download( )القدرة على تحميل المللاا مذ الشمكة 9احتلت العمارة رقم) -

 ( المرتمة الخامسة يي ترتيب المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة Uploadوريعةا  
 (أ أل  يرا المةارة2.69االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما)

 ترتم  باستخدام االنترنت حيث  تطلب التعامل مج االنترنت ريج وتحميل المللاا. 
( )القدرة على استخدام برامج ضم  ويك المللاا( المرتمة السادسة يي 5احتلت العمارة رقم)   

ترتيب المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  
(أ حيث  نةا ترتم  بالمةارة السابقة يعادة ما تكو  المللاا المحملة على 2.86الحسابي لةا )

 االنترنت م موطة.
( )معرية المواقج التعليمية المختللة ميل موقج الوتارةأ المدرسةأ التوكيي 12احتلت العمارة رقم) -

وغيريا( المرتمة السابعة )قمل األخيرة( يي ترتيب المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة 
  (أ ويرا  ركج ألنةم ال  ةتمو 2.6االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )

 بمعرية مواقج بعي،ةاأ وخاصة    يرا المواقج ال  تم االعال  ع،ةا  ما  ،ممي. 
( )القدرة على اضههههههههههههههاية األكةزة الملحقة بالكمميوتر ميل الطابعة( و 1أ6احتلت العمارتيذ رقم)

)القدرة على برامج الوسهههههههههههههها   المتعددة ميل المدةا بلير والريل بال ر( المرتمة اليام،ة )األخيرة( 
رتيب المطالب العامة الالتمة السههتخدام ثورة االتصههاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوسهه  يي ت

نةا ال تميل نلم ال رورة لةم حيث ةمكذ االستم،ا  (أ حيث ةمكذ القول  2.4الحسابي لةما )
 ع،ةا.

  ت ج مذ الجدول السابق ما ةأتي:
 لمحور:اللروق يي الر ي بيذ التالمير واألخصا ييذ يي عماراا يرا ا - 

 القدرة على اضاية االكةزة الملحقة بالكمميوتر ميل الطابعة: -1
توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج  

( 118.9= 2%( لدى عي،ة الطال أ حيث كا ا قيمة )كا65المد ل ال )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    الطال   كير ري اف على    0.001ستوى داللة )ويي دالة إحصا ياف عذ م

القدرة على اضاية األكةزة الملحقة بالكمميوتر ميل الطابعة مذ المطالب العامة الالتمة الستخدام 
 ثورة االتصاالا والمعلوماا.

 القدرة على تيميت وطتالة المرامج: -2
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ا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخص
= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا70المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )62.7
مطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة موايقة على    القدرة على تيميت وطتالة المرامج مذ ال

 االتصاالا والمعلوماا.
 القدرة على التعامل مج المللاا ميل ال،سخ والتعد ل والحرو وغيرا:-3

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
( 13.5= 2م،ةماأ حيث كا ا قيمة )كا%( لدى  ل 80المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    الطال  واألخصا ييذ  كير 0.001ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )

موايقة على    القدرة على تيميت وطتالة المرامج مذ المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة 
 االتصاالا والمعلوماا.

 (:Word– Power Pointةكروسويت  وييم )القدرة على التعامل مج برامج ما-4
توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 

= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا80المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
ذلك إلى    األخصا ييذ  كير (أ ويشير 0.01( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )11.9

( مذ Word– Power Pointموايقة على    القدرة على التعامل مج برامج ماةكروسويت  وييم )
 المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلوماا.

 القدرة على استخدام برامج ضم  ويك المللاا: -5
ا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخص

= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا78.3المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )138

للاا مذ المطالب العامة الالتمة الستخدام موايقة على    القدرة على استخدام برامج ضم  ويك الم
 ثورة االتصاالا والمعلوماا.

 :القدرة على برامج الوسا   المتعددة ميل المدةا بلير والريل بال ر -6
= 2اتلق التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارةأ حيث كا ا قيمة )كا

ي،اع اتلاق بيذ الطال  واألخصا ييذ على ( ويي غير دالة إحصا يافأ ويشير ذلك إلى    5.9
   القدرة على برامج الوسا   المتعددة ميل المدةا بلير والريل بال ر مذ المطالب العامة الالتمة 

 الستخدام ثورة االتصاالا والمعلوماا.
 الكاميرا: –القدرة على تشميل األكةزة الملحقة بالكمميوتر ميل الطابعة  -7
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 ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج توكد يروق دالة إحصا
= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا70المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )31.1
الكاميرا مذ المطالب  –ميل األكةزة الملحقة بالكمميوتر ميل الطابعة موايقة على    القدرة على تش

 العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلوماا.
 القدرة على استخدام متصلج االنترنت ميل كوكل: -8

= 2اتلق التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارةأ حيث كا ا قيمة )كا
ة إحصا يافأ ويشير ذلك إلى    ي،اع اتلاق بيذ الطال  واألخصا ييذ على ( ويي غير دال0.8

   القدرة على استخدام متصلج االنترنت ميل كوكل مذ المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة 
 االتصاالا والمعلوماا.

 :Uploadوريعةا  Downloadالقدرة على تحميل المللاا مذ الشمكة  -9
 ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج توكد يروق دالة إحصا

( 38.9= 2%( لدى عي،ة الطال أ حيث كا ا قيمة )كا80المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    الطال   كير موايقة على    0.001ويى دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )
مذ المطالب العامة الالتمة  Uploadوريعةا  Downloadالقدرة على تحميل المللاا مذ الشمكة 
 الستخدام ثورة االتصاالا والمعلوماا.

 )االةميل(:القدرة عل التعامل مج المريد االلكتروني  -10
= 2اتلق التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارةأ حيث كا ا قيمة )كا

( ويي غير دالة إحصا يافأ ويشير ذلك إلى    ي،اع اتلاق بيذ الطال  واألخصا ييذ على 0.8
م ثورة    القدرة عل التعامل مج المريد االلكتروني )االةميل( مذ المطالب العامة الالتمة الستخدا

 االتصاالا والمعلوماا.
 القدرة على التعامل مج برامج المحادثة االلكترونية )الشاا(:  -11

( ويي 0.0= 2اتلق التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارةأ حيث كا ا قيمة )كا
لقدرة على غير دالة إحصا يافأ ويشير ذلك إلى    ي،اع اتلاق بيذ الطال  واألخصا ييذ على    ا

التعامل مج برامج المحادثة االلكترونية )الشاا( مذ المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة 
 االتصاالا والمعلوماا.

 معرية المواقج التعليمية المختللة ميل موقج الوتارةأ المدرسةأ التوكيي وغيريا: -12
استجاباتةم على يرا العمارة توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ الطال  واألخصا ييذ يي 

%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة 70لصالج المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )87.2= 2)كا



172 

 

ارةأ المدرسةأ التوكيي وغيريا  كير موايقة على    معرية المواقج التعليمية المختللة ميل موقج الوت 
 مذ المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والمعلوماا.

 القدرة على المحث إلكترونيا عذ المعلوماا المرتمطة بال،شاط: -13
توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 

= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا90المبوية األعلى =  المد ل نعم )ال،سمة
(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.01( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )11.9

موايقة على    القدرة على المحث إلكترونيا عذ المعلوماا المرتمطة بال،شاط مذ المطالب العامة 
 التصاالا والمعلوماا.الالتمة الستخدام ثورة ا

 القدرة على ال،قاش والحوار وتمادل المعلوماا مج تمال  يي  ماكذ مختللة مذ خالل االنترنت: -14
توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 

= 2يذأ حيث كا ا قيمة )كا%( لدى عي،ة األخصا ي89.1المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.01( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )11.9

موايقة على    القدرة على ال،قاش والحوار وتمادل المعلوماا مج تمال  يي  ماكذ مختللة مذ 
 معلوماا.نترنت مذ المطالب العامة الالتمة الستخدام ثورة االتصاالا والالخالل ا
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 عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااالالمحور الياني:  يمية ا                                     
 (8كدول )

 ( ومستوى داللتةا واأليمية ال،سمية2)كااستجاباا  يراد العي،ة حول  يمية االعالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلوماا وقيمة 
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  ت ج مذ الجدول السابق ما ةأتي:    
 

 ترتيب العماراا حسب المتوس  الحسابي لةا: - 
 

 :للتالميربال،سمة  -1
() زود ال،شاط بمعلوماا وملاييم كد دة ترتم  بالمقرراا الدراسية( 2احتلت العمارة رقم) -
. 

عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة األولى يي ترتيب  يمية ا   
عالم ةعتمد على ال(أ وذلك أل  ا2.9والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )

ةجعل التالمير دا مي المحث وخاصة ييما  تعلق بالمقرراا الدراسية ويرا ما  المعلوماا
 .Renee أHobbs تلق مج دراسة رني يوبز 

المشار ة وتمادل ا را  مذ خالل موقج التواصل  على ( )ةشجج9احتلت العمارة رقم)  -
 االكتماعي( 

لماا ثورة االتصاالا عالم التربوي يي ضو  متطاالالمرتمة اليانية يي ترتيب  يمية    
(أ وذلك نتيجة لما  تميز بي التالمير مذ 2.89والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )

 نترنت ويو ما  تلق مج االطار ال،ظري للدراسة.المةاراا استخدام ا
 ( )ةسايم يي إعداد الشخصية المتكاملة وي،مى الموايب والمةاراا( 1احتلت العمارة رقم) -

عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة اليالية يي ترتيب  يمية ا   
عالم التربوي ال(أ حيث ا  ي،و  ا2.88والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )

المختللة تعمل على ت،مية الموايب والمةاراا ويو ما  تلق مج دراسة ربا  صالح السيد 
  محمد متولي شيما  إبراييم  ودراسة

( )ةمكذ مذ متابعة  ل كد د مذ المعلوماا مذ خالل 7أ8أ11احتلت العماراا رقم) -
 و ي وقت  ي تصلج المواقج االلكترونية(و )ةمكذ مذ التواصل والتلاعل مج الزمال  يي

 الخاصة بال،شاط( المحث عذ المعلوماا مكا (و )ةمكذ مذ االعتماد على ال،لم يي 
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة الرابعة يي ترتيب  يمية ا 

(أ ويرا المةاراا خاصة بالتعامل مج 2.8والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )
شيما  محمد  ودراسة غريب  حمد بذ هللا عمد مستجداا العصر ويو ما  تلق مج دراسة

  لسيد إبراييمودراسة ربا  صالح ا  متولي
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( )ةساعد يي إعداد بحوث ووسا ل متعلقة بالم،ايج الدراسية( 5أ15احتلت العماراا رقم) -
)ةعود على التعاةس مج التمير التك،ولوكي الري تمليي التطوراا السريعة( المرتمة الخامسة 

غ عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلاليي ترتيب  يمية ا
عالم التربوي ةشجج على المحث العلمي والتعاةس ال(أ حيث ا  ا2.75المتوس  الحسابي لةا )

 أ C.kودراسة  غريب  حمد بذ هللا عمد مج التميراا العصرية ويو ما  تلق مج دراسة
Cheung 

 ( ) زود بقيم وسلو ياا اةجابية ترتم  بالحياة( .6احتلت العمارة رقم) -
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة السادسة يي ترتيب  يمية ا 

عالم التربوي  زود التالمير ال(أ حيث    ا2.73والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )
ربا   ودراسة بالعد د مذ القيم والسلو ياا ويو ما  تلق مج دراسة سكرة على حسذ المريدي

  إبراييمصالح السيد 
 ( ) زيد ال،شاط مذ الدايعية نحو الدراسة والتحصيل(3احتلت العمارة رقم) -
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة السابعة يي ترتيب  يمية ا  

عالم التربوي ال(أ مما  دل على    ا2.68والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )
 .غريب حمد  بذ هللا عمههههد التعلم ويو ما  تلهههق مهههج دراسهههة  ؤدى الى الدايعية نحو

( )ةساعد على تحمل المسبولية والمروت يي المستوى التحصيلي( المرتمة 4احتلت العمارة رقم) -
اليام،ة يي ترتيب  يمية االعالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث 

عالم التربوي ةعلم التلمير االعتماد على الراا ال(أ حيث    ا2.65ا )بلغ المتوس  الحسابي لة
عالم المختللة واالخرا  الل،ي لةا ويو ما اليي المحث عذ المعلوماا وتوظيلةا يي ي،و  ا

  تلق مج االطار ال،ظري للدراسة.
 ( ) ،مى القدرة على االلقا  والخطابة داخل المدرسة( .14احتلت العمارة رقم) -
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة التاسعة يي ترتيب  يمية ا 

عالم التربوي القدرة على ال(أ حيث  ،مى ا2.6والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )
 Sandraودراسة   األحمدي لقا  والخطابة ويو ما  تلق مج دراسة عدنا  بذ محمدالا

E.Wilson  
( ) دعم العالقة بيذ المدرسة والميبة المحيطة مذ خالل موقج 13ارة رقم)احتلت العم -

 المدرسة( .
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عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة العاشرة يي ترتيب  يمية ا  
(أ حيث    تدعيم العالقة بيذ المدرسة 2.58والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )

 . Anand Linin  لصورة الكايية ويو ما  تلق مج دراسةوالميبة ال ةكو  با
()ةقدم تمرةة راكعة( مذ خالل االةميل والم،تدةاا عذ طريق تلقى 12احتلت العمارة رقم) -

 األخصا ي( . –إكاباا اسبلة واستلساراا تطرحةا على الزمال  
ضو  متطلماا ثورة عالم التربوي يي الالمرتمة الحادةة عشر )قمل األخيرة( يي ترتيب  يمية ا 

(أ حيث  ني ال  تم التواصل بيذ 2.53االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )
 .Tom Dickson التالمير واألخصا ييذ مذ خالل مواقج التواصل االكتماعي ما  تلق مج دراسة

أل مختللة عمر يريق بلاعلية مج تمال  مذ مدار  على العمل يي ( )ةساعد10احتلت العمارة رقم) -
 االنترنت( 

عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة اليانية عشر)األخيرة( يي ترتيب  يمية ا  
(أ حيث    االعالم عذ المواقج المدرسية ةكو  2.2والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )

 والتلاعل مج تمال ةم يي المدارأل االخرى.بصورة غير  ايية يال  تمكذ التالمير مذ التواصل 
 بال،سمة لألخصا ييذ:  -2

( )ةسايم يي إعداد الشخصية المتكاملة وي،مى الموايب 7أ14أ 1أ2أ6احتلت العماراا رقم) -
والمةاراا( و ) زود ال،شاط  بمعلوماا وملاييم كد دة ترتم  بالمقرراا الدراسية( و ) زود بقيم 

ياة( و )ةمكذ مذ متابعة  ل كد د مذ المعلوماا مذ خالل تصلج وسلو ياا اةجابية ترتم  بالح
 لكترونية( و ) ،مى القدرة على االلقا  والخطابة داخل المدرسة( الالمواقج ا

المرتمة األولى يي ترتيب  يمية االعالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا    
عالم التربوي    الث  رى  خصا ي ا(أ حي3والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما )

ال،شاط ةعمل على تزويد التالمير بالعد د مذ المةاراا والقدراا والموايب ويو ما  تلق مج العد د 
ودراسة سكرة على   Hobbs, Renee ودراسة مذ الدراساا دراسة ربا  صالح السيد إبراييم 

  حسذ المريدي
شار ة وتمادل ا را  مذ خالل موقج التواصل الم على ( )ةشجج9أ11احتلت العمارتيذ رقم)  -

االكتماعي( و )ةمكذ مذ االعتماد على ال،لم يي المحث عذ المعلوماا الخاصة بال،شاط( 
المرتمة اليانية يي ترتيب  يمية االعالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااأ 

واصل بيذ األخصا ييذ ومعرية الجد د عذ (أ حيث  تم الت2.9حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما )
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المعلوماا الخاصة بال،شاط عذ طريق مواقج التواصل االكتماعي ييما بي،ةم ويي مذ ال روراا 
 الالتمة يي العصر الحالي ويو ما  تلق مج االطار ال،ظري للدراسة.

التحصيلي( المرتمة ( )ةساعد على تحمل المسبولية والمروت يي المستوى 4احتلت العمارة رقم) -
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث الاليالية يي ترتيب  يمية ا

(أ حيث  تم تكليل التالمير بالمحث عذ المعلوماا بأنلسةم 2.89بلغ المتوس  الحسابي لةا )
 الخاصة بال،شاط والمواد الدراسية ويو ما  تلق مج االطار ال،ظري للدراسة.

على  ( ) زيد ال،شاط مذ الدايعية نحو الدراسة والتحصيل( ) ةساعد10أ15أ3احتلت العمارة رقم) -
نترنت( ) ةعود على التعاةس مج اليريق بلاعلية مج تمال  مذ مدارأل مختللة عمر ا العمل يي

 التمير التك،ولوكي الري تمليي التطوراا السريعة( 
التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااأ  المرتمة الرابعة يي ترتيب  يمية االعالم 

 والتعليمية االعالمية العملية (أ ييرى األخصا ييذ   2.8حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )
السلوع ويزيد مذ دايعية التالمير نحو الدراسة والتحصيل ويو ما  تلق مج  تميير يي تشتر ا 

 غريب. حمد  بذ هللا عمد دراسة
مكا ( المرتمة  و ي وقت  ي ()ةمكذ مذ التواصل والتلاعل مج الزمال  يي8عمارة رقم)احتلت ال -

عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث الالخامسة يي ترتيب  يمية ا
عالم التربوي ةكسب التالمير مةاراا ال(أ مما  دل على    ا2.79بلغ المتوس  الحسابي لةا )

 ويو ما  تلق مج دراسة شيما  محمد متولي.التواصل 
( )ةسهههههاعد يي إعداد بحوث ووسههههها ل متعلقة بالم،ايج الدراسهههههية( و 12أ5احتلت العمارتيذ رقم)  -

)ةقدم تمرةة راكعة ( مذ خالل االةميل والم،تدةاا عذ طريق تلقى اكاباا اسهههبلة واسهههتلسهههاراا 
 األخصا ي  ( . –تطرحةا على  الزمال  

دسهههههههههههة )قمل األخيرة( يي ترتيب  يمية االعالم التربوي يي ضهههههههههههو  متطلماا ثورة المرتمة السههههههههههها  
(أ حيث  ني ال  تم التواصل بيذ 2.7االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما )

األخصا ي والتالمير مذ خالل وسا ل االتصال الحد ية ميل االةميل والم،تدةاا ويو ما  تلق مج 
يي    وسهههههها ل االعالم التربوي ال تالت  ما يي والبد مذ العمل على   Tom Dicksonدراسههههههة

 تطويريا يي ظل وكود اساليب كد دة والتطور التك،ولوكي.
() دعم العالقة بيذ المدرسة والميبة المحيطة مذ خالل موقج المدرسة( 13احتلت العمارة رقم) -
. 
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التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا  المرتمة السابعة )األخيرة( يي ترتيب  يمية االعالم  
(أ  رى األخصا ييذ    غالمية المدارأل 2.3والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )

ليم لد ةا موقج إلكتروني خاص بةاأ وط  وكد ال  تم االعال  ع،ي بالصورة الكايية يالميبة 
غيا   يي  م عمد العاطي  وسليياالمحيطة ال تكو  على علم بيأ  ويو ما  تلق مج دراسة 

 رب  المستجداا التك،ولوكية بال،شاط االعالمي.
 اللروق يي الر ي بيذ التالمير واألخصا ييذ يي عماراا يرا المحور: -ا
 ةسايم يي إعداد الشخصية المتكاملة وي،مى الموايب والمةاراا: -1

على يرا العمارة لصالج توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم 
= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا100المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )18
 وايب.موايقة على    االعالم التربوي ةسايم يي إعداد الشخصية المتكاملة وي،مى الم

  زود ال،شاط بمعلوماا وملاييم كد دة ترتم  بالمقرراا الدراسية: -2
توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 

%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة 99.6المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    0.001ياف عذ مستوى داللة )( ويي دالة إحصا 21.7= 2)كا

عالم التربوي  زود ال،شاط بمعلوماا وملاييم كد دة ترتم  الاألخصا ييذ  كير موايقة على    ا
 بالمقرراا الدراسية.

  زيد ال،شاط مذ الدايعية نحو الدراسة والتحصيل:-3
اباتةم على يرا العمارة لصالج توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استج

= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا80المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )18.1

 ة والتحصيل.عالم التربوي  زيد ال،شاط مذ الدايعية نحو الدراسالموايقة على    ا
 ةساعد على تحمل المسبولية والمروت يي المستوى التحصيلي:-4

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة 89.1المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ 0.001إحصا ياف عذ مستوى داللة )( ويي دالة 28.8= 2)كا
عالم التربوي ةساعد على تحمل المسبولية والمروت يي المستوى ال كير موايقة على    ا

 التحصيلي.
 ةساعد يي إعداد بحوث ووسا ل متعلقة بالم،ايج الدراسية:-5
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استجاباتةم على يرا العمارة لصالج  توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي
= 2%( لدى عي،ة الطال أ حيث كا ا قيمة )كا80المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    الطال   كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )27.4
 م،ايج الدراسية.عالم التربوي ةساعد يي إعداد بحوث ووسا ل متعلقة بالالموايقة على    ا

 : زود بقيم وسلو ياا اةجابية ترتم  بالحياة-6
توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 

%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة 100المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    0.001مستوى داللة )( ويي دالة إحصا ياف عذ 44.8= 2)كا

 عالم التربوي  زود بقيم وسلو ياا إةجابية ترتم  بالحياة.الاألخصا ييذ  كير موايقة على    ا
 مكذ مذ متابعة  ل كد د مذ المعلوماا مذ خالل تصلج المواقج االلكترونية:-7

تةم على يرا العمارة لصالج توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجابا
%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة 99.6المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )42= 2)كا
ذ خالل  كير موايقة على    االعالم التربوي ةمكذ مذ متابعة  ل كد د مذ المعلوماا م

 تصلج المواقج االلكترونية.
 مكا : و ي وقت  ي ةمكذ مذ التواصل والتلاعل مج الزمال  يي-8

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
= 2%( لدى عي،ة الطال أ حيث كا ا قيمة )كا85المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    الطال   كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )22.9
 و ي وقت  ي موايقة على    االعالم التربوي ةمكذ مذ التواصل والتلاعل مج الزمال  يي

 مكا .
 المشار ة وتمادل ا را  مذ خالل موقج التواصل االكتماعي: على ةشجج- 9

( 1.6= 2استجاباتةم على يرا العمارةأ حيث كا ا قيمة )كا اتلق التالمير واألخصا ييذ يي
ويي غير دالة إحصا يافأ ويشير ذلك إلى    ي،اع اتلاق بيذ الطال  واألخصا ييذ على    

 المشار ة وتمادل ا را  مذ خالل موقج التواصل االكتماعي. على عالم التربوي ةشججالا
 نترنت:التمال  مذ مدارأل مختللة عمر ايريق بلاعلية مج  على العمل يي ةساعد-10

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة 80المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

ر ذلك إلى    (أ ويشي0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )100.7= 2)كا
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يريق بلاعلية مج  على العمل يي عالم التربوي ةساعدالاألخصا ييذ  كير موايقة على    ا
 نترنت.التمال  مذ مدارأل مختللة عمر ا

 ةمكذ مذ االعتماد على ال،لم يي المحث عذ المعلوماا الخاصة بال،شاط: -11
باتةم على يرا العمارة لصالج توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجا

= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا90المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.01( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )11.9

عذ المعلوماا عالم التربوي ةمكذ مذ االعتماد على ال،لم يي المحث الموايقة على    ا
 الخاصة بال،شاط.

ةقدم )تمرةة راكعة( مذ خالل االةميل والم،تدةاا عذ طريق تلقى إكاباا  سبلة واستلساراا -12
 األخصا ي: –تطرحةا على الزمال  

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا70ة األعلى = المد ل نعم )ال،سمة المبوي

(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )19.6
عالم التربوي ةقدم )تمرةة راكعة( مذ خالل االةميل والم،تدةاا عذ ال كير موايقة على    ا

 األخصا ي. –ا على الزمال  طريق تلقى إكاباا اسبلة واستلساراا تطرحة
  دعم العالقة بيذ المدرسة والميبة المحيطة مذ خالل موقج المدرسة:-13

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
= 2%( لدى عي،ة الطال أ حيث كا ا قيمة )كا65المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    الطال   كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )34.7
عالم التربوي  دعم العالقة بيذ المدرسة والميبة المحيطة مذ خالل موقج الموايقة على    ا

 المدرسة.
  ،مى القدرة على االلقا  والخطابة داخل المدرسة:-14

واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج  توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير
%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة 100المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )83.6= 2)كا
لى االلقا  والخطابة داخل عالم التربوي  ،مى القدرة عالاألخصا ييذ  كير موايقة على    ا

 المدرسة.
 ةعود على التعاةس مج التمير التك،ولوكي الري تمليي التطوراا السريعة:-15

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ التالمير واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
= 2ا قيمة )كا%( لدى عي،ة الطال أ حيث كا 82.2المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
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(أ ويشير ذلك إلى    الطال   كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )26.1
عالم التربوي ةعود على التعاةس مج التمير التك،ولوكي الري تمليي التطوراا الموايقة على    ا

 السريعة.
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  عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااالالمحور اليالث: واقج ا                                         
 (9كدول )

 ال،سمية( ومستوى داللتةا واأليمية 2استجاباا  يراد العي،ة حول واقج االعالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلوماا وقيمة )كا

 العمارة م
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5 
ةطلب م،ك عرض اعمالك الصههههههههههههههحلية  باسههههههههههههههتخدام  حد برامج ميل 

 الموربوي،ت اأ الوورد
2
1
6 

67.
5 88 

27.
5 

1
6 

5.
0 

2.6
3 

0.
6 4 

2
3
0 

10
0.0 0 0 0 0 3 

0.
0 1 92.2 

0.00
1 

6 
 الستخدام داخل المدرسة االنترنت متاحة شمكة

6
4 

20.
0 

24
0 

75.
0 

1
6 

5.
0 

2.1
5 

0.
5 

8 6
8 

29.
6 

1
6
2 

70
.4 

0 0 2.3 0.
5 

7 
 مكرر

17.0 0.00
1 

7 
2 مدمج على قرص تطلب م،ك االعمال يي ال،شاط

0
0 

62.
5 

10
4 

32.
5 

1
6 

5.
0 

2.5
8 

0.
6 

5 
2
3
0 

10
0.0 

0 0 0 0 3 
0.
0 

1 
 مكرر

110.
3 

0.00
1 

8 
ةقدم لك المعاونة ع،د الحاكة يى  يلية اسهههههههههههههتخدام الكمميوتر واالنترنت 

 وغيريا يي الحصول على معلوماا خاصة بال،شاط
2
7
2 

85.
0 

32 10.
0 

1
6 

5.
0 

2.8 0.
5 

2 
1
8
4 

80.
0 

4
6 

20
.0 

0 0 2.8 0.
4 

4 21.3 0.00
1 

9 
نترنت يي اللقرة االخمارية يي التحصهههههههههههههههل على معلوماا يورية عمر ا

 طابور الصماح
1
6 

5.0 
29
6 

92.
5 

8 
2.
5 

2.0
3 

0.
3 

10 
2
3 

10.
0 

2
0
7 

90
.0 

0 0 2.1 
0.
3 

9 10.6 0.01 

10 
 – تم عرض المسابقاا الخاصة بال،شاط على موقج ميل موقج التوكيي 

 االدارة .....
2
4 7.5 

23
2 

72.
5 

6
4 

2
0.
0 

1.8
8 

0.
5 11 

1
8
6 

80.
9 

4
4 

19
.1 0 0 

2.8
1 

0.
4 3 

310.
6 

0.00
1 



 

 

 

149 

11 
 تم التكليل بالحصههول على اللقراا االذاعية والصههحلية وغيريا الالتمة 
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  ت ج مذ الجدول السابق ما ةأتي:   
 

 ترتيب العماراا حسب المتوس  الحسابي لةا:-    
 

 تالمير:بال،سمة لل-1
ذاعية والصحلية وغيريا ال تم التكليل بالحصول على اللقراا ا( )11أ13احتلت العماراا رقم) -

والعمارة ) تم استخدام تصوير الليد و يي  (الالتمة لل،شاط مذ خالل وسا ل االتصال الحد ية
  . عمل األحاد ث والتحقيقاا الصحلية والم،اظراا ....(

عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الواقج االمرتمة األولى يي ترتيب 
(أ مما  دل على محاولة مواكمة ال،شاط 2.83حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا ) أوالمعلوماا

لليورة التك،ولوكية حيث    وسا ل االتصال الحد ية توير  م يا ل مذ المعلوماا ويو ما  تلق 
   استخدام التصوير  صمج متاح نظرا لوكود وعمد القادر أ  ما  مج دراسة نميل السيد

 الموبا الا الحد ية التي ةمكذ استخدامةا يي التصوير.
نترنت الةقدم لك المعاونة ع،د الحاكة يي  يلية استخدام الكمميوتر وا(  )8احتلت العمارة رقم)  -

 ( .وغيريا يي الحصول على معلوماا خاصة بال،شاط
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة اليانية يي ترتيب واقج ا

(أ مما  دل على مساعدة التالمير يي  يلية 2.8حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما ) أوالمعلوماا
 الحصول على المعلوماا مذ خالل وسا ل االتصال الحد ية.

المجالا  تم االستعانة بوسا ل االتصاالا والمعلوماا بعمل ( )12احتلت العمارة رقم) -
 (.المدرسية عمر وسا ل االتصال الحد ية

المرتمة اليالية يي ترتيب واقج االعالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا 
(أ  تم الحصول على الموضوعاا 2.78حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما ) أوالمعلوماا

دام التق،ياا الحد ية الخاصة بعمل المجالا مذ خالل الكمميوتر واالنترنت يمذ خالل استخ
 وعمد القادر. نحصل على  م ال نةا ي مذ المعلوماا ويو ما  تلق مج دراسة نميل السيد

(  )ةطلب م،ك عرض اعمالك الصحلية باستخدام  حد برامج ميل 5احتلت العمارة رقم) -
 الموربوي،ت اأ الوورد( .

اا ثورة االتصاالا عالم التربوي يي ضو  متطلمالالمرتمة الرابعة يي ترتيب واقج ا
(أ حيث  درأل التالمير يرا المرامج يي 2.63حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما ) أوالمعلوماا

 م،ايج الحاسب ا لى ويو ما  دعم طلب األعمال الخاصة بالصحاية مذ خالل يرا المرامج.
 مدمج( . على قرص ( )تطلب م،ك األعمال يي ال،شاط7احتلت العمارة رقم) -



 

 

 

149 

عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الامسة يي ترتيب واقج االمرتمة الخ
 (.2.58حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما ) أوالمعلوماا

ةميل والم،تدةاا( الالزمال  مذ خالل ا-( ) تم التواصل مج التالمير1أ3احتلت العماراا رقم) -
علوماا ميل الكمميوتر وسا   ثورة االتصاالا والم وعمارة ) تم التدريب على استخدام

 نترنت(. الوا
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة السادسة يي ترتيب واقج ا

(أ مما  دل على  ني ال  تم التواصل 2.53حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما ) أوالمعلوماا
الحد ية يي ال،شاط  بيذ التالمير ييما بي،ةم المعض وبيذ االخصا ييذ وقلة استخدام الوسا  

 .سميرة عمد العزيز وقلة التدريب عليةا ويو ما  تلق مج دراسة
()تستخدم  كةزة الكمميوتر الموكودة يي معامل يي المدرسة 14أ4احتلت العماراا رقم) -

عالم التربوي المختللة على موقج الي،و  ا ( والعمارة )تعرضللحصول على المعلوماا
 . المدرسة(

 أيي ترتيب واقج االعالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلوماا المرتمة السابعة
(أ مما  دل على قلة استخدام  كةزة الكمميوتر يي 2.23حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما )

 .سميرة عمد العزيزالمدارأل لكيرة  عطالةا وعدم اتصالةا بال،ت ويو ما  تلق مج دراسة 
 الستخدام داخل المدرسة( . نترنت متاحةالا )شمكة( 6احتلت العمارة رقم) -

 أعالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااالالمرتمة اليام،ة يي ترتيب واقج ا
نترنت يي  يير ال(أ مما  دل على قلة وكود شمكة ا2.15حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما )

اط ويرا ال  ت،اسب مج التطور التك،ولوكي ويو مذ المدارأل مما ةعوق االستلادة م،ةا يي ال،ش
 .سالم بذ عمد هللا ال،اغي ودراسة  ما  تلق مج دراسة يتحي عشيمة وعلى نصار

نشاط االعالم التربوي ميل الداتا شو  ( ) تم استخدام  كةزة العرض يي2احتلت العمارة رقم) -
 لعرض  عمال ال،شاط( .

التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا  عالمالالمرتمة التاسعة يي ترتيب واقج ا -
(أ مما  دل على نقص يرا األكةزة يي 2.08حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا ) أوالمعلوماا

 كيير مذ المدارأل.
( )تحصل على معلوماا يورية عمر االنترنت يي اللقرة االخمارية يي 9احتلت العمارة رقم) -

 طابور الصماح( .
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة الخيرة( يي ترتيب واقج االمرتمة العاشرة )قمل األ

(أ تتطلب يرا العمارة وكود 2.03حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا ) أاالتصاالا والمعلوماا
االنترنت ووسا ل تك،ولوكية متقدمة وذلك ال  وكد يي المدارأل حيث تعاني المدارأل مذ نقص 
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سميرة عمد  ودراسة سالم بذ عمد هللا ال،اغي ق مج دراسةيي األكةزة التق،ية الحد ية ويو ما  تل
 .العزيز

 تم عرض المسابقاا الخاصة بال،شاط على موقج ميل موقج التوكيي ()10احتلت العمارة رقم) -
 ( .االدارة ..... –

عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة الالمرتمة الحادةة عشر)األخيرة( يي ترتيب واقج ا   
(أ مما  دل على    التالمير 1.88حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا ) أوالمعلوماااالتصاالا 

 ال  ةتمو  بمعرية المواقج الخاصة بال،شاط وليسوا على دراةة بةا.
 بال،سمة لألخصا ييذ:-2   

( )ةطلب م،ك عرض  عمالك الصحلية  باستخدام  حد برامج 5أ7أ11احتلت العماراا رقم)
مدمج( والعمارة  على قرص ورد( و)تطلب م،ك االعمال يي ال،شاطميل الموربوي،ت اأ الو 

ذاعية والصحلية وغيريا الالتمة لل،شاط مذ خالل ال) تم التكليل  بالحصول على اللقراا ا
 وسا ل االتصال الحد ية ( 

عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة األولى يي ترتيب واقج ا   
(, مما  ههدل علههى حرص األخصا ييذ 3ث بلغ المتوس  الحسابي لةما )والمعلومااأ حي

على استخدام وسا ل االتصال الحد ية يهي ال،شههاط وتشجيههج التهههالمههيههر علههى استخدامههةههها لما 
وعمهههد  هل السيهههدلةههها مههذ  يميهههة لمههواكمهههة التطههههوراا الحد يههههة ويو مههها  هتهلهههق مج دراسهههة نميهه

 Wilsonةأ ودراسهه  Kapangbai ,Matorودراسهة ماكههد محمهد الزيههودي ودراسههة  القههههادر
Aiyepeku and Others أ ودراسة Niemi, Hannele ناصر محمد عامر ودراسة. 

وسا   ثورة االتصاالا والمعلوماا  ( ) تم التدريب على استخدام13أ3احتلت العماراا رقم) -
يل الكمميوتر واالنترنت( و) تم استخدام تصوير الليد و يي عمل األحاد ث والتحقيقاا م

 الصحلية والم،اظراا ....( 
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااأ الالمرتمة اليانية يي واقج ا   

على استخدام (أ حيث ةشجج األخصا ييذ التالمير 2.9حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )
وسا   ثورة االتصاالا والمعلوماا للحصول على المعلوماا و رلك  تم استخدام التصوير 

 حتى إذا  ا  عذ طريق الموبا ل وبأقل االمكانياا وذلك لمواكمة التك،ولوكيا الحد ية.
( ) تم عرض المسابقاا الخاصة بال،شاط على موقج ميل موقج التوكيي 10احتلت العمارة رقم ) -

 االدارة .....(  –
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة اليالية يي ترتيب واقج ا   

 (. 2.81والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما )
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لك المعاونة ع،د الحاكة يي  يلية استخدام الكمميوتر واالنترنت ()ةقدم 8احتلت العمارة رقم) -
 وغيريا يي الحصول على معلوماا خاصة بال،شاط( .

المرتمة الرابعة يي ترتيب واقج االعالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا    
ير على (أ مما  دل على تشجيج التالم2.8والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما )

استخدام التك،ولوكيا الحد ية يي الحصول على المعلوماا لما تويرا مذ  م يا ل مذ المعلوماا 
يلم ةعد مذ الواقعي يي ظل ثورة المعلوماا المحث  دويا عذ المعلوماا ويهههو مههها  تلههههق مههج 

  وعمد القادر دراسههة نميهههل السيد
الزمال  مذ خالل االةميل   -واصل مج التالمير( ) تم  الت1أ14احتلت العماراا رقم) -

 والم،تدةاا( و)تعرض ي،و  االعالم التربوي المختللة على موقج المدرسة(. 
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة الخامسة يي ترتيب واقج ا

خدام (, مما  دل على عدم است2.7والمعلوماا أ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما )
التك،ولوكيا الحد ية يي ال،شاط مذ خالل التواصل عذ طريق االةميل والشاا وغير ذلك 
كما     يير مذ المدارأل ال  وكد لةا مواقج على االنترنت لعرض األنشطة المختللة و يو 

ودراسة ييام عمد العاطي  وسل ودراسة ناصر محمد Tom Dickson ما  تلق مج دراسة
 .عامر

() تم االستعانة بوسا ل االتصاالا والمعلوماا بعمل المجالا 12رقم) احتلت العمارة -
 المدرسية عمر وسا ل االتصال الحد ية( .

عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة السادسة يي ترتيب واقج ا 
(أ مما  دل على عدم استخدام وسا ل 2.5والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )

سميرة عمد االتصاالا الحد ية يي عمل المجالا الخاصة بال،شاط ويو ما  تلق مج دراسة 
 العزيز

( )تستخدم  كةزة الكمميوتر الموكودة يي معامل يي المدرسة 6أ4احتلت العماراا رقم) -
الستخدام داخل المدرسة( المرتمة  االنترنت متاحة للحصول على المعلوماا( والعمارة )شمكة

عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااأ الترتيب واقج ا السابعة يي
نترنت غير متاح يي ال(أ مما  دل على    األكةزة وا2.3حيث بلغ المتوس  الحسابي لةا )

سميرة عمد كيير مذ المدارأل و   التالمير ال ةستخدمو  يرا األكةزة ويو ما  تلق مج دراسة 
 العزيز

نشاط االعالم التربوي ميل الداتا شو  ( ) تم استخدام  كةزة العرض يي2قم)احتلت العمارة ر  -
 لعرض  عمال ال،شاط(. 
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عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة الالمرتمة اليام،ة )قمل األخيرة( يي ترتيب واقج ا
(أ مما  دل على نقص يرا 2.2االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لةما )

 يي المدارأل وعدم توايريا بالقدر الكايي.األكةزة 
( )تحصل على معلوماا يورية عمر االنترنت يي اللقرة االخمارية يي 9احتلت العمارة رقم) -

 طابور الصماح( .
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا الالمرتمة التاسعة )األخيرة( يي ترتيب واقج ا

(أ حيث ا  تتطلب يرا العمارة وكود 2.1الحسابي لةما )والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  
 نترنت ووسا ل تك،ولوكية متقدمة وذلك ال  وكد يي المدارأل.الا
 اللروق يي الر ي بيذ الطال  واألخصا ييذ يي عماراا يرا المحور:- 

 الزمال  مذ خالل االةميل والم،تدةاا:- تم التواصل مج التالمير -1
بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة توكد يروق دالة إحصا ياف  

%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا 70لصالج المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )24.4= 2قيمة )كا

الزمال  مذ خالل االةميل -ميراألخصا ييذ  كير موايقة على     تم التواصل مج التال
 عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلوماا:الوالم،تدةاا مذ واقج ا

 عالم التربوي ميل الداتا شو لعرض  عمال ال،شاط:النشاط ا  تم استخدام  كةزة العرض يي -2
لعمارة لصالج توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا ا

= 2%( لدى عي،ة الطال أ حيث كا ا قيمة )كا87.5المد ل ال )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    الطال   كير ري اف 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )55.8

عالم التربوي ميل الداتا شو لعرض اعمال النشاط ا على     تم استخدام اكةزة العرض يي
 .عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااالل،شاط مذ واقج اا
 نترنت:الوسا   ثورة االتصاالا والمعلوماا ميل الكمميوتر وا  تم التدريب على استخدام-3

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا90.4المبوية األعلى =  المد ل نعم )ال،سمة

(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )89.0
وسا   ثورة االتصاالا والمعلوماا ميل الكمميوتر  موايقة على     تم التدريب على استخدام

 .التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلوماا عالمالنترنت مذ واقج االوا
 تستخدم  كةزة الكمميوتر الموكودة يي معامل يي المدرسة للحصول على المعلوماا:-4

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
( 61.1= 2عي،ة الطال أ حيث كا ا قيمة )كا%( لدى 77.5المد ل ال )ال،سمة المبوية األعلى = 
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(أ ويشير ذلك إلى    الطال   كير ري اف على    0.01ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )
عالم التستخدم اكةزة الكمميوتر الموكودة يي معامل يي المدرسة للحصول على المعلوماا مذ واقج ا

 .مااالتربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلو 
 ةطلب م،ك عرض اعمالك الصحلية باستخدام  حد برامج ميل الموربوي،ت اأ الوورد:-5

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا100.0المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.001ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )( 110.3
موايقة على    ةطلب م،ك عرض اعمالك الصحلية باستخدام  حد برامج ميل الموربوي،ت اأ الوورد 

 .عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااالمذ واقج ا
  :م داخل المدرسةالستخدا االنترنت متاحة شمكة-6

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
( 17.0= 2%( لدى عي،ة الطال أ حيث كا ا قيمة )كا75.0المد ل ال )ال،سمة المبوية األعلى = 

ري اف على    (أ ويشير ذلك إلى    الطال   كير 0.001ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة الالستخدام داخل المدرسة مذ واقج ا نترنت متاحةالا شمكة

 .االتصاالا والمعلوماا
 مدمج: على قرص تطلب م،ك االعمال يي ال،شاط-7

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا100.0نعم )ال،سمة المبوية األعلى = المد ل 
(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )110.3

عالم التربوي يي المدمج مذ واقج ا على قرص موايقة على    تطلب م،ك االعمال يي ال،شاط
 .ة االتصاالا والمعلومااضو  متطلماا ثور 

لك المعاونة ع،د الحاكة يي  يلية استخدام الكمميوتر واالنترنت وغيريا يي الحصول على  ةقدم-8
 :معلوماا خاصة بال،شاط

توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج 
( 21.3= 2%( لدى عي،ة الطال أ حيث كا ا قيمة )كا85.0المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    الطال   كير موايقة على    0.001ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )
نترنت وغيريا يي الحصول على الدم لك المعاونة ع،د الحاكة يي  يلية استخدام الكمميوتر واةق

 .عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااالمذ واقج ا معلوماا خاصة بال،شاط
 تحصل على معلوماا يورية عمر االنترنت يي اللقرة االخمارية يي طابور الصماح:-9
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دالة إحصا ياف بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج توكد يروق 
( 10.6= 2%( لدى عي،ة الطال أ حيث كا ا قيمة )كا92.5المد ل ال )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    الطال   كير ري ا على    0.001ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )
عالم الا يورية عمر االنترنت يي اللقرة االخمارية يي طابور الصماح مذ واقج اتحصل على معلوما

 .التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلوماا
 :االدارة ..... –عرض المسابقاا الخاصة بال،شاط على موقج ميل موقج التوكيي   تم-10

اباتةم على يرا العمارة لصالج توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استج
= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا80.9المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 

(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )310.6
 االدارة ..... –وقج التوكيي  تم عرض المسابقاا الخاصة بال،شاط على موقج ميل مموايقة على    

 .عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااالمذ واقج ا
التكليل بالحصههههههههول على اللقراا االذاعية والصههههههههحلية وغيريا الالتمة لل،شههههههههاط مذ خالل   تم-11

 : وسا ل االتصال الحد ية ميل االنترنت.....
ألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ الطال  وا

= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا100.0المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )31.0

ا االذاعية والصحلية وغيريا الالتمة لل،شاط مذ  تم التكليل بالحصول على اللقراموايقة على    
عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة المذ واقج ا خالل وسا ل االتصال الحد ية ميل االنترنت.....

 .االتصاالا والمعلوماا
االستعانة بوسا ل االتصاالا والمعلوماا بعمل المجالا المدرسية عمر وسا ل االتصال   تم-12

  :الحد ية
يروق دالة إحصا ياف بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة لصالج توكد 

= 2%( لدى عي،ة الطال أ حيث كا ا قيمة )كا85.5المد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    الطال   كير موايقة 0.001( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )136.2
ستعانة بوسا ل االتصاالا والمعلوماا بعمل المجالا المدرسية عمر وسا ل االتصال  تم االعلى    
 .عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااالمذ واقج ا الحد ية

 :استخدام تصوير الليد و يي عمل األحاد ث والتحقيقاا الصحلية والم،اظراا ....  تم-13
يذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا لصالج المد ل توكد يروق دالة إحصا ياف ب

( 30.6= 2%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة )كا90.0نعم )ال،سمة المبوية األعلى = 
(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ  كير موايقة على 0.001ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )
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مذ واقج  ي عمل األحاد ث والتحقيقاا الصحلية والم،اظراا .... تم استخدام تصوير الليد و ي   
 .عالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااالا

 :ي،و  االعالم التربوي المختللة على موقج المدرسة تعرض-14
توكد يروق دالة إحصا ياف بيذ الطال  واألخصا ييذ يي استجاباتةم على يرا العمارة 

%( لدى عي،ة األخصا ييذأ حيث كا ا قيمة 70.0لمد ل نعم )ال،سمة المبوية األعلى = لصالج ا
(أ ويشير ذلك إلى    األخصا ييذ 0.01( ويي دالة إحصا ياف عذ مستوى داللة )103.1= 2)كا

عالم المذ واقج ا عالم التربوي المختللة على موقج المدرسةالتعرض ي،و  ا كير موايقة على    
 .ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلوماا التربوي يي



 

 

 (11كدول )
 ترتيب المحاور حسب المتوس  الحسابي لةا لدى الطال  واألخصا ييذ

 
المحور الياني:  يمية االعالم التربوي يي ضهههههههو  متطلماا ثورة االتصهههههههاالا والمعلوماا احتل  -

( و رلك بال،سمة لألخصا ي 40.5المرتمة االولى بال،سمة للتالمير حيث بلغ المتوس  الحسابي لي)
( ويدل ذلك على اتلاق االخصههها ييذ والتالمير على  يمية 42.6الحسهههابي لي )حيث بلغ المتوسههه  

ال،شاطأ يةي تزيد دايعيتةم نحو الدراسة والتحصيل والتعلم الراتي, وتساعديم يي ت،مية شخصيتةم 
كما تزوديم األنشههههههههههههههطة بقيم وسههههههههههههههلو ياا إةجابية ترتم  بالحياة ويو ما  تلق مج االطار ال،ظري 

 األعور إسماعيل دراسة سكرة على حسذ المريدي ودراسة للدراسةويتلق مج

ودراسهههة   ودراسهههة شهههيما  محمد متولي  غريب حمد  بذ هللا عمد ودراأل  محمد عطية خليل ودراسهههة
 .Sandra   E.Wilsonودراسة شيريذ حمد ،هههو سالمودراسة   األحمههدي عدنا  بههذ محمد

الالتمة السههههههههههههههتخدام ثورة االتصههههههههههههههاالا والمعلوماا المحور األول: المتطلماا العامة احتل  - -
( و رلك بال،سمة لألخصا ي 36.1المرتمة اليالية بال،سمة للتالمير حيث بلغ المتوس  الحسابي لي )

( ويتلق  ل مذ األخصههههههههها ييذ والتالمير يي ترتيب يرا 38.3حيث بلغ المتوسههههههههه  الحسهههههههههابي لي )
تك،ولوكي الحالي والحاكة الملحة لي ومالحقة اليورة المحور نظرا لما  تطلمي التعاةس مج التمير ال

محمد على ودراسههههة     Tom Dicksonالمعريية والتك،ولوكية المعاصههههرة ويو ما  تلق مج دراسههههة
 ناصر محمد عامر.ودراسة  نصر

 العمارة م

األخصا ييذ )  =  (320الطال  ) = 
230) 

س 
متو

ال
و  

حرا
االن

ي  ر
عيا

الم
يب 

لترت
ا

س  
متو

ال
و  

حرا
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يب 
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1 
المحور األول: المتطلماا العامة الالتمة الستخدام ثورة 

 االتصاالا والمعلوماا
36.1 6.6 3 

38
.3 

6.2 3 

2 
المحور الياني:  يمية االعالم التربوي يي ضو  متطلماا ثورة 

 1 7.5 40.5 االتصاالا والمعلوماا
42
.6 3.6 1 

3 
التربوي يي ضو  ثورة المحور اليالث: واقج االعالم 

 4 5.6 34.1 االتصاالا والمعلوماا
37
.2 3.8 4 
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المحور اليالث: واقج االعالم التربوي يي ضهههههههههههو   ثورة االتصهههههههههههاالا والمعلوماا المرتمة احتل  -
( و رلك بال،سههمة لألخصهها ي حيث 34.1مة للتالمير حيث بلغ المتوسهه  الحسههابي لي )الرابعة بال،سهه

( ويتلق  ل مذ األخصهههههها ييذ والتالمير يي ترتيب يرا المحور 37.2بلغ المتوسهههههه  الحسههههههابي لي )
وكهها  يي الترتيههب األخير حيههث    واقج االعالم التربوي ال  ت،ههاسههههههههههههههههب مج ثورة االتصههههههههههههههههاالا 

را ليت،اسههههههب مج مسههههههتجداا العصههههههر وطعداد التالمير للتعامل مج مجتمج والمعلوماا  ويجب تطوي
 ودراسهههههههههة Cheung أ C.K ودراسهههههههههة Tom Dickson المعلوماتية ويو ما  تلق مج دراسهههههههههة 

Kevin Maness   سههميرة  يتحي عشههيمة وعلى نصههار ودراسههة محمد على نصههر ودراسههةودراسههة
 وعمد القادر  ودراسة نميل السيد عمد العزيز
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 ثانياف: استمارة المقابلة للموكةيذ 
موكةي نشاط االعالم التربوي لتطوير نشاط االعالم التربوي بمرحلة التعليم لمعرية رؤية 

أ  انت استجاباتةم  ما  وضحةا كدول األساسي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلوماا
 ( ا تي:12)

(12كدول )  
تربوي لتطوير نشاط االعالم التربوي بمرحلة التعليم استجاباا موكةي نشاط االعالم ال     

( ومستوى داللتةا واأليمية 2األساسي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلوماا وقيمة )كا
 ال،سمية

 م
 العماراا

 المدا ل
 2كا

اللة
 الد

ى و
مست

 

  
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
و  

حرا
االن

ي  ر
عيا

الم
يب 

لترت
ا

 

 ال  درى  ال نعم
 % ع % ع % ع

1 
يل  تواكب نشاط االعالم التربوي مج  

 متطلماا ثورة االتصاالا والمعلوماا.
11 

36.
7 

19 
63.
3 

0 0 2.1 
غير 
 دالة

2.3
7 

0.490 2 

2 

ير بالمدارأل عوامل الكلاةة الكمية يل تتوا 
الالتمة    لتطوير ال،شاط يي ضو  ثورة 

خطوط  –االتصاالا والمعلوماا ) كةزة 
 ....وغيريا(؟-صيانة-ياتلية

9 
30.
0 21 

70.
0 0 0 4.8 

0.0
5 

2.3
0 

0.46
6 3 

3 
يل تتواير كوانب الكلاةة ال،وعية الالتمة  

 (ممرمجيذ-ي،ييذ –لرلك مذ ) يراد مؤيليذ 
8 

26.
7 

22 
73.
3 

0 0 6.5 
0.0
5 

2.2
7 

0.45
0 

4 

4 
يل  تم مساعدة األخصا ي على اكتسا   

 ثورة مج المةاراا المتعلقة بعملة والتي تت،اسب
 االتصاالا والمعلوماا.

12 
40.
0 18 

60.
0 0 0 1.2 

غير 
 دالة

2.4
0 

0.49
8 1 

 ( ما ةأتي:12 ت ج مذ نتا ج كدول )
مقترحاتةم لتطوير نشاط االعالم التربوي بمرحلة كا ا استجاباا عي،ة الدراسة حول 

التعليم األساسي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلوماا بأ  ي،اع يروقاف ذاا داللة 
( دالة ع،د مستوى 2( لصالج المد ل )ال( حيث كا ا قيمتي )كا3أ 2إحصا ية يي العمارتيذ )

( لصالج  ي مذ 4أ 1ا ية يي العمارتيذ )(أ  ما ال توكد يروقاف ذاا داللة إحص0.05داللة )
 المدا ل.

  ما مذ حيث ترتيب يرا العماراا بال،سمة للمتوس  الحسابي لةا ييالحظ ما ةأتي:     
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( )يل  تم مسههههههاعدة األخصهههههها ي على اكتسهههههها  المةاراا المتعلقة 4احتل التسههههههاؤل رقم ) -
ة األولى يي ترتيب مقترحاا بعملة والتي تت،اسهههههههههههههههب مج ثورة االتصهههههههههههههههاالا والمعلوماا( المرتم

الموكةيذ لتطوير نشهههههههههاط االعالم التربوي بمرحلة التعليم األسهههههههههاسهههههههههي يي ضهههههههههو  متطلماا ثورة 
(أ مما  دل على  يمية االيتمام 2.4االتصههههاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوسهههه  الحسههههابي لي )

علوماا والتي تمك،ي باألخصها ي ومسهاعدتي على اكتسها  المةاراا الالتمة ليورة االتصهاالا والم
 Tom مج التعامل مج المسههههههتجداا العصههههههرية الحد ية لتطوير ال،شههههههاط ويو ما  تلق مج دراسههههههة

Dickson   وسل.ودراسة ييام عمد العاطي  
( )يل  تواكب نشاط االعالم التربوي مج متطلماا ثورة االتصاالا 1احتل التساؤل رقم) -

رحاا الموكةيذ لتطوير نشاط االعالم التربوي بمرحلة والمعلوماا( المرتمة اليانية يي ترتيب مقت
التعليم األساسي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لي 

(أ مما  دل على العمل على تطوير ال،شاط ليتواكب مج التطوراا العصرية الحد ية ويو 2.37)
 سميرة عمد العزيز ودراسة حي عشيمة وعلى نصاريت ودراسة محمد على نصر ما  تلق مج دراسة

 Wilson Aiyepeku ودراسةKapangbai ,Mator M ودراسة سالم بذ عمد هللا ال،اغي ودراسة
and Others . 

( )يل تتواير بالمدارأل عوامل الكلاةة الكمية الالتمة لتطوير 2احتل التساؤل رقم) -
....وغيريا((  -صيانة -خطوط ياتلية –كةزة ال،شاط يي ضو  ثورة االتصاالا والمعلوماا )  

المرتمة اليالية يي ترتيب مقترحاا الموكةيذ لتطوير نشاط االعالم التربوي بمرحلة التعليم األساسي 
(أ مما  دل 2.30ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  الحسابي لي )

تواير عوامل الكلاةة الكمية الالتمة لتطوير ال،شاط ) على     معظم  يراد العي،ة  شاروا إلى عدم 
....وغيريا( بالمدرسة  ويرا ةشير إلى  يمية العمل علي تواير  -صيانة -خطوط ياتلية – كةزة 

 Tomودراسة   وسلودراسة ييام عمد العاطي   دغس نوو ب،ت تلك العوامل. مما  تلق مج دراسة
Dickson  . 

 –تتواير كوانب الكلاةة ال،وعية الالتمة لرلك مذ )  يراد مؤيليذ  ( )يل3احتل التساؤل رقم) -
ممرمجيذ( المرتمة الرابعة يي ترتيب مقترحاا الموكةيذ لتطوير نشاط االعالم التربوي  -ي،ييذ

بمرحلة التعليم األساسي يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااأ حيث بلغ المتوس  
ذ ذلك      معظم  يراد العي،ة  شاروا إلى عدم تواير عوامل (أ ويت ج م2.27الحسابي لي )

ممرمجيذ ( بالمدرسة  ويرا ةشير  -ي،ييذ –كوانب الكلاةة ال،وعية الالتمة لرلك مذ )  يراد مؤيليذ 
إلى  يمية العمل على تواير تلك العوامل  عذ طريق تدريب الكوادر المشرية الموكودة على تلك 

 دغس دور وحداا التدريب بالمدارأل ويو ما  تلق مج دراسة نوو ب،تاالعمال مذ خالل تلعيل 

 .Tom  Dicksonودراسة
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القا ميذ على  ما بال،سمة الكاباا الموكةيذ على السؤاليذ الخامم والسادأل يسوو تعرض 
 رؤيتةم ييما  لي:   المحث

 السؤال الخامم
 وكةة نظر م؟كيل ةمكذ الق ا  على معوقاا تطوير نشاط االعالم التربوي مذ 

 وكا ا االكاباا مرتمي تمعا لل،سمي المبوية  التالى.
 %. 83.3تويير الميزانياا الكايية لممارسة ال،شاط وتشجيج الطال  المتميزيذ ب،سمة -1
مكاناا االتمة لممارسههههههههههة ال،شههههههههههاط االعالمي داخل المدارأل مذ حجراا وتجةيزاا تويير اال-2

 %.73.3ب،سمة 
 %.63.3واالدارة ومعريتةم بأيمية األنشطة ب،سمة  تعاو  مدرسي المدرسة-3

ايتمام إدارة المدرسهههة بال،شهههاط ومتابعتي وتشهههجيج المتميزيذ مذ تالمير و خصههها ييذ ب،سهههمة  .1
56.6. % 

 . %50ساسية بأيمية األنشطة ب،سمة ريج وعى مدرسيذ المواد األ .2
 السؤال السادأل
وكةة  اا ثورة االتصاالا والمعلومااعالم التربوي يي ضو  متطلمالنشاط ا كيل ةمكذ تطوير

 نظر م؟ وكا ا االكاباا مرتمي تمعا لل،سمي المبوية  التالى.
نشههههههههر اليقاية االلكترونية بيذ األخصهههههههها ييذ ومسههههههههاعدتةم على الحصههههههههول على التدريماا  .1

 %.90الالتمة لتويير  وادر بشرية ةمك،ةا تطوير العمل االعالمي داخل المدارأل ب،سمة 
لألخصا ييذ لمواكمة التطوراا الحد ية يي العمل االعالمي واالصداراا عمل ورش عمل  .2

 % .83.3لكترونية ب،سمة الا
عمل دوراا تدريمية لألخصهههههههها ييذ على شههههههههرح وت،لير المرامج الخاصههههههههة التي تخدم العمل  .3

 %.76.6عالمي االلكتروني ب،سمة الا
قمل متابعة صهههيانتةا مذ تويير األكةزة وخطوط التليلو  وشهههمكاا االنترنت بالمدارأل مج  .4

مسهههههبولي الصهههههيانة باالدارة التعليميةأ ويل هههههل  ة ههههها إعطا  المسهههههبوليذ بالمدارأل دوراا 
تدريمية على  عمال الصههههيانة المسههههيطة حتى ةمك،ةم إكرا  بعض  عمال الصههههيانة لألكةزة 

 %. 73.3ب،سمة 
ت واحد يق  يو تويير  كةزة لألخصههها ييذ والتالمير للعمل عليةا )معظم المدارأل بةا كةا .5

 %.70كةات حجرة الم،ايل التعليمية( ب،سمة 
 %.66.6مواكمة التطور التك،ولوكي الحد ية مذ استخداماا الكمميوتر وغيرا ب،سمة  .6
 %.63.3تويير  كةزة الكمميوتر والحجراا الخاصة بال،شاط ب،سمة  .7
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ترونية واستخدام إعطا  حوايز مادةة للمعلميذ الر ذ لد ةم مةاراا عالية يي األعمال االلك .8
 % .60 ب،سمة االنترنت

 %.53.3 ب،سمةرب  عملية الترقية لوظيلة  علي بمةارة استخدام الحاسب واالنترنت  .9
. تمادل المعلوماا الخاصة بال،شاط على شمكة االنترنت حتى ةستليد الجميج مذ الخمراا 10

 %.50 ب،سمة الم،شورة
تصههههههور مقترح لتطوير نشههههههاط االعالم ال القا ميذ على المحث ههههههج ةوب،ا  على ما سههههههمق 

 يي ضو  متطلماا ثورة االتصاالا والمعلومااأ التربوي بمرحلة التعليم األساسي بدولة الكويت
  والف : األسم التى ب،ى عليةا التصور المقترح:
التربوي يي مدارأل التعليم األسهههاسهههي االعالم تطوير ت،مج  سهههم التصهههور المقترح مذ    

اراف حقيقياف للمسههههههههههتقملأ يم،ا  األكيال المقملة  مد  مذ مرحلة الطلولةأ نظراف لما ةعد اسههههههههههتيمبالكويت 
تحدثي يرا المرحلة مذ تأثير  مير يي ب،ا  شههههههههههههخصههههههههههههية التلميرأ وخلق عوامل االةجابية والممادرة 
لدةيأ والتي ةجب    تمرأل يي وقت ممكرأ أل  تأخيريا إلى مرحلة تالية  مر تكت،لي احتماالا 

التربوي القيام بيأ يلم ةعد مقموالف ا  ةسهههههتمر بصهههههيمتي التقليدةة ويو ما يي إمكا  االعالم اللشهههههلأ 
المعرية  صهههمحت ييي عصهههر يي عصهههر  قل ما ةقال ع،ي  ني سهههريج التمير التك،ولوكي والمعرييأ 

و صمحت اليروة يي القدرة على االبداع والت،ظيمأ وامتالع المعلومااأ  ي    المشرية وصلت  قوةأ
إلى عصهههر  صهههمحت ييي المعلوماا  سهههاأل التح هههر والقوةأ ويرا المعلوماا يي  سهههاأل االعالم 
عامةأ واالعالم التربوي خاصهههههههههههههههةأ ألني  ،قل بكلا ة للمتعلميذ قدرا متزا دا مذ المعرية المتطورة 
وعلى نحو مسهههههههههتمر ويو ما ةشهههههههههكل  سهههههههههاأل المةاراا التي  تطلمةا المسهههههههههتقملأ ياالعالم التربوي 

ا على  دواا ثورة االتصاالا والمعلوماا ةصمج عصرياف قادراف على كعل المدرسة متابعة باعتماد
للتمير المعريي السهههريج ولألحداث العالمية بمع،ى وضهههعةا على الخ  لحظة بلحظةأ وي هههمذ لةا 
المتابعة اللورية للمعلوماا واألحداث واألخمارأ مذ خالل الل،و  االعالمية المسهههههههههتخدمة ييي التي 

ل مذ  كل مزيد مذ ت،وير التالمير واكتشهههههههههههههاو موايمةم واالسهههههههههههههةام باالرتقا  بالعملية التربوية تعم
والتعليمية يي المدارأل؛ يالتعامل مج تك،ولوكيا المعلوماا واالتصهههههههههههاالا  صهههههههههههمج مذ المتطلماا 

ةم األسههههاسههههية يي العملية التعليمية لتأييل الجيل الجد د مذ التالمير لةرا العصههههرأ ويريج مذ قدرت
الت،ايسهههههية على مسهههههتوى العالم ويلتج  مامةم آياق المعرية التي تميل حجر األسهههههاأل للت،ميةأ ومذ 

 ذلك ةمكذ القول    يلسلة التصور المقترح تت ج يي التالي:
االةما  بأ  الع،صر المشري  يم الع،اصر تأثيرا يي تطوير المجتمجأ والتأكيد على    الجيل  -1

 لمجتمجأ والري  مد  مذ مرحلة التعليم األساسي.الجد د يم اليروة الحقيقة ل
 التأكيد على    التمير والتطوير  مر حتمي ويو سمة العصر. -2



 

 40 

االسههههههههههههههتلهههههادة مذ التقهههههدم التك،ولوكي مذ خالل دعم االعالم التربوي  يميهههههة التهههههأكيهههههد على  -3
 التقليدي. بالتك،ولوكيا الحد ية التي تساعد يي مواكةة العد د مذ التحدةاا التي تواكي االعالم

 االعالم التربوي العصري ةقوم على    التك،ولوكيا تستيير وتجر  الطال .   -4
المعلوماا ويتأثر بشكل مماشر بأحداث العالم الخاركي والتأكيد االعالم التربوي ةعتمد على  -5

 على  يميتةاأ و نةا األساأل يي متابعة تطوير المجتمج.
 مذ استعداداتةم وميولةم وموايمةم. ت،مية قدراا التالمير واالستلادة -6

  يمية التصور المقترح
ةعطي رؤية تربوية متقدمة عذ نشهههههههههههههههاط االعالم التربوي العصههههههههههههههري و ثرا يي تطوير العمل  -1

 االعالمي داخل المدرسة.
 ةعد  داة تطويرية ل،شاط االعالم التربوي بمدارأل التعليم العام. -2
 التأكيد على  يمية نشاط االعالم التربوي. -3
 تطوير  دا  العامليذ يي المدرسة مذ المد ريذ والو ال  ومسبولي نشاط االعالم التربوي. -4
التأكيد على  يمية مسهههههههههههههها رة العصههههههههههههههر مذ خالل الموا مة بيذ متطلماا ثورة االتصههههههههههههههاالا  -5

 والمعلوماا ونشاط االعالم التربوي بمرحلة التعليم األساسي.
 ويتميل المستليدو  مذ التصور المقترح:ةقدم خدماا عد دة ويستليد م،ي كةاا مختللةأ  -6

 القياداا االدارية العليا بوتارة التربية بالكويت.  
 إدارة التخطي  بوتارة التربية.  

 سادساف: محتوى التصور المقترح:
تطوير نشاط االعالم التربوي بمرحلة التعليم األساسي تصوراف ل القا ميذ على المحثةقترح  

ماا ثورة االتصههاالا والمعلوماا مت،اوالف الجوانب المؤثرة ييي وتشههمل بدولة الكويت يي ضههو  متطل
 واالدارة والمدرسههة المرامجو  الم،ايجأ و المتعلمو  المعلمع،اصههر الم،ظومة التعليمية وت ههم األيداو و 

 .والوسا   التعليمية ووتارة التربية و ساليب التقويم
 : عالم التربوي النشاط ا يداو -1
انتقال  يداو التعلم مذ التقليدةةأ الى مواكمي متطلماا العصهههههههههههههرأ وتعزيز  ل محاوالا ال،قد   -

والتلكير واالبداع واالبتكارأ ومذ ثم  ةدو االعالم التربوي إلى إنشههههههههههههههها  بيبة تعليمية تعلميي 
 تتجاوت األشكال التقليدةة.

المتابعة اللورية للمعلوماا متابعة التمير المعريي السههههههههههههههريج واألحداث العالمية بما ة ههههههههههههههمذ  -
 واألحداث واألخمار.

 التأكيد على االعتماد على ال،لم وخلق كيل مذ المتعلميذ مةتم بالمحث العلمي. -
 االسةام يي إعداد مجتمج الجيل الجد د لمتطلماا القر  الحادي والعشريذ. -
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 تق،ياا امالسهههههههههتخد الالتمة المةاراا التالمير نشهههههههههر التق،ية يي المجتمج مذ خالل إكسههههههههها  -
  والمعلومااأ وطعطا  ملةوم  وسج للتعليم المستمر.  االتصاالا

 تحسيذ الميبة التي ةعيس ييةا المتعلمأ وتزويديا باالمكاناا المادةة والمشرية الالتمة.  -
 : عالم التربوي ال خصا ي ا-2
 ح ور مؤتمراا وورش عمل وبرامج تدريمية يي المجال. -
د التلمير على اكتسههههههههههابةا تدريجيا تصههههههههههال اللعالأ ويسههههههههههاع   ةمتلك االخصهههههههههها ي مةاراا اال -

 .واستخدامةا.
تقدةم محاضههههههههههراا وندواا وورش عمل تدريمية لألخصهههههههههها ييذأ  ل يرا العملياا تسههههههههههةم يي  -

 تطوير  دا ةم وتيادة حصيلتي المعريية وريج مستوي  دا ي الوظيلي .
 بالعمل. األخصا ييذالحصول على دوراا تدريمية قمل التحاق  -
 المتعلم: -3
االيتمام بتوعية التلمير بأيمية االعالم التربوي وما ةمكذ    ةقدمي للتلمير مذ خدماا وذلك  -

 مذ خالل ال،دوااأ اللوحااأ والمجالا المدرسيةأ وغيريا.
طاقتةمأ بما  يوق  بتكليلاا تكليلةم وعدم ظرويةم ومراعاة التالمير بيذ اللردةة اللروق  مراعاة -

 األنشطة لتلريغ الطاقاا واكتشاو الموايب. ةمك،ةم مذ ممارسة
 .اللريق بروح وااللتزام والتعاو   والم،اقشة والحوار االبداع على التالمير تشجيج  -
إتقا  التلمير لتك،ولوكيا المعلومااأ يةرا التك،ولوكيا الحد ية يي  داة نقل المعرية المطلوبة  -

قادر على يةم العصهههههههر ومتطلماتيأ ويو يي عصهههههههر المعلوماتية وبدونةا ةصهههههههمج غير للتلمير 
 السميل إلى اكادة التعلم الراتي المستمر.

 اكسا  التالمير قيم تربوية تال م إنسا  عصر المعلوماا الرايذ. -
 عالم التربوي على اكسا  المتعلم صلاا م،ةا:ال    ر ز نشاط ا -

 االةجابية واالعتماد على الراا يي عملية الحصول على المعلوماا.  -
لقدرة على التواصهههههل والحوار مج ا خريذأ مما ةكسهههههمي خمراا تسهههههاعدا على حل ما ا  -

 ةعترضي مذ مشكالا تعليمية وحياتية.
 القدرة علي اللةم والتحليل وال،قد واالبداعأ حتى ال تتسم شخصيتي بالجمود.  -
 الرغمة يي االطالع على  ل ما يو كد دأ والتعلم الراتي.  -
 ع،اصر التشويق والمتعة والترييي الجاذبة للتالمير.اكسا  ال،شاط ل -         

 التعليم األساسي: األمدر -4
 وذاا حقيقية إعالمية خدماا لتقدةم والتك،ولوكيا الم،اسههمة واألدواا بالوسهها ل المدارأل تزويد −

 .االعالمية والمةاراا المعارو اكتسا  يي  ثر يعال
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 احتياكاا عصر العولمة..تحد ث القيادة المدرسية لتكو   كير مال مة مج  −
 تشجيج مد ري المدارأل على اقت،ا  واستخدام التك،ولوكيا المتقدمة يي المدارأل. −
  خرى. مواد لتدريم ال،شاط عدم استمالل يتراا -
التوعية بأيمية اسههههههتخدام التك،لوكيا الحد ية واألدواا واألكةزة يي سههههههير التعليمية وتحقيق ممد   −

 العدالة والكلا ة.
 التسةيالا التق،ية واالتصاالا.توير  ل  −
 .الحواسيب لصيانة مدربة كوادر وكود −
 متعلم. لكل كايية بدركة الحاسو   كةزة توير −
 اسهههههتخدام مجال يي الخمرة ذاا التعليمية والمؤسهههههسهههههاا المدارأل تلك بيذ والت،سهههههيق التعاو   −

 .التعليمية العملية يي واالتصاالا تق،ياا المعلوماا
 لةم تتيج ثورة االتصههههههاالا والمعلوماا  وسههههههيلة واألخصهههههها ييذ أليمية المعلميذ تقد ر تيادة −

 .المعلوماتية المصادر مذ ومت،وع كمير عدد مذ االطالع واالستلادة ولتالميريم
تويير وسههههههههها ل وتق،ياا التعليم الحد ية يي األنشهههههههههطة التربوية وذلك لما لةا مذ تأثير يعال يي  −

 واختيار األنشطة التربوية الم،اسمة لةم..كر  التالمير لممارسة يرا األنشطة 
 واسههههههتخدام ممارسههههههتي يي التك،ولوكيا لدمج المدرسههههههة لإلعالم التربوي وتشههههههجيعةا إدارة دعم

 .لةا األخصا ييذ
عرض األنشههههههطة الصههههههحلية االعالمية علي  ع هههههها  المدرسههههههة والمجتمج مذ خالل شههههههاشههههههاا  −

ض بل،ا  المدرسهههههة وتعرض بةا العرض أ التي  كرايا طال  المدارأل وتوضهههههج شهههههاشهههههاا العر 
 عمال التالمير الصهههحلية يي مختلل الموضهههوعاا والق هههاةا الموكودة علي السهههاحة االعالمية 
ولكذ تمطيتةا تكو  مذ خالل االعالم المدرسههههههههي وبرلك ةسههههههههتطيج  ل مذ  رايا    ةقار  بيذ 

ج التي تعرض علي تمطية االعالم العام واالعالم المدرسههههههههههههههي وبالتالي  تم غربلة وت،قية المرام
شههاشههاا التليلزيو  وبمرور الوقت  ،مي لدي التلمير عدم التلقي السههلمي للمرامج االعالمية التي 
تعرض عليي باالضهههاية إلي اقت،اع ولي األمر بأيمية يرا ال،شهههاط ومشهههار ة التلمير يي االعداد 

ب،لسههههههههههي عذ  لي ومسههههههههههاعدتي علي اختيار المرامج االعالمية مذ شههههههههههاشههههههههههاا التليلزيو  والمحث
مصداقيتةا مذ مصادريا األساسية مذ خالل المقابالا الشخصية مج  المسبوليذ يي المجال 

 أ ويخصص  وم  امل مذ  ل شةر  معرض ألعمال االعالم التربوي. .
عذ طريق االعالم التربوي نسههههههههههههههتطيج    نلتج  مههام التالميههر نههايههرة ةطلو  م،ةهها على عههالمةم  −

المحلي والعالمي ويعريو   ل كد د يي العلوم والمعريةأ وما ةجري ييي مذ  حداثأ وما  ،تابي 
مذ تطوراا ومتميراا وما ةسهههههودا مذ اتجايااأ ياالعالم التربوي يي التربية الحد ية ال ةعتمر 
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طا بل يو مجموعة وسها ل ضهرورية لتحقيق  يداو تربوية محددة تةيل للتلمير يرصها لم،ا  نشها
 ذي،ي.

 االدارة:-6
التحول مذ نظام االدارة التقليدةةأ يي،ممي    تتسهههههههم االدارة بالتر يز على التجد د والتحد ث بما  −

  تال م مج مستجداا العصر وثورة االتصاالا والمعلوماا.
 التر يز على الم مو  دو  الشكل يي تسيير العملية االدارية والتخلص مذ الشكل الروتي،ي.  −
تلاعل االدارة المدرسهههية مج المتميراا العالمية والدولية والمحلية وطحداث التطوير الت،ظيمي بةا  −

ارية للتكيل مج مجتمج المعلوماتية واسههههههههههههههتخدام التك،ولوكيا يا قة الجودة وتلعيل الميك،ة االد
وتوظيلةا يي تسهههههههجيل التالمير وتحليل نتا ج االمتحاناا وعمل الجدول المدرسهههههههي حتى تكو  

 كز  ال  تجز  عذ  ي عمل مدرسي.
 وتارة التربية:-8
 لتويير تق،ياا االتصاالا والمعلوماا الحد ية. الميزانية المخصصة تيادة −
تكويذ شهههههمكة معلوماا لتمادل ضهههههرورة تطميق التك،ولوكيا الحد يةأ يعلي سهههههميل الميال  ،ممي  −

الخمراا يي مجال االعالم التربويأ مج رب  تلك الشههههههههههههههمكة بالشههههههههههههههمكاا العالمية حتى ةمكذ 
 االستلادة مذ الخمراا العالمية يي يرا المجال. 

عمل دوراا تدريمية مسهههتمرة ألخصههها ي االعالم التربوي على  يلية االسهههتلادة مذ تق،ياا ثورة  −
 ي الحصول على المعلوماا ونشريا.االتصاالا والمعلوماا ي

التوعية بكيلية استخدام االعالم العام وانتقا  الم،اسب ليقايت،ا وعدم التلقي السلمي لكل ما  مث  −
 إلي،ا.

تويير االمتياتاا الالتمة ألخصهههههههههها ي االعالم التربوي ميل  رنية ةسههههههههههمج لي     دخل بي إلى  −
العالمي  و  رغب يي اسههتخدام األكةزة مكا   رغب    ةجري بي العمل الصههحلي ميلي ميل ا
 المتطورة الموكودة يي يرا المكا   المكتماا العامة.

االيتمام بالكادر المشهههههري المؤيل والمتخصهههههص يي مجال التق،ياا التربويةأ وتق،ية المعلومااأ   -
 بمرامج التأييل والتدريب المستمر ويق المستجداا التق،يةأ لمواكمة التطور التق،ي.

السههههههههههههههعي نحو تعزيز ملاييم التعلم الراتيأ المحث العلميأ التلكير ال،قدي االبداعي واالبتكار   -
 المت،وع. 

 تشجيج الت،ايم اللوري والمستمر بيذ المدارأل عمر تق،ياا االتصاالا والمعلوماا.  -
ة كعل إمكانية الوصهههول إلى الحاسهههماا ا لية متاحة للتالمير للحصهههول على المعلوماا الالتم -

 لإلعالم التربوي متوايرة.
 تحد د قا مة باأليداو العامة واالكرا ية لإلعالم التربوي بمدارأل التعليم األساسي. -
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 تحد د األسم العامة لإلعالم التربوي وملاييمي الصحيحة و يميتي يي حقل التعليم. -
 تويير  تيماا مذ التوكيي بالوتارة تساعد على االرشاد يي العمل. -
و يميتي لوعي االعالمي و يلية إكسهههههههابي للتالمير يي مدارأل التعليم األسهههههههاسهههههههي تحد د ملةوم ا -

 ومراحل تكوي،ي.
تحقيق األيداو الموضوعة لمرحلة التعليم األساسي والمسايمة يي تطوير يرا األيداو طمقاف  -

لما ةسههههتجد مذ تطوراا محلية وقومية وعالميةأ وبما ةسههههمج بمسهههها رة التقدم العالمي يي كميج 
 ا الحياة.مجاال

 المراكج:
القومية والعولمة والحداثة تركمة عمد الويا  علو  أالقايرة: سههلسههلة  –(.ثقاية العولمة 2005)ماةك ييدرسههو   ((1

 .108اللكرأ الةيبة المصرية للكتا أ ص

الرؤى المسههههههتقملية(أ  –المعا ير  –(. م،ظومة المحث العلمي يي مصههههههر )التحدةاا 2006)محمد محمود الزيذ  (2
 .2ابريلأص  20-19العلمي الياني لكلية التربية ال،وعيةأ كامعي ق،اة السويمأ  رالمؤتم

 تحدةاا الت،مية ومواكةة متطلماا لتلمية التعليم م،ايج تطوير. (٢٠٠٦) السهههههههالم عمد مصهههههههطلى السهههههههالم عمد (3

 .273أص  بريل ١٣-١٢ أالم،صورة ال،وعيةأ كامعة التربية لكلية األول العلمي لمؤتمرالعولمةأ ا

(.األنشهههطة المدرسهههية الحرة بيذ الواقج والمأمولأ االسهههك،درية: مؤسهههسهههة حورأل 2009سهههةام محمد  مر هللا طي ) (4
 .  15،16الدوليةأ ص ص

(.األنشههطة التربوية المدرسههيةأ القايرة: مؤسههسههة طيمة للطمج وال،شههرأ 2008)ريعت عزوت وطارق عمد الر وو  ((1
 . 178ص 

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي  أدور المدرسة يي التربية االعالمية(. 2007) شحاا الخطيب محمد بذ 5(
 وتارة التربيهههة والتعليم بهههالتعهههاو  مج الم،ظمهههة الهههدوليهههة للتربيهههة أ(اختيهههار األول للتربيهههة االعالميهههة )وعي ومةهههارة

 .7أص7/3/2007-4أالرياضأ االعالمية

 .94(.االعالم التربوي يي مصر واقعي ومشكالتيأ القايرة: الةيبة العامة للكتا أص1989)مصطلى ركب  ((6
7) Kerk a, Sendra (1994). Life and Work in a Technological Society, Eric Ogest, No 

147. 
() 8Michael Peters, James Marshall, and Patrick Fitzsimons(2000). Managerialism     

Educational Policy in a Global Context: Foucault, Neoliberalism, and the  and

Doctrine of self- Management, Routledge, New York, London, pp.109-128.  
9) Carter. V. Cood. (1973). Dictionary of Education, New York, P176. 

 
)10, p72..op.cit .Good .V .Certer  

 . 7مصطلي ركب: االعالم التربوي يي مصر واقعي ومشكالتي أ مركج سابقأص  ((11
 واالنتا القايرة:  طلم لل،شهههر (. اإلعالم المدرسييي في المسسييسييال التعليمية والتربوية، 2006)  وسهههل  ح،ا (12 

 .119االعالميأ ص 
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االتصهههههههههههههههاالا والمعلومههاا على العالقههاا  ا(.اثر تك،ولوكيهه2005) عمههد المههاقي عمههد الم،عم وحلمي  بو اللتوح (31
االكتماعية ومستقمل الشما  يي األللية الياليةأ المؤتمر العلمي العربي األول اليقاية االلكترونية يي الميبة العربيةأ 

  وليو.21-20المحث العلمي والتك،ولوكياأ ة كادةمي

علوماا واالتصهههههاالا لطال  التعليم اليانوي مقترح يي تك،ولوكيا الم ج. برنام(2007ح،ا  محمد ربيج محمود) (14
أ معةد الدراساا والمحوث التربويةأ كامعة التجاري يي ضو  المستحدثاا التك،ولوكيةأ رسالة د توراا غير م،شورة

 . 19القايرةأص

15
ممارسة األنشطة االعالمية المدرسية وعالقتةا بالقدراا االبداعية  .(2005) حمد محمد عمد الم،ي عيما  

 معةد الدراساا العليا للطلولةأ كامعة عيذ شمم. أأ رسالة ماكستيرلدى تالمير المرحلة االعدادةة

 
(. االعالم التربوي ودورا يي تلعيل مجاالا العمل المدرسهههههههههي يي المملكة 2006)،ت دغس بذ سهههههههههعيد نوو ب 16

 رسالة ماكستير غير م،شورةأ  لية التربيةأ كامعة الملك سعود. ،العربية السعودةة

دور االعالم التربوي يي تهههدعيم االنتمههها  الوط،ي لهههدى الطلمهههة الجهههامعييذ يي  .(2006)محمهههد عطيهههة خليهههل 17
 .غزة كامعة األتير ،كلية التربية ،رسالة ماكستير غير م،شورة ،غزةمحايظاا 

 لدى (. ممارسهههههههههة األنشهههههههههطة االعالمية المدرسهههههههههية وعالقتةا بالقدراا االبداعية2006)احمد عمد الم،ى عيما   18
 رسالة ماكستير غير م،شورةأ معةد الدراساا العليا للطلولةأ كامعة عيذ شمم. ،عدادةةتالمير المرحلة اال

أ رسهههههالة د توراا غير م،شهههههورةأ  لية السهههههلوع تعد ل يي و ثرا التربوي  االعالم (.2007) حمد غريب بذ هللا عمد (19
 .بل،د  األمريكية الجامعةالتربيةأ 

(. دور االعالم التربوي يي ت،ميههة الوعي االكتمههاعي لههدي طال  2008خههالههد بذ حمههد بذ سهههههههههههههههالم الميالني ) 02
( يي سلط،ة عما أ دراسة ميدانية تحليليةأ رسالة ماكستير غير 10 – 5مدارأل التعليم األساسي الحلقة اليانية )

 م،شورةأ معةد المحوث والدراساا العربيةأ كامعة الدول العربية.
 

-(. دور االعالم المدرسهههي يي إكسههها  مةاراا االتصهههال لتالمير التعليم األسهههاسهههي2008شهههيما  محمد متولي) 21
 دراسة تطميقيةأ رسالة ماكستير غير م،شورةأ معةد الدراساا العليا للطلولةأ كامعة عيذ شمم.

 

ألطلال ذوي االحتياكاا (. دور وسا ل االعالم التربوي يي تحقيق حاكاا ا2008ناصر محمود عمد اللتاح )( 22
-أ  وليي31الخاصهههههههههههههههةأ بحث م،شههههههههههههههورأ المجلة المصههههههههههههههرية لمحوث االعالمأ  لية االعالمأ كامعة القايرةأ ع

 .565-467أص 2008ستممر

أ دور اإلعالم التربوي في تفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي (.2009)هيام عبد العاطي يوسف (32
 معةد الدراساا التربويةأ كامعة القايرة.رسالة ماكستير غير م،شورةأ 

واقج اسهههتخدام االعالم المدرسهههي يي ت،مية مةاراا االتصهههال اللموي لدى  (.2010)األحمدي  بذ محمد  عدنا( 24
 .القرى   مكامعة  أ رسالة ماكستير غير م،شورةأ  لية التربيةأتالمير المرحلة االبتدا ية بالمد ،ة الم،ورة

 المرحلة نظر معلمي وكةة مذ األخالقية القيم غرأل يي التربوي  االعالم (. دور2012)المجيد السهههههه،اني  عمد ((1

 بالمد ،ة االسههههالمية الد ذأ الجامعة و صههههول الدعوة الم،ورةأ رسههههالة ماكسههههتير غير م،شههههورةأ  لية بالمد ،ة اليانوية

 الم،ورة.
ي يي إكسهها  مةاراا االتصههال للتالمير ذوي صههعوباا دور االعالم التربو  - (.2012شههيريذ حمد ،و سههالم ) (52

 رسالة ماكستير غير م،شورةأ معةد الدراساا العليا للطلولةأ كامعة عيذ شمم. ،التعلم

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d8%a7+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
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دور نشاط الصحاية المدرسية يي تتميي السلوع االكتماعي لدى  .(2013  (انتصار السيد محمد محمود 62
 .كامعة ب،ةا ال،وعيةأ التربية لية  أ رسالة ماكستير غير م،شورةأالتعليم األساسي تالمير الحلقة األولى مذ

 
(72cheung, c.k (2005).The relevance of media education in primary school in Hong  

Kong in the age of new media: a case study educational studies, Dec, vol.31Issue, 

pp361-374.   
28Kevin Maness(2009).Teaching Media Teachers: Media Education And the Teachers 

College ,The Steinhardt school of culture, Education, and Human Development, New 

York University.  
29)Anend Lenin(2010). Effect Media Education to school children through Animation 

Based Educational Video, PHD.FSR healthy, m.phil Indian journal of scientific 
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 أ معةد الدراساا والمحوث التربويةأ كامعة القايرة.رسالة د توراا غير م،شورة ،ضو  المستحدثاا التك،ولوكية
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 .41أ سمتممرأ ص 3العدد

 يي ت،مية التعليم تطوير لمشههههههههههههههروع تك،ولوكيا المعلوماا واالتصههههههههههههههاالا دور (.2012ي )ماكد محمد الزيود (43
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 .  مصر العربية معةد المحوث للدراساا العربية أ كامعة الدول العربية بجمةورية أم،شورة رماكستير غي
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(48
 Cale, Mick (2000). Human rights, Education Equality and Raulledge Ealmer, USA, 

New York, p2. 

(. مسههههههههههههههتقمل م،ظومة التعليم العربي يي عصههههههههههههههر المعرية. القايرة: دار اللكر 2010عمد العزيز بذ عيما  ) 94)
 .23العربيأ أ ص

 ر(. الصههههحاية المدرسههههية االسههههم ال،ظرية والتطميقاا العملية. القايرة: دار اللك2006ع،اةاا محمد محجو ) (05)
 .25العربيأص

 .63الشكل والم مو . االسك،درية: مؤسسة حورأل لل،شر والتوتيجأ(. الصحاية المدرسية 2006طي عمر) 51
 .109(. االعالم التربوي. القايرة: دار اليقايةأص1991على حسذ مصطلى ) ((1

(. الل ههههههههههههههها ياا والتربية اليقايية لل،س أ مؤتمر التربية واليقاية واالعالمأ القايرةأ 2009)بيي،ة عمد الر وو  52
 .22-21أص2009ما و13-12المجلم االعلى لليقايةأ
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 .28-14أ 7/3/2007-4للمؤتمر الدولي األول للتربية االعالميةأ الرياضأ المملكة العربية السعودةةأ 

 .14- 13واالذاعة المدرسية. القايرة: دار اللكر العربيأ ص(. الصحاية 2004محمود حسذ اسماعيل) (54

 ةمكذ الركوع إلي:(55)
 يي ا دراسههههها والمسهههههتقملأ الواقج الكويت مدارأل يي بالم،ةج وعالقتي المدرسهههههي االعالم .(2002) معوض محمد
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Discovery       publishing House, p10. 
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ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي  أاالعالميةدور المدرسة يي التربية . (2007) شحاا الخطيب محمد بذ -
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 .33أص2ط

 ةمكذ الركوع إلي: (85
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 ةمكذ الركوع إلي:(59)
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 .177 صلل،شر والتوتيجأ

 التربية مذ بكلياا التدريم ييبة ألع ههههههههههههههها  المة،ية . االحتياكاا(2005) حميد وحميد صهههههههههههههههالجأ إةما  -
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 .262-261الحد ثأ ص الجامعي المكتب

 الةدىأص ردا :واال د ولوكيا. الجزا ر التك،ولوكيا بيذ العولمة تمذ يي االعالم اق ههاة . )2006شههطاح ) محمد61
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 ةمكذ الركوع إلي: (62

 .170تك،ولوكيا المعلوماا وتحد ث التعليم أمركج سابقأ ص المريب تاير إسماعيل. -

 .27واال د ولوكياأ مركج سابقأص التك،ولوكيا بيذ العولمة تمذ يي االعالم اشطاح. ق اة محمد -
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