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 ملخص الدراسة:

عالمية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في واقع التربية اإل الدراسة تعرفهدفت 

واعتمدت على استبيان من إعداد  ، واستخدمت المنهج الوصفي،المدارس الحكومية بدولة الكويت

أن الغالبية من استجابات المبحوثين بوجه عام أعربوا على الشرخ  أسفرت نتائج الدراسةالباحث، و

عالمية وبالتالي الغيا  ببه الكلي للتربية اإلعالمية الكبير في االرتباط بين المدرسة والمؤسسة اإل

على مستوى الممارسة الفعلية في الواقع، وقد أرجعوا السبب وراء ذلك في صعوبة تطبيقها كوحدة 

البد أن تتوافر على كفاءات وكوادر  إدخال التقنيات الحديثة للمدرسة كأداة بيداغوجيةتعليمية تتطلب 

 ضخمة ألجل تفعيل العمل بها. ذوو مستوى عالي، وتقنيات

 .التربية اإلعالمية، المدرسة، ماإلعالالكلمات المفتاحية: 

 

 مقدمة:

في  لكل عصر من العصور حقال خاصا بالتراكمات المعرفية، مع تثبيت العديد من األوضاع

والخصوصية ومن حقائق  ضبط بعض الحقائق أو تفنيدها وفرز السمات التي تكسبه صفة االمتياز

هذا العصر، تقلص المسافات الجغرافية بفضل التطورات التي مست وسائل اإلعالم بصفة خاصة، 

حيث يطرح اإلعالم جدلية واسعة في حقول البحث على مستوى الدول العربية، وفي الجهة المقابلة 

ماج كال المفهومين دة اننجد جدلية أخرى وفق ما يسمى بالتربية وعالقتها بوسائل اإلعالم، وعالق

بالتربية اإلعالمية، وعليه فالجدل القائم حول العالقة بين التربية واإلعالم ليس  ما أصطلح عليه في

بالجديد، حيث يرى سوسيولوجيو التنشئة أن تنشئة األفراد ال يمكن تحقيقها إال في إطار عالقات 

سسات التوجيهية الساهرة على التنشئة، مكونات المؤ ( بين جميعInterdependentتبعية متباينة )

على اعتبار التربية هي الوسيلة األولى التي يهتم بها المجتمع ويخطط لها بغرض المحافظة على 

ثقافة أفراده وتحقيق احتياجاتهم من جهة ووجود اإلعالم على اعتباره محورا من محاور العملية 

تصالية مع تطوراتها المتالحقة وسيادة زمن التعليمية من جهة أخرى، حيث أن التكنولوجيات اال

الصوت والصورة أصبح النظر إليها حاليا على أنها المحرك األساسي لعجلة التطور والتقدم من 

جهة، ومن جهة أخرى نرى أن النظام التربوي سيصبح األداة التي بفضلها يتم االنتقال من العصر 

وعليه فرضت هذه التطورات مظهرا مهما من  الصناعي إلى العصر الجديد الذي يتميز بالتطور،

 مظاهر التكامل بين اإلعالم والتربية.

ومن منطلق أهمية التربية بالنسبة للفرد والمجتمع، واستنادا إلى العديد من التطورات 

المتسارعة في مجال اإلعالم وتعدد وسائطه المختلفة وأبكاله، ظهرت الحاجة الملحة إلى التربية 

ا لعجز العديد من الدول في التحكم في البنية التحتية لما تبثه البرامج التلفزيونية عبر اإلعالمية نظر

وسائل اإلعالم على اختالفها ما ينبئ بحدوث ثورة في مواجهة تحديات ورهانات تفرضها العالقة 

ؤسسات الم التباين الثقافي الذي تتوافر عليهالجدلية ما بين وسائل اإلعالم والتربية، فبالرغم من 

التربوية واإلعالمية في واقعنا العربي، إال أننا نلمس بعضا من أوجه التجانس والتشابه بين 

المؤسستين التربوية واإلعالمية، فيما يخص عملية التوجيه وكيفية التأثير وطريقة التغيير، بالنسبة 

تدائية واإلعدادية، للشبا  النابئ، خصوصا في أولى مراحلهم األكاديمية كتالميذ في المرحلة االب

وكطال  في المرحلة الثانوية والجامعية، وال نستثني من ذلك المعلمين واإلعالميين في مؤسسات 

التعليم واإلعالم، كالهما يسهم في التنشئة االجتماعية للفرد الذي يقضي فترة طويلة من حياته 

 les compensations Balle Francisمشاهدًا لوسائل اإلعالم كنوع من التعويض االجتماعي )

فاإلعالم هو تلك المضامين التي يتم تقديمها ، أو متعلمًا داخل صفوف المدرسة( 308 :1993

للجماهير الكويتية على أنها اإلسقاط الحقيقي للواقع العربي، غير أنها في الحقيقة تهدف إلى نقل 
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ي مقدمتها المجتمع الكويتي الذي أبكال وأساليب الثقافة الغربية إلى كافة المجتمعات اإلسالمية، وف

 يعتبر المستهلك الكبير لمثل هذه الوسائل اإلعالمية على اختالفها.

ولإلعالم دور بارز وفعال في عملية التنشئة االجتماعية لما يملك من خصائص تعزز من 

ة دوره، منها: جاذبيته التي تثير اهتمامات النشء، وتمأل جانبًا كبيرًا من وقت فراغهم، خاص

وأنهاتعكس الثقافة العامة للمجتمع، والثقافات الفرعية للفئات االجتماعية المختلفة، وتحيط الناس 

، باإلضافة «علمًا بموضوعات وأفكار ووقائع وأخبار ومعلومات ومعارف في جميع جوانب الحياة

عة على إلى أنها تجذ  الجمهور إلى أنماط سلوكية مرغو  فيها، وتحقق له المتعة بوسائل متنو

مدار الساعة بما يشبع حاجاته. لقد استطاع اإلعالم أن يغزو البيت والشارع والمدرسة ويحدث 

تغيرًا كبيرًا في القيم، وإذا لم يواجه ذلك بعملية تربوية منظمة تواكب هذا التطور المذهل، فسوف 

 .(9، 2007)الخطيب،  سيؤدي إلى التخبط والعشوائية بل والضياع في العملية التربوية

ومع التطورات التقنية الحديثة تحول موقف المؤسسة التربوية من تقنية االتصال والمؤسسات 

االعالمية، وأصبحت وسائل اإلعالم وتقنية المعلومات تستخدم في صلب العملية التربوية، 

وصيلها واستخدام المعلم الوسائط المتعددة وببكة المعلومات الدولية في إعداد الخبرات التعليمية وت

للطال ، وأصبح التعليم عن بعد، والتعلم اإللكتروني، والجامعة االفتراضية، والمواقع التعليمية 

 (.2001)أحمد،  مجاالت مهمة تعتمد عليها المؤسسة التعليمية

إن مشكلة التربية مع اإلعالم ال تكمن في تأثير وسائله على النشء بقدر ما ترتبط بكيفية 

ثه وسائل اإلعالم. وهنا يأتي دور التربية اإلعالمية في إكسا  الطال  القدرة تعامل النشء مع ما تب

على االختيار والنقد، واكسابهم مهارة الفرز واالنتقاء الحسن، لما يؤدي إلى نموهم نموًا متزنًا 

متكاماًل في جميع جوانب بخصياتهم. وهذا ما يجعل المؤتمرالدولي األول للتربية اإلعالمية 

عبارة )وعي ومهارة اختيار( لبنة أولى في بناء صرح بامخ تشيده المؤسسات التربوية  واختياره

 .(7، 2007)الخطيب،  واإلعالمية لتوفير تربية إعالمية واعية وناقدة لألجيال القادمة

الثورة التكنولوجية التربية اإلعالمية أكثر الحاحًا وبخاصة بعد أن فقدت الدول  ولقد جعلت
لة على البث المباشر للبرامج التليفزيونية، وفقدت قدرتها على التصدي للبث السيطرة الكام

اإلعالمي الخارجي واالكتساح الثقافي األجنبي. وبعد أن ساعدت شبكة االنترنت على الغزو 
الثقافي وتهديد كثير من الثقافات الوطنية، وتفاعل معها الصغار والشباب والكبار في تناول 

 (.Hamdan, 2004والمذهبية والسياسية )التيارات الثقافية 

 مشكلة الدراسة:

في تحديد آراء بريحة من المعلمين حول إبكالية التربية تكمن مشكلة هذه الدراسة  

في خلق أو  اإلعالمية في المقررات الدراسية، بحيث نلمس مساهمة وسائل اإلعالم بشكل أو بآخر

وثقافية لم تكن موجودة من قبل، وعليه تبرز  إنتاج محيط وبنية إعالمية ذات أبعاد اجتماعية

ضرورة دراسة وتتبع الظاهرة اإلعالمية، خصوصا بعد االكتساح الثقافي الغربي بعد امتداد ببكة 

االنترنت وتغلغلها، وتفاعل معها الصغار والشبا  والكبار في تناول التيارات الثقافية والمذهبية 

الغزو الثقافي وتهديد العديد من الثقافات القومية والوطنية والسياسية، ما يساهم بشكل أو بأخر في 

(hamdan: 2004 ،) وهذا يتطلب التعاون في توظيف وسائل اإلعالم في خدمة أغراض تربوية

محددة على اعتبار المؤسسة التربوية مؤهلة أكثر من غيرها من المؤسسات لتمكين الطلبة من ثقافة 

، ومن هذا بالتالي توظيف التربية في تفعيل الرسائل اإلعالميةإعالمية عقالنية واعية وناقدة، و

 المنطلق تجد هذه الدراسة دوافع تشكلها لطرح التساؤل التالي:

 ما واقع التربية اإلعالمية في المدارس الحكومية بدولة الكويت؟ -
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 لمدرسة تجاه تفعيل التربية اإلعالمية في المدارس الحكومية بدولة الكويت؟.دور اما  -

 هداف الدراسة:أ

 .تعرف واقع التربية اإلعالمية في المدارس الحكومية بدولة الكويت -

 .لمدرسة تجاه تفعيل التربية اإلعالمية في المدارس الحكومية بدولة الكويتبيان دور ا -

 أهمية الدراسة:

 أهمية التربية اإلعالمية خاصة في الوقت الحاضر. -

 ة نحو تفعيل التربية اإلعالمية.الدور المبابر الذي يمكن أن تؤديه المدرس -

 ندرة الدراسات التي ركزت على هذا الجانب في المجتمع الكويتي. -

 يمكن أن تفتح المجال أمام الباحثين لدراسات أخرى مرتبطة بنفس المجال. -

وكيفية تفعيل  يمكن أن تفيد مسؤولي اإلعالم بالمدرسة من خالل تعرف واقع التربية اإلعالمية -

 يها.دور المدرسة ف

إن التربية اإلعالمية تعد مؤبر هام لتنبيه المجتمع بضرورة التصدي لبعض التحوالت  -

الجوهرية التي طرأت على المنظومة اإلعالمية نتيجة الغزو الممارس على قاعدة بث البرامج 

 وتلقيها.

تصدي تكمن االستفادة من نتائج هذه الدراسة ألجل لفت القائمين على المجال التربوي بكيفية ال -

للغزو الممارس على تنشئة جيل الشبا  في دولة الكويت، بتضافر الجهود بين القائمين على 

 ومتخذي القرار في المؤسسات اإلعالمية. المجال التربوي

 حدود الدراسة: 

تتمثل في أدبيات الدراسة المعتمدة كمنطلق للدراسة الحالية حسب إطالع الحدود المعرفية:  -1

 الباحث.

المدارس التابعة لدولة الكويت، ووقع االختيار بطريقة عشوائية، وعليه انية: الحدود المك -2

النتائج المتوصل إليها من الدراسة الحالية محدودة في نطاق ما تم  إلى أن وجب التنويه

 تطبيق أداة االستبيان عليهم.

جانفي إلى تمتد الدراسة الحالية في الفترة الممتدة مابين كانون الثاني/ الحدود الزمنية:  -3

 م.2017غاية تشرين الثاني/ نوفمبر 

 مصطلحات الدراسة:

 التربية اإلعالمية:

ستثمار وسائل اإلعالم من أجل تحقيق أهداف تعرف التربية اإلعالمية بأنها إعداد األفراد ال

 (.2: 1996التربية في ضوء السياستين التعليمية واإلعالمية )وزارة المعارف

هذه الدراسة ما تقوم به المدارس الحكومية في دولة الكويت من إعداد ويقصد بها إجرائيًا في 

 لطالبها بما يؤهلهم الستثمار اإلعالم من أجل تحقيق األهداف التربوية المنشودة.

 دراسات سابقة:

 اإلسالمي، اإلعالم عن الكشف الدراسة هدفت (2015دراسة بني عيسى، وأبو الفوارس ) .1

 بيانا األول مبحثها قَدم حيث الثالثة؛ مباحثها خالل من وذلك بوية،التر العملية في أثره وبيان

 مبحثها وبّين السوية، اإلنسانية الشخصية بناء في وأثره اإلسالمي، التربوي اإلعالم لمفهوم

 دور الثالث مبحثها واستخلص المختلفة، للمؤسسات التربوي الدور تفعيل في أثره الثاني
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 الخاتمة جاءت ثم المسلمة، لألمة الحضاري النهوض تحقيق يف اإلسالمي التربوي اإلعالم

 التربوي اإلعالم يسهم: يأتي ما في الدراسة نتائج تمثلت وقد، والتوصيات النتائج أهم مبينة

 التربوي اإلعالم يسهم، متزنة سوية بخصية ويجعلها اإلنسانية، الشخصية بناء في اإلسالمي

 اإلعالم يسهم، التربوية بأدوارها القيام في مختلفةال المؤسسات عمل توجيه في اإلسالمي

 . المسلمة لألمة الحضاري النهوض تحقيق في اإلسالمي التربوي

م(، تحت عنوان: التربية اإلعالمية في 2013دراسة ميري عبود، فارس الحاج، محمد كالس ) .2

ة التربية عصر المواطن الصحفي، وهي عبارة عن ورقة بحثية مقدمة لملخصات دورة أكاديمي

اإلعالمية والرقمية في الجامعات األمريكية ببيروت، انطلقت هذه الدراسة من إبكالية فحواها 

ربط صحافة المواطن بالتربية اإلعالمية، واستقراء تأثيراتها المختلفة، ومصداقية تغطيتها لدى 

هارات التي الجمهور، وتتمحور أهمية هذه الدراسة في لزومية قدرة الجمهور على اكتسا  الم

تخوله أسس التعامل السليم مع اإلعالم المعتمد على الصحفي المواطن، وقد خلصت الباحثة إلى 

العديد من االستنتاجات نذكر منها ما يلي: ازدادت أهمية التربية اإلعالمية في ظل صحافة 

واطن تتيح صحافة الم تم تحويل اإلعالم إلى رسائل أقل موضوعية ومنتقصة للدقة. ،المواطن

حرية اإلرسال والمقدرة على االستقبال، كجزء ال يتجزأ من التربية اإلعالمية خصوصا مع 

 . 0.02wإتاحة استخدام جيل الويب 

م(، تحت عنوان واقع 2012دراسة أبجان حامد الشديفات، وخلود أحمد الخصاونة )جويلية  .3

المملكة األردنية الهابمية من التربية اإلعالمية والعوامل المؤثرة بها في المدارس الخاصة في 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التربية اإلعالمية في المدارس  ،وجهة نظر طالبها

الخاصة في األردن، وأثر بعض العوامل على التربية اإلعالمية سواء كانت عوامل داخلية أو 

بالبحث موضوع الدراسة،  خارجية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبيان ذو عالقة مبابرة

طالب من طلبة الصف العابر األساسي في المدارس الخاصة  100وتكونت عينة الدراسة من 

، وقد تم اختيارهم بطريقة 2010في األردن للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

التأكيد على أن الشبا  هم الثروة الحقيقة  النتائج التالية: عشوائية، خلصت الدراسة إلى 

تمثل التربية اإلعالمية ، للمجتمع. مع إبراز الدور المنوط بالمدرسة وضرورة دعمها ومساندتها

 الوسيلة الجوهرية لتصحيح بعض المفاهيم في أذهان الطلبة.

م(، بعنوان الدور التربوي لوسائل اإلعالم في التثقيف البيئي، 2010)دراسة مرح عبد الحميد  .4

كلية التربية جامعة تشرين، الجمهورية العربية السورية، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

الدور الذي يقوم به اإلعالم في نشر الوعي البيئي، وتحقيقا ألهداف الدراسة تم إتباع المنهج 

االستبانة كأداة أساسية للدراسة، خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج الوصفي واعتماد أداة 

هناك دور هام لإلعالم الصحفي المقروء ودوره في تنمية الثقافة البيئية  نورد أهمها فيما يلي:

األهمية يواجه اإلعالم البيئي العديد من الصعوبات، وهنا تظهر ، واإلعالم المرئي )التلفزيون(

سجل اتجاه اآلباء واألمهات اتجاها ايجابيا نحو االهتمام بالمشاكل ، اإلعالم التربوية لوسائل

 البيئية عبر وسائل اإلعالم.

(، تحت عنوان: دور المدرسة في التربية اإلعالمية، 2007دراسة محمد بن بحات الخطيب ) .5

ال إلى تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل معرفة دور المدرسة في التربية اإلعالمية، وصو

تفعيل دور المدرسة في التغلب على الدور السلبي لإلعالم، وتقوية دوره اإليجابي، هدفت هذه 

الدراسة إلى تحديد أوجه المقاربة والمفارقة بين التربية واإلعالم، وإلقاء مزيدا من الضوء على 

وظيفة التي تقوم التربية اإلعالمية من حيث أهدافها وأسسها ومجاالتها ووسائلها، استنادا إلى ال

هناك نسبة قليلة  بها المدرسة في التربية اإلعالمية، وخلصت إلى بعض النتائج نوردها كالتالي:

، من المدارس التي تتبنى تقديم خدمات فيما يخص التربية اإلعالمية على الصعيد المدرسي

همال الممارس تواجه التربية اإلعالمية المدرسية العديد من المعوقات الناجمة أساسا عن اإل
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، التباين الشديد بين الثقافة المدرسية والثقافة التي تروجها وسائل اإلعالم، لألنشطة المدرسية

  التأكيد على األهمية القصوى للتربية اإلعالمية ودورها في تشكيل الذات أو إعادة تشكيلها.

اإلعالمية  م(، تحت عنوان دور المدرسة في التربية2007دراسة حسن بن بكر العولقي ) .6

الواقع والمأمول، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع اإلعالم التربوي الموجه للتعليم 

العام بالمملكة العربية السعودية، والتعرف على مجمل الصعوبات والمعوقات التي تواجه 

ال  المدرسة دورا ؤديت القطاع اإلعالمي في المدارس، وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

التركيز على أن اللغة كمقوم هام للهوية اإلسالمية تعتبر ، يستهان به في التربية اإلعالمية

ضرورة القيام ببرامج تربوية وقائية وإيالء االهتمام من قبل الدولة ، مستودع لثقافة المجتمع

 نتيجة الحاجة الماسة لمثل هذه البرامج. 

تحت عنوان: اإلعالم التربوي ودوره في م(، 2003دراسة محمد بن جميل بن علي علوي ) .7

 تفعيل أهداف اإلبراف التربوي من خالل تواصله مع المؤسسات االجتماعية والتربوية، 

تنبثق أهمية هذه الدراسة من خالل إبراز أهمية التواصل التربوي بين المؤسسات االجتماعية  .8

المجتمع، وقد اتبع الباحث  والتربوية، مما يدفع بالمزيد من التواصل والتكامل التربوي في

المنهج الوصفي المسحي المالئم لنوع الدراسة الحالية، بملت هذه الدراسة جميع المشرفين 

التربويين المتخصصين، في مدينتي مكة المكرمة وجدة، تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل 

ف تربوي في مشر 125مفردة(، بفارق  260، على عينة قوامها )2001الدراسي األول لعام 

إلى جملة من  مشرف تربوي في تعليم جدة، وقد خلص الباحث 135تعليم العاصمة المقدسة، و

هناك قصور في ، التربية بشكل أكبر داخل المدرسة يمكن تحقيق أهداف: النتائج نذكر أهمها

وجود نوع من ، يقتضي تكثيف دوره نحوها وتفعيله دور اإلعالم التربوي تجاه األسرة، ما

صور في التعاون اإليجابي بين مختلف الجهود التربوية المنسقة، إضافة إلى غيا  تواصل الق

ضرورة مضاعفة تواصل اإلعالم التربوي مع األندية ، الم التربوي مع المسجد كما ينبغياإلع

ال توجد فروق ذات داللة ، فق منظومة أهداف اإلبراف التربويحتى يتم تفعيل أهدافها و

 متوسطات تعود إلى المؤهل الدراسي، وعدد سنوات الخدمة.إحصائية بين ال

م(، تحت عنوان: 2003دراسة محمد حمدان مدير معهد الصحافة وعلوم اإلخبار بتونس ) .9

العالقة بين اإلعالم والتربية في الوطن العربي..أية إبكاليات؟ أي مستقبل؟ تنطلق أهمية هذه 

بين المؤسسة التربوية ووسائل اإلعالم الورقة البحثية في توضيح العالقة التي تربط 

واالتصال، خصوصا في خضم التحول التكنولوجي الذي بهدته المؤسسة التربوية من خالل 

استخدامها للتقنيات الحديثة لإلعالم واالتصال، وقد خلص الباحث إلى جملة من االستنتاجات 

درسة كأداة بيداغوجية وكمحور نورد أهمها فيما يلي: تعتبر مسألة إدخال التقنيات الحديثة للم

يوفر ، للدراسة يتوقف على درجة الوعي بأهمية المدرسة ومدى تعرضها لالختراقات الخارجية

الخطا  السياسي اليوم منبرا إلرساء مقومات التكامل والتفاعل بين اإلعالم والتربية ضمن 

 تصور واضح لألهداف.

 media literacy and attitude change( تحت عنوان: 2001،) ,Bradfordدراسة .10

assessing the effectiveness of media literacy training on children‘s 

responses to persuasive message with in the E L M هدفت هذه الدراسة إلى ،

فحص فاعلية تدريب التربية اإلعالمية على استجابات األطفال وتقييمهم لرسائل اإلعالم 

في ضوء نموذج االحتمال الموسع لإلقناع، تمم استخدام الباحث للمنهج التجريبي، اإلقناعية 

معتمدا على االختبار البعدي، خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: التدريب على التربية 

اإلعالمية يؤثر على الرسائل اإلعالمية من خالل االتجاه نحو الرسالة اإلعالمية أو االستجابة 

وعيا تجاه تلقي مضامين الرسائل  لتدريب على مادة التربية اإلعالمية يجعل الطلبة أكثرا، لها

 اإلعالمية التجارية، لعلمهم المسبق لتقنيات اإلقناع المستخدمة. 
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، تحت عنوان: التربية اإلعالمية والرقمية وتحقيق )د.ت( دراسة فاضل محمد البدراني .11

راسة من خالل الربط بين التربية اإلعالمية والمنظومة المجتمع المعرفي، تتجلى أهمية هذه الد

الدولية كحقل معرفي البد من دراسته، وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج نصيغها كالتالي: 

خلصت الدراسة إلى أن مادة التربية اإلعالمية تعني التفكير النقدي والمشاركة النقدية وإنتاج 

النموذج الذي يتعلق بالمجتمع وبطبيعة حياة أفراده  األفكار الجديدة والمعالجات وطرح

إن التربية اإلعالمية تعني كل عملية تعليمية تهدف إلى ، وتفكيرهم وتعتبر مشاركة حضارية

تلقين المواطن لكي يكون مشاهدا نشطا ومستخدما مستقال وفاعال هاما في العملية االتصالية، 

التربية ، الحوار لتفكيك النصوص والمعلومات وتستند باألساس إلى طريقة التساؤل وإثارة

اإلعالمية والرقمية تمثل اتجاها عالميا جديدا يختص بتعليم الجمهور مهارة التعامل مع اإلعالم، 

لكون هذا األخير أصبح الموجه األكبر والسلطة المؤثرة في القيم والمعتقدات والتوجهات 

ة لتخليص المجتمع من األمية في التعامل مع تمثل التربية اإلعالمية خطوة هام، والممارسات

 وسائل اإلعالم.

  : التعليق على الدراسات السابقة

بناء على ما سبق عرضه من التراكمات النظرية بعد عرضها وتحليلها، والتي تناولت 

موضوع التربية اإلعالمية بشكل عام مع اختالفات طفيفة في الزاوية المعالجة، كما ركزت بعض 

على مدخل العالقة مابين التربية واإلعالم، والدور المنوط بالمدرسة في التربية  الدراسات

اإلعالمية، وكذا التطرق إلى اإلعالم التربوي، والدور التربوي لوسائل اإلعالم، وكذا الكشف عن 

واقع التربية اإلعالمية في المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، ومن المالحظ على جل الدراسات 

بقة اختالف السياق الذي تم تطبيق الدراسة فيه وبالتالي فالنتائج تتباين حسب كل مجتمع من السا

وجهة نظر سوسيولوجية، تتفق هذه الدراسة مع ما سبق عرضه من الدراسات كونها تتناول 

موضوع التربية اإلعالمية، وكذا تتفق مع بعض الدراسات نتيجة استخدام المنهج الوصفي 

من خالل معالجتها لواقع التربية  هذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة المسحي، غير أن

اإلعالمية في المدارس الكويتية من وجهة نظر المعلمين على وجه التحديد، هذا ما قد يشكل إضافة 

 نوعية ومرجعا هاما للقائمين على التعليم في دولة الكويت.

 :للدراسةالمفاهيمي اإلطار 

 اإلعالم:

م ابتقاقه من الفعل أعلم، ومصدره اإلعالم، وفي اللغة يعني اإلخبار، وتعني علم األمر : تلغة 

(، يتقار  معنى 264وتعلمه أي أتقنه ويقال علمت الشيء بمعنى عرفته وخبرته)ابن منظور: 

بمعنى عرفه  -بالكسر -اإلعالم مع معنى التعليم، فالتعليم مشتق من علم يقال، )علمه كسمعه علما

هو في نفسه(، فهو عبارة عن وسيلة من وسائل الضبط، وكذلك من بأنه أن يوصل معلومات وعلم 

 (، 20: 2001إلى المواطن )سلوى عثمان 

يعرف اإلعالم من الناحية االصطالحية على أنه: نشر الحقائق واألخبار واألفكار  اصطالحا:

ذاعة والسينما والمحاضرات واآلراء بين الجماهير بوسائل اإلعالم المختلفة، كالصحافة واإل

: 1994والندوات والمؤتمرات والمعارض وغيرها بغية التوعية واإلقناع وكسب التأييد)أحمد زكي 

(، وعلى هذا األساس فان التعليم واإلعالم أصلهما واحد وهو الفعل علم، إال أن اإلعالم أختص 84

ر حتى يحصل منه أثر في نفس بما كان بإخبار سريع، والتعليم أختص بما يكون بتكرار وتكثي

معنى اإلعالم يشترك مع معنى التعليم في الداللة فإنه مع التقدم الصناعي الحديث  المتعلم، فإذا كان

وإنتاج وسائل ذات تأثير سريع مثل الصحافة والمذياع واإلعالم المرئي، االنترنت استقل بمسمى 

(، وعليه 50: 2012ية )الدليمي خاص ووظيفة خاصة وصار يشارك التعليم في الهدف والغا

اإلعالم ضمن إطار ثقافي وتاريخي وحضاري يكتسب سمات العصر الذي يولد فيه وخصائصه. ف
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وفي الواقع إن عصر المعلومات أفرز نمطا إعالميا جديدا يختلف في مفهومه وسماته وخصائصه 

سياسية والثقافية والتربوية عن األنماط اإلعالمية السابقة، كما يختلف في تأثيراته اإلعالمية وال

الواسعة النطاق لدرجة أن البعض أطلق على عصرنا هدا اسم عصر اإلعالم، ليس الن اإلعالم 

ظاهرة جديدة في تاريخ البشرية، بل ألن وسائله الحديثة قد بلغت غايات بعيدة في عمق األثر وقوة 

م، وجعلت منه محورا أساسيا في التوجيه وبدة الخطورة أدت إلى تغييرات جوهرية في دور اإلعال

  (.437: 2010منظومة المجتمع )بيخاني 

  التربية اإلعالمية:

تعرف على أنها تلك القدرة على استقراء فحوى االتصال وتحليله وتقويمه وإعادة إنتاجه، 

فالوعي اإلعالمي ال يعد مجرد التلقي والنقد بل يتعدى ذلك إلى المشاركة الهادفة إلعادة إنتاج 

(، ولعل أهم هدف موجه لمقياس التربية اإلعالمية (McDeromtt,2007لمحتوى اإلعالمي ا

يهدف باألساس إلى المطالبة بمتابعة سلوكيات الطال  داخل المدرسة، وفي المجتمع 

(silverblatt, 2001 على اعتبار المقصود بالتربية اإلعالمية بكل بساطة هو مهارة التعامل مع ،)

(، فالتربية اإلعالمية تشجع على التحلي بالقيم الشخصية، وتحتوي 19: 2010ري اإلعالم )الشميم

العديد من التقنيات الحديثة في التعلم، وتشجع حركة اإلصالح التربوي كما تشجع الحوار في قاعات 

 .(Davis francis: 1992الدراسة الذي بدوره يتيح الحوار خارجها أي ضمن المجتمع )

اإلعالميين ألداء العملية التربوية، إذ ال يكفي أن يتقن اإلعالميون  ادإعدكما تعرف بأنها 

اإلعالمي، دون ان تتسق مع قيم وأهداف المجتمع، المعلنة في سياسته المكتوبة،  مهارات العمل

الفكرية  المشاركة بينهم وبين التربويين، السيما في هذا الزمن، الذي بدأت فيه االنحرافات وتحقق

اإلعالمية  جيا، وما نجم عنها من اضطرابات، تحاول أن تخل بوظائف المؤسساتداخليا وخار

والحاجة إلى سلوك تربوي  والتربوية، في تأمين حاجات األفراد مثل: الحاجة إلى األمن االجتماعي،

المتخرجين من أقسام اإلعالم، بعد  ربيد، والحاجة إلى إعالم متوازن. ويبنى اإلعالم التربوي على

الجامعات التي تخرج إعالميين متخصصين.  وا من خالل برامج متخصصة في التربية، عبرأن يعد

على تنظيم معقد من  ويخلص إلى القول: إن التربية اإلعالمية تقوم على معايير دقيقة، وتعتمد

ووحدة التحليل األصغر في هذه  األدوار، والمواقع، التي تسهم في العملية التربوية اإلعالمية.

هما معًا كشركاء في التربية اإلعالمية  ية، ليس اإلعالمي وحده، وليس التربوي وحده، بلالترب

 هـ(.23/4/1424برمتها)جريدة الجزيرة، 

فالتربية اإلعالمية تعني تطابق مسيرة التربية مع مسيرة اإلعالم، أي أن توظف التربية كل 

(، 4: 1998مة التربوية المنشودة )الربيد هذه التقنيات الجيدة الحديثة من أجل تحقيق الرسالة والمه

فقد أصبح المعلم يستغل وسائل اإلعالم في مختلف العمليات البيداغوجية للبحث عن المعلومات 

وتجميعها وتكوين الملفات الدراسية ولتنمية ملكة التحرير وتنمية االتصال والتعارف داخل المدرسة 

 (،E. Deshaintre:1999وبين مختلف المدارس )

التربية اإلعالمية تمثل بداية تحرر اإلنسان، من أجهزة التوجه اإلعالمي الذي يسيطر على ف

: 2012عقله، وهو تحرر مزدوج يشمل حرية اإلرسال، والقدرة التحليلية على االستقبال)تربان 

محاولة جادة لالستفادة من تقنيات االتصال وعلومه من أجل تحقيق أهداف  فهو إذا يعتبر (،37

ربية من غير تفريط في جدية التربية وأصالتها، أو إفراط في سيطرة فنون االتصال وإثارته الت

 (.2015:245عليها "و هذا ما تبناه بعض الباحثين في الدول العربية )بنعيسى، الفوارس
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 أهداف التربية اإلعالمية المدرسية:

ة أمور نناقش منها: زيادة تحقق التربية اإلعالمية المدرسية عدة أهداف تربوية تتمثل في عد

فاعلية العمل التربوي المدرسي، ومواجهة التحديات الحضارية، واالرتقاء بالحياة الطالبية 

 المدرسية. وفيما يلي نبذة مختصرة عن تلك األهداف.

 زيادة فاعلية العمل التربوي المدرسي: .1

ة العموول التربوووي  تقوووا التربيووة اإلعالميووة المدرسووية بوودور كبيوور فووي تطوووير و يووا ة فاعليوو     
 (:1996المدرسي من خالل الممارسات التالية )جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 

 اإلسهاا في توفير الصلة بين المدرسة والحياة. - أ

 اإلسهاا في تحقيق التماسك االجتماعي. - ب

 مساعدة الطلبة على تفهم وجهات النظر والرؤى العالمية المختلفة. - ج

 هيم الشورى عند الطلبة.تعزيز مفا -  

اإلسهاا في معالجة مشكالت الطالب المعقدة كالفقر والمخدرات والتشر  والجوع والعصابات  - هـ
 والبطالة.

مساعدة المدارس على تحقيق الفهم الصحيح لودى الطلبوة لمفواهيم العدالوة االجتماعيوة والتكافول        - و
 االجتماعي.

 وترسيخ جذور التعاون. تعويد الطلبة على تحمل المسؤولية، -  

 مساعدة الطلبة على فهم  الالت التربية المهنية. - ح

 مواجهة التحديات الحضارية: .2

صوواحظ وهووور العولمووة وانتشووارها الكثيوور موون التحووديات العالميووة فووي المجوواالت الثقافيووة          
لموة، وهوذا   واالجتماعية والسياسية واالقتصا ية، ومن أبر ها االختراق الثقوافي وانتشوار اقافوة العو   

يتطلووظ موون التربيووة اإلعالميووة المدرسووية مسوواعدة الطلبووة علووى مجابهووة العديوود موون تلووك التحووديات     
 (:1996،  يلور وآخرون 2002الحضارية والثقافية ومن أبر ها )متولي، والحلوة، 

 تعزيز الهوية الدينية اإلسالمية. - أ

 مواجهة التغير القيمي. - ب

 قافي.مواجهة تحدي التواصل الث - ج

 مواجهة التوترات بين المحلية والعالمية. -  

 مواجهة التوتر بين التقاليد والحدااة. - هـ

 مواجهة التوتر بين الروحي والما ي. - و

 مواجهة التوتر بين الكلي والخاص. -  

 مواجهة التوتر بين المدى الطويل والمدى القصير. - ح

 االرتقاء بالحياة الطالبية المدرسية: .3

التربية اإلعالمية المدرسوية عود ًا كبيورًا مون الميوا ين والمجواالت صات الصولة بمعيشوة          تعالج
 (:Senge, et. al. 2000الطالظ المدرسية والحياتية ومن أهمها )
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مساعدة المدرسة لتكوين بيئة تعلمية حقيقة، يكون التفاهم، والصراحة، والحواريوة أبور  آلياتهوا     - أ
 ومنهجياتها.

 نة المدرسة االعتبارية من حيث كونها مؤسسة إلكساب الطلبة القيم،.تعزيز مكا - ب

مسوواعدة الطلبووة فووي مدارسووهم علووى لعووا ة تشووكيل المفوواهيم السووالبة حووول األشوويا  واألشووخاص   - ج
لتكون ليجابية بعد اتضاح اللبس و وال الغموض. كما لن التربية اإلعالمية يمكنها أن تجعل ما هو 

 المدرسي بالنسبة لشريحة أو أكثر من الطلبة مأمونًا. غير مأمون على الصعيد

تساعد التربية اإلعالمية المدارس والطلبوة علوى تخطوي الحودو  الضويقة وتجاو هوا للوى حودو           -  
 أرحظ وأكثر اتساعًا وشمولية.

تمكن التربية اإلعالمية المدارس من تقوويم الوذات ولعوا ة تطووير الوذات فوي شوكل ومضومون          - هـ
 اسبين للظروف والمتطلبات المعاصرة.جديدن من

 مساعدة الطلبة على النجاح المتواصل الذي ال يتوقف عند حد معين. - و

تمكن التربية اإلعالمية الطلبة من خووض غموار المغوامرات الجريئوة فوي العمول التعلموي، فوال          -  
اإل ارة المدرسوية( سوببًا    تصبح العوائق التقليدية )المعلم، الكتاب، النظاا المدرسي السائد، الوسائل،

 في عدا وصولهم للى المعلومات وتحقيقهم لالبداع.

تساعد التربية اإلعالمية على تكووين القيوا ات الطالبيوة، وعلوى جعول المدرسوة نفسوها مدرسوة          - ح
 قيا ية للمدارس األخرى بحكم نشاطاتها ولنجا اتها ومبا راتها.

علميووًا واقافيووًا مناسووبًا لكثيوور موون الخطوو  والبوورامج    توووفر التربيووة اإلعالميووة المدرسووية غطووا   - ي
 المستقبلية للمدرسة وطالبها.

تمكوون التربيووة اإلعالميووة المدرسووية طالبهووا موون تطوووير البيئووة المحليووة واصووالحها وصووناعة       - ك
التقووارب بووين سووكانها والووتالحم بووين اعضووائها، فتسووتفيد المدرسووة موون هووذا التحووول فووي  فوو  عجلووة     

 سي للى أقصى سرعة ممكنة.التطوير المدر

تساعد التربية اإلعالمية المدرسية طالبها على مشاركة أقرانهم بالمدارس المماالة التصورات  - ل
والوورؤى حووول العموول المدرسووي، علووى مسووتوى المنطقووة التعليميووة وعلووى المسووتوى الوووطني علووى     

 السوا .

ن عةةدا اعترةةارات منهةةا مةةا يلةةي      أهميةةة التربيةةة اإلعالميةةة: أنطلةةق أهميةةة التربيةةة اإلعالميةةة مةة        

 (:275، 2012)الشديفات، الخصاونة، 

 .تشجع على التأمل بالقيم الشخصية وتتضمن دمج التقنيات الحديثة في التعلم 

 .تشجع حركة اإلصالح التربوي كما تشجع الحوار في قاعات الدراسة 

      فيرة واالجتماعيرة   توفر مساحة كبيرة من الفررص المواتيرة لمعالجرة المشركالت النفسرية والثقا

التي يعاني منها الطال  في المدرسة كمشكلة األمية الحضارية واألمية التكنولوجية واألمية 

 السياسية.

 .تقلل من حدة التوتر التي يحدث لدى بعض التالميذ عند االتصال باآلخرين 

     تسررهم فرري امررتالك الطررال  مهررارات النقررد والتقررويم والتحليررل وحررل المشرركالت والررربط بررين

 األبياء والمتغيرات.

 .تهسم في امتالك الطال  مهارات الخطابة والحوار والعرض وتقدير اإلنجازات 
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 ( 18، 17، 2007)الخطيب،   وسائل اإلعالم التربوي:

تشررمل وسررائل اإلعررالم عرردة وسررائل اتصررال جماهيريررة أهمهررا: اإلنترنررت، والتلفرراز، واإلذاعررة   

، والمسرررح، والمكتبررات، واألنشررطة االجتماعيررة،    والصررحافة، والمعررارض، والمترراحف، والنرردوات   

 والمحاضرات، والندوات. وفيما يلي يناقش المشارك دور بعضها في التربية اإلعالمية.

 (:www) (Worldwide Webاإلنترنت )الشركة النسيجية( )

ينظر إلى الشبكة النسيجية على أنها مكتبرة صرخمة مرن الصرفحات اإللكترونيرة التري تنضروي        

يين من المستندات )الوثائق/الملفات( المخزنة في آالف مرن الكمبيروترات المتصرلة ببعضرها     على مال

ضمن إطار ببكة اإلنترنرت، وبرذلك تكرون الشربكة النسريجية هري الجرزء السرائد واألسراس فري بربكة            

اإلنترنت، وقد تنضوي كل صفحة عادة على نصوص مكتوبرة، كمرا يمكرن أن تنضروي علرى رسروم       

ركررة وصرروت ومقرراطع فيررديو، وصررفحات الويررب )أو مواقررع الويررب(. ويمكررن        خطيررة ورسرروم متح 

لمستخدم الشربكة النسريجية التنقرل داخرل كرل صرفحة أو صرفحات الموقرع الواحرد أو التنقرل مرن موقرع             

وال تقتصررر وظيفررة الشرربكة »آلخررر. حيررث أن خاصررية التنقررل تعررد مررن أهررم مررا يميررز برربكة اإلنترنررت  

ة مرن الوثرائق التري يمكرن الوصرول إليهرا بسرهولة أو التنقرل بينهرا،          النسيجية على كونها مكتبة صرخم 

وإنما تسمح هذه الشبكة للمستخدم بالدخول إلى خدمات اإلنترنت األخرى )مثل: البريرد اإللكترونري،   

ونقررل الملفررات( واإلسررتفادة مررن هررذه الخرردمات، كمررا يمكررن مررن خررالل هررذه الشرربكة عرررض الوسررائط     

 (.127م، ص2005)زيتون، « لصوت والصورةالمتعددة باستخدام ملفات ا

ولهررذه الشرربكة عديررد مررن االسررتخدامات فرري كافررة المجرراالت الرياضررية والتعليميررة والتربويررة       

والطبية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، وفيما يتعلق بمجال التربية والتعليم يوجد عديرد مرن تلرك    

 (:127، ص2005االستخدامات، من أبرزها ما يلي )زيتون، 

 .تقديم عروض إلكترونية جاهزة يمكن االستفادة منها في تدريس بعض الموضوعات 

    تررروافر عديرررد مرررن مصرررادر المعلومرررات، وإتاحرررة سرررهولة الوصرررول إليهرررا )مثرررل: المجرررالت

 اإللكترونية، والموسوعات، والقواميس، وقواعد البيانات والمواقع التعليمية(.

  في يسر.نشر الكتب اإللكترونية والسماح بتصفحها 

  نشر المقررات والبرامج التعليمية والتربوية والمحاضرات والندوات والمؤتمرات التعليمية

 والتربوية على الشبكة.

 .التجول االفتراضي في الحدائق والمتاحف والمسارح، وغيرها من دور الترويح والتثقيف 

 هارسها، وكتبها.الدخول إلى المكتبات العالمية المنتشرة على ببكة اإلنترنت، وتصفح ف 

     إتاحة الفرصة للقائمين على العملية التربوية والتعليمية والطال  إمكانية متابعرة الجديرد مرن

األخبار العالمية بما في ذلك األخبرار التربويرة والتعليميرة، وذلرك مرن خرالل قرراءة الصرحف         

 المنشورة على ببكة اإلنترنت أو مواقع محطات التلفزة العالمية والعربية.

 تليفزيون:ال

ُيعد التليفزيون من أكثر وسائل اإلعالم تأثيرًا واستحواذًا على نفوس المشاهدين بما يقدمه من 

برامج تعمل على تربية الفرد وتثقيفه بالمعلومات، وتزويده بالخبرات الجديدة في إطار من العرض 

 الشيق الذي يواكب المبادئ السيكولوجية لعملية التعلم.

كبير حول جدوى إسهامات التليفزيون التعليمية، وبينما أظهرت نتائج هذا وقد دار جدل 

بعض األبحاث فائدة التليفزيون وقيمته في نواحي تعليمية وتربوية معينة، جاءت نتائج األبحاث 
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األخرى متضاربة، وإن كانت تتجه بصفة عامة إلى تأكيد أن إيجابيات التليفزيون ومحاسنه تفوق 

أجريت معظم هذه األبحاث في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا واليابان  مساوئه وسلبياته. وقد

 وكندا.

وللتلفزيون إمكانيات كثيرة ومتنوعة جعلته يستخدم استخدامًا واسعًا في النواحي التعليمية، »

 إذ أنه يستخدم كل أنواع الوسائل السمعية والبصرية، كاألفالم والنماذج والعينات ومصادر البيئة

الثقافية والطبيعية والمعارض والخرائط والرسوم والتوضيحات العملية، وخرائط المفاهيم، التي 

يراعى فيها المهارة وسالمة العرض ودقة المادة العلمية. وبذلك يمكن تخطيط برامج تعليمية 

دورًا  تليفزيونية تغطي جميع المناهج الدراسية في كافة المراحل التعليمية، كما يلعب التليفزيون

مهمًا في مجاالت التعلم الذاتي، وتعليم الكبار والثقافة الجماهيرية، ويؤثر في تكوين عادات األفراد 

 (.180م، ص2004)الخطيب، « واتجاهاتهم وأنماط سلوكهم

كما وجد أن األطفال يشاهدون برامج التليفزيون ليتعرفوا على الحقائق المرتبطة ببيئاتهم، 

العالم من حولهم، باإلضافة إلى الترفيه والمتعة والبعد عن مشكالت الحياة واالتصال بما يجري في 

الواقعية. وتؤكد الدراسات الميدانية الخاصة بالتأثير أن التليفزيون وسيلة لها قوة السحر على حياة 

الفرد وتوجهاته وسلوكياته الحياتية، ويظهر هذا األثر بوضوح في االهتزازات البنيوية على 

قيم، عندما يقدم ابكااًل من الصور المادية من خالل األفالم والتمثيليات والدعايات مستوى ال

واإلعالنات، وغيرها، فتتحول تلك األبكال إلى نماذج مثالية يقتدي بها المشاهد بحكم جاذبيتها 

وتأثيرها الذي يصعب عليه مقاومته، ولهذا يتقمص بخصيات ومواقف وأدوار فيصبح مستهلكًا 

 (.2003آلخرين الوهمية )سالم وسرايا، لتجار  ا

ويرى بعض الباحثين أن المشكلة ال تكمن في تأثير التليفزيون في تربية الطفل بقدر ما تكمن 

في كيفية تعامل النشء مع ما يبثه التليفزيون من مواد وبرامج، وهنا يأتي دور المدرسة والتربية 

والنقد وإكسابهم مهارة اتخاذ القرار، ومهارة اإلعالمية في إكسا  النشء القدرة على االختيار 

 الفرز واإلنتقاء لما يؤدي إلى نموهم نموًا صحيحًا في جميع جوانب بخصيتهم.

 الصحافة:

انطالقًا من الدور التربوي الكبير الذي تلعبه الصحافة في تربية النشء، زاد االهتمام 

صحف الحائط أم صحف األسر  بالصحافة المدرسية، سواء أكانت صحيفة عامة للمدرسة، أم

المدرسية، وذلك يؤدي إلى تنمية مواهب واستعدادات الطال  الصحفية. وتدريبهم على الصدق 

واألمانة والنزاهة والموضوعية وتغطية كافة المجاالت الصحفية، كما اتجهت المؤسسات التربوية 

الطال  على التمييز بين إلى تشجيع القراءة الحرة، ومناقشة بعض الموضوعات الصحفية لتدريب 

الغث والسمين في هذه الموضوعات. ومما يالحظ في العالم العربي أننا في مسيس الحاجة إلى 

صحافة أطفال متخصصة، توفر لهم مايشبع حب استطالعهم في عالم الطفولة من خالل المادة 

ن مجاالت التناقضات الصحفية التي تلتزم بالمنهج اإلسالمي، وتربط األطفال بعقيدتهم، وتبعدهم ع

 (.92م، ص1997والصراعات الفكرية )بحاته، 

وتؤدي الصحافة المدرسية دورًا عظيمًا في تدريب الطال  على القراءة النقدية الواعية 

 ومهارة تفسير المعلومات، وعلى التعبير عن آرائهم وتنمية الصفات الخلقية والشخصية.

 اإلذاعة:

همية نظرًا لخطورته في تشكيل العقول باستخدام وسائل اإلقناع إن تأثير اإلذاعة تأثير بالغ األ

المبابرة وغير المبابرة من خالل الحوار واإللقاء والمؤثرات الصوتية، خاصة وأن برامجها 

 ترضي تجميع األذواق، ومختلف المستويات الثقافية، كما أنها تتيح للنشء خبرات غنية حية.
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ًا تعليميًا مكماًل للنشاط الصفي غير منفصل عن العمل وقد أصبحت اإلذاعة المدرسية نشاط

المدرسي، واستخدمت استخدامًا مبابرًا في العملية التربوية التعليمية، وخصصت برامج إذاعية 

تعليمية تساير المناهج الدراسية، وتقدم خبرات تعليمية متنوعة، ويتطلب استخدام اإلذاعة المدرسية 

مناسبة لالستماع الجيد في الصف، وإتاحة الفرصة للنقاش حول بفعالية أن تتوافر الشروط ال

 (.1999الموضوع اإلذاعي، وصلته بالمقررات الدراسية، وحياة الطال  )سليمان، 

  المدرسة:

: 1975تم ابتقاق كلمة المدرسة لغويا من اللغة اليونانية التي تعني " الفراغ")عبد العزيز

تماعية رسمية تقع تحت سيطرة الوصاية المبابرة للسلطة (، يعرفها تورستان بأنها مؤسسة اج73

(، كما تشير إلى أنها كل مؤسسة Torsten1979: 35السياسية تعيد إنتاج اإليديولوجيات الغالبة)

توفر تعليم ذو طابع جماعي، ومن وجهة نظر سوسيولوجية فالمدرسة ترتبط بالمحيط االجتماعي 

دة وهي التربية، هذا الطابع يضفي على الطفولة الطابع الذي يحوي عددا من األفراد بغاية محد

(،على اعتبار المدرسة ذلك Everett reime1972:52المؤسساتي في الواقع الحياتي الممارس )

اإلطار التكويني الذي ال يمكن بآي حال االستغناء عنه، كوسيط تربوي رئيسي 

معرفة، لكن المدرسة بفضل (، ألنها تعتبر المصدر الوحيد لل166: 2000متخصص)الخميسي

 Jacquesإتقانها لالحتكار الجيد لمجال المعارف جعلت الخلط قائما بين مفاهيم التربية والتمدرس)

et nicole1980: 807 .) 

: تعتبر التربية جوهر تكوين الحالة االجتماعية حسب ما ذهب إليه إميل التربية والتمدرس

ارسه األجيال الرابدة على أولئك الذين لم ينضجوا بعد دوركايم، فالتربية هي ذلك الفعل الذي تم

للحياة االجتماعية، وأن موضوعها هو إثارة وتطوير عدد معين من الحاالت الفيزيقية والذهنية 

واألخالقية لدى الطفل والتي يتطلبها المجتمع السياسي في مجمله والوسط الخصوصي الذي يوجه 

 (. Emile Durkheim1966: 41له )

 ص ومميزات اإلعالم المدرسي:خصائ

 توجد مجموعة من الخصائص التي تضمن فاعلية اإلعالم المدرسي منها:

 .أنه يقدم على مستوى كل فوج تربوي 

 .يشمل جميع المراحل التعليمية للتلميذ من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الثانوية والجامعية 

 لة.يقدم بالتدريج خالل الفصول الدراسية من كل مرح 

  يراعى فيه مستوى النمو النفسي والعقلي للتلميذ ومتطلبات وجاجات كل مرحلة دراسية )عبد

 (.7، 2013( أورد في )محمد، 24، 2008السالم، 

أبو الفوارس، بني عيسى، و) أثر اإلعالم التربوي اإلسالمي في أفعيل دور مؤسسات التعليم

2015 ،261 ،263:) 

يفة الرئيسة للكيانات التعليمية، إال أن هذه الوظيفة خاصة إن الوظيفة التربوية، هي الوظ

بالطالب، الذي يخضع لخططها ومناهجها وسياستها، فهي تقوم بإعداد الطالب المسلم ذي الشخصية 

تربوي السوية، وترفد األمة بالجيل المتخصص في كافة مجاالت الحياة، ويظهر أثر اإلعالم ال

 :ما يلي ه الوظيفة من خاللفي بلورة بعض جوانب هذ أإلسالمي
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 أثر اإلعالم التربوي اإلسالمي في بناء النظام التعليميأواًل: 

النظام التعليمي هو: مجموع المبادئ والقواعد والتقاليد التي تحددها المؤسسة التعليمية، وترى 

ء كانوا ضرورة المحافظة عليها، وااللتزام بها، والتصرف في حدودها من قبل المنتمين إليها، سوا

من التالميذ أو الموظفين والعاملين، وفي ضوء دور اإلعالم التربوي المستمد من التربية 

م، 1979الشيباني، اإلسالمية، فإن من أهم ما يقوم عليه النظام التعليمي من مبادئ ما يأتي )

 (:441-415ص

في توجيه الطفل . انطالقًا من أساس التدرج، يؤمن النظام التعليمي بضرورة البدء المبكر 1

 وإرباده إلى الخالل واألخالق الحميدة، وتقدير الواجب، وتحمل المسؤولية، إلى غير ذلك.

. انطالقًا من أساس الرحمة في العملية التعليمية، ال بد من اإليمان بضرورة جعل العملية التربوية 2

ى إبباع احتياجاته سارة ومسايرة لمستويات نضج التلميذ، ومتمشية مع ميوله ومساعدة له عل

 األساسية، وتحقيق ما تصبو إليه نفسه من أهداف وآمال.

. انطالقًا من أساس الضبط والتحديد يقوم النظام التعليمي على مجموعة من الضوابط، التي 3

تحظى باحترام أفراد العملية التعليمية، وذلك بقيام النظام التعليمي على اإليمان بأن أهم عامل 

ليمي في عملية حفظ النظام المدرسي وإضفاء صفة اإلحترام والتقدير على في الوسط التع

 المدرسة، هو )المعلم( الذي يحتك به المتعلم وباتجاهاته وعاداته.

. في ضوء أساس العمل بالشورى، ال بد للنظام التعليمي أن يقوم على اإليمان بأن تكون أنشطة 4

 لمدرسة، والمعلمون والتالميذ.المدرسة مجهودا تعاونيا، يتعاون فيه مدير ا

. في ضوء أساس احترام إرادة اإلنسان يقوم النظام التربوي على اإليمان بأن الغاية من النظام 5

المدرسي أن يصبح الضبط ذاتيا لدى المتعلمين، وينبع من ضمائرهم بدال من أن يكون 

خلقي، الذي يجعل الفرد مفروضا عليهم من الخارج. وذلك بتربية اإلرادة القوية، والوازع ال

 يفعل وال يفعل بإرادته.

 : أثر اإلعالم التربوي اإلسالمي في بناء مناهج التعليمثانيًا

يراد بمناهج التعليم: مجموعة القيم، والحقائق، والخبرات، والمعارف، والمهارات، التي تقدمها 

ة، وطرق التقويم، التي المؤسسة التربوية إلى المتعلمين، مستخدمة جملة من األساليب التربوي

تضمن تحقيق األهداف التعليمية فيهم، المتمثلة في االرتقاء في مجتمعاتهم، وتمكينهم من مجابهة 

التحديات الفكرية، والسياسية، واالجتماعية، واالقتصادية باقتدار، واالستفادة المثلى من الفرص 

 (.434م، ص2005المتاحة لديهم قدر االستطاعة )سانو، 

اج التعليمي يتكون من أربعة عناصر أساسية، وتعد من مرتكزاته الضرورية، تتمثل تلك فالمنه

العناصر في األهداف التعليمية، والمقررات الدراسية، وأساليبها، وطرق التقويم. ولإلعالم 

 اإلسالمي فاعلية في عناصر المنهاج التعليمي تتمثل أبرزها في ما يأتي:

 منطلقات مهمة لوضع المنهاج الدراسي. أن تكون األسس التشريعية  -أ

 ويتحقق ذلك من خالل:

. أن تتخذ المناهج التعليمية في العالم اإلسالمي من قيم التربية اإلسالمية أهدافا ثابتة، تسعى إلى 1

 غرسها وتعميقها في نفوس النابئة وتبذل قصارى الجهود لتمثلها والعمل بها في حياتهم العملية.

المناهج التعليمية التزام الواقعية والموضوعية واالتزان، عند صياغة هذه . إن على مصممي 2

 (.447م، ص2005األهداف، بحيث يتم ربطها بالواقع العملي الذي يعيش فيه الناس )سانو،
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 . مراعاة عنصر استعدادات الطالب وقدراته في ضوء المرحلة التعليمية.3

 فصيحة، وذلك بأن تكون لغة المحتوى الدراسي. مراعاة عنصر الحفاظ على اللغة العربية ال4

 على وجه الخصوص، واللغة المستخدمة في تقديم المنهاج للطالب على وجه العموم.

 أن يكون المنهاج في بعض أجزائه انعكاسا للتربية اإلسالمية.   - 

 يسهم اإلعالم اإلسالمي في صياغة معارف المحتوى، وتطبق الطرق واألساليب من خالل: 

أن تمثل محتويات المناهج الميدان الذي يتم من خالله ترجمة األهداف المستفادة من التربية  .1

اإلسالمية وتحويلها إلى واقع ملموس قابل للتقويم والمقايسة؛ وذلك ألنها في النهاية هي التي 

 تترجم األهداف وتجعلها واقعا ملموسا.

ية ال ترى فصاما بين الديني والدنيوي، وال . صياغة محتويات المناهج التعليمية صياغة إسالم2

رؤية  بين العقلي والنقلي، وال بين الروح والمادة، وال بين عالم الغيب والشهادة، بل تقوم على

التكامل هو  ناضجة ناصعة ترى في هذه الثنائيات جماال وروعة، وتكامال وتساندا وترابطا، وهذا

 (.453م، ص 2005)سانو، ميع مجاالت الحيــاة.الذي يرتقي بعملية النهوض الحضــاري في ج

 : اإلجراءات المنهجية للدراسة

 منهج الدراسة: 

تم اعتماد الباحث على المنهج المسحي، على اعتباره المنهج المالئم للدراسة والذي يساهم في 

والتي تتمثل في رصد واقع التربية اإلعالمية في مدارس دولة  رصد الظاهرة المراد دراستها

لكويت، وجمع أوصاف ومعلومات دقيقة عن الظاهرة محل الدراسة، وكذا االعتماد على وصف ا

الظاهرة كما في الواقع المعاش، ثم التعبير عنها كيفيا من خالل توضيح خصائصها من وجهة نظر 

المعلمين والمعلمات، ليأتي التعبير الكمي بإعطاء االستجابات وصفا رقميا مقدرا لحجم الظاهرة 

(. وكذلك قياس الظاهرة باالعتماد 128: 1995جة ارتباطها مع الظواهر األخرى)بوحوشودر

على مؤبرات، نسب، متوسطات، وكل األساليب اإلحصائية التي يوفرها األسلو  اإلحصائي 

 (. Angers Maurice1997: 60بصفة عامة )

 مجتمع الدراسة:

في المدارس بدولة الكويت، تم اختيار  يتمثل مجتمع الدراسة الحالية في المعلمين والمعلمات 

مجتمع المعلمين والمعلمات على اعتباره قطاع أفقي تعزى على عاتقهم مسؤولية إعداد النشء 

والمساهمة في صقل أخالقهم وتنشئتهم تنشئة سوية، والتركيز على قطاع التربوي من معلمين 

التي تواجه التربية اإلعالمية إن المساهمة في إيجاد الحلول لبعض المعوقات  ومعلمات من بأنه

وجدت، أما بالنسبة لعينة الدراسة الحالية فلقد تم سحب عينة قصدية من كل محافظات دولة الكويت، 

مفردة، وذلك  950العاملين في قطاع التربية والتعليم، لنخلص في األخير إلى اعتماد عينة قوامها 

 ليم والتربية بمحافظات دولة الكويت.بناء على إحصائية بعدد المعلمين في إدارة التع

 مواصفات عينة الدرسة:
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 ( يوضح أوزيع أفراد العينة حسب متغير النوع:1جدول )

 النسب المئوية التكرار النوع

 %38.3 364 الذكور

 %61.7 586 اإلناث

 %100 950 المجموع

 

 غير النوع( يوضح توزيع أفراد العينة حسب مت1بكل )

توزيع أفراد العينة وفق متغير النوع حيث خلصت النتائج  (1والشكل ) (،1يوضح الجدول )

( %38.3( من افردا عينة الدراسة من فئة اإلناث في حين أن ما نسبته )61.7%إلى أن ما نسبته )

تماعي من أفراد العينة هم من فئة الذكور، وتعتبر النسبة غير متكافئة من منطلق النوع االج

)النوع(، وهدا قد يرجع إلى طبيعة القطاع فغالبا ما نجد النساء أكثر ميال لمهنة التعليم أكثر من 

 الرجال.

 

 

 

 ( يوضح أوزيع أفراد العينة حسب متغير السن:2جدول )

 النسب المئوية التكرار السن

25-35 94 9.9% 

36 - 45 565 59.5% 

46-55  291 30.6% 

 %100 950 المجموع
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 ( يوضح توزيع افراد العينة حسب متغير السن2بكل )

، توزيع أفراد العينة وفق متغير السن ويتضح من خالل هدا (2والشكل ) (2يوضح الجدول )

[ تصدرت قائمة الفئات العمرية محل  36- 45الجدول أن الفئة األولى التي تتراوح ما بين سن ]

الفئة  ( من افردا عينة الدراسة في حين نجد في المرتبة الثانية59.5%قدرت بــ )الدراسة بنسبة 

(، أما الفئة الثالثة والتي كانت اقل نسبة %30.6[ بنسبة )46-55العمرية التي تتراوح ما بين سن ]

(. المالحظ على هدا %9.9[، والمقدرة بنسبة )35-25هي الفئة العمرية التي تتراوح ما بين سن ]

دول آن غالبية أفراد العينة التي تصدرت أعلى نسبة مئوية راجع إلى أنها الفئة الواقعة في وسط الج

وهذا قد يعني الخبرة المهنية وبالتالي فهم الفئة األكثر استجابة ، الفئات المحددة من طرف الباحث

 لبنود المقياس المحدد.

 

 را:مجال الخر ( يوضح أوزيع أفراد العينة حسب متغير3جدول )

 النسب المئوية التكرار مجال الخبرة

 %20.3 193 إعالم

 %79.7 757 تربية

 %100 950 المجموع

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة3بكل )

، توزيع أفراد العينة حسب متغير مجال الخبرة حيث خلصت (3والشكل ) (3يوضح الجدول )

( من أفردا عينة الدراسة مؤهلين ضمن مجال التربية، في حين أن 79.7%ما نسبته ) النتائج إلى أن

( من أفراد العينة ينتمون إلى مجال اإلعالم، وتعتبر النسبة غير متكافئة من %20.3ما نسبته )

منطلق مجال الخبرة، وهدا قد يرجع إلى طبيعة بروط التوظيف في مهنة التعليم التي تشترط تطابق 

ى مع التخصص، غير أننا ال نستبعد توافق كال المجالين في تعليم بعض المساقات المشتركة المستو

 على مستوى الكليات غالبا دون المدارس. 
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 ( يوضح أوزيع أفراد العينة حسب متغير المحافظة:4) جدول

 النسب المئوية التكرار المحافظة

 %30.9 294 العاصمة

 %25.3 240 حولي الجهراء

 %19.1 181 ةالفرواني

 %24.7 235 مبارك الكبير

 %100 950 المجموع

 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير المحافظة4بكل )

، توزيع أفراد العينة المبحوثة حسب متغير المحافظة حيث (4والشكل ) (4يوضح الجدول )

ن في العاصمة، بينما بلغت نسبة تقدر ( يقيمو30.9%خلصت النتائج إلى أن ما نسبته )

( من أفردا عينة الدراسة ممن يقيمون في محافظة حولي الجهراء، يليها قاطني مبارك 25.3%بـ)

 (.%19.1أما قاطني محافظة الفروانية فقد بلغت نسبتهم ) (24.7%الكبير بنسبة قدرت بــ)

 أداا الدراسة: 

ع على التراكم النظري المتعلق بالموضوع محل قام الباحث بتطوير أداة الدراسة بعد اإلطال

البحث والتقصي حول مفهوم التربية واإلعالم والتربية اإلعالمية والعالقة الرابطة بينهما وتحديد 

 قام الباحث بإعداد استبيان ابتمل على عدة محاور نوردها فيما يلي: أبعادها، وقد

 الكويت.المحور األول: واقع التربية اإلعالمية في مدارس 

المحور الثاني: الوظيفة التربوية للمدرسة تجاه تفعيل التربية اإلعالمية في المدارس الحكومية بدولة 

 الكويت.

 :وأوزيع الدرجات االسترانةأحصيح 

وتمت استجابات المبحوثين  (،Lekert scaleتم االعتماد على مقياس ليكرث الخماسي )

ة، من خالل اختيار عبارة من بين البدائل الخمس المطروحة على بنود اإلستبانة من قبل أفراد العين

وفق مقاس ليكرث الخماسي، مع إعطاء كل استجابة درجة محددة تتوقف على طبيعة العبارة، على 

 النحو التالي:
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 ( بالنسرة للرنود اإليجابية:5) جدول

 5الدرجة  4الدرجة  3الدرجة  2الدرجة  1الدرجة 

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا

 ( بالنسرة للرنود السلرية:2جدول رقم )

 5الدرجة  4الدرجة  3الدرجة  2الدرجة  1الدرجة 

 ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة كبيرة كريرا جدا

 حساب الخصائص السيكومترية: 

الحالية وجب قبل ذلك  لحسا  طول خاليا مقياس ليكرث الخماسي المستخدم في الدراسة

[ ثم تقسيمه على عدد فئات المقياس 4= 1-5( على النحو التالي: ]Range)احتسا  المدى 

 [  للحصول على طول الخلية الصحيح أي بالتطبيق العددي نجد: ]

( 1بعد دلك نقوم بإضافة ناتج القيمة إلى اقل قيمة في الدرجة األولى المقياس وهي الواحد )

ى لهده الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما الصحيح، ودلك من أجل التحديد الدقيق للحد األعل

 يلي:

 معيار أصنيف المتوسطات الحسابية كالتالي:

 [ضعيفة جدا1.80     1]

 [ضعيفة2. 60    1.80]

 متوسطة [  3.40   2.60]

 كبيرة[4.20     3.40] 

 كبيرة جدا[ 5     4.20]

يفة جد، ضعيفة، ولتحديد درجة االتجاه تم تحديد الباحث لخمس مستويات هي : ضع

 متوسطة، كبيرة، كبيرة جدا.

 [ ]طول الفئة  

وعند القيام بعملية التحليل للبيانات المجمعة تم تقييم المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين 

 على النحو التالي:

 استجابة منخفضة[   2قل منأإلى  1]من 

 استجابة متوسطة[   3.66إلى أقل من  2.33]من  

  استجابة مرتفعة[    أكثرف 3.66]من 
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 :األدااصدق وثرات 

 صدق األداا:  -1

  صدق المحتوى:

تم من خالل عرض االستبيان على مجموعة من األساتذة المحكمين لقياس درجة التجانس، 

أساتذة من ذوي الخبرة والتخصص في الموضوع  7وتم عرض االستبيان في صورته األولية على 

 لصدق الظاهري لألداة من خالل تطبيق المعادلة التالية: محل الدراسة، وتم التأكد من ا

 وبالتطبيق العددي نجد:   النسبة المئوية لالتفاق= 

وعليه فقد حظيت معظم بنود المقياس باتفاق ، النسبة المئوية لالتفاق 

%( من المحكمين، حيث اتفق المحكمون على ربط متغير التربية اإلعالمية من حيث 86ما بلغ )

ها في المدرسة، سعيا لتحقيق التكامل التربوي في األهداف، في حين أعر  بع المحكمون على واقع

حذف بعض العبارات التي تتسم باإلطنا  والتكرار، واقتراح بعض التعديالت الشكلية في 

الصياغة، ليتم بعد ذلك تصحيح بعض األلفاظ واستبدالها، وتغيير بعض العبارات لنصل في األخير 

ة كبيرة من الوضوح لمؤبرات البنود وبالتالي قياسها للظاهرة بشكل مبابر، ولذلك يتسم إلى درج

 االستبيان بدرجة كبيرة من الصدق الظاهري.

 : أساق الداخلياال

اتساق كل عبارة من عبارات االستبيان مع البعد الذي تنتمي إليه العبارة من خالل  ونعني به

، ة من عبارات أبعاد االستبيان والدرجة الكلية للبعد نفسهحسا  معامالت االرتباط بين كل عبار

(، بين درجة األبعاد Correlation de personاط بيرسون )بوذلك من خالل حسا  معامل االرت

 والنتائج موضحة في الجدول التالي: (،171: 2007والدرجة الكلية)بركات

 :((Correlation de person ( يوضح معامل االرأراط لمجاالت الدراسة6جدول )
الوظيفة التربوية  واقع التربية اإلعالمية 

 للمدرسة

 المجموع الكلي

 1 واقع التربية اإلعالمية

 

950 

**824. 

000. 

950 

**672. 

001. 

950 

الوظيفة التربوية 

 للمدرسة

**824. 

000. 

950 

1 

 

950 

**792. 

000. 

950 

 0.01** ارتباطات  الة عند مستوى معنوية عند 
من خالل الجدول أعاله أن العالقة بين المحاور طردية وذات داللة إحصائية عالية  نالحظ

(، ويالحظ أن كال المحورين )المحور األول: واقع التربية  0.001جدا )أقل من أو تساوي

اإلعالمية في المدارس الحكومية بدولة الكويت(، و)المحور الثاني: الوظيفة المنوطة بالمدرسة 

 .(824تربية اإلعالمية(، األقوى ارتباطا عند درجة االرتباط )**ألجل تفعيل ال

 ثرات األداا:  -2

" ألفا" كرونباخ ، احتسا  المعامالت االرتباطيةتم التحقق من الثبات عن طريق 

(Cronbach alphaبين بنود المقياس ،) ، يعطي االستبيان قراءات متقاربة للتوصل إلى أي مدى

يث قام الباحث بتطبيق األداة على عينة استطالعية من أفراد مجتمع حعند كل مرة يستخدم فيها، 
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الدراسة، وبعد فترة أعيد تطبيقها، وتبين للباحث وجود درجة مرتفعة من االتساق الداخلي بين بنود 

 والنتائج موضحة في الجدول التالي: المقياس ما يعني كفاءته في قياس الظاهرة وتحقيق أهدافها.

 (:Alpha de cronbachياس ثرات االستريان )معامل ( يوضح ق7جدول )

 عدد المحاور (Alpha de cronbachمعامل الثبات )

868. 3 

.(، أي أن قيمة الثبات بلغت 868( أن معامل ألفا كرونباخ قدر بـ)7يوضح الجدول )

وهي نسبة ثبات عالية ومرتفعة في جميع محاور االستبيان، ما يعني اتساق عالي  (،87%)

مقياس، مما يدل على ثبات أداة الدراسة، ومنه نستنتج أن أداة الدراسة التي تم إعدادها لمعالجة لل

المشكلة المطروحة هي صادقة وثابتة في جميع فقراتها، وعليه فاالستبيان جاهز للتطبيق على عينة 

 الدراسة.

 المعالجة اإلحصائية الستجابات المرحوثين:

 لها في الحاسوب على النحو التالي:أمت معالجة الريانات بعد إدخا

تم استخراج كل من المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، في كل محور من محاور  -

االستبيان على حدا، وكذا إجمالي المحاور، إذ تعتبر مرجعا أساسيا للتعبير عن وجهة نظر 

 المعلمين والمعلمات في مدارس دولة الكويت. 

(: لمعرفة الفروق في متوسطات األفراد تبعا ANOVAن األحادي )استخدام تحليل التباي - أ

للجنس، السن، مجال الخبرة في سلك التعليم، والمحافظة، بهدف الكشف عن الداللة 

 اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لمحاور المقياس. 

 عرض وأحليل نتائج الدراسة: 

بية اإلعالمية في المدارس الحكومية بدولة استجابة المرحوثين عن التساؤل األول حول واقع التر

 الكويت؟

رقم 

 البند

الوسط  بنود المقياس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 البند

مستوى 

 الموافقة

تتضمن المدرسة مقاييس )المقياس يعني وحدة  1

تعليمية(، تحتوي على مناهج دراسية خاصة 

 بالتربية اإلعالمية.

3.66 1.45 4  

إلعالمية تعزز القدرة على استخدام وسائل التربية ا 2

 اإلعالم.

3.01 1.42 10  

في  النشاطات التربوية اإلعالمية غير مفعلة 3

 الكويتية. المدارس

3.54 1.27 7  

تتضمن التربية اإلعالمية أسس العملية التعليمية  4

 التي تقوم بتوجيه المعلمين والمعلمات.

3.60 1.31 5  

تقار  بين التربية واإلعالم من  التربية اإلعالمية 5

أجل صياغة سلوك سوي نحو التعامل مع وسائل 

 اإلعالم.

3.86 1.31 3  

تعمل التربية اإلعالمية على التنسيق بين مختلف  6

 األجهزة القائمة على المجال التربوي

3.89 1.31 2  

  1 1.09 4.40 تلتزم وسائل اإلعالم بالمسؤولية اإلعالمية. 7

لتربية اإلعالمية بتعزيز أساليب تنمية الثقافة تقوم ا 8

 الواعية تجاه المؤسسة اإلعالمية لدى المعلمين.

3.58 1.41 6  

  8 1.57 3.48تلزم التربية اإلعالمية المدرسة على توفير األدوات  9
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 والوسائل اإلعالمية المفيدة للمتعلمين.

ت تمكن التربية اإلعالمية من االرتباط بين المؤسسا 10

التربوية التعليمية والمؤسسات اإلعالمية ألجل 

التوعية بمخاطر الغزو الثقافي وتكوين حصانة لدى 

 المتعلمين للتصدي له.

3.38 1.58 9  

   1.37 3.64 إجمالي البعد العام لبنود المقياس

أوضحت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي إلجمالي البعد العام لتقدير عينة الدراسة وفق 

مقياس ليكرث الخماسي حول العبارات التقريرية لمقياس واقع التربية اإلعالمية بالمدارس 

(، وهو دور متوسط 1.37(، وانحراف معياري قدر بــ)3.64الحكومية في مجمل الفقرات بلغ )

في هدا المجال، وقد حظيت على أعلى درجات الموافقة لدى معلمي المدارس الحكومية الفقرة رقم 

[، بمتوسط حسابي قدر بـ وسائل اإلعالم تلتزم بالمسؤولية اإلعالمية.تي تنص على أن ]( وال7)

( والتي تنص على 6(، في حين جاءت الفقرة رقم )1.09(، وانحراف معياري قدر بـ)4.40)

[ في .تعمل التربية اإلعالمية على التنسيق بين مختلف األجهزة القائمة على المجال التربوي]

 (،1.31(، وانحراف معياري قدر بـ)3.89ية بمتوسط حسابي قدر بـ)المرتبة الثان

التربية اإلعالمية تقار  بين التربية ] ( والتي تنص على أن5بينما جاءت الفقرة رقم ) 

[ في المرتبة الثالثة بمتوسط .واإلعالم من أجل صياغة سلوك سوي نحو التعامل مع وسائل اإلعالم

( والتي تنص 1(، بينما جاءت الفقرة رقم )1.31معياري قدر بـ) (، وانحراف3.86حسابي قدر بـ )

تتضمن المدرسة مقاييس )المقياس يعني وحدة تعليمية(، تحتوي على مناهج دراسية على أن ]

(، وانحراف معياري 3.66[ في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدر بـ)خاصة بالتربية اإلعالمية.

تتضمن التربية اإلعالمية أسس ( والتي تنص على: ]4رة رقم )(، بينما حظيت الفق1.45قدر بـ )

[، في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قدر العملية التعليمية التي تقوم بتوجيه المعلمين والمعلمات

 (، 1.31( وانحراف معياري قدر بـ)3.60بـ)

اليب تنمية تقوم التربية اإلعالمية بتعزيز أسوالتي تنص ] (8في حين جاءت الفقرة رقم )

[ في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي قدر بـ الثقافة الواعية تجاه المؤسسة اإلعالمية لدى المعلمين

( والتي تنص على 3(، بينما جاءت الفقرة رقم )1.41(، وانحراف معياري قدر بـ)3.58)

بعة بمتوسط [ في المرتبة الساالكويتية. في المدارس النشاطات التربوية اإلعالمية غير مفعلة]

 (، 1.27( وانحراف معياري قدر بـ )3.54حسابي قدر بـ )

تلزم التربية اإلعالمية المدرسة على ( والتي تنص على ]9بينما جاء ترتيب الفقرة رقم )

[ في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي قدره توفير األدوات والوسائل اإلعالمية المفيدة للمتعلمين.

تمكن ( والتي تنص على ]10(، بينما جاءت الفقرة رقم )1.57قدره )(، وانحراف معياري 3.48)

التربية اإلعالمية من اإلرتباط بين المؤسسات التربوية التعليمية والمؤسسات اإلعالمية ألجل 

[،في المرتبة التاسعة التوعية بمخاطر الغزو الثقافي وتكوين حصانة لدى المتعلمين للتصدي له.

( 2(، في حين جاءت الفقرة رقم )1.58بـ) (، وانحراف معياري قدر3.38بمتوسط حسابي قدره )

[،في المرتبة التربية اإلعالمية تعزز القدرة على إستخدام وسائل اإلعالم..والتي تنص على أن ]

 (.1.42بـ) (، وانحراف معياري قدر3.01العابرة بمتوسط حسابي قدره )

ل تعتبر ذات استجابة متوسطة على فقرات هدا المجا يستنتج الباحث مما سبق آن جميع

واقع التربية اإلعالمية في المدارس  العموم من طرف المبحوثين، هذه االستجابات قد تصف

الحكومية بدولة الكويت، إذ أن التربية اإلعالمية تتسم بالندرة في المدارس الحكومية بدولة الكويت 

سة التربية اإلعالمية، ال سيما من خالل ما يعني أن هناك قصورا مسجال في الواقع الملموس لممار

الشراكة مع المدرسة على وجه الخصوص كوعاء لتلقي التربية السليمة في مختلف المجاالت، ما 
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يجعل ضرورة تكثيف الجهود حول ضرورة تثقيف القائمين على المجال التربوي بأهمية التربية 

والنشاطات المختلفة، وهذا قد يرجع إلى  اإلعالمية، خصوصا الرتباطها الوثيق باألهداف التربوية

ضعف سبل التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والقائمين على المجال التربوي من أجل 

وأيضا الخلفية العقلية للتصور الخاطئ لدور ، صياغة سلوك سوي نحو التعامل مع وسائل اإلعالم

يب العلمية الصحيحة في التربية اإلعالمية التربية اإلعالمية في إعداد النشء، وكذا االفتقار لألسال

نتيجة الفهم الخاطئ للرسالة اإلعالمية الموجة للنشء في المجال التربوي وضعف التنسيق بين 

مختلف األجهزة القائمة على المجال التربوي، ومساهمتها في معالجة األزمات الثقافية التي يعاني 

ية التكنولوجية على سبيل المثال ال الحصر، لذا وجب منها المتعلمين في األطوار الدراسية، كاألم

تكثيف الجهود حول تنمية الثقافة الواعية تجاه المؤسسة اإلعالمية، ألجل سد الشرخ الكبير بين 

 المؤسسة اإلعالمية والمدرسة.

استجابة المرحوثين حول الوظيفة التربوية للمدرسة أجاه أفعيل التربية اإلعالمية في المدارس 

 ومية؟الحك

رقم 

 البند

الوسط  بنود المقياس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 البند

مستوى 

 الموافقة

تسهم التربية اإلعالمية في إبراز دور المدرسة في  1

المجتمع، والتزامن في أداء رسالة التنشئة السليمة 

 للمتعلمين.

4.10 1.15 4  

ي التربية على وسائل اإلعالم تساهم في تنمية وع 2

 مع وسائل اإلعالم. المتعلمين، وصقل سبل التعامل

3.76 1.21 10  

أهيئ التربية اإلعالمية في المدرسة المناخ  3

األساسي لتضمين المساقات التعليمية وحدا التربية 

 رغم قلة أرنيها من طرف المدارس.اإلعالمية 

4.28 1.00 2  

تعمل وسائل اإلعالم على التنسيق بين مختلف  4

 ت التربوية.الجها

3.81 1.16 8  

توفر وسائل اإلعالم مع المدرسة سبال لتعزيز  5

المنافسة الهادفة بين المتعلمين لتشجيعهم على اإلبداع 

 واالبتكار.

4.01 1.25 5  

التربية اإلعالمية تساهم في لعب دور الموجه لدى  6

 المدرسة نحو ترسيخ ثقافة استخدام وسائل اإلعالم.

4.02 1.13 6  

تنمي التربية اإلعالمية الوعي بالثقافة البيئية داخل  7

 المدرسة.

4.13 1.18 3  

تتفق التربية مع اإلعالم في إعداد المتعلم إعدادا  8

 إيجابيا في تفاعله مع منتجات وسائل اإلعالم.

3.88 1.35 7  

تسهم وسائل اإلعالم في تربية النشء داخل نسق  9

 متكامل إلى جانب المدرسة.

4.30 1.10 1  

مؤسسات المجتمع المدني، في استطاعتها دعم  10

التربية اإلعالمية، من خالل القيام ببرامج تربوية 

 وقائية.

3.80 1.41 9  

   1.19 4.00 إجمالي البعد العام لبنود المقياس

أوضحت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي إلجمالي البعد العام لتقدير عينة الدراسة وفق 

اس ليكرث الخماسي حول العبارات التقريرية لمقياس الوظيفة التربوية للمدرسة تجاه تفعيل مقي
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(، وانحراف معياري قدر 4.00التربية اإلعالمية في مجمل الفقرات بلغ المتوسط الحسابي )

 (، وهو دور مرتفع في هدا المجال، 1.19بــ)

( 9الفقرة رقم ) لمات الفقرة رقموقد حظيت على أعلى درجات الموافقة لدى المعلمين والمع

[، تسهم وسائل اإلعالم في تربية النشء داخل نسق متكامل إلى جانب المدرسةوالتي تنص على ]

( 3(، في حين جاءت الفقرة رقم )1.10بـ) (، وانحراف معياري قدر4.30بمتوسط حسابي قدره )

ساسي لتضمين المساقات التعليمية تهيئ التربية اإلعالمية في المدرسة المناخ األوالتي تنص على: ]

[، في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي رغم قلة تبنيها من طرف المدارس وحدة التربية اإلعالمية

 (.1.00بـ) (، وانحراف معياري قدر4.28قدره )

تنمي التربية اإلعالمية الوعي بالثقافة البيئية ] ( والتي تنص على7بينما جاءت الفقرة رقم )

( وانحراف معياري قدر 4.13[، في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدر بـ)درسةداخل الم

تسهم التربية اإلعالمية في إبراز دور ( والتي تنص على ]1(، بينما جاءت الفقرة رقم )1.18بـ)

[ في المرتبة الرابعة المدرسة في المجتمع، والتزامن في أداء رسالة التنشئة السليمة للمتعلمين.

( 5(، بينما حظيت الفقرة رقم )1.15( وانحراف معياري قدر بـ )4.10سابي قدر بـ )بمتوسط ح

توفر وسائل اإلعالم مع المدرسة سبال لتعزيز المنافسة الهادفة بين المتعلمين والتي تنص على ]

(، وانحراف 4.01[ في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قدر بـ ).لتشجيعهم على اإلبداع واالبتكار

 (، 1.25ي قدر بـ)معيار

التربية اإلعالمية تساهم في لعب دور ( والتي تنص على ]6في حين جاء ترتيب الفقرة رقم )

في المرتبة السادسة بمتوسط  [الموجه لدى المدرسة نحو ترسيخ ثقافة استخدام وسائل اإلعالم

( والتي تنص 8بينما جاءت الفقرة رقم ) (،1.13(، وانحراف معياري قدره )4.02حسابي قدر بـ )

تتفق التربية مع اإلعالم في إعداد المتعلم إعدادا إيجابيا في تفاعله مع منتجات وسائل على: ]

 (، 1.35(، وانحراف معياري قدر بـ)3.88[،في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي قدر بـ)اإلعالم

ق بين تعمل وسائل اإلعالم على التنسي( والتي تنص على ]4في حين جاءت الفقرة رقم )

(، وانحراف معياري 3.81[ في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي قدر بـ ).مختلف الجهات التربوية.

مؤسسات المجتمع المدني، في (، والتي تنص على: ]10) (، بينما جاءت الفقرة رقم1.16قدر بـ)

تبة التاسعة [ ،في المراستطاعتها دعم التربية اإلعالمية، من خالل القيام ببرامج تربوية وقائية.

 (،1.41(، وانحراف معياري قدر بـ)3.80بمتوسط حسابي قدر بـ )

التربية على وسائل اإلعالم تساهم في ( والتي تنص على ]2في حين جاءت الفقرة رقم ) 

في المرتبة العابرة بمتوسط ، [مع وسائل اإلعالم. تنمية وعي المتعلمين، وصقل سبل التعامل

 (، 1.21اف معياري قدر بـ )(، وانحر3.76حسابي قدر بـ)

فقرات هدا المجال قد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين  يستنتج الباحث مما سبق آن جميع

[، كلها تعتبر متوسطات ذات استجابة مرتفعة من طرف المبحوثين وذلك ألنها تقع  4.30-3.76]

نات المجمعة وتقييم فأكثر[، استنادا إلى عملية تحليل البيا 3.66]من  في المجال المحدد بـ

   المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة )المعلمين والمعلمات(،

هذه االستجابات قد تتفق مع ضرورة تبني المدرسة لبعض األنشطة اإلعالمية التي من بأنها 

المساهمة في تربية النشء على تلقي وسائل اإلعالم، كون المدرسة هي المحدد الرئيسي لتلقي 

وتفعيل أهدافها المختلفة وعليه وجب تربية النشء على التعامل مع وسائل اإلعالم، ونتيجة  يةالترب

تفاعل أهداف المدرسة مع أهداف وسائل اإلعالم حتى يشكلوا معا حصانة ضد الغزو الثقافي 

جهة  للسماوات الوافدة عبر وسائل اإلعالم سواء التقليدية أو الرقمية أو التفاعلية، هذا من جهة ومن
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أخرى يعطي الدفع لضرورة تبني وحدة التربية اإلعالمية ضمن المساقات التعليمية في المدارس 

 الحكومية بدولة الكويت،

 هذا ما قد يصنف على أن كال الهدفين متقاربين ويشكالن حلقة وصل فاعلة تربط المدرسة 

العديد من األهداف التربوية كمؤسسة تربوية بالمؤسسة اإلعالمية سيما فيما تعلق بالنهوض وتحقيق 

عن طريق استغالل وسائل اإلعالم، لتنسيق الجهود بين المؤسسة التربوية والمؤسسة اإلعالمية، 

بغرض تضافر األنشطة التربوية ومعالجتها إعالميا، وخالصة لما سبق نستنتج أن التواصل بين 

عزى إلى االفتقار إلى وجود المؤسسة التربوية والمؤسسة اإلعالمية ضعيف نوعا ما، وهذا قد ي

قاعدة إعالمية تربوية مشتركة تسعى للربط بين الجهود المبدولة في المدرسة كمؤسسة تربوية 

 ومعالجتها إعالميا.

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء نتائج الدراسات السابقة:

 الكويت؟. ما هو واقع التربية اإلعالمية في المدارس الحكومية بدولةنتائج التساؤل األول: 

المعلمين والمعلمات نحو واقع  أبارت نتائج الدراسة إلى أن المتوسطات الحسابية الستجابات

التربية اإلعالمية في المدارس الحكومية بدولة الكويت، فقد أسفرت النتائج إلى أن تتالي الفقرات 

المسؤولية اإلعالمية، إلى أن وسائل اإلعالم تلتزم بالتقريرية وفق وجهة نظر المعلمين والمعلمات، 

حيث تعمل التربية اإلعالمية على التنسيق بين مختلف األجهزة القائمة على المجال التربوي وذلك 

ألنها تقار  بين التربية واإلعالم من أجل صياغة سلوك سوي نحو التعامل مع وسائل اإلعالم وهذا 

روجها وسائل اإلعالم كما توصلت إليه التباين الشديد بين الثقافة المدرسية والثقافة التي تنتيجة 

، هذه النتيجة التي توصل إليها الباحث أيضا تتقار  في إحدى جوانبها مع ما دراسة الخطيب

التربية حيث خلصا إلى أن  دراسة أبجان حامد الشديفات، وخلود أحمد الخصاونة توصلت إليه

 ذهان الطلبة.اإلعالمية تمثل الوسيلة الجوهرية لتصحيح بعض المفاهيم في أ

كما أن المالحظ أن االستجابات من طرف المبحوثين جاءت ضعيفة إلى متوسطة نوعا ما  

عند البند المتعلق بتضمين المدرسة مقاييس )المقياس يعني وحدة تعليمية(، تحتوي على مناهج 

التي دراسية خاصة بالتربية اإلعالمية، هذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة الخطيب 

هناك نسبة قليلة من المدارس التي تتبنى تقديم خدمات فيما يخص التربية اإلعالمية أسفرت على أن 

مادة دراسة فاضل محمد البدراني الذي خلص إلى أن  على الصعيد المدرسي. كذلك ما توصلت إليه

دة والمعالجات وطرح التربية اإلعالمية تعني التفكير النقدي والمشاركة النقدية وإنتاج األفكار الجدي

النموذج الذي يتعلق بالمجتمع وبطبيعة حياة أفراده وتفكيرهم وتعتبر مشاركة حضارية، هذه 

االستجابات الضعيفة قد تعني وجود نوعا من القصور في دور اإلعالم التربوي، ما يقتضي تكثيف 

 دوره وتفعيله وهذا ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة محمد بن جميل.

التربية اإلعالمية تتضمن أسس العملية التعليمية التي تقوم توصل الباحث إلى أن  أيضا 

اإلعالم  بتوجيه المعلمين والمعلمات، عن طريق التدريب على التربية اإلعالمية، بعدما تم تحويل

وهذا استنادا لما توصلت إليه دراسة ميري عبود، كما  إلى رسائل أقل موضوعية ومنتقصة للدقة

لباحث إلى أن التربية اإلعالمية تقوم بتعزيز أساليب تنمية الثقافة الواعية تجاه المؤسسة توصل ا

النتيجة تتفق مع ما توصل إليه محمد البدراني حيث خلص إلى أن  ، وهذهاإلعالمية لدى المعلمين

ل مع التربية اإلعالمية والرقمية تمثل اتجاها عالميا جديدا يختص بتعليم الجمهور مهارة التعام

اإلعالم، لكون هذا األخير أصبح الموجه األكبر والسلطة المؤثرة في القيم والمعتقدات والتوجهات 

 والممارسات.

 في المدارس مفعلة أسفرت نتائج البحث على أن النشاطات التربوية اإلعالمية غير كما

عالمية المدرسية التربية اإلالكويتية، هذه النتيجة تتفق مع دراسة الخطيب التي توصلت إلى أن 
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تواجه العديد من المعوقات الناجمة أساسا عن اإلهمال الممارس لألنشطة المدرسية، حيث أكد على 

في حين نجد أن  األهمية القصوى للتربية اإلعالمية ودورها في تشكيل الذات أو إعادة تشكيلها.

وات والوسائل اإلعالمية الباحث توصل إلى أن التربية اإلعالمية تلزم المدرسة على توفير األد

المفيدة للمتعلمين، ألن هذا من بأنه تحقيق أهداف التربية بشكل أكبر داخل المؤسسة كما خلصت 

 دراسة محمد بن جميل، إليه

فالتربية اإلعالمية تمكن من االرتباط بين المؤسسات التربوية التعليمية والمؤسسات  وعليه

لثقافي وتكوين حصانة لدى المتعلمين للتصدي له، تتفق اإلعالمية ألجل التوعية بمخاطر الغزو ا

مسألة إدخال التقنيات الحديثة للمدرسة كأداة هذه النتيجة مع دراسة محمد حمدان التي تنص على أن 

بيداغوجية وكمحور للدراسة يتوقف على درجة الوعي بأهمية المدرسة ومدى تعرضها لالختراقات 

التربية اإلعالمية ألنها تعزز القدرة على استخدام وسائل جود الخارجية، وبالتالي نلمس ضرورة و

وهذا يعني عدم إدراك أهمية التربية اإلعالمية ما يبرر غيابها على واقع الممارسة الفعلية ، اإلعالم

 في المدارس الكويتية.

المية في نتائج التساؤل الثاني: ما الوظيفة التربوية للمدرسة أجاه أفعيل التربية اإلعمناقشة 

 المدارس الحكومية بدولة الكويت؟.

المعلمين والمعلمات نحو  أبارت نتائج الدراسة إلى أن المتوسطات الحسابية الستجابات

في المدارس الحكومية بدولة الكويت، فقد  الوظيفة التربوية للمدرسة تجاه تفعيل التربية اإلعالمية

وفق وجهة نظر المعلمين والمعلمات، تمثلت في أن  أسفرت النتائج إلى أن تتالي الفقرات التقريرية

وسائل اإلعالم تسهم في تربية النشء داخل نسق متكامل إلى جانب المدرسة، تتفق هذه النتيجة مع 

المدرسة تلعب دورا ال يستهان ما أسفرت عليه دراسة حسن بن بكر العولقي، حيث أسفرت على أن 

 به في التربية اإلعالمية.

التربية اإلعالمية تهيئ المناخ األساسي لتضمين تائج الدراسة إلى أن كذلك خلصت ن 

هذه النتيجة تتفق مع المساقات التعليمية وحدة التربية اإلعالمية رغم قلة تبنيها من طرف المدارس، 

ما أسفرت عنه نتائج دراسة محمد بن بحات الخطيب التي تنص على وجود نسبة قليلة من 

ديم خدمات فيما يخص التربية اإلعالمية على الصعيد المدرسي، كذلك المدارس التي تتبنى تق

قدرة التربية اإلعالمية على تنمية الوعي بالثقافة البيئية داخل المدرسة، وهذه على  أسفرت النتائج

النتيجة تتفق مع ما ذهب إليه مرح عبد الحميد الذي توصل إلى أن اإلعالم البيئي يعاني العديد من 

هنا تظهر األهمية التربوية لوسائل اإلعالم، كما توصلت الدراسة إلى إبراز دور الصعوبات و

المدرسة في المجتمع تزامنا مع أداء رسالة التنشئة السليمة للمتعلمين لما تتوافر عليه وسائل اإلعالم 

 من سبل لتعزيز المنافسة الهادفة بين المتعلمين لتشجيعهم على اإلبداع واالبتكار.

ت النتائج إلى أن التربية اإلعالمية تلعب دور الموجه لدى المدرسة نحو ترسيخ كما أسفر 

، التي Bradfordهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة ثقافة إستخدام وسائل اإلعالم، 

وعيا تجاه تلقي مضامين  نصت على أن التدريب على مادة التربية اإلعالمية يجعل الطلبة أكثر

في إعداد المتعلم إعدادا اتفاق التربية مع اإلعالم كما توصلت الباحث إلى  مية،الرسائل اإلعال

 إيجابيا في تفاعله مع منتجات وسائل اإلعالم ألنها تعمل على التنسيق بين مختلف الجهات التربوية،

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة فاضل محمد البدراني، التي خلصت إلى أن التربية 

عالمية تعني كل عملية تعليمية تهدف إلى تلقين المواطن لكي يكون مشاهدا نشطا ومستخدما اإل

مستقال وفاعال هاما في العملية االتصالية، وتستند باألساس إلى طريقة التساؤل وإثارة الحوار 

 لتفكيك النصوص والمعلومات.
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بية اإلعالمية من مؤسسات المجتمع المدني دعم التركما توصل الباحث إلى أن من بان 

جاء في ذيل الترتيب هذا ما يعني وجود قصور واضح من ، خالل القيام ببرامج تربوية وقائية

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة محمد بن جميل التي طرف المؤسسات القائمة على المجال التربوي، 

ربوية المنسقة، وجود نوعا من القصور في التعاون اإليجابي بين مختلف الجهود التأسفرت على 

مع ما أسفرت عليه دراسة بكر العولقي التي نصت على أن ضرورة القيام كما تتفق هذه النتيجة 

، وعليه ببرامج تربوية وقائية وإيالء االهتمام من قبل الدولة نتيجة الحاجة الماسة لمثل هذه البرامج

مع وسائل  سبل التعامل فالتربية على وسائل اإلعالم تساهم في تنمية وعي المتعلمين، وصقل

دراسة فاضل محمد البدراني الذي توصل إلى أن  ، هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليهاإلعالم

 التربية اإلعالمية تمثل خطوة هامة لتخليص المجتمع من األمية في التعامل مع وسائل اإلعالم.

 ـات الدراسة:أوصي

 الباحث يوصي بما يلي: في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة فإن

تكوين قاعدة علمية ومبادئ مشتركة بين المؤسسة التربوية والمؤسسة اإلعالمية، لتضافر  -

 الجهود وتحقيق أهداف السياسة اإلعالمية في دولة الكويت.

تكوين المعلمين والمعلمات في مجال التربية اإلعالمية، حتى يساهموا في تلقي النش للرسائل  -

قة وموضوعية ودون أن تشكل الوسيلة اإلعالمية خطرا يهدد تربية النشء اإلعالمية بكل د

 الصاعد.

إيالء األهمية القصوى للتربية اإلعالمية لما لها من دور فعال تجاه المؤسسة التربوية، تحقيقا  -

 للكامل التربوي اإلعالمي المنشود.

مية لتقريب الفهم الصحيح ضرورة قيام المدرسة بالعديد من األنشطة المتعلقة بالتربية اإلعال -

 للطلبة، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة تجاه تلقي بعض مضامين الرسائل اإلعالمية.

ضرورة تضمين مساقات التعليم وحدة خاصة بالتربية اإلعالمية )مقرر التربية اإلعالمية(،  -

 ليمية.كضرورة ماسة تخدم األهداف التربوية ما ينعكس باإليجا  على رصيد العملية التع

تأسيس أقسام خاصة بالتربية اإلعالمية من األطوار االبتدائية واإلعدادية إلى الطور  -

 الجامعي.

تشكيل فريق عملي دو كفاءة عالية ورفيع المستوى تشارك فيه الجهات القائمة على الشأن  -

التربوي في دولة الكويت، للوقوف على ضرورة تبني وحدة تعليمية خاصة بالتربية 

 ة. ويراعي فيها االستناد إلى المقومات الدينية والقيم األخالقية والثوابت الوطنية.اإلعالمي

ضرورة اهتمام مؤسسات المجتمع المدني والقائمين على الشأن التربوي، من خالل التعاون  -

وتشجيع  اإليجابي للتنسيق بين المؤسسة التربوية واإلعالمية لما لهما من دور مكمل لآلخر

 الطابع التربوي اإلعالمي على مستوى دولة الكويت. المبادرات ذات
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