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تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى اجتاهــات النخبــة األكادمييــة نحــو تطبيــق التربيــة اإلعالميــة باجلامعــات 
املصريــة، وهــي دراســة وصفيــة، تعتمــد علــى منهــج املســح، ومتثلــت عينــة الدراســة يف عينــة قوامهــا )200( مفــردة 
مــن النخبــة األكادمييــة بكليــات اإلعــالم باجلامعــات املصريــة احلكوميــة واخلاصــة، ومتثلــت أدوات البحــث يف أداة 

االســتبيان، وكانــت أهــم النتائــج مــا يلــي: 

ــادل  ــل«، و«املناقشــة واحلــوار، وتب ــة للطــالب هــي: »ورش العم ــة اإلعالمي ــس التربي ــة لتدري - جــاءت أفضــل طريق
وجهــات النظــر بــن الطــالب واملعلــم«، و«التجربــة الفعليــة مــن خــالل إنتــاج مــواد إعالميــة يشــارك بهــا الطــالب، 

ــم للطــالب« يف مؤخــرة طــرق التدريــس. بينمــا جــاءت طريقــة »اإللقــاء مــن خــالل محاضــرات يلقيهــا املعل

- أشــارت النتائــج إلــى أن أكثــر املخاطــر التــي تراهــا النخبــة األكادمييــة للتعامــل غيــر الواعــي للطــالب مــع وســائل 
اإلعــالم هــي: »حتفيــز الغرائــز اجلنســية، و«حتفيــز امليــول العدوانيــة، و«انعــزال الطــالب عــن قضايــا املجتمــع«، 

و«التأخــر يف الدراســة«، و »هــدم القيــم االجتماعيــة والدينيــة«، و«الالمبــاالة الســلبية«. 

ــة )مــدرس- أســتاذ مســاعد-  ــة األكادميي ــة للنخب ــة الدرجــة العلمي ــن طبيع ــة ب ــة إحصائي - توجــد فــروق ذات دالل
ــات. ــدى طــالب اجلامع ــة ل ــة اإلعالمي ــادئ التربي ــل مب ــم نحــو أســاليب تفعي ــرغ( واجتاهاته أســتاذ- أســتاذ متف

الكلمات املفتاحية: )النخبة، التربية اإلعالمية، طالب اجلامعات(.

The study sought to identify the academic elite’s attitude towards implementation 
of media education in Egyptian universities, and this study belongs to descriptive 
studies, and the study relied on the survey method, and the study sample was repre-
sented in a sample of (200) single members of the academic elite from the media in 
Egyptian and private universities, and the research tools were In the questionnaire 
tool, the study concluded to a number of results as following: -
 -The best way to teach media education to students came as “workshops”, “discus-

sion, dialogue and exchange of views between students and the teacher”, “actual 
experience through the production of informational materials in which students 
participate, while the method of” Lectures given by the teacher to students “at 
the back of teaching methods.” - The results indicated that the most common risks 
that the academic elite see in the unconscious interaction of students with the 
media are “stimulating sexual instincts,” stimulating aggressive tendencies and 
“students’ isolation from community issues” and “ Delay in studying, ”the demoli-
tion of social and religious values,” and “negative indifference.” 

- There are statistically significant differences between the academic degree nature 
of the academic elite (teacher - assistant professor - professor - full-time profes-
sor) and their attitudes towards methods of activating the principles of media ed-
ucation among university students.

Keywords: ( elite, media education ,university students ) .
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التي       املختلفة  اإلعالمية  بالوسائل  ُمشبَعةٌ  بيئةٌ  تُسوُدها  ة  عامليَّ قريٍة  اليوم يف  نعيُش  إنَّنا 

ق من ِخاللها أهداًفا واستراتيجيات   تُبث مضامَني سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة حتقِّ
ال ة  أهميَّ تبُرز  ُهنا  الوساِئل، ومن  القائم على االتصال يف هذه  بالتربية  ورؤى ومصاِلح  وعي 

ة اإلعالمية؛ فهي أجنح سبيٍل لتفكيك الرسالة اإلعالمية والتعّرف على   والثقافة ومحو األُميَّ
ة  وآليَّ ة  كيفيَّ فهم  عليه  وبناء  ر،  متبصَّ بشكٍل  اإلعالِمي  املُنَتج  وفهم  ها  وبثِّ تصنيعها  هدف 

  استخدامها بالشكل الصحيح الناِفع.
و اإلعالمية ضرورة  التربية  إطار  وأصبحت  تقدمي  إلى  تهدف  فهي  عصرًيا؛  احتياًجا 

تهتم   فهي  مكان،  أي  يف  اإلنسان  بناء  يف  يسهم  الثقايف  واملنهج  التدريس  أصول  يف  علمي 
الناقد، وتدعيم مهارات املتعلم يف البحث والتحليل والتقييم لكل ما   التفكير  بتنمية أساليب 

املفهو هذا  وضوح  عدم  أن  إال  اإلعالم؛  وسائل  عبر  عدم  يعرض  سياسات  بسبب  جاء  م 
كثيرين،   عند  غائًبا  اإلعالمية  التربية  مفهوم  زال  وال  والتعليم،  والتربية  التنمية  الوضوح يف 
ويحتاج الوقوف عنده وتوضيحه، كما أن اجلدل ما زال قائًما بني التربويني واإلعالميني يف 

   املنهج التربوي.  الوطن العربي على هذا املفهوم كمصطلح؛ لكنهم متفقون على أهميته يف
اإلعالم  إلى  والوصول  التعبير  بطريقة  ُيعنى  شامًال  مفهوًما  اإلعالمية  التربية  ومتثل 

  والفهم اإلعالمي، وتقييم اإلعالم تقييًما ناقًدا، والوعي بإمكانيات اإلعالم ومخاطره. 
واملفاهيم   الرؤى  يف  املنشود  التغيير  صناعة  يف  ملموس  أثر  اإلعالمية  وللتربية 
تفاقمها،   وسرعة  الثقافية،  العناصر  بكثافة  احلاضر  العصر  ويتميز  التربوية،  والتطبيقات 
أن  إال  ومتابعتها؛  مجاراتها  معها  ميكن  ال  درجة  إلى  تأثيرها  وشدة  وتداخلها،  وانتشارها، 

مي اإلعالمية  واملؤسسات  التربية  اجلامعات  يف  واإلعالمية  التربوية  النخبة  تساعد  أن  كنها 
اإلعالمية على ضبط هذه التأثيرات وترشيدها وبلورتها يف إطار يخدم األهداف املنشودة،  
ومن أبرز القضايا املعاصرة التي تعنى بها التربية اإلعالمية تثقيف الناشئة بسبل فهم األمور  
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مع اآلخرين واستيعاب مقتضيات العصر احلديث، وآليات التفاعل  وتقديرها، وسبل التعايش  
  مع العوملة، وتعبئة الشباب ملواجهة األحداث اجلارية. 

وتوفر التربية اإلعالمية مساحة كبيرة من الفرص املواتية ملعاجلة املشكالت النفسية 
اإلعالمية التربية  وتؤدي  الشباب،  منها  يعاني  التي  واالجتماعية  يف    والثقافية  بارًزا  دورًا 

من   ومتكّنهم  الفّعال،  االتصال  على  تساعدهم  التي  االجتماعية  الثقافة  الطالب  إكساب 
  استيعاب اخلصوصيات الثقافية واملتغيرات الثقافية األخرى. 

  الدراسات السابقة:
راجعت الباحثة التراث العلمي السابق املرتبط مبوضوع الدراسة، وذلك من خالل عرض  

العلم نتائجها  النتاج  من  واالستفادة  الدراسات  هذه  حصر  ومت  السابقة،  الدراسات  من  ي 
ي  وفيما  جديدة،  ناحية  من  الدراسة  هذه  يف  املرتبطة للالنطالق  الدراسات  لبعض  عرض  ى 

مبوضوع الدارسة، التي أوضحت التأثيرات املختلفة للتربية اإلعالمية، ودور وسائل اإلعالم يف 
ية، والعالقة بني ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي وتنمية مهارات  نشر مفاهيم التربية اإلعالم

  التربية اإلعالمية: 
(اخلنيني)  دراسة  أكدت  اإلعالمية،  بالتربية  املرتبطة  التأثيرات  أهم  رصد  وعن 

 التأثيرات املختلفة للتربية اإلعالمية الرقمية على املراهقني، وذلك من خالل)  1)( 2019(
السلبية واإليجابية واملعرفية والسلوكية والوجدانية للتربية اإلعالمية التعرف على التأثيرات  

الوصفية،   الدراسات  نوعية  إلى  الدراسة  هذه  وتنتمي  املراهقني،  الطالب  على  الرقمية 
الدراسة)   املراهقني (مجتمع  وتعتمد على منهج املسح اإلعالمي، واختارت عينة عمدية من 

وإناث) مبحافظة دمياط، واعتمدت الدراسة يف جمع  مفردة من الطالب (ذكور    374عددها
وجود    :املعلومات على أداة االستبيان، وخلصت الدراسة إلى عديد من النتائج متثل أهمها يف

املراهقني   على  الرقمية  اإلعالمية  للتربية  اإليجابية  التأثيرات  بني  موجبة  ارتباطية  عالقة 
ووسا الرقمي،  للعالم  االستخدام  (مدة  من:  بني  وكل  عالقة  توجد  ال  بينما  االستخدام)،  ئل 

التأثيرات اإليجابية للتربية اإلعالمية الرقمية على املراهقني وكل من: (مكان التصفح، وعدد 
مرات التصفح، ومدة التصفح)، من ناحية أخرى تأثر املراهقون إيجابًيا مبا تلقوه من خالل  

مبك يتأثروا  لم  بينما  الرقمية،  اإلعالمية  ومدة  التربية  التصفح،  مرات  وعدد  التصفح،  ان 
التأثيرات   بني  إحصائًيا  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  توصلت  كذكلك  التصفح، 
السلبية للتربية اإلعالمية الرقمية على املراهقني وكل من: (وسائل االستخدام، وعدد مرات  

) من:  وكل  السلبية  التأثيرات  بني  عالقة  توجد  ال  بينما  ومدة التصفح)،  التصفح،  مكان 
  االستخدام، ومدة التصفح). 
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) (البرصان)  دراسة  املرحلة   )2)(2019وقدمت  مدرسي  إدراك  مدى  عن  اإلجابة 
الثانوية يف األردن ملفهوم التربية اإلعالمية وأهميتها، ولتحقيق ذلك اسخدمت الباحثة أداة  

من   مكونة  عينة  واختيرت  واملعلومات،  البيانات  مدرسي    300االستبيان جلمع  من  مدرس 
هذا  حتليل  من  تبني  وقد  الطبقية،  العينة  بطريقة  عّمان  العاصمة  فى  الثانوية  املرحلة 
يف   دورًا  اإلعالمية  للتربية  أن  الثانوية  املرحلة  مدرسي  إدراك  أهمها:  نتائج  عدة  االستبيان 

ي اإلعالمية  التربية  تدريس  وأن  العامة،  القضايا  للطالب جتاه  العام  الرأي  سهم يف  تشكيل 
يف   املبحوثني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  للطلبة،  اإلعالمي  الوعي  تنمية 
إدراك مدرسي املرحلة الثانوية يف األردن ملفهوم التربية اإلعالمية ومبادئها تبًعا للنوع، وجاء 
يف األول  بالترتيب  اجلامعات)  يف  اختياري  كمتطلب  اإلعالمية  التربية  إدخال  على   (العمل 

النظرة املستقبلية ملدرسي املرحلة الثانوية يف تدريس التربية اإلعالمية، ويف الترتيب الثاني  
برنامج   دعم  يف  األردنية  الفضائية  واملحطات  والتعليم  التربية  وزارة  بني  التعاون  (ضرورة 
التربية   إدراج  يف  النظر  بضرورة  (أعتقد  فجاء  الثالث  بالترتيب  أما  اإلعالمية)،  التربية 

  اإلعالمية عند تطوير املناهج التعليمية). 
وعن دور وسائل االتصال يف نشر مفهوم التربية اإلعالمية، توصلت دراسة (محمود)  

، التي اعتمدت على املنهج الكيفي باستخدام املقابالت املتعمقة مع عينة عمدية  )3)( 2019(
) عددهم  التعليمية  اإلدارات  مديري  التعليمية 12من  اإلدارات  مختلف  من  مبحوًثا   (

إلى   تقسيمهم  مت  الثانوية  املرحلة  معلمي  من  عشوائية  عينة  إلى  إضافة  باملحافظة، 
املعلمني واملعلمات، واملناقشات اجلماعية املتعمقة  ) من  10مجموعتني، كل مجموعة تضم (

إدارات تعليمية    6مدارس من    6بنات) من  -مع عينة عمدية من طالب املرحلة الثانوية (بنني 
مفردة، بعدد كلي    12مجموعات: كل مجموعة بها    6مختلفة باملحافظة، حيث ُقسموا إلى  

العينة من مديري اإل  72بلغ   إلى: أن غالبية  بالتربية  مفردة،  التعليمية لديهم معرفة  دارات 
اإلعالمية كمفهوم أو ممارسات، وأفادوا بأهمية التربية اإلعالمية للعملية التعليمية، وجاءت 
معظم النتائج بعدم وجود تضمني للتربية اإلعالمية فى املناهج الدراسية، وأن أفضل طريق  

راسية، إضافة إلى عدم معرفة جميع لتدريس التربية اإلعالمية يكون من خالل املقررات الد
(التقليدية   االتصال  لوسائل  استخدامهم  من  بالرغم  اإلعالمية  التربية  مبفهوم  الطالب 

بنسبة   املراقبة  100واجلديدة)  حيث  من  لألسرة  اإليجابي  الدور  النتائج  وأكدت   ،%
د مناقشات  واإلشراف على األبناء يف استخدام وسائل اإلعالم، خاصة اإلنترنت، وأيًضا وجو

تفضيًال   األكثر  املواد  كونها  الترفيهية  املواد  خاصةً  اإلعالمية  املضامني  حول  األسرة  داخل 
  لدى الطالب عينة الدراسة. 
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دراسة عرضت  اجلديد،  اإلعالم  وسائل  مالءمة  مدى  استكشاف   ,Francisوعن 
مية وحتسينها  الذي تؤديه أدوات اإلعالم اجلديد يف نشر التربية اإلعالللدور     )4(.(2018)

بني شباب اجلامعات، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االستكشايف إضافة إلى الكيفي 
بني   وحتسينها  اإلعالمية  التربية  نشر  يف  اجلديد  اإلعالم  يؤديه  الذي  الدور  على  للتعرف 
اإلعالم  تكنولوجيا  قسم  طالب  من  تكونت  عينة  الدراسة  يف  وشارك  اجلامعيني،  الطالب 

عاًما)، ومت اختيار   21-  19) طالًبا وطالبة، متوسط أعمارهم بني (68وكسفورد، (بجامعة أ
العينة عمدًيا نظًرا لوجود مناهج التربية اإلعالمية بشكل أساسي ضمن املقررات الدراسية 
جمع   أدوات  وكانت  الدراسة،  بيانات  لتجميع  العينة  أفراد  على  األدوات  وُطبقت  للطالب، 

ت املتعمقة، واالستبيان، واملالحظات، ومت التوصل من خالل التحليالت  البيانات هي: املقابال
أدوات اإلعالم اجلديد عناصر محورية يف   تعد  الطالب،  أبرزها: من وجهة نظر  نتائج  إلى 
نشر التربية اإلعالمية وحتسينها بني الطالب، وظهور مجموعة من العوامل املساهمة يف دور 

مناسبة   كبيئة  اجلديد  اإلعالمية اإلعالم  التربية  أسس  واكتسابهم  الطالب  معارف  لدعم 
يف:   اجلديد،  1متثلت  اإلعالم  يف  األساس  تعد  التي  التكنولوجيا  البصرية  2)  العناصر   (

  ) التفاعلية.  3واإلبهار التي متيز اإلعالم اجلديد، 
دراسة بفحص  Albawardi)5, (2017)واستهلت  بدايتها  يف  التربية )  مستويات 

ب الدور اإلعالمية  على  التعرف  إلى  إضافة  السعودية،  العربية  باململكة  اجلامعة  طالبات  ني 
الطالبات،  بني  اإلعالمية  التربية  نشر  يف  االتصالية  وأدواته  اجلديد  اإلعالم  يؤديه  الذي 
إحدى   طالبات  على  الدراسة  وأجريت  والنوعي،  الكمي  املنهجني:  الدراسة  واستخدمت 

طالبات، ومتوسط    103اململكة العربية السعودية (العدد =    اجلامعات باملنطقة الشرقية يف
عاًما) لتخصص تكنولوجيا اإلعالم، حيث يدرس الطالبات مواًدا يف التربية    25-19العمر  

اإلعالم  ضوء  يف  اإلعالمية  التربية  استبانة  يف:  البيانات  جمع  أدوات  ومتثلت  اإلعالمية، 
الطالب   تفاعل  عينات  محتوى  وحتليل  التربية  اجلديد،  دراسة  أثناء  اجلديد  اإلعالم  مع 

اإلعالمية، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية: أظهرت التحليالت أن ممارسة الطالبات 
أ)   هي:  عوامل  مبجموعة  تأثرت  وقد  والنماذج،  األمناط  متعددة  كانت  اإلعالمية  للتربية 

ية اإلعالمية، ب) متطلبات  ضوابط التكنولوجيا وحدودها، واإلعالم اجلديد يف مجال الترب
جودة التربية اإلعالمية ومعاييرها، ج) اخلبرات الفردية واالتصالية أثناء املشاركة يف التربية  
أدوات   استخدام  داللة إحصائية بني  ذات  إلى وجود عالقة موجبة  التوصل  اإلعالمية، ومت 

  ت. اإلعالم اجلديد االتصالية وانتشار التربية اإلعالمية بني الطالبا
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دراسة   عن  Fasoli & Carradore ,Gui  )6, (2017)وقدمت  اإلجابة  تطوير  ) 
ضوء  يف  اجلامعية  باملرحلة  اإلعالمية  التربية  مجال  يف  اجلديد  اإلعالم  أدوات  واستخدام 
منوذج "جينكينز" لإلعالم اجلديد، واستخدمت الدراسة املنهج الكيفي االرتباطي، وشارك يف  

من   تكونت  عينة  متوسط  170( الدراسة  االتصال  علوم  كلية  أقسام  من  جامعًيا  طالًبا   (
عاًما، ومت فحص مستويات استخدام اإلعالم اجلديد وفًقا لنموذج    21-19أعمارهم ما بني  

"جينكينز" يف ضوء عناصر املهارات واالستهالك واملشاركة املباشرة وتأثيرها على مفاهيمهم  
جم أدوات  ومتثلت  اإلعالمية،  التربية  اجلديد نحو  اإلعالم  مهارات  مقياس  يف:  البيانات  ع 

(إعداد املؤلفني)، واستبانة املعلومات الدميوغرافية، واستبانة املفاهيم نحو التربية اإلعالمية 
داللة   ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  أبرزها:  نتائج  إلى  من  التوصل  ومت  املؤلفني)،  (إعداد 

مهار مقياس  على  املفحوصني  درجات  بني  املفاهيم  إحصائية  واستبانة  اجلديد  اإلعالم  ات 
نحو التربية اإلعالمية، وهو ما يبرهن على أهمية استخدام أدوات اإلعالم اجلديد يف مجال  
كفاءة   الدراسة  أثبتت  "جينكينز"  لنموذج  ووفًقا  اجلامعات،  طالب  بني  اإلعالمية  التربية 

إلعالم اجلديد، وكذلك أكدت عناصر املهارات واالستهالك واملشاركة املباشرة عبر وسائل ا
  تأثيرها على مفاهيمهم نحو التربية اإلعالمية. 

اإلعالمية التربية  مفاهيم  تقدمي  يف  باالتصال  القائم  دور  رصد  إدراك    ومت  ومدى 
الثانوى التعليم  (   طالب  (العسكري)  دراسة  خالل  إلى )7)(2017من  الدراسة  وانتمت   ،

مفردة   54، وطبقت الدراسة على عينة قوامهاالدراسات الوصفية، واستخدمت منهج املسح
و( الثانوية،  باملرحلة  املدرسي  اإلعالم  يف  باالتصال  القائمني  طالب  450من  من  مفردة   (

والتعليم   اخلاص،  العام  الثانوي  والتعليم  احلكومي،  العام  الثانوي  (التعليم  الثانوية  املرحلة 
الدراسة على صحيفة االستبيان كأدا  العينة؛ حيث  الفني)، واعتمدت  املعلومات عن  ة جلمع 

من  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  وتوصلت  الدراسة،  عينة  على  استبيان  استمارتي  تطبيق  مت 
االهتمام   :أهمها هذا  مظاهر  من  وكان  بها،  اإلعالمية  باألنشطة  الثانوية  املدرسة  اهتمام 

للطالب   حوافز  ووجود  النشاط،  موجهي  قبل  من  املستمر  النشاط  يف  املشاركني،  التوجيه 
ملمارسة   محدد  وقت  وجود  وأيًضا  النشاط،  يف  املشاركة  كيفية  للطالب  حددت  وكذلك 
اإلعالم   أنشطة  على  املشرفني  أن  الدراسة  نتائج  أثبتت  وقد  باملدرسة،  اإلعالمية  األنشطة 
اكتساب  األكادميي على  اإلعداد  أكادميًيا، وساعدهم  إعدادهم  الثانوية مت  املرحلة  املدرسي 

هارات منها: إجادة فنون اإلخراج الصحفي، وفهم أهداف النشاط اإلعالمي، والعمل بعض امل 
الدراية   التخصص، وكذلك  ما يستجد فى مجال  ومتابعة  املسابقات اإلعالمية،  تنظيم  على 

  .بسمات الطالب وخصائصهم يف مراحل التعليم العام
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) سالم)  البريدي،  (علي،  دراسة  على )  8)(2017وهدفت  التعرف  بني    إلى  العالقة 
اإلعالمية  التربية  مهارات  وتنمية  التربوي  اإلعالم  الثانوية ألنشطة  املرحلة  ممارسة طالب 
استخدم  إطارها  ويف  االرتباطية،  الوصفية  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  وتنتمي  لديهم، 
التربية اإلعالمية جلمع   الباحثون منهج املسح بالعينة، واستخدموا يف ذلك مقياس مهارات 

) مفردة من طالب  400البيانات املطلوبة، وُطبقت أداة البحث على عينة عشوائية قوامها (
بني   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى:  الدراسة  نتائج  وتوصلت  الثانوية،  املرحلة 
متوسطات درجات الطالب املمارسني ألنشطة اإلعالم التربوي ومتوسطات درجات الطالب  

قياس مهارات التربية اإلعالمية وأبعاده لصالح الطالب املمارسني  غير املمارسني لها على م
جاءت  اإلعالمية  التربية  مهارات  أن  أيًضا  النتائج  كشفت  كما  التربوي،  اإلعالم  ألنشطة 
بدرجة مرتفعة لدى الطالب املمارسني لألنشطة، بينما جاءت بدرجة متوسطة لدى الطالب  

  غير املمارسني لهذه األنشطة.
التعر على  وعن  طالب  ف  بني  اإلعالم  التربية  يف  اجلديد  اإلعالم  استخدام  كفاءة 
طالًبا   370، من خالل عينة مكونة من  )Hoffman)9, (2016)دراسة  اجلامعات، جاءت  

سنوات) تخصص صحافة من ثالثة    20.7  -20وطالبة باجلامعات (متوسط العمر ما بني  
أدوات جمع البيانات يف: مقياس اإلعالم اجلديد معاهد يف واليتي: أالباما وأوهايو، ومتثلت  

املؤلف)،   (إعداد  اجلديد  اإلعالم  استخدام  ومقياس  املؤلف)،  (إعداد  اإلعالمية  التربية  يف 
ومت التوصل من خالل التحليالت إلى نتائج أبرزها: ظهور عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني  

وعي   ومستويات  اجلديد  اإلعالم  استخدام  وأظهرت  مستويات  اإلعالمية،  بالتربية  الطالب 
نحو   امليول  بزيادة  ارتبطت  اجلديد  اإلعالم  استخدام  يف  املرتفعة  املشاركة  أن  التحليالت 

  دراسة التربية اإلعالمية. 
مالءمة   مدى  استكشاف  مفاهيم طالب وعن  اجلديد يف حتسني  اإلعالم  استخدام 

املشاركني  ) من خالل  Schilder)10, (2015)كانت دراسة  اجلامعات نحو التربية اإلعالمية،
بني   ما  العمر  (متوسط  الدراسة  من  النهائية  بالسنة  اإلعالمية  للتربية  تأهيلي  برنامج  يف 

) طالًبا وطالبة من طالب كلية  171عاًما) بجامعة كارولينا الشمالية بلغ عددهم (   21-22
نات عبر تطبيق أدوات: املقابالت شبه البنائية اإلعالم مت اختيارهم عمدًيا، ومت جتميع البيا

  = (العدد  املركزة  النقاش  مجموعة  التربية  10مع  يف  اجلديد  اإلعالم  نتائج  واستبانة   ،(
داللة   ذات  موجبة  ظهور عالقة  أبرزها:  نتائج  إلى  التوصل  ومت  املؤلف)،  (إعداد  اإلعالمية 

اجلدي اإلعالم  ألدوات  املفحوصني  استخدام  بني  التربية  إحصائية  نحو  ومفاهيمهم  د 
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عند   خاصةً  بنتائجها  اإلعالمية  التربية  أهداف  ارتباط  النتائج  وأوضحت  اإلعالمية، 
 استخدام أدوات اإلعالم اجلديد يف التربية اإلعالمية. 

 ) (محمد)  دراسة  بافتراض  11)( 2015واستهلت  بدايتها  فى  التربية  )  منوذج  أثر 
الشبكات االجتماعية يف تنمية املسئولية االجتماعية    اإلعالمية املقترح نحو مضامني مواقع

) طالًبا من ُطالب الفرقة  32لدى ُطالب اجلامعة، وأجريت الدراسة على عينة بلغ قوامها (
الثانية بقسم اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية جامعة املنيا، وُطبقت جتربة الدراسة يف  

اجلامعي   للعام  الثاني  الدراسي  من  2013/2014الفصل  الفترة  يف  ، 12/3/2014م، 
لتشمل  20/4/2014حتى   األساسية  الدراسة  جتربة  وتطبيق  القبلي،  التطبيق  لتشمل   ،

وقد  12( البعدي،  والتطبيق  تزامني،  وال  تزامني  أسبوعًيا بشكل  لقاءات  ثالثة  بواقع  لقاًء   (
املنهج الوصفي التحليلي، واملنهج شبه التجريبي، وقد    :استخدم الباحث منهجني بحثيني هما

) بني متوسطي درجات  0.01أظهرت نتائج الدراسة: وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى (
قبل  اإلعالمية  التربية  الختبار  البعدي  والتطبيق  القبلي  التطبيق  يف  الدراسة  عينة  طالب 

  تعرضهم للنموذج وبعده، لصالح التطبيق البعدي.
مستويات الوعي بالتربية اإلعالمية بني عينة طالبية، وتأثيرها على فهم     رصدومت

خالل   من  اإلعالم،  الستخدام  وتفضيالتهم    ) Chu (2015) ,Chu  )12 &دراسةعاداتهم 
كليات إعالمية وتقنية بجامعة هوجن    4طالًبا وطالبة من    448حيث تكونت عينة البحث من  

عمل ورشة  يف  الطالب  وشارك  تطبيق   كوجن،  ثم  اإلعالمية،  بالتربية  للتوعية  مختصرة 
االستبانة   على  أجابوا  الذين  الفعليني  الطالب  عدد  بلغ  وقد  عليهم،  طالًبا   332االستبانة 

اإلعالمية،  بالتربية  الوعي  حول  العمل  ورشة  من:  الرئيسة  البحث  أدوات  وتكونت  وطالبة، 
اإل بالتربية اإلعالمية واالستخدام  الوعي  أنه على  واستبانة  إلى:  الدراسة  عالمي، وتوصلت 

وسائل  أن  يعتقدون  كانوا  أنهم  إال  اجلديد؛  اإلعالم  عصر  إلى  الطالب  انتماء  من  الرغم 
وأظهرت   الهامة،  اإلعالمية  التربية  مصادر  بني  من  والصحف  كالتلفاز  التقليدية  اإلعالم 

للتركي  مالت  العينة  ألفراد  اإلعالمية  التربية  أمناط  أن  وتبرهن  التحليالت  املحتوى،  على  ز 
بالتربية   الطالب  وعي  تقومي  يف  املتعمقة  املفاهيم  من  مزيد  اتباع  ضرورة  على  النتائج 

  اإلعالمية ومناذجها.  
دراسة   الشباب    )13(  Bucht, 2014)(وسعت  مفاهيم  على  الضوء  إلقاء  إلى 

اإلعالمية بالتربية  الوعي  تنمية  يف  اجلديد  اإلعالم  استخدام  جتاه  واستخدم ومواقفهم   ،
ومشاعر   وخبرات،  أفكار،  من  نتائجه  البحث  يستمد  التجريبي، حيث  النوعي  املنهج  البحث 

طالًبا وطالبة من طالب    125الشباب مستخدمي اإلعالم اجلديد، وتكونت عينة البحث من  
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عاًما من مستحدمي اإلعالم   22-20جامعة جورج واشنطن األمريكية تتراوح أعمارهم بني  
مقابلة)، بلغت مدة كل    12أجريت مع كل منهم مقابلة شبه بنائية على انفراد (اجلديد، وقد  

اإلعالمية   40مقابلة   بالتربية  الوعي  مقياس  البيانات:  جمع  أدوات  واستخدمت  دقيقة، 
األوربية،   ردود  2012(املفوضية  فحص  نتائج  أوضحت  وقد  البنائية،  شبه  واملقابالت   ،(

اإلعال استخدام  جتاه  الطالب  حدين  أفعال  ذا  وتأثيًرا  اإلعالمية،  التربية  يف  اجلديد  م 
بالتربية   الوعي  دور استخدام اإلعالم اجلديد يف دعم  إيجابي واآلخر سلبي حول  أحدهما 
إيجابًيا   ارتبط  اجلديد  اإلعالم  استهالك  زيادة  أن  التحليالت  أوضحت  وكذلك  اإلعالمية، 

 بنمو الوعي بالتربية اإلعالمية.  
ربية اإلعالمية يف اجلامعات اليابانية يف ضوء املعايير األكادميية،  حالة الت  ومت رصد 

من   وكذلك مت التعرف على رأي األكادمييني يف معايير التربية اإلعالمية باجلامعات اليابانية
إليه دراسة   أشارت    8، مبشاركة عينة ضمت  )Seiji ,Imaizumi)14 &, (2014)خالل ما 

عاًما)، مت   23-12أساتذة يف التربية اإلعالمية باجلامعات اليابانية (سنوات خبرتهم ما بني  
ومت جتميع   واملأمول،  الواقع  بني  اإلعالمية  للتربية  األكادميية  املعايير  رأيهم حول  استطالع 

توصلت   وقد  البنائية،  شبه  املتعمقة  املقابالت  باستخدام:  خالل  البيانات  من  الدراسة 
التحليالت إلى نتائج منها: أظهرت استجابات املفحوصني على أسئلة املقابلة ميوال لالتفاق  
زيادة   عدا  فيما  املأمول،  مع  اليابانية  باجلامعات  اإلعالمية  التربية  معايير  تشابه  على 

أهمية دور    االعتماد على التكنولوجيا يف مجال التربية اإلعالمية، وأظهر حتليل االستجابات 
 املعايير القومية يف حتسني وعي الطالب بالتربية اإلعالمية. 

رصد   بفنلندا،وعن  اجلامعيني  للطالب  اإلعالمية  التربية  دراسة    أهمية  أشارت 
(2014) ,Aaltonen )15 (    بحث دور التربية اإلعالمية يف التحكم بوعي وأيدولوجيات إلى

تن أساليب  أفضل  واستعراض  اجلامعي،  طالب  الشباب  بني  اإلعالمية  بالتربية  الوعي  مية 
من   البحث  عينة  وتكونت  والوصفي،  التجريبي  البحث  منهجي:  تطبيق  ومت   13اجلامعات، 

الطالب   وكان  الفنلندية،  اجلامعات  إحدى  يف  اإلعالم  بحوث  بكلية  النهائية  بالسنة  طالًبا 
تطبيق األدوات اآلتية    يحصلون على برنامج خاص يف التوعية بقيمة التربية اإلعالمية، ومت

التربية   برنامج  خالل  للطالب  التعليمية  التفاعالت  وتسجيل  مالحظة  البيانات:  لتجميع 
نتائج   إلى  وتوصلت  الطالب،  واملقابالت مع  بالتربية اإلعالمية،  الوعي  واستبانة  اإلعالمية، 

ل  نتيجة  للطالب  بالتربية اإلعالمية  متزايدة  بالدليل مستويات وعي  لمشاركة يف  منها: ظهر 
%)، وهو ما انعكس على املعارف والتفكير الناقد لطالب اجلامعات حول  98البرنامج (بنسبة  

اإلعالم، وأظهرت التحليالت دور البرنامج يف تغيير طريقة إدراك الطالب للتربية اإلعالمية 
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بني  نتيجة لزيادة عمق املعرفة اإلعالمية لديهم، وظهرت عالقة موجبة ذات داللة إحصائية  
  حتسن التربية اإلعالمية والقدرة على التحكم بوعي الشباب اجلامعي وأيدولوجياته.  

وعن االستفادة من اخلبرات األخرى فى مجال التربية اإلعالمية، أشارت دراسة (أبو  
) القوة  إ  )16) (2012املجد)  الثانوية املصرية وجوانب  التربية اإلعالمية باملدارس  لى واقع 

املم يف  إلى  والضعف  الدراسة  وتوصلت  الثانوية،  باملدرسة  اإلعالمية  والنشاطات  ارسات 
مجموعة من النتائج أهمها: تعد التربية اإلعالمية أحد املوضوعات احلديثة التي يغفل عنها  
كثيرون وتندر فيها الدراسات السابقة؛ فالتربية اإلعالمية منظور من خالله نتعرض لوسائل 

ئل التي نتلقاها، وأن التربية اإلعالمية تصبح أكثر تأثيًرا عندما اإلعالم، ونفسر معنى الرسا 
تتكامل أدوار اآلباء واملعلمني واملختصني فى اإلعالم وصّناع القرار خللق وعي نقدي أكبر بني  
التربية   برامج  عليها  ترتكز  التي  األساسية  واحلقائق  املبادىء  بعض  وتوجد  األفراد، 

ع التعرف  أهمها  من  وسائل اإلعالمية،  ودور  وتركيبها،  اإلعالمية  الرسائل  بناء  كيفية  لى 
الرسائل   أن  إلى  إضافة  الفرد،  لدى  والعالم  احلقيقة  وفهم  املعريف  اإلطار  بناء  يف  اإلعالم 
تفسير   وأن  وغيرها،  واالقتصادية  السياسية  والسياقات  األغراض  بعض  تتضمن  اإلعالمية 

  . الرسائل اإلعالمية يتم من منظور فردي
  التعليق على الدراسات السابقة: 

  بتحليل الدراسات السابقة التي تناولت التربية اإلعالمية تبني ما يلي: 
املوضوع - حيث  التربية  من  موضوعات  تناولت  التي  الدراسات  بعض  على  االطالع  مت   :

املوضوعات  وبعض  اإلعالمية  التربية  موضوع  بني  الربط  مت  خاللها  فمن  اإلعالمية، 
وسائل االتصال، واإلعالم اجلديد، واألنشطة اإلعالمية املدرسية يف نشر  األخرى ومنها  

هذا املفهوم، كما تناولت بعض الدراسات األخرى دور التربية اإلعالمية يف تشكيل الرأي  
واإليجابية  السلبية  التأثيرات  أهم  رصد  وكذلك  العامة،  القضايا  جتاه  للطالب  العام 

  املرتبطة مبهارات التربية اإلعالمية.واملعرفية والسلوكية والوجدانية 
: تنوع استخدام العينة من حيث الفئة العمرية، وكذلك املرحلة التعليمية من حيث العينة -

التي طبقت عليها الدراسات، فهناك من اعتمد على عينة من املراهقني، وطالب املرحلة  
م عينة  على  الدراسات  بعض  اعتمدت  كما  اجلامعي،  والشباب  املدرسني الثانوية،  ن 

 واملديرين واألخصائيني. 
املنهج - حيث  واملنهج  من  اإلعالمى،  املسح  منهجي:  على  السابقة  الدراسات  اعتمدت   :

 الوصفي التحليلي.  
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األدوات - حيث  األدوات من  من  مجموعة  على  السابقة  الدراسات  معظم  اعتمدت   :
وم املتعمقة،  واملقابالت  االستبيان،  أداة  أهمها:  من  كان  التربية  املختلفة،  مهارات  قياس 

 اإلعالمية، وحتليل املحتوى. 
النتائج - التربية اإلعالمية من حيث  السابقة يف مجملها أهمية  الدراسات  نتائج  : أكدت 

اإلعالمية  التربية  تدريس  وأن  العامة،  القضايا  جتاه  للطالب  العام  الرأي  تشكيل  يف 
تربية اإلعالمية لدى الطالب  يسهم يف تنمية الوعي اإلعالمي للطلبة، وزيادة مهارات ال

املمارسني لألنشطة اإلعالمية املدرسية، بينما جاءت بدرجة متوسطة لدى الطالب غير 
التربية اإلعالمية يف تنمية املسئولية االجتماعية املمارسني لهذه األنشطة، وأيًضا أهمية  

 لدى ُطالب اجلامعة.
  مشكلة الدراسة:

مهمً  مظهًرا  التكنولوجي  التطور  والتربية، فرض  اإلعالم  بني  التكامل  مظاهر  من  ا 
ضمن   التربوي  اإلعالم  إدراج  ومت  التعليمية،  العملية  محاور  من  محورًا  اإلعالم  وأصبح 
التربية   جعلت  التكنولوجية  فالثورة  التربوية؛  املؤسسات  يف  املنتشرة  التربوية  التخصصات 

السيطرة الدول  فقدت  أن  بعد  خاصة  إحلاًحا،  أكثر  املباشر    اإلعالمية  البث  على  الكاملة 
واالكتساح   اخلارجي  اإلعالمي  للبث  التصدي  على  قدرتها  وفقدت  التليفزيونية،  للبرامج 
من   كثير  وتهديد  الثقايف  الغزو  على  اإلنترنت  شبكة  ساعدت  أن  وبعد  األجنبي،  الثقايف 

اإلعالمي،   الثقافات، وتفاعل معها الصغار والشباب والكبار، ومع الفوضى السائدة يف املجال
  ومع التناقس والصراع بني أمناط الثقافة الوطنية والثقافات األجنبية. 

املعاصر،  املجتمع  حياة  يف  كبيرة  أدوارًا  تؤدي  املختلفة  اإلعالم  وسائل  كانت  فإذا 
الضروري وفق   كان من  املتنوعة؛  وأدوارها  وأهدافها  انتشارها ووظائفها  انطالًقا من  وذلك 

يزداد وعي املؤسسات التعليمية بأهمية وخطورة الدور الذي تقوم به وسائل  هذا الواقع أن  
اإلعالم املختلفة يف تنشئة األفراد وتربيتهم، والعمل اجلاد على االستفادة من هذه الوسائل 
بهدف بناء توجهاتهم وتنمية معارفهم ومهاراتهم بشكل يسهم يف تنمية وإعمار املجتمع بشكل 

  إيجابي وبّناء. 
استخدام    وتعد على  ومساعدته  اإلنسان  لبناء  عملية  املنظور  هذا  وفق  اإلعالمية  التربية 

هذه  مع  اإليجابي  التفاعل  إلى  تهدف  ثقافة  لتشكيل  الصحيح؛  بالشكل  اإلعالم  وسائل 
الوسائل واالستفادة منها يف تنمية مهارات الفرد االتصالية والتحليلية والتقييمية واالبتكارية  

  ني اإلعالمية كافة.والنقدية للمضام
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ويف ظل أهمية التربية اإلعالمية يف اجلامعات، واحلاجة امللحة إليها باعتبار دورها 
مهًما يف احلماية من الرسائل السلبية التي تستهدف الشباب، ومن خالل عرض الدراسات 

لى فئة  السابقة، جند اهتماًما كبيًرا من قبل الباحثني بدراسة التربية اإلعالمية وتأثيرها ع
الشباب، مما يدل على أهميتها كقالب إعالمي ميكن أن يسهم يف تنمية القدرة على اإلبداع  

(دراسة أشارت  كما  الشباب  لدى  والتحليل   ,Francis, (2018).-  Albawardiوالنقد 
(2017)-  Gui, Fasoli & Carradore, (2017)-    دراسةHoffman, (2016)- 

  ).Chu, & Chu (2015)، دراسةSchilder, (2015)دراسة
وإذا كانت النخبة األكادميية تعد من أهم القطاعات، نظًرا للمستوى العلمي والثقايف 
التصدي   وضرورة  واإلعالم،  االتصال  لتكنولوجيا  الدقيق  التقييم  من  ميكنها  الذي  لها 
لسلبياته من خالل التربية اإلعالمية، ومن هنا رأت الباحثة ضرورة دراسة اجتاهات التخبة  

  عيل مبادئ التربية اإلعالمية لدى طالب اجلامعات. األكادميية نحو تف
 أهمية الدراسة:

  األهمية األكادميية: 
  املجتمع يف  منهما  كل  ودور  واإلعالم،  التربية  بني  العالقة  من  أهميته  البحث  يستمد 

التنشئة   يف  األسرة  أو  املدرسة  دور  عن  يقل  ال  اإلعالم  دور  أن  خاصة  املعاصر، 
يفو يكن  لم  إن  والتجديد االجتماعية  التشويق  عناصر  من  لإلعالم  يتوفر  ملا  دورهما  ق 

  واإلثارة. 
  الشباب ومتكني  واحلماية،  الدفاع  اجتاه  يف  اجلهود  تنسيق  يف  األكادميية  النخبة  دور 

فهم   من  ميكنهم  نقدي  وفكر  إعالمية  ثقافة  امتالك  من  اإلعالم  لوسائل  واملتعرضني 
 وجتاوز سلبياتها.  الرسائل اإلعالمية املختلفه 

   حتديد أدوار التربية اإلعالمية ومهامها يف بناء األجيال وتعديل املفاهيم لديهم نحو
 منظومة القيم.

  االجتماعية يف ضوء املتغيرات من خالل عالقاتهم  فهم  قادرين على  إعداد طالب 
 التربية اإلعالمية.

 ثقافة والتربية اإلعالمية، تطوير اجلامعات كأحد العناصر الرئيسة املساهمة يف نشر ال
بالقاهرة، التي اشتملت    2014كما حددتها منظمة "اليونيسكو" يف مؤمترها األخير عام  

على عناصر عدة منوطة بالتربية اإلعالمية منها: األسرة، واملدرسة، واجلامعة، وجماعة  
التربية  تقتصر  ولم  وأخرى،  اإلعالمية،  واملؤسسات  الدينية،  واملؤسسات    الرفاق، 
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إلى  أيًضا  امتدت  بل  اجلامعة؛  داخل  فقط  اإلعالمي  النشاط  مسئول  على  اإلعالمية 
 اإلدراة اجلامعية وأعضاء هيئة التدريس بها.

  ،الهائل واملؤثر للمضامني اإلعالمية املقدمة من مختلف وسائل اإلعالم التطور  يف ظل 
الس املضامني  من  للتخلص  اإلعالمية  التربية  وجود  الضروري  من  الضارة  أصبح  لبية 

 للمتلقي. 
  األهمية العملية:

  تنبع أهمية الدراسة من خالل حتليل ودراسة اجتاهات النخبة األكادميية لتطبيق مبادئ
النخبة  التعليمية، وذلك من خالل دراسة  التربية اإلعالمية ومقرراتها داخل املؤسسات 

ي وخطوات إعداد األكادميية التي تعد األقرب إلى شرح طريقة عمل املضمون اإلعالم
الرسالة اإلعالمية حتى وصولها للمتلقي، وبناء عليه تكوين وعي لدى الطالب يساعدهم 

  على فهم الرسائل املختلفة وراء كل مضمون إعالمي يتعرضون له. 
   .افتقار املكتبة العربية والتربوية ملثل تلك األنواع من البحوث 
 امل التعليمية  املؤسسات  يف  املسئولني  تفيد  التربية قد  لبرنامج  اإلعداد  يف  ختلفة 

 اإلعالمية ضمن مقرراتهم الدراسية الثقافية.
 أهداف الدراسة:

  من خالل األهمية السابقة تهدف الدراسة إلى: 
التعرف على مفهوم التربية اإلعالمية من وجهة نظر النخبة األكادميية املتخصصة   -

  يف املجال اإلعالمي.
تفعيل   - أهمية  على  األكادميية  التعرف  النخبة  نظر  وجهة  من  اإلعالمية  التربية 

  أعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية.
 التعرف على املعايير التي يجب أن تستند إليها التربية اإلعالمية يف اجلامعات.  -
باجلامعات  - التربية اإلعالمية  األكادميية نحو تطبيق  النخبة  التعرف على اجتاهات 

 املصرية.  
 اإلطار املعريف للدراسة: 

  مفهوم التربية اإلعالمية وخصائصها: 
) التربية اإلعالمية بأنها: "اكتساب املهارات واملعرفة  Francis)(17, 2018عّرف (

لقراءة وتفسير وإنتاج أنواع معينة من اإلعالم واكتساب األدوات الفكرية والقدرات الالزمة  
  للمشاركة التامة يف العمل اإلعالمي".  
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) التربية اإلعالمية بأنها: "عملية تعليمية يكتسب من خاللها  Palmer)(18, 2017وعّرف (
حيث   من  لإلعالم  واالستجابة  وتقييم  وإنتاج  والتأثير  وفهم  اختيار  على  القدرة  الطالب 

  الشكل واملحتوى". 
عّرف   التعليم  19(  Buckingham), (2016وأيًضا،  "عملية  بأنها:  اإلعالمية  التربية   (

على   القدرة  بينها  من  االتصالية  الكفايات  من  مجموعة  من  وتتكون  اإلعالم،  حول  والتعلم 
   صول وحتليل وتقومي وابتكار واستخدام جميع صور االتصال". الو

 خصائص التربية اإلعالمية:
) اآلتية  Buckingham, Grahame, & Sefton-Green, 2015حّدد  اخلصائص   (

  ): 20للتربية اإلعالمية(
  التربية اإلعالمية تقوم على التفكير الناقد يف مصادر اإلعالم واملعلومات.   ) 1
 ة تتضمن فهم آلية إنتاج الرسالة اإلعالمية وتوزيعها.  التربية اإلعالمي ) 2
 التربية اإلعالمية ترّكز على تأثير الوسيلة اإلعالمية على الفرد واملجتمع.  ) 3
ومناقشتها  ) 4 اإلعالمية  الرسائل  حتليل  باستراتيجيات  ترتبط  اإلعالمية  التربية 

 بطريقة هادفة. 
 مالي والفني لإلعالم اجليد. التربية اإلعالمية تساعد الطالب على التذوق اجل ) 5

 املبادئ واملهارات املرتبطة بالتربية اإلعالمية بني طالب اجلامعات: 
  ): 21تقوم التربية اإلعالمية يف اجلامعات على املبادئ اآلتية(

: املالحظة والتعلم حول اإلعالم: يشمل املعيار حتليل املعنى وتفسيره وصياغته املعيار األول
وسائل   الشفهي  من  احلوار  باستخدام  ناقدة،  بطريقة  اإلعالمية  املضامني  ونقد  اإلعالم، 
  والتحريري. 

  : التبصر والنقد بهدف التقييم:املعيار الثاني
يقوم املعيار على أساس استخدام معايير معينة يف مناقشة املحتوى اإلعالمي وتقييمه، يتم  

من   الناقد  التفكير  على  التأكيد  املعيار  هذا  وتقييمها مبوجب  املعلومات  جتميع  خالل 
  وحتليلها.  

  : االبتكار واالستكشاف:املعيار الثالث
يعمل املعيار على تطوير وبناء إتقان ُمالئم للمهارات والفنيات باستخدام التقنيات التقليدية  
املعيار حتديد  ويشمل  اإلعالمي،  للمحتوى  التعبيرية  والسمات  وفهم اخلصائص  واجلديدة، 

وتوك االستفسار  وتفسير  عملية  خالل  من  األفكار  منو  على  تقوم  االبتكارية  العملية  أن  يد 
  واالستكشاف والبحث.
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  ) املهارات مرتبطة مبجال التربية اإلعالمية كما يلي: 22( Lee),  (2016ووصف
  الوعي الناقد بتأثير اإلعالم على الفرد واملجتمع.   -1
 فهم طبيعة صناعة اإلعالم وعملياتها وخصائصها. -2
 رة التحليل اإلعالمي. مها -3
 التقدير الناقد لإلعالم.   -4
 التعلم من خالل اإلعالم.   -5
 التعبير اإلبداعي.   -6
 مهارة املتابعة ونقد اإلعالم.  -7
 ممارسة أخالقيات اإلعالم.  -8
 التطبيق البّناء ملا يتم تعلمه من اإلعالم على مواقف احلياة اليومية.  -9

 أهمية زيادة الوعي بالتربية اإلعالمية بني طالب اجلامعات:
تكمن أهمية الوعي بالتربية اإلعالمية يف بلوغ احلد األدنى من املهارات واملواقف (ليس 

و الصور  موجة  لتفسير  الالزمة  احترافية)  مهنية  البصري  مهارات  اإلعالمي  املحتوى 
بالتربية   الوعي  ويرتبط  اليومية،  احلياة  من  أساسًيا  جزًءا  يشكل  أصبح  الذي  والسمعي، 
على   اإلعالمية  التأثيرات  وفهم  اإلعالمية،  والرسائل  املحتوى  وتقييم  مبعرفة  اإلعالمية 

وغيرها) والفن  واالجتماع  واألدب  (السياسة  األنظمة  ومتعدد  العملي  وتشجيع  املستويني:   ،
  ). 23املشاركة النشطة يف صنع املحتوى اإلعالمي للطالب بدًال من مجرد االكتفاء باملتابعة (

اعتقاد  درجة  إلى  اإلعالمية  للتربية  املرتفعة  املكانة  إلى  الباحثني  من  عديد  ويشير 
الشباب،  متكني  على  القدرة  لها  وأن  األساسية،  احلياتية  املهارات  من  باتت  بأنها  بعضهم 

  ).24عتقد أن التربية اإلعالمية عنصر حيوي يف التربية الدميقراطية(ويُ 
تهدف تنمية الوعي بالتربية اإلعالمية إلى غرس فهم دور التربية اإلعالمية يف املجتمع 
والعاملي،   املحلي  املستويني:  على  الفّعال  االتصال  دعم  على  والقدرة  الطالب،  لدى  والعالم 

التربية اإلعالمية من مستويني: أحدهما نظري واآلخر عملي،  وتتكون عملية تنمية الوعي ب
ففي املستوى النظري يكتسب الطالب املعرفة حول نظريات االتصال االجتماعي واالتصال  
اجلماهيري واالتصال متعدد الثقافات واإلعالم، أما على املستوى العملي، فتتم تنمية الوعي  

املعلومات وتنظيمها، والتفكير الناقد واملرونة يف  بالتربية اإلعالمية من خالل مهارات جمع  
وكفاءة   النشط،  واإلنصات  التحدث  ومهارات  الفّعالة،  الكتابة  ومهارات  املعلومات،  فهم 

  ).  25االتصال االجتماعي والثقايف، والتثقيف اإلعالمي(
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اإلعالمية، وما يجب  ويهتم مجال التربية اإلعالمية باستخدام اإلعالم وفهم التأثيرات  
  ).  26تدريسه حول اإلعالم واخليارات اإلعالمية (

مصداقية  على  واحلكم  للتمييز  الكايف  اإلعالمي  بالوعي  الطالب  اإلعالمية  التربية  وتزود 
  ).  27األخبار املستهلكة من اإلعالم (

طالب  ) جوانب األهمية اآلتية للتربية اإلعالمية بالنسبة لChen, & Dai, 2017وأضاف (
  ):28اجلامعات(

جتنب الرسائل السلبية املنتشرة عبر التقنيات اإلعالمية املختلفة من خالل تطوير   -
  املهارات الالزمة لالستفسار وتقومي هذه الرسائل وحتليلها.  

تساعد التربية اإلعالمية هؤالء الطالب على االستفادة من التقنيات اإلعالمية يف  -
 تفسير جميع أنواع الرسائل اإلعالمية ومعاجلتها.   

  أهداف التربية اإلعالمية:
يف  يحتاجه  وما  الطالب،  يتعلمه  ما  بني  مسبوق  غير  تكامًال  اإلعالمية  التربية  تخلق 
اإليجابي،   التلقي  إلى  السلبي  التلقي  من  الطالب  تنقل  اإلعالمية  فالتربية  اليومية؛  احلياة 

  وترفع من مستوى فهمهه للقضايا احلياتية املختلفة.  
التربية اإلعال مية إلى غرس املبادئ األساسية لإلعالم يف نفوس الطالب، من وتهدف 

التقليدية   اإلعالم  وسائل  مع  للتعامل  الفّعالة  واخلبرات  احليوية  باملشاركة  تزويدهم  خالل 
والرقمية، وتساعد التربية اإلعالمية الطالب على استكشاف شكل اإلعالم ومحتواه، وفهم  

و اإلعالم،  املتضمنة يف  اإلعالم، األيدولوجيات  الشخصي ألشكال  للفهم  الالزم  السياق  بناء 
  ).  29وتعلم صنع القرارات املتعلقة باالستهالك واالبتكار اإلعالمي(

ويدرسون  اإلعالمية،  املفاهيم  على  اإلعالمية  التربية  خالل  من  الطالب  ويتعرف 
الترب وتهتم  املشاركة يف عديد من املشروعات اإلعالمية،  إلى  ية اإلعالمية تقنياتها، إضافة 

مبساعدة الطالب على اكتساب املهارات الالزمة للحصول على الرسائل اإلعالمية والتحليل 
  ).  30والتقومي والتعبير عنها بصور متعددة (

  ): 31) األهداف اآلتية لتنفيذ التربية اإلعالمية(1201ووصف لني ( 
  حتقيق املشاركة واملواطنة النشطة للشباب.  -
 مواكبة اقتصاد املعرفة والتنافسية.  -
 حتقيق أهداف التعلم مدى احلياة، والتعبير الثقايف.  -

  ): 32ويتم تصنيف أهداف التربية اإلعالمية لشباب اجلامعات إلى (
  .التوعية بالتطورات التكنولوجية واملساعدة على فهم املصطلحات اإلعالمية  
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   تشجيع الطالب على التعرف على أحدث تكنولوجيا اإلعالم وخدماته، وفهم طبيعة
 البيئة اإلعالمية. 

   .تشجيع الطالب على جتربة أدوات اإلعالم الرقمي 
املعايير األكادميية للتربية  ) ثالثة أهداف من تطوير  2014(وآخرون    Thomanكما حدد  

 ):  33اإلعالمية، كما يلي(
  الوعي بأهمية اختيار الوسائل اإلعالمية.  -
 اكتساب املهارات األساسية للمتابعة الناقدة لوسائل اإلعالم.  -
  استكشاف القضايا األعم، االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية حول اإلعالم. -

اهللا جاب  "أحمد  املعايير  2017(  " وعرض  عليه  تكون  أن  ينبغي  ملا  عاًما  إطارًا   (
وخصائص طالب   املصرية  الطبيعة  مع  يتفق  كنموذج  اإلعالمية  التربية  لتدريس  األكادميية 

  ): 34اجلامعة على النحو اآلتي(
حياتنا  1 يف  الواضح  وتأثيرها  اإلعالمية  الوسائل  بأهمية  اجلامعات  طالب  معرفة   (

  املُعاصرة. 
  لواعي يف استخدام أنسب هذه الوسائل استخداًما آمًنا شكًال ومضموًنا. ) الفهم ا2
  ) قدرة الطالب على حتليل املضامني اإلعالمية وتفسيرها.3
  ) املشاركة الفاعلة لطالب اجلامعات يف ابتكار محتويات إعالمية جديدة وإنتاجها.4
  االرتقاء بالذوق العام.  ) التواصل اإلعالمي بني طالب اجلامعات بروح الفريق الباحث عن5
  ) اتفاق مضمون املادة اإلعالمية مع القيم والعادات والسلوكيات األخالقية لديننا احلنيف. 6
والقيم 7 واملعلومات  املعارف  من  اإلعالمية  املوضوعات  ثراء  مع  املناسب  املحتوى  توفير   (

  واالجتاهات واملهارات واخلبرات الالزمة للتربية اإلعالمية.
التربية  )  8 مجال  يف  املناسبة  وخبراتها  الدول  وجتارب  العاملية  املشروعات  من  اإلفادة 

  اإلعالمية. 
املختلفة  9 واالهتمامات  امليول  مع  لتناسب  حتمية  ضرورة  اإلعالمي  املحتوى  يف  التنوع   (

  جلمهور املتلقني.
  املهنة. ) مصداقية الوسيلة يف تقدمي موادها اإلعالمية يف ضوء ميثاق شرف 10
أو  11 للمسموع  واالختيار  االنتقاء  جودة  ثم  ومن  الوسيلة  أداء  تقييم  على  الطالب  قدرة   (

  املقروء أو املشاهد. 
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  حتديات حتسني الوعي بالتربية اإلعالمية للطالب: 
بالتربية   الوعي  تنمية  بأهمية  املختلفة  التعليمية  املؤسسات  فيه  تقر  الذي  الوقت  يف 

نظيم دورات خاصة بها، تظهر مجموعة من التحديات التي تواجه هذه اإلعالمية لطالبها، وت 
  ): 35اجلهود لتنمية الوعي بالتربية اإلعالمية، منها ( 

  اهتمام غالبية اجلامعات والكليات بالدورات العملية فقط على حساب التوعية.   ) 1( 
املناهج  ) 2(  يف  اإلعالمية  بالتربية  الوعي  تنمية  برامج  بعض  تكامل  من  الرغم  على 

ذات  مكملة  كبرامج  تعامل  زالت  ما  أنه  إال  اإلعالمية  األقسام  لطالب  الدراسية 
 اهتمام ضعيف. 

 عدم مراعاة كثير من اجلامعات ألهمية التوعية بالتربية اإلعالمية للطالب.   ) 3( 
 فيذ برامج الوعي بالتربية اإلعالمية.نقص األساتذة املدربني على تن ) 4( 
 غياب متابعة سياسة تنمية الوعي بالتربية اإلعالمية من جانب احلكومة.    ) 5( 

تواجه حتسني الوعي بالتربية اإلعالمية، ) عدًدا من التحديات  2013وأضاف "جوسبني" (
 ):  36منها(
  لتنمية الوعي بالتربية اإلعالمية.  الشاملة غياب اخلطة ) 1( 
 نظام موحد متناسق. كافة يف األجهزة  يجمع نظام يوجد ال ) 2( 
 غياب االعتمادات املالية املوجهة لبرامج تنمية الوعي بالتربية اإلعالمية.   ) 3( 

 تساؤالت الدراسة: 
  ما أهمية التربية اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية من وجهة نظر النخبة األكادميية؟ -
 املرحلة اجلامعية من وجهة نظر النخبة األكادميية؟ ما أهداف التربية اإلعالمية يف  -
ما أبرز املعارف التى ينبغي أن يتضمنها محتوى التربية اإلعالمية من وجهة نظر النخبة   -

 األكادميية؟
ما املهارات التى ينبغي أن تسعى التربية اإلعالمية إلى إكسابها لطالب اجلامعة من  -

 وجهة نظر النخبة األكادميية؟
حتقيق التربية اإلعالمية ألهدافها يف املرحلة اجلامعية من وجهة نظر   ما أساليب -

 النخبة األكادميية؟ 
ما مدى تطبيق مفهوم التربية اإلعالمية على طالب اجلامعة من وجهة نظر النخبة  -

 األكادميية؟
 ما أفضل طريقة لتدريس التربية اإلعالمية للطالب من وجهة نظر النخبة األكادميية؟  -
 ير التى يجب أن تستند إليها التربية اإلعالمية من وجهة نظر النخبة األكادميية؟ ما املعاي -
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ما مسئوليات النخبة األكادميية جتاه تدريب الطالب على التعامل مع املضمون   -
 اإلعالمي؟

 ما وجهة نظر النخبة األكادميية يف ضرورة نشر الثقافة اإلعالمية؟  -
ية للتعامل غير الواعي للطالب مع وسائل ما املخاطر التي تراها النخبة األكادمي -

 اإلعالم؟
 فروض الدراسة:

األكادميية   - للنخبة  العلمية  الدرجة  طبيعة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
مساعد  -(مدرس تفعيل    -أستاذ  -أستاذ  أساليب  نحو  واجتاهاتهم  متفرغ)  أستاذ 

  مبادئ التربية اإلعالمية لدى طالب اجلامعات.
فروق   - التربية  توجد  مبادئ  تفعيل  أساليب  نحو  األكادميية  النخبة  اجتاهات  بني 

  اإلعالمية لدى طالب اجلامعات تبًعا لسنوات اخلبرة. 
باجلامعات  - األكادميية  النخبة  درجات  متوسطات  بني  إحصائًيا  دال  فرق  يوجد 

أساليب  نحو  احلكومية  باجلامعات  األكادميية  النخبة  درجات  ومتوسطات  اخلاصة 
 ادئ التربية اإلعالمية لدى طالب اجلامعات.تفعيل مب

  نوع الدراسة ومنهجها: 
تعد الدراسة من الدراسات الوصفية التي تسعى إلى تقدمي تفسير للمتغيرات؛ حيث  
التربية   مبادئ  تفعيل  نحو  األكادميية  النخبة  اجتاهات  عن  الكشف  إلى  الدراسة  تهدف 

استخدام منهج املسح على عينة من النخبة  اإلعالمية لدى طالب اجلامعات، وذلك من خالل  
  األكادميية يف اجلامعات املصرية. 
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  مجتمع الدراسة: 
  تشكل اجلامعات املصرية مجتمًعا للدراسة متمثًال يف النخبة من أعضاء هيئة التدريس بها. 

  عينة الدراسة: 
ية باجلامعات  ) مفردة من النخبة األكادمي200متثلت عينة الدراسة يف عينة قوامها (

  املصرية. 
  ) 1جدول رقم (

  توزيع عينة الدراسة وفًقا للنوع، والدرجة العلمية، وسنوات اخلبرة
  النســبة   التكرار  املجموعات   املتغير

  النــوع 
  %40,5  81  ذكور

  %59,5  119  إناث 
  %100  200  املجموع

  الدرجة العلمية 

  %19,0  38  مدرس 
  %49,5  99  أستاذ مساعد 

  %18,5  37  أستاذ
  %13,0  26  أستاذ متفرع 

  %100  200  املجموع

  اجلامعات
  %173,5  147  حكومية 
  %26,5  53  خاصة 

  %100  200  املجموع

  سنوات اخلبرة 

  %20,0  40  سنوات 5من سنة إلى 
  %49,5  99  سنوات 10إلى -6من 

  %16,0  32  سنة  15إلى  11من 
  %14,5  29  سنة  16أكثر من 

  %100  200  املجموع

  ومتثلت العينة كما يلي: 
%، يف حني 59,5%، بينما جاءت نسبة عينة اإلناث  40,5بلغت عينة الذكور نسبة   -

%، أما درجة األستاذ املساعد فبلغت نسبتهم  19جاءت عينة الدرجة العلمية مدرس  
الدراسة  49.5 عينة  يف  األساتذة  نسبة  وجاءت  ونسبة  %18,5،  جاءت %13،   %

  لألستاذ املتفرغ.
ع - اجلامعات وجاءت  من  أكبر  بنسبة  احلكومية  باجلامعات  األكادميية  النخبة  ينة 

 %.53%، ويف اجلامعات اخلاصة بلغت 173,5اخلاصة بلغت  
إلى خمس  - سنة  من  من خبرتهم  نسبة  فجاءت  اخلبرة،  بسنوات  يتعلق  ملا  وبالنسبة 

من  20سنوات   خبراتهم  سنوات  بلغت  من  نسبة  جاءت  بينما  سنة  10إلى    %6، 
  15  -11لغت نسبة ذوي اخلبرة يف مجال تدريس التربية اإلعالمية من  %، وب49,5
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من  16سنة   أكثر  خبراتهم  سنوات  بلغت  من  وأخيًرا  فجاءت    %16،  سنة 
 %.14,5نسبتهم

 أداة الدراسة وصدقها وثباتها:
  اعتمدت الدراسة على استمارة االستبيان كأداة أساسية للدراسة. 

  اختبار الصدق والثبات:  
  صدق املحكمني:  -1

من   والتأكد  االستبيان،  منها  تكون  التي  والعبارات  األسئلة  صدق  من  للتحقق 
األساتذة  من  مجموعة  على  عرضها  مت  وفروضها  الدراسة  متغيرات  لقياس  صالحيتها 

يتوافق مع )، وأجرت الباحثة تعديالت وفًقا ملقترحاتهم مبا  *املتخصصني يف مجال الدراسة(
  أهداف الدراسة.

  :  )S.Hالثبات بطريقة التجزئة النصفية ( -2
 10كما قامت الباحثة بحساب معامل ثبات استمارة االستبيان بتطبيـق االسـتمارة علـى  

ا لطريقـة  مفردة، وبعد أسبوعني مت تطبيقها مرة ثانية وحساب معامل ارتباط للتطبيقـني وفقـً
  اط ألفا كرونباخ، كما يلي:التجزئة النصفية جلتمان ومعامل ارتب

  ) 2جدول رقم (
  ألفا كرونباخ)  –معامل الثبات إلعادة التطبيق وفًقا (التجزئة النصفية جلتمان

معامل االرتباط الستمارة  
  االستبيان ككل 

  معامل ارتباط ألفا كرونباخ   معامل ارتباط التجزئة النصفية جلتمان 

0,907  0,919  

، وهي معامالت  0,919  -0,907تراوح معامل ثبات ما بني  يتضح من اجلدول السابق  
  ثبات عالية وصاحلة لالستخدام.

  حدود الدراسة: 
حدود موضوعية: متثلت يف اجتاهات النخبة األكادميية نحو تفعيل مبادئ التربية اإلعالمية 

  لدى طالب اجلامعات.
باجلامعات   األكادميية  النخبة  يف  متثلت  مكانية:  واإلعالم حدود  اللغة  (كلية  اخلاصة 

والتكنولوجيا للعلوم  العربية  واجلامعات   -باألكادميية  الدولية)،  مصر  بجامعة  اإلعالم  كلية 
  كلية التربية النوعية جامعة القاهرة).  -احلكومية (كلية التربية النوعية جامعة عني شمس

زمانية:   منحدود  الفترة  يف  الدراسة  تطبيق  إجراء  ح1/11/2019مت  تى  م 
  م. 30/11/2019
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  مفاهيم الدراسة: 
األكادميية:   -1 النخبة  النخبة  وهم  األكادمييني،  من  اجلامعات  أساتذة  بها  يقصد 

  اإلعالمية األكادميية. 
اإلعالمية:   -2 للمهارات  التربية  الصحيح  والتطبيق  والفهم  املعرفة  إكساب  بها  يقصد 

العالم   بالتعامل مع  للطالب  التي تسمح  بطريقة واملواقف  واملتغير  املعقد  اإلعالمي 
نشطة   بطريقة  اإلعالم  استخدام  على  القدرة  إكساب  عن  تعبر  كما  هادفة،  واعية 

 ). 37(وحيوية بهدف املشاركة االجتماعية الفعالة 
  املعامالت اإلحصائية املستخدمة:

) بتطبيــق spssالســتخراج نتــائج الدراســة اســتخدمت الباحثــة برنــامج التحليــل اإلحصــائي (
  عض األساليب اإلحصائية التي تتالءم وطبيعة البيانات املطلوبة، مثل:ب

  . املئويةالتكرارات البسيطة والنسب  -
  املتوسطات احلسابية. -
للمجموعات املستقلة لدراسة الفروق بني املتوسطني احلسابيني    T.Testاختبار "ت"   -

  ملجموعتني من املبحوثني على أحد متغيرات الدراسة. 
جلــداول التوافــق لدراســة الداللــة اإلحصــائية للعالقــة بــني متغيــرين مــن  2اختبـار كــا -

  املستوى االسمي.
ة بــني ) الــذي يقــيس شــدة العالقــContingency Coefficientمعامــل التوافــق ( -

  . 2×2متغيرين اسميني يف جدول أكثر من 
  " لدراسة معنوية الفرق بني نسبتني مئويتني.  Test  Z.اختبار " -
ــاين ذي البعــد الواحــد  - ــل التب  One Way Analysis of Varianceحتلي

ANOVA  لدراســة الفــروق اإلحصــائية بــني املتوســطات احلســابية للمجموعــات يف
  أحد متغيرات الدراسة.

  رجح ملجموع األوزان.الوزن امل  -
  نتائج الدراسة امليدانية:

مبادئ    هذايهدف   تفعيل  نحو  األكادميية  النخبة  اجتاهات  عن  الكشف  إلى  البحث 
االستبيان   استمارة  ملء  مت  املسح  منهج  إطار  ويف  اجلامعة،  طالب  لدى  اإلعالمية  التربية 

) مفردة من النخبة األكادميية، ومت مراعاة املتغيرات  200باملقابلة لعينة الدراسة وقوامها (
الدراسة لعينة  التي  الدميوجرافية  امليدانية  الدراسة  نتائج  أهم  الباحثة  تعرض  يلي  وفيما   ،

  لإلجابة عن تساؤالت البحث. ، وذلك أجريت على العينة
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  املحور األول: تفعيل التربية اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية
  تدريس النخبة األكادميية أحد مقررات التربية اإلعالمية بإحدى اجلامعات -1

 ) 3جدول رقم (
  خبة األكادميية أحد مقررات التربية اإلعالمية بإحدى اجلامعات وفًقا للنوع تدريس الن

  النوع              

  مدى التدريس 

 اإلجمالي  إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 96,0 192 95,0 113  97,5 79 نعم 

 4,0  8 5,0 6 2,5 2 ال 

 100 200 100 119 100 81 اإلجمالي 

 مستوى الداللة = غير دالة       064,0معامل التوافق =       1احلرية = درجة      831,0= 2قيمة كا

التربية   بتدريس  يقومون  من  نسبة  أن  إلى  السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  تشير 
%، بينما بلغت نسبة  96اإلعالمية بصفة منتظمة من إجمالي مفردات عينة الدراسة بلغت  

%، وبحساب  4اإلعالمية من إجمالي مفردات عينة الدراسة  من ال يدرسون مقررات التربية  
السابق عند درجة حرية =  2قيمة كا أنها =  1من اجلدول  وهى قيمة غير    0,831، وجد 

التوافق   معامل  قيمة  بلغت  وقد  داللة،  أي مستوى  تقريًبا، مما   0,064دالة إحصائًيا عند 
تدريس   إناث) ومدى   -ألكادميية (ذكور يؤكد عدم وجود عالقة دالة إحصائًيا بني نوع النخبة ا

  النخبة األكادميية ملقررات التربية اإلعالمية.
مــــدى تطبيــــق مفهــــوم التربيــــة اإلعالميــــة علــــى طــــالب اجلامعــــة مــــن وجهــــة نظــــر النخبــــة  -2

  األكادميية
 ) 4جدول رقم (

  ًقا للنوع مدى تطبيق مفهوم التربية اإلعالمية على طالب اجلامعة من وجهة نظر النخبة األكادميية وف
  النوع              

  مدى التطبيق 

 اإلجمالي  إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 71,9 138 69,0 78  75,0 60 نعم 

 28,1  54 31,0 35 24,1 19 ال 

 100 192 100 113 100 79 اإلجمالي 

 غير دالة مستوى الداللة =        076,0معامل التوافق =       1درجة احلرية =      102,1= 2قيمة كا

التربية   مقررات  أن  يرون  من  نسبة  أن  إلى  السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  تشير 
اإلعالمية تطبق مفهومها على الطالب من وجهة نظر النخبة األكادميية من إجمالي مفردات  

بلغت   الدراسة  ال 71,9عينة  اإلعالمية  التربية  مقررات  أن  يرون  من  نسبة  بلغت  بينما   ،%
الط على  مفهومها  عينة  تطبق  مفردات  إجمالي  من  األكادميية  النخبة  نظر  وجهة  من  الب 

، وجد أنها =  1من اجلدول السابق عند درجة حرية =  2%، وبحساب قيمة كا28,1الدراسة  
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وهي قيمة غير دالة إحصائًيا عند أي مستوى داللة، وقد بلغت قيمة معامل التوافق    1,102
  - ة إحصائًيا بني نوع النخبة األكادميية (ذكورتقريًبا، مما يؤكد عدم وجود عالقة دال 0,076

ومدى النخبة   إناث)  نظر  وجهة  من  اجلامعة  طالب  على  اإلعالمية  التربية  مفهوم  تطبيق 
  األكادميية.

ذلك يرجع إلى تعرض الشباب اجلامعي لكثير من املؤثرات من خالل    وترى الباحثة أن
ة االستخدام، وأيضا شعور الفرد داخل  وسائل اإلعالم اجلديد حيث التفاعلية والتنوع وسهول 

لها   يتعرض  التي  املؤثرة  العوامل  من  وغيرها  فّعال،  عضو  بأنه  االفتراضي  املجتمع  هذا 
مفهوم   تطبيق  ضرورة  عليه  يترتب  الذي  األمر  مختلفة؛  وموضوعات  ثقافات  من  الشاب 

  التربية اإلعالمية على طالب اجلامعة.  
 مية للطالب من وجهة نظر النخبة األكادميية  أفضل طريقة لتدريس التربية اإلعال -3

  ) 5جدول (
  أفضل طريقة لتدريس التربية اإلعالمية للطالب من وجهة نظر النخبة األكادميية وفًقا للنوع 

  النوع      

  الطريقة 

  اإلجمالي   إناث  ذكور
 الداللة   zقيمة 

  %  ك  %  ك  %  ك

اإللقاء من خالل محاضرات 
  الطالب يلقيها املعلم على 

  غير دالة  0,283 24,0 46  25,7 29  21,5  17

املناقشة واحلوار وتبادل وجهات 
 النظر بني الطالب واملعلم

  غير دالة  0,090 55,2 106  55,8 63  54,4 43

التجربة الفعلية من خالل إنتاج  
مواد إعالمية يشارك بها 

  الطالب 
  غير دالة  0,668 38,5 74  34,5 39  44,3 35

  غير دالة   0,275  87,5  168  85,8  97  89,9  71 العمل ورش 

 192 113  79  جملة من سئلوا 

تشير بيانات اجلدول السابق إلى أفضل طريقة لتدريس التربية اإلعالمية للطالب من  
"ورش   طريقة  الطرق  هذه  من  األول  الترتيب  يف  جاء  حيث  األكادميية؛  النخبة  نظر  وجهة 

الترتيب  87,5العمل" بنسبة بلغت   % من إجمالي مفردات عينة النخبة األكادميية، يليها يف 
"املناقش %، 55,2ة واحلوار وتبادل وجهات النظر بني الطالب واملعلم" بنسبة  الثاني طريقة 

التجربة الفعلية من خالل إنتاج مواد إعالمية يشارك  "أما يف الترتيب الثالث فجاءت طريقة  
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%، ويف الترتيب األخير جاءت طريقة "اإللقاء من خالل محاضرات  38,5بنسبة  " بها الطالب
  %.24ة بلغت يلقيها املعلم على الطالب" بنسب

)، التي أشارت  2019مع ما توصلت إليه دراسة كل من محمود (  وتختلف هذه النتيجة
إلى أن أفضل طريقة لتدريس التربية اإلعالمية للطالب من خالل املقررات التي تعتمد على  
ما يلقيه املعلم على الطالب، وترجع الباحثة هذا االختالف إلى أن النخبة األكادميية القائمة  

املختلفة   اجلامعية  املؤسسات  املختلفة  على  التعليمية  االستراتيجيات  من  عدًدا  يستخدمون 
لتنمية   العملية  الورش  على  واالعتماد  واملعلم،  الطالب  بني  حوار  وجود  إلى  تسعى  التي 
مهاراتهم؛ األمر الذي يؤدي إلى تراجع استخدام املحاضرة التقليدية لدى النخبة، بينما احتل 

متقدًما   ترتيًبا  اإلعالمية  التربية  (محمود  تدريس  دراسة  على  2019لدى  تقوم  لكونها   (
ما قبل اجلامعي، التي بدورها قد ال تعتمد على عديد من   التعليمالتدريس داخل مؤسسات  

  االستراتيجيات التعليمية التي تسعى إلى احلوار واملمارسة العملية. 
) التي أشارت إلى مشاركة الطالب يف أنشطة  2017بينما تتفق مع دراسة العسكري (
إلى الوعي بالتربية اإلعالمية من خالل املناقشة    يؤدي االعالم التربوي واملشاركة فيه؛ مما  

  واحلوار، وإنتاج مواد إعالمية يشارك بها الطالب.
 املعايير التي يجب أن تستند عليها التربية اإلعالمية من وجهة نظر النخبة األكادميية -4

  )  6جدول رقم (
  ليها التربية اإلعالمية من وجهة نظر النخبة األكادميية وفًقا للنوع املعايير التى يجب أن تستند ع

 النوع             
  املعايير

 اإلجمالي  إناث  ذكور
 الداللة   zقيمة 

  %  ك  %  ك  %  ك
إدراك أن وسائل اإلعالم لها تأثير  

  على الطالب واملجتمع
  غير دالة  0,574  58,3 112  54,9 62 63,3 50

النقدي ملا تبثه وسائل  التفكير 
  اإلعالم 

  غير دالة  0,427  49,5 95  46,9 53 53,2 42

إدراك أن الرسالة اإلعالمية لها أبعاد 
جتارية وسياسية واجتماعية وثقافية 

  جمالية 
  غير دالة  0,332  51,6 99  49,6 56 54,4  43

اتخاذ ردود أفعال ملزمة جتاه 
املؤسسة اإلعالمية التي تبث 

  ضارةمضامني 
  غير دالة  0,411  36,5 70  38,9 44 32,9  26

التعامل الواعي والرشيد مع وسائل  
 اإلعالم احلديثة كاإلنترنت 

  غير دالة  0,022  56,8 109  56,6 64 57,0  45

  192 113  79 جملة من سئلوا 

من   السابق  حتليل  يتضح  اجلدول  إليها بيانات  تستند  أن  يجب  التي  املعايير  أهم  أن 
التربية اإلعالمية من وجهة نظر النخبة األكادميية متثلت يف: "إدراك أن وسائل اإلعالم لها  
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بنسبة   األول  الترتيب  يف  واملجتمع"  الطالب  على  الثاني  58,3تأثير  الترتيب  يف  وجاء   ،%
%، أما "إدراك  56,8اإلنترنت" بنسبة  "التعامل الواعي والرشيد مع وسائل اإلعالم احلديثة ك 

جاء  فقد  جمالية"  وثقافية  واجتماعية  وسياسية  جتارية  أبعاد  لها  اإلعالمية  الرسالة  أن 
بنسبة   الثالث  وسائل 51,6بالترتيب  تبثه  ملا  النقدي  "التفكير  جاء  الرابع  الترتيب  ويف   ،%

عال ملزمة جتاه املؤسسة  %، ويف الترتيب اخلامس جاء "اتخاذ ردود أف 49,5اإلعالم" بنسبة  
  %.36,5اإلعالمية التي تبث مضامني ضارة" بنسبة بلغت 

النتيجة  هذه  (   وتتفق  البرصان  دراسة  من  كل  دراسة  ودراسة  2019مع   ،(
aibawardic (2017)   ،lee(2016)     التي أشارت إلى أن التربية اإلعالمية لها دور ،

لدى الطالب، وأن املشاركة املباشرة عبر وسائل اإلعالم اجلديد   اإلعالمييف تنمية الوعي  
لها تأثيرها على مفاهيم التربية اإلعالمية التي من خاللها ميكن زيادة الوعي النقدي ومهارة  

  التحليل اإلعالمي ملا يتعرض له الفرد.    
املضم -5 مع  التعامل  على  الطالب  تدريب  جتاه  األكادميية  النخبة  مسئوليات  ون أهم 

  اإلعالمي. 
  )  7جدول رقم (

  أهم مسئوليات النخبة األكادميية جتاه تدريب الطالب على التعامل مع املضمون اإلعالمي وفًقا للنوع 
 النوع             

  املسئوليات 
 اإلجمالي  إناث  ذكور

 الداللة   zقيمة 
  %  ك  %  ك  %  ك

تعريف الطالب بكل وسائل اإلعالم 
  القدمية واحلديثة 

  غير دالة  0,351  35,9 69  38,1 43 32,9 26

توعية الطالب بتأثيرات اإلعالم 
  اإليجابية والسلبية

  غير دالة  0,246  49,0 94  50,4 57 46,8 37

إكساب الطالب املهارات الالزمة للتعامل 
  مع وسائل اإلعالم 

  غير دالة  0,338  22,4 43  20,4 23 25,3  20

باحتياجات وعي عضو هيئة التدريس 
  غير دالة  0,900  30,2 58  24,8 28 38,0  30  ورغبة الطالب من وسائل اإلعالم 

توعية الطالب بأخالقيات العمل 
 اإلعالمي 

  غير دالة  0,450  84,9 163  87,6 99 81,0  64

التفاعل مع الطالب من خالل املناقشة  
  واحلوار 

  غير دالة  0,029  63,5 122  63,7 72 63,3  50

الطالب بأهمية مقاومة  تبصير 
  املضامني اإلعالمية الضارة 

  غير دالة  0,064  56,3 108  56,6 64 55,7  44

تدريب الطالب على االستخدام الرشيد  
  غير دالة  0,271  56,8 109  58,4 66 54,4  43  لوسائل اإلعالم 

تشجيع الطالب على إنتاج املواد 
اإلعالمية املرتبطة مبشكالتهم  

  وقضاياهم 
  غير دالة  0,582  53,1 102  56,6 64 48,1  38
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االستعانة بوسائل اإليضاح والشرح  
  غير دالة  0,138  97,4 187  98,2 111 96,2  76  اجلذابة لتسهيل عملية تدريب الطالب

التقييم املستمر للطالب ملعرفة مدى  
  إكسابهم معايير التربية اإلعالمية 

  دالة غير  0,070  94,3 181  94,7 107 93,7  74

االطالع الدوري على األبحاث العلمية 
  اخلاصة بالتربية اإلعالمية 

  غير دالة  0,146  91,1 175  90,3 102 92,4  73

احلصول على دورات تدريبية دورية يف 
  كيفية تدريس التربية اإلعالمية

  غير دالة  0,521  38,5 74  35,4 40 43,0  34

التي حتمس   توفير احلوافز واالستماالت
الطالب على اكتساب معايير التربية  

  اإلعالمية 
  غير دالة  0,106  69,3 133  69,9 79 68,4  54

   192 113  79 جملة من سئلوا 

من   السابق  حتليل  يتضح  اجلدول  جتاه بيانات  األكادميية  النخبة  مسئوليات  أهم  أن 
تدريب الطالب على التعامل مع املضمون اإلعالمي وفًقا للنوع جاء يف مقدمتها: "االستعانة 

%، وجاء 97,4بوسائل اإليضاح والشرح اجلذابة لتسهيل عملية تدريب الطالب" بنسبة بلغت  
إكسابهم معايير التربية اإلعالمية" يف الترتيب الثاني "التقييم املستمر للطالب ملعرفة مدى  

%، أما "االطالع الدوري على األبحاث العلمية اخلاصة بالتربية اإلعالمية" فقد  94,3  بنسبة
%، ويف الترتيب الرابع جاءت "توعية الطالب بأخالقيات 91,1جاءت بالترتيب الثالث بنسبة  

بنسبة   اإلعالمي"  ا84,9العمل  "توفير  اخلامس  الترتيب  ويف  التي  %،  واالستماالت  حلوافز 
بلغت   بنسبة  اإلعالمية"  التربية  معايير  اكتساب  على  الطالب  إجمالي  69,3حتمس  من   %

  عينة النخبة األكادميية.  
بينما جاء يف الترتيب السادس "التفاعل مع الطالب من خالل املناقشة واحلوار" بنسبة 

لى االستخدام الرشيد لوسائل %، وبالترتيب السابع مسئولية "تدريب الطالب ع63,5بلغت  
بنسبة   املضامني    يليها%،  56,8اإلعالم"  مقاومة  بأهمية  الطالب  "تبصير  الثامن  بالترتيب 

%، يليها بالترتيب التاسع "تشجيع الطالب على إنتاج املواد  56,3اإلعالمية الضارة" بنسبة  
بنسبة وقضاياهم"  مبشكالتهم  املرتبطة  العاشر 53,1اإلعالمية  بالترتيب  جاء  حني  يف   ،%

اإليجابية اإلعالم  بتأثيرات  الطالب  بنسبة    "توعية  احلادي  49والسلبية"  بالترتيب  أما   ،%
  %.35,9اإلعالم القدمية واحلديثة" بنسبة  وسائلعشر "تعريف الطالب بكل 

عضو هيئة التدريس باحتياجات ورغبة   وعيويف الترتيب الثاني عشر جاءت مسئولية "
بنسبة   اإلعالم"  وسائل  من  الطال30,2الطالب  "إكساب  عشر  الثالث  الترتيب  ويف  ب  %، 

  %.22,4املهارات الالزمة للتعامل مع وسائل اإلعالم" بنسبة 
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  وجهة نظر النخبة األكادميية يف ضرورة نشر الثقافة اإلعالمية -6
  )  8جدول رقم (

  وجهة نظر النخبة األكادميية يف ضرورة نشر الثقافة اإلعالمية وفًقا للنوع 
 النوع             

  وجهة النظر 

 اإلجمالي  إناث  ذكور
 الداللة   zقيمة 

  %  ك  %  ك  %  ك

حتصني الطالب من التأثيرات 
  السلبية لوسائل اإلعالم 

  غير دالة  0,005  38,0 73  38,1 43 38,0 30

مراعاة املسئولية االجتماعية عند  
  معاجلة الرسالة اإلعالمية 

  غير دالة  0,455  77,1 148  74,3 84 81,0 64

التعامل الواعي مع مجتمع 
  املعلومات

  غير دالة  0,222  23,4 45  24,8 28 21,5  17

   0,070  85,4 164  85,8 97 84,8  67  حماية املجتمع من الثقافات الوافدة

االرتقاء بالذوق اجلمالي لدى 
  اجلمهور 

  غير دالة  0,111  16,1 31  16,8 19 15,2  12

تنمية التفكير النقدي للطالب ملا  
 يتلقونه من وسائل اإلعالم 

  غير دالة  1,022  53,1 102  59,3 67 44,6  35

  192 113  79 جملة من سئلوا 

من   السابق  حتليل  يتضح  اجلدول  الثقافة بيانات  يف  األكادميية  النخبة  نظر  وجهة 
من   املجتمع  "حماية  مقدمتها  يف  وجاءت  األول   الثقافاتاإلعالمية،  الترتيب  يف  الوافدة" 

معاجلة 85,4بنسبة   عند  االجتماعية  املسئولية  "مراعاة  ثقافة  الثاني  الترتيب  يف  وجاء   ،%
%، أما "تنمية التفكير النقدي للطالب ملا يتلقونه من وسائل 77,1الرسالة اإلعالمية" بنسبة  

بنسبة   الثالث  بالترتيب  جاءت  فقد  ال53,1اإلعالم"  الترتيب  ويف  "حتصني  %،  جاءت  رابع 
%، ويف الترتيب اخلامس "التعامل 38الطالب من التأثيرات السلبية لوسائل اإلعالم" بنسبة  

  ثقافة %، يليها يف الترتيب السادس واألخير  23,4الواعي مع مجتمع املعلومات" بنسبة بلغت  
  %. 16,1"االرتقاء بالذوق اجلمالي لدى اجلمهور" بنسبة

التي أشارت إلى أن أهمية التربية    chen,dah(2017)اسة  مع در  وتتفق هذه النتيجة
املهارات    ترجع  اإلعالمية وتطوير  اإلعالمية،  التقنيات  عبر  املنتشرة  الرسائل  جتنب  إلى 

  الالزمة لالستفسار وتقومي الرسائل وحتليلها ومعاجلة أنواع الرسائل اإلعالمية.
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النخبة األكادميية للتعام -7 تراها  التي  املخاطر  الواعي للطالب مع وسائل أكثر  ل غير 
  اإلعالم

  )  9جدول رقم (
  أكثر املخاطر التي تراها النخبة األكادميية للتعامل غير الواعي للطالب مع وسائل اإلعالم وفًقا للنوع 

 النوع             

  املخاطر

 اإلجمالي  إناث  ذكور
 الداللة   zقيمة 

  %  ك  %  ك  %  ك

  غير دالة  0,008  25,0 48  24,8 28 25,3 20  الوافدة التأثر بالثقافات 

  غير دالة  0,090  44,8 86  44,2 50 45,6 36  حتفيز امليول العدوانية

  غير دالة  0,384  46,4 89  48,7 55 43,0  34  حتفيز الغرائز اجلنسية 

  غير دالة  0,471  37,0 71  39,8 45 32,9  26  التأخر يف الدراسة 

  غير دالة  0,438  26,6 51  29,2 33 22,8  18 الالمباالة السلبية 

  غير دالة  0,046  31,3 60  31,0 35 31,6  25  هدم القيم االجتماعية والدينية 

  غير دالة  0,972  37,5 72  43,4 49 29,1  23  انعزال الطالب عن قضايا املجتمع 

   192 113  79 جملة من سئلوا 

أن أكثر املخاطر التي تراها النخبة األكادميية    بيانات اجلدول السابقحتليل  يتضح من  
تلك   مقدمة  يف  جاء  حيث  للنوع،  وفًقا  اإلعالم  وسائل  مع  للطالب  الواعي  غير  للتعامل 

الغرائز اجلنسية"   امليول  46,4بلغت    بنسبةاملخاطر "حتفيز  الثاني "حتفيز  الترتيب  %، ويف 
بنسبة   الطال44,8العدوانية"  "انعزال  من  اخلطر  أما  جاء %،  فقد  املجتمع"  قضايا  عن  ب 

%،  37%، ويف الترتيب الرابع ظهر "التأخر يف الدراسة "بنسبة  37,5بالترتيب الثالث بنسبة  
% من إجمالي  31,3ويف الترتيب اخلامس جاء "هدم القيم االجتماعية والدينية" بنسبة بلغت  

"الالمباالة السادس  الترتيب  يف  جاء  بينما  األكادميية،  النخبة  بنسبة    عينة  السلبية" 
  %. 25,0بلغت

  
  
  
  
  
  



 

                3947 

  ترتيب العبارات: -8
  ) 10جدول رقم (

  ترتيب العبارات التى توضح مدى تفعيل اجلامعات ملفهوم التربية اإلعالمية

  الترتيب
 الوزن املئوي  اخلامس الرابع الثالث الثاني األول 

 % ك ك ك  ك ك ك

اجلامعة تقع عليها مسئولية كبيرة يف تطبيق 
 6,9 524 - - 146 40  6 آليات التربية اإلعالمية 

 6,8 521 - - 162 5  25 اجلامعة يجب أن تعي أهمية التربية اإلعالمية 

 3,7 284 - 13 13 27  139 توفير مناهج دراسية يف التربية اإلعالمية 

 8,8 673 68 40 28 33  23 االهتمام باألنشطة اإلعالمية داخل اجلامعة 

تدريب الطالب على إنتاج املواد اإلعالمية  
 12,0 894 142 42 3 2  3 املختلفة

تدريب الطالب على التفكير النقدي ملا تقدمه  
 وسائل اإلعالم 

6  40 146 - - 524 6,9 

مواكبة اجلامعة لثورة املعلومات وتكنولوجيا 
 االتصال 

-  25 5 162 - 713 9,4 

تدريب الطالب على االستخدام اآلمن  
 لتكنولوجيا االتصال 

139  27 13 13 - 284 3,7 

توفير كوادر مدربة على تدريس التربية  
 8,8 673 68 40 28 33  23 اإلعالمية 

إجراء دورات تدريبية للطالب يف التربية  
 اإلعالمية 

3  2 4 42 141 892 12,0 

عمل مسابقات بني الطالب يف حتليل ونقد  
 إنتاج الرسائل اإلعالمية 

17  40 101 15 19 555 7,3 

بني الطالب  عقد ندوات وورش عمل 
 واملتخصصني يف التربية اإلعالمية 

11  21 20 107 33 706 9,3 

التعاون مع املؤسسات اآلخرى الداعمة للتربية  
 5,0 378 1 21 43 33  94 اإلعالمية 

 7621 192 الوزن املرجح 

اجلامعات  تفعيل  مدى  توضح  التى  العبارات  ترتيب  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
 على النحو اآلتي: ، ملفهوم التربية اإلعالمية
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الترتيب األول كل من "تدريب الطالب على إنتاج املواد اإلعالمية املختلفة"،    جاء فى  -
%،  12و"إجراء دورات تدريبية للطالب يف التربية اإلعالمية" بوزن مئوي بلغت نسبته  

وجاء يف الترتيب الثاني "مواكبة اجلامعة لثورة املعلومات وتكنولوجيا االتصال" بوزن  
تيب الثالث فجاء "عقد ندوات وورش عمل بني الطالب %، أما يف التر9,4مئوي بلغ  

  %.9,3واملتخصصني يف التربية اإلعالمية" بوزن مئوي 
مدربة    - كوادر  و"توفير  اجلامعة"،  داخل  اإلعالمية  باألنشطة  "االهتمام  من  كل  يليه 

%، وجاء يف الترتيب  8,8على تدريس التربية اإلعالمية" بالترتيب الرابع بوزن مئوي  
"عمل مسابقات بني الطالب يف حتليل ونقد إنتاج الرسائل اإلعالمية" بوزن اخلامس  

نسبته   بلغت  عليها  7,3مئوي  تقع  "اجلامعة  من  كل  السادس  الترتيب  يف  وجاء   ،%
التفكير   الطالب على  و"تدريب  التربية اإلعالمية"،  آليات  مسئولية كبيرة يف تطبيق 

 %. 6,9بلغ النقدي ملا تقدمه وسائل اإلعالم" بوزن مئوي 
بينما جاء يف الترتيب السابع "اجلامعة يجب أن تعي أهمية التربية اإلعالمية" بنسبة   -

للتربية 6,8 الداعمة  األخرى  املؤسسات  مع  "التعاون  فجاء  الثامن  بالترتيب  أما   ،%
%، ويف الترتيب التاسع واألخير "توفير مناهج دراسية يف التربية  5اإلعالمية" بنسبة  

و بنسبة  اإلعالمية"،  االتصال"  لتكنولوجيا  اآلمن  االستخدام  على  الطالب  "تدريب 
3,7.% 
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 املحور الثاني: أهمية التربية اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية
 أهمية التربية اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية من وجهة نظر النخبة األكادميية -9

 ) يوضح11جدول (
  اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية من وجهة نظر النخبة األكادمييةأهمية التربية 

  درجةاالهتمام              

  العبارات

املتوسط   غير مهم   محايد   مهم
  احلسابي

درجة  
  %  ك  %  ك  %  ك  األهمية 

تعريف األجيال الناشئة بالتحوالت  
احلضارية والتحديات اإلعالمية  

  املعاصرة 
  مهم  1,77  2,1  4  19,3  37  78,6  151

  مهم  1,59  6,8  13  27,1  52  66,1  127  مواجهة التأثيرات السلبية لإلعالم 

  مهم  1,40  11,5  22  37,0  71  51,6  99  مواجهة االنحالل األخالقي 

  غير مهم   0,16  90,1  173  4,2  8  5,7  11  مواجهة الغزو الثقايف

تلبية حاجة الطالب اجلامعي املعرفية  
  مهم  1,88  2,1  4  7,8  15  90,0  173  والترفيهية والفكرية 

إبراز دور القيم يف توجيه السلوك  
  اجلامعي 

  مهم  1,80  2,1  4  8,9  17  89,1  171

  محايد   1,13  1,6  3  87,5  168  10,9  21  تنمية روح املواطنة لدى الطالب

تنمية القدرة على االنفتاح الفكري 
على اآلخر والتفاعل اإليجابي مع  

  اإلعالم 
  محايد   1,03  2,6  5  52,1  100  45,3  87

اإلسهام يف ربط املنهج الدراسي 
  باحلياة املعاصرة

  مهم  1,26  34,9  67  4,7  9  60,4  116

تنمية الوعي اإلعالمي ملواجهة تدفق  
  املعلومات وانتشارها 

  مهم  1,28  32,8  63  6,3  12  60,9  117

  مهم  13,3  192ن=   اإلجمالي 

اجلدول   من  التربية    السابقيتضح  أهمية  حول  األكادميية  النخبة  استجابات  أن 
  اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية جاءت كاآلتي:

والترفيهية   - املعرفية  اجلامعي  الطالب  "تلبية حاجة  أهميتها يف  األول  بالترتيب  جاء 
) بلغ  حسابي  "إبراز 1,88والفكرية" مبتوسط  األهمية  يف  الثاني  بالترتيب  يليها   ،(

يف القيم  (  دور  بلغ  مبتوسط  اجلامعي"  السلوك  "تعريف  1,80توجيه  واحتلت   ،(
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الترتيب   املعاصرة"  اإلعالمية  والتحديات  احلضارية  بالتحوالت  الناشئة  األجيال 
  ). 1,77الثالث مبتوسط بلغ (

النخبة   - نظر  السلبية لإلعالم" من وجهة  التأثيرات  "مواجهة  الرابع جاءت  بالترتيب 
)، أما يف الترتيب اخلامس 1,59وسط حسابي بلغ (األكادميية حيث حصلت على مت

بلغ( مبتوسط  األخالقي"  االنحالل  "مواجهة  بالترتيب 1,40فجاءت  وتليها   ،(
مبتوسط   وانتشارها"  املعلومات  تدفق  ملواجهة  اإلعالمي  الوعي  "تنمية  السادس 

 ).1,28حسابي (
"اإلسهام   - اإلعالمية  التربية  أهمية  من  السابع  بالترتيب  جاء  املنهج كذلك  ربط  يف 

) حسابي  مبتوسط  املعاصرة"  باحلياة  وبدرجة  1,26الدراسي  الثامن  وبالترتيب   ،(
الطالب" مبتوسط حسابي ( املواطنة لدى  "تنمية روح  )،  1,13أهمية محايد جاءت 

ويف الترتيب التاسع بنفس درجة األهمية جاءت "تنمية القدرة على االنفتاح الفكري  
)، وبدرجة أهمية غير  1,03بي مع اإلعالم" مبتوسط (على اآلخر والتفاعل اإليجا

 ).0,16مهم جاءت "مواجهة الغزو الثقايف" مبتوسط حسابي (
نتائج  الدراسة    وتتفق  (   معهذه  اهللا  جاب  أحمد  من  كل  ودراسة 2017دراسة   (
buvkinghan )2015 اجلامعية املرحلة  يف  اإلعالمية  التربية  أهمية  إلى  اإلشارة  يف   ،(

اإلعالم  وسائل  خالل  من  له  يتعرضون  ملا  التقييم  على  القدرة  توعية  خالل  من  تتم  التي 
املختلفة، وتنمية التذوق اجلمالي والنقدى لديهم، والسعي نحو تدعيم التفكير الناقد ملصادر  

 اإلعالم واملعلومات.
 ربية اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية من وجهة نظر النخبة األكادمييةأهداف الت -10

 ) يوضح12جدول (
  أهداف التربية اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية من وجهة نظر النخبة األكادميية

  درجة االهتمام              

  األهداف

املتوسط   غير مهم   محايد   مهم
  احلسابي

درجة  
  %  ك  %  ك  %  ك  األهمية 

تزويد الطالب مبحتوى مناسب من  
  مهم  1,17  32,3  62  15,1  29  52,6  101  الثقافة اإلعالمية 

إكساب الطالب املهارات الالزمة للتعامل  
  مع وسائل اإلعالم 

  مهم  1,27  32,2  62  8,9  17  58,9  113

حتقيق التكامل بني املؤسسات اإلعالمية  
  مهم  1,42  22,9  44  12,5  24  64,6  124  والتربوية 

  مهم  3,86  192ن=   اإلجمالي 
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اجلدول   من  التربية    السابقيتضح  أهداف  حول  األكادميية،  النخبة  استجابات  أن 
  اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية جاءت كاآلتي:

 " األول  الترتيب  يف  مبتوسط    حتقيقجاء  والتربوية"  اإلعالمية  املؤسسات  بني  التكامل 
 ) بلغ  مع 1,42حسابي  للتعامل  الالزمة  املهارات  الطالب  "إكساب  الثاني  الترتيب  ويف   ،(

) بلغ  مبتوسط  اإلعالم"  الثقافة  1,27وسائل  من  مناسب  مبحتوى  الطالب  "تزويد  ثم   ،(
  ).1,17اإلعالمية" يف الترتيب الثالث واألخير مبتوسط بلغ (

النتيجة هذه  من     وتتفق  كل  -Ito, M., Horst, Bittanti, Boyd, Herrمع 
Stephenseon, Lange, Pascoe, & Robinson, L. (2013)  ،Hagood, M.C., 

Leander, K.M., Luke, C., Mackey, M., & Nixon, H. (2013).  ،Lin, S. 
S. (2011).ا أن  إلى  أشارت  التي  إلى،  تهدف  اإلعالمية  األساسية   لتربية  املبادئ  غرس 

لإلعالم يف نفوس الطالب من خالل تزويدهم باملشاركة احليوية واخلبرات الفّعالة للتعامل 
استكشاف  الطالب على  اإلعالمية  التربية  وتساعد  والرقمية،  التقليدية  اإلعالم  مع وسائل 

اق الالزم للفهم  يف اإلعالم، وبناء السي  املتضمنةشكل اإلعالم ومحتواه، وفهم األيدولوجيات  
الشخصي ألشكال اإلعالم، أيًضا مساعدة الطالب على اكتساب املهارات الالزمة للحصول  
بالتطورات   والتوعية  متعددة،  بصور  عنها  والتعبير  وتقوميها  وحتليلها  الرسائل  على 

 التكنولوجية، واملساعدة على فهم املصطلحات اإلعالمية. 
ا محتــوى التربيــة اإلعالميــة مــن وجهــة نظــر النخبــة أبرز املعــارف التــي ينبغــي أن يتضــمنه -11

 األكادميية
 ) يوضح13جدول (

  أبرز املعارف التي ينبغي أن يتضمنها محتوى التربية اإلعالمية من وجهة نظر النخبة األكادميية
  درجةاالهتمام              

  املعارف 

املتوسط   غير مهم   محايد   مهم
  احلسابي

درجة  
  %  ك  %  ك  %  ك  األهمية 

  مهم  1,64  14,6  28  7,3  14  78,1  150  التعريف مبفاهيم اإلعالم ووسائله 

  مهم  1,96  1,0  2  2,1  4  96,9  186  التعريف مبصادر املواد اإلعالمية 

  غير مهم   0,34  74,0  142  18,2  35  7,8  15  التعريف بطرق عمل وسائل اإلعالم 

  مهم  1,42  16,1  31  26,0  50  57,8  111  التعريف بأساليب التأثير اإلعالمي 

التعريف باألهداف السياسية والثقافية  
  واالجتماعية ملؤسسات اإلعالم 

  محايد   1,01  24,0  46  51,6  99  24,5  47

  مهم  13,3  192ن=   اإلجمالي 
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التي   املعارف  أبرز  حول  األكادميية،  النخبة  استجابات  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
  التربية اإلعالمية جاءت كاآلتي: محتوى ينبغي أن يتضمنها 

اإلعالمية  التربية  محتويات  تتضمنها  أن  يجب  التي  املعارف  تلك  مقدمة  يف  جاء 
)، يليها بالترتيب الثاني من  1,96" مبتوسط حسابي بلغ (اإلعالمية"التعريف مبصادر املواد  

بلغ( مبتوسط  ووسائله"  اإلعالم  مبفاهيم  "التعريف  املعارف  "التعريف  1,64تلك  ثم   ،(
  ). 1,42يف الترتيب الثالث مبتوسط بلغ(  بأساليب التأثير اإلعالمي"

ويف الترتيب الرابع جاء "التعريف باألهداف السياسية والثقافية واالجتماعية ملؤسسات 
نظر النخبة األكادميية؛ حيث جاءت االستجابة مبحايد مبتوسط حسابي    وجهةاإلعالم" من  

األخ1,01بلغ( االنحالل  "مواجهة  فجاءت  اخلامس  الترتيب  يف  أما  مبتوسط  )،  القي" 
)، ويف الترتيب السادس "التعريف بطرق عمل وسائل اإلعالم" باستجابة غير مهم  1,40بلغ(

 ). 0,34مبتوسط حسابي(
أهــم املهــارات التــي ينبغــي أن تســعى التربيــة اإلعالميــة إلــى إكســابها لطــالب اجلامعــة مــن  -12

 وجهة نظر النخبة األكادميية
 ) يوضح14جدول (

  أهم املهارات التي ينبغي أن تسعى التربية اإلعالمية إلى إكسابها لطالب اجلامعة  
  من وجهة نظر النخبة األكادميية 

  درجةاالهتمام              

  املهارات 

املتوسط   غير مهم   محايد   مهم
  احلسابي

درجة  
  %  ك  %  ك  %  ك  األهمية 

مهارة قراءة الرسالة اإلعالمية وفك  
  مهم  1,29  5,7  11  13,5  26  80,0  155  رموزها

مهارة التفكير الناقد ملحتوى املواد 
  اإلعالمية 

154  80,2  27  14,1  
  مهم  1,28  5,7  11

مهارة اتخاذ القرار املناسب بشأن 
  مهم  1,25  12,5  24  14,1  27  73,4  141  املضامني اإلعالمية 

  محايد   0,99  14,6  28  42,7  82  42,7  82  مهارة املشاركة يف إنتاج البرامج اإلعالمية 

  مهم  4,81  192ن=   اإلجمالي 

التي   املهارات  أهم  حول  األكادميية  النخبة  استجابات  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
  اإلعالمية إلى إكسابها لطالب اجلامعة جاءت كاآلتي:  التربيةينبغي أن تسعى 

جاء يف مقدمة تلك املهارات التي يجب أن تسعى التربية اإلعالمية إلى إكسابها لطالبها  
)، تليها بالترتيب  1,29"مهارة قراءة الرسالة اإلعالمية وفك رموزها" مبتوسط حسابي بلغ ( 

اإلعالمية"   املواد  ملحتوى  الناقد  التفكير  "مهارة  املهارات  تلك  من  بلغ    مبتوسطالثاني 
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واح 1,28( الثالث  )،  الترتيب  اإلعالمية"  املضامني  بشأن  املناسب  القرار  اتخاذ  "مهارة  تلت 
) بلغ  البرامج 1,25مبتوسط  إنتاج  يف  املشاركة  "مهارة  جاءت  الرابع  الترتيب  ويف   ،(

مبتوسط   محايد  استجابة  على  حصلت  حيث  األكادميية  النخبة  نظر  وجهة  من  اإلعالمية" 
  ).0,99حسابي بلغ ( 

النتي هذه  دراسة    جةوتتفق  ودراسة   buckinghan(2015)مع   ،lee(2016)  ،
، التي أشارت إلى أن التربية اإلعالمية 2012، ودراسة أبو املجد  2017وأحمد جاب اهللا  

إنتاج   يف  املشاركة  ومهارة  اإلعالمية،  املواد  ملحتوى  الناقد  التفكير  مهارة  تنمية  إلى  تسعى 
 القرار املناسب بشأن املضامني اإلعالمية.البرامج اإلعالمية، ومهارة اتخاذ 

  املحور الثالث: آليات حتقيق التربية اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية
أســاليب حتقيــق التربيــة اإلعالميــة ألهــدافها يف املرحلــة اجلامعيــة مــن وجهــة نظــر النخبــة  -13

 األكادميية
 ) يوضح15جدول (

  أساليب حتقيق التربية اإلعالمية ألهدافها يف اجلامعة يف املرحلة اجلامعية 
  من وجهة نظر النخبة األكادميية 

  االستجابة                

  العبارات

املتوسط   معارض  محايد   موافق
  االستجابة   احلسابي

  %  ك  %  ك  %  ك

وضع أهداف التربية اإلعالمية متسقة  
  محايد   1,06  27,1  52  40,1  77  32,8  63  اجلامعية مع أهداف املرحلة 

تصميم برامج التربية اإلعالمية بإشراك 
  متخصصني يف مجالي التربية واإلعالم 

  موافق  1,60  15,1  29  9,4  18  75,5  145

االستعانة بالنخبة األكادميية "الدوليني" 
يف مجال التربية اإلعالمية لتصميم  

اإلعالمية يف املرحلة  برامج التربية 
  اجلامعية 

  موافق  1,94  1,6  3  3,1  6  95,3  183

إدخال التربية اإلعالمية كمقرر دراسي  
  معارض  0,14  90,1  173  5,7  11  4,2  8  ضمن متطلبات اجلامعة 

تضمني التربية اإلعالمية كموضوعات  
  ضمن املقررات الدراسية اجلامعية 

  موافق  1,58  13,0  25  16,1  31  70,8  136

استهداف جميع طالب املرحلة اجلامعية  
  موافق  1,35  1,0  2  12,5  24  86,5  166  بالتربية اإلعالمية 

توفير اإلمكانات املادية الالزمة للتربية  
  اإلعالمية يف املرحلة اجلامعية 

  محايد   1,09  20,8  40  33,9  68  45,3  87

  محايد   1,16  14,6  28  34,9  67  50,5  97تأهيل أعضاء هيئة التدريس لتحقيق  
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  رسالة التربية اإلعالمية 

االستفادة من األنشطة الطالبية  
  لتحقيق التربية اإلعالمية 

  موافق  1,59  7,3  14  16,7  32  76,0  146

إنشاء قنوات إعالمية داخل اجلامعة  
والتعبير تتيح للطالب فرصة املشاركة 

  عن الرأي
  موافق  1,19  26,0  50  29,2  56  44,8  86

تنفيذ دورات تدريبية للطالب يف مجاالت  
  معارض  0,81  44,3  85  30,2  58  25,5  49  التربية اإلعالمية املختلفة 

عقد ندوات داخل اجلامعة يشارك فيها 
الطالب يف مجال قراءة الرسائل 

ثقافة  اإلعالمية وحتليلها ونقدها لنشر 
  التربية اإلعالمية 

  موافق  1,47  17,7  34  17,2  33  65,1  125

حّث أعضاء هيئة التدريس وطالب  
اجلامعة على إجراء البحوث يف مجال  

  التربية اإلعالمية 
  موافق  1,58  4,2  8  33,9  65  62,0  119

تشجيع طالب اجلامعة على املشاركة 
وإبداء الرأي بالوسائل اإلعالمية  

  املختلفة
  موافق  1,52  9,4  18  29,2  56  62,5  118

  موافق  18,08  192ن=   اإلجمالي 

حتقيق    أساليب  حول  األكادميية  النخبة  استجابات  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
  جاءت كاآلتي:  اجلامعيةالتربية اإلعالمية ألهدافها يف املرحلة 

بالنخبة   "االستعانة  على  املوافقة  باستجابة  األساليب  تلك  من  األول  الترتيب  يف  جاء 
اإلعالمية لتصميم برامج التربية اإلعالمية يف املرحلة  األكادميية "الدوليني" يف مجال التربية  

) بلغ  حسابي  مبتوسط  التربية  1,94اجلامعية"  برامج  "تصميم  الثاني  الترتيب  يف  يليها   ،(
بلغ( واإلعالم" مبتوسط  التربية  بإشراك متخصصني يف مجالي  واحتلت  1,60اإلعالمية   ،(

ا التربية  لتحقيق  الطالبية  األنشطة  من  تلك  "االستفادة  من  الثالث  الترتيب  إلعالمية" 
)، ويف الترتيب األخير جاء أسلوب "إدخال التربية اإلعالمية 1,59األساليب مبتوسط بلغ (

حسابي   مبتوسط  جاء  الذي  معارض،  باجتاه  اجلامعة"  متطلبات  ضمن  دراسي  كمقرر 
)0,14 .(  
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   ثانًيا: نتائج التحقق من صحة الفروض:

  ضها ُتعرض نتائج التحقق من صحة الفروض كما يلي:وفرو الدراسةيف ضوء أهداف 

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طبيعــة الدرجــة العلميــة للنخبــة األكادمييــة 
أستاذ متفرغ" واجتاهــاتهم نحــو أســاليب تفعيــل مبــادئ التربيــة  -أستاذ -أستاذ مساعد  -"مدرس

  اإلعالمية لدى طالب اجلامعات
  ) 16جدول (

  ) بني متوسطات درجات OnWay-ANOVAحتليل التباين أحادي االجتاه (  
  النخبة األكادميية حول أساليب تفعيل مبادئ التربية اإلعالمية تبًعا الختالف الدرجة العلمية

مجموعات    مصدر التباين 
  املربعات

درجة  
  احلرية 

متوسط مجموع 
  الداللة   قيمة ف   املربعات

 0,681 3  2,044  بني املجموعات 

2,667 
دالة عند 

0,05  
  0,255 188  48,034  داخل املجموعات 

 - 191  50,078 املجمــوع

مما سبق يتضح وجود فروق يف رأي النخبة األكادميية لتفعيل مبادئ التربية اإلعالمية،  
أستاذ متفرغ)، حيث    -أستاذ  -أستاذ مساعد  -وذلك تبًعا الختالف الدرجة العلمية (مدرس

(بلغت    = ف  =2,667قيمة  داللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة  وهذه  وعليه  0,05)   ،
للنخبة   العلمية  الدرجة  طبيعة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  القائل:  الفرض  ُيقبل 

أستاذ متفرغ" واجتاهاتهم نحو أساليب تفعيل    -أستاذ   -أستاذ مساعد  -األكادميية "مدرس
 طالب اجلامعات. مبادئ التربية اإلعالمية لدى

 ) 17جدول (
  ملعرفة الفروق بني املجموعات حول أساليب تفعيل مبادئ التربية اإلعالمية L.S.Dنتائج حتليل 

  لدى طالب املرحلة اجلامعية تبًعا الختالف الدرجة العلمية للنخبة األكادميية  
  أستاذ متفرغ   أستاذ  أستاذ مساعد   مدرس   املجموعات 

  ** 0,255  *0,224  0,089  -  مدرس 

  0,166  0,031  -  0,089  أستاذ مساعد 

  0,135  -  0,031  *0,224  أستاذ

  -  0,135  0,166  ** 0,255  أستاذ متفرغ 

األكادميية   النخبة  ملجموعات  احلسابية  املتوسطات  بني  للفروق  التباين  مصدر  وملعرفة 
بطريقة أقل فرق معنوي، حيث اتضح أن هناك اختالًفا بني    L.S.Dأجرى االختبار البعدي  
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**) لصالح املدرس،  0,255املدرس واألستاذ املتفرغ بفرق بني املتوسطني احلسابيني بلغ (
، كما ظهر أن هناك اختالًفا بني األستاذ  0,01ا عند مستوى داللة  وهو فرق دال إحصائيً 

) بلغ  احلسابيني  املتوسطني  بني  بفرق  النخبة  0,224واملدرس  من  املدرس  لصالح   (*
  .0.05األكادميية وهو فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة 

ذلك الباحثة  يف    وترجع  احلديثة  املوضوعات  من  اإلعالمية  التربية  موضوع  أن  إلى 
مجال اإلعالم بشكل عام واإلعالم التربوي بشكل خاص؛ األمر الذي جعل فئة املدرسني من  

  أعضاء عيئة التدريس أكثر ارتباًطا بتلك املوضوعات يف مجاالت البحث والدراسة.  
النخبـــة األكادمييـــة نحـــو أســـاليب تفعيـــل مبــــادئ الفـــرض الثـــاني: توجـــد فـــروق بـــني اجتاهـــات 

  التربية اإلعالمية لدى طالب اجلامعات تبًعا لسنوات اخلبرة
  ) 18جدول (

  ) بني متوسطات درجات OnWay-ANOVAحتليل التباين أحادي االجتاه (  
  النخبة األكادميية نحو أساليب تفعيل مبادئ التربية اإلعالمية تبًعا الختالف سنوات اخلبرة  

مجموعات    مصدر التباين 
  املربعات

درجة  
  احلرية 

متوسط مجموع 
  املربعات

  الداللة   قيمة ف 

 1,436 3  4,307  بني املجموعات 

4,983 
دالة عند 

0,01  
  0,288 188  54,172  داخل املجموعات 

 - 191  58,479 املجمــوع

أساليب تفعيل مبادئ  مما سبق يتضح وجود فروق بني اجتاهات النخبة األكادميية حول  
 ) ف=  قيمة  بلغت  حيث  اخلبرة؛  سنوات  الختالف  تبًعا  وذلك  اإلعالمية،  )، 4,983التربية 

= داللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة  توجد  0,01وهذه  القائل:  الفرض  ُيقبل  وعليه   ،
لدى   اإلعالمية  التربية  مبادئ  تفعيل  أساليب  نحو  األكادميية  النخبة  اجتاهات  بني  فروق 

املتوسطات ط بني  وداللتها  الفروق  مصدر  وملعرفة  اخلبرة،  لسنوات  تبًعا  اجلامعات  الب 
فرق   أقل  بطريقة  البعدي  االختبار  استخدام  مت  األكادميية،  النخبة  ملجموعات  احلسابية 

  معنوي.
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 ) 19جدول (
  ملعرفة الفروق بني املجموعات  L.S.Dنتائج حتليل  

  التربية اإلعالمية لدى طالب اجلامعات تبًعا الختالف سنوات النخبة األكادميية حول أساليب تفعيل مبادئ 
  سنة  16أكثر من   سنة  15- 11من  سنوات  10 -6من   سنوات5من سنة إلى   املجموعات

  ** 0,473  0,050  * 0,231  -  سنوات 5من سنة إلى 

  * 0,242  0,181  -  * 0,231  سنوات  10 -6من 

  0,123  -  0,181  0,050  سنة  15- 11من

  -  0,123  * 0,242  ** 0,473  سنة  16أكثر من 

األكادميية   النخبة  ملجموعات  احلسابية  املتوسطات  بني  للفروق  التباين  مصدر  وملعرفة 
البعدي   أن هناك اختالًفا بني    L.S.Dأجرى االختبار  اتضح  أقل فرق معنوي، حيث  بطريقة 

سنوات، بفرق    10-6سنوات وذوي اخلبرة من    5النخبة األكادميية ذوي اخلبرة األقل من  
سنوات"، وهو    5*) لصالح ذوي اخلبرة "من سنة إلى  0,231بني املتوسطني احلسابيني بلغ (

أن هناك اختالًفا بني ذوي اخلبرة  ، كما ظه 0.05فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة   ر 
سنة للخبراء بفرق بني املتوسطني احلسابيني   16سنوات وذوي اخلبر األكثر من    5األقل من

سنوات"، وهو فرق دال إحصائًيا عند   5**) لصالح ذوي اخلبرة "من سنة إلى  0,473بلغ (
داللة   اختالف بني اخلبراء ذوي اخلبرة  0,01مستوى  بينما جاء  والنخبة  10  -6،  سنوات 

*) 0,242سنة بفرق بني املتوسطني احلسابيني بلغ ( 16األكادميية ذوي اخلبرة األكثر من  
"من   اخلبرة  ذوي  األكادميية  النخبة  عند   10  -6لصالح  إحصائًيا  دال  فرق  وهو  سنوات"، 

  .0,05مستوى داللة  
دمييــة باجلامعــات الفرض الثالث: يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطات درجــات النخبــة األكا

ــاليب تفعيـــل  ــو أسـ ــة نحـ ــة باجلامعـــات احلكوميـ ــة األكادمييـ اخلاصـــة ومتوســـطات درجـــات النخبـ
  مبادئ التربية اإلعالمية لدى طالب اجلامعات

  ) 20جدول (
لداللة الفروق بني درجات النخبة باجلامعات اخلاصة والنخبة األكادميية باجلامعات  T-testنتائج اختبار (ت)  

احلكومية يف اجتاهات النخبة األكادميية نحو تفعيل مبادئ التربية اإلعالمية لدى طالب اجلامعات وفًقا الختالف 
  النوع  

  املتوسط   العدد  املجموعات 
االنحراف  

  املعياري 
  لة الدال  درجة احلرية   قيمة ت

  0,551  2,28  147  احلكومية 
3,606  190  

دالة عند 
  0,495  2,60  53  اخلاصة  0,01



 

 
3958 3958 

باجلامعات  العاملني  من  األكادميية  النخبة  رأي  بني  فروق  توجد  أنه  يتضح  سبق  مما 
طالب   لدى  اإلعالمية  التربية  مبادئ  تفعيل  أساليب  أكثر  حول  واحلكومية  اخلاصة 

لصالح النخبة باجلامعات اخلاصة، وعليه ُيقبل   3,606"ت"=  اجلامعات، فقد جاءت قيمة  
الفرض القائل: يوجد فرق دال إحصائًيا بني متوسطات درجات النخبة األكادميية باجلامعات 
تفعيل   أساليب  نحو  احلكومية  باجلامعات  األكادميية  النخبة  درجات  ومتوسطات  اخلاصة 

  مبادئ التربية اإلعالمية لدى طالب اجلامعات.
  لنتائج العامة للدراسة: ا

  توصلت الدراسة إلى عديد من الدالالت واالستنتاجات ميكن عرضها على النحو اآلتي:
جاءت "ورش العمل"، و"املناقشة واحلوار وتبادل وجهات النظر بـني الطـالب واملعلـم"،  -

و"التجربة الفعلية من خالل إنتاج مواد إعالمية يشارك بها الطـالب كأفضـل طريقـة 
ــالل  ــن خـ ــاء مـ ــة "اإللقـ ــاءت طريقـ ــا جـ ــالب، بينمـ ــة للطـ ــة اإلعالميـ ــدريس التربيـ لتـ

طــرق التــدريس، وقــد يكــون ذلــك ألن  محاضــرات يلقيهــا املعلــم للطــالب" يف مــؤخرة
الطالب ال مييلون إلى التدريس يف الطريقة التقليديـة يف إلقـاء املحاضـرات، ولكـنهم 
ــن فاعليــة يف  ــه م ــا ل ــن خــالل املمارســة واملناقشــة واحلــوار مل ــتعلم م ــى ال يســعون إل
إكسابهم عديـد مـن املهـارات واملعلومـات التـى يرغبـون يف معرفتهـا، وذلـك مـا تهـدف 

 ه االجتاهات احلديثة يف التعليم.إلي
ــى التعامــل مــع املضــمون اإلعالمــي مــن خــالل "االســتعانة  - ــدريب الطــالب عل جــاء ت

بوسائل اإليضاح والشرح اجلذابة لتسهيل عملية تدريب الطالب"، و"التقيـيم املسـتمر 
للطــــالب ملعرفــــة مــــدى إكســــابهم معــــايير التربيــــة اإلعالميــــة"، و"توعيــــة الطــــالب 

 عمل اإلعالمي".بأخالقيات ال
وتــرى الباحثــة أن توظيــف النخبــة األكادمييــة لهــذه الوســائل املختلفــة جــزء مهــم ضــمن  

ــولهم  ــى ميـ ــأثير علـ ــن تـ ــا مـ ــا لهـ ــة ملـ ــة اإلعالميـ ــة بالتربيـ ــاه الطـــالب للتوعيـ ــئولياتهم جتـ مسـ
واجتاهــاتهم وأفكــارهم؛ لــذا جنــد أن النخبــة تشــجع الطــالب علــى إنتــاج املــواد اإلعالميــة 

 شكالتهم وقضاياهم"، و"توعية الطالب بتأثيرات اإلعالم اإليجابية والسلبية".املرتبطة مب
أكثر املخاطر التي تراها النخبة األكادميية للتعامل غير الـواعي وأوضحت النتائج أن   -

ــول  ــز امليـ ــية"، و"حتفيـ ــز اجلنسـ ــز الغرائـ ــي "حتفيـ ــالم هـ ــائل اإلعـ ــع وسـ ــالب مـ للطـ
املجتمــع"، و"التــأخر يف الدراســة"، و"هــدم  العدوانيــة"، و"انعــزال الطــالب عــن قضــايا

القيم االجتماعية والدينية"، و"الالمباالة السلبية"، وتلك املخـاطر مـن أهـم التـأثيرات 
الســلبية الناجتــة عــن التعــرض لوســائل اإلعــالم دون وجــود ثقافــة التربيــة اإلعالميــة 
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التربيــة لــدى الشــباب اجلــامعي؛ لــذا تــرى الباحثــة أنــه مــن املهــم أن تصــبح مــادة 
اإلعالميــة ضــمن املقــررات األساســية للتعلــيم اجلــامعي ملــا يترتــب علــى عــدم معرفــة 

  الطالب لها من مخاطر عديدة التي تراها النخبة األكادميية.
وأشــارت النتــائج إلــى أن أهــم املهــارات التــي تســعى التربيــة اإلعالميــة إلــى إكســابها  -

وفـك رموزهــا"، و"مهــارة التفكيــر  لطـالب اجلامعــة: "مهــارة قـراءة الرســالة اإلعالميــة
ــة"، و"مهــارة اتخــاذ القــرار املناســب بشــأن املضــامني  ــوى املــواد اإلعالمي الناقــد ملحت

 اإلعالمية".
ا إلـى حتقيـق تلـك املهـارات لـدى الطـالب؛ ألنهـا مـن  وترى الباحثة أن النخبة تسـعى دائمـً

أن يتعامل مع وسائل اإلعالم أهم مهارات التربية اإلعالمية، التي إذا عرفها الطالب استطاع  
املختلفة من حيث نقد املحتوى املقدم وفك الرسائل غير املعلنة بشكل غيـر مباشـر يف وسـائل 
اإلعــالم؛ األمــر الــذي يترتــب عليــه يف النهايــة إمكانيــة املتلقــي التخــاذ القــرار املناســب ملــا هــو 

 سلبي وإيجابي يف الرسائل اإلعالمية املطروحة واملقدمة إليه.
ــة ت - ــة األكادميي ــة للنخب ــة الدرجــة العلمي ــني طبيع ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل وجــد ف

أســتاذ متفــرغ" واجتاهــاتهم نحــو أســاليب تفعيــل  -أســتاذ -أســتاذ مســاعد -"مــدرس
 مبادئ التربية اإلعالمية لدى طالب اجلامعات.

توجــد فــروق بــني اجتاهــات النخبــة األكادمييــة نحــو أســاليب تفعيــل مبــادئ التربيــة  -
 المية لدى طالب اجلامعات تبًعا لسنوات اخلبرة.اإلع

يوجــد فـــرق دال إحصــائًيا بـــني متوســطات درجـــات النخبــة األكادمييـــة باجلامعـــات  -
اخلاصة ومتوسطات درجـات النخبـة األكادمييـة باجلامعـات احلكوميـة نحـو أسـاليب 

 تفعيل مبادئ التربية اإلعالمية لدى طالب اجلامعات.
 التوصيات واملقترحات:

م، ُتوصي الباحثة باآلتيبنا  :ًء على ما تقدَّ
السعي لتكوين نظرة نقدية واعية لدى طلبة اجلامعات يف تعاملهم مع سيل مضامني   -

ة واجلديدة   .وسائل اإلعام الكالسيكيَّ
  .إكساب طلبة اجلامعات الوعي التام يف تعاملهم مع الوسائل اإلعالمية املختلفة -
ة (إجباريَّة) لطلبة اجلامعة كلهم باختاف تخصصاتهم، تهدف  - تصميم مقررات إعالميَّ

مختلفة،  بطرق  وإنتاجها  الهادفة  اإلعالمية  املضامني  تصميم  الطلبة يف  إشراك  إلى 
  .وبّثها يف وسائل اإلعالم
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ة   - للمضامني  تنظيم فعاليات ومناشط جامعية تهدف إلى نشر الوعي بالتأثيرات السلبيَّ
ة والثقافية  ة يف وسائل اإلعالم املختلفة التي تتعارض مع القيم الدينيَّ الرخيصة والغثَّ

  .املعتبرة يف املجتمع
التواُصل  - ومنّصات  اجلديد  اإلعالم  باستخدام  ُيعنى  وطني  شرف  ميثاق  إصدار 

  .االجتماعي الشخصية وفق األخالقيات والضوابط املهنية املعتمدة
امل - ابتداًء مبؤسسة  تضاُفر جهود  التربية اإلعالمية، ذلك  ؤسسات كافة لتحقيق هدف 

ة  ة والثقافيَّ األسرة، فاملدارس واملعاهد واجلامعات، ثم املساجد واملؤسسات االجتماعيَّ
اإلعالم  ووساِئل  واملؤثرين  واإلعالميني  ة  التشريعيَّ اجلهات  إلى  ُوصوًال  املختلفة 

  املختلفة. 
ضم - ة  جامعيَّ مقررات  ُظم  تصميم  النُّ احترام  إلى  تهِدف  العامة  املتطلبات  مقررات  ن 

ا   واجتماعّيً ا  دينّيً املقبولة  غير  والتصرُّفات  لوكّيات  الُسّ عن  واالبتعاد  ة،  االجتماعيَّ
وعليه  العام،  بالذوق  واالرتقاء  السامية  ات  األخالقيَّ تعزيز  بهدف  وذلك  ا،  وإنسانّيً

 االبتعاد عن املحتوى االتصالي الهاِبط. 
ع استراتيجية وطنية للتربية اإلعالمية تتعاون فيها مختلف اجلهات ذات العالقة،  وض -

والرياضة،   الشباب  الثقافة  ووزارة  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  بوزارة  ابتداًء 
الشبابية   واجلمعيات  واملراكز  املختلفة،  اإلعالمية  واملؤسسات  واجلامعات،  واملعاهد 

 ملعاجلة املوضوع من مختلف زواياه. والتطوعية... إلخ، وذلك
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