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ملخص :يف ظل تطور وسائل االتصال وجتاوز حاجز الزمان واملكان زادت خماطر تلك الوسائل
وأساء بعض األفراد استخدامها ،ومن تلك املخاطر الرسقة اإللكرتونية ،والتشهري بالسمعة ،وانتشار
ظاهرة العزلة االجتامعية ...وغريها ،وأصبح دور املدرسة أكثر صعوبة ،كام أن تناول موضوع أساليب
التزييف اإلعالمي مهم باملجتمع املرصي بالفرتة احلالية خاصة مع التغريات السياسية واالجتامعية
التي يشهدها.
لذلك هدف البحث إىل التعرف عىل دور املدرسة الذكية يف التصدي ألساليب التزييف
اإلعالمي التي تنرش عرب وسائل اإلعالم اإللكرتوين حيث تم االستعانة باملنهج الوصفي بعينة
عشوائية قوامها ( )192مبحوث من معلمي املدارس الذكية ،وتم اختيارهم بطريقة عشوائية
بمحافظتي القاهرة واجليزة يف الفرتة من ابريل – مايو ،2018واستخدمت أداة االستبيان واملقابالت
الشخصية جلمع البيانات .كام تركز أسئلة البحث عىل حتديد مفهوم املدرسة الذكية ،وأهدافها،
وأمهيتها ،وعرض أساليب التزييف اإلعالمي املختلفة ،وتوضيح دور املعلم واإلدارة املدرسية الذكية
يف مواجهتها .وتتناول األسئلة البحثية كذلك املعوقات واملتطلبات الالزمة لقيام املدرسة الذكية
بدورها يف مواجهة أشكال التزييف اإلعالمي من خالل األنشطة الصفية والالصفية .وقد أسفرت
أهم النتائج عن اتفاق معظم أفراد العينة أن أكثر أساليب التزييف عرب وسائط اإلعالم اإللكرتوين
شيوع ًا التزييف بالصورة والكاريكاتور للتعتيم والتغييب ،ثم التزييف باإلحصائيات واستطالعات
الرأي ،يليه التزييف بالتهوين والتقليل للقضية أو التزييف بالتضخيم والتهويل للحدث .كام اتفقت
معظم أراء العينة أن اقل أساليب التزييف اإلعالمي شيوعا  :التدليس يف املصادر ،ثم التزييف
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باستخدام مفردات معينة إلدانة أفراد أو مؤسسات ،واقرتحت العينة بعض احللول التي يمكن أن
تقوم هبا املدرسة الذكية ملواجهة أساليب التضليل اإلعالمي منها :إدراك الطالب حلقوقه ووجباته قبل
التفاعل مع وسائل اإلعالم اإللكرتوين ،وتدريبه عىل التدقيق يف الوسيلة اإلعالمية ويف اخلرب املنشور،
ومعرفة مصدره ،و التحول نحو املدرسة املجتمعية التي هتتم بقضايا ومشكالت املجتمع وجتد حلول
هلا ،فضال عن تطوير البنية التحتية والتجهيزات باملؤسسات التعليمية ملواكبة متطلبات عرص اإلعالم
اإللكرتوين.
كام اقرتحت العينة بعض احللول التي يمكن أن تقوم هبا املدرسة الذكية ملواجهة أساليب
التضليل اإلعالمي منها  :إدراك الطالب حلقوقه ووجباته قبل التفاعل مع وسائل اإلعالم اإللكرتوين،
وتدريبه عىل التدقيق يف الوسيلة اإلعالمية ويف اخلرب املنشور ،ومعرفة مصدره ،والتحول نحو املدرسة
املجتمعية التي هتتم بقضايا ومشكالت املجتمع وجتد حلول هلا ،فض ً
ال عن تطوير البنية التحتية
والتجهيزات باملؤسسات التعليمية ملواكبة متطلبات عرص اإلعالم اإللكرتوين ،و توفري خمرجات عىل
مستوى عال من التعليم والتدريب ملواكبة حتديات العرص بام تتضمنه من حتديات إعالمية ،إضاف ًة إىل
حماربة األفكار املضللة واللغات الدخيلة والتفاعل عرب اللغة األم.

الكلامت الداللية :املدرسة الذكية ،التزييف اإلعالمي ،العرص اإللكرتوين.
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Abstract: With the development of communication technologies, the risks of it and
misusing it increased also, like electronic stealing, defamation, spread the social
isolation phenomenon,…ext., The role of the school became very difficult. The topic
of counterfeiting media Forms is important in the Egyptian society especially with
political and social changes experienced.
Therefore, the purpose of the study to knowing the rule of smart schools to
face counterfeiting media Forms which is published on digital media. By using
analytical descriptive in a sample of (192) smart schools teachers, between AprilMay 2018, was selected randomly from Giza and Cairo Governorates. Using a
questionnaire and personal meeting tools.
The research questions are focus on definition of the smart school, its
importance, and its aims, moreover the study shown the role of teacher and school
management in smart school to face counterfeiting media forms. In addition, the study
provides the necessary requirements of smart school to face media countering forms
through curricular activities and extracurricular activities.
The study results shown that most of the sample agreed about the common
ways of falsification throw social media are Image and caricature disinformation, then
false statistics and polls, followed by miss sizing the event.
In addition, the sample agreed about the less affecting ways of falsification are:
fraud the sources, then using certain terms to condemn individuals or institutions.
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The sample suggest some solutions to face counterfeiting media Forms as
following: students should know their rights and duties before interacting with social
media. Also training the student to check the media and the published news, and
knowing its source. Transition towards a community school that cares about the issues
and problems of society and finds solutions to them. Moreover, developing the
education institutions infrastructures and equipment to meet the challenges of digital
education era. Also providing a high scale output from teaching and training to face
the age challenges, including the media challenges, Combating misleading ideas and
foreign languages, and interacting through the mother tongue.
Key Words: Smart School, counterfeiting media, Electronic Age.
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Summary
Countries all over the world seek to improve the education process, the interest
to prepare the student and educate him is a measure of civilize the nation civilization,
also some educators believes that the best investment in the human integrated
development process begin by invest in human element capability, skills and
competencies.
The first step of this investment starts from the process of prepare student
where many educational trends ask for transformation from traditional to smart school
seeking to improve the educational process during the spread of modern
communication technology means which is very important to face the educational,
Media and technological challenges.
There have been many educational trends looking for transforming the
traditional school to a smart school that seeks advance educational process in spot
light of modern technological communications means. It is a school that uses
communication tools like computers to achieve the learning desired goals, starting
with improving teaching and learning methods, training teachers and students.
There is a lot of risk in the digital age, so there is a need to learn about the
dangers and face them through smart school teachers. So this Study seeks to clarify
the role of the teacher in Smart School to face media misinformation on social
networking sites.
The problem of Study:
The major question of the current study is: What is the rule of smart school
to face the counterfeiting media Forms in its teacher’s point of view.
The main question branches to sub- questions as flowing:
1- What is the concept of smart school, importance and its aims?
2 - What are the forms of counterfeiting media?
3 - What is the rule of teacher and school management to face counterfeiting
media forms?
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4- What is the rules of classroom activates and extra classroom activates to face
counterfeiting media?
5- What are the requirements of smart school to face the counterfeiting media
Forms the point of view of teachers?
The theoretical framework of study including:


Smart school (concept - aims – importance).



Forms of counterfeiting media.



Rule of teacher and school management to face counterfeiting media.



The rules of classroom activates and extra classroom activates to face
counterfeiting media.



The requirements of smart school to face the counterfeiting media Forms.

Aim of the study and its significance
The study of smart school is important in the Egyptian society especially with
political and social changes experienced. The study aims to knowing the rule of smart
schools to prevent the students from counterfeiting media in the digital age. Consider
the special importance of digital media during the social and political changes in
Egyptian community after several revolutions.
Method of study & the Sample
It is descriptive study search which describing and analyzing data collected
randomly from smart Schools teachers to get information about the study subject. The
study based on 192 individual samples chosen randomly between April and May 2018
to get information about the phenomenon.
The study results
The sample suggestions to face counterfeiting media sub-educational
requirements as following: Image and caricature disinformation, statistics and polls
disinformation, and finally fabrication of false issues and problems, moreover
physical diseases like neck, back, sight pains came as a main negative effects,
followed by defamation and extortion. Also the sample agreed that the main
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requirements of digital media education are: fighting the misguided ideas and exotic
languages, interact via mother tongue language. The sample members agreed that less
common methods of disinformation are: fraud in sources, using specific sample
outcome to condemn certain person or institution. Most of the sample agreed on the
need to be doubt in the high flow of the news, by auditing it to get the facts, before
interacting and taking situations based on various disinformation operations to help
the teacher facing media disinformation.
Teachers must use computers to prepare lessons to develop the skill of
analyzing, linking and interpretation of issues. That requires from future teachers be
able to train their students.
Teachers of smart schools suggest some elements to face digital media
misinformation, such as:


Training the student to check the media and the published news, and know its
source.



Transition towards a community school that cares about the issues and
problems of society and finds solutions to them.



Providing high-quality education and training to meet the challenges of the
age, including the media challenges.



Combating misleading ideas and foreign languages, also interacting through
the mother tongue.



Preserving cultural identity in light of the rapid changes caused by electronic
media.



Transition to the idea of self-learning and lifelong learning in light of the
spread of electronic media, and the shift from the consumption of knowledge
to production of knowledge to build the way of scientific urbanization.
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مقدمة
تسعى بلدان العامل نحو االرتقاء بالعملية الرتبوية ،ويعد مدى االهتامم بإعداد املتعلم وتربيته
وتعليمه مقياس ًا حلضارة األمم ،ويرى بعض الرتبويني أن االستثامر األفضل يف عملية التنمية البرشية
الشاملة يبدأ من استثامر رأس املال البرشي بام يمتلك من قدرات ومهارات وكفاءات ،وأن أول
خطوات هذا االستثامر تبدأ من عملية إعداد املتعلمني حيث ظهرت توجهات تربوية كثرية تنادى
بتحويل املدرسة التقليدية إىل مدرسة ذكية تسعى نحو االرتقاء بالعملية الرتبوية يف ظل ظهور وسائل
االتصال التكنولوجي احلديثة ؛ فهي مدرسة تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للوصول
إىل التعلم من خالل احلاسب لتحقيق األهداف املرجوة بد ًء من حتسني أساليب التعليم والتعلم،
وتدريب املعلمني والطالب واإلداريني وتأهلهم للحصول عىل الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب،
وميكنة نظام اإلدارة املدرسية لرفع كفاءة العمل اإلداري باملدرسة ،واحلرص عىل مشاركة أولياء
األمور سوا ًء بمتابعة احلالة التعليمية ألبنائهم أو بإبداء اآلراء واملقرتحات وصوالً لتحويل املدرسة إىل
مدرسة منتجة من خالل مراكز التعلم املجتمعي مع مرعاه خماطر العرص التكنولوجي احلديث املتعددة
وما فرضته وسائل اإلعالم اجلديد من حتديات وخماطر أعادت تشكيل خارطة العمل االتصايل
واإلعالمي يف املجتمعات املعارصة بام حتمله من خصائص كعاملية االنتشار ورسعة الوصول
والتفاعل(اخلطيب )38 :2009،ويسعى هذا البحث إىل توضيح الدور الذي يمكن أن تقوم به
املدرسة الذكية ملواجهة الشائعات وتزييف احلقائق الذي يصدر عن وسائل اإلعالم اإللكرتوين
ويتعرض له الطالب بشكل مستمر من وجهة نظر معلمي تلك املدارس ،وهذا ما سيتم توضيحه من
خالل اإلطار النظري للبحث.
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اإلطار النظري
يتناول اإلطار النظري جمموعة من املحاور وهي كالتايل:
.1

مفهوم املدرسة الذكية ودواعي إنشائها.

.2

أهداف املدرسة الذكية بعرص اإلعالم اإللكرتوين ,وأمهيتها.

.3

صور وأساليب التزييف اإلعالمي وخماطره.

.4

دور املعلم واإلدارة املدرسية وأساليب التقويم يف مواجهة أساليب التزييف اإلعالمي.

.5

دور األنشطة الصفية والالصفية دور يف مواجهة خماطر التزييف اإلعالمي.

.6

املعوقات و املتطلبات الالزمة ملدرسة املستقبل ملواجهة أساليب التزييف اإلعالمي.

وسيتم تناول تلك املحاور فيام ييل
 -1مفهوم املدرسة الذكية ودواعي إنشائها
مع بداية القرن احلادي والعرشين أصبح لزام ًا عىل كافة املؤسسات املختلفة أن تتوافق
أوضاعها مع احلياة العرصية التي تتطلبها تكنولوجيا املعلومات حيث أصبحت تكنولوجيا املعلومات
بكافة أشكاهلا السالح احلقيقي ملواجهة حتديات العرص ،وأصبح التطور التكنولوجي هدف ًا قومي ًا
واحتياج ًا حقيقي ًا لنمو املجتمع ومحاية أفراده خاصة الطالب باعتبارهم عامد املستقبل؛ فكان البد من
مواكبتهم لتحديات العرص خاصة من الناحية التعليمية والتدريبية.
من هنا ظهر مفهوم املدرسة الذكية كأساس لتطوير نظام التعليم ،والذي هيدف إىل خلق
جمتمع متكامل ومتجانس من الطلبة وأولياء األمور واملعلمني واملدرسة ،وكذلك بني املدارس بعضها
البعض ارتكازا عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحديث العملية التعليمية ووسائل الرشح
والرتبية ،وبالتايل ختريج أجيال أكثر مهارة واحرتافية( .إبرهام مولس)85-82 : 2005 ،
كام أن مفهوم املدرسة الذكية يعتمد عىل تقديم األجهزة واملعدات والوسائط املتعددة والدعم
الفني خلدمة املدارس واملنشآت التعليمية مما يغذى االقتصاد الوطني بالرشكات املتخصصة التي تقدم
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خدماهتا بشكل احرتايف متميز خلدمة هذا املرشوع ،وبالتايل يتم إجياد فرص عمل جديدة يف ظل هذا
املرشوع القومي الراقي.
وتعرف املدرسة الذكية عىل أهنا "مدرسة تستخدم أساليب التعليم والتعلم احلديثة باستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للوصول إىل تعلم احلاسب والتعلم من خالل احلاسب وصوالً
إىل األهداف املرجوة للمدرس بد ًء من حتسني أساليب التعليم والتعلم وتدريب املدرسني والطلبة
واإلداريني وتأهلهم للحصول عىل الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب وميكنة نظام اإلدارة املدرسية
لرفع كفاءة العمل اإلداري باملدرسة ومشاركة أولياء األمور سوا ًء بمتابعة احلالة التعليمية ألبنائهم أو
بإبداء اآلراء واملقرتحات ووصوالً لتحويل املدرسة إىل مدرسة منتجة من خالل مراكز التعلم
املجتمعي"( .اخلطيب )82 :2010 ،كام تعرف عىل أهنا " املدرسة التي تتسم بمجموعة من القدرات
اجلامعية التي تعينها عىل حتقيق أهدافها املرجوة بام متلكه من معرفة مهارات وذكاءات متعددة مثل:
الذكاء األكاديمي ،والذكاء التأميل ،والذكاء العاطفي ،والذكاء الروحي ،والذكاء التعليمي ،والذكاء
النفيس (السيكولوجي) والذكاء األخالقي ،والذكاء املتعددة لتحقيق النمو والتقدم للمتعلم
وللمجتمع "(.جبارة)94 :2008 ،
 -2أهداف املدارس الذكية وأمهيتها
هناك جمموعة من األهداف ملرشوع املدرسة الذكية لعل من أمهها :تأهيل الطلبة للحصول
عىل الرخصة الدولية للحاسب ،واكتساب مهارات علوم احلاسب وتكنولوجيا املعلومات وذلك من
خالل منهج علمي يعتمد عىل استخدام الكمبيوتر  4ساعات أسبوعي ًا لكل طالب وبطريقة حتقق
معرفة الطالب باملفاهيم واملبادئ األساسية لتكنولوجيا املعلومات ،فضال عن زيادة مهارات الطالب
يف استخدام أحدث األدوات التكنولوجية ،و توسيع مدارك الطلبة ومفاهيمهم من خالل استخدام
تكنولوجيا املعلومات والدخول عىل شبكة اإلنرتنت ليكتسبوا املعرفة ومهارات البحث العلمي ،كام
هتدف إىل حتسني طرق التدريس( ،أبو معال )63: 2006،وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا
املعلومات كأداة لتدريس خمتلف املواد الدراسية ،وإعداد املواد الدراسية مستخدم ًا تكنولوجيا
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املعلومات ،إضافة إىل استخدام شبكة اإلنرتنت يف كتابة األبحاث ومعرفة أحدث املعلومات العاملية،
و تدريس املواد األساسية (اللغة اإلنجليزية ،مادة العلوم ،ومادة الرياضيات) باستخدام املناهج
املوجودة عىل شبكة املدارس الذكية واملعتمدة من وزارة الرتبية والتعليم ،كام هتدف إىل تأسيس ما
يسمى بالفصل احلديث والذي بت يستطيع املدرس استخدام األدوات احلديثة مثل الكمبيوتر
املحمول ووسائل العرض لرشح وتقديم املواد الدراسية ،و حتويل املدرسة إىل وحدة إنتاجية ومركز
تعليم جمتمعي باالستفادة من اإلمكانيات التكنولوجية باملدرسة الذكية يمكن تقديم خدمة للمجتمع
املحيط وخارج أوقات العمل املدرسية.
وترى الباحثة إن اهتامم املدرسة الذكية بتشكيل الوعي اإلعالمي يشجع عىل مشاركة
الطالب الفعالة يف املجتمع وتفسري املواد اإلعالمية ،كام تشجعهم عىل تكوين آراء واعية عنها
بوصفهم مستهلكني هلا ،وأن يصبحوا منتجني للمحتوي اإلعالمي؛ فالغاية التي تتوخاها الرتبية
احلديثة هي تطوير امللكات النقدية واإلبداعية لدى الطالب ،كام أن الرتبية احلديثة ليست قارصة عىل
أيضا تثقيف املدرسني إعالم ًيا يعترب من أهم أهداف املدرسة الذكية بالعرص
الطالب فقط ،وإنام ً
اإللكرتوين.
كام تكمن أمهية املدرسة الذكية يف :تقديم وسائل تعليم أفضل وطرق تدريس أكثر
تقدما.فضال عن تطوير مهارات وفكر الطالب من خالل البحث عن املعلومات واستدعائها
باستخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات واإلنرتنت يف أي جمال أو مادة تعليمية ،و إمكانية
تقديم دراسات وأنشطة جديدة مثل تصميم مواقع اإلنرتنت واجلرافيك والربجمة ،وذلك بالنسبة
لكافة مستويات التعليم األمر الذي يمكن أن يمثل أيضا مصدر ًا إرادي ًا للمنشأة التعليمية.كام تتبلور
أمهيته املدارس الذكية يف إمكانية اتصال أولياء األمور باملعلمني باستمرار ،واحلصول عىل التقارير
والدرجات والتقديرات وكذلك الشهادات ،وذلك من خالل اإلنرتنت أو من خالل أجهزة كمبيوتر
يف املدرسة يتم ختصيصها للرشح جلعل الدروس أكثر فاعلية وإثارة مللكات الفهم واإلبداع لدى
الطالب(..خضور)58 :2007 ،
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فضال عن إقامة اتصال دائم بني املدارس وبعضها لتبادل املعلومات واألبحاث ودعم روح
املنافسة العلمية والثقافية لدى الطلبة .كام يمكن إقامة مسابقات علمية وثقافية باستخدام اإلنرتنت مما
يدعم سهولة تدفق املعلومات بني كافة أطراف العملية التعليمية وحتسني االتصال ودعم التفاعل فيام
بينهم.

كام تتيح املدرسة الذكية االتصال الدائم بالعامل من خالل شبكة اإلنرتنت باملدارس التي تتيح سهولة
ورسعة االطالع وعىل املعلومات واألبحاث واألخبار اجلديدة املتاحة ،فضال عن كفاءة االستخدام
األمثل يف خدمة العملية التعليمية والرتبوية( .مولس)88 :2005 ،
ترى الباحثة أن املدرسة الذكية تكتسب أمهيتها من أهنا ُتعرف الطالب عىل املفاهيم واملبادئ
األساسية لتكنولوجيا املعلومات ،و تزيد مهارات الطالب يف استخدام أحدث األدوات
التكنولوجية من خالل الدخول عىل شبكة اإلنرتنت ليكتسب املعرفة ومهارات البحث العلمي.
فض ً
ال عن حتقيق وتأسيس ما يسمى بالفصل احلديث والذي يمكن املعلم من استخدام الكمبيوتر
املحمول ووسائل العرض لرشح وتقديم املواد الدراسية ،وحتويل املدرسة إىل وحدة إنتاجية ومركز
تعليم جمتمعي من خالل االستفادة من اإلمكانيات التكنولوجية باملدرسة الذكية التي تقدم خدمة
للمجتمع املحيط وخارج أوقات العمل املدرسية.
 -3صور وأساليب التزييف اإلعالمي وخماطره
تتعدد وتتنوع صور وأشكال التزييف اإلعالمي املتاحة عىل شبكة االنرتنت ومنها : :التضليل
بالصورة والكاريكاتور ،و التضليل باإلحصائيات واستطالعات الرأي ،و التضليل بالتهوين والتقليل
للقضية ،فضال عن التضليل بالتضخيم التهويل للحدث ،ومن إشكال التضليل اإلعالمي أيضا
التعتيم والتغييب ،اختالق قضايا ومشكالت زائفة ،إضافة إىل التدليس يف املصادر ،و التضليل
باستخدام مفردات معينة إلدانة أفراد أو مؤسسات ،وعرض معلومات غري مرتبطة باحلدث ،فضال
عن املزج واخللط بني األخبار ،والتالعب باملعلومات وتفسريها بام خيالف الواقع .إضافة إىل التضليل
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بالعناوين ومقدمات األخبار ،وإمهال خلفية األحداث وتزييف احلقائق (إبرهام مولس ،2005 ،ص
)59

()8

أما عن خماطر التزييف اإلعالمي فمنها ":الشعور بالعزلة حيث جيلس املستخدم عاد ًة وحيد ًا
أمام احلاسب ويقيض ساعات طويلة تعزله عن املجتمع القريب منه ،مما يؤدي يف حاالت كثرية إىل
مشكالت اجتامعية تتمثل يف صعوبة االتصال والتعامل مع املجتمع املحيط ،وأخرى نفسية
كاالنطواء(.القني)49 :2005،
فض ً
ال عن عدم الرقابة كون اإلنرتنت جاء كنتيجة لتوحيد شبكات عديدة ال تتبع أي دولة أو
مؤسسة ،إضافة إىل إدمان االستخدام ألوقات طويلة مع قلة احلركة التي من املمكن أن تؤدي إىل
مشكالت جسدية بسبب اجللوس غري الصحي أمام احلاسب أو إىل مشكالت يف النظر .إضافة إىل
إثارة اإلشاعات والبلبلة والقالقل نتيجة نرش األخبار الكاذبة املضللة التي تزيف العقول "(.عبد
احلميد )114 :2005 ،لعل أهم أهداف التضليل اإلعالمي :تركيز صور مع ّينة يف األذهان من أجل
الرتويج لآلراء وسياسات ،و التعتيم عىل حقائق مع ّينة وإحالل األكاذيب مكاهنا من أجل إخفاء
الواقع عىل اجلمهور خوف ًا من التأثري الذي يعاكِس مصالح معينة ،فضال عن تشويش أذهان الرأي
العام وخلط املفاهيم لكي خيتلط احلق بالباطل( .عبد اهلل القني ،2005،ص )95
 -4دور املعلم واإلدارة املدرسية يف مواجهة أساليب التزييف اإلعالمي
للمعلم باملدرسة الذكية دور يف ظل ظهور العرص اإللكرتوين وانتشار أشكال التضليل
يفرق
املختلفة عرب وسائل اإلعالم اجلديد فعليه أن يواجه ذلك من خالل عدة طرق لعل من أمهها :أن ّ
بني اخلرب والرأي؛ فوسائل اإلعالم قد تنرش رأ ًيا أو انطباعًا ألحد العاملني فيها ،وقد يتم املزج بني
صياغة خربية ورأى شخيص ما يستدعي االنتباه واحلذر من قراءة اخلرب املنشور يف أي وسيلة إعالمية
حيث يرجع ذلك إىل خلفية هذه الوسيلة اإلعالمية ،فالبد من التدقيق يف اخلرب املنشور نفسه ،ومعرفة
مصدره األول ،أي معرفة املصدر الذي اعتمدت عليه الوسيلة اإلعالمية يف نقل اخلرب حتى ال تتسبب
وسائل اإلعالم اجلديد يف توجيه املتفاعلني إىل اجتاهات سلبية ،وإذا كان املرء ال يستطيع التدقيق يف
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كل خرب ،فعليه أال يصدّ ق كل خرب؛ كي ال يقع ضحية التضليل ،و ُي َم ِّر َره لآلخرين ،لذلك كانت
األمهية لدور املعلم للحد من تلك الشائعات والتضليل اإلعالمي خاصة وأنه يتفاعل مع أعداد كبرية
من الطالب باملدارس( .جويىل)26 :2008 ،
حتتاج املدرسة الذكية إىل معلم من نوعية جيدة يكون قادر ًا عىل فهم احلقائق واملفاهيم
والتغريات اجلديدة ،مستوعب للمتطلبات الرتبوية للتكنولوجيا احلديثة التي تعتمد عىل املعلومات
الدقيقة ،واستخدام وتوظيف املعلومات املعقدة وتنظيمها تنظي ًام جيد ًا.
"إن املتغريات االجتامعية املتسارعة والتي شملت مجيع املؤسسات االجتامعية والقيم
والعالقات اإلنسانية حتتاج إىل معلم قادر عىل التفكري العلمي املنظم ليواجه االنفتاح الثقايف
واإلعالمي.
إن املدرسة الذكية بحاجة إىل معلم يتميز ببعض اخلصائص كأن يكون مقتنع ًا بمهنة التعليم،
وأن تكون هذه املهنة له بمثابة هواية أكثر من كوهنا جمرد مهنة ))2009 M. Gunter, :112
ترجع الباحثة ذلك إىل رضورة أن يكون املعلم منفتح ًا عىل كل ما هو جديد ،وجمدد يف جمال
ختصصه وقادر عىل توظيفه وتفعيله يف العملية التعليمية ،وذلك يصعب حتقيقه إال بحبه واستمتاعه
بمهنته حتى يتمكن من ربط حمتوى التعليم بمتطلبات املجتمع واحلياة" .وترى الباحثة أنه يمكن
حتقيق ذلك من خالل عمليات التواصل واالتصال مع طالبه ومع البيئة املحلية" ،فضال عن رضورة
" أن يكون املعلم قادر ًا عىل التواصل اللغوي الصحيح ومكتسب ًا ملهارات هذا التواصل ،وقادر ًا عىل
تطوير أساليبه التدريسية باستمرار ومنوع ًا لوسائل وتكنولوجيا التعليم والتعلم ،إضافة إىل تنمية
قدراته بشكل مستمر مع رضورة أن يكون متمكن من التعامل مع تكنولوجيا املعلومات وأال يكون
جمرد مستهلكا فقط هلا بل ومنتج ًا هلا.
"معلم املدرسة الذكية لدية صلة قوية بالبيئة املحيطة باملدرسة الذكية ،حريص عىل التكيف
مع مقومات شخصيتنا القومية العربية من جهة واالنفتاح عىل الثقافات العاملية من جهة ثانية ،انطالق ًا
من تدفق املعرفة وتسارع عمليات التقدم يف شتى ميادين احلياة "(.خالد العتيبي)99: 2015 ،
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ترى الباحثة رضورة يف أن يصبح معلم املدرسة الذكية قادر ًا عىل التوجيه النفيس واالجتامعي
واملهني لطالبه ،واكتشاف املوهوبني واملبدعني واملكتشفني يف مادة ختصصه والعمل عىل صقل هذه
الفئات اخلاصة لالستفادة هبا يف مدرسة وجمتمع املستقبل ،وأن يكون منظ ًام لألنشطة الرتبوية الصفية
والالصفية ،ويعتمد عىل مصادر التعلم املتنوعة املحلية والعاملية.
أما عن دور اإلدارة املدرسية الذكية فهي املسئولة عن نظام املحارضات اإللكرتونية ،و نظام
االختبارات اإللكرتونية للطلبة ،ووضع وسائط متعددة للمناهج تعليمية ،فضال عن قيامها بخدمة
املعلمني عن طريق إطالق قدراهتم اإلبداعية لرشح املواد واملناهج واإلرشاف عىل عملية استقطاب
املعلومات التي يقوم هبا الطلبة .ويبدع الطالب أيضا يف أساليب العثور عىل املعلومات املخزنة من
خالل الوسائط املتعددة التي توفرها اإلدارة املدرسية ،وربط تلك املعلومات بعضها ببعض
واستخدامها عىل أرض الواقع ،وذلك حتت اإلرشاف املبارش للمعلم و أولياء األمور .إضافة إىل نظام
إدارة شئون الطلبة ،ونظام متابعة الدرجات والنتائج ،ونظام متابعة االنتقاالت ،ونظام اجلداول
املد رسية ،فضال عن نظام اإلدارة املالية واحلسابات ،ونظام إدارة املوارد البرشية ،وهناك أيضا نظام
احلضور واالنرصاف اإللكرتوين (بالبصمة) ،ونظام إدارة املكتبات واملشرتيات ،وكذلك حتديث
املوقع باإلنرتنت تلقائيا( .عبد احلميد)77 :2015،
كام أن لألنشطة الصفية والالصفية دور يف مواجهة خماطر التزييف اإلعالمي ومنها :مساعدة
الطالب عىل اكتساب املهارات واخلربات الرتبوية واإلعالمية التي تعدهم ملواجهة حتديات العرص
الرقمية ،كام أهنا تربط الطالب بواقعة وتساعده عىل متابعة األحداث اجلارية عرب وسائل األعالم .كام
أن األنشطة الصفية والالصفية باملدرسة الذكية تغطي املستويات املعرفية املختلفة وتتدرج يف صعوبتها
ملراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني(.سلطان.)95 :2013،
ترى الباحثة أنه من األفضل أن تكون بعض األنشطة الالصفية اختيارية بام يتناسب
وإمكانيات الطالب واستعداداهتم ملساعدهتم عىل مواجهة حتديات العرص ،كام أن األنشطة الصفية
والالصفية باملدرسة الذكية تعود الطالب عىل التعامل مع مصادر املعرفة املتعددة ،مع إرشادهم لطرق
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التعامل مع هذه املصادر ،ومن أهم املهارات التي يمكن حتقيقها من خالل األنشطة الصفية
والالصفية مهارات القراءة والكتابة والتفكري الناقد واالتصال الفعال وهي من اهم املهارات التي
يتطلبها العرص الرقمي والتي تسهم يف جتنب خماطره.
أما عن أساليب التقويم باملدرسة الذكية فهي تعتمد عىل خرائط املفاهيم (خرائط التفكري)
وهى أداة تقويم حديثة يمكن استخدامها يف تقويم البناء املفاهيمي بدالً من استخدام االختبارات
التقليدية ،فهي وسيلة لرتتيب األفكار واملفاهيم وتنظيمها ،و أيض ًا لتوضيح كيفية ربط الطالب
للمفاهيم التي تعلموها ،و أول خطوات بناء اخلريطة هي حتديد املفاهيم الرئيسية والثانوية ثم تنظيم
هذه املفاهيم يف شكل عالقات هرمية( ،غليون ،)72 :2014 ،وهذا األسلوب يمكن من خالله
مواجهة أساليب التزييف اإلعالمي من خالل إرشاد الطالب إىل مصادر مجع املعلومات واألخبار
وحتليل مضمون املحتوي اإلعالمي ،والتفرقة بني األخبار احلقيقية واملضللة ،فضال عن إرشاد
الطالب إىل األسلوب التقني الصحيح لعرض وتنظيم خريطة املفاهيم ،و هنا يلعب املعلم دورا مهام
من خالل تدريب طالبه عىل كيفية استخدام خرائط املفاهيم التي ستساعدهم عىل النقد وحتليل
مضمون أي حمتوي إعالمي حيث ينبغي أن تكون مفاهيم اخلريطة ذات ارتباط مبارش بموضوع
الدرس أو بموضوع املادة اإلعالمية التي ينبغي التحقق من مصدقتيها( .السيد)58 :2011 ،
 -5معوقات ومتطلبات املدرسة الذكية للتصدي ملخاطر التزييف اإلعالمي
هناك جمموعة من املتطلبات الالزمة للمدرسة الذكية للتصدي ملخاطر التزييف اإلعالمي من
خالل دمج التقنية يف التعليم باالستعانة بتقنيات تقاسم املعلومات والقوائم الربيدية اإللكرتونية،
وعقد املؤمترات املرئية (فيديو كونفرانس) ،والتعلم عن بعد فضال عن التحول من استهالك املعرفة إىل
إنتاجها حيث أصبح نجاح النظم التعليمية رهن ًا بقدرهتا عىل إعداد كوادر برشية مؤهلة تشارك يف
زيادة معدالت اإلنتاج واالستثامر ،مع األخذ بفلسفة التعلم مدي احلياة والذي هيدف إىل استمرار بناء
املهارات واخلربات طوال حياة الفرد بطريقة رسمية (بمؤسسات اإلعداد والتدريب) أو بطريقة غري
رسمية (التجارب واخلربات الشخصية) .إضافة إىل ربط اجلامعات ومراكز البحوث بقطاعات
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اإلنتاج واخلدمات هبدف تعزيز املجتمع العلمي الرتبوي ألن للرتبية دور يف حتقيق النضج لألفراد
وتنمية قدراهتم اإلجيابية باإلضافة إىل دورها يف تكوين رأس املال املعريف للطالب مع االعرتاف بكونه من
املوجودات اجلوهرية وأكثر أمهية من املوجودات املادية امللموسة( .عبد الفتاح أبو معال2006،
)74:

0

أما عن املعوقات التي حتول دون قيام املدرسة الذكية بدورها يف التصدي لألساليب التزييف
اإلعالمي فهي كالتايل :نقص الدعم والتعاون املقدم من أجل طبيعة التعليم الفعالة ،واالفتقار إىل
معايري لوضع وتشغيل برنامج فعال ومستقل ،ونقص احلوافز لتطوير املحتويات .فضال عن غياب
اخلصوصية والرسية حيث إن حدوث هجامت عىل املواقع الرئيسية يف اإلنرتنت أثرت عىل املعلمني
والرتبويني ووضعت يف أذهاهنم العديد من األسئلة حول تأثري ذلك عىل التعليم اإللكرتوين مستقبالً
ولذا فإن اخرتاق املحتوى واالمتحانات من أهم معوقات املدرسة الذكية (سلطان)115 :2013،
كام أن هناك صعوبة يف مراقبة طرق تكامل قاعات الدرس مع التعليم الفوري والتأكد من أن
املناهج الدراسية تسري وفق اخلطة املرسومة هلا مع وجود شح باملعلم الذي جييد "فن التعليم
اإللكرتوين" ،كام أن الكثري من املعلمني يف املدارس قد جيدوا صعوبة يف املسامهة يف هذا النوع من
التعليم(.غليون )94 :2014 ،فضال عن غياب وعي أفراد املجتمع هبذا النوع من املدارس ،كام أن
هناك حاجة مستمرة لتدريب ودعم املتعلمني واإلداريني يف كافة املستويات حيث أن هذا النوع من
املدارس حيتاج إىل التدريب املستمر وفق ًا للتجدد التقني ،إضافة إىل احلاجة إىل نرش حمتويات باملقررات
الدراسية عىل مستوى ٍ
عال من اجلودة يف ظل املنافسة العاملية( .جوييل)141 : 2012 ،
يتضح مما سبق أن املدرسة الذكية هي النموذج الرتبوي املنشود واملأمول الذي يتخلص من
كافة عيوب املدرسة الراهنة؛ فهي مدرسة يتحمل فيها املتعلم مسئولية تعليم نفسه حتت توجيه وإرشاد
املعلم الذي تكون مهمته تيسري عمليتا التعليم والتعلم ،وتلبى رغبات وميول واهتاممات وحاجات
املتعلمني من ناحية واحتياجات املجتمع بكافة قطاعاته من ناحية أخرى؛ فاملدرسة الذكية تؤهل
طالهبا للتكيف الناجح مع جمتمعهم بكل ما فيه من تكنولوجيا حديثة ومعلوماتية شاملة؛ فهي مدرسة
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تعد أجياهلا حارض ًا ومستقب ً
ال ليس فقط ليكونوا مستهلكني للمعلوماتية بل ومنتجني هلا ،و تعد الفرد
القادر عىل التفكري الناقد و االبتكار ،وحتثه عىل املشاركة بفاعلية بام لديه من مهارات حياتية مكتسبة
مع بيئته حمافظ ًا عليها ومطور ًا ملكوناهتا ،كام أهنا تتمتع بكافة صفات وخصائص وعنارص اجلودة
الشاملة.

مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث يف طرح السؤال الرئيس التايل
كيف يمكن للمدرسة الذكية التصدي ألساليب التزييف اإلعالمي التي تنرش عرب املواقع
اإللكرتونية من وجهة نظر معلميها؟
ويتفرع من السؤال الرئيس جمموعة من األسئلة الفرعية وهي كام ييل:
 -1ما املقصود باملدرسة الذكية ،وما أمهيتها وأهدافها؟
 -2ما أساليب وصور التزييف اإلعالمي؟
 -3ما دور املعلم ،واإلدارة املدرسية باملدارسة الذكية ملواجهة أساليب التزييف اإلعالمي؟
 -4كيف يمكن لألنشطة الصفية والالصفية باملدرسة الذكية أن تسهم يف مواجهة أساليب
التزييف اإلعالمي؟
 -5ما املتطلبات الالزمة لقيام املدرسة الذكية بدورها يف التصدي ألساليب التزييف اإلعالمي؟

أمهية البحث وهدفه
تتعدد متطلبات الرتبية احلديثة بالعرص اإللكرتوين ومن أمهها تسليط الضوء عىل دور املدرسة
الذكية يف مواجهة أساليب التزييف والفربكة اإلعالمية التي تنرش عرب وسائل اإلعالم اإللكرتوين من
وجهة نظر معلمي تلك املدارس ،وتعترب دراسة وسائل اإلعالم اإللكرتوين ذات أمهية خاصة يف إطار
املتغريات السياسية ،واالجتامعية ،واملشكالت األخالقية والنفسية واالجتامعية التي يمر هبا املجتمع
املرصي التي ظهرت يف السنوات القليلة املاضية.
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لذلك هيدف البحث احلايل التعرف عىل الدور املتوقع من املدرسة الذكية يف التصدي
ألساليب التزييف اإلعالمي واإلشاعات املغرضة التي يتعرض هلا طالب احللقة الثانية من التعليم
األسايس باعتبارهم من أكثر الفئات استخداما للمواقع اإللكرتونية خاص ًة وأهنم يف مرحلة عمرية
يسهل السيطرة عىل عقوهلم.

نوع البحث ومنهجيته
يعد البحث من الدراسات الوصفية التي تعمل عىل وصف وحتليل وتفسري البيانات ،وقد تم
استخدام املنهج الوصفي التي تسعي إىل توصيف الظاهرة م ًا وكيف ًا ،كام تم االستعانة بعينة عشوائية
من معلمي مدارس املستقبل (احللقة الثانية من التعليم األسايس) للحصول عىل بيانات ومعلومات
عن الظاهرة موضوع البحث.

جمتمع البحث وعينته وحدوده وأدواته
أجري البحث عىل عينة قوامها( )192مفردة من معلمي املدارس الذكية ما بني(40 -25
عام) يف الفرتة من أبريل  -مايو  2018بمحافظتي القاهرة واجليزة بجمهورية مرص العربية من أصل
 622معلم -يف حدود اطالع الباحثة -أي بام يعادل ( )%30,8حيث اقترص البحث عىل معلمي
املدارس الذكية ،و ُأستخدم أداة االستبيان ،واملقابالت الشخصية جلمع البيانات.

مصطلحات البحث


التزييف اإلعالمي :يعني معاجلة خرب معني بطرق مضللة من أجل حتقيق أهداف معينة يف
املجال السيايس أو االجتامعي أو الديني ...وغريها ،واستغالل قلة الوعي لدى بعض
األفراد للسيطرة عىل عقوهلم.



اإلعالم اإللكرتوين :مصطلح يضم كافة تقنيات االتصال واملعلومات اإللكرتونية التي
جعلت من املمكن إنتاج ونرش واستهالك وتبادل املعلومات من خالل األجهزة اإللكرتونية
مثل :مواقع التواصل االجتامعي كالفيسبوك وتويرت ،وحمركات البحث كجوجل ،واملواقع
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التي ختتص بمقاطع الفيديو كاليوتيوب ،ويطلق عليها وسائط اإلعالم اجلديد

New

 Mediaأو وسائط اإلعالم اإللكرتوين.


املدرسة الذكية :هي جمموعة من التقنيات احلديث التي جتعل التعليم أكثر متعة ومرونة
وسهولة كام أهنا حتفز اجلميع لكي يتعلم املزيد دائام؛ فهي تطبق املفاهيم العاملية للتعليم
اإللكرتوين مما جيعل التعلم يزداد كفاءة وجودة.

الدراسات السابقة والتعقيب عليها
تنوعت الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع البحث ومنها ما ييل:
استخلصت دراسة (سعاد الغمدي )2015 ،بعنوان "بعض الكفايات التعليمية املتطلبة
ملعلمة املدرسة الذكية " بعض الكفايات التي ينبغي تدريب الطالبة املعلمة عليها أثناء عملية اإلعداد،
وهذه الكفايات كانت :الكفايات اخلاصة بتكنولوجيا التعليم ،والكفايات اخلاصة بالرتبية الذهنية،
والكفايات اخلاصة بالرتبية األخالقية ،والكفايات اخلاصة بمجال األنشطة.
ترى الباحثة رضورة أن يكون هناك كفايات متعلقة بالتواصل الفعال والتفكري الناقد،
واالنتقاء الواعي ،ومهارات التفاعل الشبكي خاصة وأن قطاع كبري مش طالب وطالبات اجلامعات
بحاجة ماسة إىل تلك الكفايات يف ظل عرص االنفتاح والثورة املعلوماتية ،وتؤيد الباحثة رأى الدراسة
السابقة يف رضورة وجود كفيات أخالقية لكى يتمكن املتفاعلني من الشباب من االنتقاء الواعي الذي
يراعي عادتنا وموروثنا الثقايف وال يتأثر بالنموذج الغريب.
تم االستعانة باملنهج الوصفي التحلييل ،واستخدمت أداة االستبيان واملقابالت الشخصية،
وأوصت الدراسة برضورة أن يتحول املنهج التعليمي للمدرسة الذكية من عمليات التلقني واحلفظ
إىل عمليات التعلم الذايت والفردي ،والتعلم مدى احلياة ،حتت توجيه وإرشاد املعلم ،كام أن املحتوى
العلمي هلذه املناهج سيكون مرن ًا متطور ًا شام ً
ال لكافة جوانب العلم واملعرفة والتكنولوجيا احلديثة.
كام بينت دراسة (راجح البلويش )2014،بعنوان "دراسة مقارنة لربامج تدريب معلمي
املدارس الذكية باإلمارات والواليات املتحدة يف ضوء األهداف العاملية لتدريبه" وجود فروق بني
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برامج التدريب يف اإلمارات ،وبرامج التدريب يف الواليات املتحد ،حيث ركزت برامج التدريب يف
الواليات املتحدة عىل اجلوانب العملية بصورة أكرب كام هو يف حني ن دولة اإلمارات اهتمت بتطوير
البنية التحتية باملجتمع الشبكي الذى أدي ظهوره لتعدد أساليب التضليل اإلعالمي بالشبكات
االجتامعية نتيجة ضعف الرقابة عليها.
ترى الباحثة هناك صعوبة يف حتقيق الرقابة عىل مواقع وشبكات التواصل االجتامعي لذلك
البد أن تكون الرقابة من داخل الفرد ذاته ،وهذا ما نحاول أن نكسبه لطالب املدارس فدور املدرسة
تربوي قبل أن يكون تعليمي لذلك عىل املعلم أن يساعد طالبه عىل التفرقة بني املعلومات الصحيحة
واخلاطئة ،وتوضيح هلم خماطر الغزو الثقايف الذى يصل إليهم عرب أجهرهتم الشخصية دون أن يعلموا.
فض ً
ال عن حتديث البنية التحتية بشكل مستمر ،وأوصت الدراسة بأن تتبنى املدارس الذكية
مفهوم اجلودة الشاملة  Total Qualityفكر ًا وفلسفة ونموذج ًا وتطبيق ًا ال جمرد شعارات فحسب،
وتركز عىل التحسني املستمر لكل من مدخالت وعمليات وخمرجات النظام التعليمي باملدرسة سواء
يف التحصيل الدرايس أو طرائق التدريس أو أسلوب اإلدارة أو العالقات املدرسية وغريها.
دراسة (سهيل خلف )2005 ،بعنوان " دوافع استخدام الفيسبوك واإلﺷباعات املتحققة من
التفاعل معه".
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دوافع استخدام الفيسبوك واإلشباعات املتحققة من
استخدامه ،وتم االستعانة بأداة االستبيان جلمع البيانات ،و ومنهج املسح االجتامعي ،وطبقت عىل
عينة قوامها  362مستخدم للموقع ،وتوصلت الدراسة إىل انتشار استخدام الفيسبوك بني أفراد العينة
التعرف عىل أصدقاء جدد بنسبة  ،%69يف حني كان دافع الدردشة يف املركز الثاين بنسبة ،%64
والتسلية وشغل وقت الفراغ بنسبة  ،%51وتوصلت الدراسة إىل أن الفيسبوك حيقق تأثري عىل
الشخصية بشكل ال حتققه الوسائل اإلعالمية األخرى.
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دراسة (محدى الفاتح )2004،بعنوان

"

اﻵﺛار النفسية واالجتامعية الستخدام الشبكات

االجتامعية -الفيسبوك وتويرت نموذجان".
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل اآلثار التي حيدثها استخدام الشبكات االجتامعية عىل
مستخدميها من الناحيتني النفسية واالجتامعية ،واستخدمت أداة االستبيان جلمع املعلومات،
واستعانة الدراسة باملنهج املقارن واملنهج املسحي ،وتوصلت الدراسة إىل أن دافع الدردشة مع
األصدقاء يأيت عىل رأس قائمة دوافع االستخدام مع تلك املواقع ،كام أن مشاهدة البومات الصور
اخلاصة باألصدقاء تأتى يف املرتبة الثانية ثم التعرف عىل مستجدات األخبار املحلية والعاملية ،كام
أسفرت نتائج الدراسة عن أن التفاعل االجتامعي بني األشخاص عرب موقع تويرت يؤدي إىل تنمية
املهارات الشخصية واخلربات احلياتية والتعامل مع اآلخرين ،فض ً
ال عن أن موقعا تويرت والفيسبوك
يزداد هبام معدالت السب والقذف والتشهري بسمعة اآلخرين من خالل التعليقات السيئة أو األخبار
املفربكة ،عىل الرغم من أهنام يتمتعان بالعديد من املميزات التي توصلت إليها الدراسة كسهولة تكوين
أصدقاء جدد ،مواكبة ما جيري من أحداث ،وجتديد العالقات بأصدقاء املايض وإبداء الرأي احلر،
ومن عيوبه أنه يزيد من الشعور بالعزلة والوحدة النفسية.
دراسة (سلطان أمحد )2004 ،بعنوان ":تأﺛري ﺷبكات التواصل االجتامعي عىل جمهور
المتلقين".
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل تأثري مواقع التواصل االجتامعي عىل مستخدميها حيث
استعانة بأداة االستبيان واستامرة حتليل املضمون ،واستخدمت املنهج الوصفي التحلييل ،وأسفرت
أهم النتائج عن أمهية دور املواقع االجتامعية كوسيلة إعالمية متطورة نتيجة ما توفره من أخبار وتغطية
شاملة وعاجلة ،كام أثبتت الدراسة أنه مل يعد بإمكان املستخدمني االستغناء عن الدردشة مع األهل
واألصدقاء وزمالء الدراسة والعمل ،فضالً عن تبادل امللفات ،واحلصول عىل املعارف املتنوعة،
إضافة إىل إتاحة لتبادل اآلراء والتعليقات عىل اآلراء والردود ،والصور ومقاطع الفيديو ،وخلق
صداقات افرتاضية جديدة ،وحتقيق الثقافة والرتفيه .وتوصلت الدراسة إىل أن أفراد العينة يفضلون
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التواصل مع أصدقائهم ورفقائهم يف اجلامعة يف حني نادر ًا ما يقبلون إضافة شخصيات غريبة إىل
قوائم األصدقاء اخلاصة هبم عرب مواقع التواصل االجتامعي.
فضال عن دراسة (راﺷد العتيبي )2014 ،بعنوان "معايري إعداد معلم التعليم الثانوي يف
ضوء املدرسة النموذجية املستقبلية " التي حددت الدراسة أربعة معايري تتعلق بالطالب املعلم الذي
سيلتحق باملدارس النموذجية املستقبلية وهي :معيار القبول وتناول خصائص الطالب املقبول،
واملعيار الثاين شمل املقررات املقدمة يف أثناء عملية اإلعداد وصنفها إىل ثالثة أنواع من املقررات هي:
مقررات ثقافية ،ومقررات أكاديمية ،ومقررات مهنية ،أما املعيار الثالث :تناول اجلانب التخصيص،
وتوصلت الدراسة إىل أن إعداد الطالب املعلم يتمحور حول الرتبية املستدامة التي هتدف إىل التعليم
املستمر والرتبية مدى احلياة ،فالطالب واملعلم واملدير واألخصائي ووىل األمر مجيعهم بحاجة إىل
التعليم والتدريب والتنمية املهنية ،إهنا مدرسة تتمركز حول فكرة (جمتمع مدريس دائم التعلم) ،وان
تكون مدرسة تعاونية ومبدعة.
كام خلصت دراسة(حممد الذهبي )2012 ،بعنوان" :االحتياجات التدريبية ملعلم املدرسة
الذكية يف ضوء حتديات اإلعالم اإللكرتوين" إىل تقديم جمموعة من املقرتحات ملواجهة حتديات
املجتمع اإللكرتوين من أمهها :جعل مناهج اإلعداد متضمنة ملفاهيم احلضارات والثقافات ،وتشجيع
املعلم عىل املطالعة والقراءة املستمرة ،وتذويده بكفايات الربجمة والتفاعل الشبكي وتكنولوجيا
التعليم خاصة مع انتشار اجلرائم اإللكرتونية والنصب اإللكرتوين وتغييب احلقائق ولكن أكثر تلك
اجلرائم شيوع ًا القرصنة اإللكرتونية ،والتشهري بالسمعة.
ترى الباحثة أنه عىل معلم هذا العرص أن يتبني أهداف التعليم املتقن والتعليم اإلبداعي،
ويدرب طالبه باملدرسة الذكية عىل مهارات البحث و حتليل النصوص ونقدها ،واالهتامم بتعليم اللغة
اإلنكليزية ،وتوصلت الدراسة إىل أن املشاركة املجتمعية من أهم مالمح ومكونات هيكل املدرسة
الذكية ،كام إهنا تقيم عالقات محيدة مع كافة قطاعات املجتمع ،و تكون قادرة عىل إعداد املتعلمني
القادرين عىل التعامل مع املتغريات املجتمعية وحتدياته املستقبلية ومؤسساته االقتصادية والسياسية
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والدينية والثقافية ،واالجتامعية ...وغريها .كام بينت النتائج رضورة أن يلم املعلم املعارص بالقضايا
املجتمعية والسياسية واالقتصادية ،وأن يستقي املعلومة من عدة مصادر للوصول ملا هو أقرب
للمصداقية لتوعية طالبه كام تفتح أبواهبا ومالعبها ومعاملها وورشها لكافة أبناء املجتمع.
كام هدفت دراسة ( )Tcher, Michel,2015بعنوان " املشاعر التي يولدها استخدام وسائل
اإلعالم اجلديد ملستخدميه " إىل التعرف عىل املشاعر السلبية التي تولدها مواقع التواصل االجتامعي
لدى بعض مستخدميه من خالل عرض املعلومات واألخبار املزيفة من أجل إثارة وتوجيه الرأي
العام ،حيث استعانة بأداة االستبيان واملالحظة الدقيقة للعينة ،كام استخدمت املنهج الوصفي،
وطبقت عىل عينة قوامها ( )181طالب بمرحلة الثانوية العليا ،وأسفرت أهم النتائج أن أكثر من ثلث
األشخاص الذين شملهم البحث العلمي َيقبلون عىل التفاعل مع املواقع الرتفيهية وغرف الدردشة
واحلوارات ،فضال عن مقاطع الفيديو.
أما دراسة ( )Fmback,2013 .Jبعنوان " أﺛر استخدام التقنية اإللكرتونية عىل العالقات
االجتامعية" فهدفت إىل التعرف عىل أثر استخدام شبكات التواصل االجتامعي عىل العالقات
االجتامعية ،واستخدمت أداة االستبيان جلمع املعلومات ،كام تم االستعانة باملنهج الوصفي التحليلي،
وتوصلت الدراسة إىل أن أكثر من ثلتي أفراد العينة تقريب ًا يستخدمون مواقع التواصل االجتامعي ويف
مقدمتهم موقع الفيسبوك الذى تقىض العينة به ساعات طويلة مما يعرضهم لبعض املشكالت الصحية
والنفسية .أما دراسة ( )Gorelik Kenny,2010بعنوان " خماطر حقيقية بعامل افرتايض :هوية
مستخدمي الفيسبوك فهدفت إىل التعرف عىل اهلوية احلقيقية ملستخدمي موقع التواصل االجتامعي
الفيسبوك ،وأكدت الدراسة أن أكثر من ( )%64يعتربونه متنفس ًا عن حياهتم التقليدية واملعلومات
الرسمية التي ينرشوها عن أنفسهم يف صفحاهتم ،ولكنها تولد لدهيم مشاعر واجتاهات سلبية نتيجة
االنعزال عن احلياه الواقعية ،واخللط بني الواقع واحلقيقة نتيجة لشن بعض احلمالت الدعائية املضللة
التي تقف اىل صالح طرف دون األخر ويستجيب هلا املتفاعلني.
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كام هدفت دراسة ) (Alic, M, 2009بعنوان "العالقة بني تعرض الطالب املعلم ملوقع
الفيسبوك ومستوى حتصيله الدرايس باملجتمع اإللكرتوين" إىل التعرف عىل العالقة بني تعرض طالب
اجلامعة ملوقع الفيسبوك ومستوى حتصيلهم الدرايس ،وأوضحت النتائج أن أسباب إقبال الطالب
عىل التفاعل مع الفيسبوك عدة منها :أنه يتيح "الدردشة" واأللعاب وأن متوسط الفرتة الزمنية
للتفاعل ما بني  6-3ساعات يومي ًا .يف حني وأوضحت دراسة ( )Nimez,2011بعنوان " إجيابيات
استخدام وسائط اإلعالم اجلديد  :وجه أخر" بعض السلوكيات واملشاعر االجيابية التي حتدث
ملستخدمي الفيسبوك نتيجة تفاعلهم مع املوقع بانتظام ،وأسفرت أهم النتائج عن أن معظم أفراد
العينة تتفاعل مع مواقع التواصل االجتامعي ،وأن نظرة األشخاص لصورهم عىل موقع التواصل
االجتامعي فيسبوك يكون له أثر إجيايب كبري عىل صحتهم العقلية.

التعقيب عىل الدراسات السابقة
نستنتج من عرض الدراسات السابقة أن هناك قصور يف الدور املتوقع من املعلم يف العرص
اإللكرتوين ،وهناك ضعف يف قدرته عىل مواجهة حتديات هذا العرص ،وأن معظم الدراسات العربية
اهتمت بدراسة واقع املعلم وحاجاته التدريبية يف أثناء اخلدمة أو يف أثناء عملية اإلعداد ،كام أن برامج
إعداده تعاين من ضعف مستواها نتيجة ندرة توفر التجهيزات الالزمة ،فض ً
ال عن ضعف ارتباط
املقررات الدراسية باالحتياجات التدريبية للطالب املعلم ،إضافة إىل افتقار املقررات الدراسية
للمرونة يف استيعاب اجلديد بمجال التخصص ،وقلة اإلمكانيات املادية والفنية ،وافتقرت إىل توضيح
دور املعلم يف عرص الشبكات والتواصل اإللكرتوين.
يف حني ركز البحث احلايل عىل توضيح دور املدرسة الذكية يف التعامل مع أدوات ووسائط
العرص اإللكرتوين ،وتوضيح مدى إسهامها يف مساعدة طالب احللقة الثانية من التعليم األسايس عىل
مواجهة أساليب التزييف اإلعالمي التي يتعرضوا هلا أثناء تفاعلهم مع وسائط و أدوات اهلرص
اإللكرتوين من خالل معرفة أراء املعلمني.
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كام اتفقت نتائج دراستي(حممد الذهبي ،)2012 ،و (سعاد الغمدي )2015 ،عىل رضورة
تزويد املعلم بكفايات تكنولوجيا التعليم والربمدة لتلبية متطلبات املجتمع الشبكي .يف حني أسفرت
نتائج دراسة (راﺷد العتيبى )2014،عن أمهية وجود إعداد أكاديمي ومهني ،وثقايف يف حني أكدت
نتائج دراسة) ) Alic, M, 2009عىل أمهية اإلعداد التكنولوجي بجانب أبعاد اإلعداد السابقة.
كام أكدت دراستي (راﺷد العتيبي( ،)2014،سعاد الغامدى  )2015عىل رضورة التعلم
مدي احلياه والتعلم املستمر .واختلفت نتائج دراستي ) ،(Nimez,2011و(Gorelik Kenny,2010

(من حيث أن اإلعالم اإللكرتوين يولد املشاعر اإلجيابية لدى املتفاعلني نتيجة االنتظام يف االستخدام،
وهذا ما أكدته الدراسة األوىل ،يف حيث توصلت الثانية إىل أن اإلعالم اإللكرتوين يزيد من املشاعر
السلبية لدى األفراد ألنه جيعلهم يف عزلة عن احلياه الواقعية.
واستفاد البحث احلايل من الدراسات السابقة يف وضع اإلطار النظري للبحث ،وحتديد
األدوات واملنهج املستخدم والعينة وتفسري النتائج.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.1.3
135
International Journal of Research in Educational Sciences

د .هبة إبراهيم جودة إبراهيم
املجلد ( )2العدد (2019 )1م

الدراسة امليدانية
هدفت الدراسة امليدانية إىل التعرف عىل طبيعة الدور املتوقع من املدرسة الذكية يف مرص
للحد من خماطر التزييف اإلعالمي عىل طالب احللقة الثانية من التعليم األسايس من وجهة نظر
معلمي تلك املدارس.
حساب صدق وﺛبات االستبيان :تم عرض االستبيان عىل جمموعة من املحكمني املختصني
للتأكد من صدق األداة يف قياس ما وضعت لقياسه ،ويف ضوء آرائهم تم إعداد األداة (االستبيان) يف
صورهتا النهائية ،كام تم إعادة تطبيق االستبيان للتأكد من ثباته عىل نفس العينة املكونة من ( )22معلم
باملدارس الذكية بفارق زمني  14يوم ًا ،وبلغت نسبة االتفاق( ،)%93,2وتم التحقق من صدقه من
خالل حساب معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية وأبعاد االستبيان حيث جاءت القيم داله عند
مستوى .0.01
وقد بلغ عدد أفراد العينة  192مفردة منهم ( )95مفردة ذكور ،و ( )97مفردة إناث ...يف
حني كان عدد أفراد املجتمع األصيل  488مفردة ..وهذا يعنى أن العينة تشكل نسبة ( )%39,3من
املجتمع األصيل.
وتم سحب العينة من عدد( )12مدرسة ذكية بمحافظتي القاهرة واجليزة وهم مدارس (النيل
املرصية -املدرسة الذكية -املدرسة املرصية -مدرسة البكالوريا -مدرسة القرية الذكية -الشويفات-
سامرت سيتي -طيبة -BBC-مرص -2000انفينتي -بايونريز)
األساليب اإلحصائية املستخدمة
 -1تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي

)Statistical package for Social Science(SPSS

لتفريغ وتبويب البيانات والتعامل معها.
 -2النسب املئوية واملتوسط احلسايب ،والوزن النسبي ،كا.2
 -3معامل االرتباط ملعرفة صدق االتساق الداخيل لفقرات االستبيان.
 -4اختبار ت .T Test
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عرض النتائج ومناقشتها
جاءت النتائج يف ضوء تطبيق االستبيان كام ييل:
جدول رقم ( )1توزيع العينة وفق ًا للتفاعل مع وسائل اإلعالم اإللكرتوين

ذكور

ذكور%

إناث

إناث%

املجموع

املجموع%

 -1دائام

55

56,9

60

58,1

115

59,9

 -2أحيانا

35

32,2

30

32,8

65

33,9

 -3نادرا

5

5,9

7

6,1

12

6,2

95

100

97

100

192

100

املجموع

كا 0,915 = 2قيمة الداللة =  0,633وهي اكرب من  % 5وبالتايل نقبل الفرض الصفري وهو ان نوع اجلنس
والتفاعل مع وسائل اإلعالم اإللكرتوين متغريان مستقالن.
يتضح من نتائج اجلدول السابق قدرة وسائل اإلعالم اإللكرتوين عىل جذب أكثر من ثلثي أفراد العينة
الستخدامها دائام وهذا يتفق مع دراستي) ،(Alic, M, 2013و( )Nimez,2011 ، Flanaginوالالتني أكدتا
أن نسبة مرتفعة من العينة كانت تتفاعل بانتظام مع مواقع التواصل االجتامعي.
جدول رقم( )2توزيع العينة وفق ًا لساعات االستخدام يوميا لوسائل اإلعالم اإللكرتوين

عدد الساعات

ذكور

ذكور %

إناث

إناث %

جمموع

جمموع %

2 :1 -1

14

14,7

5

5,1

19

9,8

4 :3 -2

40

42,1

60

61,8

100

52

6 :5 -3

30

31,5

20

20,6

50

26

8 :7 -4

5

5,2

9

9,2

15

7,8

 9 -5فأكثر

6

6,2

9

9,2

15

6,8

جمموع

95

100

97

100

192

100

كا 11,702 = 2قيمة الداللة =  0,02وهي أصغر من  % 5وبالتايل نقبل الفرض البديل وهو ان نوع اجلنس
وعدد ساعات استخدام وسائل اإلعالم اإللكرتوين متغريان غري مستقالن.
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يتضح أن معظم أفراد العينة تستخدم وسائل اإلعالم اجلديد  6-5ساعات يوميا وهى فرتة طويلة إىل
حد ما وهذا يوضح مدى شغفهم ب ،وهذا يتفق مع دراسة( (Alic, M, 2013والتي أوضحت أن الفرتة
الزمنية للتفاعل مع مواقع التواصل االجتامعي بلغت  6-3ساعات يوميا.
جدول رقم( )3توزيع العينة وفق ًا للمواقع التي تتفاعل معها بوسائل اإلعالم اإللكرتوين

نوع املوقع

ذكور

ذكور %

إناث

إناث %

جمموع

جمموع %

-1رياضية

30

31,5

12

12,3

70

36,4

-2اغانى

25

26,3

40

41,2

60

31,2

-3أفالم

25

26,3

35

36,0

37

19,2

-4منوعات

15

15,7

10

10,3

25

13

جمموع

95

100

97

100

192

100

كا 13,823 = 2قيمة الداللة =  0,003وهي أصغر من  % 5وبالتايل نقبل الفرض الصفري وهو أن
نوع اجلنس ونوع املواقع متغريان غري مستقالن.
يتضح أن معظم أفراد العينة من الذكور تتفاعل مع املواقع الرياضية يف املرتبة األوىل بينام جاءت مواقع
األغاين يف املرتبة األويل بالنسبة لإلناث ،بينام جاءت مواقع األفالم يف املرتبة الثانية بالنسبة للعينة إناث وذكور،
وهذا خيتلف مع نتائج دراسة ( )Tcher, Michel,2015التي توصلت إىل أن أكثر من ثلث العينة يقبلون عىل
التفاعل مع املواقع الرتفيهية.
جدول رقم ( )4توزيع العينة وفق ًا للغة التفاعل مع وسائل اإلعالم اإللكرتوين

ذكور

ذكور %

إناث

إناث %

جمموع

جمموع %

نوع اللغة
 -1فصحى

14

14,7

5

5,1

19

9,8

 -2فصحى مبسطة

30

31,5

-

-

30

15,6

 -3عامية املثقفني

35

36,8

15

15,4

50

26,0

 -4عامية عادية

65

68,4

47

48,4

112

58,3

 -5اللغة االنجليزية

10

10,5

25

25,7

35

18,2

 -6لغة االنرتنت (الفرنكواربية)

55

57,8

25

25,7

80

41,6
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كا 40,062 = 2قيمة الداللة =  0,000وهي أصغر من  % 5وبالتايل نقبل الفرض الصفري وهو أن
نوع اجلنس واللغة املستخدمة متغريان غري مستقالن.
يتضح من اجلدول السابق أن بعض أفراد العينة تستخدم أكثر من لغة ولكن جاءت اللغة العامية
العادية يف مقدمة اللغات التي يتم التفاعل هبا عرب وسائل اإلعالم اإللكرتوين يليها عامية املثقفني وهذا يدل عىل
أن اللغة العامية هي األكثر شيوعا يف االستخدام بينام تأيت اللغة الفصحى يف أخر عادات االستخدام.
جدول ()5مدى الثقة يف املعلومات واألخبار التي حتصل عليها من وسائل اإلعالم اإللكرتوين

ذكور

ذكور %

إناث

إناث %

جمموع

جمموع %

درجة الثقة
 -1بدرجة كبرية

10

10,5

17

17,5

27

14

 -2بدرجة متوسطة

35

36,8

20

20,6

55

28,6

-3ال أﺛق

50

52,6

60

61,8

110

57,2

95

100

97

100

192

100

جمموع

كا 6,795 = 2قيمة الداللة =  0,033وهي أصغر من  % 5وبالتايل نقبل الفرض الصفري وهو أن
نوع اجلنس الثقة باملواقع متغريان غري مستقالن
يتضح من اجلدول السابق أن أكثر من نصف عدد أفراد العينة ال يثق يف األخبار التي حيصل عليها من
وسائل اإلعالم اإللكرتوين  ،وهذا يدل عىل إدراك نسبة كبرية من العينة بأخطار املواقع اإللكرتونية وعدم الثقة
فيام تنرشه من أخبار ومعلومات ،وهذا يتفق مع نتائج دراسة(راجح البلوشى)2014،التي اوضحت أساليب
التضليل املتعددة بالشبكات االجتامعية.
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د .هبة إبراهيم جودة إبراهيم

املجلد ( )2العدد (2019 )1م

جدول ()7التأﺛريات االجيابية لوسائل اإلعالم اإللكرتوين

التسوق اإللكرتوين

تكلفة مادية قليلة

املشاركة يف صنع القرار

املشاركة يف صنع القرار

التعليم عن بعد

القضاء عىل الفراغ

التأﺛريات االجيابية
%

65

65

80

45

33,9

33,9

41,7

23,4

52,1 100

58,3 112

ك

موافق

33

35

48

67

39

37

ك

ك

%

48,9 94 17,2

47,9 92 18,2

25

33,3 64

41,7 80 34,9

27,6 53 20,3

22,4 43 19,3

%

إىل حد ما

غري موافق

0,899

0,896

0,864

0,79

0,86

0,82

عالية

 %61,67 1,85متوسطة

1,86

% 62

متوسطة

 %69,33 2,08متوسطة

 %60,33 1,81متوسطة

%74,67 2,24

%78,67 2,36

عالية

التأﺛري

املعياري

احلسايب النسبي

االنحراف املتوسط الوزن

درجة

29,094

25,406

8

10,219

31,906

54,125

كا 2

0,000

0,000

0,018

0,006

0,000

0,000

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

قيمة الداللة مستوى الداللة
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يتضح من اجلدول السابق أن القضاء عىل وقت الفراغ من أهم اجيابيات التفاعل مع وسائل اإلعالم
اجلديد يليه الدردشة وهذا يتفق مع نتيجة دراسة ( )Tcher, Michel,2015التي أسفرت عن أن أكثر من
ثلث األشخاص الذين شملهم البحث العلمي َيقبلون عىل التفاعل مع املواقع الرتفيهية وغرف الدردشة
واحلوارات ،فضال عن مقاطع الفيديو يف حني جاء املشاركة يف صنع القرار من اقل النسب وهذا يدل عىل
ضعف اقتناع العينة بمشاركتهم يف احلياة السياسية بوجه عام من خالل وسائل اإلعالم اجلديد ،كام أوضحت
النتائج أن التكلفة املادية قليلة لالستخدام شبكة االنرتنت بوجه عام حيث يمكن التواصل مع أصدقاء باخلارج
بتكلفة زهيدة اذا قورنت باالتصال عرب اهلاتف أو املحمول ،يف حني جاء التسوق اإللكرتوين من ضمن
اهتاممات بعض من أفراد العينة ،وربام يرجع ذلك العتقادهم بارتفاع أسعار املنتجات أو الكتب التي يتم
اقتناؤها عرب املواقع اإللكرتونية ،أو ربام لضعف الثقة يف جودة املنتج أو عدم وصوله من األساس.
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د .هبة إبراهيم جودة إبراهيم

املجلد ( )2العدد (2019 )1م

جدول ( )8التأﺛريات السلبية لوسائل اإلعالم اإللكرتوين

االبتزاز

القلق

أمراض جسدية

اإلدمان

العزلة

التأﺛريات السلبية

50

30

57

55

50

ك

%

26

15,6

29,7

28,6

26

موافق

51

69

37

43

48

ك

26,6

35,6

19,3

22,4

25

91

93

98

94

94

47,4

48,4

51

49

49

%

%

ك

إىل حد ما

غري موافق

0,832

0,732

0,875

0,859

0,837

املعياري

االنحراف

1,79

1,67

1,79

1,80

1,77

متوسطة 22,219

 59,67متوسطة 17,094

 55,67متوسطة 30,593

 59,67متوسطة 30,219

% 60

% 59

النسبي التأﺛري

متوسطة 21,125

احلسايب

املتوسط

الوزن

درجة

كا 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

قيمة الداللة مستوى الداللة
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يتبني من اجلدول السابق أن األمراض اجلسدية كاآلالم الرقية والظهر والنظر من أكثر التأثريات
السلبية التي يعانى منها أفراد العينة نتيجة اجللوس لفرتات طويلة أمام الشاشات ،فضال عن انتشار أمراض
العيون .فضال عن مشكالت االبتزاز والتشهري بالسمعة التي يتعرض هلا قطاع عريض من املراهقني خاصة
لضعف درايتهم بمخاطر التفاعل مع وسائل اإلعالم اإللكرتونية ،كام أظهرت النتائج أن إدمان استخدام
االنرتنت يعد من أهم التأثريات السلبية الستخدام تلك الوسائل حيث ظهرت مؤخرا جمموعة من االلعاب
اإللكرتونية اخلطرية التي يسعى اىل ابتزاز املراهقني وقد يصل األمر إىل حاالت انتحار مثل لعبة(احلوت
االزرق ،ومريم ....وغريها) ،وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة ( )Fmback,2013 .Jالتي توصلت إىل
أن أكثر من ثلتي أفراد العينة تقريب ًا يستخدمون مواقع التواصل االجتامعي ويف مقدمتهم موقع الفيسبوك الذى
تقىض العينة به ساعات طويلة مما يعرضهم لبعض املشكالت الصحية والنفسية.
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د .هبة إبراهيم جودة إبراهيم

املجلد ( )2العدد (2019 )1م

جدول ( )9أهداف تزييف وسائل اإلعالم اإللكرتوين

املفاهيم لكي خيتلط احلق بالباطل

تشويش أذهان الرأي العام وخلط

إحالل األكاذيب من أجل إخفاء الواقع

التعتيم والتغييب

خيالف الواقع

التالعب باملعلومات وتفسريها بام

الرتويج ﻵراء وسياسات

تركيز صور معينة يف األذهان من أجل

االهداف

17

40

55

60

60

ك

%

8,9

20,8

28,6

31,1

31,1

موافق

درجة املوافقة

77

33

42

88

100

ك

%

40,1

17,2

21,9

45,8

52,1

إىل حد ما

98

119

95

44

32

ك

51

62

49,5

22,9

16,6

%

غري موافق

0,651

0,814

0,861

0,733

0,678

1,58

1,59

1,79

2,08

2,15

املعياري احلسايب

االنحراف املتوسط

عالية

التأثري

 %52,67متوسطة

% 53

متوسطة

 %59,67متوسطة

 %69,33متوسطة

%71,67

النسبي

الوزن

درجة

55,219

71,281

23,844

15,5

36,5

كا 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

دالة إحصائي ًا

الداللة

قيمة

مستوى الداللة
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يتضح من اجلدول السابق آن أهداف التزييف اإلعالمي جاءت بنسبة مرتفعة يف التالعب باملعلومات
وتفسريها بام خيالف الواقع) ،وختتلف هذه النتيجة مع دراسة (حممد الذهبى )2012،التي أوضحت انتشار
اجلرائم اإللكرتونية والنصب اإللكرتوين وتغييب احلقائق ولكن أكثر تلك اجلرائم شيوع ًا القرصنة
اإللكرتونية  ،والتشهري بالسمعة ،وأوصت برضورة أن يتبنى معلم العرص أهداف التعليم املتقن والتعليم
اإلبداعي الناقد ،ويدرب طالبه باملدرسة الذكية عىل مهارات البحث و حتليل النصوص ونقدها ،وجاء من أهم
األهداف أيضا تركيز صور معينة يف األذهان من أجل الرتويج آلراء وسياسات ،وتري الباحثة أن هذا اهلدف
يعد من أهم أهداف وسائل األعالم اإللكرتونية ففي نظريات األعالم تتفق هذه النتيجة ونظرية "غسيل
األدمغة" حيث يتم تناول قضية من وجهة نظر معينة وفق ًا لألهداف وسياسات املؤسسة املروجة ويستمر ذلك
لفرتات طويلة قد تصل لشهور أو سنوات حتى يتم السيطرة والتأثري عىل الرأي العام ...ويعترب ذلك األسلوب
أساس احلروب اإللكرتونية التي شهدهتا العقود املاضية .يتفق ذلك الرأي مع نتائج دراسة (Kenny,2010

 )Gorelikالتي بينت أن مواقع التواصل االجتامعي تولد لدى املتفاعلني مشاعر واجتاهات سلبية نتيجة
االنعزال عن احلياه الواقعية ،واخللط بني الواقع واحلقيقة نتيجة لشن بعض احلمالت الدعائية املضللة التي
تقف اىل صالح طرف دون األخر ويستجيب هلا املتفاعلني.
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د .هبة إبراهيم جودة إبراهيم

املجلد ( )2العدد (2019 )1م

جدول ()10أساليب التزييف اإلعالمي من وجهة نظر العينة

التالعب باملعلومات وتفسريها بام خيالف الواقع

املزج واخللط بني األخبار

إمهال خلفية األحداث وتزييف احلقائق

التزييف بالعناوين ومقدمات األخبار

عرض معلومات غري مرتبطة باحلدث

مؤسسات

التزييف باستخدام مفردات معينة إلدانة أفراد أو

التدليس يف املصادر

اختالق قضايا ومشكالت زائفة

التعتيم والتغييب

التزييف بالتضخيم التهويل للحدث

التزييف بالتهوين والتقليل للقضية

التزييف باإلحصاءات واستطالعات الرأي

التزييف بالصورة والكاريكاتور

اساليب التزييف

57

69

50

100

55

57

55

50

27

110

95

59

38

ك

%

29,7

35,9

26

52,1

28,6

29,7

28,6

26,0

14,1

57,3

49,5

30,7

19,8

موافق

درجة املوافقة

62

77

65

88

65

28

29

40

65

55

7

99

50

ك

32,3

40,1

33,9

45,8

33,9

14,6

15,1

20,8

33,9

28,6

3,6

51,6

26

%

%

52

0,721

0,728 14,1

0,984 46,9

73

46

77

4

72

38

24

0,821

0,767

0,803 40,1

2,1

0,541

0,811 37,5

0,889 55,7 107

0,881 56,3 108

0,849 53,2 102

100

27

90

34

0,79
0,685 17,7

54,2 104

ك

إىل حد ما

غري موافق

املعياري

1,917

2,120

1,859

2,5

1,912

1,739

1,724

1,729

1,61

2,432

2,03

2,130

1,656

احلسايب

االنحراف املتوسط

ضعيفة

عالية

 0,000 41,656دالة إحصائيا

 0,000 55,719دالة إحصائيا

% 63,9

%70,67

%61,97

%83,33

%63,73

متوسطة

عالية

متوسطة

عالية

متوسطة

0,351 2,094

0,017 8,094

0,057 5,719

85,5

غري دالة

غري دالة

دالة إحصائيا

غري دالة

 0,000دالة إحصائيا

0,320 2,281

متوسطة  0,000 49,906دالة إحصائيا

متوسطة  0,000 50,656دالة إحصائيا

غري دالة

%57،97

%57,47

%57,63

متوسطة  0,000 34,625دالة إحصائيا

% 54

%81,07

%67,67

عالية

 0,000 33,594دالة إحصائيا

متوسطة  0,000 38,265دالة إحصائيا

كا 2

الداللة

الداللة

متوسطة  0,000 76,344دالة إحصائيا

%71

%55,21

الوزن النسبي

التأثري

درجة

قيمة
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يالحظ من اجلدول السابق أن أساليب التزييف تكون صورها بنسبة اكرب يف التزييف باإلحصائيات
واستطالعات الرأي ،التزييف بالتهوين والتقليل للقضية ،تلتها التزييف بالعناوين ومقدمات األخبار ،و
التزييف بالتضخيم و التهويل للحدث ويتفق ذلك مع دراسة ( )Tcher, Michel,2015التي توصلت إىل أن
الفيسبوك يولد مشاعر سلبية عىل بعض مستخدميه من خ الل عرض املعلومات واألخبار املزيفة من أجل إثارة
وتوجيه الرأي العام .واتفقت هذه النتيجة وع نتيج
دراسة (راجح البلويش )2014،التي توصلت اىل تعدد أساليب التضليل اإلعالمي بالشبكات
االجتامعية نتيجة ضعف الرقابة عليها.
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جدول ( )11مقرتحات العينة للحد من اساليب التزييف االعالمي

تغليظ عقوبة نرش أخبار مفربكة

عقد دورات تدريبية للمعلم

اإلعالمية

االضطالع عىل أهداف وسياسات املؤسسة

والسيئ

غري اهلادفة
توعية الطالب كيفية التمييز بني اجليد

تشجيع الطالب عىل رفض املواد اإلعالمية

إدراك املعلم قضايا العرص بمجتمعه

تزويد املعلم بمتطلبات الثقافة البرصية

إنتاج معلمون وطالب مثقفون إعالميا

عرب وسائل اإلعالم اجلديد

تشجيع الطالب عىل جتنب تصديق ما ينرش

تنمية القيم األخالقية والدينية للطالب

تعريف املعلم بأخالقيات املعلومات

تنمية القيم الدينية ملحاربة أي تضليل

تزويد املعلم بالعديد من املهارات

التزييف االعالمي

مقرتحات العينة للخد من اساليب
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%

ك
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2,15
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%

ك
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ك
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يالحظ من اجلدول السابق أنه يمكن ترتيب بنود هذا البعد تبع ًا للوزن النسبي عىل النحو التايل:
مقرتحات العينة ملساعدة املعلم عىل التصدي ألساليب التزييف اإلعالمي مرتفعة حول رضورة إدراك املعلم
للقضايا التي يعارصها جمتمعه واالطالع عىل اخلرب من أكثر من مصدر ليكتشف احلقيقة ويتجنب التزييف
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ((حممد الذهبي )2012 ،التي أوضحت رضورة أن يلم املعلم املعارص بالقضايا
املجتمعية والسياسية واالقتصادية ،وأن يستقي املعلومة من عدة مصادر للوصول ملا هو أقرب للمصداقية
لوعي طالبه ،كام أوضحت النتائج أمهية أن تقوم الدولة بتغليظ العقوبة عىل نرش اجلهات التي تنرش أخبار
مفربكة وتروج لإلشاعات يف حني جاءت النسبة منخفضة حول تشجيع املعلم لطالبه عىل جتنب تصديق عىل ما
ينرش عرب وسائل اإلعالم اجلديد.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.1.3
149
International Journal of Research in Educational Sciences

د .هبة إبراهيم جودة إبراهيم
املجلد ( )2العدد (2019 )1م

نتائج البحث
.1

اتفق معظم أفراد العينة أن أكثر أساليب التزييف عرب وسائط اإلعالم اإللكرتوين شيوع ًا
هي :التزييف بالصورة والكاريكاتور للتعتيم والتغييب ،ثم التزييف باإلحصائيات
واستطالعات الرأي ،يليه التزييف بالتهوين والتقليل للقضية أو التزييف بالتضخيم
والتهويل للحدث.

.2

اتفق أفراد العينة أن أقل أساليب التزييف اإلعالمي شيوعا :التدليس يف املصادر ،ثم
التزييف باستخدام مفردات معينة إلدانة أفراد أو مؤسسات ،يليه عرض معلومات غري
مرتبطة باحلدث.

.3

جاء القضاء عىل وقت الفراغ من أهم إجيابيات التفاعل مع وسائل اإلعالم اإللكرتوين يليه
الدردشة يف حني جاءت املشاركة يف صنع القرار من أقل النسب ،وربام يرجع ذلك لضعف
ثقة العينة بإمكانيتهم يف تغيري الواقع أو صنع القرار.

.4

جاءت األمراض اجلسدية كاآلالم الرقبة والظهر والنظر من أكثر التأثريات السلبية التي
يعانى منها أفراد العينة ،يليها التشهري و االبتزاز.

.5

اتفقت العينة عىل أن أهم املتطلبات الرتبوية لإلعالم اإللكرتوين هي :حماربة األفكار املضللة
واللغات الدخيلة ،والتفاعل عرب اللغة األم ،يليها احلفاظ عىل اهلوية الثقافية يف ظل
التحوالت الرسيعة التي يشهدها اإلعالم اإللكرتوين.

.6

استطاعت وسائل اإلعالم اإللكرتوين أن جتذب أكثر من ثلثي أفراد العينة الستخدامها كام
أن معظم أفراد العينة تستخدم وسائل اإلعالم اإللكرتوين من  6-5ساعات يومي ًا وهى فرتة
طويلة إىل حد ما وهذا يوضح مدى شغفهم هبا.

.7

معظم أفراد العينة من الذكور تتفاعل مع املواقع الرياضية يف املرتبة األوىل بينام جاءت مواقع
األغاين يف املرتبة األويل بالنسبة لإلناث ،وجاءت مواقع األفالم يف املرتبة الثانية.
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.8

جاءت اللغة العامية العادية يف مقدمة اللغات التي يتم التفاعل هبا عرب وسائل اإلعالم
اإللكرتوين بينام جاءت الفصحى يف هناية اللغات التي تستخدمها العينة .معظم أفراد العينة
ال تثق يف األخبار.

.9

أهداف التزييف اإلعالمي من وجهة أفراد العينة من الذكور جاءت بنسبة مرتفعة يف
التالعب باملعلومات وتفسريها بام خيالف الواقع ،يف حني جاءت النسبة مرتفعة لإلناث
حول هدف التعتيم اإلعالمي لتوجيه الرؤى العام و دغدغة العواطف اإلنسانية.

.10

اتفق معظم أفراد العينة عىل رضورة التشكك يف سيل األخبار اجلارف ،والتدقيق للوصول
إىل احلقائق ،قبل االنفعال واختاذ مواقف بفعل عمليات التزييف املتنوعة ملساعدة املعلم عىل
مواجهة أساليب التزييف اإلعالمي.
من خالل املقابالت الشخصية أقرتح بعض معلمي املدارس الذكية بعض احللول ملواجهة

أساليب التزييف اإلعالمي التي يتعرض هلا طالب احللقة الثانية من التعليم األسايس:
.1

إدراك الطالب املعلم حلقوقه ووجباته قبل التفاعل مع وسائل اإلعالم اإللكرتوين.

.2

تدريب الطالب عىل التدقيق يف الوسيلة اإلعالمية ويف اخلرب املنشور ،ومعرفة مصدره.

.3

التحول نحو املدرسة املجتمعية التي هتتم بقضايا ومشكالت املجتمع وجتد حلول هلا.

.4

تطوير البنية التحتية والتجهيزات باملؤسسات التعليمية ملواكبة متطلبات عرص اإلعالم
اإللكرتوين.

.5

توفري خمرجات عىل مستوى عال من التعليم والتدريب ملواكبة حتديات العرص ومن ضمنها
التحديات اإلعالمية.

.6

حماربة األفكار املضللة واللغات الدخيلة والتفاعل عرب اللغة األم.

.7

احلفاظ عىل اهلوية الثقافية يف ظل التحوالت الرسيعة التي يشهدها اإلعالم اإللكرتوين.

.8

التحول إىل فكرة التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة يف ظل انتشار وسائل اإلعالم
اإللكرتوين ،و التحول من استهالك املعرفة إىل إنتاجها لبناء رصح التحرض العلمي.
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وقد ذكر بعض أفراد العينة تصور لبعض الطرق التي من ﺷأهنا أن تساعد الطالب عىل التصدي
ألساليب التضليل اإلعالمي ،وهذه الطرق كام ييل:


الطريقة األوىل :إرشادية تعليمية  ،Didacticحيث يقوم معلم املستقبل بتقديم مادة إرشادية
لكيفية التعامل الواعي مع وسائل اإلعالم التقليدية واإللكرتونية وتوضيح مميزاهتا
وخماطرها ،ويكون التفاعل بسيط جد ًا بني املعلم والطالب ،ربام باستثناء بعض األسئلة التي
يطرحها بعض الطالب من حني آلخر عندما يطلب توضيح ًا.



الطريقة الثانية :االستفهام الواقعي  Fact-based questioning approachحيث يقوم
املعلم بطرح العديد من األسئلة عىل طالبه ،وهى أسئلة يتم وضعها أساس ًا النتزاع احلقائق
منهم ،وتدور التغذية الراجعة من قبل املعلم أساس ًا حول بعض الردود التي تصدر عنه مثل
" صحيح " و" جيد " و" ال " ليحدث تفاعل أكثر بني املعلم والطالب ،كام تبدو متابعة
األسئلة الفردية ل لطالب حمدودة للغاية ،و ربام ال يوجد أي تفاعل بني الطالب بعضهم
البعض.



الطريقة الثالثة :التفكري الناقد ،حيث يمكن وصف هذه االسرتاتيجية بأهنا األسلوب
االستفهامي يف التفكري  ،Thinking-Based Questioning Approachأو األسلوب
احلواري  ،Dialogical Approachألهنا تشجع عىل احلوار بني املعلم والطالب ،وبني
الطالب مع ًا ،ويمكن أن يكون احلوار شفهي ًا أو حترير ًا خالل تلك الطريقة حيث يطرح
املعلم بعض األسئلة لتحفيز التفكري والنقاش جتاه قضية أثريت بوسائل اإلعالم
اإللكرتوين ،وعادة ال يكون هناك إجابة صحيحة واحدة لكل سؤال ،مثل " نعم " أو" ال
"  ،ولكن التغذية الراجعة يف هذه احلالة تتمثل يف تعليقات املعلم و ما يقرتحه الطالب ،بل
ربام يتم تغيري لعب األدوار بحيث يكون للمعلم دور ًا حمدد ًا ثم يدىل بتعليقاته أو يطرح
بعض األسئلة حتى يدور احلوار حول املوضوع مرة أخرى ،وخالل هذه الطريقة يبدو
احلوار بني الطالب واملعلم مشوش ًا ،وهنا يقوم معلم املستقبل بدور املرشد أو امليرس ،وليس
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دور املعلم باملعنى التقليدي ،وتتمتع هذه االسرتاتيجية احلوارية باملزيد من متابعة ومراقبة
األسئلة للطالب ،وهذه الطريقة تساعد عىل تطوير التفكري النقدي للطالب.
مقرتحات معلمي املستقبل املتعلقة بدور قيادات املدارس الذكية للتصدي ألساليب التزييف اإلعالمي
اقرتحت العينة من خالل املقابالت الشخصية أدوار ًا لقيادات املدارس الذكية من مديرين
ووكالء للتصدي ملخاطر التزييف اإلعالمي الذي يتعرض له الطالب ومن أهم تلك املقرتحات ما ييل:
.1

رض ورة تشكيل التنظيم الرتبوي مع رضورة التأكيد عىل استخدام تطبيقات احلاسب اآليل يف
إعداد برامج تربوية هتدف إىل تصميم أنشطة إعالمية متنوعة تعتمد عىل التفكري الناقد
لتمكني الطالب من التميز بني املحتوي اإلعالمي اجليد والرديء.

.2

رضورة لفت نظر املعلمني لرضورة استخدام احلاسب اآليل يف حتضري الدروس عىل أن
تشمل أهداف الدرس تنمية مهارة التحليل والربط بني وتفسري للقضايا املطروحة وجتنب
تصديقها إال بعد التحقق من عدة مصادر ،وهذا يتطلب أن يكون معلمي املستقبل قادرين
عىل تدريب طالهبم عىل ذلك.

.3

 .-3استخدام األجهزة املتطورة التي متكن من اإلرشاف اإلداري املتميز مثل :أجهزة
االتصال التي متكن من كشف أماكن متعددة يف املدرسة من موقع مكتب وكيل املدرسة،
أجهزة اهلاتف يف الفصول املتصلة بغرف املراقب ملواجهة األمور الطارئة برسعة والتعرف
عىل أداء املعلمني بحجرات الدراسة والتأكد من تنمية قدرات الطالب من حيث التحليل
والنقد والتفسري ملا يتلقوه من معلومات.

.4

تشجيع مديري املدارس الذكية عىل متابعة كل جديد يف جمال استخدام التكنولوجيا املتقدمة
بمدارسهم ،وتصميم قاعدة بيانات مركزية مشرتكة بني املدارس (اجلهة التنفيذية) واجلهة
املرشفة عليها متكنها من تبادل املعلومات ،واملشاركة يف اختاذ القرارات الرتبوية عىل أسس
ومعايري تضمن أعىل مستويات الكفاءة يف األداء الرتبوي واإلعالمي من خالل االستعانة
بمختصني بمجال اإلعالم يف التنظيم اإلداري باملدارس الذكية باعتباره تنظيم يمتاز باملرونة
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واستخدام آليات اإلدارة اإللكرتونية من حيث تصميم اخلطط الرتبوية ،وتوزيع اخلدمات
الرتبوية ،الربيد اإللكرتوين والصويت ،وختطيط وتوزيع القوى البرشية وفق التخصصات
ومعطيات حمددة ،و تنظيم وتوزيع األعامل ،و الرد عىل االستفسارات ،واملسامهة يف صنع
القرارات الرتبوية.
.5

أن تعقد إدارة املدارس الذكية دورات تدريبية يف جمال اإلعالم بشكل مستمر للمعلمني
لتنمية قدراهتم وخرباهتم هبذا املجال لينقلوها لطالهبم.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.1.3
154

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Dr. Ibrahiem, Heba Ibrahiem Gouda
Volume (2) No. (1) 2019

املراجع
 .1أبو معال ،عبد الفتاح (.)2006أﺛر وسائل اإلعالم عىل تكوين القيم الرتبوية لألطفال ،عامن،
دار الرشوق للنرش والتوزيع.
 .1أمحد ،سلطان(".)2004تأثير شبكات التواصل االجتماعي عىل جمهور المتلقين" ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،كلية الدراسات اإلنسانية ،جامعة األزهر ،غزة..

 .2الغمدي ،سعاد(" .)2015بعض الكفايات التعليمية املتطلبة ملعلمة املدرسة الذكية " ،ورقة
عمل مقدمة إىل مؤمتر الرتبية وحتديات اإلعالم ،كلية الرتبية ،جامعة الدمام.
 .1البلويش ،راجح (" .)2014دراسة مقارنة لربامج تدريب باإلمارات والواليات املتحدة يف
ضوء األهداف العاملية لتدريبه ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية..
 .2جبارة ،صفا ( .)2008اخلطاب الرتبوي بني النظرية والتحليل ،عامن ،دار أسامة للنرش والتوزيع.

 .3جوييل ،عبد الباقي ( " .)2012املتطلبات الرتبوية لتحقيق اجلودة التعليمية" بحث منشور يف جملة
دراسات تربوية يف القرن احلادي والعرشين ،بريوت.
 .4اخلطيب ،حممد بن شحات ( .)2010استرشاف مستقبل العمل ال ،الريايض دول اخلليج العربية
"،الرياض ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.
 .5اخلطيب ،ياسني ( .)2009أﺛر وسائل اإلعالم عىل الطفل ،عامن ،دار الثقافة للنرش والتوزيع.
 .6خلف ،سهيل( ".)2005دوافع استخدام الفيسبوك واإلشباعات املتحققة من التفاعل معه" ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.

 .3الذهبي ،حممد (" .)2013االحتياجات التدريبية ملعلم املدرسة الذكية يف ضوء حتديات العرص
اإللكرتوين" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم القرى  -كلية الرتبية  -قسم الرتبية
اإلسالمية واملقارنة.
 .7سلطان ،عبد العزيز ( .)2013االنرتنت يف التعليم مرشوع املدرسة اإللكرتونية" ،رسالة اخلليج
العريب ،جملد ،17العدد.23
 .8السيد ،خالد (.)2011تنظيم التعليم عىل ضوء ﺛورة املعلومات ،دار األمل للنرش ،اإلسكندرية.
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 .9عبد احلميد ،شاكر ( .)2005عرص الصورة السلبيات واإلجيابيات ،الكويت ،املجلس الوطني
للثقافة واآلداب.
 .4العتيبي ،راشد (" .)2015معايري إعداد معلم التعليم الثانوي يف ضوء املدرسة النموذجية
املستقبلية " ،بحث مقدم إىل" مؤمتر التنمية املستدامة وحتديات التعليم اإللكرتوين" ،كلية
العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،اجلزائر.
 .10العتيبي ،خالد (.)2015مدير القرن الواحد والعرشين ،ترج الشارقة ،العتيبي ،الرياض ،مكتبة
الشقري.

 .11غليون ،برهبان)  .(2014هويتنا بني البقاء والزوال "مؤمتر الفضائيات العربية واهلوية الثقافية
– نحو إعالم عريب هادف يف القرن احلادي والعرشين" ،الشارقة ،اإلمارات.
 .12الفاتح ،محدي ( ".)2004اآلثار النفسية واالجتماعية الستخدام الشبكات االجتامعية -الفيسبوك
وتويرت نموذجان " ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم االجتامعية والعلوم اإلسالمية،
جامعة اجلزائر.

 .13القني ،عبد اهلل ( .)2005ﺛقافة اإلعالم  -إعالم الثقافة ،الشارقة ،منشورات دائرة الثقافة
واإلعالم.
 .14مولس ،إبرهام (.)2002الرتبية واإلعالم ،ترمجة عبد احلميد البدوي ،القاهرة ،دار املعارف.
 .15ياجلن ،قداد (.)2007الثقافة الرتبوية والثقافة اإلعالمية تكامل أم تناقض ؟ ،ورقة عمل
مقدمة للمؤمتر األول للرتبية اإلعالمية يف الرياض اململكة العربية السعودية.
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