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Abstract. 
The purpose of this study was to identify the reality of educational media 

throughout the Emirate of Abu Dhabi secondary schools in the United Arab 

Emirates from the perspectives of students. To attain the study purpose, the 

researchers prepared a questionnaire consisted of 63 statements in its final 

format as an instrument for data collection. Upon the completion of stating 

the questionnaire items, the researchers tested its reliability as well as 

validity. The study instrument had been divided into five major domains. 

Such domains were school media, instructional technology, school 

broadcasting, forums/lectures, and local community/family-school 

communication. Then, (384) questionnaires, representing a (15.61%) of the 

study population were received. Findings revealed that both school media 

and instructional technology domains congruently ranked first with a mean 

of (2.43), and third school broadcasting with a mean of (2.41). Nevertheless, 

forums/ lectures and local community/family-school communication ranked 

with a lowest mean of (2.40) correspondingly. The overall mean of the 

study sample responses was (2.42) however. Additionally, the study 

findings indicated that there were significant statistical differences due to 

the independent variable of grade level amongst all domains. Besides, there 

were significant statistical differences due to the independent variables of 

gender between all domains except female students’ responses to the local 

community/family-school communication. Based on the findings, the 

researchers provided several recommendations in order to activate the role 

of educational media all through secondary schools in Abu Dhabi. The most 

important of which, from the researchers’ estimation, would be conducting a 

similar futuristic field study to shed light on triggering the educational 

media role within the Emirati schools taking into account all stages 

 Key Words: Educational Media, Secondary Schools, Emirates of 

Abu Dhabi, and the United Arab Emirates. 
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 واقع اإلعالم التربوي في المدارس الثانوية بإمارة أبوظبي                            
 عمر خصاونة

  رفيعة العامري  
 

 : مستخلص البحث
هدفف  هد ا الفرا دة  لدت ال عدر  عقدت واالد  اتعدوي ال رلددي فدا المدفارب الراندبدة ي مدار    دد  ا فدا 

نظر الطق ة. تد   عدفاد ا د  انة مةدندة يصددرتها الةهاعيدة يعدف دولة اتمارات العرلية الم حف  من وجهة 
فقدددر  مد عدددة عقدددت خمودددة مصدددا ت وهدددا  الصدددحافة المفر دددية   63ال أكدددف مدددن ودددفالها و  اتهدددا مدددن 

وال كةدلدجيددا ال فربوددية  وات اعددة المفر ددية  والةددفوات والمحاوددرات  وال داوددم مدد  ا  ددر  والمص مدد  
%  مدددن مص مددد  15,61طالدددط وطال دددة  ي  ةوددد ة   384 دددة مدددن المحقددا . و عددد  عقدددت عيةدددة الفرا

الفرا ددة لصمدد  ال يانددات.   هددرت ن دداعأ الفرا ددة  ا مصددالا الصددحافة المفر ددية وال كةدلدجيددا ال فربوددية 
   ومصدا  ات اعدة المفر دية فدا المرت دة 2.43جاءت فا المرت ة ا ولت يأعقت م د ط حودا ا  قد)  

 يةمدددا جددداء مصدددالا الةدددفوات والمحاودددرات وال داودددم مددد  ا  دددر    .2.41الرالردددة يم د دددط حودددا ا  
 . ولقد) الم د دط الحودا ا لد دا  2.40والمص م  المحقا فا المرت دة ا خيدر  ولم د دط حودا ا  قد)  

= لفا  تعدى    در 0.05 . كما   هرت ن اعأ الفرا ة وجدد فروق  ات د لة  حصاعية  2.42كةم  
= لفددا  تعدى    درالصة  فددا 0.05دد فددروق  ات د لدة  حصداعية  الصد  فدا جميدد  المصدا ت  ووجد

جميددد  المصدددا ت  يا ددد رةاء مصدددا  ال داودددم مددد  ا  دددر  والمص مددد  المحقدددا. وجددداءت الفدددروق لصدددال  
اتنددا . ولةدداء عقددت ن دداعأ الفرا ددة  الددفي ال احردداا عددف  تدودديات مددن  همهددا  جددراء درا ددات مودد ق قية 

اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبدة وتفعيقدف فدا المدفارب يم  قد  ميفانية ل وقيط الضدء عقت دور 
 المراحم.
اتعوي ال رلدي  المفارب الراندبة  وجهات نظر الطق ة   مار    د  ا   الكقمات المف احية: 

 ف .دولة اتمارات العرلية الم ح
  

 

 

 

 



 2018  الشهر أغسطس( 3( العدد )42) المجلد  جامعة االمارات المجلة الدولية للبحوث التربوية

Vol. 42, issue (3)  August 2018 UAEU International Journal for Research inEducation 

 

 
287 

 مقدمة

وتقدي   طدبر نفوها يصفة مو مر  توعت مؤ وات ال عقي   لت توهيم ال عق  لكافة  عضاعها  
كما ي دافر فيها مةاخ يمةن ا فراد من تطدبر  مةاناته   لت  الصت مف . وتشمم  قافة ال عق  جمي  
 القاعمين عقت العمقية ال عقيمية. كما  نها ت ض  يصفة مو مر  لعمقية تحد  وتطدر مؤ وا داع 

(Pedler, Boydell & Burgoyne, 1989.)  2013اتعوي ال رلدي  محمف  يما فا  لك . 
اتعوي يهففاا  لت تغيير فا الوقدك و لك يال أ ير عقت الر ي العاي وإلت مواعف  الفرد و  فال عقي 

. فال فاه  عمقية واتصا عقت تكيي  نفوف م  م طق ات الحيا . ال عقي  واتعوي عمقيات تفاه  
اطفه  فا ت اد  اآلراء. والحفيث عن اتعوي يواعف عقت تةظي  ال فاعم  ين الةاب وتع اج ماعية

ال رلدي ي و ي م  الحفيث عن اتعوما ال رلدي وب ص  اتعوي فا الميفاا ال رلدي يالومات 
اتعومية الرقافية والش صية وا خوالية والعمقية. وعقت اتعوما ال رلدي  ا ي م   يفه  الويا ات 

ال رلدبة من مةاهأ ومفر ين وطق ة وم ايعة ا مدر المو صف  فا  ال عقيمية  وُبِق  يالصدانط العمقية
ومن  جم  جراء  ووحات ترلدبة  شامقة   .1991 ال فر؛ 2017عومية  الصراير   الد اعم ات

ومدودعية لدو  مةظدمة فعالة و ات جدد  ية غا ال فكير ي يصاد طرق تفرب  ومةاهأ ترلدبة 
تةوص  م  ال حد ت ا ج ماعية وا ال صادية ل داكط ال طدر العقما ال ي فرو ف العدلمة العالمية 

ية المةظدمة ال رلدبة  لت  عوي ترلدي يوعت  لت وال طدرات ال كةدلدجية الهاعقة. ل ا تح اج  يفاغدج
خفمة العمقية ال رلدبة يال عاوا م  الصهات المعةية. ول عىبى تةشئة الطالط عن طربق تد ي  
الطرق الحفيرة كدنف العةصر ا  ا ا فا العمقية ال رلدبة  يصط عقت و اعم اتعوي ال ققيفية 

وبعف  عا الد يقة  يالعمقية ال عقيمية ال رلدبة فا المفارب. يا ه ماواتلك رونية  و الحفيرة مراعا  
همية  ي مؤ وة ترلدبة ل  ماشت م  ال غيرات ة ل عىبى الشةم المعماري يال) ا تصالياتعومية وا 

 عف الفين  ؛  2017وال حد ت ال ا تشهفها المةظدمة ال رلدبة خو  ه ا القرا  افروجن  
 عوي ال رلدي وود ا  ين جهدد ات ال ةويقه ا اتووحات من خو   .  وبمةن  ا تط ق 2016

 الت المعق  المرشف لقطق ة.
يصا  المعقدمات   لت  رالت مراتط العق  من حيث  يرشف المعق  الطق ة لقمعرفة وود ا 

 يمدودعية ونىاهة وشفافية. فاتعوي وال عقي  يش ركاا فا الهف  والمةهأ وتصمعهما خفمة المص م .
وال رلية اتعومية يمةن  ا   ت   يشةم مقصدد وم اشر وإنما يمةن خو   ث القي  ال رلدبة 

 . وُبعف اتعوي ال رلدي نظاماا  عومياا 2016وا خوالية فا مح د  الر الة اتعومية   عف الفين  
قدمات ال ا يمةن  ا ي في الصدانط ال عقيمية عن طربق تو ير الد اعم اتعومية تيصا  المع
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؛  2016قدك ا نوانا   عف الفين   تحمم ا    والمفاهي  ال رلدبة وتعمم عقت تعفيم الو
  .2017  راهي   

ت و  ال رلية وال عقي  فا دو  ال قيأ العرلا يومات عف  تشاركها فيها عفد من الفو  
  يدماا  150     لك يعف   مات ها : عفي تصاو  العاي الفرا ا1991الةامية. يش ص ال فر 
رر  فا عصر المعقدمات ح ياجات ال رلدبة. ياتوافة  لت جمدد المداد المقوعفي موعمة الم انا لو

نفصار المعرفا وعفي جا  ية ا  قدب ال رلدي وال عقيما. وفا دولة اتمارات العرلية الم حف  شهف وا 
 و ح  المةاهأ تركى عقت فا المةاهأ المفر ية يحيث  ةاوالةظاي ال رلدي تطدرات عف  خ

   فاي ااونا  روح الفربق ياتوافة  لت مهارات ال فكير الةقفي وتطدبر ات فاع وا   كار والعمم ال ع
تكةدلدجيا المعقدمات فا حم المشةوت. وواحط ه ا ال طدر  عاد  الةظر فا عف  مصا ت ومةها 

 The) ا دولة اتمارات العرلية الم حف ي فمما   ر عقت تطدر واال  اتعوي ال رلد  اتعوي ال رلدي 

UAE Reforms Education System as Part of Vision 2021, 2017). 

لة اتمارات تطدر واال  اتعوي ال رلدي فا دولة اتمارات العرلية الم حف  مة   الياي دو 
ال رلدي     رعاا ما وكاا تأ ير ه ا الحف  ك يراا عقت موار اتعوي . 1971 يالعرلية الم حف  عا

 فء نشاط اتعوي ال رلدي  1979نشأ الو  لإلعوي فا و ار  ال رلية وال عقي . كما شهف عاي 
 نشاء  دار  اتعوي ال رلدي. وفا عاي  1980يال  صص  وال ي كاا تايعاا لقفاعر  الرقافية. وت  عاي 

لصفيف  ي دار  العوالات العامة واتعوي ُ لِحق  ها الو  العوالات العامة  وتم  تومية اتدار  ا 1990
تط يق الهيةم ال ةظيما الصفيف لد ار  ال رلية وال عقي  وت  يمدج ف فصم  1999ال رلدي. وشهف عاي 

 دار  العوالات العامة عن  دار  اتعوي ال رلدي ل ص   كم مةهما  دار  مو ققة. وت كدا  دار  اتعوي 
ة والةشر والو  ات اعة وال قفىبدا. وبهف  اتعوي ال رلدي  لت ال رلدي الحالية من الو  الصحاف

ال داوم  ين و ار  ال رلية وال عقي  والمص م  اتماراتا وعرض  نشطة الد ار  والمةاطق والمفارب 
    رامأ ومشروعات ال طدبر ال رلدي وال عربف   اكة  ين المفر ة والمص م  المحقال فعيم الشر 

 وتقفي  اتال راحات  ال رلدي والمص م  المحقا لدبة ومف   نعةا ها عقت الميفااوتدوي  القضايا ال ر 
و باد  ال داوم  ين الدحفات   فا الياب الر ي العاي  مرار ال ا تواعف فا وة  القرار م  ا 

 وافة  لت ال روبأ لقمشارب  ال رلدبة لىباد    وفا المةاطق ال عقيمية والمفارب الم  قفة فا الد ار 
  .2007مواهمة القطاع العاي والقطاع ال اص  عطا هللا ومفراج  

ي  ين من  لك  ا اتعوي ال رلدي من المرتكىات ا  ا ية  ل حقيق الر الة ال رلدبة 
ي فا دولة ترت اطف م  العةاور ال عقيمية المفر ية. ولكن عةف معايةة وو  اتعوي ال رلد 
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اتمارات العرلية الم حف  رلما يةدا هةاك يعض ال واؤ ت حد  ا هفا  ال ا يعمم ل حقيقها  
ومضمدا الر اعم ال ا تدجف  لت المفارب والمص م   وال حفيات ال ا يداجهها وو اعم ال داوم ال ا 

من ال احرين  فرا ة   دياد دور و اعم اتعوي الاي عفدا . وم  2007ا  عطا هللا ومفراج  يو  فمه
ال احرين فا اتعوي وال رلية وعق  ا ج ماع  ال أ يرات الم  قفة له ا الد اعم عقت حيا  ا فراد. واه  

  أ يرات ه ا  الد اعم عقت  فراد المص م . و  شارت ن اعأ يعض الفرا ات عقت تأ ير و اعم 
ربة والقضايا فا مص معه  والعال  من حدله  اتعوي فا  مفاد طقق ة المرحقة الراندبة يا حفا  الصا
 . ل لك يمةن  ا تصيط ه ا الفرا ةعقت 2010ياتوافة  لت دورها فا ال ةشئة اتج ماعية  موعدد 

 تقك ال واؤ ت من خو  ن اعصها ال ا ت رتط عقت اتجاية عن ا  ئقة وتحفيف مشةقة الفرا ة.
 مشكلة الدراسة

ال احراا  دجدد فصدات فا واال  اتعوي ال رلدي ي    تة   مشةقة الفرا ة من  حواب
تحفيفها من خو  معرفة الفور ال ي يقع ف اتعوي ال رلدي فا المشاركة الفعالة فا ال رلية وال عقي  
وال شةيم فا  ةية ا فراد الفكربة والش صية يشةم عاي. وحيث  ا يعض مصادر اتعوي ال رلدي 

ع  ار ير المردود المادي دوا ا خ  يا ف وال عض مةها يعمم ومن معايغير خاوعة لق قيي  وال دجي
فقف ارتأ  ال احراا  جراء درا ة عن واال  اتعوي ال رلدي فا  اليمة وإ  راتيصية ال رلدبة لف  المص م 

المفارب الراندبة ي مار    د   ا فا دولة اتمارات العرلية الم حف . ومن خو  عمم  حف ال احرين 
العوالات العامة فا الو  المدارد ال شربة فا  مار    د  ا  ن ع  مشةقة ه ا الفرا ة من حيث فا 

من  لك ف ا مشةقة ه ا  اا ماعية الوقيمة لقعامقين. وانطوالدور اتعوي ال رلدي فا ال ةشئة ا ج 
ة ي مار    د  ا الفرا ة ت حفد فا  لقاء الضدء عقت واال  اتعوي ال رلدي الحالا فا المفارب الراندب

فا دولة اتمارات العرلية الم حف  من وجهة نظر الطق ة  و لك من خو  اتجاية عن   ئقة 
 الفرا ة.

 أسئلة الدراسة
ما واال  اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبة فا  مار    د  ا فا دولة اتمارات العرلية الم حف   -

 ؟من وجهة نظر الطق ة
واالد  اتعدوي ال رلددي فا   0.05 لفا = تدجف فروق  ات د لة  حصاعية عةف مو د  الف لة هم   -

تعى  لم غيدري  الصد  الفرا دا  فا المفارب الراندبة فا  مار    د  ا من وجهة نظر الطق ة
 "؟والصة 
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واال  اتعوي فا   0.05  لفا = تدجف فروق  ات د لة  حصاعية عةف مو د  الف لة هم   -
تعى  لم غير  ال رلدي فا المفارب الراندبة فا  مار    د  ا من وجهة نظر الطق ة

       ؟ال  صص
 أهداف الدراسة

 تهف  الفرا ة الحالية  لت:
اتمارات  الراندبة فا  مار    د  ا  فولة ال عر  عقت واال  اتعوي ال رلدي فا المفارب  - 

 العرلية الم حف  من وجهة نظر الطق ة. 
الكش  عما   ا كان  هةالك فروالات  ين ا  صايات  فراد عيةة الفرا ة حد  واال  اتعوي ال رلدي  -

فا المفارب الراندبة فا  مار    د  ا  فولة اتمارات العرلية الم حف  تعى  لم غيرات: 
 الصة  وال  صص والص  الفرا ا.

 ياا  مةانية مواهمة ن اعأ ه ا  ولعف وياغة مشةقة و  ئقة الفرا ة وتحفيف  هفافها     ف من
الفرا ة فا تطدبر مفاهي  وآليات اتعوي ال رلدي ال ي يحاكا خصدويات المص م  
وتطدبر  مةانات  طرا  المعادلة ال رلدبة اتعومية وإ راء ا دب الةظري اتعوما ال رلدي 

 وال ي يةمن فا  همية الفرا ة.
 أهمية الدراسة 

رور  ترلدبة   يصد  تصاهقها فا  ق  ت طيط ا ولدبات كما  نف  ا اتعوي ال رلدي و 
مظهر من مظاهر تفاعم اتعوي م  ال رلية يفعالية وإيصا ية مما يواه  فا  عفاد الفكر الداعا ال ا 
تةشفها العمقية ال رلدبة لقمشاركة فا  ةاء مو ق م  فضم. وتةطقق  همية  لك من حاجة كم من 

ت و يقة تدويم ر ال ه  لقم ققا  وتةمية القفر  عقت ال داوم  ين  فراد المص م  المعق  واتعوما  ل
وتفعيم نشاطات والفرات ومداهط عةاور ال رلية من   ال رلدي وبةو ه  القغة ال رلدبة المش ركة

المفير الت المعق  والطالط وا ب والمشر  فا ال عامم م  و اعم اتعوي ال رلدي وإعفاد معق  
المو ق م ال ي يداجف الك  الهاعم من المعقدمات ال ا ت رها و اعم اتعوي ومحاولة اتفاد  من 

قية ال عقيمية. ل لك ف ا من  همية ه ا الفرا ة  نها يمةن  ا اتمةانيات اتعومية فا خفمة العم
تواه  ن اعأ ه ا الفرا ة فا تطدبر مفاهي  وآليات اتعوي ال رلدي ال ي يحاكا خصدويات 
المص م  وتطدبر  مةانات  طرا  المعادلة ال رلدبة  العامقين يالمؤ وات ال عقيمية والطوب 

وة ال عقيمية  و لك مرم  ياا ايصا يات و ق يات اتعوي ال رلدي والقاعمين عقيها خارج  طار المؤ 
وكيفية ا   فامف فا مصا  ال رلية وال عقي . كما توعت ه ا الفرا ة  لت   راء ا دب ال رلدي يما 
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يمةن  ا تضيفف ه ا الفرا ة من  دب نظري حد  اتعوي ال رلدي وواالعف فا المفارب الراندبة 
من وجهة نظر الطق ة عقماا يأا ه ا الفرا ة ها  لة اتمارات العرلية الم حف ي مار    د  ا فا دو 

. ولق عر  عقت واال  اتعوي من الفرا ات الققيقة الم فاولة فا ال يئة اتماراتية فا ه ا المصا 
  ال رلدي فا المفارب الراندبة فا  مار    د  ا  فولة اتمارات العرلية الم حف  من وجهة نظر الطق ة

ية غا فا ال فاية مراجعة يعض ا د يات ال ا ت عقق يمدودع اتعوي ال رلدي من حيث واالعف 
عرض ل دب الةظري والفرا ات الوايقة. كما يمةن  ا يو فيف  ودورا. ل لك ي   فا الصفحات اآلتيف

 من ن اعأ ه ا الفرا ة المعةيين فا مصا  اتعوي ال رلدي.
 

 سابقةاألدب النظري والدراسات ال
ي ةاو  ه ا الفصم عرواا ل دب الةظري والفرا ات الوايقة والد ي ي ضدمن مراجعدة لد عض  

المصادر والفوربات ولعض الر داعم الصامعيدة الم عققدة يداتعوي ال رلددي حيدث ي ةداو  ال احرداا  فايدة 
 ا دب الةظري. 

 األدب النظري 
يحيدث يح ددي عقدت مفهددي اتعدوي ي ضمن ه ا الصىء مدن الفصدم الردانا المصدادر ا د يدة  

ال رلدي و هفافف و همي دف وخصاعصدف وو اعفدف  ياتودافة  لدت ال داودم مد  ا  در  والمص مد  المحقدا. 
ولكدددا يددد   عدددرض مدوددددع الفرا دددة وتدوددديحف  الددداي ال احرددداا   قدددفي  عدددف  تعربفدددات لمفهددددي اتعدددوي 

 ال رلدي.
 مفهوم اإلعالم التربوي 

 ديقة ل ىوبدف الطق دة يمعقدمدات و حقداعق  دقيمة ودادالة تع مدف عقدت اتعوي ال رلدي يع  ر و  
الصددفق وا مانددة ليرالددت يمودد د  ال وميدد  الرقددافا والفكددري  وتةميددة القددي  الروحيددة وا ج ماعيددة ل قدددر  

   1991.  مددا   ددد الدفددا ور ددما   1990ش صددية م كامقددة لهدد  ل حقيددق ا هددفا  ال رلدبددة   ددعف   
لددي يأنددف تع يدر مدودددعا حددد  عققيدة وروح وميددد  واتصاهدات جمدداهير المصددا  فيعرفداا اتعددوي ال ر 

ال عقيمدددا  ليع دددر تع يدددراا ودددادالاا عدددةه   وبح ددددي عقدددت ات اعدددة والصدددحافة المفر دددية. وبدددر  الرفددداعا 
عن مصمدعة من جهدد مؤ وات  و هيئات  و الطاعات مةظمة      ا اتعوي ال رلدي ع ار 1997 

ة مفر ددددية  وددددحافة مفر ددددية  نددددفوات  مةددددا رات  نشددددرات   و مددددؤتمرات  عقددددت شددددةم  ددددرامأ   اعيدددد
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وموددرحيات تحددفا  تغييددر لقددر ي العدداي عةددف الصمدداهير فددا المص مدد  المفر ددا  ولةشددر الدددعا  وفهدد  
 الداال   فا المصا ت ا ج ماعية والويا ية واتال صادية.

ا نشددددطة اتعوميددددة فددددا  دددد  فاي ا   ا اتعددددوي ال رلدددددي عمقيددددة 1999كمددددا يددددر  خقيددددم  
المددفارب مددن خددو  الطق ددة تحدد   شددرا   خصدداعا اتعددوي ال رلدددي فددا تقددفي  و دداعم  عوميددة  ات 
 هددفا  ترلدبددة تودد هف  الصمهدددر المفر ددا معرفيدداا واج ماعيدداا ووجددفانياا ومهاربدداا مددن خددو  مضددمدا 

نشطة اتعومية لكم مرحقة. الر اعم اتعومية ل دفير اتمةانات الو مة    طيط مو ق لم  ق  ا 
   لدددت  ا اتعدددوي ال رلددددي هدددد تىوبدددف توميددد  المدددفارب يحقددداعق ومعقدمدددات 2002وبةظدددر معددددض  

 يح اجدنها خو  مرحقة تةشئ همم لق كي  م  مص معه  ومداجهة يعض المشةوت الممةن حفو ها.
صص فا اتتصا     ا اتعوي ال رلدي هد الةشاط ال ي يقدي يف م  2003وتر  م دلا   

واتعوي فدا الفر دة  و يشد مم عقدت  نشدطة  تصدا  م اشدر  مردم المحاودرات والةدفوات والمودرحيات 
   ا اتعدوي ال رلددي هدد  2006وغير م اشر مرم الصحافة وات اعة المفر دية.. وبدر   الحدار ا   

ات كالمفر ددددة تد يددد  ا دوات والد ددداعط ال رلدبدددة الفاعقدددف مدددن خدددو  تداودددقها مددد  يعدددض المؤ وددد
و دداعط وو دداعم ر  دد رماات  ا اتعددوي ال رلدددي يع مددف عقددت    لدد 2006وا  ددر . وبشددير القيحددانا   

تصا  ل حقيق  هفا  ال رليدة فدا وددء الويا دة ال عقيميدة والويا دة اتعوميدة.  يةمدا يدر  الشداعر ا 
اتتصدا  ل فمدة وتحقيدق    ا اتعوي ال رلددي هدد تود ير اتمةاندات ال كةدلدجيدة فدا مصدا  1996 

تصدا   د رمار و داعم ا ا   لدت اتعدوي ال رلددي عقدت  ندف 2011 هفا  ال رليدة. وبةظدر ع دف الحدا  
 ل حقيق  هفا  ال رلية فا ودء الويا  ين ال عقيمية واتعومية.

من خو  العرض الوا ق ل عض ال عربفات ال اوة ياتعوي ال رلدي يمةن تعربف اتعدوي  
يأندف عمقيدة تدجيدف الطق دة مدن خدو  ر داعم  عوميدة ع در و داعم اتعدوي المفر دا كات اعدة ال رلدي 

المفر دددية والصدددحافة المفر دددية والةدددفوات والمودددرح المفر دددا وغيرهدددا  و لدددك تحددد   شدددرا   خصددداعا 
م اتعوي ال رلدي الُمعف  عومياا وترلدباا  و لدك  هدف  تةميدة الددعا اتعومدا لدف  الطق دة وإعدفاد جيد

الادر عقت الفه  والةقف وال حقيم واتن قاء لما ي عرض لف من معقدمات. وعقيف ولعف درا دة و ا د يعاب 
 مفهدي اتعوي ال رلدي  يمةن لقمؤ وة تحقيق  هفا  اتعوي ال رلدي.

 أهداف اإلعالم التربوي 
عدد  يوددعت اتعددوي ال رلدددي كمةظدمددة م كامقددة  لددت تحقيددق مصمدعددة مددن ا هددفا   والددف تةد  

 هدد ا ا هددفا    ةدددع وتعددفد تعربفددات اتعددوي ال رلدددي  وبمةددن تقوددي  هدد ا ا هددفا   لددت  هددفا  عامددة
فديمةن  ا تشدمم تةميدة مشداعر اتن مداء لقددطن وتةميدة الصداندط  ةو هفا  خاوة.  ما ا هفا  العام
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الرقافيددة والفةيددة والعقميددة لددف  الطق ددة والقددفر  عقددت الدد عق  الدد اتا. ياتوددافة  لددت رلددط الطق ددة   يئدد ه  
المحقية ومص معه  والعال  ال ارجا وتةميدة الةظدر  العقميدة وتشدصي  ال يدا  العقمدا والدروح ات  كاربدة. 

و  ةن قدددداء لقد ددداعم اتعوميددددة الم  قفددددلدددددعا واتدراك وإكودددا ه  مهددددارات الةقددددف وال حقيدددم واتوتةميدددة ا
ته ي ه  وتةمية الفراته  عقت ات   فاي ا مرم لقد اعم اتعومية فا المفر دة وخارجهدا  و ار  ال رليدة 

إلعدوي  لدت  ا مدن ا هدفا  العامدة ل Anderson and Plot((1993  كمدا يشدير  .2003وال عقدي  
ال رلدي مواعف  الطق ة عقت ال مةن من القفر  عقت ات  ة اج يشةم يوم  له  ي ت دا  الدرارات تد وءي 

ي م  المعدايير ا خواليدة الم ضدمةة فدا المص مد  المفر دا  و لدك مدن خدو  مضدمدا الر داعم ءت داو 
فة المفر ددية ولعددض كالصددحا  اتعوميدة الم  قفددة ال ددا تقددفي لهدد  ع ددر الد داعم اتعوميددة يالمفر ددة

 (. Rainie & Bell  ;Ravi, 2005 2004) من اتن رن  اتتصاهات فا     فاي معقدمات

كمددا  ا هةدداك يعددض ا د يددات المرت طددة يدداتعوي ال رلدددي يمةددن مددن خولهددا تحفيددف يعددض     
يشددةم ا هددفا  العامددة لإلعددوي ال رلدددي ك عددفاد الطق ددة يشددةم يوددم  لهدد  يا دد  فاي و دداعم اتعددوي 

عوميدة. وتةميدة القدفر  لدفيه  ت دفاء الدر ي وال حقيدم تموع . و باد  وعيه  اتعوما وتةميدة مهداراته  ا
وال قيددي  واتن دداج الم ميددى لقر دداعم اتعوميددة. و يضدداا مودداعف  الطق ددة عقددت ال فكيددر وال حقيددم لقر دداعم 

العمددم عقددت نشددر الدددعا ال رلدددي اتعوميددة المدجهددة  لدديه . وتوددقيط الضدددء عقددت مشددةوت المص مدد  و 
 ,Bauer, 1984; Brade, 2001; Berger) نحدهددا وتصددحي  المفدداهي  والمع قددفات ال اطئددة

وبوعت اتعوي ال رلدي  يضاا  لت تحقيق مصمدعة من ا هفا  وفق  رامأ  و مةداهأ معدف  (.  1978
فولددة اتمددارات العرليددة الم حددف  حوددط كددم مرحقددة تعقيميددة يدد    عددفادها مددن ال ددم و را  ال رليددة وال عقددي  ل

  اتعوي ال رلدي ال اوة. ل حقيق  هفا 
 هددفا  اتعددوي ال رلدددي ال اوددة تشدد مم عقددت ممار ددة الفةدددا الصددحفية وات اعيددة و ممار ددة    

 ةيط المدداد  الفرا ددية وعروددها يطربقددالةقددف ال ةدداء و تةميددة ميددد  الطق ددة ا د يددة وال دد وق الصمددالا وت ودد
. ياتوددافة  لددت  كودداب الطق ددة مهددارات   ددفاء الددر ي والحدددار واح ددراي الددر ي اآلخددر  والمداجهددة ةفاعقدد

والقفر  عقت المةاالشة وتفرب ه  عقت حربة ال ع ير وممار ة   قدب ال فكير العقما  و ار  ال رلية لفولة 
يددفها حوددط كددم  . وا هددفا  ال اوددة لإلعددوي ال رلدددي يمةددن تحف2013اتمددارات العرليددة الم حددف   
ا هددفا  ال اوددة يمرحقددة دور الحضددانة وربدداض ا طفددا  فدديمةن  ا   مددا مرحقددة مددن مراحددم ال عقددي .

تشمم  عفاد الطفم وترلي ف  خوالياا من خو   رامأ تهف   لت تعق  الطفدم ال رليدة ا خواليدة و  دراك 
اليفوبة وا شغا  الفةية و  الطفم  همية العمم اليفوي وتحفيىا عقت وة   شةا  م عفد  من ا عما 
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تةمية ال  وق الفةا لقطفدم وإحوا دف يالصمدا  وإدراكدف لقفةددا الم  قفدة مردم المد ديقت والر د  وغيرهدا. 
تةميددة القددفر  المعرفيددة لقطفددم وتفرب ددف عقددت موحظددة الط يعددة  والمص مدد  مددن خددو   ددرامأ الفرا ددات 

مددن خددو  تةميددة الفرتددف عقددت ال  يددم يمصدداح ة  العقميددة واتج ماعيددة وتةميددة الوددقدك ات ددفاعا لقطفددم
ي لف ع ر ال رامأ المعف  لف فا اتعوي ال رلدي    (Takashi, 1992). ا نشطة الم  قفة ال ا تقفَّ

وا هدفا  ال اوددة يددالمرحق ين ات  فاعيددة والم د ددطة يمةددن  ا تشددمم تمةددين الطق ددة مددن  ا   
تدفرب ه   اا ما يشاهفونف وبودمعدنف وبقرؤوندف ويع روا عن مشاعره  من وجهات نظره  الش صية تص

وتمةيةه  من ا   فاي  شةا  م عفد  من اتتصا  من خو  الفرته  عقت ال ع ير الشفدي  و الك دا ا 
 و مددن خددو  ا نشددطة ات فاعيددة. وتددفربط الطق ددة عقددت كيدد  يمةددن  ا ي  قدد  معةددت الر ددالة  ددين 

  عقددت الددراء  الصدددر مددن خددو  تعقدديمه  كيفيددة معرفددة مر ددم الر ددالة ومودد ق م الر ددالة وتةميددة الددفرته
. ولإلعددوي (Berger, 1978)المفداهي  المدوددعية وال اتيدة مدن خدو  الصددر ال دا تعدرض عقديه  

ال رلدددي فاعددف  عظيمددة فددا ال ددفرب  وتققددا المعددار  والعقدددي يالمرحقددة الراندبددة و هددفا  يمةددن تحقيقهددا 
 تاحددة الفرودة لقطق ددة لممار ددة الهدايددة  اتعدوي ونقددفها ومردم تعقددي  الطق ددة كيد  ي عرودددا لد دداعم 

 . وهددددد ا 2011 حمدددددف  ؛  1985صدددددحفية وات اعيدددددة  العربددددداا  ال دددددا يح دنهدددددا ورعايدددددة المداهدددددط ال
 ا هفا  فا المراحم ال عقيمية تقدد  لت  همية اتعوي ال رلدي.

 أهمية اإلعالم التربوي 
ال ومي  يالمعقدمات الصادالة والوقيمة والصحيحة تكمن  همية اتعوي ال رلدي فا تحصين 
ج ماعا يالمص م  مة ال يئة والحفاظ عقت الةويأ ا و ات  رمار ا مرم لق  صصات الحفيرة فا خف

   ا  همية اتعوي ال رلدي تة   من الحاجة  ليف  فالعصر 2010 . وبر  المدلف   2009   الض  
لعف     اب مرم م ايعة  قدكيات الطق ة داخم المفر ة والمص م  الحالا يح اج  لت اتعوي ال رلدي 

لق أكيف عقت ورور  الحفاظ عقت المفر ة وتعدبف الطق ة عقت ال حقا يا خوق الحميف  ومواعف  
المعقمين واآلياء فا تقربط المعقدمات ل هن الطق ة. ومواعف  ا  ةاء عقت ال عايش م  الظرو  

   لت  ا نصاح اتعوي ال رلدي ي دال  عقت مف  2010شير موعدد  وكيفية ال عامم معها. وب
تحقيق  هفافف و لك من خو  الةظر  ليف عقت  نف نشاط ترلدي ي في العمقية ال عقيمية  و يمةن 

 تحفيف  لك من خو  عوالة الةشاط اتعوما يالمةهأ والمص م  المفر ا.
 درسياإلعالم التربوي وعالقته بالمنهج والمجتمع الم

عوالة الةشاط اتعوما يالمةهأ والمقررات الفرا ية عوالة م ميى  يمةدن  ا يةددا لهدا آ دار  
تعقيمية وتعقمية فاعقدة ومدؤ ر  فدا نفددب المعقمدين والم عقمدين. واتعدوي ال رلددي كالصدحافة وات اعدة 
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المفر ددية الم عددفد  المفر ددية رلمددا تكدددا يمةىلددة وعدداء لقمددداد الم  قفددة ومددرآ  تعةدد  يعددض ا نشددطة 
 . يمددا  ا اتعدوي ال رلدددي يمةدن  ا يةدددا يمةىلددة حققدة ووددم  دين عةاوددر المص مدد  1989 رجدط  

المفر دددا ومةدناتدددف مدددن طق دددة ومعقمدددين وإداربدددين وعمدددا  وغيدددره  وبةشدددر جدددداا مدددن المشددداركة  يدددةه . 
شدي  جدداا وديداا فدا   در  فاتعوي ال رلدي  دا طة ات اعة المفر دية  و الصدحافة المفر دية يمةدن  ا ي

 .  ولإلعددوي ال رلدددي  هميددة فددا  عددفاد الطق ددة  عددفادا  ددقيماا والدبمدداا 1985المفر ددة نفوددها  العربدداا  
وتكددددبن اتنوددداا الصدددال  ومدددداطن ودددال  واعدددا وم كامدددم ودددحياا وعققيددداا وم دافدددق نفودددياا واج ماعيددداا 

وبمةن  ا يؤ ر  لدك عقدت المص مد  المحقدا  و دي خققياا و قدكياا  وإنواا ناف  لةفوف و هقف ومص معف
 . ومدن مةطقدق ا هميدة يمةداا تة د  2006  لخطيب والخطيبا ;1996  والراوي   الةاية   مصطفت

 الحاجة لق عر  عقت  و اع  ومعدالات اتعوي ال رلدي.
 وظائف ومعوقات اإلعالم التربوي 

م الد يفدة ا عوميدة وال دا  يحقق اتعوي ال رلدي مصمدعة من الد اع  مردمن الممةن  ا  
ت ضدددمن جمددد  وتفودددير ال ياندددات والمعقدمدددات والصددددر وال عقيقدددات ومعالص هدددا ووودددعها فدددا اتطدددار 
الموع  مما يواعف عقت فه  الظرو  الش صدية وال يئيدة.  مدا الد يفدة ال رقيفيدة فديمةن  ا توداه  فدا 

 ار واك وداب ال  درات الم عدفدا. وو يفدةنقم ال را  وترقي  الطق ة مما يؤدي  لت نشر المعرفدة وا فكد
ال فاه  وال كامم رلما تواعف الطق ة عقت تدويم آراعه   لت  موعه  واتدار  المفر دية ل حقيدق تكامدم 

  .1998الصهدد  هف  غايات ترلدبة واج ماعية  الصاوي وشر   
 لددت معدالدددات اتعددوي ال رلددددي فددديمةن تحفيددفها مدددن حيددث غمددددض مصدددطق   ة وددد مددا يالة 

اتعددوي ال رلدددي فددا  ددم الددفور الحددفيث لق رليددة والدد ي  ودد   يشددمم ال ةميددة  دوددفها هددففاا اج ماعيدداا 
عامدداا. وفددا  ددم هدد ا المفهدددي ت ضدد  مشددةقة تحفيددف  هددفا  اتعددوي ال رلدددي  دوددفف مدجهدداا لقعمقيددة 

هةدداك مشددةوت ت عقددق يددال  طيط وال مدبددم حيددث يح دداج اتعددوي ال رلدددي  لددت ال رلدبددة  دجددف عدداي. و 
خطددة شددامقة لهددا نظدداي م كامددم يصمدد  كافددة ا جهددى  والصهددات المعةيددة يمؤ وددة واحددف  ت طددط وت دداي  

  .2005الصعيفي  ؛  1999 وتةف  ياتوافف  لت عفي وجدد نظاي مدحف ممرم  خقيم 
ى  المعةيدددة يددداتعوي ال رلددددي وت ركدددى فدددا تحفيدددف هددد ا  مدددا  المشدددةوت ال دددا ت عقدددق يدددا جه 

ا جهدددى  والدددفور المةددددط يةدددم مةهدددا واخ صاوددداتف مردددم مشدددةوت ت عقدددق يالداج دددات ال رلدبدددة لد ددداعم 
ل ىاي ال رلدي يمعةاا ا خوالا فا  داعها لد اعفها قار و اعم اتعوي العامة  لت ا اتعوي العامة واف 

 لت يعض العدامم تنصاح  ة. ياتوافلقد  ال شربة المةف   لإلعوي ال رلدي العامة ومشةوت ت عقق يا
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الصدددعيفي  ؛  1999 خقيدددم  كصدددياغة  هدددفا   جراعيدددة واودددحة والا قدددة لق ط يدددق  اتعدددوي ال رلددددي 
 . ومددن الممةددن تط يددق وتد يدد  اتعددوي ال رلدددي فددا المفر ددة مددن خددو  2009يد دد    ؛ 2005

 .و اعم اتعوي ال رلدي 
 وسائل اإلعالم التربوي 

ت ةدددددع و دددداعم اتعددددوي ال رلدددددي داخددددم المؤ وددددات ال عقيميددددة  حيددددث تشدددد مم عقددددت ات اعددددة  
المفر ددية كددأه  و دديقة وال ددا هددا جددىءاا   ي صددى  مددن مرافددق المفر ددة  وو دديقة  عددوي ترلدددي موددمدعة 

ن المىايدددا ال رلدبدددة ومرعيدددة داخدددم المفر دددة وا داد اته مددداي  هدددا يوددد ط الدددفرتها عقدددت تحقيدددق العفيدددف مددد
وال عقيميددة. ومددن مىاياهددا  نهددا واالعيددة يحيددث تودد طي   ا تكدددا فددا المصددة   و المقعددط والطددرق و ا 

 . والصحافة المفر ية  والمةا رات والةدفوات 1995تقا م ا ش اص وتدجيف ا  ئقة  ليه    نصار  
لددا  وشدد ةة اتن رندد   وو دداعم والمحاوددرات  وال قيفىبدددا ال عقيمددا  والموددرح المفر ددا  والحا ددط اآل

 . وعددددن طربددددق هدددد ا الد دددداعم  يمةددددن 2006 ددددقي    ؛ 2004الحفيرددددة والمعددددارض  شددددةري   ال قةيددددة
  الدود   لت  هفا  اتعوي ال رلدي يشةم عاي و هفا  ات اعة المفر ية يشةم خاص.

 أهداف اإلذاعة المدرسية
 رلددددي وتقددددي عقدددت فقودددفة المص مددد  تة ردددق  هدددفا  ات اعدددة المفر دددية مدددن  هدددفا  اتعدددوي ال 

المفر ددا وتع  ددر مددن  هدد  ا نشددطة ال رلدبددة ل حقيددق اتعددوي ال رلدددي  نهددا جددىء مددن اليدددي الفرا ددا 
والدجددف الحقيقددا الدد ي ي ققدداا الطق ددة ال ددم دخدددله   لددت الفصددد  الفرا ددية. ومددن هدد ا ا هددفا  ال عددر  

م داد  الودامية مدن خدو   دث ال درامأ والمدداد عقت الفرات ومداهط الطق دة وتةمي هدا و تةميدة وغدرب ال
الفيةيددة واتج ماعيددة ورلددط الطق ددة يمصدد معه  المحقددا و لددك عددن طربددق نشددرات ا خ ددار والمعقدمددات 

 . ومن  هفافها  قدر  ش صية الطق دة وموداعفتف فدا ال كيد  مد  المص مد  2008والموايقات  راج   
 . ولقمىبددف عددن 2004ولددروح الفربددق     ددماعيم   المفر ددا وتد يددق روايددط ا خددد  والصددفاالة يالعمددم

و اعم اتعوي ال رلدي ت  الرجدع  لت عدف   وراق يحريدة ودرا دات وال دا تعدرض مدن خدو  الفرا دات 
 الوايقة.

 :الدراسات السابقة
وات اعة المفر ية  يمةن تصةي  الفرا ات الوايقة ل شمم الفرا ات عن اتعوي ال رلدي  

والصحافة المفر ية والمورح المفر ا. وبقو  ه ا الصىء  لت الفرا ات ا جة ية والةشاط المفر ا 
 والفرا ات العرلية.
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 الدراسات العربية
 فا ه ا الصىء ي   عرض يعض الفرا ات العرلية من ا الفي  لت ا حف . 

فا العال     فرا ة هفف   لت محاولة وو  رؤبة مو ق قية لداال  اتعوي ال رلدي 2004الاي العدفا  
العرلددا. حيددث  شددارت ن دداعأ تقددك الفرا ددة يددأا معظدد  الفرا ددات فددا اتعددوي ال رلدددي تةاولدد  مدودددع 
ال ةويق  ين ال رلدبين واتعوميين تن اج  رامأ  عومية هادفة. وركىت عقت  ق يات و اعم اتعدوي 

عددوي ال رلدددي فددا الدددطن  كرددر مددن  يصا ياتهددا. كمددا  شددارت الة دداعأ  لددت نددفر  الفرا ددات عددن واالدد  ات
 العرلا.
   لت ال عر  عقت  الفور ال ي يقددي يدف ا عومدا ال رلددي 2005وهفف  درا ة الصعيفي          

فددا تةميددة الدددعا اتعومددا لددف  توميدد  المرحقددة اتعفاديددة فددا المددفارب المصددربة مددن خددو  مددةهأ 
تعددفادي ي حددف  مددفارب ادار  شدد ين مق ددرح.   جربدد  الفرا ددة عقددت عيةددة مددن توميدد  الصدد  الرددانا ا

الكددددي ال عقيميدددة. وتمددد  فدددا اطدددار درا دددة تصرب يدددة تحدددف  وحدددفات المدددةهأ المق دددرح وهدددا الصدددحافة 
المفر ة.     ت  تفربوها لعيةة الفرا ة ل ياا فاعقي ها كصدىء مدن المدةهأ فدا تةميدة الددعا اتعومدا. 

وق  ات د لددة  حصدداعية  ددين م د ددطت وتدوددق  الفرا ددة  لددت عددف  ن دداعأ كدداا مددن  همهددا وجدددد فددر 
درجدددات اليددداب الددددعا اتعومدددا لقمصمدعدددة ال صرب يدددة ال قيددداا ولعدددفياا لصدددال  القيددداب ال عدددفي. و    ددد  
الفرا ة فاعقية الدحف  ال صرب ية من مةهأ اتعوي ال رلددي المق درح فدا تةميدة الددعا اتعومدا لطق دة 

فانياا ومهارباا وفدق مود دبات اليداب الددعا اتعومدا عدن المرحقة اتعفادية ورف  مو داه  معرفياا ووج
 ي ال ددددم. و كددددفت الفرا ددددة يضددددرور   دراج مددددةهأ اتعددددوي ال رلدددددي وددددمن مةدددداهأ ال عقددددي  اتعددددفادي 

 يالمفارب المصربة.
  هفف   لت ال عر  عقت دور و اعم اتعوي فا 2006وفا درا ة الام   ها آ  عقا  

لف  ا طفا  فا دولة اتمارات العرلية الم حف    هرت الة اعأ  نف ال حصيم الفرا ا والةمد القغدي 
  يمةن  نكار دور و اعم اتعوي وتأ يرها عقت الطفم. ومن  ه  الة اعأ  ا ا طفا   ي ا روا 
يا  ر  والمفر ة وحفها  م ي أ روا  د اعم اتعوي والك ط والصح  والراديد وال قفىبدا واتن رن . 

را ة  لت دور و اعم افعوي فا  باد  الحصيقة القغدبة لقطفم اتماراتا يا وافة  لت و شارت الف
 ك واب مفردات لغدبة جفيف  يما يؤدي  لت نمد  روته  القغدبة وبشصعه  عقت ال فاعم م  مفاهيمها 
واتنفماج م  خ راتها وترديف ما يومعدا وبشاهفوا من حدارات ومحاد ات. كما  ا ا   فامها 

 عقه  يصيفوا ال فاعم م  القغة العرلية ياتوافة  لت تةمية يعض اتتصاهات والعادات والقي .يص
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هفف   لت ال عر  عقت دور وح  الحاعط   2006وفا  درا ة  الام   ها ا رواش   
المفر ية وعوال ها   ق ية اتح ياجات ا ج ماعية لطق ة الحققة الرانية من ال عقي  ا  ا ا فا 

دوق  الفرا ة  لت مصمدعة من الة اعأ من  همها  ا تقدي الصح  المفر ية   ق ية مصر. وت
اتح ياجات ا ج ماعية  حيث جاء عقت ر  ها الحاجة  لت المعرفة  توا الحاجة  لت ال دجيف  

 تق ا الحاجة الت ال قفير اتج ماعا. والحاجة الت القفو  الحوةة  كما ا هرت  يضاا  نها  
اتعوي ال رلدي  هفف   لت ال عر  عقت دور  2006  القحطانا  ها  الام وفا درا ة 

فا تفعيم مصا ت العمم المفر ا فا الممقكة العرلية الوعددية  ومعدالات  داء ه ا الفور  وال عر  
عقت الفور المأمد  مةف. تدوق  الفرا ة  لت مصمدعة من الة اعأ كاا من  همها  نف ي مرم دور 

ال رلدي الفعقا ي دارات ال رلية وال عقي  يالممقكة العرلية الوعددية فا تفعيم مصا ت العمم اتعوي 
الفرا ا فا  و  جدانط رعيوة: الصانط اتعوي والصانط ال د يقا والصانط اتنماعا  وبقدي اتعوي 

وي ال رلدي ال رلدي يممار ة دورا ه ا  فرجة م د طة من وجهة نظر  فراد العيةة. وبداجف اتع
ي دارات ال رلية فا الممقكة عف  معدالاتا كققة عفد العامقين فا وحفا اتعوي ال رلدي من  وي 
ال  رات اتعومية المدجهة لمصا ت العمم المفر ا  والقصدر فا فه  مفهدي اتعوي ال رلدي من 

 داربة.ال م كرير من ُمةو ا اتدار  ال عقيمية عقت  خ و  و اعفه  ومراكىه  ات
   لت ال عر  عقت دور ا نشطة اتعومية المفر ية 2006وهفف  درا ة عرماا   

وعوال ها يالقفرات ات فاعية  وال عر  عقت العوالة  ين ممار ة ا نشطة اتعومية المفر ية 
فا مصر. وتدوق  الفرا ة الت مصمدعة من  والقفرات ات فاعية لف  تومي  المرحقة اتعفادية

اعأ كاا من  همها وجدد فروق  ات د لف  حصاعية  ين م د طات درجات ال ومي  الممار ين الة 
  اعة   وغير الممار ين لها فا الفرجة الكقية عقت  خ  ار  -ل نشطة اتعومية المفر ية  وحافة 
 القفرات ات فاعية لصال  الممار ين.

ندعيدددة هدددفف   لدددت تقيدددي  واالددد    درا دددة كميدددة و 2007و جدددر  كدددم مدددن عطدددا هللا ومدددفراج   
اتعدددوي ال رلددددي فدددا و ار  ال رليدددة وال عقدددي   فولدددة اتمدددارات العرليدددة الم حدددف  وإلقددداء الضددددء عقدددت  هددد  
ال حدفيات ال ددا يداجههددا. حيددث الامدد  ال احرددة  فرا دة ميفانيددة شددمق   دار  اتعددوي ال رلدددي ومد فيهددا 

يددة ومددفيري مددفراب و وليدداء  مدددر وطق ددة مددد عين عقددت فددا و ار  ال رليددة وال عقددي  وفددا المةدداطق ال عقيم
    مةاطق تعقيمية وا   في ال احراا ات د  انات والمقدا وت الش صدية. و شدارت ن داعأ الفرا دة  لدت 
حاجددة  دار  اتعددوي ال رلدددي لرؤبددة و هددفا  مشدد ركة  كرددر وودددحاا وشددمدلية. ياتوددافة  لددت وددرور  
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لمدددارد الماليددة مددن القطدداعين العدداي وال دداص ل مدبددم  ددرامأ ال ددفربط تدددفير المدددارد ال شددربة المؤهقددة وا
 وال طدبر المهةا.

هفف   لت ال عر  عقت واال      فاي اتن رن  فا   2008وفا درا ة الاي  ها الىع ا   
المفارب الحةدمية فا  مار  د ا من وجهف نظر المعقمين واتصاهاته  نحدها. و   هرت الة اعأ 

ا المفارب الحةدمية فا  مار  د ا لمهارات اتن رن  م دفرا  فرجة ك ير . و ا  جهى  الحا دب ف
درجة ممار ة معقما ومعقمات المفارب الحةدمية فا لمهارات اتن رن  م د طة ووجدد  تصاهات 

  يصا ية لف  المعقمين والمعقمات نحد     فاي اتن رن  فا مفار ه .
 لددت وودد  تصدددر لداالدد  اتعددوي ال رلدددي فددا     فرا ددة هددفف 2008كمددا الامدد  يدداكددح   

تعقدددي  ال ةدددات يمحافظدددة جدددف  يالممقكدددة العرليدددة الودددعددية وال عدددر  عقدددت  هددد  ال حدددفيات والصدددعدلات 
والمعدالات ال ا تداجف المدفارب فدا تفعيدم دور اتعدوي ال رلددي فدا الميدفاا. وتدودق  الفرا دة لعدف  

لدددي يالحيددا  المص معيددة مددن خددو   ددرامأ تحقددق  لددك ن دداعأ كدداا مددن  همهددا وددرور  رلددط اتعددوي ال ر 
ووددرور  وودد  خطددة الدميددة لإلعددوي ال رلدددي وإيصدداد مةظدمددة م كامقددة  ددين كافددة ا جهددى  والهيئددات 

 المعةية ياتعوي يصفة عامة واتعوي ال رلدي يصفة خاوة لق ةويق وال كامم فيما  يةه .
ر  عقدت دور اتعدوي ال رلددي فدا تدفعي     فرا دة هدفف   لدت ال عد2006و الاي   دد فدددا   

اتن ماء لقدطن لف  الطق ة الصامعيين فا محافظات غدى . وتدودق  الفرا دة  لدت  ا  نشدطة اتعدوي 
% . كما  ا ه ا ا نشطة تركى عقدت القضدايا 4, 76ال رلدي تراعا ميد  الطق ة واه ماماته   ةو ة  

 لددت  ا  نشددطة اتعددوي ال رلدددي تريددر ال ةدداف   ددين  % . كمددا  شددارت الة دداعأ 7, 82الدطةيددة  ةودد ة  
% . ياتوددافة  لددت  ا انشددطة اتعددوي ال رلدددي تعةدد  ودددر   يصا يددة 80,6ا طددر الطو يددة  ةودد ف  

 % . 74,1عن الصامعة  ةو ة  
  هفف   لت تقفي  مةهأ مق رح لق رلية اتعومية فا 2010وفا درا ة الام   ها الصةفي   

  الشامقة فا مصر. وكشف  ن اعأ الفرا ة عن  عطاء وال  كاٍ  ل فرب  الدحف   م معايير الصدد
المق رحة "ال رلية اتعومية". واخ يار طربقة ال فرب  المةا  ة ال ا تع مف عقت الحدار والعمم 

   فرا ة هفف  2010ال عاونا وتدفير ا دوات ال ا يح اجها العمم ا عوما. كما الاي ع فالحةي   
ح ياجات ال اوة ح ياجات الطق ة  وي ا ا نشطة اتعوي ال رلدي فا  ش اع  عر  عقت دور  لت ال

ح ياجات الطق ة المعاالين  معياا ولصرباا. وتدوق  ا  مقارنة دور ه ا ا نشطة تصاا من خو
ة  حصاعية  ين دور الطق ة  وي الفرا ة لمصمدعة من الة اعأ كاا من  همها وجدد عوالة  ات د ل
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ح ياجات ال اوة فا الصحافة المفر ية  غير م ايعين   م ايعين   مشاركين  ومو دبات ا 
اتش اعات الم حققة من ه ا الفور. ووجدد عوالة  ات د لة  حصاعية  ين دور الطق ة  وي 
ا ح ياجات ال اوة فا المورح المفر ا  غير م ايعين  م ايعين  مشاركين  ومو دبات اتش اعات 

من ه ا الفور. وايضا وجدد عوالة  ات د لة  حصاعية  ين دور الطق ة  وي ا ح ياجات  الم حققة
ش اعات الم حققة   م ايعين  مشاركين  ومو دبات اتال اوة فا الحفوت المفر ية  غير م ايعين

 –الم ايعين -من ه ا الفور. ووجدد فروق  ات د لة  حصاعية  ين الطق ة  غير الم ايعين
 ن  فا  نشطة اتعوي ال رلدي فا  ش اع اتح ياجات الم  قفة لفيه .المشاركي
 ددد  فامات طق دددة ا  هدددفف   لدددت ال عدددر  عقدددت دوافددد  2010وفدددا درا دددة الددداي  هدددا مودددعدد   

يمحددافظ ا المةيددا وات ددةةفربة.  المرحقددة الراندبددة لد دداعم اتعددوي ال رلدددي واتشدد اعات الم حققددة مةهددا
رت اطيدة دالدة  حصداعياا  دين الة داعأ كداا مدن  همهدا وجددد عوالدة مدن ا وتدوق  الفرا ة  لدت مصمدعدة

 دد  فاي طق ددة المرحقددة الراندبددة لد دداعم اتعددوي ال رلدددي ولددين كددم مددن دوافدد    دد  فاي هددؤ ء امعددف  
الطق دة ل قددك الد داعم ومددف  مشددارك ه  فدا تقددك الد داعم واتشدد اعات الم حققددة لهد  خددو    دد  فامه  

 د  فاي فف  لق عدر  عقدت الداالد  الفعقدا لو  هد2011ا درا دة الامد   هدا محمددد  ل قك الد اعم. وف
الحفيرددة فددا ودددء يعددض الم غيددرات  وال د يدد  الكمددا والةدددعا لد دداعم اتعددوي وتقةيددات ال كةدلدجيددا

ا ج مدداعا لقدالددفين  وعمددم ا ي .  خدد و  محددم اتالامددة  المودد د  اخدد و  عمددر وجددة  الطفددم  ا 
ي عددن فددروق نددف لدد  يوددفر ال  دداين فددا المرحقددة العمربددة والةدددع ومحددم اتالامددة وعمددم ا وليةدد  الة دداعأ  

 دد صايات  فددراد العيةددة.  يةمددا كشددف  الة دداعأ عددن وجدددد فددرق  و د لددة عةددف ا ات د لددف  حصدداعية فددا 
خددد و  المودد د  ا ج مدداعا  وليدداء ا مدددر لصدددال  ا دد صايات يعددىي  لددت    ددين ا ,010مودد د   
 ال عقيمية ا عقت. المو دبات
تعددوي المفر ددا كةدددع   هددفف   لددت ال عددر  عقددت ا2011وفددا درا ددة الامدد   هددا ال ربددفي   

تصددالية ال ددا ت مرددم فددا  خصدداعا اتعددوي والطق ددة تصددا  لددف مصمدعددة مددن العةاوددر ا مددن  نددداع ا 
لم ققدا والدد ي المشداركين والر داعم اتعوميدة المقفمددة ع در الصدح  وات اعدات المفر ددية والصمهددر ا

ي مرددم فددا جميدد   فددراد المص مدد  المفر ددا. و  هددرت ن دداعأ الفرا ددة وجدددد فددروق  ات د لددة  حصدداعية 
 ين  تصاهات العيةة فا الربف واتصاهدات العيةدة فدا الحضدر نحدد  خصداعا اتعدوي المفر دا ونحدد 

ا نشداط اتعدوي ن فدالر الة اتعومية المقفمة ع ر و داعم اتعدوي المفر دا ونحدد الطق دة المشداركي
 لت الفرا ات العرلية ال ا ت   كرها فقف ارتأ ال احراا  لت الرجدع لفرا ات  خر   ةالمفر ا. ياتواف

 ت راء ه ا الفرا ة. ل لك الاي ال احراا يالرجدع  لت يعض الفرا ات ا جة ية.
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فت المرحقة الراندبة  ي ال عر  عقت واال  اتعوي ال رلد     لت2013وهفف  درا ة محمف  
محقية ال رطدي ومف  تأ يرا عقت ال ةمية ال رلدبة لوقدك  -من مةظدر المعقمين والطوب يالودداا 

  معق . و شارت الة اعأ  لت وجدد  نشطة 200  طالط و 400الطوب. وشمق  عيةة الفرا ة  
دد فروق  ات د لة  حصاعية %  ووج50 عومية ترلدبة يالمرحقة الراندبة يالودداا ولةو ة وعيفة  

 عقت  ث القي  ال رلدبة فت المرحقة الراندبة. ي والطوب فت الفر  اتعوي ال رلد   ين المعقمين
 الدراسات األجنبية

 من ا الفي  لت ا حف .  يضاا وفا ه ا الصىء ي   عرض يعض الفرا ات ا جة ية 
درا دة  هدفف   لدت ال عدر  عقدت مدف    دهاي الصدح  المفر دية   (Land 2001 ( جدر   

   ودحيفة26فا تةمية المهارات لف  طق دة المرحقدة الراندبدة. وط قد   هد ا الفرا دة عقدت عيةدة مدن  
اء  الفاليقددة ا الصددح  المفر ددية تشددص  الطق ددة عقددت القددر  لددت  مفر ددية حاعطيددة. وتدوددق  الفرا ددة 

 ربر وإخراج ه ا الصح  يق  عقت عاتق الطق ة وحفه .ا موؤولية تح والك اية المةظمة  و 
الضدء عقت تطدر عمقيات اتعوي درا ة ل وقيط   Tompa (2004)و جرت كم من  

ال رلدي والعدامم الموئدلة عن  لك ال طدر  وارت اط ه ا ال طدر يعمقيات اتووح ال رلدي 
وتدوق  الفرا ة  لت  ا تطدر اتعوي وال عقيما  وال غيرات ا ال صادية وال شربعية فا المصر. 

ال رلدي تأ ر يصدر  ك ير  يال طدرات ال كةدلدجية خو  الوةدات الققيقة الماوية. و  هرت الة اعأ  ا 
هةاك تطدر تارب ا لفور اتعوي ال رلدي خو  ا عداي الرو ين الماوية وحفو  تغيرات مةهصية 

 مصاح ة ل طدر اتعوي ال رلدي.
حد  تعىبى دور اتعوي ال رلددي فدا القدرا الحدادي  (Hobbs 2005 (  ة الاي  هاوفا درا 

فددا الد يددات الم حددف   والعشدربن هددفف   لددت تقيددي  تصددارب اتعددوي ال رلددي  ددد ي ا ميةيودددتا ولةوددقفانيا
ا مربةيددة  وال عددر  عقددت مددف  ات دد فاد  مةددف فددا مصددا  ال عقددي . حيددث ووددع ف فددا  ددياق ال حددد  

فا الفةدا  والرقافة  وال ةمية اتال صادية وا ج ماعية. و شارت ن اعأ الفرا ة   لت  نف   دف  المعاور 
مددن  الامددة  ددرامأ تدعدبددة مددن خددو  ال  ددراء وا  ددات   فددا اتعددوي وال رليددة والفةدددا والمةدداهأ ل عىبددى 

اتتصدا  وال فكيدر اتعوي ال رلدي فا المفارب  يما يوداعف الطق دة عقدت  ك وداب ولةداء مهداراته  فدا 
 Hughes, Stapleton, Hughes and والدداي كددم مددنالةقددفي وات ددفاع  وال عدداوا مدد  اآلخددربن. 

Smith (2005)  ندددف مددد  وودددد  الطق دددة  لدددت المفر دددة الم د دددطة  فددد ا  فرا دددة  وودددح  ن اعصهدددا 
حيا  المدراهقين  عوال ه  ياتعوي تكدا الدبة لقغاية  ولال الا ف ا  هما  الفور ال ي يقع ف اتعوي فا
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يددددؤدي  لددددت  حددددفا  فصددددد  ك يددددر   ددددين حيدددداته  داخددددم المفر ددددة وحيدددداته  خارجهددددا. فمةدددداهأ المددددفارب 
الم د طة يصط  ا تكدا مرت طة يحيدا  الطق دة  وهدد مدا يود فعا ت صديص المعقمدين لقدالد  الكدافا 

 وااله  وميدله  لفرا ة اتعوي ال ي ي اطط حاجات وم طق ات هؤ ء المراهقين  وب حة  فا تشةيم  
 دد  فاي الم ىايددف يددا  ا شدد اص  وهددد مددا يع ددر عةددف ا واه مامدداته . فدداتعوي يقعددط دوراا يددار اا فددا ح

لقهدات  الصدالة  و جهى  الحا ط المة  ية والمحمدلة  وش ةة اتن رن   وال قفا   ومشدغوت ا الدراص 
ت اتطدوق   و  ديئاا عقدت اتطدوق  و كفت ن داعأ الفرا دة عقدت  ا اتعدوي لدي  جيدفاا عقد المفمصة.

ففدددا يعدددض ا حيددداا يمةدددن  ا يةددددا اتعدددوي وددداراا   ا تددد    ددد  فامف يصددددر  غيدددر ناالدددف  ولكةدددف   ا 
 ا   في  دعا يمةن  ا يةدا  دا  فعالة وإيصا ية. 

ال عر  عقت فعالية  رنامأ لق رلية  لت  Thayer and Kim  (2006)وهفف  درا ة
ال فكير الةاالف ومهارات الك اية لف  عيةة من طق ة المرحقة الراندبة فا  حف  اتعومية عقت مهارات

الفصد  الم صصة تن اج و اعم  عومية ترلدبة تقفىبدنية فا و ية فقدربفا ا مربةية. حيث ت  
ا   فاي  دوات المو  الموعمة له ا الغرض. والف ت  تط يق الفرا ة لفع  وجهة الةظر القاعقة يأا 

تيصية ال عق  يمةن  ا تؤ ر عقت مهارات ال فكير الةاالف والمهارات الك ا ية فا  ي مقرر  و مةهأ ا  را
درا ا. و  ووح  الة اعأ  ا ال فكير الةاالف يمةن تعقيمف لقطق ة  وخاوة من خو  و اعط اتعوي 

 الف . وتشير ن اعأال رلدي  حيث   هرت عيةة الفرا ة تطدراا فا مهارات ال فكير الةاالف والك اية الةا
 لت تو ط عصر المعقدمات فا  هدر مصا ت ترلدبة  Torres and Mercado  (2006) درا ة

جفيف  يالرغ  من  ا غال ية ه ا المصا ت الصفيف  ل  تفخم كصىء   ا ا من المةاهأ والمقررات 
الضدء عقت  همية  دراج الفرا ية  وليو  جىءاا من  رامأ  عفاد المعقمين. وهفف  الفرا ة  لت  لقاء 

ال رلية اتعومية الةاالف  فا ال رامأ الفرا ية ولرامأ  عفاد المعقمين  و لك  ا اتعوي يفخم فا 
فا و ية كاليفدرنيا ا مربةية من خو   كافة مةاحا الحيا  الش صية وا ج ماعية وا كاديمية ل فراد

 االعية و حفا  تارب ية م ال) فيها.يعض المقررات الفرا ية المش مقة عقت الصص غير و 
ي ال رلدي عقت   ر خطة اتعوعقت ال عر   لت  Sheehy (2007) وهفف  درا ة 

خ  ار القراء  ال اص  د ية فقدربفا ا مربةية.  حيث ت   جراء الفرا ة فا  حف  ادرجات الطق ة فا 
مص م  تعق  يع مف عقت و اعم المفارب الراندبة والاي فربق من المعقمين  ه ا المفر ة ي نشاء 

اتعوي ال رلدي. والف اش مق  ه ا ال طة اتعومية ال رلدبة عقت يعض الد اعم اتعومية مرم 
اتعونات ال صاربة ال قفىبدنية  وودر المصوت  واتن رن   حيث ت  تقفي  الفروب لقطوب ال م 

دد فروق  ات د لة  حصاعية  ين ا خ  ار يأرلعة  شهر. و  هرت ن اعأ تحقيم ال  اين عن وج



 2018  الشهر أغسطس( 3( العدد )42) المجلد  جامعة االمارات المجلة الدولية للبحوث التربوية

Vol. 42, issue (3)  August 2018 UAEU International Journal for Research inEducation 

 

 
303 

خ  ار العاي الوا ق  وهد ما يشير  لت  ا ا   فاي و اعم ارجات الطق ة  ودرجات نظراعه  فا د
اتعوي ال رلدي توه  فا  باد  تحصيم الطق ة  ولال الا يصط  باد  ا ع ماد عقيها فا حصرات 

 Scott and Davis (2007) ة الفرا ة  وخاوة فا تفرب  المهارات القغدبة. كماهفف  درا
لق عر  عقت   ر و اعم اتعوي ال رلدي المو  فمة داخم حصر  الفرا ة عقت تةمية الفه  ال ارب ا 
لف  الطق ة. حيث الاي ال احراا يموحظة مصمدع ين من طق ة المرحقة الم د طة فا  حف الفصد  

يقراء   حف  الروايات ال ارب ية  فا الم صصة لقطق ة المدهدلين  حيث الام  المصمدعة ا ولت 
حين شاهفت المصمدعة الرانية فيق  فيفيد لةف  الرواية  وتعرو  كو المصمدع ين لمصمدعة من 
ا  ئقة الق قية وال عفية  واش ركدا فا نقاشات وفية يعف القراء   و المشاهف   كما ت   جراء يعض 

ال حد  والفرا ات الوايقة  ركىت الفرا ة عقت تحفيف المقا وت الفردية معه . واع ماداا عقت ن اعأ 
الفروق  ين مصمدعات الطق ة فا ط يعة ا  صا  ه  ل  قدب المو  في فا ال فرب . حيث   هرت 
كو المصمدع ين ا  صايات  يصا ية يالرغ  من  ا الفرا ات الوايقة  كفت عقت  ا ا  صايات الطق ة 

ا  صاياته   كرر عاطفية و الم   اتاا  عقت عة  الطق ة ال ين  ال ين يشاهفوا الماد  المرعية تكدا 
 اع مفوا عقت القراء . كما   هرت مصمدعة القراء  فهماا تارب ياا  عمق من مصمدعة المشاهف  المرعية.

 لدت وود  وفهد  ا دوار ال دا يقع هدا اتعدوي  Wan and Gut (2008) هدفف  درا دة و  
لحا ددط اآللددا   لعدداب الفيددفيد  اتن رندد   وال رليددة اتعوميددة فددا حيددا   ال قفددا   الراديددد  المد دديقت  ا

 لدت  ندف عقدت الدرغ  مدن الطوب المراهقين فا الصين والد يات الم حف  ا مربةية. وتدودق  الة داعأ 
ن شددددار اتعومددددا الدا دددد  فددددا المص مدددد  فانددددف ترددددأر يعددددض القضددددايا المرت طددددة يا دددد  فاي ا طفددددا  ا 

والمدددراهقين لإلعدددوي ودور اتعدددوي فدددا حيددداته . وتصدددفر اتشدددار   لدددت  ا كدددوا مدددن الصدددين والد يدددات 
اا الم حددف  ا مربةيددة لددفيه   ك ددر عددفد مددن مودد  فما اتعددوي واتن رندد  عقددت مودد د  العددال   ولكددن  يدد

مةهمددا لددي  لفيددف  ددرامأ نظاميددة لق رليددة اتعوميددة فددا المقددررات المفر ددية. ولكددا نفهدد   هميددة ال رليددة 
اتعومية لقمراهقين فا الفول ين ف نف   ف  ا نفه   و ا كيفية ا د  فامه  لإلعدوي  وا  در الد ي يقع دف 

ين يقضددا وال داا طددبوا يصددر   وودح  الة داعأ  ا المدراهقين فدا كدو ال قدفكمدا اتعوي فدا حيداته . 
يدمية فا ا   فاي و اعم اتعوي الم  قفدة  و لدك مدن خدو  نمدا ج ا د  فاي محدفد   وهدد مدا يمةدن 
معف القد  يأا ا   فاي اتعوي هد مدن  دين مهدارات القدرا الحدادي والعشدربن  حيدث كشدف  الفرا دة 

حيددا  الطق ددة المددراهقين فددا الصددين والد يددات   ا اتعددوي وال رليددة اتعوميددة يقع دداا دوراا م شددا هاا فددا
 الم حف  ا مربةية عقت حف  داء.
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هدفف   لدت ال عدر  عقدت   فرا دة Wan, Yeh and Cheng (2016) كمدا الداي كدم مدن 
   فاي ا طفا  والمراهقين لد اعم اتعوي فا الدال  الراهن فا المةى  والمفر ة وتأ يرها فدا اكيفية 

الم رلدة عقدت الد عق  وال ةددر اتعومدا وال شدفيف عقدت  هميدة و داعم اتعدوي فدا الد عق  حياته  واآل دار 
ح دت تصد   جدىء مدن المةداهأ الر دمية فددا المفر دة وا د  فم  الفرا دة المدةهأ ال صرب دا. ومدن  هدد  
 الة اعأ ال ا تدوق  اليها الفرا ة ورور  دع  القراء  والك اية ح ت تكددا جدىء   ي صدى  مدن المةداهأ
الفرا ية ن يصة ترتفاع نو ة     فاي و اعم اتعوي مدن ال دم المدراهقين وترقيد  الشد اب فدا الةدداحا 

 دد  فاي و دداعم ا عددوي. و شددارت الة دداعأ  لددت وددرور   يصدداد  دد م م  كددر  ومريددر  ة  ا خواليددة ن يصدد
 دة واتلمداي يدالقراء  لإله ماي ولإل  فاد  من و اعم اتعوي الصفيف  فا الفصد  الفرا دية لصدال  الطق

والك اية داخم مةاهأ ال عقي  المدجدد  فا المفارب وتعقي  الطق ة كيفية ال فكير الةقفي وتحقيم و داعم 
 ا عوي.
تحقيقية لممار ات و  اليط ال رلية اتعومية يالمفارب  Wood (2009)   والام 

 لت يحث وتقيي  ال يانات ا رشيفية  لدرادو ا مربةية هفف د الحةدمية الم د طة والراندبة  د ية ك
المرت طة يال رلية اتعومية فا  ك ر الفر من المةظمات لقدالد  عقت يعض الممار ات الصالحة 
لق رلية اتعومية فا  ي مةهأ. وتقيي  المعقدمات الم احة عن ال رلية اتعومية لقدالد  عقت 

 فعيم ال رلية اتعومية. والف   هر ال قيي  المصطقحات والمفاهي  ا  ا ية الضروربة لدو   طار ل
وجدد تفاخم فا المصطقحات المرت طة يال رلية المعقدماتية وال رلية اتعومية  مرم ال قيي  الةاالف  
وال عق  المو قم  وال حقيم المعقدماتا  فا حين  ا هةاك مصطقحات ومفاهي  خاوة يال رلية 

ها المةاالشة  وال صمي   وإن اج الد اعم. فال رلية اتعومية تعف اتعومية دوا ال رلية المعقدماتية  مة
من المصا ت ال رلدبة ال ا تمىج  ين مهارات ال حقيم الةاالف وال قدب  ومهارات ال واؤ  وات  فوار 
 هف   باد  فه  الطق ة ل يعاد المعرفية  وال ققية  والصمالية  والدجفانية لعمقية ال عق . و  يعف ه ا 

 قدب حفيراا  و م  كراا  حيث ت  ا   فامف لعقدد طدبقة فا تحقيم الةصدص ا د ية      ا ا 
م  صصا ال رلية وال عقي   ا ا  قدب القاع  عقت ال واؤ  وا   فوار يمةن  ا يوه  فا  عفاد 
الطوب وتمةيةه  من العيش فا عصر المعقدمات الحالا. والف  شار  فراد العيةة  لت  نه  

 فمدا ال رلية اتعومية ل شصي  المشاركة وال فرب  يأ اليط م ةدعة  ولكن المصادر الم احة يو 
لق رلية اتعومية غير كافية يصدر  تؤ ر عقت تفعيقها داخم حصر  الفرا ة  و نه  يحاجة لقمىبف من 

صادر ال كةدلدجية ال فربط عقت ا   فاي ال كةدلدجيا فا ال عقي   و ا المفارب   تدجف  ها الداع  يالم
 الم دافر  فا كم مفر ة.
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ال ت  ( Primack, Fine, Yang, Wickett and Zickmund (2009وفت درا ة  
هفف   لت مو  آلراء وانط اعات الطق ة المراهقين عن ال رامأ اتعومية المو حف ة  ومقارن ها 
يال رامأ ال ققيفية وفيما   ا كان  ال رلية اتعومية تعف مصا ا م  كراا من  ين  رامأ مةافحة ال فخين. 

امأ ال رلية اتعومية % من عيةة الفرا ة يع قفوا  ا  ر 48وتدو  ن اعأ الفرا ة  ا حدالا 
%  نها غير مؤ ر  فا تغيير 52الم صصة لمةافحة ال فخين تع  ر فعالة ومؤ ر   فا حين يع قف 

والاي كم  عاد  ال فخين  ولال الا ف ا مرم ه ا ال رامأ يمةن المىج  يةها ولين الطرق ال ققيفية.
يي  ال ضميةات ال اوة هفف   لت ال عر  عقت تق فرا ة  Tanriverdi and Ozlem (2010)من

يمح د  ال رلية اتعومية فا تركيا عن طربق تحقيم مةهأ المفر ة ا   فاعية وفقاا ل ضميةات ال رلية 
اتعومية  ومقارن ها   ضميةات ال رلية اتعومية فا  يرلةفا وفةقةفا. والف ت  اخ يار  يرلةفا وفةقةفا 

ي ال رلدي وال رلية اتعومية  ولال الا فها تعف يمراية ياع  ارهما من الفو  الراعف  فا مصا  اتعو
ح  اء يف. و ووح  ن اعأ الفرا ة  نف فيما ي عقق  رؤبة مةاهأ نمد ج لق رلية اتعومية يمةن ا 

المفر ة ات  فاعية فا تركيا ف نف   تدجف  هفا  محفد   و واوحة ترت ط يال رلية اتعومية  و لك 
ا وفةقةفا  حيث تدجف فا  يرلةفا  هفا  مرت طة يال رلية اتعومية من خو  عقت العة  من  يرلةف

مةاهأ القغة اتنصقيىبة  وال رلية الفةية  والرباويات  والعقدي  وال رلية الصحية  وهد ا مر  اتف فا 
فةقةفا. ومن جهة  خر  ف ا  هفا  وم رجات ال رلية اتعومية فا تركيا تركى عقت اك واب 

رلةفا وفةقةفا تركى عقت تةمية   وفه  القضايا يصفة عامة  فا حين  ا الم رجات فا  يالمعار 
 تصاهات  والقي   والمهارات  والمداطةة  وال داوم الرقافا  وات فاع  ومهارات ال فكير الةاالف.  ا 

ال عر  عقت كيفية ا  صاية طق ة   لت  Garland and Pace (2010)وهفف  درا ة  
المفر ة الراندبة لقممار ات المرت طة يال رلية اتعومية من خو  الةصدص الرقافية فا حصص 
القغة اتنصقيىبة. و شارت الة اعأ  لت  ا الطق ة لفيه  خ رات م  قفة فيما ي عقق يا   فاي الرقافة 

فر  عقت تعق  الممار ات المرت طة يال رلية العامة داخم حصر  الفرا ة. و ا الطق ة لفيه  الق
اتعومية  تماماا مرقما هد الحا  فا الممار ات الصفية ال ققيفية. و ا هةاك تةدع فيما  ين طق ة 

فت و المفر ة الراندبة فيما ي عقق يالممار ات وا نشطة ال ا يع مفوا عقيها فا ال رلية اتعومية. 
هفف   لت ال عر  عقت  Cevat, Kesten, Dicle and Uzun  (2010)درا ة الاي  ها كم من 

آراء مفيري المفارب والمعقمين واآلياء والطوب فا مةاهأ ال رلية اتعومية   ركيا   ووح  ن اعأ 
الفرا ة  ا المفراء والمعقمين واآلياء لفيه  تحفظات جاد  عقت مح د  وجدد اتعوي ال رلدي فا 
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يعض القي  ا ج ماعية ل حقيق مةا ط  وده . حيث ان قفوا الفور ال ي يقع ف اتعوي فا  فواد 
مادية  و لىباد  نو ة المشاهف   كما  ا اتعوي من وجهة نظره  ي عف  عقت الحقدق الفردية. كما 

مةاطق من المةاطق ال موة ال ا شمق ها الفرا ة  ا هةاك عف  مشةوت  ة وو  الطق ة فا  رلع
الية  حيث  ا اتعوي نادراا ما يق ىي يالمعايير فا اتعوي فيما ي عقق يالممار ات والمعايير ا خو

والضدايط ا خوالية  وخاوة ا مدر المرت طة يالمدودعية اتعومية  واح راي الحقدق الفردية  
وا مانة  والموؤولية ودع  القي  ا ج ماعية  وهد ما  شار  ليف  يضاا مفيرو المفارب والمعقمدا 

 واآلياء.
ل رلية اتعومية  كفت  ا ا( Scheibe and Faith (2011 ها و خيرا فت درا ة الاي  

  فوار وتةمية روح ال واؤ  مةدناا ترلدباا مهماا  وهد ا مر ال ي ية غا  ا يصاغ القاعمة عقت ا 
يصدر  واوحة ومن  هفا  ال رلية اتعومية  حيث يؤكف المصق  القدما ا مربةا لق رلية 

  فوار  ة عادات ال واؤ  وا  رلية اتعومية ي مرم فا تةمياتعومية عقت  ا الغرض من ال
وتطدبر مهارات ال ع ير المفعمة لق فكير الةاالف والمداطةة الصحيحة. و كفت الفرا ة عقت  ا و اعم 

خولها الطق ة الادربن عقت تحقيم مح داها  ونقم  اتعوي ال رلدي الم ةدعة ية غا  ا يةدا من
نفوه  ولآلخربن  وك لك القفر  عقت تقيي  مح د  اتعوي ال رلدي. و ا مضامين ه ا المح د   

جدهر ال رلية اتعومية هد تةمية القفر  لف  الطق ة عقت   ار  ال واؤ ت  خاوة  ا ات  فوارات 
وال واؤ ت ترار يصدر  ط يعية لف  ا طفا   ولال الا ف ا اتعوي ال رلدي يمةن  ا يةدا يمراية 

 داء ه ا ال واؤ ت  وهد ما يصعم ا طفا  يق قدا عقيف يحماب شفيف  و لك  ا عقدله  وعاء  ح
تح اج لقمعرفة يا  مرار. كما تدوق  الفرا ة  لت  ا م  صصا اتعوي ال رلدي ية غا  ا يقدمدا 

  فوره  كمةوقين ل رامأ ال رلية اتعومية المفعمة لروح ال واؤ  وا   فوار.
 الدراسات السابقةالتعقيب على 

تفق  الفرا ات الوايقة عقت  همية دور اتعوي ال رلدي داخم المفارب  و ا لف مةانة ا
  ودرا ة موعدد 2009ك ير  لف  تومي  المفارب و عضاء المص م  المحقا كفرا ة   دفدد   

ب مرم وتةاول  يعض الفرا ات اتعوي ال رلدي داخم المفار  Hobbs (2005.)  ودرا ة  2010 
 Tanriverdi and  2010 ,  2010  يل ربف   ا2010   وع ف الحةي   2010  يلصةفدرا ة ا

Ozlem  وتةاول  معظ  الفرا ات  حف الةداتف مرم الصحافة المفر ية  ات اعة المفر ية وغيرها
جف الصحافة فقط   و غيرهما من و لك  ما   حقيم مضمدا فقط  و ا   ياا  خصاعا اتعوي ومد 

  . كما  شارت الفرا ات  لت  همية الصحافة 2006دوات المرت طة   لك مرم درا ة عرماا  ا 
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 Land وورور  ات  فاد  مةه  مرم درا ةالمفر ية وعامم ال  ر  فيها من خو  المشرفين عقيها 
 2001.   

كما   ر ت الفرا ات  همية ا  طوع ر ي المفيربن حد  تقيي  لقمشر  عقت اتعوي  
ال رلدي وتحفيف تقييمه  لقطوب المشاركين فا العمم الصحفا فا المفر ة و همية الصحافة 

فت معظ  ع ما  . و Cevat  (2010  و 2006المفر ية  دجف خاص مرم درا ة القحطانا  
  و 1991ال فر   ةت كفرا    ياا وتحقيم المضمدا كأدوات لصم  ال ياناالفرا ات الوايقة عقت ا 

المقا قة والموحظة فقط     فم  يعض الفرا ات ا  .  يةما2006  و   د فددا  2006  االقحطان
  و 2004  العدف   فم  يعض الفرا ات ا خر  مقايي  واخ  ارات  خر  مرم درا ة اافا حين 
يالدطن العرلا مرم درا ة ال فر  ي عض الفرا ات واال  ا عوي ال رلد  . و ووح  ي2006عرماا  

د الاع   . وروف ما ه2006  و القحطانا  2004  و العدوا  1996  الشاعر  1991 
  وتحفيف مدال  اتعوي من ال طة الفرا ية يغية تقدبمف وتطدبرا  ي وممارب من اتعوي ال رلد 

 رلد  ل  تقق يعف العةاية الداج ة فا ت طيطها وتةفي ها مما وك لك ال حقق من  ا  رامأ اتعوي ال
يصعقها الاور  عن تحقيق الةصاح المرجد لها. و شارت يعض الفرا ات  لت  ا ما يمارب من  عوي 

  و 2007عطا هللا و مفراج    ودرا ة 2006  اال قيأ العرلية مرم درا ة آ  عق ترلدي فا دو 
لصهدد الم  ولة  وه ا غير كا  %  من ا30ون ودر       ي عف  فا  ح2008  ددحياك
  فاد  من  مةانات اتعوي ل عىبى جهدد ال رلية  وات  فاد  من  مةانات ال رلية ل رشيف مح د  لو

 اتعوي. 
ن ماعها لقفرا ات الدوفية  وا   فاي كم مةها االفرا ة م  الفرا ات الوايقة فا وت فق ه ا    

يالعيةة لفرا ة مص م  الفرا ة. وت فق  يضاا ه ا الفرا ة م  الفرا ات الوايقة فا  دا  لمةهأ المو  
الفرا ة وها  ات   انة  كأدا  لصم   يانات الفرا ة. كما ت فق م  معظ  الفرا ات فا تةاولها لطق ة 

حالية عن عاماا  كعيةة لقفرا ة الميفانية.  يةما ت  ق  الفرا ة ال 18 - 15المرحقة الراندبة  
الفرا ات الوايقة فا مص م  الفرا ة  حيث ت  تط يق الفرا ة الحالية عقت طق ة المرحقة الراندبة. 

ي مار    د  ا فا دولة اتمارات  وت  ق   يضاا فا  نها ته    فرا ة واال  اتعوي ال رلدي الحالا
 فاي عف  طرق يحرية.   ا  طوع وجهات نظره  يامن وجهة نظر الطق ة يمةن  العرلية الم حف 

   ياا لصم  وجهات نظر الطق ة كما هد مدو  فا جىعية ه ا الفرا ة يو  في ال احراا ا  وفا
 الطربقة واتجراءات.
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 الطريقة واإلجراءات
لمص مدد  الفرا ددة وعية هددا و داتهدددا وطددرق ال حقددق مددن ودددفالها  اا  ضددمن هدد ا الفصددم عرودددي 

و  اتهدددا وإجدددراءات الفرا دددة  والمعالصدددات اتحصددداعية ال دددا ا ددد  فمها ال احرددداا لق دودددم  لدددت ن ددداعأ 
 الفرا ة.

 مجتمع و عينة الدراسة
تكدددا مص مدد  الفرا ددة مددن جميدد  طق ددة مددفارب  مددار    ددد   ددا الراندبددة الحةدميددة فددا دولددة  

  طال دة. وتد  1441طال دا و   (1018  مدةه    2459ت العرليدة الم حدف  حيدث  قد) عدفده   اتمارا
حيدددث تكدنددد  مدددن  اا مدددفارب الراندبدددة الحةدميدددة عشدددداعي تط يدددق  دا  الفرا دددة عقدددت عيةدددة ط قيدددة لطق دددة

  ي دين تد بد   فدراد عيةدة 1% مدن مص مد  الفرا دة والصدفو   15.61  طال اا وطال ة  ي  ةو ة 384 
  ة حوط م غيراتها.الفرا

 1جفو  
 تد ب   فراد عيةة الفرا ة حوط م غيراتها الص  والصة  وال  صص

 النسبة التكرار الفئات 
 16.9 65 10 الص 

 11 227 59.1 
 12 92 24.0 

 58.1 223  كر الصة 
 41.9 161  نرت 

 70.3 270  د ا ال  صص
 12.8 49 عقما 
 83.1 319 المصمدع 
 16.9 65  فوا ت صصو   عاشر   
 100.0 384 المصمدع 
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 أداة الدراسة 
ل حقيدددق  هدددفا  الفرا دددة  الددداي ال احرددداا يمراجعدددة يعدددض ا د يدددات والفرا دددات الودددايقة عدددن  

عرليدة الم حدف  يشدةم خداص. وتمد  اتعوي ال رلدي يشةم عاي واتعوي ال رلدي فا دولة اتمارات ال
فقدر  مد عدة عقدت خمودة  63الفرا ة ال ا تكدن  يصددرتها الةهاعيدة مدن   فاد  مةها فا  عفاد  دا  ا 

  فقدددر  والةدددفوات والمحاودددرات 13  فقدددر  وات اعدددة المفر دددية  12لصدددحافة المفر دددية  مصدددا ت هدددا ا
.  دد  تدد  ال حقددق مددن  11  وال كةدلدجيدا ال فربوددية  13  ال داودم مدد  ا  ددر  والمص مدد  المحقددا  14 

  ة.وفق و  ات  دا  الفرا
 بات أداة الدراسةثصدق و 

لق حقددددق مددددن وددددفق وت ددددات  دا  الفرا ددددة فقددددف الدددداي ال احردددداا يعروددددها عقددددت مصمدعددددة مددددن  
المحةمين من  وي ال  ر  فا مصا  ال رلية يشةم عداي واتدار  ال رلدبدة و ودد  ال رليدة يشدةم خداص 

اتماراتيدة وا ردنيدة والودعددية   من  عضاء هيئة ال فرب  فا كقية ال رليدة فدا الصامعدات 8وعفده   
وُطِقط مةه    ياا ر يه   فا ا دا  مدن حيدث مدف  ان مداء الفقدرات لكدم مصدا  مدن مصدا ت ات د  انة 
ومف  موعمة الفقرات من حيدث الصدياغة القغدبدة و حد    و  ودافة يعدض الفقدرات و مدف  مةا د ة 

   انة وال دا كاند  تح ددي كرير من فقرات ا ك فقف ت  ح   الوفا ودء  ل الفقرات لق يئة اتماراتية.
فقددر  وتدد  تعددفيم يعددض وددي) الفقددرات ح ددت  هددرت يصدددرتها  200يصدددرتها ا وليددة عقددت  كرددر مددن 

 الةهاعية.
-test)خ  دددار خ  دددار وإعددداد  ا لفرا دددة  فقدددف تددد  ال حقدددق يطربقدددة ا ولق أكدددف مدددن   دددات  دا  ا 

retest ) ندة   ط يق المقياب وإعداد  تط يقدف يعدف   د دعين عقدت مصمدعدة مدن خدارج عيةدة الفرا دة مةد 
  ومدن  د  تد  حوداب معامدم ارت داط  ير ددا  دين تقدفيراته  فدا المدرتين. وتد   يضداا حودداب 150مدن  

  ي ددين معامددم 2معامددم الر ددات يطربقددة اتتودداق الددفاخقا حوددط معادلددة كرون دداخ  لفددا  والصددفو  رالدد   
ت وا دا  كةددددم واع  دددرت هدددد ا القدددي  موعمددددة لغايدددات هدددد ا اتتوددداق الددددفاخقا و  دددات اتعدددداد  لقمصدددا 

 الفرا ة.

 2جفو  
 تواق الفاخقا كرون اخ  لفا و  ات اتعاد  لقمصا ت والفرجة الكقيةمعامم ا 

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.88 0.91 المفر ية الصحافة
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 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.92 0.93 المفر ية ات اعة
 0.91 0.94 والمحاورات الةفوات
 0.90 0.89 المحقا والمص م  ا  ر  م  ال داوم

 0.91 0.90 ال فربوية ال كةدلدجيا
 0.96 0.91 الكقية الفرجة

 متغيرات و إجراءات الدراسة 
شدد مق  هدد ا الفرا ددة عقددت الم غيددرات المودد ققة كددالصة   الصدد  الفرا ددا  و ال  صددص. ا 

فددا دولدددة اتمدددارات العرليدددة الم حدددف  مدددن وجهدددف نظدددر و مددا الم غيدددر ال ددداي  هدددد واالددد  اتعدددوي ال رلددددي 
  مةهددا وتدد   دخددا  384 دد  انة عقددت عيةددة الفرا ددة وا دد رج   ا  400تدد  تد بدد   ومددن  دد   الطق ة.

لقدودد    (SPSS) د  فاي حىمدة اة يال يانات  لت الحا دب وتد ي  ا  اليط اتحصداعية المةا د 
 ن اعأ الفرا ة.   لت

 نتائج الدراسة
 لة اعأ الفرا ة م دلة حوط   ئق ها: اا ه ا الصىء عروي ةاو   

 و : الة اعأ الم عققة يالوؤا  ا و : ما واال  اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبة فا  مار    د  ا 
ولإلجاية عن ه ا الوؤا   ت  ا   راج ؟ فا دولة اتمارات العرلية الم حف  من وجهة نظر الطق ة

لداال  اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبة فا  مار  المعياربة الم د طات الحوا ية وا نحرافات 
   يدو   لك.3والصفو    .  د  ا فا دولة اتمارات العرلية الم حف  من وجهة نظر الطق ة

 3جفو  
لداال  اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبة فا  مار  نحرافات المعياربة الم د طات الحوا ية وا 

 مرت ة تةا لياا   د  ا فا دولة اتمارات العرلية الم حف  من وجهة نظر الطق ة 

المتوسط  المجال الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 46. 2.43 الصحافة المفر ية 1 1
 مرتفعة 53. 2.43 ال كةدلدجيا ال فربوية 5 2
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المتوسط  المجال الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 مرتفعة 52. 2.41 ات اعة المفر ية 2 3
 مرتفعة 49. 2.40 الةفوات والمحاورات 3 4
 مرتفعة 47. 2.40 ال داوم م  ا  ر  والمص م  المحقا 4 5
 مرتفعة 42. 2.42 الفرجة الكقية  

مصا   حيث جاء   2.43-2.40ما ين  الم د طات الحوا ية الف تراوح   ا   3ي ين الصفو   
   يةما  2.43م د ط حوا ا  ق)  يأعقت فا المرت ة ا ولت الصحافة المفر ية وال كةدلصيا ال فربوة 

فا المرت ة ا خير  ولم د ط المحقا  والمص م  ا  ر  م  ال داومو  والمحاورات الةفواتجاء مصا  
  .2.42  كةم دا     ولق) الم د ط الحوا ا ل 2.40حوا ا  ق)  
وت  حواب الم د طات الحوا ية وا نحرافات المعياربة ل قفيرات  فراد عيةة الفرا ة عقت  
   حيث كان  عقت الةحد ال الا:كم مصا  عقت حف فقرات 

 المجال األول: الصحافة المدرسية
نحرافات ا   فاي الم د طات الحوا ية ولو لإلجاية عن فقرات مصا  الصحافة المفر ية فقف ت 
   يدو   لك.4المعياربة ل قفيرات  فراد عيةة الفرا ة. والصفو   

 
  4جفو   

 مرت ة تةا لياا  الصحافة المفر يةمصا   الم د طات الحوا ية وا نحرافات المعياربة لفقرات

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

1 2 
يقدي الطق ة ي وفار مصوت الحاعط فا المفر ة 

 يصدر  مة ظمة
 مرتفعة 62. 2.53

1 6 
توه  المشاركة فا  نشطة الصحافة المفر ية فا 

 غرب روح العمم ال عاونا ما  ين الطق ة المشاركين 
 مرتفعة 64. 2.53

1 11 
يهف  المح د  المقفي من خو  الصحافة المفر ية 
 لت تعىبى روح الد ء الدطةا ولث  قافة ال وام  

 والحط  ين   ةاء الدطن الداحف 
 مرتفعة 66. 2.53

 مرتفعة 65. 2.52توه  الصحافة المفر ية فا  باد  معرفة الطق ة  داال   8 4
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 وطةه  و مصادا وتارب يف

5 12 
ي   ال ةويق م   دار  المفر ة ل غطية المةا  ات 

 الم  قفة من خو  اتوفارات الصحفية 
 مرتفعة 72. 2.48

6 5 
يواعف المعقمدا الطق ة عقت اك واب مهارات خاوة 

 الر    -ال صدبر  –يالعمم الصحفا:  الك اية 
 مرتفعة 69. 2.47

7 10 
 تواعف المشاركة فا  نشطة الصحافة المفر ية فا

 تةمية الةظر  العقمية وتشصي  ال يا  العقما وا   كار
 مرتفعة 69. 2.41

8 1 
تشص  المفر ة الطق ة عقت ال ع ير عن وجهات نظره  

 يصدر  مة دلة 
 مرتفعة 69. 2.40

9 9 
توعت ات اعة المفر ية  لت الميد  ا د ية وال  وق 

 الصمالا لقطق ة 
 مرتفعة 71. 2.37

10 7 
يعطت الطق ة المشاركين فا  نشطة الصحافة المفر ية 

 عقت درجات  وافية 
 مرتفعة 72. 2.34

11 4 
تدفر  دار  المفر ة اتمةانات الو مة توفار 

 الصح  المفر ية يصفة دوربة 
 م د طة 72. 2.33

12 3 
ي ي  المدال  ا لك رونا لقمفر ة الفروة لطق ة لك اية 

 آراعه  حد  المدودعات الم  قفة 
 م د طة 74. 2.31

 مرتفعة 46. 2.43 الصحافة المفر ية كةم  
  
  حيددددث  2.53-2.31الم د ددددطات الحوددددا ية الددددف تراوحدددد  مددددا ين  ا    4ي ددددين الصددددفو    
الطق دة ي وددفار مصدوت الحداعط فدا المفر دة يصدددر  يقدي ونصده "  11و 6و 2رالد    اتجداءت الفقدر 

تودده  المشدداركة فددا  نشددطة الصددحافة المفر ددية فددا غددرب روح العمددم ال عدداونا مددا  ددين " و"مة ظمددة
يهدددف  المح دددد  المقدددفي مدددن خدددو  الصدددحافة المفر دددية  لدددت تعىبدددى روح الدددد ء " و"الطق دددة المشددداركين

فا المرت دة ا ولدت ولم د دط حودا ا  قد) " دطن الداحفالدطةا ولث  قافة ال وام  والحط  ين   ةاء ال
ي ي  المدال  اتلك رونا لقمفر ة الفروة لقطق دة لك ايدة "ونصها   3 رال     يةما جاءت الفقر    3.53 

اتنحددددرا    2.31يالمرت ددددة ا خيددددر  ولم د ددددط حوددددا ا  قدددد)  آراعهدددد  حددددد  المدودددددعات الم  قفددددة" 
 .نحرا  المعياري ا   2.43مصا  كةم  ولق) الم د ط الحوا ا لق المعياري.

 اإلذاعة المدرسيةالمجال الثاني : 
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ا   فاي الم د طات الحوا ية  فقف ت  ات اعة المفر ية لإلجاية عن فقرات مصا  
   يدو   لك.5نحرافات المعياربة ل قفيرات  فراد عيةة الفرا ة والصفو   ولو

 
  5جفو   

 مرت ة تةا لياا  المفر ية ات اعةمصا   المعياربة لفقراتنحرافات  الم د طات الحوا ية وا

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 مرتفعة 70. 2.56 تةظ  المفر ة مداعيف المفر ية وفا  فاية اليدي المفر ا 13 1

2 15 
 يهف  المح د  المقفي من خو  ات اعة المفر ية  لت تعىبى روح
 الد ء الدطةا ولث  قافة ال وام  والحط  ين ا  ةاء الدطن الداحف

 مرتفعة 68. 2.50

3 19 
تواعف المشاركة يات اعة المفر ية عقت شغم وال  الطق ة يما 

 يفيف
 مرتفعة 70. 2.44

4 22 
ي   ال ةويق م   دار  المفر ة ل غطية المةا  ات الم  قفة من 

 خو   رامأ ات اعة المفر ية 
 مرتفعة 72. 2.43

4 24 
تفو  المفر ة المصا  لقطق ة لإل هاي ا يصا ا فا المشروعات 

 الدطةية ال ا ت في ال يئة المحقية 
 مرتفعة 71. 2.43

6 16 
توه  المشاركة فا  نشطة ات اعة المفر ية فا غرب روح العمم 

 الصماعا وال عاونا فيما  ين الطق ة المشاركين 
 مرتفعة 71. 2.42

6 20 
توه  المشاركة فا  نشطة ات اعة المفر ية فا تةمية المداهط 

ومهارات العرض واتلقاء وال طاية والر   ومداجهة الصمهدر لف  
 الطق ة 

 مرتفعة 70. 2.42

8 18 
توه  ات اعة المفر ية فا  باد  معرفة الطق ة  داال  الدطن 

 و مصادا وتارب يف 
 مرتفعة 72. 2.40

 مرتفعة 73. 2.39 ت ةاو  ات اعة المفر ية كافة ا نشطة وا خ ار الم عققة يالمفر ة  14 9
 مرتفعة 77. 2.38 تقدي المفر ة عقت تةظي  الموايقات ات اعية  ين الفصد   25 10

11 21 
تقفي ات اعة المفر ية نما ج ل عض الش صيات الةاجحة والم ميى  

 فا المص م  كةما ج يق ف  يف
 مرتفعة 73. 2.37

12 23 
يهف  المح د  المقفي من خو  ات اعة المفر ية  لت خفمة 
المةاهأ الفرا ية وات هاي فا تحقيق ترايط المةاهأ وتكامم 

 المعرفة 
 مرتفعة 73. 2.35

 م د طة 74. 2.27تقدي المفر ة يال عر  عقت آراء الطق ة فا المح د  المقفي من  17 13



 

 عمر خصاونه ورفيعة العامري  واقع اإلعالم التربوي في المدارس الثانوية بإمارة أبوظبي                            
 

 
314 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 خو  ات اعة المفر ية 
 مرتفعة 52. 2.41 ات اعةالمفر ية كةم  

  حيددددث  2.56-2.27الم د ددددطات الحوددددا ية الددددف تراوحدددد  مددددا ين  ا    5ي ددددين الصددددفو    
" تةظ  المفر ة مداعيف المفر ية ودفا  فايدة اليددي المفر داوال ا تةص عقت"  13رال     جاءت الفقر 

  17 رالد     يةمدا جداءت الفقدر نحدرا  المعيداري  ا   2.56فا المرت ة ا ولت ولم د ط حوا ا  قد)  
تقدددي المفر ددة يددال عر  عقددت آراء الطق ددة فددا المح ددد  المقددفي مددن خددو  ات اعددة المفر ددية" "ونصددها 

ولقد) الم د دط الحودا ا لقمصدا   نحدرا  المعيداري.  ا 2.27يالمرت ة ا خير  ولم د ط حوا ا  قد)  
 .اتنحرا  المعياري   2.41كةم  
 الثالث: الندوات والمحاضرات المجال

ا ددد  فاي الم د دددطات الحودددا ية  فقدددف تددد  الةدددفوات والمحاودددرات لإلجايدددة عدددن فقدددرات مصدددا  
   يدو   لك.6نحرافات المعياربة ل قفيرات  فراد عيةة الفرا ة والصفو .  ولو

 
  6جفو   

 مرت ة تةا لياا الةفوات والمحاورات مصا   الم د طات الحوا ية وا نحرافات المعياربة لفقرات

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

1 26 
تةظ  المفر ة الفورات والمحاورات ال رقيفية يصدر  مة ظمة 

 خو  العاي الفرا ا
 مرتفعة 65. 2.54

2 28 
تغطا المحاورات والةفوات المقفمة كافة المدودعات الفيةية 

 والعقمية والصحية والرباوية وغيرها 
 مرتفعة 68. 2.47

2 34 
تقدي  دار  المفر ة ي عفاد وتد ب  مطدبات توه  فا  باد  
 وعا ا هالا يأهمية ال عاوا  ين المفر ة والمص م  المحقا

 مرتفعة 70. 2.47

4 27 
ت ةدع  شةا  تقفي  المحاورات والةفوات ال رقيفية ما  ين اتلقاء 

 الةظري والحدارات الةقاشية 
 مرتفعة 67. 2.42

4 37 
ي   تفربط الطق ة عقت ال فكير العقما الوقي  وا   كار عن 

طربق الةفوات والمحاورات يال عاوا م  الدحفات ا كاديمية 
 يالمفر ة 

 مرتفعة 70. 2.42
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

6 39 
تقدي المفر ة   ةمية ال دجيف ال اتا لقطق ة ومواعفته  فا 
ا   فاي ا  قدب ا مرم لحم مشاكقه  من خو  الةفوات 

 والمحاورات 
 مرتفعة 75. 2.40

7 29 
ت  ار المفر ة ا والات المةا  ة ل ةظي  المحاورات والةفوات 

 ال رقيفية 
 مرتفعة 68. 2.37

 مرتفعة 72. 2.37 تةظ  المفر ة موايقة لقمةا رات الةقاشية  ين الفصد   35 7
 مرتفعة 72. 2.37 تشارك المفر ة الطق ة ياخ يار مداوي  الحققات الةقاشية  36 7

7 38 
ي   رلط الطق ة يقضايا وطةه  ودعد  لصاا الةشاط  مصق  
الطق ة  لق صفي لها ومعالصة المداال  الوق ية من خو  

 المحاورات يال عاوا م  لصةة الفعد  يالمفر ة 
 مرتفعة 69. 2.37

 مرتفعة 69. 2.36 يشارك الطق ة فا المحاورات والةفوات ال ا تةظمها المفر ة  32 11

11 33 
المفر ة يال عر  عقت ا ح ياجات ال رقيفية وال دعية تقدي 

لقطوب ل ضميةها داخم المحاورات والةفوات المقفمة   ةاء 
 العاي الفرا ا

 مرتفعة 70. 2.36

13 30 
تقدي المفر ة ي عفاد مق صات مط دعة وا لك رونية لمح د  

المحاورات والةفوات ال ا تةظمها لكا يو فيف مةها كافة 
 الطق ة 

 مرتفعة 74. 2.34

14 31 
تركى يعض المحاورات والةفوات ال ا تةظمها المفر ة عقت 
 تةمية الممار ات ا كاديمية والفرا ية الصحيحة لف  الطق ة 

 م د طة 73. 2.30

 مرتفعة 49. 2.40 الةفوات والمحاورات كةم  
  
  حيددددث  2.54-2.30 الم د ددددطات الحوددددا ية الددددف تراوحدددد  مددددا ين ا    6ي ددددين الصددددفو    

تةظ  المفر ددددة الدددفورات والمحاوددددرات ال رقيفيددددة يصدددددر  وال دددا تددددةص عقددددت"  26رالدددد     جددداءت الفقددددر 
نحدرا  المعيداري  ا   2.54فا المرت ة ا ولت ولم د دط حودا ا  قد)  " مة ظمة خو  العاي الفرا ا

تةظمهدا المفر دة عقدت تركدى يعدض المحاودرات والةدفوات ال دا "ونصدها   31 رال     يةما جاءت الفقر 
يالمرت دة ا خيدر  ولم د دط حودا ا  قد) تةمية الممار ات ا كاديمية والفرا دية الصدحيحة لدف  الطق دة" 

 نحرا  المعياري.  ا 2.40 ط الحوا ا لقمصا  كةم  ولق) الم د  نحرا  المعياري.ا   2.30 
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 المجال الرابع: التواصل مع األسرة والمجتمع المحلي 
ا   فاي الم د طات  فقف ت ال داوم م  ا  ر  والمص م  المحقا   فقرات مصا  لإلجاية عن
   يدو   لك.7نحرافات المعياربة ل قفيرات  فراد عيةة الفرا ة والصفو   الحوا ية ولو

 
 

  7جفو   
 ال داوم م  ا  ر  والمص م  المحقامصا   نحرافات المعياربة لفقرات الم د طات الحوا ية وا

 مرت ة تةا لياا 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

1 40 
تقدي  دار  المفر ة   ةظي  لقاءات اج ماعية و قافية وترفيهية تصم  

  ين الطق ة و ولياء  مدره  ومعقميه 
 مرتفعة 69. 2.50

 مرتفعة 66. 2.46 تشص   دار  المفر ة ال  اد  المعرفا م   ولياء  مدر الطق ة  48 2
 مرتفعة 66. 2.46 تعة   نشطة اتعوي ال رلدي يالمفر ة الرقافة المص معية  49 2

4 47 
تشارك  دار  المفر ة يفاعقية فا المةا  ات الفيةية وا ياي الدطةية 

 داخم المص م  المحقا 
 مرتفعة 66. 2.44

4 52 
تقدي  دار  المفر ة   فعد   ولياء ا مدر لقفعاليات ال ا تقدي  ها 

 المفر ة 
 مرتفعة 71. 2.44

6 41 
تقدي المفر ة   فعي  المشاركة الدالفية فا عمقيات ال عق  وال عقي  

 داخم المفر ة 
 مرتفعة 66. 2.40

6 44 
تقدي المفر ة   ةظي  حموت تدعية   ةاء  لقحف من الوقدكيات 

 الوق ا والعادات الغير وحية 
 مرتفعة 67. 2.40

8 51 
تقدي  دار  المفر ة  ي عفاد وتد ب  مطدبات توه  فا  باد  وعا 

 ا هالا يأهمية ال عاوا  ين المفر ة والمص م  المحقا
 مرتفعة 71. 2.39

9 46 
تفعم المفر ة الةدات ا تصا  م  ا  ر  لق عر  عقت  قدكيات 

 الطق ة وا نشط ه  خارج المفر ة 
 مرتفعة 71. 2.37

10 50 
تقدي المفر ة   حفيث ال يانات والمعقدمات المرت طة يأنشط ها 

 عقت المدال  ا لك رونا ال اص  ها 
 مرتفعة 71. 2.36

11 43 
تصفر المفر ة يعض الةشرات المط دعة وا لك رونية ل عربف 

 المص م  المحقا يأنشط ها وممار  ها الم  قفة 
 مرتفعة 70. 2.35
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

11 45 
تقدي المفر ة   صحي  المعقدمات لف    ةاء المص م  المحقا عن 
اتحفا  العالمية والرقافات الم  قفة الصادر  عن يعض و اعم 

 اتعوي 
 مرتفعة 69. 2.35

13 42 
تصري  دار  المفر ة العفيف من الىبارات الميفانية لمؤ وات 

 المص م  المحقا الم  قفة 
 م د طة 74. 2.33

 مرتفعة 47. 2.40 كةم المحقا والمص م  ا  ر  م  ال داوم  
  
  حيددددث  2.50-2.33الم د ددددطات الحوددددا ية الددددف تراوحدددد  مددددا ين  ا    7ي ددددين الصددددفو    

تقدددددي  دار  المفر ددددة   ةظددددي  لقدددداءات اج ماعيددددة و قافيددددة وال ددددا تددددةص عقت"  40رالدددد     جدددداءت الفقددددر 
فدددا المرت دددة ا ولدددت ولم د دددط حودددا ا  قددد) " وترفيهيدددة تصمددد   دددين الطق دددة و وليددداء  مددددره  ومعقمددديه 

تصدري  دار  المفر دة العفيدف مدن "ونصدها   42 رالد     يةمدا جداءت الفقدر نحرا  المعيداري  ا   2.50 
يالمرت ددددة ا خيددددر  ولم د ددددط حوددددا ا  قدددد) ت الميفانيددددة لمؤ وددددات المص مدددد  المحقددددا الم  قفددددة" الىبددددارا

 نحرا  المعياري.  ا 2.40 ط الحوا ا لقمصا  كةم  ولق) الم د  .  اتنحرا  المعياري 2.33 
 التدريسية المجال الخامس: التكنولوجيا

ا   فاي الم د طات الحوا ية ولإلنحرافات فقف ت  ال فربوية  ال كةدلدجيا لإلجاية عن فقرات مصا   
   يدو   لك.8المعياربة ل قفيرات  فراد عيةة الفرا ة. والصفو   

 
  8جفو   

 مرت ة تةا لياا  ال كةدلدجيا ال فربويةمصا   الم د طات الحوا ية وا نحرافات المعياربة لفقرات

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

1 53 
تطقط المفر ة من المعقمين يا   فاي الةصدص المرعية مرم 

Power point  وVideo  Maker  داخم حصر  الفرا ة 
 مرتفعة 64. 2.58

2 54 
يو  في المعقمدا مهارات الطق ة فا ال كةدلدجيا الحفيرة 

   ةاء شرح الفرب 
 مرتفعة 67. 2.51

 مرتفعة 69. 2.47تقي  المفر ة  جهى  ولرامأ اتعوي ال رلدي ال كةدلدجيا  62 3
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 ال فربوية الحالية 

4 55 
يشص  المعقمدا الطق ة عقت  ن اج ال كةدلدجيا ال فربوية  ف  

 من كمصرد ا  هوكها 
 مرتفعة 72. 2.45

4 63 
ي   ا   فاي و اعم تكةدلدجيا ال فربوية فا كافة المداد 

 والعقمية والشرعيةالةظربة 
 مرتفعة 72. 2.45

 مرتفعة 69. 2.44 ت ةدع الد اعم ال كةدلدجيا المو  فمة داخم حصر  الفرا ة  57 6

7 61 
تشص  ال يئة المادية لحصر  الفرا ة  عقت ا   فاي و اعم 

 و دوات ال كةدلدجيا ال فربوية 
 مرتفعة 72. 2.43

8 56 
يقدي الطق ة   ةاو  الفروب ال عقيمية فيما  يةه  من خو  

 المداال  والمة فيات ا لك رونية 
 مرتفعة 71. 2.41

9 59 
توه  ال كةدلدجيا ال عقيمية المو  فمة داخم حصر  الفرا ة 

 فا تةمية مهارات ال فكير الةاالف لف  الطق ة 
 مرتفعة 72. 2.40

 مرتفعة 71. 2.37 ي   داخم المفر ة تفرب  يعض المقررات عن يعف  60 10

11 58 
تر م الداج ات ال يئية لقطق ة من خو  ال ربف ا لك رونية 

 ور اعم الصدا  الةصية 
2.26 .78 

م د ط
  

 مرتفعة 53. 2.43 ال كةدلدجيا ال فربوية كةم  

  حيددددث  2.58-2.26مددددا ين  الم د ددددطات الحوددددا ية الددددف تراوحدددد  اا   8ي ددددين الصددددفو    
تطقددط المفر ددة مددن المعقمددين يا دد  فاي الةصدددص المرعيددة وال ددا تددةص عقت"  53رالدد     جدداءت الفقددر 

فدا المرت دة ا ولدت ولم د دط حودا ا " داخم حصر  الفرا دة Video Maker و Power pointمرم 
الداج ات ال يئية لقطق ة  تر م"ونصها   58 رال     يةما جاءت الفقر     ا نحرا  المعياري 2.58 ق)  

  2.26يالمرت دة ا خيدر  ولم د دط حودا ا  قد)  من خو  ال ربف اتلك رونية ور اعم الصددا  الةصدية" 
   ا نحرا  المعياري.2.43ولق) الم د ط الحوا ا لقمصا  كةم   .ا نحرا  المعياري 
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)ألفا توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة هل  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: "
 واقع اإلعالم التربوي في المدارس الثانوية في إمارة أبوظبي من وجهة نظر الطلبةفي ( 0.05= 

 "؟تعزى لمتغيري الصف الدراسي والجنس
داالددد  ل نحرافدددات المعياربدددةا ددد  راج الم د دددطات الحودددا ية وا  لإلجايدددة عدددن هددد ا الودددؤا  تددد  

حودط م غيدري الصد   تعوي ال رلدي فا المفارب الراندبة فا  مار    د  ا من وجهة نظر الطق دةا
 يدو   لك.  9  والصفو   الفرا ا والصة 

  9جفو   
داال  اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبة فا  مار  ل نحرافات المعياربة الم د طات الحوا ية وا

 حوط م غيري الص  الفرا ا والصة    د  ا من وجهة نظر الطق ة

 
فئات 
 المتغير

 المتوسط
الحسابي 

)س( 
 واإلنحراف
المعياري 

 )ع( 

الصحافة 
 المدرسية

اإلذاعة 
 المدرسية

الندوات 
 والمحاضرات

التواصل مع 
األسرة 

والمجتمع 
 المحلي

التكنولوجيا 
 التدريسية

الدرجة 
 الكلية

 2.39 2.45 2.44 2.35 2.30 2.42 ب 10 الص 
 38. 43. 38. 44. 60. 47. ع 
 2.37 2.37 2.35 2.37 2.39 2.40 ب 11 
 44. 58. 48. 50. 52. 48. ع 
 2.54 2.57 2.51 2.50 2.56 2.54 ب 12 
 37. 42. 49. 48. 41. 36. ع 

 2.39 2.38 2.38 2.38 2.40 2.40 ب  كر الصة 
 44. 58. 50. 51. 48. 47. ع  
 2.46 2.51 2.44 2.43 2.43 2.49 ب  نرت 
 38. 44. 43. 46. 56. 44. ع 

  
داالددد  لنحرافدددات المعياربدددة هربددداا فدددا الم د دددطات الحودددا ية وا   ت ايةددداا  ا9ي دددين الصدددفو    

يود ط اخد و  فئدات  اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبدة فدا  مدار    دد  ا مدن وجهدة نظدر الطق دة
 م غيري الص  الفرا ا والصة .
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د لة الفروق اتحصاعية  ين الم د طات الحوا ية ت  ا   فاي تحقيم ال  اين الرةاعا ول ياا  
  .10  وتحقيم ال  اين الرةاعا ل دا  كةم جفو   9الم عفد عقت المصا ت جفو   

  10جفو   
واال  اتعوي ال رلدي فا المفارب الفرا ا والصة  عقت    ر الص الرةاعا الم عفد  تحقيم ال  اين

 الراندبة فا  مار    د  ا من وجهة نظر الطق ة

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 004. 5.614 1.143 2 2.286 الصحافة المفر ية الص  
 001. 7.668 1.992 2 3.984 ات اعة المفر ية 932.وبقك =

 011. 4.601 1.071 2 2.142 والمحاوراتالةفوات  003.ح=
ال داوم م  ا  ر   

 والمص م  المحقا
2.056 2 1.028 4.679 .010 

 001. 7.304 1.943 2 3.887 ال كةدلدجيا ال فربوية 
 003. 8.925 1.817 1 1.817 الصحافة المفر ية الصة  
 034. 4.505 1.170 1 1.170 ات اعة المفر ية 036.هدتقةأ=

 032. 4.643 1.081 1 1.081 الةفوات والمحاورات 020.ح=
ال داوم م  ا  ر   

 والمص م  المحقا
.499 1 .499 2.274 .132 

 ال كةدلدجيا ال فربوية 
2.685 1 2.685 

10.09
2 

.002 

   204. 380 77.368 الصحافة المفر ية ال طأ
   260. 380 98.720 ات اعة المفر ية 
   233. 380 88.462 والمحاوراتالةفوات  
ال داوم م  ا  ر   

 والمص م  المحقا
83.470 380 .220   

   266. 380 101.112 ال كةدلدجيا ال فربوية 
    383 80.470 الصحافة المفر ية الكقا

    383 102.751 ات اعة المفر ية 
    383 90.875 الةفوات والمحاورات 
    383 85.870ال داوم م  ا  ر   
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مجموع  المجاالت مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 والمص م  المحقا
    383 106.487 ال كةدلدجيا ال فربوية 

  
   اآلتا:10 ي  ين من الصفو  

جميدد  المصددا ت   فدداالصدد    تعددى    ددر 0.05وجدددد فددروق  ات د لددة  حصدداعية   لفددا=  -
ول يدداا الفددروق الىوجيددة الفالددة  حصدداعيا  ددين الم د ددطات الحوددا ية تدد  ا دد  فاي المقارنددات 

  .11ال عفية يطربقة شفيف كما هد م ين فا الصفو   
المصا ت  فا جمي   الصة   تعى    ر 0.05وجدد فروق  ات د لة  حصاعية   لفا =  -

   وجاءت الفروق لصال  اتنا .والمص م  المحقاال داوم م  ا  ر  يا  رةاء مصا  
 

  11جفو   
واال  اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبة الفرا ا والصة  عقت    ر الص الرةاعا  تحقيم ال  اين

 فا  مار    د  ا من وجهة نظر الطق ة
 اإلحصائيةالداللة  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 001. 7.752 1.303 2 2.607 الص 

 006. 7.770 1.306 1 1.306 الصة 

   168. 380 63.889 ال طأ

    383 66.940 الكقا

  
   اآلتا:11ي  ين من الصفو   

الصد   حيدث  قغد  اليمدة      تعى    در0.05=  ألفاوجدد فروق  ات د لة  حصاعية   -
  ول يددداا الفدددروق الىوجيدددة الفالدددة  حصددداعيا  دددين 0.001ولف لدددة  حصددداعية  قغددد   7.752

الم د طات الحوا ية ت  ا   فاي المقارنات ال عفية يطربقة شفيف كمدا هدد م دين فدا الصدفو  
 19.  



 

 عمر خصاونه ورفيعة العامري  واقع اإلعالم التربوي في المدارس الثانوية بإمارة أبوظبي                            
 

 
322 

الصة  حيث  قغ  اليمة     تعى    ر 0.05وجدد فروق  ات د لة  حصاعية   لفا =  -
 ق لصال  اتنا .  وجاءت الفرو 0.06ولف لة احصاعية  قغ   7.770

 
  12جفو   

واال  اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبة فا  مار    ر الص  عقت شفية المقارنات ال عفية يطربقة 
   د  ا من وجهة نظر الطق ة

 12 11 10 المتوسط الحسابي الصف 
    2.42 10 الصحافة المفر ية

11 2.40 .02   
12 2.54 .12 .14*  

    2.30 10 المفر يةات اعة 
11 2.39 .08   
12 2.56 .25* .17*  

    2.35 10 الةفوات والمحاورات
11 2.37 .02   
12 2.50 .15* .13*  

ال داوم م  ا  ر  
 والمص م  المحقا

10 2.44    
11 2.35 .09   
12 2.51 .07 .17*  

    2.45 10 ال كةدلدجيا ال فربوية
11 2.37 .08   
12 2.57 .13 .20*  

    2.39 10 الفرجة الكقية
11 2.37 .02   
12 2.54 .14 .16*  

  .0.05 لفا = دالة عةف مو د  الف لة   *

   اآلتا:12ي  ين من الصفو    
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الصددد  الحدددادي عشدددر ولدددين الصددد      دددين0.05  لفدددا= وجددددد فدددروق  ات د لدددة  حصددداعية  -
 الصددحافة المفر دديةالرددانا عشددر وجدداءت الفددروق لصددال  الصدد  الرددانا عشددر  فددا مصددا ت 

 .الفرجة الكقيةوفا  ال كةدلدجيا ال فربويةو  ال داوم م  ا  ر  والمص م  المحقاو 
الص  الرانا عشر من جهدة وكدم مدن     ين0.05  لفا = وجدد فروق  ات د لة  حصاعية  -

الص  العاشر والحادي عشر من جهة  خر   وجاءت الفروق لصدال  الصد  الردانا عشدر  
 ات اعة المفر ية  والةفوات والمحاورات.فا مصالا 

)ألفا توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل  النتائج المتعلقة بالسـؤال الثالث: "
 قع اإلعالم التربوي في المدارس الثانوية في إمارة أبوظبي من وجهة نظر الطلبةوافي ( 0.05= 

 " ؟تعزى لمتغير التخصص
داالددد  ل لإلجايدددة عدددن هددد ا الودددؤا  تددد  ا ددد  راج الم د دددطات الحودددا ية وا نحرافدددات المعياربدددة 

حوددددط م غيددددر  اتعددددوي ال رلدددددي فددددا المددددفارب الراندبددددة فددددا  مددددار    ددددد  ا مددددن وجهددددة نظددددر الطق ددددة
   يدو   لك. 13  والصفو   ال  صص

 
  13جفو   

داال  اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبة فا  مار  ل نحرافات المعياربةالم د طات الحوا ية وا 
 حوط م غير ال  صص   د  ا من وجهة نظر الطق ة

 
 المجموع علمي أدبي

الم د ط 
 الحوا ا

ا نحرا  
 .المعياري 

الم د ط 
 الحوا ا

ا نحرا  
 .المعياري 

الم د ط 
 الحوا ا

ا نحرا  
 .المعياري 

 456. 2.44 483. 2.46 451. 2.43 الصحافة المفر ية
 498. 2.44 375. 2.57 514. 2.41 ات اعة المفر ية

 497. 2.41 464. 2.46 502. 2.40 الةفوات والمحاورات
ال داوم م  ا  ر  
 والمص م  المحقا

2.39 .493 2.43 .476 2.40 .490 

 545. 2.43 503. 2.54 551. 2.41 ال كةدلدجيا ال فربوية
 425. 2.42 357. 2.49 436. 2.41 الفرجة الكقية
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داالددد  ل  ت ايةددداا  اهربددداا فدددا الم د دددطات الحودددا ية وا نحرافدددات المعياربدددة 14ي دددين الصدددفو    
يود ط اخد و  فئدات  مدن وجهدة نظدر الطق دة اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبدة فدا  مدار    دد  ا

 م غير ال  صص.
ول يددداا د لدددة الفدددروق اتحصدددداعية  دددين الم د دددطات الحودددا ية تدددد  ا ددد  فاي تحقيدددم ال  دددداين  

  .15  وتحقيم ال  اين ا حادي ل دا  كةم جفو   14ا حادي الم عفد عقت المصا ت جفو   
 

  14جفو   
واال  اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبة فا ال  صص عقت    را حادي الم عفد  تحقيم ال  اين

  مار    د  ا من وجهة نظر الطق ة

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 686. 163. 034. 1 034. الصحافة المفر ية ال  صص 
 033. 4.590 1.127 1 1.127 المفر يةات اعة  029.هدتقةأ=

 445. 586. 145. 1 145. الةفوات والمحاورات 111.ح=
ال داوم م  ا  ر  والمص م   

 المحقا
.056 1 .056 .232 .630 

 133. 2.272 672. 1 672. ال كةدلدجيا ال فربوية 
   208. 317 65.976 الصحافة المفر ية ال طأ

   246. 317 77.867 ات اعة المفر ية 
   247. 317 78.263 الةفوات والمحاورات 
ال داوم م  ا  ر  والمص مد   

 المحقا
76.323 317 .241   

   296. 317 93.711 ال كةدلدجيا ال فربوية 
    318 66.010 الصحافة المفر ية الكقا

    318 78.994 ات اعة المفر ية 
    318 78.408 الةفوات والمحاورات 
ال داوم م  ا  ر  والمص م   

 المحقا
76.379 318    

    318 94.383 ال كةدلدجيا ال فربوية 
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   اآلتا:14 ي  ين من الصفو  
فا جمي   ال  صص  تعى    ر 0.05وجدد فروق  ات د لة  حصاعية   لفا = عفي  -

 ا د ية.  وجاءت الفروق لصال  ال  صصات ات اعة المفر يةالمصا ت  يا  رةاء 
 

  15جفو   
واال  اتعوي ال رلدي فا المفارب الراندبة فا  مار  ال  صص عقت    را حادي  تحقيم ال  اين

   د  ا من وجهة نظر الطق ة
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 212. 1.562 282. 1 282.  ين المصمدعات

   180. 317 57.129 داخم المصمدعات
     318 57.411 الكقا

 
   اآلتا:15ي  ين من الصفو   

ال  صص حيث  قغ    تعى    ر 0.05وجدد فروق  ات د لة  حصاعية   لفا = عفي  -
 .0.212ولف لة  حصاعية  قغ   1.562اليمة   

تراوح  الم د طات الحوا ية ما  ين  ال داوم م  ا  ر  والمص م  المحقا  وفا مصا             
  وال ا تةص عقت"تقدي  دار  المفر ة   ةظي  لقاءات 40   حيث جاءت الفقر  رال   2.33-2.50 

اج ماعية و قافية وترفيهية تصم   ين الطق ة و ولياء  مدره  ومعقميه " فا المرت ة ا ولت ولم د ط 
ونصها "تصري  دار  المفر ة العفيف من الىبارات   42    يةما جاءت الفقر  رال   2.50حوا ا  ق)  

 . ولق) 2.33الميفانية لمؤ وات المص م  المحقا الم  قفة" يالمرت ة ا خير  ولم د ط حوا ا  ق)  
 .  يةما جاءت الفقر  ونصها "تصري  دار  المفر ة العفيف من 2.40الم د ط الحوا ا لقمصا  كةم  
 م  المحقا الم  قفة" يالمرت ة ا خير . وبمةن  ا يعى   لك  لت الىبارات الميفانية لمؤ وات المص

 ا  بار  الميفانية لمؤ وات المص م  المحقا تح اج لقصةة م عفد  ال  صصات وفق المعايير 
ال رلدبة م  صصة فا الىبارات الميفانية فيرر  عةفع  تةشيط حركة ال عق  الفعا  عةف الطق ة مما 

ال  رات ا خر . وتفوير ه ا الة اعأ ومقارن ها م  ن اعأ الفرا ات  يعى  لف  الطالط اك واب
 الوايقة فا جىعية  مةاالشة الة اعأ.
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 مناقشة النتائج والتوصيات

   2.43-2.40الف تراوح  ما ين    هرت ن اعأ الوؤا  ا و  يأا الم د طات الحوا ية  
   يةما  2.43م د ط حوا ا  ق)  يأعقت فا المرت ة ا ولت الصحافة المفر ية مصا   حيث جاء

فا المرت ة ا خير  ال داوم معاا   ر  والمص م  المحقا و  الةفوات والمحاوراتجاء مصالا 
 ي  فرجة م د طة  . 2.42  كةم    ولق) الم د ط الحوا ا ل دا  2.40ولم د ط حوا ا  ق)  

فولة وال ي يواعف الطق ة عقت وتعىو ال احرة ه ا الة يصة لقعمم ال رلدي اتعوما فا مفارب ال
الدعا   عض الد اعم اتعومية وتد ي  ال قةيات الحفيرة داخم الفصد  الفرا ية وات اعة 
المفر ية وا نشطة الومةهصية وال ا ت ر  خاوة فا المةا  ات الدطةية والفيةية. وه ا يف  عقت  ا 

 ا المفارب الراندبة.اتعوي ال رلدي يقعط دوراا هاما فا العمقية ال رلدبة ف
وبفور ال احراا حصد  مصا  الصحافة المفر ية فا المرت ة ا ولت يأعقت م د ط 
حوا ا ولفرجة م د طة هد ن يصة مةطقية وواالعية ومعقدلة وه ا ي فق م  كرير من ن اعأ الفرا ات 
الوايقة الم كدر  فا الفصم الرانا.  ما حصد  مصالا الةفوات والمحاورات وال داوم م  ا  ر  

المحقا عقت المرت ة ا خير  فرلما يف  عقت الدعا الم داو  عةف الطق ة لداال  اتعوي والمص م  
ال رلدي من حيث دور المص م  المحقا داخم المفارب الراندبة وإشراك  ولياء ا مدر يقضايا 
ولم ايعة   ةاعه . لقف       يعض الفرا ات  ا هةاك شراكة فاعقة ما ين المفارب والمص م  المحقا 

و شارت ن اعأ (. (Khasawneh, & Alsagheer, 2007فا دولة اتمارات العرلية الم حف  
   2.56-2.27الفرا ة  لت  ا مصا  ات اعة المفر ية حصم عقت م د ط حوا ا ي راوح ما ين  

  . 2.58 -2.26و ا مصا  ال كةدلدجيا ال فربوية فقف حصم عقت م د ط حوا ا ي راوح ما ين  
عأ الم عققة يالمصا  ا و   الصحافة المفر ية  حصد  الفقرات ات ةدا عشدر و  هرت الة ا

 . حيددددث جدددداءت الفقددددرات الرانيددددة والواد ددددة 2.53-2.31عقددددت م د ددددطات حوددددا ية تراوحدددد   ددددين  
   كمددا جدداءت الفقددر  الرالرددة يالمرت ددة 3.53والحاديددة عشددر فددا المرت ددة ا ولددت يم د ددط حوددا ا  قدد)  

 . ولقددددد) الم د دددددط الحودددددا ا لمصدددددا  الصدددددحافة المفر دددددية كةدددددم 2.31  ا خيدددددر  ولم د دددددط حودددددا ا
    كما هد م ين   فصيم  كرر فا الفصم الراي . 2.43 

مدن حيدث الفرجدة العاليدة  لدت  ا الصدح  (  Land (2001وت فدق هد ا الة يصدة مد  درا دة 
تحربدددر وإخدددراج هددد ا المفر دددية تشدددص  الطق دددة عقدددت القدددراء  الفاليقدددة والك ايدددة المةظمدددة  و ا مودددؤولية 

الصدددح  يقددد  عقدددت عددداتق الطق دددة وحدددفه .  مدددا ن يصدددة الفرا دددة الحاليدددة وهدددا  ا تددددفر  دار  المفر دددة 
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اتمةاندددات الو مدددة تودددفار الصدددح  المفر دددية يصدددفة دوربدددة وتعدددىو ال احردددة هددد ا الة يصدددة  لدددت  ا 
مهددارات العمددم  يا ددة مصقدد    ددد  ا لق عقددي  يوددعت فددا تحقيددق  بدداد  معرفددة الطق ددة عقددت اك ودداب 

الصددحفا كالك ايددة وال صدددبر والر دد   هميددة دور الصددحافة المفر ددية فددا تحوددين العمقيددة ال عقيميددة 
فها  ات   ر فعا  فا  عفاد الةشء من خو  تد ي  طاالات الطوب وح ه  لقةص ومف  اك واب 

 الم عق  المفاهي  والمهارات الصحفية وتحويةها.
مدددن حيدددث الفرجددددة العاليدددة  لددددت  ا   2006ا رواش  ة كمدددا ت فدددق هدددد ا الة يصدددة مددد  درا دددد 

ل ق يدة الصح  المفر ية تحفى الطق ة  لت  وفار مصوت الحاعط فا المفر ة يصددر  مة ظمدة  دعياا 
ج ماعيدددة  حيدددث جددداء عقدددت ر  دددها الحاجدددة  لدددت المعرفدددة  تدددوا الحاجدددة الدددت ال دجيدددف  ح ياجدددات ا ا 

 لدت  ا مصقد    دد  ا لق عقدي  اهد     ددفير الد داعم ال عقيميدة وبعدى  هد ا والحاجة الت القفو  الحوةة 
الحفيرة حيث تمرم ما يقصف المرلدا تحقيقف وهد غرب روح العمم ال عاونا ما ين الطق ة المشاركين 
والعمم يفاعقية عقت موداعف  الطدوب فدا تحقيدق الودقدك اتيصدا ا والد ي يود رمر  نصدا ات الماودا 

 و شرق المو ق م وب طط لف.وب  طت مشةوت الحاور وب
حيدددث   2.56-2.27الم د دددطات الحودددا ية الددف تراوحددد  مدددا ين  ا ات اعدددة المفر ددية  فددد  مددا مصدددا  
" تةظ  المفر ة مداعيف المفر ية ودفا  فايدة اليددي المفر داوال ا تةص عقت"  13رال     جاءت الفقر 

تقددددي "ونصدددها   17 رالددد     يةمدددا جددداءت الفقدددر    2.56فدددا المرت دددة ا ولدددت ولم د دددط حودددا ا  قددد)  
يالمرت دة ا خيدر  المفر ة يال عر  عقت آراء الطق ة فا المح دد  المقدفي مدن خدو  ات اعدة المفر دية" 

وت فدق ن داعأ الفرا دة  . 2.41ولق) الم د ط الحودا ا لقمصدا  كةدم   . 2.27ولم د ط حوا ا  ق)  
تعوميددة ال رلدبددة تركددى عقددت القضددايا    ا ا نشددطة ا2006الدداي  هددا   ددد فددددا   الحاليددة مدد  ن دداعأ 

الدطةية  ةو ة عالية كما  نهدا تريدر ال ةداف   دين ا طدر الطو يدة  والدف يعدى  هد ا  لدت وعدا المعقمدين 
مددن خددو  ات اعددة المفر ددية عقددت شددغم والدد  الطق ددة يمددا يفيددف وات ددهاي اتيصددا ا فددا المشددروعات 

قه  لقدد عق    قددفي  يعددض العددروض المريددر  ل فكيددره  الدطةيددة ال ددا ت ددفي ال يئددة المحقيددة مددن خددو  تشدددب
 وحما ه  المعرفا ول لك تف     م ال داوم يم  ق  ودرا ال رلدبة الرقافية.

  حيدث  2.54-2.30الةدفوات والمحاودرات مدا  دين   الم د طات الحوا ية لمصا وجاع   
ت ال رقيفيددددة يصدددددر  تةظ  المفر ددددة الدددفورات والمحاوددددراوال دددا تددددةص عقددددت"  26رالدددد     جددداءت الفقددددر 

   يةمدا جداءت الفقدر    2.54فدا المرت دة ا ولدت ولم د دط حودا ا  قد)  " مة ظمة خو  العاي الفرا دا
تركددى يعددض المحاوددرات والةددفوات ال ددا تةظمهددا المفر ددة عقددت تةميددة الممار ددات "ونصددها   31 رالدد  
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ولقدد)  . 2.30حوددا ا  قدد)   يالمرت ددة ا خيددر  ولم د ددطا كاديميددة والفرا ددية الصددحيحة لددف  الطق ددة" 
 االددددداي  هددددددوت فددددددق ن ددددداعأ الفرا دددددة الحاليددددددة مددددد  ن دددددداعأ  . 2.40الم د دددددط الحودددددا ا لقمصددددددا  كةدددددم  

Kupersmidt, Scull and Austin (2010.)  حيث تشير الة داعأ  لدت  ا ال دفخوت الم ةيدة عقدت
ال رلية اتعومية الف تقعط دوراا والاعياا ي مرم فا موداعف  طدوب المدفارب عقدت ال م د  يحيدا  ودحية  

 لددت اليدداي اتدار   وبمةددن  ا يعددى   لددكوات ددا  الددرارات جدداد  فيمددا ي عقددق يالعددادات الصددحية الضددار . 
فوات المقفمدة كافدة المدوددعات العقميدة والصدحية والرباودية عقدت المفر ية   ةظي  المحاودرات والةد

  ددداب فعاليدددة الطالدددط ومشدددارك ف اتيصا يدددة فدددا  طدددار المةاالشدددة والحددددار وموددداعفته  فدددا ا ددد  فاي 
 ا  قدب ا مرم لحم مشاكقه  من خو  الةفوات والمحاورات.

حد  الم د دطات الحودا ية مدا  دين وفا مصا  ال داوم م  ا  ر  والمص مد  المحقدا  تراو            
  وال دا تدةص عقت"تقددي  دار  المفر دة   ةظدي  لقداءات 40   حيث جداءت الفقدر  رالد   2.33-2.50 

اج ماعيدة و قافيدة وترفيهيدة تصمد   ددين الطق دة و وليداء  مددره  ومعقمدديه " فدا المرت دة ا ولدت ولم د ددط 
ا "تصدري  دار  المفر دة العفيدف مدن الىبدارات   ونصه42    يةما جاءت الفقر  رال   2.50حوا ا  ق)  

 . ولقد) 2.33الميفانية لمؤ وات المص م  المحقا الم  قفة" يالمرت ة ا خيدر  ولم د دط حودا ا  قد)  
 . وت فدددق ن ددداعأ الفرا دددة الحاليدددة مددد  ن ددداعأ درا دددة يددداكددح 2.40الم د دددط الحودددا ا لقمصدددا  كةدددم  

يالحيدا  المص معيدة مدن خدو   درامأ تحقدق  لدك كد لك     همها ودرور  رلدط اتعدوي ال رلددي  2008 
ودددرور  ووددد  خطدددة الدميدددة لإلعدددوي ال رلددددي وإيصددداد مةظدمدددة م كامقدددة  دددين كافدددة ا جهدددى  والهيئدددات 
المعةيددة يدداتعوي يصددفة عامددة واتعددوي ال رلدددي يصددفة خاوددة لق ةودديق وال كامددم فيمددا  يددةه   ورلمددا 

والمص مدد  المحقددا جددىء مددن مةهدداج وخطددط مصقدد  ا ددد  ا يعدددد الودد ط  لددت  ا ال داوددم مدد  ا  ددر  
 ع  ار الطالط فرداا اج ماعياا فعا .امص م  والمفر ة   دار  و حداجى يلق عقي  حيث   يدجف  ين ال

   2.58-2.26الم د طات الحوا ية ما  ين  ال كةدلدجيا ال فربوية فقف تراوح    ما مصا  
تطقددط المفر ددة مددن المعقمددين يا دد  فاي الةصدددص عقت" وال ددا تددةص  53رالدد     حيددث جدداءت الفقددر 

فا المرت دة ا ولدت ولم د دط " داخم حصر  الفرا ة Video  Maker و Power pointالمرعية مرم 
تر م الداج دات ال يئيدة لقطق دة مدن خدو  "ونصها   58 رال     يةما جاءت الفقر    2.58حوا ا  ق)  

ولقددد)  . 2.26يالمرت دددة ا خيدددر  ولم د دددط حودددا ا  قددد)  ال ربدددف ا لك رونيدددة ور ددداعم الصددددا  الةصدددية" 
وت فدددق هددد ا ن يصدددة الفرا دددة فدددا هددد ا المصدددا  مددد  درا دددة  . 2.43الم د دددط الحودددا ا لقمصدددا  كةدددم  

(2007) Sheehy   اتعوي ال رلدي توه  فا  بداد  تحصديم  وهد ما يشير  لت  ا ا   فاي و اعم
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الطددوب  ولال ددالا يصددط  بدداد  ا ع مدداد عقيهددا فددا حصددرات الفرا ددة  وخاوددة فددا تددفرب  المهددارات 
 القغدبة.

وبعدددى   لددددك  لددددت تدددددفر اتمةانددددات الماديددددة  وروددددف المدا نددددات الكافيددددة ل صهيددددى مرددددم هدددد ا  
ة فا الةظاي ال عقيمدا  واته مداي يمدفخوتها المعفات فا جمي  مفارب   د  ا ل حوين الصدد  الةدعي

وعمقياتهدددا وم رجاتهدددا مدددن   ددداليط والمدددداد ال عقيميدددة و لدددك مدددن  جدددم  عدددفاد جيدددم ي كيددد  مددد  ال غيدددر 
تر ددم الداج ددات ال يئيددة لقطق ددة "  ونصددها واتصاهدات ال طدددر محقيدداا وإالقيميدداا وعالميدداا.  يةمددا جدداءت الفقددر 

يالمرت دة ا خيدر   وبعدى   لدك  لدت ودرور  تددفر م الصدا  الةصدية" من خو  ال ربف اتلك رونا ور اع
ال ربف اتلك رونا واتن رن  فا مفارب   د  ا  لت تركيى مصق    دد  ا لق عقدي  عقدت مةظدمدة رلدط 
جمي  المفراب يشد ةة اتتصدا  اتلك روندا م اشدر  مد  مصقد    دد  ا لق عقدي  ا د كما ا فدا ال طددبر 

الرقافا والحضاري وال قفي ال كةدلدجا ل حقيق الدفر وافدر مدن المعقدمدات ومعرفدة  كردر المعرفا والةمد 
 جدد  ودالة يم اد  وحقاعق الحيا  اتج ماعية والعقمية.

ولةدداء عقددت ن دداعأ هدد ا الفرا ددة ومددف  تدافقهددا  و عددفي ال دافددق مدد  ن دداعأ الفرا ددات الوددايقة 
تشدهفا دولدة اتمدارت العرليدة الم حدف   وال طقد   وفدا  دم خطدط ال طددبر ال رلددي الد ي الوالفة ال كر

 نحد تطدبر اتعوي ال رلدي يقفي ال احراا يعض ال دويات.

  :التوصيات
 جراء درا ات مو ق قية ميفانية ل وقيط الضدء عقت دور اتعوي ال رلدي فا المفارب  -

 الراندبة فا   د  ا وتفعيقف فا المفارب يم  ق  المراحم.
وي ال رلدي كماا وكيفاا من خو  عقف الفورات ال فرب ية ال ا تىبف من كفاء  تقدب  اتع -

المعقمين فا     فاي و اعم اتعوي ال رلدي فا  داء  عماله  اتداربة وال فربوية  والعمم 
 عقت تطدبر ات فاع فا  دار  الد اعم ال عقيمية.

الحةددددما  وإجدددراء مقارندددة  دددين  جدددراء درا دددة مشدددا هة لهددد ا الفرا دددة عقدددت مدددفارب القطددداع  -
المفارب ال اوة والمفارب الحةدميدة فدا ا د  فامها لإلعدوي ال رلددي فدا مدفارب الفولدة  

 د  فاي  دوات ال حدث اكري والمعرفدا عةدف الطق دة. و لدك يوعوالة  لك   طدبر المو د  الف
  هدد ا الم  قفددة والرجدددع  لددت مصددادر عرليددة و جة يددة ل عىبددر مرددم هدد ا الفرا ددات مددن خددو

 المراج .
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