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 مقترح لدور وسائل اإلعالم الحديثة في تنمية القيم الوطنية تصور 

 من وجهة نظر القيادات التربوية اليمني لدى الشباب 

 *أ.م.د. حمود محسن قاسم املليكي

 **نصر محمد ناجي الحجيلي .أ.م.د

 ***محمد عبدهللا حميد  .أ.م.د

 :ملخص

يهدف هذا البحث إلي تقديم تصور مقترح لدور وسائل اإلعالم الحديثة في تنمية 

القيم الوطنية لدى الشباب اليمني من وجهة نظر القيادات التربوية، ولتحقيق هدف 

املنهي الوصفي التحليلي في بناء األداة وأسلوب دلفاي  البحث فقد استعمل الباحثون 

Delphi ( البالغ عددهم )ا من 11الستطالع آراء الخبراء )عينة البحث القيادات ( خبير 

املتخصصين في مجال األصول، واإلدارة التربوية، واملناهي،  ،التربوية في الجامعات اليمنية

غي أن تتناولها وسائل اإلعالم بأنواعها حول القيم الوطنية التي ينبوطرق التدريس، 

، والوصول إلي اإلجماع حولها، لدى الشباباملختلفة، وبرامجها وموادها اإلعالمية لتنميتها 

ا وباستعمال التكرارات  15 قدره ( فقرة خالل جولتين، وبفاصل زمني33إذ بلغت ) يوم 

سل االستجابات، واملدى بين واملتوسطات الحسابية الستجابة الخبراء، والوزن املئوي ملتو 

 الجولتين، وتوصل البحث إلي مجموعة من النتائج أهمها:

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -جامعة ذمار -كلية التربية  - العلوم التربوية والنفسيةقسم  -أستاذ اإلدارة والتخطيل التربوي املشارك*

 الجمهورية اليمنية. -جامعة ذمار -كلية التربية  - العلوم التربوية والنفسيةقسم  -أستاذ اإلدارة والتخطيل التربوي املشارك**

 الجمهورية اليمنية. -جامعة حجة  -كلية التربية  - العلوم التربوية والنفسيةقسم  -أستاذ اإلدارة والتخطيل التربوي املشارك***
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ا، حيــث حصــلت فــي الجولــة األولــي علــي  - حصـلت األداة ككــل علــي درجــة موافقــة عاليــة جــد 

%(، وكــــان املــــدى بــــين الجــــولتين 97,1%(، وارتفعــــت فــــي الجولــــة الثانيــــة إلــــي )96,6نســــبة )

 لخبراء في آرائهم حول فقرات األداة كلها.%(، مما يشير إلي اتفاق ا0,5)

تم اعتماد الفقرات التي حصلت علي الوزن املئوي ملتوسل االستجابة التي أجمعت  -

 %( فما فوق لكل فقرة من فقرات األداة.80)،الذي يبلغ عل ها عينة البحث

ف تضــمن املنطلقــات واملبــررات واألهــداتصــور املقتــرح الــذي وفــي ضــوء النتــائج تــم بنــاء ال

ا مــــــن التوصــــــيات واملقترحــــــات  واملجــــــال ومتطلبــــــات تنفيــــــذ التصــــــور، كمــــــا قــــــدم البــــــاحثون عــــــدد 

تنميـة القـيم الوطنيـة لـدى دورها فـي بـالهادفة إلي تنفيذ التصـور وقيـام وسـائل اإلعـالم الحديثـة 

 .الشباب

 .القيم الوطنية؛ وسائل اإلعالم الحديثة؛ القيادات التربوية: الكلمات املفتاحية

A Proposed Paradigm of Role of Modern Media in Developing National Values of 

Yemeni Young People from the viewpoint of Educational Leaders 

Dr.Hamoud Mohsen Qasem  AL Molliky 

Dr. Nasr mohammed Al-hajeeli 

Dr. Mohamed Abdullah H Humaid 

Abstract: 

This research aimed at presenting a proposed paradigm of role of modern media 

in developing national values of young people from the viewpoint of educational 

leaders. The researchers has depended on descriptive analytical method in building the 

tool and Delphi method, in order to explore the opinions of the experts (the research 

sample), who are (11) experts from the educational leaders in Yemeni universities, 
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specialized in the fields of educational foundations and management, curricula and 

teaching methods, on national values which should be covered by media of various 

kinds, programs and media materials which should be developed among youth. 

During two rounds of Delphi method, and with an interval of 15 days, the 

researchers has reached consensus around the opinions of the experts on (33) items, 

through using the iterations and mean of experts response and percentage weight of 

average responses and range between the two rounds. Consequently the researchers 

has reached a set of results, the most important of which are: 

1. The tool as a whole has obtained a very high approval score, as it obtained in the 

first round a percentage of (96.6%). However, percentage has increased in the 

second round to (97.1%), and range between the two rounds was (0.5%). So, 

this indicates there are consensus around the opinions of the experts on all 

items of the tool. 

2. The items that has obtained percentage weight of average response, which were 

agreed upon by the research sample (80%) and above, were approved for each 

item of the tool. 

In light of the previous results, the researchers has presented the proposed 

paradigm, which has included the bases, justifications, goals, scope and requirements 

for implementing the paradigm. The researchers has also presented a number of 

recommendations and proposals aimed at implementing the paradigm and the modern 

media in its role in developing national values among young people. 

Key words: role, media, national values, educational leaders. 
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 مقدمة البحث:

ه سلوكيات يضطلع اإلعالم بدور مهم وحيوي في تعزيز القيم وترسيخها، وتوجي

األفراد، وبناء املفاهيم واالتجاهات، ونشر الوعي املجتمعي تجاه القضايا السياسية 

واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وغيرها مما له صلة بحياة األفراد واألمم، فلوسائل 

في  اإلعالم بأنواعها املختلفة دور أساس ي ومهم وحيوّي في التأثير والتوجيه، وقد ازداد تأثيرها

ظل التقدم املتسارع، والطفرة التي تشهدها وسائل اإلعالم اليوم، بفضل ما وصلت إليه 

تقنيات اإلعالم من تطور في صناعة التقنيات الرقمية وبرمجيات النشر اإللكتروني واإلنتاج 

العاملية،  اإلنترنتالرقمي، فضال عن تعدد قنوات االتصال عبر األقمار االصطناعية وشبكة 

هم في انتشار الرسائل اإلعالمية بموضوعاتها املختلفة، وأشكالها بين فئات املجتمع، مما أس

 (. 182، 2018وغدت املضامين اإلعالمية في متناول الجميع )ربايعة، 

ولكن األمر الذي ال تختلف فيه هذه الوسائل، أو باألحرى الذي ينبغي أال تختلف 

هو الدور الوطني املتمثل في خدمة الوطن،  الرسمية،و حوله وسائل اإلعالم الخاصة منها 

وإيالء هذه القيمة الكبرى جّل العناية والتركيز، من خالل السعي إلي تنمية الحس الوطني، 

وتقوية مفهوم الوالء واالنتماء وخدمة الجوانب الوطنية املختلفة؛ األمنية، واالقتصادية 

 الوطنية وترسيخها لدى النشء.والتنموية، والحضارية، وغيرها، وتعميق قيمة الوحدة 

إن العالم اليوم يعاني من صراعات وتحوالت سياسية وإيديولوجية، ومنازعات 

عسكرية، وتحوالت ديمقراطية، ويعيش الناس حالة من التطور السريع، ويتأثر الفكر 

والحوار السياسيين بعدد من املتغيرات، وفي مقدمتها العوملة، واإلرهاب الدولي، وتبعات 

حتباس الحراري، والنفل، والخالفات، والنزاعات في عدد من املناطق، وظهر ما يسمى اال 

الربيع العربي ليكشف حجم املؤامرة الغربية علي العرب وجعل الدول العربية ساحة 
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لالقتتال تحت مسميات مختلفة، ومن يقرأ التاريخ يجد أن هناك سوابق تاريخية ملثل هذا 

ا استعمارية، ت، وكلها تالصراع والتبدالت والتحوال  ؤكد أن للغرب ولل هود والنصارى أبعاد 

فبقدر ما عملوا علي نشر الفوض ى واالقتتال بين الدول العربية،  وعدائية تجاه املسلمين،

لتلك الفوض ى كل اإلمكانيات املادية والعسكرية والثقافية والبشرية وغيرها، وأصب   واوفر 

إلنجاز تلك الفوض ى وتغذيتها، ونجد أن الغرب الذي طور  كثر استعماال األوسيلة الاإلعالم 

وسائل اإلعالم ونقلها إلي عصر رقمي قد استعملها لنقل ثقافته إلي العرب الذين أخذوا تلك 

 التكنولوجيا اإلعالمية ولم يستفيدوا منها.

وتكتسب املواطنة قيمتها من خالل الرأي الجمعي لجماعة تتبلور هويتها من خالل 

ياتية معينة وتكون مقبولة ومعترفا بها، وتكون هناك قيم أخالقية وثقافية يشترك ظروف ح

ا، فاملواطنة  ا؛ ولذلك فإن قيم املواطنة ال تفرض من الخارج فرض  ف ها املواطنون جميع 

تتمثل في األفكار التي يعبر بها أعضاء املجتمع عن اهتماماتهم في أسلوب إيجابي في ضوء 

نه من خالل مؤسسات التنشئة التربوية التي تهدف إلي تنشئة املواطن ضمير وطني يتم تكوي

من خالل األسرة واملدرسة ودور العبادة والجامعة واألندية ومراكز الشباب والجمعيات 

 (. 2017،9األهلية واألحزاب السياسية )شمس، 

ال  إن من يمتلك تكنولوجيا اإلعالم اليوم يمتلك القدرة علي مواجهة اآلخرين، ومن

يمتلكها ليس بوسعه أن يبعد نفسه عن تأثيرات اآلخرين. كما أن احتمال اتساع الفجوة بين 

ا، ما دام الواقع العربي  الدول العربية والدول الغربية املصنعة للتكنولوجيا سيبقى قائم 

ا من االختالفات، واالختالالت، والصراعات، وقلة إدراك أهمية االستفادة من  يعاني كثير 

نولوجيا اإلعالمية في خدمة ديننا اإلسالمي الحنيف، وخضوع كثير من القادة العرب التك

 للغرب.
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الوسيلة األسرع نموا في تاريخ البشرية في ،كما تعد ثورة جديدة اإلنترنتوتعد شبكة 

مجال االتصال واإلعالم، فإذا كانت الثورة األولي في مجال اإلعالم بدأت مع ظهور الطباعة، 

ثم تلتها الصحافة، والسينما، واإلعالم املسموع، ثم اإلعالم املرئي، ثم البث الفضائي عبر 

وماتية( تعد من أحدث التقنيات في )وهي شبكة معل اإلنترنتاألقمار الصناعية، فشبكة 

ا  ا كبير  الوقت الراهن، وترتبل بتقنيات االتصال واملعلومات والحاسوب التي تطورت تطور 

 (.23، 2012منذ أواخر القرن املاض ي، وال تزال تتطور بسرعة واستمرار )نادي، 

ءا من من وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة التي أصبحت جزاإلنترنتيعد 

حياة الناس مثل املاء والهواء، وغدت هذه الوسائل من تلفاز وإذاعة، وإنترنت، وصحافة، 

املوجه األول لفكره واعتقاداته،  ؛ كونهاوفضائيات، وغيرها ذات تأثير قوي في صناعة الفرد

وألن أثرها كبير علي التربية والثقافة، فقد أصب  من الضروري أن نحمي أبناءنا من هذه 

الوسائل وأن ندافع عن قيمنا الثقافية األصيلة واملتحضرة، وأن ندرب الناشئة علي كيفية 

كان آخر، حتى يصبحوا االستعمال الصحي  لوسائل اإلعالم املتاحة لديهم في البيوت وأي م

قادرين علي التمييز وغربلة كل ما يقدم لهم عبر هذه الوسائل التي تتدفق عبرها املعلومات 

بصورة مذهلة، ولم يعد للمسافات حساب في هذا املجتمع، وأصب  كل ش يء متاحا لكل 

إنسان في أي مكان وزمان، وهذا صعب التصدي له إال من خالل استعمال اإلعالم بشكل 

جابي وبما يخدم القيم واالتجاهات اإلسالمية؛ ولذلك فنحن بحاجة إلي إعالم وطني يسهم إي

بشكل كبير في التنمية الوطنية للناشئة، ويتصدى لكل الظواهر التي انتشرت في املجتمعات 

ف ها املشكالت إلي حرب ما تزال تدور رحاها حتى اليوم،  آلتالعربية وخاصة اليمن التي 

صراعات بين األحزاب السياسية، هو أحد األسباب الرئيسة التي أثارت تلك الولعل اإلعالم 

 سهم بشكل كبير في الوصول إلي ما وصلت إليه اليمن.فأ
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قد يقود اإلعالم الوطني إلي عملية بناء وطني حقيقية عن طريق دعم أبناء الشعب 

ا، وتوفير املعرفة الالزمة لهم في نواحي الحياة  ا ومعرفي  ها، فضال عن ثقافي 
ّ
ومجاالتها كل

املهارات الالزمة للخوض في نواحي الحياة املختلفة، ومنها العمل علي حماية املجتمع، 

 وثقافته وتراثه وأهدافه الوطنية والقومية، ومحاربة الشائعات التي قد تستهدف أبناءه.

ته همية تفعيل دور اإلعالم وضرور أل وتأسيسا علي ما سبق، وإدراكا من الباحثين 

بمختلف وسائله؛ ليؤدي دوره  في تنمية وعي الشباب اليمني بالقيم الوطنية علي نحو أمثل 

وفعال، ولكون املشكلة تكمن في قلة الوعي بدور اإلعالم في تنمية القيم الوطنية وتعزيزها، 

واالفتقار إلي تصور يستوعب هذا الدور ويفعله، وكذلك قلة وجود دراسات وبحوث علي 

لدور وسائل اإلعالم الحديثة  تصور مقترحتناولت " -علي حد علم الباحثين-حلي املستوي امل

فقد سارع الباحثون لتنمية القيم الوطنية لدى الشباب من وجهة نظر القيادات التربوية"، 

 لقيام بهذا البحث.إلي ا

 مشكلة البحث:

ص، بشكل خافرضت التغيرات التي طرأت علي الوطن العربي بشكل عام، واليمن 

ما تقدمه وسائل اإلعالم املختلفة من برامج ومواد إعالمية يعتريها ضرورة إعادة النظر في

كثير من جوانب القصور في تعزيز القيم  الوطنية لدى الشباب، بل إن تلك الوسائل 

اإلعالمية أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الصراعات، ونشوب الخالفات بين 

كثير من السلبيات التي أسهمت في تفكيك النسيج االجتماعي للمجتمع  أفراد املجتمع، ونشر 

تعمل علي نشر ما هو مفيد لم اليمني، ولم تؤّد هذه الوسائل إلي تعزيز القيم الوطنية، و 

هذه  وأصب  بعضلصالح الوطن، حتى وصل األمر إلي تعدد الوسائل اإلعالمية وتنوعها، 

من يمتلكها من أطراف الصراع، وأصب  توجه  ، وبحسباآلخر عمل ضد بعضهايالوسائل 
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الضحية هم شباب املجتمع وأفراده بفئاتهم املختلفة؛ ولذلك شعر الباحثون بخطورة هذه 

الوسائل وضرورة تعديل دورها، وضرورة أن تعمل علي تنمية القيم الوطنية لدى الشباب 

هو إحدى  املعالجات  في مختلف برامجها وموادها اإلعالمية، فكان هذا التصور املقترح

لجوانب لقصور الذي يعتري  برامج وسائل اإلعالم الحديثة في تنمية القيم الوطنية، إذ إن 

مثل هذا التصور من وجهة نظر الباحثين ضرورة بحثية تهدف إلي تحسين دور وسائل 

 في تنمية القيم الوطنية لدى الشباب اليمني. ةاإلعالم الحديث

 في السؤال الرئيس اآلتي: وتتحدد مشكلة هذا البحث

مــــا التصــــور املقتــــرح لــــدور وســــائل اإلعــــالم الحديثــــة فــــي تنميــــة القــــيم الوطنيــــة لــــدى 

 الشباب من وجهة نظر القيادات التربوية؟

 ويتفرع عن السؤال الرئيس السؤاالن الفرعيان اآلتيان:

الشـــباب مـــن التـــي ينبغـــي لوســـائل اإلعـــالم الحديثـــة أن تنم هـــا لـــدى مـــا القـــيم الوطنيـــة  -

 ؟وجهة نظر القيادات التربوية

ما التصور املقترح لدور وسائل اإلعالم الحديثة في تنمية القيم الوطنية لدى  -

 الشباب من وجهة نظر القيادات التربوية؟

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلي: 

التعرف علي القيم الوطنية التي ينبغي لوسائل اإلعالم الحديثة تنميتها لـدى الشـباب  -

 من وجهة نظر القيادات التربوية.

تصــــور مقتــــرح لــــدور وســــائل اإلعــــالم الحديثــــة فــــي تنميــــة القــــيم الوطنيــــة لــــدى تقــــديم  -

 الشباب في الجمهورية اليمنية.
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 :أهمية البحث

يكتســـب البحــــث أهميتــــه مـــن أهميــــة اإلعــــالم الحــــديث، والحاجـــة إليــــه باعتبــــاره وســــيلة 

ـــا،  ا إلـــي تطـــوير هـــذه الطاقـــة تنمويـــة مهمـــة فـــي توعيـــة النـــاس معرفي  ـــا، ســـعي  ا، ومهـــا ري  ووجـــداني 

البشـــرية بشـــكل يســـتطيع الناشـــ ئ مواجهـــة تحـــديات القـــرن الحـــادي والعشـــرين، وبمـــا يتناســـب 

مع قـيم وعـادات وتقاليـد املجتمـع اليمنـي، ومـا يمكـن أن تقـوم بـه وسـائل اإلعـالم الحديثـة مـن 

 وتكمن األهمية في اآلتي:دور في تنمية القيم الوطنية لدى الشباب اليمني، 

يمكـــن أن تســـهم نتـــائج هـــذا البحـــث فـــي تفعيـــل دور وســـائل اإلعـــالم الحديثـــة فـــي الـــيمن،  -

وتقـــــدم الســـــبل الســـــليمة إلعـــــادة صـــــياغة رســـــالته فـــــي ســـــبيل تنميـــــة الشـــــباب فـــــي القـــــيم 

 الوطنية من أجل الحفاظ علي الوطن، وتحقيق التنمية في مختلف املجاالت الوطنية.

تســـــــاعد نتـــــــائج هـــــــذا البحـــــــث  القـــــــائمين علـــــــي مؤسســـــــات اإلعـــــــالم الحكـــــــومي يمكـــــــن أن  -

والخــاص علـــي تطــوير قـــدراتهم، وكفــاءاتهم، ومهـــاراتهم فــي مجـــاالت التنميــة الوطنيـــة ممـــا 

 ينعكس علي ما يقدمونه في برامجهم اإلعالمية.

يمكــن أن يقــدم هــذا البحــث رؤيــة إســتراتيجية لإلعــالم الحــديث، وتطــويره بمــا يســاعد  - 

لـــي الـــدفع بعجلـــة التنميـــة الوطنيـــة الحقيقيـــة، املبنيـــة علـــي أســـس الحداثـــة، واملنبثقـــة ع

من ديننا اإلسالمي الحنيف، وبما يساعد علـي إيصـال الرسـالة اإلعالميـة وفـق الوسـائل 

 املناسبة، تماشيا مع ثورة املعلومات وتكنولوجيا العصر.

متخـــذي القــرار فـــي الدولـــة،  يمكــن أن يســـهم هــذا البحـــث مــن خـــالل محتوياتــه فـــي تزويــد -

الت، بخطـة متكاملـة لـدور اإلعـالم الـوطني، وإيجـاد الكــادر اصـالتممثلـة بـوزارة اإلعـالم وا

املتخصــــــص للقيــــــام بمهامــــــه فــــــي مؤسســــــات اإلعــــــالم، وتفعيــــــل دور وســــــائلها فــــــي خدمــــــة 

 التنمية الوطنية.
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مجـال خدمـة  يمكن أن يسهم هذا البحث في رفد املكتبة العلمية بجهد علمـي جديـد فـي -

 العلم واملعرفة.

 حدود البحث:

لــــدور وســــائل اإلعــــالم : يقتصــــر هــــذا البحــــث علــــي بنــــاء تصــــور مقتــــرح الحــــد املوضــــوعي 

الحديثـــــة فــــــي تنميــــــة القـــــيم الوطنيــــــة لــــــدى الشـــــباب اليمنــــــي مــــــن وجهـــــة نظــــــر القيــــــادات 

 .التربوية

التربويـة  : يقتصر هذا البحث علـي عينـة مـن الخبـراء، تتمثـل فـي القيـاداتلحد البشري ا 

 في كليات التربية في الجامعات اليمنية.

 : الجمهورية اليمنية.الحد الجغرافي 

ا، في الفصل الدراس ي الثاني من الحدود الزمانية  : تم تطبيق هذا البحث، ميداني 

 .م2019/ 2018العام 

 :البحثمصطلحات 

افتراضات أساسية، : هو إطار فكري عام تبناه الباحثون التربويون في صورة التصور 

أو قيم أو مفاهيم أو اهتمامات تصل باإلنسان والكون والحياة واملجتمع إلي حياة آمنة 

 (..5، 2013ومستقرة )زين الدين، 

( أنه تخطيل مستقبلي يبنى علي نتائج عقلية ميدانية. 7، 2012ويرى )العبيكان، 

 بأنه رؤية مستقبلية للقيم 
 
الوطنية التي ينبغي أن تتضمنها ويعرف التصور املقترح إجرائيا

البرامج واملواد التي تقدمها وسائل اإلعالم الحديثة املوجهة إلي الشباب في الجمهورية 

 اليمنية.
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 القيم الوطنية:

أنها مجموعة من املبادئ واملثل العليا املبنّية ( 1863، 2018رى )ربايعة وآخرون، ي

 علي التصور اإلسالمي، وتحدد طبيعة عالقة الفرد مع وطنه ومن يعايشه فيه. 

"اإلطار الفكري للمبادئ التي تحكم عالقة أنها ( بـ124، 2005ويعرفها )الشرقاوي، 

إرادته فوق حدود الفرد باملجتمع، فتنّمي بداخله الحس االجتماعي، واالنتماء، فيسمو ب

ا املسؤولية امللقاة علي عاتقه للرقي بمجتمع ووطنه، وهذه القيم  هالواجب، مستشعر 

في فهم حقيقة وجود اإلنسان  ملستوى العمقضمن اتندرج مشتقة من قيم إنسانية عليا، 

 .داخل مجتمعه، ومكانته في هذا النسيج االجتماعي، واستشرافه ملستقبل وطنه"

طنية إجرائيا بأنها األخالقيات والحقائق واملثل التي تعبر عن الحقوق وتعرف القيم الو 

ن الشباب 
ّ
والواجبات ألفراد املجتمع اليمني، وهي منبثقة من ديننا اإلسالمي الحنيف، وتمك

 .من االرتباط بوطنهم وقيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم

أعلـم إعالمـا وأن اإلعـالم ( بأنـه "مـن الفعـل 1990يعرفه )املعجـم الـوجيز،  :لغة اإلعالم

( 25، 1992هـــو اإلخبـــار"، كمـــا يعـــرف اإلعـــالم، بشـــكل عـــام، مـــن الناحيـــة اللغويـــة )البعلبكـــي، 

ــــــا يطلــــــق علــــــي االســــــتعالمات  ،بأنــــــه "نشــــــر املعلومــــــات والحقــــــائق بعــــــد جمعهــــــا وانتقائهــــــا وأحيان 

Information ."التي تعني إبراز األخبار وتفسيرها 

عــالم فلــم يتفــق البــاحثون واملهتمــون بدراســته، علــي تحديــد أمــا املفهــوم االصــطالحي لإل 

تحديــد هــذا املفهــوم وفقــا لفلســفته الخاصــة، أو وفقــا قامبقــد بعضــهم إن مفهــوم عــام لــه، بــل

( إلي اإلعـالم 23، 2006وأحمد سعيد،  يللمدارس الفكرية التي ينتمي إل ها ، وينظر )الحماحم

املعلومات الصحيحة أو الحقـائق الواضـحة"، ويـرى بأنه "تزويد الجماهير بأكبر قدر ممكن من 

أنــه "تزويــد النــاس باألخبــار الصــحيحة واملعلومــات الســليمة والحقــائق ( 15، 1991، ى)مصــطف
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الثابتـة التــي تسـاعدهم علــي تكـوين رأي صــائب فـي واقعــة مـن الوقــائع أو مشـكلة مــن املشــكالت 

ا عن عقلية الجم ا موضوعي   اهير واتجاهاتهم وميولهم".بحيث يعبر هذا الرأي تعبير 

أنـــه "التعبيـــر املوضـــوعي لعقليـــة الجمـــاهير، وروحهـــا وميولهـــا، ( 18، 1979ويؤكــد )إمـــام، 

( أيضـا أن اإلعـالم 25، 2006، وأحمـد سـعيد، يواتجاهاتها في الوقت نفسه"، ويرى )الحمـاحم

رفـــــة، هـــــو "تلـــــك العمليـــــة التـــــي تـــــتم مـــــن خـــــالل وســـــائل االتصـــــال الجمـــــاهيري لبـــــث أشـــــكال املع

واملعلومـــات، واألخبـــار والحقـــائق، واآلراء املرتبطـــة بالعديـــد مـــن املوضـــوعات والقضـــايا املحليـــة 

ســتحق دراســتها؛ وذلــك لتكــوين اتجاهــات إيجابيــة ورأي عــام نحوهــا عــن طريــق توالدوليــة التــي 

ا من التفاعل والتكيـف مـع  إقناع الجمهور، بما ورد في الرسالة اإلعالمية، مما يحقق له مزيد 

 األحداث التي تحيل به وال يمكن له االنفصال عن مجرياتها".

وأطلــق علـــي اإلعـــالم الجديــد كثيـــر مـــن املســـميات واملصــطلحات، ومنهـــا: اإلعـــالم الرقمـــي، 

اإلعــــالم التفــــاعلي، إعــــالم املعلومــــات، إعــــالم الوســــائل املتعــــددة، اإلعــــالم الشــــبكي الحــــي علــــي 

م التشــــــعيبي، اإلعــــــالم البــــــديل، وغيرهــــــا مــــــن خطــــــوط االتصــــــال، اإلعــــــالم الســــــيبروني، واإلعــــــال 

 (. 4، 2012عبدالفتاح، التسميات )

ــا  وســائل االتصــال التــي تنقــل أشــكال املعرفــة، واملعلومــات،  :أنــهبويعــرف اإلعــالم إجرائي 

 معينة. فكرة لتكوينواألخبار والحقائق، واآلراء للناس 

 بأنه مجموعة تكنولوجيات االتصال مفهوم وسائل اإلعالم الحديثة
 
: يعرف إجرائيا

التي تجمع بين الحاسوب ووسائل اإلعالم التقليدية، وتسم  لألفراد والجماعات التواصل 

، وتتمثل أبرز منصات اإلعالم الجديد في: املواقع اإلنترنتوالتفاعل واملشاركة في تطبيقات 

والبوابات، ومواقع املحادثة أو الدردشة،  اإللكترونية، واملواقع االجتماعية، واملدونات،

والتصوير الفوتوغرافي، والصوت، والفيديو، والهواتف النقالة، وكل أنواع اإلعالم الرقمي 

 الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعلي. 
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املعجم ): تعني التنمية الزيادة والكثرة، فنما الش يء نموا ونماء أي زاد وكثر التنمية

وتعرف اصطالحا بأنها زيادة محسوسة في اإلنتاج والخدمات شاملة  ،(636، 1990، الوجيز

ا ،ومتكاملة ا وتأثر    ،مرتبطة بحركة املجتمع تأثير 
 

األساليب العلمية الحديثة في  مستعمال

 (. 25، 1988التكنولوجيا والتنظيم )محمد، 

مل حداث تغيير حضاري في طريق التفكير والعإأنها ب( 23، 1993ويعرفها )التابعي، 

والحياة عن طريق إثارة وعي البيئة املحلية، وأن يكون ذلك الوعي قائما علي أساس املشاركة 

 في التفكير واإلعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة املحلية في كل املستويات.

وهـــي الوصـــول إلـــي "حالـــة الرفـــاه" فـــي املجتمـــع، وال يقتصـــر مفهـــوم "الرفـــاه" علـــي التـــنعم  

الجوانــــــب اإلنســــــانية الكريمــــــة مثــــــل التمتــــــع بالحريــــــة واكتســــــاب املعرفــــــة،  املــــــادي، بــــــل يشــــــمل

 (.22،  1997)جورج، وتحقيق الذات، وال يتأتى ذلك إال باملشاركة الفعالة في االجتماع البشري 

 القيادات التربوية:

ـــا، بأنهـــا القيــــادات التـــي تعمـــل فـــي كليــــات  يعـــرف هـــذا البحـــث القيــــادات التربويـــة، إجرائي 

بالجامعــات اليمنيـة، املتخصصــة فــي أصـول التربيــة، واإلدارة التربويـة، واملنــاهي، وطــرق التربيـة 

 التدريس، وممن يشغلون مناصب أكاديمية في الجامعات.

 دراسات سابقة:

تنوعت الدراسات التي تناولت موضوع دور وسائل اإلعالم في تنمية القيم الوطنية، 

ات املجتمعات، كالقيم االجتماعية والثقافية والقيم املرتبطة باملواطنة، لدى مختلف فئ

والسياسية وغيرها، وسوف يتناول الباحثون في هذا البحث أهم الدراسات التي تناولت ذلك 
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، التي هدفت (2002الحطامي )دراسةعلي املستوى املحلي والعربي. فمن الدراسات املحلية 

ن بقناتيه األولي والثانية من إلي التعرف علي ما يقدم للطفل اليمني علي شاشة التلفزيو 

تطوير  إليبرامج تربوية، ثم تحليل مضمون تلك البرامج لدورة برامجية واحدة سعيا 

أهدافها، ومعرفة إجمالي القيم التربوية وتحديدها في تلك البرامج املعنية بالدراسة، وكذلك 

قدم من قيم تربوية في برامج األطفال سعيا إلي معرفة مدى التنسيق بين القناتين فيما ي  

إيجاد التكامل في التخطيل للبرامج في كل منهما، كما تهدف أيضا إلي عملية تقويم شاملة 

عتمد الباحث علي منهي املسح اإلعالمي واملنهي ااالتصال في القناتين، و علي للقائمين 

تحليل املضمون ملجموعة من البرامج  فئة ،األولي :املقارن، وتكونت عينة الدراسة من فئتين

وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج كان  .فئة القائمين علي برامج األطفال ،والثانية

أعلي نسبة، بينما شكلت مجموعة القيم علي من أبرزها حصول القيم االجتماعية ف ها 

 الوطنية والسياسية أقل نسبة ف ها.

لي بناء مقياس اتجاهات اآلباء، واألبناء إ (2004الشرجبي )دراسةكما هدفت 

اليمنيين، والتعرف علي طبيعة اتجاهات جيلين من اآلباء واألبناء اليمنيين نحو البث 

التلفزيوني الفضائي، ومعرفة مستوى داللة الفروق بين تلك االتجاهات وفقا ملتغير الجنس، 

وإناثا من املتعلمين، ومن  والعمر، وتكونت عينة البحث من جيلي اآلباء واألبناء ذكورا

املحافظات الثالث )صنعاء، عدن، تعز(، وقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية. وقامت 

الباحثة ببناء مقياس خاص، ومعظم النتائج تميل إلي السلبية نحو البث التلفزيوني 

 
الفضائي دالة الفضائي، إذ كانت الفروق بين اآلباء األبناء في اتجاهاتهم نحو البث التلفزيون 

املحافظ، كما  ثة ذلك إلي طبيعة املجتمع اليمنيالباح و إحصائيا لصالح اآلباء، وتعز 



 
 
 

 

147 
 
 

 

توصلت الدراسة إلي أن هناك عالقة عكسية بين العمر، ودرجة املقياس الكلي فكلما زاد 

 العمر قل االتجاه اإليجابي نحو البث الفضائي كما هو متوقع بالنسبة إلي ألبناء.

فقد هدفت إلي التعرف علي دور وسائل اإلعالم في تكوين ( 2009أما دراسة مكاوي )

الوعي السياسـي لـدى الشباب الجامعي، وبيان دور وسائل اإلعالم في تكوين الوعي السياس ي، 

ومعرفة طبيعة العالقة بين وسائل اإلعالم والشباب الجامعي، وما يتم تحقيقه من خـالل 

ا الستقاء املعلومات السياسية،  اعتمـاد الشباب علي وسائل اإلعالم باعتبارها مصدر 

مبحوث في (400) واستعملت الدراسة املنهي الوصفي املسحي وتكونت عينة الدراسة من 

استمارة االستقصاء لجمع املعلومات والبيانات، وأظهـرت نتـائج الدراسة  تعملاليمن، واست  

ا لدى شباب الجامعات ا ا مرتفع  ليمنية بمتابعة القضايا السياسية العربية والدوليـة اهتمام 

واملحلية، وما تعرضه وسائل اإلعالم من مواد ووقائع، وما يطرح من مشكالت سياسية، 

وأثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية جزئية للمعرفة السياسية بمعدل التعرض 

 للصحف اليمنية والعربية واألجنبية.

إلي معرفة أساليب ممارسة قناة السعيدة ( 2011بينما هدفت دراسة هاشم )

الفضائية لدورها في املجتمع اليمني والكشف عن مضمون الرسالة في القناة اإلعالمية، 

واستقصاء آراء الشباب عن برامجها وعادات تعرضهم لها ومدى تأثيرهم القيمي عل ها، 

للمحتوى، ومنهي املسح الستقصاء آراء مشاهدي واعتمد الباحث منهي التحليل الكيفي 

القناة من فئة الشباب اليمني عن طريق استعمال االستبانة، فضال عن منهي دراسة الحالة 

القناة، وتكونت عينة الدراسة من برامج قناة  ياالتصال فعلي واملقابلة املقننة مع القائمين 

، والشباب اليمني الساكنين 2011عام  ديسمبر من  31سبتمبر إلي 1السعيدة التي بدأت من 

ا، واختار عينة قوامها )  30-15في العاصمة صنعاء في إطار الفئة العمرية ما بين ( 424عام 

مفردة من الشباب اليمني من الجنسين مستعمال االستبانة، وكان من أبرز نتائج الدراسة أن 
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ية، وكان لألزمة السياسية التي مرت البرامج الدينية هي األكثر قدرة علي تعزيز القيم اإلسالم

نوعية البرامج التي تبثها القناة، واألساليب اإلعالمية املستعملة،  عليبها اليمن تأثير واضح 

ا ومتابعة، وكان أسلوب 
 
التي يفضلها الشباب فكانت البرامج اإلخبارية والسياسية األكثر بث

 
 

وهو ما نتج عن اختالف الرغبات، كما الحوار والحدث املباشر األكثر استعماال وتفضيال

أخذت قيمة حب الوطن املرتبة األولي من بين القيم التي تعززها القناة نتيجة لالهتمام 

فيه بأن  من وجهة النظر املوضوعية واملحايدة، في وقت يشعر الناس إياهاالذي أولته القناة 

 ،علي املصالح األخرى تتطلب من الجميع تغليب مصلحة الوطن الوطن يمر بمرحلة حرجة 

كما استطاعت القناة أن تبرز الخصوصية اليمنية والتراث اليمني من خالل اهتمامها 

 .هوهمومقضايا الوطنالشأن املحلي اليمني، ومناقشتها ب

إلي التعرف علي دور البرامج التلفزيونية في تنمية قيم  (2016وهدفت دراسة دماج )

املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر القيادات التربوية بمحافظة إب، 

واعتمدت الباحثة املنهي الوصفي التحليلي في إعداد بحثها، وإجرائه، وتحدد املجتمع 

ا في سياق خمس مديريا( 1192اإلحصائي للبحث بـ) ت هي: السياني، املخادر، الفرع، فرد 

: مديرو املدارس، واملشرفون التربويون، يهظهار، ويمثلون ثالث فئات وظيفية الشعر، ال

ا، يمثلون الفئات ( 196(واملعلمون في املرحلة الثانوية، وتألفت عينة البحث من  فرد 

وهي تمثل ما نسبته  الوظيفية املشار إل ها، التي تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية

ا من حجم املجتمع اإلحصائي، وأعدت الباحثة أداة من نوع استبانة تكونت %( 4,16( تقريب 

( فقرة، شملت ستة مجاالت، هي: القيم الدينية، والقيم السياسية، والقيم 60من )

ا القيم الثقافية  االقتصادية، والقيم االجتماعية، والقيم الصحية والبيئية، وأخير 

مالية، وقد استهدفت الباحثة في أداة بحثها القيادة التربوية في املرحلة الثانوية في والج

املديريات آنفة الذكر، وخلص البحث إلي أن دور البرامج التلفزيونية في تنمية قيم املواطنة 
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كان بدرجة متوسطة بشكل  من وجهة نظر القيادات التربوية لدى طلبة املرحلة الثانوية

 عام.

فقد هدفت إلي وضع رؤية مستقبلية للحد من دور القنوات  (2017دراسة ناشر )أما 

الفضائية في تكوين الفكر املتطرف لدى طلبة الجامعات اليمنية، ولتحقيق هدف البحث 

استعملت الباحثة املنهي الوصفي بأسلوبيه الوثائقي والتطويري؛ لجمع معلومات ومعارف 

ارب الحد من الفكر املتطرف، من األدبيات املتصلة عامة عن االتجاهات املعاصرة، كتج

بهذا املوضوع، وللكشف عن دور القنوات الفضائية في تكوين الفكر املتطرف من وجهة نظر 

ولتقويم الرؤية املستقبلية املقترحة للحد من دور القنوات الفضائية في  .الطلبة أنفسهم

ستعملت الباحثة أسلوب دلفي تكوين الفكر املتطرف لدى طلبة الجامعات اليمنية ا

للدراسات املستقبلية عن طريق استبانة وجهت إلي الخبراء، كما استعملت الباحثة عينتين 

( طالبا وطالبة 650لتحقيق أهداف البحث، األولي عينة من طلبة جامعة صنعاء، بلغت )

البحث  ( خبراء، وتوصل6تـم اختيارهم بطريقة عشوائية، وعينة من الخبراء بلغ عددهم )

إلي مجموعة من النتائج كان من أهمها: أن درجة التعرض للقنوات الفضائية جاء بدرجة 

%( 89(بنسبة تمثل ( 582كبيرة، حيث يصل عدد الذين يشاهدون القنوات الفضائية إلي )

من عينة البحث، وأن للقنوات الفضائية دورا في تكوين الفكر املتطرف، إذ جاءت إجابات 

حث حول اتجاهات القنوات الفضائية في تكوين الفكر املتطرف بداللة أفراد عينة الب

لفظية )موافق(، وجاءت القنوات الفضائية املحلية في املرتبة األولي من حيث مسؤوليتها في 

تكوين الفكر املتطرف من وجهة نظر عينة البحث، وأن الفئات الشبابية املستهدفة من 

 املتطرف، هم فئة الشباب التي تعاني من البطالة. القنوات الفضائية التي تتبنى الفكر 

ز ف ها الباحث علي موضوع  (1985ومن الدراسات العربية دراسة الغالييني )
ّ
التي رك

عل ها، سواء أكان ذلك األثر إيجابيا  -قديمها وحديثها-الوحدة اإلسالمية وأثر وسائل اإلعالم 
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ا مناهضا، وعالي املوضوع وفق ا ا أم سلبي  ملنهي االستقرائي الذي تتبع فيه أثر وسائل داعم 

اإلعالم قديمها وحديثها، املوالي منها واملعادي، وقد مّهد الباحث للدراسة ببيان املفهوم 

اإلسالمي للوحدة اإلسالمية، ثم تحدث عن كيفية إسهام اإلعالم اإلسالمي في صدر اإلسالم 

حدة األمة اإلسالمية، وبّين خطر في وحدة املسلمين، ثم عرض أثر وسائل اإلعالم علي و 

اإلعالم املعاصر علي وحدة األمة وكيفية إسهامه في تمزيقها، وخلص إلي نتائج ومقترحات 

يمكن اإلفادة منها في جمع كلمة املسلمين، ورأب الصدع القائم من خالل اإلفادة من 

لتوظيف اإلعالم إمكانات وسائل اإلعالم، ومن أبرزها التأكيد علي ضرورة التخطيل السليم 

اإلسالمي لتحقيق أهداف مدروسة ومخطل لها، والعمل علي إيجاد اإلعالمّي املسلم 

املتخصص في هذا امليدان ليكون أهال لحمل هذه املهمة، وإنشاء شبكة تلفزيونية واحدة 

للعالم اإلسالمي، وكذا محطة إعالمية ووكالة أنباء إسالمية واحدة، وإنشاء شركة لإلنتاج 

 .مائي، وغيرهاالسين

إلي اإلجابة عن السـؤال الرئيـس: كيف نجعل ( 1997وهدفت دراسة العودات ) 

القنوات الفضائية العربية أداة للتعريف بالثقافـة العربيـة اإلسـالمية؟ وأكدت الدراسة أن 

ا في التأثير في مفاهيم املتلقي وعاداته وقيمه،  ا مهم  وسائل االتصال واإلعالم تؤدي دور 

وأصبحت أداة للحيلولة دون الغزو الثقافي وفرض نمـاذج سلوكية سلبية علي الفرد 

واملجتمع، وفي ضوء تعددية اآلراء انتـشرت القنـوات الفضائية التلفزيونية، وصاحب ذلك 

دور هذه القنوات في التعريف بالثقافة العربية واإلسالمية أن عدد كبير من ساعات البث، و 

ا وسط ا، وتقترح الدراسـة ضرورة التنسيق العربي إلنتاج برامج تزيد اللحمة ال يزال ضعيف  حي 

بين أبناء الشعب العربي، وتعمق الثقافة القومية بما يتفق وحاجات املجتمع العربي 

 اإلسالمي، وتـسهم فـي تحقيـق التنمية.
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إلي التعرف علي مدى قيام الوسائل  (2000ن )يكما هدفت دراسة الخطيب وآخر 

مية في املجتمع الفلسطيني بدور فعال في تدعيم قيم التربية السياسية لدى طلبة اإلعال 

جامعة األزهر بغزة، ومعرفة الوضـع الحـالي لوسائل اإلعالم الفلسطينية ووظائفها، ودورها 

( 450في تدعيم القيم التربوية السياسية. وتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية عددها )

طالبـات جامعـة األزهر بغزة، واستعمل الباحث في هذه الدراسة املنهي مفردة من طالب و 

أن ب%( من عينة الدراسة أجابوا 20)الوصفي التحليلي(، وكان من أهم نتائجها أن نسبة )

%( مـن 29التليفزيون ينمـي قيم الديمقراطية ويدعمها إلي حد كبير في نفوسهم، وقـد رأى )

ينمي ويدعم قيم الديمقراطية لحد متوسل، وتبين أن نسبة  أفـراد العينـة أن التليفزيون 

%( من عينة الدراسـة يرون أن التليفزيون ينمي قيم الديمقراطية ويدعمها لحد 24)

%( من أفراد العينة أجابوا بأن التليفزيون ينمي قيم الحرية 23ضعيف، وأن نسبة )

ينة رأوا أن التليفزيـون ينمـي قيم %( من أفراد الع31ويـدعمها إلي حد كبير جدا، وأن نسبة )

%( من العينة رأوا أن التليفزيون ينمي قـيم الحرية 27الحرية إلي حد كبير، وأن نسبة )

%( رأوا أن التليفزيون يدعم قيم الحرية وينم ها 19ويدعمها إلي حد متوسل، وأن نسبة )

 إلي حـد ضعيف.

ي مفهوم القيم التربوية، فقد هدفت إلي التعرف عل (2004 (دراسة أبو شنبأما 

وتصنيفها وتحديد القيم التربوية املتـضمنة فـي وسائل اإلعالم الفلسطينية من خالل رأي 

الشباب الجامعي، والوقوف علي نوعية املـواد اإلعالمية املفضلة بالنسبة إلي الشباب 

أما اإلطار الجامعي، كما استعملت الدراسة املـنهي الوصـفي لتقديم اإلطار النظري لها، 

امليداني فقد استعمل الباحـث مـنهي املـسح امليداني عبر استعمال أداة االستبانة. وتوصلت 

( علي محور القـيم 97.14الدراسة إلي أن متوسل درجات مجموعة املشاهدة التليفزيونية )

ساعات فأقل(  5الجماليـة، في حين أن متوسل درجات مجموعة املشاهدة التليفزيونية )

 محور القيم الجمالية. علي
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للتعرف علي دور وسائل اإلعالم في تشكيل  (2010وانطلقت دراسة )حلس ومهدي، 

أنها قد تسهم في فهم  منالوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني. وتنبع أهمية الدراسة 

طلبة الجامعات. واستعمل الباحث  ىالوعي االجتماعي لد فيطبيعة دور وسائل اإلعالم 

منهي "املسح االجتماعي" باعتباره أنسب املناهي البحثية ملثل هذه الدراسات. حيث قام 

الباحثان بإعداد استبانة شملت ثالثة محاور، تضمن املحور األول البيانات األولية الخاصة 

اإلعالم، واملحور بطالب كلية اآلداب، والثاني يحتوى علي قياس تعرض الشباب لوسائل 

األخير يحتوى علي قياس مدى الوعي االجتماعي للشباب. وقام الباحثان بتطبيق تلك 

 من ةمكون ةاالستبانة بعد التأكد من صدقها وثباتها من خالل فعل "ثبات اإلعادة" علي عين

 تم التوصل إلي مدى دور وسائل اإلعالم في ،ثم تحليلها ( طالبا. وبعد جمع البيانات219)

وضع  :بلورة الوعي االجتماعي وتشكيله لدى طالب الجامعة. كما خرجت بتوصيات من أهمها

آليات، وإستراتيجيات عملية ملواجهة طوفان املادة اإلعالمية غير الهادفة، التي تستهدف قيم 

املجتمع الفلسطيني ومفاهيمه، والعمل علي تحقيق اإلشباع السياس ي، والثقافي، 

 وي.واالجتماعي، والترب

إلي التعرف علـى آراء النخبـة الفلسـطينية  )2010دراسة عابد )بينما هدفت 

من خالل بحث  حول القضية الفلسطينية، الفضائيات العربيةواتجاهـاتهم نحـو أداء 

مفردة من مجتمع البحث من املمارسـين للعمـل ( 60)ميداني علـى عينة عشوائية مكونة من 

املختلفة السياسية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية وتوزيعها توزيعا فـي جميـع املجاالت 

متسـاويا بـين فئاته. واتبع البحث املنهي املسحي بشقيه الوصفي والتحليلي؛ بهدف الوصول 

إلـى نتـائج تفسيرية ذات داللة ظاهرة لقضية القدس الشريف، وخلصت الدراسة إلي 

بيـة لـدعم الهويـة العربيـة واإلسالمية للقدس الشريف في إمكانية تفعيل دور الفضائيات العر 

 حالة تخل ها عن ضغوط سياسة األنظمة الحاكمة.
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إلي معرفة دور الفضائيات الكويتية الرسمية منها ( 2012وهدفت دراسة الصالل )

والخاصة في تعزيز أبعاد املواطنة لدى شريحة من شرائ  املجتمع الكويتي، وهي شريحة 

واعتمدت الدراسة علي مسح عينة عشوائية نسبية من طلبة كويتيين، وتوصلت الشباب، 

الدراسة املسحية إلي جملة من النتائج، من أبرزها: ضرورة اهتمام القنوات باالنتماء الوطني 

للمواطن الكويتي، مع ضرورة اإلعداد الواعي لهذه البرامج من قبل متخصصين، ومن النتائج 

: ضرورة اهتمام القنوات التلفزيونية الكويتية الرسمية والتوصيات التي خلصت إ
 

ل ها: أوال

منها والخاصة بإعداد البرامج الثقافية التي تعزز من االنتماء الوطني، علي أن يجرى إعداد 

ا: ضرورة انفتاح  تلك البرامج بوعي ومن قبل مختصين وتجنب البرامج االرتجالية. ثاني 

الرسمية علي أحوال املجتمع الكويتي الداخلية وقضاياه ال القنوات التلفزيونية الكويتية 

سيما السياسية؛ ألن الفضائيات الخاصة حققت متوسطات حسابية مرتفعة في التقييم 

ما يعني أن املواطن ال يجد اإلشباع الكافي Pمقابل متوسطات متوسطة للقنوات الرسمية 

 .في املجال من قبل القنوات الرسمية

معرفة دور وسائل اإلعالم في ترقية إلي  فقد هدفت( 2014أما دراسة )السميع،  

ومدى إسهامه في غرس روح  ،املجتمع من خالل تسليل الضوء علي التلفزيون الجزائري 

خذ عينة من أالوطنية والديمقراطية وقد استعمل الباحث املنه ي الوصفي والتاريخي، و 

وتوصلت إلي أن التلفزيون يحظى بمشاهدة كبيرة من طرف  ،طلبة قسم العلوم اإلنسانية

أفراد املجتمع، وهو من أهم الوسائل اإلعالمية الجاذبة، ومتابعة البرامج التلفزيونية تجعل 

،وأن في الحد من تأثير التلفزيون ساهمتاألسرة أن الفرد يغير سلوكه ومواقفه واتجاهاته، 

 ، وتدعيم اإلحساس باملواطنة.أداة لتغير ثقافة الفرديشكل التلفزيون 

هدفت إلي التعـرف علـى بواعـث القصـور فـي التي  )2014دراسة مصطاف وحمودي )

توعية الشباب الجامعي بتحديات الهوية الثقافية، ويعتمد البحث في التلفزيـون العراقـي 
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البيانات علي مـنهي املسـ  لجمـع البيانات، ومعرفة العالقة بين متغيراتها، إذ تم جمع 

بوساطة صحيفة استبيان أعدت لهذا الغرض، ومثل مجتمع البحث فئة الشباب الجامعي 

العراقي في جامعة بغداد باعتبارهم ممثلين عن فئة شباب العراق في املرحلة الجامعية، وتم 

، وقد أكدت نتائج الدراسة طالب )200اختيار عينة طبقية عشوائية منهم تتكون من )

التوعيـة بمخاطر ثقافات في تقوم به القنوات التلفزيونية العراقيـة  ضعف الدور الذي

العوملة الداخلية والتحديات التي تواجهها فئة الشباب، كما أشارت النتـائج إلـى اتجاه 

املبحوثين إلي ضرورة مساهمة وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها املرئية واملسموعة، فضال عن 

ية املجتمع بفئاته املختلفة بمخاطر الثقافة الغربية وأثرهـا علـى توعفي لكترونية املواقع اإل

 هويتهم.

إلي التعرف علي دور شبكات التواصل االجتماعي  (2015وهدفت دراسة )إسماعيل، 

في تعزيز وتنمية قيم املواطنة واالنتماء لدى طلبة التعليم الجامعي بجمهورية مصر العربية. 

( 977من )تتكون ي التحليلي، وأداة االستبانة علي عينة وقد اعتمد البحث املنهي الوصف

التربية النوعية  -كليات وهي: التربية  بجامعة املنصورة، موزعة علي عشر  ةطالب وطالب

الحاسبات  -الحقوق  -التجارة  -الهندسة  –العلوم  -التربية الرياضية - ةبفروعها الثالث

تائج الدراسة أن نسبة إسهام شبكات الزراعة، ومن أهم ن -التمريض  -واملعلومات 

الطالب ضعيفة. وأن نسبة استعمال  ىالتواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة لد

الطالب لشبكات التواصل االجتماعي كبيرة، ولكن ال يتم توظيفها في تنمية قيم املواطنة 

 بالشكل املرغوب.

اإلعالم الجديدة  إلي التعرف علي عالقة وسائل( 2015وهدفت دراسة منصور )

بعملية تعزيز املواطنة من خالل اإلجابة عن تساؤل مفاده: هل تقوم وسائل اإلعالم 

تهددها وتنتهكها؟ واقتصر البحث علي بيان االتجاهات  و أنهاالجديدة بتعزيز قيم املواطنة أ



 
 
 

 

155 
 
 

 

التي تؤيد أو ترفض انعكاسات استعمال وسائل اإلعالم الجديدة علي املواطنة، وتناول 

الباحث موضوعه من خالل ثالثة محاور: ماهية املواطنة، اإلعالم الجديد مقاربة 

وتحدث فيه  ،واملواطنة أي عالقة وأي دور مفاهيمية، واملحور الثالث حول اإلعالم الجديد 

عن نظرية املجال العام التي تشكل اإلطار النظري لدراسة املواطنة في ظل وسائل اإلعالم 

مجرد  ليس إال ث إلي أن اإلعالم الجديد، بكّل مخرجاته ووسائله، الجديدة، وخلص الباح

أداة وتأثيره يعتمد علي مدى قدرة النشطاء والفاعلين السياسيين واالجتماعيين علي 

توظيف إمكانات هذه األدوات بطريقة تعظم دور املواطن علي الحصول علي حقوق 

حة تسهل إمكانيات طرح خطابات املواطنة، ومن خالل هذا الفضاء اإللكتروني توجد مسا

 وأفكار بديلة للمواطنة.

فقد هدفت إلي معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي ( 2017أما دراسة )صفرار، 

ماني. ولغرض تحقيق هدف  في ترسيخ قيم املواطنة من وجهة نظر الشباب الجامعي الع 

باحث أداة الدراسة الدراسة استعمل الباحث املنهي الوصفي التحليلي، كما استعمل ال

هذا الغرض، وشملت أسئلة االستبانة سائر باالستبانة، إذ قام بتصميم استبانة خاصة 

( فقرة، وبخمسة بدائل لإلجابة. وتكون مجتمع 96العوامل والوسائل، وبفقرات بلغت )

الدراسة من طلبة جامعة السلطان قابوس؛ ألنها تضم العدد األكبر من الطلبة الجامعيين، 

(، وهم يمثلون مختلف أطياف املجتمع العماني وشرائحه، وتم 511)ث بلغ عددهم حي

استعمال طريقة العينة العشوائية البسيطة، وتم توزيع االستبانات علي مجتمع الدراسة 

طالبا وطالبة، وبعد جمع االستبانات وإخضاعها للتحليل اإلحصائي باستعمال  (511)

-توصلت إلي أن شبكات التواصل االجتماعي ، Spssاعية الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتم

قد عززت قيمة األخوة بين املواطنين،  -من خالل ما تنشره عبر تطبيقاتها وبسائر أنماطها

ماني. وأن معظم املجموعات علي شبكات  وأكدت علي اللحمة الوطنية بين أفراد املجتمع الع 

ومعاونة املحتاج، وأغلب تلك الدعوات التي التواصل االجتماعي تحث علي التكافل والتعاون 
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تطلقها املنشورات الخاصة أو العامة تظهر مضمون التكافل باعتباره خلقا كريما، وبأنه 

 واجب علي املواطن.

إلي تقص ي دور وسائل التواصل االجتماعي  (2018بينما هدفت دراسة )أبو شعيرة، 

الجامعي في ضوء تحديات العصر، في تعزيز مفهوم املسؤولية املجتمعية لدى الشباب 

والتعرف علي تأثير استجابات أفراد عينة الدراسة علي متغيرات الدراسة )الجنس، الكلية، 

وعدد الدورات(، واستعمل ف ها املنهي الوصفي، وطبقت الدراسة علي عينة مكونة من 

( فقرة، 32( من أعضاء هيئة التدريس، ولجمع املعلومات تم تطوير أداة مكونة من )123)

وتوصلت نتائج الدراسة إلي أن متوسطات استجابة أعضاء هيئة التدريس علي مقياس دور 

( كما أظهرت عدم وجود 3.68بدرجة كبيرة، وبتقدير ) توسائل التواصل االجتماعي قد جاء

( تعزى إلي أثر الجنس، إال أنها a<0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

أوضحت فروقا تعزى إلي أثر الكلية، ولصالح الكلية الصحية، وإلي عدد الدورات التدريبية 

، وخرجت الدراسة بتصور مقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي (الثالث دورات فما فوق )

 في تعزيز مفهوم املسؤولية املجتمعية في جامعة حائل.

إلي التعرف علي دور اإلعالم في تعزيز القيم  (2018وآخرين ) ابعةربوهدفت دراسة 

الوطنّية، وسعت إلي تقديم رؤية مقترحة الستثمار وسائل اإلعالم املتنوعة التقليدية 

والحديثة استثمارا نافعا، وتوظيفها للمحافظة علي قيم األمة ومقدراتها، واإلبقاء علي 

صور اإلسالمي ومبادئه وقيمه؛ السيما في ظل تماسكها، وتعزيز انتمائها في ضوء الت

املنعطفات الخطرة التي تعيشها األمة العربية واإلسالمية، وزيادة حجم التحديات 

واالختطاف واالستهداف الذي يواجهه شبابنا، فضال عن حمالت التشكيك والتشويه 

سيخ القيم املخطل لها، وتأتي هذه الدراسة لتقّدم رؤى مقترحة لتوظيف اإلعالم في تر 

والثوابت الوطنية لدى الشباب، والعمل علي تفعيل دورهم في تحمل هذه املسؤولية 

 الوطنية.
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يالحظ من خالل الدراسات السابقة أنها جميعا لم تتناول دور وسائل اإلعالم 

دراسة دماج  اعد ،الحديثة في تنمية القيم الوطنية، لكنها تناولت دور جوانب أخرى 

ت القيم الوطنية في الفضائية اليمنية، أما الدراسات األخرى فقد تناولت ( التي تناول2016)

دور بعض وسائل اإلعالم في جوانب تنموية أخرى، وقد استفاد الباحثون منها في وضع 

التصور العام للبحث وإجراءاته خاصة في تحديد األطر النظرية لدور اإلعالم بأنواعه 

 ت كانت بمثابة املنطلق الذي انطلق منه هذا البحث.املختلفة، كما أن نتائج تلك الدراسا

 منهج البحث:

اســـتعمل هـــذا البحـــث املـــنهي الوصـــفي، واألســـلوب التحليلـــي، وأســـلوب دلفـــاي؛ بهـــدف 

أخذ اتفـاق الخبـراء للوصـول إلـي القـيم الوطنيـة التـي ينبغـي لوسـائل اإلعـالم الحديثـة تعزيزهـا 

 لدى الشباب.

 مجتمع البحث وعينته:

ا إلي طبيعة هذا البحث، ومتطلبات تطبيق أسلوب دلفـاي، تـم االعتمـاد علـي عينـة  نظر 

قصــدية مــن القيـــادات التربويــة فـــي بعــض الجامعــات اليمنيـــة، وهــم متخصصـــون فــي األصـــول، 

ا 11واإلدارة التربويــة، واملنـــاهي، وطــرق التـــدريس، وقـــد حصــل البـــاحثون علــي موافقـــة ) ( خبيـــر 

ا للشروط اآلتية:لالستمرار واملشاركة في الجولتين  ، وقد تم اختيار القيادات وفق 

 ال يقل عن درجة الدكتوراه.أ 

ــا فــي   ــا تربوي  ا قيادي  التربيــة فــي الجامعــات اليمنيــة حــدى كليــات إأن يشــغل منصــب 

 ال يقل املنصب عن رئيس قسم علمي.وأ

أن تكــــون خبرتــــه وتخصصــــه فــــي مجــــال األصــــول، أو اإلدارة التربويــــة، أو املنــــاهي  

 التدريس.وطرق 
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 الجدول اآلتي يوضح الخصائص الديمغرافية للخبراء:و 

 ( يوضح الخصائص الديمغرافية للخبراء1جدول رقم )

 النسبة% العدد الفئة املتغير م

1  

 التخصص

 %18.18 2 أصول تربية

 %63.63 7 إدارة وتخطيل تربوي 

 %18.18 2 مناهي وطرق تدريس

 %100 11 اإلجمالي

2  

 العلميةالدرجة 

 %18.18 2 أستاذ

 %63.63 7 أستاذ مشارك

 %18.18 2 أستاذ مساعد

 %100 11 اإلجمالي

3  

 سنوات الخبرة

 %27.27 3 سنوات 1-5

 %36.36 4 سنوات 10 – 6

 %36.36 4 أكثر من عشر سنوات

 %100 11 اإلجمالي

فـــــــــي اإلدارة  ن أغلـــــــــب القيـــــــــادات التربويـــــــــة متخصـــــــــصيالحـــــــــظ مـــــــــن الجـــــــــدول الســـــــــابق أ

غلسهم حاصـلون علـي أفيما يخص الدرجـة العلميـة فـو %(، 63,63والتخطيل التربوي وبنسبة )

درجـــــة أســـــتاذ مشـــــارك وبالنســـــبة نفســـــها، والتخصـــــص نفســـــه، فيمـــــا جـــــاءت ســـــنوات الخبـــــرة 

أكثــــر مــــن عشــــر ســــنوات وبنســــبة مــــن خبــــرتهم و  ،ســــنوات 10-6متســــاوية بــــين مــــن خبــــرتهم مــــن 

(36,36.)% 
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 طوات بنائها:أداة البحث وخ

ــــــي طبيعــــــة األســــــلوب املســــــتعمل فــــــي هــــــذا البحــــــث فقــــــد اعتمــــــد البــــــاحثون علــــــي  نظــــــرا إل

لجمع البيانات واملعلومات الالزمة، وقد تم بناؤها من خـالل الخطـوات  ةاالستبانة املغلقة أدا

 اآلتية:

الكتـب والدراسـات والبحــوث واملصـادر املتخصصـة واملتعلقــة بـاإلعالم ودوره فـي تنميــة  

 م الوطنيةالقي

 القوانين والتشريعات اإلعالمية في الجمهورية اليمنية املتعلقة باملوضوع. 

 الكتب والدراسات التي تناولت القيم الوطنية. 

ومــــن خــــالل ذلــــك صــــاغ البــــاحثون األداة بصــــورتها األوليــــة وتــــم عرضــــها علــــي عــــدد مــــن 

حيــــث قــــدموا بعــــض امللحوظــــات البســــيطة، كــــذلك تــــم اختيــــار  صــــدقهاالخبــــراء للتحقــــق مــــن 

الصدق التكويني لفقرات االستبانة باستعمال معامل ارتباط بيرسون، وقـد تبـين أن الفقـرات 

ـــا دالــــة إحصـــائيا ممــــا يـــدل علــــي قـــوة كــــل فقـــرة مــــن فقـــرات االســــتبانة فـــي بنــــاء الدرجــــة  ؛جميع 

 الكلية للمقياس.

ـــــا ملعادلـــــة ألفــــــا ثبـــــات األداة كمـــــا تـــــم التأكـــــد مـــــن  بطريقــــــة االتســـــاق الـــــداخلي وفق 

 وعدت هذه القيم مالئمة لغايات هذا البحث. ،(0,89كرونباخ، إذ بلغ )

 إجراءات تطبيق أداة البحث وفق أسلوب دلفاي:

 قام الباحثون ببناء وتصميم جوالت أسلوب )دلفاي( وفق الخطوات اآلتية:
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( اســتبانة، وقــد طلــب مــن الخبــراء 11توزيــع اســتبانة الجولــة األولــي للعينــة بعــدد ) -

موافـق  –وضع عالمة )/( أمام إحدى اإلجابات التـي تعبـر عـن رأيـه )موافـق بشـدة 

غير موافق بشدة(، وذلـك مـن خـالل اللقـاء،  –غير موافق  –موافق إلي حد ما  –

، إذ تـــم  تأو عبـــر البريـــد اإللكترونـــي، وقـــد اســـتغرق
 

إعـــادة االســـتبانات شـــهرا كـــامال

حيــــث اســــتعاد البــــاحثون االســــتبانات كاملــــة، ولــــم  ،جمــــع وتحليــــل الجولــــة األولــــي

منهـــا وتمـــت عمليـــة املعالجـــة اإلحصـــائية لبيانـــات هـــذه الجولـــة بعـــد  ايســـتبعدوا أيـــ

ترميزهــــــــا، وتــــــــم اســــــــتخراج التكــــــــرارات واملتوســــــــطات الحســــــــابية، والــــــــوزن املئــــــــوي 

 ة( ملتوسل استجابة الخبراء عن كل فقرة من فقرات االستبانة.)النسبة املئوي

نية وطبقوها علي استبانة الجولة الثا وفي نتائج الجولة األولي أعد الباحثون  -

( يوما من الجولة األولي، وقد تم إعادة 15بعد مرور )،الخبراء أنفسهم

اج االستبانات بعد أسبوعين من توزيعها، وتم تفريغها وتحليلها واستخر 

التكرارات واملتوسطات الحسابية والوزن املئوي )النسبة املئوية( ملتوسل 

 استجابة أفرد العينة واملدى بين الجولتين )الفرق بينهما(.

فقرات االستبانة املكونة للقيم الوطنية من لم يتم حذف أي فقرةهيالحظ أن -

إضافة أي من قبل الخبراء )عينة البحث(، وكذا لم تتم  ،( فقرة33والبالغة )

فقرة، وإنما كان هناك بعض املالحظات من حيث صياغة بعض الفقرات، مما 

 يؤكد أن األداة أعدت من قبل الباحثين بشكل دقيق.

( معيارا لتصنيف االستجابة علي النحو 2011تم اعتماد دراسة )الخوالني،  -

 اآلتي:
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 الفقرات. % درجة قبول عالية جدا وهذا ما تم اعتماده لقبول 99.99% إلي 80من 

  درجة قبول عالية.79.99% إلي 60من % 

  درجة قبول متوسطة.59.99% إلي 40من % 

  درجة قبول منخفضة.39.99% إلي 20من % 

  درجة قبول منخفضة جدا.20أقل من % 

 :األساليب اإلحصائية املستعملة 

راء ـعلــي أســلوب دلفــاي الــذي يركــز علــي آراء الخبــ فقــد اعتمــد البحــث لتحقيــق أهــداف

 اتــم إعطــاء كــل بــديل مــن بــدائل ســلميمــا بيــنهم، إذ إنــه بعــد تفريــغ اإلجابــات فومــدى االتفــاق 

ا للجدول اآلتي: إلجابةل  وفق 

 جابة عن فقرات أداة البحث( القيم الرقمية لبدائل اإل 2جدول ) 

 القيمة الرقمية له البديل م

ا 1  5 موافق جد 

 4 موافق 2

 3 موافق إلي حد ما 3

 2 موافقغير  4

 1 غير موافق بشدة 5

 وتم استعمال األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة البحث، وتتمثل في اآلتي: 

 معادلة ألفا كرونباخ لحساب ثبات أداة البحث. -
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التكرارات والنسب املئوية عن كل فقرة من فقرات االستبيان بضرب تكرار كل فقرة  -

ا علي عدد أفراد العينة كلها )ن(، وذلك  أجيب عنها بالتوافق في مائة مقسوم 

 للحصول علي النسبة املئوية كما في املعادلة اآلتية:

 100× ت 

 % ----=  ----------- =النسبة املئوية للموافقة                  

 ن

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية، وذلك ملعرفة متوسل  -

الجولتين. حيث تم حساب املتوسل الحسابي من استجابات الخبراء لكل فقرة في 

خالل )ضرب التكرارات في القيمة الرقمية للبديل الرقمي مقسوما علي عدد أفراد 

 العينة(.

في الجولتين من خالل )قسمة  ةالوزن املئوي ملتوسل استجابة كل فقرة علي حد -

 املتوسل الحسابي علي القيمة الرقمية القصوى مضروبا في مائة(.

 أي الفرق بينهما. ،ى بين الجولتيناملد -

 عرض نتائج البحث ومناقشتها.

: اإلجابة عن السؤال الفرعي األول الذي ينص على: 
ً

التي ما القيم الوطنية أوال

 ؟ينبغي لوسائل اإلعالم الحديثة أن تنم ها لدى الشباب من وجهة نظر القيادات التربوية

االسـتجابة والـوزن املئـوي واملـدى بــين ولإلجابـة عـن هـذا السـؤال تـم اســتخراج متوسـل 

 الجولتين الستجابة الخبراء حول جميع فقرات األداة، والجدول اآلتي يوضح ذلك:
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 ( متوسط االستجابة والوزن املئوي واملدى بين الجولتين 3جدول )

 

 

 م

 

 الفقرات

التقدير  الجولة الثانية الجولة األولى

اللفظي 

 للجولتين

املدى بين 

 الجولتين

متوسط 

 االستجابة

الوزن 

 املئوي 

متوسط 

 االستجابة

الوزن 

 املئوي 

واالنتماء للوطن  الوعي بقيم الوالءتنمية  1

 إليه.

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 

تنمية روح الجهاد ملواجهة االستعمار  2

بكافة أشكاله لحماية سيادة الوطن 

 ومكتسباته.

5 100 5 100 

 عالية جًدا

0 

بأهمية الحفاظ على الوحدة تنمية الوعي  3

نبذ االنتماءات و  ،اليمنية ومكتسباتها

والتفرقة العصبية القبلية  و  الطائفية

 .املواطنةلصالح مفهوم 

4,9 98 4,81 96,2 

 عالية جًدا

1,8 

تنمية الوعي بدستور البالد وقوانينها  4

 السياسية وأهمية تطبيقها.

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 

بمكونات الوطن الطبيعية تنمية الوعي  5

 .وضرورة الحفاظ عليها

4,9 98 4,9 98 
 عالية جًدا

0 

الــوعي بمفهــوم الدولــة وســلطاتها التشــريعية  نميــةت 6

 والقضائية والتنفيذية.

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 

تنمية الوعي بمفهوم املواطنة وأبعادها والتحلي  7

 بمعانيها وااللتزام بمضامينها.

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 

الحقوق والواجبات بتنمية الوعي  8

 القانونية املرتبطة باملواطنة.

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 

بأهمية تحقيق العدالة  تنمية الوعي 9

 االجتماعية.

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 

تنمية الوعي بالديمقراطية وأهميتها  10

وقواعدها السليمة واحترام حقوق األفراد 

التعبير عن أنفسهم وتحقيق املساواة في 

 السياسية.

 عالية جًدا 100 5 100 5

 

 

 

0 

بأهميــــة الحفــــاظ علــــي الو يفــــة  تنميــــة الــــوعي 11

 ا.موحمايتهوالخاصة العامة 

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 
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ت الشباب على النقاش اتنمية قدر  12

والحوار البناء ونشر الفعاليات الوطنية 

 الوطن.التي تتغنى بحب 

 عالية جًدا 98 4.9 96.2 4.81

 

 

1,8 

تنمية قيم األخوة بين املواطنين والتأكيد  13

على قيم التكافل والتسامح والتعاون بين 

راد املجتمع وتشجيع قبول كل طرف فأ

 للطرف اآلخر.

5 100 5 100 
 عالية جًدا

 

 

 

0 

توعية الشباب بأهمية االنتخابات في  14

نشر ثقافة و ترسيخ الديمقراطية والشورى 

السياسية واحترام حرية  التنوع والتعددية

 التعبير.

5 100 5 100 

 عالية جًدا

0 

تنمية الوعي بو ائف وأبعاد الحكم املحلي وأثره  15

 امللموس على التنمية املحلية.

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 

ممــــــــن لهــــــــم دور تــــــــاري ي الــــــــوطن  بــــــــأعالمالتعريــــــــف  16

 ومعرفي على مر العصور.

4,72 94,4 4,9 98 
 عالية جًدا

3,6 

تنمية الوعي بدور املعارضة اإليجابية وتعزيز  17

 وجودها لالرتقاء بالوطن وتحقيق تطلعاته.

4,9 98 4,9 98 
 عالية جًدا

0 

التعريف باملنجزات الوطنية في مختلف  18

وأهمية الحفاظ عليها والتصدي الجوانب 

 ألوجه الفساد فيها.

4,9 98 4,9 98 

 عالية جًدا

0 

التوعية  بموارد الوطن وأهمية الحفاظ عليها وكيفية  19

 تو يفها لصالح التنمية.

4,9 98 4,9 98 
 عالية جًدا

0 

بأهمية الحفاظ على اللغة العربية  تنمية الوعي 20

وإجادتها كتابة ونطقا بوصفها عماد الثقافة 

 العربية اإلسالمية.

5 100 5 100 

 عالية جًدا

0 

املحافظة على  تنمية الوعي بأهمية 21

العادات والتقاليد واألعراف اإليجابية 

 والتعريف بها.

4,81 96,2 4,9 98 

 عالية جًدا

1,8 

بأهمية االرتباط الوثيق بتأريخ اليمن تنمية الوعي  22

 والتعريف بمحطاته عبر العصور.

4,81 96,2 4,9 98 
 عالية جًدا

1,8 

وحمايــة الفســاد  مكافحــة بأهميــة تنميــة الــوعي 23

 .املال العام، وتفعيل أنظمة الرقابة واملحاسبة

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 
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ث تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الترا 24

 ادئه.بمالوطني وتنميته وتبيين أصوله و 

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 

اآلثـــار التـــي بأهميـــة الحفـــاظ علـــى  تنميـــة الـــوعي 25

 .تمتلكها اليمن وضرورة حمايتها من العابثين

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 

بضرورة إسهام الشباب في نظافة  تنمية الوعي 26

الشوارع وتشجيرها وطالء واجهات املصالح 

 الحكومية والحدائق العامة 

4,9 98 4,9 98 

 عالية جًدا

0 

التوعية بضرورة دفع الواجبات املشروعة  27

للدولة وأثر التهاون في أدائها على مصلحة 

 الوطن.

5 100 5 100 

 عالية جًدا

0 

ا تنمية الشعور  28
ً
بالهوية العربية واإلسالمية تاريخ

 واالعتزاز بها
ً

 .وثقافة ومصيًرا ومستقبال

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 

تنمية الوعي بالقوانين العربية والدولية  29

 املتصلة بحقوق اإلنسان.

4,9 98 4,9 98 
 عالية جًدا

0 

بقيم الوالء واالنتماء القومي  تنمية الوعي 30

 واإلسالمي باعتباره واجبا شرعيا بكافة جوانبه.

4,9 98 4,9 98 
 عالية جًدا

0 

تعميق الوعي بقضايا األمة العربية  31

واإلسالمية واألحداث الجارية 

 إقليمياوعامليا.

4,9 98 4,9 98 

 عالية جًدا

0 

التوعية بأهمية الوحدة العربية  32

 تحقيقها. لىوالعمل عواإلسالمية 

5 100 5 100 
 عالية جًدا

0 

التعريف بالبلدان العربية وأنظمتها  33

 وثرواتها ومكوناتها الطبيعية.

4,9 98 4,9 98 

 عالية جًدا

0 

 0,5 عالية جدا 97,1 4,80 96,6 4,64 اإلجمالي

 تي:ما يأ( 3يتضح من الجدول )

 -%96,6األداة ككـــــــل تـــــــراوح بـــــــين )أن الـــــــوزن املئـــــــوي ملتوســـــــل اســـــــتجابة الخبـــــــراء فـــــــي  -

ا، وأن املــدى بينهمــا يســاوي )97,1 %(، وهــذا يؤكــد علــي 0,5%(، وهــي نســبة عاليــة جــد 

اتفــــــاق معظــــــم الخبــــــراء مــــــن القيــــــادات التربويــــــة علــــــي القــــــيم الوطنيــــــة التــــــي ينبغــــــي أن 

 تتضمنها برامج وسائل اإلعالم الحديثة وموادها لتنميتها لدى الشباب.
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، 25، 24، 23، 20، 14،15، 13، 11، 10،،9، 8، 7، 6، 4، 1،2حصــــــــــــــلت الفقــــــــــــــرات ) -

%(، وهـي نسـبة عاليـة 100( علي املرتبة األولي فـي الجـولتين، وعلـي نسـبة )32، 28، 27

ا، وهــذا يؤكــد عـــدم وجــود مــدى بـــين الجــولتين، واتفــاق الخبـــراء جميعــا علــي تلـــك  جــد 

 الفقرات يؤكد أهميتها الكبيرة.

( علــــــــي املرتبــــــــة الثانيــــــــة، وعلــــــــي 33،،30، 29، 26، 19، 18، 5،17حصــــــــلت الفقــــــــرات ) -

ا، وهـــذا يؤكــد عـــدم وجــود مـــدى بــين الجـــولتين، 98نســبة ) %(، وهـــي نســبة عاليـــة جــد 

 واتفاق معظم الخبراء علي تلك الفقرات يؤكد أهميتها الكبيرة أيضا.

( علـــي 3( علـــي املرتبـــة الثالثـــة، إذ حصـــلت الفقـــرة )22، 21، 12، 3حصـــلت الفقـــرات ) -

%( وبفــارق مــدى بلــغ 96,2%( بينمــا فــي الجولــة الثانيــة حصــلت علــي نســبة )98) نســبة

ا، بينمــــــا حصــــــلت الفقــــــرات )1,8) ( علــــــي نســــــبة 22، 21، 12( وهــــــي نســــــبة عاليــــــة جــــــد 

%(، وبفـــــارق مـــــدى بلـــــغ 98%( بينمـــــا فـــــي الجولـــــة الثانيـــــة حصـــــلت علـــــي نســـــبة )96.2)

ا تؤكد 1,8)  الخبراء علي أهميتها.اتفاق غالبية  -أيضا–(، وهي نسبة عالية جد 

%( فـي 94,4( علي املرتبة الرابعة واألخيرة، إذ حصـلت علـي نسـبة )16حصلت الفقرة ) -

%( وبفــارق مــدى بلــغ 98الجولــة األولــي، بينمــا فــي الجولــة الثانيــة حصــلت علــي نســبة )

ا تؤكد 3,6)  اتفاق غالبية الخبراء علي أهميتها. -أيضا-(، وهي نسبة عالية جد 

ما التصور املقترح لدور بة عن السؤال الفرعي الثاني الذي ينص على: ثانًيا: اإلجا

وسائل اإلعالم الحديثة في تنمية القيم الوطنية لدى الشباب من وجهة نظر 

 القيادات التربوية؟

فمـــن خـــالل مـــا توصـــل إليـــه البـــاحثون مـــن توافـــق عينـــة مـــن القيـــادات التربويـــة علـــي القـــيم 

عــــالم الحديثــــة أن تنم هــــا لــــدى الشــــباب، ومــــن خــــالل الوطنيــــة التــــي ينبغــــي لوســــائل اإل 

الدراســات الســابقة التــي أطلعــوا عل هــا واملتعلقــة بــدور وســائل اإلعــالم فــي تنميــة القــيم 

 ن التصور املقترح من اآلتي:الوطنية تمت اإلجابة عن هذا السؤال، وقد تكوّ 
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 منطلقات التصور املقترح:

هذا التصور املقترح علي أساس تفعيل دور وسائل اإلعالم الحديثة في  بنيين

الجمهورية اليمنية وتنشيطه، من إذاعات محلية، وقنوات تلفزيونية، وصحافة ورقية 

وإلكترونية، ومواقع إلكترونية سياسية واجتماعية، وغيرها؛ لتنمية الوعي بالقيم الوطنية 

العوملة والتغيير الحاصل في العالم، فضال عن األوضاع ملا لها من تأثير علي الشباب في ظل 

االجتماعية والسياسية التي حلت باليمن، وأوصلت البالد إلي حروب وصراعات أنتجت 

ا 
 
ا من القيم، السيما الوطنية منها؛ مما أحدث تمزق كثيرا من السلبيات، وأسقطت كثير 

ا للنسيج االجتماعي والوطني؛ لذا ينطلق التصور   من منطلقات متعددة، أهمها:كبير 

 مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف وقيمه السمحاء في القول والعمل. 

أسس ومبادئ فلسفة التربية في الجمهورية اليمنية التي بموجسها تحدد األهداف  

 التربوية والوطنية.

 ثقافة املجتمع اليمني وعاداته وتقاليده اإلسالمية. 

 الوطن وما نتج عنها من تفكك لنسيج املجتمع.طبيعة التحديات التي يمر بها  

ضعف الوعي بالقيم الوطنية لدى الشباب في اليمن ومدى إسهام وسائل اإلعالم  

 في ذلك.

 :مبررات بناء التصور املقترح

يوجد كثير من املبررات والعوامل التي تحتم تقديم تصور مقترح للقيم الوطنية التي 

لحديثة لدى الشباب من وجهة نظر القيادات التربوية، ينبغي أن تنم ها وسائل اإلعالم ا

 أهمها اآلتي:
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غياب الرؤية الواضحة التي تنطلق من خاللها وسائل اإلعالم الحديثة لتنمية القيم  -

 الوطنية لدى الشباب.

األهمية املتعاظمة لدور وسائل اإلعالم الحديثة في تنمية القيم الوطنية؛ كونها  -

مراحل نموهم، وتسهم في تحصينهم من االنحراف الفكري تتناول الشباب في أخطر 

مهنهم ونمل حياتهم الالحقة؛ مما  مستقبل وبناء شخصياتهم التي يتوقف عل ها

يوجب علي مؤسسات التعليم املختلفة األخذ بالتوعية والتثقيف؛ لتمكينها من 

 إعداد أبناء املجتمع ملستقبل سريع التغير. 

واملتوقعة، الناجمة عن االنفجار املعرفي، والثورة التحديات الكبيرة الحالية  -

 املتسارعة في تقنيات االتصاالت واإلعالم واملعلوماتية التي تهدد الثقافة الوطنية.

ما ينبغي أن تكون عليه برامج  همما تطم  إليه القيادات التربوية وما يتطلعون إل -

 م الوطنية.ومواد وسائل اإلعالم الحديثة من أجل توعية الشباب بالقي

مواجهة املشكالت التي يواجهها الشباب نتيجة الغزو الفكري والعوملة التي تؤثر  -

ا.  عل هم سلب 

ما يشهده العالم اليوم من تطور وتقدم متسارعين في وسائل اإلعالم، وما تمثله  -

تلك الوسائل الحديثة من خطورة كونها في متناول الشباب وأصب  التعامل اليومي 

 عبرها.

بة للتوجهات العربية واإلسالمية التي أشارت توصياتها، في عدد من استجا -

الفعاليات العلمية، إلي ضرورة االهتمام باإلعالم بهدف اإلسهام في تعزيز القيم 

 الوطنية والقومية.
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في تفعيل اإلعالم، بما يسهم في  امؤسساتهو الحاجة إلي تصور يساعد وزارة اإلعالم  -

 تنمية القيم الوطنية لدى الشباب بمختلف مستوياتهم.

 :أهداف التصور املقترح

يهدف هذا التصور إلي تقديم منظومة القيم الوطنية ملساعدة القائمين علي وسائل 

هام اإلعالم الحديثة للقيام بواجسهم لتنمية تلك القيم لدى الشباب في اليمن؛ من أجل اإلس

 في تحقيق عدد من األهداف، أهمها اآلتي:

 تنمية الوعي لدى الشباب بمبادئ الدين اإلسالمي وقيمه ومثله.  -

 تنمية الوعي لدى الشباب بتراث اليمن وتاريخه وحضارته، والحفاظ عليه. -

 تنمية الوعي بالحقوق والواجبات القانونية املرتبطة باملواطنة. -

الفلسفية للمجتمع اليمني املؤثرة علي حياته في تعريف الشباب باألصول الفكرية  -

 سلوكه واتجاهاته.

 إدراكبدستوره و  تمسكوالعلي وحدته  ةحافظاملتنمية قيم اإلخالص للوطن، و  -

 حقوقه وواجباته.

تمتع بروح الوالء واالنتماء لألمة والتعزيز قيم اإليمان بالوحدة العربية واإلسالمية،  -

 عنها من الطامعين واملعتدين. الدفاعالعربية واإلسالمية و 

 محتوى التصور املقترح:

يحتوي مجال التصور املقترح علي القيم الوطنية التي ينبغي لوسائل اإلعالم الحديثة 

 تنميتها لدى الشباب من وجهة نظر القيادات التربوية، وتتمثل هذه القيم في اآلتي:
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 للوطن، واالنتماء إليه.قيم الوالء ب الوعي تنمية 

 تنمية روح الجهاد ملواجهة االستعمار بكافة أشكاله لحماية سيادة الوطن ومكتسباته. 

 ،بأهمية الحفاظ علي الوحدة اليمنية ومكتسباتها، ونبذ االنتماءات الطائفية تنمية الوعي 

 والتفرقة لصالح مفهوم املواطنة. ،والعصبية القبلية

 أهمية تطبيقها.تنمية الوعي بدستور البالد وقوانينها السياسية و  

  تنمية الوعي بمكونات الوطن الطبيعية، وضرورة الحفاظ عل ها. 

 الوعي بمفهوم الدولة وسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية. تنمية 

 تنمية الوعي بمفهوم املواطنة وأبعادها والتحلي بمعان ها وااللتزام بمضامينها. 

 املرتبطة باملواطنة.الحقوق والواجبات القانونية بتنمية الوعي  

 بأهمية تحقيق العدالة االجتماعية. تنمية الوعي 

واحترام حقوق األفراد  ،وقواعدها السليمة ،تنمية الوعي بالديمقراطية وأهميتها 

 .بمختلف انتماءاتهم السياسية

 والخاصة، وحمايتهما. بأهمية الحفاظ علي الوظيفة العامة تنمية الوعي 

النقاش والحوار البناء ونشر الفعاليات الوطنية التي ت الشباب علي اتنمية قدر  

 تتغنى بحب الوطن.

تنمية قيم األخوة بين املواطنين والتأكيد علي قيم التكافل والتسام  والتعاون بين  

 راد املجتمع وتشجيع قبول كل طرف للطرف اآلخر.فأ

ثقافة نشر وتوعية الشباب بأهمية االنتخابات في ترسيخ الديمقراطية والشورى  

 السياسية واحترام حرية التعبير. التنوع والتعددية

 تنمية الوعي بوظائف وأبعاد الحكم املحلي وأثره امللموس علي التنمية املحلية. 
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 بأعالم الوطن ممن لهم دور تاريخي ومعرفي علي مر العصور. التعريف 

 وتحقيق تطلعاته. تنمية الوعي بدور املعارضة اإليجابية، وتعزيز وجودها لالرتقاء بالوطن 

التعريف باملنجزات الوطنية في الجوانب املختلفة وأهمية الحفاظ عل ها، والتصدي ألوجه  

 الفساد ف ها.

 التوعية بموارد الوطن وأهمية الحفاظ عل ها، وكيفية توظيفها لصالح التنمية.  

ا، بوصف بأهمية الحفاظ علي تنمية الوعي  ها عماد اللغة العربية وإجادتها، كتابة ونطق 

 الثقافة العربية اإلسالمية.

بأهمية املحافظة علي العادات والتقاليد واألعراف اإليجابية والتعريف  تنمية الوعي 

 بها.

 تنمية الوعي بأهمية االرتباط الوثيق بتأريخ اليمن والتعريف بمحطاته عبر العصور. 

 وتفعيل أنظمة الرقابة واملحاسبة. ،ال العاممكافحة الفساد وحماية امل بأهمية تنمية الوعي 

 وتبيين أصوله ومبادئه. ،وتنميته ،بأهمية الحفاظ علي التراث الوطني تنمية الوعي 

من وضرورة حمايتها  ،اآلثار التي تمتلكها اليمن تنمية الوعي بأهمية الحفاظ علي 

 .العابثين

تنمية الوعي بضرورة إسهام الشباب في نظافة الشوارع وتشجيرها وطالء واجهات املصالح  

 الحكومية والحدائق العامة. 

 التوعية بضرورة دفع الواجبات املشروعة للدولة وأثر التهاون في أدائها علي مصلحة الوطن. 

ا ومست   واالعتزاز بها.تنمية الشعور بالهوية العربية واإلسالمية تاريخا وثقافة ومصير 
 

 قبال

 تنمية الوعي بالقوانين العربية والدولية املتصلة بحقوق اإلنسان. 

 تنمية الوعي بقيم الوالء واالنتماء القومي واإلسالمي، باعتباره واجبا شرعيا بكافة جوانبه. 
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 تعميق الوعي بقضايا األمة العربية واإلسالمية واألحداث الجارية إقليميا وعامليا. 

 بأهمية الوحدة العربية واإلسالمية والعمل علي تحقيقها.التوعية  

 التعريف بالبلدان العربية وأنظمتها وثرواتها ومكوناتها الطبيعية. 

 متطلبات تطبيق التصور املقترح

وضع رقابة من قبل هيئة تربوية ملراقبة البرامج واملواد اإلعالمية التي تبثها وسائل  -

 اإلعالم.

السلك التعليمي وأعضاء هيئة التدريس املتخصصين في أصول إشراك التربويين في  -

 التربية لإلسهام في إعداد البرامج الوطنية وتقديمها.

 تزويد القنوات اإلعالمية بالكوادر املؤهلة واملدربة لتقديم البرامج التربوية. -

عقد برامج تدريبية للقائمين علي وسائل اإلعالم الحديثة في ضوء مضامين هذا  -

 .التصور 

 تزويد القناة التعليمية بالتقنيات التعليمية الالزمة لتنفيذ برامجها التعليمية. -

تخصيص ميزانية كافية لإلنفاق علي البرامج الهادفة لتنمية الشباب في القيم  -

 الوطنية.

 التوصيات:

الباحثون  اي توصل إل هتمن خالل نتائج البحث امليدانية والنظرية والتصور املقترح ال

 فإنهم يوصون باآلتي:

 تطبيق التصور املقترح من قبل وزارتي اإلعالم واالتصاالت في الجمهورية اليمنية.  -



 
 
 

 

173 
 
 

 

إعادة النظر في خطل البرامج الحالية للقنوات الفضائية، وتحديثها في ضوء  -

 مضمون هذا التصور.

الفضائية، بما ال إعادة النظر في املدة الزمنية املخصصة للبرامج التلفزيونية  -

 يتعارض مع األوقات الدراسية للمتعلمين.

عقد دورات تدريبية وتنشيطية للقائمين علي القنوات اإلعالمية واملشرفين علي  -

ة إدارة تلك القنوات والشبكات التواصلية في عرفوسائل التواصل االجتماعي مل

لتربية في سبيل تنمية القيم الوطنية لدى املتلقين وذلك من قبل أساتذة ا

 الجامعات اليمنية.

 من  -
 

غة العربية الفصحي بدال
ّ
إلزام العاملين في كل وسائل اإلعالم استعمال الل

 استعمال اللهجات العامية. 

نشر التوعية بين األفراد )صغار السن(، وفئات الشباب بمشكلة سوء استعمال  -

ملحاضرات علي نحو إيجابي، وذلك من خالل ا ل االستفادة منه، وسباإلنترنت

 الندوات واملؤتمرات واألندية واملناطق التعليمية. و 

تخصيص جهة رقابية تهدف إلي وضع املعايير والضوابل الالزمة إلقامة مقاهي  -

 عن إعداد التجهيزات الفنية  اإلنترنت، وأسلوب التعامل مع اإلنترنت
 

بداخلها، فضال

غير املرغوب ف ها، مع اتخاذ الضرورية علي مستوى الدولة ملنع الدخول علي املواقع 

كافة اإلجراءات التي تكفل التزام مؤسسات الدولة وشركات تقديم الخدمة بهذه 

 السياسات العامة.

، اإلنترنتدعوة الكليات التربوية إلي التواصل مع وسائل اإلعالم الحديثة، مثل  -

 .والفضائيات العربية، ومخاطبتها لزيادة البرامج الهادفة
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في واقع السياسة اإلعالمية الحالية، واملضمون البرام ي لها، بحيث إعادة النظر  -

لق بالهوية الثقافة؛ وتعزيز قيم تتضمن معالجة الخطاب اإلعالمي وبنيته فيما يتع

 الوالء واالنتماء لألمة العربية واالعتزاز بدورها الحضاري.

تنمية القيم ترتيب ورش عمل لتوضي  أهمية دور القنوات والشبكات التواصلية في  -

 التربوية.

تخصصين في اإلعالم وأصول التربية إلي مناد البرامج التوعوية والقيمية إس -

 بالجامعات.

 املقترحات:

من خالل النتائج والتوصيات يقترح الباحثون إجراء دراسات وبحوث علمية تتضمن 

 ما يأتي:

االجتماعية إجراء دراسات أخرى لعمل تصور لدور اإلعالم في تنمية القيم  -

 والسياسية واالقتصادية وغيرها.

توجيه طالب الكليات اإلعالمية والتربوية إلي دراسة أثر وسائل اإلعالم في التربية،  -

واقتراح مشاريع رائدة للمعالجة، وتدريب الكوادر التربوية للتعامل مع وسائل 

 اإلعالم.

اإللكترونية في ضوء تقويم البرامج الثقافية واالجتماعية التي تقدمها الصحافة  -

 القيم التي خرج بها هذا التصور.

تصور مقترح لتطوير أداء القنوات الفضائية اليمنية في تنمية القيم التربوية لدى  -

 الشباب.
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دراسة واقع البرامج التي تقدمها القنوات الفضائية الحكومية في تنمية القيم  -

 الوطنية لدى الشباب من وجهة نظرهم وتقويمها.

تقويم واقع البرامج التي تقدمها القنوات الفضائية الخاصة في تنمية القيم دراسة و  -

 التربوية لدى الناشئة من وجهة نظرهم.

دراسة وتقويم واقع البرامج التي تقدمها اإلذاعات املحلية في تنمية القيم الوطنية  -

 لدى الناشئة وسبل تطويرها.
 

 قائمة املصادر واملراجع:

(، تصور مقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز 2018)أبو شعيرة، خالد محمد -

الوعي باملسؤولية املجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء تحديات العصر، املجلة 

الدولية للدراسات التربوية والنفسية، العدد األول، املركز الديمقراطي العربي، برلين، 

 أملانيا.

عالم في تنمية القيم التربوية لدى الشباب (، دور وسائل اإل 2004أبو شنب، حازم )-

 الجامعي الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.

(، دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم املواطنة 2015إسماعيل، الغريب أزهر )-

 قسم تكنولوجيا التعليم. )بحث منشور (وتشكيل الرأي العام لدى منتسبي الجامعات 

 ، مصر.جامعة املنصورة – كلية التربية

 (، اإلعالم اإلذاعي والتلفزيون، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.1979إمام، إبراهيم )-

 (، املورد، دار العلم للماليين بيروت، لبنان.1992البعلبكي، منير )-

ية، دار ( تغريب العالم الثالث، دراسة نقدية في علم اجتماع التنم1993التابعي، كمال )-

 املعارف، القاهرة، مصر.
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ي العام؛ حالة الرأدور وسائل اإلعالم في تفعيل قيم املواطنة لدى (، 2014) تيتي، حنان-

ت وقيم االنتماء لدى الشعوب العربية، رسالة ماجستير في العلوم السياسية االثور 

 الجزائر. ، جامعة محمد خيضر بسكرة،، رسالة ماجستيروالعالقات العامة

(، التنمية البشرية املستدامة واالقتصاد الكمي حالة العالم العربي، 1997جورج، قرم )-

 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، نيويورك، أمريكا.

(، القيم التربوية في التلفزيون اليمني، مركز عبادي 2002الحطامي، عبدالباسل )-

 للدراسات، صنعاء، اليمن.

(، اإلعالم التربوي في مجاالت 2006رجب ) الحماحمى، محمد أحمد وأحمد سعيد-

الرياضة واستثمار أوقات الفراغ، الطبعة األولي، مركز الكتاب للنشر، مصر الجديدة، 

 القاهرة.

تشكيل الوعي في ( دور وسائل اإلعالم 2010حلس، موس ى عبدالرحيم وناصر علي )-

االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني، دراسة ميدانية علي عينه من طالب كلية اآلداب 

، 2، العدد12 اإلنسانية، املجلد مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم، األزهرجامعة 

 جامعة األزهر، فلسطين.

املديرية العامة ( التربية االجتماعية والوطنية، 2000الخطيب، رناد عباد وآخرون )-

 للمناهي والكتب املدرسية، عمان، األردن.

دور البرامج التلفزيونية في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة ( 2016دماج، بشرى أحمد )-

، رسالة ماجستير، كلية املرحلة الثانوية من وجهة نظر القيادات التربوية بمحافظة إب

 التربية، جامعة إب، اليمن.

( دور اإلعالم في تعزيز القيم الوطنية رؤية 2018آخرون )ربايعة، أحمد حسن و -

د
ّ
 إستراتيجية في ضوء التصور اإلسالمي دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، املجل

 .، كلّية الشريعة، جامعة اليرموك، األردن3، العدد45
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جديدة، (، اإلعالم التربوي. دراسات مقارنة، دار الجامعة ال2008رفاعي، عقيل محمود، )-

 القاهرة، مصر.

(، أساليب بناء التصور املقترح في الرسائل العلمية كلية 2013زين الدين، محمد مجاهد )-

 التربية، جامعة أم القرى السعودية.

(، دور وسائل اإلعالم في ترقية املجتمع، بحث غير 2014السميع، بن الدين محمد عبده )-

اصدي قاإلنسانية واالجتماعية، جامعة منشور، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم 

 مرباح ورقلة. الجزائر.

دراسة ميدانية، -(، وعي طالب الجامعة ببعض قيم املواطنة  2005الشرقاوي، موس ى ) -

 ( الجامعة األردنية، األردن.9مجلة دراسات في التعليم، الجامعي، العدد )

 ياليمنيين نحو البث التلفزيون(، اتجاهات اآلباء واألبناء 2004الشرجبي، نبيلة )-

)الفضائي( وعالقتها ببعض املتغيرات، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة صنعاء، 

 اليمن.

( املواطنة في العصر الرقمي، معهد البحرين للتنمية 2017شمس، ندى علي حسن )-

 السياسية، البحرين.

والخاصة في تعزيز املواطنة دور الفضائيات الكويتية الرسمية ( 2012)الصالل، بدر حمد -

 .األردن ،عمان، لدى الشباب الكويتي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسل

دور شبكات التواصل االجتماعي في ترسيخ قيم (، 2017صقرار، عبدهللا محمد بحيت )-

ماني قسم اإلعالم، كلية ، رسالة ماجستير، املواطنة من وجهة نظر الشباب الجامعي الع 

 جامعة الشرق األوسل، سلطنة عمان. اإلعالم،

(، تفعيل دور الفضائيات العربية لدعم الهوية العربية اإلسالمية 2010عابد، زهير )-

، املجلد األول، القدس، 18للقدس الشريف، مجلة جامعة القدس املفتوحة، العدد

 فلسطين.
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املدونات  (، تقسيمات اإلعالم الجديد2012عبدالفتاح، صادق، عباس وفاطمة الزهراء )-

 دار العالم العربي، القاهرة، مصر.، اإللكترونية واملشاركة السياسية

(، تصور مقترح الستثمار التأمينات في تمويل التعليم 2012العبيكان، عبدالقادر ناصر، )-

 ، كلية التربية جامعة أم القرى السعودية. هار أطروحة دكتو  ،العالي السعودي

أن نجعل القنوات الفضائية العربية أداة للتعريف ( كيف يمكن 1997العودات، حسن )-

 .16السنة  ،(33بالثقافة العربية واإلسالمية، املجلة العربية للثقافة، العدد )

وسائل اإلعالم وأثرها في وحدة األّمة، رسالة ماجستير في ( 1985) الغالييني، محمد توفيق-

 اإلسالمية، الرياض، السعودية.جامعة اإلمام محمد بن سعود ، اإلعالم اإلسالمي

( مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون املطابع األميرية، 1990املعجم الوجيز )-

 القاهرة، مصر.

(، التلفزيون وتوعية الشباب 2014مصطفى، عادل عبدالرزاق، وحمودي حسام )-

، بغداد، 26دلة الباحث العلمي، العدجالجامعي يتحديات الهوية الثقافية في العراق، م

 العراق.

(، اإلعالم التربوي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1991مصطفى، علي حسن )-

 مصر.

 (، اإلعالم والتنمية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.1988محمد، محمد سعيد )-

(، دور وسائل اإلعالم في تكوين الوعي السياس ي لدى الشباب 2009مكارم، عبدالحكيم )-

 امعي، رسالة ماجستير، كلية اإلعالم، جامعة املنيا، مصر.الج

دور اإلعالم الجديد في تعزيز قيم املواطنة، مجلة كلية الفنون ( 2015) خالد منصور،-

 ، الجزائر.واإلعالم، جامعة خنشلة، العدد األول 
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بحث منشور، معهد  دور اإلعالم في تنمية االنتماء لدى الطفل، ،(2012نادي، وليد )-

 الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، مصر.

 -(، دور الفضائيات في تعزيز القيم اإلسالمية وسل الشاب اليمني 2011هاشم، محمد )-

دارسة حالة علي قناة السعيدة الفضائية، أطروحة دكتوراه، جامعة أم درمان، 

 السودان.

 
  


