
 

1631 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجمة 

 

   DOI:610.21608/jedu.2021.103206.150 معرف البحث الرقمي

  2021 نوفمبرـ  33ـ العدد السابع المجمد 
 الترقيم الدولي

P-ISSN: 1687-3424       E- ISSN: 2735-3346 
 

 /https://jedu.journals.ekb.eg      موقع المجمة عبر بنك المعرفة المصري

  http://jrfse.minia.edu.eg/Hom        المجمةموقع 

 العربية مصرجميورية  ـ جامعة المنيا ـكمية التربية النوعية العنوان: 

 
 

 

  

فاعمية برنامج قائم عمى المسرح التربوي في تنمية 
 االعالم التربويميارات التربية االعالمية لدي طالب 

 إعداد
 أ.م.د/ وائل صالح نجيب 

 وي كمية التربية النوعية جامعة المنيااستاذ مساعد ورئيس قسم االعالم الترب
 



 

1632 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1633 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

فاعمية برنامج قائم عمى المسرح التربوي في تنمية ميارات التربية 
  اإلعالم التربويطالب  ىعالمية لداإل

The effectiveness of a program based on educational theater in 

developing media literacy skills for students of educational media 

 مستخمص البحث:
 تنمية في التربوي المسرح عمى قائم برنامج لى التحقق من فاعميةإىدف البحث 

كمية التربية قسم اإلعالم التربوي باألولي ب الفرقة طالب ىلد عالميةاإل التربية ميارات
 ىعالمية لداإلثر البرنامج عمى تنمية ميارات التربية أالنوعية جامعة المنيا، عبر قياس 

 عينة عمى التجريبي شبو البحث جريأ، وقد قسم اإلعالم التربويب طالب الفرقة األولى
 طالب من االولى الفرقة من واإلناث الذكور  الطالب من مفردة (03) قواميا عشوائية

 )االختبار دواتاأل عمى باالعتماد الباحث  المنيا، قام جامعة التربوي عالماإل قسم
 الميارات(، وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا: وجود وقائمة التحصيمي

 في البحث عينة التجريبية المجموعة طمبة بين( 3030) مستوى عند إحصائًيا دال قو فر 
 التطبيق لصالح اإلعالمية التربية لميارات والبعدي القبمي التطبيقين في درجاتيم متوسط
 بين إحصائًيا دالة غير فروق إضافة إلى وجود، (2035" )ت" قيمة بمغت حيث البعدي،
 لالختبار البعدي التطبيق في درجاتيم متوسط في التجريبية العينة أفراد واإلناث الذكور

 التجريبية العينة أفراد واإلناث الذكور بين إحصائًيا دالة فروق وثبت وجود .التحصيمي
 اإلناث. لصالح اإلعالمية التربية لميارات البعدي التطبيق في درجاتيم متوسط في

قسم  التربية االعالمية، طالب التربوي، ميارات : فاعمية، المسرح الكممات المفتاحية
 .اإلعالم التربوي

Summary of the research 

 - The research aimed at ascertaining the effectiveness of a 

program based upon the educational theater on developing skills 

for students of educational media in faculty of specific education – 

Minia university through measuring the effect of the program on 

developing skills of information education, For first graders. Semi 

experimental research was conducted on a random sample of (30) 

items of male and female students from the first grade students in 

the information section –Minia university. The researcher relied 



 

1634 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

upon the instruments (the achievement test and skills list). The 

study found several findings, the most important ones are: There 

are a statistical significant difference at level of (0.01) between the 

experimental group students (the research sample) in their mean 

scores in the pre- post applications for the information education 

skills on behalf of the post application where "t" value was (5.02). 

Moreover, there are non-statistical significant differences between 

male and female experimental sample individuals in their mean 

scores of the post application for the achievement test. It was 

ascertained that there were statistically significant differences 

between male and female experimental sample individuals in their 

mean scores in the post application for information education 

skills on behalf of females. 

 Key words : effectiveness , the educational theater , skills of the 

information education , students of educational media . 
 

 مقدمة البحث:
يعمل اإلعالم التربوي بشكل عام والمسرح التربوي بشكل خاص عمى عرض     

وذلك باستخدام المبادئ التربوية التى تمثل  ،األفكار والمعمومات، عبر منظومة فكرية
التي تيدف المؤسسات التربوية الى إيصاليا بأسموب صحيح،  و ساس الرسالة التربوية، أ

داخل  ينتج عنو الضرورة لممسرح التربويمما  أي،عن الر  وىو ما يمثل طريقة لمتعبير
 ،من مؤسساتنا التعميمية والمجتمع مؤسساتنا التعميمية، حيث توجد عالقة وثيقة بين  كل

ويعتبر المسرح التربوي من أىم أساليب التربوية الحديثة، لتنمية ميارات التربية 
عن اعتباره وسيمة  التربوي، فضالً عالم اإلاالعالمية لدى طالب الفرقة االولى من قسم 

  .فعالو وىامة
 العنصر فيو عمال الجماعية التي يشترك من األ المسرحي يعتبر العملكما 

، لممشاىدين المسرحي النص يقومون بتوصيل الطالب، والذين في المتمثل البشرى
 ومصمم الديكور ميندس ومنيم الكواليس خمف نعتبرىا التي األخرى البشرية والعناصر

نشطة التربوي عمم قائم بذاتو وعنصر ىام من عناصر األالمسرح يعد المالبس، كما 
خالقية، ويسيم األسس المدرسية التى ليا دور فعال فى ارشاد الطالب وتوجيييم الى األ

 المسرحي النشاطو  (25، ص5300،عبد الكافي) الطالبالمسرح فى بناء شخصية 
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 وقيم وميارات عادات تكوين عمى يساعد حيث  الحديثة، المدرسة منيج من جزءاً  التربوي

 أىمية تتضح ىنا ومن الشاممة، التنمية في ولممشاركة التعميم لمواصمة الزمة وأساليب

، 5300)ميالد، الطالب تحصيلفيم و  مستوى رفع في وفاعميتو التربوي المسرح
 الطالب من كم التأثيرات لمحفاظ عمى جيداً وتعتبر التربية اإلعالمية حاًل ، (52ص.

نقدى  من خالل اكساب ميارات تجعل الطالب يفكر بوعىالسمبية لمرسائل اإلعالمية 
 .(155، ص. 2018المجانى،) يستقبميافى الرسالة االعالمية التى 

 مشكمة الدراسة:
مية من يعتبر الجانب التطبيقي وصقل طالب اإلعالم التربوي بالميارات العم

بشكل عالم التربوي، بحيث يصبح الخريج مؤىال ً اإلألقسام  االساسية واليامةالركائز 
وتعتبر  ،سوق العمل ويمتمك  الميارات التى تؤىمو  لاللتحاق بومتطمبات فعال لمسايرة 

عالم التربوي من أىم ما يمكنيم المقررات التى يدرسيا الطالب من دارسي اإل
، ومن بين ىذه لمقيام بواجبات وميام تخصصو الميارات الالزمة امتالكويساعدىم عمى 

عالم التربوي أن اإلعمى طالب حيث يجب المقررات مقرر مدخل إلى عموم المسرح، 
التدريب عمييا، الخاصة بعموم المسرح و  المعارف والميارات من قدر عال  مممًا بيكون 
، والتعامل معيا كمقرر يتم مشاكل واىتمامات الفرد والمجتمعالمسرح  جسدحيث ي

تدريسو من المقررات، بحيث يقبل الطالب ما  يتمقاه ثم يحمل ويقارن المواقف والعروض 
عالمية السميمة والموثوق بيا لمجميور، وقد اإلالمسرحية، حتى يتثنى لو تقديم الرسالة 

كاكو عالمية، واحتاإلالحظ الباحث من خالل القيام بالتدريس لمعديد من المقررات 
كما أن ة الالزمة لمتعامل مع المعمومات، بالطالب افتقارىم لميارات التربية اإلعالمي

 الطالب الثقافة االجتماعية النقية، وامتالكيم تعريففي  ابارزً  ادورً اإلعالمية لمتربية 
ىذا المنطمق عمل الباحث عمى ومن  ،ميارات النقد والتقويم والتحميل وحل المشكالت

ولذلك تجريبى عن طريق المسرح التربوي لتنمية ميارات التربية اإلعالمية  برنامجتنفيذ 
فاعمية برنامج قائم عمى ما اإلجابة على التساؤل اآلتي:  إلى يسعى البحث الحالي

  ؟اإلعالم التربويعالمية لدي طالب اإلفي تنمية ميارات التربية  ىالمسرح التربو 
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 أىمية البحث: 
يعين  كما المرحمة الجامعية ىىامو وى لمرحمة تناولو في النظرية البحثىمية أ تظير

 من صبحأو  ،ىفي المسرح التربو  ىخر آمجاالت باالىتمام  عمى ىذا البحث تناول
في  لمبحث التطبيقية ىميةاأل التي تخدم مجاالت اخري متنوعة، وتظير الموضوعات

في تنمية ميارات التربية  ىالتربو المسرح  من ىعالم التربو اإل قسم مدي استفادة طالب
 عالمية.إلا

 أىداف البحث:
التعرف عمي أثر البرنامج المقترح القائم عمى المسرح التربوي فى تنمية ميارات  .0

 ى( لداالستنتاج - االستقراء -التجميع -التقييم -التحميلعالمية )اإلالتربية 
 عينة البحث التجريبية.

 عالم تربوي عينة البحث فيإ ولىاألداء طالب الفرقة أتحديد مستويات  .5
 لميارات التربية اإلعالمية. ىالتطبيق القبمي والبعد

عالمية في ناث في ميارات التربية اإلواإل الكشف عن الفروق ما بين الذكور .0
 التطبيق البعدى عقب تنفيذ البرنامج.

 الدراسات السابقة:
 دراستو، بموضوع المرتبط اإلعالمي العممي التراث استقراء إلي الباحث سعى قد

 الدراسات ىذه من ستفادةولإل دراسات، من إلية التوصل وأمكن ما أخر من لينطمق
 بعرض الباحث قام ولقد الدراسة، موضوع في عيناتيا اختيار وطرق وأدواتيا ومناىجيا
 : التالي النحو عمى السابقة الدراسات مجمل

 االعالمية :المحور االول: دراسات متعمقة بالتربية 
  حول Dianlin Huang (2020 )و  Nosharwan Arbab Abbasiدراسة  .1

التربية اإلعالمية الرقمية: استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتمقي األخبار بين 
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى االستخدامات المختمفة ، المراىقين في باكستان

لممراىقين في باكستان لوسائل التواصل االجتماعي لموصول إلى األخبار، والكشف عن 
مدى قياميم بالتحقق من مصداقية تمك األخبار وكشف عدم المصداقية الذي يوجد 

وتم أداة لمدراسة، ببعضيا، وتم استخدام المنيج الوصفي، واالعتماد عمى االستبيان ك
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وتوصمت الدراسة إلى ، المدارس( من طالب 230عينة قواميا ) تطبيق البحث عمى
أىمية إكساب التربية اإلعالمية الرقمية بين الطالب لمواجية : العديد من النتائج أىميا

التحديات اإلعالمية الجديدة، وضرورة االىتمام بإدخال التربية اإلعالمية في التعميم 
 .ىالجامعى أو المدرسسواء 

( حول: التربية اإلعالمية في 2020)وآخرون  Mussayeva Bayanدراسة  .2
ىدفت الدراسة إلى تحميل تطوير التربية اإلعالمية في ، كازاخستان: التنمية والتوقعات

  كازاخستان، ووضع مقترحات حول تطوير التربية اإلعالمية في سياق ثقافة
المعمومات، وتم استخدام المنيج المقارن والمنيج الوصفي التحميمي، واالعتماد عمى 
مجموعة من طرق التحميل والتركيب النظري والمقارنة والوصف كأداوت لمدراسة، عمى 

وتوصمت لمتربية اإلعالمية في كازاخستان،  عينة من الدراسات العممية والنماذج الرئيسة
عداد الجميور لالستخدام الناقد بااىتمام الباحثون النتائج أىميا الدراسة إلى العديد من 

اإلعالم مع الكشف عن السياقات األخالقية واالجتماعية والثقافية  والعممي لوسائل
الموجودة في مضامين الرسائل التي تبثيا، ونقص وجود المراكز العممية المتخصصة 

تقوم بو الدورة التدريبية من خالل  كبيراً  ادورً  باالضافو إلى وجود في التربية اإلعالمية.
تحفيز الطالب عمى التحميل النقدي لمصورة التي  تعمل عمى عالمية اإلمفاىيم التربية 

يقدم بيا التعميم بمفيومو الواسع في وسائل اإلعالم مثل األفالم الوثائقية والمسرحيات 
 .ة،وبرامج األطفال، والكاريكاتيرالتمفزيونية والكوميدي

 الوسائط تصميم تأثير ( بعنوان :9102) اهلل فتح محمد دراسة راضي، دعاء .3
 اإلعالم مع التعامل في األطفال لدى اإلعالمية التربية ميارات تحسين عمى المتعددة
: إلى الدراسة ىدفت، (واإلعدادي المرحمة تالميذ عمى تجريبية شبو دراسة) الرقمي
 في اإلعالمية التربية ميارات تحسين عمى المتعددة الوسائط تصميم تأثير عن الكشف
 تحسين في المتعددة الوسائط مساعدة مدى عمى والتعرف الرقمي، اإلعالم مع التعامل

 الدراسة ىذه الرقمي، وتنتمي اإلعالم مع التعامل عمى اإلعدادية المرحمة طالب قدرة
 عمى لمحصول التالية األدوات الدراسة استخدمت كما التجريبية، شبو الدراسات إلى

 تقييم واستمارة ،الرقمية اإلعالمية التربية ميارات مقياس اختبار استمارة: المعمومات
 المرحمة تالميذ من عمدية عينة عمى الدراسة إجراء تم والبعدي، وقد القبمي القياس
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 العديد من النتائج إلى الدراسة مفردة، توصمت (03) من العينة تكونت حيث اإلعدادية،
 التطبيق درجات ومتوسط القبمي التطبيق درجات متوسط بين فروق من أىميا وجود

 وذلك اإلعالمية، التربية لميارات الميارى االختبار في التجريبية، لممجموعات البعدي
 درجات متوسط بين فروق الى وجود كما توصمت الدراسة. ىالبعد التطبيق لصالح

 ميارات بعض تحسين عمى الضابطة، المجموعة درجات ومتوسط التجريبية المجموعات
 التجريبية. المجموعات لصالح البعدي التطبيق في اإلعالمية، التربية

: فاعمية منيج التربية بعنوان( 9102وآخرون ) Laras Sekarasihدراسة  .4
اإلعالمية المدرسي في تشجيع االتجاىات الناقدة حول محتوى اإلعالن والنماذج لدى 

فاعمية منيج التربية اإلعالمية المدرسي  ىمد التأكدىدفت الدراسة ، والفتياتالفتيان 
تشجيع االتجاىات الناقدة حول محتوى اإلعالن سواء في أنماط اإلعالن العمل عمى في 

 باالضافة إلىالتقميدية أو الحديثة مثل استخدام مواقع التواصل االجتماعي في اإلعالن، 
التعرف عمى أثر متغير الجنس عمى تمك و  اتجاىاتيم نحو العنف الموجود باإلعالنات،

( طالبًا من طالب 002) وكانت عينة الدراسةالمقارن،  منيج وتم استخداماالتجاىات. 
: استطاع وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا الواليات المتحدة األمريكية.
ربية اإلعالمية في نقد اإلعالنات المقدمة، وظيرت نسبة الطالب استخدام منيج الت

   اإلعجاب باإلعالنات وانتقادىم لنقص الواقعية في تمك اإلعالنات، كبيرة لعدم
ووجود اتجاىات سمبية لدى كل من الفتيان والفتيات نحوىا، ووجود اتجاه باالضافو إلى 

 سمبي نحو العنف في تمك اإلعالنات لصالح الفتيات.
ألنشطة  بعنوان: "ُممارسة ُطالب المرحمة الثانوية (5302ىناءالسيد وآخرين )ة راسد .5

الدراسة  ىذه ىدفت اإلعالم التربوي وعالقتيا بتنمية ميارات التربية اإلعالمية لديُيم".
 لإلعالم التربوي وأنشطتوالعالقة بين ُممارسة طالب المرحمة الثانوية مدي  معرفة إلى

التعرف عمى مدى وجود فروق  وتم من خاللوتنمية ميارات التربية اإلعالمية لدييم، 
ألنشطة اإلعالم التربوي عمى مقياس ميارات وغير الممارسين بين الطالب الممارسين 

منيج المسح  وتم استخدامالدراسة إلى الدراسات الوصفية  تمكالتربية اإلعالمية، وتنتمي 
 ذلك مقياس ميارات التربية اإلعالمية لجمع البيانات المطموبة بالعينة، واستخدموا في

( من ُطالب المرحمة 443) مكونة منأداة البحث عمى عينة عشوائية  وتم تطبيق
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متوسطات  وجود فرق بين ىذه الدراسة الى العديد من النتائج منيا الثانوية، وتوصمت
ومتوسطات درجات الطالب غير ألنشطة اإلعالم التربوي  الممارسين الطمبة درجات

الممارسين ليا عمى مقياس ميارات التربية اإلعالمية لصالح الطالب الممارسين 
النتائج أيضًا أن ميارات التربية اإلعالمية جاءت  اظيرتكما  ألنشطة اإلعالم التربوي،

بدرجة مرتفعة لدى الطالب الممارسين لألنشطة بينما جاءت بدرجة متوسطة لدى 
 غير الممارسين ليذه األنشطة.الطالب 

 اإلعالم في باالتصال القائم دور" بعنوان: (9102" )العسكري راضي ىناء" دراسة .6
 ىدفت ىذه، "اإلعالمية بمفاىيم التربية الثانوية المرحمة ُطالب توعية في المدرسي
 توعية في المدرسي اإلعالم في باالتصال القائم يؤديو الذي الدور معرفة إلى الدراسة
 الدراسات إلى الدراسة وتنتمي اإلعالمية، التربية بمفاىيم الثانوية المرحمة طالب

 استمارة عمى الدراسة واعتمدت اإلعالمي، المسح منيج الباحثة وقد استخدمت الوصفية،
 عمى القائمين من مفردة (24) قواميا األولى عينتين عمى الدراسة وُطبقت االستبيان،

 والفني العام الثانوي التعميم بمدارس الثانوية المرحمة في المدرسي اإلعالم أنشطة
 العام الثانوي التعميم مرحمة طالب من مفردة (423) قواميا والثانية المنوفية، بمحافظة
 الدراسة المنوفية، وتوصمت بمحافظة الفني الثانوي والتعميم والخاصة الحكومية بالمدارس

 ةالطمب مجموعات درجات متوسطات بين وقوجود فر  :أىميا العديد من النتائج إلى
 األنشطة ممارسة في مشاركتيم لمدى وفقاً  اإلعالمية التربية بمفيوم ىالوع عمى

 نشر خالليا من يمكن التي األساليب من مجموعة إلى اإلعالمية، كما توصمت ايضا
 وعمل اإلعالمية، التربية مفيوم حول الطالب ُمناقشة: ومنيا اإلعالمية التربية مفاىيم
 بيا، الوعي وضرورة بأكممو المجتمع في اإلعالمية التربية أىمية عن مدرسية مناظرة
 الطالب. مع الصحف بعض لمضامين النقدية والقراءة

 التربية قيم تضمين مستوى" :بعنوان (9102" )الغدوني محمد بن اهلل عبد" دراسة .7
 المممكة  في الثانوية المرحمة لُطالب اإلسالمية والثقافة الحديث كتب في اإلعالمية

 كتب في اإلعالمية التربية قيم تضمين مستوى تحديد سعت إلى، "السعودية العربية
 المحتوى، تحميل منيج واستخدم الباحث الثانوية، لممرحمة اإلسالمية والثقافة الحديث
 من عينة عمى الدراسة وُطبقت لمدراسة، كأداة المحتوى تحميل بطاقة ايضا واستخدم
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الثانوية، وتوصمت الدراسة الى العديد من  بالمرحمة اإلسالمية والثقافة الحديث كتب
 الحديث كتب في تضمينيا ينبغي التي اإلعالمية التربية قيم : تحديدالنتائج أىميا

 مستوى اإلعالمية، أن لمتربية قيم عشرة بمغت قد الثانوية بالمرحمة اإلسالمية والثقافة
،( ٪50002) بنسبة كان إسالمية وثقافة حديث" كتاب في اإلعالمية التربية قيم تضمين

 بنسبة ، جاء إسالمية وثقافة حديث" كتاب في اإلعالمية التربية قيم تضمين مستوى أن
 والثقافة الحديث كتب في تتضمن لم اإلعالمية لمتربية قيمة ىناك ( أن55009٪)

 .اإلعالمية الرسالة في العدالة: وىى اإلسالمية
( حول: استخدام مقياس التربية 2013)وآخرون  Adam Makslدراسة  .9

 ركزت الدراسة عمى، اإلعالمية اإلخبارية في تقييم منيج التربية اإلعالمية اإلخبارية
استخدام مقياس التربية اإلعالمية اإلخبارية في تقييم منيج التربية  تأثيرالتعرف عمى 

كبيرًا  ادورً  وجودمنيا   وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج، اإلعالمية اإلخبارية
التدريبية لمتربية اإلعالمية اإلخبارية في توعية الطالب الجامعيين  قامت بو الدورة 

األحداث الجارية، وتصفح المحتوى اإلخباري  ومتابعةبالتربية اإلعالمية اإلخبارية، 
صحة استخدام  يؤكدىذه الدورة التدريبية مما  يتابعوابشكل أكبر من الطالب الذين لم 

براز  ىذه الدورة التدريبية في تنمية  دورالمقاييس المتعمق بالتربية اإلعالمية اإلخبارية، وا 
                                                                                                                  القدرة عمى فيم وتفسير األخبار.

( بعنوان: "دور التربية اإلعالمية في المرحمة 9102دراسة "أسماء كمال حسن ) .5
سعت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدي  الثانوية في مواجية تحديات الغزو الفكري،

، من خالل لطالب الثانويةدورالتربية اإلعالمية في مواجية تحديات الغزو الفكري 
الوقوف عمى طبيعة الدور الذي تقوم بو التربية اإلعالمية بوصفيا عنصرًا فعاال في 

مكونو  الدراسة عمى عينة وُطبقت المنيج الوصفيالنظام التعميمي، واستخدمت الدراسة 
( مفردة من أعضاء ىيئة تدريس اإلعالم، وكميات اآلداب قسم اإلعالم، 00) من

عالم بالمرحمة الثانوية، وأخصائي الصحافة بالمدارس الثانوية والموجيين في مجال اإل
بمحافظات السويس وبورسعيد واإلسماعيمية ودمياط والشرقية، واستخدمت الباحثة أداة 

الخبراء عمي أىمية دور مجال المعرفة والتفكير إلى تأكيد االستبيان، وتوصمت الدراسة 
ل بما ينطوي عميو من أدوار فرعية في في مجابية تحديات الغزو الفكري، وجاء المجا
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٪( من المجموع الكمى 45الترتيب األول من حيث األىمية، وذلك بنسبة بمغت )
 .لمجاالت أدوار التربية اإلعالمية

بعنوان: "واقع مساىمة معممات الصف  (9102مودي" )اىناء محمد العدراسة  .03
، بمدينة مكة المكرمة" األول ثانوي في التربية اإلعالمية من وجية نظر الطالبات

عمى واقع مساىمة معممات الصف األول ثانوي في التربية  حاولت الدراسة التعرف
 ىذه اإلعالمية من نظر الطالبات والمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة، واستخدمت

لجمع البيانات من  االستبياناعتمدت الباحثة عمى استمارة و الدراسة المنيج الوصفي، 
طالبة من  (5000) قوامياالدراسة، وُطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة عينة 

 إلىوتوصمت الدراسة ، الصف األول الثانوي بالمدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمة
أن استخدام طالبات الصف األول ثانوي بمدينة مكة المكرمة لشبكة االنترنت لم يكن 

  .ألغراض عممية

( بعنوان: "دور الجامعة في تنمية الثقافة 9102) سمطان دراسة أمل عمى .00
الدراسة إلى وضع استراتيجية  ىذه ىدفت دراسة ميدانية". اإلعالمية لدى طالبيا:

مقترحة لتفعيل دور الجامعة وبصفة خاصة جامعة أسيوط في تنمية الثقافة اإلعالمية 
وى عينة من لتحميل محت استمارة وايضااستخدمت المنيج الوصفي، و لدى الطالب، 

المقررات الثقافية وأدلة وخطط األنشطة الطالبية بالكميات النظرية والعممية بجامعة 
أسيوط؛ لتعرف مدى احتواء مضمون تمك المقررات واألنشطة الطالبية عمى مفاىيم 

إلى  اداة االستبيان وتم توجيييا استخدمتومعارف وميارات الثقافة اإلعالمية، كما 
( عضوًا ومعاونًا، وعينة 223) قواميا ة التدريس ومعاونييم بمغتعينة من أعضاء ىيئ

( طالبًا وطالبًة ببعض 0422بمغت ) من الدراسة  من الطالب في الفرق النيائية
؛ ىذا باإلضافة إلى المقابمة الشخصية المفتوحة ت النظرية والعممية بجامعة أسيوطالكميا

مع بعض القيادات األكاديمية والمسئولين عن األنشطة الطالبية؛ لمعرفة دور األنشطة 
الجامعية في تنمية الثقافة اإلعالمية لدى الطالب ومعوقات ىذا الدور وكيفية التغمب 

التعميمية بعناصرىا الكثيرة : أن العممية الدراسة إلى عدة نتائج، منيا وتوصمتعمييا. 
في الجامعة، والتي تتمثل في األىداف التعميمية، والمقررات الدراسية، وطرائق التدريس 
والتقويم، واألنشطة الطالبية، والمعمم تسيم إسيامًا ضعيفًا في تنمية الثقافة اإلعالمية 
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دراسة التي تيتم لدى طالبيا مقارنة بالعممية التعميمية بالجامعات في الدول موضوع ال
كثيرًا بتعميم ونشر الثقافة اإلعالمية بين الطالب. وقدمت الدراسة استراتيجية مقترحة 
لتفعيل دور الجامعة في مصر في تنمية الثقافة اإلعالمية لدى طالبيا في ضوء نتائج 

 التحميل النظري والدراسة الميدانية.

:األسرة داخل اإلعالمية التربية: "بعنوان (9102) درويش الرحيم دراسة عبد .05
الدراسة الى  سعت ىذه". لإلنترنت أبنائيم استخدام في الوالدين تدخل في حالة دراسة 

 ترشيد أجل من لإلنترنت أبنائُيم استخدام في الوالدين تدخل أساليب عمى التعرف
 لمجوانب استخدامُيم عمييم وتعزيز الضارة آثاره تقميل في منُيم كُمحاولة استخدامو
 المسح منيج استخدمت التي الوصفية الدراسات الى الدراسة ىذه وتنتمي فيو، اإليجابية
 بين ُمناصفة ُمفردة( 033) شممت وقد الحصصية العينة الدراسة واستخدمت بالعينة،
 عمييا اعتمدت التي البيانات جمع أداة ىي االستبيان صحيفة وكانت واألميات، اآلباء

 عدم تأثير الُمتغيراتوتوصمت ىذه الدراسة الى العديد من النتائج أىميا:  الدراسة،
 من أكثر لإلنترنت األبناء استخدام وأن لإلنترنت، األبناء استخدام عمى الديموغرافية

 األبناء استخدام في األولى المرتبة في تأتي االجتماعي التواصل مواقع وأن اآلباء،
 التدخل أسموب تستخدم%( 2002) نسبة وأن والتعميمية، ةالعممي المواقع يمييا لإلنترنت
 عن اآلباء كما يختمف ،%(05) بنسبة السمبي النشط التدخل ثم اإليجابي النشط

 .لإلنترنت األبناء استخدام في التدخل أساليب اختيار في األميات

"دور برامج التربية اإلعالمية :بعنوان( 9102" )إبراىيم صالح سيير" دراسة .00
في تنمية ميارات استخدام الطالب لوسائل اإلعالم: رؤية مستقبمية ُمقترحة من  

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمي برامج التربية اإلعالمية ودورىا في الخبراء والتربويين" 
عمي استمارة  تنمية ميارات استخدام الطالب لوسائل اإلعالم، واعتمدت الباحثة

مفردة ( 033عينة قواميا ) ع البيانات، وُطبقت الدراسة عمياالستبيان بالمقابمة كأداة لجم
من الخبراء التربويين واإلعالميين والعاممين في المدارس في تخصص اإلعالم التربوي 

تشير  :من أىميا من النتائج الدراسة الى العديدتوصمت  إضافة لمسئولي المدارس.
يم قادرة عمي تطبيق برامج التربية نتائج الدراسة إلي أن الخبراء يروا أن مؤسسات التعم

اإلعالمية من خالل عدة عناصر أىميا: االعتماد عمي وسائل وأدوات اإلعالم الحديثة 
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لتطوير العممية التعميمية مثل استخدام أساليب التعمم عن بعد والوسائط المتعددة والفيديو 
أضاف و من إجمالي االختيارات، ( ٪0200)كونفرانس والمواقع التعميمية وذلك بنسبة 

المبحوثون استخدام التربية اإلعالمية لتنمية ميارات الطالب النقدية لممواد األخرى التي 
 يدرسونيا.

 

 التربوي: المسرحبالمحور الثاني: دراسات متعمقة 

بعنوان : استخدام عروض  (9102دراسة: عبير عثمان أحمد ابراىيم ) .04
-2رام المتبادل لدى تالميذ مرحمة رياض االطفال من )المسرح المدرسي لتنمية االحت

 طالب ومشاركة اىتمام  عمى ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف( دراسة تجريبية، 2
 من الدراسات المدرسي، وتعتبر ىذه الدراسة المسرح عروض في الثانوية المرحمة

 ( طفال03) في تمثمت عينة الدراسة و جريبي،تال المنيج الوصفية، واعتمدت عمى
 مقياس: دواتاألالعديد من  عمى الحالية الدراسة واعتمدت األطفال، رياض من وطفمة

وتوصمت الدراسة الى العديد من  لمدراسة، المقترح والبرنامج -المصور المتبادل االحترام
 اإلناث رتب ومتوسطات الذكور درجات رتب متوسطات بين فروق وجود :النتائج منيا

 طفل لدى المتبادل االحترام مقياس أبعاد إجمالي عمى المسرحي البرنامج لتطبيق
 .اإلناث لصالح الروضة

( بعنوان: سمات الشخصية لدى 9102دراسة: حنان محمد محمود السيد ) .02
  المشاركين وغير المشاركين فى عروض المسرح المدرسي من طالب المرحمة

 عروض في بانتظام الثانوية المرحمة طالب مشاركة مدى عمى ركزت الدراسةالثانوية، 
لدى كل من الطالب المشاركين وغير  الشخصية سمات بين المدرسي، والفرق المسرح

 أسباب ومجاالت أىم عمى داخل المدرسة والتعرف المسرح عروض فى المشاركين
الوصفية، واستخدمت الباحثة عينة قواميا  الدراسات إلى تنتميو طالب، ال مشاركة

ناث ذكور مفردة( 024)  في المشاركين وغير المشاركين الثانوية المرحمة طالب من وا 
 سمات استبيان ومقياس استمارة الدراسة تالمدرسي، واستخدم المسرح عروض

 المدرسي المسرح نشاط في المشاركين الطالب نسبةأن  واظيرت الدراسةالشخصية، 
 من المشاركين الطالب نسبة من أكبر%( 2500) بنسبة الذكور من منتظم بشكل
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 في منتظمة بشكل مشاركتيم من فائدة وجود يرون من ، نسبة%( 2200) اإلناث
بشكل  مشاركتيم من فائدة وجود يرون الذين الطالب نسبة من أكبر، المدرسي المسرح
 الطالب حب) األول الترتيب في المدرسي جاء المسرح في( أحياًنا) منتظم غير

 الترتيب في وجاء، (والترفيو التسمية يقدم المسرح أن) الثاني الترتيب في تمييا، (لمتمثيل
( األخرين ومواجية الشجاعة يعودني) تمييا ،(الرأي عن لمتعبير فرصة) مكرر الثاني
 نسبة ولكنيا ،السبب ليذا اإلناث في الطالب نسبة عن الذكور الطالب نسبة وترتفع
 إحصائًيا. دالة غير ضئيمة

بعنوان:" سمات الشخصية والعروض  (Bishoff,J.D.2016دراسة) .00
كشف العالقة بين سمات الشخصية ومشاركة الطالب في بالدراسة  اىتمت، المسرحية"

 عمىأدوات الدراسة  واحتوتالدراسة المنيج الوصفي ،  واستعممتالعروض المسرحية، 
واحتوت العينة المقياس الدولي لعناصر السمات الشخصية، وقائمة العناصر المسرحية، 

العديد من النتائج وتوصمت الدراسة إلى الواليات المتحدة،  من طالب( 95) عمى
وجود عالقة بين نوع وطبيعة المشاركة المسرحية لمطالب وبين السمات  :أىميا

المقبولية والعصابية بالمقارنة مع أنواع وطبيعة الشخصية، حيث أرتبط التمثيل بسمات 
 المشاركة األخرى لمطالب.

بعنوان: التعمق في الشخصية المسرحية،   (Futch,V.A.2016)دراسة .02
اتجيت الدراسة إلى التعرف عمى مدي التركيز والتعمق في الشخصية المسرحية: سمات 

العروض المسرحية،  الشخصية بين الطالب سواء المشارك منيم وغير المشارك في
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي والنوعي، كما اعتمدت الدراسة عمى استمارة تحميل 
محتوي العروض المسرحية، والمقابالت شبة البنائية مع المشاركين، ومقياس سمات 

وتوصمت الدراسة العديد من النتائج  ( مفردة.92الشخصية، وتشكمت عينة الدراسة من)
االجتماعية، واالتصالية، وقدرة الطالب عمى فيم الذات بين الذات  فروق وجودأىميا: 

 لصالح مجموعة المشاركين في العروض.

 ة والعرض المسرحي."الشخصي :بعنوان ( Neles.M.M.2015) دراسة .09
التعرف عمى أثر مشاركة الطالب في العروض المسرحية عمى بناء عمى الدراسة  ركزت

 داةأالدراسة  واستخدمتمنيج الوصفي والتجريبي، بالالدراسة  واىتمتشخصيتيم، 
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، والمقابالت شبة البنائية، ومقياس العصابية، واالنبساطية، واالنفتاح، والعوامل االستبيان
( مفردة من طالب مدينة 49عينة الدراسة ) وشممتلمشخصية،  الكبرىالخمس 

مشاركة الوجود عالقة بين  :أىمياالنتائج العديد من وتوصمت الدراسة إلى برمنجيام، 
من خالل مقياس السمات  لدى الطالبالعروض المسرحية والسمات الشخصية ب

أظيرت التحميالت أن العصابية، واالنبساطية، واالنفتاح ، و لمشخصية الكبرىالخمس 
 ىي أكثر السمات الشخصية تأثًرا لدي الطالب.

 في التعميمي المسرح فاعمية:( بعنوان ٥١٠٢) عبدالعزيز عبداهلل أحمد دراسة .05
 الرابع الصف طمبة من لدي عينة المدركة الذاتية الكفاءة وتحسين التوتر خفض

 تحسين في التعميمي المسرح استخدام فاعمية عمى التعرف إلي الدراسة ىدفتاالبتدائي، 
 الدراسة واحتوت  ،طمبة االبتدائى من عينة لدى التوتر وخفض المدركة الكفاءة الذاتية

 أفراد عدد يكون بحيث مجموعتين مفردة وكانت مقسمة الى( ٢٤) عمى عينة قواميا
 عشر ثالث ولمدة جمسة عشرة ثالث من التعميمي المسرح برنامج تمقوا( ٤٢التجريبية )

 حية أدائية استخدام استراتيجيات عمي مياراتيم لتطوير تدريبات عمي احتوت أسبوعا
 بعد التوتر مقياس: الباحث واستخدم برنامج، أي يتمقوا لم( ٤٢) الضابطة ،المجموعة
 تم كما لممجموعتين المتوسط حساب وتم القبمي، القياس من أسبوعاً  عشر مرور أربعة

 المسرح في المقترح البرنامج أنالتغاير، وتوصمت الدراسة الى  تحميل أسموب استخدام
 وكذلك األبعاد عمي جميع المدركة الذاتية الكفاءة مستوى تحسين في فعاالً  كان التعميمي

 .والعام النفسي البعدين عمي التوتر مستوي خفض في فعاال كان فإنو

خرون  آدراسة محمود ىمام عبدالمطيف وأماني عبد المقصود عبدالوىاب و  .53
 السموكية المشكالت بعض عالج في التعميمي المسرح استخدام ( بعنوان: أثر9102)

 المسرح استخدام أثر عمى التعرف إلى الدراسة ىدفتاالبتدائية،  المرحمة تالميذ لدى
 وقد االبتدائية، طالب المرحمة لدى السموكية بعض، المشكالت عالج في التعميمي
 السموكية المشكالت ىذو  من المتأخرة، الطفولة طالبا بمرحمة (54)عينة قواميا استخدم
 وىما مجموعتين، إلي العينة تقسيم تم وقد االبتدائي والسادس والخامس الرابع بالصف

 تم وقد السموكية المشكالت ذوي من طالباً  (05من ) وتتكون المجموعة التجريبية
 ولم يتعرضوا) طالبا (05من) وتتكون الضابطة والمجموعة ،(البرنامج عمييم تطبيق)
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  كيةالسمو  لمعرفة المشكالت االستبيان في الدراسة أدوات وتمثمت ،(البرنامج إلجراءات
إلى  الدراسة وتوصمتاالبتدائية  المرحمة تالميذ لدى المشكالت السموكية لدييم ومقياس

لمقياس  ٢,,, مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق وجود العديد من النتائج منيا
المجموعتين  درجات رتب متوسطي بين واألبعاد الكمية الدرجة السموكية المشكالت
 لصالح البعدي القياس في السموكية المشكالت مقياس والضابطة عمي التجريبية

  .المجموعة التجريبية

( بعنوان : فاعمية برنامج مسرحي لتنمية 9102دراسة أحمد السيد محمد ) .50
عمى فاعمية  ركزت بعض الميارات الحياتية لمطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية االجتماعية

برنامج مسرحي لتنمية بعض الميارات الحياتية لمطفل اليتيم بمؤسسات الرعاية االجتماعية، 
( طفل 49المجموعتين" التجريبية والضابطة " واحتوت عينة الدراسة عمى ) وتم استخدام 

، وقد اعتمد التصميم ية االجتماعية بمحافظة القميوبيةوطفمة من األيتام بمؤسسات الرعا
التجريبي إلى تقسيم العينة إلى " ذكور ـ إناث ـ مختمطة " وشممت أدوات الدراسة )مقياس 

فاعمية العديد من النتائج منيا:  وانتيت الىالبرنامج المسرحي(.  ،بعض الميارات الحياتية
البرنامج في تنمية بعض الميارات الحياتية )ميارة التواصل االجتماعي، ميارة حل 

رات الصحية، الميارات المغوية، ميارات األمن والسالمة( لمطفل اليتيم المشكالت، الميا
 بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

( بعنوان: دور المسرح المدرسي في 9102دراسة نجالء محمد محمود ) .55
 ىىدفت الدراسة إلى التعرف دور المسرح المدرسإكساب األطفال المعمومات البيئية. 

في إكساب المعمومات البيئية لألطفال من خالل العروض المسرحية المقدمة أثناء فترة 
، كما قامت الباحثة بتحميل مضمون عينة من منيج المسحالدراسة، واستخدمت الدراسة 

( 033المسرحيات، وتطبيق استبيان واستمارة الحالة االقتصادية، عمى عينة قواميا)
رحمة الطفولة المتأخرة وتوصمت الدراسة الى العديد من مفردا من الذكور واالناث بم

النتائج منيا وجود عالقة ايجابية بين تعرض األطفال لممسرح المدرسي والمعمومات 
البيئية من  توعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في اكتسابيم لممعموما البيئية المكتسبة.

 خالل المسرح المدرسي.  
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بعنوان: لقاء المسرح كوسيمة لمتغيير ( 1291دراسة كولمان دافيد ) .50
ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف الدور الذي يقوم بو المسرح ، والمساندة االجتماعية

ل كوسيمة توجييية في عممية التغيير والمساندة االجتماعية وذلك من خالل عممية التفاع
التربية المسرحية وربط ىدفت الدراسة الي تطوير منيج و  ىالتي تتم في المسرح التشارك

استخدم حيث  المنيج التجريبي وتناولت الدراسة، موضوعاتيا بالبيئة المدرسية والمجتمع
 ة تاريخية بعنوان "كممات لمتأمل"،الباحث مجموعة من التالميذ قدم من خالليا مسرحي

الدراسة الى العديد من النتائج منيا أن "لقاء المسرح" وسيمة تعميمية قوية مت وتوص
وفاعمة، حيث يتضمن جوىر كل المنيجيات إلنتاج أعمال درامية قوية لممسرح التعميمي 

المسرح يعتبر أداة تعميمية وتربوية ىامة، وأداة عالجية تستخدم في  أنوالتربوي، كما 
بية االجتماعية والثقافية والسياسية في مختمف معالجة القضايا والعواقب السم

 المجتمعات. 
 :تعقيب عمى الدراسات السابقة

 عمى موضوعات متباينة تناولت من خالليا مفيوم التربيةالدراسات  احتوت .0
 عالمية. اإل

 بتنمية وعالقتيا ىالتربو  اإلعالم ألنشطة الثانوية المرحمة طمبةىناك من تناول   .5
 لديُيم. اإلعالمية التربية ميارات

 اإلعالمية. بمفاىيم التربية ىالمدرس اإلعالم في باالتصال وىناك من ربط القائم  .0
مواجية تحديات الغزو عالمية في اإلبينما ركزت بعض الدراسات عمى دور التربية  .4

 .ىالفكر 

عالمية اإللإلنترنت مع توضيح دور التربية  االبناء  لى استخدامإوىناك من نظر  .2
 االسرة.داخل 

التربية اإلعالمية في تنمية ميارات استخدام لى إوتطرقت بعض الدراسات   .0
 .الطالب لوسائل اإلعالم

والقميل استخدم المنيج التجريبي  وصفى منيجاغمب ىذه الدراسات ركزت عمى  .2
 جراء المزيد من الدراسات التجريبية .إوىو ما يستدعى 
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عالمية االستعانة بفئات اإلسيطر عمى الكثير من الدراسات الخاصة بالتربية  .9
 .طفال بنسبة كبيرةاألرح في فئات المرحمة الثانوية بينما ركز الجانب الخاص بالمس

 لمبحث: ىطار المعرفاإل
 :ىول: المسرح التربو األ الجزء 

 الطالب تجعل المسرحية التجربة فأن التربية من جزءاً  المدرسي المسرح يعتبر
 التي المادة ألن داخميم في التي والعواطف وشعورىم اآلخرين بأفكار إحساسا أكثر
 وما وسموكيات وأعمال مختمفة نظر وجيات من مالو بكل اإلنسان ىي ويعدىا يمثميا
 استيعاب في المستمر والتقدم النمو عمى يساعد بدوره وىذا تحقيقو الى ويصبوا بو يفكر

 المدرسة عمى الضروري من أصبح اإلنسان ىذا خمق أجل ومن ومظاىره الصراع
 وأحاسيسو اإلنسان في تؤثر ألنيا العرض وفنون المسرحية التربية من االستفادة
 .(022، ص. 5302)الخطيب،

 يساعد فيو الحديثة، المدرسة منيج من جزءاً  المدرسي المسرحي النشاط يعدكما 

 التنمية في ولممشاركة التعميم لمواصمة الزمة وأساليب وقيم وميارات عادات تكوين عمى
 تحصيل مستوى رفع في وفاعميتو المدرسي المسرح أىمية تتجمى ىنا ومن الشاممة،
 المسرحي النشاط ( 00ص ،5332،حسين الدين كمال )ويعرف .(5300)ميالد،الطالب

 التالميذ، تعميم إلىتيدف  والتي المسرحية، التربية بقصد إما التعميمية، المؤسسات داخل

 بينيم من الفنية وتنمية المواىب واكتشاف المسرح، لفن المختمفة التقنيات عمى وتدريبيم

 بمسرحة يعرف ما من خالل التعميمية، العممية في المساعدة بقصد أو المجال، ىذا في

 عمى يعتمد بسيط وعرض مسرحي درامي، إطار في ما، مقرر من جزء بتقديم المناىج،

 أو التقميدية، المسارح الدرس، أو حجرات داخل ذلك ويتم لمتالميذ، اإليجابية المشاركة

 داخل الدراما اإلبداعية، أنشطة خالل من األطفال صغار تنشئة في لممساعدة

  .(5332)حسين، الروضات
 :ىي ىالمدرس المسرح يحققيا التي األىداف وأبرزأىداف المسرح التربوي: 

 الطالب عن والكشف المسرحي لدييم الوعي تنمية خالل من وذلك :فنية أىداف -0
 .المسرحية مواىبيم وتنمية الموىوبين
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 باإلضافة الى زيادة  الواضح السميم النطق التدريب عمىعن طريق  :تعميمية أىداف -5
 عن الدراسية المناىج خدمة في اىميتو تتجمى كما بالفصحى تعمقو ويزيد المغوية ثروتو
 .المدرسي المسرح نشاط من جزء واعتبارىا الدراسية الموضوعات بعض مسرحو طريق

 وتنمية الطالب بين والوطنية الروحية القيم دعم وذلك عن طريق: تربوية أىداف -0
 .(2ص ،5302)الخطيب، لدييم األخالقية والقيم األساسية المفاىيم

 

 لجزء الثاني : التربية اإلعالمية:ا
يمكن أن تتم بشكل مقصود وانما يمكن أن تتم من  التربية االعالمية التمكن 

، (5309)خضر، خالل بث القيم التربوية واالخالقية في محتوي الرسالة اإلعالمية
وكثيرا ما كان ينظر إلى التربية االعالمية عمى أنيا مشروع دفاعي يتمثل ىدفو حماية 

بية اإلعالمية اخذت الشباب من المخاطر التى استحدثتيا وسائل االعالم، غير أن التر 
تتجو نحو اتباع نيج ذي طابع تمكيني أوضح )ميارات التعامل( حيث ييدف إلى إعداد 

 .(5300)عبد الفتاح،الشباب لفيم الثقافة اإلعالمية التى تحيط بيم
 :عالميةاإلىمية التربية أ

التربية اإلعالمية جزء من الحقوق األساسية لكل مواطن في كل بمدان العالم  .1
من وجية نظر منظمة اليونسكو أىمية التربية االعالمية بسبب سمطة وذلك 

 .عالم المؤثر في العالم المعاصراإل
، أما عالمشكمة ممحة في التعامل مع اإلمنذ العديد من السنوات لم تكن ىناك م .2

اختمف االمر واصبحت ىناك حاجة  فقدعالم والمعمومات اليوم في عصر ثورة اإل
 .ىاإلعالم ىلى الوعإضرورية 

ولكن كيف الطريق الى زراعتو  ىاإلعالم ىنحن نتحدث كثيرا عن أىمية الوع .3
  .بنائنا ونجعميم يكتسبون ىذه الميارة اال وىى التربية االعالميةأفي 
ة دراسية ميارة ترافق ابناءنا طوال حياتيم وليست ماد ىيعتبر الوعى االعالم .4

 .داء االمتحانأتنسي عقب 
في نشر ثقافة الحوار  فعاالً  عالمية عامالً اإلحمي تعد التربية الم ىوعمى المستو  .5

 .(25ص ،2010، )الشميمري متعمم أن يكون ايجابياً في المجتمع وتساعد ال
  :عالميةاإلمراحل تطور مفيوم  التربية 
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واخر الستينيات الميالدية حيث ركز أعالمية في العالم في اإلظير مفيوم التربية  .0
فع تربوية عالم لتحقيق منااإلدوات االتصال ووسائل أالخبراء عمى امكانية استخدام 

 ممموسة كوسيمة تعميمية.

عمى أنيا  تعميم بشأن اإلعالم  اإلعالميةلى التربية إبحمول السبعينات بدأ النظر  .5
وأنو مشروع دفاع يظير ىدفة في حماية الشباب من المخاطر التى استحدثتيا 

لعمل وسائل اإلعالم وتم التركيز عمى كشف الرسائل المزيفة والقيم غير المالئمة وا
 عمى تشجيع الطالب عمى رفضيا.

م يعد مشروع دفاع فقط بل عالمية بحيث لاإلفي الفترة االخيرة تطور مفيوم التربية  .0
عالمية المحيطة بيم األعداد الشباب لفيم الثقافة إلى إمشروع تمكين ايضا ييدف 

 ،5303)الشميمري، وحسن االنتقاء والتعامل معيا والمشاركة فييا بصور فعالة
 .(05ص

 :اإلعالمية التربية ميارات
 لمرسائل نتعرض وعندما معنى، ذات عناصر إلى الرسالة تجزئو ىو: التحميل - ٢

 نفسيا الرسالة داخل نتعمق أن أو وىمة أول من الرسائل ىذه نقبل أن اإلعالمية فإما
 .شكمتيا التى عناصرىا تركيب وفحص بتفتيت مكوناتيا

 فإذا بنا، الخاصة بالمعايير ومقارنتيا الرسالة معمومات عناصر أخذ ىو: التقييم -٤
 جيدة، -عنيا اُلمعبر اآلراء أو - الرسالة أن نستنتج الرسالة ىذه فى توفرت معاييرنا

 .مقبولة غير فإنيا معاييرنا عن الرسالة إذا قصرت ولكن
 تحديد أو الرسالة في الموجودة العناصر بين الموجود التشابو تحديد ىو: التجميع -٣

 .األخرى المجموعات عن العناصر من مجموعة كيفية اختالف
لتكوين  اإلعالم رسائل فى تعمموىا قد التي العناصر األفراد استخدام ىو: االستقراء -٢

 .الواقعية الحياة عن ادركيم
 لدينا يكون فعندما خاصة، أحداث تفسير فى عامة قواعد استخدام ىو: االستنتاج -٥

 وأحد خاطئة، بطريقة الخاصة األحداث تفسير إلى ذلك يؤدى خاطئة قواعد عامة
 .(5300)ناصر، اإلعالم ىو األفراد أغمب صحتيا فى يعتقد التي العامة)المصادر 

 زايا التربية اإلعالمية المدرسية:م
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 -ما يمي:تحقق العديد من المزايا لمطالب ومنيا 
العمل عمى مساعدة الطالب عمى التعايش مع التغير االجتماعي والثقافي  .0

فكار والقيم ألواالقتصادي والسياسي والتكنولوجي التى تممية التطورات السريعة في ا
 دوات والوسائل.ألوا

مع العمل االاخرين ، والعمل عمى التفاىم مع خريناالا إعداد الطالب لمتعايش مع  .5
 ايا المحمية واالقميمية والدولية.عمى فيم القض

مور والمشاركة في حل المشكالت العمل عمى مساعدة الطالب عمى تفسير األ .0
 .(004، ص 5302)الحمداني، وامتالك الميارات

 ميام التربية اإلعالمية:

 قبال عمى المواد إلبروح نقدية وبقراءة عقالنية عند ا ىتنمية قدرات االفراد عمى التحم
 .عالمية األخرىاإل

  ن يصبحوا فراد والعمل عمى تأىيميم ألاألالعمل عمى تنمية الميارات االتصالية لدى
ىداف التربية أعالمية ويحدد الميثاق االوربي لمتربية اإل، عالميةإمنتجين لمواد 

 -عالمية كالتالي:اإل

 .طالع عمى المضامين وتخزينيالإلاستخدام التقنيات اإلعالمية بصورة فعالة  .0

 .انتاجيا لياتاا و عالمية اإلدراك غايات المواد إ .5

عالم اإلالتحميل النقدي لمتقنيات والرموز التي يتم استعماليا من قبل وسائل  .0
)الحمداني،  واالخبار اآلراءعالم بطريقة ابداعية لمتعبير عن اإلاستخدام وسائل 

 (52،59، ص5302
 

 مدرسية:التربية اإلعالمية ال

فاعمية العمل التربوي المدرسي،  ىداف التربوية االتية : زيادةاأل العديد منتحقق 
مواجية التحديات الحضارية، االرتقاء بالحياة الطالبية المدرسية وفيما يمى شرح ليذه 

تقوم التربية اإلعالمية المدرسية بدور كبير في تطوير وزيادة فاعمية العمل واالىداف، 
 :   االتىوذلك من خالل  ىالمدرس ىالتربو 
 .المدرسة والحياة سيام في توفير الصمة بيناإل .0
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 .جتماعياإلالعمل عمى  تحقيق التماسك  .5

ب عمى تفيم وجيات النظر مساعدة الطال ىن تساىم  فأعالمية يمكنيا اإلالتربية  .0
 المختمفة.

 .الطالب ىعالمية عمى ترسيخ مفاىيم الشوري لداإلتساعد التربية  .4

الطالب عمى تحمل ، وتؤىل ترسيخ جذور التعاونعمى عالمية اإلتساعد التربية  .2
 المسئولية

وتعالج التربية اإلعالمية المدرسية عددًا كبيرًا من الميادين والمجاالت ذات الصمة 
 :ب المدرسية والحياتية ومن أىميابمعيشة الطال

  .العمل عمي مساعدة الطالب لتكوين بيئة تعميمية حقيقية .0

كتساب الطالب إلونيا مؤسسة عتبارية من حيث كاإلتعزيز مكانة المدرسة  .5
 القيم.

عادة تشكيل المفاىيم السالبة إالعمل عمى مساعدة الطالب في مدارسيم عمى  .0
  .زالة الغموضإيجابية بعد إشياء لتكون حول األ

 . تخطى الحدود الضيقة الى حدود اكثر اتساعاً عمى  تعمل .4

 النجاح المتواصل. تعمل عمى .2

 ظيار القيادات الطالبية.إعمل عمى ت .0

  .الطالب عمى تطوير البيئة المحميةتساعد  .2

 .(000-005، ص5302)الحمدانيتساعد الطالب عمى المشاركة بين قرنائيم .9
 فروض البحث:

 الدراسة عينة الطالب درجات متوسط بين إحصائًيا دالة فروق توجد: ولاأل الفرض 
 .ىالبعد التطبيق لصالح التحصيمي لالختبار ىالبعد والتطبيق القبمي التطبيق في

 عينة التجريبية المجموعة طمبة بين إحصائية داللة ذات فروق توجد: الفرض الثاني
 اإلعالمية التربية لميارات ىوالبعد القبمي التطبيقين في درجاتيم متوسط في البحث
 .ىالبعد التطبيق لصالح

 العينة أفراد واإلناث الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق توجد: الفرض الثالث
 .التحصيمي لالختبار ىالبعد التطبيق في درجاتيم متوسط في التجريبية
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 العينة أفراد واإلناث الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق توجد: الفرض الرابع
 .اإلعالمية التربية لميارات ىالبعد التطبيق في درجاتيم متوسط في التجريبية
 : منيج البحث

ستخدام إالمنيج التجريبي نظرًا لمالءمتو لطبيعة البحث الحالي ب الباحث استخدم
 لمجموعة واحدة بإتباع القياس القبمي والبعدي ليا. التصميم التجريبي

 مجتمع وعينة البحث:
( من الطالب 03قواميا )البحث شبو التجريبي عمى عينة عشوائية  ىجر أ  

 .عالم التربوي جامعة المنياولى من طالب قسم اإلناث من الفرقة األالذكور واإل
 :مبررات اختيار عينة البحث

لى عموم المسرح في الالئحة إلتدريس مادة مدخل  ولى نظراً تم اختيار الفرقة األ -
 .بالقسم

لقابمية لمتعمم لتالي لدييم اإكون ىؤالء الطالب فى بداية حياتيم الجامعية، وب -
 واكتساب الميارات.

المسرحية ىؤالء الطالب من اكتساب ميارات ليات تطبيق العروض آقد تساعد  -
 قدام والمواجية.لقاء واإلاإل

 قام  الباحث باالعتماد عمى االدوات التالية في الدراسة: :دوات جمع البيانات أ
 عداد الباحث"إمن ـ االختبار التحصيمي . "0
 عداد الباحث"إـ " قائمة الميارات من 5

 

 الصدق والثبات ألدوات جمع البيانات 
 أواًل. صدق وثبات االختبار التحصيمي:

 ىلمتأكد من صدق االختبار التحصيمي في البحث الحالصدق االتساق الداخمي: 
قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخمي بين درجة كل سؤال والدرجة الكمية 

، وقد جاءت ( مبحوث53لالختبار، وذلك بالتطبيق عمى عينة استطالعية قدرىا )
 النحو التالي:النتائج عمى 
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 مبحوث( 91ن= ) الختبار التحصيميل ميصدق االتساق الداخ( 0جدول )
 ية لالختبارمة االختبار والدرجة الكمأرقام العبارات ومعامالت االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئ

 01 2 8 2 2 2 2 2 9 0 رقم العبارة
 **1622 **1622 *1622 *1622 **1622 **1622 *1622 **1620 **1621 **1622 معامل االرتباط

 91 02 08 02 02 02 02 02 09 00 رقم العبارة
 **1622 **1620 **1681 **1628 *1622 **1622 **1620 **1622 **1680 **1628 معامل االرتباط

 21 92 98 92 92 92 92 92 99 90 رقم العبارة
 **1622 **1681 *1622 *1628 **1622 **1680 **1622 **1622 **1622 **1628 معامل االرتباط

         1612)*( دال عند مستوى                    1610ستوى )**( دال عند م

ة مبين درجة كل سؤال من أسئ االرتباطتراوحت معامالت من نتائج الجدول: يتضح 
رتباط اا معامالت يوجميع(، 3090: 3000)ما بين  لالختبارة مياالختبار والدرجة الك

 االتساقيشير إلى صدق  مما(؛ 3032، 3030) داللة ياتا عند مستو دالة إحصائيً 
 .ختبارلال ميالداخ

 ، كما ىو موضح بالجدول التالي:ستخدام معامل إلفا كرونباخأب ةم حسابت * الثبات:
 ( قيم الثبات لالختبار التحصيمي9جدول رقم )

 معامل ألفا عدد األسئمة أدوات الدراسة
 **1622 21 التحصيمياالختبار 

 معامل إلفا كرونباخباستخدام الثبات  قيمةأن من نتائج الجدول السابق: يتضح 
 ختبار.مما يشير إلى ثبات اال؛ 3030 دالة عند مستوىجاءت  ميالتحصي لالختبار

 صدق وثبات قائمة الميارات: :ثانًيا
ميارات التربية : لمتأكد من صدق المقياس المعد لقياس صدق االتساق الداخمي

بين درجة كل  ىاإلعالمية في البحث الحالي قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخم
 ميارة والدرجة الكمية لممقياس ككل، وقد جاءت النتائج عمى النحو التالي:
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بين درجة كل ميارة والدرجة الكمية لقائمة  ميصدق االتساق الداخ( 2جدول )
 مبحوث( 91ن= ) الميارات ككل

قائمة المياراتمعامالت االرتباط بين درجة كل ميارة والدرجة الكمية ل  
 ميارات التحميل

**1.21 معامل االرتباط  
 ميارات التقييم

**1.29 معامل االرتباط  
 ميارات التجميع

**1.22 معامل االرتباط  
 ميارات االستقراء

**1.29 معامل االرتباط  
 ميارات االستنتاج

االرتباطمعامل   1.22**  
                                1610)**( دال عند مستوى  

أن قيمة معامل االرتباط بين درجة ميارات التحميل من نتائج الجدول السابق: يتضح 
(، وبمغت قيمة معامل االرتباط بين درجة 3023والدرجة الكمية لقائمة الميارات بمغت )

(، وبمغت قيمة معامل 3025ميارات التقييم والدرجة الكمية لقائمة الميارات نحو )
(، 3022الميارات نحو )االرتباط بين درجة ميارات التجميع والدرجة الكمية لقائمة 

وبمغت قيمة معامل االرتباط بين درجة ميارات االستقراء والدرجة الكمية لقائمة الميارات 
(، وبمغت قيمة معامل االرتباط بين درجة ميارات االستنتاج والدرجة الكمية 3025نحو )

 ىا عند مستو رتباط دالة إحصائيً اا معامالت يوجميع(، 3024لقائمة الميارات نحو )
باإلضافة إلى  قائمة الميارات،ل ميالداخ االتساقيشير إلى صدق  مما(؛ 3030) داللة

عمى ئمة الميارات واالختبار التحصيمي،صدق المحكمين حيث قام الباحث بعرض قا
عالم وعمم النفس اإلالسادة االساتذة المتخصصين في المجاالت المختمفة من 
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الخاصة بالسادة المحكمين بخصوص قائمة  *( ، وتم تنفيذ جميع المالحظات1والصحة)
  .الميارات واالختبار التحصيمي ، حيث اصبحا االداتين صالحا لمتطبيق

، كما ستخدام معامل إلفا كرونباخاب مقياس قائمة المياراتم حساب ثبات ت الثبات: -
 ىو موضح بالجدول التالي:

( قيم الثبات لالختبار التحصيمي2جدول رقم )  
 معامل ألفا عدد العبارات الدراسةأدوات 

 **1682 22 مقياس الميارات ككل
 **1622 2 ميارات التحميل
 **1622 2 ميارات التقييم
 **1680 2 ميارات التجميع
 **1681 2 ميارات االستقراء
 **1682 09 ميارات االستنتاج

لمقياس  كرونباخمعامل إلفا باستخدام الثبات  قيمأن من نتائج الجدول السابق: يتضح 
المقياس ككل مما يشير إلى ثبات ؛ (3030) عند مستوىالميارات جاءت جميعيا دالة 

 بمياراتو الفرعية.
 :البحث حدود

الفرقة االولى بقسم اإلعالم  طالب من( 03) عمى البحث طبق: البشرية الحدود
 .التربوي
 .عالم التربوياإلجامعة المنيا كمية التربية النوعية قسم :  المكانية الحدود

-5353 تم تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعيالحدود الزمانية: 
5350. 

  

                                                
1

 :تم عرض االدوات للتحكيم من كل من  -* 

 كمية التربية جامعة المنيا ،أ.د / اسماعيل محمد الدرديري ،استاذ مناىج البحث .1
 أ.د/ محمد زين عبدالرحمن رستم ،استاذ الصحافة وعميد المعيد العالي لإلعالم والتكنولوجيا .2
 أ.د/ ابراىيم عمى ابراىيم . استاذ الصحة النفسية كمية التربية جامعة المنيا  .3
 أ.د/ احمد بكر قطب استاذ عمم النفس التربوي كمية التربية جامعة المنيا .4
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 متغيرات البحث :
 .برنامج قائم عمى المسرح التربوي ممثل فيمتغير مستقل : 

 .عالميةإلممثل في ميارات التربية ا: متغير تابع
 .ناث(اإلالجنس )الذكور و متغير وسيط: 

 :خطوات واجراءات البحث التجريبي
 التربية ميارات : تم تحديد مشكمة البحث في انخفاض البدء بالتحديد لممشكمة -0

كمية التربية النوعية ممن  ىعالم التربو اإلمن قسم  ىاألول الفرقة طالب عالمية لدياإل
، وفى ضوء ذلك تم تقدير االحتياجات دراسة مقرر مدخل إلى عموم المسرحقاموا ب

 .التربوي المسرح عمى قائم التربية من خالل برنامج ميارات تنمية الالزمة  في
: تمثمت خصائص عينة البحث في طالب قسم االعالم خصائص عينة البحث -5

ناث من الفرقة االولى ممن درسوا مقرر مدخل الى عموم اإلالتربوي من الذكور و 
 .المسرح

عالمية لدى اإل التربية تنمية ميارات: والذي يتمثل في  تحديد أىداف البرنامج -0
  .الطالب وذلك من خالل التحميل والتقييم والتجميع واالستقراء واالستنتاج

 عالميةاإلالتربية  : قام الباحث بتصميم قائمة مياراتتصميم المحتوي التجريبي -4
، واالختبار مى السادة المحكمين ألبداء الرأيثم تم عرضة ع ىاألول الفرقة طالب ىلد

 .التحصيمي

حيث قام الباحث بتطبيق : التربية االعالمي التجربة االستطالعية لمقياس ميارات -2
( 53عالمية واالختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية مكونة من )اإلقائمة التربية 

ف عمى طالب وطالبة وذلك لمتأكد من مدى وضوح عبارات قائمة الميارات والوقو 
 العبارات الغامضة لتالفييا.

نيج الباحث احدى طرق المنيج التجريبي وىو  اختبار عينة البحث االساسية : -0
التصميم التجريبي من خالل )القبمي والبعدي( حيث تم اختيار مجموعة عشوائية 

جامعة  ىعالم التربو اإلولى قسم ألناث من الفرقة ااإل( مفردة من الذكور و 03قواميا )
 .المنيا
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قام الباحث بتطبيق  واالختبار التحصيمي: ميارات التربية التطبيق القبمي لقائمة -2
عالمية واالختبار التحصيمي في الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي اإلقائمة التربية 

  وجيو الطالب عمى مدار عدة لقاءات.وقد قام الباحث بت (5350- 5353)

التربويصور متفرقة من اليات تطبيق البرنامج القائم عمى المسرح    
 ى: بعد االنتياء من تنفيذ المسرحيات كاماًل قام الباحث بقياس بعدالتطبيق البعدي -8

ولى من قسم عالمية واالختبار التحصيمي عمى طالب الفرقة األاإللميارات التربية 
التربية  ميارات تنمية في ىالتربو  المسرح عمى قائم عالم التربوي لمعرفة اثر برنامجاإل
 البيانات احصائيًا.تحميل عالمية والتأكد من فاعميتو وذلك من خالل اإل

 :التعريفات االجرائية لمصطمحات البحث
ثو المتغير المستقل فى د: يقصد بو حجم األثر الذي يمكن أن يح برنامج فاعمية

جرائيا بحجم االثر الذي يحدثو إالمتغير التابع وفى ىذا البحث يتم قياس تفاعل البرنامج 
عالمية اإلالتربية  ميارات تنمية في كمتغير مستقل  ىالتربو  المسرح عمى البرنامج القائم

 ىستخدام قائمة ميارات التربية اإلعالمية ، واالختبار التحصيمإكمتغير تابع وذلك ب
وفى  التربوية داخل المؤسسة التمثيل في يستخدم الذي المسرح ذلك ىو: التربوي المسرح

 المسرحيات التي قدمت لطالب الفرقة االولىىذا البحث 
من خالل تعرضيم الميارات التي يتعمميا الطالب ىي التربية االعالمية:  ميارات

 لمعروض المسرحية .
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 المعامالت اإلحصائية المستخدمة:
" من خالل المجوء Spss"الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية  باستخدام برنامج 

 اإلحصائية التالية:إلى المعامالت 
 معامل الفا كرونباخ لحساب الثبات. .0

 معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق. .5

 .Averageالمتوسط الحسابي  .0

 االنحراف المعياري. .4

 .T.Testاختبار )ت( لداللة الفروق  .2

 معامل مربع إيتا لحساب حجم األثر. .0
 

 نتائج الدراسة 
 * نتائج اختبار فروض الدراسة:

سط درجات الطالب ا بين متو توجد فروق دالة إحصائيً : التحقق من الفرض األولأواًل. 
ختبار التحصيمي لصالح التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لال عينة الدراسة في

 .التطبيق البعدي

داللة الفرق بين متوسط درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيق القبمي  (2جدول )
 92طالب( درجة الحرية = 21)ن=  التحصيمي ختباروالتطبيق البعدي لال

 األداة
الدرجة 
 المتوسط التطبيق الكمية

االنحراف 
 يالمعيار 

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

االختبار 
 التحصيمي

03 
- 5095 05050 قبمي

9022** 
 كبير 3.200 3033

 0042 50000 بعدى

( بين متوسط 1610ا عند مستوى )دال إحصائيً وجود فرق  السابق:يتضح من جدول 
ختبار التحصيمي درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لال

 .(8622، حيث بمغت قيمة "ت" )لصالح التطبيق البعدي
وجد أن حجم التأثير كبير حيث و "مربع إيتا"،  بمعامل تم حساب حجم التأثير وقد

المتغير  ىأن حجم تأثير المتغير المستقل عم ىمما يدل عم، (3.200إيتا )بمغت قيمة مربع 
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التي تم إجرائيا عمى  المعالجات التجريبية وىو ما يؤكد عمى فاعميةكبير؛ التابع تأثير 
 المجموعة التجريبية عينة البحث.

 
 .( يوضح داللة الفروق بين التطبيق القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي0شكل )

وتدل ىذه النتيجة عمى نجاح وفاعمية وتأثير المعالجة التجريبية التي قام بيا الباحث عمى 
، مما يحيث جاءت النتائج لصالح التطبيق البعدي لالختبار التحصيم ،ةعينة البحث التجريبي

يدل عمي نجاح البرنامج القائم عمى المسرح التربوي في زيادة القدرات التحصيمية لدى 
قائم عمى المسرح التربوي في تنمية البرنامج ال ونجاح فاعميةوىذا يؤكدعمى مدى  ،الطالب

، وتتفق ىذه الدراسة ضمنيًا ، ويزيد من دورالمسرح بالنسبة لمطالبميارات التربية االعالمية
 .(5305) اهلل فتح محمد راضي، دعاءمع دراسة 

 :التحقق من الفرض الثاني ثانًيا.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طمبة المجموعة التجريبية عينة البحث  -

 التربية اإلعالميةفي متوسط درجاتيم في التطبيقين القبمي والبعدي لميارات 
 لصالح التطبيق البعدي.

أفراد المجموعة التجريبية عينة البحث في متوسط درجاتيم في داللة الفرق بين  (2جدول )
 92طالب( درجة الحرية = 21)ن=  التربية اإلعالميةالتطبيقين القبمي والبعدي لميارات 

 األداة
الدرجة 
 المتوسط التطبيق الكمية

االنحراف 
يالمعيار   

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

ميارات 
التربية 
 اإلعالمية

040 

 00005 030003 قبمي
-

2035**  
 كبير 30400 3033

 9090 000040 بعدى

0

5

10

15

20

25

19.23 

23.13 

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي
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بين طمبة ( 1610ا عند مستوى )وجود فرق دال إحصائيً  السابق:جدول اليتضح من 
المجموعة التجريبية عينة البحث في متوسط درجاتيم في التطبيقين القبمي والبعدي 

 .(2619، حيث بمغت قيمة "ت" )لصالح التطبيق البعدي التربية اإلعالميةلميارات 
؛ ولقياس مدى فاعمية البرنامج في تنمية ميارات التربية اإلعالمية لدى العينة التجريبية

مما يدل ، (3.440حيث بمغت قيمة مربع إيتا )، "مربع إيتا"باستخدام تم حساب حجم التأثير 
 ىعم (برنامج قائم عمى المسرح التربويفي  )المتمثل أن حجم تأثير المتغير المستقل ىعم

بقسم  تنمية ميارات التربية اإلعالمية لدي طالب الفرقة األولى)المتمثل في  المتغير التابع
الذي تم تنفيذه عمى العينة  البرنامج وىو ما يؤكد عمى فاعمية؛ تأثير قوى اإلعالم التربوي(
 التجريبية لمبحث.

 
 

الفروق بين التطبيق القبمي والبعدي لميارات التربية اإلعالمية( يوضح داللة 9شكل )  
وتشير ىذه النتيجة الى الفرض الرئيسي لمبحث والمرتبط بقياس فاعمية البرنامج القائم عمى 

لى وجود فروق إالمسرح التربوي في تنمية ميارات التربية االعالمية، حيث توصمت نتائج الفرض 
عالمية، وبمغ حجم االثر وفق مربع ايتا اإللميارات التربية  ىالتطبيق البعددالة احصائيًا لصالح 

  مر الذي يؤكد عمى نجاح وفاعمية البرنامج القائم عمىاأل( وىو حجم تأثير كبير، 30400)
تنمية ، مما يؤكد عمى أىمية المسرح فى ولى عينة البحثاألالمسرح التربوي لدى طالب الفرقة 

ويوضح مدى اىتمام الطالب عينة البحث بالمسرح عالمية لدى عينة الدراسة ميارات التربية اإل

90
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110

115

120

101.3 

116.46 

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي
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حيث اكد دراستيم عمى الجانب المسرحى حيث كان لو االثر الواضح فى اكتساب ميارات التربية 
 االعالمية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث أفراد العينة  :التحقق من الفرض الثالث ثالثًا.
 التجريبية في متوسط درجاتيم في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي.

( يوضح داللة الفروق بين الذكور واإلناث أفراد العينة التجريبية في متوسط درجاتيم في 2جدول )
 (03التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي )ن=

 المتغيرات
02ن=  ذكور 02ن=  إناث   

 نوع الداللة قيمة )ت(
 ع م ع م

1692- 0045 50053 0020 50030 االختبار التحصيمي  غير دال 

بين الذكور واإلناث أفراد  غير دالة إحصائًياوجود فروق  :يتضح من الجدول السابق
وتشير نتائج  العينة التجريبية في متوسط درجاتيم في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي.

الفرض السابق الى وجود فروق غير دالة بين الذكور واالناث عينة البحث في التطبيق 
البعدي لالختبار التحصيمي، وىو ما يدل عمى التوازن تحصيل اثر البرنامج التدريبي ما 

، حيث قدم ناث وعدم وجود تميز بينيم فيما يخص االختبار التحصيميواإلبين الذكور 
 وبنفس القدرعممية متساوية بين الذكور واالناث استفادا من البرنامج  عاتالبرنامج جر 

، وحيث حداثة مقرر مدخل إلى عموم المسرح فيناك والنسبة لذلك ال توجد فروق دالو لدييم
    .شغف لدى كل من الطالب سواء الذكور منيم أو اإلناث

 

إحصائية بين الذكور واإلناث أفراد العينة  دالةتوجد فروق   :التحقق من الفرض الرابع ثالثًا.
 التجريبية في متوسط درجاتيم في التطبيق البعدي لميارات التربية اإلعالمية.

يوضح داللة الفروق بين الذكور واإلناث أفراد العينة التجريبية في متوسط درجاتيم  (8جدول )
 (03)ن= في التطبيق البعدي لميارات التربية اإلعالمية

 المتغيرات
02ن=  ذكور 02ن=  إناث   

 نوع الداللة قيمة )ت(
 ع م ع م

**2622- 0000 050000 2059 000050 ميارات التربية اإلعالمية  دال 
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وجود فروق دالة إحصائًيا بين الذكور واإلناث أفراد العينة  :يتضح من الجدول السابق
لميارات التربية اإلعالمية لصالح اإلناث؛ مما التجريبية في متوسط درجاتيم في التطبيق البعدي 

 يعني أن اإلناث أكثر تمكًنا من ميارات التربية اإلعالمية مقارنة بالذكور.

 
 ( يوضح داللة الفروق بين الذكور واإلناث في التطبيق البعدي لميارات التربية اإلعالمية2شكل )

  البعدي لميارات التربيةتشير نتائج الفرض السابق الى وجود فروق في التطبيق 
العديد من  وليإما توصمت االعالمية لصالح االناث، وىى نتيجة منطقية ومقبولة وفق 

التحميل والتفسير مقارنة  ناث في مياراتاإلالسابقة التي أكدت عمى تفوق  الدراسات
 يةبالذكور، وحيث اإلناث بحكم طبيعتيم الفسيولوجية أكثرميال لميارات التربية اإلعالم

عبير عثمان أحمد  دراسة مع كالتحميل والتفسيروالتجميع وتتفق ىذه النتيجة ضمنياً 
 (5305ابراىيم )

 خاتمة البحث:
 تنمية في التربوي المسرح عمى قائم برنامج لى التحقق من فاعميةإىدف البحث 

األولي بكمية التربية النوعية جامعة المنيا،  الفرقة طالب ىلد عالميةاإل التربية ميارات
طالب الفرقة االولى،  ىعالمية لداإلعبر قياس اثر البرنامج عمى تنمية ميارات التربية 

  الذكور الطالب من مفردة (03) قواميا عينة عمى التجريبي شبو البحث وقد اجري
 الباحث  المنيا، قام جامعة ىالتربو  عالماإل قسم طالب من ولىاأل الفرقة من ناثواإل

وتوصمت الدراسة الى . الميارات( التحصيمي وقائمة )االختبار  دواتاأل عمى باالعتماد
 العديد من النتائج من أىميا:
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 عينة التجريبية المجموعة طمبة بين( 3030) مستوى عند إحصائًيا دال فرق وجود
 اإلعالمية التربية لميارات والبعدي القبمي التطبيقين في درجاتيم متوسط في البحث
 (.2035" )ت" قيمة بمغت حيث البعدي، التطبيق لصالح

 التجريبية العينة أفراد واإلناث الذكور بين إحصائًيا دالة غير فروق باإلضافة الى وجود
 دالة فروق وثبت وجود .التحصيمي لالختبار البعدي التطبيق في درجاتيم متوسط في

 التطبيق في درجاتيم متوسط في التجريبية العينة أفراد واإلناث الذكور بين إحصائًيا
 .اإلناث لصالح اإلعالمية التربية لميارات البعدي

 توصيات البحث 
  -يوصي الباحث بما يمي:

 والعمـق  والجوانب التدريبية والتفاعمية، التركيز فى التدريس عمى النواحي العممية
عــالم اإلوالتأكيــد عمــى تنــاول مقــررات  ،عالميــةاإلوالتحميــل فــى فيــم المضــامين 

ــــة  ــــز ميــــارات التربي ــــدى طــــالب اإلالتربويــــة بأســــموب تســــاىم فــــى تعزي ــــة ل عالمي
 .عالم التربوي المنوط بيم أن يكونوا أدوات التنوير لممجتمعاإلوطالبات 

  ضـــرورة االىتمــــام بالممارســــات العمميــــة واالســــاليب التــــى تعــــزز ميــــارات التربيــــة
 الطالب داخل قاعات التدريس.ة لدى عالمياإل

  عالميـة، لمـا ليـا اإلالتركيز عمى االىتمام بالندوات لمطـالب عـن ميـارات التربيـة
  .دور فعال فى ظل متغيرات العصرمن 

  عالمية.اإلحاث عن ميارات التربية باألاالىتمام بأجراء العديد من 

 

 المراجع:

 مدرسي، مسرح المدرسي، اإلعالم( 5300) عبدالفتاح اسماعيل الكافي، عبد .0
 مركز: االسكندرية ،0ط مدرسية، إذاعة مدرسية، صحافة

 .لمكتاب االسكندرية

2. Abbasi, N. A., & Huang, D. (2020). Digital Media Literacy: 

Social Media Use for News Consumption among 

Teenagers in Pakistan. Global Media Journal, 

18(35(. 
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3. Mussayeva, B., Shyngyssova, N., & Mukhametkaliyeva, S. 

(2020). MEDIA LITERACY IN KAZAKHSTAN: 

DEVELOPMENT AND PROSPECTS. InterConf. 

 التعميم طمبة تحصيل مستوى ورفع المدرسي المسرح(. 5300. )محمود ميالد، .4
 ميدانية دراسة( تمكمخ -جنوب شرقية: )منطقتي بمدارس األساسي

+  األول العدد - 52 المجمد– دمشق جامعة التربية كمية مجمة
 .الثاني

 القيم تدعيم في اإلعالمية التربية دور( 5309) سميمان حنان المجاجى، .2
  . الوطنية فيد الممك مكتبة:  الرياض ،0ط ، االتصالية

( ، تأثير تصميم الوسائط المتعددة عمى 5305راضي، دعاء محمد فتح اهلل ) .0
التربية اإلعالمية لدى األطفال في التعامل مع تحسين ميارات 

ة عمى تالميذ المرحمة اإلعالم الرقمي )دراسة شبو تجريبي
 .رسالة دكتوراه ، جامعة القاىرة ،اإلعدادية(

7. Sekarasih, L., Scharrer, E., Olson, C., Onut, G., & Lanthorn, 

K. (2019). Effectiveness of a School-Based Media 

Literacy Curriculum in Encouraging Critical 

Attitudes about Advertising Content and Forms 

among Boys and Girls. Journal of Advertising. 

 ألنشطة الثانوية المرحمة ُطالب ُممارسة(. 5302) وأخرون السيد ىناء محمد، .9
. لديُيم اإلعالمية التربية ميارات بتنمية وعالقتيا التربوي اإلعالم
 النوعية التربية لكمية الخامس العممي الدولي لممؤتمر ُمقدم بحث
 في( والتطوير التحديات) اإلعمال وريادة التعميم المنوفية جامعة
 .المنوفية جامعة النوعية، التربية كمية. إبريل 0: 5 من الفترة

 في المدرسي اإلعالم في باالتصال القائم دور(. 5302. )راضي ىناء مصطفى، .5
 رسالة. اإلعالمية التربية بمفاىيم الثانوية المرحمة طالب توعية

 النوعية، التربية كمية التربوي، اإلعالم قسم. منشورة غير ماجستير
 .مصر المنوفية، جامعة
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 في اإلعالمية التربية قيم تضمين مستوى(. 5302. )محمد بن اهلل ،عبد الغدوني .03
 المممكة في الثانوية المرحمة لطالب اإلسالمية والثقافة الحديث كتب

 وطرق المناىج في دراسات مجمة: مصر. السعودية العربية
 .يناير ،(509.)ع. التدريس

 في الثانوية المرحمة في اإلعالمية التربية دور(. 5300. )كمال أسماء حسن، .00
 جامعة) التربية كمية مجمة. ُمقترح تصور: الفكري الغزو مواجية

 .  يوليو ،(032.)ع ،(52.)ج(. بنيا

12.    Maksl, A., Craft, S., Ashley, S., & Miller, D. (2017). The 

usefulness of a news media literacy measure in 

evaluating a news literacy curriculum. Journalism 

& Mass Communication Educator, 72(2(. 
 ثانوي األول الصف ُمعممات ُمساىمات واقع(. 5300. )محمد ىناء العامودي، .00

. المكرمة مكة بمدينة الطالبات نظر وجية من اإلعالمية التربية في
 .أكتوبر ،(093.)ع. والمعرفة القراءة مجمة

 اإلعالمية الثقافة تنمية في الجامعة دور(. 5300. )محمود عمى أمل سمطان،   .04
 قسم. منشورة غير دكتوراه رسالة. ميدانية دراسة: طالبيا لدى

 .مصر أسيوط، جامعة التربية، كمية التربية، أصول

 في حالة دراسة: األسرة داخل اإلعالمية التربية(. 5302) الرحيم عبد درويش،  .02
 لبحوث العممية المجمة. لإلنترنت أبنائيم استخدام في الوالدين تدخل

/ أكتوبر ،(4.)ع القاىرة، جامعة اإلعالم، كمية. والتميفزيون اإلذاعة
  .ديسمبر

 ميارات تنمية في اإلعالمية التربية برامج دور(. 5304.. )صالح سيير إبراىيم، .00
 من ُمقترحة ُمستقبمية رؤية: اإلعالم لوسائل الُطالب استخدام
 مركز. العام الرأي لبحوث المصرية المجمة. والتربويين الُخبراء
 ،(ُمزدوج 5 ،0.)ع القاىرة، جامعة اإلعالم بكمية العام الرأي بحوث
 .مايو
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 .شمس عين جامعة

 وغير المشاركين لدى الشخصية سمات( 5305) محمود محمد حنان السيد، .09
 المرحمة طالب من المدرسي المسرح عروض فى المشاركين
 عين جامعة لمطفولة العميا الدراسات كمية ماجستير، رسالة الثانوية،
 .شمس
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 التوتر خفض فى التعميمي المسرح فاعمية(. ٤,٢٥)  عبداهلل أحمد عبدالعزيز، .55

 الرابع الصف طمبة من عينة لدي المدركة الذاتية الكفاءة وتحسين
 قناة جامعة اآلداب، كمية ، منشورة غير دكتوراه رسالة االبتدائي،
 .السويس

(. 5302) واخرون  ىمام محمود عبدالمطيف، و عمى جميل أماني العطار، .50
 الجزء 5302 يونيو الرابع العدد النوعية التربية لكمية العممية المجمة
 .االول
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 الميارات بعض لتنمية مسرحي برنامج فاعمية(. 5304) السيد أحمد محمد، .54
 دكتوراه رسالة ،"االجتماعية الرعاية بمؤسسات اليتيم لمطفل الحياتية
 .النوعية التربية كمية المنيا جامعة منشورة،

 األطفال إكساب في المدرسي المسرح دور(: "5300) محمد نجالء محمود، .52
 التربية كمية سعيد، بور جامعة ماجستير، رسالة ،"البيئية المعمومات
 .النوعية
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 القاىرة، ، والتطبيق المصطمح التعميمي المسرح(.٥,,٤)، الدين كمال ، حسين   .55
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 لمنشر الفجر دار التربوي، اإلعالم في جديدة رؤية( 5309.) السيد وفاء خضر، .03
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 .العربي التربوي االعالم تحديات(  5300.)اسماعيل الفتاح عبد .00

 االعالم، مع نتعامل كيف االعالمية التربية ، عبدالرحمن فيد ، الشميمري .05
 .5303 0ط ، الرياض
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  أبريل السادس العدد النوعية، التربية لكمية العممية المجمة المعمم،
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