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اتجاهات طلبة اإلعالم نحو تدريس مادة 
 م4002هـ ـ 9241 المعلوماتية

 م.م راضي رشيد حسن
 كلية اآلداب –الجامعة اإلسالمية 

 :إليهمسوغات البحث والحاجة 
المعلومات مورًدا أساسيًا في أي نشاط بشري , وعنصرًا مهمًا في عالقة اإلنسان  تعتبر      

إذ خهال  الجوانها ااساسهية للةيهاس ن.سههها   ا بهبع  مههن بمجتمعه،, وعالقهة المجتمعهات بع هه
 المعلومهههات المناسهههبة والدقيوهههة المووهههوي فيهههها والةديوهههة والمتاةهههة بسهههرعةبلبون اأن النهههاط يطههه
   وبشك  سه  

 اإلعهههال التةهههوات التهههي يمكهههن الةهههديع عنهههها ومتابعهههة مراةلهههها فهههي وهههورس وسههها    أهههه و
مهههن خهههال    اإلعالميهههةتغيهههرات فهههي الم سسهههات مهههن المعلومهههات   أةدوتههه، مهههاههههو وااتصههها  

ومهههن ذلههها الصهههةافة المكتوبهههة التهههي تغيهههر ن ههها  عملهههها   فهههدخو  وسههها   اإلعهههال   المتاةهههة 
غهههرل التةريهههر منهههذ بدايهههة الومانينيهههات اوهههر كويهههرا علههه  صهههناعة الصهههةل  إلههه المعلوماتيهههة 

مكانيههةالكتابههة الصههة.ية  وأسههاليا ومههات التههي تعههر  ااسههت.ادس مههن الطههري السههريعة للمعل وا 
يشهك   بواسطة الصةافة المكتوبة اليو  لورا ها صة.ًا الكترونية عل  شبكة اانترنت وههو مها

الرسهومات  إرفهايمن الناةية التونية تودما ان تونيات الوسا ط المتعهددس تمكهن الصهة.ي مهن 
مميهههه س  أشههههكا مههههن الةصههههو  علهههه   الوههههار والصههههور والبيانههههات المكملههههة للههههن  كمهههها تمكههههن 

 اختيار مو وعات مةددس, إمكانصةي.ة ب.   لل

 أومن اج  ذلا استعدت الم سسات الصة.ية لهذه المرةلة ةيع كونت مع مها جها ا 
هي ههة لمواجهههة المسههتوب  مههن الجانهها التكنولههوجي ا مههن الجانهها ال.كههري فةسهها,  فههالتطور 

  بشههك  عهها  التطههور فههي تكنولوجيهها ااتصهها إناالكترونههي فههي صههةافة اليههو  تعههد  مرةلههة 
و ي.تههها  أداءكبيههرس فههي  إمكانيههةوتطههور تكنولوجيهها الصههةافة بشههك  خهها  قههد وفههر للصههةافة 

يجههادالدوليهة مهن جههة,  و ها ل جديهدس مههن جههة اخهر  ف. هاًل عههن  يهادس ك.هاءس الصههةافة  وا 
الكبيهر فهي تطهور  أورههاو ي.تهها فوهد كهان للتطهورات المتالةوهة فهي وسها   ااتصها   أداءفي 

 صةل نشاطات ال

فهي  ااوله , تتموه  الوهورس أساسهيةةيع يمكن تميي  تطور ااتصا  من خال  خمهط وهورات 
تطور اللغة, والوورس الوانية في الكتابهة, واقترنهت الوهورس الوالوهة بهاختراب الطباعهة فهي منتصهل 
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 , وبهههدأت معهههال  وهههورس 5941الوهههرن الخهههامط عشهههر علههه  يهههد العهههال  االمهههاني غهههوتنبر  عههها  
رابعههههههة فههههههي الوههههههرن التاسههههههر عشههههههر مههههههن خههههههال  اكتشههههههال الكهربههههههاء والموجههههههات ااتصهههههها  ال

الكهرومغناطيسهههية والتلغهههرال والههههاتل والتصهههوير ال ههههو ي والسهههينما ي, وههه   ههههور الراديههههو 
 أتاةتهههامههن الوههرن العشههرين, أمهها وههورس ااتصهها  الخامسههة فوههد  ااو والتل. يههون فههي النصههل 

لعشرين من خال  اندماج  هاهرس ت.جهر المعلومهات التكنولوجيا في النصل الواني من الورن ا
العله   أساسه،يأخذ منة  تطوريهًا بدأ العال   ةت  إن   أساليب،وتطور وسا   ااتصا  وتعدد 

الوهههرن الواةهههد والعشهههرين شههههد وهههورس معرفيهههة كبيههههرس  وان,ب. ههه  تبهههاد  المعلومهههات والمعرفهههة 
السهال  الهذي يتهيم لمهن امتلكه،  غير, ةيع أصبةت وعمادها ومادتها المعلومات ا أساسها

الوههههدرس والسههههيطرس علهههه  العههههال  ان هههههذا الوههههرن هههههو خالصههههة مركهههه س لتطههههور التههههراك  العلمههههي 
خافيههههها تلمهههههط ااوهههههر المو هههههوعي للوهههههورس يعهههههد لههههه    والمعرفهههههي لتهههههاري  البشهههههرية لمعلومهههههاتياو 

اإلعهال  المعلوماتية في ك  نواةي الةياس التي أةهر ت تطهورا هها ال عله  مسهتو  ااتصها  و 
نةصرا  است.ادت بشك  كبير من وورس المعلومات ةيع جاءت وهورس الم سسات اإلعالمية  وا 

ااتصههاات لت كههد هههذه ال.ا ههدس مههن خههال  نوهه  المعلومههات وهه  كانههت وههورس التكنولوجيهها الرقميههة 
والتل. يهوني  اإلذاعهيوالبهع  اإلرسا من خال  توفر خدمة  اإلمكاناتالعديد من  أتاةتالتي 
و ههر الصههةافة المعاصههرس امهها   إلهه الوههورس المعلوماتيههة والتكنولوجيههة  أدتلوههد عوا ههي  دون 

 تةديات
لها فرصا ل  يسبي لها موي  سواء كان ذلا في غه ارس مصهادر المعلومهات, أو  أتاةتجديدس 

نتهاججمهر  أساليافي سرعة نولها أو في استخدامها وانعكست هذه التطورات عل   وتو يهر  وا 
  الر يسة الوالع المطبوعة والمسموعة والمر ية اإلعال  أجه س المعلومات في

وجههد بأنهه، هنههاا  تههدريط مههادس المعلوماتيههة لطلبههة قسهه  اإلعههال  فههي الباةههع مههن خههال  عمهه و 
م.ردات المادس ومد  استيعاا واسهت.ادس طلبهة  الت.اعلي بين ااختالل  عل  تعرلل رورس ل
ه  هناا اتجاهات لهد  لدي، تسا ات أوار الذي  مراا من دراسة مادس المعلوماتية  اإلعال 

الطلبهههة ةهههو  مهههادس المعلوماتيهههة ومههها نهههوب ههههذه ااتجاههههات ه وهههه  يمكهههن الوقهههول علههه  ههههذه 
لسههبر غههور هههذا المو ههوب وتعههرل دااتههها ه ويعههد هههذا البةههع مةاولههة  ونينهههاتااتجاهههات و 

 ولالجابة عن ااس لة التي ساقها الباةع 
طلبهة اإلعهال  نةهو تهدريط مهادس المعلوماتيهة والتهي  تاتجاههاع في دراسهة تكمن أهمية البةو 

تكهههون  أنالةديوهههة , ولعههه  نتههها م البةهههع يمكهههن  تعتبهههر جههه ءا مهمههها فهههي الدراسهههات اإلعالميهههة
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وعموديا وموارنت، بالتجارا العالميهة  أفويامنطلوا لباةوين آخرين للتعمي في دراسة المو وب 
ا كليهات اإلعهال  فهي تأهيه  الطلبهة والم سسهات اإلعالميهة فهي كما يمكن أن تعتمهدهالمماولة 

تأهيههه  العهههاملين لهههديها ليكونهههوا بمسهههتو  المهنيهههة والمسههه ولية التهههي تسهههع  إليهههها الم سسهههات 
ااست.ادس من نتا م البةهع  اإلعالميوالتوويي  اإلعالمياإلعالمية كما يمكن لمراك  البةع 

  
عمليهة ااتصها   إليه،سهتند  أساسهيامعلوماتيهة تعهد مةهورا ما تود  فان، يمكن الوهو  بهان ال إ اء

منهجهي تعليمههي تعهد مرتكهه ا ينطلهي منهه،  إطههاروان عمليهة تونههين ههذا الم.هههو   فهي   واإلعهال 
 في،   وتتأورلدراسة العديد من المتغيرات التي ت ور 

رفهههة ههههذه الدراسهههة لمع بهههاجراءيوهههو   أنالباةهههع  ارتهههأ ههههذا المو هههوب فوهههد  اهميهههةوبهههالن ر 
اتجاهههات طلبههة اإلعههال   نةههو تههدريط مههادس المعلوماتيههة  ان دراسههة مههادس المعلوماتيههة لههد  
طلبة اإلعال   تكون  عنده  فكرس عن أهمية الةصو  عل  المعلومة وخ نها  وتو ي.هها فهي 
عمله  اإلعالمي عند ممارسهة مها تعلمهوه  فهي الم سسهات  اإلعالميهة بكه  أنواعهها وأشهكالها  

تعهه   عنههده  كي.يههة الةصههو  علهه  المعلومههة مههن مصههادرها وم سسههاتها  بعههد إن كمهها انههها 
أجر  استطالعا  عل  عينة مهن طلبهة اإلعهال  الهذين يدرسهون مهادس المعلوماتيهة دون غيهره  

 لمعرفة اتجاهاته  نةو تدريط مادس المعلوماتية  
 هدف البحث :   
ااعال / فرب الصةافة  في كليهة  يهدل البةع الةالي إل  معرفة اتجاهات طلبة قس        

 اآلداا / الجامعة اإلسالمية  نةو تدريط مادس المعلوماتية ومد  ااست.ادس من تدريسها 
 :حدود البحث

 :يوتصر البةع الةالي عل 
  مادس المعلوماتية  معرفة اتجاهات طلبة اإلعال  نةو تدريط -5
 اإلسالمية الجامعة  اآلداا/ كلية  طلبة المرةلة ااول  قس  اإلعال / فرب الصةافة  / -2
 : تحديد المصطلحات 

  بأنهههه،  ةالههههة مههههن ااسههههتعداد أو التأههههها العصههههبي (5491عرفهههه، ألبههههورت  ااتجههههاه: 
ي  يكوالن.سي  تنت    من  خال   خبرس  الشخ   وتكهون  ذات  تهأوير  تهوجيهي  أو  دينهام

سههتويرها  هههذه  ااسههتجابة  علهه   اسههتجابة  ال.ههرد  لجميههر  المو ههوعات  والمواقههل  التههي  ت
 51)· 
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بأن، عبارس عن استجابات توويمية متعلمة إ اء المو وعات أو   ph.Dارنول, ويتيم:وعرف، 
  (2ااةداع أو غير ذلا من المويرات( 

نةههههو تههههدريط مههههادس  اإلعههههال  مةصههههلة اسههههتجابات الطلبههههة فههههي قسهههه   بأنهههه،ويعرفهههه، الباةههههع 
معههات التهي تلههي المرةلهة اإلعداديههة ويدرسهون اإلعههال  طلبهة اإلعههال : طلبهة الجاالمعلوماتية( 

 وما يتص  ب، من علو   تكم  مةتويات، 
الصههةيةة والمعلومههات السههليمة  بااخبههار ت ويههد النههاط بأنهه،  اإلعههال : عرفههة خبههراء اإلعالالالم

مشهكلة مهن  أوصا ا في واقعة مهن الوقها ر  رأيالتي تساعده  عل  تكوين  الوابتةوالةوا ي 
تعبيرا مو هوعيا عهن عوليهة الجمهاهير واتجاههاته  وميهوله   الرأيبةيع يعبر هذا المشكالت 

الصهدي والمو هوعية ةيهع يسهتهدل توهدي  الةوها ي المجهردس وشهرةها  اإلعهال يميه   واه  ما
فهي ههذه الو ي.هة عله  توهدي  الةوها ي  والعهر   اإلقنهابوت.سيرها بطريوهة مو هوعية ويعتمهد 

  (95  المو وعي(

 التغييههر المو ههوعي لعوليههة الجمههاهير ولروةههها  بأنهه،  فيعرفهه، جههورتو ات االمههانيلعههال   أمهها
تعبير مو وعي ,ومعنه  ذلها انه، لهيط تعبيهرا  فاإلعال وميولها واتجاهاتها  في ن.ط الوقت 

عليهمها معنها  أو واإلةصهاءات واارقا ذاتيا من جانا خال  بمعن  ان، يوو  عل  الةوا ي 
  (51   ل   الةا ( إذا

شههخ   أو إقنههاب توصههي  شهيء مهها موه  مهههارس أو معرفهة أو  المعلومهات  إعطههاء: التالدري 
تعلههي  شههخ  مهها التعليمههات الخاصههة وكههذلا مهها ب.عهه  شههيء عههن طريههي العوههاا أو الوههواا 

 ( 91 (بعم  شيء معين
يعرفههها الباةههع إجرا يها بأنههها مهادس دراسههية موههررس فهي مههنهم قسه  اإلعههال  لطلبههة : المعلوماتيالة

 رةلة ااول  فرب الصةافة تهدل إل  توسير مدارا الطلبة نةو المعلومات الم
 أدبيات البحث
 تحرير المادة الصحفية:وأثرها في المعلوماتية 

 اإلعههههال التةههههوات التههههي يمكههههن الةههههديع عنههههها ومتابعههههة مراةلههههها فههههي وههههورس وسهههها    أههههه  إن
 اإلعالميههةفههي الم سسههات مههن تغيههرات  أةدوتهه، وااتصهها  هههي التههي تخهه  المعلوماتيههة, ومهها

 .  ومن ذلا الصةافة التي تغير ن ا  عملها

لود تطهورت الصهةافة وأصهبةت مهن ةيهع المةتهو  تعتمهد عله  المعلومهات الخاليهة مهن كه  
أشههكا  اإلنشهها ية واانطباعيههة  فههي السههابي قههد تكههون الصههةافة تعتمههد أوًا علهه  اسهه  ر ههيط 
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للمتلوهههي مهههن معلومهههات  ،  شهههيء علههه  مههها تودمهههتةريرهههها أمههها اليهههو  فههههي تعتمهههد أوًا وقبههه  كههه
ةصا يات وبيانات دقيوة    وا 

مطهالبين بهااطالب عله  كه  جديهد  -خصوصَا المةهررين –وأصبم الوا مون عل  الصةل 
وخصوصًا فيما يتعلي بمجاات تخصصه     المةرر الريا ي أصبم مطالبًا بمعرفهة كافهة 

مختلهههل االعهههاا ومطالبهههًا بهههاإلطالب علههه   المعلومهههات عهههن الهههدورات الدوليهههة واإلقليميهههة فهههي
ا فان ما يودم يصبم قديمًا    إذ أن المعلومات أصبةت  ،قوانين وأن مة مختلل االعاا وا 

 هخمة جهدًا وا يمكهن ااعتمههاد عله  الهذاكرس البشههرية وا بهد مهن توفيرههها لطهاق  التةريهر ولههن 
التن هي  يمكهن الرجهوب إليه، بيسهر يت  ذلا دون وجود مرك ًا للمعلومات عل  مستو  عاٍ  من 

 وسهولة وفي أقصر وقت ممكن  
المعلومههات عنصههرا فههاعال فههي تطههوير وهنهها يوههو  ااسههتاذ جاسهه  مةمههد جههرجط أصههبةت   

الة ههارس اإلنسههانية و فههي جميههر اإلنجهها ات فههي فههروب المعرفههة المختل.ههة كههالعلو  الن ريههة و 
ومجههاات تخصصههها ةيههع   ل أنواعههها التطبيويههة و العلههو  اإلنسههانية و ال.نههون علهه  مختلهه

تتميهه  المعرفههة البشههرية يكونههها ةالههة نمههاء مسههتمرس و أن مسههيرس تطورههها ا توتصههر علهه  أمههة 
  (51( دون اام  ااخر  

متمي س والعم  الجهاد  إعالميةالةصو  عل  المعلومات وتوويوها واسترجاعها وصناعة مادس و 
المتواصههلة والتةلههيالت المتعموههة وتوههدي   خباريههةاإلوالمتابعههات  اإلخبههاريعلهه  تةويههي السههبي 

خراجفريد  بأداءالمبتكرس  اإلعالميةالمواد  فني متون وجهذاا, كه  ذلها يسهاعد عله  ت.اعه   وا 
اسههيما مههر ت ايههد ااتصهها   اإلعالميههةالوههار  مههر صههةي.ت،, وي يههد مههن شههعبية تلهها الوسههيلة 
المنشهههود مهههر  يهههادس مسهههاةة الةريهههة  الجمهههاهيري الت.هههاعلي المباشهههر و يهههادس الت.اعههه  المباشهههر

    واافكارللتعبير وتباد  اآلراء ووجهات الن ر 

تةهديات جديهدس  أمها و هر الصهةافة المعاصهرس  إله الوورس المعلوماتيهة والتكنولوجيهة  أدتلود 
لهها فرصها لهه  يسهبي لهها مويه  سههواء كهان ذلها فهي غهه ارس مصهادر المعلومهات, أو فههي  أتاةهت

نتههاججمههر  أسههالياسههتخدامها وانعكسههت هههذه التطههورات علهه  سههرعة نولههها أو فههي ا وتو يههر  وا 
الر يسهة الهوالع المطبوعهة والمسهموعة والمر يهة, وكهذلا خلوهت  اإلعهال  أجه سالمعلومات في 

ههههههذه التطهههههورات جمههههههورا جديهههههدا متميههههه ا يعتمهههههد علههههه  اانترنهههههت وشهههههبكات نوههههه  المعلومهههههات 
اسهتوطاا  إله الصهةافة العصهرية  أجهه سالي االكترونية فهي تلوهي المعلومهات, وسهارعت بالته

وسههها لها التوليديهههة فهههي نوههه   إلههه شهههبكة اانترنهههت  إ هههافةههههذا الجمههههور الجديهههد عهههن طريهههي 
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بشك   أتاةتهاوفرس المعلومات وتدفي ااتصا  سول يسه  في  إنوتسويي النتاج الصة.ي, 
متخصهه   اييمكههن  لهه  تعرفهه، البشههرية مههن قبهه , ةيههع أ ههةت المعلومههات وفيههرس بشههك  ا

اسهت.ادت بشهك  كبيهر مهن  اإلعال وسا    إنو يستجد في ةو  تخصص،,  يتابر مع، ما أن
كمها هها ال مهن المعلومهات وجهاءت وهورس ااتصهاات لت كهد ههذه  أتاةهتوورس المعلومات ةيع 

العديههد مههن  أتاةههتال.ا هدس مههن خههال  نوهه  المعلومهات وهه  كانههت وههورس التكنولوجيهها الرقميهة التههي 
 .والتل. يوني دون عوا ي اإلذاعيوالبع  اإلرسا من خال  توفر خدمة  اتاإلمكان

توو  بواجبها عل  اف   وج، وان تكون فعالة ابد  أن اإلعالميةولكي تستطير الم سسات     
ةيههع ان كههال منهمهها لهه، و ي.تهه،  م سسههات المعلومههات وكههذلا لمعلومههات ل لههها مههن مصههادر

إلعالمههي عههادس بههين المصههدر و الم سسههة اإلعالميههة, و وهنهها  ي.ههري البههاةوين فههي ااتصهها  ا
المعهرول ان هر شهك   اأو  من ل.ت اانتباه لهذا اامر هما وستلي و مهاكلين فهي نموذجيهمه

 5)  
 (1شكل رقم )

 نموذج وستلي وماكلين
 
 
 

المؤسسالالالالالالالالالة                                                                       
 اإلعالمية

 
 مصادر المعلومات

 
 
 
 

فالمصههدر طبوههًا لمهها يههراه وسههتلي و مههاكلين هههو  شههخ  , م سسههة, ةهه ا سياسههي, مرشههم( 
يسههههع  مههههن خههههال  الم سسههههة اإلعالميههههة إليصهههها  رسههههالة إلهههه  الجمهههههور المسهههههتهدل    

15 22 ) 
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وخصوصهههًا الجوانههها  اإلعالميهههةمهههه  جهههدا للم سسهههة  اإلعالميهههةمصهههادر المعلومهههة  إنةيهههع 
إلداريههههة واإلعالنيههههة واإلخراجيههههة   وكهههه  هههههذا ااهتمهههها  يةسهههها للوهههها مين علهههه  التةريريههههة وا

اإلصدارات الجديدس أو تطوير اإلصدارات الوا مة    وك  ههذا يةتهاج اله  مراكه  المعلومهات 
  أنها الوةدس التي تهت  مهن خاللهها كه  اإلجهراءات ال.نيهة والمتخصصهة التهي  إذفي الصةل 

تخدا  المعلومههات بأوعيتههها وأشههكالها المختل.ههة كالبةههع عههن تسههه  عمليههة تههوفير وتن ههي  واسهه
المعلومههههة مههههن مصههههادرها المتعههههددس واختبههههار المناسهههها منههههها وفهرسههههتها وتصههههني.ها وتةليلههههها 
واستخالصها وتكشي.ها وفي ااسط والن   العلمية وال.نية بغر  تهي تها لالسترجاب السهه  

.سهههها أو مهههن جههههة خارجيهههة وفهههي تن هههي  والسهههرير والهههدقيي وااسهههت.ادس منهههها فهههي الصهههةي.ة ن
  (9 استوماري معين ومت.ي علي، بين مرك  المعلومات والجهة المست.يدس (

أن مرك  المعلومات اي صةي.ة هو بموابهة ذاكهرس الصهةي.ة الهذي تنطلهي منه، والهذي يمهدها 
بكهه  مهها تةتاجهه، مههن مههواد صههة.ية فههي عههال  اليههو  وا يمكههن تصههور صههدور العههدد ااو  مههن 

ا بهد مهن وجهود مركه   إذن   يدس أو مجلة من م سسة صة.ية ا تملا مركه ًا للمعلومهاتجر 
 معلومات للصةي.ة قب  صدورها وا بد من تجهي  هذا المرك  بالمعلومات   

كويهرس ومتنوعههة ومنههها علهه  سههبي  الموهها  ا  اإلعالميههةمصههادر المعلومههات للم سسههة  إنكمها 
والمخطوطات والم تمرات وبراءات ااختراب والدوريات    الصور والخرا ط وااطاليطالةصر

( جميعهها تعتبهر مصهادر  واادلهةوالتوهاوي  والكتها والمعهاج   واافهال والوصاصات الصة.ية 
وليهههدس اليهههو , إا أن أهميتهههها ا دادت بشهههك   الصهههورس ليسهههت  إنللمعلومهههات الصهههةي.ة ةيهههع 

تصورها من دون صور, وهذا ما أكهده   كبير في العصر الةديع, فالةياس المعاصرس ا يمكن
( 29رأي الناقهههد ال.رنسهههي  روان بهههارت( ةيهههع يوهههو  :  إننههها نعهههي  فهههي ة هههارس الصهههورس ( 

ومنههههها نسههههتنتم أن أهميههههة الصههههورس كمهههها جههههاء فههههي الموهههه  الصههههيني:  الصههههورس تسههههاوي ألههههل 
   (59 كلمة(

مههه  مهههر جميهههر وسههها   لتربيهههة اإلعالميهههة بأنهههها:  التعال(  2 ,5444يّعهههرل مههه تمر فيينههها   و 
اإلعههال  ااتصههالي  كلمههات ورسههو  وصههور وابتههة ومتةركههة( التههي توههدمها تونيههات المعلومههات 
نتاجهها و اختيهار الوسها    وااتصا  المختل.ة , وتمكين اافراد من فه  الرسا   اإلعالمية, وا 

 إلعهههال ابههين مههواد  وهنههها يكههن أهميههة التههرابط  ( 91 المناسههبة للعبيههر عههن رسهها له  الخاصههة
المههواد اإلعالميههة التههي يتعههر  لههها والتههي أكههدها الههدكتور راشههد العبههد الكههري   بوولهه،   ااخههر 
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الطهالا تموهه  ميههدانا خصههبا وأنشهطة فاعلههة لتطبيههي مهههارات الت.كيهر  ويجهها أن تت ههافر فههي 
  (25(   ذلا جهود المعلمين في ال.ص  والنشاط والتوجي، واإلرشاد والتوعية

تتصهل بهها من ممي ات وخصا    اإلعالميةالتي تةص  عليها الم سسة وابد للمعلومات 
بوها عل  المشهاب لمهن  أوقابلية نولها   -2 خاصية التمير والسيولة  -5المعلومات  ومنها  
تتمي  المعلومهات بهالوفرس   -4ااندماج العالية للعناصر المعلوماتية  -9. يرغا في استوبالها

ا تتههههأور مههههوارد المعلومههههات  -1ر الويههههود علهههه  انسههههيابها و هههه إلهههه , لههههذا يسههههع  منتجوههههها 
سهههولة النسهه  ,  -1بااسههتهالا بهه  علهه  العكههط فهههي عههادس مهها تنمههو مههر  يههادس اسههتهالكها 

  (91(  مشوشة  أوإمكان استنتاج معلومات صةيةة من معلومات غير صةيةة - -2

البةوع اإلعالميهة مهن  مراك  ،إليما توصلت  إل كما إن عملية التخطيط اإلعالمي تةتاج 
استنتاجات  ونتا م مهمة  من خال  ةصولها عله  المعلومهات  التهي يمكهن ااعتمهاد عليهها 

إن توهههد  اإلعهههال  فهههي العهههال  الةهههديع كهههان    فهههي التخطهههيط اإلعالمهههي للم سسهههة اإلعالميهههة
ب. هه  اسههتخدام، اسههاليا التخطههيط العلمههي تجلهه  ذلهها فيمهها اكتشههل مههن وسهها   اإلعههال  

وة التي أةدوت مها يسهم  بوهورس ااتصها       وكهان اسهتخدا  اإلعهال  المخطهط ذا اوهر الةدي
  ( 99بالغ في تةويي التود  الة اري( 

فهههي  ااخهههر يمكهههن الوهههو  بهههأن اانترنهههت يوهههل علههه  قمهههة الههههر  بالنسهههبة لوسههها   ااتصههها  و 
   متودمهة البعد ااتصالي لالنترنهت يتهوفر عله  خصها إن, إذ  الةصو  عل  المعلومات 

وتمي ها عن بوية وسا   ااتصا  لع  مهن أبر هها : تخطهي الةهواج   اختالفهاواستونا ية في 
الجميههههر   وهههههذه الخصهههها    أمهههها وااتصههههالي  ألمعلومههههاتيال منيههههة والمكانيههههة ,وفههههتم البههههاا 

 أنقريهة الكترونيهة صهغيرس   يسهتطير قاطنهها  إله ساهمت في ترسي  موولة  أن العهال  تةهو  
مكههان فههي العههال  وهههو وابههت مسههتور فههي مكانهه،  عبههر  أيفههي  ااعمهها عمهه  مههن  بههأييوههو  

 . المتعددس اإلنترنت استخدامات

ةطمهههت فههي  مهههن  أخههر أن شهههبكة اانترنههت موارنهههة بوسهها   اتصهههالية   جههدر اإلشهههارس إلهه تو 
و ههرل قياسههي جميههر الةههواج  التههي عطلّههت وصههو  الوسهها   ااتصههالية ااخههر  الهه  اكبههر 

سهنة ةته  أصهبم لديه،  59لمشتركين , فود  اةتاج عل  سبي  الموا  المهذياب إله  عدد من ا
سههنة لههن.ط العههدد , فههي ةههين أن شههبكة  15مليههون مشههترا , بينمهها أةتههاج التل.هها  إلهه   11

  (22  (في خدماتها  اشتراكااانترنت ل  تةتاج سو  ب عة سنوات لتجمر العال  كل، 
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 أوالمرةلههة ااساسههية التههي تسههبي أي تةههرا سياسههي  وغههدت عمليههة جمههر المعلومههات الدقيوههة
, ويشههير علمههاء المعلومههات إلهه  أن   صههناعة المعلومههات ( هههي مههن أو عسههكري اقتصههادي

  العال أسرب الصناعات نموا في 
وهكههذا تسههاعدنا المعلومههات علهه  نوهه  خبراتنهها للخههرين وعلهه  ةهه  المشههكالت التههي تواجهنهها 

اةههة بال.عهه  وعلهه  تةسههين اانشههطة التههي توههو  بههها وعلهه  وعلهه  ااسههت.ادس مههن المعرفههة المت
 في ك  الوطاعات وعل  ك  مستويات المس ولية   أف  اتخاذ الورارات بطريوة 

لتطههههور التونههههي وانتشههههار المعلومههههات  هههههرت الصههههةافة اإللكترونيههههة او  مههههرس فههههي لنتيجههههة و 
ديهههدس ارتبطهههت , لتشهههك  بهههذلا  هههاهرس إعالميهههة جمهههن الوهههرن الما هههي منتصهههل التسهههعينيات 

مباشرس بعصور وورس تكنولوجيا ااتصا  والمعلومات, وليصبم المشهد اإلعالمهي وااتصهالي 
الدولي أكور ان.تاةهًا وسهعًة ةيهع أصهبم بموهدور مهن يشهاء اإلسهها  فهي إيصها  صهوت، ورأيه، 
لجمهور واسر مهن الوهراء دونمها تعويهدات الصهةافة الورقيهة وموافوهة الناشهر فهي ةهدود معينهة  

ذلا اتسههعت الةريههات الصههة.ية بشههك  غيههر مسههبوي, كانههت بدايههة الصههةافة اإللكترونيههة وبهه
مجههرد مواقههر تةتههوي علهه  موههاات ومو ههوعات وأفكههار وأطروةههات ور   بسههيطة    يك.ههي 
الصههةافة اإللكترونيههة أنههها فههي الغالهها تتبههر الةريههة الكاملههة التههي يتمتههر بههها الوههار  والكاتهها 

الورقيههة التههي تكههون بالعههادس قههد تهه  تعههدي  موااتههها مههن قبهه   علهه  اإلنترنههت بخههالل الصههةافة
 الناشر اكور من مرس ةت  يكون وفوًا لسياسة الصةي.ة 
ا بههد أن يههت  اسههتيعاا تونيههة ااتصهها  وهنهها ي كههد الههدكتور مةمههد بههن عبههد الع يهه  الةيهه ان  

إل  التالي الةديوة في مجا  اإلعال  في كافة مواد التخص  ااخر  لتشير بصورس عميوة 
ابههد مههن التعههرل علهه  التغييههرات الخطيههرس التههي أةههدوتها و الههذي ةههدع بههين وسهها   اإلعههال , 

تونية ااتصا  الةديوة عل  التن يمات الوانونية اإلعالمية سواء في مجا  الوذل والتشهير, 
   (2 (ةووي الطبر, والخصوصية

عههههال  وخصوصهههها مههههادس ومههههن هنهههها تههههأتي أهميههههة التربيههههة اإلعالميههههة مههههن خههههال  تههههدريط اإل
التعامهههه  مههههر جميههههر وسهههها      ( بأنههههها:  5444مهههه تمر فيينهههها   التههههي عرفههههها المعلوماتيههههة  و 

صههور وابتههة ومتةركههة التههي توههدمها تونيههات المعلومههات ,رسههو  ,كلمههات  ,اإلعههال  ااتصههالي
نتاجهها و اختيهار الو  سها   وااتصا  المختل.ة , وتمكين اافراد من فه  الرسا   اإلعالمية, وا 

   (91( المناسبة للعبير عن رسا له  الخاصة



 ...........................م4002هـ ـ 9241اتجاهات طلبة اإلعالم نحو تدريس مادة المعلوماتية  
 م.م راضي رشيد حسن

 733 4001مجلة كلية التربية األساسية                                             العدد السادس والخمسون / 

التعههرل    هههي  اإلعالميههةالتربيههة   ( بههأن2112مهه تمر التربيههة اإلعالميههة للشههباا   وي كههد
عل  مصادر المةتهو  اإلعالمهي وأهدافه، السياسهية وااجتماعيهة والتجاريهة والووافيهة والسهياي 

نتهههاج ههههذه المهههواد وت.سهههير الهههذي يهههرد فيههه،  ويشهههم  ذلههها التةليههه  النوهههدي للمهههواد  اإلعالميهههة وا 
  (91( الرسا   اإلعالمية والوي  التي تةتويها

, وانطالقههًا مههن هههذه ألمعلومههاتيلوههد أصههبةت المعلومههة أههه  سههلعة متداولههة فههي هههذا العصههر 
الةويوههة فوههد دأبههت كويههر مههن الم سسههات العلميههة فههي مختلههل أرجههاء العههال  علهه  تكههريط كهه  

ماديههة مههن أجهه  الةصههو  علهه  اةتياجاتههها مههن المعلومههات الصههةيةة إمكانياتههها البشههرية وال
 .والدقيوة في الوقت المناسا, في  من أصبم عام  الوقت ةاسماً 

 إجراءات البحث :
 منهج البحث:

   هدف،استعم  الباةع المنهم الوص.ي التةليلي لمال مت، لطبيعة بةو، ولتةويي   
 :مجتمع البحث   
كليهههة  اإلعهههال فهههرب الصهههةافة فهههي قسههه  البةهههع  إعهههال  : اشهههتم  مجتمهههرمجتمالالالإل اإلعالالالالم -أ 

ة تهدرط فيه، واختهار الباةهع فهرب الصهةافة ان مهادس المعلوماتيه  اإلسالمية/ الجامعة اآلداا
    2115-2112لعا  ل الدراسية   من الموررات

فهرب الصهةافة والبهالغ  اإلعهال : اشهتم  مجتمهر البةهع جميهر طلبهة قسه  مجتمالإل الللبالة -ا
  طالبا  521عدده  

 عينة البحث:

علهه   يوا بههونطالبهها ته  اختيههاره  بصهورس عشههوا ية مههن الهذين  11علهه اشهتملت عينههة البةهع 
 أكورفرب الصةافة لكونه   ااول ة ور تدريط مادس المعلوماتية تةديدا وه  طلبة المرةلة 

 ف ة ذات اهتما  بمتابعة تدريط المعلوماتية  
 تمههههر توريبهههها مههههن مج % 11البةههههع وشههههكلوا نسههههبة  اسادعلهههه  ااسههههتجابة  ااقههههدرولكههههونه  
 البةع 

 
 

  أداة البحث:
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المناسههبة وسههالمة بنا ههها ومههن وهه  مراعههاس الدقههة فههي فةصههها  هههو  ااداساختيههار  إن         
نتها م  إله السهليمة توهود  ااداسجانها كبيهر مهن ااهميهة فهي عمليهة التوهوي  ان   أمهور عله
 لبةو، وذلا اعتبارات منها: أداسبان، لذلا استعم  الباةع ااست (22  سليمة(

المسههت.تين علههيه   إن  (5 يمكههن تطبيوههها علهه  عينههة كبيههرس وبوقههت قصههير  السالالتبا  أ -5
بالمراةهه   ااداسقههد مههرت عمليههة بنههاء و   (5  أرا ههه فههي التعبيههر عههن  أكوههريشههعروا بةريههة  أن

 :التالية 
 اادبيهههاتااطالب علههه  البةهههع قههها  الباةهههع بههه إعهههداد اجههه :  األدبيالالالاتااللالالالالل علالالال  -2

بعلههه  المعلوماتيهههة وماهيتهههها وكي.يهههة ااسهههت.ادس ومنهههها ودورهههها فهههي بنهههاء والبةهههوع ذات الصهههلة 
اتجاهههات الطلبههة وتنميههة قههدراته  ودورههها فههي ت.عيهه  عمهه  اإلعههال  والتههداخ  بههين المعلوماتيههة 

معلوماتيهة ليكهون واإلعال  واسترشد بآراء السادس الخبراء إ افة إل  خبرت، في تهدريط مهادس ال
  عل  بصيرس كافية في إعداد فورات أاستبان،  

قهها  الباةههع باعههداد اسههتبان، اسههتطالعية م.توةههة ت ههمنت   : الدراسالالة االسالالتلالعية -5
ما هي ال.ورات التي يمكن اسهتخدامها كمعهايير  س ا  إل  مجموعة من السادس الخبراء م.اده 

ادس المعلوماتيههة  وكههان الهههدل الةصههو  نةههو تههدريط مهه اإلعههال فههي معرفههة اتجاهههات طلبههة 
 اإلجههراءالبةههع وقههد عهه   هههذا  أداسعلهه  معلومههات دقيوههة تسههاعد الباةههع علهه  بنههاء فوههرات 

فههي مجهها  التربيههة مههن السههادس الخبههراء  أخههربالويهها  بعههدد مههن الموههابالت  الشخصههية مههر عههدد 
البةههع التههي  أداس ادباعههدالسههادس الخبههراء قهها  الباةههع  أراءوفههي  ههوء  وعلهه  الههن.ط وااعههال  

  فورس مو عة عل  مجا  واةد 11من تكونت 

التههي تعتمههدها أي  ااداسيعههد الصههدي مههن الشههروط التههي يتوجهها توافرههها فههي  : األداةصالالد  
توههيط فعههال الشههيء الههذي  أنكههان بموههدورها  إذاة وصههالةة قالبةههع تكههون صههاد فههأداسدراسههة  

  (55  و عت لوياس، (
بصههورتها  ااداسالبةههع فوههد عههر  الباةههع فوههرات  أداس ولغههر  التةوههي مههن صههدي          

  ااسههههتاذ   واإلعههههال علهههه  مجموعههههة مههههن الخبههههراء فههههي مجهههها  التربيههههة وعلهههه  الههههن.ط  ااوليههههة
 

المسههاعد الههدكتور سههعد خمههيط  وااسههتاذالمسههاعد الههدكتور صههالم  اةمههد مهيههدي ال.هههداوي  
مالة ههاته   إلبههداء لعيوههاوي (داود سههلمان ا أمهه الههدكتورس  المسههاعد وااسههتاذسعلههي الةههديوي 

                                                 
 أ   د صالم اةمد أل.هداوي 
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ةههو  فوههرات ااسههتبانة  وبيههان صههالةية كهه  فوههرس مههن الناةيههة العلميههة واللغويههة ومعرفههة درجههة 
وقههد وجهههد ,فوههرس  11تهه  تعهههدي  بعهه  ال.وههرات وبويههت   أرا ههه و ههوةها وفهمههها وفههي  ههوء 

 هههر و  ااف ههه مهههن  إنالباةههع بعهههد استشهههارس عهههدد مهههن الخبهههراء فهههي مجههها  الويهههاط والتوهههوي  
عل  التوالي  5,2مستويان اما  ك  فورس  موافي غير موافي  وعند تكميم، فان درجت، تكون 

 بصورتها النها ية  ااداسصدي  الباةع من تأكد% وبذا 51وكانت نسبة اات.اي 
 ااداس:ان من  متطلبات بناء اداس البةع توفر سهمة الوبهات   ي.تهر  ان تكهون  ثبات األداة

وتةهت ال هرول  أن.سهه  ااشهخا تطبيوهها عله   إعادسالنتا م ن.سها عند  أعطيت إذا وابتة
  (1ن.سها ( 

(  لتعههرل the test-retestااختبههار   إعههادسذلهها فوههد قهها  الباةههع باسههتعما  طريوههة  وا  اء
معام  الوبات ةيع   يطبي ااختبار عل  المجموعة ن.سهها مهرتين ب.اصه   منهي وب هرول 

( 5وههالع للههذين سههبي اختيههاره فيههها ( أو  أسههبوعينت يههد عههن  مشههاب، تمامهها لل ههرول التههي ا
طالبههها بصهههورس عشهههوا ية مهههن الهههذين يوا بهههون علههه  ة هههور  51وفهههي  هههوء ذلههها تههه  اختيهههار 

 ااداسللبةهع وته  تطبيهي   ااساسهيةمهن العينهة  تدريط مادس المعلوماتية تةديدا وقد استبعدوا
   أيا والواني عشرس  ااو ل.اصلة بين التطبيي عليه  لمرتين متتاليتين وكانت ال.ترس ال منية ا

 إجابهاته يتهذكروا بعه   أنيمكهن  ااوله فهي المهرس   ان بع  الذين يطبي علهيه  ااختبهار
ت يد المهدس ال منيهة كويهرا بهين التطبيوهين لكهي  ا أنمما قد ي.يده  في التطبيي الواني  ويجا 

  (1(  اإلجاباتتةدع تغيرات كبيرس في  ا
 personمعام  الوبات بين التطبيوين فود استعم  الباةع معام  ارتباط بيرسون   إليجاد و    

correlation-coefficient،وقهد بلهغ  (24  معهامالت اارتبهاط دقهة وشهيوعا( أكوهرمهن  ان
معامه   إن إل ( obet أوبت% يشير 52والواني للطلبة  ااو معام  اارتباط بين التطبيي 

   (54  مستو  الوبات مرت.ر( إن% يد  عل  51اد عن نسبة    إذااارتباط 
 األداة:تطبيق    
 9/1/2115مهن المهدس  اإلعهال بشكلها النها ي عل  عينة من طلبة قس   ااداسجر  تطبيي    

العينههة  وة ههور الباةههع ميههدانيا  فههي  أفههرادوذلهها بتو يعههها علهه   25/1/2115والهه  المههدس 

                                                                                                                                               

 أ   د سعد خميط ألةديوي
 أ   د أم  داود العيواوي
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واست.سههارات الطلبههة   أسهه لةعههن  واإلجابههةم هههدل البةههع مكههان تو يههر  ااداس  لغههر  تو ههي
  وكانت موجهة عل  الشك  التالي 

 :األداة وم اقشتهاعرض  تائج استجابات الللبة)عي ة البحث (حول فقرات 
 :البحث بفقرات أداةعرض ال تائج المتعلقة 

  ااداسرات يت من هذا ال.ص  عر  ومناقشة نتا م استجابات الطلبة عينهة البةهع ةهو  فوه
ف ههال  نسههبتها الم ويههة ةسهها علهه  وفههي اسههتجابات الطلبههة عليههها ااداسوقههد تهه  تن ههي  فوههرات 

كما في  فورس 91عل   ااداسعن عر  التكرارات التي ةصلت عليها ك  فورس  وقد اشتملت 
(  1وان اغلا ال.ورات ةصلت عل  نسبة م وية فهوي المتوسهط باسهتوناء   ( 5الجد و  رق   

ةصلت دون الجيد وبمعد  متوسهط لهذا يةتهاج ااهتمها  بهها مهن جانها تدريسهها ومهن  فورات
(  25, 22, 21, 21, 9,1.ورات التي ةصلت عل  دون الجيهد  جانا المةتو  وكانت ال

 ( 5ااستطالب ووفي الجدو  رق    أداس من 
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 (5جدو  رق   
 سالالالالبة 
 مئوية
% 

 غير
 مواف 

 ت هراتههال.وهههههههههههههههههههههه مواف 

مهههن خهههال  دراسهههتي لمهههادس المعلوماتيهههة تعلمهههت كيهههل اجمهههر واخههه ن  91 59 22
 المعلومة واسترجعها

5 

تعلمت كي.ية التعام  مر الخرا ط والتواوي  والمخطوطهات واارشهيل  95 4 52
 لالست.ادس منها في عم  الم سسة اإلعالمية

2 

نيهههههت ا يغنهههههي عهههههن وسههههها   دراسهههههة المعلوماتيهههههة علمتنهههههي إن اانتر  99 2 51
 ااتصا  ااخر  رغ  الخصا   العالية التي يتمي  بها

9 

دراسههتي للمعلوماتيههة أو ههةت لههي ال.ههري بههين م سسههات المعلومههات   99 52 11
 ومصادر المعلومة

9 

تعلمههههت إن للمعلومههههة اوههههر كبيههههر فههههي التنميههههة البشههههرية وااقتصههههادية   91 51 21
 والتود  العلمي

1 

خهههال  دراسهههتي للمعلوماتيهههة أصهههبةت لهههدي فكهههرس  مسهههبوة عهههن مهههن  99 52 11
 أهمية التخطيط اإلعالمي

1 

مههههن خههههال  دراسههههة المعلوماتيههههة أصههههبةت لههههدي فكههههرس إن مطبوعههههات  99 1 55
واصهههدرات الةكومهههة و م سسهههات المجتمهههر المهههدني يمكهههن ااسهههت.ادس 

 منها في اإلعال 

2 

رنيههت لههها دور فاعهه  فههي دراسهة المعلوماتيههة بينههت لههي إن شهبكة اانت 99 2 51
 تطوير عم  اإلعال 

5 

 4 تعلمت كيل الةصو  عل  المعلومة بطري عدس 91 9 42
تعلمههههت إن اانترنيههههت ههههها  جههههدا فههههي سههههرعة ااتصهههها  بالم سسههههات  99 2 51

 اإلعالمية وبك  أنواعها
51 

تعلمت إن المعلومة يمكن ااست.ادس منهها ةته  ولهو بعهد فتهرس طويلهة  95 2 41
 هي بعد استعمالهاوا تنت

 

55 
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تعلمههت إن دليهه  السههياةة والسهه.ر ومعههاج  البلههدان ي.يههد العههاملين فههي  95 4 52
 ميدان اإلعال 

52 

فهمههههههت إن للمكتبههههههات دورا مهمههههههها فههههههي رفهههههههد الم سسههههههة اإلعالميهههههههة  99 1 55
 بالمعلومات

59 

المعلومههههات التههههي اكتسههههبتها مههههن دراسههههتي للمعلوماتيههههة  أوههههارت فههههي  94 55 25
 نةو دراسة اإلعال  الدافعية

59 

مهههن خهههال  دراسهههتي للمعلوماتيهههة أصهههبةت لهههدي ر يهههة وا هههةة عهههن  94 55 25
 اإلعال  أف   مما كنت علي،

51 

من خال  دراسة المعلوماتية أصهبةت لهدي فكهرس بأنه، ابهد أن يكهون  95 52 21
 للم سسة اإلعالمية أكور من لغة

51 

يههد بههها عنههد التعامهه  معههها تعلمههت إن للمعلومههة خصهها   يجهها التو 95 52 21
 أو ااست.ادس منها

52 

 55 تعلمت كيل التعام  مر المعلومة اإلعالمية وااست.ادس منها 91 59 22

تعلمههههت مههههن دراسههههة المعلوماتيههههة مهمهههها تكههههن قيمههههة المعلومههههة يمكههههن  91 59 22
 ااست.ادس منها في اإلعال 

54 

تبههههات العامههههة هههههي مههههن خههههال  دراسههههة المعلوماتيههههة أدركههههت إن المك 91 9 42
 م سسات ووافية يمكن أن تكون مصدرا للمعلومة اإلعالمية

21 

دراسههة ألمعلوماتيههة ولههدت لههدي انطباعهها بههان هنههاا ترابطهها بههين سهها ر  91 59 22
 مواد أإلعال  ااخر 

25 

مههههن خههههال  دراسههههتي للمعلوماتيههههة أصههههبةت لههههدي فكههههرس عههههن نوعيههههة  91 59 22
 اإلعالميةالمجتمعات وهذا سيةدد نوب رسالتي 

22 

مهههن خهههال  دراسهههة المعلوماتيهههة أدركهههت إن وهههورس المعلومهههات أةهههدوت  91 51 21
 تغيرا  في عم  الم سسات اإلعالمية

29 

أصههبةت لههدي فكههرس عههن أهميههة وسهها   ااتصهها  مههن خههال  دراسههتي  91 51 21
 للمعلوماتية

29 

تعلمهههت انههه، مهههن سهههلبيات وهههورس المعلومهههات اللغهههة التهههي جهههاءت بههههها  99 51 15
 المعلومة

21 
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تعلمههت إن الكهه  الها هه  مههن المعلومههات لهه  يشههتت عمهه  اإلعههال  إذا  99 51 15
 أةسن تو ي.،

21 

 22 تعلمت كيل التغلا عل  مشكلة وورس المعلومات بشك  ايجابي 99 51 15

كههرس إن التعامهه  مههر المعلومههة هههو دراسههة المعلوماتيههة جعلههت  لههدي ف 99 52 11
 منهم للت.كير والتعل 

25 

تعلمهههت مهههن دراسهههة المعلوماتيهههة إن مصههههدر قهههوس اإلعهههال  ههههي نههههوب   91 9 42
 المعلومات التي يةص  عليها

24 

مههن خههال  دراسههتي للمعلوماتيههة أصههبم لههدي اهتمهها  كبيههر فههي كي.يههة  91 9 42
 الةصو  عل  المعلومة

91 

  تأييههد عهها  علهه  يههدلفههان ذلهها فههوي المتوسههط  نسههبتها الم ويههةبلغههت  جميههر ال.وههرات إنبمهها 
اهتمامها  المعلوماتيهة ويعكهطي كهد مال مهة مةتهو  ال.وهرات مهر مةتهو  تهدريط مهادس  ولعينة ل

الطلبهة وفههي النسههبة الم ويههة  خهال  مالة ههة اسههتجابات إعههدادها ومههنمهن لههدن الوهها مين عله  
ال.وههرات وفههي نسههبتها  نالةهه  تههدرجبعههة النتهها م مههن خههال  متاو التههي ةصههلت عليههها كهه  فوههرس 

  (2الجدو  رق   الم وية من خال  
 (2جدو  رق  

 سالالالالالالالالبة 
 مئوية
% 

 غير
 مواف 

   ال.وهههههههههههههههههههههههههههههرات مواف 
 ت

تعلمهههت إن المعلومهههة يمكهههن ااسهههت.ادس منهههها ةتههه  ولهههو بعهههد فتهههرس طويلهههة وا  95 2 41
 تنتهي بعد استعمالها

5 

 2 تعلمت كيل الةصو  عل  المعلومة بطري عدس 91 9 42

تعلمت من دراسة المعلوماتية إن مصدر قوس اإلعهال  ههي نهوب  المعلومهات  91 9 42
 التي يةص  عليها

51 

من خال  دراستي للمعلوماتية أصبم لدي اهتما  كبير في كي.يهة الةصهو   91 9 42
 عل  المعلومة

51 

 9 را مهما في رفد الم سسة اإلعالمية بالمعلوماتفهمت إن للمكتبات دو  99 1 55

مهههن خهههال  دراسهههة المعلوماتيهههة أدركهههت إن المكتبهههات العامهههة ههههي م سسهههات  99 1 55
 ووافية يمكن أن تكون مصدرا للمعلومة اإلعالمية

52 
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مههن خههال  دراسههة المعلوماتيههة أصههبةت لههدي فكههرس إن مطبوعههات واصههدرات  99 1 55
 ر المدني يمكن ااست.ادس منها في اإلعال الةكومة و م سسات المجتم

59 

دراسة المعلوماتية بينهت لهي إن شهبكة اانترنيهت لهها دور فاعه  فهي تطهوير  99 2 51
 عم  اإلعال 

9 

دراسهههة المعلوماتيهههة علمتنهههي إن اانترنيهههت ا يغنهههي عهههن وسههها   ااتصههها   99 2 51
 ااخر  رغ  الخصا   العالية التي يتمي  بها

21 

تعلمههت إن اانترنيههت ههها  جههدا فههي سههرعة ااتصهها  بالم سسههات اإلعالميههة  99 2 51
 وبك  أنواعها

29 

تعلمههت إن دليهه  السههياةة والسهه.ر ومعههاج  البلههدان ي.يههد العههاملين فههي ميههدان  95 4 52
 اإلعال 

1 

تعلمههههت كي.يهههههة التعامههههه  مهههههر الخههههرا ط والتوهههههاوي  والمخطوطهههههات واارشهههههيل  95 4 52
 م  الم سسة اإلعالميةلالست.ادس منها في ع

1 

المعلومات التي اكتسبتها من دراستي للمعلوماتية  أوارت فهي الدافعيهة نةهو  94 55 25
 دراسة اإلعال 

2 

مههن خههال  دراسههتي للمعلوماتيههة أصههبةت لههدي ر يههة وا ههةة عههن اإلعههال   94 55 25
 أف   مما كنت علي،

51 

رس بأنهههه، ابههههد أن يكههههون مههههن خههههال  دراسههههة المعلوماتيههههة أصههههبةت لههههدي فكهههه 95 52 21
 للم سسة اإلعالمية أكور من لغة

5 

تعلمههههت إن للمعلومههههة خصهههها   يجهههها التويههههد بههههها عنههههد التعامهههه  معههههها أو  95 52 21
 ااست.ادس منها

4 

 55 تعلمت كيل التعام  مر المعلومة اإلعالمية وااست.ادس منها 91 59 22

مههة المعلومههة يمكههن ااسههت.ادس تعلمههت مههن دراسههة المعلوماتيههة مهمهها تكههن قي 91 59 22
 منها في اإلعال 

 

59 

مههن خههال  دراسههتي لمههادس المعلوماتيههة تعلمههت كيههل اجمههر واخهه ن المعلومههة  91 59 22
 واسترجعها

52 

دراسههة ألمعلوماتيههة ولههدت لههدي انطباعهها بههان هنههاا ترابطهها بههين سهها ر مههواد  91 59 22
 أإلعال  ااخر 

55 

ماتيههة أصههبةت لههدي فكههرس عههن نوعيههة المجتمعههات مههن خههال  دراسههتي للمعلو  91 59 22 54 
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 وهذا سيةدد نوب رسالتي اإلعالمية

من خال  دراسة المعلوماتيهة أدركهت إن وهورس المعلومهات أةهدوت تغيهرا  فهي  91 51 21
 عم  الم سسات اإلعالمية

25 

أصهههههبةت لهههههدي فكهههههرس عهههههن أهميهههههة وسههههها   ااتصههههها  مهههههن خهههههال  دراسهههههتي  91 51 21
 للمعلوماتية

21 

تعلمهههت إن للمعلومهههة اوهههر كبيهههر فهههي التنميهههة البشهههرية وااقتصهههادية  والتوهههد   91 51 21
 العلمي

22 

 29 تعلمت ان، من سلبيات وورس المعلومات اللغة التي جاءت بها المعلومة 99 51 15

تعلمههت إن الكهه  الها هه  مههن المعلومههات لهه  يشههتت عمهه  اإلعههال  إذا أةسههن  99 51 15
 تو ي.،

21 

 22 تعلمت كيل التغلا عل  مشكلة وورس المعلومات بشك  ايجابي 99 51 15

دراسههة المعلوماتيههة جعلههت  لههدي فكههرس إن التعامهه  مههر المعلومههة هههو مههنهم  99 52 11
 للت.كير والتعل 

25 

دراسههههههتي للمعلوماتيههههههة أو ههههههةت لههههههي ال.ههههههري بههههههين م سسههههههات المعلومههههههات   99 52 11
 ومصادر المعلومة

24 

سهههتي للمعلوماتيهههة أصهههبةت لهههدي فكهههرس  مسهههبوة عهههن أهميهههة مهههن خهههال  درا 99 52 11
 التخطيط اإلعالمي

91 

  المعهههههههههههههههههههههد    22.49
 

 

تعلمههت إن المعلومههة يمكههن ااسههت.ادس منههها ةتهه  ولههو بعههد فتههرس طويلههة وا   -5ال.وههرس رقهه   إن
  إنفيهها  تأكهدي التهي وهه %41م وية بنسبة نالت تأييد العينة والتي (   تنتهي بعد استعمالها

خالفهههها للمههههوارد الماديههههة التههههي تن.ههههذ مههههر ااسههههتهالا ا تتههههأور مههههوارد المعلومههههات المعلومههههات 
بااسههتهالا بهه  علهه  العكههط فهههي عههادس مهها تنمههو مههر  يههادس اسههتهالكها لهههذا السههبا فهنههاا 

 ديدسارتباط وويي بين معد  استهالا المجتمعات للمعلومات وقدرتها عل  توليد المعارل الج

. 

 -2  (%42   نسههههبها الم ويههههةكانههههت التههههي و   51, 51, 2علهههه  ال.وههههرات  التأكيههههدكمهههها ورد    
دراسهة المعلوماتيهة خهال  تعلمت مهن  -51,تعلمت كيل الةصو  عل  المعلومة بطري عدس
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مههن خههال  دراسههتي  -51,إن مصههدر قههوس اإلعههال  هههي نههوب  المعلومههات التههي يةصهه  عليههها
 (تما  كبير في كي.ية الةصو  عل  المعلومةللمعلوماتية أصبم لدي اه

يعههد  المصههدر  أةههد أههه  عناصههر العمليههة ااتصههالية التههي ة ههيت باهتمهها  واسههر مههن قبهه   
البههاةوين  فالمصههدر يعتبههر أو  عنصههر مههن عناصههر العمليههة ااتصههالية المكونههة مههن وههالع 

لعنصهر الهذي عناصر أساسية؛ مصدر, رسالة, مسهتوب   و تبهدو أهميهة المصهدر مهن كونه، ا
تنشأ من خالل، الرسالة  و ل  توتصر معرفتنا عن المصدر في ال.ص  بين مصدر المعلومة 
و الوسهههيلة اإلعالميهههة بههه  أصهههبةت الوسهههيلة ن.سهههها ههههي المصهههدر كمههها قههها  بهههذلا ماكلومهههان 
بموولتههه، المشههههورس  الوسهههيلة ههههي الرسهههالة   فطريوهههة تلوهههي, و إدراا الرسهههالة و تهههأوير الرسهههالة 

 ية, يتأور بشك  كبير بالوسيلة  المصدر( اإلعالمية التي يتلو  ال.رد عبرها الرسالة اإلعالم
و لود مارست الم سسات اإلعالمية  صةل, إذاعة, تل. يون, وكاات أنباء( و ل.ترس طويلة 

 Mediaدور الوسيط بين الجمهور المتلوي و مصدر المعلومات فيما عرل بةارط البوابة  

Gate keepingلم سسهة اإلعالميهة توهو  بالتهدخ  بةجها المعلومهات التهي ي.تهر  أن (  فا
  (94 (215يعرفها العامة, و تمرير ما تعتود ان، يخد  مصالةها   ماكوي  و يند    

فهمهههت إن للمكتبهههات دورا مهمههها فهههي رفهههد الم سسهههة   59, 52, 9وكهههذلا مةتهههو  ال.وهههرات     
تيهههههة أدركهههههت إن المكتبهههههات العامهههههة ههههههي من خهههههال  دراسهههههة المعلوما,اإلعالميهههههة بالمعلومهههههات

مههن خههال  دراسههة المعلوماتيههة ,م سسههات ووافيههة يمكههن أن تكههون مصههدرا للمعلومههة اإلعالميههة 
أصههبةت لههدي فكههرس إن مطبوعههات واصههدرات الةكومههة و م سسههات المجتمههر المههدني يمكههن 

كر وفهههي ههههذا المجههها  يهههذ %(55(والتهههي بلغهههت نسهههبها الم ويهههة  ااسهههت.ادس منهههها فهههي اإلعال 
الولهه  والكتههاا ينتميههان لمراةهه  تاريخيههة وة ههارس سههابوة, بيههد أنهمهها ا  الههدكتور فلةههي   إن 

يواجهههان ةاليهها خطههر اانوههرا  ال.ههوري, كالديناصههورات, بهه  ربمهها يتهها  لهمهها التعههاي , جنبههًا 
إلهههه  جنهههها, مههههر المههههذياب والتل.هههها  والةاسههههوا,لعدس أجيهههها  قادمة,فوههههد أوبههههت تههههاري  وسهههها   

ذه الوسهها   ا تلغههي بع ههها بع هها, بهه  تتنههافط وتتسههابي فههي ميههدان سههي   ااتصهها ,أن ههه
م.توةههًا, ف ههههور المجلههة والصهههةي.ة لهه  يوتههه  الكتهههاا, واختههراب المهههذياب المسههموب لههه  يسهههةي 
الكتههاا المطبههوب, كمهها أن التل.هها  لهه  يههدمر المههذياب أو يةههري الكتههاا, وعنههدما جههاءت شههبكة 

,التي انههدمجت فههي شاشههة الةاسههوا, وفههي الوقههت  اإلنترنيههت ( اةت ههنت كهه  هههذه الوسهها  
ن.س، استطاعت ك  وسيلة أن تةت.  بم مار خا , وأن ت ور وتعي , في ميدان السباي 

   (91( الواسر
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دراسة المعلوماتية بينت لي إن شبكة اانترنيت لها     29,  21, 9كما ان مةتو  ال.ورات 
ماتية علمتنهي إن اانترنيهت ا يغنهي عهن دراسة المعلو   دور فاع  في تطوير عم  اإلعال ,

تعلمت إن اانترنيت ها   ,  وسا   ااتصا  ااخر  رغ  الخصا   العالية التي يتمي  بها
نسهبها الم ويهة   (  والتهي بلغهت جدا في سرعة ااتصا  بالم سسات اإلعالمية وبك  أنواعها

ل، دور ها  في سرعة تباد  فهي تبين أهمية دور اانترنيت  في تطوير اإلعال  وان %(51
اإلنترنهههت وهنههها يهههر  مهههانني إن  ااخهههر  اإلعهههال يغنهههي عهههن وسههها    المعلومهههات كمههها انههه، ا

التطهورات السهريعة فهي مجها  في الم سسهات اإلعالميهة فيوهو    مصدر للمعلومات اإلخبارية
إلهه   خههدمات اإلنترنههت لههها العديههد مههن التطبيوههات فههي مجهها  الصههةافة اإلخباريههة  فالوصههو 

قواعد المعلومات ستوفر مصادر إ افية للصة.يين  و ير  مانني كهذلا أن الصهة.ي أان 
يهذها مباشهرس للمواقههر المختل.هة و يةصهه  عله  المعلومهات إمهها عهن طريههي مصهادر ااخبههار 
أو مهههن مواقهههر الوسههها   اإلعالميهههة ااخهههر  مهههن أجههه  اخهههذ  نههه   التصهههريةات المباشهههرس (  

 21- 22 )92 )  
تعلمههههت إن دليهههه   -1   %( 52نسههههبهما الم ويههههة والتههههي كانههههت  1, 1  ال.وههههرات امهههها مةتههههو 

تعلمهت كي.يهة التعامه   -1, السياةة والس.ر ومعاج  البلدان ي.يد العاملين في ميدان اإلعهال 
( مر الخرا ط والتواوي  والمخطوطات واارشيل لالست.ادس منها في عمه  الم سسهة اإلعالميهة

( , ومنههها 24   إن الت.كيههر مسههتةي  مههن دون صههور( يوههو    فوههد اكههد عليههها أرسههطو ةيههع
 (54 نسههتنتم أن أهميههة الصههورس كمهها جههاء فههي الموهه  الصههيني:  الصههورس تسههاوي ألههل كلمههة(

وليههدس اليههو , إا أن أهميتههها ا دادت بشههك  كبيههر فههي العصههر الةههديع,  ان الصههورس ليسههتو  
الناقهههد ال.رنسهههي  رأي  أكهههدهمههها فالةيهههاس المعاصهههرس ا يمكهههن تصهههورها مهههن دون صهههور, وههههذا 
  (94 روان بارت( ةيع يوو  :  إننا نعي  في ة ارس الصورس ( 

( التربيهههة اإلعالميهههة بأنهههها:  التعامههه  مهههر جميهههر وسههها    2 ,5444ويّعههرل مههه تمر فيينههها       
اإلعههال  ااتصههالي  كلمههات ورسههو  وصههور وابتههة ومتةركههة( التههي توههدمها تونيههات المعلومههات 

نتاجهها و اختيهار الوسها    وااتصا  المختل.ة , وتمكين اافراد من فه  الرسا   اإلعالمية, وا 
  (5 مناسبة للعبير عن رسا له  الخاصةال

دراسهههههتي خههههال  المعلومهههههات التههههي اكتسههههبتها مههههن     51وال.وههههرس 2 وكههههذلا مةتههههو   ال.وههههرس 
للمعلوماتيهة أصهبةت  من خال  دراستي, للمعلوماتية  أوارت في الدافعية نةو دراسة اإلعال 

  %(25نسهبهما الم ويهة والتي بلغهت  ( لدي ر ية وا ةة عن اإلعال  أف   مما كنت علي،
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أصهبةت المعرفهة ةيهع ذكهر بأنه،    المه تمر الهدولي ااو  للتربيهة اإلعالميهة إليهها أشهارفود 
خيهارات في الورن الةادي والعشرين هي ااساط في التنمية اإلنسانية بما تخلو، من توسهير ل

الناط وتنمية لودراته  وتمكينه  من بناء ةياس إنسانية أف   ومكافةهة ال.وهر والةرمهان  وههو 
ما أخذت تع  ه توارير التنمية البشرية الدولية منذ مطلر التسعينات وتبنت، الهدو  العربيهة فهي 

  (91(    2119و 2112توريري التنمية اإلنسانية لعامي 
خههال  دراسههة المعلوماتيههة أصههبةت لههدي فكههرس بأنهه، ابههد أن  مههن   5مةتههو  ال.وههرس  وأي هها

ةيهع ت كهد   %( 21نسهبتها الم ويهة  ( والتهي بلغهت يكون للم سسة اإلعالمية أكور مهن لغهة
ان اللغهة فهي شهكلها ااو  وبطبيعتهها البسهيطة   اإلعالميهةاللغة في الم سسات  أهميةعل  

ساسههًا لتكههوين عالقههات إنسههانية بههين أفرادههها, البدا يههة كانههت  ههرورية لةيههاس الجماعههة وا مههة أ
ومههر مههرور الههه من تطههورت اللغههة المكتوبهههة وأصههبةت ذاكههرس للمجتمهههر اإلنسههاني ومكنتهه، مهههن 
تنسههيي جههههود البشهههر وتوةيهههدها فهههي مجهههر  مشههترا, وجعلهههت مهههن تهههداو  الخبهههرس بهههين اافهههراد 

 ةتعهد اللغهر الهيتهي  وفهي ههذا المجها  يوهو  الهدكتو    (92مهمها(  وااجيا  والمجتمعات أمهراً 
ااسههاط الههواقعي والةسههاط لكهه  تواصهه  بههين طههرفين أو أكوههر فهههي ةلوههة مهمههة توههو  باعههداد 
المعاني وترمي ها وفي بناء لغوي مةكهو  بوواعهد مت.هي عليهها يتخاطها ويتعهاي  بهها الجميهر 
ا واللغهة نشهاط اجتمهاعي يتشهك  خطابهها مهن نسهيم البي هة التهي تعمه  فيهها او المةيطهة , كمهه

لغويههة ل. يههة  أشههكا تعههد وسهها   ااتصهها  الجمههاهيري ناقلههة ومجسههدس للمعههاني اعتمههادا علهه  
  ( 59-52(  95علي،(  والتأويروغير ل. ية بوصد إيصالها إل  جمهور متنوب 

اما الدكتور عبد الع ي  شرل في كد  بان عملية ااتصا  بمجملها تت  عن طريي اللغة لذا 
  (9صا  وبسمات، وو ا .، ارتباطا  وويوا(  فاللغة ترتبط بنموذج اات

تعلمهت إن للمعلومهة خصها   يجها التويهد بهها عنهد التعامه  معهها    4ويوهد  مةتهو  ال.وهرس 
الخصهههها   أهميههههة  %( 21  أي ههههانسههههبتها الم ويههههة ( والتههههي بلغههههت  أو ااست.ادس منها

  -2 والسيولة  خاصية التمير -5 تتصل بها المعلومات  ومنها  أنوالممي ات التي يجا 
اانههدماج العاليههة للعناصههر  -9. قابليهة نولههها او بوههها علهه  المشههاب لمههن يرغها فههي اسههتوبالها

و هههر الويهههود علههه   إلههه تتميههه  المعلومهههات بهههالوفرس , لهههذا يسهههع  منتجوهههها   -4المعلوماتيهههة 
 ا تتأور موارد المعلومات بااستهالا به  عله  العكهط فههي عهادس مها تنمهو مهر -1انسيابها 

إمكهان اسهتنتاج معلومهات صهةيةة مهن معلومهات - -2سهولة النسه  ,  -1 يادس استهالكها 
 (5  ( مشوشة  أوغير صةيةة 
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والتي ةصلت  (تعلمت كيل التعام  مر المعلومة اإلعالمية وااست.ادس منها   55أما ال.ورس 
 أن التربيهههة (  إلههه  Hopps, 1998ههههوبط  ةيهههع يشهههير  %(  21علههه  نسهههبة م ويهههة    

اإلعالميههههة تشههههم  الوههههدرس علهههه  الوصهههه  للمعلومههههات والوههههدرس علهههه  تةليهههه  الرسهههها   وتوويمههههها 
يصالها   ( 99( وا 

أن الوا مين عل  كوير من أجه س اإلعال  ي عون اسسها لتهداو  وفي هذا الباا يذكر شيلر  
الصهههور والمعلومهههات التهههي تهههوور علههه  معتوهههدات وسهههلوا المشهههاهد واتجاهاتههه،, بمههها يجعلهههه  

  (55 ن إل  سا سي عوو (يتةولو 
  تعلمههت مههن دراسههة المعلوماتيههة مهمهها تكههن قيمههة المعلومههة يمكههن  59وكههذلا مةتههو  ال.وههرس  

ةيههع يههذكر ااسههتاذ اةمههد %(,22نسههبتها الم ويههة ااسههت.ادس منههها فههي اإلعههال ( والتههي بلغههت 
أصههبةت سههلعة    بههان المعلومههة ر ههيط شههبكة أخصهها ي المكتبههات والمعلومههات ةسههن بكههري

عاليههة الك.ههاءس والجههودس, يتعامهه  بههها البشههر لةربهها  الماديههة والمعنويههة علهه  طههري  قتصههاديةا
مختل.ة ومتوا ية مهر بع هها الهبع , ولكهن كهان لسهلعة المعلومهات خصا صهها التهي مي تهها 
عههن غيرههها مههن السههلر ااخههر  المختل.ههة, وأههه  هههذه الخصهها   هههو الت ايههد وعههد  النوصههان؛ 

أخههذ معلومهههة مهههن مصهههدر مههها فههان اآلخهههذ تههه داد مصهههادره المعلوماتيهههة بمعنهه  أنههه، عنهههدما يهههت  
بجانا أن المصدر المأخوذ من، ا ينو  به  ي يهد لديه، نمهط مهن أنمهاط المعرفهة التهي ته ور 
في، بشك  وا هم وكبيهر  فاآلخهذ يهربم والمعطهي يهربم أي هًا  كمها أن المعلومهة ته داد أهميهة 

  (24 (ب يادس رواجها أةياناً 
  مهههن خهههال  دراسهههتي لمهههادس المعلوماتيهههة تعلمهههت كيهههل اجمهههر  52مةتهههو  ال.وهههرس  وأمههها      

فههان الههدكتور الههوردي %( 22نسههبتها الم ويههة  أصههبةتوالتههي  واخهه ن المعلومههة واسههترجعها( 
تعب تهههها بأشهههكا  مت.هههي عليهههها  أو أن المعلومهههات سهههلعة يهههت  فهههي العهههادس إنتاجهههها يشهههير الههه  

 ههرول معينههة فههي التعلههي  وااعههال  والتسههلية او لتههوفير  وبالتههالي يمكههن ااسههت.ادس منههها تةههت
  (92  99  معينة( مة.  م.يد وغني اتخاذ قرارات في مجاات عم  

دراسهههة ألمعلوماتيهههة ولهههدت لهههدي انطباعههها بهههان هنهههاا ترابطههها بهههين سههها ر مهههواد     55وال.وهههرس 
الدكتور راشد العبد  والتي أكدها  %(22نسبتها الم وية كذلا (  والتي بلغت أإلعال  ااخر 
المواد اإلعالمية التي يتعر  لها الطالا تموه  ميهدانا خصهبا وأنشهطة فاعلهة الكري   بوول،  

لتطبيههي مهههارات الت.كيههر  ويجهها أن تت ههافر فههي ذلهها جهههود المعلمههين فههي ال.صهه  والنشههاط 
ت الةصههههو  علهههه  المعلومهههها( كمهههها اعتبههههر العبههههد الكههههري  21(   والتوجيهههه، واإلرشههههاد والتوعيههههة



 ...........................م4002هـ ـ 9241اتجاهات طلبة اإلعالم نحو تدريس مادة المعلوماتية  
 م.م راضي رشيد حسن

 733 4001مجلة كلية التربية األساسية                                             العدد السادس والخمسون / 

مهههن اإلعهههالن  54وتهههداولها ةوههها أساسهههيا مهههن ةوهههوي اإلنسهههان , وههههو مههها أكهههدت عليههه، المهههادس 
العهههالمي لةوهههوي اإلنسهههان ن هههرا اهميهههة تهههوفر المعلومهههات بالنسهههبة افهههراد المجتمهههر مهههن أجههه  

 المشاركة في الةياس العامة 
نوعيهة  من خهال  دراسهتي للمعلوماتيهة أصهبةت لهدي فكهرس عهن   54واما مةتو  ال.ورس      

والتههي %( 22كانهت نسهبتها الم ويهة ( والتهي المجتمعهات وههذا سهيةدد نهوب رسهالتي اإلعالميههة
المجتمههر الههذي تتهها  فيهه، لكهه  فههرد معرفههة نوعيههة المجتمعههات وذلهها   ان  أهميههةت كههد علهه  

تتكامهه  فيهه، و تتةوههي فيهه، إمكانيههة ااتصهها  ال.ههوري  وفرصههة الةصههو  علهه  معلومههات موووههة 
إلعههال  وااتصهها  الجماهيريههة التوليديههة, وتتسههر فيهه، إمكانيههات جمههر وة.هه  نشههاطات وسهها   ا

عهههداد ونشهههر المعلومهههات الموهههروءس والمسهههموعة والمر يهههة, مهههن خهههال  التكامههه  مهههر شهههبكات  وا 
  (52(  ااتصا  والمعلومات اإللكترونية الرقمية الدولية دا مة التطور والنمو وااتساب

انتوهههها  ونشههههر المعلومههههات دون عوا ههههي أو قيههههود مههههن   الههههدكتور مةمههههد البخههههاري يعتبههههروهنهههها 
, الهههذي يعتمهههد بهههالكوير علههه  المنجههه ات وااكتشهههافات ألمعلومهههاتيأساسهههيات تشهههكي  المجتمهههر 

العلميههة فهههي مجههها  تونيهههات اإلعهههال  وااتصههها    مهههن خهههال  إيجهههاد ال هههوابط الك.يلهههة بتهههوفير 
معلوماتيهة باسهتخدا  تكنولوجيها شروط اامن اإلعالمي الشهام  عنهد تشهكي  وتهداو  المهوارد ال

  ( 29(  اإلعال  وااتصا  المتطورس
مههههن خههههال  دراسههههة المعلوماتيههههة أدركههههت إن وههههورس     21,  25وكههههذلا مةتههههو  ال.وههههرات       

أصهبةت لهدي فكهرس عهن أهميهة  , المعلومات أةدوت تغيهرا  فهي عمه  الم سسهات اإلعالميهة 
والتهي %( 21كانت نسهبتهما الم ويهة (  والتي وسا   ااتصا  من خال  دراستي للمعلوماتية

وان لوسها    وكي.ية الةصو  عل  المعلومات  اإلعال في مجا   اور وورس المعلومات بينت 
ن التكنولوجيهها ااتصههالية الجديههدس او  المعلومههات  إيصهها فههي  أهميههةااتصها   تلغهه  وسهها    ا 

يهر ال.هيل  السهينما ي بعهد  ههور ااتصا  الوديمة ولكن تطورها وتغيرهها بشهك   هخ , فوهد تغ
الصوت وكذلا اللون, والةا  ينطبي عل  الجرا هد والمجهالت ب ههور مسهتةدوات جديهدس فهي 

, وفههي ن هه  الطباعههة, ون هه  إرسهها  الصهه.ةات عبههر وتو ههبيهامجهها  صههل ةههرول الجريههدس 
غيهر بشك  عا , كمها ت واإلنتاج واإلخراجااقمار ااصطناعية مما أور عل  أساليا التةرير 

التل. يههون بعههد  هههور كههاميرات ال.يههديو المةمولههة, وبعههد تصههغير كويههر مههن المعههدات الال مههة 
التطهور تشهك  اليهو  يعهي  وهورس معلوماتيهة ةويويهة  و ان  عهال  وتطويرهها   اإلنتاجيةللعملية 

الها   لتكنولوجيا المعلومات ووسا   اإلعال  وااتصا  المتنوعة, التي توصلت إليها عبورية 
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سهههبي يمكهههن الوهههو  أن التكنولوجيههها  , ومهههن خهههال  مههها ( 1 ( إلنسهههان خهههال  الوهههرون ااخيهههرسا
ااتصالية الراهنة بوسها لها ااتصهالية المختل.هة, له  توه  عله  التكنولوجيها الوديمهة بوسها لها 

 شكلت امتدادًا طبيعيًا وتطويرا لهذه الوسا   الوديمة  إنهاالمختل.ة, ب  
تعلمهههت إن للمعلومهههة اوهههر كبيهههر فهههي التنميهههة البشهههرية وااقتصهههادية      22امههها مةتهههو  ال.وهههرس 

للمعلومات اور ودور كبيهر  إنفهي ت كد  %(21نسبتها الم وية ( والتي كانت والتود  العلمي
لوهد في التنمية البشرية وااقتصادية والبةع العلمي  وفي هذا المجا  يوهو  السهيد ةجها ي   

عصههر الههراهن, و قههد  ادت أهميههة البةههوع العلميههة منههذ أ ههة  البةههع العلمههي يشههك  سههمة ال
خمسههينيات الوههرن الما ههي بةيههع باتههت ركيهه س أساسههية فههي تشههكي  خطههط التنميههة الشههاملة و 
تطويرههها, كمهها أصههبةت آمهها  المجتمههر فههي الرقههي و التوههد  فههي شههت  الوطاعههات معلوههة علهه  

بهههها أع هههاء هي هههة  البةهههع العلمهههي فيمههها يودمههه، مهههن دراسهههات و بةهههوع علميهههة أصهههيلة يوهههو 
  (95(  التدريط بالجامعات و الباةوون و المهنيون

( تعلمت ان، من سلبيات وورس المعلومات اللغة التي جاءت بها المعلومة   29ال.ورس  وأما    
فهي تبين ان وورس المعلومات لما لها من ايجابيهات كويهرس   %(15نسبتها الم وية والتي بلغت 

وههد بههها وهنهها يههذكر الههدكتور الههدجاني    ل جههاءتومنههها اللغههة التههي فانههها تعههاني مههن سههلبيات 
ةرصت الدو  الكبر   في عصر وورس ااتصا  عل  تو يل مختلل وسا   اإلعهال  لنشهر 
لغاتههها  وهكههذا أصههبةنا نههر  اليههو  فههي  اإلذاعههة المر يههة بخاصههة قنههوات   ف هها ية تههذير كهه  

اًرا واسهههًعا للصهههةافة الناطوهههة بلغهههات الهههدو   منهههها بلغهههة الدولهههة التهههي تمتلكهههها  كمههها نهههر  انتشههه
  (59(  الكبر  تعود بمردود كبير معنوي ومادي

يمانوي كد قنديلجي  لةهواج  اللغويهة خاصهة وأن مع ه  المعلومهات ههي   هنهاا اوهر ل بهان وا 
المالمهم السهلبية  ممها ي كهد ليست بلغات الدو  النامية, ومنها الدو  المتةدوة باللغة العربية 

  (4(  المعلوماتلعصر 
تعلمههت إن الكهه  الها هه  مههن المعلومههات لهه  يشههتت    22, 21وعنههد متابعههة مةتههو  ال.ورتههان 

تعلمههت كيههل التغلهها علهه  مشههكلة وههورس المعلومههات بشههك  , عمهه  اإلعههال  إذا أةسههن تو ي.هه،
  %(15نسبة م وية   كليهما ةصلتا( واللتان ايجابي
وكههذلا  اإلعههال علومههات لهه  يشههتت عمهه  وسهها   الكهه  الها هه  مههن الم إنالطالهها فههه   إننههر  

تعل  من خال  ذلا كي.ية التغلا عل  مشكلة المعلومات الناتجة من الك  الها ه  وهنها نهذكر 
تهههرتبط  بوهههورس  وهههورس المعلومهههات   أصهههبةتمههها ذكرتههه، الهههدكتورس ةنهههان يوسهههل عنهههدما قالهههت   

وتطهوير  يمهن التطهور التكنولهوجالم يهد  إل ااتصالية  ف يادس المعلومات  ت دي  االتكنولوجي
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 اآلخهرينااخيرس تدفر بالم يد من المعلومات     ومن و  ت داد  قدرات ال.رد في الت.اعه  مهر 
بشهك  عها  طابعها دوليها  أ ه.ياوالتأوير عليه      وان ان.جار المعلومات ووهورس ااتصها  قهد 

  (25 عل  كافة وسا   ااتصا  الجماهيرية(
دراسهههة المعلوماتيهههة جعلهههت  لهههدي فكهههرس إن التهههي تت هههمن المةتهههو    25وفيمههها يخههه  ال.وهههرس 

وفهي  %(11نسهبة م ويهة ( التي ةصلت عل  التعام  مر المعلومة هو منهم للت.كير والتعل 
إن إكسههاا الطالهها قههي  العمهه  ومهها يعههرل بمهههارات الوابليههة  داود ةلههط هههذا المجهها  يوههو  

  مهههارات الةههوار وآداا الةههديع وااجتمههاب  للتو يههل وسههماها ااتجاهههات اايجابيههة ومنههها 
ومهارات الةصو  عل  المعلومات وتصني.ها وتو ي.هها  ومههارات الت.كيهر  ومههارات الوهراءس 

  (52 والكتابة  واستخدا  الةاسوا ( 
ال.هههري بهههين لهههي  دراسهههتي للمعلوماتيهههة أو هههةت ذات المةتهههو     24امههها بخصهههو  ال.وهههرس    

ي.ههري وهنهها  %(11نسههبتها الم ويههة ( والتههي كانههت المعلومههة م سسههات المعلومههات  ومصههادر
الباةوين في ااتصا  اإلعالمي عادس بين المصدر و الم سسهة اإلعالميهة, و أو  مهن ل.هت 

 (5المعرول ان ر شك    الهذا اامر هما وستلي و ماكلين في نموذجيهم اانتباه
ة, ةهه ا سياسههي, مرشههم( فالمصههدر طبوههًا لمهها يههراه وسههتلي و مههاكلين هههو  شههخ  , م سسهه

يسههههع  مههههن خههههال  الم سسههههة اإلعالميههههة إليصهههها  رسههههالة إلهههه  الجمهههههور المسههههتهدل    
15 22 ) 

من خال  دراستي للمعلوماتية أصهبةت لهدي   ، أن تالذي أو ة  91وكذلا مةتو  ال.ورس 
 ةيهع %(11ةصهلت عله  نسهبة م ويهة ( والتهي فكرس  مسبوة عن أهمية التخطيط اإلعالمي

فهي العهال  الةهديع كهان ب. ه  اسهتخدام،  اإلعال تود   إن  د مةمود كر  سليمان ي كد السي
 أةهدوتالةديوهة التهي  اإلعهال التخطيط العلمي تجل  ذلا فيمها اكتشهل مهن وسها    اساليا

المخطط ذا اور بهالغ فهي تةويهي التوهد   اإلعال وكان استخدا       ما يسم  بوورس ااتصا  
  (21الة اري( 
 ات:التوصي
 عن، البةع من نتا م يوصي الباةع بما يلي: أس.رفي  وء ما 

 في المورر  رورس ااهتما  بتدريط مادس المعلوماتية من ناةية الم.ردات المعدس  -5
  أن يكون تدريط مادس المعلوماتية في المرةلة ااول  لطلبة اإلعال  -2

  ,عالقات( ةاع, إذان يكون تدريط المعلوماتية ب.روب اإلعال  الوالوة  صةافة -9

 :المقترحات
 التدريسيين وجهة ن ر  المعلوماتية منمادس  توويمية لتدريطإجراء دراسة  -5
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 إجراء دراسة توويمية لتدريط مادس المعلوماتية من وجهة ن ر طلبة اإلعال   -2

 اإلعال  إجراء دراسة تجريبية لتدريط مادس المعلوماتية لد  طلبة  -9

 والمراجع ادرـالمص
ري  ,مةمههد كهها   , الوسهها   التعليميههة والمههنهم , دار النه ههة العربيههة للنشههر اةمههد خيهه -5

   5444والتو ير  ,عمان ,ااردن 
ترجمههة د عههاد  عهه  الههدين ااشههو  ,د مةمههد عبههد الوههادر عبههد   ph.Dارنههول, ويتههيم  -2

   5422الغ.ار ,دار ما كي  وهي  للنشر ,جمهورية مصر العربية ,الواهرس,  
  5421, لبنههان, 45فلسه.ت، واراءه فهي المدينهة ال.ا هلة ,مطبعهة بيهروت,  –افالطهون  3- 
   

نةههو مركهه  معلومههات , جامعههة الملهها سههعود ,قسهه  اإلعههال  ,مةمههد بههن سههليمان, ااةمههد 4-
  موةد للصةافة السعودية صة.ي

العالقات العامهة كههدل مهن أههدال التبهاد  اإلعالمهي الهدولي, موهرر  ,مةمد,البخاري   -1
   2111جامعة طشوند الةكومية للدراسات الشرقية,  ,الماجستير لطالا

,دار ال.كر العربي   9البهي, السيد ف اد ,عل  الن.ط اإلةصا ي وقياط العو  البشري, ط -1
   5424, الواهرس, 

مسهههتوب  تهههدريط اإلعهههال  فهههي الجامعهههات السهههعودية ,مةمهههد بهههن عبهههدالع ي  ,الةيههه ان  -2
    2112 ,د للبترو  والمعادنجامعة الملا فه ,ال هران 

المههه تمر الهههدولي ااو  للتربيههههة  ورقهههة عمههه  مودمهههة إلهههه ,مةمهههد بهههن شههههةات ,الخطيههها  -5
   2112الريا , / اإلعالمية 

مجلهههة مجمهههر اللغهههة  ,ال.صهههة  والعاميهههة فهههي وسههها   اإلعهههال  ,أةمهههد صهههدقي  ,الهههدجاني -4
    45العربية بالواهرس عدد 

هلل , اإلعهههال  اإلقليمهههي ,دراسهههة ن ريهههة وميدانيهههة , بيهههروت ,   ألمسهههلمي, إبهههراهي  عبهههد ا-51
 تاري      العربي للنشر والتو ير ,بدون 

, دار السهههامر ,بغهههداد  5إلهيتهههي ,ههههادي , اللغهههة فهههي عمليهههة ااتصههها  الجمهههاهيري ,ط -55
5442. 

بةهههع موههههد  الههه  المهههه تمر التاسههههر  , كههههي   ق هههايا فههههي علههه  المعلومههههات  ,الهههوردي -52
العراقية للمكتبات والمعلومات بالتعاون مر جمعية المكتبهات  الذي ن مت، الجمعية للمعلومات

    5441  ,بغداد ,ااردنية وجامعة بغداد 
البةع العلمهي فهي عله  المكتبهات والمعلومهات فهي  ,أمجد جما  إبراهي  السيد ةجا ي  -59

  تةليلية دراسة ميدانية  ,مصر
 العراي   11  5421بي  جمر مكتبة المتن-صينية   أموا -59
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ر ههيط قسهه  المكتبههات وعلهه  المعلومههات قسهه  المكتبههات وعلهه  , جاسهه  مةمههد جههرجيط  -51 
 ,,مودمة فهههههي علههههه  المكتبهههههات والمعلومهههههاتجامعهههههة صههههنعاء  جامعهههههة صهههههنعاء   ,المعلومههههات
   211    5445مرك  اإلسكندرية للوسا ط الووافية والمكتبات ,  ,اإلسكندرية 

اهلل  ربيههههر,  مودمههههة  فههههي  العلههههو   السههههلوكية,  الوههههاهرس,  دار  ال.كههههر  ةامههههد  عبههههد   - 51
   بدون تاري العربي,  

ااتصهههها  ومجتمههههر المعلومههههات ,  أطلههههط للنشههههر واإلنتههههاج  اةنههههان يوسههههل, تكنولوجيهههه -52
   2111,الواهرس , 2اإلعالمي , ط

    5451رس ,,دار ال.كر العربي للطباعة ,الواه 5خرج ,ص.وت ,الوياط الن.سي, ط -55
, دار 2خيري ,السيد مةمد , اإلةصاء في البةوع التربويهة والن.سهية وااجتماعيهة ,ط -54

   5422ال.كر العربي, الواهرس, 
داود ةلههههط/ مناهجنهههها الدراسههههية الجميههههر ينتوههههد    الجمير مسهههه و ,مجلة إدارس التعلههههي   -21

 هه  5922شوراء, العدد ااو  ,الريا ,
عبد الكهري  / المنهاهم الدراسهية وتنميهة ملكهات النوهد لوسها   اإلعهال / راشد بن ةسين ال -25

   5925الم تمر ااو  للتربية اإلعالمية/ الريا  المملكة العربية السعودية/ ص.ر 
روتري ,ديريا, ترجمة فتم الباا عبد الةلي  سيد, تكنلوجيا التربية في تطوير المنهم ,  -22

  5459افة والعلو , المن مة العربية للتربية والوو
روان بهههارت , ترجمهههة  د عهههد الجبهههار الغ هههبان ,الصهههورس والتهههأوير اإلعالمهههي ,مطبعهههة  -29 

  2115الوورس ,اليمن, 
  .والمعلومات العلمية ألمعلوماتيالمجتمر  ,سيونتيورينكو و ل  -29
  المتالعبهههون بهههالعوو    سلسهههلة عهههال  المعرفهههة ,شهههيللر, ترجمهههة عبهههد السهههال  ر هههوان  -21

 .5451 ,الكويت ,المجلط الوطني للووافة وال.نون واآلداا
عبههد الع يهه  شههرل , اللغههة فههي ن ريههات اإلعههال  , مجلههة الدراسههات اإلعالميههة للسههكان  -21

    5455الواهرس ,   والتنمية والتعمير,  
الت.اعليهههة فهههي المواقهههر اإلخباريهههة العربيهههة علههه   , 2115 فهمهههي , نجهههو  عبهههد السهههال  , -22

   اإلنترنت, المجلة المصرية لبةوع الرأي العا  , المجلد الواني , العدد الرابر  شبكة
تكنولوجيههههههههها المعلومهههههههههات  ,فا ههههههههه  السهههههههههامرا ي نإبهههههههههراهي , إيمههههههههها, عهههههههههامر قنهههههههههديلجي -25

 .2112عمان, م سسة الوراي , ,وتطبيواتها
دار  وكط, ترجمة بسيوني عميهرس ,ةته  ن.هه  البةهع التربوي,مطبعهة-ا-لوسون,لوقي  -24

   5421المعارل, الواهرس, 
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ماكويهههه , ديههههنط و وينههههد , سهههه.ن  تعريهههها بيههههت المهههها , ةمهههه س  نمههههاذج ااتصهههها  فههههي  -91
 هه  5952الدراسات اإلعالمية  

 مةمد عبد الةميد ,ن ريات اإلعال  واتجاهات التأوير, الواهرس ,عال  الكتا    -95 
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   5455والنشر  والتو ير  , المنصورس  
,  ,إلعههال  السههوري    بههين التةههديع والمنافسههة فههي عصههر العولمههة,أمهه تمر الصههة.يين  -99
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