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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 أساسياً في أي نشاط بشري , وعنصراً مهمًا في عالقة اإلنسان  تعتبر      

إذ خالل الجوانب األساسية للحياة نفسها.  ا ببعض من بمجتمعه, وعالقة المجتمعات بعضه
 المعلومااات المناسااابة والدقيمااة الموااااوح فيهااا والحديااااة والمتاحااة بسااارعةبلبون اأن الناااي يطااا
 . وبشكل سهل 

 اإلعااااال التحاااوات التاااي يمكاااان الحااادية عنهاااا ومتابعاااة مراحلهااااا فاااي ااااورة وساااا ل  أهااا و
مااان خااااالل   اإلعالمياااةتغيااارات فاااي الم سساااات مااان المعلوماااات   أحداتاااه مااااهاااو وااتصاااال 

ومااان ذلاااا الصاااحافة المكتوبااة التاااي تغيااار ن اااا  عملهاااا . فااادخول وسااا ل اإلعاااال   المتاحاااة 
غااارل التحرياااار مناااذ بدايااااة الامانينياااات اااااار كايااارا علاااا  صاااناعة الصااااحل  إلاااا المعلوماتياااة 

مكانيااةالكتابااة الصااحفية  وأسااليب ومااات التااي تعاارض ااسااتفادة مان الطاارح السااريعة للمعل وا 
يشكل  بواسطة الصحافة المكتوبة اليو  لمرا ها صحفًا الكترونية عل  شبكة اانترنت وهو ما

الرساومات  إرفااحمن الناحية التمنية تمدما ان تمنيات الوسا ط المتعددة تمكن الصحفي مان 
مميااااا ة  أشاااااكالماااان الحصاااااول علاااا   الماااااار والصااااور والبياناااااات المكملااااة للااااان  كمااااا تمكااااان 

 اختيار موضوعات محددة, إمكانصحيفة بفضل لل

 أومن اجل ذلا استعدت الم سسات الصحفية لهذه المرحلة حية كونت مع مها جها ا 
هي ااة لمواجهااة المسااتمبل ماان الجانااب التكنولااوجي ا ماان الجانااب الفكااري فحسااب,  فاااالتطور 

ل بشااكل عااا  التطااور فااي تكنولوجياا ااتصااا إناالكتروناي فااي صااحافة اليااو  تعاد  مرحلااة 
و يفتهااا  أداءكبيارة فاي  إمكانياةوتطاور تكنولوجياا الصاحافة بشاكل خاا  قاد وفار للصاحافة 

يجاادالدولياة مان جهاة,  و اا ل جديادة مان جهاة اخار  ففضااًل عان  ياادة كفااءة الصاحافة  وا 
الكبياار فاي تطااور  أارهااو يفتهاا فمااد كاان للتطاورات المتالحمااة فاي وسااا ل ااتصاال  أداءفاي 

 صحل.نشاطات ال

فاي  األولا , تتماال الااورة أساسايةحية يمكن تميي  تطور ااتصال من خاالل خماي ااورات 
تطور اللغة, والاورة الاانية فاي الكتاباة, واقترنات الااورة الاالااة بااختراا الطباعاة فاي منتصال 
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 , وبااادأت معاااال  ااااورة 5941الماارن الخاااامي عشااار علااا  ياااد العاااال  االمااااني غاااوتنبر  عاااا  
رابعااااااااة فاااااااي الماااااااارن التاساااااااا عشاااااااار مااااااان خااااااااالل اكتشاااااااال الكهرباااااااااء والموجااااااااات ااتصاااااااال ال

الكهرومغناطيساااية والتلغاااارال والهاااااتل والتصااااوير الضاااو ي والسااااينما ي, ااااا   هااااور الراديااااو 
 أتاحتهاااماان الماارن العشاارين, أمااا اااورة ااتصااال الخامسااة فمااد  األولوالتلف يااون فااي النصاال 

لعشرين من خالل اندماج  اهرة تفجر المعلومات التكنولوجيا في النصل الااني من المرن ا
العل   أساسهيأخذ منح  تطوريًا بدأ العال   حت  إن.  أساليبهوتطور وسا ل ااتصال وتعدد 

الماااارن الواحااااد والعشاااارين شااااهد اااااورة معرفيااااة كبياااارة  وان,بفضاااال تبااااادل المعلومااااات والمعرفاااة 
السالح الذي يتاي  لمان امتلكاه  غير, حية أصبحت وعمادها ومادتها المعلومات ا أساسها

الماااادرة والسااااايطرة علااااا  العاااااال  ألن هااااذا المااااارن هاااااو خالصاااااة مركاااا ة لتطاااااور التاااااراك  العلماااااي 
خافياااااا تلمااااااي األاااااار الموضااااااوعي للاااااااورة يعااااااد لااااا  . والمعرفااااااي لتااااااري  البشاااااارية لمعلومااااااتياو 

اإلعاال  المعلوماتية في كل نواحي الحياة التي أحار ت تطاورا هاا ال علا  مساتو  ااتصاال و 
نحصرا  استفادت بشكل كبير من اورة المعلومات حية جاءت اورة الم سسات اإلعالمية  وا 

ااتصااات لت كااد هااذه الفا ادة ماان خااالل نمال المعلومااات ااا  كانات اااورة التكنولوجيااا الرقميااة 
والتلف يوني  اإلذاعيوالبة  اإلرسالمن خالل توفر خدمة  اإلمكاناتالعديد من  أتاحتالتي 
وضااا الصااحافة المعاصاارة اماااا   إلاا الاااورة المعلوماتيااة والتكنولوجيااة  أدتلمااد عوا ااح. دون 

 تحديات
لها فرصا ل  يسبح لها مايل سواء كان ذلا في غ ارة مصادر المعلوماات, أو  أتاحتجديدة 

نتاججما  أساليبفي سرعة نملها أو في استخدامها وانعكست هذه التطورات عل   وتو ياا  وا 
 .الر يسة الاالة المطبوعة والمسموعة والمر ية اإلعال  أجه ة المعلومات في

وجااد بأناه هناااا  تادريي مااادة المعلوماتياة لطلباة قساا  اإلعاال  فااي الباحاة مان خاالل عماالو 
مفردات المادة ومد  استيعاب واستفادة طلبة  التفاعلي بين ااختالل  عل  تعرللضرورة ل
هل هناا اتجاهات لد  لديه تسا ات أاار الذي  مراأل من دراسة مادة المعلوماتية  اإلعال 

الطلبااة حاااول ماااادة المعلوماتياااة وماااا ناااوا هاااذه ااتجاهاااات ذ وهااال يمكااان الوقاااول علااا  هاااذه 
لساابر غاور هاذا الموضااوا وتعاارل دااتهاا ذ ويعاد هااذا البحاة محاولاة  منينهااتااتجاهاات و 

 ولالجابة عن ااس لة التي ساقها الباحة.
طلباة اإلعاال  نحاو تادريي ماادة المعلوماتياة والتاي  تاتجاهاة في دراسة تكمن أهمية البحو 

تكاااون  أنالحدياااة , ولعااال نتاااا ي البحاااة يمكااان  تعتباار جااا ءا مهماااا فاااي الدراساااات اإلعالمياااة



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

 733 4001مجلة كلية التربية األساسية                                             العدد السادس والخمسون / 

وعموديا وممارنته بالتجارب العالمية  أفميامنطلما لباحاين آخرين للتعمح في دراسة الموضوا 
ا كلياات اإلعاال  فاي تأهيال الطلباة والم سساات اإلعالمياة فاي كما يمكان أن تعتمادهالمماالاة.

تأهيااال العاااااملين لااااديها ليكونااااوا بمسااااتو  المهنياااة والمساااا ولية التااااي تسااااع  إليهااااا الم سسااااات 
ااستفادة من نتا ي البحة  اإلعالميوالتوايح  اإلعالمياإلعالمية كما يمكن لمراك  البحة 

. 
عملياة ااتصاال  إلياهساتند  أساسايامعلوماتياة تعاد محاورا ما تمد  فانه يمكن الماول باان ال إ اء

منهجاي تعليماي تعااد مرتكا ا ينطلاح منااه  إطاااروان عملياة تمناين هااذا المفهاو   فاي   واإلعاال 
 فيه . وتتأارلدراسة العديد من المتغيرات التي ت ار 

رفااااة هااااذه الدراسااااة لمع بااااجراءيمااااو   أنالباحااااة  ارتااااأ هااااذا الموضااااوا فماااد  ألهميااااةوباااالن ر 
اتجاهااات طلبااة اإلعااال   نحااو تاادريي مااادة المعلوماتيااة  ان دراسااة مااادة المعلوماتيااة لاااد  
طلبة اإلعال   تكون  عنده  فكرة عن أهمية الحصول عل  المعلومة وخ نها  وتو يفها في 
عمله  اإلعالمي عند ممارسة ما تعلماوه  فاي الم سساات  اإلعالمياة بكال أنواعهاا وأشاكالها  

تعاا   عنااده  كيفيااة الحصاااول علاا  المعلومااة ماان مصااادرها وم سساااتها  بعاااد إن كمااا انهااا 
أجر  استطالعا  عل  عينة من طلبة اإلعال  الذين يدرسون ماادة المعلوماتياة دون غياره  

 لمعرفة اتجاهاته  نحو تدريي مادة المعلوماتية .
 هدف البحث :   
األعال / فرا الصاحافة  فاي كلياة  يهدل البحة الحالي إل  معرفة اتجاهات طلبة قس        

 اآلداب / الجامعة اإلسالمية  نحو تدريي مادة المعلوماتية ومد  ااستفادة من تدريسها.
 :حدود البحث

 :يمتصر البحة الحالي عل 
 .مادة المعلوماتية  معرفة اتجاهات طلبة اإلعال  نحو تدريي -5
 اإلسالمية.الجامعة  اآلداب/ كلية  طلبة المرحلة األول  قس  اإلعال / فرا الصحافة  / -2
 : تحديد المصطلحات 

  بأنااااه  حالاااااة مااااان ااسااااتعداد أو التأهاااااب العصااااابي (5491عرفاااااه ألباااااورت  ااتجاااااه: 
ي  يكوالنفسي  تنت    من  خالل  خبرة  الشخ   وتكاون  ذات  تاأاير  تاوجيهي  أو  ديناام

سااتايرها  هااذه  ااسااتجابة. علا   اسااتجابة  الفاارد  لجميااا  الموضااوعات  والمواقاال  التااي  ت
 51)· 
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بأنه عبارة عن استجابات تمويمية متعلمة إ اء الموضوعات أو   ph.Dارنول, ويتيي:وعرفه 
 .(2األحداة أو غير ذلا من المايرات( 

نحاااااو تااااادريي ماااااادة  اإلعاااااال  محصااااالة اساااااتجابات الطلباااااة فاااااي قسااااا   بأناااااهويعرفاااااه الباحاااااة 
معاات التاي تلاي المرحلاة اإلعدادياة ويدرساون اإلعاال  طلبة اإلعال : طلباة الجاالمعلوماتية(.

 وما يتصل به من علو   تكمل محتوياته.
الصااحيحة والمعلومااات السااليمة  باألخباار ت ويااد الناااي بأنااه  اإلعاال : عرفااة خبااراء اإلعالالالم

مشاكلة مان  أوصا ب في واقعة من الوقا ا  رأيالتي تساعده  عل  تكوين  الاابتةوالحما ح 
تعبيرا موضوعيا عن عملية الجمااهير واتجاهااته  ومياوله   الرأيبحية يعبر هذا المشكالت 

الصدح والموضاوعية حياة يساتهدل تمادي  الحماا ح المجاردة وشارحها  اإلعال يمي   واه  ما
فاي هاذه الو يفاة علا  تمادي  الحماا ح  والعارض  اإلقناااوتفسيرها بطريمة موضوعية ويعتماد 

 .(95  الموضوعي(

 التغيياار الموضااوعي لعملياااة الجماااهير ولروحهاااا  بأناااه  فيعرفااه جااورتو ات األلماااانيلعااال   أمااا
تعبير موضوعي ,ومعن  ذلاا اناه لايي تعبيارا  فاإلعال وميولها واتجاهاتها  في نفي الوقت 

عليهما معناا  أو واإلحصاءات واألرقا ذاتيا من جانب خال  بمعن  انه يمو  عل  الحما ح 
 .(51   ل   الحال( إذا

شااخ   أو إقنااا توصاايل شايء ماا مااال مهاارة أو معرفااة أو  المعلوماات  إعطاااء: التالدري 
تعلااي  شااخ  ماااا التعليمااات الخاصاااة وكاااذلا مااا بفعاال شااايء عاان طريااح العمااااب أو الاااواب 

 (.91 (بعمل شيء معين
يعرفهاا الباحااة إجرا ياا بأنهاا مااادة دراساية مماررة فاي ماانهي قسا  اإلعاال  لطلبااة : المعلوماتيالة

 رحلة األول  فرا الصحافة تهدل إل  توسيا مدارا الطلبة نحو المعلومات.الم
 أدبيات البحث
 تحرير المادة الصحفية:وأثرها في المعلوماتية 

 اإلعاااااال التحااااوات التاااااي يمكاااان الحااااادية عنهااااا ومتابعااااة مراحلهاااااا فااااي ااااااورة وسااااا ل  أهاااا  إن
 اإلعالميااةفااي الم سساات ماان تغيارات  أحداتاه وااتصاال هاي التااي تخا  المعلوماتيااة, وماا
 . .ومن ذلا الصحافة التي تغير ن ا  عملها

لماد تطاورت الصاحافة وأصابحت ماان حياة المحتاو  تعتماد علاا  المعلوماات الخالياة مان كاال 
أشااكال اإلنشااا ية واانطباعياااة. فااي السااابح قاااد تكااون الصااحافة تعتماااد أوًا علاا  اساا  ر ااايي 
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للمتلماااي مااان معلوماااات  هل شااايء علااا  ماااا تمدماااتحريرهااا أماااا الياااو  فهاااي تعتماااد أوًا وقبااال كااا
حصا يات وبيانات دقيمة .  وا 

مطالبين بااطالا علا  كال جدياد  -خصوصَا المحررين –وأصب  الما مون عل  الصحل 
وخصوصاً فيما يتعلح بمجاات تخصصه  .. المحرر الرياضي أصب  مطالبًا بمعرفة كافة 

مختلااال األلعااااب ومطالبااااًا بااااإلطالا علاااا   المعلوماااات عااان الاااادورات الدولياااة واإلقليمياااة فااااي
ا فان ما يمدم يصب  قديمًا .. إذ أن المعلومات أصبحت  هقوانين وأن مة مختلل األلعاب وا 

ضاخمة جادًا وا يمكان ااعتمااد علا  الاذاكرة البشارية وا باد مان توفيرهاا لطااق  التحريار ولان 
التن ي  يمكن الرجوا إليه بيسار يت  ذلا دون وجود مرك ًا للمعلومات عل  مستو  عاٍل من 

 وسهولة وفي أقصر وقت ممكن .
المعلومااات عنصااارا فاااعال فااي تطاااوير وهنااا يمااول األساااتاذ جاساا  محمااد جااارجي أصاابحت   

الحضااارة اإلنساااانية و فااي جمياااا اإلنجااا ات فاااي فااروا المعرفاااة المختلفااة كاااالعلو  الن رياااة و 
ومجاااات تخصصااها حياااة   ل أنواعهااا التطبيميااة و العلااو  اإلنسااانية و الفنااون علاا  مختلاا

تتميا  المعرفاة البشاارية يكونهاا حالااة نمااء مساتمرة و أن مساايرة تطورهاا ا تمتصاار علا  أمااة 
 .(51( دون األم  األخر  

متمي ة والعمل الجاد  إعالميةالحصول عل  المعلومات وتوايمها واسترجاعها وصناعة مادة و 
المتواصاالة والتحلاايالت المتعممااة وتماادي   خباريااةاإلوالمتابعااات  اإلخباااريعلا  تحميااح الساابح 

خراجفريد  بأداءالمبتكرة  اإلعالميةالمواد  فني ماتمن وجاذاب, كال ذلاا يسااعد علا  تفاعال  وا 
اساايما ماااا ت ايااد ااتصاااال  اإلعالميااةالمااار  مااا صاااحيفته, وي يااد ماان شاااعبية تلااا الوسااايلة 
المنشاااود ماااا  ياااادة مسااااحة الحريااااة  الجمااااهيري التفااااعلي المباشااار و ياااادة التفاعااال المباشاااار

 . .واألفكارللتعبير وتبادل اآلراء ووجهات الن ر 

تحاديات جديادة  أماا وضاا الصاحافة المعاصارة  إلا الاورة المعلوماتية والتكنولوجية  أدتلمد 
لهاا فرصااا لا  يساابح لهاا مايال سااواء كاان ذلااا فاي غا ارة مصااادر المعلوماات, أو فااي  أتاحات

نتاااججمااا  أساااليبسااتخدامها وانعكساات هااذه التطااورات علاا  ساارعة نملهااا أو فااي ا وتو ياااا  وا 
الر يساة الااالة المطبوعاة والمساموعة والمر ياة, وكاذلا خلمات  اإلعال  أجه ةالمعلومات في 

هااااااذه التطااااااورات جمهااااااورا جدياااااادا متمياااااا ا يعتمااااااد علاااااا  اانترناااااات وشاااااابكات نماااااال المعلومااااااات 
اساتمطاب  إلا الصاحافة العصارية  أجها ةالي االكترونياة فاي تلماي المعلوماات, وساارعت بالتا

وساااا لها التمليديااااة فااااي نماااال  إلاااا شااابكة اانترناااات  إضااااافةهاااذا الجمهااااور الجديااااد عااان طريااااح 
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بشكل  أتاحتهاوفرة المعلومات وتدفح ااتصال سول يسه  في  إنوتسويح النتاج الصحفي, 
متخصاا   ألييمكان  لا  تعرفاه البشاارية مان قباال, حياة أضاحت المعلومااات وفيارة بشااكل ا

استفادت بشكل كبيار مان  اإلعال وسا ل  إنو يستجد في حمل تخصصه,  يتابا معه ما أن
كماا هاا ال مان المعلوماات وجااءت ااورة ااتصااات لت كاد هاذه  أتاحتاورة المعلومات حية 

العدياد ماان  أتاحااتالفا ادة مان خااالل نمال المعلوماات ااا  كانات ااورة التكنولوجيااا الرقمياة التاي 
 .والتلف يوني دون عوا ح اإلذاعيوالبة  اإلرسالمن خالل توفر خدمة  اتاإلمكان

تمو  بواجبها عل  افضل وجه وان تكون فعالة ابد  أن اإلعالميةولكي تستطيا الم سسات     
حيااة ان كااال منهمااا لااه و يفتااه  م سسااات المعلومااات وكااذلا لمعلومااات ل لهاا ماان مصااادر

إلعالماي عاادة بااين المصادر و الم سساة اإلعالميااة, و وهناا  يفارح البااحاين فااي ااتصاال ا
المعارول ان ار شاكل  اأول من لفت اانتباه لهذا األمر هما وستلي و ماكلين في نموذجيهما

 5). 
 (1شكل رقم )

 نموذج وستلي وماكلين
 
 
 

المؤسسالالالالالالالالالالة                                                                        
 اإلعالمية

 
 مصادر المعلومات

 
 
 
 

فالمصادر طبمااًا لمااا يااراه وساتلي و ماااكلين هااو  شااخ  , م سساة, حاا ب سياسااي, مرشاا ( 
يساااااع  مااااان خاااااالل الم سسااااااة اإلعالمياااااة إليصاااااال رسااااااالة إلااااا  الجمهاااااور المسااااااتهدل.   

15 22.) 
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وخصوصاااًا الجواناااب  اإلعالميااةمهااا  جاادا للم سساااة  اإلعالمياااةمصاااادر المعلومااة  إنحيااة 
إلدارياااااة واإلعالنياااااة واإلخراجياااااة.. وكااااال هاااااذا ااهتماااااا  يحساااااب للماااااا مين علااااا  التحريريااااة وا

اإلصدارات الجديدة أو تطوير اإلصدارات الما مة .  وكال هاذا يحتااج الا  مراكا  المعلوماات 
  أنهاا الوحادة التاي تات  مان خاللهاا كال اإلجاراءات الفنياة والمتخصصاة التاي  إذفاي الصاحل 

تخدا  المعلوماات بأوعيتهااا وأشااكالها المختلفاة كالبحااة عاان تساهل عمليااة تاوفير وتن ااي  واساا
المعلومااااة ماااان مصااااادرها المتعااااددة واختباااااار المناسااااب منهااااا وفهرسااااتها وتصاااانيفها وتحليلهاااااا 
واستخالصها وتكشيفها وفح األسي والن   العلمية والفنية بغرض تهي تها لالسترجاا السهل 

فساااها أو ماااان جهااااة خارجياااة وفااااح تن ااااي  والساااريا والاااادقيح وااسااااتفادة منهاااا فااااي الصااااحيفة ن
 .(9 استاماري معين ومتفح عليه بين مرك  المعلومات والجهة المستفيدة (

أن مرك  المعلومات ألي صحيفة هو بماابة ذاكارة الصاحيفة الاذي تنطلاح مناه والاذي يمادها 
بكال ماا تحتاجاه ماان ماواد صاحفية فااي عاال  الياو  وا يمكان تصااور صادور العادد األول ماان 

ا بد من وجود مركا   إذن   يدة أو مجلة من م سسة صحفية ا تملا مرك ًا للمعلوماتجر 
 معلومات للصحيفة قبل صدورها وا بد من تجهي  هذا المرك  بالمعلومات ..

كايارة ومتنوعاة ومنهاا علا  سابيل المااال ا  اإلعالمياةمصادر المعلوماات للم سساة  إنكما 
والمخطوطات والم تمرات وبراءات ااختراا والدوريات    الصور والخرا ط وااطالييالحصر

( جميعهاا تعتبار مصاادر  واألدلاةوالتمااوي  والكتاب والمعااج   واألفاال والمصاصاات الصاحفية 
وليااادة الياااو , إا أن أهميتهاااا ا دادت بشااااكل  الصاااورة ليسااات  إنللمعلوماااات الصاااحيفة حياااة 

تصورها من دون صور, وهذا ما أكده   كبير في العصر الحدية, فالحياة المعاصرة ا يمكن
( 29رأي الناقاااد الفرنسااااي  روان بااااارت( حيااااة يمااااول :  إنناااا نعااااي  فااااي حضااااارة الصااااورة ( 

ومنهاااااا نساااااتنتي أن أهمياااااة الصاااااورة كماااااا جاااااااء فاااااي الماااااال الصااااايني:  الصاااااورة تسااااااوي ألاااااال 
 . (59 كلمة(

مااال ماااا جمياااا وسااااا ل لتربياااة اإلعالميااااة بأنهاااا:  التعال(  2 ,5444يّعااارل مااا تمر فييناااا   و 
اإلعاال  ااتصاالي  كلمااات ورساو  وصااور اابتاة ومتحركااة( التاي تماادمها تمنياات المعلومااات 
نتاجها و اختيار الوسا ل  وااتصال المختلفة , وتمكين األفراد من فه  الرسا ل اإلعالمية, وا 

 إلعاااال ابااين ماااواد  وهناااا يكااان أهميااة التااارابط  (.91 المناساابة للعبيااار عاان رساااا له  الخاصااة
المااواد اإلعالمياة التااي يتعاارض لهااا والتااي أكاادها الادكتور راشااد العبااد الكاري   بمولااه   األخار 
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الطاالب تماال مياادانا خصابا وأنشااطة فاعلاة لتطبياح مهااارات التفكيار. ويجااب أن تت اافر فااي 
 .(25(   ذلا جهود المعلمين في الفصل والنشاط والتوجيه واإلرشاد والتوعية

تتصل بها من ممي ات وخصا    اإلعالميةالتي تحصل عليها الم سسة وابد للمعلومات 
باها عل  المشاا لمن  أوقابلية نملها   -2 خاصية التميا والسيولة  -5المعلومات  ومنها  
تتمي  المعلومات بالوفرة   -4ااندماج العالية للعناصر المعلوماتية  -9. يرغب في استمبالها

ا تتاااااأار ماااااوارد المعلومااااااات  -1ا المياااااود علااااا  انسااااايابها وضااااا إلااااا , لاااااذا يساااااع  منتجوهاااااا 
سااهولة النساا  ,  -1بااساتهالا باال علا  العكااي فهااي عاادة مااا تنماو مااا  يااادة اساتهالكها 

 .(91(  مشوشة  أوإمكان استنتاج معلومات صحيحة من معلومات غير صحيحة - -2

البحوة اإلعالمية من  مراك  هإليما توصلت  إل كما إن عملية التخطيط اإلعالمي تحتاج 
استنتاجات  ونتا ي مهمة  من خالل حصولها عل  المعلومات  التي يمكان ااعتمااد عليهاا 

إن تمااااد  اإلعاااال  فااااي العاااال  الحاااادية كااااان    فاااي التخطاااايط اإلعالماااي للم سسااااة اإلعالمياااة
بفضاال اساااتخدامه ألساااليب التخطااايط العلمااي تجلااا  ذلاااا فيمااا اكتشااال ماان وساااا ل اإلعاااال  

ااة التاي أحادات ماا يسام  بااورة ااتصاال .... وكاان اساتخدا  اإلعاال  المخطاط ذا ااار الحدي
 .( 99بالغ في تحميح التمد  الحضاري( 

فااااي  األخااار يمكااان الماااول باااأن اانترنااات يماااال علااا  قماااة الهااار  بالنساااابة لوساااا ل ااتصاااال و 
   متمدماة البعد ااتصاالي لالنترنات يتاوفر علا  خصاا إن, إذ  الحصول عل  المعلومات 

وتمي ها عن بمية وسا ل ااتصال لعل من أبر ها : تخطي الحاواج   اختالفهاواستانا ية في 
الجميااااا . وهااااذه الخصاااااا    أمااااا وااتصااااالي  ألمعلومااااااتيال منيااااة والمكانيااااة ,وفاااات  الباااااب 

 أنقرياة الكترونياة صاغيرة   يساتطيا قاطنهاا  إلا ساهمت في ترسي  ممولة  أن العال  تحاول 
مكااان فااي العاااال  وهااو ااباات مساااتمر فااي مكانااه  عبااار  أيفاااي  األعمااالعمااال ماان  بااأييمااو  

 . المتعددة اإلنترنت استخدامات

حطمااات فااي  مااان  أخاار أن شااابكة اانترناات ممارناااة بوسااا ل اتصاااالية   جاادر اإلشاااارة إلاا تو 
و اارل قياسااي جميااا الحااواج  التااي عطلّاات وصااول الوسااا ل ااتصااالية األخاار  الاا  اكباار 

سانة حتا  أصاب  لدياه  59لمشتركين , فمد  احتاج عل  سبيل الماال الماذياا إلا  عدد من ا
سااانة لااانفي العاادد , فاااي حاااين أن شااابكة  15مليااون مشاااترا , بينماااا أحتااااج التلفااا  إلااا   11

 .(22  (في خدماتها  اشتراكااانترنت ل  تحتاج سو  بضعة سنوات لتجما العال  كله 
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 أوالمرحلاة األساسااية التااي تسابح أي تحاارا سياسااي  وغادت عمليااة جماا المعلومااات الدقيمااة
, ويشااير علمااااء المعلومااات إلااا  أن   صااناعة المعلوماااات ( هااي مااان أو عساااكري اقتصااادي

 .العال أسرا الصناعات نموا في 
وهكااذا تساااعدنا المعلومااات علااا  نماال خبراتنااا ل خاارين وعلااا  حاال المشااكالت التااي تواجهناااا 

احااة بالفعاال وعلااا  تحسااين األنشااطة التااي تمااو  بهااا وعلااا  وعلاا  ااسااتفادة ماان المعرفااة المت
 في كل المطاعات وعل  كل مستويات المس ولية . أفضلاتخاذ المرارات بطريمة 

لتطاااااور التمنااااي وانتشاااااار المعلوماااااات  هاااارت الصاااااحافة اإللكترونيااااة ألول مااااارة فاااااي لنتيجااااة و 
ديااادة ارتبطاااات , لتشااااكل باااذلا  ااااهرة إعالميااااة جماااان المااارن الماضاااي منتصااال التساااعينيات 

مباشرة بعصور اورة تكنولوجيا ااتصال والمعلومات, وليصب  المشهد اإلعالمي وااتصالي 
الدولي أكار انفتاحاًا وساعًة حياة أصاب  بممادور مان يشااء اإلساها  فاي إيصاال صاوته ورأياه 
لجمهاور واساا مان الماراء دونماا تعميادات الصاحافة الورقياة وموافماة الناشار فاي حادود معيناة. 

ذلا اتسااعت الحرياااات الصااحفية بشاااكل غياار مسااابوح, كاناات بداياااة الصااحافة اإللكترونياااة وباا
مجاارد مواقااا تحتااوي علاا  ممااااات وموضااوعات وأفكااار وأطروحااات ور   بساايطة... يكفاااي 
الصااحافة اإللكترونيااة أنهااا فااي الغالاااب تتبااا الحريااة الكاملااة التاااي يتمتااا بهااا المااار  والكاتاااب 

الورقيااة التااي تكااون بالعاادة قااد تاا  تعاديل ممااتهااا ماان قباال  علا  اإلنترناات بخااالل الصاحافة
 الناشر ألكار من مرة حت  يكون وفمًا لسياسة الصحيفة.

ا بااد أن يااات  اسااتيعاب تمنيااة ااتصاااال وهنااا ي كااد الاادكتور محماااد باان عبااد الع يااا  الحياا ان  
إل  التالح الحدياة في مجال اإلعال  في كافة مواد التخص  األخر  لتشير بصورة عميمة 

ابااد ماان التعاارل علااا  التغيياارات الخطياارة التااي أحاااداتها و الااذي حاادة بااين وسااا ل اإلعاااال , 
تمنية ااتصال الحدياة عل  التن يمات المانونية اإلعالمية سواء في مجال المذل والتشهير, 

 . (2 (حموح الطبا, والخصوصية
عاااااال  وخصوصاااااا مااااااادة ومااااان هناااااا تاااااأتي أهمياااااة التربياااااة اإلعالميااااااة مااااان خاااااالل تااااادريي اإل

التعاماااال ماااااا جميااااا وساااااا ل    ( بأنهااااا:  5444ماااا تمر فييناااااا   التااااي عرفهاااااا المعلوماتيااااة  و 
صااور اابتااة ومتحركااة التاااي تماادمها تمنيااات المعلوماااات ,رساااو  ,كلمااات  ,اإلعااال  ااتصااالي

نتاجها و اختيار الو  سا ل وااتصال المختلفة , وتمكين األفراد من فه  الرسا ل اإلعالمية, وا 
 . (91( المناسبة للعبير عن رسا له  الخاصة
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التعااارل    هااي  اإلعالميااةالتربياااة   ( بااأن2112ماا تمر التربيااة اإلعالمياااة للشااباب   وي كااد
عل  مصادر المحتو  اإلعالمي وأهدافه السياسية وااجتماعياة والتجارياة والامافياة والساياح 

نتااااج هااااذه الماااواد وتفسااااير الاااذي يااارد فيااااه. ويشااامل ذلاااا التحلياااال النمااادي للمااااواد  اإلعالمياااة وا 
 .(91( الرسا ل اإلعالمية والمي  التي تحتويها

, وانطالقاااًا ماان هاااذه ألمعلوماااتيلمااد أصاابحت المعلوماااة أهاا  سااالعة متداولااة فاااي هااذا العصااار 
الحميماة فمااد دأباات كاياار ماان الم سسااات العلميااة فااي مختلاال أرجاااء العااال  علاا  تكااريي كاال 

ماديااة ماان أجاال الحصاول علاا  احتياجاتهااا ماان المعلومااات الصااحيحة إمكانياتهاا البشاارية وال
 .والدقيمة في الوقت المناسب, في  من أصب  عامل الوقت حاسماً 

 إجراءات البحث :

 منهج البحث:
 . هدفهاستعمل الباحة المنهي الوصفي التحليلي لمال مته لطبيعة بحاه ولتحميح   
 :مجتمع البحث   
كليااااة  اإلعاااال فااارا الصااااحافة فاااي قساااا  البحااااة  إعاااال  : اشاااتمل مجتمااااامجتمالالالالع اإلعالالالالالم -أ 

ة تادري فياه واختاار الباحاة فارا الصاحافة ان ماادة المعلوماتيا  اإلسالمية/ الجامعة اآلداب
 .  2115-2112لعا  ل الدراسية  ضمن الممررات

فارا الصااحافة والبااالغ  اإلعااال : اشاتمل مجتمااا البحااة جمياا طلبااة قسا  مجتمالالع البلبالالة -ب
 .طالبا  521عدده  

 عينة البحث:

علاا   يوا باونطالباا تا  اختيااره  بصاورة عشاوا ية مان الاذين  11علا اشاتملت عيناة البحاة 
 أكارفرا الصحافة لكونه   األول حضور تدريي مادة المعلوماتية تحديدا وه  طلبة المرحلة 

 ف ة ذات اهتما  بمتابعة تدريي المعلوماتية  
 تماااااا تمريباااااا مااااان مج % 11البحاااااة وشاااااكلوا نسااااابة  اةألدعلااااا  ااساااااتجابة  األقااااادرولكاااااونه  
 البحة.

 
 

  أداة البحث:
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المناساابة وسااالمة بنا هااا وماان اااا  مراعاااة الدقااة فااي فحصااها  هاااو  األداةاختيااار  إن         
نتااا ي  إلا الساليمة تماود  األداةجاناب كبيار ماان األهمياة فاي عملياة التمااوي  ان   أماور علا
 لبحاه وذلا اعتبارات منها: أداةبانه لذلا استعمل الباحة ااست (22  سليمة(

المسااتفتين علاايه   إن .(5 يمكاان تطبيمهاا علاا  عينااة كبياارة وبوقات قصااير  السالالتبا  أ -5
بالمراحاال  األداةقااد ماارت عمليااة بناااء و  .(5  أرا ها فااي التعبياار عاان  أكاااريشاعروا بحريااة  أن

 :التالية 
 األدبياااااتااطالا علااا  البحااااة قاااا  الباحاااة باااا إعاااداد ألجااال:  األدبيالالالالاتاالبالالالالل علالالالال  -2

بعلاا  المعلوماتياااة وماهيتهااا وكيفياااة ااسااتفادة ومنهاااا ودورهااا فاااي بنااااء والبحااوة ذات الصااالة 
اتجاهاات الطلبااة وتنميااة قادراته  ودورهااا فااي تفعيال عماال اإلعااال  والتاداخل بااين المعلوماتيااة 

معلوماتية ليكون واإلعال  واسترشد بآراء السادة الخبراء إضافة إل  خبرته في تدريي مادة ال
 .عل  بصيرة كافية في إعداد فمرات أاستبانه  

قااا  الباحاااة باعااداد اسااتبانه اساااتطالعية مفتوحااة تضااامنت   : الدراسالالة االسالالالتبالعية -5
ما هي الفمرات التي يمكن استخدامها كمعايير  س ال إل  مجموعة من السادة الخبراء مفاده 

ادة المعلوماتيااة  وكااان الهاادل الحصاااول نحااو تاادريي ماا اإلعااال فااي معرفااة اتجاهااات طلبااة 
 اإلجاااراءالبحاااة وقاااد عاا   هاااذا  أداةعلاا  معلوماااات دقيمااة تسااااعد الباحاااة علاا  بنااااء فماارات 

فااي مجااال التربيااة ماان السااادة الخباراء  أخاربالمياا  بعاادد ماان المماابالت  الشخصااية مااا عاادد 
البحااة التاااي  أداة ادباعاادالسااادة الخبااراء قااا  الباحااة  أراءوفااي ضااوء  وعلاا  الاانفي وااعااال .

 .فمرة مو عة عل  مجال واحد 11من تكونت 

التااي تعتمااادها أي  األداةيعااد الصااادح ماان الشاااروط التااي يتوجاااب توافرهااا فاااي  : األداةصالالالد  
تمايي فعااال الشاايء الااذي  أنكااان بمماادورها  إذاة وصااالحة قالبحااة تكااون صااد فااأداةدراساة  

 .(55  وضعت لمياسه (
بصاااورتها  األداةالبحاااة فماااد عااارض الباحاااة فمااارات  أداة ولغااارض التحماااح مااان صااادح          

  األساااااتاذ   واإلعاااااال علااااا  مجموعاااااة مااااان الخباااااراء فاااااي مجااااال التربياااااة وعلااااا  الااااانفي  األوليااااة
 

المسااااعد الاادكتور سااعد خمااايي  واألسااتاذالمساااعد الاادكتور صااال   احماااد مهياادي الفهااداوي  
مالح اااته   إلبااداء لعياااوي (داود ساالمان ا أمالالاادكتورة  المساااعد واألساتاذةعلاي الحاادياي 

                                                 
 أ. .د.صال  احمد ألفهداوي 
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حاول فمارات ااساتبانة  وبياان صاالحية كال فماارة مان الناحياة العلمياة واللغوياة ومعرفاة درجااة 
وقاااد وجاااد ,فمااارة  11تااا  تعااديل بعاااض الفمااارات وبمياات   أرا هااا وضااوحها وفهمهاااا وفاااي ضااوء 

ضاااا و  األفضااالمااان  إنالباحااة بعاااد استشاااارة عااادد مااان الخباااراء فاااي مجاااال الميااااي والتماااوي  
عل  التوالي  5,2مستويان اما  كل فمرة  موافح غير موافح  وعند تكميمه فان درجته تكون 

 بصورتها النها ية. األداةصدح  الباحة من تأكد% وبذا 51وكانت نسبة ااتفاح 
 األداة:ان من  متطلبات بنااء اداة البحاة تاوفر سامة الاباات   يفتارض ان تكاون  ثبات األداة

وتحات ال ارول  أنفساه  األشخا تطبيمها عل   إعادةالنتا ي نفسها عند  أعطيت إذا اابتة
 .(1نفسها ( 

(  لتعااارل the test-retestااختبااار   إعاااادةذلااا فمااد قااا  الباحاااة باسااتعمال طريمااة  وا  اء
معامل الابات حية   يطبح ااختبار عل  المجموعة نفسها مرتين بفاصل  مناي وب ارول 

( 5اااالة للااذين ساابح اختياااره فيهاااا ( أو  أساابوعينت يااد عاان  مشااابه تمامااا لل اارول التااي ا
طالباااا بصااورة عشاااوا ية مااان الااذين يوا باااون علااا  حضاااور  51وفااي ضاااوء ذلاااا تاا  اختياااار 

 األداةللبحة وتا  تطبياح   األساسيةمن العينة  تدريي مادة المعلوماتية تحديدا وقد استبعدوا
   أيا والااني عشرة  األوللفاصلة بين التطبيح عليه  لمرتين متتاليتين وكانت الفترة ال منية ا

 إجابااته يتاذكروا بعاض  أنيمكان  األولا فاي المارة   ان بعض الذين يطبح علايه  ااختباار
ت ياد المادة ال منياة كايارا باين التطبيماين لكاي  ا أنمما قد يفيده  في التطبيح الااني  ويجب 

 .(1(  اإلجاباتتحدة تغيرات كبيرة في  ا
 personمعامل الابات بين التطبيمين فمد استعمل الباحة معامل ارتباط بيرسون   إليجاد و    

correlation-coefficientوقاد بلااغ  (24  معاامالت اارتبااط دقاة وشايوعا( أكاارمان  ألناه
معامل  إن إل ( obet أوبت% يشير 52والااني للطلبة  األولمعامل اارتباط بين التطبيح 

 . (54  مستو  الابات مرتفا( إن% يدل عل  51اد عن نسبة    إذااارتباط 
 األداة:تطبيق    
 9/1/2115من المدة  اإلعال بشكلها النها ي عل  عينة من طلبة قس   األداةجر  تطبيح    

العينااة  وحضااور الباحااة مياادانيا  فااي  أفارادوذلااا بتو يعهااا علاا   25/1/2115والا  الماادة 

                                                                                                                                               

 أ. .د.سعد خميي ألحدياي
 أ. .د.أمل داود العيااوي
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واستفسااارات الطلبااة   أسا لةعاان  واإلجاباة  هادل البحااة مكاان تو يااا  ااداة  لغارض توضااي
 .وكانت موجهة عل  الشكل التالي 

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

  األداةرات يتضمن هذا الفصل عرض ومناقشة نتا ي استجابات الطلبة عينة البحة حاول فما
فضااال  نساابتها الم وياة حساب علا  وفااح اساتجابات الطلبااة عليهاا األداةوقاد تا  تن ااي  فمارات 

كما في  فمرة 91عل   األداةعن عرض التكرارات التي حصلت عليها كل فمرة  وقد اشتملت 
(  1وان اغلب الفمرات حصلت عل  نسبة م وية فاوح المتوساط باساتاناء   ( 5الجد ول رق   

حصلت دون الجيد وبمعدل متوسط لذا يحتااج ااهتماا  بهاا مان جاناب تدريساها ومان  فمرات
(  25, 22, 21, 21, 9,1فمرات التي حصلت علا  دون الجياد  جانب المحتو  وكانت ال

 (.5ااستطالا ووفح الجدول رق    أداةضمن 
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 (5جدول رق   
 سالالالالالبة 
 مئوية
% 

 غير
 مواف 

ا مواف  اا اا ااا اا اا  ت اراتااالفماااااااااا

مااان خاااالل دراسااااتي لماااادة المعلوماتيااااة تعلمااات كياااال اجماااا واخاااا ن  91 59 22
 المعلومة واسترجعها

5 

تعلمت كيفية التعامل ما الخرا ط والتماوي  والمخطوطات واألرشيل  95 4 52
 لالستفادة منها في عمل الم سسة اإلعالمية

2 

نياااااات ا يغنااااااي عاااااان وساااااااا ل دراسااااااة المعلوماتيااااااة علمتنااااااي إن اانتر  99 2 51
 ااتصال األخر  رغ  الخصا   العالية التي يتمي  بها

9 

دراساتي للمعلوماتيااة أوضااحت لااي الفاارح بااين م سسااات المعلومااات   99 52 11
 ومصادر المعلومة

9 

تعلماااات إن للمعلوماااااة اااااار كبيااااار فاااااي التنميااااة البشااااارية وااقتصاااااادية   91 51 21
 والتمد  العلمي

1 

خااااالل دراسااااتي للمعلوماتيااااة أصاااابحت لاااادي فكاااارة  مساااابمة عاااان ماااان  99 52 11
 أهمية التخطيط اإلعالمي

1 

ماااان خااااالل دراسااااة المعلوماتياااااة أصاااابحت لاااادي فكاااارة إن مطبوعاااااات  99 1 55
واصاادرات الحكوماااة و م سساااات المجتماااا المااادني يمكااان ااساااتفادة 

 منها في اإلعال 

2 

رنياات لهاا دور فاعال فااي دراساة المعلوماتياة بيناات لاي إن شابكة اانت 99 2 51
 تطوير عمل اإلعال 

5 

 4 تعلمت كيل الحصول عل  المعلومة بطرح عدة 91 9 42
تعلماااات إن اانترنياااات هاااااا  جاااادا فااااي سااااارعة ااتصااااال بالم سساااااات  99 2 51

 اإلعالمية وبكل أنواعها
51 

تعلمت إن المعلومة يمكن ااستفادة منها حتا  ولاو بعاد فتارة طويلاة  95 2 41
 هي بعد استعمالهاوا تنت

 

55 
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تعلمات إن دلياال السااياحة والسافر ومعاااج  البلاادان يفياد العاااملين فااي  95 4 52
 ميدان اإلعال 

52 

فهماااااااات إن للمكتبااااااااات دورا مهماااااااااا فااااااااي رفاااااااااد الم سسااااااااة اإلعالمياااااااااة  99 1 55
 بالمعلومات

59 

المعلوماااااات التاااااي اكتسااااابتها ماااااان دراساااااتي للمعلوماتياااااة  أااااااارت فااااااي  94 55 25
 نحو دراسة اإلعال  الدافعية

59 

مااان خاااالل دراساااتي للمعلوماتياااة أصااابحت لااادي ر ياااة واضاااحة عاااان  94 55 25
 اإلعال  أفضل مما كنت عليه

51 

من خالل دراسة المعلوماتية أصبحت لدي فكارة بأناه اباد أن يكاون  95 52 21
 للم سسة اإلعالمية أكار من لغة

51 

يااد بهااا عنااد التعاماال معهااا تعلمات إن للمعلومااة خصااا   يجااب التم 95 52 21
 أو ااستفادة منها

52 

 55 تعلمت كيل التعامل ما المعلومة اإلعالمية وااستفادة منها 91 59 22

تعلماااات ماااان دراساااااة المعلوماتيااااة مهماااااا تكاااان قيماااااة المعلومااااة يمكااااان  91 59 22
 ااستفادة منها في اإلعال 

54 

تبااااااات العاماااااة هااااااي مااااان خاااااالل دراسااااااة المعلوماتياااااة أدركااااات إن المك 91 9 42
 م سسات امافية يمكن أن تكون مصدرا للمعلومة اإلعالمية

21 

دراساة ألمعلوماتياة ولادت لادي انطباعاا باان هنااا ترابطاا باين سااا ر  91 59 22
 مواد أإلعال  األخر 

25 

ماااان خاااااالل دراساااااتي للمعلوماتياااااة أصااااابحت لااااادي فكااااارة عااااان نوعياااااة  91 59 22
 اإلعالميةالمجتمعات وهذا سيحدد نوا رسالتي 

22 

مااان خاااالل دراسااااة المعلوماتياااة أدركااات إن اااااورة المعلوماااات أحاااادات  91 51 21
 تغيرا  في عمل الم سسات اإلعالمية

29 

أصابحت لاادي فكارة عاان أهمياة وسااا ل ااتصاال ماان خاالل دراسااتي  91 51 21
 للمعلوماتية

29 

تعلماااات انااااه ماااان سااااالبيات اااااورة المعلومااااات اللغاااااة التااااي جاااااءت بهاااااا  99 51 15
 المعلومة

21 
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تعلماات إن الكاا  الها ااال ماان المعلومااات لااا  يشااتت عماال اإلعاااال  إذا  99 51 15
 أحسن تو يفه

21 

 22 تعلمت كيل التغلب عل  مشكلة اورة المعلومات بشكل ايجابي 99 51 15

كاارة إن التعاماال مااا المعلومااة هااو دراسااة المعلوماتيااة جعلاات  لاادي ف 99 52 11
 منهي للتفكير والتعل 

25 

تعلماااات ماااان دراسااااة المعلوماتيااااة إن مصاااادر قااااوة اإلعااااال  هااااي ناااااوا   91 9 42
 المعلومات التي يحصل عليها

24 

مان خااالل دراسااتي للمعلوماتيااة أصااب  لاادي اهتمااا  كبياار فااي كيفيااة  91 9 42
 الحصول عل  المعلومة

91 

 لتأييااد عاااا  علاا لياادلفااان ذلااا فاااوح المتوسااط  نساابتها الم ويااةبلغاات  جميااا الفماارات إنبمااا 
اهتماماا  المعلوماتياة ويعكايي كاد مال ماة محتاو  الفمارات ماا محتاو  تادريي ماادة  ولعيناة ل

الطلباة وفاح النسابة الم ويااة  خاالل مالح اة اساتجابات إعادادها ومانمان لادن الماا مين علا  
الفماارات وفااح نساابتها  نالحاا  تاادرجبعااة النتااا ي ماان خااالل متاو التااي حصاالت عليهااا كاال فماارة 

 .(2الجدول رق   الم وية من خالل 
 (2جدول رق  

 سالالالالالالالبة 
 مئوية
% 

 غير
 مواف 

ااارات مواف  ااا اااا ااا    الفماااااااااااااااا
 ت

تعلماات إن المعلوماااة يمكااان ااساااتفادة منهاااا حتااا  ولاااو بعاااد فتااارة طويلاااة وا  95 2 41
 تنتهي بعد استعمالها

5 

 2 تعلمت كيل الحصول عل  المعلومة بطرح عدة 91 9 42

تعلمت من دراسة المعلوماتية إن مصدر قاوة اإلعاال  هاي ناوا  المعلوماات  91 9 42
 التي يحصل عليها

51 

من خالل دراستي للمعلوماتية أصب  لدي اهتما  كبير في كيفية الحصول  91 9 42
 عل  المعلومة

51 

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

ماان خاااالل دراسااة المعلوماتياااة أدركاات إن المكتباااات العامااة هاااي م سساااات  99 1 55
 امافية يمكن أن تكون مصدرا للمعلومة اإلعالمية

52 
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مان خااالل دراساة المعلوماتيااة أصابحت لاادي فكارة إن مطبوعااات واصاادرات  99 1 55
 ا المدني يمكن ااستفادة منها في اإلعال الحكومة و م سسات المجتم

59 

دراسة المعلوماتية بينت لي إن شبكة اانترنيات لهاا دور فاعال فاي تطاوير  99 2 51
 عمل اإلعال 

9 

دراساااة المعلوماتياااة علمتناااي إن اانترنيااات ا يغناااي عااان وساااا ل ااتصاااال  99 2 51
 األخر  رغ  الخصا   العالية التي يتمي  بها

21 

تعلمات إن اانترنيات هاا  جادا فاي سارعة ااتصاال بالم سساات اإلعالميااة  99 2 51
 وبكل أنواعها

29 

تعلمات إن دليال السااياحة والسافر ومعاااج  البلادان يفياد العاااملين فاي مياادان  95 4 52
 اإلعال 

1 

تعلماااات كيفياااااة التعامااااال ماااااا الخااااارا ط والتمااااااوي  والمخطوطاااااات واألرشااااايل  95 4 52
 مل الم سسة اإلعالميةلالستفادة منها في ع

1 

المعلومات التي اكتسبتها من دراستي للمعلوماتية  أاارت في الدافعية نحاو  94 55 25
 دراسة اإلعال 

2 

ماان خااالل دراسااتي للمعلوماتيااة أصاابحت لاادي ر يااة واضااحة عاان اإلعااال   94 55 25
 أفضل مما كنت عليه

51 

رة بأنااااه اباااااد أن يكاااااون ماااان خاااااالل دراسااااة المعلوماتياااااة أصااااابحت لاااادي فكااااا 95 52 21
 للم سسة اإلعالمية أكار من لغة

5 

تعلماااات إن للمعلومااااة خصااااا   يجااااب التميااااد بهااااا عنااااد التعاماااال معهااااا أو  95 52 21
 ااستفادة منها

4 

 55 تعلمت كيل التعامل ما المعلومة اإلعالمية وااستفادة منها 91 59 22

مااة المعلوماااة يمكااان ااساااتفادة تعلماات مااان دراساااة المعلوماتيااة مهماااا تكااان قي 91 59 22
 منها في اإلعال 

 

59 

مان خااالل دراسااتي لمااادة المعلوماتيااة تعلمات كياال اجمااا واخاا ن المعلومااة  91 59 22
 واسترجعها

52 

دراسااة ألمعلوماتيااة ولاادت لاادي انطباعااا باااان هناااا ترابطااا بااين سااا ر ماااواد  91 59 22
 أإلعال  األخر 

55 

ماتياة أصاابحت لادي فكارة عاان نوعياة المجتمعااات مان خاالل دراسااتي للمعلو  91 59 22 54 
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 وهذا سيحدد نوا رسالتي اإلعالمية

من خالل دراسة المعلوماتياة أدركات إن ااورة المعلوماات أحادات تغيارا  فاي  91 51 21
 عمل الم سسات اإلعالمية

25 

أصااااابحت لااااادي فكااااارة عااااان أهميااااااة وساااااا ل ااتصاااااال مااااان خاااااالل دراسااااااتي  91 51 21
 للمعلوماتية

21 

تعلماات إن للمعلوماااة ااااار كبيااار فااي التنمياااة البشااارية وااقتصاااادية  والتماااد   91 51 21
 العلمي

22 

 29 تعلمت انه من سلبيات اورة المعلومات اللغة التي جاءت بها المعلومة 99 51 15

تعلمات إن الكاا  الها ال ماان المعلومااات لا  يشااتت عمال اإلعااال  إذا أحساان  99 51 15
 تو يفه

21 

 22 تعلمت كيل التغلب عل  مشكلة اورة المعلومات بشكل ايجابي 99 51 15

دراسااة المعلوماتيااة جعلاات  لااادي فكاارة إن التعاماال ماااا المعلومااة هااو مااانهي  99 52 11
 للتفكير والتعل 

25 

دراسااااااتي للمعلوماتياااااااة أوضاااااااحت لاااااااي الفاااااارح باااااااين م سساااااااات المعلوماااااااات   99 52 11
 ومصادر المعلومة

24 

ساااتي للمعلوماتيااااة أصاااابحت لااادي فكاااارة  مسااابمة عاااان أهميااااة مااان خااااالل درا 99 52 11
 التخطيط اإلعالمي

91 

اااادل   22.49 ااا   المعاااااااااااااا
 

 

تعلمات إن المعلومااة يمكان ااسااتفادة منهااا حتا  ولااو بعاد فتاارة طويلااة وا   -5الفمارة رقاا   إن
  إنفيهاا  تأكادي التاي وه %41م وية بنسبة نالت تأييد العينة والتي (   تنتهي بعد استعمالها

خالفاااااا للماااااوارد المادياااااة التاااااي تنفاااااذ ماااااا ااساااااتهالا ا تتاااااأار ماااااوارد المعلوماااااات المعلومااااات 
بااسااتهالا باال علااا  العكااي فهااي عاااادة مااا تنمااو ماااا  يااادة اسااتهالكها لهاااذا الساابب فهنااااا 

 ديدةارتباط وايح بين معدل استهالا المجتمعات للمعلومات وقدرتها عل  توليد المعارل الج

. 

 -2  (%42   نسااااابها الم وياااااةكانااااات التاااااي و   51, 51, 2علااااا  الفمااااارات  التأكيااااادكمااااا ورد    
دراسة المعلوماتية خالل تعلمت من  -51,تعلمت كيل الحصول عل  المعلومة بطرح عدة
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ماان خااالل دراسااتي  -51,إن مصادر قااوة اإلعااال  هااي نااوا  المعلومااات التااي يحصاال عليهااا
 (تما  كبير في كيفية الحصول عل  المعلومةللمعلوماتية أصب  لدي اه

يعااد  المصاادر  أحااد أهاا  عناصااار العمليااة ااتصااالية التااي حضااايت باهتمااا  واسااا ماان قبااال  
الباااحاين. فالمصاادر يعتباار أول عنصاار ماان عناصاار العمليااة ااتصااالية المكونااة ماان اااالة 

لعنصار الاذي عناصر أساسية؛ مصدر, رسالة, مستمبل. و تبادو أهمياة المصادر مان كوناه ا
تنشأ من خالله الرسالة. و ل  تمتصر معرفتنا عن المصدر في الفصل بين مصدر المعلومة 
و الوساايلة اإلعالمياااة بااال أصااابحت الوسااايلة نفساااها هاااي المصااادر كماااا قاااال باااذلا ماكلوماااان 
بممولتاااه المشاااهورة  الوسااايلة هاااي الرساااالة . فطريماااة تلماااي, و إدراا الرساااالة و تاااأاير الرساااالة 

 ية, يتأار بشكل كبير بالوسيلة  المصدر( اإلعالمية التي يتلم  الفرد عبرها الرسالة.اإلعالم
و لمد مارست الم سسات اإلعالمية  صحل, إذاعة, تلف يون, وكاات أنباء( و لفترة طويلة 

 Mediaدور الوسيط بين الجمهور المتلمي و مصدر المعلومات فيما عرل بحاري البوابة  

Gate keepingلم سساة اإلعالمياة تماو  بالتادخل بحجاب المعلوماات التاي يفتارض أن (. فا
 .(94 (215يعرفها العامة, و تمرير ما تعتمد انه يخد  مصالحها.  ماكويل و يندل   

فهماااات إن للمكتبااااات دورا مهمااااا فااااي رفااااد الم سساااااة   59, 52, 9وكااااذلا محتااااو  الفماااارات     
تياااااة أدركاااااات إن المكتبااااااات العامااااااة هااااااي من خااااااالل دراسااااااة المعلوما,اإلعالمياااااة بالمعلومااااااات

مان خاالل دراساة المعلوماتيااة ,م سساات امافياة يمكان أن تكاون مصادرا للمعلومااة اإلعالمياة 
أصاابحت لاادي فكااارة إن مطبوعااات واصااادرات الحكومااة و م سسااات المجتماااا الماادني يمكااان 

كر وفاااي هااااذا المجااااال يااااذ %(55(والتاااي بلغاااات نساااابها الم ويااااة  ااساااتفادة منهااااا فااااي اإلعال 
الملااا  والكتاااب ينتمياااان لمراحاال تاريخياااة وحضااارة ساااابمة, بيااد أنهماااا ا  الاادكتور فلحااي   إن 

يواجهاان حاليااا خطار اانمااراض الفاوري, كالديناصااورات, باال ربماا يتاااح لهماا التعاااي , جنبااًا 
إلااااا  جناااااب, ماااااا الماااااذياا والتلفاااااا  والحاساااااوب,لعدة أجياااااال قادمة,فماااااد أابااااات تااااااري  وساااااا ل 

ذه الوسااا ل ا تلغااي بعضااها بعضااا, باال تتنااافي وتتسااابح فااي مياادان ساااي ل ااتصااال,أن هاا
مفتوحااًا, ف هاااور المجلاااة والصاااحيفة لااا  يمتااال الكتاااب, واختاااراا الماااذياا المساااموا لااا  يساااحح 
الكتاااب المطبااوا, كمااا أن التلفااا  لاا  ياادمر المااذياا أو يحاارح الكتاااب, وعناادما جاااءت شاابكة 

,التي انااادمجت فااي شاشاااة الحاسااوب, وفاااي الوقااات  اإلنترنياات ( احتضااانت كاال هاااذه الوسااا ل
نفسه استطاعت كل وسيلة أن تحتف  بمضمار خا , وأن ت ار وتعي , في ميدان السباح 

 . (91( الواسا
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دراسة المعلوماتية بينت لي إن شبكة اانترنيت لها     29,  21, 9كما ان محتو  الفمرات 
ماتية علمتني إن اانترنيت ا يغناي عان دراسة المعلو   دور فاعل في تطوير عمل اإلعال ,

تعلمت إن اانترنيت ها   ,  وسا ل ااتصال األخر  رغ  الخصا   العالية التي يتمي  بها
نسبها الم وياة   (  والتي بلغت جدا في سرعة ااتصال بالم سسات اإلعالمية وبكل أنواعها

له دور ها  في سرعة تبادل فهي تبين أهمية دور اانترنيت  في تطوير اإلعال  وان %(51
اإلنترناااات وهناااا ياااار  مااااننح إن  األخاااار  اإلعاااال يغناااي عاااان وساااا ل  المعلوماااات كماااا انااااه ا

التطاورات الساريعة فاي مجاال في الم سسات اإلعالمية فيماول   مصدر للمعلومات اإلخبارية
إلاا   خاادمات اإلنترناات لهااا العديااد ماان التطبيمااات فااي مجااال الصااحافة اإلخباريااة. فالوصااول

قواعد المعلومات ستوفر مصادر إضافية للصحفيين. و ير  ماننح كذلا أن الصاحفي أان 
ياذهب مباشارة للمواقاا المختلفاة و يحصال علاا  المعلوماات إماا عان طرياح مصاادر األخبااار 
أو مااان مواقااااا الوسااااا ل اإلعالمياااة األخاااار  ماااان أجاااال اخاااذ  ناااا   التصااااريحات المباشاااارة (  

 21- 22 )92 ). 
تعلمااااات إن دليااااال  -1   %( 52نسااااابهما الم وياااااة والتاااااي كاناااات  1, 1  الفمااااارات امااااا محتاااااو 

تعلمات كيفياة التعامال  -1, السياحة والسفر ومعاج  البلدان يفيد العاملين في ميدان اإلعال 
( ما الخرا ط والتماوي  والمخطوطات واألرشيل لالستفادة منها في عمل الم سسة اإلعالمية

( , ومنهاااا 24   إن التفكياار مسااتحيل ماان دون صااور( يمااول   فمااد اكااد عليهااا أرسااطو حيااة
 (54 نسااتنتي أن أهميااة الصاااورة كمااا جاااء فاااي المااال الصاايني:  الصاااورة تساااوي ألاال كلماااة(

وليااادة اليااو , إا أن أهميتهاااا ا دادت بشااكل كبياار فاااي العصاار الحااادية,  ان الصااورة ليسااتو .
الناقاااد الفرنسااااي  رأي  أكاااادهماااا فالحيااااة المعاصااارة ا يمكاااان تصاااورها ماااان دون صاااور, وهااااذا 
 .(94 روان بارت( حية يمول :  إننا نعي  في حضارة الصورة ( 

( التربيااة اإلعالمياااة بأنهاااا:  التعاماال ماااا جمياااا وساااا ل  2 ,5444ويّعاارل مااا تمر فييناااا       
اإلعاال  ااتصاالي  كلمااات ورساو  وصااور اابتاة ومتحركااة( التاي تماادمها تمنياات المعلومااات 

نتاجها و اختيار الوسا ل  وااتصال المختلفة , وتمكين األفراد من فه  الرسا ل اإلعالمية, وا 
 .(5 مناسبة للعبير عن رسا له  الخاصةال

دراسااااااتي خااااااالل المعلومااااااات التااااااي اكتسااااابتها ماااااان     51والفمااااارة 2 وكاااااذلا محتااااااو   الفماااااارة 
للمعلوماتية أصبحت  من خالل دراستي, للمعلوماتية  أاارت في الدافعية نحو دراسة اإلعال 

  %(25نسبهما الم وياة والتي بلغت  ( لدي ر ية واضحة عن اإلعال  أفضل مما كنت عليه
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أصابحت المعرفااة حياة ذكار بأناه    الما تمر الادولي األول للتربيااة اإلعالمياة إليهاا أشاارفماد 
خيارات في المرن الحادي والعشرين هي األساي في التنمية اإلنسانية بما تخلمه من توسيا ل

الناي وتنمية لمدراته  وتمكينه  من بناء حياة إنسانية أفضل ومكافحة الفمر والحرمان. وهو 
ما أخذت تع  ه تمارير التنمية البشرية الدولية منذ مطلا التسعينات وتبنته الدول العربية في 

 .(91(   .2119و 2112تمريري التنمية اإلنسانية لعامي 
خااالل دراسااة المعلوماتيااة أصااابحت لاادي فكاارة بأنااه اباااد أن  مااان   5محتااو  الفماارة  وأيضااا

حياة ت كاد   %( 21نسابتها الم وياة  ( والتاي بلغات يكون للم سسة اإلعالمية أكار من لغاة
ألن اللغاة فاي شاكلها األول وبطبيعتهاا البسايطة   اإلعالميةاللغة في الم سسات  أهميةعل  

ساساًا لتكااوين عالقاات إنساانية باين أفرادهااا, البدا ياة كانات ضارورية لحياااة الجماعاة وا ماة أ
ومااا ماارور الااا من تطااورت اللغاااة المكتوبااة وأصاابحت ذاكااارة للمجتمااا اإلنسااااني ومكنتااه مااان 
تنساايح جهاااود البشاار وتوحيااادها فااي مجااار  مشااترا, وجعلااات ماان تاااداول الخباارة باااين األفاااراد 

 ةتعاد اللغاار الهيتاي  وفاي هاذا المجاال يمااول الادكتو  . (92مهمااا(  واألجياال والمجتمعاات أماراً 
األسااي الااواقعي والحسااي لكاال تواصاال باين طاارفين أو أكاار فهااي حلمااة مهماة تمااو  باعااداد 
المعاني وترمي ها وفح بناء لغوي محكو  بمواعد متفح عليهاا يتخاطاب ويتعااي  بهاا الجمياا 
ا واللغاة نشااط اجتمااعي يتشاكل خطابهاا مان نساايي البي اة التاي تعمال فيهاا او المحيطاة , كماا

لغويااة لف يااة  أشاكالتعاد وسااا ل ااتصاال الجماااهيري ناقلاة ومجساادة للمعاااني اعتماادا علاا  
 .( 59-52(  95عليه(  والتأايروغير لف ية بمصد إيصالها إل  جمهور متنوا 

اما الدكتور عبد الع ي  شرل في كد  بان عملية ااتصال بمجملها تت  عن طريح اللغة لذا 
 .(9صال وبسماته وو ا فه ارتباطا  وايما(  فاللغة ترتبط بنموذج اات

تعلمات إن للمعلوماة خصااا   يجاب التمياد بهااا عناد التعامال معهااا    4ويماد  محتاو  الفماارة 
الخصاااااا   أهمياااااة  %( 21  أيضاااااانسااااابتها الم ويااااة ( والتااااي بلغااااات  أو ااستفادة منها

  -2 والسيولة  خاصية التميا -5 تتصل بها المعلومات  ومنها  أنوالممي ات التي يجب 
اانادماج العالياة للعناصاار  -9. قابلياة نملهاا او باهاا علاا  المشااا لمان يرغااب فاي اساتمبالها

وضاااا المياااود علااا   إلااا تتميااا  المعلوماااات باااالوفرة , لاااذا يسااع  منتجوهاااا   -4المعلوماتيااة 
 ا تتأار موارد المعلومات بااستهالا بل علا  العكاي فهاي عاادة ماا تنماو ماا -1انسيابها 

إمكان استنتاج معلومات صحيحة مان معلوماات - -2سهولة النس  ,  -1 يادة استهالكها 
 (5 .( مشوشة  أوغير صحيحة 
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والتي حصلت  (تعلمت كيل التعامل ما المعلومة اإلعالمية وااستفادة منها   55أما الفمرة 
 أن التربياااة (  إلااا  Hopps, 1998هاااوبي  حياااة يشاااير  %(  21علاا  نسااابة م وياااة    

اإلعالميااااة تشاااامل الماااادرة علاااا  الوصاااال للمعلوماااااات والماااادرة علاااا  تحلياااال الرسااااا ل وتمويمهاااااا 
يصالها  .( 99( وا 

أن الما مين عل  كاير من أجه ة اإلعال  يضعون اسسا لتداول وفي هذا الباب يذكر شيلر  
الصاااور والمعلومااااات التااااي تااااوار علاااا  معتمااادات وساااالوا المشاااااهد واتجاهاتااااه, بمااااا يجعلهاااا  

 .(55 ن إل  سا سي عمول(يتحولو 
  تعلماات مان دراساة المعلوماتياة مهمااا تكان قيماة المعلوماة يمكاان  59وكاذلا محتاو  الفمارة  

حيااة ياذكر األسااتاذ احمااد %(,22نسابتها الم ويااة ااساتفادة منهااا فااي اإلعاال ( والتااي بلغاات 
أصااابحت سااالعة    باااان المعلومااة ر اايي شااابكة أخصااا ي المكتباااات والمعلومااات حساان بكاااري

عاليااة الكفاااءة والجااودة, يتعامال بهااا البشاار ليرباااح المادياة والمعنويااة علاا  طاارح  قتصااديةا
مختلفة ومتوا ية ما بعضها الابعض, ولكان كاان لسالعة المعلوماات خصا صاها التاي مي تهاا 
عان غيرهااا ماان الساالا األخاار  المختلفااة, وأهاا  هااذه الخصااا   هااو الت ايااد وعااد  النمصااان؛ 

أخااذ معلوماااة ماان مصااادر مااا فاااان اآلخااذ تااا داد مصااادره المعلوماتياااة بمعناا  أناااه عناادما يااات  
بجانب أن المصدر المأخوذ منه ا يانم  بال ي ياد لدياه نماط مان أنمااط المعرفاة التاي تا ار 
فيه بشكل واضا  وكبيار. فاآلخاذ يارب  والمعطاي يارب  أيضاًا. كماا أن المعلوماة تا داد أهمياة 

 .(24 (ب يادة رواجها أحياناً 
  مااان خاااالل دراسااااتي لماااادة المعلوماتياااة تعلماااات كيااال اجمااااا  52محتاااو  الفماااارة  وأماااا      

فااان الاادكتور الااوردي %( 22نسابتها الم ويااة  أصاابحتوالتااي  واخا ن المعلومااة واسااترجعها( 
تعب تهااااا بأشاااكال متفااااح عليهااااا  أو أن المعلومااااات سااالعة ياااات  فااااي العاااادة إنتاجهااااا يشاااير الاااا  

 اارول معيناة فااي التعلاي  واألعااال  والتسالية او لتااوفير  وبالتاالي يمكاان ااساتفادة منهااا تحات
 .(92  99  معينة( محف  مفيد وغني اتخاذ قرارات في مجاات عمل 

دراساااة ألمعلوماتيااااة ولااادت لااادي انطباعااااا باااان هنااااا ترابطااااا باااين ساااا ر مااااواد     55والفمااارة 
الدكتور راشد العبد  والتي أكدها  %(22نسبتها الم وية كذلا (  والتي بلغت أإلعال  األخر 
المواد اإلعالمية التي يتعرض لها الطالب تمال ميادانا خصابا وأنشاطة فاعلاة الكري   بموله  

لتطبيااح مهااارات التفكيااار. ويجااب أن تت اااافر فااي ذلااا جهاااود المعلمااين فاااي الفصاال والنشااااط 
ت الحصااااول علاااا  المعلوماااااا( كمااااا اعتباااار العبااااد الكااااري  21(   والتوجيااااه واإلرشاااااد والتوعيااااة
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مااان اإلعاااالن  54وتااداولها حماااا أساسااايا ماان حماااوح اإلنساااان , وهااو ماااا أكااادت عليااه الماااادة 
العاااالمي لحماااوح اإلنساااان ن ااارا ألهمياااة تاااوفر المعلوماااات بالنسااابة ألفاااراد المجتماااا مااان أجااال 

 المشاركة في الحياة العامة.
نوعياة  مان خاالل دراساتي للمعلوماتياة أصابحت لادي فكارة عان   54واما محتو  الفمارة      

والتااي %( 22كانات نسابتها الم وياة ( والتاي المجتمعاات وهاذا سايحدد ناوا رساالتي اإلعالمياة
المجتمااا الااذي تتاااح فيااه لكاال فااارد معرفااة نوعيااة المجتمعااات وذلاااا   ان  أهميااةت كااد علاا  

تتكامال فيااه و تتحمااح فياه إمكانياة ااتصااال الفاوري  وفرصاة الحصاول علاا  معلوماات مواماة 
إلعاال  وااتصااال الجماهيرياة التمليدياة, وتتساا فيااه إمكانياات جماا وحفاا  نشااطات وساا ل ا

عاااداد ونشاااار المعلوماااات الممااااروءة والمسااااموعة والمر ياااة, ماااان خااااالل التكامااال مااااا شاااابكات  وا 
 .(52(  ااتصال والمعلومات اإللكترونية الرقمية الدولية دا مة التطور والنمو وااتساا

انتماااااال ونشاااار المعلومااااات دون عوا ااااح أو قيااااود مااااان   الاااادكتور محمااااد البخاااااري يعتبااااروهنااااا 
, الااااذي يعتماااد باااالكاير علااا  المنجااا ات وااكتشااااافات ألمعلومااااتيأساسااايات تشاااكيل المجتماااا 

العلمياااة فاااي مجاااال تمنياااات اإلعاااال  وااتصاااال.  مااان خاااالل إيجااااد الضاااوابط الكفيلاااة بتاااوفير 
معلوماتية باساتخدا  تكنولوجياا شروط األمن اإلعالمي الشامل عند تشكيل وتداول الموارد ال

 .( 29(  اإلعال  وااتصال المتطورة
مااااان خااااااالل دراساااااة المعلوماتيااااااة أدركااااات إن اااااااورة     21,  25وكاااااذلا محتاااااو  الفماااااارات       

أصابحت لادي فكارة عان أهميااة  , المعلوماات أحادات تغيارا  فاي عمال الم سسااات اإلعالمياة 
والتي %( 21كانت نسبتهما الم وية (  والتي وسا ل ااتصال من خالل دراستي للمعلوماتية

وان لوسا ل  وكيفية الحصول عل  المعلومات  اإلعال في مجال  اار اورة المعلومات بينت 
ن التكنولوجياا ااتصاالية الجديادة او  المعلومااات  إيصاالفاي  أهمياةااتصاال  تلغا  وسااا ل  ا 

يار الفايل  الساينما ي بعاد  هاور ااتصال المديمة ولكن تطورهاا وتغيرهاا بشاكل ضاخ , فماد تغ
الصوت وكذلا اللون, والحال ينطبح عل  الجرا د والمجالت ب هاور مساتحداات جديادة فاي 

, وفااي ن ا  الطباعاة, ون ا  إرساال الصافحات عباار وتوضابيهامجاال صال حارول الجريادة 
غير بشكل عا , كما ت واإلنتاج واإلخراجاألقمار ااصطناعية مما أار عل  أساليب التحرير 

التلف ياون بعااد  هااور كاااميرات الفيااديو المحمولااة, وبعااد تصااغير كاياار ماان المعاادات الال مااة 
التطاور تشاكل الياو  يعاي  ااورة معلوماتياة حميمياة  و ان  عال  وتطويرها.  اإلنتاجيةللعملية 

الها ل لتكنولوجيا المعلومات ووسا ل اإلعال  وااتصال المتنوعة, التي توصلت إليها عبمرية 
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سااابح يمكااان الماااول أن التكنولوجيااااا  , ومااان خاااالل ماااا ( 1 ( إلنساااان خاااالل المااارون األخيااارةا
ااتصالية الراهنة بوسا لها ااتصاالية المختلفاة, لا  تماض علا  التكنولوجياا المديماة بوساا لها 

 شكلت امتدادًا طبيعيًا وتطويرا لهذه الوسا ل المديمة. إنهاالمختلفة, بل 
تعلمااات إن للمعلوماااة ااااار كبيااار فاااي التنمياااة البشااارية وااقتصااااادية      22اماااا محتاااو  الفمااارة 

للمعلومات اار ودور كبير  إنفهي ت كد  %(21نسبتها الم وية ( والتي كانت والتمد  العلمي
لماد في التنمية البشرية وااقتصادية والبحة العلمي  وفي هذا المجاال يماول السايد حجاا ي   

عصاار الااراهن, و قااد  ادت أهمياة البحااوة العلميااة منااذ أضاح  البحااة العلمااي يشااكل سامة ال
خمساينيات الماارن الماضااي بحيااة باتات ركياا ة أساسااية فااي تشاكيل خطااط التنميااة الشاااملة و 
تطويرهاا, كمااا أصاابحت آمااال المجتماا فااي الرقااي و التمااد  فاي شاات  المطاعااات معلمااة علاا  

بهاااا أعضاااااء هي ااااة  البحاااة العلمااااي فيماااا يمدمااااه ماااان دراساااات و بحااااوة علمياااة أصاااايلة يمااااو 
 .(95(  التدريي بالجامعات و الباحاون و المهنيون

( تعلمت انه من سلبيات اورة المعلومات اللغة التي جاءت بها المعلومة   29الفمرة  وأما    
فهي تبين ان اورة المعلومات لما لها من ايجابيات كايرة   %(15نسبتها الم وية والتي بلغت 

ماااد بهااا وهناااا يااذكر الاادكتور الاادجاني    ل جاااءتومنهاااا اللغااة التااي فانهااا تعاااني ماان ساالبيات 
حرصت الدول الكبر   في عصر اورة ااتصال عل  تو يل مختلل وسا ل اإلعال  لنشر 
لغاتهاا. وهكااذا أصاابحنا ناار  اليااو  فااي  اإلذاعااة المر يااة بخاصااة قنااوات   فضااا ية تااذيا كاال 

اًرا واسااااًعا للصاااحافة الناطمااااة بلغاااات الاااادول  منهاااا بلغاااة الدولااااة التاااي تمتلكهااااا. كماااا ناااار  انتشااا
 .(59(  الكبر  تعود بمردود كبير معنوي ومادي

يمانوي كد قنديلجي  لحاواج  اللغوياة خاصاة وأن مع ا  المعلوماات هاي   هنااا ااار ل بان وا 
المالما  السالبية  مما ي كد ليست بلغات الدول النامية, ومنها الدول المتحداة باللغة العربية.

 .(4(  المعلوماتلعصر 
تعلماات إن الكاا  الها اال ماان المعلومااات لاا  يشاااتت    22, 21وعنااد متابعااة محتااو  الفمرتااان 

تعلماات كياال التغلاب علاا  مشااكلة ااورة المعلومااات بشااكل , عمال اإلعااال  إذا أحساان تو يفاه
 .%(15نسبة م وية   كليهما حصلتا( واللتان ايجابي
وكااذلا  اإلعااال علومااات لا  يشااتت عماال وساا ل الكاا  الها اال مان الم إنالطالااب فها   إننار  

تعل  من خالل ذلا كيفية التغلب عل  مشكلة المعلومات الناتجة من الك  الها ل وهناا ناذكر 
تااارتبط  بااااورة  ااااورة المعلوماااات   أصااابحتمااا ذكرتاااه الااادكتورة حناااان يوسااال عنااادما قالااات   

وتطوير  يمن التطور التكنولوجالم يد  إل ااتصالية  ف يادة المعلومات  ت دي  االتكنولوجي
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 اآلخاريناألخيرة تدفا بالم يد من المعلومات  .. ومن ا  ت داد  قدرات الفرد في التفاعل ماا 
بشاكل عاا  طابعاا دولياا  أضافياوالتأاير عليه  ... وان انفجار المعلومات وااورة ااتصاال قاد 

 .(25 عل  كافة وسا ل ااتصال الجماهيرية(
دراساااة المعلوماتياااة جعلااات  لااادي فكااارة إن التاااي تتضااامن المحتاااو    25وفيماااا يخااا  الفمااارة 

وفاي  %(11نسابة م وياة ( التي حصلت عل  التعامل ما المعلومة هو منهي للتفكير والتعل 
إن إكسااااب الطالاااب قااي  العمااال وماااا يعاارل بمهاااارات المابلياااة  داود حلااي هااذا المجاااال يماااول 

  مهااارات الحااوار وآداب الحاادية وااجتماااا  للتو يال وسااماها ااتجاهااات اايجابيااة ومنهااا 
ومهارات الحصول عل  المعلومات وتصنيفها وتو يفها  ومهارات التفكير  ومهاارات الماراءة 

 .(52 والكتابة  واستخدا  الحاسوب ( 
الفاااارح بااااين لااااي  دراسااااتي للمعلوماتيااااة أوضاااحت ذات المحتاااو     24اماااا بخصااااو  الفماااارة    

يفاارح وهنااا  %(11نساابتها الم ويااة ( والتااي كاناات المعلومااة م سساات المعلومااات  ومصااادر
الباحاين في ااتصال اإلعالمي عادة بين المصدر و الم سسة اإلعالمياة, و أول مان لفات 

 (5المعرول ان ر شكل   الهذا األمر هما وستلي و ماكلين في نموذجيهم اانتباه
ة, حاا ب سياسااي, مرشاا ( فالمصادر طبمااًا لمااا يااراه وساتلي و ماااكلين هااو  شااخ  , م سسا

يساااااع  مااااان خاااااالل الم سسااااااة اإلعالمياااااة إليصاااااال رسااااااالة إلااااا  الجمهاااااور المسااااااتهدل.   
15 22.) 

من خالل دراستي للمعلوماتية أصبحت لدي   ه أن تالذي أوضح  91وكذلا محتو  الفمرة 
 حياة %(11حصالت علا  نسابة م وياة ( والتاي فكرة  مسبمة عن أهمية التخطيط اإلعالمي

في العاال  الحادية كاان بفضال اساتخدامه  اإلعال تمد   إن  د محمود كر  سليمان ي كد السي
 أحاداتالحديااة التاي  اإلعاال التخطيط العلمي تجل  ذلاا فيماا اكتشال مان وساا ل  ألساليب

المخطط ذا ااار باالغ فاي تحمياح التماد   اإلعال وكان استخدا   ....ما يسم  باورة ااتصال 
 .(21الحضاري( 
 ات:التوصي
 عنه البحة من نتا ي يوصي الباحة بما يلي: أسفرفي ضوء ما 

 في الممرر.ضرورة ااهتما  بتدريي مادة المعلوماتية من ناحية المفردات المعدة  -5
 .أن يكون تدريي مادة المعلوماتية في المرحلة األول  لطلبة اإلعال  -2

 .,عالقات( ةاع, إذان يكون تدريي المعلوماتية بفروا اإلعال  الاالاة  صحافة -9

 :المقترحات
 التدريسيين.وجهة ن ر  المعلوماتية منمادة  تمويمية لتدرييإجراء دراسة  -5
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 إجراء دراسة تمويمية لتدريي مادة المعلوماتية من وجهة ن ر طلبة اإلعال . -2

 اإلعال .إجراء دراسة تجريبية لتدريي مادة المعلوماتية لد  طلبة  -9

 والمراجع ادرـالمص
ري  ,محمااد كااا   , الوسااا ل التعليميااة والماانهي , دار النهضااة العربيااة للنشاار احمااد خياا -5

 . 5444والتو يا  ,عمان ,ااردن 
ترجمااة د عاااادل عاا  الااادين ااشااول ,د محماااد عبااد الماااادر عباااد   ph.Dارنااول, ويتااايي  -2

 . 5422الغفار ,دار ما كيل وهيل للنشر ,جمهورية مصر العربية ,الماهرة,  
  5421, لبنااان, 45فلسافته واراءه فاي المدينااة الفاضالة ,مطبعاة بياروت,  –افالطاون  3- 
.   

نحاو مركاا  معلومااات , جامعااة الملاا سااعود ,قساا  اإلعاال  ,محماد باان ساليمان, األحمااد 4-
 .موحد للصحافة السعودية صحفي

العالقاات العاماة كهادل مان أهادال التباادل اإلعالماي الادولي, مماارر  ,محماد,البخااري   -1
 . 2111جامعة طشمند الحكومية للدراسات الشرقية,  ,الماجستير لطالب

,دار الفكر العرباي   9البهي, السيد ف اد ,عل  النفي اإلحصا ي وقياي العمل البشري, ط -1
 . 5424, الماهرة, 

مسااااتمبل تاااادريي اإلعااااال  فااااي الجامعااااات السااااعودية ,محمااااد باااان عباااادالع ي  ,الحيااا ان  -2
 .  2112 ,د للبترول والمعادنجامعة الملا فه ,ال هران 

الماااا تمر الاااادولي األول للتربيااااة  ورقااااة عماااال ممدمااااة إلاااا ,محمااااد باااان شااااحات ,الخطيااااب  -5
 . 2112الرياض, / اإلعالمية 

مجلاااة مجماااا اللغاااة  ,الفصاااح  والعامياااة فاااي وساااا ل اإلعاااال  ,أحماااد صااادقي  ,الاادجاني -4
 .  45العربية بالماهرة عدد 

هلل , اإلعاااال  اإلقليماااي ,دراساااة ن رياااة وميدانياااة , بيااااروت , . ألمسااالمي, إباااراهي  عباااد ا-51
 تاري  .   العربي للنشر والتو يا ,بدون 

, دار السااااامر ,بغااااداد  5إلهيتاااي ,هااااادي , اللغااااة فاااي عمليااااة ااتصااااال الجمااااهيري ,ط -55
5442. 

بحااااة ممااااد  الاااا  الماااا تمر التاسااااا  , كااااي . قضااااايا فاااي علاااا  المعلومااااات  ,الاااوردي -52
العراقية للمكتبات والمعلومات بالتعاون ما جمعية المكتبات  الذي ن مته الجمعية للمعلومات

 .  5441  ,بغداد ,األردنية وجامعة بغداد 
البحاة العلماي فاي علا  المكتباات والمعلوماات فاي  ,أمجد جمال إبراهي  السيد حجا ي  -59

 .تحليلية دراسة ميدانية  ,مصر
 العراح . 11  5421بي  جما مكتبة المتن-صينية   أماال-59
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ر اايي قساا  المكتبااات وعلاا  المعلومااات قساا  المكتبااات وعلاا  , جاساا  محمااد جاارجيي  -51 
 ,,ممدمة فااااااي علااااا  المكتبااااااات والمعلوماااااااتجامعاااااة صاااااانعاء  جامعااااااة صاااااانعاء . ,المعلوماااااات
 . 211.   5445مرك  اإلسكندرية للوسا ط الامافية والمكتبات ,  ,اإلسكندرية 

اهلل  ربيااااااا,  ممدماااااة  فااااااي  العلااااااو   السااااالوكية,  الماااااااهرة,  دار  الفكاااااار  حاماااااد  عبااااااد   - 51
 . بدون تاري العربي,  

ااتصاااااال ومجتماااااا المعلوماااااات ,  أطلاااااي للنشااااار واإلنتاااااااج  احناااااان يوسااااال, تكنولوجيااااا -52
 . 2111,الماهرة , 2اإلعالمي , ط

 .  5451رة ,,دار الفكر العربي للطباعة ,الماه 5خرج ,صفوت ,المياي النفسي, ط -55
, دار 2خيري ,السيد محمد , اإلحصاء في البحوة التربوية والنفسية وااجتماعية ,ط -54

 . 5422الفكر العربي, الماهرة, 
داود حلاااااي/ مناهجناااااا الدراساااااية الجميااااااا ينتماااااد....الجميا مسااااا ول,مجلة إدارة التعلااااااي   -21

 ها .5922شمراء, العدد ااول ,الرياض,
عبد الكري  / المنااهي الدراساية وتنمياة ملكاات النماد لوساا ل اإلعاال / راشد بن حسين ال -25

 . 5925الم تمر األول للتربية اإلعالمية/ الرياض المملكة العربية السعودية/ صفر 
روتري ,ديريا, ترجمة فت  الباب عبد الحلي  سيد, تكنلوجيا التربية في تطوير المنهي ,  -22

 .5459افة والعلو , المن مة العربية للتربية والام
روان بااارت , ترجماااة  د.عاااد الجباااار الغضااابان ,الصاااورة والتاااأاير اإلعالماااي ,مطبعاااة  -29 

  2115الاورة ,اليمن, 
  .والمعلومات العلمية ألمعلوماتيالمجتما  ,سيونتيورينكو و.ل  -29
. المتالعبااااون بااااالعمول.. سلساااالة عااااال  المعرفااااة ,شااايللر, ترجمااااة عبااااد السااااال  رضااااوان  -21

 .5451 ,الكويت ,المجلي الوطني للامافة والفنون واآلداب
عبااد الع ياا  شاارل , اللغاااة فااي ن ريااات اإلعااال  , مجلاااة الدراسااات اإلعالميااة للساااكان  -21

 .  5455الماهرة ,   والتنمية والتعمير,  
التفاعلياااة فاااي المواقاااا اإلخبارياااة العربياااة علااا   , 2115 فهمااي , نجاااو  عباااد الساااال  , -22

   .اإلنترنت, المجلة المصرية لبحوة الرأي العا  , المجلد الااني , العدد الرابا  شبكة
تكنولوجيااااااااااااا المعلوماااااااااااااات  ,فاضاااااااااااال السااااااااااااامرا ي نإبااااااااااااراهي , إيماااااااااااااا, عااااااااااااامر قنااااااااااااديلجي -25

 .2112عمان, م سسة الوراح , ,وتطبيماتها
دار  وكي, ترجمة بسيوني عميرة ,حت  نفه  البحة التربوي,مطبعاة-ا-لوسون,لوقيل -24

 . 5421المعارل, الماهرة, 
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ماكويااااال, دياااااني و وينااااادل, سااااافن. تعرياااااب بيااااات الماااااال, حمااااا ة. نمااااااذج ااتصاااااال فااااااي  -91
 ها .5952الدراسات اإلعالمية. 

 محمد عبد الحميد ,ن ريات اإلعال  واتجاهات التأاير, الماهرة ,عال  الكتب  . -95 
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