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بية الوطنية للمرحلة مفهوم التربية اإلعالمية في كتب التربية المدنية والتر 
األساسية في المنهاج الفلسطيني



 الملخص  



حققت هذه الدراسة أهدافها في اجابتها على ثالث أسئلة للتعرف على مصادر االعالم التي 
استعرضتها كتب التربية المدنية والتربية الوطنية، والوظائف اإلعالمية التي تناولتها تلك الكتب، و 

لتربية االعالمية المتضمنه في هذه الكتب العداد شخصية المتعلم واكسابه الدور الذي قامت به ا
 . المهارات االعالمية

اذ اظهرت النتائج تركيز االهتمام بمصادر االعالم المقروءة في كتب التربية المدنية لصفوف 
دس السابع والثامن والتاسع، والمصادر المرئية في كتب التربية الوطنية لصفوف الخامس والسا

 . والسابع االساسية
وهذه النتائج تشير الى تناول كتب التربية المدنية وكتب التربية الوطنية للتربية االعالمية ليس 

لذلك فان الباحثتان توصيان واضعي المنهاج لتضمين كتب التربية المدنية والتربية . ممنهجا
 .  كل ممنهجالوطنية والمواد الدراسة بأنشطة تتعلق بالتربية اإلعالمية وبش



Media Education in the Primary Stage Textbooks of Palestinian 

Curricula: Civics and National Education  

Abstract   
 

The study achieved its purposes in answering three questions aims at identifying the 

source of Media with in Civic Education and National Education and also identifying 

the role of Media Education presented in personalities and equipments with the media 

skills. This was achieved through content analysis for Media sources and its function 

through finding frequencies and percentages. 

 

The results showed that the focus was on readable media sources in Civic Education 

books for seventh, eights, and ninth grades and visual sources in National Education 

books for fifth, sixth, and seventh primary grades.  

 

The results indicated that the Civic Education and National Education books dealt 

with Media Education in a non scientific way. Based on this, the two researchers 

recommended that the curriculum designers should include activities related to 

scientific education in a scientific way in Civic Education, National Education and 

other school subjects. 
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مفهوم التربية اإلعالمية في كتب التربية المدنية وكتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية في 
 الفلسطيني جاالمنه

 علياء العسالي  . أليلى البيطار و  . أ
 

ن الزال مفهوم التربية اإلعالمية غائبًا عندد الكثيدرين، ويحتداج  لدى الوقدوف عندده وتوضديحه الجددل مدازال  ، كمدا وان
فددي  أهميتددهمفهددوم كمصددطلن لكددنهم متفقددون علددى  هددذا فددي الددوطن العربددي علددى واإلعالميددينلتربددويين قائمددا بددين ا

 أصدددولعلمدددي فدددي   طدددارتقدددديم   لدددى تهددددف صدددري فهدددي ضدددرورة واحتيددداج ع اإلعالميدددةلتربيدددة ، فاالمددنهج التربدددوي
التفكيددر الناقدددد  سدداليبأتهددتم بتنميددة  ، فهدديمكددان أيفددي  اإلنسدددانالتدددريس والمددنهج الثقددافي الددذي يسددهم فددي بندداء 

عددم وضدوه هدذا  أن  ال اإلعدالموتدعيم مهارات المتعلم فدي البحدث والتحليدل والتقيديم لكدل مدا يعدرس عبدر وسدائل 
 .المفهوم جاء بسبب سياسات عدم الوضوه في التنمية والتربية والتعليم

  
تربددوي ينتمددي  لددى الدراسددات  لددى أن اإلعددالم ال (6991) كامددل ثددروت فقددد أشددارت نتددائج دراسددة نظريددة للباحددث

أن (" : م 6999)اإلعددالم التربددوي فددي مصددر واقعدده و مشددكالته " رجددب، فددي كتابدده  اإلعالميددة، فددي حددين يددر 
اإلعالم التربوي هو أقرب مدا يكدون  لدى مجدال أصدول التربيدة، وتحديددًا فلسدفة التربيدة، وذلدك لن اإلعدالم التربدوي 

 .من زاوية االلتزام التربوي تجاه محتو  الرسائل اإلعالمية لوسائل اإلعالميطره العالقة بين اإلعالم و التربية 
 

، بقدر ما يشدير اإلعالممفهوم  خالف في  لىوهذا التعدد ال يشير . اإلنسانيةتعّدَد بتعدد العلوم  اإلعالممفهوم  ن 
  عدددداد أيضدددا تعنددي ميدددةاإلعالالتربيددة ف التفاصددديل، وبعيددددا عددن الخدددوس فددي. أهميتددهثدددراء المعنددى، وتأكيدددد   لددى

 .العملية التربوية لداء اإلعالميين
  

عدددة  8219بشددأن التربيددة اإلعالميددة بألمانيددا عددام ( 29ورد فددي كامددل،)  Grunwaldوتضددمن  عددالن جرانوالددد 
مطالددب كددان أبرزهددا المبددادرة ببددرامج متكاملددة للتربيددة اإلعالميددة بدددءًا مددن مرحلددة مددا قبددل المدرسددة وحتددى مسددتو  

ة ، على أن يكون الهدف هو تطوير المعارف والمهارات والسلوكيات التي تدعم وتشجع نمو الوعي النقددي الجامع
 .وبالتالي رفع كفاءة مستخدمي وسائل اإلعالم المطبوعة واإللكترونية

 
ر  لدى بددأ يننظد،  6911وأثناء انعقاد الدورة السادسة  والالثثة ل لؤتةر تل الةدولت لؤةلع ة   ةا  بحلول السدبعينات و 

التربيددة اإلعالميددة علددى أنهددا تعلدديم بشددأن اإلعددالم، وبشددأن تكنولوجيددا وسددائل اإلعددالم الحديثددة، وبشددأن التعبيددر عددن 
 .الساسيةالذات بوصفه جانبًا من المعرفة اإلنسانية 

 
 أن النهضدة الحقيقيدة فدي المجتمدع ال تدتم بددون  عدادة"  (3002ورد في الخطيدب،)  (32: هد4141)ويؤكد شحاتة 

النظددر فددي المندداهج الدراسددية مددن حيددث المحتددو  والهدددف لن التعلدديم هددو السددبيل الوحيددد للددتحكم فددي مسددار التنميددة 
أن التقدم قرين العلدم والمعرفدة، وأن رفاهيدة الشدعوب البدد أن .. ورسم خريطة المستقبل، ولقد أثبتت التجارب دائمًا 

 ."تعتمد على نظام تعليمي رشيد
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ر  لدى التربيدة اإلعالميدة علدى أنهدا مشدرو  دفدا  يتمثدل هدفده فدي حمايدة الطفدال والشدباب مدن وكثيرًا مدا كدان يننظد
" غيددر المالئمددة"المخدداطر التددي اسددتحدثتها وسددائل اإلعددالم، وانصددب التركيددز علددى كشددف الرسددائل المزيفددة والقدديم 

 . وتشجيع الطالب على رفضها وتجاوزها
 

حيدث يهددف ( مهارات التعامدل) تبا  نهج ذي طابع تمكيني أوضن غير أن التربية اإلعالمية أخذت تتجه صوب 
 لى  عداد الشباب لفهم الثقافة اإلعالميدة التدي تحديط بهدم، وحسدن االنتقداء والتعامدل معهدا، والمشداركة فيهدا بصدورة 

 يلرئيسدددكمدددا أن التربيدددة اإلعالميدددة هدددي التعلددديم والدددتعلم بشددأن اإلعدددالم، فالطفدددال والشدددباب هدددم المسدددتهلك ا .فعالدده
للخدددمات اإلعالميددة، وباإلضددافة  لددى مددا يختاروندده بأنفسددهم مددن مددواد  عالميددة يشدد لون بهددا أوقددات فددراغهم، يسددتمد 
الطفددال جانبددًا هامددًا مددن تعلمهددم مددن وسددائل اإلعددالم، فقددد أصددبن اإلعددالم جددزءًا مددن خلفيتنددا الثقافيددة التددي تحدديط 

 . كمجددددددددددددددددال قددددددددددددددددائم بذاتدددددددددددددددده بالصدددددددددددددددد ار والكبددددددددددددددددار علددددددددددددددددى حددددددددددددددددد سددددددددددددددددواء، ولددددددددددددددددذا يسددددددددددددددددتحق أن يدددددددددددددددددرس
 ". كوسائل تعليمية"وهنا يجب التفريق وعدم الخلط بين التربية اإلعالمية وبين استخدام وسائل اإلعالم 

 
المحاولة الجدادة لالسدتفادة مدن تقنيدات " أنه على  بعس الباحثين في دول الخليج العربية و يعرف اإلعالم التربوي

لتربية من غير تفريط في جدية التربية و أصالتها، أو  فدراط فدي سديطرة االتصال وعلومه من أجل تحقيق أهداف ا
 " . فنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون االتصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال و  ثارتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده عليهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

ويؤخددذ علددى هددذا التعريددف كوندده تعريددف تددوفيقي متددأثر بواقددع الخددالف بددين التربددويين واإلعالميددين حددول تبعيددة هددذا 
عدالم، وكدذلك  غفدال بعدس الجواندب المهمدة المصطلن،  ضافة  لدى عددم التمييدز بدين مفهدوم االتصدال ومفهدوم اإل

 .مضمون الرسائل اإلعالمية لإلعالم التربوي : مثل 
 

، 7002، الجميدددددل،7001، الشددددداعر،7001عبدددددد الكدددددريم،) والدراسدددددات  بعدددددد مراجعدددددة العديدددددد مدددددن الدبيدددددات
Thomas,2004 ) البداحثين، أنه ال يوجد تعريف محدد لإلعالم التربوي يحظى بإجما  بين ب ثتينتبين للباح

بددل  ن هندداك بددون شاسددع بددين مدددلوالت تلددك التعريفددات، وربمددا يعددود ذلددك  لددى حداثددة البحدداث فددي مجددال اإلعددالم 
التربوي، واتسا  هذا المفهوم، وتداخله في كثير من مجاالت النشطة والعالقدات اإلنسدانية، و تبداين وجهدات نظدر 

 .ومذاهب الباحثين فيه
 

 : أساليب التربية اإلعالمية
 : يمكن تحقيق التربية اإلعالمية من خالل نهجين

" الموجده"ويركدز مشدرو  . فالتربية اإلعالمية النظامية هي التعلديم الدذي يندوفر داخدل المدرسدة: النهج النظامي - 1
تدريب المعلمين على تدريس التربيدة اإلعالميدة لطالبهدم داخدل الفصدول الدراسدية، : على النهج النظامي، أي على

هددذا الددنهج بسددهولة دمجدده فددي البددرامج الحاليددة إلعددداد المعلمددين، وكددذلك يتميددز بأندده أيسددر تصددميمًا ورصدددًا  ويتميددز
 . وتطويرًا وتحديثاً 

وهددو أوسددع نطاقددًا حيددث يشددمل مجموعددة واسددعة مددن النشدداطات التددي تنفددذ خددارج  طددار : الددنهج غيددر النظددامي - 2
 . المناهج المدرسية
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ي طدرأ علدى وسدائل اإلعدالم فدي العقدود الثالثدة الخيدرة، والدذي تمثدل فدي  ل داء ومع التطور التقندي الهائدل الدذ
الحدددواجز الزمنيدددة والمكانيدددة مدددن خدددالل تقنيدددة البدددث الفضدددائي عبدددر القمدددار االصدددطناعية، تطدددور مفهدددوم اإلعدددالم 

هددداف العامددة التربددوي، وامتددد ليشددمل الواجبددات التربويددة لوسددائل اإلعددالم العامددة، المتمثلددة فددي السددعي لتحقيددق ال
 :للتربية في المجتمع، وااللتزام بالقيم الخالقية، ويعز  هذا التطور لألسباب التالية 

تطددور مفهددوم التربيددة الددذي أصددبن أوسددع مدددً ، وأكثددر داللددة فيمددا يتصددل بالسددلوك وتقويمدده، والنظددرة  لددى . 6
 .سي الرسمي التربية على أنها عملية شاملة ومستدامة، وتحررها من قيود النمط المؤس

انتشار وسائل اإلعالم على نطاق واسع، وتنامي قدرتها على جدذب مسدتقبل الرسدالة اإلعالميدة، وبالتدالي . 7
 .قدرتها على القيام بدور تربوي مواز لما تقوم به المؤسسة التربوية الرسمية

البلددان الناميددة تحددت  تسدرب بعددس القديم السددلبية، والعدادات الدخيلددة علددى ثقافدة المجتمعددات، وتحديددًا فددي. 3
 .غطاء حرية اإلعالم 

 

 :ومن هنا يبرز لدينا أهمية هذا المفهوم من خالل
 ذ أنندا نعديف فدي بيئدة مشدبعة . العناية بالوعي اإلعالمي، مما يؤكد التربيدة علدى التفكيدر النقددي التدأملي .1

بسديط للواقدع الخدارجي، بالمواد اإلعالمية، وينب دي لندا أن نعدي أن وسدائل اإلعدالم ال تقددم مجدرد عدرس 
بدددل هدددي تعدددرس تراكيدددب مصددداغه بعنايدددة تعبدددر عدددن طائفدددة مدددن القدددرارات والمصدددالن المختلفدددة، والدددوعي 
اإلعالمي يساعدنا على تفكيك عملية تصنيع المواد اإلعالمية، وعلى فهم المنتجات اإلعالمية، ومن ثدم 

 . فهم كيفية استخدامها
المدواطن المسدتنير،  ذ يؤكدد الخبدراء أن الشدباب وخاصدة الدذي العناية بالوعي اإلعالمي جزء من تكدوين  .2

لددم يصددب حظددًا كافيددًا مددن التعلدديم  ذا كددان واعيددًا ببيئتدده وملمددًا بأحددداث السدداعة مددن خددالل  طالعدده علددى 
الوسائل اإلعالمية، وقادرًا على اسدتخدام أدوات االتصدال فدي التعبيدر عدن ذاتده، سيصدبن مواطندًا أفضدل 

 . زاماً تكوينًا وأكثر الت
العناية بالوعي اإلعالمي يشجع على المشاركة الفعالة في المجتمع، فالتربية اإلعالمية تمكن النداس مدن  .3

تفسدددير المدددواد اإلعالميدددة ومدددن تكدددوين  راء واعيدددة عنهدددا بوصدددفهم مسدددتهلكين لهدددا، وأن يصدددبحوا منتجدددين 
ير الملكات النقدية واإلبداعية لد  للمضامين اإلعالمية، فال اية التي تتوخاها التربية اإلعالمية هي تطو 

 .الطالب

 
 :مشكلة الدراسة

وحتدى  السدابع تمحورت مشدكلة الدراسدة حدول التعدرف  لدى مدد  تنداول كتدب التربيدة المدنيدة مدن الصدف 
التاسددع الساسددي، وتندداول كتددب التربيددة الوطنيددة مددن الصددف الخددامس حتددى السددابع الساسددي لمفهددوم التربيددة 

 .الم ومصادره وأهميته في تشكيل شخصية المتعلماإلعالمية ودور اإلع
 

 :أسئلة الدراسة
 :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

 ما مصادر اإلعالم التي قامت باستعراضها كتب التربية المدنية وكتب التربية الوطنية للمرحلة الساسية؟ .1
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كتب التربية المدنية وكتب التربية الوطنية للمرحلدة  اتناولتهما الدوار أو الوظائف للتربية اإلعالمية والتي  .2
 الساسية ؟

كسددابه  .3 مدا الدددور الددذي قامددت بدده كتددب التربيددة المدنيددة وكتدب التربيددة الوطنيددة فددي  عددداد شخصددية المددتعلم وان
 معارف وقيم ومهارات التربية اإلعالمية؟

 
 : فرضيات الدراسة

لتربيتة المدنيتتة والتربيتة الوطنيتتة   تقبتل  حتتداها هتذه الدراستتة  تالض فرضتتيات لكتل متتن كتتب ا افترضتت 
 :وترفض اال نتان الباقيتان

 .مفهوم التربية اإلعالمية ممثل في كتب التربية المدنية بشكل كاف وواضن وممنهج: فرضية ايجابية 
مفهدددوم التربيدددة اإلعالميدددة ممثدددل فدددي كتدددب التربيدددة المدنيدددة ولكدددن بشدددكل غيدددر ممدددنهج : فرضتتتية محايتتتد 

 . وعشوائي
 .مفهوم التربية اإلعالمية غير ممثل في كتب التربية المدنية :فرضية سلبية 

    
 . مفهوم التربية اإلعالمية ممثل في كتب التربية الوطنية بشكل كاف وواضن وممنهج: فرضية ايجابية
 . عشوائيمفهوم التربية اإلعالمية ممثل في كتب التربية الوطنية ولكن بشكل غير ممنهج و : فرضية محايد 
 . مفهوم التربية اإلعالمية غير ممثل في كتب التربية الوطنية :فرضية سلبية

 
 :أهداف الدراسة

 :سعت هذه الدراسة  لى تحقيق األهداف التالية 
 .تحديد مد  وضوه مفهوم التربية اإلعالمية في كتب التربية المدنية والتربية الوطنية (1
المدنيددة وكتددب التربيددة الوطنيددة فددي تشددكيل شخصددية المددتعلم   لقدداء الضددوء علددى مددد  قدددرة كتددب التربيددة (2

 .بإكسابه المعارف والقيم والمهارات ذات الصلة بمفهوم التربية اإلعالمية

تزويد مؤلفي الكتب المدرسية، والمشدرفين عليهدا ، بمؤشدر عدن كيفيدة ومقددار تنداول كتدب التربيدة المدنيدة  (3
 .الميةوكتب التربية الوطنية لمفهوم التربية اإلع

 
 :أهمية الدراسة

 :في كونهاالدراسة تنحصر أهمية هذه 
الضددددوء علددددى موضددددو  التربيددددة اإلعالميددددة، وكيفيددددة تناولدددده فددددي محتددددو  كتددددب المندددداهج  تسددددلط (1

 .للصفوف من الخامس وحتى التاسع الساسية( 2002-2002)الفلسطينية  الحالية 

 .حليلهاالمهتمين بالمناهج الفلسطينية وتقييمها وت هانتائج تفيد (2

وضددع  ليددات وخطددط لمحاولددة  مخططددي المنهدداج ومنفددذيها فددي تعزيددز نقدداط القددوة فيدده، و هددانتائج تسدداعد (3
 .عالج نقاط الضعف أينما وجدت في عناصر المناهج المختلفة

 
 :دود الدراسةح
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لصددفوف السددابع والثددامن والتاسددع االساسدديين، وكتددب اقتصددرت هددذه الدراسددة علددى كتددب التربيددة المدنيددة 
؛ 2002/2002بيدة الوطنيددة لصدفوف الخددامس والسددادس والسدبع االساسدديين مددن المنهداج الفلسددطيني للعددام التر 

كما ان هذه الصدفوف تمثدل المرحلدة االساسدية العليدا وهدي . لكون هذه المواد قريبة لموضو  التربية االعالمية
. داعي فدي مختلدف مجداالت الحيداةمرحلة نمائية تتوضن فيها مهارات الطلبة وميولهم وقدراتهم في االداء االبد

. والسبب في عدم توافق الصدفوف للمدادتين يرجدع الدى طبيعدة المنداهج الفلسدطينية فدي طرحهدا للمدواد الدراسدية
والصف السدابع فدي ية المرحلة النمائية التي تتوضن فيها القدرات اعلى كل حال، فان الصف الخامس هو بد

  . اوج هذه المرحلة النمائية
 
 :لنظري والدراسات السابقةاإلطار ا

لمعالجدددة المشدددكالت  ناسدددبةمدددن الفدددر  المتدددوفر الكثيدددر  التربيدددة اإلعالميدددةأن ( 2007)يدددر  الخطيدددب  
النفسدددية والثقافيدددة واالجتماعيدددة التدددي يعددداني منهدددا الطدددالب فدددي المدرسدددة كمشدددكلة الميدددة الحضدددارية، والميدددة 

تنشددأ بفعددل االتصددال مددع اعخددرين، وعدددم اللفددة،  ت التدديالتكنولوجيددة، والميددة السياسددية، عددالوة علددى التددوترا
 .واالست راق في المحلية وغيرها عصبوالت
 

لدن تتكامدل دون ثقافدة  اإلعالميدةالثقافدة   لدى أن فدي مقالدة لده فدي صدحيفة عكداظ( 2007) أشار العندزي وقد
كيل الدوعي والتفاعدل الدواعي فدي تشد مسؤولية كاًل من السر والمدرسدةتربوية فاعلة ومؤثرة تأخذ في االعتبار 

وتقدددوم بتفعيددل المسددؤولية التربويدددة  زاء تعزيددز مهددارات تواصدددل الطالددب مددع اسدددتراتيجيات  اإلعددالممددع وسددائل 
 .ثابتة ومدروسة أسساإلطار التطبيقي لمفاهيم التربية اإلعالمية من خالل وتؤكد على ، اإلعالميةالتربية 

 
الته الماجستير بزيادة حجم البرامج التربوية المتخصصة في وسائل في رس( 2006) وأوصى الباحث أبو فودة  

اإلعالم الفلسطيني، و العمل على رفع درجة الكفاءة المهنية للعاملين في المجال اإلعالمي، و تطوير القدرات 
 .التقنية للمؤسسات اإلعالمية الفلسطينية

 
، الدوارتنظديم معقدد مدن  ايير دقيقدة، وتعتمدد علدىالتربيدة اإلعالميدة تقدوم علدى معد  لدى  ن( 9112)ويشير أحمد 

فددي هددذه التربيددة، لدديس اإلعالمددي  الصدد رالتحليددل  ووحدددة. اإلعالميددةوالمواقددع، التددي تسددهم فددي العمليددة التربويددة 
  .كشركاء في التربية اإلعالمية برمتها وحده، وليس التربوي وحده، بل هما معاً 

 
لدددك لالعتبدددارات ذأن اإلعدددالم التربدددوي ينتمدددي  لدددى الدراسدددات التربويدددة، فدددي  (6999)رجتتتبرأي  تدددانتبندددى الباحثتو 

 :التالية
 ن الحكدددم علدددى محتدددو  الرسدددائل اإلعالميدددة لوسدددائل اإلعدددالم مدددن خدددالل المعدددايير التربويدددة، مندددوط . 6 

  .بالخصائيين التربويين
الفلسدددفة التربويدددة   ن المعالجدددة التربويدددة لمحتدددو  الرسدددائل اإلعالميدددة فدددي وسدددائل اإلعدددالم فدددي ضدددوء. 7

 . للمجتمع تتطلب خبرات تربوية متخصصة، وليس اجتهادات  عالمية قد تخطيء وقد تصيب
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 ن عالقددة اإلعددالم التربددوي بدداإلعالم هددي عالقددة الصددفة النسددبية بالموصددوف، وليسددت عالقددة الفددر  . 3
 . عالم بالصل، وبالتالي ال يمكن اعتبار اإلعالم التربوي فرعًا ينتسب  لى أصل هو اإل

 ن مجددداالت اإلعدددالم التربدددوي هدددي كدددل مجددداالت التربيدددة بمفهومهدددا الشدددامل، وليسدددت منحصدددرة فدددي . 4
 . المجال التعليمي فقط، وعليه فال يمكن اعتبار اإلعالم التربوي فرعًا من فرو  اإلعالم 

 
يددددة، وضددددحت فددددي دراسددددتها التعدددداون بددددين التربيددددة واالعددددالم لتحقيددددق التنما( 7001)كمددددا ان االخضددددر 

واوصددددت بايجدددداد اعددددالم متخصصددددفي القضددددايا التعليميددددة يعمددددل بهددددا افددددراد مددددؤهلين، وانشدددداء لجنددددة مددددن التربددددويين 
واالعالميين تتولى مناقشة استراتيجية طره المواضديع مدن خدالل التخطديط  ووضدع االهدداف المدراد تحقيقهدا بنشدر 

 . االهداف المواضيع وسبل معالجتها وكيفية طرحها والمتبعة للتأكد من تحقيق
 

 :أهداف اإلعالم التربوي في المدارس
الهدددداف التددي يمكدددن تحقيقهددا مدددن خددالل النشدددطة اإلعالميددة التدددي تمددارس داخدددل المدرسددة، باعتبارهدددا  وهددي

ويمكتن مؤسسة تربوية رسدمية، كاإلذاعدة والصدحافة والمسدره المدرسدي، واالحتفداالت، و المعدارس المختلفدة، 
  :حصر هذه األهداف فيما يلي 

  .تنمية مشاعر االنتماء للوطن لد  الطلبة والمعلمين . 6
 تنمية السلوك اإلبداعي لدد  الطالدب، مدن خدالل تنميدة قدرتده علدى التخيدل، بمصداحبة النشدطة المختلفدة  .7

 . التي تقدم له عبر برامج اإلعالم التربوي 
الخالقيدة  قدرارات التدي تدتالءم مدع المعداييرتطوير قدرة الطالب على االستنتاج بشكل يسمن لهدم باتخداذ ال. 3    

المتضددمنة فدددي المجتمدددع المدرسدددي، وذلدددك مدددن خدددالل مضدددمون الرسدددائل اإلعالميدددة المختلفدددة التدددي تقددددم لهدددم عبدددر 
  . النشطة اإلعالمية المدرسية 

معمواًل ترسيخ المناهج الدراسية، وتوضيحها بشكل تطبيقي مبسط، بعيدًا عن أسلوب التلقين الذي ال يزال . 4
به، بل ويشدكل أسدلوبًا رئيسديًا مدن أسداليب التددريس فدي كثيدر مدن المددارس، علدى الدرغم مدن أنده لدم يعدد يلقدى 

  .ترحيبًا بين صفوف الطالب 
دعددم التكامددل التربددوي القددائم بددين البيددت والمدرسددة، مددن خددالل  يجدداد وسددائل اتصددال فعالددة تنقددل وجهددات . 2

ة التدددي تددددخل مندددازل الطدددالب تسددداهم فدددي نقدددل وجهدددة نظدددر الطدددالب النظدددر بدددين الطدددرفين، فصدددحيفة المدرسددد
  .والمدرسين  لى الهل، مما يساعد في دفع العملية التعليمية  لى المام

عيم النشددطة المدرسيدددة المختلفددة، والمشدداركة فيدددها، ونقدددها وتقدددييمها، ممددا يعطيدددها دفعددًا كبددديرًا، ويجعلهددا تددد . 1   
  . ل نجاه العملية التعليمية ذاتها، وليس مجرد  ش ال لوقت الفراغ عاماًل أساسيًا من عوام

 :تعريف المفاهيم والمصطلحات
 :وردت  في هذه الدراسة مجموعة من المفاهيم الواجب تحديدها، وهي

المقصدود بالكتداب هنددا هدو الكتدداب الرئيسدي للطالددب فدي موضددو  التربيدة المدنيددة  :كتتب التربيتتة المدنيتتة  (1
، ( 2002-2002)وحتدى التاسدع الساسدي فدي المنهداج الفلسدطيني للعدام الدراسدي  سدابعال للصفوف مدن

 . بما في هذه الكتب من مفاهيم، وحقائق، وأنشطة، وأشكال، ورسوم، وصور، وقيم، وتقويم



2 

 

المقصدود بالكتداب هندا هدو الكتداب الرئيسدي للطالدب فدي موضدو  التربيدة الوطنيدة  :كتب التربية الوطنية  (2
، ( 2002-2002)الخامس وحتى السابع الساسي في المنهاج الفلسدطيني للعدام الدراسدي للصفوف من 

 .بما فيها من مفاهيم، وحقائق، وأنشطة، وأشكال، ورسوم، وصور، وقيم، وتقويم

نمدط مددن أنمداط المعرفدة، وهددي عبدارة عدن كلمددة أو تعبيدر تجريددي مددوجز يشدير  لدى مجموعددة : المفتاهيم (3
سددعادة )المتقاربددة وتسداعد عمليدة تدددريس المفداهيم علدى التقليدل مددن  عدادة الدتعلم مدن الحقدائق أو الفكدار 

براهيم،  (.2001وان

كددل مددا تبثدده وسددائل اإلعددالم المختلفددة مددن رسددائل : " بأندده يمكددن تعريفددهو  :التربيتتة اإلعالميتتة (4
 عالميدة ملتزمددة، تسددعى للقيددام بوظدائف التربيددة فددي المجتمددع، مدن نقددل للتددراث الثقددافي، وغددرس 

مشدداعر االنتمدداء للددوطن، بحيددث تددتمكن مختلددف فئددات المجتمددع مددن  دراك المفدداهيم، واكتسدداب ل
 ." المهارات، والتزود بالخبرات، وتنمية االتجاهات، وتعديل السلوك

  وهي: مصادر اإلعالم (2

التي تتمثل في الراديدو، االذاعدة المدرسدية، السدماعات العامدة، الهداتف، : المصادر المسموعة 
 . ت الصوتيةوالتسجيال

وتتمثددددل فددددي الصددددور، الرسددددومات، االشددددكال التوضدددديحية، البوسددددترات، االوفرهيددددد، : والمرئيددددة 
 . بروجكتر، الرموز واالشارات

وتتمثددل فدي الصددحف، المجدالت، مجلددةالحائط، النشدرات، المنشددورات، ( المقدروءة: ) والمكتوبدة 
 .الكتب والدوريات

القنددددوات الفضددددائية، االفددددالم، الحاسددددوب، السددددينما،  التلفدددداز، االنترنددددت،: والمرئيددددة المسددددموعة 
 . المسره، المهرجانات، الندوات، االتصال المرئي المسمو 

ضافة معلومات، أو التدريب التخاذ : الوظائف أو األدوار اإلعالم (1 فهي تتناول عملية التثقيف وان
ج اإلعددالم، اإلعددالم مهنددة، أو الكشددف عددن الميددول واالهتمامددات مددن خددالل االندددماج فددي بددرام
 . واإلعالن، والتوعية والتوجيه للقيام بعمل ما من شأنه يرفع من مستو  قدرات الفرد

 : جراءات الدراسة 
 :التاليةباإلجراءات  إلتمام هذه الدراسة قامت الباحثتان

 مجتمع الدراسة 
 .السابع والثامن والتاسع الساسية لصفوفمنهاج الفلسطيني لالمدنية في اكتب التربية 

 . الساسية منهاج الفلسطيني لصفوف الخامس والسادس والسابعفي الكتب التربية الوطنية 
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 منهج الدراسة
لموضددو  التربيددة اإلعالميددة مددن حيددث مصددادر تحليددل المحتددو  هددذه الدراسددة مددنهج  الباحثتددان فددي اسددتخدمت

  . اإلعالم ووظائفه
وتأكددت توصلتا  ليها مدن خدالل أدبيدات البحدث،  والتي مجاالت، أربعفي  اإلعالمفت الباحثتان وظائف نوص

  د:الباحثتان من صالحيتها وارتباطها بأهداف الدراسة بعد عرضها على عدة محكمين، وهي ما يلي
 ت :وتضمن الوظائف التالية( المعرفة والتفكير) المجال األول 

  تنمية التفكير اإلبداعي والناقد 
 وحل المشكالت والربط بين المت يرات تنمية مهارات النقد والتقويم والتحليل . 
 التعبئة لمواجهة الحداث الجارية والطارئة . 
 استيعاب مقتضيات العصر الحديث و ليات التفاعل مع العولمة . 
 تثقيف الناشئة بسبل فهم المور وتقديرها . 

 ت :ويشمل الوظائف التالية( النفسي) المجال ال اني 
 ن خالل االندماج في البرامج اإلعالميةالكشف عن الميول واالهتمامات م . 
 المساهمة في تكوين نماذج قدوة حسنة . 
  مساعدة الفرد على معالجة المشكالت النفسية والثقافية. 
 مساعدة الشباب في التصدي لل زو الثقافي.  

 تعزيز القيم اإلعالمية من الصدق والموضوعية وعدم التحيز وت ليب الصالن العام. 
 ت :ويتضمن الوظائف التالية( األدائي) ضوالمجال ال ال

 تعزيز قدرة الطالب الستخدام وسائل اإلعالم. 
 مساعدة الطالب على تحقيق متطلبات المواطنة السليمة. 
 كساب الطالب المهارات االجتماعية والثقافية واالجتماعية التي تساعده على االتصال الفّعال . 
 اإلعالميةبالل ة  لكتابة كساب الطالب مهارات الحديث والقراءة وا. 
 تمكين الطالب من المهارات الالزمة لمواجهة المواقف. 
 تنمية القدرة الطالب على للتعبير بأشكاله المختلفة. 

 ت :ويشتمل على الوظائف التالية( االجتماعي) والمجال الرابع 
  مساعدة الطالب على  دراكه لحقوقه وواجباته 
 والمشاركةالفاعلبة في حلها ت االجتماعيةمساعدة الفرد على معالجة المشكال. 
 تنمية وعي الطالب بثقافته المجتمعية. 
  تمكين الطالب من استيعاب الخصوصيات الثقافية وعالقتها مع المت يرات الخر. 
 مساعدة الطالب على تكوين اتجاهات  يجابية نحو المجتمع والفراد والعمل . 
 تعزيز قيمة االنتماء للوطن لد  الطالب. 
 تكوين رأي عام متجانس قائم على مبدأ احترام التعددية والمصلحة العامة.  

 
 المنهج اإلحصائي
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   .احتساب نسبها المئويةلمصادر اإلعالم ووظائفه، و  اتالتكرار  احتساب هذه الدراسةالباحثتان في استخدمت 
 

 :نتائج الدراسة
ب التربيدددة المدنيدددة وكتدددب التربيدددة الوطنيدددة مدددا مصدددادر اإلعدددالم التدددي قامدددت باستعراضدددها كتددد :الستتت ال األول

                       للمرحلة الساسية؟
 (1)الجدول 

 لصفوف السابع وال امن والتاسع األساسية في كتب التربية المدنية يةاإلعالم التربية مصادر

 مصادر اإلعالم الرقم
 الصف التاسع  الصف ال امن  الصف السابع 

 النسبة التكرار النسبة رارالتك النسبة التكرار
 المسموعة .1

راديو،  ذاعة مدرسية، السماعات )
 ..(العامة،الهاتف، التسجيالت الصوتية

2 13% 3 14% 1 %10 

 المقروءة .2
مجلة حائط،مجالت :الصحف، المجالت)

عامة، دوريات، الكتب، النشرات المختلفة، 
   ..المنشورات، التقارير، الالفتات، 

5 33% 7 33% 5 %50 

3. 
 
 

 المرئية
الصور، الرسومات، الشكال التوضيحية، )

 .. O.H.Pالبوسترات، الرموز، اإلشارات، 
0 0% 5 24% 0 0% 

 المرئية والمسموعة .4
التلفاز، االنترنت، القنوات الفضائية، ) 

الحاسوب، الفالم، االتصال المرئي 
والمسمو ، السينما، المسره، المهرجانات، 

 (تمثيليةهد الندوات، مشا

8 53% 6 29% 4 40% 

 10 21 15 المجموع 

  
أن مصادر اإلعالم قد تم استعراضها في كتب التربية المدنية للصفوف السابع ( 1)يتضن من الجدول  

المرئية والمسموعة كالتلفاز  متركزة في الساسي ، فكانت في الصف السابعاالساسية والثامن والتاسع
لجوء الطالب لالنترنت للتحضير لعدة مواضيع،  ضرورة، فمثاًل تم التركيز على  ...واالنترنت والحاسوب 

 بنسبة المقروءة اإلعالمفي حين تمثلت مصادر  ،(% 53 )اإلعالم وقد بل ت نسبة هذا النو  من مصادر 
المرئية ، فلم  اإلعالم، أما بالنسبة لمصادر (%13) المسموعة فقد بل ت اإلعالم، أما مصادر (33%)

 .ابع الساسيلصف السل كتاب التربية المدنيةيظهر لها تكرارات في 
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المقروءة ،  اإلعالمفقد كان النصيب الكبر من التمثيل لمصادر  ،الساسي الثامن كتاب الصفوفي  
، وقد بل ت .... التوضيحيةلنشطة إلعداد مجالت الحائط ، أو الرسومات والشكال احيث تم التركيز على 

، أما وكان لها الترتيب الثاني %(22)فقد تمثلت بنسبة  المصادر المرئية والمسموعة، أما %(33)النسبة 
كاإلذاعة سموعة صادر المأما بالنسبة للم ،(%24)المرئية فقد بل ت نسبة تمثيلها  للمصادر بالنسبة

التمثيل القل  وكان لها%( 13)فقد تمثلت في كتاب الصف الثامن بنسبة .. المدرسية والتسجيالت وغيرها
 .بين المصادر الخر 

فقد كان التمثيل الكبر من نصيب المصادر المقروءة فقد كانت  الساسي وأما في كتاب الصف التاسع 
باقي المصادر، أما في الدرجة الثانية فقد كانت المصادر المرئية والمسموعة،   لىنسبة %( 50)نسبة تمثيلها 

لوسائل ل ، ولم يرد هناك تمثيل%(10)صادر المسموعة فقد تمثلت بنسبة ، أما الم%(40)حيث تمثلت بنسبة 
 .تكرارات في كتب التربية المدنية للصف التاسع الساسيأي لها  يكنفلم  ، المرئية

 
 (2)جدول 

 .لصفوف الخامس والسادس والسابع ةمصادر التربية اإلعالمية في كتب التربية الوطني
 

 مصادر اإلعالم الرقم
 الصف السابع  الصف السادس  لخامسالصف ا 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 المسموعة .1

راديو،  ذاعة مدرسية، السماعات )
 ..(العامة،الهاتف، التسجيالت الصوتية

 
15 

 
22% 

 
10 

 
19% 

 
7 

 
7% 

 المقروءة .2
مجلة :الصحف، المجالت)

حائط،مجالت عامة، دوريات، الكتب، 
ات المختلفة، المنشورات، التقارير، النشر 

 .. ، الالفتات

 
17 

 
25% 

 
23 

 
43% 

 
30 

 
32% 

 المرئية .3
الصور، الرسومات، الشكال )

التوضيحية، البوسترات، الرموز، 
 ..  O.H.Pاإلشارات، 

 
25 

 
37% 

 
13 

 
25% 

 
44 

 
47% 

 المرئية والمسموعة .4
التلفاز، االنترنت، القنوات الفضائية، ) 

وب، الفالم، االتصال المرئي الحاس
والمسمو ، السينما، المسره، 

  (المهرجانات، الندوات، مشاهد تمثيلية
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16% 

 
7 

 
13% 

 
13 

 
14% 

 24 53 62 المجموع 
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والبحدث فيمدا بدين السدطر ومدا وراء السدطر لإلشدارة  لدى  ةمناقشالمن خالل  تحليل المحتو أجري  كما 

الخدامس والسدادس : خدالل كتدب التربيدة الوطنيدة للصدفوف الساسدية فدي وظائفهدا مصادر التربية اإلعالمية و 
 ( . 2)ويظهر نتائج هذا التحليل لمصادر التربية اإلعالمية في الجدول رقم . والسابع

 
التربيددددة الوطنيددددة للصددددف أن مصددددادر اإلعددددالم المسدددموعة نسددددبها المئويددددة فددددي كتدددب ( 2)يظهدددر الجدددددول 

؛ %(7)الساسدي، وفدي الصدف السدابع %(19) الساسدي وفي الصف السدادس، %( 22) الساسي الخامس
 . فالنسبة المرتفعة لد  الصف الخامس ثم تنخفس في الصف السادس فالصف السابع

 
 فقددد بل ددت أعلددى نسددبة فددي كتدداب الصددف السدددادس( المكتوبددة) أمددا النسددب المئويددة للمصددادر المقددروءة  

فالصدددددددف الخدددددددامس %( 32) الساسدددددددي الصدددددددف السدددددددابعثدددددددم تليهدددددددا باالنخفددددددداس فدددددددي %( 43) الساسدددددددي
 %(. 25)الساسي

ثددم كتدداب %( 47(الساسددي الصددف السددابع كتدداب نسددبة فددي والمصددادر اإلعالميددة المرئيددة فكانددت أعلددى 
 %(. 25) االساسي فالصف السادس%( 37) االساسي الصف الخامس

 
 لتربية الوطنية للصف الخامسأما مصادر اإلعالم المرئية والمسموعة بل ت أعلى نسبة في كتاب ا 

 %(. 13) االساسي ثم كتاب الصف السادس%( 14) االساسي ويليها كتاب الصف السابع%( 16) الساسي
 
جاءت نسبة المصادر المرئية أعلى نسبة . وفي المقارنة بين نسب المصادر اإلعالمية للصف الواحد 

ثم المرئية %( 22)ثم المسموعة %( 25( )وءةالمقر ) فالمصادر المكتوبة %( 37) االساسي للصف الخامس
 %(.  16)المسموعة 

  
فجاءت أعلى نسبة مئوية للمصادر  المقروءة  االساسي وفي كتاب التربية الوطنية للصف السادس 
 %(. 13)ثم المرئية المسموعة %( 12)فالمصادر المسموعة ( %25)ثم المصادر المرئية %( 43)
 
%( 47)فجاءت أعلى نسبة مئوية للمصادر المرئية  االساسي للصف السابعأما كتاب التربية الوطنية  

 %(.  7)، ثم المسموعة %(14)، فالمرئية المسموعة %(32)ثم المصادر المقروءة 
 
متتا األدوار أو الوظتتائف للتربيتتة اإلعالميتتة والتتتي قامتتت كتتتب التربيتتة المدنيتتة : لست ال ال تتانيا

 اسية بتناولها؟وكتب التربية الوطنية للمرحلة األس

 
وظائف التربية اإلعالمية التي تناولتها كتب التربية المدنية في المرحلة االساسية تظهر نتائجها في 

 (. 3رقم )الجدول 
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 (3)الجدول      

 لصفوف السابع والثامن والتاسع األساسية في كتب التربية المدنية يةاإلعالمالتربية وظائف 

ل
ألو

 ا
ل
جا

لم
ا

 :
تف

ال
و
ة 

رف
مع

ال
ير

ك
 

 الوظيفة اإلعالمية

 الصف السابع

  

 الصف الثامن

  

 الصف التاسع

  

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %33 2 %40 4 %32 8  نت   الةفك ل اإلعدا ت والناقد 1

 نت   مهارات النقد والةقويم والةحؤ ل وحل  2

 التشكثت واللعط ع ل التغ لات

3 14% 2 20% 2 33% 

 %0 0 %10 1 %0 0 الةعبئ  لتواجه  األحداث الجاري  والطارئ  3

اسة عاب مقةض ات العصل الحديث وآل ات  4

 الةفا ل مع العولت 

5 24% 0 0% 0 0% 

 %33 2 %30 3 %24 5  الق ف الناشئ  عسبل فهم األمور و قديلها 5

 %100 6 %100 10 %100 21 المجموع

ي
ان

لث
 ا
ل
جا

لم
ا

 :
وا

ي 
س

نف
ال

ي
ان
جد

و
ل

 

الكشف  ل الت ول واالهةتامات مل خثل  1

 االندماج فت البلامج اإل ثم  

4 57% 4 50% 6 26% 

 %14 1 %0  0 %14 1 التساهت  فت  كويل نتاذج قدوة حسن  2

مسا دة الفلد  ؤى معالج  التشكثت النفس    3

 .والالقاف   

0 0% 4 50% 0 0% 

 %0 0 %0 0 %0 0 الالقافت  مسا دة الشباب فت الةصدي لؤغزو 4

 نت   الق م اإل ثم   مل الصدق والتوضو     5

 و د  الةح ز و غؤ ب الصالح العا 

2 22% 0 0% 0 0% 

 %100 7 %100 8 %100 7 المجموع

ث
ال
لث

 ا
ل
جا

لم
ا

 :
ي

ائ
ألد

ا
 

 %12 6 %27 8 %37.5 9 . عزيز قدرة الطالب السةخدا  وسائل اإل ث  1

 ؤى  حق ق مةطؤبات التواطن  مسا دة الطالب  2

 .السؤ ت 

2 2% 3 10% 6 12% 

إكساب الطالب التهارات االجةتا    والالقاف    3

 .واالجةتا    الةت  سا ده  ؤى اال صال الفّعال

0 0% 2 7% 4 13% 

الحديث والقلاءة إكساب الطالب مهارات  4

 .والكةاع  وإجلاء التقاعثت، وكةاع  الةقاريل

6 25% 7 23% 8 26% 

 تك ل الطالب مل التهارات الثزم  لتواجه   5

 التواقف

0 0% 3 10% 1 3% 

 %12 6 %23 7 %22.5 7 . نت   قدرة الطالب  ؤى لؤةعب ل عأشكاله التخةؤف  6

 %100 31 %100 30 %100 24 المجموع

ع
اب
لر

 ا
ل
جا

لم
ا

 :
ي

ع
ما

جت
ال
ا

 

 %35 6 %35 7 %25 2 مسا دة الطالب  ؤى إدراكه لحقوقه وواجبا ه 1

مسا دة الفلد  ؤى معالج  التشكثت  2

 االجةتا   

0 0% 5 25% 0 0% 

 %12 3 %15 3 %32 3 .التجةتع   والب ئ    نت   و ت الطالب عالقافةه  3

 تك ل الطالب مل اسة عاب الخصوص ات  4

 .الالقاف   و ثقةها مع التةغ لات األخلى

0 0% 0 0% 0 0% 
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ؤى  كويل ا جاهات إيجاع   مسا دة الطالب   5

 .نحو التجةتع واألفلاد والعتل

1 13% 2 10% 5 22% 

 %12 3 %10 2 %13 1  عزيز ق ت  االنةتاء لؤوطل لدى الطالب 6

 كويل رأي  ا  مةجانس قائم  ؤى مبدأ احةلا   7

 الةعددي  والتصؤح  العام 

1 13% 1 5% 0 0% 

 %100 17 %100 20 %100 8 المجموع

 
ية لصفوف السابع والثامن والتاسع في كتب التربية المدن اإلعالمتوزيع وطائف ( 3)من الجدول  هريظ 

 .االساسيين
كان له التمثيل ( األدائي)أن المجال ال الض  يتضن ففي كتاب التربية المدنية للصف السابع األساسي 

درة الطالب الستخدام وسائل اإلعالم فكان لتعزيز قتكرارًا، ( 24)الكبر في الوظائف حيث بل ت تكراراته 
، وتمثلت تنمية قدرة الطالب على %( 37.5)النصيب الكبر حيث بل ت نسبة تمثيلها في هذا المجال 

جراء %(22)التعبير بأشكاله المختلفة بنسبة  ، ولوظيفة  كساب الطالب مهارات الحديث والقراءة والكتابة وان
الثالثة والخامسة فلم تتمثال في ، أما الوظيفتين الدائيتين %(25)يل بنسبة المقابالت وكتابة التقارير بلغ التمث

 .االساسي كتاب الصف السابع
 تبعدد تكراراحيث تمثلت  الترتيب ال اني كان له (المعرفة والتفكير) الول مجالال يتضن أيضًا أن  
، %(32)حيث بل ت نسبتها لمجال، فكان لتنمية التفكير اإلبداعي والناقد النصيب الكبر من هذا ا(21)

المور  وكان الستيعاب مقتضيات العصر الحديث و ليات التفاعل مع العولمة، وتثقيف الناشئة بسبل فهم
فلم أما بالنسبة للتعبئة لمواجهة الحداث الجارية والطارئة  ،%(24)حيث بل ت  وتقديرها الترتيب الثاني

 .االساسي تتكرر في كتاب الصف السابع
 تتكرارا( 2)في الوظائف حيث بل ت تكراراته  رتيب ال الضفقد كان له الت( االجتماعي) ما المجال الرابع أ  

، وبل ت نسبة %(22)حيث بل ت نسبة تمثيلها، تركزت في تنمية وهي الطالب بثقافته المجتمعية والبيئية 
، أما %(25)حقوقه و واجباته ي مساعدة الطالب على  دراكه لهتمثيل الوظيفة الولى في هذا المجال و 

بعة ، وأما الوظيفة الرا%(13)الوظائف الخامسة والسادسة والسابعة فقد تساوت في نسب تمثيلها التي بل ت 
 .فلم ترد في كتاب الصف السابع االساسي

( 7)في الوظائف حيث بل ت نسبة تكراراته  فقد كان له الترتيب الرابع (النفسي) وأما المجال ال اني
وهي الكشف عن الميول واالهتمامات من خالل  هذا المجال ، بل ت نسبة الوظيفة الولى فيتتكرارا

، أما %( 22)وكان للوظيفة الخامسة نسبة التمثيل الثانية وبل ت ، %( 57)االندماج في البرامج اإلعالمية 
، أما بالنسبة %(14)تكوين نماذج القدوة الحسنة فقد تمثلت بنسبة  الوظيفة الثالثة وهي المساهمة في

 .االساسي للوظيفتين الثالثة والرابعة من هذا المجال فلم تتمثال في كتاب الصف السابع
الترتيب الول حيث بل ت تكراراته  للمجال األدائيفقد كان  االساسي أما بالنسبة لكتاب الصف ال امن 
التمثيل الكبر حيث فيه تعزيز قدرة الطالب الستخدام وسائل اإلعالم  الولى ةللوظيفتكرارًا، وكان ( 30)

، وأما الوظيفتين الثانية %(23)، أما الوظيفتين الرابعة والسادسة فقد تمثلتا بنسبة %(27)بل ت نسبتها 
 %(.7)تمثيلها من هذا المجال ، وأما الوظيفة الثالثة فكانت نسبة %( 10)والخامسة فقد تمثلتا بنسبة 
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حيث بل ت  الترتيب ال اني للمجاالت فكان من نصيب المجال الرابع وهو المجال االجتماعيوأما  
تكرارًا ، كان للوظيفة الولى فيه وهي مساعدة الطالب على  دراكه لحقوقه وواجباته ( 20)مجمو  تكراراته 

ظيفة الثانية وهي مساعدة الفرد على معالجة ،، وتلتها الو %( 35)الكبر حيث بل ت نسبها المئوية  لالتمثي
، وكان للوظيفة الثالثة وهي تنمية وعي الطالب بثقافته %( 25)المشكالت االجتماعية حيث تمثلت بنسبة 

، أما الوظيفتين الخامسة والسادسة فقد تساوتا %(15)المجتمعية والبيئية لتمثيل الثالث حيث بل ت نسبتها 
، أما الوظيفة الرابعة والتي %(5)، وكان للوظيفة السابعة نسبة تمثيل %(10)ل ت في نسبة تمثيلهما التي ب

تتعلق باستيعاب الطالب لخصوصياته الثقافية فلم تتمثل بأية نسبة كانت في كتاب الصف الثامن الساسي 
 .للتربية المدنية

تكرارات ( 10)تكراراته  حيث كانت مجال المعرفة والتذكروفي الترتيب الثالث كان المجال الول وهو  
، والوظيفة %(40)اإلبداعي والناقد النسبة الكبر حيث بل ت  ركان للوظيفة الولى فيه وهي تنمية التفكي

مهارات النقد والةقويم والةحؤ ل وحل  أما الوظيفة الثانية وهي تنمية، %(30)الخامسة تمثلت بنسبة 

، %(10)، أما الوظيفة الثالثة فقد تمثلت بنسبة %(20) ةفقد تمثلت بنسب التشكثت واللعط ع ل التغ لات
فلم تتمثل أما بالنسبة للوظيفة الرابعة وهي استيعاب مقتضيات العصر الحديث و ليات التفاعل مع العولمة 

 .بأية نسبة في كتب التربية المدنية للصف الثامن الساسي
الساسي من  ربية المدنية للصف الثامنكتب التلوظائف العالم في  الرابع واألخيروكان الترتيب  

، كان أعلى تمثيل  تتكرارا( 2)حيث كانت تكراراته  المجال ال اني وهو المجال النفسي والوجدانينصيب 
والوحيد لوظائفه للوظيفتين الولى وهي الكشف عن الميول واالهتمامات من خالل االندماج في البرامج 

فرد على معالجة المشكالت النفسية والثقافية  حيث بل ت نسبة تمثيلها اإلعالمية، والثالثة وهي مساعدة ال
 .، أما باقي الوظائف فلم تتمثل بأية نسب مئوية في كتاب التربية المدنية للصف الثامن الساسي%(50)

 وهو المجال األدائيالساسي فقد كان للمجال الثالث وأما عن كتاب الصف التربية المدنية للصف التاسع 
الحديث تكرارًا، كان للوظيفة الرابعة وهي  كساب الطالب مهارات ( 31)تمثيل الكبر حيث بل ت تكراراته ال

جراء المقابالت، وكتابة التقارير من %(  26)التمثيل الكبر حيث بل ت نسبتها المئوية  والقراءة والكتابة وان
، أما %( 12)التمثيل حيث بل ت  نفس نسب هذا المجال ، وكان للوظائف الولى والثانية والسادسة 

 كساب الطالب المهارات االجتماعية والثقافية واالجتماعية التي تساعده على االتصال الثالثة وهي  ةالوظيف
، وكان أقل تمثيل في هذا المجال من نصيب لوظيفة %(13)الفّعال فقد تمثلت في هذا المجال بنسبة 

 . %(3 )لالزمة لمواجهة المواقف حيث بل ت نسبتهاتمكين الطالب من المهارات ا الخامسة وهي
( 17) ه، فقد كان عدد تكراراتوهو المجال االجتماعي فقد كان في المرتبة ال انيةأما المجال الرابع  

، كان للوظيفة الولى فيه وهي مساعد الطالب على  دراكه لحقوقه وواجباته التمثيل الكبر حيث  ًً تكرارًا
، أما الوظيفة الخامسة وهي مساعدة الطالب على تكوين اتجاهات  يجابية نحو %(35)بل ت نسبة تمثيله 

%( 12)، أما الوظيفتين الثالثة والسادسة فقد تمثلتا بنسبة %(22)المجتمع والفراد والعمل  فقد تمثلت بنسبة 
المدنية للصف التاسع ، في حين أن الوظائف الثانية والرابعة والسابعة فلم تتمثال بأية نسب في كتاب التربية 

 .الساسي
( 7)والددذي بلددغ عدددد تكراراتدده  والوجددداني كتتان المجتتال ال تتاني وهتتو المجتتال النفستتيوفددي المرتبددة الثالثددة  

 الكشف  ل الت ول واالهةتامات مل خثل االنةدماج فةت البةلامج اإل ثم ة تكرارات، كان فيه للوظيفة الولى وهدي 
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، أمدا الوظيفدة الثانيدة وهدي المسداهمة فدي تكدوين نمداذج قددوة %(26)ثيلده الكبدر حيدث بل دت نسدبة تم لالتميي
، أما بالنسبة للوظائف الثالثة والرابعة والخامسة فلدم يكدن لهدا أي تمثيدل %(14)حسنة فقد بل ت نسبة تمثيلها 

 .للتربية المدنية االساسي في كتاب الصف التاسع
 هفقدد بلدغ عددد تكراراتد وهتو مجتال المعرفتة والتفكيترلول وأما بالنسبة للترتيدب الخيدر فقدد كدان للمجدال ا 
، أمددا بالنسددبة %(33)، كددان فيدده للوظددائف الولددى والثانيددة والخامسددة نسددبة تمثيددل متسدداوية وهددي تتكددرارا( 6)

 . للوظيفتين الثالثة والرابعة فلم تتمثال في كتاب التربية المدنية للصف التاسع الساسي
 

 (4)التي تناولتها كتب التربية الوطنية في المرحلة االساسية تظهر في الجدول  وظائف التربية االعالمية
 ( 4)جدول 

 في كتب التربية الوطنية لصفوف الخامس والسادس والسابع األساسيين  يةاإلعالم التربية فائوظ

ل
ألو

 ا
ل
جا

لم
ا

 :
ير

فك
لت

وا
ة 

رف
مع

ال
 

 الوظيفة اإلعالمية

 الخامسالصف 

  

 السادسالصف 

  

 ابعالسالصف 

  

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %2 1 % 0 0 %0 0  نت   الةفك ل اإلعدا ت والناقد 1

 نت   مهارات النقد والةقويم والةحؤ ل وحل  2

 التشكثت واللعط ع ل التغ لات

0 0% 5 7% 4 2% 

 %4 2 %22 21 %31 11 الةعبئ  لتواجه  األحداث الجاري  والطارئ  3

اسة عاب مقةض ات العصل الحديث وآل ات  4

 الةفا ل مع العولت 

7 20% 10 14% 3 6% 

 %52 42 %51 37 %42 17  الق ف الناشئ  عسبل فهم األمور و قديلها 5

 %100 52 %100 73 %100 35 المجموع

ي
ان

لث
 ا
ل
جا

لم
ا

 :
ي

ان
جد

و
وال

ي 
س

نف
ال

 

الكشف  ل الت ول واالهةتامات مل خثل  1

 فت البلامج اإل ثم   االندماج

0 

 

0 % 0 0% 2 11% 

 %5.5 1 %0 0 %0 0 التساهت  فت  كويل نتاذج قدوة حسن  2

مسا دة الفلد  ؤى معالج  التشكثت النفس    3

 .والالقاف   

0 0% 0 0% 0 0% 

 %0 0 %0 0 %13 2 مسا دة الشباب فت الةصدي لؤغزو الالقافت  4

لصدق والتوضو     نت   الق م اإل ثم   مل ا 5

 و د  الةح ز و غؤ ب الصالح العا 

13 27% 12 100% 15 23.3% 

 %100 12 %100 12 %100 15 المجموع

ث
ال
لث
 ا
ل
جا

لم
ا

 :
ي

ائ
ألد

ا
 

 %0 0 %0 0 %0 0 . عزيز قدرة الطالب السةخدا  وسائل اإل ث  1

مسا دة الطالب  ؤى  حق ق مةطؤبات التواطن   2

 .السؤ ت 

0 0% 0 0% 0 0% 

إكساب الطالب التهارات االجةتا    والالقاف    3

 .واالجةتا    الةت  سا ده  ؤى اال صال الفّعال

0 0% 4 15% 26 45% 

الحديث والقلاءة إكساب الطالب مهارات  4

 .والكةاع  وإجلاء التقاعثت، وكةاع  الةقاريل

3 60% 5 12% 17 22% 
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جه   تك ل الطالب مل التهارات الثزم  لتوا 5

 التواقف

1 20% 2 31% 6 10% 

 %16 2 %35 2 %20 1 . نت   قدرة الطالب  ؤى لؤةعب ل عأشكاله التخةؤف  6

 %100 52 %100 26 %100 5 المجموع

ع
اب
لر

 ا
ل
جا

لم
ا

 :
ي

ع
ما

جت
ال
ا

 

 %0 0 %12 5 %75 3 مسا دة الطالب  ؤى إدراكه لحقوقه وواجبا ه 1

مسا دة الفلد  ؤى معالج  التشكثت  2

 .والتشارك  الفا ؤ  فت حؤها االجةتا   

0 0% 4 14% 0 0% 

 %16 1 %12 5 %25 1 .التجةتع   والب ئ    نت   و ت الطالب عالقافةه  3

 تك ل الطالب مل اسة عاب الخصوص ات  4

 .الالقاف   و ثقةها مع التةغ لات األخلى

0 0% 2 7% 3 50% 

   مسا دة الطالب  ؤى  كويل ا جاهات إيجاع 5

 .نحو التجةتع واألفلاد والعتل

0 0% 3 12% 1 16% 

 %16 1 %12 5 %0 0  عزيز ق ت  االنةتاء لؤوطل لدى الطالب 6

 كويل رأي  ا  مةجانس قائم  ؤى مبدأ احةلا   7

 الةعددي  والتصؤح  العام 

0 0% 3 12% 0 0% 

 %100 6 %100 27 %100 4 المجموع

 

 التربية الوطنية للصف الخامستربية االعالمية في كتب وظائف ال( 4)الجدول  منيظهر  
ثم المجال ( 15) النفسي، فالمجال (35)االساسي  ذ بلغ أعلى تكرار لمجال المعرفة والتفكير 

 (. 4)ي الجتماعتكرار في المجال ا وأدنى( 4)الدائي
في تثقيف الناشئة لسبل ، فكانت أعلى نسبة مئوية التفكيرالمعرفة و وبالنسبة لعناصر المجال االول   

، ثم استيعاب %(31)، وتليها التعبئة لمواجهة االحداث الجارية والطارئة %(42)فهم االمور وتقديرها 
 %(. 20)مقتضيات العصر الحديث وأليات التفاعل مع العولمة 

وعية المرتفعة في تنمية القيم االعالمية من الصدق والموضفتركزت النسبة المئوية  المجال النفسيو 
 %(. 13)المساعدة على التصدي لل زو الثقافي وتليها  %(27)م التحيز وت ليب المصلحة العامة وعد

فكانت أعلى نسبة مئوية لصالن اكساب الطالب مهارات الحديث والقراءة  ولعناصر المجال األدائي
الالزمة لكل من تمكين الطالب من المهارات %( 20)، وتساوت النسب المئوية %(60)والكتابة 

ومن حيث اكتساب المهارات االجتماعية . لمواجهة المواقف، وتنمية القدرة على التعبير بأشكاله المختلفة
والثقافية المساعدة على االتصال وتحقيق متطلبات المواطنة وتعزيز استخدام وسائل االعالم لم تحظ 

 . بأية نسبة مئوية
العالية في مساعدة الطالب على ادراكه لحقوقه وواجباته فكانت النسبة المئوية  وأما المجال االجتماعي

 %(. 25)، ثم تنمية وعيه بالثقافة المجتمعية %(75)
 

فكان اعلى تكرار  للصف السادس االساسيأما وظائف التربية االعالمية في كتب التربية الوطنية 
 وبلغ تكرار( 26)الدائي ، فالمجال (27)ثم المجال االجتماعي بتكرار ( 73)مجال المعرفة والتفكير 

 . (12)المجال النفسي 
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فقد حظي بأعلى نسبة  تثقيف الناشئة لفهم االمور  ففي المجال المعرفيوبالنسبة لعناصر كل مجال، 
، ثم استيعاب مقتضيات %(22)وتليها التعبئة لمواجهة االحداث الجارية والطارئة %(. 51)وتقدير 

والتقويم  النقد، وأدنى نشبة مئوية في عنصر تنمية مهارات %(14 )العصر و ليات التفاعل مع العولمة 
 %(. 7)والتحليل وحل المشكالت والربط بين المت يرات 

على التعبير  فجاءت اعلى نسبة مئوية لتنمية القدرة االساسي للصف السادس وفي المجال األدائي
، اكساب الطالب %(31)مواقف الالزمة لمواجهة ال المهارات ثم التمكين من%( 35)بشتى اشكاله 

االجتماعية والثقافية المساعدة  ، واكساب الطالب المهارات%(12)مهارات الحديث والقراءة والكتابة 
على استخدام وسائل  وبالنسبة لتحقيق متطلبات المواطنة وتنمية القدرة%(. 15)على االتصال الفعال 

 . االعالم لم تحظ بأية نسبة مئوية
المساعدة الدراك الحقوق والواجبات ، :تساوت النسب المئوية   لكل من  جتماعيوفي المجال اال

في ، ثم تالها تساوي نسب %(12)وتنمية الوعي بالثقافة المجتمعية وتعزيز قيمةاالنتماء للوطن 
تكوين اتجاهات ايجابية نحو المجتمع واالفراد والعمل، وتكوين راي عام متجانس  مساعدة الطالب على

 المئوية في مساعدة الطالب على والنسبة%(. 12)والتعددية والمصلحةالعام احترام الحرية  لىقائم ع
، وتمكينه من استيعاب %(14)والمشاركة الفاعلة في حلها فقد بل ت  معالجة المشكالت االجتماعية

  %(. 7)ات الثقافية وعالقتها بالمت يراتفقد بل ت نسبتها الخصوصي
زت الوظيفة االعالمية في تنمية القيم االعالمية من الصدق والموضوعية ترك وفي المجال النفسي

 %(.100)وعدم التحيز وت ليب الصالن العام بنسبة مئوية تامة 
 

تركز أعلى تكرار في المجال  االساسي في كتب التربية الوطنية للصف السابعاما الوظائف االعالمية 
ثم المجال ( 23) النفسيقليلة في المجال  ، وبتكرارات( 52)وفي المجال لمعرفي بتكرار ( 52)الدائي 

 (.  6) االجتماعي
فكانت اعالها في اكساب الطالب المهارات االجتماعية والثقافية التي  دائياأل المجالأماالنسب لعناصر 

، فتنمية %(22)، ثم اكساب الطالب مهارات الحديث والقراءة والكتابة %(45)االتصال  تساعده على
فتمكين الطالب من المهارات الالزمة لمواجهةا المواقف %( 16)رة على التعبير بشتى أشكاله القد

استخدام الوسائل االعالمية  على اما تحقيق متطلبات المواطنة السليمة وتنمية القدرة%(. 10)الطارئة 
 . لم تحظ بأية نسبة مئوية

قيف الناشئة لسبل فهم االمور وتقديرها لعملية تث فكانت أعلى نسبة المعرفي والتفكيروفي المجال 
، ثم استيعاب مقتضيات %(2)، فتنمية مهارات النقد والتقويم والتحليل والربط بين المت يرا ت%(20)

، وادنى %(4)، فالتعبئة لمواجهة المواقف الطارئة %(6)العولمة  العصر الحديث و ليات التفاعل مع
 %(. 2)لناقد نسبة تظهر في تنمية التفكير االبداعي وا

جاءت اعلى نسبة في تنمية القيم االعالمية من الصدق والموضوعية وت ليب  وفي المجال النفسي
الكشف عن الميول واالهتمامات من خالل االندماج في  وتليها وظيفة %(23.3)المصلحةالعامة 

ظهر النسب ولم ت%(. 5.5)، ثم المساهمة في تكوين نماذج قدوة حسنة %(11)البرامج االعالمية 
 . المئوية في المساعدة على معالجة المشكالت وفي التصدي لل زو الثقافي
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نسبة في  فقد تركزت أعلى االساسي لصف السابعفي اللوظائف االعالمية  أما المجال االجتماعي
 ةالنسب أما، %(50)استيعاب الخصوصيات الثقافية وعالقتها بالمت يرات االخر   تمكين الطالب من

مساعدة الطالب على معالجة المشكالت االجتماعية والمشاركة الفاعلة في حلها كانت ة في المئوي
وتساوت النسب المئوية في تنمية الوعي بالثقافة المجتمعية مع المساعدة على تكوين . %(14)

ما أ%(. 16)، ومع تعزيز قيمةاالنتماء للوطن اذ بل ت  اتجاهات ايجابية نحو المجتمع والفراد والعمل
الوظائف النرتبطة بمساعدة الطالب على ادراكه لحقوقه وواجباته، وعلى معالجة المشكالت االجتماعية 
والمشاركة الفاعلة في حلها، وتكوين رأي عام متجانس قائم على مبدأ احترام التعددية والمصلحة العامة 

 .لم تحظ بأية نسبة مئوية
 

طالحية بسبب اعتماد التحليل على االستيعاب من خالل ويجدر االشارة الى ان هذه النسب المئوية اص
ة أن يجعل /المدرس السياق، أي من خالل قراءة ما بين االسطر وما وراء االسطر والتي تتطلب من

وذلك للمساهمة في االهتمام بالتربية  طريقة تدريسه تعتمد على النقاف وطره السئلة السابرة، 
هل يستخدم : وفي هذا المقام يطره السؤال نفسه. ربية الوطنيةمن خالل محتو  مادة الت اإلعالمية

دراسة في هذا   جراءعليه يتطلب  واإلجابة؟ اإلعالميةاالهتمام بالتربية  إلبراز والسئلةالنقاف  أسلوب
 . المجال

 
الدور الذي قامت به كتب التربية المدنية وكتب التربية الوطنية في  عداد ا م: الس ال ال الض

كسابه معارف وقيم ومهارات التربية اإلعالمية؟ شخصية  المتعلم وا 
 

الدور التي ساهمت به كتب التربية المدنية والتربية الوطنية الكساب الطالب المهارات مقدار لتوضين 
ن من حيث اهتمامها بالتربية االعالمية، والتي فندت في المادتياالعالمية؛أجرت الباحثتان تحليال لمحتو  

 النتائج في الجدولين  وتظهر هذه. مصادر التربية االعالمية ووظائفها ، كل مادة على حدة:ا مسارين هم
( 2و  7) لمصادر االعالم في كتب التربية المدنية و في كتب التربية الوطنية، و الجدولين  (6و 5) 

  .لوظائف االعالم في كتب التربية المدنية وكتب التربية الوطنية للمناهج الفلسطينية
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 (5)جدول 
 ونسب مصادر اإلعالم في كتب التربية المدنية تتكرارا

 مصادر اإلعالم الرقم
 الصف التاسع  الصف ال امن  الصف السابع 

 المجموع
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 المسموعة .1
 

2 33% 3 50% 1 %16 6 

2. 
 المقروءة

 
5 29% 7 41% 5 %29 17 

3. 
 
 

 لمرئيةا
 

 - -5 100%  - -5 

 المرئية والمسموعة .4
 

8 44% 6 33% 4 22% 18 

  
في كتب التربية المدنية للصفوف السابع المختلفة  مصادر اإلعالم( 5)من الجدول  يظهر 

نالحظ أن  ،مع الكتب الخر  ةونسب تمثيل كل منها في كل كتاب مقارن والثامن والتاسع الساسية
حيث كانت نسبة تمثيلها  مسموعة قد برزت بشكل أوضن في كتاب الصف الثامنمصادر اإلعالم ال

، أما بالنسبة %(16)بنسبة  وأخيرا الصف التاسع %(33)بنسبة  ومن ثم كان الصف السابع %(50)
ويليه كتابي  ،%(41)بنسبة  لمصادر اإلعالم المقروءة فقد كان أعلى تمثيل في كتاب الصف الثامن

، أما بالنسبة لمصادر اإلعالم المرئية فقد كان لكتاب %(22)بنسبة  اسع بالتساويالصف السابع والت
لم يوجد أي تكرار على هذا النو  في و الصف الثامن الساسي التمثيل الوحيد لهذا النو  من المصادر ، 

في  كتابي الصف السابع والتاسع، وأخيرا حظيت مصادر اإلعالم المرئية والمسموعة باالهتمام الكبر
، وتالها كتاب %(44)فبل ت نسبة تمثيلها بالنسبة لباقي الكتب  المدنية للصف السابع كتاب التربية
ًً  ،%(33)بنسبة  الصف الثامن  .%(22)بنسبة  ساسيالصف التاسع ال كتابوأخيرًا

 
 (6)جدول 

 ونسب مصادر اإلعالم في كتب التربية الوطنية تتكرارا

 مصادر اإلعالم الرقم
 الصف السابع  الصف السادس  امسالصف الخ 

 المجموع
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 المسموعة .1
 

 
15 47% 

 
10 31% 

 
7 22% 32 
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 المقروءة .2
 

 
17 24% 

 
23 33% 

 
30 43% 70 

3. 
 
 

 المرئية
 

 
25 30% 

 
13 16% 

 
44 54% 82 

المرئية  .4
 والمسموعة

 

 
11 35% 

 
7 23% 

 
13 42% 31 

  
تكددرارات مصددادر اإلعددالم المختلفددة فددي كتددب التربيددة الوطنيددة للصددفوف مددن الخددامس ( 6)لجدددول مددن ا يظهددر

مدع الكتدب الخدر ، نالحدظ أن مصدادر  ةالساسية ونسدب تمثيدل كدل منهدا فدي كدل كتداب مقارند وحتى السادس
مثيلهدا مقارندة ببداقي ة تالخدامس حيدث كاندت نسدباإلعدالم المسدموعة قدد بدرزت بشدكل أوضدن فدي كتداب الصدف 

كتاب الصف السدابع كاندت النسدبة  ، وفي%(31)الصف السادس  كتاب ، وبل ت النسبة في(%47)الصفوف 
السددابع حيددث المقددروءة فقدد كانددت أعلددى نسدبة تمثيددل لهدا فددي كتدداب الصدف  اإلعددالم، أمدا عددن مصدادر (22%)

، وكاندت نسدبة تمثيلهدا فدي %(33)ل دت ، تلتها النسبة مدن كتداب الصدف السدادس والتدي ب%(43)بل ت النسبة 
، وبالنسبة لمصادر اإلعالم المرئية فقد كان أعلى تمثيدل لهدا فدي كتداب الصدف %(24)كتاب الصف الخامس 

، وأخيددرًا %(30)، وتلتهددا النسددبة مددن كتدداب الصددف الخددامس حيددث بل ددت %(54)السددابع حيددث بل ددت النسددبة 
، وفيمدا يتعلدق بمصدادر اإلعدالم المرئيدة والمسدموعة %(16)كانت نسبة من كتاب الصف السادس والدي بل دت 

، وتلتها النسدبة مدن كتداب الصدف %(42)فقد كان أعلى تمثيل لها في كتاب الصف السابع حيث بل ت نسبته 
  %(.23)، وأخيرًا كانت نسبة كتاب الصف السادس والي بل ت %( 35)الخامس والتي بل ت 

 
 (7)جدول 

 وظائف اإلعالم في كتب التربية المدنيةتكرارات ونسب تم يل مجاالت 

 المجال/الوظيفة اإلعالمية

 الصف السابع

 

 الصف الثامن

 

 الصف التاسع

  

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المجموع

 37 %16 6 %27 10 %57 21 المعرفة والتفكير .1      

 22 %32 7 %36 8 %32 7 الوجدانيالنفسي و. 2      

 85 %36 31 %35 30 %28 24 األدائي. 3      

 45 %38 17 %44 20 %17 8 االجتماعي. 4      

 
أما بالنسبة لألدوار أو الوظائف التي قامت بها كتب التربية المدنية لصفوف السابع والثامن  

ي الثالث م الكبر فأن المجال الدائي قد حظي باالهتما( 7)والتاسع الساسية، فنالحظ من الجدول 
 اً تكرار ( 31)بعدد تكرارات قد بلغ  التاسعالمجاالت حيث تكرر في كتاب الصف  كتب مقارنة مع باقي
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بنسبة ( 30)الذي بلغ عدد تكراراته  االساسي تاله في الترتيب كتاب الصف الثامن، %(36)بنسبة 
 ،%(22)تكرارًا بنسبة ( 24)الصف السابع فقد بل ت  ت، أما تكرارا%(35)
  لىن المجال الرابع وهو المجال االجتماعي له الترتيب الثاني من حيث نسبة التمثيل وكا 

تكرارًا، كان أعلى تمثيل له في كتاب الصف ( 45)باقي المجاالت فبلغ عدد تكراراته في الثالث كتب 
بالمقارنة مع الصفوف لخر ، حيث بل ت نسبة تمثيل %( 44)حيث بل ت النسبة  االساسي الثامن

 %(.17) االساسي ، ونسبة تمثيل كتاب الصف السابع%(32)االساسياب الصف التاسع كت
الول وهو مجال وفي المرتبة الثالثة كان االهتمام في الكتب الثالث من نصيب المجال  

 االساسي تكرارًا ، كان أكبرها في كتاب الصف السابع( 37)المعرفة والتفكير حيث بلغ عدد تكراراته 
، وأما في كتاب %(27)كانت النسبة  االساسي ، وفي كتاب الصف الثامن%(57)ة فتمثلت بنسب

 %(.16)فبل ت النسبة  االساسي الصف التاسع
وكان الترتيب الخير في درجة اهتمام الكتب بوظائف وأدوار التربية اإلعالمية في المجال  

 االساسي ، وكان للصف الثامن(22)الثاني وهو المجال النفسي واالجتماعي حيث بلغ عدد تكراراتها 
فقد تعادلتا في االساسيين ، وأما كتابي الصفين السابع والتاسع %(36)أعلى نسبة تمثيل حيث بل ت 

 %(.32)نسبة تمثيلهما في هذا المجال وهي 
 (2)جدول 

 الوطنيةتكرارات ونسب تم يل مجاالت وظائف اإلعالم في كتب التربية  

 المجال/الوظيفة اإلعالمية

 الخامسصف ال

 

 سادسالصف ال

 

 الصف السابع

  

 المجموع
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 160 %33 52 %45 73 %22 35 المعرفة والتفكير.  1     

 20 %20 12 %0 0 %10 2 لوجدانيالنفسي وا. 2 

 89 %65 58 %22 26 %6 5 األدائي  .3     

 37 %16 6 %73 27 %11 4 االجتماعي.  4     

  
أما بالنسبة لألدوار أو الوظائف التي قامت بها كتب التربية الوطنية لصفوف الخامس  

أن المجال الول وهو مجال المعرفة والتفكير قد ( 2)والسادس والسابع الساسية، فنالحظ من الجدول 
 في كتاب الصف حظي باالهتمام الكبر في الثالث كتب مقارنة مع باقي المجاالت حيث تكرر

بالمقارنة مع باقي الصفوف، حيث بل ت %( 46)تكرارًا بنسبة ( 73) أعلى التكرارات االساسي السادس
، وأما %(22) االساسي ، وفي كتاب الصف الخامس%(33) االساسي النسبة في كتاب الصف السابع

مثيل في كتب التربية المجال الثالث وهو المجال الدائي فقد كان في الترتيب الثاني من حيث الت
مقارنة مع  ع، فقد بل ت نسبة تمثيله في كتاب الصف السابتكراراً ( 22)حيث بلغ عدد تكراراته  الوطنية

، أما النسبة في كتاب الصف الخامس %( 22)، أما في كتاب الصف السادس %(65)باقي الكتب 
ن من نصيب المجال الرابع وهو وهي أقل نسبة تمثيل، أما الترتيب الثالث فقد كا%( 07,)فقد بل ت 

أعلى تمثيل  االساسي سادستكرارًا ، كان للصف ال( 37)المجال االجتماعي حيث بلغ مجمو  تكراراته 
كانت نسبة الوظائف االجتماعية فيه  االساسي ، وكتاب الصف السابع%( 73) فقد بل ت نسبته

رابع والخير كان المجال النفسي أما في الترتيب ال%(. 11)االساسي ، ونسبة الصف الخامس%(16)
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 االساسي في كتاب الصف السابع تفقط ، تمركز  تكرار( 20)واالجتماعي حيث بلغ عدد تكراراته 
 ، %( 10)بنسبة  االساسي ، وفي كتاب الصف الخامس%( 20)بنسبة 

 
 مناقشة النتائج 

أن  يالحظ،  الساسية ن والتاسعلسابع والثامالدراسة لكتب التربية المدنية لصفوف ا نتائجوبالنظر  لى 
على المصادر المرئية والمقروءة  اهتمام الكتب الثالث بمصادر العالم كان مركزا بالدرجة الولى

ومن ثم  االساسي وبشكل تنازلي ما بين الصفوف حيث كان له التمثيل الكبر في كتاب الصف السابع
النمائية التي تتميز باإلدراك الحسي والعمليات  يتالءم مع المرحلةوهذا  ،االساسيين الثامن والتاسع

ومن ثم  االساسي وتحديدا في الصف الثامنالمقروءة  وتاله في التمثيل المصادر الحسية المنطقية،
، بعد ذلك كان االهتمام بالمصادر المسموعة والتي لم تتناغم في درجات االساسيين السابع والتاسع

وكذلك المر بالنسبة  لى المصادر المرئية والتي لم تتمثل  ال في تمثيلها ما بين الصفوف الثالث ، 
 .لصفين السابع والتاسع الساسييناوغابت في تمثيلها في  االساسية الصف الثامن

 
من النتائج أن كتب التربية المدنية قد ركزت في تمثيلها للوظائف  يالحظ وفيما يتعلق بوظائف اإلعالم

 ومن ثم الثامناالساسي أعلى تمثيل لهذا الجانب في الصف التاسع ، وكان على الجانب الدائي
اري أو الدائي أخذ ، وهذا تسلسل منطقي حيث أن الجانب المهاالساسيومن ثم السابع  االساسي

وهذا يتماشى مع حلزونية المنهج وهو  التمثيل من صف  لى  خر وبشكل تصاعديباالزدياد في 
مرتبة تصاعديًا، فكانت ان المجال االجتماعي حيث كانت تكراراته غير ايجابي، وفي المرتبة الثانية ك

 والقل بالتمثيل كان في الصف السابع االساسي ومن ثم التاسع االساسي العلى في الصف الثامن
 .طبيعة النماء االجتماعي للمتعلم، وهذا توزيع جيد  لى حد ما تماشيا مع االساسي

 لى  االساسي ه الترتيب الثالث وكانت تكراراته تسير من السابعالمعرفي فقد كان ل الجانبأما  
التركيز على الجانب العقلي يعتبر الساس  أنبشكل تنازلي ، وهذا منطقي حيث  االساسي التاسع

وهو الجانب النفسي  علتحقيق الهداف الخر  كالوجدانية والمهارية، أما فيما يتعلق بالجانب الراب
الترتيب الخير وقد كان ضعيفا في تكراراته أيضًا، وهذا قصور في اهتمام الكتب والوجداني فقد احتل 

، كمهارات ومسلكياتتعلم ببعس القيم قبل أن يمارسها بهذا الجانب المهم، فمن المنطقي أن يؤمن الم
 .فقد كان من الفضل أن يتم االهتمام بالجانب النفسي بشكل أكبر حتى يتماشى مع الجوانب الخر 

 
أن المصادر  فيالحظ ، االساسية الخامس والسادس والسابع لصفوفعلى صعيد كتب التربية الوطنية و 

في مستو  الصف السابع االساسي ويليه الصف الخامس ثم لإلعالم جاءت في المرتبة  المرئية
انية ثم تأتي في المرتبة الث. السادس، فهو في هذه الحالة ال يتمشى مع التطور االدراكي او العقلي

وتليها في المرتبة الثالثة . المصدر المقروءة ففيها تدرج منطقي، فالتكرارات تزداد مع ارتقاء الصف
وفي المرتبة الرابعة المصادر المرئية المسموعة التي يتدرج . المصادر المسموعة وتتدرج بشكل تنازلي

  . تكراراتها تصاعديا مع ارتقاء الصف
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المرتبة ( المعرفة والتفكير) احتل المجال االول ، يةاإلعالمتربية وفي الجانب المتعلق بوظائف ال
بما  التكرارات من الصف الخامس الى السادس فالسابع االساسي االولى، ويبدو التدرج منطقيا في زيادة

نهاية مرحلة العمليات الحسية لهذه المرحلة، فالصف السابع في  يتالءم مع طبيعة النمو االدراكي
 . العمليات التجريدية داية مرحلةالمنطقية وب

في المرتبة الثانية ويبدو فيه ، ايضا، التدرج المنطقي في زيادة ( االدائي) وجاء المجال الثالث 
 .  التكرارات من الصف الخامس فالسادس ثم السابع االساسي

السادس اذ تركز اعلى تكرار الصف  على المرتبة الثالثة( االجتماعي) كما حصل المجال الرابع 
؛ لن تالمذة هذا الصف في مرحلة نمائية انتقالية ، من مرحلة االساسي، وقد يبدو ذلك منطقيا

. الطفولةالى مرحلةالبلوغ، فمهارات التحليل وحل المشكالت النفسية واالجتماعية والمشاركة في حلها
يم االعالمية في كتب لكن التكرار يقل في الصف السابع االساسي مما يسير الى محاولة تمثيل المفاه

 . التربية الوطنية ولكن ليس بشكل علمي ممنهج
تكرار  ونفس االمر يبسير في المجال النفسي الوجداني الذي حصل على المرتبة الرابعة؛ اذ تركز اعلى

وقد يبدو ذلك منطقيا ذلك ان المواهب والقدرات االبداعية تتبلور في . في الصف السابع االساسي
 .داية مرحلة البلوغساسي حيث بالالصف السابع ا

 
وبشكل عام، فإن المناهج الفلسطينية التي تمثلها هذه الدراسة بكتب التربية المدنية لصفوف السابع 

يوجد  االساسية ، وكتب التربية الوطنية لصفوف الخامس والسادس والسابعاالساسية والثامن والتاسع
ير الى عدم وجود شلوظائف التربية االعالمية مما يفيها تفاوت النسب بين الصفوف وبين المجاالت 

طريقة ممنهجة تسير وفق تطور التالميذ في المهارات التي يجب ان تزداد كلما ارتفع السلم التعليمي، 
 . مصادر التربية االعالمية والذي يدل على العشوائية تكرارات ونفس الشيء يوجد خلط في

 
د محاولة لتطبيق التوصية التي قدمها ابو فوده ولكن الفكرة لم قد يبدو في مناقشة هذه النتائج بوجو 

تنضج بعد، بسبب العشوائية في طريقة عرس محتو  مناهج التربية المدنية والتربية الوطنية ومحدودية 
 . تفعيل االنشطة المدرسية والمشاركة فيها

  
لصفوف )الوطنيةالتربية  كتب لماذا تكرارات مصادر االعالم في :قد يطره سؤالفومن جهة اخر ، 

لصفوف الخامس والسداس والسابع )  التربية المدنية كتب اعلى من (السابع والثامن والتاسع االساسيين
التربية  كتب وقد يعود ذلك الى وجود المصادر االعالمية بكلمات واضحة ومحددة في. (االساسيين
والتي ( بين االسطر) خالل القراءة التفسيرية استدل عليها من  التربية الوطنية كتب بينما في المدنية،

تسجيل االغاني : ومثال ذلك من كتاب الصف السابع. تنمية المواطنة واالنتماء الى الوطن تهدف الى
الوطنية واالحتفالية والقصائد وقراءة نماذج لها اعتبرت من المصادر المسموعة، كما انها اعتبرت 

في حين ان التربية المدنية تهدف الى تعريف الفرد بحقوقه  . ةمحققة للوظيفة االدائية واالجتماعي
 . وواجباته واالنظمة االجتماعية التباعها
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 :االستنتاج 
اإلعالمية لم تكن التربية المدنية بالتربية  كتب اهتمامأن مناقشة النتائج  خالل من يظهر 

بعدالة ومنهجية، فنجدها  ان موزعممنهجة ، حيث أن االهتمام بمحاور وظائف اإلعالم و مصادره لم يك
 ما قليلة أو معتدلة أو كثيرة، وفي وظائف أو مصادر أخر   تفي محاور أو مصادر موجودة وبتكرارا

أو نو   ةتكون ممثله بشكل مختلف،  ويختلف هذا التمثيل من صف  لى صف  خر في نفس الوظيف
مفهوم التربية اإلعالمية  أن تن  علىوهذا يؤدي بنا  لى قبول الفرضية المحايدة والتي  .المصدر

 .ممثل في كتب التربية المدنية ولكن بشكل غير ممنهج وعشوائي 
 
 يكنلم  اإلعالميةاهتمام مناهج التربية الوطنية بالتربية  أن جالنتائيبدو من مناقشة كما  

فمنهج . ميةاإلعالوالتربية  اإلعالم، فلم تكن الموضوعات والعبارات واضحة وصريحة حول اً ممنهج
ويمكن أن يتم االشارة الى مفهوم . السطروما وراء  السطرالدراسة اعتمد على التحليل للقراءة بين 

بشكل عرضي أو بصورة غير واضحة  التدريسعملية  أثناء االتربية االعالمية ومصادرها ووظيفته
 فرضية المحايدة والتي تن  علىال وهذا يؤدي بنا أيضًا الى قبول. المعالم لمهارات التربية االعالمية

 . الوطنية ولكن بشكل غير ممنهج وعشوائي في كتب التربية اإلعالمية ممثلمفهوم التربية  أن
 

 :التوصيات
أنشطة تتعلق  ابأن يضع مصممو المناهج ومخططوهبناء على ما تقدم توصي الباحثتان   

 فيوذلك بتضمينها  ،اإلعالمتحقيق اهداف على استخدامها لن المدرسيبية االعالمية والتي تشجع بالتر 
 .وبشكل ممنهج ةلفكتب التربية المدنية وكتب التربية الوطنية والمواد الدراسية المخت

 
 :المقترحات

لتدريس المتبعة في دراسة تكميلية تبحث في أثر دور المعلم وطرق ا  جراء تقتره الباحثتان 
 .باإلعالمية لتشكيل شخصية الطال توظيف التربية
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