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ملخص:
هدفت هذة الدرا�سة �إىل معرفة دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد ,يف
توظيف الإعالم الرتبوي ،لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة.وا�ستخدم الباحثان فيها املنهج
الو�صفي وقد اختريت العينة بالطريقة الع�شوائية الطبقية بن�سبة ( )% 10والبالغ عددها
( )733فرداً ,منهم ( 36مديراً ومدير ًة 697 ,معلم ًا ومعلمةً)  ,ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
اُ�ستخدمت اال�ستبانة �أدا ًة جلمع البيانات موزعة على خم�سة جماالت( :الإذاعة املدر�سية,
وال�صحافة املدر�سية ,وامل�رسح املدر�سي ,واملعار�ض ,واملل�صقات ولوحة االعالنات) .وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن دور مديري املدار�س يف توظيف برامج الإعالم الرتبوي لتعزيز
االنتماء الوطني كان كبرياً يف جمال الإذاعة املدر�سية ،و متو�سط ًا يف باقي املجاالت.كما
�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س وامل�سمى الوظيفي,
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اخلربة ,وامل�ؤهل العلمي ,وم�ستوى
املدر�سة.
الكلمات املفتاحية :مدراء املدار�س ,الإدارة املدر�سية ,الإعالم الرتبوي ,االنتماء
الوطني.
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The Role of Public Schools Principals at Irbid Governorate
in Employing Educational Media to Enhance Students’ National Loyalty

Abstract:
The aim of this study is to recognize the principals’ role of governmental
schools in activating the educational media and reinforcing the national
belonging for students in Irbid Governorate.The study followed the analytical
descriptive method.733 individuals that is 10 % study sample was chosen
randomly, (36 principals and 697 teachers) .To reach the study goals, a
questionnaire was developed to collect data distributed into five fields: school
broadcast, school media, school theatre, exhibitions, posters and ads charts.
The result of this study showed an important role for schools’ principals in
activating the educational media and reinforcing the national belonging for
students through school broadcast more than other fields.Results also showed
that there are statistical differences related to gender and jobs variables, but
it didn’t show statistical differences related to experience, qualification and
school achievement level variable.
Keywords: school principals, school administration, educational media,
national belonging.
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مقدمة:
تعد املدر�سة املركز احلقيقي ل�صناعة �أجيال الغد باعتبارها امل�س�ؤولة عن احت�ضان
الطلبة يف املراحل الأوىل حتى مراحل متقدمة ،بحيث تزودهم باملعارف واملعلومات
واملهارات والأفكار مبا يتنا�سب مع طموحاتهم ورغباتهم وحاجاتهم وحاجات جمتمعهم،
كما �أنها م�س�ؤولة عن تن�ش�أتهم تن�شئة �سليمة و�صحيحة واملحافظة على القيم واملبادئ
الإ�سالمية ،ولتحقيق ذلك وجب على املدر�سة مواكبة التطورات والتغريات التي حتدث ب�شكل
ومتنام ويف جميع نواحي احلياة ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،و�أهمها
�رسيع
ٍ
التكنولوجية ،لأنها تع ُّد الأ�سا�س يف خلق التغيري ،ويقع على عاتقها رفع كفاءة منت�سبيها
من الطلبة وت�شجيعهم على الإبداع واالبتكار والتميز.
لذا وجب على الإدارة املدر�سية خلق روح الود واالنتماء للم�ؤ�س�سة التعليمة؛ وذلك
ب�إ�رشاك الطلبة يف العمل املدر�سي وانت�سابة �إىل املدر�سة ،و�أن يتم التعامل مع اجلميع
بالت�ساوي ،و�أن ي�شعر كل منهم ب�أنه مرغوب فيه بهذه امل�ؤ�س�سة ،فمن م�س�ؤوليات مدير
املدر�سة �أن يكون قادراً على توجيه �سلوك الأفراد نحو �أهداف املدر�سة ،و�أن يكون ذا
قدرة على التخطيط الف َّعال ،وتوزيع الأدوار ب�صورة عادلة ،و�أن ي�ساعد يف حتليل الأهداف
املطلوبة وتقوميها ،و�أن تكون لدية القدرة على الرقابة الفعلية ل�سري العملية التعليمية
(راغب. )2011 ،
من هنا يت�ضح �أهميه الدور الذي يقع على عاتق الإدارة املدر�سية يف املحافظة على
قيم الأفراد و�أفكارهم املعتدلة النابعة من تعاليم الدين الإ�سالمي ،والرقي باملجتمع نحو
التقدم واالزدهار من خالل غر�س القيم الأ�صيلة والعمل على تربية متوازنة معتدلة للطالب،
وبخا�صة يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي الذين ما زالوا يف بداية تكوينهم الفكري ومعر�ضون
ب�شكل �أكرب لالنحراف والتحول (الع�صيمي. )2010 ,
ويعد الإعالم الرتبوي من �أهم املفاهيم احلديثة التي دخلت يف �إطار التعليم حيث يتفق
الإعالم والتعليم يف تغيري �سلوك الفرد ،كما �أن التعليم والإعالم يف الأ�صل عملية تفاهم؛ �إذ
تعد عملية اجتماعية وا�سعة ُتبنى عليها املجتمعات ,وبالن�سبة للمدر�سة فهي ملزمة بالقيام
بدورها التعليمي والإعالمي مع التطور التكنولوجي واملعريف والعوملة (ال�سيد. )2011 ،
من ناحية �أخرى ف�إن من �أهم الو�سائل للوقوف يف وجه حتديات القرن احلايل هي
تنمية املواطنة لدى الطلبة ،لذلك ف�إن تعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة هو الأ�سا�س
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للم�شاركة الإيجابية الناجعة يف خمتلف نواحي التنمية ،والتي ت�شمل التنمية االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية.ويف ظل ال�صعوبات والتحديات التي يفر�ضها القرن اجلديد ،ف�إن
التقدم احلقيقي للوطن هو من �إجنازات عقول مواطنيه و�أفكارهم ،حيث �إن امل�صنع احلقيقي
لت�أهيل الطالب وم�ساعدتهم على االنخراط يف املجتمع هو امل�ؤ�س�سات التعليمية ،لذا فمن
واجب هذه امل�ؤ�س�سات �أن ت�أخذ على عاتقها الدور الأ�سا�سي يف تعزيز االنتماء الوطني لديهم
(الكثريي. )2008 ،
يرى الباحثان ب�أن و�سائل الإعالم �أ�صبحت ت�ؤثر ب�شكل وا�سع على �سلوكيات الأفراد
ودورهم يف املجتمع ،ونظراً لهذا الدور فقد دعت احلاجة �إىل تبني �أفكار جديدة لتعميق
معاين املواطنة واالنتماء ،بحيث ت�صبح �أ�سا�س ًا مل�شاركة املجتمع يف دعم ق�ضايا التنمية
ال�شاملة بهدف دعم الإجنازات ،واملحافظة على املكت�سبات ،والت�أكيد على توجيه جهود
الأفراد جتاه العمل الوطني ،وتعديل املفاهيم املغلوطة لدى بع�ض الأفراد.
هذه الغاية وغريها ميكن حتقيقها من خالل تبني �أمناط وبرامج �إعالمية مبنية على
�أ�س�س علمية �سليمة ،نظراً لت�أثريها يف �سلوك الأفراد ،ويف مدى االنتماء الوطني لديهم؛ وذلك
من خالل الت�أكيد على �أن الدور الأ�سا�سي يف بناء وحت�سني �صورة الوطن يقع على عاتق
الأفراد �أنف�سهم (حمايل. )2011 ،

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تظهر م�شكلة الدرا�سة من خالل ر�ؤيتنا لظروف هذا الع�رص وما يجري فيه من تغيري
وتطور �رسيع ,حيث االنفجار العلمي الهائل واملت�سارع واملتطور والثورة التكنولوجية
الكبرية ,ويف ظل حجم املعلومات واملعارف واملهارات التي يتلقاها الطالب ب�شكل
كبري وو�سائله املختلفة ,كان من ال�رضوري �أن يتعرف الطلبة �إىل كيفية التعامل مع هذة
املعلومات واملعارف واملهارات وكيفية اختيار الأف�ضل منها وح�سن الت�رصف فيها ,وذلك
حتى ال يكونوا جمرد متلقني �سلبيني ي�أخذون كل ما ي�سمعون دون فح�ص �أو تدقيق ,لذلك
وجب ا�ستخدام الأ�ساليب املثلى لتو�صيل املعرفة واملهارات �إىل الطلبة بطريقة �شيقة وقابلة
للتفاعل وامل�شاركة.
كما تظهر م�شكلة الدرا�سة نظراً لأهمية دور مديري املدار�س لتوظيف برامج الإعالم
الرتبوي يف تعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة ،وجتدر الإ�شارة هنا �إىل قلة الدرا�سات
العربية التي تناولت بالبحث والدرا�سة مو�ضوع الإعالم الرتبوي واالنتماء الوطني يف
حدود علم الباحثينْ  ،لذا جاءت هذه الدرا�سة ملحاولة �إبراز دور هذه املتغريات و�أثرها يف
الإعالم واالنتماء.
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كما تظهر م�شكلة الدرا�سة احلالية �أي�ض ًا لكونها تتناول �رشيحة مهمه يف املجتمع
وهي طلبة املدار�س احلكومية التي هي ع�صب الدولة وم�ستقبلها ,كما �أن هذه الفئة حتتاج
�إىل مزيد من االهتمام والعناية وذلك من �أجل م�ساعدتهم على التفكري ال�سليم ,والتخطيط
اجليد مل�ستقبلهم وم�ستقبل وطنهم.

ومن خالل تلك املربرات تظهر م�شكلة الدرا�سة ,وب�شكل �أكرث حتديدا ً ف�إن هذه الدرا�سة
�ستحاول الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي
لتعزيز االنتماء الوطني من وجهة نظر املعلمني واملديرين؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف حتديد
دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء
الوطني لدى الطلبة تعزى ملتغريات (اجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،وم�ستوى
املدر�سة ,وامل�سمى الوظيفي) ؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
1.1التعرف �إىل واقع الإعالم الرتبوي يف املدار�س الأردنية.
2.2التعرف �إىل درجة توظيف الإدارة املدر�سية للإعالم الرتبوي.
3.3التعرف �إىل دور الإعالم الرتبوي يف تعزيز الإنتماء الوطني يف املدار�س.

أهمية الدراسة:
ي�ؤمل �أن ت�ساهم هذه الدرا�سة بزيادة الفائدة واملعرفة� ,سواء �أكان ذلك يف
اجلانب النظري �أم اجلانب العملي وبناء على ذلك ،ف�إن �أهمية هذه الدرا�سة تظهر

من خالل ما ي�أتي:
♦ ♦اوالً-اجلانب النظري:

دعوة العاملني يف املجال الرتبوي لإظهار اهتمام �أكرث لتطوير دور الإدارة املدر�سية
وبرامج الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة ,وذلك من �أجل بناء �شخ�صية
الطالب وزيادة ثقته بنف�سه.
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♦ثانياً-اجلانب العملي:

ي�أمل الباحثان �أن تفيد هذه الدرا�سة �أ�صحاب القرار يف حت�سني عملية توظيف برامج
الإعالم الرتبوي يف املدار�س احلكومية لتنمية االنتماء الوطني لدى الطلبة ,كما تظهر �أهمية
هذه الدرا�سة من خالل �إمكانية فتح املجال �أمام الباحثني والدار�سني للقيام ب�أبحاث مكملة
تقت�ضيها هذه الدرا�سة ،وذلك ب�إ�ضافة �أدب نظري جديد.

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
◄◄الدور :هو الأعمال التي ميار�سها الفرد نتيجة لإ�شغاله من�صب ًا معين ًا من �أجل
�إحداث التغيري (�أبو ع�سكر. )2009,
ويعرفه الباحثان تعريف ًا اجرائي ًا ب�أنه املهمات واالجراءات التي يقوم بها مدير
املدر�سة لتوجيه الإمكانات لتحقيق الأهداف املرغوبة.
◄◄املدار�س احلكومية« :هي املدار�س التابعة لإ�رشاف وزارة الرتبية والتعليم �إداري ًا
وفني ًا علـى اخـتالف مراحلها التعليمية (�أ�سا�سية وثانوية) » (بلواين. )2008:9 ،
ويعرفها الباحثان تعريف ًا �إجرائي ًا ب�أنها املدار�س التي تخ�ضع �إىل �إدارة وزارة الرتبية
والتعليم ،وهي امل�ؤ�س�سات التعليمية التي ت�ستقبل الطلبة من عمر� 6سنوات وحتى عمر 17
�سنة ,ويتل َّقون فيها املعلومات واملعارف واملهارات �ضمن برامج ومناهج حمددة ،وت�رشف
عليها وزارة الرتبية والتعليم �إداري ًا ومالي ًا وفنياً.
◄◄مدير املدر�سة“ :هو امل�س�ؤول الأول يف مدر�سته وهو امل�رشف على جميع �ش�ؤونها
أداء و�سلوكاً”
الرتبوية والتعليمية والإدارية والإجتماعية ،وهو القدوة احل�سنة لزمالئه � ً
(ال�شمري. )2004:20 ،
ويعرفه الباحثان تعريف ًا �إجرائي ًا ب�أنهم مديرو املدار�س يف تربية �إربد الأوىل وتربية
بني عبيد وتربية بني كنانه ،وهو ال�شخ�ص امل�ؤهل ت�أهي ًال تربوي ًا وفنياً ،وميتلك خ�صائ�ص
معينة ،تعينه وزارة الرتبية والتعليم لإدارة مدر�سة واحدة.

◄◄الإعالم الرتبوي:
يعرف الإعالم الرتبوي ب�أنه “توظيف الو�سائط الرتبوية احليوية وامل�ؤثرة وا�ستغاللها
(و�سائل الإعالم الرتبوية املتنوعة)  ،من خالل توا�صلها مع امل�ؤ�س�سات االجتماعية الرتبوية:
املدر�سة ،والأ�رسة ،وامل�سجد ،والأندية ،ذات التكامل من �أجل تفعيل �أهداف الإعالم الرتبوي
لتحقيق الأمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية� ،ضمان ًا لتحقيق بع�ض �أهداف الرتبية
وغاياتها” (احلارثي. )2008:12 ،
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ويعرفه الباحثان ب�أنه :ما ي�ستخدمه مديرو املدار�س احلكومية من و�سائل لن�رش
املعلومات والأفكار والآراء بو�سائل خمتلفة( :م�سموعة ،ومرئية ،ومكتوبة)  ،مل�ساعدة
الطلبة يف فهم احلقائق ال�سليمة و�إدراكها للو�صول للأهداف املرغوبة.

◄◄الإنتماء الوطني:
ويف هذه الدرا�سة ف�إن الباحثني يعرفانه ب�أنه �سلوك يعرب عن مدى التزام الفرد بالقيم
الإ�سالمية والوطنية يف املدر�سة ،واملحافظة على املمتلكات اخلا�صة والعامة ،وامل�ساهمة
يف تقدم املجتمع وتنميته بعيداً عن العن�رصية والتحزب ،مع اال�ستعداد للت�ضحية من �أجل
الوطن.

حدود الدراسة:
تقت�رص هذه الدرا�سة على مديري املدار�س احلكومية ومعلميها يف حمافظة �إربد( :تربية
�إربد الأوىل ،وتربية لواء بني عبيد ،وتربية بني كنانة)  ،وبلغ عدد املديرين واملديرات
( )329وعدد املعلمني واملعلمات ( )9891خالل العام الدر�سي .2014 /2013
♦

♦�أوالً-الأدب النظري:

تعد الإدارة املدر�سية ق�سم ًا من �أق�سام الإدارة التعليمية ،وتعمل على تنظيم الأعمال
املختلفة التي يقوم بها العاملون باملدر�سة وتوجيهها والتخطيط لها من �أجل الو�صول
�إىل الأهداف املطلوبة ،ب�أقل جهد و�أ�رسع وقت و�أف�ضل نتيجة ،باعتبار �أن املدر�سة تخل�صت
من الدور الروتيني املقت�رص على ح�رص الغياب ،واملحافظة على النظام ،وحفظ املناهج
الدرا�سية.بل �أ�صبح حمور عمل الإدارة يدور حول الطالب وحول توفري الإمكانات كافة التي
ت�ساعد على توجيه منوه العقلي والبدين والروحي ،و�إعداده لتويل م�س�ؤولياته يف حياته
احلا�رضة وامل�ستقبلية (عطيوي. )2001 ،ومن �أهم املفاهيم للإدارة املدر�سية كما عرفها
�إ�سماعيل (“ : )22 :2006هي عملية توجيه ،وتن�سيق ،وتخطيط لكل عمل تعليمي �أو تربوي
يحدث داخل املدر�سة من �أجل تطوير التعليم فيها وتق ُّدمه”.

◄◄دور مدير املدر�سة الناجح والفعال:
يقوم مدير املدر�سة بالعديد من الأدوار واملهمات الإدارية والرتبوية داخل املدر�سة
وخارجها ،وبناء على هذه الأدوار يتوقف بلوغ املدر�سة للأهداف املر�سومة لها �سلب ًا �أو
ايجاباً ،ولقد �أثبتت الدرا�سات �أن الإدارة املدر�سية ميكن �أن ت�ؤدي دوراً مهم ًا وفاع ًال يف دعم
الإبتكار ورعايته لدى الطالب (املع�صمي. )2010 ,
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و ُيعد مدير املدر�سة امل�س�ؤول املبا�رش عن انتظام العمل التعليمي ،و�سريه يف املدر�سة
من جميع اجلوانب ،وحتقيق �أهداف املدر�سة ،وعلى الرغم من تعدد وتنوع م�س�ؤولياته
ومهماته والتي ميكن ح�رصها باملهمات الإدارية والفنية ،ف�إن مهامه وم�س�ؤولياته الإدارية
والفنية تختلف كثرياً عن مهام وم�س�ؤوليات غريه من الهيئة الإدارية والتعليمية يف املدر�سة،
نظراً حلجم امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه ،وات�ساع ال�صالحيات املمنوحة له مقارنة بغريه
من �أفراد الهيئة الإدارية والتعليمية داخل نطاق املدر�سة (ال�شمري . )2004:25
هذا يتطلب من مدير املدر�سة ب�صفته القائد واملوجه لعمل املدر�سة �أن يكون ملم ًا
بالأهداف ذا ثقافة تربوية وا�سعة ،وعلى درجة من املعرفة بالرتبية احلديثة وتطورات الفكر
الرتبوي احلديث ،و�أن تكون لديه خلفية تربوية عن النظام الرتبوي ال�سائد يف جمتمعه،
وقادراً على حتليل وتبني العوامل االجتماعية واالقت�صادية امل�ؤثرة يف عمل الرتبية ب�شكل
عام وعمل مدر�سته ب�شكل خا�ص (راغب. )2011 ،

◄◄الفرق بني الإدارة التعليمية والإدارة املدر�سية:
فالإدارة التعليمية تعي الأعمال التي يقوم بها الإداريون يف امل�ستويات العليا
يف اجلهاز التعليمي املركزي والالمركزي ،والتخطيط وتنظيم اتخاذ القرارات خلدمة
الأهداف العامة وو�ضع املقررات ودورها هو ر�سم ال�سيا�سة التعليمية ،وهي عادة ير�أ�سها
الوزير�.أما الإدارة املدر�سية فهي وحدة قائمة لتنفيذ ال�سيا�سة التعليمية ،وهي جزء من
الإدارة التعليمية ويقوم على رئا�ستها مدير ،وم�س�ؤوليته الرئي�سة توجيه املدر�سة نحو
�أداء ر�سالتها وتنفيذ اللوائح والقوانني التعليمية التي ت�صدر من الوزارة ،وال ميكن فهم
الإدارة املدر�سية �إال يف ظل الإدارة التعليمية؛ لأن �شخ�صية املدر�سة ُت�ستمد من النظام
التعليمي كله (البدري. )2005 ,

◄◄الإعالم الرتبوي

:Educational Media

«يعد الإعالم ن�شاط ًا وعم ًال تطبيقي ًا يف �أ�سلوبه و�أدواته ،حيث ي�ساعد على تكوين
قناعات فكرية ومواقف �سلوكية ،وذلك عن طريق ن�رش الآراء والأفكار واملواقف املتعددة
واملتنوعة يف م�ضمونها ،و�إدخالها يف وعي الأفراد وتعزيزها يف ممار�سة حياتهم»
(ال�شما�س. )2004:17 ،
قبل البدء بتعريف الإعالم الرتبوي يجب معرفة مفهوم الإعالم ،فكان هناك �آراء
خمتلفة بني الباحثني واملتخ�ص�صني ومن هذه املفاهيم ما �أ�شار �إليه ال�شما�س ()2004
ب�أنه �أ�سلوب من �أ�ساليب االت�صال ،وعن طريق و�سائله املختلفة ميكن الو�صول �إىل �أهدافه،
وقد عرف الإعالم الرتبوي ب�أنه“ :عملية نقل املعلومات وامل�شاهد النقية من مكان �أو
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زمان لآخر لتحقيق الأهداف الرتبوية عن طريق الكلمة املكتوبة �أو امل�سموعة �أو املرئية �أو
التخيلية �أو املج�سمة ب�صفة دورية” (ال�ضبع. )2009:16 ،

◄◄�أهمية الإعالم الرتبوي باحلقل التعليمي:
«البد من �أن الإعالم الرتبوي يهيئ كثرياً من الفر�ص لزيادة اهتمام الطلبة و�إك�سابهم
املعلومات واملعارف والأفكار وتبويبها وتنظيمها ،كما �أنة ي�شبع الهوايات العلمية والفنية
لدى الطلبة ،وتوفري الفر�ص لبناء �شخ�صية الطالب ،كما ي�شعر من خاللها �أنه ع�ضو يف
جمتمع عليه واجبات وله فيها حقوق ،لذلك يجد الطالب نف�سه وذاته يف �أثناء الن�شاط
امل�رسحي �أو الإذاعي �أو ال�صحفي...الخ» (رفاعي. )27:1997 ،
“ كما �أن الإعالم الرتبوي هو املحرك الذي يعلو بالإن�سان ،وهو املنبع امل�شرتك الذي
ينهل منه الأراء والأفكار ،وهو الرابط بني الأفراد واملوحي �إليهم ب�شعور االنتماء �إىل جمتمع
واحد ،وهو و�سيلة لتحويل الأفكار �إىل �أعمال ،وحتويل املعرفة �إىل �سلوك ،وينمي بني الأفراد
ال�شعور ب�أهمية املحافظة على البيئة التي ي�شرتكون العي�ش بها” (الدليمي. )2011:88 ،

أهداف اإلعالم الرتبوي:
فقد �أ�شار عبد احلي (� )2010إىل جملة من الأهداف ن�ستخل�ص منها ما ي�أتي:
�1.1إن�شاء عالقة ايجابية وبناءة مبنية على الثقة واملحبة والإحرتام بني الطالب

وامل�ؤ�س�سة التعليمية.
2.2التعريف بجهود الدولة جتاه الوطن و�أبنائه ،وغر�س القيم والإجتاهات ال�سلوكية
البناءة.
“3.3الت�أكيد على �أن اجليل اجلديد هم الرثوة احلقيقية للمجتمع ،و�أن العناية والأهتمام
بهم وتربيتهم م�س�ؤولية عامة يجب �أن ي�شارك فيها اجلميع” (املطريي. )2009:14 ،
“4.4التغطية الإعالمية ملختلف اجلوانب التعليمية من خالل و�سائل الإعالم الرتبوي”
(ال�ضبع. )29 :2009 ،

جماالت اإلعالم الرتبوي:
هناك جمموعة من املجاالت كما حددها ال�سيد ( )2011وهي كالأتي:
1.1الثقافة الدينية والوطنية :وهي التي تهتم باملبادئ الدينية والثوابت الوطنية،

التي تقوم عليها الدولة ،وذلك ملعرفة كل فرد ملا له وماعليه من حقوق وواجبات.
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2.2الرتبية البيئية :وتهدف �إىل املحافظة على املمتلكات اخلا�صة والعامة وامل�ساهمة
يف تر�شيد اال�ستهالك يف املجاالت كلِّها ،وحت�سني العالقة بني الأفراد والبيئة املحيطة.
3.3الرتبية الأ�رسية :ويف هذا املجال تهتم بالبيئه الأ�رسية ،وكيفية امل�ساعده يف
تربية الأبناء على �أ�س�س دينية وعلمية ووطنية.
4.4الرتبية القيمية :وي�ساعد هذا املجال على زرع القيم الإ�سالمية وال�سلوكيات
الإيجابية ،واحلد من العادات واملمار�سات ال�سلبية غري املرغوب فيها ،وذلك عن طريق
الو�سائل الإعالمية.

االنتماء الوطين :National Belonging
الوطن لي�س منطقة جغرافية فح�سب حتتوي على �أر�ض وتراب فقط ،بل تعدى ذلك
بكثري ،فقد دخل يف الوجدان الإن�ساين والعاطفة الإن�سانية التي جبلت ب�شكل �أو ب�آخر على
�رضورة االنتماء �إىل وطن مبا يحت�ضن من �أر�ض وقيم وتطلعات.وعليه ف�إن مقولة الوطن
حتت�ضن اجلانب املادي الذي يتج�سد يف الأر�ض واحلدود اجلغرافية للوطن ،وكذلك اجلانب
املادي واملعنوي والقيمي ،والذي يتج�سد يف طبيعة القيم واملبادئ واملثل الذي يعتنقها
ال�شعب وت�سعى ال�سيا�سات الوطنية �إىل جت�سيدها عرب برامج وم�رشوعات متعددة ,وهو
�رضورة �إن�سانية وح�ضارية حيث �إن اجلبلة الإن�سانية قائمة �أو مغرو�س يف داخلها حب
الأوطان ،لذلك ف�إن لكل ان�سان يف هذا الوجود وطن ًا يحن �إليه ،ويعمل على منحه كل �رشوط
القوة والعزة وموا�صفاتها (ال�شعراوي. )2008 ،
وهناك اختالف وا�ضح يف الآراء حول مفهوم االنتماء بني كونة حاجة �إن�سانية �أو
رغب ًة �أو �شعوراً �أو �إح�سا�ساً� ،إال �أنها ت�ؤكد جميع ًا على ا�ستحالة �أن يعي�ش الفرد بدون انتماء،
هذا االنتماء يولد مع الفرد منذ حلظة مولدة ،بهدف ا�شباع حاجاته ال�رضورية ،ثم ينمو �إىل
�أن ي�صبح انتماء للأ�رسة ثم املجتمع الكبري ثم الوطن (حمايل. )2011 ،
مفهوم االنتماء لغةً :انتماء (مفرد)  :م�صدر انتمى ,انتمى �إىل :انتمى /انتمى �إىل ينتمي
 ,انتمى  ,انتماء  ,فهو منتم ,واملفعول منتمى اليه :انتمى ال�شخ�ص �إىل اجلبل �صعدة “يهوى
انتماء املرتفعات” ،انتمى �إىل كذا :انت�سب واعتذى“ ،انتمى �إىل حزب :انت�سب وان�ضم اليه_
روح االنتماء �إىل الوطن _ال تنتم �إىل غري قومك” (عمر)2290 - 2288 :2008 ,
ويعرف االنتماء على �أنه ” :قيمة مكت�سبة ،تتمثل يف االنت�ساب احلقيقي للدين والوطن
مكوناته وقيمه اخلا�صة من
والأ�رسة ،والعمل املخل�ص من �أجل ال�صالح العام ،و ُتكت�سب ّ
خالل التفاعل بني الفرد وبني ما يحيط به من بيئة طبيعية �أو ب�رشية �أو اجتماعية”
(اق�صيعة. )2000:44 ،
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ويعرف االنتماء الوطني ب�أنه“ :ال�سلوك املعرب عن امتثال الفرد للقیم الوطنیة
ال�سائدة يف جمتمعه ،وااللتزام بالقواننی والأنظمة ال�سائدة ،واملحافظة على ثروات الوطن
وممتلكاته ،وت�شجیع املنتجات الوطنیة ،والتم�سك بالعادات والتقالید ،وامل�شا ركة يف
الأعمال التطوعیة ،واملنا�سبات الوطنیة ،واال�ستعداد للت�ضحیة دفاع ًا عن الوطن” (�أبو
فودة. )2006:75 ،
كما ي�شكل االنتماء مظهراً مهما من مظاهر ارتباط الإن�سان مبحيطة ,حيث تتجه
الطبيعة الإن�سانية فطري ًا �إىل االنتماء للأ�رسة �أوالً ,على اعتبار �أنها �أول م�ؤ�س�سة تعرف
عليها الإن�سان منذ اخللق.ويتابع الفرد كجزء من اجلماعة الإن�سانية انتماءه �ضمن الدائرة
التي يعي�ش بني ثناياها.وت�ستمر احلاجة لالنتماء مع ات�ساع الدائرة؛ لت�صبح حاجة �أ�سا�سية
تتطلبها النف�س الإن�سانية ,حتى ي�صل �إىل جمتمعة الكبري ووطنة ,وهي الغاية التي تن�صهر
فيها مراتب االنتماء كافة ,ويغدو االنتماء للوطن هو املرتبة االوىل ,ويعلو فوق كل انتماء
(حمادة. )2011,

الدراسات السابقة:
�أجرى القحطاين ( )2006درا�سة بعنوان » :الإعالم الرتبوي و دوره يف تفعيل العمل
املدر�سي يف اململكه العربية ال�سعودية».وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي يف
وطبقها على عينة مكونة
القيام باجراءات الدرا�سة ،وا�ستخدم الباحث �أداة الدرا�سة اال�ستبانة ّ
من ( )327فرداً ،وكان منهم ( )127م�س�ؤو ًال عن الإعالم الرتبوي و ( )212من مديري
مدار�س التعليم العام داخل خم�س مدن �سعودية( :الريا�ض ,جدة ,الدمام� ,أبها ,وعرعر) و قد
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الإعالم الرتبوي بجوانبه الثالثة( :الإعالمي ,والتوثيقي ,والإمنائي)
يمُ ار�س ب�إدارات الرتبية يف تفعيل جمالت العمل املدر�سي بدرجة متو�سطة من وجهة نظر
�أفراد الدرا�سة.
و قد �أجرى ال�شعراوي ( )2008درا�سة يف غزة بعنوان�“ :أثر برنامج الو�سائط املتعددة
على تعزيز قيم الإنتماء الوطني و الوعي البيئي لدى طلبة ال�صف التا�سع” ،وقد ا�ستخدم
الباحث املنهج البنائي لبناء برنامج بالو�سائط املتعددة فيما ا�ستخدم املنهج التجريبي
ملعرفة ت�أثري الربنامج على عينة مكونة من ( )50طالب ًا ُق�سموا �إىل جمموعتني جتريبية
و�ضابطاً ،و قد تو�صلت الدرا�سة على وجود عالقه ارتباطية بني درجات طلبة ال�صف التا�سع
يف اختبار الوعي البيئي و درجاتهم يف مقيا�س االنتماء الوطني ،ووجود �أثر لربنامج
الوا�سائط املتعددة على تعزيز قيم االنتماء الوطني و الوعي البيئي لدى طالب ال�صف
التا�سع يف حمافظات غزة.
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و يف درا�سة الكرا�سنة و م�ساعده و جربان و الزعبي ( , )2010والتي �أجريت
بالأردن هدفت هذه الدرا�سة �إىل ت�أهيل االنتماء والوالء الوطني يف القر�آن و ال�سنة ,و قد
وبناء على املنهج التحليلي ،ف�إن
ا�ستخدم الباحثون املنهج التحليلي و الت�أهيلي لذلك
ً
الدرا�سة خرجت بنتيجة مفادها �أن االنتماء و الوالء الوطني م�ؤهالن يف القر�آن و ال�سنة.
ويف درا�سة املطريي ( )2009بعنوان“ :دور برامج الإذاعة املدر�سية يف تعزيز قيم
االنتماء الوطني من وجهة نظر الطالب واملعلمني” يف املللكة العربية ال�سعودية ،اختريت
عينة البحث بطريقة ع�شوائية وبلغ عددها ( 175معلماً ,و  338طالباً) وقد ا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد اعتمد على اال�ستبانة �أدا ًة جلمع البيانات ,وبينت
نتائج الدرا�سة �أن الطالب واملعلمني يوافقون على دور الإذاعة الداخلية يف تعزيز القيم
واملعارف الوطنية وامل�شاركة واحلوار واالنتماء للوطن لدى طالب املرحلة الثانوية.
و يف درا�سه حلماده ( )2011بعنوان“ :ا�سرتاتيجيه تربوية مقرتحه لدعم االنتماء
الوطني لدى طلبة املدار�س الثانوية يف دوله الكويت” ا�ستخدم الباحث املنهج النوعي و
املنهج امل�سحي يف الدرا�سة ،وتكون جمتمع الدرا�سة من طلبة مدار�س الكويت كافة ،وكان
عددهم ( , )132741و اختريت عينة مكونة من ( )1140وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة
خا�صة لدرا�سة انتمائهم ،كما ا�ستخدمت الأ�سئلة املعدة للمقابالت ال�شخ�صية لعدد من
املتخ�ص�صني يف املجال الرتبوي ,وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن طلبة املدار�س الثانوية يف
دولة الكويت يتمتعون بدرجه انتماء ترتاوح بني املرتفعة و املرتفعة جداً ,وذلك ب�سبب الدور
املهم للأ�رسة واملدر�سة يف دعم االنتماء ،كما لوحظ عدم وجود فروق يف درجه االنتماء
لدى طلبة املدار�س احلكومية و اخلا�صة ,اال �أن هناك فروق ًا �إح�صائية بني الذكور و الإناث
وجاءت ل�صالح الإناث.
ويف درا�سه ال�شديفات واخل�صاونة ( )2012التي هدفت �إىل معرفة واقع الرتبية
الإعالمية و العوامل امل�ؤثرة بها لدى طالب املدار�س اخلا�صه يف اململكه االردنية الها�شمية،
حيث تكونت العينه من ( )100طالب من ال�صف العا�رش الأ�سا�سي باملدار�س اخلا�صه لعام
و�ص ِّممت وفق ًا ملقيا�س ليكرت
( ، )2011 /2010وا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة للدرا�سةُ ،
اخلما�سي ،ومت الت�أكد من �صدقها وثباتها ,با�ستخراج معامل الثبات (كرونباج الفا)  ,و قد
�أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوى الرتبية الإعالمية يف املدار�س اخلا�صة جاء مرتفع ًا ب�شكل
عام.كما بينت نتائج الدرا�سة �أن اكرث العوامل امل�ؤثرة يف الرتبية الإعالمية هو ت�أكيدها
على �أركان العملية التعليمية.
كما �أجرى املطريي ( )2012درا�سة هدفت �إىل اقرتاح ا�سرتاتيجية ادارية لتوظيف
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الرتبية الإعالمية يف ممار�سة القيادات الرتبوية يف وزاره الرتبية و التعليم ال�سعودية،
�شملت جميع القيادات الرتبوية يف الإدارة الو�سطى يف وزارة الرتبية والتعليم ال�سعودية،
و بلغ عددهم ( )286قائداً تربوياً ،وقد ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة �أدا ًة للدرا�سة�.أظهرت
النتائج �أن واقع ممار�سة توظيف الرتبية الإعالمية يف ممار�سات القيادات الرتبوية يف
وزاره الرتبية و التعليم ال�سعودية جاء بدرجه متو�سطة (وقد جاء جمال تعزيز القيم يف
ممار�سات القيادات الرتبوية يف الرتتيب الأول من حيث املمار�سة) .وقد �أظهرت النتائج
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري اجلن�س على املجاالت جميعها ب�شكل عام ول�صالح
الذكور ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق لواقع توظيف الرتبية الإعالمية يف ممار�سات
القيادات الرتبويه تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ,ووجود فروق تعزى ملتغري �سنوات اخلربة
يف املجاالت ب�شكل عام ل�صالح تقديرات �أفراد الدرا�سة من ذوي اخلربة الكبرية (� 6سنوات
ف�أكرث)  ،مقارنة ب�أ�صحاب اخلربات املتو�سطة و القليلة.

الدراسات االجنبية:
�أجرت �أوفاديا ( )Ovadia, 2001درا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية هدفت �إىل
الك�شف عن الفروقات يف درجة متثل قيم االنتماء الوطني لدى طالب املدار�س الثانوية
يف �ضوء متغريات :اجلن�س وال�صف والعرق من خالل دور الرتبية الإعالمية يف ذلك داخل
املدر�سة.ولتحقيق هدف الدرا�سة مت الرجوع �إىل البيانات يف االنتماء الوطني الأمريكي
لطالب املدار�س الدنيا واختيار ملفات ( )4969طالب ًا وطالبة وحتليلها با�ستخدام االنحدار
اخلطي واالنحدار املنطقي يف �ضوء منظومة القيم ال�سيا�سية لدى الطالب تبع ًا ملتغريات
الدرا�سة ،ثم اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والتكرارات ملعرفة
ترتيب القيم ودرجة متثلها ،وقد �أظهرت الدرا�سة �أن درجة متثل القيم لدى الطلبة تراوحت
بني متو�سطة �إىل كبرية تبع ًا لطبيعة القيمة نف�سها ،وكان ترتيب منظومة القيم على النحو
الآتي :احلرية ،وامل�ساواة ،النجاح ،وقيم املواطنة.وبينت الدرا�سة عدم وجود �أثر ملتغري
اجلن�س �أو ال�صف �أو العرق يف ترتيب القيم فيما عدا قيم العمل ال�سيا�سي التي جاءت فيها
الفروق لطبيعة ال�صف (التخ�ص�ص العلمي)  ،والعرقية (ل�صالح الأمريك�أن البي�ض) .
�أجرى ييت�س ( )Yates, 2002درا�سة يف والية جورجيا بالواليات املتحدة االمريكية
هدفت �إىل الك�شف عن م�ستقبل الرتبية الإعالمية يف املدار�س من وجهة نظر املعلمني.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )96معلم ًا ومعلمة اختريوا من ( )20مدر�سة حكومية وخا�صة،
�أجابوا عن ا�ستبانة �أع ِّدت خ�صي�ص ًا لغايات الدرا�سة ،حيث تكونت من ( )95فقرة.وبعد جمع
البيانات ُحلِّلت با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وحتليل التباين.
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وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود ت�صورات �إيجابية مرتفعة حول دور الرتبية الإعالمية
يف تنمية القيم الوطنية� ،إال �أن و�ضعها احلايل من جانب املحتوى وطرق التدري�س ما زال
بحاجة للتطوير ملواجهة التحديات امل�ستقبلية التي تواجه البالد.
�أجرى �أيو ( )Eoh, 2004درا�سة هدفت �إىل تقومي م�رشوع الرتبية الوطنية الدميقراطية
الذي �أن�شئ عن طريق م�ؤ�س�سة التطوير الرتبوي الكورية للتعرف �إىل مواطن القوة وال�ضعف
يف امل�رشوع من حيث الأهداف واملحتوى لتعديله� ،أو تغيريه ،واحلكم على مدى تعزيز هذا
امل�رشوع لالنتماء الوطني عند الطالب من خالل الرتبية الإعالمية ،حيث يركز امل�رشوع
ب�شكل �أ�سا�سي على تطوير مواد تعليمية يف الرتبية الوطنية والدميقراطية للتالميذ و�أعدت
( )29فقرة ك�أداة للدرا�سة ح�سب منوذج تقومي ()Stufflebeams Evaluation Modle
ويتكون من �أربعة �أق�سام هي :املحتوى ،واملدخالت ،والعمليات ،واملخرجات ،وقد �أظهرت
الدرا�سة �أن بناء الهدف ،وتقومي احلاجات كانت �أ�ضعف �أجزاء امل�رشوع ،و�أن املحتوى
طورت تقوي انتماء الطالب �إىل وطنهم وتعززه ،و�أو�صى الباحث
والرتاكيب واملواد التي ِّ
بتطوير مناهج وكتب الرتبية االجتماعية والوطنية من �أجل تر�سيخ االنتماء الوطني لدى
الطالب.
�أجرى اونيل ( )O’Neal. 2004درا�سة حتليلية يف الواليات املتحدة الأمريكية,
حول ت�صورات الإداريني واملعلمني وخمت�صي الإعالم حول دور برامج الرتبية الإعالمية
املدر�سية ,وقد اتبعت الدرا�سة منهجية نوعية من خالل حتليل �أعمال املدار�س الأمريكية من
التي تدر�س الرتبية الإعالمية ,كما �أجريت مقابالت مع الإداريني واملعلمني واملتخ�ص�صني.
وبينت النتائج وجود �أهمية كبرية للرتبية الإعالمية يف تعزيز القيم لدى الطالب رغم
اختالف ت�صورات املعلمني والإداريني والإعالميني حول �أ�ساليب تدري�سها ونظرتهم العامة
لها ودور كل طرف من �أطراف املدر�سة فيها.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يالحظ من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة قلة الدرا�سات العربية التي تناولت
البحث مبو�ضوع الإعالم الرتبوي واالنتماء الوطني ،كما يالحظ �أن هذه الدرا�سات تناولت
جوانب متعددة للإعالم الرتبوي مثل :اجلانب الإعالم والتوثيقي والإمنائي ،كما يالحظ
�أي�ضا من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة �أنها ا�ستخدمت �أدوات متعددة لتحقيق �أهداف
�سواء كانت من اعداد الباحث �أم �أنها معدة م�سبقا ،ويالحظ �أي�ضا �أن الدرا�سات
الدرا�سة
ً
ال�سابقة بحثت �أثر متغريات و�سيطة م�ستقلة مثل :اجلن�س ,وامل�ؤهل العلمي ,واخلربة ,و�أثرهما
يف الإعالم الرتبوي.
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الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة اُ�ستخدم املنهج الو�صفي ،وذلك ملالءمته لطبيعة هذه الدرا�سة
يف التو�صل �إىل النتائج التي تقي�س دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف
توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة ،وذلك عن طريق ا�ستبانة
موجهة ملديري ومعلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من املعلمني واملدراء جميعهم ،البالغ عددهم ( )10220يف
معلما
املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد ،البالغ عددهم ( )329مديراً ومدير ًة و (ً )9891
ومعلمةً ،ح�سب �إح�صائيات العام اجلامعي .2015 /2014
عينة الدراسة:
مديرا ومدير ًة ومعلم ًا ومعلم ًة ممن يعملون يف
تكونت عينة الدرا�سة من ()733
ً
املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد اختريوا بالطريقة الطبقية الع�شوائية ،واجلدول ()1
يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا للمتغريات.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات.

املتغري
امل�سمى
الوظيفي
اجلن�س

امل�ؤهل
العلمي

م�ستويات
املتغري
مدير
معلم
املجموع
ذكر
�أنثى
املجموع
بكالوريو�س
دبلوم عايل
درا�سات عليا
املجموع
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التكرار

الن�سبة
املئوية

36

4.9

697

95.1

733

100.0

356

48.6

377

51.4

733

100.0

461

62.9

157

21.4

115

15.7

733

100.0
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املتغري
م�ستوى
املدر�سة

اخلربة

م�ستويات
املتغري
�أ�سا�سية
ثانوية
املجموع
�أقل من � 5سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10سنوات ف�أكرث
املجموع
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التكرار

الن�سبة
املئوية

324

44.2

409

55.8

733

100.0

132

18.0

217

29.6

384

52.4

733

100.0

2016

أداة الدراسة:
طورت �أداة الدرا�سة بعد االطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة
ِّ
مبو�ضوع الدرا�سة ،كدرا�سة احلارثي ( ،)2008ودرا�سة القحطاين ( ،)2006ودرا�سة
(ال�شديفات ،اخل�صاونة؛  ,2012ودرا�سة اجلميلي ( ،)2011ودرا�سة املطريي (،)2009
ذات العالقة بدور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي
لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة ،كما قام الباحثان ب�صياغة عدد من الفقرات لتغطية
الأبعاد املُتب َّناة يف الدرا�سة ،حيث مت التو�صل �إىل �أداة م�ؤلفة من  60فقرة يف �صورتها
الأولية موزعة على �ستة �أبعاد هي( :التلفاز الرتبوي وله  10فقرات ،الإذاعة املدر�سية وله
 10فقرات ،ال�صحافة املدر�سية وله  10فقرات ،امل�رسح املدر�سي وله  10فقرات ،املعار�ض
وله  10فقرات ،املل�صقات ولوحات الإعالنات وله  10فقرات) .
علما ب�أ َّنه قد مت اعتماد تدريج ليكرت اخلما�سي يف �أداة الدرا�سة ب�إعطاء كل فقرة من
ً
الفقرات درجة واحدة على النحو الآتي( :كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،قليلة جداً) وهي
متثل رقمي ًا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الرتتيب.
دالالت الصدق والثبات ألداة الدراسة:

�1.1صدق املحتوى:
ُعر�ضت �أداة الدرا�سة يف �صورتها الأولية للت�أكد من ال�صدق الظاهري لأداة الدرا�سة
ممثلة باال�ستبانة على جمموعة من املحكمني م�ؤلفة من ( )15حمكِّم ًا من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف حقل الإدارة الرتبوية و�أ�صول الرتبية من اجلامعات الأردنية ،حيث طلب
منهم �إبداء �آرائهم حول دقة حمتوى الأداة و�صحته من حيث :درجة انتماء فقرات اال�ستبانة
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للم�شكلة البحثية اخلا�صة بالدرا�سة ،وو�ضوحهما ،و�صياغتهما اللغوية ،ومنا�سبتهما لقيا�س
ما �أعدت لأجله ،و�إ�ضافة ما يرونه منا�سب ًا عليهما �أو تعديله ،حيث �أجريت التعديالت على
اال�ستبانة بعد حتكيمها ح�سبما �أو�صى به املحكمون حيث ُحذف بعد التلفاز الرتبوي
وع ِّدلت ال�صياغة اللغوية لبع�ضها �أو ُرحلت بع�ض الفقرات لبعد �آخر غري املخ�ص�صة
بالكاملُ ،
له �أو املتغريات �أو الأبعاد ،حيث بلغ جمموع فقرات اال�ستبانة ب�صورتها النهائية ( )50فقرة
موزعة على خم�سة �أبعاد؛ هي( :الإذاعة املدر�سية وله  10فقرات ،ال�صحافة املدر�سية وله
 10فقرات ،امل�رسح املدر�سي وله  10فقرات ،املعار�ض وله  10فقرات ،املل�صقات ولوحات
الإعالنات وله  10فقرات) .

�2.2صدق البناء:
لأغرا�ض التحقق من �صدق البناء لأداة الدرا�سة فقد طُ بقت على عينة ا�ستطالعية م�ؤلفة
ومعلما ممن يعملون يف املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد من خارج
مديرا
من ()50
ً
ً
عينة الدرا�سة النهائية ،حيث ُح�سب معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات الأداة مع �أداة
الدرا�سة والأبعاد التي تتبع لها ،حيث �إن قيم معامالت ارتباط فقرات بعد الإذاعة املدر�سية
قد تراوحت بني  0.83 - 0.69مع بعدها ،وبني  0.61 - 0.46مع الأداة ،و�أن قيم
معامالت ارتباط فقرات بعد ال�صحافة املدر�سية قد تراوحت بني  0.88 - 0.69مع بعدها،
وبني  0.76 - 0.64مع الأداة ،و�أن قيم معامالت ارتباط فقرات بعد امل�رسح املدر�سي قد
تراوحت  0.93 - 0.87مع بعدها ،وبني  0.77 - 0.72مع الأداة ،و�أن قيم معامالت
ارتباط فقرات بعد املعار�ض قد تراوحت  0.91 - 0.86مع بعدها ،وبني 0.81 - 0.77
مع الأداة ،و�أخرياً؛ �أن قيم معامالت ارتباط فقرات بعد املل�صقات ولوحات الإعالنات قد
تراوحت  0.83-0.89مع بعدها ،وبني  0.80 - 0.72مع الأداة.
يالحظ من القيم املذكورة واخلا�صة ب�صدق البناء؛ �أن معامل ارتباط كل فقرة من
فقرات �أداة الدرا�سة مع �أداة الدرا�سة مل يقل عن معيار 0.20؛ مما ي�شري �إىل جودة بناء فقرات
�أداة الدرا�سة.
كما ُح�سبت معامالت ارتباط �أبعاد �أداة الدار�سة مع �أداة الدرا�سة ،عالوة على ح�ساب
معامالت االرتباط البينية  Inter-correlationلأبعاد �أداة الدرا�سة ،وذلك با�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون  ،Pearsonحيث �إن قيم معامالت ارتباط �أبعاد �أداة الدرا�سة مع �أداة
الدرا�سة قد تراوحت بني  ،0.89 - 0.72و�أن قيم معامالت االرتباط البينية لأبعاد �أداة
الدرا�سة قد تراوحت بني .0.79 - 0.38
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ثبات أداة الدراسة:
لأغرا�ض التحقق من ثبات االت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة و�أبعادها؛ فقد ُح�سب
با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا  Cronbach’s Alphaعلى بيانات التطبيق الأول للعينة
اال�ستطالعية ،ولأغرا�ض التحقق من ثبات الإعادة لأداة الدرا�سة و�أبعادها؛ فقد �أُعيد التطبيق
على العينة اال�ستطالعية بطريقة االختبار و�أعيد  Test-Retestبفا�صل زمني مقداره
�أ�سبوعان بني التطبيقني الأول والثاين ،حيث ُح�سب با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون بني
التطبيقني الأول والثاين على العينة اال�ستطالعية ،حيث �إن ثبات االت�ساق الداخلي لأداة
الدرا�سة بلغت قيمته  0.98ولأبعادها تراوحت بني  ،0.98 - 0.92يف حني �أن ثبات
الإعادة لأداة الدرا�سة بلغت قيمته  0.83ولأبعادها تراوحت بني .0.93 - 0.83
معيار تصحيح أداة الدارسة:
اعتمد النموذج الإح�صائي ذي التدريج املطلق بهدف �إطالق الأحكام على املتو�سطات
احل�سابية اخلا�صة ب�أداة الدرا�سة و�أبعادها وفقرات �أبعادها ،وذلك على النحو الآتي:
الدور

فئة املتو�سطات احل�سابية

كبري

�أكرب من 3.49

متو�سط

3.49-2.50

قليل

�أقل من 2.50

متغريات الدراسة:

ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
♦ ♦�أوالً-املتغريات امل�ستقلة:
1.1امل�سمى الوظيفي؛ ولها فئتان( :مدير ،معلم) .
2.2اجلن�س؛ ولها فئتان (ذكر� ،أنثى) .
3.3امل�ؤهل العلمي؛ ولها ثالثة م�ستويات (بكالوريو�س ،دبلوم عايل ،درا�سات عليا) .
4.4م�ستوى املدر�سة؛ وله م�ستويان (�أ�سا�سية ،ثانوية) .
5.5اخلربة؛ وله ثالثة م�ستويات (�أقل من � 5سنوات ،من � 5إىل �أقل من � 10سنوات ،من

� 10سنوات ف�أكرث) .
♦

♦ثانياً -املتغريات التابعة :وهي :دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد
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يف توظيف الإعالم الرتبوي و�أبعاده لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة.

عرض النتائج ومناقشتها:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف
توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة يف �ضوء بع�ض املتغريات،
وذلك عن طريق الإجابة عن ك ٍّل من �أ�سئلة الدرا�سة الآتية:

ن�ص على“ :ما دور مديري املدار�س
◄◄� ّأوالً.للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول الذي َّ
احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء
الوطني لدى الطلبة؟ ”؛ فقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدور

مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء
الوطني و�أبعاده لدى الطلبة ،مع مراعاة ترتيب الأبعاد تنازلياً ،وذلك كما يف اجلدول (. )2
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور مديري المدارس الحكومية في محافظة إربد
في توظيف اإلعالم التربوي لتعزيز االنتماء الوطني وأبعاده لدى الطلبة مرتبة تنازلياً.

الرتبة

رقم البعد

املقيا�س و�أبعاده

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الدور

1

1

الإذاعة املدر�سية

4.06

0.76

كبري

2

5

املل�صقات ولوحات الإعالنات

3.47

1.07

متو�سط

3

2

ال�صحافة املدر�سية

3.41

0.94

متو�سط

4

4

املعار�ض

3.20

1.11

متو�سط

5

3

امل�رسح املدر�سي

2.97

1.20

متو�سط

3.42

0.86

متو�سط

املتو�سط الكلى للمجاالت

يالحظ من اجلدول (� ، )2أن دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف
توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة كان (متو�سطاً)  ,حيث جاءت
�أبعاد دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز
االنتماء الوطني لدى الطلبة وفق ًا للرتتيب الآتي :بعد الإذاعة املدر�سية يف املرتبة الأوىل
�ضمن دور (كبري)  ،تاله بعد املل�صقات ولوحات الإعالنات يف املرتبة الثانية ،تاله بعد
ال�صحافة املدر�سية يف املرتبة الثالثة ،تاله بعد املعار�ض يف املرتبة الرابعة ،و�أخرياً؛ تاله
بعد امل�رسح املدر�سي يف املرتبة اخلام�سة �ضمن دور (متو�سط) لك ٍّل منها.
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كذلك ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد دور مديري
املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف (الإذاعة املدر�سية) لتعزيز االنتماء الوطني
لدى الطلبة ،مع مراعاة ترتيب فقرات البعد تنازلياً ،وذلك كما يف اجلدول (. )3
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد دور مديري المدارس الحكومية
في محافظة إربد في توظيف (اإلذاعة المدرسية) لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة مرتبة تنازلياً.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدور

الرتبة

رقم
الفقرة

1

7

م�ضمون فقرات توظيف
(الإذاعة املدر�سية)
يحث الطلبة على الإلتزام يف الطابور ال�صباحي

0.91

كبري

4.33

كبري

2

6

ي�ؤكد على االلتزام بالنظام املدر�سي

4.30

0.90

3

1

4

3

4.16

0.94

كبري

5

4

4.11

0.94

كبري

6

5

يحر�ص على م�شاركة الطلبة يف الإذاعة املدر�سية
يوظف الإذاعة ال�صباحية باالحتفال والتذكري باملنا�سبات
الوطنية
يعرف بالتعليمات والأنظمة املدر�سية من خالل الإذاعة
املدر�سية
ي�ستخدم الإذاعة ال�صباحية يف تكرمي الطلبة املتفوقني

4.30

0.92

كبري

4.07

1.05

كبري

7

9

يوظف الإذاعة ال�صباحية يف تعزيز القيم الدينية والأخالقية

4.03

1.01

كبري

8

2

9

10

3.91

1.01

كبري

10

8

ينمي لدى الطلبة القدرة على التعبري عن �أفكارهم
ي�ستخدم الإذاعة ال�صباحية يف تعزيز االحرتام املتبادل بني
الطلبة والإدارة املدر�سية
ي�شجع على تقدمي الن�رشات الإخبارية بالإذاعة املدر�سية

3.95

0.96

كبري

3.49

1.22

متو�سط

يالحظ من اجلدول (� ، )3أن فقرات بعد دور مديري املدار�س احلكومية يف
حمافظة �إربد يف توظيف (الإذاعة املدر�سية) لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة قد
ُ�ص ِّنفت �ضمن دورين؛ هما( :كبري) للفقرات ذوات الرتب ( ، )9 - 1و (متو�سط) للفقرة
ذات الرتبة (. )10
كما ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد دور
مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف (ال�صحافة املدر�سية) لتعزيز
االنتماء الوطني لدى الطلبة ،مع مراعاة ترتيب فقرات البعد تنازلياً ،وذلك كما يف
اجلدول (. )4
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الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد دور مديري المدارس الحكومية
في محافظة إربد في توظيف (الصحافة المدرسية) لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة مرتبة تنازلياً.

م�ضمون فقرات توظيف
رقم
(ال�صحافة املدر�سية)
الفقرة
10
يغر�س القيم الدينية والوطنية والقومية
ي�ستخدم ال�صحافة املدر�سية يف تنمية م�شاعر الوالء للوطن
7
وروح االنتماء
ي�ساهم يف �إف�ساح البعد للطالب للإ�سهام الإيجابي يف
9
امل�رشوعات الوطنية التي تخدم البيئة املحلية
4
يوظف ال�صحافة املدر�سية يف تعزيز الرتاث الوطني
2
يعمل على ملئ فراغ الطلبة مبا هو مفيد
ي�ستخدم ال�صحافة يف م�ساعده الطلبة �إىل التعرف على واقع
8
وطنه وتاريخه و�أجماده
يعزز ممار�سه التفكري العملي املنطقي من خالل ال�صحافة
1
املدر�سية
يحر�ص على توفري الإمكانيات والتجهيزات الالزمة لل�صحافة
5
املدر�سية
6
ي�ساعد الطلبة على �إبداء الر�أي من خالل ال�صحافة املدر�سية
3
ي�شارك بفعاليات ال�صحافة املدر�سية

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.79

1.10

3.53

1.15

متو�سط

3.47

1.15

متو�سط

3.46

1.13

3.42

1.16

متو�سط
متو�سط

3.41

1.15

متو�سط

3.31

1.14

متو�سط

3.24

1.15

متو�سط

3.24

1.18

3.20

1.21

متو�سط
متو�سط

الدور
كبري

يالحظ من اجلدول (� ، )4أن فقرات بعد دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة
�إربد يف توظيف (ال�صحافة املدر�سية) لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة قد ُ�ص ِّنفت �ضمن
دورين؛ هما( :كبري) للفقرة ذات الرتبة ( ، )1و (متو�سط) للفقرات ذوات الرتب (. )10 - 2
كذلك ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد دور مديري
املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف (امل�رسح املدر�سي) لتعزيز االنتماء الوطني
لدى الطلبة ،مع مراعاة ترتيب فقرات البعد تنازلياً ،وذلك كما يف اجلدول (. )5
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد دور مديري المدارس الحكومية
في محافظة إربد في توظيف (المسرح المدرسي) لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة مرتبة تنازلياً.

الرتبة

رقم
الفقرة

1

10

م�ضمون فقرات توظيف
(امل�رسح املدر�سي)
ي�ساعد الطلبة من خالل امل�رسح على �أداء الأدوار التي
تخدم البيئة املحلية
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدور

3.11

1.32

متو�سط
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الرتبة

رقم
الفقرة

2

1

3

2

4

3

5

9

6

8

7

7

8

4

9

6

10
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م�ضمون فقرات توظيف
(امل�رسح املدر�سي)
يحر�ص على ا�ستخدام امل�رسح يف االحتفال باملنا�سبات
الوطنية
ي�ستخدم امل�رسح يف الأن�شطة وفعاليات املدر�سة
يوفر الأجهزة املنا�سبة يف امل�رسح (ال�صوتيات والأثاث)
يحث الطلبة على ا�ستخدام امل�رسح �أثناء التدريب على
الأغاين الوطنية
يعمل على تنمية االنتماء لدى الطلبة من خالل لعب الأدوار
التاريخية
ي�ستخدم امل�رسح يف تعزيز التفاعل مع �أفراد املجتمع
املحلي
يوظف امل�رسح مل�ساعدة الطلبة على التكيف يف احلياة
اليومية
ي�ساعد الطلبة على بناء عالقات جديده يف املجتمع
الإن�ساين من خالل امل�رسح
ي�ستخدم امل�رسح يف م�ساعدة الطلبة الكت�ساب �أدوار الكبار

 -تشرين األول

2016

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدور

3.08

1.33

متو�سط

3.04

1.35

2.99

1.37

متو�سط
متو�سط

2.97

1.37

متو�سط

2.93

1.29

متو�سط

2.91

1.33

متو�سط

2.89

1.30

متو�سط

2.89

1.29

متو�سط

2.86

1.29

متو�سط

يالحظ من اجلدول (� ، )5أن فقرات بعد دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة
�إربد يف توظيف (امل�رسح املدر�سي) لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة�ُ ،ص ِّنفت �ضمن دور
(متو�سط) للفقرات ذوات الرتب (. )10 - 1
وكذلك ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد دور مديري
املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف (املعار�ض) لتعزيز االنتماء الوطني لدى
الطلبة ،مع مراعاة ترتيب فقرات البعد تنازلياً ،وذلك كما يف اجلدول (. )6
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد دور مديري المدارس الحكومية
في محافظة إربد في توظيف (المعارض) لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة مرتبة تنازلياً.

الرتبة

رقم
الفقرة

1

8

2

9

م�ضمون فقرات توظيف
(املعار�ض)
يعمل على تنمية القدرات العقلية والفنية لدى الطلبة
يحر�ص على تعزيز التفاعل مع املجتمع املحلي من
خالل املعار�ض
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.33

1.20

3.26

1.24

الدور
متو�سط
متو�سط

دور مديري املدارس احلكومية في محافظة إربد في توظيف
اإلعالم التربوي لتعزيز اإلنتماء الوطني لدى الطلبة

الرتبة
3
4
5
6
7
8
9
10

م�ضمون فقرات توظيف
رقم
(املعار�ض)
الفقرة
يعمل على تعزيز دور املعلمني يف �إقامة املعار�ض داخل
5
املدر�سة
ي�ساعد على غر�س حب العمل باملعار�ض يف نفو�س
7
الطلبة
3
يدعم املعار�ض الفنية داخل املدر�سة
يوفر امل�ستلزمات لإقامة املعار�ض واملتاحف داخل
4
املدر�سة
6
ينمي لدى الطلبة الت�أمل من خالل �إقامته للمعار�ض
2
يعمل على �إقامة بازارات خريية حتمل الطابع الوطني
10
ينمي لدى الطلبة عمل جم�سمات تراثية يف املعار�ض
يعمل على �إقامة املعار�ض واملتاحف الرتاثية داخل
1
املدر�سة

أ .محمد محمود حسن القاسم
أ.د .محمد علي ذيب عاشور

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدور

3.24

1.26

متو�سط

3.22

1.25

متو�سط

3.22

1.26

متو�سط

3.18

1.29

متو�سط

3.17

1.25

3.13

1.29

3.12

1.23

متو�سط
متو�سط
متو�سط

3.12

1.22

متو�سط

يالحظ من اجلدول (� ، )6أن فقرات بعد دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة
�إربد يف توظيف (املعار�ض) لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة ُ�ص ِّنفت �ضمن دور (متو�سط)
للفقرات ذوات الرتب (. )10 - 1
ومت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد دور مديري
املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف (املل�صقات ولوحات الإعالنات)
لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة ،مع مراعاة ترتيب فقرات البعد تنازلياً ،وذلك كما
يف اجلدول (. )7
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد دور مديري المدارس الحكومية في محافظة إربد
في توظيف (الملصقات ولوحات اإلعالنات) لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة مرتبة تنازلياً.

الرتبة

رقم
الفقرة

1

9

2

7

3

1

4

2

م�ضمون فقرات توظيف
(املل�صقات ولوحات الإعالنات)
يركز على كيفية املحافظة على النظافة املدر�سية من
خالل �صور تو�ضيحية
يوفر امل�ستلزمات املادية التي حتتاجها لوحة الإعالنات
يحر�ص على و�ضع التعليمات والأنظمة على لوحة
الإعالنات
يزود املدر�سة ب�صور توعوية للطلبة
412

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدور

3.56

1.24

متو�سط

3.55

1.27

متو�سط

3.54

1.20

متو�سط

3.51

1.21

متو�سط
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م�ضمون فقرات توظيف
(املل�صقات ولوحات الإعالنات)
ي�ساعد على كتابة عبارات توعوية على جدر�أن املدر�سة
يركز على كيفية املحافظة على �أثاث املدر�سة من خالل
�صور تو�ضيحية
يوفر املل�صقات اخلا�صة بالرتاث الوطني داخل املدر�سة
ي�ساهم يف دعم الطالب للم�شاركة الفاعلة يف املل�صقات
يعمل لدى الطلبة على متابعة لوحة الإعالنات
ي�شكل جلنة متابعة للإعالنات واملل�صقات داخل املدر�سة

 -تشرين األول

2016

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.49

1.18

3.49

1.26

متو�سط

3.45

1.19

3.45

1.28

3.35

1.27

3.29

1.27

متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

الدور
متو�سط

يالحظ من اجلدول (� ، )7أن فقرات بعد دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة
�إربد يف توظيف (املل�صات ولوحات الإعالنات) لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة قد
ُ�ص ِّنفت �ضمن دور (متو�سط) للفقرات ذوات الرتب (. )10 - 1
�أظهرت النتائج �أن دور مديري املدار�س يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز انتماء
الطلبة كان متو�سط ًا حيث بلغ املتو�سط احل�سابي له ( , )3.42بانحراف معياري ( )0.86وقد
يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن دور مديري املدار�س يقفون و�سط ًا بني تنفيذ ال�سيا�سات
الرتبوية املقررة من الوزارة وبني تدعيم االنتماء لدى الطلبة ب�شكل عام ,كما ميكن �أن ال
تكون لديهم املعرفة الكافية بربامج الإعالم الرتبوي وكيفية تهيئته للطلبة ب�شكل فعال,
بالإ�ضافة �إىل قلة الإمكانات املطروحة باملدار�س ،والتي التغطي االلتزامات التي من
�ش�أنها �أن ت�ساعد الطلبة وتقوي لديهم ال�شعور الوطني� ,إال من خالل بع�ض الربامج مثل
الإذاعة املدر�سية والإعالنات وغريها ,فالبد من وجود برامج ت�ساعد الطلبة على اكت�شاف
الوطن ،وتغر�س يف نفو�سهم االنتماء جنب ًا �إىل جنب مع �إقامة االحتفاالت ,وترك املجال
�أمام الطلبة؛ لأن يقدموا مالديهم ليج�سدوا هذا االنتماء ,وهذا يحتاج �إىل زيادة االمكانات
املادية لتتمكن الإدارة من تغطية النفقات ,جنب ًا �إىل جنب مع الو�سائل املطروحة من برامج
�إعالمية التي قد ت�ساعد الطلبة على االندماج وك�رس الروتني لديهم وتنوع الو�سائل املعززة
للإنتماء لديهم ,وقد اتفقت هذة النتائج مع ما جاء بة كل من نتائج ال�شعراوي ()2008
وكرا�سنة واخرون ( )2010وبيت�س ( ، )Yates, 2002حيث ركزت على وجود عالقات
ارتباطية بني التعزيز الوطني والو�سائط بني الطلبة ،و�أثر للإعالم الرتبوي يف تنمية القيم
الوطنية لدى الطلبة ,كما �أنها تتفق مع ما جاء به القحطاين ( )2006الذي �أكد على دور
الإعالم الرتبوي يف توطيد �أوا�رص االنتماء الوطني لدى الطلبة.
ومن خالل املتو�سطات احل�سابية للأبعاد تبني �أن الإذاعة املدر�سية ح�صلت على �أعلى
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دور مديري املدارس احلكومية في محافظة إربد في توظيف
اإلعالم التربوي لتعزيز اإلنتماء الوطني لدى الطلبة

أ .محمد محمود حسن القاسم
أ.د .محمد علي ذيب عاشور

املتو�سطات ( ، )4.06ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل اتاحة مديري املدار�س الفر�صة �أمام
الطلبة للتعبري عما يجول يف خاطرهم من كلمات وتنظيم لل�سالم امللكي والن�شيد الوطني,
وتع ُّد الإذاعة املدر�سية من الأمور الأ�سا�سية لكل يوم مدر�سي ,مما ي�ساعد على توطيد احلب
للوطن والتم�سك بقيمة والتذكري باملنجزات الوطنية والتاريخة من خالل هذة الكلمات ,كما
�أنها اتفقت مع نتيجة درا�سة املطريي ( )2009يف �أن للإذاعة املدر�سية دوراً كبرياً يف �إثراء
الطلبة وتعزيز القيم واالنتماء الوطني لديهم.وتال هذا البعد املل�صقات ولوحة الإعالنات
حيث بلغ متو�سطها ( , )3.47لأن هذة اللوحات تقدم للطلبة منرباً ينفذون من خالله عر�ض ًا
لأفكارهم و�أرائهم ,وت�ساهم الإدارة يف و�ضع بو�سرتات و�إعالنات تلفت انتباه الطلبة �إىل
تاريخ الوطن والأحداث التاريخية التي تهم الطلبه بالن�سبة لوطنهم مثل من�شورات عن
معركة الكرامة  ,ون�ش�أة اجلي�ش العربي وغريها من االعالنات التي تراعي االلتزام بالأنظمة
والقوانني ,كما �أنها ت�ساهم بو�ضع الر�سومات التي تهتم بالنظافة املدر�سية واملحافظة على
الأثاث املدر�سي.كما جاءت ال�صحافة املدر�سية باملرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي ()3.41
لقدرتها على تبادل الأفكار بني الطلبة والإدارة حيث يقوم مديرو املدار�س باتاحة الفر�صة
�أمام الطلبة للتعبري وحماكاه التجارب احلديثة يف التعبري ال�صحفي �أو املن�شورات �أو غريها
من ا�شكال ال�صحافة ،كما ميكن لالدارة حتفيزهم من خالل جمع املن�شورات والأعمال
ال�صحفية و�إخراج جملة تابعة للمدر�سة من �إنتاج طلبتها�.أما املعار�ض فقد حلَّت بامل�ستوى
الرابع مبتو�سط ( , )3.20وذلك لقلة عقد مثل هذة املعار�ض يف املدار�س احلكومية ,لقلة
املوارد املادية ونق�ص اخلربة مبثل هذه الأعمال � ,إال �أن اقامة مثل هذة املعار�ض تعزز
امل�شاركة لدى الطلبة ،وتعمل على �إبراز الرتاث الوطني والأعمال اليدوية والفنية لدى
الطلبة�.أما امل�رسح فقد جاء باملرتبة اخلام�سة مبتو�سط ( ، )2.97وذلك عائد -من وجهة
نظر الباحثني� -إىل عدم وجود البنية التحتية املنا�سبة لإقامتها يف املدار�سة احلكومية
ونق�ص اخلربة لأداء مثل هذة الأعمال و�ضعف التن�سيق بينها وبني اجلهات امل�س�ؤولة.

ن�ص على“ :هل توجد فروق
◄◄ثانياً :للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين الذي َّ
دالة �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة  α=0.05بني متو�سطات دور مديري
املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز
االنتماء الوطني لدى الطلبة تعزى ملتغرياتهم( :امل�سمى الوظيفي ،واجلن�س،
وامل�ؤهل العلمي ،وم�ستوى املدر�سة ،واخلربة)؟”؛ فقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية

واالنحرافات املعيارية لدور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم
الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة وفق ًا للمتغريات ،وذلك كما يف اجلدول (. )8
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 -تشرين األول

2016

الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور مديري المدارس الحكومية في محافظة إربد
في توظيف اإلعالم التربوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة وفقاً للمتغيرات.

املتغري
امل�سمى
الوظيفي
اجلن�س
امل�ؤهل
العلمي
م�ستوى
املدر�سة
اخلربة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

م�ستويات املتغري
مدير
معلم
ذكر
�أنثى
بكالوريو�س
دبلوم عايل
درا�سات عليا
�أ�سا�سية
ثانوية
�أقل من � 5سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10سنوات ف�أكرث

3.83

0.62

3.40

0.86

3.35

0.91

3.49

0.79

3.43

0.86

3.40

0.86

3.42

0.84

3.38

0.92

3.45

0.80

3.38

0.88

3.35

0.80

3.48

0.88

يالحظ من اجلدول ( ، )9وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لدور مديري
املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني
لدى الطلبة ناجتة عن اختالف م�ستويات املتغريات؛ وبهدف التحقق من جوهرية الفروق
الظاهرية؛ �أجري حتليل التباين اخلما�سي (دون تفاعل ) �5-way ANOVA without Interac
 tionلدور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز
االنتماء الوطني لدى الطلبة وفق ًا للمتغريات.
الجدول ()9
نتائج تحليل التباين الخماسي (دون تفاعل) لدور مديري المدارس الحكومية في محافظة إربد
في توظيف اإلعالم التربوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة وفقاً للمتغيرات.

م�صدر
التباين
امل�سمى الوظيفي
اجلن�س
امل�ؤهل العلمي
م�ستوى املدر�سة

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
جمموع املربعات

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

6.778

1

6.778

9.408

0.002

3.489

1

3.489

4.842

0.028

1.117

2

0.559

0.775

0.461

0.492

1

0.492

0.682

0.409
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أ .محمد محمود حسن القاسم
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اإلعالم التربوي لتعزيز اإلنتماء الوطني لدى الطلبة

م�صدر
التباين
اخلربة
اخلط�أ
الكلي

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
جمموع املربعات

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

1.787

2

0.893

1.240

0.290

522.351

725

0.720

536.064

732

يت�ضح من اجلدول ( ، )9وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()α = 0.05
ّ
بني املتو�سطات احل�سابية لدور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف
الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة يعزى ملتغري (امل�سمى الوظيفي) ؛
ل�صالح املديرين مقارنة باملعلمني.
كما يتبني من اجلدول ( ، )9وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()α = 0.05
بني املتو�سطات احل�سابية لدور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف
الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة يعزى ملتغري (اجلن�س) ؛ ل�صالح الإناث
من املديرات واملعلمات مقارنة بالذكور من املديرين واملعلمني.
يف حني مل يثبت من اجلدول ( ، )9وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05بني املتو�سطات احل�سابية لدور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد
يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة تعزى ملتغريات( :امل�ؤهل
العلمي ،م�ستوى املدر�سة ،اخلربة) .
كما ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد دور مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة
وفق ًا للمتغريات ،وذلك كما يف اجلدول (. )10
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد دور مديري المدارس الحكومية
في محافظة إربد في توظيف اإلعالم التربوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة وفقاً للمتغيرات.

�أبعاد املقيا�س
املتغري

امل�سمى
الوظيفي

م�ستويات
املتغري
مدير
معلم

املل�صقات
ولوحات
الإعالنات

الإح�صائي

الإذاعة
املدر�سية

ال�صحافة
املدر�سية

امل�رسح
املدر�سي

املعار�ض

املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري

4.56

3.88

2.99

3.75

3.98

0.42

0.83

1.24

0.84

0.86

4.04

3.38

2.97

3.17

3.44

0.76

0.94

1.20

1.11

1.07

416

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الرابع  -ع ()15

 -تشرين األول

2016

�أبعاد املقيا�س
املتغري

اجلن�س

امل�ؤهل
العلمي

م�ستوى
املدر�سة

اخلربة

م�ستويات
املتغري

الإح�صائي

املتو�سط احل�سابي
ذكر
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
�أنثى
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
بكالوريو�س
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
دبلوم
عايل
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
درا�سات
عليا
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
�أ�سا�سية
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
ثانوية
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
�أقل من
� 5سنوات االنحراف املعياري
من � 5إىل �أقل املتو�سط احل�سابي
من 10
االنحراف املعياري
�سنوات
املتو�سط احل�سابي
من 10
�سنوات ف�أكرث االنحراف املعياري

املل�صقات
ولوحات
الإعالنات

الإذاعة
املدر�سية

ال�صحافة
املدر�سية

امل�رسح
املدر�سي

املعار�ض

4.06

3.38

2.90

3.02

3.38

0.75

0.97

1.23

1.17

1.13

4.06

3.43

3.03

3.37

3.56

0.76

0.92

1.17

1.03

1.00

4.06

3.42

2.98

3.20

3.48

0.73

0.92

1.21

1.12

1.08

4.10

3.39

2.84

3.21

3.45

0.77

0.97

1.28

1.10

1.09

4.01

3.38

3.10

3.18

3.44

0.84

0.97

1.02

1.08

1.03

4.09

3.44

2.84

3.10

3.45

0.78

0.97

1.26

1.19

1.14

4.04

3.38

3.06

3.28

3.48

0.74

0.91

1.14

1.04

1.02

4.04

3.46

2.92

3.06

3.42

0.77

0.96

1.24

1.17

1.10

4.00

3.29

2.87

3.16

3.41

0.70

0.90

1.11

1.06

1.02

4.11

3.46

3.04

3.27

3.52

0.78

0.95

1.23

1.11

1.09

يالحظ من اجلدول ( ، )10وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لأبعاد
دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز
االنتماء الوطني لدى الطلبة ناجتة عن اختالف م�ستويات املتغريات؛ وبهدف التحقق
من جوهرية الفروق الظاهرية؛ ُح�سبت معامالت االرتباط بني �أبعاد دور مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى
الطلبة متبوعة ب�إجراء اختبار  Bartlettللكروية وفق ًا للمتغريات لتحديد �أن�سب حتليل
تباين (حتليل تباين خما�سي متعدد� ،أو حتليل تباين خما�سي) توجب ا�ستخدامه ،وذلك
كما يف اجلدول (. )11
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الجدول ()11
نتائج اختبار  Bartlettللكروية ألبعاد دور مديري المدارس الحكومية في محافظة إربد
في توظيف اإلعالم التربوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة وفقاً للمتغيرات.

العالقة
وفقاً للمتغريات
ال�صحافة املدر�سية
امل�رسح املدر�سي
املعار�ض
املل�صقات ولوحات الإعالنات
اختبار
 Bartlettللكروية

الإذاعة
املدر�سية

امل�رسح
املدر�سي

ال�صحافة
املدر�سية

املعار�ض

0.64
0.39

0.65

0.53

0.67

0.70

0.61

0.70

0.62

ن�سبة
الأرجحية العظمى
0.000

كا2

درجة
احلرية
14

التقريبية
2459.167

0.79

الداللة
الإح�صائية
0.000

يتبني من اجلدول ( ، )11وجود عالقة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ()α = 0.05
بني �أبعاد دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي
لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة تعزى للمتغريات؛ مما ا�ستوجب ا�ستخدام حتليل التباين
اخلما�سي املتعدد (دون تفاعل) لأبعاد دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف
توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة جمتمعة وفق ًا للمتغريات ،وذلك
كما يف اجلدول (. )12
الجدول ()12
نتائج تحليل التباين الخماسي المتعدد (دون تفاعل) ألبعاد دور مديري المدارس الحكومية
في محافظة إربد في توظيف اإلعالم التربوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة مجتمعة وفقاً للمتغيرات.

الأثر
امل�سمى الوظيفي
اجلن�س
امل�ؤهل العلمي
م�ستوى املدر�سة
اخلربة

نوع
االختبار
املتعدد

قيمة
االختبار
املتعدد

قيمة ف
الكلية
املح�سوبة

درجة
حرية
الفر�ضية

درجة
حرية
اخلط�أ

الداللة
الإح�صائية

Hotelling's Trace

0.043

6.253

5

721

0.000

Hotelling's Trace

0.040

5.799

5

721

0.000

Wilks' Lambda

0.983

1.233

10

1442

0.265

Hotelling's Trace

0.023

3.370

5

721

0.005

Wilks' Lambda

0.984

1.175

10

1442

0.303

يتبني من اجلدول ( ، )12عدم وجود �أثر دال �إح�صائي ًا ملتغريي( :امل�ؤهل العلمي،
واخلربة)  ،ووجود �أثر دال �إح�صائي ًا ملتغريات( :امل�سمى الوظيفي ،واجلن�س ،وم�ستوى
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املدر�سة) عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05على �أبعاد دور مديري املدار�س احلكومية يف
حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة جمتمعة؛
ولتحديد على � ٍّأي من �أبعاد دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف
أثر متغريات( :امل�سمى الوظيفي،
الإعالم الرتبوي لتعزيز الإنتماء الوطني لدى الطلبة كان � ُ
واجلن�س ،وم�ستوى املدر�سة) ؛ فقد �أُجري حتليل التباين اخلما�سي (دون تفاعل) لأبعاد دور
مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف الإعالم الرتبوي لتعزيز االنتماء
الوطني لدى الطلبة ك ٍّل على حدةٍ وفق ًا للمتغريات ،وذلك كما يف اجلدول (. )13
الجدول ()13
نتائج تحليل التباين الخماسي (دون تفاعل) ألبعاد دور مديري المدارس الحكومية في محافظة إربد
في توظيف اإلعالم التربوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة ٍّ
كل على حد ٍة وفقاً للمتغيرات

م�صدر
التباين

امل�سمى
الوظيفي

اجلن�س

امل�ؤهل
العلمي

م�ستوى
املدر�سة

املتغري
التابع

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

الإذاعة املدر�سية
ال�صحافة املدر�سية
امل�رسح املدر�سي
املعار�ض
املل�صقات ولوحات الإعالنات
الإذاعة املدر�سية
ال�صحافة املدر�سية
امل�رسح املدر�سي
املعار�ض
املل�صقات ولوحات الإعالنات
الإذاعة املدر�سية
ال�صحافة املدر�سية
امل�رسح املدر�سي
املعار�ض
املل�صقات ولوحات الإعالنات
الإذاعة املدر�سية
ال�صحافة املدر�سية
امل�رسح املدر�سي
املعار�ض
املل�صقات ولوحات الإعالنات

متو�سط
جمموع
املربعات

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

9.473

1

9.473

16.897

0.000

8.544

1

8.544

9.776

0.002

0.001

1

0.001

0.000

0.985

13.408

1

13.408

11.339

0.001

11.105

1

11.105

9.806

0.002

0.041

1

0.041

0.074

0.786

0.573

1

0.573

0.656

0.418

1.946

1

1.946

1.366

0.243

20.561

1

20.561

17.388

0.000

5.997

1

5.997

5.296

0.022

1.285

2

0.642

1.146

0.319

1.262

2

0.631

0.722

0.486

5.765

2

2.882

2.023

0.133

1.422

2

0.711

0.601

0.548

1.738

2

0.869

0.768

0.464

0.286

1

0.286

0.511

0.475

0.579

1

0.579

0.663

0.416

6.488

1

6.488

4.553

0.033

3.846

1

3.846

3.252

0.072

0.086

1

0.086

0.076

0.783

419

أ .محمد محمود حسن القاسم
أ.د .محمد علي ذيب عاشور

دور مديري املدارس احلكومية في محافظة إربد في توظيف
اإلعالم التربوي لتعزيز اإلنتماء الوطني لدى الطلبة

م�صدر
التباين

�سنوات
اخلربة

اخلط�أ

الكلي

املتغري
التابع

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

الإذاعة املدر�سية
ال�صحافة املدر�سية
امل�رسح املدر�سي
املعار�ض
املل�صقات ولوحات الإعالنات
الإذاعة املدر�سية
ال�صحافة املدر�سية
امل�رسح املدر�سي
املعار�ض
املل�صقات ولوحات الإعالنات
الإذاعة املدر�سية
ال�صحافة املدر�سية
امل�رسح املدر�سي
املعار�ض
املل�صقات ولوحات الإعالنات

متو�سط
جمموع
املربعات

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

0.922

2

0.461

0.822

0.440

3.525

2

1.763

2.017

0.134

4.852

2

2.426

1.703

0.183

2.198

2

1.099

0.929

0.395

0.952

2

0.476

0.420

0.657

406.461

725

0.561

633.627

725

0.874

1032.993

725

1.425

857.311

725

1.182

820.989

725

1.132

418.625

732

648.120

732

1053.321

732

900.529

732

840.127

732

يتبني من اجلدول ( ، )13وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة  α = 0.05بني
املتو�سطات احل�سابية لأبعاد دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف
(الإذاعة املدر�سية ،وال�صحافة املدر�سية ،واملعار�ض ،واملل�صقات ولوحات الإعالنات)
لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة يعزى ملتغري (امل�سمى الوظيفي) ؛ ل�صالح املديرين
مقارنة باملعلمني.
كما يتبني من اجلدول ( ، )13وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة  α = 0.05بني
املتو�سطات احل�سابية لأبعاد دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف:
(املعار�ض ،واملل�صقات ولوحات الإعالنات) لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة يعزى
ملتغري (اجلن�س) ؛ ل�صالح الإناث من املديرات واملعلمات مقارنة بالذكور من املديرين
واملعلمني.
و�أخرياً؛ يالحظ من اجلدول ( ، )13وجود فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة α = 0.05
بني املتو�سطني احل�سابيني لبعد دور مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد يف توظيف
(امل�رسح املدر�سي) لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة تعزى ملتغريات (م�ستوى املدر�سة)
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؛ ل�صالح مديري املدار�س احلكومية الثانوية يف حمافظة �إربد مقارنة باملدار�س الأ�سا�سية
فيها.
�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة اح�صائية ملتغري امل�ستوى الوظيفي على الأبعاد
ل�صالح املديرين واملديرات ,وقد يف�رس الباحثان هذه النتيجة ب�أن لدى مديري ومديرات
املدار�س القدرة وال�سلطة على م�سك زمام الأمور بطريقة �أقوى و�أف�ضل من املعلمني ,حيث
ي�ؤكدون على تفعيل الربامج الإعالمية ,وغريها من الأ�ساليب التي ت�ساهم يف زيادة االنتماء
الوطني لدى الطلبة �أكرث من ت�أثري املعلمني ,وبوجود املديرين على قمة العملية التعليمية
يف املدار�س يتم خاللهم تنفيذ الت�رشيعات والقوانني.
كما بينت النتائج وجود فروق يف متغري اجلن�س ل�صالح الإناث من املديرات واملعلمات
يف الت�أثري على ن�رش االنتماء الوطني لدى الطلبة مقارنة باملديرين الذكور ,ويظهر ذلك
بحكم الطبيعة الأنثوية التي متيز املديرات يف فر�ض الت�رشيعات والقوانني على الطلبة
ملحاولة �ضبط العملية التعليمية واحلفاظ على �سريها ,فرتكيز املديرات �أكرث من املديرين
على الطابور ال�صباحي والإذاعة املدر�سية ،و�أن حتتوي كل مرافق املدر�سة على ا�شارات
و�شعارات لالنتماء الوطني لغر�سها يف نفو�س الطلبة ,ومل تظهر فروق ذات داللة �إح�صائي ًا
للم�ؤهل العلمي ,وم�ستوى املدر�سة واخلربة ,يف تعزيز الإنتماء الوطني لدى الطلبة ,لأنها
متغريات ال تتفاعل مع الإدارة ،ولأن املجتمع التعليمي ي�ضم معظم هذه املتغريات ,ومل
تتفق هذه النتائج مع �أوفاديا ( )Ovadia, 2001حيث مل يوجد �أثر للجن�س يف االنتماء
الوطني.وتتفق مع ما جاء به املطريي ( )2012يف عدم وجود فروق للم�ؤهل العلمي يف
تعزيز االنتماء الوطني ووجود فروق للخربة املدر�سية.
كما بينت النتائج وجود فروق يف (املعار�ض  ,واملل�صقات ولوحة االعالنات) ل�صالح
الإناث وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن مديرات املدار�س احلكومية تهتم باجلانب
الإداري واجلمايل للمدرا�س من خالل و�ضع املل�صقات التوعوية والتحذيرية والوطنية على
جدران املدر�سة ،و�إقامة املعار�ض الثقافية والرتاثية ،وتعمل على جمع الطلبة وتعريفهم
باجلانب احل�ضاري والثقايف الوطني على عك�س املديرين الذين يهتمون باجلوانب الإدارية
البحتة ،وتختلف هذه النتائج مع ما جاء به �أوفاديا ( )Ovadia, 2001حيث يرى عدم
ت�أثري اجلن�س يف تعزيز االنتماء الوطني�.أما بالن�سبة �إىل متغري امل�رسح املدر�سي فيالحظ �أن
مديري املدار�س الثانوية كانوا �أقدر على تفعيله من املدار�س الأ�سا�سية ،وذلك ب�سبب توافر
البنية التحتية يف املدار�س الثانوية ،وزيادة الوعي الفكري والثقايف يف املرحلة الثانوية
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وقدرتهم على التعامل مع امل�رسح ،واي�صال الفكرة املنا�سبة من خالل املجتمع ،وتتفق هذة
النتيجة مع ما جاء يف نتيجة حمادة ( )2011يف �أن الطلبة يف املدار�س الثانوية يتمتعون
بح�س وطني وانتماء بني املرتفع واملرتفع جداً مقارنة بغريهم.

التوصيات:
1.1و�ضع خطط مربجمة لتطوير الربامج الإعالمية يف املدار�س احلكومية من �أجل
تر�سيخ االنتماء الوطني والقيم لدى الطلبة داخل املدر�سة ,كما ميكن تعيني متخ�ص�ص
بالإعالم املدر�سي يف املدار�س.
2.2توفري البنية التحتية وامل�ستلزمات والأجهزة( :مثل امل�سارح ،و�أدوات العر�ض, )..
التي حتتاج اليها املدار�س لتتمكن من تفعيل الربامج الإعالمية ب�صورة �صحيحة وبناءه
للو�صول �إىل االنتماء احلقيقي التي ت�سعى �إليه املدر�سة.
3.3الت�أكيد على زيادة وعي مدار�س الذكور يف الربامج الإعالمية الرتبوية ,من خالل
�إ�رشاكهم يف دورات وندوات وتفعيل دورهم يف هذه الربامج.
4.4زيادة الدعم املادي واملعنوي للمدار�س الأ�سا�سية وتوعيتهم يف جمال برامج
الإعالم الرتبوي.
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