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  فريق الدراسة                                    
  رئيس فريق الدراسة  عبد الحفيظ ردمان المعمري. أ 

  
  حسين علي عبد اهللا صالح. أ   عــحسن عبد اهللا سالم باطائ. أ

  
  سعيد عبده احمد مقبــل. أ   دــذكرى محمد ردمان مرش. أ

  
  هللا بديــــةاحمد عبد ا. أ   فريد حسين شائف بن عطاف. أ 

  
  جمال أحمـــد قائــد. أ   ريـعبد اهللا علي محمد ميس. أ 

  
  دونـــحسن محمد حم. أ   ثنىــد مـــــفائزة أحم. أ 

  
  بدر شاهر عبد الكريم. أ                              

  
  إشــــراف

  أحمد صالح علوي . صالح عبد اهللا عبد الكبير     د . د 
  

التعرف على الموضوعات التي تقترح القيادات التربوية على استهدفت الدراسة  .1
وسائل اإلعالم تناولها لتعزيز اهتمام المجتمع بالتعليم ، والتعرف على درجـة            
أهمية أدوار الفئات والمنظمات االجتماعية ذات العالقة بتعزيز اهتمام المجتمع          

ى أساليب وطرائق   بالتعلم ، ومعرفة مدى أو درجة موافقة القيادات التربوية عل         
االتصال والتواصل بين المؤسسات التربوية ووسائل اإلعالم وتقديم التوصيات         
والمقترحات التي تساعد قيادات وسائل اإلعالم في بالدنا على زيـادة فاعليـة          

التعليم وبدرجة أساسية أجابـت  عالم في تعزيز اهتمام المجتمع بدور وسائل اإل  
 :الدراسة عن األسئلة التالية 

 ما تقديرات القيـادات التربويـة االختـصاصية للموضـوعات     :الـسؤال األول   
  المقترحــة لتعزيز اهتمام المجتمع بالتعليم ؟

 ما درجة موافقة القيادات التربوية االختـصاصية نحـو تقـدير            :السؤال الثاني   
الطرائق واألساليب المقترحة لتعزيز االتصال والتواصل بين المؤسسات التربوية         

  ئل اإلعالم ؟ووسا
تكون مجتمع الدراسة من جميع القادة التربويين االختصاصيين فـي اإلدارات            .2

المختصة لديوان الوزارة ومكاتب التربية والتعليم في المحافظات والمـديريات          
باإلضافة إلى مدراء ووكالء المدارس األساسية والثانوية حـسب التـصنيف           

 :التالي 
   -:التربية و التعليم تمثلت فيما يلي على مستوى ديوان وزارة  -:أوال 
 ) .إدارات التعليم العام و األنشطة ( قطاع التعليم العام  .1

 دور وسائل اإلعالم يف تعزيز اهتمام اتمع بالتعليم
2005 
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 . قطاع التوجيه و المناهج .2
 .اإلدارة العامة لإلعالم  .3
    -: على مستوى مكاتب التربية و التعليم في المحافظات تمثلت فيما يلي -:ثانيا 
 .إدارة التعليم العام  .1
 .لتربوي إدارة التوجيه ا .2
 .إدارة األنشطة المدرسية  .3
 . إدارة اإلعالم التربوي  .4

  -: على مستوى إدارات التربية و التعليم في المديريات تمثلت فيما يلي -:ثالثـا 
 .قسم التعليم العام  .1
 .قسم التوجيه التربوي  .2
 قسم اإلعالم التربوي  .3
  .ةقسم األنشطة التربوي .4
   -:يمايلي  على مستوى المدرسة تمثلت ف-:ا ـرابع

 . أساسي و ثانوي - :المديرون  .1
 . أساسي و ثانوي -:الوكالء   .2

  فئات مجتمع الدراسة المستهدفة وفيمايلي 
  اختصاصيو تعليم عام   -1
  اختصاصيو توجيه تربوي   -2
   اختصاصيو إعالم تربوي  -3
   اختصاصيو أنشطة مدرسية  -4
  اختصاصيو مشاركة مجتمع   -5
  . يم األساسي و وكالؤهم مديرو مدارس التعل  -6
  . مدراء مدارس التعليم الثانوي و وكالؤهم   -7

  
نظرا لصعوبة التطبيق الميداني على جميع فئات مجتمع الدراسة و خاصة           و

االختصاصات الوظيفية للتربية و التعليم باإلضافة إلى مدراء و وكالء المـدارس            
ليمنية فقـد اختـاره فريـق       األساسية و الثانوية في عموم محافظات الجمهورية ا       

   -: اإلمكانات المتوافرة لتنفيذ الدراسة على النحو التالي منالدراسة العينة 
 ، أمانة العاصـمة : ( فظات اآلتيـةداف الدراسة تم اختيار المحا   ـلتحقيق أه : أوالً

كعينة ممثلة للجمهورية اليمنية و ذلك يعود إلى  ) عدن ، تعز ، لحج ، أبين ، شبوة       
   -:ب التالية األسبا

من إجمالي عدد محافظـات  % 40إن نسبة التمثيل لمحافظات العينة تصل إلى       .1
 .الجمهورية 
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ـم التعلي و اختصاصياَ للتربية  ) 232( العينة المستهدفة الذي يصل عددها إلى        .2
وكالء المدارس ، في محافظات العينة ومديرياتها التابعة لها تساوي          ومدراء و 

  .ة بفئاته المتعددة في تمثيل مجتمع الدراس
تباعد محافظات  الجمهورية جغرافياَ، حيث يحتاج إلى تكاليف باهظـة غيـر              .3

  .متوافرة و لمحدودية اإلعتمادات المالية لتنفيذ الدراسة 
محافظات العينـة بحـسب طابعهـا    تيار مديريتين من كل محافظة من   تم اخ : ثانياً

)  12( مديرية منهـا  ) 24(يفي بحيث يكون عدد المديريات      رالحضري و ال  
تربية و التعلـيم فـي      ريفية دون إغفال ديوان وزارة ال     ) 12( حضرية و   

  .العاصمة 
 ) 2( أساسي و  ) 2( يرية من المديريات    مدارس من كل مد    ) 4( اختيار  تم  : ثالثاً

وكيـال  مديراً  و     )144( ون عدد المـدراء و الوكالء      ثانوي ، بحيث يك   
  .وكيل أنشطة  ) 48(  واُ فنيوكيالُ)48(مديراً ، و  ) 48( م ـمنه

تم إعداد أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة لقياس درجـات تقـدير القـادة                .3
التربويين لدور وسائل اإلعالم إلى تعزيز اهتمام المجتمع بالتعليم و قد تضمنت          

   -:االستبانة ثالثة أقسام و هي على النحو التالي 
 .ت العامة  يتعلق بالبيانا:القسم األول 
   ويتعلق بالموضوعات المقترحة لتعزيز اهتمام المجتمع بالتعليم:القسم الثاني 

 :              ويتضمن 
قائمة بالموضوعات الرئيسية المقترحة ، التي يفترض أن تتناولها وسائل -1

اإلعالم ضمن خططها لتعزيز إهتمام المجتمع بالتعليـم ، و تتكون           
  ) .عاُ موضو( فقرة  ) 26( من 

قائمة بالفئات االجتماعية ذات العالقة ، التي نقترح أن يتناول اإلعـالم،         -2
 ) 8( أدوارها في مجال تعزيز اهتمام المجتمع بالتعليم وتتكون من          

  .فئات 
طرائق وأساليب االتصال و التواصل بين المؤسـسات التربويـة           :القسم الثالث     

  .ع بالتعليم ووسائل اإلعالم ، لتعزيز اهتمام المجتم
راء، ـتم عرضها على عدد من الخب   ) االستبانة  ( للتحقق من صدق األداة     و

البرنـامج   (  في إذاعة عدن   اإلعالميين من ذوي الكفاءات العالية،     و والمتخصصين
  . أكتوبر14صحيفة ايو التلفزيونية و م22قناة و) الثاني

األكاديميين ين الباحثين و  صعدد من الخبراء والمختص   كما تم عرضها على     
بحـوث و التطـوير التربـــوي فـي         من ذوي الخبرات العالية ، في مركز ال       

فرعه بعدن ، و كلية التربية و مكتب التربية و التعليم بعدن ، لمعرفـة          صنعـاء و 
هم التي قدموها   آرائهم حول  صالحية اإلستبانة ، و قد تمت االستفادة من مالحظات           

ي بعض الفقـرات ، إلخـراج االسـتبانة         اإلضافة ف من حيث التعديل والحذف و    
  .   بصورتها النهائية 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4

صيره ، المعال ،    ( :بعض مديريات محافظة عدن     لى  تم النزول التجريبي إ   
مكتب ( ة من كل مديرية     للتأكد من ثبات األداة ، و تم اختيار العين        ) الشيخ عثمان   

، حيـث بلغـت      )الثانوي   و يساسمدرستين لكل من التعليم األ    ديرية و التربية للم 
الثبـات بطريقـة    تم معالجتها باحتساب معامل     )  استبانه   46( إجمالي االستبانات   

   .ٍََو هو معدل ثبات عال% 83التجزئة استخدام الحاسوب حيث بلغ ثبات األداة  
لحسابهم  Spssتم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية       

مئويـة  النـسبة ال   و  بـراون  –ثبات األداة من خالل استخدام معادلة سبير مـان          
وقـد   .  المعيارية لإلجابة عن أسئلة الدراسـة      تاالنحرافابية و المتوسطات الحسا 

  :االستنتاجات الرئيسة اآلتية توصلت الدراسة إلى 
 بحسب تقديرات القيادات التربوية االختـصاصية للموضـوعات الرئيـسية           :أوالً

لواردة في السؤال األول والمقترحة من قبل فريق الدراسـة والـواردة فـي أداة           ا
والتي يفترض أن تتناولها أجهزة اإلعالم      ) فقرة(موضوعاً  ) 26(الدراسة وعددها   

من تلك الموضـوعات    ) فقرة(موضوعاً  ) 13(لتعزيز اهتمام المجتمع بالتعليم فأن      
  :وهي ) جداهام (قد حصلت على درجة عالية من التقديرات 

  .دور التعليم في تطوير الفرد والمجتمع  -1
 .تشجيع تعليم الفتاة  -2
 .التكافل بين األسرة والمدرسة في تربية وتعليم األبناء  -3
 .تشجيع التعليم في المناطق النائية  -4
 .رعاية المتعلمين المتميزين  -5
 .أهمية إلزامية التعليم األساسي وديمقراطيته  -6
 .إستراتيجية تطوير التعليم  -7
 .رعاية المعلمين المتميزين  -8
 .أهمية تقديم نتائج االختبارات المدرسية  -9

  .ظاهرة الغش -10
  .احترام األنظمة المدرسية -11
  .المبنى المدرسي -12
  .برامج محو األمية وتعليم الكبار -13

حصلت درجـة   ) 26(موضوعاً من الموضوعات الرئيسية الـ      ) 12(بينما    
  :نورد منها ثالثة موضوعات وهي ) هام (متوسط من التقدير وهي درجة

  .دعم البحوث التربوية  -1
 .الخطط الوطنية لتطوير التعليم  -2
 .تعزيز االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التعليم  -3

مـن  ) هـام إلـى حـد مـا         (أما الموضوع الرئيس الذي حصل على درجة        
  .هو موضوع االستثمار في مجال التعليم ) 26(الموضوعات الرئيسية الـ 
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االختصاصية للموضـوعات الخاصـة      أما نتائج تقديرات القيادات التربوية       :ثانياً
بتعريف أدوار الفئات االجتماعية ذات العالقة في مجال تعزيز اهتمـام المجتمـع             

ـ فقد حصلت فئتين على درجة عالية من التقدي       )  فئات 7(بالتعليم وعددها    ر ـــ
  :هما ) هام جداً(

  .األسرة  -1
  .أولياء األمور  -2

  :بينما حصلت فئتين 
األمهات والسلطة المحلية على درجة متوسطة مـن التقـدير          /مجلس اآلباء   

  ) .هام(وهي درجة 
  :أما الفئات األخرى المتقية وهي   

  .ال المال واألعمال رج -
 .منظمات المجتمع المدني  -
 .الشخصيات االجتماعية  -
ة ـل وهي درجقـة أـالمؤسسات العامة فقد حصلت على درج -

 ) .إلى حد ما هام (
 التربويـة  أما النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ، ما درجة موافقـة القيـادات    

االختصاصية نحو تقدير الطرائق واألساليب المقترحة بتعزيز االتصال والتواصل         
بين المؤسسات التربوية ووسائل اإلعالم فقد كانت تقديرات القيـادات التربويـة             

فقرات على  ) 10(ئق واألساليب المقترحة وهي     االختصاصية على مجموعة الطرا   
  :النحو اآلتي 

 :وهما ) أوافق بشدة(حصلت الفقرتين التاليتين على درجة عالية من التقدير  .1
توفير المواد التربوية لوسائل اإلعالم من قبل اختصاصيين في  -

  .المجال 
 .إستطالع آراء المجتمع حول مدى قيام المدارس بواجباتها  -

نورد ) أوافق(لفقرات الثمان على درجة الثانية من الموفقة وهي         حصلت بقية ا   .2
 :منها الفقرات األربع التالية 

 .إشراك وسائل اإلعالم في الفعاليات التربوية  .1
إقامة ملتقى إعالمي تربوي مشترك بصفة دورية على مـستوى الـوزارة             .2

 .ومكاتبها في المحافظات 
 .ة ووسائل اإلعالم االنفتاح والشفافية بين المؤسسات التربوي .3
  .تفعيل قنوات االتصال الموجودة بين المؤسسات التربوية  .4

   -::يوصي فريق الباحثين بما يأتي دراسة ال هافي ضوء النتائج التي بينت .5
ضرورة أن تولي وسائل اإلعالم اهتماما بالموضوعات الرئيـسية  والموضـوعات             :5-1  

ذات العالقة التـي بينتهـا هـذه الدراسـة          الخاصة بتعريف أدوار الفئات االجتماعية      
لالستفادة منها في خططها لتعزيز اهتمام المجتمع بالتعليم ، و هو أمر يمكن أن يتخـذ                

   -:قنوات مختلفة نقترح منها ما يلي 
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رتقي بمستوى الـوعي لـدى      ت/ بعمل برامجي أو إفراد صفحات      / القيام   -
ية المـساهمة فـي أنـشطة       ه عنايته بأهم  يهتمام بالتعليم و توج   لالالمجتمع  

الموضوعات الرئيسية و الموضـوعات      على   التنمية التعليمية ، باالرتكاز   
  .الخاصة بتعريف أدوار الفئات االجتماعية ذات العالقة 

 زيادة االهتمام بالبرامج و المواد اإلعالمية التربوية و التعليمية و الثقافية ،                   -
لمرأة و األطفال و غيرها ذات العالقة       مواد التنمية و األسرة و ا     و برامج و  

 لمناقشة القضايا المرتبطـة     بالتعليم ، بإعطاء أهمية للموضوعات الرئيسية     
ـ للقضايا المتـصلة بـأدوار األسـرة و       إفراد مساحة مناسبة    بها و  اء ـأولي
 ، والشخصيات االجتماعية ، ورجال      األمهات/ مجالس اآلباء   ، و ور  ـاألم

 المجتمع المدني ، والمؤسسات العامة والسلطة        ، ومنظمات  األعمالالمال و 
  .المحلية

وعوية ــو نشر مواد ت   أن تقوم وسائل اإلعالم بالعمل على إعداد برامج          -
جماهيرية تعتمد على الموضوعات الرئيـسية و الموضـوعات         و تثقيفية و  

الخاصة بتعريف أدوار الفئات االجتماعية في التعلـيم التـي بينتهـا هـذه        
  .مون جذاب و مشوق لتعزيز اهتمام المجتمع بالتعليم الدراسة و بمض

لتركيز على أهمية ربط الموضوعات الرئيسية و الموضوعات الخاصـة          ا -
األسرة ، المـرأة ، العمـال ،      ( التي بينتها  الدراسة  بالبرامج الجماهيرية        

للمـشاركة فـي    )  غيرها من البرامج الجماهيريـة      والشباب ، الطالب ،     
ئها حول أهمية المشاركة المجتمعية في التعليم ، و التعريف          التعبير عن آرا  

  .بأدوارها الستنهاض هممها للمشاركة اإليجابية في التعليم 
  
ضـرورة أن تعطى وسائل اإلعالم أهمية لتوفير اختصاصيين في مجال          :   5-2

البرامج الجماهيرية ، و إعدادهم في الداخل و الخارج ، بما من شـأنه أن               
تحسين صياغة مضمون هذه البرامج بـصورة تعـزز اهتمـام           يساهم في   

  .المجتمع بالتعليم 
  
ضرورة أن تقوم وسائل اإلعالم و المؤسسات التربوية بالتنسيق فيما بينهـا     :5-3

لتنفيذ البرامج اإلعالمية المخططة لتعزيز اهتمام المجتمع بـالتعليم بـإبرام          
األساليب التواصلية التي   اتفاقية تضمن التزام كل طرف منهما بالطرائق و         

  .بينت نتائجها هذه الدراسة 
  

  : أقترح فريق الدراسة القيام بإجراء الدراستين التاليتين   :5-4
واقع العالقة بين المؤسسات التربوية و وسائل اإلعالم و الطمـوح            §

  . المنشود 
  .اإلعالم التربوي بوزارة التربية و التعليم الواقع و الطموح  §
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