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 وقدوة :

التطور الذي عرفته البشرية عبر العصػور مػف مجتمػع زراعػى ملػى مجتمػع صػىاعى ملػى       
مجتمع معموماتى أدى ملى اىتشار وسػالؿ اععػالـ بملتمػؼ أىواعمػا ممػا أثػر فػى طريرػة تفكيػر 

فالمعرفة اليػـو متاةػة لمجميػع  ، لمجتمع الذي يعيشوف فيها فىمـ ياتالبشر وتصرفاتمـ وسموك
السػتفاد  مىمػا وتوظيفمػا فػى ويبرى لمفرد أف يمتمؾ الممارات الالزمة لموصوؿ مليما وتةميممػا وا

     اليومية. ةياته

ةتػػى يعػػرؼ أفػػراد المجتمػػع كيػػؼ ، عالميػػة هميػػة موعػػوع التربيػػة االأتى أومػػف هىػػا ،يػػ       
تفيدوف مىمػػػا لتىميػػػة وتطػػػوير معػػػارفمـ ملتمػػػؼ وسػػػالؿ اععػػػالـ وكيػػػؼ يسػػػ  يتعػػػامموف مػػػع 

أةػػد الػػدعالـ االسػػتراتيجية لبىػػا   ،الرػػرف الواةػػد والعشػػريف  فػػى يػػةاععالم التربيػػة،ف وثرػػافتمـ
 التعمػػيـ الثػػاىوى فػػى مصػػر لػػه فػػاذا كػػاف مشػػاريع التىميػػة االدتصػػادية واالجتماعيػػة والةعػػارية 

عداد أجياؿ اليـو لمغػد ته فىممم المعمومػاتى  التػدديؽالػتةكـ فػى  هأصػب  لزامػا عميػ ، تىشلة وا 
( لتمكػيف اججيػػاؿ  والسياسػيةالعمميػة ،االجتماعيػػة و لمجػاالت االتربويػػة ،االدتصػادية ،لملتمػؼ ا

 مف التكيؼ والتأدمـ مع مستجدات العصر . 
عػداده لمةيػا  الثاىوىتعتبر مرةمة التعميـ كما        اععػداد  مف أهـ المراةؿ فى تربيػة الفػرد وا 

، كما أىمػا تمػدؼ الرومى والوطىى وتىمية مشاعر الوال  واالىتما  لممارسة الةيا  الديمرراطية 
ملػػى مكسػػاف الفػػرد الةػػد اجدىػػى العػػرورى مػػف المعمومػػات والمفػػاهيـ واالتجاهػػات التػػى تجعمػػه 

 .(ٔا مواطىًا صالةًا فى مجتمعه

واالجتماعية والتىمويػة فػى عصػر  ةيث فرعت المتغيرات العالمية االدتصادية والسياسية
العولمػػة تةػػديات كثيػػر  عمػػى ملتمػػؼ اجىظمػػة التعميميػػة، ممػػا يسػػتمـز التعامػػؿ معمػػا بفاعميػػة 
ووعػػى، كمػػا تتطمػػف تمػػؾ المتغيػػرات مواطىػػًا عصػػريًا لديػػه الةػػافز والرػػدر  عمػػى التفكيػػر اللػػالؽ 

 لموطف تأكيػد دػيـ الػوال  واالىتمػا واعبداع، مػع التأكيػد عمػى الذاتيػة الثرافيػة والمويػة العربيػة، و 
 .(ٕا

فاعصػػػالح التربػػػوى لمتربيػػػة والمجسسػػػات المجتمعيػػػة يبػػػدأ مػػػف المىظػػػور الثرػػػافى جىػػػه         
المةػػور الرليسػػى الػػذى يمتػػد ملػػى دطاعػػات عديػػد  فػػى المجتمػػع فمػػو المتعػػمف لمرػػيـ والغايػػات 

هػا لكػى ىواجػه تةػديات العولمػة والرموز والتوجمات ومسارات التواصؿ والةروؽ والواجبات وغير 
 . ( ٖا  الثرافية المعاصر 



 م1024 وليو( ي73ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

فػػاجمر يتطمػػف تربيػػة معالميػػة لتكػػويف المػػواطف ذي الرػػدر  عمػػى التفكيػػر التةميمػػى الىادػػد،     
وتكويف عوابط ذاتية تمكىه مف التمرى لمفيض اععالمى وتدفؽ الرسالؿ اععالمية، بمػا يسػاعد 

 .ولاصًة بعد ثورات الربيع العربى ، تبيف ما هو ألالدى فكريًا وديميًا  هعمى االىترا ، وعمي
َـّ ،     سمـ فيما المجسسػات التربويػة واععالميػة ذاتمػا تٌ تربية  –تربية معالمية فالومف ث

تجعؿ المتمرى أكثر وعًيا ويرظػة مػف ةيػث مكسػابه الرػدر  عمػى التفكيػر التةميمػى الىادػد ةيٌث  –
ًدا أو سامًعا أو دارًلا، وعمى أف يكػوف لىفسػه عػوابط ذاتيػة تمكىػه مػف التمرػى لما يتمراه، مشاه

وما بػيف سػطورها متمرًيػا دػادرًا عمػى التمييػز ، اعيجابى لممواد اععالمية ورسالمما فى سطورها 
بيف التأويؿ والتةميؿ، وبيف الرأي والةريرة، بيف الػدعو  والفتػوى، بػيف اعشػاعة والةريرػة، بػيف 

ؿ والمجكػػد، بػػيف الموعػػوعى والػػذاتى وبمػػا يمكىػػه مػػف االىترػػا  لمػػا هػػو ميجػػابى وديمػػى المةتمػػ
ىساىى  .  (ٗا  وا 

ـ ٖٕٔٓ معالف الدوةة لدعـ تعميـ التربية اععالميػة فػى الشػرؽ اجوسػطكما أكد "            
اججيػاؿ بمػدؼ تمكػيف فػى المجسسػات الملتمفػة  عرور  تعزيز مفمـو التربيػة اععالميػة (٘ا" 

تطبيػؽ ب االلتػزاـو ، الشابة مف معرفػة التفكيػر الىرػدي والفمػـ الصػةي  لممعمومػات المتاةػة لمػا.
تىػػوير رجيػػة الةكومػػات ةيػػاؿ  بمػػدؼ،  بػػرامت تعمػػيـ التربيػػة اععالميػػة عمػػى أعمػػى المسػػتويات 

ربيػػة تعمػيـ التربيػة اععالميػػة وتبػادؿ اجفكػار مػػف أجػؿ تطبيػػؽ السياسػات الوطىيػة فػػى مجػاؿ الت
عرد اجتماع لبرا  سىوي فى العػالـ العربػى لمىادشػة الرعػايا ذات الصػمة بػيف  مع ، اععالمية

 وترييـ الملططات الةالية ووعع برامت ألرى. ،التربية اععالمية 
فػػى مراةػػؿ التعمػػيـ  تربيػػة االعالميػػةبةػػوث والدراسػػات مػػدى تػػأثير وأهميػػة الالولرػػد تىاولػػت      

 (ٙا ـ "ٖٕٔٓ  بػػدر بػػف عبػػدال الصػػال :دراسػػة "  الملتمفػػة، ومػػف هػػذه البةػػوث والدراسػػات
التلطيط لمتربية اععالمية باعتبارها مىظومػة فرعيػة فػى لطػة شػاممة لاصػالح التربػوي أهمية 

ة مىمجمػا ، وأف تعتمػد اسػتراتيجيدبػؿ الجػامعى المعتمد عمى دمػت ترىيػة المعمومػات فػى التعمػيـ
 وتدريسما عمى دمجما فى المىمت الدراسى مف لالؿ موادؼ تعمـ تتىاوؿ دعايا معالمية معيىػة

ة ، مػع والتلطيط لترديـ برامت تدريف فى التربية اععالمية لممعممػيف والمعممػات أثىػا  اللدمػ ،
التربيػة بىا  شراكة بيف مجسسات التعميـ الرسمى والمجسسات اععالمية المةميػة لىشػر مفمػـو 

   ما.اللطط المستربمية المادفة لتفعيماععالمية فى البيلة المةمية، ودعـ 
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ملػى عػػرور  التربيػػة االعالميػػة لمشػػباف ( ٚاـ " ٕٓٔٓوُيشػير" مةيػػى الػػديف عبػػدالةميـ        
تواجػه  ةالتربية اععالميف ، فى عصر الطغياف االعالمى  التعميمية الملتمفة المراةؿالعربى فى 

التربيػة دطػاع  هػذ العربى واعسالمى عمى اعتبػار  المستوييفتةديات كثير  يمـز مواجمتما عمى 
فاىػه ال بػد  االعالميػة، صػيف المجتمػع، لمواجمػة التةػدياتصػيبما مػا يُ مػف دطاعػات المجتمػع يُ 

بأسػرع مػا يمكػف  اؽمف الدلوؿ برو  فػى عصػر المعمومػات والتػدفؽ المعرفػى بةيػث يمكػف المةػ
جاىػف التأكيػد عمػػى  ىجػزات العصػر العمميػة والتكىولوجيػػة بمػا تفرعػه مػف أىمػػاط ثرافيػة، ملػىبم

   لمتربية العربية .تشكؿ اللصوصية الثرافية ل ، مف لالؿ التربية االعالمية مىظومة الريـ
أف تعمػػيـ مبػػادت التربيػػة االعالميػػة لػػدى   (ٛا ـ "ٕٕٔٓكمػػا ُيجكػػد " عػػدلى سػػيد رعػػا 

اجطفػػاؿ والمػػراهريف ولاصػػة فػػى مرةمػػة التعمػػيـ الثػػاىوى ، لمػػا أهميتمػػا فػػى مواجمػػة التػػأثيرات 
العار  لالعالـ الغربى عمى المجتمع المصػرى والعربػى ،وتكػويف الػوعى الىرػدى لػديمـ  السمبية 

تػدعيـ  ملػى أهميػة ـ المتىوعة ، كما أشارلمةكـ الذاتى عمى الرسالؿ الملتمفة فى وسالؿ االعال
الدور التربوى لألسر  والمدرسة فى تعميـ وىشر أسس التربية االعالمية لدى اجبىا  والطػالف ، 

 ىذ صغرهـ .ملتكويف الةس االعالمى اعيجابى 
وعمى ذلػؾ فمػف لػالؿ مػا أشػارت مليػه ىتػالت البةػوث والدراسػات الملتمفػة ةػوؿ أهميػة  

ودورهػػا الفعػاؿ فػػى تةريػؽ اجهػػداؼ التربويػة التػػى ُوعػعت مػػف أجممػا، يجػػف  ميػةتربيػة االعالال
هامػػة فػػى المراةػػؿ التعميميػػة الملتمفػػة، ال يمكػػف ميرافمػػا أو االسػػتغىا   كتربيػػةاالعتػػراؼ بمػػا 

الثػاىوى فػى التعمػيـ  لطػالفتىميػة جواىػف الػوعى المتعػدد  مىمػا فػى  عىما، بػؿ يجػف االسػتفاد 
 -موعػوع الدراسػة الةاليػة  –اؿ تػدعيـ وىشػر ثرافػة ةرػوؽ اعىسػاف مصر ، ولاصػًة فػى مجػ

ععػداده كمػواطف صػال   طالف التعميـ الثاىوىيةتاج فيتـ تةريؽ مبدأ المواطىة الصالةة،  ةتى
ملػػػى المعػػػارؼ السياسػػػية والرػػػيـ والممػػػارات التػػػى تسػػػاعد عمػػػى الريػػػاـ بػػػدوره تجػػػاه الرعػػػايا 

التغييػػرات المجىمعيػػة والمشػػكالت التػػى تواجػػه مجتمعػػه ووطىػػه والمسػػاهمة فػػى ةممػػا فػػى ظػػؿ 
 ـ  ٕٔٔٓيىاير ٕ٘المعاصر  بعد ثور  

        



 م1024 وليو( ي73ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

 : الدراشةشكمة و

فػى الودػت  التربيػة االعالميػةتولد اعةساس بمشػكمة الدراسػة مػف لػالؿ مػا تتميػز بػه 
بالمعػػارؼ  الثػػاىوىفػػى مرةمػػة التعمػػيـ  الطػػالفالةاعػػر مػػف أهميػػة بالغػػة التػػأثير فػػى تزويػػد 

، ممػا يعػيف هػجال   والمعمومات فى جميع المجاالت، كما أىمػا وسػيمة لتىميػة ميػولمـ ومػواهبمـ
، كمػػا أىمػػا أصػػبةت أةػػد العوامػػؿ  ه التربػػوى الصػػةي  ةاعػػرًا ومسػػتربالً عمػػى التوجيػػ الطػػالف

، ممػػا يسػاعد عمػػى ذلػؾ غػػرس المواطىػػة  الطػالفالمممػة المػػجثر  فػى أفكػػار واتجاهػات وسػػموؾ 
 التربيػػة االعالميػػةلػػذلؾ فػػاف ،  الىتمػػا  الػػوطىى والرػػومىالصػػالةة فػػى ىفوسػػمـ وتىميػػة روح ا
الثػاىوى فػػى التعمػيـ  طػالفلػدى  ىشػر ثرافػة ةرػوؽ اعىسػافيمكىمػا اعسػماـ بصػور  فعَّالػة فػى 

، وذلؾ مف لالؿ ما تتعمىه مف معمومػات ومعػارؼ ودػيـ موجمػة ومىاسػبة لمػـ فػى هػذه مصر
 المرةمة.
كمػػا ىبعػػت مشػػكمة الدراسػػة الةاليػػة مػػف أف مجشػػرات الوادػػع، تشػػير ملػػى تػػدىى مفػػاهيـ    
 ، واالدتصػادية والثرافيػة السياسية واالجتماعية اأبعادهفى الطالف بثرافة ةروؽ اعىساف تثريؼ 

وممػػا يجكػػد ذلػػؾ مػػا توصػػمت مليػػه ىتػػالت بعػػض ،  التػى ُتجكػػد دػػيـ الػػوال  واالىتمػػا  والةػػف لمػػوطف
دبػؿ أو بعػد ثػورات  وجود عدد مف االىتماكات عد ةروؽ اعىسافالدراسات والبةوث التى أثبتت 

ةرػػوؽ ثرافػػة  ىشػػربيػػة عػػف الريػػاـ بػػدورها فػػى عجػػز الكثيػػر مػػف مجسسػػات التر و ، الربيػػع العربػػى 
ومػف أمثمػة  ،فػى مراةػؿ التعمػيـ لاصػًة التعمػيـ الثػاىوى ا عػاـ أو فىػى (  ابكافػة أبعادهػ اعىساف

   : هذه الدراسات والبةوث ما يمى
التػى أشػارت ملػى عػدـ اهتمػاـ وسػالؿ   (ٜاـ "ٕٕٔٓ ىمى عبػد المرصػود غػالى"   دراسة
بترػػديـ وىشػػر ثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف لػػدى  -الدراسػػة موعػػوع  –لبرامت الةواريػػة كػػا االعػػالـ 

 ماواشػػكال هاكافػػة صػػور ب ،ثرافػػة ةرػػوؽ االىسػػاف عمػػى الػػرغـ مػػف أهميػػة الشػػباف المصػػرى ، 
ةػدي ثرافػات العمػد الةػديث عمػى الػرغـ مػف كوىمػا م، فمػى  السياسية واالدتصػادية واالجتماعيػة

تىػادي بػه  ًا ،اساسػي اً صػبةت ةرػوؽ االىسػاف مطمبػأةتػى ،  االىسػافمف الثرافػات الرديمػة دػدـ 
 والمروجه لما. الثرافة والمىظمات الدولية الداعمة لمبادت هذهالتربوية والمجتمعية ، المجسسات

التػػى هػػدفت ملػػى تةديػػد المتطمبػػات ( ٓٔاـ"ٕ٘ٓٓودراسػػة "ميمػػاف ةمػػدى مةمػػد عمػػار 
لثاىوية ديـ ومبادت ةروؽ اعىسػاف والتػى بػدوىما لػف التربوية الالزمة عكساف طالف المرةمة ا

يتةرؽ لاىساف كرامة وال أمف وسالـ ولف تكوف له ديمة فى زمػف العولمػة والتةػديات العالميػة 
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وةتػى تسػتطيع اجمػة  ،ت اعىساف العربى مػف ةرودػه وةرياتػه اجساسػيةمالتى ةر ، المعاصر  
ج مػف أزمتمػا الراهىػة، ومػف أهػـ هػذه المتطمبػات العربية تةريؽ اجمف والسالـ المىشود واللرو 

التربويػػػػة لةرػػػػوؽ اعىسػػػػاف هػػػػى الةرػػػػوؽ المدىيػػػػة والةرػػػػوؽ السياسػػػػية والةرػػػػوؽ الثرافيػػػػة 
واالجتماعية واالدتصادية ةتى يصػب  الطالػف الثػاىوى مواطىػًا دػادرًا عمػى التعامػؿ مػع اًلػريف 

 جديد. بوعى ةعارى ومةافظًا عمى هويته الثرافية فى ىظاـ عالمى
التػى أشػارت ملػى ( ٔٔا ـ"ٕٛٓٓ  .Print Murray et alدراسػة "مػوراى برىػت وولػروف

االهتماـ العالمى بالتربية عمى ةروؽ اعىساف وذلػؾ مػف لػالؿ مسػمامات اجمػـ المتةػد  بشػكؿ 
والىػواةى اجلالديػة بػيف جميػع الػدوؿ بةرػوؽ اعىسػاف ، والعمػؿ بمػا  بثرافػة عاـ لىشػر الػوعى

 عو  التغيرات العالمية التى تمدد ةروؽ اعىساف.اجععا  فى 
التػػى توصػػمت:  (ٕٔا ـ"ٜٜٚٔدراسػػة "ىاديػػة مةمػػد عبػػد المػػىعـ ومةمػػد توفيػػؽ سػػالـ، 

تكسف المتعمميف فى مصر ثرافة ةروؽ اعىسػاف، ولكػف أف المرررات فى التعميـ الثاىوى ال  ملى
تى يتـ تةريؽ اجمػف والسػالـ لمػـ البد مف زياد  وعى المتعمميف بما وممارستما فى ةياتمـ، ة

 دالؿ المجتمع، ومف هذه الةروؽ، الةروؽ السياسية والمدىية واالجتماعية والثرافية.
ىشػػر  التػػى أشػػارت ملػػى أهميػػة (ٖٔا ـ"ٕٗٓٓ Bray, Elmeneدراسػػة "ميممػػيف بػػراى، 

رراطى كرػيـ دسػتورية أساسػية فػى مدامػة الىظػاـ الػديم،ةروؽ اعىساف فى جىوف أفريريػا  ثرافة
، وأهممػػا ةػػؽ المسػػاوا  العػػاـ  فػػى الػػبالد، وأف هػػذه الةرػػوؽ يجػػف تعػػميىما مىػػاهت التعمػػيـ

والعدالػػة والكرامػػة وةػػؽ الةيػػا  والةريػػة وغيرهػػا مػػف ةرػػوؽ اعىسػػاف التػػى تةرػػؽ اجمػػف العػػاـ 
 والسالـ فى المجتمع.
متزايػد والتػى أشػارت ملػى عػرور  االهتمػاـ ال (ٗٔا "ـٕٔٓٓمف سػيفوىا  -دراسة "داىيػؿ

ةروؽ اعىسػاف فػى ةكػـ البمػداف اعفريريػة، يمرػى بػدور كبيػر عمػى المػدارس ىشػر بالديمرراطية و 
والجامعػػات، ولكػػف تػػوفير التعمػػيـ ال يكفػػى فػػى ةػػد ذاتػػه لعػػماف الديمرراطيػػة وةرػػوؽ اعىسػػاف، 
والبػػد مػػف مشػػاركة مىظمػػات المجتمػػع الػػدولى التػػى ترػػـو بػػدور هػػاـ فػػى تعزيػػز دػػيـ الديمرراطيػػة 

مارسػػػة ةرػػػوؽ اعىسػػػاف فػػػى المجتمػػػع بأكممػػػه، ةتػػػى يػػػتـ الرعػػػا  عمػػػى الةػػػروف اجهميػػػة وم
 واعرهاف، وتةريؽ اجمف والسالـ فى البالد اعفريرية.

التػػى دػػدمت مسػػتراتيجية  (٘ٔا ـ"ٜٜٛٔ  Flowers, Nancyدراسػػة "ىاىسػػى فػػالورز 
ةرػػوؽ اعىسػػاف مػػف لػػالؿ االهتمػػاـ بالوسػػالؿ والوسػػالط اععالميػػة التػػى تسػػاعد لاصػة بثرافػػة 
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فػى  -الطالف عمى تىمية وعيمـ برعايا ةروؽ اعىساف فى الةيػا ، ةتػى يتمكىػوا مػف ةمايتمػا
 عو  االىتماكات الصارلة فى عصر العولمة.

تمػا  الػوطىى عػعؼ االى التػى أثبتػت (ٙٔا ـ"ٜٜ٘ٔىتالت دراسة "سيد أةمد طمطػاوى و       
، ولاصػػة فػػى صػػعيد مصػػر كبيػػرمف طػػالف التعمػػيـ الثػػاىوى العػػاـ والفىػػى فػػى مصػػر لػػدى عػػدد 

 المظػاهر االجتماعيػة السػمبيةشكالت التعميـ الثاىوى العػاـ والفىػى، وكػذلؾ م واىتشار العديد مف
مػػع بػػيف أفػراد المجتوعػػدـ اةتػراـ ةرػػوؽ اعىسػاف  مثػؿ: الرشػػو  والمةسػوبية والتفػػاوت الطبرػى 

 . المصرى
( تصػورًا مرترةػًا لمتربيػة ٚٔ" ا ـٕٔٔٓ سػموى ةممػى عمػى يوسػؼ كما وععت دراسػة "      

التعمػيـ الثػاىوى ،  مىظومة التعميـ دبؿ الجامعى ولاصةً  وذلؾ لدمجما فى عمى ةروؽ اعىساف 
، وعػعؼ الػوعى بثرافػة ةرػوؽ فػى مصػرةرػوؽ اعىسػاف  تعمػيـ سػو  أوعػاع ويرجع ذلؾ ملػى

وكيفيػػة المطالبػػة بمػػا فػػى ظػػؿ التمديػػدات التػػى الجػػامعى  لػػدى الطػػالف فػػى التعمػػيـ دبػػؿ اعىسػػاف
وسػػػالط التربيػػػة كاجسػػػر  والمدرسػػػة ووسػػػالؿ االعػػػالـ  أهميػػػة ملػػػىتتعػػػرض لمػػػا ، كمػػػا أشػػػارت 

  وجماعة الرفاؽ فى ىشر ثرافة ةروؽ اعىساف فى التعميـ دبؿ الجامعى . 

مليمػػا الدراسػػات والبةػػوث السػػابرة، يمكػػف  فمػػف لػػالؿ معظػػـ الىتػػالت التػػى توصػػمت   
الكشؼ عف ةريرة هامة وهى الةاجة ملى ىشر ثرافة ةروؽ اعىساف فى التعميـ الثػاىوى فػى 

المشػػػاركة اعيجابيػػػة فػػػى صػػػىع المسػػػتربؿ،  ةتػػػى تػػػتـ –موعػػػوع الدراسػػػة الةاليػػػة  –مصػػػر 
الػراهف ، وأىمػا بةاجػة باعتبار ثرافة ةروؽ االىساف أةد أهـ أبعاد اجمف الرػومى فػى الودػت 

هػاـ مػف التربيػة يمػدؼ ملػى معػداد الطالػف فػى هػذ  المرةمػة ، لكػى  وعملى تربية اعالمية كىػ
يشارؾ بايجابية فى مجتمعه مف أجؿ تغييره ىةو اجفعؿ ،وتىمية وعيه االعالمػى بمػا يةػدث 

،  الةاليػػةفػػى بيلتػػه ووطىػػه بػػؿ وفػػى العػػالـ ، اجمػػر الػػذى ُيظمػػر الةاجػػة ملػػى مجػػرا  الدراسػػة 
 وذلؾ مف مىطمؽ اهمية التربية االعالمية ووسالطما فى المجتمع المصرى .

وبػػذلؾ تتةػػدد مشػػكمة الدراسػػة الةاليػػة فػػى التعػػرؼ عمػػى دور التربيػػة االعالميػػة فػػى  
ىشر ثرافة ةروؽ االىسػاف فػى التعمػيـ الثػاىوى فػى مصػر ، مػع وعػع تصػور مرتػرح لتفعيػؿ 

ثرافة ةروؽ االىسػاف فػى ظػؿ الوادػع المصػرى المعاصػر بعػد دور التربية االعالمية فى ىشر 
 ـ.ٕٔٔٓيىابر  ٕ٘ثور  

 : الدراشةأشئمة       
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 فى التساجؿ الرليس التالى: ةالةالي الدراسةيمكف تةديد مشكمة 
 ما دور التربية االعالمية فى ىشر ثرافة ةروؽ االىساف فى التعميـ الثاىوى فى مصر ؟

 ويتفرع عف هذا التساجؿ عدد مف اجسلمة الفرعية وهى:                
 فى التعميـ الثاىوى فى عػو  لبػرات بعػض الػدوؿ المتردمػة اما التربية االعالمية وأهميتم -ٔ

 ؟
طارهػػا الثرػػافى وأهميتمػػا وأهػػدافما فػػى التعمػػيـ مبثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف فػػى  المرصػػودمػػا   -ٕ

 الثاىوى فى مصر؟

التربية االعالمية فى ىشر ثرافػة ةرػوؽ االىسػاف فػى التعمػيـ الثػاىوى فػى وسالط ما دور  -ٖ  
    مصر ؟

التربيػػة االعالميػػة فػػى ىشػػر ثرافػػة ةرػػوؽ  وسػػالط دور تػػدعيـالتصػػور المرتػػرح لمػػا  -ٗ    
 الثاىوى فى مصر ؟.  االىساف فى التعميـ 

 : أِداف الدراشة   

 تستمدؼ الدراسة الةالية ما يمى:
 فى التعميـ الثاىوى فى مصر.ومميزاتما التربية االعالمية وأهميتما وأهدافما  تةديد مفمـو -ٔ
 .فى التعميـ الثاىوى فى مصرثرافة ةروؽ اعىساف وأهداؼ مفمـو وأهمية عمى  الودوؼ -ٕ

اجىديػة ، المدرسػة  اجسػر  ، ا بعض وسالط التربية االعالميةتةديد اجدوار التى ترـو بما  -ٖ
 .الىساف فى التعميـ الثاىوى فى مصر ىشر ثرافة ةروؽ افى  (

، بعػض وسػػالط التربيػة االعالميػػة ااجسػر  ، المدرسػػة لزيػاد  فاعميػػة  تصػور مرتػػرحوعػع  -ٗ
 .( فى ىشر ثرافة ةروؽ االىساف فى التعميـ الثاىوى فى مصراجىدية
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 : أِىية الدراشة

 : تتةدد أهمية الدراسة فى الىراط التالية
شػكيؿ شلصػية المػتعمـ تسمط العو  عمى التربية اععالمية فى الدراسة الةاليػة ، جىمػا تُ   -ٔ

فى مرةمة التعميـ الثاىوى فى مصر، باكسابه المعارؼ والريـ والممارات ذات الصػمة بثرافػة 
 ةروؽ اعىساف فى المجتمع المصرى.

امة مػف التعمػيـ المصػرى لىشر ثرافة ةروؽ اعىساف فى مرةمة ه ُتعد هذه الدراسة مةاولة -ٕ
أّف الشػباف فػػى هػذ  الفتػر  هػـ المةػػرؾ  ،ةيػثُ  ا العػػاـ والفىػى ( التعمػيـ الثػاىوى، أال وهػى 

الةريرػػػى لمتىميػػػة الشػػػاممة مسػػػترباًل ،والبػػػد مػػػف االسػػػتفاد  مػػػىمـ فػػػى اةػػػداث التةػػػوالت 
 ـ .ٕٔٔٓيىاير ٕ٘االدتصادية والسياسية والثرافية ، ولاصة بعد ثور  

لمػػدور المػػأموؿ الػػذى يمكػػف أف ترػػـو بػػه  تصػػور مرتػػرحُتسػػمـ الدراسػػة الةاليػػة فػػى وعػػع  -ٖ
(  فػػى ىشػػر ثرافػػة ةرػػوؽ اجىديػػةبعػػض وسػػالط التربيػػة االعالميػػة ا اجسػػر  ، المدرسػػة ، 

أسػاس لترػدـ وتىميػة  اجدوار، وذلؾ باعتبار أف هذه االىساف فى التعميـ الثاىوى فى مصر 
فػػى عػػو  التغيػػرات العالميػػة  ـ ٕٔٔٓيىػػاير ٕ٘أهػػداؼ ثػػور   رى، لتةريػػؽالمجتمػػع المصػػ

 المعاصر  فى الررف الةادى والعشريف.
 وٍّج الدراشة:

اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى "المػػىمت الوصػػفى" ةيػػث أىػػه مػػف المىػػاهت البةثيػػة التػػى تلػػتص 
ر بعممية البةث والترصى ةوؿ الظواهر المجتمعية والتربوية والتعميمية، "ةيث يرػـو عمػى تفسػي

الوعع الرالـ لمظاهر  أو المشكمة مف لالؿ تةديد ظروفما وأبعادهػا، وتوصػيؼ العالدػات بيىمػا 
 .(ٛٔا " بمدؼ االىتما  ملى وصؼ عممى دديؽ متكامؿ الظاهر  أو المشكمة

مفمػـو وأهػػداؼ كمػا أىػه مػف المىػػاهت المىاسػبة لطبيعػة الدراسػة، وذلػػؾ لوصػؼ وتةميػؿ 
والتعرؼ عمػى الػدور الػذى تجديػه فػى ىشػر ثرافػة ةرػوؽ االىسػاف ووظالؼ التربية االعالمية ، 
 وذلؾ عمى الىةو التالى:،  فى التعميـ الثاىوى فى مصر

مػف لػالؿ التربية االعالمية وثرافة ةرػوؽ االىسػاف ،جمع دراسات فى أدبيات التربية ةوؿ  -ٔ
 عمـ التربية.لدى المتلصصيف فى عمـ االجتماع و  ما كتف فى هذا المجاؿ
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(  فػى اجىديػة بعض وسالط التربيػة االعالميػة ا اجسػر  ، المدرسػة ،  لدورتةميمية  دراسة -ٕ
 .ىشر ثرافة ةروؽ االىساف فى التعميـ الثاىوى فى مصر 

عمى تىاوؿ بعض بعض وسالط التربية االعالمية ا  ةالةالي الدراسةرتصر ت : حدود الدراشة   
، ىساف فى التعميـ الثاىوى فى مصر ةروؽ اال (  فى ىشر ثرافة اجىدية اجسر  ، المدرسة ، 

ملى ما ومرةمة التعميـ الثاىوى ا العاـ والفىى(  الوسالطويرجع السبف الرليس فى التيار هذه 
 يمى: 

ذات أهمية كبرى فى المجتمع اليوـ وأكثر تأثيرًا عمى الشباف الوسالط اعتبارًا أفَّ هذه  -ٔ
،ةيُث تساعدهـ عمى توجية العرؿ اـ والفىى( المصرى فى مرةمة التعميـ الثاىوى االع

، كما أىما أكثر اتصااًل بالثرافة العامة  والردر  عمى تةريؽ الذات فى هذ  الفتر  العمرية
، فمى التى يرع عميما عف  تةريؽ فى الودت الراهف  والرعايا المجتمعية المعاصر 

  . ـٕٔٔٓالتىمية الشاممة فى الودت الراهف ولاصة بعد ثور  يىاير 

ةد كبير وُيكمؿ كؿ مىمما اًلر فى التربية والتىشلة ملى طاف تاجسر  والمدرسة مترابمفَّ  -ٕ
 االجتماعية السميمة لدى طالف التعميـ الثاىوى فى هذ  المرةمة العمرية .

ودت الفراغ  ، لرعا تعتبر اجىدية هى المالذ الذى يمجأً مليه الشباف فى المرةمة الثاىوية  -ٖ
عد اليوـ الدراسى بالمدرسة وكثر  الدروس اللصوصية ، فيمكف التعرض فى هذ  اجىدية ب

التى ُتعرد بما ،وليس ممارسة اجلعاف  أو المسابرات لثرافات متعدد  عف طريؽ الىدوات
 الرياعية فرط .

كوىما مجسسات متلصصة  معالرسمية واللاصة اعدـ التيار الدراسة لوسالؿ االعالـ  -ٗ
ملى أفَّ أغمبية الطالف فى مرةمة التعميـ الثاىوى العاـ ذلؾ يرجع  فى التربية االعالمية(

التى تعرض ألبارًا أو ثرافات والرىوات  والفىى فى مصر ، دميؿ االدباؿ عمى الموادع
ىما يتعرعوف لاىترىت والرىوا ت متىوعة عف المواطىة وةروؽ اعىساف وغيرها ، وا 

كما يرى الباةث  الفعالية التى تركز عمى أفالـ العىؼ واجغاىى أو بعض الموادع اعباةية
ـ فردت مصداديتما ، فاما أْف تكوف تابعة ٕٔٔٓأفَّ وسالؿ االعالـ بعد ثور  يىاير 

 لمميمىة االعالمية الغربية أو وسالؿ اعالـ لاصة بعيد  عف مصمةة الوطف والمواطف .
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لباةث لمرةمة التعميـ الثاىوى العاـ والفىى ، يرجع ملى أفَّ الطالف فى هذ  التيار ا مفَّ  -٘
مع زياد  االهتماـ لديمـ بالتلطيط ،  الديمرراطية الةيا  المرةمة العمرية مربميف عمى ممارسة

كما هىاؾ ةاجة ماسة ملى اصالح وتطوير التعميـ الثاىوى فى  واععداد لممستربؿ الرريف 
ريؽ معداد الطالف المواطف الذى يعرؼ ةرودة وواجباته ، ويتدرف عمى مصر ، وذلؾ عف ط

 ـ ٕٔٔٓالمشاركة اعيجابية فى عو  أهداؼ ثور  يىاير
 وصطمخات الدراشة :  

 تتمثؿ أهـ مصطمةات الدراسة فيما يمى:

تىمية التربية اععالمية تعمؿ عمى   ُيرصد بالتربية االعالمية فى الدراسة الةالية:           
الوعى اععالمى لدى طالف التعميـ الثاىوى فى مصر ، مف لالؿ ددرتمـ عمى معرفة الةروؽ 

وبىا  الفكر الىردي لمعممية اععالمية ،وااللتزاـ المعمومات واجلبار السميمة،والواجبات ، و 
 بالمعايير والتراليد والريـ الىابعة مف ىسيت المجتمع وذاتيته الثرافية اجصيمة .  

 المعرفةاعلماـ ب وتتبىى الدراسة الةالية مفمـو ثرافة ةروؽ اعىساف عمى أىما:          
ديـ ومبادت ةروؽ اعىساف المدىية والسياسية التى تتفؽ مع  واجفكارلمعمومات وا

 ٕ٘، مف أجؿ ترسيخ الديمرراطية فى المجتمع المصرى بعد ثور   واالدتصاديةواالجىماعية 
تشجيع طالف التعميـ الثاىوى فى مصر عمى المشاركة فى الةيا  العامة و ـ ، ٕٔٔٓيىاير

 .  وتطوير مماراته وددراته فى ملتمؼ موادعه فى المستربؿ بتثريفه ،
 :  الدراشةخطة الصري فى  

وفرػًا لملطػوات التاليػة، ةيػُث يعرعػما الباةػث عمػى الىةػو  الدراسة الةاليةلرد تـ مجرا        
 التالى:

ومميزاتمػا وأهػدافما  فى لبرات بعػض الػدوؿ المتردمػة امفمـو التربية االعالمية وأهميتمواًل : أ
 فى التعميـ الثاىوى فى مصر .

وأهميتمػا وأهػدافما فػى التعمػيـ الثػاىوى طارها الثرػافى ممفمـو ثرافة ةروؽ اعىساف فى ثاىيًا : 
 فى مصر.

ةرػوؽ االىسػاف فػى التعمػيـ الثػاىوى فػى ثالثًا :  دور وسالط التربية االعالمية فى ىشػر ثرافػة 
 مصر. 
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التربية االعالميػة فػى ىشػر ثرافػة ةرػوؽ االىسػاف  وسالط دور تدعيـالتصور المرترح لرابعًا : 
 .مصر  فى التعميـ الثاىوى فى 

المستلدمة فى  المصادر والمراجعبودالمة  وأليرًا داـ الباةث بعرض توصيات الدراسة      
 .الدراسة 

 وفرًا لملطوات السابرة وذلؾ عمى الىةو التالى :وُيردـ الباةث اعجابات عف أسلمة الدراسة 
 فى التعميي الجاٌوى فى وصر .ومميساتّا وأِدافّا  اأواًل : وفّوً الرتبية االعالوية وأِىيتّ   

التطػػور الترىػػى المالػػؿ الػػذي طػػرأ عمػػى وسػػالؿ اععػػالـ فػػى العرػػود الثالثػػة اجليػػر ،  مفّ 
والذي تمثؿ فى ملغا  الةواجز الزمىية والمكاىيػة مػف لػالؿ ترىيػة البػث الفعػالى عبػر اجدمػار 

، وامتػػػد ليشػػػمؿ الواجبػػػات التربويػػػة االعالميػػػة التربيػػػةتطػػػور مفمػػػـو أدى ملػػػى االصػػػطىاعية، 
العامػػة، المتمثمػػة فػػى السػػعى لتةريػػؽ اجهػػداؼ العامػػة لمتربيػػة فػػى المجتمػػع، لوسػػالؿ اععػػالـ 

 . وااللتزاـ بالريـ اجلالدية
وسػػوؼ يعػػرض الباةػػث أواًل لمفمػػـو التربيػػة واالعػػالـ ،ةيػػُث ُيشػػكالف مطػػارًا مرجعيػػًا 

   : لمتربية االعالمية وذلؾ فى السطور التالية
مػػا تمكػػيف اجفػػراد مػػف المشػػاركة فػػى بىػػا  فالتربيػػة هػػى العمميػػة التػػى يمكػػف مػػف لالل  

الةعار  الرالمة، وةيث أصب  العالـ درية صػغير  فػى ظػؿ الترػدـ العممػى والتكىولػوجى، يتػأثر 
كػػؿ فػػرد يعػػيش بػػه اًف بثرافػػات ودػػيـ ملتمفػػة، فمػػف هىػػا تظمػػر أهميػػة المجسسػػات التربويػػة 

 . (ٜٔا عمى هوية المجتمع ظلكى تةافالمدرسية والالمدرسية فى مواجمة هذا الغزو الثرافى 
واععػػالـ: "هػػو فػػف استرصػػا  الةرػػالؽ والمعمومػػات واجلبػػار ومعالجتمػػا وىشػػرها عمػػى 
أوسػػع ىطػػاؽ جمػػاهيرى وفػػى الودػػت الماللػػـ مػػف لػػالؿ وسػػالؿ اععػػالـ الةديثػػة والمتىوعػػة، 

 اكمػػ ، (ٕٓاويرصػػد بوسػػالؿ اععػػالـ جممػػة وسػػالؿ االتصػػاؿ، المرػػرو   والمرليػػة والمسػػموعة"
ُيشكؿ اععالـ أةد أهـ دعالـ الثور  التكىولوجيػة الةديثػة فػى مجػاال االتصػاالت، فػاععالـ هػو 
 ىشر الكممة أو اللبر أو الرأى أو الفكر  أو الصور  عمى عامة الىػاس باةػدى الوسػالؿ التاليػة

 :(  ٕٔا



 م1024 وليو( ي73ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

 الكتابة سوا  كاىت فى كتاف أو صةيفة أو مجمة أسبوعية أو ىشر  معالمية.
 ة المرلية االتميفزيوف(.اعذاع

   اعذاعة المسموعة. -ٖ
ذا كاىت       التربية الصػالةة هػى الوسػيمة الىاجةػة التػى يعتمػد عميمػا المجتمػع فػى معػداد وا 

أفراده، وتزويدهـ بردر ماللـ مف المعمومات والمفػاهيـ والرػيـ، وتعػريفمـ بػالةروؽ والواجبػات، 
ف الترػػػدـ والتطػػػور فػػػى الجواىػػػف السياسػػػية لتىميػػػة المجتمػػػع وتةريػػػؽ مصػػػالةه، وتمكيىػػػه مػػػ

،  واالجتماعية واالدتصادية، فى عو  التمسؾ بالريـ الديىية والمةافظػة عمػى التػراث التػاريلى
وذلػؾ اليػتـ دالػؿ المجسسػات فالةاجة ممةة ملى أف يكوف هىاؾ تكامؿ بيف االعالـ والتربية ، 

المىشػػود  فػػى عػػو  التغيػػرات  التربيػػةهػػداؼ عالميػػة مةررػػة جا تربيػػةالتربويػػة ماَل مػػف لػػالؿ 
   . المعاصر  مةميًا وعالمياً 

واىف التكامػؿ العػروري بػيف ولرد جا  مفمـو " التربية اععالمية " ليعكس جاىبًا مف ج       
التربوية والمجسسػات اععالميػة، بةيػث يكػوف تطبيػؽ هػذا المفمػـو مػدلاًل يعػمف  المجسسات

ـ بمػا يتفػؽ وغايػات التربيػة فػى تةريػؽ الىمػو المتكامػؿ عمػى اعستلداـ اجمثؿ لوسػالؿ اععػال
المستوي العممػى واجلالدػى والجمػالى والػديىى والبػدىى، وكػذلؾ تىميػة الجػدار  والرػو  المعرفيػة 

جػا  ديػاـ المىظمػة الدوليػة لمتربيػة  لممساهمة بفاعمية فى بىا  الػوطف ، كمػاوالمعىوية، وذلؾ 
تمبيػػة لةاجػػات ةريريػػة يتطمبمػػا الىمػػوض بالتربيػػة، كمػػا  بمثابػػة ،  ـٕٗٓٓاععالميػػة عػػاـ 

بػػالتعرؼ عمػػى أهػػداؼ ووسػػػالؿ ، مهتمػػت المجػػالس الروميػػة المتلصصػػة فػػى مصػػر مػػجلرًا 
مشػػػروع تمػػػؾ المىظمة،بعػػػد الىجاةػػػات التػػػى ةررتمػػػا عمػػػى المسػػػتوي الػػػدولى مىػػػذ مسػػػتةداث 

 مصطم  " التربية اععالمية " 
 . (ٕٕا ـ ٕٜٛٔألماىيا عاـ عرف أوؿ مجتمر تـ عرد  فى 

: " كػؿ مػا تبثػه وسػالؿ اععػالـ الملتمفػة مفمػـو التربيػة االعالميػة  ملػى وعمى ذلؾ ُيشير   ۞
مف رسالؿ معالمية ممتزمة، تسعى لمرياـ بوظالؼ التربية فى المجتمع، مف ىرؿ لمتػراث الثرػافى، 
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مػػف مدراؾ المفػػاهيـ، وغػػرس لمشػػاعر االىتمػػا  لمػػوطف، بةيػػث تػػتمكف ملتمػػؼ فلػػات المجتمػػع 
 . (ٖٕا".  وتىمية االتجاهات، وتعديؿ السموؾواكتساف الممارات، والتزود باللبرات، 

شػػػاماًل لمتربيػػػة  ( مفمومػػػاً ٕٗـ" إٓٔٓ Alice, Y. L. LEE   ألػػػيس رػػػدـ "تُ كمػػػا          
التفكيػر الىادػد وتػدعيـ ممػارات المػتعمـ فػى البةػث  أسػاليفتمتـ بتىمية "  :عمى أىما االعالمية 

لمػا أهميتمػا التربية اععالميػة و  اععالـ المتىوعة ،والتةميؿ والترييـ لكؿ ما يعرض عبر وسالؿ 
ى أعػـ وأشػمؿ لممتعممػيف ، وهػ وتىميػة الػوعى االعالمػى واجلالدػى  ، بىػا  المويػة الثرافيػة فػى

 ."مف االعالـ التربوى 
التربيػػة اععالميػػة تعمػػؿ عمػػى تىميػػة   ُيرصػػد بالتربيػػة االعالميػػة فػػى الدراسػػة الةاليػػة:و        

الوعى اععالمى لدى طالف التعميـ الثاىوى فى مصر ، مف لالؿ ددرتمـ عمػى معرفػة الةرػوؽ 
وااللتػزاـ وبىػا  الفكػر الىرػدي لمعمميػة اععالميػة ، المعمومات واجلبػار السػميمة، و والواجبات ، 

    يير والتراليد والريـ الىابعة مف ىسيت المجتمع وذاتيته الثرافية اجصيمة.بالمعا
 : (52)وميكَ حتديد أبرزِا فيىا يمي  ،ِىية الرتبية االعالوية فى التعميي الجاثوى فى وصرأوا أ      

عمى التعايش مع التغير االجتماعى والثرافى واالدتصادي والسياسى  الطالفتعويد   -  ٔ
والتكىولوجى الذي تمميه التطورات السريعة فى اجفكار والريـ والرجى والترىيات واجدوات 

 والوسالؿ.
دراؾ وفمـ الرعايا المةمية  الطالفمعداد   - ٕ لمتعايش مع اًلريف، والتفاهـ مع الغير، وا 

 لية.واعدميمية الدو 
عمى تفسير اجمور واستيعابما والمشاركة فى ةؿ المشكالت، وعمى  الطالفمساعد    - ٖ

 امتالؾ الممارات والردرات التةميمية.
بعدد مف المكتسبات فى مطار التعبلة الجماهيرية لمواجمة الةدث الطارت  الطالفتزويد   - ٗ

واالستسالـ أو اعىعزاؿ أو  أو الةدث المستمر، والردر  عمى المواجمة عوعًا عف اللوؼ
الرفض لمجرد الرفض أو اعكتفا  بمجرد تبرير المسالؿ واجمور أو مسراط التمـ عمى 

 الغير أو ىسف المسألة أو الرعية لسبف واةد بعيىه دوف غيره.
 عمى فمـ ةرودمـ وواجباتمـ وةروؽ الغير وواجباتمـ،  الطالفمساعد    - ٘
ؾ مغازي العولمة وماهيتما وسبؿ التفاعؿ معما، وألطارها، عمى مدرا الطالفمساعد    - ٙ

 . وطرالؽ تىريتما وةسف توظيفما للدمة الفرد والجماعة
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ولكػػف مػػع التغيػػرات المعاصػػر  فػػى الثػػور  التكىولوجيػػة والمعموماتيػػة ةػػدث اىرالبػػًا فػػى           
اععػػػالـ ووسػػػالمه، ةيػػػث تةػػػوؿ ملػػػى اةتكػػػار مػػػف جاىػػػف الػػػدوؿ الغربيػػػة والشػػػركات متعػػػدد  

عجز وسػالؿ اععػالـ العربيػة ، الجىسيات، وأدى ذلؾ ملى مةداث هيمىة معالمية وثرافية ىتيجة 
ى المعمومات وتعميرما فى ىفوس الشػباف العربػى، باععػافة ملػى الترميػد عف مةكاـ السيطر  عم

الغربى لمعادات والريـ وفرًا لمىموذج االجتماعى العربى، فكؿ ذلؾ أدى ملى تمديػد واعػ  لممويػة 
 .(ٕٙا الثرافية الرومية، وزياد  ةد  التبعية الثرافية لمدوؿ الغربية

 فطبيعة الػدور الػذي يمكػف أ (ٕٚا ـ "ٕٕٔٓ عيسى عبدالبادىشير دراسة " ةيٌث تُ     
، فػى الػبالد العربيػة  رـو بػه اععػالـ فػى دعػـ عمميػة التطػور الػديمرراطى واعصػالح السياسػىي

ثػؿ ُيمجمات السياسية الملتمفة، كما أىػه مثؿ مىابر لمتعبير وطرح الرجى والتو يُ عمى اعتبار أىه 
لرفع وتىميػة الػوعى  فى كؿ ذلؾ أدا  مممة ووهأدا  ردابية مممة عمى عمؿ السمطة التىفيذية، 

دور وسػالؿ  وتفعيػؿ ترػديرل بشكؿ أكثػر ميجابيػة، والبد أف تكوف هىاؾ تربية اعالمية  السياسى
فػػى ظػػؿ ثػػورات  الديمرراطيػػة والتغييػػر السياسػػى، ودعػػايا اعصػػالح الملتمفػػة تعزيػػز اععػػالـ فػػى
 .   الربيع العربى

ويعرض الباحح مناذج لدوه وتقدوة وذلك لالشتفادة وٍّا فى تدعيي األِىية الصابقة لمرتبية   ۞

فى تىمية  ًا وفعاالً مجثر  اً دور  لما أفَ  ةيثُ وصر، الجاٌوى خاصًة فىواالعالوية فى التعميي عاوة 
 :  الىردى وتةسيف التعميـ ، فىجد عمى سبيؿ المثاؿ كيرفالوعى واالبداع والت

يتـ تدرسيما كمىمت فى التعمػيـ الثػاىوى لمواجمػة العديػد  " إنجلتراالعالمية فى "التربية ا
 االجتماعيػة مػف لػالؿ تػدريف الطػالف عمػى، ومشػكالت العدالػة  مف مشػكالت الىظػاـ التعميمػى

فػػى المىػػاطؽ الةعػػرية فػػى  لمػػا تعرعػػه وسػػالؿ االعػػالـ، ولاصػػة لػػديمـ الةػػس الىرػػدى تىميػػة
 .( ٕٛا مىجمترا 

مف لالؿ معداد المشروعات واللطط المسػتربمية " بالتربية االعالمية  كندا " تمتـكما 
فػػى التعمػػيـ ، عمػػى أسػػاس أَف التربيػػة االعالميػػة لمػػا أهميتمػػا فػػى ةمايػػة الشػػباف فػػى التعمػػيـ 

اجمثػؿ  مػع االسػتلداـ كمػا أىمػا الثاىوى والجامعى مف ملػاطر الموادػع اعباةيػة فػى اعىترىػت ،
ى تىميػػػة االبػػػداع والتفكيػػػر الىرػػػدى والمعمومػػػات جدى ملػػػ،تُػػػلتكىولوجيػػػا االتصػػػاالت والمعمومػػػات 

فػى ظػؿ  ووعيػاً  أكثػر فعاليػةةتػى يصػب  الطػالف مػواطىيف ، ديمرراطيةالوالممارات عف ممارسة 
 .( ٜٕا التغيرات العالمية المعاصر  
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لتطػوير الفعمػى لمىػاهت التعمػيـ والتػدريس " ُتعد التربية االعالمية بمثابة االيابان   وفى "
فػػى المػػدارس والجامعػػات لمرعػػا  عمػػى اجميػػة االعالميػػة ، بشػػكؿ عممػػى وسػػموكى يتمثػػؿ فػػى 

دراؾ بطبيعػػة المشػػاركات المجتمعيػػة الرالمػػة ، ويكػػو الةرػػوؽ والةريػػات ف الطػػالف عمػػى وعػػى وا 
 .   ( ٖٓادالؿ المجتمع الياباىى 

" دورًا ممموسًا فػى ةمايػة المػراهريف فػى التعمػيـ  هولندا "وٌتجدى التربية االعالمية فى 
واعىترىػت مػف لػالؿ تىميػة الػوعى الىرػدى لػديمـ مػف لػالؿ مػا التميفزيػوف الثاىوى مف ملػاطر 

، وأَف الةاجة ملى التربية االعالمية أصػبةت عػرورية لمتابعػة التغيػرات تعرعة وسالؿ االعالـ 
والبػد مػف مشػاركة وسػالط التعمػيـ الرسػمية وغيػر الرسػمية السياسية واالدتصادية فى أوروبػا ، 

 . (ٖٔالتدعيـ التربية االعالمية فى المجتمع المولىدى 
 فػى اةػداث فػى لبػرات بعػض الػدوؿ المتردمػة التربية اععالميةومما سبؽ يتع  أهمية 

ويػػة فػػى صػػىاعة التغييػػر المىشػػود فػػى الػػرجى والمفػػاهيـ والتطبيرػػات الترب لمػػا مممػػوسال اجثػػر
فػػى المجػػاالت السياسػػية واالدتصػػادية ديـ لػػدمات بترػػالتربيػػة اععالميػػة تمػػتـ  كمػػا ، المدرسػػية

فػػى عػػالـ  ، رغـ اجهميػػة الرصػػوى لمػػا فػػى تشػػكيؿ الػػذات أو معػػاد  تشػػكيمماوبػػ، واالجتماعيػػة 
بكثافػة العىاصػر الثرافيػة وسػرعة تفادممػا واىتشػارها وتػدالمما وشػد  تأثيرهػا ملػى  معاصر يتميز

التربيػػة اععالميػػة يمكىمػػا أف تسػػاعد المػػربيف  أفّ درجػػة ال يمكػػف معمػػا مجاراتمػػا ومتابعتمػػا، مال 
مػف التربويػة المىشػود   عمى عبط هػذه التػأثيرات وترشػيدها وبمورتمػا فػى مطػار يلػدـ اجهػداؼ

   .فى مرةمة التعميـ الثاىوى فى مصرولاصًة  ،االستفاد  مف لبرات هذ  الدوؿلالؿ أيعًا 

َُ  ، وفى ضوء وا شبق   أِي أِداف الرتبية اإلعالوية لمىتعمىني فى وراحن التعميي فى ظن الٍعاً يتضذ أ

 : (25) العاملى اجلديد وا يمى

والرعػايا والمعمومػات التػى ربط المتعمـ بالجماعػة مػف لػالؿ الىشػر المسػتمر لمموعػوعات  -ٔ
تسػػػاعد عمػػػى معرفػػػة الجميػػػع بمػػػا يػػػدور فػػػى مجتمعػػػاتمـ مػػػف أمػػػور ودػػػرارات تػػػجثر عمػػػى 

 اهتماماتمـ ووجودهـ دالؿ المجتمع.
بغػػرض معرفػة أهػػـ ألبػػار ودعػػايا العػػالـ، واعىجػػازات  -فػت  الىافػػذ  اععالميػػة عمػػى العػػالـ -ٕ

 ر المعرفى جفراد المجتمع.العالمية سياسية أو عممية أو ثرافية مف أجؿ التطو 

التعريؼ بالةيا ، مف لالؿ التعرض بالىشر للبرات وىماذج اًلريف واتجاهػاتمـ وعػاداتمـ  -ٖ
 وديممـ، دوف التعرض لجواىبما السمبية فى المجتمعات الملتمفة.
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تىمية الةس الجمالى والفىى والترىى، وذلؾ مف لالؿ أةدث الوسػالؿ اععالميػة المتردمػة،  -ٗ
 لعرض السميـ لممعمومات عمى المتمرى.ةتى يتـ ا

فى التعميـ الثػاىوى فػى مصػر ، تعمػؿ عمػى تىميػة  ة اععالميةوعمى ذلؾ، فأهداؼ التربي       
الػػوعى اععالمػػى مػػف لػػالؿ دػػدر  الطػػالف عمػػى معرفػػة المعمومػػات واجلبػػار السػػميمة، وااللتػػزاـ 

   بالمعايير والتراليد والريـ الىابعة مف ىسيت المجتمع وذاتيته الثرافية اجصيمة.
 :  (22) الٍقاط التالية فى عاوًةوية فى التعميي التـربية اإلعـال مميسات يعرض الباحح ألِيووَ ّثي ،  
تتمتػػع التربيػػة اععالميػػة بلصػػالص تعػػزز الدافعيػػة لمػػتعمـ، وذلػػؾ تعزيػػز الدفعيػػة لمػػتعمـ :  -ٔ

بسػػبف لصوصػػية موعػػوعما ومجالمػػا، فمػػى تبةػػث فػػى شػػى  مةسػػوس يتصػػؿ مباشػػر  
هػذا المجػاؿ ومعرفػة بةيا  المتعمـ اليومية، فيكوف أدعى عثار  اىتباهػه وتةفيػزه الكتشػاؼ 

 .  أسراره
مف التعامؿ مع اععالـ يستغرؽ جز ًا كبيرًا مف ةيا  اعىساف فى العػالـ المعاصػر، ويرافرػه  -ٕ

طواؿ ةياته، وهذا يثيػر لػدى المػتعمـ الشػعور بأهميػة امتالكػه لممػار  التعامػؿ مػع اععػالـ 
 .  مف لالؿ التربية اععالمية

رػدـ مليػه مػف الىردي لديه ، فيصب  دادرًا عمى ىرد ما يُ مساعد  الطالف عمى تكويف الةس  -ٖ
فػى ةياتػه  لمريػاـ بسػموؾ ميجػابى،مع تعزيز الثرة بالىفس والروح اعيجابية  رسالؿ معالمية

. 
مف التربيػػة اععالميػػة تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى اكتسػػاف ممػػارات التفكيػػر العميػػا، أو عمػػى اجدػػؿ  -ٗ

ـ مجػاؿ لتفعيػؿ ممػارات التفكير،وهػو يسػتدعى تعمػـ مةساسه وشعوره بأهميتما، جف اععػال
 اًتية :  الممارات

 .  وهػػػػػػػى وهػػػػػػػى ممػػػػػػػار  أساسػػػػػػػية فػػػػػػػى التربيػػػػػػػة اععالميػػػػػػػة :الىافػػػػػػػدتفكيػػػػػػػر لممػػػػػػػار  ا -أ

 .وهػػػى تػػػرتبط بشػػػكؿ وثيػػػؽ بأةػػػد ملرجػػػات التربيػػػة اععالميػػػة :ممػػػار  التفكيػػػر اعبػػػداعى - ف

جػات التربيػة اععالميػة، وهػو اتلػاذ دػرار التعػرض وهى ترتبط بأةد ملر  :ممار  اتلاذ الرػرار - ج
 .االىترالى وةسف االلتيار

وهػى تػرتبط بصػىاعة اععػالـ بشػكؿ عػاـ، جىمػا تعػاىى مػف مشػكالت  :ممار  ةػؿ المشػكالت -د
عديػػػد  عمػػػى مسػػػتوى العػػػالـ، ومػػػىمت التربيػػػة اععالميػػػة يػػػوفر ةػػػاالت وادعيػػػة لتكػػػوف ميػػػداىًا 

 . باععافة ملى مشكالت التعامؿ مع اععالـ دالؿ اجسر  الستلداـ ممار  ةؿ المشكالت،
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فػى عػو  لبػرات بعػض  ويتع  لمباةث بعد عرض مفمػـو التربيػة االعالميػة وأهميتمػا 
فَّ التربية اععالمية لدى طالف التعميـ الثاىوى فػى مصػر أ،  ومميزاتماوأهدافما  الدوؿ المتردمة

العمػػؿ اععالمػػى، وتغػػرس فػػيمـ الةػػس الىرػػدى ، تػػجدى ملػػى تىميػػة الػػوعى لػػديمـ بألالديػػات 
السػػميـ الػػذى يجعػػؿ لمػػـ الرػػدر  عمػػى التميػػز بػػيف الصػػال  والطػػال  مػػف لػػالؿ وسػػالؿ اععػػالـ 

د ىابعػة الملتمفة دالؿ المدرسة أو لارجما، ةفاظًا عمى الذاتية الثرافية مف ديـ وعػادات وتراليػ
 مػى لػديمـ فػى مصػر والػوطف العربػىةتى يتـ تةريػؽ اجمػف اععالمف هوية المجتمع المصرى،

 فى عو  الميمىة اععالمية الغربية .
ُ   ًاثاٌي     وأِىيتّـا وأِـدافّا فـى التعمـيي الجـاٌوى فـى        طارِـا الجقـا   إ فـى  : وفّوً ثقافة حقـو  اإلٌصـا

 وصر: 

ى اسػػتررار أي مجتمػػع، فأيىمػػا الةفػػاظ عمػػى ةرػػوؽ اعىسػػاف هػػو ةجػػر اجسػػاس فػػ مفَّ         
ةرػوؽ  ثرافػةومػا ال شػؾ فيػه أف ،  وجػدت مىسػاًىا مطملًىػا عمػى ةرودػه جتمًعػا مسػتررًات موجد

دلالمػا فػى ثرافتػه وتةويممػا ملػى وادػع، مػردوًدا كبيػرًا فػى  اعىساف لكؿ فرد مف أفراد المجتمػع وا 
ممػا يدفعػه  ، تعزيز فمـ ةروده أواًل، واةترامما والةفاظ عميمػا والشػعور بالكرامػة والةريػة ثاىًيػا

 .وطىه ورفاهية مجتمعه ملى المشاركة بفعالية فى تىمية 
شير مفمـو ةروؽ اعىساف ملى مجموعة مف الةروؽ الشلصية المتعمرػة باعىسػاف يُ       

لغػا  جميػع أشػكاؿ  الفرد، والتى تجكد الةؽ فى الةيا  واجمف الشلصى والتةرر مف العبوديػة وا 
 . (ٖٗا التعذيف والمعاممة الالمىساىية

ايتمػػا ودػػد سػػبؽ اعسػػالـ العػػالـ المعاصػػر وكفػػؿ جميػػع ةرػػوؽ اعىسػػاف ،وواجػػف ةم                            
أكاىت ةروؽ ديىية أومدىية أو سياسية ،كػالةؽ فػى الةيػا  والةريػة وصػياىة  سوا وصياىتما ،

التػى فيمػا الماؿ العاـ ، وةؽ التعميـ وةؽ الرأى وغبرها مف الةروؽ ،فمذ  هى تعاليـ اعسػالـ 
 .(ٖ٘للير لجميع البشر فى هذ  الدىيا االصالح وا

كمػػا أفَّ ةرػػوؽ اعىسػػػاف مجموعػػة مػػف المبػػػادت والرػػيـ تعكػػس اةتػػػراـ كرامػػة اعىسػػػاف 
عال  ديمته، فكر  دديمة ترجػع ملػى بػد  اللميرػة، ةيػث دعػت مليمػا اجديػاف السػماوية، وكػاف  وا 

جمما، كما اتسػعت مجػاالت ةرػوؽ اعىسػاف اعسالـ أوؿ مف أعمف ةروؽ اعىساف وىاعؿ مف أ
اجوؿ: لػػاص  ،باتسػػاع دالػػر  المعرفػػة، وبتطػػور الىظػػاـ الػػدولى فأصػػب  هىػػاؾ ثالثػػة أجيػػاؿ لمػػا
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دتصػػادية واالجتماعيػػة والثرافيػػػة، بػػالةروؽ السياسػػية والمدىيػػة، والثػػاىى: لػػػاص بػػالةروؽ اال
 . (ٖٙا مية والبيلة الىظيفةوالتى ، والثالث: لاص بةؽ الفرد فى التعامف والسالـ العادؿ

وعمى ذلؾ، تشمد ةروؽ اعىساف فى العصػر الةػالى اهتمامػًا كبيػرًا مػف الػدوؿ المتردمػة 
والىامية، لما لما مف أهمية فى تةريؽ اجمف والسالـ العػادؿ بػيف جميػع الشػعوف، ويرجػع ذلػؾ 

يمػػدد ةرػوؽ اعىسػػاف  ملػى التطػورات التكىولوجيػػة والمعموماتيػة، والػػذى أصػب  جػز ًا كبيػػرًا مىمػا
 واةترامما لدى اجفراد ولاصة فى الدوؿ المتردمة عمى ةساف الدوؿ الىامية.

ففى عصر العولمة أصب  االهتماـ بةرػوؽ اعىسػاف واةتػراـ مبادلمػا هػو أوؿ أهػداؼ   
السياسية، وأصب  التأكيد عمى عالميتما مف أسمى أهدافما، لدرجة أف شػرعية الةكػـ  العولمة 

لػػػة أصػػػبةت ترػػػاس بمػػػدى اةتراممػػػا وممارسػػػتما لمبػػػادت ةرػػػوؽ اعىسػػػاف، وبمػػػذا فػػػى أى دو 
أصػػػػبةت ةرػػػػوؽ اعىسػػػػاف جػػػػز ًا مػػػػف الرػػػػاىوف الػػػػدولى، وصػػػػدر اععػػػػالف العػػػػالمى لةرػػػػوؽ 

 .(  ٖٚا اعىساف،وبدأت اجمـ المتةد  فى مىشا  وليات لمرادبة تىفيذ مبادت ةروؽ اعىساف
فػى مغفػاؿ التىػوع الثرػافى بػيف شػعوف العػالـ  وعمى الجاىف اًلر هىػاؾ سػمبيات تتمثػؿ 

والسعى ىةو تطبيؽ مبادت ةرػوؽ اعىسػاف عػف طريػؽ فػرض ىمػط وةيػد مػف الثرافػة الغربيػة، 
كما أف بىود اععالف العالمى لةروؽ اعىساف غربية الطابع، تجكد عمى الةرية الفرديػة وليسػت 

 . (ٖٛا يجعمما ممموسة الةرية الجماعية، أى أف ليس لما مةددات واعةة أو معموف
وهكػػػذا، يتعػػػ  أف ةرػػػوؽ اعىسػػػاف تتعػػػرض لػػػبعض اعهػػػدار ىتيجػػػة الميمىػػػة الثرافيػػػة  

الغربيػػػة، والتػػػى تةمػػػؿ فػػػى طياتمػػػا االىتماكػػػات الصػػػارلة لمػػػذه الةرػػػوؽ فػػػى مجػػػاالت الةيػػػا  
المتىوعػػة، ولاصػػة فػػى البمػػداف الىاميػػة، وعمػػى ذلػػؾ فػػاف تىميػػة وعػػى الشػػباف بمبػػادت ةرػػوؽ 

وأهمية ممارستما، سيكوف بمثابة اللطو  اجولى فى تةريؽ اجمػف والعػدؿ لػدى جميػع  اعىساف
 . أفراد المجتمع

 كما أفَّ هىاؾ دواعى متعدد  تبرز أهمية ىشرةروؽ اعىساف واةترامما فى الىرػاط التاليػة
 :  (ٜٖا

ظػة يمثؿ اعىساف دمة مػف دمػـ اعبػداع اعلمػى فػى اللمػؽ والكػوف، ومػف ثػـ وجبػت المةاف -ٔ
عطا  ةره فى الةيا  مف أجؿ معمار اجرض.  عمى اعىساف، وا 



 م1024 وليو( ي73ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

مف تزايد الفجو  بيف الدوؿ المتردمة والدوؿ الىامية، وتىامى ظػاهر  العولمػة، وتزايػد سػيطر   -ٕ
الرطف الواةد عمى دػدرات العػالـ اليػـو يستشػعر اللطػر عمػى مسػتربؿ ةرػوؽ اعىسػاف فػى 

 عالـ اليـو لألسباف التالية:

اىتشػػار الةػػروف اجهميػػة واعدميميػػة فػػى أمػػاكف متفردػػة مػػف العػػالـ مثػػؿ ةػػرف البوسػػىة  -أ 
والمرسؾ وجىوف شرؼ وسيا، وةروف العراؽ وفمسطيف وغيرها مف الةػروف التػى راح 

ماليػػيف البشػػػر، بيىمػػا ماليػػػيف ألػػرى تعػػػاىى مػػف اعصػػػابات أو  -ومػػػا زاؿ -عػػةيتما
 ف فى لطر.اععادات، اجمر الذى يجكد أف ةروؽ اعىسا

معاىػػا  الماليػػيف مػػف البشػػر فػػى عػػالـ اليػػـو مػػف الجػػوع والتشػػرد ولصوصػػًا فػػى الػػبالد  -ف
 الىامية أو المتلمفة.

ةرماف كثير مف اجطفاؿ فى العػالـ مػف التعمػيـ، وكػذلؾ تزايػد عمالػة اجطفػاؿ، وتىػامى  -ج 
أفرزتمػػػػا أعػػػػداد أطفػػػػاؿ الشػػػػوارع، وجىػػػػوح اجةػػػػداث وغيرهػػػػا، فكػػػػؿ هػػػػذه المشػػػػكالت 

 . االىتماكات السافر  لةروؽ الطفؿ وةروؽ اعىساف
 العػاـومف هىا، يتع  عرور  االهتماـ بىشرثرافة ةروؽ اعىساف لدى طالف التعمػيـ           
ولاصػػة بعػػد ثػػورات الربيػػع ، ولاصػػة فػػى ظػػؿ التغيػػرات المعاصػػر  ،  والػػبالد العربيػػة فػػى مصػػر

 . العربى
، ودراسػػة " فيوليػػت داغػػر "  (ٓٗاـ  " ٕٔٔٓ" دعػػا  الجميىػػى ةيػػُث أكػػدت دراسػػة            

ارتفاع معدؿ اةتراـ ةرػوؽ اعىسػاف فػى دوؿ ،  (ٕٗا " لالد مصطفى فممى ، ودراسة " (ٔٗا
،  بعػػد أْف سػػرطت ةػػواجز اللػػوؼ عمػػا كػػاف فػػى اجىظمػػة االسػػتبدادية السػػابرة، الربيػػع العربػػى 

ترسػيخ ترافػة ةرػوؽ عػرور   أدت ملػى، هػذا الربيػعسرطت بفعؿ ثورات أاجىظمة التى  ةيث مفّ 
والعمػؿ  ، اعىساف ، وارسا  اًليات والمعايير الكفيمة باةتراـ اعىساف بوصفه مواطىًا وفردًا ةػراً 

عمى بىا  مىظومة دفاعية فوالذية لةروؽ اعىساف، تستممـ أفكارها مػف مبػادت الثػور  العربيػة، 
ةرػػوؽ االىسػػاف عمػػى اعتبػػار أّف  ز االسػػتبداد السياسػػىوةداثػػة تطوراتمػػا، و تلتػػرؽ بمػػا ةػػواج

وهػى اسػاس  ، ف يعيشوا بكرامة كبشػرأالتى اليمكف لمىاس مف دوىما  ، سيةهى المعايير االسا
ف،الةريػػة والعػػدؿ والسػػالـ  اةتراممػػا اتاةػػة فرصػػة تىميػػة الفػػرد والمجتمػػع تىميػػة  شػػأفمػػف  وا 

   . شاممة
وُيشػػػػير مفمػػػػـو ثرافػػػػة ةرػػػػوؽ اعىسػػػػاف : عمػػػػى أىمػػػػا مجموعػػػػة مػػػػف الرػػػػيـ واجفكػػػػار        

والسموكيات واجعراؼ والتراليد والمعتردات التى تتوافؽ مػع دػيـ ومبػادت ةرػوؽ اعىسػاف والرػيـ 
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الديمرراطيػػة التػػى ترػػـو عمػػى مفمػػـو التعدديػػة والتىػػوع وااللػػتالؼ، وهػػى ثرافػػة تبىػػى وتىترػػؿ 
ة فػػػى البيػػػت والمدرسػػة والجامعػػػة ودور العبػػػاد  والجمعيػػػات السياسػػػية بملتمػػؼ وسػػػالؿ التربيػػػ

 .(ٖٗا"   وملتمؼ المجسسات الةكومية واجهمية والىوادي الرياعية ومجسسات الشباف
وتتبىػػى الدراسػػة الةاليػػة مفمػػـو ثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف عمػػى أىمػػا: اعلمػػاـ بالمعرفػػة          

دػػػػيـ ومبػػػػادت ةرػػػػوؽ اعىسػػػػاف المدىيػػػػة والسياسػػػػية والمعمومػػػػات واجفكػػػػار التػػػػى تتفػػػػؽ مػػػػع  
واالجىماعيػػػة واالدتصػػػادية ، مػػػف أجػػػؿ ترسػػػيخ الديمرراطيػػػة فػػػى المجتمػػػع المصػػػرى بعػػػد ثػػػور  

ـ ، وتشػػجيع طالػػف التعمػػيـ الثػػاىوى فػػى مصػػر عمػػى المشػػاركة فػػى الةيػػا  العامػػة ٕٔٔٓيىػػاير
 بؿ .بتثريفه ، وتطوير مماراته وددراته فى ملتمؼ موادعه فى المستر

ذات أهمية دصوى فى ىرػؿ المعرفػة فػى مجػاؿ ةرػوؽ اعىسػاف فثرافة ةروؽ اعىساف          
ـ الػذي يعػمف مطػار مػف التعمػولاصػة فػى مرةمػة التعمػيـ الثػاىوى ، وىشرها فى أوسػاط الطػالف

وهػػػى تمػػػدؼ الػػػى تعمػػػيـ مبػػػادت ودػػػيـ ةرػػػوؽ اعىسػػػاف فػػػى  ،يرػػػـو عمػػػى المشػػػاركة والتفاعػػػؿ 
بػػيف اجفػػراد والجماعػػات مػػع اعيمػػاف الراسػػخ بأهميػػة االلتػػزاـ برعػػايا الةريػػة  الممارسػػة اليوميػػة

ودبػػوؿ الػػتالؼ اًرا  واةتػػراـ الػػرأي اًلػػر والىظػػاـ والمسػػاوا  ، والكرامػػة والمواطىػػة والتسػػام 
 وااللتزاـ بالةروؽ مع أدا  الواجبات .

هػػو ماَل لتمبيػػة اةتياجػػات  مػػا جقافــة حقــو  اإلٌصــاُ   اطارِــا الجقــا ب فاملقصــود وــَ ث،ــي،و ۞ 
الوادػػع المصػػري وتطػػوره فػػى اةتػػراـ الةريػػات العامػػة دوف التصػػادـ مػػع المعترػػدات الجماعيػػة 
السالد  ، ىةو توفير المزيد مف الةماية لمةروؽ والةريات، وارتفاع ىبر  الدعو  ملػى اعصػالح 

جتماعيػػػة السياسػػػى والدسػػػتوري واالدتصػػػادي فػػػى مصػػػر، وفػػػى ظػػػؿ مػػػا طػػػرأ عمػػػى الةيػػػا  اال
والسياسػػية فػػى مصػػر مػػف تةػػوالت جذريػػة تمثػػؿ أهممػػا فػػى التةػػوؿ التػػدريجى مػػف الىظػػاـ 

ومبػػػادرات  ، االشػػتراكى ملػػى ىظػػػاـ الةيػػا  االدتصػػادية التػػػى توجممػػا دػػواىيف العػػػرض والطمػػف
الرطاع اللػاص الػذي تتػدالؿ التصاصػاته وسػمطاته مػع التصاصػات أجمػز  الدولػة الملتمفػة 

ةوؿ مػف ىظػاـ الةػزف الواةػد ملػى تعػدد اجةػزاف السياسػية، وةالػة الةػراؾ وسمطاتما، وفى الت
   .( ٗٗااسى التى يشمدها المجتمع المصري السي

زياد  الوعى بأهمية المشاركة الشػعبية فػى صػىع الرػرارات السياسػية باععافة ملى          
ىجػاز التىميػة،  واالدتصادية، وهى المشاركة التى ال غىػى عىمػا لتةريػؽ الىمػو االدتصػادي وا 

ولاصػػػة بعػػػد ثػػػور  يىػػػاير وفػػػى ظػػػؿ رأي عػػػاـ عػػػالمى يطالػػػف بػػػاةتراـ الةرػػػوؽ والةريػػػات 
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تعزيز وتةريؽ ةماية ةروؽ اعىساف وترسيخ ديمما وىشػر  التى مف أهـ أهدافما، ـٕٔٔٓ
 . الوعى بما واعسماـ فى عماف ممارستما

المبػػػادت الدسػػػتورية، والمواثيػػػؽ  كمػػػا تسػػػتىد المرجعيػػػة الثرافيػػػة لةرػػػوؽ اعىسػػػاف ملػػػى       
العالمية لةروؽ اعىسػاف مػف اععػالف العػالمى لةرػوؽ اعىسػاف والػذي يمثػؿ الشػرعية الدوليػة 
لةرػػوؽ اعىسػػاف والعمػػديف الػػدولييف الممةرػػيف بػػه، والرػػيـ المسػػتمد  مػػف اجديػػاف السػػماوية، 

اعىسػػػاف وغيرهػػػا مػػػف  وااللتزامػػػات الىابعػػػة عػػػف اىعػػػماـ الػػػبالد ملػػػى الشػػػرعة الدوليػػػة لةرػػػوؽ
المواثيؽ الدولية، واالتفاديات اعدميمية العربيػة واجفريريػة واعسػالمية كشػرعية مدميميػة لمبػادت 
ةروؽ اعىساف. كما تستىد هذه المرجعية أيعا عمػى لمفيػة تىػامى لطػاف اعصػالح السياسػى 

ى تػربط ةرػوؽ اعىسػاف والةرودى فى المىطرة العربية، وعمى تأكيد الصمة الوثيرة والعميرة التػ
 ( .٘ٗا برعية التىمية فى مفمومما الشامؿ

ذا كاىػػت         التربيػػة عمػػى ةرػػوؽ اعىسػػاف تتطمػػف المعرفػػة بتعمػػيـ وتربيػػة اعىسػػاف عمػػى وا 
وفرػػًا  ثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف والتربيػػة عميمػػا مػػف أجػػؿ ممارسػػتما ، ويمكػػف ترسػػيـ هػػذه الةرػػوؽ

 : (ٙٗا ملػػػػػػى الفلػػػػػػات التاليػػػػػػة ، ـٕٕٔٓـ بعػػػػػػد ودػػػػػػؼ العمػػػػػػؿ بدسػػػػػػتور ٜٔٚٔلدسػػػػػػتور 
الةرػػوؽ المدىيػػة والسياسػػية: وهػػى موجمػػة ىةػػو الةريػػة الفرديػػة، وتشػػمؿ الةػػؽ فػػى الةيػػا   •

والةرية والسالمة الشلصية والمشاركة السياسية وةرية الرأي والتعبير والتفكير والعريد  وةريػة 
 تكويف الجمعيات واالىعماـ مليما.

واالجتماعية والثرافية: وهى موجمة لتةريؽ " اجمػف " وتشػمؿ الةػؽ فػى الةروؽ االدتصادية  •
 العمؿ والتعميـ والصةة والتمتع بمستوى معيشى مربوؿ والةؽ فى الغذا  والرعاية واالهتماـ.

الةرػػوؽ البيليػػة واعىماليػػة : وتعىػػى ةػػؽ اعىسػػاف فػػى أف يعػػيش فػػى بيلػػة ىظيفػػة مةميػػة مػػف  •
 ركة والمساهمة فى تىمية شاممة ومستدامة.الدمار وكذلؾ الةؽ فى المشا

 أِىية ٌشر ثقافة حقو  اإلٌصاُ فى التعميي الجاٌوى فى وصر :      

وأدػرف سػبيؿ  ر ،أهمية ىشر ثرافة ةروؽ اعىساف باعتبارها مف سمات المجتمع المتةع      
 لمودوؼ 

ز أهميػػة ىشػػر ثرافػػة ةرػػوؽ وتتركػػالةيػػا  ، فػػى عمػػى كيفيػػة مرسػػا  الثرافػػة الةروديػػة لممػػواطف
   لممواطف االىساف 

 : (ٚٗاالطالف ( فى التربية والتعميـ وعمى وجه لاص التعميـ الثاىوى فى الىراط التالية  ا
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فى عصػر العولمػة مف ىشر ثرافة ةروؽ اعىساف عرور  اجتماعية وسياسػية وادتصػادية -ٔ
. 

 لممارسة الديمرراطية الةرة.جمف بثرافة التىوع وبامف مرسا  هذه الثرافة تلمؽ جياًل يُ  -ٕ
مف المعرفة بػالةروؽ والػوعى بمػا وسػيمة لتطػوير وادػع اعىسػاف ىةػو مزيػد مػف تةصػيؿ  -ٖ

ةروده، بردر ما هى وسيمة لوعع ةد لتصرفات الذيف ال يلععوف لمرػاىوف وال يرغبػوف 
 فى اللعوع مليه جىه يةمممـ ما ال يطيروىه وجىه يىتزع ةؽ اًلريف مىمـ.

رػػوؽ اعىسػػاف مػػف شػػأىما أف تعػػع ةػػدًا لمىظػػر  الدوىيػػة لممػػواطف فػػى وزارات مف ثرافػػة ة -ٗ
ودوالر وهيلػات تعػودت أف تػذؿ المػواطف والتػاجر والمسػتثمر مممػا كػاف ةرػه جميػًا، فػاف 
ثرافة ةروؽ اعىساف ةيف ال تكوف مجرد شعار اعالمى دادر  عمى لمؽ اليرظة الالزمػة 

ىظـ والممارسات، كمػا هػى دػادر  عمػى تسػجيؿ وفرض مستمزمات الشفافية لاجرا ات وال
المجالػػػذ  عػػػف أي ترصػػػير أو تجػػػاوز أو اىةػػػراؼ أو لرودػػػات أو شػػػوالف تعتػػػري عمػػػؿ 

 .دطاعات اللدمات واعدار  
مف ثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف والػػوعى بمػػا وةمايتمػػا هػػى مػػف مةػػاور التىميػػة السياسػػية،  -٘

االجتماعية التى هى مػف بػيف مةػاور وتروي مفاهيـ سياد  الراىوف والمةاسبة والعدالة 
الرجية االدتصادية، وأف هىاؾ تكامميػة بػيف ةرػوؽ الفػرد وةرػوؽ الجماعػة، أو مصػمةة 

 .الفرد ومصمةة الجماعة
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ُّ ٍِاك        :( 84) وِي بوجْ عاًفى التعميي  عديدة لٍشر ثقافة حقو  االٌصاُ ًااِدافكىا أ

 ىساف ديمة عميا .ع ا فَ أىساىية و يماف بالكرامة اع تعميؽ اع -ٔ 
 ىبذ كؿ اشكاؿ العىؼ .والتسام  و  بىا  جيؿ يجمف بثرافة السالـ – ٕ
 .التىمية الكاممة لشلصية اعىساف و الشعور بكرامته -ٖ
 يه .أبدا  ر ملر فى ًلر وةؽ اًجمف بتربؿ ايُ  مف المتعمميف _ بىا  جيؿٗ
 ساسى لمتطور واالبداع .أ_ ايجاد جيؿ يجمف بثرافة التىوع ويعتبرها شيئ ٘
  . فى البالد العربية طى سباف ىجاح عممية التةوؿ الديمررابىا  بيلة ةاعىة ج -ٙ
فػى مػواد  اللاصػة اععالف العػالمى لةرػوؽ اعىسػاف ومما ُيجكد ماسبؽ، " أف ما جا  بػ       

وغيرهػا مػف  والسػالـعىسػاف مػدؼ ملػى ىشػر ثرافػة ةرػوؽ ايالتعمػيـ  أفمف  بالةروؽ والةريات
عمػػى  اللطػػة العربيػػة لمتربيػػة "  ودػػد تكػػرر هػػذا المػػدؼ فػػى( ٜٗا"  والرػػيـ والةريػػات المبػػادت

 توسيع المشاركة المجتمعية فػى ىشػر ، مف لالؿ (ٓ٘ا " ـٕٗٔٓ-ـ ٜٕٓٓ ةروؽ اعىساف

المػػدىى فػػى  عمػػى مشػػراؾ مجسسػػات المجتمػػع بالعمػػؿويتةرػػؽ المػػدؼ ف ،ثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػا
ثرافػػة ةرػػوؽ  دور المجسسػػات اععالميػػة فػػى ىشػػر ،وتفعيػػؿ ةرػػوؽ اعىسػػافالتربيػػة عمػػى 

 " وفػػى،  االجتماعيػػة فػػى مجػػاؿ التربيػػة عمػػى ةرػػوؽ اعىسػػاف مجسسػػات التىشػػلةو  ،اعىسػػاف
العمػؿ عمػى ىشػر ثرافػة  ةيٌث مف أهـ أهدافه لةروؽ اعىساف أهداؼ المجمس الرومى المصرى

وذلػػؾ باالسػػتعاىة بالمجسسػػات واججمػػز  الملتصػػة  ةرػػوؽ اعىسػػاف ، وتوعيػػة المػػواطىيف بمػػا ،
   .( ٔ٘ا" واععالـ والتثريؼ  السميمة بشلوف التعميـ والتىشلة

أَف هىػػاؾ  ( ٕ٘ا وفػى هػذا الصػػدد ُتشػير دراسػة " عمػػى أسػعد وطفػة و لالػػد الرميعػى "       
هػداؼ السػابرة اجبىا  فى التعميـ عامة لتةريػؽ اج فى سموؾثرافة ةروؽ اعىساف  لغرسطردًا 

 ومىما : 
الةػػف والةىػػاف والػػدعـ الىفسػػى، والتعزيػػز والمسػػاىد  والتفػػاهـ، أف يسػػود اجسػػر  جػػوًا مػػف   -ٔ

 . والةوار بيف أطراؼ العالمة، ولاصة بيف اًبا  واجبىا 

تزويػػػد المىػػػاهت بالعديػػػد مػػػف اجىشػػػطة التعميميػػػة مثػػػؿ اللػػػروج ملػػػى البيلػػػة بمجسسػػػاتما  -ٕ
مف اجىشطة التربوية التػى تتػي  لمطػالف فرصػة ممارسػة ةرػوؽ اعىسػاف الملتمفة وغيرها 

 . بطريرة عممية وفعالة
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د ورسػػـ أسػػس أف تةتػػـر الةيػػا  المدرسػػية ةرػػوؽ اعىسػػاف وةرياتػػه اجساسػػية، فػػى تةديػػ -ٖ
وتوزيػػع المسػػجوليات، وأف يسػػود المىػػاخ الػػديمرراطى الػػذي يتػػي  العالدػػات مػػع اًلػػريف، 

 . اته وممارسة ةروده ممارسة عمميةوليللمطالف تةمؿ مس
فػػى التعػرؼ عمػى أفعػؿ الطػرؽ فػى تعمػػيـ  مترػدماً  عمميػاً  تأهيػؿ المعممػيف والمػربيف تػأهيالً  -ٗ

 .ةروؽ اعىساف
تأكيػػد الفعاليػػات التربويػػة ذات الطػػابع الػػديمرراطى واعىسػػاىى فػػى ملتمػػؼ مىػػاةى الةيػػا   -٘ 

 وممارساتمـ التربوية اليومية. الطالف  المدرسية والىشاطات التربوية الفعالة فى ةيا
ويتع  مما سبؽ ، أّف  أهداؼ ىشر ثرافػة ةرػوؽ اعىسػاف لػدى طػالف التعمػيـ الثػاىوى        

فى مصر تتمثؿ فى ترسيخ وتعمػيـ الةػوار، وىشػر دػيـ التسػام  والتعػاوف بػيف أفػراد المجتمػع ، 
دريبػه وتطػوير مماراتػه وددراتػه فػى وتةرير الفرد وتشجيعه عمى المشاركة فػى الةيػا  العامػة بت

 ملتمؼ موادعه فى المجتمع، فعاًل عف تعميـ وىشر مفمـو وثرافة الةؽ فى االلتالؼ .
فػػى الةمايػػة و الىمػػوض بثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف و  بصػػفة عامػػة جهميػػة التربيػػة اً ىظػػر و         
والرػيـ والمبػادت فػى العمميػة ىرػؿ المعرفػة  االعالمية عمػى وجػه اللصػوص ، فػى مجػاؿالتربية 

مػف لػالؿ  ـ مالاليػت، ةرػوؽ اعىسػاف  وىشػر ثرافػةلػذا فػاف تعمػيـ  ، عصػرالعولمةفػى التعميمية 
 اجهػػداؼتةريػػؽ  يػػتـ لكػػى فػػى مرةمػػة التعمػػيـ الثػػاىوى فػػى مصػػر، لمتربيػػة االعالميػػةوسػػالط 
 الةالية  . الدراسة مف  المىشود

 الجاٌوى فى وصر. دور وشائط الرتبية االعالوية فى ٌشر ثقافة حقو  االٌصاُ فى التعميي ثالجًا :    

المجسسػات  الثاىوى فػى مصػرلدى تالميذ التعميـ التربية االعالمية رصد بوسالط يُ       
سػتلدـ بطريرػة أو أو يتعرعػوف لمػا، والتػى تُ  الطػالفالرسمية وغير الرسمية التػى يػرتبط بمػا 

بػالةروؽ توعيػة واللرػيـ واالتجاهػات ر ثرافػة ةرػوؽ االىسػاف مػف لػالؿ غػرس اىشبألرى فى 
بطريرة مباشػر  أو غيػر مباشػر ، وتتمثػؿ أهػـ وسػالط  الطالف، ويتعرض لما هجال  والواجبات 

فػػى الدراسػػة  بصػػفة لاصػػة الثػػاىوىالتعمػػيـ  ولطػػالفبصػػفة عامػػة لمفػػرد، التربيػػة االعالميػػة 
 ، فيما يمى:الةالية

 اجىدية -ٖ           المدرسة  -ٕ           اجسر   -ٔ                        
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وسوؼ يتعرض الباةث بالتوعي  والتةميؿ الموجز لػدور كػؿ وسػيط مػف هػذه الوسػالط        
، وذلؾ عمى الىةػو  ىشر ثرافة ةروؽ االىساف لدى طالف التعميـ الثاىوى فى مصرفى عممية 

 التالى:
      -:  األشرة  -1       

ُتعػػػرؼ اجسػػػر  عمػػػى أىمػػػا جماعػػػة اجتماعيػػػة تػػػربط أفرادهػػػا روابػػػط الػػػدـ والػػػزواج،      
ويعيشوف معًا فى ةيػا  مشػتركة ويتفػاعموف عمػى ىةػو مسػتمر لموفػا  بالمتطمبػات االجتماعيػة 

 .(  ٖ٘ا واالدتصادية لبرا  اجسر 

اجولػػى فػػى ةيػػا  اجطفػػاؿ شػػير مفمػػـو اجسػػر  عمػػى أىمػػا المجسسػػة االجتماعيػػة كمػػا يُ 
المبكر  ةيث تمدهـ باللبرات والممارات الجسمية، واالتجاهات اللاصة بةػف التممػؾ والسػيطر ، 
واكتساف معظـ اجولويات العػرورية مثػؿ اًداف والػذوؽ، والىمػو المغػوى، وتكامػؿ الشلصػية، 

عدهـ عمػى فمػـ عالو  عمى ذلؾ ىرػؿ المعمومػات واللبػرات والرػيـ مػف جيػؿ ملػى جيػؿ ةتػى تسػا
 . (ٗ٘ا العالـ اللارجى والتفاعؿ معه ةيث تعرد العالدات وتشابكما

فاجسر  هى الجماعة اعىساىية اجولى التػى يتعامػؿ معمػا الفػرد مىػذ صػغره، ويكػوف لمػا 
كسػابه  دورًا رليسيًا فى تعميـ الفرد الةف واالىتما  لمجتمعه، كما تساعده عمى تكػويف ألالدػه وا 

 ـ المتىوعة فى جميع مجاالت الةيا .العادات والري

 وظائف األشرة: -

شكؿ اجسر  فى وععما الراهف مةدى المجسسات االجتماعية التى ُعىيػت بتربيػة الطفػؿ تُ 
تربية غير مرصود  وذلؾ مىذ والدته، وأصب  دورها مةددًا بالعديد مف الوظػالؼ مػف أهممػا مػا 

 : (٘٘ايأتى
تتكفػػؿ اجسػػر  رعايػػة أبىالمػػا وتػػربيتمـ جسػػميًا وصػػةيًا التربيػػة الجسػػمية والصػػةية: ةيػػث  -ٔ

وذلػؾ بترػديـ الغػذا  الكامػؿ لتىميػة أجسػػاممـ، وةمػايتمـ مػف اجمػراض، وتعمػيممـ أسػػاليف 
 الىظافة وممارسة العادات الصةية السميمة.

التربية العرمية والثرافية: مف شعور اجطفاؿ بالةىاف والعطؼ والةف مف اًبػا  والكبػار فػى  -ٕ
ْف لألسر  أهمية كبرى فى تغذية فكر أطفالما وتفػت  اج سر  يزيد مف معدؿ ىموهـ العرمى، وا 

 ددراتمـ العرمية ليكتشفوا ثرافة العصر الذى يعيشوف فيه.
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التربية اجلالدية والىفسية واالىفعالية: مف مف المماـ الرليسػية لػدور اجسػر  تػأميف التربيػة  -ٖ
الةيػػا  الملتمفػػة، ليكتسػػبوا ديمػػًا واتجاهػػات سػػميمة الصػػالةة جبىػػالمـ فػػى جميػػع مجػػاالت 

تىاسف متطمبات مجتمعمـ، وتزودهـ بالثرافػة التػى تػتال ـ وظػروؼ العصػر الػذى يعيشػوف 
فيػه، كمػا أف ترػػديـ اجـ جبىالمػا العطػػؼ والةىػاف والةػػف المتبػادؿ عػػرور  ممةػة لشػػعورهـ 

 باجمف واالطملىاف العاطفى.

الوالديف االهتمػاـ بتوعيػة اجبىػا  لاصػة فػى مرةمػة المراهرػة  التربية الجىسية: يىبغى عمى -ٗ
والشباف بأمور جىسمـ توعية دالمة عمى الصراةة وترديـ الةرالؽ الجىسػية التػى تةمػيمـ 

.  مف اجلطار المةيطة بمـ فى عالـ اليـو

التربيػػة الوطىيػػة واالدتصػػادية: مف مػػف أهػػداؼ التربيػػة اجسػػرية هػػى غػػرس روح االىتمػػا   -٘ 
المواطىػػة لممجتمػػع والػػوطف وتةريػػؽ اجمػػف والمةافظػػة عمػػى التراليػػد والرػػيـ الوطىيػػة، كمػػا أف و 

 تدريف اجبىا  عمى كيفية التعامؿ مع اجمور المالية أمر ممـ جدًا مف الىاةية االدتصادية.

كما أف اجسر  لما أثر فعَّاؿ ومجثر فى اعالـ أبىالما وتوعيتمـ بثرافة ةروؽ اعىسػاف    
 : (ٙ٘ا وذلؾ عمى الىةو التالى

يجف عمى الوالديف االبتعاد بأبىالمـ عف فعؿ ما يلمػؽ العػرر بػالغير فػى الػىفس أو المػاؿ  -ٔ
اةتػػراـ ةرػػوؽ أو البػػدف أو العػػرض وغيرهػػا، ةتػػى يكػػوف الوالػػداف دػػدو  ةسػػىة فػػى مجػػاؿ 

 اعىساف فى الةيا .
أف يرػػـو الوالػػداف باسػػدا  الىصػػ  جبىػػالمـ بأسػػاليف مربولػػة شػػرعًا ووعػػعًا، ولاصػػة فػػى  -ٕ

الىصال  المتصمة بةؽ اعىساف فى الةيا  وفػى سػالمته وسػالمة غيػره باعتبارهػا مػف أهػـ 
 أشكاؿ صياىة الىفس اعىساىية.

وتكافج الفػرص فػى تعامممػا مػع أبىالمػا، فػال يجف أف تطبؽ اجسر  مبادت العدؿ والمساوا   -ٖ
تفرؽ بيىمـ، وذلػؾ جف ديػاـ الوالػديف بتطبيػؽ هػذه المبػادت يجعػؿ اجبىػا  يةبػوف بععػمـ 
الػػبعض، وال يفكػػر أةػػد فػػى الػػتلمص مػػف اًلػػر، فيكػػوف ذلػػؾ مهػػدار لةػػؽ اعىسػػاف فػػى 

 الةيا .

ظػػة عمػػيمـ مػػف االىةػػراؼ عمػػى اجسػػر  االهتمػػاـ بمتابعػػة سػػموؾ اجبىػػا  وتصػػرفاتمـ والمةاف -ٗ
وارتكػػاف الجػػرالـ التػػػى تعػػر بالمةافظػػػة عمػػى الػػىفس اعىسػػػاىية وةرمػػـ فػػػى ةيػػا  ومىػػػة 

 مسترر .
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ملػػى  ( ٚ٘ا "ـٕٗٓٓ  .Douglas, et alوفػػى هػػذا اعطػػار يشػػير "دوجمػػس وولػػروف   
الملتمفػة، مػع وسالؿ اععالـ ما تعرعه لالؿ اعالميًا ،  أبىالمـ  تربيةأهمية دور الوالديف فى 

،  عػػرور  التيػػار مرجعيػػات معالميػػة مىاسػػبة دالػػؿ اجسػػر ، ةتػػى يػػتـ الىمػػو السػػميـ لألبىػػا 
 ,دير داىيػاؿ " ، كما أشارت دراسة ةروؽ اعىساىية المتىوعة فى عصر الفعالياتومعرفتمـ بال

     Cere, Daniel. ٕٜٓٓ" ٛ٘اـ)   
   دي ويػت وولػروف  .De Wet, et al ـٕٕٔٓ " .(ٜ٘ا   ملػى الػدور التربػوى لألسػر  ولاصػة

 ودراسة " 
بػػادت وهػػذه الثرافػػة تتمثػػؿ فػػى ىشػػر م ة ةرػػوؽ اعىسػػاف، وةريتػػه، وكرامتػػه ،فػػى تجسػػيد ثرافػػ 

 الريػاـ بىرػد هػادؼ وبىػا ، مػع  جبىالمـ، واعالمما  والديىية والثرافيةالسياسية  ةروؽ االىساف
تكز عمػى الموعػوعية، ومىظومػة سػموكية تػوازف أف ير جىه البد  لما يعرعه االعالـ المعمؿ ، 

لمفػرد  ولية، فى مطار توعية ةريرية بأهميػة المةافظػة عمػى ةرػوؽ اعىسػافلبيف الةرية والمس
 . فى مجتمعه

ومف ثّػـ ،يرػدـ الباةػث بعػض اجدوار السػموكية التػى يىبغػى عمػى اجسػر  ممارسػته لىشػر 
 ةمة مف لالؿ  :ثرافة ةروؽ اعىساف عبىالمـ فى هذ  المر 

  مىُذ صغرهـ . اعىسافةروؽ ديـ ا  المبادت الديىية واجلالؽ و تمريف اجبى 

  تشػػجيع اجبىػػا  عمػػى المشػػاركة فػػى المشػػاريع التطوعيػػة مثػػؿ: تىظيػػؼ اجةيػػا ، وتشػػجير
 .الساةات العمومية والةفاظ عمى سالمة البيلة وغير ذلؾ 

 تىوعة، واالسػتعاىة بمػا فػى كادتىا  المراجع الم والةرودية ، توفير موارد التعمـ الوطىية
،  ، ودعايا ةرػوؽ اعىسػافمف لالؿ درا   ما يتعمؽ بالرعايا السياسية  اجبىا تعميـ 

ه عمػػى تىشػػلالعػػف طريػػؽ  اىمـوطػػألالىتمػػا  ملػػى  ًا،تػػدريجيمـ جهموغيػػر ذلػػؾ ممػػا ُيػػ
 ـ ، وتػػػوعيتموالروميػػػةالوطىية ـوالػػػربط بيىمػػػا وبػػػيف هػػػويتم، التمسػػػؾ برػػػيـ مجتمعػػػه
 عبر العصور الملتمفة . بالملزوف الثرافى الوطىى

  يىبغػى ف، سػموكياتمـ وفػى  اجبىػا دعـ تربية المواطىة الصالةة و تعزيزهػا فػى ىفػوس
التركيزعمػػى تأصػػيؿ ةػػف الػػوطف واالىتمػػا  فػػى ىفػػوس الىاشػػلة فػػى ودػػت عمػػى اجسػػر  

، والعمؿ مف أجؿ رديه وتردمه، والدعو  ملى معداد الىفس لمعمؿ مف أجػؿ لدمػة  مبكر
الوطف ودفع العرر عىه، والةفاظ عمى مكاسبه، والمشاركة الفاعمة فػى لطػط تىميتػه 
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عى بمػا ة يجػف الػو عمػى أسػاس أىمػا ةرػوؽ أساسػي االجتماعية واالدتصادية والثرافيػة
 .وممارستما فى المستربؿ

َـّ      ، فى مجاؿ ىشر ثرافة ةروؽ اعىسػاف ترـو بالتربية اععالمية جبىالمافاجسر  ،  ومف ث
والتيار شكؿ ومعػموف الرسػالة اععالميػة المىاسػبة لمػـ ، وذلػؾ بتػدريف اجبىػا  عمػى طريرػة 
التفكيػػر العممػػى والممػػارات العرميػػة لموصػػوؿ ملػػى أفعػػؿ اسػػتلداـ ممكػػف لوسػػالؿ اععػػالـ بمػػا 

يرًا ورديػػًا فػػى الجواىػف المعرفػػة والوجداىيػػة والىفسػػية والسػػموكية، بمػػدؼ يةرػؽ لمػػـ تىميػػًة وتطػػو 
مكساف أبىالمـ فى التعميـ الثػاىوى مبػادت ودػيـ ةرػوؽ اعىسػاف والمتمثمػة فػى العػدؿ والمسػاوا  
وتكافج الفرص، وةؽ اعىساف فى المأكػؿ والممػبس والمسػكف الاللػؽ، وكػذلؾ الةػؽ فػى التعمػيـ 

، لتةريػػؽ التىميػػة الشػػاممة فػػى الصػػةية وسػػالر ةرػػوؽ اعىسػػاف اجلػػرى والرعايػػة االجتماعيػػة و 
 مصر واجمة العربية فى عو  الوادع العربى المعاصر المتغير الذى ىعيش فيه .

         -: املدرشة  -5   

عد المدرسة مف أهـ المجسسػات االجتماعيػة والتربويػة ةيػث أىمػا ترػـو عمػى التلطػيط سػوا  تُ 
أو البعيػد، فتلطػيط التعمػيـ المدرسػى بشػتى صػوره ومسػتوياته، مىمػا هػو  عمى المػدى الرصػير

 . (ٓٙا جز  مف اللطة العامة لممجتمع سياسية كاىت أو ادتصادية أو اجتماعية أو عرالدية
فالمدرسة مجسسة تعميمية ذات وظيفػة اجتماعيػة ترػـو عمػى لدمػة المجتمػع مػف لػالؿ       

ى وعمػػى تةمػػؿ المسػػلولية، والمشػػاركة فػػى العالدػػات تػػدريف المتعممػػيف عمػػى العمػػؿ الجمػػاع
 .   االجتماعية، والمساهمة فى بىا  المجتمع وتطوره

َـّ ، فالمدرسػػة الثاىويػػة مطالبػػة اليػػـو أكثػػرمف أى ودػػت معػػى فػػى     ظػػؿ التغييػػرات  ومػػف ثػػ
 : (ٔٙا المعاصر  فى الررف الةادى والعشريف أْف تودت وظالؼ عديد  فى مف لالؿ

الف لممواطىػػة فػػى مجتمػػع ديمرراطػػى ،مػػع تأصػػيؿ الرػػيـ الروةيػػة واللمريػػة فػػى الطػػمعػػداد  -ٔ
 ىفوسمـ .

ميجاد ىوع مػف التكيػؼ واالىسػجاـ جبىػا  المجتمػع الواةػد بىشػر االتجاهػات الثرافيػة التػى  -ٕ
تعمؿ عمػى تػفلؼ وتماسػؾ المجتمػع وتةرػؽ الػوال  واالىتمػا  لمػوطف وتةريػؽ المصػال  

 المشتركة . 
المجتمع بأععا  مجهميف لمرياـ بػأدوار ووظػالؼ فػى مجػتمعمـ مػف لػالؿ تػأهيممـ  تزويد -ٖ

 لتولى الوظالؼ فى ملتمؼ المجسسات االجتماعية واالدتصادية والسياسية والممىية.
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، والتةميؿ بتزويده بالممارات الفكريػة والعرميػة  واالبداعمعداد الطالف الرادر عمى االبتكار  -ٗ
 . هف فى عصر التىوع الثرافى والتعددية الفكريةتشجيع الموالرعاية و 

أّف الىظػر  ملػى دور المدرسػة   (ٕٙاوفى عو  ما سبؽ ، ُيجكد " أةمد سماعيؿ ةجى "
تغييػر دورهػا جػذريًا فػى ولكػف د لالتةاؽ بالجامعة ، اعدىوية فى مصر لـ يُعد يركز عمى اعالثا

الثاىوى جز ًا مػف الةركػة االصػالةية لمتعمػيـ مجتمع المعرفة فى عصر العولمة  وأصب  التعميـ 
الشامؿ ،التى ُتجكد عمى ىظاـ مميػز مػف التفكيػر واكتسػاف الممػارات والرػدرات المعرفيػة الالزمػة 

   لاللتيار الجيد لممستربؿ الممىى والوطىى .
ملػػى دور  (ٖٙاـ "ٜٕٓٓ Banks, James A ، جػيمس أودػد أشػػارت دراسػػة "               

السػػتيعاف دػػيـ ةرػػوؽ اعىسػػاف، والمثػػؿ  الطػػالف وهويػػات ةثرافػػ المػػدارس الثاىويػػة فػػى تىميػػة
ةرػػوؽ اعىسػػاف جىمػػا والمبػػادت لثرافػػة اكتسػػاف المثػػؿ العميػػا  ةتػػى يػػتـالعميػػا، والسػػموكيات. 

 المواطىة والمشاركة فى المجتمع . تةريؽ 
لمػػػا وظالفمػػػا المةػػػدد  فػػػى التعمػػػيـ  ميػػػةاعالو تربويػػػة مجسسػػػة  الثاىويػػػة فالمدرسػػػة          

والتىشلة والتأهيؿ، وتلعع أىشػطتما لمتلطػيط وفًرػا لألهػداؼ المرجػو  مىمػا. وعىػدما تتعػمف 
فى طور التكػويف بةرػودمـ اعىسػاىية وبمسػجولياتمـ تجػاه ةرػوؽ  الطالفتمؾ اجهداؼ توعية 

فػػػى ىشػػػر ثرافػػػة ةرػػػوؽ اعىسػػػاف يصػػػب  ةاسػػػًما بكػػػؿ  الثاىويػػػة ، فػػػاف دور المدرسػػػة غيػػػرهـ
 ، وذلؾ مف لالؿ :  المراييس

 عالـ  لىشػر ثرافػةكػا دمت وهػذا  الػ:  الجاٌويـة  دوج ثقافة حقو  االٌصاُ   املٍاِج التعميىيـة   -1
ةرػػػوؽ االىسػػػاف عػػػمف المػػػواد الدراسػػػية لاصػػػة: التربيػػػة اعسػػػالمية، المغػػػة العربيػػػة، التربيػػػة 

دمػت ثرافػة ةرػوؽ االىسػاف أهمية ودد أشارت دراسات وبةوث عف ،  وغيرها التاريخ و الوطىية، 
   سوىيا كارديفكدراسة "    Sonia Cardenas (ٗٙاـ " ٕ٘ٓٓ  تما ،  فى المىاهت لتىمي

مػف لػالؿ  الدور الذي لعبته الدوؿ فى تعزيز التثريؼ فى مجػاؿ ةرػوؽ اعىسػافالتى تىاولت    
 المدرسة 

، وكػذلؾ المىظمػات غيػر الةكوميػة ،  المػدراسكادماجما فى المىاهت واجىشطة االعالمية دالػؿ 
 لمواجمة التاثيرات السمبية لمعولمة عمى ثرافة ةروؽ االىساف .

ملػػى   (٘ٙا "ـ ٕٕٔٓ  Takeda, Sachiko ,  تاكيػػدا، ساشػػيكو اسػػة "در كمػػا أشػػارت         
ىرػػؿ المعػػارؼ وتطػػوير كمػػىمت دراسػػى ، ل التثريػػؼ فػػى مجػػاؿ ةرػػوؽ اعىسػػاف فػػى اليابػػافأهميػػة 

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Sonia+Cardenas%22&wc=on&fc=on
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Takeda+Sachiko%22
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ةريػػة الةرػػوؽ ال ومشػػاركة السياسػػية وةريػػة الػػرأي والتعبيػػر والتفكيػػر كال، الموادػػؼ المتعممػػيف
 .االدتصادية واالجتماعية

فػػى عمميتػػى التعمػػيـ و الػػتعمـ فػػى المرػػررات الدراسػػية فػػى  اعىسػػاف ةرػػوؽ فػػدمت ثرافػػة          
، ومتابعتمػا فػى  مػف لػالؿ المىػاهت واالعػالـ عىمػا اعىسػاف ةرػوؽ مفػاهيـ لىشػرالتعميـ الثاىوى 

وةريػػة الػػرأي والتعبيػػر ةرػػوؽ  التعمػػيـ ولاصػػة  تةعػػير المعممػػيف و أثىػػا  الزيػػارات الصػػفية
  .  ةؽ الةماية وةروؽ ألرىو ،  كيةةؽ الممو ،  الرعاية الصةيةوةؽ  والتفكير

 األٌشطة االعالوية فى التعميي الجاٌوى :  -5 

الطػػػالف أةػػػد العىاصػػػر المامػػػة فػػػى البىػػػا  المتكامػػػؿ لشلصػػػية  االعالميػػػةاجىشػػػطة    
التػى يرػـو  االعالميػة كثيرًا مف اجهداؼ التربوية يتـ تةريرما مػف لػالؿ اجىشػطة أفّ و  ،وصرمما
وفيمػػا يمػػى سػػوؼ يعػػرض الباةػػث فػػى الصػػفةات الرادمػػة  ، لػػارج الصػػؼ الدراسػػى الطػػالفبمػػا 

ىشػػر ثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف لػػدى لمػػا دورًا كبيػػرًا فػػى  ، التػػى يػػرى أفّ  االعالميػػةجهػػـ اجىشػػطة 
سػػمـ فػػى بىػػا  المػػواطف الرػػادر عمػػى مواجمػػة كافػػة ، والتػػى تُ طػػالف التعمػػيـ الثػػاىوى فػػى مصػػر 

وأهممػا : الصػةافة المدرسػية ية ، ولاصة بعد ثػورات الربيػع العربػى ، العربية والعالمالتةديات 
 .، واعذاعة المدرسية ، والمسرح المدرسى ، واالةتفاالت المدرسية 

 : : الصخافة املدرشية أواًل

أسػوار مدارسػمـ ملػى البيلػة  الطالفالصةافة المدرسية هى الجسر الذى يعبر مف لالله 
 . (ٙٙا  مف مشكالت وظروؼ ملتمفة المةمية واللارجية بما فيما

وعى لػدى الطػالف وسػيمة لىشػر المعمومػات وتعمػيـ الثرافػة والػ الصةافة المدرسية فّ أكما       
فى ظؿ الىظاـ العػالمى الجديػد وصػراع مليمـ مف ملتمؼ دطاعات المجتمع ،الثرافة ةيُث تىرؿ ،

   (ٚٙا وةوار الةعارات
عمػػى البيلػػة  طػػالف التعمػػيـ الثػػاىوىوهكػػذا، يمكػػف لمصػػةافة المدرسػػية أف تكػػوف ىافػػذ        

والمجتمػع بمػػا يلمػػؽ لػػديمـ فػػى الىمايػػة الػوعى واالىتمػػا  ملػػى المدرسػػة والػػوطف واجمػػة العربيػػة 
 التى يىتموف مليما.

 :(  ٛٙا ومف اجهداؼ العامة لمصةافة المدرسية ما يمى
 تىمية الوال  لموطف. -ٔ

http://www.sef.ps/vb/multka81059/
http://www.sef.ps/vb/multka81059/
http://www.sef.ps/vb/multka81059/
http://www.sef.ps/vb/multka81059/
http://www.sef.ps/vb/multka81059/
http://www.sef.ps/vb/multka81059/
http://www.sef.ps/vb/multka81059/
http://www.sef.ps/vb/multka81059/
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 ثرافة عامة مىاسبة.ترديـ  -ٕ
 ربط التمميذ بالبيلة المةمية والمجتمع العربى، والعالـ اللارجى. -ٖ
 تىمية الىظر  العممية وتشجيع اللياؿ العممى والروح االبتكارية. -ٗ
 غرس روح العمؿ التعاوىى. -٘

 :(  ٜٙاومف اجهداؼ اللاصة لجماعة الصةافة المدرسية
 تكويف رأى عاـ موةد فى المدرسة. -ٔ
 مف فرص التردـ والىمو. لمطالفتوجيه المجتمع المدرسى واالىتفاع بكؿ ما يتاح  -ٕ
 وزياد  صمتمـ بالةيا . الطالفتوسيع وفاؽ  -ٖ
جاد  الفمـ. -ٗ  التزود بألواف مف المعارؼ المتجدد ، والتوسع فى الررا   وا 
 تكويف الشباف المجمف بالةؽ والةرية والمثؿ اعىساىية الرفيعة. -٘

 فػػى التعمػػيـ الثػػاىوى ، ةرػػؽ الصػػةافة المدرسػػية مػػا تىشػػده مػػف أهػػداؼ، لكػػى ت ومػػف ثػػـّ 
ةسف توزيع الماد  المعروعة بمػا يػوفر فيمػا عىصػر الجاذبيػة، وأف تكتػف بما يجف أف يراعى 

عمػػى الرػػرا   واعطػػالع، وجمػػع المعمومػػات  الطػػالفبلػػط واعػػ  كبيػػر، والعمػػؿ عمػػى تشػػجيع 
الصػػػةيفة ، وبػػػذلؾ تكػػػوف جماعػػػة الصػػػةافة وىرػػػدها، والتعػػػاوف دالػػػؿ الجماعػػػة فػػػى مصػػػدار 

تصدى لممشكالت ولألةػداث التػى يعػاىى لمالمدرسية هى البداية ععداد جيؿ مف ةممة اجدالـ،  
 سمـ فى ةمما والتعبير عىما.مىما مجتمع المدرسة أو المجتمع المةمى، وتُ 

 : (ٓٚا والصةؼ المدرسية أىواع مىما   
الفصؿ وأىشطته، وتةمؿ اسػمًا يلتػاره طػالف الفصػؿ، صةيفة الفصؿ: والتى تعرض ألبار  -ٔ

ويرػػـو جماعػػة مػػىمـ بتةريرهػػا بةيػػث تكػػوف متىوعػػة ويشػػرؼ عميمػػا رالػػد الفصػػؿ، ومػػف 
الممكػػف أف تكػػوف هػػذه الصػػةيفة شػػمرية، وتوعػػع فػػى مكػػاف واعػػ  لتالميػػذ الفصػػؿ أو 

 الفصوؿ اجلرى لررا تما.
التػػى ُيىتلػػف أععػػاجها مػػف كػػؿ صػػةيفة الةػػالط: وتصػػدرها جماعػػة الصػػةافة المدرسػػية  -ٕ

 الفصوؿ، ويمكف أف تلتار موعوعاتما مف مجالت الفصوؿ.
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صةيفة المدرسة: ويشترؾ فى تةريرها أععػا  الجماعػة وبعػض المعممػيف، وتصػدر غالبػًا  -ٖ
مطبوعة لُتوزع ىسخ مىما عمى المػدارس اجلػرى، وتعػرض جىشػطة المدرسػة، ومشػكالتما 

 سلولى التعميـ، وموعوعات متىوعة.وةمولما المرترةة، ولرا ات مع م
صػػػةؼ المىاسػػػبات: وهػػػى صػػػةؼ ةالطيػػػة تصػػػدر فػػػى المىاسػػػبات الملتمفػػػة الديىيػػػة أو  -ٗ

 . االجتماعية أو الوطىية، ومعظـ موعوعاتما تدور ةوؿ المىاسبة

وبعػػد تىػػاوؿ الباةػػث جهػػداؼ جماعػػة الصػػةافة المدرسػػية وأىواعمػػا المتعػػدد ، يػػرى       
ثرافػة  ىشػرالباةث أف الصةافة المدرسية يمكف أف تمعف دورًا كبيرًا وتساهـ مساهمة فعَّالة فى 

كتابػة الموعػوعات والمرػاالت : مػف لػالؿ الثاىوى فى مصر التعميـ  طالفلدى  ةروؽ اعىساف
، التعػػاوف والمشػػاركة وعػػدـ التمييػػز واةتػػراـ اًلػػر والعمػػؿ بػػروح ميجابيػػة مثػػؿ التػػى تتىػػاوؿ 

عػػػػػػػػػرض المجػػػػػػػػػالت عمػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػدراف المدرسػػػػػػػػػية وفػػػػػػػػػى دالػػػػػػػػػؿ الفصػػػػػػػػػوؿ لتعميػػػػػػػػػؽ و 
ةؽ فى التعمػيـ واالبػداع وةريػة الػرأى والمشػاركة السياسػية فػى مطػار لكا اعىساف ةروؽ مفاهيـ

الراىوف والدستور، وترابؿ الةروؽ الواجبات كالةفاظ عمى الىفس ، وعػدـ التعػدى عمػى ةرػوؽ 
وذلػػؾ لممشػػاركة اعيجابيػػة فػػى تىميػػة  ، وغيرهػػاوالةػػرص عمػػى اجمػػف العػػاـ لمػػوطف  ااّللػػريف ،

 .بعد الثور  المصرية  فى المرةمة الرادمة مف التطور فى المستربؿالمجتمع المصرى 
 - ثاٌيًا: اإلذاعة املدرشية:

ُتعرؼ اعذاعة المدرسية بأىما: "الىشػاط الةػر الػذى يرػـو بػه التمميػذ دالػؿ المدرسػة عػف 
طريؽ الميكروفوف لالؿ طابور الصباح أو مف لالؿ الفسػةة، ويػتـ هػذا الىشػاط تةػت مشػراؼ 
ألصػػػالى متلصػػػص، ويػػػتـ االعتمػػػاد أةياىػػػًا عمػػػى فريػػػؽ الموسػػػيرى بالمدرسػػػة لترػػػديـ بعػػػض 

ععػو الجماعػة ثرافػة معالميػة مركػز   الطالػفمف لالؿ اعذاعة تعمـ  اللمفيات الموسيرية،ويتـ
مف لالؿ ةرية معالف الرأى والتعامؿ مع أجمز  الصوت، وبرامت المىادشات والتةريػؽ اعذاعػى 

 . (ٔٚا وغيرها"
بةريػة مػف لػالؿ ىشػر  ألبػار كما أىما الوسيمة المممة فػى التعبيػر عػف ااّلرا  واجفكػار  

 ...... (ٕٚاالصباح ، مع ترديـ المعمومات ثرافية فى المجاالت المتىوعة 
فاعذاعػػة المدرسػػػية أدا  تعبػػػر عػػف ةيػػػا  المدرسػػػة، وةػػػافز عمػػى بػػػذؿ الجمػػػد والبةػػػث، 
وتةصيؿ المعرفة، والتىافس فى الوصوؿ مليما، كما أىما أدا  ىاجةة فى لمػؽ الػوعى المسػتىير 

 مف لالؿ ربط المجتمع المدرسى بالمجتمع اللارجى والبيلة المةيطة بمـ. طالفاللدى 
 :(  ٖٚا وتمدؼ جماعة اعذاعة المدرسية ملى

http://www.sef.ps/vb/multka81059/
http://www.sef.ps/vb/multka81059/
http://www.sef.ps/vb/multka81059/
http://www.sef.ps/vb/multka81059/
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تراف المغة، وددة اجساليف. -ٔ  تدريف الطالف عمى ةسف اجدا ، وجود  اعلرا ، وا 
مػف تتبػع  تىمى معارفمـ، وتزودهـ بالثرافة المتجدد  والمعارؼ واللبػرات وةسػف االسػتماع -ٕ

 لألفكار والةوادث وددة الفمـ والىرد والةكـ عمى اجشيا .
تاةة الفرصة أماـ التمميػذ لمعمػؿ فػى المجػاؿ  -ٖ تىمية مواهف الطالف فى اللطابة واعلرا ، وا 

اعذاعى، وذلؾ باعداد المواد العممية والىصوص الفىية واجسلمة واالستفسارات، وكػذلؾ مػف 
 ةيث تشغيؿ اججمز  السمعية.

مف لالؿ بػث البػرامت والمػواد الديىيػة واالجتماعيػة  لمةروؽ تىمية وغرس المبادت السامية -ٗ
 المتىوعة.

ولتةريػػؽ هػػذه اجهػػداؼ عػػف طريػػؽ اععػػداد والتلطػػيط الجيػػد مػػف مدار  المدرسػػة وهيلػػة 
اعشػػػراؼ التػػػى ترشػػػد الطػػػالف ملػػػى المصػػػادر الملتمفػػػة لممعمومػػػات واجلػػػواف المىاسػػػبة ةسػػػف 

 جةداث الجارية، مع تىظيـ برامت أسبوعية ترسـ عمى الفصوؿ الملتمفة.المىاسبات وا
 : (ٗٚا ومف فوالد اعذاعة المدرسية واستلداماتما عمى الىةو التالى

تلمؽ اعذاعة المدرسية جوًا فىيًا يري  الىفس، ويساعد عمى التفاعػؿ وذلػؾ مػف لػالؿ بػث  -ٔ
لػؾ فػى البدايػة بػث الرػروف الكػريـ الػذى اجغاىى واجىاشيد والموسيرى المىاسبة، ودبؿ كؿ ذ

 يعفى جوًا روةيًا رالعًا ومشجعًا.
تسػػاعد اعذاعػػة المدرسػػية مػػف لػػالؿ اشػػتراؾ الطػػالف عمػػى مشػػاعة روح التعػػاوف والتفاعػػؿ  -ٕ

 االجتماعى.
تػػربط هػػذه اعذاعػػة الطػػالف بجػػو الةيػػا  اليوميػػة، وذلػػؾ مػػف لػػالؿ بػػث اجلبػػار السياسػػية  -ٖ

 المامة فى المجتمع المةمى والعربى والعالمى. واالدتصادية واالجتماعية
تسػػاعد اعذاعػػة المدرسػػية مػػف لػػالؿ فرراتمػػا وموعػػوعاتما عمػػى زيػػاد  المةصػػوؿ الثرػػافى  -ٗ

 لدى الطالف.
تسػػػاعد اعذاعػػػة المدرسػػػية عمػػػى غػػػرس وتىميػػػة الرػػػيـ التربويػػػة فػػػى ىفػػػوس الطػػػالف مىػػػذ  -٘

 صغرهـ.

َـّ، فاعذاعة المدرسية مف أكثر اجىشػطة  مثػراً  لمعػارؼ ومعمومػات ودػيـ  ععالميػةاومف ث
 الثاىوى فى مصرالمشاركيف فيما فى مرةمة التعميـ  الطالف
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ويتعػػ  ممػػا سػػبؽ، أف اعذاعػػة المدرسػػية فػػى عػػو  أهػػدافما وفوالػػدها يمكػػف أف       
دػػرا   : مػػف لػػالؿ  ىشػػر ثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف فػػى التعمػػيـ الثػػاىوىتسػػاهـ مسػػاهمة فعالػػة فػػى 

اجلبار اليومية فى اعذاعة والتعرؼ عمى ما فيما مف أةداث ودعايا مةمية وعالمية، مف أجػؿ 
 وديمػة العػدؿ والةريػة المسػلولةمشػاركة السياسػية وةرػوؽ المػواطف ،بػالةروؽ بالتكويف وعى 

وةريػػة الػػرأي ملرػػا  الكممػػات المتىوعػػة فػػى اعذاعػػة عػػف ، مػػع فػػى هػػذه المرةمػػة الطػػالفلػػدى 
اجةػػزاف السياسػػية وفوالػػدها فػػى مرةمػػة مػػا بعػػد بيػػر والتفكيػػر والػػديف وةريػػة االشػػتراؾ فػػى والتع
عمػى أهميػة مؿ تتشػالتػى  وكػذلؾ الكممػات والةكػـ والفرػرات اعذاعيػة ـ ،ٕٔٔٓيىػاير  ٕ٘ثور  
 وغبرها . والتعميـ والمستوى الاللؽ لممعيشة والمأكؿ والمسكف والرعاية الصةيةالعمؿ 
 - املدرشي: حاملصر: ثالجًا 

مف أهػـ وسػالؿ اععػالـ الرميمػة التػى تتميػز بةيويػة االتصػاؿ، جف المدرسى  يعد المسرح
 الممثؿ يلاطف الجممور مباشر ، وهـ يةسوف ويتأثروف به.

وال يزاؿ المسرح عمى ددر كبير مف اجهمية فى ةياتىا، كوسػيمة اتصػاؿ، فمػو يمعػف دورًا 
الثرافية، وكذلؾ االتصاؿ الةعارى وتبادؿ اللبػرات والمعػارؼ،  كبيرًا فى ىرؿ اجفكار والمعمومات

والتةفيز عمى التفكيػر، والتةػريض عمػى الفعػؿ والمسػاعد  عمػى اتلػاذ مودػؼ مػع طػرح الػرجى 
 . (٘ٚا الجديد 

بػأىواع كثيػر  مػف اللبػرات والممػارات،  الطػالففالمسرح المدرسػى وسػيمة معالميػة، تػزود 
والىطؽ والواع ، كما تعودهـ اعلرػا  الجيػد، باععػافة ملػى الترفيػه فتدربمـ عمى اجدا  المعبر 

 عف الىفس والتسمية لممروف مف مشاكؿ ودمؽ الةيا .
دعامػػة دويػػة مػػف دعػػالـ التربيػػة والتعمػػيـ  فػػى التعمػػيـ الثػػاىوىعػػد المسػػرح المدرسػػى كمػػا يُ 

 وذلؾ مف لالؿ:
 شلصػػيته وتمرسػه بلبػػر  الةيػػا ، واكتمػػاؿ الطالػفأىػه مػػف العوامػػؿ المسػاعد  عمػػى ىعػػت  -ٔ

 . (ٙٚا
 بالمعمومات، ويثرى ددر  الفرد عمى التعبير عما فى ىفسه. الطالفالمسرح المدرسى يمد  -ٕ
يساعد تىمية بعض االتجاهات اعيجابية مثؿ التعاوف والمشػاركة، ومعايشػة الموادػؼ التػى  -ٖ

 .(  ٚٚا يمثمما الفرد أو يشاهدها
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الدػة بػيف المدرسػة وبيلتمػا، ويعػالت مػا فػى البيلػة مػف يمكف بالمسػرح المدرسػى توثيػؽ الع -ٗ
 أدوار اجتماعية أو اىةرافات سموكية وغير ذلؾ.

غػػرس دػػيـ واتجاهػػات ميجابيػػة ةيػػث يرػػـو بػػأدا  دور وظيفػػى أو تعميمػػى مػػف لػػالؿ ترػػديـ  -٘
الماد  التاريلية أو العممية أو سير اجبطاؿ بطريرة مشودة، مع التوعية بالتردـ الةعػارى 

 . (ٛٚاورات واعىجازات والتط
عالمية هامة فى مرةمػة التعمػيـ    سػمـ مػف لػالؿ مػا يُ  الثػاىوىفالمسرح وسيمة تربوية وا 

، وهػذه اجهميػة لممسػرح الطػالف به فى تىمية المعمومات واالتجاهات والريـ المتىوعة فى ةيػا  
  (ٜٚا " ـٖٕٓٓكدراسػػة "مصػطفى رجػػف  ، اىعكسػت عمػى اهتمػػاـ الدراسػات والبةػػوث التربويػة

والمعمومػات  التى أشارت ملى أف المسرح ىشاط تربػوى ةريرػى يػتـ مػف لاللػه اكتسػاف اللبػرات
فػى  المتىوعة عػف الةيػا ، فمػو أدػوى معمػـ لأللػالؽ وليػر دافػع ملػى السػموؾ الطيػف والمفاهيـ
 الةيا  .

َـّ    يمكػف أف يرػـو بػدور فعَّػاؿ فػى  وىالثػاى، فالمسرح المدرسى فى مرةمة التعميـ  ومف ث
االديىيػػة، السياسػػية، االجتماعيػػة، االدتصػػادية،  اأبعادهػػ مػػف لػػالؿىشػػر ثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف 

لتىميػة الػوعى لػديمـ مىػذ  الطػالف(، مف لالؿ تردـ عػروض مسػرةية لمػجال  والبيلية والتىموية
ااّللػر ، وتشػجيع الطالػف عمػى ، كترديـ مسرةية تعبػر ةريػة الػرأى واةتػراـ الػرأى  بمذه اجبعاد

وتأديػة واجباتػه ، ةتػى يشػعر  دـ السمبية فػى الةصػوؿ عمػى ةرودػه ممارسة الديمرراطية ، وع
لمودػوؼ أمػاـ العربػات التػى تةػوؿ دوف  ـ ،ٕٔٔٓباعىتما  ملى الوطف ولاصة بعد ثػور  يىػاير

 تةريؽ أهدافما فى المجتمع المصرى . 
 االحتفاالت املدرشية: : رابعًا

التػى تفيػد  االعالميػة ،الةتفاالت فى المىاسبات العامة واللاصة تعد مف أدػوى الوسػالؿ ا
فػػػى مىشػػػا  صػػػالت طيبػػػة بالجمػػػاهير، وهػػػذه االةتفػػػاالت لمتكػػػريـ أو الترديػػػة أو االسػػػترباؿ أو 

 . (ٓٛا المىاسبات الملتمفة، والبد مف التلطيط واععداد الجيد لما
الػػذيف يرومػػوف بتىظػػيـ االةتفػػاالت دالػػؿ  الطػػالفأمػػا االةتفػػاالت المدرسػػية فاىمػػا تعػػـ 

مػػػػف ذوى الموايػػػػات اجدبيػػػػة والفىيػػػػة  الطػػػػالفالمدرسػػػػة فػػػػى المىاسػػػػبات الملتمفػػػػة، وهػػػػجال  
ويػػتـ اعشػػراؼ عمػػى هػػذه ،  مػػى التفاعػػؿ االجتمػػاعى مػػع اًلػػريفوالموسػػيرية، ولمػػـ مرػػدر  ع
 مدرسة بمعاوىة اجلصالى االجتماعى وبعض مدار  المدرسة.الجماعة مف أةد مدرسى ال
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 : (ٔٛا وتمدؼ االةتفاالت المدرسية ملى
عمى السموؾ االجتماعى السميـ فى جػو اجتمػاعى غيػر جػو الفصػؿ، ومثػاؿ  الطالفتدريف  -ٔ

لذلؾ: ةفؿ السترباؿ اًبا ، أو مىاسبات دومية أو ديىية، أو اةتفػاالت رياعػية، أو تكػريـ 
 ف والمتفوديف.لممتلرجي

عدراؾ العالدات بيف دراسات المدرسػة ومىاشػطما، وميػاديف العمػؿ الملتمفػة  الطالفتوعية  -ٕ
 التى يعمؿ المتلرجوف فيما.

التدريف عمػى مػا يرػاـ فػى المدرسػة مػف اةتفػاالت، وفمػـ اجسػاليف التػى تتبػع فػى الةفػؿ،  -ٖ
    وكيؼ ُتةؿ.والصعوبات التى دد تكوف فيه، وكيؼ ُتواجه، ومشكالت الةفؿ 

طػػالف المرةمػػة ويػػرى الباةػػث أىػػه يمكػػف تةريػػؽ هػػذه اجهػػداؼ عػػف طريػػؽ مشػػراؾ         
فى معداد ما ُيراـ فى المدرسة مف اةتفاالت، ومىادشػتمـ فػى اجسػاليف التػى تُتبػع  الثاىوية

 . ات والمشكالت، وكيؼ يتـ مواجمتمافى الةفؿ والصعوب
 :  (ٕٛا ومف أىواع االةتفاالت المدرسية

االةتفاالت بالمىاسبات الوطىية والديىية وفى هذه االةتفاالت ُيستعاف بعمما  الػديف ورجػاؿ  -ٔ
 الفكر واجدف عةيا  مثؿ هذه المىاسبات.

ومسػاعدتمـ  الطػالفةفالت السمر واجىاشيد، ةتى تكوف الزمة لتوثيؽ أواصر الصمة بيف  -ٕ
مػػى تىظػػيـ ةفػػالت السػػمر عمػػى دعػػا  ودػػت ممتػػع، كمػػا يشػػجع رالػػد الجماعػػة اجععػػا  ع

لراجما، كمػا يػدرف رالػد الجماعػة اجععػا  عمػى الغىػا  الجمػاعى ولاصػة فػى  عدادها وا  وا 
 اجىاشيد الديىية والوطىية والرومية.

الةفػػؿ السػػىوى لتكػػريـ المتفػػوديف فػػى اجىشػػطة المدرسػػية واللػػدمات، ةيػػث يةعػػره كبػػار  -ٖ
 ة فى ىماية الةفؿ.المسلوليف والشلصيات، ويتـ توزيع الجوالز واجوسم

ومما سبؽ يتع  أف جماعػة االةتفػاالت المدرسػية يمكػف أف ترػـو بػدورًا فعػااًل وهامػًا    
االةتفػػاؿ بالمىاسػػبات  مػػف لػػالؿ:ىشػػر ثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف لػػدى طػػالف التعمػػيـ الثػػاىوى فػػى 

لرا  الكممات الديىية، واكتساف العديد مف  والرومية الديىية التػى تكػوف  مبادت ةروؽ اعىسافوا 
التمسػػػؾ برػػػيـ كةريػػػة الػػػديف والتسػػػام  والةريػػػة وصػػػياىة الػػػىفس والةفػػػاظ عميمػػػا ، مػػػع  بمػػػا

 الديمرراطية والعدالة والةرية والسالـ وغيرها.
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عػرؼ الطػالف ةرػودمـ ازا  اىفسػمـ لمػا دورًا رليسػًا فػى تالمدرسػة  ومما سبؽ ،يتع  أفّ 
زا  االلػػريف ويىمػػو لػػديمـ االةسػػاس بالواجػػف وال ويرػػدـ الباةػػث بعػػض  ،شػػعور بالمسػػجوليةوا 

 اجدوار السموكية التى يىبغى أف تكوف بالمدرسة الثاىوية لىشر ثرافة ةروؽ اعىساف وهى :
 الطالف بموعوع ةروؽ االىساف واثار  رغبتمـ وشد اىتباهمـ اليه . تعريؼ 
 مػػػـ تىميػػػة عواطػػػؼ الطػػػالف ولبػػػراتمـ واسػػػتعداداتمـ لمتعػػػاوف مػػػع االلػػػريف والتعػػػاطؼ مع

 واةتراممـ .

  االىاىيػػة والميػػوؿ د الىزعػػات وفػػى ذات الودػػت عػػ الطػػالف بػػيفتىميػػة روح المػػود  والسػػالـ
، ممػػا يمػػىةمـ الرعػػا عػػف الػػىفس والميػػؿ الػػى التسػػام  واالعتػػداؿ فػػى والعدواىيػػة لػػديمـ 

 الموادؼ .

 الىصػػػوص المرجعيػػػة لةرػػػوؽ االىسػػػاف والةريػػػات االساسػػػية  العمػػػؿ عمػػػى تعريػػػؼ الطػػػالف         
اعىسػػاف كوسػػيط فػػى ىشػػر ثرافػػة ةرػػوؽ  المدرسػػة لػػدور وبعػػد العػػرض التةميمػػى السػػابؽ

 الوسػالط عمػى رأس جميػع فى التعميـ الثاىوى، ُيمكف الروؿ بػأّف المدرسػة  لمتربية االعالمية
لكوىما تستمدؼ شريةة عريعة مف المجتمع و هػى الطفولػة و الشػباف ، فى هذا المجاؿ 

المجتمػػع و ، كمػػا لمػػا امتػػدادات فػػى اجسػػر  و  الةيويػػة و االسػػتمراريةالتػػى تمتمػػؾ الرػػو  و 
فػى تصػب  العػامف لىشػر ثرافػة ةرػوؽ اعىسػاف ، ثرافتمػا و  بتربيتما عمى ةروؽ اعىسػاف

   .مصر فى عو  الوادع المصرى الراهفالتعميـ الثاىوى ا العاـ والفىى ( فى 
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 -األٌدية : -2  

 : ىػادى ُمىػاداً  وِىػداً  فالىػًا:برولػه معىػى الىػادى فػى المغػة أفّ  المصباح المىير جا  فى        
 . (ٖٛا جالسة فى الىادى ، وتىادى الرـو : أى اجتمعوا فى الىادى ، وجمعه أىدية وىواٍد 

بأىػػه مكػػاف الجتمػػاع  Club ملػػى مفمػػـو الىػػادى  Websterكمػػا يشػػير دػػاموس وبيسػػر        
ة والثرافيػػة ، ويمػػد الػػبعض بالمعمومػػات المامػػة عػػف الىػػاس ، ويمارسػػوف فيػػه ىشػػاطات رياعػػي

 . (ٗٛاالةيا  
، أو رياعػيًة ، أو  هى مجسسات اجتماعيػة تربويػة تكػوف فػى الغالػف ا ثرافيػةً فاجىدية         

ودد كُثر اىتشارها فى المجتمعات المعاصر  . وُتعد أماكف يمترى فيما اعىسػاف مػع  ،اجتماعية ( 
ممكاىػاٍت  فلػٍة مف الىاس الذيف يجمعمـ هدٌؼ مشػترؾ ، أو مصػمةٌة مشػتركٌة ي ةيػث مىمػا ُترػدـ 

هالمػػًة لةيػػاٍ  اجتماعيػػٍة ُيربػػؿ عميمػػا اجفػػراد بالتيػػارهـ وطػػواعيتمـ ، ليتمتعػػوا فػػى رفرػػة زماللمػػـ 
 . (٘ٛا  دراىمـ بجٍو مف المرح والعمؿوأ

الطالػف  بػالىفع عمػى أماكف لشغؿ أودػات الفػراغ بمػا يعػود عمػى ويرى الباةث أّف اجىدية        
ةريػة التةػرؾ والتوجيػه  ،مػف لػالؿةيػث يجػد فيمػا فرصػة لتىميػة مواهبػه فى المرةمة الثاىوية، 

 . المتىوعةالثرافية المطموف له ىةو ممارسة الموايات واجىشطة 
 التػػى تسػػعى اجىديػػة ملػػى تةريرمػػا كمجسسػػات اجتماعيػػة وتربويػػة هػػى  اجهػػداؼ ومػػف  

 :   (ٙٛا
ًا ، لتكسػػبمـ مرومػػات االىتمػػا  يتىشػػلة اججيػػاؿ وتػػربيتمـ جسػػميًا وثرافيػػًا واجتماعيػػًا وىفسػػ -ٔ 

 ملى المجتمع .
واةتػػراـ  ـ التعػػاوىىالػػتعم اذكػػا  روح،و  دعػػـ المبػػادر  الفردية،والتربيػػة عمػػى العمػػؿ الجمػػاعى -ٕ

 .الرأي اًلر 
صػرؿ الميػوؿ والمواهػف وتعمػدها بالرعايػة و ، تىمية الشلصػية واالتجاهػات والرػيـ والكفايػات -ٖ

 .والتمذيف
 والمشػػاركة فػػى الةيػػا  العامػػة . التمػػرف عمػػى تةمػػؿ المسػػجولية والممارسػػة الديمودراطيػػة  -ٗ

لتبػػادؿ وتعميػػؽ اللبػػرات ، االلػػذ والعطػػا  ؿتىميػػة ممػػارات التواصػػؿ ودػػيـ الةػػوار وتبػػاد -٘
 مى والعالمى المعاصر .والتعممات،وربطما بالوادع المة

 (ٚٛا " ـٕٚٓٓ Annik Sorhaindo and Leon  ، أىيػؾ وليػوف ودػد أشػارت دراسػة "       
تةريؽ التفػاهـ بػيف الثرافػات أهمية دور اجىدية كمجسسة تربوية لارج ىطاؽ المدرسة فى ملى 
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جابيػػػة ىةػػػو ، وتىميػػػة االتجاهػػػات اعيبػػػيف الشػػػباف  والثرػػػة المتبادلػػػة وزيػػػاد  اةتػػػراـ الػػػذات
 المجتمعية ، لتدعيـ الموية الثرافية فى عصر العولمة .الديمرراطية والمشاركة السياسية و 

  جافيػتودراسػة  "     Japhet  Mchakulu التػى أشػارت ملػى أهميػة اشػراؾ   (ٛٛا ـ "ٕٚٓٓ
ـ فػى الرعػايا المجتمعيػة الشباف الىاشئ فى اجىدية لما لما مػف تػأثير فػى الثرافػة العامػة لػديم

البيلػة  فػىو طبيعة االىرساـ ،ممشاكؿ االجتماعية و االدتصادية المةمية ةموؿ ل مىادشةمثاًل : 
العوامػػؿ التػػى تػػجثر عمػػى و  ،لالفيػػة اجكثػػرالرعػػايا السياسػػية و السياسػية عمػػى الصػػعيد الػػوطىى 

 التىمية االجتماعية واالدتصادية والتعميـ.
ماتردمػػه مػػف لػػالؿ أىشػػطتما المىتوعػػة ، يجػػف أف ترػػدـ أىماطػػًا سػػموكية  فاجىديػػة بكػػؿ        

ىسػاىى وتشػجيعمو  ديمىد بع ذات واعةة لمطالف فى هذ  المرةمة  لممارسػة عمػى ا ـألالدػى وا 
ولة فػػى مطػػار تكػػافج الفػػرص وىبػػذ اعدصػػا  والتممػػيش والتمييػػز لالديمرراطيػػة السػػميمة والمسػػ

 . متربية عمى ثرافة الةؽ والواجفل
الطػػالف عمػػى مكسػػاف  فاجىديػػة كوسػػيط مػػف وسػػالط التربيػػة االعالميػػة تعمػػؿومػػف ثّػػـ ،  

بػدوٍر كبيػر فػى الػدفاع عػف  مػف لػالؿ دياممػا،  مبادت وثرافة ةرػوؽ اعىسػاف  التعميـ الثاىوى
، ةيػث تعمػؿ تمػؾ الطػالف ةروؽ اعىساف واةترامما مػف لػالؿ دعػـ المشػاركة السياسػية لػدى 

كةؽ المػػػواطف فػػػى الىشػػػاط السياسػػػى الطػػػالف بػػػالةروؽ الملتمفػػػة،وعػػػى عمػػػى تىميػػػة  اجىديػػػة
لممػػواطىيف، وتكػػافج الفػػرص التعميميػػة، لؾ الةػػؽ فػػى تػػوفير الرعايػػة الصػػةية واالجتمػػاعى، وكػػذ

 اجىديػةوالعدؿ والمساوا  بيف الجميع فى الةروؽ والواجبات أماـ سػياد  الرػاىوف، وكػذلؾ تعمػؿ 
كػالةؽ فػى  المىتوعػة  بػالةروؽ االدتصػادية فى هذ  المرةمػة العمريػة عمى تىمية وعى الشباف

 الذى يعمف  االستررار والةيا  ااّلمىة لممواطف .العمؿ 
، ودعػػػػو   الثرافيػػػػةفػػػػى ذلػػػػؾ مػػػػف لػػػػالؿ عرػػػػد الىػػػػدوات والمرػػػػا ات  اجىديػػػػةووسػػػػيمة  

 مػػع التوعػػي  بػػأفّ ،  دعػػايا ةرػػوؽ اعىسػػاف فػػى مصػػر المتلصصػػيف علرػػا  مةاعػػرات عػػف
 ( والتىمويػػةةرػػوؽ اعىسػػاف االمدىيػػة واالجتماعيػػة والثرافيػػة والسياسػػية بىشػػر ثرافػػة  االهتمػػاـ
ةميػػه مػػف اجلطػػار الموجػػه ملػػى الشػػباف فػػى ظػػؿ الغػػزو فػػى ظػػؿ متغيػػرات العصػػر ، ت لمطالػػف

 بعد ثورات الربيع العربى .عرور  االهتماـ بما و الثرافى واععالمى الغربى،

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Japhet+Ezra+July+Mchakulu%22&wc=on&fc=on
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الرتبية االعالوية فى ٌشر ثقافة حقو  االٌصاُ  وشائط دور تدعيياملقرتح لالتصور رابعًا : 

 فى التعميي الجاٌوى فى  وصر .

التربيػة  وسػالط دور تػدعيـيسعى الباةث فى هذه الصفةات ملى وعع تصور المرترح ل        
دراسػة ، وذلػؾ بعػد الىشر ثرافة ةرػوؽ االىسػاف فػى التعمػيـ الثػاىوى فػى  مصػر  االعالمية فى 

ووسػالطما فػى  ووسالطما فى ىشر ثرافة ةرػوؽ اعىسػاف ، الىظرية التةميمية لمتربية االعالمية
 لدى طالف التعميـ الثاىوى فى مصر .ىشر 

البدايػة ععػاد  بىػا   ا، باعتبارهػالتربيػة االعالميػة مف أهميػة هذا التصور وتأتى أهمية وعع 
سػمـ فػى تُ  لوسػالؿ االعػالـ الملتمفػة ،كمػا أىمػاعمى الػوعى والىرػد والتةميػؿ اعىساف المصرى 

فػػى شػػتى مجػػاالت الةيػػا ،  معمومػػاتالو  معػػارؼبال ،طػػالف التعمػػيـ الثػػاىوى فػػى مصػػر تثريػػؼ 
، ولاصػػًة فػػى مجػػاؿ ثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف ا موعػػوع الدراسػػة وغػػرس الرػػيـ فػػى ىفوسػػمـ 

تةػػديات فػػى ظػػؿ  عمػػى التوافػػؽ مػػع متطمبػػات هػػذا العصػػر الةاليػػة ( وذلػػؾ لمسػػاعد  الطػػالف
بعػد ثػور   ، واعسماـ فى صىع الررار لتردـ المجتمع ةاعرًا ومستربالً الررف الةادى والعشريف 

 .ـ ٕٔٔٓيىاير ٕ٘
 دور ومف هذا المىطمؽ تتةدد أهـ مالم  الرجية التربوية المرترةة مف أجػؿ تػدعيـ           

فى ىشػر ثرافػة ةرػوؽ االىسػاف فػى  اجىدية ( –المدرسة  –التربية االعالمية ا اجسر   وسالط
 التعميـ الثاىوى فى مصر فى السطور التالية :

ضرورة االِتىاً بتدعيي الدور الرتبوى لألشرة فى ٌشر ثقافة حقو  االٌصاُ فـى التعمـيي الجـاٌوى    د 1ر

 وَ خاله الرتكيس عمى الٍقاط التالية:، فى  وصر

لػدى أبىالمػا مػف لػالؿ ودايػة اجبىػا  مػف  يجف عمػى اجسػر  الريػاـ بالتربيػة اععالميػة -أ    
اتباع السموكيات الشالعة فى استلداـ وسالؿ اععالـ المسموعة والمرلية، وأىمػا ال توظػؼ 
لمترفيه أو لالىةراؼ اجلالدى، ولاصػة مػف جاىػف البػث المباشػر أو اعىترىػت أو الموبايػؿ 

وجيمـ ملػى السػموؾ الرػويـ الذى ال يفارده الشباف فى ظؿ الظػروؼ الراهىػة، مػع توعيػة وتػ
الػػذى يتمشػػى مػػع عػػادات ودػػيـ المجتمػػع المصػػرى الىابعػػة مػػف الػػديف اعسػػالمى، أو ترميػػد 
سػػموكيات ال تتفػػؽ مػػع ثرافػػة المجتمػػع أو االسػػتماع ملػػى معمومػػات معػػممة عػػف العريػػد  
اعسالمية ولاصػة فػى مجػاؿ ةرػوؽ اعىسػاف، ولاصػة فػى موادػع اعىترىػت التػى يتعػرض 

.لما الشبا  ف فى المرةمة الثاىوية اليـو
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عػػرور  اهتمػػاـ اجسػػر  بتىميػػة وعػػى أبىالمػػا بثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف ، وذلػػؾ بػػأف يكػػوف   -ف
الوالداف الردو  الةسػىة فػى مجػاؿ تػدعيـ ةرػوؽ اعىسػاف لػدى اجبىػا  فػى مرةمػة التعمػيـ 

و بػالىفس أو الثاىوى عمى سبيؿ المثاؿ: االبتعاد عػف اجفعػاؿ التػى تمةػؽ العػرر بػالغير أ
عطالمـ ةرودمـ فػى  الماؿ، وتطبيؽ مبادت العدؿ والمساوا  وتكافج الفرص بيف اجبىا ، وا 

 الممبس والمأكؿ وفى التعميـ والرعاية االجتماعية والصةية والىفسية وغيرها .
الدور الرتبوى لمىدرشة فى ٌشر ثقافة حقو  االٌصاُ فى التعميي الجاٌوى فـى    عمى ضرورة الرتكيسد 5ر 

 وصر، وَ خاله الرتكيس عمى الٍقاط التالية:

وذلػػؾ مػػف لػػالؿ المىػػاهت بشػػر ثرافػػة ةرػػوؽ اعىسػػاف عػػرور  اهتمػػاـ المدرسػػة الثاىويػػة  –أ  
مىظمػات  المدرسػة مػعتعػاوف الدراسية أو المعمميف أو اعدار  المدرسية مف لالؿ االهتماـ 

ةرػوؽ ثرافػة المجتمع المدىى بعمؿ دورات تدريبية لممعممػيف والمػديريف فػى كيفيػة تػدريس 
وتعميىما فػى المىػاهت الدراسػية، كمػا أف مصػالح المىظومػة التعمميػة بعىاصػرها  ، اعىساف

دريس التى تعـ التالميذ والمعمػـ والمىػاهت واعدار  والبيلػة المةيطػة هػو اللطػو  اجولػى لتػ
 .ثرافة ةروؽ اعىساف 

زيػػاد  فاعميػػػة اجىشػػطة اععالميػػػة المدرسػػػة الثاىويػػة فػػػى مكسػػػاف الطػػالف ثرافػػػة ةرػػػوؽ  -ف
، أو  فػػى الصػػةافة المدرسػػية اعىسػػاف، والعمػػؿ عمػػى ىشػػرها فػػى صػػور  مرػػاالت أو كممػػات

وأفَّ الجميػع سػوا  ، وةروده  هتعرض اةتراـ اعىساف وةريات وغيرها برامت مذاعة مدرسية،
أمػػاـ الرػػاىوف، مػػع دعػػـ وىشػػر ثرافػػة السػػالـ ومكافةػػة أشػػكاؿ التميػػز العىصػػرى والتطػػرؼ 

،وةريػػػة التيػػػار العمػػػؿ  الةريػػػة، الديمرراطيػػػةو الوطىيػػػة، و العدالػػػة  وغػػػرس دػػػيـ، واعرهػػاف 
لممشػػػاركة فػػػى زيػػػاد  الىػػػاتت الرػػػومى ، وغيرهػػػا مػػػف الةرػػػوؽ ، فػػػذلؾ يػػػجدى ملػػػى تعميػػػؽ 

لمواطىة الصالةة فى ىفوس الطالف ، ليكوىوا مواطىيف صػالةيف مشػاركيف فػى اعةساس با
عممية التىمية الشاممة فى مصر فى المستربؿ الرريف فى عو  التغيػرات العربيػة والعالميػة 

 المعاصر .
ً بتدعيي الدور الرتبوى لألٌدية فى ٌشر ثقافة حقو  االٌصاُ فى التعميي الجاٌوى د 2ر  ضرورة االِتىا

 وصر، وَ خاله الرتكيس عمى الٍقاط التالية: فى 

ديػػاـ اجىديػػة بالتوسػػع فػػى عرػػد المرػػا ات والمةاعػػرات التػػى تتىػػاوؿ توعيػػة الطػػالف بػػأهـ   -أ  
الةرػػوؽ والواجبػػات تجػػاه الػػوطف، وتبصػػيرهـ بسػػبؿ الممارسػػة الديمرراطيػػة والةمايػػة التػػى 
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تػدعيمًا لممواطىػة الصػالةة ودػيـ كفمما الدستور والراىوف لمـ فى المجتمع المصرى، وذلؾ 
ةػػف الػػوال  واالىتمػػا  لمػػوطف والػػدفاع عىػػه عػػد أى معتػػدى، وتكػػويف الشلصػػية المصػػرية 

 .المعاصر  الواعية وذلؾ لممشاركة بفاعمية فى تردـ المجتمع المصرى
عرػػد المػػجتمرات والىػػدوات التػػى تتىػػاوؿ عػػرور  مكسػػاف وتزويػػد ب عػػرور  اهتمػػاـ اجىديػػة -ف 

الطالف بمبادت وثرافة ةروؽ اعىساف واةترامما فى مصر والعالـ،ولاصػة بعػد االتمامػات 
، ولاصػة فػى الةرػوؽ السياسػة  مصر بدعوى اىتمػاؾ ةرػوؽ اعىسػاف فيمػا ملىالموجمة 

المسػلوليف فػى الدولػة ورجػاؿ  والمدىية واالجتماعيػة وغيرهػا، مػع عػرور  مشػراؾ عػدد مػف
الفكر مػف مىظمػات ةرػوؽ اعىسػاف فػى المجتمػع المصػرى، لكػى يعرفػوا الشػباف بػالةروؽ 
اعىسػػاىية كػػالةؽ فػػى التعمػػيـ والمسػػكف والممػػبس والةرػػوؽ الفكريػػة واالدتصػػادية وغيرهػػا، 
عالو  عمى ذلؾ توعي  مف يرـو باىتماؾ ةروؽ اعىسػاف مػف الػدوؿ الغربيػة ولاصػة فػى 

لعراؽ المستعمر والمذاب  الوةشية فى اجراعى الفمسطيىية ةتى الودت الػراهف، فكػؿ ذلػؾ ا
مةفػاظ عمػى الذاتيػة الثرافيػة لممجتمػع ويةميػه مػف االلتػراؽ التوعية االعالمية ل ُيسمـ فى

َـّ يةرؽ اجمف   لمشباف المصرى والعربى. الرومىاععالمى والثرافى، ومف ث
 توصيات الدراشة:  

فػى مرةمػة  التربية االعالميػةـ الباةث مجموعة مف التوصيات التى دد تفيد فى تطوير يرد    
، وذلػؾ ىشر ثرافة ةرػوؽ اعىسػاف سمـ فى زياد  فاعمية دورها فى ، وتُ الثاىوى التعميـ 

 عمى الىةو التالى:
لتىميػػة  فػػى التعمػػيـ عامػػًة والثػػاىوى لاصػػًة ، لمتربيػػة اععالميػػةتوجيػػه مزيػػد مػػف االهتمػػاـ  -ٔ

لممعمومػػات مفيػػد الىترػػا  اال دراؾ و اعاعدتمـ عمػػى ومسػػالطػػالف ،الةػػس اععالمػػى لػػدي 
المجسسػػات التربويػػة ت والرػػيـ فػػى جميػػع مجػػاالت الةيػػا  ، مػػع عػػرور  ربػػط واالتجاهػػا

بالمجسسات اععالمية بمػا يةرػؽ اجهػداؼ المرجػو  لبىػا  الشلصػية اعىسػاىية السػوية 
 . مف لالؿ الةروؽ والواجبات

لمػػػديرى المػػػدارس والمعممػػػيف  التربيػػػة االعالميػػػةالػػػدعو  ملػػػى عرػػػد دورات تدريبيػػػة فػػػى  -ٕ
 االعالميػػةوالمشػػرفيف، عرشػػادهـ وتػػوجيممـ ىةػػو الممارسػػة الفعَّالػػة جىمػػاط اجىشػػطة 

 . دالؿ المدارس
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فػػى البػػرامت التىمويػػة ،  و ،ةرػػوؽ اعىسػػاف فػػى كافػػة مراةػػؿ التعمػػيـ ثرافػػة   ادمػػاجمدػػرار  -ٖ
، وبػػرامت مىظمػػات  بصػػفة لاصػػة دالػػؿ المدرسػػة الثاىويػػةوفػػى أىشػػطة وسػػالؿ اععػػالـ 

 . المجتمع المدىى

ىمػا  ال الثاىويػة ، ةروؽ اعىساف فى المدرسة ىشر ثرافة -ٗ يعىػى وجػود مىػاهت مسػترمة ، وا 
لتربيػػة عمػػى ةرػػوؽ ا ًا أّف المطمػػوف هػػو اىػػدماجما فػػى مىػػاهت المػػواد الدراسػػية ، اعتبػػار 

اعىساف ، عممية تربوية شاممة ، تستمدؼ تكويف الطالف / المػواطف ، وهػو مػا يتطمػف 
ةرػػوؽ اعىسػػاف ، كمػػاد  الفمسػػفة ، ىشػػطة فػػى المػػواد المرتبطػػة بثرافػػة مدراج بػػرامت وأ

 . والتربية الوطىية ، والتربية اعسالمية ، والمغات .... وغيرها

مصػغر  لمةيػا  الديمرػػراطية ، ليػتػػعمـ مػف  ملتبػراتأف تػتةػوؿ ملى  الثاىوية عمى المدرسة -٘
دراؾ العالدػػة بػػيف الةرػػوؽ  الطػػالفلاللمػػا  الطػػرؽ العرالىيػػة فػػى الةػػوار وااللػػتالؼ ، وا 
 . والواجبات

، لما لما مف أهميػة فػى االعالمية تشجيع اجسر  جبىالما عمى االشتراؾ فى اجىشطة  -ٙ    
 . بالمعارؼ والريـ المتىوعة عف الوطف والةيا  عامةمثرا  عرولمـ 

فى تكويف أسػس  عرور  اهتماـ اجسر  بغرس ديـ ثرافة ةروؽ اعىساف ، كمدلؿ هاـ -ٚ   
ةرص عمى تكويف الرجية الىردية لديمـ بةيػث يسػتطيعوف أف لم،  أبىالمـبىا  شلصية 

ةفظمػػػـ مػػػف الودػػػوع فػػػى يتعػػػامموا مػػػع المػػػجثرات اللارجيػػػة كوسػػػالؿ اععػػػالـ ،أسػػػموف ي
 . االىةراؼ الفكري و السموكى

ر فمػػػى مصػػػد ، دعػػػـ اجىديػػػة واالهتمػػػاـ بمػػػا بوصػػػفما المجسسػػػة االجتماعيػػػة التربويػػػة -ٛ   
 اً لمعرفة كثيػر مػف الةرػوؽ والواجبػات اللاصػة بػالمواطىيف .وهػى مصػدر لممارسػة أدوار 

 وسيمة لىرؿ الثرافة والمةافظة عميما وىشرها وتطويرها . ، كما أىمااجتماعية كثير  

لػدى  توجيه مزيد مف االهتماـ بالدراسات التربوية اللاصة بىشػر ثرافػة ةرػوؽ اعىسػاف -ٜ  
تكػػويف المػواطف الصػػال  الرػادر عمػػى المشػػاركة ل،  بصػػفة لاصػة الثػاىوىتعمػػيـ ال طػالف

 والعربيػة عػو  التغيػرات العالميػة اعيجابية فػى تىميػة مجتمعػه، ومواجمػة مشػكالته فػى
 . ذلؾ مسلولية مجتمعية وطىية ومصيرية ةاعرًا ومستربالً  اً ، اعتبار المعاصر 

 املراجع
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 م(8986   ار الثقيفععة )القعيىرة   2ط  الوادػع والمسػػتربؿ -الثػػاىوى  التعمػيـ سعيي  إسعميليع لمعع    -ٔ
 . 99ص

  المجمع  مشػروع معػداد المعػايير الروميػة -لمتعميـ فى مصرالمعايير الرومية وزارة التربية والتيمعيم   -ٕ
 . 868م( ص2002األوع  )القيىرة  األمع لمطبيلة والنشر  

دراسػػػات فػػى التربيػػػة  -معػػا ات ثرافيػػػة وادتعػػا ات تربويػػة -اعصػػالح المجتمعػػػىحيمعع  لمععير   -ٖ
 .  25-22م( ص ص2006  )القيىرة  مكتبة ال ار اليربية لمكتيب  ينيير والثرافة

م    9/80/2088  2588اليعع     -الةػػوار المتمػػدفمجمػػة   التربيععة االليميععة    لبعع اا العع مييط  -ٗ
 لم  موقع  

 Available on line at: www.ahewar.org/debat/show.art.asp,14/9/2013 
ممتق  خبراء التربية ،   معالف الدوةة لدعـ تعميـ التربية اععالمية فى الشرؽ اجوسطقطر      -٘

 م   لم  موقع  2082يونيو  82 - 88 بيل وحة مناإلليمية 
 Available on line at: www.dc4mf.org/ar/content/3892,14/8/2013 

  845اليععع     -مجمػػػة المعرفػػػة  التربيعععة االليميعععة .. لمعععييا    الريعععي     بععع ر بعععن لبععع اا ال عععيل  -ٙ
 م    28/80/2082

 لم  موقع                     
 Available on line at: www.almraefh.org/news/php. 10/11/2013. 

  مجمة الوعى اعسالمى  التربية االليمية ف  ل ر الطغيين االليم     محي  ال ين لب الحميم -ٚ
 م .2080الكويت  وزارة األوقيف والشئون اإلسيمية   سبتمبر   522الي   

(  204  اليع   )مجمػة الفػف اعذاعػى  التربيعة االليميعة وتحع ييت ثعورة االت عيع    ل ل  سعي  راعي -ٛ
 م.2082ميي  اإليالة والتميفزيون  أبريع  -فزيونالقيىرة  اتحي  اإليالة والتمي

 ور البعرام  الحواريعة بيلفاعيئييت اليربيعة فعي نشعر ثقيفعة حقعو  االنسعين    نيي لب  المق و  غيلي -ٜ
  كميعععة اال اب   جيميعععة  منيععععور  دكتػػػػورا  غيػػػر مىشػػػػور    لععع ي لينعععة معععن الشععععبيب الم عععري

 م .2082
إيمعععين حمععع   محمععع  لمعععير  المتطمبعععيت التربويعععة لععع لم حقعععو  اإلنسعععين لطعععيب المرحمعععة الثينويعععة   -ٓٔ

 م.2005  كمية التربية بشبين الكوم  جيمية المنوفية  دكتورا  غير مىشور 
11- Print Murray et al., "Moral and Human Rights Education: the Contribution 

of the United Nations", Journal of Moral Education, Vol. 37, No. 1, pp. 
115-132, Mar 2008, Available on line at: www.Eric. Ej785587. 

محمعع  توفيعع  سععيم  واقععع تيمععيم حقععو  اإلنسععين وحرييتععو األسيسععية فعع  و ني يععة محمعع  لبعع  المععنيم   -ٕٔ
 م.8997المجم  الخيمس  الي   الييشر  سبتمبر   مجمة التربية والتعميـم ر  

13- Bray, Elmene, "Constitutional Values and Human Dignity: Its Value in 

Education", Perspectives in Education, Vol. 22, No. 3, pp. 1-12, 

Sep2004, Available on line at: www.Eric Ej68990. 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C5%ED%E3%C7%E4+%C3%CD%E3%CF+%E6%E4%E6%D3
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C5%ED%E3%C7%E4+%C3%CD%E3%CF+%E6%E4%E6%D3
http://www.almraefh.org/news/php
http://www.eric/
http://www.eric/
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إن سععععيفوني  رالتربيععععة لمعععع  ال يمقراطيععععة وحقععععو  اإلنسععععين فعععع  المعععع ارس اإلفريقيععععة )الخبععععرة  - انيععععع -ٗٔ
  ترجمعة م عطف  مجع   الجميع القعيىرة  ملتارات العموـ االجتماعيػة -مفريرية عربيةالكينية(  

 م.2008(  أكتوبر 4مركز البحوث اليربية  المجم  رقم )
15- Flowers, Nancy, "Teaching Strategy: Human Rights in the News", Update 

on Law- Related Education, Vol. 22, No. 3, .pp.1- 45, Fur 1998, 

Available on line at: www.ERIC. Accession, ED596130. 

مجمػة كميػة سي  أحم  طيطيو   ر ور الم رسة فع  تيميع  االنتمعيء لع   طعيب التيمعيم الثعينو ر    -ٙٔ
 م.8995(  المجم  الثين   يونية 88  جيمية أسيوط  الي   )التربية

ت ععور مقتععرح لمتربيععة لمعع  حقععو  اإلنسععين فعع  منبومععة التيمععيم قبععع ر   سععمو  حممعع  لمعع  يوسععف -ٚٔ
 .    م2088كمية التربية   جيمية بن  سويف   دكتوراه غير مىشور  ،  ، ر الجيمي  بم ر

 -مىاهجػه -لطواتػه -البةػث العممػى، تعريفػهأحم  لب  اا المحمع  وم عطف  محمعو  أبعو بكعر   -ٛٔ
 . 76م( ص2002  الطبية الثينية  )اإلسكن رية  ال ار الجيميية  المفاهيـ اعةصالية

 ععع قيء )المن عععورة   ار األتربيػػػة ودعػػػايا المجتمػػػع المعاصػػػر  الحسعععن محمععع  حسعععين و خعععرون   -ٜٔ
 . 5-4ص ص  م(2002لمطبيلة والنشر  

م( 2002  )اإلسكن رية  المكتعب الجعيمي  الحع يث  مدلؿ ملى عمـ االتصاؿمنيع طميت محمو    -ٕٓ
 .886ص

لالتصػػػاالت ىةػػػو مىظػػػور اجتمػػػاعى ىرػػػدى  -اععػػػالـ والمجتمػػػعسعععيمية محمععع  جعععيبر و خعععرون   -ٕٔ
 . 422م( ص8997  )اإلسكن رية   ار الميرفة الجيميية  الجماهيرية

 ٕٛمجتمر" ألالديات اععالـ واععالف " مف   ور اإلليم ف   لم القيم األخيقية     زينب  بره -ٕٕ
م 2009 مارس  القيىرة   جيمية النياة و المجمس اليرب  لمتربية األخيقية    ـٜٕٓٓمارس  ٜٕ -

 . 74  ص 
ليم  رشي  البيطير   مفيوم التربية اإلليمية في كتب التربية الم نية والتربية الوطنية لممرحمة   -ٖٕ

 والعشريف ةث مردـ فى مجتمر" العممية التربوية فى الررف الةاديباألسيسية في المنييج الفمسطيني  
  م.    لم  موقع88/80/2009 87ين  فمسط -جيمية النجيح الوطنية  ر: وادع وتةديات

 Available on line at: http://blogs.najah.edu/staff/aliaassali/article. 
 

ٕٗ- Alice Y. L.LEE , " Media Education: Definitions, Approaches and 

Development around the Globe, Hong Kong Baptist University ,New 

Horizons in Education, Vol.58, No.3, Dec 2010 Available on line at: 

http://eric.ed.gov/?id= EJ966655 

http://www.eric/
http://eric.ed.gov/?id=%20EJ966655
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وردة عمؿ مردمة ملى المػجتمر  محم  بن شحيت الخطيب     ور الم رسة ف  التربية االليميعة     -ٕ٘
وزارة التربيعة والتيمعيم بيلتيعيون معع   الريعي    اوعى وممػار  والتيػار ( الدولى اجوؿ لمتربية اععالمية

م   لمعععععععععععع  موقععععععععععععع                                                                                7/2/2007-4ة   فعععععععععععع  الفتععععععععععععرةمنالمنبمععععععععععععة ال وليععععععععععععة لمتربيععععععععععععة اإلليميعععععععععععع
Available on line at: www.kau.edu.sa/Files/372/Researches/238, 

12/7/2013 . 
دراسػػة ةالػػة لرريػػة  -عولمػػة اععػػالـ والتغيػػر فػػى المجتمػػع الرػػروىوجعع   شععفي  لبعع  المطيععف   -ٕٙ

 . 20-29م( ص ص2006  )طنطي   ار مكتبة اإلسراء لمطبع والنشر والتوزيع  مصرية
العربيػػة مشػػكالية الػػدور .. وسػػالؿ اععػػالـ والتةػػوؿ الػػديمرراطى فػػى الػػدوؿ    ليسعع  لبعع البيقي -ٕٚ

 مركععز أسععبير لم راسععيت والبحععوث  الريععي    ـ ، عمػػى مودػػع:ٕٕٔٓ، أكتػػوبر  ووليػػات التعزيػػز
 واإلليم

Available on line at: http://www.asbar.com/ar/contact-us/, 12/9/2013       
     (28) Morrell, Ernest; Duenas, Rudy Critical Media Pedagogy: Teaching for 

Achievement  in City Schools. Language & Literacy, Teachers 
College Press,2012, 

                   Available on line at: www.ERIC., ED540008. 

   (29) the University of Toronto (OISE) the Ontario Institute for Studies in 

Educaiton,   Media Education Project, November 29, 2013, Available 

on line at:
 

www.oise.utoronto.ca/.../Projects/Media_Education_Pro,2013. 
(30) Suzuki  Kanae," Development of Media Education in Japan",Graduate 

School of Library, Information and Media Studies, University of Tsukuba ,july 

2008, 

 Available on line at: www.http://ci.nii.ac.jp/naid/110007004865/2008. 
(31)  Kuter-Luks, Theresa; Heuvelman, Ard, Making Dutch Pupils Media 

Conscious: Preadolescents' Self-Assessment of Possible Media Risks and the 

Need for Media Education, Learning, Media and Technology, v36 n3 p295-

313 2011, 

              Available on line at: www.ERIC, EJ932683 

مػػػدلؿ جىشػػػطة االتصػػػاؿ فػػػى المجسسػػػات التعميميػػػة كمعععيع الععع ين حسعععين و معععيع سعععي  المتعععول   -22
م( ص 2004  )المن عععععورة  المكتبعععععة الي عععععرية  مسػػػػػرح( -مذاعػػػػػة -اصػػػػػةافة

 . 28-26ص

http://www.asbar.com/ar/contact-us
http://www.eric/
http://ci.nii.ac.jp/naid/110007004865/2008
http://www.eric/
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م   2080الريي     كيؼ ىتعامؿ مع اععالـ -التربية اععالمية   بن لب الرحمن الشميمري في  -22
  موقع لم  

Available on line at http: //www.saudimediaeducation.org /1/12/2013.  
   ) مشع   األىعيل  لمطبيلعةموسػوعة عامػة وملتصػر  -اعمعاف فى ةرػوؽ اعىسػافىيثم منيع   -ٖٗ

 . 897م( ص 2000والتوزيع والنشر  
مكتبة  ار التراث )القيىرة  المجم  الثيلث    المعامالت -السمـ والةرف  فرة السىة   سيب    يالس -ٖ٘

 .84-82ص ص  (م2005  
(  22(  السعععنة )258  اليععع   )مجمػػػة المسػػػتربؿ العربػػػىمحمععع  فعععيئ   رحقعععو  اإلنسعععين والتنميعععةر   -ٖٙ

 . 808-99م  ص ص2000الوح ة اليربية  ينيير بيروت  مركز  راسيت 
(  245  اليع   )مجمػة المسػتربؿ العربػىمحم  فيئ   رحقو  اإلنسين بين الخ و ية والييلميعةر   -ٖٚ

 . 5م  ص8999(  بيروت  مركز  راسيت الوح ة اليربية  يوليو 28السنة )
مجمػػػة لبععع  اا لبععع  الععع ائم  راالحتفعععيع بعععيإللين اليعععيلم  لحقعععو  اإلنسعععين وسعععط البعععيم اليعععيلم    -ٖٛ

(  بيععروت  مركععز  راسععيت الوحعع ة اليربيععة ميرس 28(  السععنة )248  اليعع  )المسػػتربؿ العربػػى
 . 22-22م  ص ص8999

 -وأىواعمػا -مصػادرها -تطورهػا -مفاهيممػا -ةروؽ اعىسػافأحم  محمو  محم  لب  المطمب   -ٜٖ
  وليػػات ةمايتمػػا -ةمايػػة اعسػػالـ -العوامػػؿ المػػجثر  عمػػى الوفػػا  بمػػا -أسسػػما وأركاىمػػا

 .86-84م( ص ص2005)سوىيج   ار محسن لمطبيلة  
  مركعز  سروط الةواجز: أوعاع ةروؽ اعىساف فى الػدوؿ العربيػة بعػد الثػورات الجيين     ليء -ٓٗ

 م    لم  موقع  2088الخمي  لسييسييت التنمية   أبريع 
Available on line at : https://www.gulfpolicies.com/index.php?option       

  2549الي     مجمة الةوار المتمدف    الثورات اليربية وحقو  اإلنسينفيوليت  اغر     -ٔٗ
م 8/88/2088 Available on line at 

:  www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=283739 :عمى مودع   
مجمػػػػػة    لتوبيعععععف السييسعععععي واالجتمعععععيلي لقاعععععييي حقعععععو  اإلنسعععععينا   خيلععععع  م عععععطف  فيمعععععي  -ٕٗ

 م .2082(   القيىرة   مؤسسة األىرام   أبريع 50  الي   ) الديمرراطية

ثرافة ةروؽ اعىساف تعترعما معودات وتتطمف شراكة فعميػة بػيف الجميػع   محم  ولي  الم ر   -ٖٗ
   لىشرها

م   لم  موقع  2082المنيمة   ميي  البحرين لمتنمية السييسية     

http://www.saudimediaeducation.org/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=283739على
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Available on line at 

:  http://www.bipd.gov.bh/default.asp?action=article&id=1057       

رؤية المجمس القومي لحقو     اللصوصية الثرافية وسياسات ةروؽ اعىساف  أميمة لبو  -ٗٗ
 م  لم  موقع   2009   اإلنسين في م ر

Available on line at : www.hewaronline.net/Conference/Omayma.htm 

ممترى    أىمية التربية لم  حقو  اإلنسين في تطوير المجتمع الم ني    محم  لب ه الزغير -٘ٗ
 : لم  موقع، م 2088،  المرأ  لمدراسات و التدريف

 Available on line at : www.wfrt.org/dtls.php?ContentID=134 

  البيب الثيلث   الحرييت ـ ٜٔٚٔالدستور المصرى الييئة الم رية الييمة لإلستييميت     -46
 والحقو  والواجبيت الييمة  لم  موقع  

 http:// 

www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=73 

م    9/8/2080  2882الي      الحوار المتم نخميع يوسف   ثقيفة حقو  اإلنسين   مجمة  -47 
 لم  موقع  

 Available on line at: www.ahewar.org/debat/show.art.asp,14/8/2013 
مجمة    األسيسية لنشر ثقيفة حقو  اإلنسين و  ور المجتمع الم نيالمييقيت    ميع الحسين  -ٛٗ

 م    لم  موقع  20/2/2005  8885الي      الةوار المتمدف
 .Available on line at: www.ahewar.org/debat/show.art.asp,14/10/2013 

     لم  موقع اععالف العالمى لةروؽ اعىسافالجميية الييمة لألمم المتح ة    -ٜٗ
 .Available on line at: www.un.org/ar/documents/udhr, 14/11/2013 

قمة  ـٕٗٔٓ-ـ ٜٕٓٓ عمى ةروؽ اعىساف اللطة العربية لمتربيةجيمية ال وع اليربية    -ٓ٘
 الريي  رقم 

 م    لم  موقع  29/2/2007ف   -  .ع  (298)
Available on line at : www.crin.org/docs/arab_plan_for_HRE_09-14,9  

 
 ف  الرجية واجهداؼ  -المجمس الرومى لةروؽ اعىساف  جميورية م ر اليربية   -ٔ٘

موقع              م لم 5/88/2082  Available on line at : 

www.nchregypt.org/index.php/a/ objectives.html 

المجنة اليربيعة الكويت   ، مشكالية التربية عمى ةروؽ اعىساف ،وخيل  الرميا  لم  أسي  وطفة -ٕ٘
 م لم  موقع  82/88/2082ن   لحقو  اإلنسي

http://www.bipd.gov.bh/default.asp?action=article&id=1057
http://www.bipd.gov.bh/default.asp?action=article&id=1057
http://www.bipd.gov.bh/default.asp?action=article&id=1057
http://www.crin.org/docs/arab_plan_for_HRE_09-14,
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http://www.achr.eu/art1034.htm,5/12/2013.  Available on line at:  
م( 2004  )اإلسعكن رية   ار الميرفعة الجيمييعة  عمػـ اجتمػاع اجسػر السي  لب  اليعيط  و خعرون   -52

 .20ص
  )القععيىرة  مكتبععة النياعععة مػػػدلؿ ملػػى العمػػوـ التربويػػة -دعػػايا تربويػػةبيععوم  محمعع  اععحيو    -ٗ٘

 . 47-46م( ص ص8998الم رية  
  أصػػوؿ التربيػػة بػػيف اجصػػالة والمعاصػػر  ععبح  حمعع ان أبععو جيلععة ومحمعع  حميعع ان اليبععي     -٘٘

 . 99-98م( ص ص2008)بيروت  مكتبة الفيح  
صياىة اعسالـ لمىفس اعىساىية ودور التربية فػى تةريػؽ هػذه أحم  محمو  محم  لب  المطمب   -ٙ٘

 856-852م( ص ص2004  )سوىيج   ار محسن لمطبيلة  الصياىة
57- Levin, Douglas, et al., "Navigating the Children's Media Landscape: A 

Parent's and Caregiver's Guide", Cable in the Classroom, 

2004, Available on line at: www ERIC, ED 494529. 

58- Cere, Daniel., " Human Rights and the Family,  Academic Questions, v22 

n1 p63-78 Mar 2009, Available on line at: www ERIC, EJ838638. 

59- De Wet, et al, et al., " Girls' and Boys' Reasoning on Cultural and Religious  

Practices: A Human Rights Education Perspective", Gender and Education, 

v24 n6   

P665-681 2012  , Available on line at: www ERIC, EJ982220. 

دراسػات فػى المجتمػع  -المدرسػة والمجسسػات االجتماعيػةسيي  إسميليع لمع   و لم  لب  ربو   -ٓٙ
 45م( ص8984  )القيىرة   ار الثقيفة لمطبيلة والنشر  والمدرسة

  )القعيىرة    ار قبعيء التعميـ الثاىوى فػى مصػر فػى مطمػع الرػرف الةػادى والعشػريف كيمع جي     -ٔٙ
 . 896-895م ( ص ص2002لمطبيلة والنشر والتوزيع   

ُلولُػوج  الىشػئ معداد –تدويؿ التعميـ اعبتدالى والثاىوى فى عصر العولمة أحم  إسميليع حجع    -ٕٙ
 . 58-50ص ص(  م2082الكتب   ينيير القيىرة  ليلم مجتمع المعرفة ، ا

  63 -Banks, James A." Human Rights, Diversity, and Citizenship Education 
", Educational Forum, v73 n2 p100-110 Apr 2009,  Available on line at: 

www. ERIC, EJ834857 

64- Sonia Cardenas, Constructing Rights? Human Rights Education and the 

State 

" International Political Science Review / Revue internationale de science 

politique, Vol. 26, No.4 (Oct., 2005), pp. 363-379   

  Available on line at: http://www.jstor.org/action/doBasicSearch 
      65-Takeda, Sachiko" Human Rights Education in Japan: An Historical 

Account, Characteristics and Suggestions for a Better-Balanced 

http://www.achr.eu/art1034.htm
http://www.achr.eu/art1034.htm
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Sonia+Cardenas%22&wc=on&fc=on
http://www.jstor.org/stable/30039022?&Search=yes&searchText=rights&searchText=culture&searchText=human&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3D%2Bculture%2Bof%2Bhuman%2Brights%26Search%3DSearch%26gw%3Djtx%26prq%3Dnotion%2Ba%2Bculture%2Bof%2Bhuman%2Brights%26hp%3D25%26acc%3Doff%26aori%3Doff%26wc%3Don%26fc%3Doff&prevSearch=&item=1&ttl=230027&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org/stable/30039022?&Search=yes&searchText=rights&searchText=culture&searchText=human&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3D%2Bculture%2Bof%2Bhuman%2Brights%26Search%3DSearch%26gw%3Djtx%26prq%3Dnotion%2Ba%2Bculture%2Bof%2Bhuman%2Brights%26hp%3D25%26acc%3Doff%26aori%3Doff%26wc%3Don%26fc%3Doff&prevSearch=&item=1&ttl=230027&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Takeda+Sachiko%22


 م1024 وليو( ي73ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

Approach ", Cambridge Journal of Education, v42 n1 p83-96 2012  , 

Available on line at: www ERIC, EJ956851 

  )القععيىرة   ار الفجععر لمنشععر اجسػػس والمبػػادت والتطبيرػػات -الصػػةافة المدرسػػيةسععمير محمععو    -ٙٙ
 25م( ص8996والتوزيع  

لمنشعععر اليمعععم واإليمعععين    سعععو   )دور الصػػػةؼ فػػػى التثريػػػؼ برعػػػية العولمػػػة  محمععع  الحفنعععيو  -ٚٙ
 85ص( م ٖٕٔٓوالتوزيع  

وزارة التربيةةةةةةع والتاإلةةةةةةيعا ا لارة الالثةةةةةةع لفنيةةةةةةوع الت لليةةةةةةع وال ايةةةةةةعا الت  ي ةةةةةةل  الالثةةةةةةع لإل ةةةةةة للع ال  ر ةةةةةةيع  -86
 ............................................8ا صم2102/2102لالثى

  )القيىرة  ال ار الم رية الىظرية والتطبيؽ، الطبعة الثاىيةتعميـ المغة العربية بيف حسن شحيتة   -ٜٙ
 . 298م(  ص8992المبنينية  

  )القعيىرة  لععيلم االتجاهػػات التربويػة المعاصػر  فػػى تػدريس المغػػة العربيػةمحمع  رجعب فاعع اا   -ٓٚ
 . 252-252ص ص   م( 8998الكتب  

 842-848ص ص  مرجع سابؽ ،كميع ال ين حسين   ميع سي  المتول    -ٔٚ
) القعيىرة    ار  فى عالـ مىساىى يسػعى لمترػدـ ، المواطىػة ل الجىسػية ،  محم  إبراىيم بسيون   -ٕٚ

 . 24-22ص ص م ( 2008الرشي   
  )الريعي   جيميعة الممع  وسيمة اتصاؿ وتعميـ –اعذاعة السمعية م طف  محم  ليس  فيتو   -ٖٚ

 .889م( ص8997سيو   
م( 2008  )اليين   ار الكتيب الجيمي   التكىولوجيا التعميمية والمعموماتيةمحم  محمو  الحيمة   -ٗٚ

 .894-892ص ص 
م( 8992  )القيىرة  اليرب  لمنشر والتوزيعع  المسرح كوسيمة اتصاؿ جماهيرىلب  المجي  شكر    -٘ٚ

 82ص
  )القععيىرة   ار بػػيف العمػػـ والفػػف تعمػػيـ العربيػػة والػػديفرشعع   أحمعع  طييمععة  محمعع  السععي  منععيع   -ٙٚ

 885م( ص2008الفكر اليرب   
  الطبية الثيلثة  )لمعين   ار الفكعر وسالؿ االتصاؿ وتكىولوجيا التعميـلب  الحيفب محم  سيمة   -ٚٚ

 .267م( ص2008لمطبيلة والنشر والتوزيع  
  منشعععععع ة   )اإلسععععععكن ريةالرصػػػػػػة( -مسػػػػػػرح الطفػػػػػػؿ -أدف اجطفػػػػػػاؿ االشػػػػػػعرفععععععوز  ليسعععععع    -ٛٚ

 .808م( ص8998المييرف 
(  السعنة 847  اليع   )مجمػة التربيػة الرطريػة  رالمسرح الم رس  و وره التربعو ر   م طف  رجب -ٜٚ

 م.2002(  ال وحة  المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقيفة واليموم   يسمبر 22)
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م( 8998لفجععر لمنشععر والتوزيععع    )القععيىرة   ار ااععػػالـ والتىميػػة الشػػاممةمحمعع  منيععر حجععيب   -ٓٛ
 .227ص

  )القعيىرة  الع ار الم عرية مفمومػه ووظالفػه ومجػاالت تطبيرػه –الىشاط المدرسى حسن شحيتو   -ٔٛ
 .887م( ص8998المبنينية  ميرس 

  ورعاية الشباف والطفولة واجسر  -اللدمة االجتماعيةمحم  سيمة محم  غبير     -ٕٛ
 . 200-299م( ص ص 8989الح يث   )اإلسكن رية  المكتب الجيمي 

)بيروت  مكتبععة الجععزء األوع والثععين   المصػػباح المىيػػرأحمعع  بععن محمعع  بععن لمعع  الفيععوم  المقععر    -ٖٛ
 . 828م( ص8987لبنين  

84-  Merrian Webster, "Webster's Intermediate Dictionary", An Encyclopedia  

Britannice Company, Springfield, Massachusetts. U.S.A, 2004, p. 793. 

المممكة   بعض المجسسات التربوية وأثرها فى تربية الفرد والمجتمع ،  يل  بن لمي أبو لرَّا  -٘ٛ  
   م لم  موقع 2002/ھ8424  ب بييكمية الميممين  اليربية السيو ية 

Available on line at: www.saaid.net/Doat/arrad/5.htm,17/9/2013. 

يمكن الرجوع إل    -ٙٛ     
  جيمية القيىرة    كمية  اجصوؿ الفمسفية االجتماعية لمتربيةلب  القي ر شريف   السي    -

 . 802م  ص 2005ريي  األطفيع   
  بح  حم ان أبو جيلة ومحم  حمي ان اليبي    أ وع التربية بين األ يلة والميي رة   -

 .864ص    مرجع سابؽ ،
87- Annik Sorhaindo and Leon Feinstein," The role of youth clubs in integrated 

provision for young people: An assessment of a model of best practice", 

Centre for Research on the Wider, Benefits of Learning Institute of 

Education, University of Lon, June 2007. Available on line at : 

        www.learningbenefits.net/Publications,Youth Clubs,2007. 

88 - Japhet  July Mchakulu  , " Youth Participation in Radio Listening Clubs 

in Malawi " , Journal of Southern African Studies, Vol. 33, No. 2 (Jun., 

2007), pp. 251-265. Available on line at:   

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Club,2007. 

http://www.learningbenefits.net/Publications/DiscussionPapers/Youth%20Clubs%2007-05.pdf
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Japhet+Ezra+July+Mchakulu%22&wc=on&fc=on
http://www.jstor.org/stable/25065195?&Search=yes&searchText=rights&searchText=Clubs&searchText=human&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DClubs%2Band%2Bhuman%2Brights%26Search%3DSearch%26gw%3Djtx%26prq%3Dthe%2Bculture%2Bclubs%26hp%3D25%26acc%3Doff%26aori%3Doff%26wc%3Don%26fc%3Doff&prevSearch=&item=21&ttl=31132&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org/stable/25065195?&Search=yes&searchText=rights&searchText=Clubs&searchText=human&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DClubs%2Band%2Bhuman%2Brights%26Search%3DSearch%26gw%3Djtx%26prq%3Dthe%2Bculture%2Bclubs%26hp%3D25%26acc%3Doff%26aori%3Doff%26wc%3Don%26fc%3Doff&prevSearch=&item=21&ttl=31132&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Club

