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ملخص:
يهدف هذا البحث إلى تقديم تصور مقترح لدور وسائل اإلعالم الحديثة في تنمية
القيم الوطنية لدى الشباب اليمني من وجهة نظر القيادات التربوية ,ولتحقيق هدف
البحث فقد استعمل الباحثون املنهج الوصفي التحليلي في بناء األداة وأسلوب دلفاي
ً
خبيرا من القيادات
 Delphiالستطالع آراء الخبراء (عينة البحث) البالغ عددهم ()11
التربوية في الجامعات اليمنية ,املتخصصين في مجال األصول ,واإلدارة التربوية ,واملناهج,
وطرق التدريس ,حول القيم الوطنية التي ينبغي أن تتناولها وسائل اإلعالم بأنواعها
املختلفة ,وبرامجها وموادها اإلعالمية لتنميتها لدى الشباب ,والوصول إلى اإلجماع حولها,
إذ بلغت ( )33فقرة خالل جولتين ,وبفاصل زمني قدره ً 15
يوما وباستعمال التكرارات
واملتوسطات الحسابية الستجابة الخبراء ,والوزن املئوي ملتوسط االستجابات ,واملدى بين
الجولتين ,وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
*أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املشارك -قسم العلوم التربوية والنفسية  -كلية التربية  -جامعة ذمار -الجمهورية اليمنية.
**أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املشارك -قسم العلوم التربوية والنفسية  -كلية التربية  -جامعة ذمار -الجمهورية اليمنية.
***أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املشارك -قسم العلوم التربوية والنفسية  -كلية التربية  -جامعة حجة  -الجمهورية اليمنية.
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 حصللت األداة كلللل علللى درجللة موافقللة عاليللة جل ًلدا ,حيللث حصلللت فللي الجولللة األولللى علللىنس للبة ( ,)%96,6وارتفع للت ف للي الجول للة الثاني للة إل للى ( ,)%97,1وك للان امل للدى ب للين الج للولتين
( ,)%0,5مما يشير إلى اتفاق الخبراء في آرائهم حول فقرات األداة كلها.
 تم اعتماد الفقرات التي حصلت على الوزن املئوي ملتوسط االستجابة التي أجمعتعليها عينة البحث,الذي يبلغ ( )%80فما فوق للل فقرة من فقرات األداة.
وفللي ءللوء النتللائج تللم بنللاء التصللور املقتللرح الللذي تضللمن املنطلقللات واملبللررات واألهللداف
واملجل للال ومتطلبل للات تنفيل للذ التصل للور ,كمل للا قل للدم البل للاحثون عل ل ً
لددا مل للن التوصل لليات واملقترحل للات
الهادفة إلى تنفيذ التصلور وقيلام وسلائل اإلعلالم الحديثلة بلدورها فلي تنميلة القليم الوطنيلة للدى
الشباب.
الكلمات املفتاحية :القيم الوطنية؛ وسائل اإلعالم الحديثة؛ القيادات التربوية.
A Proposed Paradigm of Role of Modern Media in Developing National Values of
Yemeni Young People from the viewpoint of Educational Leaders
Dr.Hamoud Mohsen Qasem AL Molliky
Dr. Nasr mohammed Al-hajeeli
Dr. Mohamed Abdullah H Humaid

Abstract:
This research aimed at presenting a proposed paradigm of role of modern media
in developing national values of young people from the viewpoint of educational
leaders. The researchers has depended on descriptive analytical method in building the
tool and Delphi method, in order to explore the opinions of the experts (the research
sample), who are (11) experts from the educational leaders in Yemeni universities,
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specialized in the fields of educational foundations and management, curricula and
teaching methods, on national values which should be covered by media of various
kinds, programs and media materials which should be developed among youth.
During two rounds of Delphi method, and with an interval of 15 days, the
researchers has reached consensus around the opinions of the experts on (33) items,
through using the iterations and mean of experts response and percentage weight of
average responses and range between the two rounds. Consequently the researchers
has reached a set of results, the most important of which are:
1. The tool as a whole has obtained a very high approval score, as it obtained in the
first round a percentage of (96.6%). However, percentage has increased in the
second round to (97.1%), and range between the two rounds was (0.5%). So,
this indicates there are consensus around the opinions of the experts on all
items of the tool.
2. The items that has obtained percentage weight of average response, which were
agreed upon by the research sample (80%) and above, were approved for each
item of the tool.
In light of the previous results, the researchers has presented the proposed
paradigm, which has included the bases, justifications, goals, scope and requirements
for implementing the paradigm. The researchers has also presented a number of
recommendations and proposals aimed at implementing the paradigm and the modern
media in its role in developing national values among young people.
Key words: role, media, national values, educational leaders.
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مقدمة البحث:
يضطلع اإلعالم بدور مهم وحيوي في تعزيز القيم وترسيخها ,وتوجيه سلوكيات
األفراد ,وبناء املفاهيم واالتجاهات ,ونشر الوعي املجتمعي تجاه القضايا السياسية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وغيرها مما له صلة بحياة األفراد واألمم ,فلوسائل
اإلعالم بأنواعها املختلفة دور أساس ي ومهم وحيو ّي في التأثير والتوجيه ,وقد ازداد تأثيرها في
ظل التقدم املتسارع ,والطفرة التي تشهدها وسائل اإلعالم اليوم ,بفضل ما وصلت إليه
تقنيات اإلعالم من تطور في صناعة التقنيات الرقمية وبرمجيات النشر اإللكتروني واإلنتاج
الرقمي ,فضال عن تعدد قنوات االتصال عبر األقمار االصطناعية وشبكة اإلنترنت العاملية,
مما أس هم في انتشار الرسائل اإلعالمية بموءوعاتها املختلفة ,وأشلالها بين فئات املجتمع,
وغدت املضامين اإلعالمية في متناول الجميع (ربايعة.)182 ,2018 ,
ولكن األمر الذي ال تختلف فيه هذه الوسائل ,أو باألحرى الذي ينبغي أال تختلف
حوله وسائل اإلعالم الخاصة منها والرسمية ,هو الدور الوطني املتمثل في خدمة الوطن,
وإيالء هذه القيمة الكبرى ّ
جل العناية والتركيز ,من خالل السعي إلى تنمية الحس الوطني,
وتقوية مفهوم الوالء واالنتماء وخدمة الجوانب الوطنية املختلفة؛ األمنية ,واالقتصادية
والتنموية ,والحضارية ,وغيرها ,وتعميق قيمة الوحدة الوطنية وترسيخها لدى النشء.
إن العالم اليوم يعاني من صراعات وتحوالت سياسية وإيديولوجية ,ومنازعات
عسكرية ,وتحوالت ديمقراطية ,ويعيش الناس حالة من التطور السريع ,ويتأثر الفكر
والحوار السياسيين بعدد من املتغيرات ,وفي مقدمتها العوملة ,واإلرهاب الدولي ,وتبعات
االحتباس الحراري ,والنفط ,والخالفات ,والززاعات في عدد من املناطق ,وظهر ما يسم
الربيع العربي ليكشف حجم املؤامرة الغربية على العرب وجعل الدول العربية ساحة
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لالقتتال تحت مسميات مختلفة ,ومن يقرأ التاريخ يجد أن هناك سوابق تاريخية ملثل هذا
ً
الصراع والتبدالت والتحوالت ,وكلها تؤكد أن للغرب ولليهود والنصارى
أبعادا استعمارية,
وعدائية تجاه املسلمين ,فبقدر ما عملوا على نشر الفوض واالقتتال بين الدول العربية,
وفروا لتلك الفوض كل اإلملانيات املادية والعسكرية والثقافية والبشرية وغيرها ,وأصبح
اإلعالم الوسيلة األكرر استعماال إلنجاز تلك الفوض وتغذيتها ,ونجد أن الغرب الذي طور
وسائل اإلعالم ونقلها إلى عصر رقمي قد استعملها لنقل ثقافته إلى العرب الذين أخذوا تلك
التكنولوجيا اإلعالمية ولم يستفيدوا منها.
وتكتسب املواطنة قيمتها من خالل الرأي الجمعي لجماعة تتبلور هويتها من خالل
ظروف حياتية معينة وتلون مقبولة ومعترفا بها ,وتلون هناك قيم أخالقية وثقافية يشترك
ً
ً
فيها املواطنون
فرءا ,فاملواطنة
جميعا؛ ولذلك فإن قيم املواطنة ال تفرض من الخارج
تتمثل في األفلار التي يعبر بها أعضاء املجتمع عن اهتماماتهم في أسلوب إيجابي في ءوء
ءمير وطني يتم تلوي نه من خالل مؤسسات التنشئة التربوية التي تهدف إلى تنشئة املواطن
من خالل األسرة واملدرسة ودور العبادة والجامعة واألندية ومراكز الشباب والجمعيات
األهلية واألحزاب السياسية (شمس.)2017,9 ,
إن من يمتلك تكنولوجيا اإلعالم اليوم يمتلك القدرة على مواجهة اآلخرين ,ومن ال
يمتلكها ليس بوسعه أن يبعد نفسه عن تأثيرات اآلخرين .كما أن احتمال اتساع الفجوة بين
الدول العربية والدول الغربية املصنعة للتكنولوجيا سيبقى ً
قائما ,ما دام الواقع العربي
يعاني ً
كثيرا من االختالفات ,واالختالالت ,والصراعات ,وقلة إدراك أهمية االستفادة من
التكنولوجيا اإلعالمية في خدمة ديننا اإلسالمي الحنيف ,وخضوع كثير من القادة العرب
للغرب.
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وتعد شبكة اإلنترنت ثورة جديدة,كما تعد الوسيلة األسرع نموا في تاريخ البشرية في
مجال االتصال واإلعالم ,فإذا كانت الثورة األولى في مجال اإلعالم بدأت مع ظهور الطباعة,
ثم تلتها الصحافة ,والسينما ,واإلعالم املسموع ,ثم اإلعالم املرئي ,ثم البث الفضائي عبر
األقمار الصناعية ,فشبكة اإلنترنت (وهي شبكة معلوماتية) تعد من أحدث التقنيات في
ً
تطورا ً
كبيرا
الوقت الراهن ,وترتبط بتقنيات االتصال واملعلومات والحاسوب التي تطورت
منذ أواخر القرن املاض ي ,وال تزال تتطور بسرعة واستمرار (نادي.)23 ,2012 ,
يعد اإلنترنتمن وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة التي أصبحت جزءا من
حياة الناس مثل املاء والهواء ,وغدت هذه الوسائل من تلفاز وإذاعة ,وإنترنت ,وصحافة,
وفضائيات ,وغيرها ذات تأثير قوي في صناعة الفرد؛ كونها املوجه األول لفكره واعتقاداته,
وألن أثرها كبير على التربية والثقافة ,فقد أصبح من الضروري أن نحمي أبناءنا من هذه
الوسائل وأن ندافع عن قيمنا الثقافية األصيلة واملتحضرة ,وأن ندرب الناشئة على كيفية
االستعمال الصحيح لوسائل اإلعالم املتاحة لديهم في البيوت وأي ملان آخر ,حت يصبحوا
قادرين على التمييز وغربلة كل ما يقدم لهم عبر هذه الوسائل التي تتدفق عبرها املعلومات
بصورة مذهلة ,ولم يعد للمسافات حساب في هذا املجتمع ,وأصبح كل ش يء متاحا للل
إنسان في أي ملان وزمان ,وهذا صعب التصدي له إال من خالل استعمال اإلعالم بشلل
إي جابي وبما يخدم القيم واالتجاهات اإلسالمية؛ ولذلك فنحن بحاجة إلى إعالم وطني يسهم
بشلل كبير في التنمية الوطنية للناشئة ,ويتصدى للل الظواهر التي انتشرت في املجتمعات
العربية وخاصة اليمن التي آلت فيها املشكالت إلى حرب ما تزال تدور رحاها حت اليوم,
ولعل اإلعالم هو أحد األسباب الرئيسة التي أثارت تلك الصراعات بين األحزاب السياسية,
فأسهم بشلل كبير في الوصول إلى ما وصلت إليه اليمن.
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قد يقود اإلعالم الوطني إلى عملية بناء وطني حقيقية عن طريق دعم أبناء الشعب
ّ
ًّ
ًّ
ومعرفيا ,وتوفير املعرفة الالزمة لهم في نواحي الحياة ومجاالتها كلها ,فضال عن
ثقافيا
املهارات الالزمة للخوض في نواحي الحياة املختلفة ,ومنها العمل على حماية املجتمع,
وثقافته وتراثه وأهدافه الوطنية والقومية ,ومحاربة الشائعات التي قد تستهدف أبناءه.
وتأسيسا على ما سبق ,وإدراكا من الباحثين ألهمية تفعيل دور اإلعالم وءرورته
بمختلف وسائله؛ ليؤدي دوره في تنمية وعي الشباب اليمني بالقيم الوطنية على نحو أمثل
وفعال ,وللون املشللة تكمن في قلة الوعي بدور اإلعالم في تنمية القيم الوطنية وتعزيزها,
واالفتقار إلى تصور يستوعب هذا الدور ويفعله ,وكذلك قلة وجود دراسات وبحوث على
املستوي املحلي -على حد علم الباحثين -تناولت "تصور مقترح لدور وسائل اإلعالم الحديثة
لتنمية القيم الوطنية لدى الشباب من وجهة نظر القيادات التربوية" ,فقد سارع الباحثون
إلى القيام بهذا البحث.
مشكلة البحث:
فرءت التغيرات التي طرأت على الوطن العربي بشلل عام ,واليمن بشلل خاص,
ءرورة إعادة النظر في ما تقدمه وسائل اإلعالم املختلفة من برامج ومواد إعالمية يعتريها
كثير من جوانب القصور في تعزيز القيم الوطنية لدى الشباب ,بل إن تلك الوسائل
اإلعالمية أسهمت بشلل مباشر وغير مباشر في زيادة الصراعات ,ونشوب الخالفات بين
أفراد املجتمع ,ونشر كثير من السلبيات التي أسهمت في تفكيك النسيج االجتماعي للمجتمع
اليمني ,ولم ّ
تؤد هذه الوسائل إلى تعزيز القيم الوطنية ,ولم تعمل على نشر ما هو مفيد
لصالح الوطن ,حت وصل األمر إلى تعدد الوسائل اإلعالمية وتنوعها ,وأصبح بعض هذه
الوسائل يعمل ءد بعضها اآلخر ,وبحسب توجه من يمتلكها من أطراف الصراع ,وأصبح
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الضحية هم شباب املجتمع وأفراده بفئاتهم املختلفة؛ ولذلك شعر الباحثون بخطورة هذه
الوسائل وءرورة تعديل دورها ,وءرورة أن تعمل على تنمية القيم الوطنية لدى الشباب
في مختلف برامجها وموادها اإلعالمية ,فلان هذا التصور املقترح هو إحدى املعالجات
لجوانب لقصور الذي يعتري برامج وسائل اإلعالم الحديثة في تنمية القيم الوطنية ,إذ إن
مثل هذا التصور من وجهة نظر الباحثين ءرورة بحثية تهدف إلى تحسين دور وسائل
اإلعالم الحديثة في تنمية القيم الوطنية لدى الشباب اليمني.
وتتحدد مشكلة هذا البحث في السؤال الرئيس اآلتي:
م ااا التص ااو املق اال ل اادو وس ااائن اةع اامم الطدية ااة ف ااي ت مي ااة الق اايم الو ي ااة ل ااد
الشباب من وجهة نظر القيادات ال لبوية؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس السؤاالن الفرعيان اآلتيان:
 مللا القلليم الوطنيللة التللي ينبغللي لوسللائل اإلعللالم الحديثللة أن تنميهللا لللدى الشللباب مللنوجهة نظر القيادات التربوية؟
 ما التصور املقترح لدور وسائل اإلعالم الحديثة في تنمية القيم الوطنية لدىالشباب من وجهة نظر القيادات التربوية؟
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
 التعرف على القيم الوطنية التي ينبغي لوسائل اإلعالم الحديثة تنميتها للدى الشلبابمن وجهة نظر القيادات التربوية.
 تق للديم تص للور مقت للرح ل للدور وس للائل اإلع للالم الحديث للة ف للي تنمي للة الق لليم الوطني للة ل للدىالشباب في الجمهورية اليمنية.
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أهمية البحث:
يكتس للب البح للث أهميت لله م للن أهمي للة اإلع للالم الح للديث ,والحاج للة إلي لله باعتب للاره وس لليلة
لدانيا ,ومه للا رًّي للا ,س ل ً
معرفي للا ,ووج ل ًّ
ًّ
لعيا إل للى تط للوير ه للذه الطاق للة
تنموي للة مهم للة ف للي توعي للة الن للاس
البشللرية بشلللل يسللتطيع الناش ل ي مواجهللة تحللديات القللرن الحللادي والعشللرين ,وبمللا يتناسللب
مع قليم وعلادات وتقاليلد املجتملع اليمنلي ,وملا يمكلن أن تقلوم بله وسلائل اإلعلالم الحديثلة ملن
دور في تنمية القيم الوطنية لدى الشباب اليمني ,وتكمن األهمية في اآلتي:
 يمكللن أن تسللهم نت للائج هللذا البحللث ف للي تفعيللل دور وسللائل اإلع للالم الحديثللة فللي ال لليمن,وتق للدم الس للبل الس للليمة إلع للادة ص للياغة رس للالته ف للي س للبيل تنمي للة الش للباب ف للي القل لليم
الوطنية من أجل الحفاظ على الوطن ,وتحقيق التنمية في مختلف املجاالت الوطنية.
 يمك ل للن أن تس ل للاعد نت ل للائج ه ل للذا البح ل للث الق ل للائمين عل ل للى مؤسس ل للات اإلع ل للالم الحل ل للوميوالخللاص علللى تطللوير قللدراتهم ,وكفللاءاتهم ,ومهللاراتهم فللي مجللاالت التنميللة الوطنيللة ممللا
ينعكس على ما يقدمونه في برامجهم اإلعالمية.
 يمكللن أن يقللدم هللذا البحللث رايللة إسللتراتيجية ل عللالم الحللديث ,وتطللويره بمللا يسللاعدعلللى الللدفع بلجلللة التنميللة الوطنيللة الحقيقيللة ,املبنيللة علللى أسللس الحداثللة ,واملنبثقللة
من ديننا اإلسالمي الحنيف ,وبما يساعد عللى إيصلال الرسلالة اإلعالميلة وفلق الوسلائل
املناسبة ,تماشيا مع ثورة املعلومات وتكنولوجيا العصر.
 يمكللن أن يسللهم هللذا البحللث مللن خللالل محتوياتلله فللي تزويللد متخللذي الق لرار فللي الدولللة,ممثللة بلوزارة اإلعلالم واالتصلاالت ,بخطلة متلامللة للدور اإلعلالم اللوطني ,وإيجلاد اللللادر
املتخص ل للا للقي ل للام بمهام ل لله ف ل للي مؤسس ل للات اإلع ل للالم ,وتفعي ل للل دور وس ل للائلها ف ل للي خدم ل للة
التنمية الوطنية.
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 يمكن أن يسهم هذا البحث في رفد املكتبة العلمية بجهد علملي جديلد فلي مجلال خدملةالعلم واملعرفة.
حدود البحث:
الط ااد املو ااو ي :يقتص للر ه للذا البح للث عل للى بن للاء تص للور مقت للرح ل للدور وس للائل اإلع للالم
الحديثل للة فل للي تنميل للة القل لليم الوطنيل للة لل للدى الشل للباب اليمنل للي مل للن وجهل للة نظل للر القيل للادات
التربوية.
الطد البشري :يقتصر هذا البحث عللى عينلة ملن الخبلراء ,تتمثلل فلي القيلادات التربويلة
في كليات التربية في الجامعات اليمنية.
الطد الجغرافي :الجمهورية اليمنية.
ًّ
ميدانيا ,في الفصل الدراس ي الثاني من
الطدود الزمانية :تم تطبيق هذا البحث,
العام 2019 /2018م.
مصطلطات البحث:
التصو  :هو إطار فكري عام تبناه الباحثون التربويون في صورة افتراءات أساسية,
أو قيم أو مفاهيم أو اهتمامات تصل باإلنسان واللون والحياة واملجتمع إلى حياة آمنة
ومستقرة (زين الدين..)5 ,2013 ,
ويرى (العبيلان )7 ,2012 ,أنه تخطيط مستقبلي يبن على نتائج عقلية ميدانية.
ً
ويعرف التصور املقترح إجرائيا بأنه راية مستقبلية للقيم الوطنية التي ينبغي أن تتضمنها
البرامج واملواد التي تقدمها وسائل اإلعالم الحديثة املوجهة إلى الشباب في الجمهورية
اليمنية.
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القيم الو ية:
ّ
املبنية
يرى (ربايعة وآخرون )1863 ,2018 ,أنها مجموعة من املبادئ واملثل العليا
على التصور اإلسالمي ,وتحدد طبيعة عالقة الفرد مع وطنه ومن يعايشه فيه.
ويعرفها (الشرقاوي )124 ,2005 ,بلأنها "اإلطار الفكري للمبادئ التي تحكم عالقة
ّ
فتنمي بداخله الحس االجتماعي ,واالنتماء ,فيسمو بإرادته فوق حدود
الفرد باملجتمع,
ً
مستشعرا املسؤولية امللقاة على عاتقه للرقي بمجتمعه ووطنه ,وهذه القيم
الواجب,
مشتقة من قيم إنسانية عليا ,تندرج ءمن املستوى العمق في فهم حقيقة وجود اإلنسان
داخل مجتمعه ,وملانته في هذا النسيج االجتماعي ,واستشرافه ملستقبل وطنه".
وتعرف القيم الوطنية إجرائيا بأنها األخالقيات والحقائق واملثل التي تعبر عن الحقوق
ّ
والواجبات ألفراد املجتمع اليمني ,وهي منبثقة من ديننا اإلسالمي الحنيف ,وتمكن الشباب
من االرتباط بوطنهم وقيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.
اةعمم لغة :يعرفه (امللجلم اللوجيز )1990 ,بأنله "ملن الفعلل أعللم إعالملا وأن اإلعلالم
هللو اإلخبللار" ,كمللا يعللرف اإلعللالم ,بشلللل عللام ,مللن الناحيللة اللغويللة (البعلبلللي)25 ,1992 ,
ً
وأحيانل للا يطلل للق علل للى االسل للتعالمات
بأنل لله "نشل للر املعلومل للات والحقل للائق بعل للد جمعهل للا وانتقائهل للا,
 Informationالتي تعني إبراز األخبار وتفسيرها".
أمللا املفهللوم االصللطالحي ل عللالم فلللم يتفللق البللاحثون واملهتمللون بدراسللته ,علللى تحديللد
مفهللوم عللام للله ,بللل إنبعضللهم قللد قامبتحديللد هللذا املفهللوم وفقللا لفلسللفته الخاصللة ,أو وفقللا
للمدارس الفكرية التي ينتمي إليها  ,وينظر (الحماحمي وأحمد سعيد )23 ,2006 ,إلى اإلعلالم
بأنه "تزويد الجماهير بأكبر قدر ممكن من املعلومات الصحيحة أو الحقلائق الواحلحة" ,ويلرى
(مصللطفى )15 ,1991 ,أنلله "تزويللد النللاس باألخبللار الصللحيحة واملعلومللات السللليمة والحقللائق
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الثابتلة التللي تسلاعدهم علللى تللوين رأي صللائب فلي واقعللة ملن الوقللائع أو مشلللة مللن املشللكالت
ًّ
بحيث يعبر هذا الرأي ً
موءوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم".
تعبيرا
ويؤكللد (إمللام )18 ,1979 ,أنلله "التعبيللر املوءللوعي لعقليللة الجمللاهير ,وروحهللا وميولهللا,
واتجاهاتها في الوقت نفسه" ,ويرى (الحملاحمي ,وأحملد سلعيد )25 ,2006 ,أيضلا أن اإلعلالم
ه للو "تل للك العملي للة الت للي ت للتم م للن خ للالل وس للائل االتص للال الجم للاهيري لب للث أش لللال املعرف للة,
واملعلوم للات ,واألخب للار والحق للائق ,واآلراء املرتبط للة بالعدي للد م للن املوء للوعات والقض للايا املحلي للة
والدوليللة التللي تسللتحق دراسللتها؛ وذلللك لتلللوين اتجاهللات إيجابيللة ورأي عللام نحوهللا عللن طريللق
إقناع الجمهور ,بما ورد في الرسالة اإلعالمية ,مما يحقق له ً
مزيدا من التفاعل والتكيلف ملع
األحداث التي تحيط به وال يمكن له االنفصال عن مجرياتها".
وأطلللق علللى اإلعللالم الجديللد كثيللر مللن املسللميات واملصللطلحات ,ومنهللا :اإلعللالم الرقمللي,
اإلع للالم التف للاعلي ,إع للالم املعلوم للات ,إع للالم الوس للائط املتع للددة ,اإلع للالم الش للبلي ال للي عل للى
خطل للوط االتصل للال ,اإلعل للالم السل لليبروني ,واإلعل للالم التشل للعيلي ,اإلعل للالم البل للديل ,وغيرهل للا مل للن
التسميات (عبدالفتاح.)4 ,2012 ,
ويعللرف اإلعللالم إجر ًّ
ائيللا بأنلله :وسللائل االتصللال التللي تنقللل أشلللال املعرفللة ,واملعلومللات,
واألخبار والحقائق ,واآلراء للناس لتلوين فكرة معينة.
ً
مفهوم وسائن اةعمم الطديةة :يعرف إجرائيا بأنه مجموعة تكنولوجيات االتصال
التي تجمع بين الحاسوب ووسائل اإلعالم التقليدية ,وتسمح لألفراد والجماعات التواصل
والتفاعل واملشاركة في تطبيقات اإلنترنت ,وتتمثل أبرز منصات اإلعالم الجديد في :املواقع
اإللكترونية ,واملواقع االجتماعية ,واملدونات ,والبوابات ,ومواقع املحادثة أو الدردشة,
والتصوير الفوتوغرافي ,والصوت ,والفيديو ,والهواتف النقالة ,وكل أنواع اإلعالم الرقمي
الذي يقدم في شلل رقمي وتفاعلي.
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الت مية :تعني التنمية الزيادة والكررة ,فنما الش يء نموا ونماء أي زاد وكرر (امللجم
الوجيز ,)636 ,1990 ,وتعرف اصطالحا بأنها زيادة محسوسة في اإلنتاج والخدمات شاملة
ً
ومتلاملة ,مرتبطة بحركة املجتمع ً
ً
وتأثرا ,مستعمال األساليب العلمية الحديثة في
تأثيرا
التكنولوجيا والتنظيم (محمد.)25 ,1988 ,
ويعرفها (التابعي )23 ,1993 ,بأنها إحداث تغيير حضاري في طريق التفكير والعمل
والحياة عن طريق إثارة وعي البيئة املحلية ,وأن يلون ذلك الوعي قائما على أساس املشاركة
في التفكير واإلعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة املحلية في كل املستويات.
وهللي الوصللول إلللى "حالللة الرفللاه" فللي املجتمللع ,وال يقتصللر مفهللوم "الرفللاه" علللى التللنعم
املل للادي ,بل للل يشل للمل الجوانل للب اإلنسل للانية الكريمل للة مثل للل التمتل للع بالحريل للة واكتسل للاب املعرفل للة,
وتحقيق الذات ,وال يتأتى ذلك إال باملشاركة الفعالة في االجتماع البشري (جورج.)22 , 1997 ,

القيادات ال لبوية:
يع للرف ه للذا البح للث القي للادات التربوي للة ,إجر ً
ائي للا ,بأنه للا القي للادات الت للي تعم للل ف للي كلي للات
التربيلة بالجامعللات اليمنيلة ,املتخصصللة فللي أصلول التربيللة ,واإلدارة التربويلة ,واملنللاهج ,وطللرق
التدريس ,وممن يشغلون مناصب أكاديمية في الجامعات.
د اسات سابقة:
تنوعت الدراسات التي تناولت موءوع دور وسائل اإلعالم في تنمية القيم الوطنية,
والقيم املرتبطة باملواطنة ,لدى مختلف فئات املجتمعات ,كالقيم االجتماعية والثقافية
والسياسية وغيرها ,وسوف يتناول الباحثون في هذا البحث أهم الدراسات التي تناولت ذلك
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على املستوى املحلي والعربي .فمن الدراسات املحلية د اسةالططامي ( ,)2002التي هدفت
إلى التعرف على ما يقدم للطفل اليمني على شاشة التلفزيون بقناتيه األولى والثانية من
برامج تربوية ,ثم تحليل مضمون تلك البرامج لدورة برامجية واحدة سعيا إلى تطوير
أهدافها ,ومعرفة إجمالي القيم التربوية وتحديدها في تلك البرامج املعنية بالدراسة ,وكذلك
معرفة مدى التنسيق بين القناتين فيما يقدم من قيم تربوية في برامج األطفال سعيا إلى
إيجاد التلامل في التخطيط للبرامج في كل منهما ,كما تهدف أيضا إلى عملية تقويم شاملة
للقائمين على االتصال في القناتين ,واعتمد الباحث على منهج املسح اإلعالمي واملنهج
املقارن ,وتلونت عينة الدراسة من فئتين :األولى ,فئة تحليل املضمون ملجموعة من البرامج
والثانية ,فئة القائمين على برامج األطفال .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان
من أبرزها حصول القيم االجتماعية فيها على أعلى نسبة ,بينما شللت مجموعة القيم
الوطنية والسياسية أقل نسبة فيها.
كما هدفت د اسةالشرجبي ( )2004إلى بناء مقياس اتجاهات اآلباء ,واألبناء
اليمنيين ,والتعرف على طبيعة اتجاهات جيلين من اآلباء واألبناء اليمنيين نحو البث
التلفزيوني الفضائي ,ومعرفة مستوى داللة الفروق بين تلك االتجاهات وفقا ملتغير الجنس,
والعمر ,وتلونت عينة البحث من جيلي اآلباء واألبناء ذكورا وإناثا من املتعلمين ,ومن
املحافظات الثالث (صنعاء ,عدن ,تعز) ,وقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية .وقامت
الباحثة ببناء مقياس خاص ,ومعظم النتائج تميل إلى السلبية نحو البث التلفزيوني
ً
الفضائي ,إذ كانت الفروق بين اآلباء األبناء في اتجاهاتهم نحو البث التلفزيون الفضائي دالة
إحصائيا لصالح اآلباء ,وتعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة املجتمع اليمني املحافظ ,كما
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توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة عكسية بين العمر ,ودرجة املقياس الكلي فللما زاد
العمر قل االتجاه اإليجابي نحو البث الفضائي كما هو متوقع بالنسبة إلى ألبناء.
أما د اسة مكاوي ( )2009فقد هدفت إلى التعرف على دور وسائل اإلعالم في تلوين
الوعي السياسلي للدى الشباب الجامعي ,وبيان دور وسائل اإلعالم في تلوين الوعي السياس ي,
ومعرفة طبيعة العالقة بين وسائل اإلعالم والشباب الجامعي ,وما يتم تحقيقه من خلالل
اعتملاد الشباب على وسائل اإلعالم باعتبارها مصد ًرا الستقاء املعلومات السياسية,
واستعملت الدراسة املنهج الوصفي املس ي وتلونت عينة الدراسة من ) (400مبحوث في
اليمن ,واستعملت استمارة االستقصاء لجمع املعلومات والبيانات ,وأظهلرت نتلائج الدراسة
ً
ً
مرتفعا لدى شباب الجامعات اليمنية بمتابعة القضايا السياسية العربية والدوليلة
اهتماما
واملحلية ,وما تعرءه وسائل اإلعالم من مواد ووقائع ,وما يطرح من مشكالت سياسية,
وأثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية جزئية للمعرفة السياسية بمعدل التعرض
للصحف اليمنية والعربية واألجنبية.
بي ما هدفت د اسة هاشم ( )2011إلى معرفة أساليب ممارسة قناة السعيدة
الفضائية لدورها في املجتمع اليمني والكشف عن مضمون الرسالة في القناة اإلعالمية,
واستقصاء آراء الشباب عن برامجها وعادات تعرءهم لها ومدى تأثيرهم القيمي عليها,
واعتمد الباحث منهج التحليل الكيفي للمحتوى ,ومنهج املسح الستقصاء آراء مشاهدي
القناة من فئة الشباب اليمني عن طريق استعمال االستبانة ,فضال عن منهج دراسة الحالة
واملقابلة املقننة مع القائمين على االتصال في القناة ,وتلونت عينة الدراسة من برامج قناة
السعيدة التي بدأت من  1سبتمبر إلى  31ديسمبر من عام  ,2011والشباب اليمني الساكنين
في العاصمة صنعاء في إطار الفئة العمرية ما بين ً 15-30
عاما ,واختار عينة قوامها ()424
مفردة من الشباب اليمني من الجنسين مستعمال االستبانة ,وكان من أبرز نتائج الدراسة أن
147

البرامج الدينية هي األكرر قدرة على تعزيز القيم اإلسالمية ,وكان لألزمة السياسية التي مرت
بها اليمن تأثير واحح على نوعية البرامج التي تبثها القناة ,واألساليب اإلعالمية املستعملة,
ًّ
التي يفضلها الشباب فلانت البرامج اإلخبارية والسياسية األكرر بثا ومتابعة ,وكان أسلوب
ً
الحوار والحدث املباشر األكرر استعماال وتفضيال وهو ما نتج عن اختالف الرغبات ,كما
أخذت قيمة حب الوطن املرتبة األولى من بين القيم التي تعززها القناة نتيجة لالهتمام
الذي أولته القناة إياها من وجهة النظر املوءوعية واملحايدة ,في وقت يشعر الناس فيه بأن
الوطن يمر بمرحلة حرجة تتطلب من الجميع تغليب مصلحة الوطن على املصالح األخرى,
كما استطاعت القناة أن تبرز الخصوصية اليمنية والتراث اليمني من خالل اهتمامها
بالشأن املحلي اليمني ,ومناقشتها قضايا الوطنوهمومه.
وهدفت د اسة دماج ( )2016إلى التعرف على دور البرامج التلفزيونية في تنمية قيم
املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر القيادات التربوية بمحافظة إب,
واعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي في إعداد بحثها ,وإجرائه ,وتحدد املجتمع
اإلحصائي للبحث بل(ً )1192
فردا في سياق خمس مديريات هي :السياني ,املخادر ,الفرع,
الشعر ,الظهار ,ويمثلون ثالث فئات وظيفية هي :مديرو املدارس ,واملشرفون التربويون,
واملعلمون في املرحلة الثانوية ,وتألفت عينة البحث من )ً )196
فردا ,يمثلون الفئات
الوظيفية املشار إليها ,التي تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية وهي تمثل ما نسبته
ً
تقريبا من حجم املجتمع اإلحصائي ,وأعدت الباحثة أداة من نوع استبانة تلونت
))%4,16
من ( )60فقرة ,شملت ستة مجاالت ,هي :القيم الدينية ,والقيم السياسية ,والقيم
ً
وأخيرا القيم الثقافية
االقتصادية ,والقيم االجتماعية ,والقيم الصحية والبيئية,
والج مالية ,وقد استهدفت الباحثة في أداة بحثها القيادة التربوية في املرحلة الثانوية في
املديريات آنفة الذكر ,وخلا البحث إلى أن دور البرامج التلفزيونية في تنمية قيم املواطنة
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لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر القيادات التربوية كان بدرجة متوسطة بشلل
عام.
أما د اسة ناشر ( )2017فقد هدفت إلى وءع راية مستقبلية للحد من دور القنوات
الفضائية في تلوين الفكر املتطرف لدى طلبة الجامعات اليمنية ,ولتحقيق هدف البحث
استعملت الباحثة املنهج الوصفي بأسلوبيه الوثائقي والتطويري؛ لجمع معلومات ومعارف
عامة عن االتجاهات املعاصرة ,كتجارب الحد من الفكر املتطرف ,من األدبيات املتصلة
بهذا املوءوع ,وللكشف عن دور القنوات الفضائية في تلوين الفكر املتطرف من وجهة نظر
الطلبة أنفسهم .ولتقويم الراية املستقبلية املقترحة للحد من دور القنوات الفضائية في
تلوين الفكر املتطرف لدى طلبة الجامعات اليمنية استعملت الباحثة أسلوب دلفي
للدراسات املستقبلية عن طريق استبانة وجهت إلى الخبراء ,كما استعملت الباحثة عينتين
لتحقيق أهداف البحث ,األولى عينة من طلبة جامعة صنعاء ,بلغت ( )650طالبا وطالبة
تلم اختيارهم بطريقة عشوائية ,وعينة من الخبراء بلغ عددهم ( )6خبراء ,وتوصل البحث
إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها :أن درجة التعرض للقنوات الفضائية جاء بدرجة
كبيرة ,حيث يصل عدد الذين يشاهدون القنوات الفضائية إلى ( )582بنسبة تمثل ))%89
من عينة البحث ,وأن للقنوات الفضائية دورا في تلوين الفكر املتطرف ,إذ جاءت إجابات
أفراد عينة البحث حول اتجاهات القنوات الفضائية في تلوين الفكر املتطرف بداللة
لفظية (موافق) ,وجاءت القنوات الفضائية املحلية في املرتبة األولى من حيث مسؤوليتها في
تلوين الفكر املتطرف من وجهة نظر عينة البحث ,وأن الفئات الشبابية املستهدفة من
القنوات الفضائية التي تتبن الفكر املتطرف ,هم فئة الشباب التي تعاني من البطالة.
ّ
ومن الد اسات العربية د اسة الغمييني ( )1985التي ركز فيها الباحث على موءوع
الوحدة اإلسالمية وأثر وسائل اإلعالم -قديمها وحديثها -عليها ,سواء أكان ذلك األثر إيجابيا
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داعما أم ًّ
ً
سلبيا مناهضا ,وعالج املوءوع وفق املنهج االستقرائي الذي تتبع فيه أثر وسائل
اإلعالم قديمها وحديثها ,املوالي منها واملعادي ,وقد ّ
مهد الباحث للدراسة ببيان املفهوم
اإلسالمي للوحدة اإلسالمية ,ثم تحدث عن كيفية إسهام اإلعالم اإلسالمي في صدر اإلسالم
في وحدة املسلمين ,ثم عرض أثر وسائل اإلعالم على وحدة األمة اإلسالميةّ ,
وبين خطر
اإلعالم املعاصر على وحدة األمة وكيفية إسهامه في تمزيقها ,وخلا إلى نتائج ومقترحات
يمكن اإلفادة منها في جمع كلمة املسلمين ,ورأب الصدع القائم من خالل اإلفادة من
إملانات وسائل اإلعالم ,ومن أبرزها التأكيد على ءرورة التخطيط السليم لتوظيف اإلعالم
ّ
اإلعالمي املسلم
اإلسالمي لتحقيق أهداف مدروسة ومخطط لها ,والعمل على إيجاد
املتخصا في هذا امليدان ليلون أهال لحمل هذه املهمة ,وإنشاء شبكة تلفزيونية واحدة
للعالم اإلسالمي ,وكذا محطة إعالمية ووكالة أنباء إسالمية واحدة ,وإنشاء شركة ل نتاج
السينمائي ,وغيرها.
وهدفت د اسة العودات ( )1997إلى اإلجابة عن السلؤال الرئيلس :كيف نجعل
القنوات الفضائية العربية أداة للتعريف بالثقافلة العربيلة اإلسلالمية؟ وأكدت الدراسة أن
وسائل االتصال واإلعالم تؤدي دو ًرا ًّ
مهما في التأثير في مفاهيم املتلقي وعاداته وقيمه,
وأصبحت أداة للحيلولة دون الغزو الثقافي وفرض نملاذج سلوكية سلبية على الفرد
واملجتمع ,وفي ءوء تعددية اآلراء انتلشرت القنلوات الفضائية التلفزيونية ,وصاحب ذلك
عدد كبير من ساعات البث ,وأن دور هذه القنوات في التعريف بالثقافة العربية واإلسالمية
ً
ءعيفا وسط ًّ
حيا ,وتقترح الدراسلة ءرورة التنسيق العربي إلنتاج برامج تزيد اللحمة
ال يزال
بين أبناء الشعب العربي ,وتعمق الثقافة القومية بما يتفق وحاجات املجتمع العربي
اإلسالمي ,وتلسهم فلي تحقيلق التنمية.
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كما هدفت د اسة الخطيب وآخرين ( )2000إلى التعرف على مدى قيام الوسائط
اإلعالمية في املجتمع الفلسطيني بدور فعال في تدعيم قيم التربية السياسية لدى طلبة
جامعة األزهر بغزة ,ومعرفة الوءلع الحلالي لوسائط اإلعالم الفلسطينية ووظائفها ,ودورها
في تدعيم القيم التربوية السياسية .وتلونت عينة الدراسة من عينة عشوائية عددها ()450
مفردة من طالب وطالبلات جامعلة األزهر بغزة ,واستعمل الباحث في هذه الدراسة املنهج
(الوصفي التحليلي) ,وكان من أهم نتائجها أن نسبة ( )%20من عينة الدراسة أجابوا بأن
التليفزيون ينملي قيم الديمقراطية ويدعمها إلى حد كبير في نفوسهم ,وقلد رأى ( )%29ملن
أفلراد العينلة أن التليفزيون ينمي ويدعم قيم الديمقراطية لحد متوسط ,وتبين أن نسبة
( )%24من عينة الدراسلة يرون أن التليفزيون ينمي قيم الديمقراطية ويدعمها لحد
ءعيف ,وأن نسبة ( )%23من أفراد العينة أجابوا بأن التليفزيون ينمي قيم الحرية
ويلدعمها إلى حد كبير جدا ,وأن نسبة ( )%31من أفراد العينة رأوا أن التليفزيلون ينملي قيم
الحرية إلى حد كبير ,وأن نسبة ( )%27من العينة رأوا أن التليفزيون ينمي قليم الحرية
ويدعمها إلى حد متوسط ,وأن نسبة ( )%19رأوا أن التليفزيون يدعم قيم الحرية وينميها
إلى حلد ءعيف.
أما د اسة أبو شنب ) )2004فقد هدفت إلى التعرف على مفهوم القيم التربوية,
وتصنيفها وتحديد القيم التربوية املتلضمنة فلي وسائل اإلعالم الفلسطينية من خالل رأي
الشباب الجامعي ,والوقوف على نوعية امللواد اإلعالمية املفضلة بالنسبة إلى الشباب
الجامعي ,كما استعملت الدراسة امللنهج الوصلفي لتقديم اإلطار النظري لها ,أما اإلطار
امليداني فقد استعمل الباحلث ملنهج امللسح امليداني عبر استعمال أداة االستبانة .وتوصلت
الدراسة إلى أن متوسط درجات مجموعة املشاهدة التليفزيونية ( )97.14على محور القليم
الجماليلة ,في حين أن متوسط درجات مجموعة املشاهدة التليفزيونية ( 5ساعات فأقل)
على محور القيم الجمالية.
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وانطلقت د اسة (حلس ومهدي )2010 ،للتعرف على دور وسائل اإلعالم في تشكيل
الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطيني .وتنبع أهمية الدراسة من أنها قد تسهم في فهم
طبيعة دور وسائل اإلعالم في الوعي االجتماعي لدى طلبة الجامعات .واستعمل الباحث
منهج "املسح االجتماعي" باعتباره أنسب املناهج البحثية ملثل هذه الدراسات .حيث قام
الباحثان بإعداد استبانة شملت ثالثة محاور ,تضمن املحور األول البيانات األولية الخاصة
بطالب كلية اآلداب ,والثاني يحتوى على قياس تعرض الشباب لوسائل اإلعالم ,واملحور
األخير يحتوى على قياس مدى الوعي االجتماعي للشباب .وقام الباحثان بتطبيق تلك
االستبانة بعد التأكد من صدقها وثباتها من خالل فعل "ثبات اإلعادة" على عينة ملونة من
( )219طالبا .وبعد جمع البيانات ثم تحليلها ,تم التوصل إلى مدى دور وسائل اإلعالم في
بلورة الوعي االجتماعي وتشكيله لدى طالب الجامعة .كما خرجت بتوصيات من أهمها :وءع
آليات ,وإستراتيجيات عملية ملواجهة طوفان املادة اإلعالمية غير الهادفة ,التي تستهدف قيم
املجتمع الفلسطيني ومفاهيمه ,والعمل على تحقيق اإلشباع السياس ي ,والثقافي,
واالجتماعي ,والتربوي.
بي ما هدفت د اسة عابد ( (2010إلى التعرف عللى آراء النخبلة الفلسلطينية
واتجاهلاتهم نحلو أداء الفضائيات العربية حول القضية الفلسطينية ,من خالل بحث
ميداني عللى عينة عشوائية ملونة من ( )60مفردة من مجتمع البحث من املمارسلين للعملل
فلي جميلع املجاالت املختلفة السياسية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية وتوزيعها توزيعا
متسلاويا بلين فئاته .واتبع البحث املنهج املس ي بشقيه الوصفي والتحليلي؛ بهدف الوصول
إللى نتلائج تفسيرية ذات داللة ظاهرة لقضية القدس الشريف ,وخلصت الدراسة إلى
إملانية تفعيل دور الفضائيات العربيلة للدعم الهويلة العربيلة واإلسالمية للقدس الشريف في
حالة تخليها عن ءغوط سياسة األنظمة الحاكمة.
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وهدفت د اسة الصمل ( )2012إلى معرفة دور الفضائيات اللويتية الرسمية منها
والخاصة في تعزيز أبعاد املواطنة لدى شريحة من شرائح املجتمع اللويتي ,وهي شريحة
الشباب ,واعتمدت الدراسة على مسح عينة عشوائية نسبية من طلبة كويتيين ,وتوصلت
الدراسة املسحية إلى جملة من النتائج ,من أبرزها :ءرورة اهتمام القنوات باالنتماء الوطني
للمواطن اللويتي ,مع ءرورة اإلعداد الواعي لهذه البرامج من قبل متخصصين ,ومن النتائج
ً
والتوصيات التي خلصت إليها :أوال :ءرورة اهتمام القنوات التلفزيونية اللويتية الرسمية
منها والخاصة بإعداد البرامج الثقافية التي تعزز من االنتماء الوطني ,على أن يجرى إعداد
تلك البرامج بوعي ومن قبل مختصين وتجنب البرامج االرتجاليةً .
ثانيا :ءرورة انفتاح
القنوات التلفزيونية اللويتية الرسمية على أحوال املجتمع اللويتي الداخلية وقضاياه ال
سيما السياسية؛ ألن الفضائيات الخاصة حققت متوسطات حسابية مرتفعة في التقييم
مقابل متوسطات متوسطة للقنوات الرسمية Pما يعني أن املواطن ال يجد اإلشباع اللافي
في املجال من قبل القنوات الرسمية.
أما د اسة (السميع )2014 ،فقد هدفت إلى معرفة دور وسائل اإلعالم في ترقية
املجتمع من خالل تسليط الضوء على التلفزيون الجزائري ,ومدى إسهامه في غرس روح
الوطنية والديمقراطية وقد استعمل الباحث املنهجي الوصفي والتاريخي ,وأخذ عينة من
طلبة قسم العلوم اإلنسانية ,وتوصلت إلى أن التلفزيون يحظى بمشاهدة كبيرة من طرف
أفراد املجتمع ,وهو من أهم الوسائل اإلعالمية الجاذبة ,ومتابعة البرامج التلفزيونية تجعل
الفرد يغير سلوكه ومواقفه واتجاهاته ,أن األسرة تساهمفي الحد من تأثير التلفزيون,وأن
التلفزيون يشلل أداة لتغير ثقافة الفرد ,وتدعيم اإلحساس باملواطنة.
د اسة مصطاف وحمودي ( (2014التي هدفت إلى التعلرف عللى بواعلث القصلور فلي
التلفزيلون العراقلي في توعية الشباب الجامعي بتحديات الهوية الثقافية ,ويعتمد البحث
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على ملنهج املسلح لجملع البيانات ,ومعرفة العالقة بين متغيراتها ,إذ تم جمع البيانات
بوساطة صحيفة استبيان أعدت لهذا الغرض ,ومثل مجتمع البحث فئة الشباب الجامعي
العراقي في جامعة بغداد باعتبارهم ممثلين عن فئة شباب العراق في املرحلة الجامعية ,وتم
اختيار عينة طبقية عشوائية منهم تتلون من ( (200طالب ,وقد أكدت نتائج الدراسة
ءعف الدور الذي تقوم به القنوات التلفزيونية العراقيلة في التوعيلة بمخاطر ثقافات
العوملة الداخلية والتحديات التي تواجهها فئة الشباب ,كما أشارت النتلائج إللى اتجاه
املبحوثين إلى ءرورة مساهمة وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها املرئية واملسموعة ,فضال عن
املواقع اإللكترونية في توعية املجتمع بفئاته املختلفة بمخاطر الثقافة الغربية وأثرهلا عللى
هويتهم.
وهدفت د اسة (إسماعين )2015 ،إلى التعرف على دور شبلات التواصل االجتماعي
في تعزيز وتنمية قيم املواطنة واالنتماء لدى طلبة التعليم الجامعي بجمهورية مصر العربية.
وقد اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي ,وأداة االستبانة على عينة تتلون من ()977
طالب وطالبة بجامعة املنصورة ,موزعة على عشر كليات وهي :التربية  -التربية النوعية
بفروعها الثالثة -التربية الرياءية  -العلوم – الهندسة  -التجارة  -الحقوق  -الحاسبات
واملعلومات  -التمريض  -الزراعة ,ومن أهم نتائج الدراسة أن نسبة إسهام شبلات
التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة لدى الطالب ءعيفة .وأن نسبة استعمال
الطالب لشبلات التواصل االجتماعي كبيرة ,ولكن ال يتم توظيفها في تنمية قيم املواطنة
بالشلل املرغوب.
وهدفت د اسة م صو ( )2015إلى التعرف على عالقة وسائل اإلعالم الجديدة
بعملية تعزيز املواطنة من خالل اإلجابة عن تساال مفاده :هل تقوم وسائل اإلعالم
الجديدة بتعزيز قيم املواطنة أو أنها تهددها وتنتهكها؟ واقتصر البحث على بيان االتجاهات
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التي تؤيد أو ترفض انعلاسات استعمال وسائل اإلعالم الجديدة على املواطنة ,وتناول
الباحث موءوعه من خالل ثالثة محاور :ماهية املواطنة ,اإلعالم الجديد مقاربة
مفاهيمية ,واملحور الثالث حول اإلعالم الجديد واملواطنة أي عالقة وأي دور ,وتحدث فيه
عن نظرية املجال العام التي تشلل اإلطار النظري لدراسة املواطنة في ظل وسائل اإلعالم
الجديدة ,وخلا الباحث إلى أن اإلعالم الجديدّ ,
بلل مخرجاته ووسائله ,ليس إال مجرد
أداة وتأثيره يعتمد على مدى قدرة النشطاء والفاعلين السياسيين واالجتماعيين على
توظيف إملانات هذه األدوات بطريقة تعظم دور املواطن على الحصول على حقوق
املواطنة ,ومن خالل هذا الفضاء اإللكتروني توجد مساحة تسهل إملانيات طرح خطابات
وأفلار بديلة للمواطنة.
أما د اسة (صفرا  )2017 ،فقد هدفت إلى معرفة دور شبلات التواصل االجتماعي
في ترسيخ قيم املواطنة من وجهة نظر الشباب الجامعي العماني .ولغرض تحقيق هدف
الدراسة استعمل الباحث املنهج الوصفي التحليلي ,كما استعمل الباحث أداة الدراسة
االستبانة ,إذ قام بتصميم استبانة خاصة بهذا الغرض ,وشملت أسئلة االستبانة سائر
العوامل والوسائل ,وبفقرات بلغت ( )96فقرة ,وبخمسة بدائل ل جابة .وتلون مجتمع
الدراسة من طلبة جامعة السلطان قابوس؛ ألنها تضم العدد األكبر من الطلبة الجامعيين,
حيث بلغ عددهم ( ,)511وهم يمثلون مختلف أطياف املجتمع العماني وشرائحه ,وتم
استعمال طريقة العينة العشوائية البسيطة ,وتم توزيع االستبانات على مجتمع الدراسة
( )511طالبا وطالبة ,وبعد جمع االستبانات وإخضاعها للتحليل اإلحصائي باستعمال
الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ,Spssتوصلت إلى أن شبلات التواصل االجتماعي -
من خالل ما تنشره عبر تطبيقاتها وبسائر أنماطها -قد عززت قيمة األخوة بين املواطنين,
وأكدت على اللحمة الوطنية بين أفراد املجتمع العماني .وأن معظم املجموعات على شبلات
التواصل االجتماعي تحث على التلافل والتعاون ومعاونة املحتاج ,وأغلب تلك الدعوات التي
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تطلقها املنشورات الخاصة أو العامة تظهر مضمون التلافل باعتباره خلقا كريما ,وبأنه
واجب على املواطن.
بي ما هدفت د اسة (أبو شعيلة )2018 ،إلى تقص ي دور وسائل التواصل االجتماعي
في تعزيز مفهوم املسؤولية املجتمعية لدى الشباب الجامعي في ءوء تحديات العصر,
والتعرف على تأثير استجابات أفراد عينة الدراسة على متغيرات الدراسة (الجنس ,الللية,
وعدد الدورات) ,واستعمل فيها املنهج الوصفي ,وطبقت الدراسة على عينة ملونة من
( )123من أعضاء هيئة التدريس ,ولجمع املعلومات تم تطوير أداة ملونة من ( )32فقرة,
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن متوسطات استجابة أعضاء هيئة التدريس على مقياس دور
وسائل التواصل االجتماعي قد جاءت بدرجة كبيرة ,وبتقدير ( )3.68كما أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a>0.05تعزى إلى أثر الجنس ,إال أنها
أوححت فروقا تعزى إلى أثر الللية ,ولصالح الللية الصحية ,وإلى عدد الدورات التدريبية
(الثالث دورات فما فوق) ,وخرجت الدراسة بتصور مقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي
في تعزيز مفهوم املسؤولية املجتمعية في جامعة حائل.
وهدفت د اسة بابعة وآخرين ( )2018إلى التعرف على دور اإلعالم في تعزيز القيم

ّ
الوطنية ,وسعت إلى تقديم راية مقترحة الستثمار وسائل اإلعالم املتنوعة التقليدية
والحديثة استثمارا نافعا ,وتوظيفها للمحافظة على قيم األمة ومقدراتها ,واإلبقاء على
تماسكها ,وتعزيز انتمائها في ءوء التصور اإلسالمي ومبادئه وقيمه؛ السيما في ظل
املنعطفات الخطرة التي تعيشها األمة العربية واإلسالمية ,وزيادة حجم التحديات

واالختطاف واالستهداف الذي يواجهه شبابنا ,فضال عن حمالت التشكيك والتشويه
املخطط لها ,وتأتي هذه الد اسة ّ
لتقدم راى مقترحة لتوظيف اإلعالم في ترسيخ القيم
ر
والثوابت الوطنية لدى الشباب ,والعمل على تفعيل دورهم في تحمل هذه املسؤولية
الوطنية.
156

يالحظ من خالل الدراسات السابقة أنها جميعا لم تتناول دور وسائل اإلعالم
الحديثة في تنمية القيم الوطنية ,لكنها تناولت دور جوانب أخرى ,عدا دراسة دماج
( )2016التي تناولت القيم الوطنية في الفضائية اليمنية ,أما الدراسات األخرى فقد تناولت
دور بعض وسائل اإلعالم في جوانب تنموية أخرى ,وقد استفاد الباحثون منها في وءع
التصور العام للبحث وإجراءاته خاصة في تحديد األطر النظرية لدور اإلعالم بأنواعه
املختلفة ,كما أن نتائج تلك الدراسات كانت بمثابة املنطلق الذي انطلق منه هذا البحث.
م هج البحث:
اس للتعمل ه للذا البح للث امل للنهج الوص للفي ,واألس لللوب التحليل للي ,وأس لللوب دلف للاي؛ بهللدف
أخذ اتفلاق الخبلراء للوصلول إللى القليم الوطنيلة التلي ينبغلي لوسلائل اإلعلالم الحديثلة تعزيزهلا
لدى الشباب.
مجتمع البحث وعينته:
ً
نظرا إلى طبيعة هذا البحث ,ومتطلبات تطبيق أسلوب دلفلاي ,تلم االعتملاد عللى عينلة
قصللدية مللن القيللادات التربويللة فللي بعللض الجامعللات اليمنيللة ,وهللم متخصصللون فللي األصللول,
واإلدارة التربويللة ,واملنللاهج ,وطللرق التللدريس ,وقللد حصللل البللاحثون علللى موافقللة ( )11خبيل ًلرا
لالستمرار واملشاركة في الجولتين ,وقد تم اختيار القيادات ً
وفقا للشروط اآلتية:
أال يقل عن درجة الدكتوراه.
قياديللا ًّ
ًّ
تربويللا فللي إحللدى كليللات التربيللة فللي الجامعللات اليمنيللة
أن يشللغل منصل ًلبا
وأال يقل املنصب عن رئيس قسم علمي.
أن تل للون خبرت لله وتخصص لله ف للي مج للال األص للول ,أو اإلدارة التربوي للة ,أو املن للاهج
وطرق التدريس.
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والجدول اآلتي يوحح الخصائا الديمغرافية للخبراء:
جدول قم ( )1يوضح الخصائص الديمغرافية للخبلاء
م

العدد

النسبة%

الفئة

املتغير

أصول تربية

2

%18.18

إدارة وتخطيط تربوي

7

%63.63

مناهج وطرق تدريس

2

%18.18

11

%100

أستاذ

2

%18.18

أستاذ مشارك

7

%63.63

أستاذ مساعد

2

%18.18

11

%100

 5-1سنوات

3

%27.27

 10 – 6سنوات

4

%36.36

أكرر من عشر سنوات

4

%36.36

11

%100

1
التخصا

اإلجمالي

2
الدرجة العلمية
اإلجمالي

3
سنوات الخبرة

اإلجمالي

يالحل ل للظ مل ل للن الجل ل للدول السل ل للابق أن أغلل ل للب القيل ل للادات التربويل ل للة متخصل ل للا فل ل للي اإلدارة
والتخطيط التربوي وبنسبة ( ,)%63,63وفيما يخا الدرجلة العلميلة فلأغلبهم حاصللون عللى
درجل للة أسل للتاذ مشل للارك وبالنسل للبة نفسل للها ,والتخصل للا نفسل لله ,فيمل للا جل للاءت سل للنوات الخبل للرة
متس للاوية ب للين م للن خب للرتهم م للن  10-6س للنوات ,وم للن خب للرتهم أكر للر م للن عش للر س للنوات وبنس للبة
(.)%36,36
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أداة البحث وخطوات ب ائها:
نظ ل لرا إل ل للى طبيعل للة األس ل لللوب املسل للتعمل ف ل للي هل للذا البح ل للث فقل للد اعتم ل للد البل للاحثون عل ل للى
االستبانة املغلقة أداة لجمع البيانات واملعلومات الالزمة ,وقد تم بنااها من خلالل الخطلوات
اآلتية:
الكتلب والدراسلات والبحللوث واملصلادر املتخصصلة واملتعلقللة بلاإلعالم ودوره فلي تنميللة
القيم الوطنية
القوانين والتشريعات اإلعالمية في الجمهورية اليمنية املتعلقة باملوءوع.
الكتب والدراسات التي تناولت القيم الوطنية.
وم للن خ للالل ذل للك ص للا الب للاحثون األداة بص للورتها األولي للة وت للم عرء للها عل للى ع للدد م للن
الخب لراء للتحق للق م للن ص اادقها حي للث ق للدموا بع للض امللحوظ للات البس لليطة ,ك للذلك ت للم اختي للار
الصدق التلويني لفقرات االستبانة باستعمال معامل ارتباط بيرسون ,وقلد تبلين أن الفقلرات
ً
جميع للا دال للة إحص للائيا؛ مم للا ي للدل عل للى ق للوة ك للل فق للرة م للن فق لرات االس للتبانة ف للي بن للاء الدرج للة
الللية للمقياس.
كمل للا تل للم التأكل للد مل للن ثبا ااات ا داة بطريقل للة االتسل للاق الل للداخلي ً
وفقل للا ملعادلل للة ألفل للا
كرونباخ ,إذ بلغ ( ,)0,89وعدت هذه القيم مالئمة لغايات هذا البحث.
إجراءات تطبيق أداة البحث وفق أسلوب دلفاي:
قام الباحثون ببناء وتصميم جوالت أسلوب (دلفاي) وفق الخطوات اآلتية:
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-

توزيللع اسللتبانة الجولللة األولللى للعينللة بعللدد ( )11اسللتبانة ,وقللد طلللب مللن الخبلراء
وءع عالمة ( )/أمام إحدى اإلجابات التلي تعبلر علن رأيله (موافلق بشلدة – موافلق
– موافق إلى حد ما – غير موافق – غير موافق بشدة) ,وذللك ملن خلالل اللقلاء,
ً
أو عب للر البري للد اإللكترون للي ,وق للد اس للتغرقت إع للادة االس للتبانات ش للهرا ك للامال ,إذ ت للم
جم للع وتحلي للل الجول للة األول للى ,حي للث اس للتعاد الب للاحثون االس للتبانات كامل للة ,ول للم
يسللتبعدوا أي لا منهللا وتمللت عمليللة املعالجللة اإلحصللائية لبيانللات هللذه الجولللة بعللد
ترميزه ل للا ,وت ل للم اس ل للتخراج التكل ل لرارات واملتوس ل للطات الحس ل للابية ,وال ل للوزن املئ ل للوي
(النسبة املئوية) ملتوسط استجابة الخبراء عن كل فقرة من فقرات االستبانة.

-

وفي نتائج الجولة األولى أعد الباحثون استبانة الجولة الثانية وطبقوها على
الخبراء أنفسهم,بعد مرور ( )15يوما من الجولة األولى ,وقد تم إعادة
االستبانات بعد أسبوعين من توزيعها ,وتم تفريغها وتحليلها واستخراج
التكرارات واملتوسطات الحسابية والوزن املئوي (النسبة املئوية) ملتوسط
استجابة أفرد العينة واملدى بين الجولتين (الفرق بينهما).

-

يالحظ أنهلم يتم حذف أي فقرة منفقرات االستبانة امللونة للقيم الوطنية
والبالغة ( )33فقرة ,من قبل الخبراء (عينة البحث) ,وكذا لم تتم إءافة أي
فقرة ,وإنما كان هناك بعض املالحظات من حيث صياغة بعض الفقرات ,مما
يؤكد أن األداة أعدت من قبل الباحثين بشلل دقيق.

-

تم اعتماد دراسة (الخوالني )2011 ,معيارا لتصنيف االستجابة على النحو
اآلتي:
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 من %80إلى  %99.99درجة قبول عالية جدا وهذا ما تم اعتماده لقبول الفقرات.
 من  %60إلى  %79.99درجة قبول عالية.
 من  %40إلى  %59.99درجة قبول متوسطة.
 من  %20إلى  %39.99درجة قبول منخفضة.
 أقل من  %20درجة قبول منخفضة جدا.
 ا ساليب اةحصائية املستعملة:
لتحقيللق أهللداف البحللث فقللد اعتمللد علللى أسلللوب دلفللاي الللذي يركللز علللى آراء الخب لراء
ومللدى االتفللاق فيمللا بيللنهم ,إذ إنلله بعللد تفريللغ اإلجابللات تللم إعطللاء كللل بللديل مللن بللدائل سلللما
ل جابة ً
وفقا للجدول اآلتي:
جدول (  )2القيم الرقمية لبدائن اةجابة عن فقرات أداة البحث
م

البدين

القيمة الرقمية له

1

موافق ً
جدا

5

2

موافق

4

3

موافق إلى حد ما

3

4

غير موافق

2

5

غير موافق بشدة

1

وتم استعمال األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة البحث ,وتتمثل في اآلتي:
 معادلة ألفا كرونباخ لحساب ثبات أداة البحث.161

 التكرارات والنسب املئوية عن كل فقرة من فقرات االستبيان بضرب تكرار كل فقرةً
مقسوما على عدد أفراد العينة كلها (ن) ,وذلك
أجيب عنها بالتوافق في مائة
للحصول على النسبة املئوية كما في املعادلة اآلتية:
ت × 100
النسبة املئوية للموافقة= % ---- = -----------
ن
 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية ,وذلك ملعرفة متوسطاستجابات الخبراء للل فقرة في الجولتين .حيث تم حساب املتوسط الحسابي من
خالل (ءرب التكرارات في القيمة الرقمية للبديل الرقمي مقسوما على عدد أفراد
العينة).
 الوزن املئوي ملتوسط استجابة كل فقرة على حدة في الجولتين من خالل (قسمةاملتوسط الحسابي على القيمة الرقمية القصوى مضروبا في مائة).
 املدى بين الجولتين ,أي الفرق بينهما.عرض نتائج البحث ومناقشتها.
ا
أوًل :اةجابة عن السؤال الفر ي ا ول الذي ي ص على :ما القيم الوطنية التي
ينبغي لوسائل اإلعالم الحديثة أن تنميها لدى الشباب من وجهة نظر القيادات التربوية؟
ول جابلة علن هلذا السلؤال تلم اسللتخراج متوسلط االسلتجابة واللوزن املئلوي وامللدى بللين
الجولتين الستجابة الخبراء حول جميع فقرات األداة ,والجدول اآلتي يوحح ذلك:
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جدول ( ) 3متوسط اًلستجابة والوزن املئوي واملد بين الجولتين
الجولة ا ولى

الفقرات

م
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

11

ت مية الو ي بقيم الوًلء للو ن واًلنتماء
إليه.
ت مية و الجهاد ملواجهة اًلستعما
بكافة أشكاله لطماية سيادة الو ن
ومكتسباته.
ت مية الو ي بأهمية الطفاظ على الوحدة
اليم ية ومكتسباتها ،ونبذ اًلنتماءات
الطائفية و العصبية القبلية والتفرقة
لصالح مفهوم املوا ة.
ت مية الو ي بدستو البمد وقوانينها
السياسية وأهمية تطبيقها.
ت مية الو ي بمكونات الو ن الطبيعية
و رو ة الطفاظ عليها.
ت ميااة الااو ي بمفهااوم الدولااة وساالطاتها التشاار عية
والقضائية والت فيذية.
ت مية الو ي بمفهوم املوا ة وأبعادها والتحلي
بمعانيها واًلل زام بمضامينها.
ت مية الو ي بالطقوق والواجبات
القانونية املرتبطة باملوا ة.
ت مية الو ي بأهمية تحقيق العدالة
اًلجتماعية.
ت مية الو ي بالديمقرا ية وأهميتها
وقواعدها السليمة واح لام حقوق ا فراد
في التعبيل عن أنفسهم وتحقيق املساواة
السياسية.
ت مي ااة ال ااو ي بأهمي ااة الطف اااظ عل ااي الو يف ااة
العامة والخاصة وحمايتهما.

الجولة الةانية

متوسط
اًلستجابة
5

الوزن
املئوي
100

متوسط
اًلستجابة
5

الوزن
املئوي
100

5

100

5

100

4,9

98

4,81

96,2

5

100

5

100

4,9

98

4,9

98

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

التقدير
اللفظي
للجولتين
عالية ا
جدا

املد بين
الجولتين

0
0

عالية ا
جدا
1,8
عالية ا
جدا

عالية ا
جدا
عالية ا
جدا
عالية ا
جدا
عالية ا
جدا
عالية ا
جدا
عالية ا
جدا

0
0
0
0
0
0

5

100

5

100

عالية ا
جدا

0

5

100

5

100

عالية ا
جدا

0
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12

13

14

15
16
17
18

19
20

21

22
23
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ت مية قد ات الشباب على ال قاش
والطوا الب اء ونشر الفعاليات الو ية
التي تتغنى بحب الو ن.
ت مية قيم ا خوة بين املوا ين والتأكيد
على قيم التكافن والتسامح والتعاون بين
أفراد املجتمع وتشجيع قبول كن رف
للطرف اآلخر.
توعية الشباب بأهمية اًلنتخابات في
ترسيخ الديمقرا ية والشو ونشر ثقافة
الت وع والتعددية السياسية واح لام حرية
التعبيل.
ت مية الو ي بو ائف وأبعاد الطكم املحلي وأثره
امللموس على الت مية املحلية.
التعريا ا ااف با ا ااأعمم الا ا ااو ن مم ا اان له ا اام دو ت ا ااا ي ي
ومعرفي على مرالعصو .
ت مية الو ي بدو املعا ة اةيجابية وتعزيز
وجودها لم تقاء بالو ن وتحقيق تطلعاته.
التعريف بامل جزات الو ية في مختلف
الجوانب وأهمية الطفاظ عليها والتصدي
وجه الفساد فيها.
التوعية بموا د الو ن وأهمية الطفاظ عليها وكيفية
تو يفها لصالح الت مية.
ت مية الو ي بأهمية الطفاظ على اللغة العربية
وإجادتها كتابة ونطقا بوصفها عماد الةقافة
العربية اةسممية.
ت مية الو ي بأهمية املحافظة على
العادات والتقاليد وا عراف اةيجابية
والتعريف بها.
ت مية الو ي بأهمية اًل تباط الوثيق بتأ يخ اليمن
والتعريف بمحطاته عبل العصو .
ت ميااة الااو ي بأهميااة مكافحااة الفساااد وحمايااة
املال العام ،وتفعين أنظمة الرقابة واملحاسبة.
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ت مية الو ي بأهمية الطفاظ على ال لاث
الو ني وت ميته وتبيين أصوله ومبادئه.
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ت ميااة ال ااو ي بأهمي ااة الطف اااظ عل ااى اآلث ااا الت ااي
تمتلكها اليمن و رو ة حمايتها من العابةين.

5

100

5

100

26

ت مية الو ي بضرو ة إسهام الشباب في نظافة
الشوا ع وتشجيلها و مء واجهات املصالح
الطكومية والطدائق العامة
التوعية بضرو ة دفع الواجبات املشروعة
للدولة وأثر التهاون في أدائها على مصلطة
الو ن.
ا
ت مية الشعو بالهوية العربية واةسممية تا يخا
ا
ا
ومصيلا ومستقبم واًلع زازبها.
وثقافة
ت مية الو ي بالقوانين العربية والدولية
املتصلة بحقوق اةنسان.
ت مية الو ي بقيم الوًلء واًلنتماء القومي
واةسممي باعتبا ه واجبا شرعيا بكافة جوانبه.
تعميق الو ي بقضايا ا مة العربية
الجا ية
وا حداث
واةسممية
إقليمياوعامليا.
التوعية بأهمية الوحدة العربية
واةسممية والعمن على تحقيقها.
التعريف بالبلدان العربية وأنظمتها
وثرواتها ومكوناتها الطبيعية.
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يتضح من الجدول ( )3ما يأتي:
 أن ال ل للوزن املئ ل للوي ملتوس ل للط اس ل للتجابة الخب ل لراء ف ل للي األداة كل ل للل ت ل لراوح ب ل للين (-%96,6 ,)%97,1وهللي نسللبة عاليللة جل ًلدا ,وأن املللدى بينهمللا يسللاوي ( ,)%0,5وهللذا يؤكللد علللى
اتفل للاق معظل للم الخب ل لراء مل للن القيل للادات التربويل للة علل للى القل لليم الوطنيل للة التل للي ينبغل للي أن
تتضمنها برامج وسائل اإلعالم الحديثة وموادها لتنميتها لدى الشباب.
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 حص ل ل ل لللت الفق ل ل ل ل لرات (,25 ,24 ,23 ,20 ,14,15 ,13 ,11 ,10,,9 ,8 ,7 ,6 ,4 ,2,1 )32 ,28 ,27على املرتبة األولى فلي الجلولتين ,وعللى نسلبة ( ,)%100وهلي نسلبة عاليلة
جل ًلدا ,وهللذا يؤكللد عللدم وجللود مللدى بللين الجللولتين ,واتفللاق الخب لراء جميعللا علللى تلللك
الفقرات يؤكد أهميتها الكبيرة.
 حص ل لللت الفقل ل لرات ( )33,,30 ,29 ,26 ,19 ,18 ,5,17عل ل للى املرتب ل للة الثاني ل للة ,وعل ل للىنسللبة ( ,)%98وهللي نسللبة عاليللة جل ًلدا ,وهللذا يؤكللد عللدم وجللود مللدى بللين الجللولتين,
واتفاق معظم الخبراء على تلك الفقرات يؤكد أهميتها الكبيرة أيضا.
 حصلللت الفق لرات ( )22 ,21 ,12 ,3علللى املرتبللة الثالثللة ,إذ حصلللت الفقللرة ( )3علللىنسللبة ( )%98بينمللا فللي الجولللة الثانيللة حصلللت علللى نسللبة ( )%96,2وبفللارق مللدى بلللغ
( )1,8وه ل للي نس ل للبة عالي ل للة ج ل ل ًلدا ,بينم ل للا حص ل لللت الفق ل لرات ( )22 ,21 ,12عل ل للى نس ل للبة
( )%96.2بينمل للا فل للي الجولل للة الثانيل للة حصل لللت علل للى نسل للبة ( ,)%98وبفل للارق مل للدى بلل للغ
( ,)1,8وهي نسبة عالية ً
جدا تؤكد –أيضا -اتفاق غالبية الخبراء على أهميتها.
 حصلت الفقرة ( )16على املرتبة الرابعة واألخيرة ,إذ حصللت عللى نسلبة ( )%94,4فليالجولللة األولللى ,بينمللا فللي الجولللة الثانيللة حصلللت علللى نسللبة ( )%98وبفللارق مللدى بلللغ
( ,)3,6وهي نسبة عالية ً
جدا تؤكد -أيضا -اتفاق غالبية الخبراء على أهميتها.
ا
ثانيا :اةجابة عن السؤال الفر ي الةاني الذي ي ص على :ما التصو املق ل لدو
وسائن اةعمم الطديةة في ت مية القيم الو ية لد الشباب من وجهة نظر
القيادات ال لبوية؟
فمللن خللالل مللا توصللل إليلله البللاحثون مللن توافللق عينللة مللن القيللادات التربويللة علللى القلليم
الوطني للة الت للي ينبغ للي لوس للائل اإلع للالم الحديث للة أن تنميه للا ل للدى الش للباب ,وم للن خ للالل
الدراسللات السللابقة التللي أطلعللوا عليهللا واملتعلقللة بللدور وسللائل اإلعللالم فللي تنميللة القلليم
الوطنية تمت اإلجابة عن هذا السؤال ,وقد ّ
تلون التصور املقترح من اآلتي:
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م طلقات التصو املق ل :
ينبني هذا التصور املقترح على أساس تفعيل دور وسائل اإلعالم الحديثة في
الجمهورية اليمنية وتنشيطه ,من إذاعات محلية ,وقنوات تلفزيونية ,وصحافة ورقية
وإلكترونية ,ومواقع إلكترونية سياسية واجتماعية ,وغيرها؛ لتنمية الوعي بالقيم الوطنية
ملا لها من تأثير على الشباب في ظل العوملة والتغيير الحاصل في العالم ,فضال عن األوءاع
االجتماعية والسياسية التي حلت باليمن ,وأوصلت البالد إلى حروب وصراعات أنتجت
ً
كثيرا من السلبيات ,وأسقطت ً
كثيرا من القيم ,السيما الوطنية منها؛ مما أحدث تمزقا
ً
كبيرا للنسيج االجتماعي والوطني؛ لذا ينطلق التصور من منطلقات متعددة ,أهمها:
مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف وقيمه السمحاء في القول والعمل.
أسس ومبادئ فلسفة التربية في الجمهورية اليمنية التي بموجبها تحدد األهداف
التربوية والوطنية.
ثقافة املجتمع اليمني وعاداته وتقاليده اإلسالمية.
طبيعة التحديات التي يمر بها الوطن وما نتج عنها من تفكك لنسيج املجتمع.
ءعف الوعي بالقيم الوطنية لدى الشباب في اليمن ومدى إسهام وسائل اإلعالم
في ذلك.
مبل ات ب اء التصو املق ل :
يوجد كثير من املبررات والعوامل التي تحتم تقديم تصور مقترح للقيم الوطنية التي
ينبغي أن تنميها وسائل اإلعالم الحديثة لدى الشباب من وجهة نظر القيادات التربوية,
أهمها اآلتي:
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 غياب الراية الواححة التي تنطلق من خاللها وسائل اإلعالم الحديثة لتنمية القيمالوطنية لدى الشباب.
 األهمية املتعاظمة لدور وسائل اإلعالم الحديثة في تنمية القيم الوطنية؛ كونهاتتناول الشباب في أخطر مراحل نموهم ,وتسهم في تحصينهم من االنحراف الفكري
وبناء شخصياتهم التي يتوقف عليها مستقبل مهنهم ونمط حياتهم الالحقة؛ مما
يوجب على مؤسسات التعليم املختلفة األخذ بالتوعية والتثقيف؛ لتمكينها من
إعداد أبناء املجتمع ملستقبل سريع التغير.
 التحديات الكبيرة الحالية واملتوقعة ,الناجمة عن االنفجار املعرفي ,والثورةاملتسارعة في تقنيات االتصاالت واإلعالم واملعلوماتية التي تهدد الثقافة الوطنية.
 ما تطمح إليه القيادات التربوية وما يتطلعون إليهمما ينبغي أن تلون عليه برامجومواد وسائل اإلعالم الحديثة من أجل توعية الشباب بالقيم الوطنية.
 مواجهة املشكالت التي يواجهها الشباب نتيجة الغزو الفكري والعوملة التي تؤثرعليهم ً
سلبا.
 ما يشهده العالم اليوم من تطور وتقدم متسارعين في وسائل اإلعالم ,وما تمثلهتلك الوسائل الحديثة من خطورة كونها في متناول الشباب وأصبح التعامل اليومي
عبرها.
 استجابة للتوجهات العربية واإلسالمية التي أشارت توصياتها ,في عدد منالفعاليات العلمية ,إلى ءرورة االهتمام باإلعالم بهدف اإلسهام في تعزيز القيم
الوطنية والقومية.
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 الحاجة إلى تصور يساعد وزارة اإلعالم ومؤسساتها في تفعيل اإلعالم ,بما يسهم فيتنمية القيم الوطنية لدى الشباب بمختلف مستوياتهم.
أهداف التصو املق ل :
يهدف هذا التصور إلى تقديم منظومة القيم الوطنية ملساعدة القائمين على وسائل
اإلعالم الحديثة للقيام بواجبهم لتنمية تلك القيم لدى الشباب في اليمن؛ من أجل اإلسهام
في تحقيق عدد من األهداف ,أهمها اآلتي:
 تنمية الوعي لدى الشباب بمبادئ الدين اإلسالمي وقيمه ومثله. تنمية الوعي لدى الشباب بتراث اليمن وتاريخه وحضارته ,والحفاظ عليه. تنمية الوعي بالحقوق والواجبات القانونية املرتبطة باملواطنة. تعريف الشباب باألصول الفكرية الفلسفية للمجتمع اليمني املؤثرة على حياته فيسلوكه واتجاهاته.
 تنمية قيم اإلخالص للوطن ,واملحافظة على وحدته والتمسك بدستوره وإدراكحقوقه وواجباته.
 تعزيز قيم اإليمان بالوحدة العربية واإلسالمية ,والتمتع بروح الوالء واالنتماء لألمةالعربية واإلسالمية والدفاع عنها من الطامعين واملعتدين.
محتو التصو املق ل :
يحتوي مجال التصور املقترح على القيم الوطنية التي ينبغي لوسائل اإلعالم الحديثة
تنميتها لدى الشباب من وجهة نظر القيادات التربوية ,وتتمثل هذه القيم في اآلتي:
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تنمية الوعي بقيم الوالء للوطن ,واالنتماء إليه.
تنمية روح الجهاد ملواجهة االستعمار بلافة أشلاله لحماية سيادة الوطن ومكتسباته.
تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الوحدة اليمنية ومكتسباتها ,ونبذ االنتماءات الطائفية,
والعصبية القبلية ,والتفرقة لصالح مفهوم املواطنة.
تنمية الوعي بدستور البالد وقوانينها السياسية وأهمية تطبيقها.
تنمية الوعي بملونات الوطن الطبيعية ,وءرورة الحفاظ عليها.
تنمية الوعي بمفهوم الدولة وسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية.
تنمية الوعي بمفهوم املواطنة وأبعادها والتحلي بمعانيها وااللتزام بمضامينها.
تنمية الوعي بالحقوق والواجبات القانونية املرتبطة باملواطنة.
تنمية الوعي بأهمية تحقيق العدالة االجتماعية.
تنمية الوعي بالديمقراطية وأهميتها ,وقواعدها السليمة ,واحترام حقوق األفراد
بمختلف انتماءاتهم السياسية.
تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الوظيفة العامة والخاصة ,وحمايتهما.
تنمية قدرات الشباب على النقاش والحوار البناء ونشر الفعاليات الوطنية التي
تتغن بحب الوطن.
تنمية قيم األخوة بين املواطنين والتأكيد على قيم التلافل والتسامح والتعاون بين
أفراد املجتمع وتشجيع قبول كل طرف للطرف اآلخر.
توعية الشباب بأهمية االنتخابات في ترسيخ الديمقراطية والشورى ونشر ثقافة
التنوع والتعددية السياسية واحترام حرية التعبير.
تنمية الوعي بوظائف وأبعاد الحكم املحلي وأثره امللموس على التنمية املحلية.
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التعريف بأعالم الوطن ممن لهم دور تاريخي ومعرفي على مرالعصور.
تنمية الوعي بدور املعارءة اإليجابية ,وتعزيز وجودها لالرتقاء بالوطن وتحقيق تطلعاته.
التعريف باملنجزات الوطنية في الجوانب املختلفة وأهمية الحفاظ عليها ,والتصدي ألوجه
الفساد فيها.
التوعية بموارد الوطن وأهمية الحفاظ عليها ,وكيفية توظيفها لصالح التنمية.
ً
ونطقا ,بوصفها عماد
تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على اللغة العربية وإجادتها ,كتابة
الثقافة العربية اإلسالمية.
تنمية الوعي بأهمية املحافظة على العادات والتقاليد واألعراف اإليجابية والتعريف
بها.
تنمية الوعي بأهمية االرتباط الوثيق بتأريخ اليمن والتعريف بمحطاته عبر العصور.
تنمية الوعي بأهمية ملافحة الفساد وحماية املال العام ,وتفعيل أنظمة الرقابة واملحاسبة.
تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الوطني ,وتنميته ,وتبيين أصوله ومبادئه.
تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على اآلثار التي تمتلكها اليمن ,وءرورة حمايتها من
العابثين.
تنمية الوعي بضرورة إسهام الشباب في نظافة الشوارع وتشجيرها وطالء واجهات املصالح
الحلومية والحدائق العامة.
التوعية بضرورة دفع الواجبات املشروعة للدولة وأثر التهاون في أدائها على مصلحة الوطن.
ً
ً
ومصيرا ومستقبال واالعتزاز بها.
تنمية الشعور بالهوية العربية واإلسالمية تاريخا وثقافة
تنمية الوعي بالقوانين العربية والدولية املتصلة بحقوق اإلنسان.
تنمية الوعي بقيم الوالء واالنتماء القومي واإلسالمي ,باعتباره واجبا شرعيا بلافة جوانبه.
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تعميق الوعي بقضايا األمة العربية واإلسالمية واألحداث الجارية إقليميا وعامليا.
التوعية بأهمية الوحدة العربية واإلسالمية والعمل على تحقيقها.
التعريف بالبلدان العربية وأنظمتها وثرواتها وملوناتها الطبيعية.
متطلبات تطبيق التصو املق ل
 وءع رقابة من قبل هيئة تربوية ملراقبة البرامج واملواد اإلعالمية التي تبثها وسائلاإلعالم.
 إشراك التربويين في السلك التعليمي وأعضاء هيئة التدريس املتخصصين في أصولالتربية ل سهام في إعداد البرامج الوطنية وتقديمها.
 تزويد القنوات اإلعالمية باللوادر املؤهلة واملدربة لتقديم البرامج التربوية. عقد برامج تدريبية للقائمين على وسائل اإلعالم الحديثة في ءوء مضامين هذاالتصور.
 تزويد القناة التعليمية بالتقنيات التعليمية الالزمة لتنفيذ برامجها التعليمية. تخصيا ميزانية كافية ل نفاق على البرامج الهادفة لتنمية الشباب في القيمالوطنية.
التوصيات:
من خالل نتائج البحث امليدانية والنظرية والتصور املقترح التي توصل إليها الباحثون
فإنهم يوصون باآلتي:
 تطبيق التصور املقترح من قبل وزارتي اإلعالم واالتصاالت في الجمهورية اليمنية.172

 إعادة النظر في خطط البرامج الحالية للقنوات الفضائية ,وتحديثها في ءوءمضمون هذا التصور.
 إعادة النظر في املدة الزمنية املخصصة للبرامج التلفزيونية الفضائية ,بما اليتعارض مع األوقات الدراسية للمتعلمين.
 عقد دورات تدريبية وتنشيطية للقائمين على القنوات اإلعالمية واملشرفين علىوسائل التواصل االجتماعي ملعرفة إدارة تلك القنوات والشبلات التواصلية في
سبيل تنمية القيم الوطنية لدى املتلقين وذلك من قبل أساتذة التربية في
الجامعات اليمنية.
ً
ّ
 إلزام العاملين في كل وسائل اإلعالم استعمال اللغة العربية الفص ى بدال مناستعمال اللهجات العامية.
 نشر التوعية بين األفراد (صغار السن) ,وفئات الشباب بمشللة سوء استعمالاإلنترنت ,وسبل االستفادة منه على نحو إيجابي ,وذلك من خالل املحاءرات
والندوات واملؤتمرات واألندية واملناطق التعليمية.
 تخصيا جهة رقابية تهدف إلى وءع املعايير والضوابط الالزمة إلقامة مقاهيً
اإلنترنت ,وأسلوب التعامل مع اإلنترنت بداخلها ,فضال عن إعداد التجهيزات الفنية
الضرورية على مستوى الدولة ملنع الدخول على املواقع غير املرغوب فيها ,مع اتخاذ
كافة اإلجراءات التي تكفل التزام مؤسسات الدولة وشركات تقديم الخدمة بهذه
السياسات العامة.
 دعوة اللليات التربوية إلى التواصل مع وسائل اإلعالم الحديثة ,مثل اإلنترنت,والفضائيات العربية ,ومخاطبتها لزيادة البرامج الهادفة.
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 إعادة النظر في واقع السياسة اإلعالمية الحالية ,واملضمون البرامجي لها ,بحيثتتضمن معالجة الخطاب اإلعالمي وبنيته فيما يتعلق بالهوية الثقافة؛ وتعزيز قيم
الوالء واالنتماء لألمة العربية واالعتزاز بدورها الحضاري.
 ترتيب ورش عمل لتوءيح أهمية دور القنوات والشبلات التواصلية في تنمية القيمالتربوية.
 إسناد البرامج التوعوية والقيمية إلى متخصصين في اإلعالم وأصول التربيةبالجامعات.
املق لحات:
من خالل النتائج والتوصيات يقترح الباحثون إجراء دراسات وبحوث علمية تتضمن
ما يأتي:
 إجراء دراسات أخرى لعمل تصور لدور اإلعالم في تنمية القيم االجتماعيةوالسياسية واالقتصادية وغيرها.
 توجيه طالب اللليات اإلعالمية والتربوية إلى دراسة أثر وسائل اإلعالم في التربية,واقتراح مشاريع رائدة للمعالجة ,وتدريب اللوادر التربوية للتعامل مع وسائل
اإلعالم.
 تقويم البرامج الثقافية واالجتماعية التي تقدمها الصحافة اإللكترونية في ءوءالقيم التي خرج بها هذا التصور.
 تصور مقترح لتطوير أداء القنوات الفضائية اليمنية في تنمية القيم التربوية لدىالشباب.
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 دراسة واقع البرامج التي تقدمها القنوات الفضائية الحلومية في تنمية القيمالوطنية لدى الشباب من وجهة نظرهم وتقويمها.
 دراسة وتقويم واقع البرامج التي تقدمها القنوات الفضائية الخاصة في تنمية القيمالتربوية لدى الناشئة من وجهة نظرهم.
 دراسة وتقويم واقع البرامج التي تقدمها اإلذاعات املحلية في تنمية القيم الوطنيةلدى الناشئة وسبل تطويرها.
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