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قدية  الندور التربية اإلعالمية في تنمية المهارات االنتق ائية و 
 ومهارات المدافعة البيئية  

 لألطف ال مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
 

 (3)يناس محمود حامدإ -(2)الرافعي.محب محمود كامل  -(1)منى رضا حافظ زايد

 كلية( 2 معة عين شمسجا ،الدراسات العليا والبحوث البيئيةكلية طالبة دراسات عليا،  (1
 جامعة عين شمس، الدراسات العليا والبحوث البيئية

 

 المستخلص
التعرف على الدور التي تقوم به التربية اإلعالمية في تنمية مهارات  هدف البحث

 األطفال مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي, ورصد مهارات األطفال االنتقائية والنقدية
ن مفي التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي,وتعد هذه الدراسة  ومهارات المدافعة البيئية

 انيعالمي بشقيه التحليلي والميدالمسح اإل)الوصفي( الدراسات الوصفية التي استخدمت منهج 
-9) وكانت أدوات الدراسة استمارة استبيان لعينة عمدية من األطفال في المرحلة العمرية من

 400واستمارة استبيان لعينة من اآلباء عمدية قوامها مبحوث,  400عاًما وقوامها  (11
 وطيور الجنة( على الفيس بوك.  MBC3مبحوث,واستمارة تحليل مضمون لصفحتى)

ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائًيا عند  وتبين من نتائج التحليل اإلحصائي أنه
اعي وتنمية المهارات ( بين استخدام األطفال لمواقع التواصل االجتم0,05مستوى معنوية )

( وهي قيمة غير دالة إحصائًيا 0,044االنتقائية والنقدية حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط )
(, وتوجد عالقة إرتباطية عكسية دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية 0,4بمستوى معنوية )

ة البيئية في ( بين استخدام األطفال لمواقع التواصل االجتماعي وتنمية مهارات المدافع0,01)
( وهي قيمة دالة إحصائًيا 0,277-ضوء التربية اإلعالمية حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط )

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوساطة  (,وأيًضا0,001بمستوى معنوية )
نما وبي االبوية والمهارات التي يكتسبها األطفال في استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي,

في المحتوى  mbc3تبين من نتائج تحليل المضمون أنه؛ اختلفت صفحتان طيور الجنة و
في المنشورات  mbc3المقدم في المنشورات الخاصة بالمدافعة البيئية حيث تفوقت صفحة 
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التي لها عالقة بالنظافة الشخصية والقضايا والحمالت البيئية واالتصال الفعال واالنصات 
الوقت وادراته وفئة نشر أفكار ابداعية, وظهر ضعف التفاعل من األطفال  واالستماع وتنظيم

على المنشورات ذات العالقة بالبيئة حيث كان عدد االعجابات والمشاركات على تلك 
بالعمل على انشاء مؤسسات ون بالمنشورات األخرى,وتوصي الباحث المنشورات ضعيفة مقارنة

سي دعم ورعاية األطفال وتنمية مهاراتهم في التعامل مع للتربية اإلعالمية يكون دورها األسا
 وسائل اإلعالم الرقمي وخاصة مواقع التواصل االجتماعي التى يتعروض اليها بشكل دائم.

 المهارات االنتقائية والنقدية -  MEDIA LITERACY الكلمات المفتاحية: )التربية اإلعالمية

CRITICAL AND SELECTIVE SKILLS - ة البيئيةالمدافع 

ENVIRONMENTAL ADVOCACY - مواقع التواصل االجتماعي  SOCIAL 
MEDIA).. 

 

 المقدمة
تسم شهدت المجتمعات في السنوات األخيرة العديد من التحديات العالمية والمحلية حيث ي

هذا العصر بتغيرات وتطورات عميقة وسريعة نتيجة لما شهده من ثورات معرفية وعلمية 
 ت تكنولوجية مذهلة وتغيرات اجتماعية متسارعة وتزايد في معدل المشكالتمتالحقة وتطورا

 أنهم البيئية التي أحدثها الثورة العلمية والتكنولوجيا في المجتمع وخصوصا مع األطفال حيث
يتعرضون لهذه التكنولوجيا لفترات طويلة ومن المهم معرفتهم لما هو سلبي وإيجابي عند 

هو  كون لديهم مهارات نقدية وانتقائية حتى يتمكنوا من انتقاء ماتعرضهم لها لذا يجب أن ي
 ن أهمايجابي  ومن أمام هذه التحديات تتجه األنظار الى فكرة التربية اإلعالمية على أنها م

السبل للتعامل مع هذا العصر بخصائصه ومتطلباته مع زيادة استخدام اإلعالم الجديد من 
 (.20:ص2018)صالح عابر عهامواقع التواصل االجتماعي بأنوا 
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وتهتم هذه الدراسة باألطفال كمرحلة عمرية مهمة حيث أن ترك األطفال هم رجال 
المجتمع، باإلضافة الي أن اصالح المجتمع يقوم عليهم فإذا لم ينالوا  دةوسيدات المستقبل وقا

الثقافة واإلعالم تربية سليمة متكاملة لن يتحقق هدف المجتمع من تقدم ورقي, كما أن التربية و 
من المصادر الرئيسية لتشكيل سلوك األطفال وتنميتها وأيضًا تقوم بدور هام ومتشعب 
للمحافظة على البيئة وذلك بدعم المعرفة بالمعارف البيئية لدي الجمهور وخصوصًا األطفال 
 محور الدراسة والذي يمكن أن يترتب عليه تعديل سلوكياتهم الخاطئة نحو البيئة وتثبيت

 (.52,ص2019السلوكيات السليمة)إيمان محمد:
ل وتقوم التربية بدور مهم في المجتمعات المعاصرة حيث أنها تقوم بتحديد شخصية الطف

وسلوكه في ضوء ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه، حيث تشكل سلوكه بواسطة المؤسسات 
التي  وسائل األعالم و والوسائط التربوية التي يتعرض لها المدرسة واألسرة وأصدقائه وأيضاً 

واقف تعمل على تزويد الطفل بالمعايير واالتجاهات والقيم التي تحقق له تفاعل بنجاح مع الم
 (.Weymouth Lindsay:2014الحياتية المختلفة وتساعده على فهم أدوارة االجتماعية.)

ة ومعرف ومن أهم ما تناقشه التربية اإلعالمية تثقيف النشء بسبل فهم األمور وتقديرها
ية الصواب والخطأ في استخدامه للتكنولوجيا الحديثة وخاصة مواقع التواصل االجتماعي وتنم

اسة المهارات االنتقائية والنقدية والمدافعة البيئية في التعامل مهما ومن هنا تأتي الدر 
(, وتعتبر المدافعة البيئية هي وسيلة من وسائل meathead semon:2017,p22الحالية.)

ب تسهم في حماية البيئة والمحافظة عليها من التهديدات واالخطار فهي الفعل من جان التي
الفرد او مجموعة االفراد والتي يجب ان تراعي وسائل اإلعالم غرس مفهومها لدي النشء 
الجديد حتى يتمكن من فهم ما يدور حوله والدفاع عنه وانتقاء ما يتعرض اليه. )عال 

 (.114,ص2021جمال:
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محمود ) ودراسة(  2021أحمد: ى)نه مثل دراسة لما اوضحته الدراسات السابقة طبقاو 
من تزايد اعداد مستخدمي مواقع التواصل  (2021)عال جمال,  ودراسة (2020منصور,

الل تزايد مهاراتهم في التفاعل التقني مع التكنولوجيا الرقمية من خو  االجتماعي من أطفال
تخدم فإن مشكلة الدراسة تنبع من كون األطفال كجمهور مس، هاغير و  االي بادو  الهواتف الذكية

ت مواقع التواصل االجتماعي بصفة خاصة يحتاج الي دراسة المهاراو  لوسائل االتصال الحديث
 تقائيةكما تسعي الي التعرف علي كيفية تنمية مهارات الطفل االن، المكتسبة من هذا االستخدام

 كذلكو  لبيئية المكتسبة لديهم من تعرضهم لبعض المواقعأيضا مهارات المدافعة او  للمضمون 
ي فابي إيجو  التي تتمثل في دور االبويين في توعية أبنائهم بما هو سلبيو  دور الوساطة االبوية

تنمية غرس هذا المفهوم ألبنائهم لو  من خالل فهمهم للتربية اإلعالمية، تعرضهم لهذه المواقع
 مهاراتهم .

 

 مشكلة البحث
محمود ) ودراسة( 2021أحمد: ى)نه مثل دراسة ا اوضحته الدراسات السابقةوفقا لم

من تزايد اعداد مستخدمي مواقع التواصل  (2021)عال جمال, ودراسة (2020منصور,
تزايد مهاراتهم في التفاعل التقني مع التكنولوجيا الرقمية من خالل و  االجتماعي من أطفال

إن مشكلة الدراسة تنبع من كون األطفال كجمهور مستخدم غيرها، فو  الهواتف الذكية واالي باد
وسائل التواصل االجتماعي بصفة خاصة يحتاج الي دراسة و  لوسائل االتصال الحديثة

المدافعة البيئية حيث و  االنتقائيةو  منها المهارات النقديةو  المهارات المكتسبة من هذا االستخدام
طفل نحو اختياره لما هو سلبي وايجابي من هذه تقوم تلك المهارات بتكوين شخصية وسلوك ال

بناء و  المواقع وذلك من خالل التربية اإلعالمية ودور الوساطة األبوية في غرس تلك المهارات
بائهم آو  طفاًل  20من األطفال قوامها  مجموعةي علي دراسة استطالعية قامت بها الباحثة عل
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 كيفية استخدامهاو  معلومات عن هذه المهارات من خالل المقابلة المتعمقة لمعرفة ما لديهم من
و أالمدافعة البيئية  ةجميعها من األطفال ال يعرفون ماهي المجموعةكانت النتيجة أن و 

بائهم ليس لديهم خلفية عن التربية اإلعالمية مما سبق آأيضا ات االنتقائية والنقدية و المهار 
أيضا التعرف علي كيفية تنمية و  ه المهاراتنستنتج ان هناك ضرورة لتعريف اآلباء واألبناء بهذ

بوين التي تتمثل في دور األو  األبوية كذلك دور الوساطةو  مهارات الطفل االنتقائية للمضمون 
إيجابي في تعرضهم لهذه المواقع من خالل فهمهم للتربية و  في توعية أبنائهم بما هو سلبي

 اولة للتصدي لمشكلة البحث.وفي محرس هذا المفهوم لتنمية مهاراتهم غو  اإلعالمية
 

 أسئلة البحث
ي ما دور التربية اإلعالمية فسيحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي: 

 ستخدميفال متنمية المهارات النقدية واالنتقائية ومهارات المدافعة البيئية لدى األط
 مواقع التواصل االجتماعي؟

 لية:ويتفرع من السؤال الرئيسي االسئلة التا
 خاصة بجمهور األطفال: أسئلة .أ

 ؟فال الي مواقع التواصل االجتماعيمعدل تعرض األط -1
 ما استخدامات األطفال الي هذه المواقع ؟ -2
 ؟تسبة من مواقع التواصل االجتماعيما مهارات األطفال المك -3
 ما مهارات المدافعة البيئية التي تضمنها هذه المواقع ؟ -4
 بجمهور اآلباء: خاصة أسئلة .ب
 رس التربية اإلعالمية لدي األطفال ؟غما دور الوساطة االبوية في  -1
 ما دور الوساطة االبوية في تنمية مهارات المدافعة البيئية لدى األطفال ؟ -2
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 ما معايير االنتقاء لدي األطفال لما يتعرضون له  عبر مواقع التواصل االجتماعي ؟ -3
 .المضمون خاصة بتحليل  أسئلة .ت
 حات األطفال ؟نوع المضمون الذي تحتوي عليه صف ما -1
 ما مدى وجود تفاعلية على تلك الصفحات ؟ -2
 ما معدل االستخدام على الصفحات وعدد المتابعين من األطفال ؟ -3
 ما القضية البيئية التي تتضمنها تلك المواقع والمهارات البيئية التي تقدمها لألطفال ؟ -4

 

 لبحثأهداف ا
( عام لمواقع التواصل االجتماعي 12-9التعرف على استخدامات عينة األطفال من سن ) -1

 والمهارات المكتسبة من ذلك .
ي التعرف على الدور التي تقوم به التربية اإلعالمية في تنمية مهارات األطفال مستخدم-2

 مواقع التواصل االجتماعي .
ع مواق نقدية ومهارات المدافعة البيئية في التعامل معرصد مهارات األطفال االنتقائية وال -3

 التواصل االجتماعي .
 .توضيح دور الوساطة االبوية في غرس التربية اإلعالمية لدى األطفال وتنمية مهاراتهم-4
 يتعرض له األطفال من خاللها.تحليل بعض مواقع التواصل االجتماعي لرصد ما -5
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 البحث  أهمية
رها في من أهمية موضوع التربية اإلعالمية ودو  البحثتنطلق أهمية  :ةالنظرياألهمية  -1

( عام باعتباره مرحلة عمرية مهمة ومؤثره حيث تعتبر من 12-9توعية النشء من عمر )
 .رتكز على دور التربية اإلعالميةالدراسات الحديثة التي ت

ل ع المعرفة من خالتوجهات التربية الحديثة والتربية االعالمية نحو مجتم يدعم البحث
 والتحليل واالنتقاء والمدافعة البيئية والمشاركة والتعبير عن الذات.. مهارات النقد

 ورفي تعريف أولياء األم بحثمن نتائج ال االستفادة إمكانية :تطبيقيةاألهمية ال-2
ونظام التعليم بإيجابيات وسلبيات تعرض األطفال لمواقع  ومطوري البرامج والمناهج

خدمي ل مستصل االجتماعي وأيضا المهارات النقدية واالنتقائية والمدافعة البيئية لألطفاالتوا
 .المواقع وأيضا الخروج بمقترحات تفيد المجتمع

 

 فروض البحث
 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استخدام األطفال عينة الدراسة لمواقع (1

وء ضة في ائية والنقدية ومهارات المدافعة البيئيالتواصل االجتماعي وتنمية مهاراتهم االنتق
 التربية اإلعالمية.

بها توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوساطة االبوية والمهارات التي يكتس (2
 األطفال في استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي.

الف الخصائص توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال عينة الدراسة تبًعا الخت (3
المستوى التعليمي لألب واألم( للمهارات  –السن  -المدرسة  –الديموغرافية )النوع 

 المكتسبة.
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 مصطلحات البحث
عامل وية للت"يقصد بها نوع من أنواع التربية الحديثة يقوم على أسس ترب: التربية اإلعالمية

كير وعة من المهارات مثل التفمع الرسائل اإلعالمية بشكل واٍع, من خالل تزويد الفرد بمجم
نه ي تمكالناقد, واالتصال الفعال والتقييم الذاتي....وغيرها, فضاًل عن الخبرات والمعارف الت

من إصدار أحكاًما مسئولة حول محتوى اإلعالمي ليتجنب تأثيره السلبي". )هبة إبراهيم 
 (.83,ص2016جودة:

قف في مو  تتناول ما يجب اعتقاده أو عمله "تلك النوع من المهارات التي: المهارات النقدية
ملة ت متأأو مسألة ما, وتتسم بسمتين أساسيتين: أولهما أنها مهارات عقلية وثانيهما أنها مهارا

 يظهر فيها وعي تام لخطوات التفكير التي يتم التوصل بها إلى االستنتاجات والقرارات".
 (.219,ص2018 )ناهض صبحى:

لتي المواد لصد بالمهارات االنتقائية اختيارات األطفال وانتقائهم يق: المهارات االنتقائية
فيس يتعرضون لها وأيًضا التفرقة بين الصواب والخطأ في اختياراتهم مثل اختيارهم لموقع ال

ى بوك واختيار الصفحات المناسبة لهم أو التي يريدونها مثل صفحات الكرتون أو غيرها ومد
 وعيهم بهذا االختيار.

افعة هي عملية تنظيم وبناء تحالفات مع مختلف أصحاب المصالح والمد: عة البيئيةالمداف
لة جزء ال تستطيع أن تنجز الكثير من أعمالها بدون التعبئة االجتماعية واالتصاالت الفاع
يا الضرورية وفي مقدمتها خلق الوعي لدى المجتمع وكسب التزام من صناع القرار تجاه القضا

 .( 2015بشرى بنت جعفر: ) ةوالمشكالت البيئي
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رمجها العنكبوتية تؤسسها وتب ةمواقع إلكترونية على الشبك: مواقع التواصل االجتماعي
 شركات كبرى تجمع المستخدمين واألصدقاء لمشاركة األنشطة واالهتمامات والبحث عن تكوين

 (.246,ص2015مروة عصام:  صداقات, والبحث عن اهتمامات وأنشطة اآلخرين.)
 

 دراسات السابقةال
ة في كدت العديد من الدراسات العربية واألجنبية على أهمية دور التربية اإلعالميأحيث 

واقع متنمية المهارات االنتقائية والنقدية ومهارات المدافعة البيئية لدى األطفال مستخدمي 
 التواصل االجتماعي.

 لمدافعة البيئيةالترکيز على االدراسة  تستهدفا (:2019دراسة )محمود درويش, .1
باه  المعلمين لالنت العصر الرقمي وذلک لتوجيه اهتماملدى المعلمين وآليات تحقيقها في 

ل للقضايا والمشکالت البيئية والمساهمة الجدية في البحث عن البدائل والحلول من خال
من ت العمل والتفاوض والحوار مع اآلخرين سواء کانوا أفرادًا أو مؤسسات أو صانعي قرارا

أجل تغير السياسيات والممارسات القائمة أو إضافة سياسيات جديدة للدعم والمساعدة 
ا موذلک إلحداث تغيير في الوضع الراهن المتعلق بمسألة المدافعة البيئية للوصول إلى 

ينبغي أن يکون، وذلک من خالل العمل مع وسائل اإلعالم الرقمي واالجتماعي بهدف 
رفع و ي الحياة البيئية من أجل تحسين فهم المجتمع لتلک القضايا تحقيق التغييروالتقدم ف

 الوعي المجتمعي بهدافعة البيئية لمعلم الجغرافيا في العصر الرقمي وآليات تحقيقها
استهدفت  الدراسة هو تعزيز فهم كيفية (: Valtonen, Teemu,2019دراسة) .2

دراسة تجريبية ُنشرت بين  40ة لـ تعزيز التربية اإلعالمية للطالب. تم إجراء مراجعة منهجي
. قدمت مراجعة األدبيات معلومات وآثار عملية للباحثين 2019وأبريل  2005يناير 

يمكن االستنتاج أن ، والمصممين ومقدمي تعليم التربية للطالب. بناًء على المراجعة
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من التدخالت التي تهدف إلى تعزيز الثقافة اإلعالمية لدى الطالب تحتاج إلى مزيد 
التطوير واإلثراء اإلبداعي من حيث األهداف والمحتوى ومقدمي الخدمات والمتلقين 
واألساليب التربوية ووضع طرًقا لدمج تعليم التربية اإلعالمية مع تعليم الحوسبة من أجل 
تحسين استعداد الطالب للتعامل مع وسائل اإلعالم الحديثة وأن يصبحوا ممثلين ماهرين 

، وإنشاء المحتوى ، ي المشهد اإلعالمي اليوم,وفهم كيفية اإلنتاج اإلعالميوناقدين للتنقل ف
، والتنقيب عن البيانات، والتنظيم، وتصفية المعلومات,و تتبع إجراءات المستخدمين

واستخدام تقنيات التعلم اآللي والحاسوب ألغراض مثل تعديل السلوك واإلعالن ، والتنميط
وغيرها ، وتأرجح المزاج السياسي، خاطئة والمضللةوانتشار المعلومات ال، المستهدف

 الكثير. في مجال تعليم التربية اإلعالمية.
 الرؤي حولو  تتناول الورقة البحثية بعض المفاهيم (:2020)محمود منصور, دراسة .3

ا أن ن بينهما. وکان ـادئهمفهــــوم التربيــــة اإلعالميــــة ونشــأتها وتطــورها واهم أهـــدافها ومبــ
 التربية اإلعالمية تقوم على مجموعة من المحاور العملية من بينها عملية تکنولوجيا

ي المعلومات، واالطالع والتعامل بسهولة مع وسائل اإلعالم المختلفة، والوعي اإلعالم
القائم على التواصل، واکتساب المعلومات الحيوية واالستراتيجية الخاصة باإلعالم، 

الم، له. التربية اإلعالمية بأنها " تختص بالتعامل مع کل وسائل اإلعواالستخدام اآلمن 
دم وتمکن أفراد المجتمع من اکتساب الفهم المتقدم لوسائل االتصال اإلعالمي التى تستخ

 في بيئتهم، وکذلک فهم الطريقة التى تعمل بها، واکتساب المهارات في استخدام وسائل
أن تحدث عن طريق األنظمة التربوية الرسمية  اإلعالم في االتصال باآلخرين، ويجب

 وغير الرسمية.
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وتتشابه التربية اإلعالمية التقليدية والحديثة في کل من فهم اإلعالم، ودوره في المجتمع، 
واألهداف المتوقعة من التربية اإلعالمية. وتشير البحوث والدراسات التي أجريت حول التربية 

مفهوم الکالسيکي )القراءة والکتابة( إلى المفهوم السمعي بصري اإلعالمية تطور المفهوم من ال
)المتعلق باإلعالم اإللکتروني( إلى التربية الرقمية )المرتبطة باإلعالم الرقمي( وأخيرًا إلى 

 اإلعالم الجديد )المرتبط باإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي(.
 الشبابو حمل أماًل لألطفال والمراهقين همية التربية اإلعالمية الي أنها واعدة وتأ وترجع 

 بصفة خاصة وألفراد المجتمع بصفة عامة بتوعيتهم وتحصينهم ضد التأثيرات الضارة لوسائل
هناک اتفاقًا على أهميتها فهي ليست قضية خالفية بل تؤيدها مؤسسات وسائل و  اإلعالم,

 اإلعالم کما يؤيدها مناصرو الصحة العامة.
استهدفت هذه الدراسة إلى التوصل إلى نموذج  (:2021دراسة )عال جمال,  .4

يسي تخطيطي لتعزيز مهارات المدافعة البيئية للشباب الجامعي, وتفرع من هذا الهدف الرئ
 :عدة أهداف فرعية تتمثل في

 قياس قدرة الشباب الجامعي علي االتصال الفعال.  -1
 قياس قدرة الشباب الجامعي علي التفاوض.  -2
 ة الشباب الجامعي علي التمثيل في التنظيمات البيئية.قياس قدر   -3

ومن أجل تحقيق هذه األهداف تم بناء مقياس المدافعة البيئية للشباب الجامعي وزع على 
الخدمة االجتماعية  عينة عشوائية من طالب وطالبات الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة بکلية

البة , وقد تم استخدام مجموعة من  االختبارات ( طالب وط150, والبالغ عددهم )جامعة الفيوم
ختبار القوة النسبية( ال –الوزن المرجح -الوسط الحسابي المرجح-اإلحصائية) معامل بيرسون 

وتوصلت الدراسة الي اهمية مشارکة الشباب الجامعي في الفرضيات وتحليل البيانات.
تفعيل مشارکة الشباب الجامعي الي جانب اهمية ، مشروعات حماية البيئة بالمجتمع المحلي
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اهمية إبراز نماذج القدوة الحسنة و ، في األنشطة الجامعية التي تدعم روح االنتماء والوالء لديهم
في المجتمع للشباب الجامعي, الي جانب االهتمام بمهارات المدافعة البيئية من خالل برامج 

 علمية ممنهجة  تمکنا من الحد من المشکالت البيئية.
د استهدفت الدراسة استقصاء مهارات التفكير الناق (:2022)رضوان بوزار, ةدراس .5

لميذ ت 200لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي. حيث تكونت عينة الّدراسة من 
ا تخدمنوتلميذة ويمثلون شعبتي العلوم التجريبية واألداب والفلسفة .ولتحقيق هدف البحث اس

 تفكير الناقد .وللتحقق من صحة الفرضيات تم استخدام اختباراختبار واطسن وجليسر لل
كاف مربع لحسن المطابقة واختبار ت لعينتين مستقلتين والمتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري لدرجات الذكور واالناث. وقد اظهرت نتائج البحث أن درجة امتالك مهارات 

ي فا أظهرت النتائج عدم وجود فروق التفكير الناقد لدى أفراد العينة كانت منخفضة ،كم
في  مستوى مهارات التفكير الناقد تبعا لمتغير الجنس .ودلت النتائج أيضا على وجود فرق 

 مستوى مهارات التفكير الناقد وهذا لصالح تالميذ العلوم التجريبية.
الدراسة إلى توضيح أهمية التفكير الناقد  استهدفت :(2022دراسة )محمد عزام, .6

ر اإلبداعي، وأثره في النهوض بالعملية التعليمية في المدارس الحكومية. ولقد تناولت والتفكي
الدراسة أهمية التفكير لدى األطفال وخاصة طلبة المدارس من خالل استخدام استراتيجيتا 
التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي لدى المعلمين والطلبة وأهمية انعكاس ذلك على العملية 

لتعلمية,وقد تبين أن استخدام استراتيجيتي التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي ليس التعليمية ا
مهما فقط بل أكثر من مهم، حيث اتضح أن التفكير الناقد يساهم في فهم أعمق للمحتوى 
لدى المتعلمين وقدرة على مواجهة المشكالت والتحديات، والغوص في أعماق الموضوع 

وأظهر البحث أن التفكير اإلبداعي هو القدرة على التفكير  من أجل الوصول إلى المعرفة.
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في شيء ما بطريقة جديدة وهو يعني التفكير خارج الصندوق، وابتكار طرق جديدة لتنفيذ 
 المهام وحل المشكالت ومواجهة التحديات.

باء استهدفت بصفة رئيسية إلي دراسة اساليب إدارة اآل (:2022دراسة)نيبال فيصل, .7
، ات التواصل االجتماعي، وعالقتها ببعض المهارات الحياتية ألطفالهملمخاطر شبک

عامة ولتحقيق هدف البحث، تم اعداد مجموعة من االدوات المتمثلة في استمارة البيانات ال
 -لألسرة، استبيان إدارة اآلباء لمخاطر شبکات التواصل االجتماعي )تحديد المخاطر

ة حياتيالتقييم( واستبيان المهارات ال -هذه المخاطر التنفيذ ومواجهة -التخطيط لمواجهتها
 طفالألالتقنية(، وقد تم تطبيق هذه االدوات علي آباء  -االکاديمية -لألطفال )االجتماعية

وتم اختيارهم بطريقة عمدية ، أب 255وبلغ عددهم ، سنه11-8تتراوح اعمارهم ما بين 
 واتبع البحث المنهج الوصفي، تلفةغرضية من المستويات االجتماعية واالقتصادية المخ

ة التحليلي، وخلصت أهم النتائج إلي عدم وجود فروق داله احصائيا بين اآلباء في إدار 
التخطيط لمواجه المخاطر  -مخاطر شبکات التواصل االجتماعي بمحاوره )تحديد المخاطر

ن أتائج ايضا کما أظهرت الن، التقييم( تبعًا لمکان سکن األسرة -التنفيذ، والمواجهة –
عن  المهارات االجتماعية في استبيان "المهارات الحياتية لألطفال" قد ارتفعت في الريف

الحضر، وبالتالي ارتفعت مجموع المهارات الحياتية لألطفال في الريف عن الحضر حيث 
توجد فروق ذات دالله احصائية عند مستوى دالله ، 0,05کانت داله عند مستوى معنوية 

ل اآلباء عينة البحث في إجمالي استبيان إدارة اآلباء لمخاطر شبکات التواص بين 0,01
 ألسراألسرة لصالح االجتماعي"، إجمالي استبيان المهارات الحياتية لألبناء" تبعًا لحجم ا

 .متوسطة الحجم
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 طار النظري للبحثإلا
تم اه (:Parental Mediation)النظرية المستخدمة: نظرية الوساطة األبوية 

العلماء منذ األيام االولى ألبحاث التواصل بدور الوالدين في التقليل من اآلثار السلبية التي 
يتعرض لها األطفال اجتماعًيا, وهنا بدأت هذه النظرية كوسيلة لالعتراف بأن الوساطة األبوية 

باسم  تعتبر هي الدور النشط لألبويين في إدارة وتنظيم تجارب أطفالهم, ويشار إليها اآلن
الوساطة األبوية ولكنها كان يشار إليها منذ زمن طويل باسم نظرية التواصل المختلط, وهي 
في األساس نظرية نفسية اجتماعية في المقام األول, وتعتمد النظرية على نمط التوسط والتربية 

 Lynnالقائم على تدعيم االستقاللية وذلك وفًقا الستجابات األطفال)

Schofield2011:p323.) 

أيًضا و وتفترض النظرية أن الوساطة األبوية تختلف وفًقا للمرحلة العمرية لآلباء واألبناء  -
سط المستوى التعليمي لهم وتفرض أن المستوى التعليمي األعلى هم األكثر قدرة على التو 

 االيجابي.
ن مطفال وأيًضا تفترض أن هناك عالقة بين اآلباء واألمهات ومدى التدخل فيما يشاهده األ -

 أفالم أو تعرضهم للمواقع االليكترونية.
رتفع اوأن التدخل التقييدى له فاعلية في تقليل التأثير السلبي لتعرض األطفال, وأن كلما  -

له  المستوى االجتماعي االقتصادي لألب واألم زاد التدخل األبوي, وأن التدخل االيجابي
 طفال االيجابية على الطفل.فاعلية في زيادة التأثير االيجابي لبرامج األ

رض ا يتعموقد قسمت الدراسات االكاديمية القواعد الداخلية التي يتبناها الوالدان لمتابعة 
 (:2015له الطفل في وسائل اإلعالم إلى قسمين أساسيين )منى مجاهد:

 القواعد اإليجابية: وتتضمن اإلتاحة والتسهيل والتشجيع -
 بيط والمنع واإلعاقة.القواعد السلبية :وتشمل التث-
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وأشارت البحوث اإلعالمية في معظمها إلى أن الوالدين يميال إلى الجمع في أغلب 
 ضبط.األحوال بين عدد من الطرق السلبية واإليجابية تبدأ بالتساهل واالنفتاح بالتقييد وال

وتعتبر نظرية الوساطة األبوية من أنسب النظريات للبحث حيث تساعد على فهم 
ل ع وهو دور التربية اإلعالمية في تنمية مهارات الطفل الذي يستخدم مواقع التواصالموضو 

ى االجتماعي وذلك من خالل النظر على دور األبوين في ترسيخ مبادئ التربية اإلعالمية لد
 ابنائهم وتوجيههم لمعرفة الصواب والخطأ.

 
 

 محاور البحث
 طفال النقدية واالنتقائيةالتربية اإلعالمية ومهارات األ المحور األول:-1
 المدافعة البيئية واالطفال مستخدمى مواقع التواصل االجتماعي المحور الثاني:-2

 أوال: التربية اإلعالمية ومهارات االطفال النقدية واالنتقائية:
 فلد عامظهر مصطلح التربية اإلعالمية على يد ريفيس ران اإلعالمية وتطورها: نشأة التربية

 عايةعتمدت المؤسسات التعليمية على الطابع الترويجي المستند إلى اإلثارة والدم حيث ا 1932
وتزييف الحقائق, لذلك ظهرت بعض المحوالت الفردية من بعض المعلمين إلدراج بعض 

من  جوًماالمناهج عن التربية اإلعالمية بالمدارس, لكنها لم تجد استحساًنا في البداية والقت ه
أن  ا انتشرت مرة أخرى في بعض الدول مثل كندا, فنلندا, والنرويج بعدالبعض, ولكن سرعان م

 .(81:ص2016قامت ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات)هبة جودة
وزاد االهتمام بالتربية اإلعالمية نتيجة إدراك المجتمعات لدورها في حماية أطفالها 

م السلبية, فقد أثير االهتمام بها ومستقبلهم, وأهمية البحث عن سلوك لتقليل تأثيرات اإلعال
لسببين: أولهما أنها تقدم وعًدا وتتعهد بأن يتم تحصين األطفال ضد تأثيرات اإلعالم الضارة, 
والثاني أنها موضوع متفق على أهميته وضرورته, والبد من التأكيد علة ان هناك برامج عديدة 
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قيفهم إعالميا, وفي كثير من األحيان للتربية اإلعالمية موجهة للكبار عموًما لتوعيتهم وتث
تستهدف األطفال بشكل غير مباشر, وهو ما يتضح في البرامج الموجهة للوالدين وللمعلمين 

 لكونهما أكثر الفئات المتعاملة مع األطفال.
, فهومهاظهر جدل بين الباحثين في مجال التربية اإلعالمية حول م تعريف التربية اإلعالمية:

الف مهارة والبعض األخر يرونها معرفة مكتسبة, ويؤدي اختالفهم هذا إلى اخت فالبعض يرونها
تم  التعريفات أيًضا, ويعد تعريف اليونسكو للتربية اإلعالمية أكثر التعريفات شمواًل حيث

تشمل و تعريفها بأنها " نوع من أنواع التربية تختص في التعامل مع وسائل اإلعالم االتصالي, 
من  المطبوعة والصوت والصور الساكنة والمتحركة التي تم تقديمها على نوع الكلمات والرسوم

ها بأنواع التقنيات, فهي تمكن أفراد المجتمع من فهم وسائل اإلعالم, والطريقة التي يعمل 
 (.renee,2008:p21) لكسب مهارات التفاعل مع وسائل اإلعالم بشكل واع  

 ما يلي:ويشمل التعريف ضمان تعلم افراد المجتمع 
 التعرف على مصادر النصوص اإلعالمي وأهدافها السياسية واالجتماعية والثقافية. .1
 تحليل وتكوين آراء انتقادية حول المواد اإلعالمية وإنتاجها. .2
 اإلعالمية. اختيار وسائل اإلعالم المناسبة التي تمكن األفراد الوصول لرسائلهم .3
 ل اإلعالم.فهم وتفسير الرسائل التي تقدم من خالل وسائ .4

ها رت إليوللتربية اإلعالمية أهمية كبيرة نظ أهمية التربية اإلعالمية  للطفل ومميزاتها:
 :الدراسات السابقة وتحدث عنها وهي

 مارسةالتربية اإلعالمية بالغة األهمية للطفل في المؤسسات التعليمية ألنها تشجعه على م .1
 لخبر الكاذب.هواياته وتمكنه من التفريق بين الخبر الصحيح وا

ضرورة تشجيع األطفال على التعامل الجيد مع وسائل اإلعالم وفهم أبعادها ومعرفة  .2
 جوانبها.
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 التربية اإلعالمية وسيلة ذات تأثير طويل المدى ألحداث تغيير ثقافي واجتماعي, حيث .3
 تساعد الفرد على معرفة دور وسائل اإلعالم.

 نحو ما يتعرض له من مواد إعالمية.تسهم في تكوين نظرة نقدية وإيجابية للطفل  .4
 تيسر عملية محاسبة المسئولين عن القضايا التي تهم الرأي العام. .5
تدرب الطفل على حرية اختيار المضمون الذي يناسبه من خالل تنمية قدراته المعرفية  .6

 والعقلية.
تحافظ على الهوية في مواجهة مخاطر الفضائيات والغزو الفكري واإلنترنت ووسائل  .7

 لتواصل االجتماعي.ا
تحقيق الوعي اإلعالمي لدى الطالب وتشجيعهم على إنتاج رسائل إعالمية بأنفسهم مما  .8

 يعتبر مشاركة إيجابية في المجتمع.
 تلبية حاجات الطفل الترفيهية والمعرفية والفكرية . .9

 (.90:ص2016تسهم في تحقيق التكامل بين المؤسسات التربوية واإلعالمية)هبه جودة .10
بعد آخر للتربية اإلعالمية إذ تكسب الطالب بعض القدرات التي تساعدهم في هناك  .11

 الحياة اليومية )كالقدرة على التحدث والكتابة وحل المشكالت(.
", حيث يتعلم learning by doingكما أنها تؤكد على مبدأ "التعلم عن طريق الفعل " .12

برنامج )أميرة  الطلبة كيف ينتجون رسائل إعالمية وكيف يديرون صحيفة أو
 (.27:ص2019محمد

تعتبر المهارات النقدية لدى الجمهور في  التربية اإلعالمية والمهارات النقدية واالنتقائية:
استخدام وسائل اإلعالم وخاصة مواقع التواصل االجتماعي من المعايير والمقومات األساسية 

واب والخطأ, وقد ربط بعض للتربية اإلعالمية التي تعين المتلقين على التفريق بين الص
الباحثيين مهارات النقد بمفهوم التربية اإلعالمية حيث عرفوا النقد على أنه قدرة الفرد على 
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مواجهة تدفق الثقافات حيث يجب على الفرد أن يكون قادًرا على تفسير المضامين 
 (.166-165:ص2012المتعددة)لينا عز الدين 

ات (بأنها: العمليMicheal scirven,2002) يل سكرفنعرفها ميش تعريف المهارات النقدية:
 لوماتالعقلية المنظمة للنشاط ومفهوم المهارات من تحليل وتنظيم وتطبيق وتأليف وتقويم المع

لي". التي جمع من خالل المالحظة والتجربة والتفاعل والتخالط الذي يقودوا إلى الشكل المثا
رات االنتقائيةيقصد بالمهارات االنتقائية اختيا والمهارات (.254:ص2011)ريان عبد الكريم 

تهم تيارااألطفال وانتقائهم للمواد التي يتعرضون لها وأيًضا التفرقة بين الصواب والخطأ في اخ
مثل اختيارهم لموقع الفيس بوك واختيار الصفحات المناسبة لهم أو التي يريدونها مثل 

 ختيار.صفحات الكرتون أو غيرها ومدى وعيهم بهذا اال
القة ية وخمهارات إيجاب وقد حدد بروكفيليد خصائص المهارات النقدية واالنتقائية في أنها:

د أو فالفرد الذي يتمتع بالمهارات النقدية هو فرد لديه ابقدرة على تغيير جوانب عالمه كفر 
عالي كعضو في جماعة ويستثار باألحداث السلبية واإليجابية حيث يعد التفكير الناقدنشاط انف

ته عتقداموعقالني مًعا, حيث أن االنفعاالتهي أساس عملية النقد فحين يحاول الفرد إعادة تقويم 
نحو هذه األفكار أو  أو أفكاره التي اكتسبها, فقد يكون ذلك نتيجة قلق استشعره

 (.30-25:ص2009ابراهيم على المعتقدات.)
 لباحثين ومن أهمها: الوضوح,والتفكير الناقد له معايير ومواصفات متفق عليها لدى ا

 االتساع, الشمولية, الصحة, الدقة, وربط المشكالت بمشكالت أخرى والموضوعية والمنطق.
 أنه  يمكن تصنيف مهارات التفكير الناقد الى ثالث فئات: (2019أشارت )هالة سمير 

ى الكل مهارات التفكير االستنباطي والتي تشير الى المهارات المنطقية وأن ما يصدق عل
يصدق أيًضا على الجزء, ومهارة التفكير االستقرائي وهي مهارة تجميع المعلومات واألدلة 
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للوصول إلى أحكام عامة, ومهارات التفكير التقييمي وهي مهارة أن يثبت الفرد أن ما يتعرض 
 له جيًدا وليس رديًئا.

 رى مثل:يشير بعض الباحثين أن مهارات النقدية قد تشمل بعض المهارات األخ
 مهارات التفكير المنطقي.-
 مهارات التعرف على الفروض.-

الم اإلع وتعتبر المهارات النقدية واالنتقائية من المهارات الالزمة كأدوات للتعرض لوسائل
وتحليل مضمونها, حيث تساعد هذة المهارات الجمهور على التعامل الواعي مع التقنيات 

يفية النشء التفكير في كيفية استخدام وسائل اإلعالم وكاإلعالمية الحديثة فيتعلم الشباب و 
 كونوايتلقي رسائله ومناقشة القضايا والموضوعات التي تقدمها وسائل اإلعالم, وأنهم يجب أال 

 ة.سلبيين لما يتلقونه من رسائل إعالمية وعليهم مقارنة الحجة بالحجة للوصول إلى الحقيق
المهارات المطالبة بإنتاج إعالمي جيد يتسم حيث يستطيع االنسان عند تمتعه بهذه 

ة لدرايبالمسئولية تجاه المجتمع حيث يعد من المقومات األساسية للمواطنة الفعالة , وتساعد ا
بوسائل االتصال على الوعي والتفكير في تفسير ما يتعرض له حيث تمتلئ وسائل االتصال 

 من يعبر عنها القائم باالتصال. بالقيم ووجهات النظر لكنها بالطبع تقدم من وجهة نظر
 ي:المدافعة البيئية واألطفال مستخدمى مواقع التواصل االجتماع ثانًيا:

وعرفت المدافعة من وجهة نظر ريهام رفعت " بأنها قدرة المتعلم على القيام بمجموعة 
إجراءات لصالح مشكلة بيئية إلحداث تغيير إيجابي لدى الطالب من خالل عملية االتصال 

لفعال من الطالب واإلنصات والحوار وعرض المشكلة البيئية بطريقة تستحوذ على انتباه ا
الطالب وذلك باستخدام التفاوض واالقناع وتفنيك حجج الطرف اآلخر باألدلة والبراهين والدفاع 
في الوقت نفسة عن آرائه مستخدما في ذلك مهارات الوقت واالجتماعات والقيادة إلدارة 

ل النزاعات حول المشكلة البيئية وتصميم حمالت التوعية البيئية، وذلك من أجل الصراعات وح
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كسب التأييد والتأثير على صناع القرار على مختلف المستويات لتغيير سياسة الحوكمة لصالح 
 .237( ص 2014المشكالت البيئية ) ريهام رفعت، 

 ضرورة االهتمام بمفهوموشهدت السنوات الماضية تزايدا كبيرا لألصوات التي تنادي ب
وا يكون المدافعة المدافعة البيئية خاصة وتنمية مهارات المعلمين والطالب وأولياء األمور لكي
ال ستكممدافعين بيئيين، وذلك لمغرفة القضايا المتعلقة بالبيئة والمشكالت الخاصة بها وهذا ال

اج , على البيئية )خلود الح تحقيق اهداف التعليم البيئي وزيادة وعي الطالب بأهمية الحفاظ
2011.) 

ر يتمثل الهدف األساسي من عملية المدافعة في مساعدة األفراد أو الجماعات على تقري
هم مصائرهم أو توقع مستقبلهم، والتعامل مع قضاياهم ومشكالتهم بأنفسهم أو من خالل ممثلي

مؤسسة  (. ووضعت401،ص2015من أجل تغيير إيجابي مقصود )محمد عبد العزيز، 
(University of Wisconsin Oshkosh,2017 قائمة من المهارات تعتقد أنها تمثل )

فاءة مهارات المدافعة البيئية وتشمل: اختيار وتكوين فريق عمل يتكون من أفراد لهم خبرة وك
وحل  في مجال المدافعة ومهارة تنظيم وتخطيط وإدارة االجتماعات والفعاليات، مهارة التفاوض

ئل ات،مهارة الخطابة وفن اإللقاء ،مهارة الكتابة اإلقناعية،مهارة التعامل مع وساالنزاع
 القاتعاإلعالم،مهارة بناء الشراكات والتحالفات، وتعلم اللغات المختلفة ومهارة إقامة شبكة 

 عامة.
ترتكز المدافعة البيئية علي مجموعة من االبعاد للتصدي للمشكالت البيئية ،و تتمثل هذه 

 الذي يشكل مهارة تحليل المشكالت ووضع خطط لمعالجتهاو  عاد في الجانب المهاري االب
مهارة المبادرة لمواجهة أي تحدي علي البيئة ،و البعد و  مهارة اتخاذ القراراتو ، محاولة حلهاو 

 معرفة جوانبهاو  القضايا لسلكو  الذي يشكل معرفة المشاكلو  الثاني هو الجانب المعرفي
الذي يتمثل في و  البعد الثالث هو الجانب الوجدانيو ، حلول مناسبة لها اقتراحو  خطواتهاو 
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الجماعات في و  المشاركة النشطة لألفرادو  العالميةو  الشعور بالمسؤولية اتجاه البيئة المحلية
 (. 2019( )عماد احمد world bank ,2005العمل علي حل المشكالت البيئية )

اسة عد در ت فال مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي:عالقة المدافعة البيئية بمهارات األط
المهارات الخاصة بالمدافعة البيئية في هذا البحث سبب أساسي لمساعدة األطفال اللذين 

هم تعليمو  المشكالت البيئية،و  يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي علي التعرف علي القضايا
 عمدادهم بالمهارات الخاصة بها من اقناأيضا او  كيفية البحث عن حلول لحل هذه المشكالت،

ذلك لكي يتعلمو مما يتعرضون له بشكل و  تواصلو  اتصالو  حل المشكالتو  حوارو  تفاضو 
 يومي من مواقع التواصل االجتماعي.
 لرئيسةأصبحت مواقع التواصل االجتماعي من الوسائل ا االطفال ومواقع التواصل االجتماعي:

اعي بكل فئاته وأعمارة, بل برزت بعض مواقع التواصل االجتم الفرد والهامة التي يستخدمها 
وباتت من أكثر المواقع زيارة في العالم, ومن أهم مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 
األطفال حيث ان فئة األطفال فئة اجتماعية هامة لها كثير من الخصائص؛ ومنها روح 

ى  علألطفال أكثر الفئات االجتماعية اقبااًل المغامرة واإلثارة وحب االستكشاف وهذا ما جعل ا
علهم مواقع التواصل االجتماعي, باالضافة الى ذلك ما يعيشه األطفال في حياتهم الواقعية يج
ذات, يهربون الى العالم االفتراضى مث الفراغ والمشاكل االجتماعية واالهمال وعدم تحقيق ال

 .ذه المشاكلفتكون مواقع التواصل االجتماعي هي المالذ من ه
وتعتبر األسرة هي الجماعة االجتماعية األولى التي تشكل شخصية الطفل، فاألدوار 
داخل األسرة والتعامالت يكون لها دور أساسي في تحديد اتجاهات الطفل في المستقبل نحو 

أصبحت مواقع التواصل االجتماعي هي النافذة  ن(،ولك2022مع اآلخرين)رشا منصور، تعامله
تي يستمد من خاللها الطفل معلوماته، فيكتسب من هذا العالم أفكارة،آرائه ،ثقافته،وقد األهم ال
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يؤدي به إلى العزلة االجتماعية وهذه المشكله تزداد مع تفوق األبناء على اآلباء في هذه 
 (. Monsour.R,2016التقنية في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي )

طفل يستخدمون شبكة اإلنترنت في كل يوم 175000وصرحت اليونيسيف أن أكثر من 
بمعدل طفل جديد في كل ثانية،وحذرت إلى أن األطفال يتعرضون لكثير من المخاطر 

"أن مسئولية حماية األطفال في العالم 2017واألضرار، وأوضح تقرير"حالة أطفال العالم 
سة والمؤسسات الرقمي تقع على كاهل الجميع بما في ذلك الحكومة واألسرة والمدر 

 (.2018األخرى)يونيسيف لكل طفل،
بما  هي الطرق الجديدة في االتصال في البيئة الرقمية تعريف مواقع التواصل االجتماعي:

نافع يسمح للمجموعات األصغر من الناس بإمكانية االلتقاء والتجمع على االنترنت وتبادل الم
ماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى والمعلومات وهي بيئة تسمح لألفراد والمجموعات باس

 .(246ص ،2014 )عبد العزيز شريف: العالم أجمع
 وعلى الرغم من خصائص مواقع التواصل االجتماعى التي تعد جديدة ومميزه، ولكن لهذه

ختالف او  (141،ص2014المواقع سلبيات أيضًا تؤثر في حياة مستخدميها )بشرى حسين:
ذلك تحديا إضافيا أمام شبكات التواصل االجتماعي اللغة بين مستخدمي اإلنترنت يمثل ك

قع, وأيضًا اختراقات المواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي من سلبيات هذه الموا
 ر،تويت يوتيوب، ويعتبر من أشهر المواقع اإللكترونية استخداما لدى األطفال موقع فيسبوك،

 واتس آب وانستجرام. سناب شات،
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 حثإجراءات الب
 :بحثحدود ال

مبحوث من  400( عام, و11-9في الفئة العمرية من ) طفل وطفلة 400الحدود البشرية: 
 اآلباء واالمهات بمستويات اجتماعية واقتصادية وتعليمية مختلفة.

 نها: القاهرة الكبرى وطبقت الدراسة الميدانية في مجموعة من المدراس مالحدود المكانية
ية, دائية, مدرسة يحيي المشد التجريبية, مدرسة قاسم أمين التجريب)مدرسة محمد عشري االبت

 مدرسة سما روتس للغات, مدرسة جيل المستقبل للغات, مدرسة بن خلدون المتكاملة(.
يو : طبقت الدراسة الميدانية على الطلبة واآلباء في شهر أبريل وشهر ماالحدود الزمنية

الى  2021يونيو 1سبوع الصناعي في الفترة من , وطبقت الدراسة التحليلة بنظام األ2022
 يوم على الصفحتين. 49وادى الى تحليل  2022يونيو1

 منهج البحث
 :ليإينقسم البحث 

دراسة مسحية ميدانية والتي تستخدم لجمع المعلومات ووصف ومقارنة وشرح اتجاهات  (1
( عام 11-9مبحوثي الدراسة وسوف يتم مسح  الجمهور من عينة من األطفال من عمر )

 وأيضا ابائهم. 
دراسة مسحية تحليلية والتي تستخدم لجمع المعلومات تحليل مضمون لصفحتين )طيور  (2

 ( عام.11-9( على الفيس بوك التي يتعرض لها األطفال )MBC3الجنة و
 ات: من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تصميم أدوات الدراسة وهي ثالثة أدو : بحثأدوات ال

 ( سؤال.18موجهة لألطفال )بالمقابلة(: بلغ عدد األسئلة ) استمارة استبيان
 ( سؤال.18استمارة استبيان موجهة لآلباء) بالمقابلة(: بلغ عدد األسئلة )
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 وطيور الجنة على الفيس بوك.  mbc3استمارة تحليل مضمون: لصفحتى 
 عام , 11ى ال 9طفل )ذكور وإناث( من عمر  400عينة الدراسة الميدانية : عينة مكونة من 

 محبوث من اآلباء .  400وعينة مكونة من 
 وطيور الجنة على الفيس بوك.  mbc3عينة الدراسة التحليلية: صفحتى

ن استبيا تتكون االستمارة من جزئين: باء(الستمارة االستبيان )االطفال واآلالوصف العام 
كانت االجابات اسئلة تتكلم عن استخدامات مواقع التواصل االجتماعي و  8يحتوي على 

مقاييس عن دوافع التعرض لمواقع التواصل االجتماعي للتربية االعالمية  4مختلفة وعلى 
على  قاييسومهارات المدافعة البيئية والمهارات االنتقائية والنقدية، وكانت االجابات لالربعة م

 نمط مقياس ليكرت الثالثي وكانت االدوات من تصميم الباحثة.
وك االستمارة لحليل مضمون لصفحتي الفيسبكانت : مارة تحليل المضمون الوصف العام الست

MBC3  فئات لتحليل المضمون: 8وطيور الجنة وتتكون من 
 أهداف الصفحة

 الوسائط المتعددة المستخدمة في الصفحات:
 تفاعل األطفال مع المنشور

 تفاعل األطفال مع المنشور ذات العالقة بالبيئة
 ى الصفحةالمدى الزمنى للنشر عل

 المدى الزمنى للنشر على الصفحة وسائط حول القضايا البيئية
 نشر وسائط متعددة حول مهارات المدافعة البيئية:

 نشر وسائط متعددة حول التربية اإلعالمية والمهارات االنتقائية والنقدية:
 وكانت االستمارة من تحليل الباحثة
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 صدق وثبات أدوات الدراسة:
 م استخدام الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين، حيث تم توزيعت الصدق الظاهري:

أدوات الدراسة على مجموعة من المختصين في مجال اإلعالم والتربية وعلم النفس، وبلغ 
( محكما وقد عادت االستبانات محكمة جميعها، وأجمع المحكمون على صدقها، 15عددهم )

سبة عت من أجلها، وذلك بعد إجراء التعديالت المناومالئمتها لقياس أهداف الدراسة التي وض
 في ضوء مالحظات المحكمين وتوجيهاتهم. 

 ثبات وصدق استبيان األطفال:
 يوضح ثبات وصدق االستبيان: (1جدول )

معامل ارتباط  قيمة ألفا محاور االستبيان
 بيرسون 

الداللة 
 المعنوية

 0,001 **0,309 0,519 التعرض لمواقع التواصل االجتماعي
 0,001 **0,765 0,692 دوافع تعرض أطفالك لمواقع التواصل االجتماعي

 0,001 **0,648 0,583 اعيوعالقتها بمواقع التواصل االجتم التربية اإلعالمية
ة مساهمة التربية اإلعالمية في تنمية مهارات المدافع

 0,001 **0,906 0,781 البيئية
المهارات  مساهمة التربية اإلعالمية في تنمية

 0,001 **0,907 0,554 االنتقائية والنقدية
   0,731 إجمالي االستبيان

 Cronbachللتحقق من ثبات االستبيان استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ )
Alpha وتبين من الجدول السابق ثبات محاور االستبيان حيث كانت قيم معامل ألفا جميعها ،)

( لكل من 0,731، 0,554، 0,781، 0,583، 0,692، 0,519( بلغت )0,500أكبر من )
)التعرض لمواقع التواصل االجتماعي، دوافع التعرض لمواقع التواصل االجتماعي، التربية 
اإلعالمية وعالقتها بمواقع التواصل االجتماعي، مساهمة التربية اإلعالمية في تنمية مهارات 

في تنمية المهارات االنتقائية والنقدية، إجمالي المدافعة البيئية، مساهمة التربية اإلعالمية 
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 االستبيان( وهي قيم جيدة تؤكد على ثبات االستبيان واالعتماد على نتائجه.
ل تبين من الجدول السابق أيًضا لنتائج صدق االتساق الداخلي لالستبيان أن قيم معام

، 0,765، 0,309( وبلغت )0,01االرتباط جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
( لكل من )التعرض لمواقع التواصل االجتماعي، دوافع التعرض 0,907، 0,906، 0,648

 ساهمةلمواقع التواصل االجتماعي، التربية اإلعالمية وعالقتها بمواقع التواصل االجتماعي، م
مية نتالتربية اإلعالمية في تنمية مهارات المدافعة البيئية، مساهمة التربية اإلعالمية في 
ساق المهارات االنتقائية والنقدية( وهي قيم مرتفعة دالة إحصائيًا مما يؤكد على صدق االت

 الداخلي لالستبيان.
  ثبات وصدق استبيان اآلباء:

 يوضح ثبات وصدق االستبيان: (2جدول )

معامل ارتباط  قيمة ألفا محاور االستبيان
 بيرسون 

الداللة 
 المعنوية

 0,001 **0,428 0,573 الجتماعيالتعرض لمواقع التواصل ا
 0,001 **0,772 0,672 دوافع تعرض أطفالك لمواقع التواصل االجتماعي

 0,001 **0,484 0,709 دور الوالدين في التربية اإلعالمية
العادات السيئة التي قد يرتكبها الوالدان في 

 0,001 **0,472 0,628 التعامل مع أبنائهم
في تنمية مهارات  مساهمة التربية اإلعالمية

 0,001 **20,71 0,650 المدافعة البيئية
مساهمة التربية اإلعالمية في تنمية المهارات 

 0,001 **0,584 0,627 االنتقائية والنقدية
   0,790 إجمالي االستبيان

 Cronbachللتحقق من ثبات االستبيان استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ )
Alphaدول السابق ثبات محاور االستبيان حيث كانت قيم معامل ألفا جميعها (، وتبين من الج

، 0,627، 0,650، 0,628، 0,709، 0,672، 0,573( بلغت )0,500أكبر من )
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( لكل من )التعرض لمواقع التواصل االجتماعي، دوافع تعرض أطفالك لمواقع التواصل 0,790
عادات السيئة التي قد يرتكبها الوالدان في االجتماعي، دور الوالدين في التربية اإلعالمية، ال

التعامل مع أبنائهم، مساهمة التربية اإلعالمية في تنمية مهارات المدافعة البيئية، مساهمة 
التربية اإلعالمية في تنمية المهارات االنتقائية والنقدية، إجمالي االستبيان( وهي قيم جيدة تؤكد 

 ئجه.على ثبات االستبيان واالعتماد على نتا
ل تبين من الجدول السابق أيًضا لنتائج صدق االتساق الداخلي لالستبيان أن قيم معام

، 0,772، 0,428( وبلغت )0,01االرتباط جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
( لكل من )التعرض لمواقع التواصل االجتماعي، دوافع 0,584، 0,712، 0,472، 0,484

ئة السي اصل االجتماعي، دور الوالدين في التربية اإلعالمية، العاداتتعرض أطفالك لمواقع التو 
رات ة مهاالتي قد يرتكبها الوالدان في التعامل مع أبنائهم، مساهمة التربية اإلعالمية في تنمي

قيم  ( وهيالمدافعة البيئية، مساهمة التربية اإلعالمية في تنمية المهارات االنتقائية والنقدية
 إحصائيًا مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي لالستبيان.مرتفعة دالة 

 :أساليب التحليل اإلحصائي
تم تفريغ البيانات عن طريق البرنامج اإلحصائي المعروف برنامج الحزم اإلحصائية 

وتم التحليل  Statistical Package For Social Sciences للعلوم االجتماعية
ومن ، SPSS V. 25 خالل برنامج الحزم اإلحصائية اإلحصائي باستخدام الحاسب اآللي من

 خالله تم استخدان االختبارات التالية:
الختبار ثبات محاور  Cronbachs Alphaاختبار الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ  -1

 الدراسة.
 معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق األدوات وصحة الفروض. -2
جدولة البيانات في صورة جداول )التكرار والنسب  اإلحصاءات الوصفية للبيانات من خالل -3
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 المئوية والمتوسط المرجح المئوي( لمتغيرات االستبيان.
 لتوضيح الفروق بين عينة الدراسة. 2اختبار كا -4
 لتوضيح الفروق بين عينة الدراسة للتحقق من صحة الفروض. T-Testاختبار ت  -5
المبحوثين للتحقق من صحة  لتوضيح الفروق بين ANOVAاختبار التباين األحادي  -6

 الفروض.
خدام استمارة تحليل المحتوى: أجرت الباحثة تحليل المحتوى باستالثبات بإعادة التطبيق: 

استمارة تحليل المحتوى التى أعدتها الباحثة وتم إحصاء عدد التكرارات لكل مفردة من 
لتحليل يوم من إجراء ا 14 المفردات، ثم قامت بتحليل نفس العينة باستخدام نفس االستمارة بعد

األول وتم إحصاء عدد التكرارات أيضا فى نفس المفردات التى أحصت تكرارها فى المرة 
لكل مفردة من المفردات نسب االتفاق فى التطبيقين لتحليل المحتوى أن  وتبين األولى،

 %(. 100 -%  90)جميعها من تفاق االنسب وتراوحت 
 :لبحثعينة اوصف 
 نات الشخصية للطفل:أواًل: البيا
 تبعًا لمتغير النوع بحثتوزيع إجابات عينة ال :(3جدول )

 النسبة العدد النوع
 52,0 208 ذكر
 48,0 192 انثى

 %100 400 االجمالي
 0,4 المعنوية 0,640=  2كا
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تبين من الجدول السابق لتوزيع إجابات عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع أن عينة )الذكور( 
( 192( وهي النسبة األعلى، بينما عينة )اإلناث( كانوا بعدد )%52,0( بنسبة )208د )بعد

( وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى 0,640( )2(، وبلغت قيمة )كا%48,0بنسبة )
 تبعًا لمتغير النوع.( مما يشير لعدم وجود فروق بين عينة الدراسة 0,05معنوية )

 
 تبعًا لمتغير سن الطفل البحثنة توزيع إجابات عي :(1شكل )

 تبعًا لمتغير سن الطفل البحثتوزيع إجابات عينة : (4جدول )
 النسبة العدد سن الطفل

 21,8 87 سنوات 9
 23,8 95 سنوات 10

 54,5 218 سنة 11
 %100 400 االجمالي

 0,000 المعنوية 80,885=  2كا
سنة(  11تبعًا لمتغير سن الطفل ) لبحثتبين من الجدول السابق لتوزيع إجابات عينة ا

( بنسبة 87سنوات( بعدد ) 9( وهي النسبة األعلى، يليها عينة )%54,5( بنسبة )218بعدد )
( 2(، وبلغت قيمة )كا%23,8( بنسبة )95سنوات( بعدد ) 10(، ثم عينة )21,8%)
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وق بين ( مما يشير لوجود فر 0,01( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )80,885)
 .سن الطفلتبعًا لمتغير عينة الدراسة 

 
 تبعًا لمتغير سن الطفل بحثتوزيع إجابات عينة ال :(2شكل )

 

 نتائج البحث
 : نتائج الدراسة الميدانية.أوالً 

 أواًل: نتائج استبيان األطفال:
 اتهاتطبيقتبعًا لمعدل استخدامك لمواقع التواصل االجتماعي و  بحثتوزيع إجابات عينة ال: (5جدول )

 المعنوية   2كا النسبة العدد اإلجابة
 0,001 124,535 11,3 45 نادرا

 56,8 227 أحيانا
 32,0 128 دائما

 %100 400 اإلجمالي
تبين من الجدول السابق لتوزيع إجابات عينة الدراسة تبعًا لمعدل استخدامك لمواقع 

( مفردة وبنسبة 227بعدد ) أحيانا() كانت األعلى نسبة التواصل االجتماعي وتطبيقاتها
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مفردة  (45(، بينما عدد )%32,0) ( مفردة وبنسبة128)بعدد دائما( واإلجابة )(، 56,8%)
( وهي قيمة دالة إحصائيًا 124,535)( 2)كا وبلغت قيمة، ( لإلجابة )نادرا(%11,3بنسبة )

لمعدل استخدامك تبعًا ( مما يشير لوجود فروق بين عينة الدراسة 0,05عند مستوى معنوية )
 كما موضح بالجدول أعاله. لمواقع التواصل االجتماعي وتطبيقاتها

 تبعًا لترتيب المواقع التي يستخدمها الطفل بحثتوزيع إجابات عينة ال: (6جدول )

 
 

ت كان فلالمواقع التي يستخدمها الطتبعًا لترتيب  بحثمن الجدول السابق لتوزيع عينة ال
 كالتالي:

 (، ثم %42,3( مفردة وبنسبة )169وتيوب( )الترتيب األول( أعلى إجابة بعدد )كانت )ي
 (47(، و)الترتيب الثالث( بعدد )%31,8( مفردة وبنسبة )127)الترتيب الثاني( بعدد )

 (، وتباينت نسب باقي الترتيب كما بالجدول أعاله.%11,8مفردة وبنسبة )
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 ترتيب الصفحات أو القنوات األكثر متابعة للطفلتبعًا ل لبحثتوزيع إجابات عينة ا: (7جدول )
 النسبة العدد الصفحات أو القنوات

 Mbc3 311 28,6صفحة  
 16,3 177 صفحة سبيستون 

 10,7 116 ناشينونال جيوجرافيك
 18,2 198 صفحة طيور الجنة

 22,6 246 كرتون نتورك
 3,7 40 نيكلودين
 100,0 1088 المجموع

 0,000 ويةالمعن 251,114=  2كا
عة متاب تبعًا لترتيب الصفحات أو القنوات األكثر بحثمن الجدول السابق لتوزيع عينة ال

 للطفل كانت كالتالي:
كرتون (,ثم )%28,6( مفردة وبنسبة )311( أعلى إجابة بعدد )Mbc3صفحة كانت )

( 198( بعدد )صفحة طيور الجنة(.يلي ذلك )%22,6( مفردة وبنسبة )246( بعدد )نتورك
(.وموقع %16,3( مفردة وبنسبة )177( بعدد )صفحة سبيستون (.أما )%18,2مفردة وبنسبة )

 (40( بعدد )نيكلودين(,أخيًرا )%10,7( مفردة وبنسبة )116( بعدد )ناشينونال جيوجرافيك)
( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 251,114( )2(,وبلغت قيمة )كا%3,7مفردة وبنسبة )

ات مما يشير لوجود فروق بين عينة الدراسة تبعًا لترتيب الصفحات أو القنو ( 0,01معنوية )
 األكثر متابعة للطفل كما موضح بالجدول أعاله.
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تبعًا لمصادرك في تعلم كيفية التعامل مع مواقع  بحثتوزيع إجابات عينة ال: (8جدول )
 التواصل االجتماعي

 النسبة العدد المصادر
 57,8 231 ارشادات الوالدين
 53,8 215 فيديوهات يوتيوب

 32,8 131 مواقع التواصل االجتماعي
 27,3 109 االصدقاء

 14,0 56 برامج تليفزيونية
 5,5 22 كتب إلكترونية

 %100 764 المجموع
 0,000 المعنوية =  2كا

 واقعممل مع تبعًا لمصادرك في تعلم كيفية التعا بحثمن الجدول السابق لتوزيع عينة ال
 التواصل االجتماعي كانت كالتالي:

 ( أعلى إجابة بعدد )(.%57,8( مفردة وبنسبة )231كانت )ارشادات الوالدين 
 ( بعدد )(.%53,8( مفردة وبنسبة )215ثم )فيديوهات يوتيوب 
 ( بعدد )(.%32,8( مفردة وبنسبة )131يلي ذلك )مواقع التواصل االجتماعي 
 ( بعدد )(.%27,3( مفردة وبنسبة )109أما )االصدقاء 
 ( بعدد )(.%14,0( مفردة وبنسبة )56وموقع )برامج تليفزيونية 
 ( بعدد )(.%5,5( مفردة وبنسبة )22أخيًرا )كتب إلكترونية 

 لطرق قضاء وقت فراغك تبعاً  بحثتوزيع إجابات عينة ال: (9جدول )
 النسبة العدد اإلجابة

 44,5 178 أقضي هذا الوقت مع األهل
 13,8 55 ط مع الناسأختل

 48,3 193 أتابع مواقع التواصل االجتماعي
 0,5 2 أخرى 

 %100 428 المجموع
 0,000 المعنوية 244,542=  2كا
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انت الجدول السابق لتوزيع إجابات عينة الدراسة تبعًا لطرق قضاء وقت فراغك كتبين من 
(، %48,3( مفردة وبنسبة )193عي( بعدد )األعلى نسبة )أتابع مواقع التواصل االجتما

(، بينما عدد %44,5( مفردة وبنسبة )178واإلجابة )أقضي هذا الوقت مع األهل( بعدد )
 ( مفردة2)بعدد ( أخرى ) ( لإلجابة )أختلط مع الناس(، وأخيًرا%13,8( مفردة بنسبة )55)

ند مستوى معنوية ( وهي قيمة دالة إحصائيًا ع244,542)( 2)كا قيمة(، %0,5) وبنسبة
( مما يشير لوجود فروق بين عينة الدراسة تبعًا لطرق قضاء وقت فراغك كما موضح 0,05)

 بالجدول أعاله.
تبعًا لمتوسط الوقت الذي يقضيه الطفل في متابعة بحث توزيع إجابات عينة ال: (10جدول )

 مواقع التواصل االجتماعي
 النسبة العدد متوسط الوقت

 18,3 73 ساعة أقل من
 16,3 65 ساعة

 23,8 95 ساعتين
 5 20 ثالث ساعات

 36,8 147 أكثر من ثالث ساعات
 %100 400 االجمالي

 0,000 المعنوية 107,35=  2كا
الجدول السابق لتوزيع إجابات عينة الدراسة تبعًا لمتوسط الوقت الذي يقضيه تبين من 

( أكثر من ثالث ساعاتي كانت األعلى نسبة )الطفل في متابعة مواقع التواصل االجتماع
( مفردة وبنسبة 95( بعدد )ساعتين(، ثم اإلجابة )%36,8( مفردة وبنسبة )147بعدد )

(، ثم اإلجابة %18,3( مفردة بنسبة )73( )أقل من ساعة(، بينما عدد اإلجابة )23,8%)
( مفردة 20)دد بعثالث ساعات( ) (، وأخيًرا%16,3( مفردة وبنسبة )65( بعدد )ساعة)

( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 107,35)( 2)كا قيمة(، %5,0) وبنسبة
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( مما يشير لوجود فروق بين عينة الدراسة تبعًا لمتوسط الوقت الذي يقضيه الطفل في 0,05)
 متابعة مواقع التواصل االجتماعي كما موضح بالجدول أعاله.

الدراسة تبعًا لنوعية الموضوعات التي يحرص الطفل على توزيع إجابات عينة : (10جدول )
 االجتماعيمتابعتها على مواقع التواصل 

 النسبة العدد نوعية الموضوعات
 21,5 300 ألعاب

 16,2 227 اعالنات
 13,7 191 مسابقات

 12,6 176 موضوعات رياضية
 11,0 154 موضوعات دينية

 10,9 153 موضوعات  اجتماعية
 5,3 74 لميةموضوعات ع

 4,5 63 موضوعات خاصة بالبيئة
 4,3 60 موضوعات سياسية

 %100 1398 االجمالي
 0,000 المعنوية 334,790=  2كا

 فل علىلنوعية الموضوعات التي يحرص الطمن الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبعًا 
 تالي:كانت كال متابعتها على مواقع التواصل االجتماعي
(,ثم )اعالنات( بعدد %21,5( مفردة وبنسبة )300كانت )ألعاب( أعلى إجابة بعدد )

( مفردة وبنسبة 191(,يلي ذلك )مسابقات( بعدد )%16,2( مفردة وبنسبة )227)
%(,وموقع  12,6( مفردة وبنسبة )176(,أما )موضوعات رياضية( بعدد )13,7%)

(,يلي ذلك )موضوعات  اجتماعية( %11,0) ( مفردة وبنسبة154)موضوعات دينية( بعدد )
 5,3( مفردة وبنسبة )74(,أما )موضوعات علمية( بعدد )%10,9( مفردة وبنسبة )153بعدد )

(,أخيًرا )موضوعات %4,5( مفردة وبنسبة )63%(, )موضوعات خاصة بالبيئة( بعدد )
 (.%4,3( مفردة وبنسبة )60سياسية( بعدد )
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 لمواقع التواصل االجتماعي تبعًا لدوافع تعرض األطفال بحثنة التوزيع إجابات عي :(11جدول )

 موافق موافق الدافع
 الى حد ما 

 غير
اإلنحراف  المتوسط موافق 

 المعياري 
المتوسط 
المرجح 
 المئوي 

ترتيب 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد األهمية

تساعدنى 
في معرفة 
معلومات 

 جديدة
315 78,8 74 18,5 11 2,8 2,76 0,49 92,00 1 

تزيد من 
قدرتي على 
التفاعل في 
 موضوع ما

263 65,8 119 29,8 18 4,5 2,61 0,57 87,08 4 

تجلعني 
أشعر 
 بالسعادة

298 74,5 72 18 30 7,5 2,67 0,61 89,00 2 

مشاهدة ما 
يفوتني من 

أفالم 
 ومباريات

265 66,3 64 16 71 17,8 2,49 0,78 82,83 9 

ى ألبقى عل
تواصل مع 

 أصدقائي
280 70 52 13 68 17 2,53 0,77 84,33 7 

تساعدنى 
على 

التعبير عما 
 أريد

221 55,3 100 25 79 19,8 2,36 0,79 78,50 11 

تساعدني 
على التعلم 
بمشاركة 
 أصدقائي

207 51,7 126 31,5 67 16,8 2,35 0,75 78,33 12 
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  :(11جدول ) تابع

 موافق  موافق الدافع
 ماالى حد 

 غير 
اإلنحراف  المتوسط موافق

 المعياري 
المتوسط 
المرجح 
 المئوي 

ترتيب 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد األهمية

تعلمني 
مهارات 

 جديدة
275 68,8 97 24,3 28 7 2,62 0,61 87,25 3 

اتواصل مع 
الجميع من 

خالل 
 التعليقات

156 39 126 31,5 118 29,5 2,10 0,82 69,83 14 

استفاد من 
خبرات 

وتجارب 
 اآلخرين

269 67,3 94 23,5 37 9,3 2,58 0,66 86,00 6 

اتخلص من 
االحساس 

 بالوحدة
254 63,5 87 21,8 59 14,8 2,49 0,74 82,92 8 

كسب 
سلوكيات 

 مفيدة
231 57,8 118 29,5 51 12,8 2,45 0,71 81,67 10 

أتعلم نقد 
وتحليل ما 
أتعرض 

 اليه
205 51,2 122 30,5 73 18,3 2,33 0,77 77,67 13 

تشجعني 
في البحث 
عن ما هو 

 جديد
278 69,5 83 20,8 39 9,8 2,60 0,66 86,58 5 

دوافع 
التعرض 
لمواقع 

التواصل 
 االجتماعي

      34,92 4,39 83,14  
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ع السابق توزيع إجابات عينة الدراسة تبعًا لدوافع تعرض األطفال لمواقيوضح الجدول 
تساعدنى في معرفة  أعلى متوسط مرجح مئوي كان للدافع )ل االجتماعي ما يليالتواص

( وهو األول لترتيب األهمية من %92,0( بلغ المتوسط المرجح المئوي ) معلومات جديدة
 وجهة نظر المبحوثين.

تبعًا لدور التربية اإلعالمية وعالقتها بمواقع التواصل  بحثتوزيع إجابات عينة ال :(12جدول )
 الجتماعيا

موافق الى حد  موافق العبارات
اإلنحراف  المتوسط غير موافق ما

 المعياري 
المتوسط 
المرجح 
 المئوي 

ترتيب 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد األهمية

أمتلك مهارة نقد 
المحتوى المقدم 

عبر مواقع 
التواصل 
 االجتماعي

248 62 95 23,8 57 14,2 2,46 0,77 81,92 3 

لدي فهم جيد 
لمفهوم التربية 
اإلعالمية عند 

التعامل مع مواقع 
التواصل 
 االجتماعي

100 25 128 32 172 43 1,82 0,81 60,67 6 

استطيع تحديد 
المحتوى الضار 

عند التعرض 
لمواقع التواصل 

 االجتماعي

239 59,8 78 19,5 83 20,8 2,39 0,81 79,67 4 

يتدخل والداي في 
ن تحديد ما يجب أ
أشاهده على 

مواقع التواصل 
 االجتماعي

227 56,8 75 18,8 98 24,5 2,32 0,84 77,42 5 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي
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  :(12جدول )تابع 

موافق الى حد  موافق العبارات
اإلنحراف  المتوسط غير موافق ما

 المعياري 
المتوسط 
المرجح 
 المئوي 

ترتيب 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد األهمية

لومات أقرأ المع
جيًدا قبل 

مشاركتها مع 
 أصدقائي

317 79,3 53 13,3 30 7,5 2,72 0,59 90,58 1 

أقوم بمشاركة 
المنشورات دون 

التحقق منها لكي 
استمر نشًطا على 

 مواقع التواصل

25 6,3 45 11,3 330 82,5 1,22 0,56 40,58 8 

يمكنني اختيار 
المواقع التي 

تناسب احتياجاتي 
 الشخصية

289 72,3 70 17,4 41 10,3 2,61 0,70 86,83 2 

أقلد ما أشاهده 
بمواقع التواصل 

 االجتماعي
41 10,3 198 49,5 161 40,3 1,70 0,65 56,67 7 

التربية اإلعالمية 
وعالقتها بمواقع 

التواصل 
 االجتماعي

      17,23 2,23 71,79  

 

 القتهاربية اإلعالمية وعالسابق توزيع إجابات عينة الدراسة تبعًا لدور التيوضح الجدول 
 بمواقع التواصل االجتماعي ما يلي:

 ئي( أعلى متوسط مرجح مئوي كانت للعبارة )أقرأ المعلومات جيًدا قبل مشاركتها مع أصدقا
( وهو األول لترتيب األهمية من وجهة نظر %90,58بلغ المتوسط المرجح المئوي )

 المبحوثين.



 مجلة العلوم البيئية
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تبعًا لمساهمة التربية اإلعالمية في تنمية مهارات  بحثتوزيع إجابات عينة ال :(13جدول )
 المدافعة البيئية

 العبارات
موافق الى حد  موافق

 غير موافق ما
سط

متو
ال

ف  
حرا

اإلن
ي  ر

عيا
الم

 

ح 
مرج

ط ال
وس

لمت
ا

ي  و
لمئ

ا
مية 
أله

ب ا
رتي

ت
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

تساهم مواقع 
التواصل 

االجتماعي في 
ار نشر األخب
 البيئية

330 82,5 40 10 30 7,5 2,75 0,58 91,67 1 

تساعدك في 
االطالع على 

األحداث 
البيئية حول 

 العالم

263 65,8 74 18,5 63 15,8 2,50 0,75 83,33 5 

تساعد في 
تكوين رأيك 

حول 
الموضوعات 
 البيئية الجديدة

223 55,8 105 26,3 72 18 2,38 0,77 79,25 9 

مشاركة 
يئية القضايا الب

التي اتعرف 
عليها مع 
 أصدقائي

174 43,5 112 28 114 28,5 2,15 0,84 71,67 13 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي
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  :(13جدول )تابع 

 العبارات

موافق الى حد  موافق
 غير موافق ما

سط
متو

ال
 

ي  ر
عيا

الم
ف 

حرا
اإلن

ح  
مرج

ط ال
وس

لمت
ا

ي  و
لمئ

ا
مية 
أله

ب ا
رتي

ت
 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  

في  المشاركة
الحمالت 

البيئية 
التطوعية التي 

يتم اطالقها 
عبر مواقع 

 التواصل

180 45 89 22,3 131 32,8 2,12 0,87 70,75 14 

تساعدك في 
التعرف على 

مظاهر 
األضرار 

 بالبيئة

214 53,5 73 18,3 113 28,2 2,25 0,87 75,08 10 

التعرف على 
دور النظافة 

الشخصية في 
حماية االنسان 

 من األمراض

286 71,5 58 14,5 56 14 2,58 0,73 85,83 3 

تساعدك على 
االتصال 
الفعال مع 

 اآلخرين

258 64,5 111 27,8 31 7,8 2,57 0,63 85,58 4 

تساعدك على 
اكتساب مهارة 
إقناع اآلخرين 

 بما تريد

179 44,8 150 37,5 71 17,8 2,27 0,74 90,46 2 

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي
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 (: 13جدول )

 العبارات
 موافق  موافق

 د ماالى ح
 غير 
 موافق

سط
متو

ال
ف  

حرا
اإلن

ي  ر
عيا

الم
ط  

وس
لمت

ا
ي  و

لمئ
ح ا

مرج
ال

مية 
أله

ب ا
رتي

ت
 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  

تساعدك في 
تحديد 

المشكالت 
 ومحاولة حلها

173 43,3 150 37,5 77 19,3 2,24 0,75 74,67 11 

تمكنك من 
التفاوض مع 

اآلخرين 
ومحاولة 

 اقناعهم

213 53,3 152 38 35 8,8 2,45 0,65 81,50 6 

تزيد لديك 
مهارة 

اإلنصات 
واالستماع الى 

 آراء األخرين

219 54,8 129 32,3 52 13 2,42 0,71 80,58 7 

تساعدك على 
اكتساب مهارة 

إدارة الوقت 
 وتنظيمه

195 48,8 87 21,8 118 29,5 2,19 0,86 73,08 12 

تستطيع من 
خاللها أن 

تكون أفكار 
 إبداعية جديدة

197 49,3 169 42,3 34 8,5 2,41 0,64 80,25 8 

مساهمة التربية 
اإلعالمية في 
تنمية مهارات 
 المدافعة البيئية

      33,27 5,37 79,21  

 



 مجلة العلوم البيئية
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في  السابق توزيع إجابات عينة الدراسة تبعًا لمساهمة التربية اإلعالميةيوضح الجدول 
واقع تساهم م أعلى متوسط مرجح مئوي كانت للعبارة ) لي:البيئية ما ي المدافعةتنمية مهارات 

 ( وهو%91,0( بلغ المتوسط المرجح المئوي ) التواصل االجتماعي في نشر األخبار البيئية
 األول لترتيب األهمية من وجهة نظر المبحوثين.

لمهارات توزيع إجابات عينة الدراسة تبعًا لمساهمة التربية اإلعالمية في تنمية ا :(14جدول )
 االنتقائية والنقدية

 موافق موافق العبارات
 الى حد ما 

 غير 
اإلنحراف  المتوسط موافق

 المعياري 
المتوسط 
المرجح 
 المئوي 

ترتيب 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد األهمية

أستطيع 
التمييز بين 

المواقع 
المفيدة وغير 

 المفيدة

334 83,5 57 14,2 9 2,3 2,81 0,44 93,75 1 

أستطيع 
اختيار ما 

يناسبني من 
مواقع 

للدخول 
عليها أو 
 استخدامها

285 71,3 82 20,5 33 8,3 2,63 0,63 87,67 2 

أقوم باختيار 
المحتوى 

الجيد داخل 
 المواقع

أشاركها مع و 
 أصدقائي

259 64,8 122 30,5 19 4,8 2,60 0,58 86,67 3 

أقوم باختيار 
المحتوى الجيد 

اقع داخل المو 
وأشاركها مع 

 أصدقائي

259 64,8 122 30,5 19 4,8 2,60 0,58 86,67 3 

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي
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  :(14جدول )تابع 

 موافق موافق العبارات
 الى حد ما

 غير
اإلنحراف  المتوسط موافق

 المعياري 
المتوسط 
المرجح 
 المئوي 

ترتيب 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد األهمية

           
كوين أستطيع ت

رأي مستقل 
عند متابعتي 

لمواقع 
التواصل 
 االجتماعي

249 62,3 98 24,5 53 13,3 2,49 0,72 83,00 4 

أقوم بالتعليق 
والنقد عند 
التعرض 

لمعلومات 
معينة على 

مواقع 
التواصل 
 االجتماعي

89 22,3 183 45,8 128 32 1,90 0,73 63,42 6 

تشجعني 
بعض مواقع 

التواصل 
االجتماعي 

عرض التي أت
اليها لممارسة 

سلوكيات 
 معينة

159 39,8 164 41 77 19,3 2,21 0,74 73,50 5 

اجمالي 
مساهمة 
التربية 

اإلعالمية في 
تنمية 

المهارات 
االنتقائية 

 والنقدية

      14,64 5,37 81,33  
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في  السابق توزيع إجابات عينة الدراسة تبعًا لمساهمة التربية اإلعالميةيوضح الجدول 
طيع أعلى متوسط مرجح مئوي كانت للعبارة )أستالمهارات االنتقائية والنقدية ما يلي:تنمية 

األول  ( وهو%93,75التمييز بين المواقع المفيدة وغير المفيدة( بلغ المتوسط المرجح المئوي )
 لترتيب األهمية من وجهة نظر المبحوثين.

 ثانًيا: نتائج استبيان اآلباء:
يتم مناقشة ما يتعرض له األطفال  تبعًا للتساؤل هل البحثعينة  توزيع إجابات: (15جدول )

 مع األسرة؟
اإلنحراف  المتوسط النسبة العدد اإلجابة

 المعنوية 2كا المعياري 
 12 48 ال

 28 112 الى حد ما 0,001 143,36 0,70 1,48
 60 240 نعم

 %100 400 اإلجمالي
ا ميتم مناقشة  جابات عينة الدراسة تبعًا للتساؤل هلإتبين من الجدول السابق لتوزيع 

بة ( مفردة وبنس240يتعرض له األطفال مع األسرة؟ كانت اإلجابة األعلى نسبة )نعم( بعدد )
( بينما هناك عدد %28,0( مفردة وبنسبة )112(، ثم اإلجابة )الى حد ما( بعدد )60,0%)

( وهي قيمة دالة 143,36( )2قيمة )كا %(، وبلغت 12,0( مفردة بنسبة )48من أجاب)ال( )
قشة ( مما يشير لوجود فروق بين عينة الدراسة تبعًا لمنا0,01إحصائيًا عند مستوى معنوية )

 ما يتعرض له األطفال مع األسرة كما موضح بالجدول أعاله.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  منى رضا حافظ زايد
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 توزيع إجابات عينة الدراسة تبعًا لدور الوالدين في التربية اإلعالمية: (16جدول )

 اراتالعب
 موافق

 موافق 

 الى حد ما

 غير 

 المتوسط موافق
اإلنحراف 

 المعياري

المتوسط 

المرجح 

 المئوي

ترتيب 

 األهمية
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

مفهوم التربية 

اإلعالمية جديد 

 بالنسبة لك

136 34 160 40 104 26 2.08 0.77 69.33 7 

الوالدان لهما 

دور في التربية 

 اإلعالمية

288 72 96 24 16 4 2.68 0.55 89.33 5 

تضع ضوابط  

عند استخدام 

أبنائك لمواقع 

التواصل 

 االجتماعي

312 78 80 20 8 2 2.76 0.47 92.00 3 

الوالدان يعي 

دوافع استخدام 

األطفال لمواقع 

التواصل 

 االجتماعي

 

248 62 144 36 8 2 2.6 0.53 86.67 6 

علينا معرفة 

حجم تعرض 

لألطفال لمواقع 

التواصل 

 االجتماعي

336 84 48 12 16 4 2.8 0.49 93.33 1 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي
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 : (16جدول )تابع 

 العبارات
 موافق

 موافق 

 الى حد ما

 غير 

 المتوسط موافق
اإلنحراف 

 المعياري

المتوسط 

المرجح 

 المئوي

ترتيب 

 األهمية
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

يفضل مشاركة 

ة األطفال ومناقش

عند التعرض 

 للمواقع التواص

 االجتماعي

320 80 64 16 16 4 2.76 0.51 92.0 3 

هناك أهمية 

الدراك الوالدين 

لمزايا مواقع 

التواصل 

 االجتماعي

328 82 56 14 16 4 2.78 0.50 92.67 2 

هناك أهمية 

الدراك الوالدين 

لعيوب مواقع 

التواصل 

 االجتماعي

320 80 64 16 16 4 2.76 0.51 92.00 3 

يفضل تعاون 

األسرة مع 

ي المدرسة ف

تزويد االطفال 

بمعايير 

 اإلعالميةالتربية

304 76 72 18 24 6 2.7 0.58 90.0 4 

تحاول ان تكون 

قدوة حسنة 

ألبنائهم في 

تعاملهم مع 

 وسائل االعالم

304 76 96 24 0 0 2.76 0.43 92.00 3 

إجمالي دور 

الوالدين في 

التربية 

 يةاإلعالم

      26.68 2.79 88.93  



 مجلة العلوم البيئية
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السابق توزيع إجابات عينة الدراسة تبعًا لدور الوالدين في التربية يوضح الجدول 
ل أعلى متوسط مرجح مئوي كانت للعبارة )علينا معرفة حجم تعرض لألطفا اإلعالمية ما يلي:

لترتيب  ( وهو األول%93,33لمواقع التواصل االجتماعي( بلغ المتوسط المرجح المئوي )
 األهمية من وجهة نظر المبحوثين.

تبعًا للعادات السيئة التي قد يرتكبها الوالدان في  بحثتوزيع إجابات عينة ال :(17جدول )
 التعامل مع أبنائهم

 العبارات
 موافق  موافق

 غير موافق الى حد ما

سط
متو

ال
ف  

حرا
اإلن

ي  ر
عيا

الم
ط  

وس
لمت

ا
ي  و

لمئ
ح ا

مرج
ال

مية 
أله

ب ا
رتي

ت
عدد 

ال
 

ال
سبة

ن
عدد 

ال
سبة 

الن
عدد 

ال
سبة 

الن
 

استخدام 
األجهزة 

اإللكرونية 
كجليس 
 لألطفال

40 10 72 18 288 72 1,38 0,66 46,00 2 

 ترك
ل األطفا

لساعات 
طويلة 
أمام 

األجهزة 
 دون 

 ضوابط

16 4 48 12 336 84 1,20 0,49 40,00 4 

 استخدام
األجهزة 

االليكرونية 
 كمكافأة أو
عقاب  

 لألبناء

136 34 200 50 64 16 2,18 0,68 72,67 1 
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  :(17ول )دجتابع 

 موافق  موافق العبارات
اإلنحراف  المتوسط غير موافق الى حد ما

 المعياري 
المتوسط 
المرجح 
 المئوي 

ترتيب 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد األهمية

ترك 
األبناء 

يشاهدوا 
مادة 

ضارة أو 
غير 

مناسبة 
 لهم

24 6 24 6 352 88 1,18 0,52 39,33 5 

غياب 
الحوار 

بين 
الوالدين 
عن ما 
يشاهده 

 األبناء

40 10 48 12 312 78 1,32 0,65 44,00 3 

إجمالي 
العادات 
السيئة 
التي قد 
يرتكبها 
الوالدان 

في 
التعامل 

مع 
 أبنائهم

      8,44 2,65 56,27  

 

عًا للعادات السيئة التي قد يرتكبها السابق توزيع إجابات عينة الدراسة تبيوضح الجدول 
أعلى متوسط مرجح مئوي كانت للعبارة )استخدام الوالدان في التعامل مع أبنائهم ما يلي:

( وهو %72,67األجهزة االليكرونية كمكافأة أو عقاب  لألبناء( بلغ المتوسط المرجح المئوي )
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 األول لترتيب األهمية من وجهة نظر اآلباء.
إلجابة التساؤل كيف يجعل الوالدان أبنائهم  تبعاً يع إجابات عينة اآلباء توز  :(18جدول )

 قادرون على التفكير النقدي بشأن ما تقدمه مواقع التواصل؟
 النسبة العدد اإلجابة

 32,6 368 توعية األبناء بمزايا وعيب وسائل اإلعالم
تنمية الحوار األسري تجاه القضايا الخالفية التي تطرحها وسائل 

 12,1 136 اإلعالم
تشجيع األبناء على التعامل الواعي والناقد مع مواقع التواصل 

 19,2 216 االجتماعي
 14,9 168 تدريب األبناء على كيفية انتقاء ما يالئمهم من مضامين

 21,3 240 توعية األطفال بعيوب وسائل اإلعالم
 100,0 1128 المجموع

 0,000 المعنوية 141,504=  2كا
م بنائهألجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبعًا إلجابة التساؤل كيف يجعل الوالدان من ا

ء ألبنااكانت )توعية قادرون على التفكير النقدي بشأن ما تقدمه مواقع التواصل؟ كانت كالتالي:
(,ثم )توعية %32,6( مفردة وبنسبة )368بمزايا وعيب وسائل اإلعالم( أعلى إجابة بعدد )

 (.%21,3( مفردة وبنسبة )240بعيوب وسائل اإلعالم( بعدد )األطفال 
 ثالثًا: نتائج التحقق من صحة فروض الدراسة:

 حثبنة التوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استخدام األطفال عيالفرض األول: 
ي فلبيئية اافعة لمواقع التواصل االجتماعي وتنمية مهاراتهم االنتقائية والنقدية ومهارات المد

 ضوء التربية اإلعالمية.
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األطفال لمواقع التواصل اختبار بيرسون لتوضيح العالقة بين استخدام  :(19جدول )
االجتماعي وتنمية مهاراتهم االنتقائية والنقدية ومهارات المدافعة البيئية في 

 ضوء التربية اإلعالمية )األطفال(
 استخدام المواقع المتغيرات

 الداللة المعنوية اطمعامل اإلرتب
 0,4 0,044 المهارات االنتقائية والنقدية
 0,001 **0,276- المهارات المدافعة البيئية

األطفال لمواقع التواصل االجتماعي وتنمية للعالقة بين استخدام  تبين من الجدول السابق
 )األطفال(عالمية مهاراتهم االنتقائية والنقدية ومهارات المدافعة البيئية في ضوء التربية اإل

 ما يلي:
 ( بين استخدام األطفال 0,05ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )

لمواقع التواصل االجتماعي وتنمية المهارات االنتقائية والنقدية حيث بلغت قيمة معامل 
 .(0,4وهي قيمة غير دالة إحصائًيا بمستوى معنوية )( 0,044اإلرتباط )

 ( بين استخدام 0,01د عالقة إرتباطية عكسية دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )توج
األطفال لمواقع التواصل االجتماعي وتنمية مهارات المدافعة البيئية في ضوء التربية 

وهي قيمة دالة إحصائًيا بمستوى ( 0,277-اإلعالمية حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط )
 .(0,001معنوية )
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األطفال لمواقع التواصل اختبار بيرسون لتوضيح العالقة بين استخدام  :(20جدول )
والنقدية ومهارات المدافعة البيئية في  االنتقائيةاالجتماعي وتنمية مهاراتهم 

 ضوء التربية اإلعالمية )اآلباء(
 استخدام المواقع المتغيرات

 الداللة المعنوية معامل اإلرتباط
 0,001 **0,320 قديةالمهارات االنتقائية والن

 0,002 **0,176 المهارات المدافعة البيئية
األطفال لمواقع التواصل االجتماعي وتنمية للعالقة بين استخدام  تبين من الجدول السابق

ما )اآلباء( مهاراتهم االنتقائية والنقدية ومهارات المدافعة البيئية في ضوء التربية اإلعالمية 
 يلي:
 ( بين استخدام األطفال 0,01ية دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )توجد عالقة إرتباط

لمواقع التواصل االجتماعي وتنمية المهارات االنتقائية والنقدية في ضوء التربية اإلعالمية 
وهي قيمة دالة إحصائًيا بمستوى معنوية ( 0,320حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط )

(0,001). 
 ( بين استخدام األطفال 0,01حصائًيا عند مستوى معنوية )توجد عالقة إرتباطية دالة إ

لمواقع التواصل االجتماعي وتنمية مهارات المدافعة البيئية في ضوء التربية اإلعالمية 
وهي قيمة دالة إحصائًيا بمستوى معنوية ( 0,176حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط )

(0,001). 
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مما سبق ثبت صحة الفرض األول: توجد عالقة 

لمواقع التواصل االجتماعي وتنمية مهاراتهم االنتقائية والنقدية  بحثاستخدام األطفال عينة ال
 ومهارات المدافعة البيئية في ضوء التربية اإلعالمية.
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ات المهار توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوساطة االبوية و الفرض الثاني: 
 يكتسبها األطفال في استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي. التي

اختبار بيرسون لتوضيح العالقة بين دور الوالدين في التربية اإلعالمية وتنمية : (21جدول )
 مهاراتهم االنتقائية والنقدية ومهارات المدافعة البيئية 

 دور الوالدين في التربية اإلعالمية المتغيرات
 الداللة المعنوية معامل اإلرتباط

 0,001 **0,358 المهارات االنتقائية والنقدية
 0,6 0,025 المهارات المدافعة البيئية

للعالقة بين دور الوالدين في التربية اإلعالمية وتنمية مهاراتهم  تبين من الجدول السابق
 االنتقائية والنقدية ومهارات المدافعة البيئية ما يلي:

 ( بين دور الوالدين في 0,01مستوى معنوية )دالة إحصائًيا عند  توجد عالقة إرتباطية
التربية اإلعالمية وتنمية المهارات االنتقائية والنقدية حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط 

 (.0,001( وهي قيمة دالة إحصائًيا بمستوى معنوية )0,358)
 ( 0,05ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية)  بين دور الوالدين في

التربية اإلعالمية وتنمية مهارات المدافعة البيئية حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط 
 (.0,6( وهي قيمة غير دالة إحصائًيا بمستوى معنوية )0,025)

لتوضيح العالقة بين العادات السيئة التي يرتكبها الوالدين وتنمية  بيرسون اختبار  :(22جدول )
 تقائية والنقدية ومهارات المدافعة البيئية مهاراتهم االن
 العادات السيئة التي يرتكبها الوالدين المتغيرات

 الداللة المعنوية معامل اإلرتباط
 0,02 *0,114 المهارات االنتقائية والنقدية
 0,001 **0,404 المهارات المدافعة البيئية
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ة التي يرتكبها الوالدين وتنمية مهاراتهم للعالقة بين العادات السيئ تبين من الجدول السابق
 االنتقائية والنقدية ومهارات المدافعة البيئية ما يلي:

  ( بين العادات السيئة التي 0,05مستوى معنوية )توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائًيا عند
 يرتكبها الوالدين وتنمية المهارات االنتقائية والنقدية حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط

 (.0,02( وهي قيمة دالة إحصائًيا بمستوى معنوية )0,114)
 ( بين العادات السيئة 0,01ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )

التي يرتكبها الوالدين وتنمية مهارات المدافعة البيئية حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط 
 (.0,001نوية )( وهي قيمة دالة إحصائًيا بمستوى مع0,404)

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الوساطة الثاني: مما سبق ثبت صحة الفرض 
 االبوية والمهارات التي يكتسبها األطفال في استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي.

تبًعا الختالف  بحثتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال عينة ال الفرض الثالث:
المستوى التعليمي لألب واألم(  –السن  -المدرسة  –ئص الديموغرافية )النوع الخصا

 للمهارات المكتسبة.
 الفروق بين الذكور واالناث للمهارات المكتسبة لألطفال لتوضيحاختبار ت  :(23جدول )

 المهارات المكتسبة
قيمة  (192اناث )ن=  (208ذكور )ن= 

 ت
الداللة 
ف االنحرا المتوسط المعنوية

االنحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

تنمية مهارات المدافعة 
 0,001> 4,896 5,14 34,60 5,31 32,04 البيئية

تنمية المهارات 
 0,001> 3,654 1,62 15,00 2,07 14,3 االنتقائية والنقدية

اختبار ت لتوضيح الفروق بين متوسطي درجات عينة تبين من الجدول السابق لنتائج 
 سة الذكور واالناث للمهارات المكتسبة ما يلي:الدرا
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 ( بين متوسطي درجات عينة 0,01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
سوبة الدراسة الذكور واالناث لتنمية مهارات المدافعة البيئية، حيث كانت قيمة )ت( المح

نة )االناث( بمتوسط ( وذلك لصالح عي1,98( وهي قيمة أكبر من ت الجدولية )4,896)
 (.34,60(، بينما بلغ متوسط عينة )الذكور( )32,04)
 ية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة الذكور واالناث لتنم

ن م( وهي قيمة أكبر 3,654مهارات االنتقائية والنقدية، حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة )
(، بينما بلغ متوسط 15,00عينة )االناث( بمتوسط )( وذلك لصالح 1,98ت الجدولية )

 (.14,3عينة )الذكور( )
ة للمهارات المكتسب بحثاختبار التباين األحادي لتوضيح الفروق بين عينة ال :(24جدول )

 المدرسةوفقًا لمتغير  لألطفال
الوسط  العدد المدرسة المهارات المكتسبة

 الحسابي
اإلنحراف 
 الداللة قيمة ف المعياري 

 المعنوية

تنمية مهارات المدافعة 
 البيئية

 3,99 34,64 61 تجريبي

8,300 0,001 
 6,59 31,59 103 حكومي
 4,27 32,39 94 خاصة

 5,16 34,47 142 خاصة لغات
 5,37 33,27 400 اإلجمالي

تنمية المهارات 
 االنتقائية والنقدية

 1,63 15,15 61 تجريبي

15,131 0,001 
 2,24 13,67 103 حكومي
 1,76 14,63 94 خاصة

 1,52 15,13 142 خاصة لغات
 1,89 14,64 400 اإلجمالي
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 بحثتبين من الجدول السابق لنتائج اختبار التباين األحادي لتوضيح الفروق بين عينة ال
 ما يلي: المدرسةوفقًا لمتغير  للمهارات المكتسبة لألطفال

 ( بين متوسطي درجات عينة 0,01إحصائية عند مستوى معنوية ) توجد فروق ذات داللة
( الدراسة وفقًا لمتغير المدرسة لتنمية مهارات المدافعة البيئية، حيث كانت قيمة )ف

(، بينما 34,64( بمتوسط )تجريبي( وهي قيمة دالة وذلك لصالح عينة )8,30المحسوبة )
خاصة (، ومتوسط )32,39)( خاصة( ومتوسط )31,59( )حكوميبلغ متوسط عينة )

 (.34,47( )لغات
 ( بين متوسطي درجات عينة 0,01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

( مة )فالدراسة وفقًا لمتغير المدرسة لتنمية المهارات االنتقائية والنقدية، حيث كانت قي
(، 15,15سط )( بمتو تجريبي( وهي قيمة دالة وذلك لصالح عينة )15,131المحسوبة )

(، ومتوسط 14,63( )خاصة( ومتوسط )13,67( )حكوميبينما بلغ متوسط عينة )
 (.14,64( )خاصة لغات)

للمهارات المكتسبة  بحثاختبار التباين األحادي لتوضيح الفروق بين عينة ال :(25جدول )
 لألطفال وفقًا لمتغير السن

الوسط  العدد السن المهارات المكتسبة
 الحسابي

اف اإلنحر 
 المعياري 

قيمة 
 ف

الداللة 
 المعنوية

تنمية مهارات المدافعة 
 البيئية

 6,33 32,97 87 سنوات9
 4,04 34,65 95 سنوات10 0,02 4,242

 5,39 32,78 218 سنة 11
 5,37 33,27 400 اإلجمالي

تنمية المهارات االنتقائية 
 والنقدية

 1,95 14,10 87 سنوات 9
 1,46 15,23 95 اتسنو 10 0,001 8,485

 1,98 14,60 218 سنة 11
 1,89 14,64 400 اإلجمالي
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 بحثتبين من الجدول السابق لنتائج اختبار التباين األحادي لتوضيح الفروق بين عينة ال
 للمهارات المكتسبة لألطفال وفقًا لمتغير السن ما يلي:

 ( بين متوسطي درجات عينة 0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
بة لمحسو الدراسة وفقًا لمتغير السن لتنمية مهارات المدافعة البيئية، حيث كانت قيمة )ف( ا

(، بينما بلغ 34,65( بمتوسط )سنوات 10( وهي قيمة دالة وذلك لصالح عينة )4,242)
 (.32,78( )سنة 11( ومتوسط )32,97( )سنوات 9متوسط عينة )

 ( بين متوسطي درجات عينة 0,01اللة إحصائية عند مستوى معنوية )توجد فروق ذات د
ة )ف( ت قيمالدراسة وفقًا لمتغير السن لتنمية لتنمية المهارات االنتقائية والنقدية، حيث كان

(، 15,23( بمتوسط )سنوات 10( وهي قيمة دالة وذلك لصالح عينة )8,485المحسوبة )
 (.14,64( )سنة 11( ومتوسط )14,1( )سنوات 9بينما بلغ متوسط عينة )

ة للمهارات المكتسب بحثاختبار التباين األحادي لتوضيح الفروق بين عينة ال: (26جدول )
 لألطفال وفقًا لمتغير مؤهل األب

الوسط  العدد مؤهل األب المهارات المكتسبة
 الحسابي

اإلنحراف 
الداللة  قيمة ف المعياري 

 المعنوية

تنمية مهارات 
 يئيةالمدافعة الب

 6,63 26,28 40 متوسط
 4,81 32,54 70 فوق متوسط 0,001 51,375

 4,50 34,41 290 جامعي
 5,37 33,27 400 اإلجمالي

تنمية المهارات 
 االنتقائية والنقدية

 3,14 12,93 40 متوسط
 1,19 14,90 70 فوق متوسط 0,001 20,008

 1,68 14,81 290 جامعي
 1,89 14,64 400 اإلجمالي
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بحث تبين من الجدول السابق لنتائج اختبار التباين األحادي لتوضيح الفروق بين عينة ال
 للمهارات المكتسبة لألطفال وفقًا لمتغير مؤهل األب ما يلي:

 ( بين متوسطي درجات عينة 0,01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
ف( )ب لتنمية مهارات المدافعة البيئية، حيث كانت قيمة الدراسة وفقًا لمتغير مؤهل األ

(، 34,41( بمتوسط )جامعي( وهي قيمة دالة وذلك لصالح عينة )51,375المحسوبة )
 (.32,54( )متوسط( ومتوسط )فوق 26,28( )متوسطبينما بلغ متوسط عينة )

 ( بين متوسطي درج0,01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) ات عينة
ت قيمة ث كانالدراسة وفقًا لمتغير مؤهل األب لتنمية لتنمية المهارات االنتقائية والنقدية، حي

( بمتوسط متوسط( وهي قيمة دالة وذلك لصالح عينة )فوق 20,008)ف( المحسوبة )
 (.14,81( )جامعي( ومتوسط )12,93( )متوسط(، بينما بلغ متوسط عينة )14,90)
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للمهارات المكتسبة  بحثالتباين األحادي لتوضيح الفروق بين عينة ال اختبار: (27جدول )
 وفقًا لمتغير مؤهل األم لألطفال

الوسط  العدد مؤهل األم المهارات
 الحسابي

اإلنحراف 
الداللة  قيمة ف المعياري 

 المعنوية

تنمية مهارات المدافعة 
 البيئية

 0,00 14,00 4 متوسط اقل من

37,134 0,001 
 6,40 30,68 63 متوسط

 5,33 31,81 74 فوق متوسط
 4,12 34,61 259 جامعي

 5,37 33,27 400 اإلجمالي

تنمية المهارات االنتقائية 
 والنقدية

 0,00 6,00 4 اقل من متوسط

35,578 0,001 
 1,86 14,57 63 متوسط

 1,89 14,68 74 فوق متوسط
 1,59 14,78 259 جامعي

 1,89 14,64 400 اإلجمالي

 حثبة التبين من الجدول السابق لنتائج اختبار التباين األحادي لتوضيح الفروق بين عين
 وفقًا لمتغير مؤهل األم ما يلي:  للمهارات المكتسبة لألطفال

 ( بين متوسطي درجات عينة 0,01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
ف( )ل األم لتنمية مهارات المدافعة البيئية، حيث كانت قيمة الدراسة وفقًا لمتغير مؤه

(، 34,61( بمتوسط )جامعي( وهي قيمة دالة وذلك لصالح عينة )37,134المحسوبة )
(، ومتوسط 30,68( )متوسط( ومتوسط )14,0( )اقل من متوسطبينما بلغ متوسط عينة )

 (.33,27( )فوق متوسط)
  ( بين متوسطي درجات عينة 0,01مستوى معنوية )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
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الدراسة وفقًا لمتغير مؤهل األم لتنمية المهارات االنتقائية والنقدية، حيث كانت قيمة )ف( 
(، 14,78( بمتوسط )جامعي( وهي قيمة دالة وذلك لصالح عينة )35,578المحسوبة )

(، ومتوسط 14,57) (متوسط( ومتوسط )6,0( )اقل من متوسطبينما بلغ متوسط عينة )
 (.14,68( )متوسط )فوق 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال عينة الفرض الثالث:  مما سبق ثبت صحة 
المستوى  –السن  -المدرسة  –الدراسة تبًعا الختالف الخصائص الديموغرافية )النوع 

 التعليمي لألب واألم( للمهارات المكتسبة.
 نتائج الدراسة التحليلية: 

 طيور الجنة(: -mbc3نتائج استمارة تحليل المضمون لصفحتي الفيس بوك ) 
 فئات تحليل المضمون:

 أهداف الصفحة:
 يوضح نتائج تحليل المضمون لفئة أهداف الصفحة: (28جدول )

 % ك % ك المعنوية 2كا طيور الجنة Mbc3 فئات التحليل
21,1 106 ترفيهية

% 22 10,8% 55,125 0,001 
 0,001 12,893 %18,5 37 %15 75 عيةاجتما

 0,06 3,630 %10 20 %6,8 34 تعليمية
 0,001 16,095 %4 8 %6,8 34 بيئية
23,8 119 ألعاب

% 20 10% 70,511 0,001 
 0,8 0,095 %10 20 %4,3 22 دينية

 0,06 3,667 %5,7 11 %4,3 22 رياضية
 0,4 0,581 %14 28 %6,8 34 مسابقات

 0,3 1,059 %7 14 %4,2 20 علمية
 0,06 3,630 %10 20 %6,8 34 تربوية
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100 500 المجموع
% 200 100% 128,571 0,001 

تبين من الجدول السابق لنتائج تحليل المضمون لفئة أهداف الصفحة التالي:كانت 
 (، بينما كانMbc3( تكرار بنسبة لصفحة )500مجموع تكرارات فئة أهداف الصفحة بعدد )

( 2( تكرار، وبلغت قيمة )كا200عدد تكرارات فئة أهداف الصفحة لصفحة )طيور الجنة( )
(128,571.) 

 تفاعل األطفال مع المنشورات ذات العالقة بالبيئة.
 يوضح نتائج تحليل المضمون لفئة تفاعل األطفال مع المنشورات البيئية :(29جدول )

طيور  Mbc3 فئات التحليل
 المعنوية 2كا الجنة

 % ك % ك

عدد مرات 
 االعجاب

 0,6 0,333 %20 1 0 0 تسجيل اعجاب 10أقل من 
تسجيل  50 - 10يتراوح بين 

 0,03 4,571 %30 3 %30 11 اعجاب
 0,001 13,370 %50 4 %70 23 تسجيل اعجاب 50أكثر من 

 -- -- 0 0 0 0 ال يوجد
100 34 المجموع

% 8 100
% 16,095 0,001 

عدد 
 التعليقات

 0,5 0,500 0 0 %10 3 تعليقات 10أقل من 
 0,01 6,545 %60 5 %50 17 تعليق 50ل 10يتراوح بين 

 0,008 7,118 %40 3 %40 14 تعليق 50أكثر من 
 -- -- 0 0 0 0 ال يوجد تعليقات

100 34 المجموع
% 8 100

% 16,095 0,001 

عدد 
 المشاركات

 0,001 27,129 %20 1 %90 30 مشاركات 10أقل من 
 1,00 0,000 %50 4 %10 4 مشاركة 50ل 10يتراوح بين 

 0,7 0,200 %30 2 0 0 مشاركة 50أكثر من 
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 -- -- 0 0 0 0 ال يوجد مشاركات
100 34 المجموع

% 8 100
% 16,095 0,001 

تبين من الجدول السابق لنتائج تحليل المضمون لفئة تفاعل األطفال مع المنشورات ذات 
بنسبة  ( تكرار34كانت مجموع تكرارات فئة عدد مرات االعجاب بعدد ) لبيئة  التالي:العالقة با
( 8(، بينما كان عدد تكرارات فئة مرات االعجاب لصفحة )طيور الجنة( )Mbc3لصفحة )

( 0,01( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )16,095( )2تكرار، وبلغت قيمة )كا
( وصفحة )طيور الجنة( لفئة عدد مرات Mbc3صفحة ) مما يشير لوجود فروق بين

 االعجاب. 
 نشر وسائط متعددة حول مهارات المدافعة البيئية:

 يوضح نتائج تحليل المضمون لفئة وسائط متعددة حول المدافعة البيئية: (30جدول )
 % ك % ك المعنوية 2كا طيور الجنة Mbc3 فئات التحليل

18,8 10 %20 34 البيئية. وسائط متعددة حول القضايا
% 13,091 0,001 

11,8 20 وسائط متعددة حول الحمالت البيئية.
% 0 0 17,190 0,001 

23,8 40 وسائط متعددة حول النظافة الشخصية
% 18 33,9

% 8,345 0,004 

13,3 7 %5,9 10 وسائط متعددة حول االتصال الفعال
% 0,529 0,5 

وسائط متعددة مهارات االنصات 
 0,2 1,667 %9,5 5 %5,9 10 ستماعواال

وسائط متعددة حول تنظيم الوقت 
 0,5 0,500 %5,7 3 %2,8 5 وادراته

18,8 10 %2,8 5 وسائط حول أفكار ابداعية جديدة
% 1,667 0,2 

 0,001 10060,613 10053 169 المجموع
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( تكرار 169د )كانت مجموع تكرارات فئة الوسائط المتعددة حول المدافعة البيئية بعد
(، بينما كان عدد تكرارات فئة وسائط قضايا البيئة لصفحة )طيور Mbc3بنسبة لصفحة )

( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 60,613( )2( تكرار، وبلغت قيمة )كا53الجنة( )
( وصفحة )طيور الجنة( لفئة Mbc3( مما يشير لوجود فروق بين صفحة )0,001معنوية )

 عددة  المدافعة البيئية.الوسائط المت
 نشر وسائط متعددة حول التربية اإلعالمية والمهارات االنتقائية والنقدية:

 يوضح نتائج تحليل المضمون لفئة أهداف الصفحة: (30جدول )
 % ك % ك المعنوية 2كا طيور الجنة Mbc3 فئات التحليل

 -- -- 0 0 0 0 وسائط متعددة حول التربية اإلعالمية.
ائط متعددة حول مهارات النقد وس

 0,001 34,381 %3,5 2 %15 40 والتحليل.
وسائط متعددة حول كيفية اختيار 

 0,05 3,769 %5,2 3 %3,7 10 المضمون الذي يتعرضون اليه
 0,001 14,727 %3,5 2 %7,5 20 وسائط متعددة عن تكوين أراء مستقلة

وسائط متعددة حول اكتساب سلوكيات 
 0,001 90,00 %7,7 50 %74 200 جيدة

100 270 المجموع
% 57 100

% 138,743 0,001 

ية نتقائكانت مجموع تكرارات فئة الوسائط المتعددة  حول التربية اإلعالمية والمهارات اال
(، بينما كان عدد تكرارات فئة وسائط Mbc3( تكرار بنسبة لصفحة )270والنقدية بعدد )

( وهي قيمة 138,743( )2( تكرار، وبلغت قيمة )كا57)قضايا البيئة لصفحة )طيور الجنة( 
( Mbc3( مما يشير لوجود فروق بين صفحة )0,001دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

ك ن هناوصفحة )طيور الجنة( لفئة الوسائط المتعددة حول المهارات االنتقائية والنقدية ولم يك
 أى منشورات حول التربية اإلعالمية في الصفحتين.
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 تائجمناقشة الن
ي تبين من نتائج الدراسة أن أغلبية العينة من األطفال تتابع مواقع التواصل االجتماع-1

 نهى ,وتطبيقاتها بمعدل عالي يوميا ولساعات طويلة وتتفق هذه النتيجه مع نتيجة  دراسة )
 (  التي أظهرت أن مواقع التواصل االجتماعي تستحوذ على اهتمام االطفال2021أحمد:

وح تترا بنسبة كبيرة تفوق ما يستحوذه التليفزيون وغيرة من الوسائل, كما أنهم يقضون فترات
 ألكثر من خمس ساعات يومًيا على مواقع التواصل االجتماعي.

 واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة  في طرق قضاء وقت الفراغ لألطفال-2
ن طرق قضاء وقت فراغهم أن أعلى نسبة تفضل حيث تبين أيًضا من اجابات األطفال ع

قضاء وقت فراغهم في متابعة مواقع التواصل االجتماعي ثم قضاء الوقت مع األهل 
 واالختالط بالناس.

م وتبين من اجابات االطفال عن دوافعهم للتعرض لمواقع التواصل االجتماعي أنها تساعده-3
اعل ات جديدة وتزيد من قدراتهم على التففي معرفة معلومات جديدة وتشعرهم وتعلمهم مهار 

وتشجعهم في البحث عن ما هو جديد وليبقوا على تواصل مع اآلخرين , وانتقت هذه 
( أن دوافع تعامل األطفال مع شبكات التواصل Hallaq,Tom;2016النتيجة مع نتيجة )

 االجتماعي يدور معظمها حول التواصل والتفاعل مع األصدقاء واالتصال باشخاص
 يصعب التواصل معها وبالتالي اللجوء لمواقع التواصل  لتعويض هذه العالقات.

وكانت من أعلى النتائج للعادات السيئة التي يرتكبها الوالدان في التعامل مع أبنائهم؛ -4
استخدام األجهزة االلكترونية كمكافئة أو عقاب لألبناء وأيًضا استخدامها كجليس لألطفال 

الوالدين عن ما يشاهده األبناء وتركهم لساعات طويلة أمام األجهزة وغياب الحوار بين 
يشاهدون مادة ضارة أو غير مناسبة لهم, مما يشير الى رفض عينة األباء لعبارات 
العادات السيئة التي قد يرتكبها الوالدان في التعامل مع ابنائهم, واتفقت هذه النتائج مع 
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تي اهتمت بالتعرف على التربية اإلعالمية داخل ( ال2015دراسة )درويش, عبد الرحمن. 
األسرة من خالل دراسة حالة تدخل الوالدين في استخدام ابنائهم لالنترنت, وتوصلت الى 
تعدد أساليب تدخل اآلباء في استخدام االبناء لالنترنت حيث جاء التدخل التقييدي أو 

تحديد مواقع معينة  المانع في مقدمة األساليب )في تحديد ساعات معينة للتعرض
 لالستخدام(.

على طيور الجنة في المدى الزمنى لنشر منشورات بيئية على mbc3وتفوقت صفحة  -5
لمنشورات بيئية منشور في   mbc3صفحتهم, حيث تبين أن معدل النشر على صفحة 

اليوم ويليها فئة أكثر منمنشور في اليوم ولكن معدل النشر على صفحة طيور الجنة 
 دافعةا أو شهريا.واختلفت الصفحتان في المحتوى المقدم في المنشورات الخاصة بالمأسبوعيً 

في المنشورات التي لها عالقة بالنظافة الشخصية mbc3البيئية حيث تفوقت صفحة 
راته والقضايا والحمالت البيئية واالتصال الفعال واالنصات واالستماع وتنظيم الوقت واد

 وفئة أفكار ابداعية.
 البحث  توصيات

بأهمية عودة دور األسرة األساسي وهي المصدر الرئيسي واألول في ون الباحث يوصي .1
 تربية النشء والمساندة االجتماعية.

هناك ضرورة الحتواء األطفال واستغالل لطاقاتهم ودمجهم في المجتمع بدال من حالة  .2
 العزلة التي تؤدى الى انسحابهم نحو مواقع التواصل االجتماعي.

اقع على المؤسسات التربوية دمج مفهوم التربية اإلعالمية في المقررات وتوظيف مو ينبغى  .3
التواصل االجتماعي في تنمية مهارات ومعارف الطالب بحيث يمكن استغاللها في تقديم 

 محتوى تربوي مالئم.
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عمار مهارات المدافعة البيئية في المناهج الدراسية وخاصة من األ بتنميةضرورة االهتمام  .4
صغيرة والربط بين ما يدرسونه في هذه المناهج وما يواجههم من قضايا بيئية في ال

 مجتمعهم للحفاظ على البيئة من األخطار.
 

 مقترحات الدراسة
تقديم دراسات توضح األساليب التي يمكن من خاللها تنمية مهارات األطفال النقدية  .1

-المعلمين–الجديد )للطالب  واالنتقائية في ضوء التربية اإلعالمية خاصة مع اإلعالم
 مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي(.–أولياء األمور 

تقديم دراسات كيفية تساعد في الكشف عن استراتيجيات توظيف التربية اإلعالمية في  .2
 المؤسسات اإلعالمية والتربوية.

ية كيف ًضاتقديم دراسات توضح طرق تنمية مهارات المدافعة البيئية لدى األطفال واآلباء وأي .3
 توظيفيها في مواقع التواصل االجتماعي التي يتعرض لها األطفال.

-يةلتحتالبنية ا -تقديم دراسات تقويمية ألدوار المؤسسات التعليمية )القائمين على التدريس .4
 اإلدارة المدرسية(, ومدى التزامها بتطبيق معايير التربية اإلعالمية.-طرق التدريس

 

 المراجع
ت (. تقييم أثر التربية اإلعالمية على مستوى المهارا2019د عبد الحميد )أميرة محمد أحم

. شورة(التحليلية والنقدية لرسالة اإلعالم في "الفيسبوك" )رسالة ماجستير غير من
 جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالم.

االجتماعية في ضوء المدخل (. "تطوير منهج الدراسات 2019ايمان محمود محمد سليمان )
التفاوضي لتنمية مهارات المدافعة البيئية لدى طالب الصف االول الثانوي". 
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. جامعة عين شمس، كلية الدراسات العليا )رسالة دكتوراه غير منشورة(
 والبحوث البيئية، قسم العلوم التربوية واإلعالم البيئي. 

اعلية برنامج تدريبي لتنمية االتجاهات (. ف2015بشرى بنت جعفر بن داوود العدوانية )
ومهارات المدافعة البيئية لدي القائمين على العمل التطوعي بسلطنة عمان. 

جامعة عين شمس: كلية الدراسات العليا  )رسالة ماجستير غير منشورة(.
 والبحوث البيئية، قسم العلوم التربوية واإلعالم البيئي.

 )األردن:. 1نة اإللكترونية. أسلحة الحرب الحديثة، طالقرص(. 2014بشرى حسين الحمداني )
 141دار أسامة للنشر والتوزيع(. ص

يبة خلود الحاج "المناصرة وكسب التأييد في الجمعيات والمؤسسات األهلية "سلسلة أدلة الحق
التدريبية بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات األهلية )الصندوق االجتماعي 

 للتنمية, اليمن(.
(. فاعلية استخدام المدخل التفاوضي في تنمية مهارات 2018حمد محمود درويش )دعاء م

 ساسيالمدافعة البيئية والذکاء األخالقي لدى الطالبة المعلمة شعبة التعليم األ
 (,104)15مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية, )دراسات اجتماعية(. 

175-258. 
وث مجلة البحاألسري وعالقته باتخاذ األبناء لقراراتهم.  (. ادارة الحوار2022رشا منصور )

 .443-409( 39)8في مجال التربية النوعية 
تعليم (. مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ السنة الثالثة من ال2022رضوان بوزار زعموشي ) 

            الثانوي                                                              
 .167-153(, 1)   12مجلة آفاق لعلم االجتماع, 

 ير الناقد(. أثر االستماع الناقد عند تدريس القراءة في تنمية التفك2011ريان عبد الكريم على )
ة )جامع 29لطلبة قسم اللغة الكردية. مجلة البحوث التربوية والنفسية، العدد

 . 294_354:245بغداد: مركز البحوث التربوية والنفسية( ص
(: درجة ممارسة معلمي الجغرافيا في المرحلة الثانوية 2014ريهام رفعت محمد عبد العال )

مجلة لمهارات المدافعة البيئية، دراسة ميدانية في بعض مدارس القاهرة الكبرى. 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  منى رضا حافظ زايد
 

 2022أغسطس ، الثانيالثامن، الجزء  العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 ترونيالترقيم الدولي الموحد اإللك
 

69 

الدراسات العربية في التربية وعلم النفس, العدد الخامس والخمسون, الجزء 
 الثاني.
ج (. "التربية اإلعالمية وطرق تضمينها في اإلطار العام المناه2018) صالح عابر السامري 

في المؤسسات التعليمية في دولة الكويت " )رسالة دكتوراه غير منشورة(. 
 جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن.

لفجر. القاهرة. (.  مواقع التواصل والسلوك اإلنساني.  دار ا2015عبد الرحمن الشاعر )
 .19ص

ن. ، دار يافا للنشر والتوزيع. األرد1(. اإلعالم اإللكتروني، ط2014عبد العزيز الشريف )
 164ص

ن لثانية م(. "فاعلية برنامج في التربية البيئية في إكساب تالميذ الحلقة ا2011عبد هللا محمد )
امعة ر منشورة(. جدكتوراة غي رسالة)التعليم األساسي مهارات المدافعة البيئية. 

م إلعالعين شمس: كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، قسم العلوم التربوية وا
 البيئي.

ب (. نحو بناء نموذج تخطيطي لتعزيز مهارات المدافعة البيئية للشبا2021عال جمال أحمد )
الجامعي. مجلة کلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية, 

24(5 ,)113-152. 
هارات (. دور القنوات التلفزيونية واإلعالم الجديد في تشكيل الم2017غادة ممدوح سيد أمين )

النقدية للشباب نحو الممارسة الديمقراطية في مصر. )رسالة دكتوراة غير 
 ن.كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتليفزيو ، منشورة(. القاهرة: جامعة القاهرة

دام (. فاعلية برنامج تدريس لتنمية مهارات التفكير الناقد باستخ2012لينا عز الدين على )
ة استراتيجية التعلم التعاوني، دراسة شبه تجريبية على عينة من تالميذ مرحل
عة التعليم األساسي. )رسالة دكتوراة منشورة على شبكة اإلنترنت(. سوريا، جام

 166_165دمشق، كلية التربية، قسم علم النفس. ص 
. 42(.  التربية اإلعالمية في ظل اإلعالم الجديد. مجلة المعيار. العدد 2017ضيف )ليندة 

 ,453ص 
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بة (. أهمية تدريس التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي للطل2022محمد عزام محمد الخليل. )
 .97-82(, 27)6النفسية, و  )دراسة نظرية(. مجلة العلوم التربوية

)األردن: دار 1م اإللكتروني األسس وآفاق المستقبل، ط(. اإلعال2015مروى عصام صالح )
 .246اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع(. ص

(. قصة فيس بوك: ثورة وثروة. ترجمة: وائل محمود محمد الهاللي. 2011مزري تش بن )
 132)القاهرة: إصدارات سطور الجديدة, الطبعة العربية األولى(.ص

ية . عالقة العوامل الديموغرافية بنمط الرقابة الوالد(2015منى مجاهد فرج عبد المقصود )
على ما يتعرض له األطفال في التلفزيون واالنترنت. المجلة العربية لبحوث 

 2015، فبراير 8االتصال واإلعالم، ع 
صيرة (. أثر استخدام التقارب الق2015منيرة احمد رحيم الحاف، عبد الرازق عبد هللا زيدان )

د ية في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثالث معهمع األحداث الجار 
ق: . العرا22،العدد 1اعداد المعلومات في مادة التاريخ. مجلة الفتح، المجلد 

 201_187:182جامعة ديالي: كلية التربية األساسية. ص
(. استخدامات األطفال لمواقع التواصل االجتماعي وعالقتها 2021نهى أحمد عبد المولى )

ة بالهوية الثقافية لديهم. )رسالة دكتوراه غير منشورة( جامعة عين شمس: كلي
 الدراسات العليا للطفولة، قسم اإلعالم وثقافة الطفل.

(. إدارة اآلباء لمخاطر شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها ببعض 2022نيبال فيصل )
. 2022لدالمهارات الحياتية ألطفالهم. مجلة بحوث التربية النوعية. مج

 80-52. )جامعة كفر الشيخ: كلية التربية النوعية(. ص65عدد
(. إدارة اآلباء لمخاطر شبکات التواصل 2022نيبال فيصل عبد الحميد محمد عطيه. )

ة االجتماعي وعالقتها ببعض المهارات  الحياتية ألطفالهم. مجلة بحوث التربي
 .80-51(, 65)2022النوعية, 

(. دور وسائل االتصال في تشكيل مفهوم التربية اإلعالمية 2019)هالة سمير محمد محمود 
ة، في المدارس المصرية. )رسالة دكتوراة غير منشورة(. القاهرة: جامعة القاهر 

 كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالم.
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(. استخدام األطفال لفيديوهات التعلم على مواقع التواصل 2019هاني رمزي عزيز )
. عدد 22عي واالشباعات المتحققة منها. مجلة دراسات الطفولة. مجلداالجتما

 139-131. )كلية الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس( ص 85
لى ع(. استراتيجية مقترحة لمواجهة مخاطر المجتمع الشبكي 2016هبه ابراهيم جودة إبراهيم )

ر " )رسالة دكتوراه غيطالب اإلعالم التربوي من وجهة نظر التربية اإلعالمية
 . نفسيةمنشورة(. جامعة القاهرة: كلية التربية النوعية، قسم العلوم التربوية وال

 / https://www.unicef.org(. 2018يونيسيف لكل طفل )
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ABSTRACT 

The present study drives at identifying the role played by media 

education in developing the skills of children who use the Social Media 

sites; in attempt to detect children' selective and critical skills and 

environmental advocacy skills in dealing with the social media sites. 

This study belongs to the descriptive type of studies that use the media 

survey method in its two types, both the analytical and the field survey. 

The study tools are represented in a questionnaire form for a purposive 

sample of children in the age stage (9-11) years old. It consists of (400) 

respondents, in addition to a questionnaire form of parents concerning 

the purposive sample that consists of (400) respondents, and an content 

analysis form for the two pages of  (MBC3 & Birds of Paradise) on 

Facebook . 
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The results of the statistical analysis show that there is no 

statistically significant correlation at (0.05) significance level between 

children’ use of the social media sites and the development of selective 

and critical skills, as the value of the correlation coefficient is (0.044), 

which is not statistically significant at (0.4) significant level. There is 

also a statistically significant inverse correlation at (0.01) significance 

level between children’ use of the social media sites and the 

development of environmental advocacy skills in the light of media 

education; since the value of the correlation coefficient is (-0.277), 

which is a statistically significant value of (0.001). There is also a 

statistically significant correlation between parental mediation and the 

skills children acquire in their use of the social media sites. For the 

previously mentioned, it has been found from the results of the content 

analysis that the two pages, Birds of Paradise and mbc3 differ in the 

content presented in the publications concerning environmental 

advocacy, where the mbc3 page has excelled in the publications related 

to personal hygiene, environmental issues and campaigns, effective 

communication, listening, hearings, time organization and management, 

in addition to the category of spreading creative ideas, while the poor 

interaction of children has appeared in the environment-related 

publications. The number of likes and shares on these publications was 

weak compared to other publications. The researcher recommends 

working on establishing media education institutions whose primary 

role is to support and care for children and develop their skills in 

dealing with digital media, especially social media sites which they are 

constantly exposed. 
                                                                                                                                                                                                                                                               


