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 ادلهخص

يمعب اإلعالـ التربوي دورا ىاما في ربط المؤسسة التربوية بالبيئة االجتماعية واالقتصادية، حيث 
 يساعد المتعمـ عمى رسـ الخطط األساسية لمستقبمو العممي والعممي وتحديد صورة حياتو العامة.

لدراسي أو الميني الواقعي والذي كما أف اإلعالـ التربوي يسير بالتمميذ نحو تحقيؽ االختيار ا
يكوف نتيجة ربط منطقي بيف الحاضر والمستقبؿ، حيث يكوف ىذا االختيار متوافقا مع إمكانياتو وميولو 
واىتماماتو، إذ أف اإلعالـ التربوي عبارة عف سيرورة تعمؿ عمى الدفع بالتمميذ إلى تكويف إطار مرجعي 

سميمة فيما يتعمؽ بمستقبمو كمما تطمب األمر ذلؾ وفي يساعده عمى اتخاذ القرارات الصحيحة وال
 مختمؼ المراحؿ الدراسية التي يمر بيا.

فمنذ دخوؿ تكنولوجيا المعمومات إلى التعميـ، فقد بدأ دمجيا في ىذا القطاع وما يرافقو مف 
قيا استثمارات مالية محّط اىتماـ سياسات العديد مف الدوؿ، وأدت المبادرات التي أخذت عمى عات

إعطاء تكنولوجيا المعمومات مكانًا في التعميـ إلى نشوء حاجة لمراقبة ىذه التطورات باستخداـ مؤشرات 
موثوقة وصحيحة، وعندما تصبح ىذه المؤشرات متاحة مف خالؿ جيود معيارية دولية لجمع البيانات، 

رور الزمف وذلؾ بمقارنة عندىا سيتمكف صانعوا السياسات مف مراجعة التقّدـ الذي تحرزه بالدىـ مع م
 ما تـ تحديده مف أىداؼ وطنية مع دوؿ أخرى مرجعية. 

ويعتقد أف استخداـ تكنولوجيا المعمومات مف شأنو أف تساعد المنسؽ اإلعالمي التربوي عمى 
زيادة فرص الوصوؿ لمتعّمـ، آما يمكف أف تساعد عمى رفع نوعية التعميـ باستخداـ أساليب تعميـ 

 نتائج التعّمـ، إصالح أو تحسيف إدارة النظـ التربوية. متقدمة، تحسيف
فيتناوؿ البحث بالوصؼ والتحميؿ تفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف لالستفادة 
منيا في وضع تصور مقترح لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف في ضوء متطمبات 

 تكنولوجيا المعمومات.
 تكنولوجيا المعمومات -المنسؽ اإلعالمي التربوي  :فتبحُخادل انكهًبد
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The educational media plays an important role in linking the 

educational institution with the social and economic environment, as it 

helps the learner to draw the basic plans for his scientific and practical 

future and define the picture of his public life. 

The educational media is moving the student towards achieving a 

realistic academic or professional choice, which is the result of a logical 

connection between the present and the future, where this choice is 

compatible with his capabilities, inclinations and interests, as educational 

media is a process that pushes the student to form a frame of reference that 

helps him to take Correct and sound decisions regarding his future 

whenever required and in the various academic stages that he passes 

through. 

Since the introduction of information technology into education, its 

incorporation into this sector and the accompanying financial investments 

have begun to be the focus of attention of the policies of many countries, 

and the initiatives that have taken upon themselves to give information 

technology a place in education have created a need to monitor these 

developments using reliable and correct indicators. These indicators are 

available through international standardized efforts to collect data, at 

which point policymakers will be able to review their country's progress 

over time by comparing the national targets that have been identified with 

other benchmark countries. 

It is believed that the use of information technology will help the 

educational media coordinator to increase access to learning, and it can also 

help raise the quality of education using advanced teaching methods, 

improve learning outcomes, reform or improve the management of 

educational systems. 

The research deals with description and analysis of activating the role of 

the educational media coordinator in the Sultanate of Oman to benefit from 

it in developing a proposed vision to activate the role of the educational 

media coordinator in the Sultanate of Oman in light of the requirements of 

information technology. 

 

Educational media coordinator. - Information 

Technology.
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 قذيخ:ادل
تعد وسائؿ اإلعالـ سواًء كانت التقميدية أو الوسائؿ الحديثة كالصحافة اإللكترونية، ومواقع 
األخبار والمعرفة المختمفة عمى شبكة اإلنترنت، وكذلؾ مواقع التواصؿ االجتماعي كالفيس بوؾ وتويتر 

ه الوسائؿ ليا تأثير كبير عمى والتي تعد اآلف أحد وسائؿ نقؿ األخبار واألكثر شيرة في العالـ، وكؿ ىذ
تشكيؿ البناء اإلدراكي والمعرفي لمفرد أو المجتمع ويساىـ ىذا البناء في تشكيؿ رؤية الفرد والمجتمع 
تجاه قضايا مجتمعة والقدرة عمى تحميميا واستيعابيا التخاذ السموؾ المناسب حوؿ ىذه القضايا، 

ماط المجتمع، إف اإلعالـ مؤسسة، حيثما وجو إليو فوسائؿ اإلعالـ أيضا قادرة عمى تغيير سموؾ وأن
وباعتبارىا مؤسسة تعميمية وتربوية في نظر المربييف يجب بياف وظائفيا التربوية كما تبيف الوظائؼ 
التربوية لغيرىا مف المؤسسات التعميمية األخرى مثؿ األسرة والمدرسة ويجب مواجية التيارات اإلعالمية 

ؿ ضدىا بتكويف حصانة ومناعة لدى الشباب ضد الغزو الثقافي)مصمح، الغازية، وتحصيف األجيا
ٕٓٔٔ  .) 

ويشغؿ اإلعالـ التربوي في بنية التعميـ أىمية بالغة التأثير، كونو مشرؼ عمى مساراتيا، كما أف 
العالقة بيف اإلعالـ والتربية عالقة وثيقة الصمة بصفة عامة مف حيث إف الثقافة مطعـ ومشرب لمتربية 

حقيؽ أىدافيا وطموحاتيا، ذلؾ إف التربية تستخدـ الثقافة في بناء األجياؿ كما يريد المجتمع، ألف لت
نقؿ ثقافة المجتمع إلى األجياؿ مف أكبر مياـ التربية وألنو بذلؾ تستمر ىوية المجتمع او األمة وتنتقؿ 

 (.ٖٕٔٓمف جيؿ إلى َاخر عبر التاريخ وكؿ مجتمع وكؿ أمة تحرص عمى ذلؾ)الشيري،
ويعرؼ عصرنا الحالي بعصر التكنولوجيا واالنفجار التقني والمعرفي، ويعرؼ أيضا بعصر 
المعمومات، حيث أصبح يستخدـ في كؿ مجاالت الحياة المعاصرة، في االقتصاد واإلعالـ والسياسة 

 واالتصاالت، حتى أصبح اليـو الوسيمة األولى في االتصاالت.

و الوصوؿ إلى اكتساب المتعمميف لمعظـ الميارات التي تسمح وألف اليدؼ األساسي لمتعميـ ى
بتحقيؽ األىداؼ التربوية المدرجة ضمف الغايات العامة لمتربية؛ لذا فإنو مف الضروري جدا أف نواكب 
ىذا التطور التكنولوجي ونسايره، ونتعايش معو ونستخدمو في عمميتي التعميـ والتعمُّـ؛ لموصوؿ إلى 

 اليدؼ المنشود.
 شكهخ انجحث:ي

يواجو المنسؽ اإلعالمي التربوي معوقات كثيرة تعيقو عف أداء دوره، فيناؾ فيـ خاطئ لمفيـو 
اإلعالـ التربوي مف قبؿ القيادييف وأف الدور الذي يمعبو المنسؽ اإلعالمي التربوي غير واضح وال يمعب 

ية وفي الغالب يقـو بيذا الدور كوادر المنسؽ اإلعالمي التربوي دورًا حقيقيًا في مواجية القضايا التعميم
غير مؤىمة فنيًا ومينيًا،  اإلعالـ التربوي ىو المرآة التي تعكس لممجتمع شكؿ ومضموف المحتوى 
التعميمي ومدى تقبؿ المجتمع لو ومدى تأثيراتو عمى السموكيات التعميمية التي تتماشى مع حاجات 
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اإلعالـ التربوي لو دور متعاظـ مف خالؿ طرح وتحميؿ المجتمع وفمسفتو وقيمة الثقافية، ولذلؾ فإف 
القضايا التعميمية حتى يسيـ في معالجة كثير مف المعوقات والمشكالت وليس بمعزؿ عف البحوث 

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
 أسئهخ انجحث:

 تحددت أسئمة البحث في اإلجابة عمى التساؤالت التالية:
 ذي يرتكز عميو اإلعالـ التربوي ؟ما اإلطار المفاىيمي ال

 ما واقع توظيؼ المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف تكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية؟

كيؼ يمكف تفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف في ضوء متطمبات تكنولوجيا 
 المعمومات ؟

 أهذاف انجحث:
 .توضيح ماىية اإلعالـ التربوي

الوقوؼ عمي توظيؼ المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف تكنولوجيا المعمومات في العممية 
 التعميمية.

تقديـ تصور مقترح لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف في ضوء متطمبات تكنولوجيا 
 المعمومات.

 :أهًُخ انجحث
مي والحقيقي لإلعالـ التربوي مف خالؿ طرح يتوقع أف يسيـ ىذا البحث في الكشؼ عف الدور الفع

يجاد الحموؿ المناسبة لو.  القضايا والمشكالت التي تواجو المنسؽ اإلعالمي التربوي وا 
 تفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف في ضوء متطمبات تكنولوجيا المعمومات.

 ؿ في:تعدد الجيات التي يمكنيا االستفادة مف نتائج البحث، تتمث

 الباحثيف: مف خالؿ مقترحات ببحوث ودراسات مستقبمية.
مسئولي اإلعالـ التربوي في سمطنة عماف: مف خالؿ تحديد المتطمبات الالزمة لتفعيؿ دور المنسؽ 

 اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف في ضوء متطمبات تكنولوجيا المعمومات.
ى أدوار المنسقيف اإلعالمييف داخؿ المجتمع اإلدارات التربوية والتعميمية: مف خالؿ التعرؼ عم

 المدرسي.
 الطمبة: مف خالؿ الحصوؿ مادة إعالمية متكاممة حوؿ األنشطة المدرسية وتنمية المواىب وصقميا.

 يُهج انجحث:
استخدـ الباحث في ىذا البحث المنيج الوصفي لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف 

 ولوجيا المعمومات.في ضوء متطمبات تكن
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 يصطهحبد انجحث:
 تحددت مصطمحات البحث بما يمي :

 المنسؽ اإلعالمي التربوي:
يعرؼ المنسؽ اإلعالمي التربوي بأنو المعمـ المنوط بو توظيؼ وسائؿ االتصاؿ بطريقة مثمى مف 

بما يؤدي  أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية المرسومة في السياسة التعميمية والسياسة اإلعالمية لمدولة
براز القضايا المعاصرة التي تعنى بيا التربية اإلعالمية )حذيفة،  إلى خدمة المواد الدراسية المختمفة وا 

 (.ٕٙٔٓزقزوؽ ، 
ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: ىمزة الوصؿ بيف المدرسة وقسـ العالقات العامة واإلعالـ التربوي 

تمفة، وىو الشخص المنوط بو تنسيؽ جميع األنشطة بمديريات التربية والتعميـ في المحافظات المخ
جراء زيارات ميدانية  المتعمقة باالتصاؿ واإلعالـ، بما في ذلؾ اإلنتاج والتحرير والكتابة الصحفية، وا 

 لممؤسسات اإلعالمية لتطوير مياراتو الالزمة لمكتابة الصحفية واإلعالمية.
 Information Technology               تكنولوجيا المعمومات:                         

تعرؼ بأنيا: التطبيؽ المنيجي العممي في التعامؿ مع البيانات والمعمومات بما يمكف المؤسسات مف 
-Alاتخاذ القرارات الفعالة في كافة المستويات اإلدارية وفى شتى مجاالت نشاطيا)

Mamary,2014.) 
وعة مف األدوات والمنيجيات والعمميات والمعدات التي تستخدـ ويعرفيا الباحث إجرائيًا عمى أّنيا : مجم

 لجمع المعمومات ومعالجتيا وتخزينيا، لتحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ.
 انذراسبد انسبثقخ:

تـ تقسيـ الدراسات السابقة إلى محوريف ىما الدراسات العربية والدراسات األجنبية وروعي في ترتيبيا 
 قدـ إلى األحدث، وذلؾ عمى النحو التالي:زمنيًا أف تكوف مف األ

 ]أ[ الدراسات العربية وتتمثؿ في:
( بعنواف:" دور اإلعالـ التربوي في تنمية الوعي االجتماعي لدي طالب ٕٛٓٓ[ دراسة : )الغيالني، ٔ]

 ( في سمطنة عماف، دراسة ميدانية تحميمية". ٓٔ-٘مدارس التعميـ األساسي الحمقة الثانية )
وقد ىدفت الدراسة إلى تحديد واقع اإلعالـ التربوي وأثره في تنمية الوعي االجتماعي لدي           

طالب مدارس التعميـ األساسي في سمطنة عماف ومدى اىتمامو بمختمؼ القضايا والموضوعات التي 
نمية تيميـ ومعرفة ما يتـ تقديمو مف فنوف إعالمية يتـ مف خالليا تفعيؿ دور اإلعالـ التربوي في ت

 الوعي االجتماعي لدي الطالب.
وقد استخدمت الدراسة أسموب التحميؿ الكمي عف طريؽ استمارة  تحميؿ المحتوي لعينة مف األدوات 
اإلعالمية التربوية تتمثؿ في صحؼ الحائط، وبرامج اإلذاعة المدرسية، والنصوص المسرحية، في 
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ـ ٕٚٓٓ-ٕٙٓٓ، ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓلدارسيف مدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي لمعاميف ا
( معممًا ومعممة موزعيف عمى ٓٛباإلضافة إلى استطالع رأي المعمميف طبؽ عمى عينة عشوائية مف )

 ( مدرسة.ٕٓ)
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج تتثمؿ أىميا في : 

ة مف خالؿ حذؼ ضرورة تخصيص حصص أسبوعية في المدارس لتنفيذ برامج اإلعالـ التربوي المختمف
 الخمس دقائؽ.

تخفيض حصص بعض المواد التي يمكف تخفيضيا بواقع حصة واحدة في األسبوع، وتوفير القاعات 
 الالزمة لتنفيذ أنشطة وبرامج اإلعالـ التربوي خاصة ما يتعمؽ منيا بالمسرح المدرسي.

 إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزز الوعي االجتماعي وتيتـ بو.
تقميؿ أنصبة المعمميف المشرفيف عمى أنشطة اإلعالـ التربوي مف الحصص التدريسية بحيث ال ضرورة 

( حصة في األسبوع مع القدرة عمى المحافظة عمى العالقة مع المنظمات ٗٔتزيد ىذه الحصص عف )
 غير الحكومية مف أجؿ زيادة الدعـ المادي لممدرسة.

"عالقة اإلعالـ التربوي بتكنولوجيا المعمومات ووسائؿ  ( بعنواف:ٖٕٔٓ[ دراسة : ) أبو الفوارس، ٕ]
 االتصاؿ الحديثة"

وقد ىدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بيف اإلعالـ التربوي وتطبيقات تكنولوجيا المعمومات ووسائؿ 
 االتصاؿ الحديثة.

عمومات ووسائؿ بتكنولوجيا الم المرتبطة والمعاني المفاىيـ واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي لتحميؿ
 االستراتيجية ليا. االتصاؿ الحديثة، وكذلؾ المداخؿ

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج تتثمؿ أىميا في : 

أف لتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ أثرًا بارزًا في تحقيؽ غايات اإلعالـ التربوي ووظائفو إذ تسيـ 
واصؿ االجتماعي: الفيسبوؾ، والتويتر واليوتيوب وسائؿ التعميـ اإللكترونية الرسمية، ووسائؿ الت

ذاعة وصحافة في نقؿ الرسالة التربوية.  ووسائؿ اإلعالـ الجماىيري مف فضائيات تقميدية وتعميمية وا 
شراؾ المربييف في كافة مواقعيـ والمجتمع المحمي في  إتاحة قدر مف المرونة في العممية التعميمية وا 

 ة مف مقترحاتيـ في ىذا المجاؿ.العممية التربوية واالستفاد
(، بعنواف:" توظيؼ التكنولوجيا الحديثة في اإلعالـ التربوي: االتجاه ٖٕٔٓ[ دراسة : ) بوكريسة، ٖ]

 نحو التربية الرقمية"

ىدفت الدراسة إلى  إيجاد سبيؿ مف أجؿ مواجية العجز الذي عانت منو التربية التقميدية مف عدـ 
التربوية في المجتمعات بسبب غياب االنسجاـ والتالـؤ بيف النظاـ التعميمي  القدرة عمى تجاوز المشاكؿ

 والمطمب التربوي الذي ال يتماشى ومتطمبات التربية الحديثة.
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واتبع الباحث المنيج التحميمي حيث اعتمد في جمع المعمومات عمى قراءاتو لمدراسات المتنوعة 
ت التعميمية والمدارس العميا إلعداد األساتذة بالجزائر، واالحتكاؾ بالميداف التربوي مف خالؿ المؤسسا

والتي تعكس الواقع التربوي االجتماعي المحيط ما يجعؿ عممية جمع المعمومات أمرًا يستغرؽ وقتًا 
 طوياًل.

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج تتثمؿ أىميا في :  
دراؾ المعمـ واألستاذ ألبعاد الرسالة التربوية المصيرية  أف استخداـ التقنيات الحديثة يحتاج إلى وعي وا 

كي يتـ تجنيد وتفعيؿ العممية التعميمية مف أجؿ نجاحيا عمى جميع المستويات بما يحقؽ استقرار 
المجتمع وضماف أمف البيئة مما يؤدي إلى تجاوز وضع االختالؿ والفوضى واالرتباؾ الذي يمكف 

 ت خاصة التربوية.الوسائؿ الحديثة النيؿ مف المجتمعا
 ]ب[ الدراسات األجنبية وتتمثؿ في:

بعنواف :" تعزيز دور اإلعالـ التربوي في  (Renee,2005) ، Hobbs[ دراسة : ىوبس ، ريني ٔ]
 القرف الحادي والعشريف: الفرص المتاحة لوالية بنسمفانيا" 

تعرؼ مدي االستفادة منو في ىدفت الدراسة إلى تقييـ تجارب اإلعالـ التربوي في والية بنسمفانيا، و 
مجاالت التعميـ، حيث تناولتو في سياؽ البحوث المعاصرة في الفنوف، والثقافة، والتنمية االقتصادية، 

 واالجتماعية.
واتبعت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج المقارف، واالستبيانات وتحميؿ الوثائؽ كأدوات لجميع 

 البيانات.
 مف النتائج تتثمؿ أىميا في :  وتوصمت الدراسة إلى مجموعة 

أنو البد مف إقامة برامج توعية مف خالؿ الخبراء واألساتذة في اإلعالـ، والتربية، والمناىج لتعزيز دور 
اإلعالـ التربوي في المدارس، بما يمكف الطالب مف اكتساب وبناء مياراتيـ في االتصاؿ والتفكير 

 النقدي، واإلبداع، والتعاوف مع اآلخريف.
دراسة طولية لمممارسات الدقيقة إلصالح االعالـ التربوي القائـ  بعنواف:"( Bain, 2010: )[ دراسة ٕ]

 عمى الموقع"
ىدفت الدراسة إلى دراسة اإلصالحات المدرسية والممارسات الصفية في المدارس الثانوية، دراسة 

 ف حوؿ تنفيذ ىذه اإلصالحات.طولية لمدة أربعة سنوات، ورصد الفروؽ في تقديرات المدراء والمعممي
واستخدمت الدراسة المالحظات الرسمية لمدة أربعة سنوات لمتأكد مف دقة تطبيؽ اإلصالحات المدرسية 

 معممًا وخمسة مدراء.  ٛٚوالممارسات الصفية في المدارس الثانوية، وشممت عينة الدراسة 
بات المدراء والمعمميف لتنفيذ برامج وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجا

اإلصالح، إال أف ىذه الفروؽ تقمصت مع تنفيذ برامج اإلصالح، في السنوات الثالث األولى لإلصالح 
 كانت استجابات المديريف أفضؿ، وتراجعت في السنة األخيرة حيث أصبحت استجابات المعمميف أفضؿ.
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صالح قد تختمؼ إلى حد كبير مف سنة ألخرى، وأف ىناؾ وأشارت النتائج إلى أف األحكاـ حوؿ تنفيذ اإل
 عوامؿ ىامة البد مف مراعاتيا قبؿ تنفيذ عمميات إصالح االعالـ التربوي مف أىميا:

 تييئة العامميف بالمدرسة لتنفيذ عمميات إصالح االعالـ التربوي.
 تدريب العامميف بالمدرسة عمى تنفيذ برامج اإلصالح والممارسات الصفية.

 ديـ التغذية الراجعة لمجميع العامميف بالمدرسة.تق

 التوقيت المناسب لمبدء في عمميات اإلصالح.

، بعنواف :" تػأثر اإلعالـ التربوي في عممية التعميـ والتعمـ: دراسة (Kaveh, 2012)كافو : [ دراسة ٖ]
 حالة في إيراف".

ة التعميـ والتعمـ في إيراف ، ودور ىدفت الدراسة إلى تحديد أثر اإلعالـ التربوي في عممي       
 تكنولوجيا المعمومات في اإلعالـ التربوي لتحقيؽ األىداؼ المنوطة بالعممية التعميمية.

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وتكونت أداة الدراسة مف استبانة أعدىا الباحث وبمغت عينة 
 .(KAI square)داـ كاي سكوير( معمـ في طيراف، وتـ تحميؿ البيانات باستخٓٓٗالدراسة )

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج تتثمؿ أىميا في : 
أف اآلثار االيجابية لتعمـ التكنولوجيا يعتمد عمى اإلعالـ التربوي المالئـ والمناسب مع متطمبات 

 (، عصر تدفؽ المعرفة.ٕٔواحتياجات المتعمـ في القرف )
 واإلعالـ في المدارس االبتدائية في جميورية إيراف اإلسالمية. ضرورة استخداـ تكنولوجيا التعميـ

أف أثر المعمومات اإلعالمية عمى الطمبة مف وجية نظر المعمميف كانت ضمف المتوسط، وأف جودة 
استخداـ اإلعالـ التربوي عمى الطمبة كاف ضمف المتوسط، وأف استخداـ التكنولوجيا الحديثة في 

 وغيرىا مف وسائؿ اإلعالـ المدرسية كاف اقؿ مف المتوسط. المدرسة مثؿ الموح الذكي
أف ىدؼ المعمميف مف استخداـ التكنولوجيا اإلعالمية ىو جذب انتباه الطمبة لممفاىيـ التربوية، والرغبة 

% مف المعمميف يستخدموف الوسائؿ التعميمية اإلعالمية كالخرائط، والمسرحيات، ٓ٘في التعاوف، وأف 
(، ومف المشكالت التي تعيؽ دمج تكنولوجيا CDلواح التقميدية، واألقراص المدمجة )والممصقات، واأل 

 اإلعالـ في المدرسة مف وجية نظر المعمميف طبيعة النظاـ التربوي المطبؽ في المدارس.
 خطىاد انسري يف انجحث:

البحث، أىمية : اإلطار المنيجي العاـ لمبحث : )مقدمة البحث، مشكمة البحث، أىداؼ اخلطىح األوىل
 البحث، منيج البحث، مصطمحات البحث، الدراسات السابقة(.

: يشتمؿ عمى ماىية اإلعالـ التربوي بسمطنة عماف، وأىـ مالمح متطمبات تكنولوجيا اخلطىح انثبَُخ
المعمومات لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف، وواقع ممارسات منسقي اإلعالـ 

 عماف في ضوء متطمبات تكنولوجيا المعمومات.  التربوي بسمطنة
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وتتناوؿ تصور مقترح لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف في ضوء  اخلطىح انثبنثخ:
 متطمبات تكنولوجيا المعمومات. 

 اإلطبر انُظزٌ، وَتُبول يب َهٍ:

 :أوالً: يبهُخ اإلعالو انرتثىٌ
 يفهىو اإلعالو انرتثىٌ:

تربوي مصطمح جديد نسبًيا، ظير في أواخر السبعينيات عندما استخدمتو المنظمة الدولية اإلعالـ ال
لمتربية والثقافة والعمـو )اليونسكو( لمداللة عمي التطور الذي طرأ عمي نظـ المعمومات التربوية، 

سادسة ( ، وذلؾ أثناء انعقاد الدورة الٕٕٔٓوأساليب توثيقيا وتصنيفيا واإلفادة منيا)الدليمي ، 
ـ، وبدايًة مف التسعينيات وحتي اآلف اىتـ المتخصصوف ٜٚٚٔوالثالثيف لممؤتمر الدولي لمتربية عاـ 

( ، ومع ىذا فيو ال يزاؿ في حاجة إلي إسيامات ٕٔٔٓباإلعالـ التربوي مف زوايا مختمفة )بصفر ، 
بات الميتمة متعددة مف سائر المتخصصيف حتي يصبح أكثر وضوًحا وتحديًدا، خاصة أف "الكتا

بموضوع اإلعالـ التربوي رصدت أربعة اتجاىات يعمؿ فييا والتي سيختمؼ فييا مفيـو اإلعالـ التربوي 
)قنصوة،  بحسب المجاؿ الذي يعمؿ فيو، فضاًل عف بعض االجتيادات الفردية" ، لتحديد ىذا المفيـو

ٕٕٓٔ .) 
 لتربوي، وىي:(  أربعة اتجاىات تتجاذب مفيـو اإلعالـ آٜٕٓويحدد )الضبع،

 االتجاه األوؿ : االستثمار األمثؿ لوسائؿ اإلعالـ في تحقيؽ التنمية.
 االتجاه الثاني : االلتزاـ التربوي واألخالقي لوسائؿ اإلعالـ. 

 االتجاه الثالث : االستفادة مف التقدـ في تقنيات االتصاؿ وعمومو لتحقيؽ أىداؼ التربية. 
بيف اإلعالـ التربوي والنشاط اإلعالمي في صوره المختمفة داخؿ  االتجاه الرابع : يقـو عمي الخمط

 المدرسة مف الصحافة واإلذاعة والمسرح المدرسي.
 كما يشير تعريؼ اإلعالـ التربوي إلي عدة نقاط :

" تتكوف في مجمميا مف عدة عناصر ىي عناصر Processأف اإلعالـ التربوي في المدرسة "عممية 
 النحو التالي: عممية االتصاؿ وىي عمي

: الذي يقـو باالتصاؿ فيو مصدر الرسالة، وىنا تكوف جماعات النشاط،  " "an initiator)المرسؿ(:
 أو القائموف باالتصاؿ مف الطالب تحت إشراؼ أخصائي اإلعالـ التربوي أو مشرؼ النشاط.

الة ويقـو بفؾ " : عنصر ميـ مف عناصر االتصاؿ، وىو الذي يتمقي الرس"recipient)المستقبؿ(: 
 (، وىـ الجميور المدرسي. ٕٔٔٓرموزىا ويحمميا ويتفاعؿ معيا ويتأثر بمضمونيا)اسماعيؿ، 
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" : القناة اإلعالمية التي ُيعتمد في اختيارىا عمي توصيؿ "a mode or vehicle)الوسيمة(: 
رسية والمحاضرات (، وىي ىنا الصحافة واإلذاعة المدٕٕٔٓمحتويات الرسالة االتصالية ذاتيا)البدوي، 

 والندوات.

: كؿ مادة "اختارىا المرسؿ لمتعبير عف أىدافو، وىي المادة التي تقاؿ، "message" )الرسالة(: 
( ٜٛٛٔوالمعمومات التي تقدـ، واالستنتاجات التي تخرج بيا الرسالة، واألحكاـ التي تقترحيا")سميماف، 

 مف خالؿ أنشطة اإلعالـ التربوي.، ومنيا الرسائؿ اإلعالمية التي تقدـ في المدارس 

: تغذية مرتدة مف الرسائؿ التي ُتْنَقؿ عبر الجميور إلي المرسؿ،  "feedback" )التغذية الراجعة(
وىذا يوضح مدي فيـ أفراد الجميور لمرسائؿ اإلعالمية المتنوعة وتجاوبيـ معيا وتأثرىـ بيا)سمير، 

ٜٜٔٙ.) 

 احلبجخ إىل اإلعالو انرتثىٌ:

أف لوسائؿ اإلعالـ التربوي دور رئيسي في الكثير مف المجاالت التربوية، يمكف إيجازه في الحقيقة 
 :مايمي

 [ في مجاالت التعميـ والتعمـ:ٔ]

ثارة  تعمؿ وسائؿ اإلعالـ التربوي في مجاالت التعميـ والتعمـ عمى إشباع الكثير مف حاجات الطالب، وا 
–ديدة مف المعرفة ليـ، حيث تقدـ الوسائؿ اإلعالميةاىتمامات نحو موضوعات الدراسة، وفتح آفاؽ ج

لمطالب خبرات متنوعة، يأخذ منيا –كالرحالت واألفالـ التعميمية والثقافية وقراءة الصحؼ والنشرات
مايثير اىتماميـ، مما يؤدي إلى تعمـ مستمر مؤثر، وتنمية قدرات الطالب عمى التأمؿ ودقة المالحظة 

تباع التفكير العممي لمو  صوؿ إلى حؿ المشكالت، مما يساعد عمى تحسف وعي التعميـ، ورفع مستوى وا 
 .(ٕٔٔٓأداء الطالب، وكذلؾ التنوع في أساليب التعزيز)اسماعيؿ، 

 [ عالج مشكالت التعميـ والتنمية االجتماعية:ٕ]
ومف أىميا ازدحاـ الفصوؿ بالطالب ونقص أعضاء ىيئة التدريس، والتنمية االجتماعية، لـ تعد  
لمدرسة أو المؤسسات االجتماعية وحدىا المسئولة عف التنمية االجتماعية، بؿ يشاركيا الكثير مف ا

المؤسسات األخرى، والتي يجب أف تأخذ باألساليب الحديثة في التعميـ إلعداد كوادر مينية قادرة عمى 
  .حمالت جديدة سد متطمبات التنمية في كافة المجاالت باستخداـ كافة وسائؿ االتصاؿ الحديثة في

 أهذاف اإلعالو انرتثىٌ:

إف أىداؼ اإلعالـ التربوي في التعميـ ال تنحصر في تسريع العممية التربوية وتطويرىا فحسب بؿ تتعدى 
حداث التأثيرات فيو، بما يخدـ خطط اإلعالـ ووجيات النظر التي  ذلؾ نحو توجيو القطاع التربوي، وا 

ة التعامؿ مع ىذا النوع مف اإلعالـ. ومف أىـ أىداؼ اإلعالـ يعمؿ ألجميا، وىذا ما يزيد مف خطور 
 (ٕٔٔٓ)اسماعيؿ،  :التربوي
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 غنائيا والتفاعؿ معيا  .شرح السياسات التربوية وتوضيحيا، مما يسيـ في إنجاحيا وا 

 تحقيؽ أغراض التربية الحديثة، القائمة عمى العمـ، واليادفة إلى خمؽ مجتمع مبدع. 

 حساس بالجماؿ، وصقؿ اليوايات باإلثراء والممارسةتنمية الذوؽ الفني واإل. 

 .اكتشاؼ المواىب الصحفية واإلعالمية المبكرة التي تظير بيف الطمبة 

 :أهًُخ اإلعالو انرتثىٌ

تزداد الحاجة لإلعالـ التربوي في المجتمع العربي العتماده بشكؿ كبير عمى غيره مف الدوؿ في 
الذي أدى إلى حدوث تبعية إعالمية وثقافية، مما جعؿ مف جميع مجاالت الحياة، وىو االعتماد 

الضروري التفكير بجدية في وضع األسس إلعالـ تربوي يستفيد مف وسائؿ االتصاؿ والتقنية الحديثة 
في إعداد برامج تربوية وتعميمية تؤكد عمى االتجاىات والقيـ والسموكيات التي تسعى التربية 

 نفوس الناشئة.بمؤسساتيا المختمفة لغرسيا في 

 دور اإلعالو انرتثىٌ يف ثُبء اجتبهبد انرتثُخ حنى قضبَب انتعهُى:

  :انتخطُط[ ٔ]

يعد التخطيط السميـ األسموب األمثؿ الذي ُيمكف اإلعالـ التربوي في المدارس والييئات األىمية مف 
ظؼ االمكانات تسيير العمؿ مف خاللو وفؽ خطط وبرامج محددة تستشرؼ المستقبؿ واحتماالتو، وتو 

 المادية والبشرية لمواجية متطمبات التنمية الشاممة.
 : عُبصز انتخطُط

العامميف، وكذلؾ   تصرفات  تحكـ  التي  السياسات  تحقيقيا، ووضع  المراد  األىداؼ  وتشمؿ تحديد 
ىداؼ، لتحقيؽ األ  تحديد مستمزمات الخطة مف العناصر البشرية والمادية الواجب توفرىا واستخداميا

قرار البرامج الزمنية أي   العمميات، وأيضًا وضع مختمؼ  التي تتبع  التفصيمية الخطوات  وا 
 (.ٕٕٔٓببعض)حسف،   بعضيا  ربطيا  زمنيا مع  القياـ بيا ترتيبا  المراد  األعماؿ ترتيب

   :[ انتُظُىٕ]

اء الجماعة العاممة تحقيقا ىو إعداد الجياز الالـز إلنجاز العمؿ الجماعي وتوزيع الواجبات عمى أعض
 .لمتنسيؽ بيف جيودىـ لكي تضمف تحقيؽ األىداؼ المرسومة

 : أهًُخ انتُظُى

لى مف يجب أف يرفع  يجعؿ التنظيـ المدير عمى عمـ بأوجو  تقاريره عف نتائج   األنشطة المناطة بو، وا 
ئج أعماليـ، وكيفية العمؿ، ومف يساعده في ىذه األنشطة، وكذلؾ مف ىـ الذيف سيعرضوف عميو نتا

 تكويف العالقات داخؿ التنظيـ، وأيضًا معرفة طرؽ االتصاالت األفقية والرأسية.
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   :انزقبثخ [ٖ]

تعني الرقابة قياس أداء األعماؿ التي يقـو بيا المرؤوسوف وتصحيحيا لضماف تحقيؽ األىداؼ. وىى 
أجؿ التأكد مف تحقيؽ األىداؼ  مف أيضًا متابعة الجيود الخاصة بالعمؿ وفقا لمخطط المحددة سمفا

 :(ٕٔٔٓما يمي)السيد،   اتخاذ  ينبغي  أىدافيا  الرقابة  والعمؿ عمى تصحيح األخطاء، ولكي تحقؽ
دارييا  ومعممييا  في مديرىا  التربوية ممثمة  مف اإلدارة  التامة  اليقظة  .وا 

 .نواحي النقص  خطط ليا ومعرفة مداومة االتصاؿ بمجاالت العمؿ والتأكد مف أف األعماؿ تسير كما

 .تييئة الجو المناسب لمعمؿ المثمر بما يشيع فيو مف تعاوف وتالؼ واإلفادة مف الخبرات المختمفة

 جعؿ االجتماعات مجااًل واسعًا لممشورة وتبادؿ اآلراء واتخاذ القرارات.

 :[ انتطىَزٗ]

المينة بالحصوؿ عمى المزيد مف الخبرات يعتبر نشاطًا مخططًا ومنظمًا يمكف المعمميف مف النمو في  
 .الشفافية والمسمكية والمعرفية وكؿ ما مف شأنو أف يرفع مف مستوى عممية التعميـ والتعمـ

   :فهسفخ انتطىَز

تعتمد ثورة المعمومات اليـو عمى المعرفة العممية المتقدمة واالستخداـ األمثؿ لممعمومات المتدفقة 
نا عصر التغير السريع واالنفتاح اإلعالمي والثقافي والحضاري عمى بخطى سريعة؛ بحيث أصبح عصر 

 .العالـ ومف ىنا تزايد االىتماـ بنوع جديد مف التطوير يييئ الفرد والمجتمع لحقائؽ وديناميات جديدة

وفي إطار ذلؾ يمكف التوصؿ إلى فمسفة مقترحة لمنظاـ التطويري تتمثؿ في أف التطوير يعمؿ عمى 
ة البشرية عمى المستوى القومي ووسيمة لتحسيف مخرجات المؤسسات التعميمية وحؿ زيادة التنمي

مشكالتيا وضماف استمراريتيا وتكويف األفراد القادريف عمى قيادة عممية التعميـ وتطورىا وتحقيؽ 
 .الكفاءة التعميمية
   :أهذاف انتطىَز

المرحمة التعميمية، وتصحيح أوضاع  وتتمثؿ في رفع األداء الميني مادًة وطريقًة بما يالءـ أىداؼ
المعمميف في المراحؿ التعميمية تبعًا لمستوى الكفاية المينية، واإللماـ باألساليب والطرؽ المتبعة 
والمستخدمة في مجاؿ التعميـ، وكذلؾ اإللماـ بمشكالت النظاـ التعميمي وحموليا ومعرفة مسؤولياتيـ 

لعممية والتربوية واكتساب الخبرة العممية المرتبطة بيا، وأيضًا إزاءىا، واالىتماـ بالبحوث والدراسات ا
توثيؽ الصمة بيف المدرسة والوسط االجتماعي الذي توجد فيو، واكتساب القدرة عمى البحث العممي 

 والنمو الذاتي.
 أسس اإلعالو انرتثىٌ ويُطهقبته:
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ومة لذىف الطمبة، لتشجيعيـ عمي يستند اإلعالـ التربوي لعدد مف األسس التي تمكنو مف تقريب المعم
تحصيؿ العمـ والمعرفة، وغرس القيـ النبيمة، ومعايشة ظروؼ المجتمع، وتأكيد المفاىيـ الحقيقية 

 (:ٕٚٓٓلمتعميـ والعمؿ، وتتمثؿ ىذه األسس فيما يمي ) الخطيب ، 
 ء، وآثارنا التاريخية.االرتباط الوثيؽ بتراث األمة وتاريخيا وحضارتيا، واإلفادة مف سير أسالفنا العظما

 االلتزاـ بالموضوعية في عرض الحقائؽ والبعد عف المبالغات، وتقدير شرؼ الكممة ووجوب صيانتيا .

 التأكيد عمي ىوية المغة العربية الفصحي، لذا ينبغي االلتزاـ بيا لغة لمتربية اإلعالمية.

 وي.أىـ الوسائؿ التكنولوجية التي يستخدميا المنسؽ اإلعالمي الترب

 مرتبطا أضحى الجديد األمية مفيـو حتى بؿ بيا المسمـ مف األمور بات التعامؿ مع الكمبيوتر إف إتقاف

 التربوية األنظمة بأف القائمة  لفكرة ( إفٜٕٔٓالوسائؿ)براىيمي ،  ىذه لمثؿ تحكـ األفراد ودرجة بمستوى

 تعتمد الحياة، مدى التعمـ الى ىـاستعداد تنمية و المواطنيف بتحضير المعمومات، عمييا مجتمع داخؿ

 : أف مفادىا التي ، (Pelgrum, 2014) أطروحة بمجراـ باألساس عمى

 مجتمعات المعمومة. واالتصاؿ اإلعالـ تكنولوجيا بفعؿ تصبح سوؼ عديدة مجتمعات

 .القديـ التربوي النظاـ يوفرىا ال خاصة ميارات امتالؾ تقتضي المعمومة مجتمعات

 . التكنولوجيات الحديثة بواسطة الجديدة الميارات لتنمية ضرورية بويةالتر  االبتكارات

 أنحاء كؿ في التربية يؤيدىا عمماء فكرة المدرسة الى ودخوليا الحديثة واالتصاؿ اإلعالـ وسائؿ انتشار إف

 .وتحصيؿ الذاتي التكويف عمى تساعد ألنيا العالـ
 تكُىنىجُب ادلعهىيبد واالعالو انرتثىٌ:

داـ التكنولوجيا الحديثة في التربية ىو الذي جعميا أكثر فعالية في خدمة العممية التعميمية إف استخ
حيث تساىـ في تحقيؽ أغراضيا وأىدافيا في المجتمع وبأقصى كفاءة ممكنة، ومناقشة البعد اإلعالمي 

التعميمية، فالمادة  ليذه التكنولوجيا في التربية يكشؼ أف اإلعالـ ىو القوة الفاعمة بمفردىا في العممية
التعميمية التي أنتجت لتقدـ بواسطة الوسيمة اإلعالمية التي تـ اختيارىا تمثؿ المضموف التربوي الذي 
اشترؾ في تحديده خبراء التربية وخبراء اإلعالـ، وذلؾ وفقًا لألسس العممية المعروفة سواء كانت ىذه 

ألىداؼ المنيج التعميمي المقصود أـ في األسس محددة في المجاؿ التعميمي مف حيث مسايرتيا 
المجاؿ اإلعالمي مف حيث قدرة الوسيمة عمى توصيميا بشكؿ فعَّاؿ وفقًا لقواعد عممية خاصة باالتصاؿ 
بالجماىير، وكؿ ذلؾ ال يتـ بمعزؿ عف الواقع االقتصادي والثقافي واالجتماعي في المجتمع)بوكريسة ، 

ٕٖٓٔ.) 
ت في مجاؿ الحاسب األلي ىو استحداث شبكات المعمومات، والتي ومف أبرز التطورات التي حدث

يصنفيا المتخصصوف ألنواع مختمفة مف الشبكات ذات عالقو ببعضيا البعض، 
 (:Krilavicius,2012أىميا)
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 .Computers Networksشبكات الحواسيب 
 .Communication Networksشبكات االتصاالت 
 .Information Networksشبكات المعمومات 
 : والتي تربط األنواع الثالثة السابقة مف الشبكات.Relational Networksالشبكات االرتباطية 
 : وىي خميط مف مختمؼ األنواع السابقة مف الشبكات.Hybrid Networksالشبكات الميجنة 

التي والشؾ أف ابرز ىذه الشبكات تأثيرًا في مجاؿ اإلعالـ في الوقت الراىف ىي شبكة اإلنترنت، و 
تأسست في أواخر الستينيات بأمريكا، وىي عبارة عف شبكة ضخمة مف شبكات الحاسوب الممتدة عبر 
الكرة األرضية بكافة دوليا، وتستطيع أي جية في أي دولة في العالـ بث ما تشاء مف معمومات مكتوبة 

مف العالـ أو منطوقة أو مصورة عف طريؽ ىذه الشبكة، كما يستطيع أي حاسب آلي في أي مكاف 
االتصاؿ بالشبكة مادامت متوفرة لديو األجيزة الالزمة ألجراء االتصاؿ، وتوفر شبكة اإلنترنت 

 (:ٕٔٔٓلمستخدمييا العديد مف الخدمات، أىميا)عبدالفتاح ، 
 : وىو عنواف بريدي يرسؿ الشخص أو يتسمـ مف خاللو رسائمو البريدية.E-Mailالبريد اإللكتروني 
 ". Downloading Uploadingقؿ المعمومات: باستخداـ تقنيتي الػػػػػ "تبادؿ الممفات ون

": وىي التطبيؽ األكثر شعبية World Wide Web (WEBالشبكة العنكبوتية العالمية )الويب( ")
عبر شبكة اإلنترنت، والتي تمكف المستخدـ مف الحصوؿ عمى المعمومات مكتوبة أو مسموعة أو مرئية 

 ذات عناويف محددة. عبر صفحات إلكترونية
 ادلستحذثبد انتٍ أفزستهب تكُىنىجُب ادلعهىيبد يف جمبل االعالو:

 انصحبفخ اإلنكرتوَُخ انتفبعهُخ:
ظيرت الصحافة االلكترونية وتطورت لمثؿ واحدة مف أىـ نتاجات استخداـ شبكة اإلنترنت العالمية، بما 

مباشرة والجماىيرية، وتقؼ فيو رمزًا تنطوي عميو مف خصائص وسمات فريدة بيف وسائؿ االتصاؿ ال
واضًحا لثورة المعمومات التي يشيدىا العالـ في الوقت الراىف .. وقد جاءت ثورة المعمومات كثمرة 
لممزج بيف ثورة تكنولوجيا االتصاالت وتقنية الحاسب اآللي مف جية، وثورة تكنولوجيا المعمومات مف 

ولوجيا الحاسبات واالتصاالت إلى ما يعرؼ بالتقنية جية أخرى، ويعود الفضؿ في المزج بيف تكن
 الرقمية.

وتعرؼ الصحافة اإللكترونية التفاعمية بأنيا منشور إلكتروني دوري يحتوي عمى األحداث الجارية سواء 
المرتبطة بموضوعات عامة أو بموضوعات ذات طبيعة خاصة، ويتـ قراءتيا مف خالؿ جياز كومبيوتر 

ة عبر شبكة اإلنترنت، والصحيفة اإللكترونية أحيانًا تكوف مرتبطة بصيغة وغالبًا ما تكوف متاح
 (.ٕٕٔٓمطبوعة)فضؿ اهلل، 
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ويتضح أف ىناؾ قواسـ مشتركة في توصيؼ الباحثيف لمفيـو الصحافة اإللكترونية وىي عمى النحو 
 التالي:

، أف الصحافة اإللكترونية تتيح إمكانية استخداـ تقنيات عرض النصوص مف الكمم ات، والصوت ورسـو
 وصور متحركة.

دارتيا، وتبويبيا، وتصنيفيا، واسترجعيا.  إمكانية حفظ المادة وتخزينيا وا 
إف الصحافة اإللكترونية ىي الصحؼ المنشورة عبر وسائؿ وقنوات النشر اإللكتروني وشبكة اإلنترنت، 

 سواء أكاف ليا أصؿ مطبوع، أو كانت صحيفة إلكترونية خالصة.
 نشر األخبار. اآلنية في

 ىي منشور إلكتروني يتـ بشكؿ دوري وتحتوي عمى األحداث الجارية.
 مسبد انصحبفخ اإلنُكرتوَُخ:

 لشبكة اإلنترنت عدد كبير مف المزايا التي تستفيد منيا الصحافة اإللكترونية، ومف ذلؾ:
نتشار؛ إذ : إذ يتميز اإلنترنت باال Rapid Spread of Informationسرعة انتشار المعمومات 

يمكف نشر خبر حدث ما في وقت وقوعو، ويستطيع كؿ إنساف متوافر لو كمبيوتر وشبكة اتصاؿ أف 
 يطمع عمى الخبر دوف حواجز.

: تتيح غالبية الصحؼ اإللكترونية لقرائيا فرصة إبداء آرائيـ فيما ينشر، Interactivityالتفاعمية 
المتصفحوف وقراء الصحيفة اإلليكترونية، وىذه  كما أف لبعضيا منتديات حوارية يناقش مف خالليا

 التفاعمية تتيح لمقراء إثراء الخبر أو الرأي بما لدييـ مف خمفيات ومعمومات.
( بحسب التفاعمية في الصحؼ ٕٕٔٓالصحافة اإللكترونية  نقاًل عف )فضؿ اهلل،   Deuzeو"يقسـ 

 اإللكترونية إلى عدة أنواع منيا:
حيث تتيح ىذه الخاصية انتقاؿ القارئ  Navigational Interactivityار( تفاعمية التجواؿ )اإلبح

 أو مستخدـ الصحافة اإللكترونية إلى الصفحة الالحقة أو السابقة أو العودة إلى البداية.. الخ.
 Directمف خالؿ وسيمة وخدمة البريد المباشر  Functional Interactivityالتفاعمية الوظيفية 

Mail. 
وىي التفاعمية التي تتبناىا المواقع اإلليكترونية مف  Adopted Interactivityالمتبناة  التفاعمية

، حيث يتـ التفاعؿ بيف الجميور فيما Chat Roomخالؿ خدمة غرؼ الحوار المباشر أو المنتديات 
 بينيـ، وبيف الجميور ومنتجييا مف جية ثانية.
ة لقارئيا إمكاف االطالع عمى النصوص ذات الصمة الترابطية النصية: إذ تتيح الصحافة اإللكتروني

بالموضوع في مواضع أخرى مف الصحيفة، أو في صحؼ إلكترونية أو مواقع أخرى، مما يثري معرفتو 
 بالموضوع.
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سيولة التصفح: يتيح اإلنترنت فرصة لتصفح المواقع اإللكترونية بسيولة ويسر؛ مما يجعؿ محتواىا 
 مف دوف حاجة كبيرة إلى خمفية فنية واسعة.في متناوؿ القراء العادييف 

سيولة االسترجاع: يستطيع المتصفح لمشبكة اإللكترونية العودة إلى األرشيؼ لالطالع عمى ما قد 
 يكوف فاتو مف مواد مختمفة، وتعتمد سيولة االسترجاع عمى المواصفات الفنية لمموقع اإللكتروني.

 استخدامات الصحافة اإللكترونية:
ورات اإليجابية في استخداـ الصحافة اإللكترونية إلى تشجيع الكثير مف الناشريف العرب إلى أدت التط

الدخوؿ إلى عالـ النشر اإللكتروني، فمنذ السنوات األولى لظيور الشبكة العالمية فكر الناشروف العرب 
ف ارتبطوا في استثمار النشر عمى الخط المباشر، حيث شجعيـ عمى ذلؾ إزياد أعداد القراء الذي

باألنترنت، فقد أصبح قراء العناويف في بعض الصحؼ العربية التي تتشر يوميا في األنترنت اىتماـ 
 (.ٕٓٓٓالعصر، كالصحؼ السعودية، والمصرية، واألردنية)بخيت، 

وبسبب طبيعة الويب المتعددة الوسائط فإف كثيرا مف المحرريف الذيف يتـ تعيينيـ في المطبوعات 
يطمؽ عمييـ منتجوف، وتتنوع األعماؿ التي يقـو بيا المنتجوف تنوًعا كبيرًا، وتختمؼ مف  اإللكترونية

عممية إلى أخرى استناًدا إلى حجـ عدد العامميف في الموقع، فباإلضافة إلى الكتابة التحريرية األساسية 
 (: ٖٕٓٓفالمنتجوف يقوموف بما يمي)نصر، 

 وعة لمصحيفة.انتقاء المحتوى المنقوؿ مف النسخة المطب
 إعادة تكييؼ المحتوى المنقوؿ مف النسخة المطبوعة.

 دعـ المادة الصحفية بالمواد الصوتية والمصورة.
 إقامة الروابط التشعبية لمموضوع.

 : أدوار المنسؽ اإلعالمي التربوي وواقع تكنولوجيا المعمومات

قياـ المعمـ بمجموعة مف األدوار، وىذه تكنولوجيا المعمومات في عممية التعميـ والتعمـ تتطمب  إف أىمية
 (:ٕٓٓٓاألدوار تعتمد عمى األسس التالية)المقاني، الجمؿ ، 

 إف المدرسة ليست ىي المصدر الوحيد لمتعمـ بؿ ىناؾ مصادر أخرى.
 والتعميؿ واالستنتاج ىو أساس االعالـ التربوي. التجريب والمشاىدة والتفسير

يـ حكرا عمى فئة معينة دوف األخرى، فأصبح التعميـ مفتوحا أماـ جميع فمـ يعد التعم التعمـ مدى الحياة
 التكنولوجية المختمفة.  الفئات مف خالؿ المصادر التعميمية ووسائؿ االتصاؿ

 لتطوير اإلعالـ التربوي وأساليب التعمـ. أوجدت تكنولوجيا المعمومات إمكانات جديدة
 (:ٕٚٓٓكبيرا فى)العراؾ ،  إف تكنولوجيا المعمومات يمكف أف تمعب دوراً 

 تحسيف نوعية االعالـ التربوي والوصوؿ بو إلى درجة اإلتقاف.
 تحقيؽ األىداؼ التعميمية بكفاءة عالية وبوقت أقؿ.

 زيادة الناتج مف عممية التعمـ.
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عداد المنسؽ اإلعالمي التربوي بقطاع التعميـ في سمطنة عماف  ولتطوير خدمات تكنولوجيا المعمومات وا 
 الرتقاء بمستواه وزيادة فعاليتو، وىى:وا

يجاد آلية لمتعاوف إنشاء شبكة لممعمومات التربوية عمى مستوى السمطنة، مع الشبكات العربية  وا 
عطاء أىمية واألجن بية عف طريؽ االتفاقيات الثنائية لتبادؿ البيانات والمعمومات والخبرات الفنية، وا 

قصوى لتكنولوجيا المعمومات، واستخداميا في توفير برامج االعالـ التربوي، وتدريب المنسؽ اإلعالمي 
 جاؿ.التربوي، عمى إجراءات توظيفو، واالستفادة مف تجارب الدوؿ المتقدمة في ىذا الم

إمكانات تكنولوجيا المعمومات المتقدمة في تخزيف واسترجاع المعمومات، وبثيا، وتدريب  االستفادة مف
 المنسؽ اإلعالمي التربوي عمى استخداميا في الحصوؿ عمى المعمومات .

وضع خطة شاممة إلصدار عدد مف الدوريات التي تيتـ بالتعريؼ بالمواد التربوية التي تعيف المنسؽ 
 المي التربوي عمى القياـ بأدواره التربوية تكنولوجيًا .اإلع

االىتماـ بإقامة دورات تدريبية المنسؽ اإلعالمي التربوي لتمكينو مف إتقاف البحث وتكنولوجيا 
 المعمومات المتاحة عمى اإلنترنت.

كنولوجيا ثانيًا: تصور مقترح لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف في ضوء متطمبات ت
 المعمومات

وييدؼ التصور المقترح أف يضع أماـ المسئوليف عف التعميـ والمخططيف والباحثيف وكذلؾ العامميف 
بمدارس التعميـ األساسي تصورًا مقترحًا لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي في سمطنة عماف 

يا أثر فاعؿ في تكامؿ المنظومة لتحقيؽ أىدافو في ضوء تكنولوجيا المعمومات، فالبيئة التعميمية ل
التعميمية ويجب أف تتغير المؤسسات التعميمية لكي تتمكف مف استخداـ تكنولوجيا المعمومات بصورة 

 فعالة.
ويستند الباحث إلى الزيارات التي تمت ليذه المدارس في إطار الدراسة الميدانية وما أبداه المنسؽ 

 الؿ استجابتو عمى االستبياف.اإلعالمي التربوي مف أفراد العينة مف خ
 يُطهقبد انتصىر ادلقرتح 

يأتي ىذا التصور المقترح انطالقا مف الحاجة إلى تفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي في سمطنة 
عماف لتحقيؽ أىدافو في ضوء تكنولوجيا المعمومات، ولذلؾ يمكف تصنيؼ منطمقات التصور المقترح 

اإلطار النظري لمدراسة، ومنطمقات واقعية نابعة مف الدراسة الميدانية إلى منطمقات نظرية مستمدة مف 
 وتتمثؿ ىذه المنطمقات فيما يمي : 

 ادلُطهقبد ادلستًذح يٍ اإلطبر انُظزٌ( ٔ
إف النقمة المجتمعية التي أحدثتيا تقنية المعمومات، ما ىي في جوىرىا إال نقمة تربوية في المقاـ   

ية المصادر الطبيعية والمادية تبرز المعرفة كأىـ مصدر مف مصادر القوة، األوؿ، فعندما تتوارى أىم
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وتصبح عممية تنمية الموارد البشرية المتمحورة حوؿ المعرفة إنتاجا وتوظيفا ىي العامؿ الحاسـ في 
تحديد مستقبؿ المجتمع، وىكذا تتداخؿ التنمية والتربية إلى حد يصؿ إلى شبو الترادؼ، وأصبح 

ي مجاؿ التربية والتعميـ ىو أكثر االستثمارات عائدا، بعد أف تبوأت "صناعة البشر" قمة االستثمار ف
 اليـر بصفتيا أىـ الصناعات في عصر تكنولوجيا المعمومات .

اف اليدؼ الرئيس مف استخداـ تكنولوجيا المعمومات ليس فقط ممارسات آلليات التقنية المتطورة، بؿ 
ستراتيجياتو بما ىو فكرًا بالدرجة األولى يدعم و إيماف عميؽ بضرورة تغيير طرؽ اإلعالـ التربوي وا 

يتوافؽ مع إمكانيات وقدرات المنسؽ اإلعالمي التربوي، وبما يحقؽ الرؤية المستقبمية التي تيدؼ 
 إلعداد جيؿ يثؽ بنفسو وبقدرتو عمى خدمة نفسو ووطنو مف خالؿ استثمار كافة مياراتو وقدراتو.

 طمقات النظرية لمتصور المقترح كالتإلى :وتتبمور أىـ المن
مواكبة المستجدات العالمية المعاصرة التي طرأت عمى نظـ إعداد المنسؽ اإلعالمي التربوي وأثرت 

 بصورة مباشرة في تنظيـ تنميتو وفؽ تغير أوضاع المجتمع والسياسات التربوية المتبعة فيو.   
لما عرضتو الدراسات والبحوث ذات الصمة، ووضع تصور تحديد واقع المنسؽ اإلعالمي التربوي، وفقا 

 مقترح إلعداد وتنمية المنسؽ اإلعالمي التربوي مينيًا.

 إشراؾ المنسقيف اإلعالميف في إعداد الخطط وبرامجيا اإلعالمية.   

االستفادة مف الدراسات والبحوث السابقة، واستخداـ مدخؿ تكنولوجيا المعمومات في إعداد وتنمية 
 سؽ اإلعالمي التربوي بما يتالءـ مع خصائص وطبيعة المجتمع.المن

 : ادلُطهقبد ادلستًذح يٍ حتهُم انىاقع( ٕ

تتحدد أىـ المنطمقات الواقعية التي تحكـ بناء التصور المقترح لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي 
جب تطوير نظاـ التعميـ في سمطنة عماف لتحقيؽ أىدافو في ضوء تكنولوجيا المعمومات، والتي تستو 

 كرد فعؿ لتعدد موطف الضعؼ بالنظاـ والتي تتمثؿ بإيجاز فيما يمي : 
ضعؼ اىتماـ القيادة التربوية بالدور الفاعؿ الذي يقدمو المنسؽ اإلعالمي في وسائؿ التكنولوجيا 

 الحديثة.
 رية المدربة.ضعؼ التمويؿ وقمة الموارد المادية الالزمة لمتطوير وتوفير اإلمكانيات البش

 قمة المخصصات المالية لتمويؿ وشراء مستمزمات الوسائؿ المعينة لتكنولوجيا المعمومات. 
 ضعؼ اإلمداد بالتكنولوجيا الحديثة التي ظيرت في اآلونة األخيرة ومف شأنيا إثراء العممية التعميمية.

لمادية في شكؿ قصور إعداد قمة الغرؼ المجيزة بالوسائط المتعددة، كما تعاني مف نقص اإلمكانات ا
 البنية التحتية لوسائؿ االتصاؿ الحديثة.

 التباطؤ في مواكبة أساليب التطوير والتحسيف ومقاومة التغيير . 
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 أهذاف انتصىر ادلقرتح 
استنادا لممنطمقات السابقة، فإف اليدؼ المحوري لمتصور المقترح لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي 

لتحقيؽ أىدافو في ضوء تكنولوجيا المعمومات، وتنحصر األىداؼ في تزويد  التربوي في سمطنة عماف
المنسؽ اإلعالمي التربوي بالميارات الالزمة لتكنولوجيا المعمومات، وتوفير الوسائؿ المتقدمة في مجاؿ 

  التكنولوجيا، وتأىيؿ الكوادر الفنية الالزمة لمتطوير واالرتقاء باإلعالـ التربوي، وذلؾ مف خالؿ :
تحديد المصادر التي يمكف االستفادة منيا في تفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي في سمطنة عماف 

 وتنميتو عمى المستويات المحمية واالقميمية والدولية.
والالزمة  توفير البنية التحتية والمتمثمة في تجييز المدارس بالشبكات واألجيزة والبرمجيات المختمفة

 .اإلعالمي التربويلتفعيؿ دور المنسؽ 

تقديـ التدريب الالـز لممنسؽ اإلعالمي التربوي بما يؤىمو لمتعامؿ مع ىذه التقنية واالستثمار األمثؿ 
 ليا .

 االستعانة بالتكنولوجيا ومستحدثاتيا والتدريب عمى االستفادة منيا عمى كافة مستويات نظاـ التعميـ .
وأىداؼ واضحة طويمة المدي وتحديد معايير األداء  وضع سياسة لتكنولوجيا المعمومات في شكؿ خطط
 المطموب تحقيقيا في شكؿ معمف لالتفاؽ عمييا. 

 حمبور انتصىر ادلقرتح:
إنطالقًا مف الرغبة فى تفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي في سمطنة عماف لتحقيؽ أىدافو في ضوء 

ء صورة حضارية عف المدرسة، بحيث تصير تكنولوجيا المعمومات مف كافة جوانبو، بما يسيـ فى إعطا
بيئة جذب لمجميع، لذا سيتـ فى السطور التالية تقديـ بعض المقترحات التي قد تساعد فى تحقيؽ ىذه 
الصورة وتطوير دور المنسؽ اإلعالمي التربوي، وذلؾ باالستناد إلى ما تـ عرضو باإلطار النظري في 

ة أكثر وضوحًا عف الشكؿ الذى ينبغي أف يكوف عميو تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات، وإلعطاء صور 
 المنسؽ اإلعالمي التربوي في سمطنة عماف.

 وقد تـ صياغة التصور فى عدد مف المحاور المتمثمة فى:
 المحػور األوؿ: واقع اإلعالـ التربوي في سمطنة عماف .

ف تييئة األجياؿ القادمة يعتبر اإلعالـ التربوي ىو الموجو األساسي لرقي المجتمعات، لذا فالبد م
وتدريبيـ بما يتناسب ومتطمبات ىذا العصر مع االحتفاظ بالقيـ والمبادئ واليوية الوطنية، مف خالؿ 
تقديـ خدمات إعالمية حديثة مواكبة لمستحدثات العصر آخذة بمستجدات تكنولوجيا المعمومات، فمع 

لعقود الثالثة األخيرة، والذي تمثؿ في إلغاء التطور التقني اليائؿ الذي طرأ عمى وسائؿ اإلعالـ في ا
الحواجز الزمنية والمكانية مف خالؿ تقنية البث، تطور مفيـو اإلعالـ التربوي، وامتد ليشمؿ الواجبات 
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التربوية لوسائؿ اإلعالـ العامة، المتمثمة في السعي لتحقيؽ األىداؼ العامة لمتربية في المجتمع، 
 .وااللتزاـ بالقيـ األخالقية

واىتمت سمطنة عماف باإلعالـ التربوي في مواجية الرسائؿ اليدامة والمضممة، التي بات الفضاء 
اإلعالمي يحفؿ بيا، مستيدفة المجتمعات بجميع مكوناتيا السيما الطمبة، مف خالؿ تكاتؼ الجيود بيف 

نات مؤسسات المجتمع كافة، لمنيوض بمستوى الوعي والحس اإلعالمي لدى جميع أفراد ومكو 
 .المجتمع، ال سيما شريحة الطمبة

وكثر الحديث في اآلونة األخيرة عف اإلعالـ التربوي، ومدى تأثيره القوي في مجاالت متعددة أبرزىا 
التربية والتعميـ، والمتأمؿ في ىذا الجانب يقؼ عمى شكؿ العالقة الوطيدة بيف اإلعالـ والتربية، وكذلؾ 

كسابو الميارات الالزمة، التي تجعمو عمى وعي  أىميتو كإحدى الوسائؿ األساسية في بناء الطالب، وا 
كامؿ بكؿ ما يجري حولو في العالـ، مف تطورات تقنية وعممية وثقافية والعمؿ عمي حوؿ كيفية 

 االستفادة مف وسائؿ اإلعالـ لخدمة الرسالة التربوية، وذلؾ مف خالؿ : 

 لتربوي في سمطنة عماف ضرورة : ويتضمف التصور المقترح فيما يخص واقع اإلعالـ ا
 تنوير المجتمع:

إف االىتماـ باإلعالـ التربوي أصبح شيئًا واجبًا، بعد أف برزت أىميتو في تنوير المجتمع بما يحيط بو 
مف صراعات ثقافية تستيدؼ تذويب شخصية الطالب وانسالخو مف مبادئو، ليدخؿ في عباءة ثقافات 

 الطالب بالخبرات والمعارؼ مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ المختمفة. أخرى، كما يزود اإلعالـ التربوي

نشائية، فيو ال يتعامؿ مع األفراد غير العادييف، ولكنو  ولإلعالـ التربوي أىداؼ عالجية ووقائية وا 
الثقافي.. (، كما أف اإلعالـ  -الديني -يتعامؿ مع كؿ الفئات، كما أف لو مجاالت عدة )التعميمي 

مى قيـ المجتمع وأخالقياتو، ويعمؿ عمى تحقيقيا ومواجية أي ضغوط قد تؤدي إلى التربوي يرتكز ع
 عدـ االلتزاـ بيا.

 انرتثُخ األسزَخ:

وعف دور اإلعالـ التربوي في العممية التعميمية، أف دوره يتمثؿ في التوعية بشكؿ أساسي، إذ يتحتـ 
رسائؿ التوعية في مجاؿ التربية  عمى المختصيف في اإلعالـ التربوي بالمؤسسات التعميمية، نشر

األسرية، والتعامؿ مع الطفؿ، وكيفية تعزيز قدراتو الذاتية وتنمية الحوار لديو، والتعامؿ مع اآلخريف، 
وكؿ ما يخص شؤوف التربية والقيـ التربوية في مجتمعنا المتعارؼ عمييا، والنابعة مف الديف والقيـ 

 .النبيمة لممجتمع في سمطنة عماف

أف ُتراعى في اختيار العامميف في اإلعالـ التربوي إدارييف ومشرفيف تربوييف، خصائص عديدة ويجب 
 .منيا المينية اإلعالمية واألخالقية، والتخصص والخبرة في المجاؿ اإلعالمي
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بءح:
َّ
 االجتبهبد انجُ

لتقنية الحديثة، إف اإلعالـ التربوي ييدؼ إلى نشر ما يحدث داخؿ الميداف التربوي مف خالؿ الوسائؿ ا
واستثمار تمؾ الوسائؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربوية التعميمية واإلعالمية، مف حيث التركيز عمى 
غرس القيـ والتعاليـ الدينية واألخالقية التي تيدؼ إلى تنمية االتجاىات السموكية البناءة، التي تعكس 

 المثؿ العميا في المجتمع.

 يىاقع انتىاصم:
تركيز عمى أىمية اإلعالـ التربوي، خاصة في ظؿ تعاظـ شأف مواقع التواصؿ االجتماعي؛ إف أىمية ال

المالكة لجميور عريض مف األطفاؿ والمراىقيف والشباب، فيجب عمى المؤسسات التربوية توظيؼ 
اإلعالـ الحديث لخدمة المتعمميف في المدارس واإلذاعات المدرسية تمعب دورًا في رفع نسب المعرفة، 

 ذلؾ مف خالؿ:و 

 في تحقيؽ أىداؼ سياسة التعميـ عبر وسائؿ اإلعالـ المختمفة. اإلسياـ
 . العمؿ عمى غرس وتنمية االتجاىات السموكية البناءة والمثؿ العميا في المجتمع

 التعريؼ بمكانة سمطنة عماف، واألسس التي قامت عمييا البالد منذ تأسيسيا .

 .ث الوعي التربوي تجاىياتممس مشكالت المجتمع والعمؿ عمى ب

 المحور الثانى : واقع دور المنسؽ اإلعالمي التربوي في سمطنة عماف.

مف أبرز اىتمامات اإلعالـ التربوي بوزارة التربية والتعميـ في سمطنة عماف، والتي يأتي عمى رأسيا: 
التراث التربوي،  النيوض بالمستوى التربوي والفكري والحضاري والوجداني لممتمقيف، والمحافظة عمى
 ·وضرورة المشاركة في نشر الوعي التربوي عمى مستوى القطاعات التعميمية المختمفة

وعف مياـ إدارة اإلعالـ التربوي تتمخص في وضع الخطط الالزمة لتفعيؿ البرامج اإلعالمية في القنوات 
 التربوي. المقروءة والمسموعة والمرئية، وتطوير قنوات التواصؿ اإلعالمي مع الميداف

وانطالقًا مف ضرورة مواكبة التطورات المعاصرة بالتربية والتعميـ كاف البد مف إحداث طفرة تطويرية 
 لألعالـ التربوي، وىو يواكب التطوير التقني وعصر تكنولوجيا المعمومات، وذلؾ مف خالؿ:  

 .التواصؿ مع المعمميف وتكويف معمومات عما يتعمؽ بجيود الجياز التعميمي

 .لتغطية اإلعالمية ألي مناسبة ونشاط في اإلدارات التعميمية ومكاتب التعميـ والمدارسا
عداد برامج إعالمية تربوية  .عقد المؤتمرات اإلعالمية وا 

دارة اإلعالـ  تفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي وتنمية مياراتو ليكوف حمقة وصؿ بيف الجية التي يتبعيا وا 
 . ات الخبريةالتربوي مف خالؿ توفير المعموم

المحور الثالث : المتغيرات المحمية والعالمية والتكنولوجية التي تحتـ عمؿ المنسؽ اإلعالمي التربوي 
 في سمطنة عماف. 
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لقد حققت تكنولوجيا المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت تقدمًا سريعًا غزت بو جميع المجاالت بما في 
الب في الدوؿ المتقدمة يستخدموف اإلنترنت والفصوؿ ذلؾ المجاؿ التعميمي، وأصبح المعمموف والط

والمعامؿ ذات الوسائط التعميمية المتعددة في عممية التعميـ والتعمـ ، وحيث إف استخداـ التكنولوجيا في 
 التعميـ قد أصبح أمرًا ضروريًا وحتميًا وليس ترفًا لما لو مف آثار إيجابية عمى عممية التعميـ والتعمـ.

ور المقترح فيما يخص المتغيرات المحمية والعالمية والتكنولوجية التي تحتـ عمؿ المنسؽ ويتضمف التص
 اإلعالمي التربوي في سمطنة عماف ضرورة : 

بما يحقؽ تعزيز القيـ   المشاركة الفاعمة في المناسبات المختمفة )الدينية والوطنية واالجتماعية(
 .األخالقية

 . مع مواصفات الجودة والتميزتحسيف مستوى الخدمات بما يتوافؽ 
 . بما يحقؽ تجسير العالقة بيف اإلدارة التعميمية والمجتمع المحمي التوسع في البرامج

تجييز قاعات االجتماعات الخاصة باإلدارة لكافة الفعاليات التي ُتقاـ فييا وتييئتيا بما يمـز تقنًيا 
شرافًيا.  وا 

 . فعاليات اإلدارة فيما يدخؿ ضمف ميامياالتنسيؽ مع إدارة اإلعالـ التربوي لتغطية 
 المحور الرابع : آليات تفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي في ضوء متطمبات تكنولوجيا المعمومات.

تزداد الحاجة لإلعالـ التربوي في المجتمع ، مما جعؿ مف الضروري التفكير بجدية في وضع األسس 
التصاؿ والتقنية الحديثة في إعداد برامج تربوية وتعميمية إلعالـ تربوي متميز، يستفيد مف وسائؿ ا

تؤكد عمى االتجاىات والقيـ والسموكيات التي تسعى التربية بمؤسساتيا المختمفة لغرسيا في نفوس 
 الناشئة، مف خالؿ ما يمي:

والطمب  التعامؿ الفعاؿ مع أعداد متزايدة مف الطالب في شتي مراحؿ التعميـ، نظرًا لمزيادة في السكاف
 عمى التعميـ.

مواجية ثورة انفجار المعمومات، وذلؾ بتطوير طرؽ ووسائؿ تقديـ المعارؼ بما يمكننا مف تجييز 
دارتيا قبؿ أف نفقد السيطرة عمييا .  المعمومات وا 

المساىمة في تغيير وظيفة المعمـ في العممية التعميمية مف ناقؿ لممعرفة ومف ممقف لممعمومة إلى 
حفز عمي توظيفيا لحؿ مشكالت المتعمـ داخؿ وخارج المدرسة كما سيصبح دوره ىو مصمـ ليا وم

 التوجيو واإلرشاد.
المساىمة بفاعمية في تطبيؽ األساليب الحديثة لمتعميـ والتعمـ مثؿ: التعمـ الفردي ، والذاتي ، 

 والتقني، والتعميـ المفتوح، والتعميـ عف بعد. والتعاوني،
فيما يخص آليات تفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي في ضوء متطمبات  ويتضمف التصور المقترح

 تكنولوجيا المعمومات ضرورية : 
غنائيا والتفاعؿ معيا  .شرح السياسات التربوية وتوضيحيا، مما يساىـ في إنجاحيا وا 
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ر بيف دعـ التكامؿ التربوي القائـ بيف البيت المدرسة يخمؽ وسائؿ اتصاؿ فعالة، تنقؿ وجيات النظ
 .الطرفيف

 .تكويف رأي عاـ متجانس ومتقارب األىداؼ والميوؿ واالىتمامات في إطار التجمع الواحد

 يساعد اإلعالـ التربوي الفرد عمى كيفية شغؿ وقت الفراغ بطريقة ىادفة ومفيدة لمفرد.

 متطمبات وآليات تنفيذ التصور المقترح 

ر المقترح ويتمثؿ ذلؾ في اإلجراءات العممية التي يجب يتناوؿ ىذا المحور متطمبات وآليات تنفيذ التصو 
اتخاذىا لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي في سمطنة عماف لتحقيؽ أىدافو في ضوء تكنولوجيا 

 المعمومات.
 وينقسـ ىذا المحور إلى ثالثة عناصر ىي:

 متطمبات تنفيذ التصور المقػػػػػػترح.
 رح.آليات تنفيذ التصور المقػػػػػػػػت

 النتائج المتوقعة مف تطبيؽ التصور المقترح.
 (  يتطهجبد تطجُق انتصىر ادلقرتح2

ىناؾ العديد مف المتطمبات الالزمة لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي في سمطنة عماف لتحقيؽ 
دارية، ومتطمبات  أىدافو في ضوء تكنولوجيا المعمومات، يمكف تقسيميا إلى متطمبات تشريعية وا 

 تمعية.مج
 أ( يتطهجبد تشزَعُخ وإدارَخ

 يحتاج النظاـ التعميمي إلى التحرر مف الموائح والقوانيف الحالية.

تاحة فرص لمعمؿ التعاوني وتفويض السمطات وفتح قنوات اإلتصاؿ بيف  التحرر مف مركزية اإلدارة وا 
 القيادات المختمفة سواًء عمى المستوى التخطيطي أو التنفيذي.

ا المعمومات في العمؿ المدرسي كجزء مف مشروع اإلصالح التربوي وتخصيص مساحة دمج تكنولوجي
 لذلؾ في وسائؿ التواصؿ االجتماعي .

 ة( يتطهجبد جمتًعُخ

 إعادة ىيكمة لنظاـ المنسؽ اإلعالمي التربوي وجعمو مسئوؿ عف مستوي أدائو، وتقييمة .

الفعاؿ الذي يؤدي إلى تطبيؽ تكنولوجيا  إنشاء إدارة لتنظيـ الجيود وتوجيييا نحو أوجو التعاوف
 المعمومات.

 التأكيد عمي دور المنسؽ اإلعالمي التربوي في العممية التعميمية. 

 استغالؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي لقدراتو عمي النحو األفضؿ وتأىيميـ ليذا الدور بشكؿ جيد.
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 ( آنُبد تطجُق انتصىر ادلقرتح0

لتعميـ عمي تأسيس نظاـ لتقويـ ومتابعة دور المنسؽ اإلعالمي في ضوء تعمؿ مديرية التربية وا
 متطمبات تكنولوجيا المعمومات بصفة دورية ومستمرة وقياس مدي تحقيؽ األىداؼ.

تعمؿ اإلدارات التعميمية عمي توفير الدعـ الفني والتعميمي والمصادر المطموبة لتفعيؿ دور المنسؽ 
 مادية(. –تقنية  –لوجيا المعمومات )بشرية اإلعالمي في ضوء متطمبات تكنو 

 تشجيع اإلدارة المدرسية لبذؿ الجيود لدعـ المنسؽ اإلعالمي التربوي.

 تعميؽ دور المجتمع المدني لممشاركة بفاعمية لتطبيؽ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات. 

 ( انُتبئج ادلتىقعخ يٍ تُفُذ انتصىر ادلقرتح4

 مقترح ما يمي:ُيتوقع مف تنفيذ ىذا التصور ال
وذلؾ مف خالؿ إجراء تغيرات في نظـ إعداد المنسؽ اإلعالمي التربوي عممًيا ومينًيا مع مراعاة التنمية 

 المينية المستدامة مع األخذ في االعتبار ما يمي:
 تنمية قدرات المنسؽ اإلعالمي التربوي والتي يمكف االنطالؽ منيا لإلعداد العممي والميني المناسب.

 طار العاـ لإلعداد الميني دوف إغفاؿ لمخبرات السابقة واالستفادة منيا.وضع اإل
تبني بعض التجارب العالمية المعاصرة في البالد المتقدمة في مجاؿ تنمية المنسؽ اإلعالمي التربوي 

مكانيات البالد.  واالستفادة منيا بما يتناسب مع ظروؼ وا 
عالمي التربوي بيدؼ التعرؼ عمى حاجاتيـ فتح قنوات اتصاؿ مباشر بمراكز عمؿ المنسؽ اإل
 ومشكالتيـ واستعداداتيـ لتوجيييا التوجيو السميـ.  

 توفير الموارد والمستمزمات لمعمؿ في مجاؿ التنمية المستدامة. 
 توفير أماكف مجيزة لتدريب وتنمية المنسؽ اإلعالمي التربوي. 

 تجييز ما يمـز مف كتب ومذكرات وأدوات مادية وخالفو.
 تجييز حوافز مادية ومعنوية ووسائؿ جذب لمف يجتاز برامج التنمية.

 يقدـ مواقؼ وخبرات ومشكالت حسية وغير حسية، حقيقية وغير حقيقية، تستثير الطالب.
التدريب الميني والعمؿ عمى إكساب المنسؽ اإلعالمي التربوي مجموعة الميارات الالزمة لرفع 

جب أف يكتسبيا المنسؽ اإلعالمي التربوي مف خالؿ جمسات التنمية كفاءتيـ، وتتعدد الميارات التي ي
 المينية، ومف ىذه الميارات ما يمي:

اإللماـ بالموضوعات التي تفرضيا المشكالت المعاصرة البيئية واالجتماعية وحقوؽ اإلنساف والسالـ 
 العالمي.

 و.فيـ طبيعة المتعمـ وتكوينو ومعرفة خصائص ومراحؿ نموه وأىـ مشكالت
 معرفة نظريات التعمـ وأساليبو وطرائقو وأدواتو واكتساب الميارة في تطبيقيا. 



 في ضوء متطلبات تكنولوجيا المعلومات تصور مقترح لتفعيل دور المنسق اإلعالمي التربوي بسلطنة عمان
 أ/أحمد بن محمد بن خلفان المعمري -أ.م.د/ محمـد ماهر حنفى  -أ.د/ راشد صبرى القصبى   -أ.د/مصطفى محمد رجب 

 جبيعخ ثىرسعُذ –جمهخ كهُخ انرتثُخ                         166                        (               0202– أثزَم) –  (43) انعذد

 دراسة المتطمبات التربوية المتعمقة بالمجتمع مثؿ دور التربية في المجتمع .
التنمية المينية المستدامة لممنسؽ اإلعالمي التربوي وتعديؿ األفكار والمعتقدات بشأف عمميـ 

 مي القيـ المينية مف خالؿ ما يأتي:   وممارستيـ والتأكيد ع
 تعميؽ مفيـو مجتمع التعميـ كآلية فعالة لتحقيؽ التنمية المينية داخؿ المؤسسة التعميمية.

 ترسيخ ثقافة التنمية المينية المستدامة.
 تحفيز األنشطة والمجيودات الفردية والجماعية في التنمية المينية المستدامة. 

 الذاتي واالستفادة مف نتائجو في تطوير األداء.تطبيؽ أساليب التقويـ 
 تحديد معوقات التنمية المينية المستدامة ووضع خطط لمتغمب عمييا.

التنمية المينية المستدامة المينية لممنسؽ اإلعالمي التربوي وتوفير مناخ االستقرار الوظيفي وتحسيف 
 ظروؼ العمؿ والتوطيف لفترات طويمة:

 إلعالمي التربوي في المعاىد والكميات. أىمية إعداد المنسؽ ا
 رفع مستوى أداء المنسؽ اإلعالمي التربوي في المادة والطريقة وأساليب التقويـ بما يطور الممارسات.

تطوير قدرة المنسؽ اإلعالمي التربوي عمى اإلبداع والتجديد وتحفيزه عمى أف يشمؿ تدريبو بعض 
 جوانب اإلبداع.

 التربوي في وضع الخطط األسبوعية لممدرسة، وفي المجالس المدرسية.يشارؾ المنسؽ اإلعالمي 
 الكفايات الالزمة إلعداد المنسؽ اإلعالمي التربوي في ضوء تكنولوجيا المعمومات وفًقا ليذا التصور:

 وىناؾ عدة مجاالت أساسية يجب توافر كفايات بيا لدى المنسؽ اإلعالمي التربوي ىذه المجاالت ىي:
 النظرية حوؿ التعميـ، واإلعالـ التربوي، والسموؾ اإلنساني.المعمومات 

قامة العالقات اإلنسانية وتحسينيا.  امتالؾ االتجاىات التي تسيـ في إسراع التنسيؽ اإلعالمي وا 
كماؿ دوره.  الميارات الخاصة بالمنسؽ اإلعالمي التربوي والتي تسيـ بشكؿ أساسي في أنجاحو وا 

 زمة لممنسؽ اإلعالمي التربوي في كؿ مجاؿ بشيء مف التفصيؿ:وسوؼ نتناوؿ الكفايات الال 
 [ المعمومات النظرية حوؿ التعميـ، واإلعالـ التربوي، والسموؾ اإلنساني:ٔ]

 اإللماـ باألىداؼ اإلعالمية بمستوياتيا المختمفة.
 صياغة أىداؼ إعالمية سموكية جيدة.

 ما يحقؽ االىداؼ.إنتاج المواد المعينة عمى أداء دوره واستخداميا ب
 تقويـ المواد المعينة عمى التعميـ والتعمـ، وأداء الرسالة اإلعالمية.

 تعرؼ السمات والخصائص السموكية المميزة لمدارسيف.
قامة العالقات اإلنسانية وتحسينيا:ٕ]  [ امتالؾ االتجاىات التي تسيـ في إسراع التنسيؽ اإلعالمي وا 

 ة القائمة.إجراء تعديؿ في األنظمة التعميمي
 تنمية الشعور بأىمية االلتزاـ بمواعيد العمؿ الرسمي.
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 إقناع أفراد المجتمع المحمى في تنفيذ األنشطة اإلعالمية وتحقيؽ أىدافيا.
 تعريؼ المجتمع المحمي بوظائؼ المنسؽ اإلعالمي بالمدرسة وأىدافيا في خدمة المجتمع وتطوره.

 يجابية بوضوح.توصيؿ األفكار التدريبية، واالتجاىات اال
كماؿ دوره:ٖ]  [ الميارات الخاصة بالمنسؽ اإلعالمي التربوي والتي تسيـ بشكؿ أساسي في أنجاحو وا 

 تحميؿ المتعارضات بيف الواقع وما ينبغي أف تكوف عميو الرسالة اإلعالمية التربوية.
 ة.وضع قائمة متكاممة مف التجييزات األساسية لتوصيؿ الرسالة اإلعالمية التربوي

 تفويض الصالحيات ومنح المسئوليات لمقائميف عمى بالتنسيؽ اإلعالمي التربوي وفؽ خطة واضحة.
 تنظيـ االتصاؿ بيف المدرسة والموائح المنظمة لمعمؿ، والجيات األخرى.

 تىصُبد انجحث:
 يوصي الباحث بما يمي:

مي التربوي بسمطنة عماف إعداد خطة عامة لتقصي االحتياجات التدريبية لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعال
 كؿ فترة زمنية، والتخطيط لتمبيتيا بصورة دورية.

 عمى إدارة اإلعالـ التربوي أف تقـو بإشراؾ المنسقيف اإلعالميف في إعداد خططيا وبرامجيا اإلعالمية.   
أف تنشئ أقساـ اإلعالـ التربوي بكميات التربية وحدة إلمداد خريجييا بكؿ ما ىو مستحدث في 

 صص.التخ
 عقد مسابقات لتحفيز المنسقيف اإلعالمييف عمى التطور واإلبداع.

ضرورة إشراؾ المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف في إعداد البرامج التدريبية والتعرؼ عمى 
 وجيات نظرىـ في البرامج التدريبية مف حيث القائميف بالتدريب وأنسب أساليب التدريب.

 ع اإلدارات بتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف.إصدار قرار حكومي يمـز جمي

ضرورة االىتماـ بتنمية الكفايات المينية والتخصصية لتفعيؿ دور المنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة 
 عماف.

ضرورة عقد دورات تدريبية لممنسؽ اإلعالمي التربوي بسمطنة عماف في ضوء الكفايات السابقة وكذلؾ 
 ى عمميات االشراؼ والتوجيو. تدريبيـ عم

 ىذا وباهلل التوفيؽ،،
 

 

 

 

 

 

 

 



 في ضوء متطلبات تكنولوجيا المعلومات تصور مقترح لتفعيل دور المنسق اإلعالمي التربوي بسلطنة عمان
 أ/أحمد بن محمد بن خلفان المعمري -أ.م.د/ محمـد ماهر حنفى  -أ.د/ راشد صبرى القصبى   -أ.د/مصطفى محمد رجب 

 جبيعخ ثىرسعُذ –جمهخ كهُخ انرتثُخ                         167                        (               0202– أثزَم) –  (43) انعذد

 زاجعادل
 أوالً : ادلزاجع انعزثُخ:

( : ممارسة األنشطة اإلعالمية وعالقتو بإكساب طالب المرحمة ٕ٘ٔٓإبراىيـ، ثروت فرج خميؿ )
ة، الثانية مف التعميـ األساسي بعض المفاىيـ العممية والبيئية، رسالة دكتوراه غير منشور 

 معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس.
( : "تأثيرات تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ عمي مؤسسات ٕٚٔٓابف بريكة، عبدالوىاب، و حدة عمري )

 (.ٕ٘(  ، المجمد )ٛ٘القطاع السياحي" مجمة دراسات، الجزائر ع )
لوجيا المعمومات ووسائؿ االتصاؿ ( : عالقة اإلعالـ التربوي بتكنو ٖٕٔٓأبوالفوارس ، فداء فياض )

 عدد خاص. ٘ٔالحديثة. مجمة جرش لمبحوث والدراسات، األردف مجمد 

( : واقع اإلعالـ التربوي في المرحمة الثانوية مف منظور المعمميف ٖٕٔٓأحمد، ادـ أحمد محمد )
 (.٘ٔوالطالب بالسوداف، بحث منشور، مجمة جرش لمبحوث والدراسات، األردف، المجمد )

( : "كفايات تكنولوجيا المعمومات لمطالب المعمـ بكميات التربية الرياضية في ٕ٘ٔٓأحمد، أيمف عمي )
، المجمد  ٘ٚضوء معايير الجودة." المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة، مصر، ع 

(ٕ٘.) 
الحياة، مجمة ( "اإلعالـ العربي والمستجدات الحديثة." األمف و ٕٓٔٓأحمد، عبدالمحسف بدوي محمد )

 .ٖٖٛ، ع ٜٕأكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، السعودية مج 

( : "تأكيد جودة واعتماد برامج التعمـ والتدريب االلكترونية." مجمة المدير ٕٔٔٓادي، محمد محمد )
 .ٜ٘ٔالعربي، مصر، ع 

 شر والتوزيع.( : تحديات اإلعالـ العربي، القاىرة، العربي لمنٕٔٔٓإسماعيؿ عبد الفتاح )
( : الصحافة واإلذاعة المدرسية بيف النظرية والتطبيؽ، القاىرة ، دار ٕٗٓٓإسماعيؿ، محمود حسف )
 الفكر العربي.

 ( : الصحافة اإللكترونية، القاىرة، دار الفجر لمنشر والتوزيع.ٕٚٓٓأميف، رضاء عبد الواجد )

ة إلي أيف؟ بحث منشور ضمف كتاب بحوث ( : الصحافة اإللكترونية العربيٕٓٓٓبخيت، السيد محمد )
 في الصحافة المعاصرة، العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة.

 ( : دراسات سوسيو إعالمية، االسكندرية، مطبعة البحيرة.ٕٚٓٓالبدوي، محمد عمي )
( : تكنولوجيا ونظـ المعمومات في المنظمات ٖٕٔٓبرزنجي، حيدر شاكر، جمعو، محمود حسف )

 ور إداري وتكنولوجي، القاىرة ، دار دف لمنشر.المعاصرة منظ
( : المسرحية المدرسية في األدب الجزائري، رسالة ماجستير، كمية ٕٗٔٓالتجاتي، أماني محمد )

 اآلداب والمغات واألدب العربي، جامعة قاصدي.
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مكتبة ( : المدرسة اإللكترونية وأدوار حديثة لممعمـ، الرياض، ٕٛٔٓالتودري، عوض بف حسيف محمد)
 الرشد.

( : مناىج البحث في التربية وعمـ النفس، القاىرة، ٜٜٙٔجابر عبدالحميد جابر وأحمد خيري كاظـ )
 دار النيضة العربية.

 ( : المكتبات الرقمية: واقعيا، ومستقبميا، عمَّاف ، دار البداية.ٕٕٔٓجاسـ، جعفر حسف)
، دار ٖٖالعروس مف جواىر القاموس، ج( : تاج ٕٕٔٓالحسيني، محّمد بف محّمد بف عبد الرزّاؽ )

 اليداية، القاىرة.
 ( : اإلعالـ التربوي، القاىرة، دار التيسير لمطباعة.ٕٕٓٓحمداف، جماؿ جمعة )
( : التخطيط اإلعالمي في ضوء اإلسالـ، القاىرة، دار الوفاء لمطباعة ٜٛٛٔسميماف، محمود كـر )

 والنشر والتوزيع.
( : إدخاؿ مادة اإلعالـ التربوي ضمف برامج كميات التربية ٕٚٓٓىيـ )الشاعر، عبد الرحمف بف إبرا

 ومناىجيا في جامعة دوؿ الخميج العربي، الرياض: مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج.

( : رؤية مقترحة لتنمية ميارات المتمقي األمثؿ لمرسالة ٜٜٗٔالشافعي، سنية محمد عبد الرحمف )
داـ وسائؿ اإلعالـ المدرسي، المؤتمر العممي السنوي الرابع اإلعالمية الجماىيرية باستخ

 ـ.ٜٜٗٔمارس  ٜ - ٛعشر بعنواف : التعميـ واالعالـ، القاىرة، في الفترة مف 
( : " تطبيؽ التعميـ اإللكتروني بالمدارس الثانوية بمحافظة بورسعيد ٕٚٔٓإسماعيؿ، السيد عمي )

 بورسعيد.  التربية، جامعة كمية غير منشورة، دكتوراه رسالة مدخؿ لتحقيؽ جودة التعميـ"،
( : فاعمية تطبيؽ التعميـ اإللكترونى بالمدارس الثانوية لمواجية تحديات ٕٙٔٓإسماعيؿ، السيد عمي )

( ، الجزء األوؿ ، ٕٓالعصر، مجمة كمية التربية، كمية التربية، جامعة بورسعيد، العدد )
 ـ.ٕٙٔٓيونيو 

، عماف، مؤسسة  ٖ( : التكنولوجيا الحديثة والتربية والتعميـ، طٕٕٔٓالصوفي، عبد اهلل محمد )
 الوراؽ لمنشر والتوزيع.

 ( : اإلعالـ التربوي تأصيمو وتحصيمو ، عماف ، دار الفكر.ٜٕٓٓالضبع ، رفعت عارؼ )
( : الصحافة المدرسية، األردف ، دار اليازوري العممية لمنشر ٕٚٓٓعبد الحميد، آالء محمد )

 .والتوزيع
( : اإلعالـ التربوي في ظؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، عمَّاف ، ٕٔٔٓعبد الحي، رمزي أحمد )
 دار البداية.

( : اإلعالـ التربوي في ظؿ ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ٕٔٔٓعبد الحي، رمزي احمد )
 القاىرة، الوراؽ لمطباعة.
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يات اإلعالـ التربوي العربي، القاىرة، العربي لمنشر ( : تحدٕٔٔٓعبد الفتاح، إسماعيؿ عمي )
 والتوزيع.

 ( : تكنولوجيا التعميـ اإللكتروني، القاىرة، دار الفكر العربي.ٕٛٓٓعزمي، نبيؿ جاد )

( : اإلعالـ التربوي )اإلذاعة والصحافة المدرسية(، القاىرة، ىال لمنشر ٕٛٓٓعفيفي، محمد اليادي )
 والتوزيع.

 ( : المصادر اإللكترونية لممعمومات، عماف، دار اليازوري.ٕٗٔٓوالسامرائي، إيماف )عمياف، ربحي، 
( : الصحافة المدرسية، االسكندرية ، مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع ٕٓٔٓعمر، طو محمد )

 .ٕ، ط

( : اإلذاعة السمعية وسيمة اتصاؿ وتعميـ، الرياض، النشر ٜٜٚٔفالتة، مصطفي محمد عيسي )
 ممي والمطابع.الع

( : اإلعالـ والتعميـ في ظؿ ثورة اإلنترنت، عّماف، دار الراية لمنشر ٕٔٔٓقوي، محمد عبد الرحمف )
 والتوزيع.

( : التعميـ اإللكتروني واالقتصاد المعرفي، دمشؽ، دار ومؤسسة ٜٕٓٓكافي، مصطفي محمد )
 رسالف.

 .والتوزيع لمنشر امجد ّماف، دارع المعاصر، التربوي اإلعالـ  : (ٕٗٔٓعمي محمد ) كنعاف،
( : دور اإلعالـ التربوي في تربية طالب المرحمة االبتدائية ٕٙٓٓالمحياني، خضر بف كامؿ محمد )

بتعميـ العاصمة المقدسة. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة كولومبس، 
 الواليات المتحدة.

مدرسية األسس النظرية والتطبيقات العممية، القاىرة ، ( : الصحافة الٕ٘ٓٓمحجوب ، عنايات محمد )
 دار الفكر العربي.

 ( : المسئولية اإلعالمية في اإلسالـ، القاىرة، مكتبة الخانجي.ٖٜٛٔمحمد، محمد سيد )
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