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  ملخص الدراسة 
استهدفت الدراسة التعرف على مدى قيام التلفزيون الفلسطيني بالوظائف التربوية وعرض   

ى عينة من طالب وطالبات الدراسات العليا الباحثان مجموعة من الوظائف من خالل استبانة وزعت عل
، وتوصلت الدراسة إلى أن التلفزيون الفلسطيني يبث برامج ) ١٠٧(في كليات التربية في غزة بلغت 

تعرض بعض الوظائف التربوية وهناك كثير من الوظائف إما أنها ال تحظى بالمستويات المطلوبة ضمن 
  : لباحثان بما يلي برامج البث أو ال تعرض مطلقاً وقد أوصى ا

ضرورة تبني فلسفة إعالمية فلسطينية ، واضحة المعالم محددة األهداف من شأنها أن تساهم بفاعلية   -١
  . في بناء اإلنسان الفلسطيني وإكسابه هويته الثقافية المتميزة 

االرتقاء بمستوى التعاون بين الجهازين اإلعالمي والتربوي ، من مجرد اللقاءات العابرة عبر  -٢
  . البرامج التربوية والثقافية إلى التنسيق الكامل والعمل المشترك وتبادل الخبرات 

أن تحرص المؤسسات التعليمية في البالد ، على االستفادة المثلى وفي حدود المستطاع ، من   -٣
  . مكانات وسائل اإلعالم المتنوعة إ

  .أن يولي التلفزيون إهتماماً بالدروس التعليمية ، لمختلف المستويات الدراسية   -٤
  . مراعاة عادات وتقاليد وقيم المجتمع الفلسطيني ، من خالل البرامج التلفزيونية المختلفة   -٥

 Abstract  
 The Study aims at identifying the efforts made by the Palestinian TV through its  

programmes. (107) questionnaires focusing on the functions of the Palestinian  Programmes 
were distributed among a sample of postgraduate students representing the Faculties of 
Education in Gaza. The study came to the conclusion that the Palestinian TV is broadcasting 
some educational programmes but they donn’t cover all the programmes.  

 The researchers have recommended the following :  
1- Adopting a Palestinian journalistic philosophy which aims at developing the cultural identity of 

the palestinian man .  
2- Developing cooperation between the Palestinian TV and educational institution through the 

exchange of experience and educational programmes . 
3- All educational institutions should make access to the facilities of the local & international 

media .  
4- The Palestinian TV should start broadcasting educational Programmes for all educational 

levels .  
5- The Palestinian TV should take care of the habits , tradition and values of the Palestinian 

community through various TV programmes.  
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  :مقدمة 
مما ال شك فيه أن هناك العديد من المؤثرات المتنوعة في البيئة االجتماعية والثقافية ،   

لها تأثيرها الكبير في العملية التربوية التي تتم داخل المؤسسات التعليمية ، وتمثل هذه المؤثرات ، 
  . يكتسبها المواطن من خالل مصادر مختلفة  جزءاً هاماً من مجموع الخبرات التبربوية ، التي

ومن المسلّم به لدى خبراء االتصال وأساتذة اإلعالم ، أن التلفزيون ، يعد من أخطر   
قنوات االتصال الجماهيري وأكثرها قدرة على التأثير في المواطنين وإشباع حاجة اإلنسان 

ة والسياسية ، ولقد تنبهت كافة الدول إلى المعاصر للمعرفة بكل مجاالتها الثقافية والعلمية واألدبي
   .أهمية التلفزيون كوسيلة إعالمية وحرصت على االستفادة من امكاناته في كافة مجاالت الحياة 

ولقد ثبت أن التلفزيون أداة تعليمية متميزة ، لها قدرة على جذب االنتباه الشديد والقيام   
  . بدور فاعل في تربية األفراد 

العودة إلى أرض الوطن في قطاع غزة ، ووفق اتفاقية السالم وأوسلو ، ومع بداية   
، بدأ اإلعالن عن تشكيل هيئة اإلذاعة والتلفزيون ، ساهم في خطواتها رابطة  ١٣/٩/١٩٩٤

الصحفيين وبعض المعنيين ، وكانت انطالقة التلفزيون من على أرض غزة ، في سبتمبر 
١(١٩٩٤. (  

راسة من خالل واقع ما يقدمه التلفزيون الفلسطيني من أفكار وقد تبلور موضوع هذه الد  
وممارسات وقيم ، والتي يفترض أن تكون انعكاساً لواقع المجتمع وتعبيراً عن طموحاته وحاجاته 

  . التنموية ، حتى يكون أداة موجهة نحو المصلحة العامة 
ض داخل التلفزيون ومن المالحظ اختالف الجمهور والنقاد والتربويين ، حيال ما يعر  

وأثر ذلك على المشاهد وعاداته وتقاليده وقيمه ، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتعالج جانباً هاماً 
  . من الجوانب اإلعالمية والمتمثل في الدور التربوي للتلفزيون 

  :أسئلة الدراسة 
هل التلفزيون الفلسطيني يؤدي وظائف تربوية في المجال التعليمي والثقافي والقيمي والتربية  -١

  . األسرية 
هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة حول أداء التلفزيون  -٢

  الفلسطيني لوظائفه التربوية تعزى إلى الجنس ؟
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ائية بين آراء أفراد العينة حول أداء التلفزيون الفلسطيني هل توجد فروق ذات داللة احص -٣
  لوظائفه التربوية تعزى إلى المؤسسة التعليمية ؟

  : أهمية الدراسة 
  : تكتسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي   

على الرغم من األهمية  الكبيرة للتلفزيون في مساندة العملية التربوية ، إال أن البيئة   -١
ــــة قد خلت من مثل هذه الدراسات التطبيقية التي تقوم الجانب التربوي في الفلسطيني

  . التلفزيون 
تُعد الدراسة خطوة في اتجاه ، التالقي في األهداف والجهود ، بين التربية الرسمية والتربية   -٢

  .غير الرسمية ، بهدف تحقيق األهداف التنموية للمجتمع 
سيلة للحكم على أداء التلفزيون وتقويم دوره التربوي ، وفق أسس بناء أداة يمكن أن تكون و  -٣

  .ومعايير واضحة 
قد يستفيد من نتائج الدراسة ، اإلعالميون في تطوير أدائهم وإثراء دورهم التربوي ، وكذلك   -٤

التربويون من حيث التعرف على الوظائف التربوية التي يمكن أن يقوم بها التلفزيون مساندة 
  . التربوية  للعملية

  
  اإلطار النظري 

  :حدود الدراسة 
  :العالقة بين التربية واإلعالم : أوالً 

من المتعارف عليه اليوم ، أن وسائل اإلعالم ، أصبحت تقوم بالدور التربوي من تعليمٍ   
وعلى الرغم من اختالف وسائل اإلعالم . وتهذيبٍ وحماية للتراث الثقافي وقله من جيٍل إلى جيل 

سائل التربية ، إالّ أن األهداف تتقارب بينهما في معظم الوجوه ، وبذلك يسهل تقدم كل عن و
  ) .٢(منهما تقدم اآلخر 

وإذا كان التعليم ، يبني اإلنسان من صغره إلى أن يكتمل شبابه ، فإن اإلعالم يرافق   
سالته في حياته اإلنسان طوال مسيرة حياته ، منذ الصغر وقبل االلتحاق بالمدرسة ، حتى يتم ر

  ) .٣(وينتهي به العمر 
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ومن الواضح أن هناك عالقة قوية وقاعدة مشتركة ونقاط التقاء بين التربية واإلعالم   
العملية التربوية هي في بعض جوانبها عملية اعالمية وأن العملية "لدرجة يمكن القول معها أن 

  ) .٤" (اإلعالمية في بعض جوانبها عملية تربوية
أصبح رجل اإلعالم في المجتمع ، يقوم "ورت العالقة بين التربية واإلعالم حتى ولقد تط  

بدور المعلم في المدرسة ، والوظيفة التربوية لوسائل اإلعالم ، تتمثل بالمعنى الشامل مفهوم 
  ) .٥" (التربية

ومما يزيد من أهمية وسائل اإلعالم ، أن التربية المدرسية نفسها أصبحت في كثير من   
  ) .٦(ول العالم ، تعتمد عليها في تنفيذ كثيرٍ من برامجها وأهدافها د

  :ويمكن توضيح نقاط االلتقاء وأوجه الشبه بين التربية واإلعالم فيما يلي   
تزويدهم باألخبار الصحيحة "إذا كان اإلعالم في أساسه ، عملية توجيه لألفراد عن طريق  -١

التي تساعدهم في تكوين رأي صائب في واقعه من والمعلومات السليمة والحقائق المؤكدة 
  ) . ٧"  (المواقع أو مشكلة من المشاكل

  .فإن التربية في طبيعتها تنطوي على التوجيه الفكري والسلوكي للفرد والمجتمع    
اإلعالم في مضمونه عملية اتصال جماهيري وكذلك التربية إالّ أنها أحرص من غيرها على  -٢

  ) .٨(مزدوجاً مباشراً ، بحيث يتم من خالله تبادل األفكار أن يكون االتصال 
  :القيمة التربوية للتلفزيون : ثانياً 

بخصائص عديدة أكدت على قيمته  -عن غيره من وسائـل اإلعالم  -تميز التلفزيون   
التربويــة وأثره البالغ في توجيــــه الفرد والجماعــــة ، ويمكن اجمــال هذه 

  -:لنحو التالي الخصائص على ا
يعتبر التلفزيون بما يتضمنه من برامج ثقافية وترفيهية ، األكثر انتشاراً بين المواطنين وهو  -١

وسيلة لكل الناس وبذلك يتميز عن الجريدة التي هي وسيلة كل عارف للقراءة ، والمذياع 
  ) .٩(الذي هو الوسيلة الوحيدة للذين ال يعرفون القراءة والكتابة 

يتيح التلفزيون كثيراً من التنويع في عملية التعليم والتعلم ، إذ يقدم ألوانـاً من الخبرة  -٢
اإلنسانية، كما تحدث في الحياة ، وهو بذلك يساعد على تنمية العالقات العامة والمواطنة 
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الصالحة والتبادل الثقافي ، فضالً عن كونه يواجه متطلبات الفروق الفردية بين الناس من 
  ) .١٠(حيث المستوى التعليمي والثقافي واالختالف في الميول واالتجاهات والحاجات 

يعتمد التعليم بالتلفزيون ، على استخدام وسائل سمعية وبصرية مختلفة وأجهزة قيمة ، األمر  -٣
  ) .١١(الذي يتعذّر توافره في كثيرٍ من المدارس 

عن % ٩٠ل على معلوماته بنسبة إذا عرفنا أن اإلنسان ، يحص"وتتضح أهمية ذلك   
" عن طريق السمع ، وأن العين تجذبها الحركة أكثر من أي شيء آخر% ٨طريق النظر ونسبة 

)١٢. (  
يقدم التلفزيون مواد مشوقة ومسلّية ، األمر الذي يتعذر تقديمه في الفصل الدراسي وفي ذلك  -٤

  . نوع من الترويح الذي يحتاجه اإلنسان من حين آلخر 
  : الوظائف التربوية للتلفزيون : لثاً ثا

  : للتلفزيون وظائف تربوية عديدة ، يمكن اجمال أبرزها فيما يلي   
  : مساندة التعليم المدرسي   -أ

وذلك من خالل ما يقدمه من برامج تعليمية لتقوية الطالب ، وكذلك البرامج التعليمية   
  ) .١٣(المنهجية داخل المدرسة ، بوصفها نشاطاً مدرسياً 

الدارسين على تعلّم أنواع مختلفـــة من "ويمكن أن يقوم التلفزيـون بتشجيــع   
 المهارات ومــن ذلك مساعدتهم على تحليل المشكلـــة إلى عناصرهـا المكونة لها ، ثم

  ) .١٤" (التعرف على خطوات حلّها
خالل ما يسمى وقد استخدم التلفزيون ، لتدريب المعلمين قبل الخدمــة وأثنائها من   
حيث يلقي المعلم درســـه خالل فترة قصيرة بين )   Micro - teachings(المصغّر بالتعليم 

األستاذ المشرف ، ويسجل هذا الدرس على شريط تلفزيوني ، ثم يعاد  دقائق مع وجود)  ٧-٥(
ه التسجيل بعد االنتهـــاء من الدرس بفترة قصيرة ، فيرى المعلــم كيف كـــان أداؤ

  ) .١٥(ويرى الطلبـــة ، كيف كانـت استجاباتهم 
وقد استخدم التلفزيون التعليمي كوسيلة لتدريب المعلمين أنفسهم ، وذلك باستخدام برامجه   

صيفاً ، في أوقات اإلجازات لتقديم برامج للمدرسين ووسائل شرح المناهج الدراسية ويكون هذا 
  ) .١٦(خير معين لهم على أداء واجبهم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٧

  
  :التلفزيون في خدمة التربية العامة  -ب 

ويقصد بها هنا ، تربية الجماهير خارج إطار المدرسة ، ومن الوظائف التي يقوم بها   
  :التلفزيون في هذا المجال 

التربية الالمدرسية والتي تكون في بعض األحيان أعمق "تثقيف المجتمع وهو ما يطلق عليه   -١
  ) .١٧" (أثراً في نفوس األطفال والكبار

كما يقوم التلفزيون بدور كبير ، في عملية التطبيع االجتماعي ، إذ ينقل أنماط السلوك  -٢
المقبولة والقيم األصيلة ويساندها ، مما يؤدي إلى أن يمتص الطفل هذه القيم والمعايير 

  ) .١٨(االجتماعية وبالتالي يكتسب شخصية ذات سمات معينة 
  ) .١٩(و الوطن والوحدة الوطنية وتنمية الشعور القومي تنمية اتجاهات إيجابية نح -٣

وتشتد الحاجة إلى هذا النوع من الوظائف في المجتمع الفلسطيني ، الذي تعرض ألحداث   
خطيرة ومر بظروف قاسية ، وهو اليوم في صراعٍ مستمر من أجل تحقيق الذات وبناء الكيان 

يتطلب من التلفزيون أن يساهم في تربية وطنية  المستقل وتحقيق النهضة الشاملة ، األمر الذي
من شأنها أن توسع آفاق المواطن وتنمي في نفسه روح االنتماء للوطن وتعزز لديه قيم البذل 

  .والتضحية والتفاني في خدمته والعمل من أجل مصلحته 
  :اآلثار السلبية للتلفزيون : رابعاً 

نب ايجابية ، فهو إما أن يكون مسخّراً في للتلفزيون جوانب وآثار سلبية ، كما له جوا  
جانب الخير واإلصالح ، وإما أن يكون مستثمراً في مجال اإلفساد والتخريب ، فهو يحتوي على 

  . خبرات تربوية نافعة ، كما يتضمن خبرات غير مربية ضارة 
  : ويمكن اجمال أبرز اآلثار السلبية للتلفزيون على النحو التالي   

لى برامج كثيرة ، بريئة في مظهرها ولكنها تحمل في طياتها أفكاراً ومواقف وقيماً احتواؤه ع -١
هدامة للشخصية ، ومنها أفالم الرعب والجنس ، ومثل هذه البرامج تصور العنف 
واالنحراف على أنهما شيء عادي وطبيعي في الحيـــاة اإلنسانية وضروري للمعيشة 

  ) .٢٠(اليومية
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رامج وأفالم تستغرق في الخيال وتهرب من الواقع ، مما يجعل األفراد الذين يقدم التلفزيون ب -٢
يعايشونها ، ال يقدرون على مواجهة الحياة كما هي ، أو أنها على األقل ال تلقنهم كيف 

  ) .٢١(يواجهونها
م أثر التلفزيون في سلبية المشاهد ، والمتمثلة في تلقّي ما يقدمه التلفزيون دون اختيار قائ  -٣

ويمكن أن تعالج هذه المشكلة ، لدى المشاهدين للتلفزيون من ، ) . ٢٢(على المسئولية والنقد
  .من خالل تنمية التفكير الناقد لديهم وتدريبهم على اإلختيار الحر 

  : أثر التلفزيون على القراءة والتحصيل  -٤
ولوحظ أن أضعف التالميذ حيث أكدت بعض البحوث أن للتلفزيون تأثيراً سلبياً على القراءة 

تحصيالً في المدرسة ، هم أكثر األطفال إقباالً على التلفزيون ومن خالل استطالع أداء 
المراهقين ، وجد اثنين من خمســـة ، اعترفــوا بأن التلفزيون يعطلهــم عن آراء 

  ) .٢٣(أعمالهم الدراسية 
  : غرس القيم السلبية  -٥

  . الستهالك في حين تدعو المدرســـة إلى قيم العمل واالنتاج ومـن ذلك الدعوة إلى اللعب وا
مع االتجاه الرسمي ، الذي يتبنّاه التعليم الرسمي ، وهو تنمية "ويتناقض ذلك بالطبع   

الوعي الوطني نحو العمل على ضرورة التصنيع وتشجيع المنتجات المحلية والحد من االستهالك 
  ) .٢٤" (وترشيد اإلنفاق

على القيم المسلسالت التلفازية العربية تبين أن القيم ) ١٩٩٤المحيا (أجراها  وفي دراسة  
السلبية التي تعرضها هذه المسلسالت أكثر من القيم اإليجابية ، وأن من أبرز القيم السلبية التي 

  : تؤيدها المسلسالت ما يلي 
  .الدعوة لتقديس بعض األشخاص من البشر   -
  .الدعوة إلى الكذب   -
  . استخدام الرشوة في سبيل تحقيق النجاح والتفوق   -
  . الوشاية بين الناس لتحقيق المآرب الشخصية   -
  .عدم احترام الزوجة لزوجها ورفع صوتها وكذبها عليه والسعي إلهانته وتحديه   -
  .عدم طاعة واحترام الوالدين وعقوقهما   -
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  . التجسس على الغير   -
  .هتان الغيبة والنميمة والب  -
  ) .٢٥(التعدي على المال العام والتحايل في سبيل السرقة منه   -

ومهمــا يكن من أمر التلفزيون فإنه يبقى أداة طيعة سلسة في أيدي من يوجهونه فهو   
محايد قابل ألن يسخر في البنـاء أو الهدم ، وكثير من السلبيات التي ذكرت عن التلفزيون يمكن 

اتجاهـات ايجابيـة سليمة لدى المواطنين نحو التعامل األمثل مع تالفيها من خالل غرس 
بحيث يستفاد من إيجابياته قدر المستطاع . التلفزيون على اختالف مستوياتهم التعليمية والثقافية 

وتجنب آثاره السلبية ، ومن خالل تبني فلسفة إعالمية واضحة المعالم واعية لمتطلبات العملية 
لحقيقة الرسالة اإلعالمية التربوية ، يمكن أن تنحسر سلبيات التلفزيون بشكل التنموية ، متفهمة 

حين يسخر في آراء العملية التربوية . كبير ويصبح نفعه أكثـــر مــــن ضـرره 
  ) . اإلعالم التربوي (وتطويرها في إطار ما يسمى بـ 

  : الدراسات السابقة 
  : ضوع الدراسة كما يلي يمكن تلخيص الدراسات السابقة المتعلقة بمو  

بدراسة حول التربية اإلعالمية والتنمية في مصر ، هدفت  إلى بيان ) ١٩٨٠دياب ، (قام  -١
 -فقط  -وقد اقتصرت على اإلذاعة والتلفزيون . دور التربية اإلعالمية في التنمية 

في المجال  باعتبارهما أهم وسائل اإلعالم ، وقد اشتق الباحث أهدافـاً للتربية اإلعالمية
وربط هذه األهداف بالعملية ) االقتصادي ، االجتماعي ، الثقافي ، الصحي ، الديني والروحي(

  ) .٢٦(التنموية 
إلى بيان حقيقة الدور الذي تقوم به التربية اإلعالمية ) ١٩٨٤صيداوي ، (بينما هدفت دراسة  -٢

لى التفلزيون باعتباره أكثر الغربية في الحياة العامة قبل المدرسة ، وقد ركّز الباحث ع
  :وسائل التواصل الجماهيري تأثيراً على الناشئين ، وقد توصل الباحث إلى ما يلي 

-   التلفزيون هو منهج قائم بذاته كما أن المدرسة منهج كذلك وهما نظامان للتعلّم رغم أن
  .مواصفاتهما مختلفة 

تريد منه أن يعيش حياةً غريبة عن واقعه اإلنسان الغربي وقع ضحية وسائط اإلعالم ، التي   -
  . غير مالئمة لحاجته 
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التلفــزيون أداة حاسمة بيد البلدان المتقدمة ، من خالله تتحقق الهيمنة الثقافية على البلدان  -
  . النامية 

  .التلفزيون في البلدان النامية ، غير مستثمر استثماراً كافياً لألغراض التربوية   -
احث ،البلدان النامية باتباع سياسة حكيمة ، تقاوم سموم التربية التي يحملها وقد أوصى الب  

في ثنايـــاه ، هـــــذا الغزو اإلعالمي الكبير ، وأن تحافظ على أنماط مثمرة من 
  ) .٢٧(التواصل اإلنساني 

 -دراسة ميدانية ، استهدفت التعرف على آراء القيادات ) ١٩٨٧الصافي ، (في حين أجرى   -٣
. في إنتاج البرنامج التلفزيوني العربي للمرأة المتحررة من األمية  -المهتمة بقضايا المرأة 

  : واتضح من خالل الدراسة 
  . من أفراد العينة ، اتخذت اتجاهات سلبية نحو البرامج % ٩٥أن   -
  . أنها كافية % ٥من البرامج ال تتناسب مع حجم المرأة في المجتمع ، كما يرى % ٦٠  -
من القيادات أنها ال تغطي % ٥٥ومن حيث تغطية البرامج الحتياجات المرأة ، رأى   -

  ) .٢٨(، يرون أنها تغطي بعض االحتياجات % ٢ر٥احتياجات المرأة في حين أن 
فقد استهدفت التعرف على آراء طالب كلية التربية نحو ) ١٩٩٢العقيلي ، (وأما دراسة  -٤

برامج التلفزيون والفيديو ، من حيث عادات المشاهدة لهاتين الوسيلتين ودور التلفزيون في 
تغيير عادات النوم واليقظة والبرامج التي يرغب الطالب ، في إضافتها أو حذفها ودور 

  . أمام برامجه التلفزيون في لم شمل األسرة واجتماعها 
اعتمد الباحث في دراسته على استبانة ، تقيس ردود فعل الطالب حول أسئلة الدراسة   

أفادت الدراسة أن التلفزيون واسع االنتشار ولوحظ أن اتجاه الطالب نحو مشاهدة الفيديو ليس 
والتي ال  بسبب ما يبث في التلفزيون من برامج وإنّما لنوعية البرامج ، التي تعرض في الفيديو

يقضون في مشاهدة التلفزيون % ٤٨ر٨مثيــل لها في التلفزيون ، كما وجد أن غالبية العينة 
ساعة  ٢-١من أفراد العينة ، يقضون في مشاهدة الفيديو % ٦٧ساعة يوميـاً ، بينما  ٢-١من 

ر اإلرسال من أفراد العينة يعانون من االستيقاظ مبكراً حينما يتأخ% ٦٤ر٦يومياً ، كما لوحظ أن 
  ) .٢٩(التلفزيوني ليالً
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دراسة هدفت إلى معرفة آراء بعض ) ١٩٩٥ثروت أحمد ، (وفي البيئة المصرية أجرت  -٥
االجتماعية (رجال التعليم في البرامج اإلعالمية المختلفة سواء فيما يتعلق بالجوانب 

  ) . االقتصادية، الثقافية ، التربوية
للرأي ، يحتوي على العديد من العبارات ، تمثل كل  وقد قام الباحث بتصميم استطالع  

فرداً من رجال ) ٨٦(عبارة وظيفــة تربويـة من وظائف التلفزيون ، وزع االستطالع على 
في المدارس الثانوية بمحافظة الشرقية تبين من خالل الدراسة ) موجهين-نظّار-مدرسين(التعليم 

ربوية ، التي يقع على عاتقه القيام بها وأنه ال يلتزم كذلك ، أن التلفزيون ال يقوم بكل الواجبات الت
) ٣٠(إالّ بالقدراليسير من هذه الواجبات ، عزا الباحث ذلك إلى طبيعة العالقة بين التعليم واإلعالم

.  
، دراسة حول التلفزيون كأداة جديدة في التعليم ، عرض لمزايا ) ولي(في حين أجرى  -٦

تربوية كما بين الخدمات التي يقدمها التلفزيون للعملية التعليمية مع  التلفزيون كوسيلة إعالمية
وأوضح أن اإلفادة من التلفزيون في العملية ) المعلم -المتعلم  -المنهج (التركيز على 

التعليمية، تكون في إطار ما تسمح به امكاناته وطبيعته فهو يحتاج إلى أجهزة مكلفة يتم 
عالية من التدريب األمر الذي يجعل التعليم بالتلفزيون عملية تشغيلها بعاملين على درجة 

ال يمكن تطويعه لمختلف  -شكالً مضموناً  -معقّدة ، كما أن محتوى البرامج التلفزيونية 
  ) .٣١(المواقف التعليمية في الفصول الدراسية

  : تعليق علىالدراسات السابقة 
لفزيون ، فمنها النظري والميداني ، إالّ أنها يالحظ تنوع الدراسات التي تناولت موضوع الت -١

  . جميعاً أكدت على الدور التربوي الكبير للتلفزيون في العملية التربوية 
أفادت الدراسات السابقة ، أن للتلفزيون آثاراً تربوية جيدة كما له سلبياته التي تنعكس على  -٢

  .المواطن على مستوى الفكر والسلوك 
الحالية عن الدراسات السابقة في كونها ركزت على الوظائف التربوية تميزت الدراسة  -٣

للتلفزيون في جوانب عديدة تستوعب مجاالت الحياة اإلنسانية وتتناسب مع ظروف البيئة 
 -الفلسطينية وتتالئم مع متطلباتها التنموية ، كما أنها جمعت بين اإلطارين النظري 

إال أنهاختلفت عن الدراسات ) ١٩٩٥روت أحمد ، ث(الميداني، كما هو الحال في دراسة 
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جميعاً في كونها أجريت على طلبة الدراسات العليا مع ربطها ببعض المتغيرات المستقلة 
  . المتوقع أن يكون لها تأثير في تقييم الدور التربوي للتلفزيون 

  
  الدراسة الميدانية

  :محددات الدراسة 
الفلسطيني لوظائفه التربوية من وجهة نظر طالب  تبحث الدراسة في مدى أداء التلفزيون  

الدراسات العليا في كليات التربية في غزة وهي كلية التربية بالجامعة اإلسالمية وكلية التربية  
وقد .   ١٩٩٧-١٩٩٦بجامعة األزهر وكلية التربية الحكومية ، المسجلين خالل العام الدراسي 

الدراسات العليا نظراً لكونهم يمثلون شريحة متنوعة من تم اختيار عينة الدراسة من خالل طالب 
المثقفين فمنهم المعلم والمدير والموجه ومستويات تعليمية مختلفة ، اضافة إلى العاملين في 

  .وظائف أخرى 
  :أداة الدراسة 

  :ية أعد الباحثان استبانة تتعلق بنودها بالوظائف التربوية للتلفزيون وذلك مروراً بالخطوات التال  
  . اعتمد الباحثان على خبرتهما التربوية وعلى بعض الدراسات السابقة   -١
صحح الباحثان االستبانة بصورتها األولية مشتملة على خمس وأربعين فقرة تتعلق بالوظائف  -٢

  .التربوية للتلفزيون 
مية وزع الباحثان االستبانة على مجموعة من المحكمين المتخصصين من الجامعة االسال -٣

وجامعة األزهر وكلية التربية الحكومية الجراء عمليات الحذف أو االضافة أو التعديل على 
  . الفقرات وتوزيعها على األبعاد المختلفة 

استقر رأي المحكمين على حذف ثماني فقرات واضافة ثالثة وتعديل بعض الفقرات ليصبح  -٤
  -:زعة على أربعة محاور كما يلي الشكل النهائي لالستبانة مكوناً من أربعين فقرة مو

   ١٠-١    ويشمل الفقرات من  -:التعليمي :  البعد األول 
  ٢٠-١١  ويشمل الفقرات من  -:التربية األسرية :  البعد الثاني 
  ٣٠-٢١    ويشمل الفقرات من  -:الثقافي :  البعد الثالث 
   ٤٠-٣١    ويشمل الفقرات من  -:القيمي :  البعد الرابع 
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ويوجد مقابل كل عبارة ثالثة بدائل هي يتحقق ، غير متأكد ، ال يتحقق ، ووزعت   
الدرجات بحيث تحظى كل فقرة بدرجتين كحد أقصى فالبديل يتحقق له درجتان ، وغير متأكد 

  . درجة واحدة ، والشيء للبديل ال يتحقق 
  :صدق االستبانة 

من المتخصصين والتربويين في وزعت االستبانة على مجموعة  :صدق المحكمين : أوال 
الجامعة اإلسالمية واألزهر وكلية التربية الحكومية وتم حذف واضافة وتعديل بعض العبارات 

  .حتى وصلت إلى شكلها النهائي 
لقد وزعت االستبانة على عينة عشوائية من ثالثين طالباً وطالبة  :صدق االتساق الداخلي : ثانياً 

تم حساب معامل ارتباط درجات كل بعد من أبعادها بالدرجة الكلية كما هو موضح في الجدول 
  : التالي 

  . يوضح معامل ارتباط درجات أبعاد االستبانة بالدرجة الكلية  )١(جدول رقم 
  معامل االرتباط   ترتيب البعد

  ر٨١٣٨  بعد األولال
  ر٨٨٤١  البعد الثاني

  ر٨٦٩٦  البعد الثالث 
  ر٨٢٥١  البعد الرابع

  ر٤٦٣ >ر .١الداللة االحصائية لمعامل االرتباط عند 
يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين درجات كل بعد من أبعاد     

ر ، وهذه اشارة إلى المستوى المرتفع .١االستبانة والدرجة الكلية دال احصائياً عند مستوى 
  . لالتساق الداخلي لالستبانة 

  :اعتمد الباحثان طريقتين لحساب معامل ثبات االستبانة   :ثبات االستبانة 
التجزئة النصفية وذلك باستخدام معادلة بيرسون ومعادلة سبيرمان حيث بلغ  :ة األولى الطريق

  .ر ٩٥٨معامل االرتباط 
  .   .ر٨٩استخدم الباحثان معادلة كرونباخ ألفا فبلغت قيمة معامل الثبات  :الطريقة الثانية 

  .والنتيجة في الطريقتين تطمئن الباحثين إلى تطبيق االستبانة 
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  :راسة وعينتها مجتمع الد
انحصر مجتمع الدراسة في طالب وطالبات الدراسات العليا في التربية في مؤسسات   

. كلية التربيةا لحكومية  -جامعة األزهر  -التعليم العالي في لواء غزة وهي الجامعة اإلسالمية 
 ٦٧األزهر  طالباً وطالبة وفي جامعة ٥٥وبلغ عدد طالب الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية 

طالباً وطالبة ، وقد تم الحصول على العينة بطريقة  ١٣٠طالباً وطالبة والتربية الحكومية 
عشوائية في كل مؤسسة ، ونظراً لقلة عدد الطالبات في الدراسات العليا في المؤسسات الثالثة تم 

  . طالبة  ٣٧حصرهن كلهن ضمن العينة وبلغ عددهن 
  

  .دراسة وعينتها يوضح مجتمع ال )٢(جدول رقم 
  المؤسسة               

  البيان   
  التربية الحكومية   األزهر  الجامعة اإلسالمية 

  ١٣٢  ٦٧  ٥٥  مجتمع الدراسة
  ٥٢  ٢٨  ٢٧  العينة 
  ٣٩ر٤  ٤١ر٨  ٤٩  النسبة 

  :األساليب االحصائية المستخدمة 
  .براون  -معامل ارتباط بيرسون واسبيرمان *  
  . معادلة كرونباخ آلفا*  
  .  ٢اختبار كا*  
  .اختبار  ت  *  
  . تحليل التباين االحادي *  

  :مناقشة نتائج الدراسة 
  :وينص على  :التساؤل األول 

هل التلفزيون الفلسطيني يؤدي وظائف تربوية في المجال التعليمي والثقافي والقيمي   
  والتربية األسرية ؟
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ات في خيارات االستبانة الثالثة وقد تمت االجابة على هذا التساؤل بحصر التكرار  
  لمعرفة ما اذا كانت الفقرة متحققة  ٢وحساب النسبة المئوية لكل خيار في كل فقرة ثم ايجاد قيمة كا

  
  

  -:في التلفزيون الفلسطيني أم ال كما يلي 
   

  . يوضح مدى تحقق فقرات االستبانة ضمن برامج التلفزيون الفلسطيني ) ٣(جدول رقم 
  مستوى الدالة   ٢قيمة كا  ال تتحقق   غير متأكد  تتحقق   رقم الفقرة 

      %  ت  %  ت  %  ت   
  ر..١دالة عند   ٩١ر٤٢  ٧٧  ٨٢  ١٦  ١٧  ٧  ٨  -١
  ر..١دالة عند   ١٠٨ر٩٢  ٨٠  ٨٦  ١٦  ١٧  ٤  ٤  -٢
  ر..١دالة عند   ٥١ر٢٧  ٦٥  ٧٠  ٢٢  ٢٤  ١٢  ١٣  -٣
  ر..١دالة عند   ١٤٣ر٧٩  ٨٨  ٩٤  ٩  ١٠  ٣  ٣  -٤
  ر..١دالة عند   ٩٩ر٩٤  ٧٩  ٨٤  ١٦  ١٧  ٦  ٦  -٥
  ر..١دالة عند   ٥٨ر٦٢  ٦٨  ٧٣  ١٦  ١٧  ١٦  ١٧  -٦
  ر..١دالة عند   ٣٤ر٩٩  ٦٠  ٦٤  ٢٤  ٢٦  ١٦  ١٧  -٧
  ر..١دالة عند   ٤٤ر٦٥  ٢١  ٢٣  ١٥  ١٦  ٦٤  ٦٨  -٨
  ر..١دالة عند   ٢٧ر٠٥  ٥٧  ٦١  ٢١  ٢٢  ٢٢  ٢٤  -٩
  ر..١دالة عند   ١١٠ر٦  ٨٠  ٨٦  ١٨  ١٩  ٢  ٢  -١٠
  ر..١عند  دالة  ٣٧ر٨١  ٦٠  ٦٤  ٢٨  ٣٠  ١٢  ١٣  -١١
  ر..١دالة عند   ٥٣ر٦٣  ٦٥  ٧٠  ٢٥  ٢٧  ٩  ١٠  -١٢
  ر..١دالة عند   ٧٢ر٧٥  ٧٢  ٧٧  ١٨  ١٩  ١٠  ١١  -١٣
  ر..١دالة عند   ١٤ر٢٦  ٥٠  ٥٤  ٢٦  ٢٨  ٢٣  ٢٥  -١٤
  ر..١دالة عند   ٣٤ر٩  ٦٠  ٦٤  ٢٤  ٢٦  ١٦  ١٧  -١٥
  ر..١دالةعند   ٥٧ر٨٩  ٦٧  ٧٢  ٢٢  ٢٤  ١٠  ١١  -١٦
  ر..١دالةعند   ١٠٩ر٧٩  ٦٦  ٧١  ٢٤  ٢٦  ٩  ١٠  -١٧
  ر..١دالةعند   ١٦ر٥  ٥٠  ٥٤  ٣١  ٣٣  ١٩  ٢٠  -١٨
  ر..١دالة عند   ٢٣ر٤  ٥٥  ٥٩  ٢٥  ٢٧  ٢٠  ٢١  -١٩
  ر..١دالة عند   ٤١ر٧٩  ٦١  ٦٥  ٢٩  ٣١  ١٠  ١١  -٢٠
  ر..١دالة عند   ٥٢ر٧٣  ١٩  ٢٠  ١٥  ١٦  ٦٦  ٧١  ٢١
  ر..١دالة عند   ٥٠ر١٥  ٦٤  ٦٨  ٢٨  ٣٠  ٨  ٩  -٢٢
  ر..١عند دالة   ٨٣ر٣٥  ٩  ١٠  ١٦  ١٧  ٧٥  ٨٠  -٢٣
  {..١دالة عند   ٤١ر٧٩  ٢١  ٢٣  ١٦  ١٧  ٦٣  ٦٧  -٢٤
  ر.١دالة عند   ٩ر٥٥  ٤٣  ٤٦  ٢٠  ٢١  ٣٧  ٤٠  -٢٥
  ر..١دالة عند   ١٨ر٠٧  ٥٢  ٥٦  ٢٧  ٢٩  ٢١  ٢٢  -٢٦
  غير دالة   ٣ر٦٦  ٤٢  ٤٥  ٢٩  ٣١  ٢٩  ٣١  -٢٧
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  ر.١دالة عند   ١١ر٩١  ٣٢  ٣٤  ٢١  ٢٢  ٤٨  ٥١  -٢٨
  ر.١دالة عند   ٩ر٥٩  ٤٨  ٥١  ٢٦  ٢٨  ٢٦  ٢٨  -٢٩
  ر..١دالة عند   ٥٢ر٣٤  ٦٤  ٦٩  ٢٧  ٢٩  ٨  ٩  -٣٠
  ر.١دالة عند   ١١ر٩١  ٤٩  ٥٢  ٢٢  ٢٤  ٢٩  ٣١  -٣١

  
  تتحقق   رقم الفقرة 

  
  غير متأكد

  
  ال تتحقق 

  
  مستوى الدالة   ٢قيمة كا

  ر..١دالة عند   ٢٥ر٥٩  ٥٦  ٦٠  ١٩  ٢٠  ٢٥  ٢٧  -٣٢
  ر..١دالةعند   ٢٨ر٣٩  ٥٧  ٦١  ١٧  ١٨  ٢٦  ٢٨  -٣٣
  ر..١دالة عند   ٦١ر٧  ٦٧  ٧٢  ٢٦  ٢٨  ٧  ٧  -٣٤
  ر..١دالة عند   ٣٧ر٥٩  ٦١  ٦٥  ٢٤  ٢٦  ١٥  ١٦  -٣٥
  ر.١دالة عند   ٩ر٧٨  ٣١  ٣٣  ٢٢  ٢٤  ٤٧  ٥٠  -٣٦
  ر..١دالةعند   ٣٢ر٣٢  ٢٤  ٢٦  ١٧  ١٨  ٥٩  ٦٣  -٣٧
  ر..١دالة عند   ١٨ر٠٧  ٢٧  ٢٩  ٢١  ٢٢  ٥٢  ٥٦  -٣٨
  ر ..١دالة عند   ١٨ر٠٧  ٥٢  ٢٦  ٢٧  ٢٩  ٢١  ٢٢  -٣٩
  ر ..١دالة عند   ١٣ر١٤  ٥٠  ٥٣  ٢٢  ٢٤  ٢٨  ٣٠  -٤٠

  -:يتضح من الجدول السابق ما يلي   
متحققــة في التلفزيون الفلسطيني  ٣٨،  ٣٧،  ٣٦،  ٢٨،  ٢٤،  ٢٣،  ٢١،  ٨الفقرات  -١

وهذا يعني أن التلفزيون يعرض لقاءات لبعض المسئولين في التعليم حول مشكالت التعليم 
بيـــــاً وأخرى تتعلق ويعرض برامج توجـــــــه وترشــد المواطن ط

بمظاهـــــــر التراث الفلسطيني كما يقوم التلفزيون بتوعيــــة المواطن بتاريخ 
فلسطين وتوجيــــه األفراد إلى مساندة جهود السلطة الوطنية في خدمة البيئــــة 
ويوجـــــه المواطن إلى ضرورة المحافظـــــة على الممتلكـــــات 

د لألفراد على حب الوطن وضرورة التضحيــة في العامـــــة ويؤكــــ
سبيلــــه ، كمــا يبـــث برامـــج تتعلق باقنـــاع الفـــرد بمسانــدة 

  .جهود السلطة  الوطنية من أجل احداث عملية التنمية 
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فيهـــا " ال يتحقق"أما باقي العبارات فان الفارق الدال احصائيــــاً جاء لصالح الخيار  -٢
وهذا يعني أن دور التلفزيون متواضع في تقديم . فهي غير مميزة ) ٧(العبارة رقم سوى 

برامج تربويـــة تتعلق بالدور المهني للمعلم ورفع مكانته ، وبرامج ناقدة للمناهج 
التعليمية وعرض الجديد في طرق التدريس ودروس تعليميــــة لمختلف المستويات 

. وعيــــة المواطن بأهميـــــة التعليم المهني وربط المدرسة بالمجتمع المحلي وت
كما ال يعرض التلفزيون برامج تحفيزيــــــة لتكريم الطلبـــة المتفوقين والمعلمين 

ودوره بسيط في مجال توجيه الوالدين إلى أفضل األساليب التربويـــة . المتميزين 
ما التربوي وكيفيــــة المستخدمــــة في تنشئـــة األبناء وتوعيتهما بأهمية دوره

التعامل مع مشكالت المراهقين وخصائص ومطالب مرحلــة الطفولــــة وضرورة 
التعاون مع المدرســـة في تربيــــة األبنــــاء ، ومساعدة الراشدات في 
معرفـــة دورهن كزوجات ناجحات والتحذير من اآلثار السلبيــــة الناجمة عن 

كما أن دور التلفزيون متدني في مجال . نائهــــا اهمال األسرة لتربيـــة أب
مناقشــــة األساليب الخاطئـة في التربيــــة األسريـــــة وكيفيــــة 
معالجتهـــا وتوعيـــة العالقــــة بين الوالدين ومدى انعكاسهـــا على األبناء 

تبات العامة ، وكذلك في مجال توجيـــــه األفراد إلى أهميــــة التردد على المك
وعرض ما يتعلق بالثقافـــة االسالميــــة وتنميــــة االتجــــاه نحو 
القراءة واالطالع وتوجيه األفراد إلى كيفيــة التعامل مع التراث ، وعدم عرض ما يتعلق 
ما يشجع أسلوب الحوار المساهمــة في عالج بعض مظاهر الغزو الثقافي والفكري عند 

التلفزيون لعادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني من خالل البرامج الشباب وعدم مراعاة 
كما أن غرس القيم األخالقيــــة وتوعيــــة . المختلفـــة والمحافظــة عليها 

المواطن بحقوقـــه السياسية وغرس االتجاه نحو المنهج العلمي في التفكير والتأكيد على 
كساب المواطنين معايير السلوك الجيد كل هذه حرية األفراد في ابداء آرائهم واحترامها وا

طالب (القيم لم تحظ بالمكانة المطلوبة في برامج التلفزيون الفلسطيني حسب آراء التربويين 
  ) . الدراسات العليا
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يتضح مما سبق أن التلفزيون الفلسطيني ال يقوم بدوره المطلوب في مجال تقديم برامج   
) ١٩٨٤صيداوي (ائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة تربوية وتتفق هذه النتيجة من نت

  ).١٩٩٥ثروت أحمد (ودراسة ) ١٩٨٧الصافي (ودراسة 
  :وينص على  :التساؤل الثاني 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة في الدور التربوي   
  .للتلفزيون الفلسطيني تعزى إلى الجنسين 

ة على هذا التساؤل استخدم الباحث اختبار ت للوقوف على الفروق بين ومن أجل االجاب  
  : آراء الطالب وآراء الطالبات في كل بعد من أبعاد االستبانة كما يوضح الجدول التالي 

  
يوضح داللة الفروق بين الجنسين في آرائهم نحو الدور التربوي للتلفزيون ) ٤(جدول رقم  

  . الفلسطيني 
  

  رقم البعد 
٣٦=  ٢   ٧١ = ١    

  قيمة ت 
  

  مستوى الداللة 
      ٢ع  ٢م  ١ع   ١م   

  غير دالة   ر٥ -  ٣ر٣٣  ٥ر٠٣  ٤ر٢٨  ٤ر٦٢  البعد األول 
  .ر٠٥دالة عند   ٢ر٦ -  ٦ر١١  ٧ر٤٢  ٤ر٩  ٤ر٣٧  البعد الثاني 
  غير دالة   ١ر٨٢ -  ٥ر٥٣  ١١ر٨١  ٥ر٤٨  ٩ر٧٦  البعد الثالث 
  .ر٠٥دالةعند   ٢ر٤٧ -  ٧ر٣٤  ١٠ر٧٥  ٥ر٧٦  ٧ر٥٥  البعد الرابع 

  .ر٠٥دالة عند   ٢ر٤١ -  ١٧ر٧٣  ٣٥  ١٧ر٦٢  ٦ر٣  المجموع 
من الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات آراء الطالب   

وآراء الطالبات نحو الدور التربوي للتلفزيون الفلسطيني لصالح الطالبات وذلك في البعد الثاني 
ولعل الباحثين يميالن إلى آراء الطالبات ألن المرأة تهتم كثيراً بالبرامج  والرابع والمجموع

  :االجتماعية التي يبثها التلفزيون السيما البرامج المتعلقة باألسرة وذلك ألسباب 
طبيعة  المرأة الفلسطينية تهتم بالجوانب التربوية المتعلقة باألسرة والمحافظة على القيم بكافة  -١

  . أنواعها 
  . ارتباط دور المرأة ووظيفتها بالجانب األسري   -٢
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  .تمتلك المرأة الفلسطينية من الوقت ما يمكنها من متابعةالبرامج التلفزيونية أكثر من الرجل   -٣
مع مالحظة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات آراء الجنسين في البعد األول 

:  ٣٥( ،  ) طالب :  ٢٦ر٣( طات آراء الجنسين والثالث ويبدو واضحاً من خالل متوس
االنخفاض الواضح في مراعاة البرامج التلفزيونية الفلسطينية للجوانب التربوية حيث يبلغ ) طالبات

وهذا يعزز النتيجة التي تم التوصل ) طالبات% ٤٣ر٨(، ) طالب% ٣٢ر٩(المتوسط النسبي 
  . اليها في مناقشة التساؤل األول 

  : وينص على : الث التساؤل الث
هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين آراء أفراد العينة في الدور التربوي للتلفزيون   

  . الفلسطيني تعزى إلى المؤسسة التعليمية 
ولالجابة على هذا التساؤل تم استخدام تحليل التباين اآلحادي لمعرفة الفروق في آراء   

الجامعة اإلسالمية واألزهر والتربية الحكومية كما جاء في طلبة الدراسات العليا في كل من 
  : الجدول التالي 
يوضح داللة الفروق بين آراء طلبة المؤسسات الثالثة نحو الدور التربوي ) ٥(جدول رقم 

  . للتلفزيون الفلسطيني 
درجات   مصدر التباين   المتغير 

  الحربة 
مجموع 
  المربعات 

متوسط 
  المربعات 

قيمة 
  ف 

  ى الداللة مستو

  غير دالة   ٢ر٨٢  ٤٣ر١٤  ٨٦ر٢٩  ٢  بين المجموعات  البعد األول
      ١٥ر٢٨  ١٥٨٩ر٢٩  ١٠٤  داخل المجموعات   
        ١٦٧٥ر٦٨  ١٠٦  المجموع الكلي   

  غير دالة   ٢ر٧٨  ٨١ر٢٧  ١٦٢ر٥٤  ٢  بين المجموعات   البعد الثاني 
      ٢٩ر٢٧  ٣٠٤٤ر١  ١٠٤  داخل المجموعات   
        ٣٢٠٦ر٦٤  ١٠٦  المجموع الكلي  

  .ر٠١دالة عند   ٦ر٩٨  ١٩٣ر٤٣  ٣٨٦ر٨٦  ٢  بين المجموعات   البعد الثالث
      ٢٧ر٧  ٢٨٨٠ر٥٢  ١٠٤  داخل المجموعات  
        ٣٢٦٧ر٣٨  ١٠٦  المجموع الكلي  

  .ر٠٥دالة عند   ٤ر٤  ١٧٣ر٦٥  ٣٤٧ر٣  ٢  بين المجموعات  البعد الرابع
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      ٣٩ر٤٦  ٤١٠٣ر٧٤  ١٠٤  داخل المجموعات   
        ٤٤٥١ر٠٤  ١٠٦  المجموع الكلي  

  .ر٠١دالة عند   ٦ر٠٢  ١٧٩١ر١  ٣٥٨٢ر١٨  ٢  بين المجموعات   المجموع
      ٢٩٧ر٦٢  ٣٠٩٥٢  ١٠٤  داخل المجموعات   
        ٣٤٥٣٤ر١٨  ١٠٦  المجموع الكلي   

من الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية في البعد الثالث والبعد الرابع   
لصالح طلبة جامعة األزهر وهذه النتيجة تعني أن طلبة جامعة والمجموع تعزى المؤسسة وذلك 

األزهر يرون أن للتلفزيون الفلسطيني دوراً تربوياً بدرجة أكبر من نظرائهم في كل من الجامعة 
اإلسالمية وكلية التربية الحكومية ، وقد يرجع وقوف طلبة جامعة األزهر إلى جانب التلفزيون 

معة تخضع لالشراف الرسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية فتشترك الفلسطيني إلى ارتباطهم بجا
  . بذلك مع التلفزيون الفلسطيني 

ويشير الجدول إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين آراء طلبة المؤسسات   
الثالثة في الدور التربوي للتلفزيون الفلسطيني على صعيد البعد األول والثاني ، وهذا يعني اتفاق 

اد العينة على أن التلفزيون التربوي ال يؤدي دوره المطلوب في تقديم برامج تتعلق بالجوانب أفر
  . التعليمية والتربية األسرية 
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  التوصيات   
  :توصي الدراسة بما يلي 

ضرورة تبنّي فلسفة إعالمية فلسطينية ، واضحة المعالم محددة األهداف ، من شأنها أن تساهم   -١
  . فاعلية في بناء اإلنسان الفلسطيني وإكسابه هويته الثقافية المتميزة ب

االرتقاء بمستوى التعاون بين الجهازين اإلعالمي والتربوي ، من مجرد اللقاءات القصيرة عبر   -٢
البرامج الثقافية والتربوية ، إلى التنسيق الكامل والعمل المشترك والتشاور المستمر وتبادل 

  . ك من أجل صالح المواطن والمجتمع الخبرات وذل
أن تحرص المؤسسات التعليمية في البالد ، على االستفادة المثلى وفي حدود المستطاع من إمكانات   -٣

  . وسائل اإلعالم المتنوعة وأن تستثمر ذلك جيداً لصالح العملية التربوية 
على أساس االختيار الحر واالستفادة من تدريب الطالب على التعامل اإليجابي مع التلفزيون والقائم   -٤

  . الجوانب اإليجابية النافعة 
  . اهتمام التلفزيون بالدروس التعليمية لمختلف المستويات المدرسية   -٥
تقديم برامج تتعلق بخصائص ومطالب مرحلة الطفولة وتوعية األمهات بجوانب التنشئة االجتماعية   -٦

السليم مع األطفال وضرورة التعاون مع المدرسة في تربية  وتوجيه الوالدين إلى أسس التعاون
  . أبنائهم 

  . مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني، من خالل البرامج التلفزيونية المختلفة والمحافظة عليها   -٧
  . االهتمام بغرس القيم األخالقية لدى األفراد وتوعية المواطن بحقوقه السياسية   -٨
غرس االتجاه نحو المنهج العلمي في التفكير والتأكيد على حرية األفراد في إبداء آرائهم واحترامها   -٩

  . والتأكيد على نمط التفكير الناقد 
  . اكساب المواطن معايير السلوك الجيد ونشر قيم التعاون والتكافل بين األفراد  -١٠
ام الدراسية ، بهدف االرتقاء بالمستوى األدائي والفنّي اإلكثار من عقد الندوات وورشات العمل واألي -١١

  . للتلفزيون 
  اهتمام األساتذة الجامعيين بإجراء دراسات مختلفة حول التربية اإلعالمية وتشجيع طالبهم على ذلك  -١٢
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    :إجراء دراسات ميدانية حول الموضوعات التالية  -١٣
    . القيم في المسلسالت التلفازية   -  
  .سة دور الصحف في تربية الشباب وتوجيههم درا  -  
  . دراسة دور اإلعالم في تنمية المجتمع الفلسطيني   -  

  هوامش الدراسة  
 ١٩٩٨مدخل إلى فن الراديو والتلفزيون ، مكتبــة دار المنـــارة ، غزة ، : أبو شنب ، حسين   -١

  . ١٠٠-٩٩،  ص ص
يـــة في اإلسالم ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، المسئوليــــة اإلعالم: محمد ، محمد سيد   -٢

  . ٢٥٩، ص  ١٩٨٣
، منبر اإلسالم ، المجلس األعلى للشئون ) التعليم واإلعالم ، بداية اإلصالح : ( فايد ، عبد اللطيف   -٣

  . ٤-٢، ص  ١٩٨٩، ) ٤٨(السنة ) ٤(اإلسالمية بالقاهرة ، العدد 
وقائع ندوة ماذا يريد التربويون من ) عالم والرسالة التربوية اإل: ( محمد عبد الجواد ، نور الدين   -٤

،  ١٩٨٤، مكتب التربيـــة العربي لدول الخليج ، الرياض ،  ٢، ج ٢االعالميــــة ، ط
  .  ٢٢٧ص

  . ٢٣المسئولية اإلعالمية ، ص: محمد ، محمد سيد   -٥
ــة ومفهوم الفكر التربوي النظريـــة التربويـــة اإلسالميـ: المرزوقي ، آمال حمزة   -٦

  . ١٢٧، يص ١٩٨٢الغربي ، جدة ، 
اإلعالم واالتصال الجماهيري ، األنجلو المصريــــــــة ، القاهرة : إمــــام ، إبراهيم   -٧

  .  ١٢، ص ١٩٦٩، 
،  ١٩٨٧الوسائل التعليميـــة وتكنولوجيا التعليم ، مكتبة المنار ، األردن ، : السيد ، محمد علي   -٨

  .  ٣٣٩ص
وقائع ندوة ماذا يريد التربويون من ) التلفزيون أداة جديدة في التعليم : ( ولي ، عبد الجبار  -١٠

  . ١٩٥، ص ٣اإلعالمية ، ج
  . ٢٠٢التلفزيون أداة جديدة في التعليم ، ص: ولي ، عبد الجبار  -١١
السنة ) ١١(اإلسالم ، العدد  مجلة منار) التلفزيون والبرامج الدينية : (عبد الصمد ، محمد كامل  -١٢

  . ٨٥، ص ١٩٨٨، ) ١٥(
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المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، اجتماع خبراء ومسئولين عن تقنيات التعليم لدراسة  -١٣
،     ١٩٧٧مارس ،  ٢٠-١٩مشكالت استخدام التلفزيون في التعليم في البالد العربية ، بغداد 

  . ٨٧-٨٦ص ص
  . ١٩٧التلفزيون أداة جديدة ، ص: بار ولي ، عبد الج -١٤
  .  ١٧١، ص ١٩٨٠مقدمة في التربية ، دار عمار ، عمان ، : ناصر ، ابراهيم  -١٥

16-  Hilliard , R. Field, H. Television and the teacher , Newgo, K, masting Honse, 1970, 
                             P.11    

المؤسسة المصرية ) زكريا ياسين(التلفزيون وأثره في حياة أطفالنا ، ترجمة : ويلبور : شيرام  -١٧
  . ١٢٤العامة للتأليف واألنباء والنشر ، القاهرة ، ص

  . ١٣٤التلفزيون وأثره في حياة أطفالنا ، ص: شيرام ، ويلبور  -١٨
لتلفزيون العربي ، دار النهضة العربي ، اآلثار النفسية واالجتماعية ل: عيسوي ، عبد الرحمن  -١٩

  . ٢٥، ص ١٩٨٤بيروت ، 
على األبحاث التربوية ، كلية التربية ، ) التربيـة اإلعالمية هي المنهج األول(صيداوي ، أحمد   -٢٠

  . ٥١، ص  ١٩٨٤، ) ١٢(، العدد ) ١١(الجامعة اللبنانية ، السنة 
  . ٢٦٢الرسالة التربوية ، صاإلعالم و: نور الدين ، محمد عبد الجواد  -٢١
  . ٢٦٥اإلعالم والرسالة التربوية ، ص: نور الدين ، محمد عبد الجواد  -٢٢
  . ١٠شيرام ، ويلبور ، التلفزيون وأثره في حياة أطفالنا ، ص -٢٣
دراسات في أصول التربيـة ، دار الثقافة ، الدوحة : قمبــــر ، محمـــود وآخـــرون  -٢٤

  . ٢١٦، ص ١٩٨٩، 
،  ١٩٩٢القيم في المسلسالت التلفازية ، دار العاصمة ، السعودية ، : المحيا ، مساعد بن عبد اهللا  -٢٥

  . ٢٠٠-٩٩ص
،  ١مجلة كلية التربية ، المنصورة ، ج) التربية االعالمية والتنميـــة(دياب ، محمد اسماعيل  -٢٦

  . ٤١-٩، ص  ١٩٨٠، ) ٣(العدد 
، األبحاث التربوية ، ) ة اإلعالميـــة هي المنهج األولالتربيـــــ(صيداوي ، أحمد  -٢٧

  .   ٦٣-٢٨ص
آراء القيادات المهتمة بقضايا المرأة في انتاج البرنامج التلفزيوني (الصافي ، هاشم أبو زيد  -٢٨

، تعليم الجماهير ، صادرة عن الجهار العربي لمحو األمية وتعليم الكبار ، بغداد ، العدد )العربي
  . ٧٧-٧، ص ١٩٨٧، ) ١٤(سنة ، ال) ٣٢(
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دراسة : آراء طالب كلية التربية نحو برنامج التلفزيون والفيديو (العقيلي ، عبد العزيز محمد  -٢٩
، ١٩٩٢، ) ٢(مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ، العدد ) استطالعية

  .  ٥٨١-٥٥٣ص
، )التربوية للتلفزيون من وجهة نظر بعض رجال التعليمالوظيفة ( أحمد ، ثروت عبد الباقي  -٣٠

، ) ٧١(دراسات تربوية ، سلسلة أبحاث تصدر عن رابطة التربية الحديثة ، المجلد العاشر، ج
  .  ٦١-٢٨ص

  . ٢٠٤-١٨٩التلفزيون أداة جديدة ، ص: ولي ، عبد الجبار  -٣١
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  للتلفزيون الفلسطينياستطالع رأي حول الوظائف التربوية 

  من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا بقطاع غزة
  
  

  أختي الطالبة/ أخي الطالب 
  

يقوم الباحثان بدراسة الغرض منها بيان إلى أي مدى ، يلتزم التلفزيون بواجباته التربوية،   
  من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا

  :معلومات أولية 
داخل االستطالع واجباً تربوياً للتلفزيون ، سواء كان ذلك تمثل كل عبارة من العبارات ،   

في مجال التعليم المدرسي ، أو التربية األسرية ، أو المجال الثقافي أو مجال القيم والمطلوب 
أمام كل عبارة تحت الخانة التي تعبر عن رأيك راجين منك تحري ) × ( منك، أن تضع عالمة 

  .الموضوعية في اجابتك 
  

  :التخصص :                              الكلية
  :الجنس 

  .ما نوعية وأسماء البرامج التلفزيونية التي تشاهدها  -
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  الباحثان                                                                                     
  محمــد عسقول. د

  محمود أبو دف. د
 غير  يتحقق  قامئة الوظائف التربوية

ال   متأكد
  يتحقق

        تقديم برامج ترتقي بالدور المهني للمعلم -١
        تقديم برامج ترفع من قدرة ومكانة المعلم -٢
        تقديم برامج ناقدة للمناهج التعليمية -٣
        تقديم الجديد في طرق ووسائل التدريس -٤
        عرض دروس تعليمية لمختلف المستويات المدرسية -٥
        التأكيد على أهمية ربط المدرسة بالمجتمع المحلي -٦
        توعية المواطن بأهمية التعليم المهني -٧
        عرض لقاءات لبعض المسئولين في التعليم حول مشكالت التعليم -٨
        عرض برامج تحفيزية لتكريم الطلبة المتفوقين -٩

        عرض برامج تحفيزية لتكريم المعلمين المتميزين -١٠
        توجيه الوالدين إلى أفضل األساليب التربوية المستخدمة في تنشئة األبناء -١١
        توعية الوالدين بأهمية دورهما التربوية -١٢
        إرشاد الوالدين إلى كيفية التعامل مع مشكالت المراهقين من كال الجنسين -١٣
        عرض برامج تتعلق بخصائص ومطالب مرحلة الطفولة -١٤
        توعية األمهات بجوانب التنشئة االجتماعية السليمة ألطفالهن -١٥
        توجيه الوالدين إلى ضرورة التعاون مع المدرسة في تربية أبنائهم -١٦
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        مساعدة الراشدات على معرفة دورهن كزوجات ناجحات -١٧
        التحذير من اآلثار السلبية الناجمة عن إهمال األسرة لتربية أبنائها -١٨
        مناقشة األساليب الخاطئة في التربية األسرية وكيفية معالجتها -١٩
        عرض برامج تتعلق بنوعية العالقة بين الوالدين ومدى انعكاسها على األبناء -٢٠
        تقديم توجيهات وارشادات طبية للمواطنين ٢١
        توجيه األفراد إلى أهمية وضرورة التردد على المكتبات العامة -٢٢
        عرض برامج تتعلق بمظاهر التراث الفلسطيني -٢٣
        توعية المواطن بتاريخ فلسطين -٢٤
        عرض برامج لتوصيل الثقافة االسالمية -٢٥
        تنمية االتجاه نحو القراءة واالطالع -٢٦
        توجيه األفراد إلى كيفية التعامل مع التراث الفلسطيني -٢٧
        مساندة جهود السلطة في خدمة البيئةتوجيه األفراد إلى  -٢٨
        تشجيع أسلوب الحوار في مناقشة األفكار -٢٩
        المساهمة في عالج بعض مظاهر العزو الثقافي والفكري عند الشباب -٣٠
مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني من خالل البرامج المختلفة  -٣١

  والمحافظة عليها
      

        األخالقية لدى األفرادغرس القيم  -٣٢
        توعية المواطن بحقوقه السياسية -٣٣
        غرس االتجاه نحو المنهج العلمي في التفكير -٣٤
        التأكيد على حرية األفراد في أبداء آرائهم واحترامها -٣٥
        توجيه المواطن إلى ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة -٣٦
        الوطن والتضحية في سبيلهالتأكيد على حب  -٣٧
        اقناع الفرد في مساندة جهود السلطة ألحداث عملية التنمية -٣٨
        اكساب المواطنين معايير السلوك الجيد -٣٩
        نشر قيمة التعاون بين المواطنين -٤٠
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إذا كنت ترى أن هناك واجبات تربوية أخرى يمكن أن يقوم بها التلفزيون الفلسطيني ،   
  يمكنك كتابتها في هذا الجزء

-  
-  
-  
-  
-  

  شاكريم لكم حسن تعاونكم ،،،
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