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  **أفراح صالح الشمريو *عيسى محمد البلهان

  27/1/2019 تاريخ القبول   16/9/2018 ستالمتاريخ اال

  ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم التربوي 

وتكونت العينة لوك األخالقي لدى األطفال في ضوء بعض المتغيرات بدولة الكويت، ودوره في تنمية الس
مديرة رياض األطفال، ) 29(من مديرات ومعلمات رياض األطفال منهم ) 122(األساسية للدراسة من 

 ،عامًا) 43-35(وتتراوح أعمارهن ما بين  ،)3.6(بانحراف معياري قدره ) 39.9(ومتوسط أعمارهن 
- 22(وتتراوح أعمارهن ما بين  ،)2.8(بانحراف معياري قدره ) 42.8(لمة متوسط أعمارهن مع) 93(و

عامًا وتتراوح ) 4.8(عامًا بانحراف معياري قدره ) 36.7(ويبلغ متوسط أعمار العينة الكلية  ،عامًا) 43
معلمات وقد اشتملت أدوات الدراسة على مقياس اتجاهات مديرات و عامًا،) 43-22(أعمارهن ما بين 

رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال، وقائمة 
وبينت نتائج . ، وتم التأكد من الخصائص السيكومترية لهذا المقياس)من إعداد الباحث(البيانات األولية 

التربوي في تنمية السلوك األخالقي  أن اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالمالدراسة 
لدى األطفال بمجاالته المختلفة جاءت بدرجة متوسطة، والمجال الديني جاء بالمرتبة األولى، بينما جاء 
المجال التربوي في المرتبة الثانية، وجاء المجال االجتماعي في المرتبة قبل األخيرة، وجاء المجال الوطني 

لنتائج أيضًا أن اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو معوقات اإلعالم في المرتبة األخيرة، وبينت ا
التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال جاءت بدرجة مرتفعة، وتعني هذه النتيجة وجود اتجاهات 

ت سلبية نحو معوقات اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال، مما يعني وجود معوقا
متعددة تحد من تفعيل دور اإلعالم التربوي بالشكل المناسب، وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة 

اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم في ) 0.05(إحصائيًا عند مستوى داللة 
وسنوات الخبرة تعزى ألثر المؤهل العلمي  التربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال

 .والمركز الوظيفي في جميع مجاالت أداة الدراسة
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Abstract 
The main aim of present study explores attitudes of principals and teachers of 

Preschool towards the role of educational media and its obstacles in developing moral 
behavior among children and its relation to some variables in the State of Kuwait. The 
final sample is formed of (122) principals and teachers of Preschool from Kuwait, their 
ages between (22 - 43yrs) with (M = 36.7yrs, SD = 4.8 yrs). This study includes the 
following tool: scale of Attitudes of principals and teachers of Preschool towards the role 
of educational media and its obstacles in developing moral behavior among children. 
The consistency and reliability of this scale have been previously measured. The results 
of the study showed that ; the attitudes of principals and teachers of Preschool towards 
the role of educational media in developing moral behavior among children in various 
fields came to a medium degree. The religious field came first, while the educational 
field came in second place, The social field ranked in the penultimate position, the 
national field ranked last. The results also show that: attitudes of principals and teachers 
of Preschool towards the educational media and its obstacles in developing moral 
behavior among children have reached a high level. This result means that there are 
negative attitudes towards the obstacles of educational media in the development of And 
your moral children, which means there are multiple obstacles limiting the activation of 
the role of educational media, as appropriate, and the results showed There are 
significant differences in attitudes of principals and teachers of Preschool towards the 
role of educational media and its obstacles in developing moral behavior among children 
at the level of significance (0.05) due to the impact of scientific qualification and years 
of experience and career center in all scale areas. 
Keywords: Attitudes; educational media; moral behavior; Preschool. 

  المقدمة

ـيط بـالفرد مـن أشـخاص وطبقـات اجتماعيـة أو عقائـد تتخـذ االتجاهـات موضـوعاتها ممـا يح
دينيـة أو نظـم سياسـية واقتصـادية، وقـد يشـير االتجـاه إلـي ميـل مؤيـد أو منـاهض أو محايـد 
لموضـوع، علـى بعـد متصـل متعـدد الـدرجات، وقـد تضـيق اتجاهـات الفـرد وتتمركـز فقـط حـول 

سـرته ومشـاكل أســرته والتوحــد مــع اتجاهاتهــا والــدفاع عــن هــذه عالمـه الضـيق جـدًا حيـث أ
االتجاهــات بعنــف وغضــب وعــدوان، وقــد تنســحب هــذه االتجاهات على مدرسته أو الحي الذي 

وترجع أهمية االتجاهات النفسـية ). 2000عيد، ( يقطنه أو حتى مجتمعه الذي يعيش فيه
نها من أهم نواتج عملية التنشئة االجتماعية، وألن االتجاهات تعتبـر محـددات واالجتماعيـة إلي أ

  ). 2004زهران، ( موجهـه ضـابطة منظمـة للسـلوك االجتماعي

ونتناول في هذه الدراسة اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم التربوي 
عد تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال من ودوره في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال، إذ ي

الموضوعات الهامة التي تحظى باهتمام المنظرين في مجال علم النفس التربوي؛ بسبب تزايد 
المشكالت السلوكية لدى األطفال، وظهور العنف، وانخفاض التحصيل؛ وللحد من هذه السلوكيات 



 ...اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم التربوي   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 565

ية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة السلبية، تحول تركيز علماء النفس والتربويون نحو تنم
األخالقية، مستفيدين من التطور الهائل في تكنولوجيا اإلعالم، السيما أن اإلعالم التربوي يعد أهم 

وتؤدي التنشئة األخالقية دورًا بارزًا في حياة األطفال، فهي أحد . أدوات التربية في تحقيق أهدافها
، وتشكل العصب الرئيسي للسلوك )2005األشول، ( أهم المؤثرات في نمو شخصية الطفل

فالتنشئة األخالقية تعمل ). Taylor, 2015(االجتماعي، والديني، والوطني، والمعرفي عند الطفل 
على بناء الطفل نفسيًا وخلقيًا، وبالتالي سلوكيًا، بضبط دوافعه وشهواته وتوجيهه نحو الخير 

، وتعمل التنشئة )Gunnestad, Morreaunet & Onyango, 2015(واإلحسان وأداء الواجب 
األخالقية على حفظ نشاطات األطفال وبقائها متسقة، ضمن السياق االجتماعي، والقيم السلوكية 

 ,Malakar & Saikia(المرغوبة، وتشكل دافعًا أساسيًا لدى الطفل للعمل وتوجيه طاقاته 
ة األخالقية لألطفال، خاصًة في مقتبل وعندما تنجح المؤسسة التربوية في عملية التنشئ). 2017

، فالتربية التي تتضمن التنشئة األخالقية متطلب "التربية والتعليم"العمر، تكون حققت القاعدة 
، بمعنى أنه يجب تنمية السلوك اإليجابي في الجانب التربوي )2010أحمد، (سابق للتعليم 

اهات إيجابية نحو المعرفة والتعلم والمعرفي لدى األطفال، من خالل مساعدهم على بناء اتج
  ). Njoku, 2016(والمدرسة والمعلم، قبل التخطيط إلكسابهم المعارف والعلوم 

وفي ضوء انتشار العولمة أصبح التنشئة األخالقية من أهم أدوار المؤسسة التربوية لوقاية 
كيات اإليجابية في ؛ ذلك من خالل تعزيز السلو)Halea, 2012(األطفال من االنحرافات السلوكية 

الجانب التربوي والديني واالجتماعي والوطني، بحيث يتمكنوا من التعامل مع التغير السريع، 
وامتالك منظومة أخالقية توجه السلوك، فال يسلمون باألفكار والمعتقدات، إال بعد فحصها 

القي هو محور ، فالسلوك األخ)2010أحمد، (وتحليلها بطريقة سلمية وفق منظومتهم األخالقية 
، فكلما أدت مؤسسات التنشئة االجتماعية )2011زاهر، (مؤسسات التنشئة االجتماعية المختلفة 

 ,Saide(دورها في التربية األخالقية كلما تعدلت سلوكيات األطفال وأصبحت أكثر إيجابية 
إيجابي ، فالسلوك االخالقي مهمًا وضروريًا لالندماج االجتماعي، ويوصف السلوك أنه )2014

 ,Toshimoto& Katsumi(عندما يكون متسقًا، ومتوافقًا مع ما يؤمن به المجتمع من قيم 
2014.(  

وُتعد السلوكيات األخالقية من أهم مقومات الحياة النفسية السليمة لألطفال، فهي الدافع 
إلى  ، وبالنظر إلى طبيعة الطفل وميله)2009الشهري، (والمحرك للتطور، والتفاعل االجتماعي 

الحياة في جماعة الرفاق واألسرة؛ فإنه يحتاج في بناء عالقته بهذه الجماعة إلى ما ينظم حركته 
اليومية وتفاعله معها؛ وهنا يأتي دور المؤسسة التربوية لالضطالع بهذه المهمة، فالغاية التي 

ية تؤثر في يسعى المجتمع إلى تحقيقها في هذا االتجاه، هي تكوين أنساق قيمية سلوكية أخالق
فالسلوكيات اإليجابية المرتبطة بالتنشئة األخالقية ). 2005مراد، (سلوك األطفال تأثيرًا مباشرًا 
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هي صفات وتوجهات وأفعال مرغوبة يقرها المجتمع، مما يجعلها ذات أهمية بالنسبة إلى الفرد 
مع، ومشتقة منها، ، وتنسجم مع المعايير والمبادئ التي يقرها المجت)2010الشهري، ( والمجتمع

القائمي، ( بل هي خالصة ما يسعى المجتمع إلى تحقيقه من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية
وتسعي هذه الدراسة إلي معرفة اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم  ).2016

، دولة الكويتالتربوي ودوره في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال في ضوء بعض المتغيرات ب
وتأتى أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوعات التي تتناولها، حيث أن موضوع هذه الدراسة من 
الموضوعات الهامة في مجال التعلم وعلم النفس التربوي، واإلعالم التربوي، وتعتبر الدراسات 

الحاجة إلى مثل  النفسية التي تناولت موضوعات هذه الدراسة مجتمعة قليلة للغاية ومن ثم كانت
  .هذه الدراسة التي تبرز أهميتها من خالل ما أفرزته من نتائج وما انبثق عنها من توصيات

  :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم 
بعض المتغيرات بدولة التربوي ودوره ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال في ضوء 

الكويت، ومن خالل هذا الهدف العام فإننا نسعى إلى تحقيق عدة أهداف فرعية أخرى تتمثل فيما 
  :يلي

تحديد اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية  .1
واالجتماعي،  الديني، والتربوي،( السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة

 ).والوطني
التعرف علي اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو معوقات تفعيل دور اإلعالم  .2

  .التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال

معرفة هل هناك فروق في اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم  .3
المركز : القي لدى األطفال تعزى للمتغيرات التاليةالتربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخ

 .الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة
التعرف إلى دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية لدى  .4

 .األطفال في دولة الكويت من وجهة مديرات ومعلمات رياض األطفال
يل دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة التعرف إلى معوقات تفع .5

 .األخالقية لدى األطفال في دولة الكويت من وجهة مديرات ومعلمات رياض األطفال
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  :أهمية الدراسة ومبرراتها

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية نتائجها، ومدى تأثير هذه النتائج في القائمين على 
ؤسسات التربوية واإلعالمية في دولة الكويت، وتأتي أهمية الدراسة الحالية من جملة اعتبارات الم

  :نظرية وتطبيقية كاآلتي

  : األهمية النظرية للدراسة

تتضمن أهمية الدراسة النظرية في عدم وجود دراسات هدفت التعرف علي اتجاهات مديرات 
دوره في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال في ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم التربوي و

ضوء بعض المتغيرات بدولة الكويت، وإثراء الجانب النظري المتعلق بهذا الموضوع، وتسهم نتائج 
هذه الدراسة في إثراء المكتبة العربية بالدراسات المتعلقة بهذا المجال، والتعرف إلى دور اإلعالم 

قي لدى األطفال من خالل اتجاهات مديرات ومعلمات رياض التربوي في تنمية السلوك األخال
األطفال نحو ذلك، كما يتوقع أن تفتح هذه الدراسة أبوابًا جديدة أمام الباحثين، بقصد إجراء 

 .تعزز أو تنفي ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج, بحوث ودراسات جديدة

  : األهمية التطبيقية للدراسة

سة التطبيقية أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة وتوصياتها الباحثون تتضمن أهمية الدرا
والمهتمون بتعديل السلوك، والتنشئة األخالقية، واإلعالم التربوي، ويؤمل أن تسهم هذه الدراسة 
في تقديم العون لصناع القرار التربوي في دولة الكويت في التعرف إلى دور اإلعالم التربوي في 

اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية لدى األطفال ومعوقات تفعيل دوره التخاذ  تنمية السلوك
التدابير الالزمة لعالجها، ووضع خطط فعالة لتفعيل دور اإلعالم التربوي وتدريب المتخصصين فيه 

  .وتفعيل دورهم في المدارس

  :مشكلة الدراسة

ي يناط بها بناء منظومة القيم األخالقية، يعد اإلعالم التربوي من أدوات التنشئة األخالقية، الت
وتعديل االتجاهات السلبية، وتنمية السلوكيات اإليجابية لدى األطفال، وبخاصة تلك التي تنافي 
القيم المجتمعية السائدة، وتزايد المشكالت األخالقية واالجتماعية والسياسية والثقافية، وظهور 

جرائم اإللكترونية، والتي جاءت نتيجة لضعف تنمية السلوك جرائم جديدة في األلفية الثالثة مثل ال
اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية، وتراجع التمسك بالدين، والتراث الثقافي العربي واإلسالمي، 

وفي ضوء . وازدياد ظهور األزمات األخالقية، التي ُتعد سببًا مباشرًا لظهور السلوكيات السلبية
في الخليج العربي بعامة، وفي دولة الكويت بشكل خاص، واالهتمام البالغ نمو القطاع التعليمي 

باإلعالم التربوي على كافة المستويات المؤسسية والمحلية والعالمية، والتأكيد على دوره في 
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تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية، ومن خالل نتائج العديد من الدراسات التي 
في تمثل اإلعالم التربوي ألدواره في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة  أكدت وجود قصور

، وفي ضوء مالحظة )Stefanov, 2015(، وستيفانوف )2011(األخالقية مثل دراسة عيسى 
الباحث كمتخصص في علم النفس والتعليم، ومعالجة المشكالت النفسية لدى الطلبة، وتعديل 

تصار لمهمات اإلعالم التربوي على التغطية اإلعالمية لبعض الفعاليات السلوك، وجد أن هناك اق
التربوية، وضعف َتمُثل أدواره في بناء منظومة القيم األخالقية في المجتمع الكويتي، وقد شكلت 
هذه األسباب بمجملها دافعًا قويًا لدى الباحث لعمل هذه الدراسة، وعليه فقد تبلورت مشكلة 

ما هي اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال : بة عن السؤال الرئيسي اآلتيالدراسة في اإلجا
نحو اإلعالم التربوي ودوره في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال في ضوء بعض المتغيرات 

  :بدولة الكويت؟، والذي تفرع عنه األسئلة اآلتية

م التربوي في تنمية السلوك ما هي اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعال .1
  ؟)الديني، والتربوي، واالجتماعي، والوطني(األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة

ما هي اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو معوقات تفعيل دور اإلعالم التربوي  .2
  في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال؟

في اتجاهات مديرات ) ≥ 0.05α(ية عند مستوى الداللة هل هناك فروق ذات داللة إحصائ .3
ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى 

: تعزى للمتغيرات التالية) الديني، والتربوي، واالجتماعي(األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة
 الخبرة؟ المركز الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات

  :اإلطار النظري للدراسة

االتجاهات، واإلعالم التربوي، : تعتمد هذه الدراسة على بعض المفاهيم والمصطلحات وهى
  :والسلوك األخالقي، ويتم استعراض هذه المفاهيم بالدراسة على النحو اآلتي

  :االتجاهات: أوًال

تهيــؤ عقلــي عصــبي مــتعلم اســتعداد نفســي أو " :االتجاه بأنــه) 2004(يعرف زهــران
، وهو تكـوين فـرضي أو متغيـر كـامن أو )القبول أو الرفض(لالســتجابة الموجبة أو السالبة 

الموجبة أو السالبة نحو أشـخاص أو األشياء أو ) يقـع فيمـا بـين المثير واالستجابة(متوسـط 
إلي ) 2000( ويشير عيـد". الستجابةالموضوعات أو المواقف الجدليـة فـي البيئة التي تستثير ا

أن االتجـاه كبقيـة مفـاهيم علـم الـنفس مفهـوم متعـدد المعـاني، مختلـف من حيث زاوية الرؤية إليه، 
معرفيًا ونفسيًا واجتماعيًا، وهذا االختالف مردودة إلى اخـتالف األطـر المرجعيـة والنظريات 
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: ويتكون االتجاه من ثالث مكونات رئيسية هي. نفسهمالنفسية واالجتماعية للعلماء والباحثين أ
المكون المعرفي ويشير إلي االتجـاه إلـى االعتقـادات واإلدراك والمعلومـات التـي لـدى الفـرد عـن 
موضـوع االتجاه حيث أن االعتقاد في حياتنا اليومية ال يعتمد على الحقائق أو المالحظات 

ون الوجداني وهو يشير إلى مدى قوة االنفعـاالت التـي والمك). 1990 الطواب،( الموضوعية
تـرتبط بوجـدان اإلنسـان حـول موضـوع االتجـاه، وكـل مـا يتضــمنه وجــدان اإلنســان مــن مشــاعر 
وأحاســيس ســواء كانــت ايجابيــة مثــل االحتــرام أو التقبــل أو التعـاطف، أو سـلبيه مثـل الحقـد 

بـذ واالحتقار، وهـذا يحـدد الشـحنة االنفعاليـة التـي تصـاحب تفكير الفرد حول والخـوف والن
والمكون السلوكي وهو يتخذ شكل الخطة لسلوك الفرد نحو موضوع االتجاه في . موضوع االتجاه

موقف اجتمـاعي معـين، وإما أن يسـلك الفرد سـلوكًا ايجابيـاً، أو يسـلك سـلوكًا سـلبيًا، ويؤكـد 
السيد وآخرون، ( ـون السـلوكي أو اإلرادي علـى كيفيـه اسـتجابة الفرد لموضوع االتجاهالمك

أن االتجاهـات تنبـع مـن واقـع الظـروف االجتماعيـة واالقتصـادية ) 2004( ويـرى زهران). 1998
وُتعرف اتجاهات مديرات . والسياسية وااليدولوجيه، ومن خالل عمليه التفاعل االجتماعي

ت رياض األطفال نحو اإلعالم التربوي ودوره في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال ومعلما
إجرائيًا بأنه مدى قبول أو رفض مديرات ومعلمات رياض األطفال لإلعالم التربوي ودوره في تنمية 
السلوك األخالقي لدى األطفال من خالل تجاربهم وخبراتهم مع األطفال، ويظهر ذلك من خالل 

وسلوكهن وانفعاالتهن تجاه ذلك الموضوع، ويقاس ذلك من خالل المقياس المستخدم في رأيهن 
  . هذه الدراسة

  : اإلعالم التربوي:ثانيًا

ازدادت توجهات المربين لالستفادة من تقنيات اإلعالم ووسائله في التربية والتعليم، فازداد 
نائها في ضوء التطور التقني الهائل، االهتمام باستثمار اإلعالم التربوي في صقل شخصية الطفل وب

، )2011عبد الفتاح، ( والتوجه العالمي نحو االستفادة من التكنولوجيا في التربية والتعليم
، وأصبح )Estudios, 2017(فاإلعالم والتعليم يتفقان في أن كال منهما يهدف إلى تغيير السلوك 

ية،وهو ما أصبح يعرف باإلعالم التربوي؛ الذي االهتمام باإلعالم أمرًا حتميا ضمن المؤسسة التربو
إذ يسهم اإلعالم التربوي  ،)2011قوي، (له دورا كبيرا في تشكيل القيم السلوكية لدى األطفال 

: وبث وإشاعة القيم التربوية داخل خاليا المجتمع, بوسائله المتطورة بتكوين االتجاهات اإليجابية
التوعية بالسلوكيات اإليجابية وكيفية تحقيقها لدى األطفال من أجل , والشارع, والبيت, المدرسة

)Kazak, Karpenko, Irina, Polonskiy, Tiazhlov & Ushakova, 2017( وللتأثير المباشر ،
, القحطاني(في شخصية الطفل، وتعديل سلوكه، باالعتماد على وسائل االتصال والتقنية الحديثة 

2009.(  
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الصحافة المدرسية، والمعارض، والمطويات، (التربوي  وتتعدد أدوار وسائل اإلعالم
) والكتيبات، واإلعالنات، والرسومات، ولوحة اإلعالنات، والتلفاز التعليمي، والدروس وغيرها

وقد ). Vartanova and Lukina, 2017( المؤثرة في التربية األخالقية لتعديل سلوك الطفل
وار اإلعالم التربوي في تنمية السلوك اإليجابي أن أهم أد) 2012(أوضح الشديفات والخصاونة 

المرتبط بالتنشئة األخالقية هو تحفيز الطفل على كف بعض الدوافع غير المرغوبة أو الحد منها، 
إلى جانب إسهام اإلعالم . مثل الدوافع العدوانية، وهذا يوجه تفكير الطفل نحو السلوك اإليجابي

على بناء سلوكه األخالقي، وحث الطفل على االلتزام  التربوي في توفير نماذج تساعد الطفل
 بالعادات وطرق التصرف المالئمة لآلداب االجتماعية، وتكوين روح الخير والمبادرة لعمل الخير

)Choi et al., 2017( وتكوين الوعي بوحدة الحياة االجتماعية حيث أن الحياة تتطور بسلوك ،
نظام األخالقي حتى يصبح سلوًكا، وغرس االتجاهات الفرد اإليجابي، وتكوين روح الخضوع لل

القائمة على حب الخير، وكره الشر واالبتعاد عنه في القول والعمل، وترجمة التعاليم السماوية 
السامية إلى سلوك عملي ليتخذ التفكير المنحى السليم، وإكساب الطفل اتجاهات وسلوكيات 

ومن أهم أدوار اإلعالم ). 2011زاق والساموك، عبد الر(ديمقراطية اجتماعية تعاونية سليمة 
التربوي في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية هو توعية الطلبة بالسلوكيات 
اإليجابية التي يقرها المجتمع، وتوعية المربين بخصائص التفكير للطفل واستثمارها في تعديل 

ل اآلخرين، وتوضيح أن السلوك اإليجابي هو ما السلوك وتوجيهه، وتوعية الطلبة بأهمية تقب
يتسق مع الهوية الوطنية، وتنوير الطفل معرفيًا لينأى بسلوكه عن ما تقره األوهام والخرافات 

)Marek and Skrabut, 2017 .( إضافة إلى تقديم نماذج على الحرية والمساواة، وتنمية
التهم وجذب انتباههم لموضوعات وسلوكيات الضمير عند األطفال لتعزيز السلوك اإليجابي، واستم

مرغوب فيها، والحث على العمل واإلنجاز لتعديل السلوك أالتكالي، وتقديم نماذج على احترام 
ويتضلع اإلعالم بأدوار مهمة في إبراز المشكالت ). 2014كنعان، (اإلنسانية لغرسها كسلوك 

م نماذج هادفة تجعل الطفل متمسكا بثقافة والتوعية بضرورة تجنبها، وتقدي) األخالقية(السلوكية 
مجتمعه والسلوكيات التي يرضاها، وتقدم هذه النماذج من خالل مواقف تربوية يستفيد منها الفرد 

 Carrier and(في تنمية حسه األخالقي، الذي يؤدي بالضرورة إلى تعديل السلوك وتوجيهه 
Frankfurt, 2013(بوي استخدام الصحافة المدرسية بأشكالها ، إذ أن من أهم أدوات اإلعالم التر

المتنوعة لعرض النماذج والمواقف السلوكية في سير العظماء في التاريخ والتراث، لالقتداء بها 
فاإلعالم التربوي دورا مهما في التنشئة األخالقية والتي تعد أساسًا لتكوين ). 2002المنقري، (

الحساسية والنقد نحو السلوكيات السلبية، وهذا  المعايير االجتماعية في نفس الطفل وتنمية
يسهم في تنمية السلوك اإليجابي، وملء الثغرات التي تتركها المدرسة واألسرة في حياة الطفل، 

الشديفات والخصاونة، (وبالتالي تنمية الحساسية نحو القيم، وتكوين السلوكيات اإليجابية 
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لوكيات السليمة، ونبذ الهدامة منها، وخاصة فيما ويهتم بإرشاد الطفل نحو التمسك بالس). 2012
يتعلق بالقيم األخالقية والدينية للمجتمع، لتحقيق الضبط االجتماعي وتنمية الجانب المعرفي لدى 

, 2006, أبو فودة(الطفل لينعكس كسلوك إيجابي في القدرة على مواكبةمسيرة الحضارة العالمية
وإتقان العمل، والتمسك بالقيم الخلقية , داء الواجبإلى جانب حث األطفال على حسن أ). 48ص

، والتأكيد على احترام العمل اليدوي، وتوعيهم )2007عبد الحميد، (واإلنسانية للمجتمع، 
بواجبهم المستقبلي تجاه الوطن واألمة، وحقوقهم وواجباتهم، وتوجيه الوالدين ألفضل أساليب 

ا أن من أهم أدوار اإلعالم التربوي في تنمية السلوك ، كم)28 ،القحطاني(التربية وتعديل السلوك 
اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية هو تعزيز الفهم الصحيح لدى الطلبة لمفاهيم العدالة 
االجتماعية والتكافل االجتماعي، وتعويد الطلبة على تحمل المسؤولية، وترسيخ جذور التعاون، 

حيث كونها مؤسسة إلكساب الطلبة السلوك اإليجابي، وتعزيز مكانة المدرسة االعتبارية من 
ومساعدة الطلبة في مدارسهم على إعادة تشكيل السلوكيات السالبة لتكون إيجابية بعد اتضاح 
اللبس وزوال الغموض، وإعادة تعديل السلوك في مضمون جديد مناسب لظروف والمتطلبات 

  ).2012الشديفات والخصاونة، (المعاصرة 

األدوار المتعددة لإلعالم التربوي، ووعي المجتمع الكويتي بأهمية تنمية  وفي ضوء هذه
السلوك اإليجابي لدى األطفال شباب المستقبل، وأهمية التنشئة األخالقية في هذا الجانب، جاءت 
الدراسة الحالية للتعرف إلى دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة 

هو استثمار وسائل اإلعالم وتقنياته لخدمة . لدى األطفال في دولة الكويت ومعوقاتهاألخالقية 
أما إجرائيا فيعرف بتفعيل استخدام وسائل اإلعالم  ).7:، ص2002المنقري، (األداء التربوي 

مواقع التواصل االجتماعي، وشبكات التواصل االجتماعي، واإلنترنت، والندوات، والورش، ( وأدواته
نشورات، والصحافة المدرسية، وحلقات النقاش، والمحاضرات، والكتب الرسمية، ويوم النشاط والم

، في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية المرتبطة بالقيم األخالقية ...)المدرسي،
  .لدى طلبة المدارس

  :السلوك األخالقي: ثالثًا

: السلوك األخالقي بأنه) Ogulmus and Vuran, 2016(عرف أوجولموس وفوران 
التصرفات واألعمال واالتجاهات والمواقف الحسنة المرغوب فيها وفق قيم المجتمع الدينية "

وُتعرف التنشئة األخالقية بأنها ". والتربوية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، والجمالية
القتصادية التي من شأنها تحويل ترسيخ النظم الثقافية والتربوية واالجتماعية والسياسية وا"

رشوان، ( "اإلنسان إلى فرد اجتماعي قادر على التفاعل واالندماج بيسر مع أفراد المجتمع
وُتعرف تنمية السلوك األخالقي بأنها تنمية االّتجاهات والمعتقدات والقناعات ). 156، ص2017
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ربوية واالجتماعية والوطنية التي اإليجابية لدى األطفال لتحقيق الغايات والمقاصد الدينية والت
  .يسعى المجتمع الكويتي إلى تحقيقها لالرتقاء بالمجتمع عاجًلا أم آجًلا

السلوكيات اإليجابية المرتبطة بالتنشئة األخالقية إلى ) Leila, 2016(ولقد قسم لييال 
لمعرفي، التربوي وا( مقاصد وغايات يسعى المجتمع إلى تحقيقها المرتبطة بالجوانب التالية

  :، ووفق هذا التقسيم تم تناولها كالتالي)واإلنساني، واالجتماعي، والوطني، والديني

وهو غاية ما يسعى المجتمع إلى تحقيقه في هذا الجانب من : الجانب التربوي والمعرفي .1
خالل تعزيز اهتمام الطفل بالتعلم، والتعليم، وتقدير العلم والعلماء، والميل نحو اإلنجاز، 

  ).Cen and Aytac, 2017(دم، واكتساب المعرفة والتق

وهو تنمية السلوكيات اإليجابية المرتبطة بالجانب اإلنساني لدى األطفال، : الجانب اإلنساني .2
وُتعد من أهم جوانب التنشئة األخالقية، وتتمثل بترسيخ وتجسيد القيم الثقافية واالجتماعية 

 ,Leila(لتعامل بصدق وأمانه ونزاهة وتسامح المستمدة من المورث الثقافي للمجتمع، مثل ا
2016.(  

يسعى التربويون والمنظرون بشكل مستمر إلى تعديل سلوك األطفال  ,: الجانب االجتماعي .3
ويمكن الحكم ). 2004زهران، (وبخاصة فيما يتعلق بعملية االندماج والتفاعل االجتماعي 

جامها مع القيم االجتماعية السائدة، على السلوكيات االجتماعية على أنها أخالقية وفق انس
مما يجعل تنمية القيم االجتماعية األخالقية في نفس الطفل موجها أساسيا لسلوكيه 

وبهذا فإن السلوك االجتماعي ) Adams, Monahan and Wills, 2015(االجتماعي 
في نفس اإليجابي يمكن أن ينمو لدى الطفل بتعزيز منظومة القيم االجتماعية األخالقية 

  .الطفل وتطويرها

وتتمثل السلوكيات اإليجابية المرتبطة بالتنشئة األخالقية في هذا الجانب،  :الجانب الوطني .4
بترسيخ مفاهيم المواطنة الصالحة، والتسامح، واحترام القانون، واالنتماء للدين والوطن، 

  ).2012أميري، (وانعكاسها كمظاهر مالحظة في حياة األطفال اليومية 

وهو الوعي بالقيم الدينية وتطبيقها بشكل سليم في الحياة اليومية، يشكل : جانب الدينيال .5
موجها حقيقيا للسلوك، وتعد منظومة القيم السلوكية المرتبطة بالتنشئة األخالقية مستمدة 
من القيم الدينية باألساس، وكما أن القيم الدينية توجه السلوك، فإن تنمية السلوكيات 

القائمي، (المرتبطة بالتنشئة األخالقية تعزز القيم الدينية في نفوس الطالب  اإليجابية
2016.(  
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ويعرف السلوك األخالقي إجرائيًا في هذا البحث بأنه السلوك االيجابي الناتج عن التفاعل 
ي اإليجابي لألطفال مع األشياء والمواقف والعادات والتقاليد والقانون واألنظمة واللوائح السائدة ف

  .المجتمع الكويتي وفقًا للقيم الخلقية والشريعة اإلسالمية

  :دراسات وبحوث سابقة

يتضمن هذا الجزء من الدراسة عددًا من الدراسات والبحوث السابقة التي تتصل بموضوع 
الدراسة الحالية، وقد رتبت في هذه الدراسة وفق التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث، ويلي 

والبحوث المتاحة تعقيب يوضح االستفادة منها في الدراسة الحالية، وما تضيفه عرض الدراسات 
الدراسة الحالية، وبعد مسح العديد من قواعد البيانات ومحركات البحث العلمي من قبل معد هذه 
الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من الدراسات السابقة والبحوث العربية منها واألجنبية التي 

  :اإلعالم التربوي في التربية األخالقية وتنمية السلوك اإليجابيتناولت دور 

بدراسة سعت للتعرف إلى دور اإلعالم التربوي في تنمية القيم ) 2006(قام اللحياني 
األخالقية التربوية وتعديل سلوك طالب المرحلة االبتدائية بالقدس، ولتحقيق هدف الدراسة، قام 

المسحي، ولجمع البيانات عن أفراد عينة الدراسة تم استخدام الباحث باستخدام المنهج الوصفي 
معلمًا ومديرًا ومشرفًا تربويًا، ) 957(االستبانة، وتم اختيار عينة بالطريقة العشوائية بلغت 

وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم القيم األخالقية الدينية هي االلتزام باإلسالم وتصوراته الكاملة 
جتماعية هي التعاون، وتنمية مشاعر االنتماء لدى الطالب، وأظهرت النتائج للحياة، وأهم القيم اال

أن التنشئة األخالقية هي متغير وسيط بين تمثل اإلعالم التربوي ألدواره وتنمية السلوك اإليجابي 
لدى الطلبة، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للخبرة، أو 

  ).المركز الوظيفي(أو  للمؤهل العلمي،

تم التعرف إلى دور اإلعالم التربوي المرئي في سوريا في غرس ) 2011(وفي دراسة عيسى 
القيم األخالقية التربوية، وتنمية السلوك األخالقي لدى األطفال، ولتحقيق هدف الدراسة قام 

ي التلفزيون الباحث باستخدام منهج تحليل المضمون، إذ تم تحليل مضمون برامج األطفال ف
وأظهرت . 30/6/2010 -1/1/2010خالل الفترة من ) القناة الفضائية السورية(العربي السوري 

نتائج الدراسة أن البرامج أهملت تنمية السلوك اإليجابي التربوي والسلوك األخالقي، ولم يتم 
م، والمساواة، اإليثار، والكرم، وترشيد االستهالك، والسال(تضمين القيم العربية األصيلة مثل 

  ).ومحاربة الظلم، ومساعدة الضعفاء، واحترام األديان

تم التعرف إلى فاعلية برامج اإلعالم التربوي وبيان عالقتها ) 2011(وفي دراسة جريسات 
باالنضباط السلوكي لدى الطلبة في األردن، ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة باستخدام 

البيانات عن أفراد عينة الدراسة باستخدام استبانة تم توزيعها  المنهج الوصفي المسحي، وتم جمع
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معلمًا ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة دور برامج اإلعالم التربوي في ) 775(بشكل عشوائي على 
تنمية االنضباط السلوكي لدى الطلبة في األردن جاء بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة 

  . الح اإلناثإحصائية تعزى إلى الجنس، لص

للتعرف إلى دور اإلعالم التربوي في غرس القيم األخالقية ) 2012(وسعت دراسة السناني 
وتنمية السلوكيات األخالقية لدى الطلبة من خالل اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية في المدينة 

جمع  المنورة، ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي المسحي، وتم
معلمًا ) 585(البيانات عن أفراد عينة الدراسة باستخدام استبانة تم توزيعها بشكل عشوائي على 

  .وأظهرت نتائج الدراسة أن غرس القيم األخالقية جاء بدرجة متوسطة. ومعلمة

التعرف إلى واقع اإلعالم التربوي ودوره في تنمية ) Gawdy, 2014(وهدفت دراسة قاودي 
ي المرتبط بالجانب التعليمي والتثقيفي، من خالل اتجاهات المعلمين ما قبل الخدمة السلوك اإليجاب

في تكساس من الذين التحقوا ببرنامج للتعليم عبر استخدام وسائل اإلعالم، وتم استخدام المنهج 
فردًا تم توزيع االستبانة عليهم، وأظهرت ) 23(المسحي، واالستبانة كأداة للدراسة، وتم اختيار 

ائج الدراسة تأكيد المعلمين على الدور الكبير لإلعالم التربوي في تعزيز القيم السلوكية نت
  . األخالقية المرتبطة بالجانب التعليمي والتثقيفي، ودوره في تعزيز الهوية االجتماعية والثقافية

للتحقق من دور االعالم التربوي في ) Piotrowski, 2015(وسعت دراسة بيوتروفسكي 
القيم السلوكية االيجابية في هولندا، وتم جميع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث، تعزيز 

بتحليل بيانات الدراسات السابقة التي استهدفت التعرف إلى أثر اإلعالم التربوي في تنمية القيم 
دور  دراسة في هذا المجال، وأظهرت النتائج وجود) 29(األخالقية التربوية، وقد تم تحليل نتائج 

كبير لإلعالم التربوي في تنمية القيم السلوكية االخالقية في الجانب السياسي واالجتماعي، 
  .واالقتصادي

للتحقق من دور االعالم التربوي في تعزيز ) Stefanov, 2015(وهدفت دراسة ستيفانوف 
وتم السلوك االيجابي لدى األطفال في رومانيا، واستخدمت الدراسة منهج تحليل المضمون، 

جميع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث من خالل تحليل بعض أعمال الصحافة المدرسية، 
وبعض اإلذاعات التثقيفية، وبعض البرامج التلفزيونية المخصصىة لتعليم األطفال، وأظهرت النتائج 

جتماعي، وجود دور متوسط لإلعالم التربوي في تنمية القيم السلوكية لدى األطفال في الجانب اال
  .والتربوي، ودور ضعيف في القيم السياسية
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  :التعقيب على الدراسات والبحوث السابقة

يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية تشابه هدف الدراسة 
 الحالية الرئيسي مع هدف كل منها؛ السيما أنها استهدفت بشكل أو بآخر التعرف إلى دور اإلعالم

التربوي في تنمية السلوك األخالقي وااليجابي، بينما انفردت الدراسة الحالية باستهدافها التعرف 
أيضًا إلى اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك 

، كما )لوطنيالديني، والتربوي، واالجتماعي، وا( األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة
تنفرد الدراسة الحالية من حيث مجتمعها عن بقية الدراسات السابقة إذ استهدفت المجتمع 
الكويتي، وتختلف من حيث نوع العينة عن جميع الدراسات السابقة، إذ تم اختيار عينة من مديرات 

ى مراجعها، وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في االطالع عل. رياض األطفال ومعلماتها
  .وفي تطوير أداة الدراسة الحالية، واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة

 :فروض الدراسة

بعد استعراض اإلطار النظري للدراسة الحالية مع اإلشارة إلى أهداف الدراسة ومشكلتها 
  :ليونتائج الدراسات والبحوث السابقة، فقد تم صياغة فروض الدراسة الحالية على النحو التا

ال توجد اتجاهات سلبية لمديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في  .1
الديني، والتربوي، واالجتماعي، (تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة

  ).والوطني

الم ال توجد اتجاهات سلبية لمديرات ومعلمات رياض األطفال نحو معوقات تفعيل دور اإلع .2
الديني، والتربوي، (التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة

  ).واالجتماعي، والوطني

في اتجاهات مديرات ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
األخالقي لدى  ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية السلوك

: تعزى للمتغيرات التالية) الديني، والتربوي، واالجتماعي(األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة
  .المركز الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة

  :الدراسة إجراءات

تتضمن إجراءات الدراسة تحديد المنهج المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتها، وإعداد 
راسة والتأكد من خصائصها السيكومترية، باإلضافة إلى محددات الدراسة وتقنين مقاييس الد

واألساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات الستخالص النتائج، وفيما يلي شرح وتوضيح 
  .لهذه اإلجراءات
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  : منهج الدراسة: أوًال

 كما ,الظاهرة  أو الواقع دراسة على الوصفي، ويعتمد المنهج الوصفي استخدم الباحث المنهج
أو كميا، فهو ذلك المنهج الذي  تعبيرًا كيفيًا عنها ويعبر ،وصفًا دقيقًا الواقع ويهتم بوصفها في توجد

محاولة تفسير هذه الحقائق  يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف معين مع
الحقائق، بل ينبغي أن تتجه إلى  مجرد جمع كافيًا، والبحوث الوصفية ال تنحصر أهدافها في تفسيرًا

تحليًال دقيقًا كافيًا، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الموقف أو  تصنيف البيانات والوقائع وتحليلها
وتعتبر طبيعة البحوث الوصفية أسهل من حيث فهمها واستيعابها إذا . الدراسة الظاهرة موضوع

ختلفة المتضمنة في بحث من البحوث إلى حصل الفرد أوًال على بعض المعلومات عن الخطوات الم
جانب مختلف الوسائل المستخدمة في جمع البيانات والتعبير عنها والفئات العامة التي قد تصنف 

  ).1999دويدار، (تحتها الدراسات 

  :مجتمع الدراسة وعينتها: ثانيًا

ومعلمات من مديرات ) 80(تم تطبيق الدراسة كخطوة أولى على عينة استطالعية مكونة من 
عامًا، وتراوحت ) 5.2(عامًا بانحراف معياري قدره ) 28.3(رياض األطفال متوسط أعمارهم 

عامًا، وكان الهدف من استخدام العينة االستطالعية هي إعداد مقاييس  )50-24(أعمارهم بين 
الدراسة من حيث خصائصها السيكومترية للتحقق من مدي مناسبتها من حيث الصدق والثبات 

من ) 122(الخ، وتكونت العينة االساسية للدراسة من ... دة الزمنية وسالمة المفرداتوالم
) 39.9(مديرة رياض االطفال، ومتوسط أعمارهن ) 29(مديرات ومعلمات رياض األطفال منهم 

معلمة متوسط ) 93(و ،عامًا) 43- 35(وتتراوح أعمارهم ما بين  ،)3.6(بانحراف معياري قدره 
ويبلغ , عامًا) 43-22(وتتراوح أعمارهن ما بين  ،)2.8(بانحراف معياري قدره ) 42.8(أعمارهن 

عامًا وتتراوح أعمارهن ما ) 4.8(عامًا بانحراف معياري قدره ) 36.7(متوسط أعمار العينة الكلية 
عامًا، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديرات ومعلمات رياض األطفال في دولة ) 43-22(بين 

والجدول . اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من العاصمة التعليمية الكويتالكويت، وتم 
  .يبين ذلك) 1(

توزع أفراد عينة الدراسة بحسب المركز الوظيفي والمؤهل والخبرة، ) 1( يبين الجدول
ويالحظ من الجدول أن عدد الحاصالت على أعلى من المؤهل الجامعى كبير مما يدل على مدى 

  . كبير) 10-5(افة افراد عينة الدراسة، كما أن عدد الالتى خبرتهن من وعى وثق
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  .يوضح توزع أفراد عينة الدراسة بحسب المركز الوظيفي والمؤهل والخبرة): 1(جدول 

  العدد  مستويات المتغير  المتغير

  المركز الوظيفي
  29  مديرة رياض أطفال
  93  معلمة رياض أطفال

  المؤهل العلمي
  31  دبلوم/ بكالوريوس

  91  دراسات عليا

  سنوات الخبرة
  18  سنوات 5اقل من 

  59  سنوات 10 - 5من 
  45  سنوات 10أكثر من 

  ) 122= ن(                   

  :أداة الدراسة: ثالثًا

اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور ومعوقات  قام الباحث بإعداد مقياس
الديني، (لسلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفةاإلعالم التربوي في تنمية ا

، وذلك من خالل مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات )والتربوي، واالجتماعي، والوطني
 ,Piotrowski(، وبيوتروفسكي )2006(، واللحياني )2011(الصلة مثل دراسة جريسات 

موزعة على  مفردة) 42( األداة بصورتها األولية من، وتكونت )Gawdy, 2014(، وقاودي )2015
فقرة تقيس اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو ) 30(يتكون القسم األول من : قسمين

الديني، : (دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال، موزعة إلى أربعة مجاالت
فقرة تقيس اتجاهات مديرات ) 12(كون القسم الثاني من ، ويت)والتربوي، واالجتماعي، والوطني

، ومعلمات رياض األطفال نحو معوقات اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال
وتضمنت كل فقرة اختيار درجة تقدير، وفق سلم ليكرت أمام كل مفردة خمسة اختيارات، 

)Likert (فقد أعطيت خمس درجات لإلجابة عن البديل  الخماسي، بإعطاء وزن متدرج للبدائل؛
، وثالث درجات )أوافق بدرجة كبيرة(، وأربع درجات لإلجابة عن البديل )أوافق بدرجة كبيرة جدا(

، ودرجة )ال أوافق(، ودرجتان لإلجابة عن البديل )أوافق بدرجة متوسطة(لإلجابة عن البديل 
) ١، ٢، ٣، 4، 5(وتصحح وفق التدرج  ،)ةال أوافق بدرجة كبير(واحدة لإلجابة عن البديل 

للمفردات اإليجابية والعكـس للمفردات السلبية، والدرجة المرتفعة للمقياس تنم عن االتجاهات 
االيجابية نحو موضوع المقياس، والدرجة المنخفضة للمقياس تنم عن االتجاهات السلبية نحو 

  .موضوع المقياس
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من مديرات ومعلمات رياض  )80( طالعية البالغ عددهاوتم تطبيق المقياس على العينة االست
للتأكد من صدق أداة الدراسة، تم بهدف تقنينه، وقد تم حساب صـدق وثبـات المقياس، و األطفال

من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس ) 18(استخدام صدق المحتوى بعرضها على 
عالم، وذلك ألخذ آرائهم حول المتخصصين في علم النفس التربوي، ومن المتخصصين في اإل

محتوى األداة، ومدى استيفائها لعناصر موضوع الدراسة، ومدى كفاية الفقرات، وحاجتها للتعديل 
أو الحذف، باإلضافة إلى وضوح صياغة الفقرات، وكذلك مدى قدرة محاور المقياس على معالجة 

، وفي ضوء مالحظات مشكلة الدراسة بشكل يحقق أهدافها، وأية مالحظات يرونها ضرورية
المحكمين تبين أن الفقرات كان ارتباطها بمجاالتها عالية، إذ بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين 

، وُتعد هذه النسبة مناسبة ألغراض هذه الدراسة، وبالتالي لم يتم حذف أي فقرة، بل تم %)96(
فقرة، ) 42(نهائية إعادة صياغة بعض الفقرات، وبهذا بقي عدد فقرات المقياس بصورتها ال

واعتمد الباحث في تحديد مستوى اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور ومعوقات 
اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال في دولة الكويت، بتقسيم درجات التقدير 

المعادلة التالية وهي معيار باالعتماد على ) مرتفع، ومتوسط، ومنخفض(إلى ثالثة مستويات 
، وقد 1.33= 4/3= 3)/1-5= (عدد المستويات / القيمة الدنيا - القيمة العليا: التصحيح

) = 1.33+ 1(المستوى المنخفض أقل من : استخدم المعيار اآلتي لغرض تفسير النتائج وهو
+ 2.34( –) 2.34(ويعنى اتجاه سلبي نحو موضوع الدراسة، والمستوى المتوسط من  2.33
، ويعنى اتجاه متوسط نحو موضوع الدراسة، والمستوى المرتفع 3.67 -2.34)= 1.33

  .فأكثر، ويعني اتجاه ايجابي نحو موضوع الدراسة) 3.68(

، )Test- retest(وتم التحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار 
ة من مديرات ومعلمات رياض األطفال، بفارق وذلك بتطبيقها مرتين على العينة االستطالعي

، )0.92(أسبوعين، وتم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون والذي بلغ 
  .يوضح ذلك) 2(كما تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا، للتحقق من التجانس الداخلي، والجدول 

بين التطبيقين لمجاالت القسم األول أن قيم معامالت االرتباط ) 2(ويتضح من جدول رقم 
، )0.01(وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ، )0.94 -. 0.86(تراوحت بين  من المقياس

 باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لمجاالت القسم األول من المقياسوتراوحت قيم معامالت الثبات 
ن المقياس تتمتع بدرجة عالية من ممجاالت القسم األول ، ويعني ذلك أن )0.90 -٠،86(بين 

وهي ، )0.94(بين التطبيقين للقسم الثاني من المقياس بلغت الثبات، كما أن قيمة معامل االرتباط 
باستخدام معادلة ، وبلغت قيمة معامل الثبات )0.01(قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

من المقياس القسم الثاني ني ذلك أن ، ويع)٠،87( كرونباخ ألفا للقسم الثاني من المقياس بلغت
  .يتمتع بدرجة عالية من الثبات



 ...اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم التربوي   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 579

الثبات للمقياس باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة قيم معامالت يوضح ): 2(جدول 
  كرونباخ ألفا

  كرونباخ ألفا  معامل ارتباط بيرسون المجال  المقياس

  
 القسم األول

  

 0.87  0.89 الديني
  0.86  0.90 التربوي

  0.87  0.86 االجتماعي
 0.90  0.94 الوطني
 0.92  0.92  الكلي

 0.87  0.94    القسم الثاني

  : محددات الدراسة: رابعًا

واقتصر البحث على التعرف إلى  تحددت محددات الدراسة بالمصطلحات المستخدمة فيها،
السلوك األخالقي اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم التربوي ودوره في تنمية 

، كما تحددت الدراسة بالفئة العمرية التي تم لدى األطفال في ضوء بعض المتغيرات بدولة الكويت
وذلك في الفصل الدراسي , مديرات ومعلمات رياض األطفال في العاصمة الكويتاالستعانة بها من 

ومعلمات رياض  مديراتمن ) 122(، وتضمنت عينة الدراسة 2017/2018األول للعام الدراسي 
 ، وتحددت الدراسة بعدد أفراد مجتمع الدراسة الذين سحب منهم العينة وهو جميعاألطفال

بالعاصمة الكويت، باإلضافة إلى المقاييس الحالية واألساليب  مديرات ومعلمات رياض األطفال
  .اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

  :دام األساليب اإلحصائية التاليةتم استخ :األساليب اإلحصائية المستخدمة :خامسًا

  .Descriptive Statisticاإلحصاء الوصفي  .1

  Three way anovaتحليل التباين الثالثي  .2

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

  :نتائج الفرض األول: أوًال

ال توجد اتجاهات سلبية لمديرات ومعلمات رياض األطفال نحو نص الفرض األول على أنه 
الديني، ( ي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفةدور اإلعالم التربو

وقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات والرتب . )والتربوي، واالجتماعي، والوطني
مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي  التجاهات
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توضح ما تم التوصل إليه من ) 7(، )6(، و)5(، و)4(، و)3( والجداول أرقام. لدى األطفال
  . النتائج

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات والرتب على مقياس اتجاهات مديرات  :)3( جدول
ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال 

 ومجاالته المختلفة
  درجة االتجاه  الرتبة  ع  م  المجال  رقم المجال

 متوسطة  1 0.25 3.20 المجال الديني 3
 متوسطة  2 0.24 2.89 المجال التربوي 1
 متوسطة  3 0.23 2.68 المجال االجتماعي 2
 منخفضة  4 0.24 2.32 المجال الوطني 4

  متوسطة 0.19 2.82  الكلي
  ) 122= ن( 

مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم  أن اتجاهات) 3(يتبين من الجدول 
التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال بمجاالته المختلفة جاءت بدرجة متوسطة، 

، ويالحظ أن المجال الديني جاء بالمرتبة )0.19(وانحراف معياري ) 2.82(بمتوسط حسابي 
، بينما جاء المجال التربوي في )0.25(وانحراف معياري ) 3.20(األولى، بمتوسط حسابي 

، وجاء المجال االجتماعي في )0.24(وانحراف معياري ) 2.89(المرتبة الثانية، بمتوسط حسابي 
، وجاء المجال الوطني )0.23(وانحراف معياري ) 2.68(المرتبة قبل األخيرة، بمتوسط حسابي 
، وتعني هذه النتيجة )0.24(وانحراف معياري ) 2.32(في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي 

وجود بعض جوانب القصور في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية لدى األطفال 
في دولة الكويت؛ وربما تعزى هذه النتيجة إلى عدم وجود خطة إعالمية تربوية شاملة، على 

شئة األخالقية لدى األطفال مستوى وزارة التربية، تهدف إلى تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتن
في دولة الكويت، بل ينحصر جلَّ اهتمام مسؤولي اإلعالم التربوي في التبليغ للخطابات الرسمية، 
األمر الذي يجعل دور اإلعالم التربوي أقرب إلى الناحية اإلدارية، أكثر من التوعوية؛ وإدراك أفراد 

  . باتهمعينة الدراسة لهذا الواقع انعكس على مستوى استجا

والتي أظهرت نتائجها الدور ) 2012(وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة السناني 
المتوسط لإلعالم التربوي في غرس القيم األخالقية وتنمية السلوكيات اإليجابية لدى الطلبة، كما 

تربوي والتي أظهرت نتائجها أن فاعلية برامج اإلعالم ال) 2011(تتفق مع نتائج دراسة جريسات 
وقد تم حساب . وبيان عالقتها باالنضباط السلوكي لدى الطلبة في األردن جاء بدرجة متوسطة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب التجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال 
الديني، (لفةنحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المخت

، ومن خالل فقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة، فجاءت )والتربوي، واالجتماعي، والوطني
  :مرتبة بحسب متوسطها الحسابي على النحو اآلتي

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب : بالنسبة للمجال الديني
ل نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي التجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفا

  .يوضح ذلك) 4(لدى األطفال وفقًا للمجال الديني، والجدول 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب التجاهات مديرات  :)4( جدول
لدى األطفال ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي 

  وفقًا للمجال الديني

رقم 

  الفقرة
  الدرجة  الرتبة  ع  م  نص الفقرة

  مرتفعة 1 0.64 4.01 .تنمية الخضوع لله والخشوع له سلوًكا 22
 مرتفعة  2 0.57 3.91 .بناء القناعة بضرورة اتقاء الله في العمل 23
 ةمرتفع  3 0.54 3.79 .االعتزاز بتراث األمة اإلسالمية وحضارتها  31
 مرتفعة  4 0.69 3.69 .ترسيخ االقتداء بسلوك السلف الصالح 21
 متوسطة  5 0.42  3.25 .غرس االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي 26
 متوسطة  6 0.52  3.11 .نبذ السلوكيات المرتبطة بالتيارات الفكرية الضالة 30
 متوسطة  7 0.57 2.96 .احترام صحابة رسول لله واالقتداء بسلوكهم 29

25 
الصدق، األمانة، (تأصيل القيم اإلسالمية مثل 

 متوسطة  8 0.48 2.94 ....التسامح، بر الوالدين،

 متوسطة  9 0.58 2.85 .ربط السلوك بالعقيدة 27
 متوسطة  10 0.61 2.46 .نبذ السلوكيات المرتبطة بالبدع والخرافات 28

24 
الحكم على المستجدات الحديثة وما ارتبط بها من 

 منخفضة  11 0.49  2.42 .ت وفق الشرع اإلسالميسلوكيا

  متوسطة 0.25 3.20  الكلي
  ) 122= ن( 

أن اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم ) 4(يالحظ من الجدول 
التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا للمجال الديني جاءت بدرجة متوسطة، إذ 
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، وتراوحت المتوسطات الحسابية )0.25(وانحراف معياري ) 3.20(ابي بلغ المتوسط الحس
، وتعني هذه النتيجة وجود قصور نسبي في َتمُثل )4.01- 2.32(لفقرات المجال الديني بين 

اإلعالم التربوي ألدواره في تنمية السلوكيات الدينية، وربما تعزى هذه النتيجة إلى وجود عشوائية 
اسبة لتنمية القيم والسلوكيات الدينية لدى األطفال، ووجود قصور في في اختيار المادة المن

تحديد أهداف ومهام واضحة لإلعالم التربوي في هذا الجانب، وجود قصور في انتهاج خطة 
تنمية الخضوع لله "التي تنص على ) 22(ويالحظ أن الفقرة . شاملة لكافة معطيات الحياة الدينية

وانحراف معياري ) 4.01(في الرتبة األولى بمتوسط حسابي ، جاءت "والخشوع له سلوكًا
وبدرجة مرتفعة، وربما تعود هذه النتيجة إلى أن التوجهات التربوية تسعى لتنمية ) 0.64(

الخضوع لله والخشوع له سلوكيًا، بحكم طبيعة المجتمع الكويتي المحافظ، األمر الذي جعل 
عكس ذلك على الفعاليات اإلعالمية التربوية، وجاءت في مسؤولي اإلعالم يتأثرون بهذه الجزئية وان

الحكم على المستجدات الحديثة وما ارتبط بها من "التي تنص على ) 24(الرتبة األخيرة الفقرة 
وبدرجة ) 0.49(وانحراف معياري ) 2.32(بمتوسط حسابي  "سلوكيات وفق الشريعة اإلسالمية

مدى شمولية برامج اإلعالم التربوي؛ إذ يركز على  منخفضة، وتعني هذه النتيجة وجود قصور في
إظهار بعض القضايا، وغرس بعض القيم، دون السعي لبناء ثقافة سياسية عصرية، تؤدي 
بالضرورة لتنمية شخصية الطالب وفق المعطيات الحديثة، كتعريف الطلبة بحقوقهم اإلنسانية، 

والتي أظهرت ) 2006(ائج دراسة اللحياني والواجبات المترتبة عليهم، وتتفق هذه النتائج مع نت
  .نتائجها أن أهم القيم األخالقية الدينية هي االلتزام باإلسالم وتصوراته الكاملة للحياة

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب : وبالنسبة للمجال التربوي
م التربوي في تنمية السلوك األخالقي التجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعال

  .يوضح ذلك) 5(لدى األطفال وفقًا للمجال التربوي، والجدول 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب التجاهات مديرات  :)5( جدول
ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال 

  ًا للمجال التربويوفق

رقم 

  الفقرة
  الدرجة  الرتبة  ع  م  نص الفقرة

  مرتفعة 1 0.62 3.79 .بناء االلتزام بالنظام المدرسي 5

 متوسطة  2 0.51 3.41 .بناء اتجاهات إيجابية نحو احترام وتقدير المعلم 1
 متوسطة  3 0.47 3.15  .غرس قيمة االستثمار اإليجابي للوقت في التعلم 6
 متوسطة  4 0.38 2.61 .ل العلم والعلماء في نفوس الطلبةغرس إجال 2
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رقم 

  الفقرة
  الدرجة  الرتبة  ع  م  نص الفقرة

3 
بناء سلوكيات إيجابية نحو االستخدام األخالقي 

 منخفضة  5 0.41 2.21 .للتقنيات الحديثة

 منخفضة  6 0.58 2.18 .ترسيخ احترام العمل اليدوي وتقديره 4
  متوسطة 0.24 2.89  الكلي

  ) 122= ن( 

جاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم أن ات) 5(يالحظ من الجدول 
التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا للمجال التربوي، جاءت بدرجة متوسطة، 

، تراوحت المتوسطات الحسابية )0.24(وانحراف معياري ) 2.89(إذ بلغ المتوسط الحسابي 
تعني هذه النتيجة وجود قصور نسبي في تنمية ، و)3.79 - 2.18(لفقرات المجال التربوي بين 

السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية لدى األطفال للمجال التربوي، وربما تعزى هذه 
النتيجة إلى تركيز جهود اإلعالم التربوي نحو إبراز بعض القضايا التربوية المتعلقة بالتحصيل، 

إلى القضايا التربوية المعاصرة وخاصة في يتعلق  وضرورة االلتزام بالتعليمات، دون االلتفات
بالتنوير التكنولوجي، والتوعية باالستخدام اآلمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، ويالحظ أن الفقرة 

، جاءت في الرتبة األولى بمتوسط حسابي "بناء االلتزام بالنظام المدرسي"التي تنص على ) 5(
رجة مرتفعة، وربما تعود هذه النتيجة إلى الروتين اإلداري وبد) 0.62(وانحراف معياري ) 3.79(

السائد في دولة الكويت والذي يؤكد بشكل كبير على مركزية اإلدارة وضرورة تعميم التعليمات 
وجاءت في الرتبة . والتقيد بها األمر الذي انعكس على كافة الفعاليات التربوية بما فيها اإلعالمية

بمتوسط حسابي " ترسيخ احترام العمل اليدوي وتقديره"ي تنص على الت) 4(األخيرة الفقرة 
وبدرجة منخفضة، وتعني هذه النتيجة وجود قصور واضح في ) 0.58(وانحراف معياري ) 2.18(

دور اإلعالم التربوي في ترسيخ احترام العمل اليدوي، وربما تعزى هذه النتيجة إلى تأثر برامج 
تمعية السائدة والتي ال تميل نحو العمل اليدوي، وال تشجعه، وتتفق اإلعالم التربوي بالثقافة المج

والتي اظهرت نتائجها وجود دور ) Stefanov, 2015(هذه النتائج مع نتائج دراسة ستيفانوف 
متوسط لإلعالم التربوي في تنمية القيم السلوكية لدى األطفال في الجانب التربوي، بينما تختلف 

والتي أظهرت وجود دور كبير لإلعالم التربوي في ) Gawdy, 2014(مع نتائج دراسة قاودي 
  تعزيز القيم السلوكية األخالقية المرتبطة بالجانب التعليمي والتثقيفي،

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب : وبالنسبة للمجال االجتماعي
إلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي التجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور ا

  .يوضح ذلك) 6(لدى األطفال وفقًا للمجال االجتماعي، والجدول 
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يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب التجاهات مديرات  :)6( جدول
فال ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األط

  وفقًا للمجال االجتماعي

رقم 

  الفقرة
  الدرجة  الرتبة  ع  م  نص الفقرة

  مرتفعة 1 0.38 3.74 .قبول اآلخر بناء سلوكيات إيجابية نحو 11
 متوسطة  2 0.39 3.21 .التكافل بناء سلوكيات إيجابية نحو 7

8 
إبراز أهمية العمل التعاوني ومساعدة اآلخرين 

 متوسطة  3 0.42 2.61 .كقيمة

 متوسطة  4 0.52 2.55 .بناء سلوكيات إيجابية نحو آداب الحديث 9
 منخفضة  5 0.41 2.32 .بناء اتجاهات إيجابية نحو االنفتاح 12
 منخفضة  6 0.35 2.31 .بناء اتجاهات إيجابية نحو أهمية العمل التطوعي 13
 منخفضة  7 0.41 2.01 .ترسيخ االندماج االجتماعي 10

  ةمتوسط 0.23 2.68  الكلي
  ) 122= ن( 

اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي ) 6(يالحظ من الجدول 
في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا للمجال االجتماعي، جاءت بدرجة متوسطة، إذ بلغ 

فقرات ، وتراوحت المتوسطات الحسابية ل)0.23(وانحراف معياري ) 2.68(المتوسط الحسابي 
، وتعني هذه النتيجة وجود قصور نسبي في تمثَّل اإلعالم التربوي )3.74-2.01(هذا المجال بين

ألدواره في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية لدى األطفال للمجال االجتماعي، 
ا االجتماعية وربما تعزى هذه النتيجة إلى تركيز جهود اإلعالم التربوي نحو إبراز بعض القضاي

مثل مشكلة البطالة، وخطر التدخين، دون االلتفات بالشكل المناسب إلى القضايا االجتماعية 
المعاصرة مثل مخاطر شبكات التواصل االجتماعي، ومحاربة الفكر الخرافي، واإلشاعات التي 

نفتاح، تتفشى في المجتمع، إلى جانب عدم استهداف بناء شخصية اجتماعية تتسم بالعالمية واال
ربما وعي أفراد عينة الدراسة بهذا الواقع انعكس على مستوى استجاباتهم، فجاءت دون المستوى 

 ،"بناء سلوكيات إيجابية نحو قبول اآلخر"التي تنص على ) 11(المأمول، ويالحظ أن الفقرة 
 وبدرجة مرتفعة،) 0.38(وانحراف معياري ) 3.74(جاءت في الرتبة األولى بمتوسط حسابي 

وربما تعود هذه النتيجة إلى طبيعة المجتمع الكويتي الذي يعلي كل ما هو أصيل، األمر الذي يعد 
 .مسلما به لدى جميع القائمين على اإلعالم التربوي، بضرورة التحاور وقبول الفكر والرأي اآلخر

بمتوسط " يترسيخ االندماج االجتماع"التي تنص على ) 10(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة 
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وبدرجة منخفضة، وتعني هذه النتيجة وجود قصور ) 0.41(وانحراف معياري ) 2.01(حسابي 
واضح في دور اإلعالم التربوي في ترسيخ االندماج االجتماعي، تعود إلى عدم االهتمام بتفعيل 

مشاركة التواصل االجتماعي، وبخاصة فيما يتعلق بالتواصل مع أولياء أمور األطفال، وحثهم على ال
االجتماعية واالندماج في البيئة المدرسية، وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة بيوتروفسكي 

)Piotrowski, 2015 ( والتي أظهرت وجود دور كبير لإلعالم التربوي في تنمية القيم السلوكية
لتي وا) Gawdy, 2014(األخالقية في الجانب االجتماعي، كما تختلف مع نتائج دراسة قاودي 

  . أظهرت وجود دور كبير لإلعالم التربوي في تعزيز الهوية االجتماعية

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب : وبالنسبة للمجال الوطني
التجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي 

  .يوضح ذلك) 7(مجال الوطني، والجدول لدى األطفال وفقًا لل

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب التجاهات مديرات  :)7( جدول
ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال 

  وفقًا للمجال الوطني

رقم 

  الفقرة
  الدرجة  الرتبة  ع  م  نص الفقرة

  متوسطة 1 0.43 2.51 .تعزيز قيمة االنتماء للوطن 20
 متوسطة  2 0.46 2.44  .تعزيز قيمة االنتماء لألمة العربية اإلسالمية 19

14 
تنمية اتجاهات إيجابية نحو المناسبات الوطنية 

 متوسطة  3 0.52 2.41 .وأهميتها

 متوسطة  4 0.52 2.39 .ترسيخ قيم حقوق اإلنسان 18
 متوسطة  5 0.39 2.37 .مقراطية كقيمة أخالقيةترسيخ الدي 17
 منخفضة  6 0.32 2.11 .ترسيخ المواطنة كقيمة أخالقية 16

15 
بناء سلوكيات إيجابية نحو المحافظة على 

 منخفضة  7 0.41 2.01 .الممتلكات العامة

  منخفضة 0.24 2.32  الكلي
  ) 122= ن( 

رياض األطفال نحو دور اإلعالم  أن اتجاهات مديرات ومعلمات) 7(يالحظ من الجدول 
التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا للمجال الوطني، جاءت بدرجة ضعيفة، إذ 

، وتراوحت المتوسطات الحسابية )0.24(وانحراف معياري ) 2.32(بلغ المتوسط الحسابي 
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واضح في تمثَّل اإلعالم  ، وتعني هذه النتيجة وجود قصور)2.51-2.01( لفقرات هذا المجال بين
التربوي ألدواره في تنمية القيم الوطنية لدى األطفال، وربما تعزى هذه النتيجة إلى القصور في 
فهم مفهوم اإلعالم التربوي من قبل كثير من منسوبي اإلدارات التعليمية على اختالف مراكزهم 

يتم النظر إلى أن التنمية الوطنية هي اإلدارية، والقصور في إدراك الغاية من اإلعالم التربوي، إذ 
مسؤولية ال تقع على عاتق اإلعالم التربوي، مما يجعل البرامج اإلعالمية التربوية الموجهة في هذا 

، جاءت في "تعزيز قيمة االنتماء للوطن"التي تنص على ) 20(المجال ضعيفة، ويالحظ أن الفقرة 
وبدرجة متوسطة، وبرغم أن ) 0.43(معياري  وانحراف) 2.51(الرتبة األولى بمتوسط حسابي 

هذه الفقرة جاءت بالمرتبة األولى إال أنها جاءت بدرجة متوسطة مؤكدة على وجود ضعف في دور 
اإلعالم التربوي في جانب تعزيز قيم االنتماء في مرحلة رياض األطفال يعود إلى ضعف البرامج 

ية شاملة محددة األهداف بداية كل عام دراسي والخطط اإلعالمية التربوية، وعدم تبني خطة إعالم
التي تنص ) 15(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة . تعالج المشكالت والقضايا االجتماعية والوطنية

) 2.01(بمتوسط حسابي " بناء سلوكيات إيجابية نحو المحافظة على الممتلكات العامة"على 
هذه النتيجة وجود قصور واضح في دور  وبدرجة منخفضة، وتعني) 0.41(وانحراف معياري 

اإلعالم التربوي في بناء سلوكيات إيجابية نحو المحافظة على الممتلكات العامة، يعود إلى 
العشوائية في اختيار المادة اإلعالمية وتنفيذها، وعدم مواكبة خطط اإلعالم التربوي للحاجات 

 ,Stefanov(ع نتيجة دراسة ستيفانوف وتتفق نتيجة الدراسة الحالية م. االجتماعية والوطنية
والتي أظهرت وجود دور ضعيف لإلعالم التربوي في تنمية القيم السلوكية لدى األطفال ) 2015

) Piotrowski, 2015(في الجانب السياسي، وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة بيوتروفسكي 
م السلوكية األخالقية في الجانب والتي أظهرت وجود دور كبير لإلعالم التربوي في تنمية القي

  .السياسي

   نتائج الفرض الثاني: ثانيًا

نص الفرض الثاني على أنه ال توجد اتجاهات سلبية لمديرات ومعلمات رياض األطفال نحو 
وقد تم استخدام . معوقات تفعيل دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال

نحرافات والرتب التجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو المتوسطات الحسابية واال
يوضح ما ) 8( والجدول رقم. معوقات اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال

  . تم التوصل إليه من النتائج
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التجاهات مديرات ومعلمات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  :)8( جدول
  اض األطفال نحو معوقات اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفالري

رقم 

  الفقرة
  الدرجة  الرتبة  ع  م  الفقرة

43 
عدم وجود خطة إعالمية شاملة تتميز باالنسجام 

  مرتفعة 1 0.61 4.38 .واالتساق

 مرتفعة  2 0.84 4.17 .محدودية الصالحيات الممنوحة للمدارس 34

33 
فير عاملين متخصصين في اإلعالم عدم تو
 مرتفعة  3 0.64 4.11 .التربوي

35 
القصور في تحديد أهداف ومهام واضحة اإلعالم 

 مرتفعة  4 00.51 4.01 .التربوي

 مرتفعة  5 0.63 3.97 .العشوائية في اختيار المادة اإلعالمية وتنفيذها 41

42 
وجود قصور في تبني القادة التربويين تفعيل دور 

 .الم التربوياإلع
 مرتفعة 6 0.48 3.87

 متوسطة  7 0.38  3.67 .قلة عدد العاملين في اإلعالم التربوي 32

39  
قلة األدوات والتقنيات االتصالية المناسبة لتفعيل 

 .دور اإلعالم التربوي
 متوسطة  8 0.57 3.54

 متوسطة  9 0.49 3.51 .ضعف الدعم المادي لتفعيل دور اإلعالم التربوي 36

40 
التركيز على اإلذاعة المدرسية دون أدوات اإلعالم 

 .األخرى
 متوسطة  10 0.34 3.21

37  
القصور في فهم مفهوم اإلعالم التربوي من قبل 

كثير من منسوبي اإلدارات التعليمية على اختالف 
 .مراكزهم اإلدارية

 متوسطة  11 0.87 3.19

38 
وجود قصور في التنمية المهنية للعاملين في 

 .إلعالم التربويوحدة ا
 متوسطة  12 0.29 3.15

  مرتفعة 0.22 3.73  الكلي
    ) 122= ن( 

أن اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو معوقات اإلعالم ) 8(يالحظ من الجدول 
التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال جاءت بدرجة مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

- 3.15( ، وتراوحت المتوسطات الحسابية لهذه الفقرات بين)0.22(ياري وانحراف مع) 3.47(
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، وتعني هذه النتيجة وجود اتجاهات سلبية نحو معوقات اإلعالم التربوي في تنمية السلوك )4.38
األخالقي لدى األطفال، مما يعني وجود معوقات متعددة تحد من تفعيل دور اإلعالم التربوي 

زى هذه النتيجة إلى عدم وضوح اإلعالم التربوي مفهومًا ومضمونًا بالشكل المناسب، ربما تع
للكثير من مسؤولي التربية واإلعالم، الذي يعد األساس لبقية التحديات التي حدت من الدور 

عدم وجود خطة إعالمية "التي تنص على ) 43(ويالحظ أن الفقرة . المتوقع لإلعالم التربوي
وانحراف ) 4.38(، جاءت في الرتبة األولى بمتوسط حسابي "تساقشاملة تتميز باالنسجام واال

وبدرجة مرتفعة، وربما تعزى هذه النتيجة إلى عدم وعي مسؤولي اإلعالم التربوي ) 0.61(معياري 
باألدوار التي يجب أن يؤديها اإلعالم التربوي، وبالتالي عدم بناء خطط إعالمية تربوية تتوافق 

. ت تنمية السلوك اإليجابي لدى األطفال وفق مقتضيات العصر ومتغيراتهوالبيئة الكويتية لغايا
وجود قصور في التنمية المهنية للعاملين "التي تنص على ) 38(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة 

وبدرجة ) 0.29(وانحراف معياري ) 3.15(بمتوسط حسابي " في وحدة اإلعالم التربوي
جة إلى وجود تنمية مهنية إعالمية لمسؤولي اإلعالم التربوي، بل متوسطة، وربما تعزى هذه النتي

  .تنحصر برامج التنمية المهنية في تنمية الجانب األكاديمي

   :نتائج الفرض الثالث: ثالثًا

) 0.05(نص الفرض الثالث على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ألطفال نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية في اتجاهات مديرات ومعلمات رياض ا

تعزى ) الديني، والتربوي، واالجتماعي( السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة
وقد تم استخدام تحليل . المركز الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة: للمتغيرات التالية

يفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة على اتجاهات مديرات التباين الثالثي ألثر المركز الوظ
ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى 

  . يوضحان ما تم التوصل إليه من النتائج) 10( ، والجدول رقم)9( والجدول رقم. األطفال
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واالنحرافات اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال  يوضح المتوسطات الحسابية :)9(جدول 
نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته 

المركز الوظيفي، : تعزى للمتغيرات التالية) الديني، والتربوي، واالجتماعي( المختلفة
  .والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة

 االجتماعي  التربوي  الديني اإلحصاء ئاتالف المتغير

المركز 
 الوظيفي

 مديرة
 2.86 2.85 2.87  م
 0.25 0.30  0.28 ع

 معلمة
 2.87 2.84 2.90  م
 0.27 0.30 0.31 ع

سنوات 
 الخبرة

 5أقل من 
 2.83 2.82 2.89  م
 0.25 0.24 0.31 ع

 10- 5من 
 2.90 2.83  2.91  م
 0.33 0.37 0.28 ع

 10ن أكثر م
 2.86 2.85 2.88  م
  0.26 0.30 0.32 ع

المؤهل 
 العلمي

/ بكالوريوس
  دبلوم

 2.86 2.85 2.87  م
 0.25 0.30  0.28 ع

  دراسات عليا
 2.87 2.86 2.88  م
 0.27 0.30 0.31 ع

والمؤهل العلمي، والمركز , يوضح تحليل التباين الثالثي ألثر سنوات الخبرة :)10(الجدول 
ى اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته الوظيفي عل

  في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة

 المجاالت  مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

  ف

الداللة 

  اإلحصائية

  المؤهل العلمي
 0.982= هوتلنج
  0.057=ح

  0.73 1.073 0.251 1 0.251 المجال التربوي
  0.094 1.350 0.328  1 0.328 المجال االجتماعي
 0.352 2.470 0.541  1 0.541 المجال الديني
  0.091 1.398 0.362 1 0.362 المجال الوطني
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 المجاالت  مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

  ف

الداللة 

  اإلحصائية

 المركز الوظيفي
 0.456=ويلكس

  0.871=ح

 0.145 1.329 0.311 1 0.311 المجال التربوي
 0.161 1.329 0.332 1 0.332 ل االجتماعيالمجا

 0.112 2.580 1.879 1 1.879 المجال الديني
 0.705 2.74 1.832 1 1.832 المجال الوطني

  سنوات الخبرة
  0.810=هوتلنج

 0.498=ح

 0.074 1.312 0.307 2  0.614 المجال التربوي
 0.063 0.356 0.0865 2 0.173 المجال االجتماعي

 0.361 2.208 0.4895 2 0.967 نيالمجال الدي
 0.081 1.842 0.477  2 0.954 المجال الوطني

 الخطأ

 0.234 107 25.067 المجال التربوي

 
  0.243 107 25.954 المجال االجتماعي
 0.291 107 23.348 المجال الديني
 0.259 107 27.748 المجال الوطني

  ).α 0.05(دالة عند درجة الداللة * ، )122= ن( 

  :ما يلي) 10(، والجدول )9(يوضح الجدول 

تعزى ألثر المؤهل العلمي ) 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
في جميع مجاالت أداة الدراسة، وتعني هذه النتيجة أن أفراد عينة الدراسة على اختالف 

و دور اإلعالم التربوي ومعوقاته مؤهالتهم العلمية يتشابهون بشكل كبير في اتجاهاتهن نح
في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال لدرجة أنه لم تظهر فروق دالة إحصائيًا بين 
استجاباتهم، وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة على اختالف مؤهالتهم 

لتربوي ذاتها، ويتفاعلون مع خطط وبرامج اإلعالم ا" مسؤولي اإلعالم"يتعاملون مع نفس 
ويخضعون لنفس التعليمات، واألنظمة، وبالتالي تمارس نفس النشاطات التربوية اإلعالمية، 
ربما هذا قلص الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة على اختالف مؤهالتهم العلمية 

لية وتتفق نتيجة الدراسة الحا. فجاءت متشابهة إلى الحد الذي لم يظهر فروق دالة إحصائيًا
التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ) 2008(مع نتيجة دراسة اللحياني 

  .للمؤهل العلمي

تعزى لمتغير المركز ) 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
الوظيفي في جميع مجاالت أداة الدارسة، وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن مديرات رياض 
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ال، ومعلمات رياض األطفال في تفاعل مباشر مع البرامج اإلعالمية، وهن الفئة التي األطف
تتبنى النشاطات التوعوية، وتنفذ خطط وأنشطة اإلعالم التربوي، داخل رياض األطفال، ربما 
هذا التشابه في تنفيذ المهمات اإلعالمية داخل المدرسة، قلص الفروق في اتجاهاتهن نحو 

وتتفق نتيجة . ربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفالدور اإلعالم الت
التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة ) 2008(الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة اللحياني 

  .إحصائية تعزى لمتغير المركز الوظيفي

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة في جميع مجاالت أداة .3
الدراسة، وتعني هذه النتيجة تشابه اتجاهاتهن نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية 
السلوك األخالقي لدى األطفال بغض النظر عن طول مدة الخبرة، وربما تعزى هذه النتيجة 
إلى أن جميع مديرات رياض األطفال ومعلماتها حاصالت على الدرجة الجامعية األولى على 

ى تماس مباشر مع األطفال وما يخضعون له من برامج وأنشطة إعالمية، األمر األقل، وعل
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع . الذي قلص الفروق في اتجاهاتهن مهما اختلفت الخبرة

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ) 2008(نتيجة دراسة اللحياني 
  .الخبرة

  : حةالتوصيات والبحوث المقتر

  :في ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي بما يلي

تبني وزارة التربية والتعليم لخطط تربوية إعالمية هادفة إلى تنمية السلوك األخالقي  .1
  .والسلوكيات اإليجابية للطالب والطالبات في جميع المراحل الدراسية

حو االنفتاح، وبناء اتجاهات إيجابية نحو تفعيل اإلذاعة المدرسية لبناء اتجاهات إيجابية ن .2
أهمية العمل التطوعي، وترسيخ االندماج االجتماعي، واالنتماء للوطن، وتعزيز القيم 

  .األخالقية لدى الطالب والطالبات

عقد ورش عمل لمسؤولي اإلعالم التربوي بهدف التوعية بمعوقات اإلعالم التربوي وتفعيل  .3
  .دوره وأهدافه

سام اإلعالم التربوية واالتصال المجتمعي بالتعاون مع وزارة التربية وضع تبني رؤساء أق .4
  .إستراتيجية لتفعيل دور اإلعالم التربوي

تبني وزارة التربية والتعليم وضع خطة إعالمية شاملة تتميز باالنسجام واالتساق، وتوفير  .5
من السلوكيات عاملين متخصصين في اإلعالم التربوي لمساعدة الطالب والطالبات والحد 

  .غير األخالقية والمضادة للمجتمع
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تحديد أهداف ومهام واضحة لإلعالم التربوي، وتحديد المادة اإلعالمية وتنفيذها وفق خطة  .6
  .مدروسة

إجراء دراسات مماثلة على واقع اإلعالم التربوي وبناء إستراتيجية لتفعيل دوره في بناء  .7
  .الوعي الشامل والمتوازن للطلبة

 .يد من الدراسات حول اإلعالم التربوي على مجتمعات وعينات دراسية أخرىإجراء مز .8
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