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   َلمعو ا إِلَى اللَّهعن دملًا مقَو نسأَح نمو
    الَ إِنَّني من الْمسلمنيصالحا وقَ
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  شكر وتقدير
هللا أوالً كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، والشكر له على فضـله   الحمد

وامتنانه، اللهم إني أحمدك وأستعينك وأستهديك، وأؤمن بك وأتوكل عليك وأثنى عليك 
الخير كله، حيث شرحت لي صدري ويسرت لي أمري ووفقنني إلخراج هذا العمل إلى 

  . سلم على سيدنا محمدوأصلي وأ، حيز الوجود
وفـاء   -بحانه وتعـالى بعد اهللا س –سب الفضل إلى أهله نني لزاماً على أن أنوأل
ان إلى من منحنى الرعايـة الصـادقة،   م االمتنوعظيبوافر الشكر  نني أتقدم، فإوعرفانا

 وحتى خرج بهذه الصـورة  ،من كتابة هذا البحث والتوجيه المخلص منذ اللحظة األولى
هو ذلكـم العـالم الجليـل    ، وإن لساني ليعجز عن شكره، اآلن االتي هي عليه

 والذي  ،سابق للكليةوالعميد ال ،أستاذ أصول التربية المتفرغ
قيل من العثرة والباعث في النفس الهمـة  فكان الم ،تفضل باإلشراف على هذه الرسالة

 ،طوة، فكان نعم المعلم الذي وهب نفسه لخدمة العلم وطالبـه كلما وهنت الخُ ،والعزيمة
فاهللا اسأل أن يجزيه عنى خير الجزاء ويحفظه ذُخراً وسنداً ألهله ووطنه، ويوفقه فـي  

  .اته العلمية والعمليةحي
الجليلبخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى العالم  يطيب لي أن أتوجه كما

    أستاذ أصول التربية المتفرغ، والذي تفضـل باإلشـراف
على هذه الرسالة، وكان له الدور الكبير في توجيهي الوجهة العلمية الصحيحة، فجـاء  

عمل شاهداً على حسن توجيهه، حيث وفر له عناصر النجاح فكان نعـم المعلـم   هذا ال
  فجزاه اهللا خير الجزاء.

كما يلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة:الشكر إبأسمى معاني ني أن أتقدم سعد  
أسـتاذ أصـول التربيـة    ، المربى الفاضل

والـذي ال   على يديه الكثيـر،  ي تعلم الباحثذ، الججامعة سوها -كلية التربيةب المتفرغ
 ،ذه الرسـالة هفأشكر له قبول مناقشة  ،يألو جهداً وال يبخل بوقت عن مساعدة الباحثين

  فجزآه اهللا عنى خير الجزاء.
أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلـى   يسعدني كما

  أصول التربية ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمـة المجتمـع   أستاذ



- ز -  

مله وتحذه الرسالةهفأشكر له قبول مناقشة جامعة أسيوط -بالوادي الجديدبكلية التربية 
ن يجزيه عنى وأ ،ي علمه وعملهسفر، واسأل اهللا عز وجل أن يبارك له فلا ومشقة عناء

   .خير الجزاء
، أسـتاذ  إلى والتقديركر كما أتقدم بخالص الش

وكيـل كليـة   أصول التربية، وعميد الكلية، 
 -، وجميع أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيـة لدراسات العليا والبحوثلشئون ا التربية

  جامعة سوهاج.
رئـيس قسـم    إلى كما أقدم شكري وتقديري 

على ما قـدموه مـن توجيهـات     ،وجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسمأصول التربية 
  وإرشادات كان لها بالغ األثر في إتمام الدراسة.

والبحثي، في الحقل التعليمي األعزاء  الزمالءإلى كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير        
، فلهم منى كل الشكر وخالص التقدير يعهم الدائمادقة ومساعدتهم وتشجدعواتهم الص على

  .واالحترام
، ، وأخـوتي األعـزاء  أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلـى  و  

والشكر موصول لكل من ساعدني علـى  على ما تحملوه من مشقة،  وزوجتي وأوالدي
  .ا العملذإتمام ه

، وإن أخطأت فالكمال لك فضل من اهللاذستطعت، فإن وفقت فا جهدي ما اذوأخيراً ه
يه توكلت وإليه ُأنيب، إنه إال من عند اهللا عل ، وما التوفيقُاجتهدتهللا وحده وحسبي أنى 

  .هللا رب العالمين ، وآخر دعوانا أن الحمدنعم المولى ونعم النصير
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  الدور التربوي لوسائل اإلعالم تجاه أبعاد المواطنة من وجهة نظر المعلمين
 تنميـة  وسائل اإلعالم تجاهل دراسة الحالية إلى الوقوف على واقع الدور التربويهدفت ال

أبعاد المواطنة، ومعرفة نقاط القوة وتركيزها ونقاط الضعف التي تحـول دون قيـام وسـائل    
  ، ولقد عرض الباحث دراسته من خالل:اإلعالم بتنمية أبعاد المواطنة ومعالجتها

الحقـوق  مفهومها وأشكالها وأهميتهـا للفـرد والمجتمـع و    من حيث المواطنةفصل تناول فيه 
تبعه بفصل تناول فيه وسائل اإلعـالم  والواجبات المرتبطة بها وأهم خصائصها وأبعادها، ثم أ

وتطرق فيه لخصائص اإلعالم المعاصر والعالقة بين وسائل اإلعـالم   ،وتنمية أبعاد المواطنة
 األدوارو ،وأهميتها في تنمية أبعـاد المواطنـة   ،اوأهداف وسائل اإلعالم ووظائفه ،والمواطنة
 التكامل بين وسائل اإلعالم والمؤسسـات التربويـة  و ،المواطنةتجاه  اإلعالموسائل لالتربوية 

عن واقع الدور التربوي لوسائل اإلعالم تجاه تنمية   األخرى في تنمية أبعاد المواطنة، ثم تناول فصالً
علمين في محافظة سوهاج، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي أبعاد المواطنة من وجهة نظر الم

وأسلوب الدراسة الميدانية لمعرفة النتائج، ثم قام الباحث بإجراء فصلين همـا: فصـل إجـراءات    
نهي الباحث دراسته بفصل عرض يه نتائج الدراسة الميدانية، ثم أوفصل عرض ف ،الدراسة الميدانية

  وسائل اإلعالم في تنمية أبعاد المواطنة. فيه تصور مقترح لتفعيل دور
  :أهم نتائج الدراسة

  غياب دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي بالقوانين والتشريعات التي تخص المواطن. -
ضعف مشاركة وسائل اإلعالم في عملية الحوار المجتمعي للتشريعات والقوانين التي  -

 .يقدمها البرلمان

 وحقوق اإلنسان. ،والقيم اإلنسانية ،لحريات العامةعم اضعف دور وسائل اإلعالم تجاه د -
 اه تشجيع المواطنين على المشاركة السياسيةضعف الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم تج -

  .والتضامن بين أفراد المجتمع ،غياب دور وسائل اإلعالم في تنمية العالقات االجتماعية -
مؤسسات المجتمع المدني في أدوارها لخدمة لضعف الدور الذي تقدمه وسائل اإلعالم  -

 .المجتمع

والتوزيع العادل  ،هاهيكلت وإعادة، عدم دعم وسائل اإلعالم تطبيق العدالة في األجور -
 للموارد واألعباء.

في حماية مقدرات الوطن من النهب وسوء ضعف الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم  -
 .االستغالل والفساد
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عرض القضايا  لين بوسائل اإلعالم بالمهنية والموضوعية فيعدم تحلى بعض العام -
 .المختلفة

التربوي لوسائل اإلعالم في الدور  تفعيلل اًمقترح اًقدم الباحث تصورنتائج الدراسة، في ضوء 
 بعض بتطبيق اإلعالم لتنظيم األعلى المجلس قيام التصور هذا ويتضمنتنمية أبعاد المواطنة 

  :اآلتي في اإلجراءات تلك وتتمثل المواطنة، ألبعاد حقيقية نميةت تضمن التي اإلجراءات
قواعد وأسس تحقيق األهداف المرجوة  من الخبراء في مجال اإلعالم لوضع لجنة تشكيل -

  . من الرسالة اإلعالمية
      واالجتماعية والسياسية القانونية الثقافة لتنمية مهنية؛ ودوراتبرامج متخصصة  إعداد -  

    .المواطنة منظومة تجاه اإلعالم بوسائل ينللعامل
  في التنمية.لمجتمع نحو المشاركة الفاعلة يجابية لدى أفراد ااالتجاهات اإلتعزيز  -  
اللتزام بالسياسات الداعية للمساواة وعدم التمييز على أساس النوع أو الجنس أو اللغة أو ا -

  .خرآألي سبب  أو االجتماعيالدين أو العرق أو المستوى 
، والتـي  تي تقدمها وسائل اإلعـالم البرامج السياسية واالجتماعية والوطنية العدد زيادة  -

األخبار والبرامج الحوارية والمناقشات والندوات والتي تعمل على تعزيز وتنمية تتضمن 
  المواطنة. أبعاد

، عالمياإلشرف الميثاق جميع العاملين بوسائل اإلعالم المصرية ب التأكيد على التزام  -
 افي مصر؛ بحيث يتم تنظيمه ةالخاصوأن يتم إعادة النظر في عمل وسائل اإلعالم 

صبح جهازا دعائيا لصاحبه على حساب مصلحة تال حتى ، اووضع ُأطر منهجية لعمله
  .الوطن




