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 هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى العاقــة بــن تعــرض طــاب أقســام اإلعــام التربــوي ملعوقــات التدريــب امليدانــي 
وفاعليــة الــذات اإلبداعيــة لديهــم، وتنــدرج هــذه الدراســة ضمــن إطــار البحــوث الوصفيــة، واســتخدم الباحــث منهــج املســح، 
ــد  ــٍة، واعتم ــٍب وطالب ــا )300( طال ــوي قوامه ــة مــن طــاب أقســام اإلعــام الترب ــة عمدي ــة الدراســة يف عين ــت عين ومتثل
الباحــث يف حتقيــق أهــداف الدراســة وجمــع البيانــات علــى اســتمارة االســتبانة ومقيــاس فاعليــة الــذات اإلبداعيــة، وتوصــل 

الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا مــا يلــي:

• ارتفــاع نســبة موافقــة الطــاب عينــة الدراســة علــى معوقــات التدريــب امليدانــي، حيــث تراوحــت مــا بــن )75.22: 
57.11(، وجــاءت عبــارة )الشــعور بامللــل مــن طــول فتــرة التدريــب امليدانــي( و)كثــرة األعمــال والتكليفــات التــي يطلبهــا 

املشــرف األكادميــي مــن طــاب التدريــب امليدانــي( يف الترتيــب األول.

• ارتفــاع مســتوى فاعليــة الــذات اإلبداعيــة لــدى الطــاب عينــة الدراســة، حيــث تراوحــت مــا بــن )86.33: 77(، حيــث 
جــاءت عبــارة )أتعلــم كيــف أكــون قــادرًا علــى عمــل األشــياء واألنشــطة اجلديــدة بالتدريــب امليدانــي( يف الترتيــب األول. 

• وجــود عاقــة ارتباطيــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن معوقــات التدريــب امليدانــي التــي يتعــرض لهــا طــاب أقســام 
اإلعــام التربــوي الطــاب وفاعليــة الــذات اإلبداعيــة لديهــم.

• وجود فروق دالة إحصائًيا بن الذكور واإلناث يف معوقات التدريب امليداني لصالح الذكور.

الكلمات املفتاحية: املعوقات- التدريب امليداني- فاعلية الذات اإلبداعية.

 The study aimed to identify the relationship between the exposure of students of educational 
media departments to the obstacles of field training and the effectiveness of their creative self, and 
this study falls within the framework of descriptive research, and the researcher used the survey 
method, the study sample was represented in an intentional sample of students of educational media 
departments consisting of (300) students and students The researcher relied on achieving the goals 
of the study and collecting data on the questionnaire form and the measure of the effectiveness of the 
creative self. The researcher reached a set of results, the most important of which are:
• The high approval rate of the study sample students on the obstacles of field training, which ranged 

between (75.22: 57.11), and the phrase (feeling bored from the length of the field training period) 
and (the large number of works and assignments required by the academic supervisor from field 
training students) came in the first order.

• The high level of creative self-efficacy among students in the study sample, which ranged between 
(86.33: 77), where the phrase (I learn how to be able to do new things and activities in field 
training) came in the first order.

• The existence of an inverse correlation relationship statistically between the obstacles of field 
training to which students of educational media departments are exposed to students and the 
effectiveness of their creative self.

• There are statistically significant differences between males and females in the obstacles of field 
training in favor of males.
Key words: constraints - field training - the effectiveness of the creative self.

ملخص الدراسة
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اخلبرة العملية األولى التي مير بها الطالب املتدرب يف حياته، كما    ُيعد التدريب امليداني  
يشملأن وأساليب   ه  املهارات  من  الكثير  تكسبه  التي  التربوية  للخبرات  العملي  التطبيق 

ومن خالل التخرج،  بعد  فيما  معرفة   هالعمل  املتدرب  الطالب  و  يستطيع  الكفايات  قدراته 
لديه واملتوفرة  امليدانيكما    ،الالزمة  التدريب  والتي    ُيعد  الطالب،  بناء  عناصر  أهم  من 

خالل من  من    هيكتسب  العملية  مجموعة  يفاملهارات  تفيده  التي  املهنية    املهمة  حياته 
أهماملستقبلية، فه  املستقبل  و من  الربط    يعملكما  ،  الفترات يف حياة طالب  على عملية 

كسلوك   وترجمتها  ومعارف،  وقيم  ونظريات  ومبادئ  مفاهيم  من  النظري  اجلانب  بني 
ملتدرب وتطوير معلوماته  يف تنمية معارف الطالب ا  ، ويسهمواقعي مملوس من جهة أخرى

  ). 1( وصقل مواهبه املشكالتومهاراته وقدرته على حل 

والفنية      األخالقية  املهارات  املتدربني  الطالب  إكساب  إلى  امليداني  التدريب  يهدف  كما 
نقد  على  والقدرة  اآلخرين،  مع  ناجحة  عالقات  تكوين  يف  املهارة  مثل:  امليداني  للعمل 

واملهنية  الشخصية  امليدانية الذات  باخلبرات  والتزود  والنقد،  التحليل  على  والقدرة   ،
املرتبطة باملمارسة املهنية مثل: إعداد الندوات واملناظرات، واإلذاعة والصحف املدرسية، 

    ).2( ولوحات احلائط وامللصقات والبانرات، والبرملان املدرسي، واألفالم التربوية وغيرها 

  مشكلة الدراسة:  
(التـدريب  خبرة الباحث يف مجال التدريس، واإلشراف على برامج التربية العمليـةيف ضوء      

ــا، الحــظ أن هنــاك قصــورًا يف أداء الطــالب  -يف كليــة التربيــة النوعيــةامليــداني)  جامعــة املني
ولكــون التــدريب امليــداني اخلبــرة العمليــة والتعليميــة  ،التــدريب امليــدانيالــذين ينفــذون بــرامج 

عوقــات التــي ارســها الطــالب املتــدربني، فإنــه مــن الطبيعــي أن تظهــر بعــض املاألولــى التــي مي
استطالع رأى بعـض  وقام الباحث بحصر هذه املعوقات من خاللأدائهم،    علىوتؤثر    ،تواجههم

الفرقــة الثالثــة والرابعــة بقســم اإلعــالم التربــوي، وجــد أنهــا عديــدة ومتنوعــة طــالب وطالبــات 
ــل: امل ــاتمث ا اخلاصــة باألخ عوق ــيهم داخــل املدرســة، وأيضــً ــوم باإلشــراف عل ــذي يق صــائي ال
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اخلاصـة بـالطالب أنفسـهم،   عوقـاتاملتعلقـة باملشـرف األكـادميي مـن قبـل الكليـة، وامل  عوقاتامل
واملعوقــات اخلاصــة بالقســم، ونظــًرا لوجــود بعــض هــذه  اخلاصــة بــإدارة املدرســة،عوقــات وامل

، العملـي وق استفادتهم الكاملة من هذا التطبيـقنفسًيا ويع  الطالب  مما قد يؤثر علي  املعوقات
(ســعودي فرحــان  عوقــاتاملعلــى وجــود مثــل هــذه  نتــائج بعــض الدراســات الســابقة وقــد أكــدت

، )5( )2007(حســن محمــد علــى: و ،)4( )2016و(إقبــال عبــاس حــداد:  ،)3( )2015العنــزي: 
، (بدرية عبــد اهللا دعــيج: )7(  )2016العدوان:، و(زيد سليمان  )6()  2016و(عزيزة خضير يتيم،  

ــاطي: )8( )2016 ــد العـــــ ــام عبـــــ ــي:  ،)9( )2009، و(هيـــــ ــروة فرغلـــــ ــارق و، )10( )2008و(مـــــ (طـــــ
ا مـــن نتـــائج بعـــض الدراســـات الســـابقة، ومنـــأداة بعضـــها  ،)11( )2005الصـــعيدي:  وانطالقـــً

باإلضـافة ، الدراسـة االسـتطالعيةمعوقـات ومشـكالت التـدريب امليـداني، ونتـائج بضرورة حل  
إلى ما شاهده الباحث من خالل اإلشراف علي طالب التدريب امليداني، ومن هنا جاءت فكرة 
الدراسة لكشف النقاب عن هذه املعوقات، ومدى تعرض الطالب املتدربني لها، ومعرفة فعالية 

لدراســة يف التســاؤل مشــكلة ا هنــا ميكــن صــياغة، ومــن الــذات اإلبداعيــة لــديهم للتغلــب عليهــا
 تعــرض طــالب أقســام اإلعــالم التربــوي ملعوقــات التــدريب امليــدانيمــا العالقــة بــني    الرئيس التالي:

  وفاعلية الذات اإلبداعية لديهم؟  
  أهمية الدراسة:

  تكمن أهمية الدراسة وفًقا لالعتبارات واألهمية النظرية والتطبيقية اآلتية:  

  األهمية النظرية:  -أ
امل -1 التربوي خالل فترة    تعترضالتي  عوقات  تشخيص وتقييم  طالب أقسام اإلعالم 

وتقدميها للمسؤولني عنها    عوقات باملدارس، مما يسهم يف رصد امل  التدريب امليداني
باإلضافة إلى أهمية املتغيرات التي تتناولها الدراسة، فقد أصبحت فاعلية  ،  حللها

لتحقيقها،   التعليمية  املؤسسات  تسعى  التي  األهداف  أبرز  من  اإلبداعية  الذات 
ومعرفة اجلانب اإلبداعي لدى الطالب، والتي ميكن أن تزيد من قدرات واستثارت  

  اجلهد للتغلب على املعوقات التي تواجههم. الطالب وبذل  

  وفاعلية الذات اإلبداعية. التعرض ملعوقات التدريب امليدانيمحاولة الربط بني    -2

  األهمية التطبيقية:  -ب
تشخيص معوقات التدريب امليداني وتقدمي حلول    قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف  -1

  لها.
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أقسام   -2 طالب  وإعداد  العملية  التربية  ببرامج  للمهتمني  الراجعة  التغذية  تقدمي 
  اإلعالم التربوي.

ميكن أن تكون نتائج هذه الدراسة منطلًقا لباحثني آخرين للتعمق يف دراسات فاعلية    -3
  داني.ومعوقات التدريب امليالذات اإلبداعية 

موضوعي    -4 تقدمي  الدراسة  هذه  امليدانيحتاول  التدريب  الذات    ملعوقات  وفاعلية 
  اإلبداعية.

  أهداف الدراسة:
طـالب أقسـام تعـرض  تسعى الدراسة لتحقيق هـدف رئـيس، وهـو معرفـة العالقـة بـني     

ويتفـرع مـن وفاعلية الـذات اإلبداعيـة لـديهم،  ملعوقات التدريب امليداني،  اإلعالم التربوي  
  هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية اآلتية:

  .ملعوقات التدريب امليدانيالطالب عينة الدراسة  درجة تعرض معرفة -1

  التعرف على أهمية التدريب امليداني بالنسبة لعينة الدراسة. -2

  الطالب عينة الدراسة من التدريب امليداني بشكٍل عاٍم.استفادة  رصد معدل -3

  .معوقات التدريب امليدانيمعرفة األثر النفسي نتيجة لوجود  -4

  .معوقات التدريب امليدانيمعرفة درجة تعاون الطالب عينة الدراسة يف حل  -5

  من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة. معوقات التدريب امليدانيرصد  -6

لدى   -7 اإلبداعية  الذات  فاعلية  الدرا  الطالب  الكشف عن مستوى  سة يف ضوء عينة 
  . التدريب امليدانيمعوقات 

  من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة.  التدريب امليدانيرصد مقترحات تطوير  -8

  تسعى هذه الدراسة للتحقق من صحة الفروض التالية: فروض الدراسة:

بني    -1 إحصائية  داللة  ذات  امليدانيتوجد عالقة  التدريب  ي  معوقات  لها  التي  تعرض 
  . لديهموفعالية الذات اإلبداعية طالب أقسام اإلعالم التربوي 

االهتمام    -2 بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  امليدانيتوجد  الذات   بالتدريب  وفعالية 
  اإلبداعية لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي.  

بني    -3 إحصائية  داللة  ذات  عالقة  اإلعالم  توجد  أقسام  طالب  على    التربوي قلق 
 .  يهموفعالية الذات اإلبداعية لدمستقبلهم املهني 
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 طـالب أقسـام اإلعـالم التربـوياسـتفادة    توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة  -4
 .لديهموفعالية الذات اإلبداعية  التدريب امليدانيمن 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب أقسام اإلعالم التربوي عينة الدراسة يف   -5
امليداني التدريب  (النوع  معوقات  الدميوغرافية  املتغيرات  محل   -اجلامعة  -حسب 

  الفرقة الدراسية).   -اإلقامة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب أقسام اإلعالم التربوي عينة الدراسة يف   -6
املتغيرات   حسب  اإلبداعية  الذات  فاعلية  مقياس  يف  درجاتهم  متوسط 

  الفرقة الدراسية). -محل اإلقامة -اجلامعة - الدميوغرافية (النوع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب أقسام اإلعالم التربوي عينة الدراسة يف   -7
ة (النوع، اجلامعة،  حسب املتغيرات الدميوغرافي  بالتدريب امليدانيدرجة اهتمامهم  

  الفرقة الدراسية).

الدراسة ومنهجها الوصفية، وتستخدم نوع  البحوث  الدراسة ضمن إطار  : تندرج هذه 
  منهج املسح. 

كون من جميع طالب أقسام اإلعالم التربوي بكليات التربية النوعية  يت  مجتمع الدراسة:
    .(املنيا، أسوان، املنوفية) بجامعات

الدراسة عينة:  عينة  على    عمدية  متثلت يف  موزعة  التربوي  اإلعالم  أقسام  من طالب 
) قوامها  واملنوفية)  وأسوان  (املنيا  (  )300جامعات  بواقع  مفردٍة جلامعة 100مفردٍة،   (

  ) مفردًة جلامعة املنوفية،، ويوضح جدول 98) مفردًة جلامعة أسوان، و( 102املنيا، و(
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  واجلامعة. وع ومحل اإلقامة والفرقة الدراسية) توصيف هذه العينة حسب الن1(
  ) 1جدول (

  يوضح توصيف العينة الكلية حسب النوع واجلامعة ومحل اإلقامة 
  النسبة %   التكرار   متغيرات عينة الدراسة 

  النوع 

  % 53 159  ذكر 

  % 47 141  أنثى 

  % 100  300  اإلجمالي 

  محل اإلقامة 

  % 45.7 137  حضر 

  % 54.3 163  ريف 

  % 100  300  اإلجمالي 

  الفرقة الدراسية 

  % 50 150  الثالثة 

  % 50 150  الرابعة 

  % 100  300  اإلجمالي 

  اجلامعة 

  % 33.3  100  املنيا 

  % 34  102  أسوان 

  % 32.7  98  املنوفية 

  % 100  300  اإلجمالي 

  يتضح من بيانات اجلدول السابق:
%) 47%) بالنســبة للعينــة الكليــة، ونســبة اإلنــاث بلغـــت (53أن نســبة الــذكور بلغــت (    

%)، 45.7وأن نسبة املقيمني باحلضر بالنسـبة للعينـة الكليـة بلغـت (  ،بالنسبة للعينة الكلية
%) بالنسبة للعينة الكلية، وأن نسبة طالب الفرقـة 54.3بلغت (  ريفوأن نسبة املقيمني بال

%)، وأن نسـبة طـالب 50%)، يف حني بلغت نسبة طالب الفرقة الرابعـة (50الثالثة بلغت (
%)، وأن نسـبة 34%)، يف حني بلغت نسبة طالب جامعة أسوان (33.3جامعة املنيا بلغت (

  %).32.7طالب جامعة املنوفية بلغت (

  أداوت الدراسة:
  استمارة االستبانة:  -أ
اخلاصة     البيانات  جلمع  كأداة  استبانة  استمارة  بتصميم  الباحث  أقسام قام  بطالب 

التربوي والوضوح يف صياغة اإلعالم  املنطقي  التسلسل  األسئلة  الباحث يف  راعى  وقد   ،
املبحوثني،   من  املعلومات  جمع  عميلة  لتسهيل  املغلقة  األسئلة  على  التركيز  مع  األسئلة، 
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تسهيل   إلى  عرض    الطالب  مهمةباإلضافة  ومت  األسئلة،  عن  اإلجابة  يف  املبحوثني 
ومقياس   اإلبداعيةاالستبانة  الذات  املتخصصني يف    فاعلية  املحكمني  على مجموعة من 

النفسية  التربوي  اإلعالم النفس،   والصحة  على    وعلم  واملقياس  االستبانة  تطبيق  ومت 
)(Google Drive عينة الدراسة  الطالب على(*) .  

  اس فعالية الذات اإلبداعية: مقي -ب
بعد اطالع الباحث على الكثير من املقاييس اخلاصة بفاعلية الذات اإلبداعية التي مت     

) عبارًة يقيس فعالية الذات اإلبداعية لدى  27إعدادها، قام بإعداد مقياس يتكون من (
التربوي يف   اإلعالم  أقسام  أبعمعوقات  ضوء  طالب  وكانت  امليداني،  املقياس التدريب  اد 

  كالتالي:

  5،4،3،2،1ويشمل العبارات  ،بُعد الطالقة -1

  9،8،7،6ويشمل العبارات  ،بُعد املرونة -2

  13،12،11،10ويشمل العبارات  ،بُعد التفاصيل -3

  16،15،14ويشمل العبارات  ،بُعد األصالة -4

  19،18،17ويشمل العبارات  ، بُعد التعليم لإلبداع -5

  22،21،20ويشمل العبارات  ،ترويج لإلبداعبُعد األصالة وال -6

  27،26،25،24،23ويشمل العبارات  ،بُعد املحافظة على الشخصية -7

  حدود الدراسة:     
املوضوعية:  -1 م  احلدود  على  الدراسة  الذات   عوقاتتركز  وفعالية  امليداني  التدريب 

  اإلبداعية.

 
  جامعة المنیا.   –كلیة التربیة -أ.د/ أسماء محمد عبد الحمید، أستاذ علم النفس التربوي (*)

  جامعة المنیا. –كلیة التربیة   –أ.م.د/ ناصر سید جمعة، أستاذ الصحة النفسیة المساعد
  –كلیة التربیة النوعیة   –وائل صالح نجیب، أستاذ اإلذاعة والتلیفزیون المساعد ورئیس قسم اإلعالم التربويأ.م.د/ 

  جامعة المنیا. 
  جامعة المنیا. –كلیة التربیة النوعیة   –أ.م.د/ أحمد عبد الكافي، أستاذ الصحافة المساعد بقسم اإلعالم التربوي

  جامعة المنیا. –كلیة التربیة النوعیة –ة بقسم اإلعالم التربويد/ ھاني نادى عبد المقصود، مدرس الصحاف
  جامعة المنیا. –كلیة التربیة النوعیة  –د/ إیمان عاشور سید، مدرس اإلذاعة والتلیفزیون بقسم اإلعالم التربوي

  جامعة المنیا.  –كلیة التربیة النوعیة –د/ حسام فایز عبد الحى، مدرس الصحافة بقسم اإلعالم التربوي
  جامعة المنیا. -كلیة التربیة  -قسم الصحة النفسیة - مدرس الصحة النفسیة ،د/ أحمد سمیر

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6KM_pr99ylXPcBN6M5EmShtstnNqNbLng
sGDdHA_CZzHu2w/viewform?usp=sf_link.  
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الزمانية:  -2 من    احلدود  الفترة  يف  امليدانية  الدراسة  تطبيق  ،وحتى    1/3/2020مت 
30/4/2020.  

املكانية:  -3 املنيا وأسوان واملنوفية  احلدود  الدراسة داخل جامعات  خالل  من    مت تطبيق 
   إلكتروني). يان(استب تطبيق جوجل درايف 

البشرية:  -4 عينة    احلدود  على  الدراسة  تطبيق  اإلعالم   عمديةمت  أقسام  طالب  من 
  التربوي بالفرقتني الثالثة والرابعة بجامعات املنيا وأسوان واملنوفية. 

  متغيرات الدراسة: 
  التدريب امليداني. عوقات : ماملتغيرات املستقلة  

  : فعالية الذات اإلبداعية.املتغيرات التابعة 

الوسيطة: و  املتغيرات  وإناث)،  (ذكور  (محل  النوع  والريف اإلقامة  والفرقة احلضر   ،(  
  . اجلامعة (املنيا، وأسوان، واملنوفية)، و(الثالثة والرابعة) الدراسية

  الصدق والثبات:
االستبانة   ثبات  ألفا  :  إجراءات  معادلة  باستخدام  االستبانة  ثبات  بحساب  الباحث  قام 

  .) وهي درجة تؤكد متتع االستبانة بدرجة ثبات عالية.         89كرونباخ فجاء مساوًيا (

مت حساب الصدق الذاتي كمؤشر لصدق االستبانة، وقد جاء مسـاوًيا :  الصدق الــذاتي 
  ن الصدق..)، مما يدل على متتع االستبانة بدرجة عالية م94(

  : يف الدراسة املعامالت اإلحصائية املستخدمة
" من خـالل اللجـوء إلـى Spssباستخدام برنامج "احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

  املعامالت اإلحصائية التالية:

   معامل ألفا كرونباخ حلساب الثبات. -1
  اجلزر التربيعي حلساب الصدق. -2
  التكرارات والنسب املئوية. -3
 النسبي.الوزن  -4
  معامل ارتباط بيرسون. -5
 Averageاملتوسط احلسابي  -6
   .االنحراف املعياري -7
  T.Test اختبار (ت) لداللة الفروق -8
  One-way ANOVA اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه -9
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 التعريفات اإلجرائية: 
  :التدريب امليداني معوقات

بعض     والصعوبات وجود  (الفرقة    املعوقات  التربوي  اإلعالم  أقسام  طالب  تواجه  التي 
على   أدائهم  عن  وتعيقهم  والتعليم،  التربية  مبدارس  امليداني  بالتدريب  والرابعة)  الثالثة 

  أكمل وجه واإلفادة منه بدرجة عالية، وتؤثر على سير العملية التعليمية والتربوية. 

  طالب أقسام اإلعالم التربوي:
الفرق   طالب  بهم  مبدارس  يقصد  امليداني  بالتدريب  يقومون  الذين  والرابعة  الثالثة  ة 

  .التربية والتعليم

  فعالية الذات اإلبداعية:
التي    املعوقات  على  التغلب  من  ومتكنه  واإلبداعية،  األدائية  الطالب  وإمكانيات  قدرات 

  تواجه بطرق إبداعية، وجتعله يشعر بالتميز والثقة بالنفس.

  :ةعريف للدراساإلطار امل
  :)التربية العمليةالتدريب امليداني (

إحـدى أهـم الفعاليـات التربويـة املهمـة يف مجـال   (التدريب امليداني)  ُتعد التربية العملية   
ــة،  ــه املهنيـ ــة يف حياتـ ــات الرئيسـ ــد املنعطفـ ــكل أحـ ــا تشـ ــدريبهم؛ كونهـ ــني وتـ ــداد املعلمـ إعـ
وباعتبارها عملية مساعدة الطالب املعلم على امـتالك الكفايـات التعليميـة التـي تسـتلزمها 

 التربيــة العمليــة باإلنــاء الــذي طبيعــة دوره املهنــي يف العمليــة التعليميــة، ويشــبه التربــويني
تختلط فيه خبرات الطالب املعلـم بطريقـة منظمـة ومتكاملـة مـع الواقـع الفعلـي واحلقيقـي 

، وللتـــدريب )12( ملمارســـة التـــدريس يف العمـــل التربـــوي وهـــو الصـــف الدراســـي واملدرســـة
  امليداني مفاهيم متعددة منها: 

ــ - ــى مســاعدة الطال ــة إل ــة الهادف ــة التربوي ــة العملي ــارف النظري ــق املع ــى تطبي ــم عل ب املعل
ا يـــؤدى إلـــى إكســـابه الكفايـــات الضـــرورية يف تصـــميم الـــدورس وتنفيـــذها،  ا عمليـــً تطبيقـــً
واســـتخدام األســـاليب التدريســـية والوســـائل التعليميـــة وعمليـــات التقـــومي بشـــكٍل هـــادٍف 

  ).13ومنظٍم(

 ومهـارات ونفسـية تربويـةونظريـات  معـارف مـن املعلمـون الطـالب اكتسـبه مـا تطبيـق -
 حقيقيـة، يكسـبهم خبـرات عملًيا تطبيًقا التعليمية، الوسائل واستخدام املتعددة، التدريس
 ثـم يخضـع التربويـة، األنشـطة يف بفعاليـة واملشـاركة املوجبة والقيم لالجتاهات باإلضافة
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شـرًطا  فيهـا املعلـم الطالـب جنـاح وُيعـد التقـومي، يف موضـوعية ملعـايير املعلمـون الطـالب
  .)14كمعلم ( لتخرجه

جزء من البرنامج التعليمي إلعـداد أخصـائي اإلعـالم التربـوي بكليـات التربيـة النوعيـة،   -
ا يف برنـامج اإلعـداد  يتم من خالله تدريب الطالب على التطبيق العملي ملـا مت تعلمـه نظريـً

يف مـــدارس  مـــن خـــالل ممارســـته للنشـــاط اإلعالمـــي داخـــل الكليـــة، والتـــدريب امليـــداني
التدريب، بهدف إكسابه املهارات املهنية الالزمة ملزاولـة اإلشـراف علـى النشـاط اإلعالمـي 

  .)15(  باملدارس

نشــاط مخطــط يهــدف إلــى إحــداث تغيــرات يف الفــرد واجلماعــة مــن ناحيــة املعلومــات  -
  .)16واخلبرات، ومهارات العمل مبا يجعل الفرد الئًقا للقيام بعمله بكفاءة (

عة من األنشطة واملهارات التي ميارسها الطالب املعلم خالل فترة التطبيق العملي مجمو  -
امليداني بهدف مساعدة الطالب على اكتساب املهارات املهنية والتدريسية والسلوكية التـي 

  .)17(  تساعده على أداء املهام املنوطة بهم
هـم وأساسـي يف بـرامج من خالل ما سبق ميكـن القـول بـإن "التـدريب امليـداني عنصـر م   

إعداد معلمي وأخصائي املستقبل يف كافة التخصصات النوعية واألكادمييـة املختلفـة، كمـا 
ــع  ــى إكســابه جمي ا، ويعمــل عل ــً ــق مــا تعلمــه نظري ــب لكــي يســتطيع تطبي ــه فرصــة للطال أن
 املهارات املختلفة والالزمة ملمارسة مهنته يف املستقبل، باإلضافة إلى اطالعه على املجتمع

  املدرسي بكل ما فيه.

  :التدريب امليدانيأهمية 
تنبــع أهميــة التــدريب امليــداني مــن كونــه عمليــة حيويــة يكســب الطالــب املتــدرب خبــرات   

واقعية وملموسة يف مجال مهنته، ومـن خـالل االحتكـاك املباشـر بينـه وبـني التالميـذ، كمـا 
أنــه ُيعــد مــن الفــرص القويــة للكشــف عــن قدراتــه ومــدى مهارتــه يف تطبيــق مــا تعلمــه مــن 

داد التربـوي، ألنـه يف الواقـع مواجهـة أخصـائي املسـتقبل مفاهيم نظرية، فهـو عصـب اإلعـ
لوظيفتـه األساسـية، واالنتقـال بــه بالتـدريج إلـى أن يتعـرف علــى مشـكالت مهنتـه والتــأقلم 

، ويســهم التــدريب امليــداني يف تنميــة شخصــية الطــالب املتــدربني مــن )18(والتكيــف معهــا 
ادة واإلشـرافية، وإكسـاب الطـالب جميع جوانبها، وإكساب الطالب املتدربني الصفات القي

املتدربني الثقة بـالنفس، والتغلـب علـى املخـاوف التـي يشـعرون بهـا خـالل مواجهـة مواقـف 
احليــاة املهنيــة، باإلضــافة إلــى إتاحــة الفرصــة للطــالب املتــدربني للتعــرف علــى واجبــاتهم 

ــات ا)19(ومســؤولياتهم  ــًرا مــن التوجيه ــدرب قســًطا واف ــب املت ــة، ، كمــا يكســب الطال لعملي
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واتاحة الفرصة ألن يتدرب بصورة واقعية على األنشطة التي يجـب عليهـا القيـام بهـا، كمـا 
  .)20(تكسبه أيًضا املهارات املختلفة والالزمة ملزاولة مهنته فيما بعد 

  فاعلية الذات اإلبداعية:
ُتعد فاعلية الذات اإلبداعية من املوضوعات احلديثة نسبًيا يف األدب النفسي والتربـوي،   

وأن هــذا املصــطلح مــزيج يجمــع بــني فاعليــة الــذات واإلبــداع، ونتيجــة لهــذا االمتــزاج ظهــر 
مصطلح فاعلية الـذات اإلبداعيـة والتـي تـرتبط باجلهـد واملخـاطرة العقليـة الالزمـة لعمـل 

اإلبداعي، كالتعبير عن األفكار اجلديدة واملفيدة وتوليد احللول والنتاجات،   التعبير واألداء
ــل: ــاحثني مث ــاء والب ــدى عــدد مــن العلم ــا ل ــدأ االهتمــام به ــث ب )، (Phelan, 2001 حي

وتوصـف فاعليـة الـذات اإلبداعيـة بأنـه حالـة ، )21( (Tierney & Farmer,2002)و
من فاعلية الذات العامة، ففاعلية الذات العامة متثل درجة اعتقاد الفرد بقدرته علـى أداء 
املهمة بنجاح داخل سياق معني، بغض النظر على صعوبة وشدة وهذا السياق، أمـا فاعليـة 

ع، وتشير إلى معتقدات الفـرد الذات اإلبداعية فهي من أهم عوامل التحفيز إليجاد االبتدا
وقدراته اإلبداعية وإثـارة دافعيتـه لإلبـداع، ونحـو امـتالك املعرفـة الالزمـة لإلبـداع، ونحـو 
مســارات العمــل لتلبيــة املطالــب اإلبداعيــة املختلفــة للفــرد مــن أجــل اخلــروج باســتنتاجات 

الفاعليــة الذاتيــة ، وقــد دلــت أبحــاث ودراســات )22( Yu Chen),2013(ونتــائج جديــدة 
واألداء اإلبداعي بأن هناك تفاعًال بني اعتقادات الفرد التي تزيد من مستوى جهـده الـذي 
يبذله للتكيف عنـد مواجهـة مواقـف التحـدي وقدراتـه اإلبداعيـة، فـاخلبرة اإلبداعيـة وأثـر 

ت اإلبداعية كما ُتعد فاعلية الذا  ،)23(البيئة والنجاح للفرد، يؤدى إلى إبداع يف اإلنتاج لديه
أحــد أشــكال التقيــيم الــذاتي التــي تــؤثر يف مســتوى وجهــد الفــرد عــن مواجهــة التحــديات 

  .)et al ,Girl-Tan Ai()24, (2011والصعاب  

ــادميي ومنــو   ــب األك ــارًزا يف تفــوق الطال ــة دورًا ب ــذات اإلبداعي ــة ال ــل فعالي وميكــن أن متث
  ية الذات اإلبداعية منها:شخصيته االجتماعية واالنفعالية، وهناك مفاهيم لفاعل

تقييم ذاتي، حيث يقوم الفرد بوضع تقيــيم خــاص بإمكانياتــه اإلبداعيــة التــي يــؤمن بوجودهــا يف   - 
، حيــث يــرى نفســه مــن خاللهــا أنــه رائــع يف حــل املشــكالت بطريــق إبداعيــة، ولديــه نفســه

  .)et al, 2011) ,trudy (DiLiello  )25القدرة على توليد أفكار جديدة 

ــه بقدراتــه وإمكانياتــه اإلبداعيــة مــن  - معتقــدات اإلنســان املتراكمــة عبــر الســنني يف عقل
عر خالل متكنه من التفكير بطريقة خارجة عن املألوف إلدارة شئون حياته، مما يجعله يشـ

  .)26(بالتميز مقارنة غيرة ملا ميتلكه من حالة إبداعية 
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 مـا بـأن الفـرد معتقدات على تشتمل والتي مجال اإلبداع، يف كفاءته يف الفرد معتقدات -
 طـرق إيجـاد علـى قـادر وأنـه إبداعيـة، بطريقـة املشـكالت قـدرات حلـل من يكفي ما لديه

  .)27(ممكنة  اإلبداعية جهوده جتعل والتي وقدرات ملوهبة وامتالكه لتطوير أفكاره جديدة

حالة داخلية تتفاعل مع متغيـرات الشخصـية والدافعيـة األخـرى، باإلضـافة إلـى النتـائج   -
املرتبـــة علـــى األداء، ومتثـــل معتقـــدات الفـــرد حـــول قدرتـــه علـــى تفعيـــل مهـــارات تفكيـــره 
اإلبداعي، كالطالقة واملرنة واألصالة، واحلساسية للمشكالت، والتفاصيل بهدف الوصـول 

  .  )28(وجديدة إلى نتاجات إبداعية قيمة  

إبداع مدرك ذاتًيا، أو هي مـدى قـدرة وإدراك األفـراد علـى إنتـاج أفكـار جديـدة ومفيـدة   -
2008) ,et al,(Zhou Jing   )29(.  

يتضـــح لنـــا مـــن التعريفـــات الســـابقة أن فاعليـــة الـــذات حالـــة داخـــل األشـــخاص ومتثـــل   
ــأثر ــة  معتقــداتهم حــول قــدراتهم اإلبداعيــة، وأن هــذه املتعقــدات قــد تت ــة االجتماعي بالبيئ

ــا أن طموحـــات  ــله يف املواقـــف املتباينـــة، كمـ ــابقة تفوقـــه أو فشـ وخبـــرات األشـــخاص السـ
ا يف هـذه املعتقـدات وقدرتـه علـى اإلبـداع وحـل املشـكالت التـي  األشخاص، قـد تـؤثر أيضـً

  تواجه.

  مجاالت فاعلية الذات اإلبداعية:
  مجالني رئيسني لفاعلية الذات اإلبداعية هما:  )Abbot(  )30, 2010, 51-72حدد ( 

 الداخلية؛ العقلية احلالة فاعلية ميثل التفكير اإلبداعي، والذي يف الذات فاعلية مجال -
اإلبـداعي، باملرونـة والطالقـة واألصـالة  التفكيـر مهـارات خـالل مـن اإلبـداع كـالتعبير عـن

  .واملناسبة األفكار اجلديدة إنتاج من والتفاصيل، والتي متكن الشخص

 االجتماعيـة احلالـة فاعليـة ميثـل اإلبـداعي: والـذي األداء يف الـذات فاعليـة مجـال - 
تتفاعـل  التـي واخلارجيـة الداخليـة الفـرد أنظمة خالل من عن اإلبداع كالتعبير اخلارجية،

 والسـياق واملـزاج، الـدوافع، والشخصـية، مثـل اإلبـداعي األداء أثنـاء الـبعض بعضـها مـع
 .وغيرها االجتماعي

  فاعلية الذات اإلبداعية والتعرض للمعوقات واملشكالت:
علـى أن األفـراد الـذين لـديهم مسـتوى مرتفـع مـن )Hsu Michael et al( )31, (2011 يؤكد  

فاعليــة الــذات اإلبداعيــة يشــعرون بثقــة أكبــر ويأخــذون الصــعب كتحــدي، كمــا يتصــف 
األشــخاص الــذين لــديهم فعاليــة ذات مرتفعــة، أي أنهــم ذو كفــاءة، ولــديهم القــدرة الالزمــة 

ا بشـكٍل أفضـٍل، مبهمة يشـعرون بـأنهم منـدفعون نحـو أداء تلـك املهمـة، ومييلـون إلـى أدائهـ



 

 
542 542 

وتكون لديهم دافعية لإلفادة والتعلم ناقصي قـدر مـن األنشـطة التـي يؤدونهـا أو املعلومـات 
، وأن مرتفعي فاعلية الذات اإلبداعية أكثر تنظيًما واتقاًنا لـذواتهم )32(التي يتعرضون لها  

ا بالثقــة العال يــة والقــدرة وأكثــر رغبــة يف مواجهــة املعوقــات واملهــام الصــعبة ويتميــزون أيضــً
علـــى إيجـــاد حلـــول وأفكـــار جديـــدة بطريقـــة إبداعيـــة والتغلـــب علـــى مختلـــف الصـــعوبات 

  .  )33(ويشعرون بالتفاؤل  

  الدراسات السابقة:
سعي الباحث إلى استقراء التراث العلمي املرتبط مبوضوع الدراسة لينطلق من آخر ما    

و الدراسات  هذه  من  لإلفادة  دراسات؛  من  إليه  التوصل  وطرق  أمكنه  وأدواتها  مناهجها 
، وقام الباحث  اختيار عيناتها يف موضوع الدراسة، وفيما يلي عرض ألهم هذه الدراسات

  بتقسيمها إلي محورين. 

  معوقات التدريب امليداني: دراسات تناولت  -املحور األول 
ــد محجـــوب ( -1 ــر محمـ ــة ياسـ ــدى  )34() 2020دراسـ ــة لـ ــة العمليـ ــعوبات التربيـ ــوان: صـ بعنـ

  .دراسة میدانیة  -الطالب املعلمني بكلية التربية جامعة امللك فیصل
ــى   ــة لــدى الطــالب املعلمــین هــدفت الدراســة إل بكليــة  حتديــد صــعوبات التربیــة العملي

، واســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي، وكانــت عينــة الدراســة جامعــة امللــك فیصــل -التربیــة
) طالًبا من الطـالب املعلمـین (طـالب التربیـة العملیـة) مـن مختلـف التخصصـات مـن 90(

اململكـة العربیـة السـعودية، وكانـت االسـتبانة أداة  -طالب كلیة التربیة بجامعة امللك فیصل
 كليـةعوبات التـي تواجـه املتـدربین بوجـود فـروق يف الصـ  وأظهــرت نتــائج الدراســةالدراسة،  

النتـائج أوصـى  هـذه فیصـل أثنـاء فتـرة التربیـة العملیـة؛ وعلـى ضـوء التربیة بجامعـة امللـك
 كلیة التربیة بوضع برنامج واضح للتربیة العملیة لضـمان املمارسـة الواقعیـة الباحث إدارة

  .فی املدرسة من أجل حتقیق أهداف التربیة العملیة بدرجة عالیة

ــوان: )Chassib Fanukh Abbas )2020 ()35دراســـة  -2 استقصـــاء الصـــعوبات التـــي  بعنـ
  يواجهها معلمو طالب اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية يف مرحلة التدريب العملي.

أثنــاء التــدريب  هــدفت الدراســة إلــى تصــنيف املشــاكل املختلفــة التــي يواجههــا الطــالب 
ا 128( وتكونــت عينــة الدراســة مــن. ، واســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي،العملــي ) طالبــً

، واعتمـد وطالبةً ميارسون التدريس العملـي يف مـدارس متوسـطة وثانويـة مختلفـة يف بابـل
الطـالب املعلمـني بشـكٍل  نتــائج الدراســة أن وأظهــرتالباحث على االستبانة كأداة للدراسـة،  
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وأن هــذه املعوقــات تــؤثر علــى األداء  ،تعلــق بفئــات مختلفــةعــاٍم يواجهــون مشــاكل حقيقيــة ت
  .للطالب املعلمني أثناء التدريب  والعملي  التدريسي

بعنــوان: املشــكالت التــي تواجــه الدارســني يف  )36( )2019دراســة صــباح ســلمان محمــد ( -3
  مقرر التربية العملية يف جامعة القدس املفتوحة من وجهة نظرهم.

العمليـة  هدفت الدراسة إلى التعرف علي املعوقات التي تواجه الدارسني يف مقرر التربية 
نــت يف جامعــة القــدس املفتوحــة، واعتمــدت الباحثــة علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي، وتكو

ة، وكانـت االسـتبانة أداة الدراسـة،  ا  ) طالبًـ 232عينة الدراسة من (  نتــائج  وخلصــتوطالبـً
ــاء  الدراســة إلــى أن الدارســني يف مقــرر التربيــة العمليــة يعــانون مــن معوقــات تــواجههم أثن

ا وفـق متوسـطات تقـديراتهم يف املجـاالت اخلمسـة  التـدريب يف املدرسـة مت ترتيبهـا تنازليـً
كـــاآلتي: مجـــال دور املدرســـة  التـــي اشـــتملت عليهـــا أداة الدراســـة ومرتبـــة وفـــق أهميتهـــا

ــ ــم املتع ــة، ومجــال دور املعل ــة يف اجلامعــة، املتعاون ــة العملي ــامج التربي اون، ومجــال دور برن
  املشرف األكادميي. ومجال دور الطالب املعلم، ومجال دور

بعنـــوان: معوقـــات التربيـــة العمليـــة  )37( )2019دراســـة عـــدنان ســـالم الـــدوالت وآخـــرين ( -4
  ومقترحات حلها من وجهة نظر الطالبات املعلمات يف جامعة نزوى.

ى التعرف على معوقات التربية العملية ومقترحات حلها من وجهة نظر هدفت الدراسة إل 
الطالبات املعلمات يف جامعة نزوى، واسـتخدم البـاحثون املـنهج الوصـفي التحليلـي، وبلغـت 

وأشــارت نتــائج  ) طالبةً معلمةً، واعتمدوا على االستبانة كـأداة للدراسـة،75عينة الدراسة (
ــاك أن معظــم الدراســة إلــى  ــة، وأن هن املعوقــات يف مجــاالت االســتبانة جــاءت بدرجــة قليل

ا دالــة إحصــائًيا يف مســتوى املعوقــات يف متغيــر املؤهــل العلمــي، حيــث كانــت درجــة  فروقــً
  املعوقات عند طلبة البكالوريوس أعلى من طلبة الدبلوم.

ني لــدى بعنــوان: معوقــات التــدريب امليــدا )38() 2019دراسة على محمد فــالح الشــرعة (  -5
  طالب قسم التربية اخلاصة بجامعة حائل.

هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات التدريب امليداني لطالب قسم التربية اخلاصـة  
الباحـث املـنهج الوصـفي،   سـتخدمبجامعة حائل، وفقا ملتغيرات النوع واملعـدل التراكمـي، وا

ث علـى االسـتبانة جلمـع بيانـات ) طالًبا وطالبةً، واعتمد الباح142وبلغت عينة الدراسة (
وجود معوقات تواجه طلبـة التـدريب امليـداني،   ظهرت نتائج الدراســةأوومعلومات الدراسة،  

وجاء على رأس هذه املعوقات مجال مدير املدرسة، ثم مجال املشرف املدرسـي، ثـم مجـال 
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محتوى البرنـامج، ثـم مجـال أهـداف البرنـامج، وأخيـًرا مجـال املشـرف األكـادميي، ووجـود 
  التراكمي.فروق دالة إحصائًيا يف املعوقات تعزى لصالح الطلبة ذوي املعدل  

بعنـــوان: املعوقـــات التـــي تواجـــه طالبـــات  )39( )2019دراســـة ميـــزة بنـــت نـــايف بـــن ناصـــر( -6
  التربية العملية بكلية التربية باملزاحمية أثناء فترة التدريب امليداني.

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى املعوقــات التــي تواجــه طالبــات التربيــة العمليــة بكليــة   
ــة املــنهج الوصــفي،  ــداني، واســتخدمت الباحث ــدريب املي ــرة الت ــاء فت ــة أثن ــة باملزاحمي التربي

) مـن طالبـات التربيـة العمليـة بكليـة التربيـة باملزاحميـة، 222وتكونت عينة الدراسة من (
أن أكثـر املعوقـات التـي تواجـه  وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــىأداة الدراسة،  وكانت االستبانة  

ــم املعلمــة  ــة، ث ــا شخصــية الطالب ــة هــي مجــال إدارة املدرســة، يليه ــة العملي ــات التربي طالب
املتعاونــة، ثــم طبيعــة برنــامج التربيــة العمليــة، وأخيــًرا املشــرفة التربويــة، وأكثــر املعوقــات 

جــود مكــان وضــوًحا يف مجــال إدارة املدرســة توزيــع الطالبــات بشــكٍل عشــوائي، وعــدم و
مخصص لهن داخل املدرسة، وعدم وجود فـروق يف املعوقـات التـي تواجـه طالبـات التربيـة 

  العملية تعزى إلى التخصص.

تقييم برنامج التربية العمليــة   )40(  )2019هبة خالد سليم (  دراسة إميان مؤيد صليح،  -7
: جامعـــة مـــن حيـــث املعوقـــات التـــي يواجههـــا الطلبـــة املعلمـــون مـــن وجهـــة نظـــرهم أنفســـهم

   النجاح الوطنية أمنوذًجا
يواجهها الطلبـة  هدفت الدراسة إلى تقييم برنامج التربية العملية من حيث املعوقات التي 

واسـتخدم النجـاح الوطنيـة،  املعلمـون يف كليـة العلـوم التربويـة، وإعـداد املعلمـني يف جامعـة
) من الطلبة املعلمـني، 166املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من (  الباحثان
 وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــىعلــى االســتبانة جلمــع معلومــات وبيانــات الدراســة،  واعتمــدا
جــال اإلشــراف اجلــامعي علــى املرتبــة األولــى بــني املجــاالت، املعوقــات اخلاصــة مبحصــول 

وتعليمـات البرنـامج علـى املرتبـة األخيـرة،  ال أنظمـةجـت املعوقـات اخلاصـة مبفيمـا حصـل
دالـة إحصـائًيا  فـروق دالـة إحصـائًيا تعـزى للمعـدل التراكمـي، ووجـود فـروق وعـدم وجـود

 .تعزى ملتغير السنة الدراسية لصالح طلبة السنة الثانية

بعنــوان: التــدريب العملــي  )cGülten Gen ,Dincay Koksal )2019( )41 دراســة -8
  أثناء التدريس ونظرة املدرسني للتدريب العملي الطالبي.

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى التعلــيم الــذي تلقــوه الطــالب أثنــاء التــدريب العملــي  
والتحــديات التــي واجهوهــا، واعتمــدت الدراســـة منهجيــة البحــث النــوعي، وبلغــت عينـــة 
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إلـــى أن  ت نتـــائج الدراســـةوأشـــار) مشـــاركني، وكـــان االســـتبانة أداة الدراســـة، 8الدراســـة (
ــمل  ــيع تشـ ــة مواضـ ــن خـــالل ثالثـ ــتعلم مـ ــائج الـ ــع نتـ ــوا مـــن جتميـ الطـــالب املعلمـــني متكنـ
ــا واجهــوا عــدة  ــة، كم ــة املشــاعر اإليجابي ــة، وتنمي ــة، وتطــوير املهن االســتراتيجيات التربوي

  حتديات منها الفصل الدراسي واإلدارة.

بعنــوان: التحقيــق يف العوامــل  )let a ,Dinda Permatasari )2019( )42 دراســة -9
املساهمة يف القلق أثناء التدريب العملي، حالة معلمي اللغة اإلجنليزية اإلندونيسيني قبــل 

  اخلدمة.
هدفت الدراسة إلى فحص العوامل املساهمة يف هذا القلـق بـني معلمـي مـا قبـل اخلدمـة  

تــدريبهم يف املــدارس  أثنــاء (EFL) الــذين قــاموا بتــدريس اللغــة اإلجنليزيــة كلغــة أجنبيــة
ــنهج  ــاحثون املـ ــتخدم البـ ــة، واسـ ــذه الغايـ ــا لهـ ــيا، حتقيقـ ــة يف إندونيسـ ــة والثانويـ االبتدائيـ

ــة الدراســة ( ــت عين ــان االســتبانة أداة الدراســة، 202الوصــفي، وكان ــةً، وك ا وطالب ــً ) طالب
القلــق مــن التــدريس هــو واحــد مــن بــني القضــايا احلرجــة التــي  كشــفت نتــائج الدراســة أنو

ههــا معلمــو مــا قبــل اخلدمــة عنــد أداء التــدريس يف الفصــول الدراســية خــالل برنــامج يواج
  التدريب العملي، وأن هناك فرًقا إحصائًيا بني الذكور واإلناث يف عامل القلق.

بعنــــوان: املعوقــــات التــــي تواجــــه طلبــــة  )43( )2018محمــــد الصــــديق ( نيةدراســــة حســــ  -10
  قسم التربية اخلاصة بجامعة حائل.التربية العملية ملسار صعوبات التعلم ب

ملســار  هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى املعوقــات التــي تواجــه طلبــة التربيــة العمليــة  
صعوبات التعلم، بقسم التربية اخلاصة، واسـتخدمت الباحثـة املـنهج الوصـفي، وبلـغ حجـم 

ا49العينة ( وطالبـةً أثنـاء فتـرة التربيـة العمليـة، واعتمـدت الباحثـة علـى االسـتبانة  ) طالبـً
وجـود ارتفـاع دال إحصـائًيا  الدراســة إلــى نتــائج وتوصــلتجلمع بيانات ومعلومات الدراسة، 

التربيــة  املعوقــات التــي يواجههــا طلبــة التربيــة العمليــة مســار صــعوبات الــتعلم، بقســم يف
  .جامعة حائل  -اخلاصة

التــي تواجــه الطــالب املعلمــني  بعنــوان: املعوقــات )let a ,Salviana 2018( )44)دراســة -11
  التربية العملية.أثناء 

القيـود التـي يواجههـا الطـالب املعلمـون خـالل املعوقـات و  التحقق منهدفت الدراسة إلى   
، واستخدم الباحثون املـنهج الوصـفي، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن برامج التدريب الداخلي

كـأداة جلمـع   ، واعتمدوا على االسـتبانةطالًبا من برنامج التدريب الداخلي للتدريس  )26(
هناك أربعة عشر قيًدا يواجههـا املعلمـون أثنـاء   وأظهرت نتائج الدراسة أنبيانات الدراسة،  
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األمـــور الشخصـــية، واملشـــاركة  التاليـــة: جـــاالت، منهـــا بعـــض املبـــرامج التـــدريب الـــداخلي
الصـف، واألسـاليب التعليميـة، والقضـايا العاطفيـة، والتكيـف مـع الطـالب الصفية، وإدارة  
 .وجودة اإلشراف

  فاعلية الذات اإلبداعية:دراسات تناولت  -املحور الثاني
بعنــوان: اآلثــار املباشــرة وغيــر املباشــرة  )45( )2020دراسة محمد عبد العزيز نور الدين (  -1

للتفكير املنظومي وفاعلية الذات اإلبداعية على الكماليــة والتحصــيل الدراســي لــدى طــالب 
  كلية التربية جامعة املنيا.

هدفت الدراسة إلى التعرف علـى تـأثير العالقـات السـببية املباشـرة وغيـر املباشـرة لكـل   
لـذات اإلبداعيـة علـى الكماليـة والتحصـيل الدراسـي لـدى من: التفكير املنظومي وفاعلية ا
املـنهج الوصـفي، وبلغـت عينـة الدراسـة   واستخدم الباحثطالب كلية التربية جامعة املنيا،  

ا وطالبــةً، وا240( مقيــاس التفكيــر املنظــومي ومقيــاس فاعليــة الــذات  عتمــد علــى) طالبــً
ــأدوات للدراســة ــة ك ــاس الكمالي ــة ومقي ــأثيرات  تــائج الدراســةوأظهــرت ن، اإلبداعي وجــود ت

سببية مباشرة وغيـر مباشـرة لكـل مـن أبعـاد التفكيـر املنظـومي وفاعليـة الـذات اإلبداعيـة 
  .على الكمالية والتحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية جامعة املنيا

بعنوان: العالقة بني فاعلية الــذات اإلبداعيــة   )46(  )2019دراسة إيناس محمد صفوت (  -2
  ريس اإلبداعي لدى الطلبة املعلمني ومعلمي مرحلة التعليم االبتدائي.والتد

هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتوى كــل مــن فاعليــة الــذات اإلبداعيــة والتــدريس  
اإلبداعي لدى املعلمـني والطلبـة باملرحلـة االبتدائيـة، واسـتخدمت الباحثـة املـنهج الوصـفي 

) مــن الطلبــة واملعلمــني، ولتحقيــق أهــداف 179االرتبــاطي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن (
الدراسة وجمع بياناتها، اعتمدت الباحثة على مقياس فاعلية الـذات اإلبداعيـة والتـدريس 

عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائًيا  الدراســة إلــى نتــائج  وخلصــتاإلبداعي كأدوات للدراسـة،  
إلبداعيـة، ووجـود عالقـة بني الطلبة املعلمني واملعلمـني يف الدرجـة الكليـة لفاعليـة الـذات ا

  دالة إحصائًيا بني فاعلية الذات اإلبداعية والتدريس اإلبداعي لدى عينة الدراسة.

بعنوان: فاعلية الذات اإلبداعية وعالقتهــا   )47(  )2019دراسة حسام الدين أبو احلسن (  -3
  بكل من إدارة الذات واملساندة االجتماعية لدى طالب اجلامعة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الكشف عن طبيعة العالقة بني فاعلية الذات اإلبداعيـة  
وكــٍل مــن إدارة الــذات واملســاندة االجتماعيــة، واســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي، وتكونــت 

 الباحـث ) طالًبا من طالب كلية التربية بجامعـة جـارزان، واعتمـد140عينة الدراسة من (
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ذات اإلبداعية ومقيـاس إدارة الـذات ومقيـاس املسـاندة االجتماعيـة على مقياس فاعلية ال
ارتفاع مسـتوى فاعليـة الـذات اإلبداعيـة لـدى   وأشارت نتائج الدراسة إلىكأدوات للدراسة،  

طـــالب اجلامعـــة، ووجـــود عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة إحصـــائًيا بـــني مســـتوى فاعليـــة الـــذات 
  ملساندة االجتماعية.اإلبداعية لدى الطالب وكٍل من إدارة الذات وا

بعنــوان:  )48( )2019دراســة عــادل عبــد الفتــاح محمــد، عمــاد الــدين محمــد الســكري ( -4
 املرحلــة طــالب اإلبداعيــة لــدي الــذات بفاعليــة وعالقتــه اإلبــداعي للســلوك املعلــم تعزيــز

  الثانوية
يف  للطـالب اإلبـداعي للسـلوك املعلـم تعزيز بني العالقة على التعرف إلى الدراسة هدفت 

 مـن اإلبداعيـة الـذات بفاعليـة التنبـؤ على القدرة ومدى اإلبداعية، الذات وفاعلية الفصل
الثانويـة، واسـتخدم  املرحلـة طـالب لـدى الفصـل يف اإلبـداعي للسـلوك تعزيـز املعلـم خالل

ا مــن طــالب املرحلــة 322الباحــث املــنهج الوصــفي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( ــً ) طالب
 عالقـة وجـود عـن الدراســة نتــائج أسفرتونوية، واعتمد على االستبانة كأداة للدراسة، الثا
 الذات وفاعلية الفصل يف للطالب اإلبداعي للسلوك تعزيز املعلم بني إحصائية داللة ذات

 متوسـطات اإلبداعيـة بـني الـذات فاعليـة يف إحصائية داللة ذات فروق ووجود اإلبداعية،
  اإلناث. لصالح واإلناث الذكور الطالب درجات

بعنوان: فاعلية الذات اإلبداعية   )et al Huerta-lvarezÁPaula  )2019( )49دراسة  -5
  دراسة وصفية.  -لدى طالب الفرقة األولى اجلامعية

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعليـة الـذات اإلبداعيـة لـدى طـالب الفرقـة اجلامعيـة  
ا 792األولــى، واســتخدم البــاحثون املــنهج الوصــفي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( ) طالبــً

وأظهــرت  وطالب بالفرقة األولى اجلامعية، واعتمد الباحثون على االستبانة كأداة للدراسة،
نـاث أقـل مـن الـذكور يف مسـتوى فاعليـة الـذات اإلبداعيـة، وأن هنـاك اإلنتائج الدراســة أن  

  .فروًقا ذات داللة إحصائية يف مستوى فاعلية الذات تبًعا للتخصص
بعنوان: دور فاعلية الــذات اإلبداعيــة  )Metha Djuwita Supriatna )2019 ()50دراسة  -6

  يف زيادة قدرات الباحثني والسلوك املبتكر.
إلــى حتديــد دور الكفــاءة الذاتيــة اإلبداعيــة يف زيــادة الســلوك االبتكــاري هــدفت الدراســة  

ا، وكـان 48للباحثني، واستخدم الباحث املنهج املسحي، وتكونت عينة الدراسة مـن ( ) باحثـً
أن اإلبداع الذاتي له عالقة قوية بالسلوك   وأظهرت نتائج الدراســةاالستبانة أداة الدراسة،  
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املبتكر للباحثني، وأن هناك تأثيًرا كبيًرا للكفاءة الذاتية اإلبداعية على السـلوك املبتكـر يف 
  تنظيم القطاعات املختلفة والتنظيم العام.

بعنــــــوان: احلكمــــــة  )51( )2018دراســــــة صــــــادق كــــــاظم، مــــــروة عبــــــد العبــــــاس عصــــــفور ( -7
  .االختبارية وعالقتها بفاعلية الذات اإلبداعية لدى طلبة اجلامعة

وفاعليـة  هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى العالقـة االرتباطيـة بـني احلكمـة االختباريـة   
الــذات اإلبداعيــة لــدى طلبــة اجلامعــة، واســتخدم الباحثــان املــنهج الوصــفي، وبلغــت عينــة 

ــل، وكانــت أدوات الدراســة مقيــاس احلكمــة 401الدراســة ( ــةً بجامعــة باب ا وطالب ) طالبــً
ــة،  ــذات اإلبداعي ــة ال ــاس فاعلي ــة ومقي أن متوســط  لصــت نتــائج الدراســة إلــىخُ واالختباري

الفرضــي، وأن  ى طلبــة اجلامعــة كانــت بدرجــة أعلــى مــن املتوســطاحلكمــة االختباريــة لــد
املتوسـط  متوسطات فاعلية الـذات اإلبداعيـة لـدى طلبـة اجلامعـة كانـت بدرجـة أعلـى مـن

الفرضي، وأن هناك فروًقا معنوية بني الذكور واإلناث يف فاعلية الـذات اإلبداعيـة لصـالح 
 الذكور.

فاعليــــة الذاتيــــة  بعنـــوان: )iFatima Sahab Jalawi AlRashid )2018( )52دراســـة  -8
  اإلبداعية لدى طالب قسم التربية اخلاصة "املتفوقني والعاديني" يف جامعة القصيم.

الذاتيـة اإلبداعيـة لـدى طـالب قسـم  التعـرف علـى مسـتوى فاعليـةإلـى    الدراسةهدفت     
التربيـــة اخلاصـــة "الطـــالب املتفـــوقني والطـــالب العـــاديني" يف جامعـــة القصـــيم، يف ضـــوء 

) 62(  واستخدمت الباحثة املنهج الوصـفي، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن  املستوى التعليمي،
سـتبانة ، واعتمـدت الباحثـة علـى اال) مـن الطـالب العـاديني142من الطالب املتفوقني، و(

ووجود  الذاتية اإلبداعية كانت عالية،فاعلية  أن    أشارت نتائج الدراسة إلىوكأداة للدراسة،  
فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني الطــالب املتــوفقني والعــاديني لصــالح الطــالب املتــوفقني، 

  ووجود فروق ذات داللة بني السنوات الدراسية لصالح الفرقة الرابعة.

بعنــوان: فاعليــة  )53( )2017دود عبــد احلــافظ، غــدير كــاظم فلــيح (دراســة ثنــاء عبــد الــو -9
  الذات اإلبداعية لدى طلبة اجلامعة.

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى درجــة فاعليــة الــذات اإلبداعيــة لــدى طلبــة اجلامعــة،  
ا وطالبـةً، 400واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وبلغت عينة الدراسـة ( ) طالبـً

وأظهــرت أهداف الدراسة اعتمدا الباحثان على مقياس فاعلية الذات اإلبداعية،  ولتحقيق
 ة اجلامعة يتمتعون بفاعليـة الـذات اإلبداعيـة بدرجـة متوسـطة، وأنأن طلب نتائج الدراسة

الــذات  الطالبــات اإلنــاث أقــل فاعليــة الــذات اإلبداعيــة مــن الطلبــة الــذكور، وأن فاعليــة
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يتمتــع طلبــة  اإلبداعيــة لــدى طلبــة التخصصــات اإلنســانية تكــن بدرجــة متوســطة، بينمــا
  فوق املتوسط.  االختصاصات العلمية بفاعلية ذات إبداعية بدرجة  

بعنــوان: التفكيــر التــأملي وعالقتــه بالفاعليــة   )54(  )2017دراسة حياة محمد خالــد (  -10
الذاتيـــــة اإلبداعيـــــة لـــــدى الطلبـــــة املتفـــــوقني يف مدرســـــة امللـــــك عبـــــد اهللا الثـــــاني للتميـــــز يف 

  محافظة املفرق.
التــأملي وعالقتــه بالفاعليــة الذاتيــة  هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتوى التفكيــر 

اهللا الثــاني للتميـز يف محافظـة املفـرق، واعتمــد  اإلبداعيـة لـدى طلبـة مدرسـة امللــك عبـد
ا وطالبـةً، ولتحقيـق  )190الباحث على املنهج الوصفي، وتكونت عينـة الدراسـة مـن ( طالبـً

باحـث مقياسـي: التفكيـر التـأملي ومقيـاس الفاعليـة الذاتيـة الدراسـة اسـتخدم ال أهـداف
ا  شــارت نتــائج الدراســة إلــىوأ اإلبداعية، أن مسـتوى الفاعليـة الذاتيـة اإلبداعيـة كـان مرتفعـً

التفكيـر التـأملي ككـل والفاعليـة الذاتيـة  أيًضا، ووجـود عالقـة إيجابيـة دالـة إحصـائًيا بـني
ارس امللــك عبــد اهللا الثــاني للتميــز يف محافظــة مــد اإلبداعيــة لــدى الطلبــة املتفــوقني يف

 املفرق.  

بعنوان: تطوير فعالية الذات اإلبداعية   )et al Sandra Ohly )2017 ()55دراسة   -11
  للطالب.

 فاعليـة الـذات اإلبداعيـة الطالبيـة  ويرهدفت الدراسة التعرف على الطرق املختلفة لتطـ  
، واستخدم الباحثون املنهج املسـحي، وبلغـت عينـة الدراسـة من خالل دورة تدريبية جامعية

ــةً 69( ا وطالب ــً ــة ) طالب ــات مختلف ــان االســتبانة أداة الدراســة، مــن كلي وأظهــرت نتــائج ، وك
ــة وتقــدميها ومحتواهــا  الدراســة ــدورة التدريبي ــوى ال أن املشــاركني كــانوا راضــني عــن محت

  وموادها، وزادت من فاعلية الذات اإلبداعية للطالب.

بعنــوان: أثــر تعلــيم التفكيــر  )et al Ahmad M Alzoubi )2016( )56 دراســة -12
  لدى الطالب. اإلبداعي يف تعزيز فاعلية الذات اإلبداعية والتحصيل املعريف

هدفت الدراسة إلـى استكشـاف فعاليـة تعلـيم التفكيـر اإلبـداعي يف تعزيـز فاعليـة الـذات  
اإلبداعية والدافع املعريف، واستخدم الباحثون املنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مـن 

ــة، وكانــت أدوات الدراســة مقيــاس 44( ــة اجلامعي ــرة عالي ــة األمي ــةً مــن كلي ا وطالب ــً ) طالب
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني  وأظهــرت نتــائج الدراســةليــة الــذات اإلبداعيــة، فاع

املجموعتني التجريبية والضابطة يف اإلبـداع، وكـذلك يف الـدافع املعـريف لصـالح املجموعـة 
 التجريبية.
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  تعقيب عام على الدراسات السابقة:
مـن املالحظـات   يتضح للباحث مـن خـالل اسـتعراض الدراسـات السـابقة بـروز مجموعـة  

  واالستنتاجات جنملها على النحو التالي:

تواجـه الطـالب   معوقـات خاصـة بالتـدريب امليـداني• أكدت نتائج بعض الدراسات وجـود  
  أثناء تدريبهم وعلى رأسها املشكالت اخلاصة مبدير املدرسة.

  كان املنهج الوصفي هو املنهج الغالب واملستخدم من قبل معظم الدراسات السابقة.  .•

• أكدت نتائج كثير من الدراسات السابقة استخدام فعالية الـذات اإلبداعيـة يف العمليـة  
  التدريسية والتعليمية.

علــى عينــة مــن  معوقــات التــدريب امليــداني• ركــزت معظــم الدراســات الســابقة واخلاصــة 
 ب الفرقة الثالثة والرابعة ببعض كليات اجلامعات.طال

• أكدت نتائج كثير من الدراسـات السـابقة ارتفـاع مسـتوى الـذات اإلبداعيـة لـدى طـالب 
  اجلامعة.

  • ركزت بعض الدراسات السابقة على فاعلية الذات اإلبداعية لدى طالب اجلامعة.

  من الدراسات السابقة:االستفادة  أوجه
مشكلة الدراسة، ووضع تساؤالتها وفروضها بشكٍل علمي يحقق أهـداف   • حتديد وبلورة 

  الدراسة.

  • اختيار املنهج املناسب لتناول موضوع الدراسة. 

 • حتديد األساليب اإلحصائية املناسبة للدراسة.

من النتائج التي انتهت إليها الدراسات السـابقة، ومحاولـة الـربط بينهـا وبـني االستفادة    •
  ، والتعرف على أوجه االتفاق واالختالف بينها.هذه الدراسة

 • حتديد اإلطار النظري املناسب للدراسة.

• صياغة األهداف وحتديد املتغيرات اخلاصة بالدراسة، والتحقق مـن مـدى أهميـة هـذه 
 الدراسة.

 

 

 

 



               551 

  النتائج العامة للدراسة:  
  .التربوي عينة الدراسةلدى طالب أقسام اإلعالم  أهمية التدريب امليداني  -1

  )  2جدول ( 
  لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي عينة الدراسة  يوضح أهمية التدريب امليداني

  مدى األهمية 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 59.7 179 % 69.4 68 % 56.9 58 % 53  53  مهم بدرجة كبيرة جًدا

 % 28  84  23.5 23 % 33.3 34 % 27  27 مهم بدرجة متوسطة   

  % 6.3 19 % 5.1 5 % 2 2 % 12  12  مهم بدرجة ضعيفة

  % 6 18 % 2 2 % 7.8 8 % 8  8  غير مهم على اإلطالق 

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 
  

عينة الدراسة يرون  طالب أقسام اإلعالم  : أن غالبية  يتضح من بيانات اجلدول السابق  
%، ثم (مهم  59.7(مهم بدرجة كبيرة جًدا) يف الترتيب األول بنسبة    امليدانيالتدريب  أن  

بنسبة   الثاني  الترتيب  متوسطة) يف  الترتيب    %،28بدرجة  بدرجة ضعيفة) يف  (مهم  ثم 
بنسبة   مهم  %،6.3الثالث  (غير  امليداني  التدريب  أن  يرون  من  اإلطالق)    وأخيًرا  على 

  %. 6بنسبة 
لدى     امليداني  التدريب  بها  يحظى  التي  الكبيرة  األهمية  درجة  النتيجة  هذه  وتوضح 

املهارات  الطالب  يكسب  امليداني  التدريب  أن  إلى  يرجع  ذلك  ولعل  الدراسة،  عينة  الطالب 
افة إلي ما املهنية الالزمة ملزاولة اإلشراف على النشاط اإلعالمي باملدارس فيما بعد، باإلض

التدريب   يتيح  كما  بالواقع،  واالتصال  لالحتكاك  جيدة  فرص  من  العملية  التربية  توفره 
امليداني فرًصا الكتساب املهارات والفرص واخلبرات العملية والتعليمية احلقيقية، وتتفق  

النبي: عبد  مخيمر  (وائل  دراسة  نتائج  مع  النتيجة  أن   )57()2017هذه  إلى  أشارت  والتي 
  . 97.84التدريب امليداني مهم ومفيد يف تنمية قدرات الطالب املهنية بوزن مئوي 

59.7%
28.0%

6.3% 6.0%

مھم بدرجة كبیر جدا مھم بدرجة متوسطة    مھم بدرجة ضعیفة غیر مھم على اإلطالق

 شكل (1) يوضح أهمية التدريب امليداني لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي
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  .بالتدريب امليدانيدرجة اهتمام طالب أقسام اإلعالم التربوي عينة الدراسة  -2
  ) 3جدول ( 

  يوضح درجة اهتمام طالب أقسام اإلعالم التربوي عينة الدراسة بالتدريب امليداني

  درجة االهتمام 
  جامعة املنوفية  جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي   العينة

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك  %  ك
 % 41.7 125 % 54.1 53 % 42.2 43 % 41  41  مهتم بدرجة كبيرة جًدا 

 % 41.7  125  % 29.6 29 % 50 51 % 45  45 مهتم بدرجة متوسطة   

  % 12.3 37 % 15.3 15 % 7.8 8 % 14  14  مهتم بدرجة ضعيفة

  % 0.3 1 % 1 1 ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ   ـــــــــــ   غير مهتم على اإلطالق

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 
  

متثلـت درجة اهتمام عينة الدراسة بالتدريب امليداني اجلدول السابق: أن    توضح بيانات   
يف (مهتم بدرجة كبيرة جًدا، مهتم بدرجة متوسطة جـًدا) يف الترتيـب األول بـنفس النسـبة 

%، وأخيـًرا (غيـر مهـم 12.3%، ثم (مهتم بدرجة ضعيفة) يف الترتيب الثـاني بنسـبة  41.7
  %.0.3ة على اإلطالق) بنسب

بالتدريب   الدراسة  عينة  الطالب  اهتمام  من  كبير  قدر  وجود  إلى  النتيجة  هذه  وتشير 
وقد   الطالب    يرجعامليداني،  تزويد  يف  يسهم  أن  ميكن  امليداني  التدريب  أن  إلى  ذلك 

وكذلك   املستقبل،  يف  وظيفتهم  ألداء  والالزمة  واألساسية  املهنية  واملهارات  باملعلومات 
  اخلبرات العملية التي يكتسبونها من خالل املمارسة امليدانية.

 ) يوضح درجة اهتمام عينة الدراسة بالتدريب امليداني2شكل (
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  .يف التخطيط والتنفيذ لبرامج التدريب امليداني  عينة الدراسة  مدى مشاركة الطالب  -3
  ) 4جدول ( 

  يف التخطيط والتنفيذ لبرامج التدريب امليداني عينة الدراسة مدى مشاركة الطالبيوضح   

  مدى املشاركة 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 50 150 % 59.2 58 % 56.9 58 % 34  34  دائًما 

 % 42.3  127  % 36.7 36 % 38.2 39 % 52  52  أحياًنا

  % 7.7 23 % 4.1 4 % 4.9 5 % 14  14  نادرًا 

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 

يشـــاركون يف التخطـــيط  عينـــة الدراســـة : أن الطـــالباجلـــدول الســـابق بيانـــات يتضـــح مـــن
ا) يف الترتيـب األول ا) يف 50بنسـبة    والتنفيذ لبرامج التدريب امليـداني (دائمـً %، ثـم (أحيانـً

  %.7.7%، ثم (نادرًا) يف الترتيب الثالث واألخير بنسبة 42.3الترتيب الثاني بنسبة  

توضح نسب مشاركة الطالب عينة الدراسة الدائمة والعاليــة يف تخطــيط   النتائجولعل هذه    
ــة  ــام العلميــ ــاع بعــــض األقســ ــى اقتنــ ــك إلــ ــع ذلــ ــد يرجــ ــداني، وقــ ــدريب امليــ ــرامج التــ ــذ بــ وتنفيــ
واملســـؤولني عـــن بـــرامج التربيـــة العمليـــة بهـــذه األقســـام، بوجهـــات نظـــر هـــؤالء الطـــالب عنـــد 

ــر برنـــامج التخطـــيط واإلعـــداد والتنفيـــذ لهـــذه البـــرامج،  وألنهـــم عنصـــر أساســـي مـــن عناصـ
  .التربية العملية

مــن وجهــة  التكامل بني املواد النظرية التي يتم دراستها بالقسم والتــدريب امليــدانيمدى    -4
  نظر عينة الدراسة.

  )  5جدول ( 
  من وجهة نظر عينة الدراسة  مدى التكامل بني املواد النظرية التي يتم دراستها بالقسم والتدريب امليدانييوضح 

  مدى التكامل 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 26 78 % 35.7 35 % 24.5 25 % 18  18  تكامل بدرجة كبيرة  

 % 52.2  158  % 53.1 52 % 51 52 % 54  54 تكامل بدرجة متوسطة   

  % 13.7 41 % 8.2 8 % 15.7 16 % 17  17  بدرجة ضعيفةتكامل  

  % 7.7 23 % 3.1 3 % 8.8 9 % 11  11  ال يوجد تكامل على اإلطالق 

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 
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أن التكامل بني املواد النظرية التي يـتم دراسـتها بالقسـم   إلي  اجلدول السابق  تشير بيانات 
العينـة يف الترتيـب   وجهـة نظـر  % مـن52.2والتدريب امليداني يتم (بدرجة متوسطة) لـدى  

ثـم (تكامـل بدرجـة ضـعيفة) يف   %،26األول، ثم (بدرجة كبيـرة) يف الترتيـب الثـاني بنسـبة  
ــى اإلطــالق) %، 13.7الترتيــب الثالــث بنســبة  ــًرا مــن يــرون أنــه (ال يوجــد تكامــل عل وأخي

  .%7.7ونسبتهم  

وجــود تكامــل متوســط بــني املــواد النظريــة التــي يــتم دراســتها بالقســم  وتوضــح هــذه النتــائج  
بصــفة مباشــرة علــى بــرامج ، ورمبــا يعــود ذلــك إلــي عــدم تركيــز هــذه املــواد والتــدريب امليــداني

التربيــة العمليــة وأهــدافها، وعــدم تخصــيص مــادة نظريــة للتــدريب امليــداني، واالقتصــار علــى 
بعض املعلومات املوجودة بدليل التربية العملية، وتتفق هد النتيجة مع نتائج دراســة (حــازم 

امــل إلــى %) من أفراد عنة الدراســة بــأن يوجــد تك62.3حيث أشار ( )58(  )2010محمد أنور:
  حد ما.

  .الطالب عينة الدراسة من التدريب امليداني بشكٍل عاٍم استفادة    درجة  -5
  ) 6جدول (

  الطالب عينة الدراسة من التدريب امليداني بشكٍل عاٍم استفادة  معدليوضح   

  مدى اإلفادة 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 34.7 104 % 42.9 42 % 33.3 34 % 28  28  استفدت بدرجة كبيرة 

 % 45.3  136  % 49 48 % 44.1 45 % 43  43استفدت بدرجة متوسطة   

  % 13 39 % 5.1 5 % 15.7 16 % 18  18  استفدت بدرجة ضعيفة

  % 7 21 % 3.1 3 % 6.9 7 % 11  11  ال أستفد على اإلطالق

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 

ــدريب يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق ــة الدراســة يســتفيدون مــن الت : أن الطــالب عين
%، ثــم (بدرجــة 45.3امليــداني بشــكٍل عــاٍم (بدرجــة متوســطة) يف الترتيــب األول بنســبة 

، ثم (استفدت بدرجة ضعيفة) يف الترتيب الثالـث %34.7كبيرة) يف الترتيب الثاني بنسبة  
  %.7واألخير بنسبة  %، ثم (ال استفد على اإلطالق) يف الترتيب النهائي  13بنسبة  

متوسطة مـن التـدريب امليـداني بشـكٍل عـاٍم، فقـد يرجـع استفادة    وتشير هذه النتيجة إلي وجود 
الكاملة االستفادة  والصعوبات التي تواجه الطالب، والتي متنع املشكالتذلك إلي وجود بعض 
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 )2018الرنتيسـي: من التدريب امليداني، وتتفق هذه النتيجة مـع نتـائج دراسـة (أحمـد محمـد 
  الطالب من التدريب امليداني.استفادة  والتي أشارت إلى كثرة وتعدد املعوقات، وإلى متنع )59(
من   التعاون بني القسم األكادميي واملدرسة يف تنفيذ وتخطيط التدريب امليدانيدرجة  -6

  وجهة نظر الطالب عينة الدراسة. 
  )  7جدول (

من  التعاون بني القسم األكادميي واملدرسة يف تنفيذ وتخطيط التدريب امليداني درجةيوضح   
  وجهة نظر عينة الدراسة 

  مدى التعاون 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  التكرار   %  ك  %  ك  %  ك
النسبة  

  املئوية 

 % 30.7 92 % 35.7  35 % 29.4 30 % 27  27  بدرجة كبيرة  

 % 47  141  % 51 50 % 45.1 46 % 45  45 بدرجة متوسطة   

  % 18 54 % 11.3 11 % 21.6 22 % 21  21  بدرجة ضعيفة 

ال يوجد تعاون على 

  اإلطالق 
7  7 % 4 3.9 % 2 2 % 13 4.3 %  

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 

األكــادميي واملدرســة يف تنفيــذ التعــاون بــني القســم أن  إلــي بيانــات اجلــدول الســابق تشــير
يف  العينــة وجهــة نظــر % مــن47يــتم بدرجــة (متوســطة) لــدى  وتخطــيط التــدريب امليــداني

، وبدرجـة (ضـعيفة) لــدى % يف الترتيــب الثـاني30.7، وبدرجـة (كبيـرة) لـدىالترتيـب األول
  % يف الترتيب األخير.4.3% يف الترتيب الثالث، و(ال يوجد تعاون على اإلطالق) لدى18

القســم األكــادميي واملدرســة يف  ولعــل هــذه النتــائج توضــح وجــود تعــاون بدرجــة متوســطة بــني 
تقــارب وجهــات نظــر كــل مــنهم  ، وميكــن أن يرجــع ذلــك إلــىتنفيذ وتخطيط التــدريب امليــداني

 لبرامج التدريب امليداني وأهدافها، وطريقة عمل كل منهما، ولوائح وقوانني كٍل منهما.
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مناسبة عدد ساعات التدريب امليداني يف كل يوم تدريبي إلكساب الطالب املهارات مدى  -7
  من وجهة نظر عينة الدراسة.  األساسية واخلاصة بأنشطة اإلعالم التربوي املختلفة

  ) 8جدول (
مناسبة عدد ساعات التدريب امليداني يف كل يوم تدريبي إلكساب الطالب املهارات األساسية  مدىيوضح 

  من وجهة نظر عينة الدراسة  صة بأنشطة اإلعالم التربوي املختلفةواخلا

  املدى 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 44.7 134 % 36.7  36 % 52.9 54 % 44  44  مناسبة بدرجة كبيرة  

 % 41.6  125  % 55.1 54 % 34.3 35 % 36  36 مناسبة بدرجة متوسطة   

  % 13.7 41 % 8.2 8 % 12.7 13 % 20  20  غير مناسبة على اإلطالق 

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 
  

اجلدول السابق أن مدى مناسبة عدد ساعات التدريب امليـداني يف كـل يـوم توضح بيانات   
إلكساب الطالب املهارات األساسـية واخلاصـة بأنشـطة اإلعـالم التربـوي املختلفـة تدريبي  

%، ثـم بدرجـة (متوسـطة) 44.7متثلت يف (مناسبة بدرجة كبيرة) يف الترتيب األول بنسـبة 
  %.13.7، وأخيًرا (غير مناسبة على اإلطالق) بنسبة  %41.6يف الترتيب الثاني بنسبة  

ــة املنا  ــة درجـ ــذه النتيجـ ــح هـ ــرةوتوضـ ــبة الكبيـ ــوم ل سـ ــل يـ ــداني يف كـ ــدريب امليـ ــاعات التـ ــدد سـ عـ
، تــدريبي إلكســاب الطــالب املهــارات األساســية واخلاصــة بأنشــطة اإلعــالم التربــوي املختلفــة

وميكــن أن يعــزى ذلــك إلــي طــول مــدة التــدريب امليــداني اليــومي التــي تصــل إلــى أربــع ســاعات 
ا، وهــــى مــــدة كافيــــة إلكســــاب الطــــالب املهــــارات األ ــً ساســــية واخلاصــــة بأنشــــطة اإلعــــالم يوميــ

  التربوي املختلفة.  
والتــي أظهــرت  )60( )2010دراســة (حــازم أنــور محمــد البنــا: نتــائجوتتفــق هــذه النتيجــة مــع 

%، وتختلــف 79.5رأي الطــالب يف مناســبة عــدد ســاعات التــدريب يف اليــوم التــدريبي بنســبة 
والتــي أوضــحت أن الفتــرة  )61( )2012هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة (هبــة إبــراهيم جــودة:

الزمنيــة املخصصــة للتــدريب امليــداني غيــر مناســبة إلكســاب الطالــب املتــدرب مهــارات عملــه 
 املستقبلي.
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مــن وجهــة نظــر يوم آخــر العــام الدراســي  15مناسبة عدد أيام التدريب امليداني املتصلة مدى    -8
  عينة الدراسة.

  ) 9جدول (
  من وجهة نظر عينة الدراسة يوم آخر العام الدراسي  15يوضح مدى مناسبة عدد أيام التدريب امليداني املتصلة 

  املدى 

  جامعة املنوفية  جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي   العينة

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 4.3 13 % 12.2  12 % 1 1 ـــــــــ   ـــــــــ   مناسبة بدرجة كبيرة  

 % 69.7  209  % 81.6 80 % 72.5 74 % 55  55 مناسبة إلى حد ما   

  % 26 78 % 6.1 6 % 26.5 27 % 45  45  غير مناسبة على اإلطالق 

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 
  

أن مـدى مناسـبة عـدد أيـام التـدريب امليـداني املتصـلة   إلـى  اجلـدول السـابق  تشير بيانـات 
متثلـت مـن وجهـة نظـر العينـة يف (مناسـبة إلـى حـد مـا) يف   ،يوم آخـر العـام الدراسـي  15

بنسـبة  يف الترتيـب الثـاني  %، ثـم (غيـر مناسـبة علـى اإلطـالق)69.7بنسبة    األولالترتيب  
  %.4.3مناسبة بدرجة كبيرة) بنسبة  ، وأخيًرا (26%

يــوم آخــر  15 مــدى مناســبة عــدد أيــام التــدريب امليــداني املتصــلةولعــل هــذه النتيجــة توضــح   
كثــرة عــدد أيــام هــذه الفتــرة، والتــي يســتطيع  يرجــع ذلــك إلــى وقـدإلــى حــد مــا،  العام الدراسي

الطالب فيها إجنــاز جميــع األعمــال والتكليفــات املطلوبــة مــنهم ســواًء مــن املشــرف األكــادميي 
م التربــوي املوجــود باملدرســة والــذي يقــوم باإلشــراف علــى طــالب التــدريب أخصــائي اإلعــال أو

  .امليداني
من وجهة نظر   مناسبة عدد الطالب املتدربني يف كل مجموعة تدريبية داخل املدرسةمدى  -9

  عينة الدراسة. 
  )  10جدول (

  من وجهة نظر عينة الدراسة  املدرسةيوضح مدى مناسبة عدد الطالب املتدربني يف كل مجموعة تدريبية داخل 

  املدى 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 52.7 158 % 38.7  38 % 58.8 60 % 60  60  مناسبة بدرجة كبيرة  

 % 36  108  % 53.1 52 % 27.5 28 % 28  28 مناسبة إلى حد ما   

  % 11.3 34 % 8.2 8 % 13.7 14 % 12  12  مناسبة على اإلطالق غير 

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 
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أن مـدى مناسـبة عـدد الطـالب املتـدربني يف كـل مجموعـة اجلـدول السـابق    توضح بيانـات
% يف الترتيـب األول، 52.7بدرجة كبيرة) بنسبة    يف (مناسبة  تتدريبية داخل املدرسة متثل
ــى حــد مــا ــم (مناســبة إل ــاني بنســبة ث ــى %36) يف الترتيــب الث ــًرا (غيــر مناســبة عل ، وأخي

  %.11.3اإلطالق) بنسبة 

ــر مل    ــدى الكبيـ ــى املـ ــة إلـ ــذه النتيجـ ــير هـ ــة وتشـ ــل مجموعـ ــدد الطـــالب املتـــدربني يف كـ ــبة عـ ناسـ
إلي صــغر حجــم كــل مجموعــة تدريبيــة والتــي ال تزيــد ، وقد يرجع ذلك تدريبية داخل املدرسة

طـــالٍب، وتوزيـــع هـــذه املجموعـــات علـــى عـــدة أيـــام مختلفـــة، باإلضـــافة إلـــي أن بعـــض  10عـــن 
 -كليـــة التربيـــة النوعيـــة -التربـــوي اإلعـــالمأقســـام اإلعـــالم التربـــوي علـــى ســـبيل املثـــال قســـم 

جامعــة املنيــا، جلــأ إلــي توزيــع املجموعــات التدريبيــة علــى أكثــر مــن يــوم، حتــى ال يكــون هنــاك 
عدد كبير من الطالب املتدربني داخل املدرسة، وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة (حــازم 

ــة والتــــي بينــــت أن عــــدد الطــــالب املتــــدرب )62( )2010أنــــور محمــــد البنــــا: ني يف كــــل مجموعــ
  .74.8تدريبية داخل املدرسة غير مناسب بنسبة 

   .على مستقبلهم املهني بعد قيامهم بالتدريب امليداني الطالب عينة الدراسة مدى قلق  -10
  )  11جدول (

  على مستقبلهم املهني بعد قيامهم بالتدريب امليداني  الطالب عينة الدراسةيوضح مدى قلق  

  مدى القلق 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 28.7 86 % 29.6  29 % 25.5 26 % 31  31  دائًما 

 % 53  159  % 51 50 % 52.9 54 % 55 55 أحياًنا

  % 18.3 55 % 19.4 19 % 21.6 22 % 14  14  نادرًا 

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 
  

علــى مســتقبلهم  عينــة الدراســة أن مــدى قلــق الطــالبتشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى 
ا) بنسـبة  ، ثـم يف الترتيـب األول %53املهني بعد قيامهم بالتدريب امليداني متثـل يف (أحيانـً

  %.18.3يف الترتيب الثاني، وأخيًرا (نادرًا) بنسبة   %28.7(دائًما) بنسبة  

ا ــً ــون أحيانـ ــة يقلقـ ــة الدراسـ ــر مـــن نصـــف عينـ ــة أن أكثـ ــذه النتيجـ ــتقبلهم  وتوضـــح هـ علـــى مسـ
، ولعــل ذلــك يرجــع إلــى كثــرة املعوقــات التــي واجهــتهم بالتــدريب امليــداني قيــامهماملهنــي بعــد 

ا إلــي مــا شــاهدوا والحظــوه مــن تــدنى مكانــة  أثنــاء التــدريب امليــداني، ورمبــا يعــود ذلــك أيضــً
ووضع أخصائي اإلعالم التربوي داخل املدرسة، والتمييز بينه وبني زمالئه مدرسي املواد مــن 
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ة عن عمل األخصــائي ويظهــر علــيهم مظــاهر قبل إدارة املدرسة، وبالتالي يأخذون فكرة سلبي
  القلق على مستقبلهم املهني.

 )et al  ,(Dinda Permatasari )63, (2019وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة  
بــالقلق أثنــاء التــدريب العملــي، وعــدم اليقــني  شعرواوالتي أشارت إلى أن أفراد عينة الدراسة  

  الوظيفي جتاه وظائفهم املستقبلية.
اخلاصة بالتدريب  عوقاتمع زمالئهم يف حل امل عينة الدراسة مدى تعاون الطالب -11

  .  امليداني
  ) 12جدول (

  اخلاصة بالتدريب امليداني عوقاتمع زمالئهم يف حل امل عينة الدراسة يوضح مدى تعاون الطالب

  مدى التعاون 

  العينة
  اإلجمالي 

  املنوفية جامعة   جامعة أسوان   جامعة املنيا 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 49.3 148 % 59.2  58 % 50 51 % 39  39  دائًما 

 % 39.3  118  % 35.7 35 % 36.3 37 % 46 46 أحياًنا

  % 11.3 34 % 5.1 5 % 13.7 14 % 15  15  نادرًا 

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 
  

اخلاصـة عوقـات  أن الطالب يتعاونون مع زمالئهم يف حـل املاجلدول السابق    توضح بيانات
ا) بنسـبة    امليـدانيبالتدريب   ا) بنسـبة  يف الترتيـب األول  %49.3(دائمـً % 39.3، ثـم (أحيانـً

  %.11.3، وأخيًرا (نادرًا) بنسبة  يف الترتيب الثاني

بيـــنهم حلـــل املعوقـــات وتشـــير هـــذه النتيجـــة إلـــى وجـــود قـــدر مـــن التعـــاون بـــني الطـــالب فيمـــا 
اخلاصــة بالتــدريب امليــداني، وقــد يعــزى ذلــك إلــي كثــرة وصــعوبة هــذه املعوقــات، وأن الطالــب 

ا الــى أنــه ال توجــد معوقــات خاصــة مبفـردهوحــده ال يســتطيع حلهــا  ، كمــا قــد يرجــع ذلــك أيضــً
بالــــذكور أو اإلنــــاث، أو معوقــــات خاصــــة بطــــالب الفرقــــة الثالثــــة أو معوقــــات خاصــــة بطــــالب 

 رقة الرابعة، فمعوقات التربية العملية واحدة، وحتتاج إلى جهد جماعي حللها.الف
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يوضح درجة تواصل الطالب املشتركني بالنشاط اإلعالمي وتفاعلهم مع الطالب عينة  -12
  . الدراسة

  ) 13جدول (
  الدراسة يوضح درجة تواصل الطالب املشتركني بالنشاط اإلعالمي وتفاعلهم مع الطالب عينة 

  مدى التواصل 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 34.7 104 % 45.9  45 % 32.4 33 % 26  26  قوية 

 % 52.3  157  % 44.9 44 % 55.8 57 % 56 56 متوسطة 

  % 13 39 % 9.2 9 % 11.8 12 % 18  18  ضعيفة

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 
   

   

أن الطـالب املشـتركني بالنشـاط اإلعالمـي يتواصـلون اجلدول السـابق    بيانات  يتضح من   
، 52.3عينة الدراسـة (بدرجـة متوسـطة) يف الترتيـب األول بنسـبة    الطالبويتفاعلون مع  

  %.13بنسبة  ، وأخيًرا (ضعيفة)  %34.7(قوية) يف الترتيب الثاني بنسبة  ثم  

ولعل هذه النتيجة توضح وجود تواصل وتفاعل بدرجة متوسطة بني الطالب املشــتركني يف   
ــالب  ــة الطــ ــدم ثقــ ــي عــ ــك إلــ ــع ذلــ ــد يرجــ ــداني، فقــ ــدريب امليــ ــالب التــ ــي وطــ ــاط اإلعالمــ النشــ

  املشتركني بالنشاط اإلعالمي بطالب التدريب امليداني، ونظرتهم لهم.
سة بتعليم الطالب املشتركني بالنشاط اإلعالمي يف  مدى قيام الطالب عينة الدرا  -13

  .املدرسة بعض املهارات اخلاصة بالصحافة واإلذاعة املدرسية
  ) 14جدول (

يوضح مدى قيام الطالب عينة الدراسة بتعليم الطالب املشتركني بالنشاط اإلعالمي يف املدرسة بعض املهارات 
  اخلاصة بالصحافة واإلذاعة املدرسية

  مدى التعليم 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 35.4 106 % 43.9  43 % 40.2 41 % 22  22  دائًما 

 % 44.3  133  % 43.9 43 % 37.3 38 % 52 52 أحياًنا

  % 20.3 61 % 12.2 12 % 22.5 23 % 26  26  نادرًا 

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 
   

أن مــدى قيــام الطــالب عينــة الدراســة بتعلــيم الطــالب  الــى اجلــدول الســابق تشــير بيانــات
املشــتركني بالنشــاط اإلعالمــي يف املدرســة بعــض املهــارات اخلاصــة بالصــحافة واإلذاعــة 
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ا) بنسـبة    يف الترتيـب األول،  %44.3(أحياًنا) بنسبة    يف  تاملدرسية متثل  %35.4ثـم (دائمـً
  الثالث.  % يف الترتيب20.3يف الترتيب الثاني، ثم نادرًا بنسبة 

قيــام الطــالب عينــة الدراســة بتعلــيم الطــالب املشــتركني بالنشــاط وتشــير هــذه النتيجــة إلــى  
يف أغلــب األحيــان،  اإلعالمي يف املدرسة بعض املهارات اخلاصة بالصحافة واإلذاعــة املدرســية

وقد يرجع ذلك إلى إصرار طالب التــدريب امليــداني علــى تعلــيم الطــالب املشــتركني بالنشــاط 
  عالمي هذه املهارات، ووجود إقبال ورغبة من هؤالء الطالب.اإل

ــر:   ــل مخيمـ ــة (وائـ ــائج دراسـ ــع نتـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــرت أن طـــالب  )64( )2017وتتفـــق هـ ــي أظهـ والتـ
التدريب امليــداني يقومــون التالميــذ علــى تنفيــذ وإخــراج النشــاط اإلعالمــي بطــرق متعــددة بــوزن 

، 82.3، يلي ذلك تدريب التالميذ على إعداد النشاط اإلعالمــي باملدرســة بــوزن مئــوي84مئوي  
إلــى أن  والتــي أشــارت )65() 2007وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة (حســن محمــد علــي:

ا يف مســـــتوى اهتمـــــام الطـــــالب املتـــــدربني يف تـــــدريب تالميـــــذ جماعـــــة النشـــــاط  ــً هنـــــاك انخفاضـــ
  اإلعالمي على ممارسة األنشطة اإلعالمية بطريقة علمية صحيحة.

درجة قابلية املشرف األكادميي آلراء الطالب عينة الدراسة يف تنفيذ مهام وتكليفات التدريب   -14   
  . امليداني

  )  15جدول (
  يوضح درجة قابلية املشرف األكادميي آلراء الطالب عينة الدراسة يف تنفيذ مهام وتكليفات التدريب امليداني 

  مدى القابلية 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 44.7 134 % 34.1  53 % 50 51 % 30  30  قوية 

 % 46  138  % 39.8 39 % 42.2 43 % 56 56 متوسطة 

  % 9.3 28 % 6.1 6 % 7.8 8 % 14  14  ضعيفة

     % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 

اجلــدول الســابق أن درجــة قابليــة املشــرف األكــادميي آلراء الطــالب عينــة توضــح بيانــات  
ــداني  ــدريب املي ــات الت ــام وتكليف ــذ مه ــت (الدراســة يف تنفي % يف 46) بنســبة متوســطةكان

ــم ( ــةالترتيــب األول، ث ــاني بنســبة قوي ــب الث ــًرا (ضــعيفة) بنســبة %44.7) يف الترتي ، وأخي
9.3.%  

آلراء الطالب عينة  املتوسطة  املشرف األكادميي ولعل هذه النتيجة توضح درجة قابلية      
، وقــد يرجــع ذلــك إلــى متســك بعــض الدراســة يف تنفيــذ مهــام وتكليفــات التــدريب امليــداني

املشــرفني األكــادمييني بــآرائهم ووجهــات نظــرهم يف تنفيــذ هــذه املهــام والتكليفــات، وعــدم 
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مراعــاة آراء الطــالب ووضــعها يف االعتبــار، ورمبــا يعــود ذلــك إلــى أن آراء الطــالب قــد تكــون 
 ر صـــحيحة يف تنفيـــذ هــذه املهـــام والتكليفـــات، وتتفــق هـــذه النتيجـــة مــع نتـــائج دراســـةغيــ

)2016,Afaf Bint Mohammad Bin Saleh( )66(  والتـي توصـلت إلـى أن املشـرف
األكادميي نادرًا ما يقوم املشرف األكادميي بإجراء مناقشة جماعيـة مـع املعلمـني الطـالب 

  واالستماع ألرائهم.
  .  معوقات للتدريب امليدانيمعوقات وعينة الدراسة لوجود  للطالب مدى التأثر النفسي  -15  

  )  16جدول (
  للتدريب امليداني معوقات  عينة الدراسة لوجودللطالب يوضح مدى التأثر النفسي 

  مدى التأثر  

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 56 168 % 52  51 % 55.9 57 % 60  60  نعم

 % 38.7  116  % 44.9 44 % 35.3 36 % 36 36 أحياًنا

  % 5.3 16 % 3.1 3 % 8.8 9 % 4  4  ال

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 
  

نتيجـة عينـة الدراسـة للطـالب  مـدى التـأثر النفسـيأن تشير بيانات اجلدول السابق إلـى  
ــبة نعـــممتثـــل يف ( لوجـــود معوقـــات للتـــدريب امليـــداني ، ثـــم يف الترتيـــب األول %56) بنسـ

  %.5.3يف الترتيب الثاني، وأخيًرا (ال) بنسبة   %38.7(أحياًنا) بنسبة  

وتشــير هــذه النتيجــة إلــى أن أكثــر مــن نصــف عينــة الدراســة يتــأثرون نفســًيا نتيجــة لوجــود  
معوقــات للتــدريب امليــداني، فقــد يرجــع ذلــك إلــى صــعوبة وحــدة هــذه املعوقــات، والتــي تــؤثر 

، وجتعلهــم يف حالــة قلــق وتــوتر دائمــني، وغيــر لطــالبلبشــكٍل مباشــٍر علــى الناحيــة النفســية 
قــادرين علــى إجنــاز وتنفيــذ مهــام وتكليفــات التــدريب امليــداني، باإلضــافة إلــى حالــة اخلــوف 

 التي يشعر بها من رسوبه يف هذا املقرر.
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إقامة معرض للتدريب امليداني آخر العام الدراسي لتقييم أنشطة وتكليفات الطالب  -16
  املختلفة واملبتكرة سواء باملدرسة أو الكلية من وجهة نظر عينة الدراسة.

  )  17جدول (
  يوضح إقامة معرض للتدريب امليداني آخر العام الدراسي لتقييم أنشطة وتكليفات الطالب املختلفة 

  من وجهة نظر عينة الدراسة   واملبتكرة سواء باملدرسة أو الكلية 

  البدائل 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 70 210 % 79.6  78 % 76.5 78 % 54  54  نعم

  % 30 90 % 20.4 20 % 23.5 24 % 46  46 ال

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 
  

أن إقامــة معــرض للتــدريب امليــداني آخــر العــام الدراســي بيانــات اجلــدول الســابق: توضــح 
لتقيــيم أنشــطة وتكليفــات الطــالب املختلفــة واملبتكــرة ســواء باملدرســة أو الكليــة يــتم (نعــم) 

  .يف الترتيب الثاني %30، بينما (ال) بواقع يف الترتيب األول %70بنسبة  

معرض للتدريب امليــداني آخــر العــام   إلقامة  ًما كبيًراوتشير هذه النتيجة إلى أن هناك اهتما
، فقــد الدراسي لتقييم أنشطة وتكليفات الطالب املختلفة واملبتكــرة ســواء باملدرســة أو الكليــة

كٍل من املدرسة أو الكلية علــى إظهــار إبــداعات الطــالب التــي قــاموا بهــا   حرصيرجع ذلك إلى  
  ي املختلفة واملتعددة، وخلق روح التنافس بينهم.أثناء تنفيذ مهام وأنشطة التدريب امليدان

يف إعداد وتنظيم فقرات اإلذاعة املدرسية باملدرسة التي   دراسةمدى اشتراك عينة ال -17
  . يتدربون بها

  ) 18( جدول
  يف إعداد وتنظيم فقرات اإلذاعة املدرسية باملدرسة التي يتدربون بها دراسةيوضح مدى اشتراك عينة ال

  مدى االشتراك  

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

  النسبة املئوية   التكرار   %  ك  %  ك  %  ك

 % 25 75 % 29.6  29 % 30.4 31 % 15  15  دائًما 

 % 47.7  143  % 58.2 57 % 37.2 38 % 48 48 أحياًنا

  % 27.3 82 % 12.2 12 % 32.4 33 % 37  37  نادرًا 

  % 100  300  % 100  98  % 100  102  % 100 100  اإلجمالي 

يف إعـداد وتنظـيم يشـتركون  دراسـة  عينـة الالطـالب    أن  إلـى  اجلدول السـابق  تشير بيانات
ا) بنسـبة    التـي يتـدربون بهـا  باملدرسةفقرات اإلذاعة املدرسية   يف الترتيـب   %47.7(أحيانـً

  %.27.3، وأخيًرا (نادرًا) بنسبة يف الترتيب الثاني 27.3، ثم (دائًما) بنسبة األول
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يف إعـــداد وتنظـــيم يشـــتركون  وتوضـــح هـــذه النتـــائج أن أقـــل مـــن نصـــف أفـــراد عينـــة الدراســـة  
إلــى عــدم رغبــة إدارة ، وميكــن إرجــاع ذلــك فقــرات اإلذاعــة املدرســية باملدرســة التــي يتــدربون بهــا

يف اشــتراك الطــالب يف اإلعــداد والتنظــيم  املدرســيةاملدرســة واملشــرفني علــى برنــامج اإلذاعــة 
ا إلــى عــدم رغبــة الطــالب  لها، وذلك نظًرا لقلة خبراتهم يف هذا املجال، ورمبــا يعــود ذلــك أيضــً

ــة املدر ــرات اإلذاعـ ــيم لفقـ ــداد والتنظـ ــتراك يف اإلعـ ــهم يف االشـ ــة، املتـــدربني أنفسـ ــية باملدرسـ سـ
  وعدم تعاون الطالب معهم.

والتــي أشــارت إلــى  )67( )2007وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة (حســن محمــد علــي: 
ا جــاء يف مقدمــة مــا يقومــون بــه الطــالب  أن حث التالميذ على انتظام اإلذاعة املدرسية يوميــً

، يليــــه تـــــدريب 2.80املتــــدربني يف تنفيــــذ النشــــاط اإلعالمــــي باملدرســــة مبتوســــط حســــابي 
الطـــالب علـــى اســـتخدام الـــنص اإلذاعـــي يف اإلعـــداد للبرنـــامج اإلذاعـــي الصـــباحي مبتوســـط 

  .2.68حسابي 
  من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة. التدريب امليداني معوقات  -18 

  ) 19جدول (
  من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة التدريب امليداني معوقات يوضح

  العبارات

  العينة الكلية

الوزن   التكرار
  النسبي 

النسبة 
  عارض  حايد   وافق   الترتيب  املئوية

الب 
ط

بال
طة 

رتب
 م

ات
وق

مع
  

ُبعد منزل الطالب عــن املدرســة التــي مت توزيــع   1
  7  71.88  647  67 119  114  .تدريبه بها

2  
الشـــــــعور بامللـــــــل مـــــــن طـــــــول فتـــــــرة التـــــــدريب 

  1  75.22 677 56 111  133  امليداني.

3 
عــدم تكيــف الطالــب مــع جــو التــدريب امليــداني 

  8  70.33 633 76 115  109  واالقتناع به من األساس.

4 
ــود  ــاب عــــــدم وجــــ ــة لــــــدى الطالــــــب الكتســــ رغبــــ

  25  64.55 581 111 97  92  خبرات جديدة من خالل التدريب امليداني.

5 
عــدم وجــود روح العمــل اجلمــاعي بــني الطــالب 

  17 66.33 597 97 109  94  يف أداء مهام التدريب امليداني.

6  
عدم قدرة الطالب على بنــاء عالقــة مهنيــة مــع 

املدرســــــة أخصــــــائي اإلعــــــالم املدرســــــي داخــــــل 
  واإلفادة من خبراته املهنية.

71  136 93 578 64.22  26  

7 
ــر  ــكٍل غيـ ــداني بشـ ــة طـــالب التـــدريب امليـ معاملـ
الئــــق مــــن قبــــل األخصــــائي واملدرســــني ومــــدير 

  املدرسة.
82  99 119 563 62.55  32  
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ــرف   8 ــل املشــ ــتمرة مــــن قبــ ــة مســ ال توجــــد متابعــ
  34  61.22 551 126 97  77  األكادميي لطالب التدريب امليداني.

9 
ــا  ــي يطلبهـــــ ــات التـــــ ـفــــ ــال والتكلي ــرة األعمـــــ كثـــــ
ــادميي مــــــــن طــــــــالب التــــــــدريب  املشــــــــرف األكــــــ

  امليداني.
133  111 56 677  75.22  1  

ــيهم  10 كثــــــرة عــــــدد الطــــــالب الــــــذين يشــــــرف علــــ
  15  67.22 605 78 139  83  املشرف األكادميي يف التدريب امليداني.

ــداني   11 ــة واضـــحة للتـــدريب امليـ ــود خطـ عـــدم وجـ
  23  64.88 584 111 94  95  يسير عليها املشرف األكادميي.

12  
ــى معرفـــــة  ــرف األكـــــادميي إلـــ ــدم ســـــعى املشـــ عـــ
ــى  ــل علـ ــالب والعمـ ــه الطـ ــي تواجـ ــكالت التـ املشـ

  حلها.
90  97 113 577 64.11  27  

13  
ــاب  ــادميي باكتســــ ــرف األكــــ ــام املشــــ ــدم اهتمــــ عــــ
املهارات املستحدثة يف مجال اإلعالم التربــوي 

  للطالب.
80  100 120 560 62.22  33  

14  

ــرف  ــات املشــــــــ ــات وتوجيهــــــــ ــارض مالحظــــــــ تعــــــــ
ــات  ــات وتوجيهــــــــــ ــع مالحظــــــــــ ــادميي مــــــــــ األكــــــــــ
فـــــــــات التـــــــــدريب  األخصـــــــــائي بالنســـــــــبة لتكلي

  امليداني.

88  120 92 596 66.22  18  

15  
عــــــــدم وجــــــــود بنــــــــود واضــــــــحة لــــــــدى املشــــــــرف 
األكــــــادميي لتقيــــــيم أعمــــــال طــــــالب التــــــدريب 

  امليداني.
85  101 114 571  63.44  28  

16  
خضـــــــوع عمليـــــــة تقيـــــــيم املشـــــــرف األكـــــــادميي 
للطـــــــالب العتبـــــــارات شخصـــــــية أكثـــــــر منهـــــــا 

  مهنية.
76  114 110 566 62.88  30  

تشــدد املشــرف األكــادميي يف توجيهاتــه لطلبــة   17
  16  66.55 599 88 125  87  التدريب امليداني.

ــادميي األخطـــــــاء دون أن   18 ــذكر املشـــــــرف األكـــــ يـــــ
  35  57.11 514 145 96  59  يصححها.
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عــــــدم كفايــــــة املهــــــارات املهنيــــــة لألخصــــــائيني   19
  29  63.33 570 103 124  73  املشرفني على طالب التدريب امليداني.

ــال   20 ــرة األعمـــــ ــا كثـــــ ــي يطلبهـــــ ــات التـــــ ـفــــ والتكلي
  3  74.11 667 59 115  126  أخصائي اإلعالم التربوي من الطالب.

عوقــــات عــــدم ســــعى األخصــــائي إلــــى معرفــــة امل  21
  13  68  612 86  116  98  التي تواجه الطالب والعمل على حلها.

22  
املــــــــــؤهالت العلميــــــــــة لــــــــــبعض األخصــــــــــائيني 

التــــدريب املشــــرفني ال تتناســــب مــــع متطلبــــات 
  امليداني.

96  114 90 606 67.33 14  

ضــــعف رغبــــة األخصــــائيني يف اإلشــــراف علــــى   23
  14  67.33 606 88 118  94  التدريب امليداني.

24  
انشغال األخصائيني باالشــتراك يف املســابقات 
واملعـــــارض التـــــي تقـــــام علـــــى مســـــتوى اإلدارات 

  التعليمية واملديريات.
99  123 78 621 69  11  

25  
ــنظم  ــل يــ ــامج عمــ ــائي برنــ ــع األخصــ ــدم وضــ عــ
ويحــــدد لهــــم األنشــــطة اإلعالميــــة التــــي مــــن 

  املفترض أن ميارسوه يف التدريب امليداني.
102  116 82 620 68.88  12  
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26  
عـــــدم تقبـــــل األخصـــــائي آلراء ووجهـــــات نظـــــر 
ــل  ــق بعمــ ــا يتعلــ ــداني فيمــ ــدريب امليــ ــة التــ طلبــ

  الصحف واملجالت احلائطية.
79  107 114 565 62.77  31  

27  
ــوي  ــالم التربــــ ــائي اإلعــــ ــاعدة أخصــــ ــدم مســــ عــــ
الطالب على اختيــار النشــاط اإلعالمــي الــذي 

  يناسبهم يف التدريب امليداني.
86  111 103 583  64.77  24  

28  
ا أســـبوعًيا مـــع  ــً عـــدم عقـــد األخصـــائي اجتماعـ
ـفـــــاتهم أوًال  الطلبــــــة ملناقشــــــة أعمــــــالهم وتكلي

  بأول.
94  104 102 592 65.77  21  

29  
ــدريب األخصـــــــائي طـــــــالب التـــــــدريب  ــدم تـــــ عـــــ
امليـــــداني علـــــى الفنـــــون الصـــــحفية واإلذاعيـــــة 

  املختلفة، كاإلذاعة املدرسية مثًال.
98  98 104 594 66  19  
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30  
ــال غيـــــر  ــة الطـــــالب بأعمـــ تكليـــــف إدارة املدرســـ
أعمـــــــال التـــــــدريب امليـــــــداني مثـــــــل احلصـــــــص 

  االحتياطية.
122  108  70  652  72.44  5  

عــــــــدم تــــــــوفير إدارة املدرســــــــة أمــــــــاكن ملمارســــــــة   31
  4  72.66  654  80  86  134  أنشطة وتكليفات التدريب امليداني.

32  
عـــــدم تـــــوفير إدارة املدرســـــة اخلامـــــات واألدوات 
التــــــي يســــــتخدمها الطــــــالب يف تنفيــــــذ مهــــــام 

  التدريب امليداني.
142  88  70  672  74.66  2  

33  
متابعــــــة دقيقــــــة مــــــن قبـــــــل إدارة عــــــدم وجــــــود 

ــام املحــــددة  ــام الطــــالب يف األيــ ــة النتظــ املدرســ
  للتدريب امليداني.

104  85  111  593  65.88  20  
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ــيم   34 ــد وطـــــرق محـــــددة لتقيـــ ــود قواعـــ عـــــدم وجـــ
  22  65.11  586  112  90  98  طالب التدريب امليداني من قبل القسم.

اجتماعــــات متهيديـــة مــــع الطــــالب عـــدم عقــــد   35
  10  69.77  628  84  104  112  لشرح خطة التدريب امليداني قبل بدايته.

ــم   36 ــا تعلمـــه الطالـــب بالقسـ وجـــود فجـــوة بـــني مـ
  9 69.88  629  71  129  100  وبني ما هو موجود باملدارس.

عــــدم وجــــود مــــنهج محــــدد للتــــدريب امليــــداني   37
  6  72.22 650 78 94  128  يسير عليه الطالب.

  :  اجلدول السابق بيانات يتضح من 

)، حيــث 57.11: 75.22مــا بــني ( تراوحــت التــدريب امليــداني عوقــاتالنســب املئويــة مل أن
جاءت عبارة (الشعور بامللل من طـول فتـرة التـدريب امليـداني) و(كثـرة األعمـال والتكليفـات 

بنســبة  التــي يطلبهــا املشــرف األكــادميي مــن طــالب التــدريب امليــداني) يف الترتيــب األول
إلـى أربـع وقد يرجع ذلك إلى طول فترة التدريب امليـداني اليـومي والتـي تصـل    ،75.22%

ا، فقــد يشــعر الطــالب بامللــل خــالل هــذه الفتــرة، وذلــك نظــًرا لعــدم دخــولهم  ســاعات يوميــً
، ورمبا يعود ذلك إلى عدم تكليف بعض لذلكاحلصص بسب رفض بعض إدارات املدارس  

أخصائي اإلعالم التربوي للطالب املتدربني بأية أعمال وأنشـطة إعالميـة داخـل املدرسـة، 
ب بامللــل خــالل هــذه الفتــرة، ويف الترتيــب األول مكــرر جــاءت عبــارة وبالتــالي يشــعر الطــال

، (كثرة األعمال والتكليفات التـي يطلبهـا املشـرف األكـادميي مـن طـالب التـدريب امليـداني)



               567 

ولعل ذلك يرجع إلى أن بعض املشرفني األكادمييني يبـالغون يف عـدد التكليفـات واألنشـطة 
يطلبــون أنشــطة خاصــة بعمــل الصــحف املدرســية اإلعالميــة املطلوبــة مــن الطــالب، فقــد 

بأنواعها املختلفة، وأنشطة خاصة باملسرح املدرسـي، وأنشـطة خاصـة باإلذاعـة املدرسـية، 
وأنشــطة خاصــة بــاألفالم التربويــة والبــانرات اإلعالميــة وغيرهــا مــن األنشــطة اإلعالميــة 

ملدرسـية قـد تتطلـب املدرسية األخرى، وخاصة وأن هـذه األنشـطة والتكليفـات اإلعالميـة ا
بينما جـاءت عبـارة ماًال، األمر الذي يكون صعب على الطالب ويجعلهم يف حيرة من ذلك،  

ــر ــب األخيــ ــاء دون أن يصــــححها) يف الترتيــ ــادميي األخطــ ــرف األكــ ــذكر املشــ ــبة  (يــ بنســ
%، ويعزى ذلك إلى أن بعض املشرفني األكادمييني عندما يقومون بتقييم األنشـطة 57.11

درســـية التـــي ينفـــذها الطـــالب يعلقـــون عليهـــا ويـــذكرون األخطـــاء بهـــا دون اإلعالميـــة امل
تصحيحها وعدم إرشادهم إلى اخلطوات الصحيحة عند تنفيذ هذه األنشطة مـرة أخـرى، 

 )Afaf Bint Mohammad Bin Saleh()68,(2016 نتـائج دراسـةمـع  النتيجـةوتتفـق هـذه 

والتــي أشــارت إلــى أن املشــرف األكــادميي ال يقــدم مالحظــات حتســني كافيــة خــالل زيــارة 
  اإلشراف.

وتشير النتائج السـابقة واخلاصـة مبعوقـات التـدريب امليـداني، إلـى ارتفـاع نسـبة املوافقـة  
عليها جانب من الطالب عينة الدراسة، مما يدل علـى كثـرة هـذه املعوقـات ووجودهـا علـى 

األطراف املعنية بحلها أو التقليل منها، األمر الذي قد يؤثر علـى   سعيأرض الواقع، وعدم  
ني سواء يف تنفيذ املهام والتكليفات املطلوبة منهم باملدرسة، أو مـن الناحيـة الطالب املتدرب

ــتهم  ــي أو وظيفـ ــتقبلهم املهنـ ــى مسـ ا علـ ــً ــني أحيانـ ــم قلقـ ــلب وجتعلهـ ــؤثر بالسـ ــية فتـ النفسـ
  املستقبلية، بعدما احتكوا بالواقع امليداني.

ت التـي يعـانى وهذا ما أكدته بعض الدراسات التالية على وجود بعض املعوقات واملشكال  
ــدربون  ــالب املتــ ــا الطــ ــاءمنهــ ــد  أثنــ ــن حامــ ــد بــ ــة (محمــ ــل: دراســ ــة مثــ ــة العمليــ التربيــ

ــي:)69()2011محمــد: ــن طــارش احلرب ، )70()2011، و(عثمــان ناصــر منصــور، عبــد اهللا ب
(خالــد رمضــان  ،)72( )2017و(مســفر عيضــة مســفر:  ،)Ucar2012) Sedat( )71 ودراســة

، )75(Mohd Sofi Ali),2014(و، )74( )2013، و(معتصم محمد عزيـز: )73()2016عبد الفتاح:
و(هالــة ســيد عبــد العــاطي: ، )76()2018و(عبــد الــرحيم عبــد الهــادي، إميــان جــرح دربــاس:

و(عبد العزيـز سـليمان الـدهيم وآخـرين: ،  )78(  )2019و(صباح سليمان محمد:  ،  )77(  )2012
   ،)Anthony Koosimile, Shanah M.Suping(  )80, (2011و، )79( )2014

  ، )82(  )2019عيس حسن غالم:  و(، )2010Arif Sarıcoban ( )81 ,(و

  .)Gülten Genc , (Dincay Koksal )83,  2019و(
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  مقترحات تطوير التدريب امليداني من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة.  -19
  )20جدول (  

  يوضح مقترحات تطوير التدريب امليداني من وجهة نظر الطالب عينة الدراسة  

  املقترحات 

  العينة
  جامعة املنوفية   جامعة أسوان   جامعة املنيا   اإلجمالي 

النسبة   التكرار  %  ك  %  ك  %  ك
  املئوية

اإلفادة من االجتاهات العاملية لبرامج 
 %58.3 175 45.09 45 53.9 55 70  70  .التربوي التدريب امليداني بأقسام اإلعالم 

وضع أساليب حديثة لتقومي الطالب املتدرب 
مثًال ،كأن يكون التقومي من خالل معرض 

 ختامي. 
55 55 69 67.6 49  50 169  56.3% 

تخصيص حصص ملمارسة نشاط اإلعالم  
  %47  141 50 49 50 51 40  40  التربوي. 

بالكلية  حتقيق التكامل بني اإلعداد 
  %49  147 55.10 54 41.2 42 51  51  والتدريب امليداني باملدارس.

محاولة إكساب الطالب مهارات اإلعالم  
  %48.3  145 25.5 25 51.9 53 67  67  التربوي وتوظيفها أثناء التدريب امليداني. 

توفير اإلمكانات املادية والفنية للمدارس 
التدريب ملساعدة الطالب على تنفيذ مهام 

  امليداني. 
71  71 54 52.9 61 62.2 186 62%  

أن أبرز مقترحات تطوير التدريب امليداني من وجهـة اجلدول السابق    بيانات  يتضح من       
نظر الطالب عينة الدراسة متثلت يف (توفير اإلمكانيات املادية والفنية للمدارس ملسـاعدة 

تخصــيص % يف الترتيـب األول، ثـم (62امليـداني) بنسـبة الطالب على تنفيذ مهـام التـدريب  

  % يف الترتيب األخير. 47) بنسبة حصص ملمارسة نشاط اإلعالم التربوي

ولعل هذه النتيجة توضح نسب املوافقة العالية لدى الطالب عينة الدراســة علــى مقترحــات  
عوقات التــي تــواجههم تطوير التدريب امليداني، رغبة منهم يف تفعيل هذه املقترحات، وحل امل

الكاملــة منــه علــى أكمــل وجــه، والتــدريب علــى العمــل االســتفادة  بالتدريب امليداني، حتى يــتم
 املستقبلي.
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  . التدريب امليداني معوقات فاعلية الذات اإلبداعية لدى عينة الدراسة يف ضوء -20
  )  21جدول (

  التدريب امليداني  معوقاتفاعلية الذات اإلبداعية لدى عينة الدراسة يف ضوء يوضح 

  العبارات
  العينة الكلية

الوزن   التكرار
  النسبي 

النسبة 
  معارض  محايد   موافق  الترتيب  املئوية

قـة 
ـال

ط
ال

  

1  
أســــتطيع أن أجــــد العديــــد مــــن احللــــول 

التــــــــــــي  ملعوقــــــــــــات التــــــــــــدريب امليــــــــــــداني
  تواجهني.

150  126 24  726  80.66  18  

ــل للعديــــــــد مــــــــن االســــــــتنتاجات   2 أتوصــــــ
  21  79.66 717 22 139 139  بالتدريب امليداني.للمواقف الصعبة 

ــالتفكير حلـــل  3 ــادر بـ ــات التـــدريب أبـ معوقـ
  5  84.11 757 21 101  178  التي تواجهني. امليداني

حــــــل  أعتمــــــد علــــــى قــــــدراتي الذاتيــــــة يف 4
  15  81.55 734 24 118 158  معوقات التدريب امليداني

أثق يف قدراتي يف حتويل مواقف الفشــل  5
  3  84.44 760 14 112  174  إلى جناح. بالتدريب امليداني

نة
رو

امل
  

6  
ــات التــــدريب امليــــداني أســــتجيب  ملعوقــ

فـــــــــــــة ومتناســـــــــــــبة مـــــــــــــع  بطـــــــــــــرق مختل
  .عوقخصوصية كل م

161  119 20 741 82.33  10  

7 
معوقـــات  يف أكثـــر مـــن منـــط حـــول أفكـــر

مــع األخــذ يف االعتبــار   التدريب امليــداني
  .عوقطبيعة امل

177  94 29 748 83.11  8  

بأســلوب   معوقات التــدريب امليــدانيأحل   8
  19  80.22 722 24 130 146  منظم. علمي

ــى حــــــــل  9 ــدريب أقبــــــــل علــــــ ــات التــــــ معوقــــــ
  22  77.11  694 36 134  130  دون كلل أو ملل. امليداني

يل 
ص

فا
لت

ا
 

10  
 للدفاع ةمقنع أساليب إيجاد أمتكن من

حــل معوقــات يف  غير املألوفــة أفكاري عن
  التدريب امليداني.

163  111 26 737 81.88  13  

11  
 غيــر وأفكــاري عــن حلــول أناقش زمالئــي

 معوقات التــدريب امليــدانيمألوفة جتاه 
  بنظرهم. وأجعلها تبدو معقولة

164  106 30 734 81.55  15  

 معوقــات التــدريب امليـــدانيأبــدع يف حــل   12
  11  82.11 739 22 117 161  وذلك مينحني الثقة يف قدراتي.

 معوقـــات بجوانـــب اإلملـــام أمتكـــن مـــن  13
  16  81.22 731 24 121  155  عند حلها. التدريب امليداني

داع
إلب

ا
  

14  
 إبداعيــة إلــى حلــول ومقترحــات أتوصــل

معوقات التــدريب امليــداني متميزة حول  
  قبل زمالئي.

143  134 23 720 80  20  

أشـــــعر بـــــالفخر والنجــــــاح بـــــني زمالئــــــي   15
  4  84.33  759 29 83  188  .معوقات التدريب امليدانيعندما أحل 

أدرب نفسي كثيًرا كي أكون قادرًا على   16
  9  82.44 742 26 106  168  . معوقات التدريب امليدانيحل  

يم  
عل

لت
ا

داع
إلب

ل
  

التــدريب مهــام وتكليفــات وأنشــطة  أجنــز  17
  2  85.55 770 16 98 186  .املعوقات كانت مهما امليداني

التــدريب أســتفيد مــن تكليفــات وأنشــطة   18
  4  84.33 759 25 91  184  وأجعلها مهمة لي. امليداني
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19  
أتعلـــــــم كيـــــــف أكـــــــون قـــــــادرًا علـــــــى عمـــــــل 

بالتـــدريب  األشـــياء واألنشـــطة اجلديـــدة
  .امليداني

198  81 21 777 86.33  1  

ج  
وي

تر
وال

ل 
صا

الت
ا

داع
إلب

ل
  

معوقــات أقنــع زمالئــي اآلخــرين بحلــول   20
  20  80 720 23 134  143  التي توصلت إليها. التدريب امليداني

أمتلك الدافعيــة لإلتيــان بأفكــار جديــدة   21
  17  80.77  727 25 123  152  .معوقات التدريب امليدانيحلل 

تتكون لدي دافعيــة قويــة عنــد بــدء مهــام   22
  14  81.66 735 26 113  161  التدريب امليداني.

ية 
ص

خ
لش

ى ا
عل

ظ 
حاف

امل
  

أعتمــــد علــــى ذاتــــي عنــــد اتخــــاذ أي قــــرار   23
  16  81.22 731 32 105  163  مبعوقات التدريب امليداني.مهم يتعلق 

24  
ــل  ــى إدارة وحــ ــدرة علــ ــدي القــ ــات لــ معوقــ

بــــــــــدون مســــــــــاعدة التــــــــــدريب امليــــــــــداني 
  اآلخرين.

136  121 43 693 77  23  

أسعد باتخاذي أيــة قــرارات تتعلــق مبهــام   25
  7  83.33 750 18 114 168  التدريب امليداني.

معوقــات أضــاعف جهــودي للتغلــب علــى   26
  12  82 738 23 116 161  التدريب امليداني

معوقـــات التـــدريب امليـــداني أتعامـــل مـــع   27
  6  83.77  754 22 102  176  بهدوء وعقالنية.

    %81.19  19915  اإلجمالي 

النســـب املئويـــة ملقيـــاس فاعليـــة الـــذات اإلبداعيـــة لـــدى توضـــح بيانـــات اجلـــدول الســـابق أن            
قــادرًا )، حيــث جــاءت عبــارة (أتعلــم كيــف أكــون 77: 86.33عينــة الدراســة تراوحــت مــا بــني (

) يف الترتيــب األول، بينمــا جــاءت بالتــدريب امليــداني علــى عمــل األشــياء واألنشــطة اجلديــدة
بــدون مســاعدة اآلخــرين) يف  معوقــات التــدريب امليــدانيعبــارة (لــدي القــدرة علــى إدارة وحــل 

  الترتيب األخير. 
بالتــدريب   (أتعلم كيف أكون قادرًا على عمــل األشــياء واألنشــطة اجلديــدةوقد يرجع حصول   

ــة عمــــل األنشــــطة  )امليــــداني علــــى الترتيــــب األول إلــــى أن الطــــالب املتــــدربني يتعلمــــون كيفيــ
اإلعالميــة املختلفــة واجلديــدة ضــمن املهــام والتكليفــات املطلوبــة مــنهم بالتــدريب امليــداني، 
فيتعلم كيف يخطط للصحف املدرسية مبختلف أنواعها سواء أكانت إلكترونية أو مطبوعة 

أو طائرة، أو ربع ساعة، وكيف يعد وينظم فقرات برنامج اإلذاعة املدرسية، ويــتعلم   أو مصورة،
كيفية عمل املجســمات، ســواء مبفــرده أو مبســاعدة أخصــائي اإلعــالم التربــوي، باإلضــافة إلــى 

ــة للطـــالب  ــا فرصـ ــارأنهـ ــدريب  إلظهـ ــدة بالتـ ــياء اجلديـ ــل األشـ ــاراتهم يف عمـ ــداعاتهم وابتكـ إبـ
بــأن التــدريب امليــداني  )84( )2019ت عليــه دراســة (منيــرة بنــت نــايف: امليــداني، وهــذا مــا أكــد

فرصــة للطالــب املتــدرب إلكســاب اخلبــرة والتطبيــق العملــي للمبــادئ واألســس النظريــة التــي 
درســها الطالــب، وفرصــة الكتشــاف قدراتــه وإمكانياتــه وتعلــم األشــياء اجلديــدة، بينمــا جــاءت 

العقبــات واملعوقــات) يف  كانــت دريب امليــداني مهمــامهــام وتكليفــات وأنشــطة التــ  عبــارة (أجنــز
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الترتيــــب الثــــاني، وميكــــن تفســــير ذلــــك إلــــى ارتفــــاع مســــتوى فاعليــــة الــــذات اإلبداعيــــة لــــدي 
الطالب عينة الدراسة، ووجود رغبــة عاليــة وعزميــة قويــة لــدى الطــالب عينــة الدراســة إلجنــاز 

ابتكــــار حلــــول غيــــر تقليديــــة مهــــام والتكليفــــات التــــي تتطلــــب مــــنهم يف التــــدريب امليــــداني و
للتغلــب علــى املعوقــات التــي تــواجههم، وجــاءت عبــارة (لــدي القــدرة علــى إدارة وحــل معوقــات 
التــدريب امليــداني بــدون مســاعدة اآلخــرين) يف الترتيــب األخيــر، وقــد يرجــع ذلــك إلــى رغبــة 

ســهم وحــرص الطــالب يف حــل املعوقــات التــي تــواجههم بالتربيــة العمليــة باالعتمــاد علــى أنف
وبدون مساعدة اآلخرين، وإلثبــات ذاتهــم وشخصــيتهم وتعويــد أنفســهم علــى حــل مشــكالتهم 

  التي قد تواجههم دون اللجوء إلى مساعدة اآلخرين.
املوافقة الكبيرة لدى عينة الدراسة على عبارات مقيــاس  درجةكما توضح هذه النتائج أيًضا  

فاعلية الذات اإلبداعية، ممــا يــدل علــى ارتفــاع مســتوى فعاليــة الــذات اإلبداعيــة لــديهم، وقــد 
يرجع ذلك إلي رغبة الطالب القويــة الطــالب وثقــتهم يف قــدراتهم اإلبداعيــة يف التغلــب علــى 

ليــة، باإلضــافة إلــى جناحــاتهم الســابقة يف حــل املشــكالت التــي تــواجههم أثنــاء التربيــة العم
ــية،  ــوًال إبداعيـــة، وتفـــوقهم األكـــادميي يف املـــواد الدراسـ الكثيـــر مـــن املشـــاعل التـــي تتطلـــب حلـ

ــي:  ــد محمــــد الزغبــ ــٍل مــــن (أحمــ ــات كــ ــائج دراســ ــة مــــع نتــ ، )85( )2014وتتفــــق هــــذه النتيجــ
(كــوثر ، و)alet ,Feng -(Chuang Chih )87,2010(، و)86( )2017: و(مصــطفي قســيم هــيالت

، والتــي أشــاروا إلــى ارتفــاع مســتوى فاعليــة الــذات اإلبداعيــة لــدى )88( )2009قطــب محمــد: 
 الطالب.
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  نتائج اختبار فروض الدراسة: 
 :التحقق من الفرض األول  
يتعــرض لهــا طــالب التــي  عوقــات التــدريب امليــدانيتوجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني م  

  وفاعلية الذات اإلبداعية لديهم.   اإلعالمأقسام 
 ) 22جدول ( 

يتعرض لها طالب أقسام  التي عوقات التدريب امليداني ذمشكالت بني م  يوضح معامالت االرتباط بني 
  وفاعلية الذات اإلبداعية لديهم.  اإلعالم

  املتغيرات 
  فاعلية الذات اإلبداعية لديهم 

  الداللةنوع   مستوى الداللة  قيمة ر 

  دال إحصائًيا   0.01  ** 0.17-  عوقات التدريب امليداني م
  0.01(**) دال عند مستوى 

  : إلى   اجلدول السابق   تشير بيانات 
حتقــق الفــرض، حيــث ثبــت وجــود عالقــة ارتباطيــة عكســية ذات داللــة إحصــائية بــني معوقــات  

؛  وفاعليـة الـذات اإلبداعيـة لـديهم  يتعرض لها طالب أقسـام اإلعـالم  التي   امليدانيالتدريب  
، كلمـا قلـت فاعليـة  التـدريب امليـداني التي يواجهها الطـالب أثنـاء    عوقات مبعنى أنه كلما زادت امل 

وميكــن تفســير نتــائج هــذا الفــرض بأنــه "يوجــد معوقــات عديــدة ومتنوعــة  ،  داعية لـديهم الذات اإلب 
يواجههــا الطــالب أثنــاء التــدريب امليــداني مثــل: املعوقــات املتعلقــة بــإدارة املدرســة (مكــان التــدريب)،  

أنفســهم، واملعوقــات املرتبطــة باملشــرف األكــادميي، واملعوقــات املرتبطــة    بـالطالبواملعوقات املرتبطــة  
بأخصــائي اإلعــالم التربــوي، واملعوقــات املرتبطــة بقســم اإلعــالم التربــوي، وعــدم حــل هــذه املعوقــات  
ــاط   ــابون باإلحبــ ــة لــــديهم، ويصــ ــذات اإلبداعيــ ــة الــ ــن فاعليــ ــى الطــــالب وتقلــــل مــ ــًيا علــ يــــؤثر نفســ

نحوم مستقبلهم املهني، وتختلف هذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة (أحمــد    واالكتئاب والتوتر والقلق 
والتــي أشــارت إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة إحصــائية    )89( ) 2019خليــل، وخالــد عبــد اهللا:  

  بني الفاعلية الذاتية وبني القدرة على حل املعوقات واملشكالت. 
  * التحقق من الفرض الثاني:

وفعالية الذات اإلبداعية   بالتدريب امليدانيلة إحصائية بني االهتمام  توجد عالقة ذات دال 
  لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي.  

 ) 23جدول ( 
  وفعالية الذات اإلبداعية لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي  بالتدريب امليداني بني االهتمام  يوضح معامالت االرتباط  

  املتغيرات 
  فعالية الذات اإلبداعية لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي

  نوع الداللة  مستوى الداللة  قيمة ر 

  دال إحصائًيا   0.01  ** 0.33  االهتمام بالتدريب امليداني 
  0.01(**) دال عند مستوى 
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  اجلدول السابق: يتضح من نتائج  

بــني حتقــق الفــرض، حيــث ثبــت وجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة إحصــائية  
  . وفعالية الذات اإلبداعية لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي بالتدريب امليدانياالهتمام  

، كلمــا زاد يف  بالتــدريب امليــداني الطــالب    زاد اهتمــام وميكــن تفســير نتــائج هــذا الفــرض بأنــه "كلمــا  
السعي اجلــاد مــن الطــالب    لديهم، والعكس صحيح"، مما يدل على   فاعلية الذات اإلبداعية املقابل  

واإلفـــادة الكبيـــرة منهـــا، فالتـــدريب امليـــداني مجـــال عملـــي    نحـــو اهتمـــامهم بالتـــدريب امليـــداني 
له للعمــل  يكتسب الطالب منه املعلومات واملهارات التطبيقية، واخلبرات التعليمية إلى تؤه 

  فيما بعد، لذلك فمعظم الطالب يهتمون به. 
  * التحقق من الفرض الثالث:

مســتقبلهم علــى  أقســام اإلعــالم التربــوي طــالبقلــق توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني  
  .  يهموفعالية الذات اإلبداعية لداملهني 

 ) 24جدول ( 
وفعالية الذات   مستقبلهم املهنيعلى   التربويقلق طالب أقسام اإلعالم بني يوضح معامالت االرتباط  

  .يهم اإلبداعية لد

 املتغيرات 
  فعالية الذات اإلبداعية لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي

  نوع الداللة  مستوى الداللة  قيمة ر 

  غير دال إحصائًيا   0.17  0.079-  القلق على املستقبل املهني 
  0.01(**) دال عند مستوى 

  نتائج اجلدول السابق: يتضح من  

قلق طالب أقسام بني  الفرض، حيث ثبت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية    عدم حتقق   
  . يهماملهني وفعالية الذات اإلبداعية لدمستقبلهم على  اإلعالم التربوي

 * التحقق من الفرض الرابع:
درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  التربوياستفادة    توجد  اإلعالم  أقسام  من   طالب 

  . لديهموفعالية الذات اإلبداعية  التدريب امليداني
 ) 25جدول ( 

وفعالية  التدريب امليدانيمن  طالب أقسام اإلعالم التربوياستفادة  بني درجةيوضح معامالت االرتباط  
  .لديهمالذات اإلبداعية 

  املتغيرات 
  فعالية الذات اإلبداعية لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي

  نوع الداللة  مستوى الداللة  قيمة ر 

  دال إحصائًيا   0.01  ** 0.37  التدريب امليداني من االستفادة  درجة

  0.01(**) دال عند مستوى 
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  يتضح من نتائج اجلدول السابق: 

ــة إحصـــائية   ــة ارتباطيـــة طرديـــة ذات داللـ اســـتفادة  درجـــةحتقـــق الفـــرض، حيـــث ثبـــت وجـــود عالقـ
  . لديهموفعالية الذات اإلبداعية   التدريب امليدانيمن  طالب أقسام اإلعالم التربوي

طالب أقســام اإلعــالم التربــوي مــن  استفادة    وميكن تفسير نتائج هذا الفرض بأنه "كلما زادت درجة 
يف املقابــل فاعليــة الــذات اإلبداعيــة لــديهم، والعكــس صــحيح"، ممــا    زادتالتــدريب امليــداني، كلمــا  

 الطالب الكبيرة من التدريب امليداني. استفادة    يدل على حجم 
  * التحقق من الفرض اخلامس:

معوقــات عينة الدراسة يف  ويبني طالب أقسام اإلعالم الترب إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  
الفرقــة  -محــل اإلقامــة -اجلامعــة -املتغيــرات الدميوغرافيــة (النــوع حســبالتــدريب امليــداني 

  الدراسية).
  للنوع:   ا الفروق وفق   - (أ)   

  ) 26جدول ( 
  ) 300يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث يف معوقات التدريب امليداني (ن= 

  املتغيرات 
  141اإلناث ن=  159الذكور ن=

نوع    قيمة (ت)
  ع  م  ع  م  الداللة 

 ** 2.75  17.19  71.64 17.54  77.19  معوقات التدريب امليداني  
دال  

  إحصائًيا

  : اجلدول السابق بيانات يتضح من

معوقــات التــدريب  يف وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا بــني الــذكور واإلنــاث  حتقــق الفــرض، حيــث ثبــت    
يرجع ذلك إلى أن الذكور أكثر تعرًضا لهذه املعوقــات مــن اإلنــاث، ورمبــا    الذكور، وقد امليداني لصالح  

  يعود ذلك أيًضا عدم اهتمام الذكور بالسعي حلل املعوقات. 
ــد    ــار، جاســـم محمـ ــلوى عبـــد اهللا اجلسـ ــٍل مـــن (سـ ــات كـ ــائج دراسـ ــة مـــع نتـ وتتفـــق هـــذه النتيجـ

ا ذات داللــة إحصــائية بــني الطلبــة املعلمــني يف  )90() 2019التمــار:  والتــي بينــت أن هنــاك فروقــً
مشـــــكالت التربيـــــة العمليـــــة لصـــــالح الطـــــالب الـــــذكور، ودراســـــة (أحمـــــد محمـــــد الرنتيســـــي: 

ــائًيا يف مشـــكالت التربيـــة العمليـــة بـــني  )91()2018 والتـــي أشـــارت إلـــى وجـــود فـــروق دالـــة إحصـ
والتــي أوضــحت أن  )92()2017الــذكور واإلنــاث لصــالح الــذكور، ودراســة (مســفر عيضــة مســفر: 

ا ذات داللــــة إحصــــائية بــــني متوســــطات مشــــكالت التربيــــة العمليــــة بــــني الــــذكور  هنــــاك فروقــــً
 )93() 9201النتيجة مع نتائج دراســة (محمــد فــالح الشــرعة:    وتختلف هذه واإلناث لصالح الذكور،  
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ــاث   ــة بـــني الـــذكور واإلنـ ــة العمليـ ــائًيا يف مشـــكالت التربيـ ــة إحصـ ــود فـــروق دالـ ــارت إلـــى وجـ والتـــي أشـ
  ولصالح اإلناث. 

  للجامعة:   ا الفروق وفقً   - (ب)   
  ) 27جدول ( 

   (املنيا، أسوان، املنوفية) يف معوقات التدريب امليداني يوضح حتليل التباين أحادي االجتاه بني اجلامعات املختلفة  

مجموع   مصدر التبيان  املتغيرات 
متوسط   درجة احلرية  املربعات

 ف املربعات

 معوقات التدريب امليداني  
 6073.63  2  12147.26  بني املجموعات

22.48 **  
 0.287  297  173.725  داخل املجموعات 

  : يتضح من اجلدول السابق

بــني اجلامعــات املختلفــة (املنيــا، أســوان، املنوفيــة) يف معوقــات التــدريب    دالــة إحصــائًيا   فــروقتوجــد  
  امليداني. 

 متولتحديد اجتاه الفروق وفًقا ملتغير اجلامعـة وملعرفـة الفـروق سـتكون لصـالح أي جامعـة 
    ).Post Hock- LSDإجراء اختبار املقارنات البعدية (

  )  28جدول (
  )  Post Hock- LSDنتائج اختبار (يوضح 

  املنوفية  أسوان   املنيا   املتوسط   اجلامعات

ـــ  1.48 املنيا    * 14.152  * 12.765  ــــــــــــــــــــــــــــ

  1.386 ـــــــــــــــــــــــــــــــ    1.69  أسوان 

       1.73  املنوفية

  ). 0.05(*) دالة عند مستوى (

  ) اتضح ما يلي: Post Hock- LSDوعقب تطبيق اختبار (

بـــني اجلامعـــات    دالـــة إحصـــائًيا وجـــود فـــروق  بـــالنظر إلـــى متوســـطات الفئـــات العمريـــة سيتضـــح  
؛ ممـا يعنـي  جامعــة املنوفيــة لصــالح    التدريب امليــداني   معوقاتاملختلفة (املنيا، أسوان، املنوفية) يف  

امليداني، فقد يرجــع ذلــك إلــي وجــود  ملعوقات التدريب  هم األكثر مواجهة    أن طالب جامعة املنوفية 
هــذه املعوقــات بنســب عاليــة لــديهم، وعــدم ســعيهم حللهــا، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســات  

والتـــي أشـــارت إلـــى وجـــود فـــروق جوهريـــة لصـــالح جـــامعتي    )94( ) 2016(حســـن محمـــد حبايـــب:  
ــة الغــــوث، و(مصــــطفي   ــة بكليــــة العلــــوم التربويــــة/ وكالــ عبــــد الــــرحمن  النجــــاح وبيــــت حلــــم مقارنــ

ا ذات داللــــة إحصــــائية يف مشــــكالت التربيــــة    )95( ) 2019مخلــــوف:   والتــــي بينــــت أن هنــــاك فروقــــً
  العملية وفقا للجامعة التي يدرس بها ولصالح جامعة مؤته. 
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  حل اإلقامة: ا مل الفروق وفقً   - (ج) 
  ) 29جدول ( 

  ) 300(ن=    معوقات التدريب امليدانييوضح داللة الفروق بني الريف واحلضر يف 

  املتغيرات 
  137احلضر ن=  163الريف ن=

نوع   قيمة (ت)
  ع  م  ع  م  الداللة 

  غير دال  0.584  17.52  75.23 17.65  74.04  معوقات التدريب امليداني 

  : يتضح من اجلدول السابق

، فقــد يرجــع  معوقــات التــدريب امليــدانيالريــف واحلضــر يف دالــة إحصــائًيا بــني    غيــر   وجــود فــروق 
ــات   ــد معوقـ ــال يوجـ ــدة، فـ ــداني واحـ ــدريب امليـ ــات التـ ــي أن معوقـ ــك إلـ ــةذلـ ــر أو    خاصـ ــالب احلضـ بطـ

معوقات خاصة بطالب الريف، باإلضافة إلى أن املسؤولني عــن بــرامج التــدريب امليــداني ال يفرقــون  
  على املدارس.   بني الطالب عند توزيعهم 

  للفرقة الدراسية:   ا الفروق وفقً   - (د) 
  ) 30جدول ( 

  ) 300(ن=  معوقات التدريب امليداني يوضح داللة الفروق بني الفرقة الثالثة والرابعة يف 

  املتغيرات 
  150الرابعة ن=    150الثالثة ن=

  قيمة (ت)
نوع  

  ع  م  ع  م  الداللة

  غير دال  1.12  17.28  75.72 17.85  73.44  التربية العملية مشكالت

  : اجلدول السابق بيانات يتضح من

ــت     ــث ثبـ ــق الفـــرض، حيـ ــدم حتقـ ــني  عـ ــائًيا بـ ــة إحصـ ــر دالـ ــروق غيـ ــود فـ ــة وجـ ــة الثالثـ طـــالب الفرقـ
، وقـــد يرجـــع ذلـــك أن الطـــالب يواجهـــون نفـــس املعوقـــات  معوقـــات التـــدريب امليـــداني والرابعـــة يف

معوقــات خاصــة بطــالب الفرقــة الثالثــة، وال توجــد معوقــات خاصــة    توجــدبالتــدريب امليــداني، فــال  
ا إلــى أن بــرامج التــدريب امليــداني موحــدة علــى طــالب   بطالب الفرقة الرابعة، ورمبــا يعــود ذلــك أيضــً

ا، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج  الفرقتني الثالثــة والرابعــة، وبالتــالي يوا  جهــون نفــس املعوقــات معــً
والتــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا    )96()  2011دراسة (نزير سيحان محمد وآخرين:  

تعــزى إلــى املســتوى الدراســي، ودراســة (خليــل إبــراهيم الهــالالت:    العمليةيف شيوع مشكالت التربيــة  
والتــي أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف املعوقــات التــي تواجههــا    )97( ) 2015

الطالب تعود إلــى متغيــر املســتوى الدراســي، وتختلــف هــذه النتيجــة مــن نتــائج دراســة (ميــان مؤيــد،  
والتــي أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا تعــزى ملتغيــر الســنة الدراســة    )98()  2019وهبــة خالــد:  

 لصالح طالب السنة الثانية. 
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  * التحقق من الفرض السادس:
ــة يف   ــة الدراســ ــوي عينــ ــام اإلعــــالم التربــ ــائية بــــني طــــالب أقســ ــة إحصــ ــروق ذات داللــ ــد فــ توجــ

 -وغرافية (النوعفاعلية الذات اإلبداعية حسب املتغيرات الدمي  مقياسمتوسط درجاتهم يف  
  الفرقة الدراسية).  -محل اإلقامة  -اجلامعة

 للنوع:   ا الفروق وفقً   - (أ)   
  ) 31جدول ( 

  ) 300(ن=  يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث يف متوسط درجاتهم يف مقياس فاعلية الذات اإلبداعية 

  املتغيرات 
  141اإلناث ن=  159الذكور ن= 

  قيمة (ت) 
نوع  

  ع  م  ع  م  الداللة

  غير دال  0.622  10.33  66.02 8.68  66.07  مقياس فاعلية الذات اإلبداعية 

  : اجلدول السابقيتضح من بيانات 

يف متوســـط درجـــاتهم يف مقيـــاس فاعليـــة وجـــود فـــروق غيـــر دالـــة إحصـــائًيا بـــني الـــذكور واإلنـــاث  
أن التنشــئة االجتماعيــة واألســرية الواحــدة للجنســني يف  "   ، فقــد يرجــع ذلــك إلــى الــذات اإلبداعيــة

تقليــل  نفس البيئــة، والتعــرض لــنفس اخلبــرات التعليميــة يف مختلــف مراحــل التعلــيم أســهمت يف  
الفجوة بني الذكور واإلناث يف فاعلية الذات اإلبداعيــة لكــل منهمــا، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج  

إحصــائًيا يف   والتــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق دالــة ) 99( ) 2014دراســة (أحمــد محمــد الزغبــي:  
هــذه النتيجــة  فاعليــة الــذات اإلبداعيــة لــدى الطلبــة ومعلمــيهم تعــزى للجــنس،            كمــا تختلــف  

 Ronald A ,(Beghetto,2006و(   )100( ) 2016مــع نتــائج دراســات (محمــد شــريف محمــد: 
ا ذات داللــة إحصــائية    )102( ) 2019و(كــوثر قطــب محمــد:   ،)101( التــي أشــاروا إلــى أن هنــاك فروقــً

بــني متوســطي درجــات الــذكور واإلنــاث يف مســتوى فاعليــة الــذات اإلبداعيــة لصــالح اإلنــاث، و(ثنــاء  
والتــي أشــارت إلــى أن الطلبــة اإلنــاث أقــل يف الفاعليــة الذاتيــة اإلبداعيــة    )103(  ) 2017عبد الــودود: 

  من الطلبة الذكور 
  للجامعة:   ا قً الفروق وف   - (ب)   

  ) 32جدول ( 
 يف مقياس  يوضح حتليل التباين أحادي االجتاه بني اجلامعات املختلفة (املنيا، أسوان، املنوفية)  

  فاعلية الذات اإلبداعية

مجموع   مصدر التبيان  املتغيرات 
متوسط   درجة احلرية  املربعات

 ف املربعات

مقياس فاعلية الذات  
 اإلبداعية

  722.6  2  1445.2  بني املجموعات
8.42 **  

 85.74  297  25465.7  داخل املجموعات 

  : اجلدول السابق بيانات يتضح من
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يف متوســط درجــاتهم بــني اجلامعــات املختلفــة (املنيــا، أســوان، املنوفيــة)    دالة إحصائًيا توجد فروق  
  . اإلبداعية الذاتيف مقياس فاعلية 

 متالفروق وفًقا ملتغير اجلامعة وملعرفة الفـروق سـتكون لصـالح أيـة جامعـة    اجتاهولتحديد  
  ).  Post Hock- LSDإجراء اختبار املقارنات البعدية (

  )  33جدول (
  )  Post Hock- LSDيوضح نتائج اختبار (

 املنوفية  أسوان   املنيا   املتوسط   اجلامعات

ـــ  0.92 املنيا    * 4.540-  0.264  ــــــــــــــــــــــــــــ

  * 4.805- ـــــــــــــــــــــــــــــــ    1.04  أسوان 

       0.77  املنوفية

  ). 0.05(*) دالة عند مستوى (

  ) اتضح ما يلي:Post Hock- LSDوعقب تطبيق اختبار (  

بـــني اجلامعـــات    دالـــة إحصـــائًيا وجـــود فـــروق  بـــالنظر إلـــى متوســـطات الفئـــات العمريـــة سيتضـــح  
ــا، أســـوان، املنوفيـــة) يف    يف مقيـــاس فاعليـــة الـــذات اإلبداعيـــة درجـــاتهممتوســـط  املختلفـــة (املنيـ

األكثـــر شـــعوًرا بفاعليـــة الـــذات  ممـــا يعنـــي أن طـــالب جامعـــة أســـوان هـــم  ؛ جامعـــة أســـوان لصـــالح  
وقد يرجع ذلك اجلهد الكبير والواضح الــذي بــذلوه للتغلــب علــى هــذه املعوقــات وحلهــا،  ة،  اإلبداعي 

  وعدم وقوفهم صامدين أمام هذه املعوقات، وإيجاد حلول غير تقليدية وإبداعية لها. 
  حل اإلقامة: ا مل الفروق وفق   - (ج) 

  ) 34جدول ( 
  ) 300(ن=   اإلبداعيةيوضح داللة الفروق بني الريف واحلضر يف مقياس فاعلية الذات  

 املتغيرات 
  137احلضر ن=  163الريف ن= 

  قيمة (ت) 
نوع  

  ع  م  ع  م  الداللة
  غير دال  1.35  9.72  67.18 9.25  65.70  مقياس فاعلية الذات اإلبداعية 

  : اجلدول السابق بيانات يتضح من

متوســط  يف الريــف واحلضــر دالــة إحصــائًيا بــني  غيــر    وجــود فــروق عدم حتقق الفرض، حيث ثبت    
، وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى أنـــه ال توجـــد فاعليـــة ذات  درجـــاتهم يف مقيـــاس فاعليـــة الـــذات اإلبداعيـــة

إبداعية خاصه بالريف أو احلضر، ففاعلية الذات اإلبداعية ثابتــه إلــى حــد مــا عنــد طــالب كــال مــن  
 الريف واحلضر. 
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  للفرقة الدراسية:   ا الفروق وفقً   - (د) 
  ) 35جدول (

  ) 300يوضح داللة الفروق بني الفرقة الثالثة والرابعة يف مقياس فاعلية الذات اإلبداعية (ن= 

  املتغيرات 
  150الرابعة ن=    150الثالثة ن=

  قيمة (ت)
نوع  

  ع  م  ع  م  الداللة

  غير دال  0.124  9.34  66.45 9.65  66.31  مقياس فاعلية الذات اإلبداعية 

  : اجلدول السابق بيانات يتضح من

ــت     ــث ثبـ ــق الفـــرض، حيـ ــدم حتقـ ــني  عـ ــائًيا بـ ــة إحصـ ــر دالـ ــروق غيـ ــود فـ ــة وجـ ــة الثالثـ طـــالب الفرقـ
، وقــد يرجــع ذلــك إلــى تقــارب  متوسط درجاتهم يف مقياس فاعلية الــذات اإلبداعيــة  يف والرابعة  

مســـتوى فاعليـــة الـــذات اإلبداعيـــة لـــدى طـــالب الفـــرقتني، وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج دراســـة  
عدم وجود فروق دالة إحصــائًيا يف    أوضحتوالتي    )104()  2018(وضحاء بنت بعجيان املطيري:  

ذه النتيجــة مــع  مســتوى فاعليــة الــذات اإلبداعيــة ميكــن عزوهــا إلــى املســتوى الدراســي، وتختلــف هــ 
والتي أشارت إلى وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا يف    )105(  ) 2014نتائج دراسة (أحمد محمد الزغبي: 

  الدراسي لصالح الصف السابع.  فاعلية الذات اإلبداعية عند الطلبة تعزى للصف 
  * التحقق من الفرض السابع:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب أقسام اإلعالم التربــوي عينــة الدراســة يف درجــة     
ــامهم ــدريب اهتمــ ــداني بالتــ ــة  امليــ ــة، الفرقــ ــوع، اجلامعــ ــة (النــ ــرات الدميوغرافيــ حســــب املتغيــ
  الدراسية).

 للنوع:   ا الفروق وفق   - (أ)   
  ) 36جدول ( 

  ) 300(ن=  بالتدريب امليداني يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث يف درجة اهتمامهم 

  املتغيرات 
  141اإلناث ن=  159الذكور ن=

نوع    قيمة (ت)
  ع  م  ع  م  الداللة 

  غير دال  1.00  0.73  3.28 0.66  3.36  بالتدريب امليداني درجة االهتمام 

  : السابق اجلدول بيانات يتضح من

يف درجـــة وجـــود فـــروق غيـــر دالـــة إحصـــائًيا بـــني الـــذكور واإلنـــاث  عـــدم حتقـــق الفـــرض، حيـــث ثبـــت    
الكبيــرة مــن  االســتفادة    رغبــة كــٍل منهمــا يف   ، فقــد يرجــع ذلــك إلــىامليــدانيبالتــدريب اهتمــامهم 

 التدريب امليداني، وتقارب درجة االهتمام بينهم. 
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  للجامعة:   ا الفروق وفق   - (ب)   
  ) 37جدول ( 

يف درجة اهتمامهم  يوضح حتليل التباين أحادي االجتاه بني اجلامعات املختلفة (املنيا، أسوان، املنوفية)  
  بالتدريب امليداني

مجموع   مصدر التبيان  املتغيرات 
متوسط   درجة احلرية  املربعات

 ف املربعات

بالتدريب درجة االهتمام 
 امليداني 

 0.255  2  0.511  بني املجموعات
0.522  

 0.490  297  145.476  داخل املجموعات 

  : اجلدول السابق بيانات يتضح من

اجلامعــات املختلفــة    طــالب   إحصــائًيا بــني عــدم حتقــق الفــرض، حيــث ثبــت وجــود فــروق غيــر دالــة     
، فقــد يرجــع ذلــك إلــى تقــارب وجهــات  بالتــدريب امليــداني يف درجــة اهتمــامهم  (املنيــا، أســوان، املنوفيــة) 

  التدريب امليداني، والتشابه يف دوافع االهتمام بينهما. نظرهم حول  
  للفرقة الدراسية:   ا الفروق وفق   - (د)   

  ) 38جدول ( 
  ) 300يوضح داللة الفروق بني الفرقة الثالثة والرابعة يف درجة اهتمامهم بالتدريب امليداني (ن=  

  املتغيرات 
  150الرابعة ن=   150الثالثة ن=

نوع    قيمة (ت)
  ع  م  ع  م  الداللة 

  غير دال  0.826  0.70  3.29 0.68  3.36  بالتدريب امليداني درجة االهتمام 

  : يتضح من بيانات اجلدول السابق

ــت     ــث ثبـ ــق الفـــرض، حيـ ــدم حتقـ ــروق عـ ــود فـ ــر   وجـ ــني    غيـ ــائًيا بـ ــة إحصـ ــة دالـ ــة الثالثـ طـــالب الفرقـ
تقــارب درجــات االهتمــام  ، وقــد يرجــع ذلــك إلــى امليـدانيبالتــدريب والرابعة يف درجــة اهتمــامهم 

  بالتدريب امليداني بني كٍل منهما. 
  الدراسة:   توصيات 

تتولى تذليل الصـعوبات التـي تواجـه الطلبـة    التدريب امليداني تكليف جلنة إشراف على برامج    - 
  . للتدريب امليداني عن ممارستهم  

ــتم مــن خاللهــا تــوعيتهم بأهميــة    -    التــدريب امليــداني عقــد دورات تدريبيــة ملــديري املــدارس ي
واألدوار املنوطــة بهــم لتســهيل عمليــة التــدريب امليــداني للطــالب وعقــد لقــاءات أســبوعية مــع  

  األخصائيني والطالب. 
  . التدريب امليداني تأهيل األخصائي بشكٍل جٍيد ليكون قادًرا على اإلشراف على    - 
  ضرورة االهتمام باجلانب النفسي للطالب املتدرب.   - 
  . التدريب امليداني إشراك الطالب عند التخطيط واإلعداد لبرامج    - 
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واملشــرفني األكــادمييني والطلبــة    التــدريب امليــداني عقــد لقــاءات دوريــة بــني املســؤولني عــن    - 
وضع احللول املناسبة  ، ومحاولة  عوقات للوقوف على مستجدات التدريب وما يواجه الطلبة من م 

  لها. 
  البحوث املقترحة: 

من منطلق ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، وما أشـارت إليـه مـن توصـيات، فـإن الباحـث يقتـرح     
ا مسـتقبلية، وتتكامـل وتتـرابط مـع هـذه الدراسـة،    بعض املوضوعات التي قد  تصـلح دراسـات وبحوثـً

  وذلك فيما يلي: 
  قتها بالتحصيل األكادميي لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي. فاعلية الذات اإلبداعية وعال   - 
  فاعلية الذات األكادميية وعالقتها بالصمود األكادميي لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي.   - 
وعالقتها باألداء األكادميي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بأقسـام اإلعـالم    اإلبداعية فاعلية الذات    - 

  التربوي. 
  معوقات التدريب امليداني. القيادات التعليمية ودورها يف حل    - 
  . معوقات التدريب امليداني دور أقسام اإلعالم التربوي يف حل    - 
  فاعلية الذات االجتماعية وعالقتها بالذكاء الشخصي لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي.   - 
  فاعلية الذات اإلبداعية لدى طالب أقسام اإلعالم التربوي. -
  .معوقات التدريب امليدانيدور أخصائي اإلعالم التربوي يف حل  -
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 مصادر ومراجع الدراسة: 
 
 عمان بجامعة الخاصة التربیة قسم خریجي مستوى برامج التدریب المیداني لدي عونیة عطا صوالحة، تقییم  -1

  . 6، ص2020،  69التربیة، جامعة سوھاج، العدد، كلیة المجلة التربویةنظرھم،  األھلیة من وجھة
الخبرات    -2 یعض  ضوء  في  بمصر  التربوي  اإلعالم  بأقسام  العملیة  التربیة  برامج  تطویر  جودة،  إبراھیم  ھبة 

  . 277، ص  2012، 32، عدد 1، مجلدمجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم النفسالعالمیة، 
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