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ملخص
اســتهدف البحــث التعــرف علــى العاقــة بيــن ممارســة طــاب التدريــب الميدانــي لألنشــطة اإلعاميــة 
المدرســية واتجاهاتهــم نحــو مهنــة اخصائــي اإلعــام التربــوي، واعتمــد علــى منهــج المســح بالعينــة، بالتطبيــق 
علــى عينــة عمديــة قوامهــا  )399( مفــردة مــن طــاب التدريــب الميدانــي بكليــة التربيــة النوعيــة جامعــة 
المنصــورة، اعتمــد الباحــث فــي جمــع البيانــات علــى تصميــم مقياســين: األول لقيــاس مســتوى ممارســة 
األنشــطة اإلعاميــة داخــل المدرســة خــال التدريــب الميدانــي، والثانــي لقيــاس اتجــاه طــاب اإلعــام 
التربــوي نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي بالمــدارس، وأثبتــت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بيــن 
المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي حســب متغيــر الفرقــة الدراســية حيــث 
كانــت قيمــة "ت" )-59.8( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01؛ لصالــح المبحوثيــن فــي الفرقــة الرابعــة، 
كمــا أثبتــت النتائــج أيًضــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة 
)التخطيــط – التنفيــذ – التقويــم ( حســب متغيــر النــوع لصالــح اإلنــاث، وأثبتــت النتائــج عــدم وجــود عاقــة 
دالة إحصائًيا بين ممارســة طاب التدريب الميداني لألنشــطة اإلعامية المدرســية واتجاهاتهم نحو مهنة 

أخصائــي اإلعــام التربــوي.
ABSTRACT:

The study aimed to identify the relationship between the practice of the field 
training students for the school media activities and their attitudes toward the 
profession of the educational media specialist. The sample survey method was 
applied to a sample of 399 students from the field training faculty of quality 
education, The researcher adopted the data collection on the design of two 
measures: the first to measure the level of the practice of school media activities 
within the school during the field training, and the second to measure the direction 
of students of educational media towards the profession of educational media 
specialist in schools, and the results proved that there are differences A statistical 

function among the respondents on the trend scale towards the profession of 
the educational media specialist according to the variable of the school class 
where the value of "T" (-59.8) was a function value at the level of 0.01; for 
the respondents in the fourth division. The results also showed that there are 
statistically significant differences on the scale of Exercise school media activities 
(Planning - Implementation - Calendar) By type variable in favor of females, 
and the results proved the lack of a statistically significant correlation between 
the practice of field training for media activities and school students and their 
attitudes towards the profession of educational media specialist.
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مقدمة:

فــي ظــل الــدور المتزايــد لوســائل اإلعــام فــي التأثيــر علــى المجتمــع بشــكل عــام والطــاب بشــكل 
خــاص أصبــح للمدرســة دور فعــال فــي تزويــد الطــاب بالمعــارف والمهــارات الازمــة للتعامــل مــع 
وســائل اإلعــام، وهــذا مــن خــال االهتمــام برعايــة المواهــب العلميــة للطــاب وممارســة األنشــطة 

تقــان. اإلعاميــة بفعاليــة وبمهــارة عاليــة واإ
والنشــاط اإلعامــي مــن األنشــطة المدرســية المهمــة. حيــث يتســم بالشــمولية واالتســاع، ويمكــن 
أن يســهم فــي تنميــة الكثيــر مــن القــدرات لــدي التاميــذ، ويؤكــد علــى إيجابيــة التلميــذ وفعاليتــه. 
عجاًبــا  ويعتبــر النشــاط اإلعامــي مــن أفضــل األنشــطة المدرســية، حيــث يلقــي هــذا النشــاط حًبــا واإ
مــن التاميــذ، واســتجابة واقبــااًل متزايــًدا، فهــو مــن األنشــطة التربويــة المهمــة، وأكثرهــا قــدرة علــى بنــاء 

الشــخصية الســوية الواعيــة الناميــة المتكاملــة. )1(
ونظــرا للــدور المتزايــد ألخصائــي اإلعــام التربــوي فــي زيــادة وعــي الطــاب وتزويدهــم بالمعــارف 
والمعلومــات وغــرس وتنميــة القيــم الســليمة لديهــم، والتأثيــر فــي اتجاهاتهــم وحثهــم علــى اإلطــاع 
وتبــادل  الحــوار  فــن  وتنميــة  والمحليــة،  العالميــة  الجاريــة  باألحــداث  وربطهــم  والتثقيــف  والقــراءة 
اآلراء والمعلومــات والعمــل الجماعــي والتعــاون مــع اآلخريــن بمــا يــؤدي إلــى التواصــل والتفاهــم.)2(، 
فأخصائيــو اإلعــام التربــوي بصفــة خاصــة يقــع علــى عاتقهــم إكســاب التاميــذ الخبــرات فــي فنــون 
اإلعــام المختلفــة مثــل فنــون التحريــر والكتابــة الصحفيــة واإلخــراج الصحفــي وفــن إدارة الحــوار 
وحســن االســتماع واإلصغــاء وتنميــة القــدرة علــى اإللقــاء الجيــد والقــراءة الســليمة، كمــا يســاهم فــي 
اكتشــاف المواهــب العلميــة واألدبيــة والفنيــة بمــا يتيــح الفرصــة للتاميــذ لابتــكار واإلبــداع، وينمــى 

لــدى الطــاب موهبــة التصويــر وكتابــة القصــة والشــعر والمقــال.
وانطاقــا مــن الــدور المهــم ألخصائــي اإلعــام التربــوي، فإنــه مــن المهــم بمــكان أن تتطــور أفــكاره 
وأن نعطيــه الفرصــة لتجديــد خبراتــه وتنميــة مهاراتــه بشــكل دائــم ومســتمر بمــا يســاعد فــي تحســين 
أدائــه تماشــًيا مــع التطــورات المتاحقــة والزيــادة المطــردة فــي المعرفــة والقفــزات الهائلــة فــي المجــاالت 
المتنوعــة.)3(، ومــن هنــا تأتــى أهميــة التدريــب الميدانــي للطــاب_ إلعــداد أخصائــي اإلعــام التربــوي 
بكليــات التربيــة النوعيــة_ داخــل المــدارس والــذى مــن خالــه يتــم تدريــب الطــاب علــى التطبيــق 
كســاب الطالــب  العملــي لمــا تعلمــه نظريــا مــن خــال ممارســة النشــاط اإلعامــي داخــل المدرســة، واإ
المهــارات المهنيــة الازمــة لمزاولــة مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي، حيــث يعمــل أخصائــي اإلعــام 
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المدرســي علــى صقــل المهــارات العلميــة والفنيــة للتلميــذ والكشــف عــن مواهبــه وتنميــة الجانــب 
االبتــكاري لــدي التلميــذ مــن خــال ممارســة فنــون النشــاط الصحفــي واإلذاعــي. )4(

ذا كان التدريــب الميدانــي لطــاب اإلعــام التربــوي يمكــن أن يســاهم فــي تزويدهــم بالمعلومــات  واإ
والمهــارات األساســية الازمــة ألداء وظيفتهــم فــي المســتقبل، فإنــه يمكــن أن يســاهم أيًضــا فــي 
تزويــد األخصائــي باالتجاهــات األساســية، ومــن هــذه االتجاهــات، اتجاهاتــه نحــو عملــه الــذى يقــوم 
بــه، فاتجــاه الفــرد يتوقــف علــى أدائــه وكفاءتــه فــي عملــه، واالتجاهــات تنعكــس علــى ســلوك الفــرد 
وأقوالــه وتفاعلــه مــع األخريــن، وهــى تعمــل كدافــع لســلوكه، واالتجاهــات اإليجابيــة تعــزز التجديــد 
والتطويــر وتســانده كمــا تســاعد علــى والء العامليــن للمؤسســة وتمســكهم بالعمــل فيهــا، واإلقبــال علــى 
أعمالهــم بحمــاس، والتعــاون الوثيــق فيمــا بينهــم، وهنــاك الكثيــر مــن العوامــل التــي تســهم فــي تكويــن 
اتجاهــات طــاب اإلعــام التربــوي نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي، منهــا مــا يتعلــق بالطالــب 
نفســه وســماته ومنهــا مــا يتعلــق بإعــداد الطالــب وتدريبــه الميدانــي داخــل المــدارس، ومــن هنــا فــإن 
هــذا البحــث ينصــب علــى ممارســة األنشــطة اإلعاميــة مــن خــال التدريــب الميدانــي لطــاب قســم 

اإلعــام التربــوي بالمــدارس وعاقتــه باتجاهاتهــم نحــو مهنــه أخصائــي اإلعــام التربــوي.
مشكلة الدراسة:

 ُيعــد أخصائــي اإلعــام التربــوي مــن أهــم الركائــز األساســية التــي يقــوم عليهــا نشــاط اإلعــام 
التربــوي داخــل المؤسســات التعليميــة، حيــث يمثــل الدعامــة األساســية لنشــر اإلعــام التربــوي داخــل 
المدرســة، ويســاعد على تدعيم وتنمية قدرات الطاب ورعاية الموهوبين إعامًيا، وصقل قدراتهم، 
األمــر الــذي يجعــل االهتمــام بــه مدخــًا مــن المداخــل األساســية إلصــاح التعليــم، وذلــك يمكــن 
تحقيقــه مــن خــال االهتمــام بالتدريــب الميدانــي وممارســة األنشــطة العمليــة اإلعاميــة لطــاب 

اإلعــام التربــوي بكليــات التربيــة النوعيــة.
ومــن خــال إشــراف الباحــث علــى مجموعــات التدريــب الميدانــي لطــاب الفرقتيــن الثالثــة والرابعــة 
بقســم اإلعــام التربــوي بكليــة التربيــة النوعيــة جامعــة المنصــورة، داخــل مــدارس محافظــة الدقهليــة، 
الحــظ اهتمــام الطــاب بالتدريــب العملــي داخــل المدرســة وممارســة األنشــطة اإلعاميــة المختلفــة 
وتحملهــم العــبء األكبــر فــي إعــداد وتنفيــذ وتقييــم األنشــطة اإلعاميــة المختلفــة مــن برامــج اإلذاعــة 
المدرســية والنــدوات والمناظــرات والمجــات المطبوعــة وصحــف الحائــط والمطويــات وغيرهــا، ومــن 
خــال اســتعراض الباحــث للدراســات الســابقة وجــد بعــض الدراســات التــي تؤكــد أن هنــاك الكثيــر مــن 
العوامــل التــي تؤثــر وتســهم فــي تكويــن االتجاهات)الموجبــة- الســالبة( نحــو المهنــة، وهــذه العوامــل 
عــداده وتدريبــه ومنهــا مــا يتعلــق بطبيعــة العمــل ونوعيتــه، ومــن  منهــا مــا يتعلــق بالفــرد وســماته واإ
هــذه العوامــل:- الوضــع االجتماعــي للمهنــة ونظــرة المجتمــع إليهــا، ونــوع العمــل مــن حيــث كونــه 
روتينًيــا أو متنوًعــا وابتكارًيــا، كمــا يعتبــر األجــر والعائــد المــادي مــن العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر فــي 
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هــذه االتجاهــات. مــن خــال ذلــك توصــل الباحــث إلــي مشــكلة البحــث والتــي يمكــن صياغتهــا فــي 
التســاؤل اآلتــي:« هــل هنــاك عاقــة بيــن ممارســة طــاب التدريــب الميدانــي لألنشــطة اإلعاميــة 

المدرســية المختلفــة داخــل المــدارس واتجاهاتهــم نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي؟ »
 أهمية الدراسة:

 ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى عدة اعتبارات وهي:
زيــادة االهتمــام بممارســة النشــاط اإلعامــي بالمدرســة باعتبــاره وســيلة تربويــة فعالــة فــي - 1

تحقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة ويســاعد علــى إعــداد الطــاب وتوجيههــم مهنيــا ليربــط 
بالمجتمــع. المدرســة 

تعمل الدراســة على تفعيل ممارســة طاب اإلعام التربوي للنشــاط اإلعامي في التدريب - 2
الميدانــي بالمــدارس، الســتعادة الــدور المفقــود للنشــاط اإلعامــي ومــدى انعــكاس ذلــك علــى 

إثــراء الــدور التربــوي للنشــاط اإلعامــي داخــل المؤسســات التعليميــة.
أهميــة اكتســاب طــاب التدريــب الميدانــي المهــارات الازمــة لممارســة النشــاط اإلعامــي - 3

مــن إعــداد وتنفيــذ وتقويــم األنشــطة اإلعاميــة المدرســية ومــا يتبعــه ذلــك مــن تأثيــر فــي 
صقــل وتنميــة مواهبهــم وبنــاء شــخصياتهم فــي ظــل تغييــرات وتعقيــدات الحيــاة المعاصــرة.

 قد تســاعد الدراســة الحالية في تنمية مهارات أخصائي اإلعام التربوي وتكوين اتجاهات - 4
ايجابيــة نحــو المهنة.

أهداف الدراسة:
 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:

التعــرف علــى العاقــة بيــن ممارســة طــاب التدريــب الميدانــي لألنشــطة اإلعاميــة واتجاهاتهــم - 1
نحــو مهنــة اخصائــي اإلعــام التربــوي.

رصد واقع ممارسة طاب التدريب الميداني لممارسة األنشطة اإلعامية داخل المدارس.- 2
الكشــف عــن اتجــاه طــاب التدريــب الميدانــي نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي داخــل - 3

المــدارس. 
الدراسات السابقة:

دراســة أشــرف رجــب عطــا علــى )2017()5(«الكفايــات المهنيــة لــدى أخصائــي اإلعــام - 1
التربــوي فــي إطــار متطلبــات التربيــة اإلعاميــة ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، 
دراســة حالــة«، وهدفــت هــذه الدراســة إلــي التعــرف علــى درجــة توفــر الكفايــات المهنيــة 
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لــدى أخصائــي اإلعــام التربــوي بمحافظــة المنيــا كدراســة حالــة فــي إطــار متطلبــات التربيــة 
اإلعاميــة ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، حيــث اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي 
باستخدام أسلوب دراسة الحالة وأسلوب التقويم الذاتي ألخصائي اإلعام التربوي العاملين 
بمرحلــة التعليــم قبــل الجامعــي بمحافظــة المنيــا، حيــث تــم اختيــار عينــة عشــوائية مكونــة مــن 
خصائيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: عــدم  ــا واإ )135( أخصائًي

وجــود فــروق دالــة احصائيــا بيــن أخصائــي اإلعــام التربــوي وفقــا للمتغيــرات الديموغرافيــة  
)محــل اإلقامــة – النــوع ( فــي إجمالــي امتــاك الكفايــات المهنيــة فــي إطــار متطلبــات التربيــة 
اإلعاميــة ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، كمــا تبيــن وجــود عاقــة ارتباطيــة دالــة 
احصائيــا بيــن درجــة امتــاك أخصائــي اإلعــام التربــوي للكفايــات المهنيــة والكفايــات التقنيــة 

فــي إطــار متطلبــات التربيــة اإلعاميــة ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين.
دراســة أحمــد حســين محمــد حســن  )2016()6(””دور أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي - 2

التخطيــط االســتراتيجي لألنشــطة اإلعاميــة بمــدارس التعليــم قبــل الجامعــي فــي مصــر  
)دراســة ميدانيــة (، وهدفــت الدراســة إلــي التعــرف علــى الــدور الــذى يمكــن أن يســهم 
بــه أخصائيــو اإلعــام التربــوي الصحافــة والمســرح فــي التخطيــط االســتراتيجي لألنشــطة 
المنهــج الوصفــي بطريقــة  الدراســة  المهنــي، اســتخدمت  اإلعاميــة المدرســية والمســتقبل 
المســح بالعينــة، وُطبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا  )239( أخصائًيــا للصحافــة والمســرح 
الثانويــة(  الثاثــة  )االبتدائيــة – اإلعداديــة –  التعليميــة  بالمراحــل  بالمــدارس الحكوميــة 
بمحافظــات الدقهليــة، والغربيــة، وكفــر الشــيخ، والشــرقية، وســوهاج، والقاهــرة، وتوصلــت 
الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
التخطيــط  أبعــاد  فــي  المســرح  وأخصائــي  الصحافــة  أخصائــي  درجــات  متوســطات  بيــن 
االســتراتيجي والدرجــة الكليــة للتخطيــط مــن خــال تقيمهــم لواقــع خطــط األنشــطة اإلعاميــة 
المدرســية ودورهــم فــي التخطيــط االســتراتيجي لــكل مــن األنشــطة اإلعاميــة والمســتقبل 

المهنــي وتحديــد معوقاتــه.
 دراســة محمــد شــوقي حذيفــة، عبــد الخالــق ابراهيــم زقــزوق )2016()7(” فاعليــة برنامــج - 3

وســائط متعــددة لتنميــة مهــارات أخصائــي اإلعــام التربــوي وأثــره فــي تعزيــز العمليــة 
التعليميــة فــي ضــوء التكنولوجيــا الحديثــة”، حيــث هدفــت هــذه الدراســة إلــى الوقــوف علــى 
أثــر برنامــج تدريبــي مقتــرح فــي تنميــة مهــارات أخصائــي اإلعــام التربــوي لتعزيــز العمليــة 
التربويــة فــي ضــوء التكنولوجيــا الحديثــة، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي والمنهــج شــبه 
التجريبــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )60( أخصائًيــا مــن أخصائييــن اإلعــام التربــوي 
بمدريــة التربيــة والتعليــم بمحافظــة المنوفيــة ، واعتمــدت علــى أداة اختبــار تحصيلــي لقيــاس 
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الجانــب المعرفــي لــدى أخصائــي اإلعــام التربــوي وبطاقــة تقييــم منتــج تعليمــي لقيــاس 
الجانــب األدائــي لمهــارات أخصائــي اإلعــام التربــوي، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود فــروق 
دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــه )0.05( بيــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة 
التجريبيــة فــي الجانــب المعرفــي لمهــارات إعــداد أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي التطبيقيــن 
القبلــي والبعــدي لصالــح التطبيــق البعــدي، كمــا أوضحــت وجــود فــروق دالــة احصائًيــا عنــد 
مســتوى داللــه )0.05( بيــن متوســطي درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة فــي الجانــب 
األدائــي لمهــارات إعــداد أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي لصالــح 

التطبيــق البعــدي.
دراســة مــازن محمــد عبــد العزيــز، فاطمــة نبيــل محمــود الســروجي )2015()8(” إدارك - 4

أخصائــي اإلعــام التربــوي لمفهــوم التربيــة اإلعاميــة واإلعــام التربــوي واتجاههــم 
نحوهــا”، تهــدف هــذه الدراســة إلــي التعــرف علــى إخصائــي اإلعــام التربــوي لمفهومــي 
التربيــة اإلعاميــة واإلعــام التربــوي واتجاههــم نحــو كل منهمــا، اســتخدمت الدراســة منهــج 
المســح علــى عينــة عمديــة قوامهــا )120( مفــردة مــن أخصائــي اإلعــام التربــوي بالمــدارس 
االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة بمحافظــات القاهــرة والجيــزة والدقهليــة، واعتمــدت الدراســة 
علــى اســتمارة االســتبيان ومقياســان أولهمــا لقيــاس دراســة مفهــوم التربيــة اإلعاميــة والثانــي 
لدراسة مفهوم اإلعام التربوي واتجاه عينة الدراسة نحو كل منهما، وتوصلت الدراسة الى 
مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا وجــود عاقــة ذات داللــة احصائيــة بيــن مجــال الدراســة)إعام 
– تربيــة– اجتمــاع( فــي هــل تقــع عليــك مســئولية أنشــطة اإلعــام التربــوي فــي مدرســتك. 

دراســة عــزة ســعيد محمــد )2015()9(”العوامــل المؤثــرة فــي الرضــا الوظيفي لدى أخصائي - 5
اإلعــام التربــوي بمــدارس ذوي االحتياجــات الخاصــة”، تهــدف الدراســة إلــى التعــرف 
علــى األهميــة النســبية للعوامــل المؤثــرة فــي الرضــا الوظيفــي ألخصائــي اإلعــام التربــوي  
ذاعــة - فنــون مســرحية( بمــدارس ذوى االحتياجــات الخاصــة ومــدى الرضــا  )صحافــة واإ
عــن العمــل فــي مجــال اإلعــام التربــوي للفئــات الخاصــة، واســتخدمت الدراســة منهــج المســح 
باســتخدام اســتمارة اســتبيان لجمــع البيانــات، وُطبقــت علــى عينــة عشــوائية قوامهــا  )100( 
مفــردة مــن أخصائــي الصحافــة واإلذاعــة والفنــون المســرحية، وتوصلــت إلــى مجموعــة مــن 
النتائــج مــن أهمهــا ارتفــاع مســتوى الرضــا عــن العمــل بشــكل عــام لــدى أخصائــي اإلعــام 
التربــوي بمــدارس ذوى االحتياجــات الخاصــة، كمــا تبيــن وجــود فــورق ذات داللــة إحصائيــة 
بيــن أخصائــي الصحافــة واإلذاعــة، وأخصائــي الفنــون المســرحية بمــدارس ذوى االحتياجــات 

الخاصــة فــي إجمالــي العوامــل المؤثــرة فــي الرضــا الوظيفــي . 
دراســة وائــل صــاح نجيــب علــى  )2014()10( “ اتجاهــات األخصائييــن والموجهيــن - 6
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الدراســة  المدرســية”، هدفــت هــذه  التربــوي لإلذاعــة والصحافــة  الــدور  والطــاب نحــو 
بــه الصحافــة واإلذاعــة المدرســية مــن وجهــه  تقــوم  الــذي  الــدور التربــوي  للتعــرف علــى 
نظــر موجهــي وأخصائــي الصحافــة واإلذاعــة إضافــة إلــى رأي طــاب المرحلــة اإلعداديــة 
والثانويــة، واســتخدم الباحــث المنهجــي الوصفــي باعتبــاره المنهــج المناســب لدراســة الظواهــر 
وتصنيفهــا وتحديــد دورهــا، وُطبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )56( أخصائــي وموجهــي 
الصحافــة واإلذاعــة المدرســية، و)260( طالــب مــن المرحلــة اإلعداديــة والثانويــة، وتمثلــت 
أدوات الدراســة فــي اســتمارة اســتبيان ومقيــاس االتجاهــات، وتوصلــت الدراســة لمجموعــة 
مــن النتائــج مــن أهمهــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث فــي مــدي 
مشــاركتهم فــي أنشــطة الصحافــة واإلذاعــة المدرســية، وأيًضــا عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائًيــا بيــن الموجهيــن وأخصائــي اإلعــام التربــوي فــي اتجاهاتهــم نحــو الــدور التربــوي فــي 
الصحافــة واإلذاعــة المدرســية، توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن المشــاركة 

واالتجــاه نحــو الــدور التربــوي للصحافــة المدرســية.
بالمفاهيــم - 7 التربــوي  اإلعــام  عاقــة   ”)11()2014(   Simone Lassing دراســة   

المجتمعيــة الحديثــة وأثرهــا علــى البنــاء المعرفــي “، يهــدف هــذا البحــث إلــى استكشــاف 
المفاهيــم المجتمعيــة الحديثــة وتوظيــف اإلعــام التربــوي فــي نقلهــا ومعالجتهــا لإلســهام 
التأكيــد علــى األهميــة  إلــى  الدراســة  نتائــج  للفــرد، وتوصلــت  المعرفــي  الوعــاء  بنــاء  فــي 
الخاصــة لإلعــام التربــوي فــي التوعيــة بالمفاهيــم اإليجابيــة ودراســة عمليــات إنتــاج المعنــي، 
وتشــكيل الصــورة، وأشــكال التمثيــل، وتصــورات” األنــا” و”األخــر”، وكذلــك عمليــات بنــاء 
الهويــة العرقيــة والوطنيــة واإلقليميــة والدينيــة والمؤسســية، إضافــة إلــي دوره فــي بنــاء القيــم 

والمحافظــة علــى التماســك االجتماعــي فــي المجتمــع.
 دراسة Victoria Rideout  )2014 ()12( “ استخدام اإلعام التربوي في الواليات - 8

إلــي التعــرف علــى تأثيــرات  المتحــدة األمريكيــة وأثــره علــى القيــم “، تســعي الدراســة 
المحتــوي التعليمــي عبــر وســائل اإلعــام التربويــة علــى األطفــال، وأجريــت الدراســة الميدانيــة 
علــى عينــة قوامهــا )1500 ( مفــردة مــن آبــاء األطفــال الذيــن ال تزيــد أعمارهــم عــن العشــر 
ســنوات لمعرفــة كــم ونوعيــة المعــارف والمعلومــات التــي يكتســبها األطفــال مــن اإلعــام 
التربــوي ورصــد تقييــم اآلبــاء عــن مــدي تغييــر ســلوكيات وقيــم أبنائهــم جــراء تعرضهــم 
لإلعــام التربــوي وانتهــت النتائــج إلــى رصــد عقبــات اســتخدام الوســائل التعليميــة وكيفيــة 
التغلــب عليهــا، وأن هنــاك تأثيــر لمتغيــرات العمــر والجنــس والعــرق علــى مــدي مشــاركة 

اآلبــاء فــي العمليــة التربويــة التعليميــة .
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مدى االستفادة من الدراسات السابقة:
مــن خــال االطــاع علــى الدراســات الســابقة والبحــث فــي األدبيــات التربويــة حــول األنشــطة 
اإلعاميــة المدرســية، واتجاهــات طــاب التدريــب الميدانــي نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي. 
تــم عــرض بعــض مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة المرتبطــة بموضــوع الدراســة، وقــد اســتفادت 

الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فيمــا يأتــي: 
بلورة مشكلة البحث.- 
إعداد وتصميم االستمارة)المقياس( وتحديد العينة.- 
تدعيم الدراسة باآلراء في اإلطار النظري.- 
اإلسهام في األساليب اإلحصائية المناسبة للبحث.- 

تساؤالت الدراسة: 
في إطار أهداف الدراسة ومشكلتها البحثية، تسعي الدراسة لإلجابة على التساؤالت اآلتية: 

 مــا درجــات طــاب التدريــب الميدانــي علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية . 1
بمرحلــة التخطيــط؟

 مــا درجــات طــاب التدريــب الميدانــي علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية . 2
بمرحلــة التنفيــذ؟

 مــا درجــات طــاب التدريــب الميدانــي علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية . 3
بمرحلــة التقويــم؟

 مــا درجــات طــاب التدريــب الميدانــي علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام . 4
التربــوي فــي البعــد األول )االتجــاه نحــو العمــل داخــل المدرســة(؟

مــا درجــات طــاب التدريــب الميدانــي علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام . 5
التربــوي فــي البعــد الثانــي )االتجــاه نحــو القــدرات المهنيــة(؟

مــا درجــات طــاب التدريــب الميدانــي علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام . 6
التربــوي فــي البعــد الثالــث )االتجــاه نحــو المســتوى االقتصــادي ومســتقبل المهنــة(؟

مــا درجــات طــاب التدريــب الميدانــي علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام . 7
التربــوي فــي البعــد الرابــع )االتجــاه نحــو المكانــة االجتماعيــة للمهنــة(؟

فروض الدراسة:
 الفــرض األول: “توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة 
اإلعاميــة )التخطيــط – التنفيــذ – التقويــم( حســب متغيــر الفرقــة الدراســية لصالــح 
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المبحوثيــن مــن الفرقــة الرابعــة “.
الفــرض الثانــي: “توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة 
أخصائــي اإلعــام التربــوي حســب متغيــر الفرقــة الدراســية فــي لصالــح المبحوثيــن 

مــن الفرقــة الرابعــة”.
الفــرض الثالــث: “توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة 
)التخطيــط – التنفيــذ – التقويــم( حســب متغيــر النــوع لصالــح المبحوثيــن مــن اإلنــاث.
الفــرض الرابــع: “توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي 

اإلعــام التربــوي حســب متغيــر النــوع لصالــح المبحوثيــن مــن اإلنــاث.”
الفــرض الخامــس: “توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن ممارســة طــاب التدريــب 
الميدانــي لألنشــطة اإلعاميــة )التخطيــط – التنفيــذ – التقويــم( واتجاهاتهــم نحــو 

مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي.”
مصطلحات الدراسة:

يعرف الباحث إجرائيا مصطلحات الدراسة اآلتية:
األنشــطة اإلعاميــة المدرســية هــي نشــاط الصحافــة واإلذاعــة المدرســية والمســرح المدرســي 
والمناظــرات والنــدوات، وهــي أحــد األنشــطة الثقافيــة والفنيــة بالمدرســة، وهــذه األنشــطة يشــرف علــى 

تنفيذهــا أخصائــي الصحافــة واإلذاعــة المدرســية.
وهــي أنشــطة حــرة ال صفيــة يشــارك فيهــا الطــاب تحــت إشــراف أخصائــي اإلعــام التربــوي 
كســاب المهــارات  لتقديــم رســائل إعاميــة ذات أهــداف تربويــة وتعليميــة بهــدف تنميــة الوعــي واإ
المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة للطــاب والمجتمــع المدرســي ككل، وذلــك علــى اختــاف أنواعهــا 

الصحافــة المدرســية، اإلذاعــة المدرســية، المســرح المدرســي، المناظــرات، النــدوات.
االتجــاه نحــو المهنــة هــو موقــف طــاب التدريــب الميدانــي مــن مهنتهــم والتــي يعبــرون عنهــا 
بالدرجــة التــي يحصلــون عليهــا نتيجــة اســتجابتهم للموضوعــات أو المواقــف المرتبطــة بعملهــم والتــي 

تعــرض لهــم مــن خــال مقيــاس معــد لذلــك.
أخصائــي اإلعــام التربــوي هــو ذلــك الشــخص المتخصــص والمؤهــل تربوًيــا فــي مجــال األنشــطة 
مــع  النشــاط  ومســؤوليات  مهــام  ويمــارس  المدرســية(  واإلذاعــة  )الصحافــة  المدرســية  اإلعاميــة 
الطــاب بهــدف تحقيــق أهــداف ووظائــف النشــاط بمــا ينعكــس علــى العمليــة التعليميــة والتربويــة.

التدريــب الميدانــي هــو جــزء مــن البرنامــج التعليمــي إلعــداد أخصائــي اإلعــام التربــوي بكليــات 
التربيــة النوعيــة، يتــم مــن خالــه تدريــب الطالــب علــى التطبيــق العملــي لمــا تعلمــه نظرًيــا فــي برنامــج 
اإلعــداد مــن خــال ممارســته النشــاط اإلعامــي داخــل الكليــة والتدريــب الميدانــي فــي مــدارس 



 د. وائل مخيمر

475 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع  48 /  ج 2

التدريــب يهــدف إلــى اكســابه المهــارات المهنيــة الازمــة لمزاولــة اإلشــراف علــى النشــاط اإلعامــي 
داخــل المــدارس.

نوع الدراسة ومنهجها:
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى البحــوث الوصفيــة والتــي تهــدف إلــى وصــف خصائــص ظاهــرة معاصــرة 
مــن خــال جمــع البيانــات والمعلومــات عنهــا وتحليلهــا وتفســيرها، وتهــدف الدراســة الراهنــة إلــى 
وصــف وتشــخيص اتجاهــات طــاب التدريــب الميدانــي نحــو مهنــه أخصائــي اإلعــام التربــوي وذلــك 
مــن خــال ممارســة األنشــطة اإلعاميــة خــال فتــرة التدريــب الميدانــي بالمــدارس، وقــد اعتمــدت 
الدراســة علــى منهــج المســح باعتبــاره المنهــج المناســب لدراســة الظواهــر وتصنيفهــا وتحديــد دورهــا. 

حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية: 

وهــي دراســة واقــع ممارســة طــاب التدريــب الميدانــي لألنشــطة اإلعاميــة المدرســية داخــل 
المــدارس، ودراســة اتجــاه طــاب اإلعــام التربــوي بكليــات التربيــة النوعيــة تجــاه مهنــة أخصائــي 

التربــوي. اإلعــام 
الحدود المكانية: 

تقتصــر الدراســة علــى مجموعــات التدريــب الميدانــي لطــاب قســم اإلعــام التربــوي بكليــة التربيــة 
النوعيــة جامعــة المنصــورة وذلــك بمــدارس التعليــم مــا قبــل الجامعــي )ابتدائــي – إعــدادي – ثانــوي( 

بمحافظــة الدقهليــة.
الحدود الزمنية:

 حيث أجريت الدراسة خال العام الجامعي 2017/2016.
مجتمع الدراسة وعينته:

يتحــدد مجتمــع الدراســة فــي فئــة طــاب اإلعــام التربــوي فــي مصــر حيــث يناســب هــذا المجتمــع 
موضــوع البحــث ويســاعد علــى تحقيــق هدفــه الرئيســي، ويمثــل مجتمــع الدراســة طــاب اإلعــام 
التربــوي بكليــة التربيــة النوعيــة جامعــة المنصــورة بمحافظــة الدقهليــة وقــد وقــع االختيــار عليهــا كإطــار 
مكانــي إلجــراء الدراســة. وقــام الباحــث بجمــع عينــة الدراســة بأســلوب الحصــر الشــامل لطــاب 
التدريــب الميدانــي فــي الفرقتيــن الثالثــة والرابعــة بقســم اإلعــام التربــوي حتــي وصــل عــدد المبحوثيــن 
اســتبعاد  تــم  إجمالــي )461( طالــب، حيــث  مــن  الدراســة )399( طالــب  الذيــن طبقــت عليهــم 
االســتمارات غيــر المكتملــة، إلــى جانــب الطــاب الغائبيــن أثنــاء فتــرة التطبيــق، وتــم التطبيــق علــى 
)199( مــن طــاب الفرقــة الثالثــة مــن إجمالــي )206( طالــب ممــن لهــم حــق التدريــب الميدانــي فــي 
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)10( مــدارس، )200( طالــب مــن الفرقــة الرابعــة مــن إجمالــي)255( طالــب مــن طــاب الفرقــة 

الرابعــة ممــن لهــم حــق التدريــب الميدانــي فــي )13( مدرســة.
أدوات جمع البيانات: 

اعتمــد الباحــث فــي جمــع البيانــات علــى مقياســين: األول لقيــاس مســتوى ممارســة األنشــطة 
اإلعاميــة داخــل المدرســة خــال التدريــب الميدانــي، والثانــي لقيــاس اتجــاه طــاب اإلعــام التربــوي 

نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي بالمــدارس.
أوال: مقياس ممارسة طاب التدريب الميداني لألنشطة اإلعامية:

إلعــداد مقيــاس ممارســة طــاب التدريــب الميدانــي لألنشــطة اإلعاميــة، والوقــوف علــى واقــع 
ممارســة األنشــطة اإلعاميــة داخــل مــدارس التدريــب الميدانــي، تــم اتبــاع الخطــوات اآلتيــة:

 تحديد الهدف من المقياس:. 1
يهدف هذا المقياس إلى قياس ممارسة طاب التدريب الميداني لألنشطة اإلعامية المدرسية، 

وذلك للتعرف على واقع هذه األنشطة وكيفية القيام بها داخل المدارس.
االطاع على بعض المقاييس:. 2

قــام الباحــث باالطــاع علــى عــدد مــن المقاييــس والبحــوث والدراســات الســابقة فــي هــذا المجــال، 
والتــي تناولــت واقــع أنشــطة اإلعــام التربــوي، وهــذه الدراســات تــم تناولهــا فــي البحــث الحالــي.

استطاع رأى الطاب:. 3
وذلــك مــن خــال حضــور اللقــاء األســبوعي مــع طــاب التدريــب الميدانــي التــي تنظمــه كليــة 
التربيــة النوعيــة بجميــع أقســام الكليــة، وتــم توزيــع اســتطاع رأى علــى الطــاب المتدربيــن وقــد 

تضمــن االســتبيان ســؤالين مفتوحيــن همــا:
لماذا تفضل ممارسة األنشطة اإلعامية.- 
لماذا ال تفضل ممارسة األنشطة اإلعامية.- 

ومــن خــال االســتعانة بالمقاييــس التــي اطلــع عليهــا الباحــث ونتائــج اســتطاع الــرأي الــذي 
طبقــت علــى طــاب التدريــب الميدانــي أمكــن للباحــث تحديــد أبعــاد ممارســة األنشــطة اإلعاميــة 

المدرســية وعباراتــه.
عداد عباراته.. 4 تحديد أبعاد المقياس واإ

بعد إجراء الخطوات السابقة تم تحديد أبعاد المقياس في األبعاد الثاثة اآلتية:
البعد األول: مرحلة التخطيط:. 1
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ويتصــل هــذا البعــد بالتخطيــط لألنشــطة اإلعاميــة المدرســية وممارســة هــذه األنشــطة علــى 
أســس علميــة ســليمة وتطويرهــا داخــل المدرســة ووضــع جــدول زمنــي للنشــاط اإلعامــي ذو أهــداف 

واضحــة ومحــددة، واكتشــاف مواهــب وقــدرات جديــدة مــن التاميــذ لجماعــة النشــاط اإلعــام ي.
البعد الثاني: مرحلة التنفيذ:. 2

ويتعلــق هــذا البعــد بمتابعــة التاميــذ لألحــداث الجاريــة فــي مختلــف الموضوعــات، وطــرح حلــول 
قامــة معــارض دائمــة لألعمــال المتميــزة، وتوجيــه التاميــذ  لبعــض مشــكات النشــاط اإلعــام ي، واإ
إلــى مصــادر المعلومــات المختلفــة لاســتعانة بهــا فــي إعــداد النشــاط اإلعــام ي، وتنظيــم زيــارات 

ميدانيــة إلــى مراكــز اإلعــام والمؤسســات الصحفيــة.
البعد الثالث: مرحلة التقويم: . 3

ويتمثــل هــذا البعــد بوضــع تقديــرات لتاميــذ جماعــة النشــاط اإلعامــي وفــق تحقيــق األهــداف، 
تاحــة الفرصــة لهــم  ومنــح جوائــز لتحفيــز التاميــذ المتميزيــن فــي جماعــة النشــاط اإلعــام ي، واإ
علــى إبــداء آرائهــم فيمــا قدمــوه مــن أنشــطة، وماحظــة التاميــذ أثنــاء تفاعلهــم خــال تقديــم النشــاط 

اإلعــام ي.
–شكل المقياس:. 4

 تــم وضــع المقيــاس فــي صــورة تقريــر ذاتــي لممارســة طــاب التدريــب الميدانــي لألنشــطة 
اإلعاميــة المدرســية حيــث يوضــع فــي كل عبــارة التــي يشــعر أنهــا تنطبــق عليــه، وقــد وضعــت أمــام 

كل عبــارة خمســه بدائــل )دائمــا– غالًبــا – أحياًنــا - نــادًرا - مطلًقــا(
–صدق المقياس: . 5

اعتمــد الباحــث فــي قيــاس صــدق المقيــاس علــى الصــدق الظاهــري وذلــك مــن خــال عــرض 
المقيــاس علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمحكميــن فــي مجــال اإلعــام والتربيــة وعلــم النفــس، وذلــك 
للحكــم علــى مــدى صحــة صياغــة العبــارات، ومــدى ارتبــاط كل عبــارة بالبعــد الــذي تنــدرج تحتــه، 
ومــدي صاحيــة المقيــاس للتطبيــق علــى أفــراد العينــة ومــدى مائمــة عبــارات المقيــاس لتحقيــق 
الهــدف مــن المقيــاس، وفــي ضــوء آراء المحكميــن أجــرى الباحــث بعــض التعديــات علــى االســتمارة 

حتــى أصبحــت صالحــة فــي شــكلها النهائــي. 
ثبات المقياس:. 6

تــم قيــاس الثبــات للمقيــاس باختيــار أســلوب إعــادة تطبيــق المقيــاس علــى عينــة قوامهــا )40( 
مفــردة مــن طــاب اإلعــام التربــوي بواقــع )10%( مــن أفــراد العينــة األصليــة، وبعــد مــرور أســبوعين 
مــن التطبيــق األول لاســتمارة، أجــرى الباحــث التطبيــق البعــدي علــى نفــس العينــة، وبعــد عمــل 
المعامــات اإلحصائيــة وجــد معامــل الثبــات الكلــي بلــغ )89%( وهــو معامــل ثبــات مرتفــع يــدل علــى 
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عــدم وجــود اختــاف كبيــر فــي إجابــات المبحوثيــن كمــا يــدل علــى صاحيــة المقيــاس للتطبيــق. 
ثانًيا: مقياس االتجاه نحو مهنة أخصائي اإلعام التربوي:

إلعــداد مقيــاس اتجــاه طــاب التدريــب الميدانــي نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي، تــم إتبــاع 
مجموعــة مــن الخطــوات يمكــن توضيحهــا كمــا يأتــي:

تحديد الهدف من المقياس:. 1
يهــدف هــذا المقيــاس إلــى قيــاس اتجاهــات طــاب قســم اإلعــام التربــوي نحــو مهنــة أخصائــي 
اإلعــام التربــوي وذلــك مــن خــال ممارســة أنشــطة اإلعــام التربــوي فــي التدريــب الميدانــي، وذلــك 

مــن خــال دراســة مكونــات االتجــاه )المعرفيــة – الوجدانيــة – الســلوكية(.
االطاع على بعض المقاييس:. 2

حيــث قــام الباحــث باالطــاع علــى عــدد مــن المقاييــس والدراســات والبحــوث الســابقة التــي تناولــت 
قيــاس االتجاهــات بصفــة عامــة، وقيــاس أثــر برامــج التدريــب علــى االتجاهــات، خصوصــا االتجــاه 

نحــو المهنــة بصفــة خاصــة.
 استطاع رأى الطاب وأيًضا األخصائيين:. 3

وذلــك مــن خــال إشــراف الباحــث علــى مجموعــات التدريــب الميدانــي لطــاب قســم اإلعــام 
التربــوي بكليــة التربيــة النوعيــة بجامعــة المنصــورة، قــام الباحــث بتوزيــع اســتطاع رأى علــى طــاب 
التدريــب الميدانــي بالمــدارس وأيضــا أخصائــي اإلعــام التربــوي بالمــدارس وتضمــن ســؤالين مفتوحين 

وهمــا:
لماذا تفضل العمل كأخصائي إعام تربوي؟- 
لماذا ال تحب العمل كأخصائي إعام تربوي؟- 

عداد عباراته:. 4 تحديد أبعاد المقياس واإ
بعــد إجــراء الخطــوات الســابق ذكرهــا مــن االســتعانة بالمقاييــس الــذي إطلــع عليهــا الباحــث وأيًضــا 
اســتطاع رأي كل مــن أخصائــي اإلعــام التربــوي بالمــدارس وطــاب التدريــب الميدانــي، تمكــن 

الباحــث مــن تحديــد أبعــاد المقيــاس وصياغــة عباراتــه مقســمه علــى األبعــاد األربعــة اآلتيــة:
البعــد األول: االتجــاه نحــو العمــل داخــل المدرســة: ويتصــل هــذا البعــد بــكل مــا يحيــط . 1

ببيئة العمل داخل المدرســة من حيث اقتناعه بأهمية اإلعام التربوي وعاقته برؤســائه 
وزمائــه بالمدرســة وعاقتــه بالطلبــة المشــتركين فــي النشــاط.

البعــد الثانــي: االتجــاه نحــو القــدرات المهنيــة إلخصائــي اإلعــام التربــوي: ويتعلــق . 2
مكانياتــه للقيــام بمهــام عملــه المختلفــة  هــذا البعــد بقــدرات إخصائــي اإلعــام التربــوي واإ
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واإلمكانيــات الماديــة المتاحــة ودور التدريــب فــي تنميــة هــذه القــدرات.
البعــد الثالــث: االتجــاه نحــو المســتوي االقتصــادي ومســتقبل المهنــة: ويتمثــل هــذا . 3

البعــد فــي نظــره األخصائــي إلــي المرتــب والحوافــز والعــاوات التــي ممكــن أن يحصــل 
عليهــا اإلخصائــي مقابــل عملــه واطمئنانــه إلــى مســتقبل مهنتــه فــي اإلعــارات والترقيــات.

البعــد الرابــع: االتجــاه نحــو المكانــة االجتماعيــة للمهنــة: ويقصــد بهــذا البعــد نظــرة . 4
المجتمــع لمهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي ومــدي تقديــره لألخصائــي وتقبلــه لــه.

شكل المقياس:. 5
تــم وضــع المقيــاس فــي صــورة تقريــر ذاتــي لطــاب اإلعــام التربــوي عــن عملــه فــي المســتقبل 
كأخصائــي إعــام تربــوي، حيــث يوضــح فــي كل عبــارة الدرجــة التــي يشــعر بهــا أنهــا تنطبــق عليــه 
وتعبــر عــن ميولــه، وقــد وضعــت أمــام كل عبــارة خمســة بدائــل  )أوافــق بشــدة – أوافــق – محايــد – 

أرفــض – أرفــض بشــدة(.
تحديد التقدير الكمي للمقياس:. 6

قــام الباحــث بتحديــد خمســة مســتويات لقيــاس اتجاهــات طــاب اإلعــام التربــوي نحــو مهنــة 
أخصائــي اإلعــام التربــوي وتــم تحديــد درجــات العبــارات الموجيــة أوافــق بشــدة )5(، أوافــق )4(، 

محايــد )3(، أرفــض )2(، أرفــض بشــدة )1(، وتــم عكــس الدرجــات فــي العبــارات الســالبة. 
صدق المقياس: . 7

اعتمــد الباحــث فــي قيــاس صــدق المقيــاس علــى الصــدق الظاهــري وذلــك مــن خــال عــرض 
المقيــاس علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمحكميــن فــي مجــال اإلعــام والتربيــة وعلــم النفــس )1(، وذلــك 
للحكــم علــى مــدى صحــة صياغــة العبــارات،، ومــدى ارتبــاط كل عبــارة بالبعــد الــذي تنــدرج تحتــه، 
ومــدي صاحيــة المقيــاس للتطبيــق علــى أفــراد العينــة ومــدى مائمــة عبــارات المقيــاس لتحقيــق 
الهــدف مــن المقيــاس، وفــي ضــوء آراء المحكميــن أجــرى الباحــث بعــض التعديــات علــى االســتمارة 

1 أسماء السادة المحكمين:
أ.د/ أحمد البهي السيد: أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.. 1
أ.د/ إبراهيم إبراهيم أحمد: أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.. 2
أ.د/ عربى عبد العزيز الطوخي: أستاذ اإلعام وعميد معهد اإلسكندرية العالي لإلعام.. 3
أ.د/ أميــن ســعيد عبــد الغنــي: أســتاذ اإلعــام ورئيــس قســم اإلذاعــة والتليفزيــون بكليــة اإلعــام الجامعــة . 4

الحديثــة.
أ.د/ عبد الرحيم درويش: أستاذ اإلعام ورئيس قسم اإلعام التربوي كلية التربية النوعية جامعة دمياط.. 5
أ.م. د/ حازم أنور البنا: أستاذ اإلعام التربوي المساعد بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.. 6
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حتــى أصبحــت صالحــة فــي شــكلها النهائــي. 
ثبات األداة:. 8

 تــم قيــاس الثبــات للمقيــاس باختيــار أســلوب إعــادة تطبيــق المقيــاس علــى عينــة قوامهــا )40( 
مفــردة مــن طــاب اإلعــام التربــوي بواقــع )10%( مــن أفــراد العينــة األصليــة، وبعــد مــرور أســبوعين 
مــن التطبيــق األول لاســتمارة، أجــرى الباحــث التطبيــق البعــدي علــى نفــس العينــة، وبعــد عمــل 
المعامــات اإلحصائيــة وجــد معامــل الثبــات الكلــي بلــغ )89%( وهــو معامــل ثبــات مرتفــع يــدل علــى 

عــدم وجــود اختــاف كبيــر فــي إجابــات المبحوثيــن كمــا يــدل علــى صاحيــة المقيــاس للتطبيــق. 
المعالجة اإلحصائية وتحليل نتائج الدراسة: 

بعد تجميع المقياسين وفحصهما واستبعاد المقاييس الغير مكتملة تم إجراء اآلتي:
تفريغ البيانات الواردة في استجابات أفراد العينة في جداول.- 
إدخال البيانات على الحاسب اآللي ثم مراجعتها للتأكد من صحتها ومراجعتها.- 
اعتمــد الباحــث فــي تحليلــه للبيانــات إحصائًيــا علــى اســتخدام برنامــج الحــزم اإلحصائيــة للعلــوم - 

االجتماعيــة )SPSS( واســتخدم الباحــث األســاليب اإلحصائيــة اآلتيــة:
 المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والتكــرارات والنســب المئويــة للمقياســين - 

بغــرض عــرض وتبويــب مامــح وخصائــص أفــراد عينــة الدراســة ونتيجــة المقيــاس.
 اختبار )ت(.- 
معامل االرتباط بيرسون.- 

 اإلطار النظري للدراسة:
وسائل اإلعام التربوي داخل الحقل التعليمي: 

تتنــوع وســائل اإلعــام التربــوي فــي الحقــل التعليمــي بيــن مــا هــو مقــروء، ومــا هــو مســموع ومــا 
هــو مرئــي، وتشــتمل هــذه الوســائل علــى: 

أوال: الصحافة المدرسية: 
وتأخــذ الصحافــة المدرســية أشــكااًل متعــددة منهــا: صحــف الحائــط، وهــي أكثــر أنــواع الصحــف 
المدرســية انتشــاًرا نظــًرا لقلــة تكاليفهــا، وأيًضــا هنــاك ســبورة األخبــار وهــي ســبورة تتوســط فنــاء 
المدرســة وتحتــوي علــى حكمــة اليــوم وقــول مأثــور وأخبــار خفيفــة إضافــة إلــى التعليمــات المدرســية.
ومــن أنــواع الصحــف المدرســية أيًضــا المجــات المطبوعــة التــي تقــوم بعــض المــدارس بإصدارهــا 
ن كانــت قليلــة وغالًبــا مــا تصــدر مــرة واحــدة فــي العــام الدراســي. وتشــتمل الصحافــة المدرســية  واإ
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علــى الفنــون الصحفيــة المختلفــة وهــي الخبــر والمقــال والحديــث والتحقيــق إضافــة إلــى الصــور 
والرســوم. )13( وتعتبــر الصحافــة المدرســية وســيلة هامــة مــن وســائل اإلعــام التــي يحبهــا الطــاب 
خراجهــا بأنفســهم تحــت إشــراف إخصائــي اإلعــام  الذيــن يقومــون باختيــار موضوعاتهــا وتحريرهــا واإ
التربوي. وتنظيم المعارض للصحافة المدرســية على مســتوى اإلدارات والمناطق التعليمية ثم على 

مســتوى الجمهوريــة، وتمنــح الجوائــز والمكافــآت للمراكــز األولــي.
ثانًيا: اإلذاعة المدرسية:

 تعتبــر اإلذاعــة المدرســية ملمًحــا مهًمــا مــن مامــح الحيــاة المدرســية، وتتميــز بتنــوع المــادة التــي 
تقدمهــا، والتــي تعتمــد علــى الكلمــة المســموعة والمؤثــرات الصوتيــة والموســيقى، ويثيــر الصــوت 
البشــري صــوًرا ذهنيــة متنوعــة لــدى التاميــذ، أمــا المؤثــرات الصوتيــة والموســيقى فتثيــر انفعاالتهــم 

وتخاطــب وجدانهــم، واالســتماع إليهــا يثيــر فــي النفــس أســمى العواطــف اإلنســانية. )14(
وهــي مــن أبــرز مجــاالت النشــاط المدرســي، وتحتــل مكاًنــا بــارًزا داخــل المدرســة، وهــي تقــف جنًبــا 
إلــى جنــب مــع الكثيــر مــن األنشــطة والجماعــات المدرســية األخــرى، وتمــارس اإلذاعــة المدرســية 
قبــل طابــور  الصباحيــة  الفتــرة  فــي  الدراســي، وذلــك  اليــوم  فتــرات مختلفــة طــوال  نشــاطها علــى 
الصبــاح، كمــا تمــارس نشــاطها مصاحبــة لطابــور الصبــاح وأثنــاء الفســحة، ويمكــن اســتخدامها 
أثنــاء اليــوم الدراســي.)15( وتــؤدي اإلذاعــة المدرســية دوًرا أساســًيا فــي تســهيل االتصــال والمهرجانــات 
المدرســية، وتســاعد فــي تدريــب الطــاب علــى اإللقــاء الجيــد والقــراءة الســليمة وحســن االســتماع 
واإلنصــات واكتشــاف وصقــل المواهــب والقــدرات وتعويــد الطــاب علــى التعبيــر عــن آرائهــم والقــدرة 

دارة الحــوار. علــى النقــاش واإ
ثالثًا: الندوات والمؤتمرات والمحاضرات:

وهــي مــن األســاليب اإلعاميــة التــي تســتخدم داخــل الحقــل التعليمــي لمناقشــة بعــض القضايــا 
أو المشــكات التــي تهــم الطــاب وأوليــاء األمــور ممــا يســاعد فــي تنويــر الــرأي العــام الطابــي 
زالــة الغمــوض حــول بعــض القضايــا التربويــة والتعليميــة المثــارة. )16( علــى ســبيل المثــال قــد يقــوم  واإ
إخصائــي اإلعــام التربــوي بعقــد نــدوة عــن انتشــار اإلدمــان بيــن الطــاب وذلــك بهــدف تعريفهــم 
باإلدمــان وآثــاره المدمــرة علــى الفــرد والمجتمــع، وفــي مثــل هــذه النــدوة يمكــن اســتضافة بعــض الخبــراء 

فــي مجــال الطــب وعلــم النفــس وعلــم االجتمــاع والتربيــة.
رابًعا: الحوار والمناظرات:

وهــي وســائل إعاميــة يمكــن إقامتهــا بيــن األطــراف التــي تحمــل وجهــات نظــر مختلفــة حــول 
قضيــة معينــة إلبــراز وجهــة نظــر كل طــرف فــي هــذه القضيــة، وقــد تســتخدم هــذه المناظــرات مــن 
خــال اإلذاعــة المدرســية وقــد تكــون أســلوًبا ووســيلة إعاميــة مســتقلة، وتحتــاج مثــل هــذه المناظــرات 
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إلــى إخصائــي إعــام تربــوي متمكــن يســتطيع أن يديرهــا ويصــل بهــا إلــى بــر األمــان.
خامًسا المسرح:

وهــو وســيلة إعاميــة داخــل الحقــل التعليمــي ويهــدف إلــى التثقيــف والتعليــم كمــا يهــدف إلــى 
المتعــة والترفيــه بيــن الطــاب.

سادًسا: النشرات:
وقــد تكــون مكتوبــة يتــم توزيعهــا علــى المعنييــن مــن الطــاب أو العامليــن بالحقــل التعليمــي، كمــا 
قــد تكــون مقــروءة علــى الطــاب مــن خــال اإلذاعــة المدرســية، وهــي وســيلة إعاميــة فعالــة، كمــا 

أنهــا تتميــز بالبســاطة والســهولة فــي اإلعــداد واإلخــراج وقلــة التكاليــف. )17( 
أخصائي اإلعام التربوي:

حظــى اإلعــام التربــوي فــي اآلونــة األخيــرة باالهتمــام وذلــك لمــا لــه مــن دور فعــال فــي تزويــد 
جماهيــر الحقــل التعليمــي بالمعلومــات والمعــارف وتهيئــة الــرأي العــام الطابــي لقبــول التغييــرات 
والتجديــدات التــي تهــدف إلــى تطويــر العمليــة التعليميــة، وأيًضــا لمســاهمته فــي تكويــن شــخصية 
الطــاب، األمــر الــذى دعــا وزارة التربيــة والتعليــم إلــي التأكيــد علــى أن الصحافــة المدرســية نشــاط 
جوهــري وتــدل ممارســته بنجــاح علــي قــوة المدرســة كمــا يــدل انكماشــه وضآلتــه علــى ضعــف المنهــج 
المدرســي. وقــد كان مــن مظاهــر هــذا االهتمــام إعــداد المتخصصيــن لإلشــراف علــى األنشــطة 
اإلعاميــة داخــل الحقــل التعليمــي وذلــك مــن خــال أقســام اإلعــام التربــوي بكليــات التربيــة النوعيــة، 
وبعــد أن كان يتــم إســناد هــذه المهمــة إلــي أحــد المعلميــن بالمدرســة أصبحــت الــوزارة تنتهــج سياســة 

تعييــن أخصائييــن لإلعــام التربــوي بالمــدارس. )18(
وأخصائي اإلعام التربوي يضطلع بدور هائل في تنشــئة أجيال هم في الواقع أمل المســتقبل، 
فهــو يســهم فــي زيــادة وعــي الطــاب وتزويدهــم بالمعــارف والمعلومــات وغــرس وتنميــة القيــم الســليمة 
لديهــم والتأثيــر فــي اتجاهاتهــم وحثهــم علــى االطــاع والقــراءة والتثقيــف وربطهــم باألحــداث الجاريــة 
المحليــة والعالميــة، وهــو ينمــى لديهــم فــن الحــوار وتبــادل المعلومــات واآلراء والعمــل الجماعــي 
والتعــاون مــع اآلخريــن بمــا يــؤدي إلــى التواصــل والتفاهــم.)19(، وأخصائيــو اإلعــام التربــوي بصفــة 
خاصــة يقــع علــى عاتقهــم مســئولية اكســاب التاميــذ الخبــرات فــي فنــون اإلعــام المختلفــة مثــل 
فنون التحرير والكتابة الصحفية واإلخراج الصحفي وفن إدارة الحوار وحســن االســتماع واإلصغاء 
وتنميــة القــدرة علــى اإللقــاء الجيــد والقــراءة الســليمة،” كمــا يســهم فــي اكتشــاف المواهــب العلميــة 
موهبــة  التاميــذ  لــدى  وينمــى  واإلبــداع،  لابتــكار  للطــاب  الفرصــة  يتيــح  بمــا  والفنيــة  واألدبيــة 
التصويــر وكتابــة القصــة والشــعر والمقــال”. ومــن خــال “ إتاحــة الفرصــة أمــام الطــاب لممارســة 
الكتابــات واألعمــال الصحفيــة واإلعاميــة فــإن ذلــك يكســب الطــاب مهــارة تكويــن الــرأي العــام 
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وقيادتــه”
مقومات أخصائي اإلعام التربوي:

إن نجــاح الممارســات اإلعاميــة داخــل الحقــل التعليمــي فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا 
ســيتوقف إلــى حــد كبيــر علــى المشــرف المســئول عــن اإلعــام التربــوي. إن أخصائــي اإلعــام 
التربــوي مثلــه فــي ذلــك مثــل كافــة العامليــن فــي مجــال اإلعــام وفنــون االتصــال ينبغــي أن يكــون 

موهوًبــا موهبــًة إلهيــة، إضافــة إلــى توفــر بعــض المقومــات أهمهــا:)20(
أن يكــون مؤهــًا تأهيــًا عالًيــا ومدرًبــا تدريًبــا مهنًيــا مــع أهميــة االســتعانة بالمتخصصيــن أصــًا . 1

فــي هــذا المجــال.
القدرة على التعامل بساسة ويسر مع االخرين والعمل بروح الفريق.. 2
أن يكون مثقًفا ثقافة عامة واسعة في جميع فروع المعرفة.. 3
اإللمام التام بالعمل اإلعامي وحرفيته مع قدرة ومهارة استخدام األجهزة اإلعامية.. 4
القدرة على إدارة الحوار واستخاص األفكار وتوصيل المعلومات بدقة ويسر.. 5
الحرص على احترام شخصية التاميذ.. 6
التمسك بالقيم اإلسامية واألعراف والتقاليد اإليجابية.. 7
لديه القدرة على اإلبداع واالبتكار والنقد الموضوعي والبناء.. 8

أدوار ومهام أخصائي اإلعام التربوي: 
حــددت وزارة التربيــة والتعليــم األدوار والمهــام التــي يقــوم بهــا المشــرف علــى الصحافــة المدرســية 

في:)21(
أوال: في مجال التوعية:

تبصير التاميذ باألساليب الفنية الصحفية.. 1
التوعية بأهداف الصحافة المدرسية ودورها التربوي والتعليمي داخل وخارج المدرسة.. 2
تنشيط الصحافة بكل الوسائل المتاحة.. 3

ثانًيا: في مجال العمل مع الجماعات الصحفية:
تدريب التاميذ على مختلف الفنون الصحفية.. 1
اإلشراف على جماعة الصحافة المسموعة والمقروءة.. 2
اإلشراف على إصدار جميع الصحف والمجات المدرسية.. 3
اإلشراف اليومي على المجلة المسموعة.. 4
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مساعدة األعضاء في تنمية ميولهم وقدراتهم في اللغة والرسم والكتابة واإلنتاج الفني.. 5
إعداد مشروع الموازنة وأوجه الصرف.. 6
مساعدة أعضاء الجماعة في مواجهة الصعاب التي تعترضها.. 7
توزيع المسئوليات على األعضاء حسب القدرات والمواهب.. 8

رابًعا: في مجال البرامج العامة:
قضايــا . 1 علــى  الضــور  إللقــاء  والبارزيــن  المتخصصيــن  ودعــوة  الصحفيــة  النــدوات  تنظيــم 

الشــباب. ومشــكات 
تنظيم المعارض في المناسبات القومية واالجتماعية والدينية.. 2
تنظيم اشتراك التاميذ في مراكز تنمية القدرات الصحفية في العطلة الصيفية.. 3
تدعيم الصلة بين جماعات الصحافة المدرسية والجماعات األخرى.. 4
تنظيم برنامج تبادل الزيارات لتبادل الخبرات الصحفية داخل المدرسة وخارجها.. 5
تدريب التاميذ على إجراء األحاديث والتحقيقات الصحفية داخل المدرسة وخارجها.. 6
تنظيم زيارات إلى المؤسسات الصحفية ومراكز اإلعام .. 7

خامًسا: في مجال التنظيم واإلدارة:
التعــاون مــع األخصائــي االجتماعــي واتحــاد الطــاب ومجلــس اآلبــاء فــي إعــداد موازنــة تغطــى . 1

احتياجــات الصحافــة فــي حالــة قصــور اعتمــادات نشــاط الصحافــة المدرســية.
إعداد الخطة العامة والبرنامج الزمنى ومشروع الموازنة للنشاط الصحفي.. 2
متابعة عمليات الصرف من مخصصات الصحافة المدرسية.. 3
إعداد مركز معلومات لتوفير البيانات للتاميذ.. 4
إعداد مكتبة صحفية لخدمة النشاط.. 5
إعداد النشرات المنظمة للعمل داخل المدرسة.. 6

تعريف االتجاه:
لــم يحــظ مفهــوم فــي علــم النفــس بدرجــة الشــيوع واختــاف الــرؤي والتصــورات كمــا حظــي مفهــوم 
االتجــاه، ويشــير فــؤاد أبــو حطــب إلــى أن العلمــاء اختلفــوا فــي تعريفهــم لمصطلــح االتجــاه اختافــا 
شــديًدا ابتــداًء مــن المســتوى الفلســفي إلــى المســتوى اإلجرائــي، إال أنهــم يتفقــون فيمــا بينهــم حــول أن 

االتجــاه يســتلزم التهيــؤ أو التأهــب أو االســتعداد لاســتجابة قبــواًل أو رفًضــا. )22(
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واالتجاه المهني:
 عرفــه أحمــد حســين اللقانــي، وعلــى الجمــل بأنــه “ موقــف المعلــم )الفــرد( مــن المهنــة وهــذا 
الموقــف يعبــر عنــه عــادة باللفــظ أو ســلوكًيا، أي أن هنــاك مــا يمكــن أن يصــدر عنــه بالقــول أو 
الفعــل ويعكــس تصــوره للمهنــة ودرجــة قبولــه وســعادته لالتحــاق بهــا، وهــذا مــا يؤثــر بدرجــة عاليــة 

علــى مســتوى اتقــان العمــل. )23(
ويعــرف مجــدي عبــد الكريــم، االتجــاه نحــو مهنــة التدريــس بأنــه “ مجمــوع اســتجابات القبــول أو 
الرفــض نحــو التدريــس كمهنــة، فاتجــاه المعلــم نحــو مهنــة التدريــس يتضمــن اســتجاباته نحــو التدريــس 
كمهنــة، وهــل هــو متقبــل لهــا أم يــرى أنهــا مهنــة مفروضــة عليــه، وأنهــا مهنــة مثــل ســائر المهــن 

األخــرى”)24(
وفــي هــذا البحــث يمكــن تعريــف االتجــاه نحــو المهنــة إجرائيــا علــى أنــه “ موقــف أخصائــي 
اإلعــام التربــوي مــن مهنتــه والــذي يعبــر عنهــا بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا نتيجــة اســتجابته 
للموضوعــات أو المواقــف المرتبطــة بعملــه والتــي تعــرض لــه مــن خــال مقيــاس معــد لذلــك”.

مكونات االتجاه:
يتكون االتجاه من ثاث مكونات رئيسية هي:)25(

المكون المعرفي )العقلي(:. 7
وهــو عبــارة عــن معلومــات وأفــكار الفــرد وأحكامــه ومعتقداتــه التــي تتعلــق بموضــوع االتجــاه ســواء 
كانــت صحيحــة أو خاطئــة، وتعتبــر المعتقــدات التقويميــة هــي أكثــر المكونــات المعرفيــة أهميــة، 

والتــي تتضمــن الوصــف بالقــوة أو الضعــف أو األفضليــة أو عــدم األفضليــة.
المكون الوجداني )االنفعالي(:. 8

ويشــير إلــى المشــاعر واالنفعــاالت المرتبطــة بموضــوع االتجــاه وتأخــذ صــورة الحــب والتقديــر 
واالحتــرام، وقــد تكــون ســلبية متمثلــة فــي الكراهيــة والرفــض واالســتهزاء. 

المكون السلوكي)األدائي(:. 9
ويتمثــل هــذا المكــون فــي االســتجابة الفعليــة نحــو موضــوع االتجــاه فهــو يشــير إلــى اســتعدادات 
الشــخص أو ميولــه باالســتجابة أو كمــا يطلــق عليــه البعــض النوايــا أو المقاصــد الســلوكية )الســلوك 
الــذي ينــوى الفــرد القيــام بــه( ففــي حالــة االتجــاه اإليجابــي يكــون الفــرد مســتعًدا ألن يســاعد ويؤيــد 
موضــوع االتجــاه، وفــي حالــة االتجــاه الســلبي يرفــض الفــرد موضــوع االتجــاه، ويظهــر مشــاعر 

الســخرية واالســتهزاء.
التدريب واالتجاه نحو المهنة:
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نمــا يتوقــف كذلــك علــى رضائــه  إن نجــاح الفــرد فــي مهنتــه ال يتوقــف علــى إعــداده فحســب، واإ
عــن مهنتــه واتجاهــه نحوهــا، فمــن المعــروف أن رضــا الفــرد عــن مهنتــه يعكــس اتجاًهــا موجًبــا نحــو 
هــذه المهنــة، كمــا أن اتجاهــه يتوقــف عليــه أداؤه وكفاءتــه فــي العمــل. فاالتجاهــات تنعكــس علــى 
ســلوك الفــرد وأقوالــه وتفاعلــه مــع اآلخريــن، وهــي تعمــل كدافــع لســلوكه، واالتجاهــات اإليجابيــة تعــزز 

التجديــد والتطويــر وتســانده، وكلمــا زادت قــوة االتجــاه زادت قــوة دفعــه للســلوك. )26(
وتســهم االتجاهــات اإليجابيــة لــدى العامليــن فــي خفــض معــدل الغيــاب وخفــض الفاقــد فــي وقــت 
العمــل، وتقبــل األفــراد للنظــم الجديــدة دون مقاومــة نفســية أو ماديــة كمــا تســاعد علــى والء العامليــن 
للمؤسســة وتمســكهم بالعمــل فيهــا، واإلقبــال علــى أعمالهــم بحمــاس والتعــاون الوثيــق بيــن بعضهــم 

البعــض وبينهــم وبيــن إدارة المدرســة. )27(
وهنــاك الكثيــر مــن العوامــل التــي تؤثــر وتســهم فــي تكويــن اتجاهــات )موجبــه وســالبة( نحــو 
عــداده، وتدريبــه ومنهــا مــا يتعلــق بطبيعــة  المهنــة، هــذه العوامــل منهــا مــا يتعلــق بالفــرد وســماته واإ

العمــل ونوعيتــه، وهــي:)28(
الوضع االجتماعي للمهنة ونظرة المجتمع إليها.- 
ظــروف العمــل مــن حيــث فتــرات العمــل والراحــة وظــروف المــكان مــن إضــاءة وتهويــة - 

وغيرهــا.
نوع العمل من حيث كونه روتينيا أو متنوعا وابتكاريا.- 
عاقة العامل بمرؤوسيه ومشرفيه وعاقته أيضا بزمائه في العمل.- 
كما يعتبر األجر والعائد المادي من العوامل الرئيسية التي تؤثر في اتجاهات العاملين.- 
تؤثر فرص التدريب والترقي والتقدم داخل نظام العمل في هذه االتجاهات.- 

نتائج الدراسة:
أوال: نتائج الدراسة الكيفية )تساؤالت الدراسة(:

1-مقياس ممارسة طاب التدريب الميداني لألنشطة اإلعامية المدرسية
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جدول )1( مرحلة التخطيط في ممارسة طاب التدريب الميداني لألنشطة اإلعامية المدرسية.
مرحلة التخطيط في ممارسة طالب التدريب الميداني لألنشطة اإلعالمية المدرسية

الفقرات
دايًماغالبًاأحيانًانادًرامطلقا

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الوزن الم
المئوي %ك%ك%ك%ك%ك

1-أهتم بالتخطيط 
لموضوعات جديدة في 

األنشطة اإلعالمية .
----225.516842.120952.44.470.689.4

2-أشاهد أنشطة 
إعالمية سبق إعدادها 

لتساعدني في بناء أفكار 
جديدة.

----307.516340.920651.64.440.63188.8

3-اعتمد على خبرتي 
الشخصية في ضوء 
ما تعلمته في طرح 

أفكار جديدة لألنشطة 
اإلعالمية.

--20.510526.320651.68621.63.940.70578.8

4-أهتم بتدريب التالميذ 
على ممارسة األنشطة 
اإلعالمية على أسس 

علمية صحيحة. 
--8224615338.321453.64.440.788.7

5-أهتم بتكوين جماعات 
النشاط اإلعالمي 
وتطويرها داخل 

المدرسة.
----28716942.420250.64.440.6288.7

6-أهتم بأن يعبر 
التالميذ عن أفكارهم 

وآرائهم أثناء التخطيط 
للنشاط اإلعالمي .

----5012.521553.913433.64.210.64684.2

7-التركيز على وضع 
جدول زمني للنشاط 
اإلعالمي ذو أهداف 
واضحة ومحددة على 

مدار العام .

----13333.313834.612832.140.8179.7

8-اكتشاف مواهب 
وقدرات التالميذ في 
ممارسة األنشطة 

اإلعالمية .
----10827.113934.815238.14.110.882.2

9-إعداد سجالت 
لجماعات النشاط 
اإلعالمي المختلفة.

--1646716.815639.116040.14.150.8483.1

399جملة من سئلوا

ــا للمتوســط الحســابي  يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم)1( حســب ترتيــب العبــارات وفًق
والــوزن المئــوي لــكل عبــارة أن االهتمــام بالتخطيــط لموضوعــات جديــدة فــي األنشــطة اإلعاميــة 
هــو األســاس فــي التخطيــط للنشــاط اإلعامــي بالمدرســة، وجــاءت فــي مقدمــة اهتمامــات التخطيــط 
لممارســة النشــاط اإلعامــي فــي التدريــب الميدانــي بالمــدارس لــدى الطــاب المتدربيــن بالفرقتيــن 
الثالثــة والرابعــة مــن طــاب اإلعــام التربــوي بــوزن مئــوي)89.4(، يليــه فــي المرتبــة الثانيــة مشــاهدة 
الطاب ألنشطة إعامية سبق إعدادها بوزن مئوي)88.8(، ثم اهتمام الطاب المتدربين الفرقتين 
الثالثــة والرابعــة بتدريــب التاميــذ علــي ممارســة األنشــطة اإلعاميــة علــى أســس علميــة صحيحــة، 
واالهتمــام بتكويــن جماعــات النشــاط اإلعامــي وتطويرهــا داخــل المدرســة بــوزن مئــوي)88.7(، 
وتلــي ذلــك االهتمــام بــأن يعبــر التاميــذ عــن أفكارهــم وآرائهــم أثنــاء التخطيــط للنشــاط اإلعامــي 
بــوزن مئــوي)84.2(، وياحــظ انخفــاض فــي مســتوى اهتمــام الطــاب المتدربيــن بالفرقتيــن الثالثــة 
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والرابعــة فــي إعــداد ســجات لجماعــات النشــاط اإلعامــي المختلفــة بــوزن مئــوي)83.1(، واكتشــاف 
مواهــب وقــدرات التاميــذ فــي ممارســة األنشــطة اإلعاميــة بــوزن مئــوي)82.2(، ثــم ضعــف مســتوى 
اهتمــام الطــاب المتدربيــن بالفرقتيــن الثالثــة والرابعــة بوضــع جــدول زمنــي للنشــاط اإلعامــي ذو 
أهــداف واضحــة ومحــددة علــى مــدار العــام بــوزن مئــوي)79.7(، وأخيــًرا االعتمــاد علــى الخبــرة 
الشــخصية فــي ضــوء مــا تعلمــوه فــي طــرح أفــكار جديــدة لألنشــطة اإلعاميــة بــوزن مئــوي)78.8(.

جدول )2( مرحلة التنفيذ في ممارسة طاب التدريب الميداني لألنشطة اإلعامية المدرسية.
مرحلة التنفيذ في ممارسة طالب التدريب الميداني لألنشطة اإلعالمية المدرسية

الفقرات
دايًماغالبًاأحيانًانادًرامطلقا

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الوزن الم
المئوي %ك%ك%ك%ك%ك

1- تشجيع التالميذ 
على انتظام النشاط 

اإلعالمي وفق 
المواعيد المحددة.

----20518847.119147.94.430.58888.6

2- تدريب التالميذ 
على إعداد النشاط 

اإلعالم ي.
--20.58822.115338.315639.14.160.77983.2

3- حث التالميذ 
على متابعة 

األحداث الجارية 
في مختلف 
الموضوعات.

----225.515538.822255.64.5010.690

4- عمل مسابقات 
علمية مختلفة إلثارة 
انتباه التالميذ نحو 

االشتراك في النشاط 
اإلعالم ي.

----12130.315639.112230.640.78180.1

5- تدريب التالميذ 
على طرح حلول 
لبعض مشكالت 
النشاط اإلعالم ي.

--417318.320852.111428.64.080.70981.7

6- تدريب التالميذ 
على تنفيذ وإخراج 
النشاط اإلعالمي 

بطرق متعددة.
--143.5441118947.415238.14.20.7884

7- تدريب التالميذ 
على إقامة معرض 

دائم لألعمال 
المتميزة في النشاط 

اإلعالم ي.

--561414536.314035.15814.53.50.90770

 8- تنظيم زيارات 
ميدانية إلى 

المؤسسات الصحفية 
ومراكز اإلعالم .

--11027.618345.960154611.53.10.93762.1

9- توجيه التالميذ 
إلي المصادر 

المختلفة لالستعانة 
بها في إعداد النشاط 

اإلعالم ي.

--143.514436.115641.476193.760.79773.4

399جملة من سئلوا
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يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )2( حســب ترتيــب العبــارات وفًقــا للمتوســط الحســابي والــوزن 
فــي  الجاريــة  األحــداث  متابعــة  علــى  اإلعامــي  النشــاط  تاميــذ جماعــة  حــث  أن  عبــارة  لــكل  المئــوي 
مختلــف الموضوعــات جــاءت فــي مقدمــة مــا يقــوم بــه الطــاب المتدربيــن بالفرقتيــن الثالثــة والرابعــة مــن 
طــاب اإلعــام التربــوي فــي مرحلــة التنفيــذ للنشــاط اإلعامــي بمــدارس التدريــب الميدانــي عينــة الدراســة 
بــوزن مئــوي)90(، يليــه تشــجيع التاميــذ علــى انتظــام النشــاط اإلعامــي وفــق المواعيــد المحــددة بــوزن 
خــراج النشــاط اإلعامــي بطــرق متعــددة بــوزن مئــوي)84(،  مئــوي)88.6(، ثــم تدريــب التاميــذ علــى تنفيــذ واإ
وتلــي ذلــك تدريــب التاميــذ علــى إعــداد النشــاط اإلعامــي بــوزن مئــوي)83.2(، وتدريــب التاميــذ علــى 
طــرح حلــول لبعــض مشــكات النشــاط اإلعامــي بــوزن مئــوي)81.7(، وياحــظ انخفــاض فــي مســتوى تنفيــذ 
الطــاب المتدربيــن بالفرقتيــن الثالثــة والرابعــة فــي عمــل مســابقات علميــة مختلفــة إلثــارة انتبــاه التاميــذ نحــو 
االشــتراك فــي النشــاط اإلعامــي بــوزن مئــوي)80.1(، إضافــة إلــي توجيــه التاميــذ إلــي المصــادر المختلفــة 
لإلســتعانة بهــا فــي إعــداد النشــاط اإلعامــي بــوزن مئــوي)73.4(، ثــم ضعــف تنفيــذ الطــاب المتدربيــن 
بالفرقتيــن الثالثــة والرابعــة فــي تدريــب التاميــذ علــى إقامــة معــرض دائــم لألعمــال المتميــزة فــي النشــاط 
اإلعامــي بــوزن مئــوي)70(، وأخيــرا ضعــف قدرتهــم علــى تنظيــم زيــارات ميدانيــة إلــى المؤسســات الصحفيــة 

ومراكــز اإلعــام بــوزن مئــوي)62.1(.
جدول )3( مرحلة التقويم في ممارسة طاب التدريب الميداني لألنشطة اإلعامية المدرسية

مرحلة التقويم في ممارسة طالب التدريب الميداني لألنشطة اإلعالمية المدرسية

الفقرات

المتوسط دايًماغالبًاأحيانًانادًرامطلقا
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
المئوي %ك%ك%ك%ك%ك

1- منح جوائز لتحفيز 
التالميذ المتميزين من 

جماعة النشاط اإلعالمي .
----12731.816040.111228.13.960.7779.2

2- إعداد بطاقة تقييم واحدة 
لتقييم تالميذ جماعات 

النشاط اإلعالم ي.
----10626.614937.314436.14.10.7981.9

3- إتاحة الفرصة لتالميذ 
جماعة النشاط اإلعالمي 
على إبداء آرائهم فيما 

قدموه من أنشطة إعالمية.
----5814.524561.49624.14.10.61281.9

4- وضع تقديرات لتالميذ 
جماعة النشاط اإلعالمي 

وفق تحقيق األهداف.
--102.5389.523759.411428.64.140.6882.8

5- مشاركة التالميذ 
المتميزين في تقييم 
األنشطة اإلعالمية. 

--418120.312832.118646.64.240.8184.9

6-إعداد مركز معلومات 
20.55714.316441.113032.64611.53.40.8968.1بتوفير البيانات للتالميذ.

7- تنظيم مسابقات صحفية 
على كل المستويات  
(المدرسة – اإلدارة- 
المديرية- الجمهورية).

----12330.818045.19624.13.930.7478.6

 8- متابعة حضور وغياب 
التالميذ المتدربين من 

جماعات النشاط اإلعالم 
ي.

--297.3401019248.113834.64.10.8582

9-مالحظة آداء التالميذ 
أثناء تفاعلهم خالل تقديم 

النشاط اإلعالم ي.
297.3--4611.520651.611829.63.961.0379.2

10-مالحظة تعليقات إدارة 
المدرسة والتالميذ على 

النشاط اإلعالم ي. 
--297.3441121253.111428.640.8380.6

399جملة من سئلوا
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 يتضح من بيانات الجدول السابق رقم )3( حسب ترتيب العبارات وفًقا للمتوسط الحسابي
 والوزن المئوي لكل عبارة، أن مشاركة التاميذ المتميزين في تقيمهم األنشطة اإلعامية جاء

 في مقدمة ما يقوم به الطاب المتدربين بالفرقتين الثالثة والرابعة باإلعام التربوي في تقويمهم
 لممارسة النشاط اإلعامي بمدارس التدريب الميداني عينة الدراسة بوزن مئوي)84.9(، يليه

 وضع تقديرات التاميذ جماعة النشاط اإلعامي وفق تحقيق األهداف بوزن مئوي)82.8(، ثم
 متابعة حضور وغياب التاميذ المتدربين من جماعات النشاط اإلعامي بوزن مئوي)82(، تلى
تاحة الفرصة لتاميذ  ذلك إعداد بطاقة تقييم واحدة لتقييم تاميذ جماعات النشاط اإلعام ي، واإ
 جماعة النشاط اإلعامي على إبداء أرائهم فيما قدموه من أنشطة إعامية بوزن مئوي)81.9(،

 وياحظ انخفاض في مستوي تقويم الطاب المتدربين بالفرقتين الثالثة والرابعة في ماحظة
 تعليقات إدارة المدرسة والتاميذ على النشاط اإلعامي بوزن مئوي)80.6(، وتلى ذلك منح

 جوائز لتحفيز التاميذ المتميزين من جماعة النشاط اإلعام ي، وماحظة أداء التاميذ أثناء

 تفاعلهم خال تقديم النشاط اإلعامي بوزن مئوي)79.2(، ثم ضعف مستوى تقويمهم في
 تنظيم مسابقات صحفية على كل المستويات)المدرسة- اإلدارة- المديرية-الجمهورية( بوزن

مئوي)78.6( وأخيًرا إعداد مركز معلومات بتوفير البيانات للتاميذ بوزن مئوي)68.1(.
2-مقياس اتجاه طاب التدريب الميداني لمهنة أخصائي اإلعام التربوي.

جدول )4(  اتجاه طاب التدريب الميداني للمهنة )االتجاه نحو العمل داخل المدرسة(
االتجاه نحو العمل داخل المدرسة

الفقرات
المتوسط أوافق بشدةأوافقمحايدأرفضأرفض بشدة

الحسابي

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الم

ن 
وز

ال
وي

لمئ
ا

%ك%ك%ك%ك%ك
1- أرى أن النشاط 

اإلعالمي يساعد التلميذ 
لكي يكون إعالميا في 

المستقبل.

--266.5--21052.616340.94.280.7785.6

2- اعتقد أن المدرسين 
يقدرون ما أبذله من 
جهد داخل المدرسة.

----481223659.111528.84.170.6283.4

3- اشعر بالسعادة أثناء 
قيامي بمهام عملي.

------25563.914436.14.360.4887.2
4- أجد متعة في تدريب 
الطالب على األنشطة 

اإلعالمية .
------20250.619749.44.790.589.9

5- اعتقد أن النشاط 
اإلعالمي مضيعة لوقت 

الطالب.
18847.114335.8601541414.270.8285.4

5-أرى أن إدارة 
المدرسة ال تشجع 
النشاط اإلعالم ي.

17443.622556.4------4.440.588.7

6-اعتقد أن اإلذاعة 
المدرسية غير مفيدة 

للطالب.
36391369------4.910.2998.2

7-اعتقد أن موجه 
اإلعالم التربوي غير 

مؤهل للقيام بمهام 
عمله .

10025.111629.114035.14310.8--3.680.9773.7

399جملة من سئلوا
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يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )4( حســب ترتيــب العبــارات وفًقــا للمتوســط الحســابي 
والــوزن المئــوي لــكل عبــارة أنــه جــاء اتجــاه طــاب التدريــب الميدانــي نحــو  )اإلعتقــاد أن اإلذاعــة 
المدرســية غيــر مفيــدة للطــاب ( فــي المقدمــة بالرفــض التــام بــوزن مئــوي)98.2(، وهــذا دليــل علــى 
أن اإلذاعــة المدرســية مفيــدة جــًدا لــدي الطــاب وتحتــل مكاًنــا بــارًزا داخــل المدرســة وهــي تقــف 
جنًبــا إلــى جنــب مــع الكثيــر مــن األنشــطة والجماعــات المدرســية األخــرى وتــؤدي دوًرا أساســًيا فــي 
تســهيل االتصــال واكتشــاف المواهــب والقــدرات، تلــى ذلــك اتجــاه الطــاب نحــو المتعــة فــي تدريــب 
الطــاب علــى األنشــطة المدرســية بالموافقــة التامــة بــوزن مئــوي)89.9(، ثــم رؤيــة طــاب التدريــب 
الميدانــي إلدارة المدرســة أنهــا ال تشــجع النشــاط اإلعامــي بالرفــض التــام بــوزن مئــوي)88.7(، 
وتلــي ذلــك شــعور طــاب التدريــب الميدانــي بالســعادة أثنــاء قيامهــم بمهــام عملهــم بالموافقــة التامــة 
بــوزن مئــوي)87.2(، ثــم جــاءت رؤيــة الطــاب نحــو النشــاط اإلعامــي علــى أنــه يســاعد التاميــذ 
لكــي يكونــوا إعامييــن فــي المســتقبل بــوزن مئــوي)85.6(، ثــم تلــي ذلــك اعتقــاد التاميــذ أن النشــاط 
اإلعامــي مضيعــة لوقــت الطالــب بالرفــض التــام بــوزن مئــوي)85.4(، وهــذا دليــل علــى أن النشــاط 
اإلعامــي وســيلة اتصــال مهمــة فــي المــدارس وتســهم فــي تنميــة الكثيــر مــن القــدرات لــدى التاميــذ 
وتؤكــد علــى ايجابيــة التلميــذ وفعاليتــه. ثــم جــاء اتجــاه الطــاب نحــو االعتقــاد بــأن المدرســين يقــدرون 
مــا يبذلونــه مــن جهــد داخــل المدرســة بالموافقــة التامــة بــوزن مئــوي)83.4(، وأخيــًرا أن اعتقــاد موجــه 
اإلعــام التربــوي غيــر مؤهــل للقيــام بمهــام عملــه جــاءت بالرفــض التــام بــوزن مئــوي)73.7( وهــذا 
دليــل علــى أن موجــه اإلعــام التربــوي يقــوم بــدور حيــوى داخــل الحقــل التعليمــي ألن دوره يتمثــل فــي 

إقامــة جســر مــن الحــوار والنقــاش والتكامــل والتفاهــم وخدمــة المجتمــع. 
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جدول )5( اتجاه طاب التدريب الميداني للمهنة )االتجاه نحو القدرات المهنية(
االتجاه نحو القدرات المهنية

الفقرات
أوافق بشدةأوافقمحايدأرفضأرفض بشدة

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الوزن الم
المئوي %ك%ك%ك%ك%ك

1-امتلك القدرة للتغلب على 
المشكالت التي تواجهني في 

العمل .
------18947.421052.64.530.590.5

2-اشعر أن مهنه أخصائي 
اإلعالم التربوي توافق ميولي.

------18947.421052.64.530.590.5
3-استطيع عقد اللقاءات 
والندوات في المناسبات 

المختلفة بالرغم من ضعف 
اإلمكانيات.

------10426.129573.94.260.4494.8

4-استطيع إخراج الصحف 
المدرسية بأسلوب علمي .

----4310.812832.122857.14.460.6889.3

5-أرى أن عملي كأخصائي 
إعالم تربوي يتطلب مجهودا 

اكبر من إمكانياتي .
22055.117944.9------4.550.591

6-أري أن عملي كأخصائي 
إعالم تربوي سوف يرهقني 

كثيًرا.
28771.911228.1------4.720.4594.4

7-اعتقد أن التدريب الميداني 
مفيد في تنمية قدراتي المهنية .

------4310.835689.24.890.3197.84

8-اعتقد اننى ليس لدى الوسيلة 
لتحفيز الطالب لالشتراك في 

النشاط اإلعالمي .
19949.920050.1------4.50.590

399جملة من سئلوا

يتضــح مــن الجــدول الســابق رقــم )5( حيــث ترتيــب العبــارات وفــق للمتوســط الحســابي والــوزن 
المئــوي حيــث جــاءت بالموافقــة التامــة اتجــاه طــاب التدريــب الميدانــي نحــو االعتقــاد بــأن التدريــب 
الميدانــي مفيــد فــي تنميــة قدراتهــم المهنيــة فــي المقدمــة بــوزن مئــوي)97.84( وهــذا دليــل علــى أن 
التدريــب الميدانــي جــزء مــن البرنامــج التعليمــي إلعــداد أخصائــي اإلعــام التربــوي بكليــات التربيــة 
النوعيــة، والتــي يتــم مــن خالــه تدريــب الطالــب علــى التطبيــق العملــي لمــا تعلمــه نظريــا فــي برنامــج 
اإلعــداد مــن خــال ممارســته للنشــاط اإلعامــي داخــل الكليــة، والتدريــب الميدانــي فــي مــدارس 
التدريــب يهــدف إلــي إكســابه المهــارات المهنيــة الازمــة لمزاولــة اإلشــراف علــى النشــاط اإلعامــي 
داخــل المــدارس، ثــم تلــي ذلــك اتجــاه الطــاب نحــو عقــد اللقــاءات والنــدوات فــي المناســبات المختلفــة 
بالرغــم مــن ضعــف اإلمكانيــات بالموافقــة التامــة بــوزن مئــوي)94.8(، ثــم جــاء اتجــاه الطــاب حــول 
رؤيــة عملهــم كأخصائييــن إعــام تربــوي ســوف يرهقهــم كثيــًرا بالرفــض التــام بــوزن مئــوي)94.4(، 
وهــذا دليــل علــى أن أخصائــي اإلعــام التربــوي يتمتــع بمقومــات جيــدة حيــث إن نجــاح الممارســات 
اإلعاميــة داخــل الحقــل التعليمــي فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا ســيتوقف إلــى حــد كبيــر 
علــى المشــرف المســئول عــن اإلعــام التربــوي، فأخصائــي اإلعــام التربــوي مثلــه فــي ذلــك مثــل 
كافــة العامليــن باإلعــام وفنــون اإلتصــال ينبغــي أن يكــون موهوًبــا موهبــة إلهيــة، وتلــي ذلــك اتجــاه 
الطــاب حــول رؤيــة أن عملهــم كأخصائــي إعــام تربــوي يتطلــب مجهــودا أكبــر مــن إمكانياتهــم 
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بالرفــض التــام بــوزن مئــوي)91(، ثــم جــاء اتجــاه الطــاب بالشــعور نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام 
التربــوي أنهــا توافــق ميولهــم بالموافقــة التامة،وكذالــك امتــاك القــدرة علــى التغلــب علــى المشــكات 
التــي تواجههــم بالعمــل بــوزن مئــوي)90.5(، وجــاء اتجــاه الطــاب نحــو االعتقــاد بأنهــم ليســو لديهــم 
الوســيلة لتحفيــز الطــاب لاشــتراك فــي النشــاط اإلعامــي بالرفــض التــام بــوزن مئــوي)90(، وأخيــًرا 

جــاءت إخــراج الصحــف المدرســية بأســلوب علمــي بالموافقــة التامــة بــوزن مئــوي)89.3(.
جدول )6( اتجاه طاب التدريب الميداني للمهنه )االتجاه نحو المستوى االقتصادي ومستقبل المهنة(

االتجاه نحو المستوى االقتصادي ومستقبل المهنة

الفقرات
أوافق بشدةأوافقمحايدأرفضأرفض بشدة

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الوزن الم
المئوي

%ك%ك%ك%ك%ك
1-علمت أن نظام األجور 

والحوافز ألخصائي اإلعالم 
التربوي نظاما مقبوال.

----13634.118446.17919.83.860.7277.1

2-اعتقد أن وظيفة أخصائي 
اإلعالم التربوي آمنه ولها 

مستقبلها.
------15639.124360.94.610.4992.2

3-عدم وجود مكان 
مخصص للنشاط اإلعالمي 

يعوق ممارسة األنشطة 
اإلعالمية.

2876817--15739.314636.63.811.2876.3

4-اعتقد أن فرصة أخصائي 
اإلعالم التربوي في الترقية 

ضعيفة.
16416842.121553.9----3.50.5870

5-علمت أن المرتب التي 
يحصل عليها أخصائي 

اإلعالم التربوي ال تكفى 
الحتياجات المعيشة.

143.513533.815037.610025.1--3.160.8463.2

6-أتمنى أن أجد عماًل أخر 
حتى يحقق لي عائدا أفضل.

4310.827669.27819.520.5--3.90.5678
7-اعتقد أن وظيفة 

أخصائي اإلعالم التربوي 
ستكون عمال غير سار في 

المستقبل.

359904010------4.90.398

8-اعتقد أن فرصة أخصائي 
اإلعالم التربوي في البعثات 

أو االعارات معدومة.
10827.114436.160158721.8--3.681.0973.7

9-أرى أن أخصائي 
اإلعالم التربوي يعيش في 
مستوى اقتصادي منخفض 
بالنسبة ألصحاب الوظائف 

األخرى.

--9624.125563.94812--3.120.5962.4

399جملة من سئلوا

يتضــح مــن الجــدول الســابق رقــم )6( حســب ترتيــب العبــارات وفًقــا للمتوســط الحســابي والــوزن 
المئــوي حيــث جــاء اتجــاه طــاب التدريــب الميدانــي نحــو االعتقــاد بــأن وظيفــة أخصائــي اإلعــام 
التربــوي ســتكون عمــًا غيــر ســار فــي المســتقبل بالرفــض التــام بــوزن مئــوي)98(، تلــى ذلــك اتجــاه 
أفــراد العينــة نحــو اعتقادهــم بــأن وظيفــة أخصائــي اإلعــام التربــوي آمنــة ولهــا مســتقبلها بــوزن 
مئــوي)92.8(، ثــم جــاء اتجــاه أفــراد العينــة بالتمنــي بوجــود عمــل أخــر حتــى يحقــق لهــم عائــًدا 
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أفضــل بالرفــض التــام بــوزن مئــوي)78(، وتلــي ذلــك نظــام األجــور والحوافــز ألخصائــي اإلعــام 
التربــوي نظامــا مقبــواًل بالموافقــة التامــة بــوزن مئــوي)77.1(، وبعــد ذلــك عــدم وجــود مــكان مخصــص 
للنشــاط اإلعامــي يعــوق ممارســة األنشــطة اإلعاميــة بالموافقــة التامــة بــوزن مئــوي)76.3(، ثــم 
جــاء اتجــاه الطــاب نحــو اعتقادهــم أن فرصــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي البعثــات أو اإلعــارات 
معدومــة جمعــت مــا بيــن الموافقــة والرفــض بــوزن مئــوي)73.7(، ثــم جــاء اعتقــاد الطــاب أن فرصــة 
أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي الترقيــة ضعيفــة بالرفــض التــام بــوزن مئــوي)70(، وأخيــًرا المرتــب 
الــذي يحصــل عليــه األخصائــي ال يكفــي الحتياجاتــه المعيشــية بــوزن مئــوي)63.2(، وأنــه يعيــش 

فــي مســتوى اقتصــادي منخفــض بالنســبة ألصحــاب الوظائــف األخــرى بــوزن مئــوي)62.4(.
جدول )7( اتجاه طاب التدريب الميداني للمهنة )االتجاه نحو المكانة االجتماعية للمهنه(.

االتجاه نحو المكانة االجتماعية للمهنه

الفقرات

أوافق بشدةأوافقمحايدأرفضأرفض بشدة

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الم

ن 
وز

ال
وي

لمئ
ا

%ك%ك%ك%ك%ك
1-يسعدني أن يعرف 

اآلخرون أنني أخصائي 
إعالم تربوي.

------17042.622957.44.570.591.5

2-أرى أن مهنة أخصائي 
اإلعالم تكسبني مركزا 

اجتماعيا مرموقا.
----4310.834085.21643.930.3878.6

3-أقدم نفسي لآلخرين 
على اننى أخصائي إعالم 

تربوي.
------21253.118746.94.470.589.4

4-أرى أن المجتمع يقدر 
دوري كأخصائي إعالم 

تربوي مما يشجعني على 
بذل المزيد من الجهد.

----8822.122756.98421.140.6679.8

5-أرى أن المجتمع ينظر 
إلى مهنة أخصائي اإلعالم 
التربوي على أنها جذابة 

ومشوقة.

------30375.99624.14.240.4384.8

6-اعتقد أن المجتمع ينظر 
إلى أخصائي اإلعالم على 
انه اقل شأنا من زمالئه 

في المهن األخرى .

12832.115739.3761961.53283.861.1377.2

7-اشعر أن مهنه أخصائي 
اإلعالم التربوي تسبب لي 

الكثير من الحرج.
14937.319248.15814.5----4.230.6884.6

8-امتلك القدرة علي إعداد 
وتحرير الفنون اإلعالمية 

المختلفة .
------29373.410626.61.730.4434.7

9-اعتقد أن المجتمع ينظر 
إلي مهنه أخصائي اإلعالم 

على أنها ال قيمة لها.
5413.534586.5------4.140.3482.7

10-أرى أنني لو التحقت 
بوظيفة أخرى سوف يزداد 

تقدير الناس لي .
721819147.913634.1----3.840.776.8

399جملة من سئلوا

يتضــح مــن الجــدول الســابق رقــم )7( حســب ترتيــب العبــارات وفًقــا للمتوســط الحســابي والــوزن 
المئــوي، حيــث جــاء اتجــاه الطــاب بالشــعور بالســعادة عندمــا يعــرف اآلخــرون بأنهــم أخصائيــون 
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إعــام تربــوي بالموافقــة التامــة بــوزن مئــوي)91.5( وهــذا دليــل علــي المكانــة االجتماعيــة للمهنــة 
والقدرة على التعامل بساســة ويســر مع اآلخرين والعمل بروح الفريق وســرعة البديهة والقدرة على 
االرتجــال والشــجاعة األدبيــة إلــي جانــب القــدرة علــى مواجهــه المواقــف وتكويــن الــرأي العــام وقياداتــه، 
بــوزن  التامــة  بالموافقــة  أنهــم أخصائييــن إعــام تربــوي  أنفســهم لآخريــن علــى  تلــي ذلــك تقديــم 
مئوي)89.4(،ثــم جــاء بعــد ذلــك رؤيتهــم أن المجتمــع ينظــر إلــى مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي 
علــى أنهــا مهنــة جذابــة ومشــوقة بــوزن مئــوي)84.8(، وجــاء اتجــاه الطــاب أنهــم يشــعرون بــأن مهنــة 
أخصائــي اإلعــام التربــوي تســبب لهــم الكثيــر مــن الحــرج بالرفــض التــام بــوزن مئــوي)84.6(، وكــذا 
اعتقادهــم بــأن المجتمــع ينظــر إلــى مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي علــى أنهــا ال قيمــة لهــا بــوزن 
مئــوي)82.7(، فــي حيــن جــاء اتجــاه الطــاب حــول رؤيتهــم أن المجتمــع يقــدر دورهــم كأخصائييــن 
إعــام تربــوي ممــا يشــجعهم علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد بالموافقــة التامــة بــوزن مئــوي)79.8(، وكــذا 
أن مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي تكســبني مركــًزا اجتماعًيــا مرموًقــا بــوزن مئــوي)78.6(، ثــم جــاء 
اتجــاه الطــاب نحــو االعتقــاد بــأن المجتمــع ينظــر إلــى أخصائــي اإلعــام علــى أنــه أقــل شــأًنا مــن 
زمائــه فــي المهــن األخــرى بــوزن مئــوي)77.2(، وحــول رؤيتهــم لــو التحقــوا بوظيفــة أخــرى ســوف 
يــزداد تقديــر النــاس لهــم بالرفــض التــام بــوزن مئــوي)76.8(، وأخيــرا جــاء اتجــاه الطــاب نحــو امتاك 

القــدرة علــى إعــداد وتحريــر الفنــون اإلعاميــة المختلفــة بالموافقــة التامــة بــوزن مئــوي)34.7(. 
ثانًيا: نتائج الدراسة الكمية )اختبار الفروض(:

الفــرض األول: والــذي ينــص علــى “توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى 
مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية )التخطيــط – التنفيــذ – التقويــم( حســب متغيــر 

الفرقــة الدراســية لصالــح المبحوثيــن فــي الفرقــة الرابعــة “.
1- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة حســب متغيــر الفرقــة 

الدراســية:
جدول )8 ( اختبار “ت” “t-test” لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس ممارسة األنشطة اإلعامية 

المدرسية حسب متغير الفرقة الدراسية
ممارسة 
األنشطة 
اإلعالمية

اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعات
قيمة tالمعياري

درجة 
الحرية 

dF

مستوى الداللة
SIG

المقياس
1992.880.321الفرقة الثالثة

53.21-3980.000
دالة 
عند 
0.01

الفرقة 
2002.960.196الرابعة

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )8( عــدم تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية حســب متغيــر 
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الفرقــة الدراســية حيــث كانــت قيمــة »ت« )-53.21( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01؛ لصالــح 
المبحوثيــن فــي الفرقــة الثالثــة.

2- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية فــي مرحلــة 
التخطيــط حســب متغيــر الفرقــة الدراســية:

جدول  )9( اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس ممارسة األنشطة اإلعامية 
المدرسية في مرحلة التخطيط.

مقياس 
اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعاتالتخطيط

درجة الحرية قيمة tالمعياري
dF

SIGمستوى الداللة

المقياس
19930.000الفرقة الثالثة

دالة عند 53.727-3980.000
0.01 2002.950.21الفرقة الرابعة

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )9( عــدم تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق دالــة 
ــة   إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية فــي مرحل
)التخطيــط( حيــث كانــت قيمــة »ت« )-53.727( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01 ؛ لصالــح 

المبحوثيــن فــي الفرقــة الثالثــة.
3- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية فــي مرحلــة 

التنفيــذ حســب متغيــر الفرقــة الدراســية:
جدول )10(اختبار»ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس ممارسة األنشطة اإلعامية 

المدرسية في مرحلة التنفيذ حسب متغير الفرقة.

اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعاتمقياس التنفيذ
درجة قيمة tالمعياري

dF الحريةSIGمستوى الداللة

المقياس

1992.720.448الفرقة الثالثة

دالة عند 41.833-3980.000
0.01 الفرقة 

2002.830.377الرابعة

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )10( تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية فــي مرحلــة )التنفيــذ( 
حيــث كانــت قيمــة »ت« )-41.833( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01 ؛ لصالــح المبحوثيــن 

فــي الفرقــة الرابعــة.
4- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية فــي مرحلــة 

التقويــم حســب متغيــر الفرقــة الدراســية:
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جدول )11( اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس ممارسة األنشطة اإلعامية 
المدرسية في مرحلة التقويم.

مقياس 
اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعاتالتقويم

درجة قيمة tالمعياري
dF الحريةSIGمستوى الداللة

المقياس
1992.760.426الفرقة الثالثة

دالة عند 42.621-3980.000
0.01 الفرقة 

2002.840.368الرابعة

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )11( تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة فــي مرحلــة )التقويــم( 
حيــث كانــت قيمــة »ت« )-42.621( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01 ؛ لصالــح المبحوثيــن 
فــي الفرقــة الرابعة.مــن خــال اســتقراء نتائــج اختبــار الفــرض األول نجــد تحقــق الفــرض جزئيــا حيــث 
يرجــع الباحــث الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة في)الدرجــة الكليــة 
- مرحلــة التخطيــط ( لصالــح الفرقــة الثالثــة إلــى أن الطــاب المتدربيــن مــن الفرقــة الثالثــة تجحملــوا 
العــبء األكبــر فــي التخطيــط لمختلــف األنشــطة اإلعاميــة أكثــر مــن طــاب الفرقــة الرابعــة، ويعــزى 
أيضــا لدافعيــة طــاب الفرقــة الثالثــة نحــو ممارســة األنشــطة اإلعاميــة داخــل مــدارس التدريــب 
الميدانــي حيــث يعــد هــذا التدريــب المرحلــة األولــي لهــم فــي عمليــة التدريــب، بينمــا وجــدت فــروق ذات 
داللــة احصائيــة بيــن طــاب التدريــب الميدانــي لصالــح الفرقــة الرابعــة مــن حيــث مرحلــة  )التنفيــذ 
- التقويــم(، فيعــزى ذلــك إلــي الخبــرة الشــخصية لطــاب الفرقــة الرابعــة، فهــي تعــد المرحلــة الثانيــة 
لهــم فــي عمليــة التدريــب داخــل مــدارس التدريــب الميدانــي . ودراســتهم لمختلــف المقــررات داخــل 
قســم اإلعــام التربــوي بكليــة التربيــة النوعيــة ســاعدهم علــى تنفيــذ وتقويــم األنشــطة اإلعاميــة التــي 

يمارســونها داخــل مــدارس التدريــب الميدانــي. 
ــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن  الفــرض الثانــي: والــذي ينــص علــى أنــه »توجــد فــروق ذات دالل
علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي حســب متغيــر الفرقــة الدراســية فــي 

لصالــح الفرقــة الرابعــة«. 
الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي . 1

حســب متغيــر الفرقــة الدراســية:
جدول )12( اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس االتجاه نحو مهنة أخصائي 

اإلعام التربوي حسب متغير الفرقة الدراسية.
االتجاه نحو 

مهنة أخصائي 
اإلعالم التربوي

اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعات
قيمة tالمعياري

درجة 
الحرية 

dF

SIGمستوى الداللة

المقياس
1992.990.07الفرقة الثالثة

دالة عند 59.8-3980.000
0.01 20030.00الفرقة الرابعة
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يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )12( تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي حســب متغيــر 
الفرقــة الدراســية حيــث كانــت قيمــة »ت« )-59.8( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01؛ لصالــح 

المبحوثيــن فــي الفرقــة الرابعــة.
2- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي 

بعــد )االتجــاه نحــو العمــل داخــل المدرســة( حســب متغيــر الفرقــة الدراســية:
جدول )13( اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس االتجاه نحو مهنة أخصائي 

اإلعام التربوي في بعد )االتجاه نحو العمل داخل المدرسة( حسب متغير الفرقة الدراسية.
االتجاه نحو 
العمل داخل 

المدرسة
اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعات

درجة قيمة tالمعياري
dF الحريةSIGمستوى الداللة

المقياس
19930.00الفرقة الثالثة

دالة عند 50.773-3980.000
0.01 2002.920.272الفرقة الرابعة

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )13( عــدم تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي 
بعــد )االتجــاه نحــو العمــل داخــل المدرســة( حســب متغيــر الفرقــة الدراســية حيــث كانــت قيمــة »ت« 

)-50.773( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01؛ لصالــح المبحوثيــن فــي الفرقــة الثالثــة.
3- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي 

بعــد )االتجــاه نحــو القــدرات المهنيــة( حســب متغيــر الفرقــة الدراســية.
جدول )14( اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس االتجاه نحو مهنة أخصائي 

اإلعام التربوي في بعد )االتجاه نحو القدرات المهنية( حسب متغير الفرقة الدراسية.

االتجاه نحو 
اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعاتالقدرات المهنية

درجة قيمة tالمعياري
dF الحريةSIGمستوى الداللة

المقياس
19930.00الفرقة الثالثة

دالة عند 59.112-3980.000
0.01 2002.990.00الفرقة الرابعة

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )14( عــدم تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي 
بعــد )االتجــاه نحــو القــدرات المهنيــة( حســب متغيــر الفرقــة الدراســية، حيــث كانــت قيمــة »ت« 

)-59.112( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01 ؛ لصالــح المبحوثيــن فــي الفرقــة الثالثــة.
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4- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي 
فــي بعــد )االتجــاه نحــو المســتوى االقتصــادي ومســتقبل المهنــة( حســب متغيــر الفرقــة 

الدراســية.
جدول )15( اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس االتجاه نحو مهنة أخصائي 

اإلعام التربوي في بعد )االتجاه نحو المستوى االقتصادي ومستقبل المهنة( حسب متغير الفرقة الدراسية.
االتجاه نحو المستوى 
االقتصادي ومستقبل 

المهنة
اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعات

قيمة tالمعياري
درجة 
الحرية 

dF

SIGمستوى الداللة

المقياس
1992.8790.326الفرقة الثالثة

دالة عند 55.369-3980.000
0.01 2002.980.14الفرقة الرابعة

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )15( تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي بعــد 
)االتجــاه نحــو المســتوى االقتصــادي ومســتقبل المهنــة( حســب متغيــر الفرقــة الدراســية، حيــث كانــت 
قيمــة »ت« )-55.369( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01؛ لصالــح المبحوثيــن فــي الفرقــة 

الرابعــة.
5- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي 

بعــد )االتجــاه نحــو المكانــة االجتماعيــة للمهنــه( حســب متغيــر الفرقــة الدراســية.
جدول )16( يوضح اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس االتجاه نحو مهنة 

أخصائي اإلعام التربوي في بعد )االتجاه نحو المكانة االجتماعية للمهنه( حسب متغير الفرقة الدراسية.
االتجاه نحو المكانة 
اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعاتاالجتماعية للمهنه

درجة قيمة tالمعياري
dF الحريةSIGمستوى الداللة

المقياس
1992.7190.451الفرقة الثالثة

دالة عند 32.29-3980.000
0.01

2002.620.487الفرقة الرابعة

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم)16( عــدم تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي 
بعــد  )االتجــاه نحــو المكانــة االجتماعيــة للمهنــه( حســب متغيــر الفرقــة الدراســية، حيــث كانــت قيمــة 
»ت« )-32.29( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01 ؛ لصالــح المبحوثيــن فــي الفرقــة الثالثــة. 
مــن خــال اســتقراء نتائــج اختبــار الفــرض الثانــي نجــد تحقــق الفــرض جزئيــا حيــث يرجــع الباحــث 
الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي علــى  )الدرجــة 
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الكليــة - االتجــاه نحــو المســتوى اإلقتصــادي ومســتقبل المهنــة( لصالــح الفرقــة الرابعــة، إلــي أن 
طــاب الفرقــة الرابعــة لديهــم اســتعداد لممارســة المهنــة وتطلعهــم لمســتقبل وظيفــي آمــن، وقبولهــم 
لنظــام األجــور والحوافــز لمهنمــة أخصائــي اإلعــام التربــوي، حيــث إن طــاب الفرقــة الرابعــة علــى 
وشــك التخــرج مــن كليــة التربيــة النوعيــة ـ وهــذا يعكــس لتجــاه قــوي نحــو المهنــة. بينمــا لوحــظ الفــروق 
بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهــن’ أخصائــي اإلعــام التريوب،)االتجــاه نحــو العمــل 
المدرســة - االتجــاه نحــو القــدرات المهنيــة - االتجــاه نحــو المكانــة االجتماعيــة للمهنــة (لصالــح 
الفــرة الثالثــة، ويعــزي ذلــك إلــى خلفيتهــم عــن ممارســة األنســطة اإلعاميــة داخــل المدرســة يحقــق لهــم 
تطلعهــم ألن يكونــوا إعامييــن فــي المســتقبل،ويجانب متعتهــم فــي تدريــب الطــاب داخــل المــدارس 
ـ إضافــة الــى مهنــة األخصائــي توافــق ميولهــم وتطلعاتهــم، والتدريــب الميدانــي يفيدهــم فــي تنميــة 
قدراتهــم المهنيــة، بجانــب إداركهــم للمكانــه االجتماعيــة الــى يكتســبونها مــن ممارســة مهنــة أخصائــي 

اإلعــام التربــوي، وأن المهنــة جذابــة ومشــوقة . 
الفــرض الثالــث: والــذي ينــص علــى »توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى مقيــاس ممارســة 

األنشــطة اإلعاميــة )التخطيــط – التنفيــذ – التقويــم ( حســب متغيــر النــوع لصالــح اإلنــاث.
1- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية حســب 

متغيــر النــوع.
جدول )17( اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس ممارسة األنشطة اإلعامية 

المدرسية حسب متغير النوع.

مقياس ممارسة 
اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعاتاألنشطة اإلعالمية

درجة قيمة tالمعياري
dF الحريةSIGمستوى الداللة

المقياس
2002.90.3ذكور

دالة عند 51.912-3980.000
0.01 1992.940.23إناث

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )17( تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية حســب متغيــر 
النوع)ذكــور- إنــاث(، حيــث كانــت قيمــة »ت« )-51.912( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01 

؛ لصالــح المبحوثيــن اإلنــاث.
2- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية فــي مرحلــة 

التخطيــط حســب متغيــر النــوع.
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جدول )18(اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس ممارسة األنشطة اإلعامية 
المدرسية في مرحلة التخطيط حسب متغير النوع.

اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعاتمقياس التخطيط
درجة قيمة tالمعياري

dF الحريةSIGمستوى الداللة

المقياس
2002.980.14ذكور

دالة عند 55.704-3980.000
0.01 1992.970.17إناث

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )18( عــدم تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية فــي مرحلــة 
التخطيــط حســب متغيــر النــوع )ذكور-إنــاث(، حيــث كانــت قيمــة »ت« )-55.704( وهــي قيمــة 

دالــة عنــد مســتوى 0.01 ؛ لصالــح المبحوثيــن الذكــور.
3- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية فــي مرحلــة 

التنفيــذ حســب متغيــر النــوع.
جدول )19( اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس ممارسة األنشطة اإلعامية 

المدرسية في مرحلة التنفيذ حسب متغير النوع.

اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعاتمقياس التنفيذ
درجة قيمة tالمعياري

dF الحريةSIGمستوى الداللة

المقياس
2002.720.45ذكور

دالة عند 42.138-3980.000
0.01 1992.830.37إناث

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )19( تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية فــي مرحلــة التنفيــذ 
حســب متغيــر النــوع )ذكــور- إنــاث(، حيــث كانــت قيمــة »ت« )-42.138( وهــي قيمــة دالــة عنــد 

مســتوى 0.01 ؛ لصالــح المبحوثيــن اإلنــاث.
4- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية فــي مرحلــة 

التقويــم حســب متغيــر النــوع.
جدول )20( يوضح اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس ممارسة األنشطة 

اإلعامية المدرسية في مرحلة التقويم حسب متغير النوع.

اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعاتمقياس التقويم
درجة قيمة tالمعياري

dF الحريةSIGمستوى الداللة

المقياس
2002.770.42ذكور

دالة عند 42.361-3980.000
0.01 1992.830.37إناث
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يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )20( تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة المدرســية فــي مرحلــة التقويــم 
حســب متغيــر النــوع )ذكور-إنــاث(، حيــث كانــت قيمــة »ت« )-42.361( وهــي قيمــة دالــة عنــد 
مســتوى 0.01 ؛ لصالــح المبحوثيــن اإلنــاث. مــن خــال اســتقراء نتائــج اختبــار الفــرض الثالــث 
نــاث( طــاب  نجــد تحقــق الفــرض جزئيــا حيــث يرجــع الباحــث الفــروق بيــن المبحوثيــن )ذكــور- واإ
التدريــب الميدانــي علــى مقيــاس ممارســة األنشــطة اإلعاميــة فــي )الدرجــة الكليــة - مرحلــة التنفيــذ – 
التقويــم( لصالــح اإلنــاث إلــى أنهــم يشــاركون دائمــا فــي األنشــطة اإلعاميــة وحبهــم لعمــل المســابقات 
قامــة المعــارض الصحفيــة، وتنظيــم الزيــارات الميدانيــة للمؤسســات الصحفيــة، وقدرتهــم علــى طــرح  واإ
حلــول لبعــض مشــكات النشــاط اإلعــام ي. بينمــا لوحــظ فــروق دالــة احصائيــا لصالــح الذكــور 
فــي التخطبــط لممارســة األنشــطة اإلعاميــة داخــل المدرســة ويعــزى ذلــك إال أن الذكــور يخططــوا 
لموضعــات جديــدة فــي األنشــطة اإلعاميــة، حيــث إنهــم شــاهدوا أنشــطة إعاميــة أخــري ســبق 

إعدادهــا ويقومــون بإعــداد جــدول زمنــي للنشــاط اإلعــام ي.
الفــرض الرابــع: والــذي ينــص علــى »توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى مقيــاس االتجــاه 

نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي حســب متغيــر النــوع لصالــح اإلنــاث.«
1- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي حســب 

متغيــر النوع.
جدول )21( اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس االتجاه نحو مهنة أخصائي 

اإلعام التربوي حسب متغير النوع.
االتجاه نحو مهنة 
أخصائي اإلعالم 

التربوي
اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعات

قيمة tالمعياري
درجة 
الحرية 

dF

SIGمستوى الداللة

المقياس
20030.00ذكور

دالة عند 59.21-3980.000
0.01 1992.990.7اإلناث

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )21( عــدم تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي حســب 
متغيــر النــوع )ذكور-إنــاث(، حيــث كانــت قيمــة »ت« )-59.21( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 

0.01؛ لصالــح المبحوثيــن الذكــور.
2- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي 

بعــد )االتجــاه نحــو العمــل داخــل المدرســة( حســب متغيــر النــوع:
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جدول )22(  اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس االتجاه نحو مهنة أخصائي 
اإلعام التربوي في بعد )االتجاه نحو العمل داخل المدرسة( حسب متغير النوع.

االتجاه نحو العمل 
اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعاتداخل المدرسة

درجة قيمة tالمعياري
dF الحريةSIGمستوى الداللة

المقياس
2002.960.196ذكور

دالة عند 54.262-3980.000
0.01 1992.950.196اإلناث

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )22( عــدم تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي بعــد 
)االتجــاه نحــو العمــل داخــل المدرســة( حســب متغيــر النــوع )ذكور-إنــاث(، حيــث كانــت قيمــة »ت« 

)-54.262( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01؛ لصالــح المبحوثيــن الذكــور.
3- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي 

بعــد )االتجــاه نحــو القــدرات المهنيــة( حســب متغيــر النــوع.
جدول )23( اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس االتجاه نحو مهنة أخصائي 

اإلعام التربوي في بعد )االتجاه نحو القدرات المهنية( حسب متغير النوع.
االتجاه نحو القدرات 

اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعاتالمهنية
درجة قيمة tالمعياري

dF الحريةSIGمستوى الداللة

المقياس
2002.990.071ذكور

دالة عند 59.8-3980.000
0.01 19930.00اإلناث

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )23( تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي بعــد 
)االتجــاه نحــو القــدرات المهنيــة( حســب متغيــر النــوع )ذكور-إنــاث(، حيــث كانــت قيمــة »ت« 

)-59.8( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01؛ لصالــح المبحوثيــن اإلنــاث.
4- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي 

بعــد )االتجــاه نحــو المســتوى االقتصــادي ومســتقبل المهنــة( حســب متغيــر النــوع.
جدول )24( اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس االتجاه نحو مهنة أخصائي 

اإلعام التربوي في بعد )االتجاه نحو المستوى االقتصادي ومستقبل المهنة( حسب متغير النوع.
االتجاه نحو المستوى 
االقتصادي ومستقبل 

المهنة
اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعات

درجة قيمة tالمعياري
dF الحريةSIGمستوى الداللة

المقياس
2002.940.238ذكور

دالة عند 50.05-3980.000
0.01 1992.920.273اإلناث
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يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )24( عــدم تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي بعــد 
)االتجــاه نحــو المســتوى االقتصــادي ومســتقبل المهنــة( حســب متغيــر النــوع )ذكور-إنــاث(، حيــث 
كانــت قيمــة »ت« )-50.05( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01 ؛ لصالــح المبحوثيــن الذكــور.
5- الفــروق بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي 

بعــد )االتجــاه نحــو المكانــة االجتماعيــة للمهنــة( حســب متغيــر النــوع.
جدول )25(اختبار »ت« »t-test« لقياس الفروق بين المبحوثين على مقياس االتجاه نحو مهنة أخصائي 

اإلعام التربوي في بعد )االتجاه نحو المكانة االجتماعية للمهنة( حسب متغير النوع.
االتجاه نحو 

المكانة 
االجتماعية للمهنه

اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعات
قيمة tالمعياري

درجة 
الحرية 

dF

SIGمستوى الداللة

المقياس
2002.660.475ذكور

دالة عند 34.346-3980.000
0.01 1992.680.468اإلناث

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق رقــم )25( تحقــق الفــرض فيمــا يخــص وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــة بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس االتجــاه نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي فــي بعــد 
)االتجــاه نحــو المكانــة االجتماعيــة للمهنــة( حســب متغيــر النــوع )ذكــور- إنــاث(، حيــث كانــت 
قيمــة »ت« )-34.346( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى 0.01 ؛ لصالــح المبحوثيــن اإلناث.مــن 
خــال اســتقراء نتائــج اختبــار الفــرض الرابــع نجــد تحقــق الفــرض جزئيــا حيــث يرجــع الباحــث الفــروق 
بيــن المبحوثيــن  )ذكــور – إنــاث ( طــاب التدريــب الميدانــي علــى مقيــاس اإلتجــاه نحــو المهنــة 
)أخصائــي اإلعــام التربــوي( فــي  )الدرجــة الكليــة للمقيــاس – االتجــاه نحــو العمــل داخــل المدرســة – 
االتجــاه نحــو المســتوى اإلقتصــادي ومســتقبل المهنــة( لصالــح الذكــور إلــى تطلعهــم لمســتقبل وظيفــي 
آمــن ومســتقر بعــد تخرجهــم، وقبولهــم بنظــام األجــور والحوافــز الازمــة ألخصائــي اإلعــام التربــوي، 
دراكهم أن النشــاط اإلعامي يســاعدهم أن يكونوا اعاميين في المســتقبل إلي جانب متعتهم في  واإ
ممارســة األنشــطة اإلعاميــة داخــل المــدارس، بينمــا لوحظــت فــروق دالــه احســائيا لصالــح اإلنــاث 
فــي االتجــاه نحــو القــدرات المهنيــة واالتجــاه نحــو المكانــه االجتماعيــة للمهنــة، ويعــزى ذاك إلــي قــدرة 
اإلنــاث فــي التغلــب علــى المشــكات التــي تواجههــم فــي العمــل وأنهــم علــى درايــة جيــدة فــي إخــراج 

الصحــف المدرســية بأســلوب علمــي، ويســتطيعون عقــد لقــاءات ونــدوات فــي مناســبات مختلفــة. 
الفــرض الخامــس: والــذي ينــص علــى »توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن ممارســة 
طــاب التدريــب الميدانــي لألنشــطة اإلعاميــة المدرســية )التخطيــط – التنفيــذ – التقويــم( 

واتجاهاتهــم نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي.«
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جدول )26( معامل االرتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس ممارسة طاب التدريب الميداني لألنشطة 
اإلعامية المدرسية )التخطيط – التنفيذ – التقويم( واتجاهاتهم نحو مهنة أخصائي اإلعام التربوي.

مقياس األنشطة اإلعالمية

مستوى الداللةنوع االرتباطمعامل بيرسونالعدد
االتجاه نحو مهنة 
أخصائي اإلعالم 

التربوي
غير دال عند 0.772عكسي ضعيف جدا-3990.015

0.05

باســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون بيــن درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس ممارســة طــاب 
التدريــب الميدانــي لألنشــطة اإلعاميــة المدرســية )التخطيــط – التنفيــذ – التقويــم( واتجاهاتهــم نحــو 
مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي. تبيــن عــدم صحــة الفــرض فــي ذلــك؛ حيــث إن معامــل بيرســون 
يســاوي )-0.015( وهــو ارتبــاط عكســي ضعيــف جــدا حقــق مســتوى داللــة )0.772( وهــي قيمــة 
غيــر دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05(. مــن خــال اســتقراء نتائــج اختبــار الفــرض الخامــس نجــد 
عــدم تحقــق الفــرض بوجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن ممارســة طــاب التدريــب الميدانــي لألنشــطة 
اإلعاميــة المدرســية واتجاهاتهــم نحــو مهنــة أخصائــي اإلعامــي التربــوي، وهــذا دليــل علــى أن 
الطالــب لديــه اتجــاه ايجابــي قــوي نحــو مهنــه أخصائــي اإلعــام التربــوى بغــض النظــر عــن ممارســته 
التحــق الطالــب برغبتــه الشــخصية بقســم اإلعــام  المــدارس، حيــث  لألنشــطة اإلعاميــة داخــل 
التربــوي بكليــة التربيــة النوعيــة ولديــه إدراك بطبيعــة مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي ومســتقبل 
المهنــة ومكانتهــا االجتماعيــة، وحيــث الحظــت الطــاب شــخصًيا أنهــم يقبولــون علــى التحويــل مــن 
األقســام العلميــة األخــرى والموجــودة داخــل الكليــة فــي الســنة األولــي إلــى قســم اإلعــام التربــوي 
لحبهــم الشــديد لألنشــطة اإلعاميــة التــي تمــارس أثنــاء دراســتهم بالكليــة، كمــا الحظــت أيًضــا التــزام 
الطــاب بحضــور المحاضــرات النظريــة والــدروس التطبيقيــة وانجــاز كافــة األعمــال المنوطــة بهــم 
والتــي تتمثــل فــي األنشــطة اإلعاميــة المختلفــة وهــي  )الصحــف المدرســية – واإلذاعــة المدرســية 

- والمســرح التربــوي .....(.
التوصيات والبحوث المقترحة: 

أواًل: التوصيــات: بعــد اســتعراض نتائــج تحليــل الدراســة، يضــع الباحــث مجموعــة مــن المقترحــات 
لتفعيــل العاقــة بيــن ممارســة طــاب التدريــب الميدانــي للنشــاط اإلعامــي المدرســي واتجاهاتهــم 

نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــام التربــوي علــى النحــو التالــي: - 
االهتمــام بتنميــة االتجاهــات اإليجابيــة لطــاب التدريــب الميدانــي والقائميــن علــى العمليــة . 1

التعليميــة بالمــدارس والطــاب وكذلــك أوليــاء األمــور نحــو أهميــة اإلعــام التربــوي ودوره فــي 
تحقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة وذلــك مــن خــال عقــد برامــج توعيــة لتنميــة هــذه االتجاهــات، 

ومــن قبــل ذلــك االهتمــام بتوفيــر اإلمكانيــات والحوافــز الازمــة لهــذا النشــاط الحيــوي.
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غيــر . 2 الموجهيــن  هــؤالء  غالبيــة  إن  حيــث  التربــوي  اإلعــام  لموجهــي  تدريبيــة  برامــج  عقــد 
متخصصيــن فــي مجــال اإلعــام التربــوي وهــذا مــا يؤثــر علــى قيامهــم بأدوارهــم وأداء مهامهــم 

الفنيــة علــى أســس علميــة.
التخطيــط الجيــد للنشــاط اإلعامــي علــى مســتوى الجمهوريــة بمــا يتفــق مــع فلســفة وأهــداف . 3

جــراءات تنفيذهــا واضحــة فــي أذهــان  اإلعــام التربــوي، وأن تكــون هــذه األهــداف والخطــط واإ
القائميــن علــى تنفيذهــا مــن أخصائييــن وموجهيــن ومديــري مــدارس.

االستفادة من خبرة اإلعام يين في دعم اإلعام التربوي وتقديم األبحاث المرتبطة به.. 4
توفيــر المــوارد الماليــة المناســبة للعمــل اإلعامــي فــي المــدارس وزيــادة ميزانيــة النشــاط اإلعــام . 5

ي.
النشــاط اإلعامــي علــى . 6 بتدريــب تاميــذ جماعــة  المتدربيــن  الطــاب  يقــوم  بــأن  االهتمــام 

خــراج األنشــطة اإلعاميــة بطــرق مختلفــة  كيفيــة جمــع المعلومــات مــن المصــادر المختلفــة، واإ
ومتعــدة، وتنويعهــا فــي معالجــة الموضــوع الواحــد بمــا يحقــق التكامــل بينهــا.

مزيــد مــن االهتمــام بــأن يقــوم الطــاب المتدربيــن بإتاحــة الفرصــة لتاميــذ جماعــة النشــاط . 7
اإلعامــي إلبــداء آرائهــم تجــاه مختلــف الموضوعــات فــي األنشــطة اإلعاميــة، فضــًا عــن 

اهتمامهــم باســتطاع رأي تاميــذ المدرســة فيمــا يقــدم لهــم مــن أنشــطة إعاميــة.
ثانًيــا: البحــوث المقترحــة: فــي هــذا المجــال يقتــرح الباحــث بعــض الموضوعــات إلجــراء الدراســات 

والبحــوث المســتقبلية: 
إعــداد برامــج تهــدف إلــى تنميــة االتجاهــات اإليجابيــة للطــاب والعامليــن بالمدرســة نحــو أهميــة . 1

ودور اإلعــام التربــوي فــي تحقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة.
ــم الذاتــي لطــاب التدريــب الميدانــي بكليــات . 2 إعــداد برامــج تدريبيــة قائمــة علــى أســاليب التعل

التربيــة النوعيــة.
فــي جميــع . 3 التربــوي  اإلعــام  المهنــي ألخصائــي  األداء  تقويــم  فــي مجــال  إجــراء دراســات 

عملــه. مجــاالت 
وضــع تصــور لمقــرر دراســي للنشــاط اإلعامــي يتــم تنفيــذه ضمــن الخطــة والجــدول الدراســي . 4

فــي ضــوء مــا يتــم فــي بعــض الــدول األخــرى.
قياس فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات طاب اإلعام التربوي.. 5

المراجع:
ــق« )القاهــرة: دار الفكــر . 6 ــة والتطبي ــن النظري ــة واإلذاعــة المدرســية بي محمــود حســن إســماعيل.« الصحاف

العربــي، 2004(، ص13.
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