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اخلاص باإلعالم  التدريب امليداينقرر دراسة تقييمية مل

 يف ضوء النموذج التكامليالتربوي 

 *د.ساره فايز عبد المسيح

 مقدمه

يأللاعمثللإعداللالمعلممأهللةعكبمرلللعى رللجتعمللاوعلممارمألللمعقلمة لللملمعلممر ا لللع لللممأهةعي

لمنلحرلللعلمريجيلللعحاللجعلمولقيلللع لللعلمأمهرلللعلمرأهرمرلللعيرللجل عمرلل مرج ع لللعلم لل  ع لل ع

 ل علم ل معلمرللعيالاعكنععنعدالالمعلم لملاللممأهةعقه برهل قلمأهمرلعقلمنرسرل،عقمذمكع إ

م رئللللعلممنل للل لعقلمم  مللللعهةرلللاعهلمبرملللللع للللعىهرللللمعلمرجهرللللع للل عحرللل عهللل  رجعل

علممأهمر عقلمرلعهسلبةع لعداالمبةعقه برههةعىمأهمر ع لعلممسر  إ.مه   ل

داللالمع للعهجيلل  عقلم ل للرلعكحلاعلمم لجملمعلممهمللععمرللاليل  لجمعلمرلامياعلمعشليإيق

عمملم للعلممهلللملم لقأرلعلمم لشلجتعيررحعلمرجصعقلمم لقفعحر عقه برإعلم لماللممأهةع

لم   علممرلامهر ععلمراميسرلعقلمرجه يلع  عخ لعه ظرفعلما لياعلمنرجيلعلمرلعهه لبل

ع.عععععععععععلممارمععلممام ل لعىهرلمعلمرجهرلعقه  ر هلع لع

منعلم لماللممأهةعينر إع لع رلجتعلمرلامياعلممرلاليلع ل عمقمعلمملرأهةعدملاعمقمعلممأهلةعق

هةتع  حرلعلممشجفعلملذ عيسللاا عاهلاعهنمرللع هلملهل علممهنرللعقه ل يةعكمل ل عخل لع

 للعع رجتعلمرامياعلممراليلعق قعك سعق أليرجعه لرسع لاوعهمينل ع ل عكملرعمقم عىمأهلة

يمثلللإعلمجىرلللوتعلم ل لللرلع للللعهلللجل  عدالللالمع لمرلللامياعلممرلللاليلعكعلممسلللر  إ،عقملللذم

همر ع لعىل لعلمرخصصلمعقلممالمم،عقدذلعىلنع  لجمعلمرلامياعلممرلاليلعلم   للممأ

 ع لعىهرلمعلمرجهرللعاهلاعلخلر فعيةرإعكبمرلعك ل رلع لعهجل  عداالمعلم   علممأهمر

 إنع  جمعلمرامياعلممراليلعيةرإعكبمرللعخلةللع للعهلجل  عدالالمعلم لملاععهلهخصصله

يرللجل عمهمهللللعق سللئ مرلعلمنلل العقمع للرملع لللعهجيللل  عداللالمع لمللاعل الل لعلمرجهلل  ع

لمنشللل عل ا  لللعلممنلل  عههلللع لللعلممللالمت،عقمقم ع لللعهنمرلللعلممهلللملمعل ا  رلللع

عه ررةعلمج لملعلما  رل.مه   عقدىسلههةعلم امتعاهاعلمن اعقلمرةهرإعق

عجهلل  ع  ه للل عل ل للرل عمرخللجي علم لل   لللع اللللعل الل لعلمرلمرللامياعلممرللاليلععقيأللا

،عحرل عيرلام علم ل  عخصلل لعل ال لعلمرجهل  ع للعلمملالمتمه رللعهلاقمعكعةقه برهه

هلمرجقلعلمجلهألعاهاعىرررلع ملم لعلميشل لعل ا  رللع للعلممارملععلممام للعقدالالمع

فعلممألللمفعرلل ظهلممام للرلعلمميرجقيرلللعقلمم   الللعقلم للجل  عل ذلارلللعقلمصللةفع

قلممأه  لمعلمنرجيللعلمرللعلىرسل هلع ل عخل لعلممملم للمعلممهنرللعلمرلاهللع للعلمنشلل ع

                                                           
 جل ألعلم لبجت.عع-يهرلعلمرجهرلعلمن ارلهع امتعه سةعل ا لعلمرجه   *
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رللللعهلممهللللعلمرنررمرلللعقلمرجه يلللع لللعلممارمللععلم ل ا  لللعلممام للل،عهل  للل لعدمللاع

ععلممام ل.

لممأج للعل يسلليرلعق لعظإعدهال علممارمععلممألةجعية عهة رلقعلمريل لإعهلر ع اللممع

  ة حع  علم لجقم عل رلعقلمث ل رلعقلمرين م جرلعجلمعل جرملارلعقلمسرمم لى لعلمرغر

هلللم لقععقمه هلللععق هنرللل عقهجه يللل ععلىلميمرللل عج ليللاعداللالمعلم لمللاعلممأهللةعريل للإعكنعه

علعقلحررلجللمعلممارملععهةرل عيلامئع سلئ مرله عق هل ل عيةل لمرأهرملعقلم رئللعلممام لر

عهغرجلمعلممارمععلممام لعقلممةهل.

لممللالمتع شللمىلعقعلمن ارللعيهرلللمعلمرجهرلللمخ للعلمرامي رللعململلجهبعهلر عق ل عملةع لإنع

قلملذ عيهلافعلمنم ذجعلمريل هلعلمرجهل  عداالمبلعقذمكعل رنلمل عاهاع لعك لى علمرامياع

هلممشللي مععلمن ارلللعقبملللعمهللبعجهلل معلمرنررللجع لللعىهرلللمعلمرجهرلللقعبللا ر عرللة دمللاعه

لمرأهرللعلمم جل متع للعلمملالمتعقه جرل علمملالمتعهمللعيةلايع ل عهغررلجلمع للعىهرلللمع

عقهلمرلملعهر حاعلماه معهرنهملعقجأإعىإع نهملع يم  عمآلخج.علمن العداالمعلممأهة

مع لل  عل الل لعلمرجهلل  علمخلللصعهر برللإعقداللالقمللذمكع للإنع  للجمعلمرللامياعلممرللاليلع

قلممشلللج ر ععلم للل  علممرلللامهر ع شلللرجىلعهلللر  ريل هللللعقق لللععم يللللعيةرللللجعدملللاع

هةرلل  عاهللاعكبللالفعقكخصللل لعل الل لعلمرجهلل  عر عقلمملل جهر علمرجهلل ير عرلمىلللميم

هلللر عجمرلللععاهلللاعهة رلللقعلمبلللالفعلممشلللرجىلععقل لللةلعق رل للللمعقك للللمراعهأملللإ

قلمملل لممعلم شللجيلعقلمملميلللعلم   لللع لللعد لللمعلمج يلللعمعل  يليرلللمعقهةللا،علم للجلف

كقعلممةرملإعحلاقمهلعقهمثلإع أل  علمرةايلمعلمةلمرللعهةاياعلمشل هلعمهرامياعلممراليل،عق

اهللاعلم لل  ععهلللعقلمرغهللاعاهرهلللع ملللعيألل معهلم للررلمتمرنررللذعلمج يللل،عقىرررلللع  لجهر

ع.ععممرامهر ل

عمشكلة الدراسة

همنلقشلللعهأللمعلممشللي معلمخلةلللعهلمرللامياعع1سللله للبرمللتعلمامل لللمعقلم ةلل يعلم

لممرللاليلعلمخلللصعه لل  عل الل لعلمرجهلل  عحرلل عهنلللقلعهأ للهلعلممهلللملمعل ا  رلللع

لمرلعيالاعكنعيلرمي ع نهللع ل  عل ال لعلمرجهل  عكمنللرع رلجتعلمرلاميا،عقل  يليرللمع

يا،عقلممأ قللمعلمملميلعلمرلعيااعكنعهر  جعم ل  عل ال لعلمرجهل  عكمنللرع رلجتعلمرلام

قلممشللي معلمرلللعه لجلللعلم لل  علممرللامهر ،عقهنلللقلعلملل أمعلمخللجع لل علمامل لللمع

بلذلع ل ععمقمعلمرامياعلممراليلع لعداالمعدخصل لعل ال لعلمرجهل  ع2قلم ة يعلمسله ل

ق  عيلحرلعكخجوعمحرتعلم لحثللعكنعبنللئعه للي عهلر عخ للعلمنشلل عل ا  للعع،يلحرل

لمخلةلعهلممالمتعقخ لعلمنشل عل ا  لعلمرلعيرام عاهرهلع   عل ا لعلمرجهل  ع

كمنلرع رجتعلمرامياعلممراليلعقبذلعايلسع للعيرال عدمرل علممارملععلممألةلجعقل هالبللمع

 لماللممأهةع" ل  عل ال لعلمرجهل  "ع للعا قللعلمرجه يلعلمةايثلعلمرلعههرةعهإاالمعلم

ععلمه ل رلعقهيل هرلعهر علمالياعلممهنلعقلمالياعلمىلميمل.



 دراسة تقييمية لمقرر التدريب الميداني الخاص باإلعالم التربوي في ضوء النموذج التكاملي

 243 2021 يونية – يناير الواحد والعشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

  عخ لعدشجلفعلم لحثلعاهاعلمأاياع  ع   عل ال لعلمرجهل  عقعقهنلرعاهاع ل  قع

مالمتعلمةي  رلعقلمخلةلعجللرعل حسللتع لع  جمعلمرامياعلممراليلع لعلمأاياع  علم

قجامعلم لحثلعكنعبنلئع جقمتعم  ععهصل مع  رلجلعمر ل يجعهلعلم ةثرلعحر عهلممشي

  جمعلمرامياعلممراليلعقذمكع لعد لمعلمنم ذجعلمريل هلعلمذ عيسرناعاهاعكبمرلعهيل لإع

لمرللعهشلمإعللممهللملمعلمذبنرللعقلممهنرللعلمرللعيالاعدىسللههلععانلةجعلمأمهرلعلمرامي رلل

قلمر رلرة،ع هلللعق سلئ مرلمعلممشلجفعلمىللميملعك للمراعلمرلامياعقمه   علممرامهر ،ع

هال علم   علممرامهر ،عقهألقنعك لى علمرامياع ععلم ل  علممرلامهر ،عقعل  يليرللمع

عع.قلمم لممعلمملميلعقلمرين م جرلعلم   لعمأمهرلعلمراميا(

ق لل عبللذلعلممن هللقعياللاعدالللمتعلمنرللجع لللع  للجمعلمرللامياعلممرللاليلعلمخلللصعه لل  ع

ع: لآلهرلممشيهلعلم ةثرلع لعلمرسل ممعلم ةثرلععع،عق  عمةعهرةاملمرجه  ل ا لع

بإع  جمعلمرامياعلممراليلعلمخلصعه ل  عل ال لعلمرجهل  علمرجقللعلمجلهأللع -1

 يسلبةع لعداالمبةعقه برههةعمهأمإعى خصل لعدا لعهجه  عهأاعلمرخجج؟

 لعلمرجهل  علمخ للعلمرامي رللعلمخلةللعه ل  عل العل هرلل عاهلامملذلععيااع -2

 ماوعىإع  عىهرلمعلمرجهرلعلمن ارلعقلممالمتعك لى علمراميا؟

 للل  علممرلللامهر ع للل عحرللل عبلللإعي للل لعلممشلللجفعلمىللللميملعهلللاقم عهالللل علم -3

ه جرههةعقدمشللمبةعقدىسللههةعلممهللملمعلممهنرللعلم   للع خصلل لعل ال لع

 لمرجه  ؟

مهر عق للعهل مرجع لع اوعهألقنعك لى علمرلامياع"لمملالمت"ع لععلم ل  علممرلا -4

 ذمكعاهاعلمأمهرلعلمرامي رل؟

  لعه ررةع   علمرجقلعلمجلهألعمم جمعلمرامياعلممراليل؟ -5

ىرفعيميل عق لععم يللعشلل هلعمر ل يجع  لجمعلمرلامياعلممرلاليلعيشلرجئع للع -6

داللالمبلعلم لل  علممرللامهر عقلممشللج ر علمىلللميمرر عقلمملل جهر علمرجهلل ير ع

 قكخصل لعل ا لعلمرجه  ؟

 لدراسة:أهمية ا

ع-هن ثقعكبمرلعلمامل لع  علمن ل علآلهر :

كبمرلعه  يجعل ا لعلمرجه  عي ارلل عقىرررلل ع للعلماللي ر علمىللميملعقلممهنللع -1

مم لى لعلمرةايلمعلمرلعه لج علم   ع لعلممالمت،عقذمكع للع ل رعلمنمل ذجع

 لمريل هلع االمعكخصل لعل ا لعلمرجه  .

الل لعلمرجهلل  علمر برللإعلمىلللميملعم لل  عل  للجقمتعهة رللقعلمريل للإعهللر ع -2

 مرجقلعلمجلهألععقلممملم لعلمرأهرلعمإلا لعلمرجه  ع لعلممالمت.هل
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هسللللبةعلمامل للللعلمةلمرللللع للللعق لللععلمبلللالفعقم لللةعلمسرل للللمعقك للللمراعع -3

لممملم لعل ا  رلعلممشرجىلعهر علمالياعلمىلميملعقلمالياعلممهنل،ع ملعمل ع

لممرلللامهر عقم لللعع سلللر وعل اللل لعلمرجهللل  ع للللععهللل مرجعاهلللاعكملرعلم للل  

 لممالمت.

هأر للجعلمامل لللعلمةلمرلللع لل علم ةلل يعل ا  رلللعلمرجه يلللعلمنلللممتعلمرلللعهرنلللقلع -4

 للللعد للللمعلمنمللل ذجععلمرلللامياعلممرلللاليلعلمخللللصعه للل  عل اللل لعلمرجهللل  

،عقه للععمهم للجمعم يلللعجايللاتع لل عحرلل علمبللالفعقك لللمراعلمرللامياعلمريللل هل

 ةر عيمي عل  رألي عههلع لعه ةرفعلمم جمعقه  يج .ععقلمر ررةعه

هنرلللجمعلمامل للللعلمةلمرللللعهإهخللللذعكملرعلمىللللميمرر علممرخصصلللر ع للللع الللللع -5

قكي للعدهخللذعكملرعمياعلممراليلعقلممل جهر عقكخصلل لعل ال لعلمرجهل  علمرا

لمجلهألللعقذمللكعم  للععم يلللعشللل هلعمر لل يجع  للجمعلممرللامهر عهلمرجقلللععلم ل  

 لمرجه  .عل ا لع

 ةلقمعك ل لرلعهلجه بععلمةلمرلعه  عع  رلتعيشرمإعاهاعكمهألهرمروعلمامل لع -6

هن م عهلميرررلعلمرلعيااعكنعي ل لعههللع  لجمعلمرلامياعلممرلاليلع ل عحرل ع لاوع

هة رللللقعلمر برللللإعلملللل  لعمه لللل  علممرللللامهر ،عق للللاوع سلللللبملعلممشللللج ر ع

 يللنعلمرلامياعهأللقنععق لاو،علمىلميمرر ع لعهة رقعكبالفعلمرامياعلممراليل

 قلممسئ مر ع ععلم   علممرامهر عكمنلرع رجتعلمرامياعلممراليل.

لمنملل ذجعك يلللمعهةثرلللعجايللاتعهرنلللقلعي جلل علم ةلل عدير للل علم لللحثر عيةلل ع للجلع -7

علمريل هلع لعداالمع   عل ا لعلمرجه  .ع

 أهداف الدراسة:

ع  لجمعلمرلامياعلممرلاليلع"ه رلرةعلمرللممامل للعدملاعهة رلقعلمهلافعلمج رسللعههافعل

عقلممللل جهر علممرخصصلللر ع للللعل اللل لعلمرجهللل  علمىللللميمرر ملللاوعيخ للللع للل ع

"علممرلامهر علمرجقللعلمجلهألل ال لعلمرجهل  عهق ل  علعقكخصل لعل ا لعلمرجه  

ع-قين ثقع  علمهافعلمج رسلع ام الع  علمبالفعلمرجارلعقباعىلآلهل:

ىلللميملعلممسللئ لعالل علمرللامياعلميشللفعالل ع للاوعلمريل للإعهللر علماليللاعلم -1

لممرلللاليلعقه برلللإع للل  عل اللل لعلمرجهللل  عمهأملللإع للللعلممارملللععلممام للللع

ى خصل لعمإلال لعلمرجهل  عقهلر علماليلاعلممهنللعلممسلئ لعال عق لععخ للع

 لمأمإعى خصل لعمإلا لعلمرجه  ع لعلممالمتعلمةي  رلعقلمخلةل.

لممرللاليلعقلممملم لللعهةايللاعي للل علم للأفعقج ليللاعلم لل تع لللع اللللعلمرللامياع -2

 لم لقأرلع لعلممالمت،عممألمالعي ل علم أفعقه  يجعي ل علم  ت.عع
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لمرلامياعلممرلاليلع للع ل رعم يللعشلل هلعمر  يجع  لجمعق ععهص مع  رجلع -3

 مهالياعلمىلميملعقلمالياعلممهنل.

 رملع لع  لجمععه  رقعلمنم ذجعلمريل هلع لعداالمع   عل ا لعلمرجه  عقم -4

علممراليل.لمرامياع

 تساؤالت الدراسة:

  لجمععه رلرةعلمرللم للعهسلل لعم رسللع"عممللذلعيالاعداللمتع شيهلعلمامل لعهرهخصع

ر عقلممل جهر علممرخصصلر ع للعل ال لعرماوعيخ لع  علمىلميمعلمرامياعلممراليل

ع؟". لع  رعلمنم ذجعلمريل هلعلمرجقلعلمجلهأل ا لعلمرجه  عهق   علعلمرجه  

لمرسل لعلمج رسللعهألمعلمرسلل ممعلمرجارللعلمرللعهةرللجعدملاعل جلهل ،عقين ثقع  ع

ع-قباعىلآلهل:

 ؟  جمعلمرامياعلممراليلعة  هلكنعيع لعلمبالفعلمرلعيااع -1

 لممشجفعلمىلميملعهمهل  عكمنلرع رجتعلمراميا؟بإعي  لع -2

 رألقنع يلنعلمرامياع ععلم   علممرامهر ؟عيعبإ -3

مج لللعع سلللر وعقكخصلللل لعل اللل لععقلممللل جهر  عرىللللميمر للللع  رجحللللمعلم -4

 ؟علمرامياعلممراليل

هللر علمالللي ر علمىلللميملعهامللععم يلللعشللل هلعمهرللامياعلممرللاليلعهة رللقععىرررللل -5

 ؟قلممهنل

عمملذلعيااعه  يجع  جمعلمرامياعلممراليلع؟ -6

 :فروض الدراسة

ه جاعا قلعلمه ل رلعهر ع اوعهة رقعلمر برإعلمل  لعمه ل  علممرلامهر عع -1

 ق هللعلممشجفعلمىلميمل.

 اوعهة رلقعلمر برلإعلمل  لعمه ل  علممرلامهر عه جاعا قلعلمه ل رلعهر ع -2

 قه  يجعلمرامياعلممراليل.ع

ه جللاعا قلللعلمه ل رلللعهللر ع هللللعلممشللجفعلمىلللميملعقه لل يجعلمرللامياع -3

 لممراليل.

قلعلمه ل رلعهر ع اوعهة رلقعلمر برلإعلمل  لعمه ل  علممرلامهر عه جاعا  -4

 لمرامياعلممراليل.لنعق ي



 دراسة تقييمية لمقرر التدريب الميداني الخاص باإلعالم التربوي في ضوء النموذج التكاملي

 246 2021 يونية – يناير الواحد والعشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ه لل  علممرغرللجلمعلمايم اجل رلللعمعدحصللل رلعهللر عله جللاع للجق عذلمعممملل -5

قل لرالهلههةعاهلاعلممةللقمعلمرجارللعع(لمال ألللمن ع،عقهشمإعلعلمم ة مر 

ع.مهم رلتعلميهل

 الدراسات السابقة: 

قل تعلم لحثلعهل   ععاهاعلمامل لمعقلم ة يعلمسله لعلمأجهرللعقلممصلجيلعقلمجن رللع

لمرللللعهنلقملللتعه برلللإع للل  عل اللل لعلمرجهللل  عقمقمعلمرلللامياعلممرلللاليلع للللعدالللالمع

لم   للممأهمر ع لعىهرلمعلمرجهرلعلمن ارل،عقلمامل لمعلمرلعهنلقمتعلمرامياعلممرلاليلع

لمرجهل  عهصلرلعخلةللعقدالالمعلم   للممأهملر ع للعهصرلعال لعق لع الللعل ال لع

عد لمعلمنم ذجعلمريل هل.ع

ع-ق  عمةعهةعه سرةعلمامل لمعلمسله لعدماع ة مي عك ل رر عقبملعىلآلهل:

المحووور الو : الدراسووات التووي تناولووب التوودريب الميووداني عامووة وفووي م ووا  االعووالم 

 رة.التربوي خاصة سواء بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباش

المحوووور اليووواني: الدراسوووات التوووي تناولوووب ععوووداد الطالموالم لموووي  وفووو  النمووووذج 

 التكاملي.

الدراسووات التووي تناولووب التوودريب الميووداني عامووة وفووي م ووا   المحووور الو  أوال: 

 االعالم التربوي خاصة سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

 3م(2019دراسة منيره بنب نايف ) -1

لمامل لعلممشي معلمرللعه لجل ع لم للمعلمرجهرللعلمأمهرللعهيهرللعلمرجهرللعهلمممهيللعهنلقمتع

لمأجهرلللعلمسللأ ميلعكمنلللرع رللجتعلمرللامياعلممرللاليل،عحرلل عبللا تعهةايللاعلممشللي معلمرلللع

ه لجلل ع ام الللمعلمرللامياعلممرللاليلع لللعلممللالمت،عقهنرملللعلمامل لللعدمللاعلمامل لللمع

مسللحعهلمأرنللل،عقهمثهللتعكملتعلمامل لللع لللعلم ةللررل،عقلارمللامعلمامل لللعاهللاع للنه علم

ل  للر رلنعقيشللرمإعاهللاعخمسلللع ةلللقمعك ل للرلعل  رألللعهللجل  علمرللامياعلممرللاليل،ع

لمالياعلمشخصللعمه لم لللعلممأهملل،عقلممشلجفعلمىللميمل،عقدملمتعلممام لل،علم ل  ع

 لللعلممام للل(،عق   للتعلمامل لللعاهللاعارنلللع لل ع لم لللمعلمرللامياعلممرللاليلعق ل هلللع

عمت. رج222

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  عكبمهل:

  عكىثلجعلممشلي معلمرللعه لجل علم لم للمعكمنللرع رلجتعلمرلامياعلممرلاليلعالالع -1

هألقنعدملمتعلممام للع ل عحرل عالالعقجل مع يللنع خصلصعمه لم للمعمه رلللع

 همهل ه ،عقه  يأه عاهاعلمةصصعل حررل ل.

حعمه لم للمعكمنللرع رلجتعلمرللامياعىمللعكنعهجيلل  علمرلامياعلممرلاليلعارللجعقل ل -2

  ملعىلنعم عه مرجع ه لعاهاعكمل ه ع لعلممالمت.ع
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كنعلم لم لمعارنلعلمامل لعمةعيي عمايه ع أج لعقل لألعقشلل هلعحل لعج ليلاع -3

 لممجلحإعلمرأهرمرلعلممخرهرلعق  رألعلم   ع لعلممالمت.

 4(Julio C. Mateus and Wilson 2019دراسة ) -2

هنلقمتعلمامل لعمقمعلمرامياعلممراليلع للع الللعل ال لعلمرجهل  ع للعه برلإعلم ل  ع

علممأهمر عمهأمإع لعلممالمت،عع

قهنرملعلمامل لعدماعلمامل لمعلم ةررلع سرخا لع نه علممسح،عق   تعلمامل للعاهلاع

ارنلللع لل ع لل  عهجيللل  عل الل لعلمرجهلل  ع لللع اينلللعهجشلله يلعل  لل ليرلعقق ل هلللع

مت،عقيلقشتعلمامل لعم مللعدهالبللمعهشلمإعل لاوعدمملئعارنللعلمامل للعملاقمع رج501

ل الل لعلمرجهلل  ،عقدهالبلللمعارنلللعلمامل لللعيةلل عل الل لعلمرجهلل  ،عقكبمرلللعل الل لع

علمرجه  ع لعلممالمت(،عقل رخا تعلمامل لعكملتعل  ر صلرعمامععلم رليلم.

ع-قه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  عكبمهل:

اهاعلمجاةع  عهاميسع  جمعلمرامياعلممراليلعقه  رجعك للى عجرلاتعمهرلامياعع -1

لممرللاليلعدمعكنعلم لل  عارنلللعلمامل لللعمللايهةع يللجتع للئرهلعالل عمقمعل الل لع

لمرجهلللل  ع لللللعلممللللالمتعقهلمرلللللملعمللللرسعمللللايهةعل مملئعلميللللل لعمللللاقمبةع

 ى خصل رر عمإلا لعلمرجه  عهأاعلمرخجج.

هلر عالامع لن لمعلمرلامياعلمرللعيةصلإعلعدحصلل رلعمعه جاعا قلعذلمعممملع -2

اهرهلللعلم لل  عارنلللعلمامل لللعقهللر عم لللعك للجلمعلمأرنلللع لللع سللر وعلمرللامياع

 قد يليرلعه برههةعلممهنل.

لم للل  عارنللللعلمامل للللعلملللذي عهه للل لعلمرلللامياعلممرلللاليلعهشللليإعجرلللاعىليلللتع -3

عدهالبللللههةعديالهرللللعهشللل نعل اللل لعلمرجهللل  عقه  ر للللع للللعلمملللالمتعايلللس

    هلللةعلملللذي عهه للل لعلمرلللامياعلممرلللاليلعه جي للللع للل ةرلعقهلمرللللملعىليلللتع

دهالبلههةعمإلا لعلمرجه  ع لعلممالمتع ه رلعقكنعل ال لعلمرجهل  عملرسعمل ع

 كبمرلعمر  ر لع لعلممالمت.ع

 5( Victoria Figueredo and Luis Ortiz2019دراسة) -3

لمعلممخرهرللعقىرررللعهيل ههللعهنلقمتعلمامل للعهلامياعلم   للممأهملر عاهلاعلمث ل ل

قد هل لههلع لعهامياعلم   علممأهمر عقه برههة،عقبا تعلمامل للعه رلرةعلمرلامياع

لممرللاليلعلمم لللالعمه   للممأهملللر ع للللعلمال ألللمعقلممجلىلللوعلمرامي رللللعه  للل ليرل،ع

قهنرمللللعلمامل للللعدملللاعلمامل للللمعلم ةلللررلع سلللرخا لع لللنه علممسلللحعقل لللرأليتع

ر رلنعق   تعلمامل للعاهلاعارنللع ل علم   للممأهملر عق ل هللعلمامل لعه ملتعل  

ع رجمتع  علممأهمر .80 رجمتعق320

ع
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ع-قه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  عكبمهل:

 لل عك للجلمعلمأرنلللعكىللاقلعاهللاعكبمرلللعلممنلقشلللعقلمةلل لمع لللعك لللمراعع54.4% -1

 لمرامياعلممراليل.

م لل علمث ل لللمعهللر علممارمألللمع لل عك للجلمعلمأرنلللعقل  لل لعاهللاعكبمرلللعع19.4% -2

 قدمخلمهلع لعهجل  علمرامياعمه   للممأهمر .

قكقةللتعلمامل لللعه بمرلللعه لللملعلمخ للجلمعهللر ع ام الللمعلمرللامياعقهأويللوع -3

 لمرألقنعهر علممام المع لعد لمعهرئلعدهصلمرلعيلجةل.

  علممهةعهأويوعلم لهععلمراجي للع للعامهرللعلمرلامياعقمه هللعهللم لقععقذملكع -4

 لمرأهةعلمهلمف.عمصلمحع

 6م(2019دراسة ياسر أحمد الريس ) -4

لبرمتعلمامل لعهلميشفعا ع سر وعلمرا تعهلر عل الالمعلممأج للعقلممهنللعقلمرجهل  ع

مه لماللممأهةع لعىهرلمعلمرجهرلعقلممملم لمعلمرجه يلعقلممهنرلعلمرأهرلعم عانلاعلمر  رلقع

م لماللممأهةع للعه  رلقع لعلممالمتعقذمكع  عخ لعلمرأجفعاهاع سر وعقلقععكملرعل

هجيل  علمرامياعلممراليلع لع  رعكبالفعهجيل  علمرامياعلممراليلع لعىهرللمعلمرجهرللع

ع  عقجهلعيرجعلم لهذتعلممشج ر علممراليرر .

قهنرماعلمامل لعدماعلمامل لمعلم ةررلع سرخا لع نه علممسح،عق   تعلمامل للعاهلاع

ههغعاامعلم لهذتعلممشلج ر علمرللعكججيلتع رجمتعق30ارنلع  علم   للممأهمر عق ل هلع

ع أهةعلمم له معكمهععك لهذتع شج ر .

قل رأليتعلمامل لعه  ه  علمم حرلعمجةاعكملرعلم   للممأهمر عكمنلرع رجتعلمرلامياع

لممراليلعقهأاعهةهرإعلمنرل  عهلةعل لرخاللع  رللتعل هالل عم رللتعلهالل علم   للممأهملر ع

علمم لههلعلمشخصرلعمهمشج ر عقلممخرصر علمرجه ير .عىملعل رأليتعلمامل لعه ملت

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  ع  عكبمهل:

كنعلم لقععلمرأهلعمه لماللممأهةع لعه  ر لعمهرامياعلممراليلع لع  رعكبلالفع -1

هجيل  علمرامياعلممراليلع لعىهرلمعلمرجهرلع  عقجهلعيرجعلم لهذتعلممشلج ر ع

 جلع ج رلع  عقجهلعيرجبة.لممراليرر عهة قعهام

قص معكملرعلم   للممأهمر ع لع هللمتعلمرخ لربعقلمرنررلذعقكي للع للع هللمتع -2

 لمر  ية.

  أفعلمر برإعقلمرامياع ىرسل علممهلملمعلمراميسرلعمه   للممأهمر ع. -3

 االعقنلالعهأمعلم   للممأهمر عهمهنلعلمراميس. -4
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ي رلللللعلمرلللللعيةرلجهلللللعكىللللاعلم لللللهذتعلممشللللج ر عاهللللاعكنعلمحررلجلللللمعلمرام -5

لم   للممأهمر ع  عقجهلعيرجبةعهرمثإع لعهرأرإعلمراميسعلممصلغجعمرسلهةع

 للللعد لللر ئعقهأويلللوع هللللمتعلمرخ لللربعمهلللامتعقه  لللرحعكبمررللل عقكبال للل ع

 قانلةجتعقكي لالعقكشيلم .

كقةلللتعلمامل للللعه بمرللللع يللللمتعلمصلللهلعهلللر علم   للممأهملللر عقلممشلللجفع -6

 رجتعلمراميا،عقهأايإع لج علمر رلرةعقلهريللمععلمىلميملعق ايجعلممام لعخ ل

  ج عجاياتعهسهةع لع يلمتعمل أرلعلم   للممأهمر عمهأ لرعقل يال .عععع

 7( Semra Basaran 2019دراسة ) -5

هنلقمتعلمامل لعه ررةعهجل  عهامياعلم   للممأهمر ع لعاج عهجىرلعقهنرمللعلمامل للع

 ل عكا للرع32ق   لتعلمامل للعاهلاععدماعلمامل لمعلم ةررلع سرخا  ع نه علممسح،

برئلللعلمرللاميسعلممشللج ر عاهللاعلمرللامياعلممرللاليلعلمخلللصعهلللم   للممأهمر عهيهرلللمع

لمرجهرلعاج عهجىرل،عقهةعل رخاللعممرإعلمم لههلعلمشخصلرلع لععارنللعلمامل للعقه ةلهتع

علمامل لعدماع ام الع  علمنرل  ع  عكبمهل:

دمللاعه لل يجعيرملشلللع للعع للج عكنعهللجل  عهللامياعلم   للممأهمللر عهةرلللجع -1

 لمراميسعلمةايثل.

كنعلمر  يجع لعهجل  علمرامياعيااعكنعيي نعق قعلحررلجلمعهرئللعلمأملإع للع -2

 لممالمتعقيرنل اع ععلحررلجلمعلممأهةع لعلم رئلعلممهنرل.

كقةتعلمامل لعه بمرلعهةاي عهلجل  عهلامياعلم   للممأهملر عق لقع  للم ع -3

لمسلللالمعلمم للجمتعمهرللامياعلممرللاليلععه لل يجعلممنلللب ،عىملللعكقةللتعهويلللمت

قد لللللللل لع  لللللللجمعلمراجهللللللللعلممام لللللللرلعقد لللللللل رهلعم جيلللللللل  عهلللللللامياع

 لم   للممأهمر .عع

ع8(Julio C. Mateus 2018)ممل لع -6

هنلقمتعلمامل لع اوعه برإعلم   علمذي عيام ل نعل ال لعلمرجهل  عمهأملإعىمأهملر ع 

 للعد لمبللعلمنرلج عاهلاع للعهنلقمرل عمإلا لعلمرجه  عهأاعلمرخجج،عقل رنامعلمامل لع

 نرملللعلمر يسللي عهشلل نعلمبرمللللعهللل ا لعلمرجهلل  ع لل عخلل لعه برللإعلممأهمللر عمهأمللإع

ى خصل لعمإلا لعلمرجه  ع لعجمرعع ؤ سلمعلممارملع،عق ةلقمللعلمير لللع ل عجألإع

ملذ علممأهةع ة معلممهيل ع لعل ا لعلمرجه  عدماعكنعلمرأهةعلمذلهلع ة معل مهيل عقل

يؤبإعلمرجمعمهرأل إع ععق لل إعل هصلللعلمجقمللع للعىلإعلم رئللمعقلمرلجقف،عق   لتع

لمامل لعاهاعارنللع ل ع ل  عل ال لعلمرجهل  عهلث يعجل أللمعق أهلاعقلحلاعهماينللع

 رللجمت،عقهنرملللعلمامل لللعدمللاعلمامل للللمع501مرملللعالةللملعهرللجقعلم لل ليرلعق ل هللللع

مراليرلل،عقل لرأليتعلمال للعهل متعل  ر صلللرعلم ةلررلع سلرخا لع لنه علممسلحعهلمأرنللعلم

عمامععلم رليلم.
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ع-قه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  عكبمهل:

"عملايهةع أج للعهلاقمعFuture Teachers ل عك لجلمعلمأرنللع"ع%20كقإع  عع -1

 ل ا لعلمرجه  .

ك للجلمعلمأرنلللعمللةعيره لل لعلمرللامياعلميللل لعمه رللللعهللاقمبةعى خصللل لعمإلالل لعع -2

 .لمرجه  

 لل عك للجلمعلمأرنلللعيأج لل نعهأللمعكيمللل عل الل لعلمرجهلل  ع لل عخلل لعع16% -3

 لمرامياعلممراليل.

كىللامعارنلللعلمامل لللعاهللاع للجقمتعدمخللللع هلللملمعل هصللللعلمجقملللعكمنلللرعع -4

ع رجتعلمراميا.

  9( Walker, Heather E 2018دراسة ) -7

قبلللا تعهنلقملللتعلمامل للللعهلللامياعلم   للممأهملللر عاهلللاعدملمتعلمصلللفعلمامل لللل،ع

لمامل لللعقرلللتعهلل مرجعل للرخاللعل للرجلهراررلنع لللعهللامياعلم   للممأهمللر عقلمم لميلللع

عه مل هةع لعلمصفعلمامل لعهأاعلمرخجج،عقل رخا تعلمامل لعلممنه عش  علمراجي ل.

ع-قه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  ع  عكبمهل:

تعلمرلامياعقهلر عقج مع ا تعهر ع للعهلام عاهرل علم   للممأهملر عكمنللرع رلجع -1

 كمل هةعممهل هةع لعدملمتعلمصفعلمامل لعهأاعلمرخججعىمأهمر .

هأاعهأجضعلم   للممأهمر ع  رجلهرارلعدملمتعلمصفعلمامل لعهغرلجعكمل هلةع -2

مأل  للإعاهللاعايللسعلمخللجيار علمللذي عيأمهلل نعىمأهمللر ع لللعلممللالمتعهأللاع

ذملكعاهلاعهأج هةعمإل رجلهرارلعلمخلةلعهإملمتعلمصفعلمامل للعملةعيلنأيسع

 ىرل رهةعلمذلهرلع لعدملمتعلمصفعلمامل ل.

هأر لللجعارنللللعلمامل للللعكنعدملمتعلمصلللفعلمامل للللعك لللجعهللللمغعلمبمرللللعقيالللاع -3

 لمرامياعاهاعدملمتعلمصفعق إعلمرخججعق ملم لعلمأمإ.ع

 10م(2018دراسة أمانى محمود على السيد) -8

هنلقملتعلمامل لللع أللليرجعجل متعلمالل لعلمرجهلل وعق للاوعهة  هللع لللعكملرعخجياللاعىهرلللع

لمرجهرلللعلمن ارلللعجل ألللعلممنصلل مت،عقبللا تعلمامل لللعهةايللاع أللليرجعجلل متعلمالل لع

جل ألللعلممنصلل مت،ع-لمرجهلل  ،عق للاوعهة  هلللع لللعكملرعخجيالللعىهرلللمعلمرجهرلللعلمن ارللل

 سلرخا  ع لنه علممسلحعهلمأرنلل،عقهلةعهصلمرةعقهنرملعلمامل لعدماعلمامل لمعلم ةلررل،ع

ه لقلع  حرلعكملرعخجيالعلما لعلمرجه  عاهاع  رع أليرجعلمهرئلعلم   رلعم ملنع

جلل متعلمرأهللرةعقلمارملللم،عقلقرصللجعه  رللقعلمامل لللعاهللاعارنلللع لل عكخصللل لعل الل لع
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لمتعلمرجه  عخجيالعىهرلعلمرجهرللعلمن ارللعهال أللعلممنصل مت،علملذي عيأمهل نع للع لا

عدملمتعهأهرمرل.17 لعع335 ةل رلعلماقههرلعقاامبةع

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  عكبمهل:

الالعهل  جع أللليرجعجل متعلمملرعل ا  لللع للعهلجل  عهللامياع ل  عل الل لع -1

لمرجه  ع ملعم علممجعلمسه لع لعكملرعارنلعلمامل لعهألاعهخلججهةعقامههلةع للع

 رجه  عخلةلع أرلمعللممهلملمعلممهنرل(.علممالمتعى خصل لعمإلا لعلم

هةرلجعهجل  عدالالمعكخصلل لعل ال لعلمرجهل  عدملاعه ل يجعي لىلاع ر ه للمع -2

 اصجعلممأه  لمعقلمهصلممعقلمرين م جرل.

كبمرلعه ظرفعلمخ جلمعلممراليرلع للعهةسلر علممنلللعلممام لل،عقا لاعمقملمع -3

 قلمرأهةعلمذلهل.هامي رلعمألخصل رر ؛عح لعك لمراعلمرنمرلعلممهنرلع

ح عكخصل لعل ا لعلمرجهل  عاهلاعل لرخاللعك للمراعقكمقلمع نل ل لعمر ل يةع -4

 لما لياعلممخرهرلعمأمهررلعلمرأهرةعقلمرأهةعكمنلرع يلملههةعلممراليرل.ع

دمللجلرع ير لللعلممام لللعهلميرللاعل ا  رلللع لل عهجممليلللمع ام للرلعق نلللظجلمع -5

ةلههلعقهشللجيألههلعلمرلللعق  لللممعق سللجحرلم،عقلمأهلل لعل ا  رلللعق صلل ه

 يمي عكنعيسرأر عههلعكخصل لعل ا لعلمرجه  .

داللالمع للنه عقل للحعلممألللمةعق ةللامعلمأنلةللجعقلما ليللاعقلمبللالفعمرأهللرةع -6

لمرة رللقعع–لممنلللظجتعع–لم جمملللنعع-لمم للللع–لميشلل لعل ا  رلللعللمصللةررلع

مرللإعل ذلالللعلممام للرل(عداللالمعمع–لمماهلللعلمم   الللعع–لمصللةرلعقل ذلالللع

مخصللل لعل الل لعلمرجهلل  عيشللرمإعاهللاعلميشلل لعلمصللررلعقلم ةللررلعلمرللاع

لميرللرتعع-هأمإعاهاعهنمرلعلممهلملمعلممجه  لعهلممأليرجعلمرلمرلعللميرللرتعلمأل لل

 لمرخصصعلمىلميمل.ع-لممهلملمعلمذبنرلع-لممهلملمعلممهنرلع-لمرجه يل

 11م(2017دراسة وائل أمي  ال لي ) -9

ي معهجيلل  علمرلامياعلممرلاليلعم ل  علمرجهرللعلمخلةللعهال ألللعهنلقملتعلمامل للع شل

ياللجلن،عقبللا تعلمامل لللعهةايللاعلممشللي معلمرلللعه لجلل ع لل  علمرجهرلللعلمخلةلللع لللع

هجيللل  علمرللامياعلممرللاليل،عق   للتعلمامل لللعاهللاعارنلللع لل علم لل  علممسللاهر ع لللع

لمامل للمعلم ةلررلع رلجمت،عقهنرمللعلمامل للعدملاع50هجيل  علمرامياعلممرلاليلعق ل هللع

ع سرخا لع نه علممسحعهلمأرنل،ع سرخا  عكملتعل  ر رلنع لعجمععلم رليلم.

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  ع  عكبمهل:

كنع سللر وع شللي معلمرللامياعلممرللاليلعمللاوعلم لل  عارنلللعلمامل لللعجلللرمع -1

هامجلللع ر  لل لعمللةعجلللرعلم لمللاعلممرللام عقلممشللجفعلمىلللميمل،عقكخرللجل ع

 جلرمعلممام لع يلنعلمراميا.
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جلرمع شيهلعلمرا تعهر علمامل للعلمنرجيللعمهمل لمعقلمر  رلقعلمأمهللعلممرلاليلع -2

،عق اتعلمرامياعارجعىل رللع ىرسلل علمخ لجلمعلممهنرللع2.67همر  بعحسلهلع

لم   للعمهر برلإعقلمأملإعىملامتعمهرجهرللعلمخلةللعهألاعلمرخلججعحرل عجللرمع

لممام لللعمهرللامياعهمر  للبعحسلللهلعع،عقاللالع   مللل2.03همر  للبعحسلللهل

،عقجلللرمع شلليهلعاللالعلبرمللللعلممشللجفعلمىلللميملعهلمرللامياعهمر  للبع1.87

1.58. 

 12م(2016دراسة عدي عبرة عبيد الزيدي) -10

يلقشتعلمامل لعه  يةعهجيل  علمرجهرلعلمأمهرلعم   علمرجهرلعلم ل رلعهال أللعهلهلإع ل ع

دماعلمامل لمعلم ةررلع سرخا لع نه عقجهلعيرجعلم   للممأهمر ،عقهنرملعلمامل لع

لممسحعهلمأرنلعحرل ع   لتعلمامل للعاهلاعارنللع ل ع ل  علمرلامياعلممرلاليلعقق ل هللع

  للجتعهنلقملتع ل عخ مهللةع59 رلجمت،عقل لرخا تعلمامل لللعكملتعل  لر رلنعقه لمنتع66

خمسللع ةللقمعل شلجفعلمرجهرللعلمأمهرللعللممشلجفعلمرجهل  (،علممأهلةعلممرأللقن،ع للايجع

عم لعلممرألقيل،علممام لعلممرألقيل،عدججلرلمعهجيل  علمرجهرلعلمأمهرل(.لمما

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  ع  عكبمهل:

قرّللللع شللجفعلمرجهرلللعلمأمهرلللعللممشللجفعلمرجهلل  (عقلممأهملل نعلممرألللقي نعهلممهللللع.ع1

ع(،0.61(عقهلليةجلفع أرللم عههلغعل2.56لمم ه هلع نهة؛عدذعحصإعاهاع ر  بعل

ع ملعيالعاهاعهة قعلممهللعلممن  لعهمشجفعلمرجهرلعلمأمهرلعللممشجفعلمرجه  (.

.عقجللل معه صلللرجع للللع الللللعل لللايجعلممام للللعلممرألقيلللل(عقللممام للللعلممرألقيلللل(ع2

قلدججلرلمعهجيل  علمرجهرللعلمأمهرلل(؛عدذعيلملتعلمماللممعاهلاعممجللعلمرة لقعدملاع

عحاع ل.

لممشللجفعلمرجهلل  (علممجه لللعلمقمللا،ع لللممأهةع.عجلللرعه لل يةع شللجفعلمرجهرلللعلمأمهرلللعل3ع

لممرألللقن،عمللةعدجللجلرلمعهجيللل  علمرجهرلللعلمأمهرللل،ع لممام لللعلممرألقيللل،عقكخرللجل ع للايجع

لممام لللعلممرألقيللل،عقكظهللجمعلمنرللل  عاللالعقجلل مع للجق عذلمعممملللعدحصللل رلعانللاع

،عيججلععدملاع(ع لعه  يةعلم ه لللعلممأهملر عم جيلل  علمرجهرللعلمأمهرلل0.05 سر وعممملعل

ع رغرجعلمن ع.

 13م(2015دراسة انتصار محمد السيد) -11

هنلقملللتعلمامل للللعليأيل للللمعلمر برلللإعقلمرلللامياعمه لللل ةعهلمهصلللللعاهلللاعدمملئعكهأللللمع

لممسللئ مرلعلمجرملارلللعمإلاللل لعلمرجهلل  ،عقبللا تعلمامل للللعه رللرةعكخصللل لعل اللل لع

لمرجهل  ،عقهنرمللعلمامل للععلمرجه  عم جل  علمر برإعقلمرامياعلمىلميملعه سلةعل ال ل

دماعلمامل لمعلم ةررلع سرخا لع نه علممسحعهلمأرنل،عق   تعلمامل لعاهاعارنللع ل ع

 رلجمت،عقلارملامعلمامل للعاهلاعكملتعل  لر رلنع300كخصل لعل ا لعلمرجه  عق ل هللع

عمامععلم رليلم.
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عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  عكبمهل:

نعىل رللل عق همللل ع لللعلم جيللل  علمرلل برهلعقلمىلللميملعكنعلمرللامياعلممرللاليلعىللل -1

 مخصل لعل ا لعلمرجه  .

لمه لللل علمرلللامياعلممرلللاليلعقخ جلهللل علممخرهرللللعهللللم لقععلمللل ظررلعمخصلللل لع -2

 ل ا لعلمرجه  .

  ع شي معلمرلامياعلممرلاليلعالالعدهلحللعلمرجةللعك لللعلم لملاعلمخصلل لع -3

لممام للعكمنللرع رلجتعلمرلاميا،ع مللعمهررلاإع ععجملاللعلمنشلل عل ا  للع للع

يأنلعاالعلىرمللعلمرامياعلممراليلع لعهاسلراعلم لقلععلمرأهللعممملم للعلممهنللع

 هأاعلمرخجج.

همثلللإعقهللللعل  يليرللللمعلمملميللللعقلمرين م جرللللعالللل قعك لللللعلم لقلللععلمللل ظررلع -4

مخصلللل لعل اللل لعلمرجهللل  ع للللعلمملللالمتعلمةي  رللللعهمخرهلللفعلممجلحلللإع

عسر وعلممالمتع لعلمجيفعقلمة ج.لمرأهرمرلعقاهاع 

 14م(2015دراسة أشرف رجب عطا) -12

هنلقمتعلمامل لعه  يةعهجيل  عل االمعلمىللميملعقلممهنللعمخصلل لعل ال لعلمرجهل  ع

 لللع لل رع سللرةاملمعلمرين م جرلللع لل عقجهلللعيرللجعلمخللجيار ،عقبللا تعلمامل لللعدمللاع

 لعلمرجهل  ع"لمخلجيار "،عه  يةعهجيل  عل االمعلمىلميملعقلممهنللعم ل  عقسلةعل ال

قهنرملعلمامل لعدماعلمامل لمعلم ةررلع سرخا  ع نه علممسح،عق   تعلمامل للعاهلاع

ارنلع  علم   عه سلةعل ال لعلمرجهل  علممسلاهر عه جيلل  علمرلامياعلممرلاليلعق ل هللع

 رجمتع  عخجيالعقسلةعل ال لعلمرجهل  عق ل  علمامل للمعلمأهرللع120 رجمت،عق110

عامياعلممراليل.ق شج لعلمر

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  عكبمهل:

قج مع أفع لعهجيل  عل االمعلمىلميملع لعكاهاعلما ليلاعقالالع   مللع -1

 لم جيل  عمس  علمأمإعقحلجر عمهر  يج.

كنعكىثجعلما لياع أرل عجلياعلمرلامياعلممرلاليلع للع الللعلمرخصلصعيرراللع -2

 قلمراهرولمعهلم سة.م أفعل  يليرلمعلمملميلع

 15م(2015دراسة مروه عاد  محمود) -13

يلقشللتعلمامل لللعىرررلللعه لل يجعل الل لعلمرجهلل  ع لللعلممجحهلللعل هرال رلللعاهللاع لل رع

خ جلمعهأمعلماقلعلممر ا ل،عقبلا تعلمامل للعدملاعق لععهألمعلمم رجحللمعمر ل يجع

م ةررل،عق   لتعل ا لعلمرجه  عهلممجحهلعل هرال رل،عقهنرملعلمامل لعدماعلمامل لمعل

لمامل لللعاهللاعارنلللع لل عكخصلللل لعل الل لعلمرجهلل  عقلمملل جهر عمإلالل لعلمرجهللل  ع

 رللجمت،عقهللةعدجللجلرعممل لللع  لميلللعهللر ع200همةللل ررلعلمغجهرلللعقلممن  رلللعقق ل هلللع
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لم يلللمعلممرةللاتعلم جييرللل،عقدياهرللج،عق صللجع لل عحرلل عخ للجلههةع لللع اللللعل الل لع

علمرجه  .

عل  ر رلنعقممرإعلمم لههلعلمشخصرلع لعجمععلم رليلم.عقل رخا تعلمامل لعكملت

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  عكبمهل:

يأليلعل ا لعلمرجه  ع لع صجع ل علمأايلاع ل علممأ قللمعقهشلمإعللملن صعع -1

 لعكاالمعكخصل لعل ا لعلمرجه  ع لعلممالمت،ع أفعل  يليرللمعلمملميللع

ا لعلمرجه  ،عاالعق  لعم يلعقم للملع لعلممالمتعقلمر جر علمخلصعهل 

ل ا لعلمرجه  ع لعلممالمت،عاالعلبرمللعلمر جر علمخلصعهل ا لعلمرجهل  ع

هر  رجعلمرامياعلممسرمجعمخصل لعل ا لعلمرجه  ع لعلمملالمت،عالالعمهلبع

 لممارمععلممام لعهلممارمععلمخلمجل(.ع

لمرلامياعلممرلاليلعلميلل لععه ىراعكخصل لعل ا لعلمرجه  عاهاعكيهلةعملةعيره ل ل -2

 مر برههةعمهأمإع لعلممالمت.

يةراعل ال لعلمرجهل  ع للعلم ميللمعلممرةلاتعلم جييرللعقدياهرلجلعهلمبرملللع -3

لمي رللجع  لميلللعهمصللج،عقجلللرعل برمللللع لللعةلل متعق لل لعم يلللعقم لللملع

ل الل لعلمرجهلل  عمللاوعك للجلمعلممارمللععقمللرسع  للبع لللعلممللالمت،عقهخصللرصع

 مإلا لعلمرجه  ع لعلممالمتعق لعىإعلممؤ سلم.ع روليرلع لمرل

لار لللمعل الل لعلمرجهلل  ع لللعك جييلللعقدياهرللجلع لل عق للل إع ألمالللعق للليلع -4

لممارملللعع ثلللإعق لللرلعلمرألللل لعقل م للللن،عقلمصلللةلعلمانسلللرلعمهملللجلب ر ،ع

قلمرأللجضعل يالللهلعمهج للل إعل ا  رللل،عقهصللنرفعلمج للل إعل ميرجقيرلللع لللع

 .عععهر عل يالهلعقلمسه ل

ع16م(2015دراسة س ود فرحان ال نزي ) -14

هنلقمتعلمامل لعلممشي معلمرلعه لجل ع ل  علمرجهرللعلمأمهرللع للعجل أللعلمشل جلرع ل ع

قجهللعيرلجعلم ل  ،عقبلا تعلمامل للعهةايللاعلممشلي معلمرللعه لجل ع ل  علمرللامياع

لممرللاليلع لللعجل ألللعلمشلل جلرعهلللمممنع لل عقجهلللعيرللجعلم لل  علممرللامهر ،عقهنرملللع

لمامل لعدماعلمامل لمعلم ةررل،ع سرخا لع نه علممسحعهلمأرنل،عق   تعلمامل لعاهلاع

ع رجمت،عقهةعل  رألي عه ملتعل  ر رلنعمامععلم رليلم.136ارنلع  علم   عق ل هلع

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  عكبمهل:

ياعاللالعق لل لع ةرلل وعقكبللالفعقك لللمراعلممملم لللعقلمر رللرةعمملللمتعلمرللام -1

 .3.80لممراليلعهمر  بع

قهلللعلممللالمتعلممرألقيلللع للعع يرللاعلمرللامياعلممرللاليلعهلميهرلللع ملللعيللؤم عدمللاع -2

 .ع3.78قج معاامعى رجع  علم   ع لع ام لعقلحاتعهمر  ب
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قجلل مع الل تعهللر ع لللعهأهملل علم لمللاع لللعلمرللامياعلممرللاليلعقهللر ع لللي  قع لللع -3

 .3.77لممالمتعهمر  بع

مه لماعلممرلام عه املللعخللمجعد للمع هل ل عهمر  لبعهيهرفعدملمتعلممام لع -4

3.64. 

 17م(2014دراسة سناء عبد ال ليل رمضان) -15

با تعلمامل لعلميشفعا عقلقعع شي معلمرامياعلممرلاليلعملاوع ل  علمرجهرللعلمرنرللع

هيهرللللعلمرجهرللللعلمن ارللللعهال أللللعلم للليناميل،عقهنلقملللتعلمامل للللعلممشلللي معلممرأه للللع

قلممأهلةعلممسللاا،عق ام للعلمرلاميا،عقلم لملاعلممأهلة،عقهلجل  عهلممشجفعلمىلميمل،ع

علمرامياعلممراليل.

قهنرملعلمامل لعدماعلمامل لمعلم ةلررلع سلرخا  ع لنه علممسلحعهلمأرنللعقهمثهلتعارنللع

 رللجمت،عقل للرخا تع40لمامل لللع لللعلم لل  علممأهمللر عه سللةعلمرجهرلللعلمرنرلللعقق ل هلللع

علم رليلم.لمامل لعكملتعل  ر رلنعمامعع

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  ع  عكبمهل:

كىللامعارنلللعلمامل لللعاهللاعكنعلممشللي معلممرأه لللعهميلللنعلمرللامياعهلل هلع لللع -1

،عمللللةعجلللللرمعلممشللللي معلممرأه لللللعهلممشللللجفع%66لمرجهرللللاعلمقلعهنسلللل لع

،عقلممشلي معلممرأه للعهللممأهةع%65.66لمىلميملع لعلمرجهرلاعلمثلليلعهنسل لع

،عمللةعجلللرمعلممشللي مع%65.60اعجلللرمع لللعلمرجهرللاعلمثلملل عهنسلل لعلممسلللا

لممرأه للللعه جيلللل  علمرلللامياعلممرلللاليلع للللعلمرجهرلللاعلمجلهلللععقلمخرلللجعهنسللل لع

62.80%. 

كم رتع لجقضعلمامل للعكنعمعه جلاع لجق عذلمعمممللعدحصلل رلعهلر علم ل  ع -2

   لععلممأهمر عارنلعلمامل لع رملعيخصعه هألمع شلي معلمرلامياعلممرلاليلع

 لمامل ل.

 18م(2014دراسة منا  مغني عويد الخميس) -16

با تعلمامل لع أج لعقلقععلمرجهرلعلمأمهرللعقهةايلاعلممشلي معلمرللعهةل لعمقنعهة رلقع

كبللال هلعكمنلللرعهللامياعلم لم لللمعلممأهملللمع لللع للالمتع اينلللعجللاتعهلمممهيلللعلمأجهرلللع

اعكبمررهللعمر لايةعهصل معلمسأ ميل،عقهةاياعلممشي معلمرلعه لج علم لم لعلممأهملعهةس

  رلللجلعمإل لللهللع للللعه لللايةعحهللل لعممشلللي معلمرجهرللللعلمأمهرللللعق  لللل عآلملرعلمخ لللجلرع

قلممخرصللر ع لللع اللللعلمرجهرلللعلمأمهرللل،عقهنرملللعلمامل لللعدمللاعلمامل لللمعلم ةللررلع

 سللرخا  ع للنه علممسللحعق   للتعلمامل لللعاهللاعارنلللع لل ع للايجلمعلممللالمتعك لللى ع

لمأرنلعكي للعلم لم للمعلممرلامهلمعقلارملامعلمامل للعاهلاعلمرامياعهماينلعجا عقهشمإع
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كملتعلم ر صلللرعقممرللإعلمم لههلللع لللعجمللععلم رليلللمعقلممأه  لللمعحلل لعلممشللي معلمرلللع

عه لج علم لم لمعكمنلرع رجتعلمرامياعلممراليل.

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  عكبمهل:

 ملمع لعلممام لعلممرألقيل.يلممل ع لعهر  جعاجفعد ر ل لعمه لم لمعلممأه -1

االعهل ل جع خر لجلمعم لج علمرلاميسعممملم للعلميشل لعلمرأهرمرللعقلىرسلل ع -2

 لممهلملمعلمراميسرل.

 ىثجتعارل علمرهمرذلمع لعلممالمتعلمرلعي  قع رهلعهجل  علمرجهرلعلمأمهرل.عععع -3

 19م(2014دراسة هشام رشدي خير هللا) -17

م لل  عشللأ لعل الل لعلمرجهلل  عهيهرلللمعيلقشللتعلمامل لللع شللي معلمرجهرلللعلممراليرلللع

لمرجهرلللعلمن ارللللعجل أللللعلممن  رلللعقجل أللللعلموقلللل يقعقجل ألللعلممنصللل متع،عقبلللا تع

لمامل لللعمةللاع شللي معلمرجهرلللعلممراليرلللعلمرلللعه لجلل ع لل  علمرجقلللعلمجلهألللعشللأ لع

ل الل لعلمرجهلل  ،عقهنرملللعلمامل لللعدمللاعلمامل لللمعلم ةللررلع سللرخا لع للنه علممسللحع

ل،عق   تعلمامل لعاهاعارنلع ل ع ل  علمرجقللعلمجلهأللعشلأ لعل ال لعلمرجهل  عهلمأرن

 رللجمت،عقهللةعجمللععلم رليلللمع لل عخلل لعه  رللقع  رلللتعهنلللقلع للرلع ةلللقمع250ق ل هلللع

عك ل رلعممشي معلمرجهرلعلممراليرل.

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  عكبمهل:

 الل لعلمرجهلل  عارنلللعلمامل لللعجلللرعه للايجع لل  علمرجقلللعلمجلهألللعشللأ لعلعع -1

ممشلللي معلمرلللامياعلممرلللاليلعه لللايجل ع جهرلللع،عقكنعلمر لةلللإعهلللر علممشلللجفع

لمرجه  عقدملمتعلممام لع لئرإع مللعمل عهل مرجعاهلاعكملرعارنللعلمامل للعقذملكع

،عىملعكنع هلملمعلممشجفعارجعىل رلعمرامياعلم ل  ع3.24همر  بعحسلهلع

فع للل عل ملمتعلمرأهرمرللللعارلللجع،عقعلممشلللجفعلمميهللل3.77همر  لللبعحسللللهلع

،عقاالع   مللعلممام للعمه رلللع4.21 رخصصع لعل ا لعلمرجه  عهمر  بع

،عقهيهرللفعدملمتعلممام لللع3.26ه امللللعلمرللامياعلممرللاليلعهمر  للبعحسلللهلع

 .3.47ه امللعمرستع  ع سئ مرلمعلم   علممرامهر عهمر  بع

رللامياعلممرللاليلعكىللامعارنلللعلمامل لللعاهللاعاللالعقجلل معهجيللل  عقل للحعمهع -2

،عقهلمرللملعميؤبللإعمه رلللعهلمللاقمعلمم هل  عى خصللل لع3.60همر  لبعحسلللهلع

،عىملعكىلامعارنللعلمامل للعاهلاعالالع3.93مإلا لعلمرجه  عهمر  بعحسلهلع

،عقمع3.50قج معخ لعقل ةلعمألامللعلمم ه هلعاهلاع لالمعلمألللعهمر  لبع

،ع4.04لمم ه هلعهمر  بععه جاعق لااعيمي عل ارملمعاهرهلع لعديرلجعلماملل

 .3.96قكي لعمه جاعلمرلمعمر ررةعكيش لعل ا لعلمرجه  عهمر  بعحسلهلع

ع
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 20م(2013دراسة حنان أحمد فوزي) -18

هنلقمللتعلمامل لللعقلقللععلمرجهرلللعلمأمهرلللع لللع ؤ سلللمعلمرأهللرةعلمألللملع لل عقجهلللعيرللجع

لمرلاميا،علم   عللممأهمر ،عقيلقشلتعلمامل للعكمهأللع ةللقمعشلمهتعلهأللقنع ام للع

ق لاهرلللعلممشللجفعلماللل أل،عقه لل يةعلم لل  علممأهمللر ،عق   ملللعلممةرلل وعلمنرللج ع

مهةلجلللمعلمر  ر رلللعهلممللالمت(،عقهنرملللعلمامل لللعدمللاعلمامل لللمعلم ةللررلع سللرخا لع

 للنه علممسللحعهلمأرنلللعلم شللجيلع"لم لل  عللممأهمللر "ععق   للتعلمامل لللعاهللاعارنلللع لل ع

 علممسللاهر ع لللعهجيللل  علمأهلل لع لللعجل ألللعلمناللللعلمرجقلللعلمجلهألللع"لم   للممأهمللر

لم  نرلللعقجل ألللعلمخهرللإعقجل ألللعلم للاتعلممرر حلللعقلميهرلللعلمال أرلللعمهأهلل لعلمرجه يلللع

 رلجمت،عقل لرأليتعلمامل للعهل ملتعل  لر رلنع ي يللع ل ع83هاقملع هس ر عققل للعلمأرنللع

عا لمتع   العاهاعكمهألع ةلقم.ععع62

- ام الع  علمنرل  عكبمهل:قه ةهتعلمامل لعدماع  

كنع ر  لل لمع ةلللقمعلمرجهرلللعلمأمهرلللعجلللرمع لللعلمرجهرللاعلمرنللل ملعلآلهلللع -1

هنسلل لعع3.53" لاهرلللعلممشللجفعلماللل ألعجلللرمع لللعلمرجهرللاعلمقلعهمر  للبع

،عمةع نل  لعلممةر وعلمنرج عم جيل  علمرجهرلعلمأمهرلع لععلمةلجللمع70.60%

 لللعلممجه لللعلمثليرلللعهمر  للبعحسلللهلعلمر  ر رلللعلم لقأرلللع لللعلممللالمتعجلللرمع

،عقهلمنس لعمرأللقنع ام للعلمرلامياع للعهة رلقعكبلالفع%70.20هنس لع3.51

جلللرمع لللعلممجه لللعع%69.60هنسلل لعع3.48لمرجهرلللعلمأمهرلللعهمر  للبعحسلللهلع

ع3.30لمثلمثللل،عك لللعه لل يةعلم لل  عم جيللل  علمرجهرلللعلمأمهرلللعهمر  للبعحسلللهلع

 ععقلمخرج.عععجلرع لعلمرجهراعلمجلهع%66هنس لع

كقةللتعلمامل لللعه للجقمتع يلللمتعاللامعلمسلللالمعلممأرمللاتعمهرجهرلللعلمأمهرلللع -2

قداالمعلممةر وعلمنرج عهةر عكنعيرخهه عكيش لعامهرللعىلمرلاميسعلممصلغج،ع

ق للجقمتعلمأمللإعاهللاعه لل يجعج ليللاعهجيللل  علمرجهرلللعلمأمهرلللعقلمرلللعهشللمإع

 للالمتعلمرللامياعللممةرلل وعلمنرللج ،عقلمرلللعلمر لل يةعقلمرنسللرقعلمرلاللإع للعع

  االمبلعىمجلىوعهامياع ؤبهلعمه   للممأهمر .عععع

 عع21م(2012دراسة أحمد عبد الكريم غنوم ) -19

يلقشتعلمامل لعه ل يةعلمرجهرللعلممراليرللعهلر علم لقلععقلممل   لع للعىهرللعلمرجهرللعهال أللع

ه لل يةعلممهللكعخلمللاع"لم لقللععقلمملل   ل"عهلمممهيلللعلمأجهرلللعلمسللأ ميلع،عقبللا تعلمامل لللع

لمرجهرلعلممراليرلعقذمكع  عخ لعد ر  ععمك علم   للممأهمر ،عقهنرملعلمامل لعدملاع

 رلجمتع101لمامل لمعلم ةلررلع سلرخا لع لنه علممسلح،عحرل علشلرمهتعارنللعلمامل للع

 ساهر ع لع  جمعلمرجهرلعلممراليرل،عقلارمامعلمامل لعاهاعكملتعل  ر رلنعقهريل نع ل ع

ع لمت.ا40 رلع ةلقمع ي ي ع  ع

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  ع  عكبمهل:
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كنعلممة معلمخللصعهلما ليلاعلمرنررمرللعقل ملميللعهلمنسل لعمه   للممأهملر ع -1

 ملعيأنلعهة رقعلمبالفعلمرجه يللع21.06جلرعهمر  بعحسلهلع جهرععهم المع

 مهرجهرلعلممراليرل.

لع جهرللععهم للالمعجلللرمعا لللملمع ألمرلللعلمأمهرلللعلمراميسللرلعهمر  للبعحسللله -2

 ملللعيشللرجعدمللاعقللامتعلم   للممأهمللر عاهللاعه  رللقعلمنرجيلللمع لللع21.92

 لمالياعلمأمهل.

ههللللغعلممر  للللبعلمةسلللللهلعلمخلللللصعهمللللاوعهألللللقنعدململمعلممللللالمتع للللعع -3

 مللللعيشلللرجعدملللاعهأللللقنعدململمعلمملللالمتعع21.13لم   للممأهملللر عهم لللالمع

 مرامهر .ععع"ك لى علمراميا"عقلمه ل حعلمرنررمرلع ععلم   علم

 22م(2011دراسة أحالم محمد عبراهيم) -20

هنلقمللتعلمامل لللع أللليرجعه لل يةعهللجل  علمرجهرلللعلمأمهرلللع اللالمعلم لمللاللممأهةعهيهرلللمع

لمرجهرلع لعجل ألمعق لععالوتع ل عحرل عل الالمعلمنرلج عقلمأمهلل،عقهنرمللعلمامل للع

 لعاهاعارنللع ل عدماعلمامل لمعلم ةررلع سرخا لع نه علممسحعهلمأرنل،عق   تعلمامل

 رجمتعهةعلخررلمبةعه جي لعاش ل رلع   رلعحساعلمنل عع279لم   علممرامهر عق ل هلع

عقلمال ألعقلمرخصص،عقهةعلم رألي عه ملتعل  ر رلن.

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  عكبمهل:

كنع للاوعهلل ل جع أللليرجعه لل يةعهللجل  علمرجهرلللعلمأمهرلللع اللالمعلممأهللةعهيهرلللمع -1

جهرلللع لللعجل ألللمعاللوتع لل عحرلل عل اللالمعلمنرللج عقلمأمهلللعجلللرعهنسلل لعلمر

69.8%. 

كنعممجلعلمج لعماوعلم   للممأهمر عا عكملرعلممشجفعلمال ألعقلمملامتع -2

لممرألقنعقلممايجعلممرأللقنع للعلمرجهرللعلمأمهرللع الالمعلم   للممأهملر ع ل ع

 .%67.2حر علمالياعلمأمهلعجلرعهنس لع

 لللعلمر للايجعع0.05ملللعدحصللل رلعانللاع سللر وعممملللعمعه جللاع للجق عذلمعمم -3

لمر  يملعم لجل  علمرجهرللعلمأمهرللع للعدالالمعلم   للممأهملر عهيهرللمعلمرجهرللع

 لعق للععالوتعهججلععدملاع رغرلجعلمنل ععقذملكعاهلاعجمرلعع ةللقمعل  لر رلنع

عقلمامجلعلميهرلعممةلقمعلم ر رلن.ع

 23م(2008دراسة مروه مصطفى فرغلي) -21

هنلقملللتعلمامل للللعهجيلللل  عهإ لللرخاللعلمم ميللل ممعلمرأهرمرللللعمرنمرللللعلميرليللللمعلم   للللع

مهرامياعلممراليلعماوع ل  عل ال لعلمرجهل  عهيهرللعلمرجهرللعلمن ارللعجل أللعلم للبجت،ع

قبا تعلمامل لعلمرأجفعاهلاعهل مرجعهجيلل  علمم ميل ممعلمرأهرمرللع للعهنمرللعلميرليللمع

لممرلاليلعملاوع ل  عل ال لعلمرجهل  ،عقهنرمللعلمامل للعدملاععلممهنرلعلممل رلعمهراميا
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ممل لمعلمأ قلمعلمس  رلع سرخا لعلممنه علمراجي ل،عق   تعلمامل للعاهلاعارنللع ل ع

 لمللاع60 لل  عل الل لعلمرجهلل  عهخصللصعلمصللةل لعقل ذلالللعلممام للرلعق ل هلللع

لمراجي رللل،ع رللجمتعمهمام الللع30 رللجمتعمهمام الللعلم للله لعق30ق لم لللع  سللملعدمللاع

قل لللرخا تعلمامل للللعكملتعلمم حرللللعمر للل يةعلمملرعلمأمهللللعمه للل  عكمنللللرع ملم لللرهةع

عمهرامياعلممراليل.

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  ع  عكبمهل:

ه جلللاع لللجق عذلمعمممللللعدحصلللل رلعهلللر ع ر  للل لمعلممام اللللعلمراجي رللللعع -1

حرلللعلمملرعمهرللامياعقلممام الللعلم للله لع لللعلمر  رللقعلم أللا عم  لقلللع  

 لممراليلعمصلمحعلممام العلمراجي رل.

دم للللمع ألمرللللعلم جيلللل  ع للللعدىسلللل ع للل  علممام اللللعلمراجي رللللعلميرليللللمع -2

 لممل رلعمهرامياعلممراليلعكمنلرعلمملرعلممراليل.ععععععع

المحوووور اليووواني: الدراسوووات التوووي تناولوووب ععوووداد الطوووالم الم لموووي  وفقوووا  للنمووووذج 

عالتكاملي.

 24م(2015دراسة فرح سليمان المطل  ) -1

هنلقمتعلمامل لع أليرجعج متععكملرعلممأهةعق لقعلمنمل ذجعلمريلل هلع ل عقجهللعيرلجع

لممللل جهر علمرجهللل ير ،عقبلللا تعلمامل للللعه لللايةعممل للللعيرجيللللعه لللر علمملللالخإعكقع

لمنملذجعلممألةجتعلمرلعهسأاعدماعه ايةع أليرجعيمي ع  عخ مهلعه ل يةعكملرعلممأهلةع

للع نر  لع أليرجعما متعكملرعلممأهةع ل عقجهللعيرلجعلممل جهر علمرجهل ير ،عقدقرج

قهنرملعلمامل لعدماعلمامل لمعلم ةررلع سرخا لع نه علممسلح،عق   لتعلمامل للع

 رللجت،عقل للرأليتعلمامل لللعهلل ملتع41اهللاعارنلللع لل علمملل جهر علمرجهلل ير عقق ل هلللع

هشللمإعلكخ قرلللمعا لللمتع   الللعاهللاع لل ألع ةلللقمع37ل  للر رلنعهةرلل  عاهللاع

لممهنللل،عق هللةع  رألللعلممرأهمللر ،عقده لللنعلمملللمتعلمأهمرللل،عدملمهلل عمهأمهرلللعلمرأهرمرللل،ع

عق ملم لعلمرريرجعقل هالع،عق اوعلمةجصعاهاعدقل لعشجلىلع ععلممارمع(.

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  ع  عكبمهل:

دجلهللمعلممل جهر ع ل عاالعقج مع جق عذلمعممم عدحصل رلعهلر ع ر  ل لمع -1

حر ع أليرجعج متعلمملرعق لقعلمنمل ذجعلمريلل هل،عقكي للعمي جلاع لجق عهلر ع

 ر  لل لمعدجلهلللمعك للجلمعلمأرنلللع لللعلمماللللعيرسلل ،ع ملللعيشللرجعدمللاعدهرللل ع

لمم جهر عارنلعلمامل لعاهاعق عع أليرجع  حا عملألملرع للع ل رعلمنمل ذجع

 لمريل هل.

لهرلع جهرألللعق ر لمهلللعحرلل عجلللرعجلللرمع ةلللقمعل  للر رلنعهمر  لل لمعحسلل -2

،عيهرل ع هلةعلممأهلةع  رأللع2.78د ر ئعلممأهةعكخ قرلمع هنللعلمرأهلرةعهمر  لبع
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،عقحللجصعلممأهللةعاهللاع2.63امهلل عقهأويللوعلممرأهمللر عقهشللارأهةعهمر  للبع

،عقده لللنعلممأهللةعمهرخ للربعقلمرنررللذع2.51دقل لللعلمشللجلىلع للععلممارمللععلممةللربع

 .2.36هةعمهرريرجعقل هالععهمر  بعحسلهلع،عمةع ملم لعلممأ2.48همر  بع

 25( Zierer, Klaus 2015دراسة ) -2

هنلقمللتعلمامل لللعل للرخاللعلمنملل ذجعلمريللل هلعى حللاعلم للج علمرألملللع لللعداللالمعلم لل  ع

لممأهمللر ،عقبللا تعلمامل لللع جلجألللعلمامل لللمعلمرلللعهنلقمللتعك لللمراعداللالمعلم لل  ع

لممأهمر ع لعىهرلمعلمرجهرل،عقه ر عل لرخاللعىلإع ل علملنه علم لل ةعاهلاعلميرللرت،عقلملنه ع

داللالمعلم لل  علممأهمللر ،عق لل عخلل لعل  لل ععاهللاعلم للل ةعاهللاعلمرريرللجعلمن للا ع لللع

لمرللعكججيلتع للعهاليللعلم لجنععPIRLS, TIMMS, PISAلمامل للمعلمم لميللع ثلإع

لمةلم عقلمأشجي عه لر عكنعلملنه علمن لا عهلةعل لرخال  عاهلاعي لل عقل لععقخلةللع للع

عكممليرل.

حرلل عقه ةللهتعلمامل لللعدمللاعكنعلمنملل ذجعلمريللل هلعيةرلل  عاهللاعك للجعذبنرلللعكشللمإع

ير لم علمخ لجلمعلمرأهرمرلللع للعشليإع نهالللع لنرةعيةرل  عاهللاعلمم لقلفعقلمخ للجلمع

قلميرلرلمع اا  ل عهلمنرل  علمراجي رلعقهلمرلملعيمي علار للمعلمنمل ذجعلمريلل هلع ل عكبلةع

 لمنملذجعلمرلعيااعل رخال هلع لعداالمعلم   علممأهمر عهلمال ألم.عع

 26( Vijaya Kumari S.N 2014دراسة )  -1

لقملللتعلمامل للللعل لللرخاللعلمنمللل ذجعلم نلللل لعقلمنمللل ذجعلمريلللل هلع للللعدالللالمعلم للل  عهن

لممأهمللر ،عقبللا تعلمامل لللعمةللاعلميشلل لعلميأيل للرلعيررالللعلمرللامياعاهللاعهللجل  ع

لم نل رلعيرةعل رخال هلع لعىإع  ع سر وع لعق إعلمخا لعقكمنلرعلمخا لعمرامياعلم ل  ع

علممأهمر .

ع-لع  علمنرل  ع  عكبمهل:قه ةهتعلمامل لعدماع ام ا

عكنعلمرريرجعلمن ا عمعيوللعك ه ه لع ألم عمهرامياعقلمر  يجعلممهنلعمه لماعلممأهة.ع -1

  رألعلمنه علم نل لعمرامياعلممأهمر عهؤىاعاهاعمقمعلميش لعلميأيل رلع لعداالمع -2

 لم   علممأهمر .

عاهللاعيرللل  علممجلجألللمعلم ةثرلللع لللع اللللعهللامياعلم لل  عع -3 لممأهمللر ،عه للر عقهنلللر 

كبمرلللعهيل للإع ملم لللعلمرللاميسعلميأيل لللع لللع نلللب عهأهللرةعلم لمللاللممأهةعق للإع

لعهيل هر لعمهراميس  .لمخا لعقه رجلعلمامل لعيم ذج 

يةرلللجعلم لل  علممأهمللر عدمللاعلمرللامياعاهللاعهةهرللإعلمم قللفعلمصللرلع لل عحرلل ع -4

مي علم لملاعلممأهلةع رغرجله عقهشلمإعللم لملاعقلمسلرل عقلمأمهرللعلمراميسلرل(عقهلذمكعيلر

   عهةسر عك ه ه عقه  يجعلمرأهة.عع
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  27( Wilfried A, Ditte L, Ben S 2013دراسة ) -5

هنلقمتعلمامل لعل رخاللعلمنم ذجعلمريل هلع لعهلامياعلم ل  علممأهملر عاهلاعل لرخاللع

لمرين م جرلع للعمقمللعب منلال،عقبلا تعلمامل للعلمرألجفعاهلاعلهالبللمعلممأهملر عيةل ع

لمر نرلللمعلمرين م جرلللع لللعلمصللفعلمامل لللع لللع لل رعلمنملل ذجعلمريللل هلع للععل للرخاللع

لمخللذع لللعلمار لللمع رغرللجعلماللنسعق رغرللجعلمخ للجت،عقهنرملللعلمامل لللعدمللاعلمامل لللمع

لم ةررلع سرخا لع نه علممسح،عق   تعلمامل للعاهلاعارنللع ل علممأهملر علممسلئ مر ع

  عك جلمعلمأرنلعمايهةعخ لجتع للعع%24 رجمت،ع111ا عداالمعلم   علممأهمر عق ل هلع

 لل عك للجلمعلمأرنلللعمللايهةعكىثللجع لل عع%37 للن لم،عق10دمللاع6لمرللاميسعهرللجلقلع لللعهللر ع

ع ن لمعخ جتع لع اللعلمراميس.10

عقهةعجمععلم رليلمعهل رخاللعكملتعلم ر رلن،عقكملتعلمم لههل.

ع-قه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  ع  عكبمهل:

 هلعهال عل رخاللعلمرين م جرلعماوعلممأهمر علمةغجع نل . يلمتعلمم قفعلميال -1

هل رخاللعلمنم ذجعلمريل هلعمهرن ؤعهلمسه ئعىليتعلهالبلمعك جلمعلمأرنللعليالهرللع -2

ية عل رخاللعلمرين م جرلعقلمر نرلمعلمةايثلع لعداالمعلم   علممأهملر عقملرسع

 هأاعلمرخجج.ع

كنعهريل إع لععهلجل  عهلامياعكنعلم جل  علمرامي رلعلممخصصلعمهمأهمر عيااع -3

 لم   علممأهمر ع لعىهرلمعلمرجهرلعهه منال.

 28م(2004دراسة خالد خميس السر) -6

هنلقمللتعلمامل لللعلممنلللحلعلم ل للرلعمرنررللذعلمريل للإع لللعهجيللل  عهيلل ي علم لمللاللممأهةع

مهالي ر علمىللميملعقلمرجهل  ،عقبلا تعلمامل للعهةايلاعهألمعل  لرجلهرارلمعلمممينل ع

مريل للإع لللعهللجل  عهيلل ي علم لمللاللممأهة،عقهنرملللعلمامل لللعدمللاعلمامل لللمعمرة رللقعل

لم ةللررلع سللرخا  علممللنه علمرةهرهلللعقلم نللل ل،عقهمثللإع ارمللععلم ةلل ع لللعل للر  عع

لميرلهلللمعقلم ةلل يعلمرلللعهنلقمللتعامهرلللعهيلل ي علم لمللاللممأهةعقخلةلللعلمرلللعهنلقمللتع

قمر للعهنلقملتعع28رنللعلمامل للع    ععهيل إعهجل  عداالمعلم لملاللممأهة،عقهمثهلتعا

عهيل إعج لياعهي ي عداالمعلممأهة.

عقه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  ع  عكبمهل:

كنعهخ ربعهلجل  عهيل ي علم لملاللممأهةع للعد للمعلمنمل ذجعلمريلل هلعمل عمقمع -1

ى رلللجع للللعدالللالمعلم لملللاللممأهةعهمللللعيرنل لللاع لللععلمحررلجللللمعلمىلميمرللللع

 لعمس  علمأمإ.قلمرجه يلعقلمث ل ر

 لل عكجللإعمهللبعهللجل  علمريلل ي عهلمةرلللتع رملللعهرنهلللعقهللر علمةرلللتعلمأمهرلللعياللاع -2

 هيل إعلمم لمعلمامل رلعلمنرجيلعقلمر  رقعقمه هلعهلممارمععقق ليل .
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كنعيللامئعلم لمللاللممأهةعلمصللهلعهللر علممأج لللعلمىلميمرلللعهلمةرلللتع لل عخلل لع -3

عدمملئعلمشيللعلمر  ر رلعمهلع لعج لياعلمةرلتعلممخرهرل.ع

 الت لي  على الدراسات السابقة واإلستفادة منها:

ع-ب د اإلطالع وعرض التراث ال لمي تتبي  النقاط اآلتيه:

مم  ل ععلمرلامياعلممرلاليلع لل لرععاهلاعلملجاةع ل عهنللقلعلمامل للمعلمسلله ل -1

هشلليإع  لشللجعكقعارللجع  لشللجعدمعكنعلمامل لللمعلهسللمتعهلللمرن عع لللعلمهألللمع

عاهرلل عهن اللتعلممقلمع لم ةثرلللعلمرلللعلبرمللتعههلللعىللإعممل لللعاهللاعحللا عقهنلللر 

لم ةثرلللعلممسللرخا لعقلمأرنلللمعلم ةثرلللعلمرلللعخ للأتعمهامل لللعقيأر للجعذمللكع

قكبللال هةعقهخصصلللههةعقكي لللعلخلللر فع ن  رللل عيرللجل عمخللر فعلم لللحثر ع

 لممارمألمعلمرلعياجوعههلعلم ة ي.

يللامتعلمامل لللمعلمرلللعهنلقمللتعلمرللامياعلممرللاليلع لللع اللللعل الل لعلمرجهلل  ع -2

ق قعلمرلمعلمامل لعلمةلمرلعقدقرصلمعلمامل لمعلمرلعهنلقمتعلمرامياعلممرلاليلع

 عمهألللمعاهللاع نلقشلللع شللي معلمرللامياعلممرللاليلعمقنعق للععم يلللع ر لل م

لمرللامياعلممرللاليلعلمم للالعم لل  عل الل لعلمرجهلل  عقبللذلع لللعهةلقملل علمامل لللع

 لمةلمرل.

لبرمتعلمامل لمعلمسله لعهجةاعلهالبلمع   عل ا لعلمرجهل  عقكخصلل لع -3

ل الل لعلمرجهلل  عيةلل علم للجل  علمر برهرلللعقلممهنرلللعمقنعلمبرمللللعهجةللاعكملرع

لمةلمرلعهإججلرع  له معشخصرلع ععيخ للعلمخ جلر،عقبذلع لعهرمروعه علمامل لع

   علمىلميمرر عقلمم جهر ع لع اللعل ا لعلمرجه  .عع

دهر للتعهأللمعلمامل لللمعلمسللله لعاهللاعكنعلمر برللإعلمىلللميملعم لل  عل الل لع -4

لمرجهلل  عمعيؤبللإعلم لل  عمهأمللإعى خصللل لعمإلالل لعلمرجهلل  عهأللاعلمرخللجج،ع

ميشل لعل ال لعلمرجهل  ،عقبنلللعىمللعكنعلمملالمتعملرسعملايهلعم يلللعقل لةلع

هر حعكبمرلعلمامل لعلمةلمرلع لع ةلقملعم  ععم يلع شرجىلعهر علممل جهر ع

 للععلمخللذع لللعلمار لللمعكملرعلم لل  عم  للععخ لللعمهرللامياععلمىلللميمرر ق

لممرلللاليلعهسللللبةع للللعه برلللإع للل  عل اللل لعلمرجهللل  عقهرسلللقع لللععلمخ لللبع

 لممام رلعمإلا لعلمرجه  ع لعلممالمت.ع

يامتعلمامل لمعلمجن رلعلمرللعلبرملتعهمالللعلمرلامياعلممرلاليلع للعهخصلصع -5

ل ال لعلمرجهل  ،عق لل علمم حلاعكنعلمامل لللمعلمجن رللعلمرلللعيلقشلتع شلليهلع

هامياعلم   علممأهملر عكججيلتع للع ارمأللمعكقمقهرللع ر  ل لعلقرصللميل ع

رللعلممر ا للع ثإع لاينرلعهرلجقعقمرمللع للعمقمللعك ل ليرلع  لميللعهلملاقلعلمقمقه

 ثللإعكممليرلللعاهللاع لل رإعلممثللللعمعلمةصللج،عقمحرللتعلم لحثلللعكنعلمامل لللمع

"عه جقللتعMedia Educationلمجن رلللعلمرلللعهنلقمللتعل الل لعلمرجهلل  "
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دجملمرللل عدمللاع نلقشلللع   لل المعكىثللجعام للل عقه لل ممل ع ثللإعمقمعل الل لع

ىرررللعم ل علمرجه  ع لعهمير ع   علمملالمتع ل عكمقلمعل ال لعلمجقمللعق

لمث ل للمعلممخرهرلللعقهأويللوعذمللكع لل عخل لعهللجل  عهللامياعلم لل  علممأهمللر ،ع

ققاعيججععذمكعدملاعكنعلممارمأللمعلمغجهرللعكىثلجعه ل مل ع ل عحرل علممأ قللمع

 لمرلعه لج علم   علممأهمر عكمنلرع رجتعلمرامياعلممراليل.

مللر عق للقعهنلللقلعلممةلل معلمثللليلعلمامل لللمعلمرلللعيلقشللتعداللالمعلم لل  علممأه -6

لمنمللل ذجعلمريلللل هلعقذملللكع للللعهخصصللللمعق اللللممع خرهرللللعقهلللذمكعهنرلللجمع

لمامل لعلمةلمرلعهرنلقلعه ررةعلمرامياعلممراليلعلمم العم   عل ال لعلمرجهل  ع

  لعد لمعلمنم ذجعلمريل هل.

كىامعيرل  علمامل لمعاهاعكبمرلعهيل لإعج ليلاعدالالمعلم لملاعلممأهلةعههلافع -7

لمرجهل  عهةرل عيلرمي ع ل عكملرع هل ل عق سلئ مرله عهخجي عكخصلل لعل ال لع

  لعلمصفعلمامل ل.

ير حع  عاجضعلمامل لمعلمسله لعكبمرللعدجلجلرعلمامل للعلمةلمرللعقذملكع للع -8

ظإعيامتعلمامل لمعلمرلعهرنلقلعه ررةعلمرامياعلممراليلعلمم العم ل  عل ال لع

 لمرجه  ع لعد لمعلمنم ذجعلمريل هل.

ل للمعلمسلله لع للعهأمرلقعلممشليهلعلم ةثرللعقهةايلابلعل ررلممعلم لحثلع  علمام -9

قةرلالعهأمعهسل ممعلمامل للعلمةلمرلل،عقهةايلاعلمأرنللعلم شلجيل،عق  لميللع

لمنرل  علمرللعه ةلهتعدمرهللعلمامل للمعلمسلله لعهنرلل  علمامل للعلمةلمرللعقهةايلاع

 كقج علمهرل عقلمخر فعهرنهة.

عاهاعلمن ل علمسلله لع لإنعلمامل للعلم ةلمرللعهنرلجمع للعهنلقمهللعممشليهلعهةثرللعجايلاتعقهنلر 

كخصل لعل ال لعقعلمىلميمرر هرهخصع لع"ق ععم يلعه ررمرلعممام الع  علمخ جلرع

لمملل جهر عمم للجمعلمرللامياعلممرللاليلعلمم للالعم لل  علمرجقلللعلمجلهألللعه سللةعلمرجهلل  عق

ة رللقعل الل لعلمرجهلل  ع"عم  للععم يلللعشللل هلعمر لل يجع  للجمعلمرللامياعلممرللاليلعقمر

ل  للررلمتعلمم ه هلللعم لل  عل الل لعلمرجهلل  عقم للععىرلللرتعكمل هللةعكمنلللرع رللجتعلمرللامياع

علممراليل،ع ملعم عمقمعى رجعاهاعكمل هةعى خصل رر عمإلا لعلمرجه  عهأاعلمرخجج.عع

 مصطلحات الدراسة :

 :دراسة تقييمية -1

لميمللعكقعلميررللعلم ةلفعلمر ررةعب عدا لرعقرملعمملعيةايعقلمةيةعاهر عد لعهل رخاللعع

 ع29.كقعى بمل

قهةايللاعي للل علم  للععلمللجلب عه للايجع لللعلمامل لللعلمةلمرلللعي صللاعهلمامل لللعلمر ررمرلللعقع

علممهللملمعمهللعقلم يليرلمعقمرامياعلممراليلع  عحر عل مم جمعللم أفعقي ل علم  تع



 دراسة تقييمية لمقرر التدريب الميداني الخاص باإلعالم التربوي في ضوء النموذج التكاملي

 264 2021 يونية – يناير الواحد والعشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

لممهللملمعهميرلنهةع ل عه سلةعل ال لعلمرجهل  عق ل  علمرجقللعلمجلهأللعر برإعلم   لعم

علمملرعلمم ه  عى خصل لعدا لعهجه  عهأاعلمرخجج.لممهنرلعلم   لعمه رللعه

 تطوير التدريب الميداني: -2

ي صاعهلمرامياعلممراليلعدىسلل علم ل  علممرلامهر علم لاملمعقلمخ لجلمعهامجللعىل رللع

ق رن الع لعلممؤ سلمعلمرلعي لللع رهللعلمرلامياعلممرلاليلعقذملكع ل عكجلإعهميرلنهةع ل ع

 رقعلممألمفعلمنرجيلعقعمهلبعلمنرجيللعهللم لقععلممرلاليلعقهألايإع لملههةعلمشخصلرلعه 

 للععلمرجىرللوعاهللاعهنمرلللعقللاملمعلم لل  علممرللامهر عق هلللملههةعهملللعيرللرحعمهللةعلمرللاخإع

ع.30لممهنلعقير  ةع عع ملم لعلممهنلعى خصل لعمإلا لعلمرجه  عهأاعلمرخجج

لمرجقلللعلمجلهألللعه سللةععلمم للالعم لل  علمرللامياعلممرللاليلقي صللاعهلللمر  يجعك عهةسللر ع

  عحر عق ععم يلع ريل هلعهر علمالياعلمىلميملعقلمالياعلممهنللعل ا لعلمرجه  ع

عقمه هملعهلم رئلعلممام رلعلممةر لعهلم   علممرامهر .

 النموذج التكاملي: -3

ي صللاعهلل ع ام الللعلم للسعقلممن ه لللمعلمنرجيلللعلمرلللعهسللرناعدمرهلللعامهرلللعلمريل للإع لللع

لياعهي ي علممأهلةعقي نلاع للع ل  هلعهسهسلإعلمأمهرللمعقلم لرجلهرارلمعقلممجلحلإعج 

ع31عقلمأ قلمعلم ل ملعهر عج لياعهي ي علممأهةع لعد لمعامهرلعلمريل إ.

قي صللاعههللذلعلممرهلل لعمهنملل ذجعلمريللل هلع لللعلمامل لللعلمةلمرلللعهنرللرةع ةرلل وعلمالللي ر ع

لممرللاليلعلمخلللصعه لل  عل الل لعلمنرللج عقلمر  ر لللع رملللعيخللصع  للجمعلمرللامياع

لمرجه  عقذمكعه جي لعهرهجعلمأ قلمعهر علماللي ر عكقعهلر عهألمع ي يلههمللعللماليلاع

لمىلميملعقلمالياعلمرجهل  عقلماليلاعلمث لل ل(عهةرل عه لالعلممرللبرةعلم ل لرلعه جي للع

لع رجله لعمقنعهاوكههلعقهمللعيرلرحعمه لملاعلممرلام علىرسللههلع للعد للمعقحلاتعلممأج ل

ع.علك لى علمراميا(عقةهرهلعهلم لقععلمرأهل

 حدود الدراسة

 تتميل حدود الدراسة في اآلتي:

 حدود موضوعية -4

لعلمخلللصعه لل  عيرةللامع   لل ععلمامل لللع لللعه رللرةعج ليللاعقكهألللمعلمرللامياعلممرللالي

المهووارات التووي ي ووب أن يووتمك  ،عقذمللكع لل عحرلل عللمرجقلللعلمجلهألللعل الل لعلمرجهلل  

أثنوواء فتوورة التوودريب الميوودانيي وموودش فيووام المشوورف ال وواديمي  الطووالم موو  أدائهووا

بمهامووه ومسوواولياته أثنوواء فتوورة التوودريب الميوودانيي والت وواون المشووتر  بووي  ال انووب 

 ال اديمي وال انب المهني ومدش مرونتهاي ومقترحات تطوير التدريب الميداني(.
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 حدود بشرية -5

 ام المعلمصةل لعهلمرجقلعلمجلهألععرجه  لما لعشجيلع لع   عل همثهتعلمةاقمعلم 

قل ذلالعلممام رل،عقكي لعلمىلميمرر علممرخصصر ع لعل ا لعلمرجه  ،عقكخصلل لع

 ل ا لعلمرجه  ،عقلمم جهر علمرجه ير .

 حدود مكانية -6

جل أللعلم للبجت،عقلمرجهرللعلمن ارللعهال أللع ل  ع للعىهرللمعلمهةعه  رقعلمامل لعاهلاع

قكي لعهةعه  رقعلمامل لعاهلاعكخصلل لعل ال لعقلممل جهر عمن  رل،عجل ألعلملممنرل،عق

تعحهللل لنعقلممأصلللجت،عهل  لللل لعدملللاعهلللإملمتعلمارلللوتعلمرأهرمرلللل،عقدملمتعلملللاقلع،عقدملم

لمر  رللقعاهللاعلمىلللميمرر ع لللعىهرلللعلمرجهرلللعلمن ارلللعجل ألللعلم لللبجت،عقىهرلللعلمرجهرلللع

 لمن ارلعجل ألعلممن  رلع.ع

 دراسة:اإلطار الم رفي لل

 الم نى ال ام للتدريب الميداني: -1

يألللاعلمرلللامياعلممرلللاليلع للل عكبلللةع جلحلللإعدالللالمع للل  عىهرللللمعلمرجهرللللعهيل للللع

لمرخصصللللمعدذعيأر لللجعلممالللللعلمر  ر للللعلملللذ عهرلللججةع رللل علمنرجيللللمعلمرجه يللللع

قلمرخصصرلعدماعقلقعع هم تعينرلذعاهلاعكمضعلم لقلععقلمرللعيسلمحع رهللعمه لملاع

هأهملل عملخللإعلمةاللجتعلمامل للرلعق أج لللع ر ه لللمعلمنرللللعلممرللام عهر  رللقع لللع

ع.32لمامل لعقىرررلعلمرأل إع ععلم رئلعلممام رل

ق لللعهأجيلللفعكخللجعمهرلللامياعلممرلللاليلعيشللرجعدملللاعكنعلمرللامياعلممرلللاليلعيخلللرصع

هلمالياعلمر  ر لع لعهجل  عداالمعلم لماعلممأهةعلمم ا لع  عىهرلمعهجه يلعقهنرلذ ع

لعدحاوعلممالمتعلممرألقيلعقيرةعهةلتعدشلجلفع ل علميهرللع لع رجتع  نرلع ةامتع 

قذملكعههلافع سللااتعلم لملاعلممأهللةعاهلاعدىرسلل علممهللملمعقلممأه  للمعقلم للرةع

قلمهالبلمعقهميرن ع ل ع ملم للعلم ظلل فعلممرألامتعلمرللعي ل لعههللع للعلممام للع

ع.ع33  لعاهرهلق لعلممارمععلممةربعه ،عقهنمرلعه ايج عممهنلعلمرأهرةعقلمخ  علمرلعه

ي صاعه عهلامياع ام اللمع ل علم ل  عاهلاعلممهللملمعقلممأللمفعقلمخ لجلمعق

لممهنرلللع لل عكجللإعم للععىرللليرهةعققللاملههةعلم   لللعمه رللللعهلل مقلمبةعق سللئ مرلههةع

ىللإع لللعيللؤمجع لللعهيلل ي ع،عقهشللمإعامهرلللعلمرللامياعلممرللاليلعلممهنرلللعهأللاعلمرخللجج

شخصرلعلم لماعلممرام ع  علمنلحرلعلمرجه يلعقدىسله عكخ قرلمعلممهنلعهاليللع ل ع

 رجتعلمرامياعحراعيهلير ،عقيشرمإعاهاعجمرلععلمأنلةلجعلمرللعهلؤمجع للعشخصلرر ع

 لل لرعىليللتع لل علممشللج ر علم للل مر عاهللاعلمرللامياعلمىلللميملعكقعلممسللئ مر عالل ع

رلامياعكقع يرلاعلمرلامياعهلميهرللعلممسلئ لعال عه  يلعع ؤ سلعلمرامياعكقعهرئللعلم

علمرامي رل. ام المعلم   علممرامهر عاهاعلممؤ سلمع
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 الم نى الخاص للتدريب الميداني: -2

ي لل لعههلللعلم لل  علممرللامه نعهرخ للربعلمرلللعلم لللمراعقلميشلل لعىللإعلم  للل إعق

لممرللامهر عه صللاعدىسللل علم لل  علمىلللميمرر عقلمرجهلل ير علممشللج ر عقدشللجلفع

كىلميمرلل عق هلميلل عقهجه يلل ععههةلم   للعمرل برعلما لياعلممأج رلعقلممهلميلعقلممهنرل

ععع34.مهأمإع لع هنلعلمرأهرة

ق  عخ لع لع  قعير حعكنعلمرامياعلممراليلعهجيل  عهجه  عيرام ع ر علم لملاع

قهأهرمرلللعلممأهللةعامهرللل عاهللاع هنلللعلمرللاميسعق لللعيللجه بعههلللع لل عامهرلللمعهجه يلللع

 خرهرلللعهللؤم عدمللاعدىسللله علممهلللملمعقلمخ للجلمعلممهنرلللعقلمجرملارلللعلم   لللع

عممملم لعلمرأهرة.

 التدريب الميداني في م ا  اإلعالم التربوي: -3

قيأر جعلمرامياعلممراليلعلمخ ل تعلمقملاع ير لللعلم ل  علممرلامهر عهلاميارل عدملاع

 للع للعىالورعك لعلمن ارللعلمرجهرللقيسلبةع لعبذ علممجحهللعىهرللمعلم لقععلممهنلع

هرللاخإعهأللمع ؤ سلللمعلممارمللععىلممللالمتعهجيللل  عداللالمعلم لمالل خصللل لعق

قلممير لللمعقلممسرشللررلمعقارجبلللع لللعامهرلللعلمرللامياعقلمر برللإعلممهنلللعم لل  ع

عل ا لعلمرجه  ع  عخ لعهجيل  علمرامياعلممراليل.

هأرمللاعاهللاعلمم للجملمعلمنرجيلللعيمثللإعلمرللامياعلممرللاليلعلمخ للجلمعلمأمهرللل،علمرلللعق

قلمر  ر رلللعلمرلللعيام للهلع لمللاعل الل لعلمرجهلل  عكمنلللرعممل للر علمال أرللل،عق لل ع

قيرلل ماععلعلممهنرلللخلل لعلمرللامياعلممرللاليلعينر للإعلم لمللالعلمخصللل لعدمللاعلم رئلل

 جيقع ل علمىللميمرر عمر برهل عكىلميمرلل عمهأملإعى خصلل لعمإلال لعلمرجهل  ععهامي  

عهأاعلمرخجج.

قيأاع  جمعلمرامياعلممراليلع  جمل عك ل رل عدذلعم اع ر علم لماع لعلمرجقللعلمثلمثللع

ملل عىلللنعيلجةللل ع لللعجمرللععكقعهغرللاعانلل عي  للاعمإلالللمتعاللللعممل لللعىل للإ،عحرللاع

لمم جملمعلمامل رلعلمخجو،عقيةساعممجلمعلمرامياعلممراليلعهيإع  علمرلجقرر ع

عل ل.لمثلمثلعكقعلمجلهألعهمل لعممجلعىإعاللعمم

ه سةعل ا لعلمرجهل  عع للعقيرةعلمرامياعلممراليلعم   علمرجقرر علمثلمثلعقلمجلهألع

،عقذمللكعه لقللععيلل لعقلحللاعقهأللمعلممير لللمعلمأل لللعق سرشللررلمعلم رللللعلممللالمت

،عقيأ لللاع للللعيهليللللعلمرصلللإعك للل  ارل ع للل للعلمألللللعلمامل للللع"ىرلللامياع نرصلللإ"

لقععكمهلعع عقيرةعلمرامياعلممراليلعه لمامل لعلمثليلع"هامياع رصإ"عمماتعك   ار

 للالمع8امياعلممرلاليل"عقه هلغعالامع للالمع  جم"لمرل لالمع لعلمر لعلم لحا،ع

مرلاليلعملاوع ل  عل ال لعلمرجهل  عمياعلمك   ارل ،عق  عبنللعير لحعكبمرللعلمرلا

ععع.35خصل لعمإلا لعلمرجه    عحر عه برههةعمهأمإعى 

ع
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 :في م ا  اإلعالم التربوي دور التدريب الميداني -4

،ع ل عخل لعلممرلام عمه لملاع اللعلمخ جتعلممهنرلعلمقماعرامياعلممراليليأر جعلم

 جةللعلممرلام عيأ للعمه لملاعحرل ععقلم لقع،لعهم ع لعلم رئلعلمة ر ره  رقع لعهأ

ضعمهلعاناعلمأملإعى خصلل لعلمرأل إع عع خرهفعلم غ  علمرلعقاعي لجههلعقيرأج

ملللاقمعهمللل عاهلللاعه للل يجع لللاوع لممرلللام عيسللللااعلم لملللاعلمرجهللل  ،عقمإلاللل لع

ملللاوععهللللملمعلمرأهلللرةعلمرلللجم  ع يألللوق سلللئ مرلمعكخصلللل لعل اللل لعلمرجهللل  عق

قلم جلمع ره لعلميشل لععإع ععلم   ع لعلممالمتيررحعلمرجةلعمهررلالم   ،عق

قهألمععل ا  رلعلمرجه يلع لع ؤ سللمعلمرلامياعلمخلجوع ثلإعلممير للمعلمأل لل

عع.لممسرشررلم

 أهداف التدريب الميداني في م ا  اإلعالم التربوي: -5

يميلل عهصللنرفعكبللالفع لل علمن للل علمرلللعهنلقمللتعلمرللامياعلممرللاليلع لل عخلل لع لللع لل قع

لمرامياعلممراليلع لع اللعل ا لعلمرجه  عدماعمل يعج ليلاعك ل لرلعهشلمإعلكبلالفع

عىلآلهل: أج رل،عقكبالفع هلميل،عقكبالفعقجاليرل(عقباع

 الهداف الم رفية  -أ

عل علم للل  علممرلللامهر علما ليلللاعلممأج رللللعمهأللللمعلمنشلللل عل ا  لللللىرسللل -1

لمصللررلعقلم ةللررلعلمرلللع(ع ذلالللعلممام للرلقيشمإللمصللةل لعلممام للرل،عقل

 يسر رعع ملم رهلع ععلم   ع لعلممالمت.

اهللاعخصللل صعق رلل لعقلهالبلللمعلم لل  ع لللعلممجلحللإعلمرأهرمرلللععلمرأللجف -2

 خرهرل.لمم

لمرأللجفعاهللاع  رألللعلم رئلللعلممام للرلعقلممشللي معلممر قللععحللاقمهلعقىرررلللع -3

 لمرأل إع أهل.

اهللاعح لل  عققلج لللمعلم لمللاعلممرللام عقحللاقمعلمأ قلللعهرنلل عقهللر علمرأللجفع -4

      عق ايجعلممام لعقلم   ع لعلممام ل.

 الهداف المهارية -م

قل ذلارلللللععكنعيللللرمي علم لمللللاعلممرللللام ع لللل عل للللرخاللعلمرنلللل نعلمصللللةررل -1

 قلممسجحرلعهملعيرنل اع ععلممجلحإعلمرأهرمرلعلممسرها ل.

كنعيلللرمي ع للل عل لللرخاللعلم  لللل إعلمرين م جرللللعلمةايثللللع للللعديرللللجعلممللل لمع -2

 ل ا  رل.

يألم عق ليلعلممارمعع  عخ لعلممألمالعل ا  رلعهملعيرنل اع لعع  رأللعكنع -3

 لممارمععلممام ل.
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ل هصلللللع للللعلممألماللللعل ا  رللللعكنعي  لللقعلم لملللاعلممرلللام عيرجيللللمع -4

 مهم   المعقلم  ليل.ع

كنعييراعلمم ل ر عل ا  رلعههغلع هرملعققل ةلع سلرخا لعلم  لملاعلمرنرللعع -5

 قلم لمراعلمم  مل.

كنعينرذعلمامللعقلميش لعل ا  رلعلممخرهرلع ثإعهنررةعلممسله لمعقلمنلاقلمع -6

 قلممنلظجلم.ع

 الهداف الوجدانية -جـ

لم امتعاهاعلمأملإعلمامللالع ل عخل لعلممشللمىلع للعهنررلذعهألمععكنعييرسا -1

 لمامللعقلميش ل.

 ينلقشعلمرغرجلمعلممارمأرلع  عخ لعلمنشل عل ذلالعقلمصةرلعقلممسجحل. -2

كنعيهرةعه  ليلعلممارمععلممام لعهلممسلبم ع للعق لععلمةهل لعقلمم رجحللمع -3

 ل م لنعقلمرأل لعقارجبل.م أمعلم  ليلع ثإعق رلعلمره يعلم رئل،عقق ليلع

كنعير لةإع ععلممسئ مر ع لع يلنعلمرامياعهةر عيلرةعق لععم يللع شلرجىلع -4

 مرنررذعلميش لعل ا  رلعهملعيخالعلممارمععلممةربعه .

 لععلم ل  عقلمرئللععت هلمتعلمة لمعقلممنلقشللعلم نللرلم لماعلممرام عكنعياراع -5

 لممسرها لع  علمنشل عل ا  لعلمذ عي  لعه .ع

قميلعهرة قعكبالفعلمرامياعلممراليلعين غلعكنعهر  ج ام الع ل علم لسعقلمم للم رع

ع  عكبمهل:

لمرخ ربعلماراعمهرامياعلممراليلع لع  رعل  يليرلمعلمملميلعقلم شلجيلع ل لرع -1

  لعيرصإعهلميهرلعكقعلممشج ر عكقعهميلنعلمراميا.

مرلاليلعقيشلمإعكنعيشرجئع لعلمرخ ربعجمرععلممشلمىر ع لعامهرلعلمرامياعلم -2

 لم   علممرامهر عقلممشج ر علمرجه ير عقلمىلميمرر .

كنعيللامئعلم لل  علممرللامهر علمبللالفعلممرأللامتعمهرللامياعلممرللاليلعقديهلللعمع -3

ه رصجعاهاعداالمعقهنررذعهأمعلميشل لعل ا  رللعقميل عاهلرهةع هلةعمقمبلةع

  لعهنمرلعشخصرلعلم   ع لعلممالمت.

لمرللامياععلم رئلللعقلممنللللعلمم  للةعمناللللقلم شللجيلعقعهلل  رجعل  يليرلللمعلمملميللل -4

 .لممراليل

كنعهرنلل ععلمخ للجلمعلمرلللعيمللجعههلللعلم لل  علممرللامهر ع ملللعيويللاع لل ع ل للاتع -5

 لمرامياعلممراليلعقلىرسل عج لياعهأهةع خرهرل.ع

 36لممرامهر .ل هرل عاهاعك سع    ارلعمر ررةعلم   ع -6

ع
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 :الخاص باإلعالم التربوي مراحل اإلعداد في التدريب الميداني .6

 شلللباتعلميشلل لعل ا  رلللععشلللباتعقيرللللع رهلللعمه لمللاعلممرللام  جحهلللعلمم 

  عخ لعالجضعيمللذجع لله لعمهصلةفععلممخرهرلعقلمرألمرلمعملخإعلممام ل

 .قلمما معقلممهص لمعقلمنشجلم

 جحهلعلممشلمىلع  عخ لعداالمعقمشعامإعينرمهلعكا لرعبرئلعلمرلاميسع 

لمرجقلللعلمجلهألللع اللالمعيملللذجع لل ع رهلللع لل  ععلممألقيلللعقيشلللمئقلمهرئلللع

 ةةفعلمةل بعقلمنشجلمعقلممهص لم.

مقم ع لللعلممام لللعكمنلللرععق رهلللعيملللمتعلم لمللاعلممرللام  جحهلللعلممملم لللع 

 رلللجتعلمرلللامياعلممرلللاليلع للل عحرللل عدالللالمعل  للليجي رلمعل ذلارللللعقدالللالمع

جعلمصللةرلعلممنل للاعلمصللةفع لل عهةجيللجعمهملل لمعلمصللةررلعقق للععل خللجل

ميإعةةررلعحل بعقهصمرةعلمنشجلمعقلممهص لمعق قعك سعدخجلجرللع أرنللع

هرنل لللاع لللععلممجحهللللعلمأمجيللللعمه للل  ع للللعلممام للللع للل عحرللل علمشللليإع

 37قلمم م نعقيرةعذمكع لعد لمعدشجلفعكىلميملع  رةع ععىإع ام ال.

 اإلطار النظري للدراسة :

لمريلل هلع للعدالالمع ل  ععنم ذج لحثلعهللم لع  رعكبالفعلم ة عقم ير عل رأليتعلم

علمرامياعلممراليل.عل ا لعلمرجه  عقهةايال ع لع  جم

ل لرخالعىلإعمعلمقملاعمه لجنعلمأشلجي عانلا لعدملاعلم لاليلهأ معيش تعلمنم ذجعلمريل هلعق

لممنةلاعلمريلل هلع للعع-ى بملع  عاهملرعلمرجهرللعقلمرهسلرل–  عج نعمي  عقىه لهجيكع

هنللرعلممنلللب علمامل للرلعلمخلةللعهلللمرأهرةعلمألللل،عق للععهلاليلمعلم للجنعلمةلللم عقلمأشللجي ع

ة رلقعلمم ل مللعقلمرنسلرقعلمم لم لعهلمرااياعلمرجه  عقل هال عية علمريل لإعك عهد ملممع

لع ألل عمرة رلقعامهرللعمللممارمععقمه هلحررلجلمعق لعلممالمتعلم   ععهر علحررلجلم

 ل نعهر علم ج ر ع  عكجلإعكنعهصل حعلممأج للعلممالجمتعلمرللعيرأهمهللعلم ل  عذلمعلمر

كبمرلعققرملع لعحرللههةعلمر  رللع مللعيويلاعمل أرلرهةعمهلرأهةعقية لقعحلجللههةع للعهرسلرجع

ع ليةايعح مهةع  عظ لبجعاهمرلعقلجرملارل.

لمللرأهةعقين ثللقعلمنملل ذجعلمريللل هلع لل عاللاتعيرجيلللمعهشللمإعيرجيلللعلممأج لللعقيرجيلللع

 لتعحجيلعلممرأهةع للعدشل لععما رل عقلمنرجيلعلمخ قرل،عقه  لعيرجيلعلممأج لعاهاعك

 لع أج لعىإع ليةربعه عقذملكع ل عخل لع للعيثرلج ع ل عل ررسللملمعقهسلل ممعقيالاع

لمنم ذجعلمريل هلعي العلممألمفعقلممأه  لمعقلمة ل قعلمأهمرلع لعة متع  لمعممل لرلع

عهريل إعكجول هل.

يلعلمرأهةعهسرناعاهاعكنعلملرأهةعامهرللعىهرللعهشلمإعجمرلععج ليلاعلمملرأهةعلمأ هرللعك لعيرج

قلمنرسرلعقلم جاليرلعقهلمرلملعييرساعلممرأهةعخ لجلمع رألامتعلما ليلاعيسلررراع نهللع للع
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  لجهلع  لقفعلمةرللتعق شلي ههل،عقينرلجعدملاعلملرأهةع للعلمنمل ذجعلمريلل هلعاهلاعديل ع

عرأهةعه جي لع ريل هل.هجقلعقهنمرلعمشخصرلعلممامهرلع

مريرلفعق لعلمنرجيللعلمخ قرللعهسلرناعاهلاعلمنمل علممريل لإعلملذ عيسللااعلمملرأهةعاهلاعل

ع.38لمنلجحعقهنلرعلمث لعهلمنرس

 وبالتطبي  للنموذج التكاملي في عملية ععداد طالم اإلعالم التربوي :

تعقمنعمنعلمنشللل عل ا  لللع لللعلممللالمتعملل عهلل مرجعى رللجعاهللاعلم لل  ع لللعلممللالم

لممارمللععلممام لللعقىللإع لللعيةللربعهلل ع لللعحلجلللعدمللاعكيشلل لعدا  رلللعهنلللقشعق للليل ع

هل  لل  عدملاعلم رلللعهلاقم ع للعهنمرللعلمل العحرلللعلم  لليلعلمخ قرللعلمرللعق شي ه ع

كة ةتع أجق لعق أهنللعملاوعجمرلعع ئللمعلممارملععه ل ل لعلميرشللمعلم ل لععمم لقلعع

كةل حعدالالمع ل  عل ال لعلمرجهل  ع همل عى رلجتعيالاعقمذمكعلمر لةإعلمجرملال،ع

كنعه لل لعههلللعىهرلللمعلمرجهرلللعلمن ارلللعهإ للرخاللعلمنملل ذجعلمريللل هلعهمأنللاعمهللبعلم لل  ع

لممرللامهر ع لللعلمرللامياعلممرللاليلعهلللم لقععقلحررلجلللمعلممارمللععهةرلل عيللامئعلم لل  ع

ممهلملمعلمرلعييرسل هلعلممرامهر علم ظررلعلمجرملارلعقلمر  ر رلعمهمألمفعقلمخ جلمعقل

عكمنلرعممل ر .ع

قم لرملع للعقلممرر ععم لقععهي ي ع   عل ا لعلمرجهل  ع للعىهرللمعلمرجهرللعلمن ارللع

 ل عيلحرللععي حاع ا تعهر علمالياعلمنرج عقلمالياعلمر  ر ل  جمعلمرامياعلممراليلع

لممشلي معقهر علم لقععلمرأهلعمه   ع للعلمملالمتعقلممارملععلممام للعقلمرةلايلمعق

علمرلعه لجه ع  عيلحرلعكخجو.عع

 :لنموذج التكاملي فيما يخص مقرر التدريب الميدانيالسس التي يستند عليها ا

دنعلمرغرلللجلمع للللعلم نرللللعلممأج رللللعق نهاررهللللع للللع للل رعمللل متعل هصلللللع -1

قهين م جرلعلممأه  لمعقل هالل عيةل عهة رلقع ويلاع ل علمرهلة،عقهنمرللعلمنرلجتع

قلمرأل للإع للععلممأج لللع لللعك للجع ريل هلللعقلمر  للإعلمنلقللاعمهلللعلميهرلللعمهمأج للل،ع

ههافعهي ي عا قلمعجاياتعهرنهل،عىإعبذ علمرغرجلمعهةرةعلمرخ ربع للع الللع

لمرللامياعلممرللاليلعهإ للرخاللعلمنملل ذجعلمريللل هلعما ليللاعلممأج لللعلمىلميمرلللع

 .ععلمث ل رلعمه لماعلممرام قلمرجه يلعقلممهنرلعق

لممأج للعقه  ر لههللعلمرين م جرللعكةل حع ل علممرألذمعلمرصلإع لعظلإعلمه لل ع -2

 هر علمنرجيلعقه  ر لههل.

كنعلمنرلللجتعلمشلللل هلعم حررلجللللمعلمث ل رللللعمأل لللجلمعقلممارملللععير هلللاعمهلللبع -3

ل اللعلمم للجملمعهلللم لقععلمرأهلللعقهيل ههلللع رملللعهرنهلللعقهللر علمةرلللتعلممراليرللل

يةلل عل للرخاللعيملل ذجعع ملللعير هللاعدهخلللذعخ لل لمعجلللمتعلمخ للجتعلمم لشللجت(

 .  جمعلمرامياعلممراليللمريل إع لع
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كنعلمنشللل علممأج لللع رصللإع لل ع ام الللع لل علمأمهرلللمعلمأ هرلللعلممريل هلللععع -4

قلممر لمملللعلمارملللمعاهللاعهأ للهلعلملل أمع ثللإعلمير للل عقل مملئعقلمللذلىجتع

يأنللللعاملللإعلمه ل للللمعهلللر ع مللللعقلمرريرلللجعقلملللرأهةع للللعلممنرللل معلممأج للللع

،عقيللجوعاهملللرعلمللنرسعلممأج رلل نعكنعىهملللعهأللجضعمللاوعلممللرأهةعلممأه  لللم

لم ل  عممام الللع ل علم يلللمعقلمم  لل المعلممخرهرللعىهملللع للبةعذمللكع لللع

 39هشيرإع همهةعلمخلصعخ لعهنلقلعلممشي م.

قهذمكعيمي عهة رقعهأمع سر يلمعلمريل إع للع الللعلمرلامياعلممرلاليلع ل لرع لم ع

 ةللررلعملخللإعكقعخلللمجعلميهرلللع لل لرعاهللاع سللر وعلميشلل لعلمصللررلعكقعلميشلل لعلم

هة رلقعلمريل لإعلمريل إعهلر علميشل لعل ا  رللعقلمر ل معلمرين مل جلعقلممأه  للهل،عق

لعقلم ل  ع للعلمملالمت،عقكي للعهر علميش لعل ا  رلعقلحررلجلمعلممارمععلممام 

عععهة رقعلمريل إعهر علميش لعل ا  رلعقهنلقلعلممشي معقق ععحه م عيمي عه  ر هل.ع

المنوواحي الساسووية للنموووذج التكوواملي لتحقيوو  التكاموول بووي  جوانووب ععووداد  

 طالم اإلعالم التربوي بالتطبي  على مقرر التدريب الميداني:

 المنحى التكاملي القائم على ت لم المفاهيم الساسية. -1

لمرجىروعاهاعلممرلبرةعلم ل رلع للع الللعل ال لعلمرجهل  عيرلرحعلمرجةللع  يليرللععدن

لمجهبعهر ع الممعلممأج لعلمىلميمرلعقلمرجه يلعقلممهنرلعقلمث ل رلعلمم ج م ع لع  جمع

لمرامياعلممراليل،ع لممرلبرةعلممشرجىلعهلر ع اللممعلممأج للعلمخلةللعهم لجمعلمرلامياع

ة،عقلمةل لم،عقلمأملإعلمامللال،عر لةإ،علمررلاإ،علمرجهرل،عقلمرأهلممراليلعلل هصللعقلم

قلميرلهلعل ا  رلعلمارات،عقلمرريرلجعلمنلقلا،عقلممشللمىل،عقلممنلقشلل،عقلمرئللعلممسلرها ل،ع

لمج لللملعل ا  رلللع(عبللذ علممرلللبرةعلم ل للرلعيميلل ع ألمارهلللعقلممارمللععلممام للل،عق

ريل إع أل ع لعهلجل  عدالالمع ل  عل ال لعقهةثهلع لع  جمعلمرامياعلممراليلعهةر عه

علمرجه  .

 المنحى التكاملي القائم على تطوير مناحي التفكير التباعدي. -2

ي  لعبذلعلممنةاعاهاعلمرريرجعل هالالعلمةج،عحرل عير نلاعلمرلجمع ام اللع ل علم يللمع

قلمهالبلللمعلماايللاتع لللعهيلل ي عيرجيلللعجايللاتعحلل لعلمم  لل ععلمم للجقلعمهرريرللج،ع

بللذلعلممنةللاعلمرةهرللإعلمنلقللاعقلممجلجألللعلمن ايلللعمهنرجيلللعقلمر  رللقع ملللعيرللرحععقيشللاع

لمرجةلعك للعلم   علممرامهر عمجهبعج لياعلمنشل عل ا  لعقم يلعمقم ع لعهنللقلع

ع40ق ليلع رن الع لع اللعلممارمععقلمرجهرلعقلمأه لعقلمث ل لعىإع لعد لم .

 .م  وجهات نظر مت ددة المنحى التكاملي القائم على رؤية القضاياع -3

دنع نلقشلعق ليلعح ر رلعههلةعلممارملععقهرأهلقعهلمةرللتعلممألةلجتعقلممسلر  هرلعقم يرهللع

  ع قليلع ر لينلعيأر جع اخ  ع هةع لعهجل  عداالمع   عل ا لعلمرجه  ،عق  عبلذ ع

لم  لللليلعل اللل لعلمرجهللل  عقق لللليلعلم رئلللل،عقهنمرللللعلمرريرلللجعلمنلقلللاعملللاوعلم للل  ع للللع



 دراسة تقييمية لمقرر التدريب الميداني الخاص باإلعالم التربوي في ضوء النموذج التكاملي

 272 2021 يونية – يناير الواحد والعشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

مملللالمت،عقه ظرلللفعلمرين م جرللللعلمةايثللللع للللعدالللالمعلميشللل لعل ا  رلللل،عقلمرجهرللللعل

ل ا  رلع للع ل رعق لل إعلمر لةلإعلمجرمللال،عقارجبللع ل علم  لليلعلمرللعهريل لإع

 رهلللعلمأايللاع لل عج ليللاعداللالمع لل  عل الل لعلمرجهلل  عخلةلللع لللع  للجمعلمرللامياع

علممراليل.

 ال اديمية في اإلعداد التربوي. المنحى القائم على ت زيز ال وانبعع -4

دنعهيل إعلمالياعلمىلميملع لععلماليلاعلمرجهل  عمه ل  علممرلامهر عيسللبةع للعدالالمع

   عل ا لعلمرجه  عمهأمإعى خصل لعمإلا لعلمرجه  عيرأل لإع لعع جلحلإعهأهرمرللع

 خرهرلع  علم   ،عمذمكع  علم  إعهيل إعلمالياعلمىلميملعمهرخصصع لععلماليلاع

 ع.لمرجه  

 المنحى التكاملي القائم على ربط ال وانب ال اديمية بالوافع. -5

  علممهةعمهبعلمالياعلمىلميملعهلم لقععلمرأهلعقه  رحعةهلع الللعلمرخصلصعقبل ع

ل ا لعلمرجه  عهلم لقععلمرأهلعقىرررلعل  ررلمتع  علمالياعلمىلميملع ملث  عىهمللعىللنع

مرريرلجعلمنلقلاعمهج لل إعل ا  رللعىهمللعىللنعمهلةعمقمعلم   علممرامهر عمايهةع هلملمعل

ى رجع لعلممارمععلممام لع  عخ لعهنمرلعقالعلم   ع لعلممالمتعهماوع صالقرلع

لمج ل إعل ا  رلعقىرررلعي ابلعققجلرتع لعهلر علمسل  معخلةللع للعظلإعىثلجتعق لل إع

 لمهصللعق  لقععلمر لةإ.

 ة بالم تمع المدرسي.على ربط الكلي المنحى التكاملي القائم -6

ه جللاع للجقمتعمهللجهبعهللر عىهرلللمعلمرجهرلللعلمن ارلللعقلممللالمتعك لللى عهللامياع لل  ع

قذمللكعههللافعمهللبع ؤ سلللمعداللالمعلم لل  علممرللامهر عهلممشللي معل الل لعلمرجهلل  ع

لمرأهرلللعلمم جلل متع لللعلممللالمتع ملللعية للقعلمر جرلل علمأهملللعمهمملم لللمعلمرجه يلللع لللع

ذبنرللللعلمرجه يلللع للللعلممللالمتعهمللللعيةللايع للللعهغررلللجلمعلممللالمت،عقكي للللعه جرلل علم

قهاايالمعهجه يلع لع ؤ سلمعداالمعلم   علممرامهر ع ملعيسللبةع للعه حرلاعلمج يللع

قهيل ههلعهر علميهرللعقلممام للعقبلذلع للعهسلأاعلم لحثللعدملاعهة ر ل ع ل عخل لعلمامل للع

علمةلمرل.

لمرامياعلممراليلعيميل علم ل لعقهرهخرصع نلحلعلمنم ذجعلمريل هلعهلمر  رقعاهاع  جمع

هلل نعلمريل للإعهللر علما ليللاعلمىلميمرلللعقلمرجه يلللعقلممهنرلللعقلمث ل رلللعلمخلةلللعهر برللإع

لم لماعلممرام عيرهجع  عخ لعداالمعلمج لملعل ا  رللع ل لرع  لجقرتعكقع سلم الع

قهصلمرمهلع للعكق ج رلعقق أهلع لعقلماعهجهل  عيرسللعيرنل لاع لععلمرئللعلممسلرها لع

عدا  لعقدخجلجلع أر عيرنل اع ععم ل لعلممارمععقلحررلجله .عد لم

علمرلللعياللاعق للععخ للللمرلللمعلمرللامياعلممرللاليلعل للر لاتعلم لحثلللعهةايللاعق لل عمللةع

ع،عقباعىلآلهل:لمرامياعق  ل عمهل
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التوي ي وب أن يوتمك  الطوالم مو  أدائهوا أثنواء فتورة التودريب لمهوارات اآلية  -1

 الميداني.

آلية اإلشراف ال اديمي على م موعات التدريب الميودانيي وتشومل أسواليب  -2

لداء الطوووالم أثنووواء فتووورة التووودريب والتقيووويم والوووت لم والمتاب وووة التووودريب 

 الميداني.

بووي  ال انووب ال ووواديمي وال انووب المهنووي ومووودش  آليووة الت وواون المشوووتر   -3

 مرونتها وتطورها.

بنووود تطوووير التوودريب الميووداني بنوواء علووى أراء الطووالم المتوودربي  وموودش  -4

اإلعوالم التربووي فوي وأيضا أخصائي عتفافها مع أراء ال اديميي  وموجهي  

 المدارس.

 اإلجراءات المنه ية للدراسة: 

 نوع ومنهج الدراسة: -1

لممخرهرلللعهنرملللعلمامل لللعلمةلمرلللعدمللاعلمامل لللمعلم ةللررل،عحرلل عهسللأاعميشللفعلمملرع

قلمأ قلللمعهللر ع رغرللجلمعلمامل لللعقبللإعي جللاعلمه ل لللمعهرللنهةع لل عاا لل ،عم للرن ل ع

،عيميل عهأمرمهللعقه  ر هللع لللعلممملم للعلمرأهرللعمهرلامياعلممرللاليلعممممعذلمع غلوو

ل ال لعأرنلع ل ع ل  علمرجقللعلمجلهأللعه قسلللعقلارمامعلمامل لعاهاع نه علممسحعهلم

لممرخصصلر ع للععلمىللميمرر دجلجلرعلمم لله معلممرأم للع لععلمرجه  ،عهلم لل لعدملاع

 عع اللعلما لعلمرجه  ،عقلمم جهر عهلمنشل علمرنلعلمرلهععم  لمتعلمرجهرلعقلمرأهرة.ععع

 م تمع الدراسة: -2

هلمال أللمعال لعلمرجهل  عل علمرجقللعلمجلهأللعه قسللل ل  عيرمثإع ارملععلمامل للع للع

لمللذي عيام لل نع  للجمعلمرللامياع ام الللمعلمصللةل لعقل ذلالللعلممام للرلعلممصللجيل،ع

هال ألعلم للبجتععهيهرلمعلمرجهرلعلمن ارلهخصصعلمصةل لعقل ذلالعلممام رلععلممراليل

،عقىللللذمكعيشللللمإع ارمللللععلمامل لللللعلمىلللللميمرر عقجل ألللللعلممن  رلللللعقجل ألللللعلممنرللللل

دذلاللللععهخصلللصعةلللةل لعقهخصلللصلممرخصصلللر ع للللع الللللعل اللل لعلمرجهللل  ع

  ا لعلمرجه  ع لعلممالمت.قكخصل لعللمرجه ير عقلمم جهر ع

 عينة الدراسة: -3

 لللعلم اليلللعقل للتعلم لحثلللعهلللمر  رقعاهللاعارنلللعل للر  ارلع لل ع لل  علمرجقلللعلمثلمثلللع

 لاوعقلامههةعاهلاعدا للرعلمملرعقلمر ررمللمع رلجتعممأج للع30قلمرجقلعلمجلهألعق ل هللع

قهةعلمر ةإعدماعحذفع   علمرجقلعلمثلمثلع ل علمر  رلقعاهلرهةع للععما لياعلم ر رلن،

 مع أج لللعىل رلللعه بللالفعلمرللامياعلممرللاليلعقلمرلهلل علمامل لللعلمةلمرلللعيرللجل عمأللالعقجلل

ههةعلممةلاقمتعهم لجمعلمرلامياعلممرلاليلع  لميللعه ل  علقيججععذمكعدماعخ جلمرامي رلع
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مرجقلعلمثلمثلع للعلمر رلرةعمم لجمعلمرلامياع ملعيصأاعلمارملمعاهاعكملرعللمرجقلعلمجلهألع

 لممراليل.

لمرجقللع ال لعلمرجهل  عه  رلقعلمامل للعاهلاعارنللعاشل ل رلع ل ع ل  علهق  عملةعهلةع

عهيهرللملمذي عيام ل نع  لجمعلمرلامياعلممرلاليلعع ام المعلمصةل لعقل ذلالعلمجلهأل

 رللجمتع150ق ل هللل،عرجهرلللعلمن ارلللعجل ألللعلم لللبجتعقجل ألللعلممن  رلللعقجل ألللعلممنرللللم

ىهرللع رجمتع  عع50ىهرلعلمرجهرلعلمن ارلعجل ألعلم لبجت،عق رجمتع  ع50ىلآلهلعع   ال

عىهرلللعلمرجهرلللعلمن ارلللعجل ألللعلممنرللل،ععتع لل  رللجم50قع،لمرجهرلللعلمن ارلللعجل ألللعلممن  رللل

لمللذي عيشلج  نعاهللاع ام الللمع ل علمىلللميمرر عامايلللعقشلمهتعلمامل لللعكي للعارنلللع

ه سةعل ال لعلمرجهل  عهألامع لن لمعمعلممراليلعهخصصعلمصةل لعقل ذلالعلممام رلع

ر علممرخصصللر علمملل جهق،ع رللجمتع ل علمىلللميمرر 20ق ل هلللعع لن لمخمللسععي لإعالل 

ع.عقكخصل لعل ا لعلمرجه  

 خصائص عينة الدراسة:

 أوال طووووالم اإلعووووالم التربوووووي بالفرفووووة الراب ووووة ذم موعووووات الصووووحافة واإلذاعووووة

 المدرسيةذ 

 (1جدو )

 مفردة115اإلناث: مفرة35الذ ور: النوع

 ال ام ة

 مفردة50: جام ة المنيا مفردة50: جام ة المنوفية مفردة50: جام ة القاهرة

 المدارس اإلعدادية أما   التدريب

ثانيا : خصائص عينة الدراسة م  السادة ال اديميي  الذي  يشرفون على م موعوات 

 الميداني بأفسام اإلعالم التربوي تخصص الصحافة واإلذاعة المدرسية.التدريب 

 (2جدو )

 عدد سنوات اإلشراف على م موعات التدريب الميداني

 سنة20 سنة15 سنوات10 سنوات5

 الدرجة الوظيفية

 استاذ مدرس مدرس مساعد

 

 ثاليا : خصائص عينة الدراسة م  السادة الموجهي  المتخصصي  في م ا  اإلعالم التربوي. 

 (3جدو  )

 اإلدارة الت ليمية التابع لها

 عدارة حلوان والم صرة عدارة ال يزة الت ليمية عدارة الدفي الت ليمية

 عدد سنوات الخبرة

 سنة20أ ير م   سنة20 سنة15 سنوات10
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 أدوات الدراسة: -4

قلممللنه علم ةللرلعلممسللرخالع لللعلمامل لللعلمةلمرلللعلمامل لللعقكبللالفع لللع لل رع شلليهلع

 ل  ع ل عارنللعماملععلم رليللمع لعكملهر عقبملعكملتعل  ر صلرعلمامل لعكمقلمعهمثهتع

 للععلمىلللميمرر عقلمملل جهر ع لللع اللللعل الل لعقكملتعلمم لههلللعلمم ننلللعلمرجقلللعلمجلهأللل،ع

علمرجه  .

ع للللعداللالمع  رللللتلممرللامهر عر صللللرعلمخلةلللعهأرنللللعلم لل  عقهمثهللتعل للرملمتعل  

  ليرسععيشرمإعاهاعكمهأللكقل قعهشات،عكقل ق،ع ةليا،عكم م،عكم معهشات(ععخمل ل

عىلآلهل:ع جارلع  عداالمعلم لحثلعقبة

  أثنوواء فتوورة عالمتوودربي عموودش تحقيوو  التأهيوول الووالزم للطووالم: المقيوواس الو

 .عبارة11لتدريب الميداني ويشمل ا

 يووداني أثنوواء فتوورة التوودريب الم موودش تنفيووذ مهووام المشوورفي : المقيوواس اليوواني

 عبارة.14ويشمل 

 موع الطوالم مدش مالئمة مكان التدريب وت اون المسواولي  : اليالث المقياس

 .عبارة9ويشمل  المتدربي  أثناء فترة التدريب الميداني

 ويشومل  التودريب الميودانيم  أجل تطووير مقورر مقترحات : الرابع المقياس

 . عبارة14

ققاع جمعكمقلمعلمامل لعهلممجلحإعلمأهمرلعلممرألمفعاهرهلع ل عحرل عهةايلاعلمبلالفع

قلم رليلمعلمم ه  عهامرأهلعقداالمبلع لعة مههلعلمقمرلعق جلجأرهللع نهارلل عقاهمرلل ع

ع لع اللعل ا لعلمرجه  .عع41  عخ لع ام الع  علممةيمر علممرخصصر 

قممجلالللتعةلللا عقهللةعداللالمعلمم رلللتع لللعشلليه علمم لللا لعم رلللتع رغرللجلمعلمامل لللع

لممةرلل وع لل عخلل لعلمر ىللاع لل عا لللملمعلمم رلللتعكيهلللعهغ لللعكهألللمعلممشلليهلعلم ةثرلللع

عقلمبالف،عقلارمامعل ئهلعلمم رلتعاهاعلم ئهلعلممغه ل.

ع.ا لملمعقل ةلعق ةامتققاعمقااع لعةرلالعا لملمعلمم رلتعل رخاللع

 رلجمتع20 ل  علمرجقللعلمجلهأللعق ل هللعر  ارلع  عقهةعه  رقعلمم رلتعاهاعارنلعل 

ههافعلمرأجفعاهلاع لاوع هلةعا للملمعلمم رللتعقلميهمللمعلمصلأ لعكقعارلجعلم ل لةلع

،عقيرراللعمهلذلعل خر للمعلم  هللعهلةعهغررلجعل ل علم لحثلعقلمرلعهةرلجعدملاعهألايإعقه  لرح

عقد ل لعهأمعلمأ لملم.قحذفع ال إعهأمعلمأ لملمعقهأايإعةرلالعهأمعلم

 :مقاييس الدراسةالظاهري ليبات الصدق وال -5

هللةعاللجضعكمقلمعلمامل لللعاهللاع ام الللع لل علممةيمللر علممرخصصللر ع لللع اللللع

ل الل لعلمرجهلل  عههللافعلمرة للقع لل عةلل حرلعكمقلمعلمامل لللعمه رلللتعقجمللععلم رليلللمع
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،ع%80لمم ه هلعققاعكىلاعلممةيمل نعاهلاعةلا عكمقلمعلمامل للعقلمرللعجللرمعهنسل لع

عققاعهةع جلالتعلمرأهر لمعقلمم حرلمعلمرلعكهالبلعلممةيم نع لعكمقلمعلمامل ل.

 :Internal Consistency لمقاييس الدراسة اإلتساق الداخلي -6

الفرفووة الموجهووة علووى طووالم هللةعحسللل ع أل للإعلمهسللل علمللالخهلعمم للليرسع"

"،عقذمكعهل لرخاللع أل لإعلمه لل عالراب ة بأفسام اإلعالم التربوي بال ام ات المصرية

لمأ قلللعهللر عىللإعا لللمتعقلمامجلللعلميهرلللع م رلللتعPearson correlationلهرج لل ن(ع

ع جململعلممةلقمعلممرأه لعهلمامل ل.

قهشللرجعيرللل  ع أللل  معل مه للل عدمللاعةلل حرلعجمرللععلم نلل معاهللاع سللر وع

( الووذي يشووتمل علووى موودش تحقيوو  التأهيوول الووالزم للطووالم المتوودربي  مقيوواسللملعدجمل

(عكقع0.05،عحر عجلرمع أل  معلمهسل علمالخهلعهمأن يللعانلاع سلر وعل(عبارة11)

(،علم لجعلملذوعيأيلسعقلرةع0.430دملاعع0.113كقإ،عققاعهجلقحتعبذ علممأل  معهلر عل

مودش تحقيو  التأهيول الوالزم  لمقيواسهمثرههلعللممأل  معهر علمأ لملمعلممخرهرلعق اوع

ع.(للطالم المتدربي 

وبقياس اإلتساق الداخلي ل بارات )مقيواس مهوام المشورف ال واديمي(ي الوذش يشوتمل 

ةلل حرلعجمرلععلم نلل معاهلاع سللر وع هشللرجع ألل  معل مه للل عدملا( عبوارة 14علوى )

معلمهسلل علملالخهلع،عحرل عجللرمع ألل  ()مقياس مهام المشورف ال واديميدجململع

ع0.076(عكقعكقللإ،عققللاعهجلقحللتعبللذ علممأللل  معهللر عل0.05همأن يلللعانللاع سللر وعل

(،علم جعلمذوعيأيلسعقلرةعلممألل  معهلر علمأ للملمعلممخرهرللعق لاوعهمثرههللع0.360دما

 .()لمقياس مهام المشرف ال اديمي

لطوووالم وبحسوووام اإلتسووواق الوووداخلي ل بوووارات )مقيووواس ت ووواون مكوووان التووودريب موووع ا

ة حرلعجمرععلم ن معاهلاع سلر وع( عبارات يتضح 9المتدربي (ي الذش يشتمل على )

،عحرل عجللرمع ألل  مع()مقياس ت اون مكان التدريب مع الطالم المتدربي دجململع

(عكقعكقلإ،عققلاعهجلقحلتعبلذ علممألل  مع0.05لمهسل علمالخهلعهمأن يلعانلاع سلر وعل

وعيأيلسعقلرةعلممألل  معهلر علمأ للملمعلممخرهرللع(،علم جعلملذ0.472دماعع0.176هر عل

 .()لمقياس ت اون مكان التدريب مع الطالم المتدربي ق اوعهمثرههلع

وأيضوووا بحسوووام اإلتسووواق الوووداخلي ل بوووارات )مقيووواس مقترحوووات تطووووير التووودريب 

ةل حرلعجمرلععلم نل معاهلاع سلر وع( عبارة يتضح 14الميداني(ي الذش يشتمل على )

،عحرل عجللرمع ألل  معلمهسلل ع(قترحات تطوير التدريب الميداني)مقياس مدجململع

(عكقعكقللإ،عققللاعهجلقحللتعبللذ علممأللل  معهللر ع0.05لمللالخهلعهمأن يلللعانللاع سللر وعل

(،علم جعلمذوعيأيسعقرةعلممأل  معهر علمأ لملمعلممخرهرلعق لاوع0.476دماعع0.193ل

 .()لمقياس مقترحات تطوير التدريب الميدانيهمثرههلع
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يرل  عل هسل علمالخهلعمأ للملمع  لليرسعلمامل للعلمةلمرللعدملاعةل حرلعلمم لليرسععهشرج

لمرة لقع ل عكبلالفعقد يليرلعدارملمبللعقل لرخال هلعم رللتع رغرلجلمعلمامل للعلمةلمرللعق

لمامل لللعلمةلمرلللعقلم ةلل لعدمللاع ام الللع لل ععلمنرللل  علمرلللعيميلل عل  للررلمتع نهلللع لللع

ع.للعل ا لعلمرجه    جمعلمرامياعلممراليلعلمخلصعهما

 الم ال ة اإلحصائية للبيانات:الساليب المستخدمة في  

 التكرارات البسيطة والنسب الماوية. -1

 الوزان النسبية. -2

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات الم يارية. -3

 .T-Testعختبار  -4

 .Pearson(R)م امل عرتباط  -5

 Post Hoc Testواإلختبوووارات الب ديوووة  ANOVAتحليووول التبووواي   -6

(LSD .) 

 لدراسة:ال امة لنتائج أوال : ال

 ل مللعاهللعحلا عقه  ي هللعبلذلعققلاعحر عهةعلمرةهرإعميلإع لؤللع ل علم لئهلعلمععع

نعلمل  نعلمنسل لعيهلافعدملاع"،عمعممر  لبعلمملججحعقلمل  نعلمنسل ل رخالعلم لح ع"لل

عمم رلتعمريجمعلمخمل ل.عمملع   ل عيرل  عذلمعم

مهأنصجعمرالعذملكعاهللع لاوعه رلرةععىهملع لمعلم  نعلمنس لعلممر  بعلممججحقىهملع لمع

المقوواييس الموجهووة علووى طووالم الفرفووة الراب ووة بأفسووام اإلعووالم قممملللعلمأ قلللعهللر ع"

ع"عق  لع جململعلمم ليرسعقىإع  رلتعاهاعحا عىملعيهل:التربوي بال ام ات المصرية

الوذي يشوتمل م المتودربي  مودش تحقيو  التأهيول الوالزم للطوال مقياسالمقياس الو : 

  االتي: فرعية عبارة( 11)علي 

 (4)رفم جدو  

 ال بارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 الم ياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 4 %67.80 1.16 3.39 يمكنني التدريب الميداني م  الكتابة الصحفية في الصحف المدرسية. 1

 5 %66.60 1.14 3.33 وتوزي ها في الصحيفة المدرسية.يمكنني م  عخراج المواد الصحفية  2

 3 %68.60 1.16 3.43 يمكنني م  ععداد برنامج عذاعي متكامل. 3

 1 %72.60 1.19 3.63 يمكنني م  ععداد النشرات والملصقات. 4

 9 %49.80 1.11 2.49 يمكنني م  تنظيم الندوات والمناظرات والبرلمان المدرسي. 5

 10 %48.80 1.19 2.44 تنفيذ الصحف االلكترونية والمطبوعة.يمكنني م   6

7 
يساعدني على عنتاج الرسالة اإلعالمية بما يتناسب مع المرحلة ال مرية 

 المستهدفة.
3.56 1.10 71.20% 2 
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 7 %63.20 1.28 3.16 يمكنني م  التواصل الناجح مع الطالم في المدارس. 8

 8 %61.40 1.31 3.07 لمهام أخصائي االعالم التربوي.يمكنني م  الخبرة المباشرة  9

10 
يمكنني م  ربط الم تمع المدرسي بالم تمع المحيط م  خال  م ال ة 

 فضايا الم تمع في عطار اإلعالم التربوي.
3.33 1.21 66.60% 5 

11 
نشطة التكنولوجية الحديية في ععداد اليمكنني م  استخدام الوسائل 

 واإلذاعة المدرسيةذ المدرسيةذ الصحافة
2.29 1.10 45.80% 11 

مدش تحقي  التأهيل الالزم للطالم المتدربي  المتوسط ال ام إلجمالي ذمقياس 

 ذ
3.10 0.33 62% - 

ع لعيهل:ير حع  عيرل  علمااقلعلمسلهقع

لعية علمم ل  ل،عاهلاعل  مقيواسكنعلهالبلمع رجملمعارنلعلم ة عقاعكظهجمعلهالب لعال  

(ع3.10(،عقذملكعهمر  لبعحسللهلعقلام علالتأهيل الالزم للطالم المتودربي مدش تحقي  

ع(.ع%62لقام ععقعه  نعيس ل

:عليميننللللع للل عدالللالمعلمنشلللجلمعلآلهللللعلمرجهرلللاهعكىثلللجعلمأ للللملمعديالهرللللعقجللللرم

قلممهصلل لم(،عليسلللاايلعاهللاعديرلللجعلمج لللملعل ا  رلللعهملللعيرنل للاع للععلممجحهلللع

ليميننلللعلمرللامياعع لل عداللالمعهجيللل  عدذلالللع ريل للإ(،علمأمجيلللعلممسللرها ل(،عليميننللل

يميننلللع لل عدخللجلجعلمملل لمعلممرللاليلع لل علميرلهلللعلمصللةررلع لللعلمصللةفعلممام للرل(،عل

لمصللةررلعقه  يأهلللع لللعلمصللةررلعلممام للرل(،عليميننلللع لل عمهللبعلممارمللععلممام لللع

قذملكعع  (هلممارمععلممةربع  عخ لع ألمالعق ليلعلممارمعع للعد للمعل ال لعلمرجهل

ع(%66.60(،عل%67.80،عل(%68.60(،عل%71.20(،عل%72.60لعهلللل ق لنعيسلللل رل

ع.اهاعلمر لمل

ليميننلع  عهنررةعلمناقلمعقلممنللظجلمعع:هلمرجهراعلآلهلعكقإعلمأ لملمعديالهرلجلرمعق

ليميننلع  عهنررلذعلمصلةفعلمميرجقيرللعقلمم   الل(،عليميننللععقلم جمملنعلممام ل(،

لمرين م جرلللعلمةايثلللع لللعداللالمعلميشلل لعلممام للرل"علمصللةل لعع لل عل للرخاللعلم  للل إ

(،ع%45.80(،عل%48.80لع(،%49.80قذمللكعهلل ق لنعيسلل رلعلقل ذلالللعلممام للرل(،ع

عق  ل عمجمقمعارنلعلمامل ل.

قهشرجعلمنرلل  علمسلله لعدملاعكنع ل  عل ال لعلمرجهل  عهلمرجقللعلمجلهأللعارنللعلمامل للع

يرر لل نعاهلللاعمقمعلمرلللامياعلممرللاليلع للللعهنمرللللعقلللاملههةعقهلل برههةع للل عحرللل عدالللالمع

لمنشجلمعقلممهص لمعقداالمعلم لجل  عل ذلارللعقلميرلهللعلمصلةررلعقل خلجلجعلمصلةرلع

ممارمللععقمه هلللعهلللممارمععلممام لللع ملللعيؤىللاعهلمصللةفعلممام للرلعق نلقشلللعق للليلعل

لمرللعيسلأاعلمرلامياعلممرلاليلعلمخلةلعهرل برههةعلممهنللعاهاعهة رقعلمبالفعلممهلميلع

عقذمكع  عقجهلعيرجعلم   علممرامهر عارنلعلمامل ل.عدماعهة ر هل

قمي عىلنعل هال علمسه لعماوعلم   علممرامهر عية عمقمعلمرامياعلممرلاليلع للعهنمرللع

لممهلملمعل جرملارلعقلم جاليرلع  عحر علمر لةإع ععلم   ع لعلممالمت،عقهل  رجع

لمخ جتعلمم لشجتعم لقعع هللعدخصل لعل ا لعلمرجه  ع لعلمملالمت،عقلمبرملللعهرنرلرةع

،عحرلل عمللةعيلل  جعلمرللامياعلممرللاليلعلم لقللععلمنللاقلمعقلممنلللظجلمعقلم جمملللنعلممام للل
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 لةإع لععلم ل  ع للعلمملالمتعقهررلقعبلذ علمنرراللع لععلمأمهلعقلمخ جتعلمم لشجتعقلمر

حر عه ةلهتعىلإعع43(ل2016 ةماعلممج علممل ل،ع42ل(2019ىإع  علممل لع نرجتع

 نهملعدماعكنعلم   علممرامهر عمعير لةله نع لعع ل  علمملالمتع"ك للى علمرلاميا"ع

عيرللجل عمهغرللل علممريللجمعم لل  علممللالمتعقاللالعهألللقنع ام للر علمملل لمع للععلم لل  

قبلذ علمنرراللعهشلرجعدملاعكنعلم ل  علممرلامهر عينرلذقنعلميشل لعل ا  رللعلممرامهر ،ع

مقنع شلمىلع   علمملالمتع مللعيلؤمجعهلمسلهاعاهلاع لاوعهميل علم ل  علممرلامهر ع

ع  ع ملم لعخ جتعلمر لةلإع لعع ل  علمملالمتعق أج للعلحررلجللمعلم ل  علمنرسلرل

ع عخ لعلميش لعل ا  رلع لعلممالمت.عبلع يااقلمأ هرلعقلمجرملارلعقىرررلعهس

لم  للل إعلمرين م جرلللعدمللاعلم صلل مع لللعل للرخاللعىملللعك للل تعيرللل  علماللاقلعلمسلللهقع

هلمرللملعقعلمةايثلعقه ظررهلع لعديرلجعلمج لملعل ا  رلعلمم جه عمه ل  ع للعلمملالمت

ل ميرجقيرللللعلمصلللةفعمعيلللرةعهنررلللذعلممرلحللللعيرراللللعم لللأفعل  يليرللللمعلمرين م جرللللع

،عقهررقع ععبذ علمنررالعىلإع ل علممل للعك لليلعكمنلرع رجتعلمرامياعلممراليلعقلمم   ال

حرل عكشللممعىلإع نهمللعدملاعكنعع45ل(2015،علممل لعليرصللمعكحملا44ل(2018 ةم م

هجيل  علمرامياعلممراليلعيةرلجعدماعه ل معق  لى للعلمر نرللمعلمةايثللعقل لرخال هلع للع

عرلع  عدذلالع ام رلعقةةفع ام رل.عديرلجعلميش لعل ا  

آليووة المهووارات التووي ي ووب أن يووتمك  الطووالم موو  أدائهووا أثنوواء فتوورة ق لل عمللةعيميلل علم لل لعهلل نع

علوووى م موعوووة مووو  المهوووارات التووودريب الميوووداني تحتووواج علوووى ععوووادة نظووور بحيوووث أن تشوووتمل 

تأهيول وععوداد الطوالم التوي تسواهم فوي -(المهنيوة واإلجتماعيوةالم رفيوة و)المهارات -المتكاملة

 .المتدربي  بالفرفة الراب ة للقيام بمهامهم  أخصائي لإلعالم التربوي

 تي: اآل ( عبارة فرعية14المقياس الياني: مقياس مهام المشرف ال اديميي الذش يشتمل على )

 (5)رفم جدو  

 ال بارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 الم ياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

1 
يقدم خطة شاملة للتدريب الميداني موضحا  آلية ال مل وعن از النشطة 

 اإلعالمية المطلوبةي وتوزيع الدرجات و يفية التقييم.
2.23 1.05 44.60% 14 

 12 %46.60 1.08 2.33 يدربني على عملية التخطيط والتنفيذ والتقويم لألنشطة اإلعالمية. 2

 4 %63.80 1.17 3.19 يدربني على  تابة الفنون الصحفية واإلذاعية في عطار تربوي.  3

4 
ي د ورش عمل في الصحافة واإلذاعة المدرسية تسب  فترة التدريب 

 الميداني  مقدمة تمهيدية .
2.95 1.15 59.00% 7 

 4 %63.80 1.20 3.19 يش  ني على مشار ة الطالم في المدارس في ععداد النشطة اإلعالمية. 5

6 
يتابع أدائي ومدش عن از النشطة اإلعالمية المختلفة )المقروءة والمسموعة 

 والمرئية( بصفة دورية.
3.42 1.24 68.40% 1 

 9 %56.80 1.25 2.84 ينمي لدش مهارات التفكير النافد للرسائل اإلعالمية المتنوعة. 7

8 
وعرض نماذج لألنشطة  يستخدم أساليب الت لم النشط  المنافشة والحوار

 اإلعالمية الم دة في السنوات السابقة ومنافشتها.
3.02 1.28 60.40% 6 

9 
يش  ني على المشار ة الف الة في مكان التدريب م  خال  تنظيم المناظرات 

 والندوات والبرلمان المدرسي.
2.65 1.22 53.00% 10 
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 3 %64.20 1.22 3.21 يدربني على استخدام برامج تحرير الفنون الصحفية وعخراجها.  10

 2 %64.60 1.17 3.23 يساعدني على حل المشكالت التي فد تظهر أثناء فترة التدريب الميداني. 11

 7 %59.00 1.20 2.95 يساعدني على التكيف مع مكان التدريب واإلمكانيات المتاحة به. 12

 11 %50.20 1.17 2.51 يقيمني وف  م ايير محدده وموضوعية. 13

14 
يدربني على مهارات االتصا  الرفمي في ععداد النشطة الصحافة واإلذاعة 

 المدرسية.
2.30 0.98 46.00% 13 

 - %57.20 0.30 2.86 المتوسط ال ام إلجمالي ذمقياس مهام المشرف ال اديميذ

ع ليهل:لمااقلعلمسلهقعيرل  عير حع  ع

للعيةل عع مقيواس ،عاهلاعللمةرللمكنعلهالبلمع رجملمعارنلعلم ة عقاعكظهجمعلهالب لعال  

(عقهللللل  نع2.86(،عقذملللللكعهمر  لللللبعحسللللللهلعقلللللام علمهوووووام المشووووورف ال ووووواديمي

ع(.ع%57.20ليس ل

ليرلللهععكمل لللعق للاوعدياللل علميشلل لعلهرلللعهلمرجهرللاعلآلهللل:عكىثللجعلمأ لللملمعدياعقجلللرم

م جقرتعقلممسلم العقلممج رلل(عهصلرلعمقميلل(،عليسللاايلعاهلاعل ا  رلعلممخرهرلعللم

حلإعلممشلي معلمرللعقللاعهرهلجعكمنللرع رلجتعلمرللامياعلممرلاليل(،عليلامهنلعاهلاعل للرخاللع

،عيلللامهنلعاهلللاعىرلهللللعلمرنللل نعلمصلللةررلعهلللجل  عهةجيلللجعلمرنللل نعلمصلللةررلعقدخجلجهلللل

تع للعدالالمعقل ذلارلع لعد للمعهجهل  ،عيشلاأنلعاهلاع شللمىلعلم ل  ع للعلمملالم

لميش لعل ا  رل،عيسرخالعك للمراعلملرأهةعلمنشلبعىلممنلقشللعقلمةل لمعقالجضعيمللذجع

قذمللكعهلل ق لنعيسلل رلع(،عمأليشلل لعل ا  رلللعلممأللاتع لللعلمسللن لمعلمسللله لعق نلقشللرهل

ع.(%60.40(،عل%63.80،عل(%64.20(،عل%64.60(،عل%68.40ل

ينملللعمللاوع هلللملمعلمرريرللجعلهلمرجهرللاعلآلهللل:ععديالهرلللكقللإعلمأ لللملمععجلللرمقع

يشاأنلعاهاعلممشلمىلعلمرألمللع للع يللنعلمرلامياعلمنلقاعمهج ل إعل ا  رلعلممرن ال،ع

  عخ لعهنررةعلممنلظجلمعقلمناقلمعقلم جمملنعلممام ل،عي رمنلعق قع ألليرجع ةلام ع

ق   لل ارل،عيللامهنلعاهللاعامهرلللعلمرخ للربعقلمرنررللذعقلمر لل يةعمأليشلل لعل ا  رللل،ع

لعاهلللاع هللللملمعلمهصلللللعلمجقمللللع للللعدالللالمعلميشللل لعلمصلللةل لعقل ذلاللللعيلللامهن

الل علميشل لعلممام رل(،علي العخ لعشل هلعمهرلامياعلممرلاليلع   لةل علمرللعلمأملإعقدي

قذمللللكعهلللل ق لنعيسلللل رلعقه  يللللععلمللللامجلمعقىرررلللللعلمر رللللرة(،عل ا  رلللللعلمم ه هلللللع

ق  للللللللللللللللل عع(%44.60ل(،ع%46لع(،%46.60(،عل%50.20ل(،ع%53ل(،ع%56.80ل

عمجمقمعارنلعلمامل ل.

دماعالالعقرلللعلممشلجفعلمىللميملعهمهل ل ع ل عحرل عق لععهشرجعيرل  علمااقلعلمسلهقع

خ لللعقل للةلعمهرللامياعلممرللاليلعهشللمإعكبللالفعلمرللامياعلممرللاليلعقك لللمراعلمرنررللذع

قلمر ررةعقلممرلهألعمه   علممرامهر عكمنللرع رلجتعلمرلاميا،ع مللعيؤىلاعالالعقجل معم يللع

 ةلعق ةامتع ررقعاهرهلعماوعلممشج رر علمىلميمرر ع رملعيخلصعلمرلامياعلممرلاليلعقل

قيررالعمذمكعيمي علم  لعكنعلمرامياعلممراليلعيرةعق قعقجهلعيرجعىإع شجفع ملعير لاع

  عحر عدالالمعقه برلإععقلمرنررةعقهة رقعلمبالفعلممجج  علمرامياعلممراليلعلمرخ رب

رللع نرملل،عقهررلقعبلذ علمنرراللع لععىلإع ل علممل للعخ للعاهملم   علممرامهر عق قع
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لممل للللللعقل لللللإعع47ل(2016قلممل للللللع ةملللللاعلمملللللج عع46ل(2014بشلللللللعمشلللللا ع

،عحرلل عه ةللهتعبللذ علمامل لللمعدمللاعاللالعقجلل معخ لللعقل لللةلع48ل(2017 خرمللج

مهرامياعلممراليلعهشرمإعاهاعم مللعج ليلاعك ل لرلعقبلةعللمرخ لربعقلمرنررلذعقلمر ل ية(ع

 ملللعير للاعلمرللامياعلممرللاليلعكبال لل ع لللعهلل  رجعلمخ للجتعلمم لشللجتعقلم لقأرلللعمه لل  ع

علممرامهر عقه برههةعمملعيةرلجعدمر ع   علمأمإ.ع

ية عدججلرعلمأاياع  علم ة يعقلمامل للمع للعلمرجهرللعع49  عدهال علم لحثر عاهاعلمجاة

لقلاعقل ير لل لعل ا  رلعق هلملمعل هصلللعلمجقمللعقىرررللعهنمرللع هللملمعلمرريرلجعلمن

قلمم لم لللعهإاللالمع نلللب عخلةلللعهلمرجهرلللعل ا  رلللع لللعع،مللاوعلم لل  ع لللعلممللالمت

شلممعدملاعالالعقرلللعلممشلجفعلمىللميملعهلاقم ع،ع إنعيرل  علمامل لعلمةلمرلعكلممالمت

  عحر عهنمرلع هلملمعلمهصللعلمجقملعماوعلم   علممرلامهر عقهنمرللعلمرريرلجعلمنلقلاع

 هلللملمعل هصللللعارنلللعلمامل لللعارللجع للامهر عاهللاع عنعلم لل  علممرللامهرإقهلمرلللملع لل

،عققلاعيججلععلمملالمتم   ع لعللعل ا  رلعلم   لعمرامياعلملمعلمرجهرلمجقملعق ه

ذمكعدماعاالعقج مع  جمعمهرجهرللعل ا  رللع لم ع  لجملمع ل  عل ال لعلمرجهل  ع

قملللذمكعيالللاعهلللاميسعلمرجهرللللعل ا  رللللعىم لللجمعك ل للللعم للل  عل اللل لعلمرجهللل  ع

عق ملم لع هلملمعلمرجهرلعل ا  رلععكمنلرعلمرامياعلممراليلع لعلم لقععلمأمهل.ع

ه برللإعلم لل  علممرللامهر عهمهلللملمعلمرجهرلللعل ا  رلللعق لل عمللةع للإنع لل علم للجقم ع

قلمرريرجعلمنلقاعقدير لرعلمج لملعل ا  رلعقل لرخاللعلمهصلللعلمجقمللع للعدالالمعقهنررلذع

لميشلل لعل ا  رلللع لللعلممللالمتعقبللذلعير هللاعه للل جعلماهلل معمللاوعىللإع لل عق لمتع

قلممللل جهر عع"رلللامياك للللى علم"قلمملللالمتعلمن ارللللعلمرأهلللرةعلمأللللملعقىهرللللمعلمرجهرللللع

علمرجه ير .

عاهللاعلمنرللل   لمرلللعهنلقمللتعمقمعلممشللجفعلمىلللميملع لللعه برللإعلم لل  علمسللله لععقهنلللر 

ممهللللعق ر لل متعلممرللامهر عيميلل علم لل لعكنعبنلللئعكبمرلللعى رللجتعم  للععلمرلللعقل للةلع

ق لقعلحررلجللمعلممشجفعلمىلميملعهال علم   علممرامهر ع لع اللعل ا لعلمرجه  ع

عياعقلممارمععلممام ل.لمرام

المقيوواس اليالووث: ذمقيوواس ت وواون مكووان التوودريب مووع الطووالم المتوودربي ذي الووذش 

 ( عبارات فرعية:9يشتمل على )

 (6جدو  )

 ال بارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 الم ياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 4 %53.00 1.22 2.65 يهتم مكان التدريب بنشاط اإلعالم التربوي. 1

 2 %59.80 1.26 2.99 يوجد أخصائي ععالم تربوي بمكان التدريب. 2

3 
يوفر مكان التدريب المكان المناسب للطالم المتدربي  للقيام بمهامهم  

 واالجتماع ب ماعة النشاط اإلعالمي.
2.32 1.16 46.40% 6 

4 
يت اون أخصائي اإلعالم التربوي بمكان التدريب مع الطالم المتدربي  في 

 عن از ب ض مهام اإلنشطة اإلعالمية.
2.56 1.20 51.20% 5 
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5 
تتف  خطة النشاط اإلعالمي بمكان التدريب مع خطة النشاط اإلعالمي التي 

 يقوم يتنفيذها الطالم المتدربي . 
2.28 1.23 45.60% 7 

6 
يوفر المساولي  ع  مكان التدريب المناخ الصحي المالئم للطالم المتدربي  

 بمهامهم.للقيام 
2.26 1.20 45.20% 8 

7 
يساهم المساولي  ع  مكان التدريب في توفير الخبرة اإلي ابية لمهام 

 أخصائي اإلعالم التربوي.
2.79 1.24 55.80% 3 

8 

يكلف مكان التدريب الطالم المتدربي  بب ض المهام الب يدة ع  مهامهم ميل 

فناء المدرسة )الحصص اإلحتياطيي وشرح ب ض الدروسي والبقاء في 

 لإلشراف اليومي( .

3.14 1.33 62.80% 1 

 9 %41.80 1.14 2.09 يتيح مكان التدريب عمكانية اإلتصا  باالنترنب.  9

 - %51.20 0.41 2.56 المتوسط ال ام إلجمالي ذمقياس ت اون مكان التدريب مع الطالم المتدربي ذ

عير حع  عيرل  علمااقلعلمسلهقع ليهل:

لللعيةلل عكنعد اهللاعاللالعلمم ل  لللعهالبلللمع رللجملمعارنلللعلم ةلل عقللاعكظهللجمعلهالب لللعال  

(،عقذمكعهمر  بعحسللهلعمقياس ت اون مكان التدريب مع الطالم المتدربي لا لملمع

ع(.ع%51.20لعيس ل  نع(عقه2.56قام عل

:علييهلللفع يللللنعلمرلللامياعلم للل  علآلهللللعلمرجهرلللاهعديالهرللللكىثلللجعلمأ للللملمععقجللللرم

ه أمعلممهللعلم أراتعا ع هل هةع ثإعللمةصصعل حررلل ل،عقشلجلعهألمعلممرامهر ع

(،علي جلاعكخصلل لعدال لعهجهل  ع لع نلرعلممام لعمإلشجلفعلمر  لعلمامقت،عقلم  لر

هميلللنعلمرللاميا(،عليسلللبةعلممسللئ مر عالل ع يلللنعلمرللامياع لللعهلل  رجعلمخ للجتعل يالهرلللع

قذملكعمياعهنشل عل ا لعلمرجهل  (عليهرةع يلنعلمراممهللعكخصل لعل ا لعلمرجه  (،ع

ع.(%53،عل(%55.80(،عل%59.80(،عل%62.80  المبلعلعلنعيس رلق  ه

يل  جع يللنعلمرلامياعلمميللنعلممنل لاعلهلمرجهرلاعلآلهلل:ععديالهرلكقإعلمأ لملمعجلرمعق

هررلقعخ للعمه   علممرامهر عمه رللعهمهل هةعقلمجرمللععهاملاللعلمنشلل عل ا  لل(،عل

ل ا  لعهميلنعلمرامياع ععخ لعلمنشل عل ا  لعلمرلعي  لعيرنررذبلعلم ل  علمنشل ع

يلل  جعلممسللئ مر عالل ع يلللنعلمرللامياعلممنللللعلمصللةلعلمم  للةعمه لل  علممرللامهر ،عل

لممرامهر عمه رلللعهمهلل هة(،عليرلرحع يللنعلمرلامياعد يليرللعل هصلللعهلميرجيلت(،عقذملكع

(،عق  لللل عملللجمقمع%41.80(،عل%45.20ل(،ع%45.60ل(،ع%46.40لعلنعيسللل رلق  هللل

عارنلعلمامل ل.

هشلرجعيرللل  علمالاقلعلمسلللهقعدملاعاللالع  ل  للعلم لل  علممرلامهر عاهللاعلم نل معلمخلةلللع

هماوعهألقنع يلنعلمرامياع ععلم   علممرلامهر عكمنللرع رلجتعلمرلامياعلممرلاليل،عق ل ع

لممسللئ مر عالل ع رملللعيخللصعهريهرللفعع3.14مللةع للإنعكى للجعلممر  لل لمعلمةسلللهرلعجلللرمع

 يللللنعلمرلللامياعهللل أمعلممهلللللعم رلللللعلم للل  علممرلللامهر عههللللعقهشلللمإعللمةصلللصع

(،عق ل عل حررل ل،عقشجلعهأمعلمامقت،عقلم  لرع لع نلرعلممام لعمإلشجلفعلمر  ل

خ لعبلذلعلم نلاعيميننللعلم ل لعهل نعلمملالمتعك للى علمرلامياعملرسعملايهلعخ للعقل لةلع

 لل عقجلل معكخصللل لعدالل لعهجهلل  ع لللعك لللى ععاهللاعلمللجاة-منشللل عل الل لعلمرجهلل  

قهل  نعيسل لعع2.99علمرامياعقذمكعق قعدجلهلمعلم   عارنلعلمامل لعقذملكعهمر  لب
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هإعكنعلممسئ مر عال ع يللنعلمرلامياعمعيسللبم نعهشليإعدياللهلع للعع-%59.80قام ع

عملالمتعقهلمرللملي إعلمخ لجلمعل يالهرللعم لقلععقكملرعكخصلل لعل ال لعلمرجهل  ع للعلم

ح لعلمنشل عل ا  لع للعلمملالمتععمه   علممرامهر يسلبةعذمكع لعي إعخ جتع ه رلع

ع.قاالع لاهرلعمقمعكخصل لعل ا لعلمرجه  

هل  ل لعدماعاالعه  جعلمميلنعلمصةلعقلمم  ةعمه   علممرامهر ع ملعيشيإعةلأ هلع

ةلللأ هلععك لللللعلم للل  علممرلللامهر عقديالللل بةعمأليشللل لعل ا  رللللعلمم ه هللللعقكي لللل

 رلللعلمرلللعيأللابلعلم لل  علممرللامهر ،ع شلللمىلعلم لل  ع لللعلممللالمتعمأليشلل لعل ا 

،علممل للللعبشلللللع50ل(2014قهررلللقعبلللذ علمنرراللللع لللععىلللإع للل علممل للللع نلللللع غنلللل

حرلل عكشلللممعىللإع نهملللعدمللاعاللالعقجلل مع يلللنع خصللصعمه لل  عع51ل(2014مشللا 

ممام للعقلممام لر ع ل علمنشلل علممرامهر عمه رللعهمهلل هة،عهل  لل  عدملاعه هرلإعدملمتعل

حرل عكشللممعع52ل(2017هخرهفع ععبذ علمنررالعلممل لعقل لإع خرملجل ا  ل،عهرنملع

لمامل لعدماعكنعلممام ر ع لعك للى علمرلامياعيرأللقي نع لععلم ل  علممرلامهر عهنسل لع

"عجللرمعهألالعلمم ل  للعدملمتعلممام لعمعهشلاععلمنشلل عل ا  للا لمتع"،عقكنع83%

عع.%88.7هنس لع

ق لل عمللةع للإنعلمةلجلللعدمللاعق للععم يلللع شللرجىلعهللر علممسللئ مر عالل عك لللى علمرللامياع

 لل عكجللإعهللامياعلم لل  عقهلل برههةععمشللج رر علمىلللميمرر عكةلل ةتع هملل لممرللاليلعقلم

ممملم لللع هللل هةعق سللئ مرلههةعى خصللل لعدالل لعهجهلل  عهاللل علم لل  ع لللعلممللالمتع

عخلةلعقهال علممارمععال ل.

المقياس الرابع: ذمقيواس مقترحوات تطووير التودريب الميودانيذي الوذش يشوتمل علوى 

 فرعية: عبارة( 14)

 (7جدو  )

 ال بارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 الم ياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

1 

وضع خطة تنفيذية جديدة لنشطة اإلعالم التربوي بما يتناسب مع 

التحديات التي يواجهها الطالم في المدارس ميل  يفية الت امل مع ال دد 

 الضخم م  الرسائل اإلعالمية وعنتقائها. 

4.05 1.06 81.00% 1 

2 
وضع م ايير واضحة لخطة ال مل الخاصة بالتدريب الميداني خال  فترة 

 التدريب المنفصل والمتصل.
3.67 1.30 73.40% 5 

3 
تحديد آلية للتقييم يتوفر فيها الموضوعية ويتف  عليها المشرفي  والسادة 

 الممتحني  الخارجيي .
3.59 1.22 71.80% 10 

 4 %73.80 1.29 3.69 تصميم دليل خاص بالتدريب الميداني ويوزع على الطالم المتدربي . 4

 14 %66.20 1.25 3.31 التدريب الميداني خال  سنة دراسية  املة.مد فترة  5

6 
بية التي تسب  فترة التدريب الميداني على أن يتم يتنظيم الورش التدر

 اإلعالن عنها بوفب  اف وح زها م  فبل الطالم في شكل م موعات.
3.63 1.28 72.60% 7 

 5 %73.40 1.20 3.67 زيادة عدد الورش التدريبية المقدمة للطالم المتدربي .  7

8 
تحقي  التكامل بي  ما يدرس في التدريب الميداني والمهام المهنية التي  

 يقوم بها أخصائي اإلعالم التربوي في الوافع الف لي.
3.81 1.20 76.20% 2 
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9 
 ال اديميي ععداد الخطة التدريبية لألنشطة اإلعالمية بالت اون بي  

 والمساولي  ع  ععداد النشطة اإلعالمية في المدارس.
3.56 1.25 71.20% 12 

10 
ععداد خطط بديلة لمواجهة المشكالت سواء الخاصة بمكان التدريبي أو 

 المشرف ال اديمي المقيم في حالة غيابه.
3.62 1.31 72.40% 8 

11 
تحديد موعد دوري ت تمع فية م موعات الطالم المتدربي  مع المشرفي  

 ل رض المشكالت وعي اد الحلو  وتباد  الخبرات.
3.43 1.36 68.60% 13 

12 
عة م  التوسع في أما   التدريب المتاحة بحيث أال تزيد  ل م مو

 المتدربي  ع  سب ة طالم.  
3.60 1.26 72.00% 9 

13 
توفير عمكانيات اإلتصا  الرفمي للطالم المتدربي  لتباد  الخبرات وتنفيذ 

 أنشطة ععالمية رفمية.
3.59 1.21 71.80% 10 

 3 %75.20 1.09 3.76 االهتمام بإفامة الم ارض الخاصة بالصحافة واإلذاعة المدرسية في مكان التدريب. 14

 - %72.80 0.39 3.64 التدريب الميدانيذالمتوسط ال ام إلجمالي ذمقياس مقترحات تطوير 

ع لعيهل:ير حع  عيرل  علمااقلعلمسلهقع

لعيةل علمم ل  لل مقيواس اهلاعلعكنعلهالبلمع رجملمعارنلعلم ة عقاعكظهجمعلهالب لعال  

  نع(عقهلل3.64لقللام ع(،عقذمللكعهمر  للبعحسلللهلعمقترحووات تطوووير التوودريب الميووداني

ع(.ع%72.80لقام ععيس ل

:علق لععخ للعهنررذيللعجايلاتعميشل لعلآلهللعلمرجهرلالهرللعهدياكىثلجعلمأ للملمعقجلرمع

ل ال لعلمرجهل  عهمللعيرنل لاع لععلمرةلايلمعلمرللعي لجههللعلم ل  ع للعلمملالمتع ثللإع

ىرررلعلمرأل إع ععلمأامعلم خةع  علمج ل إعل ا  رلعقدير ل هلل(،علهة رلقعلمريل لإعهلر ع

للعلممهنرلللعلمرلللعي لل لعههلللعكخصللل لعل الل لع لللعيللامتع لللعلمرللامياعلممرللاليلعقلممهلل

لمرجه  ع لعلم لقععلمرأهلل(،عللمبرملللعهإقل للعلممأللمضعلمخلةللعهلمصلةل لعقل ذلاللع

لهصلمرةعممرلإعخللصعهلمرلامياعلممرلاليلعقيل  ععاهلاعلممام رلع للع يللنعلمرلاميا(،ع

اليلعلم   علممرامهر (،علق عع أليرجعقل لةلعمخ للعلمأملإعلمخلةللعهلمرلامياعلممرل

خلل لع رللجتعلمرللامياعلممنرصللإعقلممرصللإ(،عل يلللمتعاللامعلملل مشعلمرامي رلللعلمم ا لللع

،ع(%75.20(،عل%76.20(،عل%81للعنعيسللللل رلق  هلللللقذملللللكعمه للللل  علممرلللللامهر (ع

ع.(%73.40(،عل%73.80ل

هةايلللاعلمرللللعمهر رلللرةعيرللل  جع رهللللع:علهلمرجهرلللاعلآلهلللللهرللللعدياكقلللإعلمأ للللملمعقجللللرمع

ممشج ر عقلمسلمتعلمممرةنلر علمخللمجرر (،علهل  رجعد يليرللمعلمم   ارلعقيررقعاهرهلعل

ل هصللللعلمجقملللعمه لل  علممرللامهر عمر لللملعلمخ للجلمعقهنررللذعكيشلل لدا  رلعمقمرللل(،ع

قلممسلئ مر عال ععلمىللميمرر لداالمعلمخ لعلمرامي رلعمأليش لعل ا  رللعهلمرأللقنعهلر ع

هةايلاع  الاعمقم عهارملعع رللع ام اللمعداالمعلميش لعل ا  رلع للعلمملالمت(،عل

لم   علممرامهر ع ععلممشج ر عمأجضعلممشي معقدياللمعلمةهل لعقه للملعلمخ لجلم(،ع

لعنعيسللل رلق  هلللل لللاع رلللجتعلمرلللامياعلممرلللاليلعخللل لع لللنلعممل لللرلعىل هلللل(،عقذملللكع

ع(،عق  ل عمجمقمعارنلعلمامل ل.%66.20(،عل%68.60ل(،ع%71.20(،عل%71.80ل

اقلعلمسلللهقعدمللاعدهرللل علم لل  علممرللامهر عارنلللعلمامل لللعاهللاعهنلل معهشللرجعيرللل  علمالل

لمم رللت،عحرل عجللرمعل للرالهلههةعق يللعهالل ع لجقمتعق للععخ للع ر ل متعميشلل لع
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هملعي لىاعل ا لعلمرجه  ع لعلممالمتعقىرررلع ملم رهلعكمنلرع رجتعلمرامياعلممراليلع

ا  رللع رن الل،عقبنللعي لج علحررلجلمعلممارمععلممام لعقهةايلمعلمرأجضعمج ل إعد

ل ا  رللعملايهةعع بمرللعهنمرللع هللملمعلمرجهرللقالعلم   علممرامهر عارنلعلمامل للعه

ى خصل لعق  ج عمه   ع لعلممالمت،عقهررقعبذ علمنررالع ععلممل لعر برههةعمهأمإعم

حرلل عكشلللممعدمللاعكنعلم لل  علممرللامهر عيجا لل نع لللعدقل لللعع53ل(2017قل للإع خرمللج

ع.%70لممألمضعلمخلةلعهلميش لعل ا  رلعقل برمللعههلعهنس لع

ىملعكشلممعيرل  علمالاقلعلمسللهقعدملاعقاللعلم ل  علممرلامهر عارنللعلمامل للعه بمرللع

 لللعهة رللقعلمريل للإعهللر علمشللقعلمرللامي لعقلم لقللععلمأمهلللع خصللل لعل الل لعلمرجهلل  ع

لممالمت،عقكنعيي نعبنلئع أليرجعقل ةلعمخ لعلمرامياعلممراليلع لعلمررلجتعلممرصلهلع

قلمررجتعلممنرصهل،عق يلمتعاامعلم مشعلمرامي رلعلمرلعهس قع رلجتعلمرلامياعلممرلاليلعهمللع

كبمرللللعهصلللمرةعممرلللإعخللللصعيرنل لللاع لللععكالللالمعلم للل  علممرلللامهر ،عهل  لللل لعدملللاع

كبلالفعلمرلامياعلممرلاليلعقلمخ للعلمو نرللعقلميشل لعهلمرامياعلممرلاليلعيةرل  عاهلاع

ل ا  رلعقلممهللعلمم هل  عدالالمبل،عقلم للمراعلممسلرخا لع للع رلهأللعكملرعلم ل  ع

عععلممرامهر ،عق  إعه ررمهة.ع

عاهاعيرل  علمااقلعلمسلهقعلمخلةللعهم رجحللمعلم ل  علممرلامهر عهالل علمرلامياع قهنلر 

مللايهةعم يلللعمهرللامياعلممرللاليلعياللاعاللالعدارلمهلللعر علممرللاليلع للإنعلم لل  علممرللامه

قهشارأهةع هالرعكمل هةعهيإعجلياع  عج ليلاعلمرلامياعلممرلاليلعقممل للعههلكعلمملرع

كىلامعاهلاعكنععع54ل2017كمنلرعق ععخ لعلمرلامياعخلةللعقكنعممل للعقل لإع خرملج

قاملههةعلممهنرللعلم   علممرامهر عيرر  نعاهاعكنعلمرامياعلممراليلعم عكبمرلع لعهنمرلع

ع.%97.84هنس لع

 :الدراسة فروضثانيا : نتائج 

ومهوام مودش تحقيو  التأهيول الوالزم للطوالم المتودربي  توجد عالفة ارتباطية بوي   -1

 المشرف ال اديمي.

الفوووة ارتباطيوووة بوووي  مووودش تحقيووو  التأهيووول الوووالزم للطوووالم المتووودربي  توجووود ع -2

 ومقترحات تطوير التدريب الميداني. 

عالفة ارتباطيوة بوي  مهوام المشورف ال واديمي ومقترحوات تطووير التودريب توجد  -3

 الميداني.

توجد عالفوة ارتباطيوة بوي  مهوام المشورف ال واديمي وت واون مكوان التودريب موع  -4

 الطالم المتدربي .

وت واون الفة ارتباطية بي  مدش تحقي  التأهيول الوالزم للطوالم المتودربي  توجد ع -5

 مكان التدريب الميداني.

توجوود عالفووة ارتباطيووة بووي  ت وواون مكووان التوودريب ومقترحووات تطوووير التوودريب  -6

 الميداني.
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 (8جدو  رفم )

ال الفة بي  مقاييس موجهة على طالم الفرفة الراب ة بأفسام اإلعالم جدو  يوضح 

 Pearsonم امل ارتباط بيرسون )باستخدام  التربوي بال ام ات المصرية

Correation) 

 المتغيرات
مقياس تحقي  التأهيل 

 الالزم للطالم المتدربي  

مقياس مهام 

 المشرف ال اديمي

مقياس ت اون 

مكان التدريب مع 

 الطالم المتدربي 

 - - 0.054 مقياس مهام المشرف ال اديمي

 - *0.167 0.046 مقياس ت اون مكان التدريب مع الطالم المتدربي 

 **0.247- *0.173- 0.001 مقياس مقترحات تطوير التدريب الميداني

ع(.ععع0.01ململعاناع سر وع أن يلعكقإع  علع**

ع(.0.05*ململعاناع سر وع أن يلعكقإع  عل

ع لعيهل:ير حع  عيرل  علمااقلعلمسلهقع

 لاوعهة رلقعلمر برلإعلمل  لعمه ل  عمعه جاعا قلعذلمعممملعدحصل رلعهر ع  رلتععع-

(،عrلمىلللميمل،عحرلل عههللغع أل للإعلممه للل علقهللر ع  رلللتع هللللعلممشللجفعلممرللامهر ع

ع(.0.05(،عاناع سر وع أن يلعكى جع  عل0.054ل

مه ل  ععدحصل رلعهر ع  رللتع لاوعهة رلقعلملير برإعلمل  لمعه جاعا قلعذلمعممملعع-

لممرامهر عقهر ع  رلتعهألقنع يلنعلمرامياع ععلم ل  علممرلامهر ،عحرل عههلغع أل لإع

ع(.0.05اناع سر وع أن يلعكى جع  عل(،ع0.046(،علrلممه ل عل

مه ل  ع لاوعهة رلقعلملير برإعلمل  لعمعه جاعا قلعذلمعممملعدحصل رلعهر ع  رللتعع-

لممرامهر عقهر ع  رلتع  رجحلمعه  يجعلمرامياعلممراليل،عحرل عههلغع أل لإعلممه لل ع

ع(.0.05(،عاناع سر وع أن يلعكى جع  عل0.001(،علrل

Julio C لممل للععيرل  عهأمعلمامل لمعلمسله لعحرل عكىلامقهخرهفعبذ علمنررالع عع

اهاعكنعىهملعقلللعلممشلجفعلمىللميملعهمهل ل عهالل علم ل  علممرلامهر عىهمللعع55(2019

عليأيسعذمكعاهاعه برإعلم   علممرامهر عقهمينهةع  علم رللعه مل هةعهأاعلمرخجج.

لمىلميملعق  رلتعهألقنعه جاعا قلعذلمعممملعدحصل رلعهر ع  رلتع هللعلممشجفعع-

انلاعع(،0.167(،علr يلنعلمرامياع ععلم   علممرامهر ،عحرل عههلغع أل لإعلممه لل عل

(،عقبللذلعيللالعاهللاعكنعلمأ قلللعهللر ع هللللعلممشللجفع0.05 سللر وع أن يلللعكقللإع لل عل

لمىلميملعقهألقنع يلنعلمرامياعا قلع جميلعهؤمجع لعهأ هلعلم أمعك عىهملع لبةع

فع للعع يلللنعلمرللامياعلع لللع سلللااتعلم لل  علممرللامهر عاهللاعلمريرلللممشللجفعلمىلللميم

دالالمعلميشل لعل ا  رللعلممخرهرللعىهمللعىليلتعلمأ قللعق شلمىلع   علمملالمتع للع

هرلعقذلمعه مرجعاهاعديال علميش لعل ا  رلعقهة رلقعد لررلمتعلم ل  ع للعهرنهملعديال

ىهمللعهميل علممشلجفعلمىللميملعع،عقىهملعهألقنعلممسئ مر عا ع يللنعلمرلاميالممالمت

ه جرل علممرلامهر ع ل ععلم ل   عهال علم   علممرامهر عقهلمرلملعيلرمي ع  علم رللعهاقم

ع.عم لعلميش لعل ا  رلع لعلممام ل ملعلم   ع لعلممالمتعح لعىرررل

ذلمعممملللعدحصللل رلعهللر ع  رلللتع هللللعلممشللجفعلمىلللميملعايسللرلعه جللاعا قلللعع-

-ل(،rه للل يجعلمرلللامياعلممرلللاليل،عحرللل عههلللغع أل لللإعلممه لللل علعق  رللللتع  رجحللللم
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(،عهشلرجعبلذ علمنرراللعدملاعا قللع ن  رللع0.05اناع سر وع أن يلعكقإع  علع(،0.173

مىللللميملعكمنلللرع رلللجتعهللر ع  رجحلللمعلم للل  علممرللامهر عقم يلللرهةعممهللللعلممشللجفعل

لممرللامهر عىهملللععىهملللعقللللعلممشللجفعلمىلللميملعهمهل لل عهاللل علم لل  حرلل عهللامي هة،ع

ليخر تع  رجحلمعلم   علممرامهر عهال عمقمعلممشجفعلمىلميملعقلمأيسعةلةرح،ع

ه جاعهأمعلممهللعلمرلعيةرلجعلممشلجفعلمىللميملعكنعيأرلاعلمنرلجعههللعقق لأهلع مث  ع

تعالم لل  علممرللامهر ع لل عخلل لع  رلللتعلمم رجحلللمعقهشمإلق للععخ لللعهنررذيلللعجايلل

لمرةلللايلمعلمرللللعي لجههللللعلم للل  ع للللع لللععمللللعيرنل لللاعميشللل لعل اللل لعلمرجهللل  عه

لممالمت(،علهة رقعلمريل إعهر ع للعيلامتع للعلمرلامياعلممرلاليلعقلممهلللعلممهنرللعلمرللع

عي  لعههلعكخصل لعل ا لعلمرجه  ع لعلممالمت(.

ذلمعممملللعدحصللل رلعهللر ع  رلللتعهألللقنع يلللنعلمرللامياع للععايسللرلعه جللاعا قلللعع-

ق  رلللتع  رجحلللمعه لل يجعلمرللامياعلممرللاليل،عحرلل عههللغع أل للإعلم لل  علممرللامهر ع

دملاع(،عهشرجعبذ علمنررالع0.05اناع سر وع أن يلعكقإع  علع(،0.247-ل(،عrلممه ل عل

كنعلم   علممرامهر عمايهةع  رجحلمعخلةللعه  للى علمرلامياع ثلإعلمر  لعع للعك للى ع

يا،ع ملللعيؤىللاعاهللاعاملمرللاميا،عقهلل  رجعد يليرلللمعلمهصللللعلمجقملللع لللعك لللى علمرلل

هللر عهألللقنع يلللنعلمرللامياعق  رجحلللمعلم لل  علممرللامهر ع لل عكجللإععلمأ قلللعلمأيسللرل

عععه  يجعلمرامياعلممراليلعلمم العمهة.ع

 النوع:است ابات الطالم المتدربي  حسب الفروق بي  

،ععملةعحسلل ع(Independent samples T-Test)ختبوار ذتذ اتم استخدام  

(عمرلالعاهلاعقجل مع0.05اهلاعك للتع سلر وع أن يللعكقلإع ل عل أن يلعلمخر لمع

(عملعذملكعاهلاع0.05 جق عململعدحصل رل،عقدذلعىللنع سلر وعلممأن يللعكى لجع ل عل

 االعقج مع جق عململعدحصل رل.

 (9جدو  رفم )

 (Independent samples T-Test)ختبار عباستخدام  مقاييس الدراسةفياس الفروق بي  النوع على 

 المتغيرات
عينة 

 الدراسة
 المتوسط ال دد

اإلنحراف 

 الم ياري
 فيمة ت

مستوش 

 الم نوية
 الداللة

 مقياس تحقي  التأهيل الالزم للطالم المتدربي 
 0.35 3.13 35 ذ ور

0.556 0.572 
غير 

 0.33 3.09 115 أناث دالة

 مقياس مهام المشرف ال اديمي
 0.25 2.89 35 ذ ور

0.618 0.538 
غير 

 0.32 2.85 115 أناث دالة

مقياس ت اون مكان التدريب مع الطالم 

 المتدربي 

 0.36 2.63 35 ذ ور
1.089 0.278 

غير 

 0.42 2.54 115 أناث دالة

 مقياس مقترحات تطوير التدريب الميداني
 0.33 3.57 35 ذ ور

1.231 0.220 
غير 

 0.41 3.66 115 أناث دالة

على طالم الفرفة عجمالى المقاييس موجهة 

الراب ة بأفسام اإلعالم التربوي بال ام ات 

 المصرية

 0.16 3.09 35 ذ ور

0.237 0.813 
غير 

 0.17 3.09 115 أناث دالة
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ع لعيهل:يرل  علمااقلعلمسلهقعير حع  ع

مقيوواس تحقيوو  التأهيوول الووالزم للطووالم معه جللاع للجق عذلمعممملللعدحصللل رلعهللر ع 

(،عقذملكعانلاع سلر وع0.556حرل عههغلتعقرمللع"م"عل  عحرل علمنل ع،عالمتدربي  

ع(.ع0.05 أن يلعكى جع  عل

طبقووا  لمقيوواس مهووام الطووالم المتوودربي  معه جللاع للجق عذلمعممملللعدحصللل رلعهللر ع 

(،عقذملكعانلاع0.618،عحرل عههغلتعقرمللع"م"عل  عحر علمن ععالمشرف ال اديمي

ع(.ع0.05 سر وع أن يلعكى جع  عل

طبقووا  لمقيوواس ت وواون الطووالم المتوودربي  معه جللاع للجق عذلمعممملللعدحصللل رلعهللر ع 

،عحرلل عههغللتعقرملللع"م"ع لل عحرلل علمنلل ععمكووان التوودريب مووع الطووالم المتوودربي 

ع(.ع0.05(،عقذمكعاناع سر وع أن يلعكى جع  عل1.089ل

 طبقوا  لمقيواس مقترحواتعطالم المتدربي اله جاع جق عذلمعممملعدحصل رلعهر عمع 

(،عقذملكع1.231،عحر عههغلتعقرمللع"م"عل  عحر علمن ع تطوير التدريب الميداني

ع(.ع0.05اناع سر وع أن يلعكى جع  عل

طبقا  إلجموالى المقواييس عالطالم المتدربي معه جاع جق عذلمعممملعدحصل رلعهر ع 

  ععموجهة على طالم الفرفة الراب ة بأفسام اإلعالم التربوي بال ام ات المصرية

(،عقذمكعاناع سر وع أن يلعكى لجع ل ع0.237،عحر عههغتعقرملع"م"عللمن ععحر 

 (.ع0.05ل

هشرجعيرل  علمااقلعلمسلهقعدماعكنعلم   علممرامهر عارنلعلمامل لعمعه جلاع لجق ع للع

   علممرلامهر علمن عع،ع ملعيشرجعدماعكنعلمعهةعاهاع  ليرسعلمامل لع  عحر ل رالهله

لمنل ع،ععم يلع شرجىلعمهرامياعلممراليلعهصلجفعلمنرلجعال يرر  نعاهاعارنلعلمامل لع

 ررسلللقوعلمللذى معقل يللليع لللعه رللرمهةعما ليللاعلمرللامياعلممرللاليلعلمللذ عيره  يلل عكمنلللرع

ا لعلمرجه  عهلمال ألمعلممصجيل،عقهررقع ععبذ علمنرراللعىلإع ل عممل لههةعه قسللعل 

حرل عكشللممعع57ل(3201قكي لعلممل لعحنللنعكحملاعع56ل(2016لممل لع ةماعلممج 

ىللإع نهملللعدمللاعاللالعقجلل مع للجق عهللر علمللذى معقل يللليع لل عحرلل عه رللرةعكهألللمعلمرجهرلللع

حر عكشلممعدملاعع58ل(2017لمأمهرل،عهرنملعهخرهفع ععبذ علمنررالعلممل لعقل إع خرمج

 قج مع جق عهر علمانسر ع لعه ررمهةعمهألمعلمرامياعلممراليل.

 ام ة:ال الطالم المتدربي  حسب الفروق بي   

 One Way ANOVAختبووار ذفذ تحليوول التبوواي  أحووادش االت وواه ذفذ بإ

(ANALYSIS OF VARIANCE)لىثللجع لل عارنرللر ع سللر هرر ،عمللةعحسللل عع

(عمرلالعاهلاعقجل مع لجق ع0.05 أن يلعلمخر لمعاهاعك لتع سر وع أن يلعكقلإع ل عل

(عملعذملكعاهلاعالالعقجل مع0.05ململعدحصل رل،عقدذلعىلنع سلر وعلممأن يللعكى لجع ل عل

ع جق عململعدحصل رل.
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ع(10جدو  رفم )

 تخدام اختبار تحليل التباي  أحادش االت اهباسمحاور الدراسة فياس الفروق بي  ال ام ة على 

 المتوسط ال دد عينة الدراسة المتغيرات
اإلنحراف 

 الم ياري
 فيمة ف

مستوش 

 الم نوية
 الداللة

مقياس تحقي  التأهيل الالزم للطالم 

 المتدربي 

 0.32 2.97 50 جام ة القاهرة

 0.31 3.19 50 جام ة المنوفيه دالة  **0.002 6.496

 0.34 3.14 50 جام ة المنيا

 مقياس مهام المشرف ال اديمي

 0.28 2.78 50 جام ة القاهرة

2.628 0.076 
غير 

 دالة
 0.34 2.89 50 جام ة المنوفيه

 0.28 2.91 50 جام ة المنيا

مقياس ت اون مكان التدريب مع الطالم 

 المتدربي 

 0.39 2.45 50 جام ة القاهرة

 0.42 2.55 50 جام ة المنوفيه دالة **0.008 4.982

 0.37 2.70 50 جام ة المنيا

 مقياس مقترحات تطوير التدريب الميداني

 0.36 3.76 50 جام ة القاهرة

 0.37 3.63 50 جام ة المنوفيه دالة *0.010 4.782

 0.42 3.53 50 جام ة المنيا

ع(.0.01**عململعاناع سر  ع أن يلعكقإع  ل

ع(.0.05*عععململعاناع سر  ع أن يلعكقإع  ل

 ما يلي:يتضح م  نتائج ال دو  الساب  

مقيوواس تحقيوو  طبقووا  علم لل  علممرللامهر عه جللاع للجق عذلمعممملللعدحصللل رلعهللر  

،عحرلل عههغللتعقرملللع"ف"ع موو  حيووث ال ام ووة التأهيوول الووالزم للطووالم المتوودربي 

ع(.ع0.05(،عقذمكعاناع سر وع أن يلعكقإع  عل6.496ل

طبقووا  لمقيوواس مهووام عالطووالم المتوودربي معه جللاع للجق عذلمعممملللعدحصللل رلعهللر ع 

(،عقذمللكع2.628،عحرلل عههغللتعقرملللع"ف"علموو  حيووث ال ام ووة المشوورف ال وواديمي

(،عقبلذلعيشلرجعدملاعدهرلل علم ل  علممرلامهر ع0.05اناع سلر وع أن يللعكى لجع ل عل

هلمال ألمعلمث يعللم لبجتعقلممنرلعقلممن  رل(عاهاعهن مع هلللعلممشلجفعلمىللميمل،ع

 ملعيؤىاعاهاعقجهلمعيرجع ر لمهلعما علم ل  علممرلامهر عممللعي ل لعهل علممشلجفع

لعىهرللع للمىلميملع لعىهرلعلمرجهرلعلمن ارللعجل أللعلم للبجت،عقلممشلجفعلمىللميملع

جل أللع لعىهرلعلمرجهرللعلمن ارللعجل ألعلممنرل،عقلممشجفعلمىلميملعلمرجهرلعلمن ارلع

ع.لممن  رلعكمنلرع رجتعلمرامياعلممراليل

طبقا  لمقيواس ت واون مكوان الطالم المتدربي  ه جاع جق عذلمعممملعدحصل رلعهر ع 

،عحرللل عههغلللتعقرمللللع"ف"عمووو  حيوووث ال ام وووة التووودريب موووع الطوووالم المتووودربي 

ع(.ع0.05(،عقذمكعاناع سر وع أن يلعكقإع  عل4.982ل

طبقوا  لمقيواس مقترحوات عالطوالم المتودربي ه جاع لجق عذلمعمممللعدحصلل رلعهلر ع 

(،ع4.782،عحرلل عههغللتعقرملللع"ف"علموو  حيووث ال ام ووة تطوووير التوودريب الميووداني
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ع(.ع0.05قذمكعاناع سر وع أن يلعكقإع  عل

ر للللي عهلللر علمال أللللمعللم للللبجت،عقلممن  رلللل،عقلممنرلللل(عهلللةعدجلللجلرعقممأج للللع صلللامعلم

علخر لملمعهأايلعقذمكع  عخ لعلمااقلعلمرلمل:

ع(11جدو  رفم )

 POST HOC (LSD)باستخدام اختبار  فياس الفروق بي  الم موعات

 (jالم موعات ) (iالم موعات ) المتغيرات

متوسط 

 الفروق

(i-j) 

مستوش 

 الم نوية
 الداللة

مقياس تحقي  التأهيل 

 الالزم للطالم المتدربي 

 جام ة القاهرة
 دالة **0.001 0.221- جام ة المنوفيه

 دالة **0.009 0.171- جام ة المنيا

 غير دالة 0.431 0.051 جام ة المنيا جام ة المنوفيه

مقياس ت اون مكان 

التدريب مع الطالم 

 المتدربي 

 جام ة القاهرة
 غير دالة 0.210 0.100- جام ة المنوفيه

 دالة **0.002 0.249- جام ة المنيا

 غير دالة 0.063 0.149- جام ة المنيا جام ة المنوفيه

مقياس مقترحات تطوير 

 التدريب الميداني

 جام ة القاهرة
 غير دالة 0.096 0.129 جام ة المنوفيه

 دالة **0.002 0.237 جام ة المنيا

 غير دالة 0.159 0.109 المنياجام ة  جام ة المنوفيه

 (.0.01** دالة عند مستوي م نوية أفل م )

 (.0.05*   دالة عند مستوي م نوية أفل م )

 ما يلي:يتضح م  نتائج ال دو  الساب  

)جام ووة القوواهرةي وجام ووة المنوفيووه( طبقووا  ه جللاع للجق عذلمعممملللعدحصللل رلعهللر ع 

(،ع0.221-،عحرل عههللغعلمرللج علتحقيوو  التأهيول الووالزم للطوالم المتوودربي  لمقيواس 

قذملكعمصللمحعجل أللعلممن  رللعحرل عع(0.001قذمكعاناع سلر وع أن يللعكقلإع ل عل

قهشرجعبلذ علمنرراللعع(2.97هرنملعىلنع ر  بعجل ألعلم لبجتعل(ع3.19ههغع ر   هلل

 عيةصه نعاهرل عيلؤبههةعدماعكنع   عجل ألعلممن  رلعيجقنعلمرامياعلممراليلعلمذ

ع.هلممهلملمعلممهنرلعقلممأج رلعقلمجرملارلع  لميلعه   عجل ألعلم لبجت

)جام ووة القوواهرةي وجام وووة المنيووا( طبقوووا  هلللر ه جللاع للجق عذلمعمممللللعدحصللل رلع 

(،ع0.171-،عحرلل عههللغعلمرللج علللطووالم المتوودربي  تحقيوو  التأهيوول الووالزملمقيوواس 

قذملكعمصللمحعجل أللعلممنرللعحرل عههلغعع(0.001لقذمكعاناع سر وع أن يلعكقإع  ع

قهشلرجعبلذ علمنرراللعع(2.97(،عهرنملعىلنع ر  لبعجل أللعلم للبجتعل3.14 ر   هلعل

دماعكنع   عجل أللعلممنرللعيلجقنعلمرلامياعلممرلاليلعلملذ عيةصله نعاهرل عيلؤبههةع

هلممهلللملمعلممهنرلللعقلممأج رلللعقلمجرملارلللع  لميلللعه لل  عجل ألللعلم لللبجت،عققللاع

جععبذلعل خر فعهر ع ل  عجل أللعلم للبجتعق ل  عجلل أرلعلممنرللعقلممن  رللعيج

دماعكنع   عجل ألعلم لبجتعقاعييل نعملايهةعهألمعلم م حللمعلمخلةللعهلمرلامياع
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قيجيللاقنعهة ر هللل،عققللاعيججللععكي لللعدمللاعاللالعقرللللعلممشللج ر عهمهللل هةعلممرللاليلع

قهميرللنهةع لل علمرللامياعلممرللاليلعق سلئ مرلههةع لللعداللالمعلم لل  عقهنمرلللع هللملههةع

عاهلاعبلذ علمنرراللعيميل علم ل لعكنعلم ل  علممرلامهر ع للعلممةل رللمععلمارا، قهنلر 

للممن  رلعقلممنرل(عيرر  نعاهاعكنعلمرلامياعلممرلاليلعي ل لعهلاقم ع ل عحرل عهل برههةع

قهللامي هةعاهللاعلممهلللملمعل ا  رلللعلممخرهرلللعقيسلللبةع لللعي للإعلمخ للجلمعلم لقأرلللع

كخصلل لعل الل لعلمرجهل  عقذمللكعكمنلللرع رلجتعلمرللامياعقملذمكعمعه جللاع للجق ععمملر

ذلمعممملعدحصل رلعهر ع   عجل ألعلممن  رلعق   عجل أللعلممنرللع   لل عمم رللتع

عهة رقعلمر برإعلم  لعمه   علممرامهر .ععع

)جام ووة القوواهرةي وجام ووة المنيووا( طبقووا  ه جللاع للجق عذلمعممملللعدحصللل رلعهللر ع 

(،ع0.249-،عحرل عههلغعلمرلج علاس ت اون مكان التدريب مع الطالم المتدربي لمقي

(عقذملكعمصللمحعجل أللعلممنرللعحرل عههلغع0.001قذمكعاناع سر وع أن يلعكقإع  عل

(،عقاعهشلرجعبلذ علمنرراللع2.45ىلنع ر  بعجل ألعلم لبجتعلع(عهرنمل2.70 ر   هلعل

لماراتعقيرألقنع أهةعلممسلئ مر عكنع   عجل ألعلممنرلعير  جعمايهةعك لى علمرامياع

 لعك للى علمرلامياع للعديالل علممهلللعقلم لج للمعلمم ه هللع  لميللعه ل  عجل أللع

 لم لبجت.

)جام ووة القوواهرةي وجام ووة المنيووا( طبقووا  ه جللاع للجق عذلمعممملللعدحصللل رلعهللر ع 

(،عقذمكعانلاع0.237،عحر عههغعلمرج عللمقياس مقترحات تطوير التدريب الميداني

(،عقذمكعمصلمحعجل ألعلم لبجتعحر عههغع ر   هلع0.001 أن يلعكقإع  عل سر وع

(،عهشرجعبلذ علمنرراللعدملاعكنع ل  ع3.53لعههغع ر  بعجل ألعلممنرلعل(،عهرنم3.76ل

جل ألعلم لبجتعير هأ نعدملاعه ل يجعلمرلامياعلممرلاليلع ل عخل لعلمم رجحللمعلمرللع

ميمل،عقكبمرلللعهنرللرةعلممهللللعه لمنتعل للرالهلههةعىرررلللعه لل يجعكملرعلممشللجفعلمىللل

قلم لج للللمعلمم ه هللللع للل علم للل  علممرلللامهر عخللل لع رلللجتعلمرلللامياعلممرلللاليل،ع

 جقمتع  لجهلعلممشي معلمرلعهرأهقعه  لى علمرامياعقكبمرلعلمريل إعهر عخ للعق

لميشللل لعلمرللامياعلممرللاليلعلمرلللعي للأهلعقسلللةعل الل لعلمرجهلل  عهلميهرلللعقخ لللع

ياعهةر عهرل  جعلم رئللعلمرامي رللعلممشلرجىلعدملاعحلاع للعملاوع  لى علمرامل ا  رلعه

 علم   علممرامهر .عع

النتوووائج الكيفيوووة للمقوووابالت المت مقوووة التوووي أجرتهوووا الباحيوووة موووع المشووورفي  ثاليوووا : 

مقابلوة 20المووجهي  التربوويي ي حيوث توم عجوراء اإلخصوائيي  ال اديميي  وأيضا مع 

 .والموجهي الخصائيي  مع ال اديميي  و

 سووب ةع ب ووض ال وواديميي  والموووجهي  تناولووب المقووابالت التووي أجرتهووا الباحيووة موو

 محاور أساسية وهم  اآلتي:

الم وووايير التوووي يوووتم وضووو ها إلعوووداد وتنفيوووذ أنشوووطة اإلعوووالم التربووووي فوووي  -1

 .المدارس
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ل ا  رللعاهلاعكنعلميشل لعع-كمنلرع  لههلعلم لحثلعههة–ع*كىاعكخصل لعل ا لعلمرجه  

،عقمعه جلللاع ألللليرجع للللعلمملللالمتعهر لللععلمنشلللجلمعلمرللللعهصلللامبلعل ململمعلمرأهرمرلللل

،عقاهلاعلملجاةع ل عكنعلميشل لعقل ةلع االمعقهنررذعلميش لعل ا  رلع لعلممالمت

ل ا  رلللع لللعلممللالمتعياللاعكنعهأمللإعاهللاعخا لللعلم لل  ع لللعلممللالمتعقهنلللقشع

مهلملمعل ا  رلعماوعلم   ع لعلمملالمتعدمع شي معلممارمععلممام ل،عقهنملعلم

كنعلم لقععيخرهفعهمل ل عحر عي  لعكخصل لعل ا لعلمرجه  عهرنررلذعلميشل لعل ا  رللع

 مقنع شلمىلعلم   .ع

 .مارسة النشطة اإلعالمية في المدارسدور التوجيه ت اه م  -2

مأل فعقاعي  لعهمهللعلمر جر عارجع رخصصع لع اللعل ال لعلمرجهل  عقيلرةعق لأ ع

 لللعممجلللع  جلل عمإلالل لعلمرجهلل  عمسللاعلمحررلللجعمملل جهر عمإلالل لعلمرجهلل  ع لللع

يصللامعيشللجلمعقيرلللهعع هللللعكخصللل لعلمالل لعلمرجهلل  ع لللعلممللالمتعقيررالللعمللذمكع

رللع للعلمملالمتعقمقمبللعهالل علممالمتعمقنعخ لجتعق أج للعه  رأللعلميشل لعل ا  

لم   ،عق  عمةعيااعلميش لعل ا  رلع لعلممالمتعلمرلهأللعمر جرل عارلجع رخصلصع

 هنررذعهأمعلممسله لمعلمم  مرل.عع لعل ا لعلمرجه  عه رصجعاها

مهووام ومسوواوليات المشوورف ال وواديمي وال ضووو المقوويم أثنوواء فتوورة التوودريب  -3

 .الميداني

كمنلرع  لههرهةع لععلم لحثللعاهلاعكنعبنللئع لجقمتعع*مىلميمرر يامععلمسلمتعلممشج ر عل

اهاعكنعيريل إعمقمعلمأ  علمم رةع ععلم   علممرامهر ع لععمقمعلممشلجفعلمىللميملع

ك للمراعه حراع  عحر عل هرل عاهاعخ لعامإع  حا عخ لع رجتعلمرامياعلممراليل،عق

قىلإعذملكعيلرةع ل عخل لععممرلامهر كملرعلم ل  علقه ررةع رلهألعىرررلعقلممر ألعلمرامياع

 علمرخ ربعلممس قعممهللعق سئ مرلمعىإع  علممشجفعلمىلميملعقلمأ  علمم رة.

الخوواص  تطوووير آليووات التوودريب الميووداني)فترة المنفصوولت فتوورة المتصوول( -4

 بطالم اإلعالم التربوي.

 لمهرللل عاهلللعلميشلل لعلمم ه هلللعقققللتعهنررللذبلعقلهلحلللعلم قللتعمهرنررللذعقهنررللذع

لمنلاقلمعلمبرملللعهرنرلرةعلامللعجاياتعحساعلم قلتعقظلجقفعلممام للع ثلإع

عقلم جمملنعلممام ل.علممنلظجلمق

 مهبعلمرلامياعهلحررلجللمعلممارملععقلمرةلايلمعلمرللعهرج لهلعق لل إعل ال لع

علمرامياعلممراليل.عةمةعق ععلمرلمعمرنررعلماايات

  اللالعلممرللوللعقلمر رللاعهشلليإعقلحللاعمإلذلالللعقىللإع لللعبلل عجايللاععهللا لل ععال

جهسللمع يثرللعمه ل  عمرأهلرمهةعلم لجل  علماايلاتع،عقداالمعقلمصةفعىإعالل

 Adobe ثإعلقهجل  علمم يرلجع،ع(عIndesign Programل لعلمماللع ثإع

(Premiereلمرين م جرلق  لى لعىإع لعب عجاياع لع اللعع. 
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 .أهمية التكامل بي  ال انب ال اديمي مع التوجيه الخاص باإلعالم التربويع -5

 كمنللرع رلجتعلمرلامياعلممرلاليلعدنعهة رقعلمريل لإعهلر ع للعيرلام عاهرل علم لملاع

هلر ععلمأمإع هةعجال عقيميل عهة رلقعذملكع ل عخل لعلمر لةلإ   ع ر ه لمعق

قق للععم يلللعشللل هلععل الل لعلمرجهلل  قلممؤ سلللمعلممهرملل عه يشلل لعلميهرلللع

مإلالل لعلمرجهلل  ع لل لرع لللعلمرللامياعلممرللاليلعلمخلللصعهلل عقكي لللع لل عحرلل ع

 هنررذ ع لعلممالمت.ع

 م التربوي.التدريب الميداني الخاص بطالم اإلعال تطوير مقترحات -6

يهرولعههلعىلإع شلجفعهرلعملقعت أليرجع ةاميي نعميإع ام المعلمرامياعلممراليلعكنعع

قمهمام لل،عك ع للع لررةعلمر رلرةعر رلرةعمه لملاعلممرلام عه  رحعي لل علمم ار ،عق لع ا

عقمعي رصجعمقمعلممام لع لعه ررةعلم   ع  عحرل عح ل مبةعقارللههةاهاعك ل  ،ع

عاهر عع  ب ييل نعل شلجلفع ل علممام للعاهلاع ام اللمعلم ل  علممرلامهر عكنعقهنلر 

ععل ا  ل.علعلمنشل ق سئ عر   علممرخصص

عمقمعلممرلللامهر  للل علميهرللللعدملللاعلممام للللعه  لللرحعلمخ لللل علمم جللل عقكنعير لللم ع

ق لل عمللةعهخررلللع شلليهلعد للنلمعلمةصللصعل حررللل لعمه لل  ع،عقلممشللج ر علمرجهلل ير 

قارجبللع ل علممهلللعقلممسلئ مرلمععلمرل  لعقلمشلجلفع،لم ل لم رلللعهلاقمعقلممرامهر ،ع

 علم أراتعا عكبالفعلمرامياعلممراليل.

  تطوير نشاط اإلعالم التربوي في المدارسمقترحاتك  -7

 مرألللقنعهللر علممام لللعل هرللل عاهلللعخ لللعامللإع  حللاتعميللإعلممللالمت،عقعل

،عقعقكخصل لعل ا لعلمرجه  ع  عكجإعلم رللعهاقم عق هل ل عهالل علم ل  

علهريلمع ج عجاياتع لعهنررذعلميش لع ععهامياعلم   عاهرهل.

 قه ل يجع هللملمعلا للرعبرئللعلمرلاميسعلمرجىروعاهلاعلميرلفعقملرسعلميلةع

عقلم   .

 ه للامعقرملللعيشللل عقك لللى عهللامياعياللاعكنعيللرةعلمرللامياعملخللإع للالمتع

يشلل عهةصلرإعحلةلإععلمرجه  عقلبمرر عقمعهرأل إع أ عاهلاعليل لما لع

يخصصع يلنعمهرامياعييل نعجرلاعلمره يللعقيرسلععممام اللعقعم ،عقرم عم

قييلل نعحاللجتعلمرللامياعههلللعل ا  رلللعلمنشللل عقلممشللج ر عمملرعلميشلل لع

 ععععديرجيت.

 كنعهلل ملعق لمتعلمرجهرلللعقلمرأهللرةعلمبرمللللعه خصللل لعل الل لعلمرجهلل  ع لللع

لمملللالمتعقهللل  رجع روليرللللعخلةللللعمأليشللل لعل ا  رلللل،عقهللل  رجعمقملمع

هامي رلعمخصلل لعل ال لعلمرجهل  عقهيل نعبلذ علملاقملمع رخصصللع للع

 قلمهصللعلمجقمل.عع هلملمعلمرجهرلعل ا  رل



 دراسة تقييمية لمقرر التدريب الميداني الخاص باإلعالم التربوي في ضوء النموذج التكاملي

 294 2021 يونية – يناير الواحد والعشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 هلل  رجعجلل ل وعهشللاأرلعمه لل  علممرمرللوي ع لللعداللالمعلميشلل لعل ا  رللل،ع

داللالمع سللله لمعمرشللارععمقلعل هللالععقلمرنللل سعهللر علم لل  عقجملالللعق

 قل لللع أللجضعمهصللةل لعهلل  رجعلمميلللنعلممنل للاعقلمنشللل ع لللعلممام للل،ع

 عم لعمة  م .قلميش لعل ا  رلعلممخرهرلعقما تعلممسئ مر ع لعلمما

 ل عخل لعقلجلمعق لم ،عقكنعيلرةعهشليرإععللمصلةل لعلممام لرهغررجع لنه ع 

مانلللع لل علممرخصصللر ع لللعل الل لعلمرجهلل  عهشللمإعلكخصللل لعل الل لع

لمرجهلل  عقلمملل جهر علممرخصصللر ع لللعل الل لعلمرجهلل  (عهةرلل عكنعه لل لع

خ للعمإلال لعلمرجهل  ع للعلمملالمتعق رلهأللع لاوعيالحهللعقاهلاععهإاالم

بذلعلم لتعيرةعداالمع نه عخلصعهلمصلةل لعلممام لرل،عقه ايمل عمهل  لمتع

 هخلذعلم  لعهش نعلممنه ،ع عع جلالتعلمبرملللعهر لمر ع هللملمعلمرجهرللع

 ل ا  رلع م ع نه عل ا لعلمرجه  .

 عق ريجق  نعجراعمإلذلالعلممام لر ،عه  رجعحاجتعق ل بعهأهرمرلع ر  مت،

 .لمنشل عل ا  لع لعلممام لىل رلعقخلةلعهقهةاياع روليرلع

ق لل عقلقللععل للرالهلمعلممشللج ر علمىلللميمرر عقكخصللل لعل الل لعلمرجهلل  عق لل جهر ع

ه لم عقجهلمعلمنرلجع رمللعهرلنهةعهخصل صعلمن لل عل ا لعلمرجه  عيمي علمر ىراعاهاع

دذعيؤىاقنعاهاع لجقمتعهة رلقعلمرلعكججههلعلم لحثلعمعلممرأم لعلمرلعه منرهلعلمم له 

لمريل إعهر عىهرلمعلمرجهرلعلمن ارلعقلممؤ سلمعلمرأهرمرللعلمرللعيلرةع رهللعهلامياعقدالالمع

 للل  عل اللل لعلمرجهللل  عاهلللاعلم رلللللعهلممهلللللعقلممسلللئ مرلمعلممنللل  ر عههللللعمرللل برههةع

عممملم لعلمأمإعهأاعلمرخجج.

  هى  اآلتي: أثناء المقابالتأهم النقاط التي ر ز عليها المشرفي  ال اديميي  وم  

كبمرللعلمرألللقنعهللر علممشلجفعلمىلللميملعقلمأ لل علمم للرةع للعق للععخ لللعامللإع -1

 علممرللامهر عخلل لعه جرلل علم ل  لل عخ مهللع لللعد للمع  نلللع ةلامعيللرةعقه رلرةع

ع. رجتعلمراميا

لم   لعلمرلعهسلبةع للعديالل علمرين م جرلعقكنعه  جعلميهرلمعل  يليرلمعلمملميلع -2

  هللعق سئ مرلمعلم   علممرامهر .عع

كنعيشللاععلممشللجفعلمىلللميملعلم لل  علممرللامهر عاهللاع شلللمىلعلم لل  ع لللع -3

 لممالمتع لعهنررذعلميش لعل ا  رل.

كنعيرللرحعلممشللجفعلمىلللميملعلمرجةلللعمه لل  علممرللامهر ع هللالرعكمل هللةع رملللع -4

 ل االمعقلمرنررذعقلمر ررةعمهمهللعقلميش لعلمم ه هلع نهة.يخصعج لياع

كنعيسللاإعلممشللجفعلمىلللميملعكملرعلم لل  علممرللامهر ع لللع يلللنعلمرللامياع لل ع -5

ة حرر ع همللعلمرامياع رل ،عق لاوعهأللقنعلممسلئ مر ع لععلم ل  ع اوعحر ع
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جعل ا  رلللعقهةايللاع رلللبلممرللامهر ،عق للاوعلبرمللللع يلللنعلمرللامياعهلميشلل لع

 لمبرملل،عقق ععبذ علمن ل ع لعه جيجعيج ععمميراعلمرامياعلممراليلعهلميهرل.

قهلمنس لعمهن ل علمرلعمىوعاهرهلعىإع ل عكخصلل لعل ال لعلمرجهل  عقلممل جهر عبلاع

عىلآلهل:

كنعيللرةعهغررللجعلممللنه علمخلللصعهلللما لعلمرجهلل  ع لللعلممللالمتعحرلل عيصللر ي ع -1

 ه  م. علمأ رةعمي عمعي لىاعك عهلممنه

كنعيلللرةعدالللالمع لللنه علمصلللةل لعقل ذلاللللعلممام لللرلعه ل للل لعلممرخصصلللر ع -2

لمرجه ير ع لع اللعل ا لعلمرجه  ،عقكي لعيشلمئع لعداالمعلممنه عيخ للع ل ع

 لمىلميمرر علممرخصصر ع لعل ا لعلمرجه  .

كنعهشيإعمانلع جلق للعق رلهأللع ي يللع ام اللع ل علمىللميمرر علممرخصصلر ع -3

لممرخصصر ع لعل ا لعلمرجهل  عقذملكعممرلهأللعلمنشلل عل ا  للعقلمم جهر ع

  لعلممالمتعقمهرة قع  عل مروللعهلممنه علممررقعاهر عماوعىإعلم جلف.ع

منشلللل عل ا  للللع للللعلمملللالمتع للل عق لللإعدملمتعلممام للللعكنعي جلللاعلبرملللللعهل -4

 قلممام ر ع لعلممام لعقلمر جر علمأللعقكخصل لعل ا لعيرس .

لمنشل عل ا  لع للعلمملالمتعهرلاهرللع ل عخل لع شللمىلعلم ل  ععكنعيملمت -5

عقمرسع اجمعشيإعكقع ام الع سله لمعينرذبلعك ع لامتعكقعكخصلل لعل ال لع

 لمرجه  .

كنعهرألقنعلممالمتعلمرلعيرةع رهللعهلامياع ل  علم يللم مي تعهخصلصعدال لع -6

 .عيرةعه لملعلمخ جلمعهرنهةكنعهجه  ع ععلممشج ر علمىلميمرر عق

 هةسر عكق لععكخصل لعل ا لعلمرجه  ع  علمنلحرلعلمملميلعقلممأن يل. -7

عكنعيي نعلمم جهر علمرجه ير ع  علممرخصصر ع لعل ا لعلمرجه  ع.ع -8

 خالصة النتائج والتوصيات:

عه ةهتعلمامل لعدماع ام الع  علمنرل  ع  عكبمهل:

 ر علمريل إعهر ع للع لع  رعلمنم ذجعلمريل هلع إنعلمرامياعلممراليلعمعير  جع -1

يرللام عاهرلل علم لل  علممرللامهر عخلل لع رللجتعلمرللامياعقهللر علم لقللععلمأمهلللع

 مإلا لعلمرجه  ع لعك لى علمرامياعقلمرلعالم ل ع لعهي نعلممالمت.

هةرلل عكنعه  للقعه ظرللفعلمنملل ذجعلمريللل هلع لللعك لله  علمرللامياعلممرللاليلع -2

المنحووى التكوواملي إعللممنلللحلعلم ل للرلعمهنملل ذجعخلل لع رللجتعلمرللامياعقهشللم

المنحووى التكوواملي القووائم علووى تطوووير ،عالقووائم علووى ت لووم المفوواهيم الساسووية

المنحووى التكوواملي القووائم علووى رؤيووة القضووايا موو  ،عمنوواحي التفكيوور التباعوودي
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وجهووات نظوور مت ووددةي المنحووى القووائم علووى ت زيووز ال وانووب ال اديميووة فووي 

م علووى ربووط ال وانووب ال اديميووة المنحووى التكوواملي القووائ،عاإلعووداد التربوووي

،ع(بووالوافعي المنحووى التكوواملي القووائم علووى ربووط الكليووة بووالم تمع المدرسووي

قهل  ل  عدماعذمكع إنعه  رقعلمنم ذجعلمريل هلع لعامهرللعلمرلامياعلممرلاليلع

ير هللاعهللاميسع هلللملمعلمرجهرلللعل ا  رلللعهإ للرخاللعلم  للل إعلمرين م جرلللع

 لمةايثل.ع

خ لللعشللل هلعمهرللامياعلممرللاليلعهةرلل عهر للم علميشلل لعلم صلل مع لللعق للعع -3

 قلممهللعلمم ه هلعهل  ل  عدماعهةاياع أليرجعلمر ررةع.

معي جللاعهخ للربع سلل قعمررللجتعلمرللامياعلممرللاليلعقهلمرلللملعمعيمهللاعمه لل  ع -4

 لممرامهر عه  رألع  جمعلمرامياعلممراليلع  وعي ل ع  ةرل.

ىلميمرر عمه رللعهلاقمبةعهالل علم ل  عماوعلممشج ر علمع  حاتمه جاع أليرجع -5

لممرامهر ع ملعينأيسعهلمسلهاعاهلاعكملرعلم ل  علممرلامهر عقيرهلجعذملكع للع

 ل عع"لمصةل لعقل ذلاللعلممام لرل"عة متعه لم عهر ع ام المعلمراميا

حر عك لمراعل خجلجعلمصةرلعلممسرخا لعقك لمراعلميرلهللعلمصلةررل،عقالامع

 رلعهخرهفع  ع ام العدماعكخجو.لمامللعقلممهللعلمم ه هلعلم

لمرللعيالاعاهلاعلميهرللمععل  يليرلمعلمملميلعقلمرين م جرلعلمن صعلم ل حع ل -6

قدالللالمعلميشللل لعلمصللللةررلعه  رجبللللعمه للل  علممرلللامهر عمه رلللللعهمهلللل هةع

 قل ذلارلعلمم ه هل.

هة رللقعدهرللل علم لل  علممرللامهر عاهللاع  للليرسعلمامل لللعلمةلمرلللع لل عحرلل عل -7

 لعمه   علممرامهر ،عق هللعلممشلجفعلمىللميمل،عقهأللقنع يللنعلمر برإعلم 

لمرامياع ععلم   علممرامهر ،عق  رجحلمعه ل يجعلمرلامياعلممرلاليل(عقذملكع

،ع مللعيشلرجعدملاعهصجفعلمنرجعا عدخر فعلمن عع للعهلر عللملذى معقل يللي(

عكنعلم   علممرامهر عارنللعلمامل للع ل لرعلملذى معكقعل يلليعي لجهل نعيرلس

 لمرةايلمعقلممشي معهإعقي لجه نعيرسعلم رئلعقلممنللعلممةربعهلمراميا.

دهرللل علم لل  علممرللامهر عاهللاعكنعبنلللئعقصلل مع لللعهنمرلللع هلللملمعلمرريرللجع -8

لمنلقللاعقلمةلل لمعقلممنلقشلللعقهةهرللإعلمامللللعقلميشلل لعلممأللاتع لللعلمسللن لمع

ه نعاهلاعمرنرلرةعلمسله ل،عقهلمرلملعمي جاعد يليرلعمإلهصللعلمجقملل،عقمعيرلام

 قلم جمملنعلممام ل.لمناقلمعقلممنلظجلمع

هة رلقعلخر فعلم ل  علممرلامهر عاهلاع  لليرسعلمامل للعلمةلمرللع ل عحرل عل -9

لمر برإعلم  لعمه   علممرامهر ،عق هللعلممشلجفعلمىللميمل،عقهأللقنع يللنع

قذملكععلمرامياع ععلم   علممرامهر ،عق  رجحلمعه ل يجعلمرلامياعلممرلاليل(

عاهاعهن لمال ألعلمرللعينرمللعدمرهللعلم ل  علممرلامهر عارنللعلمامل لل،ع رغرجعلر 
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مصللللمحعجلللل أرلعارنللللعلمامل للللع علمرللللم عهلللر علم للل  علممرلللامهر علةسلللهق

لممن  رلعقلممنرلع مللعيلالعاهلاعديالهرللعلممةللقمعلمث مللعلمقملاعملايهةع  لميللع

 هلم   علممرامهر ع لعجل ألعلم لبجت.

لمامل للمعقلم ةل يعلمرللعلبرملتعهمنلقشللعلمرلامياعلممرلاليلعاهاعلمجاةع ل ع -10

قمقم ع للعه برللإعلم ل  عدمللاع لل  علمأملإعقهةايللال عمقم ع للعه برللإع لل  ع

ل ا لعلمرجه  عدمعكنعلممشي معلممجه  للعهلمرلامياعلممرلاليلع ل لرعلم ل مللع

 للعىهرلللمعلمرجهرلللعلمن ارلللعهلمال ألللمعلممصللجيلعقكي لللعلمرلللعهللجه بعه  لللى ع

لمرللامياعخلةلللع لللعلممللالمتع ل لمللتعهمثللإعال  للل عك للللعلمر لل معلمم هلل  ع

 مم لجهلعهةايلمعاصجعل ا لعلماايا.

ق  عمةعه ةلعلم لحثلعه جقمتعهاخإعق لمتعلمرجهرللعقلمرأهلرةع ياللمعلمةهل لعقق لعع

قهلل  رجعىل لللعل  يليرلللمعلمملميلللعع،لمخ للبعلممسللر  هرلعمإلالل لعلمرجهلل  ع لللعلممللالمت

 جرلللعمم لى لللعلمج للل إعل ا  رلللعلمرلللعكةلل ةتع رغرللجتعق راللامتع لللعكققلللمعقلمرين م

عدا لرعلمص حرلمعمخصل لعل ال لعلمرجهل  ع  نرلع ر لمهل،عقيرة قعذمكع  عخ لع

 للللعلمملللالمتعمه رلللللعهمهل للل عق سلللئ مرله ،عقكنعييللل نعبنللللئعه لةلللإع سلللرمجعهلللر ع

 رر عقلمملل جهر عمإلالل لعلمىلللميمرر علممرخصصللر ع لللعل الل لعلمرجهلل  عقلمخصللل

لمرجه  عمر لملعلمخ جلمعقق لععلمةهل لعقلم لرجلهرارلمعلمخلةللعهلمرلامياعلممرلاليلع

ق  لى لللعكخصللل لعل الل لعلمرجهلل  ع ملللعي للم عجلل متعلمأمهرلللعلمرامي رلللع لل عيلحرلللع

ع.عع  عيلحرلعكخجوعهر  ملمعقلممرلبرةعلمااياتع لع هلملمعل ا لعلمرجه  م

مجع لللن  عهلللر عىهرللللمعلمرجهرللللعلمن ارللللعقق لمتعلمرجهرللللعكنعيلللرةعهنرلللرةع لللؤه 

هةرلل عهةللتعماليلللعق يللجعلمرأهللرةعلمألللملعقعق يللجعلمرجهرلللعقلمرأهللرةعقلمرأهللرةع

يخججعان عه ةرلمعيرةعهةثهلعقممل رهلعملاوعىلإعلم لجلفعملةعل هرلل عاهلاع

قلم لقلععلمرأهلل،ععلمىلميمرلعمي لجلعخلةلعهل رجلهرارلمعلمرامياعهر علمامل ل

عاهر عيرةعداالمعممرإعخلصعهلمرامياعلممراليلعيرةعه  يأل عاهلاعلم ل  عقه نلر 

لما ليلللاعلمرنررمرللللعمهرلللامياعلممرلللاليلعهاليللللع للل عهسلللارإعيشلللمإعلممرلللامهر ع

لكبللالفعلمرللامياعلم لمللاعحرللاع أج لللع  للم نعلمرللامياعلممرللاليلعقيشللمإع

لمىللميمل،ع ألليرجعلممراليل،علممهللعقلم لج لمعلمم ه هلع نهة،عمقمعلممشجفع

ع. ررةعماوعىإع  علميهرلعقلممام ل(لمر
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 هوامش الدراسة:

                                                           
حنلنع ةماعد ملارإ،عه ررةعىرلرتع ملم لع هلملمعلمرجهرلعل ا  رلعماوعلم   عه قسللعل ا لعع1

ل(ع2020،ع71لجل ألعلم لبجت،عىهرلعل ا ل،علمأامععالم لة المصرية لبحوث اإلعالم،علمرجه  

 .260-250صعص

الم لة الدولية قل إعك ر علمأهل،ع شي معهجيل  علمرامياعلممراليلعم   علمرجهرلعلمخلةل،عع2

ل(ع2017،عي ير 5،عاام6للمسأ ميل:عجل ألعياجلن،عىهرلعلمرجهرل،علمماهاعالتربوية المتخصصة 

ع.195ص

لعهلممولحمرلع نرجتعهنتعيليفعه عيلةج،علممشي معلمرلعه لج ع لم لمعلمرجهرلعلمأمهرلعهيهرلعلمرجهرع3

للمسأ ميل:ععم لة ال ام ة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةكمنلرع رجتعلمرامياعلممراليل،ع

ع.407-382ل(عصعص2019،ع2،عاام27جل ألعش جلر،عىهرلعلمرجهرل،علمماها

 Julio Mateus, Wilson, Design, Validation and Application ofع4

Questionnaire on Media Education For Teachers in Training, Journal of 

New Approaches in Educational Research, Vol8, No1, 2019, pp34-

41.Avaliable at: WWW.naerjournal, ua, es.(PDF). 

 Victoria Figueredo, Luis Ortiz, Teacher Training in Interculturalع5

Education: Teacher Perceptions, Article, available at: www.mdpi.com, 

 .PP2-14 ,2019 ل3 ل20

يل جعكحماعلمجيس،علمرجهرلعلممراليرلعهر علمنرجيلعقلممملم لعلمأمهرلع  عقجهلعيرجعلممشج ر عع6

ل(ع2019،عدهجيإع43للمأجل :عجل ألعهلهإ،علمأامععواإلنسانيةم لة ال لوم التربوية لممراليرر ،ع

ع.عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع717-693صعص

 ,Semra Basaran, Evaluation of 2018 Initial Teacher Training Programsع7

Article, pp263-300, Available at: Eric.gov. 

 Julio Mateus, Are teachers ready? Media Literacy of teacher-trainingع8

students in Peru, Journal of Media Literacy, Vol 65, N1&2, 2018, 

pp107-110. 

 Walker, Heather E, Preparing Future Teachers to manage classroomع9

Behavior: Evaluation of an instructional Package Utilizing Mixed Reality 

Simulation, PHD, University of New York, 2018, P108. Available at: 

www.Proquest.com.   

ك ليلع ةم معاهلعلمسرا،ع أليرجعج متعل ا لعلمرجه  عق اوعهة  هلع لعكملرعخجيالعىهرلعع10

ل(عصع2018ىهرلعلمرجهرل،علجل ألعلممنص مت،عرسالة ماجستير غير منشورةلمرجهرلعلمن ارلع،ع

ع.170-160ص

قل إعك ر علمأهل،ع شي معهجيل  علمرامياعلممراليلعم   علمرجهرلعلمخلةل،ع ججعع لهق،عصعع11

ع.200-193ص

اا عا جتعا را،عه  يةعهجيل  علمرجهرلعلمأمهرلع لعىهرلعلمرجهرلعلم ل رلع  عقجهلعيرجعع12

،عدهجيإع26للمأجل :عجل ألعهلهإ،علمأامنيةم لة ال لوم التربوية واإلنسالم   للممأهمر ،ع

ع.25-1ل(عصعص2016

ديرصلمع ةماعلمسراع لمة،عديأيل لمعلمر برإعقلمرامياعمه ل ةعهل هصللعاهاعدمملئعكهألمعع13

لجل ألعلم لبجت،عىهرلعالم لة ال لمية لبحوث الصحافةلممسئ مرلعل جرملارلعمإلا لعلمرجه  ،ع

ع.104-101ل(عصعص2015كىر هجلعميسم جع4ل ا ل،عاامع

http://www.naerjournal/
http://www.mdpi.com/
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كشجفعمجاعا ل،عه  يةعهجيل  عل االمعلمىلميملعقلممهنلعمخصل لعل ا لعلمرجه  ع لعع14

لجل ألععم لة  لية التربية النوعية  رعلممسرةاملمعلمرين م جر ع  عقجهلعيرجعلمخجيار ،ع

 .136-130ل(عص2015كهجيإ،91لممنرل،عىهرلعلمرجهرلعلمن ارل،ع اهاع

ةم م،عه  يجعل ا لعلمرجه  عهلممجحهلعل هرال رلعاهاع  رعخ جلمعهأمعلماقلع جق عالملع ع15

-210ل(عصعص2015لجل ألعلممن  رل،عىهرلعلمرجهرل،ععرسالة ماجستير غير منشورةلممر ا ل،ع

ع.220

م لة  لية  أ مع جحلنعلمأنو ،علممشي معلمرلعه لج ع   علمرجهرلعلمأمهرلعهيهرلعلمرجهرل،عع16

،ع23لعلمأجل :عجل ألعهلهإ،عىهرلعلمرجهرل،علمأامععاسية لل لوم التربوية واإلنسانيةالتربية الس

 .17-1ل(ععصعص2015

م لة  نلرعا اعلماهرإعم  لن،ع شي معلمرامياعلممراليلعمه   علممأهمر عشأ لعلمرجهرلعلمرنرل،عع17

ل(عصع2014،عدهجيإع1،علمأام2لعجل ألعل  يناميل،عىهرلعلمرجهرلعلمن ارل،علمماهاعال لوم التربوية

 .ع30-24ص

 نللع غنلعا ياعلمخمرس،عهص مع  رجلعمم لجهلع شي معلم لم لمعلممأهملمع لعلمرجهرلعلمأمهرلعع18

علجل ألعلم لبجت،ع أهاعغير منشورة–رسالة ماجستير همالمتعجاتعهلمممهيلعلمأجهرلعلمسأ ميل،ع

ع.140ل(عص2014لمامل لمعقلم ة يعلمرجه يل،ع

بشللعمشا عخرجعهللا،ع شي معلمرجهرلعلممراليرلعم   عشأ لعل ا لعلمرجه  عهيهرلمعلمرجهرلعع19

لجل ألعلممن  رل،عىهرلعلمرجهرلعالم لة ال لمية لكلية التربية النوعيةلمن ارلعممل لعه ررمرل،ع

ع.255ل(عص2014،علماورعلمثليل،عي ير ع2لمن ارل،علمأام

حنلنعكحماع    ،عقلقععهجيل  علمرجهرلعلمأمهرلع لع ؤ سلمعلمرأهرةعلمألملع لعلم رلعلمغجهرلع  عع20

ل هس ر :عجل ألعلمناللعلم  نرلعغير منشورة-رسالة ماجستيرقجهلعيرجعلم   علممأهمر ،ع

ع.عع100-90ل(عصعص2013يلههس،عىهرلعلمامل لمعلمأهرل،

لمرجهرلعلممراليرلع لعىهرلعلمرجهرلعهال ألعلممهكعخلماعلم لقععقلمم   ل،عكحماعا اعلميجيةعان ل،عع21

ل(عصع2012كىر هجع77لعجل ألعلموقل يق،عىهرلعلمرجهرل،عاامعم لة الدراسات التربوية والنفسية

 .205-171ص

 لععكح لع ةماعلهجلبرة،عه  يةعهجل  علمرجهرلعلمأمهرلع االمع أهةعلمرأهرةعلم ل لعهيهرلمعلمرجهرلع22

ل هس ر :عجل ألعلم بجعهغوت،عىهرلعغير منشورة–رسالة ماجستير جل ألمعق لععاوت،ع

 .ع80-71ل(عصعص2011لمرجهرل،ع

 جق ع ص راع جاهل،عهجيل  عهل رخاللعلمم مي ممعلمرأهرمرلعمرنمرلعلميرليلمعلم   لعمهرامياعع23

جل ألعلم لبجت،ع أهاعلغير منشورة–رسالة ماجستير لممراليلعماوع   عل ا لعلمرجه  ،ع

ع.227-211ل(عصعص2009لمامل لمعقلمأه لعلمرجه يل،ع

 جلع هرملنعلمم هق،ع أليرجعج متعكملرع أهةعلمصفعق قعلمماخإعلمريل هلع  عقجهلعيرجعع24

ع31لع  ميل:عجل ألعم شق،عىهرلعلمرجهرل،علمماهاعم لة جام ة دمش لمم جهر علمرجه ير ،ع

ع.ع130-93ل(عصعص2015،ع1لمأام

 Zierer, Klaus, Educational Expertise: The Concept of "Mind Frames" asع25

An Integrative Model For Professionalisation Teaching, Oxford Review 

of Education, V41,N6,2015, pp782-798. 

 Vijaya Kumari S.N, Constructivist Approach to Teacher Education: Anع26

Integrative Model For Reflective Teaching, Manager's Journal on 

Educational Psychology, V7,N4, February-April 2014, PP32-40. 
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 Wilfried A, Ditte L, Bens, The Integrative Model of Behavior Predictionع27

to Explain Technology Use in Post-Graduate Teacher Education 

Programs in The NetherLands, International Journal of Higher 

Education, V2,N4,2013,PP172-177. 

 

خلماعخمرسعلمسج،علمرم ذجعلمريل هلع لعهجيل  عهي ي علممأهةعمهالي ر علمىلميملعقلمرجه  ،عع28

عل2004

Available at: WWW.Researchgat.netلPublication, PP732-754. 

 .10Pm ,2019 و3 وhttps://www.new-educ.com, 20ع29

جل ألعجن  علم لم عمهأللعلمامل لع–ممرإعلمرامياعلممراليلعلمصلممعا عىهرلعلمرجهرلعه نلعع30

ع.8-1ل،عصعص2019ل2018

 Irina V, Zoya V, Pedagogical Model of Integrative Modular Training inع31

Professional Preparation of Students, European Journal of 

Contemporary Education, V8(1), 2019, PP187-198. 

،عالتربية الميدانية وأساسيات التدريسا اعلمه رفعه عحماعلمةهر ل،ع ها ع ةم مع لمة،عع32

ع.83-82ل(عصعص2005للمجيلض:ع ير لعلمأ ريلنعمهنشجعقلمر  يع،ع4 

ع.ع159-155،عصعصنفس المرجع الساب ا اعلمه رفعه عحماعلمةهر ل،ع ها ع ةم مع لمة،عع33

ع.86-85صعصع،نفس المرجع الساب ا اعلمه رفعه عحماعلمةهر ل،ع ها ع ةم مع لمة،عع34

عجل ألعلم لبجت.عع-لم  ةلعلمخلةلعه سةعل ا لعلمرجه  عىهرلعلمرجهرلعلمن ارلع35

هةعل  رجشلمعهر ةرفع  جمعلمرامياعلممراليلع"لمصةل لعقل ذلالعلممام رل"علمخلصعه سةعع36

ل،عصع2016جل ألعلم لبجت،عكخجعهةاي عمهر ةرفع–ل ا لعلمرجه  عىهرلعلمرجهرلعلمن ارلع

ع.10-1ص

حشليلعملهح،عمقمعهجيل  علمرجهرلعلمأمهرلع لعدىرسل علممهلملمعلمراميسرلعماوع   ع ألباعع37

للماول ج:جل ألع ةماعخر جعغير منشورة–رسالة د توراه اه لعقه نرلمعلميش لعلمجيل رل،ع

ع.ع86-72ل(عصعص2018هسيج ،ع أهاعاه لعقه نرلمعلميش لعلمجيل رل،ع

المنهج التكاملي ورفة علمية مقدمة ضم  متطلبات نتعا اعهللا،عالمتعهنتعةلمحعلمذهرلن،عي متعهع38

للمممهيلعلمأجهرلعلمسأ ميل:عجل ألع ةماعه ع أ م،عىهرلععمقرر اإلت اهات الحديية في المناهج

ع.15-1ل(عصعص2016لمأه لعل جرملارل،ع

قلمرجه  ،عخلماعخمرسعلمسج،علمرم ذجعلمريل هلع لعهجيل  عهي ي علممأهةعمهالي ر علمىلميملعع39

ع.740،عصمرجع ساب 

ع.ع753-745،عصنفس المرجع الساب خلماعخمرسعلمسج،عع40

عل ملرعلمسلمتعلممةيمر :ع41

–ك.ملعمجقمع رةلعىل إعل رلذعلمصةل لعقم رسعقسةعل ا لعلمرجه  عىهرلعلمرجهرلعلمن ارلع -1

 جل ألعلم لبجت.

لمرأهرةعقلم   عهيهرلعلمرجهرلعك.ملعحنلنعد ملارإعل رلذعل ذلالعقلمرهرروي نعققىرإعشئ نع -2

 جل ألعلم لبجت.-لمن ارل

 جل ألعلم لبجت.ع–ك.ملع لجاتع جلمعل رلذعل ذلالعقلمرهرروي نعىهرلعلمرجهرلعلمن ارلع -3

 نرجتعهنتعيليف،علممشي معلمرلعه لج ع لم لمعلمرجهرلعلمأمهرلعهيهرلعلمرجهرلعكمنلرع رجتعلمرامياعع42

ع.399،عصمرجع ساب لممراليل،ع

http://www.researchgat.net/Publication
https://www.new-educ.com/
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 ةماعلممج ع ةماعد ملارإ،عه ررةعيرللعلمرجهرلعلمأمهرلعهيهرلمعلمرجهرلع  عقجهلعيرجعلم   عع43

الم لة ال لمية لكلية التربية لممأهمر عق أهملعلمصفعهمصجعممل لعحلملعاهاعجل ألعلموقل يق،ع

 .494ل(عص2016،علماورعلمقل،عدهجيإع6لجل ألعلموقل يق،عىهرلعلمرجهرل،لمأامعالنوعية

لع ةم معاهلعلمسرا،ع أليرجعج متعل ا لعلمرجه  عق اوعهة  هلع لعكملرعخجيالعىهرلعك ليع44

ع.180،عصمرجع ساب لمرجهرلعلمن ارل،ع

ديرصلمع ةماعلمسراع لمة،عديأيل لمعلمر برإعقلمرامياعمه ل ةعهل هصللعاهاعدمملئعكهألمعع45

 .110،عصمرجع ساب لممسئ مرلعل جرملارلعمإلا لعلمرجه  ،ع

لعمشا عخرجعهللا،ع شي معلمرجهرلعلممراليرلعم   عشأ لعل ا لعلمرجه  عهيهرلمعلمرجهرلعبشلع46

ع.260-250،عصعصمرجع ساب لمن ارلعممل لعه ررمرل،

 ةماعلممج ع ةماعد ملارإ،عه ررةعيرللعلمرجهرلعلمأمهرلعهيهرلمعلمرجهرلع  عقجهلعيرجعلم   عع47

 .488،عصمرجع ساب اعجل ألعلموقل يق،لممأهمر عق أهملعلمصفعهمصجعممل لعحلملعاه

قل إع خرمجعا اعلمن ل،علمأ قلعهر ع ملم لع   علمرامياعلممراليلعمأليش لعل ا  رلعع48

لجل ألعلم بج،عىهرلعم لة البحوث اإلعالميةقدهالبلههةعية ع هنلعكخصل لعل ا لعلمرجه  ،ع

ع.480ل(عص2017،علماورعلمثليل،ع48ل ا ل،علمماها

 Renee H, Amy J, The past, Present, and Future of Media Literacyع49

Education, Journal of Media Literacy Education, 1, 2009,PP 1-11. 

ع.150،عصمرجع ساب  نللع غنلعا ياعلمخمرس،عع50

 .251-250،عصمرجع ساب بشللعمشا عخرج ،عع51

 .489،عصمرجع ساب قل إع خرمجعا اعلمن ل،عع52

 .488،عصنفس المرجع الساب قل إع خرمجعا اعلمن ل،عع53

ع.491،صي نفس المرجع الساب قل إع خرمجعا اعلمن لع54

 Julio C, Mateus, Are teachers ready? Media Literacy of teacher-trainingع55

students in Peru, Journal of Media Literacy, Previous reference, p110. 

ع496جع ساب مر ةماعلممج ،عع56

ع.74،عصي مرجع ساب حنلنعكحماع    ع57

ع.ع465صمرجع ساب ي قل إع خرمج،عع58
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