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طالب  التنشئة السياسية لديفى أنشطة اإلعالم التربوى دور  تستيدف ىذة الدراسة التعرف عمى
دراسة بفى إطار ذلك قامت الباحثة و   وقد إتبعت الدراسة منيج المسح .(ميدانيةدراسة ) عداديةالمرحمة اإل

من الذكور واإلناث مفردة   222( سنة تبمغ 22 -20ينة من طالب المرحمة اإلعدادية )ميدانية عمى ع
 .(12/1/0227إلى  0226/  22/ 2وذلك فى الفترة من ) وذلك من خالل إستمارة اإلستقصاء .

 يةوجود عالقة ارتباطيث إنتيت الدراسة إلى ثبت صحة الفرض األول ح مثمت أىم  نتائج الدراسة فيوقد ت
مستوى التنشئة ممارسة الطالب ألنشطة اإلعالم التربوى وبين  مستوىبين  إحصائية طردية ذات داللة

بين  إحصائية طردية ذات داللة يةوجود عالقة ارتباطثبت صحة الفرض الثانى بوأيضًا  .لدييم السياسية
ثبت ، وباإلضافة إلى لدييم مستوى التنشئة السياسيةم التربوى وبين ممارسة الطالب ألنشطة اإلعال كثافة

في مستوى التنشئة السياسية بين الطالب الممارسين فروق دالة إحصائيًا  صحة الفرض الثالث حيث توجد
 و الطالب غير الممارسين ألنشطة اإلعالم التربوي لصالح الطالب الممارسين.

 :الكممات المفتاحية
   طالب المرحمة اإلعدادية، التنشئة السياسية، اإلعالم التربوىأنشطة      
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Abstract 

This study aims to identify the role of educational media activities in the 

political upbringing of middle school students (field study). The study followed 

the survey method. Within this framework, the researcher conducted a field 

study on a sample of middle school students (12-14) years of 400 individuals, 

males and females, through the survey form. And that in the period from 

(1/10/2018 to 31/3/2019.) 

The most important results of the study were that the first hypothesis 

was proven to be correct, as the study concluded that there was a direct 

correlation with statistical significance between the level of students ’practice 

of educational media activities and their level of political upbringing. The 

second hypothesis was also proven to be correct by the existence of a direct 

correlational relationship with statistical significance between the intensity of 

students ’practice in educational media activities and their level of political 

upbringing. In addition to the validity of the third hypothesis, there are 

statistically significant differences in the level of political upbringing between 

practicing students and students not practicing in educational media activities. 

For the benefit of practicing students. 

Keywords 
Educational media activities, Political Upgringing, middle school 

students. 
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 :مقدمة
يعتبر اإلعالم المدرسي أحد المحاور الرئيسية والميمة في بناء شخصية الطالب وعميو فإذا كانت   

عداد أجيال اليوم لمغد أصبح لزامًا عمييا التحكم في ال تدفق المعموماتي لمختمف المدرسة ليا ميمة تنشئة وا 
قتصادية( لتمكين األجيال من التكيف جتماعية واإلقتصادية، العممية والتكنولوجية، اإلالمجاالت )التربوية، اإل

والتأقمم مع مستجدات العصر واإلبداع ذلك أن المعمومات ليا وظيفة تربوية في تشكيل مواقف واتجاىات 
 اإلنسان وفي بناء شخصيتو.

، فالتربية ساسىىميتيا الكبرى منذ مرحمة التعميم األأن التربية السياسية ليا أبعض الدراسات  وتؤكد       
تجاىات المالئمة لدى التمميذ لتدريبو عمى ولى تعمل عمى غرس بذور اإل السياسية فى مراحل التعميم األ 

يمقراطية والحرية فى دجتماعية والمعنى المواطنة الصحيحة ومعرفة الحق والواجب ومبادىء العدالة اإل
نشطة يو من خالل األ أور نفسو عطاء الفرص العديدة لمتمميذ ليعبر عن ا  الوسط المدرسى وعالقاتو و 

 (0، ص 0221 سكرة البريدى ،) المدرسية
 :البحثمشكمة 

 ؟طالب المرحمة االعداديةلدى التنشئة السياسية  فى االعالم التربوىنشطة أ دورما 

 أىداف البحث
 طالب المرحمة اإلعدادية. لديالتنشئة السياسية  فى عالم التربوىنشطة اإلدور أ ىالتعرف عم

 :البحثأىمية 
 . طالب المرحمة االعدادية التنشئة السياسية لديفى عالم التربوى نشطة اإلأدور ىمية أ -2
كساب الطالب الوعى السياسى إىمية التنشئة السياسية لطالب المرحمة االعدادية ودورىا فى أ -0

 حداث السياسية بشكل سميم.ى يساعدىم عمى فيم األالذ
عالمى داخل المؤسسات التربوية من نتائج ستفادة القائمين عمى ممارسة النشاط اإلإمكانية إ -1

 لى تفعيل دورىا.إالدراسة بما يؤدى 
 : الدراسات السابقة

 وتم تقسيميا الى محورين وىما:
 .م التربوىعالنشطة اإلأالمحور األول: دراسات خاصة بمحور 

 .: دراسات خاصة بمحور التنشئة السياسيةالمحور الثانى
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 عالم التربوى:نشطة اإلأ لمحور األول : دراسات خاصة بمحورا
عالم التربوى فى تنمية قيم المواطنة لدى طالب بعنوان  " دور اإل (0226) دراسة  أحمد سعد أحمد -

 مدارس الثانوية العامة " 
 عالم التربوى فى تنمية قيم المواطنة لدى طالب مدارس الثانوية العامة.اإل دورالتعرف عمى اليدف: 

 عالم تربوى.إخصائى أ 222، وطالب وطالبة 2222العينة: قواميا 
  نوع الدراسة: دراسة وصفية.

 منيج المسح. منيج الدراسة:
راءىم حول آبداء ب إلتاحتيا الفرصة لمطالإذاعة المدرسية فى وجود قصور فى برامج اإل -2 ىم النتائج:أ

ناشيد الوطنية مادة نيا ال تعد األ أو  ىمية الوطن وحقوقيم الوطنية،أ، تعريف الطالب بالوطنمشكالت 
ذاعة المدرسية مر الذى يستدعى تخصيص فقرة يومية باإل، األذاعة المدرسيةساسية من برامج اإلأ

 تستيدف غرس المواطنة وتعميق المشاعر الوطنية.
رائيم الوطنية ،مع آبداءتاحتيا الفرصة لمطالب إلإوجود قصور فى الصحافة المدرسية فى  -0            

 وجود قصور فى تعبيرالصحافة المدرسية عن حياة المجتمع المدرسى الديمقراطى.
بعنوان  " تعرض طالب المرحمة الثانوية ألدوات اإلعالم الجديد  (0226) دراسة  دعاء عوض طو -

 ".وىجاىاتيم نحو وسائل اإلعالم التربتإوتأثيرىا عمى 
 اليدف: التعرف عمى واقع اإلعالم التربوى داخل مدارس التعميم الثانوى.

 الثانوية العامة )ذكور، إناث(.مرحمة   مفردة من طالب وطالبات 422العينة:عينة عشوائية قواميا 
 : وصفية.نوع الدراسة

 : المسح.منيج الدراسة
 ر المقننة.ييان ، مقياس اإلتجاىات ،المقابمة غاألدوات : استمارة استب

إلعالم توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب المشاركين وغير المشاركين فى أنشطة ا -أىم النتائج :
 التربوى لصالح المشاركين.

 توصمت الدراسة أن الصحافة المدرسية أكثر األنشطة اإلعالمية التى يشارك فييا الطالب، -             
 ثم المناظرات المدرسية.، يمييا اإلذاعة المدرسية يميو البرلمان المدرسى 

 ".نوان " التعرف عمى وسائل اإلعالمبع ، ) Rideout, v. j, 2014دراسة ) ريد ويت 
 : اليدف
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 .سنوات 22حتى  0يا األطفال من سن التعرف عمى وسائل اإلعالم التى يستخدم -
إلعالم التربوى والعقبات التى تحول دون التوسع فى استخدام اإلعالم التعرف عمى آراء اآلباء حول ا -

 التربوى ، وما ىى أسباب عدم استخدام بعض األطفال لإلعالم التربوى .
 من آباء األطفال. 2355العينة : قواميا 

 : دراسة وصفية.نوع الدراسة
 : المسح اإلعالمى.منيج الدراسة
باء أن األطفال تعمموا من خالل اإلعالم التربوى حيث يرى أكثر من أن من وجية نظر اآل -: أىم النتائج

 .من خالل اإلعالم التربوى راً % من العينة أن طفميم تعمم كثي35
أن التالميذ الذين يستخدمون اإلعالم التربوى يتعممون أكثر عمى المدى القصير باإلضافة إلى أن   -

يؤدى إلى التعمم بشكل أكبر من استخداميم لو بدون استخدام اإلعالم التربوى مع توجييات الكبار 
 توجييات الكبار.

   اإلعالم التربوى يعد من أىم أدوات التنمية لألطفال فى الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية. -
 : سات خاصة بمحور التنشئة السياسيةثانيا : درا

اىقين لبعض المواقع اإلخبارية العربية بعنوان  " استخدام المر  (0226) دراسة داليا صالح خميل -
 واألجنبية وعالقتو باتجاىاتيم نحو القضايا السياسية المصرية الخارجية ".

الكشف عمى إتجاىات المرىقين نحو الموضوعات الخاصة بالقضايا السياسية المصرية الخارجية  :اليدف
 المختمفة والمواقع اإلخبارية العربية واألجنبية.

عرفة تصورات المراىقين لفاعمية معالجة المواقع اإلخبارية العربية واألجنبية لمقضايا المختمفة م -         
 المصرية السياسية الخارجية.

عينة وثائقية تشمل بعض صفحات المواقع اإلخبارية العربية واألجنبية التى سيتم تحميميا ضمن  العينة :
 عينة الدراسة.

 .سنة 02إلى  26من سن  من المراىقين ) مرحمة المراىقة المتأخرة ( مفردة 232عينة بشرية  -        
 وعين شمس والجامعات الخاصة والجامعات األجنبية (، )عينة من طالب جامعة القاىرة

 : دراسة وصفية.نوع الدراسة
 أداة الدراسة: استمارة اإلستبيان.، منيج الدراسة: المسح اإلعالمى
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كثافة التعرض لإلنترنت ودوافع التعرض لمقضايا السياسية المصرية وجود عالقة بين  :أىم النتائج
 .الخارجية

وجود عالقة بين درجة الوعى بالقضايا السياسية المصرية الخارجية ودرجة اعتماد الطالب  -             
 ة.عمى المواقع اإللكترونية كمصدر رئيسى لممعمومات عن القضايا السياسية المصرية الخارجية المثار 

بعنوان " األنشطة اإلتصالية لمؤسسات التعميم الجامعى ودورىا  (0226) دراسة عايدة إبراىيم السخاوى -
 فى تنمية الثقافة السياسية لطالبيا " 

،والتعرف عمى  المصرية ة: الكشف عن طبيعة األنشطة اإلتصالية التى تمارسيا المؤسسات الجامعياليدف
 . امعات سياسياً دور األنشطة فى تثقيف طالب الج

قافى فى النشاط الث مفردة ،وعينة مسحية ألخصائى 523 : عينة عشوائية من طالب الجامعات بمغتالعينة
 .) جامعات القاىرة ، المنصورة ،أسيوط (مفردة 222الجامعات بمغت 

 .نوع الدراسة: دراسة مسحية
 أداة الدراسة: استمارتى استبيان.، : المسح منيج الدراسة

، وبالنسبة لمن يف سياسى وفقا ألغمب طالب العينةأن جامعات العينة ال تمارس أنشطة تثق -م النتائج :أى
 .فميس لدييم معرفة بيذه األنشطةتيم ،ايعتقدون أن ىناك أنشطة تثقيف سياسى فى جامع

الجامعات  كما توصمت النتائج إلى أن االنشطة الطالبية المختصة بالتثقيف السياسى فى -             
ائيو النشاط الثقافى موضع العينة بأىمية أنشطة وال صورية بالكامل ،إنما يرى أخصليست حقيقية بالكامل ،

 .قيف السياسى فى المرحمة الجامعيةالتث
 خرة " أبعاد السياسية وعالقتيا باحتياجات المراىقة المت(، بعنوان " األ0221، دراسة) باينر جون  -

عالقتيا باتجاىاتيم بعاد السياسية وبخاصة ىوية المشاركة السياسية لممراىقين و األ: التعرف عمى اليدف
 واحتياجاتيم 

 منيج الدراسة: دراسة مسحية.

حصائيا بين مشاركة المراىقين المكفوفين فى الصحافة إىناك عالقة ارتباطية دالة  - :ىم النتائجأ -
 .ذاعة المدرسية وبين مستوى التنشئةواإل

تفاقا عمييم فى تحديد اليوية السياسية خاصة لدى عينة إظيرت الدراسة أ بعادأ (1) ن ىناكأ -
 ، الحماية السياسية(.)االرتباط السياسى، التسامح المراىقين وىى

 خالقية الحماية األ) ىمية لممراىقين وىماجتماعيين عمى درجة من األإظيرت الدراسة بعدين أكما  -
 .(والبيئية
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 لسابقةالتعميق عمى الدراسات ا
نشطة مدرسية أعالم التربوى وما تتضمنو من تناولت جميع الدراسات السابقة موضوعات تتعمق باإل

وتنوعت ىذه الدراسات من حيث اليدف ، حيث  ،تتعمق بالتنشئة السياسية لمطالب عالمية ،وموضوعاتإ
 :لىإىدفت بعض ىذه الدراسات 

المواطنة لدى طالب المدارس الثانوية العامة )دراسة  اإلعالم التربوى فى تنمية قيمالتعرف عمى دور  - 
دراسة دعاء عوض ى داخل مدارس التعميم الثانوى. )(. التعرف عمى واقع اإلعالم التربو 0226أحمد سعد 

0226.) 
ىقين نحو الموضوعات الخاصة بالقضايا السياسية المصرية الخارجية االكشف عمى إتجاىات المر  -

 (.0226دراسة داليا خميل . )خبارية العربية واألجنبيةالمختمفة والمواقع اإل
الكشف عن طبيعة األنشطة اإلتصالية التى تمارسيا المؤسسات الجامعية المصرية،والتعرف عمى دور  -

 (.0226)دراسة عايدة إبراىيم . األنشطة فى تثقيف طالب الجامعات سياسياً 
طالب  التنشئة السياسية لدي فىعالم التربوى طة اإلنشدور ألتعرف عمى اما الدراسة الحالية فيى تيدف أ

   ية دراسة جمعت بين متغيرات الدراسة الحالية.أ، ولم تجد الباحثة عمى حد عمميا  عداديةالمرحمة اإل
، ساسىولى من التعميم األوتنوعت الدراسات السابقة من حيث العينة حيث شممت عينة من الحمقة األ 

 ،وعينة من المراىقين. من شباب الجامعات وعينة ،وعينة من الشباب ،ةوعينة من المرحمة الثانوي
ى مرحمة أ( سنة 22 – 20عدادية من سن )ما الدراسة الحالية فقد اقتصرت عمى المرحمة اإلأ      

عالم التربوى وعالقة نشطة اإلأل ا دوردوات الدراسة عمييا بغرض التعرف عمى أ المراىقة المبكرة، وتطبيق
 ير التنشئة السياسية  لدييم.ذلك بمتغ
داة االستبيان لجمع  البيانات الخاصة بالدراسة ، واستخدمت أكما استخدمت بعض الدراسات السابقة       

 ، وجمع البعض منيا بين وسيمتين.خر مقاييسدراسات اخرى استمارة تحميل المضمون واستخدم البعض اآل
عالمية  لجمع نشطة اإلستبيان ممارسة األ إستمارة إية وىما دوات الدراسة الحالأوقد حددت الباحثة      

عالم التربوى وعالقة ذلك بالمتغير التابع نشطة اإلالبيانات الخاصة لدى ممارسة التمميذ عينة الدراسة أل 
 لمدراسة والتى ستقوم الباحثة بضبطو بمقياس التنشئة السياسية.

 ما الدراسة الحالية أ،ى واستخدم البعض المنيج التحميمى الدراسات السابقة المنيج الوصف استخدمتوقد    
 فيى دراسة وصفية تستخدم منيج  المسح بالعينة بيدف تسجيل وتحميل وتفسير الظاىرة موضوع الدراسة 

 فى وضعيا الراىن بعد جمع البيانات الالزمة والكافية عنيا.
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 كدت عمى: أنتائج الدراسات السابقة التى ستفادت الدراسة الحالية من إما من حيث النتائج فقد أ     
راءىم حول مشكالت آبداء تاحتيا الفرصة لمطالب إلإذاعة المدرسية فى جود قصور فى برامج اإلو   -

مع وجود رائيم الوطنية آبداء تاحتيا الفرصة لمطالب إلإالوطن، وجود قصور فى الصحافة المدرسية فى 
 (.0226الديمقراطى) دراسة أحمد سعد ة المجتمع المدرسى قصور فى تعبيرالصحافة المدرسية عن حيا

توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب المشاركين وغير المشاركين فى أنشطة اإلعالم التربوى لصالح   -
، يمييا ية التى يشارك فييا الطالب المشاركين، و أن الصحافة المدرسية تعد من أكثر األنشطة اإلعالم

 .(0226)دراسة دعاء عوض .يميو البرلمان المدرسى ، ثم المناظرات المدرسية، اإلذاعة المدرسية 
أن التالميذ الذين يستخدمون اإلعالم التربوى يتعممون أكثر عمى المدى القصير باإلضافة إلى أن   -

ستخداميم لو بدون استخدام اإلعالم التربوى مع توجييات الكبار يؤدى إلى التعمم بشكل أكبر من ا
 (.0222 ،دراسة ريد ويت)يات الكبارتوجي
 :كدت عمىأفقد استفادت الدراسة الحالية من نتائج الدراسات السابقة التى  ما من حيث النتائجأ* * 

راءىم حول مشكالت الوطن، آبداء تاحتيا الفرصة لمطالب إلإذاعة المدرسية فى جود قصور فى برامج اإل -
رائيم الوطنية ،مع وجود قصور آبداء تيا الفرصة لمطالب إلتاحإوجود قصور فى الصحافة المدرسية فى 

 (.0226دراسة أحمد سعد فى تعبيرالصحافة المدرسية عن حياة المجتمع المدرسى الديمقراطى)
إلعالم التربوى لصالح توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب المشاركين وغير المشاركين فى أنشطة ا  -

سية تعد من أكثر األنشطة اإلعالمية التى يشارك فييا الطالب ، يمييا أن الصحافة المدر المشاركين،و 
 .(0226)دراسة دعاء عوض .يميو البرلمان المدرسى ، ثم المناظرات المدرسية،  اإلذاعة المدرسية

 ستفادة من الدراسات السابقة:اإل* * 
 تحديد وبمورة مشكمة الدراسة وصياغة الفروض. -
ستمارة استبيان ومقياس لمتنشئة إالدراسة الحالية المتمثمة فى  دواتأوضع التساؤالت وتحديد  -

 ومقياس المستوى المعرفى.،السياسية، ومقياس المستوى االجتماعى االقتصادى
 طار النظرى لمدراسة.ستعانة بيا فى معالجة اإلجنبية  التى يمكن اإللى المراجع العربية واألإىتداء إلا -

 :دراسة لإلجابة عنتسعى ال تساؤالت الدراسة :*  * 
 ؟لطالب المرحمة اإلعداديةعالم التربوى نشطة اإلأ دورما  .2
 ؟لطالب المرحمة اإلعداديةما مستوى التنشئة السياسية  .0
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 :البحثفروض 
ممارسة طالب المرحمة اإلعدادية ألنشطة اإلعالم  مستوى بين ةحصائيإ عالقة ذات داللةتوجد  .2

 لدييم. التنشئة السياسية التربوى وبين مستوى 
خاص  –فى مستوى ممارسة أنشطة االعالم التربوى بين التعميم )حكومى ً حصائياإتوجد فروق دالة  .0

 تجريبى(". –
عالم نشطة اإلعالقة ذات داللة إحصائية بين كثافة ممارسة طالب المرحمة اإلعدادية أل توجد  .1

 وبين مستوى التنشئة السياسية لدييم.التربوى 
 :البحثمصطمحات 

عالمية التى يمارسيا الطالب داخل نشطة اإلىى تمك األ جرائي: عالم التربوى:التعريف اإلإلنشطة اأ
عالم التربوى ويقوم من خالليا بنشر وتقديم معمومات صحيحة خصائي اإلأشراف إالمجتمع المدرسي تحت 

ذاعة ،واإلعالم المتوفرة  داخل المدرسة مثل :الصحافة المدرسيةخبار صادقة عبر وسائل اإلأوواضحة و 
 واجتماعياً  وميارياً  وجدانياً و  سياسياً و  وذلك لتييئة الطالب معرفياً  ....الخ،والبرلمان والمناظرات المدرسية،

 .وعممياً 
 عدادية :المراىقة المبكرة :المرحمة اإل

وىى  ،سنة (23 -20من ) المرحمة اإلعداديةجراء البحث عمى طالب إوقد قامت الباحثة فى ىذه الدراسة ب
 وضوع الدراسة الحالية.م

 جرائى:التنشئة السياسية:التعريف اإل
راء والمعتقدات والعواطف السياسية من جيل الى فكار واآلىى الطريقة التى يتم من خالليا نقل األ      

جيل بيدف نشر وترسيغ قيم سياسية تساعد عمى الفيم والتكيف وتحقيق المشاركة السياسية الفعالة داخل 
حزاب الدينية ،وسائل االعالم،األ صدقاء،المؤسساتسرة،المدرسة،األاأل :طريق عدة وسائل المجتمع عن

 السياسية.
 نوع ومنيج الدراسة:

و أوصاف الدقيقة لمظاىرة تعد الدراسة من الدراسات الوصفية التى تستيدف تناول األ  نوع الدراسة: :والً أ
 .لمجموعة من الظواىر
 .ذه الدراسة الوصفية اعتمدت الباحثة عمى منيج المسح االعالمىطار ىإفى  ثانيا:منيج الدراسة:

 عينة الدراسة: )عينة بشرية(
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  .مفردة 222بمحافظة بورسعيد  قواميا المرحمة اإلعدادية قامت الباحثة بالتطبيق عمى عينة من طالب 
ص والرسمى ( سنة ،مدارس التعميم الحكومى والخا22- 20ناث(، حيث الفئة العمرية من )ا  ذكور ،و )

 ،اناث( بالمحافظة، وتم اختيار الباحثة لمعينة بطريقة متعددة المراحل مع مراعاة تمثيل الجنس)ذكور،
 والمستوى االجتماعى واالقتصادى. ، ،ونوع التعميم )حكومى،خاص،رسمى( والسن

 :كالتالى وكانت بمحافظة بورسعيد )حكومى،خاص،رسمى(عدد من المدارس تمثمت العينة فى  -
 مدرسة محمد السيد الرسمية لمغات. -2
 مدرسة الفرنسيسكان لمراىبات خاص . -0
 مدرسة التحرير حكومى. -1
 مدرسة الغرفة التجارية حكومى. -2
 دوات جمع البيانات:أ
 :بيانستإستمارة إ: والً أ

فى وى نشطة االعالم التربدور أسنة( وذلك لمتعرف عمى   22 - 20) يةاالعدادمرحمة لعينة من طالب ال
 .ستبيانإستمارة إعداد إ،ولقد قامت الباحثة ب طالب المرحمة اإلعدادية التنشئة  السياسية لدي

عمى عينة الدراسة ،ثم تفريغ البيانات  12/1/0227الى  2/22/0226ستمارة فى الفترة من تطبيق اإل -
 .حصائياً إومعالجتيا 

 صدق وثبات التحميل:
 اختبار الصدق:  

ستمارة وصالحيتيا لمتطبيق ومدى تمثيميا لمحاور المقياس ،تم عرض اإل بيانستداة اإلأولمتاكد من صدق 
 .عالم ساتذة المتخصصين فى مجال دراسات اإلعمى عدد من األ
 اختبار الثبات:

مرحمة عمى عينة من طالب ال بيانستستقصاء قامت الباحثة بتطبيق اإللمتاكد من ثبات استمارة اإل        
 ،فراد العينةأول عمى نفس سبوع من التطبيق األ أعادة التطبيق بعد إمفردة ثم  222 اميا قو  يةعداداإل

 .حيث حصمت الباحثة عمى نتائج متسقة
 كيفية التطبيق:  

 عمى عينة الدراسة ،وقد  ستمارة مبدئياً ت الباحثة فى جمع المعمومات من خالل تطبيق اإلأبد      
 (.12/1/0227لى إ 12/0/0227من ) استغرقت عممية جمع البيانات شيراً 



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :البحثمقاييس 
 استخدمت الباحثة عدد من المقاييس لقياس متغيرات الدراسة والتى تتمثل فى التالى:  

 مقياس التنشئة السياسية:أوال: 
ة لممبحوثين يعداد مقياس لمتنشئة السياسية بيدف قياس مستوى التنشئة السياسإالباحثة بقامت   

ييس طالعيا عمى المقاإر حوليم من قضايا وشخصيات ومعمومات سياسية وذلك بعد تجاه كل ما يدو 
 .السابقة باختالف موضوعاتيا

 جتماعى:قتصادى واإل: مقياس المستوى اإلثانيا
تم إعداد مقياس لممستوى اإلجتماعى اإلقتصادى من خالل مقياس مكون من عدة عبارات يعطى 

يا فى درجة الكمية لممبحوثين من خالل جمع الدرجات التى حصل عميلكل منيا درجة معينة ثم يتم حساب ال
 وتم بناء المقياس ببعض االسئمة عن ) متوسط الدخل ، عدد أفراد األسرة ،ىذا المقياس وتحديد مستواه، 

 (، مستوى تعميم األم ،....، مستوى تعميم األبرنوع التعميم
 أواًل) اإلعالم التربوى(: :اإلطار النظرى

 .عالم التربوىنشطة اإل: أث األولالمبح
، حيث تتسم بالشمولية  واالتساع ، ويمكن ان يسيم المى من االنشطة المدرسية الميمةيعتبر النشاط االع

 .(21ص ،0222،ود إسماعيلمحم) فى تنمية العديد من القدرات  لدى التالميذ ويؤكد ايجابية التمميذ وفعاليو
 :عداديةالمرحمة اإلعالم التربوى فى نشطة اإلأىداف أ
 دراك.ذىان الطالب لسيولة الفيم واإلألى إخدمة وتبسيط المناىج الدراسية وتقريبيا  -

 عالم ووظائفو فى المجتمع.ىمية اإلأعالمية وتعريف الطالب بدعم المواىب اإل -

 المدرسة. يجابية الفعالة داخل وخارجوتدريبيم عمى المشاركة اإل واجتماعياً  تنشئة الطالب سياسياً  -
 :: الصحافة المدرسيةالمبحث الثانى

عالم التربوى التى يقبل عمييا الطالب خاصة نشطة اإلأفضل وسائل أتعتبر الصحافة المدرسية من  مقدمة:
و أ، او قصة قصيرة او رسم كاريكاتير خالليا يستطيع الطالب كتابة مقال، فمن عداديةطالب المرحمة اإل

ن الصحافة المدرسية تعتبر مجال واسع  لمطالب لممارسة عدد من أنجد عالن تربوى ىادف، فإتصميم 
 سس عممية محددة وسميمة.أالمواىب الصحفية ،والفنية عمى 

 ىداف الصحافة المدرسية:أ
 تقديم ثقافة عامة لمطالب.  -      . نتماء والوالء لموطنتنمية مشاعر اإل   -ىداف عامة:أ    



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تنمية ميول الطالب الفنية  -. ب عمى ممارسة جميع الفنون الصحفية تشجيع الطال  -ىداف خاصة:أ   
 دبية.والصحفية واأل
 ذاعة المدرسية:: اإلالمبحث الثالث

، حيث نشطة المحببة لنفوس الطالبكثر األ أذاعة المدرسية  " من " اإل موععالم المدرسى المسيعد اإل     
 .نشطة ممارسة فى المدارسكثر األ أنيا من أ

 ذاعة المدرسية:اإل خصائص
 عالمى مميز وفعال.إنشاط تربوى  -

 (.الصوتر مكب –دوات مثل )الميكروفون مكانيات الفنية واألتعتمد عمى بعض اإل -
 : المناظرات:المبحث الرايع

تجاىين حول قضية واحدة ويرتكز ىذا المفيوم إبين جماعتين يمثالن  متبادالً  تعد المناظرة حواراً       
 سانيده الموضوعية.ألو  تجاىاً إاعة ن لكل جمأعمى 

 :ىداف تمك الجماعة مايميأومن  -
 ( توعية الطالب بالقضايا العامة من خالل الحوار.2)
 شراف قيادة واعية.إطار تربوى تحت إخرين فى راء اآلآ( احترام 0)

 البرلمان المدرسى:: المبحث الخامس
حيث يتشابو فى الشكل  ،لس البرلمانيةاو اى من المجأ ،يعد صورة مصغرة من مجمس الشعب      

كما يتشابو معيم فى  صدار التوصيات،ا  سئمة ومناقشة التقارير و قتراحات واألجرائى من حيث تقديم اإلاإل
حترام المنصة وقدسية المكان،وطريقة ا  ى ،و أبداء الر ا  داب الحوار ،و آلتزام بواإل  ،الديمقراطى الحر سموباأل
 .دارة الجمسةإ
 ن المدرسى:ىداف البرلماأ
 .فيوم الديمقراطية فى نفوس الطالبترسيخ م -2
 نتماء لممدرسة والمجتمعترسيخ مفيوم الوالء واإل  -0
 تشكيل البرلمان المدرسى: 

 وينتخب من بينيم: ،وطالبات منتخبين من بين المديريةطالب  7يتكون مجمس البرلمان من 
 . اعضاء من الطالب 4عدد  - 2   سر الجمسة.امين  -1  وكيل البرلمان. -0    رئيس البرلمان. -2
 



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تشكيل البرلمان المدرسى:
 وينتخب من بينيم: ،وطالبات منتخبين من بين المديريةطالب  7يتكون مجمس البرلمان من 

 عضاء من الطالب .أ 4عدد -مين سر الجمسة.أ -وكيل البرلمان. -رئيس البرلمان.
 : التنشئة السياسية:ثانياً 
وقد  مر ضرورى بالنسبة لتقدم االمم وازدىارىا،أبحت التنشئة السياسية فى عصرنا الحالى صألقد       

فراد المجتمع فى ألى المشاركة الفعالة من إضافة حداث الجارية باإلتتطمب التنشئة السياسية السرعة فى األ
ثر بيا، ويجب أة التحداث وتوجيييا وعدم الوقوف عمى مرحمثير عمى مسار األأبناء وتنمية المجتمع،والت

ىدافيا أ، حتى تؤتى عممية التنشئة فرادولى من حياة األعممية التنشئة السياسية فى السنوات األ  أن تبدأ
 المرجوة.

 نماط التنشئة السياسية:أ
                            Interpersonal Transfer Modelشخاص: ألا التبادل بين -2  
 كتسابة لمجموعة من الخبرات من خالل التفاعل مع إالسياسية من خالل ن الطالب يشكل تنشئتو أى أ

 فى تكوين عالقتو بممثمى السمطة فى المجتمع كعالقاتو السابقة  أخرين فى البيت والمدرسة والنادى ويبداآل
 مع والديو ومدرسيو.

                                       Identification Modelالمحاكاة:  -0
نسان، فالفرد منذ صغره يقوم جتماعى عرفو اإل نواع التعميم اإلأقصر نوع من أول و أالمحاكاة ىى            

 ومدرسيو. وفراد المرتبطين والمؤثرين فى حياتو كوالديبتقميد سموكيات من حولو من األ
                        The Accumuiation Modelالمعرفة التراكمية:  -1

نشطتو وأمن خالل تراكم خبراتو ومعموماتو فكاره السياسية أتجاىاتو و ا  ن الفرد يستمد معرفتو و أى أ          
 و التعمم السياسى الرسمى الذى يتكون خالل المدرسة .أالتى يكتسبيا طول حياتو من والديو 

                 Cognitive – Devehopment Model:النمو المعرفى -2
نو أ، كما دراك المفاىيم السياسية فى سن صغيرة كالثامنة مثالً ا  ن الفرد ال يستطيع فيم و أى أ         
دراك فى مرحمة الفيم واإل أن يعى ويدرك ما ىى الدولة ولكن بعد بموغو مراحل سنية معينة يبدأيصعب 

 السياسى.
 مراحل التنشئة السياسية:

 .مرحمة النضج، الشباب ،المراىقة، الطفولة



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لتنشئة السياسية:مؤسسات ا
 ىميا:أن عممية التنشئة السياسية تضطمع بيا مؤسسات عديدة من أيتفق الباحثون عمى        
     فييا الفرد، حيث تعتبرلسنوات عديدة المصدر  أولى التى ينشجتماعية األ تمثل النواة اإل سرة:األ -2

 .ساسىاأل
 عالم(:وسائل اإلتصال الجماىيرى)وسائل اإل  -0

من الطفل والشاب  تصال الجماىيرى بدور رئيسى فى عممية التنشئة السياسية لكالً إل تقوم وسائل ا
 .رشاد السياسى لمكبار،كذلك فى اإل 

عالم وتزايد ن ثمة عالقة بين النمو السريع فى وسائل اإلألى إوقد توصمت كثير من الدراسات        
نمية المدركات السياسية لمجماىير ،ومن ثم المشاركة السياسية لممواطنين ،حيث تعمل ىذه الوسائل عمى ت

 (.22،ص2762محمد لعوينى ،) يزداد تفاعميا فى الحياة السياسية
فراد يشتركون فى عدد من األيان اجتماعى غير رسمى يحتوى عمى ىى ك جماعات الرفاق: -1

 و وحدة المكان الذى يترددون،أتطابق المستوى الطبقى  وأ و فى السكن،أ ،التقارب فى السن
 و محل العمل.أعميو كالنادى والمدرسة 

ساسى فى التنشئة السياسية أساسية التى تمعب دور حدى التنظيمات األإىى  حزاب السياسية:األ -2
 .فرادلأل

تقوم االذاعة المدرسية بدور قوى فى عممية التنشئة السياسية  من خالل قراءة سريعة لبعض المقاالت      
مناسبات مثل مناسبة عيد السادس من اكتوبر وعيد بورسعيد القومىويتم من خالل السياسية  القصيرة خاصا فى ال

النشاط االذاعى عرض سريع لموجز المناسبة وتذكير الطالب باىمية المناسبات والقاء الضوء عمى الشخصيات 
الرموز يعد رمز من السياسية العظيمة التى ادت دورا بارزا فى المجال السياسى لمدولة واالشادة بو وتمجيده لكونو 

 .السياسية الوطنية الشريفة
لممناظرات اىمية كبيرة فى مجال التنشئة السياسية لمطالب حيث نجد ان المناظرات تعمل عمى حرية الراى       

  .فى جو يسوده اليدوء والديمقراطيةوالراى االخر 
ال يقل اىمية عن باقى انشطة االعالم التربوى و بر ىام لمتنشئة السياسية لمطالب يعد نشاط البرلمان المدرسى من     

السابق ذكرىا، فنجده يساىم فى تشكيل مجمس لمطالب يشبو مجمسى الشعب والشورى يسمح بعرض القضايا 
والمشكالت التى تمس المجتمع من خالل مناخ ديمقراطى سميم يقوم كل طالب بعرض رايو واحترام الراى االخر فى 

تزام بقوانين وقواعد الجمسة من ادب التحاور والنقاش واليدوء والموضوعية والديمقراطية حضور رئيس الجمسة مع ال
قضايا والتى تمس المجتمع فى عرض وجيات النظر باستخدام اسموب ميذب فى النقاش واالىتمام بالمشكالت وال

 .والمحمى ،المدرسى



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 استمارة اإلستبيان
 ىل تمارس أنشطة اإلعالم التربوي ؟ -2 

 عم.                    )   (ن -  
 ال.                      )   ( -  
 ما مدى ممارستك ألنشطة اإلعالم التربوي ؟ -0
 أمارس أحيانًا.            )   ( -  
 أمارس دائمًا.             )   ( -  
 أمارس نادرًا.            )   (  -  

  لتربوي ؟ممارسة أنشطة اإلعالم ا من دوافعكما  -1   

 االرجبٓ              

 اىؼجبسح

 ٍحبَذ ٍىافق ٍىافق ثشذح

 % ك % ك % ك

الشزشاك ٍؼظٌ أصذقبئٍ فً 

 أّشطخ اإلػالً اىزشثىٌ
      

       يزسيُخ وشغو وقذ اىفشاؽى

       ألّهب ّشبط سهو وٍشَح

       حجبً ألخصبئٍ اإلػالً اىزشثىٌ

رصحح ىذٌ ثؼط اىَفبهٌُ 

اىخبطئخواِساء   
      

إلسشبدٌ إىً اىزَسل ثبىقٌُ 

 اىسيَُخ وّجز اىقٌُ اىهذاٍخ
      

       ىزَُْخ قذسارٍ وإثشاص ٍىاهجٍ

وسُيخ ىيزؼجُش ػِ آسائٍ 

 اىخبصخ ثبىَجزَغ اىَذسسٍ
      

 

 ما معدل ممارستك ألنشطة اإلعالم التربوي إسبوعيًا ؟ -2
 مرتان أسبوعيًا.          )   ( -
 )   ( يًا.                     يوم -
 أسبوعيًا.                  )   ( -
 ؟حدد طبيعة ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي من وجية نظرك  -3
 ممارسة فعمية.                       )   ( -
 )   (  ممارسة صورية.             -



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .    )   (ممارسة فعمية وتحتاج إلى ضوابط  -     
 .    )   ( ممارسة صورية وتحتاج تغيير كامل -    
 ؟ اإلعالم التربويممارستو من أنشطة  الذي تفضل النشاط  ما -4
 .          )   (نشاط اإلذاعة المدرسية -
 .         )   (نشاط الصحافة المدرسية -
 .        )   (نشاط المناظرات المدرسية -
  (   ) .         نشاط البرلمان المدرسي -
 من وجية نظرك؟ اإلعالم التربوياألكثر تناواًل لمموضوعات السياسية من بين أنشطة  النشاط  ما -5
 .             )   (نشاط اإلذاعة المدرسية -
 .           )   (نشاط الصحافة المدرسية -
 .          )   (نشاط المناظرات المدرسية -
  )   (   .         نشاط البرلمان المدرسي -
6-  

 االرجبٓ                                      

 اىؼجبسح

 ٍؼبسض إىً حذ ٍب ٍىافق

 % ك % ك % ك
ٍَبسسزٍ ىيجشىَبُ اىَذسسٍ رسهٌ فٍ رَُْخ ٍهبساد 

 اىَْبقشخ واىحىاس 
      

       أشبسك ثإسزَشاس فٍ أّشطخ اإلػالً اىزشثىٌ ثَذسسزٍ

خش ٍِ خاله ٍَبسسزٍ ارؼشف ػيً اىشأٌ واىشأٌ األ

 ىْشبط اىَْبظشح اىَذسسُخ 
      

رىفش إداسح اىَذسسخ اىَذح اىضٍُْخ اىَالئَخ ىََبسسخ 

 ّشبط اإلػالً اىزشثىٌ ثَذسسزٍ
      

ال رزىافش ٍُضاُّخ ثَذسسزٍ ىضَبُ ٍَبسسخ حقُقُخ 

 ىْشبط االػالً اىزشثىٌ
      

       أشبسك ثإسزَشاس فٍ اصذاس اىصحف اىَذسسُخ 

ٍَبسسزٍ ألّشطخ اإلػالً اىزشثىٌ رجؼيٍْ ٍىامت 

 ىألحذاس اىجبسَخ 
      

أخصبئٍ اإلػالً اىزشثىٌ ثَذسسزٍ َذسثٍْ ػيً 

 اىَهبساد اإلػالٍُخ
      

اسي أُ ٍشبسمزٍ ثْشبط اإلراػخ اىَذسسُخ رنسجٍْ 

 ٍهبسح االىقبء اىجُذ
      

       ال رىجذ ثَذسسزٍ ٍَبسسخ حقُقخ ىإلػالً اىزشثىٌ

 انتيت االسئمة وشكرا -
 



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .....................................................   :   الطالب اسم
 :  .......................................................        الفصل

 :.........................................................      المدرسة

 :بالدراسة الميدانيةصة النتائج الخا
 :ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي بأنواع التعميم المختمفة  -2

 (1جذوه )

 أّشطخ اإلػالً اىزشثىٌ ثأّىاع اىزؼيٌُ اىَخزيفخ اىطالة اىَجحىثُِ ٍَبسسخ
 
 
 
 

 
 

 
 

 
يتضح من الجدول السابق: أن جاءت استجابة المبحوثين عمى قياميم بممارسة أنشطة االعالم التربوي 

 .%24مى نسبة ، في حين حصمت )ال( ع%76)نعم( بالمرتبة األولى بنسبة 
ربوي عمى من إجمالي الطالب يمارسون أنشطة اإلعالم الت %74كما يتضح من الجدول أن نسبة 

ة اإلعالم من طالب المدارس الخاصة يمارسون أنط %83، بينما يمارس مستوى المدارس الحكومية
 .%73، ونسبة التربوي
 مدى ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي بأنواع التعميم المختمفة: -0

 ( 2جذوه )

 أّشطخ اإلػالً اىزشثىٌ ثأّىاع اىزؼيٌُ اىَخزيفخ اىطالة اىَجحىثُِ ٍذي ٍَبسسخ
 
 
 
 

     
 
 
 

 ّىع اىزؼيٌُ            

 ٍَبسسخ

 األّشطخ

 االجَبىٍ رجشَجٍ خبص حنىٍٍ

 ك ك ك ك

% % % % 

 ّؼٌ
148 83 73 304 

74% 83% 73% 76% 

 ال
52 17 27 96 

26% 17% 27% 24% 

 االجَبىً
200 100 100 400 

100% 100% 100% 100% 

 ّىع اىزؼيٌُ             

 

 ٍذي اىََبسسخ

 االجَبىٍ رجشَجٍ خبص حنىٍٍ

 ك ك ك ك

% % % % 

 اٍبسط أحُبّبً 
91 12 18 121 

61.1% 14.6% 24.7% 3.93% 

 اٍبسط دائَبً 
36 43 34 113 

24.2% 52.4% 46.6% 3.92% 

 اٍبسط  ّبدساً 
22 27 21 70 

14.8% 32.9% 28.8% 23% 

 االجَبىً
148 83 73 304 

100% 100% 100% 100% 



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202يناير   – الثالث عشر العدد –نوعية مجمة التربية ال

1- 855 - 
| P a g e 

 

المبحوثين يمارسون أنشطة االعالم التربوي بمدارسيم )امارس أن من الجدول السابق: يتضح 
، ثم )نادرًا( في  %37.2ائما( في المرتبة الثانية بنسبةفي المرتبة األولى، و)د %17.6أحيانًا( بنسبة 

 .%23المرتبة الثالثة بنسبة 
تفوق التعميم الخاص حيث جاء أمارس دائمًا في الترتيب األول بنسبة كما يتضح من الجدول السابق 

، بينما جاء مستوى ممارسة الطالب في التعميم التجريبي في الترتيب األول دائمًا بنسبة 52.4%
، بينما جاءت ممارسة الطالب عمى مستوى التعميم الحكومي في الترتيب األول أحيانًا بنسبة 46.6%
61.1% . 
 ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي؟ منالطالب  دوافعما  -1

 (3جذٚي )

 دٚافغ اٌطالة اٌطمٛع١خ ٚإٌفؼ١خ ِٓ ِّبسعخ أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٛٞ

 االرجبٖ              

 اٌؼجبسح

ِجّٛع  ِذب٠ذ ِٛافك ذحِٛافك ثش

 االٚصاْ

اٌٛصْ 

 % ن % ن % ن إٌغجٟ

 أٚالٌ: اٌذٚافغ اٌطمٛع١خ

الشزشان ِؼظُ أصذلبئٟ فٝ 

 أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٛٞ
135 44.4 109 35.9 60 19.7 683 22.5 

 22.1 672 23 70 32.9 100 44.1 134 ٍزغ١ٍخ ٚشغً ٚلذ اٌفشاؽٌ

 21.6 656 23.4 71 37.5 114 39.1 119 ألٔٙب ٔشبغ عًٙ ِٚش٠خ

 18 548 43.8 133 32.2 98 24.0 73 دجبً ألخصبئٟ اإلػالَ اٌزشثٛٞ

 صب١ٔبً : اٌذٚافغ إٌفؼ١خ

رصذخ ٌذٞ ثؼط اٌّفب١ُ٘ 

 ٚا٢ساء اٌخبغئخ
160 52.6 88 28.9 56 18.4 712 23.4 

إلسشبدٞ إٌٝ اٌزّغه ثبٌم١ُ 

 اٌغ١ٍّخ ٚٔجز اٌم١ُ اٌٙذاِخ
154 50.7 93 30.6 57 18.8 705 23.2 

 22.6 688 20.4 62 32.9 100 46.7 142 ٌز١ّٕخ لذسارٟ ٚإثشاص ِٛا٘جٟ

ٚع١ٍخ ٌٍزؼج١ش ػٓ آسائٟ 

 اٌخبصخ ثبٌّجزّغ اٌّذسعٟ
56 18.4 88 28.9 160 52.6 504 16.6 

 304 جٍّخ ِٓ عئٍٛا

ربوي( في مقدمة يتضح من الجدول السابق: أن جاءت )الشتراك معظم أصدقائي فى أنشطة اإلعالم الت
، وفي المرتبة الثانية )لمتسمية والترفيو( %22.5الدوافع الطقوسية لدى الطالب المبحوثين بوزن مئوي 

، وفي  %21.6نيا نشاط سيل ومريح( بوزن مئوي ، وفي الترتيب الثالث جاء )أل %22.1بوزن مئوي 
 . %18المرتبة الرابعة جاء )حبًا ألخصائي اإلعالم التربوي( بوزن مئوي 

 



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ
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 ؟ألنشطة اإلعالم التربوي إسبوعياً ما معدل ممارستك  -2
 (4جذٚي )

 ِؼذي ِّبسعخ اٌطالة اٌّجذٛص١ٓ ألٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٛٞ إعجٛػ١بً 

 

 

 
 
 
 
 
 

ثين ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي لمطالب المبحو  كثافةيتضح من الجدول السابق: أن جاء في مقدمة 
فى  ، ثم )مرة واحدة%42.4، ثم )كل يوم( في المرتبة الثانية بنسبة %45.4 )مرتين في األسبوع( بنسبة 

 .%12.2األسبوع( في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة 
كما يتضح من الجدول السابق تفوق المدارس الخاصة عمى أنواع التعميم األخرى في كثافة التعرض 

 .%59.8ول كل يوم بنسبة حيث جاء في الترتيب األ 
 ؟حدد طبيعة ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي من وجية نظرك  -3

 (5جذٚي )

 غج١ؼخ ِّبسعخ أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٛٞ ِٓ ٚجٙخ ٔظش اٌطالة اٌّجذٛص١ٓ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

يتضح من الجدول السابق: أن جاء طبيعة ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي من وجية نظر 

 ٔٛع اٌزؼ١ٍُ                 

 ِؼذي

 اٌّّبسعخ

 االجّبٌٟ رجش٠جٟ خبص دىِٟٛ

 ن ن ن ن

% % % % 

 ِشربْ أعجٛػ١بً 
75 28 35 138 

50.3% 34.1% 47.9% 45.4% 

 ١ِٛ٠بً 
47 49 33 129 

31.5% 59.8% 45.2% 42.4% 

 ِشح ٚادذح أعجٛػ١بً 
27 5 5 37 

18.1% 6.1% 6.8% 12.2% 

 االجّبٌٝ
148 83 73 304 

100% 100% 100% 100% 

 ٔٛع اٌزؼ١ٍُ                 

 غج١ؼخ

 اٌّّبسعخ 

 االجّبٌٟ رجش٠جٟ خبص دىِٟٛ

 ن ن ن ن

% % % % 

 ١خِّبسعخ فؼٍ
31 40 21 92 

20.9% 48.2% 28.8% 30.3% 

 ِّبسعخ صٛس٠خ
43 12 14 69 

29.5% 14.5% 19.2% 22.7% 

ِّبسعخ فؼ١ٍخ ٚرذزبط إٌٝ 

 ظٛاثػ

61 22 33 116 

41.2% 26.5% 45.2% 38.2% 

ِّبسعخ صٛس٠خ ٚرذزبط 

 رغ١١ش وبًِ

13 9 5 27 

8.7% 10.8% 6.8% 8.9% 

 االجّبٌٝ
148 83 73 304 

100% 100% 100% 100% 



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( في المرتبة الثانية ممارسة فعمية، ثم )%38.2( بنسبة ممارسة فعمية وتحتاج إلى ضوابطالطالب  )
، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة %22.7( في المرتبة الثالثة بنسبة ممارسة صورية، ثم )%30.3بنسبة 

 .%8.9( بنسبة رسة صورية وتحتاج إلى تغيير كاملجاءت )مما
من إجمالي طالب المدارس الخاصة يرون أن طبيعة  %48.2كما يتضح من الجدول السابق أن نسبة 

 ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي ممارسة فعمية بتفوق نسبي عمى أنواع التعميم األخرى.
 :  اإلعالم التربويممارستو من أنشطة  الذي يفضل الطالب نشاط ال ما -4

 (6جذٚي )

 أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٛٞ اٌزٟ ٠فعً اٌطالة ِّبسعزٙب

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔٛع اٌزؼ١ٍُ                    

 

 أٔشطخ اإلػالَ

 اٌزشثٛٞ

 االجّبٌٟ رجش٠جٟ خبص دىِٟٛ

 ن ن ن ن

% % % % 

 ٔشبغ اإلراػخ اٌّذسع١خ
37 45 22 104 

25% 54.2% 30.1% 34.2% 

 ٔشبغ اٌصذبفخ اٌّذسع١خ
58 24 21 103 

39.2% 28.9% 28.8% 33.9% 

 اٌّغشح اٌّذسعٟ
21 5 7 33 

14.2% 6% 9.6% 10.9% 

 ٔشبغ إٌّبظشاد اٌّذسع١خ
11 7 14 32 

7.4% 8.4% 19.2% 10.5% 

 ٔشبغ اٌجشٌّبْ اٌّذسعٟ
12 0 5 17 

8.1% .0% 6.8% 5.6% 

فخ اٌّذسع١خ األٌىزش١ٔٚخٔشبغ اٌصذب  
9 2 4 15 

6.1% 2.4% 5.5% 4.9% 

 اإلجّبٌٟ
148 83 73 304 

100% 100% 100% 100% 

يتضح من الجدول السابق: أن جاء في مقدمة أنشطة اإلعالم التربوي التي يفضميا الطالب  
نشاط الصحافة المدرسية( في المرتبة الثانية ، ثم )%34.2المبحوثين )نشاط اإلذاعة المدرسية( بنسبة 

،  ثم )نشاط المناظرات %10.9، ثم )نشاط البرلمان المدرسي( في المرتبة الثالثة بنسبة %33.9بنسبة 
، وفي المرتبة الخامسة جاء )البرلمان المدرسي( بنسبة  %10.5المدرسية( في المرتبة الرابعة بنسبة 

 . %4.9بنسبة  )خيرة )نشاط الصحافة المدرسية األلكترونية، وفي المرتبة السادسة واأل 5.6%
كما يتضح من الجدول السابق اتفاق الطالب بأنواع التعميم المختمفة عمى أن النشاط المفضل ليم ممارستة 
ىو نشاط اإلذاعة المدرسية حيث جاء عمى مستوى التعميم الحكومي والخاص والتجريبي في الترتيب األول 

 . %30.1 ، %54.2،  %25ة بالنسب األتي



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 من وجية نظرك؟ اإلعالم التربوياألكثر تناواًل لمموضوعات السياسية من بين أنشطة  النشاط  ما -5
 (7جذٚي )

 إٌشبغ  األوضش رٕبٚالً ٌٍّٛظٛػبد اٌغ١بع١خ ِٓ ث١ٓ أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٛٞ ِٓ ٚجٙخ اٌطالة اٌّجذٛص١ٓ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ع اٌزؼ١ٍُٔٛ                                  

 أٔشطخ اإلػالَ

 اٌزشثٛٞ 

 االجّبٌٟ رجش٠جٟ خبص دىِٟٛ

 ن ن ن ن

% % % % 

 ٔشبغ اإلراػخ اٌّذسع١خ
36 35 13 84 

24.3% 42.2% 17.8% 27.6% 

 ٔشبغ اٌصذبفخ اٌّذسع١خ
29 15 9 53 

19.6% 18.1% 12.3% 17.4% 

 ٔشبغ اٌجشٌّبْ اٌّذسعٟ
23 9 15 47 

15.5% 10.8% 20.5% 15.5% 

 ٌٛدخ األخجبس اٌّذسع١خ
25 5 16 46 

16.9% 6.0% 21.9% 15.1% 

 ٔشبغ اٌصذبفخ اٌّذسع١خ األٌىزش١ٔٚخ
12 9 8 29 

8.1% 10.8% 11.0% 9.5% 

 ٔشبغ إٌّبظشاد اٌّذسع١خ
8 7 4 19 

5.4% 8.4% 5.5% 6.3% 

 اٌّغشح اٌّذسعٟ
12 0 5 17 

8.1% 0% 6.8% 5.6% 

 األدبد٠ش ٚإٌّبلشبد
3 3 3 9 

2.0% 3.6% 4.1% 3% 

 اإلجّبٌٟ
148 83 73 304 

100% 100% 100% 100% 

يتضح من الجدول السابق: أن جاء في مقدمة أنشطة اإلعالم التربوي األكثر تناواًل لمموضوعات  
ثم )نشاط ، %27.6السياسية من وجية نظر الطالب المبحوثين )نشاط اإلذاعة المدرسية( بنسبة 

ثم )نشاط البرلمان المدرسي( في المرتبة الثالثة ، %17.4الصحافة المدرسية( في المرتبة الثانية بنسبة 
، وفي المرتبة الخامسة %15.1( في المرتبة الرابعة بنسبة لوحة األخبار المدرسية،  ثم )%15.5بنسبة 
بنسبة  )ادسة )المسرح المدرسي، وفي المرتبة الس %9.5( بنسبة نشاط المناظرات المدرسيةجاء )
، وفي المرتبة الثامنة واألخيرة )األحاديث والمناقشات(  %5.6، كما جاء في المرتبة السابعة بنسبة 6.3%
 . %3بنسبة 



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 استجابات الطالب عمى مقياس مستوى ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي -6
 (8جذٚي )

 عخ أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٛٞاعزجبثبد اٌطالة اٌّجذٛص١ٓ ػٍٝ ِم١بط ِغزٜٛ ِّبس

 االرجبٖ                                      

 اٌؼجبسح

اٌّزٛعػ  ِؼبسض إٌٝ دذ ِب ِٛافك 

 اٌّشجخ

اإلٔذشاف 

 % ن % ن % ن اٌّؼ١بسٞ
ِّبسعزٟ ٌٍجشٌّبْ اٌّذسعٟ رغُٙ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد 

 إٌّبلشخ ٚاٌذٛاس 
211 69.4 60 19.7 33 10.9 2.5855 .67920 

 77210. 2.3947 17.8 54 25 76 57.2 174 أشبسن ثئعزّشاس فٟ أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٛٞ ثّذسعزٟ

ارؼشف ػٍٝ اٌشأٞ ٚاٌشأٞ األخش ِٓ خالي ِّبسعزٟ 

 ٌٕشبغ إٌّبظشح اٌّذسع١خ 
162 53.3 89 29.3 53 17.4 2.3586 .76196 

رٛفش إداسح اٌّذسعخ اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌّالئّخ ٌّّبسعخ 

 َ اٌزشثٛٞ ثّذسعزٟٔشبغ اإلػال
184 60.5 36 11.8 84 27.6 2.3289 .88087 

ال رزٛافش ١ِضا١ٔخ ثّذسعزٟ ٌعّبْ ِّبسعخ دم١م١خ 

 ٌٕشبغ االػالَ اٌزشثٛٞ
68 22.4 122 40.1 114 37.5 2.1513 .76006 

 84529. 2.1217 30.3 92 27.3 83 42.4 129 أشبسن ثئعزّشاس فٟ اصذاس اٌصذف اٌّذسع١خ 

ألٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٛٞ رجؼٍٕٟ ِٛاوت ِّبسعزٟ 

 ٌألدذاس اٌجبس٠خ 
125 31.3 57 14.3 122 30.5 2.0099 .90282 

أخصبئٟ اإلػالَ اٌزشثٛٞ ثّذسعزٟ ٠ذسثٕٟ ػٍٝ 

 اٌّٙبساد اإلػال١ِخ
114 37.5 69 22.7 121 39.8 1.9770 .88037 

اسٜ أْ ِشبسوزٟ ثٕشبغ اإلراػخ اٌّذسع١خ رىغجٕٟ 

 ٌج١ذِٙبسح االٌمبء ا
91 29.9 69 22.7 144 47.4 1.8257 .86318 

 86318. 1.8257 29.9 91 22.7 69 47.4 144 ال رٛجذ ثّذسعزٟ ِّبسعخ دم١مخ ٌإلػالَ اٌزشثٛٞ

 304 جٍّخ ِٓ عئٍٛا
اٌّزٛعػ اٌّشجخ  

 ٌٍّم١بط
2.1579 

 

( ارات المناقشة والحوارممارستي لمبرلمان المدرسي تسيم في تنمية مييتضح من الجدول السابق: أن )       
جاءت فى مقدمة استجابات الطالب المبحوثين عمى مقياس مستوى ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي بمتوسط مرجح 

، ثم 2.39( فى المرتبة الثانية بمتوسط مرجح أشارك بإستمرار في أنشطة اإلعالم التربوي بمدرستي، ثم )2.58
، ثم 2.35( فى المرتبة الثالثة بمتوسط ممارستي لنشاط المناظرة المدرسية اتعرف عمى الرأي والرأي األخر من خالل)

( بمتوسط توفر إدارة المدرسة المدة الزمنية المالئمة لممارسة نشاط اإلعالم التربوي بمدرستيفى المرتبة الرابعة )
( لنشاط االعالم التربويال تتوافر ميزانية بمدرستي لضمان ممارسة حقيقية ، ثم فى المرتبة الخامسة )2.32مرجح 

، ثم 2.12( فى المرتبة السادسة بمتوسط أشارك بإستمرار في اصدار الصحف المدرسية، ثم )2.15بمتوسط مرجح 
، ثم فى 2.01( فى المرتبة السابعة بمتوسط ممارستي ألنشطة اإلعالم التربوي تجعمني مواكب لألحداث الجارية)

، ثم كاًل من  1.97( بمتوسط بوي بمدرستي يدربني عمى الميارات اإلعالميةأخصائي اإلعالم التر المرتبة الثامنو )
) التوجد بمدرستي ممارسة حقيقية ارى أن مشاركتي بنشاط اإلذاعة المدرسية تكسبني ميارة االلقاء الجيد( و )

 .  1.82في المرتبة التاسعة واألخيرة بمتوسط مرجح لإلعالم التربوي( 



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البحث نتائج
سة إلى العديد من النتائج التى ساىمت فى التعرف عمى ممارسة طالب المرحمة اإلعدادية توصمت الدرا

 .عالقتيا بالتنشئة السياسية لدييمألنشطة اإلعالم التربوى و 
وفيما يمى عرض لخالصة النتائج التى توصمت إلييا الدراسة الحالية مقسمة إلى نتائج تتعمق بالدراسة 

 .ختبار صحة الفروضونتائج تتعمق باالميدانية ،
 أوال : نتائج الدراسة الميدانية :

( بالمرتبة نعماستجابة المبحوثين عمى قياميم بممارسة أنشطة االعالم التربوي )أن أشارت النتائج  -2
أن المبحوثين أكدت النتائج  -0 . %24، في حين حصمت )ال( عمى نسبة %76األولى بنسبة 

في المرتبة األولى،  %17.6مارس أحيانًا( بنسبة أسيم )يمارسون أنشطة االعالم التربوي بمدار 
تفوق  أن،و %23، ثم )نادرًا( في المرتبة الثالثة بنسبة  %37.2)دائما( في المرتبة الثانية بنسبةو

، بينما جاء مستوى %52.4التعميم الخاص حيث جاء أمارس دائمًا في الترتيب األول بنسبة 
، بينما جاءت ممارسة %46.6في الترتيب األول دائمًا بنسبة  ممارسة الطالب في التعميم التجريبي

 .%61.1الطالب عمى مستوى التعميم الحكومي في الترتيب األول أحيانًا بنسبة 
)الشتراك معظم أصدقائي فى أنشطة اإلعالم التربوي( في مقدمة الدوافع  أظيرت النتائج أن -0

وفي المرتبة الثانية )لمتسمية والترفيو( ، %22.5الطقوسية لدى الطالب المبحوثين بوزن مئوي 
، %21.6نيا نشاط سيل ومريح( بوزن مئوي ، وفي الترتيب الثالث جاء )أل %22.1بوزن مئوي 

 . %18وفي المرتبة الرابعة جاء )حبًا ألخصائي اإلعالم التربوي( بوزن مئوي 
ين )مرتين في األسبوع( ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي لمطالب المبحوث كثافةجاء في مقدمة كما  -1

، ثم )مرة واحدة فى األسبوع(  %42.4، ثم )كل يوم( في المرتبة الثانية بنسبة %45.4 بنسبة 
 . %12.2في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة 

ممارسة أن جاء طبيعة ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي من وجية نظر الطالب  ) أوضحت النتائج -2
( في المرتبة الثانية بنسبة ممارسة فعمية، ثم )%38.2بنسبة  (فعمية وتحتاج إلى ضوابط

، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة %22.7( في المرتبة الثالثة بنسبة ممارسة صورية، ثم )30.3%
 .%8.9جاءت )ممارسة صورية وتحتاج إلى تغيير كامل ( بنسبة 

يفضميا الطالب المبحوثين )نشاط جاء في مقدمة أنشطة اإلعالم التربوي التي  وأنأظيرت النتائج  -3
، ثم )نشاط الصحافة المدرسية( في المرتبة الثانية بنسبة %34.2اإلذاعة المدرسية( بنسبة 



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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،  ثم )نشاط المناظرات %10.9، ثم )نشاط البرلمان المدرسي( في المرتبة الثالثة بنسبة 33.9%
خامسة جاء )البرلمان المدرسي( ، وفي المرتبة ال %10.5المدرسية( في المرتبة الرابعة بنسبة 

 . %5.6بنسبة 
  البحث:ثانيا : نتائج فروض 

 إحصائية طردية ذات داللة يةوجود عالقة ارتباطثبت صحة الفرض األول حيث إنتيت الدراسة إلى  -2
 .لدييم مستوى التنشئة السياسيةممارسة الطالب ألنشطة اإلعالم التربوى وبين  مستوىبين 

ممارسة  كثافةبين  إحصائية طردية ذات داللة يةوجود عالقة ارتباطى بثبت صحة الفرض الثان -0
 .لدييم  مستوى التنشئة السياسيةالطالب ألنشطة اإلعالم التربوى وبين 

في مستوى التنشئة السياسية بين الطالب فروق دالة إحصائيًا  ثبت صحة الفرض الثالث حيث توجد -1
 اإلعالم التربوي لصالح الطالب الممارسين.الممارسين و الطالب غير الممارسين ألنشطة 

 البحث:توصيات 
 االىتمام بالتنشئة السياسية  لمطالب فى مختمف المراحل الدراسية من خالل....

تطوير المناىج والمقررات الدراسية واألنشطة المدرسية بوضع معمومات ومفاىيم وقيم سياسية بشكل  -
 متوازن تتناسب مع طبيعة المرحمة العمرية .

، احتياجات وخصائص كل مرحمة دراسيةتطوير المنيج الخاص باإلعالم التربوى بشكل يتناسب مع  -
 وكل صف دراسى.

اعداد برامج تدريبيية ألخصائى اإلعالم التربوى ىدفيا تطوير الثقافة السياسية فى المناىج، والمقررات  -
 الدراسية .

ارىا ضرورة ( العتبإذاعة، مناظرة، برلمانارسة كل أنشطة اإلعالم التربوى )صحافة، االىتمام بمم -
 .سياسية اجتماعية ىامة



دساعخ  –ٌّشدٍخ اإلػذاد٠خ دٚس أٔشطخ اإلػالَ اٌزشثٜٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌذٜ غالة ا

 ١ِذا١ٔخ .
 إػذاد/ أ.َ.د/ ٘بٔٝ اٌجطً، د / ِذّذ فبسٚق، أ / ش١ّبء اٌّبٌىٝ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المراجع
 :المراجع العربية

"دٚس االػالَ اٌزشثٜٛ فٝ ر١ّٕخ ل١ُ اٌّٛاغٕخ ٌذٜ غالة اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ   (8008)ادّذ عؼذ ادّذ 

 .خ جٕٛة اٌٛادٜ : و١ٍخ اٌزشث١خ جبِؼ، اٌؼبِخ"، سعبٌخ ِبجغز١ش غ١ش ِٕشٛسح

س اٌذ٠ٓ ٚػجذ اٌغفبس سشبد ،اٌشاٜ اٌؼبَ اٌّصشٜ ٚلعب٠ب اٌذ٠ّمشاغ١خ ٚا٠ٌٛٙخ ،دساعخ ١ِذا١ٔخ اوشاَ ثذ

 ىزجخ ٔٙعخ اٌششق ،جبِؼخ اٌمب٘شح ِ –اعزطالػ١خ 

 دٚس اٌز١ٍفض٠ْٛ فٝ اٌزٕشئخ اٌغ١بع١خ ٌٍطفً اٌّصشٜ . )د .د(ا٠ّبْ ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌشبِٝ

ٌّشا٘م١ٓ ٌجؼط اٌّٛالغ اإلخجبس٠خ اٌؼشث١خ ٚاألجٕج١خ . " اعزخذاَ ا (8008) دا١ٌب صالح ِذّذ ػٍٝ خ١ًٍ

سعبٌخ دوزٛساح، غ١شِٕشٛسح ٚػاللزٗ ثبرجب٘برُٙ ٔذٛ اٌمعب٠ب اٌغ١بع١خ اٌّصش٠خ اٌخبسج١خ "

 .اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٍطفٌٛخِؼٙذ ، جبِؼخ ػ١ٓ شّظ،

رأص١ش٘ب ػٍٝ . " رؼشض غالة اٌّشدٍخ اٌضب٠ٛٔخ ألدٚاد اإلػالَ اٌجذ٠ذ ٚ(8008) دػبء ػٛض ِذّذ غٗ

ا١ٌّٕب ،و١ٍخ  جبِؼخ.  ارجب٘برُٙ ٔذٛ ٚعبئً اإلػالَ اٌزشثٜٛ " ، سعبٌخ ِبج١غز١ش غ١ش ِٕشٛسح

 .اٌزشث١خ إٌٛػ١خ

، " دٚس اٌصذبفخ ٚاالراػخ اٌّذسع١خ فٝ رذػ١ُ االٔزّبء ٌٍٛغٓ (8003) عىشح ػٍٝ دغٓ اٌجش٠ذٜ

 .ٓ شّظب ٌٍطفٌٛخ ، جبِؼخ ػ١"سعبٌخ ِبجغز١ش، ِؼٙذ اٌذساعبد اٌؼ١ٍ

." األٔشطخ اإلرصب١ٌخ ٌّؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌجبِؼٝ ٚدٚس٘ب فٝ ر١ّٕخ  (8008) ػب٠ذح إثشا١ُ٘ اٌغخبٜٚ

 .إٌّصٛسح ، لغُ اإلػالَ  جبِؼخ ،اٌضمبفخ اٌغ١بع١خ ٌطالثٙب " سعبٌخ ِبجغز١ش 

 .،اٌمب٘شح ،ػبٌُ اٌىزت،اٌشاد٠ٛ ٚاٌز١ّٕخ اٌغ١بع١خ (0980) ِذّذ ػٍٝ اٌؼ٠ٕٛٝ

،اٌمب٘شح ،داس اٌفىش 0: اٌصذبفخ ٚاالراػخ اٌّذسع١خ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك ،غ(8004) إعّبػ١ًِذّٛد 

 اٌؼشثٝ.
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