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 :ممخص البحث
لػػػدى دور اإلعػػػالـ التربػػػوي فػػػي نشػػػر ثقافػػػة الجػػػودة عمػػػى مػػػف أهميػػػة التعػػػرؼ  البحػػػثانبثقػػػت مشػػػكمة 

 .طالب المرحمة اإلعدادية
لدى طالب المرحمة ى نشر ثقافة الجودة التربوي فاإلعالـ  دور أنشطةإلى التعرؼ عمى  البحثهدؼ وي

في نشر  المدرسةالتعرؼ عمى مدى توظيؼ أنشطة اإلعالـ التربوي داخؿ  :وذلؾ مف  خالؿ  اإلعدادية
الكشؼ عف إتجاهات الطالب نحو ، و فة الطالب بثقافة الجودةالتعرؼ عمى مستوى معر ، و ثقافة الجودة
 ثقافة الجودة.

 منهجال مومات المتعمقة بالدراسة فى إطاردراسته أدوات بحثية مكنته مف جمع المعاتبع الباحث في 
مفردة مف طالب المرحمة  022بتطبيؽ استمارة استبياف عمى المسح بالعينة حيث قاـ  الوصفي وأسموب

د فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالب و وج: الدراسة إلي عدة نتائج مف أهمها ، وتوصمتيةاإلعداد
لصالح شاركيف فى أنشطة اإلعالـ التربوي وبيف الطالب غير المشاركيف في مستوى ثقافة الجودة الم

وجود عالقة إرتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف توظيؼ أنشطة المشاركيف، وأشارت النتائج إلى 
ضرورة وضع ، وتمثمت أهـ توصيات الدراسة في وبيف مستوى ثقافة الجودة لدى الطالب اإلعالـ التربوي 

 هدؼ نشر ثقافة الجودة عمى رأس أولويات أخصائي اإلعالـ التربوي بالمدرسة.
 الكممات المفتاحية:

 اإلعالـ التربوي، أنشطة اإلعالـ التربوي، ثقافة الجودة
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Abstract: 

     The problem of research emerged from the importance of 

recognizing the role of educational media in Quality Culture Deployment 

among Preparatory students. The aim of the research is to identify the role of 

the educational media activities in Quality Culture Deployment among the 

students by: Identifying the extent of the use of the educational media 

activities within the school in in Quality Culture Deployment, identifying the 

level of students' knowledge of the culture of quality. The researcher followed 

the descriptive approach and sample survey method, where he applied a 

questionnaire to 400 students of the preparatory stage. The study reached 

several results, the most important of which are: There are statistically 

significant differences among the students participating in the activities The 

educational media and the students who are not participating in the level of 

quality culture for the benefit of the participants. The results indicated a 

positive correlation between the employment of educational media activities 

and the level of quality culture among the students. Quality culture is a top 

priority for the educational media specialist at the school. 
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 المقدمة

، تمثػػػػؿ معػػػػايير عالميػػػػة لقيػػػػاس مخرجاتػػػػه ونواتجػػػػه، وهػػػػي ف الجػػػػودة الشػػػػاممة فػػػػي التعمػػػػيـإ
والتمكػػػػيف لمػػػػوارد الماسسػػػػة الماديػػػػة  إلػػػػى ثقافػػػػة اإلتقػػػػاف والتميػػػػز ،االنتقػػػػاؿ مػػػػف ثقافػػػػة الحػػػػد ا دنػػػػى

العمميػػػػػة  وسػػػػػائؿ وأسػػػػػاليب، وتطػػػػػوير لكػػػػػؿ هػػػػػي نقمػػػػػة بخطػػػػػى سػػػػػريعة نحػػػػػو المسػػػػػتقبؿف، والبشػػػػػرية
 .التعميمية

فػػػى التعمػػػيـ وتعتبػػػر مرحمػػػة نشػػػر الثقافػػػة مػػػف أهػػػـ واصػػػعب المراحػػػؿ التػػػى تمػػػر بهػػػا ماسسػػػات 
إدخػػػػػاؿ أي مبػػػػػدأ جديػػػػػد بالماسسػػػػػة  و رحمػػػػػة الجػػػػػودة ، وذلػػػػػؾ  ف بنػػػػػاث القناعػػػػػات وت ييػػػػػر الثقافػػػػػات

تقػػػػدات ا طػػػػراؼ المتعمقػػػػة ، وذلػػػػؾ يعتمػػػػد عمػػػػى ثقافػػػػة ومعميػػػػة سػػػػوؼ يقابػػػػؿ بالتضييػػػػد أو الػػػػرفضالتعمي
داريػػػػػيف، وبالتػػػػػالي يمػػػػػـز لنشػػػػػر هػػػػػذ  الثقافػػػػػة تفعيػػػػػؿ  بالماسسػػػػػة التعميميػػػػػة مػػػػػف طػػػػػالب ومعممػػػػػيف واش

 .اإلعالمية المناسبة داخؿ الماسسةا ساليب اإلتصالية و 
حػػػػداث  حيػػػػث أنهػػػػا تحتػػػػاج إلػػػػى جهػػػػود اتصػػػػالية واعالميػػػػة  قػػػػادرة عمػػػػى نقػػػػؿ المعمومػػػػات واش

كسػػػػاب الطػػػػالب اإلتجاهػػػػات المطموبػػػػة التػػػػضثيرات المعرفيػػػػة والوجد أنشػػػػطة مػػػػف خػػػػالؿ انيػػػػة والسػػػػموكية واش
 .المتوفرة داخؿ تمؾ الماسساتربوي اإلعالـ الت

، هوض بماسسػػػات التعمػػػيـ قبػػػؿ الجػػػامعيكمػػػا تسػػػاهـ أنشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي بفاعميػػػة بػػػالن
بنػػػػػاث ، وتسػػػػػاهـ فػػػػػي ، والحصػػػػػوؿ عمػػػػػى المعمومػػػػػات، واكتسػػػػػاب المعػػػػػارؼع عمػػػػػى الػػػػػتعمـفهػػػػػي تشػػػػػج

جتماعيػػػػػة واإلرتقػػػػػاث شخصػػػػػية الطػػػػػالب والمعممػػػػػيف كشػػػػػرائح مسػػػػػتهدفة وتعزيػػػػػز القػػػػػيـ والتصػػػػػرفات اإل
، لتكػػػػػوف بػػػػػذلؾ السػػػػػاعد ا يمػػػػػف لمتربػػػػػوييف فػػػػػي حػػػػػؿ القضػػػػػايا التربػػػػػوي التػػػػػى تتحػػػػػدى الثقػػػػػافي لػػػػػديهـ

 .وفي مقدمتها نشر ثقافة الجودةالماسسة التعميمية 

فػػػي نشػػػر ثقافػػػة الجػػػودة بػػػيف  سػػػة تعميميػػػةالمدرسػػػة كماسوبػػػذلؾ فػػػرف أقصػػػر الطػػػرؽ أمػػػاـ 
الطػػػالب تكمػػػف فػػػي اسػػػت الؿ وتوظيػػػؼ أنشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي مػػػف إصػػػدارات وجهػػػود إتصػػػالية تسػػػعى 

   لخمؽ تمؾ الثقافة وتعزيز قيمها ومبادئها.

ولػػػػذا فقػػػػد وجػػػػد الباحػػػػث أهميػػػػة خاصػػػػة فػػػػي التعػػػػرؼ دور اإلعػػػػالـ التربػػػػوي فػػػػي نشػػػػر ثقافػػػػة 
  .اإلعداديةلدى طالب المرحمة الجودة 

 :مشكمة الدراسة
مكانػػػػػػة أي صػػػػػبحت الجػػػػػػودة الشػػػػػاممة مػػػػػػف المسػػػػػائؿ الحساسػػػػػػة ذات المسػػػػػاس المباشػػػػػػر بأ

أشػػػارت بعػػػض الدراسػػػات ا جنبيػػػة والعربيػػػة الحديثػػػة  وفػػػى الوقػػػت ذاتػػػه، ماسسػػػة فػػػى عػػػالـ المنافسػػػة
إلػػػى أف ا سػػػباب التػػػى تػػػادي إلػػػى تطبيػػػؽ معػػػايير الجػػػودة الشػػػاممة بشػػػكؿ فاعػػػؿ وكفػػػا ترجػػػع بنسػػػبة 
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 ،0222،)عبد المطيػػػػػػؼ العوضػػػػػػى % إلػػػػػػى نشػػػػػػر الثقافػػػػػػة وتحويمهػػػػػػا إلػػػػػػى مواقػػػػػػؼ وسػػػػػػموكيات02
022). 

تصػػػالية خالصػػػة فالبػػػد أف تكػػػوف لتمػػػؾ المهمػػػة ولمػػػا كانػػػت مهمػػػة نشػػػر الثقافػػػة هػػػى وظيفػػػة إعالميػػػة  واش
 .الجهاز اإلعالمي داخؿ الماسسة ا ولوية لدى

فػػػػي بال ػػػػة ا هميػػػػة لمػػػػا لهػػػػا مػػػػف تػػػػضثير ضػػػػخـ  التعميميػػػػة مػػػػف الماسسػػػػات المدرسػػػػةوتعتبػػػر 
، كمػػػػا أف تمػػػػؾ الماسسػػػػات تتميػػػػز بػػػػضمتالؾ قػػػػدرات اتصػػػػالية هائمػػػػة مكانػػػػة الػػػػدوؿ حاضػػػػرًا ومسػػػػتقبالً 

 .اإلعالـ التربويأنشطة ومتخصصة مف خالؿ 
، ويسػػػػاهـ فػػػػي  ييػػػػر اإلتجاهػػػػات والػػػػراى والمفػػػػاهيـفػػػػى تيسػػػػاهـ اإلعػػػػالـ التربػػػػوي  وحيػػػػث أف

فػػػػى حاجػػػػة  قصػػػػوى لتوظيػػػػؼ  المدرسػػػػة، فبػػػػذلؾ تكػػػػوف نشػػػػر الثقافػػػػة المطموبػػػػة بػػػػيف الطػػػػالبدعػػػػـ و 
 .نشر ثقافة الجودة التي تسعى لها اإلعالـ التربوي فىأنشطة 

لػػػدى دور اإلعػػػالـ التربػػػوي فػػػي نشػػػر ثقافػػػة الجػػػودة عمػػػى  لمتعػػػرؼ  وهػػػو مػػػا جعػػػؿ الباحػػػث يػػػرى ضػػػرورة
 طالب المرحمة اإلعدادية

 :الدراسة مف خالؿ التسااؿ التالي ومف ثـ فيمكف صياغة مشكمة
 ؟لدى طالب المرحمة اإلعداديةدور اإلعالـ التربوي في نشر ثقافة الجودة ما 

 أهمية الدراسة 
 :تستمد هذ  الدراسة أهميتها مف

إيجابيػػػػة داخػػػػؿ الماسسػػػػػات ضػػػػرورة نشػػػػر ثقافػػػػة الجػػػػودة وأنهػػػػا الخيػػػػار ا مثػػػػؿ لتحقيػػػػؽ أثػػػػار  .1
 .التعميمية

عمميػػػة التعميميػػػة وهػػػو لي فػػػى الكػػػوف الدراسػػػة تتعمػػػؽ بضحػػػدث مػػػداخؿ التطػػػوير ذات اإلهتمػػػاـ الػػػدو  .0
 .مدخؿ الجودة

 . بيف طالب المدارسأهمية توظيؼ أنشطة اإلعالـ التربوي في نشر ثقافة الجودة  .3
الجػػػػػودة بماسسػػػػػات ثقافػػػػػة  اإلعػػػػػالـ التربػػػػوي وأنشػػػػػطة الػػػػربط بػػػػػيف مجموعػػػػػة المت يػػػػرات وهػػػػػي  .0

 التعميـ قبؿ الجامعي. 
اإلعػػػػالـ التربػػػػوي أنشػػػػطة ضػػػػرورة لفػػػػت إنتبػػػػا  القػػػػائميف عمػػػػى تطبيػػػػؽ الجػػػػودة بضهميػػػػة توظيػػػػؼ  .2

 .  ت التعميمية في نشر ثقافة الجودةداخؿ الماسسا
 :هداؼ الدراسةأ

لدى طالب المرحمة ى نشر ثقافة الجودة اإلعالـ التربوي ف دور أنشطةتهدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى 
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 :وذلؾ مف  خالؿ  اإلعدادية
 .في نشر ثقافة الجودة المدرسةالتعرؼ عمى مدى توظيؼ أنشطة اإلعالـ التربوي داخؿ  -1
 .الـ التربوي فى نشر ثقافة الجودةاإلععمى مدى اسهاـ  الوقوؼ -0
 اإلعالـ التربوي.ة  نشطالتعرؼ عمى طبيعة تعرض الطالب  -3
 .المدرسةالتعرؼ عمى مستوى معرفة الطالب بثقافة الجودة داخؿ  -0
 .المدرسةاخؿ تجاهات الطالب نحو ثقافة الجودة دالكشؼ عف إ -2

 

 :تسااالت الدراسة
 ؟ لدى طالب المرحمة اإلعداديةاإلعالـ التربوي في نشر ثقافة الجودة  ما دور أنشطة 
   ؟الـ التربويإلصدارات اإلع المدارسما مدى تعرض طالب 
  نشطة اإلعالـ التربوي؟  المدارسما هي كثافة تعرض طالب  
  اإلعالـ التربوي؟نشطة في أ طالب المدارسما طبيعة مشاركة 
  ؟بالجودة المدارسما مستوى معرفة طالب 
  ؟نحو الجودة المدارسما اتجاهات طالب 

 :فروض الدراسة
 :اليةتسعى هذ  الدراسة الختبار صحة الفروض الت

وبػػػيف مسػػػتوى ثقافػػػة توجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف توظيػػػؼ أنشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي  -1
 .المرحمة اإلعدادية طالبالجودة لدى 

توجػػػػد فػػػػروؽ  ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي المسػػػػتوى المعرفػػػػي بػػػػالجودة بػػػػيف الطػػػػالب بػػػػرختالؼ  -0
 تعرضهـ  نشطة ا عالـ التربوي.

توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي توظيػػػػؼ أنشػػػػطة اإلعػػػػالـ التربػػػػوي  فػػػػي نشػػػػر ثقافػػػػة  -3
 –تالؼ موقػػػؼ الماسسػػػة مػػػف اإلعتمػػػاد )معتمػػػدة بػػػرخ إلعداديػػػة لػػػدى طػػػالب المرحمػػػة االجػػػودة 

 ( مف وجهه نظر الطالب.غير معتمدة
توجػػػػد عالقػػػػة ارتباطيػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف مسػػػػتوى تعػػػػرض الطػػػػالب  نشػػػػطة اإلعػػػػالـ  -0

 .الجودةالتربوي وبيف اتجاهتهـ نحو 
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الطػػػالب المشػػػاركيف فػػػى أنشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي وبػػػيف  -2

 .المشاركيف في مستوى ثقافة الجودةالطالب غير 
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 :مفاهيـ الدراسة
 : ثقافة الجودة

كؿ القيـ واإلجراثات والتوقعات التى تعزز الجودة في ماسسات التعميـ قبؿ الجامعي  :التعريؼ اإلجرائي
  إلى تحسينها برستمرار.وتسعى 

ويقصد بها مجموع اإلصدارات والجهود اإلتصالية التي يقوـ  :(التعريؼ اإلجرائي)أنشطة اإلعالـ التربوي 
 .بوي بماسسات التعميـ قبؿ الجامعيبها أو يشرؼ عمى تنفيذها مسئولو اإلعالـ التر 

المسح الذي  أسموباستخدـ الباحث و تعد هذ  الدراسة مف الدراسات الوصفية  :نوع  الدراسة ومنهجها
يعتبر جهدًا عمميًا منظمًا لمحصوؿ عمى بيانات ومعمومات عف الظاهرة موضوع البحث ولو لفترة زمنية  
كافية  لمدراسة وذلؾ إما بهدؼ تكويف القاعدة ا ساسية مف البيانات والمعمومات المطموبة فى مجاؿ 

والتعرؼ عمى الطرؽ وا ساليب والممارسات التى اتبعت  تخصص معيف أو تحديد كفاثة ا وضاع القائمة
لمواجهة مشكالت معينة واستخداـ هذ  البيانات الشامة فى رسـ السياسات ووضع الخطط عمى أساس 

 .االستبصار الكامؿ بجوانب المواقؼمف 
 .يتمثؿ فى جميع طالب المدارس المصرية اإلعدادية المعتمدة وال ير معتمدة  :مجتمع الدراسة
 :عينة الدراسة

قاـ الباحث بالرجوع إلى احصائية هيئة ضماف الجودة واإلعتماد المصرية لمتعرؼ عمى ماسسات التعميـ 
المدارس ال ير معتمدة  قبؿ الجامعي الحاصمة عمى شهادة الجودة واإلعتماد بمحافظة بورسعيد وأيضا

مة عمى شهادة الجودة واإلعتماد بواقع وقاـ الباحث بضختيار عينة عمدية مف المدارس الحاص .بالمحافظة
تماد بواقع مدرستيف  لممرحمة اإلعدادية، وأيضًا عينة عمدية مف المدارس الحاصمة عمى قرار عدـ اإلع

 .مدرستيف لنفس المرحمة
  :لتشمؿ عينة الدراسة

 ( ٍدازض اىَسديخ اإلعدادٝخ عْٞخ اىدزاظخ1جدٗه زقٌ )

 ّ٘ع اىتعيٌٞ اىَدازضاظَبء  عدد اىَدازض اىَسديخ اىقساز

 2 اإلعدادٝخ اعتَبد
 فبغَخ اىصٕساء اإلعدادٝخ ثْبد

 ث٘زظعٞد اىَتنبٍيخ ىيغبد

 دنٍٜ٘

 دنٍٜ٘

 2 اإلعدادٝخ عدً اعتَبد
 صفٞخ شغي٘ه اإلعبدٝخ ثْبد

 ٍذَد اىعٞد اىسظَٞخ ىيغبد

 دنٍٜ٘

 دنٍٜ٘
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المدارس محؿ الدراسة  قاـ الباحث بالتطبيؽ عمى عينة عشوائية مف طالب عينة طالب المدارس:
 .مفردة 022ة ليكوف إجمالي العينة مفردة لكؿ مدرس 122بواقع 

 أدوات جمع البيانات
  وقاـ الباحث برستخداـ استمارة االستبياف لجمع البيانات مف طالب المدارس  :االستبياف ةاستمار

 الجودة لديهـ.عالـ التربوى فى نشر ثقافة أنشطة اإل دورمحؿ الدراسة وذلؾ لمتعرؼ عمى 
 سااؿ لقياس المستوى المعرفي لطالب  10قاـ الباحث بوضع  :مقياس المستوى المعرفي

المدارس محؿ الدراسة حوؿ موضوع  ثقافة الجودة وراعى فيه الباحث أف تكوف ا سئمة شاممة ومتنوعة 
، كما تـ ف البدائؿحدة صحيحة مف بيلعدد مف المعمومات المرتبطة بثقافة الجودة  وأف تكوف استجابة وا

، هذا وتـ ته لمتطبيؽ ولقياس ما أعد لقياسهعرض المقياس عمى عدد مف  المحكميف لتضكيد مدى صالحي
 .spssقياس الثبات لوضعه في صورته النهائية باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية 

 0ليصبح المقياس أسئمة مف  3وبعد عرض ا سئمة عمى المحكميف وتطبيؽ مقياس الثبات تـ استبعاد 
 أسئمة فقط.

 وقاـ الباحث بتقسيـ المقياس لثالث مستويات:
 درجات( 0: 6.  )مستوى معرفي مرتفع  •
 درجات( 6: 3.  )مستوى معرفي متوسط •
 درجات( 3: 1مستوى معرفي منخفض. ) •

 :مقياس لإلتجاهات
محػػػؿ الدراسػػػػة حػػػػوؿ  قػػػاـ الباحػػػػث برعػػػداد مجموعػػػػة مػػػػف العبػػػارات  لقيػػػػاس اتجػػػا  الطػػػػالب بالمػػػػدارس

ممة موضػػػػػوع الجػػػػػودة عمػػػػػى مقيػػػػػاس ليكػػػػػرت الثالثػػػػػي وراعػػػػػى فيػػػػػه الباحػػػػػث أف تكػػػػػوف العبػػػػػارات شػػػػػا
ته ، كمػػػا تػػػـ عػػػرض المقيػػػاس عمػػػى المحكمػػػيف لتضكيػػػد مػػػدى صػػػالحيعبػػػارة 10ومتنوعػػػة والتػػػي بم ػػػت 

، هػػػػذا وتػػػػـ قيػػػػاس الثبػػػػات لوضػػػػعه فػػػػي صػػػػورته النهائيػػػػة وهػػػػذا لمتطبيػػػػؽ ولقيػػػػاس مػػػػا أعػػػػد لقياسػػػػه
 .spssتخداـ برنامج الحـز اإلحصائية باس

 :تويات وفقا لمقياس ليكرت الثالثيوقاـ الباحث بتقسيـ المقياس إلى ثالث مس
 (1.66:  1)إتجا  سمبي .          •
 (0.33:  1.61)  إتجا  محايد .      •
 (3: 0.30)   إتجا  إيجابي .      •
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 .ثقافة الجودةـ التربوي  في نشر مقياس توظيؼ أنشطة اإلعال
قػػػػػاـ الباحػػػػػث برعػػػػػداد مجموعػػػػػة مػػػػػف العبػػػػػارات  لقيػػػػػاس مسػػػػػتوى توظيػػػػػؼ أنشػػػػػطة اإلعػػػػػالـ    

التربػػػػوي فػػػػي نشػػػػر ثقافػػػػة الجػػػػودة مػػػػف وجهػػػػه نظػػػػر الطػػػػالب بالمػػػػدارس محػػػػؿ الدراسػػػػة عمػػػػى مقيػػػػاس 
، كمػػػا عبػػػارات 8ممة ومتنوعػػػة والتػػػي بم ػػػت ليكػػػرت الثالثػػػي وراعػػػى فيػػػه الباحػػػث أف تكػػػوف العبػػػارات شػػػا

، هػػػذا ته لمتطبيػػػؽ ولقيػػػاس مػػػا أعػػػد لقياسػػػهرض المقيػػػاس عمػػػى المحكمػػػيف لتضكيػػػد مػػػدى صػػػالحيتػػػـ عػػػ
 .spssوتـ قياس الثبات لوضعه في صورته النهائية وهذا باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية 

 :قياس ليكرت الثالثيوقاـ الباحث بتقسيـ المقياس إلى ثالث مستويات وفقا لم
 (1.66:  1).              إتجا  غير متوفر •
 (0.33:  1.61.      )إتجا  متوفر إلى حد ما •
 (3: 0.30.                  )إتجا  متوفر •

اإلستبياف بعد مراجعتهما والتضكد مف صالحيتها  ةقاـ الباحث بالتطبيؽ الميداني إلستمار : كيفية التطبيؽ
بالمدارس محؿ الدراسة  ةلمتحميؿ تمهيدًا إلدخاؿ البيانات إلى الكمبيوتر فى شكؿ كود و تـ تطبيؽ االستمار 

 .0210/  0/ 12إلى  0210/  3/ 12ف في الفترة م
 صدؽ وثبات التحميؿ

 االستقصاث عمى عدد مف ا ساتذة المتخصصيف فى  ةقاـ الباحث بعرض استمار : إختبار الصدؽ
، الحذؼ لبعض ا سئمة أو المت يراتإلبداث المالحظات سواث لإلضافة أو واإلعالـ التربوي مجاؿ اإلعالـ 
، وقاـ الباحث باختبار صدؽ االستمارة لمحكـ عمى مدى لتعديالت الالزمة بناثًا عمى ذلؾكما قاـ بعمؿ ا

تى أصبحت وصالحية االستمارة لمتطبيؽ وفقًا لمالحظات ا ساتذة والمحكميف ح صالحية ا سئمة ووضحها
 .جاهزة في شكمها النهائي

 اإلستبياف عمى عينة  ةلمتضكد مف ثبات االستمارتيف قاـ الباحث بتطبيؽ استمار  :اختبار الثبات
مفردة( بعد اسبوع مف التطبيؽ ا وؿ عمى نفس أفراد  02مص رة  مف طالب المرحمة اإلعدادية   قوامها) 

العينة عف طريؽ استخداـ االستمارة مرة أخرى بعد فترة زمنية ومقارنة نتائج اإلختباريف والتي أشارت إلى 
 .ابميتها لمتطبيؽوضوح ا سئمة وق نسبة ثبات مرتفعة تدؿ عمى مدى

 :حدود الدراسة 
 .محافظة بورسعيدبالمدارس  بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طالبقاـ الباحث :الحدود المكانية
استقصاث عمى طالب المدارس في الفترة  ةتطبيؽ استمار الميدانية عمى  اقتصرت الدراسة:الحدود الزمنية
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 . 0210/  0/ 12إلى  0210/  3/ 12مف  
اإلعالـ التربوي فى نشر ثقافة  دور أنشطةاقتصرت الدراسة عمى التعرؼ عمى  :الموضوعيةالحدود 
 .لدى طالب المرحمة اإلعداديةالجودة 

تجاهػػػات طػػػالب مػػػدارس المرحمػػػة اإلعداديػػػة  كمػػػا تناولػػػت الدراسػػػة التعػػػرؼ عمػػػى المسػػػتوى المعرفػػػي واش
 .وغير المعتمدة نحو ثقافة الجودة المعتمدة

 اإلحصائية لمبياناتالمعالجة 
دخالها إلي الحاسب اآللي، ثـ    بعد االنتهاث مف جمع بيانات الدراسة الميدانية، تـ ترميز البيانات واش

 . زمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعيةمعالجتها وتحميمها واستخراج النتائج اإلحصائية باستخداـ برنامج " الح
 :التالية في تحميؿ بيانات الدراسةإلحصائية حيث تـ المجوث الي المعامالت واالختبارات ا

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية.
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

( لدراسة الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لمجموعتيف مف T-Testاختبار )
 ( Interval Or Ratioالمبحوثيف في أحد مت يرات الفئة أو النسبة )

( لدراسة شدة واتجا  العالقة Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف )
 .يريف مف مستوى المسافة أو النسبةاالرتباطية بيف مت 

عند مستوى معنوية    %( فضكثر، أي02وتـ قبوؿ نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة )    
 .( فضقؿ2.22)

 :الدراسات السابقة
 أواًل/ الدراسات التي تناولت الجودة بالماسسة التعميمية

مدى استخداـ مبادئ إدارة الجودة عمى إلى التعرؼ  الدراسة :Cornin( 2004) دراسةهدفت    
الشاممة في منطقة نيويورؾ التعميمية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكوف مجتمع الدراسة مف 

إداريًا، ولتحقيؽ  )116منطقة نيويورؾ التعميمية، وبمغ عدد أفراد العينة )شاغمي الوظائؼ اإلدارية في 
 :ة نتائج أهمهاوتوصمت الدراسة غمى عد أغراض الدراسة تـ استخداـ االستبياف كضداة لجمع البيانات.

 وجود أنظمة جودة مطورة بشكؿ جيد في المنطقة التعميمية يرجع إلى اإلستراتيجية اإلتصالية لنشر ثقافة
 الجودة بشكؿ صحيح.

إلػى التعػرؼ  متطمبات نشر ثقافة الجودةبعنواف  (:0212)دراسة إيماف عبد الفتاح محمدتهدؼ و   
عمى متطمبات نشر ثقافة الجػودة فػي التعمػيـ الجػامعي ا زهػري لوضػعها فػي اإلعتبػار لػدى المسػئوليف عػف 
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اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنهج الوصػػفي فػػي إجػػراث و إدارة الجػػودة الشػػاممة بالجامعػػات التخطػػيط لنجػػاح تطبيػػؽ 
الدراسة الميدانية عمػى عينػة ممثمػة مػف أعضػاث هيئػة التػدريس بكميػة الدراسػات اإلنسػانية لجامعػة ا زهػر 

مػدرس  18أسػتاذ و  00مفػردة موزعػة بػيف  02بالقاهرة مستخدمة أداة اإلسػتبياف فػى جمػع البيانػات مػف 
أف هنػاؾ معوقػات تواجػه نشػر ثقافػة الجػودة  :دة نتػائج مػف أهمهػاالدراسة إلى عػ وتوصمت .وأستاذ مساعد

تػدني و ائميف عمػى بػرامج الجػودة بالكميػة بالكمية وتتمثؿ تمؾ المعوقات فػي :ضػعؼ قنػوات االتصػاؿ بػيف القػ
 .مفهوـ الجودة ضوث عدـ وضوح رسالة وراية الكمية فيو هيئة التدريس بجدوى نظاـ الجودة ثقة أعضاث 

إلى التعرؼ عمى عوامؿ البيئة اإلجتماعية الماثرة في  :(0210أماني يوسؼ )دراسة  هدفتو   
وتعد الدراسة مف الدراسات المتمثمة في المرحمة اإلعدادية  تطبيؽ معايير الجودة في الماسسات التعميمية

، كما قامت بجمع البيانات مف خالؿ إجراث مقابالت فردية حالوصفية والتى اعتمدت عمى منهج المس
( في بعض الماسسات التعميمية اإلعدادية الحكومية إدارييف –د مف العامميف )معمميف ماعية مع عدوج
% 02أف  :نتائج مف أهمها وتوصمت الدراسة إلى عدة .طالبة 82ف المعمميف واإلدارييف ومفردة م 22
 –العامميف)إدارييف % مف 62كما أكدت أف  ،دة وال فائدة تطبيقهاال يعرفف ما هي الجو الطالبات مف 

 .تطبيؽ الجودة ومقاومييف لمت يير معمميف( ال يجدوف جدوى مف
إلى التعرؼ عمى مدى اإلختالؼ ما بيف  :(0210دراسة إبراهيـ بف عبد اهلل الزعيبر )هدفت   

بالمرحمة الثانوية بمنطقة مكة المكرمة  ISOالماسسات التعميمية الحاصمة منها عمى شهادة الجودة 
كة العربية السعودية في أبعاد معايير الجودة الشاممة بالماسسات التعميمية وعالقتها بدافعية اإلنجاز بالممم

استخدمت الدراسة المنهج شبة التجريبي وقد تمثمت عينة الدراسة في و لدى القائميف بالعممية اإلدارية 
الجودة والمجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية والتي تمثمت في مدرسة اإلبداع والحاصمة عمى شهادة

مفردة  68والتي تمثمت في مجموعة الفرساف الثانوية ال ير حاصمة عمى شهادة الجودة وبمغ عدد العينة 
إلستبياف ، كما استخدـ الباحث أداة اسنة 30عمري  سنة بمتوسط 22 – 01تراوحت اعمارهـ ما بيف 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  ئج أهمها:وتوصمت الدراسة إلى عدة نتا .ومقياس لدافعية اإلنجاز

المدارس الحاصمة عمى شهادة الجودة والمدارس ال ير حاصمة عمى شهادة الجودة  في الوعي بثقافة 
 .رس الحاصمة عمى شهادة الجودةومعايير الجودة لصالح المدا

االنشطة االتصالية بكمية االعالـ  التعرؼ عمى دور :(0210)دراسة ريـ أحمد عادؿ واستهدفت    
، واعتمدت عمى دراسة الحالة التي لدى الطالب والمعمميف واإلدارييفبجامعة القاهرة في نشر ثقافة الجودة 

عدد طالب و  120كونت عينة الدراسة مف ، وتالقاهرة تمثمت فيى وحدة واحدة وهي كمية اإلعالـ بجامعة
إداري مف العامميف بالكمية واعتمدت عمى أدوات جمع  12 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وعدد 12
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بيانات استمارة استقصاث لمطالب وهيئة التدريس واإلدارييف، ودليؿ المقابمة المتعمقة مع أعضاث وحدة 
ارتفاع  :الدراسة إلى عدة نتائج مف أهمها وتوصمت الجودة ، واستمارة تحميؿ مضموف ا نشطة االتصالية.

، وفي %122هدؼ نشر ثقافة الجودة بنسبة اث هيئة التدريس بنشرة الكمية والتي تستمستوى معرفة أعض
كما أكدت  ،% 11.2 خيرة جاث الطالب بنسبة ، وفي المرتبة ا%00.3يب الثاني اإلدارييف بنسبة الترت
الوسائؿ أغمب مقترحات عينة الدراسة مف أجؿ نشر ثقافة الجودة تتمثؿ في )زيادة الرسائؿ االتصالية و  أف 

% ، و)تنويع المواد والمضاميف الخاصة 32.1االتصالية المستخدمة في نشر ثقافة الجودة ( بنسبة 
 % .02بنشر ثقافة الجودة ( في الترتيب الثاني بنسبة 

التعرؼ عمى واقع انتشار ثقافة الجودة بيف إلى  :(0216) دراسة سميماف محمد تهدؼكما   
طريؽ اسموب دراسة حالة عمى كمية التربية، واستخدمت الدراسة أداة الطمبة داخؿ جامعة مصراته عف 

وتوصمت الدراسة إلى  .سة والتي ضمت طالب كمية التربيةاإلستبياف في جمع المعمومات مف عينة الدرا
، المستمر وتمبية توقعات الجمهور ارتباط مفهـو الجودة لدى الطالب بالتحسف عدة نتائج مف أهمها :

 .تقنيات في إطار نشر ثقافة الجودةص الطالب  عمى التطوير ومتابعة اخر الحر وأكدت عمى 
 ثانيًا : الدراسات التى تناولت أنشطة اإلعالـ التربوي:

إلى محاولة تطوير مهارات ا طفاؿ والشباب التحميمية  Cheung.c.k (2005)دراسة  هدفت  
اإلعالـ التربوي أكثر فاعمية مما يساعد عمى أف والتفكير النقدي عف طريؽ أنشطة اإلعالـ التربوي وجعؿ 

 .ستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، الهـ وتزويدهـ بالمهارات الحياتيةيكونوا أكثر وعيًا بما يجري حو 
دخاله ضمف المناهج  وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :الحاجة الممحة  نشطة اإلعالـ التربوي واش

 الدراسية لبناث المعرفة  وتطوير النظرة العالمية لمتعامؿ مع القرف الواحد والعشريف ومستجدات العصر.
إلى التعرؼ عمى فاعمية الصحافة المدرسية واإلشباعات  :(0222)دراسة نجالث سالمة  هدفت  

مدالتي تتحقؽ منها اكتساب مها ادهـ رات مختمفة والتي يكوف لها أكبر ا ثر في تكويف شخصية الطالب واش
، والتي تتفؽ وطبيعة مجتمعنا الذي نعيش فيه وقدرة الطالب عمى اإلبتكار بالعديد مف القيـ والمفاهيـ

كتشاؼ المواهب المختمفة والعمؿ عمى تنميتها  والقدرة عمى اإلندماج داخؿ المجتمع بشكؿ طبيعي واش
تعد الدراسة مف الدراسات  .ا فى النواحي اإليجابية المختمفةهها الوجهة الصحيحة واستثمارهوتوجي

انوية بمحافظتي مفردة مف طالب المدارس الث 022الوصفية واستخدمت منهج المسح عمى عينة قوامها 
 راسة.باإلضافة إلى تحميؿ مضموف الصحؼ المدرسية المطبوعة بالمدارس محؿ الد .القاهرة والشرقية

 :الدراسة إلى عدة نتائج مف أهمها توصمت
 .المدرسية وبيف الدوافع الطقوسية أف هناؾ عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة بيف قراثة الصحؼ -
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يوجد عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بيف الحرص عمى القراثة لمصحؼ المدرسية وبيف   -
 .والطقوسية الدوافع النفعية

دور وسائؿ اإلعالـ التربوي في مجاؿ  إلى فهـ :Kevin Maness (2009) دراسة هدفت   
، استخدمت الدراسة إلعالـ التربوي لمطالب والمعمميفالتعميـ ومعممي المناهج الدراسية ومعرفة دور ا

، كما اعتمدت عمى أداة اإلستبياف لجمع البيانات واعتمدت عمى أسموب دراسة الحالة المنهج الوصفي
التعميـ  :اصالحالدراسة إلى عدة نتائج مف أهمها توصمت معمـ. 022طالب وطالبة و 022لعينة قوامها 

أهمية اإلعالـ التربوي في نشر الثقافة وأكدت عمى لثقافة داخؿ الماسسات التعميمية يتطمب ت يير ا
 المطموبة داخؿ الماسسات التعميمية.

مة عمى دور الصحافة المدرسية فى إكساب تالميذ المرحإلى التعرؼ ( 0211)دراسة سهاـ محمد  تهدؼ 
البانات عف طريؽ أداة  تـ جمعتخدمت الدراسة المنهج الوصفي، و ، اساإلعدادية المعمومات ا ساسية

، باإلضافة إلى اختيار العينة بالطريقة العشوائية مف طالب المرحمة اإلعدادية بمحافظة القاهرة اإلستبياف
توصمت  .مفردة 022ث حيث بمغ قواـ العينة ( مف الذكور واإلنا12:  10مف ) ممف تتراوح أعمارهـ

، النوعيف لوسائؿ االعالـ التربوي ارتفاع نسبة استخداـ المبحوثيف مف الدراسة إلى عدة نتائج مف أهمها :
ها ؿ ال يستخدم، وفي المقاباناً % أحي13.8، واستخداـ % منهـ لهذ  الوسائؿ بصفة دائمة11.2استخداـ 

جاثت اإلذاعة المدرسية في مقدمة وسائؿ اإلعالـ التربوي التي يفضمها ، كما % مف المبحوثيف8.8
فى المرتبة الثالثة  % ثـ المناظرات12.3% وتميها الصحافة المدرسية بنسبة 10.1المبحوثيف بنسبة 

المسرح بنسبة % وأخيرًا 00.6، يميها البرلماف المدرسي في المرتبة الرابعة بنسبة %66.8بنسبة 
11.8%. 

عدد مف أنشطة الصحافة المدرسية التى سيشارؾ  تصميـ :(0210) دراسة ميادة مجدياستهدفت 
، والتحقؽ مف خالؿ التجربة مف مدى فعالية مية بعض مفاهيـ التربية الوقائيةالتالميذ في تنفيذها لتن

تالميذ المرحمة اإلعدادية وهذ  الدراسة ممارسة أنشطة الصحافة المدرسية في تنمية تمؾ المفاهيـ لدى 
 .اتي المقابمة واستمارة اإلستقصاثمف الدراسات الوصفية واعتمدت عمى منهج المسح واستخدمت أد

أف ممارسة أنشطة اإلعالـ المدرسي حققت فاعميتها في تنمية  :الدراسة إلى عدة نتائج مف أهمها توصمت
ممارسة أنشطة اإلعالـ المدرسي تنمي اإلتجا  اإليجابي لدى  أف، وأكدت الوقائية والوعي بهاالمفاهيـ 

 .لتحصيؿ وتنمية المهارات الوقائيةالتمميذات وياثر االتجا  تضثير موجب في رفع مستوى ا
برنامج أنشطة إعالمية وقياس مدى فاعمية  إلى إعداد :(0213)دراسة إيماف عبد ال ني تهدؼ و   

وتـ أعداد بعض ا دوات  موكيات البيئية لتالميذ المرحمة االبتدائية.استخدامه في تنمية المفاهيـ والس



                     دور اإلعالم التربوً فٌ نشر ثقافت الجودة لدى طالب المرحلت اإلعدادٍت   
 ٍاسر محمد الناغٌ .م.مإعداد/ أ.د. محمود إسماعَل، أ.م.د. هاني البطل، د. دٍنا عساف، 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 يونيو - العدد الثانى عشر –مجمة التربية النوعية 
 

 1- 106 - | 

P a g e 

لقياس مدى فاعمية البرنامج عمى تنمية المفاهيـ والسموكيات البيئية لمتالميذ وهذ  ا دوات هي اختبار 
ة مقسمة مفرد 62مفاهيـ بيئية ومقياس مواقؼ سموكية وبطاقة مالحظة لمسموؾ البيئي وضمت العينة 

وتوصمت  تجريبية ثـ طبؽ البرنامج المعد وتـ القياس مرة أخرى. 32ضابطة و 32مجموعتيف إلى 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة الضابطة  :نتائج مف أهمهاالدراسة لعدة 

امج والمجموعة التجريبية في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية مما يشير إلى فاعمية برن
 ا نشطة اإلعالمية المعد بالدراسة.

الدراسة إلى التعرؼ عمى دور اإلعالـ  :(0212)دراسة صالح الديف توفيؽ وأخروف تهدؼ و     
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي و المدرسي في تحقيؽ اإلنماث التربوي لتالميذ مرحمة التعميـ ا ساسي، 

 022بم ت عينة الدراسة الميدانية و بياف المضموف واإلستوتـ جمع البيانات مف خالؿ استمارتي تحميؿ 
توصمت و  .ي المختمفة بالمدارس محؿ الدراسةمفردة واعتمدت العينة التحميمية عمى فنوف اإلعالـ المدرس

يسهـ اإلعالـ المدرسي بدرجة كبيرة في تنمية شخصية التالميذ مف  الدراسة إلى عدة نتائج مف أهمها:
كسابهـ المعمومات والثقافة نشطة اإلعالمية مما ياثر عمى جوانب شخصيخالؿ مشاركتهـ في ا  .تهـ واش

عمى واقع ا نشطة المدرسية وسبؿ  التعرؼ :(0216)دراسة مروة محمد أحمد استهدفت   
، وتعد الدراسة مف الدراسات الوصفية وتـ جمع البيانات برستخداـ وسائؿ اإلعالـ التربوي تطويرها

موجهيف نشاط بمديرية ردة مف أخصائي اإلعالـ التربوي و مف 62إستبياف لعينة قوامها  باستخداـ إستمارة
مف العينة  06.1توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أهمها :أف نسبة  .التربية والتعميـ بمحافظة دمياط

أنشطة اإلعالـ ، وأشارت إلى أف عممية التعميميةال يتجزأ مف ال محؿ الدراسة تعتبر ا نشطة اإلعالمية جزث
 . %03.0المشكالت لدى الطالب بنسبة التربوي تنمي مهارات التفكير النقدي وحؿ 

 :االستفادة مف الدراسات السابقة
، همية نشر ثقافة الجودة بالماسساتاإلعالـ التربوي والتعرؼ عمى أى ممارسة أنشطة التعرؼ عم -

 .اسة وأهدافهاوتحديد مشكمة الدر 
 .عالـ التربوي بمدخؿ ثقافة الجودةأنشطة اإلربطت بيف ندرة الدراسات التي  -
 .مف عيتة الدراسةاستخدمت معظـ الدراسات صحيفة االستقصاث المطبوعة لجمع البيانات  -
أكدت الدراسات السابقة أف نشر ثقافة الجودة هي وظيفة اتصالية تحتاج إلى جهود ودعـ إداري  -

 .الترسيخه
الطالب داخؿ الماسسات لتربوي ذات تضثير كبير عمى وعي اإلعالـ انشطة اكدت الدراسات أف أ -

 .التعميمية
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كسابعمى  اإلعالـ التربويأنشطة  قدرة -  .اإلتجاهات هاإلرتقاث بالمستوى المعرفي لمجمهور واش
محاور صحيفة وتحديد تساعد الدراسات السابقة الباحث في اختيار  منهج الدراسة وعينة الدراسة  -

 أهداؼ الدراسة ويجيب عف تسااالتها.اإلستقصاث  بشكؿ يحقؽ 
 .عة لقياس العالقات بيف المت يراتالتعرؼ عمى أهـ طرؽ المعالجات االحصائية المتب -

  النظري: اإلطار ثالثاً 
ناتجػػػػة مػػػػف الرغبػػػػة فػػػػي تحسػػػػيف  بالمػػػػدارس المصػػػػريةنشػػػػر ثقافػػػػة الجػػػػودة  الهػػػػدؼ مػػػػف فإ

الثقافػػػػة التنظيميػػػػة القائمػػػػة لكػػػػػي تػػػػتالئـ مػػػػع ثقافػػػػة الجػػػػػودة وتحسػػػػيف العمميػػػػة التعميميػػػػة والتربويػػػػػة 
ومخرجاتهػػػػا بصػػػػورة مسػػػػتمرة، حيػػػػث أف نشػػػػر ثقافػػػػة الجػػػػودة وسػػػػيمة وخطػػػػوة أولػػػػى لتطبيػػػػؽ الجػػػػودة 

وناتهػػػػا مػػػػف أجػػػػؿ اختيػػػػار ، ولػػػػذا البػػػػد مػػػػف اسػػػػتيعاب طبيعػػػػة ثقافػػػػة الجػػػػودة ومكبالمػػػػدارسواالعتمػػػػاد 
 .لنشر تمؾ الثقافةا ليات المناسبة 

 :مكونات  ثقافة الجودة
: وهو المستوى الذي يحتوى عمى المعمومات والمصطمحات والمعارؼ اواًل: المستوى المعرفي

حتمي مف أجؿ أكتساب ثقافة الخاصة بالجودة والذي يعد نقمها وتفهمها مف قبؿ جمهور الماسسة أمر 
، ومف لمفردات المستخدمة في فكر الجودةويتضمف هذا المستوى الجوانب المتعمقة بالم ة وا، الجودة

ية، القياس، ، الفاعمأمثمتها: تقويـ ا داث، االعتماد، إدارة الجودة، الضبط، المواثمة المعيارية، المحاسبية
ويصبح اإللماـ بها ضرورة ، مف مفردات تعج بها نظريات الجودة، وغير ذلؾ النواتج، المخرجات، العمميات

 .منها ماسسات التعميـ قبؿ الجامعيعند المضي في تطبيؽ برامج الجودة في أي ماسسة و 
وهو المستوى الوجداني الذي يحتوي عمى القيـ والمبادئ التي تخص : ثانيًا: المستوى القيمي

عمؿ ضمف ، الالمشاركة دة ويتضمف هذا المستوى: اإلتقاف، النظاـ، الترتيب، الوقت، المسئولية،الجو 
اتها عمى ا داث الفردي ، وغير ذلؾ مف قيـ أخالقية لها أبعادها النفسية واإلجتماعية وتضثير فريؽ

، ويعد هذا المستوى ذات تضثير بالغ ا همية عمى أفراد الماسسة بضف يسير عممهـ وفقًا لمبادئ والجماعي
 ودة وتحسيف العمؿ.وقيـ واحدة تصب بشكؿ مباشر في رفعة شضف الماسسة وج

، وهو المستوى ى الذي تتضح فيه سموكيات ا فرادوالمقصود أنه المستو : ثالثًا: المستوى ا دائي
، وهو المستوى الذي يمكف معالـ ثقافة الجودة بشكؿ إجرائي العممي اإلجتماعي الذي تختبر فيه وتتضح

 ها ماسسات التعميـ قبؿ الجامعي.مالحظته بؿ وقياسه في سموؾ ا فراد والجماعات والماسسات ومن
ويتضح أف ثقافة الجودة بمكوناتها الثالثة متسقة أف كؿ مكوف يرسـ مالمح المكوف الذي يميه 
فمتكويف المستوى القيمي البد مف توافر المعمومات والمعارؼ التي تخص الجودة باإلضافة إلى أف 
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يتعرض ا فراد يتحكـ في المستوى التالي عندما المستوى القيمي يشكؿ سموؾ ا فراد الكامف والذي يظهر و 
 .لمواقؼ تخص الجودة

 داخؿ المدرسةيستطيع اإلعالـ التربوي مف خالؿ مجموعة مف الوظائؼ والمهاـ التي يقـو بها و    
وباستخداـ ا نشطة اإلتصالية المناسبة أف ينشر ثقافة الجودة بيف كافة أطراؼ العممية التعميمية ويمكف 

 :سات التعميـ قبؿ الجامعي كما يميـ اإلعالـ التربوي لنشر ثقافة الجودة بماسعرض مها
حددات ومبادئ ثقافتها وما تحتاجه الماسسة في م: اإلعالـ واإلخبار بكؿ متطمبات الجودة و أوالً 
اإلعالـ التربوي مف خالؿ أنشطته اإلتصالية ووسائمه المختمفة إحاطة المجتمع  فيستطيع هذا الشضف:

المدرسي بكؿ ما يخص الجودة وثقافتها ونقؿ المعمومات والوصوؿ برسائمه لكافة أطراؼ العممية التعميمية 
بها ليكونوا عمى عمـ كامؿ بمفاهيـ الجودة ومصطمحاتها ومعاييرها ومحددات ثقافتها والقيـ الخاصة 

 وغيرها مما يتعمؽ بالجودة .
التربوي يسهـ في عممية التثقيؼ التربوي والتعميمي  فاإلعالـ :ثانيًا: إدارة عممية التثقيؼ

وا خالقي واإلجتماعي وهذا ما تحتاجه الجودة لنشر ثقافتها وتعد هذ  الوظيفة مف أهـ الوظائؼ التي 
ثراث المعارؼ التي  يستطيع اإلعالـ التربوي أف ياديها بنجاح مف خالؿ إكساب جماهير  الخبرات والثقافة واش

 تحيط بالجودة.
يساهـ اإلعالـ التربوي  :ربية بما يتوافؽ مع ثقافة الجودة: تنمية سموكيات التعميـ والتثالثاً 

بفاعمية في النهوض بميداف التربية والتعميـ فهو يشجع عمى التعمـ واكتساب المعارؼ والحصوؿ عمى 
لتي تساعد في اإلرتقاث بالسموؾ الفردي والجماعي وتعزيز القيـ والتصرفات االجتماعية المعمومات ا

 .ة لترسيخ ثقافة الجودة مف خاللهاواإلرتقاث فكريًا وثقافيًا والتي تعد وظيفة هام
اإلعالـ  يستطيع :نتاج اإلعالمي لنشر ثقافة الجودة: استخداـ ا نشطة االتصالية واإل رابعاً 
وظؼ كافة ا نشطة اإلتصالية التي يمتمكها في خدمة نشر ثقافة الجودة بماسسات التعميـ التربوي أف ي

قبؿ الجامعي وفقًا لخطة يضعها أخصائي اإلعالـ التربوي مع طالبه ويستخدـ فيه كافة الوسائؿ مف 
ذاعة م ودة بضبعادها مدرسي لنشر ثقافة الجدرسية ومناظرات وبرلمانات ومسرح صحافة مدرسية واش

 .مكوناتها المختمفةو 
ف خالؿ م : تنمية الوعي اإلعالمي بثقافة الجودة وتضثيرها عمى حياة الماسسة وأفرادها:خامساً 

هذ  الوظيفة يقـو اإلعالـ التربوي بركساب جمهور  اتجا  إيجابي نحو تبني ثقافة الجودة مف خالؿ تمية 
 .يجابي عمى حياة الماسسة وأفرادهاوتضثيرها اإلالوعي اإلعالمي بضهمية ثقافة الجودة والمزايا الخاصة بها 

ويجب اإلشارة إلى أف أنشطة اإلعالـ التربوي تحتاج إلى توظيفها بشكؿ سميـ ومعالجة عيوب النشرة    
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التوجيهية وتطوير أنشطتها اإلتصالية بما يواكب تكنولوجيا العصر والقياـ بالمهاـ سالفة ذكر بما يخص 
عالمي ، لكي تقـو بدور اتصالي فعاؿ ومخطط تستطيع مف خالله رفع مستوى  نشر ثقافة الجودة كتوجه 

مهور ماسسات الوعي لدى جمهورها بما تستهدفة مف مضاميف وتستطيع أيضًا نشر ثقافة الجودة لدى ج
 .التعميـ قبؿ الجامعي

 رابعًا : نتائج الدراسة
بناثًا عمى موقؼ المدرسة مف توزيع عينة الدراسة مف طالب المرحمة اإلعدادية عمى المدارس  -1

 (2جدٗه )                              :اإلعتماد
 % ك ٍ٘قف اىَدزظخ ٍِ اإلعتَبد

 111 186 ٍعتَدح

 111 174 غٞس ٍعتَدح

 111 361 االجَبىٚ

 362يتضح مف الجدوؿ السابؽ: أف إجمالي عينة الدراسة الميدانية مف طالب مدارس المرحمة اإلعدادية يعادؿ 
، والمدارس غير الحاصمة مفردة 186عتماد ا كاديمي بواقع مفردة موزعة عمى المدارس الحاصمة عمى الجودة واإل

 .مفردة 110عتماد ا كاديمي بواقع عمى الجودة واإل
نظر طالب المرحمة مف وجهة  مدارس المعتمدة  وغير المعتمدة بالاإلعالـ التربوي  أنشطة وجود -0

 (3جدٗه )                            :اإلعدادية 
 اىَ٘قف ٍِ اإلعتَبد

 ٗج٘د أّشطخ 

 اإلعالً اىتسث٘ٛ

 االجَبىٚ غٞس ٍعتَدح ٍعتَدح

 % ك % ك % ك

 100 360 100 174 100 186 ّعٌ

 1 1 1 1 1 1 ال

 111 361 111 174 111 186 االجَبىٚ

العينػػػػة أكػػػػدوا عمػػػػي وجػػػػود أنشػػػػطة اإلعػػػػالـ التربػػػػوي بالمػػػػدارس  إجمػػػػالييتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ: أف 
 %.122المعتمدة  وغير المعتمدة  مف وجهة نظر المبحوثيف مف طالب المرحمة اإلعدادية بنسبة 

ويػػػرى الباحػػػث أف سػػػبب معرفػػػة إجمػػػالي عينػػػة الدراسػػػة بتػػػوافر أنشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي بمدارسػػػهـ 
يػػػتـ تخصػػػيص فتػػػرات زمنيػػػػة محػػػددة لهػػػا بالجػػػدوؿ الدراسػػػػي يرجػػػع إلػػػى أف أنشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػػوي 

، ويمتقػػػػي أخصػػػػائي اإلعػػػػالـ التربػػػػوي خاللهػػػػا نشػػػػطة التربويػػػػة والمػػػػواد الدراسػػػػيةاليػػػومي مثػػػػؿ بػػػػاقي ا  
، باإلضػػػػافة إلػػػػى وجػػػػود نشػػػػاط اإلذاعػػػػة المدرسػػػػية والػػػػذي وفقػػػػًا لتعميمػػػػات النشػػػػرة التوجيهيػػػػةبػػػػالطالب 

 .طابور الصباحيتعرض له الطالب بشكؿ يومي خالؿ 
 :المتوفرة بالمدارس مف وجهة نظر طالب المرحمة اإلعدادية اإلعالـ التربويأنشطة  -3
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 ( 4جدٗه )

 اىَ٘قف ٍِ اإلعتَبد

 ّشطخ األ
 االجَبىٚ غٞس ٍعتَدح ٍعتَدح

 % ك % ك % ك

 111 361 111 174 111 186 إذاعخ ٍدزظٞخ

 8954 322 8556 149 93 173 صذف دبئػ

 4153 145 2756 48 5252 97 ّشساد

 3853 138 3252 56 4451 82 ٍجالد اىنتسّٗٞخ              

 3454 124 1859 33 4959 91 إعالّبد إزشبدٝخ

 2258 82 1758 31 2754 51 ٍْبظسح ٍدزظٞخ

 2156 78 2153 37 22 41 ٍجالد زثع ظبعخ            

 2155 74 2457 43 1657 31 ٍجالد غبئسح

 1957 71 1153 18 2855 53 ٍجالد مبزٝنبتٞسٝخ            

 1853 66 1555 27 2159 39 ثسىَبُ ٍدزظٜ

 752 26 552 9 951 17 ٍعسح ٍدزظٜ

 111 361 111 174 111 186 اجَبىٜ ٍِ ظئي٘ا

مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ: أف تػػوافر نشػػاط )اإلذاعػػة المدرسػػية( جػػاث فػػي مقدمػػة أنشػػطة اإلعػػالـ يتضػػح       
% مف إجمالي العينة ، ثػـ )صػحؼ الحػائط( فػي 122المتاحة بالمدارس مف وجهة نظر المبحوثيف بنسبة 

% ، وفػػي المرتبػػة الرابعػػة 02.3%، ثػػـ )نشػػرات( فػػي المرتبػػة الثالثػػة بنسػػبة 80.0المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة 
خامسػػة بنسػػبة % ، ثػػـ )إعالنػػات إرشػػادية( فػػي المرتبػػة ال38.3جػػاثت )المجػػالت االلكترونيػػة( بنسػػبة 

% ، وجاثت )مجالت ربع 00.8%، ثـ )المناظرات المدرسية( في المرتبة السادسة وا خيرة  بنسبة 30.0
، %02.2فػي المرتبػة الثامنػة بنسػبة  % ،ثـ )المجالت الطائرة(01.6ساعة( في المرتبة السابعة بنسبة  

، وفػػي المرتبػػة العاشػػرة جػػػاثت % 10.1وفػػي المرتبػػة التاسػػعة جػػاثت )المجػػالت الكاريكاتيريػػة( بنسػػبة 
%، وفػػي المرتبػػة الحاديػػة عشػػر وا خيػػرة جػػاث )المسػػرح المدرسػػي( 18.3( بنسػػبة )البرلمانػػات المدرسػػية

 .%1.0بنسبة 
حيث جاثت اإلذاعػة المدرسػية فػي مقدمػة ، (020،  0211،سهاـ محمد )واتفقت تمؾ النتيجة مع دراسة 

% وفي المرتبة ا خيرة المسرح المدرسػي 10.1بحوثيف بنسبة وسائؿ اإلعالـ التربوي التي يتعرض لها الم
 % .11.8بنسبة 

ومف الواضح مف خالؿ نتائج الجدوؿ السابؽ توافر أغمب أنشطة اإلعالـ التربوي بالمدارس المعتمدة 
وغير المعتمدة ولكف أختمفت نسبة معرفة الطالب بتوافر تمؾ ا نشطة حيث جاثت اإلذاعة المدرسية في 
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% في ذيؿ الجدوؿ، مما يشير إلى إهتماـ 1.0% وجاث المسرح المدرسي بنسبة 122ة بنسبة المقدم
اإلداراة المدرسية وأخصائي اإلعالـ التربوي بتفعيؿ بعض أنشطة اإلعالـ التربوي مثؿ اإلذاعة المدرسية 

 .غيرها مف أنشطة اإلعالـ التربوي وصحؼ الحائط دوف
إلهتماـ ا كبر لنوعية ا نشطة التػي تػدخؿ فػي نطػاؽ المسػابقات وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى إعطاث ا

 .التربويوالمعارض التي ينظمها توجيه الصحافة واإلعالـ وتكمؼ بها إدارة المدرسة أخصائي اإلعالـ 
 :مدارس المعتمدة  وغير المعتمدةاإلعالـ التربوي بال  نشطةتعرض الطالب  -0

 (5جدٗه )

 اىَ٘قف ٍِ اإلعتَبد

 اىتعسض
 االجَبىٚ غٞس ٍعتَدح ٍعتَدح

 % ك % ك % ك

 9359 338 9154 159 9652 179 ّعٌ

 651 22 856 15 358 7 ال

 100 360 100 174 100 186 االجَبىٚ

المبحوثيف أكدوا عمي أنهـ تعرضوا  نشطة الطالب % مف 03.0يتضح مف الجدوؿ السابؽ: أف نسبة 
 اإلعالـ التربوي% منهـ عف عدـ تعرضهـ  ي نشاط يخص 6.1، وفي المقابؿ أعرب اإلعالـ التربوي

 بمدارسهـ.
أف نسبة تعرض الطالب المبحوثيف  نشطة اإلعالـ التربوي سواث بالمدارس المعتمدة فٜ  ويرجع السبب

دمتها اإلذاعة إلى طبيعة الممارسة اليومية لبعض أنشطة اإلعالـ التربوي وفي مق أو غير المعتمدة مرتفعة
 . نشطة أو عمى ا قؿ بعض أنواعهاالمدرسية كواقع ممموس والذي يزيد مف فرص تعرض الطالب لتمؾ ا

 :مدارساإلعالـ التربوي بال  نشطةمدى تعرض الطالب  -2
 (6جدوؿ )

 اىَ٘قف ٍِ اإلعتَبد

 ٍدٙ اىتعسض
 االجَبىٚ غٞس ٍعتَدح ٍعتَدح

 % ك % ك % ك

 4759 162 1159 19 7959 143 دائَب  

 2752 92 4752 75 955 17 ّبدزا  

 2459 84 4159 65 1156 19 أدٞبّب  

 111 338 111 159 111 179 االجَبىٚ

فػػػػي  أف جػػػػاث مسػػػػتوى التعػػػػرض  نشػػػػطة اإلعػػػػالـ التربػػػػوي )دائمػػػػًا(يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ:  
( فػػػػػي المرتبػػػػػة نػػػػػادراً )ثػػػػػـ % بالنسػػػػػبة إلجمػػػػػالي الطػػػػػالب المبحػػػػػوثيف ، 01.0بنسػػػػػبة  الترتيػػػػػب ا وؿ
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 .%00.0بنسبة وا خيرة ( في المرتبة الثالثة أحياناً ثـ ) %،01.0الثانية بنسبة 
ارتفػػػػاع نسػػػػبة حيػػػػث اشػػػػارت إلػػػػى  ( 0211،011، سػػػػهاـ محمػػػػد)واتفقػػػػت تمػػػػؾ النتيجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة 

% مػػػػنهـ لهػػػػذ  11.2 حيػػػػث أف نسػػػػبةالمبحػػػػوثيف مػػػػف النػػػػوعيف لوسػػػػائؿ االعػػػػالـ التربػػػػوي ،  تعػػػػرض
وقػػػػػػد تقػػػػػػدمت طػػػػػػالب  .لتمػػػػػػؾ الوسػػػػػائؿ % أحيانػػػػػػاً 13.8 تعػػػػػرض نسػػػػػػبةئؿ بصػػػػػػفة دائمػػػػػػة ، و الوسػػػػػا

المػػػػدارس المعتمػػػػدة فػػػػي مسػػػػتوى التعػػػػرض  نشػػػػطة اإلعػػػػالـ التربػػػػوي حيػػػػث جػػػػاث فػػػػي الترتيػػػػب ا وؿ 
، وأخيػػػػرا  فػػػػي الترتيػػػػب %12.6بنسػػػػبة  لثانيػػػػةفػػػػي المرتبػػػػة ا)أحيانػػػػًا( ، ثػػػػـ % 10.0بنسػػػػبة  )دائمػػػػًا( 
 %.0.2بنسبة  )نادرًا (الثالث 

ر المعتمػػػػػدة )نػػػػػادرًا( بنسػػػػػبة فػػػػػي حػػػػػيف جػػػػػاث فػػػػػي الترتيػػػػػب ا وؿ بالنسػػػػػبة لطػػػػػالب المػػػػػدارس غيػػػػػ
خيػػػػر )دائمػػػػًا( % ، وفػػػػي الترتيػػػػب الثالػػػػث وا 02.0، وفػػػػي الترتيػػػػب الثػػػػاني )أحيانػػػػًا( بنسػػػػبة 01.0%
ممػػػا يشػػػير إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ فػػػي مسػػػتوى التعػػػرض  نشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي بػػػيف  .%11.0بنسػػػبة 

ويرجػػػػع السػػػػبب إلػػػػى حػػػػرص المػػػػدارس  طػػػػالب المػػػػدارس المعتمػػػػدة وطػػػػالب المػػػػدارس غيػػػػر المعتمػػػػدة .
المعتمػػػدة عمػػػى تنفيػػػذ ا نشػػػطة التربويػػػة مػػػف أجػػػؿ الحفػػػاظ عمػػػى معػػػايير الجػػػودة واإلعتمػػػاد ا كػػػاديمي 

 والتي تقرها هيئة ضماف الجودة واإلعتماد . 
                            :مػػػػػػدارس المعتمػػػػػػدة  وغيػػػػػػر المعتمػػػػػػدةاإلعػػػػػػالـ التربػػػػػػوي بال  نشػػػػػػطةتعػػػػػػرض الطػػػػػػالب  كثافػػػػػػة -6

 (1جدوؿ )
 اىَ٘قف ٍِ اإلعتَبد

 مثبفخ اىتعسض
 االجَبىٚ غٞس ٍعتَدح ٍعتَدح

 % ك % ك % ك

 4157 141 653 11 7352 131 مو ًٝ٘ دزاظٜ

 2956 111 4457 71 1652 29 ٍساد اظج٘عٞب   3:2

 2857 97 4951 78 1156 19 ٍسح ٗاددح اظج٘عٞب  

 100 338 100 159 100 179 االجَبىٚ

الطػػػػػالب المبحػػػػػوثيف  نشػػػػػطة اإلعػػػػػالـ تعػػػػػرض  كثافػػػػػة تيتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ السػػػػػابؽ: أف جػػػػػاث  
مػػػػػرات اسػػػػػبوعيًا( فػػػػػي  3:0% ، ثػػػػػـ )01.1)كػػػػػؿ يػػػػػـو دراسػػػػػي( فػػػػػي الترتيػػػػػب ا وؿ بنسػػػػػبة التربػػػػػوي 

 %.08.1المرتبة الثالثة وا خيرة بنسبة %، ثـ )اسبوعيًا( في 00.6المرتبة الثانية بنسبة 
حيػػػػث جػػػػاث  اإلعػػػػالـ التربػػػػويوقػػػػد تقػػػػدمت طػػػػالب المػػػػدارس المعتمػػػػدة فػػػػي كثافػػػػة التعػػػػرض  نشػػػػطة 

مػػػػػرات اسػػػػػبوعيًا( فػػػػػي المرتبػػػػػة  3:0، ثػػػػػـ )%13.0 وؿ )كػػػػػؿ يػػػػػـو دراسػػػػػي( بنسػػػػػبة فػػػػػي الترتيػػػػػب ا
فػػػػي  %.12.6سػػػػبوعيًا( بنسػػػػبة % ، وأخيػػػػرا  فػػػػي الترتيػػػػب الثالػػػػث )مػػػػرة واحػػػػدة ا16.0الثانيػػػػة بنسػػػػبة 
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( بنسػػػبة مػػػرة واحػػػدة اسػػػبوعياً حػػػيف جػػػاث فػػػي الترتيػػػب ا وؿ بالنسػػػبة لطػػػالب المػػػدارس غيػػػر المعتمػػػدة )
% ، وفػػػػػي الترتيػػػػػب الثالػػػػػث 00.1مػػػػػرات اسػػػػػبوعيًا( بنسػػػػػبة  3:0% ، وفػػػػػي الترتيػػػػػب الثػػػػػاني )00.1

التعػػػػػرض  افػػػػػةكثممػػػػػا يشػػػػػير إلػػػػػى وجػػػػػود فػػػػػروؽ فػػػػػي  % .6.3( بنسػػػػػبة )كػػػػػؿ يػػػػػـو دراسػػػػػيوا خيػػػػػر 
 بيف طالب المدارس المعتمدة وطالب المدارس غير المعتمدة . اإلعالـ التربوي نشطة 

وقػػػػد يرجػػػػع السػػػػبب فػػػػي هػػػػذ  النتيجػػػػة إلػػػػى مسػػػػتوى وعػػػػي الطػػػػالب بالمػػػػدارس المعتمػػػػدة بضهميػػػػة 
أنشػػػػطة اإلعػػػػالـ التربػػػػوي فػػػػي مقابػػػػؿ ضػػػػعؼ مسػػػػتوى الػػػػوعي لػػػػدى طػػػػالب المػػػػدارس غيػػػػر المعتمػػػػدة 

 شطة .بقيمة هذ  ا ن
 :مدارس المعتمدة  وغير المعتمدةاإلعالـ التربوي بال  نشطةالطالب  مشاركة -1

 (8جدوؿ )
 اىَ٘قف ٍِ اإلعتَبد

 ٍشبزمخ اىطالة
 االجَبىٚ غٞس ٍعتَدح ٍعتَدح

 % ك % ك % ك

 5457 185 3956 63 6852 122 ّعٌ

 4553 153 6154 96 3158 57 ال

 100 338 100 159 100 179 االجَبىٚ

% مػػػػف الطػػػػالب المبحػػػػوثيف يشػػػػاركوف فػػػػي تنفيػػػػذ 20.1يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ: أف نسػػػػبة 
 % منهـ ال يشاركوف  .02.3أنشطة اإلعالـ التربوي ،  وفي المقابؿ نسبة 

وتوضػػػح هػػػذ  النتيجػػػة طبيعػػػة ممارسػػػة أنشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي داخػػػؿ المدرسػػػة والتػػػي يعتمػػػد فيهػػػا 
 .الطالب في تنفيذ ا نشطة ى إشراؾأخصائي اإلعالـ التربوي عم

                               مدارس المعتمدة  وغير المعتمدةاإلعالـ التربوي بال في أنشطةالطالب  أنماط مشاركة -8
 (0جدوؿ )

 اىَ٘قف ٍِ اإلعتَبد

 أَّبغ

 ٍشبزمخ اىطالة

 االجَبىٚ غٞس ٍعتَدح ٍعتَدح

 % ك % ك % ك

غسٝق اىَشبزمخ فٜ اإلذاعخ اىَدزظٞخ عِ 

 اإلعداد ٗاإلىقبء
91 7456 52 8255 143 7753 

 2352 43 3152 19 1956 24 اىْشس ٗاىت٘عٞخ ٍِ خاله ٍجيخ اىذبئػ 

 1355 25 2156 13 958 12 تْفٞر اعالّبد إزشبدٝخ ٍٗيصقبد

 2851 52 2659 17 2857 35 تذسٝس األخجبز

 111 185 111 63 111 122 إجَبىٜ ٍِ ظئي٘ا

% مػػػػف الطػػػػالب المبحػػػػوثيف يشػػػػاركوف فػػػػي )تنفيػػػػذ 11.3يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ: أف نسػػػػبة 
% مػػػػنهـ 08.1اإلذاعػػػػة المدرسػػػػية عػػػػف طريػػػػؽ اإلعػػػػداد واإللقػػػػاث( ،  وفػػػػي المرتبػػػػة الثانيػػػػة  نسػػػػبة 
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يقومػػػوف بتحريػػػر ا خبػػػار ، وفػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة )النشػػػر والتوعيػػػة مػػػف خػػػالؿ مجمػػػة الحػػػائط( بنسػػػبة 
إرشػػػػػادية وممصػػػػػقات ( بنسػػػػػبة  المرتبػػػػػة الرابعػػػػػة وا خيػػػػػرة جػػػػػاث ) تنفيػػػػػذ اعالنػػػػػات % ، وفػػػػػي03.0
13.2 %. 

حيػػػػث اوضػػػػحت الدراسػػػػة أف جػػػػاث  (111، 0216 ،مػػػػروة عػػػػوؼ)واتفقػػػػت هػػػػذ  النتيجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة 
فػػػػػي الترتيػػػػػب ا وؿ قيػػػػػاـ الطػػػػػالب بتسػػػػػجيؿ الحػػػػػوارات والبػػػػػرامج اإلذاعيػػػػػة ذات الصػػػػػمة بػػػػػضهـ القػػػػػرارات 

 % .80.8رة وعرضها عمى الطالب بنسبة والموضوعات الماث
(  82،  0211)السػػػػيد محمػػػػود عثمػػػػاف ، كمػػػػا اتفقػػػػت تمػػػػؾ النتيجػػػػة مػػػػع مػػػػا توصػػػػمت إليػػػػه دراسػػػػة 

% مػػػف إجمػػػالي المبحػػػوثيف تتقػػػدـ أنمػػػاط مشػػػاركتهـ فػػػي أنشػػػطة اإلعػػػالـ 02.3والتػػػي اشػػػارت إلػػػى أف 
 التربوي )اإلعداد واإللقاث الجيد باإلذاعة المدرسية( . 

تفسػػػير تمػػػؾ النتيجػػػة بػػػضف نشػػػاط اإلذاعػػػة المدرسػػػية نشػػػاط يػػػومي يبػػػدأ بػػػه اليػػػوـ الدراسػػػي فػػػي ويمكػػػف 
طػػػػابور الصػػػػباح وال تسػػػػتطيع إدارة المدرسػػػػة إل ػػػػاث  أو تهميشػػػػه وفقػػػػًا لتعميمػػػػات وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ 
، وال يمكػػػػف أف نجػػػػـز مػػػػف خػػػػالؿ هػػػػذ  النتيجػػػػة بػػػػضف تمػػػػؾ المشػػػػاركة تخضػػػػع لمتخطػػػػيط وتسػػػػير وفقػػػػًا 

 نامج معد مسبقًا ومحددة أهدافه وألياته وخطواته .لبر 
 اإلعالـ التربوي:أسباب عدـ تعرض الطالب إلى أنشطة  -0

 ( 01جدول )
 اىَ٘قف ٍِ اإلعتَبد

 أّشطخ 

 اىعالقبد اىعبٍخ

 االجَبىٚ غٞس ٍعتَدح ٍعتَدح

 % ك % ك % ك

 7753 17 9353 14 4259 3 ظعف إٔتَبً إدازح اىَدزظخ ثتعسض اىطالة ىتيل األّشطخ

 7257 16 81 12 5751 4 ال ٝتٌ ت٘شٝع اىَطج٘عبد عيٚ اىطالة

 7257 16 7353 11 7154 5 ال أظتفٞد ٍِ ٍعَُ٘ تيل األّشطخ

 5455 12 61 9 4259 3 اىقص٘ز فٜ اإلعالُ عِ ٍ٘اعٞد تيل األّشطخ

 4555 11 5353 8 2856 2 عدً إتبدخ اىفسصخ ىتفبعو اىطالة ٍع تيل األّشطخ

 2753 6 41 6 1 1 عدً إتبدخ تيل األّشطخ ىنبفخ اىطالة

 111 22 111 15 111 7 اجَبىٜ ٍِ ظئي٘ا

تقػػػػدـ أسػػػػباب عػػػػدـ تعػػػػرض الطػػػػالب المبحػػػػوثيف  نشػػػػطة اإلعػػػػالـ يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ: أف 
( فػػػػي الترتيػػػػب ا وؿ بنسػػػػبة ضػػػػعؼ أهتمػػػػاـ إدارة المدرسػػػػة بتعػػػػرض الطػػػػالب لتمػػػػؾ ا نشػػػػطةالتربػػػػوي )

)ال أسػػػػػػتفيد مػػػػػػف مضػػػػػػموف تمػػػػػػؾ ، وجػػػػػػاث )ال يػػػػػػتـ توزيػػػػػػع المطبوعػػػػػػات عمػػػػػػى الطػػػػػػالب( و 11.3%
مػػػػػف إجمػػػػػالي المبحػػػػػوثيف % 20.2 ى نسػػػػػبة، ويػػػػػر % 10.1فػػػػػي الترتيػػػػػب الثػػػػػاني بنسػػػػػبة ا نشػػػػػطة( 

)القصػػػػور فػػػػي اإلعػػػػالف عػػػػف مواعيػػػػد تمػػػػؾ  غيػػػػر المتعرضػػػػيف  نشػػػػطة اإلعػػػػالـ التربػػػػوي أف السػػػػبب
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)عػػػدـ إتاحػػػة الفرصػػػة لتفاعػػػؿ الطػػػالب مػػػع  ي الترتيػػػب الرابػػػع جػػػاثوفػػػ، فػػػي الترتيػػػب الثالػػػث  ا نشػػػطة(
عػػػػدـ إتاحػػػػة تمػػػػؾ ا نشػػػػطة لكافػػػػة وفػػػػي الترتيػػػػب الخػػػػامس جػػػػاث )، %02.2بنسػػػػبة  تمػػػػؾ ا نشػػػػطة(

وتعكػػػػس نتيجػػػػة الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ ضػػػػعؼ اهتمػػػػاـ إدارة المدرسػػػػة بنشػػػػاط  .%01.3( بنسػػػػبة الطػػػػالب
ى واقػػػع اإلعػػػالـ التربػػػوي ، ويتسػػػبب فػػػي ممارسػػػة اإلعػػػالـ التربػػػوي والػػػذي قػػػد يشػػػكؿ خطػػػورة كبيػػػرة عمػػػ

صػػػورية لتمػػػؾ ا نشػػػطة الهامػػػة نتيجػػػة أعتبػػػار  نشػػػاط لػػػيس لػػػه أي تػػػضثير ، كمػػػا أف عػػػدـ إيمػػػاف اإلدارة 
مػػػف أجػػػؿ  بػػػه قػػػد يسػػػبب جانػػػب مػػػف اإلحبػػػاط  خصػػػائي اإلعػػػالـ التربػػػوي والػػػذي قػػػد يػػػدخؿ فػػػي حػػػروب

 .أف يمارس دور  بشكؿ فعاؿ
 & Lomasتوصػػػمت إليػػػه دراسػػػة لومػػػاس ونيكػػػوالس ) سػػػابؽ مػػػع مػػػاوتتفػػػؽ نتيجػػػة الجػػػدوؿ ال

Nichollas, 2005, pp137-149 دراكهػػػػـ ( مػػػػف أهميػػػػة مراجعػػػػة مػػػػديري الماسسػػػػات التعميميػػػػة واش
 .ماسساتهـفى تحسيف مستوى الجودة فى  لقيمة اإلتصاؿ

في نشر ثقافة  اإلعالـ التربوياستجابات طالب المدارس المعتمدة عمى مقياس )توظيؼ أنشطة   -12
 (00جدول )                                            الجودة (

 االتجبٓ            

 اىعجبزح

 غٞس ٍت٘فس إىٚ دد ٍب ٍت٘فس

ػ 
ظ
ت٘
ىَ
ا

خ
ج
س
ىَ
ا

ف  
سا
ذ
إلّ
ا

ٛ
ز
ٞب
َع
اى

 

 ٓ
جب
الت
ا

بً
ىع
ا

 % ك % ك % ك 

تعععععٚ أّشعععطخ اإلععععالً اىتسثععع٘ٛ ثَدزظعععتٜ ىْشعععس 

 ٍتطيجبد تذقٞق اىج٘دح
149 8352 9 5 21 1157 2572 

1566

س 4
٘ف
ٍت

 

تذععععش أّشععععطخ اإلعععععالً اىتسثعععع٘ٛ ثَدزظععععتٜ عيععععٚ 

 اىعَو اىجَبعٜ ٗادتساً ٗتقدٝس األخسِٝ
141 7858 21 112 18 1151 2569 

1564

س 7
٘ف
ٍت

 

ٝقععععععععً٘ اإلعععععععععالً اىتسثعععععععع٘ٛ ٝ ظععععععععت داً أّشععععععععطتٔ 

اإلتصعععععععبىٞخ ٗ إصعععععععدازتٔ اىَقعععععععس ٓ ٗاىَععععععععَ٘عٔ 

 اىج٘دح ثبىَدزظخٗاىَسئٞخ فٜ ّشس ٍفبٌٕٞ 

86 4851 86 48 7 359 2544 
155

س 71
٘ف
ٍت

 

ٝ٘جعععععد ثَدزظعععععتٜ  ٍيصعععععقبد ّٗشعععععساد ى ععععععالً 

 اىتسث٘ٛ ٗاىتٜ تعسض ز ٝخ ٗزظبىخ اىَدزظخ
87 4856 72 4152 21 112 2537 

156

س 78
٘ف
ٍت

 

تعععععندٛ أّشعععععطخ اإلععععععالً اىتسثععععع٘ٛ ثَدزظعععععتٜ دٗز 

 ٕبً فٜ ت٘ظٞخ إٔداف اىج٘دح
36 2151 111 5654 42 2355 1597 

156

61 

ٍب
د 
د
 ٚ
 إى

ٝفعععععو اإلعععععالً اىتسثعععع٘ٛ ثَدزظععععتٜ صععععفذخ عيععععٚ 

شعععجنخ اىت٘اصعععو اإلجتَعععبعٜ فٞععععج٘ك تععععسض ٍعععِ 

 خاله ٍ٘ظ٘عبد ت ص اىج٘دح ثَدزظتٜ

31 1658 118 6153 41 2259 1594 
156

29 

ٍب
د 
د
 ٚ
 إى

ٝععععْإلٌ اإلعععععالً اىتسثعععع٘ٛ  اىجسىَبّععععبد ٗاىَْععععبظساد 

اإلظعععععتفبدح  ىَْبقشعععععخ إَٔٞعععععخ تطجٞعععععق اىج٘دحٍٗعععععدٙ

 ٍْٖب

6 354 87 4857 86 48 1555 
155

س  62
غٞ

س
٘ف
ٍت

 

 اىٚ دد ٍب 252394 اىَت٘ظػ اىَسجخ ىيَقٞبض 179 جَيخ ٍِ ظئي٘ا

يتضح مف الجدوؿ السابؽ: أف )تسعى أنشطة اإلعالـ التربوي بمدرستي لنشر متطمبات تحقيؽ الجودة(   
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اإلعالـ مقياس توظيؼ أنشطة مف طالب المدارس المعتمدة عمى  جاثت فى مقدمة استجابات المبحوثيف
، ثـ )تحث أنشطة اإلعالـ التربوي بمدرستي عمى 0.10 مرجح في نشر ثقافة الجودة  بمتوسط التربوي

)يقـو اإلعالـ جاث ، ثـ 0.60 مرجح فى المرتبة الثانية بمتوسط العمؿ الجماعي واحتراـ وتقدير ا خريف(
صدارته المقرا  والمسموعه والمرئية في نشر مفاهيـ الجودة ـ أنشطته اإلتصالية و بوي يرستخداالتر  اش

ثـ فى المرتبة الرابعة )يوجد بمدرستي  ممصقات ، 0.00مرجح بالمدرسة( فى المرتبة الثالثة بمتوسط 
ثـ فى المرتبة  ،0.31مرجح  ونشرات لإلعالـ التربوي والتي تعرض راية ورسالة المدرسة( بمتوسط

بمتوسط مرجح  خامسة )تادي أنشطة اإلعالـ التربوي بمدرستي دور هاـ في توضيح أهداؼ الجودة(ال
، ثـ )يفعؿ اإلعالـ التربوي بمدرستي صفحة عمى شبكة التواصؿ اإلجتماعي فيسبوؾ تعرض مف 1.01

التربوي  ، ثـ )ينظـ اإلعالـ 1.00بمتوسط  سادسةخالؿ موضوعات تخص الجودة بمدرستي( فى المرتبة ال
 بمتوسطسابعة البرلمانات والمناظرات لمناقشة أهمية تطبيؽ الجودةومدى اإلستفادة منها( فى المرتبة ال

 .1.22 مرجح
بالمدارس  (في نشر ثقافة الجودة اإلعالـ التربويمقياس )توظيؼ أنشطة وجاث المتوسط المرجح ل

عمى مقياس ليكرت  متوفر إلى حد ماوهو ما يعادؿ إتجا    0.0300المعتمدة مف وجهه نظر الطالب 
، وذلؾ يعني أف مستوى توظيؼ أنشطة اإلعالـ التربوي في نشر ثقافة الجودة بالمدارس المعتمدة الثالثي

 متوسط مف وجهه نظر الطالب المبحوثيف.
واتفقت نتيجة استجابات المبحوثيف عمى مقياس مقياس توظيؼ أنشطة اإلعالـ التربوي في نشر ثقافة 

ة مع نتيجة مقياس توظيؼ أنشطة العالقات العامة في نشر ثقافة الجودة بالمدارس المعتمدة والتي الجود
مما ياكد أف المدارس المعتمدة تستوعب إلى حد ما دور القوة اإلتصالية جاثت أيضًا متوفر إلى حد ما، 

مة أولويتها وهي نشر التي تممكها مف أنشطة اإلعالـ التربوي وأنشطة العالقات العامة وتوظفها في خد
ثقافة الجودة ولكف التوظيؼ يحتاج مزيد مف التخطيط والدراسة واإلمكانيات حتى تستطيع تمؾ ا نشطة 

 .بموغ أهدافها
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في نشر  اإلعالـ التربوياستجابات طالب المدارس ال ير معتمدة عمى مقياس ) توظيؼ أنشطة   -11
 (01جدول )   ثقافة الجودة ( 
 االتجبٓ            

 اىعجبزح

 غٞس ٍت٘فس إىٚ دد ٍب ٍت٘فس
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 % ك % ك % ك 

تعععندٛ أّشعععطخ اإلععععالً اىتسثععع٘ٛ ثَدزظعععتٜ 

2 8.2 13 81.1 129 1157 17 دٗز ٕبً فٜ ت٘ظٞخ إٔداف اىج٘دح
.0

3
 

.4
3

5
 

إىٚ 

 دد ٍب

ثَدزظعععتٜ تعععععٚ أّشعععطخ اإلععععالً اىتسثععع٘ٛ 

1 17.6 28 74.2 118 8.2 13 ىْشس ٍتطيجبد تذقٞق اىج٘دح
.9

1
 

.5
0
1

 

إىٚ 

 دد ٍب

ٝقعععً٘ اإلععععالً اىتسثععع٘ٛ ٝ ظعععت داً أّشعععطتٔ 

اإلتصععععععععععععبىٞخ ٗ إصععععععععععععدازتٔ اىَقععععععععععععس ٓ 

ٗاىَعععععَ٘عٔ ٗاىَسئٞععععخ فععععٜ ّشععععس ٍفععععبٌٕٞ 

 اىج٘دح ثبىَدزظخ

20 12.6 64 40.3 75 47.2 1
.6

5
 

.6
9
3

 

غٞس 

 ٍت٘فس

اىتسثععع٘ٛ ثَدزظعععتٜ صعععفذخ ٝفععععو اإلععععالً 

عيعععٚ شعععجنخ اىت٘اصعععو اإلجتَعععبعٜ فٞععععج٘ك 

تعععععسض ٍععععِ خععععاله ٍ٘ظعععع٘عبد ت ععععص 

 اىج٘دح ثَدزظتٜ

4 2.5 87 54.7 68 42.8 1
.6

0
 

.5
4
1

 

غٞس 

 ٍت٘فس

تذعععش أّشعععطخ اإلععععالً اىتسثععع٘ٛ ثَدزظعععتٜ 

عيععععٚ اىعَععععو اىجَععععبعٜ ٗادتععععساً ٗتقععععدٝس 

 األخسِٝ
4 2.5 80 50.3 75 47.2 1

.5
5

 

.5
4
7

 

غٞس 

 ٍت٘فس

ٝععععععععْإلٌ اإلعععععععععالً اىتسثعععععععع٘ٛ اىجسىَبّععععععععبد 

ٗاىَْعععععععبظساد ىَْبقشعععععععخ إَٔٞعععععععخ تطجٞعععععععق 

 اىج٘دحٍٗدٙ اإلظتفبدح ٍْٖب
30 18.9 7 4.4 122 76.7 1

.4
2

 

.7
9
1

 

غٞس 

 ٍت٘فس

ٝ٘جععععععد ثَدزظععععععتٜ  ٍيصععععععقبد ّٗشععععععساد 

ى عععععالً اىتسثعععع٘ٛ ٗاىتععععٜ تعععععسض ز ٝععععخ 

 ٗزظبىخ اىَدزظخ
21 13.2 20 12.6 118 74.2 1

.3
9

 

.7
1
1

 

غٞس 

 ٍت٘فس

 غٞس ٍت٘فس 15649 اىَت٘ظػ اىَسجخ ىيَقٞبض 159 جَيخ ٍِ ظئي٘ا

يتضح مف الجدوؿ السابؽ: أف )تادي أنشطة اإلعالـ التربوي بمدرستي دور هاـ في توضيح أهداؼ 
مقياس توظيؼ مف طالب المدارس ال ير معتمدة عمى  الجودة( جاثت فى مقدمة استجابات المبحوثيف

، ثـ )تسعى أنشطة اإلعالـ التربوي  0.23 مرجح في نشر ثقافة الجودة  بمتوسط اإلعالـ التربويأنشطة 
)يقـو اإلعالـ جاث ، ثـ 1.01 مرجح فى المرتبة الثانية بمتوسط بمدرستي لنشر متطمبات تحقيؽ الجودة(

صدارته المقرا  والمسموعه والمرئية في نشر مفاهيـ الجودة أنشطته اإلتصالية و التربوي يرستخداـ  اش
ثـ فى المرتبة الرابعة )يفعؿ اإلعالـ التربوي ، 1.62مرجح بالمدرسة( فى المرتبة الثالثة بمتوسط 

بمدرستي صفحة عمى شبكة التواصؿ اإلجتماعي فيسبوؾ تعرض مف خالؿ موضوعات تخص الجودة 
ى ثـ فى المرتبة الخامسة )تحث أنشطة اإلعالـ التربوي بمدرستي عم ،1.62مرجح  بمدرستي( بمتوسط
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، ثـ )ينظـ اإلعالـ التربوي البرلمانات  1.22بمتوسط مرجح  العمؿ الجماعي واحتراـ وتقدير ا خريف(
، ثـ  1.00بمتوسط  سادسةوالمناظرات لمناقشة أهمية تطبيؽ الجودةومدى اإلستفادة منها( فى المرتبة ال

المدرسة( فى المرتبة )يوجد بمدرستي ممصقات ونشرات لإلعالـ التربوي والتي تعرض راية ورسالة 
في نشر  اإلعالـ التربويمقياس )توظيؼ أنشطة وجاث المتوسط المرجح ل .1.30 مرجح بمتوسطسابعة ال

 وهو ما يعادؿ إتجا  غير متوفر 1.600بالمدارس ال ير معتمدة مف وجهه نظر الطالب  ثقافة الجودة (

اإلعالـ التربوي في نشر ثقافة الجودة ، وذلؾ يعني أف مستوى توظيؼ أنشطة عمى مقياس ليكرت الثالثي
 .يؼ مف وجهه نظر الطالب المبحوثيفبالمدارس ال ير معتمدة ضع

 استجابات الطالب عمى مقياس ) اتجا  الطالب نحو الجودة (  -10
 (13جدٗه )

 االتجبٓ            

 اىعجبزح

 غٞس ٍ٘افق ٍذبٝد ٍ٘افق
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ٍعععععِ اىععععععسٗزٛ أُ ٝقعععععً٘ اىَعيعععععٌ ثتعسٝعععععف 

 غالثٔ عيٚ ٍصبدز اىَعسفخ اىَ تيفخ
 ٍذبٝد 767. 2.16 22.5 81 38.6 139 3859 141

ازغععععت فععععٜ ت٘ظٞععععف تقْٞععععخ اىَعيٍ٘ععععبد فععععٜ 

اىتعيعععععٌٞ ٗاظعععععت داً اىَعيعععععٌ غعععععس  تدزٝععععععٞخ 

 ددٝثخ

 ٍذبٝد 775. 2.08 26.4 95 39.4 142 34.2 123

ز ٝعععخ ٗزظعععبىخ اىَدزظعععخ  ٍعععِ اىَٖعععٌ ععععسض

 فٜ ٍنبُ ثبزش ىيجَٞع ٗاالىتصاً ثٖب
 ٍذبٝد 686. 2.03 22.2 80 53.1 191 24.7 89

ٝذقعععععععق تطجٞعععععععق اىجععععععع٘دح تَْٞعععععععخ ٍٖعععععععبزاد 

ٍٗععععععبزف ٗاتجبٕععععععبد اىطعععععالة ٗاىَعيَععععععِٞ 

 ٗاالدازِٝٞ ثبىَدزظخ

 ٍذبٝد 706. 2.00 25.0 90 50.3 181 24.7 89

اىشعععبٍيخ تععععتفٞد اىَدزظعععخ ٍعععِ تطجٞعععق اىجععع٘دح 

 فٜ اىتذعِٞ اىَعتَس ىيعَيٞخ اىتعيَٞٞخ
 ٍذبٝد 839. 1.98 36.4 131 29.7 107 33.9 122

تطجٞععععق اىجعععع٘دح َٝععععْخ اىَدزظععععخ اىَصٝععععد ٍععععِ 

االدتعععععععساً ٗاىتقعععععععدٝس اىَذيعععععععٜ ٗاالعتعععععععساف 

 اىعبىَٜ

 ٍذبٝد 725. 1.97 27.8 100 47.5 171 24.7 89

اىعَعععو داخعععو اىَدزظعععخ ٝنعععُ٘ ثعععسٗح اىفسٝعععق 

 اىتفبعو ٗاىَشبزمخ اىجَبعٞخٍِ خاله 
 ٍذبٝد 737. 1.95 29.7 107 45.6 164 24.7 89

ازٙ إَٔٞعععععخ مجٞعععععسح فعععععٜ ٍشعععععبزمخ اىطعععععالة 

ٗاىَعيَعععععععِٞ ٗاالدازٝعععععععِٞ ٗأٗىٞعععععععبء األٍععععععع٘ز 

 ٗاىَجتَع فٜ تْفٞر ٍشسٗعبد اىج٘دح

 ٍذبٝد 895. 1.92 44.2 159 19.4 70 36.4 131

عيععععٚ اىطععععالة اىعَععععو عيععععٚ امتعععععبة اىقععععدزح 

 اىَشنالد  ٗتذَو اىَعئ٘ىٞخ عيٚ دو
 ٍذبٝد 920. 1.90 47.5 171 14.7 53 37.8 136

اتَْعععععٚ دصععععع٘ه ٍدزظعععععتٜ عيعععععٚ اىجععععع٘دح 

 ٗاالعتَبد
 ٍذبٝد 868. 1.86 45.3 163 23.1 83 31.7 114

تأظععععععٞط ّإلععععععبً ٍعيٍ٘ععععععبتٜ ٕٗٞنيععععععٜ فعععععععبه 

 إلدازح اىج٘دح عيٚ اىصعٞد اىَدزظٜ
 ٍذبٝد 517. 1.84 22.5 81 70.8 255 6.7 24

اشعععععبزك فعععععٜ ٍشعععععسٗعبد اىجععععع٘دح اى بصعععععخ 

 ثَدزظتٜ
 ٍذبٝد 793. 1.83 41.7 150 34.2 123 24.2 87
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ىعععععٞط عيعععععٚ اىطبىعععععت  أُ  َٝعععععبزض اىتقعععععٌ٘ٝ 

اىعععراتٜ ٍعععِ خعععاله جَعععع ٗت٘تٞعععق اىَعيٍ٘عععبد 

 ثعد تْفٞر أٛ ّشبغ

 ٍذبٝد 744. 1.68 48.9 176 34.4 124 16.7 60

ت فعععععععٞط اىتنيفعععععععخ ٍعععععععع تذقٞعععععععق األٕعععععععداف 

 ٗاىتعيَٞٞخ اىَ٘ظ٘عاىتسث٘ٝخ 
7 1.9 213 59.2 140 38.9 1.63 .522 

غٞس 

 ٍ٘افق

 ٍذبٝد 15915 اىَت٘ظػ اىَسجخ ىيَقٞبض 361 جَيخ ٍِ ظئي٘ا

يتضح مف الجدوؿ السابؽ: أف )مف الضروري أف يقـو المعمـ بتعريؼ طالبه عمى مصادر المعرفة      
مقياس ) اتجا  الطالب نحو الجودة (  عمى المبحوثيف الطالب المختمفة( جاثت فى مقدمة استجابات 

، ثـ )ارغب في توظيؼ تقنية المعمومات في التعميـ واستخداـ المعمـ طرؽ   0.16 مرجح بمتوسط
، ثـ )مف المهـ عرض راية ورسالة المدرسة  0.28 مرجح تدريسية حديثة( فى المرتبة الثانية بمتوسط

ثـ فى المرتبة الرابعة ، 0.23مرجح ا( فى المرتبة الثالثة بمتوسط في مكاف بارز لمجميع وااللتزاـ به
 )يحقؽ تطبيؽ الجودة تنمية مهارات ومعارؼ واتجاهات الطالب والمعمميف واالدارييف بالمدرسة( بمتوسط

ثـ فى المرتبة الخامسة )تستفيد المدرسة مف تطبيؽ الجودة الشاممة في التحسيف المستمر  ،0.22 مرجح
، ثـ )تطبيؽ الجودة يمنح المدرسة المزيد مف االحتراـ والتقدير 1.08بمتوسط مرجح  لتعميمية(لمعممية ا

، ثـ )العمؿ داخؿ المدرسة يكوف بروح  1.01بمتوسط  سادسةالمحمي واالعتراؼ العالمي( فى المرتبة ال
 الثامنهفى المرتبة ، ثـ 1.02بمتوسط  سابعةالفريؽ مف خالؿ التفاعؿ والمشاركة الجماعية( فى المرتبة ال

)ارى أهمية كبيرة في مشاركة الطالب والمعمميف واالدارييف وأولياث ا مور والمجتمع في تنفيذ مشروعات 
)عمى الطالب العمؿ عمى اكتساب القدرة عمى حؿ  تاسعةثـ فى المرتبة ال ، 1.00( بمتوسط  الجودة

ى حصوؿ مدرستي عمى الجودة واالعتماد( ، ثـ )اتمن1.02بمتوسط مرجح  المشكالت  وتحمؿ المسئولية(
، ثـ )تضسيس نظاـ معموماتي وهيكمي فعاؿ إلدارة الجودة عمى الصعيد  1.86بمتوسط  عاشرةفى المرتبة ال

)اشارؾ في مشروعات  الثانية عشر، ثـ فى المرتبة 1.80بمتوسط  الحادية عشرالمدرسي( فى المرتبة 
ب  أف  يمارس ل)ليس عمى الطا ثالثة عشرـ فى المرتبة الث ،1.83الجودة الخاصة بمدرستي( بمتوسط 

، ثـ )تخفيض 1.68بمتوسط مرجح  التقويـ الذاتي مف خالؿ جمع وتوثيؽ المعمومات بعد تنفيذ أي نشاط(
 مرجح بمتوسط الرابعة عشر وا خيرةالتكمفة مع تحقيؽ ا هداؼ التربوية والتعميمية الموضوع( فى المرتبة 

وهو ما يعادؿ إتجا   1.012 مقياس ) اتجا  الطالب نحو الجودة (المتوسط المرجح لوجاث  .1.63
 .عمى مقياس ليكرت الثالثي محايد

، وزولو، ومارى )  ,Strydom, Zulu & Murrayحيث يتفؽ ذلؾ مع توصمت إليه دراسة ستريدـو

2004, pp207-217)  عمى كافة المستويات  مصادر مقاومة لمت ير داخؿ الماسسات التعميمية توافرمف
دارييف .   مف طالب ومعمميف واش
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 :تفسير تمؾ النتيجة مف خالؿ شقيف ويمكف
أوال : هو عدـ توافر المعمومات الكافية لدى الطالب عف أهمية الجودة وضرورة الت يير الممح نحو 
 الجودة ومدى استفادة كافة العناصر المتعمقة بالماسسة مف مراعاة مباديث وقيـ الجودة ونشر ثقافتها . 

ومهاـ جديدة ويتخوفوف أيضٌا ثانيًا :  أنه يوجد بيف أفراد الماسسة مف يتخوفوف مف تحمؿ أعباث مضافة 
 .إتجا  الطالب نحو الجودة محايد مف أساليب تقويـ ا داث ونظاـ المحاسبة وفقًا لمنظور الجودة ولذا جاث

 :نتائج فروض الدراسة
وبيف مستوى ثقافة  اإلعالـ التربوي : " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف توظيؼ أنشطة الفرض ا وؿ
 "المرحمة اإلعدادية طالبالجودة لدى 

ولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس العالقة بيف مدى توظيؼ أنشطة 
 ، وذلؾ كما يمي: اإلعالـ التربوي بماسسات التعميـ قبؿ الجامعي وبيف مستوى ثقافة الجودة لدى الطالب

 (14جدٗه )
اىتسث٘ٛ ثَنظعبد اىتعيٌٞ قجو اىجبٍعٜ ٗثِٞ ٍعت٘ٙ تقبفخ ىقٞبض اىعالقخ ثِٞ ٍعت٘ٙ ت٘ظٞف أّشطخ اإلعالً 

 اىج٘دح ىدٙ اىطالة

 اىَتغٞساد
 ٍعت٘ٙ تقبفخ اىج٘دح ىدٙ اىطالة

 اىدالىخ ٍعبٍو االزتجبغ

ٍعت٘ٙ ت٘ظٞف أّشطخ اإلعالً اىتسث٘ٛ 

 ثَنظعبد اىتعيٌٞ قجو اىجبٍعٜ
1.257

**
 1511 

توظيػػػػؼ أنشػػػػطة  مسػػػػتوىبػػػػيف  إحصػػػػائيايتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ: وجػػػػود عالقػػػػة ارتبػػػػاط دالػػػػة 
اإلعػػػالـ التربػػػوي بماسسػػػات التعمػػػيـ قبػػػؿ الجػػػامعي وبػػػيف مسػػػتوى ثقافػػػة الجػػػودة لػػػدى الطػػػالب ، حيػػػث 

 (.2.21عند مستوي داللة ) إحصائياً ( وهي قيمة دالة 2.021قيمة ر) تبم 
ؿ بوجػػػود عالقػػػة إرتباطيػػػة طرديػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف توظيػػػؼ نقبػػػؿ الفػػػرض ا وؿ القائػػػ وبػػػذلؾ

 أنشطة اإلعالـ التربوي بماسسات التعميـ قبؿ الجامعي وبيف مستوى ثقافة الجودة لدى الطالب.
وقػػػد يرجػػػع السػػػبب فػػػى هػػػذ  النتيجػػػة إلػػػى أف التوظيػػػؼ  نشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي يػػػادي فػػػي ا سػػػاس 

و الشػػػػرح والتفسػػػػير والتوجيػػػػه واإلرشػػػػاد ونشػػػػر قػػػػيـ ومبػػػػادئ  وظػػػػائؼ فػػػػي مقػػػػدمتها نشػػػػر المعمومػػػػات
 . الطالب تربوية تتفؽ مع منهجية الجودة و مكونات ثقافتها مما ينعكس عمى 

في المستوى المعرفي بالجودة بيف الطالب برختالؼ  إحصائيةذات داللة   فروؽالفرض الثاني: " توجد  
 ".تعرضهـ  نشطة ا عالـ التربوي

ستوى المعرفي بالجودة ولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار "ت" لقياس الفروؽ في الم     
 ، وذلؾ كما يمي:عالـ التربويتعرضهـ  نشطة اإلبرختالؼ  بيف الطالب
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 (15جدٗه )

ّتبئج اختجبز )د( ىدالىخ اىفسٗ  فٜ ٍت٘ظطبد اىَعت٘ٙ اىَعسفٜ ثبىج٘دح ثِٞ اىطالة ث ختالف تعسظٌٖ 

 ألّشطخ اإلعالً اىتسث٘ٛ

 اىتعسض    

 

 اىَتغٞس

اىطالة اىرِٝ تعسظ٘ا ألّشطخ 

 اإلعالً اىتسث٘ٛ
اىطالة اىرِٝ ىٌ ٝتعسظ٘ا 

قَٞخ  ألّشطخ اإلعالً اىتسث٘ٛ

 )د(

ٍعت٘ٙ 

 اىدالىخ
 اىَت٘ظػ اىعدد

االّذساف 

 اىَعٞبزٛ
 اىَت٘ظػ اىعدد

االّذساف 

 اىَعٞبزٛ
ىَعسفٜ اىَعت٘ٙ ا

 ثبىج٘دح
338 156421 .77743 22 152727 .45584 25212 0.05 

متوسطات المستوى المعرفي بالجودة  فيتشير نتائج تطبيؽ اختبار "ت": إلي وجود فروؽ دالة إحصائيًا 
بيف الطالب واإلدارييف برختالؼ تعرضهـ  نشطة اإلعالـ التربوي لصالح الذيف يتعرضوف ، حيث بم ت 

 .(2.22توي داللة )(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مس2.202قيمة "ت")
ذات داللة إحصائية في المستوى المعرفي بالجودة القائؿ بوجود فروؽ  ثانيوبذلؾ فرننا نقبؿ الفرض ال    

ويمكف تفسير هذ   ". لصالح الذيف يتعرضوف  نشطة اإلعالـ التربوي تعرضهـبيف الطالب برختالؼ 
الـ التربوي يمتمؾ وسائؿ متعددة لالتصاؿ و يستخدـ ل ة مبسطة بحيث تكوف واضحة النتيجة بضف اإلع

تبرز مف خاللها المحتوى الدنى المستويات الثقافية مف فئات الجمهور باإلضافة لإلستعانة بقوالب جذابة 
 .رفي لمجمهور الذي يتعرض لمضامينهيستطيع مف خاللها أف يرفع المستوى المعالمقدـ و 
في نشر ثقافة  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في توظيؼ أنشطة اإلعالـ التربويثالث: " الفرض ال
 ".غير معتمدة( مف وجهه نظر الطالب –معتمدة تالؼ موقؼ الماسسة مف اإلعتماد )برخالجودة 
توظيؼ أنشطة مستوى ولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار "ت" لقياس الفروؽ في      

غير معتمدة( مف  –اإلعتماد )معتمدة  مف درسةالتربوي في نشر ثقافة الجودة برختالؼ موقؼ الماإلعالـ 
 ، وذلؾ كما يمي:وجهه نظر الطالب

 (16جدٗه )

ّتبئج اختجبز )د( ىدالىخ اىفسٗ  فٜ ٍعت٘ٙ ت٘ظٞف أّشطخ اإلعالً اىتسث٘ٛ  فٜ ّشس تقبفخ اىج٘دح ث ختالف 

 غٞس ٍعتَدح ( ٍِ ٗجٖٔ ّإلس اىطالة –ٍعتَدح ٍ٘قف اىَنظعخ ٍِ اإلعتَبد ) 

اىَ٘قف ٍِ       

 اإلعتَبد

 اىَتغٞس

 غٞس اىَعتَدح اىَدازض اىَعتَدح اىَدازض
قَٞخ 

 )د(

ٍعت٘ٙ 

االّذساف  اىَت٘ظػ اىعدد اىدالىخ

 اىَعٞبزٛ

االّذساف  اىَت٘ظػ اىعدد

 اىَعٞبزٛ

أّشطخ ت٘ظٞف 

 اإلعالً اىتسث٘ٛ
179 254358 .13050 159 157565 .92086 95761 0.05 

تشػػػػير نتػػػػائج تطبيػػػػؽ اختبػػػػار "ت": إلػػػػي وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائيًا فػػػػي متوسػػػػطات توظيػػػػؼ أنشػػػػطة اإلعػػػػالـ 
غيػػػر معتمػػػدة( مػػػف وجهػػػه  –معتمػػػدة مػػػف اإلعتمػػػاد ) المدرسػػػةالتربػػػوي فػػػي نشػػػر ثقافػػػة الجػػػودة بػػػرختالؼ موقػػػؼ 



                     دور اإلعالم التربوً فٌ نشر ثقافت الجودة لدى طالب المرحلت اإلعدادٍت   
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إحصػػػائيًا عنػػػد (، وهػػػي قيمػػػة دالػػػة 0.161المعتمػػػدة ، حيػػػث بم ػػػت قيمػػػة "ت") المػػػدارسنظػػػر الطػػػالب، لصػػػالح 
 .(2.22مستوي داللة )

وبػػػذلؾ فرننػػػا نقبػػػؿ الفػػػرض الثالػػػث القائػػػؿ بوجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي توظيػػػؼ أنشػػػطة اإلعػػػالـ     
( مػػػف وجهػػػه غيػػػر معتمػػػدة –إلعتمػػػاد )معتمػػػدة مػػػف ا درسػػػةالتربػػػوي فػػػي نشػػػر ثقافػػػة الجػػػودة بػػػرختالؼ موقػػػؼ الم

ويرجػػػػع السػػػػبب فػػػػي هػػػػذ  النتيجػػػػة إلػػػػى طبيعػػػػة أولويػػػػات الماسسػػػػات الحاصػػػػمة عمػػػػى الجػػػػودة  نظػػػػر الطػػػػالب.
واإلعتمػػػاد وسياسػػػتها واسػػػتراتيجيتها اإلداريػػػة والتػػػي تسػػػعى لمحفػػػاظ عمػػػى مراعػػػاة معػػػايير الجػػػودة ونشػػػر ثقافػػػة 

ـ التربػػػػػوي توصػػػػػيات مػػػػػف قبػػػػػؿ اإلدارة المدرسػػػػػية بالمػػػػػدارس الجػػػػػودة ممػػػػػا يشػػػػػير إلػػػػػى تمقػػػػػي أخصػػػػػائي اإلعػػػػػال
 المعتمدة عمى توظيؼ أنشطته بما يخدـ أولويات الماسسة وتوجهاتها نحو الجودة .

تعرض الطالب  نشطة اإلعالـ  مستوى ذات داللة إحصائية بيفارتباطية توجد عالقة  : "رابعالفرض ال
 . ربوي وبيف اتجاهتهـ نحو الجودة "الت

ولمتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة هػػػػذا الفػػػػرض تػػػػـ حسػػػػاب معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػوف لقيػػػػاس العالقػػػػة بػػػػيف      
مسػػػػػتوى تعػػػػػرض الطػػػػػالب والمعممػػػػػيف واإلداريػػػػػيف  نشػػػػػطة اإلعػػػػػالـ التربػػػػػوي وبػػػػػيف اتجػػػػػاهتهـ نحػػػػػو 

 (17جدٗه )                    الجودة ، وذلؾ كما يمي:

 ً اىتسث٘ٛ ٗثِٞ اتجبٕتٌٖ ّذ٘ اىج٘دحىقٞبض اىعالقخ ثِٞ ٍعت٘ٙ تعسض اىطالة ألّشطخ اإلعال

 اىَتغٞساد
 اتجبٓ اىطالة ّذ٘ اىج٘دح

 اىدالىخ ٍعبٍو االزتجبغ

ٍعت٘ٙ تعسض اىطالة 

 ألّشطخ اإلعالً اىتسث٘ٛ
1.629

**
 1511 

بػػػػيف مسػػػػتوى تعػػػػرض الطػػػػالب  نشػػػػطة  إحصػػػػائيايتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ: وجػػػػود عالقػػػػة ارتبػػػػاط دالػػػػة   
عنػػػد  إحصػػػائياً ( وهػػػي قيمػػػة دالػػػة 2.600اإلعػػػالـ التربػػػوي وبػػػيف اتجػػػاهتهـ نحػػػو الجػػػودة ، حيػػػث بم ػػػة قيمػػػة ر)

 (.2.21مستوي داللة )
وبػػػذلؾ فرننػػػا نقبػػػؿ الفػػػرض ا وؿ القائػػػؿ بوجػػػود عالقػػػة إرتباطيػػػة طرديػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف مسػػػتوى     

ويرجػػػع السػػػبب فػػػي هػػػذ  النتيجػػػة إلػػػى  .لتربػػػوي وبػػػيف اتجػػػاهتهـ نحػػػو الجػػػودةاإلعػػػالـ ا تعػػػرض الطػػػالب  نشػػػطة
أف اإلتجػػػػا  نحػػػػو الجػػػػودة يتكػػػػوف مػػػػف خػػػػالؿ مسػػػػتوى الػػػػوعي والفهػػػػـ واالسػػػػتيعاب لطبيعػػػػة الجػػػػودة ومػػػػف ثػػػػـ 

بمػػػا أف أنشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي قػػػادرة واث كػػػاف سػػػمبي أو محايػػػد أو ايجػػػابي، و التحػػػوؿ  خػػػذ اتجػػػا  نحوهػػػا سػػػ
مػػػى رفػػػع مسػػػتوى الػػػوعي لػػػدى جمهورهػػػا مػػػف خػػػالؿ أنشػػػطتها اإلتصػػػالية فرنهػػػا قػػػادرة عمػػػى صػػػياغة اإلتجػػػا  ع

 .والتخطيط لهنحو الجودة إذا تـ استهداؼ ذلؾ 
توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الطػػػالب المشػػػاركيف فػػػى أنشػػػطة اإلعػػػالـ  الفػػػرض الخػػػامس: "

 ."  ثقافة الجودةالتربوي وبيف الطالب غير المشاركيف في مستوى 
ولمتحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػحة هػػػػػذا الفػػػػػرض تػػػػػـ تطبيػػػػػؽ اختبػػػػػار "ت" لقيػػػػػاس الفػػػػػروؽ بػػػػػيف الطػػػػػالب      



                     دور اإلعالم التربوً فٌ نشر ثقافت الجودة لدى طالب المرحلت اإلعدادٍت   
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المشػػػاركيف فػػػى أنشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي وبػػػيف الطػػػالب غيػػػر المشػػػاركيف فػػػي مسػػػتوى ثقافػػػة الجػػػودة ، 
 (18جدٗه )                              وذلؾ كما يمي:

اىفسٗ  ثِٞ اىطالة اىَشبزمِٞ فٚ أّشطخ اإلعالً اىتسث٘ٛ ٗثِٞ اىطالة غٞس ّتبئج اختجبز )د( ىدالىخ 

 اىَشبزمِٞ فٜ ٍعت٘ٙ تقبفخ اىج٘دح

 اىَشبزمخ

 اىَتغٞس

 اىطالة غٞس اىَشبزمِٞ اىطالة اىَشبزمِٞ
قَٞخ 

 )د(

ٍعت٘ٙ 

 اىدالىخ
 اىعدد

 اىَت٘ظػ
االّذساف 

 اىَعٞبزٛ
 اىَت٘ظػ اىعدد

االّذساف 

 اىَعٞبزٛ

تقبفخ ٍعت٘ٙ 

 اىج٘دح
185 159243 .79721 153 153117 .59698 75998 0.05 

تشػػػػير نتػػػػائج تطبيػػػػؽ اختبػػػػار "ت": إلػػػػي وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائيًا بػػػػيف الطػػػػالب المشػػػػاركيف فػػػػى أنشػػػػطة 
اإلعػػػػالـ التربػػػػوي وبػػػػيف الطػػػػالب غيػػػػر المشػػػػاركيف فػػػػي مسػػػػتوى ثقافػػػػة الجػػػػودة ، لصػػػػالح الطػػػػالب المشػػػػاركيف ، 

 .(2.22إحصائيًا عند مستوي داللة )(، وهي قيمة دالة 1.008"ت")حيث بم ت قيمة 
وبػػػػػذلؾ فرننػػػػػا نقبػػػػػؿ الفػػػػػرض الخػػػػػامس القائػػػػػؿ بوجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف الطػػػػػالب 
المشػػػاركيف فػػػى أنشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي وبػػػيف الطػػػالب غيػػػر المشػػػاركيف فػػػي مسػػػتوى ثقافػػػة الجػػػػودة 

فػػػي هػػػذ  النتيجػػػة إلػػػى أف المشػػػاركة بكافػػػة أنماطهػػػا فػػػي ويرجػػػع السػػػبب  لصػػػالح الطػػػالب المشػػػاركيف.
أنشػػػػطة اإلعػػػػالـ التربػػػػوي مػػػػف جانػػػػب الطػػػػالب تتػػػػيح لهػػػػـ فػػػػرص أكبػػػػر فػػػػي البحػػػػث عػػػػف المعمومػػػػات 
والتعػػػػرض لمصػػػػادر مختمفػػػػة ممػػػػا يسػػػػهـ فػػػػي تكػػػػويف رصػػػػيد ثقػػػػافي أكبػػػػر بشػػػػضف الموضػػػػوعات التػػػػي 

 ي طيها نشاط اإلعالـ التربوي لدى الطالب .
 التوصيات :

رة تطػػػػوير أنشػػػػطة اإلعػػػػالـ التربػػػػوي ومواكبػػػػة التكنولوجيػػػػا الحديثػػػػة فػػػػي إصػػػػداراته خاصػػػػة مػػػػع ضػػػػرو  •
رتباطه بتكنولوجيا االتصاؿ الطالبدخوؿ التاب المدارس المصرية وت ير أنماط تعرض   .واش

 .بالمدرسةضرورة وضع هدؼ نشر ثقافة الجودة عمى رأس أولويات أخصائي اإلعالـ التربوي  •
التربػػػػوي بوضػػػػع برنػػػػامج خػػػػاص لنشػػػػر ثقافػػػػة الجػػػػودة وتحديػػػػد ا نشػػػػطة الخاصػػػػة أخصػػػػائي اإلعػػػػالـ  •

 .برنامج في سبيؿ العمؿ بشكؿ مخططبال
وتػػػوفير ا دوات والمعػػػدات  داخػػػؿ المدرسػػػةاإلعػػػالـ التربػػػوي  أهميػػػة تػػػوفير الميزانيػػػة المالئمػػػة  نشػػػطة •

 .لتجهيزات الخاصة بعممهـ اإلعالميوا
ي  بكػػػؿ مػػػا إلعػػػالـ التربػػػوي إلمػػػداد أخصػػػائي اإلعػػػالـ التربػػػو مجػػػاؿ ا ضػػػرورة تػػػوفير دورات متخصصػػػة •

 .هو جديد في مجاؿ تخصصه



                     دور اإلعالم التربوً فٌ نشر ثقافت الجودة لدى طالب المرحلت اإلعدادٍت   
 ٍاسر محمد الناغٌ .م.مإعداد/ أ.د. محمود إسماعَل، أ.م.د. هاني البطل، د. دٍنا عساف، 
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 المراجع
 المراجع العربية:

ثقافة الجودة فػى الفكػر اإلداري التربػوي اليابػاني  (.0222)السيد محمد ناس بد الحميد الشافعي و حمد عأ
مكانية اإلستفادة منها في مصر  .بيػة المقارنػة واإلدارة التعميميػةالمصرية لمتر الجمعية .مجمة التربية .واش

 .(1)ع
عوامػػؿ البيئػػة اإلجتماعيػػة المػػاثرة عمػػى تطبيػػؽ نظػػاـ الجػػودة فػػي التعمػػيـ  .(0210)أمػػاني فيميػػب يوسػػؼ 

 جامعة عيف شمس.. معهد الدراسات والبحوث التربوية (.رسالة ماجستير غير منشورة) .اإلعدادي
الجػودة الشػاممة وعالقتهػا بدافعيػة اإلنجػاز لػدى القػائميف بالعمميػة . (0210) إبراهيـ بف عبػد اهلل الزعيبػر

. جامعػة عػيف شػمس مجمػة كميػة التربيػة  .اإلدارية بالمدارس الثانوية في المممكػة العربيػة السػعودية 
 .(36ع )

ـ فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح لانشػػطة اإلعالميػػة فػػي تنميػػة المفػػاهي (. 0213)إيمػػاف عبػػد ال نػػي عشػػماوي 
معهػد الدراسػات والبحػوث  .(رسالة دكتورا  غير منشػورة)والسموكيات البيئية لتالميذ المرحمة اإلبتدائية 

 جامعة عيف شمس. البيئية. 
ع ) . جامعػة ا زهػر.مجمػة كميػة التربيػة .متطمبػات نشػر ثقافػة الجػودة (.0212)إيماف عبد الفتاح محمد 

100). 
اتجاهػػات أخصػػائي اإلعػػالـ التربػػوي بالمػػدارس الحكوميػػة نحػػو تطبيػػؽ  .(0211)السػػيد محمػػود عثمػػاف  

 .  (12 )ع.مجمة دراسات الطفولة .يير الجودة في ا نشطة اإلعالميةمعا
المجمػػػة ية فػػى نشػػر ثقافػػة الجػػودة الشػػاممة . تقيػػيـ دور ا نشػػطة اإلتصػػال (.0210)يػػـ أحمػػد عػػادؿ ر 

 .(08 )ع .جامعة القاهرة .كمية  اإلعالـ . المصرية لبحوث اإلعالـ
المجمة . ثقافة الجودة بيف الواقع والطموح دراسة حالة عف كمية التربية  . (0216)سميماف محمد قميواف 

 .(0)ع جامعة مصراته . كمية الهندسة. الدولية المحكمة لمعموـ الهندسية وتقنية المعمومات
 عالـ الكتب. :القاهرة. ناهج البحث العممى وبحوث اإلعالـم .(0226)سمير حسيف 

دور الصػػحافة المدرسػػية فػػي إكسػػاب تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة  . (0211)سػػهاـ محػػد صػػالح الػػديف  
العميػػا لمطفولػػة. جامعػػة عػػيف  معهػػد الدراسػػات .(رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة)المعمومػػات ا ساسػػية 

 . شمس
فػي اإلنمػاث التربػوي لتالميػذ مرحمػة  اإلعػالـ المدرسػي ودور  .(0212)صالح الديف محمد توفيؽ وأخروف

 .(2 )ع . جامعة بنها.الجمعية المصرية  صوؿ التربية . مجمة المعرفة التربوية .  التعميـ ا ساسي



                     دور اإلعالم التربوً فٌ نشر ثقافت الجودة لدى طالب المرحلت اإلعدادٍت   
 ٍاسر محمد الناغٌ .م.مإعداد/ أ.د. محمود إسماعَل، أ.م.د. هاني البطل، د. دٍنا عساف، 
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عالقة الوسائؿ اإلعالمية فػى العالقػات العامػة وكيفيػة اسػتخداـ التقنيػات  (.0222)عبد المطيؼ العوضى 
اإلتصالية فى ظؿ توجيهات العولمة  دراسة ميدانية عمى القطاعيف العاـ والخاص فى المممكػة العربيػة 

 . (1)عجامعة القاهرة . كمية اإلعالـ . المجمة المصرية لبحوث الرأى العاـ  .السعودية 
 . ا نشطة المدرسية وسبؿ تطويرها باسػتخداـ وسػائؿ اإلعػالـ التربػوي  .(0216)عوؼ  مروة محمد أحمد

 .(10جامعة عيف شمس. )ع  .مجمة دراسات الطفولة 
فعاليػػة ممارسػػة أنشػػطة الصػػحافة المدرسػػية فػػي تنميػػة بعػػض  . (0210)ميػػادة مجػػدي محمػػود السػػعيد  

 .(رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة )مفاهيـ التربية الوقائية والوعي بهػا لػدى تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة 
 جامعة المنصورة.. كمية التربية النوعية 

تطبيقيػػة عمػػى  اسػػتخدامات الصػػحافة المدرسػػية واشػػباعتها دراسػػة(. 0222) نجػػالث سػػالمة عبػػد الحميػػد
جامعػة . قسػـ اإلعػالـ التربػوي. كميػة التربيػة .(رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة)طالب المرحمة الثانوية 

 الزقازيؽ.
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