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 ص البحثمخستم
تعد أنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية مف المرتكزات األساسية لتحقيؽ الدور 
التربوي لممدارس، خاصة مع ذوي اإلحتياجات الخاصة، وانطالقًا مف ذلؾ ىدؼ البحث 

 في الخاصة اإلحتياجات ذوي الطالب التعرؼ عمى العالقة بيف مشاركةالحالي إلى 
لدييـ، وذلؾ  المدركة الذاتية الكفاءة بمستوى وعالقتو الالصفية التربوي اإلعالـ أنشطة

مف خالؿ اجراء دراسة وصفية باستخداـ أسموب المسح اإلعالمي عمى عينة ميدانية 
عالقات ي اإلحتياجات الخاصة مف ذوي اإلذو ( طالبًا وطالبة مف الطالب 4:3قواميا )

الحركية والصـ والبكـ بالمدارس المختمفة، وباستخداـ أداتي اإلستبياف ومقياس الكفاءة 
التربوي  أنشطة اإلعالـأف الذاتية المدركة )مف تصمييـ الباحث(، وتوصؿ البحث إلى< 

( في ؾو ب الفيس ىمع المدرسة حسابالتي يشارؾ فييا الطالب في المدرسة ىي )
الثاني بنسبة ( في الترتيب المدرسية اإلذاعةت )ثـ جاء% ، ;8>9الترتيب األوؿ بنسبة 

أف بعد %، و 988( بنسبة االنترنت ىمع المدرسة إذاعةت )% ، وأخيًرا جاء8884
 (، كما ثبت5898;الكفاءة المعرفية تصدر ترتيب األبعاد المكونة لممقياس بمتوسط )

 االحتياجات ذوي مشاركة بيف إحصائية داللة ذات ديةطر  ارتباطية عالقة وجود
 لدييـ8 المدركة الذاتية الكفاءة ومستوى التربوي اإلعالـ بأنشطة الخاصة

الطالب ذوي اإلحتياجات  –أنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية  الكممات المفتاحية5
 الكفاءة الذاتية المدركة8 –الخاصة 
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Participation of the Students with special needs in extra-

curricular Educational Media activities and its relation to 

their perceived self-efficacy level 

Abstract 
Extracurricular educational media activities are considered 

one of the main foundations for achieving the educational role of 

schools, especially with people with special needs, and based on 

this the aim of the current research is to identify the relationship 

between the participation of students with special needs in  

Educational Media extra-curricular activities and its relationship 

to the level of self-awareness perceived by them, through 

Conducting a descriptive study using the media survey method on 

a field sample of (392) male and female students with special 

needs who have mobility difficulties, deaf and dumb people in 

different schools. Using  the questionnaire and the perceived self-

efficacy measure (designed by the researcher), the research found 

that the educational media activities in which students participate 

in the school are (the school account on Facebook) in the first 

order with a rate of 58.7%, then (school radio) came in the order 

The second increased by 44.1%, and finally (school radio on the 

Internet) came in at 5.4%, and after cognitive proficiency issues 

the order of the dimensions of the scale with an average of 

(70.54). There was also a positive correlation relationship with 

statistically significant between the participation of people with 

special needs in educational media activities and the level of 

perceived self-efficacy. 

Key words: Extracurricular educational media activities – 

students with special needs - perceived self-efficacy 
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  مقدمة
تعد قضية إعداد وتأىيؿ الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة قضية معقدة 

مف  مجموعةوتتطمب مجيودًا كبيرًا في جميع مراحميا، نظرًا لما تحتاجو مف اإلعداد ل
مع  ـالمتغيرات األكاديمية والنفسية والمينية والثقافية، والتي تنعكس عمى درجة اندماجي

وىو ما يرتبط بمصطمح الكفاءة مف ناحية أخرى،  ـيالمجتمع مف ناحية ومع أقران
والذي ال يعبر فقط عف الميارات التي يمتمكيا الفرد ولكف  Self-efficiency الذاتية 

يعبر عف مدى إعتقاده بوجودىا وما يمكف أف ينجزه مف خالليا مع تطوير السمات 
الكفاءة الذاتية ىامة جدًا  اإليجابية والثقة بالنفس واحتـر الذات، وتشير الدراسات إلى أف

لمفئات الخاصة والتي مف الممكف أف تتظير بصورة واضحة في السموكيات والميارات 
التي تقوـ بيا داخؿ المجتمع، كما تؤثر في قدرتيـ عمى اإلنجاز وكـ المرونة والمثابرة 

 في األعماؿ المكمفيف بيا سواء في المجتمع المدرسي أو خارجو8 
بأف العالقة التبادلية بيف محددات السموؾ اإلنساني في كما يمكف القوؿ 

النظرية المعرفية االجتماعية، تمكف مف توجيو الجيود التربوية والتعميمية نحو تعديؿ 
الجوانب الشخصية والسموكية والبيئية، مما يجعؿ الفرد يشعر بأنو في حالة أفضؿ مما 

المعرفية والسموكية والدافعية والتي  كاف عميو سابقًا، وىو ما يمكف مف تحسيف العمميات
مف بينيا عوامؿ الكفاءة الذاتية8 فاألشخاص الذيف يمتمكوف قدرًا عاليًا مف الكفاءة الذاتية 
تظير لدييـ الثقة في القدرة عمى حؿ المشكالت مع زيادة المجيود المبذوؿ لموصوؿ 

 لألىداؼ نتيجة الثقة بالنفس8
وتزيد مف خالؿ الخبرات السابقة لمفرد المكتسبة وبما أف الكفاءة الذاتية تتطور 

دراكو إلنطباعات المحيطيف بو، وتتأثر  مف المواقؼ التعميمية والحياتية المختمفة وا 
بثالث عوامؿ ىي< توقعات الكفاءة الذاتية لدى الفرد، ووالنتائج المتوقعة حسب تقييـ 

، فإنو أصبح ال غنى عف إدماج الفرد لذاتو، إضافة إلى القيمة المتوقعة مف لتمؾ النتائج
الفئات الخاصة في التعميـ والحياة مف خالؿ أنشطة تزيد مف الثقة بالنفس وتشجعو عمى 

جميع األنشطة التي يمكف أف تثري جوانب التعاوف مع المحيطيف بو، مع التأكيد عمى 
 شخصية ىذه الفئة سواء مف المناىج التعميمية أو األنشطة الالصفية والتي أثبتت

 خارج األنشطة طريؽعف  الدراسات فاعميتيا في تنمية بعض الميارات اليامة لتمؾ الفئة
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 يصعب تعميمية ومواقؼ خبرات مف خالليا اكتساب الطالب يستطيع الفصوؿ والتي
 فرص مف تزيد أف الدراسي المنيج خارج لألنشطة حيث يمكف 8الفصؿ داخؿ تعمميا

 8 اجتماعية مكانة عمى وروالعث صداقات تكويف في الفئات الخاصة
عالـ التربوي داخؿ المدارس الالصفية لإلنشطة األومف تمؾ األنشطة اليامة 

والتي تعد مف المرتكزات األساسية لتحقيؽ الدور التربوي لممدارس، وىي جميع األنشطة 
اإلعالـ والصحافة والمسرح والمعارض والمناظرات والبرلماف والعالقات العامة واألفالـ 

 التالميذ ربوية وغيرىا التي يشارؾ الطالب فييا داخؿ المدرسة، حيث تساىـ في تربيةالت
 أثر ولو واالجتماعي المادي لمعالـ أعمؽ وفيماً  أشمؿ معرفة عف طريؽ اكسابيـ

 والتطبيقات والمفاىيـ الرؤى في والتغيير المنشود التربوي التغيير صناعة في ممموس
 الحديث العصر مقتضيات مع تكيفيـ التالميذ عمى ديساع بما والتثقيؼ القيـ لغرس

 لديو يعزز وبما والتكنولوجية العممية التطورات مع والتعامؿ التفاعؿ بآليات ويزودىـ
 وثيقًا8 ارتباطاً  مجتمعو مع واالرتباط وطنو إلى واالنتماء واالعتزاز بالفخر الشعور

ؿ الفترة األخيرة في مصر خال الالصفية وقد تطورت أنشطة اإلعالـ التربوي
تطورًا ممحوظًا مع وجود قطاع لإلعالـ التربوي بوزارة التربية والتعميـ لمتابعة أنشطتو 
بالمدارس مف خالؿ أخصائييف مؤىميف لتنفيذ تمؾ النشطة بحرفية تجعميا تحقؽ 

 األىداؼ التربوية واالجتماعية المرجوة منيا8
ذا  أىميتو فإف العاـ التعميـ طالبات في تعزيز ميار  دورًا بارزاً  لمنشاط كاف وا 

 النقص لجوانب تعويض ففيو الخاصة االحتياجات لذوي كبير بشكؿ تزدادإليو  والحاجة
زالة  ممارسة عتبروت8 المجتمع مع تكيفو نحو عائؽ تكوفدائمًا ما  التي اإلعاقة لحاجز وا 
 متى سرعياأ ومف بؿ الدمج وسائؿ أىـ مف الخاصة االحتياجات لذوي الطالبي النشاط

 التعميـ طالب مع تربطيـ التي األنشطة تمؾ وخاصة ،الصحيح بشكميا تمت ممارستيا
 8مشتركة أنشطة في العاـ

ومف ذلؾ أحس الباحث بأىمية القياـ بالدراسة الحالية لتقصي دور األنشطة 
الالصفية لإلعالـ التربوي في تنمية الكفاءة الذاتية لذوي اإلحتياجات الخاصة وذلؾ 

ًا ألىمية تمؾ الفئة وضرورة العمؿ عمى إدماجيـ في المجتمع بشتى الصور نظر 
 والوسائؿ الممكنة8
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 اإلطار النظري والمعرفي لمبحث 
 أنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية5 -

اىتـ العديد مف الباحثيف بتعريؼ األنشطة الالصفية عامة عمى أنيا< ىي 
الرحالت واأللعاب و اليوايات كدراسة غير حصص ال األعماؿ التي تنظميا المدرسة في
 النشاطات تمؾ كاشؼ بأنيا< السالـ عبد ، ويعرفياالرياضية والحفالت وما إلى ذلؾ

والتي  تربوي إشراؼ تحت الجدوؿ الدراسي، والميارية، التي تتـ خارج العقمية الجسيمة
 بعض لى تحقيؽإ المشاركة بيا تؤدي بحيث ذاتية ورغبة تمقائية في المتعمـ الفرد يبذليا

وتعرفيا وزارة التربية والتعميـ بأنيا< أنشطة حرة يشارؾ 8(1)والتربوية التعميمية األىداؼ
فييا المتعمـ مف خالؿ جماعات النشاط المختمفة، مثؿ الصحافة واإلذاعة والرحالت 
والتمثيؿ والكمبيوتر وغيرىا مف األنشطة وال تؤدى مف خالؿ فترات دراسية أو محتوى 

 8 (2)دراسي
جتماعية،  وتتضمف تمؾ األنشطة وسائؿ إثرائية وميارية وترفييية وأكاديمية وا 
ولعؿ أبرزىا وىي محؿ الحديث في ىذا البحث ىي أنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية8 
وتعرؼ أنشطة اإلعالـ التربوي بأنيا تمؾ األنشطة التي تيدؼ إلى تزويد تالميذ 

تيـ لمتكيؼ مع مجتمعيـ أا خالؿ مراحؿ تنشالمدارس بحقائؽ ومعمومات يحتاجوني
، وىي استثمار وسائؿ االتصاؿ في تحقيؽ (3)ومواجية بعض المشكالت الممكف حدوثيا

8 وتيدؼ إلى إكتشاؼ مواىب (4)أىداؼ التربيةفي ضوء السياستيف التربوية واإلعالمية

                                                
راز السمات اإلبداعية عند تالميذ المرحمة االبتدائية مف وجية نظيرة بوريو< دور األنشطة الالصفية في إب 1

 488ـ، ص :654، الجزائر< كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورةنظر المعمميف، 
ربية وزارة التربية والتعميـ< األنشطة الصفية والالصفية، المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية، مجمة الت 2

 8:، ص 6545، ;=والتعميـ، العدد 
، دراسات االعالـ المدرسي وعالقتو بالمنيج في مدارس الكويت الواقع والمستقبؿمحمد معوض إبراىيـ<  3

 8=6، ص 6556في اعالـ الطفولة، الكويت< دار الكتاب الحديث، 
، عماف< الداريف لمنشر واإلتصالتاإلعالـ التربوي في ظؿ ثورة تكنولوجيا المعمومات رمزي أحمد عبد الحي<  4

 8;7، ص 6544والتوزيع، 
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توثيؽ التالميذ وبمورة شخصياتيـ ومساعدتيـ عمى التكيؼ مع المجتمع المدرسي و 
 8(5)روابط التعاوف واألخوة والعمؿ بروح الفريؽ

صفية منيا< الوسائؿ الوتقوـ المدارس بالعديد مف أنشطة اإلعالـ التربوي ال
التقميدية والوسائؿ الحديثة، وتتضمف األنشطة التقميدية< الصحافة المدرسية، واإلذاعة 

والبرلماف المدرسي، المدرسية، المسرح المدرسي، والمتاحؼ والمعارض المدرسية، 
والمناظرات، بينما تتضمف األنشطة الجديدة< األفالـ التربوية، وموقع المدرسة عمى 
اإلنترنت، حساب المدرسة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، قناة المدرسة عمى موقع 

youtube 8إذاعة المدرسة عمى اإلنترنت، جماعة العالقات العامة88وغيرىا ، 
ىذه األنشطة بعرض تمؾ األنشطة وشرحيا لمتالميذ  ويقوـ كؿ مسئوؿ عف

ويبدأ في اختيار التالميذ ممف ليـ قدرات تتناسب مع كؿ نشاط، وتكوف جماعات لتمؾ 
األنشطة يتشارؾ مف خالليا التالميذ المعارؼ ويكتسبوف ميارات ومعارؼ جديدة، 

حتياجات ويحاوؿ الباحث في البحث الحالي دراسة دور اشتراؾ التالميذ ذوي اإل
 الخاصة بتمؾ األنشطة في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى ىؤالء التالميذ8

 نظرية التعمـ االجتماعي والكفاءة الذاتية المدركة5 -
تعددت النظريات التي تحاوؿ تفسير كيفية حدوث التعمـ، ومف ىذه النظريات 

وتركز  Albert Bandura 8 طرحيا ألبرت باندورا، والتي نظرية التعمـ االجتماعي
كما أكدت  إلى المالحظة والتقميد8يعوداف التغير في السموؾ والتعمـ أساسًا عمى أف 

وىذا يدؿ عمى أف 8 معينة سموكيات ظيور إلى تؤدي البيئية المتغيرات عمى أف
 أف إلى وذلؾ يتطمب االنتباه محددة لظروؼ كاستجابات البشرية تحدث السموكيات
ويرى السموؾ8  تغير بتغييرىا قمنا فإذا سموؾ األفراد وتحكـ طرتسي البيئية الظروؼ

تماعي تتكوف مف جزئيف< وجود قدوة ومالحظتيا وتقميدىا، جباندورا أف عممية التعمـ اإل
 8ومفيـو الفرد عف نفسو وقدرتو عمى اإلنجاز

 Perceivedمصطمح الكفاءة الذاتية المدركة مفيوـ الفرد عف نفسو إلى يشير و 

Self-efficiency  والذي يرى باندوراAlbert Bandura  أنو يدؿ عمى معتقدات
                                                
5 Omer M. Khasawneh. The Reality of Educational Media throughout the Emirate of 

Abu Dhabi Secondary Schools in UAE. International Journal for Research 

inEducation. Vol. 42, issue (3). August. 2018. P. 296. 
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األفراد حوؿ قدرتيـ عمى القياـ بمستويات معينة مف األداء الذي يتحكـ في أحداث تؤثر 
إلى إحساس الفرد بالضبط الشخصي والتوافؽ مع ،  كما يشير (6)عمى مجرى حياتيـ

ويقاس  ى األفراد في قدرتيـ عمى آداء المياـأحداث الحياة، كما أنيا اإلعتقاد المدرؾ لد
وىو معرفة الفرد لتوقعاتو  8(7)بالدرجة التي يحصموف عمييا عمى مقياس الكفاءة الذاتية

االلذاتية في قدرتو عمى التغمب عمى المياـ المختمفة بصورة ناجحة، وتتمثؿ في قناعاتو 
الذاتية مف المفاىيـ وتعتبر الكفاءة 8 (8)الشخصية في قدرتو عمى حؿ المشكالت

المرتبطة بنظرية باندورا لمتعمـ االجتماعي حيث يرى باندورا أف توقعات الفرد حوؿ 
تساعد في بناء تقييماتو عف فاعميتو الذاتية وتحقيؽ  القدرات والميارات التي يمتمكيا

راد النتائج اإليجابية، وصنؼ باندورا أربعة عوامؿ تزيد مف فاعمية كفاءة الذات لدى األف
 <(9)ىي

 Performance Accomplishments5إنجازات األفراد أو خبرات التمكف  -1
وىي تجارب األفراد وخبراتيـ السابقة في حياتيـ والتي نشأت مف خالؿ احتكاكيـ 
وتفاعميـ مع المجتمع المحيط، فالنجاح في مياـ سابقة يولد النجاح في مياـ أخرى 

مف إنجازات ىو دافع لتحقيؽ المزيد مف النجاحات الحقة، ويعتبر األفراد ما يحققونو 
واإلنجازات، أما اإلخفاقات المتعددة والمتكررة تقمؿ مف القمبمية واإلستعداد لممحاولة مرة 

 أخرري وبالتالي إلى فشؿ المياـ الالحقة8

                                                
6
See: 

- SUMMERVILLE, Amy; BOEMKER, Jessica. The impact of general perceived 

self-efficacy on regret. PhD Thesis. 2019.  p.7. 

- MULLINS, L. Aaron. Evaluating Target Language Reading Self-Efficacy Scales: 

Applying Principles Gleaned from Bandura’s Writings. The Reading Matrix: An 

International Online Journal, 2019, p.19.  
7

، رسالة ماجستير غير منشورةالمدركة وعالقتيا بالممارسة الوالدية الداعمة،  ةخالد الظاىر< الكفاءة الذاتي 
 58:، ص6558األردف< عماف، الجامعة األردنية< كمية التربية، 

، العدد مجمة البحوث التربوية والنفسيةلذاتي المدركة عند طمبة جامعة بغداد، سالي طالب عمواف< الكفاءة ا 8
 88، ص 6547(، 77)
 في األردف في اليوبيؿ مدرسة في الموىوبيف الطمبة معممي لدى المدركة الذاتية عرنكي< الكفاءة ميشيؿ رغدة 9

، ص :654جزء الثالث، أكتوبر ، ال5;4، جامعة األزىر، العدد مجمة كمية التربيةالمتغيرات،  بعض ضوء
 8;:9< 984ص 
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وىي تمؾ الخبرات والقدرات  Vicarious Experiences5الخبرات البديمة  -2
يا اآلخريف بصورة ناجحة حوؿ الفرد فعندما يرى األفراد مف حوليـ والمياـ التي يقوـ ب

ينجحوف في آداء المياـ المختمفة يكوف ذلؾ دافعًا لمبدء في تنفيذ المياـ والنجاح فييا 
والعكس صحيح فإف فشؿ اآلخريف مف الممكف أف يكوف عائقًا أماـ مدى إدراؾ الفرد 

 عمى قدرتو عمى انجاز تمؾ المياـ8
وتشير إلى الحكايات التي يحكييا  Verbal Persuasion5ناع المفظي اإلق -3

كساب اآلخريف الدافعية  اآلخريف عف تجاربيـ الناجحة في انجاز المياـ بيدؼ اإلقناع وا 
لمبدء في المياـ ومحاولة إنجازىا أو التأثير في سموكيـ ايجابيًا أثناء تنفيذىا، وتعتمد 

قناع ومصداقية الشخص مصدر اإلقناع، كما درجة اإلقناع الذاتي عمى درجة وض وح وا 
 تكوف الميمة واقعية ويمكف تنفيذىا وليست عماًل مستحياًل8

وىي حالة يختبرىا األفراد عند  Emotional Arousal5االستثارة العاطفية  -4
أدائيـ لبعض المياـ لمعرفة مصدر فاعمية الذات لدييـ، فمثاًل يفسر الفرد القمؽ والتوتر 

يشعر بو الفرد عند أداء الميمة عمى أنو مؤشر لمدى صعوبتيا، بينما يفسر فرد الذي 
 آخر القمؽ والتوتر عمى أنو مؤشر جيد لألداء في تنفيذ تمؾ المياـ8

وأضافت الدراسات إلى أف ىناؾ عدد مف العوامؿ )المصادر( التي تزيد مف الفاعمية 
د، وخبرات اإلنجاز الفعمية في األنشطة < الخبرات اإليجابية في حياة الفر (10)الذاتية مثؿ

  المختمفة، والبنية الفسيولوجية واإلنفعالية لمفرد8
يشير مصطمح الفئات الخاصة أو ذوي اإلحتياجات الخاصة إلى الفئات األكثر 
احتياجا لمرعاية والعناية حيث انيـ يعتبروا في كثير مف البمداف مشكالت لممجتمع 

، ويعد اإلىتماـ (11)يـ وىو ما يعوؽ قدرتيـ عمى العطاءوخصوصًا تدني نظرتيـ النفس
بذوي االحتياجات الخاصة أمرًا ضروري خصوصًا وأف كؿ التسميات المختمفة ليـ 
تتصؿ بذكر نوع اإلعاقة والقصور الموجود لدى ىؤالء األفراد فنجد تسميات مثؿ< ذوي 

كـ888إلخ، وأدى صعاب التعمـ ذوي صعوبات الكالـ والمعاقيف حركياص والصـ والب

                                                
 8;:9، ص 6557< 4، سوريا< اتحاد الكتاب العرب، طعمـ النفس في القرف العشريفبدر الديف عامود<  10
، أسس التربية الخاصة5 األسس التشخيص البرامج التربوية< ، خالد ناىس الرقاص محمد بف أحمد القوزاف 11

 4:8، ص =655< 4الرياض< العبيكاف لمنشر، ط
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شيوع تمؾ التسميات إلى شيوع عدد مف اآلثار النفسية السمبية عمى ىذه الفئة أبرزىا 
الوصمة االجتماعية ليؤالء األطفاؿ بالعجز وااللقصور، بداًل مف التركيز عمى أوجو 
الكفاءة لييـ، مما يترتب عميو غالبًا إدراؾ أنفسيـ بصورة أنيـ أقؿ قيمة مف غيرىـ، 

ذا اإلحساس بتدني تقديرىـ لذواتيـ، مما يدفعيـ لإلنسحاب واإلنعزاؿ عف ويؤدي ى
 8(12)المجتمع، ويؤدي إلى عدـ الكفاءة في القياـ باألدوار االجتماعية المتوقعة منيـ

وىو ما يدعوا إلى ضرورة العمؿ عمى تحسيف صورة الفئات الخاصة في 
سيف صورتيـ الذاتية عف المجتمع وىذه الخطوة تبدأ مف وجية نظر الباحث مف تح

أنفسيـ مف خالؿ إشراكيـ بكافة األنشطة االجتماعية وضرورة وضع وتعميـ مسميات 
، مع مثؿ ذوي اليمـ أو ذوي القدرات ترفع مف الروح المعنوي لتيـ وتدعميـ نفسياً 

دمجيـ بنفس األنشطة التي يقـو بيا أقرانيـ مف العادييف، وىو محور ىذه الدراسة والتي 
بدراسة دور مشاركة ذوي اإلحتياجات الخاصة لألنشطة الالصفية وعالقتو  تتعمؽ

 بمستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدييـ8
ة باستعراض الدراسات وسيقوـ الباحث بتناوؿ العالقة بيف متغيرات الدراسة بداي

 ف في السطور القميمة القادمة8بيتمت في الموضوع كما ىو م يالسابقة الي
 ابقة5الدراسات الس

تناولت العديد مف الدراسات مشاركة الطالب بمختمؼ مراحؿ التعميـ سواء 
طالب التعميـ العاـ في مراحمو األساسي والثانوي أو الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة 

معظـ تمؾ الدراسات إلى ضرورة  تأو مف يطمؽ عمييـ )الطالب ذوي اليمـ( وناد
ف ذوي اإلحتياجات الخاصة كأحد طرؽ دمجيـ الدمج بيف الطالب العادييف وأقرانيـ م

عالـ التربوي والتي بالمجتمع وزيادة تكيفيـ معو، ومف تمؾ األنشطة برزت أنشطة اإل
يتـ تنفيذىا في جميع المدارس مف خالؿ أخصائييف منيـ مف ىو مؤىؿ لمتعامؿ مع 

 وىو ما يؤثر عمى مدى االىتماـ حتياجات الخاصة ومنيـ الغير مؤىؿ،ذوي اإل
وسيتـ عرض تمؾ الدراسات في السطور القادمة  والمشاركة باألنشطة في المدارس،

 حيث تـ تقسيـ الدراسات السابقة لمدراسة الحالية إلى محوريف ىما<
 .المحور األوؿ5 دراسات تناولت أنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية

                                                
 7:8، ص المرجع السابؽ 12
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 تناولت الكفاءة الذاتية المدركة. المحور الثاني5 دراسات
 مي عرض لمدراسات التي تناوليا المحوريف5وفيما ي

 5وتشمؿ المحور األوؿ5 دراسات تناولت أنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية
إلى التعرؼ عمى مدى  والتي ىدفتSekhri, Anuradha (13)(2119 )دراسة 

تأثير مشاركة الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة في األنشطة الالصفية وىؿ ىي مفيدة 
 تـحتياجات الخاصة، و ؿ التطبيؽ عمى عدد مف الطالب ذوي اإلأـ ال، مف خال

. البحث أسئمة عمى لإلجابة الدراسة ىذه في الوصفي الميداني المسح تصميـ استخداـ
 في طواعية يشاركوف الخاصة االحتياجات ذوي األطفاؿ أف إلى5 وتوصمت الدراسة

 األنشطة في العادييف بالطال مع لألداء مؤىموفيـ وأن والثقافية الرياضية األنشطة
 إعداد فيو  ، والرياضة والرقص والموسيقى الرسـ مثؿ مجاالت في والترفييية الرياضية

الصالب ذوي اإلحتياجات  مشاركة أثر انعكس وقد8 كذلؾ التوضيحية المساعدات
 مفيـو تطوير إلى تؤديوبالتالي  بالنفس الثقةتنميتة  عمى األنشطة ىذه فيالخاصة 

 8الذات
 Anna Han & Kyungbin Kwonىدفت دراسة  اكم

إلى التعرؼ  (9103)(14)
عمى أثر مشاركة الطالب في األنشطة الالصفية، وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ استبياف عمى 

%( مف 9>( طالبًا وطالبة، وتوصمت الدراسة إلى< أف أكثر مف )4=69عينة قواميا )
ؼ بيف الذكور واإلناث في الطالب يشاركوف في األنشطة الالصفية، وال يوجد اختال

نحو  المشاركة في تمؾ األنشطة، وأف المشاركيف في األنشطة أبدوا اتجاىا إيجابياً 
 التعاوف مع اآلخريف ونحو مكاف الدراسة وحوؿ ذاتيـ8

التعرؼ عمى العالقة بيف ُممارسة  5(2117) (15)دراسة ىناء السيد وآخروف وسعت
التربوي وتنمية ميارات التربية اإلعالمية لدييـ،  طالب المرحمة الثانوية ألنشطة اإلعالـ

                                                
13 Sekhri, Anuradha. "Participation in Extracurricular Activities: A Boon for 

Children with Special Needs.", i-Manager's Journal on Educational Psychology 

12.4 , 2019, 42: 54. 
14 Han, Anna, and Kyungbin Kwon. "Students' Perception of Extracurricular Activities: a 

Case Study." Journal of Advances in Education Research, 3.3 (2018), p.p: 131-141.  
ىناء السيد محمد، وسكرة عمي حسف، ودعاء عبد اهلل محمد8 ُممارسة ُطالب المرحمة الثانوية ألنشطة  15

لممؤتمر الدولي العممي الخامس ربية اإلعالمية لديُيـ8 بحث ُمقدـ  اإلعالـ التربوي وعالقتيا بتنمية ميارات الت
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وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى مدى وجود فروؽ بيف الطالب الممارسيف ألنشطة 
اإلعالـ التربوي والطالب غير الممارسيف ليا عمى مقياس ميارات التربية اإلعالمية 

طية، وفي إطارىا بأبعاده المختمفة، وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية االرتبا
استخدـ الباحثوف منيج المسح بالعينة، واستخدموا في ذلؾ مقياس ميارات التربية 
اإلعالمية لجمع البيانات المطموبة، وطبقت أداة البحث عمى عينة عشوائية قواميا 

( مفردة مف ُطالب المرحمة الثانوية، وتوصمت نتائج ىذه الدراسة إلى< وجود فرؽ 554)
بيف متوسطات درجات الطالب الممارسيف ألنشطة اإلعالـ التربوي داؿ إحصائًيا 

ومتوسطات درجات الطالب غير الممارسيف ليا عمى مقياس ميارات التربية اإلعالمية 
وأبعاده لصالح الطالب الممارسيف ألنشطة اإلعالـ التربوي، كما كشفت النتائج أيضًا 

لدى الطالب الممارسيف لألنشطة  أف ميارات التربية اإلعالمية جاءت بدرجة مرتفعة
 8بينما جاءت بدرجة متوسطة لدى الطالب غير الممارسيف ليذه األنشطة

إلى التعرؼ عمى دور األنشطة  (2116) (16)وىدفت دراسة سعاد محمد المصري 
اإلعالمية المدرسية في التوعية بالقيـ التربوية لدى األطفاؿ8 ولقد طبؽ االستبياف عمى 

( سنة مف مدارس )الزىراء  23-:مفردة مف األطفاؿ مف  ) (444)ميا عينة عمديو قوا
مدرسة المواء عبد العاؿ السيد االبتدائية المشتركة بقرية  -االبتدائية المشتركة بدسوؽ 

أف  وتوصمت الدراسة إلى5 ،بمحافظة بكفر الشيخ( (شباس الممح التابعة لمركز دسوؽ
اإلعالمية المدرسية )الصحافة واإلذاعة  أغمبية أفراد العينة يؤكدوف أف األنشطة

المدرسية( تساعدىـ في التوعية والتمسؾ بالكثير مف القيـ التربوية مثؿ األمانة في 
، ثـ (%88)%، تمييا قيمة القدوة الصالحة وذلؾ بنسبة 8874المرتبة األولى بنسبة 

، فقيمة (%8478)، ثـ اإليماف باهلل جاءت بنسبة (%8274)قيمة الطاعة جاءت بنسبة 
 8%(7778)، ثـ التفكير السميـ جاءت بنسبة (%7974)التعاوف جاءت بنسبة 

                                                                                                                         

 4< 3(" في الفترة مف التعميـ وريادة اإلعماؿ )التحديات والتطوير" لكمية التربية النوعية جامعة المنوفية
 34288، إبريؿ8 كمية التربية النوعية، جامعة المنوفية

مية المدرسية في التوعية بالقيـ التربوية لدى األطفاؿ مف سعاد محمد محمد المصري8 دور األنشطة اإلعال 16
-2ص  -، ص3427، ( 84( ، عدد ):2، مجمد ) مجمة دراسات الطفولةسنة < دراسة ميدانية ،  23 - :

24 8 
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التعرؼ عمى واقع األنشطة  5(2116) (17)كما حاولت دراسة مروة محمد عوؼ 
المدرسية وُسبؿ تطويرىا باستخداـ وسائؿ اإلعالـ التربوي مف خالؿ الواقع الفعمي 

ي مدارس المرحمة اإلعدادية بمحافظة الالصفية( ف –لألنشطة المدرسية )الصفية 
دمياط، مف خالؿ استمارة استبياف لمقائـ باالتصاؿ في اإلعالـ التربوي، وتكونت عينة 

( أخصائي إعالـ تربوي وموجو نشاط بمديرية التربية والتعميـ بمحافظة 74الدراسة مف )
واقع الفعمي الإلى< أف  الدراسة، وتوصمت دمياط8 واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي

لألنشطة المدرسية في مدارس المرحمة اإلعدادية بمحافظة دمياط مف وجية نظر 
القائميف عمى األنشطة، حيث جاء في الترتيب األوؿ إعداد الشخصية المتكاممة لمطالب 

٪، وجاء في الترتيب الثاني أف األنشطة اإلعالمية جزء ال يتجزأ 7722:وذلؾ بنسبة 
٪، وجاء في الترتيب الثالث أف أخصائي اإلعالـ 778:بنسبة  مف العممية التعميمية

التربوي يقوـ بتدريب الطالب عمى الفنوف الصحفية واإلذاعة المدرسية واإللقاء والخطابة 
٪، أما في الترتيب الرابع واألخير أف األنشطة اإلعالمية تُنمى ميارات 676:بنسبة 

 ٪47:8:التفكير النقدي وحؿ المشكالت بنسبة 
< (2116) (18)ى حيف ىدفت دراسة ابتساـ صاحب موسى، ورائدة حسيف حميد ف

التعرؼ عمى تقويـ األنشطة الصفية والالصفية مف خالؿ االستبياف وكانت عينة 
( طالب وطالبة مف طالب المرحمة الرابعة في كمية التربية األساسية 244الدراسة )

تسيـ في تنمية قدرات الطالب واشارت نتائج الدراسة إلى أف األنشطة التعميمية 
االبتكارية ومياراتيـ فضال عف أنيا تعزز االتجاىات االيجابية نحو التعاوف وحب 
العمؿ واستثمار وقت الفراغ ، كما أنيا تعمؿ عمى ترسيخ القيـ االجتماعية كالتعاوف 

 والمنافسة والحوار ، وحسف االستماع واإلصغاء  

                                                
"، مجمة  دراسات مروة محمد عوؼ8 األنشطة المدرسية وُسبؿ تطويرىا باستخداـ وسائؿ اإلعالـ التربوي 17

 34278، يوليو سبتمبر، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس 23د المجمالطفولة، 

تقويـ األنشطة الصفية والالصفية مف وجية نظر طمبة المغة  <ابتساـ صاحب موسى، رائدة حسيف حميد  18
(، ع 7د )، مجم مجمة مركز بابؿ لمدراسات اإلنسانيةالعربية في كمية التربية األساسية جامعة بابؿ العراقية ، 

 2838-254ص ص ، 3427، (5)
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 التربوي اإلعالـ بدور قائمة تحديد <(2116) ( 19 ) خميؿ محمد حسف دراسة وىدفت
 نظر وجية مف الثانوية المرحمة لطالب الفكري األمف لتحقيؽ ومعوقاتو والمأموؿ  الحالي
 المأموؿ، الدور ممارسة ألىمية واستقرائيـ الحالي، لمدور اإلعالمي النشاط  مشرفي
 واستشرافيـ الحالي ورلمد المشرفيف تفعيؿ مقترحات ألىـ والتوصؿ  معوقاتو، وتحديد
 مائتي قواميا عينة عمى وُطبقت المقارف، المنيج الدراسة  واستخدمت المأموؿ، لمدور
 وخمصت8والمصرية السعودية الثانوية بالمدارس  اإلعالمي النشاط مشرفيف مف مفردة
 الحالي، الدور في اإلعالمي النشاط مشرفي  بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود عدـ الى

 اإلعالمي النشاط مشرفي لصالح  إحصائياً  دالة فروؽ وجود المأموؿ، الدور تومعوقا
 لمتغيري ُتعزى المأموؿ  الدور ممارسة ألىمية استقرائيـ في السعودية المدارس بعينة

  8الخبرة سنوات وعدد آخر، تخصص
دور مديري المدارس الحكومية   5(2115) (20) وتناولت دراسة محمد محمود القاسـ

افظة اربد في توظيؼ اإلعالـ التربوي لتعزيز االنتماء الوطني لدي الطمبة في مح
والتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدور 
المديريف في توظيؼ اإلعالـ التربوي كما ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المعيقات 

تعزيز االنتماء الوطني ، واستخدـ الباحث المنيج والحموؿ لتوظيؼ اإلعالـ التربوي ل
( فقرة موزعة عمى خمسة 64الوصفي ، واستخدـ استمارة االستبياف مكونو مف )

مجاالت )اإلذاعة المدرسية ، الصحافة المدرسية ،المسرح المدرسي،المعارض ، 
( 47)( معمما ومعممة و7:8الممصقات ولوحة اإلعالنات ( وتـ اختيار عينة عشوائية )

مديرا ومديرة وتوصمت الدراسة إلى مجموعة نتائج أىميا أف تقديرات أفراد العينة لدى 
مديري المدارس في توظيؼ اإلعالـ التربوي لتعزيز االنتماء الوطني لدي الطالب 
                                                

دور اإلعالـ التربوي الحالي والمأموؿ في تحقيؽ األمف الفكري لطالب المرحمة الثانوية  <حسف محمد خميؿ 19
مف وجية نظر مشرفي النشاط اإلعالمي< دراسة ُمقارنة بيف عينة مف مشرفي النشاط اإلعالمي بمدارس التعميـ 

، العدد  23 مجمة دراسات الطفولة، المجمةسعودية وأخرى بجميورية مصر العربية، العاـ في المممكة العربية ال
 348-2ص  8 ص3427، شمس-، يناير مارس، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف 84

دور مديري المدارس الحكومية في محافظة اربد في توظيؼ اإلعالـ التربوي لتعزيز  <  محمد محمود القاسـ 20
 ،3426، ، كمية التربية ، جامعة اليرموؾ ، األردف غير منشورة رسالة دكتوراهء الوطني لدي الطمبة ، االنتما

 2448-2 ص ص
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جاءت بدرجة متوسطة حيث جاءت اإلذاعة المدرسية بدرجة كبيرة ، في حيف جاءت 
رسي والمعارض والممصقات ولوحة اإلعالنات بمستوى الصحافة المدرسية والمسرح المد

متوسط ، كما تـ إبراز عدد مف المعيقات التي تواجو اإلدارة المدرسية مثؿ اإلمكانات 
 المادية وعد توفر البنية التحتية8

إلى محاولة  <(2115) (21)كما سعت دراسة حسيف مجبؿ الرشيدي، بدر حمد العازمي 
لو تفعيؿ نشاط اإلعالـ التربوي بدولة الكويت في وضع تصور مقترح  يمكف مف خال

ضوء متطمبات ثورة االتصاالت والمعمومات مف خالؿ< تعرؼ مفيوـ نشاط اإلعالـ 
الوصفي واعتمد  المنيجالتربوي8 ومتطمبات ثورة االتصاالت والمعمومات8 وتـ استخداـ 

عالـ التربوي البحث عمى أداه االستبياف وكذلؾ مقابمة شخصية مع موجيي نشاط اإل
 األساسي التعميـ مدارس في التربوي اإلعالـ تطوير أف مف المقترح التصور أسس تنبع

 نظر الطفولة، مرحمة مف يبدأ المقبمة األجياؿ فبناء لممستقبؿ، حقيقي يعد استثمارا بالكويت

 إيجابية  عوامؿ وخمؽ التمميذ، شخصية بناء في كبير تأثير مف ىذه المرحمة تحدثو لما

 في التقميدية بصيغتو يستمر أف مقبوال يعد فمـ بو، القياـ التربوي اإلعالـ إمكاف ما في وىو

 فيو أصبحت عصر والمعرفي، التكنولوجي التغير سريع أنو عنو ما يقاؿ أقؿ عصر

 ألنو خاصة، التربوي عامة، واإلعالـ اإلعالـ أساس ىي المعمومات وىذه قوة، المعرفة

 يشكؿ ما وىو نحو مستمر وعمى المتطورة المعرفة مف متزايد ا قدر لممتعمميف كفاءة ينقؿ

 ثورة عمى أدوات باعتماده التربوي فاإلعالـ المستقبؿ، يتطمبيا التي الميارات أساس

المعرفي  لمتغير متابعة المدرسة جعؿ عمى ا ر قاد عصريا يصبح والمعمومات االتصاالت
 اإلعالـ نشاط لتطوير تصورا البحث عمى فالقائمي العالمية وتوصؿ  واألحداث السريع

 االتصاالت ثورة متطمبات ضوء الكويت في بدولة األساسي التعميـ بمراحؿ  التربوي

 وتضـ التعميمية عناصر المنظومة وتشمؿ فيو المؤثرة الجوانب متناوال والمعمومات

 والوسائط ب التقويـوأسالي والمدرسة واإلدارة والبرامج والمناىج والمتعمـ، والمعمـ األىداؼ

 .التربية  ووزارة التعميمية

                                                
تصور مقترح لتطوير نشاط   <حسيف مجبؿ ىدبا الرشيدي، بدر حمد العازمي فيصؿ مدعث غالب العازمي 21

، ( :5العدد )طنطا  جامعة - التربية يةكم مجمةاإلعالـ التربوي بمرحمة التعميـ األساسي بدولة الكويت ، 
 553 -459ص  -، ص  3426
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ىدفت التعرؼ عمى اإلعالـ  <(2115) (22)ما دراسة صالح الديف محمد توفيؽ أ
المدرسي ودوره في اإلنماء التربوي لتالميذ مرحمة التعميـ األساسي، وينبثؽ مف ىذا 

وـ عمييا فمسفة اليدؼ الرئيس األىداؼ الفرعية اآلتية<  بياف األسس الفكرية التي تق
دراؾ دور اإلعالـ المدرسي  اإلنماء التربوي لتالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي8وا 
في تحقيؽ اإلنماء التربوي لتالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي8 واعتدت ىذه 
الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا< يمثؿ 

إلعالـ المدرسي عنصر أساس في العممية التعميمية حيث يسيـ بدرجة كبيرة في تنمية ا
شخصية التالميذ مف خالؿ مشاركتيـ في أنشطة اإلعالـ المدرسي مما يؤثر ايجابيا  
عمى جوانب شخصيتيـ فتكسبيـ سمات متميزة عف غيرىـ ممف ال يشاركوف8 ونتيجة 

حاديث الصحفية أو تحرير األخبار  مثاُل يتعرفوف قياـ التالميذ بإجراء التحقيقات واأل
عمى مصادر الحصوؿ عمى المعمومات باإلضافة إلى اكتسابيـ بعض القيـ األخالقية 

  مثؿ التعاوف والصدؽ واألمانة واحتراـ آراء اآلخريف8

 وخدمة التطوعي العمؿ قيـ تحديد إلى <(2115) (23)حمد زينيـ نوار أكما ىدفت دراسة 

 التربوي دور اإلعالـ وتعرؼ مصر في العاـ التعميـ طالب لدى تنميتيا لالـزا المجتمع

 األىداؼ في المتوافرة المجتمع وخدمة التطوعي العمؿ قيـ ورصد القيـ ، ىذه تنمية في

 مصر في العاـ التعميـ بمراحؿ الدراسية المواد الدراسية، وأىداؼ المراحؿ وأىداؼ العامة

المحتوى  تحميؿ عمى اعتمدت كما التحميمي، الوصفي يجالمن عمى الدراسة واعتمدت
 العمؿ لقيـ بالنسبة : إلى عدد مف النتائج أىميا  الدراسة وتوصمت القيـ ، ىذه لرصد

 نالت .األطفاؿ رياض العامة لمرحمة األىداؼ في المتضمنة المجتمع وخدمة التطوعي

 .الفردية المسئولية حصمت ثحي األطفاؿ رياض لمرحمة العامة األىداؼ اىتماـ قيـ ثماف

 - الغير آراء احتراـ - التجمع - والمثابرة الصبر - اإلخالص- حب الوطف االيجابية

 العامة األىداؼ المتضمنة في المجتمع وخدمة التطوعي العمؿلقيـ  وبالنسبة .التضحية

                                                
اإلعالـ المدرسي ودوره في اإلنماء التربوي لتالميذ مرحمة التعميـ األساسي،  <صالح الديف محمد توفيؽ 22

ص  -، ص3426، (6( عدد )4، مجمد )الجمعية المصرية ألصوؿ التربية ببنيا -مجمة المعرفة التربوية 
394-425 

اإلعالـ التربوي ودوره في تنمية قيـ العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع المتوفرة في منظومة  <احمد زينيـ نوار 23
 353-2:2، ص ص 3426، (76العدد ) ،، دراسات عربية في التربية وعمـ النفسالتعميـ المصري
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 حصمت يثح االبتدائية لممرحمة العامة األىداؼ اىتماـ قيـ خمس نالت .االبتدائية لممرحمة

لقيـ  وبالنسبة .الغير آراء احتراـ -التجمع - اإلخالص - العاـ حب الصالح - اإليجابية
 نالت .المتوسطة العامة لممرحمة األىداؼ في المتضمنة المجتمع وخدمة التطوعي العمؿ

العقمي  االنفتاح .العاـ الصالح حب – الفاعمة المواطنة .األمانة .الوطف حب االىتماـ قيـ
 العمؿلقيـ  وبالنسبة .الغير احتراـ آراء - التجمع - الفردية المسئولية - خالصاإل -

 . لممرحمة الثانوية العامة األىداؼ في المتضمنة المجتمع وخدمة التطوعي

التعرؼ عمى مدى تمبية  <(2115) (24)دراسة ممدوح عبد السالـ أبو الميؿ وحاولت 
عية والمعرفية لمطالب ذوي االحتياجات لالحتياجات االجتما أنشطة اإلعالـ المدرسي

الخاصة واألسوياء، واعتمدت الدراسة عمى منيج المسح اإلعالمي، واستخدـ الباحث 
في ذلؾ استمارة االستبياف لجمع البيانات المطموبة مف عينة الدراسة، وُطبقت الدراسة 

، موزعة مفردة مف طالب المرحمة اإلعدادية بمحافظة المنيا 444عمى عينة قواميا 
بالتساوي بيف مدارس ذوي االحتياجات الخاصة )المعاقيف سمعيًا( ومدارس األسوياء 

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا< جاء نشاط الصحافة المدرسية في  )العادييف(
٪، بينما جاء في الترتيب 4:الترتيب األوؿ مف حيث ُمشاركة الطالب األسوياء بنسبة 

٪، وجاء في الترتيب الثالث أو األخير تشاط 54لمناسبات بنسبة الثاني االحتفاالت وا
٪8 جاءت االحتفاالت والمناسبات في الترتيب األوؿ مف 38المسرح المدرسي بنسبة 

٪، بينما جاء في الترتيب الثاني المسرح 79حيث متابعة الطالب األسوياء بنسبة 
نشاط الصحافة المدرسية  ٪، وجاء في الترتيب الثالث واألخير5:744المدرسي بنسبة 

  ٪247778بنسبة 
  

                                                
ماعية والمعرفية لمطالب ذوى دور اإلعالـ المدرسي في تمبية االحتياجات االجت <ممدوح عبد السالـ أبو الميؿ 24

، معيد الدارسات العميا لمطفولة، غير منشورة رسالة دكتوراهاالحتياجات الخاصة واألسوياء دراسة  مقارنة، 
 34268 جامعة عيف شمس8
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 5ويشمؿ المحور الثاني5 دراسات تناولت الكفاءة الذاتية المدركة
 دراسة إلىوالتي ىدفت  (2119)(25)دراسة حاتـ محمد عاشور، محمد الشيراني 

 حيث السمع، ضعاؼ األطفاؿ لدى الذات ومفيـو االجتماعية المساندة بيف العالقة
 ذكور السمع وضعاؼ الصـ دمج بمدارس طفؿ ،(27) مف اسةالدر  عينة تكونت
 تبوؾ بمنطقة لمبنات السمع وضعاؼ لمصـ اآلمؿ بمعيد طفمة ،(39)و تبوؾ بمنطقة
 عمري بمتوسط سنة ،(23-9) مف أعمارىـ وتراوحت وطفمة طفال ،(55< )كمي بمجموع

 المساندة مقياس عمى الدراسة أدوات اشتممت وقد ،474:4 معياري وانحراؼ 2477
 لألطفاؿ الذات مفيوـ ومقياس الباحثيف، إعداد مف السمع ضعاؼ لألطفاؿ االجتماعية
 داؿ موجب ارتباط وجود  إلى5 الدراسة نتائج وتوصمت الباحثيف، إعداد السمع ضعاؼ
 المساندة مقياس عمى السمع ضعاؼ األطفاؿ درجات متوسطات بيف إحصائياً 

 وجود عدـ8 السمع ضعاؼ لألطفاؿ الذات مفيوـ ياسومق المختمفة بأبعاده االجتماعية
 الجنسيف بيف السمع ضعاؼ األطفاؿ درجات متوسط بيف احصائية داللة ذات فروؽ

 داللة ذات فروؽ وجود عدـ8 االجتماعية المساندة مقياس عمى( إناث - ذكور)
( إناث - ذكور) الجنسيف بيف السمع ضعاؼ األطفاؿ درجات متوسط بيف احصائية

 8الذات مفيوـ مقياس عمى
 الكفاءة العالقة بيف إلى قياس (2118)(26)وسعت دراسة فاطمة سعيد، سعيد الظفري 

 طمبة مف وطالبة طالباً  ( 3932قواميا ) عينة لدى النفسي التوافؽو  كاديميةألا الذاتية
 سمطنة في التعميمية المناطؽ جميعب (23-8) عشر الثاني وحتى السابع الصفوؼ
 خالؿ مف كاديميةألا الذاتية بالكفاءة التنبؤ إمكانية الستكشاؼ الدراسة عتس كما8 عماف
 تبعاً  النفسي والتوافؽ كاديميةألا الذاتية الكفاءة في الفروؽ ولتحديد النفسي، التوافؽ
 ومقياس كاديميةاأل الذاتية الكفاءة مقياس تطبيؽ مف خالؿ والصؼ، الجنس لمتغيري
 فروؽ وجود إلى  وتوصمت الدراسة إلى85 وثباتيا صدقيا فم التأكد بعد النفسي التوافؽ

                                                
 األطفاؿ لدى الذات بمفيـو وعالقتيا االجتماعية حاتـ محمد عاشور، محمد بف مبارؾ الشيراني< المساندة 25

 2:98< 285، ص ص :342 ،83 ع ،86 مج8 النفسية والتربوية العمـو مجمةالسمع،  ضعاؼ

-8كاديمية بالتوافؽ النفسي لدى طمبة الصفوؼ مف ألقة الكفاءة الذاتية االعالظفري<  سعيد سعيد، فاطمة 26 
، 2، العدد  23جامعة السمطاف قابوس، المجمد  -مجمة الدراسات التربوية والنفسية، في سمطنة عماف 23

 2898< 274، ص ص 3429
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 لمتغير تعزى النفسي والتوافؽ كاديميةألا الذاتية الكفاءة مستوى في إحصائية دالمة ذات
 كاديميةألا الذاتية الكفاءة مستوى في إحصائياً  دالة فروؽ وجودو  ناث،إلا لصالح الجنس
 التوافؽ بعدأف  وأظيرت، شروالعا التاسع الصؼ ولصالح الصؼ لمتغير تعزى
 في التبايف تفسير في (% 3726) بنسبة وأسيـ الوحيد الداؿ المتنبئ ىو يجابياإل

 8كاديميةاأل الذاتية الكفاءة مقياس عمى الطمبة درجات
 أثر عمى التعرؼ إلى( 2118)(27)كما ىدفت دراسة بشاطة منير، شويعؿ سامية 

 مستوى عمى المدمجيف سمعيا، المعاقيف فاؿاألط لدى الذات مفيوـ في المدرسي الدمج
 مستوى عمى دراستيـ يزاولوف الذيف المدمجيف غير واألطفاؿ العادية، المدارس

 أثر المدرسي لمدمج< التالية العامة الفرضية طرح طريؽ عف المتخصصة المؤسسات
 يفالقابم السمع ضعاؼ فئة مف سمعياً  المعاقيف األطفاؿ عند الذات مفيوـ في إيجابي
" سمعياً  لممعاؽ الذات مفيوـ" مقياس الباحث استخدـ الدراسة، أىداؼ لتحقيؽ8 لمدمج
 وتوصمت8 الحربي عواض محمد بف عواض الباحث طرؼ مف تصميمو تـ الذي

 ومفيـو المدرسي الدمج بيف( 4742) عند إحصائياً  دالة عالقة وجود إلى5 الدراسة
 في المدرسي لمدمج اإليجابي األثر مىع يدؿ مما ،سمعياً  المعاؽ الطفؿ لدى الذات
 8سمعياً  المعاؽ الطفؿ عند الذات مفيوـ

 تدريبى برنامج فعالية عف الكشؼإلى  (2117)(28)كما سعت دراسة السيد صقر 
 تعمـ صعوبات ذوى التالميذ لدى المدركة الذاتية الكفاءة تحسيف فى سموكى معرفى
 االبتدائىوتـ الخامس الصؼ تالميذ مف ذةوتممي تمميذا( 27) عمى عينة قواميا القراءة،
 التدريب أفرادىا يتمقى( وتمميذة تمميذاً  9=ف) تجريبية احداىما< مجموعتيف إلى تقسيميـ

 يتكوف والذى المدركة، الذاتية الكفاءة لتحسيف السموكى المعرفى التدريبى البرنامج عمى
 تمميذاً  9=ف) ضابطة ىواألخر  ،أسبوعياً  جمسات ثالث بواقع تدريبية جمسة( 32) مف

-Self المطور لألطفاؿ المدركة الذاتية الكفاءة بروفيؿ مقياس وبتطبيؽ ،(وتمميذة

                                                
 الدراسات في الجامع مجمة، سمعياً  المعاؽ لدى الذات مفيـو في المدرسي الدمج أثر<  سامية شويعؿ منير، بشاطة 27

 498< 23، ص ص 3429 مارس ،89 ع8 التربوية والعمـو النفسية

 لدى المدركة تيةالذا الكفاءة تحسيف سموكى فى معرفى تدريبى برنامج محمود صقر، فعالية أحمد السيد 28
 ، العدد بسوىاج التربية لكمية التربوية المجمةاالبتدائى،  الخامس بالصؼ القراءة تعمـ صعوبات ذوى التالميذ

 8 286-226ص  ص ،  3428 ، أكتوبر 64
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Perception for Children (Grades 3-8، والضابطة التجريبية المجموعتيف عمى 
 إحصائياً  دالة فروؽ وجود الدراسة إلى5 نتائج توصمت والبعدى، القبمى القياسيف فى
 الذاتية الكفاءة بروفيؿ مقياس عمى والضابطة التجريبية لمجموعتيفا متوسطى بيف

 ىذه وتشير التجريبية، المجموعة لصالح البعدى القياس فى المطور لألطفاؿ المدركة
 الكفاءة تحسيف فى المستخدـ السموكى المعرفى التدريبى البرنامج فعالية إلى النتيجة
 8القراءة تعمـ صعوبات ذوى لتالميذا لدى الفرعية ومجاالتيا المدركة الذاتية

إلى التعرؼ عمى فعالية شبكات التواصؿ ( 2117)(29)وىدفت دراسة أحمد نبوي 
االجتماعي في تنمية الميارات االجتماعية لدى الطالب الصـ في مراحؿ التعميـ 
المختمفة بمدارس مدينة جدة، باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وتطبيؽ أداتي 

( مفردة 44ومقياس الميارات االجتماعية ومفيـو الذات عمى عينة قواميا )اإلستبياف 
%( مف العينة 8576أف ) وتوصمت الدراسة إلى5مف ذوي اإلحتياجات الخاصة، 

يستخدموف وسائؿ التواصؿ االجتماعي، وأف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي أثر 
يف الصداقات لدى العينة، %( في زيادة مفيوـ الذات وتكو 85بدرجة كبيرة وصمت )

 %( في اإلتصاؿ والتواصؿ8:738وبنسبة )
إلى التعرؼ عمى العالقة غير المباشرة Jiun-YuWu (30)(2117 )وسعت دراسة 

مف خالؿ  لمكفاءة الذاتية المدركة لمستخدمي وسائؿ اإلعالـ عمى تحسيف بيئة العمـ
ءة الذاتية عمى عينة قواميا دراسة ميدانية باستخداـ استمارة اإلستبياف ومقياس الكفا

( مفردة مف الطالب )ذكور/ إناث( بتايواف، وتوصمت الدراسة إلى< أف الكفاءة 7:7)
الذاتية المدركة لدى العينة تزيد مف اإلنتباه والقدرة عمى تعدد المياـ وبالتالي القدرة عمى 

المشاركة  التعمـ وتحسيف بيئة التعمـ عبر اإلنترنت، كما أكدت أف ىناؾ عالقة بيف
 بالمياـ المتعددة والكفاءة الذاتية لدى العينة8

                                                
 الطالب لدى االجتماعية الميارات تنمية في االجتماعي التواصؿ شبكات أحمد نبوي عبده عيسى< فعالية 29

 3838;:36، ص ص 2، ع 7، الجمعية األردنية لعمـ النفس، مج مة التربوية الدولية المتخصصةالمجالصـ، 
30 Wu, Jiun-Yu. "The indirect relationship of media multitasking self-efficacy on 

learning performance within the personal learning environment: Implications from 

the mechanism of perceived attention problems and self-regulation strategies." 

Computers & Education 106 (2017): 56-72.  
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إلى التعرؼ عمى واقع استخداـ ذوي ( 2117)(31)كما ىدفت دراسة محمد لميف 
اإلحتياجات الخاصة لتكنولوجيا اإلتصاؿ الحديثة كوسيمة لفؾ العزلة وتفاعميـ وتأقمميـ 

استخداـ أداة اإلستبياف  مع المجتمع، باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي ومف خالؿ
 وتوصمت الدراسة إلى5( مفردة مف ذوي اإلحتياجات الخاصة، 67عمى عينة قواميا )

عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في استخادميـ لسائؿ اإلتصاؿ الحديثة، كما أف 
ىناؾ عالقة بيف استخداـ تمؾ الوسائؿ وتفاعميـ االجتماعي وتأقمميـ مع المجتمع 

 المحيط8
إلى دراسة  Okey Charles OguJoseph Onuwa (32)(2116)ىدفت دراسة و 

العالقة بيف نوع اإلعاقة والكفاءة الذاتية والمشاركة في األنشطة البدنية لدى األطفاؿ 
( طفاًل مف 44ذوي اإلحتياجات الخاصة، مف خالؿ دراسة تجريبية عمى عينة قواميا )

 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود دـعجنوب شرؽ نيجيريا، وتوصمت الدراسة إلى< 
 ارتباط يظير لـ، و البدني النشاط المشاركة في نحو األطفاؿ واتجاه الذاتية الكفاءة
 ماف اختبار أشارو 8 البدني النشاط مف والموقؼ الذاتية الكفاءة بيف ميمة عالقة بيرسوف
سب متغير النوع ح الذاتية الكفاءة في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ إلى ويتني

 8)ذكور/ إناث(
إلى معرفة دور مواقع ( 2114)(33)ىدفت دراسة واصؼ العايد و محمد  الشايع 

في تعزيز العالقات االجتماعية ورفع مفيوـ الذات لذوي  اإلعالـ االجتماعي
اإلحتياجات الخاصة وعالقتيا ببعض المتغيرات األخرى، وذلؾ عمى عينة قواميا 

اإلحتياجات الخاصة المقيديف بالمؤسسات الرسمية وغير ( مفردة مف ذوي 242)

                                                
محمد لميف رحاؿ، يحي عشاب< واقع استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة مف طرؼ الفئات الخاصة< دراسة  31

عة قاصدي مرباح، كمية العمـو النفسية واإلجتماعية< ، جام، رسالة ماجستير غير منشورةميدانية بوالية برقمة
 34288الجزائر، 

32 Okey Charles OguJoseph Onuwa, Disability Types, Self-Efficacy, and Attitude to 

Participate in Physical Activity in Children with Disabilities: A Pilot 

Study. Palaestra, vol. 30, no.4.  2016, p.p. 25: 32. 
واصؼ محمد العايد ، محمد بف عبد اهلل الشايع< دور مواقع اإلعالـ االجتماعي في تعزيز العالقات  33

مجمة العمـو االجتماعية ورفع مفيـو الذات لدى ذوي اإلحتياجات الخاصة وعالقتيا ببعض المتغيرات األخرى، 
 688< 43، ص ص 23سعودية، العدد ، جامعة المجمعة، المممكة العربية الالنفسية واإلدارية
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أف وسائؿ اإلعالـ اإلجتمتعي تممؾ قوة كبيرة  وتوصمت الدراسة إلى5الرسمية بالرياض، 
في تعزيز العالقات االجتماعية لذوي اإلحتياجات الخاصة، كما ساعدت عمى دعـ 

متغير المشاىدة ومفيـو مفيوـ الذات لدى العينة، مع وجود عالقة دالة احصائيًا بيف 
 الذات ومتغير تعزيز العالقت االجتماعية8

 أوجو اإلستفادة مف الدراسات السابقة5
وذلؾ مف خالؿ القراءة  5تحديد متغيرات البحثو  اإلحساس بمشكمة البحث وتحديدىا -

األنشػػػطة الالصػػػفية المتأنيػػػة لموضػػػوعات الدراسػػػات السػػػابقة الخاصػػػة بمتغيػػػري البحػػػث )
، ومف خالؿ قراءة النتائج والتوصػيات موضوعالالعالقة المباشرة ب( وذات لذاتيةوالكفاءة ا

المختمفة أمكف التعػرؼ عمػى مػا تػـ دراسػتو ومػا لػـ تػتـ دراسػتو وبالتػالي اسػتطاع الباحػث 
 تحديد مشكمتو تحديدًا دقيقًا8

مػف خػالؿ اسػتعراض مػا تػـ مناقشػتو فػي  5التحقػؽ مػف مػدى أىميػة الدراسػة الحاليػة -
راسات السابقة والتعرؼ عمى ما يحتاج إليو التراث العممي وما تثيره الدراسات السػابقة الد

أنشػطة اإلعػالـ التربػوي مف تسػاؤالت مسػتقبمية، والتأكيػد عمػى أىميػة دراسػة العالقػة بػيف 
 8الالصفية والكفاءة الذاتية المدركة

عػػػة الدراسػػػات بعػػػد مراج5 صػػػياغة األىػػػداؼ والتسػػػاؤالت والفػػػروض لمدراسػػػة الحاليػػػة -
السابقة والتحقؽ مف أىدافيا وفروضيا تأكد الباحث مف حاجػة الموضػوع إلػى التأكػد مػف 

 تحقؽ أىداؼ أخرى والتأكد مف عدـ تكرارىا مع ىذه الدراسات8
مػػف خػػالؿ الدراسػػات السػػابقة  5تحديػػد العينػػة ونػػوع العينػػة المناسػػبة لمدراسػػة الحاليػػة -

فػػػي دراسػػػة موضػػػوع الدراسػػػة الحاليػػػة وكانػػػت  تعػػػرؼ الباحػػػث عمػػػى المنػػػاىج المسػػػتخدمة
أسػػػموب المسػػػح والمػػػنيج المقػػػارف وأيضػػػًا توصػػػؿ الباحػػػث إلػػػى أف العينػػػة العمديػػػة عمػػػى 

 ستكوف أفضؿ8 الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة
تحديػػػد األدوات التػػػي سػػػوؼ يسػػػتخدميا الباحػػػث لقيػػػاس الفػػػروض واإلجابػػػة عػػػف   -

مػػف خػػالؿ متابعػػة  قػػاط اإلطػػار المعرفػػي5وتحديػػد ن التسػػاؤالت وتحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث
اسػػتخدمت أداة االسػػػتبياف ومقيػػػاس  تالدراسػػات السػػػابقة وجػػد الباحػػػث أف معظػػـ الدراسػػػا

وبالتالي اختػار الباحػث أدوات الدراسػة وقػاـ بتصػميميا فػي ضػوء  الكفاءة الذاتية المدركة
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مػػف وضػػػع  األدوات التػػي راجعيػػا فػػي الدراسػػات السػػابقة، واسػػػتطاع مػػف خالليػػا الباحػػث
 نقاط اإلطار النظري8

وبالتالي فقد استفاد الباحث مقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة،  -
 مف الدراسات السابقة في جميع مراحؿ الدراسة الحالية8

 
 مشكمة الدراسة5

العديد مف جوانب اإلثراء المعرفية الالصفية تقدـ أنشطة اإلعالـ التربوي 
والوجدانية لمتالميذ المشاركيف بتمؾ األنشطة خصوصًا مع تنوعيا فمنيا التي  والسموكية

تستخدـ ميارات الكتابة والرسـ ومنيا ما تستخدـ ميارات اإللقاء والخطابة ومنيا ما 
يستخدـ ميارات الكتابة والمغة لفظية وغير المفظية وبعضيا يحتاج إلى ميارات استخداـ 

فة إلى األنشطة التي تحتاج إلى ميارات تقمص األدوار اإلنترنت والتعامؿ معو، إضا
والتمثيؿ وغيرىا، وتتطمب جميعيا العمؿ في فرؽ تعاونية تحت مشرؼ تربوي وىو 
أخصائي اإلعالـ التربوي والذي أصبح حاليًا يتـ إعداده إعالميًا وتربويًا معرفيًا ومياريًا 

 لمقياـ بتمؾ المياـ8
وي اإلحتياجات الخاصة بالمجتمع واإلستفادة مف ونظرًا إلىتماـ الدولة بدمج ذ

كافة الفرص المتاحة لتذليؿ الصعبوبات التي تقؼ  تطويراتوفير و  مياراتيـ، فإنو يجب
أماـ ادماجيـ في المجتمع وتذليؿ الصعوبات التي تعوؽ تكيفيـ مع المجتمع المحيط 

مكانياتيـ ويعيشوف و  ويصعب تحقيؽ فقيا، ليتخطوف تمؾ الصعوبات ويؤمنوف بقدراتيـ وا 
ذلؾ كمو بدوف تكاتؼ جميع مؤسسات التنشئة في البيئة المحيطة ومف ضمنيا المدرسة 
والتي تقدـ عددًا كبيرا مف األنشطة الصفية بصفة مباشرة داخؿ الفصوؿ إضافة إلى 
األنشطة الالصفية التي يمكف لمطالب الحصوؿ عمييا واإلشتراؾ بيا في أوقات محددة 

لدراسي أو بعده، ونظرًا ألىمية األنشطة الصفية وفاعميتيا في تنمية خالؿ اليوـ ا
ميارات ومعارؼ وانفعاالت الطالب العادييف، فإف الباحث يفترض أف يكوف ليا أثرًا في 
مستوى الكفاءة الذاتية لمطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة، ومف ىنا أحس الباحث 

ما العالقة بيف في التساؤؿ اآلتي< بمشكمة الدراسة الحالية والتي يمكف صياغتيا 
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مشاركة ذوي اإلحتياجات الخاصة بأنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية ومستوى الكفاءة 
 الذاتية المدركة لدييـ؟

 
 تكمف أىمية الدراسة الحالية في5 أىمية الدراسة5

حتياجات معرفية ووجدانية  - أنيا تدرس فئة مف الجميور ليا سمات اتصالية وا 
 مختمفة عف الجميور العاـ8 وسموكية

تعتبر الدراسة مرشدًا لمقائميف عمى العممية التعميمية بمستوياتيا المختمفة عمى ضرورة  -
إستخداـ األنشطة الالصفية وخصوصًا أنشطة اإلعالـ التربوي في إدماج الفئات 

 الخاصة بالمجتمع مف خالؿ رفع كفائتيـ الذاتية8
تبتغييا الفئات الخاصة مف المشاركة في األنشطة  تقدـ الدراسة اإلحتياجات التي -

وأىـ األنشطة التي يفضموف المشاركة فييا لتعزيزىا، كما تحدد األنشطة التي يعزؼ 
 ىؤالء عف المشاركة بيا لدراسة أسباب ومعالجة أوجو القصور مستقباًل8

إلدماج  حاجة المؤسسات التعميمية واإلعالمية والتربوية إلى معرفة أفضؿ الوسائؿ -
 الفئات الخاصة بالمجتمع واإلستفادة مف قدراتيـ8

تساعد أولياء األمور في معرفة أوجو تميز أبنائيـ وأىـ األنشطة التي يمكف أف ترفع  -
 مف الكفاءة الذاتية المدركة لدييـ8

 أىداؼ الدراسة5
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اليدؼ الرئيس اآلتي وىو5

ف مشاركة ذوي اإلحتياجات الخاصة ألنشطة اإلعالـ التربوي التعرؼ عمى العالقة بي
 الالصفية ومستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدييـ8

 ويتفرع مف ىذا اليدؼ عدد مف األىداؼ الفرعية بيانيا كاآلتي5
التعرؼ عمى أنشطة اإلعالـ التربوي التي يفضؿ ذوي اإلحتياجات الخاصة  -2

 المشاركة بيا8
التي يقضييا ذوي اإلحتياجات الخاصة في المشاركة بأنشطة اإلعالـ تحديد المدة  -3

 التربوي الالصفية8
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رصد أىـ أنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية التي تعد مصدرًا لمحصوؿ عمى  -4
 المعمومات لدى ذوي اإلحتياجات الخاصة8

 لدراسة8تقييـ مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى ذوي اإلحتياجات الخاصة عينة ا -5
التعرؼ عمى أىـ المميزات التي تراىا العينة مف ذوي اإلحتياجات الخاصة في  -6

 استخداـ أنشطة اإلعالـ التربوي لرفع الكفاءة الذاتية8
رصد مقترحات ذوي اإلحتياجات الخاصة لتفعيؿ دور أنشطة اإلعالـ التربوي  -7

 الالصفية في رفع الكفاة الذاتية المدركة8
 سة5تساؤالت الدرا

 الرئيس اآلتي وىو5 التساؤؿعمى  اإلجابةىدفت الدراسة إلى 
العالقة بيف مشاركة ذوي اإلحتياجات الخاصة ألنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية  ما

 ؟ومستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدييـ
 ويتفرع مف ىذا اليدؼ عدد مف األىداؼ الفرعية بيانيا كاآلتي5

 وي التي يفضؿ ذوي اإلحتياجات الخاصة المشاركة بيا؟ما أنشطة اإلعالـ الترب -2
ما المدة التي يقضييا ذوي اإلحتياجات الخاصة في المشاركة بأنشطة اإلعالـ  -3

 التربوي الالصفية؟
ما أىـ أنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية التي تعد مصدرًا لمحصوؿ عمى  -4

 المعمومات لدى ذوي اإلحتياجات الخاصة؟
مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى ذوي اإلحتياجات الخاصة عينة  ما تقييـ -5

 الدراسة؟
ما أىـ المميزات التي تراىا العينة مف ذوي اإلحتياجات الخاصة في استخداـ  -6

 أنشطة اإلعالـ التربوي لرفع الكفاءة الذاتية؟
 ما مقترحات ذوي اإلحتياجات الخاصة لتفعيؿ دور أنشطة اإلعالـ التربوي -7

 الالصفية في رفع الكفاة الذاتية المدركة؟
 فروض الدراسة5

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مشاركة ذوي اإلحتياجات الخاصة بأنشطة  -2
 اإلعالـ التربوي ومستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدييـ8
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 بأنشطة الخاصة االحتياجات ذوي مشاركة بيف إحصائية داللة ذات عالقة توجد -3
 8 المحيط المجتمع لدى التربوي اإلعالـ أنشطة لصورة وتقييميـ التربوي عالـاإل

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف ذوي اإلحتياجات الخاصة في المشاركة بأنشطة  -3
 اإلعالـ التربوي الالصفية حسب المتغيرات الديموجرافية8

 الذاتية الكفاءة مستوى في الخاصة االحتياجات ذوي بيف إحصائيا دالة فروؽ توجد -5
 النوع،) الديموجرافية المتغيرات حسب الديموجرافية المتغيرات حسب لدييـ المدركة
 (8اإلعاقة نوع اإلقامة، محؿ

 منيج الدراسة5
تمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية والتي تقـو بالتحميؿ الوصفي لمتغيرات نت

ى مدى مشاركة المعاقيف وصوؿ إلالدراسة، باإلضافة إلى دراسة عدد مف المتغيرات لم
عالـ التربوي الالصفية، وليذا الغرض استخدـ الباحث منيج المسح الميداني بأنشطة اإل

لعينة مف ذوي اإلحتياجات الخاصة بمحافظة المنيا، والمنيج المقارف لممقارنة بيف عينة 
 خدـ(8النشاط المست -نوع اإلعاقة -الدراسة حسب المتغيرات الوسيطة مثؿ< النوع

 عينة الدراسة5
( مفردة مف ذوي اإلحتياجات الخاصة 544أجريت الدراسة الحالية عمى عدد )

بمحافظة المنيا ممف ىـ ممتحقيف بالمدارس العادية أو مدارس الصـ والبكـ وتـ سحب 
عمدية مف ذوي اإلحتياجات الخاصة المشاركيف في أنشطة اإلعالـ التربوي عينة 

ناث وبعد  :س بمراكز المنيا الػ مف تمؾ المدار الالصفية  مقسميف بالنصؼ إلى ذكور وا 
( مفردة، وقد 4:3استبعاد اإلستمارات غير المكتممة ليصؿ عدد العينة النيائي )ذلؾ تـ 

قاـ الباحث بتطبيؽ اإلستبياف بنفسو عف طريؽ التواجد مع ىؤالء التالميذ لإلجابة عف 
 تساؤالتيـ حوؿ اإلستبياف8

 أدوات الدراسة5
استخدمت الدراسة الحالية أداة اإلستبياف لمحصوؿ عمى البيانات  اإلستبياف5 -1

الخاصة باستخداـ أنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية مف عينة الدراسة وىـ ذوي 
وذلؾ بعد  اإلحتياجات الخاصة الممتحقيف بمدارس الفئات الخاصة بمحافظة المنيا

راسة لإلستفادة منيا في بناء اإلستبياف، الرجوع إلى الدراسات السابقة في موضوع الد
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كما تـ عرض اإلستبياف عمى عدد مف المحكميف في مجاؿ اإلعالـ واإلعالـ التربوي 
 كرونباخ ألفا معادلة بتطبيؽ الباحث وقاـلمتأكد مف قياس األسمئة لما وضعت لقياسو، 

 بيف ستبيافاال أبعاد لكؿ  الثبات معامالت وجاءت االستبياف ثبات مدى مف لمتأكد
تـ حساب الصدؽ الذاتي كمؤشر لصدؽ االستبياف، وقد جاء و   8%(3: إلى% 4:)

 8مما يدؿ عمى تمتع االستبياف بدرجة عالية مف الصدؽ8(، 5=ا )مساويً 
 

) مف تصميـ الباحث( ليتالئـ مع طبيعة الدراسة  مقياس الكفاءة الذاتية المدركة5 -2
 الحالية وطبيعة العينة المستخدمة8

 خطوات بناء المقياس5 -
 8الكفاءة الذاتية المدركة في الدراسات السابقةطمع الباحث عمى تعريفات ا -2
الكفاءة الذاتية قاـ الباحث باالطالع عمى عدد مف المقاييس التي صممت لقياس  -3

 8المدركة
مجموعة مف المفردات الخاصة ( أبعاد لممقياس ووضع 5)قاـ الباحث بوضع  -4

 8الكفاءة الذاتية المدركةد مف أبعاد بفئات كؿ بع

طاره النظري والدراسات السابقة وعدد مف الخبراء  -5 استعاف الباحث بقراءاتو السابقة وا 
ضافة بعض العبارات األخرى التي لـ  والمتخصصيف في إعادة صياغة ىذه العبارات وا 

مشى مع طبيعة يتطرؽ ليا الباحث والتي يفتقر إلييا التعريؼ اإلجرائي لمبعد بما يت
 الدراسة وتوجييا8

 ()صمـ المقياس في صورتو المبدئية وقاـ الباحث بعرضو عمى عدد مف المحكميف -6
إلبداء الرأي في الجوانب اآلتية< التأكد مف انتماء كؿ عبارة إلى البعد الخاص بيا، 
                                                

 5تـ عرض أدوات الدراسة عمى السادة المحكميف اآلتي أسماؤىـ 

 أستاذ عمـ النفس التربوي بكمية التربية جامعة المنيا8 -أ8د/ أنور رياض عبد الرحيـ -

 8وعميد كمية اإلعالـ جامعة بني سويؼأستاذ الصحافة المساعد  -د/ محمد زيف عبد الرحمفأ8 -

قسػػـ اإلعػػالـ التربػػوي كميػػة التربيػػة النوعيػػة جامعػػة ب المتفػػرغأسػػتاذ الصػػحافة  -حنفػػي حيػػدر أمػػيف  أ8ـ8د/ -
 8المنيا

 8قسـ اإلعالـ التربوي كمية التربية النوعية جامعة المنيارئيس  -وائؿ صالح نجيب/ دأ8ـ8 -

النوعيػػة جامعػػة مػػدرس الصػػحافة بقسػػـ اإلعػػالـ التربػػوي كميػػة التربيػػة  -د8أحمػػد عبػػد الكػػافي عبػػد الفتػػاح -
 8المنيا



 

99 

 9104 نوفمبرػ والعشريف  الخامسػ العدد الخامس المجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

وقد الحظ  8بالكفاءة الذاتية المدركةوالتأكد مف وضوح العبارات، ومدى ارتباط األبعاد 
المحكموف أف بعض العبارات ال ينتمي لألبعاد وأف بعضيا مكرر مع عدـ وضوح 
بعض العبارات؛ لذا قاـ الباحث بتعديؿ صياغة بعض العبارات وحذؼ البعض األخر 

( 54%( بحيث بمغت عبارات المقياس )86وخاصة التي نالت معامؿ اتفاؽ اقؿ مف )
 عبارة8

 ي شكمو النيائي8تمت إعادة صياغة المقياس ف -2
وبذلؾ أصبح المقياس في صورتو النيائية قابؿ لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة  -3

 األساسية8

 التجريب القبمي لممقياس5 -
عينة الدراسة  ذوي اإلحتياجات الخاصةتـ إجراء اختبار قبمي لممقياس عمى عينة مف   

 -، وذلؾ لػ<
 ا المقياس8معرفة العناصر األساسية التي يجب أف يتضمني -2
 مساعدة الباحث في صياغة عبارات المقياس8 -3
 حساب زمف التطبيؽ8 -4
 معرفة مدى غموض العبارات أو وضوحيا8 -5
 معرفة مدى إمكانية إضافة تعميمات جديدة8 -6

وأسفرت نتائج التجربة القبمية عف وضوح عبارات المقياس لدى الباحث وقدرتو عمى 
 ءتيا لممرة األولى8فيميا والتمييز بينيا عند قرا

 ثبات وصدؽ المقياس5 -

يقصد بثبات المقياس وأدوات التقويـ األخرى أف تكوف عمى درجة ثبات المقياس5  -1
غاية مف الدقة واإلتقاف واالتساؽ فيما تزودنا بو مف بيانات عف المبحوثيف حيث أف 

خاص في القياس الثابت ىي أف يعطي نفس النتائج تقريبا إذا طبؽ عمى نفس األش
 مرتيف مختمفتيف ولحساب ذلؾ قاـ الباحث بالطريقة اآلتية<

                                                                                                                         

 8المدرس بقسـ اإلعالـ التربوي كمية التربية النوعية جامعة المنيا -د8عبد المحسف حامد أحمد -

 مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية جامعة المنيا8 –د/ وائؿ عادؿ عبد الحكيـ  -
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طريقة إعادة االختبار< حيث قاـ الباحث بإعادة تطبيؽ المقياس عمى العينة  -
االستطالعية بعد مرور أربعة أسابيع وتـ حساب درجات كؿ مفردة في المرتيف األولى 

 الي<والثانية وتـ حساب معامالت االرتباط عمى النحو الت
حساب المتوسط واالنحراؼ المعياري والوسيط في التطبيؽ األوؿ والثاني لجميع  - 

 المفردات ولجميع أبعاد المقياس، وكذلؾ المجموع الكمي لدرجات المقياس8
 حساب معامؿ االرتباط باستخداـ المؤشر الجمعي وحساب معامؿ فاي8 -

وىي درجة ارتباط عالية  4797 وقد بمغ معامؿ االرتباط بيف التطبيؽ في االختباريف
ويمكف قبوليا في الدراسات اإلعالمية واالجتماعية وتوحي بالثقة العالية في صالحية 

 األداة لمتطبيؽ8

يقصد بصدؽ المقياس أف يقيس ما وضع لقياسو، وقد استخدـ صدؽ المقياس5  -3
 الباحث الطرؽ اآلتية لحساب صدؽ المقياس<

احث بعرض المقياس عمى عدد مف الخبراء وقد قاـ الب صدؽ المحكميف5* 
والمتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس واالجتماع وأصوؿ التربية واإلعالـ وكاف ىناؾ 

 اتفاؽ كبير بيف المحكميف عمى أف عبارات المقياس تصمح لقياس ما وضعت لقياسو8
جة وقد تـ إجراء مصفوفة لمعالقات االرتباطية بيف كؿ بعد والدر * االتساؽ الداخمي5 

الكمية لمقياس التفاعمية، وذلؾ الختبار مدى تجانس األبعاد ودرجة اتساقيا الداخمي وقد 
 أسفرت نتائج ارتباط األبعاد بالمقياس الكمي كما يمي<

 
 مستوى المعنوية معامؿ االتساؽ البعد

 1.111أقؿ مف  1.78 البعد األوؿ5 الكفاءة المعرفية )األكاديمية(

 1.111أقؿ مف  1.83 االجتماعية البعد الثاني5 الكفاءة

 1.111أقؿ مف  1.75 البعد الثالث5 الكفاءة السموكية

 1.111أقؿ مف  1.79 رابعًا5 الكفاءة الوجدانية

 طريقة تصحيح المقياس5 -ىػ
 ال أوافؽ (8 –محايد  –استخدـ الباحث مقياس ليكرت الثالثي ) أوافؽ  -
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 4(  حيث< تمثؿ     2   -   3   -  4أخذ الباحث التدريج الثالثي   )   -
لمكفاءة الدرجة المتوسطة   3، وتمثؿ  لمكفاءة الذاتية المدركةالدرجة المرتفعة 
 8لمكفاءة الذاتية المدركةالدرجة المنخفضة   2، وتمثؿ   الذاتية المدركة

 تتمخص خطوات إجراء الدراسة فيما يمي5 إجراءات الدراسة5
سابقة والمراجع العممية في مجاؿ الدراسة الدراسات العدد مف اإلطالع عمي تـ  -

 لمدراسة8   المنيجي والمعرفيالحالية إلعداد الجانب 

المراجع العممية في مجاؿ الدراسة إلعداد أدوات عدد مف اإلطالع عمي تـ  -
 8 الحالية الدراسة

ثـ عرضيا عمي مجموعة مف المحكميف  أدوات الدراسةصميـ تـ ت -
 8 راسةتمييدا لتطبيؽ الد المتخصصيف

 تـ إجراء الدراسة الميدانية عمى عينة النخبة اإلعالمية المحددة8 -

 لمتوصؿ إلي بيانات ونتائج لمدراسة8  ةاإلحصائي اليباألسعدد مف استخداـ تـ  -

تحميؿ النتائج وتفسيرىا والتوصؿ إلي التوصيات والبحوث المقترحة في تـ  -
 مجاؿ الدراسة8

 ورة الحالية8تمف كتابة تقرير البحث ليصؿ إلى الص -
 حدود الدراسة5

مشاركة ذوي اإلحتياجات أواًل5 حدود موضوعية5 تناولت الدراسة الحالية موضوع 
الخاصة بأنشطة اإلعالـ الالصفية وليست أي أنشطة أخرى وعالقتيا بالكفاءة الذاتية 

 .المدركة وليس أي متغير آخر
التالميذ ذوي اإلحتياجات أجريت الدراسة عمى عينة متاحة مف ثانيًا5 حدود مكانية5 

 .الخاصة المشاركيف بأنشطة اإلعالـ التربوي بمدارس محافظة المنيا
/ 24/ 36ـ إلى :342/ 24/ 2أجريت الدراسة في الفترة مف ثالثًا5 حدود زمنية5 

 ـ8 :342
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 التعريفات اإلجرائية5
 يقصد بيـ في الدراسة الحالية كؿ فرد يعاني مفذوي اإلحتياجات الخاصة5  -

إعاقة جسدية مثؿ إعاقة اليديف أو األرجؿ أو الصـ والبكـ ومشترؾ في مدارس 
 الطالب العادييف أو ممتحؽ بمدارس مخصصة لذوي اإلحتياجات الخاصة8

يقصد بيا الباحث في الدراسة الحالية جميع أنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية5  -
ؿ وتنقسـ إلى< األنشطة اإلعالمية التي تتـ داخؿ المدرسة وخارج الفصو 

الوسائؿ التقميدية والوسائؿ الحديثة، وتتضمف األنشطة التقميدية< الصحافة 
المدرسية، واإلذاعة المدرسية، المسرح المدرسي، والمتاحؼ والمعارض 
المدرسية، والبرلماف المدرسي، والمناظرات، بينما تتضمف األنشطة الجديدة< 

نترنت، حساب المدرسة عمى مواقع األفالـ التربوية، وموقع المدرسة عمى اإل
، إذاعة المدرسة  YouTubeالتواصؿ االجتماعي، قناة المدرسة عمى موقع 
 عمى اإلنترنت، جماعة العالقات العامة88وغيرىا

األحكاـ  يقصد بيا الباحث في الدراسة الحاليةالكفاءة الذاتية المدركة5  -
ز عمؿ ما وثقتو في القياـ والتقييمات اإليجابية لدى الفرد حوؿ قدرتو عمى انجا

بما ىو متوقع منو في المجتمع المحيط، وتقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصؿ 
عمييا التالميذ بعد اإلجابة عمى عبارات المقياس المعد ليذا الغرض بالدراسة 

 الحالية8
 المعامالت اإلحصائية المستخدمة5 

امج "الحـز اإلحصائية لمعمـو باستخداـ برناحث باجراء المعامالت اإلحصائية الب قاـ
 المعامالت اإلحصائية التالية< استخداـ وتـ" Spss"االجتماعية 

 معامؿ الفا كرونباخ لحساب الثبات8 -
 التكرارات والنسب المئوية8 -
 الوزف النسبي8 -
 معامؿ ارتباط بيرسوف8 -
 Average8المتوسط الحسابي  -
 االنحراؼ المعياري8 -



 

103 

 9104 نوفمبرػ والعشريف  الخامسػ العدد الخامس المجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 T.Test8اختبار )ت( لداللة الفروؽ  -
 

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيراتيا5 
 أواًل. توصيؼ عينة الدراسة5

 ( توصيؼ عينة الدراسة0جدوؿ )

 النسبة % التكرار متغيرات عينة الدراسة

 النوع
 %01 041 ذكر
 %01 041 أنثى

 %011 249 اإلجمالي

 محؿ اإلقامة
 %01 041 ريؼ

 %01 041 حضر
 %011 249 اإلجمالي

 قةنوع اإلعا
 %01 041 ركيةح

 %01 041 صـ وبكـ
 %011 249 اإلجمالي
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ثانًيا. النتائج العامة لمدراسة5 
 التربوي التي تشارؾ فييا عينة الطالب في المدراس  أنشطة اإلعالـيوضح ( 9جدوؿ )

 األنشطة اإلعالمية

 العينة
 اإلجمالي

 إناث ذكور

النسبة  التكرار % ؾ % ؾ
 المئوية

 %8884 7;4 %88;8 7= %>858 5> المدرسية اإلذاعة
 %=868 >:4 %8487 4> %8888 ;> المدرسية الصحافة
 %8487 4:6 %>8;7 8; %=888 >> المدرسية المعارض

 %84>6 445 %68 ;8 %7684 7: التربوي الفيمـ
 %87;6 ;45 %:8>6 :9 %:6 94 المدرسي المسرح

 %7684 :46 %:8=6 >9 %;788 >: المناظرات
 %4984 =9 %86= >4 %=658 84 برلمافال

 %4586 85 %84: 46 %4887 >6 العامة العالقات جماعة
 %44 87 %4486 66 %;458 64 اإللكترونية المدرسية الصحافة

 %=8= =7 %;8= =4 %4586 65 االنترنت عمى المدرسة موقع
 %;8>9 675 %486: 465 %9:84 445 ؾو ب الفيس عمى المدرسة حساب

 %;448 :8 %>468 69 %;458 64 اليوتيوب عمى درسةالم قناة
 %988 64 %:98 44 %984 45 االنترنت عمى المدرسة إذاعة

 249ف=              أكثر مف بديؿ اختياربإمكاف المبحوث )*( 
التربػوي التػي يشػارؾ فييػا الطػالب فػي  أنشػطة اإلعػالـأف < يتضح مف الجػدوؿ السػابؽ

 %;8>9( فػي الترتيػب األوؿ بنسػبة ؾو بػ الفػيس ىمػع المدرسػة حسػابالمدرسػة ىػي )
وذلػػؾ قػػد يرجػػع فػػي رأي الباحػػث إلػػى زيػػادة اسػػتخداـ مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي عمومػػًا 

حتياجات الخاصة يمجأوف ليذه المواقع لتعزيز في المجتمع، كما أف فئة الطالب ذوي اإل
 اإلذاعة) جائت ثـ ،التواصؿ بينيـ وبيف المجتمع المحيط وخصوصًا المجتمع المدرسي

وذلػؾ قػد يرجػع إلػى أف اإلذاعػة المدرسػية  %8884( في الترتيػب الثػاني بنسػبة المدرسية
 إذاعػة)جائػت ، وأخيػًرا تظيػر قػدرات الطالػب وتشػجعو مػف خػالؿ الظيػور أمػاـ الطػالب
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

وذلػػؾ قػػد يرجػػع إلػػى عػػدـ اىتمػػاـ كثيػػر مػػف  %988( بنسػػبة االنترنػػت ىمػػع المدرسػػة
 8عمى اإلنترنتالمدارس بعمؿ إذاعة 

 يوضح أسباب مشاركة الطالب في أنشطة اإلعالـ التربوي بالمدرسة ( 2جدوؿ )

 األسباب

 العينة
 اإلجمالي

 إناث ذكور

النسبة  التكرار % ؾ % ؾ
 المئوية

 %86=9 676 %:9:8 444 %;48: 464 فةمالمخت اإلعالمية تيراميا تنمية
 في عمؿمل زمالئي مع ركة المشا أحب
 %9884 646 %94 455 %84;9 446 .اتموعمج

 %>68: :68 %9984 >45 %588; >47 .المدرسي رؼالمش قبؿ مف اختياري تـ
 ركة المشا ىميةوأ الذات بتقدير أشعر

 .األنشطة في
454 9489% =; 8=89% 4=< 9589% 

 األنشطة في ركة المشا ألىميةًرا نظ
 .فةمالمخت

;= 8587% ;= 8587% 49< 8587% 

 %;788 :47 %7986 =: %7886 ;: .المفيدة األنشطة في غراالف وقت شغؿ
 أنشطة في ياتيواوى راتيميا ظيؼو ت

 .مفيدة
=< 95% == 9589% 4=; 9587% 

                                                 أكثر مف بديؿ اختياربإمكاف المبحوث )*(                 
مشاركة الطالب في أنشطة اإلعالـ التربوي  أف أسباب< يتضح مف الجدوؿ السابؽ

( في الترتيب األوؿ بنسبة المدرسي رؼالمش قبؿ مف اختياري تـبالمدرسة تمثمت في )
%، 86=9( في الترتيب الثاني بنسبة فةمالمخت اإلعالمية تيراميا تنمية%، ثـ )>68:
كد عمى وجود وذلؾ يؤ  %95878( بنسبة المفيدة األنشطة في غراالف وقت شغؿوأخيًرا )

اإلندماج بمجموعات العمؿ ويساعد عمى دافعية لممشاركة باألنشطة وىو ما يؤدي إلى 
 Sekhri, Anuradha (34)(342:8)دراسة التكيؼ ورفع الثقة بالنفس8 ويتفؽ ذلؾ مع 

  

                                                
34 Sekhri, Anuradha. Op.cit. 
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 يوضح طبيعة مشاركة الطالب في أنشطة اإلعالـ التربوي بالمدرسة( 4جدوؿ )

 طبيعة المشاركة

 العينة
 جمالياإل

 إناث ذكور

النسبة  التكرار % ؾ % ؾ
 المئوية

 %7:86 486 %87=7 ;; %7786 9: عضو دائـ
 %89>7 494 %87=7 ;; %;8;7 8; حسب وقت الفراغ

 %6987 == %6488 86 %84=6 ;9 مرة واحدة
 %011 249 %011 041 %011 041 اإلجمالي

فػػي أنشػػطة اإلعػػالـ التربػػوي أف طبيعػػة مشػػاركة الطػػالب < يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ
عضػو %، ثـ )89>7( في الترتيب األوؿ بنسبة حسب وقت الفراغبالمدرسة تمثمت في )

( فػػي الترتيػػب الثالػػث واألخيػػر مػػرة واحػػدة%، ثػػـ )7:86( فػػي الترتيػػب الثػػاني بنسػػبة دائػػـ
 %69878بنسبة 

 في أنشطة اإلعالـ التربوي بالمدرسة مشاركة الطالب( يوضح مدة 0جدوؿ )

 دة االشتراؾم

 العينة
 اإلجمالي

 إناث ذكور

النسبة  التكرار % ؾ % ؾ
 المئوية

 %69 >= %6488 86 %:8>6 :9 أسبوع
 %>4:8 :: %6588 85 %4787 :6 شير

 %6586 =; %=8=4 =7 %6588 85 فصؿ دراسي
 %6586 =; %64 84 %88=4 >7 عاـ دراسي كامؿ

 %>8;4 5; %87;4 78 %87>4 :7 عاميف
 %011 249 %011 041 %011 041 مالياإلج

أف مػػػدة مشػػػاركة الطػػػالب فػػػي أنشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي < يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ
%، ثػػـ )فصػػؿ دراسػػي، عػػاـ دراسػػي كامػػؿ( فػػي 69بالمدرسػػة تمثمػػت فػػي )أسػػبوع( بواقػػع 

 %8>4:8%، بينما في الترتيب األخير )شير( بنسبة 6586الترتيب الثاني بنسبة 
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 أنشطة اإلعالـ التربوي التي تعد مصدًرا لمحصوؿ عمى معمومات عف المدرسة ضح( يو 1جدوؿ )

 أنشطة اإلعالـ التربوي

 العينة
 اإلجمالي

 إناث ذكور

النسبة  التكرار % ؾ % ؾ
 المئوية

 %>8=7 :49 %>8>7 :; %>858 5> المدرسية اإلذاعة
 %:9:8 666 %86=9 :44 %9884 :45 المدرسية الصحافة

 %:748 468 %86;7 7; %:6 94 المدرسية ضالمعار 
 %>8>7 496 %68 ;8 %:978 459 التربوي ـمالفي

 %:748 468 %86;7 7; %:6 94 المدرسي المسرح
 %7684 :46 %:8=6 >9 %;788 >: المناظرات
 %;6 :45 %7786 9: %=658 84 البرلماف
 %4889 ;9 %84: 46 %67 89 العامة العالقات جماعة

 %=8=4 >; %4486 66 %:8>6 :9 اإللكترونية درسيةالم الصحافة
 %:8;4 =: %;8= =4 %6989 95 االنترنت ىمع المدرسة موقع

 %;8>9 675 %486: 465 %9:84 445 ؾو ب الفيس ىمع المدرسة حساب
 %84;4 ;: %>478 ;6 %6588 85 اليوتيوب ىمع المدرسة قناة

 %;8= >7 %86= >4 %4586 65 االنترنت ىمع المدرسة إذاعة

أف أبرز أنشطة اإلعالـ التربوي التي تعد مصدًرا لمحصػوؿ < يتضح مف الجدوؿ السابؽ
 ( بنسػبةؾو بػ الفػيس ىمػع المدرسػة حسػابعمػى معمومػات عػف المدرسػة تمثػؿ فػي ثػـ )

 %8;8=(، بنسبة االنترنت ىمع المدرسة إذاعةالترتيب األخير )%، وفي ;8>9
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 أنشطة اإلعالـ التربوي لدى المجتمع المحيط تقييـ الطالب لصورة( يوضح 2جدوؿ )

 التقييـ

 العينة
 اإلجمالي

 إناث ذكور

النسبة  التكرار % ؾ % ؾ
 المئوية

 %8:88 6>4 %89;8 7= %8988 => إيجابية
 %>6:8 459 %6989 95 %84>6 99 سمبية

 %>6:8 459 %;6 97 %6:89 96 ال أستطيع التحديد
 %011 249 %011 041 %011 041 اإلجمالي

أف تقيػػػيـ الطػػالب لصػػورة أنشػػػطة اإلعػػالـ التربػػوي لػػػدى < يتضػػح مػػف الجػػػدوؿ السػػابؽ
%، ثػـ )سػػمبية وال 8:88تمثػػؿ فػي )إيجابيػػة( فػي الترتيػب األوؿ بنسػػبة المجتمػع المحػيط 

 %8>6:8أستطيع التحديد( في الترتيب الثاني بنسبة 
 بوي لدى المجتمع المحيط( يوضح تقييـ الطالب لصورة أنشطة اإلعالـ التر 0شكؿ )

ال, %22.30

نعم, %77.70

نعم ال

 
 رؤية الطالب ألنشطة اإلعالـ التربوي التي تساعد في تحسيف الصورة الذىنية لممدرسة ( يوضح3جدوؿ )

 البدائؿ

 العينة
 اإلجمالي

 إناث ذكور

النسبة  التكرار % ؾ % ؾ
 المئوية

 %9; 8=6 %688; 486 %:8;; 496 نعـ
 %69 >= %:8;6 98 %6688 88 ال

 %011 249 %011 041 %011 041 اإلجمالي
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أف رؤيػة الطػالب ألنشػطة اإلعػالـ التربػوي التػي تسػاعد فػي < يتضح مف الجدوؿ السابؽ 
( ال%، ثـ )9;تحسيف الصورة الذىنية لممدرسة تمثمت في )نعـ( في الترتيب األوؿ بنسبة 

  %698بنسبة 
أنشطة اإلعالـ التربوي في تحسيف الصورة الذىنية لممدرسة ر لدو  ( يوضح رؤية الطالب9شكؿ )

ال أستطيع 

التحديد; 

%26.80

سلبية; 

%26.80

إيجابية; 

%46.60

إيجابية سلبية ال أستطيع التحديد

 
 الكفاءة الذاتية مقياس( يوضح 4جدوؿ )

عاد
األب

 
 العبارات

 العينة الكمية

الوزف  التكرار
 النسبي

النسبة 
يب المئوية

لترت
ا

 

متوسط 
 معارض محايد موافؽ األبعاد

 الم
اءة
لكف
ا

ية(
ديم
ألكا

 )ا
رفية

ع
 

 أقػـو أف أسػتطيع
 واجبػػاتي بػػأداء

 فػي مني المطموبة
 المختمفػػة المػػواد

 بفاعمية8

4:4 465 444 <78 ;58=4 9 

;5897 
 الحصػوؿ أسػتطيع
 عالمػػات عمػػى

 المػواد فػي مرتفعػة
 الدراسية8

48; 469 465 <44 :<8=: < 

 ; 5876; ;6> 445 =46 497 القػػػراءة أحػػػب
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عاد
األب

 

 العبارات

 العينة الكمية

الوزف  التكرار
 النسبي

النسبة 
يب المئوية

لترت
ا

 
متوسط 
 معارض محايد موافؽ األبعاد

 فػػػي والكتابػػػة
 المجػػػػػػػاالت
 المختمفة8

 حػؿ الصػعب مػف
 المشػكالت غالبيػة
 مػع حتػى الدراسية

 جيد8 بذؿ

478 9; 654 <94 ;687: 8 

أعتمػػد عمػػى نفسػػي 
 الميػاـ فػي تنفيػذ
 المواد في المطموبة
 الدراسية8

456 44= 4;4 <97 ;6897 7 

 فػي سػيولة أجػد
 الكتػػػب قػػػراءة
 الواجبات8 وكتابة

=: 468 4;6 <:5 ;7846 4 

 غالبية ؿح يمكنني
 الدراسية مشكالتي

 قميؿ8 مجيود ببذؿ
4;6 464 == <9; ;68<; 6 

 مسػػتوى أمتمػػؾ
 اآلخريف مثؿ ذكاء
 سني8 في ىـ ممف

49: 468 446 <6< ;5885 : 

 أتعممػو مػا أنسػى
 أحيانًا8

479 464 47: ;<9 ::8;9 45 

 = ;84;: 5=; >47 466 476 في بصعوبة أشعر
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

عاد
األب

 

 العبارات

 العينة الكمية

الوزف  التكرار
 النسبي

النسبة 
يب المئوية

لترت
ا

 
متوسط 
 معارض محايد موافؽ األبعاد

 مصػػادر متابعػػة
 المعمومات8

عية
تما
الج

ءة ا
كفا
ال

 

 تكػػويف أسػػتطيع
 مػػػع صػػداقات
 بي8 المحيطيف

4:8 44; 444 <7; ;484; 7 

;5869 

 مف قميؿ عدد لدي
 األصدقاء8

454 44= 4;6 <99 ;68;5 6 

 ممارسػة أسػتطيع
 المختمفػة األنشػطة

 مجموعات8 في
4;5 469 =; <9; ;68<; 4 

 كبيػر بقبػوؿ أتمتػع
 المحيطػػيف بػػيف
 بي8

48< 444 477 ;== :;8=8 = 

 زمالئي إلى   يحتاج
 المشكالت حؿ في
 تواجييـ8 التي

48; 444 478 ;=; :;8;; 45 

 بالخجػػؿ أشػػعر
 الزيػػارات أثنػػاء

 والمناسػػػػػػبات
 االجتماعية8

496 454 496 <45 :<8<; < 

 العمػػؿ أفضػػؿ
 منفرًدا8

44: 44< 49< <6: ;5867 : 

 حؿ زمالئي يفضؿ
 بعيػًدا مشػكالتيـ

447 44= 4:5 <74 ;58:: 8 
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عاد
األب

 

 العبارات

 العينة الكمية

الوزف  التكرار
 النسبي

النسبة 
يب المئوية

لترت
ا

 
متوسط 
 معارض محايد موافؽ األبعاد

 عني8
 ال أغيػب عنػدما
 زمالئػػي يشػػعر
 بغيابي8

44: 44; 49= <6; ;5876 9 

 بالسػػعادة أشػػعر
 مشػػػاركة عنػػػد

 فػػػي اآلخػػػريف
 المناسػػػػػػػبات
 االجتماعيػػػػػػة
 المختمفة8

49; 44; 44< <67 :=8=< ; 

كية
سمو

ة ال
فاء
الك

 

 األنشػطة أمػارس
 بفعالية8 المختمفة

48; 464 468 <5; :<8:6 6 

:<878 

 االعتمػاد أفضػؿ
 فػي نفسػي عمػى
 أعمالي8 إنجاز

498 44= 44= <4= :=8:8 4 

 أكػوف أف أتمنػى
 أنػا ممػا أفضػؿ
 ممارسػة فػي عميػو

 المختمفة8 األنشطة

44= 466 494 <4: :=87< 8 

 الميػػاـ أتجنػػب
 والمعقدة8 الصعبة

46: 465 48: <58 :<87: ; 

 أتعػػرض عنػػدما
 أسػتطيع لمشػكمة
 حػػػػؿ إيجػػػػاد

496 465 465 <4: :=87< 8 
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عاد
األب

 

 العبارات

 العينة الكمية

الوزف  التكرار
 النسبي

النسبة 
يب المئوية

لترت
ا

 
متوسط 
 معارض محايد موافؽ األبعاد

 كؿبشػ والتصػرؼ
 صحيح8
 حػولي مػف يكمفنػي
 السيمة8 بالمياـ

465 44= 465 ;4< :4859 < 

 إسػػػناد أفضػػػؿ
 الصػعبة األعمػاؿ

 العمؿ8 أثناء لي
495 466 465 <48 :=864 9 

 لمقيػػػاـ أتطػػػوع
 أف قبػؿ باألعمػاؿ

 بيا8 تكميفي يتـ
496 464 44= <4; :=88; 7 

 عػػػدـ أفضػػػؿ
 فػػي المشػػاركة
 المختمفػة األنشػطة
 ىنػػػاؾ فحتًمػػػا
 عنيا8 مسئوؿ

464 464 495 <47 :=847 : 

 تػػػرؾ يمكننػػػي
 وواجبػاتي ميػامي
 غيري8 بيا ليقـو

465 466 495 <48 :=864 9 

نية
جدا
الو
ءة 
كفا
ال

 

 أقػػـو أف يجػػب
 فػي أشػياء بتغييػر
 8نفسي

495 46: 44: <4< :=899 8 

:=87: 
 نفسػي فػػي أثػؽ

 إنجاز في وقدراتي
 المختمفة8 األعماؿ

48= 46= 448 <4= :=8:8 6 
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عاد
األب

 

 العبارات

 العينة الكمية

الوزف  التكرار
 النسبي

النسبة 
يب المئوية

لترت
ا

 
متوسط 
 معارض محايد موافؽ األبعاد

 اإلنسػػاف تػػرؾ
 يعػد ال لحقوقػو
 سمبية8 وال انيزامية

447 46< 494 <66 :=8<= 4 

 حقػي أخػذ يمكنني
 بو8 بالمطالبة

48: 467 467 <5; :<8:6 7 

 ضػبط يمكننػي ال
 إذا انفعػػػاالتي
 اآلخريف8 أغضبني

465 468 48< <46 :=858 : 

 تحمػػؿ أسػػتطيع
 الضغط مف الكثير
 فػي العمػؿ أثنػاء

 المجموعات8

48= 468 44= <48 :=864 9 

 بسػػرعة أنيػػار
 يضػػغط عنػػدما
 اآلخريف8 عمى

464 466 48= <46 :=858 : 

 أىمؿ عندما أخجؿ
 تػػـ عمػػؿ فػػي

 بو8 تكميفي
 
 

495 46: 44: <4< :=899 8 

 كمػا نفسػي أحػب
 ييمنػي وال ىػي

 اآلخريف8 نصائح
44; 468 494 <4< :=899 8 

 8 899=: >4> 495 :46 :44 بالخجػؿ أشػعر ال
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عاد
األب

 

 العبارات

 العينة الكمية

الوزف  التكرار
 النسبي

النسبة 
يب المئوية

لترت
ا

 
متوسط 
 معارض محايد موافؽ األبعاد

 تػـ عمػؿ تػرؾ مػف
 أي فػي بػو تكميفي
 وقت8

%8:7=: 98;76 اإلجمالي   

  يتضح مف الجدوؿ السابؽ5 
تصػػػػػدر ترتيػػػػػب األبعػػػػػاد المكونػػػػػة لممقيػػػػػاس بمتوسػػػػػط  الكفػػػػػاءة المعرفيػػػػػةأف بعػػػػػد 

( الترتيػب األوؿ تالواجبػا وكتابػة الكتػب ءةقػرا فػي سػيولة أجػد( واحتمػت عبػارة )5898;)
( الترتيػب األحيػاف مف كثير في مومأتع ما أنسىبيف عبارات ىذا البعد، فيما جاءت عبارة )

األبعػاد المكونػة لممقيػاس الثاني فػي ترتيب جاء في ال اإلجتماعيةالكفاءة أف بعد و  األخير8
( أسػػػتطيع ممارسػػػة األنشػػػطة المختمفػػػة فػػػي مجموعػػػات( واحتمػػػت عبػػػارة )5869;بمتوسػػػط )

يحتػػاج إلػػى  زمالئػػي فػػي حػػؿ لترتيػػب األوؿ بػػيف عبػػارات ىػػذا البعػػد، فيمػػا جػػاءت عبػػارة )ا
 ( الترتيب األخير8المشكالت التي تواجييـ

األبعػاد المكونػة لممقيػػاس  الثالػث فػي ترتيػبجػاء فػػي ال الوجدانيػةالكفػاءة أف بعػد و 
(  سػػػػمبيةحقوقػػػػو ال يعػػػػد انيزاميػػػػة والتػػػػرؾ اإلنسػػػػاف ل( واحتمػػػػت عبػػػػارة )879=:بمتوسػػػػط )

ال يمكننػػي ضػػبط انفعػػاالتي إذا الترتيػب األوؿ بػػيف عبػػارات ىػذا البعػػد، فيمػػا جػػاءت عبػارة )
فػي الترتيػب األخيػر  الكفػاءة السػموكيةبينما جاء بعد  ( الترتيب األخير8أغضبني اآلخريف

 ىمػع االعتمػاد أفضػؿ( واحتمػت عبػارة )878>:بػيف األبعػاد المكونػة لممقيػاس بمتوسػط )
 فنيميك( الترتيب األوؿ بيف عبارات ىذا البعد، فيما جاءت عبارة )أعمالي جازإن في نفسي
 ( الترتيب األخير8ةمالسي بالمياـ حولي مف

ويتبيف مف نتائج تطبيؽ المقياس أف ىناؾ زيادة في الكفاءة المعرفية واإلجتماعية 
ظرية نوالسموكية والوجدانية لمطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة وىو ما يحقؽ فروض 

تركز أساسًا التي و  Albert Bandura 8 طرحيا ألبرت باندورا، والتي التعمـ االجتماعي
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والمشاركة8 وتتفؽ  إلى المالحظة والتقميديعوداف التغير في السموؾ والتعمـ عمى أف 
والتي أكدت أف ىناؾ Jiun-YuWu (35)(2117 )دراسة نتائج الدراسة الحالية مع 
دراسة محمد لميف ددة والكفاءة الذاتية لدى العينة، واـ المتععالقة بيف المشاركة بالمي

وتفاعميـ  الوسائؿ الحديثةقة بيف استخداـ والتي أشارت إلى وجود عال( 2117)(36)
 االجتماعي وتأقمميـ مع المجتمع المحيط8

 ثالثًا. نتائج اختبار فروض الدراسة5
ئية بػيف مشػاركة ذوي توجػد عالقػة ذات داللػة إحصػا  * التحقؽ مف الفرض األوؿ5

 . الخاصة بأنشطة اإلعالـ التربوي ومستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدييـ االحتياجات
الخاصة بأنشطة اإلعالـ التربوي  االحتياجاتمشاركة ذوي  ( يوضح معامالت االرتباط بيف45جدوؿ )

 ومستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدييـ

 المتغيرات
 ةالكفاءة الذاتية المدرك

 نوع الداللة مستوى الداللة قيمة ر
الخاصة بأنشطة اإلعالـ  االحتياجاتمشاركة ذوي 

 داؿ إحصائًيا 5854 **1.20 التقميدية التربوي

الخاصة بأنشطة اإلعالـ  االحتياجاتمشاركة ذوي 
 الجديدة التربوي

 داؿ إحصائًيا 5854 **1.42

الخاصة بأنشطة اإلعالـ  االحتياجاتمشاركة ذوي 
 داؿ إحصائًيا 5854 **1.10 ككؿ التربوي

 1.10)**( داؿ عند مستوى 

ارتباطية عالقة تحقؽ الفرض، حيث ثبت وجود  يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ5
الخاصة بأنشطة اإلعالـ  االحتياجاتمشاركة ذوي بيف ذات داللة إحصائية طردية 

مشاركة ذوي نو كمما زادت معدالت ؛ بمعنى أالتربوي ومستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدييـ
 8مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدييـ كمما زاد الخاصة بأنشطة اإلعالـ التربوي االحتياجات

                                                
35 Wu, Jiun-Yu.Op.cit. 

 8ابؽمرجع سمحمد لميف رحاؿ،  36
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والتي أكدت أف Jiun-YuWu (37)(2117 )دراسة وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع 
دراسة محمد ة، وىناؾ عالقة بيف المشاركة بالمياـ المتعددة والكفاءة الذاتية لدى العين

 الوسائؿ الحديثةقة بيف استخداـ والتي أشارت إلى وجود عال( 2117)(38)لميف 
 وتفاعميـ االجتماعي وتأقمميـ مع المجتمع المحيط8

 

مشػاركة ذوي  توجد عالقة ذات داللػة إحصػائية بػيف  * التحقؽ مف الفرض الثاني5
ورة أنشطة اإلعالـ التربػوي وتقييميـ لصالخاصة بأنشطة اإلعالـ التربوي  االحتياجات

 لدى المجتمع المحيط. 
الخاصة بأنشطة اإلعالـ التربوي  االحتياجاتمشاركة ذوي معدؿ  ( يوضح معامالت االرتباط بيف44جدوؿ )

 وتقييميـ لصورة أنشطة اإلعالـ التربوي لدى المجتمع المحيط

 المتغيرات
تقييـ صورة أنشطة اإلعالـ التربوي لدى المجتمع 

 طالمحي
 نوع الداللة مستوى الداللة قيمة ر

الخاصة بأنشطة  االحتياجاتمشاركة ذوي 
 داؿ إحصائًيا 5854 **1.01 ككؿ اإلعالـ التربوي

 1.10)**( داؿ عند مستوى 

ارتباطية عالقة تحقؽ الفرض، حيث ثبت وجود  يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ5
الخاصة بأنشطة اإلعالـ  تياجاتاالحمشاركة ذوي بيف ذات داللة إحصائية طردية 
 8وتقييميـ لصورة أنشطة اإلعالـ التربوي لدى المجتمع المحيطالتربوي 

 

 االحتياجػػاتا بػػيف ذوي توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيً   * التحقػػؽ مػػف الفػػرض الثالػػث5
فػػػي المشػػػاركة بأنشػػػطة اإلعػػػالـ التربػػػوي الالصػػػفية حسػػػب عينػػػة الدراسػػػة الخاصػػػة 

 )النوع، محؿ اإلقامة، نوع اإلعاقة(.  المتغيرات الديموجرافية
 )أ( الفروؽ وفؽ لمنوع ومحؿ اإلقامة ونوع اإلعاقة5

 

                                                
37 Wu, Jiun-Yu.Op.cit. 

 8مرجع سابؽمحمد لميف رحاؿ،  38
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وفؽ النوع ومحؿ المشاركة بأنشطة اإلعالـ التربوي ( يوضح داللة الفروؽ بيف عينة الدراسة في 46جدوؿ )
 (6=7)ف= اإلقامة 

 المتغيرات
 041اإلناث ف=  041الذكور ف= 

 نوع الداللة قيمة )ت(
 ع ـ ع ـ

 االحتياجاتمشاركة ذوي 
الخاصة بأنشطة اإلعالـ 

 ككؿ التربوي

 داؿ *0.30 >487 7868 4894 7894
 041ف=  حضرال 041ف=  الريؼ

 نوع الداللة قيمة )ت(
 ع ـ ع ـ

 غير داؿ 1.144 >488 7876 4886 7886
ف=  إعاقة حركية
041 

ف=  صـ وبكـ
 نوع الداللة قيمة )ت( 041

 ع ـ ع ـ
 غير داؿ 1.322 ;488 7874 4887 7887

 <يتضح مف الجدوؿ السابؽ
المشػػاركة بأنشػػطة اإلعػػالـ التربػػوي  بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػي دالػػة إحصػػائًياوجػػود فػػروؽ   -

 8لصالح الذكور الالصفية
المشػػػاركة بأنشػػػطة اإلعػػػالـ  بػػػيف الريػػػؼ والحضػػػر فػػػي غيػػػر دالػػػة إحصػػػائًياوجػػػود فػػػروؽ   -

 8الالصفيةالتربوي 
 بػػػػيف الطػػػالب ذوي اإلعاقػػػة الحركيػػػػة والصػػـػ والػػػبكـ فػػػػي غيػػػػر دالػػػة إحصػػػائًياوجػػػود فػػػروؽ   -

 8المشاركة بأنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية
المشاركة بأنشطة اإلعالـ التربوي الالصفية  ( يوضح الفروؽ بيف الذكور واإلناث في2شكؿ )

 
3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

3.5

3.55 3.51 

3.24 

 ذكور

 إناث
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 االحتياجػػاتإحصػػائيا بػػيف ذوي  توجػػد فػػروؽ دالػػة  * التحقػػؽ مػػف الفػػرض الرابػػع5
الخاصػػة فػػي مسػػتوى الكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة لػػدييـ حسػػب المتغيػػرات الديموجرافيػػة 

 )النوع، محؿ اإلقامة، نوع اإلعاقة(.  حسب المتغيرات الديموجرافية
 )أ( الفروؽ وفؽ لمنوع5

لكفاءة الذاتية المدركة مستوى ا ( يوضح داللة الفروؽ بيف الذكور واإلناث عينة الدراسة في47جدوؿ )
 (6=7)ف=  لدييـ

 المتغيرات
 041اإلناث ف=  041الذكور ف= 

 قيمة )ت(
نوع 
 ع ـ ع ـ الداللة

 غير داؿ 1.094 8=68 64869 7897 =6486 الكفاءة المعرفية
 غير داؿ 1.240 9;68 4=658 >784 64857 الكفاءة االجتماعية
 داؿ **9.32 78:6 65865 6=78 64875 الكفاءة السموكية
 غير داؿ 1.430 9;78 ==658 78:6 658:6 الكفاءة الوجدانية
 غير داؿ 0.90 =:8: ;787> 877; :886> ككؿ الكفاءة الذاتية المدركة

 بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث فػػػي غيػػػر دالػػػة إحصػػػائًياوجػػػود فػػػروؽ    <يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ
بػػػيف  فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائًياوجػػػود  ، فػػػي حػػػيف ثبػػػتمسػػػتوى الكفػػػاءة الذاتيػػػة المدركػػػة لػػػدييـ

لصػػالح الػػذكور واإلنػػاث فػػي أبعػػاد مفيػػـو الكفػػاءة الذاتيػػة وبالتحديػػد بعػػد الكفػػاءة السػػموكية 
 8عمى حساب اإلناثالذكور 

 )ب( الفروؽ وفؽ محؿ اإلقامة5
مستوى الكفاءة الذاتية المدركة  ( يوضح داللة الفروؽ بيف الريؼ والحضر عينة الدراسة في48جدوؿ )

 (6=7)ف=  دييـل

 المتغيرات
 041ف=  حضرال 041ف=  ريؼال

نوع  قيمة )ت(
 ع ـ ع ـ الداللة

 داؿ **9.11 7887 5;648 ==68 7>658 الكفاءة المعرفية
 غير داؿ 1.240 9>68 64857 >785 4=658 الكفاءة االجتماعية
 داؿ **9.39 9;78 =6486 5>78 65864 الكفاءة السموكية

 داؿ **9.01 7895 65878 6>78 ;6486 نيةالكفاءة الوجدا
 غير داؿ 0.04 855; >887> 854; 7869> ككؿ الكفاءة الذاتية المدركة
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 بػػػيف الريػػػؼ والحضػػػر فػػػي غيػػػر دالػػػة إحصػػػائًياوجػػػود فػػػروؽ   <يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ
بػػيف  فػػروؽ دالػػة إحصػػائًيا، فػػي حػػيف ثبػػت وجػػود ككػػؿ مسػػتوى الكفػػاءة الذاتيػػة المدركػػة لػػدييـ

ريؼ والحضر في أبعاد مفيوـ الكفاءة الذاتيػة وبالتحديػد بعػد الكفػاءة المعرفيػة والسػموكية ال
لصػػالح الريػؼ عمػػى حسػػاب ، وفػػي الكفػاءة الوجدانيػػة لصػالح الحضػػر عمػػى حسػاب الريػػؼ

 8الحضر
 )ج( الفروؽ وفؽ نوع اإلعاقة5

مستوى الكفاءة الذاتية  ( يوضح داللة الفروؽ بيف ذوو اإلعاقة الحركية والصـ والبكـ في49جدوؿ )
 (6=7)ف=  المدركة لدييـ

 المتغيرات
ف=  إعاقة حركية
041 

ف=  صـ وبكـ
 قيمة )ت( 041

نوع 
 الداللة

 ع ـ ع ـ
 غير داؿ 1.903 >>68 64867 ;789 64875 الكفاءة المعرفية

 غير داؿ 0.20 6>68 ;6484 7845 >;658 الكفاءة االجتماعية
 غير داؿ 1.990 78:7 4;658 >=78 5>658 الكفاءة السموكية
 غير داؿ 0.99 6;78 64856 78:9 658:5 الكفاءة الوجدانية
 غير داؿ 1.491 9>8: 8848> 86; >788> ككؿ الكفاءة الذاتية المدركة

بػػػيف ذوو اإلعاقػػػة الحركيػػػة  غيػػػر دالػػػة إحصػػػائًياوجػػػود فػػػروؽ   <يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ
وذلػػػػؾ قػػػد يرجػػػػع إلػػػػى أف األنشػػػػطة  8لذاتيػػػػة المدركػػػة لػػػػدييـمسػػػتوى الكفػػػػاءة ا والصػػـػ والػػػػبكـ فػػػػي

الالصػػػػفية لإلعػػػػالـ التربػػػػوي متنوعػػػػة ويمكػػػػف لمطالػػػػب أف يختػػػػار منيػػػػا مػػػػا يتناسػػػػب مػػػػع قدراتػػػػو 
مكانياتػػػػو ويسػػػػتطيع أيضػػػػًا المشػػػػرؼ عمػػػػى النشػػػػاط تحديػػػػد األنشػػػػطة التػػػػي تتناسػػػػب مػػػػع ذوي  وا 

 اإلحتياجات الخاصة وأيضا توزيعيا حسب نوع اإلعاقة8
 

 لنتائج العامة لمدراسة5ا
ىػي  ارسأنشطة اإلعالـ التربوي التي يشارؾ فييا الطالب في المد أكثر أفتبيف 

ت )إذاعػػػة ء)اإلذاعػػػة المدرسػػػية( ، وأخيػػػًرا جػػػا، ثػػػـ ()حسػػػاب المدرسػػػة عمػػػى الفػػػيس بػػػوؾ
أسػباب مشػاركة الطػالب فػي أنشػطة اإلعػالـ التربػوي  جػاء فػيو ، المدرسة عمػى االنترنػت(

 اإلعالميػة تيراميػا تنميػة( ، ثػـ )المدرسػي رؼالمشػ قبػؿ مػف اختيػاري تػـ) وأنػبالمدرسػة 
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أف أبػرز أنشػطة اإلعػالـ ، و المفيػدة األنشػطة فػي غراالفػ وقػت شػغؿ، وأخيػًرا )(فػةمالمخت
 حسػػابالتربػوي التػػي تعػػد مصػػدًرا لمحصػوؿ عمػػى معمومػػات عػػف المدرسػػة تمثػؿ فػػي ثػػـ )

، وتبػيف االنترنػت ىمػع المدرسػة إذاعػةيػر )الترتيػب األخ، وفػي (ؾو بػ الفػيس ىمع المدرسة
أنشطة اإلعالـ التربوي تساعد في تحسػيف الصػورة الذىنيػة لممدرسػة يروف أف أف الطالب 

عػػد الكفػػاءة المعرفيػػة ترتيػػب األبعػػاد المكونػػة ب تصػػدر، و %، 9;فػػي الترتيػػب األوؿ بنسػػبة 
( الواجبات وكتابة الكتب ءةقرا في سيولة أجد( واحتمت عبارة )5898;لممقياس بمتوسط )

 مػف كثيػر فػي مػومأتع مػا أنسػىالترتيب األوؿ بيف عبارات ىذا البعد، فيما جػاءت عبػارة )
بػيف ذات داللة إحصائية ارتباطية طردية عالقة ثبت وجود ( الترتيب األخير8 كما األحياف

الخاصػػػػة بأنشػػػػطة اإلعػػػػالـ التربػػػػوي ومسػػػػتوى الكفػػػػاءة الذاتيػػػػة  االحتياجػػػػاتمشػػػػاركة ذوي 
مسػتوى الكفػاءة  وجػود فػروؽ  غيػر دالػة إحصػائًيا بػيف الريػؼ والحضػر فػي، مػع دركة لػدييـالم

، فػي حػيف ثبػت وجػود فػروؽ دالػة إحصػائًيا بػيف الريػؼ والحضػر ككػؿ الذاتية المدركة لػدييـ
في أبعاد مفيوـ الكفاءة الذاتية وبالتحديػد بعػد الكفػاءة المعرفيػة والسػموكية لصػالح الحضػر 

8 مع وجػود وفي الكفاءة الوجدانية لصالح الريؼ عمى حساب الحضر عمى حساب الريؼ،
مسػػتوى الكفػػاءة الذاتيػػة  فػػروؽ  غيػػر دالػػة إحصػػائًيا بػػيف ذوو اإلعاقػػة الحركيػػة والصػـػ والػػبكـ فػػي

 8المدركة لدييـ
 توصيات الدراسة5

بعػػػد عػػػرض نتػػػائج الدراسػػػة تظيػػػر األىميػػػة الحقيقيػػػة لممشػػػاركة بأنشػػػطة اإلعػػػالـ 
صفية خاصًة مع اىتماـ الدولػة بيػا، حيػث ظيػر مػف النتػائج أف ىنػاؾ دافعيػة التربوي الال

لػػػدى الطػػػالب نحػػػػو تمػػػؾ األنشػػػطة وىػػػػو مػػػا يعػػػػزز نتػػػائج المشػػػاركة ويزيػػػػد الثقػػػة بػػػػالنفس 
واحساس الطالب بمسنوى مػف الكفػاءة الذاتيػة تسػاعدة عمػى تنفيػذ األنشػطة والمشػاركة فػي 

ي المجتمػع، ومػف خػالؿ ذلػؾ يمكػف عػرض أنشطة أخرى وىو ما يساعد عمػى اإلنػدماج فػ
 مجموعة مف التوصيات لتعظيـ اإلستفادة مف نتائج البحث الحالي<

تفعيؿ أنشطة اإلعالـ التربوي الالصػفية فػي جميػع المػدارس سػواء المػدارس التػي  -
يتـ دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة بيا جنبًا إلػى جنػب مػع الطػالب العػادييف، أو 

 إلحتياجات الخاصة8المدارس المخصصة لذوي ا
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التوسػػػع فػػػي تػػػدريب األخصػػػائييف عمػػػى تنفيػػػذ األنشػػػطة فػػػي جميػػػع المػػػدارس بمػػػا  -
 يتناسب مع ذوي اإلحتياجات الخاصة8

حتياجات الخاصة جنبًا إلى جنػب مػع الطػالب العػادييف فػي ضرورة دمج ذوي اإل -
 مجموعات تنفيذ األنشطة وذلؾ مما يعزز الكفاءة الذاتية المدركة ليـ8

ف يقـو أولياء األمور بحػث أبنػائيـ وتشػجيعيـ عمػى المشػاركة باألنشػطة ضرورة أ -
 المختمفة كأحد أدوات الدمج في المجتمع8

 مراجع الدراسة5
 أواًل5 المراجع العربية5

 الكتب المنشورة5 -
، 6557< 4، سوريا< اتحاد الكتاب العرب، طعمـ النفس في القرف العشريفبدر الديف عامود<  48

 8;:9ص 
، عماف< اإلعالـ التربوي في ظؿ ثورة تكنولوجيا المعمومات واإلتصالتد عبد الحي< رمزي أحم 68

 8;7، ص 6544الداريف لمنشر والتوزيع، 
أسس التربية الخاصة5 األسس التشخيص محمد بف أحمد القوزاف، خالد ناىس الرقاص <  78

 4:8، ص =655< 4، الرياض< العبيكاف لمنشر، طالبرامج التربوية
 ية غير منشورة5رسائؿ عمم -
رسالة ماجستير غير خالد الظاىر< الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتيا بالممارسة الوالدية الداعمة،  88

، 6558، األردف< عماف، الجامعة األردنية< كمية التربية، منشورة
 58:ص

محمد لميف رحاؿ، يحي عشاب< واقع استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة مف طرؼ الفئات  98
، ، رسالة ماجستير غير منشورةة< دراسة ميدانية بوالية برقمةالخاص

 8;654لعمـو النفسية واإلجتماعية< الجزائر،  جامعة قاصدي مرباح، كمية
محمد محمود القاسـ <  دور مديري المدارس الحكومية في محافظة اربد في توظيؼ اإلعالـ  8:

، غير منشورة راهرسالة دكتو التربوي لتعزيز االنتماء الوطني لدي الطمبة، 
 4778-4، ص ص 6549كمية التربية ، جامعة اليرموؾ ، األردف ، 

ممدوح عبد السالـ أبو الميؿ< دور اإلعالـ المدرسي في تمبية االحتياجات االجتماعية والمعرفية  8;
رسالة لمطالب ذوى االحتياجات الخاصة واألسوياء دراسة  مقارنة، 

العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس8 ، معيد الدارسات غير منشورة دكتوراه
65498 
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نظيرة بوريو< دور األنشطة الالصفية في إبراز السمات اإلبداعية عند تالميذ المرحمة االبتدائية  8>
، الجزائر< كمية رسالة ماجستير غير منشورةمف وجية نظر المعمميف، 

 488ـ، ص :654العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، 
 شورة5بحوث عممية ومؤتمرات من -
ابتساـ صاحب موسى، رائدة حسيف حميد < تقويـ األنشطة الصفية والالصفية مف وجية نظر  8=

مجمة طمبة المغة العربية في كمية التربية األساسية جامعة بابؿ العراقية ، 
، ص ص :654(، 8(، ع ):، مجمد ) مركز بابؿ لمدراسات اإلنسانية

487-4;68 
ودوره في تنمية قيـ العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع المتوفرة احمد زينيـ نوار< اإلعالـ التربوي  458

، دراسات عربية في التربية وعمـ النفس، في منظومة التعميـ المصري
 686-4=4، ص ص 6549(، 9:العدد )

أحمد نبوي عبده عيسى< فعالية شبكات التواصؿ االجتماعي في تنمية الميارات االجتماعية لدى  448
، الجمعية األردنية ربوية الدولية المتخصصةالمجمة التالطالب الصـ، 
 68;6<=69، ص ص 4، ع :لعمـ النفس، مج 

مجمة بشاطة منير، شويعؿ سامية < أثر الدمج المدرسي في مفيـو الذات لدى المعاؽ سمعيًا،  468
، >654، مارس >8 ع8 الجامع في الدراسات النفسية والعموـ التربوية

 8>7< 46ص ص 
بف مبارؾ الشيراني< المساندة االجتماعية وعالقتيا بمفيـو الذات لدى حاتـ محمد عاشور، محمد  478

، 6، ع8 89 مج8 مجمة العمـو النفسية والتربويةاألطفاؿ ضعاؼ السمع، 
 8>=4< 8;4، ص ص =654

حسف محمد خميؿ< دور اإلعالـ التربوي الحالي والمأموؿ في تحقيؽ األمف الفكري لطالب  488
مشرفي النشاط اإلعالمي< دراسة ُمقارنة  المرحمة الثانوية مف وجية نظر

بيف عينة مف مشرفي النشاط اإلعالمي بمدارس التعميـ العاـ في المممكة 
مجمة دراسات الطفولة، العربية السعودية وأخرى بجميورية مصر العربية، 

، يناير مارس، معيد الدراسات العميا لمطفولة،  5;، العدد  46 المجمة
 658-4ص ص 8 :654شمس، -جامعة عيف

حسيف مجبؿ ىدبا الرشيدي، بدر حمد العازمي فيصؿ مدعث غالب العازمي<  تصور مقترح  498
لتطوير نشاط اإلعالـ التربوي بمرحمة التعميـ األساسي بدولة الكويت ، 

ص  -، ص  6549( ، =8العدد )طنطا  جامعة - التربية كمية مجمة
78<- 886 
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 في اليوبيؿ مدرسة في الموىوبيف الطمبة معممي لدى ركةالمد الذاتية عرنكي< الكفاءة ميشيؿ رغدة 4:8
، جامعة األزىر، مجمة كمية التربيةالمتغيرات،  بعض ضوء في األردف
 8;:9< 984، ص ص :654، الجزء الثالث، أكتوبر 5;4العدد 

مجمة البحوث التربوية سالي طالب عمواف< الكفاءة الذاتي المدركة عند طمبة جامعة بغداد،  8;4
 88، ص 6547(، 77، العدد )والنفسية

سعاد محمد محمد المصري8 دور األنشطة اإلعالمية المدرسية في التوعية بالقيـ التربوية لدى  8>4
،  مجمة دراسات الطفولةسنة < دراسة ميدانية ،  46 - =األطفاؿ مف 

 8 45-4ص  -، ص:654( ، 7;( ، عدد )=4مجمد )
معرفى سموكى فى تحسيف الكفاءة الذاتية السيد أحمد محمود صقر، فعالية برنامج تدريبى  8=4

المدركة لدى التالميذ ذوى صعوبات تعمـ القراءة بالصؼ الخامس 
، أكتوبر  95، العدد  المجمة التربوية لكمية التربية بسوىاجاالبتدائى، 

 8 9;4-449، ص ص   ;654
مرحمة التعميـ  صالح الديف محمد توفيؽ< اإلعالـ المدرسي ودوره في اإلنماء التربوي لتالميذ 658

الجمعية المصرية ألصوؿ التربية  -األساسي، مجمة المعرفة التربوية 
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