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 مستخلص
ة المدرسية  اإللكترونية هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين تعرض طالب المرحلة الثانوية للصحاف

الدراسة من الدراسات الوصفية، واعتمدت الباحثة إلى اختيار أسلوب المسح بالعينة،  واتجاهاتهم نحوها، وتعتبر هذه
( 200وتمثل مجتمع الدراسة فى طالب المرحلة الثانوية، وقامت الباحثة بتطبيق االستبيان على عينة عمدية قوامها )

الثانوية المشاركين فى نشاط الصحافة المدرسية االلكترونية بمحافظة القليوبية   مفردة من طالب المرحلة
مدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية بنات بيجام(، و تمثلت ادوات  -وهي)مدرسة بنها الثانوية المكانيكية بنين

لشكلية التى تميز مواقع الصحف جاءت أكثر العناصر ا -الدراسة فى استمارة االستبيان، وكانت اهم النتائج ما يلى:
المدرسية اإللكترونية من وجهة نظر المبحوثين، حيث تمثلت" الخطوط المستخدمة في العناوين"، في الترتيب األول، 
وجاء في الترتيب الثاني" شعار أو لوجو الموقع"، أما" الصور الثابتة والمتحركة " فقط جاء بالترتيب الثالث، وفي 

ء" األلوان المستخدمة في التصميم"، وفي الرتيب الخامس جاءت" ملفات الصوت والفيديو"، وفي الترتيب الرابع جا
جاءت أهم الطرق التي يعبر  -الترتيب السادس واألخير جاءت " الخطوط المستخدمة في نصوص الموضوعات"، 

ق على الموضوع "، حيث بها المبحوثين عن إعجابك بموضوع في موقع الصحيفة المدرسية، حيث تمثلت في" التعلي
جاءت في الترتيب األول، وجاء في الترتيب الثاني" مشاركة الموضوع على صفحتك بموقع التواصل االجتماعي"، 

 Likeأما" أدعو زمالئي لقراءة هذا الموضوع" فقط جاء بالترتيب الثالث، وفي الترتيب الرابع جاء" اإلعجاب 
صل مع كاتب الموضوع وأشكره"، توجد عالقة ارتباطية ذات داللة بالصفحة"، وفي الرتيب الخامس جاءت" أتوا

 إحصائية بين تعرض المراهقين للصحافة المدرسية اإللكترونية واتجاهاتهم نحوها.
Secondary Education Students' Exposure and Attitudes toward Electronic 

Scholar Journalism 
The current research aimed at identifying the relationship between secondary 
education students' exposure and attitudes toward electronic scholar journalism. 
Descriptive methodology with survey method was utilized by the researcher. 
Research community consisted of secondary education students. The main 
research tool (i.e. the questionnaire) was applied to a sample of 200 
respondents among secondary education students participating in the electronic 
scholar journalism at Qalyoubia governorate including two schools (Benha 
Mechanic Secondary School for Boys and Shubra El Kheima Vocational 
Secondary school). For the tools, the questionnaire form was utilized. The 
following findings were concluded. From respondents' perspective, form 
elements distinguishing electronic scholar journalism sites came as follow: first, 
fonts used in titles; second, the site logo; third, fixed and animated image; 
fourth, the colors of design; fifth, audio and video files; and sixth, the fonts 
used in text. For the preferred methods of students' expression for their likeness 
of a topic, they were arranged as follow: Comments "first", the topic sharing on 
social networking sites "second", inviting colleagues to read the topic "third", Like 
for the topic "fourth", and communication and expressing gratitude for the 
author"fifth". Finally, it was concluded a statistically significant relationship 
between adolescents' exposure and attitudes toward the electronic scholar 

journalism.    
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 مقدمة
 

، وتعد الصحف المعاصرة تعد شبكة اإلنترنت وتطبيقاتها من أهم وأبرز مظاهر التكنولوجيا
عالمية من أهم الظواهر التي تشهد نمًوا متزايًدا على اإلنترنت، وقلة  اإللكترونية كوسيلة اتصالية وا 

رف على إمكانات تكلفة االتصال، وانتشار ثقافة الكمبيوتر واإلنترنت، فقد كان من الضروري التع
المؤسسات التربوية  أنالصحف اإللكترونية واالستفادة منها داخل المؤسسات التعليمية، خاصة و 

 تحولت إلى استخدام التكنولوجية الحديثة في صلب العملية التربوية.
اإلعالم  يوتعتبر الصحافة المدرسية االلكترونية من أهم األدوات التي يستخدمها أخصائ

مارسة األنشطة اإلعالمية في المرحلة الثانوية حيث أنها تعتبر مجاال خصبا يعمل في م يالتربو 
على تنمية المهارات اإلعالمية لدى الطالب، ويقدم مستوى أفضل من المضمون يتيح نسبة أكبر 

 .من االطالع عليها ويعمل على رفع مستوى انقرائية الصحف المدرسية
في عصر التكنولوجيا حيث تنتشر الرسائل المعلوماتية  ويعيش الطالب بمرحلة التعليم الثانوي

بينهم بسهولة وسرعة، كما يمكنهم الحصول على المتعة أو المعلومات فورًيا في أي وقت وأي 
على هذا النحو فإن تخطيط األنشطة اإلعالمية مثل الصحافة المدرسية اإللكترونية  ،مكان

زودهم بالقدرة على توظيف هذه المهارات وتوفير المتكاملة تنمي لديهم المهارات اإلعالمية وت
 (Dickson, 2014, p.74التوازن المثالي بين التعليم والترفيه. )

وتبرهن البحوث أن الطالب يفضلون ويتعلمون أفضل في البيئات الثرية بالنص والصورة 
 وبذلك؛ية. والصوت والتجسيم وهي نفس العناصر التي يوفرها نشاط الصحافة المدرسية اإللكترون

فعندما يشارك هؤالء الطالب في نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية حيث يمكنهم ابتكار 
 (. Ahlersmeyer, 2015, p.18والتعرض لتلك الوسائط، يتحسن استعدادهم للتواصل )

صدار مسابقة خاصة إهمية الصحافة المدرسية االلكترونية اهتمت وزارة التربية والتعليم بوأل
فيها معظم المدارس على مستوى الجمهورية، وانشاء كل مدرسة موقع خاص بها يتضمن  تشترك

 صحيفة الكترونية خاصة بها تعرض من خاللها انشطتها المدرسية والعلمية. 

 مشكلة الدراسة: 
الصحافة ونظام الملفات المتتابعة أو  يتجمع الصحافة االلكترونية المدرسية بين مفهوم

يحتوى على مجموعة من المعلومات واألخبار التي تهم  يشور الكتروني دور من يالمتسلسلة، فه
او في المدارس االخرى، ومن خالل تلك  هالطالب والتي من خاللها يتعرف على أقرانه في مدرست
 الخدمات التي تقدمها الصحافة المدرسية االلكترونية.
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على الرغم من ذلك،  ،اإللكترونية ويستمتع الطالب بنشاط الصحافة المدرسية سواء التقليدية أو
هناك العديد من الفروق في اتجاهات الطالب نحو نوعي النشاط الصحفي المدرسي. فالطالب في 
مرحلة التعليم الثانوي أقل اهتماًما بنشاط الصحافة المدرسية التقليدية بالمقارنة مع تطبيق النشاط 

على عناصر السرعة وجذب االنتباه بصرًيا  وتعتمد الصحافة المدرسية اإللكترونية ،إلكترونًيا
 & ,Cherian) وسمعًيا، كما أنها سهلة الوصول إليها ونشر األخبار من خاللها بين الطالب 

Jacob, 2017, p.13).  
تعرض طالب المرحلة الثانوية مما سبق تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في التعرف على 

 .تهم نحوهاللصحافة المدرسية اإللكترونية واتجاها
 الدراسة: أهمية

 تنبثق أهمية الدراسة من :
ندرة الدراسات السابقة في مجال الصحافة المدرسية االلكترونية، أو تصميمها عبر شبكة  -

 االنترنت.
الحاجة إلى ابتكار شكل جديد للصحف المدرسية يسهم في التغلب على سلبيات ومشكالت  -

 الشكل القديم التقليدى.
في مجال األنشطة اإلعالمية بما يسهم في تطوير شكل  يكانيات الحاسب اآللاستخدام ام -

ومضمون هذه الصحف اإلسهام في تقليل الكلفة المادية للصحافة المدرسية وبما يتيح نسبة أكبر 
من االطالع عليها وممارسة أنشطتها بما يسهم في تنمية المهارات اإلعالمية لطالب المرحلة 

 الثانوية.
 ة تقديم مستوى أفضل من المضمون ورفع مستوى انقرائية الصحف المدرسية.إمكاني -
االستفادة من إمكانيات التكنولوجيا الحديثة في تصميم صحف إلكترونية تقدم خدمات ذات  - 

مستوى عال للطالب بالمقارنة بالصحف التقليدية ، وذلك مثل : خدمات الصوت والصورة والحركة 
المختلفة وأيضا قراءتها في أي وقت على مدى األربع والعشرين ساعة والحفظ وطباعة صفحاتها 

واإلعالنات أيضا ، إضافة إلى الخدمات اإلذاعية والتليفزيونية حيث يمكن تقديم األخبار في صورة 
 خدمات مسموعة أو مصورة بطريقة الفيديو .

ة ومعرفة اتجاهاتهم نحو ضرورة التركيز على فئة طالب المرحلة الثانوية باعتبارها مرحلة مهم -
 االعالمية االلكترونية المدرسية واتجاهاتهم نحوها.  لألنشطةممارستهم 

االقبال المتزايد من جانب طالب المرحلة الثانوية على ممارسة نشاط الصحافة المدرسية  -
مما تقدمه من قيم  التأكدااللكترونية، مما يزيد من أهمية التعرف عليها أكثر حتى يمكن 

 كيات قد تؤثر عليهم ورصد اتجاهاتهم نحوها. وسلو 
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 هداف الدراسة: أ
 تهدف الدراسة إلى التعرف على: 

 مدي متابعة الطالب للصحافة المدرسية اإللكترونية. -

 نوع مشاركة الطالب في نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية. -

 .رونيةمدي مشاركة طالب المرحلة الثانوية في مواقع الصحف المدرسية اإللكت -

 .اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية -

 

 تساؤالت الدراسة 
 ما مدي متابعة الطالب للصحافة المدرسية اإللكترونية؟ -

 ما أسباب متابعة المبحوثين للصحافة المدرسية اإللكترونية؟ -

 ما نوع مشاركة الطالب في نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية؟ -

 ؟ا مدي مشاركة طالب المرحلة الثانوية في مواقع الصحف المدرسية اإللكترونيةم -

 ؟ما اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية -

 

 الدراسات السابقة
سوف تقوم الباحثة بتناول الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة طبقا للترتيب الزمنى تنازليا 

 حدث إلى األقدم طبًقا للمحاور األتية:من األ
( بعنوان: فعالية برنامج مقترح في الصحافة 2017دراسة: هشام قابل شمس الدين) (1

لدى طالب المرحلة  يالمدرسية اإللكترونية في تنمية بعض مهارات الكتابة والتحرير الصحف
 .الثانوية
لكترونية لطالب المرحلة الثانوية هدفت الدراسة إلى بناء برامج في الصحافة المدرسية اإل     

وقياس فاعليته في تنمية مهارات الكتابة والتحرير الصحفي، واستخدم الباحث المنهجين التجريبي 
الوصفي، وتمثلت أدوات الدراسة هي إعداد اختبار تحصيل لقياس الجانب المعرفي لمهارات وفنون 

يبية، وتم تطبيق أدوات الدراسة على عينة الكتابة والتحرير الصحفي لدي طالبات المجموعة التجر 
( طالبه ومجموعة تجريبية 15الدراسة والتي تكونت من مجموعتين: مجموعة ضابطة وعددها )

( طالبة من الطالبات المشاركات في أنشطة الصحافة المدرسية، وتوصلت نتائج 15وعددها )
طبيق البعدي للمجموعة التجريبية توجد فروق ذات داللة احصائية بين الت -:أتيي الدراسة إلى ما

والتطبيق البعدي للمجموعة الضابطة لصالح التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية في مهارات 
فعالية البرنامج المقترح في الصحافة المدرسية االلكترونية في تنمية  -الكتابة والتحرير الصحفي،

 الثانوية. بعض مهارات الكتابة والتحرير الصحفي لدي طالب المرحلة
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( بعنوان دراسة استعراضية التجاهات وتأثيرات تعرض 2017. )Dennis, Jدراسة:  (2
 طالب التعليم الثانوي للصحافة المدرسية اإللكترونية. 

هدفت الدراسة إلى: فحص اتجاهات طالب مرحلة التعليم الثانوي نحو الصحافة المدرسية      
نوعي والوصفي التجاهات وتأثيرات تعرض طالب اإللكترونية، واستخدمت الدراسة المنهج ال

وطالبة بالمرحلة  ا( طالبً 431المرحلة الثانوية للصحافة اإللكترونية، وتكونت عينة والدراسة من )
. قام أفراد العينة Survey Monkeyالثانوية تم اختيارهم عمدًيا ممن يحملون عضوية بموقع 

نحو الصحافة اإللكترونية وتأثير التعرض للصحافة بتعبئة استبانة إلكترونية لقياس اتجاهاتهم 
اإللكترونية عليهم، وتم تجميع البيانات عبر تطبيق األدوات اآلتية: استبانة إلكترونية، المقابالت 

(، وتم التوصل من خالل التحليالت إلى 24شبه البنائية مع أفراد مجموعة التركيز )العدد = 
جابية من جانب الطالب نحو التعرض للصحافة المدرسية ظهور اتجاهات إي -النتائج اآلتية: 

أشار أفراد  -اإللكترونية حيث اعتبر الطالب تلك الصحافة أداة هامة للتعليم والثقافة والمتعة، 
العينة إلى تأثير محتوى وطريقة العرض واإلخراج للصحافة اإللكترونية على انجذابهم لها 

 وانعكاسه على أدائهم األكاديمي. 
 

( العنوان: تعرض واستخدامات طالب التعليم الثانوي 2017. )Anderson, Eاسة: در  (3
 كولومبيا . -للصحافة المدرسية اإللكترونية في ميزوري

هدفت الدراسة إلى فحص تعرض وعادات استخدام الصحافة المدرسية اإللكترونية بين طالب      
منهج النوعي من خالل تطبيق استبانة التعليم الثانوي بوالية ميزوري، واستخدمت الدراسة ال

إلكترونية على أفراد العينة المكونة من طالب مرحلة التعليم الثانوي، وشارك في الدراسة عينة 
وطالبة بمرحلة التعليم الثانوي تم اختيارهم عمدًيا من بين المشاركين في  ا( طالبً 409ضمت )

الكولومبية. كان متوسط عمر الطالب  أنشطة الصحافة اإللكترونية المدرسية بوالية ميزوري
عام، وشاركوا من خالل اإلجابة على أسئلة استطالع الرأي  18-15المشاركين ما بين 

اإللكتروني، وتمثلت أدوات جمع البيانات في: استبانة استطالع الرأي اإللكترونية، وأسفرت 
رض الطالب للصحافة ظهور عالقة ارتباطية موجبة بين تع-التحليالت عن النتائج اآلتية: 

المدرسية اإللكترونية وأنماط استخدامها، حيث مال الطالب إلى استخدام ذلك النشاط في 
  .%(11%( والترفيهية )37عليمية )%( والت52األغراض المعلوماتية )

( بعنوان أثر تعرض الطالب في مرحلة التعليم م2017. )Cybart, A. Kدراسة:  (4
 لكترونية عبر الهوات  المحمولة.الثانوي للصحافة المدرسية اإل 

هدفت الدراسة إلى فحص أثر تعرض الطالب بمرحلة التعليم الثانوي للصحافة المدرسية      
المقدمة عبر الهواتف المحمولة، واستخدمت الدراسة المنهج النوعي من خالل المالحظة والتحليل 
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بة بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وطال ا( طالبً 126والمقابالت، وشارك في الدراسة عينة ضمت )
عام(، تم اختيارهم عمدًيا من بين المشاركين  16-15في الواليات المتحدة )متوسط العمر ما بين 

في نشاط الصحافة اإللكترونية عبر منصات الهواتف المحمولة، وتمثلت أدوات جمع البيانات 
اذج من الصحافة اإللكترونية المقدمة للدراسة الحالية في: مالحظة الطالب المشاركين، تحليل نم

عبر منصة الهواتف المحمولة، المقابالت مع الطالب، وتم التوصل من خالل التحليالت إلى 
ظهور أنماط تأثير إيجابية لتعرض الطالب للصحافة اإللكترونية تمحورت حول  -النتائج اآلتية: 

تساند نتائج الدراسة فكرة  -المعرفي، بناء الهوية والمساعدة في النجاح الدراسي وتحسين البناء
أهمية إنتاج الصحافة المدرسية اإللكترونية لتأثيرها اإليجابي على تشكيل هوية الطالب ودعم ثقافة 

 المشاركة وتنمية مهارات الثقافة اإلعالمية اإللكترونية بين الطالب. 
 

تجاهات ( بعنوان دراسة تحليلية ال 2017. )Cherian, J., & Jacob, Jدراسة:  (5
 طالب التعليم الثانوي للصحافة المدرسية اإللكترونية والورقية: دراسة حالة. 

هدفت الدراسة إلى فحص اتجاهات طالب التعليم الثانوي نحو الصحافة المدرسية       
اإللكترونية والتقليدية في ضوء العوامل الديموغرافية ونمط التفضيل، واستخدمت الدراسة المنهج 

وطالبة بمرحلة التعليم الثانوي تم اختيارهم  اطالبً  150ارك في الدراسة عينة ضمت الكمي، وش
% 63عام، ومن بينهم  17عشوائًيا من مجتمع طالب التعليم الثانوي في الهند )متوسط العمر 

إناث(، وتمثلت أدوات جمع البيانات في: استبانة المعلومات الديموغرافية، استبانة إلكترونية حول 
أظهرت  -ات الطالب نحو الصحافة اإللكترونية، وأسفرت التحليالت عن النتائج اآلتية:اتجاه

التحليالت تفضيل من جانب معظم أفراد العينة للصحافة المدرسية اإللكترونية نظًرا لسهولة 
ظهور عالقة  -إخراجها وقراءتها من أي مكان وعناصر الجذب من خالل ثراء الوسائط المتعددة، 

العوامل الديموغرافية )النوع( وتفضيل الصحافة المدرسية اإللكترونية على الورقية،  موجبة بين
 حيث مال الذكور إلى تفضيل الصحافة المدرسية أكثر من اإلناث. 

 

( بعنوان: تعرض ومشاركة طالب التعليم الثانوي 2017. )Alrajehi, M. Bدراسة:  (6
 في الصحافة المدرسية اإللكترونية بالكويت. 

هدفت الدراسة إلى فحص تعرض ومشاركة طالب التعليم الثانوي في نشاط الصحافة       
المدرسية اإللكترونية في الكويت، واستخدمت الدراسة المنهج النوعي، وشارك في الدراسة عينة 

طالب وطالبة بمرحلة التعليم الثانوي بالكويت تم اختيارهم عشوائًيا )من  360عشوائية ضمت 
إناث(، وتمثلت أداة جمع البيانات الرئيسية من استطالع للرأي تم توزيعه  180ور وذك 180بينهم 

توصلت الدراسة إلى مشاركة  -على الطالب، وتم التوصل من خالل التحليالت إلى النتائج اآلتية:
الغالبية العظمى من أفراد العينة في نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية بتشجيع من اآلباء 
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ين واإلدارة المدرسية، كما أشاروا إلى أن المشاركة في نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية والمعلم
أظهرت التحليالت ارتفاع نسبة تعرض الطالب لنشاط  -لم يؤثر على مستوياتهم التعليمية، 

ظهور عالقة موجبة  -الصحافة المدرسية اإللكترونية كأشهر أنشطة اإلعالم المدرسي شيوًعا، 
اللة إحصائية بين معدل مشاركة الطالب في نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية ونمو ذات د

 اهتمامهم بالقراءة والتعلم. 
( بعنوان: أثر 2017. )Musau, L. M.; Okoth, U., & Matula, Uدراسة:  (7

تعرض الطالب للصحافة المدرسية اإللكترونية على المشاركة االجتماعية والنمو األكاديمي 
 ب التعليم الثانوي في كينيا. لطال

هدفت الدراسة إلى فحص تأثير تعرض الطالب للصحافة المدرسية اإللكترونية على كل من       
المشاركة االجتماعية والنمو األكاديمي، واستخدمت الدراسة المنهج النوعي من خالل تطبيق 

الصحافة المدرسية إضافة  أخصائي لنشاط 86االستبيان والمقابالت، وتكونت عينة الدراسة من 
عام( من  15-14وطالبة بمرحلة التعليم الثانوي في كينيا )متوسط العمر  اطالبً  354إلى 

المشاركين في أنشطة الصحافة المدرسية اإللكترونية، وتمثلت أدوات جمع البيانات في كل من: 
 -النتائج اآلتية:استبيان، مناقشات مجموعة التركيز، وتم التوصل من خالل التحليالت إلى 

رتباط تعرض الطالب للصحافة المدرسية اإللكترونية بزيادة مستويات المشاركة اأظهرت التحليالت 
وجود عالقة بين تعرض الطالب للصحافة المدرسية اإللكترونية وتحسن أدائهم  -االجتماعية،

 األكاديمي خاصًة في القراءة والعلوم. 
 

( بعنوان: دور الصحافة المدرسية 2016الدين)دراسة: سهير سي  الدين عبده سي   (8
 اإللكترونية في تنمية الوعي المعلوماتي لدى طالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به الصحافة المدرسية اإللكترونية في تنمية      
ية في المدارس المصرية من خالل مشاركتهم في المعلوماتي لدى تالميذ المرحلة االعدادية والثانو 

أنشطة الصحافة المدرسية وفنونها، واعتمدت الدراسة على المنهج المسح اإلعالمي، وتمثلت 
مفردة من طلبة 336أدوات الدراسة في صحيفة االستبيان، وتمثلت عينة الدراسة في عينة قوامها 

 -سويس والقاهرة، وكانت اهم النتائج ما يلى:تالميذ المدارس اإلعدادية والثانوية بمحافظتي ال
جاءت رؤية الطالب لدور الصحافة المدرسية اإللكترونية في حياتهم أنه نشاط حيوي يسهم في 

%، وأنه يتيح فرصة جيدة للتفاعل مع األخرين بنسبة 87.9تنمية المهارات الشخصية بنسبة 
%، أنه يساعدهم في 89.9ة %، وأنه يسهم في جعلهم شخصيات أكثر إيجابية بنسب93.1

% 83.4%، 82يعرفونها عن أنفسهم بنسبة  اكتشاف جوانب جديدة في شخصياتهم، وجوانب ال
توجد  -%،79.7وأنه نشاط يسهم في تحسين المستوى التعليمي للطالب المنخرطين فيه بنسبة 
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رة إنتاج فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة أنشطة الصحافة المدرسية اإللكترونية ومها
 المعلومات من قبل الطالب وعرضها.

 

( بعنوان الصحافة المدرسية اإللكترونية عبر م2016. )Bhat, M. Aدراسة :  (9
 اإلنترنت: دراسة حالة لتعرض طالب التعليم الثانوي للصحافة المدرسية اإللكترونية في كشمير. 

نوي )ما قبل الجامعي( في هدفت الدراسة إلى فحص اتجاهات طالب مرحلة التعليم الثا      
كشمير حول التعرض للصحافة المدرسية اإللكترونية، واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة 

( طالب وطالبة بمرحلة التعليم الثانوي في والية كشمير 60النوعية، وتكونت عينة الدراسة من )
ارس التعليم الثانوي عام( تم اختيارهم عشوائًيا من مجتمع مد 17-15)متوسط العمر ما بين 

بالوالية. وتم تجميع البيانات باستخدام األدوات اآلتية: استبانة استطالع الرأي اإللكتروني، وأسفرت 
أظهرت التحليالت ارتباط أنماط تعرض الطالب للصحافة  -التحليالت عن النتائج اآلتية: 

االعتياد على التكنولوجيا، المدرسية اإللكترونية بعدة عوامل هي: إمكانية الوصول لإلنترنت، 
 والغرض من استخدام الصحافة المدرسية اإللكترونية.

 

( بعنوان: قيمة تعرض طالب التعليم الثانوي م2015. )Konkle, B. Eدراسة:  (10
 للصحافة المدرسية اإللكترونية من وجهة نظر مؤلفي مناهج الصحافة المدرسية. 

مناهج الصحافة المدرسية بالمرحلة الثانوية حول  هدفت الدراسة إلى تحليل مفاهيم مؤلفي      
تعرض الطالب لنشاط اإلعالم التربوي عموًما مع التركيز على الصحافة المدرسية اإللكترونية، 

من المنهجيات المختلطة )الكمية والنوعية(  كثيرواستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة إضافة لل
الثانوية حول تعرض الطالب لنشاط الصحافة اإللكترونية، لتحليل مؤلفي مناهج الصحافة بالمرحلة 

( مؤلف لمناهج الصحافة المدرسية واإلعالم التربوي بمرحلة 60وشارك في الدراسة عينة ضمت )
التعليم الثانوي في نيجيريا من بين المشاركين في برنامج تدريبي متخصص بأحد الجامعات إضافة 

أدوات جمع البيانات في: استبانة تعرض الطالب لنشاط ( ُمدرب بالبرنامج، وتمثلت 15إلى )
 -الصحافة المدرسية اإللكترونية، المقابالت، المالحظات، وأسفرت التحليالت عن النتائج اآلتية:

أشار أفراد العينة إلى إمكانية استفادة الطالب من نشاط الصحافة اإللكترونية تعليمًيا واجتماعًيا 
العينة إلى أن معوقات تعميم نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية في  أشار أفراد -وتكنولوجًيا، 

المدارس تمثل في ضعف اإلمكانات المادية التكنولوجية بالمدارس وضعف مناهج أنشطة اإلعالم 
 التربوي والتي تركز فقط على األنشطة التقليدية. 
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المدارس  ( بعنوان: سمات تعرض ومشاركة طالب2014. )Peguero A. Aدراسة:  (11
 الثانوية الالتينيين في نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية. 

هدفت الدراسة إلى فحص سمات تعرض ومشاركة طالب المدارس الثانوية بنشاط الصحافة     
المدرسية اإللكترونية، واستخدمت الدراسة المنهج النوعي، وشارك في الدراسة عينة تكونت من 

مشاركين بورشة عمل للصحافة المدرسية اإللكترونية في كولومبيا وطالبة من ال ا( طالبً 19)
عام(. تم إجراء المقابالت المتعمقة مع أفراد العينة إضافة إلى تطبيق  16)متوسط العمر = 

استطالع الرأي عليهم، وتمثلت أدوات جمع البيانات في: المقابالت المتعمقة مع الطالب، استبانة 
الصحافة المدرسية اإللكترونية، وتم التوصل من خالل التحليالت  التعرض والمشاركة في نشاط

أشار المشاركون إلى أن سمات اإلسهام في الصحافة المدرسية اإللكترونية تتمثل في  -إلى: 
 -بالقراءة،  واالطالعالتصميم واإلخراج )من خالل النص والصور والفيديو والشبكات االجتماعية( 

ات المفحوصين إلى زيادة أنماط التعرض من جانب الطالب تم التوصل من خالل استجاب
 للصحافة المدرسية اإللكترونية بالمقارنة مع الصحافة المدرسية الورقية. 

 

تجاهات وفلترة وتقييم طالب المرحلة ا( بعنوان: 2014. )Powers, E. Mدراسة:  (12
استهالكهم والتأثير على الثانوية للصحافة المدرسية اإللكترونية: الخيارات التي تشكل أنماط 

 الصحافة المدرسية اإللكترونية. 
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات وتقييم طالب المرحلة الثانوية لنشاط الصحافة       

المدرسية اإللكترونية إضافة إلى تحديد أنماط استهالكهم لها، واستخدمت الدراسة المنهج التفسيري، 
من بين طالب المرحلة الثانوية المتعرضين  ا( مشاركً 244) وشارك في الدراسة عينة ضمت

عام(. تم توزيع استطالع  17-16لنشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية )متوسط العمر ما بين 
جراء المقابالت مع مجموعة التركيز منهم )العدد=  طالب(، وتم  33الرأي على أفراد العينة وا 

آلتية: استطالع الرأي، المقابالت شبه البنائية، بروتوكوالت تجميع البيانات باستخدام األدوات ا
أظهرت التحليالت  -التفكير بصوت مرتفع، وتم التوصل من خالل التحليالت إلى النتائج اآلتية: 

تجاهات وميول إيجابية من جانب طالب المرحلة الثانوية لنشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية ا
ا السرعة في الوصول للصحافة اإللكترونية والتخصص في تناول ارتبطت بعدة عوامل من بينه

تمثلت  -الموضوعات واألفكار وجودة التنظيم واالعتماد على الوسائط المتعددة اإللكترونية، 
الخيارات التي تشكل أنماط استهالك الطالب للصحافة المدرسية اإللكترونية في دقة المحتوى 

 دة اإلخراج الصحفي اإللكتروني. وارتباطه بالجوانب التعليمية وجو 
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( بعنوان: استخدام تالميذ المرحلة 2012دراسة: أحمد عبد الكافي عبد الفتاح) (13
 .االعدادية للصح  المدرسية اإللكترونية واإلشباعات المتحققة منها

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين استخدام تالميذ المرحلة االعدادية للصحف المدرسية 
إللكترونية واإلشباعات المتحققة منها، واعتمدت الدراسة المنهج المسح اإلعالمي، وتمثلت أدوات ا

مفردة،  400للدراسة في صحيفتي تحليل المضمون واالستبيان، وتم تطبيقها على عينة قوامها 
ية توجد عالقة ارتباطية موجبة بين استخدام تالميذ المرحلة االعداد -حيث توصلت الدراسة إلى:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -للصحف المدرسية اإللكترونية واإلشباعات المتحققة منها،
متوسطات درجات التالميذ في أسباب االستخدام للصحف المدرسية اإللكترونية حسب المتغيرات 

 الديموجغرافية.
ة ( بعنوان: محتوى الصحافة المدرسي2010دراسة: وليد عبد الفتاح عبد الفتاح) (14

 اإللكترونية المصرية والعربية لتالميذ المرحلة اإلعدادية: دراسة في تحليل المضمون.
تهدف الدراسة إلى التعرف على نوعية المضامين المقدمة في الصحف المدرسية عينة الدراسة 
وأهم فنون التحرير التي يقدم بها تلك المضمون، واعتمدت الدراسة على منهج المسح الشامل، 

النور  -ينة الدراسة في عينة من الصحف المصرية ) صحيفة الموارد اإللكترونيةوتمثلت ع
صوت الطالب اإللكترونية( وعينة من الصحف العربية  -دنيا الطفل اإللكترونية -اإللكترونية

)مجلة مدرستي اإللكترونية ومجلة اإلعالم التربوي(، وتمثلت ادوات الدراسة في استمارة تحليل 
افتقار الصحف المدرسية اإللكترونية إلى عناصر التفاعلية  -لت الدراسة إلى:المضمون، وتوص

النصية مثل نقاط االلتقاء والوصالت والشاهدة واأليقونات والتجول الحر وحجرة الثرثرة والمنتديات 
جاءت أهم المضامين المقدمة في الصحف المدرسية اإللكترونية المضمون  -واالستفتاءات،
 االجتماعي والديني. -العلمي -الترفية والتسلية -األدبي -الطفولة -الصحي -ميالمدرسي التعلي

 

( بعنوان: استخدام برامج الحاسب 2008دراسة: أسماء عبد الحكيم محمد عبد اللطي ) (15
 األلي في إنتاج صحيفة مدرسية إلكترونية للمرحلة اإلعدادية "دراسة تجريبية"

صحيفة إلكترونية تحقق متطلبات المرحلة االعدادية هدفت الدراسة إلى وضع تصميم إخراجي ل
باستخدام برامج الحاسب اآللي المتخصصة، واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، وتم تطبيق 
مقياس تقدير المالحظة، على عينة عمدية من طالب جماعة الصحافة المدرسية بالمرحلة 

االعدادية بنات بمدينة الزقازيق، وتوصلت  االعدادية بمدرستي الوادي اإلعدادية بنين والنحال
توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة  -الدراسة إلى:

توجد فروق  -التجريبية لتأثير مضمون الصحيفة المدرسية اإللكترونية لصالح التطبيق البعدي،
ي للمجموعة التجريبية لتأثير شكل )إخراج( دالة إحصائًيا بين متوسطي التطبيقين القبلي والبعد
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توجد فروق دالة إحصائًيا بين  -الصحيفة المدرسية اإللكترونية لصالح التطبيق البعدي،
المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لتأثير شكل )إخراج( الصحيفة المدرسية 

إحصائًيا بين المجموعتين الضابطة  توجد فروق دالة -اإللكترونية لصالح المجموعة التجريبية،
والتجريبية في القياس البعدي لتأثير مضمون الصحيفة المدرسية اإللكترونية لصالح المجموعة 

 التجريبية.
 

( بعنوان: برنامج مقترح لتصميم صحيفة 2007دراسة: إيمان على محمد متولي) (16
ساسي في ضوء تكنولوجيا مدرسية إلكترونية لطالب الحلقة الثانية في مرحلة التعليم األ

 االتصال.
يهدف البحث الحالي إلى تصميم صحيفة إلكترونية لطالب الحلقة الثانية من مرحلة التعليم 
عداد برمجية تعليمية يمكن من خاللها لطالب هذه المرحلة تصميم صحيفة مدرسية  األساسي، وا 

طالًبا من  44نت عينة الدراسة من إلكترونية وفًقا لقدراتهم، واستخدمت المنهج شبه التجريبي، وتكو 
استبيان  -المرحلة االعدادية، وتمثلت أدوات الدراسة في )استبيان لطالب المرحلة االعدادية

وجود  -قائمة معايير( وكانت اهم نتائج الدراسة: -بطاقة مالحظة -اختبار الكتروني -الكتروني
البعدي( على االختبار  -ن )القبليفروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات الطالب في القياسيي

وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات الطالب  -اإللكتروني لصالح القياس البعدي،
ومستوى تمكنهم في بطاقة مالحظة مهارات تصميم الصحيفة المدرسية اإللكترونية لصالح متوسط 

ب ومستوى تمكنهم في وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات الطال -درجات الطالب،
 معايير مشروع تصميم الصحيفة المدرسية اإللكترونية لصالح متوسط درجات الطالب. 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
تناولت الدراسات السابقة العديد من الموضوعات المختلفة التي ارتبطت بالصحافة  -

لكترونية وتنمية مهارات الكتابة : الصحافة المدرسية االاآلتيالمدرسية االلكترونية على النحو 
، اتجاهات الطالب نحو الصحافة المدرسية االلكترونية والورقية، انماط يوالتحرير الصحف

كاثر من اثار التعرض للصحافة المدرسية  يالتعرض، المشاركة االجتماعية والنمو االجتماع
 كترونية. لاإل ، وكذلك تصميم صحيفة مدرسيةيااللكترونية، تنمية الوعى المعلومات

اعتمدت الدراسات السابقة على اداة االستبيان والتحليل وبطاقة المالحظة واالختبار  -
 واختبار الكتروني . يالتحصيل

 تنوعات العينات ما بين تجربيبة وتحليلية وميدانية. -
 ومنهج المسح .  يالمنهج التجريب ىاعتمدت الدراسات السابقة عل -
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 ريـظـار النــاإلط
 حافة المدرسية اإللكترونية:تعري  الص
( الصحافة المدرسية اإللكترونية بأنها "نشاط صحافة يتم Vahl, 2017; p.29وصف )

عرضه باالستعانة بالوسائل التكنولوجية، وُينشر عن طريق الطالب أنفسهم أو مجموعات العمل 
شطة المجتمع المدرسي، ويتولى اإلشراف عليه وتوجيهه معلم أو أخصائي، ويعكس اهتمامات وأن
 الطالبي بالمدرسة، وبالتالي فإنه يسهم في تشكيل الرأي العام بين طالب المدرسة". 

( الصحافة المدرسية اإللكترونية بأنها "أحد Holland, & Andre, 2016: p.437وعرف )
األنشطة المدرسية المقدمة في قالب الكتروني وتزود الطالب بالمعلومات والمعرفة حول العالم 

ي يعيشون فيه إضافة إلى تقديم أنواع أخرى من المعارف مثل األحداث الراهنة واألفكار الذ
 والمعلومات الجديدة". 
( الصحف المدرسية اإللكترونية بأنها Alessi, & Trollip, 2016: p.1أيًضا، عرف )

"محتوى صحفي رقمي الكتروني منتظم أو غير منتظم عبر اإلنترنت يشرف عليه أخصائي 
 الم التربوي ويهدف لتحقيق نتائج إيجابية مع الطالب". لإلع

بأنها " منشوًرا إلكترونًيا دورًيا يحتوى على األحداث  McNeal, 2015, p.98عرفها ) )
الجارية سواء المرتبطة بموضوعات عامة أو موضوعات ذات طبيعة خاصة ومرتبطة بمواد 

حاسب اآللي، سواء مباشرة أو من وموضوعات يدرسها الطالب/ الطالبات وذلك عن طريق ال
خالل شبكات االتصال مع تطويرها وبثها وتوصيلها وعرضها إلكترونًيا وهذه المعلومات قد تكون 
في شكل نصوص أو صور أو رسومات تتم معالجتها آلًيا ويقوم بإصدارها الطالب/ الطالبات 

 أنفسهم".
يذ المدارس وتستخدم شبكة االنترنت والصحافة المدرسية اإللكترونية هي الصحف الموجه لتالم

للبث إلى هذا الجمهور وتستخدم الحاسب اآللي والعناصر البنائية ووسائل اإلبراز المختلفة في 
 (25، ص2012)أحمد عبد الكافي عبد الفتاح،   عرض موضوعاتها.

 أهمية الصحافة المدرسية اإللكترونية للطالب بالمدارس الثانوية:
( أن الصحافة المدرسية اإللكترونية Dodd, Tipton, & Sumpter, 2013: p.26يبين )

 تؤدي دور هام في إثراء العملية التعليمية بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية لألسباب اآلتية:
تسهم الصحافة المدرسية اإللكترونية في كشف النقاب عن مواهب الطالب وتشجيعهم  -

 فعال مع اآلخرين.على تنظيم األفكار في الكتابة والتواصل ال

 تنمية الشعور باالنتماء والوالء للمدرسة والمجتمع.  -

 رفع مستويات التحصيل الدراسي للطالب من خالل تعليمهم أسس البحث والقراءة.  -



  

 334   

 إلقاء الضوء على الجوانب اإليجابية للمدرسة ودعم العالقة بين المدرسة والمجتمع. -

 أهدا  الصحافة المدرسية اإللكترونية:
 ( أهداف الصحافة المدرسية اإللكترونية إلى:Powers, 2014: p.53)صنف 

 أواًل: أهداف عامة: 
 تنمية مشاعر التبعية للمدرسة والمجتمع من جانب الطالب.  -

 تزويد الطالب بثقافة عامة مناسبة.  -

 ربط الطالب بالبيئة المحلية والمجتمع المحيط بهم والعالم الخارجي.  -

 تشجيع الروح اإلبداعية العلمية بين الطالب. تنمية التفكير العلمي و  -

 تحسين قدرات التعلم الذاتي بين الطالب.  -

 غرس روح العمل التعاوني بين الطالب.  -

 ضمان تنمية وتحسين القيم الدينية واالجتماعية بين الطالب.  -

 محاولة جعل الطالب يمارسون الديمقراطية.  -

 ثانيُا: األهداف الخاصة:
 اكتساب ثقافة مالئمة ألعمارهم.  مساعدة الطالب على -

 العمل على غرس القيم الدينية والوطنية والسلوكية.  -

 همة اإليجابية في المشروعات التي تخدم مجتمعاتهم. اسممنح الفرصة للطالب لل -

 ممارسة كافة الفنون الصحفية في نطاق بيئة إلكترونية.  -

 ربط الطالب بمصادر المعلومات اإللكترونية الرئيسية.  -

 تعليم الطالب كيفية ممارسة النقد الهادف والبناء.  -

 تنمية ميول التذوق الجمالي بين الطالب.  -

 تيسير المناهج وتقديمها في قالب الكتروني جذاب وممتع للطالب.  -

  .تأهيل الطالب ذوي المواهب الصحفية للعمل الصحفي المستقبلي -

 لمفيدة من إنتاجهم.ات الصحفية اعشغل وقت فراغ الطالب بالمقاالت والموضو  -

 توجيه الطالب نحو أفضل طرق الدراسة وجمع المعلومات.  -

 استخدامات الصحافة المدرسية اإللكترونية بين طالب التعليم الثانوي:
( أن الصحافة المدرسية اإللكترونية تحظى بمعدالت قراءة John, 2013: p.53يبين )

 اآلتية: مرتفعة بين الطالب، وبالتالي تعد ضرورية لألسباب
 الطالب للمدرسة والمجتمع. وانتماءتدعم الصحافة المدرسية تشكيل هوية  (1
 تنمي الصحافة المدرسية قدرات التفكير الناقد بين الطالب.  (2
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تمنح الصحافة المدرسية الطالب اإلشباعات المرتبطة بالترفيه والمتعة والتحدث مع  (3
 اآلخرين حول األنشطة المتعددة. 

التعليم الثانوي الصحافة اإللكترونية في العديد من األغراض التي حددها  أيًضا، يستخدم طالب
(Goodman, Bowen, & Bobkowski, 2013: p.71:كما يلي ) 

تصميم إعالنات وتقديمها ضمن الصحيفة  -تحرير مقال إلكترونًيا.  -كتابة قصة.  -
ر الصحيفة اإللكترونية عرض صور تتعلق بأخبار معينة في إطا -تسجيل مقابلة. -اإللكترونية. 
 البحث عن المعلومات حول قضايا وأحداث معينة.  -المدرسية. 

 مراسلة زمالء الفصل المتغيبين حول الفعاليات واألحداث المدرسية.  -

 
 خصائص الصحافة المدرسية اإللكترونية:

( إلى ان الخصائص التي تميز الصحافة De Waal, & Others, 2015; p.72اشار )
 اإللكترونية عن التقليدية بانها: المدرسية

سهولة اإلبحار والتدرج عبر  -اختيار العناوين الجذابة.  -وضوح وسالسة التصميم.  -
 إمكانية مشاركة المعلومات.  -موضوعات الصحافة المدرسية اإللكترونية. 

 دوافع تعرض طالب المدارس الثانوية للصحافة المدرسية اإللكترونية:
( دوافع تعرض الطالب للصحافة المدرسية اإللكترونية Callahan, 2013: p.45وصف )
 :اآلتيعلى النحو 

 الحصول على درجات إضافية. -تعلم أسس التفكير وحل المشكالت.  -

 الترفية وتمضية الوقت.  -الحصول على خبرات جديدة.  -ممارسة الكتابة اإلبداعية.  -

 أنماط تعرض الطالب للصحافة المدرسية اإللكترونية:
( أنماط التعرض للصحافة المدرسية Flavian, & Gurrea, 2015: p.164وصف )

 اإللكترونية في دراسته حول طالب مرحلة التعليم الثانوي إلى:
 تعرض مكثف لعدة مرات وعلى مدى ساعات خالل اليوم الدراسي وأثناء التواجد بالمنزل. -1
 ن يومًيا. يلكترونية مرتطالع على الصحافة المدرسية اإلتعرض متوسط يتمثل في اال -2
تعرض ضعيف لمرة واحدة أو عدم التعرض على اإلطالق للصحافة المدرسية  -3

 اإللكترونية. 
 المزايا التي تقدمها الصحافة المدرسية اإللكترونية لطالب التعليم الثانوي:

 يمكن تصنيف المزايا التي تقدمها الصحافة المدرسية اإللكترونية للطالب إلى:
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فة المدرسية اإللكترونية فرصة جيدة لتحسين مهارات الكتابة اإلبداعية تمثل الصحا (1
للطالب من خالل التركيز على دقة ووضوح استخدام اللغة وبناء الُجمل. ويتعلم الطالب من 
 ممارسة الصحافة المدرسية عموًما إنتاج كتابة جيدة تتسم بالمباشرة والوضوح والبساطة والسالسة. 

رسية اإللكترونية إيجابًيا على األداء األكاديمي العام للطالب في تؤثر الصحافة المد (2
المواقف التعليمية الرسمية. وعند السماح للطالب بممارسة هذا النوع من النشاط الذي يتسم بمزيد 

 من الحرية والقدرة على اإلبداع دون التقيد بمحتوى، يتحسن اإلنجاز األكاديمي للطالب. 
نية فرصة أسرع وأكثر واقعية إلنتاج وقراءة الصحف المدرسية. تقدم المنصات اإللكترو  (3

حيث تقدم تلك التكنولوجيا العديد من المزايا اإلضافية للصحافة المدرسية من بينها التفاعل وفرصة 
 التحقق من المعلومات والكتابة والتحرير الصحفي اإللكتروني. 

س أمام الطالب الموهوبين صحفًيا تمثل الصحافة المدرسية اإللكترونية فرصة جيدة ومتنف (4
  للتعبير عن أنفسهم وعن مهاراتهم سواء في التحرير الصحفي أو التصميم أو النشر. 

     (Bhat, 2016: p.7) 
 اتجاهات طالب التعليم الثانوي نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية:

لكترونية في ضوء ثالثة يتم قياس اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو الصحافة المدرسية اإل
 ( كما يلي:Hocutt, Stanford, Wright & Raines, 2011: p.77متغيرات رئيسية وصفها )

مفاهيم الطالب نحو االهتمام بالصحافة المدرسية  -نقد الصحافة المدرسية اإللكترونية.  -
  مفاهيم الطالب نحو أهداف وقيمة الصحافة المدرسية اإللكترونية. -اإللكترونية. 

( أن اتجاهات طالب التعليم الثانوي نحو Arke, & Primack, 2016: p.53أيًضا، يبين )
 نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية جاءت كما يلي:

 الصحافة اإللكترونية تسهم في إكساب مهارات فنية وغير فنية للطالب. -1
إنتاج الوسائط  الصحافة المدرسية اإللكترونية تمد الطالب بخبرات تعليمية وكفاءة في -2

 المتعددة. 
 الصحافة المدرسية اإللكترونية تزود الطالب باإلهتمام بمهنة الصحافة.  -3

 :Cochrane, Sissons, Mulrennan, & Pamatatau, 2013وفي دراسته، وجد )
p.22 اتجاهات إيجابية من جانب طالب التعليم الثانوي نحو نشاط الصحافة المدرسية )

 روا إلى جوانب التميز اآلتية:اإللكترونية، حيث أشا
  -تعويد الطالب على البحث عن المعلومات الجديدة.  ●

 مساعدة الطالب على اكتساب االلتزام بالمواعيد المحددة.  ●

 الثقة بالنفس )في المهارات والقدرات(.  ●

 لذات )في الوقت والمهام(. اإدارة  ●
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 ترونية:تأثير تعرض طالب التعليم الثانوي للصحافة المدرسية اإللك
يمثل تعرض الطالب للصحافة المدرسية اإللكترونية بمثابة األساس لتنمية مهارات تفكيرهم 
الناقد التي تعد من بين العناصر األساسية للتعليم. وتعكس الصحافة المدرسية اإللكترونية جميع 

ية التي خصائص تكنولوجيا اإلنترنت، حيث تمثل تلك الصحافة بيئة ثرية بالمعلومات الديناميك
 (Opgenhaffen, 2014: p.62)  تتسم بالوسائط المتعددة والتفاعلية والنصوص التشعبية.

( أن الصحافة المدرسية اإللكترونية تمثل "وسيلة Garets, 2012: p.38أيضَا، يوضح )
االتصال الرئيسية وأداة بناء الروح المعنوية عبر المدرسة، إضافة إلى تزويد الطالب بفرص تعليم 

 عديد من جوانب جمع وتنظيم ونشر الحقائق واألفكار وحرية التعبير.ال
ويستطيع الطالب الذين يشاركون في نشاط الصحافة المدرسية تسجيل درجات مرتفعة في 
القراءة والفهم، إضافة إلى تسجيل عدد قليل جًدا من األخطاء بالمقارنة مع أقرانهم غير المشاركين، 

فوق الطالب المشاركين في نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية إضافة لذك، أظهرت البحوث ت
سواء بالعمل النشاطي أو التعرض يسجلون درجات مرتفعة عبر كافة مقاييس عرض المعلومات 

  (Zaff, Kristin, Romano & Williams, 2013: p.599)   والتقييم.
لذين يمارسون نشاط الصحافة وتبين البحوث أن الكثير من الطالب بمرحلة التعليم الثانوي ا

ممارسة العمل الصحفي الفعلي عندما يكبرون. أيًضا، تسهم ممارسة  ىلإاإللكترونية تنمو ميولهم 
وتعرض الطالب لنشاط الصحافة اإللكترونية إلى بناء صورة إيجابية للذات وخفض مستويات 

الجتماعية. أيًضا، يساعد هذا السلوك السلبي والسماح للطالب بالتعلم واستمرار تنمية المهارات ا
 :Castaneda, 2012)   النشاط على تزويد الطالب بالخبرات اإلضافية خارج نطاق الفصل.

p.12)  
وترتبط برامج الصحافة المدرسية اإللكترونية ارتباط وثيق بجوانب التعلم األكاديمي للطالب 

ة وذلك من أجل دعم قدرات الطالب تحديًدا، وترتبط أهداف تلك البرامج بمعايير المناهج الدراسي
على الكتابة واالستجابة والمناقشة واستخدام التكنولوجيا. وتعتبر مشاركة الطالب في نشاط 
الصحافة اإللكترونية بمثابة اختبار حقيقي لقدراتهم على التحليل والتفكير الناقد والتخطيط والتعاون 

األدلة البحثية على أن الطالب الذين يشاركون في واألداء المرتبط بالنتائج. وقد برهنت العديد من 
نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية يكون أدائهم التعليمي أفضل من أقرانهم غير المشاركين 

 (Cybart, 2017: p.6ويحصلون على درجات أفضل. )
( جوانب ارتباط ممارسة الطالب للصحافة المدرسية Hall, 2014: p.2وقد وصف )

 بالنتائج األكاديمية كما يلي: اإللكترونية
طالع على النصوص الصحفية والعلمية مثل الكتب والمقاالت اإللكترونية لبناء اال -

 المعرفة حول القضايا. 
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فتتاحيات ومقاالت الرأي ونقد األخبار إلكترونًيا من خالل البحث عن الحقائق كتابة اال -
 واألدلة. 

عداد األسئلة وكتابة ا - لتعليقات والمالحظات واالستجابة للمعلومات تخطيط المقابالت وا 
 خالل المناقشات.  

 ممارسة الطالب لمهارات المراجعة والتحرير عند إنتاج التقارير الصحفية اإللكترونية.  -

 تعلم مجموعة من تقنيات الكمبيوتر والبرمجيات من أجل إنتاج محتوى الكتروني جيد.  -

 
 م الثانوي للصحافة المدرسية اإللكترونية:العوامل المؤثرة في اتجاهات طالب التعلي

( إلى وجود خمسة عوامل تؤثر في اتجاهات Haugh, & Oates, 2014: p.113أشار )
 الطالب نحو نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية:

اهتمام المدرسة بنشاط الصحافة  -الحالة االجتماعية االقتصادية للطالب.  -النوع.  -
 الكفاءة الذاتية للطالب.  -مستوى التعليم.  -المدرسية اإللكترونية. 

 استراتيجيات تطوير الصحافة المدرسية اإللكترونية:
( إلى أن فكرة تطوير الصحافة المدرسية اإللكترونية يجب أن Dodd, 2015: p.56تطرق )

 يمر بعدة استراتيجيات ضرورية:
مدرسية والتي تخدم تنظيم المسابقات والمنافسات في مجال الصحافة اإللكترونية ال (1

 األهداف التربوية وتنمية شخصية الطالب في الجوانب المعرفية والتكنولوجية والنفسية. 
تدريب الطالب على استخدام اإلنترنت وقواعد البيانات في البحث والوصول إلى مصادر  (2

 المعلومات بطريقة عملية. 
 اإللكترونية: معوقات استفادة طالب التعليم الثانوي من الصحافة المدرسية

بالنسبة لمعوقات استفادة طالب المرحلة الثانوية من الصحافة المدرسية اإللكترونية، فقد 
 ( كما يلي:Swensson, 2014: p.138وصفها )

انتشار المعلومات غير الدقيقة وغير األصلية عبر شبكة اإلنترنت التي تعد بمثابة  (1
 ية اإللكترونية. مصدر المعرفة واألخبار في مجال الصحافة المدرس

انخفاض نسبة الفرص التي تقدمها الفصول لممارسة عمل الصحافة المدرسية إلكترونًيا،  (2
% من طالب التعليم الثانوي بالواليات المتحدة اليستطيعون 43حيث تشير التقارير إلى أن نسبة 

عداد ما بين   صفحات أسبوعًيا.  3-1سوى قراءة وا 
عة من التحديات اآلتية أمام ممارسة نشاط الصحافة ( مجمو Adeli 2012: p.31ويضيف )

 المدرسية اإللكترونية:
 غياب الموارد التكنولوجية الالزمة لتعميم النشاط بالمدارس.  -1
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 غياب المشرفين ذوي الخبرة على نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية.  -2
 اإللكترونية.  عدم توافر القاعات المجهزة بالمدارس لممارسة نشاط الصحافة المدرسية -3
 غياب التشجيع من جانب اإلدارة التربوية لممارسة نشاط الصحافة اإللكترونية المدرسية.  -4

الصعوبات التي تواجه ( ان هناك مجموعة من 77، ص2017هشام قابل شمس الدين، ويرى )
 ممارسة الطالب ألنشطة الصحافة المدرسية اإللكترونية: 

رسية ألهمية الصحافة المدرسية، والصحافة المدرسية عدم تفهم القائمين باإلدارة المد -
 اإللكترونية بصفة خاصة.

عدم وجود األخصائيين في هذا المجال في كثير من المحافظات، بينما نجد في بعض  -
 نجد في محافظات أخرى هذه الكليات. المحافظات كليات التربية النوعية قسم اإلعالم التربوي ال

الستخدام برامج الحاسب وعمل  نبعض المدارس ليسوا مؤهلي األخصائيين االعالميين في -
 المواقع على االنترنت.

ضعف ميزانية الصحافة المدرسية حتى بالنسبة لألنشطة األخرى فهي تحظي تقريًبا بنسبة  -
 % من ميزانية المدرسة.20

االهتمام بتدريب الطالب على مهارات استخدام  وقلةاالهتمام بمعامل الكمبيوتر  قلة -
 لكمبيوتر.ا

ظهور أنشطة وحدات ضمان جودة التعليم أدي إلى ظهور مواقع للمدارس على االنترنت  -
 وعمل صحف إلكترونية وأدي إلى وجود أنشطة تستهدف التنافس بين المدارس.

 
 نوع الدراسة: 

 تعتمد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي ترصد الجوانب المختلفة من الظاهرة المدروسة،    
 وهى تعرض طالب المرحلة الثانوية للصحافة المدرسية اإللكترونية واتجاهاتهم نحوها.

 منهج الدراسة: 
اعتمدت الباحثة إلى اختيار أسلوب المسح بالعينة والذى يعد جهًدا منظًما للحصول على     

ية المعلومات، ويعتمد على مسح الجمهور من التالميذ المشاركين في نشاط الصحافة المدرس
 االلكترونية.

 جمتمع وعينة الدراسة: 
 تمثل مجتمع الدراسة في طالب المرحلة الثانوية    

 عينة الدراسة: 
( مفردة من طالب المرحلة 200قامت الباحثة بتطبيق االستبيان على عينة عمدية قوامها )    

ية وهي)مدرسة بنها الثانوية المشاركين في نشاط الصحافة المدرسية االلكترونية بمحافظة القليوب
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مدرسة شبرا الخيمة الثانوية الصناعية بنات بيجام( تلك المدارس التي  -الثانوية المكانيكية بنين
تصدر صحف اإللكترونية بشكل منتظم على شبكة االنترنت، وذلك خالل الفصل الدراسى الثاني 

2016/2017 . 
 توصيف عينة الدراسة

 (المستوى االجتماعي االقتصادي  -الفرقة الدراسية -النوع)خصائص عينة الدراسة وفقا لمتغيرات 

 (1جدول رقم )
 المستوى االجتماعي االقتصادي.  -الفرقة الدراسية -توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع

 النســبة التكرار المجموعات المتغير

 النوع
 50 100 ذكور

 50 100 إناث

 100 200 المجموع

 الفرقة الدراسية

 40.5 81 أولى

 34.5 69 ثانية

 25.0 50 ثالثة

 %100 200 المجموع

المستوى االجتماعي 

 االقتصادي

 33.0 66 مرتفع

 32.0 64 متوسط

 35.0 70 منخفض

 %100 200 المجموع

 أدوات وأسلوب جمع البيانات: 
 تمثلت في استمارة االستبيان

البيانات من خالل عينة من طالب  لجمع كأداةاعتمدت الباحثة على استمارة االستبيان       
 اإلعالميعلى مجموعة من المحكمين في المجال  هالمرحلة الثانوية، وتم تصميم االستبيان وعرض

 واجراء التعديالت المطلوبة واعداد االستبيان بعد ذلك في صورته النهائية. 
 التحقق من كفاءة األداة: 

( ، فقد تم Validity & Reliabilityق والثبات )تم التحقق من كفاءة االستبيان من حيث الصد   
عرض االستبيان علي مجموعة من المحكمين المتخصصين في العديد من المجاالت في 

، وذلك بغرض دراسة مفردات االستبيان في ضوء (1)(5الجامعات المصرية والتي بلغ عددهم )

                                        
1

( 
) 

 جامعة بنها -كلية التربية النوعية -بقسم اإلعالم التربوي -أستاذ اإلعالم:محمود منصور / د.أ

 .جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة -األستاذ بقسم اإلعالم وثقافة األطفال: اعتماد خلف معبد/ د.أ
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ر المحكمون صالحية صحيفة التعريف اإلجرائي له، وكذلك الهدف من صحيفة االستبيان، وقد أق
عادة  االستبيان بشكل عام بعد إجراء تعديالت طفيفة. أما الثبات/ فقد تم من خالل التطبيق وا 

مفردة ثم أعيد  24، حيث تم تطبيق االستبيان على عينة مكونة من  Test –retestالتطبيق 
قامت الباحثة بحساب تطبيقه مرة أخرى على المجموعة نفسها بعد فاصل زمنا قدرها أسبوع، ثم 

معامل الثبات بين درجات المبحوثين في التطبيقين األول والثاني، وقد أشارت معامالت االرتباط 
إلى االتفاق بين اإلجابات علي كل بعد من أبعاد المقياس بين التطبيق األول والثاني بنسبة بلغت 

 . 0.01( وهى معامالت ثبات دالة عند مستوى 0.8963)
 

 دراسة: مصطلحات ال
 الصحافة المدرسية االلكترونية

 هي "نشاط مدرسي حر يستخدم الوسائط اإللكترونية الجذابة المحببة للطالب".
 متغريات الدراسة:
 تعرض طالب المرحلة الثانوية للصحافة المدرسية االلكترونيةمتغيرات مستقلة: 
 سية.اتجاهات الطالب نحو الصحافة االلكترونية المدر  المتغير التابع:

 المستوى االقتصادى االجتماعى(. -الفرقة الدراسية -وتتمثل في )النوع المتغيرات الوسيطة:
 فروض الدراسة

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تعرض المراهقين للصحافة 
 المدرسية اإللكترونية واتجاهاتهم نحوها

ن متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات الفرض الثاني: يوجد فرق دال إحصائًيا بي
 اإلناث على أبعاد مقياس اتجاهاتهم نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين متوسطات درجات المبحوثين على أبعاد 
 -لدراسية)أولىمقياس اتجاهاتهم نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية تبًعا الختالف الفرقة ا

 ثالثة( ثانوي. –ثانية 
الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين متوسطات درجات المبحوثين ذوي المستوى 

منخفض( على أبعاد مقياس اتجاهاتهم نحو  -متوسط -االقتصادي واالجتماعي )المرتفع
 الصحافة المدرسية اإللكترونية.

 

 
                                                                                                           

 .جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة -األستاذ بقسم اإلعالم وثقافة األطفال: ن الطنباريفات/ د.أ

 جامعة األزهر. –بقسم الصحافة والنشر، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات  أستاذ اإلعالم: النجار جمال /د.أ

 .جامعة القاهرة -ية التربية للطفولة المبكرةكل -األستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم: محمد عطا/ د
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 املعاجلة اإلحصائية للبيانات :
( في تحليل المعلومات SPSSتم االعتماد على برنامج الخدمة االحصائية للعلوم االجتماعية )

 والبيانات وذلك من خالل المعامالت اآلتية:
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية . -1
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية . -2
لدراسة  One Way Analysis of Variance ANOVAتحليل التباين ذي البعد الواحد  -3

 الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية للمجموعات في أحد متغيرات الدراسة.
 Least Significanceبطريقة أقل فرق معنوي  Post Hoc Testsاالختبارات البعدية  -4

Difference  والمعروف بـL.S.D  لمعرفة مصدر التباين بين المجموعات التي يؤكد تحليل
 لتباين علي وجود فرق بينها .ا
للمجموعات المستقلة لدراسة الفروق بين المتوسطين الحسابيين  T.Testاختبار "ت"  -5

 لمجموعتين من المبحوثين علي أحد متغيرات الدراسة .
لجداول التوافق لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين متغيرين من المستوى  2اختبار كا -6

 األسمى.

 دراسة نتائج ال
 معدل متابعة المبحوثين الصحيفة المدرسية اإللكترونية -1

 (1)جدول رقم 
 200= معدل متابعة الصحيفة المدرسية اإللكترونية وفقًا للنوع حيث ن

 النـــوع        
 معدل

 اإلجمالي إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 37.0 74 27.0 27 47.0 47 أقل من ساعة
 23.0 46 31.0 31 15.0 15 ساعة

 40.0 80 42.0 42 28.0 38 أكثر من ساعة
 100 200 50.0 100 50.0 100 نسبة النوع مقارنة بالعدد اإلجمالي

 0.01مستوي الداللة =    0.229معامل التوافق =    2درجة الحرية =    11.170= 2قيمة كا
وهى قيمة  11.170، وجد أنها = 2من الجدول السابق عند درجة حرية = 2بحساب قيمة كا    

تقريًبا مما يؤكد  0.229، وقد بلغت قيمة معامل التوافق 0.01دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 
إناث( ومعدل متابعتهم للصحيفة المدرسية  -على وجود عالقة دالة إحصائًيا بين النوع )ذكور
 اإللكترونية يومًيا من إجمالي مفردات عينة الدراسة.
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تفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يتابعون الصحيفة المدرسية)أقل من كما تشير النتائج ال     
%، بينما بلغت نسبة من يتابعون 37.0ساعة( يومًيا من إجمالي مفردات عينة الدراسة بلغت 

% ، في حين بلغت 23.0الصحيفة المدرسية)ساعة( يومًيا من إجمالي مفردات عينة الدراسة 
 %. 40.0ة( من إجمالي عينة الدراسة نسبة من يتابعونها)أكثر من ساع

 أهم أسباب متابعة المبحوثين للصحيفة المدرسية اإللكترونية -2
 (2جدول )

 200= للصحيفة المدرسية اإللكترونية حيث ن المبحوثينأهم أسباب متابعة 

 االستجابة     
 األسباب

قيمة  أبًدا أحيانا دائما
 % ك % ك % ك الرأي 2كا

 دائما 40.090 14.5 29 34.5 69 51.0 102 و جديدمعرفة كل ما ه
 أحيانا 4.960 26.0 52 36.0 72 38.0 76 متابعة التطورات التربوية والتعليمية

 أحيانا 39.670 12.5 25 41.5 83 46.0 92 تبسيط المقررات الدراسية
 دائما 11.470 22.5 45 36.0 72 41.5 83 متابعة المسابقات
 أحيانا 3.730 35.5 71 37.5 75 27.0 54 ات العلميةالتعرف على المعلوم

 دائما 61.960 9.0 18 37.0 74 54.0 109 التعرف على األخبار المحلية
 أحيانا 12.640 22.0 44 42.0 84 36.0 72 قراءة الموضوعات الثقافية واألدبية

 أحيانا 16.870 30.0 60 46.5 93 23.5 47 التسلية والترفيه
 أحيانا 6.370 36.5 73 38.5 77 25.0 50 لمسابقات التي تقدمهااالشتراك في ا

 أبدا 105.01 67.0 134 21.5 43 11.5 23 تمضية أوقات الفراغ
 دائما 57.670 10.0 20 36.5 73 53.5 107 التعرف على فنون العمل الصحفي.
المشاركة في كتابة الموضوعات 

 والمقاالت
 ئمادا 36.130 15.0 30 35.5 71 49.5 99

 دائما 51.730 9.5 19 43.0 86 47.5 95 إمكانية التعليق على الموضوعات
اتصال موقع الصحيفة بشبكات 

 التواصل االجتماعي
 دائما 17.890 23.5 47 29.5 59 47.0 94

 دائما 42.430 12.0 24 40.5 81 47.5 95 الشكل اإلخراجي الجذاب
 دائما 6.520 25.0 50 36.0 72 39.0 78 استخدام الصور والفيديوهات

استخدام خطوط واضحة في كتابة 
 الموضوعات

 دائما 35.560 14.0 28 39.0 78 47.0 94
 دائما 109.27 7.5 15 26.0 52 66.5 133 استخدام ألوان جذابة في شكل الموقع

 دائما 2.770 32.5 65 29.0 58 38.5 77 تعودت على تصفحها
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، أسباب متابعة المبحوثين للصحيفة المدرسية اإللكترونيةى: تشير بيانات الجدول السابق إل     
التعرف على  -متابعة المسابقات -حيث جاء كل من األسباب اآلتية)معرفة كل ما هو جديد

المشاركة في كتابة الموضوعات  -التعرف على فنون العمل الصحفي. -األخبار المحلية
ال موقع الصحيفة بشبكات التواصل اتص -إمكانية التعليق على الموضوعات -والمقاالت
استخدام خطوط واضحة  -استخدام الصور والفيديوهات -الشكل اإلخراجي الجذاب -االجتماعي

تعودت على تصفحها( وذلك برأي  -استخدام ألوان جذابة في شكل الموقع -في كتابة الموضوعات
 "دائما" .
فقد جاءت كل من)متابعة التطورات أما األسباب التي "أحيانا" تكون سبب في المتابعة      

قراءة  -التعرف على المعلومات العلمية -تبسيط المقررات الدراسية -التربوية والتعليمية
االشتراك في المسابقات التي تقدمها(، أما  -التسلية والترفيه -الموضوعات الثقافية واألدبية

 السبب)تمضية أوقات الفراغ( جاء برأي أبًدا. 
 Anderson 2017، cherion 2017 ، powersه النتيجة مع دراسة كال من وتتفق هذ     

2014 ،2017dennis   متابعة الصحيفة المدرسية والتي اشارت إلى انه من اهم اسباب
اإللكترونية جاءت االغراض الترفيهية وعناصر الجدب من خالل الوسائط المتعددة، وسهولة 

 قرائتها في اى مكان، وجودة التنظيم وتقديم المعلومات، وانها اداة هامة للثقافة والتعليم.
 
 ية اإللكترونيةأكثر الموضوعات التي يهتم بقراءتها المبحوثين في الصحيفة المدرس -3

أكثر الموضوعات التي يهتم بقراءتها المبحوثين في الصحيفة المدرسية اإللكترونية  ( 4جدول رقم )
 200وفقا للنوع حيث ن= 

 النوع   
 الموضوعات 

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

 % ك % ك % ك

         األخبار

         ت التعليميةالموضوعا

         الموضوعات الدينية

         الموضوعات السياسية

الموضوعات 
 االجتماعية

        

الموضوعات الثقافية 
 األدبية

        

         الموضوعات العلمية

         الموضوعات الصحية

         الموضوعات الترفيهية

    جملة من سئلوا
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تشير بيانات الجدول السابق إلى أكثر الموضوعات التي يهتم بمتابعتها المراهقين بالصحيفة      
المدرسية اإللكترونية وفًقا للنوع، حيث جاء في الترتيب األول من هذه الموضوعات "الموضوعات 

 يان% من إجمالي مفردات عينة الدراسة، وجاء في الترتيب الث80.5التعليمية " بنسبة بلغت 
% أما في الترتيب الثالث جاءت "الموضوعات 75.0"الموضوعات السياسية"، حيث جاءت بنسبة

%، وفي حين جاء في الترتيب الرابع " الموضوعات االجتماعية "، بنسبة 71.5العلمية "بنسبة 
 % .64.0% أما في الترتيب الخامس جاءت " الموضوعات الترفيهية " بنسبة 67.0بلغت 

%، وجاء أيًضا في الترتيب السابع 61.0تيب السادس " األخبار" بنسبة وجاء في التر 
%، وبالترتيب الثامن "الموضوعات الدينية"، حيث جاءت 50.0"الموضوعات الصحية " بنسبة 

% من 37.0%، وأخيرا جاء في الترتيب التاسع "الموضوعات الثقافية األدبية" بنسبة 48.0بنسبة 
 .إجمالي مفردات عينة الدراسة

، وليد   Anderson 2017، 2017 dennisوتتفق هذه النتيجة مع دراسة كال من       
، والتي اشارت إلى ان الموضوعات التي يهتم بقراءتها في الصحيفة المدرسية اإللكترونية 2010

  .التعليمية والثقافية والترفيهية واالجتماعية والدينية
عليمية على الترتيب االول وذلك يرجع لطبيعية كون وترى الباحثة ان حصول الموضوعات الت     

الصحيفة تصدر عن مؤسسة تعليمية من جهة ومن جهة اخرى ان الموضوعات التعليمة تكون 
 اول اهتمامات الطالب عند متابعتهم للصحفية. 

 

 درجة تفضيل المبحوثين للفنون الصحفية المستخدمة في الصحف المدرسية اإللكترونية. -5
 درجة تفضيل المبحوثين للفنون الصحفية المستخدمة في الصحف المدرسية (5) جدول رقم

 200=حيث ن    اإللكترونية

 درجة التفضيل        
 5 4 3 2 1 الفنون الصحفية

 الوزن المرجح
 مئوي النقاط

 31.3 964 - - 4 28 168 الخبر
 26.3 809 - 2 14 157 27 التحقيق
 20.0 616 30 26 50 86 8 الحوار
 7.28 224 57 44 22 2 1 التقرير
 13.6 419 67 73 36 22 2 المقال
 1.5 46 27 68 52 5 2 الفيتشر

 3078 الوزن المرجح
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 ،تشير بيانات الجدول السابق درجة تفضيل المبحوثين للفنون للصحيفة المدرسية اإللكترونية     
%، وجاء 31.3بر" بوزن مئوي بلغ نسبته وجاءت على النحو اآلتي: جاء في الترتيب األول "الخ

%، وجاء في الترتيب الثالث "الحوار" بوزن 26.3في الترتيب الثاني " التحقيق " بوزن مئوي بلغ 
%، وجاء في الترتيب 13.6%، جاء في الترتيب الرابع "المقال" وذلك بوزن مئوي 20.0مئوي 

ي الترتيب السادس واألخير " الفيتشر" %، وجاء ف7.28الخامس " التقرير" بوزن مئوي بلغ نسبته 
 %.1.5بوزن مئوي بلغ 

 أكثر المكونات التي يهتم بها المبحوثين في الموضوع الذي يقرأه. -6
 ( 6)جدول رقم 

 أكثر المكونات التي يهتم بها المبحوثين في الموضوع الذي يقرأه وفقًا للنوع

 النوع   
 ستجابة اال

 اإلجمالي إناث ذكور
 لةالدال zقيمة 

 % ك % ك % ك

         العناوين

         المقدمة

         (جسم الموضوع)المتن

         الخاتمة

    جملة من سئلوا

شير بيانات الجدول السابق إلى أكثر المكونات التي يهتم بها المبحوثين في الموضوع الذي يقرأه ت
% من 70.5وفًقا للنوع، حيث جاء في الترتيب األول كل من" المتن)جسم الموضوع(" بنسبة بلغت 

ي %، أما ف65.5إجمالي مفردات العينة، ثم جاء في الترتيب الثاني "العناوين " بنسبة بلغت 
%، فحين جاء في الترتيب الرابع "الخاتمة " 51.5الترتيب الثالث "المقدمة"، حيث جاءت بنسبة 

 % من إجمالي مفردات عينة الدراسة.37.5حيث جاءت بنسبة 
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لكترونية من وجهة أهم العناصر الشكلية التي تميز مواقع الصحف المدرسية اإل -7
 .نظرالمبحوثين

 ( 10)جدول رقم 
لعناصر الشكلية التي تميز مواقع الصحف المدرسية اإللكترونية من وجهة نظر المبحوثين أهم ا

 وفقا للنوع

 النوع       
 العناصر

 % ك % ك % ك الداللة zقيمة  اإلجمالي إناث ذكور
 0.05 1.626 52.5 105 41.0 41 64.0 64 األلوان المستخدمة في التصميم

 0.01 1.697 61.0 122 49.0 49 73.0 73 شعار أو لوجو الموقع
الخطوط المستخدمة في 

 العناوين
 غير دالة 1.131 64.0 64 40.0 40 24.0 24

الخطوط المستخدمة في 
 نصوص الموضوعات

17 17.0 49 49.0 66 33.0 2.262 0.01 
 غير دالة 0.989 60.0 120 67.0 67 53.0 53 الصور الثابتة والمتحركة
 غير دالة 0.424 51.0 102 54.0 54 48.0 48 ملفات الصوت والفيديو

  200 100 100 جملة من سئلوا

أكثر العناصر الشكلية التي تميز مواقع الصحف بيانات الجدول السابق تحليل ويتضح من       
"الخطوط المستخدمة في  المدرسية اإللكترونية من وجهة نظر المبحوثين، حيث تمثلت في

%، وجاء في الترتيب الثاني "شعار أو لوجو 64.0لترتيب األول "، حيث جاءت في االعناوين
%، 60.0%، أما " الصور الثابتة والمتحركة " فقط جاء بالترتيب الثالث بنسبة61.0" بنسبة الموقع

%، وفي الرتيب الخامس 52.5وفي الترتيب الرابع جاء " األلوان المستخدمة في التصميم " بنسبة
ي الترتيب السادس واألخير جاءت %، وف51.0ديو" بنسبة بلغت جاءت " ملفات الصوت والفي

 % من إجمالي عينة الدراسة.33.0الخطوط المستخدمة في نصوص الموضوعات" بنسبة"
وجود فروق دالة إحصائًيا في استجابات المبحوثين حول أكثر  وقد أوضح النتائج التفصيلية     

رسية اإللكترونية من وجهة نظر المبحوثين وفقُا العناصر الشكلية التي تميز مواقع الصحف المد
 :اآلتيللنوع على النحو 

تزيد درجة أعجاب نسبة الذكور أكثر من نسبة اإلناث في " شعار أو لوجو الموقع "  -
، وهي أعلى 1.697المحسوبة  Z%( والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة 49.0 -73.0%)

 %.99.9قة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عال
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يزيد أعجابهم " األلوان المستخدمة في التصميم " عند الذكور بنسبة أكبر من اإلناث  -
، وهي أعلى من 1.626المحسوبة Z%( والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة 41.0 -64.0%)

 %.95وى ثقة القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمست

وجاء " الخطوط المستخدمة في نصوص الموضوعات " نسبة اإلناث أكثر من الذكور  -
، وهي أعلى 2.262المحسوبة  Z%( والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة 17.0 -49.0%)

 %.99.9من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

، والتي اشارت إلى ان أهم powers 2014، paguero2014دراسة  وتتفق هذه النتيجة مع
العناصر الشكلية التي تميز مواقع الصحف المدرسية اإللكترونية الصور والفيديوهات واالعتماد 

 على الوسائط المتعددة، وجودة االخراج االلكترونى. 
المدرسية يعتبر من اهم وترى الباحثة ان استخدام الوسائط المتعددة في الصحيفة االلكترونية 

العناصر التي تؤدى إلى جذب الطالب لمتابعتهم وتصفحهم للصحيفة االلكترونية لما تتيحه تلك 
 الوسائط من تفاعلية لديهم.

 
 .ترتيب الوسائط المتعدد المستخدمة في الصحف المدرسية اإللكترونية ويفضلها المبحوثين -9

 (9)جدول رقم 
 200=ي الصحف المدرسية اإللكترونية ويفضلها المبحوثين حيث نترتيب الوسائط المستخدمة ف

 الترتيب        
 الرابع الثالث الثاني األول الوسائط

 الوزن المرجح
 مئوي النقاط

 30.0 746 - 9 36 155 الفيديو
 11.9 288 133 56 1 10 مقاطع الصوت
 22.3 539 12 63 99 26 الصور الثابتة
 17.8 431 55 72 60 13 لفالش(الصور المتحركة )ا

 2004 الوزن المرجح
تشير بيانات الجدول السابق إلى ترتيب الوسائط المتعدد المستخدمة في الصحف المدرسية        

اإللكترونية ويفضلها المبحوثين وفًقا للنوع، وجاءت على النحو اآلتي: جاء في الترتيب األول " 
%، وجاء في الترتيب الثاني " الصور الثابتة" بوزن مئوي بلغ 30.0الفيديو" بوزن مئوي بلغ نسبته 

%، جاء في 17.8%، وجاء في الترتيب الثالث "الصور المتحركة )الفالش(" بوزن مئوي 22.3
 %.11.9الترتيب الرابع " مقاطع الصوت " وذلك بوزن مئوي 
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قع الصحيفة التي يفضلها المبحوثين في مو  Interactivityعناصر التفاعل أكثر  -10
 .المدرسية

 ( 10جدول رقم )
 التي تفضلها في موقع الصحيفة المدرسية وفقًا للنوع Interactivityأكثر عناصر التفاعل 

 النوع   
 العناصر التفاعلية 

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

 % ك % ك % ك

         خدمة البحث في الموقع
إمكانية التعليق على 

 الموضوعات
        

إمكانية مشاركة الموضوعات 
عبر صفحات التواصل 

 االجتماعي

        

    جملة من سئلوا

التي يفضلها  Interactivityتشير بيانات الجدول السابق إلى أكثر عناصر التفاعل      
المبحوثين في موقع الصحيفة المدرسية وفًقا للنوع، حيث جاء في الترتيب األول كل من" خدمة 

% من إجمالي مفردات العينة، ثم جاء في الترتيب الثاني " 81.0البحث في الموقع " بنسبة بلغت 
%، أما في 68.5إمكانية مشاركة الموضوعات عبر صفحات التواصل االجتماعي " بنسبة بلغت 

% من إجمالي 55.0الترتيب الثالث " إمكانية التعليق على الموضوعات "، حيث جاءت بنسبة 
التفصيلية وجود فروق دالة إحصائًيا في استجابات  مفردات عينة الدراسة، وقد أوضح النتائج

حيفة التي يفضلها المبحوثين في موقع الص Interactivityالمبحوثين حول أكثر عناصر التفاعل 
: يفضل اإلناث أكثر من الذكور في "إمكانية مشاركة اآلتيالمدرسية وفقُا للنوع على النحو 

%( والفارق دال 54.0 -%83.0الموضوعات عبر صفحات التواصل االجتماعي" بنسبة )
، وهي أعلى من القيمة الجدولية المنبئة بوجود 2.051المحسوبة  Zإحصائًيا حيث بلغت قيمة 

 %.99.9بين النسبتين بمستوى ثقة عالقة فارقة 
خدمة البحث في الموقع في مقدمة اشكال التفاعلية وذلك الرتباط الموقع وترى الباحثة أن 

اخرى ان الموضوعات الموجودة على الموقع مرتبطة بما  ةومن جه ةبالمؤسسة التعليمية من جه
سهولة ويسر عبر قدمة االصدقاء من موضوعات، فضال عن امكانية الوصول للموضوعات ب

فة المدرسية بين االصدقاء والمدارس يالموقع، وكذلك امكانية نشر الموضوعات التي تتناولها الصح
 االخرى على نطاق واسع . 
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 أهم الطرق التي يعبر بها المبحوثين عن إعجابهم بموضوع في موقع الصحيفة المدرسية. -11
 ( 11)جدول رقم 

 وثين عن إعجابك بموضوع في موقع الصحيفة المدرسية وفقا للنوعأهم الطرق التي يعبر بها المبح

 النوع       
 الطرق

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

 % ك % ك % ك
 غير دالة 0.494 66.5 133 63.0 63 70.0 70 التعليق على الموضوع

مشاركة الموضوع على 

صفحتك بموقع التواصل 

 االجتماعي

51 51.0 30 30.0 81 40.5 1.484 0.05 

أتواصل مع كاتب الموضوع 

 وأشكره
 غير دالة 1.202 32.5 65 41.0 41 24.0 24

أدعو زمالئي لقراءة هذا 

 الموضوع
54 54.0 26 26.0 80 40.0 1.979 0.01 

 0.05 1.555 36.0 72 47.0 47 25.0 25 بالصفحة Likeاإلعجاب 

  200 100 100 جملة من سئلوا

السابق أهم الطرق التي يعبر بها المبحوثين عن إعجابك بيانات الجدول يل تحلويتضح من     
بموضوع في موقع الصحيفة المدرسية، حيث تمثلت في " التعليق على الموضوع "، حيث جاءت 

 %، وجاء في الترتيب الثاني " مشاركة الموضوع على صفحتك بموقع66.5في الترتيب األول 
%، أما " أدعو زمالئي لقراءة هذا الموضوع " فقط جاء بالترتيب 40.5التواصل االجتماعي" بنسبة 

%، وفي 36.0بالصفحة " بنسبة  Like%، وفي الترتيب الرابع جاء " اإلعجاب 40.0الثالث بنسبة
% من إجمالي 32.5الرتيب الخامس جاءت " أتواصل مع كاتب الموضوع وأشكره " بنسبة بلغت 

 عينة الدراسة.
وجود فروق دالة إحصائًيا في استجابات المبحوثين حول أهم  ئج التفصيليةوقد أوضح النتا    

الطرق التي يعبر بها المبحوثين عن إعجابك بموضوع في موقع الصحيفة المدرسية وفقُا للنوع 
 :اآلتيعلى النحو 

يفضل الذكور أكثر من نسبة اإلناث في " مشاركة الموضوع على صفحتك بموقع  -
المحسوبة  Z%( والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة 30.0 -%51.0)التواصل االجتماعي " 

، وهي أعلى من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 1.484
95.% 
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استخدم طريقة " أدعو زمالئي لقراءة هذا الموضوع" عند الذكور بنسبة أكبر من اإلناث   -
، وهي أعلى 1.979المحسوبة  Zل إحصائًيا حيث بلغت قيمة %( والفارق دا26.0 -54.0%)

 %.99.9من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

%( 25.0 -%47.0بالصفحة " نسبة اإلناث أكثر من الذكور ) Likeوجاء " اإلعجاب  -
أعلى من القيمة الجدولية  ، وهي1.555المحسوبة  Zوالفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة 

 %.95المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 
 مدى مشاركة المبحوثين في إعداد الصحيفة المدرسية اإللكترونية -12

 (12جدول رقم )
 مدى مشاركة الصحيفة في إعداد المدرسية اإللكترونية وفًقا للنوع 

 النـــوع        
 مدى المشاركة

 اإلجمالي اثإن ذكور
 % ك % ك % ك

 14.0 28 20.0 20 8.0 8 نعم
 21.5 43 25.0 25 18.0 18 أحيانا
 64.5 129 55.0 55 74.0 74 ال

 100 200 50.0 100 50.0 100 نسبة النوع مقارنة بالعدد اإلجمالي
 0.05مستوي الداللة =    0.208معامل التوافق =    2درجة الحرية =    9.080= 2قيمة كا

وهى قيمة دالة  9.080، وجد أنها = 2من الجدول السابق عند درجة حرية = 2بحساب قيمة كا
تقريًبا مما يؤكد على  0.208، وقد بلغت قيمة معامل التوافق 0.05إحصائًيا عند مستوى داللة 

إناث( ومدى المشاركة في إعداد الصحيفة المدرسية  -وجود عالقة دالة إحصائًيا بين النوع )ذكور
 اإللكترونية من إجمالي مفردات عينة الدراسة.

كما تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يشاركون في إعداد الصحيفة المدرسية 
%، بينما بلغت نسبة من 14.0اإللكترونية بصفة منتظمة من إجمالي مفردات عينة الدراسة بلغت 

نية أحيانا من إجمالي مفردات عينة الدراسة يشاركون في أعداد الصحيفة المدرسية اإللكترو 
%، في حين بلغت نسبة من ال يشاركون في إعداد الصحيفة المدرسية اإللكترونية من 21.5

 %.64.5إجمالي عينة الدراسة 
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 نوع مشاركة المبحوثين في إعداد الصحيفة المدرسية اإللكترونية. -13

 ( 13جدول رقم )
 عداد الصحيفة المدرسية اإللكترونية وفقا للنوعنوع مشاركة المبحوثين في إ

 النوع       
 نوع المشاركة

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

 % ك % ك % ك
 غير دالة 0.773 77.5 55 84.4 38 65.4 17 كتابة أحد الموضوعات
 غير دالة 1.062 29.6 21 20.0 9 46.2 12 التغطية المصورة

المشاركة في مراجعة 

 الموضوعات
 غير دالة 1.061 70.4 50 80.0 36 53.8 14

  71 45 26 جملة من سئلوا
السابق نوع مشاركة المبحوثين في إعداد الصحيفة المدرسية بيانات الجدول تحليل ويتضح من 

اإللكترونية وفًقا للنوع، حيث تمثلت في" كتابة أحد الموضوعات "، حيث جاءت في الترتيب األول 
%، أما" 70.4ء في الترتيب الثاني" المشاركة في مراجعة الموضوعات " بنسبة %، وجا77.5

 % من إجمالي عينة الدراسة.29.6التغطية المصورة " فقط جاء بالترتيب الثالث بنسبة
 

 أهم أسباب عدم مشاركة المبحوثين في إعداد الصحيفة المدرسية اإللكترونية. -14
  ( 14جدول رقم )

 كة المبحوثين في إعداد الصحيفة المدرسية اإللكترونية وفقا للنوعأهم أسباب عدم مشار 
 النوع       

 األسباب

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

 % ك % ك % ك

 0.380 51.2 66 47.3 26 54.1 40 ليس لدي موهبة الكتابة
غير 

 دالة

ضيق الوقت بسبب المذاكرة 

 يمنعني من المشاركة
38 51.4 25 45.5 63 48.8 0.331 

غير 

 دالة

ال يوجد من يشجعني في المدرسة 

 على المشاركة
30 40.5 15 27.3 45 34.9 0.745 

غير 

 دالة

  129 55 74 جملة من سئلوا

السابق أهم أسباب عدم مشاركة المبحوثين في إعداد الصحيفة  بيانات الجدولتحليل ويتضح من 
لت في " ليس لدي موهبة الكتابة"، حيث جاءت في المدرسية اإللكترونية وفًقا للنوع، حيث تمث

%، وجاء في الترتيب الثاني " ضيق الوقت بسبب المذاكرة يمنعني من 51.2الترتيب األول 
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%، أما " ال يوجد من يشجعني في المدرسة على المشاركة" فقط جاء 48.8المشاركة" بنسبة 
 % من إجمالي عينة الدراسة.34.9بالترتيب الثالث بنسبة

 

 اتجاه المبحوثين نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية -15
 (15جدول رقم )

 200اتجاهات المبحوثين نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية من الجانب المعرفي حيث ن= 
 االتجاهات       

 العبارات

 ال أحيانا دائما
 االتجاه المتوسط

 % ك % ك % ك

ي
رف
مع
ه 
جا
ات

 

المدرسية التعبير عن رأيك بكل  تستطيع من خالل الصحيفة

 جرأة وحرية
        

         تتعلم من خالل النشاط الصحفي مهارات الكتابة الصحيحة.

تساعد الصحيفة المدرسية في تنمية مقدرتك على الكتابة 

 واإلنشاء
        

تساعدك الصحيفة المدرسية على حفظ النصوص الشعرية 

 والنثرية.
        

يمكن من خالل الصحيفة المدرسية ترسيخ القيم التربوية 

 المختلفة لدى الطالب
        

المقروءة بصورة  تعرض الصحيفة المدرسية المادة العلمية

 شيقة تجعل الطالب يقبلوا عليها.
        

         يخدم النشاط الصحفي في المدرسة المنهج الدراسي

تعمل الصحيفة المدرسية على تنمية الميول األدبية والفنية 

 لدى الطالب.
        

تقوم الصحيفة المدرسية بتعريف الطالب بالتراث الثقافي 

 والحضاري والوطني.
        

         الصحافة اإللكترونية أكثر دقة من الصحافة التقليدية

ترونية ال يُحدث أعتقد أن نشاط الصحافة المدرسية اإللك

 الفارق في طريقة تفكيري
        

يتضح من الجدول السابق: اتجاهات المراهقين نحو الجانب المعرفي للصحيفة المدرسية 
 اإللكترونية ويبلور ذلك في:

عكست متوسطات درجات المبحوثين محل الدراسة في أنها "دائما" )تستطيع من خالل  -
تساعدك الصحيفة المدرسية على حفظ  -صحيفة المدرسية التعبير عن رأيك بكل جرأة وحرية ال
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تعرض الصحيفة المدرسية المادة العلمية المقروءة بصورة شيقة  -النصوص الشعرية والنثرية.
 تجعل الطالب يقبلوا عليها( وذلك بمتوسطات مرتفعة.

تساعد  -هارات الكتابة الصحيحةوأنها "أحيانا" )تتعلم من خالل النشاط الصحفي م -
يمكن من خالل الصحيفة المدرسية  -الصحيفة المدرسية في تنمية مقدرتك على الكتابة واإلنشاء 

 -يخدم النشاط الصحفي في المدرسة المنهج الدراسي -ترسيخ القيم التربوية المختلفة لدى الطالب
تقوم الصحيفة المدرسية  -ة لدى الطالب.تعمل الصحيفة المدرسية على تنمية الميول األدبية والفني
الصحافة اإللكترونية أكثر دقة من  -بتعريف الطالب بالتراث الثقافي والحضاري والوطني

أعتقد أن نشاط الصحافة المدرسية اإللكترونية ال ُيحدث الفارق في طريقة  -الصحافة التقليدية
 تفكيري (.

 لكترونية من الجانب الوجدانياتجاهات المراهقين نحو الصحيفة المدرسية اإل
 (16جدول رقم )

 200حيث ن= -اتجاهات المبحوثين نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية من الجانب المعرفي  
 االتجاهات               

 العبارات

 ال أحيانا دائما
 االتجاه المتوسط

 % ك % ك % ك

ي
دان
ج
 و
اه
ج
ات

 

         المستقبل أتمنى أن ألتحق بمجال العمل الصحفي في

تشعر بالمتعة عند قراءتك للصحيفة المدرسية 

 االلكترونية
        

وجود صحيفة مدرسية الكترونية أو مجلة حائط في 

 المدرسة أمر غير محبب لك.
        

رتيا  عند قراءة صحيفة الفصل أشعر باال

 اإللكترونية الثرية بالصوت والفيديو.
        

أفضل العمل بنشاط الصحافة المدرسية التقليدية أكثر 

 من اإللكترونية.
        

أقدر الحصول على تغذية راجعة حول عملي 

 كترونيالصحفي اإلل
        

         تقوم الصحيفة المدرسية بإشباع هواياتك المتعددة.

أتعاون مع زمالئي أثناء العمل بنشاط الصحافة 

 اإللكترونية المدرسية
        

اتجاهات المراهقين نحو الجانب الوجداني للصحيفة المدرسية  يتضح من الجدول السابق:
 اإللكترونية ويتبلور ذلك في:

عكست متوسطات درجات المبحوثين محل الدراسة في أنها "دائما" )تشعر بالمتعة عند  -
 -تقوم الصحيفة المدرسية بإشباع هواياتك المتعددة -قراءتك للصحيفة المدرسية االلكترونية 

 الئي أثناء العمل بنشاط الصحافة اإللكترونية المدرسية( وذلك بمتوسطات مرتفعة.أتعاون مع زم



                          

 355        2ج /49ع -مجلة البحوث اإلعالمية                

أشعر باالرتياح  -وأنه "أحيانا" )أتمنى أن ألتحق بمجال العمل الصحفي في المستقبل  -
أقدر الحصول على تغذية راجعة  -عند قراءة صحيفة الفصل اإللكترونية الثرية بالصوت والفيديو 

 اإللكتروني(.حول عملي الصحفي 
في حين جاءت رأيه معارض بأن)وجود صحيفة مدرسية الكترونية أو مجلة حائط في  -

أفضل العمل بنشاط الصحافة المدرسية التقليدية أكثر من  -المدرسة أمر غير محبب لك
 اإللكترونية(.

 اتجاهات المراهقين نحو الصحيفة المدرسية اإللكترونية من الجانب السلوكي
 (17جدول رقم )

 200اتجاهات المبحوثين نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية من الجانب السلوكي حيث ن= 
 االتجاهات               

 العبارات
 ال أحيانا دائما

 االتجاه المتوسط
 % ك % ك % ك

ي
وك
سل
 ال
اه
ج
ات

 

الصحافة المدرسية اإللكترونية تزودني 
بالمهارت الالزمة إلنتاج الفيديو 

 اإلخباري
 أحيانا 2.125 18.5 37 50.5 101 31.0 62

تعلمت من الصحافة اإللكترونية 
 المدرسية كيفية إنتاج الخبر إلكترونيًا

 دائما 2.500 11.0 22 28.0 56 61.0 122

أستطيع مالحظة عناصر التخطيط 
واإلنتاج واإلخراج الصحفي بالصحافة 

 المدرسية اإللكترونية
 أحيانا 2.020 25.5 51 47.0 94 27.5 55

تعلمت من نشاط الصحافة اإللكترونية 
 كيفية إجراء المقابالت لجمع المعلومات

 أحيانا 2.095 30.5 61 28.5 57 41.0 82

 دائما 2.475 16.5 33 14.5 29 69.0 138 أستطيع كتابة مقال الكتروني

تساعدني الصحافة المدرسية اإللكترونية 
 على جمع المعلومات الصحيحة

 أحيانا 2.105 23.5 47 33.0 66 43.5 87

أستطيع تمييز الحقائق عن اآلراء 
 بمحتوى الصحافة المدرسية اإللكترونية

 دائما 2.540 18.5 37 9.0 18 72.5 145

يساعدني نشاط الصحافة المدرسية 
اإللكترونية على ممارسة العمل 

 الصحفي
 دائما 2.235 27.0 54 %.22 45 50.5 101

ام اإلنترنت في جمع أستطيع استخد
المعلومات والحقائق الالزمة إلنتاج مقال 

 صحفي
 أحيانا 2.060 20.0 40 44.0 88 36.0 72

أستطيع نقد موضوعات الصحافة 
 المدرسية اإللكترونية

 أحيانا 2.095 29.0 58 32.5 65 38.5 77

أقوم بتدوين المالحظة والتعليقات على 
موضوعات الصحافة اإللكترونية 

 درسية التي أتعرض لهاالم
 أحيانا 2.055 27.5 55 39.5 79 33.0 66



  

 356   

يتضح من الجدول السابق: اتجاهات المراهقين نحو الجانب السلوكي للصحيفة المدرسية 
 اإللكترونية ويتبلور ذلك في:

عكست متوسطات درجات المبحوثين محل الدراسة في أنها "دائما" )تعلمت من الصحافة  -
أستطيع تمييز  -أستطيع كتابة مقال الكتروني  -سية كيفية إنتاج الخبر إلكترونًيا اإللكترونية المدر 

يساعدني نشاط الصحافة المدرسية  -الحقائق عن اآلراء بمحتوى الصحافة المدرسية اإللكترونية
 ( وذلك بمتوسطات مرتفعة.اإللكترونية على ممارسة العمل الصحفي

درسية اإللكترونية تزودني بالمهارت الالزمة إلنتاج وأنه "أحيانا" يتعلم من )الصحافة الم -
أستطيع مالحظة عناصر التخطيط واإلنتاج واإلخراج الصحفي بالصحافة  -الفيديو اإلخباري 

تساعدني الصحافة المدرسية اإللكترونية على جمع المعلومات الصحيحة  -المدرسية اإللكترونية 
أستطيع  -ة إجراء المقابالت لجمع المعلوماتتعلمت من نشاط الصحافة اإللكترونية كيفي -

أستطيع نقد  -استخدام اإلنترنت في جمع المعلومات والحقائق الالزمة إلنتاج مقال صحفي
أقوم بتدوين المالحظة والتعليقات على موضوعات  -موضوعات الصحافة المدرسية اإللكترونية

 الصحافة اإللكترونية المدرسية التي أتعرض لها(.
، والتي 2016، سهير dennis2017 ، anderson2017ذه النتيجة مع دراسة كل من وتتفق ه

اشارت الى ظهور اتجاهات ايجابية من جانب الطالب نحو التعرض للصحيفة المدرسية 
االلكترونية حيث اعتبرها الطالب اداه هامة للتعليم والثقافة والمتعه وكذلك التعليم والثقة بالنفس 

ده للتفاعل مع االخرين، وانها تساعد في اكتشاف جوانب جديده في وانها تتيح فرصة جي
 شخصياتهم. 

  اختبار صحة الفروض :
 في ضوء أهداف الدراسة وفروضها سوف يتم عرض نتائج التحقق من صحة الفروض فيما يلي:

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تعرض المراهقين للصحافة 
 .اإللكترونية واتجاهاتهم نحوها المدرسية
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 (18جدول )
 نتائج معامل ارتباط سبيرمان لبيان العالقة بين تعرض المراهقين 

 للصحافة المدرسية اإللكترونية واتجاهاتهم نحوها 

مقياس االتجاهات 
نحو الصحيفة 

 المدرسية اإللكترونية

معدل تعرض المراهقين 
 للصحيفة المدرسية اإللكترونية

جاه ات
 الداللة العالقة

معامل االرتباط  العدد
R دالة** موجبة 

200 0.6431 
تشير نتائج اختبار "سبيرمان" في الجدول السابق إلى توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة 
إحصائية بين معدل تعرض المراهقين للصحيفة المدرسية االلكترونية واتجاهاتهم نحو تلك 

 0.01( وهى قيمة دالة إحصائًيا عند مستوي داللة 0.6431" )Rقيمة " الصحيفة، حيث بلغت
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تعرض مما يدل على صحة الفرض القائل بأنه: 

 .المراهقين للصحافة المدرسية اإللكترونية واتجاهاتهم نحوها
 

الذكور ومتوسطات درجات اإلناث  الفرض الثاني: يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطات درجات
 على أبعاد مقياس اتجاهاتهم نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية 

 (19جدول )
( لداللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات T-testنتائج اختبار )ت 

 اإلناث 
 على أبعاد مقياس اتجاهاتهم نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية وفقا للنوع 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعات  أبعاد المقياس
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

 الداللة

 0.627 2.510 100 إناث 0.05 198 2.103 0.649 2.320 100 ذكور االتجاه المعرفي

 0.593 2.540 100 إناث 0.01 198 4.259 0.498 2.210 100 ذكور االتجاه الوجداني

 0.531 2.020 100 إناث 0.05 198 2.394 0.531 2.200 100 ذكور لوكياالتجاه الس

 0.512 2.400 100 إناث 0.01 198 3.879 0.646 2.080 100 ذكور اإلجمالي
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تشير نتائج اختبار "ت" في الجدول السابق إلى وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطات      
ممن يتابعون الصحافة المدرسية اإللكترونية بمدرستهم  درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث

( وذلك 2.103واتجاهاتهم نحو تلك الصحيفة وذلك نحو االتجاه المعرفي، حيث بلغت قيمة "ت" )
 .0.05لصالح اإلناث وهى قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة = 

دال إحصائًيا بين متوسطات  بينما جاء اختبار "ت" أيًضا في الجدول السابق إلى وجود فرق     
درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث ممن يتابعون الصحافة المدرسية اإللكترونية بمدرستهم 

( وذلك 4.259واتجاهاتهم نحو تلك الصحيفة وذلك نحو االتجاه الوجداني، حيث بلغت قيمة "ت" )
 .0.01لصالح اإلناث وهى قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة = 

في حين جاء اختبار "ت" أيًضا في الجدول السابق إلى وجود فرق دال إحصائًيا بين      
متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث ممن يتابعون الصحافة المدرسية اإللكترونية 
بمدرستهم واتجاهاتهم نحو تلك الصحيفة وذلك نحو االتجاه السلوكي، حيث بلغت قيمة "ت" 

 .0.05لصالح الذكور وهى قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة =  ( وذلك2.394)
وأشار اختبار "ت" في الجدول السابق إلى وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطات درجات     

الذكور ومتوسطات درجات اإلناث ممن يتابعون الصحافة المدرسية اإللكترونية بمدرستهم 
( وذلك لصالح 3.879الي اإلبعاد، حيث بلغت قيمة "ت" )واتجاهاتهم نحو تلك الصحيفة على إجم

، مما يؤكد صحة الفرض بأنه: يوجد 0.01اإلناث وهى قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة = 
فرق دال إحصائًيا بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على أبعاد مقياس 

 .اتجاهاتهم نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية
الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين متوسطات درجات المبحوثين على أبعاد 

 –ثانية  -مقياس اتجاهاتهم نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية تبًعا الختالف الفرقة الدراسية)أولى
 ثالثة( ثانوي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

 359        2ج /49ع -مجلة البحوث اإلعالمية                

 (20جدول رقم )
ين متوسطات درجات المبحوثين على أبعاد ( بOn-WayAnovaتحليل التباين أحادي االتجاه )

 مقياس اتجاهاتهم نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية تبعا الختالف الفرقة الدراسية

 مصدر التباين ابعاد المقياس
مجموعات 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 اتجاه معرفي
 2.100758 2 4.201516 بين المجموعات

 0.397733 197 78.353484 داخل المجموعات 0.01 5.281
 - 199 82.555000 المجمــوع

 اتجاه وجداني
 1.004312 2 2.008623 بين المجموعات

 0.319119 197 62.866377 داخل المجموعات 0.05 3.147
 - 199 64.875000 المجمــوع

 اتجاه سلوكي
 0.163226 2 0.326452 بين المجموعات

غير  0.561
 0.290627 197 57.253548 داخل المجموعات دالة

 - 199 57.580000 المجمــوع

 اإلجمالي
 1.443612 2 2.887225 بين المجموعات

 0.256512 197 50.532775 داخل المجموعات 0.01 5.627
 - 199 53.420000 المجمــوع

توجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين متوسطات درجات  تشير بيانات الجدول السابق إلى أنه     
ثالثة" ثانوي واتجاهاتهم نحو الصحيفة المدرسية  -ثانية -المبحوثين تبعا للفرقة الدراسية " أولى

( وهذه 5.281الخاصة بمدرستهم وذلك نحو االتجاه المعرفي للصحيفة، حيث بلغت قيمة ف )
 . 0.01القيمة دالة عند مستوى داللة 

كما تشير بيانات الجدول السابق إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين متوسطات      
ثالثة" ثانوي واتجاهاتهم نحو الصحيفة  -ثانية -درجات المبحوثين تبعا للفرقة الدراسية " أولى

المدرسية الخاصة بمدرستهم وذلك نحو االتجاه الوجداني للصحيفة، حيث بلغت قيمة ف 
 . 0.05ه القيمة دالة عند مستوى داللة ( وهذ3.147)

في حين تشير بيانات الجدول السابق إلى أنه عدم وجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين      
ثالثة" ثانوي واتجاهاتهم نحو  -ثانية -متوسطات درجات المبحوثين تبعا للفرقة الدراسية " أولى
السلوكي للصحيفة، حيث بلغت قيمة ف  الصحيفة المدرسية الخاصة بمدرستهم وذلك نحو االتجاه

 ( وهذه القيمة غير دالة عند أي مستوى داللة. 0.561)
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وتشير بيانات الجدول السابق إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين متوسطات درجات     
رسية ثالثة" ثانوي واتجاهاتهم نحو الصحيفة المد -ثانية -المبحوثين تبعا للفرقة الدراسية " أولى

( وهذه القيمة 5.627الخاصة بمدرستهم على إجمالي أبعاد المقياس ككل، حيث بلغت قيمة ف )
توجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين  ، مما يؤكد صحة الفرض بأنه:0.01دالة عند مستوى داللة 

بًعا متوسطات درجات المبحوثين على أبعاد مقياس اتجاهاتهم نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية ت
 ثالثة( ثانوي. –ثانية  -الختالف الفرقة الدراسية)أولى

ولمعرفة مصدر وداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعات المبحوثين، تم استخدام 
 .االختبار البعدي بطريقة أقل فرق معنوي

 (21جدول )
 لمعرفة الفروق بين المجموعات التجاهات المبحوثين  L.S.Dنتائج تحليل 

 موعاتالمج
 الفرقة الدراسية

 ثالثة ثانية أولى
 **0.3412 **0.2780 - أولى
 0.1368 - **0.2780 ثانية
 - 0.1368 **0.3412 ثالثة

يتبين من الجدول السابق اختالف المتوسطات الحسابية للمجموعات الذين يمثلون متوسطات      
" ثانوي ومتوسطات درجاتهم على -لثةثا -ثانية -درجات المبحوثين تبعا لفصوله الدراسية "أولى

ولمعرفة مصدر  مقياس اتجاهاتهم نحو صحيفة المدرسية اإللكترونية التي تصدرها المدرسة،
وداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعات المبحوثين، تم استخدام االختبار البعدي 

 بطريقة أقل فرق معنوي.
ب الصف األول وطالب الصف الثاني، حيث بلغ حيث اتضح أن هناك اختالًفا بين طال    

**( لصالح طالب الصف الثاني، وهو فرق دال 0.2780الفرق بين المتوسطين الحسابيين)
، كما ظهر أنه هناك اختالًفا بين طالب الصف األول وطالب 0.01إحصائيا عند مستوى داللة 

**( لصالح طالب الصف 0.3412الصف الثالث، حيث بلغ الفرق بين المتوسطين الحسابيين )
 .0.01األول وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 
الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين متوسطات درجات المبحوثين ذوي المستوى 

منخفض( على أبعاد مقياس اتجاهاتهم نحو  -متوسط -االقتصادي واالجتماعي )المرتفع
 .الصحافة المدرسية اإللكترونية
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 (22جدول رقم )
( بين متوسطات درجات المبحوثين على أبعاد On-WayAnovaتحليل التباين أحادي االتجاه )

 مقياس اتجاهاتهم نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية وفقًا للمستوى االقتصادي االجتماعي 

ابعاد 

 المقياس
 مصدر التباين

مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 اتالمربع
 الداللة قيمة ف

اتجاه 

 معرفي

 0.627358 2 1.254716 بين المجموعات

2.490 
غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات

49.625284 
197 

0.627358 

 - 199 50.880000 المجمــوع

اتجاه 

 وجداني

 0.560325 2 1.120649 بين المجموعات

1.916 
غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات

57.599351 
197 

0.292382 

 - 199 58.720000 المجمــوع

اتجاه 

 سلوكي

 0.816299 2 1.632597 بين المجموعات

2.612 
غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات

61.547403 
197 

0.312423 

 - 199 63.180000 المجمــوع

 اإلجمالي

 0.446232 2 0.892465 بين المجموعات

1.570 
غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات

55.982535 
197 

0.284175 

 - 199 56.875000 المجمــوع

تشير بيانات الجدول السابق إلى عدم وجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين متوسطات درجات     
منخفض" واتجاهاتهم نحو  -متوسط -المبحوثين تبعا للمستوى االجتماعي االقتصادي "مرتفع
لمعرفي للصحيفة، حيث بلغت قيمة ف الصحيفة المدرسية الخاصة بمدرستهم وذلك نحو االتجاه ا

 ( وهذه القيمة غير دالة عند أي مستوى داللة.2.490)
كما تشير بيانات الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائًيا بين متوسطات     

منخفض" واتجاهاتهم  -متوسط -درجات المبحوثين تبعا للمستوى االجتماعي االقتصادي "مرتفع
ة المدرسية الخاصة بمدرستهم وذلك نحو االتجاه الوجداني للصحيفة، حيث بلغت نحو الصحيف
 ( وهذه القيمة غير دالة عند أي مستوى داللة.1.916قيمة ف )

في حين تشير بيانات الجدول السابق إلى أنه عدم وجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين     
منخفض"  -متوسط -القتصادي "مرتفعمتوسطات درجات المبحوثين تبعا للمستوى االجتماعي ا

واتجاهاتهم نحو الصحيفة المدرسية الخاصة بمدرستهم وذلك نحو االتجاه السلوكي للصحيفة، حيث 
 ( وهذه القيمة غير دالة عند أي مستوى داللة. 2.612بلغت قيمة ف )

ات درجات وتشير بيانات الجدول السابق إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين متوسط    
منخفض" واتجاهاتهم نحو  -متوسط -المبحوثين تبعا للمستوى االجتماعي االقتصادي "مرتفع

الصحيفة المدرسية الخاصة بمدرستهم على إجمالي أبعاد المقياس ككل، حيث بلغت قيمة ف 
توجد  ( وهذه القيمة غير دالة عند أي مستوى داللة، مما يؤكد عدم صحة الفرض بأنه:1.570)
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ذات داللة إحصائًيا بين متوسطات درجات المبحوثين ذوي المستوى االقتصادي واالجتماعي فروق 
 منخفض( على أبعاد مقياس اتجاهاتهم نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية. -متوسط -)المرتفع

 خاتمة الدراسة والتوصيات والمقترحات
ة المدرسية اإللكترونية في جاءت أكثر الموضوعات التي يهتم بمتابعتها المراهقين بالصحيف -

الترتيب األول" الموضوعات التعليمية"، وجاء في الترتيب الثاني "الموضوعات السياسية"، أما 
في الترتيب الثالث جاءت "الموضوعات العلمية" ،وفي حين جاء في الترتيب الرابع" 

ة"، وجاء في الموضوعات االجتماعية"، أما في الترتيب الخامس جاءت" الموضوعات الترفيهي
الترتيب السادس" األخبار"، وجاء أيًضا في الترتيب السابع "الموضوعات الصحية"، 
وبالترتيب الثامن "الموضوعات الدينية"، وأخيرا جاء في الترتيب التاسع "الموضوعات الثقافية 

 األدبية".
كتابة أحد  نوع مشاركة المبحوثين في إعداد الصحيفة المدرسية اإللكترونية متمثل في"جاء  -

الموضوعات"، حيث جاءت في الترتيب األول، وجاء في الترتيب الثاني" المشاركة في 
 مراجعة الموضوعات"، أما" التغطية المصورة " فقط جاء بالترتيب الثالث.

في الترتيب األول "الخبر"،  ،جاء تفضيل المبحوثين للفنون للصحيفة المدرسية اإللكترونية -
ني" التحقيق "، وجاء في الترتيب الثالث "الحوار"، وجاء في الترتيب وجاء في الترتيب الثا

الرابع "المقال"، وجاء في الترتيب الخامس" التقرير"، وجاء في الترتيب السادس واألخير" 
 الفيتشر" .

جاءت أكثر العناصر الشكلية التي تميز مواقع الصحف المدرسية اإللكترونية من وجهة نظر  -
ثلت" الخطوط المستخدمة في العناوين"، في الترتيب األول، وجاء في المبحوثين، حيث تم

الترتيب الثاني" شعار أو لوجو الموقع"، أما" الصور الثابتة والمتحركة " فقط جاء بالترتيب 
الثالث، وفي الترتيب الرابع جاء" األلوان المستخدمة في التصميم"، وفي الرتيب الخامس 

، وفي الترتيب السادس واألخير جاءت " الخطوط المستخدمة جاءت" ملفات الصوت والفيديو"
 في نصوص الموضوعات" .

جاء ترتيب الوسائط المتعدد المستخدمة في الصحف المدرسية اإللكترونية ويفضلها  -
المبحوثين، جاء في الترتيب األول" الفيديو"، وجاء في الترتيب الثاني" الصور الثابتة"، وجاء 

 لصور المتحركة )الفالش("، جاء في الترتيب الرابع" مقاطع الصوت " .في الترتيب الثالث" ا
جاءت أهم الطرق التي يعبر بها المبحوثين عن إعجابك بموضوع في موقع الصحيفة  -

المدرسية، حيث تمثلت في" التعليق على الموضوع "، حيث جاءت في الترتيب األول، وجاء 
تك بموقع التواصل االجتماعي"، أما" أدعو في الترتيب الثاني" مشاركة الموضوع على صفح

زمالئي لقراءة هذا الموضوع" فقط جاء بالترتيب الثالث، وفي الترتيب الرابع جاء" اإلعجاب 
Like . "بالصفحة"، وفي الرتيب الخامس جاءت" أتواصل مع كاتب الموضوع وأشكره 

افة المدرسية توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تعرض المراهقين للصح -
 اإللكترونية واتجاهاتهم نحوها
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يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على أبعاد  -
 مقياس اتجاهاتهم نحو الصحافة المدرسية اإللكترونية

توجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين متوسطات درجات المبحوثين على أبعاد مقياس  -
 –ثانية  -الصحافة المدرسية اإللكترونية تبًعا الختالف الفرقة الدراسية)أولى اتجاهاتهم نحو
 ثالثة( ثانوي.

توجد فروق ذات داللة إحصائًيا بين متوسطات درجات المبحوثين ذوي المستوى االقتصادي  -
منخفض( على أبعاد مقياس اتجاهاتهم نحو الصحافة  -متوسط -واالجتماعي )المرتفع

 ونية.المدرسية اإللكتر 
 خالصة النتائج

تميز مواقع الصحف المدرسية اإللكترونية من وجهة نظر  يجاءت أكثر العناصر الشكلية الت     
المبحوثين، حيث تمثلت" الخطوط المستخدمة في العناوين"، في الترتيب األول، وجاء في الترتيب 

ط جاء بالترتيب الثالث، وفي الثاني" شعار أو لوجو الموقع"، أما" الصور الثابتة والمتحركة " فق
الترتيب الرابع جاء" األلوان المستخدمة في التصميم"، وفي الرتيب الخامس جاءت" ملفات الصوت 
والفيديو"، وفي الترتيب السادس واألخير جاءت " الخطوط المستخدمة في نصوص الموضوعات"، 

موقع الصحيفة  جاءت أهم الطرق التي يعبر بها المبحوثين عن إعجابك بموضوع في -
المدرسية، حيث تمثلت في" التعليق على الموضوع "، حيث جاءت في الترتيب األول، وجاء في 

صفحتك بموقع التواصل االجتماعي"، أما" أدعو زمالئي الترتيب الثاني" مشاركة الموضوع على 
 Like لقراءة هذا الموضوع" فقط جاء بالترتيب الثالث، وفي الترتيب الرابع جاء" اإلعجاب

توجد عالقة بالصفحة"، وفي الرتيب الخامس جاءت" أتواصل مع كاتب الموضوع وأشكره"، 
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تعرض المراهقين للصحافة المدرسية اإللكترونية واتجاهاتهم 

 نحوها.

 التوصيات واملقرتحات

مدرسية إلكترونية  توفير موقع الكتروني بالمدارس بالشكل الذي يساعد علي عمل صحيفة -
 بشكل الكتروني منظم.

تفعيل الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف تنمية أداء أخصائي اإلعالم التربوي في  -
 تنفيذ صحيفة مدرسية الكترونية.

توفير ميزانية كافية لنشاط االعالم التربوي بالمدارس لعمل موقع الكتروني حتى يمكن عمل  -
 ة بشكل جيد.صحيفة الكترونية مدرسي

 زيادة األعداد للصحف والمجالت المدرسية اإللكترونية وجعلها إلزاًما للمدارس. -
االهتمام بالوسائط المتعددة في انتاج الصحيفة المدرسية االلكترونية من حيث الصور  -

 والرسوم وااللوان وطرق التفاعل المختلفة.
 اإللكترونية المدرسية. تفعيل الوزارة للمسابقات الخاصة بتصميم الصحف والمجالت -
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االهتمام بالرد على مشاركات الطالب في الصحيفة المدرسية االلكترونية حتى نعطيهم الثقة  -
 في الصحيفة وفى انفسهم من حيث حرية أرائهم في التعبير عن الموضوعات المطروحة. 

 فاعلية برنامج لدى أخصائي اإلعالم التربوي في إعداد صحيفة مدرسية إلكترونية. -
 واقع الصحافة المدرسية اإللكترونية بالمراحل التعليمية المختلفة. -
 دور الصحافة المدرسية اإللكترونية في إمداد الطالب بالمعلومات عن االحداث الجارية. -
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