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 أساليب إخراج الصحف المدرسية لطالب المرحمة االعدادية
 عدادإ

   محمد عبد الفتاح حمصأ / 
 جامعة بورسعيد التربية النوعية ةكمي قسم اإلعالم التربويباحث ماجستير 

 أ.م.د/ ىاني إبراىيم البطل
 بورسعيد جامعة المساعد بكمية التربية النوعية أستاذ اإلعالم التربوي

 د/ ىبة مصطفي حسن   
 جامعة بورسعيد - كمية التربية النوعية - مدرس بقسم اإلعالم التربوي

 المستخمص
، حيث اإلعداديةية إخراج الصحف المدرسية لدي طالب المرحمة كيف ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى  

العينة البشرية أوليما:   :وأجريت الدراسة عمي نوعين من العينة، الوصفيمنيج الاستخدمت الدراسة 
وقد تم  بمحافظة دمياط ( باالدارات التعميمية العشرالمرحمة االعداديةعينة عشوائية لمدارس )تكونت من 

اث ن( مدرسة لتمثيل الطالب الذكور واإل 02جمالى عدد)إدارة تعميمية  بإ( مدرسة من كل 0ختيار عدد )إ
( 0دارة عدد )إدارات تعميمية بالمحافظة وبكل إ( 02( مفردة وزعت عمى عدد )002وتكونت العينة من )

 .ناث بالتساوىمدرسة راعى الباحث فييا تمثيل الصفوف الثالثة وتمثيل الذكور واإل 
نتاج إنموذج من  02عينة عشوائية من الصحف المدرسية مكونة من : (عينة تحميمية )وثائقية وثانييما

غير  –خراجية )التقميدية عدادية بمدارس محافظة دمياط مراعيا تمثيل جميع األساليب االالمرحمة اإل
 –مل المعرض الشا –( وذلك من خالل المعارض المقامة عمى مدار عام كامل )معرض الطفولة التقميدية

تباطية ذات داللة إر عالقة وجود  مثمت أىم نتائج الدراسة فيقد تو  (.معرض تنمية القدرات الصحفية
الجرافيكية في اخراج الصحف  احصائية بين تفضيالت طالب المرحمة االعدادية عينة الدراسة والعناصر

عدادية عينة حصائية بين تفضيالت طالب المرحمة اإلإعالقة ارتباطية ذات داللة  ، وأيضا وجودالمدرسية
رتباطية ذات إعالقة ، باالضافة إلى وجود لمدرسيةخراج الصحف اإبوغرافية في يالدراسة والعناصر الت

خراجية والعناصر الجرافيكية والعناصر طالع والمفاضمة والتفضيالت اإلحصائية بين كل من اإلإداللة 
 .بوغرافية لطالب المرحمة اإلعدادية عينة الدراسة والسنيالت

 المرحمة االعداديةأساليب إخراج الصحف، الصحف المدرسية، طالب  الكممات المفتاحية:
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Abstract 
This study aimed to identify how school newspapers were produced 

among middle school students, as the study used the descriptive approach, 

and the study was conducted on two types of sample: First: The human 

sample consisted of a random sample of (middle school) schools in the ten 

educational departments in Damietta governorate. (2) One school from each 

educational administration, with a total of (20) schools to represent male and 

female students, and the sample consisted of (420) individuals distributed over 

(10) educational departments in the governorate and in each department 

there were (2) schools in which the researcher took care of the representation 

of the three grades and the representation of males and females equally. 

The second is an analytical sample (documentary): a random sample 

of school newspapers consisting of 50 samples produced by the preparatory 

stage in Damietta governorate schools, taking into account the representation 

of all directive methods (traditional - non-traditional) through exhibitions 

held over the course of a whole year (Childhood Exhibition - Comprehensive 

Exhibition - Journalistic Capacity Development Exhibition). The most 

important results of the study were the existence of a statistically significant 

correlational relationship between the preferences of middle school students, 

the study sample and the graphic elements in producing school newspapers, 

and also the existence of a statistically significant correlation between the 

preferences of middle school students, the study sample, and the 

typographical elements in producing school newspapers, in addition to the 

existence of A statistically significant correlation relationship between 
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perception, preference, directing preferences, graphic elements and 

typographical elements for middle school students, study sample and age. 

Key Word: 
Methods of producing newspapers,school newspapers, middle school students 
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:مقدمة  
ا بشكل عام وخالل ربع ا وتغيرً خراج الصحفى من أكثر مكونات أو جوانب الفن الصحفى تطورً يعد اإل      

العوامل والمتغيرات التكنولوجية والصحفية لى عديد من إويرجع ذلك  القرن األخيربصفة خاصة،
 . قتصادية والجماليةجتماعية والنفسية والفسيولوجية واإلواإل

عالمية لمصحيفة او المجمة خراج الصحفى تقوم عمى أسس محددة لخدمة الرسالة اإللذا فعممية اإل
 ،0202صبرى، محمد ) مايميز أى صحيفة أومجمة عن أخرى والتعبير عن سياستيا التحريرية وىو

 .(00ص
خراج الصحفى يمثل اليوم واإل خراج،والعمل الصحفى يعتمد فى انطالقو عمى جناحين ىما التحرير واإل     

ا يطبعو كاتبو أو خبرً  األساس القوى الذى تقوم عميو الصحافة فى عالمنا الحديث ألن الصحافة لم تعد رأياً 
 .نما الصحافة اليوم صناعة ضخمة ا  عمى ورق و 

تفاق إخراج الصحفى ىل ىو فن أم عمم ؟اال أن ىناك شبو وعمى الرغم من الخالف حول طبيعة اإل      
خراج الصحفى لو عدة أغراض بعضيا وظيفى واألخر جمالى وىى : جذب انتباه القارئ لقراءة عمى أن اإل

اءة الصحيفة وذلك ىتمام القارئ بعد جذبو لقر إثارة إختيارصحيفة معينة عن األخريات، الصحيفة أوإل
ستثارة رغبة القارئ فى قراءة موضوع إ ال انصرف عنيا القارئ،ا  بتسييل عممية القراءة كمما أمكن و 

تحقيق التنويع والمظير الجمالى الفنى  عطائو أىمية نسبية عن غيره،ا  برازه و إأوخبرمعين من خالل 
 ا من باقى الصحف المنافسة عطاء ىوية مميزة لمصحيفة عن غيرىإ ،والمملوالتخمص من الرتابة 

 .(00، ص0191محمود عمم الدين، )
خراج الصحفى بتحرير الصحف كأحد الجناحين التى تنطمق عميو الصحافة وجدناه وكما ارتبط اإل     

أمثل وعميو  ستخداماً إالجناح األىم فى الصحف المدرسية عند استخدامو العناصر التيبوغرافية والجرافيكية 
 . لى متابعة القراءة لمموضوعات المختمفةإتتحقق يسر القراءة وراحة العين مما يؤدى 

ا فى تشكيل شخصية طالب المدرسة ا بارزً عالم المدرسى لو دورً والصحافة المدرسية كأحد أنشطة اإل     
ة المؤثرة عمى الطالب وخاصة فى مرحمتى التعميم األساسى حيث وضعو عمماء النفس ضمن العوامل البيئي

لى تنمية إضافة والتى يمارس فييا الطالب العديد من الفنون كالرسم والكاريكاتير واستخدام األلوان باإل
أيضا تنمى فييم حب  ،جراء المقاءات والحوارات الصحفيةإالجرأة والشجاعة فى مواجية األخرين عند 

 .لموقوف عمى أخر األحداث الجارية طالعالقراءة واإل
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والصحافة كنشاط حر يمارسو النشئ يعتبر جزء ال يتجزأ من العممية التربوية حيث يمارس النشئ عن     
عالم البسيطة الجذابة التى تجعمو محببا لدييم ويجعميم يقبمون عميو ويتعرضون لما طريقيا فنون اإل

محمد حجاب، ) وليميحممو من معمومات ويتأثرون بما يقدمو ليم من موضوعات تترك تأثيرىا عمى عق
 .(ص ،0112
مكانات كبيرة فى ىذا المجال إنتاج الصحفى لما لو من وقد دخل الحاسب األلى فى جميع عمميات اإل      

صاحب ذلك  .ستفادت من ىذه التقنية الجديدةإخراج الصحفى فى مقدمة ىذه العمميات التى ويأتى اإل
أصبح عممية جمالية ووظيفية  مجرد شكل فنى بل ووظيفتو فمم يعدخراج الصحفى ا فى مفيوم اإلتطورً 

ترتبط بالعديد من الوظائف أىميا االنقرائية التيبوغرافية وارتباطيا بمفيومى يسر القراءة ووضوح القراءة 
 .(7،ص  0202ىاني البطل ، ) واالنقرائية الجرافيكية وارتباطيا بالصور والرسوم

مجال الصحافة المدرسية والتى تعتبر  وكما دخل الحاسب األلى وتطبيقاتو مجال الصحافة دخل أيضاً       
  ،عالميةعالم التربوى فى ممارسة األنشطة اإلخصائى اإلإالتى يستخدميا وسائل اإلعالم المدرسى من أىم 

دى اليدوى المعروف المستخدم وعمى ذلك أصبح العمل الصحفى داخل المدرسة لو شكالن األول وىو التقمي
وارتبط ذلك بالطالب عامة  ، ستخدام تطبيقات الحاسب األلى وبرامجوإخط اليد والثانى الحديث المنفذ ب

لمرحمة من خصائص عدادية وتفضيالتيم لألشكال التى تستيوييم لما ليذه اوخاصة بطالب المرحمة اإل
بتدائية والثانوية وفييا يستطيع الطالب متابعة ة اإلنتقالية بين المرحمإفيى مرحمة  ،تميزىا عن غيرىا

عداد وتييئة لمرحمة المراىقة والتى تعتبر من إفيى مرحمة  شتراك فييا،األنشطة المدرسية وممارستيا واإل
كتساب ميارات القراءة إنسان والتى تتميز بعدة خصائص أىميا زيادة القدرة عمى أىم مراحل نمو اإل 
تجاه نحو المجتمع والتحرر من الفردية الذاتية والميل ا أيضا اإل بصورة أكثر تجريدً والكتابة والحساب 

 .لى الجماعاتإنضمام لل 
خراجية عدادية باألشكال اإلومن ىنا تبمورت فكرة الدراسة بارتباط الطالب وخاصة طالب المرحمة اإل

مستخدمة تطبيقات الحاسب  سواء كانت تقميدية أوحديثة بالصحف المدرسية وانجذابيم لشكل دون أخر
   ."المدرسية لطالب المرحمة اإلعدادية أساليب إخراج الصحفاأللى وكان عنوانيا "
 :وتساؤالتيامشكمة الدراسة 

ال أننا إن ننكر الدور اليام الذى تؤدية الصحافة المدرسية فى نقل األفكار المختمفة لمطالب أال نستطيع 
 .يكتمل إال من خالل الكيفية التى تقدم بيا الصحافة المدرسية ىذه األفكاريجب أال نغفل أن ىذا الدور ال 
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فالتكامل بين ما يقدمو التحرير الصحفى وما يقدمو اإلخراج الصحفى ىو الدعامة األساسية التى 
تساىم فى إقبال الطالب أو نفورىم من تمك الصحف وخاصة بعد التطور الذى طرأ عمييا واستخداميا 

 .لتكنولوجيا الحاسب األلى فى تقديم أشكال صحفية جديدة 
ن كانت أظيورأساليب جديدة فى اإلخراج الصحفى لمصحف المدرسية بعد  وعمى ذلك الحظ الباحث        

األساليب تقميدية وظيرت المنافسة بين ما ىو تقميدى معتمد عمى خط اليد وما ىو غير تقميدى 
 .ومستحدث معتمد عمى الحاسب األلى وتطبيقاتو من بداية العمل الى نيايتو

ختالفات فى التفضيالت القرائية بين الذكور واالناث فى إد وأثبتت العديد من الدراسات أنو توج       
عدادية التى تعتبر من أىم مراحل نمو االنسان والتى تتميز بعدة مرحمة المراىقة والتى تواكب المرحمة اإل

خصائص أىميا أنيا فترة إنتقالية بين المرحمة اإلبتدائية والثانوية ويستطيع الطالب فييا ممارسة األنشطة 
 ا أيضاً كتساب ميارات القراءة والكتابة والحساب بصورة أكثر تحديدً بعتيا داخل المدرسة وذلك إل ومتا
 .لى الجماعةإلى اإلنضمام إتجاه نحو  المجتمع والتحرر من الفردية الذاتية والميل اإل 
الصحافة ألساليب االخراجية فى ا أنواع درك الباحث أن ىذه ظاىرة تستحق الدراسة لموقوف عمى أف

 المدرسية فجاءت مشكمة الدراسة التى يمكن صياغتيا فى التساؤل التالى:
 ؟عدادية فى الصحف المدرسيةخراجية لطالب المرحمة اإلاإل األساليبما ىى               

 :تسعى الدراسة للجابة عن: تساؤالت الدراسة
 ما األساليب اإلخراجية المستخدمة فى إخراج الصحف المدرسية؟ .0
                ما مبادئ وقواعد التصميم فى إخراج الصحف المدرسية؟ .2
 ما العناصر التيبوغرافية والجرافيكية التى توجد بالصحف المدرسية؟ .3

 تتمثل أىمية الدراسة في كونيا  :أىمية الدراسة
 عدادية فى تشكيل فكر ىؤالء الطالب.الدور اليام لمصحف المدرسية لدى طالب المرحمة اإل .0
لى جنب مع إ عالمية بشكل جيد جنباً خراج الصحفى فى توصيل الرسالة اإلالدور اليام لفن اإل .0

 فن التحرير الصحفى وذلك لتحقيق ىدف الصحافة المدرسية المنشود.
 .خراج فى الصحف المدرسيةتناول مبادئ اإل .3
مين فى ىذا ألنيا دراسة جديدة قد تفيد الباحثين فى مجال اإلعالم التربوى المدرسى والعام .0

 .فيما تصل إليو من نتائج وتوصيات المجال
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 تسعى الدراسة إلى: :أىداف الدراسة
 عداديةلطالب المرحمة اإلخراجية لمصحف المدرسية اإل األساليبالتعرف عمى 

  : ويتفرع منو عدة أىداف فرعية
 .لعناصر التيبوغرافية والجرافيكية بالصحف المدرسيةاالتعرف عمى  .0
 .لصحف المدرسيةعند إخراج ا،السن( تأثير العوامل الديموجرافية  )النوعى التعرف عم .0

 :مصطمحات الدراسة
 :تعريف الصحف المدرسية

اليدوى( وأيضا ويقصد بيا جميع الصحف المدرسية الحائطية والغير حائطية المصممة بالطريقة التقميدية )
تضم جميع الفنون الصحفية ويصدرىا ( والتى الطريقة الحديثة )المستخدمة تطبيقات الحاسب األلى

 :اإلعالم التربوى بالمدرسة وتشمل الطالب باشراف إخصائى
 :نفذ عمييا الفنون الصحفية األتية)محررة أو مصورة ( وي 72×022الحجم العادى الصحف الحائطية :

، رقى(مجمة ربع ساعة )ربع فرخ و  ،تحقيق صحفى )ربع فرخ ورقى(، حديث صحفى )ربع فرخ ورقى(     
 .(ربع فرخ ورقىير صحفى )تقر 

 :ذ بداخميا الفنون الصحفية األتيةالصحف الغير حائطية : وينف
 المجمة الطائرة  –النشرات  –المطويات  –القصة القصيرة  –المقال الصحفى               

 A4جميعيا فنون صحفية غير حائطية ومنفذة عمى ورق 
 :اإلخراج الصحفى

الصحفية وتوزيعيا عمى فراغ الصفحة بطريقة فنية تبرز جمال الشكل ىو فن عرض المواد 
 .المادة الصحفية ودونما اجياد لو وتحقق اإلنسجام والتناسق،  وتساعد القارئ عمى متابعة

 :المرحمة اإلعدادية
تعتبر المرحمة عمى تعريف وزارة التربية والتعميم فى تعريف المرحمة اإلعدادية ) إعتمد الباحث     

سنة، ومدة  00-00واألخيرة من التعميم األساسي، وتضم الفئة العمرية من  الحمقة الثالثة اإلعدادية
الدراسة بيا ثالث سنوات. ويشترط لاللتحاق بيذه المرحمة النجاح في الصف السادس االبتدائي ويطبق في 

 .تأىياًل تربويا (ً  ىذه المرحمة نظام معمم المادة، حيث يدرس كل مادة دراسية معمم متخصص ومؤىل
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 الدراسات السابقة :
عن دور أنشطة اإلعالم التربوى فى تنمية قيم اإلنتماء ( "0209دراسة ىبة سامى طويمة )  - 0
 " وطنى لدى طالب المرحمة اإلعداديةال

ىذه الراسة إلى التعرف عمى دور أنشطة اإلعالم التربوى فى تنمية قيم اإلنتماء الوطنى لدى  ىدفتو  
، وتعد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية واستخدمت  منيج المسح وطبقت ب المرحمة اإلعداديةطال
، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أنو نشاط الصحافة مفردة 022راسة عمى عينة قواميا الد

% بعد 20.9المدرسية من األنشطة المدرسية الفعالة داخل المدرسة حيث جاء فى المرتبة الثانية بنسبة 
 %.99.3اإلذاعة المدرسية بنسبة 

عن تأثير أساليب التصميم المستخدمة فى المواقع ( "0201دراسة إيناس سامح سالم ) - 0
 "اىقات وعالقتيا بتمبية احتياجتيناإللكترونية المقدمة لممر 

خراجا( سببا فى تف ىدفت يل ضالدراسة الى الكشف عما إذا كان شكل المواقع النسائية )تصميما وا 
، وانتمت ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحميمية التى تستيدف استخدام الفتيات لموقع عن اخر

  :، واستخدمت منيج المسح اإلعالمى عمى مستويينالسمات العامة لمظاىرة اإلعالميةالكشف عن 
تعبيرىا  : بيدف التعرف عمى عناصر البناء اإلخراجى لممواقع اإللكترونية ومدىمسح الوسيمة

 .عن المحتوى والمفاىيم المقدمة فييا
شباعات تعرض المراىقات لممواقع اإللكترونية مسح الجميور : بيدف التعرف عمى دوافع وا 

: إرتفاع نسية استخدام المراىقات لمعناوين ومن نتمئح الدراسة، مالئمتيا لممرحمة العمرية ومدى
 .استخدام األلوان فى ىذه العناوينواألرضيات الممونة وكذلك تفضيل المراىقات 

( " عن دور الصحافة المدرسية اإللكترونية فى 0202دراسة سيير سيف الدين عبده سيف الدين ) -3
 تنمية الوعى المعموماتى لدى طالب المرحمتين اإلعدادية والثانوية" 

الدراسة إلى الكشف عن واقع الصحافة المدرسية اإللكترونية وأىميتيا فى حياة الطالب  ىدفتو 
لمدراسة جاءت الصحافة المدرسية توصمت  ومن أىم النتائج  ،بالمقارنة بالصحافة المدرسية الورقية

% تالىا الصحافة المدرسية 92.0ول بين أنشطة الصحافة المدرسية بنسبة الورقية فى المركز األ 
% تالىم فى المركز الثالث البرلمان 73اإللكترونية فى الترتيب الثانى بين األنشطة المدرسية بنسبة 

 .%00.2المدرسى بنسبة 
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ىقين فى الصحف ( "عن إعداد وتصميم صفحة لممرا0202دراسة سالم فرج محمد محمد الحافى) - 0
 اليومية المصرية "

ليومية مع العناية بما يقدم فييا من مواد الى تصميم صفحة فى الصحافة المصرية ا ىدفتو 
مختمفة بحيث تخضع للعتبارات التربوية والسيكموجية من جانب وللعتبارات الفنية العامة من جانب اخر 

الترويسة جاءت بسيطة معبرة : التى توصمت الييامن أىم النتائج ، و وللعتبارات الصحفية من جانب ثالث
ة صفحة يحررىا ويقرأىا شباب المبدعين وحرص الباحث عمى كتابة كممة عن األطفال ولكن متضمنة عبار 

  .شباب وليس أطفال ألن المراىقين يرفضون أن يطمق عمييم أطفال
سنة  00 ،00المصورة فالطفل فى سن افية استخدمت مع الرسومات والقصصالصور الفوتوغر  -

  .وبأنو شاب بل رجلتمنحو الصورة الفوتوغرافية إحساسا بأنو فارق مرحمة الطفولة 
فى إستخداميا كفواصل بين الموضوعات الصحفية وذلك لمتقميل من الجداول  استغالل الصور -

  .والفواصل مما يوفر مساحات بيضاء فى الصفحة تريح العين
ماط قراءة ( "عن تطور أن 0203)Kanuri, V. , Mantrala, M. and Thorson دراسة  -0

 "الصحف وأثر التعرض ليا
عمى دراسة تطوير أنماط القراءة عند الجماىير وما اذا كانت تمك األنماط تؤثر عمى أنواع قامت و       

األخبار التى تقرأىا الناس  وتمت الدراسةعمى عينة من الجميور تقرأ موضوعات من نسخة مطبوعة من 
الدراسة أن الجميور  وأثبتتسخة عمى االنترنت فى نفس الفترة أيام وأخرون تقرأ من ن 0صحيفة لمدة 

أكثر اقباال عمى القراءة عمى االنترنت وأنماط القراءة شكمت االختالفات فى أنواع الموضوعات االخبارية 
 والموضوعات عمى االنترنت أكثر تذكرا لبضعة أيام

( " عن الصحافة المدرسية والمشاركة السياسية لدى طالب 0227دراسة مروة محمد أحمد عوف) -2
 المرحمة الثانوية " 

ط الصحافة وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى مشاركة المراىقين فى المرحمة الثانوية فى نشا
ئط المدرسية فى المدارس : احتمت صحف الحاومن أىم نتائج الدراسة التحميمية (المدرسية )صحف الحائط

تكرار بنسبة  073الثانوية بالحضر المرتبة األولى من حيث المضامين بصفة عامة حيث بمغ تكرارىا 
% من إجمالى 00تكرار بنسبة 000% بينما احتمت مدارس الريف المرتبة الثانية بمعدل تكرار 02

 :المضامين بصفة عامة
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  تكرار من إجمالى  297االولى بمعدل تكرار حصمت الموضوعات غير المصورة عمى المرتبة
% وحصمت الموضوعات الممونة عمى المرتبة األولى بمعدل 27الموضوعات بصفة عامة بنسبة 

 .% من إجمالى المضامين بصفة عامة23.2تكرار بنسبة  200تكرار 
 من المراىقين فى المرحمة الثانوية عينة 07.70: شارك ومن أىم نتائج الدراسة الميدانية %

الدراسة فى نشاط الصحافة المدرسية وقد ارتفعت نسبة المشاركة لدى عينة اإلناث عن عينة 
 % 72.0% بينما بمغت الثانية 71الذكور حيث بمغت األولى 

 مية بالمرحمة الثانوية جاءت الصحافة المدرسية فى المرتبة الثانية فى كونيا أبرز األنشطة اإلعال
% من إجمالى العينة وبنسبة متقاربة مع اإلذاعة المدرسية التى حصمت عمى 02.70بنسبة 

 % 00.00المرتبة األولى بنسبة 
  02.00% من طالب المرحمة الثانوية عينة الدراسة صحف الحائظ المدرسية منيم 77يقرأ %

 .% بشكل غير منتظم02.70يقرأون بشكل دائم ، 
 يب عمى الدراسات السابقة :التعق
 الوصفيمنيج  حثستخدم الباوبناء عميو ا،الوصفيمنيج الاعتمدت أغمب الدراسات السابقة عمى    

،  أثبتت دراسة ىبة طويمة أن األساليب االخراجية لمصحف المدرسية لطالب المرحمة االعداديةلمعرفة 
ت فى المركز الثانى بنسبة اإلعدادية حيث جاء نشاط الصحافة المدرسية من األنشطة الفعالة فى المرحمة

الصحافة المدرسية الورقية فى المركز االول بين ، 0202دراسة سيير سيف الدين أكدت و  %،20.9
% تالىا الصحافة المدرسية اإللكترونية فى الترتيب الثانى بين 92.0أنشطة الصحافة المدرسية بنسبة 

أظيرت كما ، %00.2المركز الثالث البرلمان المدرسى بنسبة % تالىم فى 73األنشطة المدرسية بنسبة 
أن صحف الحائط المدرسية فى المدارس الثانوية بالحضر إحتمت  (0227دراسة مروة محمد أحمد عوف)

% بينما احتمت مدارس 02بنسبة  073المرتبة األولى من حيث المضامين بصفة عامة حيث بمغ تكرارىا 
، ونجد أن % من إجمالى المضامين بصفة عامة00بنسبة  000ل تكرار الريف المرتبة الثانية بمعد
 فيحاإلخراج الصظر إلي الدراسات التي تناولت نبالو  .المرحمة اإلعدادية تناولتغالبية الدراسات السابقة 

اإلناث أكثر قراءة لمجالت األطفال والقراء ذوى المستوى االجتماعى االقتصادى أن عمي أكدت نجدىا قد 
المرتفع أكثر قراءة لمجالت األطفال والعناصر التيبوغرافية والجرافيكية تأثرت بشكل كبير باستخدام تقنيات 

تميل الصحف الستخدام الخطوط األعمى قرائية مثل الخط العربى الواضح والخط العربى  ،الحاسب األلى
 .الممونة واألرضيات ىقون لمعناوين، إرتفاع نسبة إستخدام المراالبسيط وتجنب الخطوط الزخرفية المائمة
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 :فروض الدراسة
عدادية  والعناصر الجرافيكية فى حصائية بين تفضيالت طالب المرحمة اإلإتوجد عالقة ذات داللة  .0

 .خراج الصحف المدرسيةإ
عدادية  والعناصر التيبوغرافية فى حصائية بين تفضيالت طالب المرحمة اإلإتوجد عالقة ذات داللة  .0

 الصحف المدرسية.خراج إ
 .عدادية والسنطالع طالب المرحة اإلإحصائية بين إتوجد عالقة ذات داللة  .3
 .عدادية والسنحصائية بين ممارسة طالب المرحمة اإلإتوجد عالقة ذات داللة  .0
 .عدادية لمصحف المدرسية والسنحصائية بين مفاضمة طالب المرحمة اإلإتوجد عالقة ذات داللة  .0

 :نوع الدراسة
تعد الدراسة من الدراسات الوصفية والتى تستيدف تصوير وتحميل وتقويم خصائص مجموعة 

وذلك بيدف الحصول عمى معمومات كافية ودقيقة عنيا دون الدخول فى أسبابيا أو التحكم فييا  معينة، 
سمير أو مجموعة من الظواىر) كما تستيدف تقدير عدد تكرار حدوث ظاىرة معينة ومدى ارتباطيا بظاىرة

وبناء عمى ذلك تسعى ىذه الدراسة لمكشف عن ظبيعة الظاىرة االعالمية  (003ص  ،0110حسين، 
لمصحف  قارئين( –عدادية )ممارسين االخراجية لطالب المرحمة اإلاألساليب محل الدراسة لمتعرف عمى 

 .المدرسية
 :منيج الدراسة

 منظماً  عممياً  المنيج الوصفى والذى يعتبر جيداً ستخدم الباحث إفى اطار الدراسات الوصفية            
خراجية لمصحف عدادية اإللمحصول عمى بيانات ومعمومات عن الظاىرة )أساليب طالب المرحمة اإل

  :جراء المسح عمى مستويينإ( ولفترة زمنية كافية لمدراسة وذلك عن طريق المدرسية
 (األول: مسح الوسيمة )الصحف المدرسية

 (عدادية ممارسين وقارئينالجميور )طالب المرحمة اإلمسح  :الثانى
 

 :عينة الدراسة
دارات ( باإلعداديةلمدارس )المرحمة اإل حصصيةعينة تمت بإختيار عشوائى ل:  عينة بشرية

( 02جمالى عدد)إب دارة تعميميةإ( مدرسة من كل 0ختيار عدد )إوقد تم بمحافظة دمياط  التعميمية العشر
دارات إ( 02( مفردة وزعت عمى عدد )002وتكونت العينة من ) ،ناثالطالب الذكور واإل مدرسة لتمثيل 
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( مدرسة راعى الباحث فييا تمثيل الصفوف الثالثة وتمثيل الذكور 0دارة عدد )إتعميمية بالمحافظة وبكل 
 .ناث بالتساوىواإل 

الحائطية  المدرسيةعينة عشوائية من الصحف  :من صحف الحائط (عينة تحميمية )وثائقية
تمثيل جميع األساليب  عدادية بمدارس محافظة دمياط مراعياً نتاج المرحمة اإلإنموذج من  02مكونة من 

)معرض  ض المقامة عمى مدار عام كامل( وذلك من خالل المعار غير التقميدية –التقميدية خراجية )اإل
      .(معرض تنمية القدرات الصحفية –مل المعرض الشا –الطفولة 

 :ر الصحف الحائطية كمجتمع لمدراسةمبررات اختيا
إعتماد معظم المدارس عمى الصحف الحائطية فى انتاجيا الصحفى لما ليا من جاذبية فى القراءة  .0

 .طالع من قبل الطالبواإل
ألنيا مجال خصب الشباع رغبة الطالب الممارسين لمصحافة المدرسية فى عرض أفكارىم وارائيم  .0

 .عمى الفنون الصحفية المختمفةوتدريبيم 
 .إلنخفاض تكمفتيا بالمقارنة باالعمال المطبوعة وااللكترونية .3
ن الصحف وامكانية رصدىا لوضوح استخدام العناصر التيبوغرافية والجرافيكية بيذا النوع م .0

 .وتحميميا
 أدوات جمع البيانات:

المدرسية من خالل الفئات خراجى لمصحف ستمارة تحميل الشكل : وذلك لتحميل الشكل اإلإ .0
 :التالية

فية العناصر التيبوغرا  -خراج فى الصحف المدرسية مبادئ التصميم لل -خراج أساليب اإل - خراجنوع اإل
المتون وشكل ونوع وحجم وكثافة  -تساع جمعياا  العناوين وطرزىا ووشكل ونوع وحجم وكثافة حروفيا و )

 –شكل ومساحة وموقع ا لصورة  –الصوروأنواعيا ية   )العناصر الجرافيك. تساع جمعيا(ا  حروفيا و 
 . طارات(الفواصل واإل –األلوان  -شكل ومساحة الرسم –الرسوم وأنواعيا 

خراجية لمصحف ستبيان بيدف التعرف عمى التفضيالت اإلستخدم الباحث اإلإ: ستمارة االستبيانإ .0
ستخدم داخميا إ( كما داديةعالمدرسية موضع الدراسة عمى عينة البحث )طالب المرحمة اإل

  .ستبيان المصوراإل
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 :صدق وثبات التحميل
 ولتحقيقو قام الباحث باالجراءات االتية: : الصدق -0

لمجكمين ، وصجيفة االستقصاء عمى عدد من الدراسة وىما استمارة تحميل الشكل= عرض الباحث اداتى ا
 .الىداف الدراسةى مالئمة االدوات ، لمعرفة مدالمختصين بموضوع الدراسة

، تم التعديل واعادة صياغة بعض الفقرات بناءا عمى لنعديالت التى أوصى بيا المحكمونبعد اجراء ا -
  .توجييات  المشرف ومالحظات المحكمين

 تحديد وحدات التحميل واسموب القياس الذى تم من خاللو تحويل المضمون الى وحدات كمية  -
مت ، لمتجربة عن طريق اجراء دراسة قبمية شمبعد تصميميااستمارة تحميل الشكل أخضع الباحث  -

  .، وبناء عميو تم تعديل بعض الفئات واضافة اخرى( صجف حائظ من مدارس مختمفة9)
( 02، شممت )راسة الميدانيةقام الباحث باجراء اختبار قبمى عمى صحيفة االستقصاء الخاصة بالد -

، لمتأكد من وضوح االسئمة نة الدراسة الميدانية% من عي02ة مبحوثا من الطمبة المبحوثين بنسب
  .، حيث تم اعادة صياغة بعض العبارات فى االسئمةقدرة المبحوثين عمى التعامل معياوفيميا ، و 

   .مراعاة الدقة والمصداقية فى التحميل  -
  :الثبات – 0

 Cronbach's Alpha) لحساب ثبات االستبانة استخدم الباحث معادلة ألفا كرو نباخ ثبات االستبانة:

(α) )والجدول يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة . 
 عايم انثثات نالستثاَة تاستخذاو طريقة أنفا كرو َثاخ جذول

 يعايم انثثات أنفا كرو َثاخ انًحاور و

 4.6.4 انًًارسة واإلطالع نهصحف انًذرسيةانًحور األول:  1

 4.530 انًفاضهة تيٍ أَواع انصحفانًحور انثاَي:  2

 4.536 انتفضيالت اإلخراجيةانًحور انثانث:  3

 4.6.5 انعُاصر انجرافيكية انًحور انراتع: 4

 44..4 انعُاصر انتيثوغرافيةانًحور انخايس:  5

 4.934 االستثاَة ككم

جدول  السابق أن معامل ثبات استبانة الدراسة ككل )ألفا كرو نباخ( بالنسبة لمحاور الويتضح من  
(، مما 2.130( ولمجموع االستبانة )2.722، 2.032االستبانة، وتتراوح القيم لمحاور االستبانة بين )

 ائج التي يدل عمى أن االستبانة ذات معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائيًا، وىذا مؤشر عمى ثبات النت
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 يمكن أن تسفر عنيا ىذه األداة، مما يدل عمى اتساق داخمي مرتفع لالستبانة.
 ويشير ما سبق إلي:     

 أن االستبانة صادقة في قياس ما وضعت لو.  -       
 وضوح تعميمات االستبانة ومالءمتيا لمغرض من الدراسة. - 

يا لتكون أداة قياس مناسبة وفاعمة ليذه الدراسة أن االستبانة ثابتة بدرجة جيدة جدا مما يؤىم -     
 ويمكن تطبيقيا بثقة واطمئنان إلى نتائجيا.

 اإلطار النظري لمبحث
 :الصحافة المدرسية: أوالً 

  وذلك بتعدد التخصصات العممية التى تناولتيا، تتعدد التعريفات الخاصة بالصحافة المدرسية،      
وتضيق فى أحيان  عالمية،وتتسع ىذه التعريفات فى بعض األحيان لتشمل أنواعا أخرى من األنشطة اإل

ة فى بعض األحيان كما قد تكون قاصر  ،ذاعة المدرسيةوتستبعد اإل ،خرى لتقتصر عمى الصحافة المقروءةأ
 . عمى صحف الحائط

 ومن أىم التعريفات التى عرفت الصحافة المدرسية:
عالم المدرسى المتخصص الذى يقوم بو " أحد أشكال اإلىي ير محمود أن الصحافة المدرسية يرى سم

مستخدمين الفنون الصحفية المختمفة سواء صدرت ىذه الصحف   الطالب بمساعدة مشرف الصحافة،
المجتمع المدرسى  مكتوبة أو مطبوعة أو مصورة وفق دورية محددة وبعناوين ثابتة وبشكل يعبر عن

 .(30،ص  0112سمير محمود ،، ويحقق أىدافو وأىداف الصحافة بوجو عام " )و مشكالتوبيموم
الميذ الفنون الصحفية عالمى وتربوى ىادف وحر يمارس فيو التإويعرفيا محمد فؤاد زيد  بأنيا " نشاط  

الى غيره من الفنون الصحفية  –التحقيق الصحفى  –الحديث الصحفى  –الخبر الصحفى المختمفة )
خواطر ..... الخ(  –قصة قصيرة  –بداع األدبى المختمفة من )شعر .....( بجانب ممارستيم لصنوف اإل

 .(02، ص 0220محمد زيد " )ية والوجدانية والميارية وينميياشباع حاجاتيم المعرفإبما يحقق 
 يمى: اموتحدد وزارة التربية والتعميم المصرية " الصحافة المدرسية " في 

طالع حر يعنى بتنمية الجانب المعرفى لمطالب عن طريق تشجيعو عمى القراءة واإلأنيا نشاط "
الكشف عن مواىبو  الوجدانى لمطالب وذلك عن طريق كما يعنى بالجانب  وجمع المعمومات ونقدىا،

ضافة يجابية باإلإكسابو مبادئ دينيو وخمقية ووطنية ا  بتكارى لمطالب و ، وتنمية الجانب اإلوقدراتو الفنية
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جتماعى المتحقق من ممارسة الطالب لفنون النشاط داخل عمل جماعى بالتعاون مع الى الجانب اإل
وزارة التربية والتعميم حتكاكو فى دائرة خارج أسوار المدرسة " )إاألنشطة المدرسية األخرى ثم 

،0207/0209) . 
لمطبوعة أوالمنسوخة أو ا أما محمود اسماعيل عرفيا بأنيا " ىى الصحف والمجالت والنشرات  

، التى يصدرىا طالب أو طالبات فصل دراسى أو جماعة مدرسية أو مدرسة أو مجموعة من المصورة
. وتعكس خصائى أو موجوإشراف وتوجيو مدرس أو إ. وذلك تحت . كما قد يصدرىا طالب واحدمدارسال

ىتمامات ونشاطات المجتمع الصادرة فيو . إمن خالل أسموب مناسب وأنماط تحريرية مقبولة   -بصدق 
نتظام الصدور ألكثر من عدد وتحت اسم واحد إ، كل ذلك بشرط مما يسيم فى تشكيل رأى عام طالبى

،ص  0220محمود إسماعيل ، ذاعة المدرسية ")وتشمل أيضا الصحافة المسموعة وىى مايطمق عميو اإل
 : ا التعريف عمى مجموعة من العناصروينطوى ىذ( .07
 .ذاعة المدرسية أيضاأن الصحافة المدرسية أشكاليا متعددة . ويدخل ضمنيا اإل .0
أن الذى يصدر تمك الصحافة ىم الطالب أنفسيم وىذا شرط أساسى لمحكم عمييا بأنيا صحافة  .0

تى بعض عداد أو الكتابة المدرسون وحصدارىا سواء فى اإلإمدرسية . وىذا اليمنع أن يشارك فى 
 . والمسئولونأولياء االمور 

نما التوجيو ا  خصائى الصحافة ال يعنى التدخل المباشر و إشراف عمى ىذه الصحافة من قبل ن اإلأ .3
دارية . ومساعدة الطالب فى النواحى اإلبداع والتنافس لدى الطالباثارة روح اإلا  والمساعدة و 

 والمالية والتنسيق مع توجيو الصحافة المدرسية . 
ىتمامات ومشكالت المجتمع المدرسى فى المقام االول. إالبد أن تعبر الصحافة المدرسية عن  .0

ىتمامانيم ا  و  حتياجاتيم وال تعبر عن فكرىم، ا  عتبارىا مصالح الطالب و إفالصحافة التى التضع فى 
 طار الصحافة المدرسية. إال تدخل ضمن 

غفال دورىا فى نواحى أخرى إالطالبى ال يعنى أن التأكيد عمى دور الصحافة فى تشكيل الرأى العام  .0
التى تطرحيا  نما جاء لمتأكيد عمى أىمية تشكيل الرأى العام الطالبى وخاصة تجاه القضاياا  كثيرة و 

  .الصحافة المدرسية
 :يحفاإلخراج الصثانيًا: 

 :خراج الصحف المدرسيةإ
 خراج الصحفى ىو فن عرض المواد الصحفية وتوزيعيا عمى فراغ الصفحة بطريقة فنية تبرز اإل       
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 نما اجياد لو. و وتساعد القارئ عمى متابعة المادة الصحفية ود  نسجام والتناسق،جمال الشكل وتحقق اإل 
ا فى جدً  خراج الصحفى. وىذا التوازن ىامساسيات اإلأنسجام بين الشكل والمضمون من والتوازن واإل 

خراج المجمة الدينية إ. فجب أن تحمل طابع المادة أوالنشاطنشطة ي. فصحف المواد واأل الصحافة الحائطية
براز المادة مناسبة إ. كما ينبغى أن تكون طريقة والرسوم المناسبة لموضوع المجمة يجب أن يعزز بالصور

ر وعادى. كما أن سكرتير التحرير لقيمة الموضوع وأىميتو فاليكتب عنوان كبير وعريض لموضوع صغي
ا والذى ينتظره عدد كبير من القراء ، فالموضوع اليام جدً ى لكل خبر األولوية التى يستحقيابحاستو يعط

 حتى يعرف القارئ مكان األخبار التى تمثل لو جانباً  يجب أن يتصدر الصحيفة . وتبويب األخبار ميم جداً 
لى توزيع العناصر والمواد التى تسيم فى بناء صفحات المطبوع إخراج الصحفى وينصرف اإل .من األىمية

لى تحقيق األىداف إخراج الصحفى عامة وفق أسس معينة لتحقيق أىداف معينة ، وييدف اإل جيداً  توزيعاً 
 ( 03، ص0190، فتح الباب حسينالتالية : )
 عرض الموضوعات بطريقة جذابة ومشوقة وفق أىميتيا النسبية .  .0
 خراجية مميزة لمصحيفة.إضفاء شخصية إ .0
 . لمختمفة بما يبرز المضمون ويدعموخدمة المضمون بتوظيف العناصر التيبوغرافية ا .3
عطاء األىمية الخاصة لكل مضمون وتبسيط عرضو بطريقة تناسب عممية القراءة ذات الجيد إ .0

 الذىنى والبصرى. 
، كما صور واألبناط المختمفة من الخطوطالخراج الصحف المدرسية يجب أن تستخدم فيو األلوان و ا  و 

ستخدام الصور ا  و   ،طر واألشكال الفنية الجذابة التى تقترب من شكل األعمدة الصحفية كثيراً تستخدم األ
لى تخفيف إفأىمية الصور والرسوم  ىنا ترجع   عدادية،والرسوم شئ ىام وضرورى فى صحف المرحمة اإل

كما أن التمميذ فى ىذه  ، المساحات المريحة ألعين التالميذالفراغات و لى وجود ا  حدة المادة المكتوبة و 
عن كونيا تثير العممية الفكرية  طالع عمى الصور وتأمل الرسوم كل ذذلك فضالً المرحمة ال يزال يحب اإل

 (.002، ص 0110سمير محمود، لديو حيث تجعمو يربط بين األحداث وبعضيا البعض )
ستخدام الخطوط المختمفة فى الحجم بمعنى أن تستخدم إالصحف عمى خراج إكما يجب أن يعتمد 
 . كما تستخدم الخطوط الكبيرة فى مقدمةى عناوين الموضوعات واسم الصحيفةالخطوط البارزة الواضحة ف

براز وكذلك فى نيايتيا إل براز المشكالت التى تحتوى عمييا،الصحفية إل الموضوعات كاألحاديث والتحقيقات
، كما تستخدم ىذه الخطوط فى عناوين م التوصل الييا لحل ىذه المشكالتالمقترحة ليا أو التى تالحمول 

ستخدام الخطوط البارزة الكبيرة فى صدر الموضوع ثم الخطوط األقل منيا فى إحيث أن  ومقدمات األخبار،
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فى شكل الصحيفة وذلك من التباين  ، ويوجد نوعاً ىتمامثارة اإلا  نتباه و لى جذب اإل إبقية الموضوع يؤدى 
ص  ،0110بد الوىاب كحيل ، على جانب أنو يميز بين بدايات ونيايات الموضوعات داخل الصحيفة )إ

000. ) 
ا من الحركة عمى شكل الصحيفة حيث ومن جية أخرى تستخدم بعض األشكال التى تضفى مزيدً       

لى إخر ومن موضوع أومن متن الى  أخرى،يستعين األطفال ببعض األشكال لتوجيو العين من نقطة الى 
وحركة  وكذا الخطوط المائمة، ،األصابع التى تشير الى شئ معين واألشكال أ ، كاألسيم أوموضوع

ينظروا فى اتجاه معين مما  أو ،الى نقطة معينة األشخاص فى الصور والرسومات المستعممة كأن يشيروا
 (.00، ص 0113محمد نصر، يحمل القارئ عمى النظر فى نفس االتجاه )

خراج إخراج الصحيفة الحائطية يختمف عن إ. فختالف نوعياخراج الصحف المدرسية تبعا إلإويختمف      
 .سموعة وىكذاخراج الصحيفة المإالمجمة المطبوعة الذى يختمف بدوره عن 

 :لمصحف المدرسية باإلخراج الصحفيوعالقتيا ( )المرحمة اإلعدادية مراىقة المبكرة المرحمة ثالثا :
حتكاك بالمدرسين االخرين بالمدرسة غير مشرف الصحافة فيجرى معيم ويجب أن يتعود التمميذ اإل      

جابة لبعض االسئمة كما يجب أن  يتعود عمى إبعض الحوارات أو يحصل منيم عمى بعض المعمومات أو 
األحاديث أو مى بعض األخبار أو بعض حتكاك بأفراد المجتمع خارج المدرسة أثناء تكميفو بالحصول عاإل

عدادية فيجب أن تستخدم فيو المون والصورة والخطوط خراج الصحف فى المرحمة اإلا  التحقيقات الصحفية و 
شكال الفنية الجذابة التى تميل الى شكل . كما يستخدم األطر واألاالكبيرة الى جانب الخطوط األصغر مني

 .األعمدة الصحفية تقريباً 
ستخدام الكممات أو المادة المكتوبة فى صحف ىذه إستخدام الصور والرسوم فيجب أال يزيد عن إفأما     

الصور والرسوم ىنا ترجع الى تخفيف حدة  وأىمية بل يمكن أن تقل عنيا فى بعض األحيان، المرحمة،
التمميذ فى ىذه المرحمة . كما أن المساحات المريحة ألعين التالميذلى وجود الفراغات و ا  و  المادة المكتوبة،
. كل ذلك فضال عن كونيا تثير العممية الفكرية لديو، حيث طالع عمى الصور وتأمل الرسومال يزال يحب اإل

وترجع أىمية األلوان فى صحف المرحمة االعدادية الى ما فييا  تجعمو يربط بين األحداث وبعضيا البعض
ستخدام األلوان إغير أن  بين األلوان وبعضيا البعض،يتم عن طريق التغيير  من عوامل جذب لالنتباه،

مما ينعكس نسجام يجب أن يكون بطريقة متناسقة تنمى فى التمميذ حاسة الذوق وتعممو التناسق واإل 
أن  . وىذا يعنىذلك فى حياتو فيما بعد أوعمى غيربصورة غير مباشرة عمى مظيره ومالبسو مثال  

كما يجب التقميل  كثيرة من غير فائدة قد يؤدى الى حدوث عكس المطموب،ستخدام األلوان المتنافرة أو الإ
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ألن التمميذ فد أصبح  من األلوان الفاقعة أو الزاىية  التى كانت تستخدم فى  صحف المرحمة االبتدائية،
 وبالتالى فان استخدام األلوان الزاىية أو الصارخة سوف يشتت انتباىو. أكثر نضجا ووعيا،

سراف فى حشد ستخدام المزج بين الصور والمادة المكتوبة واأللوان يجب عدم اإلإوفى مجال      
لى حدوث ضيق نفسى لدى التمميذ أثناء مشاىدتيا إالموضوعات حتى ال ترتبك الصحيفة بصورة تؤدى 

رتباك الموجود فى كما أنو يجعل المعانى تتوه وسط ىذا اإل  دون أن يتعرف عمى مصدر ذلك الضيق،
ن لسنتيا أل أالحيوانات والطيور التى يجرى الحوار عمى  سراف فى استخدام صورالصحيفة كما اليجب اإل

نو ال يتناسب مع تالميذ إن كان يناسب تالميذ المرحمة االبتدائية فإالتمميذ ىنا أكثرنضجا وبالتالى فيذا 
حية والمناسبة  لعقول التالميذ ستخدام الصور المناسبة لمموضوعات من ناإبل يجب   عدادية،المرحمة اإل

 .من ناحية أخرى
ستخدام الخطوط المختمفة فى الحجم إعدادية كذلك عمى خراج صحف المرحمة اإلإيجب أن يعتمد      

م الصحيفة ليمكن قرائتيا من بمعنى أن يستخدم الخطوط البارزة الواضحة فى عناوين الموضوعات واس
ابراز والتحقيقات الصحفية إل حاديثمقدمات الموضوعات كاألكما تستخدم الخطوط الكبيرة فى  بعد.

 .المشكالت التى تحتوى عمييا
ابراز الحمول المقترحة أو التى تم التوصل الييا لحل ىذه المشكالت وكذلك فى نياياتيا إل 

ستخدام الخطوط البارزة إوأيضا نستخدم ىذه الخطوط الواضحة فى عناوين ومقدمات األخبار حيث أن 
ثارة ا  نتباه و لى جذب اإل إالكبيرة فى صدر الموضوع ثم الخطوط األقل منيا فى بقية الموضوع تؤدى 

لى جانب أنو إفى شكل الصحيفة .وذلك  جميالً  من التباين الذى يحدث تغيراً  ىتمام كما أنو يوجد نوعاً اإل
 يميز بين بدايات ونيايات الموضوعات داخل الصحيفة .

براز الحمول المقترحة أو التى تم التوصل الييا لحل ىذه المشكالت وأيضا نستخدم وكذلك فى نياياتيا إل  
ستخدام الخطوط البارزة الكبيرة فى صدر إىذه الخطوط الواضحة فى عناوين ومقدمات األخبار حيث أن 

ىتمام كما أنو يوجد ثارة اإلا  نتباه و لى جذب اإل إالموضوع ثم الخطوط األقل منيا فى بقية الموضوع تؤدى 
لى جانب أنو يميز بين بدايات إفى شكل الصحيفة .وذلك  جميالً  من التباين الذى يحدث تغيراً  نوعاً 

 ونيايات الموضوعات داخل الصحيفة .
وخطوط الصحف المدرسية يجب  أن تكون جميمة منسقة سواء كان ذلك فى الخطوط البارزة أو      

أن يقوم بيا التالميذ الموىوبون فى حسن الخط .حتى يكون مظير الصحف منسقا الخطوط األخرى ويجب 
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عبد الوىاب كحيل، لى قراءتيا والتأثر بيا )إلى الراحة النفسية لدى التالميذ ويدفعيم إيؤدى  جميالً 
 . (000 -021، ص ص 0110
كل ىذه الموضوعات عمى تعويد التالميذ وتدريبيم عمى صب  ويقوم مشرف الصحافة بالمدرسة      

لوان طر ذات األ . حيث يستخدم ليا األشكال فنية رائعة وجذابة ومتناسقةالمختمفة والمتنوعة فى أ
نتباه التمميذ إستخدام األشكال اليندسية الكثيرة والمتنوعة قد يشتت إسراف فى .غير أن اإلالمنسجمة

 . المعنى الذى يحتوى عميو المضمون ويصرفو عن
. كما وجذابة تعين عمى فيمو والتأثر بواكساب المضمون صورة الئقة طار إلإال إا ىو فالشكل م      

. أى أن تكون أعمدة أكبر من األعمدة الصحفية أنيا يجب أن تأخذ شكل األعمدة الصحفية تقريباً 
حتى يألفيا  المعروفة لكن الشكل فى حد ذاتو يوحى بالشكل العام لمصحيفة اليومية أو الصحف المعروفة

ويجب أن يكون لمصحيفة أرضية من لون واحد يجمع عميو كل الموضوعات  .التمميذ ويقبل عمييا
رضية يجب أن يساير جميع األلوان المستخدمة لوان والعناوين والصور واختيار لون األ شكال واأل واأل

 بالصحيفة وينسجم معيا مما يجعميا مريحة لمتمميذ .
 :سة نتائج الدراعرض وتحميل 

ينص الفرض األول عمى أنو " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية  النتائج في ضوء الفرض األول:
 " رافيكية في اخراج الصحف المدرسيةبين تفضيالت طالب المرحمة االعدادية عينة الدراسة والعناصر الج

ولمتحقق من صحة الفرض إحصائيًا تم حساب معامالت ارتباط بيرسون، وىو يعد احد المؤشرات 
احدىما مستقل وثانييما  (x , y)االحصائية الباراميترية لدراسة قوة واتجاه العالقة بين متغيرين كميين 

لمتغيرات الخاصة ، ويحسب معامل ارتباط بيرسون بين ا0-، 0ذا المعامل تتراوح ما بين +تابع، وقيمة ى
 (.03بالدراسة يوضح ذلك الجدول )

( يعايم ارتثاط تيرسوٌ تيٍ تفضيالت انًرحهة اإلعذادية وانعُاصر انجرافيكية في اخراج انصحف 13جذول )

 394انًذرسية  ٌ= 

 انفواصم االرضيات انًتغيرات
انصور 

 وانرسوو

األنواٌ 

وَوع 

 انورق

يجًوع انعُاصر 

 انجرافيكية

 **4.966 **4.953 **.4.96 **4.940 **4.460 انتصًيىيثادئ 
 **4.992 **4.904 **4.909 **4.9.3 **4.002 أسانية انتصًيى
يجًوع انتفضيالت 

 االخراجية
4.0.0** 4.9.3** 4.991** 4.903** 4.992** 

 2,220)**( دالة عند                          2,20)*( دالة عند      
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أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مبادئ التصميم لدى طالب  (03)يتضح من الجدول  
المرحمة اإلعدادية وكل من األرضيات والفواصل والصور والرسوم واأللوان ونوع الورق ومجموع العناصر 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التصميم لدى طالب ، و 2.220الجرافيكية عند مستوى داللة 
ة اإلعدادية وكل من األرضيات والفواصل والصور والرسوم واأللوان ونوع الورق ومجموع العناصر المرحم

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مجموع التفضيالت ، و 2.220الجرافيكية عند مستوى داللة 
ونوع  االخراجية لدى طالب المرحمة اإلعدادية وكل من األرضيات والفواصل والصور والرسوم واأللوان

 2.220الورق ومجموع العناصر الجرافيكية عند مستوى داللة 
 النتائج في ضوء الفرض الثاني: 
ينص الفرض الثاني عمى أنو " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين تفضيالت طالب المرحمة   

االعدادية عينة الدراسة والعناصر التبوغرافية في اخراج الصحف المدرسية  ولمتحقق من صحة الفرض 
 (.00إحصائيًا تم حساب معامالت ارتباط بيرسون، يوضح ذلك الجدول )

ايم ارتثاط تيرسوٌ تيٍ تفضيالت انًرحهة اإلعذادية وانعُاصر انتثوعرافية في اخراج انصحف ( يع14جذول )

 394انًذرسية ٌ= 

يجًوع انعُاصر  انعُاويٍ انًتٍ انًتغيرات

 انتثوغرافية
 **0.501 **0.516 **0.942 يثادئ انتصًيى

 **4.693 **4.604 **4.9.4 أسانية انتصًيى

يجًوع انتفضيالت 

 االخراجية
4.9.3** 4.6..** 4.6.9** 

 2,220)***( دالة عند                2,20)**( دالة عند               2,20)*( دالة عند 
( أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مبادئ التصميم لدى طالب 00يتضح من الجدول ) 

أنو ، 2.220تبوغرافية عند مستوى داللة المرحمة اإلعدادية وكل من المتن والعناوين ومجموع العناصر ال
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التصميم لدى طالب المرحمة اإلعدادية وكل من المتن 

أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية ، 2.220تبوغرافية عند مستوى داللة والعناوين ومجموع العناصر ال
مدرسية لدى طالب المرحمة اإلعدادية وكل من المتن بين مجموع التفضيالت االخراجية لمصحف ال

 .2.220والعناوين ومجموع العناصر التبوغرافية عند مستوى داللة 
النتائج في ضوء الفرض الثالث: ينص الفرض الثالث عمى أنو " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية 

 صر الجرافيكية والعناصر التبوغرافية لطالب بين كل من االطالع والمفاضمة والتفضيالت االخراجية والعنا



 االعذادية انًرحهة انًذرسية نطالب انصحف إخراج

 محمد حمص أ.و.د/ هاَى انثطم، د / هثه يصطفى، أ /  إعذاد /
 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0202يناير  – الثالث عشر العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 284 - 
| P a g e 

 المرحمة اإلعدادية عينة الدراسة والسن.
 312( معامل ارتباط بيرسون بين تفضيالت االخراجية لمصحف المدرسية والسن = 00جدول )

 انسٍ انًتغيرات انسٍ انًتغيرات

يجًوع انعُاصر  4.439 يجًوع االطالع

 انجرافيكية
4.415 

يجًوع انعُاصر  4.440 يجًوع انًفاضهة

 انتثوغرافية
4.494 

 4.126 يجًوع االستياَة 4.413 يجًوع انتفضيالت االخراجية

 2,220)***( دالة عند                         2,20)**( دالة عند            2,20)*( دالة عند 
كل من االطالع ( أنو ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين 00يتضح من الجدول )

والمفاضمة والتفضيالت االخراجية والعناصر الجرافيكية والعناصر التبوغرافية لطالب المرحمة اإلعدادية عينة 
 .الدراسة والسن

 تعقيب عمي النتائج : 
 :أوجو اإلتفاق بين الدراسة التحميمية والميدانية

المصورة فكانت النسبة فى الدراسة اتفقت الدراستين فى تصميم الترويسة التقميدية فى الصجف  .0
% و جاءت نسبة التفضيل فى 02.9% ولمغير تقميدية )المبتكرة( 03.0التحميمية لمتقميدية 

 .%02.3% ولمغير تقميدية )المبتكرة( 00.1الدراسة الميدانية لمتقميدية 
لخط عمى من الكتابة بااتفقت الدراستين فى كتابة العناوين بالخط اليدوى الحر بنسبة أ .0

% 7.7% لميدوى الحر إلى 97.0كمبيوتر فكان فى الدراسة التحميمية بنسبة  (اإللكترونى
% 30.2% لميدوى الحر إلى 02.2لاللكترونى وجاء نسبة التفضيل  فى الدراسة الميدانية 

 .لاللكترونى
ى اتفقت الدراستين عمى تصميم العناوين بالحرف الكبير فى الحجم واألسود الكثيف حيث جاء ف .3

% لمحجم الصغير كما جاء األسود 9.0% إلى 10.0الدراسة التحميمية نسبة الحجم الكبير 
% لألبيض األقل كثافة واتفقت الدراسة الميدانية حيث جاءت 01.0% إلى 92.9الكثيف بنسبة 

 .%01.7نسبة الحجم األكبر واألسود الكثيف األعمى بين العناوين بنسبة 
جمع وامتداد العنوان عمى عدد من األعمدة حيث كانت عمى اتفقت الدراستين فى اتساع ال .0

% من وحدات تحميل الشكل وجاءت 09.0% وأكثر من عمودين بنسبة 30.2عمودين بنسبة 
 .%73.3نسبة التفضيل فى الدراسة الميدانية بنسبة 
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 اتفقت الدراستين فى كتابة المتون بالخط اليدوى الحر فكانت النسبة فى الدراسة التحميمية .0
 .%00.1% وجاءت نسبة التفضيل فى الدراسة الميدانية بنسبة 91.0

اتفقت الدراستين فى أرضية المتون عمى أن تكون ممونة بمون واحد أوأكثر من لون وجاءت  .2
 .%32.0% ونسبة التفضيل فى الميدانية 07.0النسبة فى التحميمية 

جاء ىذا اإلختيار فى المركز اتفقت الدراستين فى انسيابية المتن حول الصورة من جانبين ف .7
% وجاء أيضا فى المركز األول لمتفضيل  فى الدراسة 30.3األول فى الدراسة التحميمية بنسبة 

 %00.3الميدانية بنسبة 
اتفقت الدراستين فى اختيار مساحة الصورة فجاءت فى المركز األول فى الدراسة التحميمية  .9

جاء أيضا فى المركز األول لمتفضيل  فى % كما 00.1مساحة الصورة عمى عمود بنسبة 
% كما اتفقت الدراستين فى المركز الثانى فى مساحة الصورة 09.7الدراسة الميدانية بنسبة 
 .% فى الميدانية07.0% فى التحميمية و37.3عمى عمود ونصف بنسبة 

اء فى اتفقت الدراستين فى أن يكون التعميق عمى الصورة بنفس البنط المكتوب بو المتن فج .1
% من اختيارات وحدات تحميل الشكل وجاءت فى الدراسة 39.0الدراسة التحميمية بنسبة 

 .% من العينة09.0ية نسبة التفضيل الميدان
اتفقت الدراستين فى استخدام الفراغات )المساحات( البيضاء كفاصل بين الموضوعات فكانت فى  .02

% من 00.9ميدانية نسبة التفضيل % وجاءت فى الدراسة ال09.0الدراسة التحميمية بنسبة 
 .العينة

 :ية والميدانيةأوجو اإلختالف بين الدراسة التحميم
اختمفت الدراستين فى استخدام الخامة لتصميم الصحف المدرسية فكانت فى الدراسة التحميمية  .0

% ، بينما جاءت الدراسة الميدانية النسبة 0.0% وخامة البانر 10.7النسبة األغمى لمورق 
 .%02.0% والورق 03.2بر لخامة البانر األك

اختمفت الدراستين فى تصميم الترويسة فى الصحف المدرسية المحررة والكاريكاتير فكانت فى  .0
% لممبتكرة بينما جاءت الدراسة الميدانية لتثبت أن 02.9% لمتقميدية إلى  03.0التحميمية 

 .يديةالترويسة المبتكرة أعمى نسبة بالمقارنة بالترويسة التقم
اختمفت الدراستين بنسبة قميمة جدا فى استخدام نوع الخط فى العناوين فكان فى الدراسة  .3

 % بينما جاء فى الدراسة الميدانية 02.2التحميمية خط النسخ وخط الرقعة بنسبة متساوية 
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 .% لمرقعة00.2% لمنسخ إلى 03.3فجاءت النسبة النسخ أعمى من الرقعة 
ختمفت الدراستين فى طرز العناوين فكانت فى الدراسة التحميمية طراز العنوان عمى سطر واحد ا .0

% بينما جاء طراز العنوان الرأسى ثالثة أسطر عمى نصف 00.0فى المرتبة األولى بنسبة 
 عمود فى المرتبة األولى 

 .%07.0% وجاء طراز العنوان عمى سطر واحد فى المرتبة الثالثة بنسبة 00.3بنسبة 
اختمفت الدراستين فى نوع أرضية العناوين حيث جاءت األرضية الممونة فى المركز األول فى  .0

% ، بينما جاءت األرضية البيضاء فى الدراسة الميدانية فى 00.1الدراسة التحميمية بنسبة 
% مع حروف 20.0% مع حروف ممونة باألحمر واألزرق وبنسبة 10.0المركز األول وبنسبة 

 .باألحمر واألبيض واألسودممونة 
اختمفت الدراستين فى التعميق عمى الصورة فأثبتت الدراسة التحميمية أن النسبة األكبر ال وجود  .2

% ، بينما جاء فى الدراسة الميدانية التعميق عمى يمين 20.1لتعميق عمى الصورة بنسبة 
 .% من عينة الدراسة21.0الصورة بنسبة 

لصورة لممتن فكانت فى الدراسة التحميمية النسبة األكبر عمى يسار اختمفت الدراستين فى موقع ا .7
% ، بينما جاءت الدراسة الميدانية بموقع 33.3% ثم موقعيا وسط المتن بنسبة 32.0المتن 

 .% من العينة 09.7الصورة وسط المتن أول تفضيل بنسبة 
راسة التحميمية الرسم اختمفت الدراستين فى وجود الرسوم فى الصحف المدرسية فكانت فى الد .9

% تمى ذلك المأخوذة من مجالت أو صحف 07.0اليدوى بأيدى الطالب فى المركز األول بنسبة 
% 23.0ت أو صحف بنسبة % ، بينما جاء التفضيل األول المأخوذة من مجال00.0بنسبة 

 .من العينة
الممونة فى الدراسة اختمفت الدراستين بنسبة قميمة فى األلوان فى الصورة حيث جاءت الصورة  .1

% ، بينما جاءت الصورة الممونة فى المركز الثانى فى 10.2التحميمية فى المركز األول بنسبة 
 .%00.2صورة األبيض واألسود بنسبة % من العينة بعد ال03.0الدراسة الميدانية بنسبة 

 :الدراستين التحميمية والميدانية التوصيات في ضوء نتائج  
دة اإلىتمام بأعضاء جماعة الصحافة المدرسية بالمدارس اإلعدادية وتحفيزىم يوصى الباحث بزيا .0

نتاج  كل ماىو جديد ، وحل جميع المشكالت المادية والبشرية لتفعيل  عمى ممارسة النشاط وا 
 النشاط.
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مة ألنو ال يقل أىمية ضرورة اإلىتمام باإلخراج الصحفى في الصحف المدرسية في ىذه المرح .0
 .عن التحرير

ضرورة وضع منيج لنشاط الصحافة المدرسية يشتمل جزء منو عمى مبادئ التصميم للخراج  .3
 .المختمفة الصحفى وأساليبو

ستخدام عناصر اإلبراز في إخراجيا لما لي .0 ا من تاثير ضرورة التنوع في إصدار صحف الحائط وا 
 في جذب 

 .إنتباه الطالب
 ين والممارسين لمصحف المدرسية .ضرورة اإلستفادة من اراء وأفكار الطالب المطالع .0
ضرورة عقد دورات تدريبية لمطالب عمى فنون اإلخراج الصحفى والتصوير الفوتوغرافى لتوثيق  .2

 .جارية والتى تشغميم وتيم مجتمعيماألحداث ال
دراسة أن يوضع نشاط الصحافة المدرسية ضمن األنشطة اإلجبارية وليست اإلختيارية وخاصة  .7

 راسية لما ليا من أىمية في تشكيل فكر وشخصية الطالب.في تمك المرحمة الد
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 المراجع
تأثير أساليب التصميم المستخدمة فى المواقع اإللكترونية المقدمة  (.0201) إيناس سامح سالم

جامعة عين شمس ،كمية اجتين، رسالة دكتوراة غير منشورة، لممراىفات وعالقتيا بتمبية احتي
 .طفولة،قسم اإلعالم وثقافة الطفلالدراسات العميا لم

إعدادوتصميم صفحة لممراىقين فى الصحف اليومية (. 0202) سالم فرج محمد محمد الحافى
لة، قسم اإلعالم وثقافة  المصرية،رسالة ماجستير) جامعةعين شمس،معيدالدراسات العميا لمطفو 

 .الطفل
 .القاىرة: عالم الكتب، 0ط ،"االسس والمبادئ –"بحوث االعالم (. 0113) سمير محمد حسين

دورالصحافة المدرسية اإللكترونية  فى تنمية الوعى (. 0202) سيف الدين عبده سيف الدين سيير
المعموماتى لدى طالب المرحمتين اإلعدادية والثانوية ،رسالة ماجستير،)جامعةعين شمس 

 .فولة ،قسم اإلعالم وثقافة الطفل:معيدالدراسات العميا لمط
 .القاىرة: دارالفكر العربى واستخداماتو فى بحوث الرأى"، ،االسموب االحصائىوزكى عزمى العبدعاطف 

 الفكر القاىرة : دار، 0الجتماعية لمصحافة المدرسية، طالمسئولية ا(. 0110) عبد الوىاب كحيل
 .العربى

 .والتعميم التربية البحرين : وزارة."نحواعالم تربوى ناجح " ، (0190) فتح الباب عبدالقادر حسين
 .  مكتبة نانسى لمنشر والتوزيع اط:دمي، 0ط فن االخراج الصحفى،(. 0202)محمد سامى صبرى سالم

(. العالقة بين ممارسة األنشطة االعالمية وميارات التفكير الناقد لدى تالميذ 0220محمد فؤاد زيد )
اسات العميا لمطفولة، قسم المرحمة االعدادية، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس: معيد الدر 

 اإلعالم وثقافة الطفل.
(. تقديم من كتاب سميرمحمود :الصحافةالمدرسية: االسس والمبادئ 0112محمد منير حجاب )
 ، القاىرة: دارالفجر.  0والتطبيقات، ط
أساليب جذب االنتباه والتشويق فى صحف األطفال فى نوادى  (.0113) محمد معوض نصر

 فل المصرى،الطفولة"،المؤتمرالعممى األول لمعيدالدراسات العميا لمطفولة ،نحومستقبل أفضل لمط
 .فبراير 02- 00جامعةعين شمس،

 معجم المعانى الجامع.



 االعذادية انًرحهة انًذرسية نطالب انصحف إخراج
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التطبيق، القاىرة: دار (. الصحافة واالذاعة المدرسية بين النظرية و 0220محمود حسن اسماعيل )
 الفكر العربى.
 القاىرة،العربى لمنشر والتوزيع. 0(. االخراج الصحفى، ط0191محمود عمم الدين)

ياسية لدى طالب المرحمة الصحافة المدرسية والمشاركة الس(. 0227) مروة محمد أحمد  عوف
قسم اإلعالم  ،لمطفولةمعيد الدراسات العميا  جامعة عين شمس، ،رسالة ماجستير ،الثانوية
 .ة الطفلوثقاف

 ، القاىرة : عالم الكتب.0(. االخراج الصحفى فن وعمم، ط0202ىانى ابراىيم البطل )
 التيبوغرافية الحديثة عمى انقرائية المراىقين تكنولوجيا االخراج تأثير (.0220) ىانى ابراىيم البطل

 سات العميا لمطفولة،: معيدالدراالقاىرة ف اليومية فى مصر،رسالة دكتوراة،والجرافيكية لمصح
 .جامعةعين شمس

دور انشطة اإلعالم التربوى فى تنمية قيم اإلنتماء الوطنى لدى طالب (. 0209) ىبة سامى طويمة
ة النوعية، جامعة بورسعيد : كمية التربي ية ، رسالة ماجستير غير منشورة ،المرحمة اإلعداد

 .قسم اإلعالم التربوى
توجييات العامة لمصحافة : ال(0207/0209) التربية والتعميم )ادارة الصحافة المدرسية (وزارة 

 .المدرسية
 الدراسات االجنبية :    ثالثا

 Kanuri, V. , Mantrala, M. and Thorson, E. , 2013-06-17 "On the 

Measurement of   Reader Preferences for News Topics: An Application of 

Choice-Based Conjoint  Technique" Paper presented at the annual meeting of 

the International Communication Association, Hilton Metropole Hotel, 

London, England Online <APPLICATION/PDF>  . 2014-12-11 from 

http://citation.allacademic.com/meta/p640382_index.html 

 


