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أثر برنامج مقترح في إنتاج الصحف اإللكترونية المدرسية عبر مواقع التواصل 
 االجتماعي عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

 أ.ـ.د/ أحمد عبد الكافي، أ.ـ.د/ حنفي حيدر أميف، محسف يوسؼ مهني

 مخصالم  
فػػػػي إنتػػػػاج ال ػػػػحؼ إلػػػػا  يػػػػان أجػػػػر برنػػػػام  م تػػػػرح   الحاليػػػػتهػػػػدؼ الدراسػػػػ   

التفكيػر اإلبػداعي لػد  اإللكتروني  المدرسي  عبر موا ع التوا ؿ االجتماعي عما تنمي  
 المجموعػػػػػ  را التجريبػػػػػي شػػػػػب  المػػػػػنه  الباحػػػػػث واسػػػػػت دـ .تالميػػػػػر المرحمػػػػػ  اإلعداديػػػػػ 

  تمميػراا مػف 04)ُطب ػت اددوات عمػا عينػ   وامهػا و  ،بعػد(  –) بمي  التجريبي  الواحدة
 أدوات تمجمػػت. مدرسػػ   ػػالح الػػديف لمتعمػػيـ ادساسػػيب تالميػػر ال ػػؼ الجالػػث اإلعػػداد(

دليػػػؿ موجػػػ  لتحديػػػد  بػػػرة ومسػػػتو  اسػػػت داـ التالميػػػر عينػػػ  الدراسػػػ  لموا ػػػع  فػػػي الدراسػػػ 
مػػػػف  ػػػػالؿ  تػػػػـ ت ػػػػديمها ل ػػػا اتوتمجمػػػت مػػػػادة المعالجػػػػ  فػػػػي  ،التوا ػػػؿ االجتمػػػػاعي

مجموعػػػ  تعميميػػػ    ػػػالؿ مػػػع تعمػػػـ إلكترونػػػي مػػػف المحاضػػػرات دا ػػػؿ الف ػػػوؿ الدراسػػػي 
إنتػػػػاج ال ػػػػحؼ . إضػػػػاف ا إلػػػػا ا تبػػػػار تح ػػػػيمي فػػػػي ”Facebook“مو ػػػػع ب مغم ػػػػ  

ال ػػػدرة عمػػػا ، وبطا ػػػ  ت يػػػيـ  ػػػحيف  إلكترونيػػػ  مدرسػػػي ، وا تبػػػار اإللكترونيػػػ  المدرسػػػي 
 فػػي الدراسػػ  عينػػ  تالميػػر أدا  تحُسػػف إلػػات الدراسػػ  وتو ػػم لتػػورانن، التفكيػر اإلبػػداعي

المهػػار( إلنتػػاج  ػػحؼ فػػي الجػػانبيف المعرفػػي و  ال بمػػي بال يػػان م ارنػػ  البعػػد( ال يػػان
ا  نتائ  إطار في الم ترح  والبحوث التو يات بعض ت ديـ وتـ ،إلكتروني  مدرسي ، أيضا

 .الدراس 
 

Abstract: 

The current study aimed to measure the impact of a 

proposed program in the production of school On-line journalism 

via Social networks sites on the development of creative thinking 

for prep students. The researcher applied the Quasi-experimental 
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approach with the same experimental group (pre-dimensional), 

and the study tools were represented in a wave guide to determine 

the experience and level of students ’use of the study sample for 

social networking sites. 

The course material was meetings that were presented 

through lectures in the classroom with e-learning through a closed 

educational group on Facebook. In addition to an achievement test 

in the production of school electronic newspapers, a school 

electronic newspaper evaluation card, and a test of the creative 

thinking ability of Torrance, the study found that the students of 

the study sample improved the performance in the post 

measurement compared to the pre-measurement in the cognitive 

and skill aspects of the production of school electronic 

newspapers, too, and was presented Some recommendations and 

research proposed in the framework of the study results. 

 م قدمة:
اعتد اإلسالـ بالتفكير حتا كاد ير ا ب  إلا مسػتو  الفريضػ ، فمػـ يكػف االمتمػاـ 
ب  وبتنميتػ  مػف مسػتحدجات الع ػر الحػالي، ف ػد حػث ال ػرمف الكػريـ عمػا التفكيػر والت مػؿ 

و )والتػػدبر فػػي ميػػر موضػػع،  ػػاؿ تعػػالا  ِسمممِ ي َاممل َقَ ممَ  ُس   لُسممَالَو  ِ  فِمم  َأَوَلمم ي َتَفَكُرمم   ك   َأني

    َ َنم َامل الِب َِممللي تي ََ َض َوَامل  وَك  َو أَل ي ِمم ي َلَرمملفِ    َ مملِم َ  ََ ِ َِ َسمما وَ َوالُِك َرِرتم    ِاممَك  لُنملِق  ٍ  ا  َوأََجم

ات التفكيػػػر تحديػػػداا التفكيػػػر و ػػػد تدايػػػد االمتمػػػاـ بتنميػػػ  مهػػػار ،  8 آلتممم   -)سمممو ل  لممم و  
لر( أد  إلا ظهور ما يسػما باالنفجػار لمتطور السريع ا اإلبداعي في ال رف الحالي نظراا

المعرفػػي. وُيعػػدت التفكيػػر اإلنسػػاني عػػامالا أساسػػياا فػػي توجيػػ  الحيػػاة، وعن ػػراا جومرياػػا فػػي 
ت ػػػػدـ الحضػػػػارة ل يػػػػر البشػػػػري ، ووسػػػػيم  رئيسػػػػي  لفهػػػػـ المسػػػػتجدات المحميػػػػ  والعالميػػػػ  ، 

. والفكػػػر مػػػو  57، 2002)مجػػػد( عديػػػد،  والتعامػػػؿ مػػػع  المسػػػتحدجات بكفػػػا ة وفعاليػػػ  
الػػر( ي ػػود الت ػػدـ  فػػال يمكػػف لمجتمػػع أف يػػنهض مػػا لػػـ يت ػػدـ الفكػػر لديػػ  ويكػػف فػػي وسػػع  

فػتعُمـ التالميػر  . 3، 2002، راشد الكجيػر(، ومحمػد النػرير )توفير ادسن المنهجي  لرلؾ 
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كيػػػؼ يفكػػػروف سػػػيكوف أمػػػـ شػػػي  يسػػػتطيع أف يفعمػػػ  الفػػػرد مػػػف أجػػػؿ المجتمػػػع والعػػػالـ، 
يد لمعالـ في المست بؿ يتطمب كجيراا مف التفكير سوا  أكاف مػف ال بػرا  أـ مػف واإلعداد الج

النػػان العػػادييف، وسػػيوجد حاجػػ  مػػا لمتفكيػػر مػػف  ػػالؿ المشػػكالت واالمتمػػاـ بػػال يـ البيئيػػ  
 فػػي سػريع ت ػػدـ ومنػاؾ، المعا ػػرة الحيػاة ضػروريات مػػف اإلبػداعي التفكيػػر ُيعػدو  اد ػر .

 . اإلبداع عف تعبير إال مو ما التطور رلؾ المجاالت، جميع
 الحاضػػر مشػػكالت لمواجهػػ  تكفػػي تعػػدت  لػػـ الماضػػي أسػػاليب أف فيػػ  شػػؾ ال وممػػا

 تمػػػػػؾ لمواجهػػػػػ  جديػػػػدة أسػػػػػاليب عػػػػػف البحػػػػث ضػػػػػرورة يسػػػػػتمـد ممػػػػا المسػػػػػت بؿ، وتحػػػػديات
 العممػػػػػػا  مػػػػػف كجيػػػػػػر  أف 16-15، 2005) الكنػػػػػاني ممػػػػػػدوح أشػػػػػار حيػػػػػػث المشػػػػػكالت،
 اإلبػػػداع حػػػوؿ دراسػػػات بعمػػػؿ ا ػػػد بػػػدأو  المتحػػػدة والواليػػػات ادوربيػػػ  الػػػدوؿ فػػػيوالبػػػاحجيف 
 -  Mackinnon ومػػػاكينوف - Taylor تػػػايمور: مجػػػؿ اإلبػػػداعي، والتفكيػػػر
 جامع  في  1955) عاـ بدأت التي المؤتمرات مف كجير وع دت ،Torrance وتورانن

 Utahاإلبػداع موضوع حوؿ أ ر  مؤتمرات عدة وتبعتها ادمريكي  المتحدة الواليات في 
 العػالـ فػييوجػد  لكػف فحسػب، المتحػدة والواليػات ادوروبيػ  الػدوؿ عمػا ادمػر ي ت ػر ولـ

ػػا مػػف العربػػي  :مجػػؿ البهػػـ،طُ  بمعاونػػ  اإلبػػداع لدراسػػ  حيػػاتهـ كرسػػوا الػػريف البػػاحجيف بعضا
 وميػرمـ ، المن ػورة جامعػ ) اهلل  ير وسيد ، شمن عيف جامع ) الغفار عبد السالـ عبد
كمػا أجبتػت  .بحػوجهـ  ػالؿ مػف اإلبػداعي التفكيػر أممي  أظهروا الريف العرب الباحجيف مف

والدراسػػػات السػػػاب   فػػػي المػػػؤتمر العممػػػي الجػػػاني عشػػػر لمجمعيػػػ  الم ػػػري   البحػػػوثنتػػػائ  
معيػ  والمؤتمر العممي الرابع لمج ،لممنام  وطرؽ التدرين )منام  التعميـ و تنمي  التفكير 

لػد    وجػود   ػور فػي مهػارات التفكيػر لم را ة والمعرفػ  )ال ػرا ة وتنميػ  التفكيػرالم ري  
وجػػػود   ػػػور فػػػي  البحػػػوث والدراسػػػاتالتالميػػػر فػػػي المػػػدارن كمػػػا أجبتػػػت نتػػػائ  الطػػالب و 

المنػػػػام  وطػػػػرؽ التػػػػدرين وأسػػػػاليب الت ػػػػويـ فػػػػي دورمػػػػا بتنميػػػػ  المهػػػػارات لػػػػد  الطػػػػالب 
وجػود   ػور فػي  عممػ  كموجػ  لالعػالـ التربػو(، كمػا الحػظ الباحػث مػف  ػالؿ والتالمير

 تالمير المرحم  اإلعدادي .لد   اإلبداعي مهارات التفكير
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وُيعد اإلعالـ أسػان عمميػ  تنميػ  الفكػر اإلنسػاني إر مػو ضػرورة ال منػي عنهػا 
لممجتمعػػػػات اإلنسػػػػاني ، فهػػػػو يتضػػػػمف إنتػػػػاج وتسػػػػجيؿ ون ػػػػؿ ادفكػػػػار وا را  وادنظمػػػػ  

والفنيػػ  وميرمػػا مػػف المعمومػػات والبيانػػات الُمتعم ػػ  بػػالنظـ االجتماعيػػ  وادنشػػط  الج افيػػ  
وبالعممي  التربوي  وبادنشط  المتنوع ، كمػا ُتعػد ال ػحاف  المدرسػي  مػف أمػـ النشػاطات 
المدرسي  الال في  التي تح ؽ أمدافاا تعميمي  وتربوي  كجيرة وتوفر لمتالمير متع  مف نوع 

ر بوا عػػػ  ومجتمعػػػ  مػػػف  ػػػالؿ ممارسػػػ  لػػػوف مػػػف ألػػػواف  ػػػات، تػػػؤد( إلػػػا ربػػػط التمميػػػ
اإلعػػػالـ الم ػػػرو  ُيسػػػامـ مػػػو نفسػػػ  فػػػي إيجػػػادر. وتػػػ تي ال ػػػحاف  المدرسػػػي  فػػػي طميعػػػ  
نمػػا مػػي وسػػيم   االمتمامػػات ادساسػػي  لممدرسػػ  كنشػػاط حػػر لػػين مجػػرد إشػػباع لهوايػػ ، وا 

لممدرسػ  المتكاممػ  مف وسائؿ التربي ، كما أف ال حاف  تسهـ في تح يؽ المفهـو الجديد 
التػػي تح ػػؽ التربيػػ  الشػػامم ، وتعػػال  بعػػض نػػواحي ال  ػػور فػػي المنػػام  الدراسػػي  التػػي 
ي ت ر امتمامها عمػا الجانػب المعرفػي وتغفػؿ الجوانػب الوجدانيػ  والمهاريػ ، فال ػحاف  
 المدرسي  تعتمد عما ال برات العممي  النابع  مف راتي  المتعمـ بدالا مف اإلجبار، ودراس 

 موضوعات  د تكوف بعيدة عف حياة التالمير. 
ونظراا لما يعاني  وا ع اإلعالـ التربو( مف  عوبات عدـ توافر عنا ر الجػرب 
الكػػاؼف فػػي المػػنه  الحػػالي، وعػػدـ تمبيتػػ  حاجػػات المتعممػػيف بال ػػدر الكػػاؼف فػػي الجانػػب 

إلكترونيػػػػ  العممػػػػي مػػػػف إكسػػػػاب الجانػػػػب المهػػػػار( المتمجػػػػؿ فػػػػي إنتػػػػاج  ػػػػحؼ مدرسػػػػي  
لمتالمير، واعتمادر عمي الجانب النظر( أكجر مػف الجانػب العممػي. كمػا أف واضػعي مػرا 
المػػنه  ميػػر مت   ػػيف، فمػػف مػػرا المنطمػػؽ رأ  الباحػػث ضػػرورة طػػرح برنػػام  إلنتػػاج 
ال ػحؼ المدرسػي  اإللكترونيػ  عبػػر موا ػع الشػبكات االجتماعيػ  والتعػػرؼ عمػا أجػرة فػػي 

إلبداعي لد  تالمير المرحم  اإلعدادي  ُمست دماا في رلػؾ المػنه  تنمي  مهارات التفكير ا
 شب  التجريبي.

 



 

7 

 0202 مارسـ والعشرين  السابعد ـ العد السادسالمجمد 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 م شكمة الدراسة:
تعػاني ال ػحاف  المدرسػي  مػف بعػض المشػكالت أبردمػا   ػور الميدانيػات التػي 
تنفػػؽ عمػػا ادنشػػط  ال ػػحفي  فػػي المػػدارنط ممػػا يجعػػؿ تطبي اتهػػا نظريػػ  بشػػكؿ واضػػ  
وليست عمميػ  بشػكؿ كػافيط ورلػؾ يػنعكن بالت كيػد عمػا ادمػداؼ ادساسػي  التػي تعتمػد 

اإلنتػػاج، ومػػرا مػػا شػػعر بػػ  الباحػػث مػػف  عمػػا المهػػارة المكتسػػب  لمتالميػػر، والتػػي تتضػػمف
 الؿ عمم  كموج  لالعػالـ التربػو(ط لػرا وجػد الباحػث ضػرورة إعػداد برنػام  م تػرح فػي 

 إنتاج الُ حؼ اإللكتروني  المدرسي  عبر موا ع موا ع التوا ؿ االجتماعي. 
مــا وفػػي سػػياؽ ُمت ػػؿ ُيمكػػف تحديػػد ُمشػػكم  الدراسػػ  فػػي السػػؤاؿ الػػرئين ا تػػي: 

مقتـرح فـي إنتـاج الصـحف اإللكترونيـة المدرسـية عبـر مواقـع التواصـل البرنـامج أثر ال
 ؟ االجتماعي عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

 أىداف الدراسة:
برنػام  م تػرح فػي  تسعا الدراس  الحاليػ  لتح ػؽ الهػدؼ ا تػي: الكشػؼ عػف أجػر 

بر موا ع التوا ؿ االجتماعي عما تنمي  التفكير إنتاج ال حؼ اإللكتروني  المدرسي  ع
 .اإلبداعي لد  تالمير المرحم  اإلعدادي 

 وينبجؽ مف مرا الهدؼ مجموع  مف ادمداؼ الفرعي ، ومي كا تي: 
البرنام  الُم ترح لتنمي  مهارات إنتاج  حيف  إلكترونيػ  عبػر موا ػع التوا ػؿ  تحديد -1

 .االجتماعي
 .تالمير المرحم  اإلعدادي لإلكتروني  مدرسي    حيف إنتاج  معايير الكشؼ عف -2
 .تالمير المرحم  اإلعدادي لإنتاج  حيف  إلكتروني  مدرسي  مهارات  التعرؼ عما -3
 لموا ع التوا ؿ االجتماعي. تالمير المرحم  اإلعدادي ستو   برة است داـ مُ   يان -4
 إنتػػػػاج دعػػػػ بػػػػؿ وب لػػػػد  تالميػػػػر المرحمػػػػ  اإلعداديػػػػ  ُمسػػػػتو  التفكيػػػػر اإلبػػػػداعي ر ػػػػد -5

 المدرسي . لكتروني ال حؼ اإل
 



 

8 

 0202 مارسـ والعشرين  السابعد ـ العد السادسالمجمد 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 أىمية الدراسة:
 تن سـ ادممي  الدراسي  إلا ا تي: 

  ًاألىمية النظرية -أوال: 
 .ُتعدت الُ حؼ اإللكتروني  أداة لتنظيـ المعمومات، وت دينها 
   ُمسػػايرة االتجامػػات التربويػػ  التػػي تؤكػػد عمػػا أمميػػ  جعػػؿ الُمػػتعمـ ُمنػػت  لممعرفػػ

 بمسئولي  إبداعي ، ولين ُمتم ياا أو ُمستهمكاا سمبياا لها.
 فػي تعمػيـ وتػدريب تالميػر المرحمػ   اإللكترونيػ مدرسػي  ال ػحؼ دم  اسػت داـ ال

 اإلعدادي .
  اسػػػتجاب  لمػػػا ُينػػػاد( بػػػ  كجيػػػر مػػػف الُمت   ػػػيف فػػػي المجػػػاؿ التربػػػو( والمجػػػاؿ

ا ػػؿ االجتمػػاعي فػػي الت نػػي مػػف ضػػرورة دمػػ  الت نيػػات الحديجػػ  مجػػؿ موا ػػع التو 
 الميداف التربو( لمواكب  التطورات التكنولوجي .

  ُعمميف عما  د تمفت انتبار ال ائميف عما العممي  التعميمي  إلا ضرورة تدريب الم
 توظيؼ طرائؽ وأساليب عديدة مف ش نها إجارة التفكير وتنميت .

 األىمية التطبيقية -ثانًيا: 
   ينػػُت   ػػحيف  إلكترونيػػ ـ ؿ مػػنهُ إر أف ُكػػيػػر، لػػد  التالممراعػػاة الفػػروؽ الفرديػػ 

 حسب  درات  ومهارات .
  ،تنمي  مهارات التفكير اإلبػداعي التػي ُتسػاعد فػي بنػا  ش  ػي  التمميػر الُمبتكػر

الػػػر( يسػػػتطيع مواكبػػػ  التغيػػػرات التكنولوجيػػػ  والتعامػػػؿ مػػػع الفػػػيض المعمومػػػاتي 
 بكفا ة.

   مف المعايير.في إطار مجموع  إعداد  حؼ مدرسي  إلكتروني 
  تنمي  عديد مػف المهػارات، سػيؤد  لتحسػيف تعمػـ التمميػر وبنػا  ش  ػيت  ليكػوف

 متعمماا منط ياا.
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 فروض الدراسة:
تنطمػػػؽ الدراسػػػ  الحاليػػػ  فػػػي ضػػػو  عػػػدة فػػػروض، تسػػػعا لمتح ػػػؽ مػػػف  ػػػحتها، 

 ومي:

 ال ياسيففي  الدراس عين   تالميرتوسطي درجات بيف مُ  داؿ إح ائياايوجد فرؽ  .1
  بػؿالمعرفػي إنتػاج ال ػحؼ اإللكترونيػ  المدرسػي  عمػا ا تبػار البعػد( و ال بمي 
 ر ل ال  التطبيؽ البعد(وبعدلمبرنام  ـ تعرضهُ 

 ال ياسيففي  الدراس عين   تالميرتوسطي درجات بيف مُ  داؿ إح ائياايوجد فرؽ  .2
 إنتػػػاج ال ػػػحؼ اإللكترونيػػػ  المدرسػػػي   بػػػؿعمػػػا بطا ػػػ  ت يػػػيـ البعػػػد( و ال بمػػػي 
 .ر ل ال  التطبيؽ البعد(وبعدلمبرنام  ـ تعرضهُ 

 ال ياسيففي  الدراس عين   تالميرتوسطي درجات بيف مُ  داؿ إح ائياايوجد فرؽ  .3
لمبرنػام  ـ تعرضهُ   بؿ ا تبار ال درة عما التفكير اإلبداعيعما البعد( و ال بمي 
 .ر ل ال  التطبيؽ البعد(وبعد

 الدراسة: مجتمع وعينة
  بجيمػػػع المػػػدارن اإلعداديػػػ المرحمػػػ تالميػػػر فػػػي جميػػػع  الدراسػػػ يتمجػػػؿ مجتمػػػع 

،   تمميػراا مػف تالميػر ال ػؼ الجالػث اإلعػداد(04)الم ري ، بينما شممت عين  الدراسػ  
وتػػػـ ا تيػػػار العينػػػ  لعػػػدة مبػػػررات، أممهػػػا: عمػػػؿ الباحػػػث كموجػػػ  فػػػي إدارة أبػػػو  ر ػػػات 

ا توافر   ال اعات لتطبيؽ تجرب  الدراس .التعميمي  التابع  لها المدرس ، أيضا

 حدود الدراسة:
 تحددت حدود الدراس  في الحدود ا تي : 
 تمميػػػراا مػػػف تالميػػػر ال ػػػؼ الجالػػػث اإلعػػػداد(04فػػػي ) تتمجمػػػ: الحـــد البشـــري   

 .مدرس   الح الديف لمتعميـ ادساسيب

 :إنتاج ال حؼ اإللكتروني  المدرسي  عبػر  ا ت ر عما كيفي  الحد الموضوعي
)الطال ػػ ،  التفكيػػر اإلبػػداعي، إضػػاف ا إلػػا مهػػارات التوا ػػؿ االجتمػػاعي موا ػػع

 والمرون ، واد ال  .
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 :9402 الدراسػػػػػيادوؿ لمعػػػػػاـ  فػػػػي الف ػػػػػؿ الدراسػػػػي تحػػػػػدد الحــــد الزمـــــاني  /
 ـ، ومو و ت تطبيؽ التجرب  البحجي .9494

 :أبو  تمجؿ في مدرس   الح الديف لمتعميـ ادساسي التابع  إلدارة الحد المكاني
  ر ات التعميمي  بمحافظ  المنيا.

 الدراسات السابقة:
التراث العممي بشكؿ أساسي استجال  المفػاميـ النظريػ   مراجع تستهدؼ عممي  

والمنهجيػػػ  المتعم ػػػ  بػػػالمتغيرات محػػػؿ الدراسػػػ  والعال ػػػات ال ائمػػػ  فيمػػػا بينهػػػا، بمػػػا يسػػػهـ 
لمدراسػػػ  الحاليػػػ ، وفػػػي مػػػرا ال ػػػدد وجػػػد  إيجابػػػا فػػػي البنػػػا  النظػػػر( والت ػػػميـ المنهجػػػي

وسػػوؼ عػػدة دراسػػات ت تػػرب مػػف  ريػػب أو بعيػػد مػػف موضػػوع الدراسػػ  الحاليػػ ، الباحػػث 
 إلػا ادحػدث مػف لهػا بع الدمنػياالتتػ عمػا السػاب   الدراسػات عػرض فػيتعتمػد الدراسػ  

 عما النحو ا تي:، ورلؾ اد دـ
دور الصـــحف المدرســـية "(، بعنـــوان: 0202دراســـة حنـــان بحيـــري عبـــد العزيـــز   (1

اإللكترونيــة فــي تنميــة الــوعي بالتقنيــات الصــحفية الحديثــة لــدى طــال  المرحمــة 
الػػدور الػػر( ت ػػوـ بػػ   االتعػػرؼ عمػػ االدراسػػ  إلػػ : مػػدفت"الثانويــة: دراســة تطبيقيــة

  عي بالت نيػػات ال ػػحفي  الحديجػػ  لػػدال ػػحاف  المدرسػػي  اإللكترونيػػ  فػػي تنميػػ  الػػو 
طػػػالب المرحمػػػ  الجانويػػػ  فػػػي المػػػػدارن الم ػػػري  مػػػف  ػػػالؿ مشػػػاركتهـ وتعرضػػػػهـ 

تندرج مرر الدراس  إلػا الدراسػ  الو ػفي ، و دنشط  ال حاف  المدرسي  اإللكتروني ،
اسػػػػػت دمت الباحجػػػػػ   ػػػػػحيفتي و ومػػػػػف جػػػػػـ ف ػػػػػد اعتمػػػػػدت عمػػػػػي المػػػػػنه  المسػػػػػحي، 
 ادراسػػػ  الميدانيػػػ  عمػػػطب ػػػت الو  )االسػػػتبياف وتحميػػػؿ المضػػػموف  لجمػػػع المعمومػػػات.

  مفػػػػػردة مػػػػػف طمبػػػػػ  المػػػػػدارن الجانويػػػػػ  بمحػػػػػافظتي المنوفيػػػػػ  044عينػػػػػ  م ػػػػػدارما )
عشػػر مػػدارن م ػػري  بمحػػافظتي  اوال ميوبيػػ . أمػػا الدراسػػ  التحميميػػ  ف ػػد طب ػػت عمػػ
نسػػب   :أف اتو ػػمت الدراسػػ  إلػػو ػػد  المنوفيػػ  وال ميوبيػػ  بمعػػدؿ مجمػػ  لكػػؿ مدرسػػ .

مف أفراد العين  ي رئوا ال حؼ المدرسي  اإللكتروني  دائما، كما جا  في   36.7%)
مػػػػػف أفػػػػػراد العينػػػػ  ي ػػػػػرؤوف ال ػػػػػحؼ المدرسػػػػػي    % 56.4)الترتيػػػػب ادوؿ بنسػػػػػب  
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مػػف أفػػراد   %31.3)اإللكترونيػػ  حسػػب الظػػروؼ. وجػػا  فػػي الترتيػػب ادوؿ بنسػػب  
ي  اإللكترونيػ  ب نهػا العين  ك عما نسب  في أسباب ت ػف  الطػالب لم ػحؼ المدرسػ

 تديد معموماتهـ العام  ومعرفتهـ ب  بار م ر والعالـ.
استخدام الـدراما اإلبداعيـة فـي أثر (، بعنوان: "0212دراسة نصرة سميمان عودة   (0

تنميـة التفكيـر االبتكـاري والتحصـيل فـي تـدريس الم رـة العربيـة لـدى ط ـال  الصــف 
اسػت داـ إلػا التعػرؼ عمػا أجػر اسػ  الدر  مػرر : مػدفت"الخامس في العاصـمة ع مـان

الػػدراما اإلبداعيػػ  فػػي تنميػػ  التفكيػػر االبتكػػار( والتح ػػيؿ فػػي تػػدرين الُمغػػ  العربيػػ  
، و ػػد تكونػػت عينػػ  الدراسػػ  مػػف لػػد  طُػػالب ال ػػؼ ال ػػامن فػػي العا ػػم  ُعمػػاف

  طالب  في مدرس  الػُدرة 60  طالب و)31مجموعتيف ادولا تجريبي  وتكونت مف )
يػُث تػـ تػدرين مػادة الُمغػ  العربيػ  باسػت داـ الػدراما اإلبػداعي، والمجموعػ  الشريف  ح

  طالػػػب وطالبػػػ  فػػػي مدرسػػػ   رطػػػاج الدوليػػػ  تػػػـ 29الجانيػػػ  ضػػػابط  وتكونػػػت مػػػف )
فػػرؽ  وجػػود وخمصــت الدراســة إلــى: ،تدريسػػها مػػادة الُمغػػ  العربيػػ  بالطري ػػ  اإلبداعيػػ 

ُمتوسػػػطي أدا  مجمػػػوعتي الدراسػػػ    بػػػيف 4.40داؿ إح ػػػائياا عنػػػد ُمسػػػتو  داللػػػ  )
البعػػػػػد( عمػػػػػا ا تبػػػػػار التفكيػػػػػر اإلبػػػػػداعي )الطال ػػػػػ ، المرونػػػػػ ، اد ػػػػػال   ل ػػػػػال  
المجموعػػػ  التجريبيػػػ  التػػػي درسػػػت مػػػادة الُمغػػػ  العربيػػػ  باسػػػت داـ الػػػدراما اإلبداعيػػػ ، 

ػػػػا ُمنػػػػاؾ فػػػػرؽ داؿ إح ػػػػائياا عنػػػػد ُمسػػػػتو  داللػػػػ  )   بػػػػيف ُمتوسػػػػطي أدا  4.40أيضا
راس  البعد( عما ا تبار التح يؿ  ل ال  المجموعػ  التجريبيػ  التػي مجموعتي الد

 درست مادة الُمغ  العربي  باست داـ الدراما اإلبداعي .
فعاليــة برنــامج مقتــرح فــى  (، بعنــوان: "0212 ىشــام قابــل شــمس الــدين  دراســة (3

الصحافة المدرسية اإللكترونية فى تنمية بعض ميارات الكتابة والتحرير الصحفى 
ــ ــة الثانويــةل بنػػا  بػػرام  فػػي ال ػػحاف   اإلػػالدراسػػ   مػػرر : مػػدفت"دى طــال  المرحم

المدرسػػػي  اإللكترونيػػػ  لطػػػالب المرحمػػػ  الجانويػػػ  و يػػػان فاعميتػػػ  فػػػي تنميػػػ  مهػػػارات 
  شػػػػػب  التجريبػػػػػي، والمػػػػػنه  الكتابػػػػػ  والتحريػػػػػر ال ػػػػػحفي. واسػػػػػت دـ الباحػػػػػث المػػػػػنه

ل يػػػػان الجانػػػػب المعرفػػػػي  ي، وكانػػػػت أدوات الدراسػػػػ  مػػػػي ا تبػػػػار تح ػػػػيمالو ػػػػفي
ا تبػار ل يػان مهػارات الكتابػ  والتحريػر و  ،لمهارات وفنوف الكتاب  والتحرير ال حفي

طالبػػات المجموعػػ  التجريبيػػ . وتػػـ تطبيػػؽ أدوات الدراسػػ  عمػػا عينػػ    ال ػػحفي لػػد



 

12 

 0202 مارسـ والعشرين  السابعد ـ العد السادسالمجمد 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

  طالبػػػػ  15الدراسػػػ  والتػػػػي تكونػػػػت مػػػػف مجمػػػوعتيف : مجموعػػػػ  ضػػػػابط  وعػػػػددما )
  طالبػػػػ  مػػػػف الطالبػػػػات المشػػػػاركات فػػػػي أنشػػػػط  ٥١ما )ومجموعػػػػ  تجريبيػػػػ  وعػػػػدد

الدراسػ  فعاليػ  البرنػام  الم تػرح فػي ال ػحاف  المدرسػي   وأجبتػتال حاف  المدرسي . 
االلكتروني  في تنمي  بعض مهارات الكتاب  والتحريػر ال ػحفي لػد( طػالب المرحمػ  

 الجانوي .
مـى تنميـة ميـارات ثـر برنـامج مقتـرح ع، بعنـوان: "أ(7103  دراسة محسن يوسف (4

خراج الصحف المدرسية لممرحمـة اإلعداديـة دراسـة شـبة  مػدفت  تجريبـو":تحرير وا 
تنميػػ  مهػػارات تحريػػر وا  ػػراج ال ػػحؼ  ابرنػػام  م تػػرح عمػػأجػػر  معرفػػ إلػػا الدراسػػ  

، بػػالتطبيؽ شػػب  التجريبػػيمػػنه  الواسػػت دمت الدراسػػ  ، المدرسػػي  لممرحمػػ  اإلعداديػػ 
  تمميػػراا مػػف تالميػػر الفر ػػ  الجالجػػ  بمدرسػػ  كػػوـ الدميػػر 04مكونػػ  مػػف ) عمػػا عينػػ 

تحريػػػر وا  ػػػراج  ائمػػػ  مهػػػارات ، و ػػػد اسػػػت دمت الدراسػػػ  اإلعداديػػػ  بمحافظػػػ  المنيػػػا
إضػػػػاف ا إلػػػػا  ائمػػػػ  ب مػػػػداؼ  ،، وبطا ػػػػ  ت يػػػػيـ أعمػػػػاؿ الطُػػػػالبال ػػػػحؼ المدرسػػػػي 

ت ػميـ برنػام  م تػرح  ى:وخمصت الدراسة إلـ وُمحتو  البرنام ، وا تبار تح يمي،
لتنميػػ  مهػػارات تحريػػر وا  ػػراج ال ػػحؼ المدرسػػي  لػػد  طػػالب المرحمػػ  اإلعداديػػ ، 

ػػا تػػـ التح ػػؽ مػػف  ػػح  فرضػػيات الدراسػػ  جميعاػػا، حيػػث جبػػت وجػػود فػػرؽ داؿ  أيضا
إح ػػائياا بػػيف التطبيػػؽ ال بمػػي والتطبيػػؽ البعػػد( فػػي اال تبػػار التح ػػيمي لموضػػوع 

ا في بطا   ت  ييـ مهارات تحرير وا  راج ال حؼ المدرسي  وما تتضمن  التعمـ، أيضا
وجػود فػرؽ  مف الفنوف ال حفي  ل ال  التطبيػؽ البعػد( لُكػؿ منُهمػا. باإلضػاف  إلػا

داؿ إح ائياا بيف الػركور واإلنػاث فػي التطبيػؽ ال بمػي والبعػد( لال تبػار التح ػيمي 
ػػا فػػي بطا ػػ  ت يػػيـ مهػػارات تحريػػر وا  ػػراج  ال ػػحؼ المدرسػػي  لموضػػوع الػػتعمـ، أيضا

 لُكؿ منُهما. وما تتضمن  مف الفنوف ال حفي  ل ال  اإلناث
 المدرسية (، بعنوان: "دور الصحافة7102دراسة سيير سيف الدين عبده سيف   (5

اإللكترونيـــة فـــي تنميـــة الـــوعي المعمومـــاتي لـــدي طـــال  المـــرحمتين اإلعداديـــة 
ت ػوـ بػ  ال ػحاف  المدرسػي  مدفت الدراس  إلا التعرؼ عما الدور الر( والثانوية": 

لػػد  تالميػػر المػػرحمتيف اإلعداديػػ  والجانويػػ   ياإللكترونيػػ  فػػي تنميػػ  الػػوعي المعمومػػات
فػػي المػػدارن الم ػػري  مػػف  ػػالؿ ممارسػػتهـ دنشػػط  ال ػػحاف  المدرسػػي  وفنونهػػا، 
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وتنػػػػدرج مػػػػرر الدراسػػػػ  ضػػػػمف الدراسػػػػات الو ػػػػفي ، واعتمػػػػدت عمػػػػا مػػػػنه  المسػػػػ  
بيانػػػات ومعمومػػػات وأو ػػػاؼ لممشػػػكم  موضػػػوع الدراسػػػ   اإلعالمػػػي لمح ػػػوؿ عمػػػي

ومعرفػػ  كافػػ  جوانبهػػا، واسػػت دمت  ػػحيف  االسػػتبياف وطب ػػت عمػػي عينػػ  عشػػوائي  
  مفردة مػف طمبػ  وتالميػر المػدارن اإلعداديػ  والجانويػ  000طب ي  م دارما حوالي )

أف ال ػػحاف   وكــان مــن أىــم نتــاسج الدراســة، ا تــي:بمحػػافظتي السػػوين وال ػػامرة، 
المدرسػػػػي  اإللكترونيػػػػ  ت ػػػػوـ بػػػػدور مهػػػػـ فػػػػي التعريػػػػؼ بالم ػػػػادر اإللكترونيػػػػ  عبػػػػر 
اإلنترنػػػت، كمػػػا أنهػػػا تمكػػػف الطػػػالب مػػػف اكتسػػػاب مهػػػارات البحػػػث عػػػف المعمومػػػات 

ا ُتعد مف ادنشط  التػي تسػهـ فػي تنميػ  الػوعي المعمومػاتي 80.8بنسب  ) % ، أيضا
 % .89.2لد( الطالب بنسب  )

مػدفت تمػؾ الدراسػ  :  Fedorov, A., & Levitskaya, A (2015) دراسـة  6
  دولػػ  ومػا الواليػات المتحػػدة 18إلػا التعػرؼ عمػا أمميػػ  ال ػحاف  المدرسػي  فػي )

ادمريكيػػػ ، المممكػػػ  المتحػػػدة، كنػػػدا، أسػػػتراليا، نيوديمنػػػدا، ألمانيػػػا، إيرالنػػػدا، أسػػػػبانيا، 
ا، أوكرانيػا،  ػربيا، تركيػا، روسػيا، البرتغاؿ، السويد، فنمندا، اليوناف،  برت، منغاري

وتػػػػـ اسػػػػت داـ المػػػػنه  المسػػػػ ، واعتمػػػػدت تمػػػػؾ الدراسػػػػ  عمػػػػا االسػػػػتبان  فػػػػي جمػػػػع 
   بيػػر مػػف تمػػؾ الػػدوؿ كعينػػ  64المعمومػػات مػػف عينػػ  الدراسػػ  والتػػي تمجمػػت فػػي )

أجمػػع ال بػػرا  عمػػا  وتوصــمت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــاسج أىميــا: الدراسػػ ،
ة لم ػحاف  المدرسػي  فػػي التعمػيـ، والتج يػؼ السياسػػي والػديني وحػػؿ وجػود أمميػ  كبيػػر 

المشػكالت االجتماعيػػ ، وتنميػ  التفكيػػر النا ػد وأف أمػػـ المعو ػات عػػدـ وجػود تنسػػيؽ 
 عما مستو  تمؾ الدوؿ لتبادؿ ال برات وتفعيؿ نشاطات ال حاف  المدرسي .

، بعنــوان: Plopper, B. L., & Conaway, A. F (2013) دراســة (2
"اســتخدام معممــي الصــحافة المدرســية ألجيــزة االتصــال الرقميــة وأدوات شــبكات 

مػػدفت الدراسػػ  إلػػي التواصــل االجتمــاعي فــي الواليــات الفقيــرة والريفيــة الواســعة": 
تحديد كيفي  اسػت داـ أجهػدة االت ػاالت الر ميػ  فػي تػدرين ال ػحاف  المدرسػي  فػي 

، وتنتمػػي مػػف التكنولوجيػػا فػػي النشػػاطات ال ػػفي ظػػؿ الػػدعوات المتدايػػدة بػػدم  مديػػد 
الدراسػػ  لمدراسػػات الو ػػفي ، والتػػي اعتمػػدت عمػػا المػػنه  المسػػحي، وشػػممت عينػػ  

بواليػ  كنسػان، بينمػا تمجمػت أدوات الدراسػ  فػي  معممي ال ػحاف   مف 20الدراس  )
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عػػػدـ تػػػوافر التمويػػػؿ الػػػالـد السػػػت داـ وتوصـــمت الدراســـة إلـــى: ، اسػػػتبياف إلكترونػػػي
ػػػا عػػػدـ وجػػػود  بػػػرة كافيػػػ  لػػػد(  أجهػػػدة االت ػػػاؿ الر ميػػػ  فػػػي عمميػػػ  التػػػدرين، أيضا
المعممػػػػيف ال ػػػػائميف عمػػػػي تػػػػدرين ال ػػػػحاف  المدرسػػػػي ، باإلضػػػػاف  إلػػػػا عػػػػدـ وجػػػػود 
تسػػػهيالت إداريػػػ  ممػػػا أد( إلػػػي  مػػػع اسػػػت داـ أجهػػػدة االت ػػػاؿ الر ميػػػ  فػػػي عمميػػػ  

 الدراس .
"دور نشاط الصحافة المدرسية في  (، بعنوان:7102دراسة انتصار السيد محمد   (2

مػدفت . "األساسـيمن التعميم  ىتالميذ الحمقة األول ىتنمية السموك االجتماعي لد
إلػػا التعػػرؼ عمػػا الػػدور الػػر( تمعبػػ  ال ػػحاف  المدرسػػي  فػػي تنميػػ  السػػموؾ  الدراسػػ 

، واسػػػػػت دمت الدراسػػػػػػ  بتػػػػػػدائياالجتمػػػػػاعي لطػػػػػالب ال ػػػػػػؼ ادوؿ مػػػػػف التعمػػػػػيـ اإل
مػػف   040ت لفػػت عينػػ  الدراسػػ  مػػف )واسػػتعانت بمػػنه  المسػػ  بالعينػػ ، و الو ػػفي  

وكانػػػػػت اددوات:  ػػػػػحيف  اسػػػػػتبياف،  بتػػػػػدائي الػػػػػركور واإلنػػػػػاث.اإلتالميػػػػػر التعمػػػػػيـ 
 اد بػػار احتمػػت  وكانــت أىــم نتــاسج الدراســة كالتــالي:و ػػحيف  تحميػػؿ مضػػموف. 

تطػوير وت ػديـ السػموؾ  ال حفي    المرتب  ادولػا فػي الفنػوف التحريريػ  ال ػحفي  أو
االجتمػػاعي فػػي مجػػالت المدرسػػ   عينػػ  الدراسػػ  ، يميػػ  م ػػاؿ فػػي دوريػػ  فػػي المرتبػػ  
الجانيػػػ  جػػػـ ال ػػػورة ال ػػػحفي  فػػػي الجالجػػػ ، وريبورتػػػاج ال ػػػحفي  فػػػي المرتبػػػ  الرابعػػػ . 

، جػػـ الحػػديث السادسػػ  فػػي المرتبػػ الكاريكػػاتير فػػي المرتبػػ  ال امسػػ ، وجػػا  التح يػػؽ 
كمػا  .الجامنػ  فػي المرتبػ  لمرتبػ  السػابع ، وجػا ت فئػ  الفنػوف اد ػر ال حفي في ا

فػػي المرتبػػ  ال ػػدؽ  ت المشػػارك  االجتماعيػػ  المرتبػػ  ادولػػا يميهػػا التعػػاوف، جػػـاحتمػػ
 .المرتب  ال امس في ال دا   و المرتب  الرابع ، في احتراـ ا  ريف يمي   الجالج ،

(، بعنـوان: "اسـتخدام تالميـذ المرحمـة 7107دراسة أحمد عبد الكافي عبد الفتـاح   (9
مػػدفت اإلعداديــة لمصــحف المدرســية اإللكترونيــة واالشــباعات المتحققــة منيــا": 

الدراسػ  إلػي التعػػرؼ عمػي العال ػػ  بػيف اسػػت داـ تالميػر المرحمػػ  اإلعداديػ  لم ػػحؼ 
المدرسػػ  واالشػػباعات المتح  ػػ  منهػػا مػػف  ػػالؿ التعػػرؼ عمػػا مػػد  مشػػارك  طػػالب 

مدرسػػػػي  اإللكترونيػػػػ  والتعػػػػرؼ عمػػػػي مػػػػد( اسػػػػت داـ التالميػػػػر لم ػػػػحؼ ال ػػػػحاف  ال
المدرسػػػػي  اإللكترونيػػػػ  والتعػػػػرؼ عمػػػػي العال ػػػػ  بػػػػيف مجموعػػػػ  المتغيػػػػرات ال ا ػػػػ  
باالست دامات ومجموع  المتغيرات ال ا   بنوعي  اإلشباعات، واست دمت الدراس  
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ك دوات لمدراس  منه  المس ، واعتمدت عمي  حيفتي تحميؿ المضموف واالستبياف 
  تمميػر مػف تالميػر المرحمػ  اإلعداديػ  تػـ ا تيػارمـ 044وطب ت عمي عينػ   وامهػا )

مػػػف ال ػػػامرة الكبػػػر  وشػػػماؿ ال ػػػعيد، أمػػػا الدراسػػػ  التحميميػػػ  ف ػػػد تػػػـ ا تيػػػار جميػػػع 
ال ػػحؼ التػػي  ػػػدرت لهػػرر المػػدارن بطري ػػػ  عمديػػ  عػػف طريػػػؽ المسػػ  الشػػػامؿ، 

ــي أن:  ػػرا  حػػاد عمػػي المركػػد ادوؿ فػػي التفاعػػؿ بػػيف بريػػد ال وتوصــمت الدراســة إل
التالميػػػر وبػػػيف ال ػػػحؼ المدرسػػػي  اإللكترونيػػػ  وحػػػاد معػػػدؿ اسػػػت داـ التالميػػػر لمػػػدة 

%  وجػػػا  سػػػبب اسػػػت داـ اإلنترنػػػت 08.0سػػػاع  يوميػػػاا عمػػػي الترتيػػػب ادوؿ بنسػػػب  
لالطالع عمي  حيف  المدرس  في الترتيب ادوؿ مف بػيف أسػباب االسػت داـ بنسػب  

( 20.8. % 
،  Schofield Clark, L., & Monserrate, R. (2011)دراسـة  (12

بعنوان: "الصحافة ووساسل االتصال في المدارس الثانوية العميا وصـنع المـواطنين 
ا تبار ت جير المشارك  فػي أنشػط  ال ػحاف  بالمػدارن  مدفت الدراس  إلاالصرار": 

الجانوي  عمي التنشئ  االجتماعي  و يـ المواطن ، وطب ػت الدراسػ  عمػي عينػ  تكونػت 
مدرسػػػػػ ،   02)  مفػػػػػردة مػػػػػف طػػػػػالب ال ػػػػػحاف  بالمػػػػػدارن الجانويػػػػػ  فػػػػػي 00مػػػػػف )

المشػػارك  فػػي ال ػػحاف  المدرسػػي  تػػوفر لمطػػالب فػػرت  وتوصــمت الدراســة إلــي أن:
 .يتطوير المهارات وال برات الالدم  لممشارك  دا ؿ المجتمع المدرس

 

 مصطمحات الدراسة:
 فػف رئػين  ُيعرفهػا الباحػث إجرائياػا ب نهػا:: إنتاج الصحف اإللكترونية المدرسية 

مػػف فنػػوف ال ػػحاف  المدرسػػي ، وتتضػػمف عػػدداا مػػف الفنػػوف ال ػػحفي  الُمتنوعػػػ  
كػػػال بر، والم ػػػاؿ، والحػػػديث، والتح يػػػؽ، والت ػػػوير ال ػػػحفي، والكاريكػػػاتير... 
وميرمػػػا مػػػف الفنػػػوف ال ػػػحفي ، والتػػػي ي ػػػوـ التالميػػػر بتحريرمػػػا وا  راجهػػػا تحػػػت 

 إشراؼ أ  ائي اإلعالـ التربو( .

  :يتبنػا الباحػث تعريػؼ كػؿ مػف مواقع التواصل االجتمـاعيBoyd, D. M., 

& Ellison, N. B. (2007, 115)  ،وسػائؿ إعػالـ جديػدة ليسػت :  ب نهػا
اإلعػػالـ ال ػػديـ، ولكنػػ   ا مجػػؿ مػػا كانػػت تتميػػد بػػ  نظػػـبجاػػا أحاديػػا وتم ػػي إجبارياػػ

( أبػػالر    لػػينتفاعػػؿ ي تػػار فيػػ  النػػان احتياجػػاتهـ، ويشػػاركونهـ فػػي الو ػػت راتػػ
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ف ط، وبموجب نظاـ اإلعالـ الجديد يمكف لوسائؿ اإلعالـ أف ت دـ لكؿ شػ ت 
فػػي الو ػػت الػػر( يريػػد، واإلعػػالـ الجديػػد مػػو إعػػالـ تعػػدد( بػػال حػػدود  مػػا يريػػد

جديدة كمياا لـ يكف بوسع اإلعالـ الت ميػد( ت ديتهػا. ا ومتعدد الوسائط يؤد( أدوارا 
والتفاعميػػػػ ، والتشػػػػعبي ، والتفرديػػػػ ،  بالر ميػػػػ ،وتتميػػػػد وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ الجديػػػػدة 
كمػػػػا أف منػػػػػاؾ  وج الوسػػػػائط والتكنولوجيػػػػػات،اوالت  ي ػػػػ ، والجماميريػػػػ ، وتػػػػػد 

 .مير مسبو   ت  ر مكانها ا ف مجؿ اإلعالـ مستحدجات إعالمي 
 :ــداعي ــر اإلب  .Torrance, E. P يتبنػػا الباحػػث تعريػػؼ تػػورانن التفكي

ا لممشػػكالت، مػػع ي ػػب  فيهػػا الشػػ ت حساساػػعمميػػ  ، ب نػػ :  .(20 ,1988)
دراؾ الجغػػػػرات والمعمومػػػػات والبحػػػػث عػػػػف الػػػػدالئؿ لممعرفػػػػ ، ووضػػػػع الفػػػػروض إ

 إجراسيــاً  هػػا الباحػػثكمػػا يعرف  .جػػرا  التعػػديؿ عمػػا النتػػائ إوا تبػػار  ػػحتها، جػػـ 
فػػػػي م يػػػػان التفكيػػػػر اإلبػػػػداعي لتػػػػورانن  التمميػػػػربالدرجػػػػ  التػػػػي ح ػػػػؿ عميهػػػػا 

Torrance  ُفي مرر الدراس . ست دـالم 

 اإلطار النظري لمدراسة:
حػػور مجموعػػ  مػػف الن ػػاط المتعم ػػ  بمتغيػػرات الدراسػػ  المعرفيػػ ، يتنػػاوؿ مػػرا الم
 ورلؾ عما النحو ا تي:

  هػػا عرف الصــحافة اإللكترونيــة المدرســية: ممفيــوWebcrawler, C. (2013) ،

)اإلنترنػت  ويعتمػد عمػا عنا ػر ب نها:  نشػاط إعالمػي تربػو( يػتـ عبػر مليػ  إلكترونيػ  
ػا عرفهػا ال ػوت وال ػور والفيػديو أو جميعهػا . ، Dennis, J. (2007, 25) أيضا

  حاف  ينتجها الُطالب بدعـ مػف المدرسػ  باسػت داـ الوسػائؿ التكنولوجيػ ، ويػتـ  َأنمل:
نشػػرما عبػػر اإلنترنػػت فػػي  ػػورة مػػدونات أو عبػػر من ػػات التوا ػػؿ االجتمػػاعي، ويػػتـ 

 ،Kadzera, C. M. (2006, 1)عػادةا مػف جانػب المدرسػ  . بينمػا عرفهػا تمويمهػا 
ب نهػػا:  ال ػػحؼ التػػي ينتجهػػا ادطفػػاؿ بمسػػاعدة وسػػائؿ تكنولوجيػػ  إلكترونيػػ ، وُيمكػػػف 
إنتاجهػػا كنشػػاط بالف ػػؿ أو كنشػػاط منهجػػي م ػػر عبػػر اإلنترنػػت . وفػػي سػػياؽ مت ػػؿ 

 أحػد وسػائؿ اإلعػالـ  ، َأنممل:Adegbija, M. V. et all (2012, 59)عرفهػا 
التربػػػو( التػػػي يػػػتـ إ ػػػدارما ونشػػػرما عبػػػر اإلنترنػػػت عمػػػا المو ػػػع اإللكترونػػػي لممدرسػػػ ، 
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وي ػػوـ بتحريرمػػػا الطُػػالب بُمسػػػاعدة أ  ػػائي اإلعػػػالـ التربػػو(، ويػػػتـ تكاممهػػا مػػػع بػػػا ي 
 ، 61، 2117ادنشػػط  المدرسػػي  لتنميػػ  ش  ػػي  التالميػػر . بينمػػا عرفهػػا مشػػاـ  ابػػؿ )

منشوراا إلكترونياا دورياا يحتو  عما ادحداث الجاري  سوا  الُمرتبط  بموضوعات ب نها:  
عام  أو موضوعات رات طبيع   ا   ومرتبط  بمواد وموضػوعات يدرسػها الطػالب/ 
الطالبػػػػات، ورلػػػػؾ عػػػػف طريػػػػؽ الحاسػػػػب ا لػػػػي، سػػػػوا  مباشػػػػرة أو مػػػػف  ػػػػالؿ شػػػػبكات 

رونياػػا، ومػػرر المعمومػػات  ػػد تكػػوف االت ػػاؿ مػػع تطويرمػػا وبجهػػا وتو ػػيمها وعرضػػها إلكت
فػػي شػػكؿ ن ػػوت أو  ػػور أو رسػػومات تػػتـ معالجتهػػا ملياػػا وي ػػوـ ب  ػػدارما الطػػالب/ 

 ، ب نهػا:  ال ػحؼ المدرسػي  68، 2112الطالبات أنفسهـ . وعرفها أحمد عبد الكػافي )
جمػػ  التػي يػتـ نشػػرما عمػا شػبك  اإلنترنػػت العالميػ  باسػت داـ الوسػػائؿ اإللكترونيػ ، والمتم

فػػي الوسػػائط المتعػػددة، والػػنت الفػػائؽ، وكافػػ  بػػرام  الحاسػػب التػػي تسػػاعد فػػي عمميػػ  
ف أفػػراد النشػػر اإللكترونػػي مح  ػػ  درجػػ  كبيػػرة مػػف الفاعميػػ  بػػيف الجمهػػور والوسػػيم ، وبػػي

  ـو بتحريرما الطالب ب نفسهـ وتهتـ بادنشط  التعميمي  .الجمهور بعضهـ البعض، وي

 حػػػدد :اإلبـــداعي كيـــرالتف عمـــى القـــدرة تنميـــة Harris, R. A (2002) بعػػػض 
 :ومي مبدعيف، يكونوا حتا يتمجموما أف المتعمميف عمايجب  التي االتجامات

 دف مسوغ، دوف ادشيا  كؿ ادشيا  معرف  يريدوف المبدعوف فالنان :الفضول 
 .والمعرف  االستطالع حب في رمب  ـهلدي

 مػػرا يولػػد الغالػػب وفػػي واالعت ػػادات، ادفكػػار تحػػد  المبػػدعوف يحػػب :التحــدي 
 .جديداا  حالا  أو فكرة التحد(

 مشػػكم  حػػؿ فػػي د ػػائؽ تسػػع ف ػػط ي ضػػوف دنهػػـ يفشػػموف النػػان معظػػـ :المثــابرة 
 .د ائؽ10 حمها يتطمب

 التػػػي بادفكػػػار يفكػػػروف فهػػػـ  يػػػالهـ، عمػػػا  يػػػود ال المبػػػدعوف :المـــرن الخيـــال 
 .جديدة أو مريب  أو عجيب  تسما

 التفكيػػػػر عمػػػػا ال ػػػػدرةوُيمكػػػػف إلنتػػػػاج الُ ػػػػحؼ اإللكترونيػػػػ  المدرسػػػػي  أف تُنمػػػػي   
 التػي مـالػتع نظريػات مػف عديػد ومنػاؾتمؾ االتجامات سالف  الػركر، مف  الؿ  اإلبداعي

 في  تظهر تفكير اإلبداعي فالتفكير المعرفي ، النظري  :منها اإلبداعي، التفكير مع تتسؽ
 اإلبػػػداع فػػػاف جػػػـ ومػػػف اإلبداعيػػػ ، الموا ػػػؼ فػػػي الػػػرمني والتفاعػػػؿ الػػػوعي سػػػيطرة حػػاالت
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 النهاي  في والو وؿ والترميد والتنظيـ والوعي واإلدراؾ كاالنتبار رمني  عمميات يتضمف
 اإلبداع أف ير  Sternberg, R. J. (1999) أما. جديدة  برة إبداع أو تشكيؿ إلا

 السػاب   ال بػرات معمػوـ مػو ممػا طالجديػدة ادفكػار توليػد مرحمػ  مػف تبػدأ دينامكيػ  عمميػ 
  م دوف توافر تتطمب والتي اإلبداعي  العممي  في فاعم  رمني  ُ درة التركر وأف الفرد لد 

 البحػػػػػث عمميتػػػػػي مػػػػػف يتكػػػػػوف واإلبػػػػػداع والتفسػػػػػيرات والتعميمػػػػػات المفػػػػػاميـ مػػػػػف معرفػػػػػي
 اكتشػػاؼ عمػػا ال ُػػدرة :ممػػا اإلبداعيػػ ، العمميػػ  فػػي عن ػػريف أمػػـ أف يػػر  كمػػا والتعػػديؿ،
 .ال حيح  ادسئم  إجارة عما الُ درةو  ،المعروض  ال برة أو ال ط  موضع

 ادكجػػر بػػروداا  أ ػػبحت موا ػػع التوا ػػؿ االجتمػػاعي: االجتمــاعي التواصــل مواقــع أبــرز
ضمف الموا ع اإللكتروني  التي تد ر بها الشبك  العنكبوتي ، وبهػرا يؤكػد ُ بػرا  اإلعػالـ 

كانػػػػت ادسػػػػرع فػػػػي اسػػػػت طاب الماليػػػػيف مػػػػف  االجتمػػػػاعيالتوا ػػػػؿ الجديػػػػد أف موا ػػػػع 
 ,Dinah, Robert, 2010) ادعضا  والُمست دميف  الؿ السنوات ال ميم  الماضي 

، وفػػي مػػرا ال ػػدد يػػتـ الت كيػػد عمػػا أف موا ػػع الشػػبكات االجتماعيػػ  ُتهػػيمف عمػػا (53
ا ب  نهػا أكجػر الو ت الر( ي ضي  الُمست دموف في ت ف  شبك  اإلنترنت، وتو ؼ أيضا

ا مػػف أفػػراد الجمهػػور ب ػػف  عامػػ  والشػػباب والمػػرام يف ب ػػف   ا ػػ   الموا ػػع اسػػت داما
.(Nielsen, 2010)  موقـع فػي الو ػت الحػالي  التوا ؿ االجتماعيومف أبرد موا ع

“Facebook”:  )عػػػد مو ػػػع يوالػػػر“Facebook”   مػػػف الموا ػػػع التػػػي ُتمجػػػؿ ج افػػػ
مػف كافػػ  دوؿ العػالـ عمػػا  ػدـ المسػػاواة ويسػػم  دوليػ  يشػػترؾ فيهػا أنػػان وموا ػع فرعيػػ  

لألعضا  الُمشتركيف بنشػر لمحػات ُم ت ػرة عػف حيػاتهـ وتبػادؿ المعمومػات الش  ػي  
 . كػرلؾ الكتابػ  عمػا 09، 9409مع اد د ا  والتوا ؿ مع ا  ػريف )محمػد السػيد، 

نشا  مجموعات واالنتساب إليها والتسجيؿ كُمعجبيف د( شئ ُيمك ف ت ػورر، جدرانهـ وا 
 . ُم تػػرع 022-028، 9404)حسػػنيف شػػفيؽ،  ضػمف  ائمػػ  طويمػػ  إلمكانيػػات أ ػػر 

ا فػي البدايػ   Mark Zuckerbergالشبك  مو  طالب بجامع  مارفارد، وكاف مشػروعا
نوعاا مف عبث الشباب. ف د أراد مارؾ بعد أف مجرت   دي ت  أف يتعرؼ عما الجوانػب 

مػػرا  لمطػػالب ويحػػاوؿ التػي تتػػوافر فػػي فتيػػات الجامعػػ  وتجعػػ ؿ بعضػػهف أكجػػر جاربيػػ  وا 
ت ػػػنيفهف وفػػػؽ بعػػػض الموا ػػػفات، ف ػػػاـ بجمػػػع  ػػػدراا كبيػػػراا مػػػف المعمومػػػات الش  ػػػي  
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ممػا  ”FaceMatch.com“و وراا لتمؾ الفتيات الستطالع رأ( الطالب عما مو ػع 
مػالؽ الم  و ػعأمضب الفتيات وأد  إلا تد ؿ الجامع  وتو يع الع وبػ  الت ديبيػ  عميػ  وا 

  . 00، 9400)أحمد أبو ديد، 
بػػػػػػػػػػػػػػػ طالؽ مو عػػػػػػػػػػػػػػػ  الجديػػػػػػػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػػػػػػػارؾ ـ  ػػػػػػػػػػػػػػػاـ9440نػػػػػػػػػػػػػػػوفمبر  0وفػػػػػػػػػػػػػػػي  

“TheFacebook.com”، الب كؿ مف ـ فت  المو ع أبواب  أماـ طُ 9440عاـ  يوف
، وتدرج المو ع فػي اسػت طاب الجامعػات تػدريجياا حتػا اوجامع  كولومبي ستانفورد جامع 

ا لجميع الجامعات أ ب  مُ  العػاـ راتػ  تػـ  يادمريكيػ  وبعػض الجامعػات الكنديػ ، وفػتاحا
وتػػـ ن ػػؿ م ػػر الفػػين بػػوؾ إلػػا  ،”Facebook.com“تعػػديؿ نطػػاؽ الشػػرك ط ف  ػػب  

، (Mezrich, B, 2009, 2-8)فػي واليػ  كاليفورنيػا ادمريكيػ   ”Palo Alto“مدين  
 ابػػؿ سػػ   لممػػدارن الجانويػػ  مُ ب  ػػدار نُ  ”Facebook“ ػػاـ مو ػػع ـ 9440وفػػي عػػاـ 

ـط 9440ألؼ دوالر، كما فت  أبواب  أماـ جميع ممف يممكوف بريد إلكترونػي عػاـ  944
ػػػا، وكانػػػت النتيجػػػ  طفػػػرة فػػػي عػػػدد مُ 00مػػػرر )بشػػػرط أف يكػػػوف تجػػػاود عُ  سػػػت دمي   عاما

المو ع حوؿ العالـ حتا أ ب  أكجر الموا ع عما شػبك  اإلنترنػت مػف حيػث االسػت داـ، 
إلػػػػػػا العا ػػػػػػم  االيرلنديػػػػػػ   ”Facebook“دارة ـ تػػػػػػـ ن ػػػػػػؿ م ػػػػػػر إ9448وفػػػػػػي عػػػػػػاـ 
“Dublin”   كم ػػر دولػػي لشػػرك“Facebook” (99، 9400،  جمملَ  َممك ا سممك.  

 مجػػؿيُ  ال ومػػو ،الشػػبكات االجتماعيػػ  موا ػػع أمػػـ مػػف اواحػػدا  ”Facebook“ مو ػػعوُيعػػد 
نمػا ف ػػط ااجتماعياػػ نتػد مُ   يفعػػؿ أف شػػ ت أ( ب مكػػاف سػهم  كنولوجيػػ تُ   اعػػدة أ ػػب  وا 

مػػػػدفها ادساسػػػػي مػػػػو االت ػػػػاؿ وا  امػػػػ  عال ػػػػات بػػػػيف ادفػػػػراد، و  ، يشػػػػا مػػػػا  اللهػػػػامػػػػف 
  .908، 9448،  اصطكَ عَلق) ومشارك  االمتمامات

 عمػا ”Dictionary of Media and Communications“ عػرؼيُ و  
 ”Profiles“ ال ا ػػػ  ال ػػػفحات نشػػػر تػػػي يُ  االجتمػػػاعي بالتوا ػػػؿ  ػػػات مو ػػػع :أنػػػ 

(Danesi, M, 2014)، التػدرين وميئػ  الجامع  البطُ  ل دم  البداي  في وضع و د 
 جمػاؿ  عرفػيُ و  ،(Marcel, 2009, 17)  ادش ات كؿ ليشمؿ اتسع لكن  والموظفيف
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 عمػػػػػا النػػػػػان سػػػػػاعديُ  إلكترونػػػػػي اجتماعيػػػػػ  شػػػػػبك  مو ػػػػػع: ب نػػػػػ   09 ،9448) م تػػػػػار
 ، وُيشير اسـ اإلنترنت عبر أكجر بفعالي  العمؿ وأ د ا  وعائالتهـ ب  د ائهـ االت اؿ

“Facebook” تحػدةالمُ  الواليػاتب الجػامعي الحػـر في الوافديف البطُ لم من تُ  ور   إلا 
، لي ػب  المو ػع دليػؿ سػكاف اد ر اعم منهـ كؿ تعارؼب والكميات اإلعدادي  والمدارن
 العالـ.

 :إجراءات الدراسة
يمكف تحديػد إجػرا ات الدراسػ   الرئيسي والعرض السابؽ الدراس سؤاؿ  إطارفي  

 مف  الؿ ا تي:
 :اسػػػت دـ الباحػػػث المػػػنه  التجريبػػػي ال ػػػائـ عمػػػا الت ػػػميـ شػػػب   مـــنيج الدراســـة

التجريبػػػػػػي ر( المجموعػػػػػػ  الواحػػػػػػدةط و ػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بدراسػػػػػػ  وتحميػػػػػػؿ اددبيػػػػػػات 
والدراسػػػػات السػػػػاب   لمو ػػػػوؿ إلػػػػا  ػػػػائمتي مهػػػػارات/ ومعػػػػايير إنتػػػػاج ال ػػػػحؼ 

وا ع التوا ػؿ االجتمػاعي، كػرلؾ  يػان  بمػي ددوات الدراسػ  اإللكتروني  عبر م
مػػع دمػػ  التالميػػر عينػػ  الدراسػػ  فػػي عمميػػ  الػػتعمـ مػػف  ػػالؿ مجموعػػ  تعميميػػ  

بػػيف ال ياسػػيف جػػـ  يػػان  Facebookمغم ػػ  عمػػا مو ػػع التوا ػػؿ االجتمػػاعي 
 و د مرت إجرا ات الدراس  بعدة مراحؿ، ومي كما يمي: بعد(. 

 لكترونيػ  ل ا ات ت ميدي  )دا ػؿ الف ػؿ  و متمجم  في  لتجريبية:مادة المعالجة ا ا 
مو ػػػػع التوا ػػػػؿ تػػػػـ إنشػػػػاؤما عمػػػػا  مغم ػػػػ  تُ ػػػػدـ مػػػػف  ػػػػالؿ مجموعػػػػ  تعميميػػػػ 

 بواسط  الباحث. ”Facebook“االجتماعي 

  :ومي ،(1   الحالي الدراس في  مجموع  مف اددوات تمست داُ أدوات البحث: 

                                                

، ييٍ ببيم  ختبياس  ندياسع  هيل  نتركميب  عييا  ر نتي س َشتى تحكيمى مًميأ وات ا  ناس صيا ييا  يا  (  1

ًُحكًمٍ، تهُى:  يجً  ا يٍ  ن

 مايعا  نًُما –وصتاذ تسئمش بضى  نتبيما  نًداسَا يكهما  نتبيما : ا نما طه يحًا ي صف. 

  مايعا  نًُما –كهما  نتبيما  -وصتاذ  نًُاهج تطبق  نتاسيش:  با  نحًما  هلفايز. 

  مايعا  نًُما. –هاشى  هر صما: وصتاذ  هى  نُرش  نتبي ي  نًتربغ يكهما  نتبيما 

 ًُضا ا ويم وَ س  با  نعزيز: وصتاذ  .مايعا  نًُما –كهما  نتبيما  –  هى  نُرش  نتبي ي  ن

 ًُضا ا اذ: وصتيحًا إيب همى يحًا  .مايعا  نًُما –كهما  نتبيما  –  هى  نُرش  نتبي ي  ن
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موا ػػع التوا ػػؿ االجتمػػاعي،  ػػد ُطب ػػت  دليػػؿ موجػػ  ل يػػان  بػػرة واسػػت داـ .1
 باست داـ مجموعات الُمنا ش  المركدة )إعداد الباحث .

ا تبػػػػػػػار إنتػػػػػػػاج ال ػػػػػػػحؼ اإللكترونيػػػػػػػ  المدرسػػػػػػػي  عبػػػػػػػر موا ػػػػػػػع التوا ػػػػػػػؿ  .2
 )مف إعداد الباحث . االجتماعي المعرفي

)تعريػػػػب سػػػػيد  يػػػػر اهلل،  تػػػػوراننل ا تبػػػػار ال ػػػػدرة عمػػػػا التفكيػػػػر اإلبػػػػداعي .3
1981 . 

إنتػػػػاج التالميػػػػر لم ػػػػحؼ اإللكترونيػػػػ  المدرسػػػػي  عبػػػػر موا ػػػػع بطا ػػػػ  ت يػػػػيـ  .4
 )مف إعداد الباحث .التوا ؿ االجتماعي 

  الدراسةتجربة: 
 عما جالج  مراحؿ: الدراس  اـ الباحث بتنفير تجرب  

 مرحمة التجييز واإلعداد: .0
 تـ بنا  مادة المعالج  التجريبي  مف  الؿ: -1

إنتػػػاج اإلطػػػالع عمػػػا اددبيػػػات التربويػػػ  والدراسػػػات السػػػاب   المرتبطػػػ  بمهػػػارات  - أ
 .ال حؼ اإللكتروني  المدرسي  عبر موا ع التوا ؿ االجتماعي

تحديد أمداؼ مادة المعالج  التجريبي  مع ا تراح المحتو  التعميمي الر( ُيح ؽ   - ب
ة المحكمػػيف تمػػؾ ادمػػداؼ، ومػػف جػػـ عػػرض تمػػؾ ادمػػداؼ والمحتػػو  عمػػا السػػاد

لضػػبطها عممياػػا وإلبػػدا  الػػرأ( حػػوؿ مػػد  تناسػػب ادمػػداؼ السػػموكي  لألمػػداؼ 
 العام  وعنا ر المحتو .

                                                                                                                         

 ًُضا ا تسئمش  عذ  ا ت ئم صالح  نايٍ: وصتاذ  –كهميا  نتبيميا  نُ  ميا يبضى  ع يالو  نتبيي ي   ن

 .مايعا  نًُما

 ًُضا ا تكُ ن مما  نتعهمى  يحًا ضاحر ت َر: وصتاذ  .مايعا  نًُما –يكهما  نتبيما  نُ  ما  ن

 مايعا  نداهبع –كهما  ع الو  -وصتاذ  نصحافا  نًضا ا: حضمٍ غانر يحبز. 

 ًُضا ا  نصحافا حضمٍ يحًا سيمأ: وصتاذ  .يانًعها  ناتنر  نعانر نإل الو يأكاايًما  نشبتق  ن

 مايعيا  –ياسس  نصحافا يدضى  ع الو  نتبيي ي كهميا  نتبيميا  نُ  ميا : هاَر َااي  با  نًدص ا

  نًُما

 مايعا  مٍ شًش - ناس صاا  نعهما نهطر نا يكهماياسس  ع الو : َحهه  ًبت. 

 مايعا  مٍ شًش -كهما  آلا ب -ياسس  نصحافا يدضى  ع الو: فه س  إكب و يتل. 
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إنتاج ال حؼ اإللكتروني  المدرسي  عبر موا ع التوا ؿ إعداد  ائم  بمهارات  -جػ
، ومػف جػـ عرضػها عمػا السػادة الدراسػ عينػ   لمتالميرالمراد إكسابها االجتماعي 
، مػػػد  انتمػػػا  المهػػػارة الفرعيػػػ  لممهػػػارة ادساسػػػي إلبػػػدا  الػػػرأ  حػػػوؿ  المحكمػػػيف

جرا اتها الفرعيػ  فػي  جػالث،  مسػتويات إطػاروتحديد درج  مد  أممي  المهارة وا 
 ، وأعمػػػا أمميػػػ  0  عمػػػا أسػػػان أدنػػػا أمميػػػ  نعبػػر عنػػػ  بػػػػ )0، 9، 0) ومػػي:

  .0نعبر عن  بػ )

مػػػػا ميئػػػػ  ن ػػػػوت م ػػػػاحب  تػػػػـ بنػػػػا  عػػػػروض مػػػػادة المعالجػػػػ  التجريبيػػػػ  ع -د
 ,Microsoft Office Word 2010"بال ػػػػور منتجػػػػ  ببرنػػػػامجي 

Photoshop CS2". 

، وتضػػمف د دليػػؿ موجػػ  ل يػػان  بػػرة واسػػت داـ موا ػػع التوا ػػؿ االجتمػػاعيإعػػدا -2
حكمػػػيف لضػػػبط تحديػػػد الهػػػدؼ منػػػ ، ودمػػػف تنفيػػػرر، جػػػـ عرضػػػ  عمػػػا السػػػادة المُ 

 بادمػػداؼ وفػػا  الف ػػرات وؿ مػػد ال ػػدؽ والجبػػات لهػػا، ورلػػؾ إلبػػدا  الػػرأ( حػػ

  4) االبػال  عػػددم اعممياػػف ػػرات االسػتبان  سػػالم   ػيام  و ف راتهػا،  مػع المبينػ 
 .محاور

إنتػػاج ال ػػحؼ اإللكترونيػػ  المدرسػػي  أدا  الطػػالب لمهػػارات إعػػداد بطا ػػ  ت يػػيـ  -3
، وعرضػها عمػا السػادة المحكمػيف إلبػدا  الػرأ( عبر موا ع التوا ؿ االجتماعي

سالم   يام  ، و بادمداؼ المبين  مع بنودر بطا   الت ييـمد  وفا  بنود حوؿ 
 ، ورلؾ إلبدا  الرأ( حوؿ  الحيتها.اعمميا  بطا   الت ييـبنود 

تمميػػػػراا مػػػػف تالميػػػػر ال ػػػػؼ الجالػػػػث   41والتػػػػي شػػػػممت ) الدراسػػػػ تحديػػػػد عينػػػػ   -4
 ػػػات اإلعػػػداد( بمدرسػػػ   ػػػالح الػػػديف لمتعمػػػيـ ادساسػػػي التابعػػػ  إلدارة أبػػػو  ر 

 .اإلعدادي 

 .”Facebook“ مو ع التوا ؿ االجتماعيعما مغم   إنشا  مجموع  تعميمي   -5

إ امػػػػ  مجموعػػػػ  ن ػػػػال مركػػػػدة مػػػػع الطػػػػالب عينػػػػ  الدراسػػػػ  لمعرفػػػػ  مػػػػد   بػػػػرة  -6
 .”Facebook“ومستو  است داـ موا ع التوا ؿ االجتماعي،  ا  ا مو ع 
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ط لحسػػاب  ػػدؽ وجبػػات كػػؿ أدارا وبطا ػػ  الت يػػيـ  بمياػػالمعرفػػي  تطبيػػؽ اال تبػػار -7
السػػموؾ المبػػدئي  وادداتػػاف ت يسػػاففػػي موضػػوع الػػتعمـ،  التالميػػروتحديػػد مسػػتو  

 مهار( المت ؿ بادمداؼ التعميمي .المعرفي وال

 ا تبار مهارات التفكير اإلبداعي  بمياا.تطبيؽ  -8

عمػػؿ ورشػػ  عمػػؿ مػػع التالميػػر عينػػ  الدراسػػ  وعػػرض عمػػيهـ كيفيػػ  التعامػػؿ مػػع  -9
 .”Facebook“مو ع التعميمي  عما  وع المجم

جماعػ  ال ػحاف   ”تحػت عنػواف  ”Facebook“إنشػا  مجموعػ  عمػا مو ػع  -11
التالميػػػػر عينػػػػ  الدراسػػػػ  لالشػػػػتراؾ فيػػػػ ، ورلػػػػؾ  ودعػػػػوة، “المدرسػػػػي  اإللكترونيػػػػ 

وتم ػػي االستفسػػارات ومتابعػػ  مرائهػػـ حػػوؿ  ل ػػا بعػػد إنهػػا  كػػؿ  التالميػػرلمتابعػػ  
 .ل ا كؿ ل التعميمي موضوعال

 مرحمة العرض والتقديم: .7
عمػػػا  ـ2119/2121 ادوؿ لمعػػػاـ فػػػي الف ػػػؿ الدراسػػػي  الدراسػػػ بػػػدأت تجربػػػ   -1

تالميػػػػر ال ػػػػؼ الجالػػػػث اإلعػػػػداد( بمدرسػػػػ  مػػػػف  تمميػػػػر  41عينػػػػ  مكونػػػػ  مػػػػف )
 . الح الديف لمتعميـ ادساسي التابع  إلدارة أبو  ر ات التعميمي  بالمنيا

إنتػػػػػػاج ال ػػػػػػحؼ ريبيػػػػػػ  المتضػػػػػػمن  مهػػػػػػارات تػػػػػػـ تػػػػػػدرين مػػػػػػادة المعالجػػػػػػ  التج -2
، (2 ل ػػػا ات   9بوا ػػػع )اإللكترونيػػػ  المدرسػػػي  عبػػػر موا ػػػع التوا ػػػؿ االجتمػػػاعي 

   د ي  .61) الم ا  الواحدأسبوعياا، وبمغت مدة  ل ا ات  3)

مػف كػؿ  ، وكػرلؾ طمػبل ػا ب نشط   بؿ بداي  كػؿ  تالمير عين  الدراس تـ إمداد  -3
 .تممير تكميؼ عف كؿ ل ا 

                                                

 يًُكٍ إمًال  نهداء ا  نتعهمًما فمًا يهر:(  2

 تطبمق وات ا  ناس صا ببهمًا.  نتعاسف يمٍ  نباحث ت مُا  ناس صاتضًٍ:  - نهداء  ألتل + 

 يراهمى وصاصما تضًٍ:  نصحافا  ناسصما  عنكتبتَما - نهداء  نثاَر .... 

 تضًٍ: تظائف  نصحافا  ناسصما  عنكتبتَما. - نهداء  نثانث 

 تضًٍ: ياهما  نتركمب  عيا  ر. - نهداء  نب يأ 

 وَشطا نتًُما  نتركمب  عيا  ر. ( +1) تحبيب  نرُ ٌ  نصحرما  نًاسصماتضًٍ:  - نهداء  نخايش 

 ( + وَشطا نتًُما  نتركمب  عيا  ر..2) تحبيب  نرُ ٌ  نصحرما  نًاسصماتضًٍ:  - نهداء  نضااس 

 (.1تضًٍ: تصًمى صحمرا ياسصما إنكتبتَما ) - نهداء  نضايأ 

 ٍ(.2تضًٍ: تصًمى صحمرا ياسصما إنكتبتَما ) - نهداء  نثاي 

 الصترضاس ا تشبح نًراهمى صحرما + تطبمق وات ا  ناسصا يعايًا. تضًٍ: تهدر - نهداء  نتاصأ  
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إنتػػػاج  ػػػحيف  التالميػػػر عينػػػ  الدراسػػػ  بتكميػػػؼ نهػػػائي والُمتمجػػػؿ فػػػي تػػػـ تكميػػػؼ  -4
 .إلكتروني  مدرسي  وتشاركها عبر موا ع التوا ؿ االجتماعي

 مرحمة التقييم النياسي: 
إ تبػػػار إنتػػػاج ال ػػػحؼ اإللكترونيػػػ  المدرسػػػي  عبػػػر موا ػػػع التوا ػػػؿ تػػػـ تطبيػػػؽ  

مػادة المعالجػ  التجريبيػ ، وكػرلؾ تػـ ت يػػيـ بعػد االنتهػا  مػف تػدرين االجتمػاعي المعرفػي 
ػػا نهائياػػا  التالميػػر عينػػ  الدراسػػ المنتجػػ  مػػف  بػػؿ  الُ ػػحؼ بواسػػط  جالجػػ  محكمػػيف ت ييما

إنتاج ال حؼ اإللكتروني  المدرسػي  عبػر موا ػع التوا ػؿ باست داـ بطا   ت ييـ مهارات 
كما تـ تطبيؽ ا تبار ال درة عما   ،0:  0وتحديد مستو  أدا  كؿ بند مف )االجتماعي 

ـ   البعػػد(، جػػـ و ال بمػػي  التالميػػر فػػي ال ياسػػيف تػػـ ف ػػؿ درجػػاتالتفكيػػر اإلبػػداعي، ومػػف جػػ
 بعد رلؾ تـ است داـ المعالجات اإلح ائي  المناسب .

 وتفسيرىا: الدراسةنتاسج 
ػػػ المحػػػوريتنػػػاوؿ مػػػرا  مجموعػػػات  نتػػػائ  الدراسػػػ ، والُمتمجمػػػ  فػػػي: نتػػػائ ل اعرضا

 عما النحو ا تي:ورلؾ ،  ح  الفروض نتائ إضاف ا إلا  ،الُمركدة ال الن

 ركزة:نتاسج مجموعات النقاش الم   -أواًل 
  ػاـ الباحػث لػرلؾالكيفيػ ،  الدراسػاتأسػاليب الُمركدة أحد  مجموعات الن الُتعد 

  تمميػػػراا مػػػف تالميػػػر 40جميػػػع تالميػػػر عينػػػ  الدراسػػػ  والُمكونػػػ  مػػػف ) ابمػػػ  مػػػع مُ   جرا بػػػ
تميػػػػدت  ػػػػد ، و إجنػػػػيف مػػػػف اد  ػػػػائييف بالمدرسػػػػ سػػػػاعدة ورلػػػػؾ بمُ المرحمػػػػ  اإلعداديػػػػ ، 

الحظػػات وتعمي ػػات مُ  تسػػاعد ابمػػ  الفرديػػ ، حيػػُث ب نهػػا أكجػػر شػػمولي  مػػف المُ الُمنا شػػ  
تػػـ الح ػػوؿ عمػػا معمومػػات و  لمن ػػال،مػػا إجػػارة موضػػوعات وأفكػػار شػػاركيف عبعػػض المُ 
مو ػػػػػػع  ب بػػػػػػرة واسػػػػػػت داـ موا ػػػػػػع التوا ػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي تحديػػػػػػداامامػػػػػػ  تتعمػػػػػػؽ  وأفكػػػػػػار

Facebook ـت تسػػػػػػجيؿ  ،ب نتػػػػػػاج ال ػػػػػػحؼ اإللكترونيػػػػػػ  المدرسػػػػػػي  اوعال تهػػػػػػ ول ػػػػػػد تػػػػػػ
 ا.نا شات  وتيا المُ 
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 جموعػػ  مػػف ادسػػئم  والن ػػاطالموجػػ  الػػر( تضػػمف م و ػػاـ الباحػػث ب عػػداد دليػػؿ 
: ، أممهػػاركػػدةنا شػػات فػػي المجموعػػات المُ بهػػا فػػي إدارة وتوجيػػ  المُ  الرئيسػػ  التػػي استرشػػد

لتػػي يتعػػرض أمػػـ المضػػاميف اأسػػباب االسػػت داـ، و و  ،Facebookمو ػػع اسػػت داـ دة ُمػػ
 مو ع.است داـ الوسمبيات  ، ومدايالها التالمير عما المو ع

ــ (1 أنهػػػـ ُمشػػتركوف فػػػي مو ػػػع  أجمعػػت عينػػػ  الدراسػػػ  عمػػا ػػػد : موقـــعاســـتخدام الدة م 
Facebookأكػػػد أكجػػػر مػػػف ن ػػػؼ العينػػػ  أنهُػػػـ يسػػػت دموف المو ػػػع بشػػػكؿ  ، بينمػػػا

يومي وب ف  دائم ، ولكف ال يوجػد و ػت ُمحػدد السػت دامُهـ لممو ػعط رلػؾ دنهُػـ  ػد 
معػدؿ  يست دمون  حيف تُتػاح لهُػـ ُفر ػ  اسػت دام ، كمػا أكػد مالبيػ  أفػراد العينػ  أف

 .مو ع  د يت طا الجالث ساعات يوميااماست دامهـ ل
لمو ػػع  ـاتفػػؽ معظػػـ أفػػراد العينػػ  عمػػا أسػػباب اسػػت دامهُ موقــع: الأســبا  اســتخدام  (0

Facebook ، التوا ػػػؿ مػػػع ادمػػػؿ واد ػػػد ا ، وتكػػػويف  ا تي:كػػػومػػػي بالترتيػػػب
 ػػػػدا ات جديػػػػدة، واسػػػػت داـ ادلعػػػػاب والتطبي ػػػػات، وُمتابعػػػػ   ػػػػفحات الرياضػػػػييف 

وا ػػػػؿ مػػػػع الُمعممػػػػيف، وُمتابعػػػػ  أ بػػػػار المدرسػػػػ ، وُمتابعػػػػ  اد بػػػػار والفنػػػػانيف، والت
 وادحداث الجاري ،  والح وؿ عما الُمحتو  العممي )الدراسي .

كػػاف ترتيػػب المضػػاميف التػػي : موقعبــالأىــم المضــامين التــي يتعــرض ليــا التالميــذ  (3
االجتماعيػػػ ، الرياضػػػي ، الكوميديػػػ ، الفنيػػػ ،  ُيفضػػػؿ أفػػػراد العينػػػ  متابعتهػػػا كػػػا تي:

 .المدرسي ، الديني ، السياسي 
ـــات (4 ـــع:الوســـمبيات  إيجابي مدايػػػا مو ػػػع  عمػػػا عديػػػد مػػػفاتفػػػؽ أفػػػراد العينػػػ  فػػػي  موق

Facebook :التوا ػؿ مػع ادمػؿ واد ػارب عػف طريػؽ الدردشػ ، ، وكانت كا تي
وتكػػػويف  ػػػدا ات جديػػػدة ممػػػف ُمػػػـ فػػػي نفػػػن أعمػػػارُمـ ومػػػف مػػػـ أكبػػػر مػػػنُهـ سػػػناا، 

مو ػػع، وُمتابعػػ   ػػفحات الرياضػػييف والفنػػانيف اللتطبي ػػات المتاحػػ  عمػػا وادلعػػاب وا
 ، والتعبيػػر عػػف الػػرأ( بُحريػػ ،وُمتابعػػ  أ بػػار ادفػػالـ والُمسمسػػالت الُمفضػػميف لػػديُهـ،

ػا  .وُمتابعػ  اد بػار وادحػداث الجاريػ  ،والتسمي  و ضا  و ت الفراغ بينمػا اتفػؽ أيضا
البعض يػر  أف والتي تمجمت في ا تي: مو ع، لاكجير مف أفراد العين  حوؿ سمبيات 

هػػػػدر الكجيػػػػر مػػػػػف الو ػػػػت ويػػػػؤجر عمػػػػا تح ػػػػػيمهـ يُ  Facebookمو ػػػػع اسػػػػت داـ 
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الدراسي حيث يسػت دمون  فػي أو ػات االسػتركار، والتعػرض لُمحتػو  ميػر الئػؽ مػف 
، ونشػػر اإلشػػاعات وادكاريػػب، والتعػػرض تبعػػض ال ػػفحات، وا تػػراؽ ال  و ػػيا

الئ ػػ ، وكػػاف الكػػرب مػػف أمػػـ السػػموكيات السػػمبي  التػػي تػػ جر بهػػا دلفػػاظ سػػيئ  وميػػر 
أفراد العين ، حيث يمج  الكجير أجنا  التحُدث مع ا  ػريف إلػا ركػر بيانػات ش  ػي  

 .مير ح ي ي ، والبعض ا  ر ينشئوف حسابات وممي  دوف معرف  ا با  برلؾ
، أسػػما  حسػػيف  )لدراسػػ مجموعػػات الن ػػال المركػػدةوتتفػػؽ مػػرر النتػػائ  مػػع نتػػائ   (1

أممهػا: وكػاف حسػب مرا  المبحػوجيف،  Facebookمدايػا مو ػع  بينتوالتي   ،2017
الدردشػػػ  مػػػع اد ػػػد ا  واد ػػػارب، والتعػػػرؼ عمػػػا أ ػػػد ا  ُجػػػدد، واسػػػت داـ ادلعػػػاب 

ػػػػا .والتطبي ػػػػات، وُمتابعػػػػ  اد بػػػػار الرياضػػػػي  مو ػػػػع حسػػػػب مرا  السػػػػمبيات  بينػػػػت أيضا
أبردمػػا: إمػػػدار الو ػػت، والتعػػرض لمحتويػػات ميػػر الئ ػػػ ، المبحػػوجيف، والتػػي كػػاف مػػف 

والتعػػػرض دلفػػػاظ سػػػيئ  وسػػػباب مػػػف ا  ػػػريف، ووجػػػود مضػػػاميف تحػػػث عمػػػا العنػػػؼ 
 والتع ب.

التػػي و   ،2016، سػػهير سػيؼ الػػديفكمػا أتف ػػت النتػائ  جدئياػػا مػػع نتػائ  دراسػػ  )
التعريػؼ بالم ػادر أف ال ػحاف  المدرسػي  اإللكترونيػ  ت ػوـ بػدور مهػـ فػي   م ت إلا

اإللكترونيػػ  عبػػر اإلنترنػػت، كمػػا أنهػػا تمكػػف الطػػالب مػػف اكتسػػاب مهػػارات البحػػث عػػف 
ػػػا ُتعػػػد مػػػف ادنشػػػط  التػػػي تسػػػهـ فػػػي تنميػػػ  الػػػوعي 80.8المعمومػػػات بنسػػػب  ) % ، أيضا

 % .89.2المعموماتي لد( الطالب بنسب  )

 نتاسج صحة الفروض: -ثانًيا
 النحو ا تي: يمكف تناوؿ  ح  فروض الدراس  عما

 الفرض األول: 

توسػػػطي مجمػػػوعتيف  ارنػػػ  مُ )ت  لمجموعػػػ  واحػػػدة، لمُ  اسػػػت دـ الباحػػػث ا تبػػػار 
ال تبػػػػار لال بمػػػػي والبعػػػػد(  يففػػػػي ال ياسػػػػ التالميػػػػردرجػػػػات  يتوسػػػػطوممػػػػا مُ  ،يفترتبطُمػػػػ

جػدوؿ والػر( يوضػ  نتائجػ   المدرسػي ،اإللكترونيػ  ال ػحؼ  إنتػاجلموضػوع  التح يمي
توســطي درجــات بــين م   دال إحصــاسًيايوجــد فــرق " :الفػػرض ال ائػػؿال تبػػار ورلػػؾ  ، 1)
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إنتـــاج الصـــحف اختبـــار عمـــى البعـــدي و القبمـــي  القياســـينفـــي  الدراســـةعينـــة  تالميـــذ
 . ه لصالح التطبيق البعدي"وبعدلمبرنامج م تعرضي   قبلالمعرفي اإللكترونية المدرسية 

  
 في التالميذمتوسط درجات  :وىما ،مجموعتين مرتبطيناختبار  ت( لمقارنة متوسطي  (1جدول  

 40 ن=   المدرسية اإللكترونيةالصحف  إنتاجالختبار التحصيمي لموضوع لالبعدي و  القبميين القياس
 درجة( 32، القيمة العظمى لالختبار = تمميذ

 المتوسط القياس
اإلنحــــراف 
 المعياري

 قيمة  ت(
قيمـــــة  ت( 

 الجدولية
درجـــــة 
 الحرية

 مســــتوى
 الداللة

ـــــــــوع  ن
 الداللة

مربـــــــــــع 
 إيتا

حجـــــم 
 التأثير

 2.420 00.21 قبمي
 كبير 1.435 دال 1.110 25 2.110 02.437

 2.514 71.17 بعدي

(    1.110 قيمة "ت" الجدولية عند م ستوى)  =2.110 
  بػيف 0.001إح ائياا عند مسػتو  ) يتض  مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ

 تبػار التح ػيمي اللبعػد( في ال ياسػيف ال بمػي وال الدراس عين   تالميردرجات  يمتوسط
،  39  عنػػػد درجػػػ  حريػػػ  )00.889)ال يػػػان البعػػػد(، حيػػػث بمغػػػت  يمػػػ   ت  ل ػػػال  

تغيػػػػر نػػػػاؾ تػػػػ جيراا كبيػػػػراا لممُ يتضػػػػ  ممػػػػا سػػػػبؽ أف مُ و بالتػػػػالي يػػػػتـ  بػػػػوؿ الفػػػػرض ادوؿ. 
برنػػام  فػػي إنتػػاج ال ػػحؼ اإللكترونيػػ  المدرسػػي  عبػػر موا ػػع التوا ػػؿ : ومػػو ،سػػت ؿالمُ 

حيػث  .الدراسػ لمجانب المعرفػي لموضػوع  الدراس عين   التالميرفي تح يؿ االجتماعي 
ال ياسيف ال بمػي والبعػد( لال تبػار التح ػيمي في  الدراس عين  بمغت  يم  مربع ايتا لدرجات 

  ممػا يػدؿ 4.00كبر مف )أ  ومي 4.882)درسي   لموضوع إنتاج ال حؼ اإللكتروني  الم
 .جداا المتغير التابع ت جير  و  اأف حجـ ت جير المتغير المست ؿ عم اعم

ست ؿ تغير المُ إلا المُ  الدراس عين  يرجع الباحث الت دـ الر( طرأ عما التالمير و  
 محػددةالمهػارات ال إطػار مجموعػ  مػففي البرنام  الُم ترح الر( تـ بنا ر الر( تمجؿ في 

حتو  ف لمػػامهـ بػػالمُ ، بعػػد مرورمػػا بمرحمتػػي ال ػػدؽ والجبػػات تو ػػؿ إليهػػا الباحػػث التػػي
 ، مف  الؿ شرح الباحػث إنتاج ال حؼ اإللكتروني  المدرسي المعرفي لموضوع التعمـ )

سػوا   ػالؿ الم ػا ات الت ميديػ  ب اعػات المدرسػ ، أو مػف  ػالؿ الجػروب  وعرض ادمجم 
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 0202 مارسـ والعشرين  السابعد ـ العد السادسالمجمد 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

الػػػػر( سػػػػهؿ عػػػػرض مجموعػػػػ  مػػػػف الوسػػػػائط الُمتعػػػػددة  "Facebook" المغمػػػػؽ بمو ػػػػع
وجػػػػرب انتبػػػػامهـ وديػػػػادة ـ إلػػػػا إجػػػػارة امتمػػػػامهُ  أد كال ػػػػور والممفػػػػات المرئيػػػػ ط ورلػػػػؾ 

ػػا التفاعػػؿ مػػع بعضػػهـ الػػبعض  تفاعػػؿال لمباحػػث أتػػاحكػػرلؾ دافعيػػتهـ،  مػػع التالميػػر، أيضا
بالمنا شػػػ ، مػػػف  ػػػالؿ سػػػؤاؿ أو إجابػػػ  أو وبعػػػدما مػػػادة المعالجػػػ  التجريبيػػػ   أجنػػػا  ت ػػػديـ
المعرفػي الػر(   حتػو أد  إلػا فهػـ عميػؽ لممُ ، كؿ مرا الحظ  إلفادة الجميعإضاف  أو مُ 

إنتػػػػاج ال ػػػػحؼ اإللكترونيػػػػ  ظهػػػػر فػػػػي أدائهػػػػـ لال تبػػػػار التح ػػػػيمي البعػػػػد( لموضػػػػوع 
 .المدرسي 

 م ػػت التػػي و   ،2018، ن ػػرة سػػميمافوتتفػػؽ مػػرر النتيجػػ  مػػع نتػػائ  دراسػػ  )
  بػيف ُمتوسػطي أدا  مجمػوعتي 4.40فرؽ داؿ إح ائياا عنػد ُمسػتو  داللػ  ) وجود إلا

ا اتف ت مع دراس   تبار التح يماالالدراس  البعد( عما    ،2017، مشاـ  ابؿ)ي، أيضا
لكترونيػ  فػي تنميػ  بعػض الم ترح في ال حاف  المدرسي  اإل فعالي  البرنام والتي أجبتت 

، كمػػا اتف ػػت مػػع دراسػػ  لتحريػػر ال ػػحفي لػػد( طػػالب المرحمػػ  الجانويػػ مهػػارات الكتابػػ  وا
حيػػػػث جبػػػػت وجػػػػود فػػػػرؽ داؿ إح ػػػػائياا بػػػػيف التطبيػػػػؽ ال بمػػػػي   9408محسػػػػف يوسػػػػؼ )

 .والتطبيؽ البعد( في اال تبار التح يمي لموضوع التعمـ
 الفرض الثاني: 

مجمػػػوعتيف توسػػػطي  ارنػػػ  مُ )ت  لمجموعػػػ  واحػػػدة، لمُ  اسػػػت دـ الباحػػػث ا تبػػػار 
ا تبػػار عمػػا ال بمػػي والبعػػد(  يففػػي ال ياسػػ التالميػػردرجػػات  يتوسػػطوممػػا مُ  ،يفترتبطُمػػ

، والػػر( يوضػػ   1981)تعريػػب سػػيد  يػػر اهلل،  تػػوراننل ال ػػدرة عمػػا التفكيػػر اإلبػػداعي
بـــين  دال إحصـــاسًيايوجـــد فـــرق " :الفػػػرض ال ائػػػؿال تبػػػار ورلػػػؾ  ، 2جػػػدوؿ )نتائجػػػ  

اختبار القدرة عمى البعدي و القبمي  القياسينفي  الدراسةعينة  تالميذتوسطي درجات م  
 . ه لصالح التطبيق البعدي"وبعدلمبرنامج م تعرضي   قبل عمى التفكير اإلبداعي
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 0202 مارسـ والعشرين  السابعد ـ العد السادسالمجمد 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 في التالميذمتوسط درجات  :وىما ،اختبار  ت( لمقارنة متوسطي مجموعتين مرتبطين (2جدول  
 (تمميذ 40 ن=  عمى التفكير اإلبداعيالقدرة البعدي الختبار و  القبميين القياس

حجـــــــــــــــــم 
 األثر

ــــــــــع  مرب
 ايتا

ـــــــــوع  ن
 الداللة

مســـتوى 
 الداللة

قيمـــــــــة ت 
 المحسوبة

فـــــــــــــــــــــرق 
 المتوسطات

االختبــــار  القياس القبمي القياس البعدي
 المتوسط االنحراف  المتوسط االنحراف  ككل

 الطالقة 05.01 2.241 41.21 2.145 70.711 71.141 1.110 دال 1.542 جًداكبير 

 المرونة 03.11 2.151 21.11 7.314 04.111 72.055 1.110 دال 1.527 كبير جًدا

 األصالة 1.11 7.037 02.01 0.454 4.011 71.014 1.110 دال 1.507 كبير جًدا

 دال 1.514 كبير جًدا
1.110 75.514 43.511 1.213 45.11 3.225 40.01 

الدرجــــــــة 
 الكمية

(    1.110 قيمة "ت" الجدولية عند م ستوى)  =2.110 
  بػيف 0.001سػتو  )إح ائياا عند مُ  يتض  مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ 
ا تبػػار ال ػػدرة بعػد( عمػػا فػػي ال ياسػػيف ال بمػػي وال الدراسػ عينػػ   تالميػػردرجػػات  يمتوسػط

  عنػد 92.248)ال يػان البعػد(، حيػث بمغػت  يمػ   ت  ل ػال  عما التفكير اإلبداعي 
ػػا  ػػد،  39درجػػ  حريػػ  ) أظهػػرت نتػػائ  التحميػػؿ  بالتػػالي يػػتـ  بػػوؿ الفػػرض الجػػاني. أيضا

بجميػع  فػي ال يػان البعػد( ال تبػار التفكيػر اإلبػداعي  الحسػابي اتالمتوسػط  يم  ارتفاع
عينػ   لمتالميػرال يػان ال بمػي فػي   الحسػابي اتعػف المتوسػط أجدائ  وكػرلؾ درجتػ  الكميػ 

 ورلؾ لألسباب ا تي : الدراس ،

اتػػػػ  ب مكان التمميػػػػرتنميػػػػ  وعػػػػي فػػػػي  المدرسػػػػي  اإللكترونيػػػػ إنتػػػػاج ال ػػػػحؼ  يسػػػػاعد -
 .مما يساعد عما إدراؾ ال ضايا الم تمف  ب ورة أكجر كفا ة طاإلبداعي 

مايكروسػػػوفت م  ببرنػػػا التالميػػػرالتػػػي  ػػػاـ ب نتاجهػػػا  المدرسػػػي  اإللكترونيػػػ ال ػػػحؼ  -
 أدت إلا ديادة مهارات التفكير اإلبداعي.باوربوينت 

ت ادفكػػػار سػػػت المجػػػؿ اال ػػػحؼ اإللكترونيػػػ  المدرسػػػي  سػػػاعدت مهػػػارات إنتػػػاج  -
تنظػػػػيـ العال ػػػػات بػػػػيف ميكػػػػؿ ، و الرئيسػػػػ  والفرعيػػػػ  لمموضػػػػوعات ال ػػػػحفي  الهامػػػػ 

 طػػي يناسػػب المعمومػػات فػػي ال ػػحيف  المدرسػػي  اإللكترونيػػ  فػػي شػػكؿ  الػػب ميػػر 
 عما تنمي  مهارات التفكير اإلبداعي. المادة اإللكتروني 
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 0202 مارسـ والعشرين  السابعد ـ العد السادسالمجمد 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

ا  برنػام  فػي : ومػو ،سػت ؿتغير المُ ناؾ ت جيراا كبيراا لممُ يتض  مما سبؽ أف مُ أيضا
تنميػ  التفكيػر فػي إنتاج ال حؼ اإللكتروني  المدرسي  عبػر موا ػع التوا ػؿ االجتمػاعي 

 الدراسػػ عينػػ  بمغػػت  يمػػ  مربػػع ايتػػا لػػدرجات حيػػث  .الدراسػػ عينػػ   التالميػػر اإلبػػداعي لػػد 
كبػر مػف أ  ومػي 4.208)ال ياسيف ال بمي والبعد( ال تبار ال درة عما التفكير اإلبداعي في 
 .جداا المتغير التابع ت جير  و  اأف حجـ ت جير المتغير المست ؿ عم ا  مما يدؿ عم4.00)

 م ػػت التػػي و   ،2018، ن ػػرة سػػميمافوتتفػػؽ مػػرر النتيجػػ  مػػع نتػػائ  دراسػػ  )
  بػيف ُمتوسػطي أدا  مجمػوعتي 4.40فرؽ داؿ إح ائياا عنػد ُمسػتو  داللػ  ) وجود إلا

 ،الدراس  البعد( عما ا تبار التفكير اإلبداعي )الطال  ، المرون ، اد ال  
 الفرض الثالث: 

توسػػػطي مجمػػػوعتيف  ارنػػػ  مُ )ت  لمجموعػػػ  واحػػػدة، لمُ  اسػػػت دـ الباحػػػث ا تبػػػار 
 لبطا ػػ  ت يػػيـال بمػػي والبعػػد(  يففػػي ال ياسػػ التالميػػردرجػػات  يتوسػػطوممػػا مُ  ،يفترتبطُمػػ

ال تبػػار ورلػػؾ  ، 3جػدوؿ )والػػر( يوضػ  نتائجػػ   المدرسػػي ،اإللكترونيػ  ال ػػحؼ  إنتػاج
 الدراسـةعينـة  تالميـذتوسـطي درجـات بـين م   دال إحصـاسًيايوجـد فـرق " :الفرض ال ائؿ

إنتـاج الصـحف اإللكترونيـة المدرسـية  بطاقـة تقيـيمعمـى البعدي و القبمي  القياسينفي 
 . ه لصالح التطبيق البعدي"وبعدلمبرنامج م تعرضي   قبل

 

 في التالميذمتوسط درجات  :وىما ،اختبار  ت( لمقارنة متوسطي مجموعتين مرتبطين (3جدول  
عبر مواقع الشبكات  المدرسية اإللكترونيةالصحف  إنتاج لبطاقة تقييمالبعدي و  القبميين القياس

 (44، الصررى = درجة 230=  لمبطاقة، القيمة العظمى تمميذ 40 ن= االجتماعية 

 المتوسط القياس
اإلنحــــراف 
 المعياري

 قيمة  ت(
قيمــــــــــــة 

 ت( 
 الجدولية

درجـــــة 
 الحرية

مســـتوى 
 الداللة

ـــــــــوع  ن
 الداللة

ــــــــــع  مرب
 إيتا

حجـــــم 
 التأثير

 4.473 42.57 قبمي
 كبير 1.544 دال 1.110 25 2.110 44.532

 04.203 042.71 بعدي

(    1.110 قيمة "ت" الجدولية عند م ستوى)  =2.110 
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 0202 مارسـ والعشرين  السابعد ـ العد السادسالمجمد 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

  بػيف 0.001إح ائياا عند مسػتو  ) يتض  مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ
لبطا ػػ  ت يػػيـ إنتػػاج بعػػد( فػػي ال ياسػػيف ال بمػػي وال الدراسػػ عينػػ   تالميػػردرجػػات  يمتوسػػط

ال يػان البعػد(، ل ػال   المدرسي  عبر موا ع الشػبكات االجتماعيػ ال حؼ اإللكتروني  
بالتػػالي يػػتـ  بػػوؿ الفػػرض ،  39  عنػػد درجػػ  حريػػ  )08.280)حيػػث بمغػػت  يمػػ   ت  

برنام  في إنتػاج : ومو ،ست ؿتغير المُ ناؾ ت جيراا كبيراا لممُ يتض  مما سبؽ أف مُ و الجالث. 
 التالميػػرفػػي تح ػػيؿ ال ػػحؼ اإللكترونيػػ  المدرسػػي  عبػػر موا ػػع التوا ػػؿ االجتمػػاعي 

عينػ  بمغت  يم  مربع ايتا لدرجات حيث  .الدراس لموضوع  المهار(لمجانب  الدراس عين  
ال ياسػيف ال بمػي والبعػد( لبطا ػ  ت يػيـ إنتػاج ال ػحؼ اإللكترونيػ  المدرسػي  عبػر في  الدراس 

أف حجػػـػ  ا  ممػػػا يػػػدؿ عمػػػ4.00كبػػػر مػػػف )أ  ومػػػي 4.280)ا ػػػع الشػػػبكات االجتماعيػػػ  مو 
 .جداا المتغير التابع ت جير  و  ات جير المتغير المست ؿ عم

حيػث جبػت وجػود فػرؽ داؿ إح ػائياا   9408اتف ت مػع دراسػ  محسػف يوسػؼ )
وا  ػػراج ال ػػحؼ بػػيف التطبيػػؽ ال بمػػي والتطبيػػؽ البعػػد( فػػي بطا ػػ  ت يػػيـ مهػػارات تحريػػر 

 .المدرسي  وما تتضمن  مف الفنوف ال حفي  ل ال  التطبيؽ البعد(

 النتاسج العامة لمدراسة: -ثالثًا
  أجمعت عين  الدراس  عما أنهـ ُمشتركوف في مو عFacebook. 
 يت طا معػدؿ اسػت داـ أممػب أفػراد عينػ  الدراسػ  لمو ػع Facebook  الػجالث

 ساعات يومياا.
  مو ع التوا ؿ مع ادمؿ واد د ا  أمـ أسباب است داـFacebook. 
 :أجبتت نتائ  الدراس  ا تي 

 (  بػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات 0.001وجػػػػود فػػػػرؽ داؿ إح ػػػػائياا عنػػػػد مسػػػػتو  
تالميػػػػر عينػػػػ  الدراسػػػػ  فػػػػي ال ياسػػػػيف ال بمػػػػي والبعػػػػد( لال تبػػػػار التح ػػػػيمي 

 ل ال  ال يان البعد(.
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 بػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات 0.001ُمسػػػػتو  )د فػػػػرؽ داؿ إح ػػػػائياا عنػػػػد و وجػػػػ  
ا تبػػار ال ػػدرة عمػػا تالميػػر عينػػ  الدراسػػ  فػػي ال ياسػػيف ال بمػػي والبعػػد( عمػػا 

 .ل ال  ال يان البعد(التفكير اإلبداعي 
 درجػػػػات  ي  بػػػػيف متوسػػػػط0.001إح ػػػػائياا عنػػػػد مسػػػػتو  ) وجػػػػود فػػػػرؽ داؿ

إنتػػػػاج لبطا ػػػػ  ت يػػػػيـ بعػػػػد( فػػػػي ال ياسػػػػيف ال بمػػػػي وال الدراسػػػػ عينػػػػ   تالميػػػػر
ل ػػػال   ال ػػػحؼ اإللكترونيػػػ  المدرسػػػي  عبػػػر موا ػػػع الشػػػبكات االجتماعيػػػ 

 .ال يان البعد(

 توصيات واقتراحات الدراسة: -رابًعا
فػػي إطػػار النتػػائ  التػػي تػػـ التو ػػؿ إليهػػا، ف نػػ  ُيمكػػف اسػػت الت مجموعػػ  مػػف 

  التو يات، أممها:
   ـ، ورلػػؾ باالمتمػػاـ بمفهػػـو ل دمػػ  ُمجتمعػػاتهف ضػػرورة العمػػؿ عمػػا إعػػداد الػػنل

، ليكػػػوف ادفػػػراد  ػػػادريف -الُمشػػػارك  فػػػي إنتػػػاج الُمحتػػػو  اإلعالمػػػي  -التمكػػػيف 
مػػ  فػػي ُمجتمعػػاتهـ مػػف  ػػالؿ اال تيػػار أو االنت ػػا  بالرؤيػػ  عمػػا الُمشػػارك  الفاعف 

 لنا دة لمُمحتو  اإلعالمي.ا

   وسػػػائؿ  دراتػػػ  اإلبداعيػػػ  فػػػي التعامػػػؿ مػػػعت ػػػديـ رؤ   ا ػػػ  بُكػػػؿ فػػػرد تظهػػػر
 اإلعالـ.

  اإللكترونيػػ    ػػحاف الإجػػرا  مديػػد مػػف البحػػوث فػػي مجػػاؿ تنميػػ  مهػػارات إنتػػاج
 .التوا ؿ االجتماعيموا ع  عبر المدرسي 

  فػػي  التوا ػػؿ االجتمػػاعيعمػػا اسػػت داـ موا ػػع  الُمعممػػيف واد  ػػائييفتشػػجيع
 .التعميـ

 ، في:المقترحة بينما تمثمت الدراسات
  والتح يؿ المعرفي لمطالب اإللكتروني  المدرسي  دراس  العال   بيف  حاف. 

 ال ػػػػحؼ  دراسػػػػ  أجػػػػر برنػػػػام  افتراضػػػػي فػػػػي إكسػػػػاب الطػػػػالب مهػػػػارات إنتػػػػاج
 .اإللكتروني 
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 مراجع الدراسة
 :المصادر -أوالً 
 .ال رأف الكريـ 

 المراجع العربية: -ثانًيا
  مجم  العربي، فبرايػر،  ،الشبكات االجتماعي .. ر اب  ناعم  . 2111)أحمد أبو ديد

  .627ع. )

 ( لم حؼ اإلعدادي  المرحم  تالمير  . است داـ2112أحمد عبد الكافي عبد الفتاح 
منهػا، رسػال  دكتػوراة ميػر منشػورة،  سػـ  المتح  ػ  واإلشباعات اإللكتروني  المدرسي 

 اإلعالـ التربو(، كمي  التربي  النوعي ، جامع  المن ورة.

 تعػػػرض تالميػػػر مرحمػػػ  التعمػػػيـ ادساسػػػي  . 2117اعيؿ )أسػػػما  حسػػػيف عمػػػي إسػػػم
، رسػػػال  لمضػػػاميف موا ػػػع الشػػػبكات االجتماعيػػػ  وعال تػػػ  بػػػال يـ االجتماعيػػػ  لػػػديهـ

 ماجستير مير منشورة،  سـ اإلعالـ التربو(، كمي  التربي  النوعي ، جامع  المنيا.

 السػػموؾ تنميػػ  فػػي المدرسػػي  ال ػػحاف  نشػػاط دور  .2113محمػػد ) السػػيد انت ػػار 
 ميػػر ماجسػتير رسػػال  ادساسػي، التعمػػيـ مػف ادولػػي الحم ػ  تالميػػر لػد  االجتمػاعي

 بنها.  جامع  التربو(، اإلعالـ  سـ النوعي ، التربي  كمي  ، منشورة

 فػػػي جديػػػدة تكنولوجيػػػات البػػػديؿ واإلعػػػالـ الجديػػػد اإلعػػػالـ . 2111) حسػػػنيف شػػػفيؽ 
 .والتوديع والنشر لمطباع  وفف فكر دار: ال امرة التفاعمي ، بعد ما ع ر

 ( عبػػد العديػػد )تنميػػ  فػػي اإللكترونيػػ  المدرسػػي  ال ػػحؼ  . دور2121حنػػاف بحيػػر 
تطبي يػػ ،  دراسػػ :  الجانويػػ  المرحمػػ  طػػالب لػػد  الحديجػػ  ال ػػحفي  بالت نيػػات الػػوعي

رسػػال  ماجسػػتير ميػػر منشػػورة،  سػػـ اإلعػػالـ التربػػو(، كميػػ  التربيػػ  النوعيػػ ، جامعػػ  
 بنها.

 ( ومحمد النرير ،)التفكير ماميت  .. أنواع  .. أمميتػ ، الجمعيػ  2111راشد الكجير . 
الم ػػػري  لممنػػػام  وطػػػرؽ التػػػدرين، المػػػؤتمر العممػػػي الجػػػاني عشػػػر، منػػػام  التعمػػػيـ 

 .2وتنمي  التفكير، ج
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 دور ال ػحاف  المدرسػي  اإللكترونيػ  2116ر سيؼ الديف )دسهير سيؼ الديف عب . 
المعمومػػػاتي لػػػد( طػػػالب المػػػرحمتيف اإلعداديػػػ  والجانويػػػ ، رسػػػال  فػػػي تنميػػػ  الػػػوعي 

ماجسػػتير ميػػر منشػػورة، جامعػػ  عػػيف شػػمن، معهػػد الدراسػػات العميػػا لمطفولػػ ، فسػػـ 
 اإلعالـ وج اف  الطفؿ.

 التحػػػد( الح ي ػػػي فػػػي ع ػػػر  –إدارة التفكيػػػر السػػػميـ   2111) مجػػػد( عديػػػد إبػػػراميـ
العولمػػ ، الجمعيػػ  الم ػػري  لممنػػام  وطػػرؽ التػػدرين، المػػؤتمر العممػػي الجػػاني عشػػر، 

 .منام  التعميـ وتنمي  التفكير

 ( أجر برنام  م ترح عما تنمي  مهػارات تحريػر  . 2117محسف يوسؼ محمد مهني
، رسػػال  ماجسػػتير   دراسػ  شػػب  تجريبػػ وا  ػراج ال ػػحؼ المدرسػػي  لممرحمػػ  اإلعداديػػ

 مير منشورة،  سـ اإلعالـ التربو(، كمي  التربي  النوعي ، جامع  المنيا.

 تنميػػ  فػػي باإلنترنػػت االت ػػالي  الوسػػائط بعػػض دور . 2112)  عميػػوة السػػيد محمػػد 
 سػػـ اإلعػػالـ  منشػػورة، ميػػر دكتػػورار رسػػال  الجامعػػ ، شػػباب لػػد  السياسػػي الػػوعي

 .شمن عيف جامع ، واإلعالـ لمطفول  العميا الدراسات معهدوج اف  الطفؿ، 

 1سػػيكولوجي  اإلبػػداع وأسػػاليب تنميتػػ ، )ط  .2115) ممػػدوح عبػػد المػػنعـ الكنػػاني ، 
 .16-15، تـ2115عماف: دار المسيرة لمنشر والتوديع، 

 فػػػي تنميػػػ  التفكيػػػر  أجػػػر اسػػػت داـ الػػػدراما اإلبداعيػػػ  . 2118) ن ػػػرة سػػػميماف عػػػودة
االبتكػػػار( والتح ػػػيؿ فػػػي تػػػدرين الُمغػػػ  العربيػػػ  لػػػد  طُػػػالب ال ػػػؼ ال ػػػامن فػػػي 

، رسال  ماجستير مير منشورة، ُكمي  العموـ التربويػ ، جامعػ  الشػرؽ العا م  ُعماف
 ادوسط، ادردف.

 ( المدرسػػػي  ال ػػػحاف  فػػػا م تػػػرح برنػػػام   . فعاليػػػ 2117مشػػػاـ  ابػػػؿ شػػػمن الػػػديف 
 المرحمػ  طػالب لػد  ال حفا والتحرير الكتاب  مهارات بعض تنمي  فا اإللكتروني 

الجانويػػ ، رسػػال  دكتػػوراة ميػػر منشػػورة،  سػػـ العمػػـو التربويػػ  والنفسػػي ، كميػػ  التربيػػ  
 النوعي ، جامع  المن ورة.
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