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الممخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى درجة اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الصحف الجامعية في معرفة

 وىي دراسة وصفية استخدمت منيج المسح، وأىم التأثيرات المتحققة لدييم، ودرجة ثقتيم بما ينشر فييا،القضايا الطبلبية
) مبحوثاً ومبحوثة في جامعات غزة580(  واستخدمت صحيفة االستقصاء عمى عينة حصصية مكونة من،اإلعبلمي

 واستخدمت نظرية االعتماد،2018/3/20  وحتى2018/2/15  في المدة ما بين، واألزىر، واألقصى، اإلسبلمية:وىي
.عمى وسائل اإلعبلم

 وأن درجة معرفة، فقط من المبحوثين يتابعون الصحيفة الجامعية الصادرة في جامعتيم%16.7 وخمصت الدراسة إلى أن
 كما تبين وجود،%50.5 الطمبة المتابعين لمصحف الجامعية في الجامعات الفمسطينية بالقضايا الطبلبية متوسطة بنسبة
عبلقة إيجابية طردية قوية بين درجة اعتماد الطمبة عمى الصحف الجامعية ودرجة ثقتيم بما تقدمو من موضوعات حول

 وعدم وجود عبلقة ارتباطية بين درجة اعتمادىم عمى الصحف الجامعية ودرجة معرفة بالقضايا،القضايا الطبلبية
.الطبلبية

Dependency of Palestinian University Students on University Newspapers in the
Knowledge of Student Issues: A Field Study
Abstract
This study aimed to identify the dependency of Palestinian university students on university
newspapers for knowledge of student issues. And their confidence of these published issues
and the effects resulted from this dependency, it’s a descriptive study used media survey
method, the method was a questionnaire applied it on a quota sample of (580) respondents
selected from three universities in Gaza, the Islamic University of Gaza, Al-aqsa University,
and Al-azhar University, in the period from 15 February 2018 to 20 March 2018. using media
dependency theory.
The most important results revealed that (16.7%) only of respondents read the university
newspapers, and their knowledge of students issues was medium of (50.5%), the results
proved that there is a strong positive relation between the degree of students’ dependency on
university newspapers and the degree of their confidence of students’ issues, and there was
no relation between their dependency on these newspapers and their knowledge about student
issues.

. فمسطين، غزة،  الجامعة اإلسالمية،  كمية اآلداب، * قسم الصحافة واإلعالم
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مقدمة:

تنوعت الصحف والدوريات المتخصصة في السنوات األخيرة مع تطور نمط الحياة وزيادة نسبة

التعميم والتطور اليائل الذي صاحب التعميم من النواحي التكنولوجية ،مما أدى إلى ظيور
التخصصات الدقيقة في شتى مناحي الحياة ،حيث نشأ نمط جديد من الصحافة ،ومنيا الصحافة

الجامعية ،التي أصبحت ميم ـ ــة لمتعبيـ ـ ــر ع ـ ــن ىذا المجتم ـ ــع الجامعي وربط الطالب ببيئتو (مذكور،
.)343 :2004

وتكمن أىمية الصحف الجامعية في كونيا ،قناة تواصل داخل الجامعة بين كافة منسوبييا تنورىم
ٍ
باألحداث ،والقضايا التي تيم الطالب ،والمحاضر ،واإلداري ،إذ أنيا تقوم ٍ
فعال في تكوين
بدور
اتجاىات وآراء الطمبة والمحاضرين نحو القضايا المختمفة كما أنيا تعمل عمى ترتيب أولوياتيم

واىتماماتيم نحو الجامعة ،وىي إحدى وسائل االتصال اليامة لممجتمع الطبلبي ،فيي ال تعالج قضايا

خصب يجذب إليو نخبة متميزة
المجتمع الجامعي فحسب وانما قضايا المجتمع ككل ،كما أنيا مجا ٌل
ٌ
من الطمبة الذين يتمتعون بالحس اإلعبلمي ،والموىبة الصحفية ،وتصقل ىذه الموىبة وتمك اإلمكانات
من خبلل التدريب العممي في أقسام الصحافة (منصور.)55 :2010 ،
وكان ظيور الصحافة الجامعية في فمسطين عمى ىيئة نشرات ودوريات تصدر عن العبلقات

العامة ،ثم بعد اعتماد تخصص الصحافة واإلعبلم في الجامعات الفمسطينية ظيرت الصحف
الجامعية بشكميا الحالي في العديد من الجامعات منيا :بيرزيت ،والنجاح ،والجامعة اإلسبلمية،

واألقصى ،كوسيمة تعميمية وتدريبية لطمبة كمية اإلعبلم ،باإلضافة إلى كونيا وسيمة اتصال بين
الطبلب وادارة الجامعة ،وبين الجامعة والمؤسسات الخارجية.
لذا تأتي ىذه الدراسة؛ لمتعرف عمى مدى اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الصحف الجامعية

في الحصول عمى المعمومات حول قضاياىم الطبلبية ،ومدى ثقتيم بما ينشر فييا ،باإلضافة إلى

معرفة القضايا الطبلبية التي يتابعيا الطمبة في ىذه الصحف ،وأىم التأثيرات المتحققة لدى الطمبة من
اعتمادىم عمى ىذه الصحف ،والمعوقات والصعوبات التي تواجو الصحف الجامعية في أداء دورىا.

الدراسات السابقة:
توجد عدد من الدراسات المتصمة بموضوع الصحف الجامعية ومنيا دراسة ()2019 ،Heath

التي فحصت تأثير رأس المال االجتماعي عمى الصحافة االستقصائية في الصحف الجامعية
األمريكية وتوصمت إلى عدم وجود تأثير لمتعددية في البيئة الجامعية عمى تبنى الصحف الجامعية
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لمقضايا وأدوار الصراع ،وأنو في المدن الصغيرة حيث رأس المال االجتماعي أكبر يقل احتمال تبنى
الصحف الجامعية لقضايا الصراع والصحافة االستقصائية.
وفي دراسة ( )2018 ،Tregoأقر  %60من المحررين في الصحافة الجامعية األمريكية بوجود نوع
من الرقابة عمى عمميم مما يعيق عمميم ،وأنو ال توجد سمة شخصية أو تنظيمية أو مؤسسية واحدة

ليا تأثير رئيسي واسع عمى انتشار الرقابة أو االمتثال ليا ،فيما تبين وجود عبلقة طردية بين المنطقة

التي تصدر بيا الصحيفة وااللتزام بطمبات اإلدارة الجامعية فيما ينشر في الصحيفة.

واستكشفت دراسة ( )2017 ،Bockinoدور الصحف الجامعية كأداة تربوية ،حيث تبين أن دورىا
كأداة تربوية ميمة لتطوير صحفي ناشئ ،وأن الصحف المعتمدة عمى اإلعبلنات واالشتراكات تسيم

في مستوى أعمى من استقبللية الطبلب من الصحف المعتمدة عمى التمويل ،إال أن األولى سجمت

مستوى أداء منخفض مقارنةً بالثانية خبلل السنوات الخمس األخيرة.

وأشارت نتائج دراسة (سالم2016 ،م) إلى غمبة االتجاه اإليجابي نحو قضايا اإلعاقة في الصحف
الجامعية العربية ،وأن أىم جوانب الضعف كان االعتماد الكبير عمى التقارير واألخبار الصحفية وقمة
التحقيقات ،والمقاالت في تناول قضايا اإلعاقة المختمفة ،فيما كانت أىم القضايا الخاصة باإلعاقة

التي تناولتيا الصحافة الجامعية قضايا التوعية والقضايا الصحية والطبية ،والقضايا التعميمية.

أما دراسة ( )2016 ،Hapne, & Russoفأشارت إلى أن التفاعل بين حقوق الصحفيين الطبلب في
الجامعات العامة في والية أوىايو األمريكية وصحفيم الجامعية ىي القضية التي سيتم مراقبتيا في

السنوات المقبمة ،والى أنو من المرجح أن تستمر القضايا القانونية المتعمقة بجرائد الحرم الجامعي في
الظيور.

وتوصمت دراسة ( )2015 ،Schmidtإلى جود اختبلف كبير في تغطية المرشحين الجميوريين
والديمقراطيين في الصحف الجامعية حيث تبين وجود تحيز في المحتوى اإلخباري لصالح
الديمقراطيين ،كما تشير النتائج إلى وجود تحيز كبير ضد الجميوريين في مواد الرأي ،وأن

المصطمحات المتعمقة بالديمقراطيين كانت أكثر إيجابية من المتعمقة بالجميوريين.
فيما اتضح من دراسة (فضمون )2014 ،وجود فروق بين استجابات الطمبة الذكور واإلناث حول

مساىمة اإلعبلم الجامعي في الجزائر في توجيو الطمبة أكاديمياً ومينياً ،بغية تحسين نوعية التكوين

الجامعي ،وتبين وجود تأثير إيجابي لئلعبلم الجامعي يساىم في تحسين نوعية التكوين الجامعي

انطبلقاً من االىتمام بالطالب كمورد بشري من خبلل ما توفره لو من إعبلم وتوجيو.
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وكشفت دراسة (الجمال2014 ،م) عن تعدد دوافع استقبال الطمبة لصحيفة أخبار الجامعة الصادرة
عن قسم اإلعبلم بجامعة الممك عبد العزيز بالمممكة العربية السعودية وفي مقدمتيا تغطية أخبار

الجامعة ووجود ما الجميور الجامعي ،كما تبين وجود عبلقة دالة إحصائياً بين معدل االستقبال
ودوافع االستقبال ،تمثمت في أىمية المضمون ،واالتفاق مع االتجاىات الراىنة ،وسيولة االنقرائية،

ومدى التواجد.

وأكدت دراسة (جاسم2013 ،م) أن مجمة الجامعة التكنولوجية في العراق لم ِ
تول قضايا الطمبة اىتماماً

كبي اًر ،وكان التركيز عمى القضايا العممية لمطمبة ،تبلىا القضايا الرياضية ،ثم القضايا الخدمية،
واتضح عدم انتظام صدور الصحيفة الجامعية؛ بسبب قمة الكادر اإلعبلمي باإلضافة إلى نقص

اإلمكانات المادية ،وتدخل رئاسة الجامعة في ادخال بعض المواضيع وحذف أخرى.

أما دراسة (2011 ،Gutsche, & Salkinم) فتوصمت إلى أن اختيارات الصحفيين فيما يتعمق
بالمصادر والتمويل والموقع والتوجيو ،قد تسيم في مستوى استقبللية الصحيفة الجامعية أكثر من مدى
محاولة الجامعة السيطرة عمى وسائل اإلعبلم الطبلبية ،وأن االعتماد عمى الجامعة المضيفة ألشياء
مثل :حيز المكاتب ،والوصول إلى اإلنترنت ،والمرافق تحد من استقبلل الصحيفة.

وتناولت دراسة (عثمان2011 ،م) الصحف الجامعية المصرية حيث اتضح أن أىم عقبات إصدار
الصحف الجامعية ،كانت قمة اإلمكانات المادية ،تبلىا قمة الموارد الصحفية ،ثم عدم وجود صالة

لمتدريب عمى اإلخراج ،ثم تمسك المشرفين بنمط إخراجي واحد ،وكانت أىم المقترحات لمنيوض
بالصحيفة الجامعية ،زيادة الدعم المادي المخصص لمصحيفة ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

أما دراسة (خمف وأخرون2010 ،م) فكشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبة
المخرجين في الصحف الجامعية المصرية وغير المخرجين عمى اختبار القدرات اإلبداعية لصالح

الطبلب غير المخرجين ،وعدم وجود فروق فردية بين الطمبة الذكور واإلناث المخرجين عمى اختبار

القدرات اإلبداعية.

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
اح ،منيا:
تمثمت أوجو االستفادة من الدراسات السابقة في عدة نو ٍ

 -1تدعيم االستدالل عمى المشكمة وبمورتيا ،خاصة أن الدراسات التي تناولت الصحف الجامعية قميمة
بشكل عام ،ونادرة جداً في الدراسات اإلعبلمية الفمسطينية.

 -2االستفادة في التعرف عمى موضوع الدراسة بشكل أفضل ،كما ساعدت عمى االقتراب من تحديد
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مشكمة الدراسة ،وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى استكمال.
 -3االستفادة منيا في الجوانب المنيجية المتبعة ،وتحديد التساؤالت و األىداف.
 -4التعرف عمى تطبيقات نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم وافتراضاتيا وتأثيراتيا.

 -5االستفادة من نتائج الدراسة من خبلل المقارنة بين نتائج الدراسات السابقة ،ونتائج الدراسة الحالية
بما يضمن تفسير النتائج بشكل أكثر عمقاً ،ومعرفة أوجو االختبلف ،والتشابو في النتائج.

مشكمة الدراسة:

تتمثل مشكمة الدراسة في التعرف عمى درجة اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الصحف
الجامعية في معرفة القضايا الطبلبية ،وأىم القضايا الطبلبية التي يتابعونيا ،ودرجة معرف الطبلب
بالقضايا الطبلبية ،باإلضافة إلى التعرف عمى التأثيرات المعرفية ،والوجدانية ،والسموكية الناتجة عن

ىذا االعتماد ومقترحاتيم لتطوير تناول الصحف الجامعية ليذه القضايا.

أىمية الدراسة:

تبرز أىمية الدراسة من اعتبارات عدة أىميا:
 -1قمة الدراسات الفمسطينية عن الصحف الجامعية العربية بشكل عام ،والفمسطينية بشكل خاص.
 -2أىمية الدور الذي تؤديو الصحف الجامعية ،وخاصة في الوقت الراىن لدى طمبة الجامعات.

 -3أىمية الصحف الجامعية في التعبير عن القضايا الطبلبية ،ومناقشتيا ،وتعريف الطمبة الجامعيين
بيا.

 -4ارتباط الدراسة بشريحة ميمة من المجتمع الفمسطيني ،وىي طمبة الجامعات.
أىداف الدراسة وتساؤالتيا:

يتمثل اليدف الرئيس لمدراسة في التعرف عمى اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الصحف

الجامعية في معرفة القضايا الطبلبية ،ومن أجل تحقيق ىذا اليدف تم وضع عدد من التساؤالت وىي:

 -1ما درجة اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الصحف الجامعية في معرفة القضايا الطبلبية؟

 -2ما أسباب ودوافع طمبة الجامعات الفمسطينية لبلعتماد عمى الصحف الجامعية في معرفة القضايا
الطبلبية؟

 -3ما أىم القضايا الطبلبية التي يتابعيا طمبة الجامعات الفمسطينية في الصحف الجامعية؟
 -4ما درجة ثقة طمبة الجامعات الفمسطينية بما تعرضو الصحف الجامعية حول القضايا الطبلبية؟
 -5ما درجة استفادة طمبة الجامعات الفمسطينية مما تعرضو الصحف الجامعية عن القضايا الطبلبية؟
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 -6ما أىم التأثيرات المعرفية ،والوجدانية ،والسموكية الناتجة عن اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية
عمى الصحف الجامعية في معرفة القضايا الطبلبية؟
 -7ما درجة معرفة طمبة الجامعات الفمسطينية لمقضايا الطبلبية في جامعاتيم؟

 -8ما أىم سمبيات تناول الصحف الجامعية لمقضايا الطبلبية من وجية نظر طمبة الجامعات
الفمسطينية؟

 -9ما أىم مقترحات طمبة الجامعات الفمسطينية لتطوير تناول الصحف الجامعية لمقضايا الطبلبية؟
فروض الدراسة:
 -1توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين درجة اعتماد
طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الصحف الجامعية ،ودرجة ثقتيم بما تقدمو من موضوعات حول

القضايا الطبلبية.

 -2توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين درجة اعتماد
طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الصحف الجامعية ،ودرجة معرفتيم بالقضايا الطبلبية.
اإلطار النظري لمدراسة:

تعتمد ىذه الدراسة عمى نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم ،التي تركز عمى أن العبلقات بين

وسائل اإلعبلم ،والجميور ،والنظام االجتماعي تتسم بخصائص اجتماعية من االعتماد المتبادل الذي

تفرضو سمات المجتمع الحديث ،حيث يعتمد أفراد الجميور عمى وسائل اإلعبلم كنظام فرعي إلدراك
وفيم نظام فرعي آخر ،ىو المحيط االجتماعي من حوليم ،وبذلك تمثل وسائل اإلعبلم مصادر رئيسة
يعتمد عمييا أفراد الجميور في استقاء المعمومات عن األحداث الجارية ،وتتزايد درجة االعتماد بتعرض

المجتمع لحاالت من عدم االستقرار ،والتحول ،والصراع الذي يدفع أفراد الجميور الستقاء المزيد من
المعمومات من وسائل اإلعبلم (المزاىرة.)210 :2012 ،

ويعد مدخل االعتماد عمى وسائل االعبلم مدخبلً مناسباً لدراسة أبعاد عبلقة اعتماد الجميور

عمى ىذه الوسائل ،حيث يمكن أن يعتمد أفراد الجميور عمى وسائل اإلعبلم ،بنفس الطريقة في تحديد
العبلقة بين وسائل اإلعبلم والنظم االجتماعية األخرى (عبد الحميد.)233-232 :1997 ،

وتفترض ىذه النظرية أن استخدام وسائل اإلعبلم ال يحدث بمعزل عن تأثيرات النظام االجتماعي الذي

يكون فيو الجميور ووسائل االتصال كما أن درجة اعتماد الجميور عمى وسائل اإلعبلم تزداد ،خاصة
في أوقات وقوع األحداث واألزمات الطارئة المختمفة ،وكمما كانت المعمومات التي تبث عبر وسائل
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اإلعبلم ذات أىمية لؤلفراد ،زاد اعتماده عمى ىذه الوسائل الستيفاء تمك المعمومات (عبد الحميد،
.)236 :1997
ويشير صاحبا النظرية "ممفين دي فمور" و"ساند ار بول روكيتش" إلى اآلثار المحتممة نتيجة اعتماد

الفرد عمى وسائل اإلعبلم من خبلل ثبلث أنواع من التأثيرات ىي :التأثيرات المعرفية وتتضمن عدة
أثار ىي :الغموض وتشكيل االتجاه ،وترتيب األولويات ،واتساع المعتقدات ،والقيم ،والتأثيرات العاطفية

(الوجدانية) ومنيا الفتور العاطفي ،والخوف والقمق ،واآلثار المعنوية واالغتراب ،والتأثيرات السموكية:
مثل التنشيط ،والخمول وغيرىا (المزاىرة .)230-227 :2012 ،
نوع الدراسة ومنيجيا وأدواتيا:

 -1نــوع الـدراسـة:

تدخل ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية ،التي تيتم بدراسة الواقع ،أو الظاىرة كما توجد في الواقع،

وييتم بوصفيا وصفاً دقيقاً ويعبر عنيا تعبي اًر كيفياً ،أو تعبي اًر كمياً (عبيدات وآخرون،)223 :1998 ،

وتفيد الدراسة الوصفية في تقديم وصف دقيق لطبيعة اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الصحف
الجامعية وعبلقة ىذا االعتماد بمعرفة الطمبة بقضاياىم الطبلبية.

 -2منيج الدراسة:

تعتمد الدراسة عمى منيج واحد ىو المنيج المسحي وىو جيد عممي منظم يساعد في الحصول عمى
بيانات ،ومعمومات عن الظاىرة المدروسة من خبلل تسجيل ،وتفسير الظاىرة في وضعيا الراىن بعد

جمع البيانات البلزمة والكافية عنيا (حسين ،)22 :1983 ،وىو المنيج األنسب لتحقيق أىداف ىذه
الدراسة وضمن ىذا المنيج استخدمت الدراسة أسموب مسح جميور الوسيمة اإلعبلمية ،وىم طمبة
الجامعات الفمسطينية ،ويساعد عمى الكشف عن مدى اعتمادىم عمى الصحف الجامعية في زيادة

معرفتيم بقضاياىم الطبلبية.

 -3أداتا الدراسة:

استخدمت ىذه الدراسة أداتين ىما صحيفة االستقصاء والتي تعتبر أحد األساليب األساسية التي
استخدم في جمع بيانات أولية ،أو أساسية ،أو مباشرة من العينة المختارة ،أو من جميع مفردات

مجتمع البحث عن طريق توجيو مجموعة من األسئمة المعدة مقدماً؛ وذلك بيدف التعرف عمى حقائق

معينة ،أو وجيات نظر المبحوثين واتجاىاتيم ،أو الدوافع والعوامل والمؤثرات التي تدفعيم إلى

تصرفات سموكية معينة (حسين ،)206 :1999 ،وذلك من أجل معرفة
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الجامعيين عمى الصحف الجامعية وعبلقة ىذا االعتماد بمعرفتيم بالقضايا الطبلبية.

تم تصميم الصحيفة لئلجابة عن تساؤالت الدراسة وتحقيق أىدافيا وتتكون من أربعة محاور
وقد ّ
رئيسة ،ىي االعتماد عمى الصحف الجامعية في معرفة القضايا الطبلبية ،والتأثيرات الناتجة عن
االعتماد عمى الصحف الجامعية ،ومقياس المعرفة بالقضايا الطبلبية ،والسمات العامة لعينة الدراسة.

وكانت األداة الثانية ىي المقابمة المقننة مع عدد من رؤساء تحرير الصحف الجامعية؛ لمعرفة وجية
نظرىم في دور الصحف الجامعية ،وأىميتو ،لبلستفادة منيا في مناقشة بعض نتائج الدراسة الميدانية.

إجراءات الصدق والثبات:
 -1اجراءات الصدق:

والصدق ىو قدرة األداة عمى قياس ما وضعت لقياسو (حسين ،)200 :1999 ،وقد اطمأن الباحثان
إلى صدق األداة من خبلل الصدق الظاىري لبلستبانة (صدق المحكمين) ،حيث تم عرضيا عمى
()1

ثمانية من المحكمين المتخصصين في اإلعبلم

من الضفة الغربية وقطاع غزة والعراق ،وفي ضوء

آراء المحكمين تم تعديل بعض أسئمة االستبانة من حيث الحذف ،أو اإلضافة والتعديل ،لتستقر
االستبانة في صورتيا النيائية.

 -2إجراءات الثبات:

المقصود باختبار ثبات أداة جمع المعمومات ،والبيانات ،ىو التأثر في درجة االتساق العالية ليا بما

يتيح قياس ما تقيسو من ظاىرات ،ومتغيرات بدرجة عالية من الدقة والحصول عمى نتائج متطابقة ،أو
متشابية إذا تكرر استخداميا أكثر من مرة في جميع نفس المعمومات (حسين.)310-309 :1999 ،
وقد تحقق الباحثان من ثبات استبانة الدراسة من خبلل القياس واعادة القياس ،حيث تم إعادة توزيع

( (1المحكمون ىم (حسب الترتيب اليجائي):

د .حسين سعد أستاذ الصحافة واإلعبلم المساعد في جامعة القدس المفتوحة بغزة
د .زىير عابد أستاذ الصحافة واإلعبلم المشارك في جامعة األقصى بغزة
د .غسان حرب أستاذ اإلعبلم المساعد بجامعة االقصى بغزة
د .فريد أبو ضيير أستاذ الصحافة المشارك بجامعة النجاح نابمس
د .ماجد تربان أستاذ اإلعبلم المشارك بجامعة األقصى بغزة

أ .محسن اإلفرنجي مدرس الصحافة بالجامعة اإلسبلمية بغزة
د .محمود خموف أستاذ الصحافة واإلعبلم المشارك في الجامعة األمريكية بجنين

د .ىدى شبيب أستاذ الصحافة واإلعبلم المشارك في جامعة بغداد بالعراق
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االستبانة عمى عينة عشوائية بسيطة من المجتمع األصمي من  30مبحوثاً بعد مضي أسبوعين عمى

انتياء القياس األول ،وكانت النتيجة أن قيمة معامل الثبات لكل مجال حيث تتراوح بين (– 0.86

 ،)0.81بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة ( ،)0.84وىي قيمة مرتفعة وتشير لثبات عال.
األساليب اإلحصائية المستخدمة:

استخدمت الدراسة برنامج التحميل اإلحصائي ( ،)SPSSومن األساليب اإلحصائية التي تم استخداميا

النسب المئوية والتك اررات ،والوزن النسبي ،واختبار مربع كاي.
مجتمع الدراسة وعينتيا:
 -1مجتمع الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع طمبة الجامعات الفمسطينية الرئيسة الثبلث في قطاع غزة والتي
تصدر فييا صحف جامعية ،وىي :الجامعة اإلسبلمية والتي تصدر فييا صحيفة (صوت الجامعة)،

(الرواد) ،وجامعة األزىر التي تصدر فييا صحيفة
وجامعة األقصى التي تصدر فييا صحيفة
ّ
(األزىر) ،حيث بمغ عدد الطمبة في الجامعات الثبلث ( )46482طالباً وطالبة منيم ( )14942في

الجامعة اإلسبلمية ،و( )17752في جامعة األقصى ،و( )13788في جامعة األزىر.

 -2عينة الدراسة:

أجريت الدراسة عمى عينة حصصية من طمبة الجامعات الفمسطينية الثبلثة ،حيث تم توزيع ()650

استبانة بواقع  217استبانة تقريباً لكل جامعة ،وقد تم استرداد ( )580استبانة بنسبة .%89.2
وفيما يمي أىم السمات العامة لعينة الدراسة:

جدول ( )1يوضح سمات المبحوثين عينة الدراسة
السمات
النوع االجتماعي

الجامعة

المستوى الدراسي

ك

%

ذكر

237

40.9

أنثى

343

59.1

اإلسبلمية

218

37.6

األقصى

206

35.5

األزىر

156

26.9

األول

97

16.7

الثاني

128

22.1

الثالث

200

34.5
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المجموع

%

580

100

580

580

100

100
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السمات

الكمية

ك

%

الرابع

137

23.6

الخامس فأكثر

18

3.1

عموم إنسانية

341

58.8

عموم طبيعية

239

41.2

المجموع

580

%

100

حدود الدراسة:
 -1الحد الموضوعي :اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الصحف الجامعية ،وعبلقتو بمعرفتيم
بالقضايا الطبلبية.

 -2الحد المكاني :تمثل في جامعات قطاع غزة الرئيسة الثبلث؛ التي يوجد بيا أكبر عدد من الطبلب
وتصدر بيا صحف جامعية شبو منتظمة منذ مدة طويمة.

 -3الحد الزماني :تم توزيع صحيفة االستقصاء عمى الطمبة خبلل المدة الزمنية الواقعة ما بين
2018/2/15م وحتى 2018/3/20م.

نتائج الدراسة الميدانية:

يستعرض الباحثان ىنا نتائج الدراسة التي أجريت عمى عينة حصصية من طمبة الجامعات الفمسطينية
قواميا ( )580طالباً وطالبة ،في المدة بين 2018/2/15م وحتى 2018/3/20م ،حيث يتم مناقشة

النتائج وتفسيرىا ومقارنتيا بنتائج الدراسات السابقة باإلضافة إلى وضع خبلصة لمنتائج وأىم توصيات
الدراسة.

أوالً :نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتيا:

 -1متابعة الصحف الجامعية:

جدول ( )2يوضح متابعة المبحوثين لمصحيفة الجامعية الصادرة في جامعتيم
ال

نعم
ك

%

ك

%

97

16.7

483

83.3

تبين من الجدول السابق أن  %83.3من المبحوثين ال يتابعون الصحيفة الجامعية الصادرة في
جامعتيم ،بينما  %16.7منيم يتابعونيا.

ويعتقد الباحثان أن ىذه النسبة ضعيفة جداً وغير منطقية ،عمى اعتبار أن ىذه الصحف تصدر في
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الجامعات نفسيا وتوزع مجاناً ،فمن غير الطبيعي أن تكون نسبة من ال يتابعونيا ضعيفة إلى ىذا
الحد ،ويمكن تفسير ىذه النتيجة بإقبال طمبة الجامعات الفمسطينية عمى وسائل اإلعبلم الجديد بفضل

التطور التكنولوجي وانتشار اإلعبلم الجديد ،وقنوات التواصل االجتماعي ،األمر الذي حد كثي اًر من

استخدام وسائل اإلعبلم التقميدية.

أن تدني نسبة من يتابعون الصحف الجامعية يرجع إلى كون المجتمع
ويرى الدكتور غسان حرب ّ
الفمسطيني مجتمع غير قارئ ،وباألخص فئة الشباب؛ نظ اًر الرتباطيم بصورة كبيرة بالمواد اإلعبلمية
التي تقدميا مواقع التواصل االجتماعي لمسيولة التي توفرىا تمك الوسائل في تقديم المعمومة وسرعتيا

(حرب.)2018 ،

واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة مذكور (2008م) التي توصمت إلى أن الجامعات ال تعتمد بشكل

أساسي عمى الصحف الجامعية في اإلعبلم عني ـ ــا؛ ألنيا تعتمـ ــد عم ــى إصدارات عممية واعبلمية

ٍ
أحيان كثيرة عمى الصحف الجامعية (مذكور.)146 :2008 ،
أخرى تتفوق في

واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة بريص (2015م) والتي توصمت إلى أن  %90.5يتابعون المواقع
اإللكترونية بينما ال يتابعيا بنسبة ( %9.5بريص ،)71 :2015 ،ويعود ىذا إلى اختبلف الوسيمة،
حيث إن دراسة بريص تركز عمى المواقع اإللكترونية التي يزيد إقبال طمبة الجامعات الفمسطينية

عمييا؛ لمواكبة التكنولوجيا ،ومتابعو األخبار بشكل دوري عكس الصحف الجامعية التي تصدر كل

مدة زمنية طويمة نسبياً فتكون األخبار بيا قديمة.

 -2درجة االعتماد عمى الصحيفة الجامعية:

جدول ( )3يوضح درجة اعتماد المبحوثين عمى الصحيفة الجامعية في معرفة القضايا الطالبية
عالية جداً
6

6.2

عالية
23

متوسطة
48 23.7

منخفضة
16 49.5

منخفضة جداً

4 16.5

4.1

الوزن النسبي
%62.27

ن=97
يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي لدرجة اعتماد المبحوثين عمي الصحيفة الجامعية الصادرة
في جامعتيم في معرفة القضايا الطبلبية وصل  %62.27مما يشير إلى أن درجة اعتماد المبحوثين

عمى الصحف الجامعية كانت متوسطة.

وربما يعود ىذا األمر إلى تخصص ىذه الصحف التي تركز عمى القضايا التي تيم الطمبة في داخل

الجامعة وخارجيا ،وناد اًر ما تناقش قضايا غير طبلبية ،أو ال تيم الطمبة ،وبشكل عام فإن القارئ
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يميل إلى قراءة الصحف التي تعطيو ممخصاً لكل ما يدور حولو من قضايا سياسية واجتماعية،

واقتصادية.

واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة بريص (2015م) حيث كانت درجة االعتماد عمى المواقع اإللكترونية

المتوسطة بنسبة ( %41.2بريص ،)91 :2015 ،واتفقت مع دراسة العزعزي (2015م) التي تبين
أن اعتماد الطمبة عمى القنوات اإلخبارية في الحصول عمى المعمومات حول األحداث والقضايا

بالسعودية يكون بدرجة متوسطة ،وبنسبة ( %50.5العزعزي.)956 :2015 ،

واتفقت مع داسة مرجان (2015م) التي جاءت بنسب متقاربة بين درجة متوسطة وعالية في درجة
اعتماد المبحوثين عمى المواقع اإللكترونية في اكتساب المعمومات حول قضية البلجئين الفمسطينيين

(مرجان.)90 :2015 ،

وقد اختمفت ىذه النتائج مع دراسة رضوان (2015م) حيث إن درجة اعتماد المبحوثين عمى صحافة

الياتف المحمول كانت عالية (رضوان ،)109 :2015 ،ويرجع االختبلف برأي الباحثين إلى توفر
الياتف المحمول لكل شخص وسيولة التعامل معو وسيولة تصفحو باإلضافو إلى حممو في كل مكان.
 -3دوافع االعتماد عمى الصحيفة الجامعية:

جدول ( )4يوضح دوافع اعتماد المبحوثين عمى الصحيفة الجامعية لمعرفة القضايا الطالبية
الدوافع

ك

%

التعرف عمى النشاطات الجامعية

40

41.2

التعرف عمى أىم القضايا الطبلبية

36

37.1

الحصول عمى معمومات نحو القضايا الميمة

31

32

متابعة عمل الزمبلء الصحفيين المتدربين

31

32

التسمية

29

29.9

المتابعة المستمرة ألخبار الجامعة

22

22.7

االعتياد عمى قراءتيا

16

16.5

الثقة فيما تقدمو من معمومات وأخبار

13

13.4

أخرى

1

1

ن=97
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يتضح من الجدول السابق أن أكثر دوافع اعتماد المبحوثين عمى الصحيفة الجامعية الصادرة في
جامعتيم؛ لمعرفة القضايا الطبلبية ،وىي :التعرف عمى النشاطات الجامعية بنسبة  %41.2من
المبحوثين ،بينما ما نسبتو  %37.1قالوا أن دافعيم كان التعرف عمى أىم القضايا الطبلبية ،بينما ما
نسبتو  %32من المبحوثين؛ لمحصول عمى معمومات نحو القضايا الميمة ،ومتابعة عمل الزمبلء
الصحفيين المتدربين بنفس النسبة ،تبلىا  %29.9منيم لمتسمية ،وقال  %22.7أن دوافع اعتمادىم
لممتابعة المستمرة ألخبار الجامعة ،و %16.5منيم العتيادىم عمى قراءتيا ،فيما أكد  % 13.4من
المبحوثين أن دوافع اعتمادىم كانت الثقة فيما تقدمو من معمومات وأخبار ،بينما  %1.0دوافع
اعتمادىم عمييا غير ذلك.

ويمكن اعتبار ىذه النتائج مفيومة حيث أن المبحوثين يودون معرفة أنشطة الجامعة بشكل عام
والحصول عمى معمومات نحو القضايا التي تيميم ،أي التدرج من العام إلى الخاص فيما جاءت
نتيجة الثقة فيما تقدمو من معمومات وأخبار بنسبة متأخرة وىذا يدل عمى أن الطالب ييتم بمتابعة

أخبار الجامعة لكن ليس بالضرورة أنو يثق بيذه المعمومات.
واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة مرجان ( )2015حيث حصمت الثقة في المواقع اإللكترونية بشأن

األزمات التي يتعرض ليا البلجئون عمى نسبة متأخرة ( %9.3مرجان.)92 :2015 ،

إال أن ىذه النتائج اختمفت مع نتائج دراسة نجادات وعبلونة (2010م) التي تبين فييا أن أعمى نسبة
كانت لدوافع قراءة الصحف ىي اعتيادىم عمى قراءتيا بنسبة  %16.3بيما كانت أدنى نسبة في قراءة

الصحف الجامعية لنفس السبب ىي  ،16.5واختمفت مع نفس الدراسة من حيث الثقة فيما تقدمو من
أخبار حيث كانت النسبة متدنية  %13.4مقارنة مع دراسة نجادات وعبلونة (2010م) حيث كانت

النسبة عالية ( %15.2نجادات وعبلونة ،)29 :2010 ،ويفسر الباحثان ىذا االختبلف إلى دورية
الصدور حيث تصدر الصحف السياسية بشكل يومي بينما الصحف الجامعية بشكل فصمي أو شيري

حسب ميزانية الجامعة.

 -4أسباب االعتماد عمى الصحيفة الجامعية:
جدول ( )5يوضح أسباب اعتماد المبحوثين عمى الصحيفة الجامعية لمعرفة القضايا الطالبية
األسباب

ك

%

تيتم بقضايا الطمبة

39

40.2

سيولة حمميا وقراءتيا في أي مكان

25

25.8
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تقدم موضوعات عممية ذات أىمية في دراستي

24

24.7

تتيح فرصة لمطبلب لمتدريب عمى العمل الصحفي

24

24.7

المعمومات التي تقدميا متنوعة ومفيدة

23

23.7

حيادية في تناوليا القضايا السياسية واالجتماعية

21

21.6

تعرض وجيات نظر مختمفة

17

17.5

تعرض موضوعات شيقة وميمة

13

13.4

13

13.4

1

1

المختمفة

عرض المواد الخاصة بالقضايا الطبلبية بطريقة

جذابة
أخرى
ن=97

يتضح من الجدول السابق أن أكثر أسباب اعتماد المبحوثين عمى الصحيفة الجامعية الصادرة في

جامعتيم؛ لمعرفة القضايا الطبلبية ىي%40.2 :؛ ألنيا تيتم بقضايا الطمبة ،بينما %25.8؛ لسيولة
حمميا ،وقراءتيا في أي مكان ،بينما ما نسبتو %24.7؛ ألنيا تقدم موضوعات عممية ذات أىمية في
الدراسة وتتيح فرصة لمطبلب؛ لمتدريب عمى العمل الصحفي ،بينما قال  %23.7أنيا متنوعة ومفيدة،

تبلىا  %21.6يرجعون سبب ذلك؛ ألنيا حيادية في تناوليا القضايا السياسية؛ واالجتماعية ،تبلىا

%17.5؛ ألنيا تعرض وجيات نظر مختمفة.

وىذه النتيجة منطقية باعتبار أن الصحف الجامعية تيتم بمجتمع محدد وىم الطمبة لذا من الطبيعي أن
الطمبة يتابعونيا الىتماميا بقضاياىم ،وأن يكون الجزء األكبر من محتواىا موجو لقضايا الطمبة.

ويرى الدكتور زىير عابد أن تأخر الموضوعات الشيقة في الصحف الجامعية إلى كون ىذه الصحف
تعتبر من الصحف الجادة التي تقدم موضوعات ال تعتمد عمى اإلثارة بقدر اعتمادىا عمى تقديم

معمومات ميمة ذات عبلقة بالموضوعات الثقافية ،والعممية ،والطبلبية والبحث العممي (عابد،
.)2018
واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة جاسم ( )2013حيث تبين أن نسبة  %32من الموضوعات المنشورة
في الصحيفة الجامعية بمجمة الجامعة التكنولوجية موضوعات تتعمق بقضايا الطمبة وىي نسبة متدنية
111
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(جاسم ، )125 :2013 ،ويرجع ذلك لمسياسية التحريرية التي تتبعيا الصحيفة.
 -5القضايا الطالبية المتابعة في الصحيفة الجامعية:
جدول ( )6يوضح أىم القضايا الطالبية التي يتابعيا المبحوثون في الصحيفة الجامعية
القضايا

ك

%

أخبار الجامعة

52

53.6

األنشطة الطبلبية

48

49.5

قصص المبدعين والمتفوقين

29

29.9

مجالس الطمبة

23

23.7

دعم مشاريع طمبة

20

20.6

منح دراسية

19

19.6

المشاكل األكاديمية

16

16.5

دورات تدريبية

16

16.5

المشاكل الدراسية

10

10.3

تطوير المناىج

9

9.3

أخبار الجامعات األخرى

8

8.2

مشاكل التسجيل

6

6.2
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يتضح من الجدول السابق أن أىم القضايا الطبلبية التي يتابعيا المبحوثون في الصحيفة الجامعية
الصادرة في جامعتيم ىي عمى الترتيب %53.6 :أخبار الجامعة ،بينما  %49.5األنشطة الطبلبية،

تبلىا  %29.9قصص المبدعين والمتفوقين %23.7 ،مجالس الطمبة ،ثم دعم مشاريع طمبة ،تبلىا
منح دراسية ،وجاء بعدىا المشاكل األكاديمية ودورات تدريبية ،ثم المشاكل الدراسية ،ثم تطوير

المناىج ،وتبلىا أخبار الجامعات األخرى ،وأخي ًار مشاكل التسجيل.

ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن الطمبة ليم ميول وآراء وتفضيبلت متنوعة مختمفة عن بعضيم البعض،

حيث جاءت أخبار الجامعة بنتيجة عالية وىذا جيد عمى اعتبار أن الطمبة يجب أن يكون لدييم إلماماً
بما يحدث بالجامعة ،أما تأخر كل من مشاكل التسجيل ،وتطوير المناىج ،والمشاكل األكاديمية فربما

يرجع إلى ضعف تناول الصحف الجامعية الفمسطينية ليا ألسباب منيا :السياسة التحريرية التي
113
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ترفض الخوض في مواضيع خبلفية ممكن تسبب مشاكل مع إدارة الجامعة.

واختمفت نتائج الدراسة مع دراسة جاسم (2013م) التي توصمت إلى أن أىم القضايا الطبلبية التي
حصمت عمى أعمى نسبو  ،%18.6ىي االىتمام ودعم مشاريع الطمبة العممية (جاسم:2013 ،

 ،)159ويفسر الباحثان ىذا االختبلف إلى التنوع في الوضع االجتماعي وفي البيئة الجامعية ،فمعظم

الجامعات ترصد ميزانية لمبحث العممي ،ولكن الوضع الفمسطيني غير مستقر سياسياً ،واقتصادياً

وىناك العديد من القضايا التي تكون عمى سمم أولويات الجامعات :مثل قدرة الطالب عمى تسديد
الرسوم ،والحصول عمى الكتب ،والمواصبلت ،أما أدنى درجة فجاءت لموضوعات تطوير المناىج.
 -6درجة الثقة بتناول الصحيفة الجامعية لمقضايا الطالبية:

جدول ( )7يوضح درجة ثقة المبحوثين بتناول الصحيفة الجامعية لمقضايا الطالبية

عالية جداً
4

4.1

عالية
43

متوسطة
41 44.3

منخفضة
8 42.3

8.2

منخفضة جداً
1

1.0

الوزن النسبي
%68.45

ن=97
يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي لدرجة ثقة المبحوثين بتناول الصحيفة الجامعية الصادرة
في جامعتيم لمقضايا الطبلبية بمغ  %68.45مما يشير إلى أن درجة الثقة بما تقدمة الصحف

الجامعية لمقضايا الطبلبية كانت عالية.

ويمكن اعتبار درجة الثقة العالية بما تقدمو الصحف الجامعية لمقضايا الطبلبية ىي نتيجة جيدة ،تشير
إلى نجاح نسبي في أداء الصحف الجامعية لتغطيتيا لمقضايا الطبلبية.
واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة مرجان (2015م) حيث كانت ثقة المبحوثون بتناول المواقع

اإللكترونية لقضية البلجئين الفمسطينيين متوسطة بنسبة ( %46.3مرجان ،)98 :2015 ،ومع دراسة
عميان (2018م) حيث كانت ثقة المبحوثين بتغطية المواقع الفمسطينية اإللكترونية لمقضايا المحمية

متوسطة بنسبة ( %36.3عميان ،)111 :2018 ،ونستطيع تفسير ىذا االختبلف إلى كون المواقع
اإللكترونية ال تتوخى الدقة والمصداقية في نشر األخبار ،وذلك لمحصول عمى السبق الصحفي بعكس
الصحف الورقية التي يكون لدييا الوقت لجمع األخبار وتحميميا وتفسيرىا فتمتع بثقة الجميور ليذا

السبب.

113
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 -7درجة االستفادة من القضايا الطالبية في الصحيفة الجامعية:
جدول ( )8يوضح درجة استفادة المبحوثين من تناول الصحيفة الجامعية لمقضايا الطالبية
عالية جدًا
3

عالية
34

3.1

متوسطة
44 35.1

منخفضة
15 45.4

منخفضة جدًا

1 15.5

1.0

الوزن النسبي
%64.74
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يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي لدرجة استفادة المبحوثين من تناول الصحيفة الجامعية
الصادرة في جامعتيم لمقضايا الطبلبية وصل إلى  %64.74مما يشير إلى أن درجة استفادة

المبحوثين من متابعة القضايا الطبلبية في الصحف الجامعية كانت عالية.

ويرى الباحثان أن ىذه النسبة معقولة عمى اعتبار أن من يتابع الصحف الجامعية فقط ال يتجاوزون
 %16.7من المبحوثين وىي نسبة قميمة نوعاً ما.

واختمفت ىذه النتائج مع دراسة عميان (2018م) حيث إن درجة االستفادة من المواقع الفمسطينية
اإللكترونية لمقضايا المحمية كانت بنسبة  %85عالية جداً (عميان ، )112 :2018 ،ويمكن تفسير
ىذا االختبلف إلى أن الشباب يتابعون المواقع اإللكترونية باستمرار بما أنيا متوفرة في كل وقت وفي

أي مكان عكس الصحف الورقية.

 -8التأثيرات الناتجة عن اعتماد الطمبة عمى الصحيفة الجامعية:

جدول ( )9يوضح التأثيرات الناتجة عن اعتماد المبحوثين عمى الصحيفة الجامعية في متابعتيم
لمقضايا الطالبية

التأثيرات

المعرفية

ك

%

معرفة ما يحدث مع الطمبة داخل الجامعة

44

45.4

معرفة قصص النجاح والتميز لزمبلء الطمبة

42

43.3

تنمية المعمومات حول الحياة الجامعية

35

36.1

معرفة الظروف الحياتية التي يمر بيا الطمبة

22

22.7

معرفة الصعوبات والضغوط التي يتعرض ليا الطمبة

15

15.5

معرفة المشاكل األكاديمية وكيفية حميا

5

5.2

أخرى

2

2.1
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167

32.9

مجموع التأثيرات المعرفية
تحفيز الروح اإليجابية من قصص اإلبداع والتفوق

38

39.2

الشعور بالجيود المبذولة لمساعدة الطمبة

34

35.1

تنمية الطموح والرغبة في النجاح

30

30.9

زيادة التعاطف مع الطمبة في مشاكميم

28

28.9

مشاركة الطمبة وجدانياً في اليموم والمشاكل

26

26.8

2

2.1

158

31

المشاركة في األنشطة الطبلبية المختمفة بالجامعة

49

50.5

المشاركة في الفعاليات التي تقوم بيا الجامعة

31

32

العمل ضمن فريق واحد في حمبلت التوعية

30

30.9

تغيير بعض السموكيات والعادات السمبية

26

26.8

تقديم المساعدات المادية والعينية لمطمبة المحتاجين

25

25.8

الحث عمى التجاوب مع الزمبلء الطمبة

17

17.5

أخرى

2

2.1

مجموع التأثيرات السموكية

183

36.1

مجموع التأثيرات

508

100

الوجدانية

أخرى

مجموع التأثيرات الوجدانية

السموكية
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يتضح من الجدول السابق أن أعمى نسبة في التأثيرات الناتجة عن اعتماد الطمبة عمى الصحف
الجامعية لمعرفة القضايا الطبلبية كانت لمتأثيرات السموكية بنسبة  ،%36.1تمتيا التأثيرات المعرفية

بنسبة  ،%32.9وأخي اًر التأثيرات الوجدانية بنسبة .%31

ويرى الباحثان أن تقدم التأثيرات السموكية يدل عمى إيجابية الطبلب في المبادرة إلى التعاون والتوعية
والمشاركة في األنشطة والفعاليات الطبلبية ،وأن تقارب التأثيرات السموكية والتأثيرات المعرفية نتيجة
إيجابية مما يدل عمى تأثر الطمبة بما تنشره الصحف الجامعية من موضوعات.

وعمى صعيد التأثيرات المعرفية تصدرت معرفة ما يحدث مع الطمبة داخل الجامعة بنسبة ،%45.4
113
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بينما ما نسبتو  %43.3معرفة قصص النجاح والتميز لزمبلء الطمبة ،تبلىا  %36.1تنمية
المعمومات حول الحياة الجامعية ،ثم  %22.7أجابوا أن التأثيرات المعرفية الناتجة عن ذلك ىي معرفة
الظروف الحياتية التي يمر بيا الزمبلء الطمبة ،و %15.5قالوا إنيا معرفة الصعوبات والضغوط التي

يتعرض ليا الطمبة ،و %5.2قالوا انيا تمثمت في معرفة المشاكل األكاديمية وكيفية حميا ،وأخي اًر

 %2.1اختاروا تأثيرات أخرى.

ويدل تصدر معرفة ما يحدث مع الطمبة داخل الجامعة لمتأثيرات المعرفية لدى المبحوثين عمى

أن الطمبة يرغبون بمعرفة ما يدور حوليم؛ حتى يتعمموا من تجارب األخرين ،وأنيم ييتموا بالمحيط
الذي يعيشون فيو وىذا يتوافق مع ما جاء في أىم القضايا الطبلبية التي يتابعيا المبحوثون في

الصحيفة الجامعية الصادرة في جامعتيم حيث جاءت أىم القضايا أخبار الجامعة ،واألنشطة الطبلبية
بأعمى نسبة ،بينما جاءت معرفة المشاكل األكاديمية وكيفية حميا بمرتبة متأخرة سمبية ،ومرتبطة،

ومتوافقة مع ما جاء في أىم القضايا الطبلبية التي يتابعيا المبحوثون في الصحيفة الجامعية كما
يتضح في جدول(.)6
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة مرجان (2015م) حيث جاء التعرف عمى ما يحدث بقضية البلجئين

دولياً ،وعربياً ،واقميمياً بأعمى نسبة ( %35.3مرجان.)100 :2015 ،

أما التأثيرات الوجدانية فكانت  %39.2تحفيز الروح اإليجابية من قصص اإلبداع والتفوق ،بينما ما

نسبتو  %35.1الشعور بالجيود المبذولة لمساعدة الطمبة %30.9 ،أجابوا أن التأثيرات الوجدانية
الناتجة عن ذلك ىي تنمية الطموح والرغبة في النجاح ،تبلىا  %28.9لزيادة التعاطف مع الطمبة في
مشاكميم ،تبلىا  %26.8من الطمبة أجابوا أن التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد الطمبة عمى

الصحيفة الجامعية الصادرة في جامعتيم في متابعتيم لمقضايا الطبلبية ىي مشاركة الطمبة وجدانياً في

اليموم والمشاكل ،بينما  %2.1أجابوا تأثيرات أخرى.

ويرى الباحثان أن حصول تحفيز الروح اإليجابية من قصص اإلبداع والتفوق بأعمى نسبة ،وىو

مؤشر جيد يدل عمى مدى تأثر الطمبة بإنجازات زمبلئيم وحثيم عمى التميز ،وىذا يحقق اليدف الذي
نشرت من أجمو ىذه القصص ،وأن النتائج متقاربة دليل عمى مشاركة الطبلب لمناحية الوجدانية مع

بعضيم البعض ،وتأكد ىذه النتيجة حصول قصص المبدعين والمتفوقين عمى المرتبة الثالثة في أىم

القضايا الطبلبية التي يتابعيا المبحوثين في الصحيفة الجامعية كما يتضح في جدول(.)6

وعمى صعيد التأثيرات السموكية فجاءت المشاركة في األنشطة الطبلبية المختمفة بالجامعة في المرتبة
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األولى بنسبة  %50.5من المبحوثين %32 ،لممشاركة في الفعاليات التي تقوم بيا الجامعة،

و %30.9العمل ضمن فريق واحد في حمبلت التوعية ،و %26.8أجابوا أن التأثيرات السموكية ىي
تغير بعض السموكيات والعادات السمبية %25.8 ،من الطمبة أجابوا أن التأثيرات السموكية الناتجة عن
اعتماد الطمبة عمى الصحيفة الجامعية الصادرة في جامعتيم في متابعتيم لمقضايا الطبلبية ىي تقديم

المساعدات المادية والعينية لمطمبة المحتاجين %17.5 ،أجابوا أن التأثيرات السموكية الناتجة عن ذلك

ىي الحث عمى التجاوب مع الزمبلء الطمبة ،بينما  %2.1أجابوا تأثيرات أخرى.

وتعتبر النسبة التي حصمت عمييا المشاركة في األنشطة الطبلبية المختمفة بالجامعة جيدة ،وتدل عمى
تأثير الصحف الجامعية في توجيو سموك الطمبة اإليجابي.

ويتضح من النتائج ارتفاع نسبة التأثيرات السموكية من خبلل تفاعل الطبلب بالمشاركة في األنشطة

والفعاليات التي تقدميا الجامعة ،والعمل ضمن فريق وتقديم المساعدات لمطبلب.

واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة مرجان (2015م) التي جاءت بيا التأثيرات السموكية ضعيفة بنسبة

( %30.6مرجان ،)102 :2015 ،وربما يعود ىذا االختبلف إلى صعوبة التأثر سموكياً بقضايا

البلجئين؛ ألن القضية ليا ُبعد دولي ،وعربي ،واقميمي بينما القضايا الطبلبية من السيل تأثر الطبلب
ببعضيم البعض.

 -9سمبيات تناول الصحيفة الجامعية لمقضايا الطالبية:

جدول ( )11يوضح سمبيات تناول الصحيفة الجامعية لمقضايا الطالبية من وجية نظر المبحوثين
السمبيات

ك

%

عدم كفاية المعمومات عن القضايا الطبلبية

34

35.1

التركيز عمى أخبار الجامعة فقط

28

28.9

تركز عمى نشر طبلب معينين وتيمل باقي الطبلب

23

23.7

عدم تنوع الموضوعات

20

20.6

إبراز منجزات الجامعة بشكل عام عمى حساب القضايا الطبلبية

18

18.6

الحزبية الواضحة في مضمون الصحف الجامعية

16

16.5

ضعف المادة التحريرية وركاكتيا

13

13.4

وجود أخطاء لغوية كثيرة

13

13.4
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اإلخراج السيئ

6

6.2

أخرى

1

1

ن=97
يتضح من الجدول السابق أن أىم سمبيات تناول الصحيفة الجامعية لمقضايا الطبلبية من وجية نظر

المبحوثين ىي عمى الترتيب %35.1 :عدم كافية المعمومات عن القضايا الطبلبية ،ثم التركيز عمى
أخبار الجامعة فقط بنسبو  ،%28.9تبلىا التركيز عمى نشر طبلب معينين واىمال باقي الطبلب
بنسبة  ،%23.7وجاءت بعدىا عدم تنوع الموضوعات ،ثم إبراز منجزات الجامعة بشكل عام عمى
حساب القضايا الطبلبية ،وتبلىا الحزبية الواضحة في مضمون الصحف الجامعية ،وثم ضعف المادة

التحريرية ،وركاكتيا ،ووجود أخطاء لغوية كثيرة ،وأخي اًر اإلخراج السيئ.

ويرى الباحثان أن ىذه النتائج ترجع إلى عدم اىتمام الصحف الجامعية بالمشكبلت الطبلبية الحقيقية،
وعدم الخوض فييا نظ اًر لكون السياسة التحريرية لمصحيفة تحتم عمييا ذلك ،وبالتالي فإن ىذه النتيجة
منطقية كون الصحف الجامعية تركز عمى أخبار الجامعة ،وانجازاتيا ولقاءات وحوارات مع عمداء

الكميات ورؤساء األقسام دون تقديم حمول واقعية وممموسة لمقضايا الطبلبية ،باإلضافة إلى أن ذلك
يعني التحرر من السياسة التحريرية المرتبطة بالسياسة العامة لمجامعة ،باإلضافة إلى أن حاجة الطمبة

إلى تطوير المادة التحريرية بما يتناسب مع احتياجاتيم تعتبر كذلك نتيجة منطقية كون الشباب عموماً

يطمحون إلى تطوير قدراتيم التحريرية واإلخراجية.
 -11مقترحات تطوير أداء الصحيفة الجامعية:

جدول ( )11يوضح مقترحات المبحوثين لتطوير تناول الصحيفة الجامعية لمقضايا الطالبية
مقترحات التطوير

ك

%

منح الطالب حريات وصبلحيات أكبر

35

36.1

تطوير المادة التحريرية

31

32

زيادة الموضوعات التي تيم الطالب

31

32

الحفاظ عمى دورية ثابتة لصدورىا

24

24.7

إعطاء فرصة أكبر لمطالب في تحرير المواد الصحفية

22

22.7

التنوع في تناول القضايا الطبلبية

18

18.6

إتاحة الفرصة لجميع طمبة الجامعة لممشاركة في الكتابة فييا

16

16.5
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الحفاظ عمى دورية ثابتة لصدورىا

16

16.5

تنظيم دورات تدريبية لمطمبة في تحرير وكتابة الموضوعات الطبلبية

15

15.5

أخرى

2

2.1

ن=97
يتضح من نتائج الجدول السابق أن أىم مقترحات المبحوثين لتطوير تناول الصحيفة الجامعية الصادرة

في جامعتيم لمقضايا الطبلبية ىي عمى الترتيب % 36.1 :منح الطالب حريات وصبلحيات

أكبر %32.0 ،تطوير المادة التحريرية ،وزيادة الموضوعات التي تيم الطالب %24.7 ،الحفاظ عمى
دورية ثابتة لصدورىا %22.7 ،إعطاء فرصة أكبر لمطالب في تحرير المواد الصحفية ،ثم التنوع في
تناول القضايا الطبلبية ،تبلىا إتاحة الفرصة لجميع طمبة الجامعة لممشاركة في الكتابة فييا ،ثم تنظيم

دورات تدريبية لمطمبة في تحرير وكتابة الموضوعات الطبلبية.

واتفقت ىذه المقترحات مع الجدول السابق الخاص بالسمبيات فقد جاءت عدم كفاية المعمومات عن

القضايا الطبلبية في مراحل متقدمة ،ويتضح ذلك في جدول (.)10
وىذه النتيجة ليا ما يبررىا حيث أن طالب اإلعبلم ىو من يقوم بتحرير الصحيفة الجامعية ،وبالتالي
يجب أن يكون لديو حرية أكبر في اختيار وتنوع الموضوعات التي يتم نشرىا خاصة الموضوعات

التي تتعمق بالقضايا الطبلبية ،كما أن الصحيفة الجامعية تصدر باألساس من أجل خدمة الطمبة

وقضاياىم والتعبير عن ىموميم ومشاكميم.
 -11المعرفة بالقضايا الطالبية:

جدول ( )12يوضح درجة معرفة المبحوثين بالقضايا الطالبية
منخفضة
35

متوسطة
36.1

49

مرتفعة
50.5

13

الوزن النسبي
13.4

%59

تبين من الجدول السابق أن ما نسبتو  %50.5من المبحوثين المتابعين لمصحف الجامعية في

الجامعات الفمسطينية درجة معرفتيم بالقضايا الطبلبية متوسطة ،وما نسبتو  %49لدييم درجة معرفة

عالية ،أما نسبة  %36.1لدييم درجة معرفة منخفضة ،وبوزن نسبي وصل  %59مما يشير إلى أن
درجة معرفة المبحوثين بالقضايا الطبلبية كانت متوسطة.

وقد اعتمد تصنيف درجة المعرفة بالقضايا الطبلبية لدى المبحوثين ،عمى األسئمة المتعمقة بمقياس
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درجة المعرفة وعددىا ( )10أسئمة ،والتي أوضحت درجة معرفة طبلب الجامعات بعدد من القضايا
مثل القضايا األكاديمية والدراسية والتخرج والمشاكل الدراسية وغيرىا.
وتشير ىذه النتيجة لوجود خمل من الجيات المسئولة في الجامعة عن توعية الطبلب بأىمية حصوليم
عمى المعمومات الميمة التي تفيدىم خبلل مسيرتيم التعميمية في الجامعة بحيث أن اإللمام بيذه

المعمومات يجنب الطبلب الوقوع بالعديد من المشاكل خبلل فترة دراستيم.

وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة عميان (2018م) والتي توصمت إلى أن درجة الوعي بالقضايا

المحمية بالمواقع الفمسطينية اإللكترونية كانت متوسطة (عميان.)130 :2018 ،
ثانياً :اختبار فروض الدراسة الميدانية:

يقوم الباحثان ىنا بعرض فروض الدراسة الميدانية التي حاولت ىذه الدراسة اختبارىا وفق نظرية

االعتماد عمى وسائل اإلعبلم ،وىذه الفروض ىي:

أ -الفرض األول :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين درجة
اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الصحف الجامعية في معرفة القضايا الطالبية ،ودرجة
ثقتيم بما تقدمو حول ىذه القضايا.

الختبار ىذا الفرض تم استخدام اختبار مربع كاي ( )Chi-Square Testحسب الجدول اآلتي:
جدول ( )13يوضح اختبار مربع كاي لقياس العالقة بين درجة اعتماد المبحوثون عمى الصحف

الجامعية في معرفة القضايا الطالبية ودرجة ثقتيم بما تقدمو حول ىذه القضايا
درجة االعتماد عالية
جداً

عالية

ك

جداً

2.1 %

عالية
متوسطة

ك

2
0

0.0 %
ك

1

1.0 %

منخفضة ك

0

عالية

متوسطة منخفضة

منخفضة
جداً

المجموع

درجة الثقة

4

0

0

4.1

0.0

0.0

0.0

6.2

19

4

0

0

23

0.0

0.0

23.7

4

0

48

4.1

0.0

49.5

3

0

16

16

27

27.8 16.5
4

9
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االحتمالية
)(Sig.

0

4.1 19.6

كا2

القيمة

6

*0.000 69.732
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4.1 0.0% %
منخفضة ك
جداً

1

1.0 %

المجموع

ك

4

4.1 %

9.3

3.1

0.0

16.5

0

1

1

1

4

0.0

1.0

1.0

1.0

4.1

43

41

8

1

97

8.2

1.0

100.0

42.3 44.3

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 0.05

يبين الجدول السابق أن قيمة اختبار مربع كاي يساوي  ،69.732وأن القيمة االحتمالية ().Sig

تساوي  0.000وىي أقل من مستوى الداللة  0.05وىذا يدل عمى وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة
إحصائية بين درجة اعتماد الطمبة عمى الصحف الجامعية في معرفة القضايا الطبلبية ،ودرجة ثقتيم

بما تقدمو حول ىذه القضايا ،وىي عبلقة طردية قوية بمعنى أنو كمما زاد االعتماد طمبة الجامعات

الفمسطينية عمى الصحف الجامعية ،زادت ثقتيم بما تقدمو حول القضايا الطبلبية.

ويرى الباحثان أن مدى االرتباط بين درجة االعتماد عمى الصحف الجامعية ،والثقة التي تتمتع بيا
ىذه الصحف ىو أمر منطقي؛ ألن الطمبة يقبمون عمى قراءة الموضوعات التي تيتم بمشاكميم
فيتابعونيا ،ويعتمدون عمييا لمحصول عمى األخبار والمعمومات.

وتتفق ىذه الدراسة مع نتائج عدد من الدراسات مثل دراسة (رضوان ،)133 :2016 ،ودراسة

مرجان ،)107 :2015 ،ودراسة (عميان ،)136 :2018 ،وجميعيا أكدت وجود ارتباط بين درجة
االعتماد ،وبين درجة الثقة في المعمومات التي يتمقاىا الجميور من خبلل وسائل اإلعبلم المختمفة.
ب -الفرض الثاني :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين درجة
اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى الصحف الجامعية ودرجة معرفتيم بالقضايا الطالبية.

الختبار ىذا الفرض تم استخدام اختبار مربع كاي ( ،)Chi-Square Testوالجدول التالي يوضح

ذلك.

جدول ( )14يوضح العالقة بين درجة اعتماد الطمبة عمى الصحف الجامعية ودرجة معرفتيم
بالقضايا الطالبية
درجة المعرفة
درجة االعتماد

منخفضة

متوسطة
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مرتفعة

المجموع

كا2

القيمة

االحتمالية

)(Sig.
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عالية جدا
عالية
متوسطة
منخفضة
منخفضة جداً
المجموع

ك

2

4

0

6

%

2.1

4.1

0.0

6.2

ك

5

12

6

23

%

5.2

12.4

6.2

23.7

ك

21

22

5

48

%

21.6

22.7

5.2

49.5

ك

7

7

2

16

%

7.2

7.2

2.1

16.5

ك

0

4

0

4

%

0.0

4.1

0.0

4.1

ك

35

49

13

97

%

36.1

50.5

13.4

100.0

10.855

0.210

يبين الجدول السابق أن قيمة اختبار مربع كاي يساوي  ،10.855وأن القيمة االحتمالية (.)Sig
تساوي  0.210وىي أكبر من مستوى الداللة  0.05وىذا يدل عمى عدم وجود عبلقة ارتباطية ذات
داللة إحصائية بين درجة اعتماد الطمبة في الجامعات الفمسطينية عمى الصحف الجامعية ،ودرجة
معرفتيم بالقضايا الطبلبية.

ومن الممكن تفسير عدم وجود ارتباط بين درجة االعتماد عمى الصحف الجامعية ،ودرجة معرفتيم

الطمبة بالقضايا الطبلبية ،بأنو يدل عمى حصول الطمبة عمى معمومات تتعمق بالقضايا الطبلبية من
مصادر أخرى مثل :الكتيبات ،والمقاءات ،والنشرات ،وزمبلئيم الطمبة وغيرىا.

وتختمف ىذه الدراسة مع نتائج أغمب الدراسات منيا دراسة مرجان (2015م) ،وجميعيا أكدت وجود

ارتباط بين درجة االعتماد وبين درجة المعرفة بالقضايا المختمفة (مرجان ،)110 :2015 ،وربما يعود

ىذا االختبلف إلى أن معظم الدراسات أجريت عمى المواقع اإللكترونية التي ليا جميور واسع من
طمبة الجامعات لرغبتيم في الحصول عمى المعمومات بشكل أسرع ،وأسيل؛ ولقدرتيا عمى جذب
اىتماميم من حيث اإلخراج ،والتجديد بعكس الصحف الورقية.

ثالثاً :خالصة نتائج الدراسة:

يمكم استعراض أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة وىي كاآلتي:

 -1تبين أن  %16.7من الطمبة الجامعيين ال يتابعون الصحيفة الجامعية الصادرة في جامعتيم ،وكانت درجة
اعتماد الطمبة عمى الصحيفة الجامعية في معرفة القضايا الطبلبية عالية بوزن نسبي .%62.27
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 -2كانت أكثر دوافع اعتماد الطمبة عمى الصحيفة الجامعية الصادرة في جامعتيم لمعرفة القضايا
الطبلبية ىي التعرف عمى النشاطات الجامعية بنسبة  ،%41.2تبلىا التعرف عمى أىم القضايا
الطبلبية بنسبة  ،%37.1ثم الحصول عمى معمومات نحو القضايا الميمة ،ومتابعة عمل الزمبلء

الصحفيين المتدربين بنسبة  ،%32ثم دوافع اعتمادىم عمييا لمتسمية.

 -3جاءت أىم أسباب اعتماد الطمبة عمى الصحيفة الجامعية الصادرة في جامعتيم ،لمعرفة القضايا
الطبلبية ىي اىتماميا بقضايا الطمبة بنسبة  ،%40.2ثم سيولة حمميا وقراءتيا في أي مكان بنسبة

 ،%25.8تبلىا تقدم موضوعات عممية ذات أىمية ثم إتاحة فرصة لمطبلب لمتدريب عمى العمل
الصحفي بنسبة  ،%24.7تبلىا المعمومات التي تقدميا متنوعة ومفيدة.

 -4أىم القضايا الطبلبية التي تتناوليا الصحيفة الجامعية ىي أخبار الجامعة بنسبة  ،%53.6بينما
جاءت األنشطة الطبلبية في المرتبة الثانية بنسبة  ،%49.5تبلىا قصص المبدعين والمتفوقين

بنسبة  ،%29.9تبلىا مجالس الطمبة ،دعم مشاريع طمبة ،منح دراسية ،تبلىا المشاكل األكاديمية
ودورات تدريبية ،ثم المشاكل الدراسية ،تبلىا تطوير المناىج ،وجاءت بعدىا أخبار الجامعات
األخرى.

 -5كانت ثقة الطمبة الجامعيين بما تقدمو الصحف الجامعية حول القضايا الطبلبية عالية وبوزن
نسبي .%68.45

 -6جاءت استفادة الطمبة الجامعيين من متابعتيم لمقضايا الطبلبية في الصحف الجامعية بدرجة
عالية وبوزن نسبي .%64.74
 -7أىم التأثيرات المتحققة من متابعة الطمبة الجامعيين لمصحف الجامعية ىي التأثيرات السموكية
بنسبة  ،%36.1تمتيا التأثيرات المعرفية بنسبة  ،%32.9وأخي ًار التأثيرات الوجدانية.

 -8كانت أىم سمبيات تناول الصحيفة الجامعية لمقضايا الطبلبية من وجية نظر المبحوثون ىي عدم
كافية المعمومات عن القضايا الطبلبية بنسبة  ،%35.1تبلىا التركيز عمى أخبار الجامعة فقط

بنسبة  ،%28.9ثم تركز عمى نشر طبلب معينين وتيمل باقي الطبلب ،وجاءت بعدىا عدم تنوع
الموضوعات ،تبلىا إبراز منجزات الجامعة بشكل عام عمى حساب القضايا الطبلبية ،ثم الحزبية

الواضحة في مضمون الصحف الجامعية ،تبلىا ضعف المادة التحريرية وركاكتيا ووجود أخطاء
لغوية كثيرة ،وأخي اًر اإلخراج السيئ.

 -9جاءت اقتراحات المبحوثون لتطوير تناول الصحيفة الجامعية الصادرة في جامعتيم لمقضايا
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الطبلبية ىي :منح الطالب حريات وصبلحيات أكبر بنسبة  ،%36.1تبلىا تطوير المادة التحريرية
وزيادة الموضوعات التي تيم الطالب بنسبة  ،%32.0ثم الحفاظ عمى دورية ثابتة لصدورىا ،ثم
إعطاء فرصة أكبر لمطالب في تحرير المواد الصحفية ،وجاء بعدىا التنوع في تناول القضايا

الطبلبية ،ثم إتاحة الفرصة لجميع طمبة الجامعة لممشاركة في الكتابة فييا ،وأخي اًر تنظيم دورات
تدريبية لمطمبة في تحرير وكتابة الموضوعات الطبلبية.

 -10تبين أن درجة معرفة الطمبة المتابعين لمصحف الجامعية في الجامعات الفمسطينية بالقضايا
الطبلبية متوسطة بنسبة .%50.5
 -11ثبت صحة الفرض القائل بوجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة اعتماد الطمبة
عمى الصحف الجامعية ودرجة ثقتيم بما تقدمو من موضوعات حول القضايا الطبلبية ،وتبين أنيا

عبلقة طردية قوية ،أي أنو كمما زادت متابعتيم ليذه القضايا ،زاد معرفتيم بيا.

 -12ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة اعتماد
الطمبة في الجامعات الفمسطينية عمى الصحف الجامعية ودرجة معرفتيم بالقضايا الطبلبية.
رابعاً :توصيات الدراسة:

من خبلل استعراض أىم نتائج الدراسة التي توصمت ليا الدراسة الميدانية يمكن تقديم مجموعة من

التوصيات لمصحف الجامعية ،لممساعدة في تحسين أدائيا في تناول القضايا الطبلبية وىي:

 -1إشراك جميع طمبة الجامعة في تحرير واخراج الصحيفة الجامعية ،واتاحة الفرصة أماميم؛ إلبراز
مواىبيم ونشر إبداعاتيم ،و ربط الصحف الجامعية بالمقررات الدراسية نظرياً وتطبيقياً.

 -2نشر الصحيفة الجامعية إلكترونياً؛ لمواكبة التكنولوجيا ،ومواكبة التطور لممساعدة في زيادة متابعة
الطمبة لمصحيفة.

 -3زيادة الدعم المادي المخصص لمصحيفة الجامعية ،وزيادة إصدارات الصحف الجامعية من حيث
األعداد؛ ليتسنى لجميع الطبلب التعرف عمييا وقراءتيا.

 -4التنويع في القضايا الطبلبية المطروحة ،وبالذات التي تمس العممية التعميمية واألكاديمية.
 -5تنظيم دورات تدريبية لمطمبة في تحرير وكتابة الموضوعات الطبلبية.
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