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Abstract: 
This study aimed to investigate the role of the media in the development of cultural and intellectual awareness 

from the viewpoint of the students at UNRWA’s Higher Education Faculties at Jordan. The researchers used the 

descriptive survey method using a questionnaire developed for the purposes of collecting the study data. It included 

(65) items divided into two domains: the role-played by the media, programs and subjects presented therein, their 

psychometric properties were verified and then applied to a random sample consisting of (340) students from the 

study community to collect the data from. The results of the study showed that the the students of the intended 

colleges believe that the role played by the media in the development of cultural and intellectual awareness is 

average. The programs and topics presented are of medium importance. The results also showed statistically 

significant differences in the responses of the sample members according to the college, for the benefit of Amman 

Training College, and the absence of differences in their responses depending on the variables of the sex of the 

student and the level of education of his mother and his father. 
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 مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

ة نظر دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي الثقافي والفكري من وجه
  األنروا/ األردن-كليات التعليم العاليطلبة 

 
32/80/3802استالم البحث: 83/82/3838قبول البحث:    

 :الملخص
ة ألنةروا فةهدفت هذه الدراسةة للةا استاءةاء دور وسةاإلل اإلفةالم فةة تنميةة الةوفة اللاةافة والجهةرن مةط وج ةة نتةر تلبةة هليةات التالةيم الاةالة التاباةة ل

( فاةر  توزفةت فةة مجةاليط همةا: 56األردط. اسةتددم الباحلةاط المةن ل الوءةجة المسةحة باسةتددام اسةتبانة تةم تتويرهةا لجمةل بيانةات الدراسةة  ت ةمنت  
مهونةة مةط    وباةد التحاةم مةط دءاإلءة ا السةيهومترية  تةم تتبيا ةا فلةا فينةةالبةرامل والمو ةوفات المادمةة في ةاالدور الذن تاوم به وساإلل اإلفالم  و 

ميةة الةوفة ( تالبًا وتالبة ادتيرت فشواإليًا مط مجتمل الدراسة. بينت نتاإلل الدراسة أط التلبة يروط أط الدور الذن تاةوم بةه وسةاإلل اإلفةالم فةة تن043 
لحءةاإلًيا فةة اسةتجابات أفةراد  اللاافة والجهرن متوست  وأط البرامل والمو وفات المتروحة في ا متوستة األهمية  وأت ةرت النتةاإلل وجةود فروقةات دالةة

 : أمه  وأبيه. الاينة تباًا للهلية لءالح هلية تدريب فماط  فيما لم تت ر ادتالفات فة استجابات م تباًا لمتغيرات: جنس التالب  ومستوى تاليم هل مط

 غوث الدولية.وساإلل اإلفالم  الوفة اللاافة والجهرن  هليات التاليم الاالة  وهالة ال :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

تشةةير ماتةةم الاةةواميس والمراجةةل الاربيةةة للةةا أط اإلفةةالم فةةة اللغةةة 
فرفةةةه  ومةةةط فلةةةم  ومةةةط فلةةةم الشةةةةء  مةةةط الالةةةم  وهةةةو ناةةةي  الج ةةةل

به؛ وبذلك فاإلفالم يانة االتالع فلا الشةء أو الالم  بالشةء: شار
لماةةار  بةةه  وهةةو فةةة هةةذا المجةةال يانةةا بنشةةر اللاافةةة وتزويةةد النةةاس با

وتاةةد وسةةاإلل  والمالومةةات فةةط تريةةم وسةةاإلل متدءءةةة ل ةةذا الغةةر .
اإلفالم واحد  مط أقوى وسةاإلل االتءةال وأشةدها تةًليًرا؛ فالمةًمول من ةا 
أط تؤدن دوًرا بارًزا فةة تنميةة أفةراد المجتماةات وتشةهيل وفةي م  وزيةاد  

ر  ماارف م  وتناية أفهارهم مط الابث والتتر ؛ مط دالل تاديم الماا
والمالومةةات الءةةحيحة المسةةتجد   فةةة تةةل اللةةور  المارفيةةة المتسةةارفة  
وتةر  الا ةايا التةةة تشةغل الةةرأن الاةام المحلةة والاةةالمة وفةتح المجةةال 
لمناقشةةةةت ا بحريةةةةة فاالنيةةةةة  وات ةةةةار الحاةةةةاإلم وابةةةةراز مةةةةا هةةةةو ءةةةةواب 
وتازيةزه  ومةا هةو دتةً ومواج تةه  والةربت بةيط أفةراد المجتماةات وزيةاد  

ل والتماسةةةةك االجتمةةةةافة بيةةةةن م  مةةةةط دةةةةالل الحةةةةوار والتشةةةةاور التجافةةةة
الةةديماراتة  ل ةةافة للةةا دور هةةذه الوسةةاإلل فةةة جاةةل الاةةالم أهلةةر قرًبةةا 
وتاارًبا  وربما يهوط هذا الدور وا حًا بيط تلبة مرحلةة التالةيم الاةالة  
نتةةةةةرًا لوءةةةةةول م للةةةةةا درجةةةةةة مةةةةةط الن ةةةةةل الجهةةةةةرن والمارفةةةةةة  وتنةةةةةوع 

  داّءةة لط هةاط هةؤالء التلبةة المرحلة مط أفمةارهماهتمامت م فة هذه 
 ينتموط للا مجتمل له ق ية سياسية.

ألول مةةةر  مةةةل ت ةةةور الءةةةح  ُأسةةتددم مءةةةتلح وسةةةاإلل اإلفةةةالم 
والتلجزيةةةوط    المءةةةتلح مةةةل ت ةةور اإلذافةةةةهةةذا لةةةم اتسةةةل   والمجةةالت

أدوات مءةةةممة وهةةةذه الوسةةةاإلل هةةةة فبةةةار  فةةةط والسةةةينما  واإلنترنةةةت  
وءةةول للةةا جم ةةور هبيةةر مةةط المتةةابايط ل ةةا. وقةةد أ ةةحت دءيًءةةا لل

فة فالم اليوم  رورية ملل التاام والمالبس؛ فلإلط هاط اإلفالم يؤدن 
دوًرا بةةةارًزا فةةةة تازيةةةز المجتمةةةل ووحدتةةةه  وياةةةوم بواجباتةةةه مةةةط: لفةةةالم  
وتالةةةةيم  وترفيةةةةه فةةةةط النةةةةاس. ف ةةةةو أيً ةةةةا يسةةةةافد فةةةةة مارفةةةةة األفهةةةةار 

ا أط لوسةةاإلل مةةلجةةة فةةة هليةةر مةةط أنحةةاء الاةةالم. هوالتيةةارات الجهريةةة المدت
اإلفالم تًلير اجتمافة ولاةافة قةون فلةا المجتمةل. نتةًرا لاةدرت ا فلةا 
الوءول للا فدد هبيةر مةط الجم ةور؛ ف ةة تسةتددم فلةا نتةام واسةل 

 .91للتواءل  وبناء الرأن الاام  وزياد  الوفة
غنةةا  إنةه ال؛ ففةة وسةةاإلل التواءةل االجتمةةافة ال اإلةةلورغةم التاةدم 

حيةةةث يمهةةةط التوحيةةةد بين مةةةا فةةةة زيةةةاد   ؛فةةةط وسةةةاإلل اإلفةةةالم التاليديةةةة
؛ 91الماةةار  والمالومةةةات  ومواج ةةة الهليةةةر مةةط المشةةةهالت المجتمايةةةة

أدوار بنةةاء  للغايةةة فةةة المجتمةةل المااءةةر؛ ف ةةة  فوسةةاإلل اإلفةةالم ل ةةا
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تسةةةةافد فةةةةة زيةةةةاد  الةةةةوفة الاةةةةام  وجمةةةةل ا راء والمالومةةةةات والمواقةةةة  
التجاهةةةات نحةةةو الا ةةةايا المدتلجةةةة  همةةةا أن ةةةا تاةةةد مةةةط أقةةةوى أدوات وا

فةةةة هةةةل مهةةةاط   انتشةةةارها   داّءةةةة مةةةل االتءةةةال فةةةة الاةةةالم الحةةةالة
تاةةةر  واقةةةل المجتماةةةات  وتاةةةدم الماةةةار  والمالومةةةات حةةةول الا ةةةايا 

أو  باةةة  التةةةواهر المجتمايةةةةتسةةةافد فلةةةا لدجةةةاء التةةةة ت ةةةم النةةةاس  و 
فةةزل أفةةراد المجتماةةات  لةةيس فاةةت يانةةة ل الوسةةاإلغيةةاب هةةذه و ابرازهةةا  

فط الاالم الجيزياة  ولهط أيً ا فط مجتمل المالومات والمارفة. ولال 
انيةةات االتءةةال الحديلةةة ما ةةا تممةةا يزيةةد مةةط أهميةةة وسةةاإلل اإلفةةالم  و 

أن ةةا ادتءةةةرت األزمنةةةة واألوقةةةات والمسةةةافات بةةةيط أجةةةزاء الاةةةالم قديمةةةه 
ة بالح ةةارات واللاافةةات الاالميةةة وحديلةه؛ فاةةد جالةةت النةةاس فلةا مارفةة

م ما تبافدت زماًنا ومهاًنا  هما مهنت م مةط مارفةة أن أحةداث تاةل فةة 
 . 1أن مهاط فة الاالم  والتجافل ما ا

هةو نشةر الحاةاإلم واألدبةار وا راء واألفهةار بةيط ولّما هاط اإلفةالم 
الجمةةةةاهير الدادليةةةةة من ةةةةةا أو الدارجيةةةةة؛ مةةةةط دةةةةةالل وسةةةةاإلل اإلفةةةةةالم 

مواج ةة األزمةات األمنيةة  فإط هذه الوساإلل يال فلا فاتا ةا روفة  الما
فلةةا  وممةةا يةةدل .5 المجتمةةل والتتةةر  الجهةةرن  ونشةةر قةةيم التسةةامح فةةة

أهميةة الةةدور الةةذن تؤديةةه وسةةاإلل اإلفةةالم فةةة المجتمةةل أط جميةةل الةةدول 
والحهومةةةات فلةةةا ادتالف ةةةا دءءةةةت أقسةةةاًما ودواإلةةةر ووزارات تتةةةولا 

رفةل مسةتوى الجمةاهير لاافيةا  وتتةوير   ملل: ية ل اتحايم أهدا  دادل
التاريةةة    وآدةةةرى دارجيةةةة  ملةةةل: االجتمافيةةةة واالقتءةةةادية مأو ةةةاف 

بح ارات الشاوب  ووج ات نتر الحهومات فة المساإلل الدولية. ولم 
ياتءةةر االهتمةةةام بوسةةةاإلل اإلفةةةالم فلةةةا الحهومةةةات  بةةةل أط مؤسسةةةات 

ب ةا أيً ةا؛ حيةث وجةدت اط تلةك اجتمافية وسياسية واقتءادية اهتمةت 
الوسةةةاإلل تدةةةدم ا؛ فتسةةةافد فةةةة بااإل ةةةا وازدهارهةةةا  وتسةةة م فةةةة تحايةةةم 
أهداف ا. وليس أدل فلا أهمية اإلفالم ووساإلله مما أءبح ماروفا فة 
الاةةالم  مةةط اط الدولةةة ذات اإلفةةالم الاةةون تاةةد قويةةة وقةةادر ؛ ف ةةو مةةط 

لاةةةةو  فافليتةةةةه سةةةةلًبا أو دفةةةةاإلم تميزهةةةةا  وباةةةةاء قوت ةةةةا دادلًيةةةةا ودارجًيةةةةا؛ 
 .0ايجاًبا

  وتةؤدن  ةة سةي  ذو حةّديطورغم هذه األهميةة  لوسةاإلل اإلفةالم ف
أن ةةةا  ؛ فاةةةد ألبتةةةت هةةةذه الوسةةةاإلللذ أط ل ةةةا مزايةةةا وفيةةةوب ؛دورًا مزدوًجةةةا

أدا  مجيةةد  للغايةةة فةةة مجةةاالت: التالةةيم  والجنةةوط   -ومةةا زالةةت -هانةةت
قبةال متزايةد فلي ةا داءةة  مةط والالوم  والريا ة  واللاافة  وأط هناك ا

قبةةل األجيةةال الشةةابة  وفةةة الماابةةل ألةةارت باةة  التاةةارير البحليةةة قلًاةةا 
هبيًرا بشًط تًليرها السلبة فلا األتجةال والشةباب تملةل فةة آلةار  ةار  

 .9متنوفة وتويلة األجل ناتجة فط با  ما يار  مط دالل ا
يءل للا حد ويمهط الاول أط هناك جانب آدر مط االزدواجية قد 

التنةةةةاق ؛ فمةةةةط ليجابيةةةةةات وسةةةةاإلل اإلفةةةةةالم أن ةةةةا تةةةةةوفر فرًءةةةةا هبيةةةةةر  
للتواءل  والتاار   والتجاهم  والتااوط المحلة والاالمة؛ مط دالل ما 
تادمه مط ءور أو أفالم أو ومالومات دقياة حول أشةدا  أو أمةاهط 
 أو أحةةداث قريبةةة أو بايةةد   يج م ةةا النةةاس ويتجةةافلوط ما ةةا  ويشةةارهوط

فةةة مناقشةةت ا وحةةل ق ةةاياها  ومةةط جانةةب آدةةر فاةةد يةةؤدن تجردهةةا فةةة 
نشةةر تاةةارير ادباريةةة ماينةةة للةةا ناةةل مالومةةات متحيةةز   أو غيةةر دقياةةة  
مما قد يجادها مءداقيت ا؛ فتلار حول ا الشهوك  التة تؤدن للا تزفةزع 

 اللاة ب ا  أو سوء الج م لما تادمه مط موا يل أو برامل.
نةةاق  تاةةوم مؤسسةةات التربيةةة الرسةةمية ممللةةة فةةة لمواج ةةة هةةذا التو 

المةدارس والجاماةةات   ومؤسسةةات التربيةةة غيةةر الرسةةمية  ومن ةةا وسةةاإلل 
اإلفالم نجس ا بدورها فةة مةا يسةما التربيةة اإلفالميةة التةة تامةل فلةا 

وتالةةةيم م هيجيةةةة   والجم ةةةور التجهيةةةر التحليلةةةة لةةةدى المتالمةةةيطتتةةةوير 
 .99ارفة آليات انشاإل ا  وف م ا ونادهالنءو  اإلفالمية  وماتحليل 

وقد أجمات غالبية مؤسسات المجتمل المدنة فلةا  ةرور  اهتمةام 
اإلفةةةةالم با ةةةةايا الالجإلةةةةيط  وتبنيةةةةه للتءةةةةدن لالسةةةةتاتاب الح ةةةةارن  
وبنةةةةةةاء الجسةةةةةةور بةةةةةةيط اللاافةةةةةةات  وتتبيةةةةةةم بةةةةةةرامل التربيةةةةةةة االفالميةةةةةةة 

المدتءةةةةيط والمالوماتيةةةةة داءةةةةة بةةةةيط الالجإلةةةةيط  مةةةةل  ةةةةرور  متاباةةةةة 
ًلير الرساإلل اإلفالميةة التةة تبل ةا وسةاإلل اإلفةالم المدتلجةة ورءدهم لت

الالجإليط الذيط يتلمسوط أدبار وتن م مةط وسةاإلل اإلفةالم  هؤالء فلا 
دوط أط يهةةوط لةةدي م لدراك ناةةدن لماهيةةة الرسةةاإلل التةةة تنال ةةا ل ةةم تلةةك 

 . 91الوساإلل
  لإلفةةةةالم لمةةةةس الباحلةةةةاط وجةةةةود وتةةةةاإل  فةةةةدممةةةةا سةةةةبم وغيةةةةره. ي

  المدتلجةةالتابإلةة والتوجيةه فةة الا ةايا ووساإلله  من ا: نشةر األدبةار  و 
تهةةةويط المواقةةة   و والمالومةةةات  الماةةةار  زيةةةاد  التالةةةيم  والتلايةةة   و و 

وتغييةةةةةةةر االتجاهةةةةةةةات  وتنميةةةةةةةة الاالقةةةةةةةات البينيةةةةةةةة  وزيةةةةةةةاد  التماسةةةةةةةك 
تاباةةةة ومزيةةةاد  الةةةوفة الاةةةام  االجتمةةةافة  وتنايةةةة األفهةةةار وتنايح ةةةا  و 
الدفايةةة واالفةةالط  وتةةوفير و المسةةتجدات وتاةةديم ا فةةة ءةةور مج ومةةة. 

.  ف ةةةل ياةةةة سةةةبل التسةةةلية ال ادفةةةة  وق ةةةاء أوقةةةات الجةةةرا  فةةةة المجيةةةد
النةةةةاس فامةةةةة  وتلبةةةةة الالةةةةم داّءةةةةة هةةةةذه الوتةةةةاإل  واألدوار لوسةةةةاإلل 

 اإلفالم 

 مشكلة الدراسة:
الم؛ لط مةةط أبةةرز مةةا يتميةةز بةةه الاءةةر الحةةالة أنةةه فءةةر اإلفةة

حيةةث يشةة د الااءةةة والةةدانة التتةةورات الملحوتةةة فةةة حاةةل تهنولوجيةةا 
اإلفةالم واالتءةال ءةنافة وتوتيًجةا  ممةةا يةناهس فلةا األباةاد اللاافيةةة 
والجهرية واألدالقية والتربوية للمتاامليط ما ا بشهل ياةزز قةدرت م فلةا 

هيل التجافل مل وساإلل اإلفالم  وبالتالة االستمرارية الم ترد  فة تش
الوفة المارفة واللاافة والجهرن والمجتماة ألفراد المجتمةل  بمةا يسة م 
فةةةة دفةةةم مسةةةير  بنةةةاء المجتمةةةل وتتةةةوره. ولّمةةةا هةةةاط التلبةةةة الملتحاةةةيط 
ببةةرامل التالةةيم الاةةالة فةةة الهليةةات التاباةةة لألنةةروا شةةان م شةةًط التلبةةة 

دراسةة ا دريط يتجافلوط ويتًلروط بما تادمه هذه الوساإلل جةاءت هةذه ال
ب ةةةةد  الهشةةةة  فةةةةط دور وسةةةةاإلل اإلفةةةةالم فةةةةة تنميةةةةة الةةةةوفة اللاةةةةافة 

 والجهرن مط وج ة نتر هؤالء التلبة.
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 أسئلة الدراسة:
 تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

دور وساإلل اإلفالم فة تنمية الوفة اللاافة والجهرن مط  ما .9
 األردط؟ ألنروا/ا-هليات التاليم الاالةوج ة نتر تلبة 

فة  ) (α= 0.05وى هل يوجد فروم ذات داللة لحءاإلية فند مست .2
 األردط األنروا/-هليات التاليم الاالةتلبة متوستات استجابات 

حول دور وساإلل اإلفالم فة تنمية الوفة اللاافة والجهرن تازى 
ناث(  و  الهلية التة لهل مط متغيرات: جنس التالب  ذهور  وا 

وتدريب فماط  ووادن  وا داب الوم التربوية ال  يدرس في ا
مستوى تاليم هل مط: أبيه  وأمه  أقل مط اللانوية السير(  و 

 التوجي ة(  ودبلوم متوست  وبهالوريوس  الاامة  واللانوية الاامة
 فًهلر(؟

 أهداف الدراسة:
 تساا هذه الدراسة للا تحايم ال دفيط ا تييط:

فة تنمية الوفة اللاافة والجهرن دور وساإلل اإلفالم  الوقو  فلا .9
تلبة هليات الناس فامة  وتلبة التاليم الاالة داّءة.  لدى 

 انموذًجا( األنروا/ األردط-التاليم الاالة
استجابات الجإلة فة الديمغرافية الهش  فط تًلير با  المتغيرات  .2

دور وساإلل اإلفالم فة تنمية المست دفة فة هذه الدراسة حول 
  .والجهرن الوفة اللاافة

 أهمية الدراسة:
تهمةط أهميةة هةذه الدراسةةة فةة أن ةا تاتءةر فلةةا بيةاط آراء فإلةة مةةط 
-التلبة مط أبناء الالجإليط الجلستينيط الملتحايط بهليات التاليم الاةالة

األنروا المسؤولة الرإليسة فط ق اياهم  حول آراإل م فة وساإلل اإلفالم 
مةةةةةا يهشةةةةة  فةةةةةط همءةةةةةدر مةةةةةط مءةةةةةادر الةةةةةوفة اللاةةةةةافة والجهةةةةةرن  م

مشةةةافرهم واتجاهةةةات م مةةةط ج ةةةة  وبشةةةهل أهلةةةر تحديةةةدًا تتملةةةل أهميةةةةة 
 الدراسة فة جانبيط  هما:

 األهمية النظرية:
يتوقةةل أط تةةةناهس نتةةةاإلل هةةةذه الدراسةةةة ليجابةةةًا فلةةةا زيةةةاد  المحتةةةوى 
البحلةةةة فةةةة جانةةةب اإلفةةةالم  وتةةةوفير أسةةةاس نتةةةرن وتجريبةةةة يتنةةةاول 

وذلةك فةة تةل االنتشةار الواسةل  مو وفاته ومتالااتةه مةط ج ةة أدةرى 
 لوساإلل اإلفالم بًشهال ا المدتلجة  وتنوع المحتوى المادم في ا. 

 األهمية العملية:
يمهط أط يجيد مط نتاإلل هذه الدراسة المانيوط بًمر اإلفةالم وآلةاره  

فلةةا الءةةايد اللاةةافة والجهةةرن  هةةوزار  اإلفةةالم ومؤسسةةاته  والم تمةةيط 
ل ةةافة للةةا الشةةباب الةةذيط يمللةةوط   فالمةةةبةةالتدتيت االجتمةةافة واإل

فماد المجتمل ولبنتةه األساسةية  والماةول فلةي م فةة بنةاء الةبالد والرقةة 

بمسةةةةتواها  ل ةةةةافة للةةةةا األسةةةةر ومةةةةا يلزم ةةةةا فةةةةة متاباةةةةة أدوار وسةةةةاإلل 
 اإلفالم فة مجاالت التنشإلة المدتلجة ألبناإل م. 

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
راسة مجموفة مط المءتلحات األساسةية  التةة ت منت الد

 فّرفت فلا النحو التالة:
: اإلفالم لغةة مةط أفلةم  ُيالةم  وأفلمةه األمةر أدبةره بةه  وسائل اإلعالم

وفّرفةةةةةه ليةةةةةاه  وأتلاةةةةةه فليةةةةةه. ووسةةةةةاإلل اإلفةةةةةالم هةةةةةة وسةةةةةاإلل تلايجيةةةةةة 
متدءءةةة تانةةا بددمةةة أفةةراد المجتمةةل  وتةةوفيت م فةةة مجةةاالت الحيةةا  

وشؤون ا؛ بما يؤلر ليجاًبا فة بناء شدءيات م بشهل متهامةل؛ المدتلجة 
مةةط دةةالل تزويةةدهم بةةالالزم المجيةةد فةةة المجةةاالت: المارفيةةة  والم اريةةة 

 والااتجية الوجدانية. 
لدراك التالةةةةب للالةةةةةوم المدتلجةةةةة  والاةةةةةيم  الوووووعي الثقوووووافي والفكووووري: 

م ةةارات  وتةةرم والماتاةدات  والاةةادات والتااليةةد  واألدةةالم  والةةنتم  وال
التجهيةةةر  وأسةةةلوب الحيةةةا   والجةةةط بًشةةةهاله واألدب  وهةةةل مةةةا ياةةةدم فةةةة 
وساإلل اإلفالم  وقدرته فلا التمييز بيط ما هو مناسب وغير مناسةب. 
ويااس فة الدراسة الحالية بالدرجة التة يحءل فلي ا المسةتجيب فلةا 

 فارات أدا  الدراسة الماد  لذلك.  
هةةة الهليةةات التاباةةة لوهالةةة نووروا/ األردن: األ  -كليووات التعلوويم العووالي

فةة األردط  التةة يهمةل في ةا باة  التلبةة  (UNRWA)الغوث الدوليةة
مةةةةط أبنةةةةاء الالجإلةةةةيط الجلسةةةةتينييط دراسةةةةت م باةةةةد نجةةةةاح م فةةةةة امتحةةةةاط 
اللانويةةةةةةةةةةة الاامةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةوجي ة(  وهةةةةةةةةةةة: هليةةةةةةةةةةة الالةةةةةةةةةةوم التربويةةةةةةةةةةة 

السةةةةةافات  التةةةةةة يةةةةةدرس في ةةةةةا التالةةةةةب وفةةةةةم نتةةةةةام (FESA)وا داب
سةةةنوات  ويحءةةةل باةةةد تدرجةةةه في ةةةا فلةةةا درجةةةة  4-0الماتمةةةد  بةةةيط 

البهةةالوريوس فةةة واحةةد مةةط التدءءةةات الماتمةةد  في ةةا  وهليةةة تةةدريب 
ومةةةد  الدراسةةةة في ةةةا سةةةنتاط  يحءةةةل النةةةاجح في ةةةا فلةةةا  (ATC)فمةةةاط

دبلوم فة أحد التدءءات فة: الالةوم االداريةة والتجاريةة  والتمةري   
التةةةة يةةةدرس في ةةا التالةةةب مةةةد   (WTC)وادن السةةير والءةةيدلة  وهليةةةة

 سنتاط للحءول فلا دبلوم فة تدءءات: هندسية  أو ءنافية.

 حدود الدراسة ومحدداتها: 
 هذه الدراسة فة  وء ا تة: أجريت

  دور وساإلل حدود مو وفية: اقتءرت الدراسة فلا مو وع
 .اإلفالم فة تنمية الوفة اللاافة والجهرن

 اقتءرت فلا تلبة هليات التاليم الاالة التاباة    لذحدود بشرية
 ( هليات.0لألنروا فة األردط  وفددها  

  :هليات تاباة لألنروا فة 0لذ اقتءرت فلا  حدود مكانية )
 .األردط

 ء الدراسة فة الجءل األول: لذ تم لجراحدود زمانية- 
2391/2391. 
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دم واللبةةات وتتحةةدد نتةةاإلل الدراسةةة بمةةا تحاةةم الدات ةةا مةةط دالالت الءةة
ل ا. فلمةًا بةًط األدا  اقتءةرت فلةا مجةاليط همةا: الةدور الةذن تاةوم بةه 

  وساإلل اإلفالم  والبرامل والمو وفات المادمة في ا. 

 الدراسات السابقة:
فيمةةةةا يلةةةةةة فةةةةةر  ألبةةةةةرز الدراسةةةةات ذات الاالقةةةةةة التةةةةةة أمهةةةةةط 

 التوءل للي ا مرتبة مط األحدث للا األقدم: 
سةةةةة هةةةةدفت للةةةةا استاءةةةةاء دور وسةةةةاإلل ( درا2391أجةةةةرت فّلةةةةة  

اإلفةةةالم فةةةة توفيةةةة الشةةةباب بالتحةةةديات اللاافيةةةة فةةةة فءةةةر الاولمةةةة: 
مزاياهةةا  وأدتارهةةا افتمةةدت الباحلةةة المةةن ل الوءةةجة وتهونةةت فينت ةةا 

  وأبرزت نتاإلل ا تورته ل ذه الغايةفلي م ماياسً  تشاب  تبا  500مط
مدتلةة  فةةة توفيةةة الدراسةةة أط وسةةاإلل اإلفةةالم تسةة م بةةدور متوسةةت  و 

الشباب بالتحديات التة تحمل ةا لاافةة الاولمةة  والمدةاتر التةة تاهسة ا 
فلا هويات م اللاافية  مل بروز تًلير ليجابة ل ا فةة تةوفيت م بمدةاتر 
الاولمةةةة اللاافيةةةة  وبينةةةت النتةةةاإلل فةةةدم وجةةةود فةةةروم دالةةةة احءةةةاإلًيا فةةةة 

تبًاةا لمتغيةر  مستوى ر ا الشباب فط دور وساإلل اإلفالم فة تةوفيت م
  .93سالجن

دراسة هدفت للا استاءاء  ((Alillaiti, 2018وأجرى اليليتة 
دور اإلفالم الساودن فة المساهمة فة االستارار االجتمافة فة 
المملهة مط وج ة نتر أف اء هيإلة التدريس فة الجاماات الساودية. 

غر  وتور استبانة ل ذا الاستددم الباحث المن ل الوءجة التحليلة  
ف و هيإلة تدريس  963فينة الدراسة التة تهونت مط وزف ا فلا 

مط أقسام فلم االجتماع واالفالم فة هل مط جاماات: الملك فبد 
الازيز  والملك ساود  واالمام محمد بط ساود  وأم الارى. أبرزت 
النتاإلل أط وساإلل اإلفالم فة الاءر الحا ر تاد الاو  الدافاة 

فيما يتالم بالمواتنة واالستارار االجتمافة  لتشهيل وفة المجتمل 
وأط االفالمييط المحترفيط يتحهموط فة الجماهير وأفمال م واتجاهات م 
وافهارهم. وأط هذه الوساإلل سال  ذو حديط؛ ف ة تس م فة بناء 
المجتمل مط دالل بناء قيمه  ومل ذلك فاد تدمر الماتادات والايم 

رت النتاإلل وجود فروم دالة التة تشهلت فبر السنيط  هما أت 
احءاإلًيا فة آراء أفراد الجإلة المست دفة نحو دور وساإلل االفالم فة 
االستارار الجتمافة تبًاا لمتغير مستوى الدرجة الالمية لءالح حملة 
الدهتورا   وتبًاا لمستوى الددل لءالح أءحاب الددل الاليل  فيما لم 

  .4تت ر فروم دالة تبًاا لمتغير الجاماة
( دراسةةة هةةةدفت للةةةا 2391مابةةد  وبيةةةومة  وقةةةافود   :همةةا أجةةةرى

استاءةةاء دور مواقةةل األفةةالم التسةةجيلية فةةة اإلنترنةةت فةةة تنميةةة اللاافةةة 
لدى المراهايط  استددمت الدراسة المن ل الوءجة المسحة بالاينة؛ لذ 

نةةاث(  وفينةةة  433تهونةةت الاينةةة مةةط  فةةرد فةةة سةةط المراهاةةة  ذهةةور وا 
ل األفةةةالم التسةةةجيلية فلةةةا االنترنةةةت محةةةل الدراسةةةة  أمةةةا تحليليةةةة لمواقةةة

األدوات فت منت استمار  تحليل م موط لهةل مةط  مةوقاة: ناشةيونال 

جيوغرافيةةك أبةةو تبةةة  والجزيةةر  الولاإلايةةة(  واسةةتبانة لاينةةة مةةط الشةةباب 
مةط المةراهايط المشةاهديط  %80.1الجاماة. هاط مط أبرز النتةاإلل أط 

االنترنةت يةروط أط مواقةل األفةالم التسةجيلية تاةد  لألفالم التسجيلية فبةر
وسةةيلة مناسةةبة للحءةةول فلةةا اللاافةةة  وأط مةةط األدوار التةةة تاةةوم ب ةةا: 

 .91افسحا  مجال للتواءل  والحوار والمناقشة بيط الشباب
( للا الهشة  فةط دور 2398وهدفت الدراسة التة أجرت ا لحلو   

لةةةةةدى تلبةةةةةة الجاماةةةةةات وسةةةةاإلل اإلفةةةةةالم فةةةةةة نشةةةةةر اللاافةةةةة الريا ةةةةةية 
الجلسةةةتينية فةةةة ال ةةةجة الغربيةةةة  اسةةةتددمت الباحلةةةة المةةةن ل الوءةةةجة 

( تالًبةةا 599المسةةحة  وأفةةدت اسةةتبانة لجمةةل البيانةةات وزفت ةةا فلةةا  
نتةةاإلل الوتالبةة مةةط الهليةةات الالميةةة واإلنسةانية فةةة الجاماةةات  أت ةةرت 
هةةةاط  أط دور وسةةةاإلل اإلفةةةالم فةةةة نشةةةر اللاافةةةة الريا ةةةية لةةةدى التلبةةةة

  فيمةةا ت ةةرت فةةروم دالةةة لحءةةاإلًيا تاةةزى لمتغيةةرن: الجاماةةة امتوسةةتً 
 .98ةوالهليات  ولءالح الهليات اإلنساني

( للا 2398  بينما هدفت الدراسة التة أجراها التميمة  والاامرن
استاءاء دور المؤسسات اإلفالمية الاراقية فة تازيز الشاور 

 أباادها س ام ا فة تازيزبالمواتنة لدى الشباب الجاماة  ودرجة ا
الباحلاط المن ل المسحة الوءجة  باستددام استبانة  المدتلجة.استددم

تالًبا وتالبة   411وزفاها فلا فينة فشواإلية تباية تهونت مط 
مط مجتمل الدراسة  جميل تلبة هليات جاماة بغداد(.  %9مللوا 
اإلل اإلفالم تاإلل وجود فروم دالة لحءاإليًا فة تادير دور وسالنأبرزت 

فة تازيز الشاور بالمواتنة مط دالل االبااد المذهور  تبًاا لهل مط 
متغيرن: الجنس ولءالح االناث  والتدء  ولءالح التدء  
اإلنسانة  وأت رت النتاإلل وجود فالقة ارتباتية  ايجة  بيط ماروإلية 
الءح  الاراقية  واالستماع للا االذافات الاراقية مط قبل فينة 

 .7سة؛ لمارفة مو وفات المواتنةالدرا
 & ;Hoag; Grant)هةةةةوج  وجرانةةةةت  وهةةةةاربنتر  قةةةةامو 

Carpenter,2017) دراسة مسحية حول تةًلير وسةاإلل اإلفةالم فلةا ب
ادتيةةةار التدءءةةةات والم ةةةط للتلبةةةة الجةةةاماييط  ب ةةةد  الماارنةةةة بةةةيط 
تةةةةًلير هةةةةل مةةةةط الوالةةةةديط  ووسةةةةاإلل االفةةةةالم  والشدءةةةةيات اإلفالميةةةةة 

فلةةا ادتيةةارات التلبةةة. اسةةتددمت الدراسةةة المةةن ل المسةةحة المشةة ور  
باسةةتددام اسةةتبانة رهةةزت فلةةا تةةًلير وسةةاإلل االفةةالم الرإليسةةة  وأسةةاليب 
متابات ةا  ودرجةةة اسةةتددام التهنولوجيةةا  والمةةؤلرات األدةةرى غيةةر وسةةاإلل 
اإلفةةالم فلةةا ادتيةةارات التلبةةة لتدءءةةات م  وتةةم توزيا ةةا فلةةا فينةةة 

ا وتالبة  مط فإلات مدتلجةة فةة لةالث جاماةات تالبً  2938تهونت مط 
فامةةةة فةةةة الواليةةةات المتحةةةد  فةةةة: الجنةةةوب الشةةةرقة  والغةةةرب األوسةةةت  
ومنتاةةةةةة األتلسةةةةةة. أت ةةةةةرت النتةةةةةاإلل أط وسةةةةةاإلل اإلفةةةةةالم والمتاباةةةةةة 
المسةةتمر  لألدبةةار واإلفةةالم  هةةاط ل ةةا األلةةر األبةةرز فةةة ادتيةةار التلبةةة 

ط تدءءةةةات لفالميةةةة لتدءةةة  الءةةةحافة هم نةةةة مسةةةتابلية مةةةط بةةةي
 . 14أدرى



 مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

دراسة هدفت للا التار  فلا دور ب( 2394الانزن   هما قام
وساإلل اإلفالم الهويتية فة تازيز اللاافة السياسية لدى الشباب 
الهويتة  استددم الباحث المن ل الوءجة المسحة  وتهونت فينة 

ويت  تالًبا وتالبًة ادتارهم فشواإلًيا مط جاماتة: اله 024دراسته مط 
والدليل للالوم والتهنولوجيا  وهلية التربية األساسية فة الهويت. 
أت رت نتاإلل الدراسة أط دور وساإلل اإلفالم المحلية: الءح   
والانوات التلجزيونية  واإلذافة فة تازيز اللاافة السياسية لدى التلبة 
بشهل فام جاء بدرجة متوستة  وبينت النتاإلل وجود فروم دالة 

ا فة ادتال  مستوى التًليرات الناتجة فط التار  لتلك احءاإليً 
الوساإلل تازى لهل مط متغيرن: الجنس لءالح االناث  والامر لجإلة 

 .2 الجاماة سنة  فيما لم تت ر فروم تازى لمتغير 22-28
للةةا تاءةةة فالقةةة وسةةاإلل  دراسةةة هةةدفت (2390حةةورن   وأجةةرى

دةالل الميةداط التربةون؛  اإلفالم بًهدا  التربية ودورها فة تحايا ا مط
ل ةةذا اسةةتددم المةةن ل الوءةةجة التحليلةةة  باسةةتددام اسةةتبانة تةةم توزيا ةةا 

( مةط المالمةيط. بينةت نتةاإلل 933فلا فينة الدراسة التةة تهونةت مةط  
الدراسةةة أط وسةةاإلل اإلفةةالم تسةة م فةةة تنميةةة الةةوفة اللاةةافة للمالمةةيط  

ط هانةةت وتزويةةدهم بةةالدبرات الالزمةةة  وتاةةزز الاةةيم اإليجا بيةةة لةةدي م  وا 
هةةذه الوسةةاإلل تجتاةةر للةةا التشةةويم  وال ترافةةة ترشةةيد متاباةةة المتالمةةيط 
ل ةةةةةا  وبينةةةةةت النتةةةةةاإلل أط دور وسةةةةةاإلل اإلفةةةةةالم فةةةةةة تاةةةةةديل السةةةةةلوك  

 . 15واهتساب المتالميط الم ارات الاملية للامل جاء بدرجة متوستة
فالم ( للا مارفة تًلير وساإلل اإل2390هدفت دراسة الهيالنة  و 

الجماهيرية فلا التلاق   التًلر بلاافة أدرى( لدى الالجإليط الاراقييط 
فة والية أوهايو األمريهية  وفالقة ذلك ببا  المتغيرات الديمغرافية. 
لستددم الباحث المن ل الوءجة المسحة  مستايًنا باستبانة أفدها 

ر  شدًءا مط الالجإليط. بينت النتاإلل أط نسبة هبي 203ووزف ا فلا 
مط المستجيبيبط هم ذوو مستوى تلاق  مندج   وأط هذا المستوى 
يرتبت باالقة هبير  باستددامات وساإلل اإلفالم مط حيث: لغت ا  
ومءدرها؛ لذ يميل مستوى التلاق  للا االندجا  لدى مستددمة 
وساإلل اإلفالم الاربية بلغت ا  باهس مستددمة وساإلل اإلفالم 

زية الذيط يميل مستوى تلاقج م للا اإلرتجاع. األمريهية باللغة االنجلي
وحول هال المجموفتيط: ذوو التلاق  المندج   والتلاق  المرتجل لم 
تت ر النتاإلل وجود فروم دالة احءاإلًيا بيط أغرا  متاباة وساإلل 
اإلفالم تازى لمتغير الجنس  هما لم تدل النتاإلل فلا وجود فروم 

لاق  واستددام نوع محدد مط ذات داللة احءاإلية بيط مستوى الت
وساإلل االفالم  أو استددام هذه الوساإلل ألغرا  ماينة  بينما 
ت رت فروم دالة تازى لمتغير المستوى التاليمة؛ لءالح أءحاب 
المستويات التاليمية األفلا؛ لذ هانوا األهلر استدداًما لوساإلل االفالم 

 .6المارفةلمتاباة األدبار  والتواءل االجتمافة  والتالم و 
( للا الهش  فلا 2393  وهدفت دراسة قام ب ا حلس وم دن

لدى الشباب االجتمافة لوفة ال اإلفالم فا تشكيل دور وساإل

الجلستينة. استددم الباحلاط المن ل المسحة االجتمافة  مستاينيط 
تالًبا وتالبة.  291باستبانة أفّداها وتبااها فلا فينة تهونت مط 

بشهل  قرابة لللة الاينة يتاباوط وساإلل اإلفالم بينت نتاإلل الدراسة أط
من حيث داإلم  والباية يتاباون ا أحياًنا  وقد مّلل الراديو المرتبة األولا 

المتاباة  فيما جاءت الءح  فة المرتبة األدير   وبينت النتاإلل وجود 
تًلير قون لوساإلل اإلفالم فة مستوى لدراك الا ايا الداءة بالجرد 

الجار والبتالة  وق ايا الشباب والمراهايط  وأط هذه والمجتمل  ه
الوساإلل ل ا أهمية هبير  فة تنمية الوفة االجتمافة للشباب  وأت رت 

وساإلل تس م فة نال التراث واللاافة بشهل فّاال ولهط هذه الالنتاإلل أط 
 . 90بدرجة متوستة

( دراسة هدفت للا الهش  فط درجة تالير 2338  وأجرى حالم
مل التلجزيونية فة التنشإلة االجتمافية  وتبنا في ا من ل المسح البرا

الشامل  مستايًنا باستبانة تورها وتبا ا فلا فينة قءدية مهونة مط 
اسر   هل من ا مهوط مط ارباة افراد مط فد  محافتات  9333

سورية  وهاط مط النتاإلل اط غالبية االهل رأوا اط التلجزيوط ياد شريها 
ت التنشإلة  لهنه يترك الاًرا سلبية فلا الاالقة االسرية  ل م فة فمليا

ورأى قرابة نء  افراد الاينة اط الوتيجة األساسية لوساإلل االفالم 
ان ا توفر فلي م فناء البحث فط مءادر ادرى  ملهة الترفيه فات  

للحءول فلا المالومات  وبينت النتاإلل أط برامل االرشاد الءحة 
فيما لم تحت البرامل التاليمية    األهل اباهجاءت فة مادمة ما يت

بتج يل المتاباة لدى افراد الاينة  حيث أط هذه البرامل تاانة مط 
فدم المالءمة بيط م موط الرسالة التربوية والجم ور المست د   

ا ولاافة  هما أنه وهًن ا موج ة للندبة دوط مرافا  الشراإلح االقل تاليمً 
مشارهة النتام التربون متملاًل بالمالم فة ال يوجد ان تالير يذهر ل

 . 92توجيه االبناء نحو البرامل التلجزيونية وتنتيم فالقت م ب ا
( دراسة ميدانية هدفت للا التار  فلا 2338أجرى هامل  هما 

دور اإلفالم فة البناء اللاافة واالجتمافة للمءرييط وتًلير وساإلل 
ر  جمل البيانات استددم اإلفالم فة بناء الشدءية المءرية  وبغ

فردًا  914الباحث استبانة وزف ا فلا فينة الدراسة التة تهونت مط 
(. بينت نتاإلل الدراسة 01  مط رواد مار  الااهر  الدولة فة الدور 

فة البناء بارز  ر ادو آأط غالبية المبحوليط رأوا أط وساإلل اإلفالم ل ا 
التنمية  ومسافدت م فلا  اللاافة واالجتمافة للمءرييط وفة تاليم م

وأط مط الءجات التة تاهس ا وساإلل االفالم: التديط  والش امة  
 .95والج لو 

 التاايب فلا الدراسات الساباة:
فة  وء مراجاة الدراسات الساباة ذات الاالقة تبيط أن ا تنوفت 
ناث  وتلبة ومالميط   فة أهداف ا  وفينات ا: أفمار مدتلجة  ذهور وا 

ناء  وجاماييط ومراهايط  والجإليط  هما تنوفت فة وساإلل وأهالة وأب
االفالم التة تناولت ا  وتنوفت فة نتاإلج ا  بيط االدتال  والموافاة 
مط حيث: برامج ا وموادها ومو وفات ا  وأدوارها فة التوفية  ومط 
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حيث المتغيرات الديمغرافية التة تم دراسة تًليرات ا فلا متاباة 
 الوساإلل وأدوارها

اسةةةتجادت الدراسةةةة الحاليةةةة مةةةط الدراسةةةات السةةةاباة فةةةة أمةةةور فةةةد : 
هةةةةاألدب النتةةةةةرن  وبنةةةةاء األدا   وفاةةةةةد الماارنةةةةةات فةةةةة ألنةةةةةاء مناقشةةةةةة 
النتةةاإلل  واط هانةةت تميةةزت فن ةةا فةةة اقتءةةارها فلةةا تنةةاول آراء تلبةةة 
التاليم الاالة فة وهالة الغةوث الدوليةة مةط أبنةاء الالجإلةيط الجلسةتينييط 

إلل اإلفةةالم فةةة تنميةةة الةةوفة اللاةةافة والجهةةرن  وفالقت ةةا فةةة دور وسةةا
باةةةةدد مةةةةط المتغيةةةةرات التةةةةة تمللةةةةت فةةةةة: جةةةةنس التلبةةةةة  والهليةةةةة التةةةةة 

 يدرسوط في ا  ومستوى تالم آباإل م  وأم ات م.

 منهج الدراسة:
اتباةةت الدراسةةة المةةةن ل الوءةةجة المسةةحة؛ لذ تةةةم توزيةةل االسةةةتبانة 

( تالبةةةةًا وتالبةةةةة مةةةةط تلبةةةةة 043  الماةةةةد  فلةةةةا فينةةةةة الدراسةةةةة البالغةةةةة
الهليةةةات المةةةذهور   وقةةةد جماةةةت اإلجابةةةات وتةةةم تءةةةحيح ا  لةةةم تحليل ةةةا 
باسةةةتددام االدتبةةةارات اإلحءةةةاإلية المالإلمةةةة.مل األدةةةذ باةةةيط االفتبةةةار 

  4فهةةس الجاةةرات التةةة تحمةةل آراء سةةلبية وهةةة الجاةةرات ذوات األرقةةام  
8  93  96  24  21 03  45  52.) 

 ة: مجتمع الدراس
األنةروا -تهوط مجتمل الدراسة مط جميل تلبة هليات التالةيم الاةالة

فةةةة األردط: الالةةةوم التربويةةةة وا داب  وتةةةدريب فمةةةاط  ووادن السةةةير  
 2391/2391-الةةةةذيط بلةةةةح فةةةةددهم حسةةةةب احءةةةةاإليات الجءةةةةل األول

وياةود   ( تالبةة2094   و( تالًبةا152 من م ( تالًبا وتالبة. 0985 
للا قلة فةدد التلبةة الةذهور فةة هليتةة الالةوم فدادهم أهذا التجاوت فة 

 التربوية  وتدريب فّماط قياًسا بادد التالبات في ما.

 عينة الدراسة:
تم ادتيار فينة الدراسة بالترياة الاشةواإلية الاناوديةة أواًل  لةم الاشةواإلية 
البسيتة؛ لذ تم ادتيار شاب دراسية بءور  فشواإلية مةط هةل هليةة مةط 

لةةةلالث  لةةةم ادتيةةةر فةةةدد مةةةط التلبةةةة فةةةة هةةةل شةةةابة بالترياةةةة الهليةةةات ا
( تالًبةا وتالبةة  بنسةةبة 043الاشةواإلية البسةيتة  وقةد بلةح حجةةم الاينةة  

 مجتمةلأفةراد ( يبيط توزيةل 9والجدول  ( مط مجتمل الدراسة  93.8% 
 والجنس.  الهلية :الدراسة وفينت ا تباًا لمتغيرن

 راسة وعينتها تبًعا ملتغيري: الكلية، والجنس(: توزيع أفراد مجتمع الد1الجدول )

 الكلية / الجنس
 عينة الدراسة مجتمع الدراسة

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 

 164 142 22 1233 1091 142 العلوم التربوية واآلداب

 116 00 11 1141 1201 252 تدريب عمان

 60 11 41 600 130 470 وادي السير

 340 254 86 1116 2114 262 املجموع

ماةةةةدل  : اينةةةةة تباةةةةًا لمتغيةةةةرات ال( توزيةةةةل أفةةةةراد 0همةةةةا يبةةةةيط الجةةةةدول  
 التالب  ومهاط سهنه  ومستوى تاليم هل مط أبيه  وأمه.

 (: توزيع عينة الدراسة حسب املتغيرات الديمغرافية2الجدول )

 العدد الفئات املتغير العدد الفئات املتغير

 املعدل

 27 فما فوق  02

 عليم األبت

 91 أقل من توجيهي

 90 توجيهي 100 02-22

 94 دبلوم 138 22-12

 75 12أقل من 
بكالوريوس 

 وأكثر
65 

مكان 

 السكن

 262 مدينة

 تعليم األم

 107 أقل من توجيهي

 125 توجيهي 32 قرية

 78 دبلوم 46 مخيم

  
بكالوريوس 

 وأكثر
30 

 أداة الدراسة: 
جمةةل البيانةةات والمالومةةات مةةط ط أسةةإللة الدراسةةة  و ألغةةرا  اإلجابةةة فةة

اسةتبانة  ةمت فةددًا مةط الجاةرات المتالاةة  تّور الباحلاطالمستجيبيبط  
 ب دف ا  وقد مرت فملية تتوير األدا  بالدتوات التالية:

فة هتابة الجارات للا با  األدب والدراسات الساباة تم الرجوع  -
ات هل مط: حلس وم دن المتالاة بمو وع الدراسة  ملل: دراس

(. وباالستجاد  مط هذه 2394( والانزن 2390(  والهيالنة 2393 
 مجاليط النيط هما: الدور غّتتالدراسات وغيرها تم تتوير استبانة 

تم  الذن تاوم به وساإلل اإلفالم  والبرامل والمو وفات المادمة في ا.
ة سلم تءميم هذه األدا  وءياغت ا فلا شهل فارات  وتنتيم ا ف

( 51تادير دماسة التدريل  و مت االستبانة فة ءورت ا األولية  
فار   وباد مراجات ا وتدقيا ا مط قبل محهميط متدءءيط: تربوييط  

فالمييط للتًهد مط دقة الءياغة  وو و  الجارات ومالءمت ا  وا 
للغر  الذن أفدت له  تم لجراء التاديالت الالزمة حسب اقتراحات م؛ 

( فار   وتوزفت 56االستبانة فة ءورت ا الن اإلية مط   بحيث تهونت
(  40-9فار     40بحسب مجالي ا هما يلة: األول: األدوار و م 

 (.56-44فار    22واللانة: البرامل والمو وفات و م 
تم و ل ماايير للحهم فلا درجة الرأن لدى التلبة  استنادًا للا  -

ت فة التدريل. ويبيط الجدول آراء المحهميط  وافتمادًا فلا فدد الجإلا
 .( هذه الماايير  درجة الاتل(0رقم  

(: معايير الدرجات على الفقرة الواحدة من املقياس1الجدول )  

 5622 -1641 1642 <-2662 2661 <-1 املتوسط الحسابي

 بدرجة قليلة درجة وجهة النظر
بدرجة 

 متوسطة
 بدرجة كبيرة

 ثبات الدرجات على االستبانة: 
( تالًبةةةا وتالبةةةة مةةةط 03بيةةةم االسةةةتبانة فلةةةا فينةةةة مهونةةةة مةةةط  تةةةم تت

تلبةةةةة الهليةةةةات الةةةةلالث مةةةةط دةةةةارج فينةةةةة الدراسةةةةة  للتحاةةةةم مةةةةط لبةةةةات 
الةةةةةدرجات فلةةةةةا االسةةةةةتبانة باسةةةةةتددام ماامةةةةةل هرونبةةةةةا  ألجةةةةةا لالتسةةةةةام 
الةةدادلة  وذلةةك فلةةا هةةل مجةةال مةةط مجةةاالت االسةةتبانة وفلي ةةا هاملةةة. 

 نتاإلل.( هذه ال4ويبيط الجدول رقم  
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 (: معامالت ثبات الدرجات على االستبانة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا4الجدول )

 معامل كرونباخ ألفا املجال

 0.89 األول: الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم

 0.85 الثاني: البرامج واملوضوعات املقدمة

 0.93 األداة الكلية

لالسةةةتبانة هاملةةةة بلةةةةح  ( أط ماامةةةل اللبةةةةات4يتبةةةيط مةةةط الجةةةةدول رقةةةم  
(  همةةةةا هانةةةةت ماةةةةامالت ألجةةةةا لمجةةةةالة الدراسةةةةة فلةةةةا التةةةةوالة 0.93 
 ( وهذه الماامالت مابولة ألغرا  الدراسة الحالية.3.16( و 3.11 

 المعالجة اإلحصائية  
ب د  اإلجابة فط السؤال الرإليسة: آراء أفةراد فينةة الدراسةة حةول دور 

تات الحسةةةةةابية واالنحرافةةةةةات وسةةةةةاإلل اإلفةةةةةالم  تةةةةةم اسةةةةةتدراج المتوسةةةةة
الماياريةةةة لةةةدرجات م فلةةةا الجاةةةرات المرتبتةةةة بهةةةل مجةةةال مةةةط مجةةةاالت 
األدا   وماارنت ةةا بةةدرجات الاتةةل  الماةةايير( المحةةدد  مسةةباًا. ولإلجابةةة 

فةةط السةةؤال الجرفةةة المتالةةم بوجةةود ادتالفةةات فةةة درجةةات االسةةتجابة 
 ت( للاينةات المسةتالة  تباًا لمتغيرات الدراسة تم استدراج نتاإلل ادتبةار

 وتحليل التبايط األحادن متبوًفا  بادتبار شيجيه للماارنات البادية.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
موا دور وسوائل اإلعوالم فوي تنميوة الووعي لإلجابة فةط السةؤال األول: 

األنروا/ األردن، -الثقافي والفكري كما يراها طلبة كلية العلوم التربوية
توسةةةةتات الحسةةةةابية واالنحرافةةةةات الماياريةةةةة لةةةةدرجات تةةةةم اسةةةةتدراج الم

استجابات التلبة فلا االستبانة  مط هل فار  مةط فارات ةا  وفلةا هةل 
مجةةةال مةةةط مجالي ةةةا  لةةةم قورنةةةت المتوسةةةتات الناتجةةةة بةةةدرجات الاتةةةل 
 :المحةةدد  مسةةباًا لمارفةةة درجةةة الموافاةةة نحةةو هةةل فاةةر . ويبةةيط الجةةدوالط

 ( هذه النتاإلل.5( و 6 
 : النتائج المتعلقة بمجال الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم.أوالا 

 الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم(األول) جالامل(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للدرجات املتحققة على فقرات أداة الدراسة مرتبة تنازليا ضمن 5الجدول )

 الترتيب
 رقم

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 ابيالحس

االنحراف 

 املعياري 
 درجة املوافقة

 كبيرة 1.12 3.88 تساعد على تحديد املواقف من األحداث املحلية والعاملية املختلفة 5 1

 في صنع الحدث، وليست مجرد ناقلة له 41 2
ً
 كبيرة 1.21 3.69 تغير دورها فأصبحت شريكا

 كبيرة 1.13 3.67 تسهم في تنمية الوعي السياس ي لدى املتابعين 10 1

 كبيرة 1.06 3.62 تسهم في التثقيف الصحي، ورفع مستوى الوعي بالسالمة العامة 11 4

 كبيرة 1.17 3.55 تسهم في تسريع التحول الديمقراطي واإلصالح السياس ي 6 5

 كبيرة 1.00 3.53 تسهم في القضاء على مظاهر األمية الثقافية واملعلوماتية في املجتمع 16 6

 متوسطة 1.13 3.42 تكوين الرأي العام في املجتمع أو تبديله تسهم في 42 1

 متوسطة 1.06 3.41 تسهم في تنمية قدرات الحوار الفكري والنقد البناء 16 2

 متوسطة 1.03 3.38 تساعد على اإلحاطة بفكر اآلخرين وثقافتهم 11 0

 متوسطة 1.12 3.37 تمعاتهم وتقدمهاتفتح مجاال واسعا للشباب ملناقشة القضايا املتعلقة بتنمية مج 41 12

 متوسطة 1.12 3.36 تعكس هموم املواطنين، وتسهم في حل مشكالتهم املتنوعة 14 11

 متوسطة 1.11 3.36 تسهم في بلورة وتغيير االتجاهات الفكرية لدى املتابعين 11 12

 متوسطة 1.07 3.34 تسهم في توسيع اآلفاق الفكرية وإطالق قدرات التفكير لدى املتابعين 15 11

 متوسطة 1.10 3.34 تعمل على تنمية التفكير العلمي لدى املتابعين لها 1 14

 متوسطة 1.10 3.33 تسهم في تحسين قدرات التعبير لدى املتابعين، وتثري حصيلتهم اللغوية 20 15

 متوسطة 1.07 3.33 تساعد في امكانية التنبؤ بمجريات األمور مستقبال 21 16

 متوسطة 1.07 3.31 ساعد الفرد على التكيف مع التغيرات املستمرة في املجتمعت 22 11

 متوسطة 1.04 3.30 تزيد من حصيلة األفراد الثقافية وترفع املخزون املعرفي لديهم 26 12

 متوسطة 1.03 3.29 توفر معلومات وأفكار ومهارات قابلة للتطبيق العملي 2 10

 متوسطة 1.18 3.26 قافي التي قد تسود املجتمعتتصدى ملظاهر التخلف الث 21 22

 متوسطة 1.08 3.25 تساعد على االحاطة بآفاق املعرفة االنسانية، ملواكبة مسيرة الحضارة العاملية6 11 21

 متوسطة 1.13 3.21 تسهم في احاطة الناس بالحقوق والواجبات الوطنية 21 22

 متوسطة 1.09 3.20 مجتمعتسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لل 12 21

 متوسطة 1.14 3.20 تعمل على تعزيز التفاهم واالحترام بين األمم والشعوب 11 24

 متوسطة 1.08 3.20 تعزز اهتمام املجتمع بالعلم والتعليم وتطبيقاتهما العملية 42 25

 متوسطة 1.15 3.19 تساعد على اختيار األصدقاء والتعرف على أشخاص ذوي اهتمامات مشتركة 14 26

 متوسطة 1.04 3.17 تشجع الحوار العلمي بين ابناء الثقافات املختلفة حول القضايا املتنوعة 25 21

 متوسطة 1.13 3.10 تسهم في توحيد أنماط الثقافة السائدة في املجتمع 1 22

 متوسطة 1.22 3.06 تخلق أسباب الفرقة واالنقسام والصراع والفتنة والعنف بين ابناء األمة الواحدة 12 20

 متوسطة 1.22 3.04 تعيق القيام بالواجبات االجتماعية تجاه اآلخرين 4 12

 متوسطة 1.02 3.02 تلبي االحتياجات املتعلقة بعمليتي التربية والتعليم املستمرتين 2 11
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 الترتيب
 رقم

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط 

 ابيالحس

االنحراف 

 املعياري 
 درجة املوافقة

 سطةمتو  1.15 3.00 تسهم في تنمية بذور اإليمان في نفوس متابعيها، وتوسيع معارفهم الدينية 12 12

 متوسطة 1.27 2.94 تحارب بعضها بعضا، وال تتعاون فيما بينها 24 11

 متوسطة 1.12 2.93 تسهم في بث القيم التربوية واألخالقية السائدة في املجتمع 12 14

 متوسطة 1.17 2.92 تسهم في ابراز معالم الحضارة العربية، والرفع من شأن العرب ومكانتهم الفكرية 10 15

 متوسطة 1.07 2.91 ل على تقريب وجهات النظر بين الحكومات واملعارضين لهاتعم 22 16

 متوسطة 1.13 2.86 تزيد من القدرة على فهم املواد واملقررات الدراسية في الكليات التعليمية الرسمية 12 11

 متوسطة 1.25 2.85 تفيد في كتابة األبحاث والتقارير العلمية 11 12

 متوسطة 1.17 2.83 بعين لها وآرائهم والعادات والقيم التي يؤمنون بهاتهاجم فكر املتا 1 10

 متوسطة 1.25 2.78 تسهم في خلق مجتمع إستهالكي وتشجع على الصرف والتبذير 15 4

 متوسطة 1.21 2.71 تسهم في تنشئة األفراد تنشئة سليمة تتوافق مع ثقافة املجتمع ومعتقداته 0 41

 قليلة 1.24 2.51 يل الدراس ي لألفراد جراء إدمانهم على متابعة برامجهاتسهم في ضعف التحص 22 42

 قليلة 1.26 2.40 تشكل وسائل ترفيه وتسلية أكثر من كونها أدوات تعليم وتثقيف ومعرفة6 12 41

 متوسطة 1.13 3.19 الكلي  

( أط درجة الموافاة المرتبتة بجاةرات المجةال 6يالحت مط الجدول رقم  
(  وتراوحةةت 0.91اًل هانةةت متوسةةتة بشةةهل فةةام  بمتوسةةت  األول هةةام

(. 3.88 -2.43المتوسةةتات الحسةةةابية لجاةةةرات هةةةذا المجةةةال مةةةا بةةةيط  
( فارات فات جاءت درجات الموافاة فلي ةا هبيةر   هةة: 5وهاط هنالك  

( 6(؛ فدرجة الموافاة فلةا الجاةر   95  5  08  01  40  6  الجارات
يمهةط  " تحديةد المواقة  مةط األحةداث ...فلةا  تسةافد"وساإلل اإلفةالم 

فزوها للا اط هذه األحداث لةم تاةد دافيةة فلةا متةاباة هةذه الوسةاإلل؛ 
فالحدث ينتشر فة ماتم ا  وبحسب المتاباة للوسيلة وما تت منه مط 
آراء وفم: الج ة المشرفة فلي ا أو المالهة ل ةا  أو الناتاةة باسةم ا  أو 

ألحداث الجارية دير دليل فلا هذا فمةط المؤيد  ل ا تتحدد المواق   وا
يتةةابل الوسةةيلة الناتاةةة باسةةم  س( تتحةةدد مواقجةةه وفةةم مةةا تادمةةه  ومةةط 
يتابل الناتاة باسم الج ة   ( تءبح آراؤه وفم هذه الج ةة بةيط مؤيةد 

تغيةةر دورهةةا فًءةةبحت شةةريهًا فةةة ءةةنل ( "40أو ماةةار . أمةةا الجاةةر   
يةةةر  فلي ةةا للةةا مةةا يةةراه النةةةاس الحةةدث."  فةةيمهط رد درجةةة الموافاةةة الهب

ويلمسوه فة هةذه األيةام للةدور الهبيةر الةذن تاةوم بةه هةذه الوسةاإلل؛ ف ةة 
الحةةةدث   أو التاليةةةل منةةةه فهًن ةةةا تءةةةناه  أو تايةةةد  ت ةةةديم بماةةةدورها 

( 01  ءياغته وفةم الواقةل أو فهسةه بحسةب مءةداقيت ا  وحةول الجاةر 
لةةةةدى المتةةةةابايط" وسةةةةاإلل اإلفةةةةالم "تسةةةة م فةةةةة تنميةةةةة الةةةةوفة السياسةةةةة 

(هذه الوساإلل" تس م فة تسريل التحةول الةديماراتة واإلءةال  5والجار  
السياسةةةةة" فةةةةيمهط فةةةةزو نتيجةةةةت م للةةةةا أط أو ةةةةاع الاةةةةالم  والتتةةةةورات 
والتغيرات السياسية المتسارفة التة أءابت وما زالت تءةيب هليةرا مةط 

مةةر البلةةداط فر ةةت نجسةة ا فلةةا وسةةاإلل اإلفةةالم بمدتلةة  أءةةناف ا؛ األ
-الةذن فةةر  نوفةا مةةط التدءءةية فةةة هةذه الوسةةاإلل؛ فمةط المالحةةت 

زيةةاد  وسةةاإلل اإلفةةالم اإلدباريةةة  داءةةة السياسةةية من ةةا مةةل مةةا  -مةةلاًل 
يشةة ده الاةةالم مةةط انجتةةا  واسةةل فلةةا الديماراتيةةة والحزبيةةة  الةةذن أدى 
للا وجود وساإلل ناتاة باسم هذه األحزاب أو ال يإلات السياسية  تتمتل 

بةةةداء الةةةرأن اللةةةذاط هجل مةةةا الدسةةةتور بدرجةةةة مةةة ط الحريةةةة فةةةة التابيةةةر وا 
هحاوم أءيلة لهافة المواتنيط  وهذه ال شك تزيد مط الةوفة السياسةة 

للمتةةةابايط  ل ةةةافة للةةةا أط المتاباةةةة المسةةةتمر  مةةةط األحةةةزاب  وداءةةةة 
الماار ةةةة من ةةةا  وقيةةةام السةةةلتة التشةةةرياية  مجةةةالس األمةةةة  والشةةةاب( 

حاسةةبة السةةلتات األدةةرى فةةة الةةدول  ومةةا يرافةةم بةةدورها فةةة مراقبةةة وم
ذلك مط متاباة مط قبل وساإلل اإلفالم لج ود هؤالء ونشرها وانتاادهةا  
هل ذلك أدى للا أط يحسب الااإلموط فلا أمةر السياسةة حسةاب الةدور 
الةةذن تاةةوم بةةه وسةةاإلل اإلفةةالم باةةد تتةةور قةةدرات ا فةةة الحءةةول فلةةةا 

ن فةةةر  فلةةةا الةةةدول محاولةةةة المالومةةةات ونشةةةرها بسةةةرفة  األمةةةر الةةةذ
تتبيةةةةةم الديماراتيةةةةةة ومةةةةةا يتالةةةةةم ب ةةةةةا مةةةةةط حاةةةةةوم وواجبةةةةةات  والايةةةةةام 
باإلءال  السياسة بشهل مسةتمر  والةوفة الااإلةد مةط هةذه الوسةاإلل لةم 
نمةةا تاةةداه للةةا جوانةةب أدةةرى ومن ةةا  ياتءةةر فلةةا السياسةةة فحسةةب  وا 

( "تسةةة م فةةةة التلايةةة  08الجانةةةب الءةةةحة الةةةذن أشةةةارت اليةةةه الجاةةةر   
 " التة نالت درجة موافاة هبير ..الءحة و

وياةةزو الباحلةةاط هةةل مةةا سةةبم للةةا أط فإلةةة الدارسةةيط فةةة هليةةات التالةةيم 
الاةةةالة فةةةة الوهالةةةة هةةةم مةةةط أبنةةةاء الالجإلةةةيط الجلسةةةتينييط الةةةذيط فةةةر  
فلي م و ا م أط يهونوا أهلر تماًسا مل السياسة ومجريات ا  ف ةم ابنةاء 

مةةط هنةةا جةةاءت درجةةة مةةوافات م حةةول ق ةةية سياسةةية مةةا زالةةت فالاةةة  و 
( التة جاءت فةة أدنةا درجةات الموافاةة 93هذه الجارات هبير   والجار   

قةةد تؤيةةد مةةا ذهةب لليةةه الباحلةةاط؛ ف ةةة نءةةت   (2.40)بمتوسةةتفلي ةا 
فلةةا أط وسةةاإلل اإلفةةالم "تشةةهل وسةةاإلل ترفيةةه وتسةةلية أهلةةر مةةط هون ةةا 

  تاةةةةد مةةةةط الجاةةةةرات وحيث أط هةةةةذه الجاةةةةر أدوات تالةةةةيم وتلايةةةة  ومارفةةةةة"
السةةلبية التةةة تةةم فهةةس نتاإلج ةةا  يتبةةيط أط التلبةةة يةةروط فهةةس مةةا ورد 

أدوات تالةيم وتلاية  ومارفةة  في ا؛ أن أط وساإلل اإلفةالم الحاليةة هةة 
أهلةةر مةةط هون ةةا وسةةاإلل ترفيةةه وتسةةلية  وهةةذا األمةةر ينتبةةم فلةةا الجاةةر  

اء ( الوسةةةةاإلل "تسةةةة م فةةةةة  ةةةةا  التحءةةةةيل الدراسةةةةة لألفةةةةراد جةةةةر 21 
لدمان م فلا متاباة برامج ا"  فباهس نتيجت ا يت ر أط متاباةة وسةاإلل 
اإلفةةةالم يةةةؤدن للةةةا زيةةةاد  التحءةةةيل  ولةةةيس الاهةةةس  وقةةةد ياةةةزى هةةةذا 
األمةةةر للةةةا أط و ةةةل هةةةؤالء التلبةةةة فةةةة هةةةذه الهليةةةات يجةةةر  فلةةةي م 

داءةةة مةةط -االهتمةةام بتحءةةيل م هةةة يتدرجةةوا وياملةةوا وياينةةوا أسةةرهم
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ل ةافة للةا أن ةم  -نوفا مةا-تة يغلب فلي ا الجار ال -سهاط المديمات
قةةد ينتةةروط للةةا الالةةم والتحءةةيل المرتجةةل بًنةةه يجةةتح ل ةةم أبواًبةةا أف ةةل 

 للامل أو لمتاباة الدراسة مستاباًل. 
وتتوافم درجة الموافاةة المتوسةتة فلةا فاةرات المجةاالت هاملةة مةل 

(  2394(  والانةةةزن 2398(  ولحلةةةو  2390دراسةةةات هةةةل مةةةط: حةةةورن 
با  الجاةةرات المتءةةلة بةالوفة الةةوتنة  أوالسياسةةة  أو مةةا يتالةةم بةأمةا في

الءةةةةحة  أو االجتمةةةةافة  أو اللاةةةةافة  أو الم نةةةةة فإن ةةةةا تتوافةةةةم مةةةةل مةةةةا 
( التةةة هشةةجت الةةدور 2393أبرزتةةه نتةةاإلل هةةل مةةط دراسةةة: حلةةس  وم ةةدن 

لةةةةةدى الشةةةةةباب االجتمافة لةةةةةوفة ال تشكيالهبيةةةةةر لوسةةةةةاإلل اإلفةةةةةالم فةةةةةة 
وبينةةت تًليرهةةا الاةةون فلةةا آراإل ةةم ومسةةتويات ادراه ةةم لا ةةايا  الجلسةةتينة؛

أبةةةةرزت دور المؤسسةةةةات  التةةةةة( 2398مجةةةةتما م  والتميمةةةةة  والاةةةةامرن 
اإلفالميةةةةةة فةةةةةة تازيةةةةةز الشةةةةةاور بالمواتنةةةةةة لةةةةةدى الشةةةةةباب الجةةةةةاماة  و 

( التةةةة بينةةةت دور اإلفةةةالم فةةةة البنةةةاء اللاةةةافة واالجتمةةةافة 2338هامةةةل 

( التةةةةة أبةةةةرزت دور التلجزيةةةةوط فةةةةة 2338 للشدءةةةةية المءةةةةرية  وحةةةةالم
التنشةةإلة  وأط بةةرامل االرشةةاد الءةةحة جةةاءت فةةة مادمةةة اهتمامةةات األهةةل 

التةة بينةت دور وسةاإلل  ((Alillaiti, 2018ب ةا للانايةة بًبنةاإل م. والليليتةة 
( التةة أت ةرت 2391االسةتارار االجتمةافة  ومابةد وآدةروط االفالم فة 

 ,Hoag, et al)للاافة. وهةوج وآدةروط دور الوساإلل فة الحءول فلا ا
التةةةةة أبةةةةرزت أهميةةةةة وسةةةةاإلل اإلفةةةةالم فةةةةة ادتيةةةةار التدءءةةةةات  (2017
وحول دور الوساإلل فة التاليم والترفيه فنتيجة دراسة حةالم التةة الم نية. 

أت ةةرت أط قرابةةة نءةة  افةةراد فينتةةه يةةروط أط الوتيجةةة األساسةةية لوسةةاإلل 
تيجةةةة الدراسةةةة الحاليةةةة فةةةة هةةةذا االفةةةالم هةةةة الترفيةةةه فاةةةت  تدتلةةة  فةةةط ن

 األمر.
ثانيوواا: النتووائج المتعلقووة بمجووال البوورامج والمودوووعات المقدمووة موون 

 وسائل اإلعالم.

 املقدمة( واملوضوعات(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للدرجات املتحققة على فقرات أداة الدراسة مرتبة تنازليا ضمن املجال الثاني )البرامج 6الجدول )

 الترتيب
 رقم
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الموافقة المعياري

 كبيرة 1.08 3.57 تعكس مقدار التطور في التقنيات المستخدمة في هذه الوسائل 44 44
 كبيرة 1.14 3.57 تتابع المستجدات والمعرفة المتطورة أوال بأول 45 44
 كبيرة 1.10 3.50 ن لها، وشد اهتمامهم للبحث والتوسع فيما تقدمهتنجح في جذب المتابعي 56 45
 كبيرة 1.15 3.49 تتصف بالجرأة في تغطية األحداث المختلفة ومتابعتها  56 44
 كبيرة 1.06 3.45 يتم تناولها من زوايا وجوانب متنوعة  44 44
 كبيرة 1.13 3.43 تطرح قدايا تستحق المتابعة المستمرة  44 44
 متوسطة 1.07 3.36 يصعب استيعابها وفهم مدامينها   45 45
 متوسطة 1.07 3.36 يقوم عليها ويقدمها افراد من ذوي الخبرة يتمميزون بادائهم المهني 55 46
 متوسطة 1.11 3.24 تتدمن أفكاراا وتحليالت يمكن توظيفها لتدعيم اآلراء الفكرية خالل المناقشات 54 45
 متوسطة 1.08 3.23 ما تقدمه بشكل وادح ومفهوم لدى المثقف وغيرهبين لها تستهوي المتابع 45 46
 متوسطة 1.07 3.23 تتيح الفرص للتعبير عن اآلراء فيما تنشره 45 44
 متوسطة 1.05 3.14 تراعي الفروق الفردية في المستويات الثقافية للمتابعين لها 44 44
 متوسطة 1.05 3.14 هذه الوسائل تعكس مدى التخطيط السليم للقائمين على 44 45
 متوسطة 1.09 3.09 يراعى فيها التنسيق والترابط مع وسائل التربية الرسمية وغير الرسمية األخرى  44 44
 متوسطة 1.04 3.09 تعكس مساحة الحرية المتاحة لإلعالميين خاصة والمتابعين بشكل عام   44 44
 متوسطة 1.11 3.08 ايا األمة بحسب أهميتها تراعي الترتيب في تناول أولويات قد 54 44
 متوسطة 1.13 3.05 تتصف بالمصداقية كمصدر من مصادر الثقافة والفكر والتفكير   46 55
 متوسطة 1.11 2.99 توافق الثقافة السائدة في المجتمع، وتراعي قيم األفراد ومعتقداتهم    44 56
 متوسطة 1.08 2.91 تتصف بالمودوعية والبعد عن التحيز  44 55
 متوسطة 1.14 2.91 تتمتع بالمصداقية في تعبيرها عن الرأي العام في المجتمع 44 56
 متوسطة 1.26 2.84 تعكس االهتمام باللغة العربية السليمة  46 54
 متوسطة 1.13 2.84 تناقض بعدها بعدا في األمور التي تتناولها  55 54

 متوسطة 1.10 3.21 الكلي  
( أط درجةة الموافاةة المرتبتةة بجاةرات المجةال 5ط الجةدول رقةم  يتبيط مة

(  وتراوحةةت 0.29اللةةانة هةةاماًل هانةةت متوسةةتة بشةةهل فةةام  بمتوسةةت  
(. وهةةاط 0.68-2.14المتوسةتات الحسةابية لجاةةرات هةذا المجةةال بةيط  

( فاةةرات جةةاءت درجةةة الموافاةةة فلةةا م ةةمون ا هبيةةر   من ةةا 5هنالةةك  

بيط أط البرامل والمو وفات المادمة فة وساإلل ( التة ت64الجار  رقم  
اإلفالم تاهس مادار التتور فة التانيات المستددمة في ا  يمهط فةزو 
نتيجت ا للا أط التلبة يلمسةوط أط وسةاإلل اإلفةالم قةد تاةدمت وتتةورت 
بشةةهل هبيةةر مسةةتجيد  مةةط التتةةورات فةةة التهنولوجيةةا السةةماية البءةةرية  
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حالةة مةط التنافسةية الشةديد  فيمةا بين ةا مةط وأط الوساإلل المدتلجة تايش 
أجل هسب الجماهير وجذب م  ويمهط فزو درجة الموافاة فة الجار  رقم 

(: "تتةةابل المسةةتجدات والمارفةةة المتتةةور  أوال بةةًول" للةةا أط التلبةةة 65 
يلمسوط حدالة المالومةات الةوارد  فبةر هةذه البةرامل والمو ةوفات  بةل 

(: "تنجح فةة 50مالومات م  أما الجار  رقم  وياتمدوط فلي ا فة استااء 
جةةةذب المتةةةابايط ل ةةةا  و...فيمةةةا تادمةةةه"  فةةةيمهط تجسةةةير درجةةةة موافاةةةة 
المسةةةتجيبيط الهبيةةةر  فلي ةةةا مةةةط منتلةةةم اهتمةةةام م ب ةةةا ومتةةةابات م ل ةةةا  
داءةة فةة تةل وجةود تتبياةات للهترونيةة لدباريةة يمهةط تحميل ةا فلةةا 

يةد مةط دالل ةا  وبالنسةبة للجاةر  األج ز  المحمولة والتار  فلةا هةل جد
(: "تتءةة  بةةالجرأ  فةةة تغتيةةة األحةةداث.." فةةيمهط ردهةةا للةةا 59رقةةم  

وجةةةود هةةةامش مةةةط الحريةةةة فةةةة تغتيةةةة أحةةةداث السةةةافة بشةةةهل جةةةرنء 
وم نةةة  بحيةةث يةةتم مناقشةةة األحةةداث بترياةةة م نيةةة بايةةدًا فةةط التزلةة  

مسةتمر " فةيمهط ( "تتر  ق ايا تستحم المتاباة ال66والرياء  أّما الجار  
فزوه للا التنافسية الشديد  فة تاديم مو وفات تشةجل الجم ةور فلةا 

( "تنةاق  با ة ا با ةا فةة األمةور التةة 52أّمةا الجاةر  رقةم و المتاباة. 
تتناول ةةا" التةةة جةةاءت فةةة ذيةةل قاإلمةةة درجةةات الموافاةةة بدرجةةة متوسةةتة 
  فةةةةيمهط فزوهةةةةا للةةةةا للةةةةا ادةةةةتال  آراء الاةةةةاإلميط فلةةةةا هةةةةذه الوسةةةةاإلل

داءة المدتلجيط فااإلدًيا أو فهرًيةا؛ فهةل فريةم يحةاول البةات ءةحة مةا 
يةةةةرى مةةةةط دةةةةالل م اجمةةةةة آراء المدتلجةةةةيط ماةةةةه وأفهةةةةارهم؛ بمةةةةا يت ةةةةر 

( "تاهةس االهتمةام باللغةة الاربيةة السةليمة" التةة 69التناق   أّما الجار  
حلةةةت فةةةة التةةةدريل قبةةةل األديةةةر ف ةةةة تاهةةةس بشةةةهل وا ةةةح احسةةةاس 

لاءور الوارد فة وساإلل االفالم فة االهتمام ب ذه اللغة المستجيبيبط با
 الاتيمة  والتحول فن ا للا الل جات المحلية. 

ومط دالل ماارنة النتاإلل أفةاله مةل الةوارد فةة الدراسةات السةاباة يمهةط 
( 2390دراسة حةورن مالحتة ادتال  با  النتاإلل  ملل: الوارد فة 

ط وسةةةةاإلل اإلفةةةةالم تجتاةةةةر للةةةةا التةةةةة بينةةةةت أط المسةةةةتجيبيط في ةةةةا رأوا أ
التشويم  وفة احدى فارات المجةال أفةاله يت ةر أن ةا تةنجح فةة جةذب 

 المتابايط ل ا وشد اهتمام م. 
السؤال الثاني المتعلوق بمتغيور الجونس: هول يوجود اخوتالف ذو داللوة 

في متوسوطات اسوتجابات طلبوة  α ) =5.54 (مستوىإحصائية عند 
/ األردن حووول دور وسووائل اإلعووالم فووي األنووروا-كليووات التعلوويم العووالي

 ؟نستنمية الوعي الثقافي والفكري تعزى لمتغير الج
لإلجابة فط هذا السؤال تم استدراج المتوستات الحسةابية واالنحرافةات 

الوسةاإلل فةة تنميةة  تؤديةهالمايارية الستجابات التلبة حول الدور الةذن 
ادتبةةةةار ت(  هةةةةذا الةةةةوفة تباةةةةًا لمتغيةةةةر الجةةةةنس  لةةةةم اسةةةةتدرجت نتةةةةاإلل

للاينةةةات المسةةةتالة للهشةةة  فةةةط داللةةةة الجةةةروم بةةةيط المتوسةةةتات.ويبيط 

 ( هذه النتاإلل.8الجدول رقم  
 

 

 

 
 ملتغير الجنس1الجدول )

ً
 (: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين املتوسطات تبعا

( فدم وجود فروم دالة لحءاإلًيا فنةد مسةتوى 8يالحت مط جدول رقم  
( بةةةةيط متوسةةةةتات اسةةةةتجابات التلبةةةةة مةةةةط الةةةةذهور α3.36=الداللةةةةة  

واإلناث حول دور وساإلل اإلفالم فة تنمية الوفة اللاةافة والجهةرن  لذ 
هانةةت قيمةةة  ت( لداللةةةة الجةةروم بةةيط المتوسةةةتات غيةةر دالةةة لحءةةةاإليًا 

مةةط مجةةالة االسةةتبانة وفلي ةةا هاملةةة. ويمهةةط أط تاةةزى  فلةةا هةةل مجةةال
هذه النتيجة للا أّط هاًل مط الذهور واإلناث يتار وط لوسةاإلل اإلفةالم 
نجسةة ا مةةط دوط حةةدود بين مةةا  داءةةة وقةةد أءةةبحت هةةذه الوسةةاإلل فةةة 

 متناول الجميل.
لحلةو  (  و 2391فّلةة  وتتجم هذه النتيجة مةل نتةاإلل دراسةات هةل مةط: 

تاط أت رتا النتيجة نجس ا  فيما تدتل  النتيجة مل دراسات الل( 2398 
( اللتةةةةةةاط 2394  (  والانةةةةةةزن2398  هةةةةةةل مةةةةةةط: التميمةةةةةةة  والاةةةةةةامرن

أت ةةةةرت نتاإلج مةةةةا وجةةةةود فةةةةروم ذات داللةةةةة لحءةةةةاإلية تاةةةةزى لمتغيةةةةر 
 الجنس  ولءالح اإلناث.

يوجةةد ادةةتال  ذو  هةةل السووؤال الفرعووي المتعلووق بمتغيوور نووو  الكليووة:
فةةة متوسةةتات  α) =3.36 (مسةةتوىإلية فنةةد مسةةتوى فنةد داللةة لحءةةا

دور وسةاإلل األنروا/ األردط حول -استجابات تلبة هليات التاليم الاالة
هليةةة التالةةب تاةةزى لمتغيةةر  اإلفةةالم فةةة تنميةةة الةةوفة اللاةةافة والجهةةرن

  الالوم التربوية وا داب  وتدريب فماط  ووادن السير(؟
اج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخر 

الستجابات الطلبة المذكورين حول دور هذه الوسائل في المعيارية 
الكلية التي يدرس فيها تنمية الوعي الثقافي والفكري تبعاا لمتغير 

 ( هذه النتائج.4الطالب. ويبين الجدول رقم )

افي والفكري تعزى األنروا/ األردن حول دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي الثق-تجابات طلبة كليات التعليم العالي(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الس2الجدول )

 ملتغير الكلية

 العدد مستويات الكلية املجاالت
املتوسط 

 الحسابي
 االنحراف املعياري 

 األول: الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم
 19.81 133.87 164 العلوم التربوية واآلداب

 18.77 140.67 116 تدريب عمان

 مجاالت األداة
مستويات 

 املتغير

عدد 

 األفراد

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مة قي

 ت

مستوى 

 الداللة

الدور الذي تقوم به 

 وسائل اإلعالم

 22.83 138.55 26 ذكور 
1.36 0.176 

 18.71 135.19 254 إناث

البرامج واملوضوعات 

 املقدمة

 12.49 70.14 26 ذكور 
0.22 0.829 

 11.46 69.82 254 إناث

 الكلي
 33.16 208.69 26 ذكور 

1.00 0.316 
 27.95 205.01 254 إناث
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 العدد مستويات الكلية املجاالت
املتوسط 

 الحسابي
 االنحراف املعياري 

 20.72 133.00 60 وادي السير

 19.85 136.04 340 الكلي

 الثاني: البرامج واملوضوعات املقدمة

 11.51 69.94 164 العلوم التربوية واآلداب

 11.41 71.91 116 تدريب عمان

 11.99 65.92 60 وادي السير

 11.71 69.90 340 الكلي

 ليالك

 29.50 203.81 164 العلوم التربوية واآلداب

 28.16 212.59 116 تدريب عمان

 29.15 198.92 60 وادي السير

 29.35 205.94 340 الكلي

ات ستجابفة اة ( وجود ادتالفات تاهري1يالحت مط الجدول  
لجدول أط لذ يبدو مط ا ؛الهليةتلبة حول دور الوساإلل تباًا لمتغير ال

ة تدريب تجابات التلبة هاط األفلا بالنسبة لتلبة هليمتوست اس

ر (  وهاط األقل بالنسبة لتلبة هلية وادن السي292.61فماط  
تاإلل (  وللهش  فط داللة هذه االدتالفات تم استدراج ن911.12 

ANOVAتحليل التبايط األحادن  ( هذه النتاإلل.1  ويبيط الجدول    
 (: نتائج تحليل التباين 0الجدول )

ً
ملتغير  األحادي الستجابات طلبة كليات التعليم العالي في وكالة الغوث الدولية حول دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي الثقافي والفكري تبعا

 الكلية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصادر التباين املجاالت

الدور الذي تقوم به وسائل 

 عالماإل 

 1907.32 2 3814.64 بين املجموعات

 385.18 337 129805.86 داخل املجموعات 0.008 4.95

  339 133620.50 الكلي

 البرامج واملوضوعات املقدمة

 711.34 2 1422.69 بين املجموعات

 133.72 337 45063.11 داخل املجموعات 0.005 5.32

  339 46485.80 الكلي

 الكلي

 4413.48 2 8826.96 املجموعات بين

 840.33 337 283189.86 داخل املجموعات 0.006 5.25

  339 292016.82 الكلي

( وجةةةةود ادتالفةةةات ذات داللةةةةة لحءةةةةاإلية فةةةةة 1يالحةةةت مةةةةط الجةةةةدول  
متوسةةةتات اسةةةتجابات أفةةةراد الدراسةةةة حةةةول دور الوسةةةاإلل اإلفةةةالم فةةةة 

الهليةةةةةة تاةةةةةزى لمتغيةةةةةر الهليةةةةةة  المجةةةةةاليط: األول واللةةةةةانة  وفةةةةةة األدا  

 Scheffeولتحديد مءدر هذه الجةروم اسةتدرجت نتةاإلل ادتبةار شةيجيه 
 ( هذه النتاإلل.93للماارنات البادية  ويبيط الجدول  

 (: نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية12الجدول )

 1 2 1 مستويات املعدل املجال

 األول 

 2621 *6622- - 1كلية العلوم التربوية واآلداب 

 1661 -  2 كلية تدريب عمان

 -   1 كلية وادي السير

 الثاني

 4622 1601 - 1كلية العلوم التربوية واآلداب 

 *5600 -  2 كلية تدريب عمان

 -   1 كلية وادي السير

 الكلي

 4620 *2612- - 1كلية العلوم التربوية واآلداب 

 *11661 -  2 كلية تدريب عمان

 -   1 وادي السيركلية 

( أط االدتالفةةات بةةيط متوسةةتات االسةةتجابات 93يالحةةت مةةط الجةةدول  
فةةةة المجةةةال األول هانةةةت دالةةةة لحءةةةاإليًا بةةةيط هليتةةةة: الالةةةوم التربويةةةة 
وا داب  وتةةةدريب فمةةةاط لءةةةالح األديةةةر   وفةةةة المجةةةال اللةةةانة هانةةةت 
ر االدتالفةةةات دالةةةة لحءةةةاإليًا بةةةيط هليتةةةة: تةةةدريب فمةةةاط  ووادن السةةةي

لءةةةةالح تةةةةدريب فّمةةةةاط  وفلةةةةا األدا  الهليةةةةة هانةةةةت االدتالفةةةةات دالةةةةة 
لحءةةةاإليًا بةةةيط هليتةةةة: تةةةدريب فّمةةةاط  والالةةةوم التربويةةةة لءةةةالح تةةةدريب 
فماط  وبيط هليتة: تةدريب فمةاط  ووادن السةير لءةالح تةدريب فّمةاط 
أيً ةةةةا. وربمةةةةا تاةةةةود هةةةةذه النتةةةةاإلل للةةةةا أط هليةةةةة تةةةةدريب فّمةةةةاط ت ةةةةم 
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ياًسةةةا بةةةالهليتيط البةةةاقيتيط  وتالب ةةةا فلةةةا فالقةةةة تدءءةةةات مدتلجةةةة ق
 ولياة بتلبة هلية الالوم التربوية الذيط يشارهون م المبنا.

هةةل يوجةةد  السووؤال الفرعووي المتعلووق بمتغيوور مسووتوى تعلوويم الوالوودين:
فةةة متوسةةتات  α) =3.36 (مسةةتوىادةةتال  ذو داللةةة لحءةةاإلية فنةةد 

حول دور وسةاإلل اإلفةالم  وااألنر -استجابات تلبة هليات التاليم الاالة
فةةة تنميةةة الةةوفة اللاةةافة والجهةةرن تاةةزى لمتغيةةر مسةةتوى تالةةيم األب أو 

 التةةوجي ة(  ودبلةةوم  األم  أقةةل مةةط اللانويةةة الاامةةة  واللانويةةة الاامةةة
 متوست  وبهالوريوس فًهلر(؟

لإلجابة فط هذا السؤال تم استدراج المتوستات الحسةابية واالنحرافةات 
تباةةةةًا دور هةةةةذه الوسةةةةاإلل اإلفةةةةالم سةةةةتجابات التلبةةةةة حةةةةول الالماياريةةةةة 
( 99مستوى تالةيم هةل مةط: األب  واألم  ويبةيط الجةدول رقةم  لمتغيرن 

 هذه النتاإلل.
 تنمية الوعي األنروا/ األردن حول دور وسائل اإلعالم في -(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات طلبة كليات التعليم العالي11الجدول )

 ملتغيري مستوى تعليم األب ومستوى تعليم األم
ً
 الثقافي والفكري تبعا

 مستوى تعليم األم مستوى تعليم األب
 األداة الكلية المجال الثاني المجال األول

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

 33.12 206.75 13.88 69.80 22.25 136.95 أقل مط توجي ة أقل مط توجي ة
 29.07 204.48 10.94 70.64 19.65 133.84 توجي ة

 38.21 199.50 15.89 64.75 28.42 134.75 دبلوم متوست
 9.90 199.00 9.19 67.50 0.71 131.50 بهالوريوس فًهلر

 31.87 205.32 13.14 69.54 21.70 135.78 الهلة
 25.27 196.27 9.91 65.81 17.70 130.46 أقل مط توجي ة توجي ة

 31.14 210.40 11.25 72.08 21.35 138.33 توجي ة
 32.74 210.45 12.42 68.68 22.27 141.77 دبلوم متوست

 18.38 208.00 3.54 64.50 21.92 143.50 بهالوريوس فًهلر
 30.04 206.28 11.28 69.27 20.74 137.01 الهلة

 28.77 210.11 11.28 72.53 19.74 137.58 أقل مط توجي ة دبلوم متوست
 29.43 212.85 12.48 72.68 18.47 140.18 توجي ة

 29.97 203.61 9.66 70.19 21.75 133.42 دبلوم متوست
 19.18 192.70 6.11 65.70 13.90 127.00 بهالوريوس فًهلر

 28.87 207.11 10.88 71.09 19.64 136.02 الهلة
 27.03 195.67 9.48 65.50 19.71 130.17 أقل مط توجي ة بهالوريوس فًهلر

 33.42 203.77 15.15 68.46 20.08 135.31 توجي ة
 19.78 211.29 8.87 71.88 12.47 139.41 دبلوم متوست

 14.94 202.44 7.09 70.50 11.04 131.94 بهالوريوس فًهلر
 25.77 204.66 11.48 69.58 16.28 135.08 الهلة

 30.40 204.18 12.44 69.07 20.61 135.10 أقل مط توجي ة الهلة
 30.64 208.50 12.37 71.20 19.90 137.30 توجي ة

 29.57 206.79 11.03 69.58 20.95 137.22 دبلوم متوست
 16.44 199.33 6.85 68.30 12.51 131.03 بهالوريوس فًهلر

 29.35 205.94 11.71 69.90 19.85 136.04 الهلة
 ( وجود ادتالفات ملحوتة فة استجابات99يالحت مط الجدول  

فالم فة األنروا/ األردط حول دور وساإلل اإل-تلبة هليات التاليم الاالة
يم هل مط: األب  تنمية الوفة اللاافة والجهرن تباًا لمتغيرن مستوى تال

حليل دتالفات تم استدراج نتاإلل تواألم. وللهش  فط داللة هذه اال
Two Way-ANOVA التبايط اللناإلة ( هذه 92  ويبيط الجدول رقم  

 .النتاإلل
 (: نتائج تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق بين املتوسطات تبعا ملتغيري مستوى تعليم كل من: األب واألم12الجدول )

 قيمة ف متوسط املربعات حريةدرجات ال مجموع املربعات مصادر التباين املجاالت
مستوى 

 الداللة

الدور الذي تقوم به 

 وسائل اإلعالم

 810. 321. 127.97 3 383.90 تعليم األب

 694. 483. 192.53 3 577.60 تعليم األم

 528. 897. 357.66 9 3218.94 تعليم األب * تعليم األم
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 قيمة ف متوسط املربعات حريةدرجات ال مجموع املربعات مصادر التباين املجاالت
مستوى 

 الداللة

    324 129206.35 الخطأ

    339 133620.50 الكلي

لبرامج واملوضوعات ا

 املقدمة

 755. 397. 54.84 3 164.53 تعليم األب

 379. 1.030 142.20 3 426.59 تعليم األم

 471. 962. 132.81 9 1195.31 تعليم األب * تعليم األم

   138.02 324 44717.53 الخطأ

    339 46485.80 الكلي

 الكلي

 961. 097. 84.87 3 254.62 تعليم األب

 592. 636. 554.68 3 1664.03 ليم األمتع

 550. 873. 760.90 9 6848.14 تعليم األب * تعليم األم

   871.91 324 282499.83 الخطأ

    339 292016.82 الكلي

( فدم وجود ادتالفات ذات داللة لحءاإلية 92يالحت مط جدول رقم  
تلبة حول ( بيط متوستات استجابات الα3.36=فند مستوى الداللة  

دور الوساإلل فة تنمية هذا الوفة تبًاا لمستوى تاليم آباإل م وأم ات م 
والتجافل بين ما  وذلك فلا هل مط مجالة األدا  وفلي ا هاملة  لذ 

هانت قيمة   ( لداللة االدتالفات بيط المتوستات غير دالة لحءاإليًا 
دارسيط فة جميل األبااد. ويمهط فزو هذه النتيجة للا أط التلبة ال

فة هذه المؤسسات يدتلجوط فط آباإل م بغ  النتر فط مستويات 
تاليم م  وليس بال رور  أط يتًلروا بما يحمله هؤالء ا باء مط أفهار  

 هما يازى للا قو  تًلير وساإلل اإلفالم فة وفي م.
 التوصيات:

 فة  وء النتاإلل الساباة  توءة الدراسة با تة:
 األبحاث والتاارير الالميةة مجال تجايل دور وساإلل اإلفالم ف. 
  تنشإلة األفراد تنشإلة سليمة تتوافم تازيز دور وساإلل اإلفالم فة

 .مل لاافة المجتمل وماتاداته
   تاديم محتوى لفالمة يدلو مط التناق  فة األمور المتناولة

ويتمتل بالمءداقية فة التابير فط الرأن الاام فة المجتمل  
مل لاافة المجتمل وقيمه وماتاداته.  وياهس نوفًا مط التوافم

 ويشجل أساليب الحوار ال اد . 
  تاديم دتاب لفالمة غنة ومانل وجذاب يتناسب مل فإلات

 الشباب وق اياهم المدتلجة.
  تاديم برامل وأنشتة لزياد  وفة تلبة هلية الالوم التربوية وهلية

 وادن السير بدور وساإلل اإلفالم
 وساإلل االفالم  تتناول أنوافه  اجراء مزيد مط األبحاث حول

 المستجد  وتتبياات ا فلا فإلات أدرى.
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