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Abstract: 
This study aims 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. The results of the study showed that the students of the intended faculties 

believe that the role played by the media in the development of cultural and intellectual awareness is mediocre. 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 faculty, for the benefit of Amman Training College, and the 

absence of differences in their responses depending on the variables of the gender of the student and the level of 

education of his mother and his father. 
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ة نظر دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي الثقافي والفكري من وجه
  األنروا/ األردن-كليات التعليم العاليطلبة 

 
23/08/2019استالم البحث: 02/03/2020قبول البحث:    

 :الملخص
دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي الثقافي والفكري من وجهة نظر طلبة كليات التعليم العالي التابعةة لننةروا فةي هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء 

( فقةر  توععةت فةي مجةالمن همةا: 65األردن. اسةتددم الباحثةان المةنهل الو ةفي المسةحي باسةتددام اسةتبانة تةم تجوعرهةا لجمةل ريانةات الدراسةة  ت ةمنت  
ا علةى عمنةة ميونةة مةن   وبعةد التحقةم مةن ئصائصةها السةييومترعة  تةم تجبيقهةالبةرامل والمووةوعات المقدمةة فمهةاوسائل اإلعالم  و الدور الذي تقوم به 

رمنةت نتةائل الدراسةة ان الجلبةة  ةرون ان الةدور الةذي تقةوم بةه وسةائل اإلعةالم فةي تنميةة وقةد مةن مجتمةل الدراسةة.  اا وطالبة ائتمرت عشةوائي  ( طالب  340 
ا فةي اسةتجابات دالةة إحصةائي   فةرو  ي الثقافي والفكري متوسط  وان البرامل والموووعات المجروحة فمها متوسةجة األهميةة  وارهةرت النتةائل وجةود الوع

ةللكلية لصالح كلية تدرعب عمان  فيما لم ت اافراد العمنة تبع   ل مةن: امةه  لمتغمةرات: جةنا الجالةب  ومسةتول تعلةيم كة اظهر ائتالفةات فةي اسةتجاباتهم تبع 
 واريه. 

 وسائل اإلعالم  الوعي الثقافي والفكري  كليات التعليم العالي  وكالة الغوث الدولية. :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

والمراجةل العربيةة إلةى ان اإلعةالم فةي  المعةاجم اللغوعةةتشمر معظم 
عرفةه  ومةن علةم  ومن علةم الشةيء  اللغة من العلم  وهو نقيض الجهل

به؛ وبذلك فاإلعالم يعني االطالع على الشيء او العلم  بالشيء: شعر
بةةه  وهةةو فةةي هةةذا المجةةال يعنةةى رنشةةر الثقافةةة وتزوعةةد النةةا  بالمعةةار  

وتعةةد وسةةائل  عةةن طرعةةم وسةةائل متدصصةةة لهةةذا الغةةر . والمعلومةةات
اإلعالم واحد  من اقول وسةائل االتصةال واشةدها تةًامر ا؛ فالمةًمول منهةا 
ان تؤدي دور ا بارع ا فةي تنميةة افةراد المجتمعةات وتشةيمل وعةمهم  وععةاد  
معةةةةارفهم  وتنقيةةةةةة افكةةةةةارهم مةةةةن العبةةةةةث والتجةةةةةر ؛ مةةةةن ئةةةةةالل تقةةةةةديم 

حيحة المسةةةتجد   فةةةي رةةةل الثةةةور  المعرفيةةةة المعةةةار  والمعلومةةةات الصةةة
المتسةةارعة  وطةةرق الق ةةايا التةةي تشةةغل الةةراي العةةام المحلةةي والعةةالمي 

رةراع مةا هةو إرهةار الحقةائم و إبحرعةة عقالنيةة  و  وفتح المجال لمناقشتها
 واب وتعزعزه  وما هو ئجً ومواجهتةه  والةربط رةمن افةراد المجتمعةات 

اعي رمنهم  مةن ئةالل الحةوار والتشةاور وععاد  التفاعل والتماسك االجتم
الةةديمقراطي  إوةةافة إلةةى دور هةةذه الوسةةائل فةةي جعةةل العةةالم ا ثةةر قرب ةةا 

طلبة مرحلةة التعلةيم العةالي  رمن  اذا الدور واوح  وتقارب ا  وربما ييون ه
لو ةةةةةولهم إلةةةةةى درجةةةةةة مةةةةةن الن ةةةةةل الفكةةةةةري والمعرفةةةةةي  وتنةةةةةوع  انظةةةةةر  

  ئاّ ةة إن كةان هةؤالء الجلبةة ماهتمامتهم في هذه المرحلةة مةن اعمةاره
  نتمون إلى مجتمل له ق ية سياسية.

ألول مةةةر  مةةةل رهةةةور الصةةةح  ددم مصةةةجلح وسةةةائل اإلعةةةالم سةةت  ا
والتلفزعةةةون    المصةةةجلح مةةةل رهةةةور اإل اعةةةةهةةةذا اةةةم اتسةةةل   والمجةةةالت

ةا وهذه الوسائل عبار  عن والسمنما  واإلنترنت   ادوات مصممة ئصيص 
مةةن المتةةابعمن لهةةا. وقةةد اوةةحت فةةي عةةالم للو ةةول إلةةى جمهةةور كبمةةر 

؛ فلئن كان اإلعالم  ؤدي دور ا بةارع ا والملبا المً لالموم ورورعة مثل 
في تعزعز المجتمل ووحدته  وعقوم رواجباته من: إعةالم  وتعلةيم  وترفيةه 
ةةةا يسةةةاعد فةةةي معرفةةةة األفكةةةار والتيةةةارات الفكرعةةةة  عةةةن النةةةا . فهةةةو اي  

 اا ان لوسةةةائل اإلعةةةالم تةةةًامر  مةةةالعةةةالم. كالمدتلفةةةة فةةةي كثمةةةر مةةةن انحةةةاء 
علةةى المجتمةةل. نظةةر ا لقةةدرتها علةةى الو ةةول إلةةى  اقوع ةة اواقافي ةة ااجتماعي ةة

عةةدد كبمةةةر مةةةن الجمهةةور؛ فهةةةي تسةةةتددم علةةى نجةةةا  واسةةةل للتوا ةةةل  
 .19وبناء الراي العام  وععاد  الوعي

فإنه ؛ في وسائل التوا ل االجتماعي الهائلالتقدم من رغم على الو 
حمةةث يميةةن التوحمةةد رمنهمةةا فةةي  ؛غنةةى عةةن وسةةائل اإلعةةالم التقلمديةةة ال

ععةةةةةةةاد  المعةةةةةةةار  والمعلومةةةةةةةات  ومواجهةةةةةةةة الكثمةةةةةةةر مةةةةةةةن المشةةةةةةةيالت 
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اء  فةي المجتمةل المعا ةر؛ ادوار رّنة ؛ فوسائل اإلعةالم لهةا19المجتمعية
فهي تساعد في ععاد  الةوعي العةام  وجمةل اءراء والمعلومةات والمواقة  

هةةةات نحةةةو الق ةةةايا المدتلفةةةة  كمةةةا انهةةةا تعةةةد مةةةن اقةةةول ادوات واالتجا
حمةةث فةةي كةةل ميةةان   انتشةةارها   ئاّ ةةة مةةل حالي ةةااالتصةةال فةةي العةةالم 

تعةةةر  واقةةةل المجتمعةةةات  وتقةةةدم المعةةةار  والمعلومةةةات حةةةول الق ةةةايا 
او  بعةةةض الظةةةواهر المجتمعيةةةةتسةةةاعد علةةةى إئفةةةاء التةةةي تهةةةم النةةةا   و 

عةةزل افةةراد المجتمعةةات  لةةيا فقةةط يعنةةي الوسةةائل غيةةاب هةةذه و رراعهةةا  إ
ا عن  مجتمل المعلومات والمعرفة. ولعل عن العالم الفمزعقي  ولكن اي  

قنيات االتصةال الحد ثةة انهةا معها تاهمية وسائل اإلعالم  و  فيما  زعد 
ائتصرت األعمنة واألوقات والمسافات رمن اجزاء العالم قديمةه وحد ثةه؛ 

معرفةةةة بالح ةةةارات والثقافةةةات العالميةةةة مهمةةةا  فقةةةد جعلةةةت النةةةا  علةةةى
تباعةةدت عمان ةةا وميان ةةا  كمةةا مينةةتهم مةةن معرفةةة اي احةةداث تقةةل فةةي اي 

 . 9ميان في العالم  والتفاعل معها
هةو نشةر الحقةائم واألئبةار واءراء واألفكةار رةمن كان اإلعةالم  ولّما

 الجمةةةةاهمر الدائليةةةةة منهةةةةةا او الدارجيةةةةة؛ مةةةةن ئةةةةةالل وسةةةةائل اإلعةةةةةالم
مواجهةة األعمةات األمنيةة  فإن هذه الوسائل يقل على عاتقهةا المعروفة  

علةةى  وممةةا  ةةدل .6 المجتمةةل والتجةةر  الفكةةري  ونشةةر تةةيم التسةةامح فةةي
اهميةةة الةةدور الةةذي تؤديةةه وسةةائل اإلعةةالم فةةي المجتمةةل ان جميةةل الةةدول 
والحيومةةةات علةةةى ائتالفهةةةا ئصصةةةت اقسةةةام ا ودوائةةةر ووعارات تتةةةولى 

ا  وتجةوعر رفةل مسةتول الجمةاهمر اقافي ة  مثةل: تحقمم اهدا  دائلية لها
التعرعةةة  ئةةةرل ئارجيةةةة  مثةةةل:   وااالجتماعيةةةة واالقتصةةةادية ماووةةةاعه
الشعوب  ووجهات نظر الحيومات في المسائل الدولية. ولم بح ارات 

ن مؤسسةةةات إوسةةةائل اإلعةةةالم علةةةى الحيومةةةات  رةةةل يقتصةةر االهتمةةةام ر
ةا؛ حمةث وجةدت اجتماعية وسياسية واقتصة ن تلةك اادية اهتمةت رهةا اي  

الوسةةةائل تدةةةدمها؛ فتسةةةاعد فةةةي بقائهةةةا واعدهارهةةةا  وتسةةةهم فةةةي تحقمةةةم 
ا فةي اإلعالم ووسائله مما ا بح معروف ةاهدافها. وليا ادل على اهمية 

ن الدولةةة  ات اإلعةةالم القةةوي تعةةد قوعةةة وقةةادر ؛ فهةةو مةةن االعةةالم  مةةن 
ئارجي ةةةةا؛ لقةةةةو  فاعلمتةةةةه سةةةةلب ا او دعةةةةائم تممزهةةةةا  وبقةةةةاء قوتهةةةةا دائلي ةةةةا و 

 .3يجاب اإ
  وتةؤدي هةي سةي   و حةّد نورغم هذه األهميةة  لوسةائل اإلعةالم ف

ا ادور    انها كانت ؛ فقد اابتت هذه الوسائلامزايا وعموب   ن لهاإإ   ؛مزدوج 
  ادا  مفمةد  للغايةة فةي مجةاالت: التعلةيم  والفنةون  والعلةةوم -ومةا عالةت-

مةةةن قبةةةل  علمهةةةا ئا ةةةة امتزا ةةةد   تبةةةاال  إوالرعاوةةةة  والثقافةةةة  وان هنةةةا  
ةةا كبمةةر ا  األجيةةال الشةةابة  وفةةي المقارةةل ااةةارت بعةةض التقةةارعر البحثيةةة قلق 

 ةار  الاةار اءمثةل فةي تت  رهةا السةلبي علةى األطفةال والشةباببشًن تًام
 .1عر  من ئاللهاناتجة عن بعض ما ي  المتنوعة وطوعلة األجل ال

آئر من االعدواجية قد يصةل إلةى حةد  ان هنا  جانب  إوعمين القول 
ةةةةا كبمةةةةةر   التنةةةةاقض؛ فمةةةةن إيجاريةةةةةات وسةةةةائل اإلعةةةةةالم انهةةةةا تةةةةةوفر فر  

م  والتعاون المحلي والعالمي؛ من ئالل ما للتوا ل  والتعار   والتفاه

تقدمه من  ور او افالم او ومعلومات دتيقة حول اشةدا  او امةا ن 
او احةةداث قرعبةةة او بعمةةد   يفهمهةةا النةةا  وعتفةةاعلون معهةةا  وعشةةاركون 

فقةةد  ةةؤدي تفردهةةا فةةي  فةةي مناقشةةتها وحةةل ق ةةاياها  ومةةن جانةةب آئةةر
مةةات متحمةةز   او غمةةر دتيقةةة  ئبارعةةة معمنةةة إلةةى نقةل معلو إنشةر تقةةارعر 

مما قد يفقدها مصداقمتها؛ فتثار حولها الشيو   التي تؤدي إلى تزعةزع 
 الثقة رها  او سوء الفهم لما تقدمه من مواويل او ررامل.

لمواجهةةة هةةذا التنةةاقض تقةةوم مؤسسةةات التربيةةة الرسةةمية ممثلةةة فةةي و 
ومنهةةا وسةةائل  ت   ومؤسسةةات التربيةةة غمةةر الرسةةميةالمةةدار  والجامعةةا

التةي تعمةل علةى   اإلعالم نفسها ردورها في ما يسمى التربية اإلعالمية
وتعلةةةيمهم كي يةةةة   والجمهةةةور التفكمةةةر التحلملةةةي لةةةدل المتعلمةةةمنتجةةةوعر 
  نشةةةةةةةائها  وفهمهةةةةةةةاإاإلعالميةةةةةةة  ومعرفةةةةةةةة آليةةةةةةات  النصةةةةةةةو تحلمةةةةةةل 
 .11اونقده

مةام وقد اجمعت غالبية مؤسسات المجتمل المةدني علةى وةرور  اهت
اإلعةةةةالم بق ةةةةايا الالجئةةةةمن  وتبنيةةةةه للتصةةةةدي لالسةةةةتقجاب الح ةةةةاري  

عالميةةةةةةة ثقافةةةةةةات  وتجبمةةةةةةم رةةةةةةرامل التربيةةةةةةة اإلوبنةةةةةةاء الجسةةةةةةور رةةةةةةمن ال
والمعلوماتيةةةةة ئا ةةةةة رةةةةمن الالجئةةةةمن  مةةةةل وةةةةرور  متابعةةةةة المدتصةةةةمن 

ًامر الرسائل اإلعالميةة التةي تبثهةا وسةائل اإلعةالم المدتلفةة ور دهم لت
جئمن الذ ن  تلمسون ائبار وطنهم مةن وسةائل اإلعةالم  الالهؤالء على 

دون ان ييةةون لةةد هم إدرا  نقةةدي لماريةةة الرسةةائل التةةي تنقلهةةا لهةةم تلةةك 
 . 18الوسائل
لمةةةا الباحثةةةان وجةةةود ورةةةائ  عةةةد  ل عةةةالم ووسةةةائله    سةةةبم ممةةةا

التعلةةيم    و المدتلفةةةالتعبئةةة والتوجيةه فةةي الق ةايا منهةا: نشةةر األئبةار  و 
تكةةةةوعن المواقةةةة   وتغممةةةةر و والمعلومةةةةات  المعةةةةار  ععةةةةاد  والتثقيةةةة   و 

االتجاهةةةةات  وتنميةةةةة العالقةةةةات البمنيةةةةة  وععةةةةاد  التماسةةةةك االجتمةةةةاعي  
لمسةةةتجدات ومتابعةةةة اععةةةاد  الةةةوعي العةةةام  وتنقيةةةة األفكةةةار وتنقيحهةةةا  و 
عةةالن  وتةةوفمر سةةبل التسةةلية الدعايةةة واإلو   وتقةةديمها فةةي  ةةور مفهومةةة

.  فهةةةل يعةةةي النةةةا  عامةةةة  وق ةةةاء اوقةةةات الفةةةراي فةةةي المفمةةةدالهادفةةةة  
  .هذه الورائ  واألدوار لوسائل اإلعالم  وطلبة العلم ئاّ ة

 مشكلة الدراسة:
إن مةةن ارةةرع مةةا  تممةةز بةةه العصةةر الحةةالي انةةه عصةةر اإلعةةالم؛ 
حمةةث يشةةهد القا ةةي والةةداني التجةةورات الملحورةةة فةةي حقةةل تكنولوجيةةا 

ةا  ممةا  ةنعيا علةى األبعةاد الثقافيةة اإلعةالم واالتصةال   ةناعة وتوريف 
والفكرعة واألئالتية والتربوعة للمتعاملمن معها بشيل يعةزع قةدرتهم علةى 

رد  فةةي تشةةيمل ّجةةعةةالم  وبالتةةالي االسةةتمرارعة المالتفاعةةل مةةل وسةةائل اإل
الوعي المعرفي والثقافي والفكري والمجتمعي ألفراد المجتمةل  بمةا يسةهم 

ن و تجةةةوره. ولّمةةةا كةةةان الجلبةةةة الملتحقةةة  رنةةةاء المجتمةةةل و فةةةي دعةةةم مسةةةمر 
نهم شةةًن الجلبةةة ًلي فةةي الكليةةات التابعةةة لننةةروا شةةربةةرامل التعلةةيم العةةا

جةةةاءت هةةةذه    تفةةةاعلون وعتةةةًارون بمةةةا تقدمةةةه هةةةذه الوسةةةائل  اءئةةةرعن
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الدراسةةةةة رهةةةةد  الكشةةةة  عةةةةن دور وسةةةةائل اإلعةةةةالم فةةةةي تنميةةةةة الةةةةوعي 
 نظر هؤالء الجلبة.الثقافي والفكري من وجهة 

 أسئلة الدراسة:
 تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

دور وسةةةائل اإلعةةةالم فةةةي تنميةةةة الةةةوعي الثقةةةافي والفكةةةري مةةةن  مةةةا .1
 األردن؟ األنروا/-كليات التعليم العاليوجهة نظر طلبة 

 ) (α= 0.05ول وجةةد فةةرو   ات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتتهةةل   .2
 األنةةةروا/-كليةةةات التعلةةةيم العةةةاليطلبةةةة فةةةي متوسةةةجات اسةةةتجابات 

حةةةةةول دور وسةةةةةائل اإلعةةةةةالم فةةةةةي تنميةةةةةة الةةةةةوعي الثقةةةةةافي   األردن
  كةور  وإنةاث(   :والفكري تعزل لكل من متغمرات: جنا الجالةب

وتدرعب عمان   واءداب العلوم التربوعة   :الكلية التي  در  فمهاو 
 اقةةةل مةةةن  :ل مةةةن: اريةةةه  وامةةةهمسةةةتول تعلةةةيم كةةةووادي السةةةمر(  و 

 التةةوجمهي(  ودرلةةوم متوسةةط   الثانوعةةة العامةةة  والثانوعةةة العامةةة
 وبيالورعو  فً ثر(؟

 أهداف الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة إلى تحقمم الهدفمن اءتممن:

دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي الثقافي والفكري  الوقو  على .1
طلبة كليات العالي ئاّ ة.  النا  عامة  وطلبة التعليم لدل 

ا(ا األنروا/ األردن-التعليم العالي  نمو ج 
استجابات الفئة في الديمغرافية الكش  عن تًامر بعض المتغمرات  .2

دور وسائل اإلعالم في تنمية المستهدفة في هذه الدراسة حول 
  .الوعي الثقافي والفكري 

 أهمية الدراسة:
ر علةةى ريةةان آراء فئةةة مةةن تكمةن اهميةةة هةةذه الدراسةةة فةةي انهةةا تقتصةة

-الجلبة من ارناء الالجئمن الفلسجمنمن الملتحقمن بيليات التعليم العةالي
األنروا المسؤولة الرئيسة عن ق اياهم  حول آرائهم في وسائل اإلعالم 
 مصةةةةةدر مةةةةةن مصةةةةةادر الةةةةةوعي الثقةةةةةافي والفكةةةةةري  ممةةةةةا ييشةةةةة  عةةةةةن 

ل اهميةةةةة تتمثةةةة اهةةةةاتهم مةةةةن جهةةةةة  وبشةةةةيل ا ثةةةةر تحد ةةةةد  مشةةةاعرهم واتجا
 الدراسة في جانبمن  هما:

 األهمية النظرية:
علةةةى ععةةةاد  المحتةةةول  اتةةةنعيا نتةةةائل هةةةذه الدراسةةةة إيجاب ةةة توقةةل ان 

البحثةةةي فةةةي جانةةةب اإلعةةةالم  وتةةةوفمر اسةةةا  نظةةةري وتجرعبةةةي  تنةةةاول 
موووعاته ومتعلقاتةه مةن جهةة ائةرل  و لةك فةي رةل االنتشةار الواسةل 

 لوسائل اإلعالم بًشيالها المدتلفة  وتنوع المحتول المقدم فمها. 

 األهمية العملية:

بًمر اإلعةالم وآاةاره  يمين ان يفمد من نتائل هذه الدراسة المعنمون  
علةةى الصةةعمد الثقةةافي والفكةةري  كةةوعار  اإلعةةالم ومؤسسةةاته  والمهتمةةمن 

إوةةافة إلةةى الشةةباب الةةذ ن يمثلةةون   بةةالتدجيط االجتمةةاعي واإلعالمةةي
عماد المجتمل ولبنتةه األساسةية  والمعةول علةمهم فةي رنةاء الةبالد والرقةي 
بمسةةةةتواها  إوةةةةافة إلةةةةى األسةةةةر ومةةةةا  لزمهةةةةا فةةةةي متابعةةةةة ادوار وسةةةةائل 

 اإلعالم في مجاالت التنشئة المدتلفة ألرنائهم. 

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
موعةةةة مةةةن المصةةةجلحات األساسةةةية  التةةةي عّرفةةةت ت ةةةمنت الدراسةةةة مج

 :اءتيعلى النحو 
ائبةره بةه   :: اإلعالم لغة من اعلةم  ي علةم  واعلمةه األمةروسائل اإلعالم

وعّرفةةةةةه إيةةةةةاه  واطلعةةةةةه عليةةةةةه. ووسةةةةةائل اإلعةةةةةالم هةةةةةي وسةةةةةائل تثقي يةةةةةة 
متدصصةةة تعنةةى بددمةةة افةةراد المجتمةةل  وتةةوعمتهم فةةي مجةةاالت الحيةةا  

؛ بما  ؤار إيجاب ا في رناء شدصياتهم بشيل متكامةل؛ المدتلفة وشؤونها
مةةن ئةةالل تزوعةةدهم بةةالالعم المفمةةد فةةي المجةةاالت: المعرفيةةة  والمهارعةةة 

 والعاط ية الوجدانية. 
إدرا  الجالةةةةب للعلةةةةوم المدتلفةةةةة  والقةةةةيم  الوووووعي الثقووووافي والفكووووري: 

وطةةر   والمعتقةدات  والعةةادات والتقالمةةد  واألئةةال   والةةنظم  والمهةةارات 
التفكمةةةر  واسةةةلوب الحيةةةا   والفةةةن بًشةةةياله واألدب  وكةةةل مةةةا يقةةةدم فةةةي 
وسائل اإلعالم  وقدرته على التمممز رمن ما هو مناسب وغمر مناسةب. 
وعقا  في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل علمها المسةتجمب علةى 

 فقرات ادا  الدراسة المعد  لذلك.  
هةةي الكليةةات التابعةةة لوكالةةة األردن: األنووروا/  -كليووات التعلوويم العووالي

في األردن  التي ييمل فمهةا بعةض الجلبةة   (UNRWA)الغوث الدولية
مةةةةن ارنةةةةاء الالجئةةةةمن الفلسةةةةجمنممن دراسةةةةتهم بعةةةةد نجةةةةاحهم فةةةةي امتحةةةةان 
الثانوعةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةوجمهي(  وهةةةةةةةةةةي: كليةةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةةوم التربوعةةةةةةةةةةة 

ات التةةةةةي  ةةةةةدر  فمهةةةةةا الجالةةةةةب وفةةةةةم نظةةةةةام السةةةةةاع (FESA)واءداب
سةةةنوات  وعحصةةةل بعةةةد تدرجةةةه فمهةةةا علةةةى درجةةةة  4-3المعتمةةةد  رةةةمن 

البيةةالورعو  فةةي واحةةد مةةن التدصصةةات المعتمةةد  فمهةةا  وكليةةة تةةدرعب 
مهةةةا علةةةى ومةةةد  الدراسةةةة فمهةةةا سةةةنتان  يحصةةةل النةةةاجح ف (ATC)عمةةةان

: العلةةةوم االدارعةةةة والتجارعةةةة  اءتيةةةةالتدصصةةةات  واحةةةد مةةةندرلةةةوم فةةةي 
التةةةي  ةةةدر  فمهةةةا  (WTC)وكليةةةة وادي السةةةمروالتمةةةرعض  والصةةةمدلة  

الجالب مد  سةنتان للحصةول علةى درلةوم فةي تدصصةات: هندسةية  او 
  ناعية.

 حدود الدراسة ومحدداتها: 
 هذه الدراسة في ووء اءتي: اجرعت

  دور وسةةةةائل حةةةةدود مووةةةةوعية: اقتصةةةةرت الدراسةةةةة علةةةةى مووةةةةوع
 .اإلعالم في تنمية الوعي الثقافي والفكري 
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 إ  اقتصرت على طلبةة كليةات التعلةيم العةالي التابعةة  :ةحدود بشري
 ( كليات.3لننروا في األردن  وعددها  

  :كليةةةات تابعةةةة لننةةةروا فةةةي 3إ  اقتصةةةرت علةةةى  حووودود مكانيوووة )
 .األردن

 ء الدراسة في الفصل األول: إ  تم إجراحدود زمانية- 
2018/2019. 

دالالت الصةةد  والثبةةات  داتهةةا مةةنوتتحةةدد نتةةائل الدراسةةة بمةةا تحقةةم أل
ة بةًن األدا  اقتصةرت علةى مجةالمن همةا: الةدور الةذي تقةوم بةةه  الهةا. علم 

  وسائل اإلعالم  والبرامل والموووعات المقدمة فمها. 

 الدراسات السابقة:
فيمةةةةا  لةةةةةي عةةةةر  ألرةةةةةرع الدراسةةةةات  ات العالقةةةةةة التةةةةي اميةةةةةن 

 التو ل إلمها مرتبة من األحدث إلى األقدم: 
( دراسةةةةة هةةةةدفت إلةةةةى استقصةةةةاء دور وسةةةةائل 2019  اجةةةةرت عّلةةةةة

: اإلعةةةالم فةةةي توعيةةةة الشةةةباب بالتحةةةديات الثقافيةةةة فةةةي عصةةةر العولمةةةة
اعتمةةةةدت الباحثةةةةة المةةةةنهل الو ةةةةفي وتكونةةةةت وقةةةةد   وائجارهةةةةا مزاياهةةةةا

ةةة تشةةةاب  طبقةةة  500عمنتهةةةا مةةةن   ا طورتةةةه لهةةةذه الغايةةةةعلةةةمهم مقياس 
تسهم رةدور متوسةط  ومدتلة  واررعت نتائل الدراسة ان وسائل اإلعالم 

فةةي توعيةةة الشةةباب بالتحةةديات التةةي تحملهةةا اقافةةة العولمةةة  والمدةةاطر 
التةةي تعيسةةها علةةى هوعةةاتهم الثقافيةةة  مةةل رةةروع تةةًامر إيجةةاري لهةةا فةةي 

منت النتائل عدم وجةود فةرو  دالةة توعمتهم بمداطر العولمة الثقافية  وب
اإلعةةةةالم فةةةةي حصةةةةائي ا فةةةةي مسةةةةتول روةةةةا الشةةةةباب عةةةةن دور وسةةةةائل إ

ا لمتغمر الجن   .10اتوعمتهم تبع 
دراسة هدفت إلى استقصاء  ((Alillaiti, 2018واجرل الملمتي 

دور اإلعالم السعودي في المساهمة في االستقرار االجتماعي في 
المملكة من وجهة نظر اع اء همئة التدرعا في الجامعات السعودية. 

طور استبانة لهذا الغر  و استددم الباحث المنهل الو في التحلملي  و 
رعا ع و همئة تد 150عمنة الدراسة التي تكونت من وععها على 

لك عبد عالم في كل من جامعات: الممن اقسام علم االجتماع واإل
اررعت  وقد مام محمد رن سعود  وام القرل.العزعز  والملك سعود  واإل

فعة النتائل ان وسائل اإلعالم في العصر الحاور تعد القو  الدا
نة واالستقرار االجتماعي  لتشيمل وعي المجتمل فيما  تعلم بالمواط

اعمالهم في و   عالمممن المحترفمن  تحيمون في الجماهمروان اإل
وان هذه الوسائل سالق  و حد ن؛ فهي تسهم في   فكارهماواتجاهاتهم و 

رناء المجتمل من ئالل رناء تيمه  ومل  لك فقد تدمر المعتقدات 
ا ارهرت النتائل وجود فرو  دالة ي تشيلت عبر السنمن  كموالقيم الت

عالم في لمستهدفة نحو دور وسائل اإلحصائي ا في آراء افراد الفئة اإ
ا لمتغمر مستول الدرجة العلمية لصالح حملة  االستقرار الجتماعي تبع 

ا لمستول الدئل لصالح ا حاب الدئل القلمل  فيما لم  الدكتورا   وتبع 
ا لمتغمر الجامعةتظهر فرو    . 4دالة تبع 
( دراسةةة هةةةدفت إلةةةى 2018معبةةد  وبمةةةومي  وقةةةاعود   : مةةا اجةةةرل 

استقصةةاء دور مواقةةل األفةةالم التسةةجملية فةةي اإلنترنةةت فةةي تنميةةة الثقافةةة 
اسةةةةتددمت الدراسةةةةة المةةةةنهل الو ةةةةفي المسةةةةحي وقةةةةد لةةةةدل المةةةةراهقمن  

  كةةةةور  :فةةةةرد فةةةةي سةةةةن المراهقةةةةة 400بالعمنةةةةة؛ إ  تكونةةةةت العمنةةةةة مةةةةن 
نترنةةت محةةل لمواقةةل األفةةالم التسةةجملية علةةى اإلوإنةةاث(  وعمنةةة تحلمليةةة 

الدراسةةةةة  امةةةةا األدوات فت ةةةةمنت اسةةةةتمار  تحلمةةةةل م ةةةةمون لكةةةةل مةةةةن 
 ناشةمونال جموغرافيةك ارةو ربةي  والجزعةر  الواائقيةة(  واسةتبانة موقعي: 

مةةةن  %73.8لعمنةةة مةةن الشةةةباب الجةةامعي. كةةان مةةةن ارةةرع النتةةائل ان 
نترنةةت  ةةرون ان مواقةةل شةةاهد ن لنفةةالم التسةةجملية عبةةر اإلمن المالمةةراهق

وان مةةن  األفةةالم التسةةجملية تعةةد وسةةملة مناسةةبة للحصةةول علةةى الثقافةةة 
والحةةوار والمناقشةةة رةةمن  اق مجةةال للتوا ةةلفسةةإاألدوار التةةي تقةةوم رهةةا: 

 .18الشباب
( إلى الكشة  عةن دور 2017وهدفت الدراسة التي اجرتها لحلوق  

عةةةةةات اإلعةةةةةالم فةةةةةي نشةةةةةر الثقافةةةةة الرعاوةةةةةية لةةةةةدل طلبةةةةةة الجاموسةةةةائل 
اسةتددمت الباحثةة المةنهل الو ةفي    وقةدالفلسجمنية في ال فة الغربية

( طالب ةةةا 611المسةةةحي  واعةةةدت اسةةةتبانة لجمةةةل البيانةةةات وععتهةةةا علةةةى  
نتةائل الارهةرت و وطالبة من الكليات العلميةة واإلنسةانية فةي الجامعةات  

اإلعةةةالم فةةةي نشةةةر الثقافةةةة الرعاوةةةية لةةةدل الجلبةةةة كةةةان ان دور وسةةةائل 
  فيمةةا رهةةرت فةةرو  دالةةة إحصةةائي ا تعةةزل لمتغمةةري: الجامعةةة امتوسةةج  

 .17ةوالكليات  ولصالح الكليات اإلنساني
( إلى 2017  رمنما هدفت الدراسة التي اجراها التميمي  والعامري 

شعور استقصاء دور المؤسسات اإلعالمية العراتية في تعزعز ال
 ابعادها سهامها في تعزعزإاطنة لدل الشباب الجامعي  ودرجة بالمو 

الباحثان المنهل المسحي الو في  باستددام  استددموقد  المدتلفة.
طالب ا  488استبانة وععاها على عمنة عشوائية طبقية تكونت من 

 جميل طلبة كليات جامعة  :من مجتمل الدراسة %1وطالبة  مثلوا 
في تقد ر دور وسائل  اتائل وجود فرو  دالة إحصائي  الن بغداد(. اررعت
 بعاد المذكور  تبع ازعز الشعور بالمواطنة من ئالل األاإلعالم في تع

ناث  والتدصص ولصالح لكل من متغمري: الجنا ولصالح اإل
التدصص اإلنساني  وارهرت النتائل وجود عالقة ارتباطية وعيفة  

 اعات العراتية من واالستماع إلى اإللصح  العراتية  رمن مقروئية ا
 .7قبل عمنة الدراسة؛ لمعرفة موووعات المواطنة

 & ;Hoag; Grant)هةةةةوج  وجرانةةةةت  وكةةةةاربنتر  قةةةةامو 
Carpenter,2017) دراسة مسحية حول تةًامر وسةائل اإلعةالم علةى ر

ائتيةةةار التدصصةةةات والمهةةةن للجلبةةةة الجةةةامعممن  رهةةةد  المقارنةةةة رةةةمن 
عةةةةالم  والشدصةةةةيات اإلعالميةةةةة الوالةةةةد ن  ووسةةةةائل اإلتةةةةًامر كةةةةل مةةةةن 
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اسةةةةةتددمت الدراسةةةةةة المةةةةةنهل وقةةةةةد المشةةةةةهور  علةةةةةى ائتيةةةةةارات الجلبةةةةةة. 
عةةالم الرئيسةةة  اسةةتبانة ركةةزت علةةى تةةًامر وسةةائل اإلالمسةحي باسةةتددام 

واسالمب متابعتها  ودرجة استددام التكنولوجيا  والمؤارات األئرل غمةر 
ت الجلبةة لتدصصةاتهم  وتةم توعععهةا علةى وسائل اإلعالم علةى ائتيةارا

  مةن فئةات مدتلفةة فةي اةالث وطالبات طالب 2107عمنة تكونت من 
جامعةةةات عامةةةة فةةةي الواليةةةات المتحةةةد  فةةةي: الجنةةةوب الشةةةرقي  والغةةةرب 

ارهةةةةةرت النتةةةةةائل ان وسةةةةةائل اإلعةةةةةالم و األوسةةةةةط  ومنجقةةةةةة األطلسةةةةةي. 
األرةرع فةي ائتيةار  والمتابعة المستمر  لنئبار واإلعالم  كان لها األاةر

الجلبةةةةة لتدصةةةةص الصةةةةحافة كمهنةةةةة مسةةةةتقبلية مةةةةن رةةةةمن تدصصةةةةات 
 . 14إعالمية ائرل 
دور وسائل  إلىدراسة هدفت التعر  ر( 2014العنزي    ما قام

وقد اإلعالم الكوعتية في تعزعز الثقافة السياسية لدل الشباب الكوعتي  
استددم الباحث المنهل الو في المسحي  وتكونت عمنة دراسته من 

طالب ا وطالبة  ائتارهم عشوائي ا من جامعتي: الكوعت  والدليل  324
ارهرت نتائل و للعلوم والتكنولوجيا  وكلية التربية األساسية في الكوعت. 

الدراسة ان دور وسائل اإلعالم المحلية: الصح   والقنوات 
واإل اعة في تعزعز الثقافة السياسية لدل الجلبة بشيل عام التلفزعونية  

حصائي ا في إ  وبمنت النتائل وجود فرو  دالة جاء ردرجة متوسجة
ل لكل ائتال  مستول التًامرات الناتجة عن التعر  لتلك الوسائل تعز 

سنة  فيما  27-22ناث  والعمر لفئة من متغمري: الجنا لصالح اإل
 .2 الجامعة لمتغمرلم تظهر فرو  تعزل 

إلةةى تقصةةي عالقةةة وسةةائل  دراسةةة هةةدفت (2013حةةوري   واجةةرل 
اإلعالم بًهدا  التربية ودورها في تحقيقها من ئةالل الممةدان التربةوي؛ 
لهةةذا اسةةتددم المةةنهل الو ةةفي التحلملةةي  باسةةتددام اسةةتبانة تةةم توعععهةةا 

 رمنةةتوقةةد ( مةةن المعلمةةمن. 100علةةى عمنةةة الدراسةةة التةةي تكونةةت مةةن  
نتةةةةائل الدراسةةةةة ان وسةةةةائل اإلعةةةةالم تسةةةةهم فةةةةي تنميةةةةة الةةةةوعي الثقةةةةافي 
للمعلمةةمن  وتزوعةةدهم بةةالدبرات الالعمةةة  وتعةةزع القةةيم اإليجاريةةة لةةد هم  
وإن كانةةت هةةذه الوسةةائل تفتقةةر إلةةى التشةةوعم  وال تراعةةي ترشةةمد متابعةةة 
المتعلمةةةةمن لهةةةةةا  وبمنةةةةةت النتةةةةةائل ان دور وسةةةةةائل اإلعةةةةةالم فةةةةةي تعةةةةةد ل 

وا تسةةةةاب المتعلمةةةةمن المهةةةةارات العمليةةةةة للعمةةةةل جةةةةاء ردرجةةةةة السةةةةلو   
 . 15متوسجة
( إلى معرفة تًامر وسائل اإلعالم 2013دراسة الكمالني   هدفتو 

الجماهمرعة على التثاق   التًار رثقافة ائرل( لدل الالجئمن العراقممن 
. في والية اوها و األمرعيية  وعالقة  لك ربعض المتغمرات الديمغرافية

ستددم الباحث المنهل الو في المسحي  مستعمن ا باستبانة اعدها ا وقد
ا من الالجئمن. رمنت النتائل ان نسبة كبمر   230ووععها على  شدص 

من المستجمبمبن هم  وو مستول تثاق  مندفض  وان هذا المستول 
 رتبط بعالقة كبمر  باستددامات وسائل اإلعالم من حمث: لغتها  

؛ إ  يممل مستول التثاق  إلى االندفا  لدل مستددمي ومصدرها

ائل اإلعالم وسائل اإلعالم العربية رلغتها  بعيا مستددمي وس
رتفاع. تثاقفهم إلى اال نجلمزعة الذ ن يممل مستول األمرعيية باللغة اإل

التثاق  المندفض  والتثاق   ي ذو ر المتعلقتمن وحول كال المجموعتمن
حصائي ا رمن اغرا  إوجود فرو  دالة تشمر إلى  النتائل فإنّ   المرتفل

لنتائل على متابعة وسائل اإلعالم تعزل لمتغمر الجنا  كما لم تدل ا
حصائية رمن مستول التثاق  واستددام نوع إوجود فرو   ات داللة 

عالم  او استددام هذه الوسائل ألغرا  معمنة  دد من وسائل اإلمح
مر المستول التعليمي؛ لصالح رمنما رهرت فرو  دالة تعزل لمتغ

انوا األ ثر استددام ا ا حاب المستوعات التعليمية األعلى؛ إ  ك
عالم لمتابعة األئبار  والتوا ل االجتماعي  والتعلم لوسائل اإل
 .5والمعرفة

دور ( إلى كش  2010  وهدفت دراسة قام رها حلا ومهدي
لدل الشباب الفلسجمني. االجتماعي لوعي ال اإلعالم فى تشك ل وسائ
استددم الباحثان المنهل المسحي االجتماعي  مستعمنمن باستبانة وقد 

طالب ا وطالبة. رمنت نتائل  219اعّداها وطبقاها على عمنة تكونت من 
شيل دائم  ب الدراسة ان قرابة الثي العمنة  تابعون وسائل اإلعالم

من ح ث المرتبة األولى  المذياعوالبقية  تابعونها احيان ا  وقد مّثل 
المتابعة  فيما جاءت الصح  في المرتبة األئمر   وبمنت النتائل وجود 
تًامر قوي لوسائل اإلعالم في مستول إدرا  الق ايا الدا ة بالفرد 

وان هذه والمجتمل  كالفقر والبجالة  وق ايا الشباب والمراهقمن  
الوسائل لها اهمية كبمر  في تنمية الوعي االجتماعي للشباب  وارهرت 

وسائل تسهم في نقل التراث والثقافة بشيل فّعال ولكن هذه الالنتائل ان 
 . 13ردرجة متوسجة
امر ًدراسة هدفت إلى الكش  عن درجة ت (2007  واجرل حال 

ى فمها منهل المسح البرامل التلفزعونية في التنشئة االجتماعية  وتبن
ا على عمنة قصدية ميونة من الشامل  مستعمن ا باستبانة طورها وطبقه

محافظات ربعة افراد من عد  امن  ةسر   كل منها ميونا 1000
ا يعد شرعي   التلفاعن اراوا  األهالين غالبية اسورعة  وكان من النتائل 

سرعة  العالقة األاار ا سلبية على آم في عمليات التنشئة  لكنه  تر  له
عالم ن الوريفة األساسية لوسائل اإلافراد العمنة اورال قرابة نص  
ئرل اتوفر علمهم عناء البحث عن مصادر نها ا ملهي الترفيه فقط  

رشاد الصحي ومات  وبمنت النتائل ان ررامل اإلللحصول على المعل
ليمية التع فيما لم تحظ البرامل األهالي  جاءت في مقدمة ما  تابعه
ن هذه البرامل تعاني من إفراد العمنة  حمث ارتف مل المتابعة لدل 

عدم المالءمة رمن م مون الرسالة التربوعة والجمهور المستهد   
ا واقافة  كما انه قل تعليم  هة للندبة دون مراعا  الشرائح األوكًنها موج
في  بوي متمثال  بالمعلمامر  ذكر لمشاركة النظام التر ًي تاال  وجد 
 . 12رناء نحو البرامل التلفزعونية وتنظيم عالقتهم رهاتوجيه األ
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دور إلى ( دراسة ممدانية هدفت التعر  2007اجرل كامل   ما 
اإلعالم في البناء الثقافي واالجتماعي للمصرعمن وتًامر وسائل 
اإلعالم في رناء الشدصية المصرعة  وبغر  جمل البيانات استددم 

 افرد   194الدراسة التي تكونت من  وععها على عمنةالباحث استبانة 
رمنت نتائل وقد (. 39  من رواد معر  القاهر  الدولي في الدور 

في بارع  ر ادو االدراسة ان غالبية المبحوامن راوا ان وسائل اإلعالم لها 
ومساعدتهم على  البناء الثقافي واالجتماعي للمصرعمن وفي تعليمهم

عالم: التد ن  ات التي تعيسها وسائل اإلمن الصف التنمية  وان
 .16والشهامة  والفهلو 

 التعقيب على الدراسات السابقة:
في ووء مراجعة الدراسات السابقة  ات العالقة تبمن انها تنوعت 
في اهدافها  وعمناتها: اعمار مدتلفة   كور وإناث  وطلبة ومعلممن  

ما تنوعت في وسائل والجئمن  ك واهالي وارناء  وجامعممن ومراهقمن 
عالم التي تناولتها  وتنوعت في نتائجها  رمن االئتال  والموافقة اإل

من حمث: ررامجها وموادها وموووعاتها  وادوارها في التوعية  ومن 
حمث المتغمرات الديمغرافية التي تم دراسة تًامراتها على متابعة 

 .الوسائل وادوارها
الدراسات السةابقة فةي امةور عةد : استفادت الدراسة الحالية من وقد 

 األدب النظري  وبناء األدا   وعقد المقارنات في ااناء مناقشة النتائل  
وان كانةةةت تممةةةزت عنهةةةا فةةةي اقتصةةةارها علةةةى تنةةةاول آراء طلبةةةة التعلةةةيم 
العةةالي فةةي وكالةةة الغةةوث الدوليةةة مةةن ارنةةاء الالجئةةمن الفلسةةجمنممن فةةي 

لثقةةافي والفكةةري  وعالقتهةةا بعةةدد دور وسةةائل اإلعةةالم فةةي تنميةةة الةةوعي ا
مةةن المتغمةةرات التةةي تمثلةةت فةةي: جةةنا الجلبةةة  والكليةةة التةةي  درسةةون 

 فمها  ومستول تعلم آبائهم  وامهاتهم.

 منهج الدراسة:
اتبعةةت الدراسةةة المةةةنهل الو ةةفي المسةةحي؛ إ  تةةةم توععةةل االسةةةتبانة 

وطالبةةةةة مةةةةن طلبةةةةة  ا( طالب ةةةة340منةةةةة الدراسةةةةة البالغةةةةة  المعةةةةد  علةةةةى ع
الكليةةةات المةةةذكور   وقةةةد جمعةةةت اإلجابةةةات وتةةةم تصةةةحيحها  اةةةم تحلملهةةةا 

عيةا  بالحسةبانمةل األئةذ  باسةتددام االئتبةارات اإلحصةائية المالئمةة.
  7  4وهةةةي الفقةةةرات  وات األرقةةةام    الفقةةةرات التةةةي تحمةةةل آراء سةةةلبية

10  15  24  28 30  46  62.) 

 مجتمع الدراسة: 
األنةروا -لدراسة من جميل طلبة كليات التعلةيم العةاليتكون مجتمل ا

ادي السةةةمر  فةةةي األردن: العلةةةوم التربوعةةةة واءداب  وتةةةدرعب عمةةةان  وو 
 2018/2019-حصةةةةائيات الفصةةةةل األولإالةةةةذ ن رلةةةةح عةةةةددهم حسةةةةب 

وععةود   ( طالبةة2314   و( طالب ةا862 منهم ( طالب ا وطالبة. 3176 
عةدد الجلبةة الةذكور فةي كلمتةي العلةوم إلى قلةة اعدادهم هذا التفاوت في 

ا بعدد الجالبات فمهما.  التربوعة  وتدرعب عّمان تياس 

 عينة الدراسة:
تم ائتيار عمنة الدراسة بالجرعقة العشةوائية العنقوديةة اوال   اةم العشةوائية 
البسيجة؛ إ  تم ائتيار شعب دراسية بصور  عشوائية مةن كةل كليةة مةن 

عةةةدد مةةةن الجلبةةةة فةةةي كةةةل شةةةعبة بالجرعقةةةة  الكليةةةات الةةةثالث  اةةةم ائتمةةةر
( طالب ةا وطالبةة  رنسةةبة 340العشةوائية البسةيجة  وقةد رلةح حجةةم العمنةة  

(  بةةةمن 1 اءتةةةي  و الةةةرقم والجةةةدول ( مةةةن مجتمةةةل الدراسةةةة  10.7% 
 والجنا.  الكلية :لمتغمري  االدراسة وعمنتها تبع   مجتملافراد توععل 
 مجتمع الدراسة وعينتها تبًعا ملتغيري: الكلية، والجنس(: توزيع أفراد 1) ذو الرقم الجدول 

 الكلية / الجنس
 عينة الدراسة مجتمع الدراسة

 املجموع إناث ذكور  املجموع إناث ذكور 

 164 142 22 1233 1091 142 العلوم التربوية واآلداب

 116 99 17 1343 1093 250 تدريب عمان

 60 13 47 600 130 470 وادي السير

 340 254 86 3176 2314 862 املجموع

ةال( توععل افراد 2  اءتي  و الرقم  ما  بمن الجدول  : ا لمتغمةراتعمنة تبع 
 معدل الجالب  وميان سينه  ومستول تعليم كل من اريه  وامه.

افية2) ذو الرقم الجدول   (: توزيع عينة الدراسة حسب املتغيرات الديمغر

 العدد الفئات املتغير العدد الفئات املتغير

 املعدل

 27 فما فوق  90

 تعليم األب

 91 أقل من توجيهي

 90 توجيهي 100 90-80

 94 دبلوم 138 80-70

 65 بكالوريوس وأكثر 75 70أقل من 

مكان 

 السكن

 262 مدينة

 تعليم األم

 107 أقل من توجيهي

 125 توجيهي 32 قرية

 78 دبلوم 46 مخيم

 30 بكالوريوس وأكثر  

 أداة الدراسة: 
جمل البيانات والمعلومات من ألغرا  اإلجابة عن اسئلة الدراسة  و 

من الفقرات المتعلقة  ااستبانة ومت عدد   طّور الباحثانالمستجمبمبن  
 :اءتيةرهدفها  وقد مرت عملية تجوعر األدا  بالدجوات 

 في كتابة الفقرات إلى بعض األدب والدراسات السابقةتم الرجوع  -
المتعلقة بموووع الدراسة  مثل: دراسات كل من: حلا ومهدي 

(. وباالستفاد  من هذه 2014  ( والعنزي 2013  (  والكمالني2010 
 مجالمن اانمن هما: الدور غّجتالدراسات وغمرها تم تجوعر استبانة 

وقد  الذي تقوم به وسائل اإلعالم  والبرامل والموووعات المقدمة فمها.
األدا  و ياغتها على شيل فقرات  وتنظيمها في سلم تم تصميم هذه 

( 69تقد ر ئماسي التدرعل  وومت االستبانة في  ورتها األولية  
فقر   وبعد مراجعتها وتدتيقها من قبل محيممن متدصصمن: تربوعمن  
وإعالمممن للتً د من دقة الصياغة  ووووق الفقرات ومالءمتها 

عد الت الالعمة حسب اقتراحاتهم؛ للغر  الذي اعدت له  تم إجراء الت
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( فقر   وتوععت 65بحمث تكونت االستبانة في  ورتها النهائية من  
(  43-1فقر     43بحسب مجالمها كما  لي: األول: األدوار ووم 

 (.65-44فقر    22والثاني: البرامل والموووعات ووم 
إلى آراء ا درجة الراي لدل الجلبة  استناد   تم وول معا مر للحيم على -

 و على عدد الفئات في التدرعل. وعبمن الجدول  االمحيممن  واعتماد  
 .( هذه المعا مر  درجة القجل(3رقم  ال

(: معايير الدرجات على الفقرة الواحدة من املقياس3) ذو الرقم الجدول   

 5,00 -3.43 3.42 <-2.62 2,61 <-1 املتوسط الحسابي

 بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قليلة درجة وجهة النظر

 ثبات الدرجات على االستبانة: 
( طالب ةةةا وطالبةةةة مةةةن 30تةةةم تجبمةةةم االسةةةتبانة علةةةى عمنةةةة ميونةةةة مةةةن  

للتحقةةةةم مةةةةن ابةةةةات  ؛يةةةةات الةةةةثالث مةةةةن ئةةةةارج عمنةةةةة الدراسةةةةةطلبةةةةة الكل
الةةةةةدرجات علةةةةةى االسةةةةةتبانة باسةةةةةتددام معامةةةةةل كرونبةةةةةا  الفةةةةةا لالتسةةةةةا  

ن مجةةاالت االسةةتبانة وعلمهةةا كاملةةة. الةةدائلي  و لةةك علةةى كةةل مجةةال مةة
 ( هذه النتائل.4رقم  اءتي  و الوعبمن الجدول 

(: معامالت ثبات الدرجات على االستبانة باستخدام معادلة كرونباخ 4) ذو الرقم الجدول 

 ألفا

 معامل كرونباخ ألفا املجال

 0.89 األول: الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم

 0.85 واملوضوعات املقدمةالثاني: البرامج 

 0.93 األداة الكلية

( ان معامةةةل الثبةةةةات لالسةةةتبانة كاملةةةة رلةةةةح 4 تبةةةمن مةةةن الجةةةةدول رقةةةم  
(  كمةةةةا كانةةةةت معةةةةامالت الفةةةةا لمجةةةةالي الدراسةةةةة علةةةةى التةةةةوالي 0.93 
 ( وهذه المعامالت مقبولة ألغرا  الدراسة الحالية.0.85( و 0.89 

 المعالجة اإلحصائية  
: آراء افةراد عمنةة الذي  تمحور حةول عن السؤال الرئيا رهد  اإلجابة

الدراسةةة حةةول دور وسةةائل اإلعةةالم  تةةم اسةةتدراج المتوسةةجات الحسةةارية 
واالنحرافات المعيارعة لةدرجاتهم علةى الفقةرات المرتبجةة بيةل مجةال مةن 

. االقجةةل  المعةةا مر( المحةةدد  مسةةبق   مجةةاالت األدا   ومقارنتهةةا رةةدرجات
ئتالفةةةات فةةةي درجةةةات ؤال الفرعةةةي المتعلةةةم روجةةةود اول جابةةةة عةةةن السةةة
لمتغمرات الدراسة تم استدراج نتائل ائتبار ت( للعمنةات  ااالستجابة تبع  

ةةا  بائتبةةار شةةي يه للمقارنةةات  المسةةتقلة  وتحلمةةل التبةةا ن األحةةادي متبوع 
 البعدية.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
فوي تنميوة الووعي  موا دور وسوائل اإلعوالمل جابة عةن السةؤال األول: 

األنوروا/ األردن  -الثقافي والفكري كما يراها طلبة كلية العلوم التربوية
تةةةةم اسةةةةتدراج المتوسةةةةجات الحسةةةةارية واالنحرافةةةةات المعيارعةةةةة لةةةةدرجات 
استجابات الجلبة على االستبانة ومن كل فقر  مةن فقراتهةا  وعلةى كةل 

قجةةةل ال مجةةةال مةةةن مجالمهةةةا  اةةةم قورنةةةت المتوسةةةجات الناتجةةةة رةةةدرجات
 :لمعرفةةة درجةةة الموافقةةة نحةةو كةةل فقةةر . وعبةةمن الجةةدوالن االمحةةدد  مسةةبق  

 ( هذه النتائل.6( و 5 
 

 أواًل: النتائج المتعلقة بمجال الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم.
 (:5)ذو الرقم الجدول 

افات   اإلعالم(  الدور الذي تقوم به وسائل): األول  جالاملا ضمن املعيارية للدرجات املتحققة على فقرات أداة الدراسة مرتبة تنازلي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 رقم الترتيب
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

اقف من األحداث املحلية والعاملية  5 1  كبيرة 1.12 3.88 املختلفةتساعد على تحديد املو

 في صنع الحدث، وليست مجرد ناقلة له 43 2
ً
 كبيرة 1.21 3.69 تغير دورها فأصبحت شريكا

 كبيرة 1.13 3.67 تسهم في تنمية الوعي السياس ي لدى املتابعين 39 3

 كبيرة 1.06 3.62 تسهم في التثقيف الصحي، ورفع مستوى الوعي بالسالمة العامة 37 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 تسهم في تكوين الرأي العام في املجتمع أو تبديله 42 7

 متوسطة 1.06 3.41 الفكري والنقد البناءتسهم في تنمية قدرات الحوار  36 8

 متوسطة 1.03 3.38 تساعد على اإلحاطة بفكر اآلخرين وثقافتهم 31 9

 متوسطة 1.12 3.37 تفتح مجاال واسعا للشباب ملناقشة القضايا املتعلقة بتنمية مجتمعاتهم وتقدمها 41 10

 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 13 12

 متوسطة 1.07 3.34 تسهم في توسيع اآلفاق الفكرية وإطالق قدرات التفكير لدى املتابعين 35 13

 متوسطة 1.10 3.34 تعمل على تنمية التفكير العلمي لدى املتابعين لها 3 14

 متوسطة 1.10 3.33 تسهم في تحسين قدرات التعبير لدى املتابعين، وتثري حصيلتهم اللغوية 29 15
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 رقم الترتيب
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 1.07 3.33 تساعد في امكانية التنبؤ بمجريات األمور مستقبال 27 16

 متوسطة 1.07 3.31 تساعد الفرد على التكيف مع التغيرات املستمرة في املجتمع 22 17

 متوسطة 1.04 3.30 حصيلة األفراد الثقافية وترفع املخزون املعرفي لديهمتزيد من  26 18

أفكار ومهارات قابلة للتطبيق العملي 8 19  متوسطة 1.03 3.29 توفر معلومات و

 متوسطة 1.18 3.26 تتصدى ملظاهر التخلف الثقافي التي قد تسود املجتمع 23 20

 متوسطة 1.08 3.25 االنسانية، ملواكبة مسيرة الحضارة العاملية.تساعد على االحاطة بآفاق املعرفة  33 21

 متوسطة 1.13 3.21 حاطة الناس بالحقوق والواجبات الوطنيةإتسهم في  21 22

 متوسطة 1.09 3.20 تسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع 32 23

 متوسطة 1.14 3.20 تعمل على تعزيز التفاهم واالحترام بين األمم والشعوب 17 24

 متوسطة 1.08 3.20 تعزز اهتمام املجتمع بالعلم والتعليم وتطبيقاتهما العملية 40 25

 متوسطة 1.15 3.19 أشخاص ذوي اهتمامات مشتركة إلىتساعد على اختيار األصدقاء والتعرف  34 26

 متوسطة 1.04 3.17 املتنوعةبناء الثقافات املختلفة حول القضايا أتشجع الحوار العلمي بين  25 27

 متوسطة 1.13 3.10 تسهم في توحيد أنماط الثقافة السائدة في املجتمع 1 28

 متوسطة 1.22 3.06 بناء األمة الواحدةأسام والصراع والفتنة والعنف بين تخلق أسباب الفرقة واالنق 30 29

 متوسطة 1.22 3.04 تعيق القيام بالواجبات االجتماعية تجاه اآلخرين 4 30

 متوسطة 1.02 3.02 تلبي االحتياجات املتعلقة بعمليتي التربية والتعليم املستمرتين 2 31

 متوسطة 1.15 3.00 تسهم في تنمية بذور اإليمان في نفوس متابعيها، وتوسيع معارفهم الدينية 18 32

 متوسطة 1.27 2.94 ا، وال تتعاون فيما بينهاتحارب بعضها بعضً  24 33

 متوسطة 1.12 2.93 تسهم في بث القيم التربوية واألخالقية السائدة في املجتمع 12 34

 متوسطة 1.17 2.92 براز معالم الحضارة العربية، والرفع من شأن العرب ومكانتهم الفكريةإتسهم في  19 35

 متوسطة 1.07 2.91 بين الحكومات واملعارضين لها  تعمل على تقريب وجهات النظر  20 36

 متوسطة 1.13 2.86 تزيد من القدرة على فهم املواد واملقررات الدراسية في الكليات التعليمية الرسمية 38 37

 متوسطة 1.25 2.85 تفيد في كتابة األبحاث والتقارير العلمية 11 38

 متوسطة 1.17 2.83 تهاجم فكر املتابعين لها وآرائهم والعادات والقيم التي يؤمنون بها 7 39

 متوسطة 1.25 2.78 ستهالكي وتشجع على الصرف والتبذيراتسهم في خلق مجتمع  15 4

افق مع ثقافة املجتمع ومعتقداته 9 41  متوسطة 1.21 2.71 تسهم في تنشئة األفراد تنشئة سليمة تتو

 قليلة 1.24 2.51 تسهم في ضعف التحصيل الدراس ي لألفراد جراء إدمانهم على متابعة برامجها 28 42

 قليلة 1.26 2.40 تشكل وسائل ترفيه وتسلية أكثر من كونها أدوات تعليم وتثقيف ومعرفة. 10 43

 متوسطة 1.13 3.19 الكلي  

( ان درجةةة الموافقةةة المرتبجةةة بفقةةرات 5رقم   ي الةة الحةةظ مةةن الجةةدول 
(  3.19المجةةةال األول كةةةامال  كانةةةت متوسةةةجة بشةةةيل عةةةام  بمتوسةةةط  
 -2.40وتراوحةةت المتوسةةجات الحسةةارية لفقةةرات هةةذا المجةةال مةةا رةةمن  

( فقةةرات فقةةط جةةاءت درجةةات الموافقةةة علمهةةا 6هنالةةك   ت(. وكانةة3.88
(؛ فدرجةةةةة الموافقةةةةة 16  6  37  39  43  5   بمةةةةر   هةةةةي: الفقةةةةرات

 :وسةةةةائل اإلعةةةةالم والتةةةةي تةةةةنّص علةةةةى انّ  (5   ات الةةةةرقم علةةةةى الفقةةةةر 
ن ايميةةن عزوهةةا إلةةى   "علةةى تحد ةةد المواقةة  مةةن األحةةداث ... تسةةاعد"

هذه األحداث لم تعد ئافية علةى متةابعي هةذه الوسةائل؛ فالحةدث  نتشةر 
 فةةةي معظمهةةةا  وبحسةةةب المتابعةةةة للوسةةةملة ومةةةا تت ةةةمنه مةةةن آراء وفةةةم
الجهة المشرفة علمها او المالكة لها  او الناطقة باسمها  او المؤعد  لها 

فمةةةن  تةةةابل   تتحةةدد المواقةةة   واألحةةداث الجارعةةةة ئمةةةر دلمةةل علةةةى هةةذا
الوسةةملة الناطقةةة باسةةم   ( تتحةةدد مواقفةةه وفةةم مةةا تقدمةةه  ومةةن  تةةابل 
الناطقةةة باسةةم الجهةةة   ( تصةةبح آراذه وفةةم هةةذه الجهةةة رةةمن مؤعةةد او 

وسةةةةائل  والتةةةةي تةةةةنّص علةةةةى انّ  (43  ات الةةةةرقم  . امةةةةا الفقةةةةر  معةةةةار 

فةةي  ةةنل الحةةدث"  فةةيمين رد  اتغمةةر دورهةةا فً ةةبحت شةةرعي  " :اإلعةةالم
درجة الموافقةة الكبمةر  علمهةا إلةى مةا  ةراه النةا  وعلمسةوه فةي هةذه األيةام 

 ت ةةةةديم للةةةةدور الكبمةةةةر الةةةةذي تقةةةةوم بةةةةه هةةةةذه الوسةةةةائل؛ فهةةةةي بمقةةةةدورها 
التقلمل منه فكًنها تصنعه  او تعمد  ةياغته وفةم الواقةل او   او الحدث

والتةةي تةةنّص ( 39   ات الةةرقم عيسةةه بحسةةب مصةةداقمتها  وحةةول الفقةةر 
"تسةةةةهم فةةةةي تنميةةةةة الةةةةوعي السياسةةةةي لةةةةدل  :وسةةةةائل اإلعةةةةالم علةةةةى انّ 
: هةةذه الوسةةائل والتةةي تةةنّص علةةى انّ  (6  ات الةةرقم  والفقةةر   المتةةابعمن"

فيمين عزو   التحول الديمقراطي واإل الق السياسي"تسهم في تسرعل "
إلةةةةةةى ان اووةةةةةةاع العةةةةةةالم  والتجةةةةةةورات والتغمةةةةةةرات السياسةةةةةةية  انتيجتهةةةةةة

ا مةةن البلةةدان فروةةت المتسةةارعة التةةي ا ةةارت ومةةا عالةةت تصةةمب كثمةةر  
ة ا نفسها على وسائل اإلعالم بمدتلة  ا ةنافها؛ األمةر الةذي فةر  نوع 

ععةاد  وسةائل  -مةثال  -المالحةظ من التدصصية في هذه الوسةائل؛ فمةن 
اإلعةةةالم اإلئبارعةةةة  ئا ةةةة السياسةةةية منهةةةا مةةةل مةةةا يشةةةهده العةةةالم مةةةن 

الةةذي ادل إلةةى وجةةود وسةةائل و انفتةةاق واسةةل علةةى الديمقراطيةةة والحزبيةةة  
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ناطقةةةة باسةةةةم هةةةذه األحةةةةزاب او الهمئةةةات السياسةةةةية  تتمتةةةل ردرجةةةةة مةةةةن 
لة لدسةتور كحقةو  ا ةمن كفلهمةا ا الحرعة فةي التعبمةر وإرةداء الةراي اللةذ
زعةةةد مةةةن الةةةوعي السياسةةةي للمتةةةابعمن   لكافةةةة المةةةواطنمن  وهةةةذه ال شةةةك 

إوةةةافة إلةةةى ان المتابعةةةة المسةةةتمر  مةةةن األحةةةزاب  وئا ةةةة المعاروةةةة 
رةدورها فةةي    مجةةالا األمةة  والشةعب( :منهةا  وتيةام السةلجة التشةرععية

 رافم  لك   وما تهاومحاسبالمدتلفة  مراتبة السلجات األئرل في الدول
من متابعة من قبل وسائل اإلعالم لجهود هةؤالء ونشةرها وانتقادهةا  كةل 
 لةةةك ادل إلةةةى ان يحسةةةب القةةةائمون علةةةى امةةةر السياسةةةة حسةةةاب الةةةدور 
الةةذي تقةةوم بةةه وسةةائل اإلعةةالم بعةةد تجةةور قةةدراتها فةةي الحصةةول علةةةى 
المعلومةةةات ونشةةةرها بسةةةرعة  األمةةةر الةةةذي فةةةر  علةةةى الةةةدول محاولةةةة 

راطيةةةةةة ومةةةةةا  تعلةةةةةم رهةةةةةا مةةةةةن حقةةةةةو  وواجبةةةةةات  والقيةةةةةام تجبمةةةةةم الديمق
باإل الق السياسي بشيل مسةتمر  والةوعي العائةد مةن هةذه الوسةائل لةم 
يقتصةةر علةةةى السياسةةةة فحسةةب  وإنمةةةا تعةةةداه إلةةى جوانةةةب ائةةةرل ومنهةةةا 

والتةي تةنّص  (37   ات الةرقم الجانب الصحي الةذي اشةارت اليةه الفقةر 
التةةةي نالةةةت و   التثقيةةة  الصةةةحي" "تسةةةهم فةةةي :وسةةةائل اإلعةةةالم علةةةى انّ 

 درجة موافقة كبمر .
الباحثةةان كةةل مةةا سةةبم إلةةى ان فئةةة الدارسةةمن فةةي كليةةات التعلةةيم  وععةةزو

العةةةالي فةةةي الوكالةةةة هةةةم مةةةن ارنةةةاء الالجئةةةمن الفلسةةةجمنممن الةةةذ ن فةةةر  
ا مل السياسة ومجرعاتها  فهةم علمهم ووعهم ان ييونوا ا ثر تم رنةاء ااس 

ق ةةية سياسةةية مةةا عالةةت عالقةةة  ومةةن هنةةا جةةاءت درجةةة مةةوافقتهم حةةول 
( التةةةي جةةةاءت فةةةي ادنةةةى 10  ات الةةةرقم هةةةذه الفقةةةرات كبمةةةر   والفقةةةر  

قد تؤعد ما  هةب إليةه الباحثةان؛  (2.40)بمتوسطدرجات الموافقة علمها 
"تشيل وسةائل ترفيةه وتسةلية ا ثةر  :فهي نصت على ان وسائل اإلعالم

وحمةث ان هةذه الفقةر  تعةد مةن   ادوات تعليم وتثقي  ومعرفةة"من كونها 
الفقرات السلبية التي تم عيا نتائجها   تبمن ان الجلبة  رون عيا ما 

ادوات تعلةةةةيم وتثقيةةةة  ورد فمهةةةةا؛ اي ان وسةةةةائل اإلعةةةةالم الحاليةةةةة هةةةةي 
ومعرفة  ا ثر من كونها وسائل ترفيه وتسلية  وهةذا األمةر  نجبةم علةى 

"تسهم فةي  :وسائل اإلعالم والتي تنّص على انّ ( 28 قم  ات الر الفقر  
   وع  التحصمل الدراسي لنفةراد جةراء إدمةانهم علةى متابعةة ررامجهةا"

ؤدي إلةةةى ععةةةاد  تةةةا يظهةةةر ان متابعةةةة وسةةةائل اإلعةةةالم فةةةبعيا نتيجتهةةة
التحصةةمل  ولةةيا العيةةا  وقةةد يعةةزل هةةذا األمةةر إلةةى ان ووةةل هةةؤالء 

علمهم االهتمةام رتحصةملهم كةي  تدرجةوا الجلبة في هذه الكليات يفر  
التةي يغلةب علمهةا  -ئا ة من سيان المديمات-وععملوا وععمنوا اسرهم

ةة-الفقةةر  إوةةافة إلةةى انهةةم قةةد  نظةةرون إلةةى العلةةم والتحصةةمل  -ا مةةانوع 
 . لعمل او لمتابعة الدراسة مستقبال  المرتفل بًنه يفتح لهم ارواب ا اف ل ل
المتوسةجة علةى فقةرات المجةاالت كاملةة مةل وتتوافم درجة الموافقةة 

(  2014  (  والعنةزي 2017  (  ولحلةوق2013  دراسات كل من: حوري 
السياسةي  او  بعض الفقرات المتصلة بةالوعي الةوطني  اوما  تعلم راما في

الصةةةةحي  او االجتمةةةةاعي  او الثقةةةةافي  او المهنةةةةي فإنهةةةةا تتوافةةةةم مةةةةل مةةةةا 
( التةي كشةفت الةدور 2010  ومهةدياررعته نتائل كةل مةن دراسةة: حلةا  
لةةةةةدل الشةةةةةباب االجتماعي لةةةةةوعي ال تشك الكبمةةةةةر لوسةةةةةائل اإلعةةةةةالم فةةةةةي 

درا هةةم لق ةةايا إمرهةةا القةةوي علةةى آرائهةةم ومسةةتوعات الفلسةةجمني؛ وبمنةةت تًا
ارةةةةرعت دور المؤسسةةةةات  التةةةةي( 2017  مجةةةةتمعهم  والتميمةةةةي  والعةةةةامري 
 كامةةةلب الجةةامعي  و بالمواطنةةةة لةةدل الشةةبااإلعالميةةة فةةي تعزعةةز الشةةعور 

( التةةةةةةي رمنةةةةةةت دور اإلعةةةةةةالم فةةةةةةي البنةةةةةةاء الثقةةةةةةافي واالجتمةةةةةةاعي 2007 
فةةةةةي  التلفةةةةةاع( التةةةةةي ارةةةةةرعت دور 2007  للشدصةةةةةية المصةةةةةرعة  وحةةةةةال 

 األهةاليرشاد الصحي جةاءت فةي مقدمةة اهتمامةات التنشئة  وان ررامل اإل
سةةائل التةةي رمنةةت دور و  ((Alillaiti, 2018للعنايةةة بًرنةةائهم. واللملمتةةي 

( التةي ارهةرت 2018  االستقرار االجتماعي  ومعبد وآئرون عالم في اإل
 ,Hoag, et al)دور الوسائل في الحصول على الثقافة. وهةوج وآئةرون 

التةةةةي ارةةةةرعت اهميةةةةة وسةةةةائل اإلعةةةةالم فةةةةي ائتيةةةةار التدصصةةةةات  (2017
ة حةال  التةي وحول دور الوسائل في التعليم والترفيه فنتيجة دراسالمهنية. 

ن ان الوريفةةة األساسةةية لوسةةائل فةةراد عمنتةةه  ةةرو اهةةرت ان قرابةةة نصةة  ار
تدتل  عن نتيجة الدراسة الحاليةة فةي هةذا فإنها عالم هي الترفيه فقط  اإل

 األمر.
: النتووائج المتعلقووة بمجووال الووورامج والموموووعات المقدمووة موون اثانًيوو

 وسائل اإلعالم.

افات املعيارية للدرجات املتحققة على فقرات 6)ذو الرقم الجدول   )البرامج واملوضوعات املقدمة( :ا ضمن املجال الثانيداة الدراسة مرتبة تنازلي  أ(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 رقم الترتيب
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 درجة الموافقة المعياري 

  بمر  1.08 3.57 .التجور في التقنيات المستددمة في هذه الوسائلتعيا مقدار  54 44
  بمر  1.14 3.57 . بًولتتابل المستجدات والمعرفة المتجور  اوال   56 45
  بمر  1.10 3.50 .تنجح في جذب المتابعمن لها  وشد اهتمامهم للبحث والتوسل فيما تقدمه 63 46
  بمر  1.15 3.49  .المدتلفة ومتابعتهاتتص  بالجرا  في تغجية األحداث  61 47
  بمر  1.06 3.45  . تم تناولها من عوايا وجوانب متنوعة 47 48
  بمر  1.13 3.43  .تجرق ق ايا تستحم المتابعة المستمر  55 49
 متوسجة 1.07 3.36   .يصعب استيعارها وفهم م اممنها 46 50
 متوسجة 1.07 3.36 .دائهم المهنيًالدبر   تمممزون بفراد من  وي ايقوم علمها وعقدمها  60 51
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 رقم الترتيب
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 درجة الموافقة المعياري 

وتحلةةةةمالت يميةةةةن توريفهةةةةا لتةةةةدعيم اءراء الفكرعةةةةة ئةةةةالل  اتت ةةةةمن افكةةةةار   65 52
 .المناقشات

 متوسجة 1.11 3.24

 متوسجة 1.08 3.23 .ما تقدمه بشيل واوح ومفهوم لدل المثق  وغمرهبتستهوي المتابعمن لها  52 53
 متوسجة 1.07 3.23 .للتعبمر عن اءراء فيما تنشرهتتيح الفر   50 54
 متوسجة 1.05 3.14 .تراعي الفرو  الفردية في المستوعات الثقافية للمتابعمن لها 59 55
 متوسجة 1.05 3.14 .تعيا مدل التدجيط السليم للقائممن على هذه الوسائل 45 56

الرسةةةمية وغمةةةر الرسةةةمية  راعةةةى فمهةةةا التنسةةةمم والتةةةرابط مةةةل وسةةةائل التربيةةةة  48 57
 متوسجة 1.09 3.09  .األئرل 

 متوسجة 1.04 3.09   .تعيا مساحة الحرعة المتاحة ل عالمممن ئا ة والمتابعمن بشيل عام 58 58
 متوسجة 1.11 3.08  .تراعي الترتمب في تناول اولوعات ق ايا األمة بحسب اهممتها 64 59
 متوسجة 1.13 3.05   .الثقافة والفكر والتفكمرتتص  بالمصداتية كمصدر من مصادر  53 60
 متوسجة 1.11 2.99    .توافم الثقافة السائد  في المجتمل  وتراعي تيم األفراد ومعتقداتهم 49 61
 متوسجة 1.08 2.91 تتص  بالموووعية والبعد عن التحمز  57 62
 متوسجة 1.14 2.91 تتمتل بالمصداتية في تعبمرها عن الراي العام في المجتمل 44 63
 متوسجة 1.26 2.84 تعيا االهتمام باللغة العربية السليمة  51 64
 متوسجة 1.13 2.84 تناقض بع ها بع ا في األمور التي تتناولها  62 65
 متوسجة 1.10 3.21 الكلي  

المرتبجةةةة بفقةةةرات ( ان درجةةةة الموافقةةةة 6رقم   ي الةةة تبةةةمن مةةةن الجةةةدول 
(  3.21المجةةال الثةةةاني كةةامال  كانةةةت متوسةةةجة بشةةيل عةةةام  بمتوسةةةط  
-2.84وتراوحةةةةت المتوسةةةةجات الحسةةةةارية لفقةةةةرات هةةةةذا المجةةةةال رةةةةمن  

( فقةةةةةرات جةةةةةاءت درجةةةةةة الموافقةةةةةة علةةةةةةى 6   هنالةةةةةك ت(. وكانةةةةة3.57
( التةةةي تبةةةمن ان البةةةرامل 54رقم   ات الةةةم ةةةمونها كبمةةةر   منهةةةا الفقةةةر  

المقدمةةة فةةي وسةةائل اإلعةةالم تعيةةا مقةةدار التجةةور فةةي والمووةةوعات 
عميةن عةزو نتيجتهةا إلةى ان الجلبةة  لمسةون و التقنيات المستددمة فمها  

ان وسةةةةائل اإلعةةةةالم قةةةةد تقةةةةدمت وتجةةةةورت بشةةةةيل كبمةةةةر مسةةةةتفمد  مةةةةن 
التجةةةورات فةةةةي التكنولوجيةةةا السةةةةمعية البصةةةرعة  وان الوسةةةةائل المدتلفةةةةة 

فيمةا رمنهةا مةن اجةل كسةب الجمةاهمر  تعيش حالة من التنافسةية الشةد د 
 (56رقم   ات الةةةةةوجةةةةةذرهم  وعميةةةةةن عةةةةةزو درجةةةةةة الموافقةةةةةة فةةةةةي الفقةةةةةر  

: "تتابل المستجدات والمعرفة المتجور  اوال بةًول" إلةى ان الجلبةة ونّصها
 لمسون حدااة المعلومةات الةوارد  عبةر هةذه البةرامل والمووةوعات  رةل 

 (63رقم   ات الةةةمةةةا الفقةةةر  وععتمةةةدون علمهةةةا فةةةي اسةةةتقاء معلومةةةاتهم  ا
: "تةةةنجح فةةةي جةةةذب المتةةةابعمن لهةةةا  و...فيمةةةا تقدمةةةه"  فةةةةيمين ونّصةةةها

تفسمر درجة موافقة المستجمبمن الكبمةر  علمهةا مةن منجلةم اهتمةامهم رهةا 
ومتابعتهم لها  ئا ة في رل وجود تجبيقةات إلكترونيةة إئبارعةة يميةن 

كةةل جد ةةد مةةن ئاللهةةا   إلةةىوالتعةةر    تحمملهةةا علةةى األجهةةز  المحمولةةة
: "تتصةة  بةةالجرا  فةةي تغجيةةة ونّصةةها (61رقم  الةة  ات وبالنسةةبة للفقةةر 

األحةةةداث.." فةةةيمين ردهةةةا إلةةةى وجةةةود هةةةامش مةةةن الحرعةةةة فةةةي تغجيةةةة 
اقشةةةة األحةةةداث تم منتةةةث السةةةاعة بشةةةيل جةةةريء ومهنةةةي  بحمةةةث احةةةدا

 (55  ات الةةةرقم  عةةن التزلةةة  والرعةةةاء  اّمةةا الفقةةةر  ابجرعقةةة مهنيةةةة بعمةةةد  
 نتيجتهةا فيمين عةزو  "تجرق ق ايا تستحم المتابعة المستمر " ونّصها:

إلةةةى التنافسةةةية الشةةةد د  فةةةي تقةةةديم مووةةةوعات تشةةةجل الجمهةةةور علةةةى 
ةة ونّصةةها: (62  رقمالةة  ات اّمةةا الفقةةر و المتابعةةة.  ا "تنةةاقض بع ةةها بع  

التةي جةاءت فةي   ةل قائمةة درجةات الموافقةة   في األمور التةي تتناولهةا"
فةةيمين عزوهةةا إلةةى ائةةتال  آراء القةةائممن علةةى هةةذه   متوسةةجةردرجةةة 

ابةةات إا؛ فكةل فرعةم يحةاول ا او فكرع ةةالوسةائل  ئا ةة المدتلفةمن عقائةدي  
 ةةحة مةةا  ةةرل مةةن ئةةالل مهاجمةةة آراء المدتلفةةمن معةةه وافكةةارهم؛ بمةةا 

"تعيةةا االهتمةةام  ونّصةةها: (51  ات الةةرقم  يظهةةر التنةةاقض  اّمةةا الفقةةر 
قبل األئمةر فهةي تعيةا  التي حلت في التدرعل  ة السليمة"باللغة العربي
عةالم ن بالقصةور الةوارد فةي وسةائل اإلحسا  المستجمبمبإبشيل واوح 

 في االهتمام رهذه اللغة العظيمة  والتحول عنها إلى اللهجات المحلية. 
ومن ئالل مقارنة النتةائل اعةاله مةل الةوارد فةي الدراسةات السةابقة يميةن 

( 2013  دراسةة حةوري رد فةي و  مةا  بعض النتائل  مثلمالحظة ائتال
اإلعةةةةالم تفتقةةةةر إلةةةةى التةةةةي رمنةةةةت ان المسةةةةتجمبمن فمهةةةةا راوا ان وسةةةةائل 

حدل فقةرات المجةال اعةاله يظهةر انهةا تةنجح فةي جةذب إالتشوعم  وفي 
 المتابعمن لها وشد اهتمامهم. 

السؤال الثاني المتعلو  بمتييور الجونه: هول يوجود اذوتالف ةو داللوة 
في متوسطات استجابات طلبة  α ) =0.05 ( مستوى إحصائية عند 

األنووروا/ األردن حووول دور وسووائل اإلعووالم فووي -كليووات التعلوويم العووالي
 ؟نهتنمية الوعي الثقافي والفكري تعزى لمتيير الج

المتوسجات الحسةارية واالنحرافةات  ل جابة عن هذا السؤال تم استدراج
الوسةائل فةي تنميةة  تؤديةهالمعيارعة الستجابات الجلبة حول الدور الذي 

ةةةة  ت(  لمتغمةةةر الجةةةةنا  اةةةم اسةةةةتدرجت نتةةةائل ائتبةةةةار اهةةةذا الةةةوعي تبع 
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وعبةةمن  للعمنةةات المسةةتقلة للكشةة  عةةن داللةةة الفةةرو  رةةمن المتوسةةجات.
 ( هذه النتائل.7رقم  اءتي  و الالجدول 

( عدم وجود فرو  دالة إحصائي ا عند 7رقم  ال  ي جدولال الحظ من 
( رمن متوسجات استجابات الجلبة من الذكور α0.05=مستول الداللة  

واإلناث حول دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي الثقافي والفكري  إ  
على  ارمن المتوسجات غمر دالة إحصائي    انت تيمة  ت( لداللة الفرو  

ان تعزل هذه  ل مجال من مجالي االستبانة وعلمها كاملة. وعمين 
من الذكور واإلناث  تعروون لوسائل اإلعالم نفسها  النتيجة إلى اّن كال  

من دون حدود رمنهما  ئا ة وقد ا بحت هذه الوسائل في متناول 
 .الجميل

بعا  (: نتائل ائتبار  ت( لداللة الفرو  رمن المتوسجات ت7الجدول  
 لمتغمر الجنا

(  ولحلةوق 2019وتتفم هذه النتيجة مةل نتةائل دراسةات كةل مةن: عّلةة  
ن ارهرتا النتيجة نفسها  فيما تدتل  النتيجة مل دراسات ماللت( 2017 

ن م( اللتةةةةةة2014  (  والعنةةةةةةزي 2017   ةةةةةةل مةةةةةةن: التميمةةةةةةي  والعةةةةةةامري 
ارهةةةةرت نتائجهمةةةةا وجةةةةود فةةةةرو   ات داللةةةةة إحصةةةةائية تعةةةةزل لمتغمةةةةر 

 الجنا  ولصالح اإلناث.
 وجةةد ائةةتال   و  هةةل السووؤال الفرعووي المتعلوو  بمتييوور نووو  الكليووة:

فةي متوسةجات  α) =0.05 (مسةتول داللةة إحصةائية عنةد مسةتول عنةد 
دور وسةائل األنروا/ األردن حول -استجابات طلبة كليات التعليم العالي

 :الجالةةب كليةةةتعةةزل لمتغمةةر  اإلعةالم فةةي تنميةةة الةةوعي الثقةةافي والفكةةري 
  العلوم التربوعة واءداب  وتدرعب عمان  ووادي السمر(؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
الستجابات الطلبة المذكورين حول دور هذه الوسائل في المعيارية 

الكلية التي يدرس فيها لمتيير  انمية الوعي الثقافي والفكري تبعً ت
 ( هذه النتائج.8ويوين الجدول رقم ) الطالب.

افات املعيارية الستجابات طلبة كليات التعليم العالي8) ذو الرقم الجدول  ي الثقافي والفكري األنروا/ األردن حول دور وسائل اإلعالم في تنمية الوع-(: املتوسطات الحسابية واالنحر

الكليةتعزى ملتغير   

 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

 20.72 133.00 60 وادي السير

 19.85 136.04 340 الكلي

 واملوضوعات املقدمةالثاني: البرامج 

 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

 الكلي

 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

( وجود ائتالفات 8  السارم  ي الرقم  الحظ من الجدول
 ؛الكليةلمتغمر  اجلبة حول دور الوسائل تبع  الستجابات في اة راهرع

إ   بدو من الجدول ان متوسط استجابات الجلبة كان األعلى بالنسبة 
(  وكان األقل بالنسبة لجلبة كلية 212.59لجلبة كلية تدرعب عمان  

(  وللكش  عن داللة هذه االئتالفات تم 198.92وادي السمر  
   وعبمن الجدولANOVAاستدراج نتائل تحلمل التبا ن األحادي 

 ( هذه النتائل.9  اءتي  و الرقم

 ملتغير الكلية انمية الوعي الثقافي والفكري تبعً وسائل اإلعالم في ت (: نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات طلبة كليات التعليم العالي في وكالة الغوث الدولية حول دور 9)ذو الرقم الجدول 

 مجاالت األداة
مستويات 

 املتغير

عدد 

 األفراد

 املتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

قيمة 

 ت

 مستوى 

 الداللة

 الدور الذي تقوم به

 وسائل اإلعالم

 22.83 138.55 86 ذكور 
1.36 0.176 

 18.71 135.19 254 إناث

ات واملوضوعالبرامج 

 املقدمة

 12.49 70.14 86 ذكور 
0.22 0.829 

 11.46 69.82 254 إناث

 الكلي
 33.16 208.69 86 ذكور 

1.00 0.316 
 27.95 205.01 254 إناث
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 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصادر التباين املجاالت

الدور الذي تقوم به وسائل 

 اإلعالم

 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 بين املجموعات

 840.33 337 283189.86 داخل املجموعات 0.006 5.25

  339 292016.82 الكلي

( وجود ائتالفات  ات داللة إحصةائية 9   ي الرقم  الحظ من الجدول
في متوسجات استجابات افةراد الدراسةة حةول دور الوسةائل اإلعةالم فةي 
المجةةةةةالمن: األول والثةةةةةاني  وفةةةةةي األدا  الكليةةةةةة تعةةةةةزل لمتغمةةةةةر الكليةةةةةة  

ولتحد ةةةةةةد مصةةةةةةةدر هةةةةةةةذه الفةةةةةةةرو  اسةةةةةةةتدرجت نتةةةةةةةائل ائتبةةةةةةةار شةةةةةةةي يه 
(Scheffe)  10 اءتةةي  و الةةرقم  للمقارنةةات البعديةةة  وعبةةمن الجةةدول )
 هذه النتائل.

 

 (: نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية10) ذو الرقم الجدول 

 3 2 1 مستويات املعدل املجال

 األول 

 0.87 *6.80- - 1كلية العلوم التربوية واآلداب 

 7.67 -  2 كلية تدريب عمان

 -   3 كلية وادي السير 

 الثاني

 4.02 1.97 - 1كلية العلوم التربوية واآلداب 

 *5.99 -  2 كلية تدريب عمان

 -   3 كلية وادي السير 

 الكلي

 4.89 *8.78- - 1كلية العلوم التربوية واآلداب 

 *13.67 -  2 كلية تدريب عمان

 -   3 كلية وادي السير 

ان االئتالفةةةات رةةةمن متوسةةةجات  (10   ي الةةةرقم  الحةةةظ مةةةن الجةةةدول
رةةمن كلمتةي: العلةةوم  االمجةةال األول كانةت دالةةة إحصةائي   االسةتجابات فةي

لصةالح األئمةر   وفةي المجةال الثةاني   التربوعة واءداب  وتةدرعب عمةان
رةةةمن كلمتةةةي: تةةةدرعب عمةةةان  ووادي  اإحصةةةائي   انةةةت االئتالفةةةات دالةةةة 

السمر لصالح تدرعب عّمان  وعلى األدا  الكليةة كانةت االئتالفةات دالةة 
رةةةمن كلمتةةةي: تةةةدرعب عّمةةةان  والعلةةةوم التربوعةةةة لصةةةالح تةةةدرعب  اإحصةةةائي  

ووادي السةمر لصةالح تةدرعب عّمةان عمان  وبمن كلمتي: تةدرعب عمةان  
ةةةةا. وربمةةةةا تعةةةةود هةةةةذه النتةةةةائل إلةةةةى ان كليةةةةة تةةةةدرعب عّمةةةةان ت ةةةةم  اي  
ةةةا بةةةالكلمتمن البةةةاقمتمن  وطالرهةةةا علةةةى عالقةةةة  تدصصةةةات مدتلفةةةة تياس 

 وايقة بجلبة كلية العلوم التربوعة الذ ن يشاركونهم المبنى.

هةةل  وجةةد  السووؤال الفرعووي المتعلوو  بمتييوور مسووتوى تعلوويم الوالوودين:
فةي متوسةجات  α) =0.05 ( مسةتول ائتال   و داللة إحصائية عنةد 

حول دور وسةائل اإلعةالم  األنروا-استجابات طلبة كليات التعليم العالي
فةةي تنميةةة الةةوعي الثقةةافي والفكةةري تعةةزل لمتغمةةر مسةةتول تعلةةيم األب او 

وم  التةةوجمهي(  ودرلةة  اقةةل مةةن الثانوعةةة العامةةة  والثانوعةةة العامةةة :األم
 متوسط  وبيالورعو  فً ثر(؟

ل جابة عن هذا السؤال تم استدراج المتوسجات الحسةارية واالنحرافةات 
ةةةةدور هةةةةذه الوسةةةةائل اإلعةةةةالم السةةةةتجابات الجلبةةةةة حةةةةول المعيارعةةةةة   اتبع 
اءتةةي  و مسةةتول تعلةةيم كةةل مةةن: األب  واألم  وعبةةمن الجةةدول لمتغمةةري 

 ( هذه النتائل.11رقم  ال
افات املعيارية الستجابات طلبة كليات التعليم العالي11) ذو الرقم الجدول   األنروا/ األردن حول دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي -(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 ملتغيري مستوى تعليم األب ومستوى تعليم األم االثقافي والفكري تبعً 

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

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 33.12 206.75 13.88 69.80 22.25 136.95 اقل من توجمهي اقل من توجمهي
 29.07 204.48 10.94 70.64 19.65 133.84 توجمهي
 38.21 199.50 15.89 64.75 28.42 134.75 درلوم متوسط
 9.90 199.00 9.19 67.50 0.71 131.50 بيالورعو  فً ثر

 31.87 205.32 13.14 69.54 21.70 135.78 الكلي
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 25.27 196.27 9.91 65.81 17.70 130.46 اقل من توجمهي توجمهي
 31.14 210.40 11.25 72.08 21.35 138.33 توجمهي
 32.74 210.45 12.42 68.68 22.27 141.77 درلوم متوسط
 18.38 208.00 3.54 64.50 21.92 143.50 بيالورعو  فً ثر

 30.04 206.28 11.28 69.27 20.74 137.01 الكلي
 28.77 210.11 11.28 72.53 19.74 137.58 اقل من توجمهي درلوم متوسط

 29.43 212.85 12.48 72.68 18.47 140.18 توجمهي
 29.97 203.61 9.66 70.19 21.75 133.42 درلوم متوسط
 19.18 192.70 6.11 65.70 13.90 127.00 بيالورعو  فً ثر

 28.87 207.11 10.88 71.09 19.64 136.02 الكلي
 27.03 195.67 9.48 65.50 19.71 130.17 اقل من توجمهي بيالورعو  فً ثر

 33.42 203.77 15.15 68.46 20.08 135.31 توجمهي
 19.78 211.29 8.87 71.88 12.47 139.41 درلوم متوسط
 14.94 202.44 7.09 70.50 11.04 131.94 بيالورعو  فً ثر

 25.77 204.66 11.48 69.58 16.28 135.08 الكلي
 30.40 204.18 12.44 69.07 20.61 135.10 اقل من توجمهي الكلي

 30.64 208.50 12.37 71.20 19.90 137.30 توجمهي
 29.57 206.79 11.03 69.58 20.95 137.22 درلوم متوسط
 16.44 199.33 6.85 68.30 12.51 131.03 بيالورعو  فً ثر

 29.35 205.94 11.71 69.90 19.85 136.04 الكلي
وجود ائتالفات ملحورة في   (11   ي الرقم  الحظ من الجدول

األنروا/ األردن حول دور وسائل -استجابات طلبة كليات التعليم العالي
لمتغمري مستول تعليم كل  انمية الوعي الثقافي والفكري تبع  اإلعالم في ت

من: األب  واألم. وللكش  عن داللة هذه االئتالفات تم استدراج 
 Two)تحلمل التبا ن الثنائي (12الرقم    و   وعبمن الجدول .نتائلال

Way-ANOVA) 

 واألما ملتغيري مستوى تعليم كل من: األب (: نتائج تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق بين املتوسطات تبعً 12) ذو الرقم الجدول 

 قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية 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

    324 129206.35 الخطأ

    339 133620.50 الكلي

البرامج واملوضوعات 

 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 تعليم األم

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

   871.91 324 282499.83 الخطأ

    339 292016.82 الكلي

( عدم وجود ائتالفات  ات داللة 12رقم   ي ال جدولال الحظ من 
رمن متوسجات استجابات   (α0.05=إحصائية عند مستول الداللة  

ا لمستول تعليم  الجلبة حول دور الوسائل في تنمية هذا الوعي تبع 

آبائهم وامهاتهم والتفاعل رمنهما  و لك على كل من مجالي األدا  
رمن المتوسجات  ئتالفاتوعلمها كاملة  إ  كانت تيمة   ( لداللة اال

في جميل األبعاد. وعمين عزو هذه النتيجة إلى ان  اغمر دالة إحصائي  
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الجلبة الدارسمن في هذه المؤسسات يدتلفون عن آبائهم بغض النظر 
عن مستوعات تعليمهم  وليا بال رور  ان  تًاروا بما يحمله هؤالء 

 إلعالم في وعمهم.اءباء من افكار  كما يعزل إلى قو  تًامر وسائل ا
 التوصيات:

 في ووء النتائل السابقة  تو ي الدراسة باءتي:
  األبحاث والتقارعر العلميةتفعمل دور وسائل اإلعالم في مجال. 
  تنشئة األفراد تنشئة سليمة تتوافم تعزعز دور وسائل اإلعالم في

 .مل اقافة المجتمل ومعتقداته
 األمور المتناولة   تقديم محتول إعالمي يدلو من التناقض في

م في المجتمل  وعتمتل بالمصداتية في التعبمر عن الراي العا
  ل اقافة المجتمل وتيمه ومعتقداتهمن التوافم م اوععيا نوع  

 وعشجل اسالمب الحوار الهاد . 
  تقديم ئجاب إعالمي غني ومقنل وجذاب  تناسب مل فئات

 الشباب وق اياهم المدتلفة.
 زعاد  وعي طلبة كلية العلوم التربوعة وكلية تقديم ررامل وانشجة ل

 .وادي السمر ردور وسائل اإلعالم
 عالم  تتناول انواعه اء مزعد من األبحاث حول وسائل اإلجر إ

 المستجد  وتجبيقاتها على فئات ائرل.
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