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 وتقديرشكر 

 الحمد هلل رب العالمين حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده

 والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ة العلم عزوجل أن مّن علّي بنعمة إتمام هذا العمل، فله الحمد وله الفضل، ثم أشكر منار الشكر هلل 

ن أكملت فيها دراسة هذه المرحلة " الماجستير"، أوسط" التي أكرمني اهلل جامعتي " جامعة الشرق األ

لى جميع العاملين فيها. داريين.... وا   فالشكر للجامعة أمينًا ورئيسًا وأعضاء وأساتذة وا 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفتي القديرة عميد كلية اإلعالم الدكتورة حنان الشيخ على قبولها 

 شاكرًة لها متابعتي ومساندتي إلى أن أتممت دراستي هذه.، اإلشراف على رسالتي

ريم ككتور كامل خورشيد والدكتور عبدالالشكر واالمتنان ألعضاء لجنة المناقشة الد خالصأتقدم بو 

 هذه الرسالة. وقيمة براهيم الخصاونة على مالحظاتهم القيمة التي زادت من جودةإالدبيسي والدكتور 

 وأشكر جميع األهل واألصدقاء والزمالء وجميع من وقف إلى جانبي أثناء إنجازي هذا العمل.

 .عثرة في طريقي كان  وأشكر كل من

 وأشكر" أنا " وصبري إرادتي وعزيمتي من أعماق قلبي ونهايًة أشكر
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ورٌة بكلماٍت تمألُ  الروح وتبقى في القلب ألف حكاية وحكاية، واللسان ال يقوى على أن يرويها، محف

ه أن يصمد ويخرج للدنيا عاتقعد الحروِف فعٌل أخَذ على صدًى فيها، فما ب  ، وليت لحروفيشغفاً 

 شموخ نسر فوق الجبال. شامخاً 
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 تأثير مسلسالت "البودكاست" على اليافعين في ترسيخ القيم االجتماعية واإلنسانية

 دراسة تجريبية على مسلسل "وليد الصدفة"

 أريج عبداهلل محمد النابلسيإعداد: 

 حنان الشيخشراف: د. إ

 المخلص

مسلسالت "البودكاست" مسلسل "وليد على انعكاسات تأثير مشاهدة للتعرف  هدفت الدراسة

على المنهج  واعتمدت الدراسة، نسانية لدى اليافعينعلى ترسيخ القيم االجتماعية واإل الصدفة"

وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، حيث تم تصميم استبانتين )قبلية، التجريبي،  يالوصفي التحليل

تكّون مجتمع الدراسة من طلبة المدارس في عمان من الصفوف )التاسع، العاشر، األول بعدية(، و 

ناث(( مدارسالثانوي( من  ، حسن البصري )حكومية )ذكور((ال، و اإلرتقاء العلمي )خاصة)ذكور وا 

 اً طالب 50تكونت من تم اختيار عينة عمدية )قصدية( وقد  ميمونة أم المؤمنين )حكومية )إناث((.و 

 وطالبة.

درجة ممارسة الطلبة للقيم االجتماعية كانت بدرجة إن وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: 

فروقات ذات داللة عدم وجود ، درجة رضا الطلبة عن مسلسل "وليد الصدفة" جاءت مرتفعة، متوسطة

)التاسع، العاشر، ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف في درجة  (α≤0.05عند مستوى داللة )إحصائية 

 األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية تعود لتأثير متغير النوع االجتماعي.

ممارسة في درجة  (α≤0.05عند مستوى داللة )فروقات ذات داللة إحصائية عدم وجود 

أثير اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية تعود لت



 ل
 

 (α≤0.05عند مستوى داللة )فروقات ذات داللة إحصائية وجود و  .ومتغير نوع المدرسة متغير الصف

ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية في درجة 

اليافعين من طلبة ممارسة درجة أن التعرض لمسلسل "وليد الصدفة"، حيث  لتأثيرواإلنسانية تعود 

هم ضالصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية كانت بدرجة أكبر بعد تعر 

في درجة  (α≤0.05عند مستوى داللة )ذات داللة إحصائية وجود فروقات  لمسلسل "وليد الصدفة".

رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة" 

ما بين و ، حيث كانت درجة الرضا أعلى لدى اإلناث والصف النوع االجتماعي يتعود لتأثير متغير 

عدم لتاسع. طلبة الصف العاشر من جهة وطلبة الصف التاسع من جهة أخرى لصالح طلبة الصف ا

في درجة رضا اليافعين من طلبة  (α≤0.05عند مستوى داللة )ذات داللة إحصائية وجود فروقات 

الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة" تعود لتأثير متغير نوع 

 المدرسة.

 واإلنسانية. البودكاست، اليافعين، القيم االجتماعية مفتاحية:الكلمات ال

 

 

  



 م
 

The effect of "Bodcasts" on young adults in fostering social and human 

values 

An experimental study on the series "Waleed Al-Sodfa" 

Prepared by: Areej Al-Nabelsi 

Supervised by: Dr. Hanan Al-Shekh 

Abstract 

This study aimed to identify the implications of watching the "podcast" series 

"Walid Al-Sodfa" series on consolidating social and human values among adolescents. The 

study relied on the descriptive, analytical and experimental approach. The questionnaire 

was used as a study tool. The population of the study consists of school students in Amman 

from grades (ninth, tenth, first secondary) from the schools of scientific advancement 

(private (males and females)), Hasan al-Basri (governmental (males)), and Maymouna 

Umm al-Mu'minin (government (female)). An intentional (intentional) sample was chosen, 

consisting of 50 male and female students. 

The study found several results, the most important of which are: The degree of 

students ’practice of social values was of an average degree, the degree of students’ 

satisfaction with the series “Walid of Serendipity” was high, and there were no statistically 

significant differences at the level of significance (α≤0.05) in the degree of adolescent 

practice among students of classes ( Ninth, tenth, first secondary) of social and human 

values due to the influence of the gender variable. 

There were no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) in the 

degree of adolescent students' practice of grades (ninth, tenth, first secondary) of social and 



 ن
 

human values due to the influence of the grade variable and the school type variable. And 

the existence of statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) in 

the degree of adolescent practice of students in grades (ninth, tenth, first secondary) of 

social and human values due to the impact of exposure to the series “Walid Al-Sodfa”, as 

the degree of adolescent practice of students of grades (ninth) The tenth, first secondary) of 

social and human values were more after their exposure to the series "Walid Al- Sodfa". 

The presence of statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) in 

the degree of adolescent satisfaction of students in grades (ninth, tenth, first secondary) 

from the podcast series "Born of Chance" due to the influence of the gender and grade 

variables, where the degree of satisfaction was higher among females and so on. Between 

tenth grade students on one side and ninth grade students on the other hand, in favor of 

ninth grade students. There were no statistically significant differences at the level of 

significance (α≤0.05) in the degree of adolescent satisfaction of students in grades (ninth, 

tenth, first secondary) from the podcast series "Walid Al- Sodfa" due to the influence of the 

school type variable. 

Keywords: Podcast, youth, social and human values. 
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 ولالفصل ال 

 هميتهاخلفية الدراسة وأ

 مقدمة:ال

األخيرة تطورات كبيرة ومتسارعة في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال،  اآلونةشهد العالم في 

وظهرت في حياة األفراد بشكل واضح متجاوزًة للحدود واألقاليم، وقد تمثلت هذه التطورات بالوسائل 

وقد تميزت هذه الوسائل بأن لها المعتمدة على مخاطبة حاستي البصر أو السمع أو االثنين معا، 

وأنواعًا متعددة مما يجعل للمتلقي فرصة لالختيار فيما بينها حسبما يفضله، فبإمكانه  أشكااًل ومضامينَ 

مثاًل أن يختار أحد البرامج من بين برامج اإلذاعة والتلفاز، أو أن ينتقي مجلة من بين المجالت، بما 

ن كان في بلدة منغلقة ع ن يتالئم واهتماماته وميوله، فأصبح من السهل على أي شخص حتى وا 

شاشات التلفاز أو عبر كان على أ ى كم من الوسائل اإلعالمية، سواءالتعرض إل المحيط الخارجي

اإلذاعة أو الحاسوب أو الهاتف، حيث تقوم هذه الوسائل بعرض البرامج واألعمال بجميع أنواعها ومنها 

والمونتاج بشكل األعمال الدرامية )المسلسالت( والتي تستخدم عناصر عديدة في التصوير واإلخراج 

 .(6ص، 2019فكايري، يؤدي لإلبهار والتشويق )

وكان من أحد أدواتها تقنية بث الوسائط  web 2.0ومع هذا التطور الكبير ظهرت تقنية 

"البودكاست"، والذي اصبح أحد األدوات المساعدة في نقل التعليم والتدريب، حيث أنه يسمح بتسجيل 

  MPEG وهي اختصار لـ للملفات الصوتية هي صيغة تستخدم" mp3الملفات الصوتية بالصيغتين 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1


2 
 

الصوتية وذلك بسبب أنها تحفظ المعلومات الصوتية وتعّد من أشهر الصيغ المستخدمة لنقل الملفات 

 mp4و  ".mp3 في ملفات أصغر حجما وكذلك لقابلية تشغيلها على العديد من األجهزة مثل مشغالت

إن االسم  ، الذي يتوافق مع معايير وأشكال معينة لمشغل الوسائط المحمول هو المصطلح التسويقي"

الجزء  MPEG - 4 غير متوافقين مع االمتدادات MP4 تقنيًا، نظرًا ألن معظم مشغلي مغلوط نفسه

يرمز إلى وضعهم، باعتبارهم  mp4 مع ذلك، فإن مصطلح mp4 أو 41

-MP3 "(https://www.arabes1.com/2018/09/difference-between للمشغل خلفاء

MP3-and-MP4.html)، د تحتوي كالمًا أو حوارًا أو فيديو أو موسيقى، يتم تحميلها حيث أنها ق

من خالل أجهزة الحاسوب الشخصي، وأجهزة اآليباد، والهاتف المحمول بواسطة برنامج يتم تثبيته على 

لمواد يمكن (، والبودكاست يتميز بقدرته بتحويل المواد الرقمية Podcatcherتلك األجهزة يعرف باسم )

، كما أنها أيضا تقوم بإعالم من خالل األجهزة اإللكترونية في أي وقت وفي أي مكان متابعتها

 ( Prachi, 2009, p258المشتركين بوجود أية مواد جديدة )

هذا ووصلت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال للحياة بكل جوانبها، فأصبحت ممثلة بالدرجة األولى 

شرف على النمو ثقافته، فغدت مدرسًة اجتماعية تُ لعادات وتقاليد المجتمع وقيمه ومعتقداته و 

تسلط الضوء على  الدراسة هذه لذا فإنالمجتمع وصياغة سلوكه، أساسية في بنيان  ووحدةً  ،االجتماعي

 .تأثير مسلسالت "البودكاست" على اليافعين في ترسيخ القيم االجتماعية واإلنسانية

  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=MPEG_-_4_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_14&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=MPEG_-_4_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_14&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=MPEG_-_4_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_14&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84_%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84_%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 الدراسة: إشكالية

الطرق التي ينتشر من خاللها قيم وعادات المجتمع االجتماعية، تعتبر المسلسالت من بين 

ك األفراد وقيمهم االجتماعية فالشكل الذي يتم فيه تقديم المسلسل يكون له الدور األكبر في تكوين سلو 

، فالمسلسالت لديها قدرة على جذب العدد األكبر من فئات المجتمع؛ ذلك لما تتضمنه من نسانيةواإل

ص مثيرة وجديدة، يكون من ورائها الوصول لهدف معين وغرسه في أفراد المجتمع، موضوعات من قص

يجاب أو سواًء أكان باإلحيث أن التعرض للمسلسالت من الممكن أن يكون له نتائج على المجمتع 

 فراد وسلوكهم االجتماعي.فتغير من اتجاهات األ السلب،

ذلك إلى ظهورها أيضا بتطبيقات  ولما للمسلسالت من نسب مشاهدة وتأثير مرتفعة، أدى

والتي لها تأثير كبير على اليافعين بالدرجة األكبر من غيرهم اإلعالم واالتصال الجديدة "البودكاست"، 

يجابي ومنه السلبي، وهذا بدوره يؤثر بدرجة كبيرة مجتمع، حيث أن هذا التأثر منه اإلمن الفئات في ال

مباشر؛ ذلك التسامهم بعمق وسرعة تأثرهم بما يحيطهم من  على التنشئة االجتماعية لليافعين بشكل

تجارب وخبرات حياتية، هذا وقد أصبح بمقدورهم االهتمام بالموضوعات المختلفة التي تتناسب وميولهم 

من هنا فإن متى يشاؤون، فلم تعد األسرة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن التنشئة االجتماعية، 

 : بما يليباإلجابة عن سؤالها الرئيسي والمتمثل البحثية تحددت  اإلشكالية

من  ما تأثير مسلسالت "البودكاست" على اليافعين في ترسيخ القيم االجتماعية واإلنسانية

 خالل متابعتهم لمسلسل "وليد الصدفة"؟
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 الدراسة: فاهدأ

وليد مشاهدة مسلسالت "البودكاست" مسلسل " تأثير انعكاسات للتعرف علىتسعى هذه الدراسة 

، وينبثق عن هذا الهدف األهداف الفرعية نسانية لدى اليافعينالجتماعية واإل" على ترسيخ القيم االصدفة

 اآلتية:

من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم  اليافعين التعرف على درجة ممارسة -1

 االجتماعية واإلنسانية. 

بة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل التعرف على درجة رضا اليافعين من طل -2

 البودكاست "وليد الصدفة".

في درجة  (α≤0.05عند مستوى داللة )معرفة فيما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية  -3

من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية تعود  اليافعين ممارسة

 (.وع االجتماعي، الصف، نوع المدرسةلتأثير المتغيرات الديمغرافية )الن

في درجة  (α≤0.05عند مستوى داللة )معرفة فيما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية  -4

من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية تعود  اليافعين ممارسة

 التعرض لمسلسل "وليد الصدفة"؟ألثر 

في درجة  (α≤0.05عند مستوى داللة )معرفة فيما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية  -5

رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة" 

 (؟الصف، نوع المدرسة وع االجتماعي،المتغيرات الديمغرافية )الن تعود لتأثير
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 :الدراسة أهمية

 :التالييمكن تحديد أهمية الدراسة من خالل األهمية النظرية، والتطبيقية، على النحو   

 الهمية النظرية: -أ

 .وأهميته الموضوع حداثة -

 .المستخدمة العينة طبيعة من أهميتها الدراسة تستمد -

الدراسة وبإجراء دراسات مشابهة لها لإلفادة من تزويد المكتبات بهذه  بأن يتم الباحثة تأمل -

  نتائجها.

 .نسانيةثة المنهجية التجريبية في دراسة إاستخدمت الباح -

 الهمية التطبيقية: -ب

 من المتوقع أن يستفيد من هذه الدراسة الفئات اآلتية:  

تتوصل إليه ما سوف يمكنهم االستفادة من هذه الدراسة من خالل   :مؤلفو المسلسالت الصوتية -

ثيرة على سلسل البودكاست "وليد الصدفة" وتأالدراسة من نتائج وتوصيات حول درجة الرضا عن م

 ترسيخ القيم االجتماعية واإلنسانية.

حيث ترى الباحثة بأنه من الممكن االستفادة مما ستتوصل إليه الدراسة من نتائج : فئة اليافعين -

 .واإلنسانيةغرس القيم االجتماعية في بهم  وتوصيات في فهم واقع اليافعين وما يؤثر

واالستفادة من نتائجها وتطبيقها على على هذه الدارسة  حيث انهم سوف يطلعون الباحثون: -

 فئة أخرى من فئات المجتمع.
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لقربها منه حيث أنها مؤلفة مسلسل "وليد الصدفة" وقد قامت الباحثة باختيار هذا الموضوع 

عالمية لديها اهتمامات   في المجال االجتماعي واإلنساني.وا 

 أسئلة الدراسة:

من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية  اليافعين ما درجة ممارسة -1

 واإلنسانية؟ 

ما درجة رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست  -2

 "وليد الصدفة"؟

 اليافعين ممارسةفي درجة  (α≤0.05عند مستوى داللة )هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية  -3

من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية تعود لتأثير المتغيرات 

 (؟وع االجتماعي، الصف، نوع المدرسةالديمغرافية )الن

 اليافعين ممارسةفي درجة  (α≤0.05عند مستوى داللة )هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية  -4

من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية تعود ألثر التعرض 

 لمسلسل "وليد الصدفة"؟

في درجة رضا اليافعين من  (α≤0.05عند مستوى داللة )هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية  -5

 طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة" تعود لتأثير

 (؟وع االجتماعي، الصف، نوع المدرسةالمتغيرات الديمغرافية )الن
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 :الدراسة حدود

 تتجسد حدود الدراسة من خالل اآلتــي: 

 محافظة العاصمة األردنية عّمان.المدارس من  الحدود المكانيـة: -4

 .(22/41/2121-4/41/2121خالل الفترة الواقعة ما بين ) الدراسةإجراء  تمالحدود الزمنيـة:  -2

 .طلبة المدارس من الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي(في  تمثلتالحدود البشرية:  -3

 : الدراسة محددات

 باآلتي:نتائج الدراسة  تحددت

 استبانة الدراسة.في  تمثلتدالالت الصدق والثبات ألداة الدراسة التي  -1

 .الحصول على مصادر ومراجع متعلقة بنفس موضوع الدراسة الحالية -2

 اليافعين من طلبة المدارس.محددة بفئة أنها  -3

 .معينة بمدارسمحددة  -4

 :وتعريفاتها اإلجرائية الدراسة مصطلحات

رك صدى، وكلمة أو ت كلمة تأثير أتت من المصدر "أثر" أي بمعنى أحدث وقعاً : يعرف لغًة: التأثير

 (25، ص2013نطباع الذي يتم تركه لدى اآلخرين )بن عامر، "أثر" تشير إلى اال

: هو التغيير الحاصل على ُمستقِبل الرسالة اإلعالمية، وما تضيفه له الرسالة ويعرف اصطالحاً 

اإلعالمية من معلومات جديدة تكون لديه اتجاهات أو تعّدل اتجاهاته القديمة، وربما يعدل أيضا من 

 (.10، ص2019سلوكياته السابقة أو يتصرف بطريقة تختلف وجديدة )مالية، 
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مية في المتلقي من تغييرات واتجاهات، وتعتبر الرسالة اإلعالمية قد وهو ما تحدثه الرسالة اإلعال

أحدثت تأثيرها في حال استجاب المتلقي للرسالة، وبذلك فإن القائم باالتصال يكون قد حقق هدفه من 

 (.272، ص2004االتصال )عبدالحميد، 

اهاتهم نحو القيم االجتماعية تج: التأثير الذي يتم على فئة اليافعين من طلبة المدارس واويعرف إجرائيا

 ودكاست.سانية نتيجة تعرضهم لمسلسالت البنواإل

مجموعة من الحلقات التمثيلية ذات تتابع، تعرض بشكل متكامل ضمن خمس أو ست أو : المسلسل

أكثر، وهناك ترابط ما بين الحلقات بحيث أن كل حلقة تؤدي لألخرى  أوسبع أو ثمان حلقات أو أقل 

التالية لها ضمن تسلسل ومنطقية، وكل حلقة تنتهي بأزمة مثيرة للتعليق وتشويق المتابع وذلك من أجل 

أن يحرص على متابعة الحلقة التي تلي الحلقة الحالية، فيظل معلقا بوجدانه وذهنه مع أحداث الحلقة 

 (14، ص1986ى ما قد يحدث في الحلقة التالية )معوض، ليتعرف عل

 وهو مسلسل موجه لليافعين. : مسلسل "وليد الصدفة"ويعرف إجرائيا

: هو خدمة تتميز بالتشاركية يتم من خاللها تغذية الويب بملفات فيديو وملفات صوتية يتم البودكاست

 (Abdous, 2012, p49عن طريق الويب ) للمتلقينإتاحتها 

وهو مجموعة ملفات من وسائط متعددة ينشر عبر الويب عن طريق تطبيقات المزامنة 

المتعددة، ومشغالت الوسائط المحمولة بمختلف أنواعها، أو عن طريق الحاسب الشخصي )الفار، 

 (.56، ص2012



9 
 

وهو طريقة يتم من خاللها نشر ملف صوتي عبر اإلنترنت، أو من خالل وسيط تشغيل 

 (Lazzari, 2009, p30اآللي الشخصية أو األجهزة المحمولة )كأجهزة الحاسب 

: هو المسلسالت الصوتية التي يتم عرضها عبر االنترنت من خالل وسائط التشغيل ويعرف إجرائيا

أحد " هو المتمثلة باألجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب، وفي دراستنا الحالية مسلسل "وليد الصدفه

 الصوتية التي سيتم عرضها بطريقة البودكاست. المسلسالت نماذج

: هم أفراد مرحلة التعليم الثانوي وتسمى هذه المرحلة بالمراهقة المتوسطة، واألفراد في هذه اليافعون

المرحلة يبحثون عن التحرر واالستقاللية، ولديهم رغبة في االستقالل االجتماعي وفي تأكيد ذاتهم 

، 2019بتفتح الرغبة وظهور اإلمكانيات العقلية والقدرات )منصور،  ومقاومة السلطة، كما ويتميزون

 (9ص

( سنة وهذه 11-10وعرفت األمم المتحدة اليافعين بأنهم األفراد ضمن الفئة العمرية ما بين )

 (.2011هي مرحلة المراهقة )اليونيسف، 

جرائياو  من طلبة المملكة األردنية الهاشمية في  (الثانوي: هم طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ا 

 العاصمة عّمان.

، Value: تعرف لغًة: هي كلمة مشتقة من الفعل قام، بمعنى اعتدل واستوى، وتعني باالنجليزية القيم

 .Valeurوبالفرنسية 
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وتعرف اصطالحًا: هي تحكم انفعالي عقلي، يصدر من قبل المجتمع واألفراد على األشياء والمعاني 

، 2019بزة وآخرون، واألشخاص وأوجه النشاط، وهو تعبير عن المبادئ الثقافية والدينية واالجتماعية )

 (.9ص

: هي مجموعة معتقدات تمثل مقومات أساسية، أو محورًا يعتبر أساسًا واإلنسانية القيم االجتماعية

و أنماط سلوكية يفضلها لمجموعة من االتجاهات، توجه األفراد لغايات أو وسائل من أجل تحقيقها، أ

األشخاص ويختارونها، ذلك اليمانهم بمصداقيتها وصحتها، فالقيم تحتوي على التفضيالت االنسانية، 

 ا تكون مكتسبة ويتعلمها الفرد من المجتمعوأحيانا تتكون من حاالت إدراكية واقعية توجه السلوك، وربم

 (44، ص2008)بوشلوش، 

الفرد من درجات من خالل إجابته على االستبانة المعدة لقياس القيم : ما يحصل عليه وتعرف إجرائيا

 االجتماعية.

 أحد المسلسالت الصوتية التي تبث عبر تقنية البودكاست.مسلسل وليد الصدفة: 
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 الفصل الثاني

 والنظري والدراســـــــــــات السابقــة الدب

 أوالا: الدب النظري:

 اإلعالمي: نظرية الدراسة: نظريات التأثير

مر االتصال اإلنساني بعدة مراحل من التغيرات والتحوالت، ونتج عن ذلك أن لكل مرحلة من 

أكان ذلك على بالتفكير اإلنساني على المستوى الفردي، أو ل تأثيرات لها داللة كبيرة سواء تلك المراح

شهدت تلك التغيرات والتطورات بالتطور الثقافي على المستوى الجماعي، وبالطبع فإن األجيال التي قد 

 اً هي غير متشابهة في طبائعها االجتماعية وفي خصائصها النفسية وطرق تفكيرها، وبما أن هناك تغير 

في النظام االجتماعي فإنه من الصعب أن تعمم نتائج الدراسات التي اهتمت بتأثير وسائل  اً دائم

يرات محددة لتأثير هذه الوسائل بحيث تكون اإلعالم على كافة تلك المراحل، أو أن يتم تقديم تفس

صالحة في جميع الفترات والمراحل؛ فلذا فقد خرج الباحثون بجملة من النظريات تفسر أسباب 

 (.53، ص2007التأثيرات، وكيف تحدث عند تعرض جمهور معين لرسائل إعالمية )حاج، 

 نظرية التعلم االجتماعي:

الطبيعية لدى اإلنسان وباألخص في مرحلة الطفولة إن المحاكاة والتقليد هي أحد السمات 

ومرحلة الرشد، حيث أن اإلنسان هو في عملية تعلم مستمر ودائم، مما يفرض عليه مجموعة تحديات 

قد ال يمتلكها في اللحظة الراهنة، لذا فإنه من الطبيعي أن يلجأ لتعلمها عن طريق مشاهدة نماذج تقوم 

 لكتب، أو التعرض لوسائل اإلعالم المختلفة، والتعلم ليس فقط تعلماً بتأديتها، أو عن طريق قراءة ا
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نما هو تعلم يشمل المشاعر والعواطف وأسلوب التعبير عنها، فالطفل أو المراهق  للمهارات والمعارف وا 

عندما يشاهد والدته تقوم بالصراخ إذا غضبت، فإنه سيقوم بتقليدها في حال تعرض لنوبة غضب، 

م هذه الطريقة للتنفيس عن غضبه، وهذا يعتبر من أساليب التعلم بالمالحظة، وصاحب حيث أنه قد تعل

نظرية التعلم االجتماعي ألبرت باندورا  قد قام بوضع أسس نفسية معرفية تفيد في التنشئة ومعرفة 

م الطرق التي من خاللها يتم التعلم بالمالحظة والعمليات العقلية مما يختصر على المربي أو المتعل

-التعلم-نظريةeduc.com-https://www.new/الوقت والجد لكي يكتسب المعارف والمهارات )

 (.التعليم-في-االجتماعي

واحدة من النظريات القائمة على التقليد والمحاكاة  لباندوراوتعد نظرية التعلم االجتماعي 

والنمذجة وتعلم السلوكيات والمهارات عن طريق المشاهدة لسلوكيات النموذج الصحيح ومن ثم التعلم 

عدون قابلين بشكل أكبر للتعلم الصحيح للسلوك، كما أن األطفال ي منه والتأثر به واستخدام التعزيز

لوكيات اآلخرين، وقد أظهرت نتائج الدراسات بأن نسبة كبيرة من األطفال ويتأثرون بما يشاهدون من س

واليافعين يقلدون الجوانب الثقافية من خالل ارتدائهم المالبس ومن خالل اللغة، وقد أظهرت الدراسات 

بأنه من أجل أن يكون التعليم خال من النواقص في االنتباه فال بد من أن يتم تركيز االنتباه على 

 (.54، ص2003عاد الظاهرة من السلوك المنمذج )الخطيب، األب

هذا وتعد المهارات الحياتية من أحد المهارات التي تعمل على المساعدة في التوافق مع 

المجتمع ومن خاللها يتم التركيز على النمو اللغوي، وارتداء المالبس، وتناول الطعام، والتوجيه الذاتي، 

وهي من المهارات األساسية في تعليم وتدريب الطلبة، حيث يتم من  والقدرة على تحمل المسؤولية،

https://www.new-educ.com/نظرية-التعلم-الاجتماعي-في-التعليم
https://www.new-educ.com/نظرية-التعلم-الاجتماعي-في-التعليم
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خاللها اكتساب المهارات الكثيرة والمتعددة سواء أكانت األكاديمية أو المهنية أم االجتماعية )رقبان، 

 (.7، ص2006

 (604، ص2016:  )الشهاوي، وتقوم نظرية التعلم االجتماعي على ثالثة مفاهيم أساسية كاآلتي

 إمكانية السلوك: -1

قدرة كامنة ألي سلوك قد يحدث في أحد المواقف  بأنهوقد عّرف روتر مفهوم "إمكانية السلوك" 

ا المفهوم أو في أكثر من موقف، كما هو الحال في أي مجموعة أو شكل من أشكال التعزيز، وفي هذ

بديلة، وأنماط سلوكية متعددة، نسان باالستجابة بطريقة مقرونة بأنماط سلوكية إشارة الحتمال قيام اإل

)الشهاوي، بالسب، ومن التفكير إلى التخطيط، ومن الكبت إلى اإلسقاط تتراوح ما بين االبتسامة مروراً 

 .(604، ص2016

 مفهوم التوقع: -2

وهذا المفهوم نوع من االحتمال الذاتي، حيث أنه ال يتحدد االحتمال بصورة أكيدة ومضمونة، 

ة منها تعميم النتائج وتحديد األسباب، وطريقة البشر في تصنيف األحداث، لكن يتأثر بعوامل عد

نسان بوضعه ألحداث تتعلق بسلوك محدد سيقوم به ضمن مال يقوم اإلوحسب روتر فإن التوقع هو احت

 مواقف معينة.

 قيمة التعزيز أو التدعيم: -3

نسان يقوم بتفضيل شيء على آخر، وحسب ير نسبي يشار من خالله إلى أن اإلوهي تعب

روتر فإنه يرى بأن قيمة التدعيم هي عبارة عن الدرجة التي يفضل بها المرء ويرغب بالحصول على 

 (.603، ص2016)الشهاوي،  ماتقدير 
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 أساليب التعلم في نظرية التعلم االجتماعي:

 (60ص، 2016حسب باندورا فإن هناك ثالثة أساليب للتعلم، هي: )الشيخ، 

تعلم سلوكيات جديدة: فالتمثيالت الرمزية والصورية المتوفرة من خالل التلفزيون والسينما  -1

والراديو والكتب واألفالم والحكايات الشعبية هي مصادر رمزية للنماذج، حيث أنها تقوم 

 بوظيفة النموذج الحي، ويقوم الشخص بالتأثر بها وتقليدها بعد مالحظتها.

 أن السلوكيات التي تتميز بالعقاب يتم تجنب أدائها بعد مالحظتها.حيث  الكف والتحرر: -2

والتي يندر ما أن تحدث نتيجة النسيان أو  لتسهيل يتضمن االستجابات الغير مفيدةالتسهيل: فا -3

الترك، بينما فإن تحرير السلوك يقوم بتناول االستجابات المقيدة والمكفوفة والتي تراها البيئة 

 بأنها سلوكيات سلبية.

( فإنه يرى بأن عملية المالحظة تتأثر بثالثة عناصر متمثلة 2016هذا وحسب الشيباني )

 باآلتي:

 ثير النموذج يتوقف على مدى انتباه الشخص المالحظ للجاذبية والعالقة النموذج: حيث أن تأ

فيما بينهما، وبخصائص النموذج كدفء المشاعر وكفاءة النموذج والتشابه في العمر والنوع، 

ن التعرض للنموذج ينتج عنه عدة أنواع  والتقارب في المستويات االجتماعية واالقتصادية، وا 

 (117، ص2010رة وآخرون، من االستجابة، هي: أبوشعي
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جديدة من االكتسابات من خالل مراقبة سلوك اآلخرين،  من الممكن أن يكتسب الفرد أنواعاً  -1

 حيث أن هذه االستجابات لم تكن متاحة للفرد قبل الموقف.

ضمن ظروف معينة قد تؤدي المالحظة لتقوية أو إضعاف االستجابات المكتسبة من قبل  -2

 الفرد المالحظ.

 يكون في رصيد الشخص استجابة كانت منسية ويقوم بإبرازها.ربما  -3

 :عن طريق الخصائص التي قد حيث أنه يؤثر في عملية المالحظة،  الشخص الُمالِحظ

 يتصف بها كالنوع والعمر والمكانة االجتماعية والخبرات التعليمية السابقة.

  إعاقتها.الظروف المحيطة: حيث أنها إما تقوم بتدعيم المالحظة أو 

 :مصادر التعلم االجتماعي

 يكون قد التفاعل هذاو  اآلخرين، مع اجتماعي تفاعل عمليةل يحتاج والمحاكاة بالمالحظة التعلم

 (20ص ،2010 )الزغلول، يلي: ما التعلم هذا مصادر ضمن ومن مباشر، غير أو مباشراً 

 :الواقعية الحياة في الحقيقيين الفراد مع المباشر التفاعل -أ

 من المباشر اليومي التفاعل قطري عن سلوكية وأنماط خبرات من العديد تعلم لفردل أن يمكن

 واألقران الوالدين مع تفاعلهم طريق عن يتعلمون الجميع أن حيث البيئة، في حية نماذج مالحظة خالل

 السلوكية األنماط من العديد يتعلمون األطفال أنب نجد  ذلك ومن فيه، يعيشون الذي المجتمع وأفراد

 والمهارات ،جنسهم خصائص يتمثلون همف وأيضا ،والوالدين األسرة أفراد سلوك محاكاة طريق عن



16 
 

 مباشر بشكل واللهجات اللغات تعلم يتم حيث ،اآلخرين مع بتفاعلهم االجتماعية واألدوار الحركية،

 .المجتمع أفراد مع لتفاعلبا

 :المختلفة يةاإلعالم وسائلال في والمتمثل المباشر غير التفاعل -ب

 تأثير ذات إعالمية أدوات الوسائل هذه تعدو  السلوكية، األنماط من العديد تعلم الوسائل هذهف

 خالل من التمثيل إطار في يتمثل والسينما التلفزيون طريق عن يتم الذي التعلمو  السلوك. في كبير

ن األخرى، باألشكال قارنةم أكبر بحجم معلومات نقل على قدرة أكثر الصورف الصور،  دراسات عدة وا 

 للرسوم مشاهدتهم بسبب عدوانية سلوكيات الطفل إكساب في للتلفزيون السلبي األثر إلى أشارت قد

 .المتحركة

 :السلوكية النماط بعض تمثل يتم خاللها من مباشرة غير أخرى مصادر -ج

 الشخصيات تمثل خالل من وأيضا والدينية، األدبية القصصو  الروايات المصادر تلك ومن

 .والتاريخية األسطورية

 االجتماعي: والتعلم االجتماعي التواصل وسائل

 اأنماط يتعلم ،بوك الفيس أو تويتر في معين محدد فكري توجه لديه الذي الفرد متابعة إن

 هذا يكون أن الضروري غير ومن معينة، أفعال شكل على بتطبيقها فيقوم ،لديه موجودة تكن لم يةتفكير 

 لتعلم أدى قد رامتجإنس موقع أنو  الحاالت. من كثير في إيجابيا يكون ان الممكن من بل سلبيا، التوجه

 ساهم مما المختلفة، العالم دول من المتابعين من الكثير يضم ألنه عالمية، سلوكية أنماط األشخاص

 ،بيئاتهم في شيوع ذات تكن لم ربما يالت والمعارف السلوكيات من العديد المتابعين اكتساب في بدوره
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 لبحثل األشخاص ببعض أدى بدوره مما مألوفة تكن لم التيو  الهوايات بعض متعل في أيضا ساهم وهذا

 .ممارستها وبالتالي وتعلمها الهوايات هذه عن

 

 ارتباط النظرية بالدراسة الحالية: 

للمسلسالت االجتماعية، لكن الفئة المتابعـة إن النسبة األكبر من فئة اليافعين هم من المتابعين 

، حيث أن هناك أفكارا تترسخ وتنغرس في أذهانهم اً بشكل أكبر يكون إدراكها للمفاهيم االجتماعية مختلف

وتحيي الجانب االنساني بطريقة ربما تكون على األغلب عاطفية تمس المشاعر ويتم تعلمها مـن خـالل 

ان ال بـد مـن التركيـز علـى مـا يـؤثر فـي القـيم مـن خـالل مـا يقـدم مـن التعرض للوسائل اإلعالمية، لـذا كـ

 .الفئةمضامين مختلفة بما يتم متابعته من قبل هذه 

وتوافقـــت الدراســـة الحاليـــة مـــع دراســـات ســـابقة اســـتخدمت هـــذه النظريـــة مـــن حيـــث تشـــابهها مـــع 

 دراستنا في أهدافها وأسئلتها.

 :الإلعالم الرقمي

ـــه لكثيـــر مـــن  صـــعوبةيجمعـــون ب اإلعـــالم الرقمـــيبقضـــايا  المهتمـــينإن  وجـــود تعريـــف شـــامل ل

متحركة انتقالية باستمرار، وذلك هو إعالم ديناميكي أي أنه في حالة  اإلعالم الرقمياألسباب، منها أن 

مــن حيــث الخصــائص والتطبيقــات والوســائل التــي تمــر بمراحــل تتصــف بتطورهــا المتســارع، ألن الجديــد 

م، ومــن بعــد اإلطــالع علــى عــدة تعــاريف تجمــع بينهــا عــدة خصــائص، فإنــه مــن اليــوم غــدا يصــبح قــدي

إجرائيــا كـاآلتي: "هـو عبــارة عـن جميـع األشــكال الرقميـة المتاحــة  اإلعـالم الرقمـيالممكـن أن يـتم تعريــف 

  (.60، ص2010للمستخدمين ضمن صورة تفاعلية )شيخاني، 
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كما وقد وضـعت كليـة شـريدان التكنولوجيـة تعريـف إجرائـي لإلعـالم الجديـد، وعرفتـه بأنـه "أنـواع 

اإلعــالم الــذي يــتم تقديمــه ضــمن شــكل تفــاعلي ورقمــي، ويعتمــد علــى اإلنــدماج مــا بــين الصــورة والــنص 

ي فهـي والفيديو والصوت، ويتم به استخدام الحاسوب بشكل رئيسي في عملية االنتاج والعرض، والتفاعل

، 2011ممثلــة للفــارق الــذي يميــز عــذا النــوع مــن اإلعــالم عــن غيــره ويعتبــر مــن أهــم ســماته" )صــادق، 

 (9ص

العالقــات االجتماعيــة هـذا وأحــدثت الوســائل االتصــالية اإللكترونيــة الحديثــة تغيــرات جوهريــة فــي 

فــي الــتحكم بمجريــات  صــبح لهــا دور كبيــرأصــبحت هــذه الوســائل هــي عصــب الحيــاة، وأ وبنيتهــا، فقــد

ن البـــــاحثو ذهـــــب معـــــه  ية والسياســـــية والثقافيـــــة لحـــــدٍ ختلـــــف الصـــــعد االجتماعيـــــة، واالقتصـــــاداألمـــــور بم

وهـــو عـــالم مـــا بعـــد الحداثـــة للقـــول بـــأن هـــذه الوســـائل قـــد نقلـــت  Lyotardومـــنهم ليوتـــار  وناالجتمـــاعي

ح اعتمـــاد األفـــراد فـــي هـــذا وقـــد أصـــب (.717، ص2005المجتمعـــات لمرحلـــة مـــا بعـــد الحداثـــة )غـــدنيز، 

 اإلعالم الرقمييفوق اعتمادهم على أية وسيلة أخرى، ف اإلعالم الرقميالمجتمعات الحديثة على وسائل 

يزودهم بالمعرفة ويمدهم باألخبار والمعلومات بمختلـف أنواعهـا وأشـكالها محليـا وخارجيـا، عـدا عـن أنهـا 

 (1592، ص2016تقوم بتوجيه سلوكهم، وتفاعلهم االجتماعي )الحديد، 

 :وأهميتهاإلعالم اإلذاعي 

إن اإلذاعـــة ال تقـــل أهميـــة عـــن الوســـائل اإلعالميـــة األخـــرى، وتؤكـــد العديـــد مـــن الدراســـات بـــأن 

الراديــو مــا زال منافســا للتلفزيــون، وهنــاك وظــائف يحققهــا للمســتمعين ال تحققهــا وســائل إعالميــة أخــرى، 

والراديــو مــرتبط بوظيفـــة ذات أهميــة كبيــرة، ال ســـيما أنــه يحقـــق ايقــاع ونغمــة للنشـــاط اليــومي، حيـــث أن 

األسلوب اإلذاعي مناسب للفرد في الصباح، ويساعد على الخفـض مـن التـوترات التـي تـنجم عـن محـيط 
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ـــ ـــة، ومـــن خـــالل التعري كالت لدراســـة مشـــ ف الـــذي قامـــت بوضـــعه اللجنـــة الدوليـــةالعمـــل والشـــعور بالعزل

اإلعـــالم والمنبثقـــة عــــن اليونســـكو حـــول اإلعــــالم والـــذي يــــنص علـــى "اإلعـــالم هــــو أداة سياســـية، وقــــوة 

اقتصادية، ومحرك ثقافي وأداة تكنولوجية، ومـورد تربـوي كـامن" فإنـه للراديـو وظـائف سياسـية واقتصـادية 

تكنولوجيـا حديثـة تهـدف وقد ظهر نظـام البـث اإلذاعـي الرقمـي والـذي يعتبـر  وتربوية وثقافية واجتماعية.

للوصول ألعلى درجـة مـن النقـاء الصـوتي وانتـاج خـدمات إذاعيـة محمولـة وتجنـب التشـويش، ممـا سـمح 

بتوسيع إمكانيات انتاج البرامج وبثها، وهذا أدى لمضاعفة عـدد اإلذاعـات المتخصصـة وحقـق المركزيـة 

 .(55، ص2004)كامل،  اإلذاعات المحليةفي البث، وأدى إلى انتشار 

ولقد أتاح نظام البث اإلذاعي الرقمي مزايا عدة منها: االستقبال العالي الجودة، إتاحة امكانيـات 

اع لمحطات الراديو الرقميـة مـن خـالل األجهـزة المحمولـة أو الثابتـة االستم متعددة لالستقبال حيث يمكن

الل وســائل التواصــل أو الكمبيــوتر أو عــن طريــق األقمــار الصــناعية أو علــى الهواتــف النقالــة، ومــن خــ

وتحميله على أي جهاز، والبـث الرقمـي ال يتـأثر  MP3االجتماعية، ويمكن تسجيل الصوت على شكل 

 بحاالت الطقس. 

حيـث تطـور عبـر  Podcastingوقد ظهر نوع حديث لطرق البث اإلذاعي يـدعى بالبودكاسـت 

مواقع االنترنت، وهو يحقق مبدأ المحتوى عند الطلب وهذا غير مرتبط بموعد لبث البرامج على الراديو، 

واالسـتماع لهـا مــن غيـر االرتبـاط بالشــبكة،  MP3حيـث مـن الممكـن تحميلــه علـى شـكل ملفــات صـوتية 

لمــدونات الشخصــية، حيــث وهــذه رؤيــة نتجــت مــن تــزاوج البــث اإلذاعــي والرقمــي أو حتــى الفيــديو مــع ا

لصــيغة خاصــة للنشــر والتوزيــع علــى الويــب تســمى بـــ بودكاســتنغ وهــو أصــبحت ملفــات الصــوت الحاملــة 
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الــذي يبـــث الفيــديو والصـــوت معــا ويمكنـــه أن يحــاكي الفيـــديو عنــد الطلـــب حيــث يمكـــن تحميــل الملفـــات 

 .(66ص ،2011)فدوار، الصوتية واالستماع اليها من الهاتف النقال أو الكمبيوتر

 البودكاست:

 أنواع البودكاست:

 ( أنواع البودكاست كاآلتي:2015حدد العتيبي )

 :Audio podcastsأواًل: البودكاست الصوتي 

، وهـذا النـوع MP3ويسمى أيضا بالتدوين الصوتي، حيث أنها تكون على شكل ملفـات مـن نـوع 

هو األكثر شعبية ما بين األنواع األخـرى، وذلـك ألنـه مـن السـهل تشـغيله مـن أي مشـغل أو حاسـوب أو 

 .10MBجهاز محمول، وهو األصغر من ناحية الحجم حيث أنه على األغلب ال يزيد حجمه عن 

 :Video podcastثانيًا: البودكاست المرئي 

و مـن أكبـر األحجـام حيـث أن حجمـه فـي األغلـب يزيـد ، وهذا النوع هVodcastبـ  اً ضويسمى أي

 .M4Vو MP4، وهو بحاجة لوقت من أجل انتاجه، وصيغة هذا النوع من الملفات هي 100MBعن 

 :Enhanced podcastsثالثًا: البودكاست المحسن أو المعزز 

مدمج ضمن وهذا النوع هو األكثر استخداما في العملية التعليمية، وهو عبارة عن ملف صوتي 

صــور ونصــوص وروابــط متزامنــة الظهــور أو شــرائح بوربوينــت، ويمكــن ان يقســم ألقســام أو فصــول مــن 

 أجل أن يتمكن المتعلم من ان ينتقل من قسم آلخر حسب ما يرغب في عرضه.

 :Screen castرابعًا: بودكاست تسجيل الشاشات 
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باســـتخدام تســـجيل  وهـــي عبـــارة عـــن تســـجيل كـــل مـــا يـــدور علـــى الحاســـوب مـــن حركـــات وذلـــك

الشاشات، اي تسجيل حركات الفأرة التي يقوم المستخدم بتجريبها مع صوته، ويستخدم لشرح مـادة علـى 

 الحاسوب أو برنامج معين كاألوتوكاد أو الفوتوشوب.

 أهمية البودكاست:

 ( اهمية البودكاست باآلتي:2015حدد عماشة والشايع )

 لمكفوفين.أنه أداة مفيدة وفعالة من أجل تعليم ا -

 يساعد في التقليل من تكاليف التنقل والعملية التعليمية. -

 يسهل التعلم الذاتي والتعلم عن بعد. -

 يمنح الدارسين ميزة التعلم السريع المناسبة لهم. -

 يمكن تشغيله مرارا وتكرارا وفي أي وقت كان لإلطالع على التفاصيل بشكل أدق. -

 االنتباه وتضيع التركيز.التحرير من تدوين المالحظات والتي تشتت  -

 خصائص القيم:

 (29ص، 2016، بومدين) من أهم خصائص القيم اآلتي:

ولكـن ألي قيمـة يوجـد مؤشـرات تـدل غير محسوسة )مجردة(، حيث أننـا ال نشـاهد أو نلمـس العـدل،  -1

ف معـين بأنـه ينطـوي علـى ظلـم أو عليهـا، حيـث أنـه مـن الممكـن لإلنسـان العـادي أن يقـوم بوصـف موقـ

 عدل. على

القــيم يــتم اكتســابها مــن البيئــة المحيطــة بــالفرد، وهــذا مــا يســتنبط مــن حــديث الرســول صــلى اهلل عليــه  -2

الفطـرة، فـأبواه يهودانـه أو ينصـرانه أو يمجسـانه"، وهـذا الحـديث يبـين  ىوسلم" "ما من مولود إال يولـد علـ
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فـإذا كانـت بيئـة األسـرة غيـر صـالحة  نسـان،وضـعها اهلل سـبحانه وتعـالى فـي اإل بأن الفطرة قيمة عظيمـة

 فربما تفسد. 

إن القيم تعتبر من الموجهات لسلوك المجتمع، حيث أنها تعمل بصورة متكاملة، فعلى سبيل المثـال  -3

فإن قيمة التعاون داخل المجتمع اإلسالمي مرتبطة بالقيم اإلسالمية والعبادة، وال تعمل بانعزال عن القيم 

 في حال حدث هذا فإنه يعد خروجا عن القاعدة.األخرى في المجتمع، و 

 تتسم القيم بطبيعة متدرجة، فمنها األساسي والفرعي الذي ينطوي تحت األساسي. -4

 تصنيف القيم:

يوجد العديد من التصنيفات للقيم، ولكن تصنيف العالم األلماني سبر انجر ضمن كتابـه "أنمـاط 

 (134ص، 2018حساين، القيم، حيث تم تصنيفها لآلتي: )الناس" يعتبر األكثر استخداما في دراسة 

أواًل: القيم الدينية: وهي القيم التي من خاللهـا يميـز الفـرد إدراكـه للكـون، وبهـا يعبـر الفـرد عـن اهتماماتـه 

وميولــه نحــو معرفــة مــا وراء الطبيعــة، حيــث تكــون لديــه رغبــة فــي معرفــة مصــير اإلنســان وأصــله، ولديــه 

تسود لديهم هذه القيم يتميزون ايمان بوجود قوة مسيطرة على العالم، فيحاول ربط نفسه بتلك القوة، ومن 

 بتمسكهم بالتعاليم الدينية.

ة في جميع مجاالت باهتمامه بالبحث عن النفوذ والشهر وهي القيم التي تميز الفرد ثانيًا: القيم السياسية: 

الحياة، وليس فقط في السياسة، والفرد الـذي تسـود لديـه هـذه القيمـة يتميـز بـدوافع المنافسـة والقـوة وقدرتـه 

 توجيه اآلخرين على التحكم بأنفسم. على

ثالثًا: القيم النظرية: هي القيم التي يقوم الفرد بالتعبير من خاللها عـن اهتمامـه بالمعرفـة والعلـم، واألفـراد 

 الذين تسود لديهم هذه القيم يظهر منهم المفكرون والفالسفة والعلماء.
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القيم االقتصادية: وهي القيم التي تميز األفراد باهتماماتهم العملية، فهم يعطون األولوية مـن أجـل  رابعًا:

تحقيق المنافع المادية، حيث يسعون من أجل أن يحصلوا على الثروة بجميع الوسائل، وهذه القيم تظهر 

 لدى رجال األعمال وأصحاب المصانع والمتاجر.

القيم تميز الفرد باالهتمامات الجمالية والفنيـة والبحـث عـن الجوانـب الفنيـة،  وهذهخامسًا: القيم الجمالية: 

 وهي تجعل الفرد محبا للتنسيق والتشكيل، وهذه القيم تسود لدى أصحاب تذوق الجمال واإلبداع الفني.

  وهي التي تعبر عن اهتمام الفرد بقدرته على بناء عالقات اجتماعية.سابعًا: القيم االجتماعية: 

 :  واإلنسانية لقيم االجتماعيةا

 :واإلنسانية مفهوم القيم االجتماعية

تتعلــق  يضــاحات ومقــاييسمعنــى القيمــة قــائم علــى وجــود إ تحديــدلقــد رأى علمــاء االجتمــاع بــأن 

بمصــالح الفــرد مــن جهــة، ومــا يتجــه لــه المجتمــع مــن طــرق مــن أجــل تحقيــق المصــالح مــن جهــة أخــرى، 

حيث أنه في القـيم تكـون عمليـة االنتقـاء مشـروطًة بـالظروف المجتمعيـة المتواجـدة، فالغالبيـة األكبـر مـن 

ات أو بـدائل اجتماعيـة علماء االجتماع عرفوا القيم بأنها معيار أو مسـتوى أو انتقـاء مـن بـين عـدة ممكنـ

 متاحة أمام األفراد ضمن الموقف االجتماعي.

فالمعيـــار أو المســـتوى هـــو وجـــود مقيـــاس مـــن أجـــل أن يقـــوم الشـــخص باســـتخدامه فـــي القيـــاس، 

ويقـارن بواسـطته مــا بـين األشـياء مــن حيـث دورهـا وفاعليتهــا فـي تحقيـق مصــالحه، ويـرتبط هـذا المقيــاس 

اكه لألمور، وما يؤثر به من مؤثرات اقتصادية أو اجتماعية تحـيط بـه بوعي الفرد االجتماعي ومدى إدر 

ــــة واقتصــــادية  ــــه، كمــــا ويتــــأثر بمــــا يعيشــــه مــــن ظــــروف تاريخيــــة واجتماعي ــــذي ينتمــــي الي وبــــالمجتمع ال

 (29، ص2002)عبدالعزيز محمد، 
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 :واإلنسانية تصنيف القيم االجتماعية

منهم أورد تصنيفا يالئم وأفكاره، ولذلك فقد تم لقد اختلف الباحثون في تصنيف القيم، فكل واحد 

 تصنيف القيم تبعا ألبعاد مختلفة، نذكر منها اآلتي:

 التصنيف تبعا للمحتوى:

قيم نظرية: وهي ميل الفرد الكتشاف الحقيقة واالهتمام بها، ومن أجل أن يصل لذلك الهدف فإنه  -

 يقوم بالموازنة ما بين األشياء تبعا لماهيتها.

اقتصادية: وهي ما يهتم به الفرد من المنافع ومحاولته الحصول على الثروة من خالل العالم قيم  -

 المحيط به، والعمل على زيادتها من خالل االنتاج واستهالك البائع وتسويقها واستثمار األموال.

بنظرة تقدر له من  قيم جمالية: وفيها يهتم الفرد باألشياء الجميلة الشكل، وبهذا فالفرد هنا ينظز للعالم -

 ناحية التوافق الشكلي والتنسيق والتكوين.

نسانية قيم اجتماعية - : وهذه القيم يعبر بها الفرد من خالل ميوله لغيره من األفراد ورغبته في أن وا 

يتفاعل معهم ويساعدهم، وهي قيم تعمل على التنظيم لعالقات الفرد داخل الجماعة، وتعد قيم شاملة 

 قيم.تشتمل جميع ال

قيم سياسية: وهي اهتمام الفرد بأن يحصل على القوة، والهدف منها التحكم في األشياء أو األشخاص 

 أو األفكار.

 قيم دينية: تظهر باهتمام الفرد بالمبادئ والتعاليم الدينية.

 قيم معرفية: حيث يهتم الفرد باكتشاف الحقائق العلمية ويسعى الكتساب المعارف.

 قصد:التصنيف تبعًا للم
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 قيم وسيلية: وهي التي يعتبرها األفراد وسائل فقط وليست غايات. -

 قيم غائية: وتمثل األهداف التي يتم وضعها من قبل األفراد والجماعات ألنفسهم. -

 التصنيف تبعا للشدة:

 وهنا تصنف القيم حسب شدة درجة االلتزام كاآلتي:

 أو الناهية وتمس كيان المصلحة. ما ينبغي أن يكون: وهي القيم اآلمرة أو الملزمة -

 ما يفضل أن يكون: وهي قيم تفضيلية يشجع األفراد لاللتزام بها. -

 ما يرجى أن يكون: وهي قيم مثالية يحس األفراد بأن من الصعب تحقيقها بالصورة الكاملة, -

 التصنيف تبعا للعمومية:

الريف أو الحضر بجميع طبقاته وبمختلف  شر في كامل المجتمع سواءً قيم عامة: وهي التي تنت -

 فئاته، وهذه القيم مرتبطة بالتقاليد والعادات.

 قيم خاصة: وهذه القيم تتعلق بمناسبات اجتماعية معينة، أو بطبقة معينة، أو بمناطق محددة. -

 التصنيف تبعًا للوضوح:

 قيم ظاهرة: وهي القيم التي يعبر أو يصرح عنها بالكالم. -

 ة: وهي القيم التي يستدل على وجودها من االتجاهات المتكررة في سلوك اآلخرين.قيم ضمني -

 التصنيف تبعا للدوام:

 قيم عابرة: وهي القيم القصيرة العارضة ذات الوقت القصير وسريعة الزوال. -

لجيل،  قيم دائمة: وهذه القيم ثابتة تبقى لفترة زمنية طويلة مستقرة في نفوس األفراد، وتنتقل من جيل -

 36)، ص2019ومنها القيم ذات االرتباط بالعادات والتقاليد )طيري، 
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 : واإلنسانية أهمية القيم االجتماعية

 (26، ص2006من اآلتي: )الزيود،  واإلنسانية تأتي أهمية القيم االجتماعية

المجتمع الذي هم تقوم بتنظيم أفراد المجتمع، وذلك بتنسيق السلوك اليومي لهم بما يتناسب ومصلحة  -

 جزء منه.

 تقوم بالمساعدة باستقرار الحياة االجتماعية، وخدمة النظام االجتماعي. -

هــي قــيم مقبولــة مــن األفــراد، كونهــا تكتســب مــن الجماعــة التــي ينتمــي لهــا، وهــي واحــدة مــن مفاصــل  -

 الضبط االجتماعي، يتم من خاللها تقييم وتحديد سلوك الفرد.

 ن الجماعة، وتعاقب المخالفين لها والخارجين عن تعاليمها.توحد سلوك الفرد ضم -

 تساهم في اختيار نموذج موحد للسلوك. -

 القيم هي جزء من البناء االجتماعي، حيث أن سلوك معين قد يؤدي إلحداث تغير في بناء المجتمع. -

 :واإلنسانية أهمية القيم االجتماعية

 للوازع الداخلي للفرد: واإلنسانية أوالا: أهمية القيم االجتماعية

إن القيم االجتماعية في حال غرست ونمت في نفس الفرد فإنه من الصعب تجاهل أو مخالفة هذه 

لحاجات  تتميز بأنها ناشئة تبعاً  واإلنسانية االجتماعيةالقيم، والسبب في ذلك عائد إلى أن القيم 

أهمية  ذا مخالفتها فإنه سوف يشعر بأنه خالف أمراً  المجتمع ولتنظيم مصالحه، ففي حال أراد الفررد

كبيرة ال غنى عنه، وعند التجاهل والمخالفة فإنه سوف يعتقد في قرارة نفسه بأنه يمثل عنصرا غير 

مرغوب فيه ومخالف، كل هذا يعود لقوة المجتمع ومدى قوة تماسك أفراده وصدق تلك القيم وثباتها، 
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 ي يتميز بوجود االحترام به وتمسك جميع أفراده بالقيم االجتماعيةحيث أن المجتمع المتماسك القو 

متماسك يكثر به الغير من حيث أن المجتمع الضعيف التي قد حددها هذا المجتمع،  واإلنسانية

 (58ص، 2017سديرة، التفكك وخرق األنظمة والمخالفة وعد االحترام للقيم ما بين أفراده.)

المتماسك مجتمع أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم، حيث كان مجتمعا ومن األمثلة على المجتمع 

متماسكا قويا، القيم فيه مأخوذة من المصادر األساسية والموجهة في ذلك المجتمع يحث لالستمرار 

على التمسك بالقيم ونشرها، فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إنما بعثت ألتمم مكارم 

ه وسلم قال في ن عمر إن رسول اهلل صلى اهلل عليما رواه عنه عبداهلل ب األخالق"، وقال حسب

وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ثالث مرات يقولها قال: قلنا بلى يا  عليّ مجلس: "أال أحدثكم بأحبكم 

 (220، ص2002سنكم أخالقا". )البخاري، حرسول اهلل، قال: فقال أ

ن من طبيعة اإلنسان حبه للتحفيز، والقيم اإلجتماعية إلى جانب أنها مبنية على الجبر  واإلنسانية وا 

 هقائمة على إثارة الدافعية والتحفيز واإللتزام بها، وبالقدر الذي يحافظ ب واإللزام واألفعال فهي أيضاً 

، واإلنسانية ةلتمسك بالقيم االجتماعيالمربون والمجتمع على التأثير في إثارة الدافعية والتحفيز من أجل ا

متثال إليها، وقد رغب النبي صلى اهلل عليه وسلم في بقدر ما كان المجتمع مؤهال لاللتزام بها واال

، وقد فضل حوائج في األخرة منزلة إليهالتمسك بالقيم في أن المتمسك بها هو من أقرب الناس 

ن النبي عليه أفضل الصالة والسالم بأنه قال: "أنا المسلمين وكافل اليتيم، وقد روى سهل بن سعد ع

 (901، ص2001". )العسقالني، إصبعيه السبابة والوسطىب وأشاروكافل البتيم كهاتين في الجنة، 
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جتماعية في تشكيل هوية المجتمع:ثانياا: دور القيم اال  

بينها حسب ما يرى تساهم القيم االجتماعية في تشكيل هوية المجتمع، حيث يمكن التمييز فيما 

لتزام بها، ومن ومدى اال من تمسك بالقيم االجتماعية ومدى تمركزها في مناصب عليا من السلم القيمي

لديه قيم اجتماعية، لكن ال تأتي في المراتب العليا للسلم القيمي وقد  عالممكن أن يكون هناك مجتم

ية اعتبارات للقيم المجتمعية ال يوجد لديها أ تأتي في القمة قيم الذات واألنانية والفرد، وهناك مجتمعات

صور لمجتمعات سلبية، وهي عالمات غير صحيحة على هذه المجتمعات التي قد احتلت بها  وهذه

األولى في ظل عهد الثورة التكنولوجية المعلوماتية والتقدم العلمي، إلى أن وصل  فرد المراتبقيم ال

 اإلنسان إلى قمة التطور.

لك المجتمعات، تنحصر صورة الترابط األسري وروح المجتمع المتماسك في ت وفي اتجاه آخر

وحده، حيث أنه اليرى حيث أن كل شخص يسعى لمصلحته الشخصية  ويبحث عن ما يشكل قيمه له 

أن تواصل المجتمع وترابطه يشكل أي فائدة مادية له بسبب غلبة النظرة المادية عليه وتقليصها للقيم 

 االجتماعية.

جتماعية لها دور أساسي في توحيد طاقات األمم والمجتمعات وميولها، حيث أن القيم اال كما

أنها مصدر القانون والمعيار وهي الضابط المنظم ألفكار وجهود وطاقات ومشاعر وموارد المجتمعات 

العليا التي واألمم واألفراد، وهي التي تحفظ للمجتمع قوته وتماسكه، وتحدد أدافه ومبادئه الثابتة ومثله 

 (.59، ص2017تضمن انتظام حياة المجتمعات واألفراد في سالم وأمان )سديرة، 
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 :واإلنسانية تغّير القيم االجتماعية

إن مفهوم القيم االجتماعية مرتبط بعدة ظواهر ومفاهيم اجتماعية أخرى كالمعايير والمعتقدات 

مفهوم القيم االجتماعية بأنه عنصر ضمن نسق رمزي  واالتجاهات، وقد حدد عالم االجتماع بارسونز

مشترك، يعتبر مستوى أو معيار لالختيار ما بين بدائل التوجيه والتي عادة ما توجد في المواقف، وبذا 

تأثير في االختيارات ما بين بدائل السلوك، وقد عرف أحد الباحثين  ًا ذاودقيق اً عميق اً فهي تشكل التزام

جمالية وخلقية تقررها الحضارة التي  واإلنسانية بأنها مقاييس اجتماعية واإلنسانية القيم االجتماعية

 في الحياة واحتياجاته. هينتهي أفراد المجتمع إليها تبعا لتقاليد ذاك المجتمع وأهداف

ها حالة من عدم االستمرار ضمن بأن واإلنسانية ومن الممكن تعريف تغيير القيم االجتماعية  

االجتماعية وتغيرها وعدم ثبوتها مع اختالف الزمن، أو في المرحلة الزمنية نفسها وذلك اق القيم أنس

  (200، ص2016بفعل ما تؤديه وسائل اإلعالم من تأثير على اختالف أنواعها.)محسن،

 :واإلنسانية المصادر المسؤولة عن اكتساب القيم االجتماعية

 اآلتي: واإلنسانية عيةمن المصادر التي تؤثر في اكتساب القيم االجتما

يتلقى الطفل منه ويكتسب عضويته ضمن جماعته،  اً اجتماعي األسرة وعاءً  تعدحيث أواًل: االسرة: 

ويتعلم كيفية التعامل مع اآلخرين من هذه الجماعة، ومن خالل القيم الموجودة في ثقافة المجتمع تقوم 

األسرة بتوجيهه، فيعرف كيف له أن يتعاطى مع المواقف الحياتية، ذلك أن التنشئة الصحيحة سوف 

بد أن تكون العالقة ما بين الوالدين قائمة على التعاون والتفاهم تكسبه القيم بالطرق الصحيحة، وال 

 والحب، فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
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ن أهمية األسرة في اكتساب القيم االجتماعية  تتحدد باآلتي: واإلنسانية وا 

عطائه الخبرات مساعدة الطفل في تمثيل الحقائ - االجتماعية عن طريق تبسيطها ق والقيم وا 

 بشكل مناسب.

 وقيمه ووتوجهه وحل مشكالته. همساعدة الطفل في اتجاهات -

 تهيئة المناخ المالئم من أجل اكتساب القيم من خالل طريق صالح األسرة. -

فاللبنة االولى لبناء المجتمع هي األسرة وتتحقق أهدافها من خالل االلتزام بدورها الفعال في 

 األبناء على أساس االيمان.تنشئة 

دور  امن المؤسسات األخرى، وله ااجتماعية كغيره تعد مؤسسات إن دور العبادة: ثانيًا: دور العبادة 

أداء الصلوات والتي من  امكان عبادة يتم به اية األهمية في التنشئة االجتماعية، وهيكبير في غ

 ام بالوقت والنظام.خاللها يتم تعلم القيم االجتماعية بما فيها االلتز 

لى جانب التأثير األخالقي والديني، حيث أنها تؤثر في نا فإن أماكن العبادة لها تأثيرًا تربوي إمن ه 

 عملية التنشئة االجتماعية وذلك في المجاالت اآلتية:

 الدعوة لترجمة التعاليم الدينية ألفعال. -

 (37، ص2019تنمية الضمير غلى الجماعة والفرد. )بزة،  -

ثالثًا: المدرسة: تعتبر المدرسة من المؤسسات االجتماعية التي قام بإنشائها المجتمع من أجل التربية 

وتساهم  ت المبسطة للمواد العلمية، والتعليم لصغاره، ونقل التراث الثقافي إليهم، وبيئة المدرسة من البيئا
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، حيث التعليميةأهداف المدرسة تب من أهم الوسائل لتحقيق كالمدرسة في بناء الشخصية، وتعتبر ال

أخرى، ومن الطرق التي تعزز القيم من خالل المدرسة  اً ومهارات وأمور  اً أنها تحمل في طياتها قيم

 اآلتي:

ممارسة األنشطة المدرسية كالتمثيل والخطابة واإلذاعة، ومن خاللها يمارس الطلبة عدة قيم  -
 منها الشجاعة والتعاون واألمانة والحياء.

 م تقنيات التعلم المتعددة والتي من شأنها أن تعزز القيم المتعلقة باالقناع والتأثير.استخدا -

حيث أن وسائل اإلعالم تقوم بدور مهم وكبير في حياة الناس، وأصبحت تساهم رابعًا: وسائل اإلعالم: 

 بجانب المؤسسات األخرى كالتعليم والتثقيف، ومن وظائف وسائل اإلعالم اآلتي:

 ير المجتمع وثقافته.تقوية معاي -

 تنمية اإلحساس بالحمال والذوق العام. -

 التنسيق مع المؤسسات األخرى في تنمية عملية التثقيف والوعي. -

، 2006الخضوع للتنظيم الذي يتالئم مع الواقع وله دور في غرس القيم. )الهاشمي،  -

 (54ص

  :"وليد الصدفة"مسلسل 

ص واقعية ألطفال ُبنيت أحداثه من وقائع حقيقية وقصمسلسل "وليد الصدفة" مسلسل درامي إذاعي 

 أظفارهم.والشقاء عانوا معاناًة شديدة منذ نعومة  البؤس هاألعاشوا حياة م
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(  1بر الجزء األول جاء بـ)في مسلسل وليد الصدفة الذي تناولته الباحثة في رسالتها والذي يعت

( دقيقة أي أن  45 -41)  جزء من ( أجزاء تتراوح مدة كل5، كل حلقة هي عبارة عن )حلقات

 .اً ( جزء21المسلسل هو عبارة عن )

في كل حلقة من الحلقات تناول المسلسل قصة طفل أو طفلة وتحدث عنها بأسلوب درامي 

حيث جاء فيه الكثير من المصطلحات  ،فلسفي مشوق وجاذب جاءت أحداثه باللغة العربية الفصحى

كما استخدم المؤثرات الصوتية والموسيقية  ور الفنية داخل جمله،الفصيحة البليغة واستخدم أسلوب الص

ات موسيقية خاصة حيث تم تأليف مقطوع ،والتي جاءت بعد دراسة حثيثة وتفصيلية ألحداث المسلسل

ستوديوهات خاصة وشارك به عدد من الممثلين المسلسل الذي تم تسجيله داخل  أحداثله تتناسب مع 

 طويل في هذا المجال وتم اخراجه بطريقة درامية إبداعية مبتكرة. والممثالت الذين لهم باع

تحدث هذا المسلسل والذي حمل بين ثناياه الجوانب اإلنسانية البحتة ووظفها بأسلوب عزز فيه 

والظلم الذي  –الفئة المهمشة  -الكثير من القيم بشتى أنواعها عن المعاناة التي يعيشها أبناء الصدفة 

عن أطفال تم التعرض لهم مجتماعتهم التي رفضتهم ورفضت وجودهم أصاًل، يتحدث  يقع عليهم داخل

بأبشع وأقذر الوسائل والطرق، والتحدث عن حاالت التحرش واالغتصاب والقتل  حياتهم وانتهاك

 .ها الكثيرون من أطفال هذه الفئةبوالضياع التي يعيشها "وليد الصدفة" ويمر 

يعانون ألسباب نفسية ليسوا جميعم ممن  –أطفال الفئة المهمشة   –إن وليد الصدفة  -

فهناك عدد منهم عاشوا حياة سوية ال ضير فيها وأثبتوا جدارتهم في هذه الحياة  واجتماعية،
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ونجحوا وتميزوا في الكثير من المجاالت وكانوا مثااًل ٌيحتذى به داخل مجتمعاتهم وكان 

 ." وليد الصدفة"  ذكره في مسلسلتميزهم نصيب تم لقصص نجاحاتهم و 

 .ة " هي أسماء وهمية وليست حقيقيةكما أن األسماء التي تناولها مسلسل "وليد الصدف -

" يعتبر األول من نوعه كدراما إذاعية إنسانية تم عرضها على مسلسل "وليد الصدفة -

ت درامية سواء كانت البودكاست، حيث أن جميع ما تم عرضه على البودكاست من مسلسال

ي دور السينما والتلفزيون إذاعية أم تلفزيونية هي من المسلسالت القديمة والتي كانت ُتعرض ف

 ، وفي وقتنا هذا تم عرضها من خالل البودكاست .قديماً 

حيث تعتبر هذه الخطوة هي  2022وليد الصدفة " التلفزيوني خالل العام سيتم إنتاج  مسلسل " -

 له بعد إنتاجه إذاعيًا.  المرحلة الثانية
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 الدراسات السابقة:

 ."أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب" :( بعنوان2006) بومعيزةدراسة 

أثــــر الوســــائل اإلعالميــــة علــــى الســــلوكيات والقــــيم لــــدى الشــــباب  ىعلــــهــــدفت الدراســــة للتعــــرف 

باالعتمــاد علــى المنــاطق مــع مراعــاة الكثافــة  حتمــالياالغيــر الجزائــري، وتكونــت عينــة الدراســة مــن النــوع 

، وتم االعتماد على االستبانة والمقابلة مفردة من منطقة البليدة في الجزائر 160السكانية، حيث تم اختيار 

 مفردة. 30كأداتين للبحث، وكانت عينة المقابالت عينة قصدية تكونت من 

الســـلوكيات أســـاس للقـــيم، حيـــث أظهـــرت النتـــائج بـــأن وتوصـــلت الدراســـة لعـــدة نتـــائج أهمهـــا: إن 

بســلوكيات تمــنعهم قــيمهم مــن عــدم القيــام بهــا فــي  ن ال حاجــة لوســائل اإلعــالم ليقومــواالمبحــوثين يــرون بــأ

حــال كانــت ســلبية، أو تشــجعهم بالقيــام بهــا فــي حــال كانــت ايجابيــة، ال تســتطيع وســائل اإلعــالم مســاعدة 

سلبية في حال كانت السلوكيات موجهة بالقيم والسبب في ذلك عائد إلى الشباب على تجاوز السلوكيات ال

أن القيم مصدرها المعايير االجتماعية والمعتقد لدى الشباب الجزائري، البيئة الرمزية التي قـدمها التلفزيـون 

د الــذي بــدوره يكيــف الســلوكيات، ال تســاع يال تــؤثر علــى الشــباب، تســتعمل وســائل اإلعــالم للتثقيــف الــدين

 وسائل اإلعالم الشباب في تجاوز السلوكيات التي لها بعد ديني.

دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب: "  :( بعنوان2010) حلس ومهديدراسة 

 ." دراسة ميدانية على عينة من طالب كلية اآلداب جامعة الزهر

اإلعالم في تشكيل الوعي االجتمـاعي للطلبـة، للتعرف على دور وسائل وقد هدفت هذه الدراسة 

للدراســـة، وتكونـــت عينـــة  واعتمـــدت الدراســـة علـــى مـــنهج المســـح االجتمـــاعي، وتـــم اســـتخدام االســـتبانة أداةً 
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لوســائل اإلعــالم فــي تشــكيل  اً كبيــر  اً طالــب جــامعي، وتوصــلت الدراســة إلــى أن هنــاك دور  219الدراســة مــن 

 الوعي االجتماعي لدى الطلبة.

 بعنوان: "أثر استخدام التقنية على العالقات االجتماعية"( Vansoon 2010 ,)  فانسون دراسة

  " Facebook and the invasion of technological communities   "  

لمعرفـــة أثـــر اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي علـــى العالقـــات وقـــد هـــدفت هـــذه الدراســـة 

االجتماعيـــة، واعتمـــدت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، وتـــم تصـــميم اســـتبانة لغايـــات جمـــع البيانـــات، 

شـاب وشـابة مـن مسـتخدمي شـبكات التواصـل االجتمـاعي فـي بريطانيـا،  1600وتكونت عينـة الدراسـة مـن 

ــــائج كــــ ــــذين يســــتخدمون شــــبكات التواصــــل وتوصــــلت الدراســــة لنت ــــالغين ال ــــة مــــن الب ان أهمهــــا: إن الغالبي

االجتماعي يقضون وقتا طويال على االنترنت أكثر من الوقت الذي يقضونه مع أفـراد أسـرهم وأصـدقائهم، 

وال يشاهدون التلفاز كثيرا ويتحدثون بصورة قليلـة علـى الهـاتف، وأن شـبكات التواصـل قـد غيـرت مـن نمـط 

 حياتهم.

العربيــة علـى القــيم أثــر المسلسـالت المدبلجــة فـي القنــوات الفضـائية " :( بعنـوان2013) المصــريراسـة د

 ."الجامعي الفلسطيني لدى الشباب

، على تأثير المسلسالت المدبلجة على القيم لدى الشباب الفلسـطينيهدفت هذه الدراسة للتعرف 

اتبعـــت هـــذه الدراســـة المـــنهج المســـحي الوصـــفي، وتـــم اســـتخدام االســـتبانة كـــأداة للدراســـة، وتكـــون مجتمـــع 

 450الدراسة من طلبة الجامعات فـي الكليـة الفلسـطينية، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن عينـة عشـوائية بلغـت 

 وطالبة. اً طالب
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المدبلجـة علـى العديـد مـن  توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: هناك تأثير سلبي للمسلسالت

القيم وخاصة الدينية منها، وتبين بأن المسلسالت المدبلجة تقـدم سـلوكيات ذات طـابع سـلبي تـنعكس علـى 

 .الفراغ وملء أوقاتالمشاهدين منها اإلعجاب بالنجوم 

اإلعالم اإللكتروني والقضايا االجتماعية في الجزائر، تقنية ( بعنوان: "2015دراسة بوجفجوف )

 ".ودكاست الفكاهي أنموذجاالب

لتعـرف علـى اتجاهـات الشـباب الهـواة نحـو القضـايا المتناولـة فـي فيـديوهات لالدراسـة  هدفت هـذه

ـــاع  البودكاســـت المنشـــورة علـــى شـــبكة اليوتيـــوب، والتعـــرف علـــى أهـــم األســـاليب المســـتخدمة مـــن أجـــل إقن

للدراســــة،  أداةً حي، وعلــــى اســــتمارة تحليــــل المحتــــوى المتصــــفحين، واعتمــــدت الباحثــــة علــــى المــــنهج المســــ

فيـــديوهات للمـــدون الجزائـــري "أنـــس تينـــا"، وتوصـــلت  10وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن عينـــة قصـــدية بلغـــت 

الدراسة لعدة نتائج أهمها: كانت أهم القضـايا التـي عالجتهـا الفيـديوهات قضـية اختطـاف األطفـال ومـن ثـم 

ــيم فــي الجزائــر، ثــم المــرأة فــي الجزائــر، وتبــين بــأن المــدون ركــز بشــكل أكبــر علــى الجوانــب الســلبية  التعل

 ن أجل توجيه الرأي العام على القضايا والظواهر المتفشية في المجتمع. للقضايا المعالجة، وذلك م

في إعـادة إنتـاج التنشـئة االجتماعيـة لليـافعين مـن  اإلعالم الرقميدور " :( بعنوان2016) الحديددراسة 

 ."طالب المرحلة الثانوية

فــي إعــادة انتــاج التنشــئة  اإلعــالم الرقمــيللكشــف عــن الــدور الــذي يقــوم بــه هــدفت هــذه الدراســة 

 أداةً االسـتبانة  افـي دراسـته ةالباحثـ تواسـتخدماالجتماعية لليـافعين، واعتمـدت المـنهج الوصـفي التحليلـي، 

طلبة المرحلة الثانوية من مـدارس محافظـة اربـد خـالل العـام من عشوائية  على عينة وتم تطبيقها، للدراسة

 .اإلعالم الرقميطالب وطالبة ممن يستخدمون  201وبلغ عدد أفراد العينة ، 2014
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فـي إعـادة التنشـئة االجتماعيـة لليـافعين، ولـه دور  اً وتوصلت الدراسة إلى ان لإلعالم الجديد دور 

أيضا في إكسـابهم قيمـًا ايجابيـة، ومسـاعدتهم علـى إدراك تفضـيالتهم الشخصـية وصـياغتها، كمـا توصـلت 

فـي إعـادة التنشـئة االجتماعيـة لليـافعين  اإلعـالم الرقمـيفـي دور  الدراسة إلى وجود فروقات دالـة إحصـائيا

تعـــود لتـــأثير المتغيـــرات الشخصـــية )النـــوع االجتمـــاعي، العمـــر، طبيعـــة مكـــان الســـكن(، وأوصـــت الدراســـة 

رشـاد الشـباب السـتعمال   اإلعـالم الرقمـيبالعمـل علـى إجـراء دراسـات مشـابهة للدراسـات الحاليـة لنـدرتها، وا 

 بطريقة واعية.

تأثير اليوتيوب من خالل برامج البودكاست على الطلبة  " :( بعنوان2017) العابد وبن يحيىدراسة 

 ."الجامعيين

للكشـــف عـــن دور اليوتيـــوب مـــن خـــالل البودكاســـت فـــي معالجـــة القضـــايا  هـــدفت هـــذه الدراســـة

التحليـل، وتـم اسـتخدام االسـتبانة وتأثيرها على الطلبة الجامعيين، واعتمدت الدراسة علـى المـنهج الوصـفي 

للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من طلبة مستخدمي اليوتيوب من جامعة قاصدي مرباح  أداةً 

ورقلة، وتوصلت الدراسة إلى أن برامج البودكاست تساهم في تغيير أفكار الطلبة حـول المجتمـع كمـا تقـدم 

 ل.لهم االقتراحات فيما يتعلق بحل بعض المشاك

المتطورة، دراسة  التكنولوجية التقنياتمستخدمى السلوك االتصالى ل " :( بعنوان2018) خطابدراسة 

 ."استخدام الشباب المصرى لتقنية البودكاست واالشباعات المتحققة والتأثيرات السلوكية المتوقعةفى 

المتطـورة "البودكاسـت هدفت هذه الدراسة لتحديـد السـلوك االتصـالي للشـباب وعالقـتهم بالتقنيـات 

وتوصـلت الدراسـة إلـى ان الشـباب المصـري أنموذجا، واعتمدت هذه الدراسة على المالحظة االستكشافية، 

يستخدم تقنية البودكاست ألنها إعالم بديل للقنـوات اإلعالميـة التقليديـة، وسـهلة مـن ناحيـة الحصـول علـى 
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لهــا، ومــن الممكــن االســتماع إليهــا واســتخدام أمــور المعلومــة وتتميــز بقلــة تكلفــة االســتخدام والنشــر مــن خال

أخـرى فــي الوقــت نفسـه، وهــي ســهلة التحميــل، وأن الشـباب يفضــلون اســتخدام تقنيـة البودكاســت ألنــه يلبــي 

رغبـــاتهم فـــي مناقشـــة المعوقـــات االجتماعيـــة وتطـــوير الـــذات، وأن نســـبة الشـــباب الـــذين يتـــابعون القضـــايا 

ضــــئيلة، وأهــــم دوافــــع التعــــرض لتقنيــــة البودكاســــت كانــــت الــــدوافع السياســــية عبــــر البودكاســــت هــــي نســــبة 

المعرفية، ويهتم الشباب بنشر ومتابعة كل ما يحتوي على مضامين للقيم االيجابية، وهم يتعرضون لتقنيـة 

 البودكاست لدوافع المعرفة باإلضافة ألنها تحقق لهم المتعة والتسلية والهروب من اعباء الحياة اليومية.

 ( بعنوان: "اإلذاعة المحلية والقيم السرية"2018دة )دراسة ور 

ثر برامج اإلذاعة المحلية على قيم األسرة الجزائرية، واعتمدت هدفت هذه الدراسة للتعرف على أ

الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليل، واستخدام تحليل المحتوى، وتكونت عينة الدراسة من عينة 

حلقة من برنامج "قلوبنا معكم"، وتوصلت الدراسة إلى أن البرنامج االجتماعي يساهم  12قصدية من 

بدرجة كبيرة في ترسيخ القيم االيجابية لدى األسرة الجزائرية ويقضي على سلم السلبية، وتبين وجود 

 تجاوب من المستمعين للبرنامج والمشاركة به ومتابعته.

اإلذاعة المحلية في ترسيخ القيم االجتماعية، دراسة لعينة من دور ( بعنوان: "2019طيري )دراسة 

 ".مستمعي إذاعة برج بوعريريج )برنامج قصة وعبرة نموذجا(

للتعرف على دور اإلذاعة في ترسيخ القيم اإلجتماعية، واعتمدت الدراسة الدراسة هذه هدفت  

ل جمع البيانات للوصول للنتائج، للدراسة من أج أداةً المسحي، وتم استخدام االستبانة  على المنهج

مفردة من سكان والية البرج، وتوصلت الدراسة لعدة  80وتكونت عينة الدراسة من عينة قصدية بلغت 
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هناك نسبة مشاهدة عالية لبرنامج "قصة وعبرة" بسبب أنه يحتوي مادة تشد انتباه نتائج كان أهمها: أن 

 عين.اعية لدى المستمترسيخ القيم اإلجتم المستمعين، وأن البرنامج كان له أثر كبير في

 

 :الدراسات السابقةما يميز هذه الدراسة عن 

 تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة باآلتي:

 أنها تبحث في تأثير مسلسالت البودكاست على اليافعين وقيمهم االجتماعية. -

ستقوم الباحثة بتطوير أداة  حيث، تجريبيةتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها دراسة  -

من طلبة على عينة  االستبانة األولى مرتين سيتم توزيعو  ،(استبانتينقياس متمثلة في )

المدارس من فئة اليافعين، حيث أن المرأة الثانية ستكون بعد تعرض الطلبة لمسلسل "وليد 

 ثانية عليهم وأخذ النتائج.الصدفة"،  وبعد تعرضهم للبرنامج ستقوم الباحثة بتوزيع االستبانة ال

  تأثير مسلسالت البودكاست الصوتية على فئة اليافعين.ندرة الدراسات التي تبحث في موضوع  -

(،  2017دراسة العابد وبن يحيى )و  (، 2016دراسة الحديد )ولقد تشابهت هذه الدراسة مع 

دراسة (، و 2019طيري ) دراسة(، و Vansoon 2010 ,)  دراسة فانسون(،  و 2010دراسة حلس ومهدي )و 

 للدراسة. أداةً من ناحية استخدام االستبانة ( 2013المصري )

( حيث أن هذه الدراسات 2015دراسة بوجفجوف ) ، و(2018دراسة وردة )واختلفت مع دراسة 

اعتمدت هذه الدراسة على المالحظة ( حيث 2018دراسة خطاب )اعتمدت على تحليل المضمون، ومع 

  .االستكشافية
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 الفصل الثالث

 )منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة:

يعد المنهج بمثابة طريق مؤٍد للكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة، حيـث يـتم ذلـك باالسـتناد 

لمجموعــة مــن القواعــد العامــة لتحديــد العمليــات مــن أجــل الوصــول لنتيجــة معلومــة، والمــنهج هــو النظــام 

اليب ووسـائل الذي يتم من خالله تحديد محاولـة الباحـث لدراسـة مشـكلة مـا، وبـه يقـوم الباحـث بإتبـاع أسـ

 (19، ص2012معينة لجمع البيانات ومن ثم تنظيمها وتحليلها الستنتاج الحقائق منها )بن عبد العزيز، 

في هذه الدراسة االعتماد على المنهج الوصفي التحليـل التجريبـي، حيـث يعتبـر هـذا المـنهج  وتم

اتبــاع طريقــة علميــة منهجــا لدراســة أي مشــكلة أو موقــف اجتمــاعي أو جمهــور معــين، وذلــك عــن طريــق 

ذات تنظيم للوصول ألغراض معينة، كما أنه من المناهج األكثر مالئمة الستكشاف ظاهرة معينة محل 

البحــث، ويعطــي فرصــة للحصــول علــى معلومــات تصــور الواقــع االجتمــاعي، والتــي مــن الممكــن أن يــتم 

 (.11، ص2008تحليلها وتفسيرها والخروج بالنتائج منها )مصباح، 

 لدراسة:مجتمع ا

)التاسع، العاشر، األول من الصفوف  في عمان مجتمع الدراسة من طلبة المدارس تكّون

 :اآلتيةالثانوي( من المدارس 

ناث((. -  اإلرتقاء العلمي )خاصة)ذكور وا 
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 حسن البصري )حكومية )ذكور((.ال -

 ميمونة أم المؤمنين )حكومية )إناث((. -

 :عينة الدراسة

من طلبة المدارس في عمان من الصفوف )التاسع،   اختيار عينة عمدية )قصدية( تم

وجاء توزيع أفراد عينة الدراسة لسهولة هذا على الباحثة من حيث المواقع العاشر، األول الثانوي( 

 كما يلي:

 (. توزيع أفراد عينة الدراسة3-1) .الجدول

 % التكرار الفئة المتغير 

النوع 
 االجتماعي

 42 21 ذكر

 58 29 أنثى

 الصف

 40 20 التاسع

 40 20 العاشر

األول 
 ثانوي

10 20 

 المدرسة
 60 30 حكومية

 40 20 خاصة

 100 50 المجموع

 الحظ بأن توزيع الطلبة عينة الدراسة جاء كاآلتي:يمن خالل البيانات الموضحة في الجدول أعاله 

 (.%58(، ونسبة اإلناث )%42بلغت نسبة الذكور من الطلبة عينة الدراسة ) -
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(، ومن الصف العاشر %40بلغت نسبة الطلبة عينة  الدراسة من طلبة الصف التاسع ) -

 (.%20(، ومن طلبة الصف األول الثانوي )40%)

(، ومن المدارس الخاصة %60بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة من المدارس الحكومية ) -

(40%.) 

 الدراسة: اةأد 

للدراسة؛ ذلك لما توفره من  أداةً ة فسيتم االعتماد على االستبانة موضوع الدراسنظرًا لطبيعة 

السهولة في جمع البيانات والمعلومات عن الظاهرة، وتتكون من مجموعة أسئلة تصمم لجمع 

البيانات الالزمة والمناسبة لهدف الدراسة، ومن خاللها يتم قياس متغيرات الدراسة المطلوبة 

 (.115ص ،2002)الصيرفي، 

: األولى تبحث في قياس درجة القيم اإلجتماعية لدى للدراسة تصميم استبانتين وقد جرى

 المبحوثين، الثانية تبحث في درجة رضا المبحوثين عن مسلسل "وليد الصدفة".

   :أداة الدراسةصدق  

عرض استبانتي الدراسة على مجموعة من ذوي االختصاص والخبرة في كلية اإلعالم  تم

عادة الصياغة بما  تمبالجامعات األردنية، حيث  إجراء التعديالت الالزمة والمطلوبة من قبلهم وا 

 .((1)الملحق رقم ) يتناسب وآرائهم
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 ثبات أداة الدراسة: 

لعينة  (Cronbach Alpha)قياس ثبات أداة الدراسة بإيجاد معامالت ثبات كرونباخ ألفا تم

، فيعد %60على استبانتي الدراسة، حيث في حال كان معامل الثبات أكبر من  طبقتاستطالعية 

 .(Miller, 2013)مقبول ألغراض الدراسة 

 الدراسة(. معامالت كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة 3-2الجدول )

 معامل كرونباخ ألفا المحور

 0.83 ممارسة القيم االجتماعية

 0.87 الرضا عن مسلسل "وليد الصدفة"

مما يدل على ثبات  0.60الحظ بأنها أعلى من اله يمن خالل القيم المبينة في الجدول أع

 أداة الدراسة.

 متغيرات الدراسة: 

رافيــة المرتبطــة غمتغيــرات الدراســة باألبعــاد المرتبطــة بموضــوع الدراســة والمعلومــات الديم تمثلــت

 (، نوع المدرسةبعينة الدراسة من المبحوثين والتي تتمثل بـ )النوع االجتماعي، الصف

 الدراسة في جمع المعلومات والبيانات على مصدرين، هما: واعتمدت
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مواضـــيع مشـــابهة لموضـــوع ت والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت تتمثـــل باألدبيـــا المصـــادر الثانويـــة: -1

 الدراسة.

 تصميمها لغرض جمع البيانات من أفراد عينة الدراسة تمتتمثل باالستبانة التي المصادر الولية:  -2

 من جزأين على النحو التالي: استبانة كل تتألفو ، تصميم استبانتين تمحيث 

 (، نوع المدرسةالصف ،النوع االجتماعي)ويضم البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة  الجزء الول:

االستبانة األولى من  تكونتمن الفقرات التي تتعلق بموضوع الدراسة، حيث  تكون الجزء الثاني:

القيم  الفقرات المعبرة عن القيم االجتماعية، واالستبانة الثانية من الفقرة المعبرة عن

 درجة الرضا عن مسلسل "وليد الصدفة".و  االجتماعية

 ( 3)رقممقياس ليكرت الخماسي المبين في الجدول  باستخدام متغيرات الدراسةقياس  وتم

 مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في أداة الدراسة .(3-3الجدول )

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 

 

 التحاليل االحصائية المستخدمة: 

 تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية:سي SPSSمن خالل برنامج الحزمة االحصائية 

اإلحصــــاءات الوصــــفية )الوســــط الحســــابي، واالنحــــراف المعيــــاري، والنســــب المئويــــة، والتكــــرار، 

 واألهمية النسبية التي ُحددت من خالل الصيغة التالية :
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 طول الفترة =
 الحد األدنى –الحد األعلى 

= 
5 -1 

 =1.33 
 3 عدد المستويات

 ليكون عدد المستويات كالتالي :

 المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة(. 3-4الجدول )

 الفترة المستوى

 2.33 –1 المنخفض

 3.67 – 2.34 المتوسط

 5 – 3.68 المرتفع

 (.Paired Sample T-test) المزدوجةاختبار ت للعينات  

 (.Independent Sample T-testاختبار ت للعينات المستقلة )

 (.One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي )

 اختبار معامل ثبات كرونباخ ألفا.

 إجراءات الدراسة 

 الدراسة وفقًا لما يلي:تنفيذ إجراءات  تم

 .بموضوع الدراسةطالع على األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة اال -

 .بما يتناسب وأهداف الدراسة وأسئلتهاالدراسة  يإعداد أدات تم -

 التأكد من صدق أداتي الدراسة. -
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 .الحصول على الموافقات من الجهات المعنية من أجل تسهيل عملية جمع البيانات -

 .الدراسة على أفراد العينة أداتيتوزيع  -

  أداتي الدراسة، والتأكد من صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي، منجمع البيانات  -

المعالجات اإلحصائية الالزمة بهدف إجابة من خالل الحاسوب على برمجية إدخال البيانات  -

 . SPSSوسيتم استخدام برمجية  أسئلة الدراسة

 لخروج بالتوصيات المناسبة استنادًا إلى نتائج الدراسة.وا تهامناقشو استخالص النتائج،  -
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 الفصل الرابع

 تهااإلجابة عن أسئلنتائج الدراسة و 

 

ما درجة ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، : الولاإلجابة عن سؤال الدراسة 

 الول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية؟ 

تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  األوللإلجابة عن سؤال الدراسة  

 ذلك: تبين ةول اآلتياوالدرجات، والجد

عن ممارسة الطلبة (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة 4-1الجدول )
 للقيم االجتماعية قبل تعرضهم لمسلسل "وليد الصدفة"

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 متوسطة 63.6 0.748 3.18 أشارك أنا وأهلي الجيران اتراحهم

 متوسطة 63.6 0.661 3.18 اقوم بتقديم المساعدة لكبار السن وأحترمهم

أتعامل مع الجيران بصورة حسنة ومؤدبة  
 وبأخالق عالية

 متوسطة 62.4 0.385 3.12

 متوسطة 62 0.763 3.1 أتعامل مع اآلخرين بتواضع واحترام

 متوسطة 60 0.67 3 ال أكذب في المواقف كلها وتحت أي ظرف

 متوسطة 59.6 0.769 2.98 أستشعر مراقبة اهلل في تصرفاتي 

ال أفرق بين أصدقائي تبعا لمستوياتهم 
 االجتماعية

 متوسطة 59.2 0.755 2.96
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 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 متوسطة 58.4 0.829 2.92 في حضرة والديّ ال أرفع صوتي 

 متوسطة 58.4 0.804 2.92 نظافتي الشخصية من أولى أولوياتي

 متوسطة 56.8 0.889 2.84 أنظف وأرتب غرفتي يومياً 

 متوسطة 55.6 0.815 2.78 أضع الُنفايات في أماكنها المخصصة

أراعي مشاعر ذوي االحتياجات الخاصة في حال 
 تعاملت معهم

 متوسطة 54.4 0.701 2.72

 متوسطة 54 0.647 2.7 أشارك أنا وأهلي الجيران أفراحهم 

 متوسطة 53.2 0.745 2.66 أتعامل مع األطفال بعطٍف ووٍد شديدين

 متوسطة 52 0.926 2.6 استمع آلراء وأفكار الجميع دون مقاطعة

 متوسطة 50 0.763 2.5 أحترم رأي اآلخرين وأتقبله

 متوسطة 48.8 0.993 2.44 إخواني وأخواتي بالدرجة نفسهاأتعامل مع 

 متوسطة 57.18 0.16 2.86 المعدل الكلي

 
بأن جميع الفقرات المعبرة عن ممارسة القيم  يالحظمن خالل النتائج الظاهرة في الجدول أعاله 

(، 3.18-2.44لدى الطلبة اليافعين عينة الدراسة قد حصلت على درجات متوسطة تراوحت ما بين )

اقوم بتقديم المساعدة لكبار  ،أشارك أنا وأهلي الجيران اتراحهم وجاء ترتيب الفقرات تنازليا كاآلتي: "

أتعامل مع اآلخرين بتواضع  ،أتعامل مع الجيران بصورة حسنة ومؤدبة  وبأخالق عالية ،السن وأحترمهم

ال أفرق بين  ،اهلل في تصرفاتي تشعر مراقبة أس ،ال أكذب في المواقف كلها وتحت أي ظرف ،واحترام
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نظافتي الشخصية من أولى  ،ال أرفع صوتي في حضرة والديّ  ،لمستوياتهم االجتماعية أصدقائي تبعاً 

أراعي مشاعر ذوي  ،أضع الُنفايات في أماكنها المخصصة ،أنظف وأرتب غرفتي يومياً  ،أولوياتي

أتعامل مع األطفال  ،ك أنا وأهلي الجيران أفراحهم أشار  ،االحتياجات الخاصة في حال تعاملت معهم

أتعامل مع  ،أحترم رأي اآلخرين وأتقبله ،استمع آلراء وأفكار الجميع دون مقاطعة ،بعطٍف ووٍد شديدين

 "إخواني وأخواتي بالدرجة نفسها

درجة ممارسة مما يدل على أن  متوسطة( وهو معدل يمثل درجة 2.86وبلغ المعدل الكلي )

 للقيم االجتماعية كانت بدرجة متوسطة. الطلبة
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(. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن ممارسة الطلبة 4-2الجدول )
 للقيم االجتماعية بعد تعرضهم لمسلسل "وليد الصدفة"

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 مرتفعة 76.4 0.523 3.82 أستشعر مراقبة اهلل في تصرفاتي 

 مرتفعة 75.2 0.657 3.76 أحترم رأي اآلخرين وأتقبله

 مرتفعة 74.4 0.784 3.72 في حضرة والديّ  ال أرفع صوتي 

 مرتفعة 74.4 0.607 3.72 أتعامل مع اآلخرين بتواضع واحترام

وبأخالق أتعامل مع الجيران بصورة حسنة ومؤدبة  
 عالية

 مرتفعة 74.4 0.573 3.72

 مرتفعة 74 0.58 3.7 نظافتي الشخصية من أولى أولوياتي

 مرتفعة 73.6 0.819 3.68 أنظف وأرتب غرفتي يومياً 

 مرتفعة 73.6 0.621 3.68 أضع الُنفايات في أماكنها المخصصة

ةمتوسط 73.2 0.848 3.66 ال أفرق بين أصدقائي تبعا لمستوياتهم االجتماعية  
 متوسطة 73.2 0.688 3.66 أشارك أنا وأهلي الجيران أفراحهم 

 متوسطة 72.8 0.802 3.64 اقوم بتقديم المساعدة لكبار السن وأحترمهم

 متوسطة 71.6 0.758 3.58 استمع آلراء وأفكار الجميع دون مقاطعة

 متوسطة 71.2 0.812 3.56 أتعامل مع إخواني وأخواتي بالدرجة نفسها

 متوسطة 71.2 0.675 3.56 أشارك أنا وأهلي الجيران اتراحهم

 متوسطة 70.4 0.762 3.52 أتعامل مع األطفال بعطٍف ووٍد شديدين

 متوسطة 67.6 1.105 3.38 في المواقف كلها وتحت أي ظرفب ال أكذ

 متوسطة 73.2 0.22 3.66 المعدل الكلي
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الحظ بأن الفقرات اآلتية والمعبرة عن ممارسة يمن خالل النتائج الظاهرة في الجدول أعاله 

القيم لدى الطلبة اليافعين عينة الدراسة بعد تعرضهم لمسلسل "وليد الصدفة" قد حصلت على درجات 

اهلل في  أستشعر مراقبة(، وجاء ترتيب الفقرات تنازليا كاآلتي: "3.82-3.68مرتفعة تراوحت ما بين )

أتعامل مع  ،ال أرفع صوتي مطلقًا في حضرة والديّ  ،أحترم رأي اآلخرين وأتقبله ،تصرفاتي كلها

نظافتي الشخصية  ،أتعامل مع الجيران بصورة حسنة ومؤدبة  وبأخالق عالية ،اآلخرين بتواضع واحترام

 ".لمخصصةأضع الُنفايات في أماكنها ا ،أنظف وأرتب غرفتي يومياً  ،من أولى أولوياتي

ال أفرق (: "3.66 -3.38بينما حصلت الفقرات اآلتية على درجات متوسطة تراوحت ما بين )

اقوم بتقديم  ،أشارك أنا وأهلي الجيران أفراحهم كافة ،بين أصدقائي تبعا لمستوياتهم االجتماعية

إخواني وأخواتي  أتعامل مع ،استمع آلراء وأفكار الجميع دون مقاطعة ،المساعدة لكبار السن وأحترمهم

ال أكذب  ،أتعامل مع األطفال بعطٍف ووٍد شديدين ،أشارك أنا وأهلي الجيران اتراحهم ،بالدرجة نفسها

 ."مطلقًا في المواقف كلها وتحت أي ظرف

درجة ممارسة ( وهو معدل يمثل درجة متوسطة مما يدل على أن 3.66وبلغ المعدل الكلي )

 بعد تعرضهم لمسلسل "وليد الصدفة" وكانت بدرجة متوسطة.الطلبة للقيم االجتماعية قد زادت 

ما درجة رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، الول : الثانياإلجابة عن سؤال الدراسة 

 ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة"؟

تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  الثانيلإلجابة عن سؤال الدراسة 

 والدرجات، والجدول اآلتي يبين ذلك:
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عن درجة رضا الطلبة (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة 4-3الجدول )
 عينة الدراسة عن مسلسل "وليد الصدفة"

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

بة النس
 المئوية

 الدرجة

عةمرتف 89.2 0.503 4.46 التجربة فريدة وممتعة في التعامل مع البودكاست  
 مرتفعة 89.2 0.503 4.46 شدني مضمونه استمتعت كثيرَا خالل متابعتي لمسلسل وليد الصدفة

 مرتفعة 88.8 0.501 4.44 استمتعت بمتابعتي لمسلسل وليد الصدفة

 مرتفعة 88.4 0.538 4.42 مع المسلسالت اإلذاعيةاألسلوب جديد في التعامل 

 مرتفعة 88 0.495 4.4 مسلسل "وليد الصدفة" مسلسل مشوق

 مرتفعة 87.2 0.722 4.36 متابعتي لمسلسل وليد الصدفة حّركت مشاعري تجاه الضعفاء

اكتسبت دروسا وعبرا تتعلق بالقيم االجتماعية من خالل متابعتي 
 لمسلسل وليد الصدفة

 مرتفعة 86 0.463 4.3

 مرتفعة 85.6 0.671 4.28 المؤثرات الصوتية في مسلسل وليد الصدفة متميزة

مضمون مسلسل وليد الصدفة يتناسب مع قيمنا وأخالقنا وعاداتنا 
 االجتماعية

 مرتفعة 85.2 0.443 4.26

عزز مسلسل " وليد الصدفة " لدي طريق النجاح  وأنه ليس 
 مستحيالً 

 مرتفعة 84.8 0.431 4.24

 مرتفعة 84.4 0.507 4.22 حقق مسلسل وليد الصدفة جانب جوانب ايجابية لديّ 

تعلمت من مسلسل " وليد الصدفة " أن السخرية من اآلخرين تعتبر 
 تنمر

 مرتفعة 83.2 0.37 4.16

متابعة مسلسل وليد الصدفة شجعتني لمتابعة مسلسالت أخرى 
 باللغة العربية الفصيحة

 مرتفعة 82.8 0.639 4.14

 مرتفعة 82 0.58 4.1 أضاف مسلسل وليد الصدفة قيم العدالة والمساواة لديّ 

 مرتفعة 81.6 0.34 4.08 نهاية المسلسل مناسبة

المصطلحات الواردة في مسلسل وليد الصدفة مفهومة ومناسبة 
 لعمري

 مرتفعة 76 0.7 3.8

 مرتفعة 85.2 0.29 4.26 المعدل الكلي
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 حظ بأن جميع الفقرات المعبرة عن درجة رضايالمن خالل النتائج الظاهرة في الجدول أعاله 

"وليد الصدفة" قد حصلت على درجات مرتفعة تراوحت ما  عن مسلسلالطلبة اليافعين عينة الدراسة 

التجربة فريدة وممتعة في التعامل مع (، وجاء ترتيب الفقرات تنازليا كاآلتي: "4.46-3.8بين )

استمتعت بمتابعتي لمسلسل وليد  ،استمتعت كثيرَا خالل متابعتي لمسلسل وليد الصدفة ،البودكاست

 ،مسلسل "وليد الصدفة" مسلسل مشوق ،األسلوب جديد في التعامل مع المسلسالت اإلذاعية ،الصدفة

اكتسبت دروسا وعبرا تتعلق بالقيم  ،لضعفاءمتابعتي لمسلسل وليد الصدفة حّركت مشاعري تجاه ا

المؤثرات الصوتية في مسلسل وليد الصدفة  ،االجتماعية من خالل متابعتي لمسلسل وليد الصدفة

عزز مسلسل "  ،مضمون مسلسل وليد الصدفة يتناسب مع قيمنا وأخالقنا وعاداتنا االجتماعية ،متميزة

حقق مسلسل وليد الصدفة جانب جوانب ايجابية  ،ستحيالً وليد الصدفة " لدي طريق النجاح  وأنه ليس م

متابعة مسلسل وليد  ،تعلمت من مسلسل " وليد الصدفة " أن السخرية من اآلخرين تعتبر تنمر ،لديّ 

أضاف مسلسل وليد الصدفة قيم  ،الصدفة شجعتني لمتابعة مسلسالت أخرى باللغة العربية الفصيحة

المصطلحات الواردة في مسلسل وليد الصدفة مفهومة  ،لمسلسل مناسبةنهاية ا ،العدالة والمساواة لديّ 

 "ومناسبة لعمري

الطلبة  رضادرجة ( وهو معدل يمثل درجة مرتفعة مما يدل على أن 4.26وبلغ المعدل الكلي )

 مرتفعة. جاءت"وليد الصدفة"  عن مسلسل
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عند مستوى داللة هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية : الثالثاإلجابة عن سؤال الدراسة 

(α≤0.05)  ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، الول ثانوي( للقيم في درجة

 االجتماعية واإلنسانية تعود لتأثير المتغيرات الديمغرافية )النوع االجتماعي، الصف، نوع المدرسة(؟

 االجتماعي:أوالا: تبعا لمتغير النوع 

ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، درجة على  تأثير متغير النوع االجتماعي لمعرفة

، فقد تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة والجدول العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية

 :اآلتي يبين ذلك

ممارسة على درجة  لتأثير النوع االجتماعي. نتائج اختبار ت للعينات المستقلة (4-4الجدول)

 اليافعين للقيم االجتماعية واإلنسانية

النوع 

 االجتماعي

 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 0.209 3.68 21 ذكر

0.515 48 

0.609 
 0.232 3.65 29 أنثى

ذات داللة احصائية عن مستوى داللة  لم تكنالحظ أن قيمة ت يمن خالل الجدول السابق 

 (α≤0.05عند مستوى داللة )فروقات ذات داللة إحصائية وجود  عدم (، مما يدل على0.0.أقل من )

ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية في درجة 

 النوع االجتماعي.واإلنسانية تعود لتأثير متغير 
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 :الصفثانياا: 

ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، درجة  على الصفتأثير متغير  لمعرفة

والجدول اختبار تحليل التباين األحادي،  ، فقد تم استخداماألول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية

 ذلك: اآلتي يبين

ممارسة اليافعين للقيم على درجة الصف متغير نتائج تحليل التباين الحادي لتأثير . (4-5الجدول)

 االجتماعية واإلنسانية

 العدد المؤهل العلمي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

F 

مستوى 

 الداللة

 0.188 3.74 20 التاسع

2 0.117 2.544 0.089 
 0.228 3.58 20 العاشر

 0.235 3.66 10 األول ثانوي

Total 50 3.66 0.221 

الحظ أن قيمة ف لم تكن ذات داللة احصائية عن مستوى داللة يمن خالل الجدول السابق 

 (α≤0.05عند مستوى داللة )فروقات ذات داللة إحصائية (، مما يدل على عدم وجود 0.0.أقل من )

اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية ممارسة في درجة 

 واإلنسانية تعود لتأثير متغير الصف.
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 :نوع المدرسةثالثاا: 

ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، درجة تأثير متغير نوع المدرسة على  لمعرفة

، فقد تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة والجدول واإلنسانيةالعاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية 

 :اآلتي يبين ذلك

ممارسة اليافعين على درجة  . نتائج اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير نوع المدرسة(4-6الجدول)

 للقيم االجتماعية واإلنسانية

 العدد الكلية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 حكومية 3.62 30 حكومية

1.641 48 0.107 

 خاصة 3.72 20 خاصة

الحظ أن قيمة ف لم تكن ذات داللة احصائية عن مستوى داللة يمن خالل الجدول السابق 

 (α≤0.05عند مستوى داللة )فروقات ذات داللة إحصائية (، مما يدل على عدم وجود 0.0.أقل من )

ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية في درجة 

 واإلنسانية تعود لتأثير متغير نوع المدرسة.

عند مستوى داللة هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية : الرابعاإلجابة عن سؤال الدراسة 

(α≤0.05)  التاسع، العاشر، الول ثانوي( للقيم ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف في درجة(

 االجتماعية واإلنسانية تعود لثر التعرض لمسلسل "وليد الصدفة"؟
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لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع، فقد تم استخدام اختبار ت للعينات المزدوجة، والجدول اآلتي 

 يبين ذلك:

درجة التعرض لمسلسل "وليد الصدفة" على . نتائج اختبار ت للعينات المزدوجة لتأثير (4-7الجدول)

 ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، الول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية

 التطبيق الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Tقيمة  المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 درجة الممارسة الكلية
 -26.485- 0.160 2.86 قبلي

49 0.000* 
   0.221 3.66 بعدي

أتعامل مع الجيران بصورة حسنة 
 ومؤدبة  وبأخالق عالية

 -5.824- 0.385 3.12 قبلي
49 0.000* 

   0.607 3.72 بعدي

أتعامل مع اآلخرين بتواضع 
 واحترام

 -4.536- 0.763 3.1 قبلي
49 0.000* 

   0.607 3.72 بعدي

 أشارك أنا وأهلي الجيران أفراحهم 
 -7.012- 0.647 2.7 قبلي

49 0.000* 
   0.688 3.66 بعدي

 أشارك أنا وأهلي الجيران اتراحهم
 -2.565- 0.748 3.18 قبلي

49 0.013* 
   0.675 3.56 بعدي

اقوم بتقديم المساعدة لكبار السن 
 وأحترمهم

 -3.342- 0.661 3.18 قبلي
49 0.002* 

   0.802 3.64 بعدي

ال أفرق بين أصدقائي تبعا 
 لمستوياتهم االجتماعية

 -4.314- 0.755 2.96 قبلي
49 0.000* 

   0.848 3.66 بعدي

في المواقف كلها وتحت  ال أكذب
 أي ظرف

 -1.883- 0.67 3 قبلي
49 0.046* 

   1.105 3.38 بعدي

استمع آلراء وأفكار الجميع 
 باحترام

 -6.794- 0.926 2.6 قبلي
49 0.000* 

   0.758 3.58 بعدي
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 التطبيق الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Tقيمة  المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

أتعامل مع إخواني وأخواتي 
 بالدرجة نفسها

 -6.003- 0.993 2.44 قبلي
49 0.000* 

   0.812 3.56 بعدي

 في حضرة والديّ  ال أرفع صوتي
 -5.029- 0.829 2.92 قبلي

49 0.000* 
   0.784 3.72 بعدي

أضع الُنفايات في أماكنها 
 المخصصة

 -6.269- 0.815 2.78 قبلي
49 0.000* 

   0.621 3.68 بعدي

 أنظف وأرتب غرفتي يومياً 
   0.889 2.84 قبلي

49 0.000* 
 -4.185- 0.819 3.68 بعدي

نظافتي الشخصية من أولى 
 أولوياتي

   0.804 2.92 قبلي
49 0.000* 

 -5.226- 0.58 3.7 بعدي

 أستشعر مراقبة اهلل في تصرفاتي 
 -6.361- 0.769 2.98 قبلي

49 0.000* 
   0.523 3.82 بعدي

أتعامل مع األطفال بعطٍف ووٍد 
 شديدين

 -5.320- 0.745 2.66 قبلي
49 0.000* 

   0.762 3.52 بعدي

أراعي مشاعر ذوي االحتياجات 
 الخاصة في حال تعاملت معهم

 -9.610- 0.701 2.72 قبلي
49 0.000* 

   0.422 3.84 بعدي

 أحترم رأي اآلخرين وأتقبله
 -7.945- 0.763 2.5 قبلي

49 0.000* 
     3.76 بعدي

 

الحظ أن جميع قيم ت كانت ذات داللة احصائية عن مستوى داللة يمن خالل الجدول السابق 

في  (α≤0.05عند مستوى داللة )فروقات ذات داللة إحصائية (، مما يدل على وجود 0.0.أقل من )

ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية درجة 
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تعود ألثر التعرض لمسلسل "وليد الصدفة"، حيث أنه من خالل قيم المتوسطات الحسابية يتبين لنا بأن 

ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية درجة 

 كانت بدرجة أكبر بعد تعرصهم لمسلسل "وليد الصدفة".

عند مستوى داللة هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية : الخامساإلجابة عن سؤال الدراسة 

(α≤0.05)  في درجة رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، الول ثانوي( عن مسلسل

وع االجتماعي، الصف، نوع البودكاست "وليد الصدفة" تعود لتأثير المتغيرات الديمغرافية )الن

 (؟المدرسة

 أوالا: تبعا لمتغير النوع االجتماعي:

درجة رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، تأثير متغير النوع االجتماعي على  لمعرفة

، فقد تم استخدام اختبار ت للعينات العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة"

 :المستقلة والجدول اآلتي يبين ذلك

درجة رضا اليافعين على  . نتائج اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير النوع االجتماعي(4-8الجدول)

 من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، الول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة"

النوع 

 االجتماعي

 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 0.249 4.15 21 ذكر

2.330 48 

0.024* 
 0.289 4.33 29 أنثى

 (α≤0.05)* دال عند مستوى 
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الحظ أن قيمة ت كانت ذات داللة احصائية عن مستوى داللة أقل يمن خالل الجدول السابق 

في درجة  (α≤0.05عند مستوى داللة )ذات داللة إحصائية (، مما يدل على وجود فروقات 0.0.من )

رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة" 

 تعود لتأثير متغير النوع االجتماعي، حيث كانت درجة الرضا أعلى لدى اإلناث.

 ثانياا: الصف: 

درجة رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول  تأثير متغير الصف على لمعرفة

والجدول اختبار تحليل التباين األحادي،  ، فقد تم استخدامثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة"

 ذلك: اآلتي يبين

الصف على درجة رضا اليافعين من طلبة متغير نتائج تحليل التباين الحادي لتأثير . (4-9الجدول)

 الصفوف )التاسع، العاشر، الول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة"

 العدد المؤهل العلمي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

F 

مستوى 

 الداللة

 0.188 4.38 20 التاسع*

2 0.289 3.985 0.025 
 0.228 4.15 20 العاشر*

 0.235 4.23 10 األول ثانوي

Total 50 4.26 0.221 

 (α≤0.05)* دال عند مستوى 
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الحظ أن قيمة ف كانت ذات داللة احصائية عن مستوى داللة أقل يمن خالل الجدول السابق 

في درجة  (α≤0.05) عند مستوى داللةذات داللة إحصائية (، مما يدل على وجود فروقات 0.0.من )

رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة" 

تعود لتأثير متغير الصف، وقد كانت الفروقات ما بين طلبة الصف العاشر من جهة وطلبة الصف 

  الصف التاسع.التاسع من جهة أخرى لصالح طلبة 

 المدرسة:ثالثاا: نوع 

درجة رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، تأثير متغير نوع المدرسة على  لمعرفة

، فقد تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة"

 :والجدول اآلتي يبين ذلك

درجة رضا اليافعين من على  لتأثير نوع المدرسة. نتائج اختبار ت للعينات المستقلة (4-10الجدول)
 طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، الول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة"

 العدد الكلية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 0.271 4.21 30 حكومية

1.513 48 0.177 

 0.297 4.33 20 خاصة

الحظ أن قيمة ت لم تكن ذات داللة احصائية عن مستوى داللة يمن خالل الجدول السابق 

 (α≤0.05عند مستوى داللة )ذات داللة إحصائية (، مما يدل على عدم وجود فروقات 0.0.أقل من )

 في درجة رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست

 "وليد الصدفة" تعود لتأثير متغير نوع المدرسة.



62 
 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

ما درجة ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع،  أوالا: مناقشة نتائج سؤال الدراسة الول:

 العاشر، الول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية؟ 

 

يمارسونها قبل تعرضهم  الطلبة اليافعينأظهرت النتائج بأن أكثر القيم االجتماعية التي كان 

بتقديم المساعدة  وأنهم يقومونالجيران اتراحهم،  هي: أنهم يشاركون وأهلهم لمسلسل "وليد الصدفة"

اآلخرين  معو مع الجيران بصورة حسنة ومؤدبة  وبأخالق عالية،  ويتعاملون، ويحترمونهملكبار السن 

مراقبة اهلل في  ويستشعرونمطلقًا في المواقف كلها وتحت أي ظرف،  وال يكذبونبتواضع واحترام، 

 .تبعا لمستوياتهم االجتماعية همبين أصدقائ وال يفرقونكلها،  همتصرفات

بعد تعرضهم لمسلسل "وليد  الطلبة اليافعينكانت أكثر القيم االجتماعية التي يمارسونها بينما 

الجيران  وأهلهم يشاركونتبعا لمستوياتهم االجتماعية،  همبين أصدقائ أنهم ال يفرقون" هي: الصدفة"

آلراء وأفكار الجميع دون  يستمعون، ويحترمونهمبتقديم المساعدة لكبار السن  يقومونأفراحهم كافة، 

مع  يتعاملونالجيران اتراحهم،  وأهلهم يشاركونسها، بالدرجة نف هموأخوات هممع إخوان يتعاملونمقاطعة، 

 مطلقًا في المواقف كلها وتحت أي ظرف". يكذبوناألطفال بعطٍف ووٍد شديدين، ال 

، يم االجتماعية كانت بدرجة متوسطةدرجة ممارسة الطلبة للقوقد أظهرت النتائج أيضًا بأن 

 .وجاءت بدرجة أكبر بعد تعرضهم لمسلسل "وليد الصدفة"
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وترى الباحثة بأن هذا عائد إلى أن المجتمع األردني يهتم بدرجة كبيرة بالقيم االجتماعية، 

القيم االجتماعية فيهم، وغرس الصفات الحسنة لديهم، وال  غرسويحاول األهالي منذ نشوء أوالدهم 

دات ننسى أيضا أن المجتمع األردني هم مجتمع متدين بطبيعة الحال ومحافظ بشكل كبير على العا

 والتقاليد.

حيــث توصـــلت هـــذه الدراســة للـــدور االيجـــابي  (2016) الحديـــدوتوافقــت هـــذه النتيجـــة مــع دراســـة 

مـن ناحيـة أن البودكاسـت  (2018) خطـابومـع دراسـة  لإلعالم الجديـد فـي إكسـاب اليـافعين قيمـا ايجابيـة.

أن حيــث أظهــرت نتــائج هــذه الدراســة  (2017) العابــد وبــن يحيــى، ومــع دراســة يكســب قيمــا ايجابيــة لألفــراد

برامج البودكاست تساهم في تغيير أفكار الطلبة حول المجتمع كمـا تقـدم لهـم االقتراحـات فيمـا يتعلـق بحـل 

لوســائل اإلعــالم فــي  اً كبيــر  اً مــن ناحيــة أن هنــاك دور  (2010) حلــس ومهــديومــع دراســة  بعــض المشــاكل.

البرنـامج كـان لـه أثـر كبيـر ( مـن ناحيـة أن 2019ومع دراسة طيري ) تشكيل الوعي االجتماعي لدى الطلبة.

 في ترسيخ القيم اإلجتماعية لدى المستميعين.

حيث أن دراسة بومعيزة توصلت إلى أن ( 2006) بومعيزةوتعارضت هذه النتيجة مع دراسة 

حيث أن دراسة المصري كانت ( 2013) المصريومع دراسة  وسائل اإلعالم ال تؤثر في السلوكيات.

سلبي على القيم وخاصة الدينية منها، وأن على تأثير المسلسالت المدبلجة وبينت بأن تأثيرها 

 المسلسالت المدبلجة تقدم سلوكيات بطابع سلبي منها اإلعجاب بالنجوم.
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ما درجة رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع،  ثانياا: مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني:

 العاشر، الول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة"؟

قد أتت بشكل رضا الطلبة اليافعين عينة الدراسة عن مسلسل "وليد الصدفة"  أن أظهرت النتائج

كثيرَا خالل متابعتي "التجربة فريدة وممتعة في التعامل مع البودكاست، استمتعت أكبر عن اآلتي: 

لمسلسل وليد الصدفة، استمتعت بمتابعتي لمسلسل وليد الصدفة، األسلوب جديد في التعامل مع 

المسلسالت اإلذاعية، مسلسل "وليد الصدفة" مسلسل مشوق، متابعتي لمسلسل وليد الصدفة حّركت 

خالل متابعتي لمسلسل وليد مشاعري تجاه الضعفاء، اكتسبت دروسا وعبرا تتعلق بالقيم االجتماعية من 

الصدفة، المؤثرات الصوتية في مسلسل وليد الصدفة متميزة، مضمون مسلسل وليد الصدفة يتناسب مع 

 "اعية، عزز مسلسل " وليد الصدفة "قيمنا وأخالقنا وعاداتنا االجتم

 .بدرجة مرتفعةعن مسلسل "وليد الصدفة"  اليافعين درجة رضا الطلبةل وجاء المعدل الكلي 

دراسة بأن أفراد العينة لديهم ( حيث أظهرت هذه ال2010طيري )وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة 

 جة رضا مرتفعة عن متابعة برنامج قصة وعبرة .در 

عند مستوى داللة هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية  :الثالث: مناقشة نتائج سؤال الدراسة ثالثاا 

(α≤0.05)  من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، الول ثانوي( للقيم  ممارسة اليافعينفي درجة

 االجتماعية واإلنسانية تعود لتأثير المتغيرات الديمغرافية )النوع االجتماعي، الصف، نوع المدرسة(؟

في  (α≤0.05عند مستوى داللة )فروقات ذات داللة إحصائية عدم وجود  أظهرت النتائج

الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية ممارسة اليافعين من طلبة درجة 

 .والصف ونوع المدرسة تعود لتأثير متغير النوع االجتماعي
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عند مستوى داللة هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية  :الرابع: مناقشة نتائج سؤال الدراسة رابعاا 

(α≤0.05)  الصفوف )التاسع، العاشر، الول ثانوي( للقيم ممارسة اليافعين من طلبة في درجة

 االجتماعية واإلنسانية تعود لثر التعرض لمسلسل "وليد الصدفة"؟

في درجة  (α≤0.05عند مستوى داللة )فروقات ذات داللة إحصائية وجود أظهرت النتائج 

ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية تعود 

ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، درجة  أنألثر التعرض لمسلسل "وليد الصدفة"، حيث 

لمسلسل "وليد هم ضالعاشر، األول ثانوي( للقيم االجتماعية واإلنسانية كانت بدرجة أكبر بعد تعر 

 الصدفة".

وترى الباحثة بأن هذا عائد إلى أن اليافعين لديهم درجة كبيرة من التأثر بما يشاهدونه أو 

يتابعونة وخاصة من مسلسالت، حيث تتشكل عواطفهم واضح ويتأثرون بشكل كبير بما يتعابونه مما 

 يؤثر على سلوكياتهم بشكل عام.

عن اإلنسان يلجأ للتعلم  "التعلم االجتماعي" من ناحية أن وهذه النتيجة تتالءم ونظرية الدراسة

طريق مشاهدة نماذج تقوم بتأديتها، أو عن طريق قراءة الكتب، أو التعرض لوسائل اإلعالم المختلفة، 

نما هو تعلم يشمل المشاعر والعواطف وأسلوب التعبير  والتعلم ليس فقط تعلماً  للمهارات والمعارف وا 

ن اليافعين واألطفال قابلون بشكل أكبر للتعلم ويتأثرون بما يشاهدون من سلوكيات ومن ناحية أ .عنها

 اآلخرين.
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 غيركما وأن هذه النتيجة توافقت مع نظرية "التعلم االجتماعي" من ناحية التعلم من التفاعل 

 .المختلفة اإلعالمية الوسائل في والمتمثل المباشر

المحاكاة والتقليد هي أحد وهذه النتيجة تتالءم ونظرية الدراسة "التعلم االجتماعي" من ناحية أن 

السمات الطبيعية لدى اإلنسان وباألخص في مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد، حيث أن اإلنسان هو في 

مثيالت الرمزية تعلم سلوكيات جديدة: فالت أن النظرية تنص على ومن ناحية عملية تعلم مستمر ودائم.

والصورية المتوفرة من خالل التلفزيون والسينما والراديو والكتب واألفالم والحكايات الشعبية هي مصادر 

رمزية للنماذج، حيث أنها تقوم بوظيفة النموذج الحي، ويقوم الشخص بالتأثر بها وتقليدها بعد 

 مالحظتها.

أظهرت هذه الدراسة بأن أفراد العينة يرون بأن ( حيث 2010طيري )وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة 

( حيث 2018وردة )ومع دراسة  برنامج قصة وعبرة كان له أثر في ترسيخ القيم االجتماعية لدى المستمعين.

أظهرت هذه الدراسة بأن البرنامج االجتماعي اإلذاعي يساهم بدرجة كبيرة في ترسيخ القيم االيجابية 

 .ي على سلم السلبيةلدى األسرة الجزائرية ويقض

( حيث اظهرت هذه الدراسة بأن المسلسالت المدبلجة لها تأثير 2013المصري )وتعارضت مع دراسة 

 سلبي على القيم وخاصة الدينية، وأنها تقدم سلوكات سلبية.

عند مستوى هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية  :الخامس: مناقشة نتائج سؤال الدراسة سادساا 

في درجة رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، الول ثانوي( عن  (α≤0.05داللة )

مسلسل البودكاست "وليد الصدفة" تعود لتأثير المتغيرات الديمغرافية )النوع االجتماعي، الصف، نوع 

 المدرسة(؟
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في درجة  (α≤0.05عند مستوى داللة )ذات داللة إحصائية وجود فروقات أظهرت النتائج 

رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد الصدفة" 

 تعود لتأثير متغير النوع االجتماعي، حيث كانت درجة الرضا أعلى لدى اإلناث.

في  (α≤0.05عند مستوى داللة )ذات داللة إحصائية وجود فروقات  كما وأظهرت النتائج

اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد  درجة رضا

الصدفة" تعود لتأثير متغير الصف، وقد كانت الفروقات ما بين طلبة الصف العاشر من جهة وطلبة 

 الصف التاسع من جهة أخرى لصالح طلبة الصف التاسع. 

في  (α≤0.05عند مستوى داللة )إحصائية  ذات داللةعدم وجود فروقات  وأظهرت النتائج

درجة رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، األول ثانوي( عن مسلسل البودكاست "وليد 

 الصدفة" تعود لتأثير متغير نوع المدرسة.

 التوصيات:

 على ما تم التوصل إليه من نتائج فإن الباحثة توصي باآلتي:بناًء 

 وذلك لندرتها.إجراء دراسات مشابهة للدراسات الحالية  -

من خالل عقد الورش  بطريقة واعية الستعمال اإلعالم الرقمي الطلبة اليافعينإرشاد العمل على  -

 .الخاصة بذلك

االهتمام بشكل أكبر بفئة اليافعين وتخصيص مواد إعالمية متعلقة بهم بشكل أكبر لما لها من  -

 على سلوكياتهم وقيمهم.دور فاعل في التأثير 
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تشجيع المدارس على عقد ورش وندوات ألهالي الطلبة إلرشادهم على كيفية تنمية الوعي  -

 االجتماعي لدى أبنائهم والطريقة المثلى للتعامل معهم بما يتعلق بذلك.

 في تنمية وعي الطلبة. في وسائل اإلعالم االستفادة قدر االمكان من التقنيات الحديثة -
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 المراجع:قائمة 

 أوالا: المراجع باللغة العربية:

، مكتبة عّمان: 1، طسيكولوجية التعلم وتطبيقاته الصفية(. 2010أبو شعيره، خالد وآخرون ) -

 مكتبة المجتمع العربي.

 ، بيروت: دار ابن كثير.2، طصحيح البخاري(. 2002اعيل )مالبخاري، أبي عبداهلل بن اس -

السورية على قيم الشباب الجزائري "دراسة ميدانية على تأثير الدراما (. 2019بزة، رقية ) -

، )رسالة ماجستير(، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عينة من شباب مدينة المسيلة"

 محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر.  ةجامع

تأثير البرامج التلفزيونية الموجهة لألطفال على التنشئة في (. 2013بن عامر، سامية ) -

، دراسة ميدانية على مدارس بسكرة، )رسالة دكتوراة(، جامعة محمد خيظر، ع الجزائريالمجتم

 الجزائر.

 ، جدة: مركز النشر العلمي.1، طأساسيات البحث العلمي(. 2012بن عبد العزيز، حافظ ) -

(. اإلعالم اإللكتروني والقضايا االجتماعية في الجزائر، تقنية 2015بوجفجوف، الزهرة ) -

 .146-135(، 42)7، مجلة الباحث العلمي، الفكاهي أنموذجا البودكاست

(. التلفزيون والنسق القيمي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية، 2016بومدين، كريمة ) -

 جامعة مستغانم، الجزائر.
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، دراسة أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب(. 2006بومعيزة، السعيد ) -

 بمنطقة البليدة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر.استطالعية 

تأثير التلفزيون الجزائري على تحديد السلوك االنتخابي "برنامج (. 2007حاج، يصرف ) -

، )رسالة ماجستير(، كلية العلوم االنسانية والحضارة اإلسالمية، المصالحة االنتخابية أنموذجا"

 ، الجزائر.جامعة وهران

في إعادة التنشئة االجتماعية لليافعين من طالب  اإلعالم الرقمي(. دور 2016الحديد، الرا ) -

(، 3)43، مجلة دراسات للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةالمرحلة الثانوية، الجامعة األردنية: 

1589-1603. 

لليــافعين مـــن  االجتماعيــةفــي إعـــادة إنتــاج التنشــئة  اإلعــالم الرقمــي(. دور 2016الحديــد، الرا ) -

 . 1603-1589(. 3)43، مجلة الدراسات للعلوم اإلنسانية واإلجتماعيةطالب المرحلة الثانوية، 

(. اإلذاعة المحلية والقيم األسرية، أطروحة دكتوراه، كلية وسائل اإلعالم 2018).حساين، ورده  -

 والمجتمع، جامعة عبدالحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر.

(. دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لـدى 2010موسى ومهدي، ناصر )حلس،  -

ــة الشــباب الفلســطيني: دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن طــالب كليــة اآلداب جامعــة األزهــر،  مجل

 .180-135(. 2)12، سلسلة العلوم االنسانية، جامعة الزهر بغزة
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، دراسة التقنيات التكنولوجية المتطورةمستخدمى السلوك االتصالى ل(. 2018خطاب، أمل ) -

استخدام الشباب المصرى لتقنية البودكاست واالشباعات المتحققة والتأثيرات السلوكية فى 

 ، دراسة بحثية، كلية اآلداب، قسم اإلعالم، جامعة بنها، مصر.المتوقعة

 والتوزيع.، عمان: دار حنين للنشر 3، طتعديل السلوك اإلنساني(. 2003الخطيب، جمال ) -

، ورقة عمل الملتقى الثالث للمهارات المهارات الحياتية وتأهيل المعاقين(. 2006رقبان، نعمة ) -

 الحياتية صحتك بين يديك، جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 . رام اهلل : دار الشروق.، نظريات التعلم(. 2010الزغلول، عماد ) -

، اإلسـكندرية: دار الشـروق للنشــر 1، طعـالم متغيـرالشـباب والقـيم فــي (. 2006الزيـود، ماجـد ) -

 والتوزيع.

(. تأثير الدراما التركية على القيم االجتماعية لدى الطالبات الجامعيات، 2017سديرة، أسامة ) -

 رسالة ماجستير، كلية علوم االعالم واالتصال، جامعة العربي بن ميدي أم البواقي.

، العدد مجلة اإلذاعة الجزائرية(. اإلذاعة الجزائرية النشأة ومسارها، 2014شلوش، محمد ) -

16. 

(. فاعلية برنامج إرشادي قائم على نظرية التعلم االجتماعي في تنمية 2016الشهاوي، ميادة ) -

، مجلة كلية التربيةبعض مهارات الحياة اليومية لدى االطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم، 

 .620-593(، 20)2جامعة بورسعيد، 

, طرابلس: دار الفكر التربوي بين النظرية والتطبيق(. 2016الشيباني, عمر محمد التومي ) -

 .الجماهيرية للنشر والتوزيع
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، الرياض: مكتبة 2، طعلم النفس التربوي بين المفهوم والنظرية(. 2016الشيخ، تاج السر. ) -

 .الرشد

، دمشق: مجلة جامعة دمشق، عصر المعلومات فيعالم الرقمي اإل(. 2010شيخاني، سالم ) -

26(2 ،)55-70. 

، دراسة في مداخلة النظرية وخصائصه العامة :اإلعالم الرقمي(. 2011صادق، عباس ) -

 البوابة العربية لعلوم االتصال واإلعالم.

وائل  ، عمان: دار1، طالبحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثين(. 2002الصيرفي، محمد ) -

 للنشر والتوزيع.

دور اإلذاعة المحلية في ترسيخ القيم االجتماعية، دراسة لعينة من (. 2019طيري، محمد ) -

، )رسالة ماجستير(، كلية مستمعي إذاعة برج بوعريريج )برنامج قصة وعبرة نموذجا(

 االتصال والعالقات العامة، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر.

تأثير اليوتيوب من خالل برامج البودكاست (. 2017د الرؤوف، بن يحيى )العابد، علي وعب -

، )رسالة ماجستير(، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي على الطلبة الجامعيين

 مرباح.

، القاهرة: عالم الكتب للنشر نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير(. 2004عبد الحميد، محمد ) -

 والتوزيع.
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ـــــا ) - ـــــة للشـــــباب والمـــــراهقين(. 2002عبـــــدالعزيز محمـــــد، زكري ـــــيم االجتماعي ـــــون والق ، التلفزي

 االسكندرية: شركة جالل للطباعة والنشر.

ـــــــــــي، ريمـــــــــــا ) - ـــــــــــم اســـــــــــترجاعه مـــــــــــن االنترنـــــــــــت البودكاســـــــــــت التعليمـــــــــــي(. 2015العتيب ، ت

http//reema15.blog-post_12html  20/4/2020بتاريخ. 

، كتاب 2، ج1(. فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ط2001العسقالني، أحمد بن حجر ) -

 العتيق، دار الريان للتراث.

(. استخدام تقنية بث الوسائط )البودكاست( في إدارة 2012عماشة، محمد، والشايع، علي ) -

 .165-87(، 13)30، مجلة دراسات المعلوماتالتعلم اإللكتروني لدى طلبة الجامعات، 

، ترجمة فايز الصايغ، المنظمة العربية للترجمة، علم االجتماع(. 2005غيديز، أنطوني ) -

 لبنان: توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

 تكنولوجيا والعشرين الحادي القرن تكنولوجيا تربويات(. 2012)  الوكيل عبد إبراهيم الفار، -

 ، طنطا: الدلتا لتكنولوجيا المعلومات.2.0ويب

، )رسالة تكنولوجيات االتصال على اإلذاعة وجمهورهااثر (، 2011فدوار، تسعديت ) -

 ماجستير(، جامعة الجزائر.

تأثير الدراما التلفزيونية على التواصل السري لدى الشباب (. 2019فكايري، خيرية ) -

، )رسالة ماجستير(، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجيالني بونعامة، الجامعي

 الجزائر.
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 (.177)2004، القاهرة: مجلة الفن اإلذاعي(. البث عبر الويب، 2004)كامل، رقية  -

تأثير مضامين العنف للرسوم المتحركة على سلوكيات الطفال ما (. 2019مالية، مالكي ) -

، )رسالة ماجستير(، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، سنوات 5و 3بين 

 الجزائر. 

(. دور وسائل اإلعالم في التغيير القيمي في مرحلة الشباب دراسة 2016محسن، صاحب ) -

-197(، 1)1، مجلة الكلية اإلسالمية الجامعةميدامية في بعض معاهد هيئة التعليم التقني، 

238. 

، الجزائـــر: ديـــوان منهجيـــة البحـــث فـــي العلـــوم السياســـية واإلعـــالم(. 2008مصـــباح، عـــامر ) -

 المطبوعات الجزائرية.

أثر المسلسـالت المدبلجـة فـي القنـوات الفضـائية العربيـة علـى القـيم  (.2013نعيم )المصري،  -

 رسالة ماجستير، جامعة فلسطين.لدى الشباب الجامعي الفلسطيني، 

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.المدخل إلى فنون العمل التلفزيوني(. 1986معوض، محمد ) -

من السرة والمجتمع وعالقتها باالستقرار  القيم الخالقية المكتسبة(. 2019منصور، رشا ) -

، المؤتمر العلمي الدولي السادس للدراسات النوعية ودورها النفسي واالجتماعي لدى المراهقين

 في تنشيط السياحة لتنمية االقتصاد القومي.

، 1، طمفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي(. 2006الهاشمي، نصر الدين جابر ) -

 هدى للطباعة والنشر.الجزائر: دار ال
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، )رسالة دكتوراة(، كلية العلوم اإلنسانية اإلذاعة المحلية والقيم السرية(. 2018وردة، حساين ) -

 واالجتماعية، جامعة عبدالحميد بن باديس، مستغانم.

 .تقرير وضع الطفال في العالم(. 2011اليونيسف ) -

 

 ثانياا: المراجع باللغة االنجليزية:

- Vansoon, Michale (2010). Facebook and the invasion of technological 

communities, New York. 

- Miller, D., (2013). Measurement by the physical educator , Why and Low, 

(3RD. ED) Indianapolis, Indiana, WM. C. Brown Communication, INC. 

- Abdous, M., Facer, B.& Yen, C.. (2012). Academic Effectiveness Of Podcasting: 

A Comparative Study Of Integrated Versus Supplemental Use Of Podcasting 

In Second Language Classes. Computers & Education, 58(1), 43-52. 

- Lazzari, M. (2009). Creative Use Of Podcasting In Higher Education And Its 

Effecton Competitive Agency, Computers & Education, 52(1), 27–34. 

- Prachi, P. P., (2009). Simplifying Podcasting, International Journal of Teaching 

and Learning in Higher Education, 20(2), 251-261. 

- https://www.arabes1.com/2018/09/difference-between-MP3-and-MP4.html. 
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 الملحقات
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 (4ملحق رقم )

  ونالمحكم

 

 الجامعة التخصص الرتبة االسم

 جامعة الشرق االوسط االعالم أستاذ مشارك د. كامل خورشيد

 الزرقاءجامعة  اذاعة وتلفزيون استاذ مساعد أشرف الزعبيد. 

 الزرقاءجامعة  علم االجتماع استاذ مساعد د. عالية ادريس

 الزرقاءجامعة  علوم سياسية استاذ مساعد الطاهاتد. عثمان 

 الزرقاءجامعة  االعالم أستاذ مشارك د. تحسين شرادقة

 كلية الخوارزمي اذاعة وتلفزيون أستاذ مشارك د. علي القضاه

 عالقات عامة أستاذ مشارك د. محمد نور العدوان
اإلمارات -جامعة العين

 العربية المتحدة
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 أخواتي، إخوتي

طلبات درجة الماجستير في اإلعالم/كلية بإجراء دراسة ميدانية الستكمال مت ةقوم الطالبت

تأثير مسلسالت "البودكاست" على اليافعين في ترسيخ القيم " :من جامعة الشرق األوسط بعنواناإلعالم 

 ".دراسة تجريبية على مسلسل "وليد الصدفة"، االجتماعية واإلنسانية

 باإلجابة على االستبانة، علما بأن االجابة تستخدم ألغراض البحث العلمي.يرجى التكرم 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 الطالب: أريج النابلسي      اشراف: د.حنان الشيخ        
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 المربع المناسب: في  (√)غرافية: الرجاء وضع إشارةو أوالا: البيانات الديم

  النوع االجتماعي:

 أنثى               ذكر   

 : الصف

       األول ثانوي          العاشر       التاسع

 
 :المدرسة

  خاصة  حكومية
  المحافظة:
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 ثانياا: فقرات االستبانة:   

  أوالا: درجة ممارسة اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، الول ثانوي( للقيم

 االجتماعية واإلنسانية: 

 الرقم
 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

 محايد موافق
غير موافق 
 بدرجة كبيرة

غير 
 موافق

أتعامل مع الجيران بصورة حسنة ومؤدبة   1
 أخالق عالية وب

     

      أتعامل مع اآلخرين بتواضع واحترام 2
      أشارك أنا وأهلي الجيران أفراحهم  3
      أشارك أنا وأهلي الجيران اتراحهم  4
      اقوم بتقديم المساعدة لكبار السن وأحترمهم  5
ال أفرق بين أصدقائي تبعا لمستوياتهم  6

 االجتماعية 
     

      في المواقف كلها وتحت أي ظرف ال أكذب 7
      استمع آلراء وأفكار الجميع دون مقاطعة  8
      انفسه بالدرجةأتعامل مع إخواني وأخواتي  9
      في حضرة والديّ ال أرفع صوتي  10
      المخصصةأضع الُنفايات في أماكنها  11
      أنظف وأرتب غرفتي يومياً  12
      نظافتي الشخصية من أولى أولوياتي  13
       تشعر مراقبة اهلل في تصرفاتي أس 14
      أتعامل مع األطفال بعطٍف ووٍد شديدين  15
أراعي مشاعر ذوي االحتياجات الخاصة في  16

 حال تعاملت معهم  
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      وأتقبله ينأحترم رأي اآلخر  17
ثانياا: درجة رضا اليافعين من طلبة الصفوف )التاسع، العاشر، الول ثانوي( عن مسلسل 

   البودكاست "وليد الصدفة":

  الرقم
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

 محايد موافق
غير موافق 

 كبيرةبدرجة 
غير 
 موافق

      حقق مسلسل وليد الصدفة جانب جوانب ايجابية لدّي  1
      استمتعت كثيرَا خالل متابعتي لمسلسل وليد الصدفة  2
      أضاف مسلسل وليد الصدفة قيم العدالة والمساواة لديّ  3
      مسلسل "وليد الصدفة" مسلسل مشوق  4
      وليد الصدفة متميزةالمؤثرات الصوتية في مسلسل  5
المصطلحات الواردة في مسلسل وليد الصدفة مفهومة  6

 لعمريومناسبة 
     

 مضمون مسلسل وليد الصدفة يتناسب مع قيمنا وأخالقنا 7
 وعاداتنا االجتماعية

     

      استمتعت بمتابعتي لمسلسل وليد الصدفة 8
تجاه متابعتي لمسلسل وليد الصدفة حّركت مشاعري  9

 الضعفاء
     

لمتابعة مسلسالت شجعتني مسلسل وليد الصدفة متابعة  10
 أخرى باللغة العربية الفصيحة

     

      األسلوب جديد في التعامل مع المسلسالت اإلذاعية 11

      نهاية المسلسل مناسبة 12
دروسا وعبرا تتعلق بالقيم االجتماعية من خالل  اكتسبت 13

 متابعتي لمسلسل وليد الصدفة
     

      التجربة فريدة وممتعة في التعامل مع البودكاست 14
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مسلسل " وليد الصدفة " لدي طريق النجاح  وأنه عزز  15
 ليس مستحيالً 

     

مسلسل " وليد الصدفة " أن السخرية من تعلمت من  16
 تنمر تعتبر اآلخرين

     

 

 

 


