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 ياألردنية في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب في المجتمع لعامدور التربية اإل
 ديما سميح المومني: إلعداد

 الدكتور لعزت محمد حجاب ستا األ: إشراف
  الملخص

ب ية في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباعالمدور التربية اإل إلىهدفت الدراسة الحالية التعرف 
م توزيعها ت استبانةالدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم تطوير  واستخدمت، ياألردنفي المجتمع 

دور اب، ية لدى الشبعالمقيم المواطنة التي عززتها المناهج الدراسية للتربية اإلعلى خمسة محاور )
درجة  ،الشباب للوصول للمصادر الموثوقة للمعلومات وتقييمهاية في تطوير قدرات عالمالتربية اإل

ة في تعزيز يعالمهام التربية اإلسية، مدى إعالمالرضا عن آلية التنفيذ المستخدمة لنشر التربية اإل
ي المجتمع ية للشباب فعالمالتي حققتها برامج التربية اإل اإلشباعاتثقافة النقد الذاتي للمحتوى، 

( شاب من الذكور 023لتحقق من صدق وثبات األداة، وتكونت عينة الدراسة من )ي(، وتم ااألردن
عّمان  ية على مدار العام، فياألردنفي البرامج التي تعقدها المراكز الشبابية واالناث من المسجلين 

ت وخلصحيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة،  2319-2315والمحافظات، خالل الفترة 
 النتائج اآلتية: إلىالدراسة 

 بية ية لدى الشباب ودور التر عالمالمواطنة التي عززتها التربية اإل أن المتوسطات الحسابية لقيم
ية في تطوير قدرات الشباب للوصول للمصادر الموثوقة للمعلومات وتقييمها ورضا الشباب عالماإل

سهام العالمعن آلية التنفيذ المستخدمة لنشر التربية اإل ز ثقافة النقد ية في تعزيعالمتربية اإلية، وا 
ي جاءت ألردناية للشباب في المجتمع عالمالتي حققتها برامج التربية اإل واإلشباعاتللمحتوى، الذاتي 

 جميعها مرتفعة.
  بعا  لمتغير ت ية في تعزيز قيم المواطنةعالمتحديد دور التربية اإلمستوى في وجود فروق إحصائية

(، وعدم وجود فروق في المقارنات بين باقي 25- 25) ـــ( مقارنة ب23لصالح )أقل من العمر 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير الجنس لصالح اإلناث على حساب الذكور، ، عماراأل

 وعدم وجود فروق تبعا  لمتغير التحصيل العلمي.
 واسهام ية لدى الشبابالمعوجود فروق في مستوى المجالين )قيم المواطنة التي عززتها التربية اإل ،

ية في عالمتحديد دور التربية اإلية في تعزيز ثقافة النقد الذاتي للمحتوى( من مجاالت عالمالتربية اإل
(، 23تبع ا لمتغير العمر حيث وجد فروق دالة إحصائي ا لصالح الفئة )أقل من  تعزيز قيم المواطنة

 وعدم وجود فروق لباقي المجاالت.



 ك

 
 

 ر ية لدى الشباب، دو عالمستوى مجاالت )قيم المواطنة التي عززتها التربية اإلوجود فروق في م
ية في تطوير قدرات الشباب للوصول للمصادر الموثوقة للمعلومات وتقييمها، اسهام عالمالتربية اإل
ية في عالمية في تعزيز ثقافة النقد الذاتي للمحتوى( من مجاالت تحديد دور التربية اإلعالمالتربية اإل

تعزيز قيم المواطنة تبع ا لمتغير الجنس حيث وجد فروق دالة إحصائي ا وكانت الفروق لصالح أنثى، 
الدراسة عدم وجود فروق في مستوى جميع المجاالت  أظهرتوعدم وجود فروق لباقي المجاالت، كما 

 تبعا لمتغير التحصيل العلمي. 
  ت ية لدى الشباب من مجاالعالمتها التربية اإلوجود فروق في مستوى مجال قيم المواطنة التي عزز

( 23ية في تعزيز قيم المواطنة تبع ا لمتغير العمر لصالح فئة )أقل من عالمتحديد دور التربية اإل
 .عمار(، وعدم وجود فروق في المقارنات بين باقي األ25- 25مقارنة ب )

 من  ثقافة النقد الذاتي للمحتوىية في تعزيز عالموجود فروق في مستوى مجال اسهام التربية اإل
ية في تعزيز قيم المواطنة تبع ا لمتغير العمر لصالح فئة )أقل من عالممجاالت تحديد دور التربية اإل

(، وعدم وجود فروق في 25- 25فما فوق( مقارنة ) 29(، ولصالح )25- 25( مقارنة ب )23
 .عمارالمقارنات بين باقي األ

 ي.األردنية، قيم المواطنة، الشباب، المجتمع لعاماإل الكلمات المفتاحية: التربية
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Abstract 

The current study aimed to identify the role of media education in promoting 

citizenship values among young people in the Jordanian society, and the study used the 

descriptive survey approach, and a questionnaire was developed that was distributed on 

five axes (citizenship values promoted by the media education curricula for youth, the 

role of media education in developing capabilities Young people to gain access to reliable 

sources of information and evaluate them, the degree of satisfaction with the 

implementation mechanism used to spread media education, the extent to which media 

education contributes to enhancing the culture of self-criticism of the content, the benefits 

achieved by media education programs for youth in Jordanian society), and the validity 

and reliability of the tool was verified, and the study sample was formed. Of (320) young 

men and women registered in the programs held by the Jordanian youth centers 

throughout the year, in Amman and the governorates, during the period 2018-2019, when 

they were chosen by a simple random method, and the study concluded the following 

results: 

 That the arithmetic averages of citizenship values promoted by media education 

among young people and the role of media education in developing youth capacities 

to access and evaluate reliable sources of information and youth satisfaction with the 

implementation mechanism used to spread media education, and the contribution of 

media education in strengthening the culture of self-criticism of the content, and the 

gratifications achieved by media education programs For the youth in Jordanian 

society all came high. 

 There are statistical differences in the level of defining the role of media education in 

promoting the values of citizenship according to the age variable in favor of (less than 

20) compared to (25-28), and the absence of differences in comparisons between the 

rest of the ages, and the presence of statistically significant differences in the variable 

of sex in favor of females At the expense of males, and there are no differences 

depending on the educational attainment variable. 
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 The existence of differences in the level of the two fields (the values of citizenship 

promoted by media education among young people, and the contribution of media 

education in promoting a culture of self-criticism of the content) in the areas of 

defining the role of media education in promoting citizenship values according to the 

age variable where there were statistically significant differences in favor of the 

category (less than 20 ), And there are no differences for the rest of the fields. 

 There are differences in the levels of (citizenship values promoted by media education 

among youth, the role of media education in developing youth capacities to access and 

evaluate reliable sources of information, and the contribution of media education in 

promoting a culture of self-criticism of content) among the areas of defining the role 

of media education in promoting citizenship values accordingly For the gender 

variable, where differences were found statistically and the differences were in favor 

of a female, and there were no differences for the rest of the fields, and the study also 

showed that there are no differences in the level of all fields depending on the 

educational achievement variable. 

 The existence of differences in the level of the field of citizenship values promoted by 

media education among young people in the areas of defining the role of media 

education in promoting citizenship values according to the age variable in favor of a 

group (less than 20) compared to (25-28), and the absence of differences in 

comparisons between other ages.  

 There are differences in the field of media education’s contribution to promoting a 

culture of self-criticism of content from the areas of defining the role of media 

education in promoting citizenship values according to the age variable in favor of a 

group (less than 20) compared to (25-28), and in favor of (29 and over) compared to 

(25-28), and there were no differences in the comparisons between the remaining ages. 

Keywords: Media Education, Citizenship Values, Youth, Jordanian Society. 
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 الفصل األول
 الدراسة وأهميتهاخلفية 

 مقدمةأول: ال

 فرادأمهما  في توعية األجيال بقضايا أمتها وبواقعها المعاصر، وفي زيادة وعي  ا  دور  عالملإل

ي إنشاء جيل مؤثر وفعال ف إلىبما يؤدي و المجتمع بذاتهم؛ ليعكس مدى ثقافة المجتمع وهويته، 

 المجتمع، جيل قادر على القيادة في االتجاه الصحيح المبني على أسس واضحة ومعرفة حقيقية. 

ركيزة أساسية من ركائز الدولة، وله دور هام في تغذية المجتمع بالمعلومات  عالماإلويعد 

 التخاذ ،المستجدات أوال  بأول كافةبما يفيد المواطن في الوقوف على  ،والحقائق عن كل ما يحدث فيه

 قرارات هامة ومصيرية تساهم في تشكيل مالمح المجتمعات.

ي بمراحل تطور طبيعية، صاغت مالمح شخصيته الوطنية، وواجه كذلك، األردنلقد مر الشعب 

من مالمحه، خصوصا عندما تفاعل معها، بجدية  جملة من التحديات والتحوالت، والتي شكلت بعضا  

ودأب من خالل االستجابة الواعية، المدركة ألهمية الحفاظ على المنجزات والبناء عليها، واحتواء 

 .االجتماعي لألردنيين -المتغيرات ضمن اإلطار العام الثقافي 

ائل نت وبعض وسولكن في ظل غزارة المعلومات من حولنا، أصبح الكثير من مستخدمي اإلنتر 

ر الرسائل معينة، مستغلين سرعة انتشا أهدافالكاذبة والترويج لها لتحقيق  خباريتعمد نشر األ عالماإل

عبر مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها االن ماليين األشخاص حول العالم، فنجد صور 

 عالمإلامزيفة، ومقاطع فيديو مفبركة، ومعلومات مغلوطة، تنتشر بسرعة من أجل أن تجدها وسائل 

أخذ توالتحقق من دقة ما ورد فيها، ومن ثم  يةعالماإلة يوتعيد نشرها، دون تطبيق أدنى معايير المهن

مئات االالف من المتابعين الذين يثقون بهذه الوسيلة  إلىطريقها  الصحيحةغير هذه المعلومات 
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 تلك المعلومات، إما من أجل تغييرالجهات التي قامت بنشر  أو فراد، وتتحقق غايات األيةعالماإل

من أجل تطبيق قوانين الدعاية  أوأحداث معينة،  أو بعض مواقف واتجاهات الجمهور إزاء قضايا

على  ا  فيالتأثير عاط أواالجتماعية،  أو تشويه صورة الشخصيات السياسية أووالتأثير السياسي، 

مشاعر الجمهور وكسب تأييدهم إزاء قضايا قد ال تصب في مصلحتهم العامة، وزرع الفتنة باستفزاز 

ثارة الفوضى والشغب والنعرات الطائفية.  شرائح معينة وا 

بالطريقة اإليجابية، لينشأ جيل جديد قادر على  األردنفي  عالماإلوعليه، يجب االستفادة من 

ا المهمة الذي يشغلهم عن القضاي يعالماإلفهمها وتجنب التظليل والتهميش و  يةعالماإلقراءة الرسالة 

 في المجتمع. 

على تنشئة المواطنة المسؤولة، والعمل الجماعي، والحياة الواقعية،  يةعالماإلتشجع التربية 

وتعمل على أن تكون هذه التنشئة تّتسق مع مهارات التفكير العليا وتنميها، وتمكن الفرد من أن يصبح 

 من خالل زيادة قدراته على االتصال والتعبير، وتمكينه من التعامل يةعالماإلمستهلكا  حكيما  للرسائل 

ر، هي الموجه األكب عالماإلفي وقت أصبحت فيه وسائل  يةعالماإلثقافة مشبعة بالرسائل مع 

 والسلطة المؤثرة على القيم والمعتقدات والتوجهات والممارسات في مختلف جوانب الحياة.

بدور كبير في تعزيز قيم المواطنة وتشكيل الهوية الوطنية، وخدمة قضايا  يةعالماإلتقوم التربية 

ية من حقوق المواطن األساس اجزء يةعالماإل، خصوصا في الوقت الراهن، فقد باتت التربية الوطن

بات   يةعالمإلاالمهني الشريف بغيره، فإدراج التربية  عالماإلفي ظل هذه الظروف التي اختلط فيها 

ليل، ضحماية الشباب الناشئ من النمطية والسلبية والت إلىأيضا ضرورة ملحة كمشروع دفاعي يهدف 

به وتعلم  التي تحيط يةعالماإلوتمكينه من حرية االنتقاء واالختيار والنقد، قادر على فهم الثقافة 

ن، في ضوء عصر المعلومات كيفية التعامل معها والمشاركة فيها بصورة فاعلة، فنحن اآل
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والتكنولوجيا، ال نملك إال أن نعلم الشباب كيف يفهمون ويحللون األحداث المحيطة بهم، لكي ال 

اتجاهات عبر كل األشكال المتاحة  أويكونوا فريسة من السهل السيطرة عليها من قبل آخرين 

 لالتصاالت في هذا العصر. 

ويده بمهارات تز ، لاليومية للمواطنمن الثقافة  ا  لتكون جزء يةعالماإلمية التربية ومن هنا تأتي أه

ة المكتوبلتهيئته في عالم يتميز بقوة الرسائل المصورة و و التقليدية والجديدة،  عالماإلالتعامل مع وسائل 

القدرة من لمجتمع ا أفرادلتمكين يسمعه، و  أومستقال  يفسر ما يشاهده  ا  والمسموعة، وتمكينه ليكون ناقد

 صوال  و في مجتمعهم، وكيفية عمل هذه الوسائل،  تنتشر االتصالية التي عالماإلعلى فهم وسائل 

انعي وتهيئتهم للمشاركة كص ،للتفاهم مع اآلخرين عالماإلالمهارات في استخدام وسائل  الكتساب

ساعدتهم مومشاركين في مجتمعات افتراضية ضمن أخالقيات المجتمع وضوابط حرية الكلمة، و  إعالم

 لىإوتقييمها والتحقق من دقة البيانات والمعلومات الواردة فيها، والرجوع  تحليل المعلوماتفي 

 مصادرها للتأكد من صحتها ومصداقيتها.

 لمواطنةفي تعزيز قيم اودورها  يةعالماإلالضوء على التربية  إللقاء هذه الدراسة هدفتوعليه 

 .ياألردن في المجتمع لدى الشباب

 مشكلة الدراسةثانيا: 

ا تزال وفق م األردنفي  يةعالماإلن حالة انتشار التربية العديد من مؤشرات تحليل الواقع أ تشير

 . ضرورة وطنية يةعالماإلن التربية اليونسكو ضمن السيناريو الثاني، أي أتصنيف خبراء 

، وفي ظل 2323والعالم منذ بداية العام  األردنانتشار جائحة كورونا التي يشهدها  ضوءفي و 

لرقمي، ا عالموشبكات التواصل االجتماعي واإل عالماإلغير الرشيد لوسائل  االستخدامزيادة أضرار 

ه نل هذه الجائحة، أصبح من الواضح أخال الكاذبة وخطاب الكراهية خباروانتشار االشاعات واأل

التدخالت العالجية الكبيرة منها والصغيرة، إما عبر التنظيم  إلىلحل هذه المشكلة، هناك حاجة 
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ما عبر مبادرات يتبناها وينفذها المجتمع المدني، وتركز على تمكين و  قوانينالحكومي ) تشريعات(، وا 

، قييمهاتفسير المعلومات التي يتلقونها وتالالزمة ل المواطنين عامة والشباب خاصة، وتزويدهم باألدوات

معظم  في السنوات األخيرة في يةعالماإل. لقد ازدادت أهمية التربية يةعالماإلف بالتربية وهو ما يعر 

في تمكين المواطنين من فهم مضامين  من دور فاعل يةعالماإلوالمؤسسات  عالملإلنحاء العالم لما أ

 ة وكاذبة. مضلل أوصادقة  أخباروالتمييز بين المعلومات التي يتلقونها سواء كانت  عالماإلوسائل 

تمكين ل به ن تقومأ يةعالماإللتربية الذي يمكن لدور البحث لجاءت مشكلة الدراسة  هناومن 

األفكار المزيفة و  المضامينكشف الموجهة له، وتمكينه من  يةعالماإلالمواطن من فهم وتحليل المادة 

 لعدم االنقياد لها.لدى المواطنين كافي التشكيل الوعي واإلدراك مما يسهم في المتطرفة 

 أسئلة الدراسةثالثا: 

مواطنة ية في تعزيز قيم العالمدور التربية اإلالتعرف على  السؤال الرئيسي لهذه الدراسة هو

  األسئلة الفرعية التالية:ي، كذلك تمت اإلجابة على األردنلدى الشباب في المجتمع 

 الشباب؟ ية لدىعالمما هي قيم المواطنة التي عززتها التربية اإل .1

ية في تطوير قدرات الشباب للوصول للمصادر الموثوقة عالمما الدور الذي تقوم به التربية اإل .2

 للمعلومات وتقييمها؟

 ية؟عالمما درجة رضا الشباب عن آلية التنفيذ المستخدمة لنشر التربية اإل .0

 ية في تعزيز ثقافة النقد الذاتي للمحتوى؟عالمما مدى إسهام التربية اإل .4

 ؟ياألردنية للشباب في المجتمع عالمهي اإلشباعات التي حققتها برامج التربية اإلما  .5

مواطنة ية في تعزيز قيم العالمإحصائية في تحديد دور التربية اإل داللةهل توجد فروقات ذات  .6

 العلمي( من وجهة نظر الشباب؟ االجتماعي، العمر، التحصيل النوعلمتغيرات )تعزى 
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 الدراسة أهدافرابعا: 

واطنة ية في تعزيز قيم المعالمدور التربية اإلالهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرف على 

 الفرعية التالية: هدافالدراسة األ تي. كما تضمناألردنلدى الشباب في المجتمع 

ية في تطوير قدرات الشباب على الوصول للمصادر عالممعرفة الدور الذي تقوم به التربية اإل .1

 الموثوقة للمعلومات وتقييمها.

 ية.عالممعرفة درجة رضا الشباب عن آلية التنفيذ المستخدمة لنشر التربية اإل .2

ية في تعزيز ثقافة النقد الذاتي للمحتوى )ليس كل ما عالمالتعرف على مدى إسهام التربية اإل .0

 ينشر حقيقة( من وجهة نظر الشباب.

 ية للوصول للشباب.عالمامج التربية اإلالتعرف على األساليب المستخدمة لنشر بر  .4

 ي.ألردناية للشباب في المجتمع عالمالوقوف على اإلشباعات التي حققتها برامج التربية اإل .5

 أهمية الدراسةخامسا: 

ة في محو يعالمتكمن أهمية الدراسة في أنها سلطت الضوء على دور التربية اإل األهمية التطبيقية:

ية عالمالشباب مما سيمكن صانع القرار والقائمين على نشر ثقافة التربية اإلية لدى عالماألمية اإل

ل مع المجتمع من التعام أفرادمن رسم طريقة لالستخدام األمثل لهذه البرامج لزيادة الوعي وتمكين 

 بشكل ايجابي. عالموسائل اإل

ية، عالممجال التربية اإل تعد الدراسة إضافة جديدة وتدعيما  للجهود البحثية في األهمية العملية:

المجتمع  ية ودورها في تمكينعالمويؤمل أن يستفاد من هذه الدراسة الباحثون والمهتمون بالتربية اإل

 .بفهم ومعرفة عالمبمختلف فئاته للتعامل مع مضمون وسائل اإل
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 مصطلحات الدراسةسادسا: 

ن مستخدم بالبحث وذلك ألتستوجب الدقة العلمية وضع تعريفات واضحة ومحددة لكل مفهوم 

 لىإالمفاهيم تعتبر اللغة العلمية التي يتداولها المتخصصون في فرع من فروع المعرفة، باإلضافة 

 تحديد هذه المفاهيم هو الذي يجعل عملية االتصال بين المتخصصين في العلم سهلة ويسيره.

 ماعة الدور الذي يلعبه الفرد في ج أوبأنه: "وظيفة الفرد في الجماعة  الدورعرف "رويتز"  :الدور

على انه ما  الدوركما يعرف  .(265، ص 2330الهاشمي ونصرالدين، ) موقف اجتماعي" أو

الوظيفي  وأالقواعد التي تحكم وصفا  معينا  في البناء االجتماعي  أومعايير السلوك  إلىيشير 

، 2310، )البياضي بالنسبة للجمهور في مجاالت مختلفة عالماألداء الذي يقوم به اإل أو

 (.21ص

ليافعين اية الهادفة لتعزيز قيم المواطنة لدى الشباب عالمالتربية اإل نشاطات ويقصد به إجرائياا:

 من خالل ما تقدمه من معارف ومعلومات حول مختلف القضايا.

 الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه  المواطنهي صفة  :المواطنة

الوطن، فالمواطنة هي الشعور باالنتماء والوالء للوطن وللقيادة السياسية، وهذا ال يتحقق إال  إلى

القبلية هي مصدر الثواب والعقاب  أومن خالل إحساس المواطن بأن الدولة وليست الطائفية 

لشعب ا أفراد، األمر الذي يعني الحد من هيمنة أي منهم فكرا وسلوكا على والمانحة والمانعة له

كما تعرف المواطنة كذلك بأنها: العالقة بين الفرد والدولة )الجمعية الكويتية للعمل الوطني(، 

 التي تتحدد من خالل القانون. 

 ليافعيناانتساب يتحلى به الشباب  أوارتباط  أوصفة  أوداخلي  شعور: انه ويقصد بها إجرائياا 

، وما يعنيه هذا الشعور من حب الوطن والشعور بالوحدة الوطنية والمحافظة على األردنبوطنهم 

 مكتسبات الوطن ومدخراته وعلى األمن وتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية.
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 يرى علماء االجتماع أن القيم هي عملية للتقييم تقوم على أساس مقياس ومضاهاة في : القيم

مكانيات لتحقيق  ضوء مصالح الشخص من جانب، وفي ضوء ما يتجه له المجتمع من وسائل وا 

هذه المصالح من جانب أخر، فالقيم عملية انتقاء مشروط بالظروف المجتمعية المتاحة، فالقيم 

ت ممكنا أومعيار، لالنتماء من بين بدائل  أون علماء االجتماع "مستوى كما يعرضها عديد م

، 1993، اجتماعية متاحة أمام الشخص االجتماعي في الموقف االجتماعي" )عبد المعطي

 .(257ص

 لىإ، وأسس متعارف عليها ضمن المجتمع الواحد، وُتشير معايير: أنها ويقصد بها إجرائياا 

لى طرق تعامل األ ك معا ، والموافقة على السلو  فرادمستوى االنتماء والشعور بالوطنية والهوية وا 

 المقبول، ورفض غير المقبول.

 الذي  والمعلوماتية "المنهج يةعالممصطلح التربية اإل اليونسكولقد صاغت  ية:لعاماإل التربية

فهم  فراد، مما يتيح لألعالممع وسائل اإلء والشباب والمجتمع التعامل ايتم من خالله تعليم النس

 نتاجها".إية ونقدها والمشاركة في عالمهذه الوسائل وتقييم الرسائل اإل

افة التربية ية لنشر ثقاألردنتقوم بها الدولة  التي الجهودويقصد بها إجرائياا في ه ه الدراسة: 

 .الشباب اليافعينية بين عالماإل

 ملة التقييم في معجم المعاني هو قياس فاعلية ح تعريفية فإن عالمبحسب الدراسات اإل: التقييم

 (.79، ص 2336ية لمعرفة مدى تأثيرها. )مصطفى، إعالم أوإعالنية 

ة المقدمة يعالمهو قياس فاعلية محاور برامج التربية اإل ويقصد بها إجرائياا في ه ه الدراسة:

  .المواطنةودورها في تعزيز قيم للشباب اليافعين 
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 حدود الدراسةسابعا: 

 نفذت هذه الدراسة ضمن الحدود اآلتية:

، والمحافظات التالية: الزرقاء، إربد، : تم اجراء الدراسة في العاصمة عمانالحدود المكانية -

 عجلون، جرش، الكرك، البلقاء.

 برامج من سة على عينة عشوائية من اليافعين المستفيدينراالد اقتصرت: الحدود البشرية -

ية التي تقدمها المراكز الشبابية في مختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة لعاماإل التربية

 الشباب.
 .2323 وكانون األول : شهري تشرين الثانيالحدود الزمانية -

 محددات الدراسةثامنا: 

 اختيارها،ي تم ينة التمثيلية التوالع المتعلقة بتحديد مجتمع البحث، المنهجيةءات ار جويقصد بها اإل

وبمدى  ؛وباألدوات التي تم من خاللها جمع البيانات، سةار سة ترتبط بعينة الدار الد محدداتن إف كولذل

 :سة باآلتيار تعميم نتائج هذه الد صدق وثبات هذه األداة، ويتحدد

 سة.ار لهذه الد صدق وثبات االستبانة المصممة خصيصا   .1

 سة.اعلى أسئلة الدر سة في اإلجابة راصدق وجدية استجابة عينة الد .2

 وبعد إجراء الدراسة نستطيع القول انه يمكن تعميم النتائج.  .0
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 الفصل الثاني
  اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 : اإلطار النظريأول

ئح على الجماهير تبعا  لخصائص الشرا يعالماهتم الباحثون بالتمييز بين أنواع التأثير اإل

ومدى  عالمالمستهدفة وصفاتها النفسية واالجتماعية، وتأثير العوامل الوسيطة في عملية االتصال واإل

 تشجيعها على االنحراف والجريمة والتعصب العرقي والديني والعدوانية واالنحالل.

خالصة نتائج الباحثين والدارسين لالتصال اإلنساني بالجماهير بهدف  عالماإلبنظريات  ويقصد

ومحاولة التحكم فيها والتنبؤ بتطبيقاتها وأثرها في المجتمع، فهي  عالمتفسير ظاهرة االتصال واإل

 في دول العالم. يةعالماإلتوصيف النظم 

في  يةالمعاإلدور التربية لقياس  اإلشباعاتو االستخداماتعلى نظرية  باالعتمادالباحثة  قامت

التي تقدمها المراكز  يةلعاماإل التربية برامج من ياألردنتعزيز قيم المواطنة لدى الشباب في المجتمع 

، كونها النظرية األقرب لدراستها من منظور تفسير العالقة بين الحاجة الشبابية في مختلف المحافظات

 وكمية المعلومات التي يتلقونها عبر وسائل يةعالماإللتمكين الشباب والمجتمع من خالل التربية 

والمعلومات التي تقدمها  عالماإل، بحيث ان الشباب سيتمكنون من خالل فهم وسائل عالماإل

التي تحقق تلك اإلشباعات للمعلومات الصحيحة والموثوقة التي تصلهم  عالماإلسيختارون وسائل و 

 .يةعالماإلعبر الوسائل 

 الستخدامات واإلشبالعاتنظرية 

أول من وضع اللبنة األولى في مدخل االستخدامات واإلشباعات، عندما  Katzكاتز  يعد إلياهو

المدخل ظهرت هذه النظرية ألول مرة بطريقة كاملة في كتاب "استخدام وسائل  هذاكتب مقاال عن 
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، ودار هذا 1974عام  Elihu Katz and Blumler Jayوبلوملر االتصال الجماهيري" تأليف كاتز

جانب،  ومحتواها من عالماإلالكتاب حول فكرة أساسية مؤداها تصور الوظائف التي تقوم بها وسائل 

 (.  252 ص ،2330، اسماعيلودوافع الفرد من التعرض إليها من جانب أخر )

في االعتبار األول المتلقي كنقطة بدء بدال  من الرسالة االستخدامات واإلشباعات  نظريةوتأخذ 

يوظفون  فرادألن األ عالماإلفيما يتصل بتجربة الفرد المباشرة مع وسائل  االتصاليوتشرح سلوكه 

(. وبصفة عامة فإن مدخل 195 ص ،1997الرسائل بدال من التصرف سلبيا حيالها )العبد،

يتساءل منهم عن أسباب اختيار الجمهور  عمناإلجابة  إلىاالستخدامات واإلشباعات يسعى 

 (.59 ص ،1995 عمارة،خر )اآلي دون إعالملمضمون 

واإلشباعات بدراسة االتصال الجماهيري دراسة وظيفية منظمة. فخالل  االستخداماتوتهتم نظرية 

عقد األربعينيات من القرن العشرين، أدى إدراك عواقب الفروق الفردية، والتباين االجتماعي على 

. وكانت المعاإلبداية منظور جديد للعالقة بين الجماهير ووسائل  إلى، عالماإلإدراك المرتبط بوسائل 

 يةالمعاإلنه جمهور سلبي ال حول له وال قوة أمام الرسالة أالجمهور على  إلىلنظرية تنظر هذه ا

سائل ها لرسائل ومضمون مفضل من و أفرادرؤيتها على أنها فعاله في انتقاء  إلىوتأثيرها الفعال، 

 (.2337، . )مكاوي والعبدعالماإل

أن البحث في االحتياجات التي تتحقق من التعرض واستخدام وسائل  إلىوتانكرد،  ويرنرويشير 

االتصال المختلفة، قد بدأ في الثالثينيات من القرن الماضي، عندما أجريت دراسات عديدة من هذا 

، جابح) خدام الجمهور لوسيلة اتصال معينةاست منها التعرف على أسباب الغرضكان المنظور، 

 (.297 ص ،2313
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ويعتبر إشباع الحاجات وتلبية الدوافع ضرورة لدى الفرد حتى يتحقق للفرد االتزان النفسي الذي 

ما يشبع  لىإيساعد على استمرار التواصل مع الغير والتكيف مع البيئة. وهذا ما يفسر سلوك الفرد 

 ،2334غير مباشر )عبدالحميد،  أوالحاجات التي يفتقدها في تعامله مع الغير بشكل مباشر 

 (.267ص

 ،حسنيلي: )ما  واإلشباعاتاالستخدامات  نظريةالتي قامت على أساسها  بادئالم أهم ومن

 (.114 ص ،1957

األغنياء في المجتمع الجماهيري، الذين يدركون تلك  إلىتقدم رسائلها  عالماإلإن وسائل  .1

 الرسائل بشكل متقارب.

 عاال.ف تأثيرا فرادفي مشاعر وعواطف األ منبهات تؤثر أوإن هذه الرسائل تقدم مؤثرات  .2

غييرات حد ما، وتخلق ت إلىاالستجابة بشكل مباشر ومتماثل  إلى فرادإن هذه الوسائل تدفع األ .0

 .فرادعند كل األ –بشكل متماثل  –في التفكير واألفعال 

ضعف في وسائل الضبط  إلىقوية ومماثلة ومباشرة، ويرجع ذلك  عالماإلتأثيرات وسائل  .4

 جتماعي مثل العادات والتقاليد المشتركة.اال

 ودون وسيط. عالماإلإن الفرد يتلقى معلومات بشكل فردي من وسائل  .5

من العوامل المحركة لالتصال، وبصفة خاصة تلك الحاجات والدوافع  والدوافع الحاجاتوتعتبر 

 التي يتوقع الفرد أن يشبعها ويلبيها له اآلخرون لتحقيق التكيف مع البيئة. 

شعوره بنقص في شيء ما، يحقق تواجده حالة من الرضا  أوالفرد  افتقار: هي Needالحاجة 

 نفسية. أوواإلشباع. والحاجة قد تكون فسيولوجية 
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ي استجابته القيام بسلوك معين يقو  إلىنفسية توجه الفرد  أو فسيولوجية: فهو حاله Motiveالدافع 

 يرضي حاجة ما. أويشبع  أومثير ما.  إلى

 ي إلشباع رغباتعالمأن الجمهور يستخدم المنتج اإل واإلشباعات االستخداماتوترى نظرية 

 تحديد الهوية أو التفاعل االجتماعي أوالترفيه  أومعينة لدية وأهمها الحصول على معلومات 

 .(59، ص2311، )المشاقبة

الدوافع، فالحاجة تنشأ من الشعور بالنقص والحرمان من شيء ما لدى  عادةتسبق الحاجات 

 (.267ص ،2335، الجمهور مما يؤدي في التأثير في القوى الداخلية لدى الفرد )الدافع( )زهران أفراد

بتوضيح العالقة بين  (Katz el al, 1974ومنهم كاتز وزمالؤه )-الباحثين  بعضولذلك اهتم 

، ووضع الباحثون ثالث عالماإلحاجات الفرد ودوافعه ومحاولة إشباعها من خالل محتوى وسائل 

 (:010 ص ،2335فروض أساسية وهي )العبد، 

 .عالماإلاعتبار المتلقي فردا  إيجابيا  ونشطا  في اتصاله مع وسائل  .أ

 المتلقين الحرية في االختيار حسب الحاجة لإلشباع. فرادلأل .ب

 ومصادر أخرى حول إشباع الحاجات. عالماإلالتنافس بين وسائل  .ج

تند تس ويرى " كانز وزمالؤه " أن منظور االستخدامات واإلشباعات يعتمد على خمسة فروض،

 :)031ص ، 2313، )حجاب عليها نظرية االستخدامات واإلشباعات وهذه الفروض هي

يحقق لهم  عالماإلأن أعضاء الجمهور فاعلون في عملية االتصال، واستخدامهم لوسائل  -1

 مقصودة تلبي توقعاتهم. أهداف

جمهور ال إلىمحددة يرجع  إعالمالربط بين الرغبة في إشباع حاجات معينة، واختيار وسيلة  -2

 نفسه وتحدده الفروق الفردية.
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هم  فرادالوسائل والمضمون الذي يشبع حاجاته، فاألالتأكد على أن الجمهور هو الذي يختار  -0

 .دفراالذين يستخدمون وسائل االتصال وليست وسائل االتصال هي التي تستخدم األ

يكون الجمهور على علم بالفائدة التي تعود عليه، وبدوافعه واهتماماته، فهو يستطيع أن يمد  -4

 .عالماإلالباحثين بصورة فعلية الستخدامه لوسائل 

االستدالل على المعايير الثقافية السائدة من خالل استخدامات الجمهور لوسائل االتصال وليس  -5

 من خالل محتوى الرسائل التي تقدمها وسائل االتصال.

 يةلعاماإلالتربية 

تمٌع من مج أووأنواعه من ضروريَّات الحياة، وال يخلو بيٌت  أشكالهاليوم بكّل  عالماإلأصبح 

تركز على تعزيز بعض  ،سياسّية، واقتصادّية، وتربويَّة ،ّددةوظائٌف متع عالم، ولإلمعيًّنة إعالموسائل 

 للمجتمع. تغييرها أوالقيم اإليجابّية وتقويتها، وكذلك التعديل في القيم السلبّية 

 "لعشريناالسنوات األخيرة من القرن الماضي "إن التطور الذي حصل في تكنولوجيا االتصال في 

ريعة بخطوات س عالماإلومطلع القرن الحادي والعشرين الحالي هيأ الفرص الالزمة النتشار وسائل 

الجتماعية تربوية وااإلنسان ومشاركته في مختلف األنشطة الثقافية وال إلىوفاعلة بغية التوصل 

 ية.عالمواالقتصادية واإل

والرقمية أمرا  حديثا ، إنما هو ضمن  يةعالماإللم يكن موضوع االهتمام والدعوة لدراسة التربية 

 . 1952توجهات اليونسكو االستراتيجية المخطط لها سابقا ، حيث دعت لتدريسه منذ عام 

باب النهج الذي يتم من خالله تعليم النشء والش إلىوالمعلوماتية  يةعالماإلمفهوم التربية  يشير

قييم فهم هذه الوسائل، وت فرادما يتيح لأل ومصادر المعلومات، عالماإلوالمجتمع التعامل مع وسائل 

 والمعلوماتية ونقدها والمشاركة في انتاجها. يةعالماإلالرسائل 
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ذات مضمون متشابه، ورؤية واحدة اجماال ، ولذلك سنختار  ،متعددةتعريفات  يةعالماإل للتربية

الذي  ،فيينار مؤتم حسب توصيات  يةعالماإلأفضل التعريفات وأكثرها شموال ، وهو تعريف التربية 

 00وحضره  1999عام  للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( األمم المتحدة عقد تحت رعاية منظمة

االتصالي من صور متحركة  عالماإلالتعامل مع جميع وسائل "بأنها بلدا  حول العالم  41خبيرا  من 

من فهم  فرادوثابتة وكلمات ورسوم، التي تقدمها تقنيات المعلومات واالتصاالت المختلفة، وتمكين األ

نتاجها واختيار الوسائل المناسبة للتعبير عن رسائلهم المناسبة يةعالماإلالرسائل  أما مؤتمر  . "وا 

ه دافأهي و عالمالتعرف على مصادر المحتوى اإل"عّرفها على أنها ( ف2332للشباب ) يةعالماإلالتربية 

، يةعالمإلاالسياسية واالجتماعية والتجارية والثقافية والسياق الذي يرد، ويشمل التحليل النقدي للمواد 

نتاج هذه المواد وتفسير الرسائل   . "والقيم التي تحتويها يةعالماإلوا 

التعامل  رادفوالمعلوماتية هي المنهج الذي يتعلم من خالله األ يةعالماإل التربيةإن  القولويمكن 

ومصادر المعلومات، والوصول اليها، وما يتيح لهم فهم هذه الوسائل والقدرة على  عالماإلمع وسائل 

 ، وهي تتضمن:ي والمعلوماتيعالمنقدها والمشاركة في انتاج المحتوى اإل

  يةلعاماإلولا: التــربـيـــة أ

  االتصالي، وتشـــمل الكلمات، والرســـوم المطبوعـــة،  عالماإلتختـــص فـــي التعامل مع كافة وســـائل

 والصـــوت، والصور الســـاكنة والمتحركـــة، التي يتم تقديمها عن طريق أي نوع من أنواع التقنيات.

  االتصالية التي تســـتخدم فـــي  عالماإلفهم لوســـائل  إلىالمجتمع من الوصول  أفرادتمكن

مجتمعهـــم، والطريقة التـــي تعمل بها هذه الوســـائل، ومن ثم تمكنهم مـــن اكتســـاب المهارات في 

 خبارادقة واألالص خبارللتفاهم مع اآلخرين، وتمكنهم من التمييز بين األ عالماإلاســـتخدام وســـائل 

 المغلوطة.

  جزءا  من الحقوق األساسية لكل مواطن.   يةعالماإلتعد التربية 
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 المجتمع لآلتي:  أفرادثانياا: تضمن تعلم 

  ها السياســـية واالجتماعية والتجارية أهداف، و يةعالماإلالتعـــرف علـــى مصادر النصوص

 والثقافية، وكذلك السياق التي وردت فيه.

  نتاج يةعالماإلالتحليل وتكوين اآلراء النقدية حول المواد  الخاص بهم. عالماإل، وا 

  عالماإلفهم وتفسير الرسائل والقيم التي تقدم من خالل . 

  اإلنتاج.  أوالمطالبة بالوصول إليه، بهدف التلقي  أو، عالماإل إلىالوصول 

  أو يةعالماإلالمناسبة التي تمكن الشباب الصغار من توصيل رسائلهم  عالماإلاختيار وسائل 

  الجمهور المستهدف. إلىقصصهم، وتمكينهم من الوصول 

 (0-2، ص 2335)الطعاني،  يةلعاماإلأسس التربية 

  ترسيخ هوية األّمة وتأصيلها، وذلك عبر برامج هادفٍة في هذا السياق تركز على الهوّية األصيلة

 لألّمة تربط بين ماضيها، وواقعها ومستقبلها المنشود. 

  جتمع توارثها في الم ، وعاداته اإليجابّية، فهناك قيٌم أصيلةالمجتمع األصيلةالمحافظة على قيم

 ي ذلك. ف دوٌر عظيم عالملتفريط فيها، ولإلاس وتناقلوها، فهذه القيم يجب حفظها وعدم االن

 بين األمم والشعوب.  تعزيز مفهوم رسالة األمة، ودورها الحضاري 

 بينهم، بما يحقق  ةبوجود التوافق والنظرة اإليجابييين والتربويين، وذلك عالمتكامل الدور بين اإل

 والمجتمع من ذلك.  فرادة، واستفادة األالتربويترسيخ القيم 

  سات التربية المختلفة في المجتمع.لمسؤول واألمين والداعم، نحو مؤسبدوره ا عالماإلقيام 

 وهي: المرسل، يعالمبين عناصر ومقّومات العمل اإل تحّقق عنصر التواصل االيجابي ،

 والرسالة، والمستقبل، وخلّوها من تناقضاٍت تفقدها قيمتها وجوهرها. 
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  دف االستفادة تها، بهفي التربية ظهرت نتائجها اإليجابّية، وذاع صي لتجارب ناجحة عالماإلنقل

يجابي  منها.  بما هو صحيح وا 

 تسليط و لها،  تشجيعها، وذلك من خالل عمل دراسة ومناقشةحلّية و دعم المبادرات التربوّية الم

 ّيا . التواصل مع صّناع القرار التربوّي، في مختلف القضايا التربويَّة. إعالمالضوء عليها 

الصحيحة آثاٌر عظيمٌة، فميدانها األول واألساس هو الفرد، حيث تنعكس  يةعالماإلإن للتربية 

على سلوكه، وقيمه، واتجاهاته المختلفة في الحياة، وبناُء الفرد معرفيا ، وسلوكيا ، وقيميا، يعدُّ منطلقا  

فتقدها غيره من ي عالماإلومرتكزا  أساسّيا  في بناء المجتمع، واألمَّة كذلك، ولعّل الميزة التي يتمّتع بها 

ّي عالمحيث تعّدد المستقبلين له، وتيّسر سبل نقل رسالته، ويبقى الدور الهام في كيفّية صياغة اإل

 اء  باألّمة.وخيمٌة تبدأ بالفرد، مرورا  بالمجتمعات، وانته لرسالته التربويَّة آثار عالماإلالتربوّي، وبفقد 

والرقمية،  يةعالمإلال بشكل متناٍم مع منهج التربية المنطقة العربية فإنها بدأت تتفاع إلىبالنسبة 

بالدراسات الجامعية األولية والعليا ووفق خطة لليونسكو، وابتداء  من  عالماإل كلياتوبخاصة في 

لبنان حيث كانت نقطة االنطالق لطرح هذا المفهوم وتعميمه على الجامعات وبعض المدارس بالتعاون 

 مع منظمة اليونسكو.

والرقمية في الوطن العربي خالل العقد األول من األلفية الثالثة  يةعالماإلفكرة التربية  انطلقت

ي سواء عالموجاءت كضرورة ملحة وهدف لزيادة المعارف في الجوانب التحليلية والنقدية للنص اإل

لعربية ااألجنبي، وتعتبر الجامعة األمريكية ببيروت نقطة االنطالق  أوالعربي  عالماإلالذي يقدمه 

 عالممفهوم جديد لإل إلى، بهدف التعرف 2336األولى عندما بدأت أول ورشة علمية عقدت عام 

ودخول عصر تقنيات االتصال والمعلومات وتأثيرها في تبدل الكثير من  عالماإلفي ظل عولمة 

كية أعطى بالمفاهيم االجتماعية والفكرية لدى المواطن والمجتمع. فالتطور الذي لحق باالتصاالت الش
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لى توافر مجموعة من موار  فراددفعا  كبيرا  نحو تفعيل ممارسة الثقافة التشاركية أل د جديدة، المجتمع، وا 

 وتسهيل تدخالت جديدة لمجموعة متنوعة من الجماعات التي ناضلت طويال  ليكون صوتها مسموعا  

 (.14-10، ص 2332احدان، )

األسرة واألطفال من األفالم المرعبة  أفرادحماية هو  يةعالماإلمن التربية  األساسإن الهدف 

والخالعية وغيرها، وكذلك التمكين ومحاولة إكساب المعارف والمهارات في تحليل المحتوى المطلوب 

ين أن تقيم رابطا  ما ب يةعالماإلالطائفية والعنصرية. وتحاول التربية  خبارسواء من األفالم واأل

وهي مهمة لكل المهتمين  (.Cooper, 2003) يةعالماإلعصر التنمية المدرسة والعائلة خاصة في 

وحسب المهمة المطلوبة هي التعلم ومن ثم الممارسة  يةعالماإلبالتربية لألطفال والناس. إن التربية 

التطبيقية ألنه التعلم ليس كافيا ، إذا  فهي ممارسة وتطبيق وفهم الوسائل التكنولوجية لتساعدنا على 

 النفاذ وفهم األفالم والنصوص.

 يةلعاماإلية في مجال التربية األردنالجهود 

 األردني والمعلوماتية ف يةعالماإلتشير العديد من مؤشرات تحليل الواقع أن حالة انتشار التربية 

والمعلوماتية  ةيعالماإلالتربية  أي أنما تزال وفق تصنيف خبراء اليونسكو ضمن السيناريو الثاني، 

رورة وطنية تية ضوالمعلوما يةعالماإلناشئة والمفهوم حديث نسبيا في الوقت الذي أصبحت التربية 

الرقمي،  المعفي ضوء ازدياد اثار االستخدام غير الرشيد لوسائل االتصال والشبكات االجتماعية واإل

 الكاذبة وخطاب الكراهية والشعبوية وهيمنة الرأي على المعلومات. خباروانتشار اإلشاعات واأل

ي األردن عالماإلبالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، أطلق معهد 

 .2316في العام  األردنوالمعلوماتية في  يةعالماإلمشروع ادخال التربية 
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ة على ية قادر األردنالمساهمة في بناء قدرات وطنية في مؤسسات التعليم  إلىوهدف المشروع 

 والمعلوماتية لألجيال الجديدة، ونشر الوعي يةعالماإلنقل المعارف والمهارات االساسية في التربية 

جتمع الم أفرادكافة  إلىوالمعرفة لدى صناع القرار وقادة الرأي والمجتمع بهذا المجال، وهو موجه 

 نفذ بالتعاون مع جامعتي الحسينوالمعلومات، و  عالماإلكي يطوروا قدراتهم في التعامل مع وسائل 

 بن طالل في محافظة معان وآل البيت في محافظة المفرق.

ي بتطوير ورقة سياسات أردنية في مجال التربية األردن عالماإلومن خالل المشروع قام معهد 

والمعلوماتية في المؤسسات التعليمية، كما نفذ دراسة لتحليل المناهج الجامعية ومدى  يةعالماإل

 .يةعالماإلتوائها على مفاهيم التربية اح

في المناهج التعليمية، حيث عمل المعهد  يةعالماإلكما قام المعهد بإدخال مفاهيم التربية 

يب المعلمين ية على تدر األردنية ومبادرة التعليم األردنبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات 

 والمعلوماتية ونقلها لطلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع يةعالماإلوالمعلمات على مهارات التربية 

 في عدد من مدارس المملكة.

وسيقوم المعهد ضمن المشروع باالستعانة بخبراء وباحثين في هذا المجال لتطوير منهاج 

 .2311باالعتماد على المنهاج الذي طورته منظمة اليونسكو سنة 

والمعلوماتية ضمن المجاالت التي يغطيها المشروع الرئيسي  يةعالماإلويأتي مشروع التربية 

وروبي، بتمويل من االتحاد األ 2314الذي بدأت اليونسكو بتنفيذه سنة  األردنفي  عالماإللدعم 

تج عن ، واإلذاعات المجتمعية، كما نعالم، التعليم الجامعي لإلعالموتشمل أيضا البيئة التشريعية لإل

 .2315سنة  األردنفي  عالماإلمؤشرات تنمية المشروع اصدار تقرير 
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ع التربية مشرو  إطالقي صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية في األردن عالماإلكما ساعد معهد 

 يةعالمإلابناء قدرات الشباب في مفاهيم ومهارات التربية  إلىيهدف  والمعلوماتية الذي يةعالماإل

والمعلوماتية، حيث يأتي هذا المشروع استجابة للجهود الوطنية في تطوير معرفة ومهارات الشباب، 

 .المضللة يةعالماإلوتحسين قدراتهم في التعامل مع مصادر المعلومات ومواجهة الرسائل 

ي في التعامل مع مصادر المعلومات األردنبناء قدرات نوعية لدى الشباب  إلىويهدف المشروع 

في التعبير عن الذات وتعزيز شعورهم بالهوية والمشاركة واالعتزاز  ودعم قدراتهم عالماإلووسائل 

ي، وذلك من خالل تمكين الشباب من المهارات األساسية في التربية األردنالمجتمع  إلىباالنتماء 

اهات متوازنة في التعامل مع مصادر المعلومات والمعلوماتية، والمساهمة في بناء اتج يةعالماإل

 .تراعي القيم العامة وحقوق اإلنسان خبارواأل

عام. واستطاع البرنامج تطوير  18 -25 ي ضمن الفئة العمرية مناألردنووجه البرنامج للشباب 

 22مدرب كميسرين على الدليل كما عقد  15دليل تدريبي للمشروع وايداعه بالمكتبة الوطنية وتدريب 

( شاب وفتاة )مشروع 623ية بمشاركة )األردنوالجامعات  األردنتدريب في مقرات هيئة شباب كلنا 

 والمعلوماتية(. يةعالماإلالتربية 

 والمعلوماتية يةلعاماإلية للتربية الستراتيجية الوطن

ضمن مناهجه التربوية وأنظمة التعليم غير الرسمية،  يةعالماإلدخال التربية عمل على إ األردن

-2319والمعلوماتية للسنوات  يةعالماإللنشر التربية  األردنفمن خالل استراتيجية وطنية اعتمدها 

لوطنية اللحكومة وللمؤسسات  استرشاديه رؤيةوطني يوفر  استراتيجي، حيث تم وضع إطار 2322

 .والمعلوماتية يةعالماإل التربية لنشروطنية  طريق، وخارطة الشأنبهذا  المعنية
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 :  وياتمست ثالثة األردن في والمعلوماتية يةعالماإل التربية لنشر االستراتيجي اإلطاروتضمن 

على  ياألردنالنظام التعليمي  إلىوالمعلوماتية  يةعالماإلإدخال مفاهيم ومهارات التربية  :األول

 مستوى التعليم في المدارس العامة وعلى مستوى الجامعات.

والمعلوماتية في المؤسسات الشبابية والمدنية  يةعالماإلإدماج مفاهيم ومهارات التربية  :الثاني

 ية.األردن

 عالمإلاوالمعلوماتية في الحياة العامة من خالل وسائل  يةعالماإلالتربية  مفاهيمنشر  :الثالث

 .ومؤسسات التنشئة االجتماعية وفي الفضاء العام في المدن

شطتها عبر أن األردنوالمعلوماتية في  يةعالماإلوتسعى الخطة االستراتيجية لنشر التربية 

طالق منصات رقمية   عالمإلاوسائل  اثارمواجهة  منتمكين المواطنين  إلىالمختلفة وعبر انشاء وا 

توى االستخدامات غير المهنية، والمح والتي تفرضها، وشبكات التواصل االجتماعي، الرقمي عالمواإل

، واالشاعات، الكاذبة خبارومصادر المعلومات مثل األ، عالماإلغير المالئم والضار لوسائل 

 التطرف والعنف. إلىيدعو الذي  الكراهية، والمحتوىوخطابات 

 وكورونا( األردنوالمعلوماتية في مواجهة التضليل والمعلومات الخاطئة ) يةلعاماإلالتربية 

وازدحام المصادر جعل من النعمة التي أتت بها تكنولوجيا  خبارالتدفق الهائل للمعلومات واألأن 

لعالم مما االقتصاديات لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات مصدرا  حيويا   تحديا  حقيقيا ، المعلومات

على  فرادمر الذي يضع مزيدا  من التحديات أمام األأساسيا في التعليم والتعلم، األ يجعلها عنصرا  

جناسهم، من طلبة وعاملين ومواطنين عادين، في الطريقة التي اختالف مجاالتهم وخلفياتهم وأ

 ومصادر المعلومات.  عالماإلمع وسائل يتعاملون فيها 
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وعواقبه على المجتمع، تشعر شركات التواصل « اضطراب المعلومات»وفـي ضوء حجم علة 

إذا كانت هناك حقيقة أساسـية واحدة حول تأثير وسائل التواصل االجتماعي على  ،االجتماعي بالقلق

مح سواء كانت طيبة أم شريرة. ففـي أفضل حالتها، يس -الديمقراطية، فهي تضخيم النوايا اإلنسانية

نفسنا واتخاذ المواقف. وفـي أسوأ األحوال، يسمح للناس بنشـر معلومات مغلوطة لنا بالتعبير عن أ

 تآكل الديمقراطية. ىتؤدي إل

 ي على شكلعالمالضار للمحتوى اإلمع جائحة كورونا موجات من االستخدام  األردنلقد شهد 

ة االجتماعية والسياسيضرار ي انتجت العديد من األإعالمكاذبة واشاعات ومحاوالت تضليل  أخبار

 واالقتصادية.

 ( 2-0جدول )ال
 *0202الكا بة والشالعات من شهر يناير ولغاية سبتمبر  خباراأل

 ي "أكيد"األردن لعاماإل*مرصد مصداقية 

الكا بة  خباراأللعدد  الشهر
 يةلعاماإلالوسيلة  مجال المعلومة والشالعات

يناير )كانون 
 معالاإل+ وسائل التواصل االجتماعي + وسائل  يةخبار اإلالمواقع  اقتصادي/سياسي/اجتماعي 03 الثاني(

فبراير 
 )شباط(

 معالاإل+ وسائل التواصل االجتماعي + وسائل  يةخبار اإلالمواقع  القطاع الصحي 01

 معالاإل+ وسائل التواصل االجتماعي + وسائل  يةخبار اإلالمواقع  القطاع الصحي )كورونا( 67 ذار(آمارس )
ابريل 
 )نيسان(

 معالاإل+ وسائل التواصل االجتماعي + وسائل  يةخبار اإلالمواقع  الصحي )كورونا( القطاع 49

 معالاإل+ وسائل التواصل االجتماعي + وسائل  يةخبار اإلالمواقع  القطاع الصحي )كورونا( 51 مايو )أيار(
يونيو 
 )حزيران(

 + وسائل التواصل االجتماعي يةخبار اإلالمواقع  اقتصادي 40

 معالاإل+ وسائل التواصل االجتماعي + وسائل  يةخبار اإلالمواقع  الشأن العام 59 )تموز(يوليو 
أغسطس 

 ب(آ)
 /القطاع الصحي )كورونا( 42

 التعليم
 معالاإل+ وسائل التواصل االجتماعي + وسائل  يةخبار اإلالمواقع 

سبتمبر 
 )أيلول(

 /القطاع الصحي )كورونا( 59
 التعليم

 معالاإل+ وسائل التواصل االجتماعي + وسائل  يةخبار اإلالمواقع 

 132 المجموع
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ا التدخالت العالجية، الكبيرة منه إلىلقد أصبح من الواضح أنه لحل هذه المشكلة، هناك حاجة      

والصغيرة.  يتمثل أحد اإلغراءات فـي محاولة حل المشكلة عبـر التنظيم الحكومي، والخيار اآلخر 

هو مبادرات المجتمع المدني، والذي يركز على جعل الجماهير أكثر ذكاء وتزويدهم باألدوات الالزمة 

 ية(. والمعلومات يةعالماإلتربية وتقييمها )اللتمكينهم من تفسير المعلومات التـي يتلقونها 



25 

 
 

 : الدراسات السابقةثانيا

والعوامل المؤثرة بها في المدارس الخاصة  يةلعاماإل(. واقع التربية 0220الشديفات والخصاونة )
 ية الهاشمية من وجهة نظر طابهااألردنفي المملكة 

والعوامل المؤثرة بها لدى طالب المدارس الخاصة في  يةعالماإلمعرفة واقع التربية  إلىهدفت 

( طالب من الصف العاشر األساسي 133ية الهاشمية، حيث تكونت العينة من )األردنالمملكة 

وتم جمع  المسحيالدراسة المنهج الوصفي  استخدمت. (2313/2311بالمدارس الخاصة لعام )

 .االستبانة البيانات من خالل

في المدارس الخاصة جاء مرتفعا  بشكل عام. كما  يةعالماإلالتربية  واقعأن  إلىأشارت النتائج 

ملية هو تأكيدها على أركان الع يةعالماإلبينت نتائج الدراسة أن أكثر العوامل المؤثرة في التربية 

 التعليمية.

والطاب  المعلمين منظور من الثانوية المرحلة في التربوي لعاماإل دور (. واقع0223محمد )
 بالسودان

 الثانوية المرحلة في التربوي عالماإل الدور الذي يقوم به واقع إلى التعرف إلىهدفت الدراسة 

 واالستبانة المسحي الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت والطالب بالسودان، المعلمين منظور من

 واستخدمت وطالبة، طالب( 433ومعلمة، و) ( معلما43) بلغت عينة اختيار وتمّ  للدراسة، كأداة

 المتوسطات الحسابية حساب تمّ  كما البعدية، للمقارنات شيفيه واختبار األحادي، التباين الدراسة تحليل

 .واالنحرافات المعيارية

ضعيفة،  بدرجة جاء بالسودان الثانوية المرحلة التربوي عالماإل واقع الدراسة أنّ  نتائج أظهرت

 قدرة في والطالب المعلمين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق ووجودكما بينت الدراسة 

 .المعلمين لصالح بالسودان المرحلة الثانوية في التربوية القيم بث على التربوي عالماإل
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 وثقافياا  تعليمياا  العامة الثانوية طاب أداء تنمية في التربوي لعاماإل (. دور0221جيدوري )

ورية التربوي المتمثل بدور الفضائية التربوية الس عالماإلالتعرف على تأثير  إلى الدراسةهدفت 

في تنمية أداء الطالب على المستويين التعليمي والثقافي، من وجهة نظر عينة من طالب مدينة 

تكون المجتمع األصلي و  للدراسة، كأداة واالستبانة المسحي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت دمشق.

( طالبا وطالبة وقد وزع 13233من طالب مدينة دمشق وطالباتها، والبالغ عددهم نحو )للدراسة 

 ( طالب وطالبة، اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية.533الباحث االستبانة على عينة بلغ حجمها )

دائهم ي تنمية أالتربوي ف عالماإلالعينة بدرجة كبيرة على تأثير  أفرادموافقة  الدراسةنتائج  أظهرت

نتائج الدراسة الميدانية عدم وجود فروق ذات داللة  أظهرتعلى المستويين التعليمي والثقافي كما 

ى التربوي في أدائهم على المستو  عالماإلإحصائية في وجهات نظر الطالب والطالبات نحو تأثير 

 التعليمي والثقافي تعزى لمتغيري الجنس واالختصاص.

 لعاماإل(. دور مديري المدارس الحكومية في محافظة إربد في توظيف 0222القاسم ولعاشور )
 التربوي لتعزيز النتماء الوطني لدى الطلبة

معرفة دور مديري المدارس الحكومية في محافظة إربد، في توظيف  إلىالدراسة  هذههدفت 

التربوي، لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة. واستخدم الباحثان فيها المنهج الوصفي وقد  عالماإل

 06( فردا ، منهم )700( والبالغ عددها )%13اختيرت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية بنسبة )

انات جمع البيالدراسة، استخدمت االستبانة أداة ل أهدافمعلما  ومعلمة(، ولتحقيق  697مديرا  ومديرة، 

موزعة على خمسة مجاالت: )اإلذاعة المدرسية، والصحافة المدرسية، والمسرح المدرسي، والمعارض، 

 والملصقات ولوحة اإلعالنات(. 
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النتماء التربوي لتعزيز ا عالماإلالدراسة أن دور مديري المدارس في توظيف برامج  نتائج أظهرت

ائج النت أظهرتالوطني كان كبيرا  في مجال اإلذاعة المدرسية، ومتوسطا  في باقي المجاالت كما 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس والمسمى الوظيفي، وعدم وجود فروق ذات 

 رسة.داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة، والمؤهل العلمي، ومستوى المد

التربوي في تنمية الولعي السياسي والجتمالعي لدى طلبة  لعاماإلدور  (.0222) القضاةو  حوامدة
 المدارس في محافظة جرش من وجهة نظر مديري المدارس ومعلميها وطلبتها.

 السياسي الوعي تنمية في التربوي عالماإل دور واقع إلى التعرف الحالية راسةالد هدفت

 .وطلبتها ومعلميها المدارس مديري نظر وجهة من جرش محافظة في المدارس طلبة لدى واالجتماعي

 اختيار وتمّ  ة. سار للد أداة االستبانة استخدام تمّ  كما المسحي، الوصفي المنهج سةراالد استخدمت

ا (055)و ومديرة، ( مديرا  132) بلغت عشوائية عينة  من وطالبة ا  طالب (655)و ومعلمة، معلم 

 .جرش محافظة

 بدرجة جاء واالجتماعي السياسي الوعي تنمية في التربوي عالماإل دور أنّ  النتائج أظهرت

 عدم النتائج أظهرتو  متوسطة، بدرجة التربوي عالماإل دور تفعيل معوقات جاءت كما متوسطة،

 المركز لمتغير ُتعزى ا  إحصائي دالة فروق ووجود الجنس، لمتغير تبعا   إحصائيا   دالة فروق وجود

 (عكسية) سلبية عالقة وجود النتائج أظهرت كما )مدير( فئة مع مقارنةفئة )طالب(  لصالح الوظيفي

 تنمية في التربوي عالماإل دور لواقع وطلبتها ومعلميها المدارس مديري متوسطات بين إحصائيا   دالة

 .التربوي عالماإل دور تفعيل معوقات ودرجة المدارس طلبة لدى واالجتماعي السياسي الوعي
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Savage (2018): The Impact of a Media Literacy Curriculum on Middle 

School Students’ Ability to Recognize Racial Bias in Mass Media 

التحيز  قدرة طاب المرحلة اإللعدادية في تمييز لعلى يةلعاماإل(: أثر منهج التربية 0222سافاج )
 لعاماإلالعنصري في وسائل 

هدفت هذه الدراسة التي أجريت في الواليات المتحدة االمريكية على طالب المدارس اإلعدادية 

التحيز  قدرة طالب المرحلة اإلعدادية في تمييز على يةعالماإلالتركيز على آثار منهج التربية  إلى

لتأثر برسائل ا ، وقد قيمت الدراسة البحثية أيضا االختالفات المحتملة فيعالماإلالعنصري في وسائل 

على أساس الجنس والعرق. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل استبانة  عالماإلوسائل 

 الدراسة. أهدافصممت لتحقيق 

يعمل على توعية طالب المدارس اإلعدادية  يةعالماإلأن منهج التربية  إلىوتوصلت الباحثة 

معها البيانات التي تم ج أظهرت، و عالماإلبالتحيز العنصري والصور النمطية الموجودة في وسائل 

 ي.عالممنهج فعال للتثقيف اإل إلى من الدراسة، وال سيما البيانات النوعية، حاجة واضحة

Anderson (2019). Teaching Critical Reading: Media Literacy in the 

High School Classroom. 

 في صفوف المرحلة الثانوية يةلعاماإلتدريس القراءة النقدية: التربية  :(0222أندرسون )

أجرت الباحثة دراسة تحليلية في الواليات المتحدة األمريكية، حول تصورات الطالب المشاركين 

. استخدمت الباحثة المنهج التجريبي باستخدام اسلوب تحليل يةعالماإلوأدائهم في مادة التربية 

وقامت الباحثة بتصميم مادة دراسية تم تطبيقها وتدريسها على مدار أربعة أسابيع بعنوان . الخطاب

المادة التحليل البالغي للعديد من  وتضمنت طالبا مشاركا، 05ونفذتها مع  ،عالماإلقراءة وسائل 

 النصوص مثل اإلعالنات المطبوعة، واإلعالنات التجارية، ومقاطع األفالم.
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 (Pre-testالبيانات لدراسة الفروقات استبانة تم تنفيذها قبل االختبار )وتضمنت عملية جمع 

، وبعد ذلك، تم فحص التغييرات والفروقات في االستبانتين (Post-testوبعد انتهاء فترة التطبيق )

 لقياس أداء الطالب المشارك.

 ي، وعززتوأوضحت النتائج أن دراسة المادة حّسنت من مهارات الطالب في التحليل البالغ

 ، وشجعت الطالب على المشاركة الفاعلة في المجتمع.يةعالماإلالقراءة النقدية للنصوص  لديهم

التربوي لمواقع التواصل الجتمالعي ودورها  لعاماإلاستخدام طاب  .(0222) لعبدالحميد وأحمد
 .في تعزيز مهارات التصال لديهم

مواقع شبكات التواصل االجتماعي في تنمية  التعرف على واقع استخدام إلى هدفت الدراسة

 .التربوي عالماإلمهارات االتصال لدى طالب 

ويعد هذا البحث من البحوث الوصفية التي تستهدف وصف وتحليل العالقة بين مواقع شبكات 

، يعالمالدراسة على منهج المسح اإله التواصل االجتماعي وتنمية مهارات االتصال. لذا اعتمدت هذ

 عالمإلاطالبة من طالب الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة بقسم ( طالبا و 133عينة الدراسة من ) نتوتكو 

ع البيانات كأداة من أدوات جم االستبانةاستخدم الباحثان  التربوي بكلية التربية النوعية جامعة بنها.

 العينة للتعرف على تنمية مهارات االتصال لديهم.  أفرادعلى  اوتم تطبيقه

التأكيد على الدور الذي تؤديه مواقع شبكات التواصل االجتماعي في  إلىالبحث  نتائجلت توص

ه مواقع الدور الفعال الذي تؤدي إلىتحسين وتنمية مهارات االتصال لدى الطالب. وترجع هذه النتائج 

لتربوي ا عالماإلفي تنمية مهارات االتصال المختلفة لدى طالب قسم شبكات التواصل االجتماعي 

  جامعة بنها. –بكلية التربية النوعية 
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التربوي في طرح قضايا اإلدارة التعليمية من وجهة نظر  لعاماإلدور  (.0222) حسين والحربي
 يين بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعوديةلعامالخبراء التربويين واإل

التربوي في طرح قضايا اإلدارة التعليمية من وجهة  عالماإلالتعرف على دور  إلىهدفت الدراسة 

الباحثون المنهج  . اتبعبالمملكة العربية السعودية يين التربويين بمنطقة الرياضعالمنظر الخبراء واإل

عالم( خبيرا  و 045الوصفي؛ وشمل مجتمع الدراسة ) يا  تربويا . اختار الباحثون عينة عشوائية بسيطة ا 

 يا  تربويا . استخدم الباحثون أداة االستبانة لجمع البيانات.عالما  ( خبيرا  و 65بلغت )

رح التربوي له دور ضعيف جدا  في ط عالماإلالعديد من النتائج، أهمها: أن  إلىتوصل الباحثون 

قضايا اإلدارة التعليمية المتعلقة بالتخطيط، والتنظيم، والرقابة، والتطوير من وجهة نظر الخبراء 

التربوي  عالمإلاتربويين. وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحثون بأن يتم تفعيل دور يين العالمواإل

في طرح قضايا اإلدارة التعليمية المتعلقة بالتخطيط، التنظيم، الرقابة، التطوير. وأن توفر كافة الوسائل 

 .يالتربو  عالماإلالتكنولوجية الحديثة المعينة على تنفيذ برامج التنمية المهنية وتطور 

 الدراسات السابقة الستفادة من
 المنهج وهو ،الدراسة هعلي الذي اعتمدت العلمي المنهج تحديد في السابقة الدراسات أسهمت 

 .واسئلة الدراسة أهداففي بلورة ة، و االستبان أداة وهي ،البيانات جمع داةأ تحديد فيي، و الوصف

 االستخدامات  نظرية في تمثلت والتي النظرية األطر تحديد في السابقة الدراسات أسهمت

 واإلشباعات.

 حليل نتائج عند ت تم ربط نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة التي تم استعراضها

 .الدراسة

في تعزيز  يةمعالاإلدور التربية  على تعرفتعن الدراسات السابقة بأنها  الحاليةوتختلف الدراسة 

وهي من الدراسات األولى حسب علم الباحثة التي  ياألردنقيم المواطنة لدى الشباب في المجتمع 

 والمعلوماتية. يةعالماإلتتطرق لفئة الشباب وعالقتهم بالتربية 
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات( 
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات( 

ضمن هدف الدراسة. يت إلىالطرق والوسائل المستخدمة للوصول  تم تخصيص هذا الفصل لذكر

هذا الفصل وصفا  لعينة الدراسة وطريقة اختيارها، ومتغيرات الدراسة، وأداتها وصدقها وثباتها، إضافة 

عرض اإلجراءات التي قامت بها الباحثة باتباعها لتنفيذ الدراسة، والحصول على البيانات الالزمة،  إلى

والمعالجة اإلحصائية التي ستستخدم في تحليل هذه البيانات، وفيما يلي عرض مفصل ألهم الطرق 

 .واإلجراءات المتخذة في هذه الدراسة

 منهج البحث المستخدم

وصف  إلىمن البحوث الوصفية المسحية، وتهدف البحوث في هذا المنهج  الدراسةتعد هذه    

تحديد الصورة التي يجب أن تكون عليها في ظل معايير  أوواقع المشكالت والظواهر كما هي، 

ليه ما يجب أن تكون ع إلىاقتراحات من شانها تعديل الواقع للوصول  أومحددة، مع تقديم توصيات 

 (. 2315البياتي وخليفة، هذه الظواهر )النعيمي و 

المنهج الوصفي الستعراض أهم األدبيات ذات العالقة  ستخدامباهذه الدراسة الباحثة في  قامت

والمنهج الوصفي يهدف دراسة الواقع ووصفه وصفا  دقيقا  ويعبر عنه ، يةعالماإلبموضوع التربية 

اء تعبيرا  رقميا ، ويرتبط مفهوم المنهج الوصفي بدراسة األحداث والظواهر والمواقف واآلر  أوتعبيرا  كيفيا  

 أوتحديثه،  وأاستنتاجات مفيدة، إما لتصحيح هذا الواقع،  إلىوتحليلها، وتفسيرها، بغرض الوصول 

طويرها تتطويره. وسيتم جمع البيانات من خالل االعتماد على االستبانة التي سيتم  أواستكماله، 

 ألغراض الدراسة وفقا  للخطوات العلمية المتعارف عليها.
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يط الضوء على منظومة قيم الشباب، وتسل يةعالماإلوتأتي هذه الدراسة للتعرف على تأثير التربية 

على أهمية ترسيخ قيم المواطنة اإليجابية وتعزيزها، وتعديل بعض السلوكيات السيئة والممارسات 

 .عالماإلالخاطئة لوسائل 

 مجتمع الدراسة

ة العمرية للفئ يةعالماإلمن برامج التربية دين يالمستف الشبابجميع مجتمع الدراسة من  تكون

في  ،عاممدار الية على األردنالمسجلين في البرامج التي تعقدها المراكز الشبابية  ،( سنة17-03)

 .شابا   1735 الكلي عددهم بلغو ، 2319-2315خالل الفترة  ،عّمان والمحافظات

 لعينة الدراسة

ذه عكس طبيعة هوبشكل ي في سحب المفردات، الدراسة العينة العشوائية البسيطة اعتمدت

عينة الدراسة بحسب جدول تحديد العينات المعتمد في الدراسات االجتماعية  اختياروتم ، المجتمع

التي تم اختيارها بطريقة  العينة العشوائيةوقد بلغت ، (Sekaran, 2003, P.294)واإلنسانية، 

  :مفردة( 023) العينة العشوائية البسيطة،

 العينة أفرادخصائص 
 العدد المتغيرات

 العمر

 160 23أقل من 
23 - 24 109 
25- 25 27 
 24 فما فوق 29

 320 المجموع

 الجنس
 258 ذكر
 62 أنثى

 320 المجموع

 التحصيل العلمي

 61 أساسيتعليم 
 132 تعليم ثانوي
 127 تعليم جامعي
 320 المجموع

 (1-3الجدول )
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 (الستبانةأداة الدراسة )

جابة على اإل تمتالدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع البحث، حيث  اعتمدت

تم تطوير استبيان الدراسة في جزأين: الجزء األول يتضمن  الشباب اليافعين،األسئلة من قبل 

تضمن األسئلة أما الجزء الثاني فيالديمغرافية، متغيرات لالمعلومات العامة التي تصف المبحوثين تبعا  ل

 المتعلقة بهدف الدراسة. 

لعلمي، ا والتحصيلوتتكون من: النوع االجتماعي، والفئة العمرية، : الديموغرافية المعلومات محور

 .واسم المركز

 محاور الستبانة

وتضمن  ،لدى الشباب يةعالماإللتربية المناهج الدراسية لقيم المواطنة التي عززتها  :المحور األول

 :فقرة 19

 .الحث على غرس القيم األخالقية .1

 االلتزام بالمسؤولية المجتمعية. إلىالدعوة  .2

 .تعزيز القيم اإليجابية .0

 .المسؤوليات الملقاة عليهمتدعو الشباب لتحمل  .4

 .تعزيز مبدأ المساواة في المجتمع .5

 .تعزيز مبدأ العدالة في المجتمع .6

 .احترام اآلراء المختلفة إلىالدعوة  .7

 .تعميق ثقافة الحوار البناء .5

 .الحث على النقد البناء .9
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 .الدعوة لمزيد من هامش الحريات العامة .13

 .نشر ثقافة العمل التطوعي .11

  .على الذاتزرع مفهوم االعتماد  .12

 .تعزيز القيم األساسية .10

  .بناء قيم الترابط األسري .14

 .فرادنشر قيم التسامح الديني بين األ .15

 .فرادنشر قيم السالم بين األ .16

 .تشخيص السلوكيات الخاطئة .17

  .محاربة قضايا اإلرهاب .15

 .محاربة خطاب الكراهية .19

في تطوير قدرات الشـــــــــــباب للوصـــــــــــول للمصـــــــــــادر الموثوقة  يةعالماإلدور التربية  :الثاني المحور

 :فقرات 7وتضمن ، للمعلومات وتقييمها

 .تشخيص المحتوى الضار للمعلومات .1

 .يعالمالتعريف بأشكال التضليل اإل .2

 .فهم معنى المواطنة الفاعلة .0

 .الرقمي وشبكات التواصل االجتماعي عالماإلمع  ترشيد التعامل .4

 .لمصادر موثوقة للمعلومات تطوير قدرات الشباب للوصول .5

 .التمكين من تمييز المعلومات الخاطئة عن المعلومات الصحيحة .6

 .التمكين من تمييز الشائعات الضارة عن المعلومات الصحيحة .7
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 :فقرات 6، وتضمن يةعالماإلدرجة الرضا عن آلية التنفيذ المستخدمة لنشر التربية  المحور الثالث:

 .ياألردنالمستخدمة في نظام التعليم  يةعالماإلتبسيط المفاهيم  .1

 .فاعلية الورش التدريبية المتخصصة .2

 .والمعلوماتية يةعالماإلفاعلية أندية التربية  .0

 .جدية ورش التدريب والعمل .4

بداعية .5  .وجود أنشطة ابتكارية وا 

 .المهارات التي تم اكتسابها في الورش .6

 :فقرات 6ضمن ، وتفي تعزيز ثقافة النقد الذاتي للمحتوى يةعالماإلهام التربية سمدى إ المحور الرابع:

 .والمعلومات المنشورة خبارالتقصي عن حقيقة األ .1

 .انتاج فيديوهات رقمية .2

 .القدرة على التفكير النقدي .0

 .يإعالمالقدرة على انتاج محتوى  .4

 .مواكبة األحداث الجارية محليا  / دوليا   .5

 .المشاركة في جلسات نقاشية بّناءه .6

، يألردناللشـــــــباب في المجتمع  يةعالماإلالتي حققتها برامج التربية  اإلشـــــــباعات المحور الخامس:

 :فقرات 5وتضمن 

 .عالماإلزيادة الوعي في التعامل مع وسائل  .1

 .عالماإلالتعامل اإليجابي مع وسائل  .2

 .بمعرفة عالماإلالتعامل مع مضمون وسائل  .0
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 .يةعالماإلنقل المعارف والمهارات األساسية في التربية  .4

 .عالماإلاكتساب مهارات جديدة للتعامل مع وسائل  .5

 .تحليل المعلومات وتقييمها والتحقق من دقة البيانات .6

 .القدرة على التحقق من دقة البيانات .7

 .فهم قيم المواطنة الصالحة وتعزيزها .5

 صدق األداة

عن طريق عرضها على أهل االختصاص والخبرة من أساتذة  تم اختبار صدق أداة الدراسة

وبعد تلقي المالحظات منهم  ومناهج البحث العلمي، عالمالجامعات المتخصصين في الصحافة واإل

 تم تعديل صحيفة االستقصاء لتصبح صالحة للتطبيق العملي. 

 ثبات األداة

قها لو تكرر تطبي التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا   عنيي: Reliability))األداة  ثبات

 .(2315)النعيمي والبياتي وخليفة،  على األشخاص ذاتهم

 ،(Cranach-Alpha) (ألفانباخ من خالل معامل )كرو  األداةبالتحقق من ثبات  ةالباحث توقام

 جابةإ، والتناسق في تساقااليقيس مدى  إذالمقياس،  حيةالمعامل للتأكد من صال هذاويستعمل 

 معاملع ارتفا، ويدلل قياس، ومدى قياس كل سؤال للمفهومبالم لموجودةا سئلةعلى كل األ المبحوث

  .اتدرجة الثب رتفاعافي المقياس على  رتباطاال

صد ويق ل استخدام معامل كرونباخ الفا،المن ثبات أداة الدراسة من خ لتأكداامت الباحثة من ق

في  االتساق وأبمعنى مدى التوافق  ،ئج واعتمادها وقدرتها على التنبؤالدراسة استقرار النتابثبات أداة 

 التساقاإذا تم تطبيقه أكثر من مرة في ظروف مماثلة، وقد تم استخدام اختبار  االستبياننتائج 
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لموجودة ا لةاألسئلذي يقيس مدى التناسق في إجابات المبحوثين على جميع ا ،الداخلي كرونباخ ألفا

يمتها ، ويدل على ارتفاع قاإلجاباتعلى أنها معامل الثبات الداخلي بين  ألفا في المقياس، وتفسر

وما فوق، وفي  (63)%وتكون قيمتها مقبولة عند  (1-3)ويتراوح ما بين  الثباتعلى درجة ارتفاع 

)كرونباخ ألفا( على تم تطبيق معادلة ثبات األداة . ( وما فوق%73) أخرى تكون مقبولة عند دراسات

 .جميع مجاالت الدراسة واألداة ككل

 ( 0-3جدول )ال
 معامات ثبات مجالت الستبانة

 معامل كرونباخ ألفا المجال الرقم
 0..7 لدى الشباب يةعالماإلقيم المواطنة التي عززتها التربية  1

2 
في تطوير قدرات الشباب للوصول للمصادر  يةعالماإلدور التربية 

 الموثوقة للمعلومات
7..0 

 0..7 يةعالماإلدرجة الرضا عن آلية التنفيذ المستخدمة لنشر التربية  0

 0..7 في تعزيز ثقافة النقد الذاتي للمحتوى يةعالماإلمدى إسهام التربية  4

5 
مع للشباب في المجت يةعالماإلالتي حققتها برامج التربية  اإلشباعات

 ياألردن
7.00 

 0..7 المجالت ككل

 ( ما يلي:2-0جدول )اليظهر من 

 اإلشباعات( أعالها لمجال "3.92-3.52تراوحت بين ) لمجاالت الدراسةأن معامالت الثبات 

طوير قدرات في ت يةعالماإلدور التربية  أخيرا  مجال "، فيما حل "يةعالماإل التربيةالتي حققنها برامج 

(، كما بلغ معامل 3.52" بمعامل ثبات بلغ ) الشباب للوصول للمصادر الموثوقة للمعلومات وتقييمها

 ألغراضويالحظ أن جميع معامالت كرونباخ الفا مرتفعة ومقبولة  (.3.57( )للمجاالت ككلالثبات )

 .الدراسة
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 متغيرات الدراسة

 .والشابات اليافعين في المراكز الشبابيةالشباب تعزيز قيم المواطنة لدى  :المتغير المستقل

 .يةعالماإلالتربية  :المتغير التابع

 المتغيرات الديموغرافية للعينة المبحوثة. :الوسيطالعامل 

 المعالجة اإلحصائية 

تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي، وذلك باستخدام لإلجابة عن أسئلة الدراسة 

أجل اإلجابة عن  ، حيث تم استخراج التكرارات والنسب المئوية. ومن(SPSS)الرزمة اإلحصائية 

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وكذلك استخدام اختبار أسئلة الدراسة 

، Three Way ANOVA الثالثيات أداة الدراسة، واستخدام اختبار التباين كرونباخ ألفا للتأكد من ثب

 للمقارنات البعدية. Scheffeeر اختبااستخدام  إلىباإلضافة 

 إجراءات الدراسة

ن هذه م ةالباحث تتمت مراجعة األدبيات السـابقة ذات الصـلة بموضـوع الدراسـة، حيث استفاد .أ

 .الدراسة والمنهجية التي يمكن استخدامها أهدافوبلورة  المراجعة لجمع األفكار واستنباطها،

 تم إعداد استبانة تشتمل على مجموعة من الفقرات، تم تحكيمها، وتوزيعها على عينة الدراسة. .ب

 القيام باستخالص نتائج الدراسة الميدانية. .ج

 إعداد الرسالة بصورتها النهائية. .د

 على اللجنة المعتمدة للمناقشة.كتابة النتائج النهائية والتوصيات، ثم عرضها  .ه
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 ويتضمن هذا الفصل عرضا  للنتائج التي تم التوصل إليها وتحليلها، لإلجابة عن أسئلة هذه الدراسة.

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

 لشباب؟لدى ا يةلعاماإلما هي قيم المواطنة التي لعززتها التربية : السؤال األولالنتائج المتعلقة ب

 ( 2-1الجدول )
 لدى الشباب يةلعاماإلقيم المواطنة التي لعززتها التربية  لتمجا

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

1 A15 مرتفع 757. 4.38 فرادنشر قيم التسامح الديني بين األ 
2 A16 مرتفع 760. 4.34 فرادنشر قيم السالم بين األ 
0 A3 مرتفع 754. 4.33 تعزيز القيم اإليجابية 
4 A6 مرتفع 810. 4.33 تعزيز مبدأ العدالة في المجتمع 
5 A7  مرتفع 753. 4.33 احترام اآلراء المختلفة إلىالدعوة 
6 A1 مرتفع 794. 4.33 الحث على غرس القيم األخالقية 
7 A14 مرتفع 836. 4.28 بناء قيم الترابط األسري 
5 A11 مرتفع 797. 4.28 نشر ثقافة العمل التطوعي 
9 A13 مرتفع 779. 4.23 تعزيز القيم األساسية 
13 A5 مرتفع 826. 4.23 تعزيز مبدأ المساواة في المجتمع 
11 A12 مرتفع 828. 4.23 مفهوم االعتماد على الذات زرع 
12 A8 مرتفع 821. 4.22 تعميق ثقافة الحوار البناء 
10 A4 مرتفع 853. 4.19 تدعو الشباب لتحمل المسؤوليات الملقاة عليهم 
14 A2  مرتفع 781. 4.19 االلتزام بالمسؤولية المجتمعية. إلىالدعوة 
15 A18 مرتفع 953. 4.15 محاربة قضايا اإلرهاب 
16 A19 مرتفع 908. 4.15 محاربة خطاب الكراهية 
17 A9 مرتفع 876. 4.02 الحث على النقد البناء 
15 A17 مرتفع 1.006 3.99 تشخيص السلوكيات الخاطئة 
19 A10 مرتفع 890. 3.97 الدعوة لمزيد من هامش الحريات العامة 

 مرتفع 614. 4.22 لدى الشباب يةلعاماإلقيم المواطنة التي لعززتها التربية 
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لدى  يةعالماإلالمواطنة التي عززتها التربية  أن المتوسطات الحسابية لقيم( 1-4يبين الجدول )

نشر قيم التسامح الديني ( 15(، وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )0.97 – 4.05تراوحت بين ) الشباب

الدعوة ( 13( وبمستوى "مرتفع"، وجاء بالمرتبة األخيرة الفقرة )4.05متوسط حسابي )ب فرادبين األ

"، بينما بلغ المتوسط مرتفع( وبمستوى " 0.97بمتوسط حسابي ) من هامش الحريات العامةلمزيد 

 ..( وبمستوى " مرتفع"614( وبانحراف معياري )4.22الحسابي للدرجة الكلية )

 الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

ات الشباب في تطوير قدر  يةلعاماإلما الدور ال ي تقوم به التربية : السؤال الثانيالنتائج المتعلقة ب
 للوصول للمصادر الموثوقة للمعلومات وتقييمها؟

 (0-1الجدول )
 في تطوير قدرات الشباب للوصول للمصادر الموثوقة للمعلومات وتقييمها يةلعاماإلالتربية دور 

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

1 B7 
الشائعات الضارة عن المعلومات  التمكين من تمييز

 الصحيحة
 مرتفع 857. 4.22

2 B6  التمكين من تمييز المعلومات الخاطئة عن المعلومات
 الصحيحة

 مرتفع 831. 4.22

0 B3 مرتفع 805. 4.19 فهم معنى المواطنة الفاعلة 
4 B5 مرتفع 854. 4.18 تطوير قدرات الشباب للوصول لمصادر موثوقة للمعلومات 

5 B4 
الرقمي وشبكات التواصل  عالماإلترشيد التعامل مع 

 االجتماعي
 مرتفع 902. 4.10

6 B1 مرتفع 897. 4.07 الضار للمعلومات تشخيص المحتوى 
7 B2 مرتفع 929. 3.69 يعالمالتعريف بأشكال التضليل اإل 

في تطوير قدرات الشباب للوصول للمصادر الموثوقة  يةلعاماإلالتربية دور 
 للمعلومات وتقييمها

 مرتفع 707. 4.13

ب في تطوير قدرات الشبا يةعالماإل( أن المتوسطات الحسابية لدور التربية 2-4يبين الجدول )

(، وجاء بالمرتبة األولى 4.22 – 0.69للوصول للمصادر الموثوقة للمعلومات وتقييمها تراوحت بين )

( 4.22بمتوسط حسابي )التمكين من تمييز الشائعات الضارة عن المعلومات الصحيحة ( 7الفقرة )
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بمتوسط ي عالمبأشكال التضليل اإلالتعريف ( 2وبمستوى "مرتفع"، وجاء بالمرتبة األخيرة الفقرة )

( وبانحراف 4.10( وبمستوى " مرتفع"، بينما بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )0.69حسابي )

 .( وبمستوى " مرتفع".737معياري )

 ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

ما درجة رضا الشباب لعن آلية التنفي  المستخدمة لنشر التربية : السؤال الثالثالنتائج المتعلقة ب
 ؟يةلعاماإل

 (3-1الجدول )
 يةلعاماإللعن آلية التنفي  المستخدمة لنشر التربية  الشباب رضا

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

1 C6 مرتفع 871. 4.15 المهارات التي تم اكتسابها في الورش 
2 C4 مرتفع 875. 4.10 جدية ورش التدريب والعمل 
0 C2 مرتفع 877. 4.07 فاعلية الورش التدريبية المتخصصة 

4 C1 
 المستخدمة في نظام التعليم يةعالماإلتبسيط المفاهيم 

 ياألردن
 مرتفع 935. 4.06

5 C5 بداعية  مرتفع 932. 4.05 وجود أنشطة ابتكارية وا 
6 C3  مرتفع 965. 4.00 والمعلوماتية يةعالماإلفاعلية أندية التربية 

 مرتفع 782. 4.07 ةيلعاماإلرضا الشباب لعن آلية التنفي  المستخدمة لنشر التربية 

( أن المتوسطات الحسابية لرضا الشباب عن آلية التنفيذ المستخدمة لنشر 0-4يبين الجدول )

المهارات التي تم ( 6(، وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )4.15 – 4.33تراوحت بين ) يةعالماإلالتربية 

( 0( وبمستوى "مرتفع"، وجاء بالمرتبة األخيرة الفقرة )4.15بمتوسط حسابي )اكتسابها في الورش 

( وبمستوى " مرتفع"، بينما بلغ 4.33بمتوسط حسابي )والمعلوماتية  يةعالماإلفاعلية أندية التربية 

 .( وبمستوى " مرتفع".752( وبانحراف معياري )4.37المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )
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 لرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ا

ي في تعزيز ثقافة النقد ال ات يةلعاماإلما مدى إسهام التربية : السؤال الرابعالنتائج المتعلقة ب
 للمحتوى؟

 (1-1الجدول )
 في تعزيز ثقافة النقد ال اتي للمحتوى يةلعاماإلسهام التربية إ

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

1 D1 
والمعلومات  خبارالتقصي عن حقيقة األ

 المنشورة
 مرتفع 876. 4.16

2 D6 مرتفع 850. 4.13 المشاركة في جلسات نقاشية بّناءه 

0 D3 مرتفع 930. 3.97 القدرة على التفكير النقدي 

4 D5   مرتفع 945. 3.97 مواكبة األحداث الجارية محليا  / دوليا 

5 D4  مرتفع 1.014 3.88 يإعالمالقدرة على انتاج محتوى 

6 D2 مرتفع 1.099 3.75 انتاج فيديوهات رقمية 
في تعزيز ثقافة النقد ال اتي  يةلعاماإلإلسهام التربية 

 للمحتوى
 مرتفع 799. 3.98

قد في تعزيز ثقافة الن يةعالماإل( أن المتوسطات الحسابية إلسهام التربية 4-4يبين الجدول )

التقصي عن حقيقة ( 1(، وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )4.16 – 0.75الذاتي للمحتوى تراوحت بين )

( وبمستوى "مرتفع"، وجاء بالمرتبة األخيرة الفقرة 4.16بمتوسط حسابي )والمعلومات المنشورة  خباراأل

( وبمستوى " مرتفع"، بينما بلغ المتوسط الحسابي 0.75بمتوسط حسابي )انتاج فيديوهات رقمية ( 2)

 ..( وبمستوى " مرتفع"799( وبانحراف معياري )0.95للدرجة الكلية )
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  خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

للشباب  ةيلعاماإلالعات التي حققتها برامج التربية بهي اإلشما :السؤال الخامسالنتائج المتعلقة ب
 ي؟األردنفي المجتمع 

 (2-1الجدول )
 ياألردنللشباب في المجتمع  يةلعاماإلالعات التي حققتها برامج التربية باإلش

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

1 E1  مرتفع 897. 4.21 عالماإلزيادة الوعي في التعامل مع وسائل 
2 E8 مرتفع 803. 4.18 فهم قيم المواطنة الصالحة وتعزيزها 
0 E2  مرتفع 853. 4.16 عالماإلالتعامل اإليجابي مع وسائل 

4 E5  اكتساب مهارات جديدة للتعامل مع وسائل
 عالماإل

 مرتفع 961. 4.10

5 E4 
نقل المعارف والمهارات األساسية في التربية 

 يةعالماإل
 مرتفع 869. 4.08

6 E6 
تحليل المعلومات وتقييمها والتحقق من دقة 

 البيانات
 مرتفع 924. 4.05

7 E3  مرتفع 897. 4.04 بمعرفة عالماإلالتعامل مع مضمون وسائل 
5 E7 مرتفع 911. 4.03 القدرة على التحقق من دقة البيانات 

 للشباب في يةلعاماإلالتي حققتها برامج التربية  اإلشبالعات
 ياألردنالمجتمع 

 مرتفع 754. 4.11

 يةعالمإلااعات التي حققتها برامج التربية بلإلش( أن المتوسطات الحسابية 5-4يبين الجدول )

زيادة ( 1(، وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )4.21 – 4.30تراوحت بين ) ياألردنللشباب في المجتمع 

( وبمستوى "مرتفع"، وجاء بالمرتبة 4.21متوسط حسابي )ب عالماإلالوعي في التعامل مع وسائل 

( وبمستوى "مرتفع"، 4.30بمتوسط حسابي ) القدرة على التحقق من دقة البيانات( 7األخيرة الفقرة )

 ..( وبمستوى " مرتفع"754( وبانحراف معياري )4.11الحسابي للدرجة الكلية ) بينما بلغ المتوسط
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 سادسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

هل توجد فروقات  ات دللة إحصائية في تحديد دور التربية : السؤال السادسالنتائج المتعلقة ب
ي( من صيل العلمالجتمالعي، العمر، التح النوعفي تعزيز قيم المواطنة تعزى لمتغيرات ) يةلعاماإل

 وجهة نظر الشباب؟

 (6-1الجدول )
 نوع الجتمالعي، العمر، التحصيل العلمي(لفي تعزيز قيم المواطنة تعزى لمتغيرات )ا يةلعاماإلدور التربية 

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

 العدد
النحراف 
 المعياري

 العمر

 589. 160 4.23 23أقل من 
23 - 24 4.06 109 .606 
25- 25 3.83 27 .751 
 709. 24 4.22 فما فوق 29

 628. 320 4.14 المجموع

 الجنس
 629. 258 4.08 ذكر
 578. 62 4.36 أنثى

 628. 320 4.14 المجموع

 التحصيل العلمي

 607. 61 4.30 تعليم أساسي
 605. 132 4.10 تعليم ثانوي
 653. 127 4.10 تعليم جامعي
 628. 320 4.14 المجموع

عزيز في ت يةعالماإلتحديد دور التربية درجة  ( وجود فروق ظاهرية في6-4يالحظ من الجدول )

(، وتبعا  للتحصيل 23قل من أقيم المواطنة تعزى لمتغير الجنس لصالح االناث، وتبعا  للعمر لصالح )

 تعليم أساسي.الالعلمي لصالح 

بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  ولتحديد فيما إذا كانت الفروق

(α=0.05)، لثالثيتم استخدام تحليل التباين ا (3 WAY ANOV( كما يوضح الجدول )7-4.) 
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 (7-1) جدولال
نوع لافي تعزيز قيم المواطنة تعزى لمتغيرات ) يةلعاماإلتحديد دور التربية لنتائج تحليل التباين الثاثي 

 العمر، التحصيل العلمي(الجتمالعي، 

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 آيتامربع  مستوى الدللة Fقيمة 

 030. 022. 3.252 1.217 3 3.652 العمر

 024. 006. 7.569 2.833 1 2.833 الجنس

 009. 239. 1.440 539. 2 1.078 العلمي التحصيل

    374. 313 117.146 الخطأ

     319 125.850 الكلي

في ( α=0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )7-4) الجدوليوضح 

( 23ح )أقل من لصال تبعا  لمتغير العمر في تعزيز قيم المواطنة يةعالماإلمستوى تحديد دور التربية 

ووجود فروق ذات داللة . عمار(، وعدم وجود فروق في المقارنات بين باقي األ25- 25) ـــمقارنة ب

. وعدم وجود فروق تبعا  لمتغير على حساب الذكور إحصائية في متغير الجنس لصالح اإلناث

 .التحصيل العلمي
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 تحليل المجالت

 (2-1) الجدول
ر، نوع الجتمالعي، العملفي تعزيز قيم المواطنة تعزى لمتغيرات )ا يةلعاماإلتحديد دور التربية مجالت 

 العلمي(التحصيل 

 المتغيرات

قيم المواطنة 
التي لعززتها 

التربية 
 يةلعاماإل

 لدى الشباب

التربية دور 
في  يةلعاماإل

تطوير قدرات 
الشباب للوصول 
للمصادر الموثوقة 
 للمعلومات وتقييمها

رضا الشباب 
لعن آلية 
التنفي  

المستخدمة 
لنشر التربية 

 يةلعاماإل

سهام ا
التربية 

في  يةلعاماإل
تعزيز ثقافة 
النقد ال اتي 

 للمحتوى

التي  اإلشبالعات
حققتها برامج 

التربية 
 يةلعاماإل

للشباب في 
 ياألردنالمجتمع 

 العمر

 23أقل من 
 4.19 4.09 4.21 4.19 4.30 المتوسط الحسابي

 160 160 160 160 160 العدد
 714. 717. 712. 687. 576. االنحراف المعياري

23 -24 
 4.01 3.84 3.96 4.08 4.17 المتوسط الحسابي

 109 109 109 109 109 العدد
 780. 812. 800. 680. 584. االنحراف المعياري

24 - 25 
 3.82 3.60 3.67 3.88 3.93 المتوسط الحسابي

 27 27 27 27 27 العدد
 859. 1.048 940. 855. 713. االنحراف المعياري

 فما فوق 29
 4.30 4.24 4.07 4.24 4.22 المتوسط الحسابي

 24 24 24 24 24 العدد
 674. 748. 761. 737. 777. االنحراف المعياري

 المجموع
 4.11 3.98 4.07 4.13 4.22 المتوسط الحسابي

 320 320 320 320 320 العدد
 754. 799. 782. 707. 614. االنحراف المعياري

 الجنس

 ذكر
 4.07 3.91 4.02 4.07 4.16 الحسابيالمتوسط 

 258 258 258 258 258 العدد
 750. 807. 786. 711. 623. االنحراف المعياري

 أنثى
 4.27 4.26 4.28 4.38 4.46 المتوسط الحسابي

 62 62 62 62 62 العدد
 757. 704. 734. 637. 514. االنحراف المعياري

 المجموع
 4.11 3.98 4.07 4.13 4.22 المتوسط الحسابي

 320 320 320 320 320 العدد
 754. 799. 782. 707. 614. االنحراف المعياري
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 المتغيرات

قيم المواطنة 
التي لعززتها 

التربية 
اإللعامية 
 لدى الشباب

التربية دور 
اإللعامية في 
تطوير قدرات 

الشباب للوصول 
للمصادر الموثوقة 

للمعلومات 
 وتقييمها

الشباب رضا 
لعن آلية 
التنفي  

المستخدمة 
لنشر التربية 

 اإللعامية

اسهام 
التربية 

اإللعامية 
في تعزيز 
ثقافة النقد 

ال اتي 
 للمحتوى

اإلشبالعات التي 
حققتها برامج 

التربية 
اإللعامية 
للشباب في 

 ياألردنالمجتمع 

التحصيل 
 العلمي

 تعليم اساسي
 4.29 4.20 4.36 4.29 4.33 المتوسط الحسابي

 61 61 61 61 61 العدد
 662. 659. 653. 692. 616. االنحراف المعياري

 تعليم ثانوي
 4.05 3.95 4.03 4.10 4.18 المتوسط الحسابي

 132 132 132 132 132 العدد
 779. 748. 749. 677. 610. االنحراف المعياري

تعليم 
 جامعي

 4.08 3.90 3.97 4.09 4.21 المتوسط الحسابي
 127 127 127 127 127 العدد

 762. 894. 842. 739. 615. االنحراف المعياري

 المجموع
 4.11 3.98 4.07 4.13 4.22 المتوسط الحسابي

 320 320 320 320 320 العدد
 754. 799. 782. 707. 614. االنحراف المعياري

      

ي ف يةعالماإلتحديد دور التربية ( وجود فروق ظاهرية في مستوى 5-4يالحظ من الجدول )

تعزيز قيم المواطنة في جميع المجاالت تبعا  لمتغير الجنس لصالح االناث. ووجود فروق ظاهرية في 

سنة(. ووجود فروق ظاهرية لمتغير التحصيل  23العمر لصالح )أقل من  جميع المجاالت لمتغير

 تعليم جامعي.الالعلمي في جميع المجاالت لصالح 

فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  ولتحديد

(α=0.05( تم استخدام تحليل التباين المتعدد )MANOVA). 
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 (2-1) الجدول
ع نو التعزى لمتغيرات )( لمعرفة دللة الفروق لمتغيرات MANOVAنتائج اختبار تحليل التباين المتعدد ) 

 التحصيل العلمي(الجتمالعي، العمر، 

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F ة قيم
مستوى 
 الدللة

مربع 
 آيتا

 العمر
 قيمة
 0.011الدللة=

قيم المواطنة التي عززتها التربية 
 لدى الشباب يةعالماإل

3.683 3 1.228 3.440 .017 .032 

ر في تطوي يةعالماإلالتربية دور 
قدرات الشباب للوصول للمصادر 

 الموثوقة للمعلومات وتقييمها
2.118 3 .706 1.455 .227 .014 

رضا الشباب عن آلية التنفيذ 
المستخدمة لنشر التربية 

 يةعالماإل
4.604 3 1.535 2.632 .050 .025 

زيز في تع يةعالماإلسهام التربية ا
 ثقافة النقد الذاتي للمحتوى

6.804 3 2.268 3.759 .011 .035 

التي حققتها برامج  اإلشباعات
للشباب في  يةعالماإلالتربية 

 ياألردنالمجتمع 
4.356 3 1.452 2.621 .051 .025 

 الجنس
قيمة 

 0.009الدللة=

قيم المواطنة التي عززتها التربية 
 031. 002. 10.112 3.609 1 3.609 لدى الشباب يةعالماإل

ر في تطوي يةعالماإلالتربية دور 
قدرات الشباب للوصول للمصادر 

 الموثوقة للمعلومات وتقييمها
3.674 1 3.674 7.574 .006 .024 

رضا الشباب عن آلية التنفيذ 
المستخدمة لنشر التربية 

 يةعالماإل
1.330 1 1.330 2.281 .132 .007 

زيز في تع يةعالماإلسهام التربية ا
 ثقافة النقد الذاتي للمحتوى

4.231 1 4.231 7.013 .009 .022 

التي حققتها برامج  اإلشباعات
للشباب في  يةعالماإلالتربية 

 ياألردنالمجتمع 
1.169 1 1.169 2.110 .147 .007 
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 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F ة قيم
مستوى 
 الدللة

مربع 
 آيتا

 التحصيل العلمي
يمة ق

 0.231الدللة=

قيم المواطنة التي عززتها التربية 
 لدى الشباب يةعالماإل

1.552 2 .776 2.175 .115 .014 

ر في تطوي يةعالماإلالتربية دور 
قدرات الشباب للوصول للمصادر 

 الموثوقة للمعلومات وتقييمها
.625 2 .313 .644 .526 .004 

رضا الشباب عن آلية التنفيذ 
المستخدمة لنشر التربية 

 يةعالماإل
1.952 2 .976 1.674 .189 .011 

زيز في تع يةعالماإلسهام التربية ا
 ثقافة النقد الذاتي للمحتوى

.824 2 .412 .682 .506 .004 

التي حققتها برامج  اإلشباعات
للشباب في  يةعالماإلالتربية 

 ياألردنالمجتمع 
1.598 2 .799 1.442 .238 .009 

 الخطأ

قيم المواطنة التي عززتها التربية 
 لدى الشباب يةعالماإل

111.706 313 .357    

ر في تطوي يةعالماإلالتربية دور 
قدرات الشباب للوصول للمصادر 

 الموثوقة للمعلومات وتقييمها
151.834 313 .485    

رضا الشباب عن آلية التنفيذ 
المستخدمة لنشر التربية 

 يةعالماإل
182.509 313 .583    

زيز في تع يةعالماإلسهام التربية ا
 ثقافة النقد الذاتي للمحتوى

188.864 313 .603    

التي حققتها برامج  اإلشباعات
للشباب في  يةعالماإلالتربية 

 ياألردنالمجتمع 
173.415 313 .554    
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 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F ة قيم
مستوى 
 الدللة

مربع 
 آيتا

 الكلي

قيم المواطنة التي عززتها التربية 
 لدى الشباب يةعالماإل

120.177 319     

ر في تطوي يةعالماإلالتربية دور 
قدرات الشباب للوصول للمصادر 

 الموثوقة للمعلومات وتقييمها
159.351 319     

رضا الشباب عن آلية التنفيذ 
المستخدمة لنشر التربية 

 يةعالماإل
194.886 319     

زيز في تع يةعالماإلسهام التربية ا
 ثقافة النقد الذاتي للمحتوى

203.816 319     

التي حققتها برامج  اإلشباعات
للشباب في  يةعالماإلالتربية 

 ياألردنالمجتمع 
181.584 319     

( وجود فروق في مستوى المجالين )قيم المواطنة التي عززتها التربية 9-4يبين الجدول )

 في تعزيز ثقافة النقد الذاتي للمحتوى( من مجاالت يةعالماإلسهام التربية والدى الشباب،  يةعالماإل

ائي ا تبع ا لمتغير العمر حيث وجد فروق دالة إحص في تعزيز قيم المواطنة يةعالماإلتحديد دور التربية 

( وبلغ حجم األثر 0.759( و)0.443( إذ بلغت قيمة ف بالترتيب )a=0.05عند مستوى داللة )

 .(، وعدم وجود فروق لباقي المجاالت.  305.( و)302بالترتيب )

باب، لدى الش يةعالماإلووجود فروق في مستوى مجاالت )قيم المواطنة التي عززتها التربية 

في تطوير قدرات الشباب للوصول للمصادر الموثوقة للمعلومات وتقييمها،  يةعالماإلدور التربية 

ربية تحديد دور التمن مجاالت  (في تعزيز ثقافة النقد الذاتي للمحتوى يةعالماإلسهام التربية ا

في تعزيز قيم المواطنة تبع ا لمتغير الجنس حيث وجد فروق دالة إحصائي ا عند مستوى  يةعالماإل

( وبلغ حجم األثر 7.310( و)7.574( و)13.112( إذ بلغت قيمة ف بالترتيب )a=0.05داللة )
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وق لباقي وعدم وجود فر  ،.( وكانت الفروق لصالح أنثى322و).( 324.( و)301بالترتيب )

 المجاالت.

  .عدم وجود فروق في مستوى جميع المجاالت تبعا لمتغير التحصيل العلميالدراسة  أظهرتكما 

 .ولمعرفة لمن كانت هذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

 (22-1الجدول )
 (العمر) بابلدى الش يةلعاماإللقيم المواطنة التي لعززتها التربية نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية 

الفروق في  المتغيرات التابعة
 (I-J) ت المتوسطا

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الدللة

قيم المواطنة 
التي لعززتها 

 ةيلعاماإلالتربية 
 لدى الشباب

 02أقل من 
23 - 24 .13 .074 .365 
 031. 124. 37.* فما فوق 29
 941. 131. 08. فما فوق 29

02 - 01 
 325. 128. 24. فما فوق 29
 987. 135. 05.- فما فوق 29

 395. 168. 29.- فما فوق 29 02 -02

سهام التربية ا
في  يةلعاماإل

تعزيز ثقافة النقد 
 ال اتي للمحتوى

 02أقل من 
23 - 24 .25 .096 .082 
 030. 162. 49.* فما فوق 29
 868. 170. 14.- فما فوق 29

02 - 01 
 573. 167. 24. فما فوق 29
 168. 175. 40.- فما فوق 29

 040. 218. -63.* فما فوق 29 02 -02

 يةعالمإلامجال قيم المواطنة التي عززتها التربية وجود فروق في مستوى (، 13-4يبين الجدول )

في تعزيز قيم المواطنة تبع ا لمتغير العمر  يةعالماإللدى الشباب من مجاالت تحديد دور التربية 

 .عمار(، وعدم وجود فروق في المقارنات بين باقي األ25- 25ب ) ةمقارن (23)أقل من فئة لصالح 
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ز في تعزي يةعالماإلسهام التربية ا وجود فروق في مستوى مجال(، 13-4الجدول ) أظهركما 

تبع ا  في تعزيز قيم المواطنة يةعالماإلثقافة النقد الذاتي للمحتوى من مجاالت تحديد دور التربية 

 25) ةفما فوق( مقارن 29ولصالح )(، 25- 25) ـــب ةمقارن (23)أقل من  فئة لمتغير العمر لصالح

 .عمار(، وعدم وجود فروق في المقارنات بين باقي األ25-
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

تي اقترحتها ، والتوصيات اللنتائج التي تم التوصل إليهالتفسير اويتضمن هذا الفصل عرضا  

 .الباحثة في ضوء هذه النتائج

ئج المتعلقة بالسؤال األول شة النتا  مناق

لدى  يةملعااإلالمواطنة التي لعززتها التربية ما هي قيم : السؤال األولالمتعلقة بمناقشة النتائج 
 الشباب؟

لدى  يةعالماإلالمواطنة التي عززتها التربية  أن المتوسطات الحسابية لقيم إلىارت النتائج أش

 (فرادألانشر قيم التسامح الديني بين ، وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )جاءت بمستوى مرتفعالشباب 

مستوى ب (الدعوة لمزيد من هامش الحريات العامة)بمستوى "مرتفع"، وجاء بالمرتبة األخيرة الفقرة 

والحوامدة  (2315)( والقاسم وعاشور 2134وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة جيدوي )  .مرتفع""

 .(2315)وسافاج  (2315)والقضاة 

لمواطنة لدى في تعزيز قيم ا يةعالماإلالتربية  هالدور الذي تلعب إلىوتعزو الباحثة هذه النتيجة 

رصة خالل العقود األخيرة والذي أتاح الفالشباب نتيجة للتطور الذي حصل في تكنولوجيا االتصال 

شطة نضح من خالل المشاركة في مختلف األبراز دورها وفعالية هذا الدور بشكل واإل عالماإلمام أ

 ية وخاصة من خالل تعاملها مع فئة الشباب.عالمواالجتماعية واالقتصادية واإل ويةالثقافية والترب

 فرادألعلى جوانب التسامح الديني بين ا عالماإلتركيز وسائل  إلىكما تعزو الباحثة هذه النتيجة 

له الفي انشطتها الثقافية والتربوية من خالل البرامج التي تقدمها للشباب باعتباره النهج الذي يتم من خ

 تعليم النشء والشباب في المجتمع واتاحة الفرصة لهم للنقد البناء.
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ئج المتعلقة بالسؤال ا شة النتا  لثانيمناق

طوير قدرات في ت يةلعاماإلما الدور ال ي تقوم به التربية : السؤال الثانيمناقشة النتائج المتعلقة ب
 الشباب للوصول للمصادر الموثوقة للمعلومات وتقييمها؟

باب في تطوير قدرات الش يةعالماإلأن المتوسطات الحسابية لدور التربية  إلىشارت النتائج أ

ى الفقرة وجاء بالمرتبة األول جاءت بمستوى مرتفعللوصول للمصادر الموثوقة للمعلومات وتقييمها 

تبة "مرتفع"، وجاء بالمر  ( بمستوى)التمكين من تمييز الشائعات الضارة عن المعلومات الصحيحة

تائج مع نتائج وتتفق هذه الن .بمستوى " مرتفع"( يعالماألخيرة الفقرة )التعريف بأشكال التضليل اإل

 (.2319( وتختلف مع دراسة حسين والحربي )2314( وجيدوي )2319دراسة اندرسون )

لشباب طوير قدرات ات إلىفة أشكالها بكا عالماإلسعي وسائل  إلىوتعزو الباحثة هذه النتيجة 

ة يلحقيقالمعلومات ا إلىمجاالت الحياة للتمكن من الوصول من خالل توسيع النطاق الفكري في كافة 

اليب سي الحديث الذي يتبع األعالم، وهذا ما يؤكد على الدور اإلوالموثوقة واالبتعاد عن الشائعات

 والشباب. عالماإلالعصرية في نقل المعلومات وبناء جسر الثقة بين وسائل 

ئج المتعلقة بالسؤال  شة النتا  الثالثمناق

ما درجة رضا الشباب لعن آلية التنفي  المستخدمة لنشر : السؤال الثالثمناقشة النتائج المتعلقة ب
 ؟يةلعاماإلالتربية 

أن المتوسطات الحسابية لرضا الشباب عن آلية التنفيذ المستخدمة لنشر  إلىشارت النتائج أ

، وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )المهارات التي تم اكتسابها في جاءت بدرجة مرتفعة يةعالماإلالتربية 

( والمعلوماتية ةيعالماإلبمستوى "مرتفع"، وجاء بالمرتبة األخيرة الفقرة )فاعلية أندية التربية  (الورش

 (.2312وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة الشديفات والخصاونة ) .مرتفع"بمستوى "

ية األردن رش العمل التي تقدمها المملكةنشطة وو فاعلية البرامج واأل إلىوتعزو الباحثة هذه النتيجة 

اعلية وال ة ذات فين الورش التي يتم تقديمها هي ورش حقيقوأ يةعالماإلالهاشمية في مجال التربية 

ي عالمأن العمل اإل كماتعتمد على الروتين المتعارف عليه في الكثير من المؤسسات والقطاعات، 
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ترى الباحثة ، و المجتمع وخاصة فئة الشباب أفرادمن هو ركيزة من ركائز التقدم المعرفي لدى الكثير 

ن الورش التي يتم عقدها للشباب وحماس الشباب للمشاركة ينتجان في ذات الوقت معرفة حقيقية بأ

 وفعالية لدى الشباب واكتسابهم خبرات ومعارف جديدة.

شة ال ئج المتعلقة بالسؤال مناق  الثالثنتا

النقد  في تعزيز ثقافة يةلعاماإلما مدى إسهام التربية : السؤال الرابعمناقشة النتائج المتعلقة ب
 ال اتي للمحتوى؟

ة النقد الذاتي في تعزيز ثقاف يةعالماإلأن المتوسطات الحسابية إلسهام التربية  إلىشارت النتائج أ

والمعلومات  خبار، وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )التقصي عن حقيقة األمرتفعة بدرجةجاءت للمحتوى 

 ".مرتفعمستوى "ب (بمستوى "مرتفع"، وجاء بالمرتبة األخيرة الفقرة )انتاج فيديوهات رقمية (المنشورة

( والحوامدة والقضاة 2315( والقاسم وعاشور )2134وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة جيدوي )

 (.2315فاج )( وسا2315)

تمد النهج المتطور والحديث الذي يع يةعالماإلربية انتهاج الت إلىوتعزو الباحثة هذه النتيجة 

بدرجة عالية على التكنولوجيا في عملية التحقق من صحة المعلومات والتأكيد على االستفادة من 

جنب التظليل ها وتوفهم يةعالماإلعلى قراءة الرسالة بالطريقة االيجابية لينشأ جيل جديد قادر  عالماإل

 لىإمجتمع، والتركيز على طرق الوصول ي الذي يشغلهم عن القضايا المهمة في العالموالتهميش اإل

لتأكد خرى ونشرها دون اعلى نقل المعلومات من المواقع األالمعلومات التي يتم نشرها وعدم االرتكاز 

 من صحتها.

ئج المتعلقة بالسؤال ال شة النتا  خامسمناق

للشباب  ةيلعاماإلالعات التي حققتها برامج التربية بهي اإلشما :السؤال الخامسالنتائج المتعلقة ب
 ي؟األردنفي المجتمع 

 يةعالمإلااعات التي حققتها برامج التربية بلإلشأن المتوسطات الحسابية  إلىشارت النتائج أ

الوعي في  زيادةوجاء بالمرتبة األولى الفقرة ) جاءت بمستوى مرتفع، ياألردنللشباب في المجتمع 
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حقق من القدرة على التبمستوى "مرتفع"، وجاء بالمرتبة األخيرة الفقرة ) (عالماإلالتعامل مع وسائل 

( والقاسم وعاشور 2134وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة جيدوي ) .بمستوى "مرتفع" (دقة البيانات

 (.2319( وتختلف مع دراسة حسين والحربي )2315( وسافاج )2315)( والحوامدة والقضاة 2315)

ناء قدرات وطنية في ب يتمثل يةعالماإلللتربية  الرئيسيهدف أن ال إلىوتعزو الباحثة هذه النتيجة 

 يةعالمإلاساسية في التربية ية قادرة على نقل المعارف والمهارات األاألردنفي مؤسسات التعليم 

بهذا  والمجتمعوالمعلوماتية لألجيال الجديدة، ونشر الوعي والمعرفة لدى صناع القرار وقادة الرأي 

 .المعلوماتو  عالماإلقدراتهم في التعامل مع وسائل  لتطويرالمجتمع  أفرادكافة  إلىالمجال، وهو موجه 

 ى أنوالذي يؤكد عل يةعالماإلمفهوم التربية  إلىالرجوع  إلىكما تعزو الباحثة هذه النتيجة 

ومصادر  معالاإلالتعامل مع وسائل  فرادالمنهج الذي يتعلم من خالله األتتمثل ب يةعالماإلالتربية 

ليها، وما يتيح لهم فهم هذه الوسائل والقدرة على نقدها والمشاركة في انتاج إالمعلومات، والوصول 

 .ي والمعلوماتيعالمالمحتوى اإل

ئج المتعلقة شة النتا  سادسبالسؤال ال مناق

هل توجد فروقات  ات دللة إحصائية في تحديد دور التربية : السؤال السادسالنتائج المتعلقة ب
ي( من صيل العلمالجتمالعي، العمر، التح النوعفي تعزيز قيم المواطنة تعزى لمتغيرات ) يةلعاماإل

 وجهة نظر الشباب؟

مستوى في ( α=0.05عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية  إلىشارت النتائج أ

( مقارنة 23لصالح )أقل من تبعا  لمتغير العمر  في تعزيز قيم المواطنة يةعالماإلتحديد دور التربية 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية ، عمارعدم وجود فروق في المقارنات بين باقي األ، و (25- 25) ــب

وعدم وجود فروق تبعا  لمتغير التحصيل  ،الذكورفي متغير الجنس لصالح اإلناث على حساب 

 العلمي.
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وذلك نتيجة  ةيعالماإلاب في مقتبل العمر بالتربية هتمام فئة الشباوتعزو الباحثة هذه النتيجة 

عبر  خبارألاتطور الكبير في نقل المعلومات و لتعاملهم المباشر مع التكنولوجيا وخاصة في ظل ال

ن الذكور م أكثر يةعالماإللديهن اهتمام بجوانب التربية  ناثوكذلك اإل مواقع التواصل االجتماعي،

لبحث ان التحصيل العلمي ال يدخل في حيز حين ترى الباحثة بأ االناث، في اهتماموذلك لطبيعة 

ة يتابعون ثقافيالمجتمع بكافة مستوياتهم ال أفرادأن غالبية  إلىوهذا يعود  خبارعن المعلومات واأل

( والقاسم وعاشور 2310وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة محمد ) ويبحثون عن المعلومات. خباراأل

 (.2134( وتختلف مع نتائج دراسة جيدوي )2315( والحوامدة والقضاة )2315)

 تحليل المجالت

 سهام وا  اب، لدى الشب يةعالماإلية وجود فروق في مستوى المجالين )قيم المواطنة التي عززتها الترب

 يةعالماإل تحديد دور التربيةفي تعزيز ثقافة النقد الذاتي للمحتوى( من مجاالت  يةعالماإلالتربية 

)أقل من ة الفئلصالح ا العمر حيث وجد فروق دالة إحصائي لمتغير اتبع في تعزيز قيم المواطنة

( والقاسم 2310محمد )دراسة وتتفق هذه النتائج مع نتائج ، وعدم وجود فروق لباقي المجاالت. (23

  (.2134( وتختلف مع نتائج دراسة جيدوي )2315( والحوامدة والقضاة )2315وعاشور )

  دور  لدى الشباب، يةعالماإلجود فروق في مستوى مجاالت )قيم المواطنة التي عززتها التربية و

سهام اقييمها، وتفي تطوير قدرات الشباب للوصول للمصادر الموثوقة للمعلومات  يةعالماإلالتربية 

 يةعالماإل تحديد دور التربيةمن مجاالت في تعزيز ثقافة النقد الذاتي للمحتوى(  يةعالماإلالتربية 

في تعزيز قيم المواطنة تبع ا لمتغير الجنس حيث وجد فروق دالة إحصائي ا وكانت الفروق لصالح 

عدم وجود فروق في مستوى جميع الدراسة  أظهرت، كما وعدم وجود فروق لباقي المجاالت ،أنثى

( والقاسم 2310دراسة محمد )وتتفق هذه النتائج مع نتائج المجاالت تبعا لمتغير التحصيل العلمي. 
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وتعزو  (.2134( وتختلف مع نتائج دراسة جيدوي )2315( والحوامدة والقضاة )2315وعاشور )

 يةعالمإلاومتابعة الوسائل  خباراأل الباحثة هذه النتيجة بان االناث يمتلكن حب المطالعة ومتابعة

 من الذكور. أكثر

  في تعزيز ثقافة النقد الذاتي للمحتوى من يةعالماإلسهام التربية اوجود فروق في مستوى مجال 

)أقل  ئةف في تعزيز قيم المواطنة تبع ا لمتغير العمر لصالح يةعالماإلمجاالت تحديد دور التربية 

(، وعدم وجود فروق في 25- 25) ةفما فوق( مقارن 29(، ولصالح )25- 25) ـــب ة( مقارن23من 

( والحوامدة 2315القاسم وعاشور )وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة  .عمارالمقارنات بين باقي األ

ن أ إلىوتعزو الباحثة هذه النتيجة  (.2134( وتختلف مع نتائج دراسة جيدوي )2315والقضاة )

سنة( هي فئة الشباب في مقتبل العمر وهم الفئة التي عاصرت التكنولوجيا  23ل من قالفئة العمرية )أ

حتمت و  عالماإلمتابعة وسائل  إلىالعديد من االزمات التي دعتهم  إلىبكافة اشكالها وتعرضت 

يرهم من من غ أكثري عالمعليهم التأكد والبحث في هذه المعلومات وكانت ارتباطهم بالتربية اإل

 الفئات العمرية.
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 التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة فان الباحثة توصي بما يلي:

  ر قدرات تطويتعزيز قيم المواطنة لدى الشباب، وفي  في يةعالماإلدور التربية التأكيد على

 مصدر المعلومات التي يتم تلقيها وتمكينهم من تقييم هذه المعلومات. إلىالشباب للوصول 

  ومراكز الشباب عمل للشباب من خالل الجامعات  رات تدريبية وورشالعمل على عقد دو

 لدى الشباب. يةعالماإلالدور االيجابي للتربية لتعزيز 
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 والمراجع المصادر

 المراجع العربية

منتدى تكنولوجيا  العصر الرقمي والتعليم،(. 2315أبو السمح، حاتم ورحال، صالح محمد رحال )
 التعليم، الرياض.

 .الجامعيةالمطبوعات  ديوانالجزائر:  .والتصال اإللعاممدخل لعلوم (. 2332) زهيرإحدان، 

الدار العالمية اإلسكندرية:  ،مبادئ لعلم التصال ونظريات التأثير(. 2330إسماعيل، محمود، )
 .للنشر والتوزيع

الفلسطيني في دلعم حقوق المرأة الفلسطينية الاجئة  اإللعامدور (، 2310البياضي، عبد القادر )
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة في قطاع غزة اإللعاممن وجهة نظر طالبات كليات 
  ية الهاشمية.األردنالشرق األوسط، عمان، المملكة 

 ،الفلسطيني في دلعم حقوق المرأة الفلسطينية اإللعامدور . (2310)، عبد القادر البياضي البياضي
 .األردنالشرق األوسط، عمان جامعة منشورة(، )رسالة ماجستير غير 

ية والترب وكتب التربية المدنية اإلعالميةمفهوم التربية . (2339) علياء ،العساليو  ليلى البيطار،
 اديالعملية التربوية في القرن الح مؤتمر للمرحلة األساسية في المنهاج الفلسطيني.الوطنية 

 ، والعشرين: واقع وتحديات"

الدولية للنشر  ترجمة كمال عبد الرؤوف، الدار ،اإللعامنظريات وسائل (.  1992جوبيل روليش )
 القاهرة. والتوزيع،

 .وثقافيا   تعليميا   العامة الثانوية طالب أداء تنمية في التربوي اإلعالم دور (.2314، صبري )يجيدور 
 .04 ، العدد2مجلد  مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث النسانية والجتمالعية،

 القاهرة: دار الفجر.نظريات التصال. (. 2313حجاب، محمد منير )

 .تصال، مصر، الفكر العربيال وأساليبمقدمة في دراسة وسائل (. 1957) حمديحسن، 
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التربوي في طرح قضايا اإلدارة التعليمية من  اإلعالمدور  (.2319، عياد )والحربيحسين، بانقا 
جلة جيل ميين بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عالمء التربويين واإلراوجهة نظر الخب

 مركز جيل للبحث العلمي، الرياض.، 45، العدد للعلوم اإلنسانية والجتمالعية

 ، عّمان: دار وائل للنشر.الرقمية األمية ومحو اإللعامية التربية (.2315بشرى حسين ) الحمداني،

التربوي في تنمية الوعي السياسي واالجتماعي  اإلعالمدور (. 2315القضاة، محمد )حوامدة، ماهر و 
جلة م .مديري المدارس ومعلميها وطلبتها لدى طلبة المدارس في محافظة جرش من وجهة نظر

، عمادة الدراسات العليا، الجامعة 6، الملحق 4، العدد 45المجلد  العلوم التربوية، –دراسات 
 ية.األردن

، مركز الدراسات واالبحاث العلمانية والديمقراطية المحلية بالمغرب اإللعام(. 2337) سعدخمري، 
 في الوطن العربي، المغرب.

 القاهرة: عالم الكتب. لعلم نفس النمو الطفولة والمراهقة. (. 2335زهران، حامد )

والعوامل المؤثرة  اإلعالميةواقع التربية  .(2312الشديفات، أشجان حامد والخصاونة، خلود أحمد )
ية ، المجلة الدولية الهاشمية من وجهة نظر طالبهااألردنبها في المدارس الخاصة في المملكة 

 .257-274(، ص6(، العدد )1المجلد ) وية،الترب

 الرياض. ،اإللعامكيف نتعامل مع  اإللعاميةالتربية  .(2313، فهد، )الشميمري

(. مدى استفادة طاب الجامعات السعودية من البرامج الثقافية في إ العة 0222الشهري، أحمد )
 عود.: جامعة الملك ساإلعالمقسم  اآلدابغير منشورة. كلية  ماجستيررسالة وتلفزيون المملكة. 

 : إطار مقترحاإلعالميةمدخل دمج تقنية المعلومات في التعليم للتربية " (.2337) بدر الصالح،
 ، الرياض.اإللعاميةالمؤتمر الدولي األول للتربية ،" للتعليم العام بالسعودية

 اإللعاميةمشروع التربية (. 2319ي )األردن اإلعالمصندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية ومعهد 
 ، عمان.والمعلوماتية

  .في مواجهة مطبات الفوضى والكراهية اإللعاميةالتربية  (،2315، سليمان )الطعاني
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 ،والفرصالحاجات  األردنوالمعلوماتية في  اإللعاميةالتربية (. 2316وآخرون )الطويسي، باسم 
 .ي، عماناألردن اإلعالممعهد 

 ، القاهرة: عالم الكتب.0ط واتجاهات التأثير، اإللعامنظريات  .(2334)عبد الحميد، محمد 

 دار الشروق. روت:بي، اإللعامتحليل المحتوى في بحوث  .(2339عبد الحميد، محمد )

 ،البحث الجتمالعي: محاولة نحو رؤية نقدية لمنهجه وأبعاده(. 1993عبد المعطي، عبد الباسط، )
 الجامعية.القاهرة: دار المعرفة 

 القاهرة: دار الفكر العربي.التصال والرأي العام.  إلىمدخل  (.1997العبد، عاطف )

، القاهرة: وتطبيقاتها العربية اإللعامنظريات (. 2335العبد، عاطف عدلي العبد، نهى عدلي العبد )
 .دار الفكر العربي

التربوي لمواقع التواصل  اإلعالماستخدام طالب (. 2319عبدالحميد، شيماء وأحمد، محمد )
، كلية 52العدد مجلة البحوث العلمية، . االجتماعي ودورها في تعزيز مهارات االتصال لديهم

 ، جامعة األزهر.اإلعالم

دوافع استخدام المصريين المغتربين لوسائل اإلعالم الوطنية واألجنبية (. 1995إبراهيم ) نائلةعمارة، 
 .22 عددال ،، جامعة الزقازيقاآلداب مجلة كلية، واإلشباعات المتحققة

دور مديري المدارس الحكومية في محافظة إربد في توظيف  .(2315القاسم، محمد وعاشور، محمد )
. مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث التربوي لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة اإلعالم

، عمادة الدراسات العليا، جامعة القدس 15المجلد الرابع، العدد والدراسات التربوية والنفسية، 
 المفتوحة.

المرحلة الثانوية من منظور المعلمين والطاب  في التربويواقع اإللعام (. 2310محمد، أحمد )
 ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.بالسودان

 والتوزيع.عمان: دار أسامة للنشر . 2. طاإللعامنظريات  (.2311، بسام )المشاقبة

 والجمهورية-، دولة االمارات المتحدة مناهج البحث العلمي(، 2317المشهداني، سعيد سليمان )
 دار الكتاب الجامعي. اللبنانية:
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القاهرة: مجمع اللغة  2، طالمعجم الوسيط(. 2336مصطفى، إبراهيم وهارون، عبد السالم محمد )
 العربية.

حوث الرأي العام، كلية ، مركز باإللعامنظريات (. 2337) ي، حسن عماد، والعبد عاطف عدليكاو م
 جامعة القاهرة.، اإلعالم

 بيروت. ،، الجامعة األمريكيةوالرقمية اإللعاميةموقع أكاديمية التربية 

، 1ط ،طرق ومناهج البحث العلمي(. 2315وخليفة، محمد، عبدالجبار، غازي ) والبياتيالنعيمي 
 .األردنمؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 

 :، الجزائرالجتمالعي مفاهيم أساسية في لعلم النفس. (2330)الهاشمي، لوكيا ونصر الدين، جابر 
 .مخبر التطبيقات النفسية والتربويةقسنطينة، جامعة 

، والتوزيعللدراسات والنشر  ، طاكسيج كوم1 : طالتصال لعلم في مبادئ(. 2311نعيمة ) واكد،
 الجزائر.
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 (2ملحق )
 سماء السادة المحكمينبأقائمة 

 اسم المحكم الرتبة الجامعة التخصص
 خورشيدكامل الدكتور  مشارك أستاذ الشرق األوسطجامعة  الصحافة
 الدكتور حنان اسماعيل الشيخ مساعد أستاذ الشرق األوسطجامعة  إعالم
 محمود الرجبيالدكتور  مساعد أستاذ الشرق األوسطجامعة  صحافة

 تيسير مشارقةالدكتورة  شاركم أستاذ الزرقاءجامعة  عالماإل
 القرعانالدكتور محمد  مساعد أستاذ العلوم التطبيقيةجامعة  عالماإل
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 (0ملحق )
 الستبانة

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ية الهاشمية،األردنالطالب األعزاء في المملكة 

 تحية طيبة وبعد،

اطنة ية في تعزيز قيم المو عالمإعداد رسالة ماجستير بعنوان " دور التربية اإل إلىتسعى الباحثة 

 هذه الرسالة من أجلوهو الهدف األساسي لهذا االستبيان، و  ي"،األردنلدى الشباب في المجتمع 

في جامعة الشرق  عالممن كلية اإل عالممتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلإنجاز 

 د. عزت حجاب.  األوسط في عمان، بإشراف أ.

 أرجو التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة بهدف ترصين النتائج العلمية للرسالة. 

جابتكم مع االعتذار الستقطاعي جزءش  من وقتكم. اكرا الهتمامكم وا 

 ولكم مني فائق الشكر والتقدير،

 

 الباحثة: ديما سميح المومني

Email: Dimaalmomani@gmail.com 
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 المعلومات الديموغرافية:

 عمرال  

 23قل من أ     

                23 - 24 

                00- 0. 

 فما فوق 00                

   لجنس 

 ذكر     

 أنثى     

   التحصيل العلمي 

 تعليم أساسي     

 تعليم ثانوي     

 تعليم جامعي     
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 أسئلة الستبانة

 

 ية لدى الشبابلعاماإل لعززتها التربيةالمواطنة التي  قيماألول: المجال 

 

 

 ت

 

 

 

 الـفـقــرات

 درجة المساهمة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

منخفضة 

 جدا  

      الحث على غرس القيم األخالقية 1

      االلتزام بالمسؤولية المجتمعية. إلىالدعوة  2

      تعزيز القيم اإليجابية 0

تدعو الشباب لتحمل المسؤوليات الملقاة  4

 عليهم

     

      المساواة في المجتمعتعزيز مبدأ  5

      تعزيز مبدأ العدالة في المجتمع 6

      اآلراء المختلفةاحترام  إلىالدعوة  7

      تعميق ثقافة الحوار البناء 5
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      الحث على النقد البناء 9

      الدعوة لمزيد من هامش الحريات العامة 13

      نشر ثقافة العمل التطوعي 11

      االعتماد على الذات  مفهوم زرع 12

      تعزيز القيم األساسية 10

      الترابط األسري بناء قيم  14

      ادفر بين األنشر قيم التسامح الديني  15

      فرادبين األنشر قيم السالم  16

      السلوكيات الخاطئة تشخيص 17

      محاربة قضايا اإلرهاب  15

      الكراهيةمحاربة خطاب  19
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 يةلعاملعن آلية التنفي  المستخدمة لنشر التربية اإل درجة الرضاالمجال الثالث: 

 

 

 ت

 

 الـفـقــرات

 ماعيرجى التكرم بتحديد درجة الرضا 

 يلي:

 

 رضادرجة ال

بدرجة 

كبيرة 

 جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

منخفضة 

 جدا  

 المستخدمةية عالمالمفاهيم اإل تبسيط 1

 ياألردنفي نظام التعليم 

     

      الورش التدريبية المتخصصةفاعلية  2

ية عالمفاعلية أندية التربية اإل 0

 والمعلوماتية

     

      جدية ورش التدريب والعمل 4

بداعية 5       وجود أنشطة ابتكارية وا 

      المهارات التي تم اكتسابها في الورش 6
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نتني مكحيث ، ية في تعزيز ثقافة النقد ال اتي للمحتوىلعامإسهام التربية اإل مدىالرابع: المجال 

 مما يلي:ية لعامالتربية اإل

 

 

 ت

 

 

 الـفـقــرات

 

 درجة المساهمة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

منخفضة 

 جدا  

 والمعلومات خبارالتقصي عن حقيقة األ 1

 المنشورة

     

      رقميةانتاج فيديوهات  2

      القدرة على التفكير النقدي 0

      يإعالمالقدرة على انتاج محتوى  4

      مواكبة األحداث الجارية محليا  / دوليا   5

      المشاركة في جلسات نقاشية بّناءه 6
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، حيث ياألردنية للشباب في المجتمع لعامالتربية اإل التي حققتها برامج اإلشبالعاتالمجال الخامس: 

 ية مما يلي:لعاممكنتي التربية اإل

 

 

 ت

 

 

 الـفـقــرات

 

 درجة المساهمة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

منخفضة 

 جدا  

مع وسائل  في التعاملزيادة الوعي  1

 عالماإل

     

      عالمالتعامل اإليجابي مع وسائل اإل 2

مل مع مضمون وسائل اإلعالم التعا 0

 معرفةب

     

نقل المعارف والمهارات األساسية في  4

 يةعالمالتربية اإل

     

اكتساب مهارات جديدة للتعامل مع  5

 عالموسائل اإل
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تحليل المعلومات وتقييمها والتحقق من  6

 دقة البيانات

     

      التحقق من دقة البياناتالقدرة على  7

      فهم قيم المواطنة الصالحة وتعزيزها 5
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 (3ملحق )
 نسبة الستال

 


