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  وتقديرشكر 

التي أرجو من اهلل أن يستفيد منها  الرسالةأحمدك ربي وأشكرك على أن يسرت لي اتمام هذه 
 الجميع.

لجهوده  حجاب محمد ستاذ الدكتور عزتاألومشرفي الفاضل  ألستاذياتقدم بالشكر الجزيل 
 في اتمام هذه الدراسة واإلشراف عليها، فله مني الشكر كله والتقدير والعرفان. الطيبة

 -:المناقشة ةعضاء لجنأساتذتي الموقرين أ إلىوأتوجه بشكري الجزيل 

 الدكتور كامل خورشيد األستاذ

 االستاذ الدكتور ابراهيم الخصاونة

، فهم أهل لسد خللها واإلنابة عن مواطن القصور فيها، الرسالةلتفضلهم علّي بقبول مناقشه هذه 
 سائالً  المولى عز وجل أن يثيبهم عني خيرًا.

وأشكر كل من ساهم في دعمي على انجاز هذا البحث، وان لم يسعف المقام لذكرهم، فهم أهل 
 الخير والشكر.
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 اإلهداء

 لروح أبي الغالية الذي علمني ان العلم والمعرفة ال تنتهي واالمل يكبر معنا وال يصغر،

 اطال اهلل في عمرها لتظل عونًا لي الحبيبة المثالية، المحبة الملهمةامي  إلى

من بي والذي ال ولم يبخل بدعمي بوقته ومجهوده آزوجي المحب المخلص رفيق العمر الذي  إلى
 واستمر واقفا عندما لم يكن الوقوف سهال،

 ،جمعأاوالدي المحبين الذين اتشوق لرؤية مستقبل مشرق وناجح لهم والى واوالد العالم  إلى

قالم بالمعرفة كل ساهر في هذا الظرف االستثنائي على صحتنا وامننا وادامة الحياة لتمضي األ إلى
 ونحو البناء والعطاء تلك القلوب البيضاء في المستشفيات والميدان وعلى حدود الوطن،

 بدا بالمعرفة والتوجيه،أشرفت على هذه الرسالة ولم تبخل أالقامات التعليمية التي  إلى

 ...دعماً  أودعاًء  أوهداني نصحا أوالى كل من 

 هديكم رسالتي هذه.أاليكم جميعا 

 الباحثة

  



 و
 

 
 

 المحتوياتفهرس 

 أ ........................................................................................ العنوان
 ب ..................................................................................... تفويض

 ج ........................................................................... قرار لجنة المناقشة
 د .................................................................................. شكر وتقدير

 ه ..................................................................................... اإلهداء
 و ............................................................................. فهرس المحتويات

 ح ................................................................................ قائمة الجداول
 ي ............................................................................... قائمة األشكال
 ي .............................................................................. قائمة الملحقات

 ل ....................................................................... باللغة العربية الملخص
 ن .................................................................... الملخص باللغة اإلنجليزية

 خلفية الدراسة وأهميتها :الفصل األول
 2 ........................................................................................ مقدمة

 3 ................................................................................ مشكلة الدراسة
 4 ................................................................................ أهمية الدراسة
 4 ............................................................................... أهداف الدراسة
 5 ................................................................................. أسئلة الدراسة
 5 ................................................................................. حدود الدراسة

 6 .............................................................................. محددات الدراسة
 6 ........................................................................... مصطلحات الدراسة

 النظري والدراسات السابقة طاراإل :الفصل الثاني
 9 ........................................................................................ تمهيد

 9 .......................................................................... النظري طارأوال: اإل
 11 ...................................................................... ثانيا: الدراسات السابقة

 11 ................................................ الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةما يميز 



 ز
 

 
 

 منهجية الدراسة )الطريقـة واإلجراءات( :الفصــل الثـالث
 19 ............................................................................... منهج الدراسة
 19 ............................................................................. مجتمع الدراسة
 22 ............................................................................... عينة الدراسة
 22 ................................................................................ أداة الدراســـة
 23 ................................................................................ صدق األداة
 23 ................................................................................ ثبـــات األداة

 24 ............................................................................ متغيرات الدراسة
 24 ............................................................................ إجراءات الدراسة

 25 ........................................................................ المعالجة اإلحصائية
 الدراسة: نتائج الفصل الرابع

 22 ............................................................................. نتــائج الدراســــــة
 : مناقشة النتائج والتوصياتالفصل الخامس

 61 .............................................................................. مناقشة النتائج
 61 .................................................................................. التوصيات

 المصادر والمراجع
 62 ............................................................................. المراجع العربية
 12 ............................................................................ المراجع االجنبية

 11 ................................................................................... الملحقات
 

 

 

 

 

 



 ح
 

 
 

 قائمة الجداول 
–الفصل  رقم

 جدولرقم ال
 الصفحة محتوى الجدول

 22 توزيع افراد عينة الدراسة حسب سمات العينة المبحوثة 1 – 3
 24 قيم معامل ثبات كرونباخ الفا لمحاور الدراسة  2 – 3

4- 3 
استجابات اليافعين عن اشتراكهم في برنامج واحد فقط من برامج 

 ية داخل مركز زها اإلعالمالتربية 
22 

4 – 4 
استجابات اليافعين عن اشتراكهم في برنامج واحد فقط من برامج 

 29 ية خارج مركز زهااإلعالمالتربية 

 32 استجابات اليافعين عن رأيهم ببرامج مراكز زها مقارنة بغيره  5 – 4

4 – 6 
استجابات اليافعين عن عدد الساعات التي يحضرونها لبرامج التربية 

 ية داخل مراكز زها )خالل االسبوع( اإلعالم
31 

4 – 1 
استجابات اليافعين عن عدد الساعات التي يحضرونها لبرامج التربية 

 ية داخل مراكز زها )نهاية االسبوع(اإلعالم
32 

استجابات اليافعين عن عدد الساعات التي يحضرونها لبرامج التربية  2 – 4
 ع(ية خارج مراكز زها )خالل االسبو اإلعالم

33 

4 – 9 
استجابات اليافعين عن عدد الساعات التي يحضرونها لبرامج التربية 

 ية خارج مراكز زها )نهاية االسبوع(اإلعالم
34 

 36 استجابات اليافعين عن اليوم المفضل لمتابعة البرامج  12 – 4
 31 استجابات اليافعين عن الفترات المفضلة للمتابعة خالل ايام االسبوع  11 – 4
 32 استجابات اليافعين عن الفترات المفضلة للمتابعة نهاية االسبوع 12 – 4
 39 استجابات اليافعين عن تذكر مواعيد البرامج المفضلة دائما  13 – 4

4 – 14 
ية التي اإلعالماستجابات اليافعين عن قرارهم باختيار برامج التربية 

 التحقوا بها في مراكز زها 
42 

 41 األقل  إلى أهمية كثرمن األ اإلعالماستجابات اليافعين عن وسائل  15 – 4
 42 استجابات اليافعين عن البرامج المفضلة  16 – 4

4 – 11 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين عن 

 ية اإلعالمدوافع اليافعين نحو برامج مراكز زها الثقافية في التربية 
44 

4 – 12 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اليافعين عن 
محور اإلشباعات المعرفية التي تحققها برامج مراكز زها الثقافية في 

 يةاإلعالمالتربية 
46 



 ط
 

 
 

–الفصل  رقم
 جدولرقم ال

 الصفحة محتوى الجدول

4 – 19 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اليافعين عن 

حققها برامج مراكز زها الثقافية في محور اإلشباعات السلوكية التي ت
 يةاإلعالمالتربية 

42 

4 – 22 
للتعرف  Independent Sample T-testاختبار العينة المستقلة 

الستجابات اليافعين عن محاور الدراسة تعزى  اإلحصائيةالفروق  إلى
 للنوع االجتماعي.

51 

4 – 21 
المتوسـطات الحسابيـة واالنحرافات المعياريـة استجابات اليافعين عن 

يـة لدى اليافعين اإلعالمدور برامج مراكز زها الثقافية في نشر التربية 
 تعزى لمتغير العمر األردنفي 

52 

4 – 22 
للكشف عن داللة   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

دور برامج مراكز زها الثقافية في للفروق فـي استجابات اليافعين عن 
 تعزى لمتغير العمر. األردنيـة لدى اليافعين في اإلعالمنشر التربية 

53 

4 – 23 
للتعرف  Independent Sample T-testاختبار العينة المستقلة 

الستجابات اليافعين عن محاور الدراسة تعزى  اإلحصائيةالفروق  إلى
 لعائدية المدرسة

54 

4 – 24 
المتوسـطات الحسابيـة واالنحرافات المعياريـة استجابات اليافعين عن 

يـة لدى اليافعين اإلعالمدور برامج مراكز زها الثقافية في نشر التربية 
 تعزى لمتغير المركز األردنفي 

55 

4 – 25 
للكشف عن داللة   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

للفروق فـي استجابات اليافعين عن دور برامج مراكز زها الثقافية في 
 تعزى لمتغير المركز. األردنيـة لدى اليافعين في اإلعالمنشر التربية 

56 

4 – 26 
في  اإلحصائيةللمقارنات البعدية للكشف عن الفروق  LSDاختبار 

استجابات اليافعين عن دور برامج مراكز زها الثقافية في نشر التربية 
 تعزى لمتغير المركز األردنيـة لدى اليافعين في اإلعالم

51 

لبيان العالقة بين العامل  Regressionاختبار االنحدار البسيط  21 – 4
 المستقل، والعامل التابع

52 

4 – 22 
لبيان العالقة بين العامل  Regressionاختبار االنحدار البسيط 
 المستقل، والعامل التابع

59 

 



 ي
 

 
 

 قائمة األشكال

–رقم الفصل 
 الشكلرقم 

 الصفحة المحتوى

4 – 1 
نسب استجابات اليافعين عن اشتراكهم في برنامج واحد فقط من برامج 

 22 ية داخل مركز زهااإلعالمالتربية 

4 – 2 
نسب استجابات اليافعين عن اشتراكهم في برنامج واحد فقط من برامج 

 ية خارج مركز زهااإلعالمالتربية 
32 

 31 نسب استجابات اليافعين عن رأيهم ببرامج مراكز زها مقارنة بغيره 3 – 4

4 – 4 
نسب استجابات اليافعين عن عدد الساعات التي يحضرونها لبرامج 

 خالل االسبوع()ية داخل مراكز زها اإلعالمالتربية 
32 

نسب استجابات اليافعين عن عدد الساعات التي يحضرونها لبرامج  5 – 4
 نهاية االسبوع()ية داخل مراكز زها اإلعالمالتربية 

33 

4 – 6 
نسب استجابات اليافعين عن عدد الساعات التي يحضرونها في 

 زها )خالل االسبوع( ية خارج مراكزاإلعالممتابعة لبرامج التربية 
34 

4 – 1 
يوضح نسب استجابات اليافعين عن عدد الساعات التي يحضرونها 

 ية خارج مراكز زها )نهاية االسبوع(اإلعالمفي متابعة لبرامج التربية 
35 

 36 نسب استجابات اليافعين عن اليوم المفضل لمتابعة البرامج 2 – 4

4 – 9 
الفترات المفضلة للمتابعة خالل أيام نسب استجابات اليافعين عن 

 األسبوع
31 

 32 نسب استجابات اليافعين عن الفترات المفضلة للمتابعة نهاية األسبوع 12 – 4
 39 نسبة استجابات اليافعين عن تذكر مواعيد البرامج المفضلة دائما 11 – 4

4 – 12 
ية اإلعالمنسبة استجابات اليافعين عن قرارهم باختيار برامج التربية 

 التي التحقوا بها في مراكز زها
41 

من األكثر أهمية إلى  اإلعالمنسبة استجابات اليافعين عن وسائل  13 – 4
 االقل

42 

4 – 14 
من األكثر أهمية إلى  اإلعالمنسبة استجابات اليافعين عن وسائل 

 43 االقل

 

  



 ك
 

 
 

 لحقاتقائمة الم

 

  

 الصفحة  المحتوى الرقم
 12  الدراسةاستبانة   1
 19 المحكمين قائمة بأسماء السادة 2



 ل
 

 
 

 ية لدى اليافعين في األردناإلعالمدور برامج مراكز زها الثقافية في نشر التربية 
 :إعــــداد

 رانيه إبراهيم صبيح
 :إشراف

  األستـــاذ الدكتــور عزت محمد حجاب
 خص لالم

ية لدى اإلعالم" دور برامج مراكز زها الثقافية في نشر التربية بحثت هذه الدراسة المعنونة بـ 
سس التي تقدم عليها هذه في فكرة البرامج التي تقدمها مراكز زها الثقافية واأل "األردناليافعين في 
نشر التربية  أهميةفكار ومناقشتها ال سيما من زاوية ابراز عديد من األت الباحثة البرامج، وحاول

الذي تبنى عليه فكرة البرامج التي  ساساليافعين وسلوكياتهم بوصفها األ ي اتجاهاتية فاإلعالم
 تقدمها المراكز.

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي، حيث تم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة 
 عشوائية من اليافعين في مختلف مراكز زها الثقافية في عمان والمحافظات.

-12تكون مجتمع الدراسة من جميع اليافعين المنتسبين لبرامج مراكز زها الثقافية من عمر )
، وتكونت عينة 2222( سنة من المدارس الحكومية والخاصة من الفصل الدراسي الثاني لعام 16

 طالب وطالبة. (435)الدراسة من 

 -الدراسة:أهم النتائج التي توصلت اليها 
 متوسطة.يين نحو برامج مراكز زها الثقافية كانت دناألر اتجاهات اليافعين  -

 .(2.23)يين األردناعلى متوسط حسابي لفترات االتجاهات المتعلقة باليافعين  -

زها الثقافية في عمان  مراكزالبرامج المتعلقة باتجاهات اليافعين نحو برامج  أظهرت -
ية في مراكز زها مفيدة اإلعالموالمحافظات ان اعلى درجة تقييم "اشعر بان برامج التربية 

 تضيف مفاهيم جديدة لليافعين".

يين نحو برامج مراكز زها الثقافية في عمان األردنال توجد فروق كبيرة في اتجاهات اليافعين  -
والمحافظات اذ ان افراد العينة قادرون على تحقيق اختيار وتفضيل البرنامج الذي يتوافق مع 

 ورغباتهم.اتجاهاتهم وميولهم 
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ية في الغالب من خالل العطالت الرسمية، وان غالبية اإلعالميتم االلتحاق ببرامج التربية  -
ثالث  إلىساعتين افراد عينة الدراسة هم يستفيدون مما يعرضه المركز من برامج بمتوسط 

  .ساعات

 لساعةافراد العينة بعد الساعة  أكثركانت فترة االنتساب بالبرامج التي يفضلها اليافعين  -
 الثالثة مساء.

  ، الدور.نواليافع، يةاإلعالمالتربية ، مراكز زها الثقافيةبرامج  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study, entitled “The Role of the Zaha Cultural Centers Programs in Spreading 

Media Education among Adolescents in Jordan", examined the idea behind the 

programs offered by the Zaha Cultural Centers and the foundations upon which these 

programs were presented. The researcher tried to highlight and discuss several ideas, 

particularly in terms of the importance of disseminating media education in the 

beneficiaries’ directions and behaviors. Moreover, they were described as the basis 

upon which the idea of the programs offered by the centers were built. 

This study relied on a descriptive approach. A questionnaire was designed and 

distributed to a random sample of adolescents in Zaha Cultural Centers in Amman and 

the governorates. 

The sample study consisted of all teenagers affiliated with the Zaha Cultural 

Centers programs from the ages of (12-16). These students were from both public and 

private schools. They started from the second semester of 2020, furthermore the study 

sample consisted of (435) students. 

The most important results of the study: - 

- The attitudes of Jordanian adolescents towards the programs of the Zaha 

Cultural Centers were moderate.  

- The highest average mean for the periods of Jordanian adolescent-related trends 

was recorded (2.83). 

- Programs related to the attitudes of adolescents towards the programs of the 

Zaha Cultural Centers in Amman and the governorates showed that the highest 

degree of evaluation was "I feel that media education programs in the Zaha 

centers are useful, they add new concepts for adolescents." 



 س
 

 
 

- There are no significant differences in the attitudes of Jordanian adolescents 

towards the programs of the Zaha Cultural Centers in Amman and the 

governorates.  The sample members are able to achieve both selection and 

preference for the program that corresponds to their attitudes, inclinations and 

desires. 

- Media education programs are mostly enrolled through public holiday. The 

majority of the sample benefits from what the center offers from programs that 

average between two to three hours. 

- The most affiliation period with the programs preferred by the youngsters was 

after three o'clock in the evening 

Keywords: Zaha Cultural Centers Programs, Media Education, Youth. 
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 الفصل األول
 هميتها أخلفية الدراسة و 
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 ولالفصل األ 
 هميتهاأو خلفية الدراسة 

 مقدمة 

بصورة غير مسبوقة وقد نتج عن  اإلعالمانتشار وتطور  إلىدت التطورات التكنولوجية الهائلة أ

ضرورة ملحة  يةاإلعالمومن هنا أصبحت التربية  ويسر،في تدفق المعلومات بكل سهولة  ذلك ثورة

يا من عناصر التعليم الذي يقوده التغير التكنولوجي والعلمي الذي أساسوعنصرا  ،للمجتمعات كافة

 .اتهمومرجعيّ أجناسهم على اختالف مجاالتهم و  األفراديضع التحديات أمام 

تشكل أحد مكونات القواعد  في المملكة األردنية الهاشمية ان مراكز زها الثقافية إلىبالنظر و 

ثمة تأثيرها الواضح في  وتشكيلها ومنتكوينها  والمساهمة في يةاإلعالمالمعرفية في مجال التربية 

ة التربينشر في  ومرجعياً  برامجياً  اً إطار انطالقتها اكز تجمع في رؤيتها و فان هذه المر  ،المجتمع

 بين اليافعين.المعلوماتية و  يةاإلعالم

من حيث  مكانة متميزةجعلته في  زها الثقافيةتعقدها مراكز  والدورات التي األنشطةو ان البرامج 

بشكل عام  البرامج الموجهة له ونالذي يتابعوخاصة اليافعين و جذب المستفيدين من هذه البرامج 

 بشكل خاص. يةاإلعالمالتربية وبرامج 

والتي طورتها  يةاإلعالملقد استفادت مراكز زها الثقافية من االدبيات السابقة في مجال التربية 

والمعلوماتية، واألطر  يةاإلعالمفي مجال سياسة واستراتيجية التربية  يةاإلعالمالمؤسسات المحلية و 

ية في التعليم الذي يمتلكه ويقوده التغيير أساسالتشريعية والسياسية ذات العالقة بوصفها ضرورة 
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واليافعين منهم على  األطفالوخاصة  األفرادلوجي والعلمي وما يحمله من تحديات امام و التكن

 اتهم المعرفية والقيمية.اختالف مرجعيّ 

 يةاإلعالمافية في مجال التربية قومن هنا تتوخى الباحثة  في دراسة دور برامج مراكز زها الث

يق الممارسات المهنية والتي تعتمد على األسس والعناصر العملية واستخدام المعلومات في تحق

والظروف الداعمة لذلك من اجل اكتساب اليافعين  اإلعالموفهمها بما يتناسب مع فهم دور وظيفة 

 ، ومن خالليةاإلعالمي ضمن مظلة التربية اإلعالمالمحتوى  واستقبال إلنتاجالمهارات الالزمة 

 هامراكز  عبريافعين التفاعل والتعبير عن الذات والحوار والمشاركة وغيرها، للبرامج متخصصة تتيح 

الدراما، البرنامج  حيفة زها،ص الموجودة في عمان والمحافظات ال سيما برامج )الصحافة،

توجيه  حيث يتم الحقا استخدام المعطيات والنتائج والفوائد المرجوة من تلك البرامج في .االذاعي(

مستقباًل من خالل البحث عن المواهب ووضع الوسائل الكفيلة للمزيد  يةاإلعالمسياسات التربية 

بطرق  يةاإلعالمبية التر  أهدافذ ياالدوار االيجابية في سبيل تنف من االبتكار واالستقصاء عن

 ابداعية تستجيب للتطور التكنولوجي والتغيير في الجوانب االجتماعية والثقافية والمؤسسية.

 مشكلة الدراسة

التحقق والتقييم لهذه  إلىحجم التدفق المعلوماتي المتاح ونوعيته ظهرت الحاجة  إلىبالنظر 

وبطريقة واضحة ومؤثرة وذلك نتيجة انتاج ونشر الرسائل االعالمية بسرعة المعلومات المتوافرة 

الدراسة تتمثل في قياس دور برامج مراكز زها  مشكلةومن هنا فإن  ،(21ص ،2226)شومان،

، خاصة ان انبثاق هذه البرامج سنة( 16-12لدى اليافعين من ) يةاإلعالمالتربية  نشر الثقافية في

 الدراسة.تستوجب  مسألة جديدةوانتشارها على مستوى محافظات المملكة يشكل 
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 الدراسة أهمية

 يلي:علمية واخرى تطبيقية كما  أهميةيتضمن موضوع الدراسة 

لدى اليافعين على صعيد  يةاإلعالمالتربية  أهميةالدراسة من  أهمية تنطلقالعلمية:  هميةاأل

الدراسة  اولوتحمنتسبين لهذه المراكز، لل يةاإلعالمالممارسات والنشاطات  أوالبرامج والدورات 

في هذه  يةاإلعالممعرفي عن مختلف مجاالت وميادين التربية  إطارالحالية كما ترى الباحثة تقديم 

 للبحث في هذا المضمار. ان تفتح الباب امام دراسات مستقبلية اولتحالمراكز، كما 

التطبيقية لهذه الدراسة في امكانية تحقيق الفائدة للقائمين  هميةتتمثل األ التطبيقية: هميةاأل

ووضع تصورات  ،األردنيين في اإلعالمقبل  من اليافعين لألطفال يةاإلعالمعلى تطوير التربية 

وفقا لمقومات ومالمح التربية  ،منها يةاإلعالموخصوصا  األنشطةوحلول ممكنة لبعض مشكالت 

في تطوير القدرات  وأثرها خالل البرامج التي تقدمها المراكز، من الموجهة للنشئ يةاإلعالم

التي تؤثر في شخصية  اعداد البرامجوالمهارات في هذا المجال، في ظل االزدياد الملحوظ في 

 ي.اإلعالمالتعامل الواعي مع وسائل  أهميةالطفل و 

 الدراسة أهداف

التعرف على مدى مقدرة برامج مراكز زها الثقافية في تشكيل شخصية  إلىتهدف هذه الدراسة 

 : يةاإلعالمالمعارف والقيم والمهارات ذات الصلة بمفهوم التربية  بإكسابهماليافعين 

 مراكز زها الثقافية.لبرامج اليافعين استخدام  -1

 .لدى اليافعينتفضيال  كثراأل يةاإلعالمالتربية  برامجمعرفة  -2

 المقدمة في المراكز. يةاإلعالمحجم االستفادة من البرامج  -3

 الذات. تطويرمستوى على  يةاإلعالمبرامج التربية  شباعات المتحققة لدى اليافعين فياإل -4
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 ةالدراس أسئلة

 :التالية سئلةعن األ اإلجابة إلىتهدف هذه الدراسة 

 كز زها الثقافية؟التي تقدمها مرا يةاإلعالملبرامج يين نحو ااألردنما اتجاهات اليافعين   -1

 يين؟األردنليافعين ال لدى اتفضي كثراأل يةاإلعالمبرامج التربية ما  -2

 ؟يةاإلعالمما حجم استفادة اليافعين من برامج مراكز زها الثقافية في التربية  -3

 في تطوير مهارات اليافعين؟ يةاإلعالماثرت برامج التربية  كيف -4

 يةاإلعالمربية تال في اتجاهات اليافعين نحو برامجاحصائية داللة  هل يوجد فروق ذات -5

 ؟)خاص/حكومي( لنوع المدرسة يمكن عزوها

 الدراسة حدود

العاصمة عمان  في عمان والمحافظات والتي تشمل اجراء الدراسةتم : الحد المكاني

 عال،منطقة دير  الرصيفة،الزرقاء / المفرق، الكرك، الطفيلة، مأدبا، )اربد،المحافظات التالية و 

 (.جرش عجلون،

التربية  برامجالمستفيدين من  من اليافعينعينة عشوائية الدراسة على  تتصر اق: الحد البشري

 16وال يزيد عن  سنة 12عن  األطفاليقل عمر  )المراكز زها الثقافية  تقدمهاالتي  يةاإلعالم

 (.سنة

 .2222وآذار شهري شباط : انيالحد الزم
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 الدراسة محددات 

تم  التي التمثيلية والعينة ،البحث مجتمع بتحديد المتعلقة المنهجية اإلجراءات بها ويقصد

جمع  خاللها من تم التي وباألدواتالدراسة  بعينة ترتبط الدراسة محددات فإن ولذلك اختيارها،

 :باآلتي الدراسة هذه نتائج تعميم األداة، ويتحدد هذه وثبات صدق وبمدى البيانات؛

 الدراسة.المصممة خصيصًا لهذه  االستبانةصدق وثبات  -1

 دراسة.ال أسئلةاإلجابة على  الدراسة فيعينة  استجابةصدق وجدية  -2

 مصطلحات الدراسة

يعد مفهوم االتجاه من اهم المفاهيم في علم النفس االجتماعي، بوصفه معبرًا عن  االتجاه:

موقف بإزاء امر ما، فهو اذًا "استعداد متعلم لالستجابة بطريقة منسقة وبأسلوب محدد أكان ايجابيًا 

ولغايات هذه (. 92ص 1912 ،مفاهيم معينة" )الخضري أوموضوعات  أوأم سلبيًا ألشخاص 

 التي تقدمها مراكز زها. يةاإلعالمم قياس اتجاه اليافعين نحو برامج التربية الدراسة سيت

: يختلف علماء النفس في تحديدهم للفترة الزمنية الخاصة بمرحلة اليافعين، فغالبية اليافعين

(. 233ص  ،1911ومنهم حامد زهران )زهران، سنة( 12-9علماء النفس يرون انها الفترة من )

فهي المرحلة التي تلي الطفولة مباشرة وهي نقطه تحول  سنة 16-12أما بالنسبة للمرحلة من 

ح بن الشخص يصأ إلى باإلضافةحسب جنسه،  النمو الجسميحرجة للشخص، حيث يحدث فيها 

ان، )زهر  استقالليه فيها واعتبرها العلماء بداية المراهقة وهي ما يطلق عليها مرحلة اليافعين أكثر

 .( سنة16-12المرحلة العمرية )ولغاية هذه الدراسة تم اعتماد  .(35، ص1926
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 مراكز زها الثقافيةفي  يةاإلعالمالتربية برامج 

وهي عبارة عن افكار تم وضعها في اطر برامجية لتقديم الدعم المعرفي والمعلوماتي لليافعين 

في النظام البرامجي لمراكز زها الثقافية وتعتمد على الدورات  يةاإلعالممن اجل ادخال التربية 

ة، الفنية، االكاديمية، يمختلف المجاالت الثقافية، الرياضوالنشاطات المنهجية والالمنهجية في 

 . خالل فترات زمنية محددة.األطفالاالبداعية، تطوير المهارات السلوكية لدى 

 يةاإلعالمالتربية 

 بية،العر والدراسات الغربية و  األبحاثفي  يةاإلعالملقد برزت عدة تعريفات لمفهوم التربية 

 ،المتسارعة التواصليةت في استخداماتها تبعا للتحوالت التكنولوجية تفاوتت في مضامينها وتطور 

 يةاإلعالمالتعليمية والمجاالت تضمينها في النظريات  أهميةي و اإلعالمبهدف تنمية الثقافة والوعي 

صبحت تمثل مفهوما أنها أعلى هذا المفهوم على اعتبار انبثقت التعريفات التي تدلل  هنا،ومن 

       عرف فقدالجديد ومخاطره.  اإلعالم أهميةبشامال يعنى بطريقة التعبير والفهم والوعي 

Share, J., 2013))  الصحيح نها اكساب المعرفة والفهم والتطبيق أعلى  يةاإلعالمالتربية

ي المعقد والمتغير بطريقة واعية اإلعالمللمهارات والمواقف التي تسمح للطالب بالتعامل مع العالم 

نشطة وحيوية بهدف المشاركة  ةبطريق اإلعالمكما يعبر عن اكساب القدرة على استخدام  ،هادفة

تعريفًا اجرائيًا  يةاإلعالمفي ضوء ما سبق يمكن للباحثة أن تعرف التربية و  .االجتماعية الفعالة

تحليلها وتقويمها واعادة انتاجها و  يةاإلعالمللمضامين  في برامج مراكز زها دام الواعياالستخ بأنها

 .يةاإلعالمالهادفة في مواجهة العشوائية ن المشاركة الواعية و ، بما يمكّ مسؤوليةباهتمام و 
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 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة  طاراإل
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 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة طاراإل

 تمهيد

ان التطور الكبير في انتشار المعرفة ومصادر المعلومات واالخبار صاحبه تتطورًا موازيًا كمًا 

ونوعًا في اساليب تعامل المجتمعات مع المعلومات، وما يرتبط بها من مفاهيم مختلفة في حياة 

تربية المنطلقات النظرية لهذه الدراسة لتقف على جذور االهتمام بال تأتي ،ومن هنا .األفراد

مصادر المعلومات على المستوى الوطني واالقليمي والدولي، والتحوالت الفكرية ، و يةاإلعالم

وضع التصورات الهامة  أهمية إلىذلك  ةوالنظرية لمؤسسات التنشئة االجتماعية المختلفة. ومدعا

بصفة عامة، واستخداماته غير  اإلعالمضرار وسائل أفي مواجهة  يةاإلعالمالستخدام التربية 

 ، وما يرافقها من محتوى غير مالئم وضار خاصة على اليافعين.األحيانالمهنية في كثير من 

 النظري طارأوال: اإل

احدى  باعتبارها اإلعالم وعلى وسائلها النظري على نظرية االعتماد إطار ترتكز الدراسة في 

التي تفرضه سمات المجتمع  والنظام االجتماعي اإلعالمالنظريات التي تقوم على ربط وسائل 

 .الحديث

دراك نظامبصفة عامة نظام فرعي يمكننا من فهم  اإلعالمن وسائل أعلى اعتبار  فرعي  وا 

زيادة االعتماد  األفرادة االجتماعية التي بدورها تفرض على ئ/ البي خر هو المحيط االجتماعيآ

السببية بين االنظمة  وتفسير العالقات االجتماعي،جل فهم الواقع أمن  اإلعالمعلى وسائل 

 لألفراد.الذي يحدث  ومدى التأثير يةاإلعالمالرسائل  واهتمامها بمضمونالمختلفة في المجتمع 
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 أساسعلى  وهي قائمةحقبة السبعينيات  إلى) اإلعالمنظرية االعتماد على وسائل  وتعود نشأة

، 2222 والشريف، والنظام االجتماعي( )مكاوي اإلعالمووسائل وجود عالقة قوية بين الجمهور 

 (.125ص 

مصدرًا  اإلعالماالعتماد بأنها العالقة التي يعتمد فيها الجمهور على وسائل  وتعرف عالقة

ف من أهداعلى تحقيق  اإلعالم وتعمل وسائل معينة، أهدافعلى المعلومات لتحقيق  للحصول

ي لنظرية االعتماد على وجود ساساأل ويعتمد الغرض وتنسيقها ونشرها،جمع المعلومات  قبيل:

 هتحليل هذ ومن خالل به، والجمهور والمجتمع والنظم القائمة اإلعالمعالقة تفاعلية بين وسائل 

دراك تأثيرالعالقة يمكن فهم  ، 1926 روكيتش، )بيل .األفرادعلى المجتمع وعلى  اإلعالموسائل  وا 

 (512-425 ص

بصفة عامة  اإلعالموسائل  واتجاهاتهم نحويختلفون في اهدافهم  األفرادن أ إلىوبالنظر 

مفاهيم  فلالتجاهات ،األفراداتجاهات  واهميتها وتأثيرها علىكمصدر للمعلومات وفقًا لمحتواها 

تحكم انماط  والقوانين والقيم التي وتخضع للمبادئ بالتعلم،يمكن اكتسابها  وانماط سلوكية متعددة،

 (416 ، ص1911 )نشواتي، االخرى.السلوك 

 األفرادنظرية االعتماد ومكوناتها وتأثيرها على اتجاهات ب هذه المفاهيم والتعريفات ترتبط

هم المقاربات الرئيسية واستعراض االسباب والخلفيات التي تجعل أ اولتن إلىودالالتها، باإلضافة 

ي والمعلوماتي في اإلعالمجانب االستخدام  إلى األردنوالمعلوماتية ضرورة في  يةاإلعالمالتربية 

 يةاإلعالماستخدام التربية  أهميةسياق مقارنته ببعض المؤشرات المتوافرة حول السلوك االتصالي، و 

 األفراداالجتماعي والمشاركة في مختلف الصعد، وتمكين  اإلندماجفي تحسين قدرات االجيال على 

 من حرية التفكير والتعبير النقدي واالبداع.
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الدراسة كون البرامج  أهدافتسهم في تحقيق  اإلعالموعليه، فأن نظرية االعتماد على وسائل 

 األنشطة اتجاهاليافعين، وبالتالي تؤثر في قناعاتهم  تؤثر في رغبات واتجاهات يةاإلعالمالتدريبية 

 يأخذن تكون مضمون ألليافعين يجب  ةيبيالتدر البرامجية في مختلف هذه المراكز، وأن البرامج 

بهدف تنمية الثقافة  يةاإلعالمبعين االعتبار بكافة الجوانب المتعلقة بالتفكير الصحيح حول التربية 

مفاهيم متعددة، فهي انماط سلوكية يمكن اكتسابها وتعديلها بالتعلم،  فاالتجاهاتي. اإلعالموالوعي 

 (.416ص، 1991، )نشواتيوتخضع للمبادئ والقوانين والقيم التي تحكم انماط السلوك االخرى. 

ات ومكونات االتجاه وستقوم الباحثة، بذكر هذه المفاهيم والتعريفات عند الحديث عن االتجاه

ير سياستها أهم المقاربات الرئيسية لتطو  اولتن إلى، باإلضافة المتعلقة بها ودالالتهابصورة مفصلة 

ر ذلك على تنمية المجتمع أثلدولية التي ترتبط بحقوق اإلنسان، و المواثيق او  االتفاقياتضمن أطر 

 ت التي تجعل، واستعراض األسباب والخلفيالوضع القائم ضمن األطر القانونيةتحليل اوتقدمه، و 

ي والمعلوماتي اإلعالم االستخدامجانب  إلى األردنالمعلوماتية ضرورة في و  يةاإلعالمالتربية 

 أهمية، و االتصاليت المتوافرة حول السلوك مصادر المعلومات في سياق مقارنته ببعض المؤشراو 

والمشاركة في  االجتماعي اإلندماجألجيال على في تحسين قدرات ا يةاإلعالماستخدام التربية 

 .اإلبداعمن حرية التفكير والتعبير النقدي و  األفرادوتمكين ، مختلف الصعد

ومن هنا، فإن فكرة نظرية االعتماد تتمثل في "ان استخدام وسائل االتصال ال يتم بمعزل من 

تأثيرات النظام الذي نعيش بداخله نحن ووسائل االتصال، والطريقة التي نستخدم بها وسائل 

(، ذلك ان االعتماد على هذه الوسائل يمكن 212، ص2223ال ونتفاعل بها" )اسماعيل، االتص

 الفرد المعرفية وبالتالي التأثير في حياته النفسية االجتماعية.حاجات ان يؤدي الى اشباع 
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ومن المهم اإلشارة الى ان التأثيرات سواء المعرفية أم العاطفية أم السلوكية ترتبط الى حد كبير 

 (.212، ص2212بدرجة االعتماد على المعلومات التي تقدمها وسائل االعالم )ابو اصبع، 

في تحديد وتستفيد الباحثة من الفروض التي تنطلق منها نظرية االعتماد على وسائل االعالم 

التي تحظى بها برامج مراكز زها الثقافية كمصدر اساسي للمعلومات من خالل  درجة األهمية

العينة، حيث ترتبط فعالية الوسائل المقدمة لليافعين بقدرة هذه البرامج على  ألفرادنعقدة الدورات الم

 مواجهة احتياجاتهم للمعلومات ومدى االستفادة منها.
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 الدراسات السابقة ثانيا:

ـــــة  (.0222العســـــالي )و  دراســـــة البيطـــــار ـــــوم التربي ـــــةاإلعالممفه ـــــة  ي ـــــة المدني ـــــب التربي وكت
  .ية في المنهاج الفلسطينيساسة األللمرحلالتربية الوطنية و 

التي  اإلعالمللتعرف على مصادر  أسئلةاإلجابة عن ثالث  إلىهذه الدراسة  هدفت

تلك الكتب  تناولتهاالتي  يةاإلعالموالوظائف  والتربية الوطنيةاستعرضتها كتب التربية المدنية 

 واكسابه المهاراتعلم شخصية المت إلعدادفي هذه الكتب  يةاإلعالمالدور التي قامت به التربية و 

المصادر المرئية على و  المقروءة اإلعالمبمصادر  هتماماالبينت نتائج الدراسة ضرورة . يةاإلعالم

 ية.ساسالمراحل األ اختالف

 ثناء النشر أ فهد،مكتبة  الرياض، ،يةاإلعالم التربية .(0202دراسة الشميمري )

يختص  جديد،اتجاه عالمي  باعتبارها يةاإلعالمالتعرف على التربية  إلىتهدف هذه الدراسة 

الحديثة أصبحت  ووسائل االتصال اإلعالممؤكدًا على أن  ،اإلعالممهارة التعامل مع  األفرادبتعليم 

 الحياة.مختلف جوانب  والمعتقدات والممارسات فيعلى القيم  والسلوك المؤثرةالوجه 

معتبرًا اياها ليست  يةساساألألنها جزء من الحقوق  يةاإلعالمبية التر  أهمية الباحثةتوضح و 

إعداد  إلىمشروع تمكين ايضًا يهدف  وانما هي فحسب،الحماية  إلىمجرد مشروع دفاع يهدف 

 واالختيار والتعلم والمشاركة بصوره االنتقاءلحق  ولممارسة اإليجابية يةاإلعالملفهم الثقافة  األفراد

  ومؤثرة.فاعله 

Boyd and Dobrow (2011). Media Literacy and Positive Youth 

Development.           

 اإليجابي(.وتنمية الشباب  يةاإلعالمالتربية )

، يةاإلعالمال سيما التطوير في الوسائل ي اإلعالمالتثقيف  بين العالقةتبين هذه الدراسة 

  اإليجابية.، وتنمية الشباب والمشاركة المدنية
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، وتستمر في مناقشة التربية الشباب اإليجابية أدبيات تنميةنظرة عامة عن  الدراسة بتقديمتبدأ 

كما وتقدم الدراسة أيضا األدبيات الموجودة حول االرتباطات  في سياق التنمية المدنية. يةاإلعالم

ؤشرات والم لدى فئة الشباب اإلعالموتطوير مهارات استخدام وسائل  اإلعالمبين استخدام وسائل 

 يةاإلعالمالتربية على )مع التركيز  يةاإلعالم، مناقشتها الترويج للتربية إلىالمدنية لذلك باإلضافة 

  للوسائل االخبارية( وتنمية الشباب في البيئات التعليمية والالصفية والمنزلية.

وكذلك النظر في توجيهات  التخصصات،تختتم الدراسة بمناقشة هذا المجال الحديث والمتعدد 

السمات البارزة للعالم الذي ينمو فيه شباب القرن الحادي  أكثرالبحوث المستقبلية كواحدة من 

أن تزايد  إلىالذي ينجذبون لها حيث توصلت الدراسة  اإلعالموالعشرين أال وهي ثقافة وسائل 

يؤثر حتما على تطورهم ومواقفهم استخدام المراهقين للوسائل المختلفة للوسائط واعتمادهم عليها س

 .وسلوكهم

Zhang, Liu, Miao (2016). Hong Kong and Canadian Student 

Experiencing a new Participatory culture: A teacher Professional 

Training Project Undergirded by New Media Literacies.   

)تجربة طالب هونج كونج وكندا الختبار ثقافة تشاركية جديدة لمشروع تدرب مهني للمعلمين 
 .(الجديد اإلعالمترتكز عليه ادبيات وسائل 

من كندا في مشروع ثقافي تشاركي من  35معلما مرشحين من هونكونغ و 41هذا البحث ربط 

ة حيث ُترسل هذه الورقة تقارير وسائل إعالمية حرفية غير أميّ  إطارالنظري ب طارخالل اإل

عبر الجمعيات  االجتماعيةبمعلومات نوعية مع وصف كمي للمشاركين المنخرطين بالنشاطات 

تفاعل يتعلق  إليجادباإلضافة للنماذج للبث الحي المميزة وذلك  التطبيقية العابرة للحدود.

وعي التشاركي بوسائل إعالمية بالمشاركين في الثقافة التشاركية ومساهمتها في المعرفة وبناء ال
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تقنية وتنوع ثقافي في التعليم كما وتلخص نتاج الجمعيات وانعكاس أثرها على تطوير ثقافة التعليم 

 والممارسة العملية لإلعالم ورفع سوية المعلم وتطويره.

 الفرص الحاجات و  األردنتية في المعلوماو  يةاإلعالمالتربية  (.0202) آخرونالطويسي و   

، يةاألردنوالمعلوماتية في الحالة  يةاإلعالمتبطة بضرورة التربية الدراسة األبعاد المر  تاولتن

، والمعلوماتية والمفاهيم المتعلقة بها ودالالتها يةاإلعالمركة الدولية للتربية متضمنة تطور الح

المواثيق و  االتفاقياتضمن أطر الرئيسية لتطوير سياستها المقاربات  أهم اولتن إلىباإلضافة 

تحليل الوضع القائم لية التي ترتبط بحقوق اإلنسان، وأثر ذلك على تنمية المجتمع وتقدمه، و الدو 

المعلوماتية و  يةاإلعالمت التي تجعل التربية الخلفياالقانونية، واستعراض األسباب و ضمن األطر 

مصادر المعلومات في سياق ي والمعلوماتي و اإلعالم االستخدامجانب  إلى األردنضرورة في 

في  يةاإلعالماستخدام التربية  أهمية، و االتصاليحول السلوك مقارنته ببعض المؤشرات المتوافرة 

من  األفرادتمكين والمشاركة في مختلف الصعد، و  االجتماعي اإلندماجألجيال على تحسين قدرات ا

 . حرية التفكير و التعبير النقدي واإلبداع 

Božena Šupšáková (2016). Media Education of Children and Youth as 

a Path to Media Literacy. 

 .(يةاإلعالمالتربية  إلى والشباب طريق لألطفالي اإلعالم)التعليم 

مع تقديم  ية،اإلعالمالتربية ي لألطفال كجزء من اإلعالمتركز هذه الدراسة على مسألة التعليم 

النظري الحالي المرتبط بالموضوع المعطى وتحليل مختلف البحث العلمي  طارنظرة عامة عن اإل

الدراسة ان التلفزيون واإلنترنت هي  أظهرت الذي قدمها علماء متخصصون في سلوفاكيا والخارج. 

من قبل أطفال المدارس االبتدائية لجمع  استخداما كثرالتي هي األ اإلعالمالمهيمنة داخل وسائل 

وجهًا لوجه يتم استبداله في كثير من الحاالت بالمكالمات  إن التواصليمكن القول و  المعلومات.



16 
 

 
 

. توصي الدراسة بضرورة معرفة إلىتهدف الدراسة  ذلك،لى الرسائل النصية. عالوة ع أوالهاتفية 

 .حيث تتناسب مع االتجاهات الحديثةالتعليمية في التعليم االبتدائي ب اإلعالممحتوى وسائل تحديث 

Lee, Horsley (2017). The Role of Social Media on Positive Youth 

Development: An Analysis of 4-H Facebook Page and 4-H’ers’ Positive 

Development. 

  .)دور وسائل التواصل االجتماعي في تنمية الشباب االيجابي(

فهم كيفية و وسائل التواصل االجتماعي بين الشباب  أهمية الدراسة للتعرف على هدفت

. (PYD) تطوير الشباب اإليجابي إطاراستخدام من خالل استخدامها كأداة لتعزيز تنمية الشباب، 

هي الكفاءة والثقة واالتصال  في تطوير ست سمات؛ Facebookتفحص هذه الدراسة دور 

 H – 4ركة المدنية للشباب من خالل تحليل وتأثيرها على المشا -والشخصية والرحمة والمساهمة 

الشباب، وسائل التواصل االجتماعي، تنمية الشباب االيجابية، تحليل محتوى  )منظمةحالة النادي 

أوائل عام  إلى 2229المشاركة المدنية للشباب( من خالل تحليل محتوى المنشورات من عام 

الجتماعي في تعزيز التطور اإليجابي . أكدت النتائج الدور الحاسم لوسائل التواصل ا2215

 .وتناقش اآلثار العملية المستقبلية،للشباب والمشاركة المدنية 

 .ي مواجهة مطبات الفوضى والكراهيةف يةاإلعالم( التربية 0202، )الطعاني دراسة

بزخم أكبر  يةاإلعالمموضوع التربية تركزت هذه الدراسة في معرفة أسباب التركيز على 

استيعاب بهذا الموضوع المتعلق بفهم و  ماماالهتعن مبررات  متسائال، خاصة في الوقت الحاضر

بشكل عام  والفوضى المعلوماتيةأن حالة النشاز المعلوماتي  إلى. خلصت الدراسة يةاإلعالمالثقافة 

المجتمع وعدم  في قضايا طهمانخرا ةقلبمختلف القضايا بين فئة الشباب و قلة الوعي  إلىأدت 

 يةاإلعالمة من أجل محو األمية ، مؤكدًا على ضرورة هذه الفكر قدرتهم على التعبير الصحيح
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وسائل  في ظل اقتصار الحديث،مواجهة التحديات التي يواجهها المواطن في العالم الرقمي و 

  .للتحليل الصادق اإلعالم

 عن الدراسات السابقة  الحالية الدراسة ما يميز

( 16-12اليافعين من )اتجاهات  اولستتني انها الباحثة فعلم سب هذه الدراسة، بح تختلف

، على عكس ما جاء في معظم الدراسات يةاإلعالمسنة نحو برامج مراكز زها الثقافية في التربية 

 أومفاهيمي ووظيفي  إطارفي  يةاإلعالممعظم الدراسات السابقة التربية  تاولتنالسابقة، حيث 

 التربوية.مناهج الكتب و ال ضمنضروري، 

المتخصصة بالطفل تشكل ظاهرة  يةاإلعالمهذه الدراسة في وقت اصبحت فيه التربية  وتأتي

واضحة وجديدة من حيث طبيعتها وتخصصيتها، واثارها العميقة على سلوك النشئ، معرفيا، 

 وقيميا في بناء المجتمع الحضاري.وسلوكيا، 

من برامج مراكز زها الثقافية في عمان والمحافظات التي  هذه الدراسة مجموعة ناولوستت

، يةاإلعالمومهارات اليافعين وخصوصا في مجال التربية  قدراتتخصصت في التركيز على تنمية 

 ، الفريق االذاعي، الدراما، صحيفة زها.اإلعالمبرامج الصحافة و  هنا:اذكر 

عن مدى تعزيز ثقافة التربية االعالمية ومن الجدير بالذكر ان هذه الدراسة تهدف الى الكشف 

في مراكز زها الثقافية في ضوء مراجعة أدلة البرامج المقدمة لدى اليافعين وتحليل مضمون هذه 

البرامج في اطار فاعليتها من خالل االدوات المستخدمة في الدراسة واختيار العينات وتحليل 

، واهمية استخدام التربية االعالمية في تحسين محتواها من أجل التعرف على آراء اليافعين وميولهم

وتطوير ثقافة التعليم والمشاركة لدى اليافعين، مع التركيز على مهارات االستخدام والممارسة 

العملية في البيئات الالمنهجية التي من شأنها أن تقوم بتهيئة اليافعين في فن العمل والمشاركة 

 قية واالبداع.وبناء الشخصية والقيم الروحية واالخال
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 الفصــل الثـالث
  (اإلجراءاتمنهجية الدراسة )الطريقـة و 
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 الفصــل الثـالث
 منهجية الدراسة )الطريقـة واإلجراءات(

تم تخصيص هذا الفصل لعرض منهجية الدراسة ومجتمعها، والعينة التي تمت دراستها، وكذلك 

التي تم  اإلحصائية اإلجراءاتالصدق والثبات، و بيان أداة الدراسة ومحاورها وفقراتها، وقياس 

 اعتمادها الستخراج نتائج الدراسة.

 منهج الدراسة 

تأتي هذه الدراسة كما ترى الباحثة في وقت بدأت فيه مراكز زها الثقافية باالنتشار السريع، 

 لمستقبل واعد()طفولة صافية التركيز على تعزيز رؤية مراكز زها الثقافية التي ترتكز على  أهميةو 

تغييرها وال بد  أومن أجل ترسيخ القيم االيجابية وتقويتها، وكذلك التعديل في بعض القيم السلبية 

، ولهذا قد تكون هذه يةاإلعالمدوار هذه المراكز في مجال التربية أفي هذا المجال من تكامل 

حثة على المنهج الوصفي في هذا المجال وعليه سوف تعتمد البا للدارسينيا أساسالدراسة مرجعا 

المسحي في هذه الدراسة حيث ستهتم بدراسة موضوعات الظاهرة المراد بحثها وتحليلها وجمع 

 البيانات والمعلومات وتحليلها وتفسيرها الستخالص الدالالت المتضمنة فيها.

 مجتمع الدراسة

للفئة العمرية  يةاإلعالمجميع اليافعين المستفيدين من برامج التربية الدراسة ب مجتمعيتمثل 

( سنة المسجلين في البرامج التي تعقدها مراكز زها الثقافية على مدار العام في عمان 12-16)

 يافعا. 1222الكلي  ويبلغ عددهم 2222-2219والمحافظات خالل الفترة 
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 عينة الدراسة

عينة العشوائية بلغت الاستخدمت الدراسة العينة العشوائية البسيطة في سحب المفردات، وقد 

، وقد بلغ عدد االستجابات الصالحة للتحليل *بطريقة العينة العشوائية البسيطة( تم اختيارها 435)

 وفيما يلي خصائص العينة التي خضعت للتحليل: ( استبانة،435) واالستنتاج

 (0الجـدول )
 توزيع أفـراد عينــة الدراســة حسـب سمات العينة المبحوثة

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغيـر

 الجنس
 36.6 159 ذكر
 63.4 276 أنثى

 100.0 435 المجموع

 العمر

 النسبة المئوية التكرار الفئات
 32.2 140 13 ن م أقل

 39.3 171 15أقل من  – 13
17-15 124 28.5 
 100.0 435 المجموع

 نوع المدرسة

 النسبة المئوية التكرار الفئات
 72.0 313 حكومية
 28.0 122 خاصة
 100.0 435 المجموع

 اسم المركز

 النسبة المئوية التكرار الفئات
 10.8 47 المستندة - الثقافي زها مركز
 7.8 34 المنصورة - ملكا- الثقافي زها مركز
 17.2 75 خلدا  -الرئيس المركز- الثقافي زها مركز
 8.7 38 الكرك-الثقافي زها مركز

 3.2 14 عجلون- مركز زها الثقافي
 3.9 17 دباأم- مركز زها الثقافي
 3.9 17 الزهور- مركز زها الثقافي

                                                           
 وهي عينة يتم اختيارها بطريقة يكون فيها لكل فرد في المجتمع فرصة متساوية لكي يتم اختياره في العينة.*
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 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغيـر
 2.3 10 علندا أبو– مركز زها الثقافي
 3.4 15 جرش- مركز زها الثقافي
 6.9 30 المفرق- مركز زها الثقافي
 3.7 16 الطفيلة- مركز زها الثقافي
 4.8 21 إربد- مركز زها الثقافي
 2.3 10 الرصيفة- مركز زها الثقافي
 2.3 10 ماركا - التقوى– مركز زها الثقافي
 3.7 16 صويلح- الفيصل أم عمر– مركز زها الثقافي
 2.8 12 طبربور - طارق– مركز زها الثقافي
 3.0 13 عال دير– مركز زها الثقافي
 2.8 12 المشارع - مركز زها الثقافي

 2.3 10 معان - زها الثقافي مركز
 2.1 9 ماعين- مركز زها الثقافي
 2.1 9 الهاشمي -الواد باب – مركز زها الثقافي

 100.0 435 المجموع
 يلي: بين الجـدول أعاله ما

بينما كانت نسـبة اليافعين  (،%63.4احتلت اليافعات النسبة األكبر إذ بلغت نسبتهم ) -1

(36.6%.) 

(، %39.3( النسبة األكبر إذ بلغت )15أقل من -13العمرية فقد شكلت الفئة )أما الفئات  -2

( بنسبة 17-15(، ثم أخيرًا فئة العمر )%32.2( بنسبة )13تلتها فئة العمر )أقل من 

(28.5%.) 

(، %72.0فئة المدارس الحكومية النسبة األكبر إذ بلغت ) احتلتوفي فئتي نوع المدرسة،  -3

 (.%28.0ة، فقد بلغت نسبتها )أما فئة المدارس الخاص

أما فئة المراكز، فقد احتلت بعض المراكز نسبًا علية مقارنة باألخرى، فمثاًل، احتل مركز زها  -4

المستندة نسبة  –(، ومركز زها الثقافي %11.2نسبة ) خلدا-الرئيسالمركز -الثقافي
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 المنصورة-لكام-(، ومركز زها الثقافي%2.1الكرك نسبة )-(، ومركز زها الثقافي12.2%)

( 21(، هذه النسب مقارنة بين )%6.9المفرق بنسبة )-(، ومركز زها الثقافي%1.2نسبة )

مركزًا من مراكز زها الثقافي، وقد توزعت النسب المتبقية على بقية المراكز، وهي مفصلة في 

 الجدول أعاله.

 أداة الدراســـة

ة الدراسة "اليافعين"، بصفتها من أدوات الدراسة اإلستبانة أداة لجمع البيانات من عين اعتمدت

وقد تشكلت أداة الدراسة من المحاور جمع البيانات المستخدمة في البحوث والدراسات العلمية، 

 االتية: 

وتتكون من: النوع االجتماعي، والفئة العمرية، ونوع المدرسة، واسم محور المعلومات الديموغرافية، 

 المركز.

 محاور االستبانة

 :من عادات االستخدامفقرة( 14وشمل )محور عادات استخدام اليافعين،   (0)

  داخل مركز زها يةاإلعالماشترك في برنامج واحد فقط من برامج التربية.  

  زها.خارج مركز  يةاإلعالماشترك في برنامج واحد فقط من برامج التربية 

 رأيك ببرامج مراكز زها مقارنة بغيرها. 

  خالل االسبوع()زها داخل مراكز  يةاإلعالمعدد الساعات التي أحضرها لبرامج التربية. 

  نهاية االسبوع()زها داخل مراكز  يةاإلعالمعدد الساعات التي أحضرها لبرامج التربية.  

  خالل االسبوع()زها خارج مراكز  يةاإلعالمعدد الساعات التي أحضرها لبرامج التربية.  

  نهاية االسبوع( خارج مراكز زها يةاإلعالمعدد الساعات التي أحضرها لبرامج التربية(. 

 اليوم المفضل لمتابعة البرامج. 



23 
 

 
 

  خالل أيام األسبوع المفضلة للمتابعةالفترات. 

  نهاية األسبوع المفضلة للمتابعةالفترات. 

  البرامج المفضلة لي دائما مواعيدأتذكر.  

  التي التحق بها في مراكز زها يةاإلعالمالتربية  ما اختار برامجعادة. 

  أهميةاالقل  إلى أهمية كثرمن األ يةاإلعالمالوسائل. 

 البرامج المفضلة 

 ( فقرات.7محور الدوافع: وتضمن )  (0)

 ( فقرات.9المعرفية: وتضمن ) اإلشباعاتمحور  (3)

 ( فقرة.29السلوكية: وتضمن ) اإلشباعاتمحور  (4)

 صدق األداة

والتربية في الجامعات  اإلعالملتحقيق صدق األداة تم عرضها على أساتذة متخصصين في 

أبدوا مالحظاتهم حول صالحية األداة وترابط فقراتها، وتم األخذ بمالحظاتهم  وقدية، األردن

 وتعديالتهم. 

 ثبـــات األداة 

ما  أوتم استخــراج ثبــــات األداة من خـــــالل استخدام معامــــل الثبــــات الداخلـي بين اإلجابـات 

(، بهدف قياس االتساق في Cranach-Alphaيسمى اختبـــار االتســــــاق الداخلي كرونبــــاخ ألفا )

( يبين 2، والجـدول)نسبة جيدة ( لألداة الحالية وهي0.80)، وكانت قيمة )ألفا( العينةإجابات أفراد 

 معامالت الثبات لكل محور:
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 (2جدول )
 لمحاور الدراسة Cronbach's Alphaقيم معامل ثبات كرونباخ ألفا 

 

 متغيرات الدراسة 

 من المتغيرات التالية: الدراسةتكونت 

 في مراكز زها الثقافية )االستخدامات والدوافع(. يةاإلعالمبرامج التربية  المتغير المستقل: .1

اإلشباعات )الذاتية إشباعات اليافعين، وانعكاسها على تطوير مهاراتهم  المتغير التابع: .2

 المعرفية والسلوكية(.

 إجراءات الدراسة

 الباحثة في إعداد دراستها الخطوات اآلتية: اتبعت

  تحديد فكرة الدراسة، لتحدد بعدها عنوان الموضوع الذي اتخذ الصيغة التالية " دور برامج

 لدى اليافعين". يةاإلعالممراكز زها الثقافية في التربية 

  االطالع والبحث في االدبيات النظرية حول موضوع الدراسة بشكل مكثف وذلك انطالقًا من

التي من خاللها يمكن تكوين مسار علمي لمعالجة اشكالية  يةاإلعالمدراسة النظريات 

 الدراسة.

 Cronbach's Alpha عدد الفقرات محاور الدراسة
 0.84 18 محور االستخدامات
 0.85 7 محور الدوافع

المعرفية اإلشباعاتمحور   9 0.81 
السلوكية اإلشباعاتمحور   29 .0.86 

 0.80 معامل الثبات الكلي لألداة
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  السابقة التي تعالج مواضيع مقاربة لموضوع الدراسة، والنتائج  األبحاثالدراسات و  إلىالرجوع

 التي توصلت اليها.

  في البرامج والدورات من  تناولهية بعد االطالع على بعض ما تم أولتشكيل افكار وتصورات

 بالدراسة.فترة الزمنية الخاصة خالل ال

 .إعداد أداة الدراسة، وقياس صدق االداة واختبار مدى ثباتها 

 .حصر العينة، واخضاعها للتحليل، بناء على االستبانة 

  استخالص االستنتاجات والتوصيات التي تحمل في ثناياها فائدة فيما يخص موضوع

 الدراسة.

 اإلحصائيةالمعالجة 

 بالخطوات االتية: اإلحصائيةتمثلت المعالجة 

  استجابات المبحوثيـن وترميزها ومعالجتها ببرنامج الـ تفريغ بياناتSpss. 

 استخراج التكرارات والنسب المئوية الستجابات اليافعين حول أنماط االستخدام والتلقي 

  جابات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية الست واالنحرافاتاستخراج المتوسطات الحسابية

 اليافعين.

 .قياس ثبات األداة، بمعامل كرونباخ ألفا 

  تطبيق اختبارIndependent Sample T-test  واختبار التباين األحاديOne Way 

ANOVA الختبار العالقة بين المتغيرات وLSDللمقارنات البعدية . 
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وفيما يتعلق بمقياس األداة، فقد تم اعتماد مقياس ليكرت الثالثي، مع مراعاة أن يتدرج المقياس كما 

 يلي: 

 ال أوافق محايد أوافق البدائل

 1 2 3 القيمة

 .استخراج مستويات مقياس ليكرت الثالثيوتم 

المقياس /عدد المستويات الحد األدنى لعدد فئات  –طول الفترة = الحد األعلى لعدد فئات المقياس 

 المطلوبة

  2.6=   2/3-3طول الفترة = 

 .(1.6-1) إذًا المستوى يتراوح بين ،1.6=  0.6+  1المنخفض =  -ولالمستوى األ

 .(2.3-1.7إذًا المستوى يتراوح بين ) ،2.3=  0.6+  1.7متوسط =  -المستوى الثاني

 .(3.2-2.4إذًا المستوى يتراوح بين ) ،3.0=  0.6+  2.4مرتفع =  -المستوى الثالث
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 الفصل الرابع
 نتــائج الدراســــــة
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 الفصــل الرابــع
 نتــائج الدراسـة

خصص هذا الفصل لعرض النتائج التي حصلت عليها الباحثة من عمليات المعالجة 

 ، وفيما يلي عرض لتلك النتائج:اإلحصائية

 نتائج الدراسة الميدانية

 محور انماط االستخدامات والتلقي، وشمل االتي:نتائج 

تم استخراج التكرارات والنسب المئوية الستجابات اليافعين عن أنماط  المحورهذا  في

 كما يلي: االستخدام

  داخل مركز زها يةاإلعالماشتراكهم في برنامج واحد فقط من برامج التربية 

 (3جدول )
 داخل مركز زها يةاإلعالماستجابات اليافعين عن اشتراكهم في برنامج واحد فقط من برامج التربية 

 النسبة التكرار الفئات
 73.3 319 نعم
 13.8 60 ال

 12.9 56 أحياناً 

 100.0 435 المجموع

( من اليافعين اشتركوا في برنامج واحد فقط من برامج %73.3الجدول أن ما نسبته ) هذايبين 

( منهم بأنهم لم يشتركوا، وبنسبة %13.8داخل مركز زها الثقافي، بينما عبر ) يةاإلعالمالتربية 

 ( بينوا أنهم يشتركوا أحيانًا، والشكل أدناه يوضح ذلك:%12.9مقاربة بلغت )

 



29 
 

 
 

 
 

ية داخل اإلعالماستجابات اليافعين عن اشتراكهم في برنامج واحد فقط من برامج التربية (: نسب 0الشكل )
 مركز زها

 (4جدول )
 خارج مركز زها يةاإلعالماستجابات اليافعين عن اشتراكهم في برنامج واحد فقط من برامج التربية 

 النسبة التكرار الفئات
 23.0 100 نعم
 60.9 265 ال

 16.1 70 أحياناً 

 100.0 435 المجموع

 يةاإلعالم( من اليافعين لم يشتركوا في برامج التربية %60.9أن ما نسبته ) الجدوليبين هذا 

( أكدوا %16.1( منهم بأنهم شاركوا، وبنسبة بلغت )%23.0خارج مركز زها الثقافي، بينما عبر )

 أنهم أحيانًا يشتركون، والشكل أدناه يوضح هذه النسب:
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ية خارج مركز اإلعالماستجابات اليافعين عن اشتراكهم في برنامج واحد فقط من برامج التربية (: نسب 0الشكل )

 زها

 (5جدول )
 رأيهم ببرامج مراكز زها مقارنة بغيرهاستجابات اليافعين عن 

 النسبة التكرار الفئات
 84.6 368 متميزة

 2.2 9 االخرى من أقل
 13.3 58 المستوى نفسه

 100.0 435 المجموع

الثقافية ( من اليافعين أكدوا أن في برامج مراكز زها %84.6يبين الجدول أعاله أن ما نسبته )

( منهم بأن برامج المراكز بالمستوى نفسه، وبنسبة قليلة بلغت %13.3، بينما عبر )متميزة

 يوضح هذه النسب:( قالوا بأنها أقل من مستوى برامج المراكز األخرى، والشكل أدناه 2.0%)
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 رأيهم ببرامج مراكز زها مقارنة بغيرهاستجابات اليافعين عن (: نسب 3الشكل )

 (6جدول )
    زهاداخل مراكز  يةاإلعالماستجابات اليافعين عن عدد الساعات التي يحضرونها لبرامج التربية 

 خالل االسبوع( )

 النسبة التكرار الفئات
 7.4 32 ساعة من أقل

 34.9 152 ساعتين من اقل إلى ساعة من
 38.9 169 ساعات ثالث إلى ساعتين من

 18.9 82 ساعات ثالث من أكثر

 100.0 435 المجموع

 إلى( من اليافعين أكدوا أنهم يقضون )من ساعتين %38.9يبين الجدول أعاله أن ما نسبته )

داخل مراكز زها الثقافية، وبنسبة  يةاإلعالم( خالل األسبوع لحضور برامج التربية ساعاتثالث 

ساعتين( خالل األسبوع لحضور  إلى( منهم قالوا بأنهم يقضون )من ساعة %34.9أقل بلغت )

( من اليافعين أنهم %18.9داخل مراكز زها الثقافية، كما بين ما نسبته ) يةاإلعالمبرامج التربية 
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في  ال يقضي( منهم %7.4ين أن )من ثالث ساعات في متابعة تلك البرامج، في ح أكثريقضون 

 متابعة تلك البرامج سوى أقل من ساعة، والشكل أدناه يوضح هذه النسب:

 
ل مراكز ية داخاإلعالماستجابات اليافعين عن عدد الساعات التي يحضرونها لبرامج التربية (: نسب 4الشكل )

خالل االسبوع()زها   

 (7جدول )
    زهاداخل مراكز  يةاإلعالماستجابات اليافعين عن عدد الساعات التي يحضرونها لبرامج التربية 

 نهاية االسبوع()

 النسبة التكرار الفئات
 14.3 62 ساعة من أقل

 37.0 161 ساعتين من اقل إلى ساعة من
 35.6 155 ساعات ثالث إلى ساعتين من

 13.1 57 ساعات ثالث من أكثر

 100.0 435 المجموع

 إلى( من اليافعين أكدوا أنهم يقضون )من ساعة %37.0يبين الجدول أعاله أن ما نسبته )

داخل مراكز زها الثقافية، وبنسبة أقل  يةاإلعالماألسبوع لحضور برامج التربية  نهايةساعتين( 
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ثالث ساعات( نهاية األسبوع لحضور  إلى( منهم قالوا بأنهم يقضون )من ساعتين %35.6بلغت )

( من اليافعين أنهم %14.3داخل مراكز زها الثقافية، كما بين ما نسبته ) يةاإلعالمبرامج التربية 

( منهم يقضي %13.1يقضون أقل من ساعة في متابعة تلك البرامج داخل المركز، في حين أن )

 من ثالث ساعات نهاية االسبوع، والشكل أدناه يوضح هذه النسب: أكثرفي متابعة تلك البرامج 

 
ية داخل مراكز اإلعالماستجابات اليافعين عن عدد الساعات التي يحضرونها لبرامج التربية (: نسب 5الشكل )

 نهاية االسبوع()زها 

 (8جدول )
خارج مراكز  يةاإلعالمعدد الساعات التي يحضرونها في متابعة لبرامج التربية  استجابات اليافعين عن

 )خالل االسبوع( زها

 النسبة التكرار الفئات
 54.3 236 ساعة من أقل

 26.4 115 ساعتين من اقل إلى ساعة من
 14.3 62 ساعات ثالث إلى ساعتين من

 5.1 22 ساعات ثالث من أكثر
 100.0 435 المجموع
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( من اليافعين أكدوا أنهم يقضون )أقل من ساعة( %54.3يبين الجدول أعاله أن ما نسبته )

خارج مراكز زها الثقافية، وبنسبة أقل بلغت  يةاإلعالمخالل األسبوع لحضور برامج التربية 

أقل من ساعتين( خالل األسبوع لحضور  إلى( منهم قالوا بأنهم يقضون )من ساعة 26.4%)

( من اليافعين أنهم %14.3خارج مراكز زها الثقافية، كما بين ما نسبته ) يةاإلعالم برامج التربية

ثالث ساعات( في متابعة تلك البرامج خارج المركز، في حين أن  إلىيقضون )من ساعتين 

من ثالث ساعات خالل االسبوع خارج المركز،  أكثر( منهم يقضي في متابعة تلك البرامج 5.1%)

 ح ذلك:والشكل أدناه يوض

 
ية اإلعالمعدد الساعات التي يحضرونها في متابعة لبرامج التربية استجابات اليافعين عن (: نسب 2الشكل )

 خارج مراكز زها )خالل االسبوع(

 (9جدول )
 ()نهاية االسبوع خارج مراكز زها يةاإلعالمعدد الساعات التي أحضرها لبرامج التربية استجابات اليافعين عن

 النسبة التكرار الفئات
 56.3 245 ساعة من أقل

 25.1 109 ساعتين من اقل إلى ساعة من
 13.6 59 ساعات ثالث إلى ساعتين من

 5.1 22 ساعات ثالث من أكثر
 100.0 435 المجموع
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( من اليافعين أكدوا أنهم يقضون )أقل من ساعة( %56.3يبين الجدول أعاله أن ما نسبته )

خارج مراكز زها الثقافية، وبنسبة أقل بلغت  يةاإلعالمنهاية األسبوع لحضور برامج التربية 

أقل من ساعتين( نهاية األسبوع لحضور برامج  إلى( منهم قالوا بأنهم يقضون )من ساعة 25.1%)

( من اليافعين أنهم يقضون %13.6خارج مراكز زها الثقافية، كما بين ما نسبته ) يةاإلعالمالتربية 

( منهم %5.1ثالث ساعات( في متابعة تلك البرامج خارج المركز، في حين أن ) إلى)من ساعتين 

من ثالث ساعات نهاية االسبوع خارج المركز، والشكل أدناه  أكثريقضي في متابعة تلك البرامج 

 يوضح ذلك:

 
 

ية اإلعالمعدد الساعات التي يحضرونها في متابعة لبرامج التربية استجابات اليافعين عن (: نسب 7الشكل )
 خارج مراكز زها )نهاية االسبوع(
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 (10جدول )
 اليوم المفضل لمتابعة البرامجاستجابات اليافعين عن

 النسبة التكرار الفئات
 4.1 18 األحد
 4.4 19 اإلثنين
 5.5 24 الثالثاء
 2.1 9 األربعاء
 13.5 59 الخميس
 0.0 0 الجمعة
 70.3 306 السبت

 100.0 435 المجموع

( من اليافعين يفضلون متابعة البرامج يوم "السبت" تليها %70.3يوضح الجدول أعاله أن )

يوم "الخميس"، وتوزعت النسب الباقية على بقية األيام بشكل قليل،  يفضلون( منهم %13.5نسبة )

 ولم يحظ يوم الجمعة بأي نسبة. والشكل االتي يوضح ذلك:

 
 

 اليوم المفضل لمتابعة البرامجاستجابات اليافعين عن (: نسب 8الشكل )
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 (11جدول )
 للمتابعة خالل أيام األسبوعالفترات المفضلة  استجابات اليافعين عن

 النسبة التكرار الفئات
 80.9 352 الخامسة وحتى مساءً  الثالثة بعد ما فترة
 16.3 71 السابعة وحتى الخامسة بعد ما فترة
 2.3 10 مساءً  التاسعة إلى السابعة بعد ما فترة
 52. 2 مساءً  التاسعة بعد ما فترة

 100.0 435 المجموع

( من اليافعين أكدوا أنهم يفضلون )فترة ما بعد %80.9يبين الجدول أعاله أن ما نسبته )

، وبنسبة بلغت يةاإلعالمالثالثة مساًء وحتى الخامسة( خالل األسبوع لمتابعة برامج التربية 

( خالل األسبوع لمتابعة وحتى السابعة( منهم قالوا بأنهم يفضلون )فترة ما بعد الخامسة 16.3%)

)فترة ما بعد السابعة  إنهم يفضلون( من اليافعين قالوا %2.3، وما نسبته )يةاإلعالمبرامج التربية 

)فترة ما بعد التاسعة  ( منهم يفضل%0.5التاسعة مساًء( في متابعة تلك البرامج، في حين أن ) إلى

 مساًء(، والشكل أدناه يوضح ذلك:

 
 للمتابعة خالل أيام األسبوع الفترات المفضلةاستجابات اليافعين عن (: نسب 9الشكل )
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 (12جدول )
 الفترات المفضلة للمتابعة نهاية األسبوعاستجابات اليافعين عن

 النسبة التكرار الفئات
 74.0 322 الخامسة وحتى مساءً  الثالثة بعد ما فترة
 23.0 100 السابعة وحتى الخامسة بعد ما فترة
 1.8 8 مساءً  التاسعة إلى السابعة بعد ما فترة
 1.1 5 مساءً  التاسعة بعد ما فترة

 100.0 435 المجموع

( من اليافعين أكدوا أنهم يفضلون )فترة ما بعد %74.0يبين الجدول أعاله أن ما نسبته )

، وبنسبة بلغت يةاإلعالمالثالثة مساًء وحتى الخامسة( نهاية األسبوع لمتابعة برامج التربية 

( منهم قالوا بأنهم يفضلون )فترة ما بعد الخامسة وحتى السابعة( نهاية األسبوع لمتابعة 23.0%)

)فترة ما بعد السابعة  إنهم يفضلون( من اليافعين قالوا %1.8، وما نسبته )يةاإلعالمبرامج التربية 

بعد التاسعة )فترة ما  ( منهم يفضل%1.1التاسعة مساًء( في متابعة تلك البرامج، في حين أن ) إلى

 مساًء(، والشكل أدناه يوضح ذلك:

 
 للمتابعة نهاية األسبوعالفترات المفضلة استجابات اليافعين عن (: نسب 10الشكل )
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 (13جدول )
 تذكر مواعيد البرامج المفضلة دائما استجابات اليافعين عن

 النسبة التكرار الفئات
 100.0 435 نعم

 22.2 22 ال

 100.0 435 المجموع

( يتذكرون مواعيد البرامج المفضلة لديهم %100.0يظهر الجدول أعاله أن جميع اليافعين )

 دوما، والشكل االتي يوضح ذلك:

 

 تذكر مواعيد البرامج المفضلة دائمااستجابات اليافعين عن (: نسبة 11الشكل )
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 (14جدول )
 التي التحقوا بها في مراكز زها يةاإلعالمقرارهم باختيار برامج التربية  استجابات اليافعين عن

 النسبة التكرار الفئات

 15.4 67 وحدي

 14.0 61 اخوتي مع

 20.5 89 والدتي مع

 10.3 45 والدي مع

 23.0 100 اصدقائي مع

 3.4 15 ووالدتي اخوتي مع

 0.9 4 ووالدي اخوتي مع

 4.8 21 واصدقائي اخوتي مع

 1.8 8 ووالدي والدتي مع

 1.4 6 واصدقائي والدتي مع

 0.7 3 واصدقائي والدي مع

 1.4 6 ووالدي ووالدتي اخوتي مع

 0.5 2 وأصدقائي ووالدتي أخوتي مع

 1.8 8 واصدقائي ووالدي ووالدتي اخوتي مع

 100.0 435 المجموع

التي التحقوا بها في  يةاإلعالميظهر الجدول أعاله أن قرار اليافعين باختيار برامج التربية 

( بالتشاور %20.5( بالتشاور )مع األصدقاء(، تليها نسبة )%23.0مراكز زها الثقافية يتم بنسبة )

شاور مع ت( بال%14.0( يتخذ اليافع القرار )وحده(، وبنسبة )%15.4)مع الوالدة(، ثم بنسبة )

لمتبقية على بقية الفئات ( بالتشاور مع )الوالد(. وتوزعت النسب ا%10.3)األخوة(، وبنسبة )

 التشاركية، والشكل االتي يوضح ذلك:
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 ية التي التحقوا بها في مراكز زهااإلعالمقرارهم باختيار برامج التربية استجابات اليافعين عن (: نسبة 12الشكل )

 (15جدول )
 االقل إلى أهمية كثرمن األ  اإلعالموسائل  استجابات اليافعين عن

 اإلذاعة الدراما صحيفة زها الصحافة 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار المرتبة

 35.1 153 30.3 132 26.9 117 41.1 179 ىولاأل
 22.8 99 24.2 105 28.5 124 16.8 73 الثانية
 21.6 94 20.9 91 27.8 121 14.9 65 الثالثة
 20.5 89 24.6 107 16.8 73 27.2 118 الرابعة

 100.0 435 100.0 435 100.0 435 100.0 435 المجموع

لليافعين هي )الصحافة( وقد حظيت بنسبة  أهمية اإلعالموسائل  أكثريظهر الجدول أعاله أن 

(، و)الدراما( بنسبة %35.1، ثم )اإلذاعة( بنسبة )هميةى من األول( ضمن المرتبة األ41.1%)

في حين احتلت )صحيفة زها( أعلى نسبة ضمن  (.26.9(، و)صحيفة زها( بنسبة )30.3%)

(، ضمن المرتبة %27.8( ضمن المرتبة الثانية، و)%28.5المراتب الثانية والثالثة، إذ بلغت )

، ليتبين أن الصحافة هي األهم ثم اإلذاعة هميةاألخرى بحسب األ اإلعالمالثالثة، تال ذلك وسائل 

 ذلك:فالدراما وصحيفة زها، والشكل االتي يوضح 
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 من األكثر أهمية إلى االقل اإلعالموسائل استجابات اليافعين عن (: نسبة 13الشكل )

 
 (16جدول )

 المفضلة البرامج عناستجابات اليافعين 
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األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

 النسبة التكرار الفئات
عالمية صحفية ومهارات برامج  43.2 188 وا 
 10.6 46 وفنية أدبية ومهارات برامج
 4.8 21 تعليمية  برامج
 4.4 19 شخصية مهارات تنمية برامج
 4.6 20 رياضية برامج
 4.8 21 مهنية وحرفية برامج
 5.1 22 ثقافية برامج
 3.4 15 سياسية برامج
 3.0 13 اقتصادية برامج
 2.8 12 سياحية برامج
 3.2 14 دينية برامج
 3.0 13 عامة برامج
 3.2 14 اجتماعية برامج

 3.9 17 شيء ال
 100.0 435 المجموع
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عالمية(  أكثريظهر الجدول أعاله أن  البرامج المفضلة لليافعين هي )برامج ومهارات صحفية وا 

 ى، تليها بفرق كبير )برامج ومهارات أدبية وفنية( بنسبةول( بالمرتبة األ%43.2وقد حظيت بنسبة )

 يوضح ذلك:(، وتوزعت النسبة المتبقية على بقية البرامج والفنون، والشكل االتي 10.6%)

 

 من األكثر أهمية إلى االقل اإلعالموسائل استجابات اليافعين عن (: نسبة 14الشكل )

 
 يةاإلعالمبرامج مراكز زها الثقافية في التربية نحو نتائج محور دوافع اليافعين 

برامج مراكز نحو دوافع اليافعين " استجابات أفراد مجتمع الدراســـة عن محــــور إلىللتعرف 

المعياريـــة،  واالنحرافاتتم استخــراج المتوسطــــات الحســــابية  "،يةاإلعالمزهــــا الثقافية في التربية 

 ( يبيــن ذلك:17والجـــــدول )
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 ( (17الجدول رقم 
برامج نحــو المعيــارية الستجابات المبحوثيـن عــن "دوافع اليافعيــن  واالنحرافاتالمتوسطــات الحســابية 

 مرتبة ترتيبــًا تنازليـــاً " يةاإلعالممراكز زهــــا الثقافية في التربية 
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

في مراكز زها  يةاإلعالمأشعر بأن برامج التربية  2
 )تضيف مفاهيم جديدة لليافعين( مفيدة

 مرتفع 1 0.176 2.96

3 
في مراكز زها  يةاإلعالمأشعر أن برامج التربية 

 ذات محتوى مهم لليافعين
 مرتفع 2 0.210 2.95

1 
استفيد من برامج مراكز زها في مجال التربية 

 يةاإلعالم
 مرتفع 3 0.253 2.94

في مراكز زها  يةاإلعالمتطور برامج التربية  7
 مهاراتي الحياتية

 مرتفع 4 0.242 2.94

6 
في مراكز زها  يةاإلعالمعناوين برامج التربية 
 الثقافية جاذبة لليافعين

 مرتفع 5 0.322 2.90

5 
عن  يةاإلعالمتختلف برامج مراكز زها في التربية 

 تلك المقدمة في مواقع أخرى
 مرتفع 6 0.559 2.64

تتشابه برامج مراكز زها في مجال التربية  4
 يةاإلعالم

 مرتفع 7 0.693 2.47

 مرتفع 0.193 2.83 الكلي

دوافع ( أن المتوسط الحسابي العام لـمحور الدراسة )17رقم ) الجـدوليتضح من 

المستوى (. أي ضمن 2.83( بلغ)يةاإلعالمزهــــا الثقافية في التربية  برامج مراكزنحــو اليافعيــن 

 (.2.96و 2.47المرتفع، وقد تراوحت متوسطاته بين )

(، وانحراف معياري 2.96( أعلى متوسط حسابي بلغ)2) فقد احتلت الفقرة رقم

في  يةاإلعالم(، وقد نّصت الفقرة على أن من دوافع اليافعين نحو برامج التربية 0.176)
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تضيف )مفيدة في مراكز زها  يةاإلعالممراكز زها الثقافية هي )الشعور بأن برامج التربية 

 مفاهيم جديدة لليافعين(، وهي ضمن المستوى المرتفع. 

( وانحراف 2.95) (، والتي حصلت على متوسط حسابي بلغ3) ثم تلتها الفقرة رقم

في  يةاإلعالمنصت على أن من دوافع اليافعين نحو برامج التربية  وقد(، 0.210) معياري

في مراكز زها ذات محتوى مهم  يةاإلعالمأشعر أن برامج التربية )هي مراكز زها الثقافية 

 لليافعين(، وهي ضمن المستوى المرتفع أيضًا.

( بمتوسط 5وفي المراتب األخيرة وفي المستوى المرتفع نفسه، جاءت الفقرة رقم )

من دوافع (، وقد نّصت الفقرة على أن 0.559(، وانحراف معياري )2.64حسابي بلغ)

)تختلف برامج مراكز زها  في مراكز زها الثقافية هي يةاإلعالماليافعين نحو برامج التربية 

(، والتي 4عن تلك المقدمة في مواقع أخرى(. ثم تلتها الفقرة رقم ) يةاإلعالمفي التربية 

(، وقد نصت على 0.693) ( وانحراف معياري2.47) حصلت على متوسط حسابي بلغ

)تتشابه  في مراكز زها الثقافية هي يةاإلعالماليافعين نحو برامج التربية  من دوافعأن 

 (، وهي ضمن المستوى المرتفع أيضًا.يةاإلعالمبرامج مراكز زها في مجال التربية 

يستنتج من نتائج المحور أن جملة دوافع تقف وراء اتجاه اليافعين نحو برامج التربية 

بأن برامج التربية تلك الدوافع هي شعور اليافعين  وأبرزفي مراكز زها الثقافية،  يةاإلعالم

وتطور المهارات في مراكز زها مفيدة تضيف مفاهيم جديدة، وذات محتوى مهم،  يةاإلعالم

 واختالفها.الحياتية، وعناوين معظم البرامج جاذبة، فضاًل عن تنوعها 
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 يةاإلعالمبرامج التربية  يحصل عليها اليافعون مننتائج محور اإلشباعات المعرفية التي 
 في مراكز زها الثقافية 

اإلشباعات المعرفية التي يحصل " مجتمع الدراســـة عن محــــور أفراد استجابات إلىللتعرف 

تم استخــراج المتوسطــــات  "،في مراكز زها الثقافية يةاإلعالمبرامج التربية  عليها اليافعون من

 ( يبيــن ذلك:18المعياريـــة، والجـــــدول ) واالنحرافاتالحســــابية 

 (18جدول )
المعرفية التي  اإلشباعاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اليافعين عن محور 

 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  يةاإلعالمتحققها برامج مراكز زها الثقافية في التربية 

 اإلشباعات( أن المتوسط الحسابي العام لـمحور الدراسة )18رقم ) الجـدوليتضح من 

(، أي ضمن 2.85بلغ)( في مراكز زها الثقافية يةاإلعالمالمعرفية التي تحققها برامج التربية 

 (.2.94و 2.68) بينالمستوى المرتفع، وقد تراوحت متوسطاته 

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

بالترتي  المستوى 

 مرتفع 1 238. 2.94 من معارفي الحياتية يةاإلعالمتعزز برامج التربية  9
 مرتفع 2 264. 2.94 في مراكز زها مواد أحبها يةاإلعالمتقدم ببرامج التربية  3
 مرتفع 3 334. 2.91 كل ما هو جديد يةاإلعالمتعرض برامج التربية  4
 مرتفع 4 322. 2.90 في مراكز زها على زيادة قدراتي الفنية يةاإلعالمهم برامج التربية  5
 مرتفع 5 323. 2.90 في مراكز زها قدرتي التخيلية يةاإلعالمتوسع برامج التربية  2

في مراكز زها اللغة العربية الفصحى  يةاإلعالمتطور برامج التربية  1
 مرتفع 6 353. 2.88 لديك

وأحداث في مراكز زها على أخبار  يةاإلعالمتعرفني برامج التربية  6
 مرتفع 7 409. 2.83 بلدي

في مراكز زها على أحداث الوطن  يةاإلعالمتعرفني برامج التربية  7
 مرتفع 8 513. 2.71 العربي

في مراكز زها على أخبار وأحداث  يةاإلعالمتعرفني برامج التربية  8
 مرتفع 9 536. 2.68 العالم

 مرتفع 226. 2.85 الكلي
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(، وانحراف معياري 2.94) ( أعلى متوسط حسابي بلغ9) رقم الفقرةفقد احتلت 

(، وقد نّصت الفقرة على أن من اإلشباعات المتحققة لدى اليافعين من برامج 0.238)

تعزز من معارف  يةاإلعالمفي مراكز زها الثقافية هي )أن برامج التربية  يةاإلعالمالتربية 

(، والتي حصلت على 3) اليافعين الحياتية(، وهي ضمن المستوى المرتفع. ثم الفقرة رقم

(، وقد نصت على أن 0.264) ( وانحراف معياري2.94) المتوسط الحسابي نفسه إذ بلغ

في مراكز زها الثقافية  يةاإلعالممن اإلشباعات المتحققة لدى اليافعين من برامج التربية 

في مراكز زها مواد يحبها اليافعون(، وهي ضمن  يةاإلعالمهي )تقديم برامج التربية 

 المستوى المرتفع أيضًا.

( بمتوسط 1قرة رقم )األخيرة وفي المستوى المرتفع نفسه، جاءت الف المراتبوفي 

من (، وقد نّصت الفقرة على أن 0.513(، وانحراف معياري )2.71) حسابي بلغ

في مراكز زها الثقافية هي  يةاإلعالماإلشباعات المتحققة لدى اليافعين من برامج التربية 

(، والتي حصلت 8)أنها تعرف اليافع على أحداث الوطن العربي(. ثم تلتها الفقرة رقم )

من (، وقد نصت على أن 0.536) ( وانحراف معياري2.68) متوسط حسابي بلغعلى 

)أنها تعرف اليافع  في مراكز زها الثقافية هي يةاإلعالمدوافع اليافعين نحو برامج التربية 

 على أخبار وأحداث العالم(، وهي ضمن المستوى المرتفع أيضًا.

حقق لليافعين من برامج التربية يستنتج من نتائج المحور أن جملة إشباعات معرفية تت

تلك اإلشباعات المعرفية هي تعزيز المعارف  وأبرزفي مراكز زها الثقافية،  يةاإلعالم

الحياتية، واالطالع على المواد المرغوبة، وتقديم كل ما هو جديد، فضاًل عن تعريفها 

 لليافعين باألخبار المحلية واإلقليمية والدولية.
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 يةاإلعالمبرامج التربية  السلوكية التي يحصل عليها اليافعون مننتائج محور اإلشباعات 
 في مراكز زها الثقافية

اإلشباعات السلوكية التي  " مجتمع الدراســـة عن محــــور استجابات أفراد إلىللتعرف  

تم استخــراج  "،في مراكز زها الثقافية يةاإلعالمبرامج التربية  يحصل عليها اليافعون من

 ( يبيــن ذلك:18المعياريـــة، والجــــدول ) واالنحرافاتالمتوسطــــات الحســــابية 

 (19جدول )
السلوكية التي  اإلشباعاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات اليافعين عن محور 

 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  يةاإلعالمتحققها برامج مراكز زها الثقافية في التربية 
رقم 
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف
بالترتي المعياري  المستوى 

27 
في مراكز زها احترام خصوصية  يةاإلعالمتعلمني برامج التربية 

 االخرين وعدم االساءة لهم
 مرتفع 1 142. 2.98

نشر ومشاركة المعلومات  يةاإلعالمتعلمني برامج التربية  26
 الصحيحة والدقيقة

 مرتفع 2 164. 2.97

 مرتفع 3 157. 2.97 في مراكز زها األخالق الحميدة يةاإلعالمتعلمني برامج التربية  22

في مراكز زها احترام آراء  يةاإلعالمتعلمني برامج التربية  24
 االخرين

 مرتفع 4 190. 2.97

 مرتفع 5 206. 2.96 ونبذ العنصريةاحترام االديان  يةاإلعالمتعلمني برامج التربية  28
 مرتفع 6 216. 2.96 عندما أعلم أن هناك برامج جديدة بالسعادةأشعر  11
 مرتفع 7 226. 2.96 من تطوير ذاتي يةاإلعالمتمكنني برامج التربية  21

25 
في مراكز زها تجنب نشر  يةاإلعالمتعلمني برامج التربية 

 الشائعات والمعلومات الخاطئة
 مرتفع 8 278. 2.94

في مراكز زها االبتعاد عن  يةاإلعالمتعلمني برامج التربية  2
 العنف والتنمر

 مرتفع 9 264. 2.94

 مرتفع 10 323. 2.93 العبارات المسيئة تداولتجنب  يةاإلعالمتعلمني برامج التربية  29
 مرتفع 11 355. 2.90 ما اتعلمه خالل التدريب خارج أوقات الدورات أطبق 10

20 
في  يةاإلعالمبرامج التربية  المدربين فيأحب أن أكون أحد 

 مراكز زها الحقا
 مرتفع 12 358. 2.89

 مرتفع 13 352. 2.89 يةاإلعالمالتربية  على برامجاتواصل في التدريب  7
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رقم 
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراف
بالترتي المعياري  المستوى 

شاهدته على  يةاإلعالمأناقش األصدقاء في برنامج للتربية  23
 احدى المحطات

 مرتفع 14 313. 2.88

5 
في مراكز زها برامج  يةاإلعالمتعرض جميع برامج التربية 

 مناسبة لعمري
 مرتفع 15 382. 2.86

18 
في مراكز زها على االلتحاق  يةاإلعالمتشجعني برامج التربية 

 يةاإلعالمببرامج أخرى في التربية 
 مرتفع 16 396. 2.83

كلما يقوم  يةاإلعالماطلب من والدي االلتحاق ببرامج التربية  13
 المركز بالترويج لها

 مرتفع 17 455. 2.83

14 
في مراكز زها كل اهتماماتي  يةاإلعالمتلبي برامج التربية 

 واحتياجاتي
 مرتفع 18 434. 2.82

 مرتفع 19 466. 2.81 مقدم برنامج أوأحب أن أعمل مذيعًا  12

15 
عن المجتمع الذي أعيش  يةاإلعالمتتحدث جميع برامج التربية 

 فيه
 مرتفع 20 438. 2.80

 مرتفع 21 505. 2.78 أقوم بمتابعة سير البرامج من خالل الرسائل القصيرة 9

17 
الخاصة بفرق مراكز زها على مختلف  يةاإلعالماتابع البرامج 

 اإلعالموسائل 
 مرتفع 22 486. 2.77

6 
في جميع  يةاإلعالمأقوم باالستمرار بالبحث عن برامج التربية 

 فروع مراكز زها
 مرتفع 23 574. 2.62

19 
خارج مراكز زها  يةاإلعالميهمني االلتحاق ببرامج التربية 

 متوسط 24 732. 2.33 الثقافية

 متوسط 25 769. 2.28 بغض النظر عن عنوان البرنامج يةاإلعالمالتحق ببرامج التربية  8

1 
ال أتابع برامج  يةاإلعالمتجعلني برامج مراكز زها في التربية 

 متوسط 26 791. 2.06 أخرى

 متوسط 27 882. 2.01 يةاإلعالميتحكم والدي في التحاقي ببرامج التربية  16
 منخفض 28 709. 1.39 في مراكز زها الثقافية الملل يةاإلعالمتسبب لي برامج التربية  3
 منخفض 29 637. 1.31 في مراكز زها سلبًا على دراستي يةاإلعالمتؤثر برامج التربية  4
 مرتفع 157. 2.68 الكلي 
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 اإلشباعات( أن المتوسط الحسابي العام لـمحور الدراسة )19الجـدول رقم ) منيتضح 

(. أي ضمن 2.68) ( بلغفي مراكز زها الثقافية يةاإلعالمالسلوكية التي تحققها برامج التربية 

 (.2.92و 1.31المستوى المرتفع، وقد تراوحت متوسطاته بين )

(، وانحراف معياري 2.98) ( أعلى متوسط حسابي بلغ21) الفقرة رقم احتلتفقد 

السلوكية التي تحققها برامج التربية  اإلشباعات(، وقد نّصت الفقرة على أن من 0.142)

هي )احترام خصوصية اآلخرين وعدم االساءة لهم(، وهي  الثقافيةفي مراكز زها  يةاإلعالم

(، والتي حصلت على المتوسط الحسابي نفسه 26) ضمن المستوى المرتفع. ثم الفقرة رقم

السلوكية  اإلشباعات(، وقد نصت على أن من 0.164) معياري( وانحراف 2.97) إذ بلغ

نشر ومشاركة المعلومات )هي في مراكز زها الثقافية  يةاإلعالمالتي تحققها برامج التربية 

(، 22(، وهي ضمن المستوى المرتفع أيضًا. وفي المرتبة الثالثة الفقرة )الصحيحة والدقيقة

(، 0.157) ( وانحراف معياري2.97) إذ بلغوالتي حصلت على المتوسط الحسابي نفسه 

في  يةاإلعالمالسلوكية التي تحققها برامج التربية  اإلشباعاتوقد نصت على أن من 

 األخالق الحميدة(، وهي ضمن المستوى المرتفع ايضًا.)هي مراكز زها الثقافية 

وانحراف (، 1.39( بمتوسط حسابي بلغ)3، جاءت الفقرة رقم )األخيرةوفي المراتب 

من اإلشباعات ، وضمن المستوى المنخفض، وقد نّصت الفقرة على أن (0.709معياري )

في مراكز زها الثقافية هي  يةاإلعالمالسلوكية المتحققة لدى اليافعين من برامج التربية 

 (، والتي حصلت على متوسط حسابي بلغ4)أنها تسبب الملل(. ثم أخيرًا الفقرة رقم )

من اإلشباعات السلوكية (، وقد نصت على أن 0.637معياري)( وانحراف 1.31)
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تؤثر )أنها في مراكز زها الثقافية هي  يةاإلعالمالمتحققة لدى اليافعين من برامج التربية 

 (، وهي ضمن المستوى المنخفض أيضًا.لى الدراسةعسلبًا 

المحور أن جملة إشباعات سلوكية تتحقق لليافعين من برامج التربية  نتائجيستنتج من 

احترام خصوصية تلك اإلشباعات السلوكية هي  وأبرزفي مراكز زها الثقافية،  يةاإلعالم

، ، واألخالق الحميدةالصحيحة والدقيقةاالخرين وعدم االساءة لهم، ونشر ومشاركة المعلومات 

 تلك البرامج لم تسبب الملل ولم تؤثر على الدراسة إال بنسبة قليلة جدا.احترام آراء االخرين، بينما و 

 الستجابات العينة عن محاور الدراسة اإلحصائيةاختبارات الفروق 

هذا المتغير في استجابات  إلىالتي تعزى  اإلحصائيةولمعرفة الفروق  النوع االجتماعي: .1

 Independent Sampleاليافعين عن محاور الدراسة، تم إجراء اختبار العينة المستقلة 

T-test  :كما موضح في الجدول االتي 

 (20جدول )
 اإلحصائيةالفروق  إلىللتعرف  Independent Sample T-testاختبار العينة المستقلة 

 االجتماعي. للنوعالستجابات اليافعين عن محاور الدراسة تعزى 

 ( إذا غير دالة إحصائيًا.2.25*أعلى مـن )

وجود فروق دالة إحصائيًا عدم ( يتبين 20من خالل استعراض النتائج المتضمنة فـي الجدول )

اليافعين  لدى يةاإلعالمدور برامج مراكز زها الثقافية في نشر التربية استجابات اليافعين عن فـي 

 المصـــدر
النوع 

 االجتماعي
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجات 
 الحرية

 (T)قيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 الستجابات اإلحصائيةالفروق 
اليافعين عن محاور الدراسة 

 االجتماعي للنوعتعزى 

 17356. 2.7855 159 ذكر
433 -.571- *0.34 

 14463. 2.7948 276 أنثى
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الستجابات  بلغت قيمة )ت( اإلحصائي تعزى لمتغير النوع االجتماعي، إذ األردنفي 

هذا يظهر تماثل (، و 2.25(، وهي أعلى مـن )0.34( وبداللة إحصائية )0.571المبحوثين)

نوعهم االجتماعي، إذ بلغ المتوسط الحسابي  الدراسة باختالفاستجابات اليافعين عن محور 

(، ولم تكن هنا اية فروق 2.1942) ( والمتوسط الحسابي لإلناث2.1255للمبحوثين الذكور )

 ، وبالتالي تقبل الفرضية العدمية.إحصائية

هذا المتغير في استجابات اليافعين عن  إلىالتي تعزى  اإلحصائيةولمعرفة الفروق  العمر: .2

محاور الدراسة، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة، 

، وكما موضح في الجدول اإلحصائيةللكشف عن داللة الفروق  Anovaثم إجراء اختبار 

 االتي: 

 (21جــدول )
دور برامج مراكز زها الثقافية في استجابات اليافعين عن المعياريـة  واالنحرافاتالمتوسـطات الحسابيـة 

 تعزى لمتغير العمر األردنلدى اليافعين في  يةاإلعالمنشر التربية 

 اليافعين عن دور برامج مراكز أن المتوسـطات الحسابيـة الستجابات  إلىيشير الجدول أعاله 

، كانت تعزى لمتغير العمر األردنلدى اليافعين في  يةاإلعالمالتربية  نشرزها الثقافية في 

 .االستجابات ظاهرة بينحد ما، وهذا يفسر بعدم وجود فروق إحصائية  إلىمتقاربة 

 العدد فئات العمر المصدر
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

استجابات اليافعين عن دور 
برامج مراكز زها الثقافية في 

لدى  يةاإلعالمنشر التربية 
تعزى  األردناليافعين في 

 لمتغير العمر

 15153. 2.7941 140 13 من أقل

 17311. 2.7793 171 15أقل من  – 13

17-15 124 2.8049 .13329 
 15569. 2.7914 435 المجموع
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 (22جدول )
استجابات اليافعين عن للفروق فـي  عن داللةللكشف   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

 تعزى لمتغير العمر األردنلدى اليافعين في  يةاإلعالمدور برامج مراكز زها الثقافية في نشر التربية 

 التباين المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مسـتوى 
 الداللة

استجابات اليافعين 
عن دور برامج 

مراكز زها الثقافية 
في نشر التربية 

لدى  يةاإلعالم
 األردناليافعين في 

 تعزى لمتغير العمر

 024. 2 049. بين المجموعات

1.006 
 

.367 
 

 024. 432 10.471 داخل المجموعات

  434 10.520 المجموع

( أن الفروق فـي استجابات اليافعين عن دور برامج مراكز زها الثقافية في 22يبين الجدول )

فقد بلغت ، تعزى لمتغير العمر غير دالة إحصائياً  األردنلدى اليافعين في  يةاإلعالمنشر التربية 

(، وهي أعلى مـن مسـتوى الداللة 2.361( وبداللة إحصائية )1.226)قيمة )ف( اإلحصائي 

 أنها غير دالة.(، مما يعني 2.25)

هذا  إلىالتي تعزى  اإلحصائيةولمعرفة الفروق  خاصة(: أو)حكومية  عائدية المدرسة .3

المتغير في استجابات اليافعين عن محاور الدراسة، تم إجراء اختبار العينة المستقلة 

Independent Sample T-test  :كما موضح في الجدول االتي 
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 (23جدول )
 اإلحصائيةالفروق  إلىللتعرف  Independent Sample T-testاختبار العينة المستقلة 

 الستجابات اليافعين عن محاور الدراسة تعزى لعائدية المدرسة

 ( إذا غير دالة إحصائيًا.2.25*أعلى مـن )

وجود فروق دالة إحصائيًا فـي عدم  (23يتبين من خالل استعراض نتائج فـي الجدول )

لدى اليافعين في  يةاإلعالمدور برامج مراكز زها الثقافية في نشر التربية استجابات اليافعين عن 

 الستجابات المبحوثين بلغت قيمة )ت( اإلحصائي تعزى لمتغير عائدية المدرسة، إذ األردن

هذا يظهر تماثل استجابات (، و 2.25(، وهي أعلى مـن )2.11( وبداللة إحصائية )1.522)

عائدية مدارسهم، إذ بلغ المتوسط الحسابي للمبحوثين من  الدراسة باختالفاليافعين عن محور 

(، 2.1125( والمتوسط الحسابي للمبحوثين من المدارس الخاصة )2.7987المدارس الحكومية )

 ، وبالتالي تقبل الفرضية العدمية.إحصائيةولم تكن هنا اية فروق 

هذا المتغير في استجابات اليافعين  إلىالتي تعزى  اإلحصائيةولمعرفة الفروق  المركز:اسم  .4

عن محاور الدراسة، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

، وكما موضح في اإلحصائيةللكشف عن داللة الفروق  Anovaالعينة، ثم إجراء اختبار 

 الجدول االتي: 

 المصـــدر
عائدية 
 المدرسة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجات 
 الحرية

 (T)قيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 اإلحصائيةالفروق 
اليافعين  الستجابات

عن محاور الدراسة 
تعزى لعائدية 

 المدرسة

 0.15021 2.7987 313 حكومية
433 1.582 0.114 

 0.16812 2.7725 122 خاصة
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 (24جــدول )
دور برامج مراكز زها الثقافية في استجابات اليافعين عن المعياريـة  واالنحرافاتالمتوسـطات الحسابيـة 

 تعزى لمتغير المركز األردنلدى اليافعين في  يةاإلعالمنشر التربية 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة المركز

 09913. 2.8191 47 المستندة–الثقافي زها مركز
 19759. 2.7938 34 المنصورة - ملكا– الثقافي زها مركز
 20390. 2.7674 75 خلدا - الرئيس المركز -الثقافي زها مركز
 10104. 2.8380 38 الكرك -الثقافي زها مركز
 06876. 2.8244 14 عجلون -الثقافي زها مركز
 19521. 2.7661 17 مأدبا- الثقافي زها مركز
 15422. 2.7220 17 الزهور- الثقافي زها مركز
 08777. 2.8179 10 علندا أبو -الثقافي زها مركز
 11651. 2.7909 15 جرش -الثقافي زها مركز
 09211. 2.8865 30 المفرق- الثقافي زها مركز
 18483. 2.7905 16 الطفيلة- الثقافي زها مركز
 08755. 2.7332 21 إربد -الثقافي زها مركز
 22259. 2.6823 10 الرصيفة -الثقافي زها مركز
 05596. 2.8115 10 ماركا - التقوى -الثقافي زها مركز
 12172. 2.7990 16 صويلح-الفيصل أم عمر-الثقافي زها مركز
 09981. 2.8138 12 طبربور -طارق- الثقافي زها مركز
 28533. 2.7835 13 عال دير- الثقافي زها مركز
 08449. 2.7883 12 المشارع– الثقافي زها مركز
 15544. 2.7217 10 معان  -الثقافي زها مركز
 11907. 2.7170 9 ماعين -الثقافي زها مركز
 08709. 2.7823 9 الهاشمي-  الواد باب - الثقافي زها مركز

Total 435 2.7914 .15569 
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اليافعين عن دور برامج مراكز أن المتوسـطات الحسابيـة الستجابات  إلىيشير الجدول أعاله 

، كانت متفاوتة تعزى لمتغير المركز األردنلدى اليافعين في  يةاإلعالمفي نشر التربية  الثقافيةزها 

، ولمعرفة فيما إذا كانت تلك االستجاباتحد ما، وهذا يفسر وجود فروق إحصائية ظاهرة بين  إلى

الستجابات المبحوثين، كما في الجدول  Anovaالفروق دالة إحصائيًا أم ال، تم إجراء اختبار 

 االتي:

 (25جدول )
استجابات اليافعين عن للفروق فـي  عن داللةللكشف   One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

 .تعزى لمتغير المركز األردنلدى اليافعين في  يةاإلعالمدور برامج مراكز زها الثقافية في نشر التربية 

 التباين المصدر
 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مسـتوى 
 الداللة

استجابات اليافعين عن 
دور برامج مراكز زها 

الثقافية في نشر التربية 
لدى اليافعين  يةاإلعالم

تعزى لمتغير  األردنفي 
 المركز

بين 
 المجموعات

0.850 20 0.042 
1.819 0.017 

داخل 
 المجموعات

9.670 414 0.023 

    434 10.520 الكلي

( أن الفروق فـي استجابات اليافعين عن دور برامج مراكز زها الثقافية في 25يبين الجدول )

فقد بلغت قيمة ، تعزى لمتغير المركز دالة إحصائياً  األردنلدى اليافعين في  يةاإلعالمنشر التربية 

(، مما 2.25(، وهي أقل مـن مسـتوى الداللة )0.01( وبداللة إحصائية )1.819))ف( اإلحصائي 

تم اجراء اختبار  اإلحصائيةيعني أنها دالة. ولمعرفة أي فئات المركز كانت لصالحها الفروق 

LSD البعدية كما في الجدول االتي: للمقارنات 
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 (26جدول )
في استجابات اليافعين عن دور برامج  اإلحصائيةللمقارنات البعدية للكشف عن الفروق  LSDاختبار 

 تعزى لمتغير المركز األردنلدى اليافعين في  يةاإلعالممراكز زها الثقافية في نشر التربية 

 اإلحصائيةالداللة  اسم المركز

 0.42375 المستندة –الثقافي زها مركز
 0.51790 المنصورة  -ملكا- الثقافي زها مركز
 0.39845 خلدا  -الرئيس المركز- الثقافي زها مركز
 0.29400 الكرك- الثقافي زها مركز
 0.46075 عجلون- الثقافي زها مركز
 0.47375 مأدبا- الثقافي زها مركز
 0.29710 الزهور -الثقافي زها مركز
 0.53275 علندا أبو- الثقافي زها مركز
 0.57230 جرش- الثقافي زها مركز
 0.06965 المفرق- الثقافي زها مركز
 0.56730 الطفيلة- الثقافي زها مركز
 0.31460 إربد- الثقافي زها مركز
 0.15960 الرصيفة- الثقافي زها مركز
 0.55765 ماركا – التقوى- الثقافي زها مركز
 0.55295 صويلح – الفيصل أم عمر- الثقافي زها مركز
 0.53360 طبربور – طارق– الثقافي زها مركز
 0.56795 عال دير-الثقافي زها مركز
 0.58685 المشارع–الثقافي زها مركز
 0.34430 معان  -الثقافي زها مركز
 0.33120 ماعين-  الثقافي زها مركز
 0.59730 الهاشمي – الواد باب - الثقافي زها مركز
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في استجابات  اإلحصائيةمن مركز كانت لصالحه الفروق  أكثريظهر من الجدول أعاله أن 

تعزى  األردنلدى اليافعين في  يةاإلعالمالثقافية في نشر التربية زها  مراكزاليافعين عن دور 

أن وقد أوضح الجدول مقارنة إحصائية لكل مركز مقارنة بالمراكز األخرى، وتبين ، لمتغير المركز

 زها (، ومركز2.26965)المفرق بقيمة إحصائية -الثقافي زها الفروق كانت لصالح كل من مركز

الكرك بقيمة إحصائية -زها الثقافي (، ومركز2.15962الرصيفة بقيمة إحصائية )-الثقافي

(2.29422.) 

 نتائج اختبار العالقة بين متغيرات الدراسة

 شباعات بين االستخدامات واإل (1)

الدراسة نوع العالقة ومدى تأثير العامل المستقل والذي تمثله محاور  إلىللتوصل 

(، تم استخدام اختبار اإلشباعات) استخدامات اليافعين( والعامل التابع والذي يمثله محاور)

 البسيط، كما في الجـدول اآلتي: االنحدار

 (27جـدول )
 لبيان العالقة بين العامل المستقل، والعامل التابع Regressionاختبار االنحدار البسيط 

 الطريقة النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مربع المتوسط 
 الحسابي

 قيمة ف
القيمة 

 اإلحصائية

 االنحدار
 البسيط

Enter 

2.964 2 1.482 
81.669 

 
.000b 

 
7.838 432 .018 

10.802 434  

يظهر الجـدول أعاله نتائج اختبار االنحدار البسيط لبيان العالقة بين العامل المستقل والذي 

المعرفية  اإلشباعات)محور اليافعين( والعامل التابع والذي يمثله  استخداماتتمثله )فقرات 
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والسلوكية(، وتبين أن هناك عالقة تأثير واضحة للعامل المستقل على العامل التابع، إذ بلغت قيم 

( 2.22التي بلغت ) اإلحصائية( وهي قيمة كبيرة، تدل على التأثير بدليل القيمة 21.669"ف" )

 أي أن القيمة دالة إحصائيًا، بمعنى عالقة التأثير والتأثر. 

  واإلشباعاتبين الدوافع  (2)

الدراسة نوع العالقة ومدى تأثير العامل المستقل والذي تمثله محور  إلىللتوصل 

(، تم استخدام اختبار اإلشباعاتدوافع اليافعين( والعامل التابع والذي يمثله محوري))

 البسيط، كما في الجـدول اآلتي: االنحدار

 (28جـدول )
 لبيان العالقة بين العامل المستقل، والعامل التابع Regressionاختبار االنحدار البسيط 

 الطريقة النموذج
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مربع المتوسط 
 الحسابي

 قيمة ف
القيمة 

 اإلحصائية

 االنحدار
 البسيط

Enter 

3.709 1 3.709 
198.191 

 
.000b 

 
8.104 433 .019 

11.813 434  

يظهر الجـدول أعاله نتائج اختبار االنحدار البسيط لبيان العالقة بين العامل المستقل والذي 

المعرفية والسلوكية(، وتبين أن  اإلشباعات)محورا تمثله )دوافع اليافعين( والعامل التابع والذي يمثله 

"، إذ بلغت قيم اإلشباعاتهناك عالقة تأثير واضحة للعامل المستقل "الدوافع" على العامل التابع "

( 2.22التي بلغت ) اإلحصائية( وهي قيمة كبيرة، تدل على التأثير بدليل القيمة 192.191"ف" )

 قة تأثير. أي أن القيمة دالة إحصائيًا، بمعنى عالقة وجود عال
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج
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 الفصل الخامس 
 مناقشة النتائج 

التعرف على دور برامج مراكز زها  إلىيتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي هدفت 

مناقشة النتائج باالعتماد  وفيما يلي ،األردنلدى اليافعين في  يةاإلعالمالثقافية في نشر التربية 

  وفقرات االستبانة: الدراسة أسئلةعلى 

  :ولاأل عن السؤال  باإلجابةمناقشة النتائج المتعلقة 
  الثقافية؟التي تقدمها مراكز زها  يةاإلعالميين نحو البرامج األردنما اتجاهات اليافعين 

يين األردنوالخاص باتجاهات اليافعين  ولعلى السؤال األ باإلجابةالنتائج المتعلقة  أظهرتلقد 

أن المتوسط الحسابي الكلي  ،التي تقدمها مراكز زها الثقافية يةاإلعالمنحو برامج التربية 

 ،(2.83التي تقدمها مراكز زها الثقافية كان مقداره ) يةاإلعالمالتجاهات اليافعين نحو البرامج 

( وبدرجة تقييم  2.96و 2.47وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين ) ،تقييم متوسطةوبدرجة 

تعد وسيلة مؤثرة في فكر اليافعين  يةاإلعالمأن برامج التربية  إلىويمكن أن نعزو ذلك  ،متوسطة

على استخدام اللغة في تحقيق التواصل مع االخرين وفي التعبير عن وتساعدهم  ،وسلوكياتهم

عتبر متنفسًا لليافعين حيث من خاللها يستطيعون التفاعل مع محيطهم فضاًل عن ذلك ت ،انفسهم

 ي كما يتخيلون. اإلعالماالجتماعي وبالتالي ممارسة الدور 

يين نحو األردنفقرات اتجاهات اليافعين لالدراسة أن أعلى متوسط حسابي  نتائج أظهرتوقد 

أشعر بأن برامج التربية في مراكز زها مفيدة تضيف مفاهيم لبند " كان برامج مراكز زها الثقافية 

أن برامج مراكز الثقافية بحد ذاتها مجموعة  إلى( ويعزى ذلك 2.96حيث بلغ )جديدة لليافعين " 

واليافعين، الذين لديهم الرغبة األكيدة في االلتحاق بهذه البرامج  األطفالبمن البرامج التي ُتعنى 
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والتفاعل معه، إذ تشكل هذه البرامج جزءًا من عالمه المفضل الذي يبحث عنه من خالل 

غبها ويحب أن يتفاعل معها باستمرار، ومن ر )الصحافة، االذاعة، الدراما، صحيفة زها( التي ي

 إلىنمو عقلية اليافعين وتقوي مداركهم، وتعزز قدراتهم اضافة  المؤكد أن هذا العالم يؤثر على

 كونها برامج تدريبية تعمل على إمتاع اليافعين.

مراكز زها في مجال تتشابه برامج لبند "  النتائج على أن أدنى متوسط حسابي كان أظهرتكما 

 -أن: إلىوبدرجة تقييم متوسطة، ويمكن عزو ذلك  (2.41بلغ )حيث  "يةاإلعالمالتربية 

اليافعين ال يستطيعون االتصال مع البرامج المقدمة من المراكز بأي وقت، حيث أن هناك  -

 ظروف وأسباب أخرى قد ال تسمح لليافعين بااللتحاق بتلك البرامج.

 بعض اليافعين يحبون البرامج دون المشاركة واالنتساب فيها -

 ورغبات اليافعينميول  وتأثيرها علىتفاعاًل  أكثرظهور وسائل اعالم قد تكون  -

 ومن هنا واليافعين،ان البرامج الموجودة في مراكز زها الثقافية تشتمل على برامج لألطفال  -

  .وفاعليةايجابية  أكثرجاءت اتجاهاتهم نحو البرامج 

 الثاني:عن السؤال  باإلجابةمناقشة النتائج المتعلقة 
 يين؟األردنتفضيال لدى اليافعين  كثراأل  يةاإلعالمما هي برامج التربية 

أن المتوسط الحسابي لهذه البرامج  الثاني،عن السؤال  باإلجابةالنتائج الخاصة  أظهرتلقد 

  متوسطة. وبدرجة تقييم( 2.85المفضلة لدى اليافعين بلغ )

  :إلىنعزو ذلك  ويمكن أن
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الصحافة أن برامج مراكز زها الثقافية بصفة عامة تساهم في تحقيق رغبات اليافعين من خالل 

 البرامج اجتذاب إن اسبابيمكن القول  ومقاالت ومسابقات ترفيهية، حيث قصصتقدمه من  ما

  مشقة. أوالمعلومات دون عناء  والحصول علىلهذه البرامج  والمتعة المرافقةهو التسلية  لألطفال

تشبع  ويمكن أن اليافعين، والسلوكية لدىالمعرفية  اإلشباعاتان هذه البرامج تساهم في تحقيق 

البرامج المقدمة في مراكز زها  وغيرها منهذه الحاجات من خالل ما تقدمه مضامين الصحيفة 

  الثقافية.

 االجازات،الدراسة أن أكبر حجم تعرض اليافعين للبرامج كانت خالل أيام  نتائج أظهرتو 

من حجم  (%31) بنسبة ساعتين( إلىساعة  )منحيث بلغ حجم التعرض للبرامج من الساعات 

ان اليافعين يقضون وقتًا طوياًل في التفاعل مع هذه البرامج مما  إلى ويعزى ذلك الدراسة،مجتمع 

  واالبتكار.حب االبداع  إلىيدل 

هنالك عددًا غير قليل من اليافعين من عينة الدراسة يتابعون برامج مراكز زها  أن نرىوهنا 

 ألمرين: وذلك يعودالثقافية المتخصصة 

ألن وجود البرامج  البرامج،البرامج المتخصصة تجعل اليافعين يتابعون برغبة عقد هذه  -

يتبين من خالل أعلى  وهذا االمر يريدونه، ويحددوا البرنامجلهم تجعلهم يختاروا  المحببة

 وليين نحو برامج زها الثقافية في السؤال األاألردنمتوسط حسابي لفقرات اتجاه اليافعين 

أن  إلىحيث أشارت النتائج  ،يةاإلعالمفي االشتراك ببرامج التربية  ومدى استجابتهمللدراسة 

 اليافعين.بوصفها برامج تحاكي عقلية  ،يةاإلعالم( ينتسبون لبرامج التربية 73.3%)
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مهارات  المتالكتجعلهم يتجهزون  يةاإلعالميين لبرامج التربية األردنأن متابعة اليافعين  -

 وهذا يدل بالنفس، وتكسبهم الثقة كلية وابداعية، والحديث والقراءة والكتابة بطريقةاالستماع 

 الثقافية.في مراكز زها  يةاإلعالمببرامج التربية  االلتحاقعلى وجود مشاركة فاعلة في 

نسبة مرتفعة  ان االقبال على برامج مراكز زها الثقافية المتخصصة من خالل االستنتاجيمكن  -

بالبرامج كانت ايجابية على الرغم من  التحاقهمعلى ان درجة  وهذا يدل( %13.3تبلغ )

اخرى تتضح من الجدول رقم  وهنالك اشارة الثقافية،وجود برامج أخرى متعددة في مراكز زها 

اليافعين من عينة الدراسة يتابعون هذه البرامج حتى في ايام االجازات بنسبة  وهي ان( 7)

  الدراسة.( من حجم مجتمع 37%)

 :الثالثالمتعلقة باإلجابة عن السؤال مناقشة النتائج 
  ؟يةاإلعالممراكز زها الثقافية في للتربية  حجم استفادة اليافعين من برامجما 

اليافعين من برامج  استفادة والخاص بحجمعن السؤال الثالث المتعلقة باإلجابة  النتائج أظهرت

برامج  البرامج تفضيال لدى اليافعين كانت أكثرن أ ،يةاإلعالممراكز زها الثقافية في التربية 

ويليها  (،(%35.1ة ببنس) االذاعة) ويليها برامج (،%41.1)نسبة ( حيث حصلت على الصحافة)

( الذي )صحيفة زهاامج نبر لدرجة تفضيل كانت  أدنيبينما  (،%30.3بنسبة ) )الدراما( برنامج

 (.%28.5)نسبة تفضيل مقدارها حصل على 

  التالية:النتائج لألسباب  وتعزى هذه

  ًالصحافة(.فيما يخص برنامج  :أوال( 
 (16-12تتناسب مع الفئة العمرية ) ومواد اعالميةفقرات  الصحافة(يعرض برنامج ) -

 سنة.
 البرنامج.اليافعين نحو هذا  اتجاهسبب من اسباب  ومضمون البرنامجالتنوع في شكل  -
 تحقيق عنصر التواصل االيجابي بين اليافعين. -
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 :االذاعة(.فيما يخص برنامج ) ثانيًا 
اذ انه يشتمل على مجموعة من  والمتعة لليافعينيساهم هذا البرنامج في تحقيق الفائدة  -

 لهم. والتدريبية المقدمةالفقرات الترفيهية 
 ةاولمح إلىاذ تسعى هذه البرامج  المبتكرة،طرح مجموعة من االفكار المتميزة االبداعية  -

والتربية والمهارات  والتربوي واالهتمام بالثقافةاالسلوب العلمي  باستخدامتغيير التدريب 
 الفنية.والشخصية و  الحياتية

من حيث تعزيز القيم االيجابية في مجال  ورسالة المركزتتفق مع رؤيا  النتيجةان هذه  -
   اإلعالمووظيفة يتناسب مع فهم دور  وفهمها بما يةاإلعالمالتربية 

 فيما يخص برنامج )الدراما( :ثالثا 
وانفعاالتهم والتعبير عن ذاتهم  أنفسهميساهم هذا البرنامج في تحقيق التعلم لليافعين وفهم  -

خالل الدراما يستطيع اليافعين اكتشاف قدراتهم كما يمكنهم أن يميزوا ما في وسعهم  فمن
 فعله وما ال يستطيعون القيام به.

 :فيما يخص برنامج )صحيفة زها( رابعًا 
لها، حيث كانت  األطفالجاء برنامج صحيفة زها في المرتبة األخيرة من حيث تفضيل  -

 -التالية: ( وهذا يعزى لألسباب %26.9)نسبة أدنى درجة تفضيل، اذ حصلت على 
  وتعددت مبرراتها  االلكترونية، اإلعالمأننا في زمن كثرت فيه وسائل

واليافعين مما جعل مهمة  األطفالبومسوغاتها، وهي تعنى ايضًا 
صعبًا نسبيًا،  االستحواذ على اهتمام اليافعين لدى صحيفة زها أمراً 

بالوسائل االلكترونية وعلى رأسها االنترنت، اذ  أكثرفاليافعين يرحبون 
لسهولة  اإلعالمفي سوق  متناميةبحصه  اإلعالميحظى هذا النوع من 

 الوصول اليه وسرعه انتاجه وتطويره وتحديثه.
  من الحرية  أكبرااللكتروني بمساحه  اإلعالمومن ناحية أخرى يتمتع

الفكرية، وبالرغم من أن صحيفة زها لم تحظ باالهتمام الكافي نسبيًا لدى 
اليافعين اال انها تعتبر صحيفة عريقة وحضورها كبيرًا بين مختلف البرامج 

 التي تعقدها المراكز.
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  :عن السؤال الرابع باإلجابةمناقشة النتائج المتعلقة 
 ؟في تطوير مهارات اليافعين يةاإلعالمثرت برامج التربية أهل 

في  يةاإلعالمعن السؤال الرابع حول تأثير برامج التربية  باإلجابةالنتائج الخاصة  أظهرت

نحو برامج مراكز زها الثقافية، انها اثرت وبشكل مستمر على اليافعين من  اليافعينتطوير مهارات 

 إليهمقدرتها على مخاطبة احساس اليافعين وجذب انتباههم، ونقل المعرفة  -نواح عده منها مثاًل:

ببساطه وسهولة دون اي تعقيدات وقدرتها على تنمية وتطوير خيال اليافعين، وتوسعه مداركهم 

لتفاعل مع انماط المعرفة المختلفة التي يتلقاها اليافعين سواء من خالل اللقاءات وتحفيزهم على ا

لما يدور حولها رغم  والواعية المدركة الفئةالمباشرة أم من خالل استخدام وسائل الحاسوب. فهم 

وقلة خبرتهم في تلك المرحلة، واشباع حاجاتهم وبالذات المتعلقة بنموهم العقلي،  همسنصغر 

 واالستطالع، واالكتشاف، والجمع بين الدور الثقافي والتربوي والترفيهي في وقت واحد. كالبحث

 :عن السؤال الخامس باإلجابةمناقشة النتائج المتعلقة 
يمكن  يةاإلعالمفي اتجاهات اليافعين نحو برامج التربية  إحصائيةهل يوجد فروق ذات دالله 

 ؟)خاص/حكومي( المدرسةعزوها لنوع 

عن السؤال الخامس الخاص بوجود فروق ذات دالله  باإلجابةالنتائج المتعلقة  أظهرت

)خاص/حكومي(  المدرسةتعزى لنوع  يةاإلعالمفي اتجاهات اليافعين نحو برامج التربية  إحصائية

يين نحو برامج مراكز زها األردنبأنه يوجد فروق في المتوسطات الحسابية التجاهات اليافعين 

والسبب في ذلك ان اليافعين على اختالف جنسهم يتجهون نحو البرامج  المدرسةالثقافية تعزى لنوع 

برامج مراكز  إلىيتجهون  الحكوميةبينما فئه المدارس  النسبةبنفس  والمتعة المعرفةللحصول على 

بنوعيه النشاطات  أكثرتهتم  صةالخا، ويعزى ذلك الن المدارس الخاصةمن المدارس  أكثرزها 
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بما ينعكس على اتجاهاتهم نحو البرامج التي تساهم في تنشيط  التدريسية العمليةالتي تساهم في 

 والتخيل لديهم. المتعة

على  انه بالرغم من وجود فروقات لليافعين )ذكور واناث( من حيث االقبال إلىوتجدر االشارة 

 باإلقبال في مراكز زها الثقافية، إال ان ذلك يثبت تعلق اليافعين )عينة الدراسة( البرامج المقدمة

التي تحاكي  على البرامج المتخصصة التي تقدمها المراكز بوصفها تشتمل على األفكار القريبة

 .نوالتعاو  سلوكيات اليافعين، وتنمية خيالهم، وامدادهم بالقيم الفضلى منها الوفاء والصداقة

 ات التوصي

 -أهمها:خلصت الدراسة على مجموعة من التوصيات 

 تدريبًا. كثرالهادفة كالبرامج االرشادية والتوعوية في الفترات األ يةاإلعالمعرض برامج التربية  -

 األطفاليجذب  بأسلوب يةاإلعالمتوفير برامج تحقق الترفيه والفائدة في برامج التربية  -

 واليافعين.

غبة لدى اليافعين وكل ما هو جديد وشيق في مجال التربية ر  كثراالهتمام بالبرامج األ -

 .يةاإلعالم

 يتوافق مع طبيعة ثقافة اليافعين وتقاليدهم. يةاإلعالماختيار برامج في التربية  -

توحيد الجهود لصناعة تربية اعالمية تقوى على التحديات الراهنة والغزو الفكري والثقافي الذي  -

 يتعرض له اليافعين.
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 المراجعالمصادر و 

 المراجع العربية
 

 : دار البركة للنشر والتوزيع.عمان، االتصال الجماهيري. (2212ابو اصبع، صالح خليل ) -

، القاهرة: الدار مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير( 2223اسماعيل، محمود حسن، ) -

 العالمية للنشر والتوزيع.

والتربية  ية وكتب التربية المدنيةاإلعالممفهوم التربية  .(2229البيطار، العسالي ) -

 .ية في المنهاج الفلسطينيساسللمرحلة األ الوطنية

نفسية في الشخصية  دراسات (.1912)جابر، عبد الحميد، الشيخ سليمان الخضري  -

 عالم المعرفة.القاهرة: ، العربية

ترجمة كمال عبد الرؤوف، القاهرة: الدار  ،اإلعالمنظريات وسائل  (.1992جوبيل روليش ) -

 الدولية للنشر والتوزيع. 

القاهرة: جامعة القاهرة للتعليم ، اإلعالمنظريات (. 2222حسن مكاوي، وسامي الشريف ) -

 المفتوح.

 الكتب. القاهرة: عالم، "الطفولة والمراهقة"نفس لنمو،  علم (.1911)زهران، حامد  -

 القاهرة: دار المعارف. النمو،علم نفس (. 1926زهران، حامد ) -

 الرياض. ،1ط ،اإلعالمية كيف نتعامل مع اإلعالمالتربية  .(2212الشميمري، فهد ) -

 ، القاهرة:2، طمدخل نظري وممارسات عملية االعالم واألزمات:(. 2226شومان، محمد ) -

 دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع.
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 للنشر الخليج دار :األردن ،1ط ،يةاإلعالم التربية في الوجيز. (2219) سليمان، الطعاني، -

 .والتوزيع

 التربية االعالمية والمعلوماتية في االردن الحاجات والفرص.(، 2216الطويسي، باسم، ) -

 دار الشروق. بيروت:، اإلعالمتحليل المحتوى في بحوث  .(2229عبد الحميد، محمد ) -

مقدمة في مناهج البحث  .(2222) اللبان، شريف درويش وعبد المقصود، هشام عطية، -

 العربية للنشر والتوزيع. القاهرة: الدار، ياإلعالم

-، دولة االمارات المتحدة مناهج البحث العلمي(، 2211المشهداني، سعيد سليمان ) -

 دار الكتاب الجامعي. اللبنانية: والجمهورية

 الفرقان. األردن: دار، جامعة اليرموك ،علم النفس التربوي .(1997)نشواتي،  -
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 (0)الملحق رقم 
 الدراسة استبانة

 اليافعين احبائي 

 وبعد،تحية طيبة 

بدراسة استطالعية بعنوان " دور  األردنوسط في من جامعة الشرق األتقوم الباحثة 

"  األردنية لدى اليافعين في اإلعالمزها الثقافية في نشر التربية  برامج مراكز

برامج مراكز زها الثقافية في تشكيل مستوى التعرف على  إلى وتهدف الدراسة

 وبيان درجة االستبانة،عن فقرات هذه  باالطالع التكرم أرجو، لذا اليافعين.شخصية 

 الدراسة  أسئلةارتباط فقرات االستبانة مع 

 تعاونكم.شاكرين لكم حسن 

 واقبلوا االحترام

 

 براهيم صبيح إ هراني: ةالباحث
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 ( في المربع الذي يعبر عن إجابتك X)الرجاء وضع اشارة 

 المعلومات الشخصية  أوال:

  الجنس 

  ذكر                          نثى أ 

  العمر 

   13أقل من          13 -15           15-11 

  المدرسة 

          مدرسة حكومية   مدرسة خاصة 

 المركز اسم ............................................ 

 

 البرامج  ثانيا:

 ية اإلعالماشترك في برنامج واحد فقط من برامج التربية  .0

                             نعم                       ال   أحيانا 

  زها(مراكز  )خارجية اإلعالماشترك في برامج تخص التربية  .0

                             نعم                       ال   أحيانا 

 غيرها من البرامج المقدمة في أماكن أخرى برامج مراكز زها مقارنة مع .3

    متميزة               خرى         برامج المقدمة من مراكز أأقل من مستوى ال 

      نفس المستوى        ليست ذات جدوى 
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  االسبوع( خالل)زها ية داخل مراكز اإلعالمالتربية  أحضرها لبرامجعدد الساعات التي  .4

                            أقل من ساعة   أقل من ساعتين إلىمن ساعة. 

   ثالث ساعات           إلىمن ساعتين  من ثالث ساعات أكثر.   

  األسبوع(نهاية  )فيية داخل مراكز زها اإلعالمالتربية  أحضرها لبرامجعدد الساعات التي  .5

                            أقل من ساعة   أقل من ساعتين                إلىمن ساعة 

      ساعات            ثالث إلىمن ساعتين  من ثالث ساعات  أكثر 

 االسبوع( )خاللية خارج مراكز زها اإلعالمالتربية  أحضرها لبرامجعدد الساعات التي  .2

                          أقل من ساعة         أقل من ساعتين                إلىمن ساعة 

   ساعات           ثالث إلىمن ساعتين  من ثالث ساعات   أكثر 

 االسبوع(نهاية  )فيية خارج مراكز زها اإلعالمالتربية  لبرامجأحضرها عدد الساعات التي  .7

                                أقل من ساعة   أقل من ساعتين     إلىمن ساعة 

   ساعات           ثالث إلىمن ساعتين  من ثالث ساعات                                          أكثر 

 ية داخل مراكز زها الثقافية اإلعالمااليام المفضلة التي التحق فيها ببرامج التربية  .2

    السبت     األحد   االثنين      الثالثاء    األربعاء       الخميس    الجمعة 

 األسبوع( )خاللية داخل مراكز زها اإلعالمالفترات المفضلة لاللتحاق في برامج التربية  .2

     وحتى الخامسةفترة ما بعد الثالثة مساًء. 

      الخامسة وحتى السابعةفترة ما بعد.   

      التاسعة مساءً  إلى بعد السابعةفترة ما. 

      ًفترة ما بعد التاسعة مساء.  
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 االسبوع(نهاية  في)مراكزها ية داخل اإلعالمالفترات المفضلة لاللتحاق في برامج التربية  .02

       وحتى الخامسةفترة ما بعد الثالثة مساًء.  

       الخامسة وحتى السابعة مساءً فترة ما بعد. 

       التاسعة مساء إلىفترة ما بعد السابعة. 

       ًفترة ما بعد التاسعة مساء.  

 البرامج المفضلة لي  دائما مواعيدأتذكر  .00

                نعم     ال 

 ية التي التحق بها في مراكز زها اإلعالمالتربية  ما اختار برامجعادة  .00

 بديل(من  أكثرأن اختار  )يمكن

       وحدي     مع اخوتي      مع والدتي        مع والدي      مع أصدقائي 

ية فيها تنازليا اإلعالمية التي تفضل المشاركة في برامج التربية اإلعالمرتب الوسائل  .03
 (4-0) أهميةاالقل  إلى أهمية كثرمن األ 

 الرتبة  ية اإلعالمالوسيلة 
  الصحافة 

  صحيفة زها 
  الدراما 

  البرامج اإلذاعية 
 

 في برامج مركز زها   وغير مطروحةية التي تفضلها اإلعالمما هي برامج التربية  .04

 تفضيالً  بالترتيب كثراسم البرامج األ 
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 يةاإلعالمزها الثقافية في التربية  برامج مراكز اليافعين من األطفالدوافع  ثالثًا:

 غير موافق محايد موافق  السؤال  الرقم

    يةاإلعالماستفيد من برامج مراكز زها في مجال التربية  1

2 
 تضيف)مفيدة ية في مراكز زها اإلعالمأشعر بأن برامج التربية 

  لليافعين(مفاهيم جديدة 
   

3 
ية في مراكز زها ذات محتوى اإلعالمأشعر أن برامج التربية 

    مهم لليافعين 

    يةاإلعالمتتشابه برامج مراكز زها في مجال التربية  4

5 
ية عن تلك المقدمة اإلعالمتختلف برامج مراكز زها في التربية 

 في مواقع أخرى
   

6 
ية في مراكز زها الثقافية جاذبة اإلعالمعناوين برامج التربية 

    لليافعين

    ية في مراكز زها مهاراتي الحياتية اإلعالمتطور برامج التربية  1

 

 ية اإلعالمالمعرفية التي تحققها برامج مراكز زها الثقافية في التربية  اإلشباعات رابعا:
 غير موافق محايد موافق  السؤال  الرقم

 ية في مراكز زها اللغة العربية الفصحىاإلعالمتطور برامج التربية  1
    لديك

    ية في مراكز زها قدرتي التخيلية اإلعالمتوسع برامج التربية  2
    ية في مراكز زها ألنها تقدم مواد أحبهااإلعالمالتحق ببرامج التربية  3
    ية ألنها تعرض ما هو جديداإلعالمأتابع برامج التربية  4
    ية في مراكز زها على زيادة قدراتي الفنية اإلعالمتسهم برامج التربية  5

وأحداث ية في مراكز زها على أخبار اإلعالمتعرفني برامج التربية  6
     بلدي

ية في مراكز زها على أحداث الوطن اإلعالمتعرفني برامج التربية  1
    العربي

    العالمية في مراكز زها على أخبار وأحداث اإلعالمتعرفني برامج التربية  2
    ية من تطوير مهاراتي الحياتية اإلعالمتمكنني برامج التربية  9
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 يةاإلعالمالسلوكية التي تحققها برامج مراكز زها الثقافية في التربية  اإلشباعات خامسا:
 غير موافق محايد موافق  السؤال  الرقم
    برامج أخرىية ال أتابع اإلعالمتجعلني برامج مراكز زها في التربية  1

ية في مراكز زها االبتعاد عن العنف اإلعالمتعلمني برامج التربية  2
    والتنمر

    ية في مراكز زها الثقافية المللاإلعالمتسبب لي برامج التربية  3
    ية في مراكز زها سلبًا على دراستياإلعالمتؤثر برامج التربية  4

ية في مراكز زها برامج مناسبة اإلعالمتعرض جميع برامج التربية  5
    لعمري

ية في جميع فروع اإلعالمأقوم باالستمرار بالبحث عن برامج التربية  6
 مراكز زها 

   

    يةاإلعالمالتربية  على برامجاتواصل في التدريب  1
    ية بغض النظر عن عنوان البرنامجاإلعالمالتحق ببرامج التربية  2
    البرامج من خالل الرسائل القصيرةأقوم بمتابعة سير  9
    ما اتعلمه خالل التدريب خارج أوقات الدورات  أطبق 12
    عندما أعلم أن هناك برامج جديدة بالسعادةأشعر  11
    مقدم برنامج أوأحب أن أعمل مذيعًا  12

13 
ية كلما يقوم المركز اإلعالماطلب من والدي االلتحاق ببرامج التربية 

 بالترويج لها
   

14 
ية في مراكز زها كل اهتماماتي اإلعالمتلبي برامج التربية 

    واحتياجاتي

    ية عن المجتمع الذي أعيش فيهاإلعالمتتحدث جميع برامج التربية  15
    ية اإلعالميتحكم والدي في التحاقي ببرامج التربية  16

ية الخاصة بفرق مراكز زها على مختلف اإلعالماتابع البرامج  11
 اإلعالموسائل 

   

12 
ية في مراكز زها على االلتحاق اإلعالمتشجعني برامج التربية 

 يةاإلعالمببرامج أخرى في التربية 
   

    ية خارج مراكز زها الثقافيةاإلعالميهمني االلتحاق ببرامج التربية  19

22 
ية في مراكز اإلعالمبرامج التربية  المدربين فيأحب أن أكون أحد 

 زها الحقا 
   

    ية من تطوير ذاتي اإلعالمتمكنني برامج التربية  21
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 غير موافق محايد موافق  السؤال  الرقم
    ية في مراكز زها األخالق الحميدةاإلعالمتعلمني برامج التربية  22

ية شاهدته على احدى اإلعالمأناقش األصدقاء في برنامج للتربية  23
    المحطات 

    ية في مراكز زها احترام آراء االخرين اإلعالمتعلمني برامج التربية  24

25 
ية في مراكز زها تجنب نشر الشائعات اإلعالمتعلمني برامج التربية 
  والمعلومات الخاطئة

   

الصحيحة  ومشاركة المعلوماتنشر  يةاإلعالمتعلمني برامج التربية  26
  والدقيقة 

   

21 
ية في مراكز زها احترام خصوصية اإلعالمتعلمني برامج التربية 

    لهم  وعدم االساءةاالخرين 

     ونبذ العنصريةية احترام االديان اإلعالمتعلمني برامج التربية  22
    ية تجنب تداول العبارات المسيئة اإلعالمتعلمني برامج التربية  29
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 (0ملحق رقم )
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 اعالم جامعة الشرق األوسط استاذ مشارك د. كامل خورشيد
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 صحافة جامعة البتراء استاذ مشارك د.عبد الكريم الدبيسي

 والتلفزيوناالذاعة  جامعة الشرق االوسط استاذ مساعد د. حنان الشيخ
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