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 ملخص

في التعامل مع  مهدفت الدراسة إلى بيان مدى معرفة الوالدين األردنيين بالتربية اإلعالمية لتوجيه أطفاله

إلى ما يشاهده الوالدين وصول ذات داللة إحصائية في درجة  اليوتيوب، والكشف عما إذا كانت هناك فروقا  

التعليمي، ومكان السكن،  االجتماعي، والمستوى نوعأثناء مشاهدة اليوتيوب، تبعا  لمتغير: )الالطفل وتوجيهه 

الوصفي التحليلي، وذلك من خالل تصميم استبانة  المنهج تم االعتماد على والعمل(، ولتحقيق أهداف الدراسة

المناسبة في االجابة عن  أسرة أردنية، واستخدام األساليب اإلحصائية 022وتوزيعها على عينة مكونة من 

 تساؤالت الدراسة. 

درجة مرتفعة من معرفة أفراد العينة من الوالدين أنه هناك  إلى مجموعة من النتائج، من أهمهاتوصلت الدراسة 

األردنيين في عمان بالتربية اإلعالمية، ومهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل، ووجود درجة متوسطة من 

عدم وجود فروق دالة وأظهرت النتائج كذلك  .ن في توجيه أطفالهم أثناء مشاهدتهم لليوتيوبمتابعة الوالدي

إحصائيا  في درجة مهارة أفراد العينة من الوالدين األردنيين عمان في الوصول إلى ما يشاهده الطفل تبعا  لمتغير 

في درجة مهارة أفراد العينة في النوع االجتماعي ومنطقة السكن وحالة العمل، ووجود فروق دالة إحصائيا  

عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في درجة معرفة أفراد ، والوصول إلى ما يشاهده الطفل تبعا  لمستواهم التعليمي

 . تماعي، ومتغير حالة العملالعينة بسياسات السالمة واألمان في اليوتيوب تبعا  لمتغير النوع االج

 اليوتيوب –مواقع التواصل االجتماعي  –التربية اإلعالمية الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to demonstrate the extent of Jordanian parents' knowledge of media 

Literacy to guide their children in dealing with YouTube, and to find out whether 

there are statistically significant differences in the degree of parental access to what a 

child watches and directs while watching YouTube, depending on the variable: 

(gender, educational level, location Housing and work), and to achieve the goals of 

the study, the analytical descriptive approach was relied upon, by designing a 

questionnaire and distributing it to a sample of 200 Jordanian families, and using 

appropriate statistical methods in answering the study's questions. 

The study reached a set of results, the most important of which is that there is a high 

degree of knowledge of the sample members of the Jordanian parents in Amman on 

media education, their skills in reaching what the child is watching, and the presence 

of an average degree of parents' follow-up in guiding their children while watching 

YouTube. The results also showed that there were no statistically significant 

differences in the degree of skill of the sample individuals from the Jordanian 

parents, Amman, in reaching what the child witnessed according to the gender 

variable, the area of residence, and the work status, and the presence of statistically 

significant differences in the degree of skill of the sample members in reaching what 

the child sees according to their educational level , And the absence of statistically 

significant differences in the degree of sample knowledge of safety and security 

policies in YouTube, according to the gender variable and the status of work variable. 
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 مقدمة 

شهد العصر الحالي تطورات وتغيرات كبيرة في المجال التقني، وفي قدمة تلك التطورات ظهور 

 االنترنت وانتشار استخدامه من قبل مختلف الجهات سواء المؤسسات أم منظمات األعمال أم األفراد.

م يتوقف ، ولالتكنولوجي والمعرفينتشر استخدام اإلنترنت بشكل سريع نتيجة لالنتشار اوفي األردن 

( مليون 7,،7تعداه الى األطفال، حيث وصل عدد مستخدمي اإلنترنت في األردن)االستخدام على البالغين بل 

( بحسب األرقام التي %7،،7) ,022مستخدم، وبلغت نسبة انتشاره بين سكان المملكة األردنية الهاشمية لعام 

، )هيئة تنظيم قطاع ,022ت في تقريرها السنوي عن عام كشفتها هيئة تنظيم قطاع االتصاال

 (. ,022االتصاالت،

في عالم رقمي" أظهر أن حمل عنوان "حالة األطفال  0227ووفقا  لتقرير نشرته منظمة اليونسيف عام 

( سنة يقدرون بنحو ثلث مستخدمي اإلنترنت في مختلف أنحاء ,2المراهقين الذين تقل أعمارهم عن )األطفال و

 (.0227لعالم.)اليونسيف، ا

نتشار الواسع لشبكة اإلنترنت  في أغلب األماكن واألوقات، ولسهولة التعامل معها من قبل مع هذا االو

هذه الشبكة وتوجيههم نحومتابعة  األطفال أصبح من الصعب على بعض األسر ضبط ما يتلقاه أطفالهم عبر

 المحتوى النافع،وتجنب المحتوى الذي قد يكون ضار.

م منتجات شبكة وغيرها أحد أه وتعد مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر واليوتيوب

ور نفسهم بواسطة النصوص والصن فيها إقامة ملفات تعريفيية عن أ، وهي خدمة تتيح للمشتركياإلنترنت

عبر ملفات تربطهم  ،التصالد الذين يشتركون معهم في ا، وتتيح لهم اختيار األفراوالفيديوهات والملفات الصوتية

قع اليوتيوب الذي ظهر عام قع مواولعل أبرز هذه المو .(0222أبو صعيليك والزبون، داخل تلك المواقع )

قد أظهر موقع اليوتيوب أن ة  هامة  لعرض محتويات مختلفة، وأصبح واسع االنتشار، باعتباره منصو 0227

ر مستخدم من أنحاء العالم، يشاهدون كل يوم ما يزيد عن ( مليا2.1عدد زوارِه الشهري يصل إلى أكثر من)

مي د( من مستخ%17حتياجات )( لغة مختلفة متالئمة مع ا2,حه ب)مليار ساعة من الفيديو، يمكنهم تصف

 (.youtube.com/intl/ar/yt/about/press) اإلنترنت.

مضامين نافعة وآخرى قد يحتوي اليوتيوب على قنوات مخصصة لألطفال قد تحتوي تلك القنوات على و

 ، فما مدى معرفةا ألم  بمضمون الرسالة اإلعالمية المقدمة عبر فيديوهات وقنوات اليوتيوب، تكون ضارة

مدى معرفة األم بهذه السياسات  ألطفالنا ماتيوب من سياسات األمان والحماية يقدمه لنا اليو ماوعلى الرغم م

 بكيفية إستخدامها.ومعرفتهم 
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ما  تقدمه لنا هذه الوسائل التكنولوجية العون الهائل في مجال توفير األمن والحماية ألطفالنا من موعلى الرغم  

 .بأطفالهممخاطر االنترنت، إال أن هناك أمرا  يفوق األساليب التكنولوجية في أهميته وهو دور الوالدين وعالقتهم 

 

 مشكلة الدراسة

( مليار مستخدم من أنحاء العالم، 2.1يصل إلى أكثر من)أظهر موقع اليوتيوب أن عدد زوارِه الشهري 

فإن  (2)(. ووفقا  إلحصاءات موقع اليكساyoutube.comيشاهدون كل يوم ما يزيد عن مليار ساعة من الفيديو)

موقع "اليوتيوب" الذي يستخدم لبث مقاطع الفيديو المسجلة أو التي تُبث بشكل مباشر يعد ثاني أكبر موقع 

تشير هذه و  ،,022تحديث لشهر تشرين األول  على مستوى العالم بحسب آخرالفيسبوك بعد مشاهدة 

( مشاهدا  يوميا ، 0201207اإلحصاءات أيضا  إلى أن عدد مشاهدي موقع اليوتيوب في األردن يقدر بحوالي )

ؤه عام آخر تعداد سكاني تم إجرا( وفق 1،702،720( من عدد السكان البالغ )%07،71يشكل نسبة ) أي ما

 دائرة اإلحصاءات العامة(. تقرير( )0227)

دون نسبة عالية في المجتمع األردني حيث يبلغ عددهم  فما 22 ممن هم في سنويشكل األطفال 

( وذلك 22021222( من عدد سكان األردن البالغ عددهم )%02.07( وهو ما يشكل ما نسبته )0722212)

 (.,022لجنس والفئة العمرية لسكان المملكة في نهاية عام )حسب بيانات اإلحصاءات العامة المتعلقة با

على التعامل مع تلك المضامين الوالدين األردنيين ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة وهي بيان مدى قدرة 

لمهارتها واستغالل تلك المعرفة  مابالتربية اإلعالمية وإتقانه مااإلعالمية الموجودة في اليوتيوب، ومدى معرفته

 نحو المحتويات النافعة، وتجنب المحتويات التي قد تكون ضارة.م من أجل توجيه أطفاله

 أهداف الدراسة:

بالتربية اإلعالمية لتوجيه أطفالها في التعامل مع ين األردني الوالدين معرفةمدى  بيان تهدف هذه الدراسة إلى    

 الهدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية:اليوتيوب، وينبثق عن هذا 

 بالتربية اإلعالمية.ين األردنيلوالدين درجة معرفة ا علىالتعرف  -2

 في الوصول إلى ما يشاهده الطفل. يناألردنيالوالدين التعرف إلى درجة مهارة  -0

في الوصول إلى  يناألردنيلوالدين في درجة مهارة االكشف عما إذا كانت هناك فروقا  ذات داللة إحصائية  -0

 االجتماعي، والمستوى التعليمي، ومكان السكن، والعمل(. نوعما يشاهده الطفل تبعا  لمتغير: )ال

 األطفال أثناء مشاهدة اليوتيوب.متابعة في توجيه الوالدين األردنيين درجة متابعة  علىالتعرف  -2

                                                           

 (arabes1.comهو موقع من مجموعة مواقع شركة أمازون يختص بإحصائيات وترتيب مواقع اإلنترنت ) - 1
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 متابعة في توجيه  يناألردنيلوالدين ا في درجة متابعةالكشف عما إذا كانت هناك فروقا  ذات داللة إحصائية  -7

التعليمي، ومكان السكن،  االجتماعي، والمستوى نوعاألطفال أثناء مشاهدة اليوتيوب تبعا  لمتغير: )ال

 والعمل(.

 

 أسئلة الدراسة:

 سعت هذه الدراسة إلى االجابة عن األسئلة اآلتية:    

 اإلعالمية.؟بالتربية الوالدين األردنيين ما درجة معرفة  -2

 في الوصول إلى ما يشاهده الطفل؟الوالدين األردنيين ما درجة مهارة  -0

الوالدين ( في درجة مهارة α ≤ 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -0

االجتماعي، والمستوى التعليمي، ومكان  نوعفي الوصول إلى ما يشاهده الطفل تبعا  لمتغير: )الاألردنيين 

 السكن، والعمل(؟

 في توجيه متابعة األطفال أثناء مشاهدة اليوتيوب؟الوالدين األردنيين ما درجة متابعة  -2

الوالدين ( في درجة متابعة α ≤ 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -7

االجتماعي، والمستوى  عنوفي توجيه متابعة األطفال أثناء مشاهدة اليوتيوب تبعا  لمتغير: )الاألردنيين 

 التعليمي، ومكان السكن، والعمل(؟

 أهمية الدراسة :

رف على دور في ضوء انتشار الوسائط الرقمية المتعددة و تعاظم تأثيرها في المجتمع، تبرز أهمية التع

ة في توجيه أطفالهم فيما يشاهدونه على اليوتيوب، حيث إن الوصول إلى معرفة موضوعيالوالدين في اختيار و

البرامج التي هدفها المساهمة في ربوية واإلعالمية في وضع الخطط والمؤسسات التهذا المجال يساعد الخبراء و

جديدة في مواجهة المحتوى الضار وخلق ضمانات اجتماعية لتحصين األجيال ال اختيار المحتوى النافع ما يوفر

 المعرفة.توازن موضعي بين الترفيه و

  



 

6 

  الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية  -أوالا 

دراسة ألدوار  عالمية ومواع  التواص  االجتماعيالتربية اإل( دراسة بعنوان ",022أجرت شبيرة )

" هدفت إلى الكشف عن مدى وعي  الوالدين بمضامين الفيسبوك، األولياء في استخدام األبناء للفيسبوك

مواقع التواصل اإلجتماعي في العمل التطوعي، والكشف والتعرف على الجوانب االيجابية والسلبية الستخدام 

عن تأثير مواقع التواصل االجتماعي في ايجاد مشاكل أسرية، وتسليط الضوء على أهمية دور الوالدين في 

استخدمت الباحثة  الجيد لمواقع التواصل االجتماعي، ولتحقيق أهداف الدراسة التربية اإلعالمية واالستخدام

( من أولياء األمور في مدينة المسيلة 02) ومن خالل توزيع االستبانة على عينة قصدية بواقع المنهج المسحي،

يتركون أبنائهم بمفردهم أثناء استخدام الفيسبوك،  أولياء األمورمن  %72أظهرت نتائج الدراسة أن  في الجزائر.

فون طبيعة المجموعات التي ينتمي يعر %12على علم بطبيعة أصدقاء أبنائهم، وأن مانسبته  %70وأن ما نسبته 

مين امن االولياء أظهروا موافقتهم على تجنب أبنائهم المض %7،،,أليها أبنائهم عبر الفيسبوك، وأن ما نسبته 

 السلبية في الفيسبوك. 

 "تأثير شبكة اإلنترنت على المراهقين في األردن" ( دراسة بعنوان0227أجرت الرشيدات )كما 

ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على المنهج هدفت إلى معرفة تأثير اإلنترنت على المراهقين في األردن، 

في األردن وزعت عليهم أداة الدراسة  ( مراهقا  2,،)عينة عشوائية بلغ مقدارها الوصفي التحليلي، وذلك من 

لبية المراهقين يستخدمون هواتفهم الخلوية أظهرت نتائج الدراسة أن غا تضمنة استبانة من تصميم الباحثة.الم

(، وأنهم يستخدمون اإلنترنت عندما يكونون مرتاحين نفسيا ، وأن أبرز %7،لالتصال بشبكة اإلنترنت بنسبة )

 .هي تصفح مواقع التواصل االجتماعيالتأثيرات اإليجابية واإلشباعات المتحققة 

التربية اإلعالمية في المدارس الحكومية بدولة واع  " :( دراسة بعنوان0227)الرشيدأجرى كما 

تربية لهدفت إلى التعرف على واقع االكويت: دراسة ميدانية من وجهة نظر عينة من المعلمين والمعلمات"

اإلعالمية ومدى االعتماد عليها في المدارس الحكومية الكويتية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، ولتحقيق 

 ( من المعلمين172)وباالعتماد على عينة عشوائية قوامها م الباحث المنهج المسحي، استخدأهداف الدراسة 

أظهرت نتائج الدراسة وجود شرخ كبير في االرتباط بين المدرسة  والمعلمات بمحافظات دولة الكويت.

رجعوا والمؤسسة اإلعالمية، وغياب التربية اإلعالمية على مستوى الممارسة الفعلية على أرض الواقع، وأ

 السبب إلى صعوبة تطبيقها كمادة دراسية بسبب غياب الكفاءات والكوادر الالزمة لذلك.
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( دراسة بعنوان "معرفة الوالدين بالتربية اإلعالمية والرعمية في المجتم  6102أجرى العسال )و

هدفت إلى تحديد مدى معرفة الوالدين في المجتمع األردني بالتربية اإلعالمية والرقمية، وقدرتهما على  األردني"

استخدم الباحث المنهج ل مع الوسائل الرقمية واإلعالمية، ولتحقيق هدف الدراسة توجيه أبنائهم بخصوص التعام

أظهرت نتائج في األردن.  لد ووالدة( وا222وباالعتماد على عينة عشوائية بلغ عددها )الوصفي المسحي، 

وجود معرفة متوسط في التربية اإلعالمية والتربية الرقمية، ووجود قدرة ضعيفة عند الوالدين على  الدراسة

أن الوالدين في المجتمع األردني يستهلكان المحتوى ل مع الوسائل اإلعالمية والرقمية، وتوجيه األبناء في التعام

 .كما أن الحس النقدي لديهما ضعيف ،اإلعالمي وال ينتجانه

 باللغة اإلنجليزية دراسات ال

هيئة تنظيم البث اإلذاعي والتلفزيوني البريطاني دراسة بعنوان ( Ofcom, 2017أفكوم ) نشرت

  المنظمة ضمن التقرير السنوي( قدمت "األطفال واآلباء: تقرير حول استخدام وسائ  اإلعالم والسلوك".

دراسة عن آراء الوالدين حول استخدام أطفالهم لوسائل اإلعالم، والطرق التي يسعى لها الوالدان لمراقبة أطفالهم 

( من اآلباء يشعرون بالقلق من %01أو الحد من استخدامهم لهذه الوسائل، وتوصلت الدراسة إلى أن ما نسبته )

( من اآلباء يشعرون بالقلق من األوقات التي %01نسبته ) األوقات التي يقضيها أطفالهم على اإلنترنت، بينما ما

( طفل تترواح 722يقضونها على التلفزيون، و يحتوي التقرير أيضا  دراسة أجريت عبر اإلنترنت على )

( عاما  والتي بحثت وعي األطفال واستخدامهم وتصواراتهم لمقدمي المحتوى 27( و)20أعمارهم بين )

( %12فال وقدرتهم على اصدار األحكام بشأن األخبار، وتوصلت الدراسة إلى أن )اإلعالمي واهتمامات األط

( يقضلون %00( منهم يفضلون فيديوهات  الموسيقى، )%،0، حيث )  YouTubeمن األطفال يستخدمون

( يستخدمون التابلت لالتصال باألنترنت، و %21الفيديوهات المضحكة و المقالب، كما بينت الدراسة أن )

 يستخدمون الهاتف المحمول. (%،0)

"األطفال كمستخدمين لإلنترنت ووجهات نظر : دراسة بعنوان( Darmola, 2015وأجرى داراموال )

بشأن  إلى تناول السؤال البحثي األساسي المتمثل في ماهية ما يفكر فيه اآلباء واألمهات هدفت اآلباء واألمهات"

خدام الحقيقي لالنترنت من قِبل األطفال، حيث يركز غالبية وتطرقت إلى االستاستخدام أطفالهم لالنترنت، 

عدد قليل من  ، ولكن تركزالستخدام الفعال والنشط لالنترنتالباحثين بشكل خاص على مخاطر وفرص تتعلق با

أن تحديد  أظهرت نتائج الدراسة توجيهات أولياء األمور وإرشاداتهم. وتأثير الدراسات التجريبية على دور

ال سواء في الحقيقي  الستخدام االنترنت من قِبل األطفل التدخل األبوية لتناول التأثير الدراسات الحديثة لوسائ

م، حسب الخلفية التعليمية والعمر، وبينت الدراسة اختالف الوسائل واألساليب لألب واألالمنزل أو في المدرسة، 
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ت وسلوكهم عند استخدام االنترنت وخلفيتهم التعليمية تأثير كبير على أن لمتغيرات طريقة تدخل اآلباء واألمهاو

 استخدام األطفال لالنترنت في المنزل والمدرسة.

توجيه األطفال عند استخدام " فقد أجريا دراسة بعنوان (Nikken & Hann, 2015أما نيكين وهان )

هدفت تناول وتوسطهم والحاجة للدعم األبوي، هم اإلنترنت: المشكالت التي يواجهها اآلباء واألمهات عند تدخل

ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على المنهج  موضوع توجيه أولياء األمور ألبنائهم عند استخدام االنترنت،

من أولياء  (7,7) عينة عشوائية قوامها استبانه عبر االنترنت تم تطبيقها علىالوصفي التحليلي وذلك من خالل 

تجاه وسائل اإلعالم، ولكن أولياء األمور باآلراء السلبية  تأثر نتائج الدراسةأظهرت  في هولندا. ألطفالااألمور 

يصبح لديهم آراء ايجابية بخصوص وسائل اإلعالم عند وجود األشقاء األكبر سنا  وعند اشراك األطفال في 

عدم شعور أولياء رت النتائج كذلك ية في التعامل مع وسائل اإلتصال، وأظهالعاب تعليمية وعند وجود مهارة عال

لجوء الوالدين إلى استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي، واألمور بالثقة عند انهماك الطفل في القيام بأنشطة عبر 

صة مع غياب المختصين عند شعورهم بعدم امتالك المقدرة الكافية للتعامل مع وسائل التواصل اإلجتماعي، وخا

سعي أولياء األمور للحصول على النصائح واالرشادات من العائلة واألصدقاء عند كذلك األشقاء األكبر سنا ، و

 امتالك الوالدين وجهات نظر سلبية عن تأثيرات وسائل اإلتصال.

 مفهوم التربية اإلعالمية

: 21أصبح اإلعالم يركز على قضايا العصر ومشكالته وكيفية معالجة قضاياه، فقد عرف أبو سمرة )

عالم بأنه: "اتصال بين طرفين بقصد ايصال معنى أو قضية أو فكرة للعلم بها، واإلعالم فن وعلم في ( اإل0221

 الوقت نفسه، فهو علم ألنه يستند إلى البحث العلمي، وهو فن ألنه يعبر عن األفكار في صورة فنية متنوعة".

ية الجماهير وروحها ( بأنه: "التعبير الفني المقنن والموضوعي عن عقل0222وعرفه عبد الحي )

وقيمها وتربيتها وتجاربها وأوضاعها وأهدافها وأخبارها وحل المشكالت المختلفة"،  أما ختاتنة وأبو سعد 

( فعرفا اإلعالم بأنه: " نشر للمعلومات واألخبار واألفكار واآلراء بين الناس على وجه يعبر عن 227: 0222)

 ميولهم واتجاهاتهم وقيمهم بقصد التأثير". 

أما التربية فقد تعددت تعريفاتها، وأحدث التعريفات في معظم الكتب التي تبحث بهذا الموضوع هو ما 

( :"التربية عملية التكيف أو التفاعل بين الفرد وبيئته التي يعيش فيها، وعملية 0222ذكره الخزاعلة وآخرون )

ة االجتماعية ومظاهرها، وهي عملية طويلة التكيف، أو التفاعل هذه تعني التكيف مع البيئة الطبيعية، والبيئ

 األمد، وال نهاية لها إال بانتهاء الحياة".

والتربية اإلعالمية مفهوم مركب يشمل المعرفة والمهارات والمواقف التي تمكن المواطنين من فهم دور 

 ووظائف وسائل اإلعالم، والتقييم النقدي للمعلومات التي توجد في وسائل اإلعالم،
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اج وتنظيم المعلومات، وتحديد موقع المعلومات وكيفية الوصول إليها، والتواصل األخالقي المسؤول واستخر 

 (.Grizzle, et al, 2013عن فهم اإلنسان للمعرفة، والقدرة على إنشاء محتوى إعالمي )

وعرفت التربية اإلعالمية بأنها:" التعرف على مصادر المحتوى اإلعالمي وأهدافه السياسية 

واالجتماعية والتجارية والثقافية والسياق الذي يرد فيه، ويشمل ذلك التحليل النقدي للمواد اإلعالمية وإنتاج هذه 

( بأنها:" 0221(، كما عرفها البدراني )0227المواد وتفسير الرسائل اإلعالمية والقيم التي تحتويها")الحمداني، 

ار الجديدة والمعالجات، وهي تشمل ليس فقط تحليل الخبر بإعادة التفكير النقدي والمشاركة النقدية وإنتاج األفك

قراءة ونقد التعليم واألفالم التلفزيونية والسينما والصورة وغيرها وان يكون للمواطن حق المشاركة الفعالة في 

 صنع الخبر".

ونقدها  ( بأنها:" تنمية مهارات وقدرات النشء على تحليل الرسائل0221وتعرفها أم الرتم وعواج )

 وتقويمها بالشكل الذي يمكنه من المشاركة الواعية والهادفة في إنتاج المضامين اإلعالمية".

( بأنها: "القدرة على الوصول إلى جميع وسائل اإلعالم القديمة والحديثة، Neill, 2011ويعرفها نيل )

لمقدرة على التفكير النقدي لها، وهي واالستفادة منها على أكمل وجه، واستخدامها بطريقة خالقة، باإلضافة إلى ا

 ,Strasburger & Wilsonجزء أساسي من استحقاق المواطنين للديمقراطية، ويرى ستربيرغ وويلسون )

( أن التربية اإلعالمية هي: "تمكين الفرد من أن يقرأ ويكتب ويفسر رسائل اإلعالم من حوله وينتج معنى، 2004

ى الحقيقة، وكيف تؤثر في حياتنا، وربما تتضمن القدرة على على اإلنتاج وكيف يتم تنظيمها، وكيف تعدل وتبن

 اإلعالمي".

 وسائ  التواص  اإلجتماعي

خر التسعنيات ا( إلى أن شبكات التواصل االجتماعي نشأت في أو0227أشار الشمايلة واللحام وكافي  )

ن األمثلة عليها، ولكن المواقع م 2117( الذي نشأ عام classmates.comمن القرن الماضي، وكان موقع )

 0222و 2111التي أنشئت في تلك الفترة أغلقت ولم تتمكن من در األرباح المادية لمؤسسيها، وبين عامي 

ظهر موقع ماي سبيس األمريكي الذي كان  0227نشأت مواقع أخرى ولكنها لم تحقق االنتشار أيضا ، ومع بداية 

في ذلك الوقت، وتوازى موقع الفيسبوك باالنتشار في تلك الفترة ولكن  من اكثر الشبكات اإلجتماعية إنتشارا

وبين عبد الفتاح  بتطوير الموقع األمر الذي أدى إلى زيادة عدد مستخدميه. 0227تمكن موقع الفيسبوك في عام 

 ( أهداف استخدام شبكات التواصل االجتماعي وهي على النحو اآلتي:0222)

 لبا  مايستخدم الشخص تلك الشبكات للتواصل مع أصحابه، ونشر اآلراء استخدامات شخصية محضة، فغا

 واالهتمامات الخاصة بالشخص.

 .استخدمات تجارية للتسويق للبضائع والتواصل مع العمالء 
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  استخدامات مهنية شبكية وذلك عن طريق التواصل مع أشخاص آخرين ينتمون لنفس المهنة أو العمل الذي

 يزواله الشخص.

 ت إعالمية وذلك عن طريق مواقع تهتم بنشرات األخبار والبرامج الحوارية والثقافية.استخداما 

 استخدامات ترفيهية ويعتير من اهم االستخدمات لوسائل التواصل االجتماع 

 موع  اليوتيوب كأحد وسائ  التواص  االجتماعي

يديو، يسمح ( أن اليوتيوب هو: عباره عن موقع متخصص بمشاركة الف0227ذكر عبدالهادي )

للمستخدمين برفع ومشاهدة الفيديو بشكل مجاني، ويحتوي على فيديوهات يتم إنتاجها من قبل الهواة، ومقاطع 

تلفزيونية، ومقاطع األفالم وغيرها، ويسمح للمستخدمين حرية التعبير عن آرائهم ولكنه يضع بعض القيود على 

عتبر اليوتيوب يلتي تنتهك الملكية الفكرية لآلخرين. وعدد من المحتويات كالتي تحتوي على مقاطع إباحية وا

الموقع األساس لبث الفيديوهات مقارنة مع مواقع بث الفيديو األخرى، ويتيح اليوتيوب للمتابعين إمكانية التعليق 

والمشاركة للمقطع. ويرتبط اليوتيوب مع مواقع التواصل االجتماعي بعالقة حيوية، فكلما ارتفعت نسبة 

المقطع عبر الفيسبوك والتوتير. ويحتل موقع اليوتيوب المرتبة المشاهدات لمقطع معين كلما كان سببا  النتشار 

األكثر إيجابية من بين مواقع الواصل االجتماعي األكثر شهرة وهي: التويتر، والفيسبوك، وسناب شات، وجاء 

بية االنستغرام األكثر سلبية، وذلك حسب التقرير الذي نشرته الجمعية البريطانية الملكية للصحة عن اآلثار السل

 واإليجابية لمواقع التواصل االجتماعي على صحة الشباب والمراهقين. 

 

( في والية كالفورنيا األمريكية من قبل ثالثة 0227( أن موقع اليوتيوب تاسس في عام ),022وأضاف عفيفي )

 ( والذي أصبح في،022كانوا يعملون في إحدى الشركات، وأن شركة )غوغل( قامت بشراء اليوتيوب عام )

 نفس هذا العام شبكة التواصل اإلجتماعي األولى في العالم.

 

 منهجية الدراسة

تم البحث في موضوع التربية اإلعالمية وماهيتها حيث الوصفي التحليلي،  تم االعتماد على المنهج

الوالدين ، وتحليل إجابات أفراد العينة من صل االجتماعياوطبيعتها وأهدافها، وموقع اليوتيوب كأحد وسائل التو

على استبانة صممت خصيصا  للتعرف على درجة معرفة الوالدين بالتربية اإلعالمية ومستوى مهاراتهم في 

 الوصول إلى ما يشاهده أطفالهم عبر موقع اليوتيوب وتوجيههم.
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 مجتم  الدراسة 

ة حسب ( ألف أسر102تكون مجتمع الدراسة من جميع األسر في محافظة العاصمة والبالغ عددهم )   

( من 0000722( منهم )2007,22(، بلغ عدد أفرادها  ),022إحصاءات دائرة االحصاءات العامة لعام )

 ( من اإلناث.0222022الذكور، و)

 

 عينة الدراسة 

 -شرق عمان -جنوي عمان–تم اختيار عينة عشوائية من األسر في مناطق عمان األربعة )شمال عمان 

، وزعت عليهم أداة الدراسة بهدف التعرف على دور الوالدين في توجيه ( أسرة022غرب عمان(، وبواقع )

أطفالهم نحو مشاهدة اليوتيوب في ضوء منظور التربية اإلعالمية، وجاءت خصائصهم كما هي موضحة في 

 (.2الجدول )

 

 توزي  أفراد العينة حسب خصائصهم الشخصية(: 0جدول )

 النسبة التكرار المتغير

 العمر

 22 2 سنة 07 – ,2من 

 %00.2 22 سنة 02 – ،0من 

 %2.،2 00 سنة 07 – 02من 

 %00.2 ،2 سنة 22 – ،0من 

 %27.7 02 سنة 27 – 22من 

 %00.7 27 سنة فأكثر ،2من 

 %011 611 المجموع

 النوع االجتماعي
 %72 222 ذكر

 %72 222 أنثى

 %011 611 المجموع

المستوى 

 التعليمي

 %2.2 , الثانوية العامةأقل من 

 %2.،2 00 الثانوية العامة

 %00.2 22 دبلوم

 %7.،0 70 بكالوريوس

 %02.7 02 دراسات عليا

 %011 611  المجموع

 مكان السكن

 %71.2 ,22 عمان الشرقية

 %22.2 02 عمان الغربية

 %22.2 00 عمان الجنوبية

 %02.2 22 عمان الشمالية

 %011 611   المجموع

 %12.2 ,,2 يعمل العم 
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 النسبة التكرار المتغير

 %2.، 20 ال يعمل

 %011 611  المجموع

 

كما توضح الجداول التالية إجابة أفراد العينة على أسئلة تتعلق بعدد األطفال لدى أفراد العينة ووجود 

ساعات إنترنت ونوع االشتراك، وعدد األجهزة الذكية المتوفرة، ومدى وجود اشتراك بالقنوات االعالمية وعدد 

 التعرض لإلنترنت وغيرها.

 سنة فما دون( 01عدد األطفال ) -

 (دون سنة فما 01توزي  أفراد العينة حسب عدد األطفال )(: 6جدول )

 النسبة التكرار عدد األطفال

 %،.00 27 طفل واحد 

 %,.22 ,7 طفالن 

 %07.2 ,2 ثالث أطفال

 %22.7 02 أربع أطفال

 %011 611 المجموع

من عينة الدراسة كان لديهم طفل واحد، وما نسبته  %،.00من خالل الجدول السابق يتضح أن ما نسبته 

 لديهم أربع أطفال.  %22.7لديهم ثالثة أطفال، وما نسبته  %07.2منهم لديهم طفالن، و  %,.22

 وجود إنترنت في المنزل -

 توزي  أفراد العينة حسب وجود االنترنت في المنزل(: 3جدول )

 النسبة التكرار وجود اإلنترنت

 %2.,, ،27 نعم

 %20.2 02 ال 

 %222 022 المجموع

 ،27من خالل الجدول السابق يتضح أن معظم أفراد العينة لديهم إنترنت في المنزل، حيث بلغ عددهم 

 ال يمتلكون إنترنت في منزلهم .  %20من العينة، وما نسبته  %,,مشكلين بذلك ما نسبته 

 إشتراك اإلنترنتنوع  -

 توزي  أفراد العينة حسب نوع اشتراك االنترنت في منزلهم(: 1جدول )

 النسبة التكرار نوع االشتراك

 %7.2، 227 اشتراك شهري

 %07 2، إشتراك سنوي

 %011 072 المجموع

ت شهري، نمن عينة الدراسة كان اشتراكهم باالنتر %7،من خالل الجدول السابق يتضح أن ما نسبته 

 اشتراكهم سنوي.  %07وما نسبته 
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 عدد األجهزة الذكية المتوفرة في المنزل -

 توزي  أفراد العينة حسب عدد األجهزة الذكية(: 5جدول )

 النسبة التكرار عدد األجهزة

 %27.7 07 جهاز واحد 

 %7.2، 202 أجهزة   7 – 0من 

 %20.7 07 أجهزة  22 – ،من 

 %7.2 22 أجهزة 22أكثر من 

 %011 611 المجموع

أجهزة ذكية في المنزل، حيث  7 – 0من خالل الجدول السابق يتضح أن معظم أفراد العينة لديهم ما بين 

 . %7.2،شكلوا ما نسبته  202بلغ عددهم 

 ه  يوجد إشتراك بقنوات أو شبكات إعالمية على اإلنترنت؟ -

 شبكات إعالميةتوزي  أفراد العينة حسب االشتراك بقنوات أو (: 2جدول )

 النسبة التكرار االشتراك بقنوات

 %02.2 77 نعم 

 %1.2، 202 ال

 %011 072 المجموع

من خالل الجدول السابق يتضح أن معظم أفراد العينة ليس لديهم اشتراك بقنوات أو شبكات إعالمية، حيث شكلوا 

 . %02من العينة، في حين أن الذين لديهم اشتراك بقنوات أو شبكات إعالمية شكلوا ما نسبته  %1،ما نسبته 

 

 اإلنترنت اآلمن؟ ه  راعيت في اشتراك االنترنت أو الشبكات اإلعالمية خاصية -

 توزي  أفراد العينة حسب مراعات خاصية االنترنت اآلمن(: 7جدول )

 النسبة التكرار مراعاة خاصية االنترنت اآلمن

 %2.،0 02 نعم 

 %2.2، 07 ال

 %011 55 المجموع

من عينة الدراسة ال يراعون خاصية االنترنت اآلمن عند  %2،من خالل الجدول السابق يتضح أن ما نسبته 

 يراعون هذه الخاصية.  %،0اشتراكهم في اإلنترنت أو الشبكات اإلعالمية، وما نسبته 

 يتاب  الطف  عنوات اليوتيوب عبر؟ -

 بها الطف  اليوتيوبتوزي  أفراد العينة حسب الوسيلة التي يتاب  : (8جدول )

 النسبة التكرار وسيلة متابعة اليوتيوب

 %7.,0 217 الهاتف الخلوي

 %،.00 222 الجهاز اللوحي الثابت

 %,.07 222 كمبيوتر

 %22.1 77 شاشة التلفاز الذكية
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 %011 511 المجموع

الهاتف الخلوي، من خالل الجدول السابق يتضح أن معظم افراد العينة يتابع أطفالهم اليوتيوب عبر 

، ويليهم %,.07، يليهم من يستخدمون الكمبويتر في متابعة اليوتيوب وبنسبة %7.,0مشكلين بذلك ما نسبته 

، وفي المرتبة األخيرة جاءت شاشة التلفاز الذكية وبنسبة %،.00مستخدمي الجهاز اللوحي الثابت وبنسبة 

22.1%. 

 وتيوب في اليوم الواحد؟عدد الساعات التي يقضيها الطف  في متابعة الي -

 في اليوم  التي يقضيها الطف  في متابعة اليوتيوبساعات التوزي  أفراد العينة حسب عدد (: 9جدول )

 النسبة التكرار عدد الساعات

 %2.,0 ،7 أقل من ساعتين 

 %77.2 222 ساعات 2 - 0من 

 %22.2 02 ساعات 7 - 7من 

 %7.2 22 ساعات 7أكثر من 

 %011 611 المجموع

 2 – 0من خالل الجدول السابق يتضح أن معظم افراد العينة يتعرضون لإلنترنت بواقع من 

، يليهم من يقضون أقل من ساعتين %77مشكلين بذلك ما نسبته  222ساعات يوميا ، حيث بلغ عددهم 

، ويليهم في المرتبة %22ساعات يوميا  بنسبة  7-7، ويليهم من يقضون من %,0يوميا ، وبنسبة 

 . %7ساعات يوميا  وبنسبة  7يرة من يقضون أكثر من األخ

 

 أداة جم  البيانات 

لجمع المعلومات األولية وصممت االستبانة انطالقا  من أهداف الدراسة االستبانة كأداة  استخدم الباحثان

واالستبانات المختصة وحسب طبيعة المعلومات المراد الحصول عليها وذلك بعد االطالع على األدبيات السابقة 

في هذا المجال واستشارة بعض األستاذة المختصين وتحديد المجاالت الرئيسية لالستبانة وتحديد الفقرات التي 

 تندرج تحت كل مجال حيث تكونت االستبانة من قسمين رئيسين:

وى التعليمي، مكان المست: المعلومات الديموغرافية للمستجيبين من عينة البحث )الجنس، العمر، القسم األول

 السكن، حالة العمل(.

 مجاالت: ثالثةوهو عبارة عن بيانات الدراسة األساسية ويقسم إلى  القسم الثاني:

 :( فقرات. 22المعرفة بالتربية اإلعالمية، تضمن ) المجال األول 

 :( فقرات. 7مهارة الوالدين في الوصول إلى ما يشاهده الطفل، تضمن ) المجال الثاني 

 :( فقرة. 02دور الوالدين في توجيه أطفالهم أثناء مشاهدة اليوتيوب، تضمن ) المجال الثالث 
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 قد تم إعطاء كل فقرة من فقرات أداة الدراسة درجة ليتم معالجتها إحصائيا  على النحو التالي: و

 0متوسطة  =   2كبيرة =    7كبيرة جدا  =  -

 2قليلة جدا  =   0قليلة =  -

 :اعتماد المقياس التالي للحكم على المتوسطات الحسابية لمستوى التقييموبناء عليه تم 

 .(  درجة منخفضة0.00أوال : )أقل من 

 .( درجة متوسطة7،.0أقل من  – 0.00ثانيا : )من 

 ( درجة مرتفعة.7 – 7،.0ثالثا : )من 

 صدق أداة الدراسة : 

 تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل الصدق الظاهري والصدق الداخلي، وكما يلي: 

 (Face Validityالصدق الظاهري ) -0

ألغراض التحقق من الصدق الظاهري، عرضت أداة الدراسة على عدد من المحكمين والخبراء في 

قراتها من حيث صياغتها اللغوية، ومدى (، إلبداء رأيهم في ف2مجال التربية اإلعالمية والصحافة )الملحق رقم 

انتماء الفقرات لمجاالتها، وصالحيتها للهدف الذي صممت ألجله، وتم تعديلها حسب توجيهات المحكمين حيث 

تم تغيير وحذف بعض الفقرات، وإجراء تعديالت على صياغتها اللغوية والعلمية، والخروج بالشكل النهائي لهما 

 ( .0)الملحق رقم 

 (:Validityناء )صدق الب -6

ويقصد بهذا الصدق مدى تعبير فقرات كل من متغيرات الدراسة عن المتغير الذي ينتمي إليه وقد  

انصب االهتمام على التأكد من  أن كل متغير من متغيرات الدراسة ممثل بشكل دقيق بمجموعة من الفقرات أو 

متغير، وتم قياس صدق محتوى االستبانة من خالل العبارات بصورة مناسبة وأن هذه الفقرات تقيس بالفعل هذا ال

قياس العالقة بين كل فقرة وبين المحور الذي تنتمي إليه واستبعاد الفقرات التي يكون معامل ارتباطها ضعيفا  

   ) ( وتكون داللتها اإلحصائية مهمة عند مستوى%17باالعتماد على عالقات االرتباط التي تزيد عن )

 (، وكما يلي:2.27

 صدق البناء لمجاالت أداة الدراسة(: 01جدول )

 مستوى الداللة معام  االرتباط المجال

 **2.222 7,.2 المجال األول: المعرفة بالتربية اإلعالمية

 **2.222 2.10 المجال الثاني: مهارة الوالدين في الوصول إلى ما يشاهده الطفل 

 **2.222 1,.2 اليوتيوبدور الوالدين في توجيه أطفالهم أثناء مشاهدة 

 (2.22** دال إحصائيا  عند )
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( 7,.2منننن الجننندول السنننابق يتضنننح أن معنننامالت االرتبننناط لمجننناالت أداة الدراسنننة تراوحنننت منننا بنننين )

 ( ، وهذا يشير إلى وجود اتساق داخلي قوي. 2.22(، وهي دالة إحصائيا  عند المستوى )2.10و)

 ثبات أداة الدراسة: 

أداة الدراسة تم حساب االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا لكل مجال وللمعدل ككل للتأكد من ثبات 

 ( نتائج الثبات:  22لفقرات االستبانة، ويبين الجدول )

 (075باستخدام معام  ألفا لكرونباخ )ن=ثبات مجاالت أداة الدراسة  (:00جدول )

 معام  ألفا كرونباخ عدد العبارات المجال

 19890 01 األول: المعرفة بالتربية اإلعالميةالمجال 

 19902 7 المجال الثاني: مهارة الوالدين في الوصول إلى ما يشاهده الطفل 

 19910 61 دور الوالدين في توجيه أطفالهم أثناء مشاهدة اليوتيوب

 19976 37 األبعاد ككل

( وهو 2.170تشير نتائج الجدول السابق إلى أن معامل كرونباخ ألفا لجميع مجاالت أداة الدراسة بلغ )

(  مقبوال ، كما أن معامالت كرونباخ ألفا لمجاالت أداة 2.72مؤشر على الثبات، ويعد معامل ثبات أكبر من )

 الدراسة كل على حدة كان مرتفعا ، وهذا ما يشير إلى الثبات. 

 نتائجعرض ال

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:)ما درجة معرفة الوالدين األردنيين بالتربية اإلعالمية ؟( -أوالا 

لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة 

اإلعالمية، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول الدراسة من الوالدين األردنيين حول درجة معرفتهم بالتربية 

(20.) 

 

 بالتربيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة لدرجة معرفتهم (: 06جدول )

 اإلعالمية مرتبة تنازلياا 

المتوسط  الفقرة الرعم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التطبيق

المعرفة والثقافة بالتعامل مع وسائل اإلعالم أؤمن بأن  1 2

 .وفهمها واجب وحق لكل مواطن
 مرتفعة 0.62 4.28

أستطيع فهم ما تقدمه وسائل اإلعالم و التمييز بين المفيد   0 0

 .والضار
 مرتفعة 0.89 4.11

يجب تدريس طلبة المدارس والجامعات مواد تتعلق   7 0

 .باإلعالم
 مرتفعة 0.79 4.08

 مرتفعة 0.79 4.04 أقوم بإختيار وسيلة اإلعالم المناسبة لطفلي  22 2

أرى أن لوسائل اإلعالم دورا  كبيرا  في تسليط الضوء   2 7

 .على العديد من القضايا التي تهم المجتمع
 مرتفعة 0.95 3.99
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المتوسط  الفقرة الرعم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التطبيق

أستطيع تنزيل الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب  ، ،

 .وتخزينها
 مرتفعة 1.08 3.99

لدى المقدرة على استخدام العديد من وسائل التكنولوجيا   0 7

 .الحديثة
 مرتفعة 1.03 3.85

أستطيع الدخول إلى سجل البحث ومعرفة وقت وتاريخ   7 ,

  . مشاهدة مقطع الفيديو
 مرتفعة 1.22 3.84

لدي المقدرة على الوصول إلى وسائل اإلعالم الحديثة  2 1

الذكية مثل اليوتيوب )الصحافة الرقمية والتطبيقات 

  والتويتر(.

 مرتفعة 1.20 3.78

 متوسطة 1.26 3.35 .أستطيع رفع الفيديوهات على موقع اليوتيوب , 22

 مرتفعة 0.98 3.93 مجال المعرفة بالتربية اإلعالمية  كك 

المعرفة تشير نتائج الجدول السابق إلى أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة لفقرات مجال 

( والتي تنص على أنه: )أؤمن بأن 1(، وجاءت الفقرة رقم )0.07 -,2.0بالتربية اإلعالمية تراوحت ما بين )

المعرفة والثقافة بالتعامل مع وسائل اإلعالم وفهمها واجب وحق لكل مواطن( في المرتبة األولى، وبمتوسط 

( والتي تنص على أنه: )أستطيع رفع ,ة رقم )( وبدرجة معرفة مرتفعة، بينما جاءت الفقر,2.0حسابي بلغ )

 ( وبدرجة معرفة متوسطة.0.07الفيديوهات على موقع اليوتيوب( في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ )

كما تشير البيانات في الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي لدرجة المعرفة بالتربية اإلعالمية ككل 

مرتفعة، وهذا يشير إلى أن هناك درجة مرتفعة من المعرفة بالتربية اإلعالمية لدى (، وبدرجة معرفة 0.10بلغ )

 الوالدين في األسر األردنية في عمان عينة الدراسة.

 : )ما درجة مهارة الوالدين األردنيين في الوصول إلى ما يشاهده الطف ؟(الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  -ثانياا 

احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة  لإلجابة عن هذا السؤال تم

الدراسة من الوالدين األردنيين حول درجة مهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل، وجاءت النتائج كما 

 (.20يوضحها الجدول )

 

العينة لدرجة مهارتهم في الوصول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد (: 03جدول )

 إلى ما يشاهده الطف  مرتبة تنازلياا 

المتوسط  الفقرة الرعم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التطبيق

 مرتفعة 832. 4.26 لدي القدرة للدخول إلى الجهاز الخاص بطفلي. 7 2

لدي المهارة الكافية في استخدام الهاتف المحمول  0 0

 )الخلوي(
 مرتفعة 722. 4.07

 مرتفعة 842. 4.00لدي القدرة على الوصول إلى المعلومات في المواقع  7 0



 

18 

المتوسط  الفقرة الرعم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التطبيق

 اإللكترونية

 مرتفعة 0.79 3.93 لدي المهارة الكافية في استخدام جهاز الحاسوب 2 2

 مرتفعة 832. 3.92 لدي المهارة الكافية في استخدام اإلنترنت. 2 7

استخدام شبكات التواصل لدي المهارة الكافية في  ، ،

 االجتماعي
 مرتفعة 1.03 3.92

 مرتفعة 892. 3.81 لدي المهارة الكافية في استخدام التلفاز الذكي. 0 7

 مرتفعة 0.85 3999 مجال المهارة في الوصول إلى ما يشاهد الطف   كك 

لفقرات مجال المهارة في تشير نتائج الجدول السابق إلى أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة 

( والتي تنص على أنه: 7(، وجاءت الفقرة رقم )2,.0 -،2.0الوصول إلى ما يشاهده الطفل تراوحت ما بين )

( وبدرجة ،2.0)لدي القدرة للدخول إلى الجهاز الخاص بطفلي( في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي بلغ )

ي تنص على أنه: )لدي المهارة الكافية في استخدام التلفاز الذكي( ( والت7مهارة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة رقم )

 ( وبدرجة مهارة متوسطة.2,.0في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ )

كما تشير البيانات في الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي لدرجة المهارة في الوصول إلى ما 

ة مرتفعة، وهذا يشير إلى أن هناك درجة مرتفعة من المهارة في (، وبدرجة مهار0.11يشاهده الطفل ككل بلغ )

 الوصول إلى ما يشاهده الطفل لدى الوالدين في األسر األردنية في عمان عينة الدراسة.

( α ≤ 0.05ه  هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): )الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  -ثالثاا 

في الوصول إلى ما يشاهده الطف  تبعاا لمتغير: )النوع االجتماعي، والمستوى التعليمي، في درجة المهارة 

 ومكان السكن، والعم (؟(

لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة 

 -اهده الطفل وفقا  لمتغيرات )النوع االجتماعيمن الوالدين األردنيين حول درجة مهارتهم في الوصول إلى ما يش

 (. 22حالة العمل(، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول ) -مكان السكن -المستوى التعليمي

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة حول درجة مهارتهم في (: 01جدول )

 المتغيرات الديموغرافية الوصول إلى ما يشاهده الطف  حسب

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

 النوع االجتماعي
 ،،.2 2.22 ذكر

 2.70 ،0.1 أنثى

المستوى 

 التعليمي

 2.22 0.07 أقل من الثانوية العامة

 7،.2 0.70 الثانوية العامة

 1،.2 ،,.0 دبلوم

 2.71 2.21 بكالوريوس
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

 2.77 2.07 دراسات عليا

 منطقة السكن

 2.70 0.10 عمان الشرقية

 0،.2 2.07 عمان الغربية

 2،.2 0.12 عمان الجنوبية

 7،.2 2.27 عمان الشمالية

 حالة العم 
 1،.2 0.11 عامل

 7،.2 1,.0 غير عامل

من خالل الجدول السابق يتضح وجود فروقا  ظاهرية بين المتوسطات الحسابية التي تشير إلى تقدير 

أفراد العينة حول درجة مهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل، تبعا  الختالف النوع االجتماعي والمستوى 

 التعليمي ومنطقة السكن وحالة العمل. 

بين متوسطات تقديرات أفراد العينة دالة إحصائيا ، تم إجراء اختبار )ت(، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق 

(t-test( واختبار التباين الثنائي ،)( لمعرفة الفروق في متغيري )النوع االجتماعي وحالة العملf-test لمعرفة ،)

 الفروق في متغيري )المستوى التعليمي ومنطقة السكن(، وجاءت النتائج كما يلي: 

 لنوع االجتماعي. متغير ا  -0

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة مهارتهم t-test( نتائج اختبار )ت( )27يوضح الجدول )

، (1915≥   )في الوصول غلى ما يشاهدة الطفل، تعزى لمتغير النوع االجتماعي، وذلك عند مستوى الداللة 

 (%17( ومستوى ثقة ال يقل عن )%7أي عند نسبة خطأ ال تتجاوز )

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة مهارتهم في الوصول إلى ما t-testاختبار )(: 05جدول )

 يشاهده الطف  تعزى لمتغير النوع االجتماعي

 مستوى الداللة فرق المتوسطات درجات الحرية (tعيمة )

2.71، 21, 2.27, 2.277 

( في 2.27≥   )ذات داللة إحصائية عند المستوىق تشير بيانات الجدول السابق إلى عدم وجود فرو

تقديرات أفراد العينة حول درجة مهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل تبعا  لمتغير النوع االجتماعي، حيث 

(، وهي أكبر من المستوى المقبول به إحصائيا ، وهذا يشير إلى أن تقديرات الذكور 2.277بلغت مستوى الداللة )

 تماثلت تقريبا  ولم تتباين حول درجة مهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل.  واإلناث قد
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 متغير المستوى التعليمي.  -6

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة f-test( نتائج اختبار التباين )،2يوضح الجدول )

≥   )مهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل، تعزى لمتغير المستوى التعليمي، وذلك عند مستوى الداللة 

 (%17( ومستوى ثقة ال يقل عن )%7، أي عند نسبة خطأ ال تتجاوز )(1915

أفراد العينة حول درجة مهارتهم في الوصول إلى  ( للفروق في تقديراتf-testاختبار التباين )(: 02جدول )

 ما يشاهده الطف  تعزى لمتغير المستوى التعليمي

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  (fعيمة )

 الداللة

 0.77 2 22.20 بين المجموعات
،.00 2.222 

 2.20 217 ،,.2, داخل المجموعات

  211 17.12 المجموع

( في 2.27≥  تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )

تقديرات أفراد العينة حول درجة مهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل تبعا  لمستواهم التعليمي، حيث بلغت 

ذا يشير إلى تباين تقديرات أفراد العينة (، وهي أقل من المستوى المقبول به إحصائيا ، وه2.222مستوى الداللة )

حول درجة مهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل، وقد كانت هذه الفروق تميل لصالح المستوى التعليمي 

)دراسات عليا(، وهذا يعني أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي ألفراد العينة ارتفعت درجة مهارتهم في الوصول 

  إلى ما يشاهده الطفل.

 متغير منطقة السكن.  -3

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة f-test( نتائج اختبار التباين )27يوضح الجدول )

≥   )مهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل، تعزى لمتغير منطقة السكن، وذلك عند مستوى الداللة 

 (%17عن ) ( ومستوى ثقة ال يقل%7، أي عند نسبة خطأ ال تتجاوز )(1915

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة مهارتهم في الوص  إلى ما f-testاختبار التباين )(: 07جدول )

 يشاهده الطف  تعزى لمتغير منطقة السكن

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  (fعيمة )

 الداللة

 1،.2 2 0.27 بين المجموعات
2.22 2.002 

 2.27 217 0,.10 داخل المجموعات

  211 17.12 المجموع

( في 2.27≥  تشير بيانات الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )

تقديرات أفراد العينة حول درجة مهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل تبعا  لمتغير منطقة السكن، حيث 

ذا يشير إلى عدم تباين تقديرات (، وهي أكبر من المستوى المقبول به إحصائيا ، وه2.002بلغت مستوى الداللة )

 ما يشاهده الطفل تبعا  لمكان سكنهم. إلىأفراد العينة حول درجة مهارتهم في الوصول 
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 متغير حالة العم .  -1

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة مهارتهم في t-test( نتائج اختبار )ت( ),2يوضح الجدول )

(، أي عند نسبة 2.27≥  لمتغير حالة العمل، وذلك عند مستوى الداللة ) الوصل إلى ما يشاهده الطفل، تعزى

 (%17( ومستوى ثقة ال يقل عن )%7خطأ ال تتجاوز )

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة مهارتهم في الوصول إلى ما t-testاختبار )(: 08جدول )

 يشاهده الطف  تعزى لمتغير حالة العم 

 مستوى الداللة فرق المتوسطات الحريةدرجات  (tعيمة )

2.2, 21, 2.211 2.021 

( في 2.27≥  تشير بيانات الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )

تقديرات أفراد العينة حول درجة مهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل تبعا  لمتغير حالة العمل، حيث بلغت 

(، وهي أكبر من المستوى المقبول به إحصائيا ، وهذا يشير إلى أن تقديرات العاملين أو 2.021الداللة )مستوى 

غير العاملين من الوالدين عينة الدراسة قد تماثلت تقريبا  ولم تتباين حول درجة مهارتهم في الوصول إلى ما 

  يشاهده الطفل.

درجة متابعة الوالدين األردنيين في توجيه متابعة األطفال أثناء : ما الراب النتائج المتعلقة بالسؤال   -رابعاا 

 مشاهدة اليوتيوب؟(

لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة 

اليوتيوب، وجاءت الدراسة من الوالدين األردنيين حول درجة متابعة الوالدين في توجيه أطفالهم أثناء مشاهدة 

 (.21النتائج كما يوضحها الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة لدرجة متابعتهم في توجيه (: 09جدول )

 األطفال أثناء مشاهدة اليوتيوب مرتبة تنازلياا 

المتوسط  الفقرة الرعم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التطبيق

2 1 
أحرص على اإلجابة على أسئلة طفلي بما يخص المقاطع التي  

 يتابعها.
 مرتفعة 1.08 3.80

 مرتفعة 1.03 3.77 أقوم بتوجيه طفلي أثناء استخدام اليوتيوب 0 0

 متوسطة 1.17 3.65 أشجع طفلي على متابعة الفيديوهات التي تزيد من ثقافته الدينية.   ,2 0

 متوسطة 1.12 3.65 أتابع قائمة التشغيل لطفلي على اليوتيوب.  21 2

 متوسطة 1.12 3.53 أشجع طفلي على متابعة اليوتيوب للحصول على معرفة جديدة.  27 7

 متوسطة 1.14 3.49 أشجع طفلي على اإلستفادة من اليوتيوب لتطوير أدائه في المدرسة.  22 ،

 متوسطة 1.07 3.48 فيديوهات اليوتيوب.أساعد طفلي في عملية البحث عن  2 7

 متوسطة 1.25 3.29 أشجع طفلي على متابعة اليوتيوب وذلك لتعلم لغة جديدة. ،2 ,

 متوسطة 1.28 3.24 أمنع طفلي من متابعة اليوتيوب كوسيلة عقاب له.  22 1

 متوسطة 1.10 3.20 أتحدث مع طفلي باستمرار حول شخصيات اليوتيوب 0 22
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المتوسط  الفقرة الرعم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التطبيق

22 27 
أشجع طفلي على متابعة فيديوهات اليوتيوب للتعرف على ثقافة 

 الشعوب األخرى.
 متوسطة 1.19 3.14

 متوسطة 1.20 3.09 أقوم بإختيار مقاطع الفيديوهات التي يشاهدها طفلي.  7 20

 متوسطة 1.49 3.08 هات المفيدةطفلي على المشاركة في بعض الفيديوأشجع  7 20

 متوسطة 1.12 3.04 أثناء مشاهدته اليوتيوبأكون مع طفلي  2 22

 متوسطة 1.14 2.87 أكتفي بحل مشكالت التشغيل والمشكالت التقنية التي يواجهها طفلي.  02 27

 متوسطة 1.09 2.81 أعتقد أن طفلي بأيد أمينة عند متابعة اليوتيوب. , ،2

27 20 
به إن  أراقب باستمرار ما يقدمه طفلي على قناة اليوتيوب الخاصة

 وجدت.
 متوسطة 1.58 2.79

 متوسطة 1.10 2.76 ال أملك الوقت الكافي لمتابعة طفلي أثناء مشاهدته لليوتيوب.  22 ,2

 متوسطة 1.34 2.39 أعلق على بعض الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب. ، 21

 منخفضة 1.03 1.83 أشجع طفلي على أن يملك قناة يوتيوب.  20 02

 متوسطة 1.18 3901 توجيه األطفال أثناء مشاهدتهم اليوتيوب  كك مجال متابعة 

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة لفقرات مجال متابعة 

( والتي تنص 1(، وجاءت الفقرة رقم )0,.2 -2,.0توجيه األطفال أثناء مشاهدتهم اليوتيوب تراوحت ما بين )

أنه: )أحرص على اإلجابة على أسئلة طفلي بما يخص المقاطع التي يتابعها( في المرتبة األولى، وبمتوسط على 

( والتي تنص على أنه: )أشجع طفلي 20( وبدرجة متابعة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة رقم )2,.0حسابي بلغ )

 ( وبدرجة منخفضة.0,.2على أن يملك قناة يوتيوب( في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ )

كما تشير البيانات في الجدول السابق إلى أن المتوسط الحسابي لدرجة متابعة توجيه الطفل أثناء مشاهدة 

(، وبدرجة متوسطة، وهذا يشير إلى أن هناك درجة متوسطة من متابعة الوالدين في 0.22اليوتيوب ككل بلغ )

 توجيه أطفالهم أثناء مشاهدتهم لليوتيوب.

 ≥ αه  هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): )الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال  -خامساا 

( في درجة متابعة الوالدين األردنيين في توجيه متابعة األطفال أثناء مشاهدة اليوتيوب تبعاا لمتغير: 0.05

 )النوع االجتماعي، والمستوى التعليمي، ومكان السكن، والعم (؟(

لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة 

 -من الوالدين األردنيين حول درجة متابعتهم ألطفالهم أثناء مشاهدة اليوتيوب وفقا  لمتغيرات )النوع االجتماعي

 (. 02ما يوضحها الجدول )حالة العمل(، وجاءت النتائج ك -مكان السكن -المستوى التعليمي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة حول درجة متابعتهم ألطفالهم (: 61جدول )

 أثناء مشاهدة اليوتيوب حسب المتغيرات الديموغرافية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

 النوع االجتماعي
 7،.2 0.21 ذكر

 2،.2 0.22 أنثى

المستوى 

 التعليمي

 2.07 ،،.0 أقل من الثانوية العامة

 ,2.1 0.20 الثانوية العامة

 2.72 0.20 دبلوم

 2.71 0.27 بكالوريوس

 2.07 0.02 دراسات عليا

 منطقة السكن

 ,،.2 0.22 عمان الشرقية

 2.77 0.20 عمان الغربية

 2.72 0.27 عمان الجنوبية

 2.77 ,0.0 عمان الشمالية

 حالة العم 
 ،،.2 0.20 عامل

 2،.2 0.02 غير عامل

من خالل الجدول السابق يتضح وجود فروقا  ظاهرية بين المتوسطات الحسابية التي تشير إلى تقدير 

أفراد العينة حول درجة متابعتهم ألطفالهم أثناء مشاهدة اليوتيوب، تبعا  الختالف النوع االجتماعي والمستوى 

 التعليمي ومنطقة السكن وحالة العمل. 

بين متوسطات تقديرات أفراد العينة دالة إحصائيا ، تم إجراء اختبار )ت(، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق 

(t-test( واختبار التباين الثنائي ،)( لمعرفة الفروق في متغيري )النوع االجتماعي وحالة العملf-test لمعرفة ،)

 الفروق في متغيري )المستوى التعليمي ومنطقة السكن(، وجاءت النتائج كما يلي: 

 متغير النوع االجتماعي.  -0

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة متابعتهم t-test( نتائج اختبار )ت( )02يوضح الجدول )

، أي (1915≥   )ألطفالهم أثناء مشاهدة اليوتيوب، تعزى لمتغير النوع االجتماعي، وذلك عند مستوى الداللة 

 (%17يقل عن ) ( ومستوى ثقة ال%7عند نسبة خطأ ال تتجاوز )

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة متابعتهم ألطفالهم أثناء مشاهدة t-testاختبار )(: 60جدول )

 اليوتيوب تعزى لمتغير النوع االجتماعي

 مستوى الداللة فرق المتوسطات درجات الحرية (tعيمة )

2.22 21, 2.2.10 2.،,0 

( في 2.27≥   ) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى تشير بيانات الجدول السابق إلى عدم

تقديرات أفراد العينة حول درجة متابعتهم ألطفالهم أثناء مشاهدة اليوتيوب تبعا  لمتغير النوع االجتماعي، حيث 

كور (، وهي أكبر من المستوى المقبول به إحصائيا ، وهذا يشير إلى أن تقديرات الذ0,،.2بلغت مستوى الداللة )

 واإلناث قد تماثلت تقريبا  ولم تتباين حول درجة متابعتهم ألطفالهم وتوجيههم أثناء مشاهدتهم لليوتيوب. 
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 متغير المستوى التعليمي.  -6

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة f-test( نتائج اختبار التباين )00يوضح الجدول )

متابعتهم ألطفالهم وتوجيههم أثناء مشاهدة اليوتيوب، تعزى لمتغير المستوى التعليمي، وذلك عند مستوى الداللة 

 (%17( ومستوى ثقة ال يقل عن )%7، أي عند نسبة خطأ ال تتجاوز )(1915≥   )

في تقديرات أفراد العينة حول درجة متابعتهم ألطفالهم  ( للفروقf-testاختبار التباين )(: 66جدول )

 وتوجيههم أثناء مشاهدة اليوتيوب تعزى لمتغير المستوى التعليمي

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  (fعيمة )

 الداللة

 ,2,.2 2 0.01 بين المجموعات
2.11 2.217 

 2.207 217 0.70, داخل المجموعات

  211 7.10, المجموع

( في 2.27≥  ) ق ذات داللة إحصائية عند المستوىتشير بيانات الجدول السابق إلى عدم وجود فرو

تقديرات أفراد العينة حول درجة متابعتهم ألطفالهم وتوجيههم أثناء مشاهدة اليوتيوب، حيث بلغت مستوى الداللة 

(، وهي أكبر من المستوى المقبول به إحصائيا ، وهذا يشير إلى عدم تباين تقديرات أفراد العينة حول 2.217)

 درجة متابعتهم ألطفالهم أثناء مشاهدة اليوتيوب. 

 متغير منطقة السكن.  -3

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة f-test( نتائج اختبار التباين )00يوضح الجدول )

  )بعتهم ألطفالهم وتوجيههم أثناء مشاهدتهم لليوتيوب، تعزى لمتغير منطقة السكن، وذلك عند مستوى الداللة متا

 (%17( ومستوى ثقة ال يقل عن )%7، أي عند نسبة خطأ ال تتجاوز )(1915≥ 

ألطفالهم ( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة متابعتهم f-testاختبار التباين )(: 63جدول )

 وتوجيههم أثناء مشاهدة اليوتيوب تعزى لمتغير منطقة السكن

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  (fعيمة )

 الداللة

  2 ,2.1 بين المجموعات
2.772 2.70 

  217 2.12, داخل المجموعات

  211 7.10, المجموع

( في 2.27≥  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ) تشير بيانات الجدول السابق إلى

تقديرات أفراد العينة حول درجة متابعتهم ألطفالهم وتوجيههم أثناء مشاهدة اليوتيوب تبعا  لمتغير منطقة السكن، 

اين (، وهي أكبر من المستوى المقبول به إحصائيا ، وهذا يشير إلى عدم تب2.70حيث بلغت مستوى الداللة )

 تقديرات أفراد العينة حول درجة متابعتهم ألطفالهم وتوجيههم أثناء مشاهدة اليوتيوب تبعا  لمكان سكنهم.
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 متغير حالة العم .  -1

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة متابعتهم t-test( نتائج اختبار )ت( )02يوضح الجدول )

(، 2.27≥  زى لمتغير حالة العمل، وذلك عند مستوى الداللة )ألطفالهم وتوجيههم أثناء مشاهدة اليوتيوب، تع

 (%17( ومستوى ثقة ال يقل عن )%7أي عند نسبة خطأ ال تتجاوز )

( للفروق في تقديرات أفراد العينة حول درجة متابعتهم ألطفالهم وتوجيههم أثناء t-testاختبار )(: 61جدول )

 مشاهدة اليوتيوب تعزى لمتغير حالة العم 

 مستوى الداللة فرق المتوسطات درجات الحرية (tعيمة )

2.002 217 2.2،7 2.7,2 

( في 2.27≥  ) تشير بيانات الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

تقديرات أفراد العينة حول درجة متابعتهم ألطفالهم وتوجيههم أثناء مشاهدة اليوتيوب تبعا  لمتغير حالة العمل، 

(، وهي أكبر من المستوى المقبول به إحصائيا ، وهذا يشير إلى أن تقديرات ,2.7حيث بلغت مستوى الداللة )

الدراسة قد تماثلت تقريبا  ولم تتباين حول درجة متابعتهم ألطفالهم العاملين أو غير العاملين من الوالدين عينة 

 وتوجيههم أثناء مشاهدة اليوتيوب. 

 

 النتائج ملخص

أظهرت النتائج أن هناك درجة مرتفعة من معرفة أفراد العينة من الوالدين األردنينين فني عمنان بالتربينة  -2

تسنتند اإليمنان بنأن المعرفنة العامنة والثقافنة المتعلقنة بالتعامنل منع اإلعالمية، وتفسر هذه النتيجة من القاعدة التني 

وسائل اإلعالم بشكل عام ووسائل اإلعالم الحديثة وفي مقدمتها اليوتيوب، واجبة وحق لكل مواطن. وبنأن معظنم 

فني تسنليط المتعاملين مع وسائل اإلعالم الحديثة قادرون على فهمها والتعامل معهنا علنى اعتبنار أهميتهنا الكبينرة 

 الضوء على العديد من القضايا التي تهم المجتمع، والقدرة  على التمييز ما بين المفيد والضار منها.

(، التي بينت نتائجهنا وجنود درجنة متوسنطة منن المعرفنة ،022وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العسال )

 .جتمع األردنيعند الوالدين في المبالتربية اإلعالمية والتربية الرقمية 

أظهرت النتائج وجود درجة مرتفعة من المهارة في الوصول إلى ما يشاهده الطفل لدى الوالدين في  -0

األسر األردنية في عمان عينة الدراسة، ويفسر ذلك بقدرة معظم المتعاملين مع االنترنت بشكل عام واليوتيوب 

طفالهم وامتالكهم المهارات الكافية في على وجه الخصوص بالدخول إلى الجهاز الخاص الذي يستخدمه أ

استخدام الهاتف المحول أو أي جهاز يمكن من خالل استخدام اليوتيوب، باإلضافة إلى القدرة على الوصول إلى 

 المعلومات في المواقع اإللكترونية. 
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دنيين عمان أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في درجة مهارة أفراد العينة من الوالدين األر -0

في الوصول إلى ما يشاهده الطفل تبعا  لمتغير النوع االجتماعي، أي أن تقديرات الذكور واإلناث قد تماثلت تقريبا  

 ولم تتباين. 

أظهرت النتائج  وجود فروق دالة إحصائيا  في درجة مهارة أفراد العينة في الوصول إلى ما يشاهده  -2

ت هذه الفروق تميل لصالح المستوى التعليمي )دراسات عليا(، وهذا يعني الطفل تبعا  لمستواهم التعليمي، وكان

 أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي ألفراد العينة ارتفعت درجة مهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل. 

بينت النتائج كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في درجة مهارة أفراد العينة في الوصول إلى ما  -7

اهده الطفل تبعا  لمتغير منطقة السكن وحالة العمل، وهذا يشير إلى عدم تباين تقديرات أفراد العينة حول درجة يش

وقد يكون السبب في ذلك  ،مهارتهم في الوصول إلى ما يشاهده الطفل تبعا  لمكان سكنهم أو لحالة العمل لديهم

 طلب مهارة عالية.سهولة التعامل مع اليوتيوب فعملية البحث من خالله ال تت

أظهرت النتائج أن هناك درجة متوسطة من متابعة الوالدين في توجيه أطفالهم أثناء مشاهدتهم لليوتيوب،  -،

وقد تفسر هذه النتيجة في الدرجة المتوسطة بعدم امتالك أفراد العينة الوقت الكافي أو المعرفة الكافية بما يقدمه 

الك الوقت الكافي يؤدي إلى أن ال يتواجد الوالدين مع أطفالهم أثناء اليوتيوب من خدمات أو خيارات، فعدم امت

استخدامهم لليوتيوب، واعتقادهم بأن الطفل بأيدي أمينة، وكذلك عدم مقدرتهم على المراقبة باستمرار لما يقدمه 

 اليوتيوب أو ما يشاهده الطفل عليه. 

بعة أفراد العينة من الوالدين األردنيين أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في درجة متا -7

ألطفالهم أثناء مشاهدة اليوتيوب تبعا  لمتغير النوع االجتماعي، وهذا يشير إلى أن تقديرات الذكور واإلناث قد 

كما بينت النتائج  تماثلت تقريبا  ولم تتباين حول درجة متابعتهم ألطفالهم وتوجيههم أثناء مشاهدتهم لليوتيوب. 

فروق دالة إحصائا  في درجة متابعة الوالدين ألطفالهم وتوجيههم أثناء مشاهدة اليوتيوب، وكذلك عدم  عدم وجود

وجود فروق دالة إحصائيا  في درجة متابعتهم ألطفالهم وتوجيههم أثناء مشاهدة اليوتيوب تبعا  لمتغير منطقة 

 السكن، وحالة العمل. 

 التوصيات  -ثانياا 

 بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج، توصي الباحثة بما يأتي: 

العمل على توعية الوالدين بأهمية متابعة ومراقبة وتوجيه أطفالهم عند استخدامهم للتقنيات الحديثة  -2

 المرتبطة باإلعالم الجديد وفي مقدمتها اليوتيوب، وذلك من خالل عقد الندوات وورش العمل.

ريس مادة التربية اإلعالمية للطالب في المدارس، واعتمادها كمادة دراسية في ضرورة العمل على تد -0

 المقررات الجامعية. 
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التوعية بأهمية مشاركة الوالدين أبنائهم أثناء المشاهدة، وربط ما يشاهده األبناء مع حياتهم العملية،  -0

 .اوبيان السلبي واإليجابي منه ومناقشة البرامج المقدمة من خالل اليوتيوب

التعامل مع وسائل اإلعالم الحديثة )الصحافة الرقمية والتطبيقات الذكية مثل اليوتيوب  إشاعة ثقافة -2

 والتويتر( لما لها من أهمية كبيرة في الحصول على المعلومات والبيانات المختلفة. 
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