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  دور اإلذاعات المجتمعیة في دعم التنمیة باألردن
  إعداد

  عواطف الحجایــا
  إشراف 

  األستاذ الـــدكـــتـــور عزت حجـــاب 
  الملخص

تحقیق ول ،"دور اإلذاعات المجتمعیة في دعم التنمیة هدفت هذه الّدراسة إلى التعرف على" 

  وتم التأكد من صدقها وثباتها. استبانة،هدف الّدراسة تمّ تطویر 

ـــــــة  ــــ ـــــــدراسـ ــــ ــــ مستمعي اإلذاعات األردنیة وباألخص إذاعة(إربد ل عینة الدراسةتمثل بمجتمع الـ

وتمثلت عینة الــــدراســـة  بهؤالء ، ) استبانة320هذا وتم توزیع ( طفیلة)،الكبرى، ومعان، والكرك،  وال

) اســـــــــتبانة لعدم مالئمتها الختبارات التحلیل اإلحصـــــــــائي، وبذلك 20، إال أنه تم اســــــــتبعاد (جمیعهم

هذا وقد تم تحلیل البیانات  )،300تكون عدد االستبانات القابلة إلجراء عملیات التحلیل اإلحصائي (

 Statistical Package for)باســـــــــــــتخدام نظام برنامج الحزمة اإلحصـــــــــــــائیة للعلوم االجتماعیة 

Social Sciences –SPSS.ver 18) وبعد ألجل الوصـــــول إلى غایات وأهداف هذه الدراســـــة ،

ماع عادات االســـت بأن مســـتوىتحلیل األداة توصـــلت الّدراســـة إلى مجموعة  من النتائج  كان أبرزها 

،   كما أن الخدمات التنمویة التي تركز علیها برامج البث المباشــــر في كل من إذاعة  كان متوســــطًا

.    إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة كان متوسطًا

إشراك العاملین لدى اإلذاعات المجتمعیة بدورات متخصصة ضرورة إلى  وأوصت الدراسةهذا 

فهمهم ومعرفتهم بالقضایا المجتمعیة والمرتبطة بمشكالت المواطنین تزید وتحسن من مستویات 

ة ّ   .وقضایاهم المحلی

  .الكلمات المفتاحیة: دور، اإلذاعات المجتمعیة، التنمیة
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Abstract 

 
 The aim of this study was to identify the role of community radio in 

supporting development. To achieve the objective of the study ،a questionnaire was 

developed and verified its validity and stability. 

The study population was represented by all the listeners of the Jordanian 

radio stations ،especially Radio Irbid ،Ma’an ،Karak and Tafila. 320 samples were 

distributed. The sample of the study was all of them ،but 20 were excluded for not 

being suitable for statistical analysis. Number of questionable questionnaires for 

statistical analysis (300). The data were analyzed using the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS.ver 18) to reach the goals and objectives of this study. After 

analyzing the tool ،the results were highlighted the level of listening habits was 

moderate ،and the developmental services focused on the live broadcast programs 

in Irbid ،Ma’an ،Karak and Tafila were medium. 

The study recommended the need to involve the employees of the community 

radio stations with specialized courses that increase and improve their levels of 

understanding and knowledge of community issues related to the problems of 

citizens and their local issues. 

Key Words: Role ،Community Radio ،Development.



1 
 

 

  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  : المقدمــة 1.1

یر من الكثاإلذاعات وسائل االتصال بشكل عام دورًا أساسیًا في حیاة اإلنسان. وتقدم  تؤدي

 إرشاد الجمهور وتزویدهم بالمعلوماتأدوار مهمة في التنمیة من خالل ب تقومالخدمات لإلنسان كما أنها 

  التي تهمهم.

 المساهمة في وسائل اإلعالم أحد في عملیة التنمیة، وتعتبر اإلذاعات یقوم اإلعالم بدور

، لما لها من دور بارز في زیادة معرفة المواطنین بقضایا التنمیة، والمساهمة برفع طموحات التنمیة

یمكنها أن تساهم بالتنمیة الثقافیة للمواطنین من خالل إیجاد مساحة للحوار حول  نین، كماالمواط

  القضایا التي تهم الوطن والمواطن.

ذاعة الطفیلة المحلیة سهولة إن  ذاعة معان، إذاعة الكرك، وإ الوصول إلى إذاعة إربد الكبرى، وإ

وقت  االستماع لإلذاعة في أي سهولةو على الهواتف الذكیة والكمبیوتر الشخصي وصغر حجم المذیاع 

أهمیة وتعزیز خ یترسمن قیل فئات المواطنین ومن مختلف المستویات التعلیمیة والثقافیة قد ساهمت في 

  دعم القضایا التنمویة.تأثیرها في ودرجة  اإلذاعة

رف على دور اإلذاعات المجتمعیة في دعم التنمیة ومدى قیام وعلیه تحاول هذه الدراسة التع

الضوء  طتقوم بتسلیهذه اإلذاعات المحلیة بمهامها اإلذاعیة وخصوصا البرامج اإلذاعیة المباشرة التي 

، من خالل توصیل وجهات نظر المواطنین لهذه القضایاحول القضایا التنمویة ومحاولة إیجاد حلول 

  القرار.ن ومتخذي للمسؤولیّ 
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  الدراســة: مشكلة 2.1

ُ FMشهد األردن خالل السنوات العشر الماضیة زیادة في عدد اإلذاعات المحلیة   ، إال أنه

ذاعة معان، إذاعة تقوم بهناك أربع إذاعات  خدمة مجتمعاتها المحلیة وهي: إذاعة إربد الكبرى، وإ

ذاعة الطفیلة، وهذه اإلذاعات تقوم بدور كبیر ومحوري في تنمیة المحافظات، وحیث أن  الكرك، وإ

تؤدي دورًا محوریًا عملیة التنمیة مسؤولیة مشتركة ما بین الحكومة والمواطن، فأن هذه اإلذاعات 

ل إیجاد مساحة للحوار والنقاش حول أهم القضایا التنمویة التي تواجهها هذه خال وأساسیا من

  المجتمعات.

ة المجتمعیة في تنمی به اإلذاعاتالتعرف على الدور الذي تقوم من الضروري ومن هنا بات 

ین من رسمی الشأن التنمويألجل توفیر تغذیـة راجعـة لكل المهتمین في مشاریعه التنمویة  المجتمع ودعم

األمثل لهذه اإلذاعات المجتمعیة وتوظیفها بشكل  االستخدامومؤسسات مجتمع مدني وتمكینهم من 

  إیجابي في دفع عجلة التنمیة الوطنیة.

  

   الدراســـــــة: أسئلة 3.1

دور اإلذاعات المجتمعیة والمتمثلة في طرح السؤال الرئیس التالي: ما تستند الدراسة على           

   یها؟مستمعإذاعة إربد الكبرى، إذاعة معان، إذاعة الكرك، إذاعة الطفیلة في دعم التنمیة من وجهة نظر 

  :تالیةالالفرعیة الدراسة اإلجابة عن التساؤالت  تحاولكما 

 فیلة؟والطالمواطنین في كل من إربد الكبرى ومعان والكرك  عادات االستماع لدى ماهي .1
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األساسیة التي تركز علیها برامج البث المباشر اإلذاعیة التنمویة الخدمات ماهي  .2

  إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟الخدمیة في 

امج البث التي تستقبلها بر  المواطنینالطریقة التي یتم التعامل فیها مع شكاوى ماهي  .3

 ك والطفیلة؟في إذاعة إربد الكبرى ومعان والكر المباشر 

التي تركز علیها برامج البث المباشر اإلذاعیة ماهي القضایا والموضوعات التنمویة  .4

  إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟الخدمیة في 

في ة للقضایا المطروحمدى اهتمام المسؤولین وتجاوبهم في تقدیم الحلول المناسبة ما  .5

 والطفیلة؟إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك 

 في إذاعة إربد الكبرى ومعانالدور الذي تقوم به برامج البث المباشر اإلذاعیة ما هو  .6

  للمواطنین؟والكرك والطفیلة لتعظیم االدراك والمعرفة السیاسیة 

 إذاعة إربد الكبرى ومعان والكركالتي تركز علیها برامج االقتصادیة القضایا ماهي  .7

 والطفیلة؟

إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك التي تركز علیها برامج الثقافیة القضایا ماهي  .8

 والطفیلة؟

إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك التي تركز علیها برامج االجتماعیة القضایا ماهي  .9

 والطفیلة؟

إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك التي تركز علیها برامج البیئیة القضایا ماهي  .10

 والطفیلة؟
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إذاعة إربد مستمعي (ذات داللة إحصائیة فیما یخص اتجاهات  عالقةهل توجد  .11

)، نحو دور اإلذاعات المجتمعیة الكبرى، إذاعة معان، إذاعة الكرك، إذاعة الطفیلة

 الجنس(یرجع للمتغیرات االجتماعیة لعینة الدراسة والمتمثلة في باختالف بدعم التنمیة 

  والجنسیة ومكان االقامة والمهنة)؟ والعمر والمؤهل العلمي

   أهداف الدراســـــــــة:  4. 1

على دور اإلذاعات المجتمعیة في تسلیط الضوء على القضایا  للتعرف هذه الدراسة هدفت

یجاد حلول لهذه القضایا، من خالل توصیل وجهات نظر المواطنین للمسؤولین  والمشاكل التنمویة، وإ

  التالیة: الدراسة األهداف تحققبأن  ةالباحثأمل ومتخذي القرار. وت

 المواطنین في كل من إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة. عادات االستماع لدىمعرفة  .1

األساسیة التي تركز علیها برامج البث المباشر اإلذاعیة التنمویة الخدمات الوقوف على  .2

  إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة.الخدمیة في 

لها برامج البث التي تستقب المواطنینالطریقة التي یتم التعامل فیها مع شكاوى تعرف على ال .3

  في إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة.المباشر 

رك إذاعة إربد الكبرى ومعان والكالتي تركز علیها برامج التنمویة القضایا التعرف على  .4

  والطفیلة.

ایا للقضمدى اهتمام المسؤولین وتجاوبهم في تقدیم الحلول المناسبة التعرف على  .5

 إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة.في المطروحة 
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التعرف على الدور الذي تقوم به برامج الیث المباشر اإلذاعیة الخدمیة لتعظیم االدراك  .6

 والمعرفة السیاسیة للمواطنین.

 التي تركز علیها برامج الیث المباشر.التعرف على القضایا االقتصادیة  .7

 التعرف على القضایا الثقافیة التي تركز علیها برامج الیث المباشر. .8

 التي تركز علیها برامج الیث المباشر. االجتماعیةالتعرف على القضایا  .9

 التعرف على القضایا البیئیة التي تركز علیها برامج الیث المباشر. .10

نحو دور هذه االذاعات لدعم  المجتمعیةالتعرف على اتجاهات مستمعي االذاعات  .11

  قضایا التنمیة باختالف المتغیرات االجتماعیة لعینة الدراسة.

  ة: ــــــــــــأهمیة الدراســ 5.1

إضافة نوعیة للدور الذي تقوم به اإلذاعة في خدمة لتشكل  اإلذاعات المجتمعیةجاءت 

، خدمهاالمحلیة التي تقدرتها على التأثیر في المجتمعات من خالل ، مسیرة التنمیةالمواطنین ودعم 

األبحاث والدراسات األردنیة التي تناولت الدور الذي لعبته  قلةلذلك فإن أهمیة هذه الدراسة تكمن في 

ها أن نكما أن هذه الدراسة من شأ ،جهود التنمیة، في حفز المواطنین للمشاركة في اإلذاعات المحلیة

ك على الصعید األردني، وذل اإلذاعات المجتمعیةتوفر رؤیة علمیة موضوعیة، للوقوف على دور هذه 

  من خالل توفیرها للنتائج العلمیة المتعلقة بهذا الجانب.

دور االذاعات الوطنیة في  الموضوع تناولتمعظم الدراسات التي أجریت حول هذا األهمیة النظریة: 

عیة حول دور اإلذاعات المجتمأهمیة الدراسة في أنه ال یوجد دراسات متخصصة أتي التنمیة، ومن هنا ت

   .)ة(حسب علم الباحث(برنامج البث المباشر) في خدمة قضایا التنمیة من وجهة نظر المواطنین 
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ة "إذاعة إربد الكبرى، إذاعتسلیط الضوء على اإلذاعات المحلیة من كما وتأتي أهمیة هذه الدراسة 

إذاعة الكرك، إذاعة الطفیلة، ومساهمتها في الحّد من المشاكل الخدمیة والتي تشكل حجر عثرة معان، 

  في دعم برامج التنمیة.

لمشاكل كافة انافذة مفتوحة لعرض  كونهافي حیاة المواطن المجتمعیة اإلذاعات  أهمیةمعرفة مدى و 

 ألجل وأسسخالل هذه المنابر اإلذاعیة یمكن وضع مبادئ  المحلیة، فمنالتي تعیق تنمیة المناطق 

اكل التي من المش لحل الكثیرالوصول للمسؤول بسهولة  عال یستطیالحّد من هذه المشاكل، فالمواطن 

 تقف حجر عثرة في التنمیة وتدعیمها.

  األهمیة التطبیقیة: 

  تفید هذه الدراسة الفئات اآلتیة:یمكن أن   

ي أراء المواطنین ف: فیمكنهم التعرف على كافةبرامج البث المباشر اإلذاعیة  المسئولون عن .1

برامجهم والقضایا التي تطرح في هذه البرامج، والتعرف على تطلعات المواطنین والعمل على 

 تطویر برامجهم لتلبي احتیاجات المواطنین.

ه في التي تقوم ب والدور اإلذاعاتالمواطنین بهذه رأي حیث یمكنهم التعرف على  صناع القرار: .2

  .خدمة قضایا التنمیة

واالستفادة من أدبیات الدراسة وكذلك یمكنهم یمكنهم االطالع على هذه الدارسة  الباحثون: .3

تنوعة معلى النتائج التي توصلت إلیها، وتساعدهم في البحث والتطویر في متغیرات التعرف 

  . أخرى، ویمكن تطبیقها على عینات متباینة ومختلفة
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  مصطلحات الدراسة:  6.1

 عضاءأ یتوقع التي، والسلوك واالتجاهات والقیم والمعتقدات واألهداف الدوافع من نمط هو": الدور

 السلوك یصف الذي هو والدور معین، اجتماعي وضع أو، ما وظیفة یشغلفیمن  یروه أن جماعة

  ).22ص، 2011الهادي،( "ما موقف في شخص من المتوقع

  االذاعات المجتمعیة موضع الدراسة في خدمة قضایا التنمیة. به تقوم ما هو: جرائیاً به ا ویقصد

واحدة من أشكال وسائل اإلعالم التي تعتمد بشكل أساسي على المجتمع،  وهيالمجتمعیة: اإلذاعات 

  .تربطه بموقع جغرافي معین وشخصیة ذات طابع معین

د الكبرى أرب إذاعة(والطفیلة التي تبث من أربد، معان، الكرك  ةالمجتمعیهي المحطات االذاعیة  إجرائیا:

ذاعة الطفیلة. ذاعة الكرك وإ ذاعة معان وإ   وإ

لة أو هي التنمیة:   العملیات والتي منمتشابكة متواصلة وكذلك مستمرة، من مجموعة عبارة عن جمُ

وتقسم إلى (التنمیة ش، الواقع المعاجل رفع مستوى ألخاللها یمكن مساعدة المجتمعات المحلیة 

  االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة واإلداریة والبیئیة والثقافیة).

: هي مجموعة القضایا التنمویة التي تقدمها اإلذاعات المجتمعیة من خالل برامج البث المباشر  إجرائیًا

ذاعة الطفیلة ومشاركة المواطنین في طرح  ذاعة الكرك وإ ذاعة معان وإ في كل من إذاعة اربد الكبرى وإ

 قضایاهم.
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  الدراســـة:  حدود 7.1

  تتجسد حدود الدراسة من خالل اآلتــي:  

ذاعة إتقتصر هذه الدراسة على  المكانیـة: الحدود -1 ذاعة الكرك وإ ذاعة معان وإ ذاعة إربد الكبرى وإ

 . الطفیلة

 2017عام لالفترة الزمنیة الممتدة من تشرین األول لتم إجراء هذه الدراسة خالل الحدود الزمنیـة:  -2

 م.2018 وحتى شهر أذار للعام

ذاعة الكرك  نالمواطنین المستمعی تتمثل فيالحدود البشریة:  -3 ذاعة معان وإ إلذاعة إربد الكبرى وإ

ذاعة الطفیلة   .وإ

  ة: ـــــــــــــــــــــــمحددات الدراسـ 8.1

 الفترة الزمنیة التي اجریت فیها الدراسة.  -1

 هذه الدراسة. لالمعدة  أداة الدراسةصدق وثبات تحدد النتائج بمدى  -2

ذاعة الطفیلة إلذاعة إربد استجابة المواطنین المستمعین  -4 ذاعة الكرك وإ ذاعة معان وإ الكبرى وإ

 .لإلجابة على اسئلة الدراسة بصدق وموضوعیة
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  الفصل الثاني

  ةـــــــــاإلطار النظري والدراسات السابقــ

 اإلعالمیة المرتبطة بموضوع الدراسة، ةالنظری من خالل هذا الفصل سیتم الحدیث عن

اإلذاعات المجتمعیة، نشأتها وتطورها وأدوارها، التنمیة وعناصرها وأهدافها بشكل خاص من حیث 

  .ألهم الدراسات السابقة استعراض وأخیراً  مجاالتها ودور اإلعالم في التنمیة

    على وسائل اإلعالم االعتمادنظریة  1.2

لمجتمع ادرجة عدم االستقرار في  زادت كلماالتي تعتمد على فكرة أنه  نظریات التأثیرهي من 

في وقت األزمات إلى مزید من  الفرد) یحتاجذلك أنه (، الجمهور لوسائل اإلعالم یزداد تعرض

درجة اعتماد الجمهور  منالمعلومات حول ما یحدث من حوله، وذلك في إطار حیویة اجتماعیة تزید 

  على تلك الوسائل.

في السبعینات على أساس وجود عالقة قویة بین ظهر نموذج االعتماد على وسائل اإلعالم 

ان الجمهور یعتمد على وسائل  الجتماعي، ویقوم هذا النموذج علىالجمهور ووسائل اإلعالم والنظام ا

  ).1991هذه الحاجات (رشتي،  في تحقیق بالمعلومات التي تلبي حاجاته وتساعده اإلعالم لتزویده

م، انتقلت عالها نظریات التأثیر المباشر لوسائل اإلوبعد االنتقادات الالذعة التي تعرضت ل

أن التغیر في المعارف سواء الفردیة أو  على اعتباراإلعالم على المعارف،  دراسات تأثیر وسائل

 عي صاحباالجتماالمجتمعیة شرط أساسي لتحقیق التغییر في اتجاهات واألنماط الثقافیة والسلوك 

األثر یسمى ب أو ماوسائل اإلعالم في التشكیل معارف األفراد  هذا التحول تطور آخر في دراسة دور

  المعرفي لوسائل اإلعالم.
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هذا وقد أصبح األفراد في المجتمعات الحدیثة أكثر اعتمادًا على وسائل اإلعالم في الحصول         

عالم على المعلومات والحقائق المتعلقة بما یجري حولهم من أحداث مختلفة، بحیث تقوم وسائل اإل

بتزویدهم بالمعلومات حول ما یجري في مجتمعهم أو محیطهم الجغرافي من وقائع وأحداث. وتقوم 

 S. Ball" و " M.de fleurنظریة االعتماد على وسائل اإلعالم على عدة فرضیات بحسب " 

Rokech ، 414، ص1993" (دیفلیر وبول(.  

  تقوم على عاملین أساسیین، هما الفرضیة األولى

  التغییر أو الصراع، أو عدم االستقرار الذي یعاني منه المجتمع. ففي مثل هذه الحاالت یزداد درجة

  اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم لمعرفة المزید من األخبار والمعلومات.

  مدى أهمیة وسائل اإلعالم كمصادر للمعلومات في المجتمع الحدیث، حیث یعتبر اعتماد الفرد

فة سمة تمیز المجتمعات المتحّضرة لفهم العالم االجتماعي  على معلومات وسائل اإلعالم بصورة مكّث

المحیط. وبناءً على ذلك فإن زیادة حاجة الفرد إلى ما تقدمه وسائل اإلعالم من أخبار ومعلومات، 

وزیادة االعتماد علیها یزید من احتمال أن تّغیر المعلومات من معارف الفرد ومشاعره وسلوكه 

 ).1993وبول، (دیفلیر

  ):1993لنظریة االعتماد على وسائل اإلعالم، فهي ترى بأن (دیفلیر وبول، أما الفرضیة الثانیة    

  یرى أن اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم یقل كلما كان لدیه بدائل ومصادر أخرى للمعلومات.

ر أخرى د یكون لدیها مصادمع ذلك فانه ال ینفي حقیقة وجود بعض الفئات في المجتمع، التي ق     

  للمعلومات تجعلها متفاوتة في درجة اعتمادها على الوسیلة اإلعالمیة.
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أما الفرضیة الثالثة لنظریة" االعتماد على وسائل اإلعالم"، تبین مدى اعتماد الجمهور على         

  )، وهي: 1998وسائل اإلعالم من خالل أربع مراحل (القلیني،

  نشطًا یختار مضمونًا معینًا أو وسیلة إعالم معینة وفقا لدوافعه وحاجاته.أن هناك جمهورًا 

  كلما زاد اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم زادت االستشارات المعرفیة والعاطفیة، وبالتالي زادت

 المشاركة.

 ،تزداد و  كلما زاد االعتماد على وسائل اإلعالم زادت درجة االندماج والمشاركة واستیعاب المعلومات

بالتالي درجة االستثارة المعرفیة واالتجاهیة التي حدثت من قبل، وكلما زادت درجة االندماج زادت 

احتماالت حدوث التأثیرات المعرفیة أو العاطفیة والسلوكیة نتیجة االعتماد على وسائل اإلعالم في 

 الحصول على المعلومات.

یتش" مجموعة من اآلثار التي تنتج عن اعتماد األفراد ویرصد "ملفین دیفلیر" و "ساندرا بول روك      

 على وسائل اإلعالم من خالل ثالث فئات أساسیة وهي: 

: وتشتمل على كشف الغموض في تكوین االتجاهات وترتیب األولویات واتساع اآلثار المعرفیة .1

  المعتقدات.

عم والقلق، إضافة إلى الد : وتشتمل على الفتور العاطفي أو الالمباالة والخوفاآلثار الوجدانیة .2

 المعنوي واالغتراب.

 ): 1998: وتشتمل على سلوكیین أساسیین، وهما (مكاوي والسید،اآلثار السلوكیة .3
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  التنشیط: وهو یعني قیام الفرد بعمل ما نتیجة التعرض للوسیلة اإلعالمیة، وهو المنتج النهائي

 لربط اآلثار المعرفیة والوجدانیة.

 1998دم النشاط وتجنب القیام بالفعل (مكاوي والسید،الخمول: ویشیر إلى ع.( 

اختارت الطالبة هذه النظریة كونها تركز على مدى أهمیة وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات في 

حیث یعتبر اعتماد الفرد على معلومات وسائل اإلعالم بصورة مكثّفة سمة تمیز العصر الحدیث 

ًا جمهورًا نشط جمهور األذاعات المجتمعیةأن . كما أن النظریة ركزت على المجتمعات المتحّضرة

یختار مضمونًا معینًا أو وسیلة إعالم معینة یشارك في البرامج التي تبث عبر هذه اإلذاعات، و 

  وفقا لدوافعه وحاجاته.

   وأدوارها:، نشأتها وتطورها، اإلذاعة-2.2

ن یتمكن واألخبار ألجل أتعتبر الوظیفة الرئیس لإلعالم تزوید الجمهور بالمعلومات الصائبة   

الرأي الصحیح والسلیم إزاء مشكلة من المشاكل خصوصًا تلك التي یكون للناس فیها مواقف  من تكوین

  .متباینة

إال أنه ومع تعقد الحیاة وتشابكها تعاظمت استخدامات اإلعالم ألجل تشكیل توجیهات األفراد   

 تكز مفهومویر وحشد التأیید لمواقف معینة تتبناها السلطة أو أنساق فرعیة من السلطة أو المجتمع.  

فسیة إلعالم نا إعالمیة، وبهذا فمهمةاإلعالم حول عملیة االتصال ما بین المستقبل والمرسل لرسالة 

حول تبادل الرموز والدالالت ما بین  اجتماعیة یتمحورتتجسد بخلق الرموز والدالالت، وثانیهما 

  المستقبل والمرسل.
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بتوجیه المنظومة المعرفیة للشخص أو الفرد، فهي  اأساسی ااإلعالمیة دور  المادة تؤديو كما   

ر فیها وله واستعداداته النفسیة بهدف التأثیوعقله، كما أنها تخاطب می الحال تخاطب ادراكاتهبطبیعة 

  باتجاه أو آخر، 

الدور من خالل إدراك العملیة  یجب رصدالمؤسسة اإلعالمیة بدورها الرئیس  أجل قیامومن   

جهة التي ال(والمستقبل أي المنتج للرسالة اإلعالمیة) (المرسل اإلعالمیة وأطرافها التي تتجسد في 

المحتوى اللغوي أو الرمز أو اإلشارة والصورة  أي(اإلعالمیة تستهدفها الرسالة اإلعالمیة) والرسالة 

تقبل على رد فعل المس المستقبل، وأخیراً الموجهة من المرسل للمستقبل)، ومدى التأثیر للرسالة على 

  الرسالة اإلعالمیة.

  :وخصائصها ومیزاتها ماهیة اإلذاعة

البرامج بقصد استقبالها من قبل الجمهور ونجد تعریفا لإلذاعة في  مهمة نشر اإلذاعةویقصد ب

دائرة المعارف البریطانیة بأنها "النشر المنظم أو اإلذاعة لإلمتاع واإلعالم والتثقیف وغیرها الستقبالها 

  في آن واحد بواسطة جمهور متناثر یتكون من أفراد وجماعات بأجهزة استقبال مناسبة.

أما التعریف اللغوي الذي أستحدثه مجمع اللغة العربیة في مصر لكلمة إذاعة هي نشر األخبار 

  .)2011وغیرها بواسطة الجهاز الالسلكي والمذیاع هو آلة اإلذاعة (الضبع، 

عن غیرها من وسائل االتصال،  إذ أن هناك سهولة في توصیل  هذا وتمتاز اإلذاعة بالكثیر

،  وسهلة لالستعمال من قبل الكثیرین، كما تتمیز بالتكلفة القلیلة وصول إلیها،معلومة، كذلك سهل الال

مكانیة البث بشكل   ساعة، كما وتعتبر اإلذاعة من أكثر وسائل متواصل على مدار األربع  والعشرینوإ

، وكثیر من الدول وباألخص النامیة اتجهت الستخدامها في كثیر من األغراض، إال  االتصال انتشارًا
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ن أبرزها یتمثل في التوجیه واإلرشاد للمواطنین في الكثیر من القضایا المختلفة سواء السیاسیة أو أ

 بدون لبعیدةالمناطق االثقافیة أو الصحیة أو البیئیة وغیرها الكثیر.ـ یمكن استخدامها في الكثیر من 

انیة التقمص الوجداني، إلمك استخدام المولدات الكهربائیة، كما تمتاز اإلذاعة بأنها وسیلة قادرة على 

لتي اوسائل اإلعالم الوصول إلى الكثیر من المجتمعات البعیدة والنائیة كما أصبحت  اإلذاعة من 

  تتمیز عن سواها والتي تدخل المناطق القریبة في المجتمعات النامیة. 

  : اإلذاعة في المملكة األردنیة الهاشمیة

ن العرب في هیئة اإلذاعة یالموظف بقیامم حدثًا مهمًا تمثل 1948من أیار عام  14شهد یوم 

بتغییر و التابعة لالنتداب البریطاني وبمساعدة من الجیش العربي األردني باالستیالء على تلك المحطة، 

ام اهللا في دینة ر وتم نقل الجزء األكبر من معدات وتجهیزات اإلذاعة من القدس إلى متبعیتها وهویتها، 

وبعد اتحاد الضفتین وتحدیدًا في الرابع من نیسان عام . فلسطین حیث بدأت البث من تلك المدینة

م حملت محطة اإلذاعة اسمًا جدیدًا هو "هیئة إذاعة المملكة األردنیة الهاشمیة" من القدس عبر 1950

  ).118: 2003كیلوواط (بني دومي،  20جهاز إرسال قوته 

اإلذاعة الصعبة وبرامجها المحدودة، بسبب قلة االمكانات، كانت اإلذاعة الناطق  ورغم ظروف

الرسمي للحكومة األردنیة والسیاسة األردنیة ومبادئ الثورة العربیة الكبرى، وكانت تذیع البیانات السیاسیة 

  ).174-173: 1992والخطابات الرسمیة وكل ما یتعلق بالسیاسة األردنیة (نصار، 

معارك الكالمیة التي تعرض لها األردن من بعض الدول العربیة الشقیقة، وجود وسیلة أوجبت ال

رة للرد على هذه الحمالت الكالمیة واالتهامات، فتم إنشاء إذاعة جبل الحسین في عام  اتصال مؤّث

م، بقدرة أكبر إلیصال صوت األردن إلى أكثر عدد من مناطق العالم، لتخرج اإلذاعة من نطاق 1956



15 
 

 

 .محلیة إلى العالمیة، فأصبحت الناطق الرسمي باسم المملكة بعد أن سبقتها في ذلك إذاعة القدسال

وتمیزت هذه اإلذاعة بالرد على االتهامات الكالمیة المعادیة، والدفاع عن أمجاد العرب، والدعوة إلى 

  ).174: 1992، المرجع السابقالوحدة العربیة (

ان والقد س دورًا مهمًا أثناء العدوان الثالثي على جمهوریة مصر كما لعبت اإلذاعة في عمّ

م خصوصًا بعد ضرب اإلذاعة المصریة على ید القوات البریطانیة والفرنسیة 1956العربیة عام 

  ).173: 1992والصهیونیة، وأخذت تبث أخبارها باسم اإلذاعة المصریة (نصار، 

الحــالي في منطقــة أم الحیران في  م تم افتتــاح مبنى اإلذاعــة1959وفي األول من آذار عــام 

كیلو واط، وســـــــدت  100عمان، وفي الیوم نفســـــــه تم افتتاح محطة اإلرســـــــال على طریق ناعور بقوة 

اإلذاعــة آنــذاك الفراغ الــذي أوجــده غیــاب الحیــاة البرلمــانیــة في تلــك الفترة، كمــا أنهــا كــانــت مصـــــــــــــــدرًا 

  ).2: 1995للمعلومات واألخبار المحلیة (أبو جبلة، 

، وأصـــــبح لها جمهور واســـــع في األردن  ات انتشـــــرت اإلذاعة انتشـــــاراً ینل فترة الثمانوخال الفتًا

: 2004تابع برامجها الســــــیاســــــیة والتنمویة والثقافیة (المجلس األعلى لإلعالم، یوعلى امتداد المنطقة 

3.(  

 والتي تغطي تم افتتاح محطة اإلرســال اإلذاعیة الجدیدة في منطقة الحرانةم 1988وفي عام 

في بثها جمیع بقاع العالم، وجاء افتتاح هذه المحطة من أجل مواكبة التطور اإلعالمي في عصــــــــــــــر 

لة، بو جبأجل إیصــــال صــــوت األردن إلى جمیع أركان العالم (أتفجر المعرفة والتدفق اإلعالمي ومن 
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من عمان  FM ال، وأصبحت تبث برامج باللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة إلى جانب محطات )2: 1995

  وأربد.

  اإلذاعات المجتمعیة وتطورهـــا: 

كمة في حیاة اإلنسان، فاألعالم أضحت  وسائل اإلعالم الیوم أحد أهم المكونات األساسیة المتحِّ

یؤدي بأشكاله المختلفة وبأسالیبه المتنوعة، المسموع منها والمرئي والمقروء وااللكتروني دورا مهما 

العام وفي تغییر السلوك واالتجاه لدى أفراد المجتمع والتأثیر على منظومة  وحیویا في تشكیل الرأي

  القیم والمبادئ التي یعتنقها اإلنسان.

ویمكن القول إن اإلعالم التنموي هو أحد المفاهیم المعاصرة التي تبنتها األمم المتحدة ووكاالتها 

ة ادفة إلى خلق اتجاهات ایجابیة وصدیقالتنمویة، وهو عبارة عن الجهود االتصالیة المخطط لها، واله

للتنمیة، وهذا یعني أن اإلعالم التنموي غیر معني بصناعة التنمیة، ولكنه یهیئ الظروف، سواء أكانت 

نفسیة، أم اجتماعیة، أم ثقافیة، لألفراد والجماعات، من أجل أن یستجیبوا للخطط والبرامج التنمویة 

عالم التنموي یعمل على تقدیم الوعي والمعرفة، اللذین یشكالن بشكل فعال. ووفق هذا التصور فإن اإل

  ).2012االتجاهات التي تنعكس في سلوك اإلنسان (نجادات، 

وتعتبر اإلذاعة المحلیة من أكثر وسائل االتصال واإلعالم المحلي قدرة على المشاركة في 

لتي یة لألفراد وتقدیم الخدمات اعملیة التغییر االجتماعي عموما والعمل على تلبیة االحتیاجات المحل

  ال تستطیع اإلذاعة المركزیة تقدیمها لهم.

نترنت،  ورغم تطور وسائل التواصل االجتماعي الجدیدة، من صحف الكترونیة، ومدونات وإ

ما  عالم،اإلباإلضافة إلى وسائل اإلعالم التقلیدیة، كالتلفاز، إال ان دور اإلذاعات المحلیة في ساحة 



17 
 

 

ویجذب المالیین من الناس لالستماع إلیها. "بل إن اإلذاعات انتشرت وتزایدت مع ارتفاع زال یتزاید 

  ).2005وتیرة الفقر والبطالة واألمیة في الدول النامیة" (توماس، 

واستطاعت هذه اإلذاعات، أن تكون منبرا توعویا بقضایا ومشكالت المجتمع المحلي. وان 

عها المحلي مع آمالهم وتطلعاتهم. كما لعبت اإلذاعات المحلیة تكون كذلك حامال لمشاغل وهموم مجتم

دور الوسیط بین المجتمع المحلي والسلطات المحلیة، وتوجه رسالتها اإلعالمیة والثقافیة والتنمویة إلى 

الواقع المحلي، من خالل االهتمام بقضایا المواطنین المحلیین في المحیط الذي یعیشون فیه، وتقودها 

ر واالزدهار وتعمیق الدیمقراطیة فیها، من خالل المساحة التي تمنح للمواطن العادي كي إلى التطو 

یشارك في الحراك العام في مجتمعه، فیما یتخذ من قرارات تؤثر في مسار حیاته الیومیة، بدال من أن 

  یبقى متلقیا ال تأثیر له.

مستواهم التعلیمي أو أعمارهم أو  ولما كانت اإلذاعة هي األكثر قربا من المواطنین بغض النظر عن

ثقافتهم أو دیانتهم أو عاداتهم أو أعراقهم، فان الكثیر من الحكومات راهنت علیها في تقلیص المسافة 

بین السلطة والمواطن، باعتبار أن اإلذاعة تؤدي دور الوسیط، فهي "وسیلة تتمتع بالقدرة على التغطیة 

تخطى حاجزي الفقر واألمیة، حیث ال تشترط مستوى علمیا معینا الجغرافیة الواسعة لإلرسال اإلذاعي وت

  ).2008فیمن یتابع برامجها" (مكاوي، 

  اإلذاعات المجتمعیة في المملكة األردنیة الهاشمیة.

ویرتبط اإلعالم بشكل وثیق بالدیمقراطیة واالنتقال الدیمقراطي، حیث شهد قطاع اإلعالم 

حتكار الحكومة لهذا القطاع، مما حدا بالقطاع الخاص إلنشاء العدید األردني تطورا كبیرا، تمثل بإنهاء ا

  من المحطات اإلذاعیة والتلفزیونیة الخاصة. 
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قانون (اإلعالم المرئي  2002وأقرت الحكومة األردنیة في السادس عشر من كانون أول عام 

عي والتلفزیون في ) والذي أنهي احتكار الحكومة للبث اإلذا2002لسنة  71والمسموع المؤقت رقم 

المملكة، وبموجب القانون أنشئت هیئة اإلعالم المرئي والمسموع، والتي تهدف إلى تنمیة اإلعالم 

المرئي والمسموع في األردن ودراسة طلبات ترخیص المحطات اإلذاعیة والتلفزیونیة. وكان هذا التوجه 

یر طن اإلعالمیة وتكریس حریة التعبالحكومي لالنفتاح على اإلعالم یهدف إلى " تحقیق مشاركة الموا

  ).2005والحق في االتصال" (أبو أصبع، 

عشرة إذاعة مجتمعیة تساهم بالكثیر من الخدمات المجتمعیة الرامیة  إحدىویوجد في االردن   

  إلى دفع عجلة التنمیة والتطور في مجتمعاتها.

أو  معان الكرك أوتطورت اإلذاعات المجتمعیة التي تُعنى بمنطقة محددة ومعینة، مثل إذاعة         

نیة وتقوم بمحاوالت جادة ومض المواطنین، شكاوىتختص بمنطقة محددة دون سواها، تطرح  إربد، والتي

  .ألجل إیجاد حلول ناجعة لها

دما تم عدم االهتمام بعدد من بستینیات القرن الفائت، عن االذاعاتظهر أول نوع من هذا    

سیقى التي المو  المختلفة، وباألخصاألقلیات الوثنیة والعرقیة، وقضایاهم عبر منابر وسائل اإلعالم 

، ومن ثمّ إذاعات متخصصة لهم تعنى بشؤونهم الحیاتیة والداخلیة بالتفكیر بتدشین، فبدأ هاكانوا یعزفون

دارتها، وانتهىا یخص مضمونها والصیغة في تمویله تطورت فیما بما یعرف الیوم اإلذاعات  وإ

  ).  2016المجتمعیة (عمر، 

 تدار من قبل فئات المجتمع المحلي الماضیة، أصبحت الحقب تطورها خاللمع  وهذه الوسائل  

  ونمط حیاتها. یعنى بشؤونهاوالمدني، مثل تكوین اتحاد خاص للمرأة 
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ون البرامج وتك برامج المرتبطة بالبیئة المعاشة،الب ل مضمون وسائل اإلعالم المجتمعیةویتمث  

من خالل هذا تغطیة  به، ویتممكرسة بشكل أساسي ألجل خدمة المجتمع المحلي وكذلك االهتمام 

ع المختلفة من فئات المجتم فیه الكثیر المحلي، وتشاركاالهتمام والتحلیل والمناقشة لشؤون المجتمع 

  اقین وغیرهم الكثیر.المتمثلة في النساء واألطفال والمع

  :ةالمجتمعیماهیة اإلذاعات 

لتعلیم ا المنفعة للمجتمع فيوهي مستقلة توفر  ربحیة،تعرف على أنها إذاعة محلیة غیر 

عبر األثیر اإلذاعي.  ، ومنح الفرص لهم عالمجتم ألفرادواالقتصاد والتدریب وزیادة الخبرات 

)Fogg..et..al ،  pp12(.  

إذاعة خاصة  25إذاعة، منها  38إذاعة مجتمعیة، من بین  11الى وجود تشیر هیئة اإلعالم 

فضائیة أردنیة، ال توجد أي فضائیة مجتمعیة. وفیما توجد عشر  19إذاعة عامة. ومن بین  13و

أسبوعیة، اثنتان شهریة وواحدة سنویة، وال توجد غیر صحیفة مجتمعیة واحدة   15صحف یومیة، 

موقع إلكتروني إخباري مرخص  227ر بشكل نصف شهري. ومن بین والتي تصد ]هنا الزرقاء[  هي

موقع متخصص، بقیت قلة قلیلة من المواقع المجتمعیة أو المحلیة التي تخدم مدن، قرى أو  213و

محافظات معینة، كانت تقدر بنحو عشرة مواقع لكن حجبت هیئة اإلعالم عدًدا منها لعدم قدرة هذه 

ا في نقابة صحفیین ألكثالمواقع على تلبیة شروط التر  ر خیص، وتحدیًدا شرط كون رئیس التحریر عضوً

من أربع سنوات. ومنها مواقع سجلت كمتخصصة فأصبحت اآلن مهددة بالحجب ألنها تنشر أخبارا 

في المملكة اإلذاعات ) مستویات 1، ویبین الشكل (ا لتعریف الهیئة للموقع المتخصصسیاسیة خالفً 

  ) 2016(عمر،  .2015/2016خالل العام 
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  2015/2016) مستویات الصحف في المملكة خالل العام 1الشكل (  

  عات العاملة في المملكة األردنیة الهاشمیة:ذااإل

من اإلذاعات  األردني، وعددمن إذاعات أردنیة تعمل عبر موجات األثیر اإلذاعي  ةهناك عد

س، (روی مختلفة، ویمكن إیجازها على النحو اآلتي إعالمیةتحمل رسائل  الخاصة، والتيالمحلیة 

2010 :27-38(:  

األساسي هو الربحیة، وتستند بشكل أساسي على  إذاعة هدفها: وهي MOOD FMإذاعة -1

اإلنجلیزیة وتهتم ببث األغاني الغربیة والصاخبة  باللغة FM 92اإلعالنات، وتبث على الموجة 

  البرامج الترفیهیة باللغة اإلنجلیزیة. باإلضافة إلى

كما  FM  102.4: وهي إذاعة ترفیهیة تبث باللغة اإلنجلیزیة على الموجة BEAT FMإذاعة -2

  . MOOD FMأنها  ال تختلف عن مضمونها عن إذاعة 
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كما أنها تغطي  FM 99.6إذاعة تبث باللغة اإلنجلیزیة على الموجة  : وهيPLAY FMإذاعة -3

ان الكبرى، وتهتم  هذه  اإلذاعة بالموسیقى الغربیة والبرامج الترفیهیة باللغة  مناطقبثها في  عمّ

  اإلنجلیزیة وتعتمد بشكل  أساسي على اإلعالنات التجاریة.

: وهي إذاعة ترفیهیة اجتماعیة،  استثمرت هذه اإلذاعة  موجات إذاعة القوات  FMإذاعة فن -4

ألغت القوات المسلحة  2010المملكة، وفي آب من عام  المسلحة ألجل البث في كافة محافظات

عقدها مع الشركة المشغلة للرادیو لتتوقف إذاعة فن وتحل محلها إذاعة (هال) التي تبث على ذات 

  الموجات اإلذاعیة.

: وهي إذاعة ترفیهیة  تبث األغاني الغربیة، وتغطي  هذه اإلذاعة مناطق في  FMإذاعة أهلین -5

  رش والزرقاء.عمان والسلط وج

لى لشبكة روتانا العربیة التي تعود ملكیتها إ ا: وهي إذاعة ترفیهیة تعتبر امتداد FMإذاعة روتانا -6

  بن طالل. یر الولیدرجل األعمال السعودي األم

وهي إذاعة ترفیهیة تبث األغاني العربیة الجدیدة، وتعود ملكیتها إلى شركة   : FMإذاعة مزاج -7

األهلیة للبث وهذه  الشركة تمتلك استودیوهات إلنتاج البرامج اإلذاعیة والمواد الصوتیة لعدد من 

  الشركات األردنیة والعربیة.

وتعد هذه اإلذاعة امتدادًا لقناة النجوم الفضائیة المصریة، وتبث  هذه اإلذاعة  : FMإذاعة نجوم -8

  برامج ترفیهیة تستهدف جذب اإلعالن والمستمعین الشباب.

: إذاعة ترفیهیة تبث في الغالب األغاني العربیة والغربیة وتقدم البرامج   FMإذاعة صوت الغد -9

ان الكبرى على   .  FM 101.5الموجة  الترفیهیة وتغطي مناطق عمّ
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: تقدم اإلذاعة نفسها عل  أنها إذاعة إخباریة أردنیة محلیة، حصلت  FMإذاعة صوت المدینة -10

هذه اإلذاعة على رخصة بث األخبار  والبرامج السیاسیة، كما أنها تقدم نشرات أخبار مفصلة ومواجز 

  ماعیة.أخبار كل ساعة باإلضافة إلى البرامج الحولیة السیاسیة واالجت

: وهي إذاعة تتبع لمدیریة األمن العام وهي خدماتیة تهدف إلى تفعیل دور  FMإذاعة أمن -11

المواطن في الحفاظ على األمن كما أنها تهتم بالقضایا المجتمعیة والسیاسیة حیث تمتلك رخصة بث 

  نشرات األخبار والبرامج السیاسیة.

ى وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة وهي هذه اإلذاعة إل الكریم: تتبعإذاعة القرآن -12

تختص فقط ببث القرآن الكریم باإلضافة إلى األدعیة الدینیة والبرامج الدینیة الدعویة وتتبع إلى اإلذاعة 

  األردنیة الرسمیة.

:  وهي تتبع لكلیة الصحافة واإلعالم  في جامعة الیرموك في إربد وتهدف  FMإذاعة یرموك -13

ة إلى تدریب طلبة اإلعالم على  العمل اإلذاعي باإلضافة إلى التفاعل  مع المجتمع المحلي ، اإلذاع

 95.7من إنتاج طلبة اإلعالم، وتبث على الموجة اإلذاعیة   الحواریةوتقوم ببث األخبار  والبرامج 

FM  وهي تغطي منطقة إربد والشمال.4/7/2006في إربد وحصلت  على الترخیص بتاریخ ،  

: وهي إذاعة مجتمعیة  تنمویة تابعة للصندوق الهاشمي للتنمیة وتبث في   FMإذاعة فرح الناس -14

  مناطق عمان والزرقاء وتقدم خدمة األخبار والبرامج الحواریة.

: وهي إذاعة مجتمعیة خدمیة تابعة ألمانة عمان الكبرى أنشأتها األمانة  FMإذاعة هوا عمان -15

  خالل البرامج الحواریة.للتواصل مع المواطنین من 
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ذاعة مونتي  BBCكما أن هناك إذاعة عاملة لبعض اإلذاعات الدولیة مثل هیئة اإلذاعة البریطانیة  وإ

ذاعة    وغیرها من اإلذاعات الدولیة. MBCكارلو الدولیة وإ

  اإلذاعات المجتمعیة عینة الدراسة

 األساسي خدمةأهم اإلذاعات المجتمعیة، والتي هدفها  بیانیمكن من خالل العرض اآلتي 

  المواطنین، ومحاولة حل المشاكل الیومیة التي تواجههم، ومن أبرز هذه اإلذاعات اآلتي:

تعنى بشكل خاص بالشأن و  1993تم افتتاحها بإرادة ملكیة عام محلیة منطقیة  وهي إذاعة: إذاعة إربد

المحلي في محافظة إربد، وقد تمّ تدشینها لغایات خدمة المواطنین بشكل أساسي، والتعرف على 

المشاكل التي یواجهون، ومحاولة حلها من خالل االتصال مع متخذي القرار  والمتنفذین في الدوائر 

  ).95.4fm MHzالحكومیة، وترددها هو (

 كرك،المحلیة منطقیة تعنى بشكل خاص بالشأن المحلي في محافظة  إذاعةوهي : الكركصوت إذاعة 

لغایات التدریب للطلبة وهي فرصة مهمة إلیصال  )م2009/أیار/31بتاریخ ( انطلقت من جامعة مؤتة

تمّ تدشینها لغایات خدمة المواطنین بشكل أساسي، والتعرف على المشاكل  وقد صوت الشباب والمرأة، 

التي یواجهون، ومحاولة حلها من خالل االتصال مع متخذي القرار  والمتنفذین في الدوائر الحكومیة، 

  ).91.9fm MHz(وترددها هو 

م، لتغطي كافة أرجاء محافظة 2018بدأت بثها في عام محلیة منطقیة  وهي إذاعةإذاعة الطفیلة: 

كل خاص عنى بشتُ الطفیلة، ورقعة واسعة من مدن جنوب األردن، والطریق الواصل بین عمان  والعقبة، 

االنفتاح و  بالشأن المحلي في محافظة الطفیلة، وقد تمّ تدشینها لغایات خدمة المواطنین بشكل أساسي،

 اء الجو الجامعي ال سیما المرتبط بنواحي  التدریب والبحث العلمي، على المجتمع المحلي، وإلثر 
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والتعرف على المشاكل التي یواجهون، ومحاولة حلها من خالل االتصال مع متخذي القرار  والمتنفذین 

  .)91.3fm MHz(في الدوائر الحكومیة، وترددها هو 

نشأت بتمویل من المجلس الثقافي البریطاني محلیة منطقیة  وهي إذاعةإذاعة معان (صوت الجنوب): 

م، وقدمت نفسها على 23/5/2006في األردن، وانطلقت من حرم جامعة الحسین بن طالل بتاریخ 

عنى بشكل خاص بالشأن المحلي في محافظة معان، وقد تمّ تدشینها تُ أنها إذاعة مجتمعیة محلیة، 

لمشاكل التي یواجهون، ومحاولة حلها من خالل لغایات خدمة المواطنین بشكل أساسي، والتعرف على ا

   ).90.3fm MHz(االتصال مع متخذي القرار  والمتنفذین في الدوائر الحكومیة، وترددها هو 

  : برامج البث المباشر في اإلذاعات المحلیة األردنیة

وهي البرامج التي یتمّ إذاعتها على الهواء مباشرة، وتعبر عن نبض المجتمع والقضایا  

والمشاكل التي تواجهه، كما  أن مثل هكذا برامج تحاول وضع حلول  لهذه المشاكل، وذلك من خالل 

ت، اادة الرأي وذوي الشأن، وهذه البرامج لها إیجابیات وسلبیشراف اآلراء واالقتراحات من قبل قاست

ومن أبرز إیجابیاتها هي الهدف اإلنساني والنبیل واألساس والذي یسعى بمحاوالت جادة إلیجاد حلول 

للمواطنین فیما یخص المشاكل التي  یمكن أن یتعرضوا لها،  وفیما یخص السلبیات فإن هناك قلة في 

ا تكون ذه  البرامج عادة مالتشارك في الرأي إذ قد یتفرد الرأي على المذیع والقائم على البرنامج،  وه

، ونتیجة لهذا الضیق في  في  الفترة الصباحیة وهي بالعادة من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحًا

الوقت قد یكون هناك صعوبة في متابعة القضایا والمشاكل التي تواجه المواطنین، وبهذا یمكن التركیز 

  على بعضها وترك اآلخر.
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   المجتمعیة:في اإلذاعات أشكال البرامج المباشرة 

هم وهذا البرنامج یهتم  بالكثیر من القضایا  التي ت "صباح الخیر یا كرك" ، البرنامج الصباحي

المواطن في محافظة الكرك،  وكذلك  إیجاد الحلول للقضایا المختلفة التي تهم المواطنین، كما یتم 

إبراز هذه القضایا من خالل  االتصاالت الهاتفیة  التي یقوم بها الكثیر من المواطنین خالل الفترة 

  صباحیة.

من الساعة الثامنة وحتى العاشرة وهو یتعرض  لمباشر إلذاعة إربد الكبرى"البث ابرنامج "

  التي تشغل محافظة واسعة ومتابعتها مع المسئولین ومتخذي القرار.  المشاكل الیومیةللكثیر من 

لقضایا ا  علىیركز بشكل كبیر   مّعان وهو برنامجالصباحي في إذاعة  صوت الناس"برنامج "

  حل المشاكل التي تواجه أبناء  المنطقة.فیلجنوب والمساعدة التي تخدم  إقلیم ا

الصباحي  والذي یبث  عبر  أثیر  إذاعة الطفیلة  یتم عرض  كافة  هوا  بالدي"“برنامج 

 بأول. أوالوم ومشاكل المنطقة ومتابعتها  هم

 

  : التنمیــــــــــــــــــــــــــة- 3.2

العملیات والتي من خاللها یمكن مساعدة المجتمعات المحلیة متداخلة من التنمیة هي مجموعة 

یة إذ في المجتمعات الریفیة یطلق علیه بالتنم بطریقة مدروسة وطوعیة، مستواها الحیاتيألجل رفع 

ذا كان على مستوى اإلقلیمي كان اسمه  الریفیة، وفي المجتمعات الحضریة دعي بالتنمیة الحضریة، وإ

  ذا كانت في المجتمعات البدویة تسمى بالتنمیة المجتمعات البدویة.التنمیة اإلقلیمیة. وإ 
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ویعتبر تطویر المجتمع كوسیلة لتنمیة المجتمعات في محاولة للحاق بركب الدول المتقدمة. 

وكثیر من الحكومات تولي اهتماما كبیرا لتنمیة المجتمعات المحلیة، والتنمیة الوطنیة بسبب اندماجها 

التنمیة ات و واالعتماد المتبادل ما بینهما، واالعتقاد بأن المجتمع المحلي كوسیلة لتحسین المجتمع

والتقدم. وقد دفع العدید من المنظمات الدولیة للرعایة وتنمیة المجتمع واالهتمام به، ومن أمثلة هذه 

المنظمات: منظمة الیونسكو، والیونیسیف، ومنظمة العمل الدولیة. ومن مظاهر هذا االهتمام الدولي 

 األمم المتحدة والندوات في محاولة في المجتمع المحلي والتنمیة، العدید من المؤتمرات التي عقدتها

  .)2000(یونس، لتحدید أبعاد هذه الطریقة وأهدافها 

وتنمیة المجتمع المحلي في الواقع من أكثر القوى االجتماعیة تأثیرا في عملیات التغییر     

وفي العالم الیوم ثالثون دولة على األقل تتبنى كل منها برنامجا  األخیرة،المقصود خالل الثالثین عاما 

كما أن ثالثین دولة أخرى تأخذ بصورة أو أخرى من صور برامج  المحلیة،قومیا لتنمیة المجتمعات 

  ).2009(جویر، التغییر المقصود  المحلي إلحداثتنمیة المجتمع 

ة حیث أصبحت أمثال تلك البرامج منتشر كما شهدت السبعینات من هذا القرن قمة هذا التطور  

، وأصبحت جامعات عدیدة تقدم برامج للدراسات المحلیة في العدید من دول العالمفي أالف المجتمعات 

كما أن المؤسسات االستشاریة التي تقدم المشورة الفنیة في تنمیة  المحلي.العلیا في تنمیة المجتمع 

  كبیرا. المجتمع المحلي قد انتشرت اآلن انتشارا

  االبعاد النظریة للتنمیة ونظریاتها.

إن التنمیة تهدف في نهایة المطاف إلى النمو السلیم للمجتمع، واالبتعاد عن المشكالت المتعلقة   

بالمجتمع من تخلف اجتماعي وكذلك اقتصادي،  وتكون معتمدة بشكل أساسي على مقدرات المجتمع  



27 
 

 

التنمیة سلیمة بعیدة عن العشوائیة البد من  وضع  خطط   عملیةتكون المادیة والبشریة،  وألجل أن 

القة التنمیة،  إذ أن هناك عو على نظریة تفسر عملیتي التخلف  نمویة ، وألجل ذلك یجب  االعتمادت

ما بین النظریة وكذلك التنمیة،   سواء  أكانت  هذه النظریة  ذات توجه اجتماعي أو توجه سیاسي أو 

د بشكل أساسي على أن تتم عملیة  التنمیة بسرعة  بعیدًا عن التباطؤ ، كما اقتصادي، والنظریة تعم

أنها تساهم  في التعرف على العقبات وتفسیرها  التي قد تواجه عملیة التنمیة،  والتنمیة بطبیعة الحال 

  )2006تركز بشكل أساسي على  االبتعاد عن اإلضرار بالبیئة وكذلك تجنب التلوث. (مشورب، 

وفقًا التجاهات الخبراء والمتخصصین، ومن هذه  تفسیر التنمیةدة اتجاهات ألجل وهناك ع 

  االتجاهات: 

لك  الموارد وكذ األوضاع الجغرافیة على طبیعة: یتم التركیز بشكل أساسي المنحى الجغرافي

توجه لالمتعلقة بالطبیعة ، وتعتبر ذلك بأنها عوامل أساسیة  ألجل النهوض بالمجتمع أو تخلفه، وهذا ا

  یبعد من حساباته العوامل األخرى إذ یعتبرها بأنها لها تثیر بسیط ال یستحق أن یذكر.

: ویرتكز مفسروا هذا االتجاه بأن التنمیة وكذلك التخلف في الدول النامیة ترتكز المنحى االجتماعي

التي  عواملالنظم االجتماعیة، ویرى أصحاب هذا االتجاه أن هناك الكثیر من  ال  أساسي علىبشكل 

  ) : 2009قد تعیق التنمیة وتشجع على التخلف، ومنها اآلتي (جویر، 

 الك فیمااالستهالعادات السیئة المتعلقة بشكل أساسي على التفاخر وكذلك التظاهر في  -1

 یخص المناسبات االجتماعیة وكذلك الدینیة.



28 
 

 

لي الثمینة الح واقتناءاالكتناز العادات والموروثات الثقافیة المرتبطة بشكل أساسي على  -2

وكذلك التباهي بالمساكن الفاخرة وتوجیه االستثمارات نحو  شراء األراضي وكذلك 

 المضاربات في ضروب التجارة المختلفة.

القوى العاملة وعدم استغاللها ، وكذلك  ثقافة العیب المتغلغلة في  متعلقة بتخطیطعوامل  -3

دودیة وكذلك المهن الفنیة واعتبارها بأنها المجتمعات النامیة مع  انحطاط  األعمال الی

 مهن ال تلیق،  وعدم االستعانة بذوي الخبرات وكذلك المؤهالت العلمیة المرتفعة.

المغلوطة المتعلقة بثقافة المرأة وعزوفها عن المشاركة في العملیة  الموروثات الثقافیة -4

مما ینعكس بالسلب على  الدخل القومي وكذلك یؤثر بطبیعة  الحال على  االنتاجیة ،

 القدرة االنتاجیة.

و الم للحاضر سالسلبیة المتعلقة بالتباهي بالماضي وكذلك االست التمسك باألنماط الثقافیة -5

 الیأس.

 سائدة في المجتمع. موروثات تقلیدیةمشاكل المجتمع نفسه من بطالة وكذلك  -6

ویتمثل توجهها في أن  التخلف متالصق مع الدول النامیة وشرط أساسي    التخلف:و منحى التبعیة 

والزم وفقًا لتصور النظام الراسمالي، إذ أن هذه  التبعیة تمثل  أمرًا أساسیًا ألجل التقدم لدى الدول 

  الراسمالیة، ویجب على الدول التابعة  لها أن تركز بشكل اساسي  على خصال وجوانب  التبعیة. 

والتبعیة  عالقة تحكمها الجدلیة، فإذا كان التخلف یؤدي إلى   بین التخلفكما أن العالقة ما   

التبعیة ، فإن التبعیة كذلك ترفع من مستویات التخلف،  والدول النامیة لها محددات معینة فهي رهینة 

لدول  كما أن ا  بما تقدمه لها الدول الصناعیة فیما یخص بالتكنولوجیا وكذلك اآلالت والخبرات،



29 
 

 

الصناعیة تجنب الدول النامیة المعرفة بأسرار العملیة المتعلقة باالنتاج  ، واالقتصادیات المتعلقة بالدول 

النامیة ال تعمل على خدمة المصلحة القومیة لها، بل تعمد بشكل أساسي ألجل خدمة مصالح القوى  

  التي تسیطر علیها.

أعظم  الحصول على التبعیة، ألجلتیجیات ألجل ترسیخ مبدأ هذا وخلقت الدول السیطرة عدة استرا

  ): 2008الفوائد منها، ومن أهم  هذه االستراتیجیات اآلتي (قمر، 

طر وألجل التلویح بخ التسلح،خلق التوتر في معظم أنحاء العالم ألجل التوسع في سباق  -

 الحروب وكذلك التدخل فیما یخص النزاعات الدولیة .

ترتبط بشكل أساسي على حمایة  حقوق ومصالح الشركات  اتفاقیات التيلك عقد مؤتمرات وكذ -

 الكبیرة االستثماریة التابعة لها.

الل  ونشر  القیم المتعلقة بها من خ النامیة،التغلغل الثقافي وكذلك   الفكري في المجتمعات  -

 السیطرة على وسائل اإلعالم.

سي على ربط التخلف بانخفاض معدل الدخل القومي االتجاه یعتمد بشكل أسا االقتصادي: هذاالمنحى 

ُ تتوقف بشكل اساسي على متوسط الدخل للفرد، لهذا فإن الكثیر من  للفرد ، فالمعیار األبرز  له

الحكومات تركز بشكل أساسي على زیادة الدخل ألفرادها، فمعدل الزیادة في الدخل القومي للدول 

ان، بعكس الدول النامیة فإن هناك زیادة في معدالت السكانیة أكبر من معدل الزیادة في السك مةالمتقد

  مقلقة بذلك فرص تحسین وتجوید الدخل للفرد.  
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ستوى ملدخل الفرد بالنسبة للناتج القومي ألجل الحكم على  إال أنه ال یمكن قیاس متوسط  

التوجه تنتابه  الكثیر من أوجه القصور والطعن لجملة من األسباب  االقتصادي،  وهذا أو النمو التخلف

  من أهمها:

 ال یأخذ بعین االعتبار مستویات األسعار وكذلك الظروف االقتصادیة وكذلك االجتماعیة. -1

أن تكالیف المعیشة في  األسعار، إذعن االختالفات فیما یخص مستویات غظ النظر ب -2

 الدول النامیة أدنى بكثیر الدول المتقدمة.

تكون   المجتمع، فقدال یأخذ بالحسبان العدالة في توزیع الدخل القومي فیما یخص أفراد  -3

 الدخول في أیدي  طبقة قلیلة، بینما األغلبیة یعیشون في فقر .

لنامیة الصراع والتوتر في الدول ا ى وكذلكالفوضفالمحافظون یرون بأن  والمحافظ:المنحى الرادیكالي 

یعود  إلى عدم قدرة الصفة المسیرة  وضعفها في الضبط وكذلك التنظیم، وبالنسبة للرادیكالیین یفسرون 

 تقضایا التخلف وكذلك التنمیة في ضوء الكثیر من المعطیات تحكمها قوى االنتاج وكذلك عالقا

  السیطرة وكذلك الصراع الطبقي .
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  دور اإلعالم بتحسین ودعم التنمیة: 

وصًا صعلى اإلعالم ألجل النهوض بالمجتمعات اإلنسانیة، وخ هناك الكثیر من المسؤولیات تقع  

أنها تقوم بالكثیر من األدوار األساسیة والفعالة من  خالل تشكیل  الثالث، إذ في مجتمعات العالم

ا المختلفة والتي تهم المجتمعات المحلیة،  كما أن له العام فیما یخص القضایا التنمویةوصیاغة الرأي 

وأساسي في التنمیة االقتصادیة والثقافیة والبیئیة والبشریة. كما وتعاظم االهتمام باإلذاعات  اكبیر  ادور 

وخصوصًا المحلیة ألهمیتها ودورها في التنمیة المحلیة، إذ أصبحت بمثابة الشریك لتنمیة هذه 

  .)2011(الحسنات،  ساسي بالتنمیة السیاسیةدور أب تقومالمجتمعات، كما أنها 

  مجاالت تنمیة المجتمع المحلي: 

 االقتصادیةلما كانت عملیة تنمیة المجتمعات المحلیة عملیة متكاملة، وتشمل الجوانب   -

واالجتماعیة والثقافیة والمصادر الطبیعیة والبیئة المحلیة، لذلك فأن برامج تنمیة المجتمعات 

المحلیة تشمل مختلف جوانب الحیاة في المجتمع المحلي، وأهم هذه المجاالت ما یلي (وزارة 

  ): 2005االردن،  –التنمیة االجتماعیة 

رس المحلیة في مجاالت تنمیة المجتمع وتشمل التعاون مع المدااوال: المجاالت الثقافیة:  -

  المحلي، مكافحة األمیة، إنشاء المكتبات العامة، المحاضرات والندوات. 

: المجاالت االقتصادیة:  - الزراعة، زیادة االنتاج الزراعي، استخدام الوسائل والتقنیات ثانیًا

  عي. سویق الزراالحدیثة، تنمیة الثروة الحیوانیة وتحسینها، تربیة الدواجن والنحل، الت

: المجاالت الصحیة:  - وتشمل العنایة بالبیئة والمرافق الصحیة ومكافحة األمراض المعدیة، ثالثًا

  برامج االمومة والطفولة، نشر الوعي الصحي والغذائي. 
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: المجاالت االجتماعیة:  - وتشمل تنظیم المجتمع المحلي وتكوین قیادات محلیة واعیة، رابعًا

ع وابحاث اجتماعیة ونوادي للشباب، كما تشمل توسیع دور المرأة من وكذلك القیام بمشاری

خالل التعلیم والتدریب والتنظیمات النسائیة وبرامج االقتصاد المنزلي واإلرشاد االسري وتربیة 

  األطفال. 

: وتشمل فتح الطرق وتعبیدها وانارتها وصیانتها وصیانة المرافق خامسا: المجاالت االنشائیة -

 العامة. 

  أهداف تنمیة المجتمع المحلي 

محلي  تنظیم بإنشاءهناك اجماع على ان أهداف تنمیة المجتمع ال یمكن تحقیقها كاملة إال        

داخل المجتمع المحلي، على أن یصبح هذا التنظیم اداة التغییر والتنمیة في المجتمع المحلي، 

  ): 2004وعن طریق مثل هذا التنظیم یجتمع اهالي المجتمع المحلي من اجل (عمار، 

  تنظیم أنفسهم للتخطیط والتنفیذ.  – 1

  تحدید حاجاتهم ومشكالتهم المشتركة والفردیة. – 2

  وضع خطط جماعیة وفردیة للوفاء بحاجات القریة وحل مشكالتها.  – 3

  تنفیذ خططهم مع االعتماد األكبر على موارد القریة.  – 4

  مساندة موارد القریة عن طریق خدمات من وكاالت التنمیة التابعة للحكومة.  – 5

تي ومضاعفة الخدمات ال رفع الكفایة االنتاجیة لسكان المجتمع المحلي وزیادة الدخل المادي، – 6

تؤدي للمجتمع المحلي حتى تسهم في رفع المستوى الصحي والتعلیمي للسكان وفي تحقیق الرفاهیة 

  لهم. 
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في الجهود التي تبذل لتحسین أحوال معیشتهم، وتقدیم  االشتراكاألهالي أنفسهم على  حث- 7

  ة والقیادة والتعاون. المعونة التي من شأنها أن تخلق روح المساعدة الذاتیة والمبادأ

بهذه القطاعات  عناصر البنیة األساسیة كالنقل والمیاه والكهرباء حیث یعتبر النهوض تطویر-8 

 .أساسا لعملیة التنمیة ولتطویر المجتمع المحلي

والمشاركة بین السكان مما یساعد في نقل المواطنین من حالة الالمباالة إلى  التعاون زیادة-9

  .لفاعلةالمشاركة ا حالة

یساهمون في تخطیطها  حرص المواطنین على المحافظة على المشروعات التي زیادة-10

   .وتنفیذها

التنمیة بهدف تحقیق دیمقراطیة التنمیة المحلیة.  إن التنمیة المحلیة تعمق مبدأ المشاركة في

الجماعات المحلیة مبدأ البناء من أسفل، بأن نجعل من تنمیة  فمنطلق التنمیة المحلیة إذن هو تبني

    .)2003المجبري، ( لتنمیة المجتمع ككل نقطة االنطالق األساسیة

 المحلیة، تتمثل في ) بأن أهم المحددات االقتصادیة لعملیة التنمیةYousif,1999( یوسف یرىكما و 

میة اإلعداد للعناصر البشریة المدربة، كما وأن التن الزراعیة، وتوافراإلصالح الزراعي وكذلك النمط التنمیة 

  بالتعلیم.مرتبطة بشكل اساسي 

إذ أن هناك الكثیر من البرامج األردنیة والتي تسهم بالحّد من تفشي األمیة، إذ بینت منظمة الیونسكو  

)UNESCO-BEIRUT, REGIONAL OFFICE FOR EDUCATION IN THE ARAB 

STATES , (2011) .( 
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  السابقـــــــــــــــــــــــــة: الدراسات-4.2

ترتیبها  سیتمو  عراض عدًد من الدراسات العربیة واالجنبیة التي لها أرتباط بالدراسة الحالیة،سیتم 

، ویمكن إجمالها على النحو اآلتي:    تصاعدیًا

 Communicationبعنوان " اإلعالم التنموي ") Moemka ، 2000راسة مومكا  (د         

Development   

المجتمعات أن الدراسة ب اإلفریقیة، وبینتالتنمیة في الدول  اإلعالم فيهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر 

وكذلك التخلف، كما وبینت الدراسة بأن وسائل االتصال تسهم بشكل  من الفقرال تزال تعاني  اإلفریقیة

ناولها تأساسي بتحسین التنمیة في البالد اإلفریقیة، تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة من خالل 

 ةاإلعالم والتنمیة، وتختلف من خالل العینة والمتمثلة في تناولها لمستمعي إذاعة إربد الكبرى، إذاع لوسائل

  الطفیلة.معان، إذاعة الكرك، إذاعة 

بعنوان"استخدام  Conway ، Stevens & Smith) 2004، دراسة كونوي وستیفین وسمیث (

 Media Uses and its وسائل اإلعالم وعالقتها بتنمیة الوعي المعرفي السیاسي لدى الناشئة"،

Relations with Political Knowledge among Youth  

وقد  ،لوعي السیاسيالدراسة إلى معرفة مدى تأثیر وسائل اإلعالم الجماهیریة على ا هدفت هذه

األمریكیة،  وطالبة في مدینة متشیغن ا) طالب159بـ(عینة ممثلة لمجتمع الدراسة وقدرت  وناختار الباحث

واستخدام المنهج المسحي الوصفي في دراستهم، وخلصت نتائج دراستهم إلى: أن لوسائل اإلعالم تأثیر 

كبیر على إیجاد الوعي السیاسي، وان وسائل اإلعالم تقدم المعلومات الضروریة للناشئة، والمعلومات 

یة السائدة في اسي واألعراف، والقیم السیاسالمتعلقة بالمتغیرات األساسیة للبیئة السیاسیة، مثل النظام السی
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المجتمع. وان مرحلة الوعي المعرفي تقود إلى مرحلة أكثر تقدما منها، وهي مرحلة االهتمام والرغبة في 

وسط كما بینت الدراسة بأن وسائل اإلعالم لها دور متمتابعة المعلومات المتعلقة بقضایا البیئة السیاسیة، 

بتنمیة  وأوصت الدراسةعینة الدراسة فیما یخص تنمیة الوعي المعرفي السیاسي، إال أنه أساسي وفقًا ل

الحس الوطني والسیاسي للطلبة، كما أوصت بضرورة قیام وسائل اإلعالم بالمهام الموكلة إلیها، وبث 

برامج تعمل على تحسین الوعي السیاسي للنشئ، كما أوصت بضرورة زیادة االبحاث المتعلقة بموضوع 

سة، تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة من خالل تناولها  لوسائل اإلعالم والتنمیة، وتختلف من الدرا

  خالل العینة والمتمثلة في تناولها لمستمعي إذاعة إربد الكبرى، إذاعة معان، إذاعة الكرك، إذاعة الطفیلة.

هدفت الدراسة  بالتنمیة"،بعنوان  "دور وسائل االتصال الجماهیري ) 2005دراسة (عبد القادر، 

، 2004-2003ألجل التعرف على  دور وسائل التواصل  االجتماعي والجماهیري  بالتنمیة، خالل الفترة 

كما و بینت بأن دور وسائل االتصال الجماهیري بالتنمیة كان وتمثلت عینة الدراسة باإلذاعات السودانیة، 

، كما أن هناك دور   ماهیر والمسؤولین في تحسین  التنمیة، كما وبینت الدراسةما بین الج اتشاركی امتوسطًا

فیما یخص التنمیة السیاسیة والثقافیة واالقتصادیة  امتوسط ابأن لوسائل االتصال الجماهیري دور 

اسي بتحسین  دور أسب تقوموأوصت الدراسة بأن اإلذاعة  واالجتماعیة والبیئیة، وفقًا لتوجهات عینة  الدراسة،

تماعیة والصحیة والبیئیة والثقافیة، تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة من خالل تناولها  االج التنمیة

لوسائل اإلعالم والتنمیة، وتختلف من خالل العینة والمتمثلة في تناولها لمستمعي إذاعة إربد الكبرى، إذاعة 

  . ان، إذاعة الكرك، إذاعة الطفیلة مع

بعنوان ) Center of International Media ، 2007) (2007دراسة المعهد الدولي لإلعالم (

هدفت الدراسة ألجل تسلیط الضوء حول دور الوسائل اإلعالمیة   " دور اإلذاعة بتنمیة المجتمعات"،
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وباألخص اإلذاعة بتنمیة المجتمعات المحلیة، وخلصت الدراسة  إلى أن اإلذاعة المحلیة تعمد بشكل 

أساسي على تنمیة  المناطق الجغرافیة من  خالل البرامج التي تقوم ببثها، كذلك تقوم اإلذاعة بتحفیز 

االشتراك بالبرامج التطوعیة ألجل التنمیة  المجتمعیة، تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة المواطنین على 

ینة ، وتختلف من خالل الع، وكذلك التنمیة البیئیةالحالیة من خالل تناولها  لوسائل اإلعالم والتنمیة

  عة الكرك.والمتمثلة في تناولها لمستمعي إذاعة إربد الكبرى، إذاعة معان، إذاعة الطفیلة ، إذا

هدفت الدراسة  بعنوان دور اإلعالم بدعم عملیة التنمیة بفلسطین"،) 2009دراسة (أبو السعید 

ألجل التعرف على واقع التنمیة  في األراضي الفلسطینیة المحتلة، وتمثلت  عینة الدراسة في المستمعین 

یر في ر مؤسسات اإلعالم كبلإلذاعات التي تبث في األراضي الفلسطینیة، وخلصت الدراسة  إلى أنه دو 

 كما وبیت الدراسة بأن اإلعالم یقوم بدور جید ومحوري فيعملیة التنمیة في األراضي الفلسطینیة المحلة، 

دعم التنمیة بفلسطین، وكان هذا الدور متوسطًا وفقًا  التجاهات عینة الدراسة، كما أن للمسؤول دور فیما 

ین ا أوصت الدراسة بضرورة تحسین البرامج الحواریة ألجل تحسكمیخص تحسین واقع التنمیة في فلسطین، 

البرامج التنمویة، تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة من خالل تناولها  لوسائل اإلعالم والتنمیة، 

وتختلف من خالل العینة والمتمثلة في تناولها لمستمعي إذاعة إربد الكبرى، إذاعة معان، إذاعة الكرك، 

 لطفیلة.  إذاعة ا

 ،"دور برامج اإلذاعة المدرسیة في تعزیز قیم االنتماء الوطني:بعنوان ") 2009دراسة المطیري (     

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور برامج اإلذاعة المدرسیة في تعزیز االنتماء الوطني من وجهة نظر 

 ستبانة لجمعواعتمدت على أداة االالطالب والمعلمین ، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

، وتوصلت هذه الدراسة إلى ان الطالب والمدرسین من محافظة عنیزة یوافقون على بیانات هذه الدراسة
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باته لدى سالمشاركة والحوار واالنتماء للوطن ومكتتعزیز القیم والمعارف الوطنیة و  دور اإلذاعة الداخلیة في

اختالف جوهري(معنوي) في مستوى استجابة الطالب نحو دور اإلذاعة ، عدم وجود طالب المرحلة الثانویة

ف جوهري ، وجود اختال واألمالداخلیة في تعزیز االنتماء الوطني تعزى للعمر والدخل الشهري وتعلیم األب 

  . واألم(معنوي) في مستوى استجابة الطالب نحو تعزیز االنتماء الوطني باختالف عمل األب 

تجربة اإلذاعات المجتمعیة األردنیة في تنمیة المجتمع )، بعنوان " 2010دراسة (رویس، 

"،  هدفت الدراسة إلى  تحلیل تجربة نادي مستمعي رادیو المحلي، دراسة حالة: نادي مستمعي رادیو البلد

البلد، كتجربة  ال مثیل لها باألردن، وتمثل مجتمع  الدراسة بأعضاء نادي مستمعي رادیو البلد،  وبلغ 

عضوًا في النادي، وخلصت الدراسة إلى أن أغلبیة أعضاء  النادي یعتمدون على رادیو  122دهم  عد

البلد كمصدر لمعرفة ومواكبة آخر األخبار المحلیة، كما وأوصت الدراسة إلى زیادة الدراسة المرتبطة 

  بموضوع الدراسة، إذ تبین بأن هناك قلة  في هذه الدراسات.

  دور االذاعات المجتمعیة في تنمیة المناطق الفقیرة"بعنوان ") Patil ، 2011دراسة باتیل  (

Community Radio and its Role in Developing Poor Area 

التعرف على دور اإلذاعة بالتنمیة وخصوصًا في المناطق الریفیة، وبینت  الدراسة إلىهدفت  

إلذاعة أن ا الفقیرة، إذالدراسة بأن اإلذاعة المحلیة تعمل بشكل أساسي على تنمیة المناطق المجتمعیة 

قامت بإحداث الكثیر من التغیرات بالمجتمعات العشوائیة والفقیرة، كما وأوصت الدراسة بضرورة إشراك 

  لمواطنین بالبرامج التنمویة التي تقوم ببثها اإلذاعة ألجل تنمیة الواقع السیاسي واالجتماعي والثقافي.ا

اثر إذاعة امن اف ام في تعزیز االنتماء الوطني لدى الطلبة "  ) بعنوان2011دراســــــــــــــة حمایل (     

  ".األوســـــــــط أنموذجاجامعة الـــشــــــــرق -الجامعیین
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الدراسة إلى التعرف على دور إذاعة امن اف ام في تعزیز االنتماء الوطني لدى الطلبة الجامعیین هدفت 

وجود فروق ذات داللة  ىتوصلت الدراسة إلوقد ، مع التطبیق على طلبة جامعة الـــــــــشــــــــــــــــــــــــرق األوســـــــــــــــــــــــط

) بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة حول دور إذاعة امن اف ام في a =0.05إحــــــصــــــــــــــــــائیــــة عند مستوى (

 جنس،اللمتغیر  تعزى األوســـــــــــــــــــــــط،تعزیز االنتماء الوطني لدى الطلبة الجامعیین في جامعة الـــــــــشــــــــــــــــــــــــرق 

  والمستوى الدراسي والكلیة التي یدرس بها الطالب.

ات األمم المتحدة بنشر ثقافتّي السالم وكذلك التنمیة بعنوان " دور إذاع) 2012دراسة (نجادات، 

لسودان في جنوب ا "مرایا"هدفت الدراسة ألجل التعرف على اتجاهات المستمعین إلذاعة بالمناطق النامیة، 

 مستمعي إذاعة دولة جنوب السودان،ببتحسین التنمیة، وتمثل مجتمع الدراسة  تاإلذاعافیما یخص دور 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وكانت أبرز  النتائج تتمثل بأن هنالك دور أساسي لإلذاعات 

بنشر السالم والتنمیة، وأوصت الدراسة بزیادة األبحاث المرتبطة بموضوع الدراسة، تتشابه هذه الدراسة مع 

ات لدور اإلذاعتناولها من خالل ا لوسائل اإلعالم والتنمیة، وتختلف الدراسة الحالیة من خالل تناوله

لف في التنمیة، كما تخت لمستمعي إذاعة إربد الكبرى، إذاعة معان، إذاعة الكرك، إذاعة الطفیلةالمجتمعیة 

  .من حیث النطاق والمكان الجغرافي

ستخدامات طالب الجامعات للبرامج الثقافیة في اإلذاعة المصریة ا" نبعنوا ).2012( علىدراسة 

 ، "لهم واالشباعات تحققها

ة الثقافیة في اإلذاعة المصری الجامعي للبرامجهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على استخدام الشباب 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وطبقت الدراسة على عینة من الشاب  منها،واالشباعات المتحققة 

) سنة للتعرف على استخدامهم للبرامج الثقافیة في اإلذاعة واالشباعات التي 21-18الجامعي من سن (
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افیة في لمبحوثین من االستماع للبرامج الثقالتي تحققت لتوصلت الدراسة أن أهم االشباعات  .تحققها لهم

 بین الطلبة في األمورالتي تدور الحوارات العامة والنقاشات  منمعلومات المتلقي كانت زیادة عة اإلذا

تشجیع على الحوار والمناقشة وتزید من المعرفة وتنمیة الشخصیة الطالبیة  اإلذاعیةالبرامج وأن  العامة،

  لخدمة المجتمع.

   " نموذجا،FMإذاعة سیاحیة اإلعالم السیاحي في األردن"): 2013(الحمیداتدراسة 

هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن واقع اإلعالم السیاحي المسموع من خالل دراسة إذاعة سیاحة 

FM  هدفت أیضا للتعرف على مواكبة اإلذاعة لالحتیاجات التنمویة في القطاع السیاحي في األردن ، كما

 من خالل دراسة المنهج الوصفي المسحيال، من وجهة نظر العاملین في هذا القطاع ، واستخدمت 

،حیث طبقت االستبانة على العاملین في القطاع السیاحي في بشقیه  ،االستبانة والمقابلة كأدوات لها

مقابلة العاملین والقائمین على اإلذاعة السیاحیة،  وتوصلت الدراسة إلى أن  تالحكومي والخاص وتم

  .ع واألنشطة السیاحیة في األردن جاءت بدرجة متوسطةفاعلیة برامج اإلذاعة في الترویج للمواق

 اإلذاعة ودورها في التنمیة المحلیة (اإلذاعة المحلیة لورقلة) بعنوان " 2013دراسة (نسیمة، 

). هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلذاعة في التنمیة، وخلصت الدراسة لمجموعة من  لنتائج انموذجًا

كما وبیت   الدراسة بأن أغلبیة االستماع  المحلیة،أبرزها بأن هناك دور أساسي لإلذاعة في التنمیة  من

لدراسة، وضوع اكما وأوصت الدراسة بضرورة زیادة األبحاث المرتبطة بمتتم من خالل السیارة والحافلة، 

  مشروعات التنمیة المحلیة. األخرى لدعموسائل اإلعالم كذلك تفعیل أدوار 

 تناول الدراسة إلى عم خطط التنمیة المستدامة،  هدفت)، بعنوان دور اإلعالم في د2016الحربي (

قضیة اإلعالم ودوره في التخطیط اإلعالمي للتنمیة المستدامة ، وذكر المتطلبات لتحقیق  خطط التنمیة 
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ل إیجابي تفاعلي من أجاإلعالمیة وأهمیة الدور اإلیجابي لإلعالم المرئي  والمسموع  في القیام بدور  

النهوض  بالمجتمعات ومسایرة عملیات التنمیة المستدامة في مختلف  مجاالتها وخاصة في المجتمعات 

النامیة وركزت على المهمات والمتطلبات األساسیة لنجاح اإلعالم التنموي، واستندت الدراسة  على المنهج 

دعم خطط التنمیة المستدامة ، كما  ركزت الوصفي، وخلصت  الدراسة بأن هناك دور لإلعالم  في 

الدراسة على نشر ثقافة التنمیة لدى المجتمع باعتبار ذلك  جزء من عملیة التنمیة الشاملة، كما أنه یجب 

االهتمام بالقدر الكافي بدور وسائل اإلعالم  خاصة الحدیثة منها  بإعداد  وتقدیم بعض البرامج  التي 

ن اإلعالم التنموي، وتتسم باالستمراریة  التي یمكن من خاللها المساهمة یمكن تصنیفها بصورة عامة ضم

  في دعم  عملیة التنمیة المتواصلة.

  تعقیب الباحثة على الدراسات السابقة: 

 ".تعمیق المعرفة بموضوع الدراسة" اإلذاعة ودورها في التنمیة -

 اختیار المنهج العلمي المناسب لموضوع الدراسة. -

 ودقیق.صیاغة مشكلة الدراسة بشكل واضح  -

 تحدید أهداف الدراسة وتساؤالتها بشكل یتناسب مع موضوع الدراسة، ویغطي جوانبها المختلفة. -

  عن الدراسات السابقة: یمیز الدراسةما 

  تتمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة باآلتي:

المستمعین إلذاعة إربد الكبرى، إذاعة معان، المواطنین مكان تطبیق  الدراسة والمتمثلة في في ( -

 ).إذاعة الكرك، إذاعة الطفیلة
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متغیرات الدراسة مجتمعة والتي جمعت ما بین اإلذاعات المجتمعیة ودورها في دعم التنمیة(  -

السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة والثقافیة واإلداریة)،  والتي لم تتطرق لها الدراسات 

 جتمعة. السابقة م
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجـــراءات

  :مقدمــة-3-1

ــــــــــــة من حیث منهجی الدراسةها تیتناول هذا الفصل عرضًا للطرق واإلجراءات التــــــــــــــــــي استخدم

ــي جمع البیانات،  ـــ ـــ ـــ ــة اختیارها، وأدوات الدراسة المستخدمة فـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الدراسة ومجتمع الدراسة والعینة وكیفیـ

  لیل البیانات واستخراج النتائج. وتوضیح األسالیب اإلحصائیــــة التــــــي استخدمت فــــي تح

  :منهج البحث المستخدم-3-2

ا، جل التحقق من أســــــــئلتهألالوصــــــــفي التحلیلي  المنهجعلى  في هذه الدراســــــــة اإلســــــــتناد تمّ 

والوصـــــول إلى نتائجها، ویهدف هذا المنهج لوصـــــف الظاهرة المدروســـــة أو تحدید المشـــــكلة أو تبریر 

التعرف على مــا یعملــه اآلخرون في التعــامــل مع  أو، والمقــارنــةالتقییم  أو، والممــارســـــــــــــــاتالظروف 

، كما ســــیتم اســــتخدام البرنامج اإلحصــــائي ألجل اإلجابة "الحاالت المماثلة لوضــــع الخطط المســــتقبلیة

  عن تساؤالت الدراســــــة.

  ة:ــمجتمع وعینة الدراس-3-3

إلذاعة إربد الكبرى، إذاعة معان، إذاعة  المســــــــــــــتمعینیتكون من جمیع  الدراســــــــــــــةمجتمع 

   النسب:) یبین هذه 1)، والجدول (2016الكرك، إذاعة الطفیلة، وحسب التعداد السكاني األخیر (
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  م2015) : توزیع السكان األردنیین وغیر األردنیین حسب المحافظات، وفقًا إلحصائیة 1الجدول رقم (
إجمالي   أخرى  لیبیا  الیمن  العراق  مصر  سوریا  فلسطین  األردن  المحافظة

غیر 

  األردنیین

  اإلجمالي

  1770158  453540  17287  592  1822  1960  55004  343479  33396  1316618  إربد

  144082  16093  1242  0  344  67  5322  8450  668  127989  معان

  316629  44180  5907  20  223  233  19278  17077  1442  272449  الكرك

  96291  6183  127  0  141  20  3857  1933  105  90108  الطفیلة

  ))2016التعداد السكاني األخیر (دائرة اإلحصاءات العامة (

إلذاعة إربد الكبرى، إذاعة معان، إذاعة الكرك، إذاعة  المستمعینهذا وتجسد عینة الدراسة ب

تناسب نة عشوائیة تعی ثةت الباحالطفیلة، ونظرًا لصعوبة الوصول إلى مجتمع الدراسة بأسره، أخذ

وفقًا (وتم استخدام الجدول المخصص لتحدید حجم العینة األمثل  الدراسة وأهدافها،وتحقیق أغراض 

ـــة )Sekaran ، U & Bougie ، R. ، (2013)سكاران وبوجي لتقدیرات  ــ . وتم أختیار عینة عشوائیـ

ُ تم استبعاد (320مكونة من (  ،مالئمتها إلجراءات التحلیل اإلحصائي) مفردة لعدم 20) مفردة، إال أنه

) مفردة من مستمعي االذاعات المجتمعیة 300وبهذا فإن العینة القابلة للتحلیل اإلحصائي تمثلت بـ (

لتحقیق  )(SPSS.ver18برنامج التحلیل اإلحصائي الـ ستخدام إوتم تحلیل البیانات ب، عینة الدراسة

  .أهداف وأغراض الدراسة

   : الدراســةأداة -3-4

  ات:ــــــــن من البیانــــــــــانوع الدراسةاستخدم 

تم جمع البیانات الضروریــــــــة المتعلقة باختبار الفرضیات والتحلیل الوصفي  البیانات األولیة:  )أ

تمّ تطویرها؛ إذ تم االعتماد على مجموعة من الدراســـات  اســتبانةلمتغیرات الدراســة من خالل 
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غیرات لقیاس المت من الفقــــراتكذلك قامت الباحثة ببناء مجموعة  االستبانـــــة،ألجل تصمیـــــــــــــم 

ة؛ هذا وقد تألفت أداة الدراســة "االســتبانة" من  ت اشتمل الجزء األول على بیانا .جزأینبشــمولیّ

مــر، المؤهل العلمي،.تتعلق بالمعلومات الدیموغرافیــــــة المتمثلة بـ( ، )الخ.النوع االجتماعي، العُ

)، فقد اشتمل على 2أما الجزء الثاني وحسب ما هو مشار إلیه فــــــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول رقم (

المجاالت األحد عشر للدراسة والمتمثلة في :(عادات االستماع لإلذاعات المجتمعیة في كل (

 جمن إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة، الخدمات التنمویة األســـاســـیة التي تركز علیها برام

، )البــث المباشــــــــــــــر اإلذاعیة الخدمیة في إذاعات إربد الكبرى ومعان أو الكرك والطفیلة...الخ

اإلجابة  الخماســـي حیث حددت خیارات )Scale Likert(صـــممت بناءًا على مقیاس لیكرت 

غیر درجات)  3(محاید درجات)،  4(موافقدرجات)،  5(موافق بشدةبخمســة مستویات وهي: 

ـــد بلغ المجموع الكلي لفقرات هـــذه موافق بشـــــــــــــــــدة غیر(درجتین) و موافق  (درجـــة واحـــدة). وق

ــة وضوح األسئلة وتسلسلها وعدم 66المجاالت ( ـــ ـــ ـــ ـــ ــم االستبانـ ـــ ـــ ـــ ـــ ) فقرة. وقد روعي عند تصمیـ

كیمها بعد تح وجود صـــعوبات أثناء التعبئة، لذلك تم اعتماد االســـتمارة كأداة صـــالحة للدراســـة

ي االختصــــــــــاص من األكادیمیین، وذوي الخبرة وذوي الرأي من قبل مجموعة من الخبراء وذو 

عتد بهِ   .بصیغتها النهائیة )66) یبین أداة الدراسة بفقراتها (3( والملحق رقم؛ المُ

تم جمع البیانات المتعلقة بموضــــــــوع الدراســــــــة (اإلطار النظري) من خالل  البیانات الثانویة:  )ب

 الرجوع إلـــــى الكتب العلمیــــــة والدراسات واألبحاث السابقة والدراسات األجنبیة.
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  الدراسةأبعاد التــــــي تقیس  وأرقام الفقــــرات): عدد 2الجدول رقم (
  الفقراتأرقام   عدد الفقرات  الدراسـة أبعاد 

عادات االستماع لإلذاعات المجتمعیة في  األول:المجال 
  كل من إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

5  1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،  

الخدمات التنمویة األســــــــــاســــــــــیة التي تركز  الثاني:المجال 
علیها برامج البث المباشــــــــــر اإلذاعیة الخدمیة في إذاعات 

  إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

6  6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11   

الطریقة التي یتم التعامل فیها مع شكاوى  الثالث:المجال 
المواطنین التي تستقبلها برامج البث المباشر في إذاعة 

  إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

6  12 ،13 ،14 ،15 ،
16 ،17 ،  

القضـــایا والموضـــوعات المطرحة في برامج  :الرابعالمجال 
إربد الكبرى ومعان  إذاعاتالبــث المبــاشــــــــــــــر اإلذاعیــة في 
  والكرك والطفیلة لخدمة المجتمع

12  18 ،19 ،20 ،21 ،
22  ،23،24 ،25 ،
26 ،27 ،28 ،29 ،  

القضـــایا التنمویة والمشـــكالت التي تركز  :الخامس المجال
  إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟ إذاعاتعلیها برامج 

8  30 ،31 32 ،33 ،34 ،
35 ،36 ،37  

مدى اهتمام المســـــــــؤولین وتجاوبهم في  :الســـــــــادس المجال
تقدیم الحلول المناسبة للقضایا المطروحة في إذاعات إربد 

  الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

7  38 ،39  ،40 ،41  ،
42 ،43 ،44 ،  

الدور الذي تقوم به برامج البث المباشـــــر  :الســـــابع المجال
 والمعرفة الســــــــــــــیاســــــــــــــیةبتعظیم اإلدراك اإلذاعیــة الخــدمیة 

  للمواطنین

6  45  ،46 ،47 ،48 ،
49 ،50 ،  

القضایا االقتصادیة والمشكالت التي تركز  :الثامن المجال
  علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟

4  51 ،52 ،53 ،54 ،  

القضــــــایا الثقافیة والمشــــــكالت التي تركز  :التاســــــع المجال
  علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟

  

4   55 ،56  ،57 ،58  



46 
 

 

القضـــــــایا االجتماعیة والمشـــــــكالت التي  :العاشـــــــر المجال
ـــــد الكبرى ومعـــــان والكرك  تركز علیهـــــا برامج إذاعـــــة إرب

  والطفیلة؟

4  59 ،60 ،61 ،62  

القضــــایا البیئیة والمشــــكالت التي  :الحادي عاشــــر المجال
ـــــد الكبرى ومعـــــان والكرك  تركز علیهـــــا برامج إذاعـــــة إرب

  والطفیلة؟

4   63 ،64 ،65 ،66  

  66  ألداة ككل لالمجموع الكلي 

   
ـــــــــــــــــة التــــــــــــــــــي تتعلق باألمور الشخصیــــــــــــــــــة كما و  تم اختیار مجموعة من العوامل الدیموغرافیـ

ـــة ( ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ من أجل بیان بعض الحقائق المتعلقة بعینة الدراسة، وتبین النتائج  Factual Data)والوظیفیـ

مراالجتماعي، الالنوع المشار إلیها فــــي الجداول التـــــــــالیة خصائص أفراد عینة الدراسة من حیث ( ، عُ

  ).المؤهل العلمي، مكان اإلقامة...الخ

  :النوع االجتماعــي أوال:

  )النوع االجتماعــيوالنسب المئویــــــة لمتغیر ( ): التكرارات3الجدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار  النوع االجتماعــي

  ذكر
229 

 

 
%76.3 

 

  أنثـى
71 

 
%23.7 

  %100.0 300  المجمــوع
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)، والنسبة المتبقیة %76.3بلغت ( األعلى، إذالذكور هي النسبة أن ب) 3رقم (یتضح من الجـــــــدول     

 ) یبین ذلك.2والشكل رقم ( )،%23.7هي لإلناث، إذ بلغت النسبة (

  

  )2الشكل رقم (

  )SPSS( وفقًا لمخرجات التحلیل اإلحصائي )النوع االجتماعــيالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر ( 

Series1, ذكر ,
76.30%

Series1, أنثـى ,
23.70%
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مر :ثانیاً    :العُ

  )4الجدول رقم (

مرالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر (    )العُ

مــــــــــر  النسبة المئویة التكرار  العُ

 % 7.3 22 سنة 25أقل من 

 % 56.7 170 سنة 25-30

 % 12.0 36 سنة 31-35

 % 17.0 51 سنة 34-40

 % 7.0 21 سنة 41-45

  %100.0 300  المجمــوع

  

سنة) هي األعلى، إذ بلغت النسبة  30-25ذوي األعمار (أن نسبة ب) 4رقم (یتضح من الجـــــــدول     

)، ومن ثم ذوي األعمار (أقل %17.0سنة)، بنسبة بلغت ( 40-34)، یلیهم ذوي األعمار (56.7%(

النسبة  )، وهيسنة 45-41لذوي األعمار ( )، هي%7.0)، و(%7.3بنسبة بلغت ( سنة) 25من 

 ) یبین ذلك.3والشكل رقم (األدنى في هذه الدراسة، 
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  )3الشكل رقم (

مــرالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر (    )SPSS( وفقًا لمخرجات التحلیل اإلحصائي )العُ

  

Series1,  25أقل من 
7.30, سنة %

Series1, 30-25
56.70, سنة %

Series1, 35-31
12.00, سنة %

Series1, 40-34
17.00, سنة %

Series1, 45-41
7.00, سنة %
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  :المؤهل العلمــي :ثالثاً 

  )5الجدول رقم (

  )المؤهل العلمــيالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر ( 

 النسبة المئویة التكرار  المؤهل العلمــي

 % 10.0 30 شهادة الثانویة العامة فما دون

 % 15.7 47 الدبلوم

 % 63.3 190 البكالوریوس 

 % 11.0 33 الدراسات العلیا 

  %100.0 300  المجمــوع

  

األولى (البكالوریوس) هي  الدرجة الجامعیةالحاصلین على أن نسبة ب) 5رقم (یتضح من الجـــــــدول     

)، ومن ثمّ ذوي الدراسات العلیا %15.7)، یلیهم الحاصلین على درجة الدبلوم بنسبة بلغت (63.3%(

 ) یبین ذلك.4والشكل رقم () لذوي الشهادة الثانویة فما دون، %10.0)، و(%11.0بنسبة بلغت (
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  )4الشكل رقم (

  )SPSS( وفقًا لمخرجات التحلیل اإلحصائي )المؤهل العلمــيالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر ( 

Series1,  شھادة الثانویة
10.00, العامة فما دون %

Series1, الدبلوم ,
15.70%

Series1,  البكالوریوس ,
63.30%

Series1,  الدراسات العلیا ,
11.00%
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  :مكان اإلقامــة :رابعاً 

  )6الجدول رقم (

  )مكان اإلقامــةالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر ( 

 النسبة المئویة التكرار  مكان اإلقامــة

 % 25.0 75 إربد

 % 25.0 75 مّعان

 % 25.0 75 الكرك

 % 25.0 75 الطفیـلة

  %100.0 300  المجمــوع

  

) لكل %25.0القاطنین في إربد ومعان والكرك والطفیلة، هي (أن ب) 6رقم (یتضح من الجـــــــدول     

الحظ من  وهذامنطقة،   ).5(ذو الرقم الشكل هو المُ
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  )5الشكل رقم (

  )SPSS( وفقًا لمخرجات التحلیل اإلحصائي )مكان اإلقامـةالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر ( 

Series1, 25.00, إربد % Series1, مّعان ,
25.00%

Series1, الكرك ,
25.00%

Series1, الطفیـلة ,
25.00%
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  :المهنة :خامساً 

  )7الجدول رقم (

  )المهنةالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر ( 

 النسبة المئویة التكرار  المهنة

 % 15.0 45 قطاع عام

 % 52.0 156 قطاع خاص

 % 33.0 99 ال أعمل

  %100.0 300  المجمــوع

  

بینما بلغت )، %15.0العاملین في القطاع العام بلغت (أن نسبة ب) 7رقم (یتضح من الجـــــــدول     

في  )، والعاملین%33.0ال یعملون بلغت نسبتهم ( )، ومن%52.0العاملین في القطاع الخاص ( نسبة

الحظ، وهذا ما یحاكیه الشكل اآلتي، الموسوم بالرقم (   ).6القطاع هي النسبة األكبر، كما هو مُ
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  )6الشكل رقم (

  )SPSS( وفقًا لمخرجات التحلیل اإلحصائي )المهنةالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر (

Series1, قطاع عام ,
15.00%

Series1, قطاع خاص ,
52.00%

Series1, ال أعمل ,
33.00%
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  ماهیة اإلذاعة المستمعة وطبیعتها وآلیة الوصول إلیهــــــــــا: الثاني:الجزء 

ان، إذاعة  أوال: هل تستمتع لإلذاعات المجتمعیة األردنیة (إذاعة إربد الكبرى، إذاعة معّ

  :الكرك، إذاعة الطفیلة

  )8الجدول رقم (

  األردنیةهل تستمتع لإلذاعات المجتمعیة التكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر ( 

ان، إذاعة الكرك، إذاعة الطفیلة    )(إذاعة إربد الكبرى، إذاعة معّ

 النسبة المئویة التكرار  الفئة

 %100.00 300 نعم

 0.00 0 ال

  %100.0 300  المجمــوع

  

ُجل عینة الدراسة من المستمعین لإلذاعات األردنیة، سواء في   أن ب) 8رقم (یتضح من الجـــــــدول     

  ) یبین ذلك.7والشكل رقم (السیارة أو وسائط النقل أو من خالل الرادیو، أو الهاتف النقال... الخ، 
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المستمعین لإلذاعات المجتمعیة التكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر (: )7الشكل رقم (

  )SPSS( لمخرجات التحلیل اإلحصائيوفقًا  )األردنیة

Series1, نعم ,
100.00%

Series1, 0, ال
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  :ما هي أوقات االستماع :ثانیاً 

  )9الجدول رقم (

  )ما هي أوقات االستماعالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر ( 

 النسبة المئویة التكرار  ما هي أوقات االستماع

 % 83.7 251 فترة صباحًا 

 % 11.0 33 فترة الظهیرة

 % 5.3 16 فترة المساء 

  %100.0 300  المجمــوع

  

ترة ف یستمعون فياألغلبیة الغالبة من عینة الدراسة نسبة الأن ب) 9رقم (یتضح من الجـــــــدول     

)، ومن %11.0)، یلیهم من یستمعون في فترة الظهیرة بنسبة بلغت (%83.7الصباح، ونسبتهم بلغت (

 ) یبین ذلك.8رقم ( والشكل)، %5.3من یستمعون في فترة المساء بنسبة بلغت (
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  )8الشكل رقم (

 وفقًا لمخرجات التحلیل اإلحصائي )ما هي أوقات االستماعالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر (

)SPSS(  

Series1,  ً , فترة صباحا
83.70%

Series1, فترة الظھیرة ,
11.00% Series1,  فترة المساء ,

5.30%
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  :ما المدة التي تقضیها في االستماع لإلذاعات المحلیة یومیاً  :ثالثاً 

  )10الجدول رقم (

  التكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر  

  )ما المدة التي تقضیها في االستماع لإلذاعات المحلیة یومیاً (

ما المدة التي تقضیها في االستماع 

  لإلذاعات المحلیة یومیاً 

 النسبة المئویة التكرار

 % 47.7 143 أقل من ساعة 

 % 36.3 109 من ساعة إلى ساعتین

 % 10.3 31 من ساعتین إلى ثالث ساعات

 % 5.7 17 ثالث ساعات فأكثر 

  %100.0 300  المجمــوع

  

 )، وهي%47.7أقل من ساعة) بلغت (المستمعین (أن نسبة ب) 10رقم (یتضح من الجـــــــدول     

)، ومن ثم من یستمعون (من %36.3بلغت ( ساعتین)األغلى، یلیهم المستمعین من (ساعة إلى 
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 فأكثر) بنسبة)، ومن ثم المستمعین (ثالث ساعات %10.3ساعتین إلى ثالث ساعات) بنسبة بلغت (

 ) یبین ذلك.9رقم ( والشكل)، %5.7بلغت (

  

  )9الشكل رقم (

 )ومیاً المحلیة ی ما المدة التي تقضیها في االستماع لإلذاعاتالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر (

  )SPSS( وفقًا لمخرجات التحلیل اإلحصائي
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  :ما هي اإلذاعات المجتمعیة التي تستمتع لها :رابعاً 

  )11الجدول رقم (

  التكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر  

  )ما هي اإلذاعات المجتمعیة التي تستمتع لها(

  ما هي اإلذاعات المجتمعیة التي 

  تستمتع لها

 النسبة المئویة التكرار

 %25.0 75 إذاعة إربد الكبرى

 %25.0 75 إذاعة مّعان

 %25.0 75 إذاعة الكرك

 %25.0 75 إذاعة الطفیلة (أذاعات أخرى)

  %100.0 300  المجمــوع

  

التي یتم  اإلذاعات المجتمعیةمتساویة فیما یخص أن نسبة ب) 11رقم (یتضح من الجـــــــدول       

 ) یبین ذلك.10الشكل رقم (االستماع لها، وهذا ما یبینه 
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  )10الشكل رقم (

 )ما هي اإلذاعات المجتمعیة التي تستمتع لهاالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر (

  )SPSS( وفقًا لمخرجات التحلیل اإلحصائي

Series1,  إذاعة إربد
25.00, الكبرى %

Series1, إذاعة مّعان ,
25.00%

Series1, إذاعة الكرك ,
25.00%

Series1,  إذاعة الطفیلة
, )أذاعات أخرى(

25.00%
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  :ما الوسیلة التي تستمتع من خاللها لإلذاعة :خامساً 

  )12الجدول رقم (

  )ما الوسیلة التي تستمتع من خاللها لإلذاعةالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر ( 

ما الوسیلة التي تستمتع من خاللها 

  لإلذاعة

 النسبة المئویة التكرار

 % 4.7 14 الرادیو

 % 9.7 29 االنترنت

 % 36.0 108 الهاتف النقال

 % 49.7 149 السیارة أو وسیلة النقل

  %100.0 300  المجمــوع

  

الذین یستمعون عبر السیارة أو وسیلة النقل هي األعلى  أن نسبةب) 12رقم (یتضح من الجـــــــدول     

)، ومن ثم الذین یستمعون %36.0)، یلیهم المستمعون عبر الهاتف النقال (%49.7بنسبة قدرة بـ (

) 11والشكل رقم ()، هي المستمعین عبر الرادیو، %4.7( )، و%9.7عبر االنترنت بنسبة بلغت (

 یبین ذلك.
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  )11الشكل رقم (

رجات وفقًا لمخ )ما الوسیلة التي تستمتع من خاللها لإلذاعةالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر (

  )SPSS( التحلیل اإلحصائي

Series1, الرادیو ,
4.70%

Series1, االنترنت ,
9.70%

Series1, الھاتف النقال ,
36.00%

Series1,  السیارة أو
49.70, وسیلة النقل %
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: ما أكثر وسیلة تستمتع بها لإلذاعة؟   سادسًا

  )13الجدول رقم (

  )ما أكثر وسیلة تستمتع بها لإلذاعةالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر ( 

 النسبة المئویة التكرار  ما أكثر وسیلة تستمتع بها لإلذاعة

 % 9.7 29 الرادیو

 % 10.3 31 االنترنت

 % 19.7 59 الهاتف النقال

 % 60.3 181 السیارة أو وسیلة النقل

  %100.0 300  المجمــوع

  

ـــــدول یتضح      نقل)، ال أو وسیلةبأن أكثر وسیلة یتم االستماع إلیها هي (السیارة ) 13رقم (من الجــ

اآلتي هي ك على التواليومن ثمّ الرادیو، وهذه النسب  االنترنت،ومن ثم (الهاتف النقال)، ومن ثم 

 ) یبین ذلك.12والشكل رقم ()، 9.7%)، (10.3%)، (19.7%)، (60.3%(
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 )ما أكثر وسیلة تستمتع بها لإلذاعةالتكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر (: )12رقم (الشكل 

 )SPSS( وفقًا لمخرجات التحلیل اإلحصائي

Series1, الرادیو ,
9.70%

Series1, االنترنت ,
10.30%

Series1, الھاتف النقال ,
19.70%

Series1,  السیارة أو
60.30, وسیلة النقل %
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:   هل تستمع لبرامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة؟ سابعًا

  )14(الجدول رقم 

  المباشر اإلذاعیة الخدمیة؟)(هل تستمتع لبرامج البث التكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر  

  

 النسبة المئویة التكرار  هل تستمتع لبرامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة؟

 % 36.7 110 دائماً 

 % 58.7 176 أحیاناً 

 % 4.7 14  نادراً 

  %100.0 300  المجموع

  

ـــــــدول رقم ( ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ) بنسبة  النسبة األعلى) أن 14تظهر بیانات الجـ بلغت هي لفئة (أحیانًا

) بنسبة بلغت (58.7%( ) بنسبة %36.7)، ومن فئة (دائمًا )، هذا %4.7(بلغت )، ومن ثم فئة (نادرًا

  .هذه النسب) 13والشكل (ویبین 
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  )13الشكل رقم (

وفقًا   )هل تستمتع لبرامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة؟التكرارات والنسب المئویــــــة لمتغیر (

  )SPSSلمخرجات التحلیل اإلحصائي(

  صدق أداة الدراسة: -3-5

على مجموعة من المحكمین  االستبانةتم عرض  لقیاس الصدق الظاهري ألداة الدراسة فقد

ـــــي  ــــــ ــــــ ــــــ ة؛المتخصصین فـ مثل ، ویوذلك إلبداء الرأي فیها جامعة الشرق األوسط والجامعات األردنیّ

وفي ضــــوء االقتراحات )، بصــــیغتها األولیة، 2كما ویمثل الملحق رقم (، ) محكمیها1الملحق رقم (

بإجراء التعدیالت التــــــي أشاروا إلیها، وقد تم  ةالباحــــث توالمالحظات التــــــــــــــي أبداها المحكمون قام

 الباحثة ت، هذا وقاماألخذ بمالحظاتهم من تعدیل لصیاغة بعض  الفقــــرات من حیث البناء واللغة

ــــــــــــــ(3بإجراء التعدیالت المطلوبة، هذا ویبین الملحق ( )، بعد إجراء 66) اســتبانة الدراسة بفقراتها الـ

  التعدیالت.

Series1,  ً 36.70, دائما %

Series1,  ً , أحیانا
58.70%

Series1,  ً 4.70, نادرا %
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  ثبات أداة الدراســة: -3-6

  ) یوضح ذلك: 15والجدول رقم ( ،ألفا) لحساب ثبات التجانس -تم استخدام معادلة (كرونباخ

  ومجاالتهامعامالت ثبات التجانس ألداة الدراسة : )15جدول رقم (

  عدد الفقرات  ثبات التجانس  المجال  الرقم

  5  0.644  المجال األول   1

  6  0.848  المجال الثاني  2

  6  0.835  المجال الثالث  3

  12  0.874  المجال الرابع  4

  8  0.865  المجال الخامس  5

  7  0.775  المجال السادس  6

  6  0.742  المجال السابع  7

  4  0.654  المجال الثامن  8

  4  0.622  المجال التاسع  9

  4  0.755  المجال العاشر  10

  4  0.852  المجال الحادي عشر  11

  66 0.769  الكلـــي
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أن معامالت ثبات االستقرار والتجانس الخاصة بأداة الــــــــــــدراســـــة  )15من الجـــــــــــــــــــــدول (یتضح 

ومجاالتها تعتبر مؤشرات كافیــــــــــــــة ألغراض اعتماد أداة الــــدراســـة فــــي تطبیقها النهائي، كما ورد فــــي 

فإنه یعتبر معامل  %60من  أكبرحیُث تبین بأن معامل الثبات  ؛الدراســـــــات الســـــــابقة كمعیار للثبات

ـــــــي كتب مناهج البحث المختصة ومنها  ــــ ــــ  ;Sekaran; U &Bougie(ثبات عالي حسب ما جاء فـ

R. ،(2013)،( ) 15وبناءً عـــــــــلــــــــــــــى ذلك تعتبر جمیع معامالت الثبات المشار إلیها فــــي الجـــــــدول (

  أعلى من هذه النسبة.

  إجراءات الدراسة-3-7

قم ، والملحق ر إجراء الــــدراســـة من الجهات المختصةالباحــــــــــــثة بأخذ الموافقـــــــــة ألجل القیام بقامت  -1

 .)، یبین كتب تسهیل المهمة التي قامت الباحثة باستصدارها ألجل الوصول إلى عینة الدراسة4(

ربد عیة في كّل من إالمتمثل بمستمعي اإلذاعات المجتمتحدید مجتمع الــــــدراســـة قامت الباحــــــــــــثة ب -2

 .ومعان والكرك والطفیلة، وتم توزیع االستبانة على عینة منهم

ـــىتوزیع  تمّ -3 ــ ـــة عـــلـ ــ ـــــة المستهدفة من قبل الدراسة االستبان ــــــةتمّ ، كما العین   .األداةلء م شرح كیفی

تمّ استخدام برامج التحلیل اإلحصائي المناسبة ألجل تحقیق أهداف الــــدراســـة وأغراضها، إذ تمّ -4

ــــة استخدام  ــ ــــة للعلوم االجتماعی   .SPSSبرنامج الرزم اإلحصائی
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  : متغیرات الدراسة: 3-8

یة أو (التنمیة السیاس ســوآءاالمجتمعیة ودعم التنمیة  تاإلذاعاتتمثل متغیرات الدراســة في دور        

ة مســــــتمعي إذاعة إربد الكبرى، إذاع )، لدىاالجتماعیة أو البیئیة أو االقتصــــــادیة أو الثقافیة واإلداریة

  ان، إذاعة الكرك، إذاعة الطفیلة.مع

  :التصمیم اإلحصائي المستخدم في الدراسة-3-10

 Statistical Package for Social)تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائیــــــــــة للعلوم االجتماعیــــــة 

Sciences –SPSSver.18)  ــة ولغایات تحقیق ـــ ـــ ـــ ـــــي إجراء هذه التحلیالت واالختبارات اإلحصائیـ ـــ ـــ فـ

  أغراض الدراسة فقد تم استخدام األسالیب اإلحصائیــــة التـــــــــالیة:

وذلك لعرض خصائص أفراد العینة ووصف إجاباتهم، من خالل استخدام ما  اإلحصــاء الوصــفي: -أ

  یلي:

تم استخدمها لقیاس التوزیعات التكراریـــــــــــــــــــــــــــة النسبیــــــــــــــــــــــــــــة لخصائص أفراد العینة  النسبة المئویة: -

جاباتهم على عبارات    االستبانـــــة.وإ

ـــــــــــــــــــة لقیاس متوسط إجابات مه كأاتم استخد الــــــــــــــــوســــــــــــط الحسابي: - برز مقاییس النزعة المركزیـــــ

  االستبانـــــة.المبحوثین على أسئلة 

عینة فــــــــــــــــي إجابات أفراد ال االنحرافتم استخدمه كأحد مقاییس التشتت لقیاس المعیاري:  االنحراف -

  عن وسطها الحسابي. 
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 اإلحصاء التحلیلي:  -ب

حیث تم اســــــــــتخدمه الختبار الفروق  :(One-Way ANOVA)أســــــــــلوب تحلیل التباین األحادي  -

ـــــــــــــــــــــــــــة بین متوسطات فئات المتغیرات ( ألكثر من فئتین  Categorical Variables)اإلحصائیـ

 ، وسنوات الخبرة).المستوى التعلیمي(كمتغیر العمر، 

، لمعرفــة الفروق ما بین لمتغیرین مثل (النوع Independent Samples t Test)(اختبــار  -

 االجمتماعي" الجنس").

) كحد أعلى لمستوى الداللة المعنویــــــة وعلیه إذا كان 0.05تم اعتماد (: )αمستــــــــــــــوى الداللة ( -ج

) فأقل فإنه توجد فروق ذات داللـــــــــــــــــــة إحصائیة، أما إذا بلغ مستــــــوى الداللة 0.05مستــــــــــــــــــوى الداللة (

  . ، وكذلك معنویــــــة اختبار األثــــرذات داللـــــــة إحصائیة ) فانه ال توجد فروق0.05أكبر من (
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراســـــة

  تحلیل بیانات الدراسة:  4-1

عرضًا للنتائج التــــــي تم التوصل إلیها من خالل تحلیل البیانات الرابع یتناول الفصل 

ـــــة التــــــي وجهت لمجموعة  من مستمعي اإلذاعات المجتمعیة اإلحصائیــــة التــــــي تم جمعها من االستبان

ت ن، وقد تم االعتماد على مقیاس "لیكرت" الخماسي، إذ تضمفي كل من إربد، معان، الكرك، والطفیلة

) فئات، حیث تم إدخال هذه االستجابات على 5الموافقة على كل فقرة مقسمة إلـــــى ( االستبانـــــة درجة

ــــدول رقم ( ــ ـــي الجـ   ).16الحاسوب حسب ما هو مبین فـ

  )16جدول رقم (

  درجة االستجابة ورمزها  

  الرمــــز  درجة االستجابــــة

  5  بشدةموافق 

  4  موافق 

  3  محاید 

  2  غیر موافق 

  1  بشدةغیر موافق 
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وبناء على الرموز المعطاة لالستجابة تم احتساب المتوسط الحسابــــي لالستجابات بغرض الحكم على 

درجة الموافقة لكل فقرة من فقرات االستبانـــــــــة، وتم الحكم على قیـــــم المتوسط الحسابــــي لغرض تحدید 

  لتـــــــــالیة: معادلة ا "درجة الموافقة "، حسب

  عدد المستویات. /للبدیل) األدنى  الحد-للبدیلاألعلى  (الحد الفئة =طول 

)5-1/(3 =1.33  

  ). 17موضح بالجدول (وهو 

  )17جدول رقم (

  الــــوســـط الحسابــــي ودرجة الموافقة 

  درجة الموافقــة  المتوسط الحسابــــي 

  منخفض  1-2.33

  متوسط  2.34-3.67

  مرتفع  3.68-5
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  مناقشة نتائج الدراســة:  4-2

عادات االستماع لإلذاعات المجتمعیة في كل من ما هي  إجابة السؤال األول: والذي ینص على "

ان والكرك    :" والطفیلة؟إربد الكبرى ومعّ

ــــدول ( ــ ُظهر الجـ ــــي واالنحراف المعیاري ودرجة موافقة لكل فقرة من 18ی ) الــــوســـط الحساب

  .المجالفقرات هذا 

  )18الجدول رقم (

  الــــوســـط الحسابــــي واالنحرافات المعیاریــــــة ودرجة موافقة أفراد العینة نحو  

ان (  )والكرك والطفیلةعادات االستماع لإلذاعات المجتمعیة في كل من إربد الكبرى ومعّ

الوسط   العبارة  الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة   (الترتیب)  

  الموافقـة

  متوسطة  1 1.3688 3.6727  تستمع وأنت سائق في السیارة.  -1

  متوسطة  3 1.2963 3.4455  تستمع وأنت جالس لوحدك في المنزل.   -2

  متوسطة  2 1.3319 3.5364  تستمع وأنت تقرأ الصحیفة الیومیة.  -3

  متوسطة  4 1.2759 3.3636  تستمع وأنت تقوم بإنجاز مهامك في العمل.  -4

  متوسطة  5 1.2858 3.1273  األماكن العامة. وأنت فيتستمع   -5

  متوسطة   1.3117  3.4291  المجال الكلي
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األول  بالمجالتراوحت المتوسطات الحسابیــــــة إلجابات أفراد العینة على العبارات المتعلقة 

ان والكرك والطفیلة" " ما بین  عادات االستماع لإلذاعات المجتمعیة في كل من إربد الكبرى ومعّ

ـــدول رقم (3.6727-3.1273( ـــ ) بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العینة فیما یخص 18) ویظهر الجـ

)، وأن 1.3117بلغ (العام ي " وأن االنحراف المعیار متوسطة)، "بدرجة 3.4291، بلغ (مجالهذا ال

) 1.3688) وبانحراف معیاري مقداره (3.6727) حصلت على أعلى متوسط حسابي (1الفقرة (

واطنین بأن الكثیر من المیّدل  "، وهذاتستمع وأنت سائق في السیارة ) والتي نصها "متوسطة(بدرجة 

معیة األغلبیة یستمعون لإلذاعات المجتیقوموا باالستماع في وسائط النقل السیارة، وهذا طبیعي فإن 

ـــي المتعلق بالفقرة رقم (أثناء  سیرهم بالمركبات تستمع وأنت  ) والتي نصها "3، تاله المتوسط الحسابـ

وهذا إن دّل على )، 1.3319) بانحراف معیاري مقداره (3.5364والذي بلغ (، " تقرأ الصحیفة الیومیة

طنین یستمعون لإلذعات المجتمعیة أثناء القیام بهوایات، ولیس شيء فإنه یدل على أن أغلبیة الموا

  .هناك تفرغ بشكل كامل ألجل االستماع واإلنصات لهذه الوسائل

" كان متوسطها األماكن العامة وأنت فيتستمع  ) والتي نصها "5وفیما یتعلق بالفقرة رقم (

) (بدرجة 1.2858مقداره () بانحراف معیاري 3.1273الحسابــــي أقل المتوسطات حیث بلغ (

بأن فئة قلیلة من المواطنین یستمعون لإلذاعات المجتمعیة أثناء زیاراتهم على یّدل  )، وهذهمتوسطة

على ّدل ی للمتاجر أو قیامهم بمراجعة دوائر حكومیة أو خاصة وبالصدفة یستمعون لهذه اإلذاعات، مما

تعرف على المستجدات والتطورات للقضایا اهتمام العاملین سواء في القطاعات الخاص والعامة لل

  .المحلیة والوطنیة
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ما هي الخدمات التنمویة األساسیة التي تركز علیها برامج  : والذي ینص على ""الثانيإجابة السؤال 

  :" ؟والطفیلةالبث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك 

ـــي واالنحراف المعیاريألجل الوصول إلى إجابة لهذا التساؤل، تم استخراج   الــــوســـط الحسابـ

  .) یبین ذلك19التساؤل، والجدول ذا الرقم (ودرجة موافقة لكل فقرة من فقرات هذا 

  )19الجدول رقم (
  الــــوســـط الحسابــــي واالنحرافات المعیاریــــــة ودرجة موافقة أفراد العینة نحو 

الخدمات التنمویة األساسیة التي تركز علیها برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في إذاعات (
  )إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلـــــــــــــة

  
الوسط   العبارة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجة   (الترتیب)
  الموافقـة

شكاوى خدمات مرتبطة بإیجاد حلول ل  -6
  .المواطنین

3.2727 1.2772 

  متوسطة  4

الخدمات اإلنسانیة خدمات مرتبطة بتقدیم   -7
  .المجتمعیة

3.3909 1.3209 

  متوسطة  1

إطالع المواطنین على ما یدور من حولنا من   -8
  أحداث.

3.3636 1.3114 

  متوسطة  2

  متوسطة  3 1.2529 3.3000  .حالة الطقس والطرقالتعرف على   -9
التعرف على المسؤولین عن األخطاء   -10

  .مساءلة أصحاب القرارو 

3.1000 1.3610 

  متوسطة  6

الثقافة العامة (المعلومات االقتصادیة   -11
  والسیاسیة والصحیة...الخ).

3.1364 1.4043 

  متوسطة  5

  متوسطة    1.3212  3.2606  المجال الكلي
  



79 
 

 

ـــة إلجابات أفراد العینة على العبارات المتعلقة بالمجال الثاني "تباینت  ــ  المتوسطات الحسابیـ

الخدمات التنمویة األساسیة التي تركز علیها برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في إذاعات إربد 

ــــدول (3.1000-3.3909" ما بین (الكبرى ومعان والكرك والطفیلــــــــة ــ ) بأن المتوسط 19) ویبین الجـ

" وأن متوسط االنحراف متوسطة)، "بدرجة 3.2606العام إلجابات أفراد العینة حول المجال الثاني، بلغ (

) حصلت على أعلى متوسط حسابي، إذ بلغ متوسطها 7)، وأن الفقرة (1.3212المعیاري بلغ (

خدمات مرتبطة  ) والتي نصها "متوسطة) (بدرجة 1.3209ه () وبانحراف معیاري مقدار 3.3909(

ویالحظ بأن أغلبیة الخدمات التي تقوم بهذا اإلذاعات المجتمعیة "، الخدمات اإلنسانیة المجتمعیةبتقدیم 

هي تقدیم الخدمات اإلنسانیة، وهذا جید ویجب التمیز والمواظبة على ذلك، لتصل الخدمات لجمیع 

ــــي المتعلق بالفقرة رقم ( مستحقیها"،  إطالع المواطنین على ما  ) والتي نصها "8تاله المتوسط الحساب

یّدل  وهذا)، 1.3114) بانحراف معیاري مقداره (3.3636"، والذي بلغ (یدور من حولنا من أحداث

  .ولیةدعلى  بأن أغلبیة المواطنین یواكبون ما یستجّد من أحداث والقضایا المحلیة واإلقلیمیة وال

مساءلة التعرف على المسؤولین عن األخطاء و ) والتي نصها " 10الفقرة رقم (أما فیما یخّص 

ـــي أقل المتوسطات حیث بلغ ( أصحاب القرار ) بانحراف معیاري 3.1000" كان متوسطها الحسابـ

على أن هناك عدم االهتمام بمساءلة أصحاب القرار یّدل  وهذا)، متوسطة) (بدرجة 1.3610مقداره (

ذلك والتركیز علیه ألجل الحّد من القلة القلیلة الغیر  االهتمام حولعن أخطائهم، لذا یجب إثارة 

  .مسؤولة
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الطریقة التي یتم التعامل فیها مع شكاوى المواطنین ما  : والذي ینص على "الثالثإجابة السؤال 

  :البث المباشر في إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟"التي تستقبلها برامج 

ـــي واالنحراف المعیاري ألجل الوصول إلى إجابة لهذا التساؤل، تم استخراج  الــــوســـط الحسابـ

  .) یبین ذلك20التساؤل، والجدول ذا الرقم (ودرجة موافقة لكل فقرة من فقرات هذا 

الــــوســـط الحسابــــي واالنحرافات المعیاریــــــة ودرجة موافقة أفراد العینة نحو ): 20الجـــــــدول رقم (
الطریقة التي یتم التعامل فیها مع شكاوى المواطنین التي تستقبلها برامج البث المباشر في إذاعة (

 )إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة
    الفقرة

  العبــــارة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  عیاريالم

 
  (الترتیب) 

درجة 
  الموافقـة

عند حدوث مشكلة أتصل مع برامج البث   -12
المباشر اإلذاعیة الخدمیة في اإلذاعات 

  األردنیة

4.0367 .5971 
  مرتفع  6

تهتم برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في   -13
  اإلذاعات األردنیة بقضایا المواطنین

  مرتفع  3 6239. 4.0733

التي تطرح على برامج  المشكالتیتم معالجة   -14
البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في اإلذاعات 

  األردنیة

4.0967 .6393 
  مرتفع  2

یتم استقبال اتصاالت المواطنین بشكل مباشر   -15
  ومن ثم تحویلها إلى المسؤولین.

4.0700 .6216 
  مرتفع  5

ل المواطنین ومن ثم االتصاشكاوى یتم تسجیل   -16
  بالمسؤولین إلیجاد حلول لها.

4.1533 .6718 
  مرتفع  1

المواطنین من خالل  معالجة شكاوىیتم   -17
  االتصال مع المسؤولین.

4.0767 .6262 
  مرتفع  4

  مرتفع   0.6299  4.08445  البعد الكلي
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ـــة إلجابات أفراد العینة على العبارات المتعلقة بالمجال  ــ  لثالث "اتباینت المتوسطات الحسابیـ

الطریقة التي یتم التعامل فیها مع شكاوى المواطنین التي تستقبلها برامج البث المباشر في إذاعة 

ـــدول (ویتضح ) ، 4.0367-4.1533" ما بین ( إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة ــ ) 20من الجــ

ة" وأن توسط)، "بدرجة م4.0844بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العینة حول المجال الثالث، بلغ (

) حصلت على أعلى متوسط حسابي، إذ 16)، وأن الفقرة (0.6299متوسط االنحراف المعیاري بلغ (

یتم ة) والتي نصها " توسط) (بدرجة م0.6718) وبانحراف معیاري مقداره (4.1533بلغ متوسطها (

رار على اإلصیّدل  هذا"، لها تسجیل شكاوي المواطنین ومن ثم االتصال بالمسؤولین إلیجاد حلول

تاله  ،والمتابعة لحل المشاكل التي یواجهها المواطنین، لذا المواظبة على ذلك بشكل مستمر ودوري

ـــي المتعلق بالفقرة رقم ( التي تطرح على  المشكالتیتم معالجة  ) والتي نصها "14المتوسط الحسابـ

) بانحراف معیاري 4.0967"، والذي بلغ (ت األردنیةبرامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في اإلذاعا

على الجدیة في معالجة ومواجهة المشكالت التي یتم طرحها على برامج یّدل  وهذا)، 0.6393مقداره (

  .البث المباشر اإلذاعیة

عند حدوث مشكلة أتصل مع برامج البث المباشر  ) والتي نصها "12وفیما یتعلق بالفقرة رقم (

ــــي أقل المتوسطات حیث بلغ  الخدمیة في اإلذاعات األردنیةاإلذاعیة  " كان متوسطها الحساب

وهذا یدل على أن قیام المواطنین )، متوسطة) (بدرجة 0.5971) بانحراف معیاري مقداره (4.0367(

ُ لیس بالمستوى المؤمل، لذا یجب تشجیع  الخدمیة،باالتصال ببرامج البث المباشر اإلذاعیة  إال أنه

  . لمواطنین على االتصال عند مواجهة مشكلة ألجل إیجاد حلول لهاا
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 المطرحة في برامج التنمویة القضایا والموضوعاتما هي : والذي ینص على "الرابعإجابة السؤال 

  :"المجتمع؟البث المباشر اإلذاعیة في إذاعات إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة لخدمة 

ـــي واالنحراف المعیاري ألجل الوصول إلى إجابة لهذا التساؤل، تم استخراج  الــــوســـط الحسابـ

  .) یبین ذلك21التساؤل، والجدول ذا الرقم (ودرجة موافقة لكل فقرة من فقرات هذا 

  ): الــــوســـط الحسابــــي واالنحرافات المعیاریــــــة 21الجدول رقم (

القضایا والموضوعات المطرحة في برامج البث المباشر اإلذاعیة العینة نحو ( ودرجة موافقة أفراد

 )في إذاعات إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة لخدمة المجتمع

الوسط   العبارة  الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   (الترتیب)  
  الموافقـة

تطرح برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في   -18
إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة 

  )االقتصادیة(الموضوعات 

4.1033 .6435 
  مرتفعة  4

یتم تسلیط الضوء على القضایا المطروحة من   -19
  اإلذاعیة.خالل برامج البث 

  مرتفعة  2 6735. 4.1567

إن القضایا المطروحة ضمن برامج البث   -20
 المباشر اإلذاعیة تخلق توجه إیجابي ألجل

  المتابعة.

4.1200 .6535 
  مرتفعة  3

البث المباشر  عبر برامجالقضایا المطروحة   -21
 وسائل إعالماإلذاعیة یتم متابعتها من قبل 

  أخرى. مجتمعیة 

4.0667 .6193 
  مرتفعة  7

تقدم برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في   -22
إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة 

  )االجتماعیة(الموضوعات 

3.9900 .5576 
  مرتفعة  10
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تقدم برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في   -23
إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة 

  خدماتها (للطبقة الفقیرة)

4.0167 .5810 
  مرتفعة  8

برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في تقوم   -24
إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة بتقدیم 

  المتوسطة) للطبقة(خدماتها 

4.0800 .6284 
  مرتفعة  5

ذاعة إبرامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في   -25
 تقدمإربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة 

  خدماتها (لطبقة الغنیة)

4.0367 .5971 
  مرتفعة  9

ذاعة إبرامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في   -26
إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة تقوم بتأدیة 
دورا كبیرا في خدمة المجتمع األردني من وجوه 

  .عدیدة

4.1967 .6925 

  مرتفعة  1

یتم ترتیب أولیات القضایا المطروحة على البث   -27
  المباشر اإلذاعیة وفقًا لألولویات واألهمیة.

  مرتفعة  12 5181. 3.9500

یتم تسلیط الضوء على القضایا التي تهم أكبر   -28
  شریحة مجتمعیة، ومن ثمّ األقل فاألقل.

  مرتفعة  11 5997. 4.0400

تستقبل برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة   -29
إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة في 

  .نالمواطنیجمیع المشاركات والشكاوى من قبل 

4.0767 .6262 
  مرتفعة  6

  مرتفعة   0.6158  4.0694  المجال الكلي
  

 المتوسطات الحسابیــــــة إلجابات أفراد العینة على العبارات المتعلقة بالمجال الرابع"تراوحت 

القضایا والموضوعات المطرحة في برامج البث المباشر اإلذاعیة في إذاعات إربد الكبرى ومعان 

ُظهر الجـــــــدول رقم (3.9500-4.1967" ما بین (والكرك والطفیلة لخدمة المجتمع ) 21)، هذا وی

" وأن توسطةم)، "بدرجة 4.0694بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العینة حول المجال الرابع، بلغ (
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) حصلت على أعلى متوسط حسابي 26)، وأن الفقرة (0.6158متوسط االنحراف المعیاري بلغ (

برامج البث المباشر  ) والتي نصها "متوسطة) (بدرجة 0.6925) وبانحراف معیاري مقداره (4.1967(

دمة المجتمع كبیرا في خدورا إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة تقوم بتأدیة اإلذاعیة الخدمیة في 

الدور الكبیر والبارز التي تقوم به هذه اإلذاعات بخدمة  على یّدل  "، وهذااألردني من وجوه عدیدة

قم ، تاله المتوسط الحسابــــي المتعلق بالفقرة ر المجتمع المحلي، لذا یجب االستمرار والمواظبة على ذلك

، والذي "القضایا المطروحة من خالل برامج البث اإلذاعیةیتم تسلیط الضوء على ) والتي نصها " 19(

على قیام برامج البث اإلذاعیة بتسلیط یّدل  هذا)، 0.6735) بانحراف معیاري مقداره (4.1567بلغ (

  .الضوء على القضایا بشكل الفت بعیدًا عن التحیز والمحاباة

ت القضایا المطروحة على البث " یتم ترتیب أولیا) والتي نصها 27وفیما یتعلق بالفقرة رقم (

ـــي أقل المتوسطات حیث بلغ المباشر اإلذاعیة وفقًا لألولویات واألهمیة " كان متوسطها الحسابـ

على متابعة والترتیب یّدل  وهذا)، متوسطة) (بدرجة 004181) بانحراف معیاري مقداره (3.9500(

ُ دون المستوى المطلوب، لذا    .یجب أخذ ذلك بعین االعتبارللقضایا بشكل دوري، إال أنه

مدى اهتمام المسؤولین وتجاوبهم في تقدیم الحلول ما : والذي ینص على "الخامسإجابة السؤال 

   ؟:المناسبة للقضایا المطروحة في إذاعات إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

ـــي واالنحراف ألجل الوصول إلى إجابة شافیة لهذا التساؤل، تم استخراج  ــــوســـط الحسابـ ال

   .) یبین ذلك22التساؤل، والجدول ذا الرقم (المعیاري ودرجة موافقة لكل فقرة من فقرات هذا 
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  )22الجدول رقم (
  الــــوســـط الحسابــــي واالنحرافات المعیاریــــــة ودرجة موافقة أفراد العینة نحو 

تقدیم الحلول المناسبة للقضایا المطروحة في إذاعات إربد الكبرى  مدى اهتمام المسؤولین وتجاوبهم في(
  )ومعان والكرك والطفیلة

الوسط   العبارة  الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   (الترتیب)  
  الموافقـة

یتجاوب المسؤولون مع مشاكل المواطنین فور   -38
طرحها علیهم في برامج البث المباشر 

  . في اإلذاعات األردنیةاإلذاعیة الخدمیة 

3.7600 1.1431 
  مرتفع  3

 ن بترتیب األولویات فیما یخصیقوم المسؤولو   -39
  المشكالت المطروحة من قبل المواطنین.

  مرتفع  4 1.1185 3.7233

 ن فیمایخصو ال یوجد محاباة من قبل المسؤول  -40
  التي تهم المواطنین. معالجة المشكالت

  مرتفع  5 1.1182 3.7200

ن بمجازاة و في مجمل األحیان یقوم المسؤول  -41
  المقصرین.

  متوسط  7 1.0534 3.6033

یقوم المسؤول شخصیًا بمتابعة القضایا   -42
  تهم أكبر عینة من المواطنین. الحساسة والتي

  متوسط  6 1.1370 3.6567

یتجاوب المسؤولون مع مشاكل المواطنین فور   -43
طرحها علیهم في برامج البث المباشر 

  . اإلذاعیة الخدمیة في اإلذاعات األردنیة

3.8000 1.2103 
  مرتفع  1

یعمل المسؤولون على حل مشكالت   -44
المواطنین فقط عند طرحها في برامج البث 

  . المباشر اإلذاعیة الخدمیة

3.7733 1.1775 
  مرتفع  2

  مرتفـــع   1.1369  3.7242  المجال الكلي
ـــة إلجابات أفراد العینة على العبارات المتعلقة  ــ السادس  الالمجبتباینت المتوسطات الحسابیـ

والمتمثلة في مدى اهتمام المسؤولین وتجاوبهم في تقدیم الحلول المناسبة للقضایا المطروحة في 
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ـــــدول كما ویبین )، 3.6033-3.8000" ما بین ( إذاعات إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة ذا الجــ

)، "بدرجة 3.7242، بلغ (هذا المجال) بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العینة حول 23(الرقم 

) حصلت على أعلى متوسط 43)، وأن الفقرة (1.1369" وأن متوسط االنحراف المعیاري بلغ (متوسطة

یتجاوب  ي نصها ") والتمتوسطة) (بدرجة 1.2103) وبانحراف معیاري مقداره (3.8000حسابي (

المسؤولون مع مشاكل المواطنین فور طرحها علیهم في برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في 

للمسؤولین مع  مشاكل المواطنین، وهذا جیّد  اً على  أن هناك تجاوبیّدل  وهذا"،  اإلذاعات األردنیة

یعمل  ) والتي نصها "44قرة رقم (، تاله المتوسط الحسابــــي المتعلق بالفویجب المواظبة على ذلك

، "المسؤولون على حل مشكالت المواطنین فقط عند طرحها في برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة

على المحاوالت الجادة للمسؤولین یّدل  وهذا)، 1.1775) بانحراف معیاري مقداره (3.7733والذي بلغ (

  .واطنینعلى حل مشكالت المواطنین حال طرحها من قبل الم

في مجمل األحیان یقوم المسؤولین بمجازاة ) والتي نصها " 43وفیما یتعلق بالفقرة رقم (

ـــي أقل المتوسطات حیث بلغ ( المقصرین ) بانحراف معیاري مقداره 3.6033" كان متوسطها الحسابـ

قیام مجازاة المقصرین، إال أن ذلك ال یتم بالشكل المطلوب، یّدل  وهذا)، متوسطة) (بدرجة 1.0534(

  .مسؤولةاللذا یجب العمل على تقییم العمل ومجازاة المقصرین للحّد من التصرفات غیر 

الدور الذي تقوم به برامج البث المباشر اإلذاعیة ما : والذي ینص على "السادساإجابة السؤال 

  : "للمواطنین؟ السیاسیةوالمعرفة بتعظیم اإلدراك الخدمیة 

ـــي واالنحراف المعیاري ألجل الوصول إلى إجابة لهذا التساؤل، تم استخراج  الــــوســـط الحسابـ

   .) یبین ذلك23التساؤل، والجدول ذا الرقم (ودرجة موافقة لكل فقرة من فقرات هذا 
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  )23الجدول رقم (

  الــــوســـط الحسابــــي واالنحرافات المعیاریــــــة ودرجة موافقة أفراد العینة نحو 
  )واطنینللم والمعرفة السیاسیةبتعظیم اإلدراك الدور الذي تقوم به برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة (

  
الوسط   العبارة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجة   (الترتیب)  
  الموافقـة

تقدم برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في   -45
إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة 

  .(الموضوعات السیاسیة)

3.7933 1.1897 
  مرتفع  6

البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة تسهم برامج   -46
إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك بالكشف في 

  السیاسیة المخفیة.عن الكثیر من الحقائق 

3.8300 .9295 
  مرتفع  5

البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة تساعد برامج   -47
إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك بإیجاد في 

الحلول للكثیر من القضایا السیاسیة التي تهم 
  المواطنین.

3.9467 1.1261 

  مرتفع  1

البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة تسهم برامج   -48
إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك بتحسین في 

المشاركة السیاسیة باالنتخابات البرلمانیة 
  والبلدیة..الخ.

3.8633 1.0810 

  مرتفع  4

تسهم برامج البث المباشر اإلذاعیة بتحسین   -49
وعي المواطنین فیما یخص قضایاهم 

  السیاسیة.

3.8800 1.0907 
  مرتفع  3

تسهم برامج البث المباشر اإلذاعیة بإیضاح   -50
  والرؤیة السیاسیة للمواطنین. االستراتیجیة

  مرتفع  2 1.1037 3.9033

  مرتفع   1.0867  3.8694  المجال الكلي
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السابع  بالمجالالمتوسطات الحسابیــــــة إلجابات أفراد العینة على العبارات المتعلقة تراوحت 

بتعظیم اإلدراك والمعرفة  الدور الذي تقوم به برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة ب لالمتمث“

ـــدول من ویتضح كما )، 3.7933-3.9467ما بین ( السیاسیة للمواطنین، ــ ) بأن 23رقم (ذا الالجــ

" وأن متوسطة)، "بدرجة 3.8694، بلغ (المجال السابعالمتوسط العام إلجابات أفراد العینة حول 

) حصلت على أعلى متوسط حسابي 47)، وأن الفقرة (1.0867متوسط االنحراف المعیاري بلغ (

البث تساعد برامج  ) والتي نصها "متوسطة) (بدرجة 1.1261) وبانحراف معیاري مقداره (3.9467(

 إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك بإیجاد الحلول للكثیر من القضایاالمباشر اإلذاعیة الخدمیة في 

على قیام اإلذاعات المجتمعیة للحلول للكثیر من القضایا یّدل  وهذا"،  السیاسیة التي تهم المواطنین

ـــي االسیاسیة التي تخص المواطنین، وهذا جیّد ویجب المواظبة على ذلك لمتعلق ، تاله المتوسط الحسابـ

الرؤیة و  االستراتیجیةضاح تسهم برامج البث المباشر اإلذاعیة بإی ) والتي نصها "50بالفقرة رقم (

على یّدل  وهذا)، 1.1037) بانحراف معیاري مقداره (3.9033"، والذي بلغ (السیاسیة للمواطنین

  .السیاسیة للمواطنین ةاالستراتیجیالمساهمة الفاعلة لإلذاعات المجتمعیة بإیضاح 

تقدم برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في  ) والتي نصها "45وفیما یتعلق بالفقرة رقم (

ــي أقل "، (الموضوعات السیاسیة)إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة  ــ كان متوسطها الحساب

یّدل  وهذا)، مرتفعة) (بدرجة 1.1897) بانحراف معیاري مقداره (3.7933المتوسطات حیث بلغ (

قیام اإلذاعات المجتمعیة بتقدیم الموضوعات السیاسیة، إال أن ذلك ال یتم بالشكل المطلوب، لذا یجب 

  .المواظبة على تقییم النظام بشكل دوري بشكل دوري وممنهج
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القضایا االقتصادیة والمشكالت التي تركز علیها برامج ما : والذي ینص على "السابعإجابة السؤال 

  ومعان والكرك والطفیلة "؟إذاعة إربد الكبرى 

ـــي واالنحراف المعیاري ألجل الوصول إلى إجابة لهذا التساؤل، تم استخراج  الــــوســـط الحسابـ

   .) یبین ذلك24التساؤل، والجدول ذا الرقم (ودرجة موافقة لكل فقرة من فقرات هذا 

  )24الجدول رقم (

  الــــوســـط الحسابــــي واالنحرافات المعیاریــــــة ودرجة موافقة أفراد العینة نحو 
  )القضایا االقتصادیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة(

  
الوسط   العبارة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجة   (الترتیب)  
  الموافقـة

تسلط اإلذاعة على القضایا االقتصادیة التي   -51
تهم كافة فئات المجتمع وتحاول وضع حلول 

  ناجعة لها.

3.7733 1.1429 

  مرتفع  2

تعمل اإلذاعة على التعریف بمشكلة البطالة   -52
  وتحاول وضع استراتیجیات للحّد منها.

3.7767 1.1796 
  مرتفع  1

تناقش البرامج اإلذاعیة الكثیر من القضایا   -53
  والمرتبطة بأسعار السلع. تهم المواطنالتي 

3.7433 1.1584 
  مرتفع  3

البرامج اإلذاعیة تناقش ظاهرة تضخم األسعار   -54
  وتحاول وضع حلول لها.

3.7411 1.1612 
  مرتفع  4

  مرتفع   1.1619  3.7591  المجال الكلي
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ـــة إلجابات أفراد العینة على العبارات المتعلقة  ــ  "ال الثامن بالمجتباینت المتوسطات الحسابیـ

، "القضایا االقتصادیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

ُظهر الجـــــــدول رقم (3.7411-3.7767ما بین ( ) بأن المتوسط العام إلجابات أفراد 24)، هذا وی

" وأن متوسط االنحراف المعیاري بلغ مرتفعة)، "بدرجة 3.7411، بلغ (المجال الثامنالعینة حول 

) وبانحراف معیاري 3.7767) حصلت على أعلى متوسط حسابي (52)، وأن الفقرة (1.1619(

 لى التعریف بمشكلة البطالة وتحاولتعمل اإلذاعة ع ) والتي نصها "مرتفعة) (بدرجة 1.1796مقداره (

على المحاوالت الجادة التي تقوم بها اإلذاعة بمحاولة الحد یّدل  وهذا"، وضع استراتیجیات للحّد منها

من ظاهرة البطالة  والتي من الصعب القضاء  علیها، إال أن هناك مجهودات  جادة وفعلیة وهذا جیّد 

تسلط  ) والتي نصها "51لحسابــــي المتعلق بالفقرة رقم (، تاله المتوسط اویجب المواظبة على ذلك

، والذي "اإلذاعة على القضایا االقتصادیة التي تهم كافة فئات المجتمع وتحاول وضع حلول ناجعة لها

على قیام اإلذاعة بمحاوالت  ال یّدل  وهذا)، 1.1429) بانحراف معیاري مقداره (3.7733بلغ (

وء على القضایا االقتصادیة والمرتبطة بكافة فئات المجتمع، ویجب یستهان بها ألجل تسلیط الض

  .االستمرار بذلك

البرامج اإلذاعیة تناقش ظاهرة تضخم األسعار ) والتي نصها " 54وفیما یتعلق بالفقرة رقم (

ـــي أقل المتوسطات حیث بلغ (وتحاول وضع حلول لها ) بانحراف 3.7411" كان متوسطها الحسابـ

على القیام بمناقشة ظاهرة التضخم وارتفاع یّدل  وهذا)، مرتفعة) (بدرجة 1.1612مقداره (معیاري 

  .األسعار، إال أن ذلك ال یتم بالشكل المطلوب، لذا یجب القیام بمناقشة ذلك بشكل دوري ومتسمر
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 جالقضایا الثقافیة والمشكالت التي تركز علیها برامما : والذي ینص على "الثامنإجابة السؤال 

  إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟"

ـــي واالنحراف المعیاري ألجل الوصول إلى إجابة لهذا التساؤل، تم استخراج  الــــوســـط الحسابـ

   .) یبین ذلك25التساؤل، والجدول ذا الرقم (ودرجة موافقة لكل فقرة من فقرات هذا 

  )25الجدول رقم (

  الــــوســـط الحسابــــي واالنحرافات المعیاریــــــة ودرجة موافقة أفراد العینة نحو 
  )القضایا الثقافیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة(

الوسط   العبارة  الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة   (الترتیب)  
  الموافقـة

ساهمت اإلذاعة بتنمیة الحس الثقافي   -55
  للمواطنین.

3.8100 1.2161 
  مرتفع  2

تشجع اإلذاعة المواطنین على التشبث بالقیم   -56
  الدینیة ونبذ المبتذل منها.

3.8220 1.2078 
  مرتفع  1

تهتم اإلذاعة بالكثیر من القضایا التعلیمیة   -57
  التي تهم المواطنین.

3.7867 1.2191 
  مرتفع  3

تنمي اإلذاعة الهویة الثقافیة األردنیة وتعتز   -58
  بالحضارة العربیة.

3.7133 1.1729 
  مرتفع  4

  مرتفع   1.203  3.780  المجال الكلي
ـــــة إلجابات أفراد العینة على العبارات المتعلقة  ال التاسع بالمجتباینت المتوسطات الحسابیـ

علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك بالقضایا الثقافیة والمشكالت التي تركز "والمتمثل 



92 
 

 

ـــدول ویبین )، هذا 3.7133-3.8220"، المنبثق ما بین (والطفیلة ــ ) بأن المتوسط 25رقم (ذا الجــ

" وأن متوسط مرتفعة)، "بدرجة 3.780، بلغ (فیما یخص المجال التاسعالعام إلجابات أفراد العینة 

) 3.8220) حصلت على أعلى متوسط حسابي (56وأن الفقرة ()، 3.780االنحراف المعیاري بلغ (

تشجع اإلذاعة المواطنین على  ) والتي نصها "مرتفعة) (بدرجة 1.2078وبانحراف معیاري مقداره (

یم الفضلى على القیام بتشجیع اإلذاعة للمواطنین للقیّدل  وهذا"، التشبث بالقیم الدینیة ونبذ المبتذل منها

قم ، تاله المتوسط الحسابــــي المتعلق بالفقرة ر جیّد ویجب المواظبة واالستمرار على ذلكوالخیرة، وهذا 

) بانحراف 3.8100"، والذي بلغ ( ساهمت اإلذاعة بتنمیة الحس الثقافي للمواطنین ) والتي نصها "55(

بتنمیة  وهذا قیام اإلذاعات المجتمعیة بمهام حسنة وسامیة متمثلة في)، 1.2161معیاري مقداره (

  .الحس الثقافي للمواطنین عن طریق الكثیر من البرامج على غایتها األساسیة ذلك وتنمیته

تنمي اإلذاعة الهویة الثقافیة األردنیة وتعتز ) والتي نصها " 58وفیما یتعلق بالفقرة رقم (

ــي أقل المتوسطات حیث بلغ (بالحضارة العربیة ــ معیاري  ) بانحراف3.7133" كان متوسطها الحساب

والثقافة األردنیة، إال أن ذلك ال  بتنمیة الهویةوهذا قیام اإلذاعة )، مرتفعة) (بدرجة 1.1729مقداره (

  .یتم بالشكل المطلوب، لذا یجب القیام بمساهمات فاعلة ألجل تنمیة الهویة الثقافیة األردنیة

والمشكالت التي تركز علیها برامج القضایا االجتماعیة ما : والذي ینص على "التاسعإجابة السؤال 

  إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟"

ـــي واالنحراف المعیاري ألجل الوصول إلى إجابة لهذا التساؤل، تم استخراج  الــــوســـط الحسابـ

   .) یبین ذلك26التساؤل، والجدول ذا الرقم (ودرجة موافقة لكل فقرة من فقرات هذا 
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  )26الجدول رقم (

  الــــوســـط الحسابــــي واالنحرافات المعیاریــــــة ودرجة موافقة أفراد العینة نحو 
  )القضایا االجتماعیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة(

  
الوسط   العبارة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجة   (الترتیب)  
  الموافقـة

ساهمت اإلذاعة بالحّد من االنحرافات ومن   -59
  السلوكات الخاطئة لدى فئة الشباب.

3.7367 1.2051 
  مرتفع  1

تقوم اإلذاعة بالتشجیع على تنمیة القیم   -60
  .لدى المواطنیناإلنسانیة واالجتماعیة 

3.7233 1.1965 
  مرتفع  2

  مرتفع  3 1.1855 3.7067  والتطرف.تركز اإلذاعة على نبذ العنف   -61

ساهمت اإلذاعة على تحسین وعي الشباب   -62
  بالكثیر من القضایا االجتماعیة. 

3.6300 1.1302 
  متوسط  4

  مرتفع   1.1793  3.69917  المجال الكلي
  

ـــة إلجابات أفراد العینة على العبارات المتعلقة  ــ ال العاشر بالمجتباینت المتوسطات الحسابیـ

االجتماعیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان القضایا  "والمتمثل في 

) بأن المتوسط 26الجـــــــدول رقم (من  یتضح  )، هذا 3.6300-3.7367"، ما بین ( والكرك والطفیلة

" وأن متوسط االنحراف مرتفعة)، "بدرجة 3.69917، بلغ (هذا المجال العام إلجابات أفراد العینة حول 

) وبانحراف 3.7367) حصلت على أعلى متوسط حسابي (59)، وأن الفقرة (3.69917المعیاري بلغ (

ساهمت اإلذاعة بالحّد من االنحرافات ومن  ) والتي نصها "مرتفعة) (بدرجة 1.2051معیاري مقداره (
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تاله ات، حرافوهذا بالمساهمة الفاعلة لإلذاعة في الحّد من االن"،  السلوكات الخاطئة لدى فئة الشباب

ـــي المتعلق بالفقرة رقم ( تقوم اإلذاعة بالتشجیع على تنمیة القیم  ) والتي نصها "60المتوسط الحسابـ

)، 1.1965) بانحراف معیاري مقداره (3.7233"، والذي بلغ (اإلنسانیة واالجتماعیة لدى  المواطنین

  .اإلنسانیةقیام اإلذاعة بشكل فعلي بالتشجیع على  القیم یّدل  وهذا

ساهمت اإلذاعة على تحسین وعي الشباب بالكثیر ) والتي نصها " 62وفیما یتعلق بالفقرة رقم (

ــي أقل المتوسطات حیث بلغ ( من القضایا االجتماعیة ــ ) بانحراف 3.6300" كان متوسطها الحساب

خص تحسین وعي أن مساهمة اإلذاعة فیما ییّدل  وهذا)، متوسطة) (بدرجة 1.1302معیاري مقداره (

الشباب كان دون المستوى المطلوب، لذا یجب أخذ ذلك بعین االعتبار عند أي استراتیجیة جدیدة 

  .مخططة للقیام بها

القضایا البیئیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة ما : والذي ینص على "العاشرإجابة السؤال 

  إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟"

ـــي واالنحراف ألجل الوصول إلى إجابة شافیة لهذا التساؤل، تم استخراج  ــــوســـط الحسابـ ال

   .) یبین ذلك27التساؤل، والجدول ذا الرقم (المعیاري ودرجة موافقة لكل فقرة من فقرات هذا 



95 
 

 

  )27الجدول رقم (

  الــــوســـط الحسابــــي واالنحرافات المعیاریــــــة ودرجة موافقة أفراد العینة نحو 
  )القضایا البیئیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟(

  
الوسط   العبارة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجة   (الترتیب)  
  الموافقـة

ساعدتني اإلذاعة في التعرف على المجاالت   -63
  التي هي بحاجة لتنمیة بیئیة.

3.8800 1.2850 
  مرتفع  1

  مرتفع  2 1.2734 3.8567  ساعدتني اإلذاعة في تحسین حسي البیئي.  -64

ساعدتني اإلذاعة على التعرف على القضایا   -65
  البیئیة الوطنیة.

3.7333 1.2029 
  مرتفع  4

الكثیر من القضایا المرتبطة تتناول اإلذاعة   -66
  بالتلوث وأسالیب التخفیف منها.

3.7733 1.2276 
  مرتفع  3

  مرتفع   1.2472  3.8108  المجال الكلي
  

الحادي  لالمجابالمتوسطات الحسابیــــــة إلجابات أفراد العینة على العبارات المتعلقة تراوحت 

العاشر فیما یخص القضایا البیئیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان 

ُظهر الجـــــــدول رقم (3.7333-3.8800ما بین ( والكرك والطفیلة ) بأن المتوسط العام 28)، هذا وی

وأن متوسط االنحراف المعیاري " مرتفعة)، "بدرجة 3.8108، بلغ (هذا المجالإلجابات أفراد العینة حول 

) وبانحراف معیاري 3.8800) حصلت على أعلى متوسط حسابي (63)، وأن الفقرة (1.2472بلغ (

ساعدتني اإلذاعة في التعرف على المجاالت التي  ) والتي نصها "مرتفعة) (بدرجة 1.2850مقداره (
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متعلق ، تاله المتوسط الحسابــــي المویةوهذا مساهمة اإلذاعات بالعملیة التن"،  هي بحاجة لتنمیة بیئیة

) 3.8567"، والذي بلغ (ساعدتني اإلذاعة في تحسین حسي البیئي ) والتي نصها "64بالفقرة رقم (

على قیام اإلذاعات بالمهام التنمویة المساهمة في یّدل  وهذا)، 1.2734بانحراف معیاري مقداره (

  .تحسین الحّس البیئي للمواطنین

ساعدتني اإلذاعة على التعرف على القضایا ) والتي نصها " 65بالفقرة رقم ( وفیما یتعلق

) بانحراف معیاري مقداره 3.7333" كان متوسطها الحسابــــي أقل المتوسطات حیث بلغ (البیئیة الوطنیة

 على قیام بالتعرف على القضایا البیئیة الوطنیة، إال أنه دونیّدل  وهذا)، مرتفعة) (بدرجة 1.2029(

 أوقات مختلفةبالمستوى المؤمل، لذا یجب زیادة المساهمة فیما یخص القضایا البیئیة على أن یتم بثها 

  .والتركیز على الفترة الصباحیة ألجل ذلك
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توجد فروق ذات داللة إحصـــــائیة فیما  هل“والذي ینص على  عشــــر: الحاديإجابة الســــؤال 

ذاعة الطفیلة  )، نحویخص اتجاهات مســـــــتمعي (إذاعة إربد الكبرى، إذاعة معان، إذاعة الكرك، وإ

دور اإلذاعات المجتمعیة بدعم التنمیة باختالف المتغیرات االجتماعیة المتمثلة في (الجنس والعمر 

  ؟ "والمهنة)والمؤهل العلمي ومكان اإلقامة 

 ً    الجنــس:: أوال

ق ) تم تطبیدور اإلذاعات المجتمعیة بدعم التنمیةللتحقق من اختالف المجال عمومًا حول (

، تبعًا Independent Samples t Test)اختبار  ) لخصائص عینة الدراسة حول المجال عمومًا

  ) یوضح ذلك.28لمتغیر الجنس، والجدول (

  )28الجدول (

    Independent Samples T-Testنتائج اختبار  

  تبعاً لمتغیر الجنس (دور اإلذاعات المجتمعیة بدعم التنمیة)لفحص داللة الفروق نحو 

  
  الجنس

  
 المجال

 )71أنثى (ن =  )229ذكر (ن = 
مستوى  tقیمة 

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

االستماع لإلذاعات المجتمعیة عادات  األول:المجال 
 في كل من إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

3.8629 0.3452 3.6028 0.6907 4.247 0.000* 

الخدمات التنمویة األساسیة التي تركز  الثاني:المجال 
علیها برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في 

 إذاعات إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

4.0779 0.3816 3.8169 0.7788 3.813 0.000* 

الطریقة التي یتم التعامل فیها مع  الثالث:المجال 
شكاوى المواطنین التي تستقبلها برامج البث المباشر 

  في إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة
  
 

4.1450 0.4196 3.8958 0.8321 3.364 0.000* 
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القضایا والموضوعات المطرحة في  :الرابعالمجال 
 إربد الكبرى إذاعاتبرامج البث المباشر اإلذاعیة في 

 ومعان والكرك والطفیلة لخدمة المجتمع

4.1310 0.3655 3.8709 0.7972 3.819 0.000* 

القضایا التنمویة والمشكالت التي  :الخامس المجال
إربد الكبرى ومعان والكرك  إذاعاتتركز علیها برامج 

 الطفیلة؟و 

3.9498 0.6876 3.3638 1.1121 5.341 0.000* 

مدى اهتمام المسؤولین وتجاوبهم  :السادس المجال
في تقدیم الحلول المناسبة للقضایا المطروحة في 

 إذاعات إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

4.0007 0.7683 3.4460 1.3111 4.415 0.000* 

الدور الذي تقوم به برامج البث  :السابع المجال
والمعرفة بتعظیم اإلدراك المباشر اإلذاعیة الخدمیة 

 للمواطنین السیاسیة

3.876 0.9460 3.3451 1.3656 3.769 0.000* 

القضایا االقتصادیة والمشكالت التي  :الثامن المجال
تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك 

 والطفیلة؟

3.9192 0.9829 3.3310 1.4071 3.946 0.000* 

القضایا الثقافیة والمشكالت التي تركز  :التاسع المجال
علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك 

 والطفیلة؟

3.8242 0.9631 3.2958 1.3695 3.627 0.000* 

القضایا االجتماعیة والمشكالت التي  :العاشر المجال
تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك 

 والطفیلة؟

3.9421 1.0269 3.3873 1.4957 3.539 0.000* 

القضایا البیئیة والمشكالت  :الحادي عاشر المجال
التي تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان 

 والكرك والطفیلة؟

4.0109 1.0826 3.4085 1.5360 3.682 0.000* 

  )α≥0.05ذات داللة إحصائیة على مستوى الداللة ( *
)، α≥0.05) إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى الداللة (28تشیر نتائج الجدول (        

)في تقییم الذكور واإلناث نحو   الذكور لصالح ، والذین أظهروا فروقاً مجاالت الدراسة األحد عشر (عمومًا

، وهذا قد یكون عائدًا إلى أن (اإلناث) بصفـة عامـة أكثر قدرة على التركیز واإلبداع، وأكثر على اإلناث

   القضایا المجتمعیة مقارنة أقرانهم اإلناث.اهتمامًا في 
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م : العُ   :ــرـــــــــــــــــثانیًا

مر، تم كذلك  ولفحص درجة االختالف حول المجاالت األحد عشــــــــــــــر عمومًا تبعًا لمتغیر العُ

  ، لفحص داللة الفروق: )One-Way ANOVA(اختبار تحلیل التباین األحادي استخدام 

  لمتغیر العمر ): نتائـــج اختبار تحلیل التباین األحادي 29جدول (
  )المجتمعیة في دعم التنمیةدور اإلذاعات لفحص داللــــة الفروق نحو (

مجموع   مصدر التباین  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 الداللة Fقیمة 
)Sig(  

عادات االستماع  األول:المجال 
لإلذاعات المجتمعیة في كل من 
إربد الكبرى ومعان والكرك 

  والطفیلة

 901. 194. 4 775.  بین المجموعات
  
  

.464 
  
 215. 295 63.464  المجموعاتخالل   

   299 64.239  المجموع

الخدمات التنمویة  الثاني:المجال 
األساسیة التي تركز علیها برامج 
البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة 
في إذاعات إربد الكبرى ومعان 

  والكرك والطفیلة

 859. 228. 4 913.  بین المجموعات
  
  

.489 
  
 266. 295 78.425  خالل المجموعات  

   299 79.339  المجموع

الطریقة التي یتم  الثالث:المجال 
التعامل فیها مع شكاوى 
المواطنین التي تستقبلها برامج 
البث المباشر في إذاعة إربد 

  الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

 790. 244. 4 975.  بین المجموعات
  
  

.532 
  
 308. 295 91.006  خالل المجموعات  

   299 91.981  المجموع

القضایا  :الرابعالمجال 
والموضوعات المطرحة في برامج 
البث المباشر اإلذاعیة في 

إربد الكبرى ومعان والكرك  إذاعات
  والطفیلة لخدمة المجتمع

 763. 201. 4 805.  بین المجموعات
  
  

.550 
  
 264. 295 77.804  خالل المجموعات  

   299 78.609  المجموع

القضایا  :الخامس المجال
التنمویة والمشكالت التي تركز 

إربد الكبرى  إذاعاتعلیها برامج 
  ومعان والكرك والطفیلة؟

 16.103 9.542 4 38.167  بین المجموعات
  
  

.000*  
  
 593. 295 174.796  خالل المجموعات  

   299 212.963  المجموع
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مدى اهتمام  :السادس المجال
المسؤولین وتجاوبهم في تقدیم 
الحلول المناسبة للقضایا 
المطروحة في إذاعات إربد الكبرى 

  ومعان والكرك والطفیلة

 13.913 10.775 4 43.101  بین المجموعات
  
  

*.000 
  
 775. 295 228.480  خالل المجموعات  

   299 271.581  المجموع

الدور الذي تقوم  :السابع المجال
به برامج البث المباشر اإلذاعیة 

ة والمعرفبتعظیم اإلدراك الخدمیة 
  للمواطنین السیاسیة

 21.463 19.755 4 79.020  بین المجموعات
  
  

*.000 
  
 920. 295 271.518  خالل المجموعات  

   299 350.537  المجموع

القضایا  :الثامن المجال
االقتصادیة والمشكالت التي تركز 
علیها برامج إذاعة إربد الكبرى 

  ومعان والكرك والطفیلة؟

 19.215 19.512 4 78.046  بین المجموعات
  
  

*.000 
  
 1.015 295 299.559  خالل المجموعات  

   299 377.605  المجموع

القضایا الثقافیة  :التاسع المجال
والمشكالت التي تركز علیها 
برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان 

  والكرك والطفیلة؟

 22.385 20.835 4 83.340  بین المجموعات
  
  

.000*  
  
 931. 295 274.572  خالل المجموعات  

   299 357.912  المجموع

القضایا  :العاشر المجال
االجتماعیة والمشكالت التي تركز 
علیها برامج إذاعة إربد الكبرى 

 ومعان والكرك والطفیلة؟

 22.052 23.807 4 95.228  بین المجموعات
  
  

*.000 
  
 1.080 295 318.474  خالل المجموعات  

   299 413.702  المجموع

القضایا البیئیة  :الحادي عاشر المجال
والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة إربد 

 الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟

 000.* 19.832 23.950 4 95.800  بین المجموعات
 1.208 295 356.249  خالل المجموعات  

  299 452.049  المجموع

  )α≥0.05ذات داللة إحصائیة على مستوى الداللة ( *
) إلــــى عدم 29(ذو الرقم الجــــدول )، المشار إلیها بSPSSالتحلیل اإلحصائي الـ (تظهر نتائج 

ـــة عند مستوى وجود  ــة إحصــائــیـ ــ ـــدراســـة حـــولفي معدالت إجابات عینة  )α≥0.05(فروق ذات دالل  الـ

مر، فیما یخص تبعًا لمتغیر دور اإلذاعات المجتمعیة بدعم التنمیة  ني األول، والثاالمجاالت (العُ

ُ یوجد فروقات ذات داللة إحصائیة فیما یخص المجاالت (الخامس، والسادس،  والثالث، والرابع)، إال أنه

  والعاشر، والحادي عشر). والتاسع،والسابع، والثامن، 



101 
 

 

: لثثا   :المؤهل العلمـيًا

مر، تم كذلك ولفحص درجة االختالف حول المجاالت األحد عشــــــــــــــر عمومًا تبعًا لمتغیر  العُ

  ، لفحص داللة الفروق: )One-Way ANOVA(اختبار تحلیل التباین األحادي استخدام 

  لمتغیر المؤهل العلمي ): نتائـــج اختبار تحلیل التباین األحادي 30جدول (
  )دور اإلذاعات المجتمعیة في دعم التنمیةلفحص داللــــة الفروق نحو (

مجموع   مصدر التباین  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 الداللة Fقیمة 
)Sig(  

عادات االستماع  األول:المجال 
لإلذاعات المجتمعیة في كل من 
إربد الكبرى ومعان والكرك 

  والطفیلة

-4.448E 3 133.  بین المجموعات
02 

.205 
  
  

.893 
  
 217. 296 64.106  خالل المجموعات  

   299 64.239  المجموع

الخدمات التنمویة  الثاني:المجال 
األساسیة التي تركز علیها برامج 
البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة 
في إذاعات إربد الكبرى ومعان 

  والكرك والطفیلة

-8.944E 3 268.  بین المجموعات
02 

.335 
  
  

.800 
  
 267. 296 79.070  خالل المجموعات  

   299 79.339  المجموع

الطریقة التي یتم  الثالث:المجال 
التعامل فیها مع شكاوى 
المواطنین التي تستقبلها برامج 
البث المباشر في إذاعة إربد 

  الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

-9.488E  بین المجموعات
02 

3 3.163E-
02 

.102 
  
  

.959 
  
 310. 296 91.886  خالل المجموعات  

   299 91.981  المجموع

القضایا  :الرابعالمجال 
والموضوعات المطرحة في برامج 
البث المباشر اإلذاعیة في 

إربد الكبرى ومعان والكرك  إذاعات
  والطفیلة لخدمة المجتمع

-4.070E 3 122.  بین المجموعات
02 

.153 
  
  

.927 
  
 265. 296 78.487  خالل المجموعات  

   299 78.609  المجموع

القضایا  :الخامس المجال
التنمویة والمشكالت التي تركز 

إربد الكبرى  إذاعاتعلیها برامج 
  ومعان والكرك والطفیلة؟

-5.814E 3 174.  بین المجموعات
02 

.081 
  
  

.970 
  
 719. 296 212.789  خالل المجموعات  

   299 212.963  المجموع
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مدى اهتمام  :السادس المجال
المسؤولین وتجاوبهم في تقدیم 
الحلول المناسبة للقضایا 
المطروحة في إذاعات إربد الكبرى 

  ومعان والكرك والطفیلة

 976. 886. 3 2.659  بین المجموعات
  
  

.405 
  
 909. 296 268.922  خالل المجموعات  

   299 271.581  المجموع

الدور الذي تقوم  :السابع المجال
به برامج البث المباشر اإلذاعیة 

ة والمعرفبتعظیم اإلدراك الخدمیة 
  للمواطنین السیاسیة

 179. 212. 3 636.  بین المجموعات
  
  

.910 
  
 1.182 296 349.901  خالل المجموعات  

   299 350.537  المجموع

القضایا  :الثامن المجال
االقتصادیة والمشكالت التي تركز 
علیها برامج إذاعة إربد الكبرى 

  ومعان والكرك والطفیلة؟

-9.577E 3 287.  بین المجموعات
02 

.075 
  
  

.973 
  
 1.275 296 377.318  خالل المجموعات  

   299 377.605  المجموع

القضایا الثقافیة  :التاسع المجال
والمشكالت التي تركز علیها 
برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان 

  والكرك والطفیلة؟

-9.440E  بین المجموعات
02 

3 3.147E-
02 

.026 
  
  

.994 
  
 1.209 296 357.818  خالل المجموعات  

   299 357.912  المجموع

القضایا  :العاشر المجال
االجتماعیة والمشكالت التي تركز 
علیها برامج إذاعة إربد الكبرى 

 ومعان والكرك والطفیلة؟

 600. 834. 3 2.502  بین المجموعات
  
  

.615 
  
 1.389 296 411.200  خالل المجموعات  

   299 413.702  المجموع

القضایا  :الحادي عاشر المجال
البیئیة والمشكالت التي تركز 
علیها برامج إذاعة إربد الكبرى 

 ومعان والكرك والطفیلة؟

 685. 497. 755. 3 2.266  بین المجموعات

 1.520 296 449.783  خالل المجموعات

 299 452.049  المجموع
 

   
ــة وجود ) إلــــى عدم 30( في الجــــدولالمشار إلیها  F)تشیر قیم ( ــ ــی ـــة إحصــائ فروق ذات داللـ

ـــدراســـة حـــولفي معدالت إجابات عینة  )α≥0.05(عند مستوى  دور اإلذاعات المجتمعیة بدعم  الـ

بع، ، والثاني والثالث، والرا(األولالمؤهل العلمي، فیما یخص المجاالت كافة تبعًا لمتغیر التنمیة 

  والعاشر، والحادي عشر). والتاسع،الخامس، والسادس، والسابع، والثامن، 
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: بعار   :مكان اإلقامـــةًا

مر، تم كذلك  ولفحص درجة االختالف حول المجاالت األحد عشــــــــــــــر عمومًا تبعًا لمتغیر العُ

  ، لفحص داللة الفروق: )One-Way ANOVA(اختبار تحلیل التباین األحادي استخدام 

   مكان اإلقامـــةلمتغیر ): نتائـــج اختبار تحلیل التباین األحادي 31جدول (

  )دور اإلذاعات المجتمعیة في دعم التنمیةلفحص داللــــة الفروق نحو (

مجموع   مصدر التباین  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 الداللة Fقیمة 
)Sig(  

عادات  األول:المجال 
المجتمعیة االستماع لإلذاعات 

في كل من إربد الكبرى ومعان 
  والكرك والطفیلة

 12.147 2.347 3 7.042  بین المجموعات
  
  

.000 * 
  
 193. 296 57.198  خالل المجموعات  

   299 64.239  المجموع

الخدمات  الثاني:المجال 
التنمویة األساسیة التي تركز 
علیها برامج البث المباشر 
اإلذاعیة الخدمیة في إذاعات 
إربد الكبرى ومعان والكرك 

  والطفیلة

 10.490 2.542 3 7.625  بین المجموعات
  
  

.000 * 
  
 242. 296 71.714  خالل المجموعات 

   299 79.339  المجموع

الطریقة التي  الثالث:المجال 
یتم التعامل فیها مع شكاوى 
المواطنین التي تستقبلها برامج 
البث المباشر في إذاعة إربد 
  الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

 9.647 2.731 3 8.192  بین المجموعات
  
  

.000 * 
  
 283. 296 83.789  خالل المجموعات  

   299 91.981  المجموع
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القضایا  :الرابعالمجال 
والموضوعات المطرحة في 
برامج البث المباشر اإلذاعیة 

إربد الكبرى ومعان  إذاعاتفي 
والكرك والطفیلة لخدمة 

  المجتمع

 11.291 2.691 3 8.072  بین المجموعات
  
  

.000 * 
  
 238. 296 70.537  خالل المجموعات 

   299 78.609  المجموع

القضایا  :الخامس المجال
التنمویة والمشكالت التي تركز 

إربد  إذاعاتعلیها برامج 
الكبرى ومعان والكرك 

  والطفیلة؟

 33.084 17.826 3 53.478  بین المجموعات
  
  

.000 * 
  
 539. 296 159.485  خالل المجموعات  

   299 212.963  المجموع

مدى اهتمام  :السادس المجال
المسؤولین وتجاوبهم في 
تقدیم الحلول المناسبة 
للقضایا المطروحة في إذاعات 
إربد الكبرى ومعان والكرك 

  والطفیلة

 22.264 16.666 3 49.999  بین المجموعات
  
  

.000 * 
  
 749. 296 221.582  خالل المجموعات 

   299 271.581  المجموع

الدور الذي  :السابع المجال
تقوم به برامج البث المباشر 

بتعظیم اإلذاعیة الخدمیة 
 والمعرفة السیاسیةاإلدراك 
  للمواطنین

 26.849 24.994 3 74.982  بین المجموعات
  
  

.000 * 
  
 931. 296 275.555  خالل المجموعات  

   299 350.537  المجموع

القضایا  :الثامن المجال
االقتصادیة والمشكالت التي 
تركز علیها برامج إذاعة إربد 

 28.995 28.588 3 85.763  بین المجموعات
  
  

.000 * 
  
 986. 296 291.842  خالل المجموعات 

   299 377.605  المجموع
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الكبرى ومعان والكرك 
  والطفیلة؟

القضایا  :التاسع المجال
الثقافیة والمشكالت التي تركز 
علیها برامج إذاعة إربد الكبرى 

  ومعان والكرك والطفیلة؟

 29.215 27.255 3 81.766  بین المجموعات
  
  

.000 * 
  
 933. 296 276.147  خالل المجموعات  

   299 357.912  المجموع

القضایا  :العاشر المجال
االجتماعیة والمشكالت التي 
تركز علیها برامج إذاعة إربد 
الكبرى ومعان والكرك 

 والطفیلة؟

 27.315 29.900 3 89.699  بین المجموعات
  
  

.000 * 
  
 1.095 296 324.003  خالل المجموعات 

   299 413.702  المجموع

 :الحادي عاشر المجال
القضایا البیئیة والمشكالت 
التي تركز علیها برامج إذاعة 
إربد الكبرى ومعان والكرك 

 والطفیلة؟

 25.606 31.048 3 93.143  بین المجموعات
  

.000 * 
  
 1.213 296 358.907  خالل المجموعات 

 299 452.049  المجموع
 

  )α≥0.05ذات داللة إحصائیة على مستوى الداللة ( * 

ــــة عند وجود ) إلــــى 31( في الجــــدولالمشار إلیها  F)قیم (تشیر  ــة إحصــائــی ــ فروق ذات دالل

ـــدراســـة حـــولفي معدالت إجابات عینة  )α≥0.05(مستوى  دور اإلذاعات المجتمعیة بدعم التنمیة  الـ

، والثاني والثالث، والرابع، الخامس، (األولمكان اإلقامة، فیما یخص المجاالت كافة تبعًا لمتغیر 

  والعاشر، والحادي عشر). والتاسع،والسادس، والسابع، والثامن، 
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: خامس   :المهنــةًا

مر، تم كذلك  ولفحص درجة االختالف حول المجاالت األحد عشــــــــــــــر عمومًا تبعًا لمتغیر العُ

  ، لفحص داللة الفروق: )One-Way ANOVA(اختبار تحلیل التباین األحادي استخدام 

  

   المهنةلمتغیر ): نتائـــج اختبار تحلیل التباین األحادي 32جدول (
  )دور اإلذاعات المجتمعیة في دعم التنمیةلفحص داللــــة الفروق نحو (

مجموع   مصدر التباین  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 الداللة Fقیمة 
)Sig(  

عادات  األول:المجال 
االستماع لإلذاعات المجتمعیة 
في كل من إربد الكبرى ومعان 

  والكرك والطفیلة

-1.531E  بین المجموعات
02 

2 7.653E
-03 

.035 
  
  

.965 
  
 216. 297 64.224  خالل المجموعات  

   299 64.239  المجموع

الخدمات  الثاني:المجال 
التنمویة األساسیة التي تركز 
علیها برامج البث المباشر 
اإلذاعیة الخدمیة في إذاعات 
إربد الكبرى ومعان والكرك 

  والطفیلة

-5.355E  بین المجموعات
03 

2 2.678E
-03 

.010 
  
  

.990 
  
 267. 297 79.333  خالل المجموعات  

   299 79.339  المجموع

الطریقة التي  الثالث:المجال 
یتم التعامل فیها مع شكاوى 
المواطنین التي تستقبلها برامج 
البث المباشر في إذاعة إربد 
  الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

 342. 106. 2 212.  بین المجموعات
  
  

.710 
  
 309. 297 91.770  خالل المجموعات  

   299 91.981  المجموع

القضایا  :الرابعالمجال 
والموضوعات المطرحة في 
برامج البث المباشر اإلذاعیة 

إربد الكبرى ومعان  إذاعاتفي 

-4.908E  بین المجموعات
02 

2 2.454E
-02 

.093 
  
  

.911 
  
 265. 297 78.560  خالل المجموعات  

   299 78.609  المجموع
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والكرك والطفیلة لخدمة 
  المجتمع
القضایا  :الخامس المجال

التنمویة والمشكالت التي تركز 
إربد  إذاعاتعلیها برامج 

الكبرى ومعان والكرك 
  والطفیلة؟

 175. 125. 2 251.  بین المجموعات
  
  

.839 
  
 716. 297 212.712  خالل المجموعات  

   299 212.963  المجموع

مدى اهتمام  :السادس المجال
المسؤولین وتجاوبهم في 
تقدیم الحلول المناسبة 
للقضایا المطروحة في إذاعات 
إربد الكبرى ومعان والكرك 

  والطفیلة

 211. 192. 2 385.  بین المجموعات
  
  

.810 
  
 913. 297 271.197  خالل المجموعات  

   299 271.581  المجموع

الدور الذي  :السابع المجال
تقوم به برامج البث المباشر 

بتعظیم اإلذاعیة الخدمیة 
 والمعرفة السیاسیةاإلدراك 
  للمواطنین

9.100E 2 182.  بین المجموعات
-02 

.077 
  
  

.926 
  
 1.180 297 350.355  خالل المجموعات  

   299 350.537  المجموع

القضایا  :الثامن المجال
االقتصادیة والمشكالت التي 
تركز علیها برامج إذاعة إربد 
الكبرى ومعان والكرك 

  والطفیلة؟

8.897E 2 178.  بین المجموعات
-02 

.070 
  
  

.932 
  
 1.271 297 377.427  خالل المجموعات  

   299 377.605  المجموع

القضایا  :التاسع المجال
الثقافیة والمشكالت التي تركز 
علیها برامج إذاعة إربد الكبرى 

  ومعان والكرك والطفیلة؟

 357. 429. 2 859.  بین المجموعات
  
  

.700 
  
 1.202 297 357.054  خالل المجموعات  

   299 357.912  المجموع

القضایا  :العاشر المجال
االجتماعیة والمشكالت التي 
تركز علیها برامج إذاعة إربد 
الكبرى ومعان والكرك 

 والطفیلة؟

 088. 123. 2 246.  بین المجموعات
  
  

.915 
  
 1.392 297 413.456  خالل المجموعات  

   299 413.702  المجموع
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 :الحادي عاشر المجال
القضایا البیئیة والمشكالت 
التي تركز علیها برامج إذاعة 
إربد الكبرى ومعان والكرك 

 والطفیلة؟

8.185E 2 164.  بین المجموعات
-02 

.054 .948 

 1.521 297 451.885  خالل المجموعات

 299 452.049  المجموع
 

   
ــة وجود عدم ) إلــــى 32( في الجــــدولالمشار إلیها  F)قیم (تُظهر       ــ ــی ـــة إحصــائ فروق ذات داللـ

ـــدراســـة حـــولفي معدالت إجابات عینة  )α≥0.05(عند مستوى  دور اإلذاعات المجتمعیة بدعم  الـ

، ، والثاني والثالث، والرابع، الخامس(األولالمهنة، فیما یخص المجاالت كافة تبعًا لمتغیر التنمیة 

  والعاشر، والحادي عشر). والتاسع،والسادس، والسابع، والثامن، 
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  الخامسالفصل 

  النتائج والتوصیاتمناقشة 

افیة شكإجابة الدراسة إلیها  تتم فــــــــــــي هذا الفصل عرض لمجمل نتائج الدراسة التــــــــــــــي توصل  

ــــة جمع وعلمیة  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــي تم طرحها، والتي تمثل مشكلة الدراسة بعد أن تمت عملیـ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ عن األسئلة التـ

المعلــــومــــات الالزمة بوساطة أداة الدراسة، حیث تم التوصل إلـــــى عدد من النتائج والتي على ضوئها 

  عرض ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج: وتالیاً  ؛عددا من التوصیات ت الدراسةقدم

    ج:ـــــالنتائ-5-1

  :وهي على النحو اآلتيتساؤالتها؛  اإلجابة عنالدراسة من خالل یمكن تلخیص نتائج 

عادات االستماع لإلذاعات المجتمعیة في كل من ما هي  إجابة السؤال األول: والذي ینص على "

ان والكرك     :" والطفیلة؟إربد الكبرى ومعّ

من خالل إجراء التحلیل اإلحصائي، یتبین بأن عادات االستماع كانت متوسطة، إذ بلغ 

، وجاء االستماع خالل قیادة السیارة )1.3117واالنحراف المعیاري ()، 3.4291المتوسط الحسابي (

مة، كان االستماع في األماكن العا بالترتیب األول یلیه االستماع داخل المنزل وفي المرتبة األخیرة

بأن أغلبیة االستماع تتم من خالل السیارة )، إذ بینت 2013وتتشابه هذه النتیجة مع دراسة (نسیمة، 

  والحافلة.

ما هي الخدمات التنمویة األساسیة التي تركز علیها برامج  : والذي ینص على ""الثانيإجابة السؤال 

  :" ؟والطفیلةالبث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك 
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من خالل إجراء التحلیل اإلحصائي، یتبین بأن الخدمات التنمویة كانت متوسطة، إذ بلغ 

، وجاءت الخدمات األنسانیة )1.3212)، واالنحراف المعیاري (3.2606الحسابي ( المتوسط

ه النتیجة وهذ وأحداث،ول ما یتم خولهم من أخبار المجتمعیة بالمرتبة األولى یلیها أطالع المواطنین ح

إذ بینت بأن دور وسائل االتصال )، 2005القادر،  عبد(إلیه دراسة تتطابق تمامًا مع خلصت 

، كما أن هناك دور تشاركي ما بین الجماهیر والمسؤولین في  حسین تالجماهیري بالتنمیة كان متوسطًا

  .التنمیة

الطریقة التي یتم التعامل فیها مع شكاوى المواطنین ما  : والذي ینص على "الثالثإجابة السؤال 

  :إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟"التي تستقبلها برامج البث المباشر في 

 رز بهذهاألبهي  "المواطنین ومن ثم االتصال بالمسؤولین إلیجاد حلول لها شكاوىأن تسجیل 

التي تطرح على برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في اإلذاعات  المشكالتمعالجة الطرق ومن ثم 

 .جاء بالمرتبة الثانیة األردنیة

القضایا والموضوعات المطرحة في برامج البث ما هي : والذي ینص على "الرابعإجابة السؤال 

  :"المجتمع؟المباشر اإلذاعیة في إذاعات إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة لخدمة 

إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة تقوم برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في أن 

ایا تسلیط الضوء على القضكما ویتم "، دورا كبیرا في خدمة المجتمع األردني من وجوه عدیدةبتأدیة 

على قیام برامج البث اإلذاعیة بتسلیط الضوء على یّدل  هذاالمطروحة من خالل برامج البث اإلذاعیة 

  .القضایا بشكل الفت بعیدًا عن التحیز والمحاباة
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مدى اهتمام المسؤولین وتجاوبهم في تقدیم الحلول ما " : والذي ینص علىالخامسإجابة السؤال 

   ؟:المناسبة للقضایا المطروحة في إذاعات إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة

اء ج من قبل المسؤولین االهتمام والتجاوبمن خالل إجراء التحلیل اإلحصائي، یتبین بأن 

)، واالنحراف المعیاري 3.7242متوسط، إذ بلغ المتوسط الحسابي ( بالمرتبة االولى وبدرجة

المواطنین عند طرحها في البرنامج، وهذه الدراسة على حل مشكالت  نالمسؤولی، یلیه عمل )1.1369(

)، إذ بینت الدراسة بأن اإلعالم یقوم بدور جید ومحوري في دعم 2009تتشابه مع دراسة (أبو السعید، 

ا عینة الدراسة، كما أن للمسؤول دور فیم وفقًا التجاهاتالتنمیة بفلسطین، وكان هذا الدور متوسطًا 

  فلسطین. یخص تحسین واقع التنمیة في

الدور الذي تقوم به برامج البث المباشر اإلذاعیة ما : والذي ینص على "السادسإجابة السؤال 

  : "للمواطنین؟ والمعرفة السیاسیةبتعظیم اإلدراك الخدمیة 

شر كان البث المبا به برامجمن خالل إجراء التحلیل اإلحصائي، یتبین بأن الدور الذي تقوم 

، إذ بلغ المتوسط الحسابي ( ، حیث ساعدت برامج )1.0867)، واالنحراف المعیاري (3.8694مرتفعًا

ه الدراسة تتشابه ، وهذالبث المباشر على إیجاد الحلول للكثیر من القضایا السیاسیة التي تهم المواطنین

الدراسة بأن لوسائل اإلعالم لها ، إذ بینت Conway ، Stevens & Smith) 2004، (مع دراسة 

  دور متوسط إال أنه أساسي وفقًا لعینة الدراسة فیما یخص تنمیة الوعي المعرفي السیاسي.

القضایا االقتصادیة والمشكالت التي تركز علیها برامج ما : والذي ینص على "السابعإجابة السؤال 

  إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة "؟
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إجراء التحلیل اإلحصائي یتبین بأن أبرز القضایا االقتصادیة والمشكالت تتجسد من خالل 

الضوء على  ، ومن ثمّ تقوم بتسلیطحاول وضع استراتیجیات للحّد منهافي التعریف بمشكلة البطالة وت

 همجتمع وتحاول وضع حلول ناجعة لها، وهذه الدراسة تتشابالقضایا االقتصادیة التي تهم كافة فئات ال

لوسائل االتصال الجماهیري دور متوسط )، إذ بینت بأن 2005عبد القادر، (دراسة مع ما توصلت إلیه 

  .عینة الدراسةفیما یخص القضایا االقتصادیة، وفقًا لتوجهات 

القضایا الثقافیة والمشكالت التي تركز علیها برامج ما : والذي ینص على "الثامنإجابة السؤال 

  ومعان والكرك والطفیلة؟"إذاعة إربد الكبرى 

في  جسدوالمشكالت تتبان أبرز القضایا الثقافیة یتضح  اإلحصائي من خالل إجراء التحلیل

ة اإلذاع ساهمتومن ثمّ ا المواطنین على التشبث بالقیم الدینیة ونبذ المبتذل منهتشجع اإلذاعة أن 

)، 2005القادر،  عبد(دراسة وهذه الدراسة تتشابه مع ما توصلت إلیه بتنمیة الحس الثقافي للمواطنین، 

ینة علوسائل االتصال الجماهیري دور متوسط فیما یخص القضایا الثقافیة، وفقًا لتوجهات إذ بینت بأن 

  .الدراسة
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القضایا االجتماعیة والمشكالت التي تركز علیها برامج ما : والذي ینص على "التاسعإجابة السؤال 

  إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟"

من خالل إجراءات التحلیل اإلحصائي یتبین بأن اإلذاعة ساهمت بشكل بارز بالحّد من 

لقیم ة االتشجیع تنمیتعمل اإلذاعة على ومن ثمّ  االنحرافات ومن السلوكات الخاطئة لدى فئة الشباب

د القادر، عب(دراسة راسة تتطابق مع ما توصلت إلیه ، وهذه الدالمواطنیناإلنسانیة واالجتماعیة لدى 

لوسائل االتصال الجماهیري دور متوسط فیما یخص القضایا االجتماعیة، وفقًا )، إذ بینت بأن 2005

  .عینة الدراسةلتوجهات 

القضایا البیئیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة ما : والذي ینص على "العاشرإجابة السؤال 

  الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟" إربد

 عرف على المجاالتبالت ساهمتمن خالل إجراءات التحلیل اإلحصائي یتبین بأن اإلذاعة   

راسة تتطابق ، وهذه الدالبیئي الحساإلذاعة في تحسین  ساهمتومن ثمّ  بیئیة،تنمیة التي هي بحاجة ل

لإلذاعة ، إذ بینت بأن )Center of International Media ، 2007( دراسةمع ما توصلت إلیه 

  المجتمعیة دور متوسط فیما یخص التنمیة البیئیة، وفقًا لتوجهات عینة  الدراسة.

توجد فروق ذات داللة إحصـــــائیة فیما  هل“والذي ینص على  عشــــر: الحادي إجابة الســــؤال

ذاعة الطفیلة  )، نحویخص اتجاهات مســـــــتمعي (إذاعة إربد الكبرى، إذاعة معان، إذاعة الكرك، وإ

دور اإلذاعات المجتمعیة بدعم التنمیة باختالف المتغیرات االجتماعیة المتمثلة في (الجنس والعمر 

  ؟ "والمهنة)والمؤهل العلمي ومكان اإلقامة 
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إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى ) SPSSالتحلیل اإلحصائي (تشــیر نتائج         

))، في تقییم الذكور واإلناث نحو α≥0.05الداللة ( ، والذین مجاالت الدراســـــــــة األحد عشـــــــــر (عمومًا

ــــــة أكثرالذكور، وهذا قد یكون عائدًا إلى أن (على اإلناث أظهروا فروقًا لصالح الذكور ــــــة عامـ  ) بصفـ

ذه الدراسة أقرانهم اإلناث، وهبالقضایا المجتمعیة مقارنة قدرة على التركیز واإلبداع، وأكثر اهتمامًا في 

فروق ذات داللة )، إذ بینت بأن هناك 2011تتطابق تمامًا مع ما  توصــــــــــــلت إلیه دراســـــــــــــة حمایل (

فراد عینة الدراسة حول دور إذاعة امن اف ام ) بین تقدیرات أa =0.05إحــــــصــــــــــــــــــائیــــــة عند مستوى (

غیر تعزى لمت ، في تعزیز االنتماء الوطني لدى الطلبة الجامعیین في جامعة الـــــــــشــــــــــــــــــــــــرق األوســـــــــــــــط 

  .الجنس

فروق ذات داللــــــــــــة إحصــــــائــــیــــة عند وجود عدم إلى ) SPSSالتحلیل اإلحصائي (تشیر نتائج        

ـــول  )α≥0.05(مستوى  ــــ ــــ ـــة  حـ ــــ ــــ ـــدراسـ ــــ ــــ ــــ دور اإلذاعات المجتمعیة بدعم في معدالت إجابات عینة الـ

ُ یوجــد تبعــًا لمتغیر التنمیــة  مر، فیمــا یخص المجــاالت ( األول، والثــاني والثــالــث، والرابع)، إال أنــه العُ

سع ، والتافروقات ذات داللة إحصــائیة فیما یخص المجاالت (الخامس، والسادس، والسابع، والثامن، 

)، 2011، وهذه الدراســة تتطابق تمامًا مع ما  توصــلت إلیه دراســة حمایل (والعاشــر، والحادي عشــر)

) بین تقدیرات أفراد عینة a =0.05فروق ذات داللة إحــــــصــــــــــــــــــائیــــــــــة عند مستوى (إذ بینت بأن هناك 

طلبة الجامعیین في جامعة الــدراســــــــــــــة حول دور إذاعــة امن اف ام في تعزیز االنتمــاء الوطني لدى ال

  المستوى  الدراسي والعمر.تعزى لمتغیر  ، الـــشــــــــرق األوســـــــــط 

فروق ذات داللــــــــــة إحصــائــیــــة عند وجود عدم إلى ) SPSSالتحلیل اإلحصائي (تشیر نتائج         

دور اإلذاعات المجتمعیة بدعم التنمیة  الــــدراســـة حـــولفي معدالت إجابات عینة  )α≥0.05(مستوى 
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، ، والثــاني والثــالــث، والرابع، الخــامس(األولالمؤهــل العلمي، فیمــا یخص المجــاالت كــافــة تبعــًا لمتغیر 

  والعاشر، والحادي عشر). والتاسع،والسادس، والسابع، والثامن، 

ـــة عند وجود  إلى) SPSSالتحلیل اإلحصائي (تشیر نتائج         ــــ ــــ ــــ ـــیـ ــــ ـــائـ ــــ ـــة إحصـ ــــ ــــ ــــ فروق ذات داللـ

دور اإلذاعات المجتمعیة بدعم التنمیة  الــــدراســـة حـــولفي معدالت إجابات عینة  )α≥0.05(مستوى 

، والثــاني والثــالــث، والرابع، الخــامس، (األولمكــان اإلقــامــة، فیمــا یخص المجــاالت كــافــة تبعــًا لمتغیر 

  والعاشر، والحادي عشر). تاسع،والوالسادس، والسابع، والثامن، 

فروق ذات داللــــــــــــة إحصــــــائــــیــــة عند وجود عدم إلى ) SPSSالتحلیل اإلحصائي (تشیر نتائج        

دور اإلذاعات المجتمعیة بدعم التنمیة  الــــدراســـة حـــولفي معدالت إجابات عینة  )α≥0.05(مستوى 

 ، والثاني والثالث، والرابع، الخامس، والســادس،(األولالمهنة، فیما یخص المجاالت كافة تبعًا لمتغیر 

  والعاشر، والحادي عشر). والتاسع،والسابع، والثامن، 

  

  الدراســة:  توصیات-5-2

  توصیات تتمثل فــــي اآلتي:عدة وضع  الدراسةستطیع تمن خالل النتائج السابقة   

ینبغي البدء بتشــریع اســتراتیجیات وســیاســات تقوم على تبني وتحسین الخدمات التي تقوم  .1

 بها اإلذاعات المجتمعیة؛ ومتابعة تطبیق مبادئها بشكل دوري ومستمر. 

 اإلعالمي الموجه لهم. طبیعة الجمهور لمعرفة كیفیة اإلعداد للخطابلى إالتعرف  .2

هم تزید تحسن مستویات فهمدورات متخصــصة بالعاملین لدى اإلذاعات المجتمعیة  إشراك .3

ة  .ومعرفتهم بالقضایا المجتمعیة والمرتبطة بمشكالت المواطنین وقضایاهم المحلیّ
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التفكیر بشكل جدي بطرح العدید من البرامج المرتبطة بالقضایا التنمویة والسیاسیة  .4

 واالقتصادیة والسیاسیة التي تنمي الحّس الوطني للمواطنین.

، كذلك هناك اإلعالمیة المخصصةیم الرسالة وتقی دإعدا ركة المواطن فيضرورة مشا .5

لة ذات الص واالجتماعیة. الخ،ضرورة بمشاركتهم في المواضیع التنمویة والسیاسیة 

 والمرتبطة بأحوالهم.

قامة فكرة نوادي لمستمعي اإلذاعات المحلیة والمجتمعیة،  على تدشینالعمل  .6 رورة لضوإ

یصالها بشكل جماعي. وسهولة التعرف  على القضایا التي تهمهم، وإ

 بموضوع الدراسة على إذاعاتالمتعلقة والدراسات األبحاث إجراء بضرورة الدراسة وصي ت .7

ناك تبین من هذه الدراسة أن ه الدراسة، حیثمجتمعیة غیر التي تم التطرق إلیها في هذه 

 . المرتبطة بموضوع الدراسة الحاليالدراسات قلة فــــي 

 على القطاعات ذاتاإلذاعات المجتمعیة؛ وكذلك  تعمیـــــم نتائج هذه الدراسة تأمل الدراسة .8

 الصلـة. 

تهم المواطنین وتساهم بشكل أساسي بحل المشاكل  وضع برامجفي  إشراك المتخصصین .9

 التي یواجهون.
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  قائمة بأسماء محكمي االستبانـــــة 

    

  الرقم  اسم المحكم  الرتبة األكادیمیة  الجامعة

األستاذ الدكتور تحسین   استاذ العالقات العامة  جامعة الیرموك

  منصور

1 

األستاذ الدكتور عبد الحافظ   التربویة عمید كلیة العلوم  جامعة الشرق األوسط

  سالمة

2 

 3  الدكتور كامل خورشید  الصحافة واإلعالمرئیس قسم   جامعة الشرق األوسط

نائب عمید كلیة الصحافة   جامعة الیرموك

  واإلعالم

 4  الدكتور خلف الطاهات

 5  الدكتور زهیر الطاهات رئیس قسم الصحافة واإلعالم جامعة الیرموك

 6 الدكتورة ناهد مخادمة أستاذ مساعد الیرموكجامعة 

 7 الدكتور محمود السماسیري أستاذ مساعد  جامعة الیرموك
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  ): االستبانة بصیغتھا النھائیة2الملحق رقم (

  تحیة طیبة وبعد،،،

ول ، وذلك استكماال لمتطلبات الحص)دور اإلذاعات المجتمعیة في دعم التنمیة من وجهة نظر المواطنین( بعنوانقوم الباحثة بإجراء دراسة ت
ني یمثل األول بـ (البیانات الدیموغرافیة) والثا قسمین یتمثلعلى درجة الماجستیر بتخصص اإلعالم من جامعة الشرق األوســـط، علمًا بأنها تتكون من 

  (موضوع الدراســة).

ة، بعنایة واهتمام، واإلجابة على جمیع فقراها بكل دقة وموضوعیلذا نرجو من حضرتكم التكرم بقراءة هذه االستبانة وما تحتویه من فقرات 
  ونؤكد لحضراتكم بّأن هذه المعلومات سوف تعامل بسریة تامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

  الباحـــثة            تعاونكـــــــــــــم،شاكرین لكم حسن 

  القسم األول:البیانات الدیموغرافیــة :

  الجزء األول: البیانات الشخصیة: 

  أمام الخیار الذي یناسبك من المعلومات التالیـــــــــــة:  )(فضال ضع عالمة    

: النوع االجتماعي:   أوًال

  أنثى  □     ذكر  □    

 :   العمر:ثانیًا

  سنة فأكثر  33 □سنة  33من أقل-25 □ 25أقل من  إلى-17 □

: المؤهل العلمي:   ثالثًا

  دراسات علیا □بكالوریوس     □الدبلوم     □ثانویة عامة فما دون     □

: مكان    اإلقامة:رابعًا

  الطفیلة □معان      الكرك        □إربد      □

: المهنة:   خامسًا

  ال أعمـل □قطاع خاص  □قطاع عام      □
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  الجزء الثاني : ماهیة اإلذاعة المستمعة وطبیعتها وآلیة الوصول إلیها:

  ) أمام العبارات التي تتفق مع وجهة نظرك : جى قراءة العبارات الواردة في المحاور التالیة وبیان رأیك فیها ووضع إشارة( یر

  األردنیة (إذاعة إربد الكبرى، إذاعة معان، إذاعة الكرك، إذاعة الطفیلة)؟  لإلذاعات المجتمعیةهل تستمتع -1

  ال  □      نعم  □

، في حال اإلجابة    (بنعم)، یرجى تكملة وتعبئة االستبانة، وفي حال اإلجابة (بال)، شكرًا لك وعلى الوقت، الرجاء تسلیم االستبانة.لطفًا

   االستماع؟ما هي أوقات -2

  فترة المساء  □      فترة الظهیرة  □    فترة صباحًا  □

3- :   ما المدة التي تقضیها في االستماع لإلذاعات المحلیة یومیًا

  من ساعة إلى ساعتین □      أقل من ساعة □

  فأكثر.ثالث ساعات  □  من ساعتین إلى ثالث ساعات □

   لها؟ما هي اإلذاعات المجتمعیة التي تستمع -4

  إذاعات أخرى أذكرها لطفًا : ..............إذاعة الطفیلة  □إذاعة الكرك     □إذاعة معان       □إذاعة إربد الكبرى      □       

   لإلذاعة؟ما الوسیلة التي تستمتع من خاللها -5

  السیارة أو وسیلة النقل . □الهاتف النقال  □االنترنت  □الرادیو   □

  (اختر واحدة فقط)  لإلذاعة؟ما أكثر وسیلة تستمتع بها -6

  السیارة أو وسیلة النقل . □    الهاتف النقال  □    االنترنت  □    الرادیو   □

   الخدمیة؟هل تستمع لبرامج البث المباشر اإلذاعیة -7

  نادرًا  □      أحیانًا  □            دائماً  □
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  موضوع الدراســــــــــــــــــــة: القسم الثاني: 
  ) أمام اإلجابة المناسبة. √یرجى اإلجابة عن كل سؤال بوضع إشارة (

موافق   العبارة
 بشدة

غیر  محاید  موافق 
 موافق 

غیر موافق 
 بشدة

  عادات االستماع لإلذاعات المجتمعیة في كل من إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة األول:المجال 
            تستمع وأنت سائق في السیارة.-1

            تستمع وأنت جالس لوحدك في المنزل. -2

            تستمع وأنت تقرأ الصحیفة الیومیة.-3

            العمل.تستمع وأنت تقوم بإنجاز مهامك في -4

            تستمع وأنت  في األماكن العامة.-5

  الخدمات التنمویة األساسیة التي تركز علیها برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في إذاعات إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة الثاني:المجال 
            .شكاوى المواطنینخدمات مرتبطة بإیجاد حلول ل-6

            .الخدمات اإلنسانیة المجتمعیةخدمات مرتبطة بتقدیم -7

            إطالع المواطنین على ما یدور من حولنا من أحداث.-8

            .حالة الطقس والطرقالتعرف على -9

            .مساءلة أصحاب القرارالتعرف على المسؤولین عن األخطاء و -10

            والسیاسیة والصحیة... الخ).الثقافة العامة (المعلومات االقتصادیة -11

  الطریقة التي یتم التعامل فیها مع شكاوى المواطنین التي تستقبلها برامج البث المباشر في إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة الثالث:المجال 
            عند حدوث مشكلة أتصل مع برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في اإلذاعات األردنیة-12

            تهتم برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في اإلذاعات األردنیة بقضایا المواطنین-13

            التي تطرح على برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في اإلذاعات األردنیة المشكالتیتم معالجة -14

            إلى المسؤولین.یتم استقبال اتصاالت المواطنین بشكل مباشر ومن ثم تحویلها -15

            المواطنین ومن ثم االتصال بالمسؤولین إلیجاد حلول لها. شكاوىیتم تسجیل -16

            المواطنین من خالل االتصال مع المسؤولین معالجة شكاوىیتم -17

  إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة لخدمة المجتمع إذاعاتالقضایا والموضوعات المطرحة في برامج البث المباشر اإلذاعیة في  :الرابعالمجال 
ت (الموضوعاإذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة تطرح برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في -18

  )االقتصادیة
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            اإلذاعیة.یتم تسلیط الضوء على القضایا المطروحة من خالل برامج البث -19

            القضایا المطروحة ضمن برامج البث المباشر اإلذاعیة تخلق توجه إیجابي ألجل المتابعة. إن-20

            خرى. أمجتمعیة  وسائل إعالمالبث المباشر اإلذاعیة یتم متابعتها من قبل  عبر برامجالمطروحة  القضایا-21

 (الموضوعاتإذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة تقدم برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في -22
  )االجتماعیة

          

طبقة خدماتها (للإذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة تقدم برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في -23
  الفقیرة)

          

 للطبقة(دماتها خإذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة بتقدیم برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في تقوم -24
  المتوسطة)

          

            قة الغنیة)تقدم خدماتها (لطبإذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في -25

ورا كبیرا في دإذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة تقوم بتأدیة برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في -26
  .خدمة المجتمع األردني من وجوه عدیدة

          

            یتم ترتیب أولیات القضایا المطروحة على البث المباشر اإلذاعیة وفقًا لألولویات واألهمیة.-27

            مجتمعیة، ومن ثمّ األقل فاألقل.یتم تسلیط الضوء على القضایا التي تهم أكبر شریحة -28

المشاركات  جمیعإذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة تستقبل برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في -29
  .والشكاوى من قبل المواطنین

          

  إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟ إذاعاتالقضایا التنمویة والمشكالت التي تركز علیها برامج  :الخامس المجال
            االهتمام بالقضایا المرتبطة بالتعلیم والتربیة.-30

            االهتمام بالقضایا المرتبطة الصحة العامة.-31

            السیاسیة.االهتمام بتحسین المشاركات -32

            القانون وتجنب اإلخالل به. االهتمام باحترام-33

            صورتها بالمجتمع. بالمرأة وتحسیناالهتمام بالقضایا المرتبطة -34

            االهتمام بالقضایا االقتصادیة المرتبطة بالترشید ونشر الوعي االقتصادي.-35

            االهتمام بالقضایا الثقافیة المرتبطة بتحسین الثقافة العامة للمواطنین.-36

            على البیئة والثروات الحیوانیة والنباتیة...الخ. المرتبطة بالمحافظةاالهتمام بالقضایا البیئیة -37

  مدى اهتمام المسؤولین وتجاوبهم في تقدیم الحلول المناسبة للقضایا المطروحة في إذاعات إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة :السادس المجال
علیهم في برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في یتجاوب المسؤولون مع مشاكل المواطنین فور طرحها -38

  . اإلذاعات األردنیة
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            یقوم المسؤولین بترتیب األولویات فیما یخص المشكالت المطروحة من قبل المواطنین.-39

            التي تهم المواطنین. معالجة المشكالت صفیما یخال یوجد محاباة من قبل المسؤولین -40

            األحیان یقوم المسؤولین بمجازاة المقصرین. في مجمل-41

            تهم أكبر عینة من المواطنین. الحساسة والتيیقوم المسؤول شخصیًا بمتابعة القضایا -42

یتجاوب المسؤولون مع مشاكل المواطنین فور طرحها علیهم في برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في -43
  . اإلذاعات األردنیة

          

            .یعمل المسؤولون على حل مشكالت المواطنین فقط عند طرحها في برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة-44

  للمواطنین والمعرفة السیاسیةبتعظیم اإلدراك الدور الذي تقوم به برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة  :السابع المجال
 (الموضوعاتإذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة تقدم برامج البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في -45

  .السیاسیة)
          

إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك بالكشف عن الكثیر من البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في برامج  تسهم-46
  الحقائق السیاسیة المخفیة.

          

إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك بإیجاد الحلول للكثیر من البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في تساعد برامج -47
  القضایا السیاسیة التي تهم المواطنین.

          

إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك بتحسین المشاركة السیاسیة البث المباشر اإلذاعیة الخدمیة في تسهم برامج -48
  باالنتخابات البرلمانیة والبلدیة..الخ.

          

            تسهم برامج البث المباشر اإلذاعیة بتحسین وعي المواطنین فیما یخص قضایاهم السیاسیة.-49

            السیاسیة للمواطنین.تسهم برامج البث المباشر اإلذاعیة بإیضاح االستراتیجیة والرؤیة -50

  القضایا االقتصادیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟ :الثامن المجال
            التي تهم كافة فئات المجتمع وتحاول وضع حلول ناجعة لها. االقتصادیةتسلط اإلذاعة على القضایا -51

            التعریف بمشكلة البطالة وتحاول وضع استراتیجیات للحّد منها.تعمل اإلذاعة على -52

            والمرتبطة بأسعار السلع. تهم المواطنتناقش البرامج اإلذاعیة الكثیر من القضایا التي -53

            البرامج اإلذاعیة تناقش ظاهرة تضخم األسعار وتحاول وضع حلول لها.-54

  القضایا الثقافیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟ :التاسع المجال
            ساهمت اإلذاعة بتنمیة الحس الثقافي للمواطنین.-55

            تشجع اإلذاعة المواطنین على التشبث بالقیم الدینیة ونبذ المبتذل منها.-56

            القضایا التعلیمیة التي تهم المواطنین.تهتم اإلذاعة بالكثیر من -57

            تنمي اإلذاعة الهویة الثقافیة األردنیة وتعتز بالحضارة العربیة.-58
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  القضایا االجتماعیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟ :العاشر المجال
            ومن السلوكات الخاطئة لدى فئة الشباب. االنحرافاتساهمت اإلذاعة بالحّد من -59

            .لدى المواطنینتقوم اإلذاعة بالتشجیع على تنمیة القیم اإلنسانیة واالجتماعیة -60

            والتطرف.تركز اإلذاعة على نبذ العنف -61

            ساهمت اإلذاعة على تحسین وعي الشباب بالكثیر من القضایا االجتماعیة.-62

  القضایا البیئیة والمشكالت التي تركز علیها برامج إذاعة إربد الكبرى ومعان والكرك والطفیلة؟ :الحادي عاشر المجال
            ساعدتني اإلذاعة في التعرف على المجاالت التي هي بحاجة لتنمیة بیئیة.-63

            ساعدتني اإلذاعة في تحسین حسي البیئي.-64

            التعرف على القضایا البیئیة الوطنیة. ساعدتني اإلذاعة على-65

            تتناول اإلذاعة الكثیر من القضایا المرتبطة بالتلوث وأسالیب التخفیف منها.-66

.................................... هل  لدیك اي اقتراحات أو إجراءات تجدها ضروریة إلثراء الموضوع؟ 
...........................................................................................................................  
........................................................................................................... ..................
............................................................................................................................. 
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