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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني في 

ينية الصحيحة، القيم الد على ترسيخالضوء  الصحفيين وتسليطن وجهة نظر ترسيخ الهوية الوطنية م

وترسيخ المعرفة باللغة العربية، وترسيخ الوالء واالنتماء، وترسيخ التراث الوطني لدى الجمهور من 

 وجهة نظر الصحفيين.

اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي، حيث قام الباحث بتطوير استبانة لقياس دور 

برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني في ترسيخ الهوية الوطنية من ترسيخ الوطنية من وجهة 

( صحفي وصحفية تم اختيارهم بطريقة عشوائية 374نظر الصحفيين، وتوزيعها على عينة مكونة من )

عرض دوافع التمجتمع الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها: أن مستوى  من

جاء مرتفعا من وجهة نظر الصحفيين األردنيين، ووجود درجة متوسطة   لمشاهدة برنامج يسعد صباحك

لدى  اللغةترسيخ المعرفة بلدور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ مفهوم القيم الدينية الصحيحة، 

الجمهور األردني من وجهة نظر الصحفيين، كما أظهرت الدراسة وجود درجة مرتفعة لدور برنامج 

يسعد صباحك في ترسيخ الوالء واالنتماء، وترسيخ التراث الوطني لدى الجمهور األردني من وجهة 

قبل  ة منوضع خطط مبرمجنظر الصحفيين، بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصت ب

ية البرامج االعالمية؛ من أجل ترسيخ الهو كافة المستويات اإلعالمية في التلفزيون األردن لتطوير 

 .مختص بالبرامج الصباحيةالوطنية لدى المواطنين، كما يمكن تعيين 

 .، الهوية الوطنيةياألردنالكلمات المفتاحية: برنامج يسعد صباحك، التلفزيون 
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The study aimed to identify the role of Yesed Sabahak Program in Jordan 

Television in establishing the national identity from the point of View of journalists and 

highlight the establishment of correct religious values, knowledge in the Arabic language, 

loyalty and belonging, and the national heritage in the community from the journalists' 

point of view. 

This study followed the descriptive method. The researcher developed a 

questionnaire to measure the role of the Yassed Sabah TV program in establishing the 

national identity from the establishment of patriotism from the point of view of the Al-

Safaheen and distributing it to a sample of 370 journalists and journalists randomly 

selected from The study reached a number of results, the most important of which were: 

The level of motivation to watch the Yassab Sabah program was high from the Jordanian 

journalists' point of view, and the middle degree of the role of Yassab Sabbah in 

establishing the concept of correct religious values, The Jordanian public from the face 

In addition, the study showed that there is a high degree to the role of the Yassab Sabah 

program in establishing loyalty and belonging and consolidating the national heritage 

among the Jordanian public from the point of view of journalists. Based on the findings 

of the study, In Jordan TV to develop information programs; in order to consolidate the 

national identity of citizens, and can be assigned to specialist programs morning. 

Keywords: Yesed Sabahak Program, Jordan Television (JTV), National Identity 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة: 0.0

تُّعد مصادر اإلعالم من أهم مصادر العلم والمعرفة والفكر في المجتمع، حيث يؤكد علماء 

علم االجتماع، وعلماء اإلعالم، أن أحداث أي تغيير في المجتمع ال يمكن أن يتم بمعزل عن استخدام 

والمسموعة والمرئية التي تعد من أهم األدوات التي تقوم بمخاطبة وسائل اإلعالم بكل أشكالها المقروءة 

الناس وتعبئة الرأي العام بشكل إيجابي وفعال وفقًا للتغيير المطلوب في المجتمع من خالل التأثير 

الذي تحدثه في تكوينه الفكري، وقيمه السلوكية واألخالقية، كون أن اإلنسان بتكوينه الفطري يحمل 

مكانيات قابلة للتشكيل النفسي واالجتماعي من خالل المؤثرات المتنوعة المحيطة به، استعدادات وإ

ويعتبر التلفزيون من أهم الوسائل اإلعالمية القديمة والحديثة على حدًا سواء، وذات األثر المباشر 

على  ةفي إيصال الرسالة اإلعالمية وصناعة توجهات المجتمعات، وذلك نظرًا لقدرته اآلتية والمباشر 

الوصول إلى قطاعات وشرائح عديدة داخل المجتمع، حيث بات للمادة التي يقدمها التلفزيون أثارها 

 (.2، ص 2417السلبية واإليجابية على نمط حياة واهتمامات الجماهير )الشهوان، 

ويمثل برنامج يسعد صباحك إطاللة اردنية معبرة ويحتوي على مجموعة من الفقرات واللقاءات 

ويغطي مجموعة من النشاطات ويحاكي الشأن االردني اجتماعيا وجغرافيا، وهو نافذة صباحية أردنية 

ينقل قصص نجاحات وطنية فضال عن فقرات اجتماعية وثقافية محلية واجنبية إلى جانب الترويج 

لألردن سياحيا وثقافيًا واقتصاديًا، ويتميز بالتنوع الحتوائه على العديد من الفقرات التي تلبي رغبة 

جميع المشاهدين كما انه يركز على الجانب القيمي االنساني والخيري من خالل تبنية حملة انسانية 

 تلفة.  الجهات المخوخيرية شهريًا بالتعاون مع الجهات المعنية إليجاد شراكة حقيقة بين مختلف 



2 
 

 

أهم وأخطر اإلشكاليات التي تثار في غالبية بلدان العالم،  إحدىوتعتبر الهوية الوطنية هي 

وتقوم لها الفعاليات والبرامج العلمية والعملية، وخاصة في التطورات والتغيرات الحديثة والمتعددة 

اليات في وما تتركه من ظواهر وإشك األبعاد والعميقة التي يشهدها العالم في مختلف جوانبه وقضاياه

ظل العولمة االقتصادية، والثقافية، والعسكرية، والسياسية، واإلعالمية، وآثارها على مستوى العالم في 

 القرن الواحد والعشرين.

وتتعلق الهوية الوطنية بشكل عام بفهم الناس وتصورهم ألنفسهم ولما يعتقدون به من معاني 

لهوية الجنسية، والطبقة االجتماعية، وللهوية ثالثة عناصر هي العقيدة التي ودالالت ومصادر لهذه ا

توفر رؤية للوجود، واللسان الذي يتم التعبير به، والتراث الثقافي الطويل المدى، ولكل هوية مؤشرات 

تميزها عن غيرها، ويمكن تعريف مؤشرات الهوية بأنه المميزات والخصائص المتعلقة باإلنسان والتي 

قدمها لآلخرين معرفًا عن هويته وجنسيته، ويمكن تحديد بعض مؤشرات الهوية بمكان الوالدة، أو ي

الساللة، أو محل اإلقامة، أو طول فترة اإلقامة في مكان ما، أو التنشئة والتربية، أو االسم، أو اللكنة، 

 (.2416أو المظهر الخارجي، أو الزّي، أو االرتباط المصيري بمكان ما )العياصرة، 

ونتيجة لما يشهده المجتمع األردني من تغيرات وتحوالت بسبب االنفجار اإلعالمي وما أفرزته 

الوسائل التكنولوجية الحديثة من تغيرات على الثقافة الوطنية، فهذا دفع الباحث إلى اختيار هذا 

عيًا كل و الموضوع لطبيعة عمله في إعداد البرنامج الصباحي يسعد صباحك والذي يتم عرضه أسب

 (، في التلفزيون الرسمي األردني.12 – 9يوم جمعه من الساعة )

 مشكلة الدراسة: 0.9

ن التلفزيو  أن المادة اإلعالمية الذي يقدمها الحظ الباحث من خالل عمله في المجال اإلعالمي

قادرة تدريجيا من خالل برامجها التي تواكب المناسبات واألحداث الجارية محليا  في الفترات الصباحية
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وعالميا والتي تراعي العديد من االنجازات الوطنية التي تقوم بها الدولة وتبرزها بشكل حسن إذ تبين 

و المجتمع حالعديد من القيم واالتجاهات االيجابية ن المواطنارتباطها بأبنائها وباألمة اإلسالمية يكسب 

رى يكما  .للوطن مما قد يساعد في ترسيخ الهوية الوطنيةبما يكفل تعزيز مشاعر الوالء واالنتماء 

الصحفيين هم األكثر قدرة على تقييم دور برامج يسعد صباحك في ترسيخ الهوية الوطنية  الباحث أن

تتحدد ورها، الصباحية ود من أكثر الفئات المجتمعية قدرة على تقييم خصائص البرامجولذلك لكونهم 

 مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيسي اآلتي:

 ما دور برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني في ترسيخ الهوية الوطنية؟ 

 أهداف الدراسة: 0.1

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على:

 أنماط التعرض الصحفيين االردنيين للتلفزيون االردني. .1

 .لمشاهدة برنامج يسعد صباحكالصحفيين االردنيين للتلفزيون االردني  دوافع تعرض .2

دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ مفهوم القيم الدينية الصحيحة لدى الجمهور األردني من  .3

 وجهة نظر الصحفيين.

جهة و دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ المعرفة باللغة العربية لدى الجمهور األردني من  .4

 نظر الصحفيين.

دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ الوالء واالنتماء لدى الجمهور األردني من وجهة نظر  .5

 الصحفيين.

دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ التراث الوطني لدى الجمهور األردني من وجهة نظر  .6

 الصحفيين.



4 
 

 

 أهمية الدراسة: 0.1

 لهذه الدراسة أهمية نظرية وأخرى تطبيقية:

من الناحية النظرية تكمن أهمية الدراسة في أنها تلقي الضوء على موضوع مهم يتعلق في ف

دور البرامج الصباحة التلفزيونية في ترسيخ الهوية الوطنية، وتطمح هذه الدراسة بأن تكون اضافة 

لوطنية ا إلى ما سبقتها من الدراسات التي تتناول أدوار التلفزيون األردني المختلفة في ترسيخ الهوية

في مجاالت اآلتية: )الدين اإلسالمي، اللغة العربية، الوالء واالنتماء، التراث الوطني(، وبالتالي هذه 

 الدراسة مرجعًا للباحثين البحث في أدوار التلفزيون المختلفة. 

 أما من الناحية التطبيقية فتكمن هذه األهمية في إمكانية استفادة إدارة التلفزيون األردني بشكل

خاص، والمحطات التلفزيونية األخرى بشكل عام مما توصلت إليه الدراسة من نتائج في أنتاج البرامج 

التلفزيونية االجتماعية والتنموية، وبشكل خاص القائمون على إنتاج برنامج )يسعد صباحك( في 

 التلفزيون األردن. 

 أسئلة الدراسة: 0.1

 تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

 االردني؟ما أنماط التعرض الصحفيين االردنيين للتلفزيون  .2

 باحك؟صلمشاهدة برنامج يسعد الصحفيين االردنيين للتلفزيون االردني  دوافع تعرضما  .3

ما دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ مفهوم القيم الدينية الصحيحة لدى الجمهور األردني  .4

 من وجهة نظر الصحفيين؟

صباحك في ترسيخ المعرفة باللغة العربية لدى الجمهور األردني من ما دور برنامج يسعد  .5

 وجهة نظر الصحفيين؟
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ما دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ الوالء واالنتماء لدى الجمهور األردني من وجهة  .6

 نظر الصحفيين؟

ما دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ التراث الوطني لدى الجمهور األردني من وجهة  .7

 حفيين؟نظر الص

 فرضيات الدراسة: 0.1

( بين α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال يوجد الفرضية األولى:

رضا الصحفيين عن دور برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني تبعًا للمتغيرات درجة 

 )المؤهل العلمي، العمر، الخبرة الصحفية، طبيعة العمل الصحفي(.الشخصية 

( بين α≤4.45ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثانية: 

خصية تبعًا للمتغيرات الش مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ التراث الوطني درجة 

 )المؤهل العلمي، العمر، الخبرة الصحفية، طبيعة العمل الصحفي(.

 حدود الدراسة: 0.1

 (.2419/  2418ت هذه الدراسة في الفصل األول للعام الدراسي )طبقالحدود الزمانية:  .1

 تم توزيع استبانة في نقابة الصحفيين.الحدود المكانية:  .2

طبقت هذه الدراسة على عينة من الصحفيين والعاملين في مختلف وسائل الحدود البشرية:  .3

 لنقابة الصحفيين. اإلعالم المنتسبين

 :الدراسة محددات 0.1

تقتصر هذه الدراسة على فئة الصحفيين األردنيين، وتتحدد بمدى صدق األداة المستخدمة في  

 جمع البيانات.
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 مصطلحات الدراسة: 0.2

هو عبارة عن معايير السلوك أو القواعد التي تحكم وصفاً معيناً في البناء االجتماعي  الدور اصطالحا:

أو األداء الذي يقوم به اإلعالم بالنسبة للجمهور في مجاالت مختلفة منها )التعليم، األخبار، التنمية، 

 (.14، ص 2411والترفيه( )حمايل، 

ام والمسؤوليات التي يقوم بها )برنامج يسعد هو عبارة عن المه الدور إجرائيًا في هذه الدراسة:

صباحك( المعروض على شاشة التلفزيون األردني في ترسيخ الهوية الوطنية )الدين اإلسالمي، اللغة 

 العربية، الوالء واالنتماء، التراث الوطني(.

: على أنها: " عبارة عن شعور جامع ومشترك وشامل بين المواطنين في الهوية الوطنية اصطالحاً 

دولة ما، وهذا الشعور يقربهم من بعضهم ويولد لديهم إحساسًا باالنتماء لألرض التي يعيشون فيها 

 (.13، ص 2449ليلة، معًا )ويعزز الحاجة المشتركة للتعايش 

األفكار والسمات والمبادئ والمعتقدات المشتركة على أنها مجموعة من  أما إجرائيًا فيعرفها الباحث:

التي يتميز بها مجتمع المملكة األردنية الهاشمية، وتستمد الهوية الوطنية عناصرها من اللغة العربية، 

 والدين اإلسالمي، والثقافة السائدة، والقيم االجتماعية المتوارثة، والتاريخ بما يمثل عناصر لتلك الهوية.
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  الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :اإلطار النظري  -أوال

 نظرية التهيئة المعرفية: 

 Cognitive Primingفي إطاره النظري على نظرية التهيئة المعرفية  البحثيعتمد هذا 

Theory  التي تستمد أسسها من علم النفس المعرفي، حيث تتناول تأثيرات وسائل اإلعالم على أفكار

ومشاعرهم وأحكامهم إزاء القضايا أو األحداث أو السياسات أو الحكومات من خالل إبراز  الجمهور

 .بعض القضايا وتجاهل قضايا أخرى 

ويقصد بالتهيئة المعرفية: هي إعداد الرأي العام والجمهور إعدادًا نفسيًا كافيًا لتقبل األفكار 

الكامنة في ذاكرة الشخص، حيث أن  والمعلومات الجديدة، ويتم ذلك من خالل استثارة المعلومات

 Cindy, 2007:12)المفاهيم التي لها عالقة ببعضها البعض ترتبط داخل الذاكرة بشبكة داللية 

 &Eddie.) 

 (:19 :9111)عقل،  الفروض الرئيسية لنظرية التهيئة المعرفية

هور القضايا الجم الفرض األول: تؤثر وسائل اإلعالم بقوة على المعايير التي يقيم خاللها أفراد

واألحداث ويحكم من خاللها على الشخصيات، وذلك من خالل إبرازها لبعض القضايا واألحداث 

 والحقائق وإغفالها للبعض اآلخر.

التهيئة المعرفية لقضية معينة ارتفع احتمال تحقيقها للهدف منها  ازدادتالفرض الثاني: كلما 

ي ها وسائل اإلعالم في فترة معينة تكون أكثر حضورًا فوهو التأثير على المعايير التي تعتمد علي

 أذهان الجمهور عند تقييم عمل معين خالل الفترة نفسها.
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الفرض الثالث: كلما أتفق المحتوى الذي تقيمه وسائل اإلعالم مع القيم واألفكار والمعتقدات 

 ه.مواقفعلى المستقرة في عقلية المتلقي، ارتفع احتمال تقبله لها وبالتالي تأثيرها 

وقد تَم تصميم هذه النظرية لتقوم بشرح الطريقة التي يتم بها تشكيل أفكار واتجاهات وأفعال 

المشاهدين بما يوافق ما تعرضه وسائل اإلعالم حيال قضية ما ومن خالل فترة قصيرة ع قب التعرض 

ظيفة وضع ة م ترتب على و المباشر لوسائل اإلعالم المرئية، وعلى الرغم من أن تأثير التهيئة المعرفي

األجندة، إال أن هناك بعض االختالفات بين نظرية التهيئة المعرفية ونظرية األجندة ويتضح ذلك من 

 (:2413خالل اآلتي )جعفر، 

أن نظرية وضع األجندة تهتم بالعالقة بين وسائل اإلعالم والجمهور بينما تهتم نظرية التهيئة  .1

ركز عليها وسائل اإلعالم، على أفكار واتجاهات وإدراك المعرفية بتأثير القضية التي ت  

 الجمهور لهذه القضية.

تطبق نظرية وضع األجندة على الموضوعات السياسية فقط، بينما تطبق نظرية التهيئة  .2

 للتطبيق على مختلف الموضوعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، والثقافية.

حلة ية جذب االنتباه بينما تتخطى نظرية التهيئة مر يقف تأثير نظرية وضع األجندة على عمل .3

 جذب االنتباه إلى مرحلة اإلدراك عن التعرض الم كثف للقضية.

 مراحل عمليات التهيئة المعرفية:

تتم التهيئة المعرفية بشكل آلي في ذهن الم تلقي وتمر بأربع مراحل وهي على النحو اآلتي كما 

 (:12: 2413ذكرها )جعفر، 

 المعلومات من البيئة المحيطة به وخاصة وسائل اإلعالم ويقوم بترميز المعلومات.يتلقى  .1

 طويلة المدى. الذاكرةتنتقل المعلومات التي تم ترميزها إلى  .2
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يستعيد الفرد هذه المعلومات من الذاكرة الطويلة ليستخدمها في عمليات ربط المعلومات التي  .3

 يتلقاها.

لذاكرة، ومن من ا تم استرجاعهايقوم الفرد بعمل تصورات وتقييمها بناء على هذه المعلومات  .4

ون الفرد عالم، وبالتالي يكإلثار في وسائل اثم تتكون لديه خلفية معرفية عن الموضوع الم  

 لتلقي المعلومات الجديدة والتعامل معها. مستعداً 

المعاني  استدعاءم في ذاكرة اإلنسان من خالل وتشير التهيئة المعرفية إلى النشاط الذي يت

واألفكار عبر رموز ودالالت ومؤثرات خارجية، وهذا النشاط بمثابة إطار تفسيري ومقدمة منطقية 

 (.45: 2444والتقييمات )عبد الحميد، لعملية معرفية تدعى تشكيل االتجاهات واألحكام 

ي يقضي والتنافر المعرفي؛ الذ االتساقذج ويزداد تأثير نظرية التهيئة المعرفية مع نشاط نمو 

 ةبأن الفرد في الغالب يتعرَّض وي درك ويفهم ويتذكَّر بشكل انتقائي ما يتفق مع قيمه ومعتقداته السائد

(9:Cindy, 2007  &Eddie.) 

وعلى الرغم من وجود العديد من النظريات التي تسعى لتفسير عالقة الجمهور بوسائل 

لتهيئة ا؛ لكن نظرية االتصالعتماد على وسائل التماس المعلومات، ونظرية اال االتصال؛ مثل: نظرية

تبقى أكثر النظريات تأثيًرا في فهم الجمهور للمعلومات المقدمة عن موضوع ما، وتكوين  المعرفية

 ((Stephen, Oscar, and August, 1991:63أحكامه واتجاهاته بشأنها

ل لتي تنطلق منها نظرية التهيئة المعرفية بأن وسائيستفيد الباحث من الفروض األساسية ا

اإلعالم تقوم على تدعيم الصورة الذهنية والمعارف والمعتقدات الموجودة بالفعل لدى الجمهور، وأن 

أو إضافة لها، أما تغيير التصورات  حهذه النظرية ساعدت الجمهور في أحداث تعديل أو تصحي

 ًا بين أفراد المجتمع، ولكنه يظل تأثيرًا م حتمل الحدوث.والمعتقدات فهو أصعب التأثيرات حدوث
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 مفهوم التلفزيون:

التلفزيون: على أنه عبارة عن طريقة إرسال  (56 :4102عرف بوكري، ودوغة، وميموني )

واستقبال الصورة والصوت بأمانة من مكان إلى مكان آخر بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية ثم 

 بواسطة األقمار الصناعية ومحطاتها األرضية في حالة بث كبير.

اها عن ( ومعنTele( التلفزيون هو كلمة مركبة من مقطعين )10: 4112كما عرف )الزاحم، 

ومعناها الرؤية. ويعرف بناءًا على ذلك الرؤية عن بعد. التلفزيون هو طريقة إرسااااال  visionبعد، و

واسااااااتقبال الصااااااورة المرئية المتحركة وغير المتحركة بأمانة، من مكان إلى آخر، بواسااااااطة الموجات 

ى نحصااال تالكهرومغناطيساااية، وكذلك يرسااال في نفس الوقت الصاااوت المصااااحب للمنظر الم تلفز ح

 في جهاز االستقبال على برنامج متكامل بصريًا وسمعيًا.

( فقد عرفه على أنه وسيلة اتصال سمعية بصرية تعتمد أساساً على 02: 4114أما الدليمي )

الصورة والصوت، وليست كالصورة الفتوغرافية والصورة السينمائية فهي كما هو معروف تتكون من 

ية تظهر على الشاشة، بواسطة شعاع إلكتروني، فكلما زاد عدد مجموعة مرسومة من النقاط الضوئ

النقاط ازدادت الصورة وضوحًا والعكس صحيح ألن الصورة في التلفزيون على خالف الصورة الفنية 

الثابتة فهي تكون وتعديل مستمرين تفصل بقدر تزايد عدد النقاط الراسبة بفضل مشط إلكتروني ناعم 

 جدًا.

 التصالافزيونية على إرسال واستقبال رسائل متعددة عبر استخدام وسيلة تقوم البرامج التل

باللغة المناسبة وكيفية اإللقاء والتي تعتبر فن يصعب على كثير من الناس إدراك أهميتها وأسرار 

 ويرى (. 25: 2417، )فرجانيأبعادها وتأثيرها في التواصل وإيصال المعلومة بالشكل الصحيح 

Gladkova,2013:12) )وسيلة إعالمية وأداة اتصال قادرة على التأثير في  يمثل التلفزيون  أن

األفراد وذلك لما يتميز به من إمكانياته على مستوى الصوت والصورة واللون والحركة والمؤثرات 
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بأنواعها، ونوعية الشاشات وأحجامها وإمكانياتها، والتقنيات التفاعلية، وتقنيات الوضوح العالي، 

العالمي بالبث عبر األقمار الصناعية باإلضافة إلى أنه متاح دومًا وفي متناول جميع  واالنتشار

    المشاهدين، وبشكل مستمر ومتواصل. 

وارتبط التلفزيون كوسيلة اتصال جماهيرية بجمع أمور الحياة السياسية واالقتصادية 

الية عند البدء ط إلى الكلفة المالية العواالجتماعية والثقافية والترفيهية منذ بدء البث، ويعود هذا االرتبا

بإنشائه، مما حد من القدرة على إنشائه من قبل الحكومات بخالف وسائل االتصال الجماهيرية 

األخرى كالصحافة، ومن هنا تكونت هذه العالقة وانعكست على ما ترسله هذه الوسيلة اإلعالمية من 

 في البداية لجعل هذه الوسيلة أداتها في تحقيق مضامين، وعلى الجمهور الم ستهدف، وسعت األنظمة

أهدافها الم تمثلة باإلعالم والترفيه ودعم سياسة الحكومة وتوجيهاتها. وتستطيع هذه الوسائل أن تحقق 

 (.23ص  ،4112الربح رغم أنه ليس شرطًا أساسيًا في عملها )الموسى، 

علم  من الباحثين والدارسين في أن أهمية التلفزيون كوسيلة إعالمية جماهيرية جعل الكثير

النفس واإلعالم وعلم االجتماع يولونه اهتمامًا كبيرًا خاصًة في الدراسات والبحوث التي تركز على 

تأثيرات التلفزيون المعرفية ودوره في المجتمع المعاصر المحلي والعالمي، وأصبح يعول عليه كثيرًا 

ل دولية من أجل البناء والتنمية والتفاهم ومن أج في االستفادة القصوى منه كي يصبح قوة حضارية

 تعزيز وتنمية الهوية الوطنية لدى المجتمع.

 أهمية التلفزيون:

كبيرة وبما أنه استطاع أن يجمع بين الصورة والصوت والحركة معًا على هذه  أهميةللتلفزيون 

الشاشة، فقد وفر لذلك مجموعة من المزايا جعلته يتفوق عن غيره من الوسائل اإلعالمية األخرى مثل 

السينما، واإلذاعة، والمجالت، والصحف، وفيما يلي عرض ألهم الميزات التي تميز بها التلفزيون كما 

 (:15، ص2448ها )حرب، وضح
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 يقوم التلفزيون ببث األخبار من مكانها وفور حصول الحدث المراد بثه. الفورية: .1

تستطيع هذه الشاشة أن تبث الحدث بواقعية متكاملة حيث أنها  التكاملية في نقل الواقع: .2

 تتشارك في أبعاد الصوت والصورة والحركة في رسم هذه الصورة.

ى : يستطيع التلفزيون أثناء البث الوصول إلاوز الحدود الجغرافيةاالنتشار الجغرافي أو تج .3

أي نقطة جغرافية في العالم قريبة كانت أم بعيدة متخطيه في ذلك كل الحواجز، خصوصًا 

 بعد ظهور التقنية الحديثة وبعد انتشار البث عبر األقمار االصطناعية.

من خالل التنوع في البرامج فهو يجذب كافة شرائح المجتمع  تنوع جمهور التلفزيون: .4

 وأساليبها.

تكمن أهمية التلفزيون في  الدور األساسي الذي يؤديه في الكثير من المجاالت، ومن بينها: أن 

التلفزيون يعتبر وسيلة محورية في نقل األخبار واألحداث التي تجري حول العالم، هذا النقل تميز 

ستخدمة ر القنوات الفضائية العالمية، كما أن التكنولوجيا المباآلنية مع انتشار التكنولوجيا الرقمية وظهو 

في انتاج البرامج المختلفة أدت إلى زيادة قدرته على جذب انتباه المشاهدين، وزيادة عدد المتابعين 

له، كما ويتميز التلفزيون بأنه يعمل على تشكيل الرأي العام حول ما يحدث من حولنا في العالم من 

واجتماعية، واقتصادية، واهمية التلفزيون تكم ن بمساهمته في نشر الثقافة والوعي قضايا سياسية، 

المجتمعي إزاء القضايا التي يوجهها المجتمع الواحد، فضال عن كونه وسيلة تعليمية لنقل األفكار 

والمعلومات التعليمية، وهو وسيلة إعالنية يستطيع من خاللها الفرد أن يتعرف على عدد كبير من 

 منتجات التي يتم اإلعالن عنها.ال

 مميزات التلفزيون:

 (:25، ص2412يمتاز التلفزيون بعدة مزايا نوعية وتتمثل في اآلتي )خليل، 

 أواًل: وضوح الصورة المنتجة إضافة إلى وضوح الصوت ونقاء األلوان.
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لتي تناسبهم، وبإمكان البرامج اتوفر الخيارات بالنسبة للمتلقين وهذا يعني بإمكان المتلقين اختيار  ثانيًا:

 بث أكثر من برنامج في وقت واحد عبر موجة واحدة.

ثالثًا: خلق عادات وسلوكيات جديدة للمشاهدة وتحفيز المشاهدين على المشاركة بدرجة أكبر مما هي 

 عليه في السابق.

ن أن يكون بل يمكرابعًا: إضفاء قدر من المرونة بحيث ال يكون االستقبال مجرد جهاز استقبال فقط 

هناك تزاوج بين ثالثة أجهزة هي التلفون والكمبيوتر والتلفزيون وهذا التزاوج يعني نقل معلومات أكبر 

 بطريقة أفضل وأسلوب أكبر تنوعًا وهو ما يعرف بالتعدد اإلعالمي.

م تجاه هخامسًا: زيادة االرتباط والتواصل بين الشعوب، وتعميق الشعور المشترك وزيادة التفاهم بين

 بعض القضايا الدولية.

ومن مراجعة األدب النظري وما ك تب حول الميزات التي يمتاز بها التلفزيون كوسيلة اتصال 

جماهيرية، حيث أن هناك مزايا كثيرة يتميز فيها التلفزيون عن غيره من وسائل اإلعالم األخرى، 

لت والنص المكتوب والمسموع، وقد عممنها: أن شاشة التلفزيون يجمع بين الصورة والحركة الملونة 

هذه الميزات على زيادة اهتمام الجمهور به مقارنة بالوسائل اإلعالمية األخرى، حيث تضفي عليه 

صورة من الواقعية بما يجسده من ردود فعل مختلفة عن طريق تقديم المواد بحيث يسيطر على حواس 

 األنسان، ويزيد اهتمام المشاهد به.

بقدرته على إشاعة حالة من الثقة في نفوس المشاهدين بما يقدمه من رسائل  كما وأنه يتميز

إعالمية مختلفة، ألن تقديمها يتم باستخدام الجمهور، وبالتالي فإن معيار الصدق لدى المشاهد يكون 

ر يكبيرًا، والمؤثرات األخرى التي تبدو كما لو أنها حقيقية مما يجعل التلفزيون هو األكثر وسيلة بالتأث

 على المشاهدين.
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 وظائف التلفزيون:

يعد التلفزيون من أهم وأكثر وسائل اإلعالم انتشارًا وشيوعًا بين وسائل االتصال الجماهيرية، 

ولذلك يتم استخدام التلفزيون إلحداث الكثير من التغيرات االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية والثقافية 

تحدث في كافة المجاالت األخرى في المجتمع، إضافة إلى ذلك فإن وغيرها الكثير من التغيرات التي 

التلفزيون يعتبر من الظواهر االجتماعية الهامة، حيث يعتبره بعض الباحثين والدارسين أن عليه 

مسؤولية كبيرة إلحداث التغيير، ويؤدي ذلك دورًا  في مجاالت المجتمع الحيوية، ال يقل أهمية عن 

(، 2444مؤسسات المجتمع المحلي األخرى كاألسرة والمدرسة والجامعة )إبراهيم، الدور الذي تقوم به 

أن الوظائف التي يحققها التلفزيون تتشابه في جميع الدول العربية والغربية، فهي تسعى من خالل 

 الرسائل التي تبثها إلى تقديم األخبار والمعلومات، وتحليل األنباء والتعليق عليها، وتعزيز التقاليد

االجتماعية والقومية، ونشر الثقافة والمعرفة، وتقديم التسلية والترفيه والخدمة اإلعالمية، ومن أهم 

 وظائف التلفزيون تجاه المجتمع وأفراده هي على النحو اآلتي:

وتتمثل هذه الوظيفة في نقل األخبار واألحداث القديمة والحديثة  أواًل: الوظيفة اإلعالمية واإلخبارية:

لجارية، وذلك من خالل بثها بعد معالجتها ووضعها في اإلطار المناسب قبل بثها للجمهور، وحتى ا

لكي يتمكن أفراد المجتمع من فهم الخبر، وليستفيدوا منه وليساعدهم في تكوين رأي ووجهة نظر تجاه 

زيون فاألحداث والمواقف التي تواجههم، وذلك باالعتماد على المعلومات الواردة في الخبر، فالتل

يستطيع نقل األخبار بجميع أشكالها منها المحلية واإلقليمية االجتماعية والفنية، ويتيح للفرد متابعة 

ما يجري حوله في عالمه الصغير والكبير، إضافة إلى أن نقل األخبار يهدف إلى إيصال اإلنسان 

ن على تبار قدرة التلفزيو بالعالم الخارجي، وتزويده بكل ما هو جديد من أخبار، مع األخذ بعين االع

 (.39-37، ص2446أن يصل ويخاطب جميع الشرائح االجتماعية )ابو أصبع، 
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ة المشكالت يعتبر التلفزيون وسيلة تقنية متطورة تساعد على مواجه ثانيًا: الوظيفة التعليمية والتثقيفية

ة الطلبة بشكل ام وفئالتعليمية التربوية، فالتلفزيون وسيط جيد في مساعدة أفراد المجتمع بشكل ع

خاص، على اكتساب مهارات علمية وإبداعية، ومن ناحية أخرى، يتم من خالل التلفزيون دعم المناهج 

المدرسية، وذلك بما يعرضه التلفزيون من تجارب علمية، وتعليم اللغة ألن التلفزيون يجمع بين صوت 

 (.6، ص2442الكلمة وصورة حروفها الملفوظة )حنا، 

يفة التوجيه واإلرشاد يساعد التلفزيون على تكوين االتجاهات عند جميع أفراد المجتمع، إذ ثالثًا: وظ

كان الدور األكبر مناطًا بالتلفزيون في عملية إنجاح عمليات اإلصالح، أو إحداث تغييرات واسعة 

ن من كالنطاق في مجتمع معين، األمر الذي يترتب عليه ظهور قيم واتجاهات جديدة، فالتلفزيون يتم

أن يؤدي دورًا هامًا في إظهار قيم واتجاهات جديدة، أو تعديل وتغيير االتجاهات القائمة )إبراهيم، 

 (.63، ص2444

يعمل التلفزيون بدور كبير في التنشئة االجتماعية، بنقل عادات وتقاليد  رابعًا: الوظيفة االجتماعية:

 يون في مجال التنشئة االجتماعية تعاظم فيوثقافة المجتمع إلى أفراد المجتمع، بل أن دور التلفز 

 (.9، ص2447الفترة المعاصرة، وأصبح ينافس األبوين في تربية الطفل والعائلة )نصار، 

للتلفزيون دور هام في تحقيق التنمية الشاملة، من خالل بث البرامج  خامسًا الوظيفة التنموية:

، ومن واقع، فإن هذه المحاور يرتبط بعضها ببعضالتلفزيونية التنموية، م تعددة المحاور، ولكن في ال

خالل تلك البرامج ي سهم التلفزيون بالنهوض بالمجتمع، وغرس القيم بجميع أشكالها التكنولوجية، 

 واالجتماعية، والثقافية، لتفادي المشاكل االجتماعية التي تعوق التنمية، مثل مشكلة الهوية الوطنية.

: التلفزيون أداة لمساعدة المشاهدين للمواد والبرامج وتكوين اآلراء شسادسًا: وظيفة الحوار والنقا

التي يقدمها التلفزيون في تبادل اآلراء والمعلومات، وتؤدي إلى تالقي أفكارهم في مختلف جوانب 

واالقتصادية والثقافية والترفيهية، هذا من جهة ومن جهة أخرى، إن الحوار  ةالحياة الفكرية والسياسي
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والجدال والمناقشة وتوضيح وجهات النظر، يؤدي إلى ازدياد المقدرة المعرفية، وإلى تطور والنقاش 

 الوعي االجتماعي بين أفراد المجتمع ويساعد الحوار والنقاش على توحيد األفكار.

تمثل هذه الوظيفة أهمية كبيرة لوسائل اإلعالم الجماهيري حيث تلعب وسائل  سابعًا: وظيفة الرقابة

دورًا مساندًا للحكومة في تأدية دورها على أكمل وجه، كما أنها تلعب دورًا أساسيًا في الدفاع اإلعالم 

 عن مصالح أفراد المجتمع، وهذا األمر يتطلب كشف كل أشكال الفساد والمحاباة والمحسوبية.

برامج ليعتبر اإلعالن من الوظائف األساسية لالتصال، ومن خالل ا ثامنًا: وظيفة اإلعالن والترويج

التلفزيونية الخاصة باإلعالن، تتم خدمة الم ستهلك بتعريفه على أنواع السلع التي يحتاجها، وصاحب 

السلعة للترويج عن سلعه ومواده المراد تسويقها، ويخدم التلفزيون ذاته من خالل األجر الذي يتقاضاه 

 التجارية. نتيجة لبثه اإلعالن الترويجي، هذا باإلضافة إلى خدمة تنشيط الحركة

ة ي رِفه التلفزيون عن اإلنسان بما يعرضه من مواد مسلية ترفيهي تاسعًا: وظيفة التسلية والترفيه

كالمسرحيات واألغاني والتمثيليات واخبار السينما والرياضة، باإلضافة إلى برامج المسابقات 

عصرنا  شه اإلنسان فيوالمنوعات، ويعمل التلفزيون على التخفيف من المعاناة والتوتر، الذي يعي

نتيجة ضغوط الحياة، وما يميز هذه البرامج أنها متعددة وتختلف من جيل إلى جيل، حتى أنها تختلف 

 (.1991بين أفراد الجيل الواحد، وبين الذكور واإلناث لت ناسب جميع األذواق )دكاك، 

 إيجابيات وسلبيات التلفزيون:

كثيرة ومن أهم هذه اإليجابيات كما حددها )أبو  لوسائل اإلعالم وخاصة التلفزيون إيجابيات

 ( كانت على النحو اآلتي:2411الحمام، 

المساهمة الكبيرة في نشر الوعي العام السياسي والثقافي واالجتماعي خصوصًا بين مختلف  .1

 فئات المجتمع.
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أسهم التلفزيون في تنمية الهوية الوطنية على جه الخصوص من خالل البرامج الحوارية  .2

 التي تقوم على تنمية حب الوطن، والوالء واالنتماء إليه، وللغة العربية والدين اإلسالمي.

أسهمت البرامج التلفزيونية في الترويج للغة العربية الميسرة لكل المجتمعات العربية مما  .3

 حسن من التفاهم والتواصل بين مختلف فئات المجتمع.

عر وتجميع التعاطف وتحسين التعاون بين قامت التلفزيونات بالعمل على توحيد المشا .4

المجتمعات العربية من خالل النقل السريع لألحداث واألنشطة التي ت هم المواطن العربي 

واألردني بشكل خاص، ذلك بأن األحداث العربية ال تصنف بأنها أحداث داخلية بل أنها 

 أحداثًا قومية.

 :اآلتيعلى النحو  كثيرة وهيأما سلبيات التلفزيون فهي 

من أهم سلبيات التلفزيون أنه يقوم على إضعاف العالقة العاطفية بين الفرد وأفراد أسرته  .1

 الواحدة، وذلك من خالل التقليل من فرص التفاعل البيئي في األسرة الواحدة.

يقوم التلفزيون على منافسة اآلباء واألمهات والمعلمين على أدوارهم باستحواذه على أوقات  .2

 ة خصوصًا األطفال منهم.أفراد األسر 

البرامج التي يقوم التلفزيون بتقديمها غالبًا ما ال يقبل الحوار أو المقاطعة باعتباره إرسااًل    .3

 من طرف واحد وعلى الطرف اآلخر التلقي فقط، مما يعزز السلبية في األفراد.

 ربيينإبقاء مصادر اإلنتاج اإلعالمي وخاصة اإلخباري منه تحت سطوة الم نتجين الغ .4

 وخصوصًا وكاالت األنباء ومراكز اإلنتاج األمريكية واألوروبية.

أن أهم اإليجابيات التي يتمتع بها أنه يعد وسيلة تعليمية للصغار والكبار على حدًا سواء؛ 

خاصة وانه يعرض برامجه بطريقة تمزج بين التسلية والتعليم في آن واحد، كما أنه يمكن للتلفزيون 

يجعله هادئًا، حيث يستطيع األب واألم إشغال الطفل بما هو نافع ومفيد وبرقابة أن يشغل الطفل و 
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تامة من قبلهم. ومن إيجابياته ايضا؛ أنه وسيلة الترفيه المتاحة بين يدي األفراد بأي وقت، كما أن 

التلفزيون يعمل على زيادة وعي األفراد بما يدور من أحداث أن كانت سياسية أو اجتماعية أو 

 ادية، باإلضافة الى تعليم األفراد مهارات حياتية مختلفة.اقتص

أما بالنسبة لسلبيات التلفزيون فيرى الباحث أن إيجابياته التلفزيون أكثر من سلبياته، ومن 

أهم سلبياته: تأثيره على صحة األفراد، حيث أثبتت الكثير من األبحاث والدراسات على أن هناك 

منة، كما أنه يعمل على اضطراب النوم واإلجهاد،  عالقة بين اإلدمان على مشاهدة التلفزيون والس 

وانخفاض قدرة الفرد على التركيز بسبب قلة النوم، كما أنه يعمل على تشويه الواقع حيث يقوم 

 بالمبالغة في الكثير من األمور التي يقوم ببثها. 

 نشأة التلفزيون األردني:

م(، 1946الخامس والعشرين من شهر أيار للعام ) تولدت فكرة أنشاء التلفزيون األردني في

حيث ظهرت الحاجة إلى استقالل القطاع اإلعالمي واالرتقاء به إلى مستوى يضاهي باقي مستويات 

القطاعين االقتصادي واالجتماعي في بداية تأسيس المملكة األردنية الهاشمية، وكان البد من مواكبة 

ة مثل مصر، وسوريا والعراق، ولبنان في إنشاء محطات التطور الذي شهدته بعض الدول العربي

 (.2415تلفزيونية ناجحة تمثل شعوبها وتنطق بلسانها بشكل سريع )ربابعة، 

ومن ذلك الحين فقد أخذت حكومة المملكة األردنية الهاشمية على عاتقها تولي إدارة 

دت لة في المجتمع، وقد تولالمؤسسات اإلعالمية والعمل على تطويرها بما يواكب التطورات الحاص

لدى الحكومة األردنية بأن المؤسسات اإلعالمية التي تحاكي الجماهير مثل التلفزيون، ما هي إال 

 (.Johnc, 2008أجهزة حكومية لألخبار والتوجيه والتثقيف والترفيه )

مدة ثالثة للقد بدأ البث التلفزيوني األردني بالعمل باستديو واحد وبرنامج عام ويكون البث فيه 

( ميالد بداية بث البرامج العربية 1972ساعات كل يوم باللونين األبيض واألسود، وقد شهد عام )
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 6 العربية، والقنالمخصصة للبرامج  3واألجنبية على حدًا سواء بشكل منفصل، فأصبحت القنال 

(، وقد تنوعت البرامج التي كان يقدمها التلفزيون األردني 2448مخصص للبرامج األجنبية )نصار، 

 ما بين برامج لألطفال وبرامج تعليمية وبرامج ثقافية وشؤون عامة وبرامج التسلية للكبار والصغار.

م 1974م القد حقق التلفزيون األردني إنجازات كبيرة على الصعيد التقني، ففي نسيان من ع

ميالدي أصبحت مناطق المملكة كافة م غاطاه بالبث  1975تحول البث إلى البث الملون، وفي عام 

التلفزيوني وتضاعفت مدة البرامج لتصبح ست ساعات يوميًا باإلضافة إلى استمرار نشرات إخبارية 

 (.2449باللغتين العربية والفرنسية )العالويين، 

ت تلفزيون على مستوى الوطن العربي يقوم ببث نظام التيليتكسويعد التلفزيون األردني أول 

وهو ما ي عرف بالمجالت المرئية، وهي عبارة عن جريدة تلفزيونية تهدف إليصال المعلومات للمشاهدين 

عبر الشاشة وقد كانت تحتوي هذه المجلة على آخر األخبار، وأقوال الصحافة العالمية والعربية 

اضة المنوعة، وحركة الطيران، وأسعار األسهم في البورصات العربية والعالمية والمحلية، واخبار الري

م قام التلفزيون األردني بعمل خطوة متقدمة في تعزيز 1986والمحلية، وفي ذلك العام وهو عام 

العمل لديه واالستفادة من منجزات مؤسسة عريقة وهي اإلذاعة، وقد صدر قانون اإلذاعة والتلفزيون 

 (.www.irtv.gov.joم ، م علنًا االندماج بين اإلذاعة والتلفزيون في مؤسسة واحدة )1985 في العام

ومع أوائل تسعينيات القرن الماضي شهد التلفزيون األردني مرحلة جديدة من حيث المنافسة 

ائيات، استقطاب الجمهور المحلي عبر الفضعلى المستوى اإلقليمي والدولي وتحقق هذه المنافسة على 

وقد شهد التلفزيون األردني في هذه المرحلة تطورات عديدة من بينها افتتاح قنوات جديدة مثل الرياضة 

واألفالم، إلى جانب القناة األولى وهي المحطة الرئيسية للتلفزيون األردني، والتي تقدم البرامج المنوعة 

ة والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، كما تم إنشاء القناة الفضائية األردنية بما فيها البرامج اإلخباري

م( والتي تب ث على القمر الصناعي عربسات، وثبت أن معظم برامج القناة األولى 1998في العام )

http://www.irtv.gov.jo/
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باإلضافة إلى البرامج الخاصة والنشرات اإلخبارية بلغات متعددة، كما وجرى افتتاح القناة الفضائية 

(، لتقوم ببث جلسات مجلس األمة باإلضافة إلى األحداث الرياضية المحلية 1998لثالثة في العام )ا

والعالمية، إال أنه تم دمجها ببرامج القناة األولى بعد عملية إعادة الهيكلة التي خضعت لها مؤسسة 

ية طي منطقة جغرافم( واليوم، أصبح البث التلفزيوني األردني ي غ2441اإلذاعة والتلفزيون في عام )

قية يران، وعدد من الدول اإلفريإواسعة تضم أقطار الوطن العربي كافة وجنوب أوروبا وتركيا، وغرب 

(، إضافة إلى الواليات المتحدة األمريكية وأمريكا الالتينية، ومع مسيرة التقدم 2414)أبو أصبع، 

رفيهية ة، قسم البرامج الثقافية والتوالتطور أصبحت المؤسسة تتكون من الدوائر اآلتية: قسم الترجم

والمسابقات، البرامج الدينية والنصوص، التنسيق والبث اليومي، قسم انتقاء البرامج األجنبية، قسم 

 (.2447العالقات الصحفية، وقسم الشؤون اإلدارية والعقود والموازنات )نصار، 

 برامج التلفزيون االردني.

يون لتلفزيون األردني قام الباحث بزيادة المواقع االلكتروني للتلفز للتعرف على للبرامج التي يقدمها ا

( 6( برنامج مقسمة على )27األردني، حيث تبين أن عدد البرامج التي يبثها التلفزيون األردني )

 فئات رئيسية، وذلك على النحو اآلتي: 

 وقت العرض الوصف اسم البرنامج الفئة

برامج 
 صباحية

 

 يوم جديد
برنامج منوع صباحي يحتوي على نشرة أخبار يليها أقوال الصحافة، ونشرة جوية 
وحالة الطرق في المملكة، ويضم العديد من الفقرات التي تتعلق بالصحة والزراعة 

 والجمال والرياضة، وإضافة الى فقرات التسلية ومتابعة النشاطات المؤسسية. 

يوميا من الساعة الثامنة وحتى العاشرة 
حا، وعلى الهواء مباشرة عدا يوم صبا

 .الجمعة

 يسعد صباحك

 اخرى و  االستديو داخل من فقرات على يحتوي  منوع اجتماعي صباحي برنامج
 السياحية األماكن على ويضيء والشعبي، المحلي بالشأن تعنى خارجية

 لقاءات ضمي كما االردنيين، المبدعين على الضوء بتسليط ويقوم والترفيهية
 االردني التراث عن يتحدث كما االجتماعية، بالمسؤولية تعنى شبابية ومبادرات
 الى هوشعب األردن صورة ايصال على ويعمل االردني التاريخ ويرسخ االصيل

 عاما. عشرين من ألكثر مستمر بتطور يبث برنامج وهو العالم،

 التاسعة الساعة من جمعة يوم كل
 وعلى عشر، الحادية وحتى صباحا
 .مباشرة الهواء

برامج 
 حوارية
 

 ستون دقيقة
 أخرو  والعربية، المحلية القضايا أهم يناقش أسبوعي، حواري  اخباري  برنامج

 خالل نم واقتصادية، سياسية شخصيات تطرحه تحليل في المنطقة، مستجدات
  مباشرة الهواء على يدار حوار

 الثامنة الساعة تمام في جمعة يوم كل
 .مساء

 لك مساء من والنصف السابعة الساعة حكوميةال االنشطة إلى إضافة النواب، مجلس قرارا أرز يتناول أسبوعي برنامج حصاد األسبوع
 .سبت يوم
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 يوم من ونصف 14 الساعة تمام في مباشرة الهواء على تبث االقتصادية والمتابعات االخبار من بانوراما السوق هذا الصباح
 الخميس حتى االحد

 :يحدث اليوم

 ؤولالمس محاورة خالل من ويطرحها اليومية المحلية بالقضايا يهتم برنامج
 فريق يعدها ميدانية بتقارير القضايا ومتابعة بتغطية المواطن، مع مباشرة

 نسباال الحل مناقشة على والعمل المحلية، االخبار مندوبي وشبكة متخصص
 والمختصة المعية الجهات مع

 الجمعة عدا يوميا عشر الحادية الساعة
 .مباشرة الهواء وعلى والسبت،

 

 مال وأعمال
 كلب الهامة االقتصادية القضايا يتناول اسبوعي، اقتصادي حواري  برنامج

 األردن رويجت في ويسهم االنجازات ويبرز التحديات على الضوء ويسلط ابعادها،
  مستوى  على مهمة استثمارية كوجهة

 ين،أثن يوم كل مساء من السابعة الساعة
 .مباشرة الهواء وعلى

 

 عين على القدس

 وعموض ويتناول عام، بشكل القدس بشؤون  يعنى اسبوعي، حواري  برنامج
 االسالمية المقدسات على والوصايا المقدسة المدينة وفي الهاشمي االعمار

 لماءوع ضيوف استقبال طريق عن المحورية القضايا ويناقش والمسيحية،
 .القدس مدينة وقضايا واقع عن للحديث مختصين

 ن،أثني يوم كل مساء من العاشرة الساعة
 .مباشرة الهواء وعلى

برامج 
 دينية
 

 يقدم ثحي دينية،ال وشؤونهم حالهم في الناس لتساؤالت مثيرة اليومية الحياة من مختلفة موضوعات يتناول اسبوعي برنامج المفتي
 الشريفة النبوية والسنة الكريم القرآن خالل من شادر واال النصح فيها

 في ورد ما ضوء في االخالق مكارم من جانبا يتناول قصير اسبوعي برنامج ومضات ايمانية
 الشريفة، النبوية السنة في توارد وما الكريم القرآن

 الجمعة يوم ظهر صالة بعد

 في يبحث يفة،الشر  النبوية والسنة الكريم القرىن أحكام إلى ومستندة الصحيح االسالمي الفكر من مستمد أسبوعي برنامج أخبرني عن االسالم
 .الحلقة قضية حول العام للرأي سؤال طرح يتضمن حلقة لكل تقرير ويتضمن مختلف، موضوع حلقة كل

برامج 
 منوعة

 االطباء السبعة

 ويقدم عدي الشباب، فئة وخاصة العمرية المراحل مختلف تهم الطبية المواضيع من عدد مناقشة إلى يهدف طبي برنامج
 حلقة، كل في صحية مشاكل طرح تشمل مختلفة فقرات البرنامج يضم  .مختلفة طبية اختصاصات من أطباء البرنامج
 توصل ام بآخر اطالع على المشاهد بإبقاء تهتم خاصة فقرة على ويحتوي  صحي، حياة نمط يعيش ان المتابع ويساعد

 فيما تداولها ىعل الناس اعتاد خاطئة لمعتقدات طبية حقائق توضح تمثيلية ويعرض واختراعات اكتشافات من الطب اليه
 قديما   بينهم

 هذا أنا

 صةق البرنامج ويسرد ،مميزة أردنية شخصيات يستضيف اجتماعي برنامج
 ضيئةم محطات من يتخللها وما المختلفة، عمرها مراحل في الضيف الشخصية

 وثائقي بشكل الحلقة تصوير ويكون  الوطن، رفعة في الواضحة بصمة لها كان
 تلفزيونية ساعة لمدة

 ةالسابع الساعة تمام في جمعة يوم كل
 .مساء

 

 لضوءا ويسلط المرأة  وهموم قضايا يعالج بالمرأة، خاص حواري  اجتماعي برنامج حرير
 ذهب، من نشميات فقرة خالل من نجاح قصص على

 مساء التاسعة الساعة جمعة يوم كل

 الفرقة فقةبر  األغاني من مجموعة ويؤدي الفنية مسيرته عن يتحدث اردنيا فنانا حلقة كل في يستضيف منوع برنامج سمعنا
 .تلفزيونية ساعة لمدة مسجل والبرنامج خاص، صوتي استديو في حلقة كل تسجيل ويتم الموسيقية،

 شارع الثقافة
 الحركة في اشطةالن االوساط على الضوء ويسلط االردن، في واالبداعية والفنية الثقافية والفعاليات االحداث يرصد برنامج
 مختلف من شكيليينوت نيوموسيقي وروائيين وفنانين وشعراء كتاب من االفراد ابداعات تقديم على ويركز والثقافية االدبية

 . تلفزيونية ساعة نصف لمدة المملكة محافظات

 أصحاب

 المخدرات ةآف مثل الشباب تخص التي االجتماعية القضايا ببعض يهتم برنامج
 ىعل الضوء ويسلط االجتماعي، التواصل وسائل وهوس المقنعة والبطالة

 تناولته ما وأهم الشبابية، الفعاليات عن متفرقات ويتناول الشبابية المبادرات
 .لناجحةا الشبابية النماذج أحد مخصصة فقرة ضمن ويستضيف ميديا، السوشال

 ةمباشر  الهواء على دقيقة 45 لمدة يبث

 الرياضية
 صباح الرياضية 

 حيةص بطرق  الحياة ألية تتناول صحية، اجتماعية رياضية صباحية محطة
 كيفيةو  االفراد بصحة يتعلق ما وكل يومية، رياضية تمارين وتعرض ،أفضل

 .والرياضة الصحي الغذاء طريق عن تحسينها

 القناة شاشة على البرنامج يعرض
 نم عشر الحادية الساعة في الرياضية

 حتى ويستمر سبت، يوم كل صباح
 وعلى والنصف عشر الثانية الساعة

 ةالساع في ليال ويعاد مباشرة، ءالهوا
 .مساء العاشرة
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 االردني. للتلفزيون  الرسمي الموقع *المصدر:

  

 

 

 

 أون الين

 اللخ القدم كرة العبي وخفايا كواليس الى يتطرق  مسائي رياضي برنامج
 دنيةاالر  القدم كرة مالعب في يجول كما القدم، لكرة االردني االتحاد مسابقات

 القناة شاشة على البرنامج يعرض
 ساءم من التاسعة الساعة في الرياضية

 الساعة حتى ويستمر أحد، يوم كل
 لثانيةا الساعة في مرتين ويعاد العاشرة،

 يناالثن يوم ظهر من والواحدة ليال عشر

 صدى الجماهير

 عبالمال ومدرجات اروقة في تصويره يتم ميداني جماهيري  رياضي برنامج
 كلب رأيهم ويناقش االردنية، القدم كرة جماهير افعال ردود يتضمن األردنية
 ائالت،والع االطفال لوجوه جماهيرية لقطات ويعرض وصدق، وحيادية شفافية
 ومعبرة جميلة لقطات

 القناة شاشة على البرنامج يعرض
 اءمس من العاشرة الساعة في الرياضية

 الساعة في مرتين ويعاد أحد، يوم كل
 ثنيناال يوم مساء والسابعة هراظ الثانية

 ميادين رياضية

 الجماهيرية رغي الرياضات عن يتحدث الوثائقي الى أقرب شبابي رياضي برنامج
 .ممارستها على الشباب لتشجيع المدعومة وغير

 القناة شاشة على البرنامج يعرض
 اءمس من العاشرة الساعة في الرياضية

 ساعةال في مرتين ويعاد أثنين، يوم كل
 .ثالثاءال يوم مساء والسابعة ظهرا الثانية

 .أسبوع خالل العالمية الرياضات قدمت ما أفضل يرصد برنامج مختارات رياضية

 نجم األسبوع

 القناة شاشة على البرنامج يعرض المختلفة الرياضات نجوم على الضوء يسلط برنامج
 اءمس من العاشرة الساعة في الرياضية

 ساعةال في مرتين ويعاد أربعاء، يوم كل
 يوم مساء والسابعة ظهرا الثانية

 . الخميس

 نوادينيا

 لنادي ةحلق كل تخصص حيث االردنية ألنديتنا الداخلي الشأن يلخص برنامج
 من لعدد باإلضافة النادي ادارة مجلس من اعضاء استضافة ويتم معين

 عقباتال واهم النادي منجزات اهم حول الحديث ويتركز الالعبين او المشجعين
 .والصعوبات

 القناة شاشة على البرنامج يعرض
 اءمس من العاشرة الساعة في الرياضية

 في مرتين ويعاد الخميس، يوم كل
 ومي مساء والسابعة ظهرا الثانية الساعة
 .السبت

 الحصاد الرياضي

 اءاتولق بطوالت من الرياضية النشاطات وبتابعة بتغطية يختص برنامج
 القدم لكرة االردني االتحاد بطوالت خاصة ومؤتمرات،

 القناة شاشة على البرنامج يعرض
 ساءم من التاسعة الساعة في الرياضية

 في نمرتي ويعاد الخميس، وحتى االثنين
 هراظ والواحدة ليال عشر الثانية الساعة

 .الجمعة الى االثنين من

 المجلة الرياضية

 لمحليةا الرياضات انواع مختلف على الضوء يسلط متخصص رياضي برنامج
 طوالتوب الرياضة اخبار واخر عديدة فقرات على ويحتوي  والدولية والعربية
 العالم دول مختلف في الدوري 

 ةالرياضي القناة شاشتي على يعرض
 الهواء ىعل ويبث )الفضائية(، والرئيسية

 ومي كل ظهر من الثانية الساعة مباشرة
 .جمعة

برامج 
 أطفال
 

 دنيا الفرح

 الحروف مسابقات يتضمن عاما، 11-5 بين العمرية الفئة يستهدف برنامج
 كما ية،الهاتف االتصاالت عبر االسئلة على االطفال ويجيب الصور وفروقات
 تعريفي تقرير وهو بلدي" يا "حلوة عنوان يحمل مبسطا ميدانيا تقريرا يتضمن
 الاالطف مواهب تنمي كثيرة فقرات جانب الى وقراها، االردن بمدن لألطفال

 اليدوية االعمال مجال في خاصة

 وأربعاء وأثنين سبت يوم كل يبث
 .عصرا الرابعة ةالساع
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 برنامج يسعد صباحك:

ن برنامج يسعد صباحك أحد البرامج الصباحية الذي يقوم التلفزيون األردني في بثه كل يوم إ

جمعة من كل أسبوع  وذلك من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويحتوى 

هذا البرنامج على مجموعة من الفقرات والنشاطات واللقاءات، التي تتناول قضايا المجتمع من كل 

الجهات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والجغرافية اجتماعيًا، وجغرافيًا، كما أنه يقوم على نقل 

ة مختلفة إلى يقصص ونجاحات وطنية فضاًل عن فقرات اجتماعية وفنية وثقافية محلية وعربية وأجنب

جانب الترويج لألردن سياحيًا وثقافيًا واقتصاديًا، ويتميز هذا البرنامج الهادف بالتنوع الحتوائه على 

العديد من الفقرات التي ت لبي رغبة جميع المشاهدين كما أنه يركز على الجانب القيمي)األخالقي( 

يجاد ًا بالتعاون مع الجهات المعنية إلاإلنساني والخيري من خالل تبنيه حملة إنسانية وخيرية شهري

شراكة حقيقية بين مختلف الجهات، كما أنه يقوم بتسليط الضوء على اإلنجازات التي تحققت في 

مسيرة الدولة األردنية من أجل تعظيم اإلنجاز وخلق وعي شعبي بأهمية البناء والتطور علمًا أن هذه 

 (.2412الحله، الفقرة تجمع بين األردن القديم والحديث )الح

أشار إلى أن برنامج يسعد  2417جريت في عام اخالل مقابلة مع مدير التلفزيون األردني 

( وهو من أكثر البرامج في التلفزيون األردني متابعًة، وذلك نظرًا 1994صباحك انطلق منذ عام )

الثقافية والسياسية و  لما يتمتع به من مواصفات أكسبته الشهرة والنجاح بتركيزه على القيم االجتماعية

التي تهم الشباب األردني، والهوية الوطنية والعادات والتقاليد األردنية، وبرنامج يسعد صباحك هو 

عبارة عن برنامج يعنى  بكل ما هو أردني، وكل ما هو منوع  اجتماعي  وثقافي أردني، وهو برنامج 

 (.2417يون األردني، مقابلة شخصية، موجه للعائلة األردنية بكافة فئاتهم العمرية)مدير التلفز 

يسعى برنامج يسعد صباحك لمواكب التطورات المتعلقة في ظل الظروف والتغيرات التي 

تحدث في البيئة المحلية والعربية، حيث يواكب برنامج يسعد صباحك الحدث سواء كان للشباب أو 
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( عامًا عندما بدأ بث 24قبل )ألي قضية أخرى تهم المجتمع وخصوصًا أن الظروف والقيم والعادات 

هذا البرنامج ، وتختلف عما هو في الوقت الحالي، ويقوم برنامج يسعد صباحك بإعطاء الصورة 

الصحيحة والمعتدلة في كل فئات المجتمع األردني، كما يقوم هذا البرنامج بطرح القضايا السياسية 

اد ت واالختراعات التي تساعد االقتصواالجتماعية واالقتصادية كما أنه يقوم بعرض كل االكتشافا

 ( .56، ص2412براز اإلبداعات الشبابية )الحالحلة، إالمحلي التي تساعد على 

أما معدي برنامج يسعد صباحك فيرون أن سياسة وفلسفة برنامج يسعد صباحك فهي سياسة 

م الوطنية ية، والقيمتنوعة تراعي جميع األذواق والرغبات مثل االقتصاد والمواضيع الدينية واألخالق

ولكن كذلك برؤية يسعد صباحك، كما أن الرؤية المستقبلية لبرنامج يسعد صباحك هي أن يكون 

مواكب للحدث بكافة أنواعه، ومواكبة الرؤية الملكية الثاقبة الموجه باتجاه الشباب األردني، وكذلك 

ع مقدمة برنامج يسعد صباحك، متابعة الشباب األردني الطموح وما تم إنجازه من قبلهم )مقابلة م

2417.) 

 مفهوم الهوية الوطنية
أصبح مفهوم الهوية الوطنية من المفاهيم واسعة االنتشار في عدد من المجاالت السياسية 

واالجتماعية واإلعالمية، ولعل من أهم ما يثار حوله من آراء متباينة وأطروحات متعددة، بدءًا من 

 بأبعاده المختلفة، وصواًل إلى مدى األثر الذي ينتج عنه؛ له ما يبرره محاولة تفسيره كمفهوم، ومروراً 

شأنه في ذلك كشأن العديد من مفاهيم العلوم االجتماعية والسياسية واإلعالمية، بوصفه مفهومًا 

اجتماعيا وسياسياً واسعًا، ويعتبر موضوع الهوية الوطنية من المتغيرات المهمة الواردة في هذه الدراسة 

ه متغيرًا يؤثر ويتأثر به اإلعالم في تعزيز أهم عناصر الهوية وهي )الدين اإلسالمي، واللغة لكون

العربية، والوالء واالنتماء، والتراث الوطني( بما يسهم في دعم الهوية الوطنية لينعكس ذلك على 

 استقرار المجتمع بكل مقوماته.
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 تعريفات الهوية الوطنية

ية الوطنية على أنها مجموعة من الصااااافات والخصاااااائص ( الهو 5، ص2418عرف الندابي )

والساااااامات النفسااااااية، واالجتماعية، والفكرية، والثقافية والحضااااااارية والتاريخية، والعوامل المادية، التي 

 يتميز بها الفرد أو الجماعة، أو المجتمع بذاته، والتي تميزه عن اآلخر المختلف.

كل فرد من أفراد المجتمع  أنها شااااااااااااعور( الهوية الوطنية: على 42، 2416سااااااااااااليمان )عرف 

بتميز الاذات الوطنياة لادياه، بماا يجعلاه فردًا فخورًا باالوطن ويثق باالنظاام الحااكم فياه، وي نفاذ أوامرهم، 

ويتفانى لتحقيق االساتقرار الساياسي، ويحرص على كيان الوطن من خالل تنمية المشاعر اإليجابية 

لاااة، وتقوياااة التكاااافااال والترابط االجتمااااعي بماااا يتوافق مع حقوق المواطنين والتفااااني لرفعاااة نحو الااادو 

 الوطن، وبناء قدراته الذاتية ليكون عنصرًا مساهمًا في المجتمع.

( فقاد َعرف الهوياة الوطنياة على أنهاا: كيان يجمع بين انتماءات 3، 2416أماا الطريسااااااااااااااي )

مشاااااااااااعر األمن واالسااااااااااتقرار والطمأنينة، فالهوية القومية تمنح  متكاملة، وهوية المجتمع تمنح أفراده

أبناء األمة الشااعور بالثقة واألمن واالسااتقرار، وفي الوقت الذي يكون فيه المجتمع متعددًا بانتماءات 

وفئات وجماعات عرقية أو دينية أو سياسية، أو اجتماعية، يتوجب على السياسيين العمل على دمج 

متنوعة من أجل الوصااااااول إلى هوية مشااااااتركة تمثل مصااااااالح الجماعة بانتماءاتها هذه االنتماءات ال

 الطبيعية المختلفة.

 ص( فقااد عرفاات الهويااة الوطنيااة على أنهااا مجموعااة من الخصاااااااااااااااائ25، ص2449أمااا ليلااة )

 والميزات العقدية واألخالقية والثقافية التي يتفرد بها شعب من الشعوب وأمه من األمم.

( فقاد عرف الهوية الوطنية بأنها حزمة من القيم المشااااااااااااااتركة، 61ص ،2447أماا روسااااااااااااااو )

 والمعتقدات واالتجاهات، واألدوار، تستخدم لرسم الحدود بين ما هو داخل الجماعة وما هو خارجها.
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أن الهوية الوطنية هي عبارة عن مجموعة الساااااامات والخصااااااائص التي تتمتع بها األمم في 

تعاملها مع غيرها، وتقوم الهوية الوطنية على أربعة أساااااس هي: مفهوم األمة، خصاااااوصاااااية الثقافة، 

 الدين) الوطنية: وهيوالذاكرة الوطنية، والحدود الجغرافية، وأن من أهم العناصااااااار التي ت عزز الهوية 

اإلساااااااااااالمي، واللغة العربية، والوالء واالنتماء، والتراث الوطني( بما يساااااااااااهم في دعم الهوية الوطنية 

 مقوماته. الفرد بكللينعكس ذلك على استقرار المجتمع الذي يعيش فيه 

 أهمية الهوية الوطنية: 

 ،يشااااااااااااااكل التمسااااااااااااااك بالهوية الوطنية عنوان ي عبر عن مدى اللحمة بين أبناء الوطن الواحد

ويعتبر المدخل الحقيقي لمعرفة وقياس عمق الوحدة الوطنية واالنسااااااااااااااجام يبن مكونات أبناء الوطن 

، سااااااااهل) تعدد وتنوع الثقافات المختلفة في األردن والناجمة عن التنوع الجغرافي منالواحد. وبالرغم 

الغناء، كل  تنوع، وحضري، وقبلي(، أو التنوع الثقافي مثل )ريفساحل، وجبل( أو التنوع الحضري 

تلاك التنوعاات تاذوب جميعاًا في بوتقاة الوالء واالنتمااء وتتشااااااااااااااكال معاًا لوحدة جامعة للوحدة الوطنية 

 (.23، ص2413)حميد، 

على الفرد والمجتمع والوطن  الوعي بااالهويااة الوطنيااة من خالل مااا تعكساااااااااااااااه أهميااةوتكم ن 

 خير قيام، فثمرات ذلك أكثر من أن متهبواجبا أفراد الوطن جميعهمبشاااااااكل عام، وال ساااااااّيما متى قام 

ن قوة في النسااايج االجتماعي، تعجز ع وأهمية الهوية الوطنية في أنها تسااااعد على تحقيقحصاااى، ت  

اختراقه مكائد الطامعين وأهواء الفاساادين، ونهضااة في العلم والمعرفة، في شاااتى المجاالت، وحدّ  من 

 اللحاقو قول المبدعة، وتطوير دائم وبناء للوطن، األمراض، وقوة في االقتصااااااد، واساااااتغالل جيد للع

هيبة للوطن والمواطن، إذا اعتز الكل بهويته الوطنية، فأحسااااااان فهمها، ، وزيادة في بركب الحضاااااااارة

 .وأجاد لغة التعبير عنها
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بعد االطالع على مجموعة من الدراسات الخاصة بالهوية الوطنية أن أهمية الهوية الوطنية 

الهوياااة الوطنياااة وااللتزام بهاااا، إذ ينعكس هاااذا الوعي على األفراد وعلى المجتمع تكم ن في الوعي بااا

وعلى الوطن ككل بشاااكل عام، وخاصاااة إذا قام الكل بواجباته الوطنية على أكمل وجه، فثمرات ذلك 

تتمثل قوة في النسيج االجتماعي، تعجز عن اختراقه مكائد الطامعين  حيث أنها ،ال تعد وال تحصاى

لفاسااااااااادين، ونهضاااااااااة في العلم والمعرفة، في شاااااااااتى المجاالت، وحدّ  من األمراض، وقوة في وأهواء ا

االقتصااااد، واساااتغالل جيد للعقول المبدعة، وتطوير دائم وبناء للوطن، ولحوق بركب الحضاااارة، بل 

ريادة في مصااااااااااااف األمم، وهيبة للوطن والمواطن، إذا اعتز الكل بهويته الوطنية، فأحسااااااااااان فهمها، 

 .لغة التعبير عنهاوأجاد 

 سمات الهوية الوطنية

 (:7، ص2412وعمراني،  )عوفيتتسم الهوية الوطنية بالعديد من السمات أهمها 

فالهوية الوطنية ت بنى على التعدد، وذلك ألن الهوية الوطنية حالة تشكلها عدة  أواًل: التعدد:

 عناصر منها الدين والعرق واللغة والنسب والتراكم التاريخي للخبرة الجماعية والذاتية.

: تشمل الهوية الوطنية نتيجة االعتراف بوجود اآلخر في مختلف األمور، ثانيًا: االختالف

اخل الكيان السياسي الواحد، وال بد من النظر إلى هذا االختالف بين أفراد المجتمع ويوجد هذا اآلخر د

 الواحد على أنه تنوعًا يثري الهوية الوطنية وي نميها وإال سينقلب إلى تناقضات تقود إلى حاالت عنف.

 : تتأسس الهوية الوطنية في سياق اجتماعي تاريخيثالثًا: السياقية االجتماعية والتاريخية

محدد يؤدي إلى استجابات أفراد المجتمع ومراكمة خبراتهم وتطور وعيهم إلى ضرورة تعزيز الممارسات 

 االجتماعية والسياسية والقانونية لما فيه مصلحة الوطن. 
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 عوامل تعزيز الهوية الوطنية:

 الوعاء الذي يحوي ويستوعب جميع الهويات. وهي تتمثل بمؤسسة الدولة هي الهوية الوطنية

جميع الحقوق المجتمع الواحد ب أفرادبتمتع  إقرارالتي تعتمد على دستور يحقق للجميع غاياتهم وفيه 

افية لقاة على عاتقهم أو المترتبة عليهم من جراء انتمائهم للرقعة الجغر بالواجبات الم   االلتزاممثلما عليهم 

ية فاعلية المؤسسة السياسومن أهمها  التي تعزز الهوية الوطنية، ويوجد العديد من العوامل المحددة

ية وحافظة ان تكون الدولة راع، و تحقيق العدالة في المجتمع وعدم التمييز بين فئات الشعب، و وقوتها

د ان تكون التزامات األفرااالقتصادي، و  الرفاةالعمل على تحقيق ، و لحقوق األفراد وبصورة عامة

ثقيفه العمل على زيادة وعي المجتمع وت، و تمييز أوستثناء بالواجبات أمام الدولة تشمل الجميع وبدون ا

تجرد الدولة أو ، و لجعله يتمتع بحصانة فكرية تؤهله للعيش بسالم مع الجميع بإدراك وفهم عاليين

أي طائفة أو مذهب أو قومية والعمل بالتساوي أمام القانون بشكل ملموس  إلى االنحيازالحكومة من 

، لةالجميع بإدارة دفة الدو  ، وإشراكمقراطي للسلطة يعزز الهوية الوطنيةالنهج الدي، و لدى الجميع

العمل على تنمية وتغذية المشتركات ، و العمل على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصةو 

 .(17-15، ص2413) الدوري،  بين فئات المجتمع

لمجتمع وطنية إلى كافة شرائح ابنقل المفاهيم ال الوطنية القيامأن من أهم عوامل تعزيز الهوية 

الجغرافية  باألهميةالمواطن ، وتثقيفه في تاريخ الوطن وإنجازاته ، وبث الوعيالكبيرة والصغيرة

 وغرس روح المبادرة، وتعويد الوطن الوعي بأهميةواالقتصادية للوطن إلى جانب العمل على بناء 

عنه  ن والتكافل واأللفة، واالستعداد للدفاععلى العمل المشترك، وحب التفاهم والتعاو  كافة الشرائح

 .بالقلم واللسان والسالح
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 عناصر الهوية الوطنية: 
أن من أهم عناصر الهوية الوطنية في المملكة األردنية الهاشمية هي )الدين اإلسالمي، 

المواطنة و  واللغة العربية، الوالء واالنتماء والتراث، والقيم الحضارية، والعادات والتقاليد، الوطنية

والتاريخ( ويمكن القول هنا أن الهوية الوطنية هي التعبير الشامل عن أصل وخصوصيات المجتمع 

األردني من خالل القيم واللغة، والعادات والتقاليد، والدين، والتراث، والهوية الثقافية، والتاريخ، أي أنها 

لمجتمع يمة للهوية الوطنية تفرض على اباختصار تمثل كينونة المجتمع والدولة في آن واحد، وهذه الق

من مؤسسات وهيئات معنية وكذلك المواطنين القيام بدورهم المنشود، وفيما يلي عرض ألهم العناصر 

أو المكونات التي تشتمل عليها الهوية الوطنية في المملكة األردنية الهاشمية وهي على النحو اآلتي 

 (:63، ص2415)العلمي، 

اإلسالمي: يجب اإلشارة إلى الدين اإلسالمي باعتباره مكونًا أساسيًا من مكونات الهوية  الدينأواًل 

الوطنية وله دور كبير في دعم وإثراء القيم والتراث الثقافي في المجتمع، وهو ما أشارت إليه أولى 

لم عدم سمواد الدستور في المملكة األردنية الهاشمية، ومن مميزات الهوية التي ينتمي إليها الم

تأثرها بضعف أو قوة من ينتمي إليها حيث أن أحكامها وتشريعاتها عادلة وال تتغير وال تتبدل، 

الحضارات عندما تسقط فإنها تسقط معها مناهجها وأفكارها، والسقوط دليل على عدم كفاية 

ية العلمية، و المنهج، ومن هنا تتجسد الهوية الدينية في أبعاد كثيرة منها: الهوية االجتماعية، اله

 (.31، ص2416الهوية السلوكية )الطريسي، 

ثانيًا: اللغة العربية اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم وكذلك هي لغة أهل الجنة، وهي لغة الدين 

التي تعمل على تسهيل فهم مقاصد الشريعة اإلسالمية وت بين الحالل والحرام، وت عد اللغة العربية 

والثابتة في الهوية الوطنية، فهي حياة األمة، وهي بدايتها ونهايتها، ألن  من المكونات الرئيسة

اللغة في أي مجتمع ليست مجرد كلمة وألفاظ للتفاهم بين أفراد المجتمع، ولكنها وعاء يحوي 



34 
 

 

مكونات عقلية ووجدانية ومعتقدات وخصوصيات هذا المجتمع، وبالتالي فالحفاظ على اللغة يعني 

 (.32، ص2449ارية أي مجتمع )الكردوسي، ضمان بقاء واستمر 

ثالثًا: الوالء واالنتماء يمثل الوالء واالنتماء أحد أهم الظواهر النفسية واالجتماعية المهمة التي 

ميزت اإلنسان عبر العصور، فهو حالة فريدة من شعور الفرد العميق والصادق تجاه وطنه، 

ة تركيبته االجتماعية، ومنظومته الفكريوارتباطه بشكل وثيق الصلة مع نظامه السياسي، و 

واالقتصادية، ومع كافة مكوناته األخرى، كما أن الوالء هو التعبير بصدق قواًل وعماًل وفكرًا 

بأي  فصلةمنوسلوكًا عن التجسيد الحقيق لعالقة االرتباط الجوهرية بين المواطن ووطنه، غير 

 (.14، ص2448وني، حال من األحول عن الدولة ونظامها السياسي )الزرع

ويتمثل الوالء في أقل تعبير عنه بأنه اإلخالص في العمل الوظيفي الذي يقدمه الشخص لخدمة 

وطنه واإلسهام في تنميته، ويتمثل أقصى تعبير له في الدفاع عن أرض الوطن إذا تعرضت لعدوان، 

 (.3، ص2449حتى وأن تكلف هذا النوع من التضحية بالنفس )الكردوسي، 

االنتماء هو ارتباط الفرد بجماعته فيتقمص شخصيتها ويجد نفسه بها، وقد أكدت موسوعة  بينما

علم النفس أن االنتماء هو توحد الفرد مع الجماعة وانتماؤه لها على أن يتوافر له اإلحساس باألمان 

ًا معه، دوالرضا والفخر واالعتزاز، كما يتضمن معنى االنتماء واالنتساب لكيان ما يكون الفرد متوح

مندمجًا فيه باعتباره عضوًا مقبواًل ومتقباًل له، وله شرف االنتساب إليه ويشعر باألمان فيه وقد يكون 

 (.32، ص2414هذا الكيان جماعة، طبقة وطن )األحمد، 

أن حاجة ودوافع واتجاه أو شعور بجماعة ما، والتضحية في سبيلها، واإلحساس بالهوية 

ن الوالء واالنتماء الوطني ويتضح ذلك في مستويات تصنيف االنتماء كما المشتركة، وهناك عالقة بي

 ( على النحو اآلتي:14، ص2412بينها )حمايل،

 إنسان ينتمي لكنه ال يدرك هذا االنتماء. .1
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 إنسان ينتمي ويدرك هذا االنتماء لكنه ال يسعد وال يعتز به. .2

 إنسان ينتمي ويدرك هذا االنتماء ويعتز به. .3

اث: يعد التراث هو الهوية الثقافية لألمة التي من دونها تضمحل وتتفكك داخليًا، وقد رابعًا: التر 

تندمج ثقافيًا في أحد التيارات الحضارية والثقافية العالمية القوية، لذلك أولت المملكة األردنية 

راد فالهاشمية اهتمامًا واضحًا بالعمل على إحياء التراث والمحافظة عليه، ودعم المؤسسات واأل

الذين يعملون في هذا المجال، حتى يتم إبراز هذا التراث وتقديمة لألجيال القادمة، وإطالع العالم 

الخارجي عليه، ولعل خير شاهد هو اهتمام المجتمع األردني بالفن الشعبي كفن تراثي، وكذلك 

ناصر عاالهتمام بالموروثات الشعبية، فالتراث المشترك بين أفراد المجتمع عنصر مهم من 

 المحافظة على الهوية الوطنية.

القيم تمثل أحد المكونات التي تحتويها الهوية  إن هذهخامسًا: القيم الحضارية يمكن القول 

الوطنية، وتعتبر من الموجهات التي تحدد سلوك األفراد بالمجتمع، وهي مفهوم يدل على مجموعة 

امة ف االجتماعية فهي تحدد له أهدافه العاالتجاهات المعيارية التي تتكون لدى الفرد في المواق

 في الحياة التي تتضح خالل سلوكه العلمي واللفظي.

سادسًا: العادات والتقاليد: ت عد العادات والتقاليد ظاهرة اجتماعية تشير إلى كل ما يفعله الناس، 

وتعودوا فعله بالتكرار وهي ضرورة اجتماعية إذ تصدر عن غريزة اجتماعية، وليس حكومة أو 

لى ما عسلطة تشريعية وتنفيذية، فهي تلقائية؛ ألن أعضاء المجتمع الواحد يتعارفون فيما بينهم 

يجب أن يفعلوه وذلك برضا الجميع، والعادة قد تكون حديثة مثل عادات اإلنسان اليومية، في 

المأكل والمشرب والملبس، وعادت النوم واالستذكار، والعادات الجمعية فهي يتفق عليها أبناء 

تنبع و الجماعة وتنتشر فيما بينهم، أما التقاليد فهي خاصية تتصف بالتوارث من جيل إلى جيل 
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الرغبة في التمسك بها من أنها ميراث من األسالف واآلباء )مركز رؤيا للدراسات االجتماعية، 

2414.) 

سابعًا: الوطنية والمواطنة الوطنية تعني حب الوطن وهي الدافع الذي يؤدي إلى تماسك األفراد 

التنشئة  سنوات وتوحدهم ووالءهم للوطن وتقاليده والدفاع عنه، ويتكون الشعور بالوطنية منذ

األولى ومن ارتباط الفرد في أول عهده بالبيئة المباشرة والمشاعر التي تتولد لدى المواطن، وقد 

(، أما 14، ص2414ال تستند على التفكير بقدر ما تستند على االستجابات العاطفية )األحمد، 

واجباته  وقه ويؤديالمواطنة فهي صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية، ويعرف حق

عن طريق التربية الوطنية، وتتميز المواطنة بنوع خاص بوالء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات 

 (.32، ص1982السلم والحرب، والتعاون مع المواطنين لتحقيق األهداف الوطنية )بدوي، 

 العوامل التي تهدد الهوية الوطنية

، 2416، )سليمان ي تضعفها، ومن أبرزهامجموعة من العوامل الت الوطنيةيهدد الهوية 

 (:22-24ص

  عوامل فردية: تتعلق بفكر الفرد وطبيعته متأثرًا بذاته وكذلك بإحباطها بسبب االنتماء مما يدفعه

للقيام بسلوكيات غير مرغوبة قد تكون عدوانية، تعمل على تشتت الهوية الوطنية واالنتماء 

 للوطن.

  األسرية وما فيها من سلوكيات تلقن قوال وفعاًل ومن خالل عوامل مجتمعية: تتعلق بالتنشئة

 المجتمع.

  عوامل ترتبط بالدولة: وهي مرتبطة بتسيير الحكومة، وقضايا الفساد اإلداري، والظلم والرشوة

 وانعدام فرص المساواة والعدالة.
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 ية للفرد، لعوامل ترتبط بالعالم الخارجي: وهي ترتبط بعولمة الثقافة، واصطدامها بالقيم المح

 واالنفتاح السياسي والسياحي الذي يؤثر على الهوية الوطنية ويفتتها.

 ( أسبابًا عديدة لضعف الهوية الوطنية منها:23، ص2413، )الدوري ويذكر 

 السياسي في البلد وضعف األداء السياسي فيه. االستقرارحالة عدم  -1

 للبلد. االقتصاديةتدهور الحالة  -2

 المجتمع.   أبناءعدم المساواة بين  -3

 المجتمع. أبناءعدم تحقيق العدالة بين  -4

 حزب دون اآلخر. أومذهب  أوالتمييز بين طائفة  -5

 ضعف في الجانب الديمقراطي والتضييق على الحريات. -6

المجتمع في األقطار  أبناءضعف الجانب األمني وعدم وجود حكومة قوية تستطيع حماية  -7

 لية والخارجية.الداخ

 عدم وجود دستور أو اإلهمال واإلخالل في تطبيق مواده. -8

النزالق في اثقافية تمنعه من  أوضعف الوعي الثقافي للمجتمع، وعدم تمتعه بحصانة فكرية  -9

 لدفع القوى الخارجية باتجاه تهديد السلم األهلي. االستجابة أوالفتن 

لسابقة التي تخص الهوية الوطنية وجد أن للهوية بعد االطالع األدب النظري والدراسات ا

 الوطنية مهددات كثيرة وقد استنتجها وكانت على النحو اآلتي:

تاريخ في ال موجودةأواًل العولمة: صاحب ظهور العولمة أيضًا ظهور متغيرات عالمية لم تكن 

إلى تشكيل النظام العالمي الجديد المعاصر، بما في ذلك أثرت العولمة على مواطنة  أدىالسابق الذي 

اإلنسان اتجاه وطنه األم الذي تربى وترعرع فيه، والمتابع لهذه المتغيرات يرى أنها تحمل في طياتها 
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 ىكثيرا من التهديدات لكافة مقومات الحياة وفي مقدمتها مقوم األمن الوطني، حيث يؤدي ذلك إل

 ضعف االنتماء الوطني.

ثانيًا: اإلعالم الجديد وثورة التكنولوجيا الرقمية: تعتمد سياسة اإلعالم المفتوح على استغالل 

ظل  في الدول الناميةأنظار الشباب وميولهم واتجاهاتهم خاصة في  أجل توجيههذه التكنولوجيا من 

 ما أدى إلى تغريب الشباب، والعمل عجز وتخلف هذه الدول، واعتمادها على الغير في جميع شونها

 على تغير وجهات نظرهم وهز ثقتهم في أوطانهم ودولهم.

ثالثًا: األمية بحيث تتفشى األمية في معظم أقطار الوطن العربي وهي ظاهرة سلبية، كما تعد 

 األمية من أهم أسباب نشر البطالة والفقر وتعيق نمو األفراد اجتماعيًا وتؤدي إلى ضعف اإلدراك

 والوعي لدى المواطن بأهمية جوانب الهوية الوطنية ومتطلباتها لديه.

رابعًا: التبعية الثقافية يعد الغزو الثقافي من أهم م هددات الهوية الوطنية وذلك نتيجة طبيعية 

بسبب ثورة المعلومات حيث يمثل االختراق الثقافي بعدًا من أبعاد العولمة، والتبعية الثقافية ليست 

للحظة وإنما هي ناتج محاوالت كثيرة ومتكررة، حيث كان من أهم أهداف الدول الكبرى القضاء وليدة ا

على الرموز األساسية للثقافات وخاصة الثقافات العربية، بسبب ما تملكه من ميراث ضخم ومدخرات 

د النتشالهم يفي بالدها، وكان من أهم وأبرز التغييرات في محاولة إقناع البلدان العربية بأن الحل الوح

من التخلف هو اتباع النمط األوروبي بكل ما فيه للصول للتقدم والحضارة العريقة، والكن كانت 

النتيجة سيئة جدًا عليهم وهي الوقوع والسقوط في محيط التبعية للغرب ولثقافته، والتورط مع هذه 

 الدول بأزمة فكرية تبعها بعد ذلك أزمة الهوية الوطنية.

م المعاصر والهوية الوطنية ي سهم اإلعالم المعاصر في بعض من تطبيقاته خامسًا: اإلعال

في تعزيز وانتشار عناصر الهوية الوطنية بين أفراد المجتمع من خالل م عرفات بحثية وحسابات 

 خادمة لهذه العناصر بشكل إلكتروني أو رقمي. 
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 الدراسات السابقة:
( بعنوان: "استخدام وسائل اإلعالم والقيم john c. besley, 2008دراسة جون وبيسلي ) .0

 اإلنسانية" 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقات بين قيم األفراد والتعرض لوسائل اإلعالم 

)صحف، تليفزيون، راديو، انترنت( لمتابعة األخبار والتسلية، باستخدام أداة المقابلة الشخصية، 

، وتشمل النمسا، ة( دولة أوروبي12التحليلي، وتكونت العينة )واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

، النرويج، ابلجيكا، سويسرا، ألمانيا، الدنمارك، لوكسمبورج، المملكة المتحدة فنلندا، إيرلندا، هولند

السويد، وأظهرت الدراسة إلى وجود أثر الستخدام وسائل اإلعالم على القيم اإلنسانية من خالل 

 عالم )الصحف، والتلفزيون، والراديو، واإلنترنت(.التعرض لوسائل اإل

 ( بعنوان:B.reineke, Shanahan, W.Hardy, 2007دراسة رينك وشنهان وهاردي ) .2

 . برنامج أوبرا والسياسة والبرامج الحوارية النهارية

هدفت الدراسة التعرف على تأثير البرامج الحوارية النهارية، باستخدام االستبيان عن طريق 

( مفردة من 596سح التلفزيوني الوطني األمريكي والمقابالت بالتطبيق على عينة عشوائية قوامها)الم

( والية أمريكية وواشنطن ومقاطعة كولمبيا، وتوصلت الدراسة إلى أنه 84الكبار، تم اختيارهم من )

تشكيل الرأي  فيتوجد عالقة إيجابية بين التعرض للبرامج الحوارية النهارية يمكن أن تقوم بدور هام 

 العام.

بعنوان "أثر الوسائط االلكترونية المتعددة في تشكيل  (9101دراسة )محافظة، سامح،  .1

 الثقافة العربية لدى المواطن العربي من وجهة نظر عينة من الطلبة الجامعيين في االردن"

افة العربية لدى ثقهدفت هذه الدراسة إلى تعرف على أثر الوسائط االلكترونية المتعددة في تشكيل ال

المواطن العربي من وجهة نظر عينة من الطلبة الجامعيين في الجامعة الهاشمية في االردن، وقد 
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استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام االستبانة كأداة 

( طالبًا وطالبة للفصل الدراسي 115لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من)

، وكشفت نتائج الدراسة إلى أن للوسائط االلكترونية المتعددة، 2447/2448الثاني من العام الجامعي

وبخاصة القنوات القضائية، آثارا ايجابية وسلبية في آن واحد على المواطن العربي، وأن غالبية الدول 

 لمعتقدات والمعلومات والقيم فيما بين مجتمعاتها، وأنالعربية فقدت السيطرة على تدفق االفكار وا

للقنوات الفضائية أثرها الكبير في تشكيل اتجاهات الناس وقيمهم وفي التأثير في سلوكهم وتصرفاتهم 

ونمط حياتهم اليومية، وأن وسائط االعالم المختلفة تضخ لألطفال والشباب كما هائال من الرسائل 

 تضمن العنف والمشاهد الجنسية. والصور واالعالنات التي ت

( بعنوان "الصحافة اليومية االردنية ومسؤوليتها في نشر 9101دراسة )القرعان، محمد  .1

 ( )صحيفتنا الرأي والغد نموذجًا("9101-9112القيم الوطنية في المجتمع )

ي ف هدفت الدراسة إلى الكشف عن مسؤولية الصحافة األردنية المطبوعة في نشر القيم الوطنية

(، وتم تحديد مجتمع الدراسة بجميع الموضوعات المنشورة في صحيفتي 2414-2449المجتمع)

( موضوعًا 2754، وكانت )31/3/2414ولغاية 1/4/2449الرأي والغد خالل الفترة الواقعة بين

( موضوع من 244إخباريًا، وتم تحديد عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة إذ تم اختيار )

التي تم حصرها في مجتمع الدراسة، تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى للموضوعات  الموضوعات

للخروج بتحليل لمضمون الموضوعات، إذا تم استخراج التكرارات والنسب المئوية للمفاهيم والدالالت 

 اً والمعاني التي تتضمنها أداة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن لصحيفتي الرأي والغد اليوميتين دور 

بارزاً في تعزيز العديد من قيم الوالء واالنتماء، إذ تبين أن نسبة إبراز القيم الوطنية الواردة في الصحافة 

 (، وأن اعلى نسبة حصلت على اعلى تكرار كانت قيمة الوالء. %15-%2االردنية تراوحت ما بين )
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تثقيف الصحي، ( بعنوان "دور التلفزيون االردني في ال9101دراسة )المعايطة، مصعب،  .1

 دراسة في برنامج )صحتك بالدينا("

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التلفزيون األردني في الثقيف الصحي )دراسة في برنامج 

( من أفراد 454صحتك بالدينا(، ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث بتصميم استبانة وتوزيعها على )

( %64.72ي التحليلي، وأظهرت نتائج الدراسة أن )المجتمع االردني، وتم استخدام المنهج الوصف

من الجهور األردني من عينة الدراسة يتابع برنامج صحتك بالدنيا لغايات التثقيف الصحي ألن 

الجمهور يتابعون البرنامج لغايات التثقيف الصحي، وألن البرنامج يناقش قضايا َته م المجتمع األردني، 

ور األردني من عينة الدراسة يستفيدون من برنامج )صحتك ( من الجمه%71.76وكما اتضح أن )

بالدنيا(، وهذا يعود إلى أن البرنامج يستضيف أطباء مختصين بالقضايا التي يناقشها مما يشجع 

 الموطنين على االتصال واالستفادة من خبرات هؤالء االطباء.  

الرسمية على تعزيز الهوية ( بعنوان "تأثير وسائل االعالم 9101رفيق دراسة )المصري،  .1

 الوطنية الفلسطينية "فضائية فلسطين"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير وسائل اإلعالم الرسمية على تعزيز الهوية الوطنية 

الفلسطينية، والتعرف على مدى اسهام وسائل اإلعالم الفلسطينية الرسمية )التلفزيون الفلسطيني( في 

ة الفلسطينية، وتتبع الدراسة منهج الوصفي التحليلي لمالئمتها ألهداف الدراسة، تعزيز الهوية الوطني

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود االختالف في وجهة نظر الطلبة لتأثير وسائل االعالم الفلسطينية 

 الرسمية على تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية باختالف الجامعات التي شملتها عينة الدراسة.
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( بعنوان "دور االعالم الجديد في تعزيز الهوية الوطنية 9101دراسة )الطريسي، موسى،  .1

 لدى الشباب الجامعي"

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلعالم الجديد في تعزيز الوطنية لدى طالب الجامعي، 

متابعة  وافعوالتعرف على استخدامات الشباب الجامعي لتطبيقات اإلعالم الجديد، والتعرف على د

الطالب الجامعيين لوسائل االعالم الجديد، والتعرف على اسهام اإلعالم الجديد في تعزيز تعاليم 

الدين اإلسالمي لدى الشباب الجامعي في المملكة العربية السعودية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

ائج توصلت الدراسة إلى  نتالتحليلي لمالئمتها ألهداف الدراسة، وبعد اجراء التحليل اإلحصائي 

 -وأهمها: أغلب أفراد عينة الدراسة يستخدمون التطبيقات المختلفة لإلعالم الجديد بدرجة )كثير جداً 

(، تطبيق )واتس آب( جاء %66متوسطة(، حيث بلغت نسبة استخدامهم لتلك التطبيقات ) -كثيراً 

لدراسة، تخدامها بكثرة من قبل افراد عينة افي المرتبة االولى من تطبيقات اإلعالم الجديد التي يتم اس

رت النتائج )يوتيوب، تويتر، البريد االلكتروني، انستقرام (، أظه ويليه تطبيق )سنات شات( ثم بالترتيب

أن افراد عينة الدراسة )موافقون بشدة( على وجود برامج للتذكر بمواعيد الصالة واألذكار من بين 

 سهم في تعزيز تعاليم الدين االسالمي لدى الشباب الجامعي.  تطبيقات اإلعالم الجديد التي ت

( بعنوان "القيم التي يكتسبها الشباب الجامعي من 9101دراسة )عبد الصادق، عبد الصادق،  .1

 برامج تلفزيون الواقع بالفضائيات العربية"

مج تلفزيون ( كنموذج لبرا9هدفت الدراسة إلى تعرُّف القيم التي يعكسها برنامج ستار اكاديمي)

الواقع، كما تسعى لمعرفة اختبار العالقة بين تعرض الشباب الجامعي لبرنامج تلفزيون الواقع والقيم 

التي يعكسها البرنامج عليهم كمتابعين ومشاركين فيه، وقد قام الباحث بتحليل برنامج ستار اكاديمي 

ميداني على دراسته في شقها ال في دورته التاسعة، مستخدما اسلوب االسبوع الصناعي، وقام بتطبيق

مفردة ممن يشاهدون برامج تلفزيون الواقع في القنوات الفضائية، واستخدام  444عينة عمدية قوامها 
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الباحث أداة تحليل المضمون واالستبيان، للحصول على المعلومات عن موضوع الدراسة، وتوصلت 

ي قيم االيجابية الواردة في حلقات ستار أكاديمالدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: تمثلت أهم ال

في: حرية التعبير عن الرأي، التعاون، الديموقراطية، تقديم ما هو مرغوب، الوفاء، التجارة،  9

التواضع، المشاركة السياسية الفعالة في المجتمع، احترام كبير، الخجل والحياء وعدم التبجح، االدخار، 

احترام العالقة بين الجنسين وعدم خروجها عن حدود االدب، تمثلت اهم االيمان باهلل، بر الوالدين، 

في القيم التالية: االلفاظ الخارجة، الغيبة والنميمة،  9القيم السلبية الواردة في حلقات ستار اكاديمي 

االستعراضية والتصنع، االختالط بيت الجنسين بدون حوافز، الصراخ، الكذب، مخالفة النظام العام 

رد، مخالفة األوامر، التفكك، عدم تقبل النقد، مشادات كالمية، الفوضى، التعصب، االهمال، والتم

الغرور، العصبية، كشفت نتائج الدراسة أن برنامج ستار اكاديمي جاء في مقدمة برامج تلفزيون الواقع 

ي، برنامج األخ دالتي يتابعها الشباب الجامعي، يليها برنامج الرئيس، برنامج حياة خوات، برنامج الوا

 الكبير، برنامج بال حدود، وجاء برنامج المشروع في المرتبة االخيرة.

 التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة وبيان أهدافها ونتائجها وتوصياتها ومقارنة ذلك مع 

  :يما يلمجريات هذه الدراسة وبشكل موجز نستنتج 

ركز على دور التلفزيون في مجاالت عديدة، ومنها ما ركز على الهوية  من هذه الدراسات ما

الوطنية وعواملها، ومنها ما ركز على دور اإلعالم في تنمية وتعزيز الهوية الوطنية، ولكن ال توجد 

دراسة تناولت دور التلفزيون األردني وخاصة أحد برامجه في تعزيز الهوية الوطنية، لذا تختلف هذه 

 ن الدراسات السابقة في تناولها للموضوع.الدراسة ع
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 ساعدت الدراسة السابقة في صياغة مشكلة الدراسة. .1

 ساعدت الدراسات السابقة في اختيار عينة الدراسة. .2

 .ةساعدت في إعداد االستبان .3

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

دور برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني في ترسيخ ال توجد دراسة واحدة أ جريت عن 

. لذا فأن هذه الدراسة تتميز عن غيرها من الدراسات السابقة الهوية الوطنية من وجهة نظر الصحفيين

وجهة  نية منالهوية الوطبرنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني في ترسيخ  ردو  بأنها تتناول

نظر الصحفيين بهدف معرفة ما مدى مشاهدة األفراد لبرنامج يسعد صباحك المعروض صباح يوم 

 الجمعة على التلفزيون األردني ومدى استفادتهم في تعزيز الهوية الوطنية.
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

الدراسة، وأهم اإلجراءات التي استخدمها الباحث من أجل تنفيذ  منهجيةيشتمل هذا الفصل على 

هذه الدراسة، والتي تمثلت في تحديد مجتمع الدراسة، والطرق التي استخدمت في جمع البيانات التي 

احتاجت إليها الدراسة، وأهم األساليب اإلحصائية التي تم من خالل تحليل البيانات، وكيفية الوصول 

 سة.إلى نتائج الدرا

 منهجية الدراسة: 

اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي الذي يقوم بدراسة ظاهرة معينة وجمع أوصاف 

ومعلومات دقيقة عنها وهذا المنهج يعتمد على دراسة الواقع ويهتم بوصفها ويوضح خصائصها ويعبر 

سعد صباحك في لدور برنامج ي عنها تعبيرًا كيفيًا أو تعبيرًا كميًا، وقام الباحث بتقديم وصفًا نظرياً 

التلفزيون االردني في ترسيخ الهوية الوطنية من واقع الفكر النظري الذي تناول هذا الموضوع، ومن 

وجهة أخرى قام الباحث بإجراء دراسة مسحية آلراء الصحفيين االردنيين حول دور برنامج يسعد 

لدراسة بحيث  تم جمع البيانات الالزمة لصباحك في التلفزيون األردني في ترسيخ الهوية الوطنية، 

 وتصنفيها وتحليلها إحصائيًا ومناقشة النتائج ومقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة.

  مجتمع الدراسة:

( صحفي 1266الصحفيين االردنيين األعضاء المسجلين في نقابة الصحفيين والبالغ عددهم )

المجتمع من خالل احصائيات نقابة الصحفيين للعام وصحفية وقد قام الباحث بالحصول إلى حجم 

(2418( )http://www.jpa.jo/Default.aspx?lng.) 
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 عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع البحث وبشكل يعكس طبيعة هذا المجتمع، حيث 

( من %31( استبانة على مجموعة من الصحفيين وذلك بما نسبته )444قام الباحث بتوزيع )

( استبانة غير 19( استبانة، وبعد مراجعة االستبانات تبين أن هناك )389المجتمع، استرد منها )

( 374صالحة للتحليل اإلحصائي لعدم استكمال أو لعدم الجدية، وبهذا تكونت عينة الدراسة من )

( Bartlett ,Kotrlik &Higgins,2001صحفي وصحفية بما يتوافق مع جدول تحديد حجم العينة)

( عدد االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل 1(، يوضح الجدول رقم )3أنظر ملحق رقم )

 اإلحصائي.

 (0الجدول رقم )
 عدد االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل اإلحصائي.

 الصالحة للتحليل اإلحصائي  المستردة الموزعة 
 374 389 444 عدد االستبانات 

 %92.5 %97.2 %144 النسبة المئوية من االستبانات الموزعة 
 %29.2 %31.7 %31 النسبة المئوية من المجتمع

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية.2يوضح الجدول رقم )

 (9الجدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية

 النسبة المئوية العدد المستوى  المتغير

 النوع االجتماعي
 77.8 288 ذكر
 22.2 82 أنثى

 100.0 370 المجموع

 المؤهل العلمي

 7.8 29 توجيهي فأقل
 13.0 48 دبلوم

 73.0 270 بكالوريوس
 6.2 23 دراسات عليا
 100.0 370 المجموع

 15.4 57 سنة 25أقل من  العمر
 64.1 237 سنة 35أقل من  – 25من 
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 النسبة المئوية العدد المستوى  المتغير
 17.0 63 سنة 45أقل من  – 35من 

 3.5 13 سنة 45أكثر من 
 100.0 370 المجموع

 الخبرة الصحفية

 43.5 161 سنوات فأقل 5
 31.1 115 سنوات 6-14

 25.4 94 سنوات 14أكثر من 
 100.0 370 المجموع

 طبيعة العمل الصحفي

 25.7 95 مندوب
 9.5 35 رئيس قسم

 37.3 138 محرر
 5.4 24 تحريرمدير 

 13.5 54 سكرتير تحرير
 8.6 32 مصور صحفي

 144.4 370 المجموع
 

 ( اعاله ما يلي:2يظهر من الجدول رقم )

( 82(، بينما بلغ عدد اإلناث )%77.8( بنسبة مئوية )288بلغ عدد الذكور في العينة ) -1

لنوع ا تبعًا لمتغير ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة1(، الشكل رقم )%22.2بنسبة مئوية )

 .االجتماعي

 (0الشكل رقم )
 النوع االجتماعي توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير
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( للمؤهل %73.4بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي ) -2

العلمي )دراسات عليا(، الشكل ( للمؤهل %6.2العلمي )بكالوريوس(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )

 .مؤهل العلميال ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير2رقم )

 (9الشكل رقم )
 المؤهل العلمي توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير

 
( للفئة العمرية %64.1) العمربلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير  -2

( للفئة العمرية )أكثر من %3.5سنة(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية ) 35أقل من  – 25)من 

 الفئة العمرية. ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير3سنة(. الشكل رقم ) 45
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 (1الشكل رقم )
 الفئة العمرية توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير

 
( للفترة %43.5) الخبرة الصحفيةبلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير  -3

 14( للفترة الخبرة )أكثر من %25.4سنوات فأقل(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية ) 5الخبرة )

 .الخبرة الصحفية( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير 4الشكل رقم )سنوات(، 

 (1لشكل رقم )ا
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة الصحفية

 
( %37.3) يطبيعة العمل الصحفبلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير  -4

 ( لطبيعة العمل الصحفي%5.4لطبيعة العمل الصحفي)محرر(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )
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( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير طبيعة العمل 5رقم )الشكل (، مدير تحرير)

 الصحفي.

 (1الشكل رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير طبيعة العمل الصحفي

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 مصادر جمع البيانات:

 اعتمد الباحث على مصدرين رئيسين لجمع المعلومات والبيانات الالزمة للدراسة؛ والتي تمثلت

 في:

تمثلت هذه المصادر في مجموعة من الكتب والدوريات ذات العالقة بموضوع المصادر الثانوية: 

البحث، إضافة إلى المعلومات المتوفرة حول الموضوع والموجودة على المواقع المعتمدة على 

 اإلنترنت.

ة من لمطلوبوألغراض الحصول على البيانات الالزمة للوصول إلى النتائج ا: األساسيةمصادر ال

الدراسة فقد تم تطوير استبانة ذات عالقة بموضوع الدراسة، وذلك باالعتماد على اإلطار النظري 

أجزاء  ربعةألهذه الدراسة، والدراسات السابقة التي تم عرضها سابقًا، حيث تكونت هذه االستبانة من 
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جتمع والوظيفية المتعلقة بأفراد م العامل الديمغرافية(، وقد اشتمل الجزء األول منها على 2)ملحق رقم 

النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، العمر، الخبرة الصحفية، طبيعة العمل  الدراسة، والتي تمثلت في:

 الصحفي.

ألنماط  ةالمدروس العينةتعكس تقييم أفراد  أسئلة( 8وتكون الجزء الثاني من االستبانة من )

 التعرض.

هذا الجزء على مجموعة من  يحتوي ( فقرة، كما 44ة من )وتكون الجزء الثالث من االستبان

 المجال الفرعية وذلك على النحو اآلتي:

 ( فقرة.11مجال دوافع التعرض لمشاهدة برنامج يسعد صباحك، ويتكون من ) -1

( 7مجال مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ القيم الدينية الصحيحة، ويتكون من ) -2

 فقرات.

( 7مجال مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ المعرفة باللغة العربية، ويتكون من ) -3

 فقرات. 

 ( فقرة.11مجال مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ الوالء واالنتماء، ويتكون من ) -4

 ( فقرات. 8مجال مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ التراث الوطني، ويتكون من ) -5

 في التلفزيون  يسعد صباحك( فقرة تهدف لقياس دور برنامج 15ع من )وتكون الجزء الراب

لتحليل بيانات واختبار فرضيات الدراسة تم االعتماد على مقياس ليكرت الخماسي في اإلجابة االردن، 

( تعبر 2، درجة )قليلة جداً  درجة موافقة ( تعبر عن1عن األسئلة وذلك حسب الدرجة التالية: درجة )

 درجة موافقة ( تعبر عن4درجة ) متوسطة، درجة موافقة ( تعبر عن3، درجة )قليلة قةدرجة مواف عن

نة ، ولتفسير المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عيكبيرة جدا درجة موافقة ( تعبر عن5، درجة )كبيرة
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الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة وعلى كل مجال من مجاالتها؛ تم استخدام المعيار 

 (:3حصائي االتي والمبين في الجدول )اال

 (1الجدول )
 اختبار مقياس االستبانة 

 1 1 1 9 0 الدرجة
 كبيرة جدا كبيرة  متوسطة قليلة قليلة جدا مستوى الموافقة

أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي للمتغيرات 
قة فقد حدد الباحث ثالث مستويات هي )مرتفع، متوسط، فدرجة الموا لتحديد هاالواردة في نموذج

 منخفض( بناًء على المعادلة اآلتية: 
 للبديل( / عدد المستويات  األدنىالحد  -= )الحد األعلى للبديل طول الفترة

 وبذلك تكون المستويات كالتالي: 1.33= 4/3=  3(/5-1)
 . 2.33أقل من  -1درجة موافقة منخفضة من 
 .3.66أقل من -2.33درجة موافقة متوسطة من 

 .5-3.66درجة موافقة مرتفعة من 

 الدراسة.أداة اختبارات 

وللتأكد من الصدق والثبات قام الباحث بقياس ما يجب قياسه والوصول إلى مستوى عال  من 

بار من قياس متغيرات هذه الدراسة والخت أداة الدراسةالصدق الداخلي في الدراسة، وللتعرف على قدرة 

مدى صالحيتها كأداة لجمع البيانات والمعلومات، فقد قام الباحث بإخضاعها إلى عدة اختبارات 

 أهمها:

 اختبار الصدق الظاهري:

تم عرض االستبانة على عدد من أساتذة الجامعات األردنية الرسمية والخاصة بين ذوي  

على عباراتها أشاروا إلى بعض المقترحات  اطالعهمالخبرة واالختصاص بموضوع الدراسة، وبعد 
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 ،والتوصيات القيمة حول عبارتها، حيث أجرى التعديل وفقًا آلرائهم حتى برزت األداة بشكلها النهائي

 ( يوضح قائمة بأسماء المحكمين.1لملحق رقم )ا

 الصدق البنائي:

 قياس صدق عبارات االستبانة منبالدراسة قام الباحث  ألداة بعد التأكد من الصدق الظاهري 

، وهو ما والمجال ككلالذي ينتمي  للب عدخالل معامل االرتباط بين درجة العبارة وبين الدرجة الكلية 

 :(4رقم ) و موضح الجدوله "يطلق "الصدق البنائي

 (1دول رقم )الج
 ال ككلوالمجالذي تنتمي إليه  للُبعدالدراسة بالدرجة الكلية  أبعادمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات 

 (.α≤4.45*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
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 ككل

دوافع التعرض لمشاهدة 
 برنامج يسعد صباحك 

يساهم برنامج يسعد 
صباحك في ترسيخ القيم 

 الدينية الصحيحة 

يساهم برنامج يسعد 
صباحك في ترسيخ 

 المعرفة باللغة العربية

يساهم برنامج يسعد 
صباحك في ترسيخ 

 الوالء واالنتماء 

يسعد  يساهم برنامج
صباحك في ترسيخ 

 التراث الوطني

مدى رضا الصحفيين عن 
دور برنامج يسعد صباحك 
في التلفزيون األردني من 

 وجهة نظر الصحفيين
1 0.77* 0.66* *0.85 0.79* 0.87* 0.76* 0.56* 0.58* 4.56* 4.44* 4.59* 4.58* 
2 0.72* 0.64* *0.89 0.81* 0.77* 0.66* 0.58* 0.71* 4.74* 4.54* 4.54* 4.53* 
3 0.89* 0.80* 0.89* 0.82* 0.85* 0.72* 0.55* 0.50* 4.69* 4.68* 4.63* 4.62* 
4 0.84* 0.77* 0.86* 0.76* 0.84* 0.62* 0.66* 0.64* 4.68* 4.66* 4.69* 4.67* 
5 0.66* 0.63* 0.72* 0.64* 0.85* 0.79* 0.76* 0.62* 4.59* 4.58* 4.58* 4.51* 
6 0.63* 0.55* 0.75* 0.64* 0.84* 0.71* 0.71* 0.50* 4.61* 4.59* 4.55* 4.54* 
7 0.77* 0.73* 0.70* 0.52* 0.64* 0.71* 0.71* 0.55* 4.59* 4.58* 4.61* 4.63* 
8 0.89* 0.82*     0.56* 0.57* 4.58* 4.57* 4.63* 4.59* 
9 0.84* 0.83*     0.69* 0.70*   4.64* 4.63* 

14 0.75* 0.60*     0.68* 0.65*   4.69* 4.59* 
11 0.89* 0.85*     0.73* 4.76*   4.63* 4.61* 
12           4.59* 4.58* 
13           4.51* 4.49* 
14           4.63* 4.61* 
15           4.66* 4.59* 



54 
 

 

 ب عدلل( أن جميع معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية 4يتضح من الجدول رقم )

مما يشير إلى االتساق الداخلي بين العبارات المكونة  ،دالة إحصائًيا والمجال ككلالذي تنتمي إليه، 

 وأنها صادقة بنائيًا، وتعد صالحة للتطبيق على أفراد الدراسة. ألدوات الدراسة

 ثبات األداة:
( على جميع فقرات Chronbach Alphaللتأكد من ثبات أداة تم تطبيق معادلة كرونباخ ألفا )

 .( الذي يوضح معامالت الثبات5الدراسة واألداة ككل، كما هو مبين في جدول) أبعاد ومجال

 ( 1جدول )
  ومجاالتهاالدراسة  ألبعادمعامالت الثبات )كرونباخ الفا( 

 معامل الثبات الُبعد
 4.84 دوافع التعرض لمشاهدة برنامج يسعد صباحك 

 4.87 يساهم برنامج يسعد صباحك في ترسيخ القيم الدينية الصحيحة 
 4.89 يساهم برنامج يسعد صباحك في ترسيخ المعرفة باللغة العربية

 4.74 يساهم برنامج يسعد صباحك في ترسيخ الوالء واالنتماء 
 4.88 يسعد صباحك في ترسيخ التراث الوطني يساهم برنامج

مدى رضا الصحفيين عن دور برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني من وجهة نظر 
 الصحفيين

4.89 

 5..5 األداة ككل 
جميع قيم معامالت الثبات بطريقة )كرونباخ الفا( كانت مقبولة ألغراض  (5رقم )يظهر الجدول 

(، وقد أشارت الدراسات إلى قبول معامالت الثبات 4.95-4.74التطبيق، حيث إنها تراوحت بين )

وجمعيها قيم مقبولة ألغراض التطبيق؛ إذ أشارت معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات 

(4.64( )Amir & Sonderpandian, 2002.) 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل:  

ولغرض تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة، وذلك من أجل اإلجابة على أسئلة 

الدارسة، واختبار فرضياتها فقد تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية التي تشتمل عليها 

 ( والتي تتمثل في:SPSSاالجتماعية ) الحزمة اإلحصائية للعلوم

 التكرارات، والنسب المئوية وذلك من أجل وصف خصائص األفراد المبحوثين. -1

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للتعرف على درجة موافقة األفراد المبحوثين  -2

 على متغيرات الدراسة، وأبعادها المختلفة.

 دى ثبات أداة الدراسة.معادلة كرونباخ ألفا للتأكد من م -3

 .تحليل التباين األحادي -4
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج

يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي قام الباحث بجمعها، 

حيث تم اعتماد المنهجية التي وردت بالفصل الثالث من الرسالة وذلك لتحديد نوع التحليل واالختبارات 

تطبيقها، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات الستخراج النتائج المتعلقة بالدراسة، الواجب 

(، يتم SPSSحيث أجري التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 عرض النتائج باالعتماد على اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 ي؟ ما أنماط التعرض الصحفيين االردنيين للتلفزيون االردنلسؤال األول: اواًل: النتائج المتعلقة با -

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة 

رض ، وفيما يلي ععرضتأنماط عن أسئلة الجزء األول من أداة الدراسة والتي تهدف للتعرف على 

 النتائج:

 ( 1جدول )
التكرارات والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أسئلة الجزء األول من أداة الدراسة والتي تهدف 

 عرضتأنماط للتعرف على 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة السؤال

 على مشاهدة التلفزيون األردني؟ ةمواظبالما درجة 
 

 49.5 183 دائماً 
 35.7 132 أحياناً 
 14.9 55 نادراً 

 100.0 370 المجموع

 كم عدد الساعات التي تشاهد فيها التلفزيون األردني؟

 30.0 111 ساعتين فأقل
 45.1 167 6 – 3من 
6 -9 55 14.9 
 10.0 37 فأكثر. 14

 100.0 370 المجموع

 35.9 133 الفترة الصباحية ما هي الفترات التي تشاهد فيها التلفزيون األردني؟ 
 11.9 44 منتصف اليوم
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 ( ما يلي:6يظهر من الجدول رقم )

جة ما در  نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة عن السؤال األول ونصه "بلغت أعلى  .1

( لإلجابة )دائمًا(، بينما بلغت أدنى %49.5" )على مشاهدة التلفزيون األردني؟ بةمواظال

 ( لإلجابة )نادرًا(.%14.9نسبة مئوية )

م عدد ك "بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة عن السؤال الثاني ونصه  .2

(، بينما بلغت 6 – 3( لإلجابة )من %45.1" )الساعات التي تشاهد فيها التلفزيون األردني؟

 فأكثر(. 14( لإلجابة )%14.4أدنى نسبة مئوية )

 31.4 116 الفترة المسائية
 20.8 77 كل األوقات
 100.0 370 المجموع

 ما المكان الذي تشاهد فيه مشاهدة التلفزيون؟

 77.8 288 المنزل
 8.6 32 ىالمقه

 13.5 50 مكان العمل
 100.0 370 المجموع

نا ه ما الوسيلة التي تشاهد من خاللها التلفزيون األردني؟
 يمكنك اختيار أكثر من إجابة.

 71.6 265 التلفزيون 
 17.6 65 الهاتف الخلوي 
اإلنترنت على 

 10.8 40 الكمبيوتر

 100.0 370 المجموع

هل تواظب على التفاعل مع البرامج الصباحية التي يبثها 
 التلفزيون األردني؟

 50.8 188 دائماً 
 36.2 134 احياناً 
 13.0 48 نادراً 

 100.0 370 المجموع

إذا كنت تشارك في برامج التلفزيون األردني: ما طريقة 
 المشاركة التي تستخدمها؟

 26.5 98 الهاتف
 30.3 112 البريد اإللكتروني

الرسائل القصيرة 
SMS 144 38.9 

 4.3 16 داخل األستوديو
 100.0 370 المجموع
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ا هي الفترات م بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة عن السؤال الثالث ونصه " .3

( لإلجابة )الفترة الصباحية(، بينما بلغت %35.9" )التي تشاهد فيها التلفزيون األردني؟ 

 ( لإلجابة )منتصف اليوم(.%11.9أدنى نسبة مئوية )

المكان الذي  ام بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة عن السؤال الرابع ونصه " .4

 ة مئوية( لإلجابة )المنزل(، بينما بلغت أدنى نسب%77.8" )تستطيع فيه مشاهدة التلفزيون؟

 (.ى( لإلجابة )المقه8.6%)

ا الوسيلة م بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة عن السؤال السادس ونصه " .5

( لإلجابة )التلفزيون(، بينما بلغت %71.6التي تشاهد من خاللها التلفزيون األردني؟  " )

 (.اإلنترنت على الكمبيوتر( لإلجابة )%14.8أدنى نسبة مئوية )

ا هل تواظب م بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة عن السؤال السابع ونصه " .6

( لإلجابة %54.8على التفاعل مع البرامج الصباحية التي يبثها التلفزيون األردني؟ " )

 ( لإلجابة )نادرًا(.%13.4)دائمًا(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )

ا كنت تشارك إذ راد عينة الدراسة عن السؤال الثامن ونصه "بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أف .7

( لإلجابة %38.9" )في برامج التلفزيون األردني: ما طريقة المشاركة التي تستخدمها؟

( لإلجابة )داخل %4.3(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )SMS)الرسائل القصيرة 

 األستوديو(.
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يون االردني الصحفيين االردنيين للتلفز  دوافع تعرضما ني: ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثا -

 ؟ لمشاهدة برنامج يسعد صباحك

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 

افع دو  عينة الدراسة عن فقرات المجال الثاني من مجاالت أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف "

 ( يوضح ذلك.7"، والجدول رقم )التعرض: لمشاهدة برنامج يسعد صباحك

 (1الجدول رقم )
دوافع التعرض:  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال "

 " مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي لمشاهدة برنامج يسعد صباحك

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقييم

 مرتفعة 1.07 4.06 االجتماعية.مواكبة أخر األخبار  1 1
 مرتفعة 0.99 3.79 من أجل التعليم. 5 2
 مرتفعة 0.97 3.75 من أجل االسترخاء. 7 3
 مرتفعة 0.96 3.74 لشعوري باأللفة معه. 9 4
 مرتفعة 0.92 3.73 والترفيه وتمضية الوقت.من أجل التسلية  6 5
 مرتفعة 0.92 3.72 من أجل توفير جوًا مناسبًا نفسيًا. 14 6
 مرتفعة 0.91 3.71 يلبي البرنامج احتياجاتك كمواطن أردني. 3 7
 مرتفعة 0.84 3.70 يحظى البرنامج بحرية التعبير. 2 8
 مرتفعة 0.89 3.69 من أجل التثقيف. 4 9

 مرتفعة 0.95 3.68 أجل متابعة قضايا المجتمع المحليمن  11 14
من أجل سماع المشكالت الحياتية اليومية التي  8 11

 تواجه الجمهور.
 متوسطة 0.95 3.55

 مرتفعة 0.83 3.74 ككل  دوافع التعرض: لمشاهدة برنامج يسعد صباحك
جاء  يسعد صباحكدوافع التعرض لمشاهدة برنامج ( أن مستوى 7يظهر من الجدول رقم )

( بدرجة 3.74ككل) دوافع التعرض لمشاهدة برنامج يسعد صباحكمرتفعًا؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي ل

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 7تقييم مرتفعة، كما يظهر الجدول رقم )

( ونصها: 1الفقرة رقم ) ( جاءت بالمرتبة األولى4.46-3.55فقرات هذا المجال تراوحت ما بين )
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( ونصها: من أجل سماع 8مواكبة أخر األخبار االجتماعية، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )

 المشكالت الحياتية اليومية التي تواجه الجمهور.

هوم ما دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ مفثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ونصه:  -

 دينية الصحيحة لدى الجمهور األردني من وجهة نظر الصحفيين؟القيم ال

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 

مساهمة  عينة الدراسة عن فقرات المجال الثالث من مجاالت أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف "

 ( يوضح ذلك.8"، والجدول رقم ) القيم الدينية الصحيحة ترسيخ صباحك فييسعد  برنامج

 (1الجدول رقم )
سعد ي مساهمة برنامج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال "

 تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي  مرتبة“ ترسيخ القيم الدينية الصحيحة صباحك في

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقييم

عرض المواد التعليمية التوعوية الصحيحة  2 1
 الخاصة بتعاليم الدين اإلسالمي.

 متوسطة 1.13 3.60

 متوسطة 1.13 3.59 التذكير بالمناسبات الدينية. 1 2
 متوسطة 1.15 3.58 بث مواعيد الصالة واألذكار. 6 3
عدم بث األفكار التي تدعو إلى التطرف  7 4

 الديني.
 متوسطة 1.15 3.57

 متوسطة 1.14 3.56 البث المباشر للخطب واالحتفاالت الدينية. 4 5
 متوسطة 1.08 3.55 بث المناظرات والندوات الدينية. 3 6
 متوسطة 1.01 3.39 اإلعالن عن الكتب الدينية الفقهية والشرعية. 5 7

ترسيخ القيم الدينية  صباحك فييسعد  برنامجمساهمة  مجال "
 ككل  " الصحيحة

 متوسطة 1.01 3.55

مساهمة  برنامج يسعد صباحك  في ترسيخ القيم الدينية ( أن مستوى 8يظهر من الجدول رقم )

م مساهمة  برنامج يسعد صباحك  في ترسيخ القيجاء متوسطًا؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي لالصحيحة 

( أن المتوسطات 8( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر الجدول رقم )3.55ككل) الصحيحةالدينية 
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( جاءت 3.64-3.39الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا المجال تراوحت ما بين )

( ونصها: عرض المواد التعليمية التوعوية الصحيحة الخاصة بتعاليم 2بالمرتبة األولى الفقرة رقم )

( ونصها: اإلعالن عن الكتب الدينية 5ين اإلسالمي، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )الد

 الفقهية والشرعية.

رفة ما دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ المع: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ونصه: رابعاً  -

 باللغة العربية لدى الجمهور األردني من وجهة نظر الصحفيين؟

بة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد لإلجا

رنامج ب مساهمة عينة الدراسة عن فقرات المجال الرابع من مجاالت أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف "

 ( يوضح ذلك.9"، والجدول رقم ) يسعد صباحك في ترسيخ المعرفة باللغة العربية

 (2رقم )الجدول 
سعد برنامج ي مساهمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال "

 مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي " صباحك في ترسيخ المعرفة باللغة العربية

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقييم

 مرتفعة 1.21 3.72 بث مواد وأفالم تعليمية للغة العربية. 4 1
بث وعرض المؤتمرات والندوات الخاصة باللغة  5 2

 1.12 3.65 العربية.
 متوسطة

 متوسطة 1.02 3.60 العربية.تنمية اعتزاز الشباب بلغتهم  2 3
 متوسطة 1.03 3.58 استخدام اللغة العربية الفصحى في بثه. 1 4
ملخص على الكتب والمقاالت التي تتناول الحديث بث  3 5

 1.03 3.58 عن اللغة العربية.
 متوسطة

 متوسطة 1.07 3.51 االهتمام بالمصطلحات العلمية اللغوية العربية. 6 6
على نشر ومتابعة اإلنتاج األدبي باللغة العربية  7 7

 متوسطة 0.94 3.47 الفصحى ألدباء العالم العربي.

 برنامج يسعد صباحك في ترسيخ المعرفة باللغة العربية مساهمة مجال "
 0.91 3.59 ككل  "

 متوسطة
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مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ المعرفة ( أن مستوى 9يظهر من الجدول رقم )

يخ مساهمة  برنامج يسعد صباحك في ترسجاء متوسطًا؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي لباللغة العربية 

( أن المتوسطات 9( بدرجة تقييم متوسطة، كما يظهر الجدول رقم )3.59ككل) باللغة العربيةالمعرفة 

( جاءت 3.72-3.47الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا المجال تراوحت ما بين )

مرتبة بال( ونصها: بث مواد وأفالم تعليمية للغة العربية ، بينما جاءت 4بالمرتبة األولى الفقرة رقم )

( ونصها: على نشر ومتابعة اإلنتاج األدبي باللغة العربية الفصحى ألدباء العالم 7األخيرة الفقرة رقم )

 العربي.

ما دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ونصه:خامسَا:  -

 الوالء واالنتماء لدى الجمهور األردني من وجهة نظر الصحفيين؟

جابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد لإل

مساهمة  عينة الدراسة عن فقرات المجال الخامس من مجاالت أداة الدراسة والذي يهدف للتعرف "

 ( يوضح ذلك.14برنامج يسعد صباحك في ترسيخ الوالء واالنتماء "، والجدول رقم )

 (01)الجدول رقم 
عد مساهمة برنامج يس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال "

 مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي " صباحك في ترسيخ الوالء واالنتماء

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقييم

 مرتفعة 0.78 4.26 الشعور بالوالء وحب الوطن.تنمية  1 1
المواطنين والجهات األمنية للحفاظ على األمن  11 2

 مرتفعة 0.78 4.24 داخل المملكة.

إطالع المشاهدين على األحداث الجارية في  9 3
 مرتفعة 0.78 4.19 المملكة.

 مرتفعة 0.83 4.16 عدم نشر شعارات تنافي الوالء واالنتماء الوطني. 5 4
 مرتفعة 0.76 4.15 بث مقاطع حول المنجزات الوطنية. 8 5
 مرتفعة 0.79 4.14 توعية المواطن بواجباته تجاه الوطن. 2 6
 مرتفعة 0.77 4.14 تحقيق التقارب الفعال بين فئات المجتمع الواحد. 4 6
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مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ الوالء ( أن مستوى 14يظهر من الجدول رقم )

والء يسعد صباحك في ترسيخ ال لمساهمة برنامججاء مرتفعًا؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي واالنتماء 

( أن المتوسطات الحسابية 14( بدرجة تقييم مرتفعة، كما يظهر الجدول رقم )4.16ككل) واالنتماء

( جاءت بالمرتبة 4.26-4.47أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا المجال تراوحت ما بين ) إلجابات

رة بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفق الوطن،( ونصها: تنمية الشعور بالوالء وحب 1األولى الفقرة رقم )

 ( ونصها: توعية المشاهدين بحقوقهم اتجاه الوطن ووجباتهم.3رقم )

ما دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ  المتعلقة بالسؤال السادس ونصه:: النتائج اً سادس -

 التراث الوطني لدى الجمهور األردني من وجهة نظر الصحفيين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 

 مساهمة اة الدراسة والذي يهدف للتعرف "عينة الدراسة عن فقرات المجال السادس من مجاالت أد

 ( يوضح ذلك.11"، والجدول رقم ) برنامج يسعد صباحك في ترسيخ التراث الوطني

 مرتفعة 0.77 4.14 المشاركة المجتمعية في العمل التطوعي. 14 6
 مرتفعة 0.80 4.12 التذكير بالمناسبات الوطنية. 6 9

 مرتفعة 0.84 4.09 بث االحتفاالت والمناسبات الوطنية. 7 14
توعية المشاهدين بحقوقهم اتجاه الوطن  3 11

 مرتفعة 0.83 4.07 ووجباتهم.

 " مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ الوالء واالنتماء مجال "
 مرتفعة 0.54 4.16 ككل
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 (00الجدول رقم )
عد مساهمة برنامج يس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال "

 مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط الحسابي "صباحك في ترسيخ التراث الوطني 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التقييم

 مرتفعة 0.83 4.26 التذكير بالمناسبة التراثية في المملكة. 1 1
المتاحف باطالع المشاهدين على المعروضات في  7 2

 0.78 4.22 الوطنية.

 مرتفعة

 مرتفعة 0.80 4.21 بث أهم المناسبات واالحتفاالت التراثية في المملكة. 8 3
تعريف المشاهدين بالمواقع الخاصة بالمتاحف ومراكز  5 4

 0.81 4.17 التراث ومواعيد زيارتها.

 مرتفعة

 مرتفعة 0.78 4.16 الحديث عن األماكن التاريخية في المملكة. 4 5
بتعريف المشاهدين على الفنون والعرضات الشعبية  6 6

 0.78 4.15 التراثية.

 مرتفعة

 مرتفعة 0.77 4.14 تغطية االحتفاالت والمهرجانات التراثية 2 7
 مرتفعة 0.83 4.13 عرض أهم األماكن األثرية في المملكة. 3 8

 مرتفعة 0.55 4.18 كل" كمساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ التراث الوطني  مجال "
مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ التراث ( أن مستوى 11يظهر من الجدول رقم )

ي يسعد صباحك في التراث الوطن لمساهمة برنامججاء مرتفعًا؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي الوطني 

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات 11مرتفعة، كما يظهر الجدول رقم )( بدرجة تقييم 4.18ككل)

( جاءت بالمرتبة األولى 4.26-4.13أفراد عينة الدراسة عن فقرات هذا المجال تراوحت ما بين )

( ونصها: التذكير بالمناسبة التراثية في المملكة، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم 1الفقرة رقم )

 ها: عرض أهم األماكن األثرية في المملكة.( ونص3)
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 سابعًا: النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:

( بين درجة رضا α≤4.45ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية األولى: 

المؤهل )الصحفيين عن دور برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني تبعًا للمتغيرات الشخصية 

 العلمي، العمر، الخبرة الصحفية، طبيعة العمل الصحفي(.

رجة دللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

الشخصية رضا الصحفيين عن دور برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني تبعًا للمتغيرات 

اين ، كما تم تطبيق تحليل التبالصحفي(ة الصحفية، طبيعة العمل )المؤهل العلمي، العمر، الخبر 

 (، وفيما يلي عرض النتائج. ANOVAاألحادي )
 (09الجدول رقم )

درجة رضا الصحفيين عن دور برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني على  (ANOVAتطبيق تحليل التباين األحادي )نتائج 
 الصحفي(العمل )المؤهل العلمي، العمر، الخبرة الصحفية، طبيعة  الشخصيةللمتغيرات تبعًا 

المتوسط  المستوى  المتغير
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

F  الداللة
 اإلحصائية

 المؤهل العلمي

 2.34 0.70 4.03 توجيهي فأقل
  
  
  

0.07 
  
  
  

 0.44 4.13 دبلوم
 0.42 4.23 بكالوريوس

 0.34 4.14 دراسات عليا

 العمر

 0.20 0.54 4.17 سنة 25أقل من 
  
  

0.90 
  
  

 0.44 4.19 سنة 35أقل من  – 25من 
 0.44 4.22 سنة 45أقل من  – 35من 

 4.24 0.30 4.13 سنة 45أكثر من 
  
  
  

4.89 
  
  
  

 الخبرة الصحفية
 0.38 4.25 سنوات فأقل 5
 0.47 4.24 سنوات 6-14

 0.50 4.21 سنوات 14أكثر من 

طبيعة العمل 
 الصحفي

 2.14 0.39 4.23 مندوب
  
  
  
  
  

4.49 
  
  
  
  
  

 0.48 3.96 رئيس قسم
 0.41 4.22 محرر

 0.49 4.20 مدير تحرير
 4.42 4.22 سكرتير تحرير
 4.54 3.98 مصور صحفي
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( α≤4.45إحصائية عند مستوى الداللة )( عدم وجود فروق ذات داللة 12يظهر من الجدول رقم )

بين درجة رضا الصحفيين عن دور برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني تبعًا للمتغيرات 

الشخصية )النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، العمر، الخبرة الصحفية، طبيعة العمل الصحفي(، 

 دالة إحصائيًا، وبالتالي تقبل الفرضية بالصيغة الصفرية. غير (Fحيث كانت قيم )

( بين درجة α≤4.45ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثانية: 

لعلمي، تبعًا للمتغيرات الشخصية )المؤهل ا مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ التراث الوطني 

 ة العمل الصحفي(.العمر، الخبرة الصحفية، طبيع

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في 

بعاً للمتغيرات ت مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ التراث الوطني  آراء أفراد عينة الدراسة حول

ن األحادي تطبيق تحليل التباي، كما تم الصحفي(الشخصية )العمر، الخبرة الصحفية، طبيعة العمل 

(ANOVA .وفيما يلي عرض النتائج ،) 
 (01الجدول رقم )

آراء أفراد عينة الدراسة حول مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ  بين (ANOVAتطبيق تحليل التباين األحادي )نتائج 
 الصحفي(العمل )المؤهل العلمي، العمر، الخبرة الصحفية، طبيعة  التراث الوطني 

 المستوى  المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 F المعياري 

الداللة 
 اإلحصائية

 المؤهل العلمي

 0.67 4.09 توجيهي فأقل

1.58 0.19 
 0.37 4.10 دبلوم

 0.37 4.20 بكالوريوس
 0.27 4.12 دراسات عليا

 العمر

 0.49 4.16 سنة 25أقل من 
 0.38 4.18 سنة 35أقل من  – 25من  0.88 0.22

 0.37 4.14 سنة 45أقل من  – 35من 
   0.33 4.20 سنة 45أكثر من 

 الخبرة الصحفية
 0.31 4.23 سنوات فأقل 5

2.99 4.46 
 0.37 4.11 سنوات 6-14
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( α≤4.45عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( 13يظهر من الجدول رقم )

تبعًا  آراء أفراد عينة الدراسة حول مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ التراث الوطني  بين

للمتغيرات الشخصية )المؤهل العلمي، العمر، الخبرة الصحفية، طبيعة العمل الصحفي(، حيث كانت 

 دالة إحصائيًا، وبالتالي تقبل الفرضية بالصيغة الصفرية. غير (Fقيم )

 

 

 0.52 4.17 سنوات 14أكثر من 

طبيعة العمل 
 الصحفي

 0.34 4.20 مندوب

1.04 0.37 

 0.42 4.07 رئيس قسم
 0.34 4.17 محرر

 0.46 4.19 مدير تحرير
 4.33 4.23 سكرتير تحرير
 4.54 4.14 مصور صحفي
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

 عتمادا  يتضمن هذا الفصل عرضًا لمناقشة نتائج الدراسة التي هدفت للتعرف على درجة

لدراسات ااألزمات، وذلك وفقاً لما تناولته من أسئلة، وأهم  خالل الرسمي اإلعالم على األردني الشباب

 التي أظهرتها الدراسة في ضوء النتائج المتعلقة بكل سؤال وفقًا لترتيبها وهي على النحو اآلتي:

 ؟ ما أنماط التعرض الصحفيين االردنيين للتلفزيون االردنيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

ًا على مشاهدة ( يواظبون دائم%49.5أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أن نسبة )

( ال يواظبون إال نادرًا على مشاهدة التلفزيون %14.9جاء )التلفزيون األردني، وأن أدنى نسبة 

األردني، ويعود السبب في اهتمام هؤالء الصحفيين في المواظبة على مشاهدة التلفزيون من أجل 

 االطالع على كل ما هو جديد بشأن البرامج التي تبث من خالله.

ساب كم عدد الساعات التي تشاهد فيها التلفزيون األردني ووجد أن نسبة كما تم احت

فأكثر(،  14( لإلجابة )%14.4(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )6 – 3( لإلجابة )من 45.1%)

( بينما بلغت %35.9كما كانت أعلى نسبة ألوقات المشاهدة كانت في الفترة الصباحية وبنسبة )

 ( لإلجابة )منتصف اليوم(.%11.9أدنى نسبة مئوية )

ويعزو الباحث هذه النتيجة أن المتابعين للتلفزيون األردني يشاهدون التلفزيون من أجل معرفة   

الشؤون المحلية بالدرجة األولى، والتي تبث خالل الفترة الصباحية مما يجعل الصحفيين يقبلون على 

 ى أبرز المحليات.مشاهدة التلفزيون األردني خالل فترة الصباح للتعرف عل

كما تم احتساب المكان الذي تستطيع فيه مشاهدة التلفزيون ووجد أن أعلى نسبة هي في المنزل 

( لإلجابة )المقهى(، ألنه المكان الذي %8.6(، بينما أدنى نسبة مئوية )%77.8) وقد جاءت بنسبة
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التي يريد  بالجلوس لمشاهدة المادةيتواجد به جهاز التلفزيون باستمرار فمتى شاء الفرد المشاهدة قام 

 أن يشاهدها.

( %52.7كما كانت أعلى نسبة نوع المادة اإلعالمية التي تفضل أن تشاهدها في التلفزيون" )

( لإلجابة )غير ذلك(، ويعزو %4.5لإلجابة )االخبارية والسياسية(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )

لية ل الصحفيين لألخبار السياسية لمتابعة األخبار المحالباحث هذه النتيجة إلى أن إلى سبب تفضي

والدولية وما يستجد على الساحات وذلك ألن التلفزيون األردني تلفزيون رسمي وعلى اطالع بنشاطات 

 ومشاريع الحكومة والقطاع العام. 

يلة ا الوسم كما بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة عن السؤال السادس ونصه "

( لإلجابة )التلفزيون(، بينما بلغت أدنى نسبة %71.6التي تشاهد من خاللها التلفزيون األردني؟ )

 (، ويعزو الباحث هذا النتيجة إلى أنه بسبب وجوداإلنترنت على الكمبيوتر( لإلجابة )%14.8مئوية )

يه إال أن يقوم اهدة ما علتلفزيون في كل بيت وال يحتاج إلى تكلفة مالية كثيرة وأنه حين ما أراد المش

 بتشغيل الجهاز.

كما بلغت أعلى نسبة مئوية للمواظبة على التفاعل مع البرامج الصباحية التي يبثها التلفزيون 

( لإلجابة )نادرًا(، ويعود %13.4( لإلجابة )دائمًا(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )%54.8األردني؟ )

قبل الصحفيين في البرامج الصباحية التي تبث عبر شاشة  السبب في ذلك إلى االهتمام الزائد من

 التلفزيون األردني من أجل معرفة كل ما هو جديد ومفيد من هذه البرامج. 

ي في برامج التلفزيون األردني: ما طريقة المشاركة الت للمشاركة كما بلغت أعلى نسبة مئوية "

( %4.3بينما بلغت أدنى نسبة مئوية ) (،SMS( لإلجابة )الرسائل القصيرة %38.9" )تستخدمها؟

 لإلجابة )داخل األستوديو(.
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 ،اإلذاعات األردنية التي تبثهافي البرامج للمشاركة هل كما بلغت أعلى نسبة مئوية 

 ( لإلجابة )دائمًا(.%25.1( لإلجابة )أحيانًا(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )41.6%)

التي جاء في نتائجها أن درجة  (2413اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )النعيمي، مازن، 

متابعة أفراد العينة للبرامج الحوارية السياسي جاءت بدرجة متوسطة، جاء أعالها لبرامج "نشرات 

االخبار والتحقيقات والتقارير االخبارية"، وفي المرتبة الثانية جاء برامج "ستون دقيقة"، وفي المرتبة 

صلت الدراسة أن هناك درجة رضا منخفضة لدى افراد الثالثة جاء برنامج "حوار مع كبار"، كما تو 

 عينة الدراسة عن مستوى برامج التلفزيون االردنية.

ردني الصحفيين االردنيين للتلفزيون اال  دوافع تعرضما مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

 ؟ لمشاهدة برنامج يسعد صباحك

 باحكدوافع التعرض لمشاهدة برنامج يسعد صتوى أن مسأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

( 3.74كل)ك دوافع التعرض لمشاهدة برنامج يسعد صباحكجاء مرتفعًا؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي ل

حيث جاءت الفقرة التي تنص على: مواكبة أخر األخبار االجتماعية، وبدرجة مرتفعة ، بينما جاءت 

بالمرتبة الفقرة التي تنص على من أجل سماع المشكالت الحياتية اليومية التي تواجه الجمهور، 

احك يعود سعد صبوبدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة أن سبب التعرض لمشاهدة برنامج ي

إلى طبيعة موضوعات البرنامج المتنوعة وكذلك توقيت بث البرنامج الذي يبث صباح كل يوم جمعة 

الذي يصادف عطلة رسمية ويكون معظم أفراد األسرة في المنزل، إضافة إلى ذلك عمر البرنامج 

 سنة. 24الذي يزد عن 

ايا عنى بالشأن المحلي وهموم وقضكما ويعزو الباحث هذه النتيجة أن برنامج يسعد صباحك ي

 الوطن والمواطن.
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نية ما دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ مفهوم القيم الديمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 

 الصحيحة لدى الجمهور األردني من وجهة نظر الصحفيين؟

ي ترسيخ د صباحك  فمساهمة  برنامج يسعأن مستوى أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

جاء متوسطًا؛ حيث جاء بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على عرض المواد القيم الدينية الصحيحة 

التعليمية التوعوية الصحيحة الخاصة بتعاليم الدين اإلسالمي، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة 

رنامج ويعود السبب في ذلك إلى أن ب التي تنص على اإلعالن عن الكتب الدينية الفقهية والشرعية،

يسعد صباحك الذي يبث يوم الجمعة صباحًا من كل أسبوع يؤدي دورًا بارزًا وفعااًل في عرض المواد 

التعليمية التوعوية الخاصة بتعاليم الدين اإلسالمي لالستفادة منها، كم أنها في بعض األحيان تقوم 

ي مجال التوعية الدينية من أجل توعية المشاهدين بإجراء مقابالت مع شخصيات دينية متخصصة ف

 األردنيين بأهمية الهوية الوطنية ومبادئها وأسلها وأهمية معرفة ما للفرد من خالل هذا البرنامج.

كما ويقوم برنامج يسعد صباحك بعرض كل ما هو جديد من كتب دينية فقهية وشرعية التي 

نها المشاهدين من أجل ترسيخ وتعزيز وحب الهوية تم تأليفها خالل العام من أجل أن يستفيد م

 الوطنية.

( التي جاء في نتائجها إلى وجود أثر 2415واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة عوض هللا )

التأثير في بناء وتعزيز الهوية الوطنية لدى قادرة الرأي العام والجمهور،  السودانية فيلبرامج اإلذاعة 

 وخاصة في ترسيخ مفهوم القيم الدينية الصحيحة.

( التي جاء في نتائجها 2416موسى، كما واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الطريسي، 

 واعيد الصالة واألذكار من بينأن افراد عينة الدراسة )موافقون بشدة( على وجود برامج للتذكر بم

 تطبيقات اإلعالم الجديد التي تسهم في تعزيز تعاليم الدين االسالمي لدى الشباب الجامعي.  
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ونصه: ما دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ المعرفة 

 ن؟باللغة العربية لدى الجمهور األردني من وجهة نظر الصحفيي

يخ مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع أن مستوى 

رنامج يسعد ب جاء متوسطًا؛ إذا جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص علىالمعرفة باللغة العربية 

خيرة الفقرة بدرجة تقييم متوسطة، كما جاء في المرتبة األ صباحك في ترسيخ المعرفة باللغة العربية

التي تنص على  نشر ومتابعة اإلنتاج األدبي باللغة العربية الفصحى ألدباء العالم العربي، ويعزو 

الباحث هذه النتيجة إلى أن  برنامج يسعد صباحك يسهم في نشر اإلنتاج األدبي باللغة العربية 

لباحثين دباء والمثقفين واالفصحى بحيث يمكن االطالع عليه من كافة أنحاء العالم، وللكثير من األ

في المجاالت المختلفة، وبذلك يسهم التلفزيون األردني بشكل عام وبرنامج يسعد صباحك بشكل 

 خاص بدعم اللغة العربية ويجعلها من بين اللغات األكثر نشرًا ألدبها باللغة العربية الفصحى.

خالل  برنامج يسعد صباحك منكما ويعزو الباحث هذه النتيجة من تأكيدًا على الدور الكبير ل

تقديم خدمات تعليمية مفيدة ومهمة للمهتمين بتعلم اللغة العربية ويرى أن التلفزيون األردني متميز في 

هذا الشأن، لكونه يتيح الفرصة لعلماء اللغة العربية من الحضور إلى البرنامج من أجل نشر تعليم 

 اللغة العربية من أجل استفادة المشاهدين منها.

( التي جاء في نتائجها عدم 2416رفيق واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )المصري، 

وجود االختالف في وجهة نظر الطلبة لتأثير وسائل االعالم الفلسطينية الرسمية على تعزيز الهوية 

 الوطنية الفلسطينية.

الوالء  حك في ترسيخما دور برنامج يسعد صبا النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ونصه:مناقشة 

 واالنتماء لدى الجمهور األردني من وجهة نظر الصحفيين؟
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يخ مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس أن مستوى 

جاء مرتفعًا؛ حيث جاء بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على: تنمية الشعور بالوالء الوالء واالنتماء 

الوطن،  بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على: توعية المشاهدين بحقوقهم اتجاه وحب 

الوطن ووجباتهم، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن برنامج يسعد صباحك يؤدي دورًا بارزًا في تنمية 

حساس من  معدل اإلحة الدولة ويزيد لما يخدم مصنهذا الشعور ورفع قيم الوالء والطاعة لولي األمر بي

بالمواطنة وحب الوطن، وذلك من خالل ما يتحيه التلفزيون األردني لتعبير أفراد المجتمع عن والئهم 

 لوطنهم والمشاركة في المحافل الوطنية.

ساهم برنامج يسعد صباحك في زيادة الوعي لدى المشاهدين بالمسؤوليات والواجبات التي 

 ث الرسائل التوعوية والمشاركات الهادفة في هذا المجال.عليهم تجاه الوطن وذلك من خالل ب

( التي جاء في نتائجها أن 2414واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )القرعان، محمد 

لصحيفتي الرأي والغد اليوميتين دورًا بارزًا في تعزيز العديد من قيم الوالء واالنتماء، إذ تبين أن نسبة 

(، وأن اعلى نسبة %15-%2دة في الصحافة االردنية تراوحت ما بين )إبراز القيم الوطنية الوار 

 حصلت على اعلى تكرار كانت قيمة الوالء. 

( التي جاء في نتائجها 2414كما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )نصرهللا، صائب 

التأثير في المتلقين،  روجود عالقة إيجابية بين البرامج السياسية التي يب ثها التلفزيون الفلسطيني ومقدا

باإلضافة إلى عدم وجود عالقة بين مشاهدة الجمهور للبرامج السياسي وزيادة وعي الجمهور للبرامج 

 السياسية وزيادة االنتماء لدى الشباب نحو الوحدة الوطنية. 
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: ما دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ التراث 

 وطني لدى الجمهور األردني من وجهة نظر الصحفيين؟ال

راث مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ التأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال السادس أن مستوى 

جاء مرتفعًا؛ حيث جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على التذكير بالمناسبة التراثية في الوطني 

نما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على عرض أهم األماكن المملكة، وبدرجة مرتفعة، بي

األثرية في المملكة، وبدرجة تقييم متوسطة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن يقوم برنامج يسعد 

 صباحك ببث أهم المناسبات واالحتفاالت التراثية، ومواكبها إعالميًا.

 ات الدراسة الفرضيمناقشة 

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أظهرت النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة عدم وجود د 

مساهمة برنامج يسعد صباحك في ترسيخ  درجةحول آراء أفراد عينة الدراسة ( بين α≤0.05الداللة )

تبعًا للمتغيرات الشخصية )المؤهل العلمي، العمر، الخبرة الصحفية، طبيعة العمل  التراث الوطني 

، ويعود السبب في ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة قاموا بتقييم البرنامج خالل الفترة الزمنية الصحفي(

 ذاتها. 

 التوصيات:
بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية تم الوصول إلى عدد من التوصيات التي 

 برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني في ردو من شأنها أن تسهم في زيادة فاعلية وأهمية 

 الهوية الوطنية من وجهة نظر الصحفيين وذلك على النحو اآلتي:ترسيخ 

قبل كافة المستويات اإلعالمية في التلفزيون األردن لتطوير البرامج وضع خطط مبرمجة من  .1

االعالمية؛ من أجل ترسيخ الهوية الوطنية لدى المواطنين، كما يمكن تعيين مختص بالبرامج 

 الصباحية.
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القائمين على إعداد برامج التلفزيون األردني تناول موضوعات تسعى لترسيخ قيم الهوية  إلزام .2

الوطنية مع مواكبة االحداث الجارية والتعايش مع المستجدات في ضوء التواجد الوطني 

 الدائم. 

زيادة الوقت المخصص للبرامج ذات الطابع الوطني اذ انه ال يوجد الكثير من البرامج التي  .3

بالطابع الوطني وذلك لما لها من اهمية كبرى، كونها تلعب دورا هاما في بث قيم  تتميز

متعددة ذات الطابع االسالمي والوطني اذ تعمل على تكوين شخصية المواطن من خالل 

 المشاركة االيجابية الفعالة.
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 المصادر والمراجع:

 أواًل: المراجع العربية
 ، عمان: دار الوفاء لدنيا النشر والتوزيع.يون والتنميةالتلفز (. 2444) الدسوقي عبدهإبراهيم، 

، عمان: دار مجدالوي 5، طاالتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة(. 2414، صالح )أصبعأبو 

 للنشر والتوزيع.

، عمان: دار مجدالوي االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة(. 2446أبو إصبع، صالح خليل )

 للنشر والتوزيع.

 ، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.اإلعالم والمجتمع( 2411أبو الحمام، عزام )

، رسالة دور التلفزيون األردني في خدمة المجتمع المحلي(. 2448أبو حسان، سلطان فارس سليم )

 ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

ة لدى الشباب الجامعي الكويتي في ظل التغيرات أزمة الهوي(. 2414العزيز أحمد ) عبداألحمد، 

 جامعة الكويت، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية. والتحديات المعاصرة،

، بيروت: مكتبة بيروت للنشر معجم مصطلحات العلوم االجتماعية(. 1982زكي ) أحمدبدوي، 

 والتوزيع.

واقع اإلشهار التلفزيوني وتأثيره على (. 2444بوكري، إكرام، ودوغه أمينة، وميموني، محي الدين )

، رسالة ماجستير غير الطلبة الجامعيين دراسة ميدانية لطلبة جامعة قاصدي مرباح ورفلة

 ، ورفلة، الجزائر.منشورة

دور وسائل اإلعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام/ حالة الثورات (. 2414تيتي، حنان )

سكرة، خضيرة ب جامعة محمد، رسالة ماجستير غير منشورة، العربية لدى الشعوب االنتماءوقيم 

 الجزائر.
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االتصال السياسي في الجزائر المعالجة اإلعالمية للملف الصحي لرئيس (. 2413جعفر بن صالح )

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة وهران، الجمهورية جريدتي الخبر والشعب نموذجاً 

 الجزائر.

القيم االجتماعية في البرامج الحوارية في التلفزيون (. 2412)، علي عبد المعطي محمود الحالحلة

، رسالة أنموذجا، برنامج يسعد صباحك األردني من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية

 ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

الوطني لدى الطلبة  االنتماءأف أم( في تعزيز دور إذاعة )أمن (. 2412حمايل، عبد أحمد يوسف )

، رسالة ماجستير غير منشورة، عمان، جامعة )جامعة الشرق األوسط أنموذجًا( الجامعيين

 الشرق األوسط.

(: البث المشترك بين اإلذاعات اليمنية المحلية ودوره في الحفاظ على 2413)حميد، صالح محمد 

 ، جامعة محمد خيضر، الجزائر.7، العددوالمجتمعمجلة علوم اإلنسان الهوية الثقافية الوطنية، 

ة ، القاهرة، مؤسسة الرسالالتلفزيون ماله وما عليه ومدى تأثيره في األطفال(. 2442) فاضلحنا، 

 للنشر والتوزيع.

(. دور التلفزيون األردني في التنشئة الوطنية، دراسة ميدانية على طلبة 2414)، عادل حواتمةال

، 1ق ، الملح41، المجلد مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالجامعة األلمانية، 

 الجامعة األردنية، األردن.

(. تأثير المحطات التلفزيونية االردنية الخاصة على الطالب الجامعات 2414)فؤاد. خصاونة، إبراهيم 

مجلة دراسات، العلوم االنسانية واالجتماعية، في ضوء نظرية المسؤولية االجتماعية. 

 . 1العدد ،41المجلد
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مشاهد البرامج التلفزيونية العنيفة وعالقتها بظهور (. 2413)، سكيمي، وصليحة، حبوسي خضرة

. جامعة أكلي محند اولحاج. البويرة. ( سنة09-2)نية لدى تالميذ السنة األولى متوسط العدوا

 الجزائر.

دور التلفزيون في ترتيب أولويات جمهور الشاهدين: دراسة (. 2412خليل، خليل محمد أحمد )

ديسمبر  10 – 9109يناير 0احداث اليوم  – لألخبارحالة تلفزيون السودات العرض الرئيس 

 دراسة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان، السودان. ،9109

 دمشق: منشورات وزارة اإلعالم. التلفزيون في تنشئة األطفال سياسيًا،(. دور 1991دكاك، أمل )

 (. وسائل اإلعالم والطفل، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.2442، عبد الرزاق )الدليمي

مجلة كلية التربية هوية الوطنية مقابل الهوية الفرعية، (. ال2413الدوري، حازم مجيد أحمد )

 ، العراق.14العدد  األساسية/ جامعة بابل،

، دراسة دور التلفزيون السعودي في معالجة ظاهرة اإلرهاب(. 2446الزاحم، خالد بن عبد هللا )

، رمسحية على عينة من أساتذة وطالب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، رسالة ماجستي

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

(. السجل السكاني وبطاقة الهوية، بحث مقدم لندوة دور األمن في 2448الزرعوني، درويش أحمد )

 .2448/ 11/ 26 – 25ترسيخ الهوية الوطنية، المنعقدة في شرطة أبو ظبي، من الفترة 

 دولةاستخدام االتصال الحكومي في تعزيز الهوية الوطنية، (. 2416)سليمان، شريفه رحمة هللا 

، الشارقة، 134، مجلد 33، العددمجلة شؤون اجتماعية، اإلمارات العربية المتحدة أنموذجاً 

 اإلمارات.
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من وجهة  دور التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي(. 2417الشهوان، محمد أحمد قبالن )

" رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، نظر الشباب "هيئة كلنا األردن أنموذجاً 

 عمان، األردن.

دور االعالم الجديد في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب (. 2416، موسى بن بدر)الطريسي

 رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية. الجامعي. 

 ، القاهرة: عالم الكتب الحديث.نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير( 2444، محمد )حميدالعبد 

القيم التي يكتسبها الشباب الجامعي من برامج تلفزيون (. 2416) عبد الصادق، عبد الصادق حسن.

 حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، الحولية السابقة والثالثون. الواقع بالفضائيات العربية.

المعالجة التلفزيونية والصحفية للقضايات البرلمانية ودورها في (. 2446عقل، نشوي سليمان )

رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة،  تشكيل اتجاهات الجمهور العام نحو البرلمان،

 جمهورية مصر العربية.

ر ، رسالة ماجستيإلعالميةتكنولوجيا االتصال وعالقتها بأداء المؤسسات ا(. 2449، لبنى )العالويين

 غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

 ، رسالة ماجستير غير منشورة،النظام التعليمي وثوابت الهوية الوطنية(: 2415العلمي، شراد محمد )

 ، الجزائر.2جامعة سطيف

هوية الوطنية: فاعلية اإلذاعة المسموعة في بناء وتعزيز ال(. 2415عوض هللا، عوض هللا محمد )

دكتوراه غير  أطروحة ،9109/  9112دراسة تطبيقية على اإلذاعة السودانية في الفترة من 

 منشورة، جامعة أم درمان، السودان.
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واالتصال (. الهوية الوطنية في ظل تكنولوجيا اإلعالم 2412) عمراني ، زينب، و عوفي، مصطفى

 ، جامعة محمد خيضر، الجزائر.4د ، العدوالمجتمعمجلة علوم اإلنسان  ،الحديثة

جاهات السياسية في تكوين الهوية الوطنية لدى طلبة ثر االت(. أ2416، إسالم أحمد )العياصرة

، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، الجامعة األردنية دراسة ميدانية

 األردن.

، دار الفجر للنشر مهارات المتحدث اإلعالمي: طريقك للمنصات اإلعالمية(. 2417)، علي فرجاني

 والتوزيع، القاهرة. 

الصحافة اليومية االردنية ومسؤوليتها في نشر القيم الوطنية (. 2414، محمد كامل سليمان)القرعان

رسالة ماجستير، جامعة ( )صحيفتنا الرأي والغد نموذجًا(. 9101-9112في المجتمع )

 الشرق األوسط، عمان، االردن.

 للنشر والتوزيع.، القاهرة: دار النهضة ونظرياته ووسائلهاالتصال (. 2445، سوزان )القليني

الهوية الوطنية اإلماراتية والتعدد الثقافي في القرن الحادي (. 2449عبد الجواد ) عادلالكردوسي، 

 القاهرة: مكتبة اآلداب للنشر والتوزيع. والعشرين،

ير ، رسالة ماجستتأثيرات العولمة على الخصوصية الثقافية والهوية الوطنية(. 2449ليلة، علي )

 جامعة عينة شمس، القاهرة: مركز الدراسات اإلستراتيجية والمستقبلية.غير منشورة، 

(. أثر الوسائط االلكترونية المتعددة في تشكيل الثقافة العربية لدى المواطن 2414). سامحمحافظة، 

مجلة دراسات العلوم التربوية، العربي من وجهة نظر عينة من الطلبة الجامعيين في االردن. 

 .1د ، العد37المجلد 

 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.نظريات االتصال(. 2412منال هالل ) المزاهرة،

https://platform.almanhal.com/Details/Article/41265?ID=2-41265
https://platform.almanhal.com/Details/Article/41265?ID=2-41265
https://platform.almanhal.com/Details/Article/41265?ID=2-41265
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تأثير وسائل االعالم الرسمية على تعزيز الهوية الوطنية (. 2416يونس صالح) رفيقالمصري، 

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية.  الفلسطينية "فضائية فلسطين.

 فيدور التلفزيون االردني في التثقيف الصحي، دراسة (. 2414المعايطة، مصعب عبد السالم)

 . ءالبترارسالة ماجستير، جامعة برنامج "صحتك بالدنيا". 

، 5، مكتبة الكتاني للنشر والتوزيع، طالمدخل إلى االتصال الجماهيري (. 2443، عصام )الموسى

 إربد، األردن

أثر الهوية الوطنية على السياسة الخارجية لسلطنة عمان (. 2418الندابي، طالل بن عبد هللا )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن. ،9101 – 0211

 ، عمان: المكتبة الوطنية للنشر والتوزيع.تاريخ اإلعالم األردني(. 1992) تركينصار، 

 ، اربد: عالم الكتب الحديث.تاريخ اإلعالم األردني. (2447، تركي )نصار

 ، اربد: عالم الكتب الحديث.3، طتاريخ اإلعالم األردني(. 2448، تركي )نصار

دور البرامج الحوارية في التلفزيون االردني في التوعية السياسية (. 2413النعيمي، مازن عبدهللا )

  رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، االردن لطلبة الجامعات االردنية. 
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 (1ملحق )

 قائمة المحكمين 

 الجامعة التخصص الرتبة العلمية المحكماسم  الرقم
 جامعة الشرق األوسط اإلعالم أستاذ عزت حجاب  .1

 ءالبتراجامعة  الصحافة أستاذ تيسير أبو عرجه  .2

 جامعة الشرق األوسط اإلعالم أستاذ مشارك كامل خورشيد  .3

 جامعة البتراء إعالم / عالقات عامة أستاذ مساعد محمد صاحب سلطان  .4

 جامعة البتراء إذاعة وتلفزيون أستاذ مساعد التميميجمال محمد   .5

 جامعة الشرق األوسط إذاعة وتلفزيون أستاذ مساعد أحمد عريقات  .6

 كلية الخوارزمي الجامعية إذاعة وتلفزيون أستاذ مساعد محمد المناصير  .7

 

  



81 
 

 

 (9ملحق رقم )

 نهائية االستبانة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني في ترسيخ  ردو بإجراء دراسة بعنوان "يقوم الباحث 

يرجى منكم اإلجابة عن األسئلة المعدة في هذه االستبانة الهوية الوطنية من وجهة نظر الصحفيين"، 

بموضوعية، استكمااًل ألغراض الدراسة، ومن أجل الخروج بنتائج وتوصيات مهمة للعاملين في هذا 

المجال، وستستخدم هذه البيانات ألغراض البحث العلمي فقط، وعليه ال داعي لكتابة االسم أو أي 

 بيانات شخصية حفاظًا على عنصر السرية.

 الباحث:

 عبد الرحمن خلدون شديفات

 المعلومات الشخصية
 أنثى  {  }ذكر              {  }النوع االجتماعي: 

 دراسات عليا.                             {  }بكالوريوس         {  }دبلوم           {  }توجيهي فأقل    {  }المؤهل العلمي:  

 11أقل من  – 11من    {  }سنة         11أقل من  – 91من  {  }سنة    91أقل من   {  }العمر:        

 سنة

 سنة 11أكثر من    {  }               

 سنوات. 01أكثر من  {  }سنوات       01-1 {  }سنوات فأقل        1 {  }الخبرة الصحفية:    

 أخرى لم تذكر  {  }محرر     {  }رئيس قسم       {  }مندوب           {  }طبيعة العمل الصحفي:     

 : أنماط التعرضالمجال األول

 ما درجة مواظبتك على مشاهدة التلفزيون األردني؟ .0

 نادراً    {  }أحيانًا                      {  }دائمًا                        {  }

 كم عدد الساعات التي تشاهد فيها التلفزيون األردني؟ .9
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 فأكثر. 01  {  }     2- 1  {  }           1 – 1من   {  }ساعتين فأقل         {  }

 نا يمكنك اختيار أكثر من إجابة.ما هي الفترات التي تشاهد فيها التلفزيون األردني؟ وه .1

 كل األوقات.  {  }الفترة المسائية              {  }منتصف اليوم         {  }الفترة الصباحية         {  }

 ما المكان الذي تستطيع فيه مشاهدة التلفزيون؟ .1

 مكان العمل   {  }المقهي       {  }المنزل         {  }

 خاللها التلفزيون األردني؟ هنا يمكنك اختيار أكثر من إجابة. ما الوسيلة التي تشاهد من .1

 اإلنترنت على الكمبيوتر  {  }الهاتف الخلوي                {  }التلفزيون                    {  }

 هل تواظب على التفاعل مع البرامج الصباحية التي يبثها التلفزيون األردني؟  .1

 نادراً   {  }احيانًا                    {  }دائمًا               {  }

 إذا كنت تشارك في برامج التلفزيون األردني: ما طريقة المشاركة التي تستخدمها؟

 داخل األستوديو  {  }     SMSالرسائل القصيرة   {  }البريد اإللكتروني       {  }الهاتف          {  }

 المجال الثاني: دوافع التعرض 

 

  

 ال أرى  ال نعم  العبارة الرقم
 دوافع التعرض: لمشاهدة برنامج يسعد صباحك 

    مواكبة أخر األخبار االجتماعية .  .0
    يحضى البرنامج بحرية التعبير.  .9
    يلبي البرنامج احتياجاتك كمواطن أردني.  .1
    من أجل التثقيف.  .1
    من أجل التعليم.  .1
    من أجل التسلية والترفيه وتمضية الوقت.  .1
    من أجل االسترخاء.  .1
    من أجل سماع المشكالت الحياتية اليومية التي تواجه الجمهور.  .1
    لشعوري باأللفة معه.  .2

    من أجل توفير جوًا مناسبًا نفسيًا.  .01
    من أجل متابعة قضايا المجتمع المحلي  .00
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 العبارات اآلتية:( في الخانة المناسبة التي توضح موقفك من Xشارة )الرجاء وضع ا

 أحياناً  أبداً  نادراً  العبارة الرقم
 ترسيخ القيم الدينية الصحيحة التالية: صباحك فييسعد  يساهم برنامجالمجال الثالث: 

    التذكير بالمناسبات الدينية.  .09
    بتعاليم الدين اإلسالمي. الخاصةعرض المواد التعليمية التوعوية الصحيحة   .01
    والندوات الدينية.بث المناظرات   .01
    البث المباشر للخطب واالحتفاالت الدينية.  .01
    اإلعالن عن الكتب الدينية الفقهية والشرعية.  .01
    بث مواعيد الصالة واألذكار.  .01
    عدم بث األفكار التي تدعو إلى التطرف الديني.  .01

 باللغة العربية التالية:المجال الرابع: يساهم برنامج يسعد صباحك في ترسيخ المعرفة 
    استخدام اللغة العربية الفصحى في بثه.  .0
    العربية.تنمية اعتزاز الشباب بلغتهم   .9
    بث ملخص على الكتب والمقاالت التي تتناول الحديث عن اللغة العربية.  .1
    بث مواد وأفالم تعليمية للغة العربية.  .1
    باللغة العربية.بث وعرض المؤتمرات والندوات الخاصة   .1
    االهتمام بالمصطلحات العلمية اللغوية العربية.  .1
    على نشر ومتابعة اإلنتاج األدبي باللغة العربية الفصحى ألدباء العالم العربي.  .1

 التالية: الوالء واالنتماء المجال الخامس: يساهم دور برنامج يسعد صباحك في ترسيخ
    الوطن.تنمية الشعور بالوالء وحب   .0
    توعية المواطن بواجباته تجاه الوطن.  .9
    توعية المشاهدين بحقوقهم اتجاه الوطن ووجباتهم.  .1
    تحقيق التقارب الفعال بين فئات المجتمع الواحد.  .1
    عدم نشر شعارات تنافي الوالء واالنتماء الوطني.  .1
    التذكير بالمناسبات الوطنية.  .1
    والمناسبات الوطنية.بث االحتفاالت   .1
    بث مقاطع حول المنجزات الوطنية.  .1
    إطالع المشاهدين على األحداث الجارية في المملكة.  .2

    المشاركة المجتمعية في العمل التطوعي.  .01
    المواطنين والجهات األمنية للحفاظ على األمن داخل المملكة.  .00

 ترسيخ التراث الوطنييسعد صباحك في  يساهم برنامجالمجال السادس: 
    التذكير بالمناسبة التراثية في المملكة.  .0
    تغطية االحتفاالت والمهرجانات التراثية   .9
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المجال السابع: ما مدى رضا الصحفيين عن دور برنامج يسعد صباحك في التلفزيون األردني من وجهة نظر 

 الصحفيين؟

 

    عرض أهم األماكن األثرية في المملكة.  .1
    الحديث عن األماكن التاريخية في المملكة.  .1
    ومراكز التراث ومواعيد زيارتها.تعريف المشاهدين بالمواقع الخاصة بالمتاحف   .1
    بتعريف المشاهدين على الفنون والعرضات الشعبية التراثية.  .1
    بإطالع المشاهدين على المعروضات في المتاحف الوطنية.  .1
    بث أهم المناسبات واالحتفاالت التراثية في المملكة.  .1

 أحياناً  أبداً  نادراً  العبارة الرقم
أشعر بالرضا عن المعايير المهنية والضوابط األخالقية التي تحكم برنامج يسعد   .0

 صباحك.
   

أشعر بالرضا عن أساليب تعزيز قيم الهوية الوطنية ضمن فترات الخاصة بالشباب   .9
  صباحك.في برنامج يسعد 

   

    المواطنين. لشكاوى يعمل برنامج يسعد صباحك على تخصيص فترات   .1
يحث برنامج يسعد صباحك الحكومة على إيجاد حلول المشكالت التي تواجه   .1
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