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 الملخص

هدفت الدراسة التعرم الى أثر انماط ملكية القنوات التلفزيونية االردنية على المحتوى االعالمي 

أما  االردن ( قناة خارة في 13تكون مجتم  الدراسة من ) باالترال من وجهة نظر القا مين 

العينة فتشكلت من االعالمين القا مين باالترال في هذة القنوات مثل المحررين والمذيعين 

اعتمدت الدراسة الميدانية على استبانة لتحقيق االهدام  ( والمرورين في قناتي )رؤيا والمملكة

 البوابة ونظرية ترتيب االولويات. واستندت على نظرية حارس المتوخاة.

وتورلت الدراسة الى عدد من النتا ج: ابرزها ان القنوات التلفزيونية االردنية تقدم محتوى 

اعالمي يهدم لتحسين رورتها لدى مختلم ف ات الجمهور  وان المضمون يتوافق م  مستوى 

اكدت ي  المطروحة  و الحدث وتسهم في تغير مفاهيم الجمهور المستخدم نحو مختلم المواض

الدراسة على تأثير انماط الملكية على المحتوى االعالمي وتبين أن ادوار المالكين في القنوات 

التلفزيونية تتجسد في إظهار رؤية واستراتيجيات القناة م  ادراك أهمية تطوير خطة اعالمية 

مها: من التوريات أهللبرامج التي تتطرحها القنوات التي يمتلكونها .وقدمت الدراسة عددا 

ضرورة قيام القنوات التلفزيونية الفضا ية بتقديم محتوى اعالمي يتناسب واتجاهات الرا  العام 

 شب  حاجاتهم ورغباتهم االجتماعية.للجماهير وبشكل ي

 .القنوات التلفزيونية األردنية، المحتوى اإلعالمي، الملكية أنماطالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The effect of the production pattern on the media content in the 

Jordanian TV channels from the contact person point view, through 

analytical study, the study population consisted of 13 private channels in 

Jordan, and the sample consisted of media contact person, editors, 

broadcasters and photographers in the two channels (Roya and 

Kingdom). The field study was based on a questionnaire to achieve the 

objectives. It was based on gatekeeper theory and prioritization theory. 

The study found a number of results, the most are: Jordanian 

satellite TV channels provide media content aimed at improving its 

image among the different audiences. The content is consistent with the 

level of the event and contributes to changing the concepts of the target 

audience towards the different subjects. Demonstrate the vision and 

strategies of the channel and recognize the importance of developing an 

information plan for the programs offered by the channels they own. The 

study made a number of recommendations, the most important of which 

are: The necessity of satellite TV channels to provide media content 

commensurate with the trends of public opinion to the masses and to 

satisfy their needs and social desires. 

Keywords: Production Pattern, Media Content, Jordanian TV 

Channels. 
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 الفصل األول

 مقدمة الدراسة

 تمهيد 1-1

رات بخياالبشععععععععععرية د يتزو  من تمكن ترععععععععععاالتفي مجال االثورة يعيش العالم اآلن 

  تتبادل الماليين من المعلوما ارنسعععانبإمكان  وأرعععبحمتعددة لتلقي المعلومات وتوزيعها  

والهواتم الخلوية والحواسعععععععيب المختلفة أدوات البث الفضعععععععا ي و  وسعععععععا ل ارعالممن خالل 

متدادا االتي تعد  أشععععععكال االترععععععال غيرها منارنترنت و و واترععععععاالت المايكروويم المتنقلة 

 .اديووالر والمجالت والرحم  يونمثل التلفز   تقليديةالجماهيرية ال االتراللوسا ط 

علة أرععبح ارعالم قوة فافقد وم  تغير مفهوم ارعالم وطبيعته في عرععر العولمة 

في تشعععععععععكيل العالقات ارنسعععععععععانية المختلفة  وبات من أكثر الوسعععععععععا ل تأثيراب في الرأ  العام 

وتحديداب التجاهاته  بل أربح مردرا أساسياب للثقافة العامة لف ات المجتم  كافة  بما يحمله 

نتيجة و  .دة تلقى قبوالب لدى مختلم الف ات من المالك وأرحاب المرالحمن مضامين متعد

لذلك فقد خضععععععععععععععت المجتمعات عموماب لمجموعة من التحوالت والمتغيرات واألحداث على 

كافة األرععععععععععععععدة االجتماعية واالقترعععععععععععععادية والثقافية  أثرت في تكوين اتجاهاتهم وأدوارهم 

ات كية  وحتى أسعععاليب معيشعععتهم وحياتهم وفي العالقومعتقداتهم وقيمهم واسعععتعداداتهم السعععلو 

المتبادلة فيما بينهم  إذ كان لوسعععععععععععععا ل رعالم المختلفة دوراب أسعععععععععععععاسعععععععععععععياب ومحورياب في ذلك 

 (.42  ص2015)الدليمي  .
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لقد ازداد ارعالم أهمية في وقتنا الحاضععععععععععر فمن خالله يعبر الجمهور عن نفسععععععععععه 

من خالله تتشعععععععكل القناعات والمفاهيم والسعععععععلوكيات ويتفاعل م  محيطة وبي ته ومجتمعه  و 

ويقدم أدلة ومؤشععععععععععرات على ما ورععععععععععلت إليه األمة من تقدم  فكان من الطبيعي أن تتطور 

وسعععععا ل ارعالم المطبوعة والمسعععععموعة والمر ية  وتتقدم وسعععععا لها وتتسععععع  وتنو  مواضعععععيعها 

تم  الحديث في تحقيق واألحداث التي تعالجها  مما مكنها ألن تكون أهم وسععععععععععععععا ل المج

مرععععععععععععععالحه الوطنية العليا  الداخلية أو الخارجية وفي جمي  ميادين الحياة السعععععععععععععياسعععععععععععععية 

 (.7  ص2011واالجتماعية واالقترادية والثقافية )خضور  

من خالل وسععععععا ل  يتشععععععكل الوعي ارنسععععععاني عبر نمط التوارععععععلوفي هذا ارطار 

نمط فيملععك التععأثير   هععادوات فمن يملكألهععذه انمط ملكيععة    ويظهر ذلععك من خاللارعالم

غير على ت األكبر التأثيرله و  والمسعععععععععععاهمين  في تحديد مرعععععععععععالح المالك األهمالملكية هو 

أن نمط  إلىذلك النظرية االقترعععادية في ملكية وسعععا ل ارنتاج   إلىاسعععتنادا  ارنتاج أنماط

الملكيععة يؤثر على المحتوى المعرفي والثقععافي والفلسعععععععععععععفي  أنمععاطوتعععدد واختالم  ارنتععاج

ي نمط ف االجتماعيةالمحتوى ونوعية العالقات هذا ختلم بشعععععععععععععكل كبير حيث يللمجتم , 

 ارنتععاجط انمععأالعععالم يعيش    لععذلععك بععاتارنتععاج ارقطععاعي عن نمط ارنتععاج الرأسعععععععععععععمععالي

نة معي أنماط سعععععععععععواق  فأفرزتانفتحت األالعولمة و فسعععععععععععادت  افي أعلى مراحله ةالرأسعععععععععععمالي

 .للملكية ةتعددوم

 األدواتبشعععععععععععععكل ر يس على حرية تملك يعتمد  ارنتاجنمط وكما هو معروم فان 

 أنلى ع ونمط ارنتاج الرأسععععععععععمالي يقوم  ةفا ض القيمة المنتجعلى سععععععععععتحواذ االو  ارنتاجية
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م على   فهو قا في تملك أدوات ارنتاجأفراد المجتم  لجمي  متسعععععععععععاوية فرص حرية و هناك 

 لمن يقدم األفضل.تميز والالمنافسة 

بين سود تالمنافسة   فأربحت فروض الرأسماليةال لى تلكعيقوم  ارعالمكذلك فان 

في  والمساهمينك مالالمرلحة القا مة على  هالتحقيق أهداف يةمؤسسات ارعالممختلم ال

ختالم ا م  ارقرار بوجود  ارعالمية لمؤسععععسععععةا ةرتبط بكيفية نمط ملكيوهذا ي  المؤسععععسععععة

 إلى رالهري الذ  يسعىمعرفي المحتوى اليخلق  فارعالم  المنتجات ةعن بقي بين ارعالم

نهم متحاول تجمي  اكبر عدد فان هذه المؤسعععسعععات وبالتالي المتلقي  الجمهور و المشعععاهدين 

توى تقديم مح ة من خالليدولوجياال اتتغير ال أوسععععععععياسععععععععية المواقم ال أو ارعالنات همبيعو 

 مهمما تقد هم بشععععععكل أقوىجذبويكون قادر على الجماهير  م  ميول هذهيتناسععععععب إعالمي 

 .جماهيراستقطاب العلى ارعالمية المنافسة المؤسسات 

  حيععث 2003وقععد كععانععت البععدايععات النطالق ارعالم الخععاص في األردن في عععام 

  لمؤسععسععات القطا  الخاص بإنشععاس قامت هي ة ارعالم المر ي والمسععمو  بالموافقة والسععما

المحطات التلفزيونية وارذاعية بعد كانت هذه الوسععا ل ارعالمية محتكرة من قبل الحكومة  

ومثلت التكلفة المالية في البداية عقبة أمام البدس بالبث التلفزيوني الخاص من حيث تكلفة 

الخارعععة  لتلفزيونية الفضعععا يةتجهيز االسعععتوديوهات وارمكانيات الفنية  مما أعطى القنوات ا

فررععععععععععة للدخول في هذا المجال  كما أن تكلفة البث الباهظة من خالل اسععععععععععتخدام األقمار 

 الرناعية تطلب وجود رأس مال كبير للقيام بإنشاس القنوات التلفزيونية الفضا ية الخارة.
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لى ع قنوات التلفزيونية وملكية  أنماطثر أ إلى التعرم علىهذه الدراسععععععععععععععة تهدم 

دراسععععععععة ميدانية في القنوات التلفزيونية الفضععععععععا ية ذلك من خالل  ويأتي ارعالمي محتواها 

باحث اليمتلكها مجموعة من المسععععاهمين  وبناس على ما تقدم فان  خارععععة ا لوسعععع ابرععععفته

 تجهدا مضعععععافا إلى غيره من البحوث والدراسعععععات التي تناول دراسعععععةال هكون هذتبان  يطمح

تيح ت   في الوقت الذ ارعالمي في المحتوىوتحديداب  العملية ارعالميةملكية في ال أنماط

هذه الجوانب وغيرها في القنوات التلفزيونية على  الضععععععععوسط يسععععععععلالفررععععععععة لت هذه الدراسععععععععة

 .الفضا ية

 مشكلة الدراسة 1-2

وما  األردنية في القنوات  ارعالميعلى المحتوى يؤثر أن نمط الملكية  إنطالقا من

وما لملكية ا شكلتضافر عوامل ومؤثرات عديدة تشمل القوانين وتطبيقها و  ذلك من هتطلبي

الهادم إلى تغيير السلوك كجزس من و إلى ذلك  فان التركيز على نمط الملكية المأمول 

البحث في جملة األسباب التي أبقت تأثير هذه  أيضا  يستدعي إعالمية متكاملةمنظومة 

 ستحق الذكر.دون المستوى الذ  ياألنماط 

أنية لما متال تهقراسو اطالعه على الدراسات التي توافرت  من خالل  وجد الباحث وقد

حاجةب هناك  نّ أ  األردنيةفي القنوات  ارعالميالمحتوى حول المختلفة  قنوات التلفزيونتقدمه 

ات في القنو  ارعالمينمط الملكية على المحتوى ثر أفي  تبحث   ماسة إلى دراسة أردنية

 حول هذا الموضو . األردنية
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 الدراسة أسئلة 1-3

ا أثر م يمكن تحقيق الغرض من هذه الدراسة من خالل ارجابة على التساؤل الر يس االتي:

من وجهة نظر  األردنيةالتلفزيونية في القنوات  اإلعالمينمط الملكية على المحتوى 

 اآلتية:وقد انبثق عن هذا التساؤل األس لة  ؟القائمين باالتصال 

 يالمس موضعععععوعيبشعععععكل نمط الملكية في طر  ومناقشعععععة القضعععععايا ما أثر  الســـ ال االول:

 من وجهة نظر القا م باالترال؟ األردنيةفي القنوات اهتمامات الجمهور 

في خدمة مختلم شعععععرا ح المجتم  من خالل  األردنيةالقنوات ما مسعععععاهمة  الســـ ال الثاني:

 ؟من وجهة نظر القا م باالترال برامج ومحتوى إعالمي يتناسب م  اهتمامهم تقديم

نوعية و  نمحرريالعمل وأثر ذلك على  مالكي المحطات ارعالمية دورما  الســــ ال الثالث:

 ؟من وجهة نظر القا م باالترال األردنيةالقنوات المقدمة في  البرامج

القنوات في  مرععععععععععععععداقية المحتوى ارعالميما مدى اهتمام ارعالميين ب الســـــــــ ال الرابع:

 ؟من وجهة نظر القا م باالترال األردنية

نمط الملكية على المحتوى أثر وجد فروق ذات داللة إحرععععا ية في تهل  الســـ ال الخامس:

 لمبحوثين ) الجنس  العمر لتعزى للعوامعععل العععديموغرافيعععة  األردنيعععةفي القنوات  ارعالمي

 المؤهل العلمي(؟
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 أهداف الدراسة 1-4

 تهدم هذه الدراسة إلى ما يلي:

س يالم موضععععععوعيبشععععععكل الملكية في طر  ومناقشععععععة القضععععععايا  أنماط التعرم على أثر-1

 من وجهة نظر القا م باالترال. األردنيةفي القنوات اهتمامات الجمهور 

 قديمتفي خدمة مختلم شرا ح المجتم  من خالل  األردنيةالقنوات الكشم عن مساهمة -2

 .من وجهة نظر القا م باالترال برامج ومحتوى إعالمي يتناسب م  اهتمامهم

 نوعيةو  نمحرريالعمل وأثر ذلك على  مالكي المحطات ارعالمية دورتدخل مدى  بيان-3

 .من وجهة نظر القا م باالترال األردنيةالقنوات المقدمة في  البرامج

 ردنيةاألالقنوات في  داقية المحتوى ارعالميمرععععبيان مدى إيالس ارعالميين االهتمام ب-4

 .من وجهة نظر القا م باالترال

نمط الملكية على المحتوى أثر فروق ذات داللة إحرعععععا ية في مدى وجود  التعرم على-5

 لمبحوثين ) الجنس  العمر لتعزى للعوامعععل العععديموغرافيعععة  األردنيعععةفي القنوات  ارعالمي

 .المؤهل العلمي(

 الدراسةأهمية  1-5

 ثةالحدي ارعالميةالدراسععععععععات  إحدىتعتبر  أنها تكتسععععععععب هذه الدراسععععععععة أهميتها من

مط نفي مجال محدود  نطاقفي  إال ) حسعععب علم الباحث ( بحثهاأو التي لم تتم دراسعععتها و 

 كمن فيتأهمية هذه الدراسععة  فإن  وبالتالي األردنيةفي القنوات  ارعالميالمحتوى و الملكية 

د تضعععععععععععععافر وتكامل جهو   والتي تسعععععععععععععتدعي األردنيةالقنوات في  ارعالميالمحتوى  هاتناول
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 تم تأثيرها على أفراد المج التعرم علىبهدم   وتحليلها األنماطلدراسععععععععععععععة هذه الباحثين 

 .األردني الذين يمكن لهم االستفادة من مطالعة هذه الدراسة

لقنوات اعلى  الضععوس تسععليطأهميةب مضععافة أنها تسععهم في  راسععةما يعطي هذه الدوم

ن يمك جديداب  مرعععععععععدراب  رعتبي  ذالبشعععععععععكل خاص  ارعالميالمحتوى بشعععععععععكل عام و  األردنية

 ماالتي تحظى بععاهتمعع القضعععععععععععععععايععامن و  ارعالمياالعتمععاد عليععه لغععايععات تطوير المحتوى 

 أهمية هذه الدراسة تنب  من االعتبارات التالية: نكما أاألردني. الجمهور 

 عالميارالمحتوى و نمط الملكية قلة الدراسعععات ارعالمية األردنية التي تناولت موضعععو  -1

 .األردنية  لذلك فان هذه الدراسة تمثل إضافة علمية جديدة في هذا الموضو في القنوات 

لقنوات االمقدم في  ارعالميالمحتوى إنها تكشععم عن الجوانب االيجابية أو السععلبية في -2

ذلك مدى ارتقاس هذا المحتوى إلى مسععععععتوى المكانة التي تحتلها الجوانب المتعلقة األردنية  ك

 في المجتم  األردني.نمط الملكية ب

األردنية دوراب مهما ومؤثراب في األفراد وبالتالي فان هذه الدراسععععععععععععة تسعععععععععععععى القنوات تؤد  -3

ينة   وكذلك تحليل إجابات عاألردنيةفي القنوات  ارعالميالمحتوى لمعرفة كل ما يتعلق ب

 األردنية.القنوات بهدم تقييم هذا المحتوى الذ  تتناوله الدراسة المبحوثة 

 في ارعالميالمحتوى و نمط الملكية إمكانية وضعععععععععععع  أسععععععععععععس علمية للكتابة في مجال  -4

 األردنية بشكل موضوعي ومتزن.القنوات 
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 ث انهحي  به المرتبطةوالقضععععايا  ميارعالالمحتوى تقويم األداس ارعالمي في معالجة  -5

ل أفضععل في التعام سدامسععتوى األكلما خضعععت الممارسععة ارعالمية للمراجعة والتقويم كان 

 .القضايام  هذا النو  من 

 حدود الدراسة 1-6

 مثلت حدود الدراسة باآلتي:ت

قناة رؤيا  مقر القنوات التلفزيونية الفضعععععععععا ية األردنية في مدينة عمان الحدود المكانية: -1

 والمملكة

: تم انجاز هذه الدراسعععععععة خالل الفترة الواقعة ما بين شعععععععهر كانون ثاني الحدود الزمانية -2

 .2019ولغاية شهر نيسان  2019

ا ية القنوات التلفزيونية الفضعععععععفي العاملين  اختار الباحث ارعالميين :الحدود البشـــــرية-3

األردنيعة الخعارععععععععععععععة في معدينعة عمعان البعال  ععددهعا ثالث عشعععععععععععععر محطعة تبعث من خالل 

Playout Equipments  وfiber Optics وعن طريق ارنترنت  ومحطة واحدة تبث  

 من خارج األردن واختار الباحث قناتي )رؤيا والمملكة(.

 محددات الدراسة 1-7

ي تعب عة ف ارعالميين في القنوات التلفزيونيععة الفضععععععععععععععا يععة المبحوثععة عععدم تعععاون بعض -1

االسعععععععععععععتبانات  االمر الذ  تطلب جهدا اضعععععععععععععافيا للعودة إليها مرة أخرى وأوقات مناسعععععععععععععبة 

 .للمبحوثين
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لمحتوى اوأثرها على نمط الملكية قلة الدراسات العربية بشكل عام التي تتناول موضو   -2

جنبية   كما لوحظ أيضعا قلة الدراسعات األاألردنية يونية الفضعا يةفي القنوات التلفز  ارعالمي

  االمر الذ  دف  الباحث إلى االسععتعانة بالدراسععات المشععابهة لموضععو  حول هذا الموضععو 

 .الدراسة الحالية

 تعريف المصطلحات 1-8

  را ية تعريفات اج الدراسة المستخدمة فيللمرطلحات تحديد المعاني ب قام الباحث

 موضو  الدراسة الحالية.مرطلح في الدراسات التي أجريت في  كلوحسب ما يعنيه 

 لذ ا ارنتاجشععععععععكل من الحكم والتملك له خرععععععععا ص معينة تتعلق بنمط هو : نمط الملكية

 .األردنية القنوات التلفزيونية الفضا يةفي  على هذا الشكل شروطهيفرض 

هو النظام االقترعععععععاد  الذ  تخضععععععع  إليه أشعععععععكال الملكية ونمط ارنتاج من اإلنتاج: نمط 

 ألردنيةا القنوات التلفزيونية الفضعععععععععععععا يةمجموعة من القوانين التي تحدد طريقة عمل خالل 

  .بالمجتم  وارنتاجيةالعالقات االقترادية و 

مراكمة  بهدم تاجارن أدواتبتملك  األفرادنظام اقتراد  يعمل على حرية هي  الرأسمالية:

 .  الربح ويتيح المنافسة للجمي

 ) عينة الدراسعععة (التي يريد منها المرسعععل  ارعالميةمضعععمون الرسعععا ل  اإلعالمي:المحتوى 

  .المستقبل إلىترل  أن
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في عينععة كعععل موظم أو موظفعععة يحمعععل الجنسععععععععععععععيعععة األردنيعععة  يعمعععل  :اإلعالميون األردنيون

شععععععععععععرام    ويتعامل م  الجوانب الدراسععععععععععععة خراج وا  ارعالمية من تحرير ومونتاج وترععععععععععععوير وا 

 والمسؤوليات ارعالمية األخرى التي لها عالقة بتكنولوجيا االترال.

محطات التلفزيون الخارة التي حرلت على ترخيص من قبل هي ة  هي: األردنيةالقنوات 

ية والمسعععععمو  األردنارعالم المر ي والمسعععععمو  األردنية بناس على نظام هي ة ارعالم المر ي 

والتي دمجت م  دا رة المطبوعات والنشعععععععععر بهي ة واحد تحت أسعععععععععم   2003لعام  162رقم 

وهذه المحطات تقوم بالعمل من خالل  .2014هي ة ارعالم األردني في منترعععععععععععععم عام 

وجود اسعععععتوديوهات لها في األردن  وتبث من خالل األقمار الرعععععناعية كمحطات تلفزيونية 

  والتي حرععععععلت على تراخيص تخولها بث FMة تبث من خالل موجة ال ومحطات إذاعي

 برامجها عبر تلك الموجات وتغطي مناطق المملكة األردنية الهامشية.

لهم عالقة بالمحتوى  والذين عينة الدراسععععععععععععععةفي  جمي  العاملينم ه: باالتصـــــــــال ينالقائم

 ارعالمي مثل المحررين والمذيعين والمرورين ومقدمي البرامج. 
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 الفصل الثاني

 اإلطـــــــــــــــــــار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري للدراسة المبحث األول:

 تمهيد 2-1

 اإلسناد النظري للدراسة 2-2

 ملكيةالنمط  2-3

  اإلعالميةلرسائل امحتوى  2-4

  اإلعالميةلرسائل امحتوى العوامل الم ثرة في  2-5

 والقنوات التلفزيونية الفضائية عالماإلوسائل  2-6

 التي ت ديها القنوات التلفزيونية الفضائيةوظائف ال 2-7

 تأثير نمط الملكية على المحتوى اإلعالمي 2-8

 األردنيةالقنوات نبذة عن  2-9

 الدراسات السابقةالمبحث الثاني: 
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 الفصل الثاني

 اإلطـــــــــــــــــــار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري للدراسة المبحث األول:

 تمهيد 2-1

ارعالم في الماضي يؤد  دوراب تقليدياب يقترر فقط على نقل المعلومة  ت وسا يلكان

أو إبراز القضية أو تغطية الخبر  ولكن وسا ل ارعالم بمفهومها الحديث تمثل ثقال بما 

تستطي  أن تقدمه وتقوم بتنفيذه من مبادرات إعالمية من الممكن تنقل اهتمامات هذا المجتم  

الخطط  بحيث يشعر أفراده أنهم مس ولون ومشاركون فيها  إلى رانعي القرار وواضعي 

براز التجارب  بداس رأيه المحايد وا  بارضافة إلى دور ارعالم في نشر اردراك والمعرفة وا 

والممارسات الناجحة لخلق رأ  عام وا  يستطي  أن يتردى لمختلم القضايا التي تهم 

قا ق تزويد الجماهير بالحم يعمل على المجتم   ويسهم في حلها على أسس علمية  فارعال

 (.275  ص2011 )إبراهيم هذه القضايا  لحو  واألخبار والمعلومات واآلراس واالتجاهات

تؤد  القنوات التلفزيونية الفضا ية الخارة دوراب محورياب في تغطية وتقديم المعلومات 

ة  حيث لتقليدية والحديثاألحداث المختلفة؛ وتستخدم بذلك العديد من التقنيات ارعالمية ا

زمين  وذلك لسببين متالأربحت هذه الوسا ل مردراب مهماب للمعلومات بالنسبة للجمهور  

منطقة وخارة بالنسبة لل  ن الفضا يات تعد من أهم وسا ل االترال الجماهير  أأولهما هو 

ثقيفي ا التدورهتقديم المحتوى ارعالمي  إضافة إلى العربية من خالل دورها المحور  في 
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مر بها توثانيهما هو طبيعة المرحلة الحرجة والدقيقة للغاية التي  .والتوعو  والحضار 

 . المنطقة العربية بشكل عام

كما تقدم القنوات التلفزيونية الفضا ية الخارة للجمهور المعلومات الضرورية 

اين اآلراس حيث تتبوالتغطية ارعالمية حول كافة التوجهات نحو عمليات اررال  السياسي  

واالتجاهات حول التغطية ارعالمية لمحطات التلفزيون وارذاعة الخارة في األردن لمختلم 

القضايا السياسية واالقترادية واالجتماعية  وفي الوقت نفسه تتباين فيه التوقعات حول حجم 

لتي يتم ؛ اونوعية المعلومات التي تقدم من قبل هذه المحطات للقضايا السياسية المحلية

ياغة في رأيضا وتساهم  االستناد عليها في بناس اآلراس واالتجاهات حول هذه القضايا.

وتشكيل الحقيقة في المجتمعات الديمقراطية التي تمنح هذه القنوات حرية التعبير عن القضايا 

ان عالتي تشغل جماهير المجتم   ولهذه القنوات قدرة في ترتيب أولويات الجماهير  فهناك نو 

من الجمهور يتناولهم ارعالم في طر  القضايا السياسية واآلراس "جمهور نخبو " تتأثر به 

  2011  )خضوروبطبيعة القضايا المهمة التي تشغله "وجمهور عام" يسهل التأثير عليه 

 (.8ص

ة والمضععامين المقدم ارعالميعلى المحتوى األردنية ط ملكية القنوات انموتنعكس أ

رية التعبير والتي ال تنفرععععل بدورها عن األداس العام للمجتم   ففي السععععلوك حول قضععععايا ح

اليومي لتفراد والمؤسععسععات تظهر هذه األهمية وهي أهم من االنتشععار المكتسععب من الخارج 

وغالباب ما تظهر ازدواجية ملفتة بين ارعالم النظر  والممارسععععععععععععة العملية. والمجتم  العربي 

ذا كانت بعض األحداث السعععاخنة ترعععدم إجماال مجتم  محافظ بط يس االسعععتجابة للتغيير وا 
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المزاج العام وتخلق أجواس جديدة فغالباب ما يتم االرتداد إلى الحالة السععععععععععععععابقة حالما تزول 

 العوارض الخارجية.

ذه األحععداث لهععالقنوات التلقزيونيععة تنععاول لكيفيععة تحععداث اليوميععة و ل إن المتتب كمععا 

يا قضعععافي تناول   ومن مؤسعععسعععة إلى أخرى  من وسعععيلة إلى أخرى اختالفاأن هناك  يالحظ

  التعرض لهععا  فهنععاك مععا يهتم بموضعععععععععععععوعععات محععددة ويتبّ طرحهععا و وطريقععة حريععة التعبير 

   وأخرى تخالفها تماما في التوجه وحتىالموضعععوعات المختلفةسعععياسعععة ما في طر  وترتيب 

يخضععع  إلى نو  من التحديد فنشعععاهد  أنهبالمحتوى ارعالمي  أ  عرض الرعععور المرتبطة 

 .(262  ص2016)الفار   واحد من قناة إلى أخرىإعالمي  لمحتوىرورا متباينة 

 اإلسناد النظري للدراسة 2-2

سععععععععة , سععععععععتحاول الدرااألولوياتتعتمد الدراسععععععععة على نظريتي حارس البوابة وترتيب 

ديععد وكيفيععة تحعع ارعالمينمط الملكيععة على المحتوى  تععأثيراالسعععععععععععععتنععاد عليهم لمعرفععة مععدى 

النظريات ومعرفة كيفية عمل حارس البوابة  هذهفي اسععتخدام  ارعالميةالمؤسععسععات  أهدام

وما هي  األولوياتالمؤسععسععة, وكيفية اختيار  أهداملتتناسععب م   إليهوما المهام التي توكل 

 .المؤسسة أهدامالتي تتطابق م   األولوياتالتي تحدد  األسس

 حارس البوابةنظرية أوال: 

مي المحتوى ارعالجاست نظرية حارس البوابة لتعطي تفسععععععيرا جيدا عما يجر  في 

فيها العوامل   جر من الغموض الذ  ت الكثيرويفسععععععر لنا  في القنوات التلفزيونية الفضععععععا ية 

المحتوى ارعالمي في القنوات التي تؤثر في القععا م بععاالترعععععععععععععععال ومن ثم في رعععععععععععععنععاعععة 
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بعض  ر. لذلك فإن هذه الدراسعععععة سعععععتعتمد على هذه النظرية في تفسعععععيالتلفزيونية الفضعععععا ية

ى ثر نمط الملكية على المحتو أ األسعععععععع لة التي طرحتها الدراسععععععععة والتي تتلخص تحت عنوان

 األردنية.في القنوات  ارعالمي

عنرر ارعالمية  المؤسسة في ة االترالبعمليالقا م أن عتبر تحارس البوابة نظرية و 

ارجراسات  لى مجموعة منعأوال  يقومالذ   ارعالميالعمل ة نظمأفي  الفاعلةالعنارر  من

األهدام   تفق مبشكل ي رسمهابالملكية أو القا مون عليها  قوم أرحابالسياسات التي يو 

يعتبر حيث انه   ارعالمية المؤسسات خالل قيامهم بتأسيسمن إلى تحقيقها  التي يسعون

ة  ارعالمي استمرار المؤسسةمن اجل   ضرور أمر السياسات ارجراسات و  تزام بهذهلاالأن 

كافة حديد تحيث تتلخص الوظا م التي يؤديها حارس البوابة بثالثة وظا م تتمثل األولى ب

الوظيفية الثانية هذه المعلومات  أما  ثببالقيام  قبلها تحرير ب من خالل القيامالمعلومات 

عمل فيها ة التي تارعالمي ةبي التوسي  ب من خالل القيامزيادة كمية المعلومات فتتمثل ب

ها ترتيب المعلومات أو إعادة تفسير  إعادةالمؤسسة ارعالمية  فيما تتناول الوظيفة الثالثة ب

 (.43  ص2015, السيد   مكاو )

رعالمية االمؤسسة رسالة المعلومات التي تتضمنها أن فحارس البوابة حسب نظرية و 

هذه و   هاإلى متلقيالرسالة تنتقل من مردر د من المراحل  حيث أنها عدمن خالل تمر 

تي ر هذه المعلومات الاقدموأن   حلقاتد من المن عد تتكونسلسلة تشبه المرور بالمراحل 

  تقوية( )أجهزة ىسمتا  لذلك من بعض الحلقات أو األنظمة أكثر مما قد يدخل فيه تخرج

مرت لتي ا ر ما إذا كانت الرسالةيقر تالحق في  يكون له الذ  يوجد احد األفرادفي كل حلقة ف
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ترل إلى م و نقلها  وما إذا كانت تلك الرسالة سقوم بنقلها أو لن يقوم بتلقاها سوم يعليه و 

 قوم بإدخالأم سي اي جاست بهتال األسلوب والطريقةبنفس  التي تليها الحلقةالفرد الذ  يتواجد ب

الرقابة البوابة تعني  حراسةف  ى المعلومات الواردة بالرسالةبعض التغييرات والتعديالت عل

في سلطة ويمتلك ال الحقحارس لل يكونبحيث  االترالعلى مكان استراتيجي في سلسلة 

فهم ال نفا يبحراستها  وبالتالة التي يقوم بوابالمن خالل عليه يمر وم فيما س اتاتخاذ القرار 

 حارسوم قالعوامل التي تتحكم في القرارات التي ي أولمؤثرات لفهم الالبوابة يعني  وظيفةل

 (.294ص ،1978واتخاذها )رشتي   بإردارها البوابة

المدى والزمن الذ  تستغرقه رحلة المادة ارعالمية  إلى البوابةنظرية حارس وتشير 

جمهورها المستهدم  حيث أنه توجد عدة نقاط أو عدد من البوابات لغاية ورولها إلى 

تتطلب اتخاذ قرارات بالمادة المسمو  لها بالدخول أو الخروج منها  وبهذه الحالة تطول 

 .المرحلة التي تقوم األخبار بقطعها حتى يتم ظهورها في الوسيلة ارعالمية

وهذه  حارس البوابة لدى هاتوافر  ينبغيالخرا ص التي وهناك مجموعة من 

 (48، ص2013 رشتي الخرا ص: )

عنررين وجود يعتمد على  بعملية االترال ينالقا م قياس مرداقيةإن  المصداقية:-1

 :أساسيين هما

بها الفرد  التي يتمت معرفة الالمتلقي عن الموجودة عند مدركات بال وتتمثل  الخبرة-أ

 .الرحيحة عند ارجابة بعملية االترالالقا م 
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لقا م االفرد المتلقي عن  بإدراك بعملية االترال  وتتمثلبالقا م  زيادة الثقة-ب

 االترال. دون تحيز فيو شارك بشكل موضوعي ي بأنه باالترال

 الجاذبية. محددات خارة لمفهومكالتشابه و تتمثل في التماثل و  الجاذبية:-2

و ألجاذبية ل االترالبعملية  ينك بعض القا مالتما بالرغم من عدم قوة المصدر: -3

 همكونلراد  اتجاهات وسلوكيات األففي  اتتغيير إحداث اللهم تأثير في  يبقىلكن   لمرداقيةا

 في التأثير في هذه االتجاهات والسلوكيات. قوة يمتلكون

توافرها في  ينبغيالشروط ( إلى أن هناك عدد من 2015السيد  و ,  مكاو ويشير )

 بعملية االترال وهي:  ينالقا م

 تابةالكمثل القدرة على  الترالاألساسية رتمام عملية امهارات التوافر ضرورة أن ت-1

 .ارنراتواالستما  و  القراسةو  المحادثةو 

ونحو ة للرسالالمتلقي الجمهور ونحو  منفسهأنحو بعملية االترال  يناتجاهات القا م-2

 االترال. موضو 

 .ومحتوى االترال موضو ب موتخررهبعملية االترال  ينمستوى معرفة القا م -3

والثقافي  االقتراد  في إطار النظامبعملية االترال  ينالقا مالذ  يتمت  به مركز ال -4

 التي يمارسونها. وطبيعة األدوار

المعايير التي ( إلى وجود عدد من العوامل و 298-295، ص2015 شتي وتشير )د

   فهي: الميةارع البوابة تؤثر على حارس



19 
 

 نش ةالتمثل خرا ص وسمات الشخرية تتمثل ب وهذه المعايير :ذاتيةالمعايير ال-1

بعملية  ينالقا مخرا ص تلعب   حيث واالتجاهات والميولواردراك االجتماعية والتعليم 

سمات الخرا ص و   وتشمل الارعالمية البوابة حارسفي التأثير على هما مدوراب االترال 

  جتماعياالالنو  بعملية االترال على متغيرات هي  ينلقا م)الديموغرافية( لالشخرية 

فكرية أو ال هم  وانتماساتيالتعليمالمستوى الدخل  و مستوى والعمر  والطبقة االجتماعية  و 

 هماتخاذو بعملية االترال  ينفي طريقة تفكير القا م اتاالنتماسهذه ؤثر حيث ت العقا دية 

 (.298-295، ص2015 شتي )د لقراراتل

 ينقا ملفالقيم والمبادئ التي يؤمن بها ا :وتقاليد المجتمعالمتعلقة بقيم وعادات معايير ال-2

بعملية لقا م ا نفاتقاليد القيم و هذه البسبب فالنظام االجتماعي  على ؤثر بعملية االترال ت

 .الرحفي وسا ل ارعالم بالسبقبحيان في بعض األ ييضحاالترال 

المتاحة  األخبارومرادر  ارعالمية الوسيلةالتي تتبعها سياسة : وهي الالمهنيةيير معاال-3

يتعرض القا م باالترال للعديد من الضغوط المهنية التي   حيث وعالقات العمل وضغوطه

مية المؤسسة ارعالالتي تتبعها سياسة التوافقه م  انسجامه و وتؤد  إلى   تؤثر في عمله

 (298-295، ص2015 شتي اآلتي: )د وذلك على النحوالتي ينتمي إليها 

لها  التي تتعرضضغوط حيث أن الالسياسة التي تتبعها الم سسة اإلعالمية: -أ

 ثلم خارجيةالعوامل وجود الفي هذه الضغوط وتتمثل  ارعالمية متعددة المؤسسة 

 ردار ا واألسلوب  ط الملكيةانمأداخلية مثل عوامل و   منافسةال الفضا ية محطاتال

ها  بخارة  ةسياستتب  إعالمية  وسيلةكل  حيث أن  المتب  في إدارة المؤسسة
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ان نة  و معيبعض القرص ال قيامها بتحريم أو إهمالالسياسة في تتجلى تلك و 

الستيعاب ا من خالللسياسة التحرير لارعالمية  المؤسسةن في يالعاملاألفراد و  يتعلم

راسة قالقيام ب يتم ذلك من خاللو   تعليمات مباشرةوجود أنظمة و  بدونو تدريجي بشكل 

ناك هوالجدير بالذكر أن   العاملين القدامىس و زمالم  ال األحاديث تبادلو   الجريدة

التي تضعها لسياسة لض  االرحفي خالمحرر عدد من األسباب التي تجعل 

 (298-295، ص2015 شتي ذه األسباب: )ده منو ارعالمية  المؤسسة

 .العقابإيقا  يملك من  ألنه ة من قبل العاملينطاعالتوق  المالك -

 هو باالستمرار فيها.ارعالمية  عمله في المؤسسةشعور الرحفي بان  -

 .اكبربشكل  األربا  لجني لدى ارعالميين والمحررينتطلعات ال-

 التي تتبعها المؤسسة ارعالمية.سياسة لل ومعارضين تعدم وجود تكتال-

ن أ حيث بينت غالبية األبحاث والدراسات :األخبارالتي تستقى منها مصادر ال-ب

ة رعوبم  ه  المتاب  ل جمهورالاالترال عن عملية القا م ب تخلي إمكانية هناك

 المحتوىالمرادر على هذه تأثير  ويتمثل  عن مرادره التخلي واالستغناس

 (298-295، ص2015 شتي : )دفيما يلي ارعالمي 

 المحددةار خباالستما  إلى بعض األلى إاالنتباه  بلفتوكاالت األنباس قيام  -

 متعددة. بأساليب

الذ  يتم من خالله  األسلوبعلى بشكل مباشر األنباس تؤثر  وكاالتأن -

 .ةالمؤسستوزي  مراسلي 
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 التي مناألحداث وقا   ب ةيومي تدر سجالارقوم باألنباس ت وكاالتأن -

 المؤسسة ارعالمية.حرولها في  الممكن

أسلوب طريقة و الكبرى في  الوسا لتقلد بالرغرى ارعالم  قيام وسا ل-

 ن الرسالة ارعالمية.اختيار مضمو 

في  سزمالالباالترال يرتبط م   القا محيث أن  :العملفي  ضغوطالعالقات و ال -ج

  ماعة أوليةجنواة لتشكيل خلق سهم في إيجاد و ت يةعالقات تفاعلب المؤسسة ارعالمية

 الجماعة دعمعلى  العاملون في المؤسسة ارعالمية حرصيتوحدون فيما بينهم ويف

 ة.نافسمالمالمح تضح ت وبذلك

االترال ة عمليب ينر على القا ميهاؤثر الجمت :ريهاجممتطلبات الخاصة بالالو معايير ال -4

 األخبارنوعية في باالترال و القا م  للخبر على ار بتقبلهيهاؤثر الجمتوالعكس رحيح  حيث 

 ة.قدممال

العالقة لتنظيم مستويات ثالث  ( إلى وجود298-295، ص2015 شتي ويشير )د

  بعملية االترال وهذه المستويات هي:بين المردر والقا م 

 مختلماالستقالل الكامل بين من حالة وجود يعبر عن  وهو مستوى األول:المستوى  -1

تدفق هنا فان   و اآلخرعلى  ن الطرفينم أل  تأثيرهناك أ   يس  فلاالجتماعية ةنظماأل

 .رسمياترال  بكونهيترم االترال عملية القا م ب إلىالمعلومات من المردر 

االعتماد المتبادل بين المردر من حالة وجود يعبر عن  وهو مستوى :المستوى الثاني -2

 بعملية االترال.والقا م 
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 .االعتماد الكامل على المردرمن حالة وجود يعبر عن  وهو مستوى :المستوى الثالث -3

  شكل كبيربمؤثرة الفاعلة و حارس البوابة هي من النظريات النظرّية ويرى الباحث أن 

  اتقهالتي تق  على ع حجم المسؤولية ارعالميةالكامل بعي متلك الو ي حارس البوابةإذا كان 

 م  هوية ةتوافقكون ملت ترفية المعلوماتالقيام بفرز و همية األ ادرككان بنفس الوقت مو 

كذلك فان   ةثقافالو والتقاليد قيم الم   ومنسجمة أيضاالمستهدم  المؤسسة ارعالمية جمهور 

ة التي وظيفال لاستغالب ما قام حارس البوابةجدا  إذا  خطيرةتعتبر  نظرية حارس البوابة

 طوي تقيام ب  أو الخارة مرالحهتحقيق الهادفة إلى  أهوا هبعض في تمرير  يمارسها

 المجتم   ركانأ تقوضتؤثر و تسلل من خالل األفكار الردي ة التي يقوم بالالبوابة لواستغالل 

 .الثقافياالجتماعي و  سبناالنخر في وت فكرالو  ةهويقوم بتهديد الوت

رموز من  تحملهما و الرسالة مضمون ومحتوى  ( إلى أن2016ويشير )الدليمي  

حلة في كل مر حيث انه   المستهدم هورمرل عند الجيمراحل حتى من ال دمر بعدي معانيو 

ي تالهي األمور  د مايحدقوم بتييسمى حارس البوابة شخص  يكون هناكمن هذه المراحل 

وسا ل ي ف وهذا يعني أنه ما ال يجب عرضه  استبعادقوم أيضا بوي هاعرضنبغي القيام بي

تم يالذ  يجب أن د ما يحدقوم بتالرسالة ويومحتوى مضمون  ىشخص قيم عل يوجد ارعالم

ها المؤسسة التي تضعمقاييس ال حسباستبعاده أن يتم تجاهله و  ينبغيما و  القيام بعرضه

فكار األب متأثرهعن  ناجم وهذا التأثير يكون الجمهورالتأثير في يحرل  ذلكوبة. ارعالمي

 ها رحطتي يجب د المواضي  اليحدقوم بتالذ  يحارس البوابة قواعد وقيم الختيارات و االو 

 هااألدوار التي يمارسها ويؤدي يكون من رلب الذ  تحدثه الوسا ل ارعالمية تأثيرحيث أن ال
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 الرسالة من النشر الرسالة أو من  لمضمون ومحتوى سما  إعطاسه الفي حارس البوابة 

 ةقادممارسة في حالة  ال انهإ  الرأ  ةقادالذ  يمارسه دور ال يشبه وبهذه الحالة فان دوره

 ية.وسا ل ارعالماستخدام الخالل  ومن ةجماهيريتكون  عملية االترالفأن لدورهم   الرأ 

 فقو  ينتقل من مرحلة إلى مرحلةالرسالة وبناسب على ما تقدم فان مضمون ومحتوى 

 أيهر نقل الحدث حسب بالمحرر مثال يقوم فالتي يحملها حارس البوابة  نظرة الهواس و األ

فق ويتناسب ما يتواعرض و ح مسقوم بي الذ  بدورهلر يس التحرير  ويقوم باعطاسهالشخري 

 ددوفي مختلم المراحل يكون هناك ع  ناسبهال ت األمور التييغير يتجاهل ويلغي و و  معه 

ه تضمنالمحتوى الذ  تكمية حجم و في  ال يكونسمح به ذ  يالشكل ال  فللبوابة حراسمن ال

 .الرسالةالتي يقدم فيها محتوى كيفية الولكن أيضا في   الرسالة

وقد استفاد الباحث من نظرية حارس البوابة في هذه الدراسة في أنها ساعدت على 

الفحص و  تفتيشالنقاط لعديد من تعرض لارعالمية يالرسالة مضمون ومحتوى ت أن يثبت

عملية ال ذهوهالمستهدم  الجمهور  نحو ة التي يسير بهارحلالتدقيق خالل التمحيص و الو 

معروضة في الالمادة  قطعهاقوم الرحلة التي ت خالل انهتحيط بحارس البوابة  و ى و تتأثر بق

بوابات ال أونقاط بعد من ال تمر ها المستهدمجمهور  إلىترل ل بقطعهاارعالمية الرسالة 

يتم  جب أني وما هلو دخجب أن يتم بما يالمتعلقة قرارات الاتخاذ  كل منها في يتمالتي 

في  شرهايتم ن لكيارعالمية الرسالة المراحل التي تقطعها وتنوعت  تعددتكلما ف إخراجه 

 غي على الشخصالتي ينبسلطة بال التقريرالتي يربح فيها  المراحل زدادت  يةارعالموسيلة ال

 لتعديالت ابعض  إدخالب لقياميقرر ا أواألسلوب بنفس ارعالمية الرسالة بنقل اتخاذ القرار 
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القواعد ا هي مالبوابات و  تلك قومون بإدارةي الذ  يتمت  به األشخاص الذيننفوذ الفان  ذلكل

سلطة الو  لها الحق تيالشخريات الومن هي   ارعالميةالرسالة ى عل هاقيتطبيجب التي 

 .ارعالميةالرسالة التي تتضمنها  انتقال المعلوماتعلى  التقريرفي 

 األولويات )األجندة(ترتيب نظرية ثانيا: 

يععاة والح األفراد على كبيرا تععأثيرا ارعالم لوسعععععععععععععععا ععل أن نظريععة إلىال تسعععععععععععععتنععد هععذه

حيث ترى أن هذه الوسعععععععا ل هي التي تقوم بتوجيه اهتمامات األفراد والجماهير   االجتماعية

تجاهل تو  للغاية للمواضعععععععععععععي  التي تريدها وبطريقة تحفزهم على أن هذه المواضعععععععععععععي  مهمة 

رى األهمية  كما ت هامشية وعديمة المواضي  هذه بأن للجمهور بشكل يوحي أخرى مواضي 

 تضعععهاو  الجماهيرتهتم بها  التي المواضععي  تحّدد هي التي ارعالم هذه النظرية أن وسععا ل

ي تنالها التالواسعة  ارعالمية المواضي  والتغطية هذه أهميةمدى  وهي تقرر أجندتها  على

و  للموضععععععععععععع الجمهور يعطيهععا التي واألهميععة تععأثيرا نفس اللهعع أخرى مواضعععععععععععععي  وتتجععاهععل

(Soroka, 2012, p:7.) 

 Agenda Setting األولويات" أو "تحديد األجندة"ترتيب " وقد ظهر مرععععععععععععطلح 

Theory  في إحدى الجامعات شععععععععععمال كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية  وذلك في

  حيث تعتبر 1968ة عن دور وسعععععععا ل ارعالم في حملة االنتخابات الر اسعععععععية لعام دراسععععععع

الدراسة التطبيقية األولى التي  (McCombs and Shaw ) الدراسة التي قام بها كل من  

  حيث ورععفت هذه الدراسععة الطريقة 1972وذلك في عام اسععتخدمت ترتيب األجندة العامة 

التي تؤثر فيها وسععععا ل ارعالم في ترتيب األجندة عند العامة  وكذلك في تقديم العالقة بين 
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األجندة ارعالمية واألجندة العامة  بافتراض أن وسعععععععععععععا ل االترعععععععععععععال الجماهير  هي التي 

ن م تؤثر في ترتيعب أولويعات الجمهور واتعرفنعا بعالععالم العذ  يحيط بنعا وان أولويعات ارعال

العوامل المهمة في ارعالم تربح مهمة في عقول الجماهير وأفراد المجتم  إذا تم تغطيتها 

 (.Soroka, 2012, p:8) في وسا ل ارعالم

نه بنفس على أ األولويات" أو "تحديد األجندة"ترتيب وتقوم الفكرة األسععععاسععععية لنظرية 

دول األعمعععال في  يعععة اجتمعععاععععات  حيعععث يتم القيعععام بترتيعععب أسعععععععععععععلوب وطريقعععة تحعععديعععد جععع

الموضوعات والبنود المنو  مناقشتها وفق األهمية التي تنالها هذه الموضوعات  كذلك فان 

وسعععععا ل ارعالم يكون لها جدول أعمال خاص بها بحيث يتم ترتيب األعمال حسعععععب أهمية 

هتم وسعععا ل ارعالم بعرضعععه  وما األحداث  فالناس يقومون بتداول الحديث حول موضعععو  ت

أن تنتهي هذه الوسعععععا ل بالحديث عن الحدث فانه يتم تناسعععععيه بشعععععكل تدريجي من قبل أفراد 

 المجتم .

 الجمهور اهتمام هي التي توجه ارعالم أن وسععععععععععععععا ل تسعععععععععععععتند نظرية األجندة إلى

 خرىأ تجاهل مواضعععععي وت المواضعععععي   هذه بأهمية وبشعععععكل يوحي للجمهور معينة لمواضعععععي 

 وسععععا لل أن. وبالتالي فاألهمية هامشععععية وعديمة المواضععععي  هذه بأن للجمهور بشععععكل يوحي

  والمجتمعععات  وكععذلععك على حيععاتهم االجتمععاعيععة األفراد على تععأثيرال كبيراب فيدوراب  ارعالم

قوم يعطيها الناس لهذا الحدث فت التيوتقرير األحداث والموضعععععععععععععوعات  تحديدب تقوم لكونها

بوضععععععععععععععهععا على أجنععدتهم وهي من يقوم بتقرير مععدى األهميععة لهععا ومععدى الحععاجععة لتنععاولهععا 

 (.Sullivan, 2014, p: 6’O)وتداولها وتغطيتها إعالميا بشكل ونطاق واس  
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( إلى أن نظرية ترتيب األولويات )تحديد 219, ص 2015,  ويشععععععععععير )أبو إرععععععععععب

ي إيجاد الواق  االجتماعي الذ  تعيش فيه الجماهير, ولذلك تبدو أ  األجندة( تسععععععععععععععاهم ف

عملية تغيير في المنظومة الفكرية والثقافية لدى الفرد غير ناجحة إذا لم توظم وسععععععععععععععا ل 

ارعالم التوظيم الرعععععععحيح  فهذه النظرية تؤكد على أن دور وسعععععععا ل ارعالم يسعععععععاهم في 

ر  ومن ثم فإن وسعععععععععا ل ارعالم بهذا المعنى تقوم ترتيب األولويات واألجندات عند الجماهي

بمهمة تعليمية  حيث أرععععععععبحت وسععععععععا ل ارعالم الجماهيرية الر يسععععععععة )ارذاعة, التلفزيون, 

الرعععععععحافة( هي الوسعععععععيط بين األحداث وبين أفراد الجمهور, فهي تنقل األخبار والمعلومات 

سععععا لها, تؤكده وسععععا ل ارعالم في ر والرأ  والتفسععععير والتحليل  فهناك عالقة إيجابية بين ما 

 وبين ما يراه الجمهور هاماب.

( إلى أن االفتراض التي تقوم عليه هذه 26, ص2016وحسعب ما أشعار ) الدليمي, 

النظرية هو أن الوسعععععععععا ل ارعالمية ال يمكنها من القيام بالتغطية الكاملة لكافة المواضعععععععععي  

التي تحدث في المجتم   لذلك فان القا مين على هذه الوسعععععععععا ل يقومون باختيار موضعععععععععو  

االهتمام الكافي في المحتوى ارعالمي الذ  يتم تناوله بين أفراد محدد يتم ايالسه العناية و 

المجتم  وبشعععععكل تدريجي يجعلهم قادرين على إدراك ما يتضعععععمنه هذا الموضعععععو  والمحتوى 

وتوجههم نحو تداوله والتفكير فيه  لكون هذا الموضععععععععععو  يشععععععععععكل أهمية خارععععععععععة عند هذه 

طرحه في الوسعععععا ل ارعالمية  فضعععععال عن الجماهير أكثر من غيره  حيث ال يتم تناوله أو 

نظرية ترتيب األولويات أو تحديد األجندة تهتم بتحليل ودراسععة أية عالقة تبادلية تتم بين أن 
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هذه الوسعععا ل وبين الجماهير التي تشعععاهد وتتاب  هذه الوسعععا ل وعند القيام بتحديد األولويات 

 . بالنسبة للقضايا التي يؤليها أفراد المجتم  األهمية

هذ  مارعال وسعععععععععععا ل فيوالجدير بالذكر أن نظرية ترتيب األولويات أو تحديد األجندة 

الدليمي,  هي: ) أجندات ثالثة يفكرون  وهناك ال وبماذا يفكرون بماذا للجماهير التي تقرر

 (Sullivan, 2014, p: 8’Oو )( 26, ص2016

محتوى ومضمون المواضي  الواردة وهي تلك األجندة التي يتناولها  :اإلعالمية األجندة-1

في جداول األعمال اليومية والتي تقوم وسا ل ارعالم بتقريرها وسوم تنال التغطية ارعالمية 

المناسبة  والتي يتم تناولها والتركيز عليها وأ  المواضي  التي سوم يتم تجاهلها وال يتم 

 التعرض لها في هذه الوسا ل.

ك األجندة التي يتناولها محتوى ومضعمون المواضعي  الواردة وهي تل :السياسية األجندة -2

في جداول األعمال على المسععععتوى السععععياسععععي  أ  انها تتعلق بالموضععععوعات التي تهتم بها 

والتي تتوافق وتنسععجم م  حاجاتهم وم  االحتياجات الوطنية أو المرععلحة  ةالنخب السععياسععي

 العامة أو حتى المرلحة الضيقة في المجتم .

 وهي تلك األجندة التي يتناولها محتوى ومضعععمون المواضعععي  التي :الجماهيرية ألجندةا -3

 بيوتهم واسواقهم. في بينهم أفراد المجتم  األحاديث بها ليتباد

 متبادلة ( أن هناك تأثيراتDearing & Rogers, 2016, p:22ويرى كل من ) 

 :الثالثة وكما يلي األجندات بين
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 درقا حيث أن ارعالم الجماهير  أجندة هي التي تقوم بترعععععععععميم ارعالمية أن  األجندة-1

في الجماهير المخاطبة ويمتلك القدرة أيضعععععععععععععا على جذبهم واالنتباه الى على إحداث تأثير 

 .تقوم بعرضه وتقديمه في هذه الوسا ل

 ونالسععععياسععععي  حيث أن السععععياسععععية األجندة التي تقوم بترععععميم هي ارعالمية أن األجندة-2

بمثابة  عالميةار األجندة يعتبرونلكونهم  ارعالم بما تركز عليه أجندةكبير  بشكل يتأثرون

 العام. عن الرأ  معبرال

ات وتحديدا بالموضعععوع ارعالمية  األجندة هي التي تقوم بترعععميم السعععياسعععية أن األجندة-3

من  غطيتهاتالقيام ب ارعالموسععععا ل  على ينبغي التي بالسععععياسععععة والحكومةوالجانب المتعلقة 

مجريات األحداث التي تحرعععل على  على واطالعهم المعلومات للجماهير نقلتداول و  اجل

 .المستوى السياسي في الدولة

حيث أن ما يهم  السعععععععععععععياسعععععععععععععية  األجندة هي التي تقوم بترعععععععععععععميم الجماهيرية األجندة -4

 ماهيربما يهم الج ثرونكما أنهم يتأ العام التعرم على الرأ من موضوعات هو  السياسيون

 أعمالهم للسياسيين. جدول لذلك يرممون

 لىع موضعععوعات هناك  فارعالمية األجندة هي التي تقوم بترعععميم الجماهيرية األجندة -5

بب   وذلك بسعععععععععععتغطيتهاب واجب القيام ارعالم وسعععععععععععا لعلى  تفرض الجماهير  المسعععععععععععتوى

 .الطبيعية الكوارث مثل همية الخارة التي تنالها هذه الموضوعاتاأل

بسععععبب اعتماد أفراد الجمهور على وسععععا ل ارعالم, فقد أرععععبحت وسععععا ل ارعالم و 

الجماهيرية وبالذات الفضععععععععععععا يات أهم الوسععععععععععععا ل ارعالمية تأثيراب في تشععععععععععععكيل أفكار و راس 
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واتجاهات الجماهير, وبالتالي فهي تؤثر في تحديد أولوياته وفيما يظنه مهم أو غير مهم, 

ن خالل قيامها بتركيز اهتمامها على مواضعععععععععععععي  محددة أو قيامها بتجاهل أخرى  وذلك م

وهذا يسععهم بتفاعل الجماهير و  الموضععوعات والقضععايا التي تثيرها وسععا ل ارعالم وينسععى 

 (.Ronald & Maxwell, 2017, p: 5القضايا التي ال يتم التركيز عليها )

ه بالنسعععبة للجمهور  وهذ المواضعععي  ةأهمي تحددهي التي  ارعالم وسعععا لكذلك فان 

 لذ ا الموضو فارعالم   وسا ل في مرة من أكثر الموضو  تغطية إذا تمتاألهمية تظهر 

 الجمهور الذ  يتاب  من وجهة نظر هاما موضعععععععوعا يعتبر األخبار نشعععععععرة بداية فييعرض 

ليلة بأنها ق  أما بحالة أن يتم عدم التركيز على تناول قضعععععععععععععية محددة يعتقد هذه النشعععععععععععععرة

األهمية كفيل بان ال ينظر إليها الجمهور  فالمعلومات التي تقدمها وسععععععععععععععا ل ارعالم هي 

التي توجه اهتمامات الجماهير وأفعالهم تجاه قضعععععععععععععايا معينة لكونها هي التي تقوم باقترا  

 (26, ص2016وطر  موضوعات بذاتها بحيث تقوم بتوجيه تفكيرهم بها ) الدليمي, 

 اغلب تخرعععيصقضعععية معينة و  بتقريروسعععا ل ارعالم قوم حين تانه  ويرى الباحث

يقوم   ذلر او الجمه عند كبيرةأهمية ها تنال , فإنمعينةلقضعععععععععععععية  إخباريةالوقت في تغطية 

ذا ما قمنا بإسعععععقاط الوسعععععا ل لهذهعرض بالت و أنظرية ترتيب األولويات أو تحديد األجندة   وا 

رعالمي  اثر نمط الملكية على المحتوى ردنية حول أاألالقنوات تعرضه  أن توظيفها في ما

المي, ارعنمط الملكية على المحتوى فإنه يمكن القول أن االهتمام في تغطية ظاهرة أثر 

فإنها سوم توجه أفراد المجتم  األردني نحو االهتمام بهذا الموضو  ويجعلها تتحدث عنه  
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هذه الظاهرة, وبحال عدم إعطاسها الوقت وعندما تتجاهل وسععععععا ل ارعالم وتهمل إثارة مثل 

 والمساحة الكافية, فإن االهتمام بها من قبل الجماهير سوم يتالشى.

انطالقا من أن المهمة األسعععععععععععععاسعععععععععععععية للجهاز  وقد اعتمد الباحث على هذه النظرية

في القنوات األردنيعععة  هو  ارعالمينمط الملكيعععة على المحتوى أثر ارعالمي في مجعععال 

مجتم  األردني بأكبر قدر وكمية ممكنة من الحقا ق والمعلومات الدقيقة حول هذه تزويد ال

  وبالتالي فان القنوات األردنية تتولى مهمة حشععععععععععععععد الطاقات ارعالمية البشعععععععععععععرية األنماط

والمادية  وتوسي  جهود المؤسسات ارعالمية الجماهيرية والشخرية من خالل وحدة العمل 

شعععععكاله  واسعععععتغالل كل القنوات االترعععععالية وعنارعععععرها  وجعلها ارعالمي بجمي  رعععععوره وأ

تنرعععععب على كيفية توجيه األفراد لمسعععععاعدة أنفسعععععهم  وارسعععععهام بفاعلية في الجهود المبذولة 

للتععععامعععل م  هعععذه المعطيعععات  وتشعععععععععععععجيعهم ليكونوا على إدراك ووعي كعععامعععل بهعععا  كعععذلعععك 

راتيجية ترتيب أولوياته  ووضعع  إسععتبمسععاهمته في تحديد احتياجات المجتم  بطريقة علمية و 

لتلبية متطلباته واحتياجاته  وتحديد المشععععععكالت التي تواجه المجتم  واختيار أنسععععععب الطرق 

 لمعالجتها.

 ملكيةالنمط  2-3

التطور التكنولوجي في وسعععععععععععا ل االترعععععععععععال في العرعععععععععععر و أنماط الملكية لقد أدت 

ى أن أرعععععبحت العالقة بين الجمهور الحديث وتعددها وسعععععهولة التعامل معها وانتشعععععارها؛ إل

وتلك الوسا ل أكثر قوة وارتفعت وتيرة استخدامها من قبلهم في أ  وقت وأ  مكان  وأعطى 

هذا التطور التكنولوجي تلك الوسعععا ل قدرات فنية عالية سعععاعدتها على القيام بعملها بسعععهولة 
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عية وفنية فية وموضععو ويسععر  وفي نفس الوقت فرض عليها أن تقدم تغطياتها ارعالمية بحر 

 .(13  ص2013 العيسانى ) عالية

إن التنو  واالختالم في أنمععاط الملكيععة يعود إلى االختالم في نمط ارنتععاج فكععل 

نمط إنتاج يفرز نمطا من أنماط الملكية المتعددة تخضععععععععع  له لتوفر إنتاجيته وطريقة عمله, 

وقد كان االسععتقرار المرععاحب إلى الملكية الخارععة بداية تشععكيل المجتمعات حتى ورععلت 

واسعععععتنادا إلى فريدك انجليز وكارل ماركس فقد مر التاريد بعدد  إلى ما هي بالوقت الحالي 

من األنماط ارنتاجية ومن هذه األنماط التي مرت بها البشرية هي: المشاعية البدا ية, نمط 

ارنتعععاج العبود , نمط ارنتعععاج األسعععععععععععععيو , نمط ارنتعععاج ارقطعععاعي  وأخيرا نمط ارنتعععاج 

 .(2013)حافظ   آلنالرأسمالي الذ  ما زال سا دا حتى ا

نمط الملكية الخاص  أهمهاللملكية ومن  أنماطعدة  إفرازتم  الرأسعععععععععععععماليةفي ظل و 

الربح والمنافسععععععععععععععة األموال و ويعتمد نمط الملكية الخاص على مراكمة   ونمط ملكية الدولة

مؤسععععععععععسععععععععععات الدولة هي من تملك  أننمط ملكية الدولة يعمل على  أماومحاولة االحتكار, 

ذلك فقد   كالدولة وتطويرخدمة المجتم   إلى األربا وتسععععععتثمر فيها وتعكس  نتاجار أدوات

عكس ظهور الوسعععععععععععععا ل ارعالمية المتعددة التي كانت نتاج ثورة ارنترنت في القرن الواحد 

والعشععععععععرين  فأرععععععععبحت تلك الوسععععععععا ل تسععععععععتخدم التقنيات المتبادلة فيما بينها للقيام بتغطية 

األحداث سواس المحلية منها أو العالمية  وهذه المباشرة في التغطية إعالمية ومباشرة لمعظم 

أرعععععبحت هي المقياس الذ  تحقق من خالله تلك الوسعععععا ل درجات عالية من الموضعععععوعية 
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والحرفية واألداس الفني تمكنها من الورعععععععول لجمهورها بين زخم إعالمي لم يسعععععععبق له مثيل 

 (.2014)بروش  

داس األعلى  ذه الملكيةه وتأثيروسععععععععععععععا ل ارعالم الملكية الخارععععععععععععععة ب وقد ظهرت

في  ةالرعععععععععناعي األقمارانطالق م  القنوات التلفزيونية الفضعععععععععا ية الخارعععععععععة ارعالمي في 

بشعععععععععكل عام يحمل محتوى    حيث أن ارعالمالماضعععععععععيالعشعععععععععرين التسععععععععععينات من القرن 

في البداية يراد تجمي   أهدام عدة تحقيق مكون من عدة رسا ل يراد من خاللها ومضمون 

ر ما بقدتكون الفعلية  ارعالميةوالمشععععععععاهدين الن قوة المؤسععععععععسععععععععة بعين اكبر عدد من المتا

وهذا الهدم ثابت بين جمي  المؤسعععسعععات ولكن تختلم باقي   المشعععاهدين أعدادتحرعععد من 

ارعالمي المحتوى المضعععععععععععععمون وينعكس هععذا االختالم على  األنمععاطبععاختالم  األهععدام

 .(14  ص2013 سانى العي)

حقول  من وحقل ارعالم من اقترععععاديات تعتبر الملكية الخارععععة بوسععععا ل ارعالم

االقترععاد  فرو  من فر  وهو لإلعالم  االقترععادية بالجوانب ارعالمية التي تهتم الدراسععات

 بالتمويل عالقة له ما وكل واالستهالك والتوزي   عوامل ارنتاج الذ  يقوم بدراسة التطبيقي

أ  أن  ارعالم  وسعععععععا ل لمحتويات واألسععععععععار واريرادات والنفقات والتكاليم واالسعععععععتثمار

  2016علي  ) الملكية في أنماطمن تعدد  أفرزتهوما  الرأسععمالية إلىاليوم يخضعع   ارعالم

 .(77-65ص
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 ما يلي:ومن أنماط الملكية 

 :ملكية الدولة 

 (2016بدر  و ) (2013حافظ  ) أقسام هي:وتقسم هذا النو  من الملكية إلى ثالثة 

 دولةلبشعععكل مباشعععر اتكون مملوكة  أ  أن الوسعععيلة ارعالمية مباشــرة للدولة،الملكية ال-1

 وهي  امت ى الوسعععععيلة بشعععععكلعل ةسعععععيطر كون متفالحكومة هي التي   وتتب  لها في كل شعععععي

فمن خالل ن  ارعالميين والفنييالمحررين و ارداريين و الموظفين و تعين تقوم بو  إدارتها يتولى

د يععتحععدوزير ارعالم في الحكومععة أو ر يس الوسعععععععععععععيلععة ارعالميععة المعين من الحكومععة يتم 

 والتحكم في المحتوى ارعالمي. السياسة التحريرية

شعععععكل  لدولة فيال يمثتكون يالملكية  وفي هذا النو  من مباشــــرة للدولة،الملكية غير ال-2

تتولى ارشعععرام على وسعععا ل ارعالم  حيث تكون  كون هي ة منتخبةتقد  هي ة غير حكومية

توى والتحكم في المح د السعععععياسعععععة التحريريةيتحد فيبشعععععكل غير مباشعععععر تدخالت الحكومة 

ة العليا في اردار  تارعالمي للوسعععععععععععععيلة ارعالمية  والحكومة هي التي تقوم بتحديد التعيينا

سيلة ارعالمية كيان خاص وشخرية اعتبارية بشكل غير معلن  في الوقت الذ  تكون للو 

 قانونية مستقلة وميزانية خارة بها.

 مسعععععععععععععتقلةارعالمية الوسعععععععععععععيلة تكون الملكية للدولة  ولكن  وهنا تكون الخدمة العامة،-3

 يالع "بي بي سلقناة عن النظام السياسي  مثل نموذج مؤسسة الخدمة العامة استقالال تاما 

BBC"   لتي اعن الدولة  ةاالسعععععععععععععتقالليمن كبيرة درجة  تمتلك  التي المتحدةالمملكة في

 .من التحكم السياسي المباشربدورها تؤمن لها الحماية 
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 :خاصةالملكية ال

أن الوسعععععععععععععيلة ارعالمية تكون مملوكة لفرد أو يعني الملكية أنماط هذا النمط من و 

 لب علىاغكون الي األوقاتغلب أسعععععهم, وفي األ من خالل امتالكمباشعععععر أو بشعععععكل ألفراد 

روبرت مردوخ نسععععبة شععععخص يدعى يمتلك على ذلك ل اث  وكمالخاص طاب  ربحي ارعالم

 فيثاني أكبر مجموعة إعالمية  التي تعتبر  News Corporation شركةأسهم كبيرة من 

رعععععععععدارفالم األ عمل على إنتاجكتب وتالنشعععععععععر قوم بالعالم  وهي ت تلك هي تمو   مجالتال وا 

كبيراب عدد  ارسوتمتلفزيونية البرامج الج انتقوم بوتمن مواق  مختلفة  فضععععا ية تبث محطات 

النمط  يه ةارعالم الخارععععععععوسععععععععا ل أن من رغم بالو   األنشععععععععطة ارعالميةالوظا م و من 

رعععععل فوهناك  العمل به قواعد تحكمان هناك أسعععععس و الغربية و األوروبية و السعععععا د في الدول 

الوسيلة  لرأسمال اتتأثير أ   عدم وجودأن ذلك ال يعني إال التحرير  بين هي ة بين اردارة و 

 ا لالوسعععععهذه كثير من التوازنات سعععععياسعععععية على كذلك ال يعني وجود  ة الخارععععع يةارعالم

 .(77-65ص  2016علي  )

 حزبيةالملكية ال

 اب فكر نق يعت الوسعععيلة ارعالمية حزب سعععياسعععي يمتلكأن ونمط الملكية الحزبية يعني 

ة ممهالتكون بهذا النمط و  أيديولوجي محدد خاص أو مذهب ه اتجاذو أو  اب معين اب سعععععععععيسعععععععععيا

 ياسععععاتسععععالمواقم و لر الحزب والدفا  عن افكأترويج قيام بال األسععععاسععععية للوسععععيلة ارعالمية

  People's Dailyرعععععععععحيفة "الشععععععععععب اليوميةعلى ذلك تبدو ل امثوك  التي يعتنقها أفراده

 (17  ص2013 العيسانى ) الريني المملوكة للحزب الشيوعي
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 اإلعالموسائل ملكية العاملين في 

ها ونلكتيم ذينالو الرععععععععععحفيون ونمط ملكية العاملين في وسععععععععععا ل ارعالم يلجا إليها 

ة يدمراحل عدبمرت  التياللوموند الفرنسععععععععععية  على ذلك رععععععععععحيفةناجحا ومثاال أنفسععععععععععهم  ب

 .(46ص  2016بدر  إلى هذا النو  من الملكية ) نهايةالفي  أورلتها

 تعاونيةالملكية ال

أرعععععععععحاب األموال من  ةد كبير اعدعلى أسعععععععععاس وجود أيقوم  التعاونية ونمط الملكية

ب انتخقومون بايحيث أررعععععععععدة رعععععععععغيرة   ونمتلكارعالمية ويالمسعععععععععاهمين في الوسعععععععععيلة و 

هذا النمط من الجدير بالذكر أن و   دارةارمجلس وأعضععععععععععععاس عمومية  الجمعية أعضععععععععععععاس ال

محدد المالك لا على إستراتيجيةر يعن التأث بعيداب الوسيلة ارعالمية  أداسالملكية يحافظ على 

أو عدد قليل من المالك  كما أن زيادة عدد المالكين م  ازدياد دور الجمعية العمومية يزيد 

من التطبيقات كومية  و ة الحالسععععععععلطمن الضععععععععغوط  على مواجهةوسععععععععا ل ارعالم  قدرةمن 

كالة و  تظهرالدولية في مجال الملكية التعاونية لوسعععععععععععا ل ارعالم على المسعععععععععععتوى الناجحة 

المهنية  اهوسععا ل محافظة على قيمالمن أكثر  التي تعتبر وسععيلة إعالميةاالسععيوشععيتدبرس  

-65ص  2016علي  ) متنوعينومسععاهمين وتعكس مرععالح مالكين  االسععتثماريةوجدوى 

77). 

 ارعالميةللوسعععععععععععععا ل  األهدامتعكس ماهية  ارعالمملكية  أنماط الباحث أنرى وي

 جندةوأ أهدامله  األنماط هذهالمؤسععسععات فكل نمط من  هذهعليه  أقيمتالتي  األسععاسوما 

 األهدام.معينة عليه القيام بها فاالرتباط وثيق بين نو  النمط ونو  
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  اإلعالميةلرسائل امحتوى  2-4

لقد أدى انتشععععععار الفضععععععا يات في السععععععنوات األخيرة تحولت هذه الظاهرة إلى ظاهرة 

عامة, األمر الذ  دف  بالعديد من الباحثين والدارسععععععععععععين في مجال علم االجتما   اجتماعية

ارعالمي والتربو  إلى دراسععععععة هذه الظاهرة التي لها  ثار اجتماعية ونفسععععععية وثقافية  وتتب  

ط تفكير وسعلوك المشعاهدين نحو التغطية والمحتوى ارعالمي المقدم في هذه اآلثار في أنما

ه في وما قد تغرسعععععععع هم,اتجاهاتهذه القنوات  ودراسععععععععة طبيعة الدور الذ  تلعبه في تشععععععععكيل 

 (.31  ص2014شخريتهم من قيم وسلوكيات تؤثر في نمط حياتهم )بشير  

 ووسععععععععععا ل ارعالم تواالترععععععععععاالفي ظل التطور الها ل في تكنولوجيا المعلومات و 

ية  بات ارنسعععععان في كل مكان يسعععععتقبل المعلومات التي تؤثر عليه في كل مر السعععععمعية وال

 تجاه األحداث والقضعععععايا التي تعد برعععععورة أو  لحظة وتشعععععكل إلى حدر كبير رؤيته ومدركاته

 عالميارى ثر نمط الملكية على المحتو أبأخرى جزساب من اهتماماته  وبالتالي فإن دراسعععععععععععة 

ال شععععععععك أنها مسععععععععألة مهمة  إذ أشععععععععار الباحثون الذين اهتموا بدراسععععععععة األردنية في القنوات 

 والمعروضعععععععععععععةث والقضعععععععععععععايا المتنوعة التحد ارعالميالمحتوى و العالقة بين نمط الملكية 

بوسا ل ارعالم وتقييم الجمهور لهذه القضايا  إلى ضرورة تخّطي التركيز واالهتمام بدراسة 

جة إلى دراسة القضايا ذاتها وكيفية معالواالنتقال ية للمواضي  المثارة عالمم التغطية ارحج

 .(22, ص2014)عبداللطيم,  وسا ل ارعالم لها

وم  تقدم التقنية والتطور ارعالمي المعارععععععععرين قامت الدول والشععععععععركات بإنشععععععععاس 

ا دها إلى جمهورهوقنوات تلفزيونية وفضععععععا ية متخرععععععرععععععة أخذت توجه موا محطات إذاعية
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بفعل داف  االهتمام  الهواية  المهنة  التخرعععععععععععععص. وهكذا أنشععععععععععععع ت قنوات تلفزيونية تراثية 

موجهععة  وأخرى إخبععاريععة وأخرى ريععاضعععععععععععععيععة وفكريععة وأدبيععة انتهجععت نمط معين في عرض 

مختلم موادها  حيث أن األهمية المتزايدة للقنوات الفضععععععععا ية سععععععععيما في مجال نقل وتداول 

  يبرر القيام  بالدراسعععععععععععات واألبحاث العلمية التي تتناول الدور االترعععععععععععالي لهذه المعلومات

 . (19  ص2016)الرادق   الفضا يات

  اإلعالميةلرسائل امحتوى العوامل الم ثرة في  2-5

تتأثر النظم الرععععععغيرة بالنظم الكبيرة في المجتم   وبما أن المؤسععععععسععععععات ارعالمية هي نظم رععععععغيرة 

كبيرة تتمثل بالبي ة السعععععياسعععععية واالقترعععععادية واالجتماعية والثقافية  فال بد وأن تؤثر هذه النظم توجد داخل نظم 

الكبيرة في طبيعة عمل هذه المؤسعععععسعععععات ارعالمية  من خالل مجموعة من العوامل والمتغيرات التي تؤثر إما 

 سلباب أو إيجاباب في محتوى الرسا ل ارعالمية  وتتمثل فيما يلي:

الدسعععععععتور  للدولة في سعععععععن القوانين والتشعععععععريعات التي تنظم عمل الوسعععععععيلة ارعالمية داخل الحق  -1

حدودها السعععععياسعععععية  وحقها في منح التراخيص أو سعععععحبها أو ارشعععععرام عليها  ويتناول كذلك حق 

الدولة بمنح الترددات والبث الفضععععععععععععا ي  وحقها في االلتزام بأخالق وضععععععععععععوابط المجتم  وبالحقوق 

  حسعععععام الدينالسعععععيادية للدولة على عمل هذه الوسعععععيلة ومحتوى الرسعععععا ل ارعالمية )السعععععياسعععععية و 

 (.195  ص2013

القوانين واللوا ح التي تنظم عمل ارعالم تؤد  دوراب مهماب في أداس الوسععععععععععععععيلة ارعالمية من حيث  -2

قة إنها تحد من الخروج عن الضعععععععععوابط واألخالقيات التي يتضعععععععععمنها العمل ارعالمي  وتنظم عال

الوسعععيلة ارعالمية م  المجتم  والدولة  ويبرز هنا مواثيق الشعععرم ارعالمية التي توضععع  إما من 

خالل الدولة أو من خالل الوسععيلة ارعالمية نفسععها لتحقيق أكبر قدر من الموضععوعية في محتوى 

 (.245  ص2015الرسا ل ارعالمية )أبو إرب   
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ة للوسععععععيلة تؤد  دوراب مهماب في قدرة الوسععععععيلة ارعالمية على العوامل االقترععععععادية والميزانية المالي  -3

توفير الكععادر البشععععععععععععععر  من طواقم تحرير ومرععععععععععععععورين ومعععد  برامج ومخرجين  وتؤثر العوامععل 

االقترععععععععععععععادية على اردارة بجانبيها الفني والتنظيمي  وكلما زادت الميزانية المالية كلما الوسععععععععععععععيلة 

طية ارعالمية بما تتضععععععععمنه من محتوى في الرسععععععععا ل ارعالمية بدورها على أكمل وجه أثناس التغ

 (.101  ص2013  حسام الدين)

الضععععغوط الداخلية والخارجية  وتتمثل الضععععغوط الداخلية بضععععغوط المجتم  ممثلة بمجموعة القيم   -4

والمبادئ واألخالق التي يضعععععععععععععععها المجتم  لتنظيم عالقة األفراد فيما بينهم  وتنعكس تلقا يا على 

نما توجد من خالل االتفاق الضععععععمني ع القة الوسععععععيلة ارعالمية م  المجتم   وهي غير مكتوبة وا 

المجتمعي الذ  يعكس رععععععععععععععورة هذا المجتم  أو ذاك  ويعطي المجتمعات القدرة على التميز فيما 

بينها  وينعكس تلقا ياب على تميز محتوى الرسععععععععععععععا ل ارعالمية الوارد في الوسععععععععععععععيلة ارعالمية بين 

(. أما الضععععععغوط الخارجية فتحكمها عالقة الدولة المشععععععرعة 241  ص2015لدول )أبو إرععععععب   ا

والمنظمة لعمل الوسععععععيلة م  الدول األخرى  بغية تحقيق اسععععععتقرار سععععععياسععععععي خارجي ينعكس على 

الدولة نفسععععها  وبالتالي على المجتم  والوسععععيلة ارعالمية  وهي توجد من خالل اتفاقيات دولية أو 

توضعععععععع  بنودها للتطبيق في السععععععععياسععععععععة العامة لمحتوى الرسععععععععا ل ارعالمية )أبو إرععععععععب   إقليمية 

 (.300  ص2015

جماعات الضععععععععععععععغط المحلية المتمثلة في األحزاب والجماعات الدينية والقوى االقترععععععععععععععادية وقوى   -5

ة لالمعارضة السياسية  التي تستخدم وسا ل ارعالم المنافسة لطر  وجهة نظرها أو ملكيتها للوسي

ارعالمية  وهي تقوم باسععععتخدام كافة الوسععععا ل المتاحة بين يديها للورععععول إلى الجمهور مما يزيد 

العبس على الوسعععععيلة ارعالمية في قيامها بتحقيق تغطية إعالمية موضعععععوعية تتناول كافة جوانب 

 الحدث أو القضععععععية  وهذه الجماعات تمتلك وسععععععا ل عدة للضععععععغط على الوسععععععيلة ارعالمية ومنها

قدرتها ارعالنية وورولها ألرحاب القرار في تقديم شكاوى بحق الوسيلة ارعالمية حول محتوى 

 (.61-60  ص2016  بغداد الالرسا ل ارعالمية التي تتضمنها )
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الضغوط الداخلية في بي ة العمل بالمؤسسة التي تشترط وجود التجانس بين طاقم المؤسسة شرطاب   -6

وهذا التجانس من حيث الجنسعععععية واالتجاه السعععععياسعععععي  وأسعععععلوب تنظيم  ر يسعععععياب في قيامها بدورها 

المؤسسة ذاته  وطبيعة العالقة التي تحكم أفرادها وتنظيم العالقة بين الرؤساس والمرؤوسين ونوعية 

القيادة  ومن ضعععععمن هذه الضعععععغوط الداخلية تأتي طبيعة العمل ارعالمي التي تترعععععل بعنرعععععرين 

المؤسععععععععععععععسععععععععععععععات ارعالمية والين يقررون محتوى الرسععععععععععععععا ل ارعالمية  أولهما حراس البوابة في 

دارة التحرير أو مععا  واالعتبععارات المهنيععة التي تتعلق بطبيعععة اتخععاذ القرارات ارداريععة والتنظيميععة وا 

 (.39  ص1998  عبد العظيميعرم بضغوط غرفة األخبار )

رض ة التي تشارك في إعداد وتقديم وتحرير وعالقا م بعملية االترال ويقرد به مجموعة الكوادر البشري - 7

نتاجها  وأهميته ال تقل عن أهمية الرسععععععععالة التي ينقلها القا م باالترععععععععال وجوده مهم كمؤثر  المادة ارعالمية وا 

في محتوى الرسا ل ارعالمية من أن دوره يقوم على ترفية وفلترة المعلومات وانتقا ها ضمن شبكة معقدة من 

بية الذاتية  أو ذات الرعفة الميثاقية المهنية أو االجتماعية  والرضعا المهني المسعتند على قناعته العالقات الرقا

بدور الوسععععععععععععععيلة التي يعمل بها في المجتم  ومدى الحرية المعطاة له  وروابط مهنية للقيام بدوره الرقابي في 

ذ    االستجابة لرغبات الرأ  العام الالمجتم  من خالل تسجيله لتحداث والوقا   بدقة وانتظام وذوق سليم  م

 (.180  ص2017  شرميسعى للتأثير فيه كقا م بعملية االترال )

السعععياسعععة التحريرية للوسعععيلة  وهي مجموعة قواعد يتم االلتزام بها من قبل القا م باالترعععال  ويحقق  -8

من خاللها األهدام المهنية والتحريرية للمؤسسة ارعالمية  ويتم االلتزام بها من قبل الجهاز ارعالمي 

الرسعععععععا ل  التي تقرر محتوىفي المؤسعععععععسعععععععة أثناس نقله لتحداث أو تغطيته للقضعععععععايا والوقا   المختلفة و 

ارعالمية ضمن  ليات يحافظ عليها للسير على الخط السياسي للوسيلة ارعالمية  السياسة التحريرية 

للوسععيلة ارعالمية هي تعبير عن الموقم المهني الذ  تتخذه الوسععيلة ارعالمية إزاس القضععايا والشععؤون 

لها من كافة الفنون التلفزيونية وارذاعية   واألحداث والشععععععععععععععخرععععععععععععععيات التي تعنى بتغطيها أو التعرض

ويبرز هذا الموقم المهني من خالل اختيار أدوات مر ية كالرعععععور واألفالم  ومسعععععموعة كالتسعععععجيالت 

الرعععععوتية  ومقروسة كالوثا ق والمسعععععتندات  إضعععععافة إلى مفردات لغوية وتعبيرات لفظية محددة لورعععععم 
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ات المحورية في األحداث أو حتى ورم دول أو منظمات طبيعة األحداث والوقا    أو أدوار الشخري

 (.78-77  ص2016  بغداد الوهي ات )

نمط ملكية وسعععععععععيلة ارعالم ويقرعععععععععد به التمويل الذ  يحدد طبيعة التغطية ارعالمية ومحتوى الرسعععععععععا ل  -9

باستثناس  ية حكوميةارعالمية والدور الذ  تهدم إلى ممارسته الوسيلة  وفي الوطن العربي كانت البدايات ملك

بعض الدول كلبنان والعراق  وجاست تسععععععينيات القرن العشعععععرين لتضععععع  الوسعععععا ل ارعالمية بين أيد  القطا  

الخاص  مما أثر كثيرا في نو  وطريقة التغطية ارعالمية وبالتالي الرسععععععالة التي تهدم هذه الوسععععععا ل لنشععععععرها 

 (.742  ص2013  رال  الدين)

ة ارعالمية  وهو مفهوم مختلم عليه بين الباحثين لرعععععوبة تحديد أطر تحكم تطبيقه مرععععداقية الوسععععيل -10

على مجمو  الوسا ل في بي اتها المختلفة  والمرداقية تدرس بورفها نوعا من تأثير معالجة المردر للرسالة 

رسععععا ل محتوى البهدم جعلها قادرة على ارقنا  وقبولها لدى الطرم اآلخر  ويبرز هنا أن مرععععداقية تغطية و 

 (.88  ص2016  بغداد الارعالمية ومعالجة الخبر قد تطغى على مرداقية مردره )

الجذب والتشعععويق كعوامل مؤثرة في التغطية ارعالمية برزت خالل السعععنوات العشعععرة الماضعععية بقوة  من  -11

الناتجة  األدوات الفنية خالل التطور الكبير الذ  حدث على تقنيات تكنولوجيا االترعععععععال وسعععععععهولة التعامل م 

عنها من أقمار رعععناعية وشعععبكة إنترنت ومواق  توارعععل إجتماعي وخدمات البث بالرعععورة والرعععوت عبر هذه 

الشععععععبكة  والدور الكبير الذ  تلعبه الرععععععورة المنقولة من واق  الحدث مباشععععععرة وسععععععهولة التوارععععععل م  المؤثرين 

  رمشعععقمار الرعععناعية هاتفيا أو بالرعععور والرعععوت )بالحدث أو القضعععية من خالل وسعععا ل االترعععال عبر األ

 (.184  ص2017

 القنوات التلفزيونية الفضائية 2-6

يشعععععععععهد العالم في بداية األلفية الثالثة طفرة اترعععععععععال ها لة وثورة معلوماتية ال حدود 

لها  عكسعععععت عرعععععراب جديداب من المتغيرات الضعععععخمة وأثرت في كافة مجاالت الحياة وأوجه 

النشاط ارنساني  والجدير بالذكر ان أدوات هذه الثورة المعلوماتية واالترالية لم تكن وليدة 
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أت وسععععععععععا لها منذ القدم ولكنها تطورت بمرور الزمن م  تطور ونضععععععععععج العقل اليوم  فقد بد

البشر   غير أن وسا ل كل أداة من األدوات تمثل عالمة بارزة في التاريد ارنساني  وكل 

هذه األدوات التي ظهرت في ثورة المعلومات واالترععال كانت مقدمة لنقلة حضععارية أخرى  

ترا   لة الطباعة منذ أكثر من خمسععععما ة سععععنة  واخترا  فعلى سععععبيل المثال شععععهد العالم اخ

التلغرام منذ أكثر من ما ة وخمسععين سععنة  والالسععلكي منذ أكثر من تسعععين سععنة  واخترا  

التليفون )السعععععععلكي( منذ أكثر من ما ة سعععععععنة  كذلك شعععععععهد العالم اخترا  ارذاعة والتلفزيون 

ضعععععععععععا ي )األقمار الرعععععععععععناعية( ثم أجهزة واخترا  وسعععععععععععا ل ارعالم غير التقليدية كالبث الف

  2013)مرععععععطفى  الكمبيوتر وشععععععبكات المعلومات في الرب  األخير من القرن العشععععععرين 

 (.41ص

وقد أدى انتشعععار القنوات التلفزيونية الفضعععا ية بشعععكل كبير في بداية التسععععينات من 

طرق العرض ل القرن العشععرين الماضععي إلى إعادة تشععكيل عميقة للسععاحة الفضععا ية بتنويعها

ارعالمي  كمععععععا أدى ظهور وتطور تقنيععععععات ارعالم المحتوى و  والمضعععععععععععععمون البرامجي

واالترععععععال الرقمية الجديدة والتنامي العالمي للعرض الفضععععععا ي  إلى إعادة تشععععععكيل موازين 

القوى ارقليميعععة  في معععا يتعلق بعععالبعععث وارنتعععاج والتقعععاط البرامج واألفالم  ولم يععععد المجعععال 

  2011مجرد سعععععععععماس رعععععععععافية  بل أرعععععععععبح مجاال للمنافسعععععععععة التجارية )العبد  الفضعععععععععا ي 

 (.129ص

ي يعيش العالم ثورة فو في القرن الواحد والعشععععععععععرين وكاسععععععععععتمرار للقرن العشععععععععععرين و 

  مما ماتجاهاتهم ومعارفهتكنولوجيا االترععال  أتاحت أمام المشععاهدين بدا ل واسعععة لتشععكيل 
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ات األخرى واالنفتا  على مختلم المعارم والمعلومات  جعلهم يندفعون لإلقبال على الثقاف

التي أضععععحت تتيحها حضععععارة الرععععورة ويوفرها مجتم  المعلومة  والتي حدت وقللت بشععععكل 

رة وم  تطور هذه الوسعععععععععععععا ل وثو  كبير من مشعععععععععععععاهدة البرامج التي يبثها التلفزيون المحلي.

معرفة  أو نقل لتخبار أو مجرد المعلومات لم يعد ارعالم المعارعععر مجرد أداة لتورعععيل ال

تشعععكيل ى قادر عل إعالميمحتوى تقديم وسعععيلة للترويح والتسعععلية  بل أرعععبح أداة فاعلة في 

فارعالم   والقيام بتوعية الجماهير نحو العديد من القضععععععععععععععايا التي تهمهم وتكوين المفاهيم

ل على بادئ  تعمبوسعععا له الحديثة والمتنوعة إنما يرعععدر عن ترعععورات وتوجهات وأفكار وم

 .(10  ص2018)حجاز    تكوين الرورة عن أفراد المجتم  وأفكارهم

ة تمتلك القدرة للورععععععععععععول إلى شععععععععععععرا ح كثيرة متباين والقنوات التلفزيونية الفضععععععععععععا ية

الرععععفات واألوضععععا  واألهدام واألفكار والقيم واالتجاهات  لذلك تعتمد المؤسععععسععععات العامة 

ني والجمعيات والهي ات ذات الرعلة بالمجتم  وشعرا حه  والخارعة ومؤسعسعات المجتم  المد

ة  مناسب لكل شريحة مستهدفإعالمي محتوى وبالتالي ينبغي رياغة رسا ل إعالمية ذات 

بحيث يتم رععععععععياغة تلك الرسععععععععا ل بما يتناسععععععععب واتجاهات وأفكار وسععععععععمات تلك الشععععععععريحة 

المجتم   تؤثر تقريباب في كل مجاالت حياة أفراد القنوات التلفزيونية الفضعععععععا يةالمسعععععععتهدفة  ف

هم على   وتسعععععاعدقنواتاليومية وتؤثر أيضعععععا على حياتهم  فأفراد المجتم  محاطون بهذه ال

ملية عمن خالل االترال الذ  يتضمن التعرم على أنفسهم  كما أنها تشكل واق  حياتهم  

فأفراد المجتم  ما  أو فعل أو سعععععلوك  اتجاهالمشعععععاركة حول شعععععيس أو فكرة أو إحسعععععاس أو 
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  2011عندما يترلون ببعضهم إنما يشتركون معاب في تبادل األفكار والمعلومات ) جوهر  

 (.5ص

وم  تغير مفهوم ارعالم وطبيعته في عرر العولمة  تعددت وسا ل ارعالم 

قات يل العالقوة فاعلة في تشك ت القنوات التلفزيونية الفضا يةواالترال الجماهير   وأضح

ي المجتم  فمن أكثر الوسا ل تأثيراب في الرأ  العام هذه القنوات  تارنسانية المختلفة  وبات

مله أساسياب للثقافة العامة لف ات المجتم  كافة  بما يح مردراب  توتحديداب لقضاياه  بل أربح

راد فأونتيجة لذلك فقد خضعت قضايا  لدى مختلم الف ات. من مضامين متعددة تلقى قبوالب 

عموماب لمجموعة من التحوالت والمتغيرات واألحداث على كافة األرعدة االجتماعية  المجتم 

واالقترادية والثقافية  أثرت في تكوين الرورة عن دوره ومعتقده وقيمه واستعداداته السلوكي  

 كفي ذل ور   مح دور   للقنوات الفضا يةوحتى أساليب حياته وفي عالقاته المتبادلة  إذ كان 

 (.42  ص2015)الدليمي  

تبر أحد وسا ل عتدوراب هاماب في حياة المجتم   و  القنوات التلفزيونية الفضا يةوتؤد  

 برامج متنوعة ومتعددة ذات مضامينو  إعالمي محتوىتقديم ارعالم المر ية التي تسهم في 

تميز ت يوالرورة  فهدوراب إعالمياب خطيراب عن طريق الروت هذه القنوات لعب تإيجابية  كما 

ن يبجذب االنتباه والتركيز من خالل تشغيل حواس ارنسان البررية والسمعية  واشتغال هات

خرى  تردر وسا ل ارعالم المر ية األت هذه القنوات تن ينسجم انسجاماب كامالب  وباتيالحاست

 (.44  ص2013)مرطفى   يفوق وسا ل ارعالم األخرى اوأن تأثيره
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ال حتل مكانة مهيمنة في فضععععععععاس االترععععععععتالقنوات التلفزيونية الفضععععععععا ية  توقد بات

مععععادة إنتععععاج ثقععععافي وفكر  غزير  ويكععععاد يجم  محتوى إعالمي و وفر ت يالجمععععاهير   فه

أفراد المجتم    في حياةالقنوات التلفزيونية الفضا ية ؤديه تالباحثون على أهمية الدور الذ  

برامج الؤثر في القيم  والعادات  واألخالقيات  فتياتهم  و ؤثر في انفعاالتهم وفي سعععلوكت يفه

عمععل على تلقين المععادة ارعالميععة بطريقععة مخططععة ومنظمععة وهععادفععة  والمحتوى ارعالمي ي

على تشعععععكيل الفكر والوجدان والسعععععلوك والقيم على نحو إيجابي أو على نحو  أيضعععععا عمليو 

هعا نظعام  أو منهج  أو خطعة تربويعة ال يربط بينوالمحتويعات سعععععععععععععلبي  ومعظم هعذه البرامج 

  2015مي  )الدلي تعليمية أو توجيهية  وهي برامج قلما تعتمد على أ  تقاليد أو قيم علمية

 (.41ص

 اوسععععععيلة إعالمية له يمكانة خارععععععة في الحياة المعارععععععرة  فه وللقنوات الفضععععععا ية

عة والترفيه تقديم المتقوم به من تالواس   إضافة لما  امميزات وخرا ص كثيرة منها انتشاره

مكاني القنوات  وهذه كافة ف ات المجتم . اعلى التأثير على الجمي  كون من يشععععععععععاهده اتهاوا 

هارات وسيلة مهمة للتوجيه وتزويد أفراد المجتم  بالخبرات والم تأربح التلفزيونية الفضا ية

سععععععععتخدم تالوقت فقط  و عد وسععععععععيلة للترفيه واللهو وقضععععععععاس توالقيم ارنسععععععععانية والروحية  ولم 

ريرعععععععال المعلومات للجماهير سعععععععواس من خالل الترفيه أو من خالل برامج جادة بأسعععععععلوب 

 .(12  ص2018)حجاز    يسهل عليهم متابعته
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 التي ت ديها القنوات التلفزيونية الفضائيةوظائف ال 2-7

في مجال مل الع لتنظيممهمة  وسععععععيلةإلى  القنوات التلفزيونية الفضععععععا يةتحولت لقد 

متلك حيث ت  العمل ارعالميمسععععار  لتعزيز بأعمال القيامتسععععتهدم تلك التي التي  ارعالم

ليها المنو  الورعععععول إهدام األرعععععياغة وضععععع  و على  اتقدر  القنوات التلفزيونية الفضعععععا ية

  ليد ارعالم التقوسا ل أكبر من و  أسر  بشكل ممشاكله برسا ل تالمسجمهور المخاطبة و 

  2016)أبو جليل   ارعالمي سدامسعععععتوى األعلى تلك الوسعععععا ل  ةينعكس نمط ملكي  ذوال

 (.71ص

الجماهير االهتمام من  من المزيدعلى  القنوات التلفزيونية الفضععععععععععععععا يةحظيت قد و 

ا ها في ر لتعبير عن رسععععععا ل إعالمية  وذلك من اجل اعلى إطالق فيما بينها تسععععععابق ت تيال

مها أيضععععععععععا قيا  و يةلمسععععععععععتقبلا يتهمرؤ تعبر عن و الجماهير  مختلم القضععععععععععايا التي تهم هذه

من  ا يةهذه القنوات التلفزيونية الفضععتعزز كما   التي تمارسععها ةارعالمي اتنشععاطالتغطية ب

لتأثير ة لممارسة أنشطأو والتعب ة  القيام بالحشد من خاللجمهور العلى التأثير في اتها قدر 

 .(97  ص2012عبدالفتا   الجماهير ) في 

التي يمكن أن تؤديها وظا م من الد يعد( إلى أن هناك ال2014ويشعععععععععير )أبو زيد  

 القنوات التلفزيونية الفضا ية: 

ها أول وظيفة من الوظا م التي تقوم ب يارخبارية هالوظيفة تعتبر  :الوظيفة اإلخبارية-1

جيدة وحسنة ية تكوين رورة ذهنقادرة على وذلك بتقديم برامج  القنوات التلفزيونية الفضا ية 

 دمة أهدافهالخ هتوظيفتسععععععخيره و  يتم إعالميمحتوى في أذهان هذه الجماهير  وذلك بتقديم 
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سعععاعد على ت بين هذه الجماهير أيضعععا  أ  أن هذه الوظيفةو  هابين النفسعععيةاجز و حولكسعععر ال

 (.2014الكافية لهذه الجماهير )أبو زيد  ر المعلومات يتوف

االترال  كرة تقوم على ف فان القنوات التلفزيونية الفضا يةباألساس  :تصاليةالوظيفة اال -2

فهذه  لجمهور ام   هاتفاعلتوارعععلها و في القنوات على هذه  تتمثل الوظيفة االترعععاليةحيث 

معرفععة الرغبععات و العععامععة لععدى الجمهور تجععاهععات اال الوظيفععة يتم ممععارسعععععععععععععتهععا للتعرم على

 ياتلقمتقديم المحتوى ارعالمي  فالجمهور لم يعد قبل التي ترضعععععععععععععي طموحاته  تطلعاتوال

عبر وي لقناةإلى ا هتورععيل رععوتبل أرععبح بإمكانه أن  فقط االترععاليةللمعلومات والرسععا ل 

 أن أ   القنوات التلفزيونية الفضعععا ية في المطروحةالقضعععايا األحداث و  في هرا أفكاره وأعن 

 (.2014والجمهور )أبو زيد   القناةبين  ونقاش تحاورليات إجراس عممكان بات بار

دعم لعع بمحععاوالت القيععام للجمععاهير الوظيفععة التعبويععةويتم من خالل : الوظيفــة التعبويــة-3

عضععععععععععععععاس أإلى الجمهور تحويل وجهة نظر القا مين على القنوات التلفزيونية الفضععععععععععععععا ية و 

أمام هذه القنوات بل امتدت إلى أكثر من خيار وحيد  يةاديح  ولم تعد الفاعلينو أسعععععاسعععععيين 

برامج لمشععععععععععاهدة ال الوقتو الجهد إلى تقديم التضععععععععععحية ب تلك الجوانب  وذلك بحفز الجمهور

كبيرة  اتانيمن إمكتتيحه القنوات التلفزيونية الفضعععععععععا ية ما م ةداسعععععععععتفالمقدمة في القناة  واال

ونية القنوات التلفزيعلى  يرتوفير ما تحتاجه هذه الجماه من خالل على تأسعععععععععععععيس رأ  عام

 (.2014الفضا ية )أبو زيد  

ة أزمة الثقمن رغم بالالقناة الفضـــــــائية والجمهور: على جســـــــور الثقة بين  ةفظاحمال-4

 ا يةفان القنوات التلفزيونية الفضععععععععع جهل الهوية نتيجة ارنسعععععععععانية  اتالمجتمع الموجودة في
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 إذ أن  بين الجمهور من جهة أخرىو ها من جهة على جسعععععععععععععور الثقة بين ةفظاحمقوم بالت

تقديم قيامها ب من خالل من الجمهورثقة التأييد والكسب  القنوات التلفزيونية الفضا ية تحاول

أن الثقة ب بسععععب  وذلك القنوات التلفزيونية الفضععععا يةعلى  رععععحيحةالواضععععحة والمعلومات ال

 اتمعلوماس وجود التقوم على أسعععع بلتقوم أسععععاس العالقات الشععععخرععععية ال  اتالمجتمع في

 (.2014)أبو زيد   واقعيةالممارسة والرحيحة ال

 تأثير نمط الملكية على المحتوى اإلعالمي 2-8

ن نمط الملكية يؤثر على شكل ونو  المحتوى ارعالمي  فالقضايا والموضوعات إ

التي تطرحها مضامينها سواس كانت السياسية أو االقترادية أو االجتماعية  حيث أن طر  

هذه المضامين في القنوات التلفزيونية الفضا ية يكون بشكل أفضل من طرحها في القنوات 

الرسمية التي تلجا إلى النمطية في عمليات البث للبرامج التي تتناولها ضمن الفترات التي 

تقوم فيها ببث البرامج على شاشاتها  كما أن نمط الملكية يؤثر في تناول قضايا الرأ  العام 

ات التي تتمت  بها وسا ل ارعالم  وهذا الجانب أيضا يكون رالح نمط الملكية والحري

 .(54  ص2016الخارة على حساب نمط الملكية العامة )بدر  

إلى أن نمط الملكية يؤثر على أسلوب وشكل عرض مضمون  (2016)علي  ويشير 

لتي حتوى ارعالمي االرسالة ومعالجتها الفنية وشكل إخراجها في الوسيلة ارعالمية  فالم

تقدمه القنوات التلفزيونية الفضا ية الخارة ال يرتبط بارعالم الرسمي  مما يدف  بالجمهور 

إلى متابعة ما تقدمه هذه القنوات والذ  يتميز بحرفية فنية يكون محتواها ومضمونها 

ارعالمي أفضل مستوى مما تقدمه المؤسسات ارعالمية الرسمية  فضال عن القنوت 



48 
 

الفضا ية الخارة تتوافر بها أنظمة وقواعد إدارية تساعدها على حسن استخدام مواردها 

البشرية والفنية تنعكس بشكل أفضل على مستوى ومحتوى المادة ارعالمية المعروضة في 

 هذه القنوات.

والجدير بالذكر أن المحتوى والمضمون في القنوات التلفزيونية الفضا ية الخارة 

وقضايا إعالمية لتحقيق مرالح خارة  وتكون كاستجابة إلى بعض  تطر  معالجات

الضغوط التي تمارس عليها من المالكين وأرحاب رؤوس المال والمعلنين  وتأتي أيضا 

دد السياسية التي تؤيدها  لذلك ينحسر التأثير على ع تكتلبية لمتطلبات األحزاب واالتجاها

  سياساتها في تحرير المادة ارعالمية التي محدود من الشخريات المكررة التي تنسجم م

تقوم بتحريرها  كما أثرت طريقة جذب ارعالنات لرالح القنوات التلفزيونية الفضا ية 

الخارة  فأربح يمارس المعلنون والفاسدون في المؤسسات الحكومية ضغوطا على هذه 

يوم خرية وضالقنوات ويتدخلون بشكل مباشر في الموضوعات المطروحة وفي تحديد ش

البرنامج  وهذا ما دف  إلى أن تفقد هذه القنوات لبعض القواعد واألسس السليمة في الممارسة 

 (.12-11  ص2010ارعالمية الموضوعية والمهنية )هارون  

وقد باتت ارثارة والموضوعات السلبية المطروحة في القنوات التلفزيونية الفضا ية 

الخارة احد عنارر الجذب للجماهير وذلك على حساب المستوى المهني ارعالمي  وهذا 

ناتج عن ازدياد حدة المنافسة بين هذه القنوات  كما أن ظهور شخرية المذي  الزعيم في 

ضة في القنوات التلفزيونية الفضا ية الخارة الذ  ال يلتزم بالقواعد البرامج الحوارية المعرو 

المهنية ويقوم بإدارة الحوار وفق توجهاته السياسية ويشارك بارجابة عن األس لة المطروحة 
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وغيرها  أدى إلى فقدان هذه البرامج للموضوعية والحيادية التي كانت تترم بها هذه البرامج 

 (.2017السابق )الطويسي   التي كان يتم عرضها في

أما فيما يتعلق بأثر نمط الملكية على ضوابط اختيار وتعيين بعض الموظفين 

والعاملين القنوات التلفزيونية الفضا ية الخارة  فقد أسهمت هذه الضوابط غير المهنية في 

دخول أشخاص غير مؤهلين إلى مجال العمل ارعالمي ويفتقرون إلى دراسة تخرص 

وينقرهم التدريب الالزم للممارسة المهنية  مما أسهم في هبوط مستوى المادة ارعالم 

 ارعالمية المقدمة على القنوات التلفزيونية الفضا ية الخارة.

 التلفزيونية األردنيةالقنوات نبذة عن  2-9

 فيما نبذة عن القنوات التلفزيونية الفضا ية األردنية:

تعود ملكيتها لشعععركة وطن الفضعععا ية للبث  وتمتلك اسعععتوديوهات خارعععة بها  قناة ر يا: 

وكعععادر فني ومععععد  ومقعععدمي برامج  ولهعععا موق  إلكتروني يتم من خاللعععه عرض برامج 

عععععععععادة بععععععععث الععععععععبععععععععرامععععععععج الععععععععيععععععععومععععععععيععععععععة  وجععععععععدولععععععععهععععععععا الععععععععبععععععععرامععععععععجععععععععي  الععععععععقععععععععنععععععععاة وا 

(http://www.roya.tv/Home.aspx.) 

ور قناة رسععععالة الوطن وتقدم للجمهالتحمل األردنية و تعود ملكيتها للحكومة قناة المملكة: 

األردني تغطية إخبارية ومعلومة شاملة ضمن معايير مهنية وحرفية عالية تضمن شفافية 

تملك مكاتب مجهزة في كل من الكرك  اربد  المفرق  معان   وهي ومرعععععععععداقية المحتوى

لدان عالمية وفي عدة بوالعقبة بارضعععافة إلى شعععبكة مراسعععلين في عوارعععم رعععن  القرار ال
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 ععععربعععيعععععععة معععنعععهعععععععا بعععغعععععععداد  وأربعععيعععععععل  وقعععطعععععععا  غعععزة  والعععقعععععععدس العععمعععحعععتعععلعععععععة ومرععععععععععععععععر

(http://www.AlMamlaka TV ). 

Seven Stars وتعود ملكيتها لشعععععععععععععركة أرابسعععععععععععععكو للرعععععععععععععناعة والتجارة  وهي تمتلك :

خارععععععععععععة بها  ويتوفر فيها كادر فني ومعد  ومقدمي برامج  ولها جدول  تاسععععععععععععتوديوها

تمتلك موق  إلكتروني للقناة يحتو  على ما يتم عرضععععععععه من برامج ويتم إعادة برامجي  و 

بعععععثعععععععه ععععععلعععععى ذلعععععععك العععععمعععععوقععععع   ويعععععحعععععتعععععو  معععععوقعععععععععععهعععععععا ععععععلعععععى شععععععععععععععععععريعععععط إخعععععبعععععععار  

(http://www.7stars.tv/.) 

وتعود ملكيتها إلى شععععععععععععععركة الحقيقة الدولية للدراسععععععععععععععات  وهي تمتلك : الحقيقة الدولية

ول جد ااسععععععععععععععتوديوهات خارععععععععععععععة بها  ويتوفر فيها كادر فني ومعد  ومقدمي برامج وله

برامجي وليس لهعععا موق  إلكتروني خعععاص بهعععا كقنعععاة تلفزيونيعععة  وهي تعتمعععد على موق  

الحقيقععة الععدوليععة " حرععععععععععععععيفععة إلكترونيععة تعود ملكيتهععا للمععالععك نفسعععععععععععععععه وتحععت أسععععععععععععععم " 

(http://www.factjo.com/pages.) 

وتعود ملكيتها لشركة نورمينا لإلعالم  وهي تمتلك استوديوهات خارة بها  نورمينا: 

ويتوفر بها كادر فني ومعد  ومقدمي برامج ولها جدول برامجي  ويوجد لها موق  إلكتروني 

بها يعرض برامج القناة ويعيد بثها  ويقدم خدمات إخبارية عن طريق شريط األخبار خارة 

(http://www.nourminatv.com/.) 

http://www.7stars.tv/
http://www.factjo.com/pages
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JOSAT :توتعود ملكيتها لشركة اررسال الدولية للخدمات ارعالمية  ولها استوديوها 

خارة بها  وكادر فني ومعد  ومقدمي برامج وجدول برامجي  وال يوجد لها موق  

إلكتروني  ويتم استعراض برامجها من خالل القناة مباشرة  ولها موق  على الفيسبوك 

 فقط.

A1Jordan : وتعود ملكيتها لشركة الفن الساب  لإلنتاج والتوزي   وليوجد لها

مي برامج وجدول برامجي  وال يوجد لها موق  استوديوهات وكادر فني ومعد  ومقد

 إلكتروني  ويتم استعراض برامجها عبر القناة  ويوجد لها موق  على الفيسبوك فقط.

وتعود ملكيتها لشبكة األردن اآلن للبث الفضا ي  وهي تبث عن طريق األردن اآلن: 

خبارية  وال تمتلك استوديوهات أ ي أو و كادر فنارنترنت ومن خالل شرا ح إعالنية وا 

 معد  ومقدمي برامج  وليس لها موق  الكتروني.

تعود ملكيتها لشركة سما بلدنا الفضا ي  وال تمتلك استوديوهات أو كادر سما األردن: 

خبارية   فني أو معد  ومقدمي برامج  وتبث عن طريق ارنترنت وعبر شرا ح إعالنية وا 

 وال يوجد لها موق  إلكتروني.

يتها لشركة سرايا للبث الفضا ي  وال تمتلك استوديوهات أو كادر فني أو تعود ملكسرايا: 

خبارية  ويوجد  معد  ومقدمي برامج  وتبث عن طريق ارنترنت عبر شرا ح إعالنية وا 

 لها موق  إخبار  تحت نفس ارسم يشير إلى ترددها الفضا ي فقط.
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ات أو  يوجد لها استوديوه: وتعود ملكيتها إلى شركة جود للبث الفضا ي  والجود األردن

كادر فني أو معد  ومقدمي برامج  وتبث عن طريق ارنترنت عبر شرا ح إعالنية 

خبارية  وتتفاعل عبر مواق  التوارل االجتماعي " الفيسبوك ".  وا 

تعود ملكيتها إلى شركة قناة أردن الغد للبث الفضا ي  وال يوجد لها استوديوهات أردن الغد: 

عبر شرا ح إعالنية  تمعد  ومقدمي برامج  وتبث عن طريق ارنترن أو كادر فني أو

خبارية  وال يوجد لها موق  إلكتروني.  وا 

تعود ملكيتها لشركة إعالنك للبث الفضا ي  وال يوجد لها استوديوهات أو كادر الوسيط: 

فني أو معد  ومقدمي برامج  وتمتلك موق  إلكتروني خاص بها  وتبث عن طريق 

خبارية  وعالمتها على الشاشة ارنترنت   .wtv Jordanوعبر شرا ح إعالنية وا 
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

 الدراسعععععععةتمت االسعععععععتعانة وارفادة من بعض الدراسعععععععات التي لها عالقة بموضعععععععو  

 هذه الدراسات ما يلي: نوتخدم متغيراتها  وتم عرضها من األقدم إلى األحدث وم

 ( بعنوان:Sharon, 2003دراسة ) -

 1980  وسائل اإلعالم والمراهقة في أواخر الثمانينات

Mass Media and Adolescence in the late 1980's 
واق  تأثير وسا ل ارعالم في الثمانينيات على هدفت هذه الدراسة إلى التعرم على 

حيث اتضععح أن الشععباب يتعاملون م  وسععا ل ارعالم بجمي  أنواعها بدرجة كبيرة    الشععباب

كما أن اترالهم بمس وليها يتم بسهولة ويسر  وبينت نتا ج الدراسة أيضا أن وسا ل ارعالم 

تعد مرععععععدرا أسععععععاسععععععيا وهاما للمعلومات في األمور االجتماعية المتعددة  وقد أبدت الفتيات 

ورة التي تنقلها وسا ل ارعالم عن المر ة بشكل عام. وتبين أن هذه عدم رضا هن  عن الر

الف ة تتميز بحماسععها لإلسععهامات اريجابية التي تقدمها وسععا ل ارعالم  وقد اتفقت على أن 

هذه الوسعععععععععععا ل يقدم معلومات مفيدة  كما أنه يعكس الرعععععععععععورة الذهنية واالجتماعية المحبذة 

 .للمبحوثين  وهو شيس ممت  ومسلي

تقنيات الخبر في الفضائيات العربية )فضائية " :بعنوان (. 2005)علي  ،الجابريدراسة -

 .نموذجا(" يأبو ظب

ن خالل متقنيات الخبر في الفضا يات العربية هدفت الدراسة إلى التعرم على 

المنهج الورفي للكشم عن واق  العمل ارخبار   الباحثاعتمد   يأبو ظبفضا ية دراسة 
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الفضا ية وتقويمه وتشخيص سماته و لية عمله من خالل دراسة تحليلية  يأبو ظبفي قناة 

لنشرات األخبار الر يسة في القناة )نشرة أخبار الساعة التاسعة مساس بتوقيت دولة ارمارات 

ختيار اعتمد الباحث على ا. وقد  1/1/2001ولغاية  1/9/0200العربية المتحدة ( للفترة من 

الباحث  أما إجراسات منتظمة من نشرات األخبار المستهدفة خالل فترة الدراسة.عينة عشوا ية 

ي قناة  مين على النشرات ارخبارية الر يسة فافكانت ترميم استمارة استبيان لخرا ص الق

تحليل نشرات األخبار تضمنت معلومات عامة ومعايير  استمارةظبي  وكذلك ترميم  أبو

ن األخبار م القناة خلو: منها االستنتاجاتإلى عدد من  لدراسةا توقد تورل. ر يسية وفرعية

الثقافية كما وجد أن القناة تعتمد كليا على المرادر الخارجية كوكاالت األنباس العربية 

كون الخبر األول في نشرات األخبار غالبا ما ي . وتبين أنوالعالمية وشبكات التلفزة والرحم

رادر بضرورة تفعيل دور الم ت الدراسةوأور الدولة.وطنيا ويتعلق تحديدا بشخص ر يس 

تركيز وكذلك محاولة تقليل ال أخبارها الداخلية في أخبار القناة لتحقيق الموازنة في مرادر 

 القراسة. أسبقيةعلى األخبار الوطنية ومنح األخبار العربية استحقاقها في 

ي نحو معالجة الفضائيات اتجاهات الجمهور المصر(، بعنوان: 2009دراسة إبراهيم، )-

 العربية للشؤون المصرية، دراسة تحليلية ميدانية

تناولت اتجاهات الجمهور المرر  نحو معالجة الفضا يات العربية للشؤون المررية 

من خالل منهج مسح المحتوى ومنهج مسح جمهور وسا ل ارعالم  والجانب الميداني في 

مفردة وزعت  100ألكاديمية وارعالمية بلغت الدراسة تم على عينة متاحة من الرفوة ا

وأهم نتا ج الدراسة الميدانية أظهرت أن افراد العينة يعتمدون على القنوات  بالتساو .
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المتخررة للحرول على المعلومات السياسية كمردر إخبار  ر يس يثقون به ويهتمون 

 الفضا يات العربية كمردروجاست  فيه أكثر من القنوات الحكومية والخارة المررية.

إخبار  ر يس لدى عينة الدراسة يعتمدون عليه للحرول على المعلومات عن مختلم القضايا 

عتماد على وجاست نسبة اال المررية يليه الرحم ثم الفضا يات األجنبية والوافدة العربية.

ايا اث والقضوسا ل ارعالم المررية لدى عينة الدراسة كمردر للمعلومات  ومتابعة األحد

 المررية ضعيفة إذا ما قورنت باالعتماد على الفضا يات العربية.

العالقة بين االعتماد على القنوات التلفزيونية الفضائية بعنوان: (، 2010دراسة أحمد، )-

اإلخبارية العربية ومستوى المعرفة بالقضايا الداخلية لدى الجمهور المصري واتجاهاته 

 نحوها: دراسة مسحية

اولت هذه الدراسة العالقة بين االعتماد على القنوات التلفزيونية الفضا ية ارخبارية تن

العربية ومستوى المعرفة بالقضايا الداخلية لدى الجمهور المرر   وهي دراسة ذات شقين 

األول مسح محتوى البرامج والثاني مسح جمهور وسا ل ارعالم  حيث اعتمدت على منهج 

 458ج الورفي وفي جانبها الورفي تمت الدراسة على عينة من تحليل المحتوى ومنه

من أفراد العينة أن  %57مفردة من الجمهور المرر  وكانت أهم نتا جها أن ما نسبته من 

من العينة قالوا إنها  %30قناة الجزيرة تعالج القضايا الداخلية في مرر بشكل سلبي  و

يل قدمة دواف  االعتماد على قناتي الجزيرة والنتعالجها بشكل إيجابي  وجاس داف  الفهم في م

 كما .%4 43ثم داف  التوجيه بنسبة %8 73لتخبار عينتي الدراسة التحليلية  وذلك بنسبة 

أن نرم المبحوثين تبل  كثافة مشاهدتهم للقنوات الفضا ية ارخبارية العربية متوسطة  وما 
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ذه الكثافة  ية ارخبارية العربية قليلة  وهيقارب ثلثهم كانت كثافة مشاهدتهم للقنوات الفضا

 في المشاهدة تتعلق بالبرامج الحوارية.

 ( بعنوان:Hamm, 2010)دراسة  -

Middle school students science texts box، Television and No clear 

war Issues 
أهم القضعععايا ب الطلبةهدفت هذه الدراسعععة إلى التعرم على دور التليفزيون في تعريم 

من مراحل التعليم  طالب 100العلمية التي تهمهم  وقد أجريت الدراسعععة على عينة مكونة من 

ن التليفزيون هو أنتا ج هذه الدراسعععععععععععععة  المختلفة بوالية كاليفورنيا بالواليات المتحدة. وقد بينت

عينة مثل مأكثر مرعععادر المعلومات للطلبة المبحوثين في هذه المراحل بالنسعععبة لموضعععوعات 

الخطر النوو   مرض اريععدز  المجععاعععة في العععالم  وتلوث الميععاه والبي ععة  حيععث إن الكتععب 

إن البث مثل هذه المواضي . كما تبين  ةمن حجمها لمعالج %2المدرسية ال تخرص سوى 

  حيث أخرج المشععععاهدين المباشععععر سععععاهم في خلق واق  إعالمي جديد على الرعععععيد الكوني

وقد  ،مالبرامج المقدمة  وفتح لهم بدا ل واسععععععععة لتجسعععععععيد أذواقهم وميوالته من االنكفاس حول

 شكلت الفضا يات جزساب من هذا الواق  بما تضمنته من محتويات إعالمية وثقافية متنوعة.

 اإلعالم لوسائلالملكية العامة والملكية الخاصة  ، بعنوان:(2011دراسة الوندي )-

 ا للوسالملكية العامة والملكية الخارة هدفت الدراسة إلى تسليط الضوس على 

دور ارعالم أساسي في توعية المجتمعات وتقوية البناس هناك ن وبينت الدراسة أ ارعالم 

الديمقراطي والمجتم  المدني وتعزيز الحوار بين الثقافات عبر توفير فضاسات  ذات مرداقية 
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غناس النقاش السياسي بشكل جد  ومسؤول  لممارسة االختالم ومقارعة الحجة بالحجة وا 

 وأوتطوير حرية الفكر والعقل النقد  من خالل القنوات التلفزيونية الفضا ية وارذاعية 

يم الخدمة في تقد ارعالمالرحافة الورقية وااللكترونية  الدور الحقيقي لمؤسسات ووسا ل 

رغباتهم  و  لوطن  والعمل على تحقيق مرالح الناس وتكشم عن احتياجاتهمالعامة للشعب وا

ومنها   حرية للرحافة في العالم أجم  برورة رحيحة أ ال توجد  وأشارت الدراسة إلى انه

البالد األوروبية  ألن هناك أحزاب وأرحاب شريكات كبرى ) أراحب المران  والمعامل(  

ياب  الجرا د التابعة لهم مادياب ومعنو أو تدعم الفضا يات  فكل هذه األحزاب والشركات القوية

جرا د تؤيدهما  كما هو الحال في أمريكا  أووكل حزب أو شريكة خلفهما عدد فضا يات 

ن يملكون الذي واألعمالالتي فيها الحزبين الجمهور  والحزب الديمقراطي وفيها رجال المال 

 .تأخذ أجرها على أال تكون لها حريةالرحم األمريكية  فكلها رحم مغرضة وكلها 

معالجة القضايا المقدمة في برامج الرأي الجماهيرية  ، بعنوان:(2011) إبراهيم،دراسة -

 في الفضائيات العربية واتجاهات النخبة المصرية نحوها

تناولت الدراسة معالجة القضايا المقدمة في برامج الرأ  الجماهيرية في الفضا يات 

مفردة تمثلت بها الرفوة  400واتجاهات النخبة المررية نحوها  من خالل عينة من العربية 

المررية من رجاالت الدولة واألكاديميين وارعالميين وقيادات منظمات مدنية  وفي الجانب 

من عينة الدراسة يتعرضون لبرامج  %66.5الميداني في الدراسة جاست أهم النتا ج أن 

منهم ال  %5 5منهم يتعرضون بشكل غير منتظم و %28دا م  والرأ  الجماهيرية بشكل 

كما أظهرت نتا ج الدراسة أن اللقاسات الشخرية  يتعرضون لبرامج الرأ  ارخبارية.
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واألردقاس والندوات والمؤتمرات وشبكة ارنترنت جاست في الترتيب األول لدى النخبة 

المقدمة في برامج الرأ  يا المررية من حيث اعتمادهم عليها لمعرفة تطورات القضا

تب والتقارير   واحتلت الكالجماهيرية في الفضا يات العربية واتجاهات النخبة المررية نحوها

ثانيا  والتلفزيون والفضا يات ثالثا  والرحم رابعا  والمجالت خامسا  وجاست في الترتيب 

 األخير ارذاعة.

 والتنظيم األنماط إلعالماملكية وسائل ، بعنوان: (2014دراسة البنهاوي )-

بين  ماف  الدراسة لرسم مشهداب لتنو   ليات تنظيم وملكية الوسا ل ارعالميةت سع

وتطبيقات مختلم الدول  تحاول الدراسة استعراض الخطوط العريضة لقضية  المعايير الدولية

لتجربة اتنظيم ملكية الوسا ل ارعالمية من حيث تطورها  والمعايير التي استقرت عليها 

الدولية في تنظيمها بشكل يحقق أكبر مستويات العدالة وحماية حرية التعبير  م  عرض 

جراسات  عدة تجارب من دول مختلفة في كيفية رياغة تلك المعايير في نروص تشريعية وا 

دراسة ذكر الملكية في تلك ال ى  ويأتيمؤسسية تضمن حق مواطنيها في إعالم متنو  المحتو 

دارة وسيلة إعالم من حيث الجهة المالكة إلى قسمين, بمعنى القدرة  رعالمهما ا على إنشاس وا 

وطريقة  ارعالميةالوسيلة  أهدامالخاص, ولكن يبقى هذا تقسيما مبسطا, فان  وارعالمالعام 

تمول  العامة ارعالمجمي  وسا ل  أننو  الملكية: فعلى الرغم  أساسيتحدد بشكل  إدارتها

 ميةارعالتقسم الوسا ل مختلفة حيث  إدارتهاطرق  أن إالملوكه للشعب, عامة م أموالمن 

مسيطر عليه من قبل الدولة حيث تسيطر السلطة السياسة على  إعالميقسمين:  إلىالعامة 

عامة ليتم استخدامها في خدمة مرالحها  أموالالممولة من  ارعالميةتوجهات الوسيلة 
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سيطرة السياسية له معاير وضوابط تجعل منه خاضعا عام مستقل عن ال أو إعالمالحزبية, 

للمسا لة, ويعمل كعارض لمختلم التوجهات الموجودة في مجتم  بمنأى عن التأثير السياسي, 

شأنها  ة التي منالتجاري التأثيراتوال تختلم توجهاته باختالم القا مين على السلطة, ويواجه 

 .ةالمقدمارعالمية التأثير على محتوى المادة 

اإلعالم العراقية وتأثيرها على األداء وسائل  نمط ، بعنوان:(2016) علي،دراسة -

 اإلعالمي، 

اس ارعالم العراقية على األدوسا ل  هدفت هذه الدراسة إلى التعرم على تأثير نمط

ارعالمي بشقيه الرسمي والخاص  حيث تبين أن الممارسة ارعالمية في العراق تسودها 

وضو  الرؤيا م  غياب واضح للمهنية السليمة والناجمة عن عدم تفعيل الفوضى وعدم 

األنظمة والتشريعات والضوابط ومواثيق الشرم ارعالمي التي تضبط األداس والممارسة 

ارعالمية  كما تبين من خالل الدراسة أن القنوات التلفزيونية الفضا ية في العراق تفتقر إلى 

لممارسة ارعالمية وهي تعب عن أجندات سياسية وممولة وجود الضوابط األخالقية في ا

ثارة لتحقيق بعض  من الخارج وهي تركز في خطابها ارعالمي على موضوعات سلبية وا 

المكاسب السياسية وتسعى لتحقيق أهدام غير عراقية  كما أن نمط ملكية وسا ل ارعالم 

ذا الجانب   بها وسا ل ارعالم  وهفي يؤثر في تناول قضايا الرأ  العام والحريات التي تتمت

يكون رالح نمط الملكية الخارة على حساب نمط الملكية العامة  فالفضا يات الخارة 

بالعراق تملك مساحة أوس  في مجال الحريات وفي مجال إعطاس وجهات نظر في مختلم 

أن ارعالم  ى. كما أشارت نتا ج الدراسة إلتالقضايا والمواضي  التي تتناولها هذه الفضا يا
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الرسمي العراقي يعاني من عدم وجود إستراتيجية إعالمية واضحة تحكم عمل وسا ل ارعالم 

الرسمي وهي محكومة بتقديم ما يراه مدراس هذه القنوات حول التطورات التي تحدث على 

الساحة العراقية  فضال عن انه تبين أن وسا ل ارعالم الرسمية العراقية تعاني من أساليب 

 ونظم إدارية تقليدية تقم عا قا إمام تطوره.

  اإلعالمتأثير السلطة الحاكمة على وسائل  ، بعنوان:(2016) ،دراسة ملكاوي-

بينت ارعالم  و تأثير السلطة الحاكمة على وسا ل هدفت الدراسة إلى التعرم على 

ن شخص أ الجمي  يدرك تماما أننا نعيش اآلن في عرر لم يع د بمقدور أ   الدراسة أن 

يعيش فيه بدون استخدام وسا ل ارعالم على اختالفها وتنوعها وأنماطها الجديدة  التي تظهر 

لنا بين الَفْينة واألخرى  حيث يسعى الجمي  إلى استغالل هذا السال  الخطير بأقرى جهده؛ 

لكي يحقق مرالحه وأهدافه ورغباته التي يربو إليها  وال شكَّ أن ذلك ال يقترر على 

المواطن العاد   أو اردارات الرغيرة  بل يتعدَّى ذلك إلى الدول والحكومات الكبرى على 

المتتب   للمضمون الذ  تطرحه أغلب  الفضا يات العربية يجد ه حبيَس الترورات ف حدٍّ سواس 

الضيقة لتنظمة العربية  وتقوم هذه القنوات بذلك في سياق الحفاظ على السلطة  وربما على 

مجتم  العربي كي ال يتأثر بالرورة األجنبية  وهي بذلك لن توفق في إشبا  حاجات ال

النقطة  من هذه. و المواطنين العرب  بل تمثل احتياجات النخبة السياسية الحاكمة وغاياتها

ندرك أن األمر ليس مجرد ظاهرة عابرة  تحرل في وقت ما وبعدها تعود األمور  تحديداب 

نما هي عبارة عن نظرية خارة إلى ما كانت عليه من  حرية في الممارسات ارعالميَّة؛ وا 

الكثير بها تناد  التي  رنَّفها العلماس من بين نظريات ارعالم تحت مسمى نظرية السلطة
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من الحكومات والدول المختلفة بحرية الممارسات ارعالمية على اختالفها وتنوُِّعها  وتنب   

هذه النظرة من استلهامها لحرية التعبير عن الرأ   وهي جزس من تطبيق الديمقراطية التي 

لكن و يحرص الجمي  ويسعى لتطبيقها ويتغنَّى بها  ولكن إذا ما نظرنا إلى أرض الواق   

في أغلب تلك الدول  وال نجد أبدبا تطبيقبا للوظيفة األساسية لوسا ل  تماماب  تلممخالوض  

ي إحاطة فتتلخص وظيفة ارعالم الر يسية حيث أن  ارعالم التي ينبغي أن تقوم عليها 

األفراد والجماعات علما باألخبار الرحيحة الدقيقة  والمعلومات الرادقة الواضحة  والحقا ق 

ية  التي تساعد على تكوين رأ  عام را ب في واقعة أو حادثة أو مشكلة الثابتة الموضوع

 .أو موضو  هام

في البحرين نحو  اإلعالماتجاهات جمهور وسائل (، بعنوان: 2017دراسة أحمد، )-

 للقضايا االقتصادية والمحتوى اإلعالميالمعالجة 

توى لمعالجة والمحتناولت الدراسة اتجاهات جمهور وسا ل ارعالم في البحرين نحو ا

ارعالمي للقضايا االقترادية  ومن خالل منهج المسح بالعينة للجمهور البحريني ومن 

مفردة وكانت أبرز نتا ج الدراسة أن ثلثي عينة الدراسة تابعوا  400خالل عينة قوامها 

 ةتطورات األزمة االقترادية عبر الرحم المطبوعة  وتالها التلفزيون والقنوات التلفزيوني

الفضا ية  وان ثلث أفراد العينة تابعوا األزمة االقترادية عبر وسا ل إعالم أخرى وجاست 

نشرات األخبار أكثر األشكال البرامجية مشاهدة في متابعتهم لتزمة االقترادية  وتلتها 

 .ةالبرامج الحوارية وثالثا المواد التسجيلية كاألفالم والمواد الوثا قية التي أنتجت بشأن األزم

وأظهرت الدراسة أن ثلث عينة الدراسة قد تابعوا األزمة االقترادية عبر ارذاعات المختلفة  
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وأن نشرات األخبار جاست أوال من حيث أكثر األشكال البرامجية تفضيال لديهم ثم البرامج 

 ةالحوارية وتلتها المواد المسجلة والتقارير المعدة مسبقا عن األزمة. وأبرزت الدراسة أن ثم

درجة رضا نسبيه من قبل الجمهور لطريقة التغطية والمحتوى ارعالمي لتزمة االقترادية  

وهي ليست درجة رضا كافية نتيجة لعدم قدرت هذه الوسا ل على شر  وتفسير األسباب 

وأن وسا ل ارعالم قد ساعدت على تكوين اتجاهاتهم  المؤدية لهذه األزمة االقترادية.

لى حد ما نحو األزمة االقترادية العالمية األخيرة بورفها المردر و را هم ومواقفهم إ

األساسي لمعلوماتهم حول هذه األزمة  وجاست النتا ج المتعلقة باالتجاه نحو أسلوب تناول 

تلك السوا ل لتزمة االقترادية بأن تلك السوا ل لم تستخدم األساليب الشيقة والجذابة لم تقدم 

 انبها المختلفة و ثارها أو طرق المعالجة لها.تغطية كاملة لتزمة بجو 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 باستعراض الدراسات ذات العالقة يتضح ما يلي:

جوانب الو القنوات التلفزيونية الفضا ية بشكل عام  السابقة تناولتاغلب الدراسات إن  -1

ر نمط ثالحالية توضيح الجوانب المتعلقة بأالدراسة في حين حاولت   المرتبطة بهذه القنوات

من وجهة نظر عينة من ارعالميين  األردنيةفي القنوات  ارعالميالملكية على المحتوى 

في هذه القنوات  وقد استفاد الباحث منها في تحديد توجهات الدراسة الحالية عند رياغة 

 األس لة المتعلقة بمختلم جوانبها.

اسة الحالية جانبا مهما من االدوار التي تضطل  بها القنوات التلفزيونية تتناول الدر  -2

نظرا ألردنية  و افي القنوات  ارعالميثر نمط الملكية على المحتوى الفضا ية وهي المتعلقة بأ
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ق إضافة في تحقي اب جاد اب امهسإفإن هذه الدراسة تعد   االهتمام بالبحث في هذه المجاللقلة 

 هذا المجال في االردن . في -حسب علم الباحث-ا من أوا ل الدراسات في كونه  و علمية

عربية عالمية و معظم الدراسات التي أتيح للباحث االطال  عليها أجريت في بي ات إن  -3

كية على ثر نمط المللبيان أشاملة  تناحيث ك األردنالدراسة في هذه  يتأجر   بينما مختلفة

األردنية من وجهة نظر عينة من ارعالميين ومن خالل في القنوات  ارعالميالمحتوى 

 دراسة ميدانية في قناتي رؤيا والمملكة.

بعد اسعععععععتقراس الدراسعععععععات والبحوث األكاديمية فقد أتضعععععععح قلة الدراسعععععععات الميدانية على  -4

مسعععععععتوى الوطن العربي تتعلق بموضعععععععوعها  مما يجعل من الدراسعععععععة الحالية إضعععععععافة بناسة 

 العربية.للمكتبة 

ي ف ارعالميثر نمط الملكية على المحتوى أتتميز هذه الدراسععععععععععععععة بتناولها موضعععععععععععععو  -5

دراسععععععععععععععة ميدانية في قناتي )رؤيا والمملكة(  وتعتبر هذه    وذلك من خاللاألردنيةالقنوات 

الدراسعععععععععععة من الدراسعععععععععععات التي تناول فيها الباحث أبعاداب ومجاالت مختلفة عن الدراسعععععععععععات 

 .ارعالمييننها استطلعت وجهات نظر السابقة  وبأ
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

يتناول هذا الفرعععععععععل المنهج المسعععععععععتخدم في الدراسعععععععععة ومجتمعها وعينتها التي تم 

اختيارها لغايات البحث وأداة الدراسععة التي اسععتخدمت لجم  المعلومات من عينة الدراسععة 

 واألساليب ارحرا ية المستخدمة في الورول لنتا ج الدراسة وتقديم التوريات.

 منهج الدراسة 3-1

على المنهج الورفي القا م على دراسة الحقا ق الخارة بطبيعة تستند هذه الدراسة 

الظاهرة أو مجموعة من األفراد  أو مجموعة من األحداث أو األوضععععععا  المتعلقة بترععععععوير 

وتحليل وتقويم بخرعععععععععععععا ص تلك الظاهرة لمعرفة كافة المتغيرات التي تتسعععععععععععععبب في حدوث 

 (.33  ص2012الظاهرة )الغرايبة  

ور مسعععععح الجمه اداةلذ  يقوم عليه هذا المنهج فقد تم اسعععععتخدام وفي نفس ارطار ا

إلى جم  كععافععة البيععانععات  ةالمنظمعع ةالعلميععاالداة المتععاب  لوسعععععععععععععععا ععل ارعالم  ويهععدم هععذا 

والمعلومات من مجتم  الدراسعععة  وذلك لتكوين القاعدة العلمية األسعععاسعععية التي تسعععاعد على 

 إجراس مقارنات موضوعية  باالعتماد على معاييرتقييم الظاهرة التي يتم دراستها عن طريق 

 (.98  ص2017قياسية سبق وأن تم اختبارها )الطا ي  

 ونقنوات التلفزيكما يهدم دراسععععععععععة الخرععععععععععا ص المتعلقة بالجمهور الذ  يتعرض 

واألنماط التي تعرض بها واالتجاهات التي يشععععععععكلها نحو المضععععععععامين المختلفة التي تقدمها 

 (.110  ص2009ب  )زغي قنواتهذه ال
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ي من ارعالميين فالمبحوثين  س راوالمناهج المسعععتخدمة في هذه الدراسعععة تسعععتهدم 

لى المحتوى ع هثر وأنمط الملكية األردنية  وتقوم بتسععععععععععجيل وتحليل وتفسععععععععععير ظاهرة القنوات 

 من خالل دراسة قناتي )رؤيا والمملكة(.القنوات هذه في  ارعالمي

 مجتمع الدراسة والعينة 3-2

حيث تم التعامل م  عينة في األردن ( قناة خارة 13من ) يتكون مجتم  الدراسة

 مثل المحررين القا مين باالترالارعالميين أفراد الظاهرة المقرود دراسته وهم من 

في قناتي )رؤيا والمملكة(. وتم توزي  االستبانات في القناتين على  والمذيعين والمرورين

  والمملكة( قناتي )رؤياالعاملون في  ارعالميين األردنيينمن عشوا ية البالطريقة عينة الدراسة 

مستجيب  إذ تم توزي  االستبانات على الجمي   أ  تم توزي  ( 140والبال  عددهم حوالي )

( ومن خالل فرز االستبانات تم %77.1( استبانة بنسبة )108وتم استرداد )( استبانة 140)

( مستجيبين 104للتحليل  وبذلك استقرت العينة على ) ةرالح( استبانات غير 4استبعاد )

المشمولتين بالدراسة  والتي خضعت إلى التحليل وبنسبة  قناتي )رؤيا والمملكة(يعملون في 

( مجمو  االستبانات الموزعة والمستردة والرالحة 1-3(  ويوضح الجدول رقم )74.3%)

 للتحليل ارحرا ي.

 ( 1-3الجدول ) 
 االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليلأعداد 

 مالحظات النسبة % العدد االستبانات 
  %100 140 االستبانات التي تم توزيعها
  %77.1 108 االستبانات المستردة

  %74.3 104 االستبانات الخاضعة للتحليل
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 الدراسةأداة  3-3

و  تحقيق أهدافها  بان تحتتم ترعععميم اسعععتبانة خرعععيرعععاب للدراسعععة الحالية من اجل 

عددّا من األس لة المفتوحة والمغلقة  حيث أثناس بنا ها مراعاة وضو  األس لة وتناسب اللغة 

المرععاغة وغيرها من األسععس التي تكفل رععالحيتها وبما يناسععب المسععتويات المختلفة لعينة 

دراسعععععة. من ال الدراسعععععة  حيث تم عرضعععععها على أفراد العينة وتعب تها منهم بعد شعععععر  الهدم

 ( يبين نموذج الدراسة كما تم توزيعه على المستجيبين1والملحق رقم )

 صدق األداة 3-4

يقرععد بالرععدق أن تكون االسععتبانة رععالحة لتحقيق أهدام الدراسععة  وأن تعكس ما 

يفترض أن تعكسعععععععععه  كما قام الباحث بإجراس اختبار الرعععععععععدق بهدم التأكد من مرعععععععععداقية 

 نتا ج الدراسة  وذلك من خالل ما يلي:أدوات الدراسة في 

من  لرععدقا اسععتخدام المقاييس المناسععبة لقياس متغيرات الدراسععة والتي اختبرت مدىتم  -1

ه قياسععععععععععععع بهي ة محكمين  وذلك لتأكيد أنه تم قياس ما يجاالسعععععععععععععتبانة على خالل عرض 

 والورول إلى مستوى عالر من الردق الداخلي في استمارة الدراسة.

أسععععاتذة متخرععععرععععين بارعالم والرععععحافة وارحرععععاس للحكم على االسععععتبانة تم عرض  -2

على مدى رعععععالحيتها كأداة لجم  البيانات  وبعد االسعععععترجا  تم إجراس التعديالت المقترحة 

 من المحكمين واألساتذة المخترين.

 ( يبين أسماس محكمي استبانة الدراسة.2الملحق رقم )-3
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 األداة ثبات 3-5

تبانة االسعععععععععمبدأ االعتمادية على الباحث بإجراس اختبار الثبات بهدم التأكد من  قام

اخ  لفا. معامل الثبات كرونبالميدانية كوسيلة جيدة لجم  البيانات الالزمة  فإنه تم استخدام 

( وهي نسععععبة %94.5جة اعتمادية هذه االسععععتبانة حسععععب معيار كرونباخ ألفا )ر وقد بلغت د

( يوضععععععععععح معامالت الثبات 1-3نتا ج هذه الدراسععععععععععة  والجدول التالي رقم )ممتازة العتماد 

 لمتغيرات الدراسة.

 (1-3ول رقم )جدال
 يمة معامالت الثبات لمتغيرات الدراسةق

تسلسل 
 الفقرات

 معامل الثبات اسم المتغير
 % كرونباخ ألفا

المحور األول: أثر نمط الملكية في طر  ومناقشة القضايا بشكل  1-7
 األردنيةفي القنوات يالمس اهتمامات الجمهور  موضوعي

87.1% 

األردنية في خدمة مختلم شرا ح القنوات المحور الثاني: مساهمة  8-12
 المجتم  من خالل تقديم برامج ومحتوى إعالمي يتناسب م  اهتمامهم

88.0% 

 نيمحرر العمل على  مالكي المحطات ارعالميةالمحور الثالث: تأثير  13-19
 األردنيةالقنوات المقدمة في  نوعية البرامجو 

87.5% 

ي ف مرداقية المحتوى ارعالميالمحور الراب : اهتمام ارعالميين ب 20-26
 األردنيةالقنوات 

86.7 

 94.5 معامل الثبات الكلي 1-26

 

أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسععععععععة عند التعليق على المتوسعععععععط 

ولتحديد درجة المقياس فقد حدد الباحث الحسعععععععععععابي للمتغيرات في نموذج الدراسعععععععععععة فهي 

 ثالثة مستويات هي )مرتف   متوسط  منخفض( بناسب على المعادلة اآلتية:
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  دنى للبديل(/ عدد المستوياتالحد األ –طول الف ة = )الحد األعلى للبديل 

 وبذلك تكون المستويات كالتالي: .1.33=  4/3=  3(/5-1)

 (.2.33أقل من ) -(1من ) المنخفض

 (.3.66) –( 2.34من ) المتوسط

 (.5( إلى )3.67من )  المرتف 

 المعالجة اإلحصائية 3-6

ذه غيرات هبعد ان تم االنتهاس من عملية جم  البيانات والمعلومات الالزمة حول مت

دخالها إلى الحاسععععععععب اآللي السععععععععتخراج النتا ج ارحرععععععععا ية  وتم  الدراسععععععععة تمت ترميزها وا 

 SPSS)البرنامج ارحرعععا ي للعلوم االجتماعية ) باألسعععاليب ارحرعععا ية ضعععمناالسعععتعانة 

حوثة  للعينة المب الميدانيةالتي تم الحرععععععول عليها من خالل الدراسععععععة  البياناتفي معالجة 

 وبالتحديد فان الباحث استخدم األساليب ارحرا ية التالية:

 ماالنحراو  : مثل الوسعععط الحسعععابي والتكرارات والنسعععب الم ويةمقاييس النزعة المركزية -1

 المعيار .

(: وذلك من اجل اختبار Multiple Regression)تحليل االنحدار الخطي المتعدد  -2

 .عة في المتغير التاب المتغيرات المستقلة مجتمالعالقة بين 

( وذلك من أجل اختبار   Simple Regression)تحليل االنحدار الخطي البســـــيط  -3

 .تأثير كل متغير مستقل في المتغير التاب 
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بار -4 باين األحادي اخت يل الت وذلععك الختبععار مععدى وجود فروق ذات  :( Anova)  تحل

 داللة إحرا ية في إجابات عينة الدراسة تعزى للخرا ص الديموغرافية للعينة المبحوثة.

وذلععععك الختبععععار مععععدى االعتمععععاديععععة على أداة جم  البيععععانعععات اختبــار كرونبــاخ ألفــا:  -5

 المستخدمة في قياس المتغيرات التي اشتملت عليها الدراسة.

 البيانات والمعلوماتأساليب جمع  3-7

الدراسعععععععععععععة على نوعين من مرعععععععععععععادر المعلومات هما المرعععععععععععععادر األولية  اعتمدت

 والمرادر الثانوية  وكما يلي:

: هي البيانات التي تم الحرعععععععععععععول عليها من المرععععععععععععععادر المكتبية أوال: البيانات الثانوية

الععدوريععات والععدراسعععععععععععععععات السعععععععععععععععابقععة لبنععاس ارطععار النظر  مثععل: كتععب ارعالم والمجالت و 

المتخررة والنشرات والمواد العلمية ورسا ل الماجستير وأطروحات الدكتوراه وخارة التي 

 القنوات التلفزيونية الفضا يةفي  ارعالميالمحتوى و نمط الملكية تبحث في 

وهي البيععانععات التي تم تجميعهععا من خالل الععدراسعععععععععععععععة الميععدانيععة ثــانيــا: البيــانــات األوليــة: 

االستبانة التي تم ترميمها لغرض الدراسة الحالية  حيث تم توزيعها على العينة وباستخدام 

 في قناتي رؤيا والمملكة من خالل الباحث.
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 الفصل الرابع

 عرض وتحليل البيانات واختبار 

 

 خصائص عينة الدراسة 4-1

 نتائج اإلحصاء الوصفي والتحليلي لمتغيرات الدراسة 4-2

للفروق في  One way ANOVA)التبـــاين األحـــادي )نتـــائج تحليـــل  4-3

 إجابات عينة الدراسة
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 الفصل الرابع

 عرض وتحليل البيانات 

تم تحليل البيانات التي تم الحرععععول عليها بواسععععطة أداة الدراسععععة باسععععتخدام األسععععاليب 

 ارحرا ية المناسبة  وفيما يلي بيان لذلك

 خصائص عينة الدراسة 4-1

يان من أجل ب  لعينة الدراسعععععةتم اختيار مجموعة من المتغيرات الشعععععخرعععععية والوظيفية 

بعض الحقا ق المتعلقة بهذه الف ة  وتبين النتا ج في الجداول التالية خرعععععععععععععععا ص أفراد عينة 

 الدراسة  ويمكن تلخيص هذه النتا ج التي تم التورل إليها على النحو التالي:

 أوال: الجنس

 ( 1 -4الجدول ) 

 حسب الجنستوزيع عينة الدراسة 

 % النسبة المئوية التكرارات الجنس

 61.5 64 ذكر

 38.5 40 أنثى

 %100 104 المجموع

حيث بل   %61.5( إن نسععبة الذكور بلغت 1-4يتبين من خالل الجدول السععابق رقم )

إجمالي من  %38.5مسععععتجيبا من إجمالي عينة الدراسععععة  فيما بلغت نسععععبة ارناث  64عددهم 

 عينة الدراسة.
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 ثانيا: العمر

 ( 2  -4الجدول ) 

 حسب العمرتوزيع عينة الدراسة 

 % النسبة المئوية التكرارات العمر

 38.5 40 سنة فأقل 30

 46.2 48 سنة      31-40

 8.6 9 سنة 41-50

 6.7 7 سنة فأكثر 50

 %100 104 المجموع

 

إن أعمعععار النسععععععععععععععبعععة األعلى من (  2 -4يتبين من خالل الجعععدول السعععععععععععععععععابق رقم )

 48وبل  عددهم سعععععععععنة  40-31بين  أعمارهم  تقفي عينة الدراسععععععععععة من الذين  نالمسععععععععععتجيبي

 30  ثم الذين تقل أعمارهم عن ةمن إجمالي عينة الدراسعع %46.2مسععتجيبا  وشععكلوا ما نسععبته 

-41ما بين . ثم الذين تق  أعمارهم ةمن إجمالي عينة الدراس % 38.5سنة وشكلوا ما نسبته 

 50  ثم الذين تزيد أعمارهم عن ةمن إجمالي عينة الدراسعع %8.6وشععكلوا ما نسععبته   سععنة 50

 . ةمن إجمالي عينة الدراس % 6.7سنة وشكلوا ما نسبته  
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 ثالثا: الم هل العلمي

 (  3 -4الجدول ) 

 الم هل العلميحسب توزيع عينة الدراسة 

 % المئويةالنسبة  التكرارات الم هل العلمي

 3.8 4 دبلوم متوسط

 76.0 79 بكالوريوس

 20.2 21 دراسات عليا

 %100 104  المجموع

 

( إن النسبة األعلى للمستجيبين كانت من  3 -4يتبين من خالل الجدول السابق رقم )

مسععععععععععععتجيباب وبنسعععععععععععبة  79( وبل  عددهم سالذين يحملون مؤهالب علمياب )البكالوريو  نالمسععععععععععععتجيبي

 دراسععععععاتالذين يحملون مؤهالت علمية ) ن  ثم المسععععععتجيبيةإجمالي عينة الدراسعععععع من 76.0%

 ن  وأخيرا المسعتجيبيةمن إجمالي عينة الدراسع %20.2مسعتجيباب وبنسعبة  21وبل  عددهم  (عليا

من  %3.8مسعععتجيبين فقط وبنسعععبة  4( وبل  عددهم دبلوم متوسععطالذين يحملون مؤهالب علمياب )

 .ةإجمالي عينة الدراس
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 نتائج اإلحصاء الوصفي والتحليلي لمتغيرات الدراسة 4-2

يالمس اهتمامات  موضعععععععوعيأثر نمط الملكية في طر  ومناقشعععععععة القضعععععععايا بشعععععععكل المحور األول: 

 األردنية من وجهة نظر القا م باالترال.في القنوات الجمهور 

 ( 4 -4الجدول )
 المحور األوللفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 

  
 

 

 

درجة 
 األهمية

االنحراف  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارات
قم  

ر
بارة
الع

 

تقدم القنوات التلفزيونية الفضا ية األردنية محتوى إعالمي  3.730 5256. 1 مرتفعة
 لتحسين رورتها لدى مختلم ف ات الجمهور يهدم

1 

 ناسعععععععبمحتوى إعالمي يت التلفزيونية الفضعععععععا يةالقنوات  تقدم 3.153 9529. 5 متوسطة
 العام للجماهير الرأ اتجاهات و 

2 

تقدم القنوات التلفزيونية الفضععععععععععععا ية األردنية محتوى إعالمي  3.230 9777. 4 متوسطة
لخلق رأ  ععععام وا ر لمختلم القضعععععععععععععععععايعععا التي تهم  يهعععدم
 المجتم 

3 

ي الفضععععععععععععا ية األردنية محتوى إعالمتقدم القنوات التلفزيونية  3.384 7920. 3 متوسطة
 في عالقتها م  جمهورها سوس الفهم أسباب رزالة يهدم

4 

تقدم القنوات التلفزيونية الفضععععععععععععا ية األردنية محتوى إعالمي  3.500 9754. 2 متوسطة
 جمهورنقلها إلى اللعملها أثناس  رسالة فّعالة لتوريل يهدم

5 

التلفزيونية الفضععععععععععععا ية األردنية محتوى إعالمي تقدم القنوات  3.038 9845. 6 متوسطة
لزيادة أوارعععععععععر المحبة والثقة الذ  من شعععععععععانه تحقيق  يهدم

 النجا  

6 

  المتوسط العام 3.339 6410. متوسطة
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( والتي  1( وأن العبارة رقم )  3.038 –3.730تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

تحسععععععين ل الفضععععععا ية األردنية تقدم محتوى إعالمي يهدمالقنوات التلفزيونية تنص على أن " 

هي األعلى بين متوسععععععععععععطات ارجابات  في حين أن "  رععععععععععععورتها لدى مختلم ف ات الجمهور

تقدم القنوات التلفزيونية الفضععا ية األردنية محتوى إعالمي  ( وتنص على أن " 6العبارة رقم )

ات كانت األقل بين متوسععط" قيق النجا  لزيادة أوارععر المحبة والثقة الذ  من شععانه تح يهدم

 التي تم التورععععععل إليها كانت الحسععععععابية المتوسععععععطات جمي  أن عام بشععععععكلارجابات  ويالحظ 

 عينة معظم اسععتجابات أن إلى يشععير وهذا(  3) وهو متوسععط أداة القياس المسععتخدم  من أعلى

 المحور.الدراسة كانت بدرجة متوسطة من األهمية على اغلب فقرات هذا 

أما االنحرافات المعيارية والتي تشععععععععير إلى مدى تشععععععععتت قيم هذا المتغير عن الوسععععععععط 

الحسعععععابي لجمي  الفقرات  فانه يتبين أن القيم المنخفضعععععة التي تم التورعععععل إليها تشعععععير إلى أن 

 إجابات عينة الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما. 
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 في خدمة مختلم شعععععععرا ح المجتم  من خالل تقديم ردنيةاألالقنوات مسعععععععاهمة  المحور الثاني:

 .من وجهة نظر القا م باالترال برامج ومحتوى إعالمي يتناسب م  اهتمامهم

 (5-4الجدول )

 لفقرات المحور الثانيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  

درجة 

 األهمية

االنحراف  الترتيب

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 العبارات

بارة 
 الع

رقم
 

ساعد ي في القنوات التلفزيونية الفضا يةالمحتوى ارعالمي  3.500 8922. 2 متوسطة
 على تشكيل رورة ذهنية ايجابية عنها

7 

 ورات الجمهتررفيساعد المحتوى ارعالمي في أن تكون  3.423 7967. 4 متوسطة
  ضا يةالقنوات التلفزيونية الفم  البرامج المقدمة في فق او تت

8 

القنوات في المقععدمععة تسععععععععععععععهم الموضععععععععععععععوعععات المطروحععة و  3.115 8600. 6 متوسطة
دى في رف  مسعععععتوى الوعي واردراك ل التلفزيونية الفضعععععا ية

 الجمهور

9 

ات القنو المقدم في يتوافق المضعععععععععععمون والمحتوى ارعالمي  3.576 8889. 1 متوسطة
 م  مستوى الحدث التلفزيونية الفضا ية

10 

زيونية القنوات التلفالتي تقدمها  يجابيةارمضععععامين تسععععهم ال 3.500 8004. 2 متوسطة
 في تغيير مفاهيمي نحو مختلم المواضععععععععععععععي  الفضعععععععععععععععا ية
 المطروحة

11 

كجزس من  يتغيير سععععععععععععلوكفي يسععععععععععععهم المحتوى ارعالمي  3.192 9251. 5 متوسطة
 القنوات التلفزيونية الفضا يةعمل منظومة 

12 

 متوسطة
.6775 3.384 

  المتوسط العام
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(  10( وأن العبارة رقم )  3.115  – 3.576تراوحت المتوسعععععطات الحسعععععابية ما بين )

 ا يةالقنوات التلفزيونية الفضععععععالمقدم في والتي تنص على أن " المضععععععمون والمحتوى ارعالمي 

هي األعلى بين متوسعععععععععطات ارجابات  في حين أن العبارة رقم "  يتوافق م  مسعععععععععتوى الحدث 

ة القنوات التلفزيونيفي المقدمة تسعععععععععععهم الموضعععععععععععوعات المطروحة و   ( والتي تنص على أن "9)

كانت األقل بين متوسععععععععععععععطات "  في رف  مسععععععععععععععتوى الوعي واردراك لدى الجمهور الفضععععععععععععععا ية

 التي تم التورععععععل إليها كانت الحسععععععابية المتوسععععععطات جمي  أن عام بشععععععكلارجابات  ويالحظ 

الدراسة  عينة استجابات أن إلى يشير وهذا(  3) وهو اس المستخدم متوسط أداة القي من أعلى

 كانت بدرجة متوسطة من األهمية على جمي  فقرات هذا المحور.

أما االنحرافات المعيارية والتي تشععععععععير إلى مدى تشععععععععتت قيم هذا المتغير عن الوسععععععععط 

الحسعععععابي لجمي  الفقرات  فانه يتبين أن القيم المنخفضعععععة التي تم التورعععععل إليها تشعععععير إلى أن 

 إجابات عينة الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما. 
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ــالــث: نوعيعععة و  نمحرريالعمعععل وأثر ذلعععك على  معععالكي المحطعععات ارعالميعععة دور المحور الث

 .من وجهة نظر القا م باالترال األردنيةالقنوات المقدمة في  البرامج

 (6 -4الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثالث

  

درجة 

 األهمية

االنحراف  الترتيب

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 العبارات

بارة 
 الع

رقم
 

 متوسطة
1 

ار إظه فيلمحطات ارعالمية في اتتجسععععععد أدوار المالكين  4.038 9443.
 القناة  واستراتيجيات يةرؤ 

13 

 متوسطة
3 

اسة بالكف الخارعععععععععععععععةارعالمية  في القنواتيتمت  المالكين  3.307 9067.
 رنجا  العمل المناسبة 

14 

 4 متوسطة
رة بععالخب الخععارععععععععععععععععةارعالميععة  في القنواتيتمت  المععالكين  3.269 9261.

 القناةرنجا  المناسبة لعملهم 
15 

 متوسطة
2 

 تطويرأهمية  الخارععععععععععععةمالكي المحطات ارعالمية درك ي 3.384 9685.
 نهاالقنوات التي يمتلكو لبرامج التي تطرحها إعالمية ل ةخط

16 

 متوسطة
6 

بشعععععكل دور  بإعادة تقييم مالكي المحطات ارعالمية يقوم  3.192 9661.
 القنوات البرامج التي تطرحها 

17 

 متوسطة
4 

وفير في ت القنوات التي يمتلكونهعععععايعي المعععععالكين أهميعععععة  3.269 9474.
 بيانات دقيقة حول خرا ص الجمهور المستهدم

18 

 متوسطة
7 

الحوار  على فتح باب القنوات التلفزيونية الفضعععععععععععععا يةعمل ت 2.769 9541.
 جمهورهاوبين  الخارععععععععععععععةمالكي المحطات ارعالمية بين 

 المستهدم

19 

 متوسطة
.7103 3.318 

  المتوسط العام
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( 13( وأن العبارة رقم )   2.769 – 4.038  تراوحت المتوسعععطات الحسعععابية ما بين )

 يععةإظهععار رؤ  فيلمحطععات ارعالميععة في اتتجسععععععععععععععععد أدوار المععالكين والتي تنص على أن "  

(  19هي األعلى بين متوسعععععطات ارجابات  في حين أن العبارة رقم ) "   القناة واسعععععتراتيجيات

مالكي ن على فتح باب الحوار بي القنوات التلفزيونية الفضععععععععععععععا يةعمل ت  والتي تنص على أن "

كانت األقل بين متوسعععععععععععععطات "   المسعععععععععععععتهدم جمهورهاوبين  الخارعععععععععععععةالمحطات ارعالمية 

 التي تم التورععععععل إليها كانت الحسععععععابية المتوسععععععطات جمي  أن عام بشععععععكلارجابات  ويالحظ 

الدراسة  عينة استجابات أن إلى يشير وهذا(  3) وهو متوسط أداة القياس المستخدم  من أعلى

 كانت بدرجة متوسطة من األهمية على اغلب الفقرات.

أما االنحرافات المعيارية والتي تشععععععععير إلى مدى تشععععععععتت قيم هذا المتغير عن الوسععععععععط 

الحسعععععابي لجمي  الفقرات  فانه يتبين أن القيم المنخفضعععععة التي تم التورعععععل إليها تشعععععير إلى أن 

 إجابات عينة الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما. 
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من  ةاألردنيالقنوات في  مرععداقية المحتوى ارعالميمدى اهتمام ارعالميين بالمحور الرابع: 

 .وجهة نظر القا م باالترال

 ( 7 -4الجدول )
 لفقرات المحور الرابعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 

 

 

درجة 
 األهمية

االنحراف  الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 العبارات
قم  

ر
بارة
الع

 

 يةالقنوات التلفزيونية الفضا الموضوعات المطروحة في  3.346 8127. 3 متوسطة
 من ضمن اهتمامي

20 

نية القنوات التلفزيو تتناسععععب الموضععععوعات المطروحة في  3.538 5732. 2 متوسطة
 م  القيم الدينية للمجتم  األردني الفضا ية

21 

كبر االهتمعععام األ القنوات التلفزيونيعععة الفضعععععععععععععععععا يعععةتولي  3.576 9723. 1 متوسطة
المطرو  على للقضعععععععععععععععايعا المتعلقعة بعالمحتوى ارعالمي 

 الساحة ارعالمية العربية وارقليمية 

22 

نية القنوات التلفزيو تتناسععععب الموضععععوعات المطروحة في  3.192 7892. 6 متوسطة
 م  مختلم المراحل العمرية للجمهور الفضا ية

23 

 القنوات التلفزيونيةتسعععععععععهم الموضعععععععععوعات المطروحة في  3.269 9055. 4 متوسطة
 مهورلدى الجفي رف  مستوى الوعي واردراك  الفضا ية

24 

 ل اتجاهاتيفي تشععكي القنوات التلفزيونية الفضععا يةتسععهم  3.230 8166. 5 متوسطة
 الموضوعات التي يتضمنها المحتوى ارعالميحول 

25 

نوات القالتي تتعرض لها  يجابيةارمضععععععععععامين تسععععععععععهم ال 3.115 9379. 7 متوسطة
لم في تغيير مفاهيمي نحو مخت التلفزيونية الفضعععععععععععععععا ية

 المواضي 

26 

  المتوسط العام 3.324 6377. متوسطة
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(  22( وأن العبارة رقم ) 3.115 – 3.576تراوحت المتوسعععععععععطات الحسعععععععععابية ما بين )

لمتعلقة االهتمام األكبر للقضعععععععععععععايا ا القنوات التلفزيونية الفضعععععععععععععا يةوالتي تنص على أن " تولي 

هي األعلى بين "  المطرو  على السعععععععععععععععاحععة ارعالميععة العربيععة وارقليميععةبععالمحتوى ارعالمي 

مضععععامين تسععععهم ال ( والتي تنص على أن " 26متوسععععطات ارجابات  في حين أن العبارة رقم )

و مختلم في تغيير مفععاهيمي نح القنوات التلفزيونيععة الفضععععععععععععععععا يععةالتي تتعرض لهععا  يجععابيععةار

 المتوسععطات جمي  أن عام بشععكلكانت األقل بين متوسععطات ارجابات  ويالحظ "   المواضععي 

 وهذا(  3 )وهو متوسط أداة القياس المستخدم  من أعلى التي تم التورل إليها كانت الحسابية

 .على جمي  الفقراتالدراسة كانت بدرجة متوسطة من األهمية  عينة استجابات أن إلى يشير

أما االنحرافات المعيارية والتي تشععععععععير إلى مدى تشععععععععتت قيم هذا المتغير عن الوسععععععععط 

الحسعععععابي لجمي  الفقرات  فانه يتبين أن القيم المنخفضعععععة التي تم التورعععععل إليها تشعععععير إلى أن 

 إجابات عينة الدراسة متقاربة ومتشابهة إلى حد ما. 
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للفروق في إجابات  One way Anova)التباين األحادي )نتائج تحليل  4-3

 عينة الدراسة

ختبار مدى ال One way ANOVA)م اختبار تحليل التباين األحاد  )اتم اسععععععععععتخد  

 ىعل األردنيععععةفي القنوات  ارعالمينمط الملكيععععة على المحتوى وجود فروق في تعععععأثير 

 باختالم العوامل الديموغرافية للمستجيبين. التاب   المتغير

ذا كانت إ الفرضعععععععععععية البديلة وقبولالفرضعععععععععععية العدمية رفض وتنص قاعدة القرار على   

  05.من  أقل Sigالجدولية ومستوى المعنوية . Fمن قيمة  أكبرالمحسوبة  Fقيمة 

 تنص هذه الفرضية على أنه:

HO5 ارعالمينمط الملكية على المحتوى أثر وجد فروق ذات داللة إحرعععععععععععععا ية في ال ت 

لمبحوثين ) الجنس  العمر  المؤهععععل لتعزى للعوامععععل الععععديموغرافيععععة  األردنيععععةفي القنوات 

 .العلمي(

 الجنسأوال: 

 (8 –4الجدول )
 إجابات العينة حسب الجنسفي للفروق  One way Anova)نتائج تحليل التباين )

 

مستوى  النتيجة
المعنوية

Sig 

 Fقيمة
 الجدولية

 Fقيمة 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 df 

مجموع 
 المربعات

 المتغير مصدر التباين

يوجد 
 فروق

.000 1.52 4.898 

 الجنس تبين المجموعا 1.510 1
 داخل المجموعات 31.440 102
 التباين الكلي 32.950 103
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( وقيمتها  4.898المحسوبة هي ) F( أن قيمة 8-4يتبين من البيانات الواردة بالجدول )

من القيمة الجدولية ووفقا أكبر المحسوبة  F( وبالمقارنة بينهما يتضح أن قيمة 1.52الجدولية )

الجدولية فإن  Fمن قيمة  أكبرالمحسوبة  Fلقاعدة القرار التي تنص على أنه إذا كانت قيمة 

وجد فروق ت تي تنص على أنه "والوقبول الفرضية البديلة الفرضية العدمية  رفضهذا يعني 

تعزى  ةاألردنيفي القنوات  ارعالمينمط الملكية على المحتوى أثر ذات داللة إحرا ية في 

 .%5من  أقل( وهي  000.وهذا ما تؤكده مستوى المعنوية )  "لجنسل

 العمرثانيا: 

 ( 9 –4الجدول )
 العينة حسب العمرإجابات في للفروق  One way Anova)نتائج تحليل التباين )

 

( وقيمتها  5.297المحسوبة هي ) F( أن قيمة 9-4البيانات الواردة بالجدول )يتبين من 

من القيمة الجدولية ووفقا أكبر المحسوبة  F( وبالمقارنة بينهما يتضح أن قيمة 1.52الجدولية )

الجدولية فإن  Fمن قيمة أكبر المحسوبة  Fلقاعدة القرار التي تنص على أنه إذا كانت قيمة 

وجد فروق ذات توالتي تنص على أنه "وقبول الفرضية البديلة الفرضية العدمية  رفضهذا يعني 

عزى ت األردنيةفي القنوات  ارعالمينمط الملكية على المحتوى أثر داللة إحرا ية في 

 .%5من  أقل( وهي  002.وهذا ما تؤكده مستوى المعنوية )  "لعمرل

مستوى  النتيجة
المعنوية

Sig 

 Fقيمة
 الجدولية

 Fقيمة 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 df 

مجموع 
 المربعات

 المتغير مصدر التباين

يوجد 
 فروق

.002 1.52 5.297 

 العمر تبين المجموعا 4.518 3
 داخل المجموعات 28.432 100
 التباين الكلي 32.950 103



85 
 

 الم هل العلميثالثا: 

 ( 10 –4الجدول ) 

 الم هل العلمياإلجابات حسب في للفروق  One way Anova)تحليل التباين )نتائج 

 

( وقيمتها 052.المحسوبة هي ) F( أن قيمة  10-4يتبين من البيانات الواردة بالجدول )

من القيمة الجدولية ووفقا أقل المحسوبة  F( وبالمقارنة بينهما يتضح أن قيمة  1.52الجدولية )

فإن   الجدولية Fمن قيمة  أكبرالمحسوبة  Fلقاعدة القرار التي تنص على أنه إذا كانت قيمة 

ية وجد فروق ذات داللة إحرا تال  الفرضية العدمية والتي تنص على أنه "قبول هذا يعني 

  " ميللمؤهل العلتعزى  األردنيةفي القنوات  ارعالمينمط الملكية على المحتوى أثر في 

 .%5من  أقل( وهي   000.  وهذا ما تؤكده مستوى المعنوية )

 

 

 

 

 

مستوى  النتيجة
المعنوية

Sig 

 Fقيمة
 الجدولية

 Fقيمة 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 df 

مجموع 
 المربعات

 المتغير مصدر التباين

يوجد ال 
 فروق

.949 1.52 .052 

 الم هل العلمي تبين المجموعا 034. 2
 داخل المجموعات 32.916 101
 التباين الكلي 32.950 103
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 

 

 

 النتائجمناقشة  5-1

 والمقترحات التوصياتمناقشة  5-2
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

لفرل   فإن هذه اعينة الدراسة جاباترالذ  تم في الفرل الراب  تحليل الضوس  في

تم التورل  ضوس هذه النتا ج التيوعلى  التي تورل إليها الباحث عرضاب لمجمل النتا ج ول ايتن

 نتا ج الدراسة بما يلي: أهميمكن تلخيص ن التوريات  و مإليها تم تقديم عددا 

 النتائج 5-1

في  ارعالميالملكية على المحتوى أنماط ثر أ لىعالتعرم الحالية إلى سعت الدراسة 

األردنية من وجهة نظر القا م باالترععال  وذلك من خالل دراسععة تحليلية في  التلفزيونية القنوات

دت حيث اسععتن    وذلك من خالل طر  سععؤال ر يسععي تركز حول هذا األثرقناتي المملكة ورؤيا

لدراسععععععة اوقد خلرععععععت  ولويات حارس البوابة ونظرية ترتيب األنظرية في إطارها النظر  على 

 يمكن إجمالها فيما يلي:نتا ج مجموعة من الإلى 

يالمس  موضــوعيبشــكل نمط الملكية في طرح ومناقشــة القضــايا ما أثر  الســ ال األول:

 من وجهة نظر القائم باالتصال؟ األردنيةفي القنوات اهتمامات الجمهور 

تلفزيونية القنوات الأن نتا ج الدراسة فيما يتعلق بارجابة على هذا السؤال فقد بينت 

  لتحسين رورتها لدى مختلم ف ات الجمهور الفضا ية األردنية تقدم محتوى إعالمي يهدم

أن  بينتالتي ( Hamm, 2010) دراسةوتتفق هذه النتيجة م  النتيجة التي تورلت إليها 

لم متنوعة تناسب مختالفضا يات شكلت جزساب من محتويات إعالمية وثقافية واجتماعية 

 شرا ح الجمهور المستهدم.
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نقلها ا أثناس لعمله رسالة فّعالة لتوريل المحتوى ارعالمي المقدم فيها يهدموتبين أن 

 سبابأ رزالة القنوات تقدم محتوى إعالمي يهدم  فضال عن انه تبين أن هذه إلى الجمهور

 دراسةها م  النتيجة التي تورلت إلي وتتفق هذه النتيجةفي عالقتها م  جمهورها.  سوس الفهم

(Sharon, 2003 التي بينت أن وسا ل ارعالم تعد مردرا أساسيا وهاما للمعلومات في )

 األمور االجتماعية المتعددة.

في خدمة مختلف شـرائ  المجتمع من خالل  األردنيةالقنوات ما مسـاهمة  السـ ال الثاني:

 ؟من وجهة نظر القائم باالتصال برامج ومحتوى إعالمي يتناسب مع اهتمامهم تقديم

لمحتوى المضعععمون واأن  نتا ج الدراسعععةفيما يتعلق بارجابة على هذا السعععؤال فقد بينت 

مضعععععععامين لاوأن  يتوافق م  مسعععععععتوى الحدث القنوات التلفزيونية الفضعععععععا يةالمقدم في ارعالمي 

مهور المسععتهدم في تغيير مفاهيم الجتسععهم  القنوات التلفزيونية الفضععا يةالتي تقدمها  يجابيةار

 (2016) علي دراسععععععععععة  وتختلم هذه النتيجة م  نتيجة  المطروحة نحو مختلم المواضعععععععععععي 

أن القنوات التلفزيونية الفضععععععععا ية تركز في خطابها ارعالمي على موضععععععععوعات  تالتي بين

ثارة لتحقيق بعض المكاسب السياسية وتسعى لتحقيق أهدام غير عراقية.  سلبية وا 

سععععععععععععاعد على ي في القنوات التلفزيونية الفضععععععععععععا يةأن المحتوى ارعالمي وبينت النتا ج 

فق او تت ورات الجمهتررفا المحتوى في أن تكون يساعد هذو  تشكيل رورة ذهنية ايجابية عنها

ة التي وتتفق هععذه النتيجععة م  النتيجعع. القنوات التلفزيونيععة الفضععععععععععععععععا يععةم  البرامج المقععدمععة في 

( التي بينت أن الف ة المبحوثة تتميز بحماسعععععععععها Sharon, 2003) دراسععععععععععةتورععععععععععلت إليها 
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لإلسععععععهامات اريجابية التي تقدمها وسععععععا ل ارعالم  وقد اتفقت على أن هذه الوسععععععا ل يقدم 

 معلومات مفيدة  كما أنه يعكس الرورة الذهنية واالجتماعية المحبذة للمبحوثين.

نوعية و  نمحرريالعمل وأثر ذلك على  مالكي المحطات اإلعالمية دورما  الســ ال الثالث:

 ؟من وجهة نظر القائم باالتصال األردنيةنوات القالمقدمة في  البرامج

في ين أدوار المالكأن  نتا ج الدراسعععععععععةفيما يتعلق بارجابة على هذا السعععععععععؤال فقد بينت 

مععالكي القنععاة  كمععا تبين أن  واسععععععععععععععتراتيجيععات يععةإظهععار رؤ  فيتتجسععععععععععععععععد لمحطععات ارعالميععة ا

لبرامج التي تطرحهععا إعالميععة ل ةخطعع تطويرأهميععة  وندركيعع الخععارععععععععععععععععةالمحطععات ارعالميععة 

التي أن  (2016) علي  دراسعععععععععععععععةالنتيجععة م  نتيجععة وتختلم هععذه   القنوات التي يمتلكونهععا

ارعالم الرسععععععععمي العراقي يعاني من عدم وجود إسععععععععتراتيجية إعالمية واضععععععععحة تحكم عمل 

وسا ل ارعالم الرسمي وهي محكومة بتقديم ما يراه مدراس هذه القنوات حول التطورات التي 

 حدث على الساحة العراقية.ت

لمناسععععععبة بالكفاسة ايتمتعون  الخارععععععةارعالمية  في القنواتالمالكين  أنوبينت النتا ج 

ول في توفير بيعععانعععات دقيقعععة ح القنوات التي يمتلكونهعععاولعععديهم الوعي بعععأهميعععة  رنجعععا  العمعععل 

التي  (2011) دراسععععة الوند النتيجة م  نتيجة خرعععععا ص الجمهور المسعععععتهدم. وتتفق هذه 

إلعالم في توعية المجتمعات وتقوية البناس الديمقراطي لدور أسععععععععععععععاسعععععععععععععي هناك ن بينت أ

 .والمجتم  المدني وتعزيز الحوار بين الثقافات
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القنوات في  مصــــــــداقية المحتوى اإلعالميما مدى اهتمام اإلعالميين ب الســــــــ ال الرابع:

 ؟من وجهة نظر القائم باالتصال األردنية

لفزيونية القنوات الت أن نتا ج الدراسةفيما يتعلق بارجابة على هذا السؤال فقد بينت 

لساحة المطرو  على اتولي االهتمام األكبر للقضايا المتعلقة بالمحتوى ارعالمي  الفضا ية

التي أظهرت  (2011)إبراهيم  دراسة وتتفق هذه النتيجة م  نتيجة   ارعالمية العربية وارقليمية

أن اللقاسات الشخرية واألردقاس والندوات والمؤتمرات وشبكة ارنترنت جاست في الترتيب 

مة في المقداألول لدى النخبة المررية من حيث اعتمادهم عليها لمعرفة تطورات القضايا 

 .برامج الرأ  الجماهيرية في الفضا يات العربية

م  القيم  تتناسب التلفزيونية الفضا يةالقنوات وتبين أن الموضوعات المطروحة في 

أن  تالتي بين (2016) علي  دراسةوتختلم هذه النتيجة م  نتيجة الدينية للمجتم  األردني  

الممارسة ارعالمية في العراق تسودها الفوضى وعدم وضو  الرؤيا م  غياب واضح للمهنية 

مي ابط ومواثيق الشرم ارعالالسليمة والناجمة عن عدم تفعيل األنظمة والتشريعات والضو 

 التي تضبط األداس والممارسة ارعالمية األخالقية.

ن ضمن م القنوات التلفزيونية الفضا يةالموضوعات المطروحة في  أنبينت النتا ج كما 

تتفق و  لدى الجمهور المستهدم.في رف  مستوى الوعي واردراك اهتمامات الجمهور وهي تسهم 

البث أن  بينتالتي ( Hamm, 2010) دراسةهذه النتيجة م  النتيجة التي تورلت إليها 

 .المباشر ساهم في خلق واق  إعالمي جديد على الرعيد الكوني
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نمط الملكية على المحتوى أثر وجد فروق ذات داللة إحصائية في تهل : الخامسالسـ ال 

لمبحوثين ) الجنس، العمر، لتعزى للعوامــل الــديموغرافيــة  األردنيــةفي القنوات  اإلعالمي

 الم هل العلمي(؟

حاد  اختبار تحليل التباين األ فيما يتعلق بارجابة على هذا السععععععععؤال فقد تم اسععععععععتخدام

(One way Anova  )أنماط ثر أفي إحرععععععععععععا ية ذات داللة مدى وجود فروق  وذلك لمعرفة

 ترالاألردنية من وجهة نظر القا م باال التلفزيونية القنواتارعالمي في الملكية على المحتوى 

 أظهرت نتا ج الدراسة ما يلي:. وقد لمبحوثينلتعزى للعوامل الديموغرافية 

ارعالمي في الملكيععة على المحتوى أنمععاط ثر أفي إحرععععععععععععععععا يععة د فروق ذات داللععة و وج -1

 .لجنسباالترال تعزى لاألردنية من وجهة نظر القا م  التلفزيونية القنوات

 قنواتالارعالمي في الملكية على المحتوى أنماط ثر أفي إحرا ية د فروق ذات داللة و وج -2

 عمر.لل األردنية من وجهة نظر القا م باالترال تعزى التلفزيونية

ارعالمي في الملكية على المحتوى أنماط ثر أفي إحرا ية د فروق ذات داللة و وجعدم  -3

 األردنية من وجهة نظر القا م باالترال تعزى للمؤهل العلمي. تلفزيونيةال القنوات
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 والمقترحات التوصيات 5-2

يونية التلفز القنوات  تبنيلسعععععععععععععععياب والمقترحات يقدم الباحث مجموعة من التورععععععععععععععيات 

 وهي:والمقترحات التوريات األردنية لهذه 

 :التوصياتأوال: 

 الرأ اتجاهات و  محتوى إعالمي يتناسععععب بتقديم التلفزيونية الفضععععا يةالقنوات ضععععرورة قيام  -1

 بشكل يشب  حاجاتهم ورغباتهم االجتماعية.و  العام للجماهير

يادة أوارععععععععر لز  محتوى إعالمي يهدم بتقديم القنوات التلفزيونية الفضعععععععععا يةضعععععععععرورة قيام  -2

 المحبة والثقة الذ  من شانه تحقيق النجا  لهذه القنوات.

لق رأ  عام لخ محتوى إعالمي يهدم بتقديم القنوات التلفزيونية الفضععععععععععا يةضععععععععععرورة قيام  -3

 وا ر لمختلم القضايا التي تهم المجتم .

هام ألهمية الموضععوعات والقضععايا لدورها ال القنوات التلفزيونية الفضععا يةإدارة ضععرورة إدراك -4

 .رف  مستوى الوعي واردراك لدى الجمهورفي 

 ياتير سعععععععلوكتغيفي بشعععععععكل يسعععععععهم  القنوات التلفزيونية الفضعععععععا يةمحتوى ارعالمي تقديم ال-5

 القنوات.عمل هذه كجزس من منظومة الجمهور المستهدم 

بين و  الخارعععععةمالكي المحطات ارعالمية فتح باب الحوار بين وضععععع   لية فعالة للتعاون و -6

 حتى تؤد  الدور المأمول في تحقيق أهدام هذه القنوات. المستهدم جمهورها

لتي يتم بإعادة تقييم البرامج ا القنوات التلفزيونية الفضعععععععععععععععا يةمالكي من قبل زيادة االهتمام -7

 طرحها بشكل دور  ومستمر.
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بة بالخبرة المناسعععععععععععععع الخارععععععععععععععةارعالمية  في القنواتالتأكيد على أهمية أن يتمت  المالكين -8

 .القناةرنجا  لعملهم 

لكونها  القنوات التلفزيونية الفضععععععععععععا يةالتي تتعرض لها  يجابيةارمضععععععععععععامين التركيز على ال-9

 المطروحة في فيها. تسهم في تغيير المفاهيم نحو مختلم المواضي 

اسعععععبة م  متن القنوات التلفزيونية الفضعععععا يةضعععععرورة أن تكون الموضعععععوعات المطروحة في -10

 مختلم المراحل العمرية للجمهور.

ألهمية الموضعععععععوعات والقضعععععععايا التي  القنوات التلفزيونية الفضعععععععا يةإدارة ضعععععععرورة إدراك  -11

ل الجمهور المستهدم ولدورها الهام في تشكي في تشكيل اتجاهات يتضمنها المحتوى ارعالمي

 اتجاهاتهم.

ما  ونح الجمهور المسعععتهدماتجاهات  لفهمومسعععتمرة  ومعمقة متخرعععرعععة بدراسعععات القيام-12

 ها.في والقرور الخلل أوجهلمعرفة  القنوات التلفزيونية الفضا يةالمطروحة في برامج يقدم في ال

 ثانيا: المقترحات:

تلبي رغبات بحيث رؤية محددة,  وضعععععععع  إسععععععععتراتيجية برامجية واضععععععععحة األهدام وضععععععععمن-1

 وات.لهذه القنتأثير كبير على حجم المشاهدة الجمهور المستهدم لكونها ذات واحتياجات 

كل في تقديم مواد حول األحداث وبشعععععععع القنوات التلفزيونية الفضععععععععا يةالتأكيد على اسععععععععتمرار -2

 مناسب من حيث المضمون وبشكل يتوافق م  األحداث التي يغطيها.

ون الجمهور ا  لكهبرامجين طريقة عرض في تحسعععععع القنوات التلفزيونية الفضععععععا يةاسععععععتمرار -3

 يفضلون مشاهدة ما تعرضه هذه القنوات.
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 ا يةلقنوات التلفزيونية الفضعععععلقسعععععم للبحوث والدراسعععععات ضعععععمن الهيكل التنظيمي  اسعععععتحداث-4

 الجمهور المستهدم.على رغبات وحاجات  بهدم التعرم

وبشكل  مةبطريقة واقعية ومال  هابرامجبطر   لقنوات التلفزيونية الفضا يةاأهمية استمرار  -5

 يناسب مختلم ف ات الجمهور المستهدم.

 للتعرم على المعوقات بالجمهور المستهدمإعادة النظر في بعض االهتمامات الخارة  -6

 إليهم.رسا ل ارعالمية الل دون ورول و حتالتي 

الجمهور مرجعية  نسجم م بشكل يبرامج بتقديم  لقنوات التلفزيونية الفضا يةاأهمية استمرار  -7

 .الثقافية والدينية واألخالقية المستهدم
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوال: المراجع باللغة العربية

 ( 2009إبراهيم  عبداهلل عمران)   اتجاهات الجمهور المصري نحو معالجة الفضائيات

  كلية عالمار  رسالة ماجستير  قسم العربية للش ون المصرية، دراسة تحليلية ميدانية

 .مرر  اآلداب  جامعة الزقازيق

 (  2011إبراهيم  والس  ) معالجة القضايا المقدمة في برامج الرأي الجماهيرية في

ات   أطروحة دكتوراه  كلية الدراسالفضائيات العربية واتجاهات النخبة المصرية نحوها

 هرة  مرر.ارسالمية والعربية  جامعة األزهر  القا

 (  2015أبو إرب , رالح خليل .),للنشر والتوزي  دار الشروق  االتصال الجماهيري

 .  األردنعمان والطباعة

 (  2016أبو جليل  محمد منرور  )،دار غيداس للنشر  قضايا معاصرة في التسويق

 والتوزي  والطباعة  رويلح  األردن.

  ورقة عمل  والدعاية اإللكترونية، اإلعالم الجديد(  2013)أحمد الشورى   أبو زيد

مقدمة إلى الندوة النقاشية التي نظمتها وحدة دراسات الرأ  العام وارعالم في المركز 

 .2014سبتمبر  10ارقليمي للدراسات ارستراتيجية بالقاهرة  وذلك يوم األربعاس الموافق 

 ة التلفزيونية الفضائيالعالقة بين االعتماد على القنوات (  2010)  أحمد  إلهام يونس

اإلخبارية العربية ومستوى المعرفة بالقضايا الداخلية لدى الجمهور المصري واتجاهاته 

 أطروحة دكتوراه  كلية ارعالم  جامعة القاهرة  مرر. دراسة مسحية، :نحوها
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 ( اتجاهات جمهور وسا ل ارعالم في البحرين نحو 2017أحمد  جمال عبد العظيم  )

  القاهرة المجلة المصرية لبحوث اإلعالم،عالمية للقضايا االقترادية  المعالجة ار

 .327المجلد العاشر  العدد الراب   ص

 (  2016بدر  حنان"  )  كيفية إدارة الم سسات اإلعالمية العامة المملوكة للدولة في

مقدمة    ورقة"الخبرة األلمانية ومقارنتها بالسياق المصري وتحديات التنظيم واإلدارة فيه

إلى أعمال ورشة ارعالم والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية بعنوان: "إشكاليات 

ورؤى"  والمنعقدة في منتدى البدا ل العربي للدراسات  والمعهد السويد  بارسكندرية  

 .54-46  ص 2016عام 

  االقتصادية العلوم مجلة الجديد  االقتراد وتحديات (  واق 2014الدين  ) زين بروش 

  .59-46ص الثالث  العدد   1 سطيم   ر  جامعةاالجز  التسيير، وعلوم

 لجامعي المكتب ا الجزيرة والنيل دراسة ميدانية،: الصحافة التلفزيونية العربية  (2016)  هالة  بغداد ال

 مرر.   ارسكندريةالحديث  

 (   2014شير  حمد  )والسياسية االقتصادية وأبعادها االجتماعي اإلعالم ظاهرة 

 .األردن   عمان والتوزي  والنشر للطباعة أمواج العربي، العالم في واألمنية

 (  2015الجابر  علي .) تقنيات الخبر في الفضائيات العربية ) فضائية أبو ظبي

 .األردن عمان:    عمون للدراسات والنشرنموذجا(

 (  2011جوهر  رال  الدين )،القاهرة:  نظرياته، مجاالته، علم االتصال: مفاهيمه

 مكتبة عين شمس.



97 
 

 (  2013حافظ  محمد نارر  ) الملكية والتمويل والسياسة التحريرية في اإلعالم

  ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الخاص: قراءة في وضعية الفضائيات المصرية الخاصة

الفترة  لارعالم المسمو  والمر ي في مرر: رؤية مستقبلية  المنعقد في القاهرة خال

 .2013مارس/ ذار  28-29

 (  2018حجاز  مرطفى .) حصار الثقافة بين القنوات التلفزيونية الفضائية والدعوة

   المركز الثقافي العربي  بيروت  لبنان.األصولية

 (  2011خضور  أديب  ).المكتبة ارعالمية الحديثة للنشر  اإلعالم المتخصص

 والطباعة: دمشق  سوريا.

 ر.مر  الدار المررية اللبنانية  القاهرة  المس ولية االجتماعية للصحافة  (2013محمد )  حسام الدين 

   دار الفكر  األسس العلمية لنظريات اإلعالم،(  2015)فاطمة عبد الرمد  دشتي

 .مرر القاهرة:  العربي

 (  2010الدليمي  عبد الرزاق محمد .)دار جرير للنشر فن تحرير اإلعالمي المعاصر  

 عمان.  لتوزي وا

 (  2015الدليمي  عبد الرزاق محمد  )دار جرير للنشر والتوزي   عولمة التلفزيون  

 عمان: األردن.

 (  2016الدليمي  عبدالرزاق محمد .)دار جرير للنشر والتوزي الدعاية واإلرهاب    

   األردن.عمان
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 (  2009زغيب  شيماس  ) الدراسات مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في

   الدار المررية اللبنانية  القاهرة  مرر.اإلعالمية

  العربي للنشر  دار  الفضائيات وقادة الرأي(. 2015)السيد  هناس  ومكاو   علي

 .والتوزي   مرر

 مرر. الهي ة المررية للكتاب  القاهرة  ،اإلعالمالمدخل إلى وسائل   (2017عبد العزيز )  شرم 

 (  مفهوم الخدمة العامة في التليفزيون: بين المقاربة التجارية 2016الرادق  رابح  )

  .27-16  ص 432  2  العدد مجلة اإلذاعات العربيةوالمنظور النقد   

 الخاصة في  التلفزيونيةعالمية نحو أداء القنوات إلاتجاهات الجمهور ا  (2013خالد )  رال  الدين

زس جال  عالم بين النظرية والتطبيقرخالقيات اأ   بعنوان:مر العلمي التاس المؤتبحث مقدم إلى  مصر،

 .742صمرر.   جامعة القاهرة  ارعالم  كلية الثاني

 ( 2017الطا ي  مرطفى  ) مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في اإلعالم والعلوم

   دار الوفاس لدنيا الطباعة والنشر  ارسكندرية  مرر.السياسية

 (  2017الطويسي  باسم )  تحوالت اإلعالم الرسمي العربي: أسئلة الديمقراطية ومعايير

   منشورات الجزيرة للدراسات ارستراتيجية.الخدمة العامة

  ي: . دار الفكر العربالتبادل اإلخباري التلفزيوني العربي(. 2011) العبد  عاطم عدلي

 القاهرة  مرر.

 غيرات الم ثرة على دور الصحافة في تكوين الرأي العام في مصر،المت  (1998جمال )  عبد العظيم 

 مرر. جامعة القاهرة   ارعالم   كلية دكتوراه أطروحة
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 ر دار العالم العربية للنش ،القنوات التلفزيونية الفضائية(  2012الفتا   فاطمة  ) عبد

   مرر.والتوزي   القاهرة

 ( , 2014عبد اللطيم, رال  ) الدار الجامعية  ارسكندرية: المتخصصةالصحافة .

 مرر.

 (  نمط وسا ل ارعالم العراقية وتأثيرها على األداس ارعالمي  2016علي  مجاش  محمد  )

 .77-65  ص5194محور الرحافة وارعالم  العدد  مجلة الحوار المتمدن،

  وارعالم  الجديد ارعالم بين والتكامل  االرر  ( 2013  )الطيب رحيمة العيسانى

 .26-13  ص 20 العدد  بغداد جامعة :بغداد اإلعالمي، الباحث مجلة   التقليد

 (  أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية وارنسانية  دار 2012الغرايبة  فوز  )

 وا ل للنشر والتوزي   عمان  األردن.

 (  2016الفار  محمد جمال  )،والطباعة  دار أسامة للنشر والتوزي  المعجم اإلعالمي 

 .األردنعمان: 

 (  2013مرطفى  هويدا  )مركز المحروسة للبحوث دور اإلعالم في األزمات الدولية  

 والتدريب  القاهرة: مرر.

 (  2010هارون  ديبورا  )،رمال متحركة: تأثير الفضائيات على وسائل اإلعالم العربية 

 دولي والرندوق الوطني للديمقراطية.مركز مساعدة وسا ل ارعالم ال
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 اإلنجليزيةثانيا: المراجع باللغة 

 Hamm, M. (2010), Middle school students science texts box, 

Television and No clear war Issues. California: report, research 

office. 
 Dearing, J., & Rogers, (2016). E. Communication Concept: 

Agenda-Setting, London & New Delhi: SAGE. 
 O’Sullivan, T., John, H., Danny, s., Montgomery, M., Fiske, J., 

(2014). Key Concepts In Communication And Cultural 

Studios. London & New Delhi: Routedge. 
 Ronald Shaw & Maxwell McCombs, (2017). The Emergence 

of American Political Issues: The Agenda-Setting Function 

of the Press. St. Paul: West Publisher Co. 
 Sharon R. (2003), Mass Media and Adolescence in the late 

1980's phd-iric University of Illinois. 
 Soroka, N. S.( 2012). Agenda Setting Dynamics in Canda. 

Toronto: UBC Press. 

 

 ثالثا: المواقع االلكترونية

 http:// www.AlMamlaka TV  

 http:// 7stars.tv/ 

 http://www.factjo.com/pages 

 http://www.nourminatv.com/ 

 http://www.roya.tv/Home.aspx 

http://www.7stars.tv/
http://www.factjo.com/pages
http://www.nourminatv.com/
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 (1لحق رقم )م

 نموذج استبانة الدراسة 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 المستجيبة: 
 المستجيب: 

 ,,,تحية احترام وتقدير
 

 استبانة حول موضو :
 

من  األردنية التلفزيونية القنواتاإلعالمي في الملكية على المحتوى أنماط ثر أ
  وجهة نظر القائم باالتصال 

 )دراسة تحليلية (
ي ارعالمي فالملكية على المحتوى أنماط ثر أالتعرم على  تهدم هذه الدراسة إلى 
  الدراسة وألهمية رأيكم حول موضو   األردنية من وجهة نظر القا م باالترال التلفزيونية القنوات

اض لما بأنه سيتم التعامل م  هذه البيانات بسرية تامة ورغر يرجى التكرم بارجابة على األس لة ع
 البحث العلمي فقط.

 
 وشكرا لتعاونكم

 
 إشراف 

 الدكتور: اشرف محمد المناصير           
 الباحث: شادي ابو راشد

 طالب في برنامج الماجستير في اإلعالم
 األردن -عمان  –جامعة الشرق االوسط 
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 الشخصية القسم األول: البيانات
 
 أنثى      ذكر    الجنس-
 
 العمر-

  30 سنة فأقل    31-40      سنة  41-50 سنة 
   50 سنة فأكثر 
 
  بكالوريوس        دبلوم متوسط        العلمي  هلالم-

 دراسات عليا
 

 .معلومات حول متغيرات الدراسة: الثانيالقسم 
( إزاس الجواب الذ  تراه √وضععععععععععععع  إشعععععععععععععارة )و  رأيكم فيهايرجى قراسة العبارات التالية وبيان 

 .مناسبا
يالمس  موضععععععععوعيبشععععععععكل نمط الملكية في طر  ومناقشععععععععة القضععععععععايا أثر  المحور األول:

 من وجهة نظر القا م باالترال. األردنيةفي القنوات اهتمامات الجمهور 
 تقدم القنوات التلفزيونية الفضائية األردنية محتوى اعالمي يهدف :

شدة
ق ب

واف
ر م

غي
 

فق
موا
ير 
غ

 

ايد
مح

  
 

فق
موا

 

شدة
ق ب

واف
م

 

  العبـــارة
سل
سل
الت

 

 
 

 1 لتحسين رورتها لدى مختلم ف ات الجمهور     
 الرأ ات اتجاهو  محتوى إعالمي يتناسععععععععععب القنوات التلفزيونية الفضععععععععععا ية تقدم     

 العام للجماهير
2 

 3 المجتم خلق رأ  عام وا ر لمختلم القضايا التي تهم      
 4 في عالقتها م  جمهورها سوس الفهم أسباب رزالة     
 5 نقلها إلى الجمهورلعملها أثناس  رسالة فّعالة لتوريل     
 6 لزيادة أوارر المحبة والثقة الذ  من شانه تحقيق النجا       
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 مخالل تقديفي خدمة مختلم شرا ح المجتم  من  األردنيةالقنوات مساهمة  المحور الثاني:
 .من وجهة نظر القا م باالترال برامج ومحتوى إعالمي يتناسب م  اهتمامهم

 نوعية البرامجو  نمحرريالعمل وأثر ذلك على  مالكي المحطات ارعالمية دور المحور الثالث:
 .من وجهة نظر القا م باالترال األردنيةالقنوات المقدمة في 

 تتجسد أدوار المالكين في ما يلي : 

شدة
ق ب

واف
ر م

غي
 

فق
موا
ير 
غ

 

ايد
مح

  
 

فق
موا

 

شدة
ق ب

واف
م

 
  العبـــارة

سل
سل
الت

 

 
 

تشكيل  ساعد علىي في القنوات التلفزيونية الفضا يةالمحتوى ارعالمي      
 رورة ذهنية ايجابية عنها

7 

  مفق او تت ات الجمهورترععععععععععععرفيسععععععععععععاعد المحتوى ارعالمي في أن تكون      
  القنوات التلفزيونية الفضا يةالبرامج المقدمة في 

8 

في  ةالقنوات التلفزيونية الفضا يفي المقدمة تسهم الموضوعات المطروحة و      
 رف  مستوى الوعي واردراك لدى الجمهور

9 

القنوات التلفزيونيعععععة المقعععععدم في يتوافق المضععععععععععععععمون والمحتوى ارعالمي      
 م  مستوى الحدث الفضا ية

10 

في  ةالقنوات التلفزيونية الفضعععععععا يالتي تقدمها  يجابيةارمضعععععععامين تسعععععععهم ال     
 المطروحة تغيير مفاهيمي نحو مختلم المواضي 

11 

عمل كجزس من منظومة  يتغيير سععععععععععععععلوكفي يسععععععععععععععهم المحتوى ارعالمي      
 القنوات التلفزيونية الفضا ية

12 

شدة
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 13 قناة ال واستراتيجيات يةإظهار رؤ  وأثر ذلك على لمحطات ارعالمية في ا     
 14 رنجا  العمل بالكفاسة المناسبة  الخارةارعالمية  في القنوات     
 15 ناةالقرنجا  بالخبرة المناسبة لعملهم  الخارةارعالمية  في القنوات     
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من  ةاألردنيالقنوات في  مرععداقية المحتوى ارعالميمدى اهتمام ارعالميين ب المحور الرابع:
 ؟وجهة نظر القا م باالترال

إعالمية  ةخط تطويرأهمية  الخارعععععععععععععععةمالكي المحطات ارعالمية درك ي     
 القنوات التي يمتلكونهالبرامج التي تطرحها ل

16 

بشععععععععععععععكل دور  بإعادة تقييم البرامج التي مالكي المحطات ارعالمية يقوم      
 القنوات تطرحها 

17 

ص في توفير بيانات دقيقة حول خرععععععععععا  القنوات التي يمتلكونهاأهمية  في     
 الجمهور المستهدم

18 

الكي مععععلى فتح بعععاب الحوار بين  القنوات التلفزيونيعععة الفضععععععععععععععععا يعععةعمعععل ت     
 المستهدم جمهورهاوبين  الخارةالمحطات ارعالمية 
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 من ضععععععععععععمن القنوات التلفزيونية الفضععععععععععععا يةالموضععععععععععععوعات المطروحة في      
 اهتمامي

20 

  القيم م القنوات التلفزيونية الفضعععا يةتتناسعععب الموضعععوعات المطروحة في      
 الدينية للمجتم  األردني

21 

قة االهتمعام األكبر للقضعععععععععععععععايعا المتعل القنوات التلفزيونيعة الفضعععععععععععععععا يعةتولي      
 المطرو  على الساحة ارعالمية العربية وارقليمية بالمحتوى ارعالمي 

22 

  م القنوات التلفزيونية الفضعععععععععععا يةتتناسعععععععععععب الموضعععععععععععوعات المطروحة في      
 مختلم المراحل العمرية للجمهور

23 

ي رف  ف القنوات التلفزيونية الفضعععععععا يةتسعععععععهم الموضعععععععوعات المطروحة في      
 لدى الجمهورمستوى الوعي واردراك 

24 

الموضعوعات ول ح في تشعكيل اتجاهاتي القنوات التلفزيونية الفضعا يةتسعهم      
 التي يتضمنها المحتوى ارعالمي

25 

 فضعععععا يةالقنوات التلفزيونية الالتي تتعرض لها  يجابيةارمضعععععامين تسعععععهم ال     
 في تغيير مفاهيمي نحو مختلم المواضي 

26 
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 (2لحق رقم )م

  أسماء األساتذة محكمي استبانة الدراسة

 مكان العمل الرتبة العلمية االسم التسلسل

 جامعة البتراس دكتور أستاذ عرجة  أبوتيسير  1

 جامعة البتراس مشارك أستاذ احمد حسين  2

 األوسطجامعة الشرق  مشارك  أستاذ عبد الباسط محمد 3

 األوسطجامعة الشرق  مساعد أستاذ احمد عريقات  4

 جامعة  مشارك أستاذ كامل خورشيد  5

 

 

 

 

 

 

 

 


