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المتعلقة اعتماد النخب األردنية على قناة المملكة في الحصول على المعلومات 
 بالشأن المحلي

 فرح هاني البدريالباحثــة:  إعداد
 عزت محمد حجاب األستاذ الدكتور :إشراف

 ملخصال

ردنية على قناة المملكة لمتابعة الشأن ألاعتماد النخب ا درجةهذه الدراسة إلى رصد  هدفت
هج اعتمدت الدراسة المن. هالمحلي، وأسباب هذا االعتماد، وأهدافه ودوافعه والتأثيرات الناتجة عن

  .من النخب األردنية 150 تكونت منعينة  من خالل المسح بالعينة ةطريق الوصفي باستخدام

من النخب ( %40) أن النتائج أاهرتوتوصلت الدراسة إلى عدد مـن النتائج مـن أبرزها: 
الفترة المسائية بعد السادسة  خالل ( منهم يشاهدونها%48وأن ) ،يشاهدون قناة المملكة بشكل دائم

للحصول على  مصدركدرجة اعتماد النخب على قناة المملكة رت النتائج أن أاهكما  .ساءم
ثقة النخب بقناة  اهرت أنأكما (، %40جاء بدرجة منخفضة بلغت ) المعلومات حول الشأن المحلي

 .(%36بلغت ) نسبيَا إذ جاءت بدرجة عالية معلوماتالالمملكة كمصدر للحصول على 

لنخب األردنية بقناة المملكة كمصدر للحصول على ا ثقة أسباب أن النتائج أاهرتكما 
دية في الحياإضافة إلى  بالصوت والصورة السرعة في نقل الحدث" هو معلومات حول الشأن المحلي

 .عرض الرأي والرأي االخر في نقل الحدثو عرض األحداث 

 شكلب المحلية األحداث بنقل تقوم التي البرامج زيادة على العملضرورة أوصت الدراسة بو 
 في هاوعرض المحلي الشأن قضايا حول الحوارية البرامج زيادة، و أكبر بشكل بها واالهتمام مباشر
 .مختلفة أوقات

 .الشأن المحلي ،قناة المملكة ،النخب األردنية ،اعتماد: مفتاحيةالكلمات ال
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Abstract 

This study aimed to monitor the extent to which Jordanian elites rely on the Almamlaka 

Channel to follow up on local issues, the reasons for this relay, its objectives, motivations 

and the effects resulting from this relay. The study adopted the descriptive method, using 

the sample survey method through a sample of (150) Jordanian elites. 

The study reached a number of results including: 

1- The results showed that the (40%) of the elites watched the Almamlaka Channel, 

(32%) of the elites watch the channel between five to twelve noon.  

2- The results showed that (40%) of the sample depend on the channel as a source of 

information about the local issues.  

3- The results showed that the reasons for the confidence of the Jordanian elites in 

the channel: source for information about the local issues, follow on local issues 

on time without any delays, employment " Modern technologies” in its coverage, 

comprehensive coverage of the events, and providing accurate information. 

The most important recommendations made by the study based are: 

1. Increase the live-coverage programs, and pay more attention to them. 

2. Increase the talk-show programs on local issues and presenting them at different times 

so that they can be viewed more frequently. 

3. Call for further research studies on the Almamlaka Channel as a public service channel 

and the degree of its commitment to express the views and interests of the public. 

Keywords: Dependence, Jordanian elites, Almamlaka Channel, local issues. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمةال

مجتمعات العام وتوجيه ال عالم المرئية والمسموعة القدرة على التأثير على الرأيإلتملك وسائل ا

 ، وهي قادرة على التأثير على مختل  المتلقين باختال  مستوياتهم العمرية والثقافية. اوتثقيفه

نب مهم اويعد التلفزيون من أهم وسائل االتصال الجماهيري في عصرنا الحالي لما له من ج

وكما أنه يجمع بين مزايا الراديو والسينما والمسرح لتصبح تلك الوسيلة  ،في جذب انتباه المشاهدين

مصدرًا رئيسيًا يلجأ إليه الجمهور في الحصول على كافة معلوماته عن كافة القضايا سواء السياسية 

 أو االقتصادية أو االجتماعية.

هور في الة لتشكيل آراء الجمخبارية التلفزيونية من أهم المساهمات الفعً إلر التغطية ابتعتو 

ية عملية خبار إلويعنى بالتغطية ا دولي،قليمي والإللفة سواء على المستوى المحلي واقضايا مخت

حصول الصحفي على معلومات حول حدث ما، أو تطورات ألحداث معينة واقعة في مكان ما، 

 ليحررها الصحفي بأسلوب محدد وبقالب معين.

تعد التغطيىة ذ إ ة الثانية لتحدث انتشارًا واسعًا،فالتغطية اإلخبارية تطورت إبان الحرب العالمي

خبارية من الركائز األساسية في صناعة الخبر التلفزيوني،حيث يعتمد الجمهور على هذه التغطية إلا

 ليعر  ما يدور حوله في الشأن العام.

 ة القضايا والشؤون المحليةوانطالقًا من أهمية وجود قناة إخبارية تمكن المواطنين من متابع

 ، كمصدر لألخبار المحلية2018تموز من العام  16في  خباريةإلردن، تم افتتاح قناة المملكة األفي ا
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ساعة، وتتبع ناام خاص يندرج تحت نموذج قناة الخدمة  24تعرض تغطية شاملة على مدار التي 

 العامة.

غطياتها، نارًا ، اعتمدت الشأن المحلي كأولوية لت2018منذ أن بدأت قناة المملكة في تموز و 

بتغطية أحداث محلية ذات  متوازنة ومستقلة، حيث قامت ردني لتغطيات محليةأللحاجة المجتمع ا

كما اعتمدت قناة المملكة ايضًا على نشر مراسليها في  أهمية خاصة كتغطيتها لحادثة البحر الميت،

خبارية وحوارية، وفتح تغطيات خاصة لملفات إتخصيص برامج  محافاات المملكة، وعملت على

 . ني لقناة المملكة()الموقع اإللكترو  وقضايا أردنية محلية

 ةوحيث ان النخب وكما ورد في ادبيات الناريات السياسية واالجتماعية تتشكل من مجموع

عالمياً وسياسياً في مواقع العمل العام، فإن هذه الدراسة تحاول أن تتعر  ا  من القيادات المؤثرة ثقافياً و 

على المعلومات المتعلقة بالشأن  على درجة اعتماد النخب األردنية على قناة المملكة في الحصول

 المحلي.

 مشكلة الدراسة

ة ث من أخبار على الساحة المحليدألهم ما يح خبارية من خالل تغطياتهاإلتساهم الفضائيات ا

في إيصال معلومات للمجتمع بمختل  فئاته عند تطرقها لمواضيع مثل األحداث  قليمية والدوليةواإل

فإنها تحاى باهتمام الجمهور بشكل عام  ،تعتبر أهم من غيرهاوإلن بعض المواضيع ، واألزمات

 والنخب بشكل خاص. 

ن حايت قناة المملكة باهتمام كبير م، والنخب األردنية المتابعين للشأن العام فمن وجهة نار

 لشأن المحلي فيلخبارية إلتغطيات الل وكان، قبل الجمهور األردني عامة وجمهور النخب خاصة
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قضايا عدة مثل أحداث البحر البحر والتفجيرات التي حدثت في منطقة الفحيص وتغطية انتخابات 

دور في اعتماد الجمهور األردني على قناة المملكة في الحصول على ، وغيرها المهنية النقابات

 .المعلومات

قناة  ة علىومن هنا تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي " ما درجة اعتماد النخب األردني

 قضايا المختصة بالشأن المحلي."الالمملكة في الحصول على المعلومات حول 

 أهداف الدراسة 

يتمثل الهد  الرئيسي لهذه الدراسة في تسليط الضوء واالطالع على درجة اعتماد النخب 

موعة لهد  مجامن هذا يتفرع قضايا المختصة بالشأن المحلي و األردنية على قناة المملكة حول ال

 الوصول لها وهي:  ةالباحثالتي تحاول فرعية ال هدا الأمن 

 .متابعة النخب األردنية لتغطيات المملكة اإلخبارية المتعلقة بالشأن المحلي درجة .1

  لي.المتعلقة بالشأن المح على قناة المملكة للحصول على األخبار النخب األردنية اعتماد  درجة .2

الشأن المتعلقة ب للحصول على األخبار تابعة قناة المملكة اإلخباريةملدوافع النخب األردنية  .3

  المحلي.

ن على معلومات حول الشأكونها أحد مصادر الحصول  أسباب ثقة النخب األردنية بقناة المملكة .4

  .المحلي

التأثيرات الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة كمصدر للحصول على معلومات حول الشأن  .5

 .المحلي

 .أهم العقبات والمشاكل التي تواجهها قناة المملكة في تغطية الشأن المحلي .6
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حات النخب األردنية لتطوير قناة المملكة لتكون مميزة في تغطية الشأن مقتر التعر  على  .7

 .المحلي

  الدراسة أسئلة

ارية على قناة المملكة اإلخب يتمثل السؤال الرئيس للدراسة في ما درجة اعتماد النخب األدرنية

 : سئلةاألالمحلية ويتفرع منه كونها أحد مصادر األخبار 

 متابعة النخب األردنية لتغطيات المملكة اإلخبارية المتعلقة بالشأن المحلي؟ درجةما  .1

للحصول على معلومات على قناة المملكة للحصول على  النخب األردنية اعتماد  درجةما  .2

 حول الشأن المحلي؟

على معلومات حول كونها أحد مصادر الحصول ثقة النخب األردنية بقناة المملكة  درجةما  .3

 الشأن المحلي؟

ما التأثيرات الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة كمصدر للحصول على معلومات حول  .4

 الشأن المحلي؟

 حلي؟ما أهم العقبات والمشاكل التي تواجهها قناة المملكة في تغطية الشأن الم .5

 ما هي مقتراحات النخب األردنية لتطوير قناة المملكة لتكون مميزة في تغطية الشأن المحلي؟ .6
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 فروض الدراسة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة اعتماد النخب األردنية على قناة المملكة كمصدر  .1

 للحصول على المعلومات حول الشأن المحلي ودرجة تعرضهم لقناة المملكة.

ردنية على قناة المملكة كمصدر حصائية بين درجة اعتماد النخب األال توجد فروق ذات داللة إ .2

 للمتغيرات الديموغرافية )النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، فئة النخبة(. للمعلومات تبعاً 

 أهمية الدراسة

اعتماد النخب األردنية على قناة المملكة في على درجة التعر  همية الدراسة في تكمن أ

 م تجرَ فأنه ل ةوحسب علم الباحث قضايا المختصة بالشأن المحلي.الالحصول على المعلومات حول 

خبارية ودورها في امداد النخب السياسية والجمهور االردني لقناة المملكة اإلحتى تاريخه دراسة 

اول التعر  خرى تحدراسات مستقبلية أ صة للتوسع فيويتيح الفر  بالمعلومات حول الشأن المحلي،

ي ف دوات التواصل االجتماعي وسائل اإلعالم بشكل عام وأدرجة اعتماد النخب األردنية على  على

 قضايا المختصة بالشأن المحلي.الالحصول على المعلومات حول 

 حدود الدراسة

وهو يوم البث  2018 تموز 16الحدود الزمنية لهذه الدراسة الفترة الواقعة ما بين  :انيةـالحدود الزم

 .2019تموز  16األول لقناة المملكة حتى 

تم اختيار هذه الفترة الزمنية للدراسة من اليوم األول الذي انطلق البث الفضائي فيها في نشرة و 

 يها.البث مستمرًا فما زال ملكة اإلخبارية والتي الرئيسية في قناة الم النشرة دالساعة السابعة والتي تع

 العاصمة عمان  :كانيةـالحدود الم. 2
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 الدراسـةددات ـمح

 :الدراسة في حالة تحقق التالينتائج  أن تتعمميمكن 

 .غرض تحقيق أهـدا  الدراسـةـميمها لتص تمدق وثبات أداة الدراسـة التي ـص -

 .المأخوذه منهلمجتمع ودرجة تمثيلها لالعينة  -

 .أفراد مجتمع الدراسة جدية وصدق إجابة -

  الدراسة مصطلحات

القواعد أو معايير السلوك التي تحكم وصفًا معينًا في البناء االجتماعي أو األداء  مجموعة منالَدور: 

 (.8، ص1994شلبي،)الذي يقوم به اإلعالم بالنسبة لألفراد في مختل  المجاالت 

 لوطنخبارية لشؤون اما تقدمه قناة المملكة من تغطية إويعر  إجرائيًا ألغراض هذه الدراسـة: بأنه 

 خبار.كونها أحد مصادر التزود باألردنية والمواطن وتعتمد عليها النخب األ

االنتخاب واالختيار مثل النخبة والجمع نخب كرطبة ورطب  منفي المعجم الوسيط ورد كما  : النخب

 يقال جاء في نخب أصحابه أي في خيارهم.

فيًا القيادات المؤثرة ثقا النخب بأنها مجموعة من دبيات الناريات السياسية واالجتماعيةأوتعر  

بة في لديهم الرغن الذيأفراد المجتمع . والنخب مجموعة من عالميًا وسياسيًا في مواقع العمل العاما  و 

 الداخل في تحقيقها يتم التي اإلنجازات حجم وعلى للدولة، والخارجية الداخلية سياساتال الوقو  على

 هذه تفاصيل حول باألخبار المختلفة اإلعالم وسائل عبر فتدفع ذلك إلى وما وخدمات مرافق من

 .داخل المجتمع المختلفة النار وجهات على وللوقو  واإلنتماء، التأييد سبلك المشاريع
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دني من ر تأثير على باقي أفراد المجتمع األردنيين الذين لهم لغايات هذه الدراسة تم اعتبار األو 

ألمة ارجال السياسة، اعضاء مجلس  :طاعين العام والخاص وتضم على سبيل المثالقالعاملين في ال

جتمع في مؤسسات الم الدين، الناشطون )أعيان ونواب(، أعضاء النقابات المهنية، اإلعالمييون، رجال

 المدني.

 لنواة لمناومة إعالم عام مستقلتكون خبارية تأسست بموجب ناام خاص هي قناة إ :قناة المملكة

قناة خدمة عامة تعرض تغطية شاملة وعلى مدار الساعة لألحداث التي تقدم أنموذجًا عالي الجودة ل

 .www.almamlakatv.com)) األردن وخارجهيعنى بها األردنيون داخل 

، ألردنيا التي تهم الوطن والمواطنالقضايا والشؤون يقصد بها لغايات هذه الدراسة، و  الشأن المحلي:

المرتبطة غيرها و و االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والبيئية ويمكن أن يندرج تحتها القضايا السياسية، 

 بالحياة اليومية للمواطن. 

الحصول على بيانات وتفاصيل لحادث معين  في الدراسة الحالية،ويقصد بها  اإلخبارية:التغطية 

)من وماذا ولماذا ومتى وأين وكي ( وتكون تلك المعلومات  والتي تكون إجابتها على األسئلة الستة

 .(154، 1998، صالحة للنشر )حجاب
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 الفصل الثاني
 والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 اإلطار النظريأواًل: 

ًا يث يتضمن هذا الفصل عرضالناري ح لإلطارفي هذا الفصل تقدم الدراسة عرضًا مفصال 

ات ونارية اإلستخدام وهي نارية االعتماد على وسائل االعالم ةها الباحثتالتي اعتمد للناريات

ي اعتمادهم ف درجةوكما تطرقت الدراسة للحديث عن النخب وقادة الرأي العام ودراسة  ،واإلشباعات

 الحصول على الخبر المختص بالشأن المحلي من قناة المملكة اإلخبارية. 

  www.almamlakatv.com)) قناة المملكة أو قناة الخدمة العامة اإلخبارية األردنيةأواًل: 

في النشرة الرئيسية للقناة في  2018-7-16انطلق البث الفضائي لقناة الممكلة يوم االثنين 

على األقمار عرب  HDو  SDتبث القناة بتقنية ، و ردنألا –مساء بتوقت عمان  7:00لساعة تمام ا

 سات ونايل سات. 

تحمل رسالة  ،قناة خدمة عامةرؤية قناة المملكة حسب ما ذكر في موقعها االلكتروني أنها 

عالمية تعمل على الوطن و  السعي لنيل ثقة المشاهد األردني والعربي من خالل تقديم خدمة إخبارية وا 

مات إخبارية ومحتوى إعالمي بمختل  دتقديم خ عمل علىستأنها رسالة القناة  وتذكرمستقلة. 

مع تسليط  ايا،من القض المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية وغيرها العديد

 ضوء على شؤون المرأة والشباب. ال
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 : فهيأما بالنسبة ألهدا  القناة 

 تطوير نموذج أردني إلعالم الخدمة العامة قائم على االستقاللية والمهنية والمسؤولية  -

 تمثيل قيم الدولة والمجتمع األردني وثقافته وتطلعه لمستقبل مزدهر وحياة فضلى.  -

 نيل ثقة المشاهد األردني والعربي والعمل على المساهمة في بناء الثقة العامة في المجتمع  -

 تواي  تكنولوجيا االتصال والمعلومات وتطبيقات اإلعالم الرقمي في الوصول الى الجمهور  -

 تمثيل فئات المجتمع األردني بجميع مناطقه وتقديم فهم أكثر شموالً وعمقا للشؤون المحلية.  -

 : التاليةلمبادئ األساسية ا وتعمل قناة المملكة ضمن

 استقاللية بث المعلومات واألخبار -

 حرية النقاش العام -

 الرقابة وتمثيل الرأي العام -

 التثقي  والترفيه -

 ،خبارية ضمن معايير تضمن الشفافية والمصداقيةإردني تغطية ألتقدم قناة الممكلة للجمهور ا

ق ومعان والمفر ربد ا  ردن مثل الكرك و ألمجهزة في أكثر من محافاة في اب تمتلك قناة الممكلة مكاتو 

لى عدد من المراسلين في بعض عواصم الدول العربية منها بغداد وأربيل وقطاع إوالعقبة باإلضافة 

 غزة والقدس المحتلة ومصر. 

 توجد نشرة إخبارية على رأس كل ساعة باإلضافة الى مجموعة من البرامج الحوارية مثل

"صوت المملكة" و"العاشرة مع طارق العاص" و"جلسة علنية" و"حكومة الال" وبرنامج "األحد 

 االقتصادي" والبرنامج الرياضي "الكابتن"
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فعملت  ،دة لمحتواها اإلخباري الذي تقدمهومراقبة الجو  متابعة تقييم الجمهور علىالقناة  تعمل

ر من مختل  الفئات المجتمعية من خبراء على اختيار بعض األشخاص الذين سموا بلجان الجمهو 

ير دورية ر تقديم تقابة المحتوى و وايفتهم مراق وأكاديميين ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات وغيرها

 . لمجلس اإلدارة للمتابعة

 النخبثانيًا: 

ة ثقافيًا القيادات المؤثر  النخب بأنها مجموعة من دبيات الناريات السياسية واالجتماعيةتعر  أ

بة في لديهم الرغالذين أفراد المجتمع . والنخب مجموعة من عالميًا وسياسيًا في مواقع العمل العاما  و 

 الداخل في تحقيقها يتم التي اإلنجازات حجم وعلى للدولة، والخارجية الداخلية سياساتال الوقو  على

 هذه تفاصيل حول باألخبار المختلفة اإلعالم وسائل عبر فتدفع ذلك إلى وما وخدمات مرافق من

 .داخل المجتمع المختلفة النار وجهات على وللوقو  واإلنتماء، التأييد سبلك المشاريع

ولغايات هذه الدراسة تم اعتبار األردنيين الذين لهم تأثير على باقي أفراد المجتمع األردني من 

األمة  عضاء مجلسالعاملين في القطاعين العام والخاص وتضم على سبيل المثال: رجال السياسة، ا

)أعيان ونواب(، أعضاء النقابات المهنية، اإلعالمييون، رجال الدين، الناشطون في مؤسسات المجتمع 

 المدني.

 المستخدمة النظريات ثالثًا:

 اراتصالية للمعرفة ونشر األخب بقناة المملكة اإلخبارية كأدة األردني الجمهورلإلهتمام نارًا 

لية عالم المححيث أن العديد من النخب األردنية تعتمد على وسائل اإل، و التي تهم الشأن المحلي

ذه الدراسة تي هتأ، )تم إجراء مسح قبلي على عينة مختارة من النخب األردنية( لمتابعة الشأن المحلي
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شأن المحلي ردنية لمتابعة التيار هذه القناة من قبل النخب األخبارية لمعرفة أسباب اخلقناة المملكة اإل

شباع حاجتهم إلى المعرفة واالستطالعو  وهي فروض مدخل االستخدامات واإلشباعات، كما تستفيد   ،ا 

لقناة ة التأثيرات المعرفية والعاطفية والسلوكيلتفسير الدراسة من نارية االعتماد على وسائل اإلعالم 

ن الناريات على مجموعة م امن خالل اطالعه توجد ة، فأن الباحثردنيةالمملكة على النخب األ

واألقرب في معالجة الااهرة التي تبحثها الدراسة ن أنسب الناريات واألكثر تعبيرًا اإلعالمية أن م

هما نارية االستخدامات واإلشباعات باإلضافة إلى نارية االعتماد على وسائل اإلعالم نارًا 

 .مفاهيم والدالالتالرتباطهما بموضوع الدراسة، لما تمتلكه هاتان الناريتان من مداخل في ال

 نـظريُة االعتمـاِد على وسـاِئِل اإلعـالم  1.2 

تعتمد هذه الَنـَارية على أن استعمالنا لوسائل االتصال ال يأتي بمعزل عن التأثيرات التي 

فيه نحن ووسائل االتصال، والطريقة التي نستعمل بها وسائل  نوجديحدثها الناام االجتماعي الذي 

ذلك مل كفنتأثر بما نتلقاه من مجتمعنا، وهذا يش التي نتفاعُل بها مَع هذه الوسائل  االتصال والطريقة 

، ونتأثر أيضًا فيما يمكن أن يحدث في الوقت الذي نتعامل فيه مع الوسائلكل ما نتعلمه من تلك 

 (278ص، 2004، إسماعيلتلك الوسائل. )

ومن أهم أهدا  نارية االعتماد على وسـائ ل  االتصال هو كش  األسبـاب التي تجعل لوسـائ ل  

وضعي   حيان لها تأثير غير مباشرألعلى المتلقين، وفي بعض ا لمباشروااالتصال ذلك األثر القوي 

 ( 313ص، 2009، نوعًا ما. )مكاوي والسيد

إلعـالم يجب أن تأخذ عوامل )متغيرات( عديدة في ولذا فأن أية محاولة لشرح تأثيرات وسـائ ل  ا

ذا أخذنا هذه  كن في االعتبار، من الناحية الفردية والتفاعلية والتنايمية، فإننا يم المتغيراتاالعتبار، وا 

 (282ص، 2010، أن نحصل فهمًا أعمق لتأثير وسائل االتصال. )العبد اهلل
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  فـرضياُت الَنـَظرية

-128ص، 2014، )كنعان لنارية االعتماد على وسـائ ل  االتصال فرضياٍت عدة منها يوجد

129): 

َن المـجتمـع وم ن وسـائ ل   يتأثر استـخدام .1 الجمهور  لوسـائ ل  االتصال وتفاٌعله معها بما يتلقاه الفرُد م 

 االتصال، ويتأثر الفرُد بما يحدُث نتيجَة تعرضه  لوسـائ ل  االتصال.

 تأثير وسائل االتصال بين الضع  والقوة تبعًا للارو  والخبرات السابقة.يتراوح  .2

الجمهور  الذي يوجد فيهبمعزٍل َعن تأثير  الناام  االجت ماعي ال يحدُث استـخدام وسـائ ل  االتصال  .3

 ووسائل االتصال.

فـراد باألتعد أنامة وسائل االتصال عاماًل مؤثرًا في النسق االجتماعي، ولهذه األنامة عالقة  .4

 والجماعات واألنامة االجتماعية األخرى.

 آثاُر االعتماِد على وسـاِئِل االتصال

ـالل اعتماد ال ترى هذه النَارية أن وسـائ ل  االتصال تقوم بتحقيق ثالثة تأثيرات من      ناس عليها خ 

 :(112ص، 2015)الخزعلي،  وهي

تكوين الغموض، وترتيب األولويات، و  ل  االتصالتشمل اآلثار  المعرفية  لوسـائ  اآلثار المعرفية:  -1

 االتجاهات، واتساع القيم والمعتقدات.

إن المقصود باآلثار الوجدانية هي المشاعر، مثل الفتور العاطفي والخو  اآلثاُر الوجدانيُة:  -2

 والقلق والدعم المعنوي.

في أثرين  على وسـائ ل  االتصالتنحصُر اآلثاُر السلوكيُة لمسألة اعتماد  الفرد  اآلثاُر السلوكية:  -3

 أساسيين، هما التنشيط والخمول.
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حيث  ،أن هذه الَنـَظرية من ِخـالل فرضياتها وتأثيراتها تتفق مع هذه الدراسـة ةرى البـاحـثت

لشأن المحلي على قناة المملكة خبار التي تهم اإعتماد النخب األردنية للتزود باألسيتم دراسة 

 .ما تنشـره من المعلومات واألخبار ومن ِخـاللخبارية اإل

 نظريُة االستـخداماِت واإلشباعاِت 2.2  

االهتمام  بالبحث  عن  اإلشباع  الذي توفرُه وسـائ ل  اإلعـالم لجمهور ها إلى بداية  البحث  يعود 

عمال أربعينات القرن العشرين، مثل أ هذه  الدراسات  في واهرتيبي في ميدان علم االتصال، التجر 

وبعدها أعمال )ريليز  (،Berison( و)بيرلسون Staton( و)ستاتون Lazarsfieldالزرزفيلد)

Rileys" )" فريدسون(وFreidson ( و)ماك كوبيCobyMac)،  في الستينيات أعمال واهرت

 ستخداميقدم نموذج االفي االتجاه ذاته، و Parker) ( و) باركر Lyle( و)اليل "Schramm)شرام "

واإلشباع مجموعة من المفاهيم التي تبين إن االسلوب التي يتبعه األفـراد تجاه وسائل االتصال اشد 

 (.210ص، 2010، تأثيرًا من المتغيرات السكانية الشخصية واالجتماعية )أبو أصبع

يوافون مضامين الرسائل االتصالية واالعالمية بفعالية بداًل من أن  األفـرادويرى النموذج أن 

يقفوا موقفًا سلبيًا تجاهها، وبذلك فإن هذا النموذج ال يحتم تواجد صلة بين الرسائل اإلعالمية 

واالتصالية وتأثيراتها على جمهور المتلقين، ويفترض بداًل عن ذلك أن جمهور المتلقين يستخدم 

َدورًا كعوامل وسيطة ومتغيرات متداخلة في مصطلح  تؤديكثيرٍة، وتلك االستـخدامات الرسائل ألموٍر 

 (.279ص ،2010، مناهج البحث في عملية التأثير )العبد اهلل

هناك خمسة فروض يرتكز عليها مفهوم االستـخدامات واإلشباعات لتحقيق ثالثة أهـدا  و 

  :(299ص، 2010، رئيسية، وتتضمن فروض النموذج التالي )حجاب



14 
 

ن جمهور المتلقين هو الذي يقوم باختيار المضمون الذي يقوم بإشباع حاجاته، أالتركيز على  .1

 وذلك ألن الجمهور هو الذي يستخدم وسائل االتصال، وليس العكس.

ـالل استعمال الجمهور لوسائل  .2 يمكن التـعُر  على المعايير الثقافية التي تسود المـجتمـع خ 

 طريق مضمون تلك الرسائل.االتصال، وليس عن 

لكي  سائلالو  إن جمهور المتلقين مشاركون فعالون في عملية االتصال الجماهيري، ويستعملون .3

 يحققوا أهـدافًا محددة تؤكد توقعاتهم.

يعبر استعمال وسائل االتصال عن حاجات جمهور المتلقين، ويحكم ذلك عوامل )التفاعل  .4

 الحاجات باختال  االشخاص(.االجتماعي، والفروق الفردية، وتتنوع 

لتي يمكن ا ، وبذلك يستطيعون اختيار الوسائليستطيع جمهور المتلقين تحديد دوافعهم وحاجاتهم .5

 أن تقوم بإشباع تلك الحاجات.

 (:255، ص2003، وتسعى ناريُة االستـخدامات  واإلشباعات  للوصول لألهدا  التالية )إسماعيل

 .االتصال الجماهيري تأتي كنتيجة الستعمال وسائل االتصالالتأكيد على إن إدراك عمليات  .1

معرفة كيفية استـخدام األفـراد لوسـائ ل  االتصال، وذلك من وجهة نار جمهور المتلقين النشط  .2

 الذي يستعمل وسائل االتصال التي تقوم بتحقيق أهدافه واشباع حاجاته.

 ل.ال، والتفاعل مع نتيجة ذلك االستعمامعرفة اسباب استعمال وسيلة بذاتها من وسـائ ل  االتص .3

وهناك مجموعة عناصر تؤل  مناور االستـخدامات واإلشباعات، وتبدأ هذه العناصر بنشوء 

حاجات عضوية ونفسية عند الفرد، وهذه الحاجات تتفاعل مع خصائص الفرد واالطر االجتماعية 

اكل، حلول محتملة لتلك المشالتي تحيط به، وينتج كذلك عن مشاكل فردية تختل  في حدتها، و 
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بالنتيجة تتولد الدوافع لحل تلك المشاكل، ويؤدي ذلك إلى إشباعات أو عدم إشباع وبعد ذلك تنشأ 

 (. 242، ص2009بنفس الخطوات السابقة )مكاوي والسيد،  جديدة تمرحاجات 

 عناصر نظريُة االستـخداماِت واإلشباعات

تمتاز الَنـَارية الخاصة باالستـخدامات واإلشباعات بمجموعة عناصر توضح أبعاد هذه 

 (:142-141،ص2011الَنـَارية، وهي )مراد،

 . الجمهور النشط.1

 . األصول الـنفسية واالجتمـاعية لالشباعات.2

 . دوافع الجمهور وحاجاته.3

4.  . التعرُض لوسائل  االتصال 

 الناتجة عن التعرض. . االشباعات5

 . دوافع الـجمهور للتعرض.6

 .. توقعـات  الـجمهور  من وسـائ ل  اإلعـالم7

عينة ية ردنالنخب األ في فهم دوافع  الدراسة أن هذه الَنـَظرية يمكن أن تفيد ةرى البـاحـثتو 

 المملكة كمصدر لإلخبار التي تهم الوطن والمواطن. على قناةاالعتماد الدراسـة في 
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 : الدراساُت السابقةُ الثاً ث

قامت الباحثة في هذا المبحث بتناول عدد من الدراسات السابقة ذات صلة بموضوع الدراسة 

األردنية على القنوات اإلخبارية وأهمية  النخب اعتماد حيث كانت أغلب الدراسات تتناولالحالية، 

 التغطية اإلخبارية في القنوات التلفزيونية.

 ”Trust in the News on Television“(، بعنوان 2005)، Gunterدراسة  .1
  على التلفزيونالمذاعة الثقة في األخبار 

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مدى ثقة الناس في أخبار التلفزيون، وأجريت الدراسة على مشاهدي 

صدر هو الم أن التلفزيونها: من الدراسات المسحية، وأاهرت نتائج هذه الدراسةوتعد . BBCقناة 

من أفراد العينة اعتبروا أن األخبار هي التي تضع الجمهور بصورة  %87 لألخبار، وأنالرئيسي 

التلفزيون هو أفضل مصدر للحصول على  من العينة يعتبرون أن %80 المهمة، وأناألحداث 

 األخبار.

 بعنوانReineke, Shanadan and Hardy,  (2007 )دراسة  .2
When Oprah intervenes: Political correlates of daytime talk show viewing 

 .والسياسة البرامج الحوارية النهارية : العالقة بينبرنامج أوبرا

 لعام.تكوين الرأي اهدفت هذه الدراسة للتعر  على تأثير البرامج الحوارية النهارية على 

عالم للقضايا المطروحة من خالل البرامج واعتمدت على نارية وضع األجندة من قبل وسائل اإل

ة لى وجود عالقإ استخدمت الدراسة المنهج المسحي من خالل المقابلة. توصلت الدراسة الحوارية.

يجابي ، وأن البرامج الحوارية تدعم بشكل اوتشكيل الرأي العام للبرامج الحواريةايجابية بين التعرض 

 .عيةلمشاركة الحكومة في حل القضايا االجتما
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اتجاهات المشاهدين نحو البرامج والخدمة اإلخبارية في (، بعنوان " 2008) حرب: دراسة .3
 التلفزيون األردني." 

لى التعر  على اتجاهات المشاهدين نحو البرامج اإلخبارية والخدمة هدفت هذه الدراسة إ

استخدم .  2008-3-31ولغاية  2007-11-10اإلخبارية في التلفزيون األردني في الفترة ما بين 

نة طبقت عي. رية اإلعتماد على وسائل اإلتصالالباحث ناريتي االستخدامات واإلشباعات ونا

سنة وتم إختيارهم من  15شخص أعمارهم فوق  600على  باستخدام منهج مسح الجمهور الدراسة

 جميع محافاات المملكة ومقسمة على ثالثة أقاليم نسبة وتناسب مع أعداد السكان. 

ة بنسبة رياألخبار والبرامج اإلخبامشاهدة هي  لى أن أكثر األنماط البرامجيةوخلصت الدراسة إ

وخرج الباحث بعدة توصيات كان أهمها إعادة النار ببرامج الشباب التي من مجمل العينة.  52.2%

ضمن رؤية و يقدمها التلفزيون األردني ووضع استراتيجية برامجية للتلفزيون األردني واضحة األهدا  

 .محددة

 دور التلفزيون األردني في خدمة المجتع المحلي." (، بعنوان " 2008) حسانأبو : دراسة .4

هدفت هذه الدراسة لمعرفة دور التلفزيون األردني في خدمة المجتمع المحلي من وجهة نار 

ري جماهي ج التي يقدمها كونه مؤسسة إتصالرامزيون األردني وذلك من خالل البمشاهدي التلف

 ومختصة بتزويد المواطن بالمعلومات واألخبار السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافية. 

فرد بالنسبة لعدد السكان في األقاليم الثالث بحيث كان  700وقد طبقت هذه الدراسة على 

قليم الوسط  196إقليم الشمال  قليم الجنوب  441فرد وا  أن نسبة عدد  النتائجوبينت  فرد.  63فرد وا 

وأن التلفزيون األردني يخدم أفراد المجتمع  %69.6أفراد العينة الذين يشاهدون التلفزيون األردني بلغت 
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متقدمة  نسب المشاهدة المحلي بإعالمهم بالقضايا التي تمس هموم الناس. وأن نشرات األخبار احتلت

 .األخرى التي يبثها التلفزيون على البرامج

( بعنوان اعتماد الرأي العام على القنوات الفضائية الموجهة باللغة 2009دراسة العبد، ) .5
 العربية في أوقات األزمات: أزمة العدوان االسرائلي على غزة نموذجًا.

لى معرفة درجة اعتماد الجمهور العربي على القنوات الفضائية األجنبية في هدفت الدراسة إ

ة الفضائية الموجهة باللغالقنوات خلصت إلى أن و . على منهج المسح  أزمة غزة. واعتمدت الدراسة

وأن أشكال المواد اإلعالمية المفضلة هي  ،تميزت بالجرأة والمصداقية في عرض األخبارالعربية 

 النشرات اإلخبارية ثم البرامج الحوارية.

(، بعنوان " اتجاهات قادة الرأي في األردن نحو برامج التنمية السياسية 2013) ارتيمه: دراسة .6
 ةتلفزيون األردني وقناة رؤيا الخاصزيونية في الالتلف

لى التعر  على آراء قادة الرأي في األردن في مدى إسهام التلفزيون األردني هدفت الدراسة إ

 عدد من النقابات واالتحادات اختيار عينة من ممثلي. تم وقناة رؤيا الخاصة في الجهود السياسية

نة وزعت امن خالل تطوير استب والمسحي واالستبانة كأداة . واعتمدت الدراسة المنهج الوصفيالمهنية

 فردًا من مختل  النقابات المهنية. 380وطبقت الدراسة على فراد عينة الدراسة على أ

نمية السياسية من وجهة نار قادة الرأي العام في ة نتائج منها أن التلى عدإ وخلصت الدراسة

ة يتعني إصالح مؤسسات الدولة ونشر الوعي السياسي وممارسة انتخابات ديمقراطالنقابات المهنية 

حقق لكي يسهم التلفزيون في عملية التنمية السياسية فيجب تأنه وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني، و 

الثقافة العامة لدى المواطنين وتنمية ثقافة التنوع والتعددية زيادة  ،مجموعة من المتطلبات منها

 السياسية.
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  بعنوان lee (2014)دراسة  .7
Tweeting the public: journalists' Twitter use, attitudes toward the public's tweets, 

and the relationship with the public 

التغريد للجمهور: دراسة استخدام الصحفيين واإلعالميين لشبكة التواصل االجتماعي تويتر 

 واتجاهاتهم نحو تغريدات المجتمع، وعالقتهم مع الجمهور.

لى قياس اتجاهات اإلعالميين والصحفين في كوريا الجنوبية نحو الجمهور هدفت هذه الدراسة إ

ستبانات الاعتمدت الدراسة على المنهج المسحي من خالل ا وعالقتهم بالعامة. المستخدم لموقع تويتر

واصل يستخدمون مواقع الت النتائح أن الصحفيين الكوريين بينتو  ،اً صحفي 163التي وزعت على 

 من المغردين يعتبروا أن موقع توتير مؤثرًا في الرأي العام. %30وأن  ،االجتماعي بنشاط وفاعلية

( بعنوان استخدام النخبة لمواقع التواصل االجتماعي في تسويق 2016المصري )دراسة  .8
 القضية الفلسطينية

عالمية الفلسطينية في استخدام مواقع لتسليط الضوء على دور النخبة اإل هدفت الدراسة

 لي.و الداخية وعدالتها سواء للعام الخارجي أالتواصل االجتماعي لتسويق القضية الفلسطين

من  اناتسحي من خالل استخدم صحيفة االستقصاء لجمع البيمالدراسة المنهج ال اعتمدت

ن فراد العينة يستخدمو تي خرجت بها الدراسة هي أن معام أأهم النتائج ال( مفردة. 76عينة قوامها )

 %85الحاسوب لإلطالع على مواقع التواصل االجتماعي وبشكل خاص موقع الفيس بوك، وأن 

لتواصل االجتماعي لتسويق القضية الفلسطينية من خالل فضح ممارسات االحتالل يستخدمون مواقع ا

هتمام بنشر اال وأوصت الدراسة بضرورة الصهيوني والتركيز على القضايا المحورية الفلسطينية.

 على إثارة الرأي العام لعدالة القضية الفلسطينية من الناحية القانونية. والعملالجرائم الصهيونية 
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(، بعنوان" اتجاهات النخبة المصرية نحو معالجة القنوات الفضائية 2017) : نصاردراسة .9
 يناير كنموذج لثورات الربيع العربي( )دراسة ميدانية("   25العربية ألحداث ثورة 

لقنوات ا أخبار الثورات وتطوراتها من خاللهدفت الدراسة لمعرفة مدى اهتمام النخب بمتابعة 

 عالمي واعتمدت الدراسة علىجمهور. تم استخدام منهج المسح اإلالفضائية وعالقتها باتجاهات ال

أكدت  (أن غالبية النخب)عينة الدراسةكان أهم نتائج الدراسة:  لجمع البيانات من النخبة.  االستبانة

دوافع متابعة ،  %70.7مصدرًا هامًا للحصول على المعلومات بنسبة  أن القنوات الفضائية تعد

دراسة أخيرًا بينت الالنخب لتلك القنوات هو معرفة األحداث الجارية وكذلك الحصول على المعلومة 

أسباب تفضيل القنوات كانت بسبب تميز الشكل ومضمون البرامج بالقنوات العربية يليه تغطية أن 

 الخبر فور حدوثه يليه المصداقية.

تقييم قادة الرأي في األردن لدور إذاعة "هال" في تعزيز (، بعنوان " 2017) أبو حواء: دراسة .10
  قيمة الدفاع عن الوطن."

هدفت هذه الدراسة للوقو  على تقييم قادة الرأي في األردن إلذاعة هال ا  إم األردنية في 

 ع عن الوطن عبر برامجها. تعزيز قيمة الوالء والدفا

لتعر  على آراء قادة الرأي والتي تكونت من الوزراء ل على المنهج الوصفي وذكاعتمد الباحث 

 وكانت .واستخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات ،وقادة الرأي في الوسط اإلعالمي واألعيان والنواب

أن إذاعة هال قد قامت بدور جيد في تعزيز قيم الدفاع عن الوطن وبمتوسط  الدراسة،نتائج  اهم

ه المواطن أن قادة الرأي يروا أن اإلذاعة عملت على توجيو  متوسطة، ( أي بدرجة3.12سابي بلغ )ح

 .لحب الوطن والدفاع عنه
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ل تحلي –( بعنوان "تغطية المواقع اإلخبارية األردنية ألخبار العنف  2018دراسة أبو زيد ) .11
 مضمون.

ألردنية خبارية ان اإلخباري في عدد من المواقع اإلالدراسة لمعرفة طرق التغطية للمضمو  هدفت

القانونية بالقواعد األخالقية و خبارية سة لمعرفة مدى التزام المواقع اإلوهدفت تلك الدراخبار العن ، أل

ر النتائج أن تلك المواقع اعتمدت في نش بينتللعمل الصحفي عند تغطية أخبار العن . و  المنامة

مواد فاض في مستوى الدقة لللى انخشير إمما ي %45لى مواد دون ذكر المصدر بنسبة وصلت إ

 المنشورة.

( بعنوان "اعتماد الصحفيين اليمنيين على شبكات التواصل 2018الشامسي ) دراسة .12
 االجتماعي مصدرًا لألخبار في أثناء الحروب واألزمات: دراسة تطبيقية

إلى تقصي مدى اعتماد الصحفيين اليمنيين على شبكات التواصل  الدراسةسعت هذه 

 59االجتماعي أثناء الحروب واألزمات، وذلك بالتطبيق على "عاصفة الحزم". وأجريت الدراسة على 

صحفيًا من الصحفيين اليمنيين العاملين في الصحافة: المطبوعة واإلذاعية واإللكترونية، وممن 

 . 2017ة مختلفة، وذلك خالل يناير يشغلون مناصب صحفية قيادي

اعتماد الصحفيين على اإلنترنت عامة، وشبكات التواصل االجتماعي  بينت نتائج الدراسة

خاصة، للحصول على األخبار والمعلومات المتصلة بالقضايا والشئون الداخلية خاصة، بما في ذلك 

ماعي ر "فيس بوك" شبكات التواصل االجتأخبار الحرب الدائرة في اليمن أثناء إجراء الدراسة. وقد تصد

التي يعتمد عليها الصحفيون للحصول على األخبار، تاله "وتسب آب" ثم "تويتر". كما جاءت 

صفحات الصحفيين على "فيس بوك" في صدارة الصفحات التي يحرص الصحفيون على زيارتها، 

 ن والحقوقيين. وأبدىتالها صفحات النشطاء على هذه الشبكة، ثم صفحات النشطاء المدنيي
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ضافتها المهمة للعمل الصحفي،  الصحفيون اتجاهات إيجابية نحو شبكات التواصل االجتماعي، وا 

ولكنهم في الوقت نفسه عبروا عن مخاوفهم لما تمثله هذه الشبكات من تهديدات للمبادئ األساسية 

المية خال مقرر التربية اإلعللعمل الصحفي، وقيم األخبار التقليدية. وأكدت الدراسة على ضرورة إد

 .في المناهج الدراسية للتأسيس لتعاط نقدي وتحليلي مع معطيات وسائط اإلعالم الجديد

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة

 دمةدب الناري للدراسة والمنهجية المستخألا السابقة في التعر  على الدراساتاإلفادة من  تتم

راسة، بما يتفق مع مشكلة الد المستخدمة األساليب اإلحصائيةو كيفية صياغة األسئلة وفروضها، و 

، دراسةبما يخدم أهدا  ال االستبانةصياغة المشكلة البحثية وتطوير كما ساهمت هذه الدراسات في 

سابقة كونها لوتتميز هذه الدراسة عن الدراسات ا وستقوم الباحثة بربط هذه الدراسات بنتائج دراستها.

 من الدرسات اإلولى التي بحثت درجة إعتماد النخب األردنية على قناة المملكة لمتابعة الشأن المحلي.
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 الفصل الثالث
 ) واإلجراءاتمنهجية الدراسة )الطريقة 

 مقدمة

، ج البحثمنهممثلة ب ،ةالباحث استخدمتهاوالوسائل والطرق التي  دواتألبايهتم هذا الفصل 

ول جراءات المتبعة للوصإلائية واحصإلداة وثباتها وكذلك المعالجة األصدق ا، عينة الدراسةمجتمع و 

 .في موضوع الدراسة لتعميم الفائدة العلمية والتطبيقية ممكن من البيانات والمعلومات قدر كبرألى إ

 منهج البحث

من الدراسات الوصفية التي تعتمد على أسلوب الدراسات المسحية عن طريق  الدراسةتعد هذه 

كان وزمان م والمسح ينصب على دراسة أشياء موجودة بالفعل وقت إجراء الدراسة في ،المسح بالعينة

 ويهتم هو المنهج الذى يعتمد على دراسة الااهرة كما توجد في الواقع، فالمنهج الوصفي .معين

ا وصفا رقميا من بإعطائه أيضاعنها كيفيا بوصفها وبيان خصائصها، و  بوصفها وصفا دقيقا ويعّبر

جة ارتباطها مع الاواهر األخرى خالل أرقام وجداول توضح مقدار هذه الااهرة أو حجمها أو در 

 .(2010بوحطب وصادق، أ)

ومات مع المعلم عن طريق جعملية تحليلية لمختل  انواع القضايا والمشكالت ويت: المسح

 (.2002)عمر، مع البحث او العينة المسحوبة منهبمجت ، وباالتصال المباشربصورة علمية ومنامة

تبحث نها الدراسة كو  هالمنهج الوصفي المسحي بوصفه المنهج األكثر مالئمة لهذ الدراسة استخدمت

 باالخبار ذات الشأن المحلي.بدرجة اعتماد النخب االردنية على قناة المملكة للتزود 

  عينة الدراسةمجتمع و 
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على سبيل المثال رجال السياسة،  وتضمالدراسة من مختل  النخب االردنية  مجتمعتكون 

علماء عالمييون، ، أعضاء مجلس النواب، أعضاء النقابات المهنية، اإلعضاء مجلس االعيانأ

في مؤسسات المجتمع المدني، ونارًا لكبر حجم المجتمع وصعوبة حصره، تم  الدين، الناشطون

من المتواحدين في العاصمة عمان كونها مركز  األردنية من النخب 150 منمتاحة  عينةاختيار 

 :استمارات لعدم مالئمتها ألهدا  الدراسة( 3)تم استبعاد  الجذب السياسي واالقتصادي والمجتمعي

 ( 3-1) الجدول
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيراتهم الشخصية

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

النوع 
 االجتماعي

 51.3 77 ذكر

 48.7 73 أنثى

المؤهل 
 العلمي

 47.3 71 بكالوريوس

 32 48 دراسات عليا

 20.7 31 دكتوراه

 فئة النخبة

 32.7 49 نخب سياسية

 34 51 نخب مجتمع مدني

 33.3 50 نخب تربوية

 Total 150 100 

 الحا ما يلي:ن خالل النتائج في الجدول أعاله يم

 (.%48.7(، وبلغت نسبة اإلناث )%51.3بلغت نسبة الذكور أفراد عينة الدراسة ) -

(، %47.3النسبة االكبر من أفراد عينة الدراسة هم من الحاصلين على درجة البكالوريوس بنسبة ) -

(، والحاصلين على درجة الدكتوراه %32الحاصلين على الماجستير أو الدبلوم العالي ) وبلغت نسبة

(20.7%.) 



25 
 

(، ومن النخب السياسية %34بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة من نخب المجتمع المدني ) -

 (.%33.3(، ومن النخب التربوية )32.7%)

 أداة الدراسة

ناة اعتماد النخب األردنية على ق على للتعر  وذلك للدراسة، أداةً  ستبانةإلاة الباحث تستخدما

 الدراسة ألهدا  وفقا ذلك يتم بحيث، الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن المحلي فيالمملكة 

 .وفرضياتها

خب الن ، وهمالعينة فرادأرئيسة لجمع المعلومات من  أداةً  ستبانةالدراسة على اإل واعتمدت

 تمقاو  ،زالتحي نمن الموضوعية العلمية بعيدًا ع اً جيد أن هذه األداة توفر قدراً  أساس، على ردنيةاأل

 ،(2حق رقم )مل المحكمينمشر  وبعض األساتذة ال األستاذبالتعاون مع  ستبانةاالبتصميم  ةالباحث

 ءمن الجز ضتصص للمتغيرات الديموغرافية، فيما خُ الجزء األول : على جزأين االستبانة اشتملتو 

 .(1)ملحق رقم  الدراسة سئلةأعن  عبرتالثاني مجموعة من الفقرات 

 رةح وأ في جمع بيانات أولية أو أساسية ماألساليب األساسية التي تستخد حدي أه :االستبانةو 

مجموعة من األسئلة  وجيهجميع مفردات مجتمع البحث عن طريق ت مــنالمختارة أو  من العينة

 .            اتهمتجاهاعلى حقائق معينة أو وجهات نار المبحوثين أو  ر التع بهد ، المحددة المعدة مسبقاً 

 األداة صدق

 اهلجمع المعلومات بهد  التأكد من مدى صدق اإلستبانةبصدق األداة: مدى مناسبة  وُيقصد

 ن األداةأ نالتأكد م به: نعنيتم ذلك من خالل التأكد من الصدق الااهري لألداة والذي ي، و هاوثبات
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 ىعل عتمادباال ةالباحث تقامالااهري  داةمن صدق األ كدأللتو  .من أجل قياسه عدتتقيس ما أُ 

 :د مستخدمتين لهذا اله يقتينطر 

، أسئلتهاألداة و ل الااهريعلى عينة استكشافية / تجريبية للتأكد من الصدق  اإلستبانةتم تطبيق  .1

اات بالمالح خذاألوالفقرات بحيث تكون مفهومة للمبحوثين، و  سئلةومدى سالمة صياغة األ

 تيال غراضوتحقيق األ داةعلى تحسين األ اعدسمما ، منها واالستفادةن و ها المبحوثابدأالتي 

 أجلها.وضعت من 

 ،وفي ضوء مالحااتهم وتوصياتهم ،(المحكمينتم عرض األداة على عدد من ذوي االختصاص ) .2

ى تأييد حصلت عل تيال الفقراتتم اعتماد كما الفقرات،  لبعضإجراء التعديالت المناسبة  تم

 .راسةذات صالحية عالية للتطبيق على عينة الد الدراسة داةأجعل ا غالبية المحكمين مم

 ثبات األداة 

 من خارج عينة الدراسة، وبطريقةأفراد االستبانة من خالل عرضها على  ثباتتم التحقق من 

 يبين ذلك:  (3-2)، والجدول كرونباخ الفا
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 (3-2) الجدول
 معامالت كرونباخ ألفا الختبار ثبات أداة الدراسة 

 كرونباخ ألفامعامل  المحور
أن على معلومات حول الش كمصدر للحصولأسباب ثقتك بقناة المملكة 

 المحلي
0.87 

 المملكة كمصدرالتأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد على قناة 
 للحصول على معلومات حول الشأن المحلي

0.83 

ا أحد كونهالتأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة 
 للحصول على معلومات حول الشأن المحلي المصادر

0.82 

ها أحد كونالتأثيرات السلوكية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة 
 ى معلومات حول الشأن المحليللحصول عل المصادر

0.89 

أهم العقبات والمشاكل التي تواجهها قناة المملكة في تغطية الشأن 
 المحلي

0.86 

 0.80 مقترحاتك لتطوير قناة المملكة لتكون مميزة في تغطية الشأن المحلي

 0.85 الكلي

صالحة ألغراض  الحا أن جميع المحاورمن الجدول أعاله ي من خالل معامالت كرونباخ ألفا

 الدراسة.

 متغيرات الدراسة 

 : ةول اآلتياجاء توزيع الفقرات على المتغيرات كما هو مبين في الجد

 (3-3) رقم الجدول
 الشخصية متغيرات الدراسة 

 عدد الفئات المتغيرات
 2 الجنس

 3 المؤهل العلمي

 3 فئة النخبة
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 (3-4) رقم الجدول
 المملكةالخاصة بقناة متغيرات ال 

 عدد الفئات المتغيرات
 4 مشاهدة قناة المملكة االخبارية

 3 قناة المملكة ةشاهدتمت فيها مالفترات الزمنية التي 

 4 لقناة المملكة االخبارية يومياً  درجة التعرض

على قناة المملكة مصدرًا للحصول على  االعتماددرجة ا
 المعلومات حول الشأن المحلي

5 

للحصول  كونها أحد المصادربقناة المملكة  الثقةدرجة 
 على معلومات حول الشأن المحلي

5 

 

 (3-5) رقم الجدول
 الدراسة محاور 
 عدد الفقرات المحور

ى عل كونها أحد المصادر للحصولبقناة المملكة  الثقةأسباب 
 معلومات حول الشأن المحلي

12 

ونها كالتأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة 
 للحصول على معلومات حول الشأن المحليأحد المصادر 

7 

ونها كالتأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة 
 للحصول على معلومات حول الشأن المحلي أحد المصادر

4 

ونها كاالعتماد على قناة المملكة  التأثيرات السلوكية الناتجة عن
 للحصول على معلومات حول الشأن المحلي أحد المصادر 

4 

أهم العقبات والمشاكل التي تواجهها قناة المملكة في تغطية الشأن 
 المحلي

8 

لتطوير قناة المملكة لتكون مميزة في تغطية الشأن  المقترحات
 المحلي

4 
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 اآلتي: مقياس ليكرت الخماسي المبين في الجدول  باستخداموقد تم قياس المتغيرات 

  (3-6) الجدول
 مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في أداة الدراسة

 بشدة أوافق ال أوافق ال محايد موافق بشدة موافق

5 4 3 2 1 
 المعالجة اإلحصائية 

إلدخال البيانات بعد ترميزها لتتم عملية تحليلها ومناقشة  SPSSتم استخدام الحزمة اإلحصائية 

 فرضيات الدراسة، حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: 

(، حيث تم ايجاد المتوسطات Descriptive Statistic Measuresمقاييس اإلحصاء الوصفي ) .1

رجة الموافقة وتم تحديد د الدراسةالحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة درجة الموافقة على فقرات 

 : اآلتيةمن خالل الصيغة 

 طول الفترة =
 الحد األدنى –الحد األعلى 

= 
5 -1 

 =1.33 
 3 عدد المستويات
 ليكون عدد المستويات كالتالي: 

 (3-7الجدول )
 المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة

 الفترة المستوى
 2.33 –1 المنخفض
 3.66 – 2.34 المتوسط
 5 - 3.67 المرتفع

 (.Independent Samples T-testللعينات المستقلة ) Tاختبار  .2

 .One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  .3

 .Ch2مربع كاي  .4

 ( الختبار ثبات أداة الدراسة.Cronbach Alphaمعامل ثبات أداة الدراسة ) .5
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 إجراءات الدراسة

 األدب الناري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.تم االطالع على  .1

 وضع المالحااتوبعد تم إعداد خطة بحث وتقديمها إلى لجنة الدراسات العليا، ومناقشتها  .2

وتم العمل على اتمام هذه الدراسة مع األخذ بعين اإلعتبار المالحاات ، من قبل اللجنة عليها

 التي تم طرحها.

ة ومن ثم عرضها على نخبة من أساتذ وأسئلتها، الدراسة دراسة في ضوء أهدا تطوير أداة التم  .3

 المالحاات عليها، ومن ثم تعديلها وتوزيعها. ألخذ والمختصين اإلعالم

  .االستبانة وتفسيرهااري، وتطويعه بما يخدم الدراسة، وبناء القيام بمسح األدب النتم  .4

  .ووضع التوصيات لنتائجا كتابةو وتحليلها جمع المادة البحثية، تم  .5
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 الفصل الرابع
 تحليل نتائج الدراسة 

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة 1-4

متابعة النخب األردنية لتغطيات المملكة اإلخبارية  مدىما اإلجابة عن سؤال الدراسة األول: 

 المتعلقة بالشأن المحلي؟

 (4-1) الجدول
 متابعة النخب األردنية لتغطيات المملكة اإلخبارية المتعلقة بالشأن المحلي مدى 

 النسبة المئوية التكرار  

هل تشاهد قناة 
 المملكة

 40 60 دائما

 36 54 أحيانا

 19.3 29 نادرا

 4.7 7 ال أشاهدها

Total 150 100% 
ما الفترات الزمنية 
التي تشاهد فيها قناة 

 المملكة

 34 49 (12-5الصباحية )الفترة 

 15 21 (6-12فترة الاهيرة )

 51 73 سةبعد السادالفترة المسائية الممتدة 

ما مدى تعرضك 
لقناة المملكة 
 اإلخبارية يوميا

 25.3 38 أقل من ساعة

 37.3 56 من ساعة إلى أقل من ساعتين

 22.7 34 ساعات 3من ساعتين إلى أقل من 

 10 15 ثالث ساعات فأكثر

Total 143 100% 

 من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحا ما يلي:

 ( وأحيانا %40بلغت نسبة من يشاهدون قناة المملكة من النخب أفراد عينة الدراسة بشكل دائم ،)

 (.%4.7(، بينما بلغت نسبة من ال يشاهدونها )%19.3(، ونادرا )36%)
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  قناة المملكة من قبل النخب أفراد عينة الدراسة هي كانت أكثر الفترات التي يتم فيها مشاهدة

(، ثم تلتها الفترة الصباحية ما بين الخامسة %48.7الفترة المسائية بعد السادسة مساء بنسبة )

بنسبة  6-12(، وأخيرا فترة الاهيرة الواقعة ما بين % 32.7إلى الثانية عشرة اهرا بنسبة )

(14%.) 

 (، وأقل %37.3ة اإلخباري من ساعة إلى أقل من ساعتين )بلغت نسبة التعرض لقناة المملك

(، وأخيرا %22.7(، ومن ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات بنسبة )%25.3من ساعة بنسبة )

 (.%10ثالث ساعات فأكثر بنسبة )

على قناة المملكة للحصول  النخب األردنية اعتماد  ما مدىاإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: 

 ؟ ودرجة ثقتهم بها المحلية على األخبار

 (4-2) الجدول
 على قناة المملكة للحصول  األردنية اعتماد النخب

 ودرجة ثقتهم بها على األخبار المحلية
 النسبة المئوية التكرار    

ما درجة اعتمادك على قناة المملكة 
مصدرا للحصول على المعلومات 

 حول الشأن المحلي

 22.4 32 ال اعتمد عليها

 42 60 منخفضة

 31.4 45 متوسطة

 4.2 6 عالية

ما درجة ثقتك بقناة المملكة كمصدر 
للحصول على معلومات حول الشأن 

 المحلي

 2.8 4 منخفضة جدا

 5.6 8 منخفضة

 30.2 43 متوسطة

 37.7 54 عالية

 23.7 34 عالية جدا

لى ع النخب أفراد عينة الدراسة درجة اعتمادالحا بأن جدول أعاله يمن خالل النتائج في ال

جاء بدرجة منخفضة بلغت  قناة المملكة مصدرا للحصول على المعلومات حول الشأن المحلي
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(، ومن ال يعتمدون عليها %4.2(، وبدرجة عالية بنسبة )%31.4(، وبدرجة متوسطة بنسبة )42%)

 (.%22.4)بلغت نسبتهم 

 كونها أحد المصادربقناة المملكة  الدراسةثقة النخب أفراد عينة درجة الحا أيضا بأن وي

(، وبدرجة متوسطة %37.7جاءت بدرجة عالية بلغت ) للحصول على معلومات حول الشأن المحلي

 (.%23.7(، وبدرجة عالية جدا بنسبة )%30.2بلغت )

 

كونها أحد اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث: ما أسباب ثقة النخب األردنية بقناة المملكة 

 للحصول على معلومات حول الشأن المحلي؟ المصادر

 (4-3) الجدول
 معلومات حول الشأن المحليللحصول على  كونها أحد المصادر قناة المملكةب األردنية ثقة النخبأسباب 

 الدرجة % االنحراف المعياري المتوسط الحسابي السبب

 مرتفعة 85.8 0.659 4.29 السرعة في نقل الحدث

 مرتفعة 85 0.611 4.25 وتطوراته بالصوت والصورةنقل الحدث 

 مرتفعة 84.2 0.768 4.21 تواي  التقنيات التكنولوجية الحديثة

 مرتفعة 83.8 0.796 4.19 التغطية العميقة للحدث

 مرتفعة 83.6 0.635 4.18 المصداقية في تقل الحدث

 مرتفعة 81.4 0.836 4.07 التغطية الشاملة للحدث

 مرتفعة 76.2 0.942 3.81 حداثيقة حول األمعلومات دقتقديم 

 مرتفعة 76 0.931 3.8 تحليل االحداث وتطوراتها

 مرتفعة 75.6 1.022 3.78 حداثالحيادية في عرض األ

 مرتفعة 75.4 0.878 3.77 عرض الرأي والرأي االخر في نقل الحدث

 مرتفعة 74.6 1.001 3.73 الحرية في نقل الحدث

 متوسطة 72.6 1.073 3.63 حداثية األالمصادر في تغطتعدد 

 مرتفعة 79.5 0.649 3.98 المعدل
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 قناة المملكةب النخب األردنيةالحا أن أسباب ثقة ي (4-3)ن خالل النتائج في الجدول م

معلومات حول الشأن المحلي قد حصلت على درجات مرتفعة للحصول على  كونها أحد المصادر

(، عدا السبب "تعدد المصادر في تغطية األحداث" فقط حصل على 4.29-3.73)تراوحت ما بين 

(، وجاء ترتيب األسباب الحاصلة على الدرجات المرتفعة من األعلى 3.63درجة متوسطة بلغت )

اي  التقنيات تو  ،نقل الحدث وتطوراته بالصوت والصورة ،السرعة في نقل الحدث إلى األقل كاآلتي: "

التغطية  ،المصداقية في تقل الحدث ،التغطية العمقة للحدث ،ديثة في تغطية الحدثالتكنولوجية الح

عرض  الحيادية في ،تحليل االحداث وتطوراتها ،األحداثتقديم معلومات دقيقة حول  ،الشاملة للحدث

 "الحرية في نقل الحدث ،خر في نقل الحدثألعرض الرأي والرأي ا األحداث

الرابع: ما التأثيرات الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة كمصدر اإلجابة عن سؤال الدراسة 

 ى معلومات حول الشأن المحليللحصول عل
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 (4-4) الجدول
 ادرالمصكونها أحد التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة  

 على معلومات حول الشأن المحلي للحصول
المتوسط  التأثير 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة %

التأثيرات 
 المعرفية

 متوسطة 64.4 0.915 3.22 حداث على الساحة المحليةأزادت معرفتي بما يجري من 
 متوسطة 62.4 0.892 3.12 هتمامي بمتابعة ما يجري على صعيد الشأن المحليإزاد 
 متوسطة 62.2 0.905 3.11 زالت الغموض عن بعض القضايا التي لها عالقة بالوطن أ

 متوسطة 62 0.875 3.1 فسرت لي أسباب ما يحدث على الصعيد المحلي
 متوسطة 61.4 0.836 3.07 زادت من مخزوني المعرفي

 متوسطة 61 0.937 3.05 محلياً ما يجري ل فتني على وجهات نار المواطنينعر 
 متوسطة 61 0.842 3.05 وسعت من مداركي العامة

 متوسطة 62.06 0.703 3.10 المعدل

التأثيرات 
 الوجدانية

 متوسطة 63 0.816 3.15 ردنيألوالخو  حول واقع الشأن المحلي ازاد شعوري بالقلق 
 متوسطة 57 0.778 2.85 زاد تأييدي للسياسات المحلية التي تنتهجها الحكومة

 متوسطة 56.4 0.766 2.82 مع الحكومة وطريقة ادارتها لمل  الشأن المحلي زاد تعاطفي
 متوسطة 55.6 0.788 2.78 زاد شعوري بالالمباالة لما يحدث بالشأن المحلي

 متوسطة 58.0 0.548 2.90 المعدل

التأثيرات 
 السلوكية

 متوسطة 64 0.724 3.2 أصبح لدي االهتمام بشكل كبير بالشأن المحلي
شأن البجعلتني اتحمس لحضور الندوات وورش العمل المتعلقة 

 المحلي
 متوسطة 61.6 0.761 3.08

 متوسطة 61 0.744 3.05  محلياً  حداثأشبعت فضولي لمعرفة ما يجري من أ
 متوسطة 60.4 0.755 3.02 حفزتني على المشاركة في برامج وندوات لمناقشة الشأن المحلي

 متوسطة 57 0.816 2.85 المحليالشأن الحكومة لمعالجة جراءات دفعتني إلى تأييد ا
 متوسطة 60.8 0.460 3.04 المعدل

 متوسطة 60.3 0.416 3.01 التأثيرات ككل 

تبين النتائج في الجدول أعاله أن التأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة 

(، 3.10كمصدر للحصول على معلومات حول الشأن المحلي قد حصلت على درجة متوسطة بلغت )



36 
 

ة توسط(، ثم التأثيرات الوجدانية بدرجة م3.04تلتها التأثيرات السلوكية بمتوسط ذو درجة متوسطة بلغ )

 ( وهو معدل ذو درجة متوسطة.3.01(، وبلغ المعدل الكلي للتأثيرات )2.9بلغت )

اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس: ما أهم العقبات والمشاكل التي تواجهها قناة المملكة 

 في تغطية الشأن المحلي؟

 (4-5) الجدول
 الشأن المحليأهم العقبات والمشاكل التي تواجهها قناة المملكة في تغطية 

 العقبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة %

 متوسطة 58.2 0.804 2.91 حداثة القناة وحاجتها إلى زمن إضافي إلثبات الوجود والهوية

 متوسطة 58.2 0.847 2.91 التحيز في تغطية الشأن المحلي لصالح الحكومة

 متوسطة 57.6 0.774 2.88 الغموض فيما يتعلق بعائدية القناة

 متوسطة 57.4 0.816 2.87 التشريعات االعالمية النافذة وتأثيرها على أداء القناة

 متوسطة 56.8 0.836 2.84 ضع  ثقة المواطنين بالمعلومات المقدمة من القناة

 متوسطة 56.2 0.942 2.81 عدم الدقة في معالجة األحداث المتعلقة بالشأن الداخلي

 متوسطة 56 0.916 2.8 المهنية عند تغطية الشأن المحلياالفتقار إلى 

 متوسطة 55.2 0.882 2.76 التوسع في نشر المعلومات دون التيقن منها

 متوسطة 56.9 0.625 2.85 المعدل

الحا أن العقبات والمشاكل التي تواجهها قناة المملكة في تغطية الجدول أعاله ي من خالل

(، وجاء ترتيب العقبات 2.91-2.76درجات متوسطة تراوحت ما بين )الشأن المحلي قد حصلت على 

التحيز  ،إلثبات الوجود والهوية إضافيحداثة القناة وحاجتها إلى زمن  من األعلى إلى األقل كاآلتي: "

عالمية إلات االتشريع ،الغموض فيما يتعلق بعائدية القناة ،في تغطية الشأن المحلي لصالح الحكومة

لدقة في عدم ا ،ضع  ثقة المواطنين بالمعلومات المقدمة من القناة ،وتأثيرها على أداء القناةالنافذة 

التوسع  ،االفتقار إلى المهنية عند تغطية الشأن المحلي ،معالجة األحداث المتعلقة بالشأن الداخلي

 ."في نشر المعلومات دون التيقن منها
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مقتراحات النخب األردنية لتطوير قناة  اإلجابة عن سؤال الدراسة السادس: ما هي     

 المملكة لتكون مميزة في تغطية الشأن المحلي؟

 (4-6) الجدول
 مقتراحات النخب األردنية لتطوير قناة المملكة لتكون مميزة في تغطية الشأن المحلي

 المقترح
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة %

ردنية وآراءهم في من النخب األ حة المجال لإلستفادةإتا
 إيجاد حلول عملية للقضايا التي تهم الوطن والمواطن

 متوسطة 62.6 0.962 3.13

العمل على عرض وجهات النار المختلفة عند التطرق 
 للقضايا التي تناقش الشأن العام

 متوسطة 62 0.948 3.1

االلتزام بأخالقيات المهنة وتوخي الدقة عند بث اي معلومة 
 تتعلق بالشأن المحلي

 متوسطة 60.4 0.96 3.02

تطوير مهارات الكادر العامل بقناة المملكة وتزويدهم 
 خبارية المباشرةإدارة الحوار والتغطية اإلبمهارات 

 متوسطة 60.2 0.971 3.01

 متوسطة 61.2 0.916 3.06 المعدل

ة في قناة المملكة لتكون مميز يبين الجدول أعاله بأن جميع مقترحات النخب األردنية لتطوير 

(، وقد جاء 3.13-3.01تغطية الشأن المحلي قد حصلت على درجات متوسطة تراوحت ما بين )

وآراءهم  ردنيةفادة من النخب األترتيب االقتراحات من أعالها إلى أدناها كاآلتي: إتاحة المجال لالست

ة لعمل على عرض وجهات النار المختلفا في إيجاد حلول عملية للقضايا التي تهم الوطن والمواطن،

، االلتزام بأخالقيات المهنة وتوخي الدقة عند بث أي عند التطرق للقضايا التي تناقش الشأن العام

معلومة تتعلق بالشأن المحلي، تطوير مهارات الكادر العامل بقناة المملكة وتزويدهم بمهارات إدارة 

 خبارية المباشرة.وار والتغطية اإلالح
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 اختبار فرضيات الدراسة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة  اختبار فرضية الدراسة الرئيسية األولى:

للحصول على المعلومات حول الشأن  كونها أحد المصادراعتماد النخب األردنية على قناة المملكة 

 المحلي ودرجة تعرضهم لقناة المملكة.

 استخدام اختبار االرتباط ومربع كايالختبار فرضية الدراسة األولى تم 

 (4-7) الجدول
 اختبار مربع كاي الختبار فرضية الدراسة األولى 

 

ما درجة اعتمادك على قناة المملكة مصدرا 
 للحصول على المعلومات حول الشأن المحلي

Total 
ال اعتمد 
 عليها

 عالية متوسطة منخفضة

ما مدى 
تعرضك 
لقناة 
المملكة 
اإلخبارية 
 يوميا

 أقل من ساعة
 38 5 27 6 0 العدد

% 0.00% 4.20% 18.90% 3.50% 26.60% 

من ساعة إلى 
 أقل من ساعتين

 56 1 15 35 5 العدد

% 3.50% 24.50% 10.50% 0.70% 39.20% 

من ساعتين إلى 
 3أقل من 
 ساعات

 34 0 2 17 15 العدد

% 10.50% 11.90% 1.40% 0.00% 23.80% 

ساعات ثالث 
 فأكثر

 15 0 1 2 12 العدد

% 8.40% 1.40% 0.70% 0.00% 10.50% 

Total 
 143 6 45 60 32 العدد

% 22.40% 42.00% 31.50% 4.20% 100.00% 

P-Value 0.000* 

( مما يدل على وجود 0.05الحا أن قيمة مستوى الداللة أقل من )من خالل الجدول أعاله ي

بين درجة اعتماد النخب األردنية على قناة المملكة كمصدر للحصول عالقة ذات داللة إحصائية 

 على المعلومات حول الشأن المحلي ودرجة تعرضهم لقناة المملكة.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة  اختبار فرضية الدراسة الرئيسية الثانية:

عا للمتغيرات الديموغرافية )النوع اعتماد النخب االردنية على قناة المملكة كمصدر للمعلومات تب

 االجتماعي، المؤهل العلمي، فئة النخبة(.

 تبعا للنوع االجتماعي: (أ

 لمعرفة تأثير متغير النوع االجتماعي تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة

 (4-8) الجدول
 اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير متغير النوع االجتماعي 

النوع 
 االجتماعي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

 Tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 0.787 2.17 72 ذكر
-.119- 141 0.906 

 0.867 2.18 71 أنثى

الحا أن قيمة ت لم تكن ذات داللة احصائية عند مستوى أقل من خالل الجدول أعاله ي

ردنية حصائية بين درجة اعتماد النخب األذات داللة إ فروقال توجد ( مما يدل على: 0.05من )

 لمتغير النوع االجتماعي. معلومات تبعاللحصول على ال كونها أحد المصادرعلى قناة المملكة 

 ب( المؤهل العلمي:

 الختبار تأثير المؤهل العلمي تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي
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 (4-9الجدول)
 اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير المؤهل العلمي 

 العدد المؤهل العلمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

درجة 
 الحرية

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 0.864 2.18 65 بكالوريوس

2 2.695 0.071 
 0.731 2.34 47 دراسات عليا

 0.831 1.9 31 دكتوراه

Total 143 2.17 0.825 

الحا أن قيمة   لم تكن ذات داللة احصائية عند مستوى أقل من خالل الجدول أعاله ي

ردنية حصائية بين درجة اعتماد النخب األال توجد فروق ذات داللة إ( مما يدل على: 0.05من )

 لمتغير المؤهل العلمي. تبعا للحصول على المعلومات كونها أحد المصادرعلى قناة المملكة 

 فئة النخبة ج(

الختبار تأثير فئة النخبة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، والجدول اآلتي يبين 

 ذلك:

 (4-10) الجدول
 اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير فئة النخبة

 العدد فئة النخبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

 Fقيمة  درجة الحرية
مستوى 
 الداللة

 0.763 2.06 47 نخب سياسية

2 0.784 0.459 
 0.902 2.28 47 نخب مجتمع مدني

 0.808 2.18 49 نخب تربوية

Total 143 2.17 0.825 
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حصائية عند مستوى أقل حا أن قيمة   لم تكن ذات داللة إالمن خالل الجدول أعاله ي 

ردنية رجة اعتماد النخب األإحصائية بين دال توجد فروق ذات داللة ( مما يدل على: 0.05من )

 لمتغير فئة النخبة. لمعلومات تبعاا كونها أحد مصادرعلى قناة المملكة 
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 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 مناقشة نتائج أسئلة الدراسة 1-5

متابعة النخب األردنية لتغطيات المملكة  درجةما  مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول:

 اإلخبارية المتعلقة بالشأن المحلي؟

بأن نسبة من يشاهدون قناة المملكة من النخب أفراد عينة الدراسة بشكل دائم  أاهرت النتائج

كانت أكثر الفترات التي يتم فيها مشاهدة قناة المملكة من قبل النخب و (، %36(، وأحيانا )40%)

(، ثم تلتها الفترة الصباحية %48.7أفراد عينة الدراسة هي الفترة المسائية بعد السادسة مساء بنسبة )

بلغت نسبة التعرض لقناة المملكة و (، % 32.7ما بين الخامسة إلى الثانية عشرة اهرا بنسبة )

(، ومن ساعتين %25.3(، وأقل من ساعة بنسبة )%37.3ساعة إلى أقل من ساعتين ) اإلخباري من

من القنوات  ن قناة المملكة تعدالباحثة ذلك ألتعزو  .(%22.7إلى أقل من ثالث ساعات بنسبة )

ية بتغطية القضايا السياسية المتعلقة بالشأن المحلي لذا فإن النخب األردن كبيراألردنية المهتمة بشكل 

شاهدها بشكل كبير، وكانت الفترة المسائية هي الفترة األكثر لمشاهدة القناة حيث أنها الفترة التي ت

يتواجد بها األشخاص في بيوتهم بعد إنهائهم الفترة المتعلقة بالعمل والتي تكون في العادة فترة صباحية 

 ال يستطيع الشخص مشاهدة التلفاز بها.

( من حيث أن الجمهور يرى ان التلفزيون هو 2005) Gunterوتتفق هذه النتائج مع دراسة

( والتي خلصت الى أن أكثر 2013أفضل مصدر للحصول على االخبار، ومع نتائج دراسة حرب )

االنماط البرامجية مشاهدة هي االخبار والبرامج االخبارية، كما تتفق النتائج مع دراسة أبوحسان 

لت مكانة متقدمة على البرامج االخرى التي يبثها ( من حيث أن البرامج االخبارية احت2008)
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( والتي اعتبرت القنوات الفضائية هي المصدر 2016التلفزيون، أخيرا، تتفق الدراسة مع دراسة نصار )

 االساسي للحصول على االخبار والمعلومات.

النخب األردنية على قناة المملكة  اعتماد درجةما  مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني:

 للحصول على األخبار المحلية ودرجة ثقتهم بها؟ 

كونها أحد درجة اعتماد النخب أفراد عينة الدراسة على قناة المملكة  أاهرت النتائج أن

(، وبدرجة %40جاء بدرجة منخفضة بلغت ) للحصول على المعلومات حول الشأن المحلي المصادر

ثقة النخب أفراد عينة الدراسة بقناة المملكة كمصدر للحصول  كما اهرت أن، (%30متوسطة بنسبة )

(، وبدرجة متوسطة بلغت %36على معلومات حول الشأن المحلي جاءت بدرجة عالية بلغت )

وتعزو الباحثة هذه النتيجة بأنها عائدة إلى أن  (.%22.7(، وبدرجة عالية جدا بنسبة )28.7%)

نية و األفراد بشكل عام ال يثقون بقنوات التلفزة من حيث المصداقية التامة بنقل األخبار كالمواقع االلكتر 

ة تتوافق وهذه النتيج على هذه القنوات، وأنها قنوات شبه حكومية. وذلك بسبب الرقابة المفروضة

 عتماد.ونارية الدراسة نارية اال

من  %80( والتي توصلت الى أن 2005) Gunterوتختل  نتائج الدراسة مع نتائج دراسة 

شامسي ، ومع دراسة الافراد العينة يعتبرون ان التلفزيون هو أفضل وسيلة للحصول على االخبار

( من أن غالبية الصحفيين يعتمدون على االنترنت كمصدر للحصول على االخبار. وتتفق 2018)

( من حيث أن الصحفيين الكوريين يثقون بمواقع التواصل 2014)  Ieeج الدراسة مع دراسة نتائ

 االجتماعي كمصدر للحصول على المعلومات. 

ونها ك : ما أسباب ثقة النخب األردنية بقناة المملكةالثالثمناقشة نتائج سؤال الدراسة 

 للحصول على معلومات حول الشأن المحلي؟ أحد المصادر
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أن أسباب ثقة النخب األردنية بقناة المملكة كمصدر للحصول على معلومات  النتائجأاهرت 

حول الشأن المحلي قد حصلت على درجات مرتفعة، وجاء ترتيب األسباب الحاصلة على الدرجات 

نقل الحدث وتطوراته بالصوت  ،السرعة في نقل الحدثالمرتفعة من األعلى إلى األقل كاآلتي: "

لحدث، المصداقية قة ليالتقنيات التكنولوجية الحديثة في تغطية الحدث، التغطية العم والصورة، تواي 

حداث، تحليل االحداث في تقل الحدث، التغطية الشاملة للحدث، تقديم معلومات دقيقة حول األ

عرض الرأي والرأي االخر في نقل الحدث، الحرية في نقل  األحداثوتطوراتها، الحيادية في عرض 

 .الحدث"

إنه من الطبيعي أن توا  ، حيث تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى حداثة عمر المحطة 

ترفيهية، الر غيمملكة هي قناة مختصة بالمواضيع قناة ال لوجيا الحديثة في تغطية الحدث، وأنالتكنو 

 ما يحدث بالشأن المحلي بشكل يومي. تناقشوتقوم بعرض برامج 

: ما التأثيرات الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة الرابعمناقشة نتائج سؤال الدراسة 

 للحصول على معلومات حول الشأن المحلي؟ كونها أحد المصادر

ا أحد كونهأن التأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة أاهرت النتائج 

(، 3.10متوسطة بلغت )للحصول على معلومات حول الشأن المحلي قد حصلت على درجة  المصادر

(، ثم التأثيرات الوجدانية بدرجة متوسطة 3.04تلتها التأثيرات السلوكية بمتوسط ذو درجة متوسطة بلغ )

وهذه النتيجة  ( وهو معدل ذو درجة متوسطة.3.01(، وبلغ المعدل الكلي للتأثيرات )2.9بلغت )

حقيق رية ترى أن وسائل االتصال تقوم بتمتوافقة مع نارية الدراسة نارية االعتماد، حيث أن هذه النا

وكية من خالل اعتماد الناس عليها، كما أنها تتوافق مع دراسة أبو حواء تأثيرات معرفية ووجدانية وسل
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( من أن إذاعة هال قد قامت بدور جيد في تعزيز قيم المواطنة والدفاع عن الوطن لدى 2017)

 ه المواطن لحب الوطن والدفاع عنه.المواطن االردني، وأن االذاعة عملت على توجي

ما أهم العقبات والمشاكل التي تواجهها قناة المملكة  :الخامسمناقشة نتائج سؤال الدراسة 

 ؟في تغطية الشأن المحلي

أن العقبات والمشاكل التي تواجهها قناة المملكة في تغطية الشأن المحلي قد أاهرت النتائج 

اة حداثة القنترتيب العقبات من األعلى إلى األقل كاآلتي: "وجاء ، حصلت على درجات متوسطة

التحيز في تغطية الشأن المحلي لصالح الحكومة، الغموض  ،هويتهاضافي إلثبات إوحاجتها إلى زمن 

طنين عالمية النافذة وتأثيرها على أداء القناة، ضع  ثقة المواإللق بعائدية القناة، التشريعات افيما يتع

مقدمة من القناة، عدم الدقة في معالجة األحداث المتعلقة بالشأن الداخلي، االفتقار إلى بالمعلومات ال

 .المهنية عند تغطية الشأن المحلي، التوسع في نشر المعلومات دون التيقن منها"

حات النخب األردنية لتطوير قناة المملكة هي مقتر سؤال الدراسة السادس: ما مناقشة نتائج 

 تغطية الشأن المحلي؟لتكون مميزة في 

بأن جميع مقترحات النخب األردنية لتطوير قناة المملكة لتكون مميزة في  أاهرت النتائج

وقد جاء ترتيب االقتراحات من أعالها إلى  ،تغطية الشأن المحلي قد حصلت على درجات متوسطة

ايا د حلول عملية للقضفي إيجا أرائهمردنية و ألاأدناها كاآلتي: إتاحة المجال لالستفادة من النخب 

التي تهم الوطن والمواطن، العمل على عرض وجهات النار المختلفة عند التطرق للقضايا التي 

تناقش الشأن العام، االلتزام بأخالقيات المهنة وتوخي الدقة عند بث أي معلومة تتعلق بالشأن المحلي، 

رية خباإلت إدارة الحوار والتغطية امهاراتطوير مهارات الكادر العامل بقناة المملكة وتزويدهم ب

( من حيث ان على التلفزيون اذا اراد 2013وهذه النتائج متقاربة مع نتائج دراسة ارتيمة ) المباشرة.
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تنوع والعمل نين وتنمية ثقافة الزيادة الثقافة العامة لدى المواط ان يكسب ثقة المواطن فعليه العمل على

 االخر.على تعزيز مفهوم الرأي والرأي 

 مناقشة فرضيات الدراسة: 2-5

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مناقشة نتائج فرضية الدراسة الرئيسية األولى: 

للحصول على المعلومات حول  كونها أحد المصادردرجة اعتماد النخب األردنية على قناة المملكة 

 الشأن المحلي ودرجة تعرضهم لقناة المملكة.

عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة اعتماد النخب األردنية على قناة وجود أاهرت النتائج 

هي و  المملكة كمصدر للحصول على المعلومات حول الشأن المحلي ودرجة تعرضهم لقناة المملكة.

ن للمعلومات فإنهم يقومو  كونها أحد المصادرنتيجة طبيعية فبسبب درجة اعتمادهم على القناة 

 بالتعرض لها.

 

ة بين حصائيتوجد فروق ذات داللة إال  :الثانيةمناقشة نتائج فرضية الدراسة الرئيسية 

للمعلومات تبعا للمتغيرات  كونها أحد المصادرالمملكة ردنية على قناة أل درجة اعتماد النخب ا

 الديموغرافية )النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، فئة النخبة(.

فروق ذات داللة إحصائية بين درجة اعتماد النخب االردنية على  عدم وجود أاهرت النتائج

ة والمؤهل العلمي وفئ لمتغير النوع االجتماعي للمعلومات تبعا كونها أحد المصادرقناة المملكة 

 .النخبة

 التوصيات: 3-5

 بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم الوصول إلى عدد من التوصيات كاآلتي:
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  التي تقوم بنقل األحداث المحلية بشكل مباشر  المساحة المخصصة للبرامجالعمل على زيادة

 واالهتمام بها بشكل أكبر.

  زيادة البرامج الحوارية حول قضايا الشأن المحلي وعرضها في أوقات مختلفة بحيث يتسنى

 من قبل المشاهدين مشاهدتها بنسبة أكبر

  



48 
 

المراجعالمصادر و قائمة   

 العربية المراجع

. القاهرة: مكتبة مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي(. 2010أبو حطب، فؤاد، صادق، أمال )
 األنجلو المصرية.

اعتماد طلبة الجامعات األردنية على شبكات التواصل االجتماعي  ،(2015) شرحبيل سويلم، أبو
ماجستير، عمان، األردن: ، رسالة للحصول على األخبار والمعلومات: دراسة مسحية تحليلية

 .جامعة الشرق األوسط

 عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.اإلعالم اإللكتروني". (."2010) فيصل عيشة، أبو

. "استخدامات الصحفيين األردنيين للفيسبوك واإلشباعات المتحققة: (2014) سهى إسماعيل،
ر غير منشورة، جامعة رسالة ماجستيدراسة مسحية على عينة من الصحفيين األردنيين".

 اليرموك، اربد، األردن.

 بيروت: مكتبة لبنان." معجم المصطلحات االجتماعية ". (.1986) زكي احمد بدوي،

غداد: ب. الوعي السياسي وتطبيقاته: الحالة الكردستانية نموذجا. (2006) سليمان زيرفان البرواري،
 مطبعة خاني دهوك.

 بيروت: مطبعة لبنان للنشر. لغوي.. معجم (1992) اهلل عبد البستاني،

 عمان: دار الشروق.(حرب المحطات الفضائية.2000. )شاكر إياد البكري،

نحو ترسيخ مالمح الديمقراطية  …(، منظومة اإلعالم االجتماعي 2014) العربي عمامة، بو
: تشرين أول، األردن \28-26المؤتمر الدولي لالتصال الرقمي في زمن المكاشفة، الرقمية، 

 .جامعة اليرموك

 القاهرة: دار الفجر.نظريات االتصال. (. 2010) منير محمد حجاب،

عمان: دار وائل للنشر  "اإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونية". (.2011) الرزاق عبد الدليمي،
 والتوزيع.



49 
 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية الثقافة السياسية للنخب  ،(2014) حسين بيرق الربيعي،
المؤتمر الدولي لالتصال الرقمي في زمن المكاشفة، اإلعالمية العراقية: الفيسبوك أنموذجًا، 

 .تشرين أول، األردن: جامعة اليرموك \26-28

ات لتويتر واإلشباع، استخدام شبكتي التواصل االجتماعي الفيسبوك وا(2014) محمد اآلء الرشيد،
رسالة ماجستير، عمان، األردن: جامعة الشرق المتحققة منها لدى طلبة الجامعات األردنية، 

 .األوسط

 القاهرة: عالم الكتب. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة. (. 2005) حامد زهران،

، توظيف العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في إدارة (2014) جياد محمد الدين، زين
المؤتمر الدولي لالتصال سمعة الشركات: شركة الهاتف النقال زين، أسيا سيل أنموذجا، 

 .تشرين أول، األردن: جامعة اليرموك \28-26الرقمي في زمن المكاشفة، 

لى شبكات التواصل االجتماعي اعتماد الصحفيين اليمنيين ع(. 2018الشامسي، عبد الرحمن )
ية، . المجلة العربية للعلوم االنسانمصدرًا لألخبار في أثناء الحروب واألزمات: دراسة تطبيقية

 ، جامعة الكويت، الكويت.144، العدد، 36مجلد 

، القاهرة: دار أسامة للنشر اإلعالم الجديد: شبكات التواصل االجتماعي ،(2014) خيل علي شقرة،
 .والتوزيع

"استخدامات مواقع التواصل االجتماعي لمنتسبي األحزاب األردنية خالل  ،(2014) أحمد الشياب،
، "، رسالة ماجستير غير منشورةالفعاليات االحتجاجية في األردن واإلشباعات المتحققة منها

 كلية اإلعالم: جامعة اليرموك، األردن.

 للقضايا الجامعي الشباب إدراك على اإللكترونية للصحف التعرض أثر"، (2001) نوال الصفتي،
 اإلنسان وحقوق اإلعالم ) السابع السنوي العلمي للمؤتمر مقدم بحث"، العربية السياسية
 .اإلعالم كلية :القاهرة جامعة العربي،

"اتجاهات الصحفيين األردنيين نحو مصداقية األخبار على مواقع التواصل  ،(2014) هديل الطوالبة،
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة اليرموك.االجتماعي"، 



50 
 

، مواقع التواصل االجتماعي ودورها في ثورات الربيع العربي: الفيسبوك (2014) وداد ،اافري
تشرين أول، األردن:  \28-26في زمن المكاشفة، المؤتمر الدولي لالتصال الرقمي نموذجا، 

 .جامعة اليرموك

دور مجالت األطفال العربية في تلبية احتياجات األطفال  ،(2005) الدين عماد ،العزيز عبد
 .جامعة عين شمس: معهد الدراسات العليا للطفولة رسالة ماجستير،الموهوبين أدبيا، 

ء اإلسكندرية: دار الوفا. االتجاهات النظرية في تفسير الوعي السياسي. (2002) صابر ربه، عبد
 لدنيا الطباعة والنشر.

 القاهرة: دار الفكر العربي.مدخل إلى االتصال والرأي العام.  (.1997) عاط  العبد،

اء فاإلسكندرية: مكتبة الو "اإلعالم الجديد والتحديات النظرية والتطبيقية"،  (.2015) إسماعيل علي،
 القانونية.

: عمان أساليب البحث العلمي:األسس النظرية والتطبيق العملي.(. 2007) مصطفى ربحي عليان،
 دار صفاء للنشر.

(، "استخدام القنوات اإلخبارية التلفزيونية لتفاعلية شبكة التواصل 2012) الزهراء فاطمة عماري،
منشورة، جامعة الجزائر: كلية العلوم رسالة ماجستير غير االجتماعي: الفيسبوك نموذجاً"، 

 السياسية واإلعالم.

المؤتمر الدولي تكريس للتواصل أو للعزلة،  …، مواقع التواصل االجتماعي (2014) أمال عميرات،
 .تشرين أول، األردن: جامعة اليرموك \28-26لالتصال الرقمي في زمن المكاشفة، 

تماعية الستخدام شبكة التواصل االجتماعي "اآلثار النفسية واالج ،(2013) ناجي عواودة،
 رسالة ماجستير غير)الفيسبوك( لدى طلبة شمال فلسطين في ضوء بعض المتغيرات"، 

 منشورة، كلية التربية: جامعة اليرموك، األردن.

 الرياض: دار طويق للنشر والتوزيع.الوعي السياسي في اإلعالم،  ،(2010) علي اهلل عبد الفردي،

استخدام طلبة الجامعات األردنية للبرامج الوثائقية واإلشباعات المتحققة  ،(2015) عدي قاقيش،
منشورة،  رسالة ماجستير غير منها: الجزيرة الوثائقية وناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي أنموذجا،

 .جامعة البترا، األردن، عمان



51 
 

"اإلعالم الجديد من الصحافة التقليدية إلى اإلعالم االجتماعي وصحافة  (،2013لي )ع القرني،
 مطابع جامعة الملك سعود، الرياض: السعودية.المواطن"، 

اإلسكندرية: مركز اإلعالم العربي والوعي السياسي للمراهقين.  (.2009) شكري إمام القطان،
 اإلسكندرية للكتاب.

القاهرة: النيل للطباعة إنتاج البرامج للراديو والتلفزيون،  ،(1993) سوزان وهبه السمري،القليني، 
 .والنشر

، بحث منشور اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع: التحديات والفرص ،(2011) صالح سعود كاتب،
 .ضمن المؤتمر العالمي الثاني لإلعالم اإلسالمي

ة مجلت مكتبية متطورة"، (، "استخدام الشبكات االجتماعية في تقديم خدما2010) أماني مجاهد،
 دراسات المعلومات، العدد الثامن، أيار.

القاهرة: الدار العالمية للنشر  مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير.(. 2003) إسماعيل محمود،
 والتوزيع.

 لهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة.معجم العلوم االجتماعية، ا ،(1975) إبراهيم مدكور،

 عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.. 1نظريات اإلعالم. ط (.2011) بسام ،المشاقبة

 .، عمان، األردن: دار وائل للنشر والتوزيع2"، ط"اإلتصال السياسي ،(2002) محمد المصالحة،

استخدام النخبة لمواقع التواصل االجتماعي في تسويق القضية (. 2016المصري، ابراهيم )
 المؤتمر الدولي الثالث عشر: فلسطين...قضية وحق، طرابلس، ليبيا. الفلسطينية.

"اتجاهات الشباب الجامعي الكويتي نحو الصحافة االلكترونية والصحافة  ،(2011) حماد ري،يالمط
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن. الورقية: دراسة مقارنة"،

 عمان: دار النفائس للنشر والتوزيع."ثورة الشبكات االجتماعية".  (.2013) خالد المقدادي،

القاهرة: الدار المصرية اللبنانية . االتصال ونظرياته المعاصرة. (1998) السيد وليلى حسن مكاوي،
 للنشر.



52 
 

ترجمة كمال عبد الرؤو ، ، نظريات وسائل اإلعالم، (1993) روكيتش – بول وساندرا ديفلير. ملفين
 الدار الدولية للنشر والتوزيع.القاهرة، 

، اربد: مكتبة الكتاني للنشر 5ط. المدخل إلى االتصال الجماهيري، (2003) عصام الموسى،
 والتوزيع.

اتجاهات النخبة المصرية نحو معالجة القنوات الفضائية العربية (. 2017نصار، سالي، ماهر )
رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس،  يناير كنموذج لثورات الربيع العربي. 25ألحداث ثورة 
 القاهرة، مصر.

، دور البرامج الحوارية في التلفزيون االردني بالتوعية السياسية لطلبة (2014) مازن النعيمي،
 رسالة ماجستير غير منشورة، األردن: جامعة اليرموك.الجامعات االردنية، 

يون أبو ظبي بتوعية طلبة (، "دور البرامج الحوارية في تلفز 2012) خميس علي اليماحي،
 رسالة ماجستير، كلية اإلعالم، جامعة اليرموك.الجامعات بالقضايا السياسية اإلقليمية"، 

  



53 
 

 المراجع األجنبية

Ahn, June (2011): The Effect of Social Network sites on Adolescents' social & Academic 



54 
 

 (1ملحق رقم )

 

 ...األساتذة األفاضل 

 وبعد،، تحية طيبة

اعتماد النخب األردنية على قناة المملكة في الحصول على "تسعى الباحثة إلى دراسة 

بإشرا  األستاذ الدكتور عزت حجاب، وهذه الدراسة  ،"تعلقة بالشأن المحليمالمعلومات ال
الحصول على درجة الماجستير في اإلعالم من جامعة الشرق  متطلباتاستكمااًل ل
  .األوسط

يرجى  ،دراسةللغايات هذه ا مصممة هي أداة الكريمة االستبانة التي بين أيديكم
وتوصياتكم بخصوص مدى تعبير فقرات االستبانة عن أسئلة الدراسة، وضع مالحااتكم 

 ومدى وضوح اللغة وصحة التعبير.

جابتكم مع االعتذار الستقطاعي جزء من وقتكم.  شكرا الهتمامكم وا 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 فرح هاني البدري: الباحثة
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 القسم األول: المعلومات الديموغرافية وعادات االتصال:

 :داخل المربع الذي يعبر عن إجابتك، أو األقرب لها) √ ( يرجى وضع إشارة 

 )     ( أنثى   )     ( ذكر : النوع االجتماعي -1
  
)        دراسات عليا )دبلوم عالي، ماجستير()     (    بكالوريوس)     (  ل الدراسي:لمؤها -2
 دكتوراه( 
 

 فئة النخبة: -4

وزراء، وكالء وزارات، مدراء عامون، اعضاء مجلس االعيان الحاليون  نخب سياسية :)     (  

 والسابقون......

اعضاء النقابات المهنية، االعالميون، رجال الدين، الناشطون في  نخب مجتمع مدني:)     (  
 مؤسسات المجتمع المدني.

 اكاديميون وتربويون نخب تربوية:)     (  

نية االخبارية العربية لمتابعة ما يجري على الساحتين العربية . هل تستخدم القنوات التلفزيو 4

 والدولية من احداث وتطورات؟

 )     ( إلى حد ما   )     ( ال أستخدم    )     ( نعم

. ما درجة اعتمادك على القنوات التلفزيونية االخبارية العربية لمتابعة ما يجري على الساحتين 5

 وتطورات؟العربية والدولية من احداث 

 )     ( عالية جدًا   )     ( عالية   )     ( متوسطة   )     ( منخفاة   )     ( منخفاة جداً 
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 . ما الفترات الزمنية التي تقضيها فيها مشاهدة القنوات التلفزيونية االخبارية العربية ؟6

 (   6-12)     ( فترة الاهيرة )  (   12-5)     ( الفترة الصباحية ) 

 ( الفترة المسائية الممتدة )بعد الساعة السادسة مساًء(   )  

 . ما عدد ساعة مشاهدتك للقنوات التلفزيونية االخبارية العربية يوميًا ؟7

 )     ( من ساعة إلى أقل من ساعتين       )     ( أقل من ساعة    

 )     ( ثالث ساعات فأكثر  )     ( من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات

. ما مصادرك متابعتك لما يجري على الساحتين العربية والدولية من احداث وتطورات )يمكنك 8

 اختيار أكثر من بديل(؟

 )     ( الصح    )     ( اإلذاعات   )     ( القنوات الفضائية االخبارية العربية

 الردنية)     (  القنوات الفضائية ا )     ( المواقع    اإلخبارية على االنترنت   

 )     ( جميع ما ذكر     )     ( شبكات التواصل االجتماعي      

. برأيك من هي أفضل المصادر التي تغطي ما يجري على ساحة الوطن االردني وتهم 9

 المواطنين )الشأن المحلي االردني(، )يمكنك اختيار أكثر من بديل(؟

( الصح    )     ( اإلذاعات   )     ( القنوات الفضائية   )     ( المواقع اإلخبارية    )   

 على االنترنت  

 )     ( شبكات التواصل االجتماعي  
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. ما أهم القنوات التلفزيونية المحلية التي تعتمد عليها لمعرفة ما يجري على ساحة الوطن 10
 االردني(، )يمكنك اختيار أكثر من بديل(؟ االردني وتهم المواطنين )الشأن المحلي

    TV)     ( التلفزيون االردني   )     ( قناة المملكة   )     ( قناة رؤيا   )     ( عمان 

   )     ( الحقيقة الدولية   )     ( االردن اليوم   )     ( غير ذلك/حدد

 الخاصة بقناة المملكة أسئلة االستبانة: القسم الثاني

 .المتوافق مع خيارك المناسب مربعفي ال)√( يرجى وضع إشارة  

 التعرض لقناة المملكةالمحور األول: 

 . هل تشاهد قناة المملكة االخبارية؟11

 دائمًا   )     (   احيانًا   )     (   نادرًا   )     (  ال أشاهدها )من فضلك سلم االستمارة(   )     (

 التي تشاهد فيها قناة المملكة؟. ما الفترات الزمنية 12

 (   6-12)     ( فترة الاهيرة )  (   12-5)     ( الفترة الصباحية )

 )     ( الفترة المسائية الممتدة )بعد الساعة السادسة مساًء(

 . ما مدى تعرضك اقناة المملكة االخبارية يوميًا؟ 13

 ن ساعتين   )     ( من ساعة إلى أقل م   )     ( أقل من ساعة    

 )     ( ثالث ساعات فأكثر ن ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات)     ( م

 االعتماد على قناة المملكة مصدرًا للحصول على المعلومات حول الشأن المحلي: الثانيالمحور 

 . ما درجة اعتمادك على قناة المملكة مصدرًا للحصول على المعلومات حول الشأن المحلي:14
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لية جدًا   )     ( عالية   )     ( متوسطة   )     ( منخفاة   )     ( ال اعتمد )     ( عا

 )من فضلك سلم االستمارة( عليها 

 . ما درجة ثقتك بقناة المملكة كمصدر للحصول على معلومات حول الشأن المحلي:15

 )     ( منخفاة جداً    )     ( عالية جدًا   )     ( عالية   )     ( متوسطة   )     ( منخفاة

 دوافع التعرض لقناة المملكة مصدراً للحصول على المعلومات حول الشأن المحلي: الثالثالمحور 

 . ما أسباب ثقتك بقناة المملكة كمصدرًا  للحصول على معلومات حول الشأن المحلي؟16

 السبب
موافق 
 يشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      وتطوراته بالصوت والصورةنقل الحدث 
      المصداقية في تقل الحدث

      عرض الرأي والرأي االخر في نقل الحدث
      السرعة في نقل الحدث

      للحدث المعمقةالتغطية 
      التغطية الشاملة للحدث

      تحليل االحداث وتطوراتها
      تقديم معلومات دقيقة حول االحداث

      التقنيات التكنولوجية الحديثة في تغطية الحدث تواي 
      الحيادية في عرض االحداث

      الحرية في نقل الحدث
      تعدد المصادر في تغطية االحداث

 

التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة : الرابعالمحور  
 معلومات حول الشأن المحليكمصدر للحصول على 



59 
 

التأثيرات المعرفية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة كمصدر للحصول على معلومات  ما .17
 حول الشأن المحلي:

 محايد موافق المعرفي التأثير الرقم
غير 
 موافق

    زادت معرفتي بما يجري من احداث على الساحة المحلية 1
    يجري على صعيد الشأن المحليزاد اهتمامي بمتابعة ما  2
    ازالت الغموض عن بعض القضايا التي لها عالقة بالوطن والمواطن 3
    فسرت لي أسباب ما يحدث على الصعيد المحلي 4

عرفتني على وجهات نار المواطنين حول ما يجري على الساحة  5
 المحلية

   

    زادت من مخزوني المعرفي 6
    العامةوسعت من مداركي  7

التأثيرات الوجدانية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة كمصدر للحصول على معلومات  ما. 18
 حول الشأن المحلي

غير  محايد موافق الوجداني التأثير الرقم
 موافق

    زاد شعوري بالقلق والخو  حول واقع الشأن المحلي االردني 1
    التي تنتهجها الحكومةزاد تأييدي للسياسات المحلية  2
    زاد شعوري بالالمباالة لما يحدث بالشأن المحلي 3
    زاد تعاطفي مع الحكومة وطريقة ادارتها لمل  الشأن المحلي 4
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التأثيرات السلوكية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة كمصدر للحصول على معلومات  ما .19
 حول الشأن المحلي 

غير  محايد موافق التأثيرات السلوكية الرقم
 موافق

    أصبح لدي األهتمام بشكل كبير بالشأن المحلي 1
    اشبعت فضولي لمعرفة ما يجري من احداث على الصعيد المحلي 2
دفعتني إلى تأييد االجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة ما يدور  3

 بالشأن الداخلي
   

في برامج حوارية وندوات لمناقشة الشأن العام حفزتني على المشاركة  4
 المحلي

   

جعلتني اتحمس لحضور الندوات وورش العمل المتعلقة بقضايا الشأن  5
 المحلي

   

 

 أهم العقبات والمشاكل التي تواجهها قناة المملكة في تغطية الشأن المحلي. المحور الخامس: 5

 قناة المملكة في تغطية الشأن المحليأهم العقبات والمشاكل التي تواجهها  ما .20

 محايد موافق العقبات والمشاكل الرقم
غير 
 موافق

    التوسع في نشر المعلومات دون التيقن منها 1
    التحيز في تغطية الشأن المحلي لصالح الحكومة 2
    ضع  ثقة المواطنين بالمعلومات المقدمة من القناة 3
    األحداث المتعلقة بالشأن الداخليعدم الدقة في معالجة  4
    االفتقار إلى المهنية عند تغطية الشأن المحلي 5
    التشريعات االعالمية النافذة وتأثيرها على أداء القناة 6
    حداثة القناة وحاجتها إلى زمن غضافي إلثبات الوجود والهوية 7
    الغموض فيما يتعلق بملكية القناة 8
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 تطوير قناة المملكة لتكون مميزة في تغطية الشأن المحلي: سادسالمحور ال. 6

 هي مقتراحاتك لتطوير قناة المملكة لتكون مميزة في تغطية الشأن المحلي ما .21

 محايد موافق المقترحات الرقم
غير 
 موافق

بأخالقيات المهنة وتوخي الدقة عند بث اي معلومة تتعلق بالشأن  اإللتزام 1
 المحلي

   

العمل على عرض وجهات النار المختلفة عند التطرق للقضايا التي  2
 تناقش الشأن العام

   

إتاحة المجال لإلستفادة من النخب االردنية واراءهم في إيجاد حلول  3
 عملية للفضايا التي تهم الوطن والمواطن

   

تطوير مهارات الكادر العامل بقناة المملكة وتزويدهم بمهارات إدارة  4
 الحوار والتغطية االخبارية المباشرة 

   

 

 انتهت األسئلة مع الشكر

 

 التوقيع مكان العمل التخصص الرتبة العلمية اسم المحكم
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(2ملحق )  

 أسماء المحكمين

العلمية الرتبة االسم الرقم  الجامعة التخصص 

 البترا إذاعة وتلفزيون أستاذ مشارك د. ابراهيم خصاونة 1

 البترا صحافة مشاركأستاذ  د. منال مزاهرة 2

 الشرق االوسط صحافة واعالم أستاذ مشارك د. كامل خورشيد 3

 الشرق االوسط اذاعة وتلفزيون أستاذ مساعد حنان اسماعيل الشيخ .د 4

 الشرق االوسطا واعالم صحافة أستاذ مساعد ليلى جرار .د 5

 

 

 

 

 

 


