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 دور التلفزيون األردني في معالجة قضايا االقتصاد الوطني
 .ردنييناأل  معمالمن وجهة نظر رجال األ

 السنيد سلمي معبد اهلل سهام: إمعداد
 كامل خورشيد مراد .د: إشراف

 الملخص

دور التلفزيون األردني في معالجة قضايا القتصاد الوطني من هدفت الدراسة إلى معرفة 
، من خالل دراسة ميدانية مسحية، حيث تكون مجتمع الدراسة ردنييناأل عمالوجهة نظر رجال األ

 في األردن. ردنييناأل عمالرجال األمن 

إلى بيان الدور الذي يقوم به التلفزيون األردني في معالجة القضايا القتصادية  الدراسةسعت 
، والوقوف على اإليجابيات والسلبيات في ردنييناأل عمالالمحلية وذلك من وجهة نظر رجال األ

 تقديم البرامج القتصادية.

إلى الدراسات الوصفية التحليلية، وتم استخدام  ينتمي البحث المسحي، والذي منهجاستخدام تم 
 ردنييناأل عمالتمع الدراسة الحصري والمكون من رجال األجستبانة كأداة لجمع البيانات من مال

في القطاعات القتصادية المختلفة، ويحملون الجنسية األردنية  أعمال لديهمن في األردن، مم  
وغرفة تجارة األردن وغرفة صناعة األردن، والبالغ  ردنييناأل عمالوينضمون إلى جمعية رجال األ

 أردني. أعمال( رجل 4831عددهم وقت إجراء الدراسة )

( 311طبيعة مجتمع الدراسة، حيث تم توزيع ) متاحة تعكسعمدية عينة  الدراسةاعتمدت 
راسة القابلة للتحليل ( استبانات لعدم إكمال اإلجابات، وعليه بلغت عينة الد1استبانة، تم استبعاد )

 ( مفردة.315)

 إلى النتائج التالية:  الدراسةوتوصلت 

 المتنوعة بالموضوعات والقضايا القتصادية يهتم   التلفزيون األردني أن عماليرى رجال األ .1
 (.%78بنسبة ) في برامجه القتصادية المتعلقة بالقتصاد الوطنيو 

المتعلقة بالمجال القتصادي الوطني  اإلشباعات يحقق التلفزيون األردنيأن  عماليرى رجال األ .4
 (%88بنسبة )

 عن البرامج القتصادية في التلفزيون األردني بنسبة ردنييناأل عمالمدى رضا رجال األ .3
(88%.) 
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( نعم، %44.4ت )للتلفزيون األردني بشأن القتصاد الوطني كان عمالرجال األ تابعةنسبة م .4
 أحياناا.( %35.8و)

أن هناك انعكاسات وتأثيرات لدور التلفزيون األردني  ردنييناأل عمال( من رجال األ%84يرى ) .5
 على الساحة القتصادية من خالل البرامج القتصادية.

يفسر أن للتلفزيون األردني دور في معالجة قضايا القتصاد ، وهو ما وهذه النسب مرتفعة
 .ردنييناأل عمالالوطني من وجهة نظر رجال األ

 .ردنييناأل  معمالرجال األ االقتصاد الوطني، التلفزيون األردني، الدور،ة: مفتاحيالكلمات ال
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The Role of Jordan T.V in Addressing Issues of the National Economy 

from the Jordanian Businessmen Point of View  

Prepared by: Seham Selme Abdullah Al Snead 

Supervised by: Dr. Kamel Khurshid Murad. 

Abstract 

The study aims at knowing the Jordanian television's role in dealing with the 

national economy issues from the viewpoint of Jordanian businessmen through survey-

filled study, where the study community grow up from Jordanians businessmen in 

Jordan. 

The study sought to explain the role played by the Jordanian television in 

addressing domestic economic issues, this is from the point of view of Jordanian 

businessmen and the positive and negative aspects of economic programs. 

 The search approach, which belongs to meta-studies, has been used and the 

resolution has been used as a tool for collecting data from the study community  ،and 

made up from the Jordanian businessmen in Jordan, Those who have jobs in different 

economic sectors, and who have Jordanian nationality, They join the Jordanian 

Businessmen Association, Jordan Chamber of Commerce and Jordan Chamber of 

Industry, whose number reached at the time of study (4831) is a Jordanian businessmen. 

The study adopted an available sample of the baptism that reflects the nature of the 

study community, Where (366) resolution was distributed, (6) no failure to complete 

answers was excluded, and therefore a single 360-degree analyzer sample was reached. 

The study found the following conclusions:  

1-Jordanian television is concerned with topics and economic issues related to the 

national economy (78%). 

 2-Jordanian television investigates rumors about the national economic field by a 

percentage (89%)  

3-Jordanian businessmen are satisfied with the economic programs in Jordanian 

television with percentage 88% 

 4- the percentage of businessmen watching Jordanian television on the national 

economy It was )%42.2) yes, who’s following sometimes (%30.8).  
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5-The repercussions and effects of the Jordanian television role on the local economic 

arena during economic programs (84%). 

These percentages are high, which explains why Jordanian television has a role in 

addressing the issues of the national economy from the point of view of Jordanian 

businessmen.  

Keywords: Role, Jordanian Television, National Economy, Jordanian 

Businessmen. 
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 الفصل األول
 :وأهميتهاخلفية الدراسة 

 المقدمةأوال: 

بمثابة السلطة الرابعة في المجتمعات العالمية، ومحركاا منذ زمن أصبحت وسائل اإلعالم 

لكن ماذا لو كان الحديث عن القتصاد واألمن القتصادي في مجالت الحياة في أي دولة،  أساسياا 

المطلوبة ليكون حلقة الوصل بين للدولة وعالقته باإلعالم؟ هل فعالا ُيعطى اإلعالم األهمية 

في البيئة القتصادية؟ هل يكون اإلعالم القتصادي  عمالصاحب القرار والتشريع ورجال األ

أم أنه يعطي حلولا مجدية بما يستضيف من خبراء  ،إعالماا مهماا عندما يطرح القضايا فقط

 ومحللين في مجال القتصاد واإلعالم القتصادي؟

الوطني إلى المعلومات القتصادية التي أصبحت أساس كل بناء اقتصادها كل دولة تحتاج ل

تحرك وانجاز ومصدرها الرئيسي وسائل اإلعالم، مما يؤكد العالقة الوثيقة بين اإلعالم والقتصاد 

حيث تسهم التغطية اإلعالمية للشؤون  ،بوصفها أبرز وأكثر مصادر القوة في مختلف المجتمعات

عريف بالنشاط القتصادي من خالل نشر األخبار، واآلراء والتحليالت وشرح القتصادية في الت

المصطلحات القتصادية المختلف عليها، ونشر المعلومات التي تشمل الحقائق واألرقام 

 (4514واإلحصائيات ذات العالقة بالجوانب القتصادية. )الشريف، 

الالزمة والضرورية لحركة التنمية الشاملة في  ويعد اإلعالم حجر الزاوية في تهيئة األجواء

المجتمع، حيث أنه يعمل على توفير البيانات والمعلومات العامة للعامة والمختصين ما تعلق منها 

بحركة الستثمار، والمجالت القتصادية المختلفة، ومن أهم وظائف اإلعالم القتصادي نشر 

لتعريف بالقوانين والتشريعات واإلجراءات التنظيمية، لكي الوعي والثقافة القتصادية في المجتمع، كا



    4 

يستطيع الفرد أن يعرف حقوقه وواجباته، ومن ثم يأتي الدور الستراتيجي لإلعالم القتصادي في 

والقتصاد والمؤسسات بعضها البعض،  عمالعملية التنمية الشاملة، وفي ربط رجال األ

 (  4518مية. )شكركر، وبالمستهلكين والمتفاعلين مع حركة التن

لإلعالم  واستراتيجيةإن ضمان نجاح اإلعالم في نشر التنمية يتطلب وجود رؤية واضحة 

تهدف إلى إبراز فلسفة التنمية وتوجهاتها، واستخدام أدوات البحث العلمي لزيادة  القتصادي،

الحرية الصحافية المقدرات اإلعالمية على التحليل والستقراء، والمهنية والمصداقية واحترام 

والستقاللية في تحديد مشكالت وقضايا وتحديات التنمية، والستفادة من العلم والتكنولوجيا 

اإلعالمية والثورة التقنية، لبناء قاعدة معلومات وتحليالت يستفاد منها في وضع استراتيجيات 

 (4515، )الدليميوتحليل السياسات. 

لقضايا التي تتطلب التحليل والفهم العميق ألنها تعتمد تعد قضايا القتصاد الوطني من أهم ا

على لغة األرقام واإلحصاءات فهي بحاجة للمتخصصين في مجال اإلعالم القتصادي من أجل 

يصالها إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع  طرحها إعالمياا ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة لها وا 

 بالقتصاد كأزمة كورونا.وقت األزمات التي لها عالقة خاصة في 

وعليه فقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الدور الذي يقوم به التلفزيون األردني في 

ومحاولة إيجاد الحلول الممكنة لها  إعالميا معالجة قضايا القتصاد الوطني من خالل طرحها

ولندرة المصادر حول موضوع الدراسة تم إجراء المقابالت مع المفكرين ورجالت الدولة واإلعالم، 

حيث تم توثيق المعلومات والحقائق التي تم التوصل إليها بشكل علمي وموثق لتكون مرجعية 

 لى هذا الموضوع.للدراسات الالحقة، كونها أول دراسة في األردن تتطرق إ
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 ثانيا: مشكلة الدراسة

تتمحور مشكلة الدراسة في التعرف إلى دور التلفزيون األردني في معالجة قضايا القتصاد 

مكانية طرح الحلول الممكنة لها من خالل التعرف إلى آراء رجال األ  ردنييناأل عمالالوطني، وا 

ني والتعرف على تأثيراتها في التنمية نحو البرامج القتصادية التي يعرضها التلفزيون األرد

 القتصادية من وجهة نظرهم.

 : أهمية الدراسةلثاثا

األهمية التطبيقية: جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الدور الذي يقوم به التلفزيون  -

يتعلق بطرح القضايا القتصادية ومحاولة معالجتها من خالل برامجه القتصادية  األردني، فيما

، لما يشكلونه من أهمية كبيرة في مجالت القتصاد الوطني، ردنييناأل عمالوالتي تهم رجال األ

حيث ل توجد دراسات تتعرض في مجال اإلعالم والقتصاد الوطني،  ندرة الدراسات األكاديميةو 

 فزيون األردني في معالجة قضايا القتصاد الوطني.لدور التل

األهمية العلمية: تفتح هذه الدراسة الباب أمام المزيد من الدراسات المتخصصة في اإلعالم  -

 األردني وخاصة اإلعالم القتصادي األردني.

 : أهداف الدراسةرابعا

ردني في معالجة قضايا التعرف إلى دور التلفزيون األالهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو: 

، ولمعرفة ردنييناأل عمالالقتصاد الوطني من خالل البرامج القتصادية من وجهة نظر رجال األ

 هذا الدور تم تحديد األهداف التالية:
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الموضوعات والقضايا األبرز التي تتناولها البرامج القتصادية في التلفزيون األردني من  تحديد -1

 . ردنييناأل عمالوجهة نظر رجال األ

من البرامج القتصادية التي يقدمها  ردنييناأل عمالاإلشباعات المتحققة لدى رجال األ معرفة -4

 التلفزيون األردني.

من البرامج القتصادية التي يقدمها التلفزيون  ردنييناأل عمالعلى مدى رضا رجال األالوقوف  -3

 األردني.

مام التلفزيون األردني في دعم القتصاد الوطني من وجهة أهم التحديات التي تقف أ تشخيص -4

 .ردنييناأل عمالنظر رجال األ

على ساحة القتصاد المحلية من وجهة نظر تأثيرات وانعكاسات البرامج القتصادية  معرفة -5

 .ردنييناأل عمالرجال األ

 .يينردناأل عمالنسبة المشاهدة للبرامج القتصادية من قبل رجال األ بيان -1

التعرف على الفروقات ذات الدللة اإلحصائية التي تعنى باإلشباعات التي حققتها البرامج  -7

 وتعزى للعوامل الديموغرافية. ردنييناأل عمالالقتصادية في التلفزيون األردني لدى رجال األ

 ئلة الدراسةأس: خامسا

األردني في معالجة قضايا القتصاد تقوم الدراسة على التساؤل الرئيسي: ما دور التلفزيون 

 ؟ وتنبثق عنه األسئلة الفرعية التالية:ردنييناأل عمالمن وجهة نظر رجال األ الوطني

ما الموضوعات والقضايا التي تتناولها البرامج القتصادية في التلفزيون األردني وتحظى  -1

 ؟  ردنييناأل عمالباهتمام رجال األ
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 ؟ ردنييناأل عمالها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األما اإلشباعات التي حققت -4

 نحو البرامج القتصادية التي يقدمها التلفزيون األردني؟ ردنييناأل عمالما مدى رضا رجال األ -3

هي أهم التحديات التي تقف أمام التلفزيون األردني في دعم قضايا القتصاد الوطني من  ما -4

 ؟ردنييناأل عمالوجهة نظر رجال األ

ما هي تأثيرات وانعكاسات البرامج القتصادية في التلفزيون األردني على الساحة القتصادية  -5

 ؟ردنييناأل عمالالمحلية من وجهة نظر رجال األ

ة المشاهدة للبرامج القتصادية المعروضة على شاشة التلفزيون األردني من قبل رجال ما نسب -1

 ؟ردنييناأل عمالاأل

هل هناك فروق ذات الدللة اإلحصائية في درجة اإلشباع التي حققتها البرامج القتصادية في  -7

 تعزى للعوامل الديموغرافية؟ ردنييناأل عمالالتلفزيون األردني لدى رجال األ

 : حدود الدراسةسادسا

  .ردنية الهاشميةاأل المملكة: الحدود المكانية -

 .4545من عام األول كانون  45 –تشرين األول  45 :الميدانيةللدراسة  الحدود الزمانية -

 .ردنييناأل عمالرجال األو -التلفزيون األردني  :الحدود التطبيقية -

 : مصطلحات الدراسةسابعاً 

هو مجموعة من المسؤوليات واألنشطة والصالحيات الممنوحة لشخص أو فريق، ويمكن  الدور: -

أن يكون لهما أدوار متعددة، على سبيل المثال، دور مدير التهيئة ومدير التغيير يمكن أن يقوم بها 

 (333، ص4554الوسيط،  )المعجمشخص واحد. 
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التلفزيون األردني في معالجة قضايا القتصاد  ابه التي يقوموظيفة هو ال التعريف اإلجرائي للدور:

 الوطني.

عن هوية الوطن وتطلعات  المعبر الرسمي،األردنية  هو تلفزيون الدولة التلفزيون األردني: -

شعبه، كما يقوم بنقل وجهة النظر األردنية إلى العالم، بما تحمل من أفكار وتطلعات وآمال 

يعمل على طرح تنوع المجتمع األردني ومختلف القضايا  ومبادرات لرفعة األمة ونهضتها، مثلما

 (414-411، ص1887ه. )نصار، التي تهم  

يتفق التعريف اإلجرائي للتلفزيون األردني في هذه  التعريف اإلجرائي للتلفزيون األردني:

  الدراسة مع ما عر فه الباحثون، وهو تلفزيون الدولة األردنية الرسمي.

هو مجموعة القوانين والتشريعات واألنظمة والسياسات الناظمة لالقتصاد االقتصاد الوطني:  -

والموجهة له بما يسمح بعملية اقتصادية حرة وذات عائد للوطن والمواطنين، بمشاركة من القطاع 

العام والخاص والمجتمع المدني التي تعمل جميعها بانتظام على أرض الوطن من أجل تحقيق نمو 

اآلمن لثروات الوطن وتسمح باستفادة األجيال مية مستدامة عبر الستغالل اقتصادي مستدام وتن

 ،)عايشالحالية والقادمة من فرص عمل ومستوى معيشي لئق من أجل حياة أفضل للناس. 

 (4545مقابلة، 

 : هو القتصاد األردني الوطني بكل قطاعاته.التعريف اإلجرائي لالقتصاد الوطني

هو لقب عام يطلق في العصر الحديث على كل شخص يعمل أو يدير مؤسسة  :معمالرجل األ -

ربحية أو مجموعة شركات سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية، من شانها أن تخول 

باختالف  عماللصاحبها الستفادة من الدخل التي تولده، ويختلف الدور الذي يمارسه رجل األ

يمتلك مشروعاا سواء كان صغير أو  عمالما يكون رجل األ طبيعة العمل وحجم المنشأة، وغالباا 
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مسئول  عمالكبير الحجم، وفي حال عدم امتالك مشروع خاص والعمل لدى مؤسسة، ُيعد  رجل األ

عن األمور اإلدارية والمالية للمشروع حيث يكر س إمكانياته وقدراته الذاتية سواء كانت أموالا أو 

دارة، ويعمل وفق خطط عمل علمية وعلمية واضحة ويعطي كل عالقات في سبيل المؤسسة واإل

 وقته في سبيل تحقيق نتائج ترفع من شأن المؤسسة.

في األردن،  ردنييناأل عمالرجال األ هم :ردنييناأل  معمالالتعريف اإلجرائي لرجال األ

وغرفة صناعة األردن، وغرفة تجارة األردن، وفقاا  ردنييناأل عمالالمنضمين إلى جمعية رجال األ

 للقوانين واألنظمة.
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 الفصل الثاني
 :األدب النظري والدراسات السابقة

بهدف التعرف إلى دور التلفزيون األردني في معالجة قضايا القتصاد  تأتي هذه الدراسة

، حيث يتناول هذا الفصل األدب النظري للدراسة، ردنييناأل عمالالوطني من وجهة نظر رجال األ

والذي يقسم إلى قسمين، القسم األول والذي يتناول نظرية الستخدامات واإلشباعات لما تمتلكه هذه 

والتراث النظري المتعلق بالقتصاد النظرية من دللت ومفاهيم تتناسب مع موضوع هذه الدراسة، 

ي، والقسم الثاني يتضمن الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الوطني واإلعالم القتصادي األردن

 الدراسة.

 أواًل: األدب النظري

 النظرية المستخدمة

على نظرية الستخدامات واإلشباعات لرتباطها بالجمهور المستخدم للمواد  ت الدراسةاعتمد

 اإلعالمية والمتلقي للرسائل اإلعالمية، وهذه النظرية تتناسب مع موضوع الدراسة.

 نظرية االستخدامات واإلشبامعات.

التي تفسر الدور الذي يلعبه  ات من أهم نظريات التصالنظرية الستخدامات واإلشباع تعد  

حيث تعتبر الحاجات والدوافع من العوامل  الجمهور في عملية التصال مع وسائل اإلعالم،

المحركة لالتصال، ونظراا لهتمام العلماء بدرجة تأثير الحاجة وحركة الدوافع وعالقتها بالسلوك 

والدوافع، وتعتبر أشهر النفس لتصنيف الحاجات  نساني، ظهرت اتجاهات عديدة في علماإل

المساهمات مساهمة ماسلو في نظريته للدوافع، ومن ثم تطورت البحوث إلى الكشف عما تقوم به 

وسائل اإلعالم من وظائف تلبي الحاجات الفردية ودوافعها، وركزت هذه النظرية على األسباب 
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صياغة هذه األسباب الخاصة باستخدام وسائل اإلعالم والتعرض إليها من مختلف الفئات، وتمت 

شباعها  في عدة إطارات، أهمها إطار الدوافع النفسية التي تحرك الفرد لتلبية الحاجات والرغبات وا 

 .(118، ص4514، )المزاهرةمن خالل التعرض لوسائل اإلعالم 

إن نظرية الستخدامات واإلشباعات تهتم بدراسة التصال الجماهيري دراسة وظيفية منظمة، 

ربعينيات من القرن العشرين، أدى إدراك تأثير عواقب الفروق الفردية والتباين وفي فترة األ

الجتماعي على إدراك السلوك المرتبط بوسائل اإلعالم إلى بداية منظور جديد للعالقة بين 

الجماهير ووسائل اإلعالم، حيث كان ذلك تحولا من رؤية الجماهير على أنها فعالة لدى األفراد في 

ومن  عالم، وفي سبعينيات القرن الماضيلرسائل والمضمون المفضل لديهم من وسائل اإلانتقاء ا

خالل البحوث المنظمة بدأ الباحثون يستهدفون ببناء األسس النظرية لمدخل الستخدام واإلشباع، 

وذلك عبر طرح وصياغة الكثير من التساؤلت العديدة التي ظهرت في الدراسات التقليدية في 

ت القرن نفسه، وأدى ذلك بدوره إلى قيام عدد من البحوث التطبيقية في مجال الستخدام أربعينيا

واإلشباع، وكانت كل دراسة تسعى إلى اإلسهام في بلورة ما انتهت إليه الدراسات السابقة في هذا 

المجال، فجعلوا الكثير من الخطوات المنطقية التي كانت غير ظاهرة في تلك الدراسات خطوات 

 (488-487، ص4515ية. )حجاب، عمل

في األساس بجمهور الوسيلة اإلعالمية التي تشبع  واإلشباعاتُتعنى نظرية الستخدامات 

ومعنى ذلك أن الجمهور ليس سلبياا ليقبل كل ما تعرضه رغباته وتلبي حاجاته الكامنة في داخله، 

تحقيقها، فأعضاء الجمهور هنا عليه وسائل اإلعالم، بل يمتلك غاية محددة من تعرضه يسعى إلى 

بدرجة ما باحثون نشطون عن مضمون معين قادر على تلبية احتياجات األفراد كلما زادت نسبة 

 (138، ص4514اختيارهم له. )مراد، 
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كما أن أحد المظاهر األساسية لجمهور المتلقين أنه ل يعتبر مجرد متلقي يتعرض ويتأثر بعد 

في هذه العملية، لذلك فهو يقوم بدور مجرد اشتراكه فيها  اشطونذلك بالرسالة، لكنه طرف فاعل 

كمظهر للذات الجتماعية وكطرف في هذه العملية يسهم في حركتها واستمرارها، ومن هنا يأتي 

الذي يقوم به كل عضو من أعضاء الجمهور فيما يتعلق بعناصر العملية كلها، فمن  النقدي الدور

فع واألطر المرجعية يبدأ الفرد بصفته قارئاا أو مشاهداا أو مستمعاا في الحاجات والدواخالل تأثيرات 

تقويم ما يحصل عليه من معلومات وتقويم مصدر هذه المعلومات حتى يطمئن إلى تأمين حاجاته 

-178، ص4514)المزاهرة، من التعرض متأثراا في ذلك بالعوامل الوسيطة في عملية التعرض 

178). 

 فروض النظرية

عن كاتز عدد كبير من علماء التصال العرب واألجانب هذه الفروض دون إضافة  لوقد نق

 (145، ص4514)مراد،  وهي:

إن أعضاء الجمهور مشاركون فعالون في عملية التصال الجماهيري، ويستخدمون وسائل  -1

 التصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم. 

استخدام وسائل التصال عن الحاجات التي يدركها أعضاء الجمهور، وتتحكم في ذلك  يعبر -4

 عوامل الفروق الفردية.

أن أعضاء الجمهور هم الذين يختارون الرسائل والمضمون الذي يشبع حاجاتهم، وأن وسائل  -3

 اإلعالم تتنافس مع مصادر اإلشباع األخرى في تلبية هذه الحاجات.

مهور لديهم القدرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم التي يسعون إلى تلبيتها، أن أفراد الج -4

 لذا هم يختارون الوسائل المناسبة إلشباع هذه الحاجات.
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يمكن الستدلل على المعايير الثقافية السائدة في المجتمع من خالل استخدام الجمهور لوسائل  -5

 التصال وليس من خالل محتواها فقط. 

 :نظرية الستخدامات واإلشباعات من خالل الفروض السابقة إلى تحقيق األهداف التالية وتسعى

 (187-181، ص4514)المزاهرة، 

الذي  وذلك بالنظر إلى الجمهور النشطالكشف عن كيفية استخدام الفرد لوسائل اإلعالم، -1

 يستطيع أن يختار ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته.

 .معينة، والتفاعل الذي يحدث نتيجة هذا التعرض لوسيلةستخدام الالكشف عن دوافع -4

 الفهم العميق لعملية التصال من خالل النتائج التي يتم التوصل إليها. -3

عن اإلشباعات المطلوبة التي يسعى الفرد إلى تلبيتها من خالل استخدامه لوسائل  الكشف -4

 التصال واإلشباعات المختلفة من وراء هذا الستخدام.

الكشف عن العالقات المتبادلة بين دوافع الستخدام وأنماط التعرض لوسائل التصال  -5

 واإلشباعات الناتجة عن ذلك.

الوسيطة من حيث مدى تأثيرها في كل من استخدامات الوسائل معرفة دور المتغيرات  -1

شباعاتها.   وا 

 معناصر نظرية االستخدامات واإلشبامعات

ويتضح من خالل الفروض التي تقوم عليها النظرية واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها 

الستخدامات مجموعة من العناصر التي تشكل أهم المالمح واألسس التي تقوم عليها نظرية 

 (144-141، ص4514)مراد،  واإلشباعات:
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 الجمهور النشط. -1

 األصول الجتماعية والنفسية لإلشباعات. -4

 دوافع الجمهور وحاجاته. -3

 التعرض لوسائل التصال. -4

 اإلشباعات الناتجة عن التعرض. -5

 دوافع الجمهور للتعرض. -1

 توقعات الجمهور من وسائل التصال.  -7

نسبة للدراسة الحالية فقد تم توظيف جوهر النظرية بالتجاهات التالية بعد الستفادة من وبال

 منطلقات النظرية:

 طبيعة وأنماط التعرض للتلفزيون األردني ومدى النشاط المتحقق. -1

 مدى قرب الفئة المبحوثة من البرامج القتصادية. -4

والقضايا التي يحرص المبحوثون التعرض إليها في التلفزيون األردني وخصوصاا  الموضوعات -3

البرامج ذات الطابع القتصادي، ومن خالل معرفة هذه المواضيع يصبح باإلمكان الوقوف على 

 طبيعة اهتماماتهم.

 دوافع الفئة المبحوثة لهذا التعرض. -4

 المتحققة لهم. اإلشباعات -5

 المبحوثة حول تطور ومستقبل البرامج التلفزيونية.ما توقعات الفئة  -1
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معرفة دور المتغيرات الوسيطة من حيث مدى تأثيرها في كل من استخدامات الوسائل  -7

 شباعاتها.    ا  و 

 توقعات الجمهور من وسائل التصال. -8

 االقتصاد الوطني األردني

اقتصادية الوطن خالل هذه الفترة تطورات  وقد شهد ،ستحل قريباا المئوية لعمر الدولة األردنية

لفتة حيث انتقل من اقتصاد يعتمد على الرعي والزراعة إلى اقتصاد حديث يتناغم مع القتصاد 

 .دية المميزة مع مختلف دول العالموالعالقات القتصا العالمي من حيث النفتاح والتكامل

ة حرصت في عقدي الستينات والخمسينات والمتابع لتطورات القتصاد األردني يالحظ أن الدول

من القرن الماضي على تشجيع ومشاركة القطاع الخاص إلنشاء مشاريع تنموية مثل مصفاة 

بنية تحتية مثل مشاريع الطرق والمطار  إنشاء على الدولة البترول وشركات التعدين، كما حرصت

ية كإنشاء المدارس والمؤسسات والطاقة هذه إضافة إلى بذل جهود كبيرة لتنمية الموارد البشر 

الصحية، وقد تميز هذين العقدين بحصول األردن على المساعدات من الدول الصديقة وعلى رأسها 

 .(4545، مقابلة حمور، أبو) حقاا الوليات المتحدة األمريكيةالمملكة المتحدة ول

 ،السبعينيات والثمانينيات شهد األردن مزيداا من التطورات القتصادية اليجابية يوفي عقد

وبرزت قدرات كوادره البشرية وتميزها ومساهماتها في نهضة الدول الشقيقة في مختلف المجالت، 

وشكلت تحويالت العاملين خالل هذه الفترة مصدراا رئيسياا لتمويل التنمية القتصادية والبشرية 

وفي أواخر عقد الثمانينيات تعرض القتصاد األردني  مساعدات الدول الشقيقة، إل أنه فة إلىإضا

لهزة اقتصادية متأثرا بمجموعة من العوامل من بينها عدم وفاء بعض الدول الشقيقة بمساعدات 

 الملتزم بها للملكة إضافة إلى استحقاق قروض كان قد تم الحصول عليها خالل العقود السابقة،
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لذلك فقد تم البدء في برامج تصحيح اقتصادي بالتعاون مع الجهات الدولية استطاع األردن أن 

وبتحقيق انجازات لفتة تضمنت تخفيض عجوزات الموازنة وبناء  4554يتخرج منها عام 

احتياطيات مالئمة من العمالت األجنبية وانفتاح اقتصادي وبناء قاعدة لتشجيع استثمارات القطاع 

العودة  تم 4514وفي عام  في التنمية القتصادية، إل أنه ومنحه مجالا واسعاا للمشاركة الخاص

المملكة بمجموعة من التطورات  ون مع الجهات الدولية نظراا لتأثرلتنفيذ برامج إصالح بالتعا

وبنظرة عامة ورغم بعض ، وبعض القرارات الحكومية المتسرعةالقتصادية والسياسية في اإلقليم 

اإلخفاقات هنا وهناك يمكن القول أن التجاه نحو التقدم والتطور والقدرة على التأقلم مع المتغيرات 

مقابلة،  المحلية واإلقليمية والدولية كانت صفة مالزمة لالقتصاد األردني عبر التاريخ. )أبو حمور،

4545.) 

 ردنييناأل  معمالجمعية رجال األ

، وقد حرصت 1885برؤية ملكية ثاقبة في العام  ردنييناأل عمالجاء تأسيس جمعية رجال األ

الجمعية منذ تأسيسها على تأدية رسالتها في خدمة القطاع الخاص األردني، والترويج للبيئة 

الستثمارية، والمساهمة الفاعلة في تعزيز ودعم العملية التنموية والقتصاد الوطني، باإلضافة إلى 

تجارية مع العديد من الدول على المستوى الدولي والمحلي مستنيرةا تعزيز العالقات القتصادية وال

بإبراز موقع ومكانة األردن على خريطة الستثمار  عبداهلل الثاني بن الحسين بتوجيهات ورؤية الملك

كمؤسسة مستقلة غير ربحية  ردنييناأل عمالالعالمية بالشكل المناسب، كما وتهدف جمعية رجال األ

لى دعم التجارة الخارجية والمحلية، وتتمثل جهود الجمعية في هذا السياق بالنقاط بصورة أساسية إ

 : (4545مقابلة،  التالية )الطب اع،
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محاولة إيجاد المناخ المناسب للعمل الستثماري بما يمك ن القطاع الخاص من أداء دوره في  -1

 عملية التنمية القتصادية المستدامة في األردن.

بمختلف القطاعات عن طريق محاولة توفير مناخ متميز لتبادل الخبرات  عمالاألخدمة رجال  -4

 وتحقيق المصالح المشتركة للقطاع الخاص الذي يعتبر قطاع أساسي في القتصاد.

على تنشيط القطاع الخاص األردني بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص العمل  -3

 األخرى.  

عاون التجاري مع البلدان العربية واألجنبية بما يخدم مصالح الطرفين على توسيع الت العمل -4

 بهدف زيادة وتعزيز التعاون على المستوى الدولي.

الوصول إلى األسواق العربية  في الخاصة بالجمعية عمالمن خالل مجالس األ المساهمة -5

لى األردن  عمالواألجنبية عن طريق زيادة وصول المستثمرين ورجال األ من مختلف الدول ومن وا 

 وتعزيز التعاون بينهم. 

 األردني معمالالشروط التي تنطبق معلى رجل األ

أم ل، باختالف طبيعة  أعمالتختلف الشروط الرئيسية التي تحدد ما إذا كان الشخص رجل 

ذلك، لكن في وحجم القتصاد وغيرها من المعايير لتحديد  عمالالدولة والسياسات المعنية ببيئة األ

، والتي تحدد إمكانية ردنييناأل عمالاألردن ووفقاا للمعايير المتبعة من قبل جمعية رجال األ

التالية ، فيجب توفر الشروط أعمالالنتساب إلى الجمعية ووصف العضو المنتسب على أنه رجل 

 :(4545، ردنييناأل عمالجمعية رجال األ)
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يكون شخصاا طبيعيا عضواا في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو خاصة، ول تقل  أن -1

 ( ألف دينار.55مساهمته في الشركة عن مبلغ )

أن يكون رئيساا أو عضو هيئة مديرين أو مديراا عاما لشركة ذات مسؤولية محدودة، ل تقل  -4

ى دائرة مراقبة الشركات في ( ألف دينار، ومضى على تسجيلها لد55حصته في رأس المال عن )

 وزارة الصناعة والتجارة مدة خمسة سنوات.

( ألف دينار، ومضى على تسجيلها لدى 55أن يكون صاحب مؤسسة ل يقل رأسمالها عن ) -3

 دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة مدة خمسة سنوات.

( 55يطة ل تقل حصته فيها عن )أن يكون شريكا متضامنا في شركة تضامن أو توصية بس -4

ومضى على تسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة مدة خمسة  ألف دينار،

 سنوات.

أن يكون خبيرا أردنيا في الشؤون القتصادية وسبق له أن شارك في إعداد دراسة اقتصادية  -5

 متميزة لمدة عشرون عاماا. 

وتحديدهم  ردنييناأل عمالناعي وخصوصيته يمكن حصر رجال األوعلى مستوى القطاع الص

والذي حدد شروطا وتعريفاا ألعضاء الهيئة  4555لسنة  15وفقاا لتعريف قانون غرف الصناعة رقم 

     :(4545، ، مقابلة)القادريصناعة األردن، وعلى النحو التالي العامة لغرفة 

مديراا عاماا لشركة صناعية منتسبة لغرف الصناعة أن يكون رئيساا أو عضو هيئة مديرين أو  -1

، يعني أن تكون الشركة الصناعية يزيد رأسمالها المسجل عن محلية الثالث ضمن هيئاتها العامةال

 .أردنيينعمال  15ألف دينار ويعمل خاللها أكثر من  35
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ه، الأعمالتي تزيد نجاحه وسيطرته على  عمالوعلى مستوى الصفات الشخصية لرجال األ

بداعي ومواكب للتغيرات  يجب أن يكون ذو مهارات اتصال قوية وشخصية مثابرة، طموح وا 

وقادر على التخطيط والتأقلم مع الظروف المحيطة والتعامل  عمالالمحيطة، وذو معرفة عالية باأل

خفاقات في العمل بشكل هادئ ورزي ن معها بحرفية عالية بتقبل النقد البناء والرفض وأي مشاكل وا 

صالحها دون التسرع برؤية النتائج.   نفسه( )المصدروا 

 اإلمعالم المتخصص

شباعه بمختلف المواد والرسائل  احتياجاتتفرع اإلعالم العام الذي كان يلبي كل  الفرد وا 

اطاا ومفهوماا موحداا اإلعالمية وفي مختلف الميادين، حيث ظل  اإلعالم حتى سنوات غير بعيدة نش

دور مؤسسات معينة في المجتمعات وأصبحت تمثل أهمية بالغة لقطاعات كبيرة من  إلى أن برز

الجماهير، وأصبح التعامل مع خدمتها يشكل جانباا من النشاط اليومي للجماهير فضالا عما يرتبط 

بهذا النشاط من خصوصية بالغة في األداء والمفاهيم والرؤية، ومن هنا نشأت أنماط متخصصة 

ذي يرتبط بالدرجة األولى بنشاط المؤسسات المشار إليها، فظهر على الساحة من اإلعالم ال

اإلعالمية العديد من األنواع والمناهج والتصنيفات اإلعالمية التي تلبي الحاجات المتزايدة للجماهير 

 .(41-45، ص4518)شكركر، 

لوسائل واألساليب اإلعالم المتخصص "بأنه فرع من فروع اإلعالم العام يستخدم كافة ا فعرَ ويُ 

اإلعالمية لتحقيق أغراضه التخصصية بموضوع معين من موضوعات الحياة المختلفة، وبهذا يعد 

أحد أهم وسائل إتاحة ونشر الثقافة المتخصصة والمتعمقة لدى الجمهور مستخدماا كل عناصر 

 (     31، ص4515الجذب واإلبهار واإلقناع التي تتميز بها كل وسائله المختلفة". )الدليمي، 
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 األسس التي يرتكز معليها اإلمعالم المتخصص.

 تحديد اإلستراتيجية اإلعالمية المناسبة. -1

 تحديد السياسات والخطط والبرامج اإلعالمية المناسبة. -4

 تحديد حجم ونوع ومستوى المنظومة اإلعالمية المطلوبة. -3

 نوعية وطبيعة الكادر أو الرجل اإلعالمي المطلوب. تحديد -4

 تحديد نوعية المادة المطلوبة، وطرق جمعها، ومستويات معالجتها وأساليب عرضها وتقديمها. -5

 تحديد الجمهور المستهدف والمطلوب الوصول إليه والتأثير عليه. -1

 (14، ص4518)شكركر، تناع ونظريات التأثير المناسبة. تحديد آليات الق -7

ويعد اإلعالم التلفزيوني المتخصص الوسيلة األكثر فعالية في مخاطبة مختلف أطياف وشرائح 

المجتمع، حيث أن تخصص الوسيلة يساعد على التغلغل بشكل أعمق في الواقع الجتماعي 

والقتصادي أو السياسي، ولإلعالم المتخصص وظائف عدة كوظيفة المعالجة التي يقوم من 

ضايا الهامة والمصيرية التي تجد اهتماماا واسعاا من الجماهير، وذلك للتركيز حول خاللها بإثارة الق

هذه القضايا والتخصص فيها، مما يجعل أمر متابعتها جدية، حيث يقوم بلفت النظر إلى المشاكل 

الملحة والمهمة في المجتمع من خالل دعوة الخبراء والعلماء إلى المشاركة في حلها وهذا يحف ز 

 ،4515، )الدليميدر في مختلف الختصاصات أن تعمل لحل مثل هذه المشاكل. الكوا

 (33-31ص
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 اإلمعالم االقتصادي.

إن اإلعالم القتصادي الذي يعد نشاط شامل ومخطط ومتعدد األبعاد يخاطب الرأي العام 

ديمه بهدف إقناعه بضرورة المشاركة اليجابية في عملية التنمية واإلصالح القتصادي عبر تق

صورة عن طبيعة التوجهات المستقبلية لالقتصاد والتعريف بالنشاطات والفعاليات القتصادية 

والتنموية والطاقات المتاحة، وتشجيع حركة التبادل القتصادي والستثماري بشتى مجالته وصوره. 

 (451، ص4515)الدليمي، 

عالجة األحـداث والظواهر والتطورات اإلعالم المعني أساسـاا بـمُيعرف اإلعالم القتصادي بأنه 

التأثير في مسارات التطور والتغيير في  يهدف إلىفي الحياة القتصادية بجوانبها المختلفة والذي 

، 4555، )خضورالحياة القتصادية بما يعبر عن أفكار القوى التي تملك هذا األعالم وتوجهه. 

 (81ص

إن عمل اإلعالم القتصادي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها، ونشرها باستخدام أساليب 

البحث والتحليل الكمي، ووسائل التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك من جمع المعلومات من المصادر 

المتعددة والتأكد من مدى صحتها من أجل اإلفصاح عن المعلومة الدقيقة التي تفيد القارئ 

شاهد على السواء، وتفسيرها لتلك المعلومات وتحديد األهداف في ظل السياسات والم

والستراتيجيات القتصادية السائدة والمتوقعة، وما سوف يتمخض عنها من قرارات تمس حاجات 

 (15، ص4514، )الشمريالقتصاد والمجتمع ككل. 

 ت اإلمعالم االقتصادي المتخصصسما

)خضور،  المتخصص بسمات وخصائص، وتتمثل فيما يلييتميز اإلعالم القتصادي 

 :(84-83، ص4555
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المجال القتصادي، والذي يتميز بالتساع ويضم جوانب متعددة )زراعة، صناعة، تجارة،  -1

 خدمات(

الموضوع القتصادي، والذي يتميز بأهميته الحاسمة للفرد والمجتمع، وبدرجة حساسيته  -4

ضايا األساسية الجذرية للفرد والمجتمع، وبالتالي يندفع اإلعالم وخطورته وجديته، فهو من الق

 لستثمارها والتعامل معها.

 الحدث القتصادي، ويتميز بأنه حديث هادئ ورصين، بعيد عن المزاجية والنفعالية والحركية. -3

جمهور اإلعالم القتصادي المتخصص يتميز في ارتفاع مستواه التعليمي والثقافي  -4

 صصي وكونه جمهور نوعي.والتخ

أساليب المعالجة، حيث تفرض خصوصية المجال والموضوع والحدث القتصادي والجمهور  -5

استخدام أساليب معالجة مناسبة، وهذا يفسر استخدام التغطية اإلخبارية التفسيرية في اإلعالم 

 القتصادية. القتصادي، كما يفسر استخدام أساليب التحليل والشرح في معالجة الموضوعات

الكادر الصحفي، حيث يفرض المجال القتصادي الواسع والمتشعب والموضوع القتصادي  -1

الصعب، والمتلقي الجدي والمتخصص، وجود كادر إعالمي اقتصادي متخصص ومؤهل علمياا 

 واقتصادياا. 

 تفعيل دور اإلمعالم االقتصادي 

والمضمون واإلمكانيات في المجتمعات إن واقع اإلعالم القتصادي يختلف في الشكل 

 المتقدمة عنه في المجتمعات النامية ومن بينها المجتمعات العربية.
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خطواته األولى وتعوزه العديد من اإلمكانيات، وثمة بعض  ل اإلعالم القتصادي العربي يحبوول يزا

العربية والنامية  عاتفي المجتم اإلعالم القتصاديالخطوات التي ينبغي تحقيقها لتفعيل دور 

 :(8، ص4514، )الشريف

التعريف بالتحديات التي تواجه عمليات التنمية والتصدي بحرية وشفافية لقضايا الفساد المالي  -1

 واإلداري في المؤسسات القتصادية.

التعريف بعناصر القوة والضعف في القتصاد القومي، وتحديد طبيعة الدور الذي يمكن أن  -4

 ليات السوق في التخطيط القتصادي.تقوم به كل آ

تحفيز القطاعات اإلنتاجية وخاصة قطاعي  الصناعة والزراعة على المزيد من اإلنتاج  -3

 والتجويد.

خلق الثقافة والوعي القتصادي الذي يمك ن من المساعدة على تفعيل المشاركة اإليجابية مع  -4

 المتغيرات الناجمة عن التحول نحو اقتصاد السوق.

 متابعة التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية، وتوسيع خيارات الناس وتنمية الموارد البشرية. -5

الهتمام بقضايا البيئة، والقضايا المرتبطة بالتوافق بين مستلزمات النمو والتطوير والعتبارات  -1

 البيئية والستخدام الرشيد للموارد.

المواطنين بأهمية الدخار وترشيد الستهالك والحفاظ على  الهتمام بتنمية الحس الوطني لدى -7

 البيئة.

 الحرص على النزول للشارع ومخاطبة المواطن العادي بعيداا عن التركيز على مخاطبة النخبة. -8
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بقضايا النفتاح القتصادي والعولمة واتفاقيات التجارة الدولية والمناطق الحرة  الهتمام -8

 والستثمار األجنبي.

 التلفزيون األردني 

محطة التلفزيون في منطقة ام  1818/ 47/4له الملك حسين بن طالل في  افتتح المغفور

الحيران، وجاء في كلمة افتتاح التلفزيون األردني قوله:" من دواعي مسرتي وغبطتي إن أتحدث 

 منارة جديدة للحق والهدى وينبوعاا  ليكون األردنيإليكم في هذا اللحظات التي ينطلق فيها التلفزيون 

مرحلة عرفها  أخطرالليلة وبلدنا وامتنا يعيشان التلفزيون األردني هذه  ويولد والعرفان،للفكر  اا يثر 

 تاريخ بني اإلنسان على مر القرون". وربما الحديث،تاريخها 

وكانت عدد ساعات البث في البداية أربع ساعات تبدأ من الساعة السابعة ولغاية الحادية 

بدا  1871و 1875عام  وخالل ساعات،زيادة ساعات البث إلى خمس  عشر مساء ثم تم

 تلفزيون األردني القيام بعمليات النقل الخارجي والبث التعليمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.ال

إضافة إلى البرنامج العام على  (1)القنال  على األجنبيبدأ بث البرنامج  1873وفي عام 

 تم إدخال تقنية التلفزيون الملون. 1874(، وفي عام 3القنال )

واألقطار المجاورة وذلك بإنشاء  األردن مناطقالتغطية التلفزيون لجميع  بدأ التلفزيون بمشاريع

ي مختلف إرجاء البالد، حتى ( فUHF) ( والحيزVHFمحطات اإلرسال التي تعمل ضمن الحيز )

 عال،دير  التاج،جبل  منيف،رأس  صويلح،( محطات هي )7وصل عدد المحطات الرئيسية الى )

( محطة في مختلف مناطق المملكة مجهزة 54) العقبة(، ومحطات تقوية عددها ،الرأس، معانبيت 

 بالمعدات واألجهزة الهندسية لخدمة برنامجين.
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، 1888حرم مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون في عام  في- عمرة- األرضيةأنشئت المحطة 

لبث واستقبال المحطة مع منظومات األقمار الصناعية العربية واألوروبية واآلسيوية  وتتعامل

البرامج التلفزيونية، والحقائب اإلخبارية، والبرامج الرياضية، والبطولت العالمية، وكأس العالم، 

تستخدم في نقل  (SNG'sواأللعاب الولمبية، ويتبع للمحطة عربتي بث عبر األقمار الصناعية )

 اإلشارة التلفزيونية من مواقع الفعاليات المختلفة.

 العربية األردنية القناة الفضائية 
من الحزمة  44على القناة  1/4/1883( ساعات بتاريخ 4بدأ البث التجريبي للقناة ولمدة )

(Cعلى القمر الصناعي العربي ) 1C.  افتتح المغفور له الملك حسين بن  1883/ 47/4وفي

وفي عام  (KUتم النتقال إلى البث على الحزمة ) 1887طالل القناة الفضائية رسميا وفي عام 

 (WWW.JRTV.GOV.JO). تم دمجها مع القناة األولى األرضية 4555

وأما اآلن فأصبح التلفزيون األردني بقنواته الرئيسية الفضائية والقناة الرياضية بتقنية عالية 

الجودة وتبث عبر األقمار الصناعية المختلفة والبث عبر مواقع التواصل الجتماعي إضافة إلى 

 .يدة في األرشفة اإللكترونية للمتابع على مواقع مختلفة وأهمها اليوتيوبإمكانية متزا

 الرؤية

ضمن أجواء قائمة على الستقاللية  والرأي،تقديم إعالم وطن هادف يكر س حرية التعبير 

إضافة إلى  وتطلعاته،والتعبير عن الوطن بكافة فئاته وأطيافه وعكس إرادته  المسؤولة،والحرية 

 ممارسة األداء اإلعالمي بصورة تستند إلى الحتراف المهني والتميز والمسؤولية.
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 الرسالة

الترويج للقيم األردنية المتمثلة في التسامح والعتدال والتعددية والمحافظة على الهوية األردنية 

فقاا أوسع، واهتماماا من خالل تسليط الضوء على الموروث الشعبي وضرورة منح األبعاد المحلية أ

 األردني نفسه(. )التلفزيون أكبر، من خالل التوسع في متابعة الخبر واألحداث المحلية.

 اإلستراتيجية األهداف

 تغطية كامل مساحة المملكة بالبث اإلذاعي والتلفزيوني. -

 نشر رسالة األردن إلى أرجاء المعمورة. -

 المواطن.تغطية األحداث الوطنية وكل ما يهم  -

 تعزيز الحوار وتأكيد الرأي والرأي اآلخر. -

 الجوهرية قيمال

 النتماء إلى الوطن والملك. الولء: -

 عدم تبني رأي على آخر. الحيادية: -

 وضوح اإلجراءات والعمليات. الشفافية: -

 هداف المؤسسيةاأل

 ومراعاة اهتمامات المشاهد واحترام الذائقة العامة للجمهور. والمضمون،رفع مستوى األداء  -

 إنتاج برامج عالية المستوى متنوعة ُتعنى بالشأن المحلي. -

 استمرارية تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في التلفزيون وتقييم الوظائف وتوصيفها. -
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 اإلمعالم االقتصادي األردني.

الحسين بن حينما أطلق عنانه الملك التلفزيون األردني إعالم الدولة األردنية وما زال  كان

طالل ليكون لسان األردن ومنارة اإلنجازات الوطنية أولا، ويهتم بالمجالت المختلفة ويضع المواطن 

والتجاه  أولا بأول في صورة العمل والبناء القتصادي الوطني في مسيرة العطاء والتطوير العام،

 إلى نهضة األردن الحديثة.

وبالرجوع إلى اإلعالم القتصادي الوطني فإن اإلعالم الرسمي الوطني اهتم  بداية بالقتصاد 

 تبشكل عام ثم أخذ ُيخصص برامج ونشرات اقتصادية على شاشة التلفزيون األردني بعد أن تم

أكثر اختصاصاا بالشأن القتصادي  وأصبحت ،ترجمة الصحافة القتصادية على شكل أخبار متلفزة

وبيان أهم التحديات واإلنجازات والتفاقيات والتوجيهات  ،الوطني الداخلي بكافة القطاعات الوطنية

كون هناك إعالم اقتصادي الملكية المعنية بالقتصاد والستثمار، وهنا دعت الحاجة إلى أن ي

األردني لطرح القضايا والمواضيع  متخصص ليتيح مجالا أوسع على شاشة التلفزيونوطني 

القتصادية لكافة قطاعات القتصاد الوطني المختلفة باستضافة المختصين وبكافة مستويات 

 الحاكمية الرشيدة.

وبالرجوع إلى المرجعيات الوطنية من رجالت الدولة في حديثهم عن نشأة اإلعالم القتصادي 

كل  الجانب وهممقابالت معمقة مع نخبة من المهتمين والخبراء في هذا  الدراسة فقد أجرتالوطني، 

  األلقاب(:حفظ  )معمن 

 .المدير العام لوكالة األنباء بترا األردنية نفايق حجازي -1

 .المحلل والخبير القتصادي األردني سالمة الدرعاوي -4
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عوني داوود نائب رئيس تحرير صحيفة الدستور األردنية، ورئيس مركز الدستور   -3

 .للدراسات القتصادية

القتصادي هو كل ما يتناول الموضوعات القتصادية )مالية، تجارية، إنتاجية من  ان اإلعالم

على  ..(، أو النشاطات التي لها انعكاس.سلع وخدمات، نقل، طاقة، زراعة، استثمار، اتصالت

حياة المواطن من الناحية القتصادية سواء بالخبر أو التقرير أو التحقيق الصحفي أو الصورة 

 . (4515 مقابلة، حجازين،) اإلخبارية

هي جزء رئيسي من اهتمامات القر اء منذ سبعينات القرن الماضي، فالقتصادية  أما الشؤون

اليومية من أسعار الغذاء والدواء، في حين كانت في السابق تذاع  حياتهموذلك ألنها تستعرض 

نشرة المستهلك عبر المذياع لتحديد سقوف األسعار للمزارعين، ثم تطور األمر فيما بعد حتى 

أصبحت هناك تخصصية حسب القطاعات في التغطية الصحفية واإلعالمية، وتم إفراد صحفيين 

  (.4545 مقابلة، اوي،)الدرعمتخصصين بكل قطاع على حدة. 

كان الخبر القتصادي ينشر في  1885ما قبل العام الى انه  (4545 مقابلة، د،و و ا)الدويشير 

الصحف الورقية )اليومية واألسبوعية( ضمن دائرة المحليات، حيث كانت الصحف الورقية تضم 

اد يندرج غالباا تحت دائرة العربية والدولية( وكان القتص والشؤون-المحليةدائرتين كبيرتين )الشؤون 

الشؤون المحلية كما معظم التخصصات األخرى، وكذلك الحال في اإلعالم المرئي والمسموع، فقد 

 كان الخبر القتصادي يبث وفقاا ألهميته وفي سياق النشرة التلفزيونية أو اإلذاعية.

ية، لكن لم تأخذ شكالا كان هناك اهتمام بالقضايا القتصادية في التغطيات اإلعالمو : نحجازي -

اقتصادياا كما هو اليوم، فيما تعود البداية لتأسيس صحافة اقتصادية مع إصدار صحيفة األسواق 

 م، حيث كانت متخصصة بالقتصاد بجميع أبعاده.1885في العام 
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من صحيفة  1881صحيفة )األسواق( والتي أسسها مصطفى أبو لبدة، تحولت في عام أما 

سياسية( شاملة، ومن مؤسسة فردية ذات مسؤولية  –أسبوعية إلى صحيفة يومية )اقتصادية 

محدودة إلى شركة مساهمة خاصة يساهم بها بداية ستة مؤسسين صحفيين زاد عددهم بعد سنة 

وبنوك محلية كبيرة، وهي منذ صدورها كانت تمتاز بلون  أعمالال تقريباا، ودخل بالمساهمة رج

أوراقها )أصفر على وردي، تماماا كما لون ورق صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية، والبيان 

تفوق كلفة ورق   –بالمناسبة –اإلماراتية، وهو لون كان يميز الصحف القتصادية عالمياا وكلفته 

تحولت جريدة )األسواق( إلى شركة )مساهمة عامة( ثم  الوقت(، وقدف البيضاء في ذلك الصح

نشأت ، حيث 1885)قابضة( استطاعت الستحواذ وشراء صحيفة )صوت الشعب( في العام 

بين صحف ثالث )الرأي + الدستور + األسواق( وبدأت مرحلة التوسع في األخبار  منافسة قوية

صفحات يومية(  8حيفة )غالباا في حدود القتصادية من خالل إصدار ملحق خاص لكل ص

وصحيفة األسواق التي كان شعارها الترويجي منذ صدورها )... يوماا ما سيلحق بنا اآلخرون( 

 :(4545د، مقابلة، و )الداو  القتصادي األردني تمثلت بما يلي اإلعالمأحدثت ثورة في 

ها )على سبيل المثال في وضعت أهمية أولى للخبر القتصادي في جميع أخبارها وصفحات -1

الرياضة يتقدم خبر التسويق الرياضي، على نتائج المباريات، وفي الخبر الفني يتقدم خبر كلف 

 الحفالت وما يتقاضاه الفنانون واقتصادات المهرجانات على أخبار الفن العادية(.

)ملحق  أصدرت مالحق اقتصادية يومية متخصصة وعلى مدار األسبوع على النحو التالي: -4

 البنوك، ملحق المستهلك، ملحق السيارات، ملحق العلوم والتكنولوجيا(.

، صفحة الجودة ITالتأمين، وصفحة  )صفحةخلق صفحات اقتصادية متخصصة أسبوعية  -3

Quality.)الخ ,,, 
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 ُأغلقت صحيفة األسواق ولم تستمر. 4554وفي عام 

م، وبات الهتمام يتزايد باألخبار القتصادية، كونها 4554في العام  صحيفة الغد صدرتأما 

تمس حياة المواطنين اليومية وبالتالي تؤثر األخبار والتقارير القتصادية على قراراتهم حيال العديد 

من النشاطات، وأهمها األسواق المالية، حيث ينتظر القر اء التقارير التي تحلل سلوك األسواق 

بها. بورصة، ليتمكنوا من اتخاذ قرار سواء بشراء األسهم أو بيعها أو الحتفاظ وخصوصاا ال

 (.4545 مقابلة، ،ن)حجازي

م، وخالل هذه المرحلة زاد 4555وزاد التنافس مع صدور صحيفة )األنباط( اليومية في العام 

ني في الصحف الهتمام بالصحافة واإلعالم القتصادي في كافة وسائل اإلعالم، فصار الجزء الثا

اليومية " الجزء القتصادي"، وصار هناك نشرة اقتصادية خاصة في التلفزيون بعد نشرة األخبار، 

 (.4545 مقابلة، د،و )الداو وصارت هناك برامج تلفزيونية اقتصادية وكذلك برامج إذاعية. 

لى النشرة الدرعاوي: أم ا اإلعالم المرئي وتحديداا التلفزيون األردني، فقد كان يقتصر ع -

" أعمالم برنامج " مال و 4555القتصادية التي تأتي ضمن النشرة الرئيسية، إلى أن بدأ بحدود عام 

 الذي بدأ يتوسع بطرح القضايا القتصادية.

سطوع نجم الفضائيات العربية والعالمية وظهور برامج ومحطات اقتصادية متخصصة   ومع

في مرحلة "المواقع اإللكترونية" اهتمت زاد اهتمام وسائل اإلعالم المحلية باألخبار القتصادية، 

ثم وصلنا إلى من األهمية اإلعالنية،  -لى األغلبع –المواقع بالخبر القتصادي أيضاا انطالقاا 

ظهرت صفحات وانتشرت "فيديوهات" مواقع التواصل الجتماعي"، ف –لة "السوشيال ميديا مرح

ؤشر على أهمية "يوتيوبات" تعنى بالشأن القتصادي قليل منها محترف وكثير منها غث  ولكنه يو

وصلنا اآلن إلى مرحلة بات الخبر القتصادي يفرض نفسه ويسبق اإلعالم القتصادي، وأخيراا 
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سياسي في كثير من األحيان في " زمن العولمة" الذي بات فيه العالم قرية صغيرة نتأثر الخبر ال

" ثم تداعيات "الربيع العربي" 4558فيها مع تداعيات " األزمة المالية والقتصادية العالمية عام 

د، )الداوو  .4545، واآلن التداعيات القتصادية لجائحة كورونا 4511السياسية والقتصادية عام 

 (4545مقابلة، 

 اإلمعالم والتنمية.  

إن التنمية هي عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاط البشري في المجتمع، وهي عملية 

مجتمعية متشابكة ومتكاملة في إطار نسيج بالغ التعقيد تتفاعل فيه عوامل اقتصادية واجتماعية 

ل يصلح استيراد نماذج جاهزة للتنمية من وسياسية وثقافية مختلفة، ولعل هذا ما يدفع للقول أنه 

مجتمعات لتطبيقها أو تنفيذها في مجتمعات أخرى مختلفة الظروف واإلمكانيات واألهداف، حيث 

يضطلع اإلعالم بدور هام وفاعل في إحداث التنمية وتخطيط برامجها وتجسيد أهدافها بشكل يسهم 

هيري وقبولا مجتمعياا لمشروعيتها. في تحقيق مساندة شعبية ومجتمعية لها وخلق رضا جما

 (3، ص4514)الشريف، 

إن مشروعات التنمية تشمل نوعان، وهذه المشروعات تم التطرق إليها في مقابلة مع الدكتور 

 جواد العناني وزير الدولة للشؤون القتصادية السابق، وتقسم إلى:

ال الجتماعي، وهي ليست مشروعات غير منتجة، وهي مشروعات البنى التحتية أو رأس الم -1

 منتجة بحد ذاتها ولكن بدونها ل يكون هناك إنتاج، ومن أمثلتها: الطرق، والمستشفيات وغيرها.

مشروعات منتجة، أي إنها ذات مردود، وأشير هنا إلى أن هناك مشاريع كثيرة منتجة تخلق  -4

ن خالل بناء المصانع إنتاج إما سلع أو خدمات، أي أنها هي التي تجلب دخل وتخلق وظائف م

 والمنشآت، وقد تكون هذه المشاريع ملك للقطاع العام أو الخاص أو شراكة داخلية أو مع الخارج.
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إن أي مشروع إذا نجح فإنه يحر ك العجلة القتصادية ويقدم فرص عمل ويرفد القتصاد 

 شروعات.ويخفض الضرائب، وهذا واجب اإلعالم أن يشرح للناس أهمية الهتمام بهذه الم

وعند الحديث عن حق الستفادة، فمثالا هناك مصادر طبيعية موجودة في كل دولة، مثل: 

الفوسفات أو البوتاس، وليكن موجود في محافظة معان أو محافظة الكرك، هذا ل يعني أنه ملك 

لهذه المحافظة، ولكن هذا ملك للوطن، وألهل هذه المحافظة حق الستفادة من هذه الثروة على 

فهام الناس  األقل لو بإيجاد فرص عمل ألبنائهم وبناتهم، اآلن عملية المزج بين هذين األمرين وا 

جواب السؤال القائل: لماذا ستقام مثل هذه المشاريع؟ هو أمر ضروري جداا، ويرتبط بذلك مفهوم 

وطنية  بناء الوعي الوطني المتكامل مفهوم يوحد الناس، فهناك هموم محلية مناطقية وهناك هموم

والتوفيق بين األمرين ضروري جداا، وهذا يتطلب وعي إعالمي وكثير من القدرات والتوجيه المعنوي 

واإلعالمي لتعرف الناس أهمية هذه المشروعات وتحافظ عليها، وأن تفي بالتزاماتك تجاه الدولة، 

في التعليم فأنت تتوقع بالمقابل من الحكومة: خدمات، خلق وظائف، تقديم خدمات هامة جداا 

والصحة والتنمية الجتماعية، ولكن هذا ل يأتي مجاناا بل يحتاج إلى تمويل من الشعب لقاء هذه 

 الخدمات. )المصدر نفسه(

 أهمية اإلمعالم التنموي.

كل المكونات المشاركة في بناء التنمية يجب أن تدرك دورها وعمق وأهمية هذا الدور، فالتنمية 

، بل هي مسؤولية تشاركية بين القطاع العام والخاص ومؤسسات القطاع ليست مسؤولية الدولة فقط

المدني التي تهتم بذوي اإلعاقة، واألحزاب السياسية التي تقدم قادة المستقبل، والتحادات التعاونية، 

وهي مؤسسات غير ربحية وُتعنى باألهداف اإلنسانية ودعم اإلنتاجية والفئات األقل حظاا، فبالتالي 

المجتمع المدني ترسيخ العالقات داخل المجتمع دون مقابل أو مردود، ألنها تقد م تطوعاا وظيفة 
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ن كان في إطار حزب على سبيل المثال ويهدف إلى دعم قرار، وخلق قادة، وتوعية الناس  حتى وا 

 بالقوانين الصادرة، حيث إن وظيفة اإلعالم تقديم التوعية للناس في المبادئ القتصادية األساسية

ففي أزمة الكورونا كانت الكلفة القتصادية عالية: الصحة ، في إطار ما ُيعَرف بالمسؤولية الجمعي ة

مقابل القتصاد في ظل اإلغالق، فإذا لم تلتزم كمواطن ستتسبب بمشكلة اقتصادية على مستوى 

داا يتطلب البلد، وهذا الرابط ما بين المسؤولية الفردية والمسؤولية نحو المجتمع أمر ضروري ج

التأكيد على الثوابت األساسية في البلد وأهمها المواطنة، أي أنك مواطن أردني، وهنا ل بد من 

خالص، ويجب أن يكون لديه حس   التأكيد على أن الموظف العام يجب أن يؤدي دوره بأمانة وا 

ى الفصل بين عميق بالوطنية في عدم تأخير المعامالت مثالا وتقديم الخدمات، ألن  هذا يقود إل

المواطن والمسؤول، فالتأخير هنا يقود إلى تقليل الثقة بين المواطن والحكومة، ورفع كلفة الخدمات 

المقدمة، كما أن تجسير الثقة بين المواطن والمسؤول هي وظيفة اإلعالم التنموي، وعند الدراسة 

ومن ذه الوظائف أم ل، والتحليل لإلعالم التنموي يجب أن نقي م: هل قام اإلعالم التنموي به

هم حديث الخبراء والمختصين وهذا دور مالتنموي لتنمية الوعي التشريعي و الوظائف الهامة لإلعالم 

 ،أما مصادر رأس مال التنمية قد يشكل أساسي من الضرائب، لإلعالم التنموي وهذا دور مهم

لذلك يجب أن يقوم اإلعالم التنموي بتوعية  ،القروض ومساهمات القطاع الخاص، المساعدات

الناس بأهمية مشاركتها في التنمية من خالل بيان فوائد مشاريع التنمية بأنواعها المختلفة 

 (4545 مقابلة،)العناني، . والدولة القتصاد ،على األسرة وانعكاساتها

 .معمالاألعنى برجال معالم ي  إأهمية وجود 

ول يخفى على أحد دور اإلعالم في تحريك  ،والمجتمعاتيلعب اإلعالم دورا في حياة األفراد 

من خالل جذب الفرص  ،القتصاديةفهو يسهم في تنشيط عجلة التنمية  ،وتوجيههااألسواق 
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ظها الستثمارية ويعد اإلعالم أحد أدوات سياسة الحشد ، ر الفرص الواعدة أمام المستثمرينوا 

التي تعتبر أحد السياسات و ، عمالاألداة األساسية في تيسير وتسهيل أمور بيئة األ وهي والتأييد

والتنظيمي التشريعي  ارالستقر والمحافظة على  ،عمالفي تقويم األ عمالرجال األ التي يستخدمها

صدار أية تشريعات إتلك السياسة للضغط على الحكومة في حال  استخداممن خالل  ،عماللأل

والحكومة  عمالدور الوسيط بين رجال األ ويلعب اإلعالم الستثمارية،عائقا أمام البيئة  تقف

وتحليل كما يقوم اإلعالم بنقل ، عمالاألتمس بيئة  والقرارات التيعلى األنظمة  اتفاقإلى  للوصول

 المتصلةوالقضايا واألماكن  وتشمل األفرادالتي تحدث في المجتمع  القتصادية وتفسير التغيرات

 رجالبما يتيح ألصحاب القرار و  ،هاتا تغطية أداء الشركات ونشاطاويشمل أيض بالقتصاد،

من الممكن بأن تؤثر على أداء  والسياسية والتي القتصاديةعلى المجريات  الطالعمن  عمالاأل

صحيحة على المعطيات ال بالستنادالقرارات الصائبة  اتخاذو نب المخاطر وبالتالي تج ،همأعمال

ولكن ذلك في حال العمل  ،أنشطتهو  القتصادبالمساهمة في فعال عالم دور كبير و إن لإل، والدقيقة

الفردي بعيداا عن  ففي حال توجه اإلعالم إلى العمل ،وقطاع اإلعالم عمالالجماعي بين قطاع األ

فمن الممكن  ،بهدف تحقيق مصالح شخصية او سياسية عمالموجهة لدعم بيئة األأهداف سامية و 

التشوهات التي من الممكن أن تؤثر وخلق حالة الضبابية و  ،عمالأن يشكل ذلك تهديد كبيراا لبيئة األ

 (4545مقابلة،  ،)القادري سلبية.بصورة  القتصاديعلى النشاط 

 

 التلفزيون األردني وقضايا االقتصاد الوطني.

يماناا برسالته الملكية واألهداف الوطنية تجاه الوطن واألمة، وهو  منذ نشأة التلفزيون األردني وا 

ُيعنى بما يقد م ويهتم بدقة ما يطرح ومصداقية وشفافية المحتوى واحترام الرأي والرأي اآلخر 
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ق ي للوصول إلى صورة واضحة وحلول مشتركة بين اإلعالم كسلطة رابعة وأصحاب القرار ومتل

الخدمة وفي مجالت مختلفة، لكن ومن خالل هذه الدراسة فسيكون الحديث عن الهتمام بالجانب 

اإلعالمي القتصادي، فقد اهتم التلفزيون األردني بالطرح والمناقشة واللقاء المباشر مع أطراف 

الملكية بأهمية المعادلة القتصادية واإلعالمية القتصادية للتغل ب على التحديات إيماناا بالرؤى 

ن خاصة الرسمي تجاه نشاطات الدولة، و  اإلعالم كشريك أساسي وكلساٍن للدولة وترجمان أمين ا 

للتلفزيون األردني دور في طرح ومعالجة قضايا القتصاد الوطني، حيث يعتمد في تناوله للجانب 

اد الوطني في القتصادي على رصد المتغيرات القتصادية وتحليلها واستعراض مقومات القتص

مختلف القطاعات القتصادية العاملة والنشطة في البالد من خالل نشرة أخبار اقتصادية يومية 

تبث ضمن  النشرة الرئيسية للتلفزيون األردني، إضافة إلى البرامج القتصادية، حيث يتم التعريف 

نة فيها، والترويج لخريطة بالقوانين القتصادية والفرص الستثمارية وتسليط الضوء على نقاط المرو 

الستثمار والميزات التفضيلية ل سيما العفاءات والتسهيالت، باإلضافة إلى استعراض ومواكبة 

الحصيلة التي تنتجها الستثمارات التي جرى توطينها ورعايتها، إذ نعتقد أن اإلعالم يلعب دوراا 

د الوطني والترويج لخلق بيئة مناسبة مهماا مباشراا وغير مباشر في طرح ومعالجة قضايا القتصا

لالستثمار لجذب المستثمرين كإقامة المعارض التجارية والمؤتمرات وتسليط الضوء على الصناعات 

والخدمات والسياحة وغيرها من القطاعات ذات المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي. )مقابلة مع 

 (4545مدير عام مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون، محمد بلقر، 

 القسم االقتصادي في التلفزيون األردني.

القتصادي واحداا من األقسام الرئيسية في إدارة التلفزيون، ومن خالل مديرتي  القسميعد 

األخبار والبرامج، ويعمل على تقديم رسالة إعالمية اقتصادية متخصصة بمهنية وكفاءة تأخذ طابع 
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والعربي والعالمي، وتتناول الجانب التعريفي بتنافسية األخبار عن النشاط القتصادي المحلي 

القطاعات كنافذة معرفة يثق بها المشاهد، وذلك من خالل نهج المراجعة والتدقيق، كما يعمل القسم 

في رسالته على تقديم التحليل لمؤشرات أداء القطاعات القتصادية المختلفة، والقسم القتصادي في 

شرة أخبار اقتصادية يومية، وهناك برامج اقتصادية يقدمها معنية بمختلف التلفزيون األردني يقدم ن

القطاعات، كما يعمل على معالجة المؤتمرات والفعاليات القتصادية المختلفة، وهناك خدمة الربط 

المباشر لسوق عمان المالي ومؤشرات األسهم من خالل الشريط اإلخباري المباشر، حيث تم 

دات القطاعات، وربطها من خالل رزنامة األحداث القتصادية، حيث قد م مواكبة األخبار ومستج

برنامج السوق هذا الصباح تغطيات خاصة مع مؤتمرات ومنتديات اقتصادية، وشارك البرنامج في 

 (4545مقابلة،  إعطاء زخم للحدث القتصادي. )الدجاني،

 متابعة التلفزيون األردني للشأن االقتصادي.

ن األردني المشهد القتصادي المحلي والعربي والعالمي، من خالل التغطيات يتابع التلفزيو 

المباشرة في نشرات األخبار وبرامج القتصاد المتخصصة، والبرامج السيارة التي تناقش األوضاع 

 (4545، مقابلة، )بلقر العامة، وهو يقدم عدة وظائف إعالمية، ومنها:

 القتصاد، ومنجزات مختلف القطاعات. اإلخبارية، في تغطية أرقام ونتائج -1

 التحليل وقراءة نتائج أداء المؤسسات والقطاعات المختلفة. -4

 الترويج للفرص الستثمارية والقطاعات القتصادية المختلفة.     -3

كما وللتلفزيون األردني دور كبير في تنمية الثقافة القتصادية، حيث أنه يقدم الخبر وما وراءه 

براز قصص النجاح والفرص الستثمارية المختلفة، ويتابع عرض اقتصادياا  ، ويعزز قيم الستثمار وا 

التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، كل هذه األدوار هي معزز لتنمية مفاهيم الثقافة 
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القتصادية، وفيما يتعلق بالتغذية الراجعة حول دور التلفزيون األردني في معالجة قضايا القتصاد 

طني فمن الضروري اعتماد قياس األثر وأخذ التغذية الراجعة المباشرة وغير المباشرة، ومن الو 

خالل عدة وسائل، وعلى أكثر من مستوى، حيث أن التلفزيون األردني يحظى بمصداقية وثقة لدى 

المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وتأتي هذه المصداقية من خالل منهجية التعامل مع أخبار 

شكاليات تتناول القتصاد، فال إفراط ول تفريط في عرض المعطيات  وأرقام ومعطيات وقضايا وا 

وطرح المعلومات أو التحديات، ثم أن المصدر للخبر القتصادي هو المصدر الرسمي وغير قابل 

للتهويل أو استثماره في غير مكانه ويتم التعامل مع كل مالحظة واردة بالدراسة والمراجعة، ويتم 

يم أداء البرامج وتحديث فورماتها بناء على تطورات ومتطلبات ومالحظات، ووفق أجندة مختلف تقي

 (.4545 ،مقابلة القطاعات. )بلقر،

 البرامج االقتصادية في التلفزيون األردني.التحديات التي تواجه 

 ،4545 )بلقر، تواجه البرامج القتصادية في التلفزيون األردني تحديات وصعوبات وأبرزها

   مقابلة(:

التحليل القتصادي في  ءتنافسية وسائل اإلعالم في تقديم الخبر القتصادي مع قلة خبرا -1

 بعض القطاعات )النفط والمعادن، العمالت والتداول(.

محدودية الوقت المخصص في نشرات األخبار وعلى جدول البرامج للمادة القتصادية، وذلك  -4

لخبر القتصادي، وبالتالي فإن ترتيب األولويات واألخبار القتصادية لمزاحمة الخبر السياسي ل

 يجعل ترتيبها تحدي.

منظومة القوانين في مديرية تسويق، واإلعالنات التجارية ل تسمح في معالجة أخبار الشركات  -3

 ية.والمؤسسات التجارية والربحية على اعتبار أنذلك ترويجاا لها، وبالتالي تعامل كمادة إعالن
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تعدد مرجعيات القتصاد الوطني ما بين الوزارات والمؤسسات والمجالس والهيئات المختلفة  -4

وبالتالي تعدد مصادر المعلومات وأحياناا تضاربها ومثال ذلك لدينا )وزارة القتصاد الرقمي والريادة 

 وهيئة التصالت، وزارة الطاقة وهيئة المعادن(. 

األردني قناة األسرة األردنية بكافة الفئات العمرية، ومطلوب منه التعاطي مع كافة  التلفزيون -5

الهتمامات والقطاعات، ول بد من اإلشارة إلى أنه ليس قناة إخبارية، ول قناة اقتصادية، وبالتالي 

 فإن المساحة المخصصة للشأن القتصادي تكون محدودة في خريطة البث البرامجي واإلخباري.

التلفزيون  تراجع سوق اإلعالن عموماا من قبل مختلف القطاعات نتيجة لالزمات المنافسة. -1

األردني يعتمد في موازنته على مخصصات من موازنة الدولة األردنية، والتحدي المالي يقف حائالا 

 في تطوير برامج خاصة بالقتصاد وتقديم منتج إعالمي شمولي لكافة القطاعات. 

 تقبلية للبرامج االقتصادية في التلفزيون األردني.الرؤية المس

أن شاشة التلفزيون األردني هي شاشة األسرة األردنية بمجملها وليست قناة إخبارية يفترض        

وبالتالي فإن الجانب القتصادي له مساحة محدودة على خريطة  ،ول قناة اقتصادية متخصصة

ما بين القطاعات المختلفة وهناك تطلع  بما يراعي التوازيالبرامج اليومية وضمن نشرات األخبار و 

 اا مشروع ت القتصادية المختلفة، ذلك أن هناكالقتصادية وربطها بالقطاعا إلى التوسع في البرامج

دليلك  -صنع في األردن( ) العقار –يربط كل قطاع اقتصادي ببرنامج يومي من مثل )الصناعة 

إلى التوسع في  ويجري العملاكتشف فرصة(،  -عيش األردن( )الستثمار –العقاري( ) السياحة 

وحدة إنتاج األفالم الوثائقية المتخصصة بمختلف القطاعات منها القتصاد وتقديم خدمات اإلنتاج 

ويتشارك القسم القتصادي اليوم ختلفة تحت عنوان ) صروح شامخة(، للمؤسسات القتصادية الم

ومنصات التواصل  OTTلكتروني مع مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون وقسم بالسعي مع الموقع اإل
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الجتماعي التابعة للمؤسسة لتكون منابر في إيصال رسالة القتصاد األردني وتشجيع الستثمار 

 (4545 مقابلة، الدجاني،)وتوطينه بالبالد. 

 رؤية التلفزيون األردني في الشأن االقتصادي.

وتأمين ما  ،ى عاتقة فهم المعادلة اإلعالمية والقتصادية اإلعالميةأخذ التلفزيون األردني عل

وتوفير العنصر البشري المختص بالبرامج القتصادية والتجهيزات اللوجستية  ،يلزم من خطة برمجية

ذ التغذية الراجعة بعين العتبار، ووضع البرامج المناسبة بخطة واضحة تأخ ،والتقنية والتواصلية

 ،الخبراء وأصحاب القرار السياسي والسياسي القتصادي واإلعالمي القتصاديوتتواصل مع 

إضافة إلى الحضور الفاعل في النشاطات والمؤتمرات واألسواق القتصادية وغرف التجارة والقمم 

القتصادية وغير ذلك، وعمل الترويج القتصادي الخاصة بالمناسبات القتصادية والمؤتمرات 

القتصادية والحكومية المعنية بذلك، وننظر في التلفزيون األردني إلى اإلعالم  والخاصة بالجهات

القتصادي كركن أساسي وأحد أهم فرع من فروع اإلعالم، وهو الذي يقوم بنقل وتحليل وتفسير 

التغيرات القتصادية التي تحدث في المجتمع، وتشمل األفراد واألماكن والقضايا المتصلة بالقتصاد 

شمل تغطية أداء الشركات وأنشطتها، ونحن نتماشى مع الرؤية الملكية كرؤية شمولية لإلعالم كما ي

وكداعم ورافد للمنظمة القتصادية والتعامل معها وتعزيز مفهوم المنافسة والجدوى والعائد المالي 

ج والمردود القتصادي، ونسعى إلى تسخير كل طاقاتنا لمتابعة األحداث القتصادية والتروي

للمنتجات والفرص والخدمات القتصادية المختلفة من مبدأ الشراكة التي نوثقها مع مؤسسات 

القطاعين العام والخاص، ولقد أبرمت لهذه الغاية العديد من مذكرات التفاهم معها مثل هيئة تشجيع 

منتجات الخ، وتمنح المؤسسة المادة اإلعالنية والترويجية لل ... الستثمار، غرفة صناعة عمان
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)بلقر، مقابلة،  الوطنية أسعار تشجيعية وتفضيلية عبر الشاشة واألثير ومنصات المؤسسة المختلفة.

4545)  

 .(21)كوفيد  كوروناجائحة االقتصاد الوطني األردني و 

خرج منها بوضع كان ي األردن بأزمات عديدة وفي كل مرة ي آخر ثالثين إلى أربعين سنة مر  ف

نما بفضل ،عليه أفضل مما كان مع كل أزمة، وهذه القرارات  قرارات التعامل وهذه ليست صدفة وا 

أساسها خطوات إصالحية في المجال القتصادي والجتماعي والسياسي وبالتالي أصبح األردن 

بلداا قوياا، إن األثر الكبير لموضوع جائحة كورونا على األردن أثر سلبي، وبالتقديرات انكماش 

، حيث كان للحكومة مراجعات في التعامل مع هذا %43 -18اع البطالة من وارتف %3القتصاد 

الوباء، وهذه المرجعيات هي "كتاب التكليف السامي" الذي ركز على صحة المواطن، واألمن 

الصحي، واألمن الغذائي، والمحور القتصادي، حيث عملت الحكومة جاهدة لتحقيق التوازن بقدر 

ية الصحية ومتطلبات الحركة القتصادية لتفادي اإلجراءات التي تزيد اإلمكان بين متطلبات الوقا

من المعاناة القتصادية، وهذه الموازنة ليست سهلة ألنها واجهت جميع الدول فقد تسببت الكورونا 

 طوقان،الصحي واألمني ) اإلنفاقفي  الحكومية وزيادة اإليراداتبحدوث انخفاض ملموس في 

 (.4545 مقابلة،

أزمة كورونا على القتصاد األردني كبير، وعملت الحكومة األردنية جاهدة بواجبها  إن أثر

للنهوض بالقتصاد الوطني وتجاوز التحديات، مع تأكيدها ضرورة معالجة التحديات الهيكلية التي 

نقاذ القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز  يعاني منها القتصاد األردني إلنقاذ القتصاد الوطني وا 

ة كورونا بنجاح، فأغلب القطاعات تأثرت سلباا، ويعتبر القطاع السياحي من أكثر القطاعات أزم

غالق المطارات، وفي المقابل انتعشت قطاعات  تأثراا وذلك بسبب إلغاء الحجوزات السياحية وا 
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أخرى، إذ ظهرت للواجهة خدمات وقطاعات لم يتردد ذكرها كثيراا مثل برمجيات التعلم عن بعد، 

ث المباشر لتأمين عدم توقف العملية التعليمية في المدارس والجامعات، والنهج الذي يجب والب

والتي بناءا عليها ل بد من تحديد التركيز عليه يقوم على بناء رؤية متكاملة للوضع القتصادي 

قائمة أولويات ل غنى عنها تحدد القطاعات والشركات التي يجب دعمها وفقاا لمعايير واضحة، 

إن خصها، وبما يضمن استمرارية عملها، حيث وتطبيق تلك المعايير إلجراء تدخالت عميقة فيما ي

استعادة الثقة وزيادة القدرة على التنبؤ ووضوح الرؤية تعتبر من األولويات التي تركز عليها 

اور الحكومة، وكافة الشركاء في األردن من القطاعين العام والخاص والمجتمع يجب أن يجمعوا مح

أساسية وهي الطاقة والمياه، والصادرات السلعية والخدمية، والسياحة، باإلضافة لالستثمار وريادة 

 (.4545 مقابلة، . )الكباريتي،عمالاأل

وإلعادة النشاط والنمو القتصادي لما بعد أزمة كورونا هناك برنامج يتماشى مع هذه الرؤية، 

إلى  4545وهو برنامج التصحيح القتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، ومدته من 

عناصر هذا البرنامج إصالح المالية العامة التي يكون فيها كل سنة عجز، ، ومن أهم 4544

للنمو  لمياه، والعمل والحاكمية الرشيدة، حيث إنحات هيكلية بقطاعات الطاقة، واوأيضاا إصال

القتصادي مصادر عدة غير اإلنفاق الرأسمالي على الرغم من أهميته بالطبع، ومنها زيادة إنتاجية 

ح الموارد البشرية، واستخدام التكنولوجيا، والمعرفة، واإلدارة )الحاكمية الرشيدة(، وبرنامج اإلصال

 مقابلة، القتصادي والجتماعي وهذا ما يتماشى مع الرؤية لزيادة النمو القتصادي. )طوقان،

4545.) 



    45 

 يجابية ألزمة كورونا معلى االقتصاد الوطني األردني.التأثيرات اإل

تجدر اإلشارة إلى أن جائحة كورونا وعلى الرغم من التداعيات التي خلفتها، إل أنها خلقت 

لتجاري والصناعي بشكل القتصاد األردني بشكل عام، وعلى مستوى القطاعين افرصاا كبيرة ل

 (: 4545مقابلة،  )القادري،خاص، ومنها 

العتماد على تقنيات وأساليب التجارة اإللكترونية، بل أن التوجهات تفيد بتضاعف  زاد -1

أحجامها خالل السنوات القادمة، ما يعني ضرورة العمل على تعزيز منظومة التجارة اإللكترونية في 

 األردن وتهيئة البيئة المناسبة لنجاحها واستغالل مستقبل اإلنتاج.  

نتاجية مميزة ساهمت في تعزيز المخزون الستراتيجي للمملكة، بل أظهرت الجائحة قدرات إ -4

وأيضاا رفع مستويات التصدير في عدد من األنشطة ولعل أبرزها المعقمات والمطهرات، واألدوية 

 الغذائية بمختلف منتجاتها، والتعبئة والتغليف والبالستيك. والمستلزمات الطبية، والصناعات

كبير باإلنتاج المحلي جراء الجائحة والعمل الدؤوب لغتنام الفرص ظهر جلياا الهتمام ال -3

الظاهرة، وذلك من خالل التوجيهات الملكية السامية إلى الحكومة بضرورة العتماد على الذات 

 وجعل األردن مركزاا إقليمياا رائداا في الصناعات األساسية.

لجان متخصصة لضمان تعافي القتصاد األردني من الجائحة واغتنام فرص التصنيع  تشكيل -4

كل من مجلس استشاري للسياسات القتصادية، وتشكيل  الناتجة عنها، وهذا ما انبثق عنه بتشكيل

أربعة فرق متخصصة بهدف توسيع القدرات المحلية إلنتاج األدوية، وصناعة المعدات والمستلزمات 

 عزيز الصناعات الغذائية والزراعية، وضمان استمرارية اإلنتاج واستدامته. الطبية، وت
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 تأثيرات أزمة كورونا معلى اإلمعالم.

أبرزت أزمة الكورونا الصحية وما نتج عنها من آثار اقتصادية عميقة طالت كل مفاصل 

ما يجري  القتصاد على المستوى المحلي والعالمي أهمية اإلعالم القتصادي في توضيح حقيقة

من أحداث اقتصادية وتفسيرها ومدى تأثيرها، وبرزت الحاجة لعرض الحقائق على المجتمع بوضوح 

واتزان وموضوعية خاصة، وأن أغلبية الناس من غير المتخصصين في العلوم المالية والقتصادية. 

 (4545 العجلوني،)

للواجهة كالبطالة، وبرامج  إن تداعيات جائحة كورونا دفعت العديد من المواضيع القتصادية

غالق القطاعات، وبرامج التمكين القتصادي والستثمارات،  التحفيز القتصادي، وتعثر الشركات وا 

معظم الصحفيين المتخصصين في الشأن القتصادي يعملون في الصحف اليومية الورقية، ومع 

وى، األمر الذي فو ت على بداية الجائحة تم إيقاف صدور الصحف اليومية خوفاا من نقلها للعد

القر اء الستفادة من المادة الصحفية المكتوبة في الصحف الورقية ونقلها لإلعالم اإللكتروني 

باإلضافة إلى ذلك لم يستطيع اإلعالم اإللكتروني إل في عدد محدود جداا من المواقع بتغطية 

لسد الثغرات في التغطية القتصادية األخبار القتصادية بكفاءة، وبرز دور اإلعالم المرئي الوطني 

ول سيما أن كورونا فاقمت تعقيد الوضع القتصادي في األردن، األمر الذي جعل المادة اإلعالمية 

القتصادية ذات أهمية كبيرة أسوة بالجهود الصحية المتعلقة في مواجهة كورونا، لذلك فإن جائحة 

 ابعة كافة تفاصيلها عبر وسائل اإلعالم. )الدرعاوي،كورونا زادت التوعية بالقضايا القتصادية ومت

 (4545 مقابلة،

وكما مثلت األزمة تحدياا، فإن فيها فرصاا كثيرة، منها اكتشاف أهمية التخصص في إنشاء 

وتقديم المحتوى اإلعالمي القتصادي للمجتمع بما يحقق الفائدة المعرفية وتوعية المجتمع باألحداث 

ثيرها بدون مبالغات أو تناول سطحي، وحتى يتمكن المواطنون كأفراد وأسر القتصادية وحقيقة تأ

 (4545من إدارة شؤونهم المالية على ضوء التغيرات بأفضل درجات الرشد. )العجلوني، 
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 سابقةثانيًا: الدراسات ال

(: معالجة الصحافة األردنية اليومية للشأن االقتصادي "دراسة 0221دراسة أبو جامع ) -2
 ة".تحليلي

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم معالجة وتناول الصحف اليومية للشأن القتصادي، وهذه الدراسة 

ل تهدف إلى النقد بقدر ما تهدف إلى محاولة الوصول إلى نقاط الضعف إن وجدت، والصعوبات 

صعوبات التي تواجهها وتحول دون قيامها بدورها المطلوب، والبحث عن طرق إيجاد الحلول لهذه ال

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي مستخدمة أسلوَبي  تحليل المضمون ، و بهدف تطوير أداء الصحافة

 ومسح القر اء.

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج حول التغطية الكمية والكيفية للصحف اليومية األردنية 

أهم الصعوبات حسب النتائج المختصة بالشأن القتصادي، ورأي القر اء في هذه التغطية، وتمثلت 

التي توصلت إليها الدراسة في ندرة الصحفيين القتصاديين المتخصصين، وندرة قاعدة البيانات 

 األساسية والمساحة.

 :Goidel (2010)دراسة  -0

Sources of Economic news and Economic Expectations. 

 )مصادر األخبار االقتصادية والتوقعات االقتصادية(

استهدفت الدراسة الكيفية التي تؤثر بها تغطية األخبار القتصادية المحلية في التقييمات 

 الفردية لالقتصاد.
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استخدمت الدراسة أداة تحليل المضمون للتغطية المحلية والقومية ألخبار القتصاد خالل الفترة 

مفردة من  555، إضافة إلى دراسة ميدانية على عينة من 4554حتى مايو  4553من أكتوبر 

 السكان البالغين في ولية لويزيانا المريكية.

ظهرت النتائج أن التقييمات والتوقعات الفردية الخاصة باقتصاد الوليات المتحدة ارتبطت وأ

بتغطية الشبكة الوطنية لألخبار القتصادية، وكذلك التلفزيون المحلي، إضافة إلى دور الصحافة 

 اء توقعات ظروف العمل في المستقبل.المطبوعة في التأثير في بن

كما خلصت الدراسة إلى وجود اختالفات مهمة في التغطية القتصادية عبر وسائل العالم 

المختلفة وتأثير هذه الختالفات في التوقعات القتصادية، حيث أن التعرض لمصادر مختلفة من 

توقعات القتصادية، مما يشير إلى المعلومات القتصادية له تأثيرات مختلفة وبشكل كبير على ال

 دور أكثر تعقيداا ودقة لوسائل اإلعالم في تشكيل التصورات القتصادية.

دراسة "(: معالجة الصحافة السعودية اليومية للشأن االقتصادي: 0220دراسة الحروب ) -3
 ."تحليل مضمون

القتصادية وقضاياها في هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التغطيات الصحفية واألحداث 

الصحف اليومية الصادرة في المملكة العربية السعودية، واعطاء صورة واضحة عن طبيعة تلك 

التغطيات وحجمها وطرق معالجتها للشأن القتصادي، باإلضافة إلى معرفة قدرتها على القيام 

القتصادي في  بدورها األساسي المتمثل في توفير المعلومات، والتعرف إلى سمات المضمون

 الصفحات القتصادية وخصائصه.
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 ون بشقيه الكمي والكيفي، حيث جرىاعتمد الباحث المنهج الوصفي مستخدماا أسلوب تحليل المضم

التحليل على عينات من الصحف السعودية اليومية ممثلة في كل من صحيفة عكاظ وصحيفة 

 الرياض وصحيفة اليوم.

نتائج أهمها، أن الصفحات القتصادية في الصحف وتوصلت الدراسة إلى العديد من ال

السعودية اليومية أولت الجانب اإلخباري األهمية الكبرى، ولم تهتم بنفس الدرجة بالتفسير والتحليل، 

إضافة إلى أن الصحف قد تنشر مواداا دون اإلشارة إلى مصدر المادة التحريرية، ويعد  هذا سبباا من 

نتائج الدراسة أن مؤسسات القطاع الخاص ترتب مضمون  أسباب أزمة المضمون، وأظهرت

الصفحات القتصادية في الصحافة السعودية اليومية وفق ما تتمتع به من تأثير قوي على محتوى 

المضمون، وبالتالي بينت الدراسة إلى أن العالقة بين النظام القتصادي والمؤسسات الصحفية تتسم 

وازن، ومن بين الستنتاجات التي توصلت غليها الدراسة أيضاا ضعف بالتعاون إل أنها تفتقد إلى الت

الصحافة القتصادية في الصحف اليومية مما يحول بينها وبين القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه 

 المجتمع.

 :Drury (2013)دراسة  -4
Consumer trend research: Quality, Connection, and Context in TV 

viewing. 

 )اتجاهات مشاهدة التلفزيون، النص والجودة والتأثير(

هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات الجمهور نحو األخبار التلفزيونية من حيث المضمون 

والجودة والمصداقية، والى أي حد وصلت العالقة بين المنتج والمشاهد؟  وما الذي يحفز المشاهد 

 على متابعة الخبر أو شرائه؟
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متابعة موزعين على  3511على المنهج المسحي، وشملت عينة الدراسة اعتمد الباحث 

المملكة المتحدة وأمريكا وألمانيا والبرازيل، وكانت أداة الدراسة استبانة إلكترونية أعدت لهذا 

 الغرض.

من عينة الدراسة يعتقد  (71.5)% توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي كان أهمها أن

من معدل وقت المتابعة للمشاهدين سوف ُيَكر س للحاسوب وتطبيقاته خالل  (% 11) أن أكثر من

من الوقت سوف يكون للحاسوب ( % 35) نم أكثر من ربع العينة تنبأ بأن ، وأكثر4517عام 

وسوف يتضاعف لعشر مرات خالل أربع سنوات، وحيث المشاهدون ما زالوا يبحثون عن الخبر 

ويتأثرون بمحتوى التلفاز، وأن الجمهور تتأثر باتجاهاته بحسب اتجاهات الساخن والجودة العالمية، 

 المادة الخبرية التراكمية.

(: معايير بناء أجندة القضايا االقتصادية المقدمة في وسائل اإلمعالم 0225دراسة شاهين ) -5
 المصرية " دراسة للقائم باالتصال في مجال اإلمعالم االقتصادي".

اختبار فروض بناء األجندة بالتطبيق على القائمين بالتصال ) حارس هدفت الدراسة إلى 

الدور الذي يقوم به القائمون بالتصال في  البوابة( في مجال اإلعالم القتصادي المصري واختبار

تحديد أولويات القضايا القتصادية والتعرف على حدود الحرية المتاحة لختيار موضوعات القضايا 

والمصادر اإلخبارية التي يتم العتماد عليها واكتشاف المؤثرات التي يتعرض لها القتصادية 

القائمون بالتصال أثناء عملهم في مجال اإلعالم القتصادي وتحديد عالقات التفاعل بين العوامل 

 .المؤثرة في بناء أجندة القضايا القتصادية المقدمة بوسائل اإلعالم المصري
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هج المسحي وأداة الستبيان في جمع البيانات باإلضافة إلى استخدام اعتمدت الدراسة المن

المنهج المقارن للمقارنة بين المتغيرات التي تتفاعل في بناء أجندة القضايا القتصادية المقدمة في 

 وسائل اإلعالم المختلفة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

وسطات درجات الرضا الوظيفي لدى القائمين بالتصال وجود فروق ذات دللة معنوية بين مت -1

 باألقسام القتصادية وفقاا لنمط ملكية الصحف المختلفة )قومية، حزبية، خاصة(.

وجود فروق ذات دللة معنوية بين متوسطات درجات الرضا الوظيفي لدى القائمين بالتصال  -4

 متخصص(. – )عامباألقسام القتصادية وفقاا لنمط مضمون الصحف 

عدم وجود فروق ذات دللة معنوية بين متوسطات درجات الضغوط التي يتعرض لها القائمون  -3

 خاص(. -حزبي – )قوميبالتصال في مجال اإلعالم القتصادي وفقاا لنمط اصحف المختلفة 

دور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات االقتصادية العراقية  (:0226دراسة الجنابي ) -6
 ."دراسة ميدانية"العراقيين المقيمين في معمان:  معمالفي األردن من منظور رجال األ

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات القتصادية للعراق 

 المقيمين في العاصمة األردنية عمان. العراقيين عمالمن منظور رجال األ

اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مستخدماا "الستبانة" أداة للدراسة، حيث قام الباحث 

وشملت أسئلة الستبانة مختلف العوامل والوسائل وبفقرات  بتصميم استبانة خاصة لهذا الغرض

العراقيين  عمالع الدراسة من رجال األ( فقرة، وبخمسة بدائل لإلجابة، وتكو ن مجتم48بلغت )

عراقي موزعين على مختلف أنواع العمل  أعمالالمقيمين في عم ان والبالغ عددهم ألف رجل 

 .القتصادي
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وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها، ضعف تفاعل الفضائيات العراقية مع نشاطات 

العراقيين عن التواصل مع  عمالعزوف رجال األالعراقيين القتصادية، إضافة إلى  عمالرجال األ

الفضائيات العراقية لغرض تغطية نشاطاتهم القتصادي وبالتالي عدم مبادرة الفضائيات العراقية 

 .العراقيين لتغطية نشاطاتهم القتصادية عمالتجاه رجال األ

(: دور الصحافة الع مانية في تشكيل الرأي العام نحو اإلجراءات 0227بيت زايد ) دراسة -7
 الحكومية لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

اإلجراءات  هدفت الدراسة إلى بيان دور الصحافة الُعمانية في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو

 .النفطالحكومية لمواجهة انخفاض أسعار 

( فقرة، وتمثل مجتمع 47هج الوصفي التحليلي وأداة استبانة تضمنت )استخدمت الدراسة المن

( نسمة، وقد تم اختيار عينة 75.318مسقط( والبالغ عددهم )الدراسة بسكان ولية )بوشر( في )

 ( مفردة موزعة بالتساوي بين الذكور واإلناث بطريقة العينة العشوائية الطبقية.455بلغت )

 ج التالية:وتوصلت الدراسة إلى النتائ

جاءت صحيفة ُعمان في المرتبة األولى من حيث عدد المتابعين، تلتها صحيفة الوطن بفارق  -1

 قليل، ثم صحيفة الرؤية ثم صحيفة الشبيبة.

إن أبــرز دوافـــع أفــراد العينـــة لمتابعــة الصــحف العمانيــة كانـــت لمتابعــة األحداث والقضـــايا  -4

 .جة األساس، ثم لتكوين معرفة جديدة أو تعزيزهاالداخلية بالدر 

أهم إجراءات الحكومة التي حظيت بتأييد العينة المبحوثة هو دعم البرنامج الوطني لتعزيز  -3

 إجراءات الستثمار. التنوع القتصادي، واإلجراء الحكومي الخاص بتبسيط
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ومنها ما تمثل  النفط بالتأييد،بعض إجراءات الحكومة في مواجهة انخفاض أسعار  لم تحظَ  -4

على  بزيادة الرسوم على اإليجارات، ورفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وزيادة بعض الرسوم

 بيع الوقود، ورسوم ترخيص المركبات ورخصة القيادة. بعض الخدمات الحكومية، وزيادة أسعار

ومعي بالقضايا الزرامعية (: دور التلفزيون األردني في تعزيز ال0228) معسافدراسة أبو  -8
 لدى المزارمعين في األردن.

هذه الدراسة الى معرفة دور التلفزيون األردني في تعزيز الوعي بالقضايا الزراعية لدى  هدفت

 المزارعين في األردن باعتبارهم القاعدة األساسية في عملية اإلنتاج.

الل عينة عشوائية بسيطة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت أداته الستبيان، من خ

 .األغوار الوسطى في المملكة األردنية الهاشمية من مزارعي

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .في توعية وارشاد المزارع األردني هناك دور كبير للتلفزيون األردني -1

حاجة ورغبة شديدة لدى المزارعين بالبرامج الزراعية المعروضة على شاشة التلفزيون  توجد -4

 األردني.

 .ومرتفعةرضى المزارعين عن البرامج الزراعية المعروضة جاءت بدرجات موافقة كبيرة  -3

 (.%85) نسبة مشاهدة البرامج الزراعية المعروضة على التلفزيون األردني بلغت -4

ئج ان أكبر نسبة متابعة للبرامج المعروضة على التلفزيون األردني من المزارعين أظهرت النتا -5

 .المسائيةكانت في الفترة 
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" خطة 5 –(: استطالع الرأي "نبض الشارع األردني 0221األردنية ) الجامعةدراسة  -1
 " دراسة مسحية". حفيز االقتصاد الوطني واالستثمارالحكومة لت

في جدية وقدرة الحكومة لتنفيذ خطة  ردنيينالرأي لقياس مدى اعتقد األهدفت دراسة استطالع 

 تحفيز القتصاد الوطني والستثمار.

استخدمت الدراسة المنهج المسحي، وأداة الستبانة والتي تم توزيعها على عينة ممثلة للمجتمع 

 األردني ومن المحافظات كافة.

يعتقدون أن الحكومة جادة في  ردنيينتوصلت دراسة استطالع الرأي أن أقل من نصف األ

تحفيز القتصاد الوطني، وأقل من النصف يعتقدون بأن الحكومة قادرة على تنفيذ هذه  تنفيذ خطة

الخطة، وأن نصف المستجيبين تقريباا عرفوا عن خطة تحفيز القتصاد الوطني عن طريق محطات 

التلفزيونية التي عرف عن طريقها  التلفزيون، حيث تصدر التلفزيون األردني قائمة المحطات

 (.%43.4المستجيبون عن خطة تحفيز القتصاد الوطني وبنسبة )

 (: البرامج االقتصادية في تلفزيون فلسطين "دراسة تحليلية".0202) العراميندراسة  -22

هذه الدراسة إلى التعرف على الموضوعات والقضايا القتصادية التي يقدمها اإلعالم  هدفت

طيني للمواطنين الفلسطينيين من خالل برنامج "المجلة القتصادية" في تلفزيون فلسطين، الفلس

 .والتعرف على اتجاهات وفئات اإلبراز وأنماط هذه التغطية

لستمارة الخاصة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتحليل المضمون أسلوباا، بواسطة ا

 بتحليل المضمون.

 الدراسة إلى النتائج التالية: توصلتوقد 
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 (.%51.1ركز البرنامج على المواضيع القتصادية بنسبة ) -1

 ( كقوى فاعلة.%85اعتماد البرنامج على مصدر حكومي فلسطيني بنسبة ) -4

 (%85.8اعتمد البرنامج على " المقابلة" في فئات الشكل الصحفي بنسبة ) -3

 (.% 41.7البرنامج بشكل كبير على إطار الصراع بنسبة ) ركز -4

 ق معلى الدراسات السابقةليالتع

وتحديد اسة من خالل الدراسات السابقة من وضع التصوير العام لهذه الدر  دراسةلقد تمكنت ال

في هذه الدراسة إضافة إلى الستفادة من  النطالقتحديد نقطة البدء و أهدافها و وأهميتها و  مشكلتها

  الدراسة.القريب من موضوع  واألدب النظري والنظريات المستخدمةالجوانب المنهجية فيها 

الوطني  القتصادمعالجة قضايا  إلىتميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تتطرق 

األردني(  )القتصادالوطني  القتصادحيث أن قضايا  األردني( )التلفزيونمن قبل اإلعالم الرسمي 

 وملحوظ.بشكل كبير  القتصادوخصوصاا خالل أزمة كورونا التي أثرت على  نأمر يهم كل مواط

بشكل كبير في الحصول على و  باعتمادهاوتميزت أيضاا عن غيرها من الدراسات السابقة 

ورجالت توثيق ما في عقول المفكرين قابالت و موضوع من خالل إجراء المالمعلومات التي ُتعنى بال

عالمها.الدولة  اقتصادفكرهم من شكل  واإلعالم ألن الدولة   وا 
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 الفصل الثالث
 :(واإلجراءاتمنهجية الدراسة )الطريقة 

لمنهجية الدراسة التي تحمل العنوان )دور التلفزيون األردني في  يتضمن هذا الفصل عرضاا 

: دراسة ميدانية(، من ردنييناأل عمالمعالجة قضايا القتصاد الوطني من وجهة نظر رجال األ

خالل وصف مجتمعها، وعينتها، وكيفية اختيارها، ومتغيرات الدراسة، والمصادر المستخدمة لجمع 

جراءات التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة، البيانات والمعلومات  وكيفية إعدادها وتطويرها، وا 

 باإلضافة إلى عرض المعالجات اإلحصائية التي استخدمت لمعالجة البيانات.

 منهج الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي الذي يالئم الدراسة. ويقوم المنهج الوصفي على  دراسةاستخدمت ال

صول إلى أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها واستخالص النتائج وصف ظاهرة من الظواهر للو 

والتعميمات، وذلك من أجل تجميع البيانات وتنظيمها وتــحليلها حيث يســــــاعد هــــذا المنهــــج على 

ن دراســـــة الحقائـــــق المتعلقــــة بطبيعة ظاهرة أو مــوقف أو مــجموعة مــن النــاس أو مجموعــــة م

لختبار متغيرات دام المنهج التحليلي، األحــــداث أو مجموعة من األوضــــاع، كما جرى استخ

 (.114، ص4517 ،المشهداني)إحصائيا الدراسة 

 مجتمع الدراسة

في  أعمالفي األردن ممن لديهم  ردنييناأل عمالإن  مجتمع الدراسة المقصود هو رجال األ

القطاعات القتصادية المختلفة ووفق الدستور والتعليمات واألنظمة والقوانين ويحملون الجنسية 

وغرفة تجارة األردن وغرفة صناعة األردن  ردنييناأل عمالاألردنية وينضمون إلى جمعية رجال األ

 أردني. أعمال( رجل 4831والبالغ عددهم )
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 معينة الدراسة

 عماليعكس طبيعة هذا المجتمع )رجال األ وبشكلالمتاحة العمدية اعتمدت الدراسة العينة 

( توزيع 1ويبين الجدول رقم )، أردني أعمال( رجل 315راسة )(، وبلغت حجم عينة الدردنييناأل

 غرافية:و عينة الدراسة حسب المتغيرات الديم

 (2الجدول )
 توزيع معينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية

 النسبة المئوية % التكرار المستويات المتغير

 العمر

 26.7 96 سنة 45-35
 27.5 99 سنة 31-41
 24.7 89 سنة   47-57

 21.1 76 فأكثر 58
 100.0 360 المجموع

 المؤهل العلمي

 21.4 77 ثانوية عامة فما دون
 15.6 56 دبلوم

 32.8 118 بكالوريوس
 30.3 109 دراسات عليا

 100.0 360 المجموع

طبيعة مجال العمل 
 واالستثمار الحالي

 17.8 64 إنتاج
 7.8 28 استيراد
 8.3 30 تصدير

 10.3 37 استيراد وتصدير
 12.2 44 اقتصاد رقمي

 43.6 157 أخرى
 100.0 360 المجموع
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 أداة الدراسة

تم العتماد على أداة الستبانة المدروسة بعناية من خالل األسئلة المطروحة لستقصاء اآلراء 

إضافة إلى إجراء المقابالت المختلفة  ردنييناأل عمالوهم رجال األ ،والنتائج من العينة المستهدفة

إلى  األردن، باإلضافة في ردنييناأل عمالمن خالل جمعية رجال األ أردنيين أعمالمع رجال 

 .مسؤولي ومقدمي ومعد ي البرامج القتصادية في التلفزيون األردني

، المؤهل العمرنة من: غرافية والمكو و الديمالبيانات من أداة الدراسة من  وتكون الجزء األول

العلمي، طبيعة مجال العمل والستثمار الحالي، مجال العمل والستثمار الحالي، عدد سنوات 

 ، هل تتابع البرامج القتصادية على التلفزيون األردني.عمالالعمل في مجال المال واأل

 النسبة المئوية % التكرار المستويات المتغير

مجال العمل واالستثمار 
 الحالي

 14.4 52 مالي
 13.3 48 صناعي
 17.2 62 تجاري
 9.7 35 زراعي
 11.9 43 سياحي
 33.3 120 أخرى

 100.0 360 المجموع

معدد سنوات العمل في 
 معمالمجال المال واأل

 33.9 122 سنوات 1-5
 27.5 99 سنة 1-11
 22.8 82 سنة 14-17
 15.8 57 سنة فأكثر 17

 100.0 360 المجموع

البرامج هل تتابع 
االقتصادية معلى 
 التلفزيون االردني

 42.2 152 نعم
 30.8 111 أحياناا 
 26.9 97 ل

 100.0 360 المجموع
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 وتكون الجزء الثاني من أداة الدراسة من المحاور اآلتية:

 

 (.45-1الموضوعات والقضايا )المحور األول:  -

 (.35-41المتحققة ) اإلشباعاتالمحور الثاني:  -

 (.45-31المحور الثالث: الرضا عن البرامج القتصادية ) -

 (.53-41المحور الرابع: التحديات والمعيقات ) -

 (.13-54المحور الخامس: انعكاسات وتأثيرات ) -

 أداة الدراسة. (4)ويبين الملحق رقم 

 سة وثباتهاصدق أداة الدرا

 صدق أداة الدراسة

وهو أن تؤدي وتقيـــس أســـــئلة الســــــــتبانة ما وضع لقياسه فعال، ويقصد وضوح الستبانة 

ومفرداتها ومفهومه لمن سوف تشملهم الستبانة، وكذلك تكون صالحة للتحليل اإلحصــــــائي 

 (.154، ص4157ي، )المشهدان

التساق  الظاهري، وصدقباستخدام الصدق  دراسةال قامت وللتحقق من صدق أداة الدراسة،

 :للتحقق من صدق األداة دراسةي اإلجراءات التي اتبعتها اللفقرات أداة الدراسة. وفيما يل الداخلي

 أواًل: الصدق الظاهري

بعرض الصورة األولية ألداة الدراسة )الستبانة( على مجموعة من المختصين  دراسةقامت ال

من أساتذة الجامعة المختصين في الصحافة واإلعالم في كلية اإلعالم جامعة الشرق وذوي الخبرة 
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، وذلك ألخذ وجهات نظرهم في مدى صدق فقرات األوسط، والجامعات األخرى في األردن

 ونه من تعديل.الستبانة، واقتراح ما ير 

( 5فقرة( موزعة على ) 13وبعد األخذ بآراء المحكمين تم الخروج بالصورة النهائية لالستبانة )

 محاور وعلى النحو اآلتي:

 (0الجدول )
 أداة الدراسة بصورتها النهائية

 معدد الفقرات المحاور
 45 الموضوعات والقضايا

 15 المتحققة اإلشباعات
 15 القتصاديةالرضا عن البرامج 

 13 التحديات والمعيقات
 15 انعكاسات وتأثيرات

 13 األداة الكلية

 ثانيًا: الصدق االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة

 الموضومعات والقضاياالمحور األول: 

جرى التحقق من صدق التساق الداخلي لفقرات المحور األول، من خالل حساب قيم 

 ( قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمحور:3الفقرة المحور. ويبين الجدول رقم )معامالت الرتباط بين 
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 (3جدول )ال
 قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمحور األول

(. α=  5.55ويالحظ أن جميع قيم معامالت الرتباط كانت مرتفعة ودالة احصائيا عند )

 وهذا يعزز من صدق التساق الداخلي لفقرات المحور األول.

 المتحققة اإلشبامعاتالمحور الثاني: 

جرى التحقق من صدق التساق الداخلي لفقرات المحور الثاني، من خالل حساب قيم 

 ( قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمحور:4معامالت الرتباط بين الفقرة المحور. ويبين الجدول رقم )

 (4جدول )ال
 قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمحور الثاني.

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 0.814 0.00** 11 0.895 0.00** 
4 0.791 0.00** 14 0.895 0.00** 
3 0.919 0.00** 13 0.895 0.00** 
4 0.845 0.00** 14 0.869 0.00** 
5 0.919 0.00** 15 0.858 0.00** 
1 0.882 0.00** 11 0.897 0.00** 
7 0.869 0.00** 17 0.897 0.00** 
8 0.882 0.00** 18 0.881 0.00** 
8 0.895 0.00** 18 0.811 0.00** 
15 0.617 0.00** 45 0.821 0.00** 

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

41 0.864 0.00** 41 0.904 0.00** 
44 0.794 0.00** 47 0.830 0.00** 
43 0.868 0.00** 48 0.806 0.00** 
44 0.906 0.00** 48 0.792 0.00** 
45 0.776 0.00** 35 0.810 0.00** 



    57 

(. α=  5.55ويالحظ أن جميع قيم معامالت الرتباط كانت مرتفعة ودالة احصائيا عند )

 لفقرات المحور الثاني.وهذا يعزز من صدق التساق الداخلي 

 الرضا معن البرامج االقتصاديةالمحور الثالث: 

جرى التحقق من صدق التساق الداخلي لفقرات المحور الثالث، من خالل حساب قيم 

 ( قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمحور:5معامالت الرتباط بين الفقرة المحور. ويبين الجدول رقم )

 (5جدول )ال
 معامالت ارتباط الفقرات بالمحور الثالث. قيم

(. α=  5.55ويالحظ أن جميع قيم معامالت الرتباط كانت مرتفعة ودالة احصائيا عند )

 وهذا يعزز من صدق التساق الداخلي لفقرات المحور الثالث.

 التحديات والمعيقاتالمحور الرابع: 

خالل حساب قيم جرى التحقق من صدق التساق الداخلي لفقرات المحور الرابع، من 

 ( قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمحور:1معامالت الرتباط بين الفقرة المحور. ويبين الجدول رقم )

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

31 0.618 0.00** 31 0.845 0.00** 
34 0.842 0.00** 37 0.919 0.00** 
33 0.629 0.00** 38 0.839 0.00** 
34 0.695 0.00** 38 0.691 0.00** 
35 0.790 0.00** 45 0.870 0.00** 
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 (6جدول )ال
 قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمحور الرابع.

 

(. α=  5.55ويالحظ أن جميع قيم معامالت الرتباط كانت مرتفعة ودالة احصائيا عند )

 وهذا يعزز من صدق التساق الداخلي لفقرات المحور الرابع.

 انعكاسات وتأثيراتالمحور الخامس: 

جرى التحقق من صدق التساق الداخلي لفقرات المحور الخامس، من خالل حساب قيم 

 ( قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمحور:7بين الفقرة المحور. ويبين الجدول رقم )معامالت الرتباط 

 (7جدول )ال
 قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمحور الخامس

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

54 0.815 0.00** 58 0.889 0.00** 
55 0.857 0.00** 15 0.847 0.00** 
51 0.851 0.00** 11 0.873 0.00** 
57 0.914 0.00** 14 0.881 0.00** 
58 0.817 0.00** 13 0.885 0.00** 

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

41 0.659 0.00** 48 0.814 0.00** 
44 0.716 0.00** 48 0.755 0.00** 
43 0.502 0.00** 55 0.771 0.00** 
44 0.625 0.00** 51 0.623 0.00** 
45 0.593 0.00** 54 0.512 0.00** 
41 0.784 0.00** 53 0.735 0.00** 
47 0.659 0.00**    
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(. α=  5.55ويالحظ أن جميع قيم معامالت الرتباط كانت مرتفعة ودالة احصائيا عند )

 وهذا يعزز من صدق التساق الداخلي لفقرات المحور الخامس.

( 8وجرى حساب قيم معامالت الرتباط بين محاور الستبانة والداة الكلية. ويبين الجدول )

 نتائج التحليل:

(8الجدول )  
 قيم معامالت االرتباط بين محاور االستبانة واالداة الكلية

معامالت 
 االرتباط

الموضومعات 
 والقضايا

 اإلشبامعات
الرضا معن البرامج 

 االقتصادية
التحديات 
 والمعيقات

انعكاسات 
 وتأثيرات

األداة 
 الكلية

الموضومعات 
 والقضايا

1 0.573 0.688 0.510 0.713 0.839 

 0.864 0.855 0.570 0.839 1 0.573 اإلشبامعات
الرضا معن 

البرامج 
 االقتصادية

0.688 0.839 1 0.712 0.866 0.932 

التحديات 
 والمعيقات

0.510 0.570 0.712 1 0.672 0.774 

انعكاسات 
 وتأثيرات

0.713 0.855 0.866 0.672 1 0.939 

 1 0.939 0.774 0.932 0.864 0.839 األداة الكلية
 

عند مستوى الدللة  ويالحظ أن قيم معامالت الرتباط بين األبعاد كانت مرتفعة ودالة احصائياا 

 (، وهذا يعزز من صدق التساق الداخلي ألداة الدراسة.α=  5.55اإلحصائية )
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 ثبات أداة الدراسة

الثبات: وهو الدرجة التي يمكن أن تعطي فيها األداة نتائج متشابهة لنفس العينة في مختلف 

األول هي  جزأين: الجزءاألوقات وهذا يعني أن الدرجة المالحظة يمكن النظر إليها أنها تتكون من 

 (114، ص 4514وخليفة )النعيمي والبياتي الخطأ. الدرجة الحقيقية والجزء الثاني الدرجة 

( قيم معامالت ثبات كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية لمحاور الدراسة 9ويبين الجدول رقم )

 واألداة الكلية.

 (1جدول )ال
 ألداة الدراسة قيم معامالت الثبات

 المحاور
معدد 
 الفقرات

معامل ثبات 
 كرونباخ ألفا

معامل ثبات التجزئة النصفية 
 المصحح باستخدام معادلة

 سبيرمان براون
 0.984 0.979 20 الموضوعات والقضايا

 0.912 0.948 10 المتحققة اإلشباعات

 0.896 0.919 10 الرضا عن البرامج القتصادية

 0.883 0.889 13 التحديات والمعيقات

 0.949 0.960 10 انعكاسات وتأثيرات

 0.929 0.982 63 األداة الكلية
 

كانت مرتفعة،  أداة الدراسة جميع قيم معامالت الثبات لمحاور( أن 8ويالحظ من الجدول )

(، وبلغت قيمة معامل ثبات التجزئة 0.982وقد بلغت قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا لألداة الكلية )

 (، وهذه القيم مرتفعة.0.929النصفية ألداة الدراسة )
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الدراسة هي نسب مقبولة ألنها ( أن جميع قيم معامالت الثبات ألداة 8ويتضح من الجدول )

هذه القيم على تمتع أداة  (، وبالتالي تشيرPallant, 2005( )5.75أعلى من الحد المسموح به )

مناسبة أداة الدراسة للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة  مرتفعة، وبالتاليالدراسة بمعامالت ثبات 

 والجابة عن فرضياتها اإلحصائية.

 ةراسمتغيرات الد

تغير المستقل تبعا لهذه الدراسة يتمثل في دور التلفزيون األردني أما المتغير التابع إن الم

 قضايا القتصاد الوطني. ةمعالجفيتمثل في 

 إجراءات الدراسة

 الخطوات اآلتية: اتبعت الدراسةلتقديم نتائج دقيقة وواضحة في هذه الدراسة 

على أهم األدبيات المتعلقة بالدراسة سواء أكانت رسائل ماجستير أو أبحاث  الطالع .1

 متخصصة.

الحصول على الكتب الرسمية من الجامعة بما يهدف تسهيل المهام الخاصة بإنجاز الدراسة  .4

، مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردني، ردنييناأل عمالبالجهات المعنية: )جمعية رجال األ

 ن والذين سيتم تحديدهم والتواصل معهم ضمن حدود الدراسة(.الخبراء والمحللي

 .الستبانةإعداد  .3

 من قبل الخبراء والمختصين. الستبانةتحكيم  .4

 الستبانة.نتائج  استخالص .5

 والتوصيات التي سيتم عرضها على اللجنة المعتمدة للمناقشة. وكتابة النتائج النهائية مناقشة .1
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 جمع البيانات

داا، وقد استبعدت ( فر 311بتوزيع الستبانة بصورتها النهائية على عينة الدراسة )الباحثة  قامت

نظراا لعدم اكتمال اجاباتهم، وبالتالي تكون عينة التحليل مكونة  األفرادلى استبانات وزعت ع( 1)

 ( فرداا.315من استجابات )

 المعالجة اإلحصائية

( لمعالجة البيانات، وجرى SPSS) البيانات في ذاكرة الحاسوب واستخدم برنامج أدخلت

 استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:

 معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق التساق الداخلي ألداة الدراسة. -
 معامل ثبات كرونباخ ألفا. -
 براون.معامل ثبات التجزئة النصفية المصحح باستخدام معادلة سبيرمان  -
اإلحصاء الوصفي: التكرارات والنسب المئوية، وحساب قيم األوساط الحسابية، والنحرافات  -

المعيارية، وذلك لوصف أراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة، وتحديد األهمية النسبية 
يجاد الرتب.  للفقرات، وا 

 .One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  -

 مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة حسب التدريج الثالثي كما يلي:وتم مراعاة أن يتدرج 
 3 2 1 الدرجة
 موافق محايد غير موافق التقدير

واعتمادا على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة سيتم التعامل 

 1 – 1.66متوسط(، ) 2.33-1.67مرتفع(، ) 3.00-2.34معها على النحو اآلتي: )

 منخفض(، وفقا للمعادلة التالية:
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المشهداني ) القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات، أي: –القيمة العليا 

 (.114، ص4517

 ذه القيمة تساوي طول الفئة.وه 0.66=  3( ÷1–3)

 (1.66 =  0.66+ 1إلى )  1وبذلك يكون المستوى المنخفض من

 (2.33 =  0.66+ 1.67إلى ) 1.67وسط من ويكون المستوى المت

  3–2.34ويكون المستوى المرتفع من 



    14 

 الفصل الرابع
 :نتائج الدراسة

تم تخصيص هذا الفصـل لعـرض نتـائج الدراسـة التطبيقيـة التـي خرجـت بهـا الدراسـة مـن خالل 

 الدراسة منهجا لها.أداة الدراسة )الستبانة(، طبقاا للمنهج الوصفي التحليلي الذي اعتمدته 

 نتائج الدراسة التطبيقية

 جرى اســتخراج قيم المتوســطات الحســابية والنحرافات المعياريـة للتعــرف علــى اســتجابات أفــراد

دور التلفزيون األردني في معالجة قضايا االقتصاد الوطني من وجهة نظر  مجتمع الدراسة عن

 . وفيمـا يلـي اإلجابة عـن أسـئلة الدراسـة التالية:ميدانية: دراسة ردنييناأل  معمالرجال األ

األول: ما الموضومعات والقضايا التي تناولتها البرامج  الفرمعي النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

 ؟ردنييناأل  معمالاالقتصادية في التلفزيون األردني وتحظى باهتمام رجال األ

 المجال األول: الموضومعات والقضايا

 لإلجابة عن هذا السـؤال تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والنحرافات المعياريـة للتعـرف

(. وفيما يلي عرضاا لهذه الموضومعات والقضاياعلـى اسـتجابات أفـراد مجتمـع الدراسـة عـن محـور )

 النتائج:
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 (10الجدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة معن " دور التلفزيون األردني  قيم

 في مجال الموضومعات والقضايا " مرتبًا ترتيبًا تنازليًا.

التلفزيون األردني في مجال ( أن قيم المتوسطات الحسابية لـ )دور 10يتضح من الجدول رقم )
 (، بانحرافات معيارية بين2.87–1.83الموضوعات والقضايا( تراوحت ما بين )

(، بانحراف معياري مقداره 2.35(. وحاز المحور على متوسط حسابي كلي )0.90 – 0.33)
 (، وبمستوى مرتفع.0.41)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 التقدير الترتب

 مرتفع 1 0.96 0.33 2.87 كوروناالتداعيات القتصادية ألزمة  2
 مرتفع 2 0.91 0.55 2.74 الصناعات الوطنية 19
 مرتفع 3 0.91 0.56 2.73 العمالة 16
 مرتفع 4 0.9 0.59 2.71 مجالت الستثمار 20
 مرتفع 5 0.9 0.61 2.7 اإلسكان والعقارات 1
 مرتفع 6 0.9 0.51 2.69 المناطق الحرة والمدن الصناعية 5
 مرتفع 7 0.89 0.58 2.67 األمن واألمان القتصادي 10
 مرتفع 8 0.87 0.71 2.62 المنح والمساعدات 17
 مرتفع 9 0.86 0.67 2.58 الذهب والتعدين 4
 متوسط 10 0.74 0.88 2.21 القرارات والتفاقيات الحكومية 6
 متوسط 11 0.71 0.89 2.14 المديونية والميزان التجاري 13
 متوسط 12 0.71 0.87 2.12 واإلعفاءات الجمركية التسهيالت 9
 متوسط 13 0.7 0.9 2.09 الضرائب 7
 متوسط 14 0.69 0.84 2.08 توقعات وتحليالت خبراء القتصاد 11
 متوسط 14 0.69 0.91 2.08 البورصات 14
 متوسط 14 0.69 0.86 2.08 األسواق: استيراد وتصدير 15
 متوسط 15 0.68 0.89 2.04 الحزم القتصادية 8
 متوسط 16 0.66 0.87 1.97 المحافظ اإللكترونية 18
 متوسط 17 0.65 0.85 1.96 التجارة اإللكترونية 3
 متوسط 18 0.61 0.75 1.83 التحويالت المالية 12

 مرتفع 0.78 0.41 2.35 األداء الكلي
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( بانحراف 2.87( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغت قيمته )2وقد حازت الفقرة رقم )

 (، وبمستوى مرتفع، وقد نصت الفقرة على )التداعيات القتصادية ألزمة كورونا(.0.33) معياري

( وانحراف معياري 2.74( بمتوسط حسابي مقداره )19وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم )

 )الصناعات الوطنية(.(، وهو ضمن المستوى المرتفع أيضاا، وقد نصت الفقرة على 0.55مقداره )

( وانحراف 1.96( بمتوسط حسابي مقداره )3وفي قبل المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

(، وهو ضمن المستوى المتوسط، وقد نصت الفقرة على )التجارة 0.85معياري مقداره )

 اإللكترونية(.

وانحراف معياري ( 1.83( بمتوسط حسابي مقداره )12وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

 (، وهو ضمن المستوى المتوسط، وقد نصت الفقرة على )التحويالت المالية(.0.75مقداره )

وهذا يفسر أن دور التلفزيون األردني في معالجة قضايا القتصاد الوطني من وجهة نظر 

 .عمالاألفي مجال الموضوعات والقضايا مرتفع، ويلبي حاجات رجال  ردنييناأل عمالرجال األ

التي حققتها برامج االقتصاد في  اإلشبامعات الثاني: ما الفرمعي النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

 ؟ردنييناأل  معمالالتلفزيون األردني لدى رجال األ

 المتحققة اإلشبامعاتالمجال الثاني: 

للتعـرف لإلجابة عن هذا السـؤال تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والنحرافات المعياريـة 

(. وفيما يلي عرضاا لهذه المتحققة اإلشبامعاتعلـى اسـتجابات أفـراد مجتمـع الدراسـة عـن محـور )

 النتائج:
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 (11الجدول رقم )
قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة معن " دور التلفزيون األردني 

 رتيبًا تنازليًا.المتحققة" مرتبًا ت اإلشبامعاتفي مجال 

( أن قيم المتوسطات الحسابية لـ )دور التلفزيون األردني في 11ويتضح من الجدول رقم )
 – 0.45(، بانحرافات معيارية بين )2.78–2.49تراوحت ما بين ) المتحققة( اإلشبامعاتمجال 
(، 0.46(، بانحراف معياري مقداره )2.67(. وحاز المحور على متوسط حسابي كلي )0.72

 وبمستوى مرتفع.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 التقدير الترتب

45 
تطلعني على آراء وتحليالت الخبراء 

 القتصاديين.
 مرتفع 1 0.93 0.45 2.78

24 
أعتبرها مصدراا موثوقاا لمعرفة الوضع القتصادي 

 الوطني خالل جائحة كورونا
 مرتفع 2 0.92 0.45 2.77

48 
تساعدني على تكوين رأي حول قضية ما أو 

 مرتفع 3 0.92 0.47 2.76 تعزيزه في الشأن القتصادي

41 
تطلعني على القرارات الحكومية المتعلقة بالبيئة 

 الستثمارية في األردن.
 مرتفع 4 0.92 0.49 2.76

48 
تطلعني على آخر مستجدات الساحة القتصادية 

 المحلية
 مرتفع 5 0.91 0.5 2.73

35 
تطلعني على القضايا والمواضيع المتنوعة في 

 مرتفع 6 0.9 0.51 2.69 الشأن القتصادي

43 
تقدم لي حلول واقتراحات لقضايا القتصاد 

 الوطني.
 مرتفع 7 0.87 0.65 2.6

تطرح القضايا التي تهمني في مجال عملي  44
 القتصادي

 مرتفع 8 0.85 0.67 2.54

41 
توفر لي المعلومات القتصادية التي أحتاجها 

 مرتفع 9 0.85 0.65 2.54 بشكل دقيق

47 
تقدم لي معلومات تفصيلية عن قضايا القتصاد 

 الوطني ل توفرها الوسائل اإلعالمية األخرى.
 مرتفع 10 0.83 0.72 2.49

 مرتفع 0.89 0.46 2.67 األداء الكلي
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( بانحراف 2.78على أعلى متوسط حسابي حيث بلغت قيمته )( 45وقد حازت الفقرة رقم )

(، وبمستوى مرتفع، وقد نصت الفقرة على )تطلعني على آراء وتحليالت الخبراء 0.45معياري )

 القتصاديين(.

( وانحراف معياري 2.77( بمتوسط حسابي مقداره )24وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم )

مستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )أعتبرها مصدراا موثوقاا (، وهو ضمن ال0.45مقداره )

 لمعرفة الوضع القتصادي الوطني خالل جائحة كورونا(.

( وانحراف 2.54( بمتوسط حسابي مقداره )41وفي قبل المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

وفر لي المعلومات (، وهو ضمن المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )ت0.65معياري مقداره )

 القتصادية التي أحتاجها بشكل دقيق(.

( وانحراف معياري 2.49( بمتوسط حسابي مقداره )47وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

(، وهو ضمن المستوى المرتفع ايضاا، وقد نصت الفقرة على )تقدم لي معلومات 0.72مقداره )

 فرها الوسائل اإلعالمية األخرى(.تفصيلية عن قضايا القتصاد الوطني ل تو 

أن دور التلفزيون األردني في معالجة قضايا القتصاد الوطني من وجهة نظر  يدل علىوهذا 

 .عمالالمتحققة كان مرتفعاا، ويلبي حاجات رجال األ اإلشباعاتفي مجال  ردنييناأل عمالرجال األ

نحو البرامج  ردنييناأل  معمالالثالث: ما مدى رضا رجال األ الفرمعي النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة
 االقتصادية التي يقدمها التلفزيون األردني؟

 المجال الثالث: الرضا معن البرامج االقتصادية

 للتعـرفلإلجابة عن هذا السـؤال تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والنحرافات المعياريـة 

(. وفيما يلي الرضا معن البرامج االقتصاديةالدراسـة عـن محـور ) اسـتجابات أفـراد مجتمـع علـى

 عرضاا لهذه النتائج:
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 (12الجدول رقم )
قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة معن " دور التلفزيون األردني 

 في مجال الرضا معن البرامج االقتصادية" مرتبًا ترتيبًا تنازليًا.

( أن قيم المتوسطات الحسابية لـ )دور التلفزيون األردني في 12ويتضح من الجدول رقم )

(، بانحرافات معيارية بين 2.85–2.42( تراوحت ما بين )الرضا معن البرامج االقتصاديةمجال 

بانحراف معياري مقداره (، 2.64(. وحاز المحور على متوسط حسابي كلي )0.39 – 0.84)

 (، وبمستوى مرتفع.0.42)

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 التقدير الترتب النسبية

33 
ين بشكل تستضيف البرامج القتصادية أشخاص خبراء ومعني

 متكرر ومنوع
 مرتفع 1 0.95 0.39 2.85

35 
كومية تتواصل البرامج مع مسؤولي القطاعات والمؤسسات الح

 والخاصة
 مرتفع 2 0.92 0.48 2.78

31 
لقضايا  تعرض البرامج معلومات وبيانات وتقارير توضيحية

 القتصاد
 مرتفع 3 0.9 0.54 2.69

ابعينتقدم البرامج بلغة تناسب أكبر شريحة ممكنة من المت 34  مرتفع 4 0.89 0.59 2.68 

37 
ايا القتصادية تتمتع البرامج بالتوازن والشفافية في طرح القض

ردنييناأل عمالالتي تهم رجال األ  
 مرتفع 5 0.89 0.55 2.66

38 
 مالعيقوم معدو البرامج القتصادية بالتواصل مع رجال األ

ردنييناأل  
 مرتفع 6 0.88 0.67 2.63

38 
ادية لدى مقدمي البرامج القتصادية معلومات وبيانات اقتص

 كافية إلدارة البرامج
 مرتفع 7 0.87 0.59 2.62

45 
ايا معلومات للتوعية بالقضتتضمن البرامج القتصادية 

 القتصادية
 مرتفع 7 0.87 0.65 2.62

34 
تعرض البرامج الرأي والرأي اآلخر في قضايا الشأن 

 القتصادي
 مرتفع 8 0.83 0.65 2.49

31 
عات مدة البرامج القتصادية كافية لطرح القضايا والموضو 

 المتعلقة بالشأن القتصادي.
 مرتفع 9 0.81 0.84 2.42

 مرتفع 0.88 0.42 2.64 األداء الكلي
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( بانحراف 2.85( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغت قيمته )33وقد حازت الفقرة رقم )

تستضيف البرامج القتصادية أشخاص (، وبمستوى مرتفع، وقد نصت الفقرة على )0.39معياري )

 (.خبراء ومعنيين بشكل متكرر ومنوع

( وانحراف معياري 2.78( بمتوسط حسابي مقداره )35انية الفقرة رقم )وجاءت في المرتبة الث

تتواصل البرامج مع مسؤولي (، وهو ضمن المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )0.48مقداره )

 (.القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة

( وانحراف 2.49( بمتوسط حسابي مقداره )34وفي قبل المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

تعرض البرامج الرأي (، وهو ضمن المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )0.65معياري مقداره )

 (.والرأي اآلخر في قضايا الشأن القتصادي

( وانحراف معياري 2.42( بمتوسط حسابي مقداره )31وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

مدة البرامج القتصادية المرتفع ايضاا، وقد نصت الفقرة على )(، وهو ضمن المستوى 0.84مقداره )

 (.كافية لطرح القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن القتصادي

أن دور التلفزيون األردني في معالجة قضايا القتصاد الوطني من وجهة نظر  يشير إلىوهذا 

ة كان مرتفعاا، ويلبي حاجات رجال في مجال الرضا عن البرامج القتصادي ردنييناأل عمالرجال األ

 .عمالاأل

الرابع: ما هي أهم التحديات التي تقف أمام التلفزيون  الفرمعي النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة
 ؟ردنييناأل  معمالاألردني في دمعم قضايا االقتصاد الوطني من وجهة نظر رجال األ

 التحديات والمعيقاتالمجال الرابع: 

علـى  السـؤال تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والنحرافات المعياريـة للتعـرفلإلجابة عن هذا 

 (. وفيما يلي عرضاا لهذه النتائج:التحديات والمعيقاتاسـتجابات أفـراد مجتمـع الدراسـة عـن محـور )
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 (13الجدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة معن " دور التلفزيون األردني  قيم

 في مجال التحديات والمعيقات " مرتبًا ترتيبًا تنازليًا.

( أن قيم المتوسطات الحسابية لـ )دور التلفزيون األردني في 13ويتضح من الجدول رقم )

 – 0.75(، بانحرافات معيارية بين )2.74–2.35( تراوحت ما بين )التحديات والمعيقاتمجال 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 التقدير الترتب

بــــــالبرامج ل يوجــــــد تطبيــــــق إلكترونــــــي خــــــاص  51
 القتصادية

 مرتفع 1 0.91 0.55 2.74

عــدم عــرض البــرامج القتصــادية باللغــات الحيــة  45
 وخاصة اإلنجليزية

 مرتفع 2 0.91 0.50 2.72

 مرتفع 2 0.91 0.62 2.72 عدم توافر عناصر الجذب للبرامج القتصادية. 53
عـــدم تـــوفر مراكـــز تـــدريب خاصـــة بـــاإلعالميين  44

 بالقتصادالمعنيين 
 مرتفع 3 0.9 0.56 2.71

ل تقـــــــدم البـــــــرامج القتصـــــــادية بلغـــــــة اإلشـــــــارة  43
 الخاصة بذوي اإلعاقة

 مرتفع 4 0.89 0.58 2.66

ل يوجد تفاعليـة مـع البـرامج القتصـادية مباشـرة  54
 على الهواء.

 مرتفع 5 0.87 0.67 2.61

 مرتفع 6 0.87 0.66 2.6 قلة المندوبين محلياا  48
عدم حماس العنصر البشري للـدخول فـي مجـال  47

 اإلعالم القتصادي.
 مرتفع 7 0.86 0.62 2.58

 مرتفع 8 0.86 0.69 2.57 قلة الدعم المالي 44
ـــــنقص المختصـــــين بالشـــــؤون  41 ـــــق ب تحـــــديات تتعل

 القتصادية
 مرتفع 9 0.86 0.68 2.57

صـــــعوبة الوصـــــول إلــــــى األشـــــخاص المعنيــــــين  55
 بالقتصاد.

 مرتفع 10 0.82 0.75 2.47

 مرتفع 11 0.8 0.74 2.41 تحديات تتعلق بالمعدات الالزمة 41
عـــدم تـــوفر الحرفيـــة والمهنيـــة التكنولوجيـــة لـــدى  48

 العاملين في البرامج القتصادية
 مرتفع 12 0.78 0.70 2.35

 مرتفع 0.86 0.43 2.59 األداء الكلي
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(، 0.53(، بانحراف معياري مقداره )2.59(. وحاز المحور على متوسط حسابي كلي )0.50

 وبمستوى مرتفع.

( بانحراف 2.74على أعلى متوسط حسابي حيث بلغت قيمته )( 51وقد حازت الفقرة رقم )

ل يوجد تطبيق إلكتروني خاص بالبرامج (، وبمستوى مرتفع، وقد نصت الفقرة على )0.55معياري )

 (.القتصادية

( وانحراف معياري 2.72( بمتوسط حسابي مقداره )45وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم )

عدم عرض البرامج المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )(، وهو ضمن 0.50مقداره )

 (.القتصادية باللغات الحية وخاصة اإلنجليزية

( وانحراف 2.72( بمتوسط حسابي مقداره )53وجاءت في المرتبة الثانية كذلك الفقرة رقم )

ناصر عدم توافر ع(، وهو ضمن المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )0.62معياري مقداره )

 (.الجذب للبرامج القتصادية

( وانحراف 2.41( بمتوسط حسابي مقداره )41وفي قبل المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

تحديات تتعلق (، وهو ضمن المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )0.74معياري مقداره )

 (.بالمعدات الالزمة

( وانحراف معياري 2.35سط حسابي مقداره )( بمتو 48وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

عدم توفر الحرفية (، وهو ضمن المستوى المرتفع ايضاا، وقد نصت الفقرة على )0.70مقداره )

 (.والمهنية التكنولوجية لدى العاملين في البرامج القتصادية
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جال دور التلفزيون األردني في معالجة قضايا القتصاد الوطني من وجهة نظر ر  وهذا يفسر

 .عمالفي مجال التحديات والمعيقات كان مرتفعاا، ويلبي حاجات رجال األ ردنييناأل عمالاأل

الخامس: ما هي تأثيرات وانعكاسات البرامج االقتصادية  الفرمعي النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة
 ؟ردنييناأل  معمالفي التلفزيون األردني معلى الساحة االقتصادية المحلية من وجهة نظر رجال األ

 انعكاسات وتأثيراتالمجال الخامس: 

 لإلجابة عن هذا السـؤال تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والنحرافات المعياريـة للتعـرف

(. وفيما يلي عرضاا لهذه انعكاسات وتأثيراتعلـى اسـتجابات أفـراد مجتمـع الدراسـة عـن محـور )

 النتائج:

 (14الجدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة معن " دور التلفزيون األردني  قيم

 في مجال انعكاسات وتأثيرات " مرتبًا ترتيبًا تنازليًا.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 التقدير الترتب

54 
من خالل المساعدة على اتخاذ القرارات 

 ضيوف البرامج من المختصين والمسؤولين
 مرتفع 1 0.87 0.62 2.62

58 
انعكاس القرارات الحكومية والتفاقيات على 

 مرتفع 1 0.87 0.65 2.62 عمالبيئة رجال األ

 مرتفع 2 0.86 0.57 2.59 التعريف بمسارات النمو القتصادي المحلي 15

58 
والموارد توفير معلومات حول العمالة 

 مرتفع 3 0.85 0.61 2.56 البشرية الالزمة للعمل

11 
ــــا علــــى صــــعيد  ــــة التطــــور والتكنولوجي مواكب

 اآللت والتطبيقات والتقنيات
 مرتفع 4 0.85 0.68 2.56

 مرتفع 5 0.84 0.64 2.53 اختصار الوقت، الجهد والمال 55

13 
توضيح مستويات البطالة، العمالة المحلية 

 والوافدة
 مرتفع 6 0.83 0.73 2.48
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( أن قيم المتوسطات الحسابية لـ )دور التلفزيون األردني في 14ويتضح من الجدول رقم )

 (، بانحرافات معيارية بين2.62–2.32( تراوحت ما بين )مجال االنعكاسات والتأثيرات

(، بانحراف معياري مقداره 2.51(. وحاز المحور على متوسط حسابي كلي )0.55 – 0.82)

 (، وبمستوى مرتفع.0.57)

( بانحراف 2.62( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغت قيمته )54وقد حازت الفقرة رقم )

المساعدة على اتخاذ القرارات من خالل لى )(، وبمستوى مرتفع، وقد نصت الفقرة ع0.62معياري )

 (.ضيوف البرامج من المختصين والمسؤولين

( بانحراف 2.62( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغت قيمته )58كما حازت الفقرة رقم )

انعكاس القرارات الحكومية والتفاقيات (، وبمستوى مرتفع، وقد نصت الفقرة على )0.62معياري )

 (.عمالاألعلى بيئة رجال 

( وانحراف معياري 2.59( بمتوسط حسابي مقداره )15وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم )

التعريف بمسارات النمو (، وهو ضمن المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )0.57مقداره )

 (.القتصادي المحلي

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 التقدير الترتب

 مرتفع 7 0.81 0.74 2.43 توجيه الستثمار إلى قطاعات جديدة 57

51 
توفير المعلومات المحلية والعربية والعالمية 

في مكان  عمالالخاصة بقضايا رجال األ
 واحد

 مرتفع 8 0.81 0.67 2.42

14 
تحديد الكلف القتصادية واإلنتاجية 

 ودراسات جدوى المشاريع
 متوسط 9 0.77 0.82 2.32

 مرتفع 0.84 0.57 2.51 األداء الكلي
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( وانحراف 2.42ره )( بمتوسط حسابي مقدا51وفي قبل المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

توفير المعلومات (، وهو ضمن المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على )0.67معياري مقداره )

 (.في مكان واحد عمالالمحلية والعربية والعالمية الخاصة بقضايا رجال األ

( وانحراف معياري 2.32( بمتوسط حسابي مقداره )14وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

تحديد الكلف القتصادية (، وهو ضمن المستوى المتوسط، وقد نصت الفقرة على )0.82اره )مقد

 (.واإلنتاجية ودراسات جدوى المشاريع

وهذا يفسر أن دور التلفزيون األردني في معالجة قضايا القتصاد الوطني من وجهة نظر 

كان مرتفعاا، ويلبي حاجات رجال  مجال االنعكاسات والتأثيراتفي  ردنييناأل عمالرجال األ

 .عمالاأل

السادس: ما نسبة المشاهدة للبرامج االقتصادية  الفرمعي النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة
 ؟ردنييناأل  معمالالمعروضة معلى شاشة التلفزيون األردني من قبل رجال األ

 ؟هل تتابع البرامج االقتصادية معلى التلفزيون األردني

السـؤال تـم اسـتخراج قيم التكرارات والنسب المئوية. وفيما يلي عرضاا لهذه لإلجابة عن هذا 

 النتائج:

 (15الجدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوية

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الفقرة الرقم

1 
هل تتابع البرامج القتصادية على 

 ؟التلفزيون األردني

 42.2 152 نعم
 30.8 111 أحيانا

 26.9 97 ال
 100 360 الكلي
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( أن أغلب أفراد عينة الدراسة كانوا يتابعون البرامج القتصادية 15ويتضح من الجدول رقم )

 (، وهي النسبة األكبر.%42.2( بنسبة مئوية )152على التلفزيون األردني، حيث بلغ عددهم )

( 111على التلفزيون األردني )وكان عدد األفراد الذين يتابعون أحياناا البرامج القتصادية 

 (. %30.8بنسبة مئوية )

( بنسبة 97وكان عدد األفراد الذين ل يتابعون البرامج القتصادية على التلفزيون األردني )

 (، وهي النسبة األقل.%26.9مئوية )

وتشير هذه النتيجة إلى نسبة المشاهدة للبرامج القتصادية المعروضة على شاشة التلفزيون 

 (، وهي نسبة مقبولة.%42.2كانت ) ردنييناأل عمالدني من قبل رجال األاألر 

السابع: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية معند مستوى  الفرمعي النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة
(=0.05 α في درجة )التي حققتها برامج االقتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال  اإلشبامعات

 تعزى للعوامل الديمغرافية للمبحوثين؟ ردنييناأل  معمالاأل

 متغير العمر -

( نتائج 16جرى حساب قيم المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية، ويبين الجدول رقم )

 التحليل:

 (16)رقم الجدول 
 المتحققة في ضوء متغير العمر. اإلشبامعاتقيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

 حجم العينة العمر المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتحققة اإلشباعات

 0.405 2.7427 96 سنة 35 – 45
 0.472 2.5990 99 سنة 41 – 31
 0.504 2.5854 89 سنة 57 – 47
 0.424 2.7474 76 سنة فأكثر 58

 0.458 2.6653 360 الكلي
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التي حققتها  اإلشباعات( أن قيم المتوسطات الحسابية عن درجة 16ويالحظ من الجدول رقم )

كانت متباينة في ضوء متغير  ردنييناأل عمالبرامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ

 العمر.

درجة في ( α=  5.55)للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دللة إحصائية و 

تعزى  ردنييناأل عمالالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ اإلشباعات

. ويبين One Way ANOVAم تحليل التباين األحادي استخدلمتغير العمر، قامت الباحثة با

 ( نتائج التحليل:17الجدول رقم)

 (17الجدول رقم )
 تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات إجابات أفراد معينة الدراسة تبعًا إلى اختالف العمر. نتائج

 مصدر التباين مجال الدراسة
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 المتحققة اإلشباعات
 0.697 3 2.091 بين المجموعات

 0.206 356 73.285 المجموعاتداخل  **0.018 3.385
  359 75.376 المجموع

 (α  =0.05** تعني ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة اإلحصائية )

في ( α 0.05=)مستوى عند ويالحظ من نتائج التحليل وجود فروق ذات دللة إحصائية 

 ردنييناأل عمالاألالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال  اإلشباعات درجة

( وهذه القيمة أقل 0.018( بمستوى دللة )3.385تعزى لمتغير العمر، حيث بلغت قيمة )ف( )

 .(α 0.05=)من مستوى الدللة اإلحصائية 

التي حققتها برامج  اإلشباعاتهذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة في درجة  وتشير

في ضوء متغير العمر لديهم  ردنييناأل عمالاألالقتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال 

 .أعمارهمالمتحققة على اختالف  اإلشباعاتمستويات مختلفة من درجة 
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 ( نتائج التحليل:18، ويبين الجدول )LSDمقارنات بعدية  إجراءعن مواقع الفروق تم  وللكشف

 (18الجدول رقم )
 نتائج المقارنات البعدية في ضوء متغير العمر.

 (α  =0.05** تعني ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة اإلحصائية )

 ( النتائج اآلتية:18ويالحظ من الجدول )

 35-45سنة(، لصالح من كان عمرهم ) 41-31سنة( و) 35-45وجود فرق بين ) -

 اإلشباعاتسنة(، حيث كان الوسط الحسابي لستجاباتهم أعلى. وهذا يشير إلى أن درجة 

من ذوي  ردنييناأل عمالالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ

 سنة( كأن أعلى. 35 – 45العمر )

 35-45سنة(، لصالح من كان عمرهم ) 45-47سنة( و) 35-45وجود فرق بين ) -

 اإلشباعاتسنة(، حيث كان الوسط الحسابي لستجاباتهم أعلى. وهذا يشير إلى أن درجة 

من ذوي  ردنييناأل عمالالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ

 سنة( كأن أعلى. 35 – 45العمر )

سنة  58سنة فأكثر(، لصالح من كان عمرهم ) 58سنة( و) 41-31وجود فرق بين ) -

 اإلشباعاتدرجة فأكثر(، حيث كان الوسط الحسابي لستجاباتهم أعلى. وهذا يشير إلى أن 

 العينة المستويات
المتوسط 
 الحسابي

05 – 35 
 سنة

36 – 46 
 سنة

47 – 57 
 سنة

سنة  58
 فأكثر

  ** ** - 2.7427 96 سنة 35 – 45
 **  -  2.5990 99 سنة 41 – 31
 ** -   2.5854 89 سنة 57 – 47
 -    2.7474 76 سنة فأكثر 58
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من ذوي  ردنييناأل عمالاألالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال 

 سنة فأكثر( كان أعلى. 58العمر )

سنة  58سنة فأكثر(، لصالح من كان عمرهم ) 58سنة( و) 45-47وجود فرق بين ) -

 اإلشباعاتلى أن درجة فأكثر(، حيث كان الوسط الحسابي لستجاباتهم أعلى. وهذا يشير إ

من ذوي  ردنييناأل عمالاألالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال 

 سنة فأكثر( كان أعلى. 58العمر )

 متغير المؤهل العلمي -

( نتائج 19جرى حساب قيم المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية، ويبين الجدول رقم )

 التحليل:

 (19الجدول )
 المتحققة في ضوء متغير المؤهل العلمي. اإلشبامعاتقيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

التي حققتها  اإلشباعات( أن قيم المتوسطات الحسابية عن درجة 19ويالحظ من الجدول رقم )

كانت متقاربة في ضوء متغير  ردنييناأل عمالبرامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ

 المؤهل العلمي.

 حجم العينة المؤهل العلمي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتحققة اإلشباعات

 0.440 2.6779 77 ثانوية معامة فما دون
 0.421 2.7393 56 دبلوم

 0.456 2.6441 118 بكالوريوس
 0.492 2.6413 109 دراسات معليا

 0.458 2.6653 360 الكلي
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درجة في ( α=  5.55)للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دللة إحصائية و 

تعزى  ردنييناأل عمالالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ اإلشباعات

. One Way ANOVAتباين األحادي م تحليل الاستخدلمتغير المؤهل العلمي، قامت الباحثة با

 ( نتائج التحليل:20) ويبين الجدول رقم

 (20الجدول رقم )
 نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات إجابات أفراد معينة الدراسة تبعًا إلى اختالف

 المؤهل العلمي.

في ( α 0.05=)مستوى عند ويالحظ من نتائج التحليل عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية 

 ردنييناأل عمالالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ اإلشباعاتدرجة 

 وهذه( 0.559( بمستوى دللة )0.689تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة )ف( )

 .(α 0.05=)القيمة أكبر من مستوى الدللة اإلحصائية 

التي حققتها برامج  اإلشباعات وتشير هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة في درجة

في ضوء متغير المؤهل العلمي لديهم  ردنييناأل عمالالقتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ

المتحققة على اختالف مؤهالتهم العلمية، وهذا يتضح من  اإلشباعاتمستويات متقاربة من درجة 

 (.19تقارب قيم المتوسطات الحسابية والتي يظهرها الجدول )

 

 مصدر التباين الدراسة مجال
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 اإلشباعات المتحققة
 0.145 3 0.435 بين المجموعات

 0.211 356 74.941 داخل المجموعات 0.559 0.689
  359 75.376 المجموع
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 متغير طبيعة مجال العمل واالستثمار الحالي -
( نتائج 21جرى حساب قيم المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية، ويبين الجدول رقم )

 التحليل:

 (21الجدول )
المتحققة في ضوء متغير طبيعة مجال  اإلشبامعاتقيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

 العمل واالستثمار الحالي.

طبيعة مجال العمل  المجال
المتوسط  حجم العينة واالستثمار الحالي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المتحققة اإلشبامعات

 0.411 2.6781 64 نتاج
 0.466 2.5643 28 استيراد
 0.429 2.7200 30 تصدير

 0.414 2.7162 37 استيراد وتصدير
 0.399 2.7455 44 اقتصاد رقمي

 0.504 2.6331 157 أخرى
 0.458 2.6653 360 الكلي

التي حققتها  اإلشباعات( أن قيم المتوسطات الحسابية عن درجة 21ويالحظ من الجدول رقم )

كانت متقاربة في ضوء متغير  أردنيين أعماللدى رجال  األردنيبرامج القتصاد في التلفزيون 

 طبيعة مجال العمل والستثمار الحالي.

( في درجة α=  5.55وللتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دللة إحصائية )

تعزى  ردنييناأل عمالالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ اإلشباعات

مار الحالي، قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي لمتغير طبيعة مجال العمل والستث

One Way ANOVA( نتائج التحليل:22) . ويبين الجدول رقم 
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 (22الجدول رقم )
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات إجابات أفراد معينة الدراسة تبعًا إلى اختالف طبيعة 

 مجال العمل واالستثمار الحالي.

 مصدر التباين الدراسة مجال
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 اإلشباعات المتحققة
 0.185 5 0.927 بين المجموعات

 0.210 354 74.449 داخل المجموعات 0.493 0.882
  359 75.376 المجموع

في ( α 0.05=)مستوى عند ويالحظ من نتائج التحليل عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية 

تعزى  أردنيين أعمالالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال  اإلشباعاتدرجة 

( بمستوى دللة 0.882لمتغير طبيعة مجال العمل والستثمار الحالي، حيث بلغت قيمة )ف( )

 .(α 0.05=)( وهذه القيمة أكبر من مستوى الدللة اإلحصائية 0.493)

التي حققتها برامج  اإلشباعاتوتشير هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة في درجة 

لديهم مستويات متقاربة من درجة  ردنييناأل عمالالقتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ

المتحققة على اختالف طبيعة مجال العمل والستثمار الحالي، وهذا يتضح من تقارب  اإلشباعات

 (.21قيم المتوسطات الحسابية والتي يظهرها الجدول )

 مجال العمل واالستثمار الحالي -

( نتائج 23جرى حساب قيم المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية، ويبين الجدول رقم )

 التحليل:
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 (23)رقم الجدول 
المتحققة في ضوء متغير مجال العمل  اإلشبامعاتقيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال 

 واالستثمار الحالي.

التي حققتها  اإلشباعات( أن قيم المتوسطات الحسابية عن درجة 23ويالحظ من الجدول رقم )

كانت متباينة في ضوء متغير  ردنييناأل عمالاألبرامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال 

 مجال العمل والستثمار الحالي.

درجة في ( α=  5.55)للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دللة إحصائية و 

تعزى  ردنييناأل عمالاألالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال  اإلشباعات

 Oneم تحليل التباين األحادي استخدلمتغير مجال العمل والستثمار الحالي، قامت الباحثة با

Way ANOVA( نتائج التحليل:24) . ويبين الجدول رقم 
 (24الجدول رقم )

تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات إجابات أفراد معينة الدراسة تبعًا إلى اختالف مجال  نتائج
 العمل واالستثمار الحالي.

 مصدر التباين الدراسة مجال
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 اإلشباعات المتحققة
 0.888 5 4.439 بين المجموعات

 0.200 354 70.937 داخل المجموعات **0.001 4.430
  359 75.376 المجموع

 (α  =0.05** تعني ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة اإلحصائية )

مجال العمل  المجال
 واالستثمار الحالي

المتوسط  حجم العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتحققة اإلشباعات

 0.309 2.8673 52 مالي
 0.466 2.5708 48 صنامعي
 0.453 2.5726 62 تجاري
 0.494 2.5057 35 زرامعي
 0.488 2.6279 43 سياحي
 0.459 2.7233 120 أخرى
 0.458 2.6653 360 الكلي
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في ( α 0.05=)مستوى عند ويالحظ من نتائج التحليل وجود فروق ذات دللة إحصائية 

 ردنييناأل عمالالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ اإلشباعاتدرجة 

( بمستوى دللة 4.430، حيث بلغت قيمة )ف( )مجال العمل والستثمار الحاليتعزى لمتغير 

 .(α 0.05=)( وهذه القيمة أقل من مستوى الدللة اإلحصائية 0.001)

التي حققتها برامج  اإلشباعاتلدراسة في درجة وتشير هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة ا

مجال العمل في ضوء متغير  ردنييناأل عمالالقتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ

مجال المتحققة على اختالف  اإلشباعاتلديهم مستويات مختلفة من درجة  والستثمار الحالي

 .العمل والستثمار الحالي

 ( نتائج التحليل:25، ويبين الجدول )LSDمقارنات بعدية  إجراءوللكشف عن مواقع الفروق تم 

 (25الجدول رقم )
 نتائج المقارنات البعدية في ضوء متغير مجال العمل واالستثمار الحالي.

 (α  =0.05** تعني ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة اإلحصائية )

المتوسط  العينة المستويات
 الحسابي

 أخرى سياحي زرامعي تجاري صنامعي مالي

  ** ** ** ** - 2.8673 52 مالي
 **    -  2.5708 48 صنامعي
 **   -   2.5726 62 تجاري
 **  -    2.5057 35 زرامعي
  -     2.6279 43 سياحي
 -      2.7233 120 أخرى
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إحصائية في معظم المقارنات ( سابق الذكر وجود فروق ذات دللة 25ويالحظ من الجدول )

(، حيث كان الوسط الحسابي لستجاباتهم الماليالثنائية لصالح مجال العمل والستثمار الحالي )

 أعلى.

التي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني  اإلشباعاتوتشير هذه النتيجة إلى أن درجة 

كان األعلى  المالي مل والستثمار الحاليمجال العفي ضوء متغير  ردنييناأل عمالاأللدى رجال 

 مقارنة بمجالت العمل األخرى.

 معمالمعدد سنوات العمل في مجال المال واأل -

( نتائج 26جرى حساب قيم المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية، ويبين الجدول رقم )

 التحليل:

 (26)رقم الجدول 
المتحققة في ضوء متغير معدد سنوات  اإلشبامعاتاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال  قيم

 .معمالالعمل في مجال المال واأل

 المجال
معدد سنوات العمل في 

 معمالمجال المال واأل
 حجم العينة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 المتحققة اإلشبامعات

 0.441 2.7230 122 سنوات 1-5
 0.410 2.7394 99 سنة 1-11
 0.433 2.6378 82 سنة 14-17
 0.544 2.4526 57 سنة فأكثر 17

 0.458 2.6653 360 الكلي

التي حققتها  اإلشباعات( أن قيم المتوسطات الحسابية عن درجة 26ويالحظ من الجدول رقم )

كانت متباينة في ضوء متغير  ردنييناأل عمالبرامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ

 .عمالعدد سنوات العمل في مجال المال واأل
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درجة في ( α=  5.55)للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دللة إحصائية و 

تعزى  ردنييناأل عمالفي التلفزيون األردني لدى رجال األ القتصادالتي حققتها برامج  اإلشباعات

م تحليل التباين استخد، قامت الباحثة باعماللمتغير عدد سنوات العمل في مجال المال واأل

 ( نتائج التحليل:27) . ويبين الجدول رقمOne Way ANOVAاألحادي 

 (27الجدول رقم )
تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات إجابات أفراد معينة الدراسة تبعًا إلى اختالف معدد  نتائج

 .معمالسنوات العمل في مجال المال واأل

 (α  =0.05** تعني ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة اإلحصائية )

في ( α 0.05=)مستوى عند ويالحظ من نتائج التحليل وجود فروق ذات دللة إحصائية 

 ردنييناأل عمالالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ اإلشباعاتدرجة 

( 5.933، حيث بلغت قيمة )ف( )عمالعدد سنوات العمل في مجال المال واألتعزى لمتغير 

 .(α 0.05=)( وهذه القيمة أقل من مستوى الدللة اإلحصائية 0.001دللة ) بمستوى

التي حققتها برامج  اإلشباعاتوتشير هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة في درجة 

في ضوء متغير عدد سنوات العمل  ردنييناأل عمالالقتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ

المتحققة على اختالف عدد  اإلشباعاتلديهم مستويات مختلفة من درجة  عمالفي مجال المال واأل

 .عمالت العمل في مجال المال واألسنوا

 ( نتائج التحليل:28، ويبين الجدول )LSDمقارنات بعدية  إجراءوللكشف عن مواقع الفروق تم 

 مصدر التباين الدراسة مجال
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 اإلشباعات المتحققة
 1.196 3 3.589 بين المجموعات

 0.202 356 71.787 داخل المجموعات **0.001 5.933
  359 75.376 المجموع
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 (28الجدول رقم )
 .معمالنتائج المقارنات البعدية في ضوء متغير معدد سنوات العمل في مجال المال واأل

 العينة المستويات
المتوسط 
 الحسابي

2-5 
 سنوات

 سنة 6-22
20-27 

 سنة
سنة  27

 فأكثر
 **   - 2.7230 122 سنوات 1-5
 **  -  2.7394 99 سنة 1-11
 ** -   2.6378 82 سنة 14-17
 -    2.4526 57 سنة فأكثر 17

 (α  =0.05** تعني ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة اإلحصائية )

 ( النتائج التالية:28ويالحظ من الجدول )

 5-1سنة فأكثر(، لصالح ) 17سنوات( و) 5-1بين عدد سنوات العمل من )وجود فرق  .1

وتشير هذه النتيجة إلى أن درجة  سنوات(، حيث كان الوسط الحسابي لستجاباتهم أعلى.

في  ردنييناأل عمالالتي حققتها برامج القتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ اإلشباعات

 ( سنوات كانت األعلى.5 – 1من ) عمالي مجال المال واألضوء متغير عدد سنوات العمل ف

سنة(، حيث كان الوسط  11-1سنة فأكثر(، لصالح ) 17سنة( و) 11-1وجود فرق بين ) .4

التي حققتها برامج  اإلشباعاتوتشير هذه النتيجة إلى أن درجة  الحسابي لستجاباتهم أعلى.

في ضوء متغير عدد سنوات  ردنييناأل عمالالقتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ

 ( سنة كانت األعلى.11–1من ) عمالالعمل في مجال المال واأل

سنة(، حيث كان الوسط  17-14سنة فأكثر(، لصالح ) 17سنة( و) 17-14وجود فرق بين ) .3

التي حققتها برامج  اإلشباعاتوتشير هذه النتيجة إلى أن درجة  الحسابي لستجاباتهم أعلى.

في ضوء متغير عدد سنوات  ردنييناأل عمالد في التلفزيون األردني لدى رجال األالقتصا

 ( سنوات كانت األعلى.17–14من ) عمالالعمل في مجال المال واأل
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 الفصل الخامس
 :مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج

 غرافية للمبحوثينو الخصائص الديم 2-5

 غرافية للمبحوثين ما يلي:و بالخصائص الديم( والمتعلق 1دول رقم )جتوضح ال

، وان من بلغت %41.7( شكلوا ما نسبته 35-45. العمر: أن من تبلغ أعمارهم ما بين )1

( 57-47، وان من تبلغ أعمارهم ما بين )%47.5( شكلوا ما نسبته 45-31أعمارهم ما بين )

 .%41.1ا نسبته ( شكلوا م58، وان من بلغت أعمارهم فوق )%44.7شكلوا ما نسبته 

وعليه تبين أن الفئة العمرية الثانية حصلت على اعلى نسبة مما يشكلوا مجتمع رجال 

 ، تليه الفئة العمرية األولى، ثم الفئة العمرية والثالثة والرابعة أخيرا.عمالاأل

راسة . المؤهل العلمي: بينت الدراسة أن نسبة المبحوثين من عينية الدراسة ممن يحملوا شهادة الد4

، وان من يحملوا شهادة الدبلوم شكلوا ما نسبته %41.4الثانوية العامة فما دون شكلوا ما نسبته 

، في حين بلغت نسبة من %34.8، ومن يحملوا شهادة البكالوريوس شكلوا ما نسبته 15.1%

 .%35.3يحملوا شهادة الدراسات العليا 

اعلى نسبة في المرتبة األولى، ومن ونالحظ هنا أن من يحملوا شهادة البكالوريوس شكلوا 

 يحملوا شهادة الدبلوم اقل نسبة وفي المرتبة األخيرة.  
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. طبيعة مجال العمل والستثمار الحالي: أظهرت الدراسة أن نسبة من يعمل في مجال اإلنتاج 3

، وفي مجال %8.3، وفي مجال التصدير %7.8، وفي مجال الستيراد %17.8بلغت نسبتهم 

  %43.1، ومجالت أخرى %14.4، وفي مجال القتصاد الرقمي %15.3والتصدير  الستيراد

، وان %14.4. مجال العمل والستثمار الحالي: تبين أن من يعملوا في المجال المالي ما نسبته 4

، وان من يعمل في المجال التجاري ما نسبته %13.3من يعملوا في المجال الصناعي ما نسبته 

، وفي المجال السياحي ما نسبته %8.7، وان من يعمل في المجال الزراعي ما نسبته 17.4%

 .  %33.3، وفي مجالت أخرى ما نسبته 11.8%

لديهم  %33.8: وأظهرت الدراسة أن ما نسبته عمال. عدد سنوات العمل في مجال المال واأل5

-1ممن له في المجال من  %47.5سنوات، وان ما نسبته  5دون  عمالخبرة في مجال المال واأل

لمن لهم أكثر  %15.8ه، وسن 17-14لمن لهم في المجال من  %44.8سنه، وان ما نسبته  11

  عمالسنة في مجال المال واأل 17من 

. متابعة البرامج القتصادية على التلفزيون األردني: تبين من أفراد عينة الدراسة ان ما نسبته 1

يتابعون البرامج القتصادية التي تعرض على شاشة التلفزيون األردني، وما نسبته  44.4%

ل يتابعون إطالقا البرامج القتصادية التي  %41.8ان ما نسبته يتابعون بشكل متقطع، و  35.8%

 .تعرض على شاشة التلفزيون األردني
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 مناقشة أسئلة الدراسة: 0-5

ما الموضومعات والقضايا التي تناولتها البرامج األول:  الفرمعي أوال: مناقشة نتائج سؤال الدراسة

 ؟ردنييناأل  معمالباهتمام رجال األاالقتصادية في التلفزيون األردني وتحظى 

 المجال األول: الموضومعات والقضايا

( والمرتبة 4، 17، 15، 5، 1، 45، 11، 18، 4النتائج أن الفقرات ذوات األرقام ) أظهرت

 ترتيبا تنازليا حصلت على اهتمام مرتفع لدى أفراد عينة الدراسة.

، 3، 18، 8، 15، 14، 11، 7، 8، 13، 1في حين حصلت الفقرات ذوات األرقام التالية )

 ( والمرتبة ترتيبا تنازليا على اهتمام متوسط لدى أفراد عينة الدراسة.14

 وحاز األداء الكلي للسؤال األول على تقدير مرتفع.

( بانحراف معياري 2.87( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغت قيمته )2وحازت الفقرة رقم )

 لفقرة على )التداعيات القتصادية ألزمة كورونا(.(، وبمستوى مرتفع، وقد نصت ا0.33)

( وانحراف 1.83( بمتوسط حسابي مقداره )12في حين جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

 (، وهو ضمن المستوى المتوسط، وقد نصت الفقرة على )التحويالت المالية(.0.75معياري مقداره )

أسره يعاني في الوقت الحالي )وهو الوقت الذي وترى الباحثة أن هذا عائد إلى أن العالم ب

وما له من آثار على القتصاد المحلي  18طبقت خالله الدراسة( من النتشار الكبير لكوفيد 

والعالمي، ولذا فإنه من الطبيعي أن يكون في الصدارة من بين المواضيع المطروحة في البرامج 

 القتصادية.
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( حيث أظهرت هذه الدراسة ضعف 4514حروب )وتعارضت هذه الدراسة مع دراسة ال

( حين أظهرت هذه 4545الصحافة القتصادية في الصحف اليومية، وتوافقت مع دراسة العرامين )

 الدراسة أن البرامج القتصادية في تلفزيون فلسطين ركزت على البرامج القتصادية بدرجة متوسطة.

اإلشبامعات التي حققتها برامج االقتصاد في  الثاني: ما الفرمعي ثانيا: مناقشة نتائج سؤال الدراسة
 ؟ردنييناأل  معمالالتلفزيون األردني لدى رجال األ

 المجال الثاني: اإلشبامعات المتحققة

، 44، 43، 35، 41، 48، 44، 45) الثاني أن الفقرات ذوات األرقام نتائج السؤال أظهرت

 والمرتبة تنازليا على تقرير مرتفع.( 47، 41

 األداء الكلي على تقرير مرتقع. وحاز

( بانحراف 2.78( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغت قيمته )45وقد حازت الفقرة رقم )

(، وبمستوى مرتفع، وقد نصت الفقرة على )تطلعني على آراء وتحليالت الخبراء 0.45معياري )

 القتصاديين(.

( وانحراف معياري 2.49ي مقداره )( بمتوسط حساب47وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

(، وهو ضمن المستوى المرتفع أيضا، وقد نصت الفقرة على )تقدم لي معلومات 0.72مقداره )

 تفصيلية عن قضايا القتصاد الوطني ل توفرها الوسائل اإلعالمية األخرى(.

هذه النتائج إلى الدور الفاعل الذي يقوم به التلفزيون األردني في معالجة قضايا  دراسةوتعزو ال

في مجال اإلشباعات المتحققة كان  ردنييناأل عمالالقتصاد الوطني من وجهة نظر رجال األ

 مرتفعا، ويلبي اإلشباعات لديهم. 
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جهة حكومية ولذا فهي  أن هذه النتيجة عائدة إلى أن التلفزيون األردني هو كما وترى الدراسة

من ناحية ما يتم عرضة بما يتعلق بالوضع القتصادي  عمالتعد ذات مصداقية لدى رجال األ

 الوطني.

من ناحية أن الحاجات  واإلشباعاتوتوافقت هذه النتيجة مع نظرية الدراسة الستخدامات 

ل اإلعالم من وظائف والدوافع تعتبر من العوامل المحركة لالتصال، وأن هناك دور كبير لوسائ

تلبي الحاجات الفردية ودوافعها، وأن أعضاء الجمهور هم الذين يختارون الرسائل والمضمون الذي 

يشبع حاجاتهم، وأن الجمهور لديهم القدرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم التي يسعون إلى 

ن جمهور وسائل اإلعالم يسعى تلبيتها، لذا هم يختارون الوسائل المناسبة إلشباع هذه الحاجات، وأ

ن جمهور  إلى إشباع حاجة معينة من خالل تعرضه للرسائل التي تقدمها الوسيلة اإلعالمية، وا 

الوسيلة اإلعالمية هو جمهور مسؤول عن اختيار ما يناسبه من وسائل اإلعالم التي تحقق حاجاته 

الل استخدام الوسائل اإلعالمية ورغباته، فهو يعرف هذه الحاجات والرغبات ويحاول إشباعها من خ

 المتعددة.

المطلوبة التي يسعى  اإلشباعاتتسعى للكشف عن  واإلشباعاتكما أن نظرية الستخدامات 

المختلفة من وراء هذا  واإلشباعاتالفرد إلى تلبيتها من خالل استخدامه لوسائل التصال 

 الستخدام.

يث توصلت هذه الدراسة إلى وجود دور ح Goidel (2010)وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة 

 كبير لوسائل اإلعالم في تشكيل التصورات القتصادية.

( حين أظهرت هذه الدراسة ضعف تفاعل 4511وتعارضت هذه النتيجة مع دراسة الجنابي )

 عمالالعراقيين القتصادية، وعزوف رجال األ عمالالفضائيات العراقية مع نشاطات رجال األ
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التواصل مع الفضائيات العراقية لغرض تغطية نشاطاتهم القتصادية وبالتالي عدم العراقيين عن 

 العراقيين لتغطية نشاطاتهم القتصادية.  عمالمبادرة الفضائيات العراقية تجاه رجال األ

نحو  ردنييناأل  معمالمدى رضا رجال األ الثالث: ما الفرمعي ثالثا: مناقشة نتائج سؤال الدراسة

 صادية التي يقدمها التلفزيون األردني؟البرامج االقت

 المجال الثالث: الرضا معن البرامج االقتصادية

، 34، 45، 38، 38، 37، 34، 31، 35، 33)أظهرت نتائج السؤال الثالث أن الفقرات 

 ( والمرتبة ترتيبا تنازليا حازت على تقرير مرتفع.31

 وحاز األداء الكلي على تقرير مرتفع

( بانحراف 2.85( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغت قيمته )33رقم )وقد حازت الفقرة 

تستضيف البرامج القتصادية أشخاص (، وبمستوى مرتفع، وقد نصت الفقرة على )0.39معياري )

 (.خبراء ومعنيين بشكل متكرر ومنوع

ي ( وانحراف معيار 2.42( بمتوسط حسابي مقداره )31وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

مدة البرامج القتصادية (، وهو ضمن المستوى المرتفع أيضا، وقد نصت الفقرة على )0.84مقداره )

 (.كافية لطرح القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن القتصادي

أن هذه النتيجة عائدة إلى أن الغالبية من البرامج التي يتم عرضها على محطات  وترى الدراسة

األولى باستضافة الشخصيات ذات العالقة بموضوع الحلقة، وبصفة أن  التلفزيون تهتم بالدرجة

التلفزيون أن التلفزيون األردني يتبع لجهة حكومية فمن الطبيعي أن يهتم بشكل كبير بالتواصل مع 

 مسؤولي القطاعات الحكومية، وأن تهتم برامج التلفزيون بأن تكون ذات شفافية في طرحها للقضايا.
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( حين أظهرت هذه الدراسة وجود درجة 4518تيجة مع دراسة أبو عساف )وتوافقت هذه الن

 رضا مرتفعة لدى المزارعين عن البرامج الزراعية المعروضة في التلفزيون األردني.

الرابع: ما هي أهم التحديات التي تقف أمام التلفزيون  الفرمعي سؤال الدراسة رابعا: مناقشة نتائج

 ؟ردنييناأل  معمالاألردني في دمعم قضايا االقتصاد الوطني من وجهة نظر رجال األ

 المجال الرابع: التحديات والمعيقات

، 44، 47، 48، 54، 43، 44، 53، 45، 51)أظهرت النتائج أن الفقرات ذوات األرقام 

 رتيبا تنازليا حصلت على تقرير مرتفع.والمرتبة ت (41، 55، 41

 وحاز األداء الكلي على تقرير مرتفع.

( بانحراف 2.74( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغت قيمته )51وقد حازت الفقرة رقم )

ل يوجد تطبيق إلكتروني خاص بالبرامج (، وبمستوى مرتفع، وقد نصت الفقرة على )0.55معياري )

 (.القتصادية

( وانحراف 2.35في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ) (48)في حين جاءت الفقرة 

عدم توفر (، وهو ضمن المستوى المرتفع أيضا، وقد نصت الفقرة على )0.70معياري مقداره )

 (. الحرفية والمهنية التكنولوجية لدى العاملين في البرامج القتصادية

( حين أظهرت هذه الدراسة بأن أهم 4558بو جامع )وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة أ

الصعوبات التي تواجه الصحافة األردنية في تغطية الشأن القتصادي هي ندرة الصحفيين 

 القتصاديين المتخصصين، وندرة قاعدة البيانات األساسية والمساحة.
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الخامس: ما هي تأثيرات وانعكاسات البرامج  الفرمعي سؤال الدراسة نتائج خامسا: مناقشة

 معمالاالقتصادية في التلفزيون األردني معلى الساحة االقتصادية المحلية من وجهة نظر رجال األ

 ؟ردنييناأل 

 المجال الرابع: التحديات والمعيقات

، 13، 55، 11، 58، 15، 58، 54)أظهرت نتائج السؤال الخامس أن الفقرات ذوات األرقام 

( على تقرير 14)حازت الفقرة رقم حيث والمرتبة ترتيبا تنازليا على تقرير مرتفع،  (51، 57

 متوسط.

 وحاز األداء الكلي على تقرير مرتفع

( بانحراف 2.62( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغت قيمته )54وقد حازت الفقرة رقم )

على اتخاذ القرارات من خالل المساعدة (، وبمستوى مرتفع، وقد نصت الفقرة على )0.62معياري )

 (.ضيوف البرامج من المختصين والمسؤولين

( وانحراف معياري 2.32( بمتوسط حسابي مقداره )14وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

تحديد الكلف القتصادية (، وهو ضمن المستوى المتوسط، وقد نصت الفقرة على )0.82مقداره )

 (.لمشاريعواإلنتاجية ودراسات جدوى ا

وترى الباحثة أن تأثيرات وانعكاسات البرامج القتصادية في التلفزيون األردني على الساحة 

، وترى أيضاا أن هذه أفراد عينة الدراسة وهو مرضي لهمالقتصادية المحلية مرتفع من وجهة نظر 

وفي جميع المجالت  النتيجة عائدة إلى التأثير الكبير للوسائل اإلعالمية في تأثيرها على الجمهور

 والتي منها المجال القتصادي.
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( حين أظهرت نتائج هذه الدراسة أن 4518وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة الجامعة األردنية )

 نصف المستجيبين تقريباا عرفوا عن خطة تحفيز القتصاد الوطني عن طريق محطات التلفزيون.

السادس: ما نسبة المشاهدة للبرامج االقتصادية  الفرمعي سادسا: مناقشة نتائج السؤال

 ؟ردنييناأل  معمالالمعروضة معلى شاشة التلفزيون األردني من قبل رجال األ

 ؟هل تتابع البرامج االقتصادية معلى التلفزيون األردني

أظهرت النتائج أن أغلب أفراد عينة الدراسة كانوا يتابعون البرامج القتصادية على التلفزيون 

 (، وهي النسبة األكبر.%42.2( بنسبة مئوية )152ني، حيث بلغ عددهم )األرد

( 111وكان عدد األفراد الذين يتابعون أحياناا البرامج القتصادية على التلفزيون األردني )

 (. %30.8بنسبة مئوية )

ة ( بنسب97وكان عدد األفراد الذين ل يتابعون البرامج القتصادية على التلفزيون األردني )

 (، وهي النسبة األقل.%26.9مئوية )

أن هذه النتيجة إلى نسبة المشاهدة للبرامج القتصادية المعروضة على شاشة  دراسةوترى ال

 (، وهي نسبة مقبولة.%42.2كانت ) ردنييناأل عمالالتلفزيون األردني من قبل رجال األ

متعددة أخرى تطغى أحياناا وترى أيضاا أن هذه النتيجة عائدة إلى أن هناك وسائل إعالمية 

 على متابعة شاشة التلفزيون.

( حين أظهرت هذه الدراسة وجود نسبة 4518وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة أبو عساف )

 مرتفعة لمشاهدة البرامج الزراعية المعروضة على التلفزيون األردني.
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ات داللة إحصائية في السابع: هل هناك فروق ذ الفرمعي سابعًا: مناقشة نتائج سؤال الدراسة

 ردنييناأل  معمالدرجة اإلشبامعات التي حققتها برامج االقتصاد في التلفزيون األردني لدى رجال األ

 غرافية للمبحوثين؟و تعزى للعوامل الديم

شباعات التي حققتها برامج وق ذات دللة إحصائية في درجة اإلأظهرت النتائج إلى وجود فر 

تعزى لمتغير العمر، حيث تشير هذه  ردنييناأل عمالاألردني لدى رجال األالقتصاد في التلفزيون 

المتحققة على  اإلشباعاتلديهم مستويات مختلفة من درجة  ردنييناأل عمالالنتيجة إلى أن رجال األ

 اختالف أعمارهم.

التي  اإلشباعاتكما أظهرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في درجة 

برامج القتصاد في التلفزيون األردني تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وتشير هذه النتيجة إلى  حققتها

المتحققة على اختالف  اإلشباعاتلديهم مستويات متقاربة من درجة  ردنييناأل عمالأن رجال األ

 مؤهالتهم العلمية.

مج القتصاد في التي حققتها برا اإلشباعاتوعدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في درجة 

تعزى لمتغير طبيعة مجال العمل والستثمار  ردنييناأل عمالالتلفزيون األردني لدى رجال األ

 الحالي.

التي حققتها برامج القتصاد في  اإلشباعاتووجود فروق ذات دللة إحصائية في درجة 

 تعزى لمتغير مجال العمل والستثمار الحالي.         ردنييناأل عمالالتلفزيون األردني لدى رجال األ
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 التوصيات

 :باآلتيوالتلفزيون مؤسسة الذاعة  بعد ما تم إليه من نتائج، فإن الباحثة توصي

العمل على التنسيق مع شركات متخصصة في تنسيق البرامج من حيث توفير عناصر  .1

 أكبر.الجذب للبرامج القتصادية بشكل أكبر لجذب جمهور 

 العمل على توفير تطبيق الكتروني خاص بالبرامج القتصادية. .4

 توفير مراكز تدريب خاصة باإلعالميين المعنيين بالقتصاد. .3

 تشجيع الشركات الخاصة على توفير الدعم المالي للبرامج القتصادية  .4

 تزويد البرامج القتصادية بلغة اإلشارة الخاصة بذوي اإلعاقة. .5

 المندوبين المختصين بالبرامج القتصادية محلياا.زيادة عدد  .1

العمل على تزويد مقدمي البرامج القتصادية بمعلومات وبيانات اقتصادية كافية إلدارة  .7

 البرامج بالتنسيق مع الجهات المختصة.

زيادة مدة البرامج القتصادية لتكون كافية لطرح القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن  .8

 القتصادي.
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية  .أ

دراسة  االقتصادي:معالجة الصحافة األردنية اليومية للشأن  (.4558منى عيد ) ،أبو جامع
 جامعة الشرق األوسط )عمان(.  ،كلية اإلعالم ،)رسالة ماجستير غير منشورة( ،تحليلية

بالقضايا الزرامعية لدى دور التلفزيون األردني في تعزيز الومعي . (4518حسن ) ،أبو عساف
جامعة الشرق األوسط  ،كلية اإلعالم ،منشورة(ماجستير غير  )رسالة ،ردنيينالمزارمعين األ 

 (.)عمان

الرأي العام نحو  اتجاهاتدور الصحافة الع مانية في تشكيل  (.4517امس )دينار  ،بيت زايد
 األعالم،كلية  ،منشورة()رسالة ماجستير غير ، الحكومية لخفض أسعار النفط اإلجراءات

 (.)عمان األوسطجامعة الشرق 

الرأي " نبض الشارع األردني  استطالع ،(4518) اإلستراتيجيةمركز الدراسات  ،الجامعة األردنية 
 (.الجامعة األردنية )عمان .واالستثمارالوطني  االقتصاد( خطة الحكومة لتحفيز 5_

 االقتصاديةدور الفضائيات العراقية في تغطية النشاطات . (4511حارث دوهان ) ،الجنابي
 ،دراسة ميدانية معمان:العراقيين المقيمين في  معمالالعراقية في األردن من منظور رجال األ

 .جامعة الشرق األوسط )عمان( ،كلية اإلعالم ،)رسالة ماجستير غير منشورة(

 (.مصر-القاهرةوالتوزيع )دار الفجر للنشر  ،1ط ،نظريات االتصال (.4515محمد منير ) ،حجاب

 االقتصادي:معالجة الصحافة السعودية اليومية للشأن  (.4514محمد شحدة علي ) الحروب،
جامعة الشرق األوسط  اإلعالم،كلية  ،)رسالة ماجستير غير منشورة( ،دراسة تحليل مضمون

 (.)عمان

 (.المكتبة اإلعالمية )دمشق ،4ط ،اإلمعالم المتخصص (.4555أديب ) خضور،

والتوزيع دار اليازوري العلمية للنشر  ،اإلمعالم المتخصص (.4515ق محمد )عبد الرزا ،الدليمي
 (.عمان)
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المقدمة في وسائل اإلمعالم  االقتصاديةمعايير بناء أجندة القضايا (. 4515هبة ) ،شاهين
 .جامعة عين شمس )مصر( ،في مجال اإلمعالم االقتصادي باالتصالالمصرية: دراسة للقائم 

ورقة  ،والتحديات الفرص ،االتصالوتكنولوجيا  االقتصادي.اإلمعالم  (.4514سامي ) الشريف،
لوسائل اإلعالم العربي " )شرم  القتصاديبالبعد  الهتمامبحثية مقدمة للندوة القومية " تقرير 

 الشيخ(.

 .مركز الكتاب األكاديمي )عمان( ،1ط ،اإلمعالم التومعوي (.4518عبدالسالم )، شكركر

  (.عمانوالتوزيع )دار أسامة للنشر  ،1ط ،االقتصادياإلمعالم  (.4514ناظم خالد ) ،الشمري

 ،دراسة تحليلية فلسطين:في تلفزيون  االقتصاديةالبرامج  (.4545عبداهلل محمد ) ،العرامين
 (.)عمان األوسطجامعة الشرق  ،كلية اإلعالم ،)رسالة ماجستير غير منشورة(

المسيرة للنشر والتوزيع  دار ،4ط ،اإلمعالمو  يالجماهير  االتصال(. 4514كامل خورشيد ) ،مراد
 .)عمان(

 عمان(والتوزيع )دار المسيرة للنشر  ،1ط ،االتصالنظريات  (.4514منال هالل ) المزاهرة،

دار الكتاب الجامعي )دولة  ،1ط ،البحث اإلمعالميمناهج  (.4517سعد سلمان ) ،المشهداني
  (.العربية المتحدة اإلمارات

طرق  (.4514غازي جمال )وخليفة،  عبدالجبار توفيق، والبياتيمحمد عبد العال  ،النعيمي
 (.)عمان ،والتوزيعمؤسسة الوراق للنشر  ،1ط، العلمي ومناهج البحث

 المعمقة المقابالت العلمية  .ب

المقابلة  للشؤون القتصادية، ووزير الدولةنائب رئيس الوزراء  طوقان،الدكتور أمية مقابلة مع 
 )عمان( ،18/11/4545بتاريخ 

 (،)سابقاُ  القتصاديةللشؤون  ووزير الدولةنائب رئيس الوزراء  العناني،الدكتور جواد مقابلة مع 
 (.)عمان ،41/15/4545المقابلة بتاريخ 

المقابلة بتاريخ  (،سابقاُ والتجارة ) ووزير الصناعةوزير المالية  ،حمورالدكتور محمد أبو مقابلة مع 
 (.)عمان ،51/11/4545
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 ،أعمالورجل  األردن،عضو مجلس إدارة غرفة صناعة  ،القادريإيهاب  المهندسمقابلة مع 
 )عمان(. ،53/14/4545المقابلة بتاريخ 

األعيان  وعضو مجلسرئيس غرفة تجارة األردن )حاليُا(  ،الكباريتيالمهندس نائل مقابلة مع 
 )عمان(، 11/11/4545المقابلة بتاريخ  (،)سابقاُ 

 ،13/14/4545المقابلة بتاريخ  القتصادية،محلل وخبير في الشؤون  ،حسام معايشمقابلة مع 
 (.)عمان

والتجارة  ووزير الصناعة)حاليُا(  ردنييناأل عمالرئيس جمعية رجال األ ،الطباعحمدي مقابلة مع 
 (.)عمان ،48/15/4545المقابلة بتاريخ  (،سابقاُ )

المقابلة بتاريخ  األردني،في التلفزيون  القتصادرئيس قسم  ،الدجانيربى مقابلة مع 
 (.)عمان ،43/11/4545

المقابلة بتاريخ  القتصادية،مجال الشؤون  وصحفي فيمحلل  سالمة الدرمعاويمقابلة مع 
 (.)عمان ،48/11/4545

ورئيس مركز الدستور للدراسات  ،نائب رئيس تحرير صحيفة الدستور ،معوني الداوودمقابلة مع 
 )عمان(. ،14/14/4545المقابلة بتاريخ  ،القتصادية

 ،57/14/4545المقابلة بتاريخ  ،المدير العام لوكالة األنباء األردنية ،فايق حجازينمقابلة مع 
 )عمان(.

 ،48/15/4545المقابلة بتاريخ  ،المدير العام لمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ،بلقرمحمد مقابلة مع 
 )عمان(.

 ج . المواقع اإللكترونية 

 )www.jrtv.gov.jo( األردني،الموقع الرسمي للتلفزيون 

وضرورة في األردن: األهمية  االقتصادي اإلمعالم :صحفيمقال  (.4545أحمد ) العجلوني،
 (www.sawaleif.com) ،خباريعلى موقع سواليف اإل ،التطوير

 

http://www.jrtv.gov.jo/
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 (2ملحق )ال
 المحكمينالسادة أسماء قائمة ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسم الجامعة الرتبة األكاديمية التخصص االسم
 الجامعة األردنية أستاذ دكتور واإلعالم التصال اجتماععلم  د. حلمي خضر ساريأ. 
 جامعة اليرموك أستاذ دكتور اقتصاد د. قاسم محمد الحموريأ. 
 جامعة البتراء أستاذ دكتور صحافة د. تيسير أحمد أبو عرجةأ. 
 ل البيتآعة مجا أستاذ دكتور اقتصاد د. تركي مجحم الفوازأ. 

 جامعة اليرموك أستاذ مشارك صحافة د. خلف محمد الطاهات
عالمصحافة  د. منال المزاهرة  جامعة البتراء أستاذ مشارك وا 
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد وتلفزيونإذاعة  د. حنان الشيخ
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 استبانة الدراسة 

 األفاضل.... ردنييناأل عمالرجال األ السادة

 تحية طيبة وبعد؛

دور التلفزيون األردني في معالجة قضايا االقتصاد بإجراء دراسة بعنوان " ةالباحث تقوم

" استكمالا لمتطلبات الحصول ميدانيةدراسة : ردنييناأل  معمالالوطني من وجهة نظر رجال األ

 األوسط.على درجة الماجستير من كلية اإلعالم في جامعة الشرق 

علما بأن النتائج التي ستخلص إليها  ،بتعبئة اإلستبانة بدقة وموضوعية لذا أرجو التكرم

 فقط.وهي ألغراض البحث العلمي  ،الدراسة متوقفة على مصداقية اإلجابة على الفقرات

 ولكم جزيل الشكر والحترام

 ة: سهام سلمي السنيدالطالب      كامل خورشيد مراد اشراف: د.
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( أمام الخيار الذي يناسبك من فضاًل ضع معالمة )الديمغرافية: البيانات  لقسم األول:ا
 المعلومات التالية: 

 العمر: .2

 فأكثر 58□    سنة  57-47□   سنة 41-31□ سنة 35-45من □

 
 المؤهل العلمي:  .0

 دراسات عليا□بكالوريوس    □    دبلوم □ثانوية عامة فما دون       □

 
 طبيعة مجال العمل واالستثمار الحالي:  .3

 

 أخرى □اقتصاد رقمي    □استيراد وتصدير     □تصدير     □استيراد     □إنتاج    □

 

 

 واالستثمار الحالي: مجال العمل .4

 أخرى □سياحي    □زراعي    □   تجاري□    صناعي□   مالي□

 
 :معمالمعدد سنوات العمل في مجال المال واأل .5

 سنة فأكثر. 17من □سنة     17-14من □سنة      11-1من □سنوات      5-1من □
 

 :معلى التلفزيون االردنياالقتصادية  هل تتابع البرامج .6

 ال□أحياناً          □نعم     □

 

 الشكر.عادة االستبانة للباحثة مع إرجو أف اتابع( )المن فضلك ان كانت اإلجابة  -

 االسئلة.التكرم باالستمرار في متابعة  فأرجو( حياناأ -نعم جابة )ن كانت اإلإ -
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 القسم الثاني: أسئلة االستبانة:

( أمام الخيار الذي يناسبك من فضاًل ضع معالمة ) المحور األول: الموضومعات والقضايا:
 المعلومات التالية: 

# 

تهتم البرامج االقتصادية في 

التلفزيون األردني بالقضايا 

 والموضوعات التالية:

 التأييد للفقرات

 غير موافق محايد موافق

    اإلسكان والعقارات  .1

    التداعيات االقتصادية ألزمة كورونا  .2

    التجارة اإللكترونية  .3

    الذهب والتعدين  .4

    المناطق الحرة والمدن الصناعية  .5

    القرارات واالتفاقيات الحكومية  .6

    الضرائب  .7

    الحزم االقتصادية  .8

    التسهيالت واإلعفاءات الجمركية  .9

    األمن واألمان االقتصادي  .11

    توقعات وتحليالت خبراء االقتصاد  .11

    التحويالت المالية  .12

    المديونية والميزان التجاري  .13

    البورصات  .14

    األسواق: استيراد وتصدير  .15

    العمالة  .16

    المنح والمساعدات  .17

    المحافظ اإللكترونية  .18

    الصناعات الوطنية  .19

    مجاالت االستثمار   .21

 



    158 

يناسبك من ( أمام الخيار الذي فضالً ضع عالمة )المتحققة:  اإلشباعاتالمحور الثاني: 

 المعلومات التالية:

 

# 

اإلشباعات التي تحققها البررامج االقتصرادية 

 في التلفزيون األردني:
 التأييد للفقرات

 غير موافق  محايد  موافق  الفقرات

21.  
توفر لي المعلومات االقتصادية التي أحتاجها 

 بشكل دقيق.
   

22.  
أعتبرهاااا مصااادراق مولوقااااق لمعرفاااة الو ااا  

 الوطني خالل جائحة كورونا.االقتصادي 
   

23.  
تقدم لي حلاوال واقتراحاات لقضاايا االقتصااد 

 الوطني.
   

24.  
تطرح القضايا التاي تهمناي فاي مجاال عملاي 

 االقتصادي.
   

25.  
تطلعناااااي علاااااى الراء وتحلااااايالت ال باااااراء 

 االقتصاديين.
   

26.  
تطلعنااي علااى القاارارات الحكوميااة المتعلقااة 

 بالبيئة االستثمارية في األردن.
   

27.  
تقااادم لاااي معلوماااات تفصااايلية عااان قضاااايا 

االقتصاااااااد الااااااوطني ال توفرهااااااا الوسااااااائل 

 اإلعالمية األخرى. 

   

28.  
تساعدني على تكوين رأي حول قضية ماا أو 

 تعزيزه في الشأن االقتصادي.
   

29.  
تطلعناااااي علاااااى الخااااار مساااااتجدات السااااااحة 

 االقتصادية المحلية.
   

31.  
والموا ااي  المتنوعااة  علااى القضاااياتطلعنااي 

 في الشأن االقتصادي.
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( أمام الخيار الذي يناسبك فضالً ضع عالمة )عن البرامج االقتصادية:  الثالث: الرضاالمحور 

 من المعلومات التالية:

# 

اشعر بنوع من الرضا عن البررامج االقتصرادية فري 

 التلفزيون االردني:
 التأييد للفقرات

 غير موافق  محايد  موافق  الفقرات

31.  
ماااادة الباااارامد االقتصااااادية كافيااااة لطاااارح القضااااايا 

 والمو وعات المتعلقة بالشأن االقتصادي.

 

   

32.  
تعاارا الباارامد الاارأي والاارأي اضخاار فااي قضااايا 

 الشأن االقتصادي.
   

33.  

 

تستضااايل البااارامد االقتصاااادية أءااا ا  خباااراء 

 ومعنيين بشكل متكرر ومنوع.

 

   

34.  
 

بلغااة تناسااب أكباار ءااريحة ممكنااة ماان تقاادم الباارامد 

 المتابعين.

   

35.  

 

تتواصاااااال الباااااارامد ماااااا  مساااااا ولي القطاعااااااات 

 والم سسات الحكومية وال اصة.

 

   

36.  
 

تعااااارا البااااارامد معلوماااااات وبياناااااات وتقاااااارير 

 تو يحية لقضايا االقتصاد.

   

37.  
 

تتمت  البرامد بالتوازن والشفافية فاي طارح القضاايا 

 .ردنييناأل عمالرجال األاالقتصادية التي تهم 

   

38.  

 

لدى مقادمي البارامد االقتصاادية معلوماات وبياناات 

 اقتصادية كافية إلدارة البرامد.

 

   

39.  

 

يقوم معدو البرامد االقتصادية بالتواصال ما  رجاال 

 .ردنييناأل عمالاأل

 

   

41.  

 

تتضاااامن الباااارامد االقتصااااادية معلومااااات للتوعيااااة 

 بالقضايا االقتصادية.
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( أمام الخيار الذي يناسبك من فضالً ضع عالمة )والمعيقات:  الرابع: التحدياتالمحور 

 المعلومات التالية:

# 

التحديات والمعيقات التري تواجر  

التلفزيررررون األردنرررري فرررري دعررررم 

 القضايا االقتصادية: 

 التأييد للفقرات

 غير موافق  محايد  موافق  الفقرات

    الالزمة.تحديات تتعلق بالمعدات   .41

42.  
عدم توفر مراكاز تادريب خاصاة 

 باإلعالميين المعنيين باالقتصاد.
   

43.  
ال تقاادم الباارامد االقتصااادية بلغااة 

 اإلءارة ال اصة بذوي اإلعاقة.
   

    قلة الدعم المالي.  .44

45.  
االقتصاادية عدم عارا البارامد 

الحياااااااااة وخاصاااااااااة  باللغاااااااااات

 اإلنجليزية.

   

46.  
 تحديات تتعلق بانق  الم تصاين

 بالش ون االقتصادية.
   

47.  
عااادم حمااااص العنصااار البشاااري 

للااااادخول فاااااي مجاااااال اإلعاااااالم 

 االقتصادي.

   

48.  
الحرفيااااة والمهنيااااة  عاااادم تااااوفر

التكنولوجياااة لااادى العااااملين فاااي 

 لبرامد االقتصادية.ا

   

    قلة المندوبين محلياق.  .49

51.  
صعوبة الوصول إلاى األءا ا  

 المعنيين باالقتصاد.
   

51.  
تطبياق إلكتروناي خاا  ال يوجد 

 بالبرامد االقتصادية.
   

52.  
ال يوجااااد تفاعليااااة ماااا  الباااارامد 

 االقتصادية مباءرة على الهواء.
   

53.  
عااااادم تاااااوافر عناصااااار الجاااااذ  

 للبرامد االقتصادية.
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 المعلومات التالية:

# 

ترررررأثير بررررررامج التلفزيرررررون األردنررررري 

االقتصررادية علررس ال رراحة االقتصررادية 

فرررري  عمررررا المحليررررة وعلررررس رجررررا  األ

 جوانب مختلفة: 

 التأييد للفقرات

 غير موافق  محايد  موافق  الفقرات

54.  

 

المساعدة على ات اذ القرارات من 

خالل  يوف البرامد من الم تصين 

 والمس ولين.

   

    الجهد والمال.اختصار الوقت،   .55

56.  
توفير المعلومات المحلية والعربية 

والعالمية ال اصة بقضايا رجال 

 في مكان واحد. عمالاأل

   

    توجيه االستثمار إلى قطاعات جديدة.  .57

58.  
انعكاااااااااااص القاااااااااارارات الحكوميااااااااااة 

 .عمالواالتفاقيات على بيئة رجال األ
   

59.  
توفير معلومات حول العمالة والموارد 

 الالزمة للعمل.البشرية 
   

61.  
التعريل بمسارات النمو االقتصادي 

 المحلي.
   

61.  
مواكبة التطور والتكنولوجيا على 

 صعيد اضالت والتطبيقات والتقنيات.
   

62.  
تحديد الكلل االقتصادية واإلنتاجية 

 ودراسات جدوى المشاري .
   

63.  
تو يح مستويات البطالة، العمالة 

 المحلية والوافدة.
   

 


