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 من منظور ردنمعالجة قناة المملكة للقضايا الخدمية المحلية في ال 
  دراسة تحليلية الخدمة العامة:

 أريج محمد عارف الزغول: إعداد
 عزت محمد حجاب :الدكتور الستاذ إشراف

  باللغة العربية صالملخ  

 وهل ،معالجة قناة المملكة للقضايا الخدمية المحلية في األردن أسلوب لمعرفةالدراسة هدفت 
وكيف تحقق قناة المملكة مفهوم الخدمة العامة من  ؛سس تقديم الخدمة العامةأتراعي هذه المعالجة 

نهج مهذه الدراسة على  واعتمدتوتحديدا برنامج بعد الخبر،  خالل محتواها المقدم عبر البرامج
طر للتعرف على أ برنامج بعد الخبرمضمون تحليل  تم استخدامحيث ن" المسح "تحليل المضمو 

ة لعامة التي تتبناها سياسمعالجة الشأن المحلي في قناة المملكة ومدى اقترابه من مفهوم الخدمة ا
برنامج بعد الخبر الذي يعرض كل يوم أربعاء في تمام الـ ، وتكون مجتمع الدراسة حلقات القناة

ة بالشأن البرامج المختص أو اإلخباريةتم التطرق لها في النشرات تضمن متابعات يمساًء والم 09:05
وذلك  31/3/2021 إلى 1/1/2021المحددة من الدورة البرامجية مدة خالل  الخدمي المحلي، وذلك

، حيث يعرض البرنامج كل يوم أربعاء من هذه الخدمي للتعرف على طبيعة المعالجة للشأن المحلي
 ( حلقة.13) ةعشر  ثالث إلىأن عدد الحلقات التي بثت خالل هذه الفترة وصلت  وحيث، الفترة

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:

بالقضايا الخدمية التي يبحث المواطن عن خدمة  واضح  و كبير   قناة المملكة كان لها اهتمام   -
فضلى فيها، حيث سلطت الضوء بشكل جيد على القضايا التي لها صلة باهتمام المواطن 
 األردني، من قضايا اقتصادية وخدمة البلديات ومجالس المحافظات والمياه والنقل بشكل كبير.

، حيث خدمية التي تتعلق بالشأن المحلين برنامج بعد الخبر يعطي اهتمامًا كبيرًا للقضايا الإ -
يليه حجم اإلهتمام الكبير وبنسبة  %52.6حل حجم االهتمام المتوسط بالمرتبة األولى وبنسبة 

42.1%. 
ن برنامج بعد الخبر استخدم العديد من األطر لطرح ومناقشة قضايا الشأن المحلي. احتل إ -

للقضايا التي ناقشها برنامج بعد الخبر  %44.4اإلطار المحدد بقضية المرتبة األولى وبنسبة 
جوانبه واضحة عند الجمهور ألنه مرتبط  حدث   أووتداعياتها، تم التركيز على قضية  حيث

 .بوقائع ملموسة
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  التوصيات:
على قناة المملكة التركيز على مواضيع الصحة والزراعة والسياحة في برامجها لما تمثله من  -

 المجتمع األردني.اهتمام شريحة واسعة في 
الطفيلة واألغوار الشمالية بشكل أفضل لواء على قناة المملكة تمثيل محافظات عجلون و  -

 األردنية الهاشمية. المملكةليتناسب مع التوزيع الجغرافي وتمثيل كل 
  دة المساحة المخصصة لعرض البرامج التي تهتم بالقضايا الخدمية.توصي الدراسة بزيا -
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 .الخبر
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Abstract 
يزية  ص باللغة اإلنجل  الملخ 

The study aimed to find out how Al-Mamlaka TV Channel deals with local service 

issues in Jordan, and whether the way they are handled with taking into account the basics 

of providing public service. Additionally, it also investigates how did Al-Mamlaka TV 

Channel achieved the concept of public service through the content presented by its 

shows, specifically through “Ba’ad A-Khabar” show .This study utilized the “Content 

Analysis” survey method, and the results that came out from applying the method to the 

“Ba’ad A-Khabar” show were used to identify the basic frameworks used for dealing with 

local affairs in Al-Mamlaka TV Channel and how close are they to the concept of public 

service which is adopted by the channel as its policy. The study community was 

comprised of episodes from “Ba’ad A-Khabar” show, which is broadcasted every 

Wednesday at 09:05 PM and includes follow-ups of issues that are addressed in the news, 

bulletins or shows specialized in local services affairs. The selected episodes were 

broadcasted during the period of the shows cycle from 1/1/2021 to 31/3/2021, and the 

total number of episodes that have been broadcasted during this period totaled 13 

episodes. 

The study reached a set of results, the most important of which are the following: 

- Al-Mamlaka TV Channel had a clear interest in service issues where citizens were 

asking for better service, as it significantly shed light on issues related to the interests 

of Jordanian citizens, such as economic issues, municipal services, governorates 

councils, water, and transportation. 

-“Ba’ad A-Khabar” show gave great attention to services issues at the local level, where 

the “Average Interest” level came first with a rate of 52.6%, followed by the “Major 

Interest” level at 42.1%  . 

-“Ba’ad A-Khabar” show used several frameworks to present and discuss issues of local 

affairs. The framework defined by the issue ranked first, with a percentage of 44.4% of 

the issues discussed by the show, where the focus was on a specific issue and its 



 ن

 

repercussions, or an event where its aspects were clear to the public because it is linked 

to concrete facts. 

Recommendations: 

-Al-Mamlaka TV Channel should focus on health, agriculture, and tourism issues in its 

shows, as they represent the interests of a wide segment of the Jordanian society. 

-Al-Mamlaka TV Channel should better represent the governorates of Ajloun, Tafileh 

and the Northern Jordan Valley area to better match the geographical distribution and 

represent the whole of the Hashemite Kingdom of Jordan. 

-The study recommends increasing the time slots allocated for local issues. 

Keywords: Al-Mamlaka TV Channel, public service, service issues, local affairs, 

“Ba’ad A-Khabar” show. 
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 :الفصل الول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمةأولا: 

 ،ناعيةوانتشاره العالمي بفضل األقمار الص ،غالبية المنازل إلىأهمية التلفزيون في دخوله تكمن 

لما تقدمه الصورة من مصداقية وقدرة على اإلقناع، كما يعمل  ،وقدرته على كسب ثقة المشاهدين

التلفزيون على تغطية األحداث ونقلها حال وقوعها بالصوت والصورة لتجسيد الواقع بلغة بصرية 

 مفهومة لغالبية الجمهور.

ه والتسويق واألخبار والتعليم والتوجيه واإلرشاد والترفي اإلعالمويؤدي التلفزيون الوظائف الرئيسية ك

لجمهور ساعات ا انتباه استقطابتقويضها. فالتلفزيون قادر على  أوودعم القيم السائدة في المجتمع 

ح ر لمسا أوالسينما  إلىاستعدادات خاصة كالذهاب  إلىطويلة لمشاهدة برامجه المختلفة دون الحاجة 

، 2005الدليمي، رخص ثمنه في معظم دول العالم ) أودمه التلفزيون فضال عن مجانية ما يق

(. ومن الوظائف المهمة للتلفزيون أن يقدم للجمهور خدمات عامة، حيث تحتم عليه 35-34ص

ن م م ما هو مفيد وفي الصالح العام للمجتمع، وأن يكون بذلك أكثر قرباً مسؤوليته االجتماعية أن يقدّ 

 الجمهور.

ة ي بلد ال يتم تغطيتها من قبل القنوات الفضائيأل بأنواعها كافةأن األخبار المحلية  إلى ونظراً 

شاء دولي، جاءت فكرة إن أوكانت تلك األخبار المحلية ذات بعد اقليمي  إذاالمتخصصة باألخبار إال 

قنوات فال ،جوانبه كافةقناة المملكة لتكون قناة متخصصة تعمل على تغطية الشأن المحلي العام من 

تقدم  تعد قنوات متنوعة،رؤيا قناة ية الموجودة في الساحة األردنية مثل التلفزيون األردني و اإلعالم

ت فكرة جاء. وفي ضوء هذه األهمية للتلفزيون وما يؤديه من وظائف، ضمن جدول برامجهااألخبار 
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م عام لمنظمة إعال نواةلتكون  2015تموز  10قناة المملكة بموجب نظام خاص بتاريخ  تأسيس

 مةخدمة عاوك خبارية تهتم بخدمة ومصالح المواطنين في األردنتقديم برامج إ مستقل من خالل

  .)موقع المملكة(

ي قضايا اء الجمهور فالتلفزيونية من أهم المساهمات الفعالة لتشكيل آر  اإلخباريةالتغطية  تعد

ركائز من ال اإلخباريةالدولي، إذ تعد التغطية  أوقليمي إلا أوعلى المستوى المحلي  مختلفة سواء

األساسية في صناعة الخبر التلفزيوني، حيث يعتمد الجمهور على هذه التغطية ليعرف ما يدور حوله 

أنها عملية حصول الصحفي على معلومات حول حدث  اإلخباريةالشأن العام. ويعنى بالتغطية  في

 .يةاإلعالموبثها عبر الوسيلة  ن ماتطورات ألحداث معينة واقعة في مكا أوما، 

 لألخبار المحلية  اً مصدر لتكون ، 2018تموز من العام  16في  اإلخباريةتم افتتاح قناة المملكة 

 ،منذ أن بدأت قناة المملكةو . ساعة، وتتبع نظام الخدمة العامة 24تعرض تغطية شاملة على مدار و 

نظرا لحاجة المجتمع األردني لتغطيات محلية متوازنة  المحلي أولوية لتغطياتها،اعتمدت الشأن 

 لميتالبحر ا لفاجعةتغطيتها  :مثلومستقلة، حيث قامت بتغطية أحداث محلية ذات أهمية خاصة 

، 2020االنتخابات البرلمانية  وتغطية، 2018والتفجيرات التي حدثت في منطقة الفحيص  ،2018

محلية هامة على المستوى المحلي  لى اعتبارها قضية، ع2021تغطية قضية الفتنة  إلىباإلضافة 

 . 2020منذ بداياتها عام  كورونا وتطوراتها جائحةذلك تغطية  إلىوالعربي، أضف 

حافظات المملكة في م العاملينمراسليها شبكة على  اإلخباريةفي نشر تغطيتها تعتمد قناة المملكة 

كافة لضمان تغطية شاملة للشأن المحلي، كما عملت على تخصيص برامج إخبارية وحوارية، وفتح 

التابعة  والصفحات لكترونيموقعها اإل إلىضافة باإلتغطيات خاصة لملفات وقضايا أردنية محلية 

  .لها على مواقع التواصل االجتماعي
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لجمهور من ا- قائم على الجمهورفهو  دة المجتمعية، وعليهيرتبط بالفائمفهوم الخدمة العامة 

ليه  وتراعي المؤسسات، للجمهورف األساس لإلعالم خدمة "المصلحة العامة" دبحيث يكون اله، -وا 

  بثًا موجهًا لخدمة الجمهور.ية ذات االرتباط بالخدمة العامة "المصلحة العامة"، وتكون اإلعالم

و وه "،مستقلةال اإلعالم"هيئة  باسممسجلة قناة خدمة عامة  هيقناة المملكة موضوع الدراسة 

هذه  تأتيوالعالم العربي بشكل عام وبالتالي  األوسطعلى مستوى الشرق  اإلعالمجديد من  نمط

ر" وبرنامج "بعد الخب اإلخباريةأي مدى استطاعت قناة المملكة من خالل برامجها  إلى رصدل الدراسة

  ي "إعالم الخدمة العامة"؟ اإلعالم النمطهذا عن أن تعبر  نموذجاً أ

طريقة معالجة قناة المملكة للقضايا الخدمية المحلية  الدراسة لمعرفةهذه تأتي  من ذلك انطالقاً 

وكيف تحقق قناة المملكة مفهوم  ؟سس تقديم الخدمة العامةأوهل تراعي هذه المعالجة  ،في األردن

لى أي مدى ي ؟الخدمة العامة من خالل محتواها المقدم عبر البرامج تجّسد مفهوم الخدمة العامة وا 

  ؟عن تدخل السلطات والمصالح االقتصادّية الخاصةًا العام المستقل بعيد اإلعالمب

 "بعد الخبر"برنامج لل المضمون اإلخباري تحليمن خالل تحليلية الدراسة الدراسة منهج ال اعتمدت

 1/1/2021، وتم اختيار الدورة البرامجية من في قناة المملكةالذي يتابع الملفات الخدمية المحلية 

 سياق المعالجة لفهم اإلخباريةاألطر الدراسة نظرية  وظفتو للدراسة.  عينةً  31/3/2021ولغاية 

لى أ لقناة المملكة للقضايا المحلية، اإلخبارية ي تأت حيث ي مدى يتفق مع مفهوم الخدمة العامة،وا 

 . قوتها وضعفهاالدراسة للتعرف على نقاط 
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 مشكلة الدراسةثانياا: 

من أخبار على الساحة المحلية من خالل تغطياتها ألهم ما يحدث  اإلخباريةالفضائيات  تسهم

أهم من  عدالمواضيع توألن بعض قليمية والدولية في إيصال معلومات للمجتمع بمختلف فئاته، واإل

 ، فإنها تحظى باهتمام الجمهور بشكل عام وجمهور البلد المعني بشكل خاص.غيرها

، وكان األردني بل الجمهورباهتمام كبير من قحظيت حسب ما ذكرته مديرة القناة "قناة المملكة 

لثالث دن خالل السنوات اي التي مر بها األر لشأن المحلاللقضايا واألحداث ذات  اإلخباريةللتغطيات 

 معلوماتالستقاء المتابعة عالية من قبل المواطنين األردنيين، حيث سعى المواطن األردني الماضية 

ية، المعلومات من قنوات فضائية عرب استقاء قبل أردنيةمن قناة  المحليةالقضايا والمستجدات  حول

بعة الجمهور متا نصيب كبير من اكان له حيث كورونا منذ بداياتها جائحةالقناة في تغطية  تتميز و 

 .(2021)لقاء مع مديرة قناة المملكة، تموز،  محليًا " األردني لقناة المملكة للحصول على المعلومات

مملكة القناة على الجمهور األردني  دتميع درجةاي  إلىتبرز مشكلة الدراسة بعدم وجود قياس 

ت أسسمفهوم الخدمة العامة الذي بما يحقق في نقل أخبار الشأن المحلي  ،وسيلة اعالميةونها ك

حول  اإلخباريةومن هنا تتلخص مشكلة الدراسة في رصد وتحليل ودراسة أطر المعالجة  .ألجله

إلنجاز امن خالل برنامج بعد الخبر الذي يتابع  المملكةالقضايا المختصة بالشأن المحلي في قناة 

 . ي وقت سابقف خرىوبرامجها األ اإلخباريةلتي قدمتها القناة في نشراتها كل التقارير اوالتطورات ل

 أهداف الدراسةثالثاا: 

هوم مف لىإيرتقي محتوى إعالمي  تقدمقناة المملكة ما كانت  إذاتهدف الدراسة إلى التعرف 

 تي: هداف على الشكل اآلأ، ينبثق من ذلك الهدف عدة ية العامةاإلعالمالخدمة 
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القضايا المختصة ب اإلخباريةالتعرف على المواضيع التي تناولتها قناة المملكة في معالجتها  (1

 .ةالخدمية المحلي

ختصة الم اإلخباريةمعالجتها  خاللفي قناة المملكة  المستخدمة يةاإلعالمالتعرف على األنماط  (2

 بالقضايا الخدمية المتعلقة بالشأن المحلي.

أن في معالجة القضايا الخدمية المختصة بالشالذي توليه قناة المملكة التعرف على حجم االهتمام  (3

 المحلي.

للقضايا الخدمية المختصة بالشأن المحلي في قناة  اإلخباريةالتعرف على اتجاهات المعالجة  (4

 المملكة.

 محليبالشأن الالمختصة لقضايا الخدمية المستخدمة عند معالجة افئات التوازن  علىالتعرف  (5

 نموذجًا.أ برنامج بعد الخبرو  قناة المملكة في

حلي في المختصة بالشأن الم القضايا الخدمية التي تناولتها الجغرافية التغطيةنطاق  علالتعرف  (6

 قناة المملكة.

تصة المخ اإلخباريةمعالجتها في قناة المملكة  عليهاالشخصيات التي ركزت التعرف على  (7

 بالقضايا الخدمية المتعلقة بالشأن المحلي.

القضايا الخدمية المختصة بالشأن المحلي في  معالجةاالستماالت المستخدمة في التعرف على  (8

 ؟برنامج بعد الخبر

ي المختصة بالشأن المحلي فالتعرف على أنواع األطر المستخدمة في معالجة القضايا الخدمية  (9

 قناة المملكة.

التعرف على مساهمة قناة المملكة في تقديم برامج ومحتوى إعالمي يلبي مفهوم الخدمة  (10

 ية العامة. اإلعالم
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 أهمية الدراسةرابعاا: 

تحديد أهمية الدراسة من خالل األهمية النظرية، والتطبيقية، والتي تنبثق من أسئلة الدراسة  يمكن

 ويمكن إيجازها على النحو اآلتي: 

 الهمية النظرية:

أهمية الدراسة من خالل إبراز موضوع الدراسة قيد البحث، والتعرف على مدى تركز مفهوم  تكمن

خدمة ال قضايابلورته لل، ومدى دراسة برنامج بعد الخبرالمملكة من خالل الخدمة العامة في قناة 

 معرفتها من قناة محلية ومتابعتها. إلىالعامة التي يسعى الجمهور األردني 

مج وهو برا محدودية الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسةكما تتجسد أهمية الدراسة من خالل 

ثلة ببرنامج ممقناة المملكة  تطبيق درجةلمعرفة دراسة هذه ال تسعىحيث  .التلفزيونيةالخدمة العامة 

مداد الجمهور األردني بالمعلومات حول إفي  الخدمة العامة بشكل حقيقي ودوره مفهوملبعد الخبر 

ذاوطرق معالجة هذه القضايا  الشأن المحلي ع ، مما يتيح الفرصة للتوسحلول إلىتم الوصول ما  وا 

 خرى.أية في قنوات ودول اإلعالمفي دراسات مستقبلية أخرى حول مفهوم الخدمة العامة 

 للدراسة:الهمية التطبيقية 

 لمساهمةل األردني لإلعالمية و اإلعالم لمكتبة الدراسات جديدة إضافة الدراسة تمثل أن يمكن

 السياسات رسم إعادة في المملكة قناة على القائمين مساعدة أن تسهم في يمكن كماأدائه،  تطوير في

مكانية الجمهور، تتفق ومصالح التي البرامجية والدورات  سياساتها تطوير في القناة استفادة وا 

الشأن المحلي التي يتطلع لها الجمهور وتتصل بالخدمة العامة بشكل  بقضايا يتعلق فيما يةاإلعالم

 ومن الممكن تلخيصها في النقاط اآلتية:  ،إليها الدراسة تتوصلالتي  نتائجالو  يتفق وبما مباشر
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اعتبار  علىوالبرامج الخدمية في قناة المملكة  اإلخبارية الموادتحديد جوانب القوة والضعف في  -

 واألساليب الالزمة لتطوير دورها وجعلها أكثر فاعلية. دواتوبالتالي اعتماد األ قناة خدمة عامة،أنها 

زيوني ي والتلفاإلعالمالقطاع  وعلمياً  تثري معرفياً سيعد موضوع الدراسة من الموضوعات التي  -

 من نتائجه والعمل بالتوصيات. لالستفادة

 أسئلة الدراسةخامساا: 

دمة عامة خ قناةقناة المملكة كونها "معالجة  إلىيتمثل السؤال الرئيس لهذه الدراسة في التعرف 

ويتفرع  ،"ومدى تحقيقها لمفهوم الخدمة العامة التلفزيونية للقضايا الخدمية المختصة بالشأن المحلي

 :وهيمن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية 

لخدمية المختصة بالقضايا ا اإلخباريةتناولتها قناة المملكة في معالجتها ما المواضيع التي  (1

  ؟من خالل برنامج بعد الخبر المتعلقة بالشأن المحلي

في قناة المملكة )الخبر الصحفي،  برنامج بعد الخبرما األنماط الصحفية المستخدمة في  (2

 التقارير، المقابالت(؟

في معالجة القضايا الخدمية المختصة  برنامج بعد الخبرعطيه ي الذيما حجم االهتمام  (3

 بالشأن المحلي؟

ي بالشأن المحلي فالمختصة لقضايا الخدمية المختصة با اإلخباريةاتجاهات المعالجة ما  (4

 ؟برنامج بعد الخبر

 ؟ةمتوازن في برنامج بعد الخبر بالشأن المحليالمختصة لقضايا الخدمية معالجة اهل  (5

 برنامج بعد الخبر على مستوى المملكة؟ما البعد الجغرافي الذي يغطيه  (6
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القضايا الخدمية المختصة بالشأن المحلي  معالجةالمستخدمة في  الشخصيات الفاعلة من هي (7

 ؟برنامج بعد الخبرفي 

القضايا الخدمية المختصة بالشأن المحلي في  معالجةما هي االستماالت المستخدمة في  (8

 ؟برنامج بعد الخبر

رنامج بما أنواع األطر المستخدمة في معالجة القضايا الخدمية المختصة بالشأن المحلي في  (9

 ؟بعد الخبر

 قناة المملكة في تقديم برامج ومحتوى إعالمي يلبي مفهوم الخدمة العامةهل ساهمت  (10

 التلفزيونية؟

 الدراسةحدود سادساا: 

  الزمانية:الحدود 

 31 إلى 2021ي كانون الثان 1الفترة الواقعة بين بالحدود الزمانية لهذه الدراسة تمثلت 

  متكاملة. تلفزيونية دورة برامجية وهذه الفترة تمثل، 2021آذار

 الحدود المكانية: 

بشكل  قناة المملكة عرض علىبرنامج بعد الخبر الذي ي   لدراسة علىالحدود المكانية لتقتصر 

 .سبوعيأ

 الحدود الموضوعية: 

عنى تمن خالل اعتماده على التقارير التي  برنامج بعد الخبرها الموضوعات التي تناول تم تحديد

إلنجاز ومتابعة ا والبرامج في وقت سابق اإلخبارية النشرات خالل ةضو عر بالمواضيع الخدمية والم
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فترة  خاللإعادة بثها ضمن حلقات البرنامج  توتم المتحقق والتطورات الحاصلة على مواضيعها

   الدراسة.

 الدراسـةمحـددات سابعاا 

يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة انطالقًا من كون الدراسة طبقت على كافة حلقات برنامج بعد 

مين لتحليل مضا الخبر خالل الدورة البرامجية موضوع الدراسة، كما أن كشاف التحليل الذي صمم

 سئلة الدراسة.أأن يجيب على استطاع  ،الخبر برنامج بعد

 الدراسةمصطلحات ثامناا: 

بيانات حول حدث معين واآلثار والتداعيات  أولمعلومات  يةاإلعالميقصد بها المعالجة  :معالجة

 ية مثلاألشكال والفنون الصحف البيانات. وتشمل المعالجة أوالتي تترتب على نشر هذه المعلومات 

 .والتحقيق والمقابالت وباقي الفنون الصحفية اإلخباريةالتقارير واألخبار والقصة والصور 

بعد  برنامجالمستخدمة في  يةاإلعالمالفنون  أشكال كافة اعتمادولغايات هذه الدراسة، سيتم 

ناة قية في نشرات األخبار والبرامج الخدمية في لمواضيع الخدمات والشؤون المح تناولالذي ي الخبر

 صالقص –الت المقاب –الخبر  –التقرير : )وهيوالتي يأخذ جزءا منها ويتوسع بها في حلقاته  المملكة

 (.استطالع الرأي – اإلخبارية

 اإلعالم: هي قناة إخبارية تأسست بموجب نظام خاص لتكون نواة لمنظومة قناة المملكة

 ض تغطية شاملةعالي الجودة لقناة خدمة عامة تعر  نموذجأ تسعى لتقديمالعام المستقل، حيث 

 .ألحداث التي يعنى بها األردنيون داخل األردن وخارجهلوعلى مدار الساعة 

WWW.ALMAMLAKATV.COM  
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 2005حددت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" في عام : الخدمة العامة

لضمان التعددية واالندماج  أداةمؤسسات الخدمة العامة بأنها  صفتوو العامة،  الخدمةمعايير بث 

األفراد  ساسية التي تمكنلتزويد المجتمع بالمعلومات األ المدني ووسيلةاالجتماعي وتقوية المجتمع 

 .(Sakr, 2005, pp6-9رشيدة حول واقعهم ومستقبلهم ) اتخاذ قراراتمن 

قطاع المملوكة لل العامة ّيةاإلعالمالخدمة  :إجرائيًا بأنهاعرفت الخدمة العامة ولغاية هذه الدراسة 

للتعددية  ةالضامن، العام، والممولة من موازنة الدولة العامة، والممثلة ألطياف المجتمع كافة

تهميش  وأإقصاء،  أواهتمامات المواطنين كلهم ومخاطبتهم دون استثناء، ، التي تعكس والتشاركّية

 .جهة منهم أولفئة 

 تشملو القضايا والشؤون التي تهم الوطن والمواطن األردني، إجرائيًا: يقصد به و : الشأن المحلي

لمرتبطة ا، الثقافية والبيئية وغيرها و االجتماعية، االقتصادية، نقل( –تعليم  –الخدمية )صحة القضايا 

 .بالحياة اليومية للمواطن

قضايا والمختص بالقناة المملكة  تقدمه الذي برنامج بعد الخبر إجرائيًا:ويقصد بها : البرامج

 .اقتصاد( - بيئة –نقل  –تعليم  –الخدمية المحلية )صحة 

جمهور وسائل االتصال، وتقدم هذه  إلى: هي إحدى وسائل نقل المعلومات اإلخباريةالخدمة 

ومعلوماتيا لألحداث يساهم في تدعيم وتوثيق معلومات الجمهور، كما تساعد  مرجعياالخدمة إطارا 

 . (312، ص2005، وآخرون )الحديديعلى فهم ما يحدث في العالم من أحداث ووقائع 
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مجموعة من البرامج : نهاأبإجرائيًا  اإلخباريةالخدمة تعريف ولغاية هذه الدراسة تم اعتماد 

شكل والتي يعتمد عليها برنامج بعد الخبر ب واألخبار التي تعرض على شاشة قناة المملكة اإلخبارية

 .حصري

 الحصول على بيانات وتفاصيل لحادث معين والتي تكون إجابتها :: ويقصد بهااإلخباريةالتغطية 

 لنشرل ( وتكون تلك المعلومات صالحة؟وكيف ؟وأين ؟ومتى ؟ولماذا ؟وماذا ؟على األسئلة الستة )من

 (.154ص ،1998)حجاب،

لشأن تغطية قناة المملكة لمواضيع ا :إجرائيًا بأنها اإلخباريةعرفت التغطية ولغاية هذه الدراسة 

 المحلي.
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 :الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

نظرية  المستخدمة وهي ةالنظريلإلطار النظري للدراسة من حيث  اً هذا الفصل استعراض نيتضمّ 

بعض ل اً واستعراض ومفهوم الخدمة العامة التلفزيونية، ولمحة عن قناة المملكة، اإلخباريةاألطر 

الدراسة ة ومقارنتها ببهدف اإلفادة من إجراءاتها المنهجي الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة

 .الحالية

 المستخدمة أولا: النظرية

 عرضاً  ن هذا الفصللإلطار النظري حيث يتضمّ  مفصالً  م الدراسة عرضاً تقدّ  ،في هذا الفصل

سة لالستفادة الدرا، حيث تسعى اإلخباريةاألطر  وهي نظرية الدراسةالتي تعتمدها  ةالمستخدم لنظريةل

ارة ما في مساعدة الباحثة في فهم موضوع الدراسة وفي تصميم استلغرض توظيفه هذه النظريةمن 

 سة.في التحليل الكيفي للنتائج التي ستتوصل لها الدرا وأيضاً  تحليل المضمون، وفئات التحليل،

رجة لقضايا الشأن المحلي في قناة المملكة ود اإلخباريةتسعى هذه الدراسة للتعرف على المعالجة 

ة ظريلعملها، وبالتالي فإن ن اً هذه المعالجة من مفهوم الخدمة العامة الذي تتبناه المملكة إطار  اقتراب

تم في يي ذلية التأطير الآ ضحو أنها ت على اعتبارنسب لهذه الدراسة األ يةهي النظر  اإلخباريةاألطر 

 .ربطها بمفهوم الخدمة العامة في قناة المملكةلالشأن المحلي  لقضاياخبار غرف األ

 اإلخباريةنظرية الطر 

رية األطر إحدى النظريات المهمة التي تسمح للباحث بقياس المحتوى غير الصريح ظتعد ن

للقضايا المثارة خالل فترة زمنية معينة، وقد عرفها " إنتمان  اإلعالمبوسائل  اإلخباريةللتغطية 

Entman عناصر ب بعض العلى بعض العناصر المتعلقة بالموضوع وتجنّ  " باالختيار والتركيز
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لهذا التعريف، فاإلطار هو الفكرة الرئيسة التي تكسب الحدث معناه ويحدد موضوع  قاً األخرى، وطب

 ،الخالف وجوهر القضية، وأن التشكيل هو اختيار بعض الجوانب من الحقيقة لجعلها أكثر بروزاً 

عطاء تفسير سببي، وتقييم أخالقي، وطريقة معالجة لهذه الحقيقة   .(Entman, 1993, P.42)وا 

ي للقضايا ماإلعالمدخاًل مناسبًا لدراسة التناول الصحفي و  اإلخباريةرية تحليل األطر تعتبر نظو 

ص اإلطار الخاص بالن إلىالتي يهتم بها الجمهور على اختالف طبيعة مضمونها. إذ يمكن النظر 

الصحفي من خالل عناصره البنائية والتي تتكون من العناوين الرئيسية والفرعية، واستخدام الصورة 

والتعليق عليها، واألدلة المقدمة، واختيار المصدر، واالقتباسات، والشعارات، واإلحصاءات، والبيانات، 

لمحتوى الضمني للنص وداللته، األمر الذي ا إلىوالفقرات الختامية، حيث يملك النفاذ من خاللها 

، 2018تتكامل معه الرؤية التحليلية تجاه القضايا باختالف أنواعها ودرجة أهميتها )مزاهرة، 

 (.322ص

 تعريف النظرية 

بأنها " إدراك لألحداث   Londonفعرفهاالذين اهتموا بهذه النظرية،  ينالباحث تعريفاتتعددت 

ويتفق هذا التعريف مع  .(London, 2013)القصة الخبرية"  أوتنظيم األفكار  أووتحديد القضية 

". فهو اءواالستثنوالتوكيد  واالنتقاءللتمثيل  طأنما" هي اإلخباريةبأن األطر  (Deverese)طرحه ما 

كما وتم تعريف  .(Deverese, 2014) للمشكلةوتعريف  يرى أن األطر عبارة عن تنظيم لألفكار

 خباري والتيبأنه "فكرة مركزية ينتظم حولها المحتوى اإل Tankardاألطر من قبل الباحث تانكرد 

من شأنها أن توفر السياق المالئم لتحديد ماهية القضية عبر استخدام أساليب االنتقاء، والتوكيد 

 (.2017لدبيسي، )ا
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 فرضيات نظرية الطر

 الماإلعلنظرية التأطير بشكل علمي وهي "أن تنظيم رسائل وسائل  ضيةر الف Goffmanوضع 

تؤثر في أفكار وردود فعل الجمهور"، والتأطير بصفة عامة يعني تنظيم وتصنيف المعلومات. فقد 

مجموعة خاصة من التوقعات التي نعتمد عليها  إلىاإلطار، لإلشارة  مصطلح Goffmanاستخدم 

 فالتأطير وفقًا لرؤية وتعريف هذا الباحث، تفترض .نالل وقت معيفي إدراكنا لموقف اجتماعي ما خ

 في اإلعالمية على تلميحات اجتماعية من شأنها مساعدة جمهور وسائل اإلعالمأن احتواء المواد 

ال يجب النظر إليه باعتباره مجرد  خباريأن التأطير اإل  Tankardتفسير األحداث، فقد أثبتت دراسة

نوعين  لىإل هذه التلميحات، فهو أكثر تعقيداً من ذلك، ويتجاوز مجرد تصنيفه تحيز إعالمي من خال

 Goffmanي، فقد أعاد اإلعالمحدد كاًل من المواقف وقضايا الخطاب إيجابي وسلبي، ألنه يّعرف وي  

صياغة مفهوم التأطير الذي كان يعني بالنسبة له بمثابة النسق المعرفي الذي يستخدم في تفسير 

 جوانب وزوايا خاصة من األحداث واألنشطة من خالل تنظيمها بهدف إدراكها.

اعها وكذلك وأنو بمفهوم األطر  االستعانة وتحديدًا تم ةالباحثة من أبرز مفاهيم النظري استفادت

 ةز نظريتتمي .طر ضمن هذه الدراسةوم اإلبراز في أسلوب عرض المحتوى من نظرية األمفه استعارة

يث تتناول ح مالئمة للتطبيق في بيئات إعالمية متنوعة ومنها قناة المملكة،" بأنها اإلخباريالتأطير "

ونها ك ية بما يتفق وسياسة القناةاإلعالملقائم باالتصال في صياغة الرسائل دور خبار و ألدور غرف ا

 .قناة خدمة عامة
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 الدب النظريثانياا: 

 العامةمفهوم الخدمة 

المفهـوم  يـزال ماو ، كافةأحد األشكال الهامـة في العمليـات االتصـالية  مفهوم الخدمة العامةيعتبر 

يـة العموميـة كالصـحف واإلذاعـة والتلفزيـون اإلعالمتلـك الوسـائل ب أو، بالدولـة ومؤسسـاتها اً ـرتبطم

مـا نترنـت و بظهـور اإل د الـذي يـرتبط أساسـاً الجديـ اإلعالمالبعض بالتقليديـة مقارنـة ب يسـميهاالـتي 

 الرقمي". اإلعالم، وبالتالي انتاج مفهوم "أنتجتـه مـن وسـائط متعـددة

 والمؤسسـاتي، حيـث كانـت وسـائل الدوليمحصورة في معـنى المفهـوم  العامةماهية الخدمة  بقيت

 داةألالرسمــي، هـــي ا أوالـــوطني  اإلعالممــا يعـــرف بــ أوالتقليديـة خاصـة اإلذاعــة والتلفزيـــون  اإلعالم

ال هـذه العمليـة تـز  ماالسياسـي، و يـديولوجياتها ونظامهـا أســتغلها الدولـــة في تكـــريس يــة الـــتي تاإلعالم

ي تمريـر للدولـة، وبقـ لكـاً سـارية المفعـول في كثـير مـن الـدول العربيـة، باعتبـار أن هـذه الوسـائل م  

يـتراوح مكانـه بمفهـوم الدولـة نفسـها، من خالل ممارسـة عمليـات اتصـالية واضـحة  العامةالخدمـة 

 العامـة.المعالم تحت وصاية المصلحة 

معايير بث  2005األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" في عام  منظمةحددت 

لضمان التعددية واالندماج االجتماعي  أداةمؤسسات الخدمة العامة بأنها  صفتالخدمة العامة، وو 

تخاذ اساسية التي تمكن األفراد من لتزويد المجتمع بالمعلومات األ المدني ووسيلةوتقوية المجتمع 

 (.Sakr, 2005, pp6-9رشيدة حول واقعهم ومستقبلهم ) قرارات

ة، بأنها نتاج مجتمعات ديمقراطية، خييية" وفق نماذجها التار اإلعالموتوصف "الخدمة العامة 

والتمويل نظيم تبيئات سلطوية، وينسحب ذلك على صيغ ال أن ينشأ هذا النموذج ويستدام في ويصعب

وم ية العامة" ممولة بوجه عام من رساإلعالمالمؤسسات. وقد تكون "الخدمة ية هذه اللالتي تكفل استق
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مباشرة من قبل  أو ،BBCالبريطانية ترخيص أجهزة التلفزيون، كما هي الحال في هيئة اإلذاعة 

سوم ر من خالل اشتراكات األفراد والمنح و  أومثل قناة المملكة وهيئة اإلذاعة األسترالية،  الحكومة

، 2017الطويسي، ذاعة الوطنية العامة في الواليات المتحدة األمريكية )البرامج كما هو الحال في اإل

 (.3ص

خبار وسريع حولها من مؤسسات لنقل األ بشكل كبير اإلعالميرى "شلوش" أن تطور وسائل و 

ؤسسات متعددة م إلىدولة ومع الطفرة التكنولوجية تحولت مؤسسات فاعلة في المجتمع وال إلىوتبادلها 

 لمسموعا أوالمرئي  اإلعالمة" في ن مهام "الخدمة العامأيعتبر  التصور التقليديف القيمة والفائدة.

تخضع لطبيعة البرامج والخدمات التي تقدمها القنوات العمومية لتستجيب من خاللها لحاجات الجمهور 

ام "الخدمة العامة" بمقتضيات مه فيربط التصور الحديثأما  .الواسع بدون أن تكون لها أهداف الربح

ع مة، بل تجياإلعالم قراطية والمتطلبات االجتماعية والثقافية وبضرورة المحافظة على التعدديةميالد

نواع أوالنوعية واإلبداع بالنسبة لكل  على الشراكة مع القطاع الخاص، مما يشكل مرجعًا للمصداقية

 (. 96، ص2011البرامج )شلوش، 

من الناحية التاريخية كان مفهوم "الخدمة العامة " أقل تعقيدًا في الماضي مما هو عليه اليوم، 

أن معناه ارتبط باالحتكار الذي كانت تمارسه الحكومات في  إلى، ويعود السبب في ذلك ولو جزئياً 

كانت ضمن المؤسسات العامة  اإلعالمذلك أن غالبية وسائل  إلى، أضف والتلفزيونمجال اإلذاعة 

نينيات من القرن العشرين في الغرب اية خالل الثماإلعالمللدولة. وعندما تراجعت االحتكارات 

ة بعض األنظمة في المنطقة على وضعي في العالم العربي، رغم إبقاء رنوالتسعينات من نفس الق

لخدمة العامة" أكثر صعوبة وتعقيدًا وذلك بسبب تراجع القواعد االحتكار، فقد أصبح الحديث عن "ا

، 2003وظهور وضعيات جديدة تتطلب تجديد مضمونه )ماهيل، استخدامات هذا المفهوم،  تحكمتي ال

 (.218ص 
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السياق يمكن التعرف والتمييز بين ثالثة معاني أساسية لمفهوم "الخدمة العامة"  هذا خاللومن 

 (:19-18، ص 2011)رابح،  اإلعالمفي 

 اإلعالمالخدمة العامة" في "" يرتبط بالفائدة المجتمعية، وعليه "للخدمة العامة فالمفهوم الول

اعها الجمهور نفسه بحيث يكون قائمة من أجل الجمهور، وممولة من قبل الجمهور، ويضبط إيق

 ف األساس لإلعالم خدمة "المصلحة العامة" لجمهور المتلقين.داله

ن "الخدمة إ، فى"الجمهور"، وبهذا المعن إلىتوجه نها تإبالقول  وارتبطت الدللة الثانية للمفهوم

البث التلفزيوني يتوجه لخدمة "المصلحة العامة  باعتبار عنها، يمكن التعبير اإلعالمالعامة في 

ن أالخدمة تبدو أكثر وضوحًا، بمعنى للجمهور"، وهو يعني أن المضامين والقيم التي تحملها هذه 

ات جماعية قرار  خاذتاية تتيح لألفراد كمواطنين المشاركة الفاعلة، وتحفزهم على اإلعالمالمؤسسات 

المعلومات والمعارف  إلىلكل األفراد الوصول  اإلعالمائل تراعي "المصلحة العامة"، وتضمن وس

 التي يحتاجونها للقيام بواجباتهم.

ور"، " و"الجمهاإلعالمقائم على التكامل بين "وسائل  تصورعلى  سفتتأس أما الدللة الثالثة

العامة" دمة "الخ اعتباريمكن  اإلطار، وفي هذا اإلعالمحيث ينظر للجمهور كأفراد مستهلكين لوسائل 

 موجهًا لخدمة الجمهور.تبادليًا باتجاهين بثًا 

 الديمقراطية"الخدمة العامة" وتعزيز 

ار هي اإلخب اإلعالموظائف لوسائل  عدة إلىتشير األدبيات التقليدية لبث "الخدمة العامة" 

، وتأسيسًا على ذلك، والترفيه التثقيفالرأي العام واخيرًا  وتمثيلوتوفير منبر حر للنقاش العام والرقابة 

 (:3، ص2017تقوم قنوات "الخدمة العامة" بما يلي )الطويسي، 
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 :يئتين اإلخبار بما يجري في الب توفير قناة حرة مستقلة لتدفق المعلومات والخبار للمجتمع

ة سهم في تمكين المواطنين من زيادالداخلية والخارجية، وحماية حق المجتمع بالمعرفة، مما ي  

 مستوى معرفتهم بالشأن العام.

 :توفير ساحة للنقاش العام ضمن معايير التعددية والتنوع في  توفير منبر حر للنقاش العام

، وتوفير البيئة المناسبة لزيادة دور المواطنين في المشاركة السياسية واالقتصادية اآلراء

 والثقافية.

 :أداة داءها، بمعنىأسات العامة ومراقبة لرصد المؤس أداةتوفير  الرقابة وتمثيل الرأي العام 

 "الصالح العام". سمباعلى أعمال الحكومة  رقابة

 :المساهمة في بناء وجدان المجتمع والتعبير عن ثقافته وهويته. التثقيف والترفيه 

 ية العامة"اإلعالممعايير "الخدمة 

ية العامة" على خدمة الحياة الديمقراطية وغرس الثقافة الديمقراطية اإلعالمتعمل معايير "الخدمة      

 ية العامة" ما يلي:اإلعالمبين أفراد المجتمع. وتشمل معايير " الخدمة 

أي ابتعادها عن التدخل والضغوط السياسية واالقتصادية والتجارية  الستقاللية: أولا.

ادات ستقاللية من خالل التشريعات وآليات تعيين قيواالجتماعية، وتوفير الضمانات الفعلية لهذه اال

هذه المؤسسة، ومصادر التمويل وتمثيل المجتمع ومكوناته السياسية والثقافية واالجتماعية )رابح، 

 (.25، ص 2011

ماءاتهم مع كافة باختالف انتتفئات المج إلىأن تصل هذه الخدمة أي  والتمثيل:الشمولية  ثانياا.

 .م وسكنهمهواختالف أماكن وجوداتهم وأصولهم ولغ



19 

 

لى يًا منوعًا يشتمل عن تقدم محتوي إعالمأة " ية العاماإلعالميتطلب من "الخدمة  التنوع: ثالثاا.

واالقتصاد وشؤون المجتمع والرياضة والترفيه وغير ذلك من موضوعات تلبي  اإلخباريةالخدمات 

 اهتمامات الجمهور.

 دواتالتجديد واإلبداع في المضامين وطرق العرض واأل خالل: من رابعاا التميز والبتكار

 )موقع قناة المملكة( .ستخدمةموالتطبيقات وجودة التقنيات ال

على "التمويل العام" من خالل أموال الخزينة العامة  االعتماد خامساا التمويل والحاكمية اإلدارية:

وجود  رشيدًا يعتمد على موذجًا إدارياً بمنحة حكومية، وهذا يتطلب ن وليسالمقررة من قبل البرلمان، 

فساح المجال أمام  دارات منتخبة ومجالس تحرير يوجد فيها تمثيل للجمهور وا  مجالس إدارة مستقلة وا 

 (.4، ص2017يين لتنظيم أنفسهم )الطويسي، اإلعالم

لدينا قنوات عالمية ناطقة بالعربية انطلقت من مفهوم الخدمة العامة مثل أنموذج مؤسسة    

" دويتشه فيلهوخدمة "، "( البريطانيةBBC. بي. سي )و"بيية العامة في أميركا، اإلعالمالخدمة 

الخدمة العامة التابعة لمحطات غربية.  لمحطات تلفزة تعنى، هذه نماذج ″24-فرانس”واأللمانية، 

وجاءت المملكة في األردن لتمثل مفهوم الخدمة العامة في التلفزيون الذي بات بعيدا عن التلفزيون 

األردني وهو تلفزيون رسمي أكثر منه تلفزيون خدمة عامة، وجاءت المملكة لتعزز هذا المفهوم قائمة 

مل كسر مع، على أ؛ بما تعنيه من استقاللية وتمثيل فعلي لمكونات المجت”الخدمة العامة“على مبدأ 

 منذ سنوات عن أجواء المواطن وأولوياته. تبتعدتجاه المحطات الرسمية التي  حال االغتراب

 الردنية  اإلخباريةقناة الخدمة العامة  –قناة المملكة 

كنواة لمنظمة إعالم عام  2015تموز  10تأسست قناة المملكة بموجب نظام خاص بتاريخ 

العام المستقل عن  اإلعالمّية العامة باإلعالممستقل من خالل خدمة عامة، ويتجّسد مفهوم الخدمة 
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ة يّ عالماإلتدخل السلطات والمصالح االقتصادّية الخاصة الذي يعكس المصلحة العاّمة. إّنها الخدمة 

 إلعالماإنه  كافة.المملوكة للقطاع العام، والممولة من موازنة الدولة العامة، والممثلة ألطياف المجتمع 

إقصاء،  وأالضامن للتعددية والتشاركّية يعكس اهتمامات المواطنين كلهم ومخاطبتهم دون استثناء، 

 .جهة منهم أوتهميش لفئة  أو

من خالل نشرتها الرئيسية في  2018-7-16يوم اإلثنين  المملكةانطلق البث الفضائي لقناة 

األقمار  على HDو SD بتقنية وتبث القناةاألردن،  –ت عمان يمساء بتوق 07:00تمام الساعة 

 .عرب سات ونايل سات

رؤية قناة المملكة حسب ما ذكر في موقعها اإللكتروني أنها قناة خدمة عامة، تحمل رسالة 

عالمية السعي  وتعمل علىالوطن  لنيل ثقة المشاهد األردني والعربي من خالل تقديم خدمة إخبارية وا 

مستقلة. وتذكر رسالة القناة أنها ستعمل على تقديم خدمات إخبارية ومحتوى إعالمي بمختلف 

 طوالسياسية والثقافية والبيئية وغيرها العديد من القضايا، مع تسلي واالجتماعية االقتصاديةالمجاالت 

 ى شؤون المرأة والشباب.الضوء عل

تقديم نموذٍج أردنّي جديٍد في  إلىّية العاّمة، وتسعى اإلعالموتلتزم "المملكة" بأسس الخدمة 

 (:2021، )الموقع اإللكتروني لقناة المملكة العاّم، وفق المبادئ األساسّية التالية اإلعالم

  عي الداخلّية والخارجّية، والساستقاللية بث المعلومات واألخبار: إخبار المجتمع بالمجريات

 .لحماية حّقه بالمعرفة، وتمكين المواطنين من زيادة مستويات معرفتهم بالشؤون العاّمة

  اركّية، ايير التعددية والتشوفق مع اآلراءحرية النقاش العام: ساحة للنقاش العاّم تضمن تنوع

 .في المشاركة السياسية واالقتصادية والثقافية المواطنينمجاال يدفع نحو زيادة أدوار  قدموت
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   :لرصد أداء المؤسسات العاّمة، ومراقبة تطبيق القانون لخدمة  أداةالرقابة وتمثيل الرأي العام

 .المصلحة العامة

 التثقيف والترفيه: المساهمة في بناء وجدان المجتمع والتعبير عن ثقافته. 

)الموقع اإللكتروني لقناة المملكة،  ي ة العامةاإلعالمللخدمة "المملكة"  التي تتبعها قناة معاييرال

2021:) 

 :ّية العاّمة التاليةاإلعالممعايير الخدمة  إلىّي اإلعالميستند أداء "المملكة" المؤسسّي و 

ابتعاد هذه الخدمة عن الّتدخل والضغوط السياسّية واالقتصادّية والتجارّية : الستقاللي ة: أولا 

يد آليات تعيين قيادات القناة، وتحد إلىواالجتماعّية، من خالل ضمانات فعلية، وتشريعات، إضافة 

 مصادر التمويل، وتمثيل المجتمع بجميع مكوناته السياسّية، والثقافّية واالجتماعية، ويضمن ذلك:

  المهني، ياإلعالمتحريرّيا مستقال يلتزم بالقواعد المهنّية والمبادئ األخالقّية للعمل خّطا 

 ومدعوما بأّدلة معلنة للسياسات التحريرّية وأسلوب اللغة واستخدام المفاهيم.

  بناء قدرات وتدريب مستمر للصحافيين والعاملين، وتنظيم ذاتي ينّمي المسؤولّية الجماعّية. 

 لحوكمة واالستقاللّية االقتصادّية وتنظيم اإلعالناتمعايير واضحة ل. 

  ،بناء عالقة تشاركية مع الجمهور وضمان حّقه في تصحيح األخطاء، ومساءلة المحطة

وتقديم الشكاوى عبر منصات إلكترونية معلنة ومحددة لتلك الغايات تحت إشراف لجنة 

 .ّلهاكهدين ومتابعتها خاصة من "المملكة" تجتمع بشكل دوري لتقييم مقترحات المشا

ة جميع المجتمعات المحلّية والمحافظات والقوى السياسيّ  إلىالوصول : تمثيل المواطن والت نو ع: انياا ث

واالقتصادّية واالجتماعّية والتيارات الثقافّية، وتسخير الوظائف األساسّية للخدمة العاّمة التلفزيونّية 

 :لعكس كل ما يهم المواطن األردنيّ 
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 المجتمع يتطلب تغطية عادلة ومنصفة في الموضوعات والقضايا والمناطق والمصادر تمثيل. 

  ،تمثيل النوع االجتماعي بعدالة، مع التأكيد على دور المرأة ومكانتها في مشاركة الرجل

 .وعكس حضورها على المحتوى ومن خالل المصادر

  ليل األحداث، من خالل تعددووجهات النظر في طرح القضايا العاّمة وتح اآلراءالتنّوع في 

 .البدائل السياسّية واالقتصادّية والثقافّية أمام الجمهور

  جميع األصوات وجعل صوت جميع الفئات مسموعا إلىيتطلب التمثيل والتنوع الوصول. 

 التعبير عن الهوية الوطنية الجامعة وثقافتها :ثالثاا 

  المملكة األردنية الهاشميةمضمون يعبر عن التاريخ والجغرافيا واإلنسان في. 

 .التعبير عن الثقافة الوطنية المركزية والثقافات الفرعية األخرى المنتمية لألردن 

   وتعظيم الوحدة الوطنية الوطني،ترسيخ االعتزاز. 

 التركيز على تشجيع اإلنتاج الثقافي المحلي المرتبط بالهوية. 

 التمي ز واإلبداع: رابعاا 

  يلبي حاجات الجمهورمحتوى إعالمي شامل. 

 برامج، وأفكار، وطرق عرض مبتكرة توثق التواصل مع الجمهور. 

 تقنيات وجودة في هوية الشاشة البصرية. 

 التعبير عن المصلحة العامة -خامساا 

 تورّية للقواعد الدس وفقاً  عاماً  قي إجماعاً مصالح الوطنّية والقضايا التي تلالتركيز على ال

 .والقانونّية

  ة، عن الرقابة الذاتي ضمن حدود القانون بعيداً  اإلعالماالستثمار األقصى والكفء لحرّية

 .حيث إّن ذلك مصلحة وطنّية عليا
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 تعزيز التشاور الديمقراطّي بين مختلف القوى والتيارات واالتجاهات لتحقيق النفع العام. 

 بناء معادلة إيجابية بين الحرّية والمسؤولّية. 

  اهتمامات المواطنين وتطلعاتهم ومطالبهمالتعبير عن. 

  القيام بدور الرقيب العام النزيه على أداء السلطات، وتقديم نموذج إيجابي وبّناٍء للرقابة

 .ّيةاإلعالموالمساءلة 

  المختلفة والمتعددة، والمساهمة في خلق  اآلراءتوفير منبٍر للنقاش والحوار العام وطرح

 .لوطنيةاإلجماع العام على القضايا ا

  لق االستقرار، وخ أوالنظام االقتصادّي  أودرء الضرر باالبتعاد عن كّل ما يضر المجتمع

 .ةياإلعالموحجم الضرر المحتمل وقوعه نتيجة للتغطية  اإلخباريةتوازن بين القيمة 

ال يوجد نموذج موحد لسياسات التمويل والنموذج االقتصادّي : التمويل والنموذج القتصادي   :سادساا 

 االعتماد على إلى، ولكن السمات األساسّية تذهب اإلخباريةالمستدام في تجارب الخدمة العاّمة 

التمويل العام في خدمة االستقاللّية، دون إضعافها. وتقوم سياسة التمويل وبناء النموذج االقتصادّي 

 :(2021)الموقع اإللكتروني لقناة المملكة،  ة" على األسس التاليةالمستدام في "المملك

 الرؤية التحريري ة : 

تغيير المفاهيم التقليدّية لألخبار، وبناء مصداقية عالية، وتقديم  إلىتسعى "المملكة"  -

، هأدواتالرقمي بكل  اإلعالممحتوى مختلف، ونشر ثقافة إعالمية جديدة تتكامل مع 

احتياجات المجتمع األردني، الذي يمر بتحوالت سكانية تجعل من الشباب وتتكيف لتلبية 

 .الفئة األكبر عددًا واألكثر استهالكًا للتكنولوجيا الحديثة

غرف أخبار متطورة: تتكون غرف األخبار من منصات مختلفة تعتمد على تكنولوجيا  -

االتصال الجديدة، ويديرها صحفيون قادرون على التعامل مع الوسائط المتعددة لتقديم 
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ثقافة َتحقٍُّق تقوم على كفاءة التعامل مع وفرة المصادر وازدحام المعلومات، وترسي قواعد 

 .مل مع المحتوى الذي ينتجه الجمهورمهنّية جديدة في التعا

محتوى مختلف: قيم تجعل األخبار ذات معنى وأكثر قربا من الجمهور، وال تدور حول  -

األشخاص بل األحداث واألماكن والمجتمعات من خالل قصص مسرودة تحترم العقل 

 .وتحاكي الوجدان

سائل ير أدوار مرسلي الر ّية، وتتغاإلعالمأخالق إعالمية راسخة: تتغّير الوسائل والوسائط  -

ّية ومتلقيها، وتتبادل األدوار، وتتغير طريقة سرد األخبار وأشكال وأنماط المحتوى اإلعالم

ّية تبقي ثابتة ال ينالها التغيير في أصولها؛ لهذا تقدم اإلعالمّي، لكن األخالق اإلعالم

عالم الخدمة العاّمة،المسؤولّية االجتماعّية و  إلى"المملكة" وضوحها األخالقي باالنتماء   ا 

بكل ما تعنيه تلك المفاهيم من تقاليد تقوم على المعايير المهنّية الراسخة، والصرامة في 

 .حماية تقاليد المصداقّية والدّقة والتوازن، والتزام احترام خصوصّية األفراد وكرامتهم

ألخبار البحث عن الجمهور الذي أهملته أنماط ا إلىجمهور جديد: تسعى "المملكة"  -

إعادة تعريف جمهور المشاهدين وجذبه باإلقناع واحترام العقل  إلىالتقليدّية، وتسعى 

والذائق. والثقافة الجديدة لألخبار تركز على استقطاب الفئة العريضة من المجتمع 

 .وتخاطب الشباب واألسرة، كما هو الحال لقادة الرأي والنخب

 تجعل "المملكة" العمل على جمع وتحليل المعلومات والتفاصيل المهمة إحدى : تغطية عميقة

عالمّية سريعة وذات مصداقية  مسؤولياتها التحريرّية األساسّية في تقديم خدمة إخبارّية وا 

 :تقديم نموذج متقدم من صحافة العمق وفق المالمح التالية إلىعالية. وتسعى القناة 

لتركيز على جودة المعلومات والبحث في تفاصيلها وخلفياتها جودة المعلومات واإلحاطة: ا -

 .المهمة، وتقديم إحاطة شاملة بزوايا الحدث المختلفة
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 وأواألحداث الجارية، ورصد تحوالتها  اإلخباريةمتابعة مستمرة: متابعة حثيثة للقصص  -

ن اإلثارة عسكونها وتقديم تعريف جديد لدورة حياة األخبار يرتبط بمصالح المشاهد بعيدًا 

 .الرخيصة

مصادر موثوقة: البحث عن المصادر األقرب لألحداث والظواهر، واألكثر كفاءة في  -

 .تقديم المعلومات واآلراء، واألكثر صدقّية وموثوقّية

ما وراء العناوين واألحداث بالتحليل والرصد، والقراءات متعددة  إلىعمق التحليل: الذهاب  -

 .ما مصادر ومحاوريَن يتمتعون بالكفاءة والثقة العاّمةالزوايا؛ األمر الذي يتطلب دو 

االبتكار: رؤية أشياء جديدة ومختلفة في أحداث وظواهر قد تبدو عادّية، والبحث عن  -

قصص تثير فضول المعرفة، وترفع من تطلعات الجمهور، وتضيء زوايا غير مطروقة، 

 .وتبتكر في العرض البرامجيّ 

ام عناصر اإلنتاج التلفزيونّي والرقمّي األكثر قدرة على وتطبيقات متقدمة: استخد أدوات -

 .إيصال المعلومات والرسائل بحرفّية عالية لتوفير متعة معرفّية

طرح إنسانّي: موضوعية تناول األحداث والقضايا والتفاصيل في عمق المجتمعات  -

عن  االجتماعّي، بعيداً المحلّية، والحياة اليومّية. كما إن اإلحاطة الجارية والشاملة للمشهد 

 .االنتقائّية وفي العمق، تضفي المزيد من المصداقية وتقوي العالقة مع الناس

 تعي "المملكة" أّنه ال يمكن المساهمة في استعادة بناء الثقة العاّمة من دون : الثقة العام ة

خالل  إلعالماالعاّمة. تراجعت ثقة الجمهور األردنّي بوسائل  اإلعالمخلق ثقة حقيقّية بوسائل 

ي وتنّوع القنوات وتعددها من تشتت المشاهدين اإلعالمالعقدين األخيرين، وزاد اإلغراق 

ة مصدرًا المحليّ  اإلعالموسائل  ّية، بينما لم تكن أحياناً اإلعالموتراجع مسار الثقة بالرسائل 
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تبني "المملكة" على قدرتها في نيل ثقة المجتمع األردني دورها في موثوقا  لألخبار األردنية. و 

 .المساهمة في صيانة الثقة العاّمة في المجتمع األردنّي واستعادة تأثيثها بالقيم اإليجابّية

 تعتمد قوة أي وسيلة إعالمية على مدى حضورها وقربها من الناس. : القرب من الناس

 :من األقرب لألسرة األردنّية، انطالقاً وتسعى "المملكة" ألن تكون الجار 

فهم الحاجات واألولويات: ثمة فرق عميق بين ما يحتاجه الناس وبين ما يريدونه، والقرب  -

الحقيقي لهم يأتي من فهم حاجاتهم. وعلى الرغم من حساسّية التمييز بين ما يحتاجه 

في  يعكس الرغباتالناس بالفعل وما يعكس مصالحهم الحقيقية وبين ما يريدونه وما 

العمل الصحفي، الذي يخضع لحسابات الجاذبّية ورضى الجمهور، فإن البناء المتين للثقة 

 .ال يستقّر إال على قاعدة حاجات الناس الحقيقية

ي: يعد البحث عن البعد اإلنسانّي في الكثير مما يعرضه المحتوى اإلعالمأنسنة المحتوى  -

المحتوى من دونه. إنَّ اإلنسان هو األساس في  الأشكّي جزءًا ال تكتمل جميع اإلعالم

المعالجات الصحفية سواء في المعلومات التي تعكس الوقائع وما يقف خلفها من عواطف 

 .وانفعاالت وخلفيات

العمل اإلنساني: تقع على كاهل صحافيي "المملكة" مسؤولّية احترام الطبيعة البشرّية في  -

رغبة اإلنسان الطبيعية في معرفة الحقيقة، والعمل على أعمالهم المهنّية، وهذا يعني فهم 

إشباعها. إنَّ من واجب صحافيي "المملكة" تحقيق العدالة تجاه الحقيقة عن طريق اإلبالغ 

 .البعيد، خدمًة للمجتمع أوعما يحدث فعاًل في محيطهم القريب 

الل "القدوة" من خالتعلم اإلنسانّي: إّن ما يحتاجه اإلنسان بالفعل وبالتالي يريده هو  -

ملهمة القصص ال أواألحداث واألشياء الجيدة واألشخاص الذين يحدثون الفرص في العالم 

ّن صحافيي "المملكة"  التي تثير خيال الناس اإليجابّي، وتزيد من قدرتهم على التطلع، وا 
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ًا سيدركون أنَّ جانبًا من مهمتهم أْن يجعلوا من األحداث واألشخاص والقصص النبيلة درو 

 .جيدة للناس

 محلي ة الخبار 

- : يتناول السلوك السياسّي للدولة وسلطاتها الدستورّية، ويعني مواطني  المستوى الوطني 

 .دولّيةاألردنّية ال أو اإلقليمّية،األردنّية  أو األردنّية،الدولة كافة سواء في شؤون الداخلّية 

قرار سياسات الدولة العام ة - العاّمة  وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات: كل ما يرتبط باقتراح وا 

 .عبر المؤسسات الدستورّية كاّفة، وعالقتها بالمجتمع أفرادًا وجماعات ومؤسسات

- : األخبار ال تدور حول السياسة والسياسيين وحدهم، بل يؤدي المجتمع  المجتمع الردني 

المجتمع  لتزام بتغطية شؤوندوراً بارزاً في صناعة األخبار ومنحها قيمة، إذ تعني المحلّية اال

 .األردني ومعالجة الظواهر والمشكالت االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية التي تهّمه

فق و  اإلخباريةتمنح "المملكة" شؤون المحافظات أولوية سواء في التغطيات  المحافظات: -

 .ّية وأشكال المحتوىاإلعالممن خالل المتابعات  أوما تطرحه األحداث 

أي المجتمعات والجماعات األكثر تهميشًا واألقل رعاية، وتشمل  ش ة:ماعات المهالجم -

تلك  أو ة،النائيالمجتمعات المحلّية التي تعاني ظروفًا تنموّية صعبة، مثل بعض المناطق 

الجماعات التي تعاني ظروفًا خاصة،  أوحوادث،  أوالتي قد تتعرض لكوارث طبيعّية 

المجموعات  إلىالتزام إعالمّي تجاهها مثل األشخاص ذوي اإلعاقة، إضافة  إلىوتحتاج 

 ة.العمالة الوافدة والمهاجر  أو الالجئين،غير المستقّرة مثل  أو الطارئة،والكتل السكانّية 

لجمهور ل المملكةقدم تقناة وبينت مديرة قناة المملكة خالل مقابلة معها لغايات هذه الدراسة أن "

 متلك قناةت". ضمن معايير تضمن الشفافية والمصداقيةتسعى ألن تكون األردني تغطية إخبارية 
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المفرق اربد و ة األردنية الهاشمية مثل الكرك و مكاتب مجهزة في أكثر من محافظة في المملك المملكة

أربيل منها بغداد و عدد من المراسلين في بعض عواصم الدول العربية  إلىومعان والعقبة باإلضافة 

 إلىحيث توجد نشرة إخبارية على رأس كل ساعة باإلضافة  .وقطاع غزة والقدس المحتلة ومصر

صوت المملكة" و"العاشرة مع طارق العاص" و"بعد الخبر" و"جلسة "مجموعة من البرامج الحوارية مثل 

والبرنامج الرياضي  "الكابتن" والبرنامج الرياضي "االقتصاديعلنية" و"حكومة الظل" وبرنامج "األحد 

 والبرامج الصباحية مثل "صباح المملكة" وبرنامج "صباح المملكة نهاية االسبوع". 2 4 4

تعمل قناة المملكة على متابعة تقييم الجمهور ومراقبة الجودة لمحتواها اإلخباري الذي تقدمه، 

ن لف الفئات المجتمعية مفعملت على اختيار بعض األشخاص الذين سموا بلجان الجمهور من مخت

 ديم تقاريروتقخبراء وأكاديميين ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات وغيرها وظيفتهم مراقبة المحتوى 

 دورية لمجلس اإلدارة للمتابعة.

على جمع وتحليل المعلومات والتفاصيل المهمة إحدى مسؤولياتها  العملتجعل "المملكة" 

عالمّية سريعة وذات مصداقية عالية. وتسعى القناة   لىإالتحريرّية األساسّية في تقديم خدمة إخبارّية وا 

 .(2021تقديم نموذج متقدم من صحافة العمق وفق المالمح التالية )موقع قناة المملكة، 

 برامج قناة المملكة:

 (:2021من أهم برامج قناة المملكة ما يلي )موقع قناة المملكة، 

 :برنامج ثقافي فني يعرض الفنون التراثية والقصص الغريبة التي حدثت في  برنامج وجهات

 قديم الزمان كما أنها تتحدث عن الفنون العريقة في البالد المختلفة وباألخص األردن.

 :برنامج يعرض كل يوم أحد من كل أسبوع لعرض المشكلة  برنامج الحد القتصادي

يجاد الحلول لها وعرضها.  االقتصادية األكثر جدال خالل األسبوع ومناقشة أسبابها وا 
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 :والمستندات الوثائقية األردنية. األفالمبرنامج أسبوعي يقوم بعرض  برنامج وثائقي 

 :تحقيق ر التي لم يتوصل إليها البرنامج يقوم بالتحقيق وكشف السرا برنامج قيد التحقيق

 الفعلي للقضية يقوم بها الصحفي بكل جهد في إيجاد المعلومات.

 :برنامج يسلط الضوء على األماكن السياحية الساحرة في األردن الغير تقليدية  برنامج رحال

 واألماكن الترفيهية والثقافية برنامج سياحي متميز.

 :د المؤلفات التي تصدر في األردن.برنامج يعرض ألهم واجد برنامج السيق 

 :برنامج يستضيف محافظين ومسئولين في األردن في حوار جماعي  برنامج جلسة علنية

 لعرض المشاكل عليهم ومناقشتهم في الحلول.

 :برنامج شبابي لعرض مهاراتهم في مجال التكنولوجيا في سياق تنافسي  برنامج بروح ريادية

 لزيادة حماسهم لتقديم أهم مشاريعهم في تطوير العالم.

 @ برنامجjo :  وهو برنامج يرصد تفاعل جمهور السوشال ميديا حول قضايا آنية في الشأن

 المحلي والعربي، أو مع قضايا حول العالم.

 :عنى بمتابعة الشؤون المحلية الخدمية ويسلط الضوء على وهو برنامج ي   برنامج بعد الخبر

المشاكل الخدمية من خالل تقارير ومتابعات غرفة األخبار، ويتابعها مع المسؤولين المعنيين 

 من خالل الحوار.

 :برنامج توك شو سياسي اجتماعي يسلط الضوء على المشاكل  برنامج صوت المملكة

 خن بين الحضور للبرنامج.السياسية في حوار سا

 :برنامج رياضي يناقش الدوري األردني ويقوم بعرض كل ما يتعلق بالرياضة  برنامج الكابتن

 األردنية كافة.
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 :يقدمه طارق العاص، نشرة إخبارية يومية لعرض األحداث واألخبار األردنية  برنامج العاشرة

 ة والعربية.كما أنه يستضيف القادة السياسيين لفتح الملفات الدولي

 :يستضيف النواب لمناقشتهم حول قرارات السلطة التنفيذية. برنامج حكومة الظل 

 :برنامج يعرض في كل صباح لعرض كل ما هو جديد في كل  برنامج صباح المملكة

 المجاالت الرياضية والسياسية واالجتماعية وغيرها من األخبار.

  برنامج يعرض مساء كل خميس يستعرض المباريات ويحللها مع محللين  :2 4 4برنامج

 رياضيين.

 :وهو برنامج اجتماعي ثقافي توعوي يطرح قضايا  برنامج صباح المملكة نهاية السبوع

 قانونية وصحية ونفسية تهم العائلة والمرأة والطفل.

 :ن ياألخبار على الصعيدسبوع من أهم وهو برنامج يقدم حصاد األ برنامج أخبار السبوع

 مع خبراء. تطوراتهاآفاق المحلي والعربي ويناقش 

نهوض الإلى تسعى قناة المملكة وبينت مديرة القناة خالل مقابلة معها ألغراض هذه الدراسة "

ويرجع  ،من خالل ما تقدمه بكل صدق ومهنية عالية اهدينشالماألردني وكسب حب واحترام  اإلعالمب

و جديد ه على تقديم كل ما يعملونالقائمين على القناة من إعالميين ومشرفين على القناة  إلىذلك 

شكل والسياسية التي تتحدث ب اإلخباريةوعرض برامجها  ،ومميز على شاشة قناة المملكة الفضائية

رها والنهوض بها في كل وّ تطسهم في ن ي  أمن شأنه ما أساسي عن الشعب األردني وعرض كل 

من الممكن اآلن متابعة كل ما يعرض على قناة المملكة األردنية تي في عبر البث ". المجاالت

جديد بشكل مستمر ومجاني  وما هومتابعة كل  ،المباشر من خالل موقع القناة الرسمي أونالين

يع دون تقطمشاهدة بالفقط قم بزيارة الموقع من خالل البث المباشر وتمتع ب ،فالموقع بدون اشتراك

 ساعة. 24مباشرة لكل البرامج واألخبار على القناة يوميًا 
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 ي لقناة المملكة في معالجة الشأن المحلي اإلعالمالدور 

قوة أي وسيلة إعالمية على مدى حضورها وقربها من الناس. وتسعى "المملكة" ألن تكون  تعتمد

 :(2019من )موقع قناة المملكة،  الجار األقرب لألسرة األردنّية، انطالقاً 

  فرق عميق بين ما يحتاجه الناس وبين ما يريدونه، والقرب  ثمة :والولوياتفهم الحاجات

الحقيقي لهم يأتي من فهم حاجاتهم. وعلى الرغم من حساسّية التمييز بين ما يحتاجه الناس 

بالفعل وما يعكس مصالحهم الحقيقية وبين ما يريدونه وما يعكس الرغبات في العمل 

تقّر مهور، فإن البناء المتين للثقة ال يسالج االذي يخضع لحسابات الجاذبّية ورضالصحفي، 

 .إال على قاعدة حاجات الناس الحقيقية

  البحث عن البعد اإلنسانّي في الكثير مما يعرضه المحتوى  يعد: ياإلعالمأنسنة المحتوى

المحتوى من دونه. إنَّ اإلنسان هو األساس في  أشكالّي جزءًا ال تكتمل جميع اإلعالم

المعالجات الصحفية سواء في المعلومات التي تعكس الوقائع وما يقف خلفها من عواطف 

 .وانفعاالت وخلفيات

  على كاهل صحافيي "المملكة" مسؤولّية احترام الطبيعة البشرّية في  تقع :اإلنسانيالعمل

أعمالهم المهنّية، وهذا يعني فهم رغبة اإلنسان الطبيعية في معرفة الحقيقة، والعمل على 

إشباعها. إنَّ من واجب صحافيي "المملكة" تحقيق العدالة تجاه الحقيقة عن طريق اإلبالغ 

 .البعيد، خدمًة للمجتمع أوريب عما يحدث فعاًل في محيطهم الق

  ما يحتاجه اإلنسان بالفعل وبالتالي يريده هو "القدوة" من خالل األحداث  إنّ  اإلنساني:التعلم

ثير القصص الملهمة التي ت أو ،واألشياء الجيدة واألشخاص الذين يحدثون الفرص في العالم



32 

 

ّن   صحافيي "المملكة" يدركون أنَّ خيال الناس اإليجابّي وتزيد من قدرتهم على التطلع، وا 

 .جانبًا من مهمتهم أْن يجعلوا من األحداث واألشخاص والقصص النبيلة دروسًا جيدة للناس

 ثانيا: برنامج بعد الخبر 

المملكة جملة من المشكالت في محافظات األردن المختلفة، بعض  قناة منذ انطالقتها رصدت

 .اإلخباريةالبحث والمعالجة  هذه القضايا أنجز وأغلق، وأخرى تنتظر

ز، والمتابعة في االنجا وأين وصلت هاواقع حال ورصد هذه القضايا إلىيتم العودة هذا البرنامج  في

مواد  على مع المسؤولين من خالل الحوار وعرض القضايا من خالل تقارير خاصة للبرنامج عطفاً 

 .عرض على القناةخرى ت  أتم عرضها في نشرات وبرامج 

، حيث تخصص كل حلقة الجنوب إلىكافة من الشمال محافظات المملكة البرنامج ويغطي 

الوسط  قليمإربد(، إ، جرش عجلون، المفرق)محافظات قليم الشمال ويشمل إقاليم، حسب األ مناطقياً 

  .، معان، الطفيلة، العقبة()الكرك قليم الجنوبإ، عمان، البلقاء(، مأدبا)الزرقاء، 

 – الصرف الصحي –النقل  –القضايا الخدمية المتعلقة بمواضيع )الصحة البرنامج  يناقش

 ،(الزراعة – سياحةال –التعليم  –البيئة  -أشغال  –تنمية مجتمع محلي  –مشاريع سكنية  –الكهرباء 

فيما يتم مناقشة قضايا تخدم كل المحافظات من خالل الحديث عن جزء معين يهم كل المحافظات 

 . الخدمي اإلطارفي قضية واحدة ضمن 

يتم و  ،حدى المحافظاتإفي كل جزء يتم تناول موضوع من  ،ءجزاثالثة أ إلىيقسم البرنامج 

 ة وليس السؤال فقط. مع المسؤول المعني بأسلوب المساءلمعالجته من خالل الحوار 
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ساعة تلفزيونية حيث تبلغ مدة البرنامج  .مساءاً  09:05ربعاء في تمام الـ أكل  يبث البرنامج

 (3ثالثة )تضمن كل حلقة تحسب مدة الحوار في الملفات، بدقيقة  52 إلى 47 تتراوح مدتها بين

حسب شدة االهتمام بالموضوع المحلي الخدمي بما  (2) حيان موضوعينببعض األمواضيع رئيسية و 

عالم ون إك ،ءلةدارة إلعطاء المواضيع حقها في الحوار والمسامنفذ البرنامج بعد التشاور مع اإليراه 

 .لمحاسبة الجهات المعنية بالتقصير الخدمة العامة يعتبر منبراً 

، ثم تفتح الملفات بعد المقدمة، مدة دقيقة ونصف إلىمجمل مقدمة البرنامج تتراوح من دقيقة 

دقيقة،  (25خمسة وعشرين ) إلىدقائق  (5خمسة )همية من الحوار في كل محور تتراوح حسب األ

جابة سريعة وواضحة، لذلك يوصف الحوار في ة تكون مباشرة ومتتالية تبحث عن إوطبيعة األسئل

د التقصير ويحاول ايجا يسألبعض األحيان بالحاد والمباشر، وهو ما يميز هذا البرنامج عن غيره بأنه 

 .في جوانب عدم االنجاز وسبب التأخير فيها

 ذات الصلة : الدراسات السابقةثالثاا 

 جدنيبة من هذه الدراسة، إال أنه لم على أهم الدراسات التي عالجت المواضيع القر  تم االطالع

غطيته للشأن وت ،رسالة متعلقة بموضوع هذه الدراسة بشكل مباشر حول بث الخدمة العامة التلفزيوني

نما وجد ،من خالل برنامج متخصص المحلي مجموعة من الدراسات لها صلة غير مباشرة  توا 

ذاعات المجتمعية ودورها في التنمية، ودور التلفزيون في التثقيف الدراسة مثل اإلبموضوع هذه 

 جنبية التي تناولت مستقبل بث الخدمة العامة التلفزيوني،السياسي، إضافة لبعض الدراسات األ

 :وتاليًا استعراض لبعض الدراساتجنبية، أوتضمنت دراسات عربية، ودراسات 
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 التنمية الجتماعية فيذاعة ودورها إل(. ا2014أمين ) دراسة .1

ردفان غرب ك بإذاعةهدفت هذه الدراسة إبراز أهمية دور راديو المجتمع في التنمية االجتماعية 

راديو المجتمع في معالجة القضايا التنموية وفي تنشيط  هامسإ ىالدراسة مدبالسودان. كما ناقشت 

 تحليلي. وال الوصفيالمنهج  الدراسة تاستخدمو التنمية االجتماعية من خالل البرامج التي يقدمها. 

 ىيحظهمها، ان راديو المجتمع بوالية غرب كردفان أتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 

نمية القضايا المحلية وخاصة البرامج التي تهتم بالت علىتركيزه بمعدالت استماع عالية، وذلك يعود ل

هم العقبات التي تحول دون أن أالدراسة  تالخصوص. وبينوجه  ىاالجتماعية عل والتنميةعامة 

تحقيق راديو المجتمع ألهدافه في الوالية هي عدم تنفيذ وحل المشكالت المطروحة وضعف الوعي 

توسيع المشاركة في المناقشة لكافة قضايا التنمية  بضرورةراسة دالبأهمية راديو المجتمع. أوصت 

 االجتماعية بالمنطقة من خالل برامج راديو المجتمع.

2. Toril Aalberg and Stephen cushion (2016).Public Service 

Broadcasting, Hard News, and Citizens’ Knowledge of Current 

Affairs. 

بث الخدمة العامة والخبار المهمة ومعرفة (. 2016توريل ألبيرج وستيفن كوشن )دراسة 
 .المواطنين بالشؤون الجارية

 لمواطنيناز معرفة يهدفت الدراسة التعرف على دور محطات الخدمة العامة التلفزيونية في تعز 

الشؤون العامة وفي تعزيز الثقافة الديمقراطية، اتبعت الدراسة منهج المسح التجريبي لعينة من ب

 المواطنين من عدة دول أوروبية. 

ة العامة التلفزيونية تتبع أجندة إخبارية أكثر جدية وأصعب مراسة أن محطات الخددبينت نتائج ال

ة للتعرض أكثر عرض ن للبث العام همو ذين يتعرضالتجارية. وأن المواطنين ال اإلعالممقارنة بوسائل 

ي للبحث أن التحدي الرئيس إلىر الدراسة يلألخبار السياسية، وأنهم أكثر دراية بالشؤون العامة، وتش

https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-38
https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-38
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ل كانت خدمة البث العامة هي مزود األخبار المفض إذاالتلفزيوني المستقبلي هو تحديد ليس فقط ما 

كانت ستستمر في العمل على تحسين وزيادة معرفة  إذاما  يضاً أللمواطنين األكثر دراية، ولكن 

 .بالشؤون العامة على نطاق واسعالمواطنين 

3. Ken Newton (2016). Public Service and Commercial Broadcasting: 

Impacts on Politics and Society. 

 .السياسة والمجتمع الخدمة العامة والبث التجاري: التأثير على (.2016)نيوتن دراسة كين 
تأثير ومستقبل برامج الخدمة العامة التلفزيونية في المجتمعات  لتعرف علىاالدراسة  هدفت

 وروبي. عينة من الجمهور األ طالعتاسالوصفي من خالل المنهج عتمدت الدراسة االغربية. و 

ضل على دراية أفأظهرت الدراسة أن سكان البلدان التي لديها خدمة عامة واسعة النطاق يكونون 

بأعمال الحكومة والقضايا السياسية المحيطة بهم، ولديهم ثقة أكبر في اآلخرين، كما أن لديهم مواقف 

ط في السياسة لالنخرا وأكثر احتماالً  ،مدنية أكثر إيجابية، ولديهم ثقة أكبر في المؤسسات الديمقراطية

ا من قبل الجمهور العام لدقتها وموثوقيته بثقة أكبر أيضاً كما تحظى الخدمات العامة الديمقراطية. 

ترتبط مشاهدة قنوات الخدمة العامة بمجموعة واسعة من المواقف و . اإلخباريةوحيادها في تغطيتها 

والسلوكيات العامة التي تدعم السياسة الديمقراطية، بدالً من تقويضها. وتشمل هذه المستويات األعلى 

ياسي، والثقة االجتماعية، والثقة في المؤسسات السياسية، من المعرفة السياسية، والتمكين الس

مهورها، ن تأثيرات البث العام ال تقتصر على جأوالتصويت. أخيرًا، بينت الدراسة والمشاركة السياسية 

 أولئك الذين يفضلون القنوات التلفزيونية التجارية. إلىبل تمتد 

أولويات القضايا السياسية لدى  (. دور التلفزيون في ترتيب2017الدين )شهاب  دراسة .4
 .الجمهور البحريني

رتيب أولويات ين ودوره في تهدفت الدراسة للتعرف على تأثير التلفزيون على المجتمع في البحر 

 ني.اإليجابية والسلبية للتلفزيون على الجمهور البحري راتيوالتأثالقضايا السياسية لدى الجمهور، 
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ة الل تحليل مضمون البرامج السياسيخم جمع البيانات من ستخدم الباحث المنهج الوصفي وتا

تلفزيون البحرين، كما أنه استخدم استمارة بحث لجمع المعلومات من الجمهور حول  عبرالتي تبث 

ئمين على البرامج واخيراً تمت مقابلة عدد من القا ،ي يبثها تلفزيون البحرينتتقييمهم للبرامج السياسية ال

 ون البحرين.يز السياسية في تلف

نتائج الدراسة أن غالبية الجمهور البحريني يتابعون البرامج السياسية التي تبث من تلفزيون  بينت

ف متابعة األحداث والقضايا الجارية ومتابعة قضايا الشأن المحلي التي تعبر دالبحرين الرسمي به

ا وقضاي الحكومي لي والعمعن همومه وقضاياه اليومية. كما بينت الدراسة أن قضايا العنف السياس

ت ة من قبل الجمهور، كما بينعوالحريات العامة هي األكثر متاب رهاب وقضايا الحقوقاالصالح واإل

والصحف  لبحرينيا الدراسة أن الجمهور البحريني يعتمد على الفضائيات العربية ثم التلفزيون الرسمي

 نترنت للحصول على معلومات حول القضايا السياسية التي تهمه. واإل

5. Lawrence Ekwok (2018). The effects of public service broadcasting on 

development in Nigeria  

 .رياي(. آثار بث الخدمة العامة التلفزيوني على التنمية في نيج2018دراسة لورانس اكوك )
يث حآثار بث الخدمة العامة التلفزيوني على التنمية في نيجريا. هدفت الدراسة للتعرف على 

التي  ةالتلفزيونيامج استخدمت الدراسة المنهج المسحي من خالل تحليل مضمون مجموعة من البر 

 ون الخدمة العامة النيجري.يبثت من تلفز 

تسليته و أن دور التلفزيون يجب أال يقتصر على إعالم المجتمع وتثقيفه  إلىالدراسة  توصلت

وسيلة " على سلوك األشخاص، كون ان تلفزيون الخدمة العامة يعد أيضاً فقط، بل يجب أن يؤثر 

جماهيرية قوية"، وبالتالي تستطيع تمكين األفراد من المشاركة والمساهمة في أفضل ما لديهم من 

ار والخبرات التي ستثري حياتهم وتساعدهم على العيش في مجتمع ديناميكي قدرات لتقديم األفك
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نساني". وهذا يعني أن البث التلفزيوني يجب أال يؤثر فقط على القيم المجتمعية بشكل إيجابي بل  ،وا 

أن يعمل على تحسين وتعزيز القيم االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية  أيضاً يجب 

تماعية ا قويا "للتعبئة االجمال للصالح العام، وأن يكون حافز للمجتمع، ووضع جدول أعوالتكنولوجية 

 قوية للتغيير اإليجابي". أداةوالتنمية" تماما كما هو "

 (. دور اإلذاعات المجتمعية في دعم التنمية بالردن2018الحجايا ) دراسة .6

تخدمت سحيث االتعرف على" دور اإلذاعات المجتمعية في دعم التنمية ".  إلىهدفت هذه الدراسة 

تم تطوير استبانة وزعت على مستمعي اإلذاعات األردنية وباألخص إذاعة و الدراسة المنهج الوصفي 

 ( استبانة، مثلت عينة الــــدراســـة. 300وتم توزيع ) )إربد الكبرى، ومعان، والكرك، والطفيلة(،

ألولى لمجتمعية بالمرتبة انسانية الخدمات اإلاتقدم اإلذاعات المجتمعية الدراسة أن  نتائج بينت

ساعدت اإلذاعات  ذهطالع المواطنين حول ما يتم حولهم من أخبار وأحداث، وأن برامج هايليها 

برامج البث المباشر على إيجاد الحلول للكثير من القضايا السياسية والخدماتية التي تهم المواطنين 

 اً هتماماالمواطنين ومن ثم االتصال بالمسؤولين إليجاد حلول لها وأن هناك  شكاوىمن خالل تسجيل 

 ذه القضايا.من قبل المسؤولين لحل ه اً وتجاوب

النخب الردنية على قناة المملكة في الحصول على المعلومات  داعتما (.2019دراسة البدري ) .7
 المتعلقة بالشأن المحلي

رصد درجة اعتماد النخب األردنية على قناة المملكة لمتابعة الشأن المحلي،  إلى الدراسةهدفت 

لوصفي اعتمدت الدراسة المنهج احيث وأهدافه ودوافعه والتأثيرات الناتجة عنه. وأسباب هذا االعتماد، 

 من النخب األردنية.  150باستخدام طريقة المسح بالعينة من خالل عينة تكونت من 
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( من النخب يشاهدون %40عدد مـن النتائج مـن أبرزها: أظهرت النتائج أن ) إلىتوصلت الدراسة 

( منهم يشاهدونها خالل الفترة المسائية بعد السادسة مساء. كما %48) قناة المملكة بشكل دائم، وأن

درجة اعتماد النخب على قناة المملكة كمصدر للحصول على المعلومات حول أظهرت النتائج أن 

ثقة النخب بقناة المملكة كمصدر  كما أظهرت أن(، %40جاء بدرجة منخفضة بلغت ) الشأن المحلي

كما أظهرت النتائج أن أسباب  (.%36ءت بدرجة عالية نسبياَ إذ بلغت )للحصول على المعلومات جا

سرعة الثقة النخب األردنية بقناة المملكة كمصدر للحصول على معلومات حول الشأن المحلي هو "

الحيادية في عرض األحداث وعرض الرأي والرأي  إلىفي نقل الحدث بالصوت والصورة إضافة 

 . خر في نقل الحدثآلا

الوثائقية والستقصائية في تلفزيون المملكة للشأن  الفالم(. معالجة 2019دراسة العناتي ) .8
  الردني دراسة تحليلية

هدفت الدراسة للتعرف على مدى قدرة قناة المملكة لمعالجة وتغطية األحداث والقضايا الوطنية 

المملكة تغطية األحداث  من خالل ما تقدمه من أفالم وثائقية واستقصائية، وهل استطاعت قناة

يث تم استخدام ، حالتحليلي الدراسة المنهج الوصفي تاستخدمحيث ومتابعتها بأسلوب متميز ومهني. 

 االستقصائية من مضمون. األفالمالوثائقية و  األفالمتحليل مضمون ما تحويه 

الوثائقية التي عرضتها قناة المملكة قد ركزت على القضايا  األفالمنتائج الدراسة أن  أظهرت

السياسية التي تهم الشأن المحلي، وأن الموضوعات السياسية قد احتلت المرتبة األولى في مضامين 

ينت ب االستقصائية وتلتها الموضوعات الصحية في المرتبة الثانية، كما األفالمالوثائقية و  األفالم

قصائية الوثائقية واالست األفالمالحكومية كانت أكثر القوى الفاعلة في مضامين الدراسة أن المصادر 

التي  ألفالماالتي بثت من قناة المملكة، فيما جاء شهود العيان والنقابات في المرتبة الثانية، وأن كافة 

واقف م أوعرضت على شاشة قناة المملكة قد عرضت بشكل موضوعي ومهني وبدون تدخل لمشاعر 
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تقديم  سلوب العقالني في، بينت الدراسة أن قناة المملكة اعتمدت على األي معد الفيلم، أخيراً عالماإل

يرًا االستماالت خأو  ،الوثائقية واالستقصائية، فيما جاء بالمرتبة الثانية االستماالت المختلطة األفالم

 العاطفية والوجدانية. 

 دور اإلذاعات المجتمعية في التنمية المستدامة (.2020)النهار  دراسة .9

. لمستدامةاتسليط الضوء على دور اإلذاعات المجتمعية األردنية في التنمية  إلىهدفت الدراسة 

ي كل من فعين لإلذاعات المجتمعية المحلية عتمدت الدراسة المنهج المسحي لعينة من المستمحيث ا

 ربد والكرك والطفيلة ومعان.إ

أن المواطنين في مناطق الدراسة يستمعون وبنسبة عالية لإلذاعات  إلىوخلصت الدراسة 

المجتمعية، ومعظم المستمعين يستمعون لإلذاعات المجتمعية خالل تواجدهم في وسائط النقل، فيما 

ذاعات للتعرف بعون هذه اإل، وأن أغلبهم يتالالستماعالصباحية هي الفترة المفضلة  الفترةاعتبرت 

وأوصت الدراسة  .حوال الجوية وأحوال الطرق والخدمات اإلنسانية المصاحبة لهذه الظروفعلى األ

بضرورة إشراك جمهورها في القضايا التي تطرحها من خالل برامجها، وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية 

  .المستدامة وتعزيز الحس الوطني

 الستفادة من الدراسات السابقة

جنبية تناولت موضوع البث العام التلفزيوني بينما الدراسات العربية الدراسات األأن معظم  يالحظ

 التلفزيون الحكومي، وهذا يعطي أوموضوع اإلذاعات المجتمعية كبث خدمة عامة في أغلبها تناولت 

عام  التي تتناول خدمة بث تلفزيوني من الدراسات القليلةالدراسات، في أنها  تلكدراستنا ميزة عن 

 مفهوم البث العام التلفزيوني غير مستخدم في معظم الدول العربية. ألنبالمنطقة العربية 
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لقد ساعدت هذه الدراسات الباحثة في العديد من الجوانب في تحديد مشكلة الدراسة وصياغة 

ل وتحديد فئات حلية وتصميم استمارة التأسئلتها وأهدافها وبناء اإلطار النظري وتحديد منهجية الدراس

 أوبه وجه التشاأاالستفادة من هذه الدراسات عند عرض نتائج الدراسة لبيان  تتمالتحليل، كما 

 االختالف مع الدراسة الحالية. 
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 :الفصل الثالث
 واإلجراءات( )الطريقةمنهجية الدراسة 

 المقدمة

لمنهج  في هذه الدراسة، حيث يتضمن تعريفاً  استخدمتهذا الفصل وصفاً لإلجراءات التي  تناولي

وع التي ستستخدم لجمع البيانات المتعلقة بموض دواتالدراسة المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتها، واأل

جراءات تطبيقها، إضافة  طريقة صدقها وثباتها، ووصف ال التأكد من إلىالدراسة، وكيفية بنائها وا 

 تحليل بيانات هذه الدراسة الستخالص النتائج النهائية.حصائية التي ستستخدم في اإل

 منهج الدراسة

يعة التي تتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطب الدراسات الوصفية هجهذه الدراسة من تتبع

مجموعة من األوضاع  أومجموعة من األحداث،  أومجموعة من األشخاص،  أوموقف،  أو، ظاهرة

التقارير برنامج بعد الخبر الذي يعتمد على من خالل تحليل مضمون وذلك (، 2014)مزاهرة، 

لقناة المملكة للتعرف على مدى التزام قناة المملكة بمبادئ الخدمة العامة في تقديم  اإلخباريةوالبرامج 

 التي تهتم بالشأن المحلي. اإلخباريةبرامجها 

ة وذلك للتعرف على أطر معالج برنامج بعد الخبرمضمون تحليل لى وستعتمد هذه الدراسة ع

 الشأن المحلي في قناة المملكة ومدى اقترابه من مفهوم الخدمة العامة التي تتبناها سياسة القناة.

 الدراسة وعينة مجتمع

 09:05برنامج بعد الخبر الذي يعرض كل يوم أربعاء في تمام الـ حلقات يشمل مجتمع الدراسة 

الخدمي  البرامج المختصة بالشأن أو اإلخباريةات يتم التطرق لها في النشرات مساًء والمتضمن متابع
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وذلك للتعرف  31/3/2021 إلى 1/1/2021المحددة من الدورة البرامجية مدة خالل  ، وذلكالمحلي

، ةكل يوم أربعاء من هذه الفتر  عرض البرنامج، حيث ي  الخدمي على طبيعة المعالجة للشأن المحلي

حلقة، قررت الباحثة  (13) ثالثة عشر إلى وصلتأن عدد الحلقات التي بثت خالل هذه الفترة  وحيث

 تحليل كافة هذه الحلقات وبأسلوب الحصر الشامل. 

 مجتمع الدراسة )برنامج بعد الخبر(
 31/3/2021 إلى 1/1/2021للفترة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة أدوات

بر معالجة برنامج بعد الخلجمع البيانات حول  داةاألوهي  المضمونتحليل  تم تصميم استمارة

محتوى ي للللوصف الموضوعي المنظم الكمّ  أداة، ويعد تحليل المضمون للقضايا الخدمية المحلية

 استخدام موتمحل الدراسة،  برنامج بعد الخبرأساسية لتحليل مضمون  أداةالظاهر للمادة االتصالية، و 

 التاريخ اليوم رقم السبوع
 6/1/2021 األربعاء األول
 13/1/2021 األربعاء الثاني
 20/1/2021 األربعاء الثالث
 27/1/2021 األربعاء الرابع
 3/2/2021 األربعاء الخامس
 10/2/2021 األربعاء السادس
 17/2/2021 األربعاء السابع
 24/2/2021 األربعاء الثامن
 3/3/2021 األربعاء التاسع
 10/3/2021 األربعاء العاشر

 17/3/2021 األربعاء الحادي عشر 
 24/3/2021 األربعاء الثاني عشر
 31/3/2021 األربعاء الثالث عشر
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ن استشارة عدد مب إعدادها تم، التي اإلخباريةاستمارة تحليل المضمون، واستمارة تحليل األطر 

 وحدات وفئات التحليل كما يأتي: الدراسةوقد قسمت . اإلعالمالمتخصصين في الصحافة و 

 تهفئات التحليل ووحدا

 وحدات التحليل: -

ب ( باعتبارها انس)الحلقةية وهي اإلعالمعلى الوحدة الطبيعية للمادة  هذه الدراسةتعتمد  -

 قناة المملكة.ب برنامج بعد الخبرالوحدات التي تالئم طبيعة وأهداف الدراسة وذلك في تحليل 

 :التحليلتحديد فئات  -

إن فئات المملكة، ف بقناة برنامج بعد الخبرمضمون تحليل  إلىلدراسة تهدف أن هذه ا إلىنظرا 

 التحليل التي استخدمت بالدراسة هي كما يأتي:

برامج التقارير وال تناولتهاتهدف للتعرف على المواضــــــــــــــيع التي فئة ماذا قيل؟ )فئة الموضـــــــــوع( 

 بقناة المملكة، وقد تم استخدام الفئات الفرعية اآلتية: اإلخبارية

وهي الفئة األكثر اســــتخداما في دراســــات تحليل المضــــمون التي تقوم بتصــــنيفه  فئة الموضـــوعأولا: 

بمجموعة الموضــــوعات  أووفقا لموضــــوعاته، وتجيب عن التســــاؤل األســــاســــي الخاص بالموضــــوع، 

 .ة(سياح –ة بيئ -أشغال  –تعليم  –نقل  – صحة – )اقتصادية اإلعالمالتي تدور حولها المادة 

 مباشــــر بدخله وحركة اطن من أخبار اقتصــــادية تتصــــل اتصــــاالً كل ما يهم المو  القتصـــادية: 1.1

وهذا جانب يمس المواطن األردني وارتفاع األســــــــــعار األســــــــــواق والتعامالت المالية األردنية 

 بشكل كبير ويؤثر عليه.
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وصا تقصير فيها خص أواألخبار المتعلقة بالقطاع الصحي من تقديم خدمات  جميع: الصحية 2.1

يعتبر جانبا يمس المواطن األردني بشكل كبير ويؤثر الجانب الصحي  حيث أصبحمع ازمة كورونا 

  عليه.

األخبار المتعلقة بقطاع النقل الذي يعتبر قطاع اساسي من الخدمات الذي يبحث  كافة النقل: 3.1

 عنه المواطن.

: االخبار المتعلقة بقضــــــــــــــايا التعليم بقطاعيه العام والخاص والمدراس والجامعات، وهذه التعليم 4.1

 خدمة اساسية يبحث عنها المواطن ويتابعها.

صـــل العامة وهي تت األشـــغال: ويقصـــد بها كل الملفات والقضـــايا المرتبطة بعمل وزارة الشــغال 5.1

نجاز عطاءات ا  نشـــــــاء جســـــــور و ا  و  بشـــــــكل مباشـــــــر بتقديم الخدمات للمواطنين من فتح طرق

متصـــــــلة بتقديم خدمة للمواطن في قطاعات الصـــــــحة والتعليم والنقل والســـــــياحة، فعمل وزارة 

 الخدمات. أشكاليرتبط بكل  األشغال

: القضـــــــــــــــايا المتعلقة بقطاع البيئة والحفاظ عليها ومراقبتها، وهذا يعتبر من الخدمات البيئية 6.1

 ساسية للمواطن.األ

لمعنية ا هالي المنطقةأمواقع الســـــياحية بما يخدم خبار المتعلقة بتطوير الاأل جميع: الســـياحية 7.1

 . وتطويرها لخدمة االهالي والحفاظ عليها من التخريب واالهمال

تــه وزارة الزراعــة هتمــام االخبــار المتعلقــة بــالمزارعين والموســــــــــــــم الزراعي وا كــافــة :الزراعيــة 8.1

 بالمزارعين.

يقصـــــــد بها التزويد المائي ومشـــــــاكل انقطاع المياه في المحافظات وما يتصـــــــل بجزئية  المياه: 9.1

 تمديد شبكة صرف صحي من عدمها.
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قضــــايا متصــــلة بالشــــباب وبوزارة الشــــباب واالهتمام بهذا  يقصــــد بهاتنمية المجتمع المحلي:  10.1

 هها.المكون من المجتمع بتوفير ما يلزمه من خدمات متعلقة بالرياضة وما شاب

 القضايا المتعلقة بالتزام البلديات تجاه مناطقها منيقصد بها ومجالس المحافظات:  البلديات 11.1

توفير خدمات تعبيد وفتح طرق وادخال المناطق داخل التنظيم، وتقديم خدمات النظافة والرقابة على 

واالعمـــال المتعلقـــة بموازنـــات مجـــالس البيوت المهجورة وغيرهـــا من االعمـــال المنوطـــة بـــالبلـــديـــات. 

 .البنى التحتية بإنجازالمحافظات 

كة من خالل قناة المملبرنامج بعد الخبر في تهدف هذه الفئة لتحديد اتجاهات و ئة التجاهفثانياا: 

في  (الحياد أوالمعارضـــة  أو، من خالل توضـــيح الموقف: )التأييد معالجة القضـــايا المحلية الخدمية

 ل.المضمون موضع التحلي

يعكس الجوانـب االيجـابية لموضــــــــــــــوع االتجـاه وتكرارهـا مثـل توفر الرعـايـة واالنجاز  التأييد: 1.2

 ومتابعة المسؤول.

 يعكس الجوانب السلبية مثل الفساد وعدم االنجاز وعدم االستجابة لمطالب الناس. المعارضة: 2.2

 لىإذكر وجهتي النظر الســــــــلبية وااليجابية وعرض القضــــــــية كما هي دون االنحياز  الحياد: 3.2

 .خردون اآلاتجاه 

الخبر بعد  برنامج يتابع، لمعرفة هل ةعشر  االثنيمحافظات المملكة  جميعوتشمل  المكان فئةثالثاا: 

 عجلونو ربد ا  خرى. وتشـــــمل العاصـــــمة و أم انه يركز على محافظات دون أمحافظات ال كافة اقضـــــاي

 لخ.إ... والمفرق
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 فئات الشكل )كيف قيل(: وقد تم استخدام الفئات الفرعية اآلتية:

المختلفة  األنماط أوتســـــــتخدم هذه الفئة للتفرقة بين األشـــــــكال،  ثحي الصـــــحفية:فئة النماط رابعاا: 

، وذلــك للتعرف على األنمــاط الصــــــــــــــحفيــة األكثر قنــاة المملكــةيــة في اإلعالمالتي تتخــذهــا المــادة 

، تقريرال، خبرال)وهي برنامج بعد الخبر وهي الدراســـة  عينةفي  الشـــأن المحلياســـتخدامًا في تغطية 

 (.، االستطالعالمقابلة

مع مقطع  صــــوت المذيع دون ظهوره وهو يقرأ نصــــاً هو  "LVO: "live voice over الخبر 1.4

 .إخباري مصّور

تقرير مصــــّور يعّده المراســــل ال تزيد مّدته عادًة  "VT: "video tape – package التقرير 2.4

تقرير حالي يعد خاصـــة  أوســــواء تقرير قديم عن القضــــية  .اإلخباريةعن دقيقتين في معظم القنوات 

 متابعة سابقة. أوللحلقة بناء على تقرير 

من مصــــــــــــــدر خارج ، القمر الصــــــــــــــناعيمقابلة عبر وهي  DTL: down the lineمقابلة  3.4

 .االستوديو

أحد  أوفي نشــــرة األخبار  ســــابقة مداخلة هاتفية أووهي مقابلة عبر الهاتف  :Phono مقابلة 4.4

 .البرامج

 االستوديو.وهي مقابلة الضيف داخل  :1+1مقابلة  5.4

في بر خــدمــة الســــــــــــــكــايــب المعتمــدة على االنترنــت عهي اجراء مقــابلــة  :SKYPEمقــابلــة  6.4

 .االتصال

: عرض مجموعة من آراء للمواطنين وســـــــــــــؤالهم عن القضـــــــــــــية VOXPOP اســــــــتطالع رأي 7.4

 المطروحة.
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 عرض وجهات: إلى وهي الفئة التي تشير فئة التوازن خامساا:

 بالموضوع.عالقة  أويقصد بها عرض رأي شخصية هامة لها دور  عرض وجهة نظر واحدة: 1.5

 الموضوع.بعالقة رئيسية  أويقصد بها عرض رأيين لشخصيتين لهما دور  عرض وجهتي نظر: 2.5

 الموضوعيقصد بها عرض أكثر من رأي لشخصيات هامة حول  عرض أكثر من وجهة نظر: 3.5

 حل. إلىمن أجل التوصل 

القضايا انطباع عن  أوويقصد بها الخبر الذي ال يقدم أي رأي  ل يعرض أي وجهة نظر: 4.5

نالمحلية  .ينبموضوع محلي معما عبارة عن سرد ألهم المعلومات والبيانات عن األحداث المتعلقة ، وا 

 وأ هي االشخاص والجماعات التي ظهرت في المحتوى في المقابلةو  الشخصيات الفاعلةسادساا: 

 ة:بعينة الدراس التقرير

 الوزارات.  أحدمسؤول حكومي في  أووزير  رسمية:شخصيات  1.6

 لخ.إ ../.ممثل في نقابة االطباء / المهندسين :نقابيون 2.6

  .في قطاع الزراعة / البيئة / السياحة :واتحاداتجمعيات  3.6

  .يأمن خالل استطالعات الر  مواطنيناراء  :مواطنون 4.6

 خبير. –بيئة  –هندسة  –طب  :متخصصون 5.6

 وتشمل على:  الستمالت المستخدمةسابعاا: 

ثارة حاجاته النفسـية واالجتماعية،  استمالت عاطفية: 1.7 التأثير على وجدان المتلقي وانفعاالته، وا 

 اللغوية.ساليب األ أومن خالل استخدام الشعارات والرموز  ومخاطبة حواسه

وهي تعتمد على مخاطبة عقل المتلقي، وتقديم الحجج والشواهد المنطقية  استمالت عقالنية: 2.7

ظهار جوانبها المختلفةالمضادة بعد م اآلراءوتفنيد  حداث األ. من خالل االستشهاد بالمعلومات و ناقشتها وا 

 خرى. ، وتفنيد وجهات النظر األاألرقامالواقعية واستخدام 
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فته ثارة عاطإاالستجابة لرسالة البرنامج من خالل  إلىمن خالل دفع المتلقي  استمالت خوف: 3.7

اطفي عند امكانية تجنب االخطار وتقليل التوتر الع إلىدفع المتلقي  أوبشكل شديد لتحفيزه لالستجابة. 

 االستجابة للرسالة.

ويتم قياسها من خالل معالجات فرعية متعلقة بالزمن ، اقسام (3) ثالثة إلىوتقسم الهتمام:  حجم :ثامناا 

 الحلقة أم ي طرح في الجزء األول منكان الموضوع الخدم إذاالمخصص للمادة والحوار، والترتيب 

 التالي:م الجزء الثالث، على الشكل الجزء الثاني أ

ل قكان ضمن الترتيب األخير في الحلقة واخذ من مساحة البرنامج أ إذا حجم الهتمام محدود: 1.8

 .قائقد (5) خمسمن 

الحلقة وأخذ من مساحة  الثاني في أوول األ كان ضمن الترتيب إذا حجم الهتمام متوسط: 2.8

 .قيقةد (15) ةعشر  خمسقل من البرنامج أ

في الحلقة واخذ من مساحة البرنامج  الثاني أو كان ضمن الترتيب األول إذا حجم الهتمام كبير: 3.8

 . قائقد (15خمسة عشر )من  أكثر

ية التي عرضت في سياقها المادة اإلعالماألطر ويقصد بها المستخدمة طر المرجعية لااا: تاسع

 :يليما والتي شملت على ية والتي نشرت في برنامج بعد الخبر وكيفية توظيفها اإلعالم

الحدث « عن؟ المسؤولمن »الرسالة لإلجابة عن السؤال  البرنامجيضع  :إطار المسؤولية 1.9

 حكومة محددة. أوسلوك  أوقانون  أومؤسسة  أووتحديده في شخص 

جوانبه واضحة عند تكون حدث  أوحيث يتم التركيز على قضية  المحدد بقضية: اإلطار 2.9

اصر تقديم عن أوالجمهور ألنه مرتبط بوقائع ملموسة عندئذ يركز اإلطار على المدخل الشخصي 
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تاحة عند البدائل المو السلع التي تضررت،  أوقصص إخبارية عن اإلصابات مثل  الحدث وتداعياته،

 .والمواطنينالحكومة 

يضع هذا اإلطار الوقائع في سياق النتائج االقتصادية التي نتجت  :إطار النتائج القتصادية 3.9

تائج والمؤسسات، ويركز على الن والدولةالقائم على األفراد  أوعن األحداث ويشير للتأثير المتوقع 

 بمصالح الناس. ية أكثر فاعلية وأكثر ارتباطاً اإلعالمالمادية لجعل الرسالة 

ية ماإلعالفي إطار تنافسي صراعي حاد، قد تتجاهل الرسائل  القضيةتقدم  :طار الصراعإ 4.9

ترى األشخاص ، و ولينؤ تبرز الفساد وعدم الثقة في المس، و عناصر هامة في سبيل إبراز سياق الصراع

الخاسر  لبا بمقياسقبل أن ترى األحداث وترصد المصالح قبل أن ترصد األهداف وتقيس الرسالة غا

  ألحداث.ل في جعله إطاراً  والرابح والمنتصر والمهزوم وهو بعد يبالغ الصحفيون والمذيعون كثيراً 

 الدراسة أداةصدق 

حليل )استمارة ت داةتم اختبار األتحليل المضمون(  أداةالمستخدمة ) داةبهدف التأكد من صدق األ

(، الختبار مدى صالحية 1 المضمون( من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين )ملحق رقم

في تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها، وبعد تلقي مالحظاتهم تم األخذ بكافة  داةاأل

  (.2صالحة للتطبيق الميداني )ملحق رقم  داةاأل التعديالت لتصبح

 داةالثبات 

 يقاربها ما أو ا،نفسه النتائج المضمون تحليل استمارة تعطي أن (Reliability) الثبات يعني

، مختلفين )بركات باحثين بواسطة أو ة،مختلف أوقات في معينة مادة على تطبيقها إعادة حال في

 ة:حسب المعادلة التالي هولستي على نتائج إعادة االختباربتطبيق معادلة تم  (،275، ص2012
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                   2M          
 ----------الثبات =     

                N1 + N2 
 

M عدد قـرارات الترميز التي يتفق عليها = 

N( المجمــوع الكلي لقـرارات الترميز =N1المرمز األ )( ،ولN2المرمز الثاني ). 

مـن مجمل مضامين برنامج بعد الخبر. وتم  %25إذ تم اعادة االختبار البعدي علـى نسـبة      

من  حلقات 4مـن المضامين ) %25تدريب مرمزين )محللين( قاما بشكل منفرد بتحليل ما نسبته 

 .حلقات 4مـن أصل  3تفق عليها المرمزان ا(. فتبين أن عدد القـرارات التي حلقة 13أصل 

           3  ×2          6        
        =    ___  =  _________0.75 

           4+4     8 
( مما يعسي أ  هساك د جة نالية %75تختاا  للباات ن  تولف  سسات   وقد أفضت معادلة هولستي ال

 .م  للتولف  اي  معَدة للاحث وللمحللي  لآلتخ ي  في للتحليل وللباات في للستائج

 الدراسةمتغيرات 

 عينة المجتمع أوالسلوك عند مجموعات  أوالصفة  أوالخاصية  أنهيعرف المتغير البحثي 

(، هذا وسوف تعتمد متغيرات الدراسة على عنوان الدراسة 2018الظاهرة الخاضعة للبحث )مزاهرة، 

 كما يلي:

يمة أنه يحدث بعض التغيير في ق ةالباحث تعتقدهو ذلك المتغير الذي  المتغير المستقل: .1

 .لخبرفي برنامج بعد ا تغطية الشأن المحليالمتغير التابع والمتغير في هذه الدراسة هو 

غير يقع عليه التأثير جراء المت أوهو المتغير الذي يحدث فيه التغيير  المتغير التابع: .2

 ةالباحث سعىتالتي حقائق موجودة  أوالمستقبل والذي يتم تحديده بناء على أسس منطقية 
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و: ه والمتغير التابع في هذه الدراسة .وهنا نعني مبادئ خدمة البث العام تفسيره إلى

 المملكةلقناة  اإلخبارية المعالجة

 المعالجة اإلحصائية: .5

لإلجابة عـن أسئلة الدراســـة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفـي والتحليلي وذلك باستخدام 

 ةمعادل( وتم استخراج التكرارات والنسب المئوية، وكذلك استخدام SPSSالرزمة اإلحصائية )

 الدراســـة. أداةللتأكد مـن ثبات  هولستي

 الدراسةجراءات إ

 :الخطةقرار بعد إ جراءات التاليةإلتم اتباع ا

 الدراسة. من موضوع ةتم تحديد المشكلة البحثية بعد االطالع على العديد من الدراسات القريب -

 النظرية.و ة همية العلميتحديد األاختيار عنوان الدراسة و تم  -

 وتساؤالتها.هداف الدراسة أتحديد تم  -

 .اإلسترشادية البحثية وفق الدليل العمل على كتابة خطة الدراستم  -

ناة بتغطية ق النظري الخاص بالدراسة البحثية والمتعلقدب األالنظري و  اإلطار مسحتم  -

، نموذجاً أبعد الخبر  برنامج العامةمن منظور الخدمة  للشأن المحلي اإلخباريةالمملكة 

 .االستمارة وتحليلهاوتطويعه بما يخدم الدراسة وبناء 

 الدراسة.تحديد مجتمع وعينة تم  -

 (.تحليلية )دراسةتحديد نوع ومنهج الدراسة تم  -

 المضمون.تحليل  أداةجمع البيانات،  أدواتتحديد تم  -

 ومحدداتها.تحديد حدود الدراسة تم  -
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 البيانات.جمع  أداةصدق وثبات جراء اختبارات إتم  -

ين والمختص اإلعالممن قبل نخبة من أساتذة  تحكيمهاو استمارة تحليل المضمون عداد إتم  -

 .وتم تعديلها في ضوء أهداف الدراسة واسئلتها

لخبر برنامج بعد اتناول الشأن المحلي في  جمع البيانات الخاصة بموضوع الدراسة وهيتم  -

 المملكة.في قناة 

 SPSSبرنامج التحليل االحصائي تحليل البيانات باستخدام تم  -

 تم التوصل اليها.التي  النهائية والتوصياتمناقشة النتائج و  تم عرض -

 .شادياإلستر  األوسطدليل جامعة الشرق  إلى اخراج الدراسة بصورتها النهائية استناداً تم  -
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 :الفصل الرابع
 الدراسةنتائج 

يتناول هذا الفصل عرضا لنتائج تحليل المضمون لمعالجة قناة المملكة للقضايا الخدمية المحلية 

  (.نموذجاً أ)برنامج بعد الخبر  ةتحليليفي األردن من منظور الخدمة العامة / دراسة 

 إلخباريةا: ما المواضيع التي تناولتها قناة المملكة في معالجتها النتائج المتعلقة بالسؤال الول
 المختصة بالقضايا الخدمية المتعلقة بالشأن المحلي من خالل برنامج بعد الخبر؟

 (1الجدول )
لمحلية للقضايا الخدمية ا اإلخباريةالموضوعات والقضايا التي تناولتها قناة المملكة في معالجتها 
 من خالل برنامج بعد الخبر

 الرتبة النسبة المئوية التكرار فئات المواضيع رقم الموضوع
 1 %14.2 6 اقتصاد 1
 1 %14.2 6 بلديات ومجالس محافظات 2
 2 % 11.9 5 مياه وصرف صحي 3
 2 % 11.9 5 نقل 4
 2  %11.9 5 أشغال 5
 3 % 9.5 4 بيئة 6
 4 % 7.1 3 سياحة 7
 5 % 4.7 2 زراعة 8
 5 % 4.7 2 صحة 9
 5 % 4.7 2 تعليم 10
 5 % 4.7 2 تنمية مجتمع محلي 11
 - %100 42 المجموع 



54 

 

 ( للجدول الول1الرسم البياني رقم )

 

 اقتصاد) الخدمية المتعلقة بالشأن المحليالمواضيع والقضايا تناول برنامج بعد الخبر العديد من 

يئة ب -أشغال  -مجتمع محلي/ شباب/ رياضة  – / صرف صحي مياه –تعليم  –نقل  –صحة  –

 . زراعة(  -سياحة  –

( المواضيع التي تناولها برنامج "بعد الخبر" والمتعلقة بالقضايا الخدمية 1الجدول رقم ) ظهري

البلديات بوالمواضيع المتعلقة  االقتصاديةالمواضيع ، حيث يبين الجدول ان المتعلقة بالشأن المحلي

 ،المواضيع التي طرحها برنامج "بعد الخبر"بين من  المرتبة األولى ااحتلتقد  ومجالس المحافظات

 .%14.2بلغت  وبنسبة

14.20%

11.90% 11.90% 11.90%

9.50%

7.10%

4.70% 4.70% 4.70% 4.70%

لقتصاد الديات 
ومجالس 
محافظات

مياه  
وص ف 
صحي

سقل أشغال ايئة سياحة ز لنة صحة تعليم ع تسمية مجتم
محلي

:للجدول األول فئة الموضوعات( 1)الرسم البياني رقم 
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 ستوىمويؤثر على يهم المواطن  عماعبرت برنامج الفالمواضيع االقتصادية التي عرضت في 

المالية  األسواق والتعامالت حركةباقتصادية تتصل اتصال مباشر بدخله و  عيشه اليومي ومواضيع

   .األردنية وارتفاع األسعار

من العينة جاءت ضمن موضوعين  (13) الثالثة عشرحلقة المواضيع الدراسة التحليلية أن  بينت

 بسبب اغالق ،في محافظة الكرك اولهما اغالق المحالت التجارية والمطاعم المتاخمة لجامعة مؤتة

صحاب أالتجار و  ثر علىأمر الذي األ ،الجامعات بأمر الدفاع المتعلق بالوضع الوبائي في االردن

 يجادإلوهذه مسؤولية البلديات بالتعاون مع الحكومة  ،وتسبب في خسائر مالية لهم ،المحال والمطاعم

وهي  ،امأدبمحافظة ي لتعويض هذه الفئة عن خسائرهم، والثاني موضوع المدينة الصناعية ف حل

قضية منجزة من خاللها تتوفر فرص عمل تنعكس بشكل ايجابي على الوضع االقتصادي ألهالي 

 .محافظة مأدبا

عن المدينة كانت  من عينة الدراسة (12الثانية عشر )الحلقة  ن مواضيعبينت الدراسة اكما 

بسبب معيقات مالية أثرت  ،والمتوقف بها االنجاز منذ عدة سنواتجرش محافظة الصناعية في 

فرص عمل حال  إليجادالطامحين  جرشمحافظة  ألهالي االقتصاديى الوضع بشكل سلبي عل

 بالتاليو  ،صحاب الصناعات الخفيفة والمتوسطةتوفير مكان عمل بخدمات جيدة أل وأيضاً  ،انجازها

 .هالي المحافظةالوضع االقتصادي أل تحسنتوفير فرص عمل 

أسعار األدوية في سعار التذبذب في أ إلى من البرنامج (11الحادية عشر )وتطرقت الحلقة 

واطنين واعتراض الم ،دوية المناسبةا يؤثر بشكل سلبي على استهالك األردني ممالسوق المحلي األ

تالي لها وبال ،على ارتفاع اسعار بعض االدوية المهمة التي ال يوجد بديل عنها في السوق المحلي

 .ي على المستهلكينتأثير اقتصاد
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قة وهي مسألة متعل، -البيع العشوائي– موضوع بسطات الزرقاء إلى تطرقت (8الثامنة )الحلقة 

رية التجاسواق العامة والمحال عن األ بعيداً  ،صحاب البسطات في سوق خاص بهمبتنظيم عمل أ

ين تهالك المواطنوبالتالي على اس ،اقتصادياً  التجارية المحالتصحاب المزدحمة مما يؤثر على أ

عدم ل ،نجزهان تأتنظيمية لم تستطع بلدية الزرقاء وهي مسألة  ،لسلع ذات جودة جيدة وبأسعار مقبولة

 .رض مناسبةتوفر مخصصات وقطعة أ

ًا يؤثر مهم اً اقتصادي اً عو ضمو ونه كفي العقبة  نات الجمركيةاقضية البي البرنامجتناول  وأيضاً 

سعار سبب ارتفاع الكلف على التجار وبالتالي ارتفاع األي ،المحالصحاب على شريحة التجار وأ

نجازها من خالل قانون خاص بحيث يتم التوفير على التجار وعدم المساس إوتم على المستهلكين، 

      بقدرة المستهلكين الشرائية. 

الخدمات و المواطنين  فقد اهتمت بقضايا ومجالس المحافظاتبالبلديات أما المواضيع المتعلقة 

 .المتعلقة بالتزام البلديات تجاه مناطقهاالمحافظات والبلديات للمواطنين و  تقدمهاالتي 

 مانضوهي مسؤولية البلدية في وضوع البيوت المهجورة في الزرقاء، م تناولت (2الثانية )الحلقة 

ليها مسؤولية وتقع ع ،هالي المجاورين لهاخالقية تؤثر على األأاستغاللها بطرق غير  أوعدم تخريبها 

ا في وبلدية الزرقاء لم تتحمل مسؤوليته ،تنظيفها وهي قضية غير منجزة أوترميمها  أواستمالكها 

 .هذا الملف بسبب نقص المخصصات

 ،موضوعين متصلين بعمل البلديات إلىمن عينة الدراسة تم التطرق  (7السابعة )حلقة الوفي 

 ،وبيةغوار الجنالكرك في األمحافظة مؤتة وهو طريق حيوي يربط قرى  –ول عدم انجاز طريق عي األ

سؤوليتها م األشغالوعدم تحمل وزارة  ،لم يتم االنجاز فيه بسبب نقص المخصصات من بلدية الكرك

رخصة المتمثلة بوجود مكبات غير م ،معانمحافظة في الطريق، والثاني مكبات النفايات المخالفة في 
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ان التي ، وهذه مسؤولية بلدية معنها على مسافات قريبة منهمأ، حيث وعلى االهاليتؤثر على البيئة 

تم و  ،غالق هذه المكبات المخالفةولكن بعد المتابعة تم االنجاز وا   ،لم تتابع الموضوع منذ البداية

 .الرقابة على رمي النفايات في المكبات المرخصة من البلديةتكثيف 

ينة الدراسة كانت حلقة خاصة عن عمل مجالس المحافظات من ع (9التاسعة )حلقة ال وفي

ظات حل مجالس البلديات والمحاف قرارالمعيقات التي تواجههم بعد  وأبرزوالبلديات لخدمة مناطقهم 

معيقات عملهم والسبب في عدم انجاز ما يهم المواطن من خدمات ومشاريع  أبرزللوقوف على 

ين أو يصال فكرة المعيقات حيث لم يتم ايجاد حلول وانما إ ،متتصل بالخدمات المباشرة المقدمة له

اء عملها دن البلديات ومجالس المحافظات من أالحلول لتعديالت القانون لتمكي أفضلتكمن وما هي 

 المطلوب. 

بة جاءت بالمرتبة الثانية وبنس األشغالمواضيع المياه والصرف الصحي ومواضيع النقل و أما 

ي تناولها برنامج "بعد الخبر" والمتعلقة بالقضايا الخدمية المتعلقة بالشأن من المواضيع الت 11.9%

لتزويد ا مواضيعو  صرف صحيالمياه ومواضيع المواضيع بعد الخبر  برنامجطرح حيث . المحلي

المائي ومشاكل انقطاع المياه في المحافظات وما يتصل بجزئية تمديد شبكة صرف صحي من 

 . لبعض المناطق عدمها

ان قرى في مع إلىل شبكة مياه يصامن عينة الدراسة تناولت موضوع إ (13الثالثة عشر )حلقة ال

لقرى ل بما يتناسب مع الطاقة االستهالكيةولكن العمل غير منجز  ،اهيمن مسؤولية وزارة الم وهذه

 .النائية
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شبكة عدم وجود تطرق لمن عينة الدراسة  (12الثانية عشر )حلقة الالصحي في  الصرفملف 

ياه مشركة والتي كانت من مسؤولية  ربدفي محافظة إ صرف صحي في بعض االحياء المزدحمة

 .اليرموك

ملف الصرف الصحي في عمان  إلىمن عينة الدراسة تم التطرق  (11الحادية عشر )حلقة ال

وحدة سكنية بخدمات  (1500وخمسمئة ) ألفتم تأمين  حيثوتحديدا منطقة البيادر وام السوس، 

 .خالل خمس سنوات هاعددعلى زيادة صرف الصحي لكنها غير كافية ومجلس المحافظة يعمل ال

ية ت الزراعآعمال المنشبار لتسيير أآملف تنفيذ  تعرضمن عينة الدراسة  (4الرابعة )حلقة ال

لكنها لم تكن مجدية بسبب االعتداءات الكبيرة على  ،في معان وكان من اختصاص وزارة المياه والري

 .المصادر المائية وهي قليلة بطبيعة الحال وال تفي الحاجة االستهالكية حيث تم انجاز بئرين فقط

بب تسرب البلقاء بس محافظة وفي نفس الحلقة تم عرض ملف تلوث مياه الشرب في وادي االزرق في

ة رفع بعد المتابعة محط المياهر المياه، حيث انجزت وزارة شبكة الصرف الصحي القديمة على مصاد

 .شفا العامرية التي ساهمت في انتهاء المشكلة

يع وتوسالزرقاء ضمن خطوط جديدة محافظة شبكة مياه في مناطق في  انجاز إلى باإلضافة

 من عينة الدراسة. (3الثالثة )حلقة الفي الزرقاء في مياهنا شركة دارة الشبكة الجغرافية من قبل إ

الذي و لنقل ا بقطاع األخبار المتعلقةفشملت  تابعها برنامج "بعد الخبر" النقل التيأما مواضيع 

المواطن، حيث تعامل البرنامج مع مواضيع  ان الخدمات الذي يبحث عنهيعتبر قطاع اساسي م

 رة "التاكسي"األج مركبات"الباص السريع، الطريق الصحراوي، التطبيقات الذكية وتأثيرها على عمل 

 .وغيرها
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من العينة تناولت توفير مواصالت عامة للمواطنين في قرية الباعج في  (2الثانية )حلقة ال

بتفعيل  اهالذي يتمثل دور و المفرق  ةالتي كانت من مسؤولية هيئة النقل البري ومحافظ المفرقمحافظة 

 .على خطوط النقل العام الرقابة الكاملة لضمان عدم تجاوز المركبات الخصوصية

الملف  .ملف النقلحول  ملفات بشكل كامل (3ثالثة )من العينة تناولت  (6السادسة ) حلقةال

ق بباص ، والثاني المتعلين وصلتأ إلى عن ملف الباص سريع التردد ونسبة االنجاز فيهكان ول األ

ط بعمل الثالث مرتبالملف و عمان وشبكته الجغرافية والتوصية بالعمل على توسيع نطاق عمله، 

 .وتأثيرها على عمل التاكسي األصفر والتطبيقات المرخصة التطبيقات الذكية غير المرخصة

محافظة الكرك هالي مواصالت ألخطوط من عينة الدراسة تناولت توفير  (10) العاشرة حلقةال

 من اختصاص هيئة النقل البري. التي كانت غوار الجنوبيةمرتبط باأل

ة بعمل الملفات والقضايا المرتبط تضمنتالتي تعامل معها برنامج "بعد الخبر"  األشغالمواضيع 

وهي تتصل بشكل مباشر بتقديم الخدمات للمواطنين من فتح طرق وانشاء  ،العامة األشغالوزارة 

جسور وانجاز عطاءات متصلة بتقديم خدمة للمواطن في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والسياحة، 

 .التي تقدم للمواطنين الخدمات أشكاليرتبط بكل  األشغالوزارة  فعمل

تأهيل  ةكلفأن حيث  األبيض-محيطريق  إلىتطرقت من عينة الدراسة  (1األولى )حلقة ال

ا بتأمين تتحمل مسؤوليته األشغاللي وزارة اوبالت الكرك محافظةطريق ال تتناسب مع موازنة مجلس ال

  .الطريق وتأهيله

تنادية للجدران االس األشغالمن العينة تناولت ملف قرية النبي هود وانجاز وزارة  (2الثانية ) حلقةال

 .من انهيارات تؤثر على منازل المواطنين المجاورة يعاني الذيق يالطر  أطرافعلى 
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ول حول طريق عيون األ ،األشغالبمن العينة تناولت موضوعين مرتبطين  (8الثامنة )حلقة ال     
زاء جاعادة اغالقه بسبب انهيارات في أ ولكن تم ،حيث تم انجاز الطريق ،لواء الكورة في اربد الحمام

يخدم عدم االنجاز في جسر الخالدية في الظليل الذي كان حول  الموضوع الثاني. من الطريق
 قاء والمفرق.ر ز لمحافظتي ا

 

ي دمة في برنامج بعد الخبر فما هي النماط الصحفية المستخ الثاني:النتائج المتعلقة بالسؤال 
 ؟قناة المملكة

 (2الجدول رقم )
حلية للقضايا الخدمية الم اإلخباريةالنماط الصحفية التي استخدمتها قناة المملكة في معالجتها  

 من خالل برنامج بعد الخبر

 

 جدول الثاني فئة النماط الصحفية( لل2الرسم البياني رقم )

 

54.90%

11.40% 10.60% 8.30% 8.30% 6.10%

VTللتق ي   VOXPOPلستطالع  أي  DTLللمقااالت  SKYPEللمقااالت  PHONOللمقااالت  1+1للمقااالت 

:للجدول الثاني فئة األنماط الصحفية( 2)الرسم البياني رقم 

 الرتبة النسبة المئوية التكرار النماط الصحفية
 VT 72 54.9 % 1التقرير 
 VOXPOP 15 11.4 % 2استطالع رأي 
 DTL 14 % 10.6  3المقابالت 
 SKYPE 11 % 8.3 4المقابالت 
 PHONO 11 % 8.3 5المقابالت 

 6 6.1 % 8  1+1المقابالت 
 - %100 131 المجموع
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لجدول رقم يبين ا التي استخدمتها قناة المملكة في برنامج بعد الخبر الصحفيةلمعرفة األنماط 

 .الخدمي في تغطية الشأن المحلي ( أن برنامج بعد الخبر قد استخدم عدة انماط صحفية2)

وبنسبة  اً ( تقرير 72بالمرتبة األولى وبعدد )(VT "video tape – package) التقريرجاء 

قتين في ال تزيد مّدته عادًة عن دقيو يعّده المراسل ، التقرير الذي مصّورالتقرير ، ويعنى بال54.9%

أن شتهم ال يةقض أوموضوع  تناول قديم )تم بثه سابقًا( تقريركان ذلك . سواء اإلخباريةمعظم القنوات 

ل على أن هذه النسبة تد .متابعة سابقة أويعد خاصة للحلقة بناء على تقرير  جديدتقرير  أو العام،

 ،فكرة البرنامجوهي وسيلة فعالة بالنسبة ل ،البرنامج يعتمد هذا النمط الصحفي بشكل كبير في متابعته

حيث لوحظ  .نتاج التقارير المتعلقة بمحافظته ويتابعها بتقارير الحقةبإ محافظةحيث يقوم مراسل كل 

ملفات بحد أقصى وملفين بحد أدنى، وكل  (3ثالثة )ان كل حلقة من عينة الدراسة تحتوي على 

تقرير جديد  برنامج واآلخر أوملف يعرض له تقريرين أحدهما تقرير سابق من متابعة سابقة في نشرة 

 & talkيعد خصيصا للبرنامج، وهذه التقارير تميزت بأسلوبها حيث بعد المتابعة برزت تقارير الـ 

walk   أعوام من  أوذات المكان بعد مرور أشهر  إلىبشكل كبير وهي التي يعود بها المراسل

ان ض بكاميرته المكالمتابعة ليجد الحال ان كان على ما هو عليه أم أن هناك أي تغيير ويستعر 

تقارير الجرافيك وهي تقارير يظهر فيها المراسل من منطقة  أيضاً وشكل االنجاز إن وجد، وبرزت 

وصور ورسوم بيانية تبين ما يتحدث عنه في التقرير، وهذا يشير  أشكالجانبه  إلىويكون  الحدث

ي أ تبرز شكل الملف والقضية أين وصلت وتتابع وأيضاً تقارير هي عناصر جاذبة للمشاهد ن الأ إلى

 نيين فيالمع يث يكون التقرير حجة قوية لمساءلةمعلومات جديدة بشأن الملف من خالل التقرير، ح

 .حالة عدم االنجاز تحديداً 
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وغطت كل المواضيع من خالل برنامج بعد الخبر  اً تقرير  (72وسبعين ) ثنينعرض أوعليه، تم      
 بال استثناء.

( استطالع 15) خمسة عشر جاءت بالمرتبة الثانية وبعدد( (VOXPOPاستطالعات الرأي 

آراء للمواطنين وسؤالهم عن مجموعة من لعرض  . واستطالعات الرأي هي%11.4رأي وبنسبة 

  .في البرنامج القضية المطروحة

طالبهم بضرورة الدراسة تم استطالع اراء المواطنين ومعرفة ممن عينة  (1األولى )في الحلقة 

وعبروا عن معاناتهم على هذا  األشغالمن قبل  في محافظة الكرك بيضانجاز طريق محي األ

من عينة الدراسة تم استطالع اراء المواطنين  (2الثانية )الطريق خالل سنوات طويلة. في الحلقة 

جزتها جرش ورأيهم بالحلول التي انمحافظة الطريق في قرية النبي هود في  بانهياراتحول تأثرهم 

راء المواطنين حول خدمة النقل العام التي وفرتها هيئة على امتداد الطريق، واستطالع آ األشغالوزارة 

اء المواطنين ر استطالع آ إلى باإلضافةالمفرق ومدى جدواها، محافظة الباعج في  النقل البري في قرية

 التخلص آليةو حلول ناجعة للبيوت المهجورة  بإيجادفي عدم استجابة بلدية الزرقاء لمطالبهم المتمثلة 

في  .خالقية فيها وكيف تؤثر على البيئة بسبب تراكم النفايات فيهاضبط األعمال غير األ أومنها 

اه الزرقاء لشبكة المي-شركة مياهنا حول توسيع ادارةراء المواطنين تم استطالع آ (3الثالثة )الحلقة 

حول راء المواطنين آتم استطالع  (4الرابعة )في الحلقة  .ورأي المواطنين في الخدمة ومدى جدواها

السادسة لحلقة في ا .هذا الحلتأمين وزارة المياه والري بئرين للمياه لغايات استخدام المزارعين وجدوى 

في  .تم استطالع اراء المواطنين حول خدمة باص عمان ورأيهم في توسيع شبكته الجغرافية (6)

ي فتم استطالع اراء المواطنين حول انجاز طريق عيون الحمام في لواء الكورة  (8الثامنة )الحلقة 

راء المواطنين في تم استطالع آ (10ة )العاشر  في الحلقة .غالقه من جديدإعادة إوثم ربد محافظة إ

ي البترا صح للتعرف على رأيهم في الخدمة الصحية المقدمة في مركز محافظة معان – اقليم البترا
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 .راء المواطنين في توفير خدمة النقل العام على خطوط الكرك االغوار الجنوبيةالشامل، واستطالع آ

تم استطالع تعثر اصحاب المحالت والتجار مقابل جامعة مؤتة في  (11الحادية عشر ) حلقةالفي 

 نفي محافظة عما م السوسأالكرك، وموضوع عدم توفر صرف صحي في مناطق البيادر و محافظة 

قابة دوية ومدى الر سعار لبعض األتذبذب األراء مجموعة من الصيادلة حول استطالع آ إلى باإلضافة

عدم توفر المياه في قرى نائية ء المواطنين حول راآتم استطالع ( 13الثالثة عشر )في الحلقة  .عليها

 معان وعدم استجابة وزارة المياه للمطالب. محافظة في

( مقابلة 14) أربعة عشر جاءت بالمرتبة الثالثة وبعدد(DTL down the line)  مقابلةال

 . خارج االستوديو مع ضيوف الصناعيعبر القمر تتم مقابلة ونعني هنا  .%10.6وبنسبة 

عينة الدراسة تم استضافة رئيس اللجنة المالية في محافظة الكرك من  (1األولى )الحلقة في 

استضافة  تتم (2الثانية )في الحلقة  .الجبورالشباب الدكتور حسين  زارةو يوسف الطراونة وامين عام 

استضافة رئيس جمعية السياحة  تتم (3الثالثة )في الحلقة  .الشمريمدير هيئة النقل البري علي 

من  (4الرابعة )في الحلقة  .الزرقاء يوسف العيطان-مياهناشركة الوافدة عوني قعوار، ومدير ادارة 

من العينة  (5الخامسة )في الحلقة  براهيم الكركي.دية الكرك الكبرى إاستضافة رئيس بل تالعينة تم

في  .طري في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد خليفةاستضافة عميد كلية الطب البي تتم

لحلقة في ا .تم استضافة الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمان حمزة الحاج حسن (6السادسة )الحلقة 

حلقة في ال .استضافة عضو مجلس المركزية الكرك في لواء عي فيصل القرالة تتم (7السابعة )

 تتم (11الحادية عشر )في الحلقة  .بلدية الكرك ابراهيم الكركي استضافة رئيس تتم (10العاشرة )

تم استضافة ( 11الحادية عشر )في الحلقة  .استضافة رئيس مجلس محافظة معان عبد الكريم الجازي
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 ومن .عضو مجلس محافظة العاصمة واستضافة مدير دائرة البيئة في أمانة عمان ابراهيم هبارنة

 من العينة استضافة رئيس بلدية الكرك ابراهيم الكركي. ( 13الثالثة عشر )جديد تم في الحلقة 

، %8.3( مقابلة وبنسبة 11) عشر أحد وبعدد الرابعةبالمرتبة  SKYPEوجاءت المقابالت عبر 

  خدمة السكايب المعتمدة على االنترنت في االتصال. عبروهذا النوع من المقابالت يتم 

من العينة استضافة مدير ادارة التخطيط في وزارة التربية والتعليم  (5الخامسة )تم في الحلقة 

تم استضافة مديرة الهندسة في بلدية معان المهندسة  (7السابعة )وفي الحلقة . يوسف ابو الشعر

يدات ايمان عب األشغالبوزارة تم استضافة مديرة تنفيذ الطرق  (8الثامنة )وفي الحلقة . نجالء المحاميد

العاشرة لحلقة وفي ا .ورئيس بلدية الزرقاء عماد المومنيملفين متتالين في نفس الحلقة، مرتين في 

لحادية عشر اوفي الحلقة  .قليم العقبة سليمان النجاداتإاستضافة مفوض البيئة وشؤون  تتم (10)

تم ( 12الثانية عشر )وفي الحلقة . تم استضافة عضو مجلس محافظة جرش شبلي الحوامدة (11)

مانة سكان والتطوير الحضري جرش رائد العتوم، ومديرة مؤسسة اإلاستضافة رئيس مجلس محافظة ج

 تتم (13الثالثة عشر )وفي الحلقة  .مياه اليرموك معتز عبيداتشركة في  اإلعالمالعطيات، ومدير 

 استضافة الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سالمة.

وبنسبة  ( مقابلة11) أحد عشر بالمرتبة الخامسة وبعددجاءت  Phono الهاتف المقابالت عبر
  .برامجأحد ال أومداخلة هاتفية سابقة في نشرة األخبار  أوعبر الهاتف تجرى وهي مقابلة ، 8.3%

من عينة الدراسة استضافة المدير التنفيذي لصندوق الطاقة  (1) األولى تم في الحلقة رقم

استضافة محافظ  تمن العينة تم( 2الثانية )وفي الحلقة  .المتجددة في وزارة الطاقة رسمي حمزة

تم  (3ة )الثالثوفي الحلقة  .المفرق ياسر العدوان، ومدير المناطق في بلدية الزرقاء زياد المعايطة

استضافة  تتم (4الرابعة )وفي الحلقة  .فندي الياصجين في لواء دير عال استضافة رئيس بلدية معدي
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استضافة أمين عام  تتم (5الخامسة )وفي الحلقة  .ياه والري عمر سالمةالناطق باسم وزارة الم

استضافة مدير جمرك العقبة العقيد سامر  تتم (7السابعة )وفي الحلقة  .سلطة المياه أحمد عليمات

لحلقة في ا .استضافة مدير صحة البترا الدكتور محمد النوافلة تتم (10العاشرة )وفي الحلقة  .قباعة

ين توفي الحلق .استضافة رئيس مجلس محافظة الزرقاء أحمد عليمات تتم (11الحادية عشر )رقم 

استضافة المدير العام لشركة المدن الصناعية عمر  تتم( 13( )12الثانية عشر والثالثة عشر )

 جويعد. 

 ةوبنسب( مقابالت 8) ةثماني جاءت بالمرتبة األخيرة وبعدد 1+1 الوجاهية المباشرة مقابلةخيراا أ
 .والضيف داخل االستوديتجرى مع وهي مقابلة  ،من حيث التكرار 6.1%

 األشغالمن العينة استضافة مدير صيانة الطرق والجسور في وزارة  (2الثانية )تم في الحلقة 

 ةاستضافة أمين عام وزارة الزراعة للثرو  تمن العينة تم( 3الثالثة )في الحلقة  .عبد الناصر الكلباني

استضافة مدير الصندوق الهاشمي  تمن العينة تم( 4الرابعة )الحلقة  في. النباتية محمود الربيع

استضافة المدير التنفيذي للنقل في أمانة  تتم( 6السادسة )وفي الحلقة  .لتنمية البادية جمال الفايز

قة في الحل .عمان المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل صالح اللوزي

استضافة رئيس  تتم( 9وفي الحلقة التاسعة ) .استضافة النائب جعفر الربابعة تتم( 8الثامنة )

 تتم( 11الحادية عشر )وفي الحلقة  .اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور نمر السليحات

 .نزار مهيدات مدير عام الغذاء والدواء الدكتوراستضافة 

خدمة  أو PHONOخدمة  أو SKYPEويعزى استخدام البرنامج لنمط المقابالت عبر خدمة 

DTL أجبرت قناة المملكة في حينها ،جراءات سالمة عامةبسبب ما فرضته جائحة كورونا من إ، 

 لقدرات.بالحد األدنى من ا على السالمة العامة وعمالً  على تقليل عدد الضيوف في مبنى القناة حفاظاً 
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يعطيه برنامج بعد الخبر في معالجة  الذيحجم الهتمام النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما 
  القضايا الخدمية المختصة بالشأن المحلي؟

 (3رقم )الجدول 
للقضايا الخدمية المحلية من  اإلخباريةحجم الهتمام الذي أعطته قناة المملكة في معالجتها 

 خالل برنامج بعد الخبر

 

 :حجم اإلهتمامفئة  لث( للجدول الثا3الرسم البياني رقم )

 
 لمحليةللقضايا الخدمية ا اإلخباريةقناة المملكة في معالجتها تمام الذي تعطيه لمعرفة حجم اإله     

 قسام:أ( 3ثالثة ) إلى رنامجبحساب ذلك من خالل تقسيم وقت التم  ،من خالل برنامج بعد الخبر

قياسها من خالل معالجات فرعية متعلقة بالزمن  تم كبير، ومن ثم –متوسط  –حجم االهتمام محدود 

  .المخصص للمادة والحوار، والترتيب

52.60%

42.10%

5.20%

حجم لالهتمام متوسط حجم لالهتمام كاي   حجم لالهتمام محدود

:للجدول الثالث فئة حجم اإلهتمام( 3)الرسم البياني رقم 

 الرتبة النسبة المئوية التكرار الهتمامحجم 
 1 % 52.6 20 حجم االهتمام متوسط
 2 % 42.1 16 حجم االهتمام كبير 
 3 % 5.2 2 حجم االهتمام محدود

 - %100 38 المجموع
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تتعلق  للقضايا الخدمية التي متوسطاً بينت نتائج الدراسة ان برنامج بعد الخبر يعطي اهتمامًا 

 اإلهتماميليه حجم  %52.6المرتبة األولى وبنسبة ببالشأن المحلي، حيث حل حجم االهتمام المتوسط 

 . %42.1الكبير وبنسبة 

ية في قناة المملكة للقضايا الخدمية المحلاتجاهات المعالجة هي ما النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: 
 من خالل برنامج بعد الخبر؟

 (4الجدول رقم )
 من خالل برنامج بعد الخبر قناة المملكة للقضايا الخدمية المحليةفي اتجاهات المعالجة  

 الرتبة النسبة المئوية التكرار  التجاهات 
 1 % 52.6 20 المعارضة
 2 % 26.3 10 الحياد
 3 % 21.0 8 التأييد

 - %100 38 المجموع
 

 :اإلتجاهفئة  رابع( للجدول ال4الرسم البياني رقم )

 
للقضايا الخدمية المحلية في برنامج بعد  اإلخباريةلمعرفة االتجاهات المتضمنة في المعالجة 

 .لالتجاهاتالخبر تم حساب التكرارات والنسب المئوية 

52.60%

26.30%
21.00%

للمعا ضة للحياد للتأييد

:للجدول الرابع فئة اإلتجاه( 4)الرسم البياني رقم 
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الخدمية لقضية ا أوبينت نتائج الدراسة ان برنامج بعد الخبر قد عرض الجوانب السلبية للموضوع 

ريقة للموضوع بط وجهتي النظر السلبية وااليجابية، يليها عرض %52.6 إلىالمحلية وبنسبة تصل 

 .%26.3 إلىمحايدة وبنسبة تصل 

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: ما فئات التوازن في معالجة القضايا الخدمية المحلية في برنامج 
 بعد الخبر؟ 

 (5الجدول رقم )
 فئات التوازن في معالجة القضايا الخدمية المحلية في برنامج بعد الخبر 

 الرتبة النسبة المئوية التكرار فئات التوازن
 1 % 82.0 32 عرض وجهة نظر واحدة
 2  % 15.3 6 عرض وجهتي نظر

 3 % 2.5 1 من وجهة نظر أكثرعرض 
 - %100 39 المجموع

 

:التوازنفئة  الخامس( للجدول 5الرسم البياني رقم )

 

82.00%

15.30%

2.50%

ن ض وجهة سظ  ولحدة ن ض وجهتي سظ  ن ض لكب  م  وجهة سظ 

:للجدول الخامس فئة التوازن( 5)الرسم البياني رقم 
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للقضايا الخدمية المحلية في برنامج بعد الخبر تم حساب  اإلخباريةالمعالجة درجة توازن لمعرفة      

 لكيفية عرض الموضوع.التكرارات والنسب المئوية 

بينت نتائج الدراسة ان برنامج بعد الخبر لم يكن متوازنَا في عرضه لوجهات النظر المختلفة 

القضية. فالبرنامج تبنى عرض وجهة نظر واحدة في اغلب القضايا والمواضيع  أوحول الموضوع 

، بينما عرض البرنامج وجهتي نظر حول الموضوع بنسبة %82النسبة التي طرحها حيث بلغت 

 . %15.3متواضعة لم تتجاوز 

 الخبر؟ما البعد الجغرافي الذي يغطيه برنامج بعد : السادسالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 (6) رقم الجدول
 لبعد الجغرافي في معالجة للقضايا المحلية الخدمية في برنامج بعد الخبرا

 الرتبة النسبة المئوية التكرار  الموقع الجغرافي 
 1 % 13.9 6 الزرقاء
 1 % 13.9 6 معان

 2 % 11.6 5 العاصمة عمان
 2 % 11.6 5 الكرك

 3 % 9.3 4 اتصال مباشر بكل المحافظات 
 4 % 6.9 3 جرش
 4 % 6.9 3 المفرق
 4 % 6.9 3 إربد
 4 % 6.9 3 العقبة

 5 % 4.6 2 االغوار الجنوبية
 6 % 2.3 1 البلقاء
 6 % 2.3 1 مأدبا

 6 % 2.3 1 األغوار الوسطى
  %100 43 المجموع
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 :الموقع الجغرافيفئة  السادس( للجدول 6الرسم البياني رقم )

موله لكل من خالل ش ،البعد الجغرافي الذي يغطيه برنامج بعد الخبرمعرفة يتضمن هذا السؤال 

 . غيرهاعشر، أم انه يركز على محافظات دون  اإلثنيمحافظات المملكة 

( قضية وموضوع 43) ثالثة وأربعين ان برنامج بعد الخبر قد تعامل مع الدراسةتبين نتائج 

لدراسة مالية. وبينت اشغوار الالطفيلة واألو عجلون  عداالمملكة وألوية توزعت على مختلف محافظات 

من القضايا التي تعامل  %51والكرك والعاصمة عمان احتلت ما نسبته ن محافظات معان والزرقاء أ

 معها برنامج بعد الخبر.

  

13.90% 13.90%

11.60% 11.60%

9.30%

6.90% 6.90% 6.90% 6.90%

4.60%

2.30% 2.30% 2.30%

للز قاء معا  للعاصمة 
نما 

للك ك لتصال 
ل مااش  اك

للمحافظات

ج ش للمف   إ اد للعقاة لالغول  
للجسواية

للالقاء مأداا لألغول  
للوسطى

:للجدول السادس فئة الموقع الجغرافي( 6)الرسم البياني رقم 
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هي الشخصيات الفاعلة المستخدمة في تناول القضايا  نم: السابع النتائج المتعلقة بالسؤال
 الخدمية المختصة بالشأن المحلي في برنامج بعد الخبر؟

 (7الجدول رقم )
 الشخصيات الفاعلة المستخدمة في تناول القضايا الخدمية المحلية في برنامج بعد الخبر

 الرتبة النسبة المئوية التكرار  الفاعلةالشخصيات  
 1 % 47.4  64 مواطنون

 2 % 45.1 61 شخصيات رسمية / حكومية
 3 % 3.7 5 جمعيات واتحادات

 4 % 2.9 4 متخصصون وخبراء 
 5 % 0.7 1 برلمانيون
 - %100 135 المجموع

 

 :الشخصيات الفاعلةفئة  السابع( للجدول 7الرسم البياني رقم )

 
لمعرفة الشخصيات الفاعلة المستخدمة في معالجة القضايا الخدمية المحلية في برنامج بعد      

اسة ان بينت نتائج الدر البرنامج، فيقصد بها االشخاص والجماعات التي ظهرت في الخبر والتي 

 حدأمسؤول حكومي في  أو)وزير  حكوميةالرسمية ال شخصياتلاصحاب المصلحة، وواطنين من االم

 %45.1للمواطنين و %47.4خصيات الفاعلة في هذا البرنامج وبنسب تصل شالوزارات( هم ال

 . %0.7 إلىخر الترتيب وبنسبة تصل يين. في حين جاء البرلمانيون في أللمسؤولين الحكوم

47.40%
45.10%

3.70% 2.90%
0.70%

مولطسو  حكومية/ شتخصيات  سمية  جمعيات ولتحادلت متتخصصو  وتخا لء  ا لماسيو 

:للجدول السابع فئة الشخصيات الفاعلة( 7)الرسم البياني رقم 
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في تناول القضايا الخدمية المستخدمة الستمالت : ما هي الثامنالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 بالشأن المحلي في برنامج بعد الخبر؟المختصة 

 (8الجدول رقم )
 الستمالت المستخدمة في برنامج بعد الخبر لمعالجة القضايا الخدمية المحلية 

 الرتبة النسبة المئوية التكرار الستمالت
 1 100 38 عقلية

 - %100 38 المجموع
 

 :الستمالت( للجدول رقم ثمانية فئة 8الرسم البياني رقم )

 
 

على مخاطبة عقل  اعتمدت ستمالت عقالنيةاان برنامج بعد الخبر استخدم  الدراسةبينت      

ظهار جوانبه اآلراءالمتلقي، وتقديم الحجج والشواهد المنطقية وتفنيد   ا المختلفةالمضادة بعد مناقشتها وا 

حداث الواقعية واألن خالل االستشهاد بالمعلومات . ممن عينة الدراسة %100لـ وبنسبة وصلت 

 خرى.، وتفنيد وجهات النظر األاألرقام واستخدام

  

100%

فئة االستماالت

نقلية
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أنواع الطر المستخدمة في معالجة القضايا الخدمية المختصة النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع: ما 
 بالشأن المحلي في قناة المملكة؟

 ( 9) رقم الجدول
 برنامج بعد الخبر في  المحليةفي معالجة القضايا الخدمية الطر المستخدمة 

 الرتبة النسبة المئوية التكرار  اإلطار المستخدم 
 1 % 44.4 20 اإلطار المحدد بقضية
 2 % 35.5 16 إطار المسؤولية

 3 % 13.3 6 إطار النتائج االقتصادية
 4 % 6.6 3 إطار الصراع

 - %100 45 المجموع
 

 :يةاإلعالمالطر فئة  التاسع( للجدول 9الرسم البياني رقم )

المستخدمة في معالجة القضايا الخدمية المختصة بالشأن المحلي في قناة  األطرفهم يعتبر 

 في تشكيل األفـكار واالتجاهات حيال من العناصر المهمة لتفسير دور برنامج بعد الخبر المملكة

  .وعـالقة ذلك باستجابات الجمهور المعرفية والوجدانية لتلك القضايا التي يعالجها، القضايا البارزة

44.40%

35.50%

13.30%

6.60%

لالطا  للمحدد اقضية إطا  للمسؤولية لطا  للستائج لالقتصادية إطا  للص لع

:للجدول التاسع فئة األطر اإلعالمية( 9)الرسم البياني رقم 
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ن برنامج بعد الخبر استخدم العديد من األطر لطرح ومناقشة قضايا الشأن بينت نتائج الدراسة أ

للقضايا التي ناقشها برنامج بعد  %44.4المرتبة األولى وبنسبة  المحدد بقضية اإلطار المحلي.

حدث جوانبه واضحة عند الجمهور ألنه مرتبط  أووتداعياتها، ركيز على قضية تم الت الخبر حيث

مثل  تقديم عناصر الحدث وتداعياته، أويركز اإلطار على المدخل الشخصي  عندئذ .بوقائع ملموسة

ثالثة في  صلزرقاء، وقضية انجاز بئرين من أالمحافظة توسيع شبكة المياه في مناطق حيوية في 

وقضية تلوث المياه في وادي األزرق وانجاز وزارة المياه لحلول جذرية من خالل معان، محافظة 

يا في في جامعة العلوم والتكنولوج انشاء محطة رفع شفا العامرية، وقضية مستشفى الطب البيطري

وتأخر التسليم فيه بسبب عوامل تغيرية على المشروع من قبل التعليم العالي، وقضية  محافظة اربد

وهي قضية بيئية تحت مسؤولية سلطة  مأدبافي محافظة  سد الوالة إلىاه من محطة عمان تسرب مي

تردد باص لالمياه، وقضية الباص سريع التردد ونسبة االنجاز فيه، وقضية توسيع الرقعة الجغرافية 

نهاء ملف عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة، وتأخر االنجاز في عمان وقضية التأخر في إ

، وقضية مكبات النفايات غير المرخصة التي اشرفت عليها محافظة الكركمؤتة في  –طريق عي 

غالق المكبات غير المرخصة والمراقبة على عمل شاحنات نقل النفايات، الملف بإبلدية معان وانهت 

بسبب  عدودة من فتحهالذي تم اغالقه بعد ايام م في اربد لواء الكورة وقضية طريق عيون الحمام في

د قطعة وقضية عدم ايجاالمسؤولية،  األشغالجزاء من الطريق والذي تتكبد فيه وزارة انهيارات في أ

تي عمال البسطات الب البسطات بسبب شكاوى التجار من أرض مناسبة من بلدية الزرقاء ألصحاأ

، وقضية تأخر االنجاز في ملف جسر الظليل الذي يخدم محافظتي المفرق تؤثر على ايراداتهم

وعملها  مركزيةاللاقشة ملف انم وأيضاً بسبب عدم وجود مخصصات مالية،  األشغالوالزرقاء من قبل 

وتمكين مجالس المحافظات والبلديات من خالل توفير مخصصات مالية كافية وتقليل البيروقراطية 

لعقبة امحافظة وقضية الطريق الخلفي في خذ الموافقات من رئاسة الوزراء، أو  نجاز المعامالتإفي 
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طارات فيه بعدد هائل مما تسبب في تهالك البنية التحتية للطريق الذي كان يعاني من انتشار اإل

ادية نجزت الملف مما سيعود بنتائج اقتصأقليم العقبة إير على سائقي الشاحنات لكن سلطة والتأث

ن سعار األدوية وتأثيرها على المستهلكين لكأعلى سائقي الشاحنات بشكل ملحوظ، وقضية ارتفاع 

المؤسسة العامة للغذاء والدواء أكدت مسؤوليتها وانجازها للملف، وقضية تأمين صرف صحي ألكثر 

 ملوالعفي العاصمة عمان يادر وام السوس وحدة سكنية في منطقتي الب( 1500ألف وخمسمئة ) من

رش جمحافظة خرى، وقضية عدم انجاز المدينة الصناعية في على انجاز اكبر خالل خمس سنوات أ

جاز ، وقضية انهالي المحافظة في فرص العمل والبطالة والوضع االقتصاديوتأثير ذلك على أ

 . قع االقتصادي فرص العمل في المحافظةمأدبا وانعكاس ذلك على الوا محافظة المدينة الصناعية في

لإلجابة عن السؤال  البرنامجعمل  حيث %35.5في المرتبة الثانية وبنسبة  إطار المسؤوليةجاء 

األفراد والمؤسسات معنيون بمعرفة المسؤول عن الحدث وتحديده في شخص ف ؟"... عن المسؤولمن "

مثل قضية ملعب معان ومسؤولية وزارة الشباب في  حكومة محددة. أوسلوك  أوقانون  أومؤسسة  أو

سؤوليتها في م األشغالاالنتهاء من انجازه، وقضية انهيارات الطريق في قرية النبي هود وتحمل وزارة 

 التي تقع على عاتق المواطن!، وقضية البيوت المهجورة مسؤولية البلدية المسؤولياتاالنجاز وما هي 

ها تجمع النفايات فيها واالنتهاء من استمالكعدم ين في انهاء هذا الملف والمحافظة على أ في الزرقاء

لية موضوع مسؤو  إلىضافة ثالثة في معان، باإل صلوقضية انجاز بئرين من أمخاطبة مالكها،  أو

بلدية الكرك في موقع عين سارة السياحي وعدم االنجاز بسبب تداخل الصالحيات بمجرى النهر 

ي يتم المفرق التمحافظة وقضية مدرسة الدقمسة في رات وعدم انجاز البلدية في هذا الملف، والعبا

فيها جمع الصفوف المدرسية بسبب عدم وجود غرف صفية كافية وهي من مسؤولية وزارة التربية 

 يجادرورة إللتربية يخاطبهم بضوالتعليم ولكن القرار فيها بيد مجلس المحافظة الذي لم يرسل كتاب 
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لواء  وقضية طريق عيون الحمام فيحل فوري للطالب االمر الذي يؤثر على سير العملية التعليمية، 

زاء من جعدودة من فتحه بسبب انهيارات في أيام مأغالقه بعد إالذي تم في محافظة اربد الكورة 

المسؤولية، وقضية تأخر االنجاز في ملف جسر الظليل الذي  األشغالالطريق والذي تتكبد فيه وزارة 

بسبب عدم وجود مخصصات مالية، وقضية عدم  األشغاليخدم محافظتي المفرق والزرقاء من قبل 

 ة في مركز صحي البترا الشامل، وقضية توفير مواصالتكوادر صحية وتهالك البنية التحتيتوفر 

البلدية  مسؤولية يطق االغوار الجنوبية بمركز المحافظة وهالكرك تربط منامحافظة عامة كافية في 

صحي  وقضية تأمين صرفحل اكثر نجاحا يستفيد منه المواطنين،  إليجادلمخاطبة الجهات المعنية 

 في العاصمة عمان م السوسوأوحدة سكنية في منطقتي البيادر ( 1500ألف وخمسمئة )ألكثر من 

ر بخدمة الصرف الصحي خالل خمس سنوات اخرى وهي من والعمل على تأمين وحدات سكنية أكب

يات قضية عشوائية مكبات النفا إلى باإلضافةمسؤولية مجلس المحافظة بالتعاون مع وزارة المياه، 

في عموم العاصمة عمان وتحمل امانه عمان مسؤوليتها في هذا الملف، وقضية انشاء مدينة المجد 

والتطوير الحضري التي تعاني من تصدعات واضحة في  العفيفة من قبل مؤسسة االسكان لألسر

ة مدرسة، وقضية توسيع شبك أومسجد  أوالمباني وعدم توفر مؤسسات خدمية فيها من مركز صحي 

مياه اليرموك في بعض المناطق الحيوية في شركة الصرف الصحي في محافظة اربد من مسؤولية 

وسيع معان لكن المواطنين يرون بأن تمحافظة في  ، وقضية توسعة شبكة مياه في قرى نائيةالمحافظة

 الشبكة كان مجتزًأ وعلى الوزارة ايجاد حلول وتحمل كلف نقل المياه عن المواطنين. 

، ناقش البرنامج القضايا والمواضيع %13.3جاء بالمرتبة الثالثة وبنسبة  إطار النتائج القتصادية

 القائم وأفي سياق النتائج االقتصادية التي نتجت عن األحداث ويشير للتأثير المتوقع التي طرحها 

اعلية ية أكثر فاإلعالموالمؤسسات، ويركز على النتائج المادية لجعل الرسالة  والدولةعلى األفراد 
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لجنوب قضية ا مثل قضية فاتورة ترشيد استهالك الطاقة في فنادق .المواطنينبمصالح  وأكثر ارتباطاً 

قليم الجنوب، وقضية تأثر القطاع السياحي إق في عمال والفنادسياحية تشمل شريحة أصحاب األ

ي وقضية غياب مصنع البندورة فزمة، فتح التدريجي هل سيساهم في حل األبأزمة كورونا وبدء ال

ارعين على المز هالي المنطقة وارتفاع الكلف عباء مادية على المستثمرين وأأمل دير عال التي تح

صحاب ألى التجار و الكلف ع بارتفاعثرت لفترة زمنية أة التي وقضية البيانات الجمركية في العقب، أيضاً 

 نجزت الملف لمنع التجار من تكبد خسائر مادية،أالبضائع حيث تحملت جمارك العقبة مسؤوليتها و 

ه بعدد هائل في التالفة طاراتإلالعقبة الذي كان يعاني انتشار امحافظة وقضية الطريق الخلفي في 

 بآثاريعود نجزت الملف مما سأقليم العقبة إة التحتية للطريق لكن سلطة مما تسبب في تهالك البني

، وقضية تأثر اصحاب المحال التجارية مقابل جامعة اقتصادية على سائقي الشاحنات بشكل ملحوظ

ا وامر الدفاع وعدم تحمل بلدية الكرك مسؤوليتهأغالقات و وتأثرهم بسبب اإل في محافظة الكرك مؤتة

 في متابعة مطالبهم. 

المرتبة ب في إطار تنافسي صراعي حاد القضيةم يتقد الذي يتم من خالله طار الصراعإجاء  خيراً أ

في سبيل إبراز من عناصر القضية عناصر هامة  البرنامجتجاهل ي وهنا، %6.6خيرة وبنسبة األ

قبل أن  ترى األشخاص، و ولينؤ وعدم الثقة في المس على الفساد التركيزحيث يتم ، سياق الصراع

ترى األحداث وترصد المصالح قبل أن ترصد األهداف وتقيس الرسالة غالبا بمقياس الخاسر والرابح 

 الكرك هل هو مسؤولية البلديةمحافظة محي األبيض في  طريقمثل قضية  .والمنتصر والمهزوم

كونه يقع ضمن  األشغالم مسؤولية وزارة أمال الصيانة عأ نجازإلمخصصات  تملكالتي ال 

ماذا عن و  من مسؤوليةاختصاصها؟، وملف النقل العام في قرية الباعج ماذا تحملت فيه هيئة النقل 

 .محافظة المفرق كيف تراقب تجاوزات مركبات النقل الخاصة على الطريق
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 عالمي يرقىقناة المملكة من برامج ومحتوى إه هل ما تقدم :العاشرالنتائج المتعلقة بالسؤال 
 لمفهوم الخدمة العامة؟

  10الجدول 
 تحليل المتابعة لبرنامج بعد الخبر والمتابعات التي تم حلها والتي لم يتم حلها  

 الرتبة النسبة المئوية التكرار تحليل المتابعة
 1 % 61 22 متابعات تم حلها

 2 % 39 14 متابعات لم يتم حلها
 - %100 36  المجموع

 

 :تحليل المتابعةفئة  العاشر( للجدول 10الرسم البياني رقم )

 
بعد تحليل المتابعة ومراجعة الملفات التي تم حلها وهل تم حل الموضوع الذي طرح سابقا ام ال، 

( أدناه يبين 10تم استخراج التكرارات والنسب المئوية للمتابعات التي تم حلها والتي لم تحل والجدول )

  ذلك:

كانت  10لقة رقم ، لكن الح38حلقة بلغ عدد المواضيع فيها  13حسب عينة الدراسة البالغة 

عبارة عن مناقشة لتأثير التعديالت المقترحة على قانون الالمركزية على عمل مجالس المحافظات 

حلول وانما مناقشات وبالتالي ال  إلىقسمين، ولم تكن تصل  إلى 10والبلديات، وقسمت الحلقة الـ 

 36مجموع  لىإفئة بالنظر وعليه يتم حساب النسب المئوية لهذه ال .يمكن اعتبارها قضية تم حلها

امج أن البرنموضوع خدمي وموضوعين ال يتم حسابهم من المجموع الكلي. وعليه كانت النتيجة 

61%

39%

:للجدول العاشر فئة تحليل المتابعة( 10)الرسم البياني رقم 

متااعات تم حلها متااعات لم يتم حلها
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يجاد يدل على أن البرنامج نجح في إ وهذا %61موضوع متابعة وبنسبة  22ول ل استطاع تقديم حل

من  كان قريباً ، %39موضوع وبنسبة  14 حلول بعد متابعات حثيثة، والمواضيع التي لم يتم حلها

 بعض الوقت.  إلىذلك ولكن يحتاج 

تشير األدبيات التقليدية لبث الخدمة العامة كما  وظائفولإلجابة على هذا السؤال تم مراجعة 

وتوفير منبر حر للنقاش العام والرقابة هي اإلخبار  اإلعالموظائف لوسائل  عدة إلى" العامة"الخدمة 

ي والترفيه، وتأسيسًا على ذلك، تقوم قنوات "الخدمة العامة" بما يل الرأي العام واخيرًا التثقيفوتمثيل 

 (:3، ص2017)الطويسي، 

 :يئتين اإلخبار بما يجري في الب توفير قناة حرة مستقلة لتدفق المعلومات والخبار للمجتمع

ادة تمكين المواطنين من زي الداخلية والخارجية، وحماية حق المجتمع بالمعرفة، مما يسهم في

وهذا ما تحقق من خالل عرض المواضيع الخدمية المتصلة  مستوى معرفتهم بالشأن العام.

 . العينة إطارفي  ته سابقاً شوكما تمت مناق بالشأن المحلي التي تهم المواطن

 :ي فتوفير ساحة للنقاش العام ضمن معايير التعددية والتنوع  توفير منبر حر للنقاش العام

، وتوفير البيئة المناسبة لزيادة دور المواطنين في المشاركة السياسية واالقتصادية اآلراء

راء المواطنين ومناقشة ، حيث تم استطالع آرائهموذلك من خالل استطالع آ والثقافية.

 راء المواطنين المرتبة األولىواحتلت آ .في البرنامج مدار البحث الشخصيات ذات العالقة

 في الشخصيات الفاعلة في البرنامج.  % 47.4 إلىوبنسبة وصلت 

 :أداة داءها، بمعنىألرصد المؤسسات العامة ومراقبة  أداةتوفير  الرقابة وتمثيل الرأي العام 

 لىإوهو جوهر عمل البرنامج الذي تطرق  "الصالح العام". سمباعلى أعمال الحكومة  رقابة
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المحدد  اإلطارالمستخدمة وتصدر مواضيع الخدمات في الشأن المحلي من خالل االطر 

طاربقضية   المسؤولية قائمة التغطية.  وا 

خدمة الحياة الديمقراطية وغرس الثقافة  تتضمنمعايير " ية العامة"اإلعالم"الخدمة  وتتطلب     

ا المتعلقة بالدراسة مية العامة" اإلعالم" الخدمة معايير  أبرزومن الديمقراطية بين أفراد المجتمع. 

  ي:يل

  م مع كافة باختالف انتماءاتهتفئات المج إلىأي أن تصل هذه الخدمة  والتمثيل:الشمولية

وتجسد ذلك من خالل تمثيل البرنامج  .م وسكنهمهولغاتهم وأصولهم واختالف أماكن وجود

 التحليل.لجميع محافظات المملكة حسب البعد الجغرافي الذي شمله كشاف 

 :ن تقدم محتوي إعالميًا منوعًا يشتمل على أية العامة " اإلعالميتطلب من "الخدمة  التنوع

ضوعات و واالقتصاد وشؤون المجتمع والرياضة والترفيه وغير ذلك من م اإلخباريةالخدمات 

 نعملية تحليل المضمون التي بينت أ وهذا ما تم مالحظة خالل تلبي اهتمامات الجمهور.

وعت في عرض المواضيع االقتصادية والخدمية نقناة المملكة ومن خالل برنامج بعد الخبر ت

 والمتصلة بشكل مباشر بالمواطن.

 دواتالعرض واأل : من خالل التجديد واإلبداع في المضامين وطرقالتميز والبتكار 

نماط الصحفية وتجسد ذلك من خالل استخدام األ .ستخدمةموالتطبيقات وجودة التقنيات ال

 المتنوعة من التقارير والمقابالت. 
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 إلى 1/1/2021يتضمن هذا الفصل مناقشة تحليل محتوى برنامج بعد الخبر للفترة الواقعة بين 

  أسئلتها:على  ض لنتائج الدراسة بناءً ، وفيما يلي عر 31/3/2021

 مناقشة النتائج 
دمية المختصة بالقضايا الخ اإلخباريةما المواضيع التي تناولتها قناة المملكة في معالجتها  أولا:

 ؟من خالل برنامج بعد الخبر المتعلقة بالشأن المحلي

ن قناة المملكة كان لها اهتمام واضح بالقضايا الخدمية التي يبحث أأظهرت نتائج الدراسة 

اهتمام بالقضايا التي لها صلة المواطن عن خدمة فضلى فيها، حيث سلطت الضوء بشكل جيد على 

تفق تالس المحافظات والمياه والنقل. و اقتصادية وخدمة البلديات ومج قضايامن  ،المواطن األردني

الخدمية تقدم الخدمات االنسانية  اإلعالم( بأن وسائل 2018الحجايا )مع دراسة هذه النتيجة 

 مع دراسة النهار وأيضاً المجتمعية ويليها اطالع المواطنين حول ما يتم من اخبار واحداث محلية 

 نسانية فيالخدمية للتعرف على الخدمات اإل اإلعالم( بأن المواطنين يتابعون وسائل 2020)

ية بهدف اإلعالم( التي أكدت أن الجمهور يتابع الوسيلة 2017هاب الدين )ع دراسة شوممناطقهم. 

متابعة األحداث والقضايا الجارية ومتابعة الشأن المحلي التي تعبر عن همومه وقضاياه اليومية. 

باعتماد النخب على قناة المملكة بدرجة منخفضة  (2019وتختلف هذه النتائج مع دراسة البدري )

 ت حول الشأن المحلي. كمصدر للمعلوما

 ؟رنامج بعد الخبر في قناة المملكةما هي النماط الصحفية المستخدمة في ب: ثانياا 

 VT "video tape) التقريرجاء  األنماط الصحفية. أشكالالخبر مختلف  بعدبرنامج  استخدم

– package)  هذه النسبة تدل ، و %54.9وبنسبة  اً ( تقرير 72)اثنين وسبعين وبعدد بالمرتبة األولى
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النسبة لفكرة وهي وسيلة فعالة ب ،على أن البرنامج يعتمد هذا النمط الصحفي بشكل كبير في متابعته

تابعها ه وينتاج التقارير المتعلقة بمحافظتقوم مراسل كل محافظة بإحيث ي ومتميزة بأسلوبها، البرنامج

ملفات بحد أقصى  (3ثالثة )ي على ن كل حلقة من عينة الدراسة تحتو بتقارير الحقة، حيث لوحظ أ

 وأوملفين بحد أدنى، وكل ملف يعرض له تقريرين أحدهما تقرير سابق من متابعة سابقة في نشرة 

 . برنامج واآلخر تقرير جديد يعد خصيصا للبرنامج

ذات المكان بعد مرور أشهر  إلىالتي يعود بها المراسل التقارير هي talk & walk الـ تقارير 

كاميرته ض بأعوام من المتابعة ليجد الحال ان كان على ما هو عليه أم أن هناك أي تغيير ويستعر  أو

قارير يظهر وهي ت "الجرافيكالرسوم التوضيحية "تقارير  أيضاً المكان وشكل االنجاز إن وجد، وبرزت 

تحدث عنه يوصور ورسوم بيانية تبين ما  أشكالجانبه  إلىفيها المراسل من منطقة الحدث ويكون 

ملف والقضية تبرز شكل ال وأيضاً تقارير هي عناصر جاذبة للمشاهد ن الأ إلىفي التقرير، وهذا يشير 

اين وصلت وتتابع اي معلومات جديدة بشأن الملف من خالل التقرير، حيث يكون التقرير حجة و 

غطت كل  اً تقرير  72 برنامج بعد الخبر أقدم. قوية لمسائلة المعنيين في حالة عدم االنجاز تحديداً 

  المواضيع بال استثناء.

( استطالع 15) خمسة عشر ( جاءت بالمرتبة الثانية وبعدد(VOXPOPاستطالعات الرأي 

مجموعة من آراء للمواطنين وسؤالهم عن لعرض  وواستطالعات الرأي ه .%11.4رأي وبنسبة 

 حرص البرنامج على استطالع اراء المواطنين إلىوهي نسبة تشير ، في البرنامج القضية المطروحة

 زيادتها.  إلىن يسعى البرنامج أفي القضايا الخدمية التي تخص مناطقهم ولكن يجب 

( مقابلة 14)أربعة عشر بالمرتبة الثالثة وبعدد  تجاء(DTL down the line)  مقابلةال

  .خارج االستوديو مع ضيوف عبر القمر الصناعيتتم مقابلة  اونعني هن .%10.6وبنسبة 
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، وهذا النوع %8.3( مقابلة وبنسبة 11بالمرتبة الرابعة وبعدد ) جاءت SKYPEالمقابالت عبر 

 . من المقابالت يتم عبر خدمة السكايب المعتمدة على االنترنت في االتصال

، %8.3وبنسبة  ( مقابلة11أحد عشر ) وبعدد الرابعة بالمرتبةجاءت  Phono المقابالت عبر

 .أحد البرامج أومداخلة هاتفية سابقة في نشرة األخبار  أوعبر الهاتف تجرى وهي مقابلة 

وهي  ،% 6.1( مقابالت وبنسبة8) ثماني جاءت بالمرتبة األخيرة وبعدد 1+1مقابلة اخيراا و

 و.الضيف داخل االستوديتجرى مع مقابلة 

خدمة  أو PHONOخدمة  أو SKYPEيعزى استخدام البرنامج لنمط المقابالت عبر خدمة 

DTL ،ألزمت ،جراءات سالمة عامةجائحة كورونا من إ، للظروف التي فرضتها 1+1مقابالت  أو 

امة حفاظا على السالمة الع ،القناة استوديوقناة المملكة في حينها على تقليل عدد الضيوف في 

د على البرنامج حسب رأي الباحثة التي تعتق ويؤثر ذلك .التقارب االجتماعيوعمال بالحد األدنى من 

لوقت ويختصر من ا ،فضليكون النقاش أ ،كان موجودا في االستوديو بمقابل المذيع إذاأن الضيف 

تذار كثر لضمان عدم اعوبالتالي يكون ذا جدوى أ ،قمار الصناعية واتصال االنترنتالضائع في األ

وبالتالي  ،اةالقن أوث خلل فني خارج عن إرادة الضيف احتمالية حدو  أو استجابته لالتصال أوالضيف 

 الحصول على أجوبة متعلقة بالملفات المطروحة.

ن تغطي األحداث بأن قناة المملكة استطاعت أ( 2019دراسة العناتي ) السابقة مع النتائجوتتفق 

 . التلفزيونية المتاحة لبرامجا أشكالمختلف  باستخدام ،مميزعرض وتتابعها بأسلوب 

يعطيه برنامج بعد الخبر في معالجة القضايا الخدمية المختصة  الذيحجم الهتمام : ما ثالثاا 
 بالشأن المحلي؟

بينت نتائج الدراسة ان برنامج بعد الخبر يعطي اهتماماً كبيراً للقضايا الخدمية التي تتعلق بالشأن 

يليه حجم اإلهتمام الكبير  %52.6المحلي، حيث حل حجم االهتمام المتوسط بالمرتبة األولى وبنسبة 
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ذاحلقة، ملفات في كل  3لـ ن ذلك بسبب مناقشة البرنامج وترى الباحثة أ، %42.1وبنسبة  تم  وا 

حسب و للنقاش والتوسع في الملفات الخدمية.  أكبرمناقشة ملفين في كل حلقة يكون هناك مساحة 

يدل ذلك على ان الجمهور يصبح أكثر دراية بالشؤون العامة التي تخص الخدمات في  األرقامهذه 

 مناطقه.

المحلية وخاصة البرامج التي ( بالتركيز على القضايا 2014اتفقت هذه النتائج مع دراسة أمين )

تهتم بالتنمية عامة والتنمية االجتماعية على وجه الخصوص، ومع دراسة توريل ألبيرج وستيفن كوشن 

( بأن المواطنين الذين يتعرضون لمحطات الخدمة العامة التلفزيونية يصبحون أكثر دراية 2016)

لبلدان التي لديها خدمة عامة واسعة ( بأن سكان ا2016ومع دراسة كين نيوتن ) ،بالشؤون العامة

 بأعمال الحكومة. أفضلالنطاق يكونون على دراية 

من خالل برنامج بعد  قناة المملكة للقضايا الخدمية المحليةفي اتجاهات المعالجة هي ما : رابعاا 
 ؟الخبر

ية الخدمية القض أوبينت نتائج الدراسة ان برنامج بعد الخبر عرض الجوانب السلبية للموضوع 

ريقة للموضوع بط وجهتي النظر السلبية وااليجابية، يليها عرض %52.6 إلىالمحلية وبنسبة تصل 

مما يعني أن البرنامج كان مهتما بأن يسلط الضوء على المشاكل  .%26.3 إلىمحايدة وبنسبة تصل 

سئلة األ معنيين ويوجهحيث كان يسأل المن خالل اتجاه المعارضة،  المسؤولينويبرز تفاصيلها مع 

بشكل مباشر ويحاول الحصول على جدول زمني واضح للعمل على حلول للقضايا العالقة، وهذا 

ما يتفق مع سائلة بية منبرا للماإلعالميعتبر من جوانب الخدمة العامة التلفزيونية أن تكون الوسيلة 

الترتيب  التأييد بنسبة بلغت على الحياد بفارق بسيط عناتجاه ، فيما التزم البرنامج الصالح العام

ن البرنامج كان يعرض الحقائق والمعلومات حول القضايا ، حيث يعني الحياد أ% 21و % 26.3
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اه جيدة مقارنة باتج نها نسبةفترى الدراسة أطرف دون آخر، أما اتجاه التأييد  إلىدون االنحياز 

ي طارات الطريق الخلفي فقضية إا التي حصلت على حلول، مثل نه متصل بالقضايالمعارضة أل

حل  لىإعامين مع بداية انطالق البرنامج ووصل بها  قبلالعقبة وهي قضية بيئية تابعها البرنامج 

 .نهائي

 ة( بأن محطات الخدمة العام2016مع دراسة توريل ألبيرج وستيفن كوشن )اتفقت نتائج الدراسة 

( بأن 2016مع دراسة كين نيوتن )بالتجارية، و التلفزيونية تتبع أجندة أكثر جدية وأصعب مقارنة 

واتفقت مع  ،اإلخباريةالخدمات العامة تحظى بثقة الجمهور بشكل أكبر بسبب حيادها في تغطيتها 

( بأن قناة المملكة مصدر ثقة بالحصول على المعلومة حول الشأن المحلي 2019دراسة البدري )

 والرأي اآلخر.بسبب الحيادية في عرض األحداث وعرض الرأي 

 : ما فئات التوازن في معالجة القضايا الخدمية المحلية في برنامج بعد الخبر؟ خامساا 

بينت نتائج الدراسة ان برنامج بعد الخبر لم يكن متوازنَا في عرضه لوجهات النظر المختلفة 

واضيع مغلب القضايا والى عرض وجهة نظر واحدة في أامج تبنّ القضية. فالبرن أوحول الموضوع 

ترى الدراسة أن ذلك يعود لوقت البرنامج المخصص في  فيما، %82التي طرحها حيث بلغت النسبة 

 .%15.3لم تتجاوز  قليلةكل ملف بينما عرض البرنامج وجهتي نظر حول الموضوع بنسبة 

ملف،  لعدد الضيوف في ك على زيادةعليهم العمل  ،ترى الدراسة بأن القائمين على البرنامجو 

نه وبعد المتابعة أ أيضاً وازن المطلوب. ولكن ترى الدراسة ، لتحقيق التواستضافة ضيفين في كل ملف

دون محاولة عرض وجهات نظر عرض وجهة نظر واحدة بأي ملف  إلىلم يتم التطرق  ،والتحليل

على المهنية والموضوعية في عرض الحقائق حول الملفات  تعتبر الدراسة أن ذلك دليل  و  ،خرىأ
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دراسة  ف هذه النتائج معاختالالقناة ال تتبنى وجهة نظر حيالها، وهذا يظهر المحلية المطروحة وأن 

  نظر الرأي والرأي اآلخر. ( بأن قناة المملكة تعرض وجهتي2019البدري )

 ما البعد الجغرافي الذي يغطيه برنامج بعد الخبر على مستوى المملكة؟: سادساا 

توزعت  موضوعاً ( 43)ثالث وأربعين ن برنامج بعد الخبر قد تعامل مع أ الدراسةتبين نتائج 

ينت الغوار الشمالية. وبامنطقة المملكة باستثناء عجلون والطفيلة و وألوية على مختلف محافظات 

من القضايا  %51ن محافظات معان والزرقاء والكرك والعاصمة عمان احتلت ما نسبته الدراسة أ

 ج بعد الخبر. التي تعامل معها برنام

ة كل المحافظات ليحقق مبدأ الشمولي غطى بنسبة جيدة مدار البحث البرنامج بأنوترى الدراسة 

يث حوالتمثيل الجغرافي الذي تسعى قناة المملكة ان تبرزه في معالجتها من خالل برنامج بعد الخبر، 

 . النسب متقاربة كانت

( بأن قنوات الخدمة العامة تتحمل 2016) وتتوافق هذه النتائج مع نتائج دراسة كين نيوتن

.. لتشجيع الوحدة .جغرافيا ودينيا وعرقيا وأغلبية  –مسؤولية إنتاج تلفاز يستهوي جميع شرائح السكان 

  واالندماج للمواطنين.

هي الشخصيات الفاعلة المستخدمة في تناول القضايا الخدمية المختصة بالشأن  نم: سابعاا 
 المحلي في برنامج بعد الخبر؟

)وزير  ةحكوميالرسمية ال شخصياتلاصحاب المصلحة، والمواطنين من أ نبينت نتائج الدراسة ا

 %47.4الوزارات( هما الشخصيات الفاعلة في هذا البرنامج وبنسب تصل  أحدمسؤول حكومي في  أو

بة تصل خر الترتيب وبنسيين. في حين جاء البرلمانيون في اللمسؤولين الحكوم %45.1للمواطنين و

 . %0.7 إلى
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برنامج بعد الخبر اعتمد على ابراز أراء المواطنين في الخدمات المقدمة لهم وترى الدراسة أن 

من خالل استعراضهم ضمن التقارير كجزء  أو، VOXPOPمن خالل استطالعات الرأي المنفصلة 

، فيما تصدر ابراز % 47.4 وبنسبة وصلتمنها، وهي نسبة جيدة كونها في المرتبة األولى 

، % 45.1المسؤولة في الملفات المطروحة المرتبة الثانية بنسبة بلغت  الشخصيات الحكومية المعنية

باب سلمسؤولين بملفات تعنيهم ومساءلتهم على أعلى مواجهة ا ًا ودليلجيد تراه الدراسة وهذا مؤشر

بلغ  رالتقصير وعدم االنجاز، فيما جاءت الشخصيات الفاعلة البرلمانيون في المرتبة األخيرة بتكرا

 اتي. دمفكرة النائب الخلالبرنامج في العينة، وترى الدراسة أن ذلك دليل على عدم تعزيز مرة واحدة 

( بتسجيل شكاوى المواطنين واالتصال بالمسؤولين 2018الحجايا )اتفقت هذه النتائج مع دراسة 

مع دراسة  واتفقت في الرد عليها لحل القضايا العالقة. المسؤولينإليجاد حلول لها واثبات تجاوب 

( بأن المصادر الحكومية كانت من أكثر القوى الفاعلة في مضامين الموضوعات 2019العناتي )

 المطروحة التي بثت عبر قناة المملكة. 

في تناول القضايا الخدمية المختصة بالشأن المحلي في المستخدمة الستمالت : ما هي ثامناا 
 برنامج بعد الخبر؟

على مخاطبة عقل  اعتمدت ستمالت عقالنيةابرنامج بعد الخبر استخدم بينت الدراسة ان 

ظهار جوانبه اآلراءالمتلقي، وتقديم الحجج والشواهد المنطقية وتفنيد  ا المضادة بعد مناقشتها وا 

ت النظر ، وتفنيد وجهااألرقام حداث الواقعية واستخدامن خالل االستشهاد بالمعلومات واأل. مالمختلفة

 خرى.األ

ية لم يستخدم سوى االستماالت العقل ،وحسب عينة الدراسة ،ترى الدراسة أن برنامج بعد الخبرو 

ه لتوالبيانات في طرحه ومساء األرقاموهذا يدل على ان البرنامج يعتمد على الحقائق و  ،%100بنسبة 
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الطرح  في للجهات المعنية، وهذا هو جوهر العمل في الخدمة العامة استخدام الحقائق وليس العاطفة

 والبحث عن حلول للقضايا.

( بأن قناة المملكة اعتمدت على األسلوب العقالني 2019اتفقت هذه النتائج مع دراسة العناتي )و 

 في تقديم المحتوى الخاص بالشأن المحلي.

أنواع الطر المستخدمة في معالجة القضايا الخدمية المختصة بالشأن المحلي في قناة : ما تاسعاا 
 ؟المملكة

ن برنامج بعد الخبر استخدم العديد من األطر لطرح ومناقشة قضايا الشأن ائج الدراسة ابينت نت

  .اإلخبارية، وهو ما يعزز النظرية المستخدمة وهي نظرية األطر المحلي

للقضايا التي ناقشها برنامج بعد  %44.4المرتبة األولى وبنسبة  المحدد بقضية اإلطاراحتل 

حدث جوانبه واضحة عند الجمهور ألنه مرتبط  أووتداعياتها، تم التركيز على قضية  الخبر حيث

لإلجابة  البرنامجعمل  حيث %35.5في المرتبة الثانية وبنسبة  إطار المسؤوليةجاء . بوقائع ملموسة

األفراد والمؤسسات معنيون بمعرفة المسؤول عن الحدث وتحديده ف ،؟..."عن المسؤولمن "عن السؤال 

تبة بالمر  إطار النتائج القتصاديةوجاء  حكومة محددة. أوسلوك  أوقانون  أومؤسسة  أوفي شخص 

ادية في سياق النتائج االقتص، ناقش البرنامج القضايا والمواضيع التي طرحها %13.3الثالثة وبنسبة 

، ويركز والمؤسسات والدولةالقائم على األفراد  أوويشير للتأثير المتوقع  التي نتجت عن األحداث

خيرًا جاء أو  ية أكثر فاعلية وأكثر ارتباطا بمصالح الناس.اإلعالمعلى النتائج المادية لجعل الرسالة 

يرة وبنسبة بالمرتبة االخ في إطار تنافسي صراعي حاد القضيةم يتقد الذي يتم من خالله طار الصراعإ

 ،في سبيل إبراز سياق الصراعمن عناصر القضية عناصر هامة  البرنامجتجاهل ي وهنا، 6.6%

 . ولينؤ وعدم الثقة في المس حيث يتم التركيز على الفساد
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ية الخاصة بتنمية المجتمع اإلعالمالوسائل  بتركيز( 2014تتفق هذه النتائج مع دراسة أمين )

المحلي على القضايا المحلية التي تهتم بالتنمية العامة والتنمية اإلجتماعية على وجه الخصوص. 

( بأن محطات الخدمة العامة التلفزيونية تتبع أجندة 2016ومع دراسة توريل ألبيرج وستيفن كوشن )

ي تحدي الرئيسي لهذه الوسائل باستمرارها فية األخرى، وأن الاإلعالمإخبارية أكثر جدية من الوسائل 

ين ومع دراسة ك .العمل على تحسين وزيادة المواطنين بالمعرفة بالشؤون العامة على نطاق واسع

خدمة عامة واسعة النطاق يكونون على دراية أفضل  ( بأن سكان البلدان التي لديها2016نيوتن )

مات البث العام تحظى بثقة الجمهور العام لدقتها بأعمال الحكومة والقضايا المحيطة بهم، وبأن خد

( بأن الجمهور يتابع 2017ومع دراسة شهاب الدين ) .اإلخباريةوموثوقيتها وحيادها في التغطيات 

ومع  .الوسيلة التي تتابع األحداث والقضايا في الشأن المحلي التي تعبر عن همومه وقضاياه اليومية

لبث التلفزيوني يجب أن يؤثر على تحسين القيم اإلجتماعية بأن ا (2018) لورانس اكوك دراسة

قوية للتغيير اإليجابي، ومع دراسة  أداةواالقتصادية للمجتمع ووضع جدول أعمال للصالح العام و 

تقدم خدمات مجتمعية انسانية للمواطنين والوصول الخدمة العامة  إعالم( بأن وسائل 2018الحجايا )

 حلول ملموسة.  إلى

   هل ما تقدمه قناة المملكة من برامج ومحتوى اعالمي يرقى لمفهوم الخدمة العامة؟ :عاشراا 

 يقتطبمن خالل ما قدمته الدراسة من نتائج، نستطيع القول أن قناة المملكة قد عملت على 

درجة بتطبق معايير الخدمة العامة ن قناة المملكة إالنتائج بينت و ، مفهوم الخدمة العامة التلفزيونية

 من خالل: . ويمكن أن نوضح ذلكعالية

 :ئتين اإلخبار بما يجري في البي توفير قناة حرة مستقلة لتدفق المعلومات والخبار للمجتمع

الداخلية والخارجية، وحماية حق المجتمع بالمعرفة، مما يسهم في تمكين المواطنين من زيادة 
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يع برنامج بعد الخبر لكافة المواض وهذا ما تحقق من خالل عرض مستوى معرفتهم بالشأن العام.

 الخدمية المتصلة بالشأن المحلي التي تهم المواطن.

 :توفير ساحة للنقاش العام ضمن معايير التعددية والتنوع في  توفير منبر حر للنقاش العام

 ة.ي، وتوفير البيئة المناسبة لزيادة دور المواطنين في المشاركة السياسية واالقتصادية والثقافاآلراء

ك العام، حيث شار  شواستطاعت المملكة من خالل برنامج بعد الخبر توفير منبر حر للنقا

مختلف أطياف المجتمع األردني في طرح وجهات نظرهم حول القضايا المحلية المطروحة 

ذه القضايا مع المسؤولين والشخصيات شراكهم في نقاش ها  و  رائهموذلك من خالل استطالع آ

  خصيات فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني.ش أوالفاعلة، سواء كانت حكومية 

 :أداةى ، بمعنئهاداألرصد المؤسسات العامة ومراقبة  أداةتوفير  الرقابة وتمثيل الرأي العام 

 لىإوهو جوهر عمل البرنامج الذي تطرق  "الصالح العام". سمباعلى أعمال الحكومة  رقابة

المحدد  اإلطارطر المستخدمة وتصدر دمات في الشأن المحلي من خالل المواضيع الخ

طاربقضية   المسؤولية قائمة التغطية.  وا 

خدمة الحياة الديمقراطية وغرس الثقافة  تتضمنمعايير " ية العامة"اإلعالم"الخدمة  وتتطلب     

  ي:ا يلالمتعلقة بالدراسة مية العامة" اإلعالم" الخدمة معايير أبرزومن الديمقراطية بين أفراد المجتمع. 

  م مع كافة باختالف انتماءاتهتفئات المج إلىأي أن تصل هذه الخدمة  والتمثيل:الشمولية

ة شومناق طرحوتجسد ذلك من خالل  .وسكنهمم هولغاتهم وأصولهم واختالف أماكن وجود

 لجميع محافظات المملكة. قضايا المحليةلل البرنامج

 :إعالميًا منوعًا يشتمل على  ىن تقدم محتو أية العامة " اإلعالميتطلب من "الخدمة  التنوع

واالقتصاد وشؤون المجتمع والرياضة والترفيه وغير ذلك من موضوعات  اإلخباريةالخدمات 

لكة ومن خالل برنامج بعد قناة المم بينته الدراسة من أنوهذا ما  تلبي اهتمامات الجمهور.
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 وعت في عرض المواضيع االقتصادية والخدمية والمتصلة بشكل مباشر بالمواطنالخبر تن

 .وشؤون المجتمع

 دواتمن خالل التجديد واإلبداع في المضامين وطرق العرض واأل :التميز والبتكار 

قناة المملكة ومن  وتجسد ذلك من خالل استخدام .ستخدمةموالتطبيقات وجودة التقنيات ال

ارير المتنوعة من التقوالتلفزيونية نماط الصحفية األ للعديد من خالل برنامج بعد الخبر

 . واستطالعات الرأي والمقابالت

، عاليةنسبة  وتعد هذه التي تعامل معها. من المتابعات %61حل استطاع برنامج بعد الخبر 

ئج مع وتختلف هذه النتا .بعد متابعات حثيثةللقضايا الخدمية المطروحة البرنامج  حيث استطاع

( بأن من أهم العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف من الخدمة العامة هو عدم 2014دراسة أمين )

واتفقت مع دراسة الحجايا  .نفيذ وحل المشكالت المطروحة وضعف الوعي بأهمية هذه الوسائلت

( بأن وسائل الخدمة العامة ساعدت في إيجاد الحلول للكثير من القضايا الخدماتية التي تهم 2018)

 المواطنين من خالل تسجيل الشكاوى وثم االتصال بالمسؤولين وأن هناك اهتمام وتجاوب من قبل

 المسؤولين لحل هذه القضايا. 

 :اإلعتماد على "التمويل العام" من خالل أموال الخزينة العامة  التمويل والحاكمية اإلدارية

عتمد على رشيدًا ي ومية، وهذا يتطلب نموذجًا إدارياً المقررة من قبل البرلمان، وليس بمنحة حك

فساح  دارات منتخبة ومجالس تحرير يوجد فيها تمثيل للجمهور وا  وجود مجالس إدارة مستقلة وا 

  (.4، ص2017يين لتنظيم أنفسهم )الطويسي، اإلعالمالمجال أمام 

 مجتمعات ديمقراطية،نتاج بأنها  خية،يالتار  نماذجهاوفق  ية"اإلعالم"الخدمة العامة توصف و 

التمويل وينسحب ذلك على صيغ التنظيم و  ،بيئات سلطوية هذا النموذج ويستدام فيينشأ  أنويصعب 

وم ية العامة" ممولة بوجه عام من رساإلعالملمؤسسات. وقد تكون "الخدمة اهذه  ليةالاستقتكفل  تيال
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مباشرة من قبل  أو ،BBCترخيص أجهزة التلفزيون، كما هي الحال في هيئة اإلذاعة البريطانية 

من خالل اشتراكات األفراد والمنح ورسوم  أوقناة المملكة وهيئة اإلذاعة األسترالية،  الحكومة مثل

، 2017الطويسي، )ذاعة الوطنية العامة في الواليات المتحدة األمريكية البرامج كما هو الحال في اإل

 .(3ص

ارتها دالحكومة، وأن مجلس إل المباشر من طار تعتمد على التمويأن قناة المملكة في هذا اإل حيث

صحاب المصلحة يتم تعينهم بإرادة ملكية سامية، اي أنهم تنوع إعالمي ومهني ومواطنين من أ يمثل

لمملكة المحددات التي تعيق قناة ا أحدن هذا يمثل ا الدراسةوترى )موقع قناة المملكة(،  ليسوا منتخبين.

 .المواطن األردنيمن أن تكون خدمة عامة تمثل هموم وقضايا الوطن و 

 التوصيات

 ة توصي بما يلي: الدراسبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن 

على قناة المملكة التركيز على مواضيع الصحة والزراعة والسياحة في برامجها لما تمثله من  -

 اهتمام شريحة واسعة في المجتمع األردني.

على قناة المملكة تمثيل محافظات عجلون ولواء الطفيلة واألغوار الشمالية بشكل أفضل  -

 األردنية الهاشمية. المملكةليتناسب مع التوزيع الجغرافي وتمثيل كل 

 توصي الدراسة بزيادة المساحة المخصصة لعرض البرامج التي تهتم بالقضايا الخدمية.  -

لشأن االبرامج الخدماتية التي تهتم بقضايا توصي الدراسة بزيادة المساحة المخصصة لعرض  -

  العام.
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(1الملحق )  
 قائمة بأسماء المحكمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اسم المحكم الرتبة الجامعة التخصص
اليرموكجامعة  الصحافة ستاذا  عالونة مالدكتور حاتاألستاذ    

األوسطجامعة الشرق  دعاية اعالمية  الدكتور كامل خورشيد أستاذ مشارك 
األوسطجامعة الشرق  صحافة ستاذ مشاركأ   الدكتور عبد الكريم الدبيسي 

ستاذ مساعدأ جامعة البترا عالقات عامة  الدكتور محمد صاحب سلطان 
عالمإ األوسطجامعة الشرق   ستاذ مساعدأ   الدكتورة حنان إسماعيل الشيخ 
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 (2الملحق )
 كشاف التحليل

 سعادة الدكتور ..............................................

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 اإلعالمأرجو إعالمكم بأنني أقوم بدراسة علمية لنيل درجة الماجستير من كلية 

المحلية في  الخدميةة للقضايا معالجة قناة المملك ، والمعنونة "األوسطجامعة الشرق 
 (نموذجاا أ)بعد الخبر برنامج  تحليليةدراسة  من منظور الخدمة العامة: ردنال 

 ولهذا الغرض تم إعداد استمارة تحليل المضمون المرفقة.

"معالجة قناة المملكة للقضايا الخدمية المختصة بالشأن  علىتهدف الدراسة التعرف 

ومدى تلبيتها لمبادئ مفهوم الخدمة العامة  " من خالل برنامج بعد الخبر المحلي

ية ماإلعالية، األنماط ، اتجاهات التغطية، حجم التغطمن حيث المواضيع ،التلفزيونية

ا البارزة التي تناولها وتحليل أطر القضاي ، البعد الجغرافي للتغطيةالمستخدمة

 مج.ناالبر

 

تحكيم هذه االستمارة، لما عرف عنكم من خبرة أرجو التكرم بالمساعدة في 

 واسعة وسمعة أكاديمية عالية.

 

 واقبلوا فائق االحترام،

 

 الباحثة                                                                              

 أريج محمد عارف الزغول
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 فئات التحليل ووحداته:
 وحدات التحليل: -

باعتبارها  (والمقابلة التقرير)وهي ية اإلعالممادة على الوحدة الطبيعية لل الدراســـــةهذه تعتمد 
 ناة المملكة.بق برنامج بعد الخبرالوحدات التي تالئم طبيعة وأهداف الدراسة وذلك في تحليل انسب 
 :التحليلتحديد فئات  -

، فإن المملكة بقناة برنامج بعد الخبرمضــــــمون تحليل  إلىلدراســــــة تهدف أن هذه ا إلىنظرا 
 فئات التحليل التي استخدمت بالدراسة هي كما يأتي:

برامج التقارير وال تناولتهاتهدف للتعرف على المواضــــــــــــــيع التي فئة ماذا قيل؟ )فئة الموضـــــــــوع( 
 بقناة المملكة، وقد تم استخدام الفئات الفرعية اآلتية: اإلخبارية

وهي الفئة األكثر اســــتخداما في دراســــات تحليل المضــــمون التي تقوم بتصــــنيفه  فئة الموضـــوعأولا: 
بمجموعة الموضــــوعات  أووفقا لموضــــوعاته، وتجيب عن التســــاؤل األســــاســــي الخاص بالموضــــوع، 

 .ة(سياح –بيئة  -أشغال  –تعليم  –نقل  –صحة  –)اقتصاد ية اإلعالمالتي تدور حولها المادة 

كل ما يهم المواطن من أخبار اقتصـــــادية تتصـــــل اتصـــــال مباشـــــر بدخله وحركة  القتصـــادية: 1.1
األسواق والتعامالت المالية األردنية وارتفاع األسعار وهذا جانب يمس المواطن األردني بشكل كبير 

 ويؤثر عليه.

وصا تقصير فيها خص أو: جميع األخبار المتعلقة بالقطاع الصحي من تقديم خدمات الصحية 2.1
مع ازمة كورونا حيث أصــــــبح الجانب الصــــــحي يعتبر جانبا يمس المواطن األردني بشــــــكل 

 كبير ويؤثر عليه. 
كافة األخبار المتعلقة بقطاع النقل الذي يعتبر قطاع اساسي من الخدمات الذي يبحث  النقل: 3.1

 عنه المواطن.
ه العام والخاص والمدراس والجامعات، وهذ: االخبار المتعلقة بقضــــــــــــــايا التعليم بقطاعيه التعليم 4.1

 خدمة اساسية يبحث عنها المواطن ويتابعها.
صـــل العامة وهي تت األشـــغال: ويقصـــد بها كل الملفات والقضـــايا المرتبطة بعمل وزارة الشــغال 5.1

بشـــــــكل مباشـــــــر بتقديم الخدمات للمواطنين من فتح طرق وانشـــــــاء جســـــــور وانجاز عطاءات 
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اطن في قطاعات الصـــــــحة والتعليم والنقل والســـــــياحة، فعمل وزارة متصـــــــلة بتقديم خدمة للمو 
 الخدمات. أشكاليرتبط بكل  األشغال

: القضـــــــــــــــايا المتعلقة بقطاع البيئة والحفاظ عليها ومراقبتها، وهذا يعتبر من الخدمات البيئية  6.1
 االساسية للمواطن.

: جميع االخبار المتعلقة بتطوير المواقع الســـــياحية بما يخدم اهالي المنطقة المعنية الســـياحية 7.1
 والحفاظ عليها من التخريب واالهمال وتطويرها لخدمة االهالي. 

: كـــافـــة االخبـــار المتعلقـــة بـــالمزارعين والموســــــــــــــم الزراعي واهتمـــام تـــه وزارة الزراعـــة الزراعيــة 8.1
 بالمزارعين.

بها التزويد المائي ومشـــــــاكل انقطاع المياه في المحافظات وما يتصـــــــل بجزئية يقصـــــــد  المياه: 9.1
 .تمديد شبكة صرف صحي من عدمها

قضــــايا متصــــلة بالشــــباب وبوزارة الشــــباب واالهتمام بهذا  يقصــــد بها تنمية المجتمع المحلي: 10.1
 .المكون من المجتمع بتوفير ما يلزمه من خدمات متعلقة بالرياضة وما شابهها

 القضايا المتعلقة بالتزام البلديات تجاه مناطقها من يقصد بها: ومجالس المحافظات البلديات 11.1
توفير خدمات تعبيد وفتح طرق وادخال المناطق داخل التنظيم، وتقديم خدمات النظافة والرقابة على 

واالعمـــال المتعلقـــة بموازنـــات مجـــالس البيوت المهجورة وغيرهـــا من االعمـــال المنوطـــة بـــالبلـــديـــات. 
 .البنى التحتية بإنجازالمحافظات 

ل برنامج بعد الخبر في قناة المملكة من خالتهدف هذه الفئة لتحديد اتجاهات و ئة التجاهفثانياا: 
في  (الحياد أوالمعارضـــة  أو، من خالل توضـــيح الموقف: )التأييد معالجة القضـــايا المحلية الخدمية

 ل.المضمون موضع التحلي

يعكس الجوانـب االيجـابية لموضــــــــــــــوع االتجـاه وتكرارهـا مثـل توفر الرعـايـة واالنجاز التأييد:  1.2
 ومتابعة المسؤول.

يعكس الجوانب الســــــــلبية مثل الفســــــــاد وعدم االنجاز وعدم االســــــــتجابة لمطالب المعارضـــــة:  2.2
 الناس.

 لىإذكر وجهتي النظر الســــــــــــلبية وااليجابية وعرض القضــــــــــــية كما هي دون االنحياز الحياد:  3.2
 اتجاه دونا عن اخر.
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وتشمل جميع محافظات المملكة االثني عشر، لمعرفة هل يتابع برنامج بعد الخبر  المكان فئةثالثاا: 
 عجلونو اربد أم انه يركز على محافظات دون اخرى. وتشـــــمل العاصـــــمة و محافظات كافة ال اقضـــــاي
 ... الخ.والمفرق

 
 فئات الشكل )كيف قيل(: وقد تم استخدام الفئات الفرعية اآلتية:

المختلفة  األنماط أوتســـــــتخدم هذه الفئة للتفرقة بين األشـــــــكال،  ثحي الصـــــحفية:فئة النماط رابعاا: 
، وذلــك للتعرف على األنمــاط الصــــــــــــــحفيــة األكثر قنــاة المملكــةيــة في اإلعالمالتي تتخــذهــا المــادة 
تقرير، ال، خبرال)وهي برنامج بعد الخبر وهي الدراســـة  عينةفي  الشـــأن المحلياســـتخدامًا في تغطية 
 (.المقابلة، االستطالع

صــــوت المذيع دون ظهوره وهو يقرأ نصــــا مع مقطع هو  "LVO: "live voice over الخبر 1.4
 .إخباري مصّور

تقرير مصــــّور يعّده المراســــل ال تزيد مّدته عادًة  "VT: "video tape – package التقرير 2.4
تقرير حالي يعد خاصـــة  أوســــواء تقرير قديم عن القضــــية  .اإلخباريةعن دقيقتين في معظم القنوات 

 متابعة سابقة. أوللحلقة بناء على تقرير 

من مصــــــــــــــدر خارج ، الصــــــــــــــناعيمقابلة عبر القمر وهي  DTL :down the lineمقابلة  3.4
 .االستوديو

أحد  أوفي نشــــرة األخبار  ســــابقة مداخلة هاتفية أو: وهي مقابلة عبر الهاتف Phono مقابلة 4.4
 البرامج

 : وهي مقابلة الضيف داخل االستوديو.1+1مقابلة  5.4

 هي اجراء مقابلة غبر خدمة السكايب المعتمدة على االنترنت في االتصال :SKYPEمقابلة  6.4

: عرض مجموعة من آراء للمواطنين وســـــــــــــؤالهم عن القضـــــــــــــية VOXPOP اســــــــتطالع رأي 7.4
 المطروحة.

 عرض وجهات: إلى وهي الفئة التي تشير فئة التوازن خامساا:
 بالموضوع.عالقة  أويقصد بها عرض رأي شخصية هامة لها دور  عرض وجهة نظر واحدة: 1.6

 الموضوع.بعالقة رئيسية  أويقصد بها عرض رأيين لشخصيتين لهما دور  عرض وجهتي نظر: 2.5
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 الموضوعيقصد بها عرض أكثر من رأي لشخصيات هامة حول  عرض أكثر من وجهة نظر: 3.5
 حل. إلىمن أجل التوصل 

القضايا انطباع عن  أوويقصد بها الخبر الذي ال يقدم أي رأي  نظر:ل يعرض أي وجهة  4.5
نما عبارة عن سرد ألهم المعلومات والبيانات عن األحداث المتعلقة المحلية  ين.بموضوع محلي مع، وا 

 وأهي االشخاص والجماعات التي ظهرت في المحتوى في المقابلة و سادساا: الشخصيات الفاعلة 
 التقرير بعينة الدراسة:

 مسؤول حكومي في أحد الوزارات.  أووزير  رسمية:شخصيات  1.6

 لخ.إ. .طباء / المهندسين/.ممثل في نقابة األ نقابيين: 2.6

 : في قطاع الزراعة / البيئة / السياحة جمعيات واتحادات 3.6

 اراء مواطنين من خالل استطالعات الراي  مواطنين: 4.6

 خبير. –بيئة  –هندسة  –: طب متخصصون 5.6

 وتشمل على:  الستمالت المستخدمةسابعاا: 

ثارة حاجاته النفسـية واالجتماعية،  استمالت عاطفية: 1.7 التأثير على وجدان المتلقي وانفعاالته، وا 
 االساليب اللغوية. أومن خالل استخدام الشعارات والرموز  ومخاطبة حواسه

وهي تعتمد على مخاطبة عقل المتلقي، وتقديم الحجج والشواهد المنطقية  استمالت عقالنية: 2.7
ظهار جوانبها المختلفة اآلراءوتفنيد   . من خالل االستشهاد بالمعلوماتالمضادة بعد مناقشتها وا 

 ، وتفنيد وجهات النظر االخرى. األرقامواالحداث الواقعية واستخدام 

االستجابة لرسالة البرنامج من خالل اثارة عاطفته  إلىمن خالل دفع المتلقي  استمالت خوف: 3.7
لعاطفي امكانية تجنب االخطار وتقليل التوتر ا إلىدفع المتلقي  أوبشكل شديد لتحفيزه لالستجابة. 

 عند االستجابة للرسالة.

ويتم قياسها من خالل معالجات فرعية متعلقة بالزمن ، اقسام 3 إلىوتقسم الهتمام:  حجم :ثامناا 
كان الموضوع الخدمي طرح في الجزء االول من الحلقة ام  إذاالمخصص للمادة والحوار، والترتيب 

 الجزء الثاني ام الجزء الثالث، على الشكل التالي:
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 ة البرنامج اقلكان ضمن الترتيب االخير في الحلقة واخذ من مساح إذا حجم الهتمام محدود: 1.8
 د. 5من 

كان ضمن الترتيب الثاني في الحلقة واخذ من مساحة البرنامج اقل  إذا حجم الهتمام متوسط: 2.8
 د. 15من 

كان ضمن الترتيب األول في الحلقة واخذ من مساحة البرنامج أكثر  إذا حجم الهتمام كبير: 3.8
 د.  15من 

ية التي عرضت في سياقها المادة اإلعالماألطر ويقصد بها المستخدمة الطر المرجعية تاسعاا: 
 لي:يما والتي شملت على ية والتي نشرت في برنامج بعد الخبر وكيفية توظيفها اإلعالم

األفراد « عن؟ المسؤولمن »الرسالة لإلجابة عن السؤال  البرنامجيضع  :إطار المسؤولية 1.9
انون ق أومؤسسة  أووالمؤسسات والدولة معنيون بمعرفة المسؤول عن الحدث وتحديده في شخص 

 حكومة محددة. أوسلوك  أو

حدث جوانبه واضحة عند الجمهور  أوحيث يتم التركيز على قضية  اإلطار المحدد بقضية: 2.9
 تقديم عناصر الحدث أوالشخصي ألنه مرتبط بوقائع ملموسة عندئذ يركز اإلطار على المدخل 

السلع التي تضررت، البدائل المتاحة عند الحكومة  أوقصص إخبارية عن اإلصابات مثل  وتداعياته،
 .والمواطنين

يضع هذا اإلطار الوقائع في سياق النتائج االقتصادية التي نتجت  :إطار النتائج القتصادية 3.9
تائج والمؤسسات، ويركز على الن والدولةالقائم على األفراد  أوعن األحداث ويشير للتأثير المتوقع 

 ية أكثر فاعلية وأكثر ارتباطا بمصالح الناس.اإلعالمالمادية لجعل الرسالة 

ية ماإلعالفي إطار تنافسي صراعي حاد، قد تتجاهل الرسائل  القضيةتقدم  :طار الصراعإ 4.9
ترى األشخاص ، و ولينؤ لفساد وعدم الثقة في المستبرز ا، و عناصر هامة في سبيل إبراز سياق الصراع

قبل أن ترى األحداث وترصد المصالح قبل أن ترصد األهداف وتقيس الرسالة غالبا بمقياس الخاسر 
 ألحداث. لوالرابح والمنتصر والمهزوم وهو بعد يبالغ الصحفيون والمذيعون كثيرا في جعله إطارا 
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الخبر في قناة المملكة للشأن المحليمعالجة برنامج بعد استمارة تحليل   

 

 رقم االستمارة ..................................................................................

 تاريخ بث البرنامج......................................................................

 

 الترميز  التكرار النسبة مالحظات

 فئات تحليل الموضوعات (1

 1.1 المواضيع االقتصادية   

 2.1 المواضيع الصحية   
 3.1 مواضيع النقل   

 4.1 مواضيع التعليم   

األشغالمواضيع      5.1 
 6.1 مواضيع البيئة   

 7.1 مواضيع السياحة   
 8.1 مواضيع الزراعة   

 9.1 مواضيع المياه والصرف الصحي   

تنمية المجتمع المحليمواضيع      10.1 

مواضيع البلديات ومجالس    
 المحافظات

11.1 

 فئة اتجاه التغطية (2

 1.2 التأييد   

 2.2 المعارضة   

 3.2 الحياد   

 فئة المكان (3

 1.3 عمان )العاصمة(   

 2.3 اربد    

 3.3 الزرقاء   

 4.3 المفرق   

 5.3 عجلون   

 6.3 جرش   

 7.3 مأدبا   

 8.3 البلقاء   

 9.3 الكرك   

 10.3 الطفيلة   
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 11.3 معان   

 12.3 العقبة   

 فئة االنماط (4

 LVO :"live voice over" 1.4 الخبر   

 VT :"video tape التقرير   
package 

2.4 

 DTL :down the line 3.4مقابلة    

 Phono 4.4مقابلة    

 5.4 1+1مقابلة    

 SKYPE 6.4مقابلة    

 VOXPOP 7.4استطالع رأي    

 فئة التوازن (5

 1.5 عرض وجهة نظر واحدة   

 2.5 عرض وجهتي نظر   

 3.5 عرض أكثر من وجهة نظر   

 4.5 ل يعرض أي وجهة نظر   

 فئة الشخصيات الفاعلة (6

 1.6 رسميةشخصيات    

 2.6 نقابيين   

 3.6 جمعيات واتحادات   

 4.6 مواطنين   

 5.6 متخصصون   

 فئة االستماالت المستخدمة (7

 1.7 استمالت عاطفية   

 2.7 استمالت عقالنية   

 3.7 استمالت خوف   

 فئة حجم االهتمام (8

 1.8 حجم الهتمام محدود   
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 2.8 حجم الهتمام متوسط   

 3.8 حجم الهتمام كبير   

 فئة األطر المرجعية المستخدمة (9

 1.9 المسؤولية إطار   

 2.9 المحدد بقضية اإلطار   

 3.9 النتائج االقتصادية إطار   

 4.9 الصراع إطار   
 

 

 

معالجة برنامج بعد الخبر في قناة المملكة للشأن المحلياستمارة تحليل   

 

االطر 
المرجعي

 ة

حجم 
االهتما

 م

االستماال
 ت

 

الشخصي
 ات الفاعلة

 

التواز
 ن

 

األنماط 
الصحفي

 ة

 

البعد 
الجغراف

 ي

 

اتجاه 
التغطي

 ة

الموضو
 ع

1-4  1-3  1-3  1-5  1-3  1-7  1-12  1-3  1-11  
         

         

         

 


