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ب

ج

د

شكر وتقدٌر
مف اهلل تعإلى عمي بإنجاز ىذا الجيد المتكاضع أحمده حمدان كثي انر ،يكازم نعمو كيكافيء
بعد أف ى

مزيده ،كىنا يتعيف عمي أف أعترؼ بالفضؿ كالجميؿ ألىمو ،أستاذم الفاضؿ كاألب الحاني سعادة

األستاذ يعقكب ناصر الديف رئيس مجمس اإلداره لجامعة الشرؽ األكسط ،الذم لطالما كاف لكجكده
كتشجيعو أكبر األثر في شحذ ىمتي العمميو إلتماـ دراستي كالكصكؿ إلى منبر مف منابر العمـ في ىذا
بد لي أف أعترؼ بأنو لكال تأسيسو لكمية اإلعبلـ لما كاف لمعديد مف طمبة اإلعبلـ
البمد الحبيب ،كال ى

إكماؿ مسيرتيـ لكضع معالـ كاضحو أماـ مستقبميـ الميني ،كاثراء كطننا الغالي بكفاءات متخصصو

في ىذا المجاؿ.
عمي
كك يؿ معاني العرفاف كالتقدير كالدعاء ال تفي اإلنسانة العظيمو التي أنجبتني كربتني كحنت ى
في كؿ لحظو مف لحظات حياتي ،حتى كصمت إلى ما كصمت اليو بفضميا كجيدىا كصبرىا كسيرىا
عمى راحتي ،كقدمت لي ما تعجز عنو الكثير مف األميات مف تقدميو لفمذات كبدىا  ....أمي رحميا
اهلل كجعؿ الجنة مثكاىا ،كىنا أبادر رئيسة ىيئة المديريف سعادة سيدة األعماؿ سناء شقكاره كؿ مشاعر
الحب كالمكده كاالحتراـ التي ىي بمثابة أـ لي فيما قدمتو مف و
ينـ عف أصالة معدنيا
دعـ
و
كتشجيع ،ى
حيةن أشعر بيا حيثما حممت .كال بد لي مف األعتراؼ
كطيبة قمبيا ،كالتي أشعرتني بأف أمي ما زالت ى
كجدت أمامكـ اليكـ.
بفضميا فمكال كجكدىا لما ي

كما أتقدـ بأصدؽ مشاعر العرفاف كالتقدير ألستاذم الدكتكر عبدالرزاؽ الدليمي ،لتكرمو

عمي بعممو ككقتو مف خبلؿ ما قدمو مف إرشاد كنصح
باإلشراؼ عمى ىذه الرسالو حيث لـ يبخؿ ى
حثيثيف كاف ليما األثر الكبير في إخراج ىذا الجيد إلى حيز الكجكد.
ىنا أجد نفسي أتقدـ بأصدؽ كأخمص معاني الشكر التي يجب أف أنطؽ بيا إلى لجنة مناقشة
ىذه الرسالو كالمتمثمو باألستاذه الدكتكره حميده سميسـ ،كاألستاذ الدكتكر تيسير أبك عرجا ،كانني عمى
و
يقيف بأف إقتراحتيـ كمبلحظاتيـ سيككف ليا أبمغ األثر كأعظمو في إخراج ىذه الرسالو في أبيى
صكرىا العممية ،لما عرؼ عنيـ مف الخبره كالحنكو في ىذا المجاؿ فإلييـ أزجي كؿ معاني الشكر
كالتقدير.

ه

عمي أف أنطؽ بكممات التقدير كالعرفاف لكؿ مف أسيـ في ىذا الجيد بتقديـ النصح
ك يتعيف ى
و
عمي بكقتو كعممو
كالمشكره مف قريب أك بعيد ،كأخص بالذكر الدكتكر غازم خميفو ،الذم ما بخؿ ى

كجيده في كؿ لحظة الجأ اليو فييا طالبةن منو المساعده التي حدد لي مف خبلليا معالـ الطريؽ كأزاح
الضباب الذم كاف يترأل أمامي ،فمو مني أخمص مشاعر العرفاف كالتقدير ،مع عممي بأف ىذه الكممات
لف تفيو كلك جزنء يسي انر مف ما قدمو لي ،كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف مف أعماؽ مشاعرم إلى

األستاذ الميندس عمر شديد الذم ما تكانى في لحظة مف تقديـ العكف كالمساعده لي أثناء إعداد ىذه

بد لي مف تقديـ جزيؿ التقدير كالشكر كالعرفاف
الرسالو ،بكؿ إخبلص كأمانة نابعة مف أصالتو ،كىنا ال ى
لمدكتكر أيمف خاطر ،الذم أخذ عمى عاتقو التحميؿ اإلحصائي لبيانات ىذه الرسالو بالصكره المناسبو،

كلـ يؤ يؿ جيدان مف متابعة البيانات اإلحصائية كالرسالو ككؿ ،بدقو متناىيو ،لتخرج بالطريقو المناسبو
إلى حيز الكجكد ،فميـ مني الدعاء بأف يجعؿ اهلل تعإلى جيدىيـ في ميزاف حسناتيـ ،كما أتقدـ مف
األستاذ الدكتكر عبدالجبار البياتي  ،كاالستاذ الدكتكر محمد النعيمي بأعظـ معاني الشكر لتفضميما
بتقديـ المشكره كالى أساتذتي جميعا في كمية اإلعبلـ جامعة الشرؽ األكسط .
كأخي انر كليس أخ انر ال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كالدم الحبيب الذم ما تكانى عف
تشجيعي ،ككقؼ إلى جانبي دائما في طمب العمـ ،أقدـ لو ىذا الجيد المتكاضع كثمره مف ثماره الخيره،
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى اإلعبلميتيف المتميزتيف زاىيو عناب ،كسمر خير ،كالى الميندس
سفياف النابمسي لما قدمكه لي مف معمكمات أثرت اإلطار النظرم ليذه الدراسو ،كال أنسى في ىذه
المحظات اليامو مف حياتي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كاإلمتناف إلى كؿ مف أحب إلى أخكاتي كصديقاتي
كزمبلئي كؿ بصفتو كشخصو ،كلمؤسستي الحبيبة مؤسسة اإلذاعة ك ف
التؿزيكف كادارتيا ،فمكـ مني جميعان
خالص محبتي كتقديرم.
الباحثو
ميا محمد الصراكم

و

اإلهداء

إلى من مودتها تدومُ لكل هولٍ ،وهل كلٌ مودتهُ تدوم
أمي
إلى روحها الطاهره الخالده في علياء هللا أهدي هذا الجهد،
ليكون ثمرة من ثمارٍ غرستها فيي عهدًا ووفاء.
وإلى من أتاحت لي الفرصه إلكمال دراستي العليا
األم الفاضله سناء شقواره ..،حبًا وتقديرًا.
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اتجاىات الصحفيين األردنيين نحـو مكونات الديمقراطية لبرامج التمفزيون األردني
إعداد
مهــا محمـد أحمـد الصـرأوي
إشـــــــــــراف
األستــاذ الدكتـور عبد الرزاق الدلٌمـً
الممخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى تقصي اتجاىات الصحفييف األردنييف نحك بعض مككنات العممية
الديمقراطية التي تتنأكليا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان)،
اتبعت الباحثة المنيج الكصفي المسحي ،حيث قامت بجمع المعمكمات عف طريؽ استبانة االتجاىات
نحك مككنات الديمقراطية لبرامج التمفزيكف األردني ،التي أعدتيا كطكرتيا حكؿ اتجاىات الصحفييف،
كتـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا.
تككنت عينة الدراسة مف (  ) 262صحفيان كصحفية مف الصحفييف األردنييف المنتسبيف لنقابة
الصحفييف األردنييف لمعاـ  ، 2011/ 2010تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية كبنسبة (

 )%30مف

مجتمع الدراسة ،كاظيرت نتائج التحميؿ االحصائي اآلتي:
 -أف اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني

("برنامج

مف المسؤكؿ " أنمكذجان  ،يحدث اليكـ سابقان) كافت بشكؿ عاـ إيجابية  ،كجاء في الرتبة األكلى مجاؿ
حرية التعبير كباتجاه إيجابي ،كفي الرتبة الثانية جاء مجاؿ سياسة البرنامج كباتجاه إيجابي ،كفي
الرتبة الثالثة جاء مجاؿ الشفافية ،كباتجاه إيجابي ،كجاء في الرتبة الرابعة مجاؿ المصداقية كباتجاه
سمبي ،كغير داؿ إحصائيان ،كجاء في الرتبة األخيرة مجاؿ كقت البرنامج كباتجاه سمبي.

ن

 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (

 )  ≥ 0.05في اتجاىات الصحفييف نحك

مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث
اليكـ سابقان) باختبلؼ نكعيـ االجتماعي .في حيف يكجد فرؽ في مجاؿ كقت البرنامج لصالح اإلناث.
 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (

 )  ≥ 0.05في اتجاىات الصحفييف نحك

مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ ،أنمكذجان يحدث
اليكـ سابقان) باختبلؼ فئاتيـ العمرية  ،في مجاؿ حرية التعبير ،كالشفافية ،كالمصداقية ،ككقت البرنامج،
كالدرجة ككؿ ،في حيف تكجد فركؽ في مجاؿ سياسة البرنامج لصالح الفئة العمرية مف  - 30أقؿ مف
 45سنة.
 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (

 )  ≥ 0.05في اتجاىات الصحفييف نحك

مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان،
يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ الكسيمة اإلعبلمية التي يعممكف بيا.
كقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات مف أىميا :العمؿ عمى تغييرالكقت ،أك إعادة
الحمقات المخصصة لمبرنامج في كقت مناسب ،كاالىتماـ بمككف مصداقية البرنامج.
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Abstract
This study aims to explore the attitudes of the Jordanian journalists
towards certain aspects of the democratic process discussed by the Jordanian
Television programs like:"Who the Official as a Model" (previously known
as: "Happening Today"). The researcher used the descriptive survey method,
and collected information using the questionnaire “Attitudes towards
Democracy Components of Jordanian Television Programs,” which was
prepared and developed by her, and whose validity and consistency were
verified.

The study sample consisted of (262) Jordanian journalists, members of
the Jordanian Journalists Union in 2010/2011, who were selected with the
random method with a percentage of (30%) of the study community. The
statistical analysis results revealed the following:
- Journalists attitudes towards components of the democratic process
broadcasted by the Jordanian television programs like: “Who the Official as a
Model” (previously known as: “Happening Today”) were generally positive.

ع

Freedom of speech occupied the first rank with a positive attitude; program’s
policy occupied the second rank with a positive attitude; transparency
occupied the third rank with a positive attitude; credibility occupied the fourth
rank with a negative, statistically insignificant attitude; and program’s time
occupied the last rank with a negative attitude.
- There were no statistically significant differences on the level (α ≥ 0.05) of
the journalists’ attitudes towards the components of the democratic process
broadcasted by the Jordanian Television programs, like: “Who the Official as
a Model” (previously known as: “Happening Today”), related to their gender
while there was a difference in the program’s time in favor of females.
- There were no statistically significant differences on the level (α ≥ 0.05) of
the journalists’ attitudes towards the components of the democratic process
broadcasted by the Jordanian Television programs like: “Who the Official as a
Model” (previously known as: “Happening Today”), related to their age
categories, freedom of speech, transparency, credibility, program’s time and
the degree. However, there were differences related to program’s policy in
favor of the age category (30 – 45 years).
- There were no statistically significant differences on the level (α ≥ 0.05) of
the Journalists’ attitudes towards the components of the democratic process
broadcasted by the Jordanian Television programs like “Who the Official as a
Model” (previously known as: “Happening Today”), related to the
communication media that they work in.
The study reached a number of recommendations, most importantly:
changing the broadcast time or repeating the program’s episodes in a more
appropriate time, and giving more attention to the program’s credibility.
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الفصل األول
خمفية الدراسة ومشكمتيا
تمهٌد:
أصبح التمفزيكف مف أىـ كسائؿ االتصاؿ ،كىك يحظى باىتماـ خاص في ميداف البحكث
كالدراسات اإلعبلمية ،نظ انر لما يتمتع بو مف خصائص تستقطب الجماىير ،كتؤثر عمى المجتمع سياسيان
كاجتماعيان كثقافيان ،كالتمفزيكف سمة مف سمات العصر ،كككسيمة اتصالية لو قدرتو عمى التكاصؿ مع
قضايا المجتمع كتغطيتيا كتقديميا في مشاىدة متكاممة ،كمناقشتيا مع المسؤكؿ ،كمتابعة الجميكر ليا
أثر بالغه في نفكس المشاىديف بمختمؼ أعمارىـ كجنسياتيـ كثقافتيـ.
بكاقعية ،قد يككف ليا ه
يعتمد التمفزيكف ككسيمة مف كسائؿ االتصاؿ عمى الصكرة المتحركة ،كابراز ىقيمو اإلخبارية قائمة
عمى ىذه الحقيقة ،إضافة إلى مقدرة التمفزيكف عمى استحداث ردكد عاطفية كنفسية في إطار سياؽ
كاقعي ،كيعزل إلى ىذه القدرة التأثير األكبر ألخبار التمفزيكف ،كيتميز التمفزيكف بأنو يقدـ صك انر متحركة،
كيعد مكعد البث عامبلن رئيسيان في
تتجأكز بالمشاىد حدكد الزماف كالمكاف ،كما تتخطى حاجز األمية ،ي
تحديد أسمكب العرض كخصائصو بناء عمى نكعية المشاىديف ،كما يجب أف يتفؽ عرض البرنامج مع
اىتمامات كأذكاؽ الجميكر المحتمؿ(معكض كعبد العزيز.)2000 ،
كتحتؿ البرامج الحكارية في عالمنا المعاصر جانبان ميما في عالـ اإلعبلـ ،كىي سبيؿ دائـ في
متابعة األحداث ،كتحتؿ مكانة ميمة نظ انر لدكرىا كأثرىا في تكجيو الرأم العاـ ،لتحتؿ دك ار في صناعة
القرار السياسي  ،كصياغة مكاقفو كسمككو مف خبلؿ المعمكمات التي تزكده بيا ،إذ ال يستطيع الشخص
تككيف مكقؼ معيف ،أك تبني فكرة معينة إال مف خبلؿ المعمكمات كالبيانات التي يتـ تكفيرىا لو ،مما

2

يؤكد قدرة اإلعبلـ بكافة صكره كأشكالو عمى إحداث تغييرات في المفاىيـ كالممارسات الفردية كالمجتمعية
عف طريؽ تعميـ المعرفة ،كالتكعية ،كالتنكير ،كتككيف الرأم ،كنشر المعمكمات ،كالقضايا المختمفة.
شيدت مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردني تطك انر كاضحان في إنتاج البرامج كاعدادىا كتقديميا،
حيث خرجت بعضيا عف االسمكب التقميدم في الحكار ،كأخذت جكانب أكثر حيكية في التقديـ كاإلعداد
كاإلخراج ،كتنكعت البرامج المكجيو لمفئات العمرية المختمفة ،حيث خصصت برامج :لؤلطفاؿ ،كبرامج
لمشباب ،ككذلؾ انتجت برامج لمثقافة كالفكر ،كىناؾ برامج اقتصادية كسياسية كاجتماعية كصحية ،كلـ
تغفؿ إدارة التمفزيكف األردني كذلؾ عف برامج األسرة الصباحية ،با إلضافة لبرامج تحاكي ىمكـ المكاطف
كتطمعاتو نحك ايجاد حمكؿ لمعكائؽ التي تكاجيو في مسار حياتو.
“ إف االىتماـ باإلنتاج التمفزيكني عمى اختبلؼ أنكاعو كبالذات البرامج كالدراما كنشرات األخبار،
كجعميا قريبة مف حاجات المشاىد األردني ،إضافة إلى تطكير الجكانب الفنية مف تصكير كاخراج
كمكنتاج كغير ذلؾ ،البد أف يصاحبو إيجاد سياسات إعبلمية كاضحة تفتح المجاؿ لمعمؿ اإلعبلمي
المبدع كاشاعة األجكاء الديمقراطية ،كمبدأ حرية االتصاؿ كالحصكؿ عمى المعمكمات ” (الدليمي2005 ،
ص)58
كقد امتد تطكر البرامج ليشمؿ النيكض بالعامميف في مجاؿ اإلعبلـ البرامجي مف أجؿ
تطكيرىا ،ليصؿ إلى المتمقي في ظؿ تكنكلكجيا متطكرة في مجاؿ االرساؿ كالتصكير الرقمي كتطكر
تكنكلكجيا الكمبيكتر كالمكنتاج كالجرافيؾ كالتصكير ،مما دفع القائميف عمى اإلعبلـ حديثان إلى إيجاد
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اإلعبلمي الكاحد في اإلعبلـ (الصحفي المصكر) ،ليقكـ بكافة األ

دكار مف إعداد كتصكير،

كمكنتاج ،كمراسؿ ميداني فيك اإلعبلمي الشامؿ الذم ال يعرؼ التخصص في مجاؿ كاحد مف مجاالت
اإلعبلـ .
كالتطكرات الكاضحة في مجاؿ اإلذاعة كالتمفزيكف ،كالصحافة المكتكبة ،كاإللكتركنية ،كأىميتيا
في مجاؿ االتصاؿ جعمتيا ليست ككسيمة اتصاؿ فحسب .حيث شكمت ظاىره فرضت نفسيا عمى كافة
مناحي الحياة االجتماعية ،كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية ،كأصبحت تنتقؿ فيو األحداث بالصكت
كالصكرة مباشرة ،لتككف في متنأكؿ الجميكر بسيكلة كبكمفة قميمة ،كأصبح باإلمكاف متابعة األحداث التي
تدكر في العالـ كتطكراتيا لحظة بمحظة.
كفي أكاخر عقد التسعينيات شاع تأسيس الفضائيات الناطقة بالمغة العربية ،كانتشر الساتبليت،
ليصبح ضركرة مبلزمة لجياز التمفزيكف في معظـ البيكت ،كىنا بدأت محطات التمفزيكف األرضية
الرسمية تكاجو معضمة حقيقية تتمثؿ :في منافسة غير ممكنة كغير عادلة مع ىذه الفضائيات ،التي
تتمتع بحرية كبيرة نسبيان ،كأكجدت أسمكبان حديثان في صناعة البرامج المختمفة ،فمـ يعد المكاطف في العالـ
الثالث رىينة ألجيزة اإلعبلـ الرسمي ،كما يبث عمى شاشة التمفزيكف الحككمي مف برامج مختمفة كأخبار،
كلكنو بالمقابؿ كقع تحت تأثير فضائيات متعددة الثقافات كالمغات ).عربيات.)2004 ،
كتيعد الفضائيات العربية تطك انر كخركجان عف المألكؼ االجتماعي ،مف كجية نظر أصحاب
المعتقدات كاألفكار المختمفة ،فكجد الناس ضالتيـ في الحرية كالتعبير عف الرأم في البرامج الحكارية
التي تبث عمى اليكاء مباشرة ،حيث تتاح ليـ فرصة المشاركة عبر الياتؼ كاإلنترنت كالرسائؿ المباشرة،
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كالتكاصؿ مع اآلخريف مف خبلؿ إيصاؿ أفكارىـ التي تتحدث عف قضاياىـ التي كاف مف المحرـ
مناقشتيا عبر الشاشة المحمية في السابؽ .
أدركت مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردني حقيقة المتغيرات التي طرأت عمى اإلعبلـ في العقد
األخير ،كبدأ التمفزيكف األردني مسيرة طكيمة مف التغيير في الدكر كالميمات ،ككضع استراتيجية طكيمة
األمد لتطكير البرامج كاألخبار كمضمكف الرسالة اإلعبلمية ،في إدراؾ لحقيقة المنافسة غير المتكافئة
مع المحطات الفضائية الخاصة تحديدان ،كلكف بكعي كفيـ كامؿ لمدكر كالكاجب المناط بالتمفزيكف
الكطني الرسمي ،الذم أصبح ىدفو خمؽ التكازف الكاعي بيف ما يبث عمى الفضائيات التجارية الخاصة،
كبيف مستمزمات الحفاظ عمى الثكابت كالقيـ األخبلقية كالثقافية كاالجتماعية لممكاطف ،كذلؾ بتقديـ ما يفيد
بأسمكب شيؽ ككاع ،مع الحرص عمى المكضكعية ،كعدـ المبالغة فيما يقدـ عمى شاشتو(.عربيات،
.)2004
كمف الجدير ذكره أف األردف أقر قانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع ،كانشاء ىيئة اإلعبلمي المرئي
كالمسمكع ،كيسمى قانكف اإلعبلـ المرئي كالمسمكع لسنة  ،2002الذم فتح بمكجبو المجاؿ لبلستثمار
اإلعبلمي المرئي كالمسمكع الخاص أماـ المستثمريف(.عربيات.)2004 ،
ك لكحظ في األكنة األخيرة زيادة اىتماـ التمفزيكف األردني الرسمي بالبرامج التي تتنأكؿ العممية
الديمقراطية التي يعيشيا األردف في مختمؼ نكاحي الحياة ،كمف ىذه البرامج برنامج "مف المسؤكؿ"
انمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) ،الذم يطرح قضايا تخص ىمكـ المجتمع ،كيساعد عمى اقتراح حمكؿ ليا
مف خبلؿ طرحيا في برنامج مدتو ساعة تمفزيكنية يبث عمى اليكاء مباشرة ،كبمعدؿ خمس حمقات
أسبكعيا ،كيناقش مجمكعة قضايا تيـ المكاطف عبر االتصاؿ المباشر مع المسؤكليف كمع ذكم العبلقة
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بالقضية المطركحة مف جانب ،كمع صاحب القضية المطركحة مف جانب آخر ،كقد تككف في تمؾ
القضايا آراء لمصحفييف ،أك ما كتب مف خبلؿ الصحافة فيما إذا تـ تنأكؿ القضية في الصحؼ أكالن.
كيتابع القائمكف عمى ىذا البرنامج القضايا كالمشكبلت التي تيـ المجتمع بالتعأكف مع المسؤكؿ
إليجاد حمكؿ ليا ،مف خبلؿ معرفة سير القضية التي طرحت ،كاقتراح حمكؿ ليا ،أك حتى حميا ،كليس
مجرد كسيمة إليصاؿ المعمكمة لممسؤكليف كالمشاىديف ،كىدؼ البرنامج ىك تمبية الحاجة الماسة
لممشاىديف لمعرفة التطكرات كالصعكبات التي تكاجييـ أثناء النظر في قضيتيـ أك مشكمتيـ ( ،التمفزيكف
األردني.)2010 ،
إف ىدؼ البرنامج ليس استعراض القضايا ،كانما محأكلة العمؿ عمى إيجاد فرص حؿ ليا مع
المسؤكؿ ،باعتبار أف التمفزيكف أحد عناصر العممية اإلعبلمية ،كىك أداتيا األكثر أىمية حاليان ،مف
خبلؿ طبيعة الدكر الذم يقكـ بو ،كمعرفة رضا المجتمع عف كظيفتو اإلعبلمية ،كتكجياتو باإلرتقاء
بمستكل برامجو كالنيكض بيا.
كتأسيسان عمى ذلؾ عممت ادارة التمفزيكف األردني عمى تطكير البرنامج ،ككضع خطة يتـ تنفيذىا
تدريجيان (إدارة التمفزيكف  ،)2010حيث استحدثت اإلدارة اسمان جديدان لمبرنامج المكسكـ "مف المسؤكؿ"
بدالن مف (يحدث اليكـ) ،كذلؾ منذ بداية شير أيار  ،2010كقامت اإلدارة بإضافة كادر مف المعديف،
كالمندكبيف اؿميدانييف ،لتطكير الكادر الحالي ليتعاطى مع القضايا المختمفة التي ترد لمبرنامج ،كالتكاصؿ
اليكمي مع المجتمع المحمي ميدانيان ،مف خبلؿ عمؿ تقرير مصكر عف القضية المطركحة يتنأكؿ آراء
أصحاب القضية كاألطراؼ المعنية المختصة بالرأم كالرأم اآلخر ،يتبعو نقاش شامؿ مع المسؤكؿ حكؿ
المكضكع كالطرؼ صاحب القضية المطركحة في األستكديك قد تؤدم إلى حؿ القضية المطركحة،
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كتعمؿ إدارة التمفزيكف عمى تفعيؿ التكاصؿ مع الجميكر مف خبلؿ إتاحة خدمة جديدة عف طريؽ
االتصاالت ،بحيث يتمكف أم مكاطف التصكير مف جيازه الخمكم أك الكامي ار بو لتصكير القضية التي
تيمو ،مثؿ( :تصكير ماسكرة ماء مكسكرة ،أك حفريات في الشكارع ،أك تسرب مياه صرؼ صحي ،كغيره
مف القضايا) ،كيستطيع إرساليا عبر نظاـ خاص تعتزـ مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف استحداثو بالتعأكف
مع مؤسسة االتصاالت األردنية.
كيقكـ الفريؽ العامؿ في البرنامج بجمع اآلراء المختمفة كطرحيا عمى اليكاء مباشرة ،كاعطاء
الحرية المفتكحة لممشاركات الياتفية ،بما يتناسب مع سياسة المؤسسة التي تيتـ بالشفافية ،كالمصداقية،
كحرية التعبير كالرأم ،ضمف حدكد ال يتعداىا أم طرؼ مف األطراؼ ،بما فييا الفريؽ العامؿ في
البرنامج ،كىي :حدكد الديف كالممؾ كالدستكر ،كما يخص الحياء العاـ ،بعدـ ذكر أم ألفاظ بذيئة تسيء
لآلخريف.
شكؿ البرنامج الحكارم "مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) كالذم يبث منذ

 2004عمى

شاشة التمفزيكف األردني ،منب انر لمحكار حكؿ قضاياىـ الخدماتيو كاالجتماعية كالصحية كالسياسية كغيرىا،
مما قد يعطى الشاشة األردنية الشفافية ،كخمؽ تكازنان مقبكالن كبديآلن عف أف تنكب أم محطة أخرل عف
الشاشة األردنية في كقت بث ىذا البرنامج لدل المجتمع األردني ،كجعميا ىدفان لنسبة جيدة مف
المشاىديف األردنييف.
كتحأكؿ الدراسة الحالية محأكلة التعرؼ إلى اتجاىات الصحفييف األردنييف نحك بعض مككنات
الديمقراطية لبرامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) في ضكء
عدد مف المتغيرات  .فيناؾ ضركرة لمتعرؼ عمى ىذا التأثير كما يتضمنو مف اتجاىات تعكس طبيعة
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أداء ىذه البرامج لرسالتو اإلعبلمية التي تتنأكؿ قضايا الحريات كالمشاركة السياسية كالديمقراطية في
األردف.

مشكمة الدراسة:
تحدد مشكمة الدراسة باآلتي:
محأكلة التعرؼ إلى اتجاىات الصحفييف األردنييف نحك بعض مككنات الديمقراطية

لبرامج

التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) في ضكء عدد مف المتغيرات.
تكمف مشكمة الدراسة كفقان (لرأم الباحثة) كيفية معالجة القضايا المطركحة في البرنامج ،فيؿ تتـ
بمصداقية كشفافية ،كفييا تعبير عف الرأم ،كىؿ ىنالؾ حدكدان كسقفان ينتيجو فريؽ البرنامج كفقان ألسس
كسياسة معينة لدل مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف ،باإلضافة لتساؤالت أخرل حكؿ ماىية تعامؿ معد
البرنامج مع القضايا التي تطرحيا الصحؼ ،كاعطاء جميع الصحؼ درجة االىتماـ ذاتيا ،كما (تعتقد
الباحثة) حسب آراء بعض الصحفييف الذيف التقتيـ أنو قد تككف ىنالؾ مشكمة في كقت بث البرنامج،
حيث إنو يبث في كقت يتعذر عمى شريحة كبيرة مف الناس متابعتو ،كىؿ يسمح لمجميكر التطرؽ
ألم مف القضايا التي تخص حياتيـ؟ ميما كانت طبيعة ىذه القضايا كترل الباحثة أف تقصي
اتجاىات شريحة إعبلمية ميمة ىي شريحة الصحفييف األردنييف العامميف بكسائؿ اإلعبلـ المختمفة
المقركءة كااللكتركنية كالمرئية كالمسمكعة ،قد يمكنيا اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة ،حأكلت الباحثة
تقصي بعض مككنات العممية الديمقراطية المعني بيا برنامج "مف المسؤكؿ" في محأكلة لئلجابة عف
تساؤالت الدراسة التي طرحتيا الباحثة.
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أسئمة الدراسة وفرضياتيا:
كلتحقيؽ األىداؼ المرجكة تحأكؿ الباحثة اإلجابة عف األسئمة اآلتية :
 -1ما اتجاىات الصحفييف نحك بعض مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف
األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" انمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان)؟
 -2ىؿ تختمؼ اتجاىات الصحفييف نحك بعض مككنات العممية الديمقراطية التي يتنأكليا ("برنامج
مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ نكعيـ االجتماعي؟
 -3ىؿ تختمؼ اتجاىات الصحفييف نحك بعض مككنات العممية الديمقراطية التي يتنأكليا ("برنامج
مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ فئاتيـ العمرية؟
 -4ىؿ تختمؼ اتجاىات الصحفييف نحك بعض مككنات العممية الديمقراطية التي يتنأكليا ("برنامج
مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ الكسيمة اإلعبلمية التي يعممكف بيا؟
لئلجابة عف األسئمة  4 - 2سيتـ اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية:
 -1ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية )  ( α≤ 0.05بيف متكسطي اتجاىات الصحفييف نحك بعض
مككنات العممية الديمقراطية التي يتنأكليا ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) تعزل
لجنسيـ ( ذككر ،كاناث ).
 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية (  ) α≤ 0.05بيف متكسطات اتجاىات الصحفييف نحك
بعض مككنات العممية الديمقراطية التي يتنأكليا("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان)
تعزل لفئاتيـ العمرية ( 23كأقؿ مف  30 ،30كأقؿ مف  45 ،45فما فكؽ).
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 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ) (  ≤ 0.05αبيف متكسطات اتجاىات الصحفييف نحك
بعض مككنات الكسيمة اإلعبلمية التي يعممكف بيا (صحافة الكتركنية ،صحافة مقركءة ،محررك
أخباراإلذاعة ،محررك أخبار التمفزيكف).

أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى محأكلة تقصي اتجاىات الصحفييف إزاء القضايا المطركحة في ("برنامج مف
المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) كطريقة تنأكليا لممشكبلت ،كمتابعتيا مع المسؤكؿ ،كما تيدؼ
إلى معرفة كقت البرنامج المثالي لممشاىديف ،ككنو يناقش مكاضيع عمكمية تيـ المجتمع المحمي
عمكمان ،كمجتمع الصحفييف بشكؿ خاص كإحدل فئات المجتمع األردني.
 -1التعرؼ إلى اتجاىات الصحفييف نحك بعض مككنات العممية الديمقراطية ،التي تبثيا برامج
التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان ).
 -2تقصي اتجاىات الصحفييف نحك بعض مككنات العممية الديمقراطية التي يتنأكليا ("برنامج
مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ خمفيتيـ االجتماعية .
 -3تقصي اتجاىات الصحفييف نحك بعض مككنات العممية الديمقراطية التي يتنأكليا ("برنامج
مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ فئاتيـ العمرية .
 -4تقصي اتجاىات الصحفييف نحك بعض مككنات العممية الديمقراطية التي يتنأكليا ("برنامج
مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ الكسيمة اإلعبلمية التي يعممكف بيا .
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أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة باألمكر اآلتية:
 - 1تفيد ىذه الدراسة القائميف عمى ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) بالعمؿ
عمى تطكير البرنامج مف خبلؿ ما يقدمو بعض الصحفييف لو مف تصكرات ،كاتجاىات حكؿ مصداقيتو
كشفافيتو.
 - 2قد تعمؿ ىذه الدراسة عمى تبني كجيات نظر عديدة يمكف استخداميا كتأصيميا في برامج
التمفزيكف األخرل التي تتنأكؿ بعض مككنات العممية الديمقراطية في األردف.
 - 3قد تفيد ىذه الدراسة الجيات المسؤكلة كالك ازرات بأف ىناؾ برامج متخصصة تعنى بالشأف
المحمي كتكصؿ ىمكـ المجتمع األردني لممسؤكليف ،فيككف حرص أكبر مف الجيات المسؤكلة ،لتككف
عمى قدر أكبر مف المسؤكلية ،كمتابعة الحمكؿ كالمقترحات التي تقدميا شريحة مف اإلعبلمييف كىـ
الصحفيكف.
 - 4تقدـ ىذه الدراسة بعض النتائج كالتكصيات إلدارة التمفزيكف األردني لئلفادة منيا في تحسيف
المستكل اإلعبلمي الديمقراطي.
 - 5تضيؼ ىذه الدراسة معرفة جديدة لتمؾ الدراسات التي اىتمت في بعض مككنات العممية
الديمقراطية مف خبلؿ اإلعبلـ األردني.
كتكتسب ىذه الدراسة أىمية أيضا ألنيا تبحث في مكضكع اتجاىات شريحة ميمة مف شرائح
الجميكر األردني حكؿ بعض مككنات العممية الديمقراطية ،كتأثرىا ببعض المتغيرات كىك مكضكع
شحت البحكث كالدراسات فيو -عمى حد عمـ الباحثة.-
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حدود الدراسة:
تـ تنفيذ الدراسة ضمف الحدكد اآلتية:
- 1تغطي الدراسة الفترة الزمنية الكاقعة بيف .2010/4/30 – 2010/1/1
"(- 2برنامج مف المسؤكؿ" يحدث اليكـ سابقان) كنمكذج مف برامج التمفزيكف األردني التي تتنأكؿ بعض
مككنات العممية الديمقراطية.

محددات الدراسة:
تعمـ نتائج الدراسة في ضكء المحددات اآلتية:
- 1المجتمع الذم أخذت منو العينة كىـ الصحفيكف األردنيكف في محافظة العاصمة عماف.
- 2أداة الدراسة مف إعداد الباحثة كتطكيرىا ،كيتحدد تعميـ نتائجيا بدالالت صدقيا كثباتيا.
- 3عينة الدراسة مف الصحفييف في كسيمة اإلعبلـ المقركءة عمى أربع صحؼ يكمية (الدستكر ،الرأم،
الغد ،العرب اليكـ) ،كعمى الصحفييف في اإلعبلـ اإللكتركني مثؿ :صحؼ عمكف ،كسرايا ،كالحقيقة
الدكلية ،كجراسا ،كالسكسنة ،كككالة مؤاب ،كزاد األردف ،كخبرني ،كالمحرريف في اإلذاعة كالتمفزيكف
األردني الرسمي.

مصطمحات الدراسة:
التمفزيون TELEVISION :مف أقدـ الكسائؿ السمعية البصرية

 audio-visualلبلتصاؿ

بالجماىير ،عف طريؽ بث برامج معينة ،كىك كسيمة نقؿ الصكرة كالصكت في كقت كاحد بطريؽ الدفع
الكيربائي (مرزكؽ .)1988 ،ككممة تمفزيكف تتككف مف مقطعيف األكؿ  Teleكتعني عف بعد كالثاني
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 Visionكتعني الرؤية ،أم كممة تمفزيكف تعني الرؤية عف بعد ،كىك إمكانية مشاىدة األحداث مف
خبلؿ جياز ينظر اليو اإلنساف كىك جالس في مكانو(.حجاب ،ص.)171
التمفزيون األردني JORDAN TELEVISION :ىك التمفزيكف األردني الرسمي التي كانت بداية
انطبلقو في  27نيساف (إبريؿ) عاـ  ،1968بأمر مف جبللة المغفكر لو الممؾ الحسيف بف طبلؿ
طيب اهلل ثراه  .لتككف األردف مف أكائؿ الدكؿ في البث التمفزيكني الرسمي في ببلد الشاـ ،كمف حينيا
أصبحت شاشة التمفزة األردنية صكرة األردف ،كأداة التكاصؿ مع الدكؿ المجأكرة كالعالـ (كيكيبيديا
المكسكعة الحرة)2009 ،
البرامج التمفزيونية TELEVISION PROGRAME :سياسة برامجية تخطط ليا إدارة التمفزيكف
كتقكـ عمى أساس طرح المعمكمو كاألحداث كتحميميا ،بيدؼ إشاعة الثقافة الجماىيرية في مختمؼ
مجاالت الحياة بأعتبار التمفزيكف كسيمة تصؿ إلى كافة األمكنة ،كالى جميع الناس في مكاقعيـ ،لتقدـ
ليـ معمكمات أساسية مختمفة ،مف خبلؿ تمؾ البرامج سكاء أكانت برامج سياسية أـ أقتصادية أـ صحية
أـ اجتماعية أـ أسرية .كيتحرل فييا الدقة ،كالمكضكعية كالصدؽ في عرض األحداث كتحميميا ،تعمؿ
البرامج عمى تعزيز اإلنتماء لمكطف ،كتحفز القيـ كالعادات كالتقاليد بما يتناسب مع سمات األسرة
األردنية.
الديمقراطية :مصطمح يكناني مؤلؼ مف لفظيف األكؿ (ديمكس) كمعناه الشعب ،كاآلخر (كراتكس)
كمعناه سيادة ،فمعنى المصطمح إذا سيادة الشعب أك حكـ الشعب كالديمقراطية نظاـ سياسي جتماعي
تككف فيو السيادة لجميع المكاطنيف كيكفر ليـ المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظـ الحياة
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العامة ،كالديمقراطية كنظاـ سياسي تقكـ عمى حكـ الشعب لنفسو مباشرة ،أك بكاسطة ممثميف نتخبيف
بحرية كاممة ( عطية اهلل ، 1968 ،ص.) 547
بعض مكونات العممية الديمقراطية  :كيقصد بيا ىنا المصداقية كالشفافية ،كحرية التعبير ،كسياسة
البرنامج كالتي شكمت فقرات كؿ منيا أبعاد االستبانو التي أعدتيا الباحثة ليذا الغرض.
المصداقية :االمدل الذم يتـ فيو رؤية المصدرعمى انو يعرؼ الجكاب الصحيح كخبير كالمدل الذم
فيو يتـ الحكـ عميو بناء عمى انو يتصؿ مع االخريف بدكف تحيز كمكضع ثقة(

ابك اصبع،2006 ،

ص .)227كتعرؼ اجرائيان :بالدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى فقرات مككف المصداقية في
استبانة االتجاىات التي اعدتيا الباحثو ليذا الغرض
الشفافية :أنيا الدقة التي يمكف لمناس أف يبلحظكا مف خبلليا تصرفات السياسييف ،اذ غالبا مايستخدـ
السياسيكف مصطمحات كقكاعد أكثر جاذبية مف أجؿ أف يضمنكا تكجو الناس إلييـ خاصة في المكاسـ
االنتخابيو (العاني كالدباس  .)594: 2005 ،كتعرؼ اجرائيان :بالدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب
عمى فقرات مككف الشفافية في استبانة االتجاىات التي اعدتيا الباحثو ليذا الغرض.
حرية التعبير والرأي  :يقصد بيا إفساح المجاؿ لمحريات الصحفية التي يخالؼ رأييا رأم النخبة
الحاكمة أك النظاـ السياسي ك عدـ التضجر مف الرأم اآلخر ك السعي لكأده باإليقاؼ أك السجف أك
الغرامة إال كفؽ نصكص القانكف( يعقكب ،2003 ،ص  .)27كتعرؼ اجرائيان :بالدرجة التي يحصؿ
عمييا المستجيب عمى فقرات مككف حرية التعبير كالرأم في استبانة االتجاىات التي اعدتيا الباحثو
ليذا الغرض.
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معد ومقدم ميداني لبرنامج يحدث اليوم كيعرؼ إجرائيان :بأنو اإلعبلمي الذم يقكـ بالبحث كالتقصي
عف القضية التي تأتي لمبرنامج سكاء أكانت مف الصحفييف أـ المكاطنيف ،كتشكؿ عائقان بالنسبة ليـ أم
ىي تمؾ القضية المراد طرحيا في األستكديك لمناقشتيا ،كتككف معبره عف كاقع يمكف تصكيره حيث
يذىب المعد كالمقدـ الميداني لممكقع الخارجي مع التنسيؽ المسبؽ مع أصحاب العبلقة ،كاجراء البحث
كالتقصي عف المعمكمة المطركحة مف خبلؿ االستفسار مف المعنييف بالقضية في ذلؾ المكقع كبشكؿ
عشكائي ،كتصكير المشكمة كأخذ اراء مختمفة بإجراء مقاببلت سريعة ،كطرحيا بمصداقية كحيادية سكاء
أكانت تمؾ اآلراء إيجابية أـ سمبية ،كفي فترة الدراسة الحالية ،كاف البرنامج مف تقديـ سممى صبرم،
كفخر عبندة  ،كاعداد أحمد الحسباف).
("برنامج من المسؤول" أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) كيعرؼ إجرائيان :بأنو برنامج تمفزيكني مكجو إلى
المجتمع المحمي األردني يطرح القضايا المستجدة عمى الساحة المحمية ،بطريقة خدماتية حكارية ترتقي
إلى بعض مككنات العممية الديمقراطية ،خبلؿ ساعة تمفزيكنية (  12-11ظي ار) ،عمى مدار خمسة أياـ
أسبكعيا ،كيعتمد عمى االتصاالت الياتفية ،ألنيا األسرع في محأكلة لعرض كحؿ مشكبلت المكاطنيف
كىمكميـ ،كالقضايا العالقة ،مف خبلؿ تشكيؿ جسر يصؿ المكاطف بالمسؤكليف في أجيزة الدكلة ،كبيف
المكاطنيف أصحاب القضايا أك الصحفييف الذيف طرحكا القضية ،مف خبلؿ الصحؼ المحمية ،إليجاد
الحمكؿ المناسبة لممشكبلت التي يكاجيكنيا في حياتيـ اليكمية.
الصحفي يعرؼ إجرائيان :ىك اإلعبلمػي المسجػؿ لدل نقابة الصحفييف األردنييف كيعمؿ لدل إحدل
كسائؿ اإلعبلـ المقركءة ،أك بأحدل الصحؼ األلكتركنية ،أك المحرر في دائرة األخبار في اإلذاعة ك
التمفزيكف ،كيقكـ بطرح قضايا تختص بيمكـ المكاطف األردني في كافة أرجاء الكطف كخارجة بشفافية
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كحيادية ،كاقتراح حمكؿ ليا كمناقشتيا ،كطرحيا بيف يدم المسؤكؿ كبلن في مكقع عممو .كيمكف القكؿ
إبف كؿ صحفي ىك إعبلمي لكف ليس كؿ إعبلمي صحفي حسب قانكف نقابة الصحفييف األردنييف.
االتجاىات :ىي مجمكعة مف المعتقدات التي تتألؼ مف تأكيدات متصمة ،تكضح بأف أشياء محددة
حكؿ مكضكع أك مكقؼ معيف ىي صحيحة أك خاطئة ،كأف أشياء اخرل تتعمؽ بو ىي مرغكب فييا
)(.(ROKEACH,1970حجاب .)2004 ،كيقصد بو في ىذه الدراسة الدرجة التي يحصؿ عمييا
المستجيب عمى فقرات استبانة االتجاىات نحك مككنات العممية الديمقراطية التي اعدتيا الباحثو ليذا
الغرض.
تعريفات إجرائية خاصة بالتمفزيون:
 -1المنتج :ىك المشرؼ العاـ عمى تنظيـ عممية اإلنتاج ،التي تبدأ بالمكافقة عمى الفكرة األساسية
لمكضكع اإلنتاج ،كتحديد أىدافيا ،ثـ اإلشراؼ عمى إعداد السيناريك كالعنأكيف كاختيار المشاركيف في
العمؿ ،ككضع الجدكؿ الزمني لئلنتاج ،كالعمؿ عمى تكفير االمكانات الفنية كالمادية كالمكاصبلت
كالمتابعة المرحمية لعممية اإلنتاج ،كاإلشراؼ عمى عممية التقكيـ ،كاقرار النتائج النيائية لمعمؿ.
 -2المخرج :الجانب التنفيذم كالتقني ليذه العممية ،كدكر المخرج ىك االستخداـ األمثؿ لؤلساليب
التقنية كالفنية في تنفيذ البرنامج كتقديمو مف خبلؿ:
 دراسة أىداؼ البرنامج كالفكرة.
 دراسة النص التمفزيكني مع المعد.
 تسمية القكل البشرية كتكزيع األدكار.
 تعييف المقطات.
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 تحديد كمية اإلضاءة.
 مراقبة الصكت كتسجيمو كاختيار المكسيقى.
 تحديد أشكاؿ كأبعاد المقطات.
 إضفاء عناصر الجاذبية كالجماؿ.
 اإلشراؼ عمى عممية المكنتاج.
 تقديـ البرنامج لمتقكيـ العاـ.
 -3كاتب النص ( المعد ) :كعممو اجتياد شخصي منذ البداية حتى النياية ،عممان بأف ىذا ينطبؽ
عمى البرنامج المدرج عمى الدكرة البرامجية ،حيث يتطمب عمؿ كؿ حمقة نفس اإلجراءات ،مف الحجز
المسبؽ لمتصكير كالمكنتاج كالتسييبلت غير المتكفرة بالرغـ أف الكقت المعطى لمتصكير أقؿ مف
المطمكب ،مف صفات كاتب النص:
 المؤىبلت الخاصة بكتابة نص البرنامج التمفزيكني. مقدرة إبداعية عمى الكتابة . معرفة جيدة بالمغة العربية كقكاعدىا. الفيـ الكامؿ لممادة التي سيحكليا إلى برنامج تمفزيكني. مركنة في التفاىـ مع منتج كمخرج البرنامج. -4مصمم الديكور :الديككر تعبئة الفراغ بالجماليات ،كالديككرات كعادة ما تتناسب مع فكرة البرنامج
كالكقت الذم يعرض فيو ،كيدعـ الديككر بما يسمى باإلكسسكارات التي تضفي النكاحي الجمالية كتقربو
مف الكاقع الطبيعي لتمؾ البيئة ( أثاث ،تحؼ ،رسكمات).
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 -5المصور اإللكتروني :يحتاج إلى دراسة أكاديمية ،كميارة فنية إضافة إلى الذكؽ الفني ،كيتكقؼ
نجاح التصكير التمفزيكني عمى مدل التفاىـ بيف المصكر كالمخرج.
 -6ميندس اإلضاءة :الشخص الذم يقكـ بضبط إنارة اإلستكديك قبؿ ،كأثناء التصكير كاإلشراؼ عمى
فعاليتيا ،كمبلئمتيا لممكاقؼ كالمقطات المختمفة ،حيث يتـ التحكـ بطرؽ الكتركنية مبرمجة.
 -7ميندس الصوت :الشخص الذم يقكـ بتييئة أجيزة مزج الصكت ،كتكزيع الميكركفكنات كاإلشراؼ
عمى تسجيؿ الصكت أثناء التصكير ،كأنكاع الميكركفكنات كاعداد المكاد.
 -8فني المونتاج :حيث يقكـ بجمع كترتيب أجزاء العمؿ الفني التمفزيكني ،كعممية المكنتاج تتطمب
الخبرة كالميارة الفنية كالدقة المتناىية ،كالمقدرة عمى التعامؿ مع أجيزة المكنتاج ،كالفيـ الكامؿ لمكضكع
العمؿ التمفزيكني الذم يقكـ بمنتجتو ،كالتفاعؿ اإليجابي مع المخرج ،إضافة إلى ميزة الصبر.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لبلدب النظرم المتعمؽ بعممية

االتصاؿ كالبرامج التمفزيكنية ،كما

يتضمف عرضان لمدراسات ذات الصمة مف رسائؿ كأبحاث منشكرة ،كالمتعمقة بمكضكع الدراسة ،كفيما
يمي تفصيؿ ذلؾ.

أوالً :اإلطار النظري
تـ التطرؽ في ىذا الجانب إلى العممية اإلعبلمية االتصالية ،كنظرية األجندة اإلعبلمية،
كالتمفزيكف ككسيمة اتصالية ،كالبرامج التمفزيكنية ،كالتمفزيكف اإلردني مف حيث نشأتو كاإلدارات المتعاقبو
عميو كعمميتو اإلنتاجية ،كمفيكـ االتجاىات كمككناتيا كالعكامؿ المؤثرة فييا ،فيما يمي تفصيؿ ذلؾ.
العممية اإلعبلمية االتصالية:
تطكرت عممية االتصاؿ اإلنساني كثي انر خبلؿ العقكد األخيرة في أساليبيا كأنماطيا ككسائميا
كرسائميا ،لتعيد تشكيؿ أسس العبلقات االجتماعية كفؽ مقتضيات كمتطمبات البناء الجديد لمقرية
نتممس معالمو في اؿعديد مف المظاىر كالتجميات االجتماعية كالثقافية
الككنية التي غدت كاقعان معاشان ّ
كالسياسية كاالقتصادية ،ال كبؿ حتى األمنية كالعسكرية( العممي.)2006 ،
لقد أصبح اإلعبلـ اليكـ كعبر مسيرتو الطكيمة كتحكالتو الكبيرة كالعميقة كالمستمرة عصب
الحياة المعاصرة كشريانيا المتدفؽ في بناء التكجيات السياسية ،كتشكيؿ القيـ االجتماعية كالثقافية،
كتكجيو التنظيرات االقتصادية المعاصرة.
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"كىذا ما دفع الباحثيف كالدارسيف في ىذا المجاؿ إلعادة النظر في كثير مف المفاىيـ التقميدية
العممي عمى التغييرات الحاصمة
مك
لمعممية اإلعبلمية كاالتصالية عمى السكاء  ،مف أجؿ الكقكؼ النظر ّ
ّ
في بنية ىذه المفاىيـ كاعادة صياغتيا بما يتبلءـ مع مستجدات العصر ،كتأثيرات التطكر الكبير الذم
طاؿ التقنية كالكسائؿ كالرسائؿ" (عيساني  2008ص.) 3
رغـ التطكر الكبير الذم حدث في جميع مجاالت الحياة كخاصة في كسائؿ اإلعبلـ كتطكر
كسائؿ االتصاؿ بما يتناسب مع حركة التطكر الشاممة التي تشيدىا البشرية كخاصة في مجاؿ اإلعبلـ
كاالتصاؿ الجماىيرم ألىميتو البالغة في حياة األمـ كالشعكب اال انو يندر اف نحصؿ عمى تعريؼ
عممي جامع كمستكؼ لعمـ اإلعبلـ  ،فاإلعبلـ مصطمح كاسع مترامي األطراؼ رغـ انو يعتبر كألىميتو
البالغة سمطة رابعة تضاؼ إلى السمطات الرئيسية الثبلث التشريعية كالتنفيذية كالقضائية ،كمع ذلؾ
يمكف اف نقترب خطكة عمى الطريؽ باالعتماد عمى آراء عدد مف الباحثيف في ىذا المجاؿ فنقكؿ إف
عمـ اإلعبلـ ىك جانب مف مجمكعة فكرية كمؤسساتية كاسعة تتمحكر جيكدىا حكؿ االتصاؿ
كالتكاصؿ ،كىك المجاؿ األكسع لتبادؿ اآلراء كالخبرات كالمعمكمات كالكقائع بيف البشر(العممي،
.)2006
كبيذا المفيكـ فاف االتصاؿ يكتسب أىمية بالغة باعتباره المنظكمة التي يتحقؽ مف خبلليا
اإلعبلـ ليحقؽ أىدافو كمراميو كبمعنى آخر ىك مجمكعة الكسائؿ كالطرؽ كاألساليب االتصالية لتحقيؽ
أىداؼ العممية اإلعبلمية بيف البشر.

20

عناصر االتصال األساسية
ال يمكف ألية عممية اتصاؿ أف تؤدم ىدفيا المنشكد بيف البشر دكف االستناد عمى خمسة
عناصر أساسية ىي ( :الييتي.)2003 ،
المرسل :كىك الشخص أك المؤسسة أك الشركة أك الدائرة أك المنظمة الحككمية أك األىمية أك أم كياف
آخر لو ىدؼ اتصالي ييدؼ مف خبللو ايصاؿ معمكمة معينة أك رسالة معينة تفيد باعث الرسالة
الرسالة :البد أف تحتكم الرسالة عمى معمكمة يحأكؿ مف خبلليا باعث الرسالة إيصاؿ ىذه المعمكمة
أك المعمكمات لغرض انساني أك تجارم أك خدمي أك أم غرض آخر  ،يستطيع مف خبلليا المتمقي أف
يككف كجية نظر قد تجعمو يتفاعؿ سمبا أك ايجابا مع مضمكف ىذه الرسالة .
الوسيمة االتصالية :ال يمكف ألية رسالة أف تصؿ إلى اليدؼ كىك مستمـ الرسالة بدكف كجكد كسيمة
تصؿ مف خبلليا ىذه الرسالة كىذه الكسيمة متعددة األنكاع فيناؾ الصحؼ كالمجبلت كالدكريات
كالنشرات كاإلذاعة كالتمفزيكف كغيرىا مف الكسائؿ األخرل.
المتمقي :كىك اليدؼ األساسي مف اجراء عممية االتصاؿ كىذا اليدؼ قد يككف فردا أك جماعة أك
جماىير حاشدة كالرسالة قد قد تعني ىذه الجماىير ،كقد يككف المتمقي فردا مثؿ تكجيو تنبيو إلى احد
العامميف في إحدل الدكائر .
الغاية :البد لكؿ رسالة مف غاية كىدؼ مقصكد يستيدفو باعث الرسالة كىذه الغاية قد تككف انسانية
أك أخبلقية أك إعبلنية أك أم ىدؼ آخر يستيدفو باعث الرسالة.
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أنواع االتصال:
كاف االتصاؿ مف أقدـ نشاطات اإلنساف عمى األرض  ،كالحقيقة مف المستحيؿ أف يتصكر
العالـ ببل اتصاالت كال يمكف تصكر الحالة التي يمكف أف تحياىا اإلنسانية لك لـ تكف ىناؾ عمميات
اتصالية حيث كاف االتصاؿ كما زاؿ قاعدة أساسية رصينة لمعبلقات بيف األفراد كالمجمكعات اإلنسانية
كما أنو كاف عامبل أساسيان ميما في التحكالت الثقافية كاالجتماعية كالسياسية كيكتسب االتصاؿ في
ىذا العصر خطكرة أكبر بسبب سعة التحكالت اليائمة التي تخطكىا البشرية عمى طريؽ تطكرىا
المتكاصؿ في جميع مجاالت الحياة ككمما اتسعت خطكات التغيير ازدادت الحاجة إلى المعمكمات
كالحقائؽ كاألفكار التي تحتاجيا البشرية إلنجاز تحكالتيا في مرافؽ الحياة المختمفة ،كاليتكقؼ االتصاؿ
عمى شكؿ كاحد بؿ اف ىناؾ أشكاال متعددة مف أنكاع االتصاؿ نحاكؿ أف نؤشر أبرزىا كأكثرىا تأثي ار
كىي(الربيعي:)2009 ،
االتصاؿ (باعتباره تكاصبلن) إف تعريؼ مصطمح اتصاؿ )  (communicationأك كما يترجمو البعض
( تكاصؿ ) ليس مف األمكر اليينة حيث اختمؼ الباحثكف في تعريفو كك هؿ ينطمؽ مف خمفيتو الثقافية
كالمعرفية كمجاالت اىتمامو كاجتياداتو الخاصة كلكي نقترب أكثر مف مفيكـ االتصاؿ البد أف نعرؼ
أف كؿ ما نتمقاه مف منبيات عبر حكاسنا الخمس يعتبر اتصاال مف نكع ما ككؿ ما يدكر في أذىاننا
إنما ىك شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ كيتـ االتصاؿ بيف الفرد كذاتو كبيف األفراد كىك ما ندعكه اتصاال
بشريان كقد يتـ االتصاؿ بيف البشر كالكائنات األخرل كبيف البشر كاآلالت ( األنساف كالحاسكب مثبل).
االتصاؿ الذاتي يمكف أف نصؼ االتصاؿ الذاتي بأنو ذلؾ االتصاؿ الذم يتـ بيف الفرد
كذاتو  ،كاذا كاف جياد النفس ىك أصعب انكاع الجياد فذلؾ ألف ىذا الجياد يتطمب محاكرة اتصالية
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بيف الفرد كذاتو  ،بيف الفرد كما يخزنو مف معمكمات كمعارؼ كقيـ إنسانية كأخبلقية كدينية كاجتماعية
كأعراؼ سمأكية كأرضية تجعمو في حكار داخمي مع ذاتو  ،كقد تدفعو ىذه الكسيمة االتصالية إلى إعادة
تقييـ بعض المكاقؼ كاآلراء التي قد يتخذ عمى ضكئيا مكقفا جديدا مغاي ار كيعتبر ىذا النكع مف أنكاع
االتصاؿ مف أصعبيا ألنو يقكـ بيف اإلنساف كذاتو في مجتمع تصطرع فيو الرغبات كالمصالح
كاألىداؼ كالغايات بشكؿ عنيؼ ال يعرؼ الميادنة  ،كألنو أيضا قضية ركحية خالصة يحاكؿ مف
خبلليا الفرد الكصكؿ إلى سبلمو الداخمي مف خبلؿ إزالة الشكائب عف كينكنتو كما يعمؽ بيا مف
شكائب يحاكؿ تجاكزىا ليصؿ إلى السمك البشرم(مكسى.) 2001 ،
االتصال الخارجي
يمكف تعريؼ االتصاؿ الخارجي بأنو ذلؾ االتصاؿ الذم يتـ بيف الفرد كالبيئة المحيطة بو
كيعتمد ىذا االتصاؿ عمى المنبيات التي تمقييا البيئة في كعي المتمقي فعادـ السيارات كما يحدثو مف
اضرار ىك نكعا ما رسالة اتصالية تخبر المتمقي بأض ارره كما ينتج عف ىذه األضرار مف مخاطر قد
تصؿ إلى المكت اختناقا كالبرؽ الذم يحدث في السماء في يكـ غائـ إنما ىك رسالة مف نكع ما تخبر
المتمقي باحتماؿ سقكط المطر  ،كفي بعض الدكؿ قد تيرب الضفادع مف األنيار إلى الشكارع كتبيف
فيما بعد أف السبب كراء ذلؾ أنيا تستقبؿ إنذا ار بحدكث ىزة ارضية أك زلزاؿ ،كىي أيضا رسالة مف نكع
ما بيف كائف حيكاني كما يحصؿ في البيئة مف تغيرات كيمكف القكؿ إف ىذا النكع مف االتصاؿ ىك إلى
حد ما اتصاؿ ذاتي كلكف ليس مع الذات بؿ مع البيئة المحيطة بيذه الذات كبطبيعة الحاؿ فأننا
نستثني األفراد كالمجمكعات البشرية مف ىذا االتصاؿ ألنيا التقع ضمف نطاؽ ىذا النكع مف االتصاؿ
فيك يندرج ضمف االتصاؿ الشخصي(عبد الحميد)2004 ،
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االتصاؿ الشخصي  :يمكف تعريؼ ىذا النكع مف االتصاؿ بأنو ذلؾ االتصاؿ الذم يتـ بيف
الفرد كاألشخاص اآلخريف  ،كاذا كانت المنبيات في االتصاؿ الخارجي تنطمؽ مف جانب كاحد تتمثؿ
في التأثيرات التي تعكسيا البيئة في كعي المتمقي دكف حدكث تفاعؿ مباشر بيف الباث كالمستقبؿ فاف
ىذا النكع مف االتصاؿ يسمح بتدفؽ المنبيات كتفاعميا بيف الجانبيف كينتج مف ىذا النكع مف االتصاؿ
تفاعؿ مباشر كما يحدث في الحكارات الشخصية المباشرة أك بيف الممثميف عمى المسرح كجميكر
المسرحية أك في حكارات المؤتمرات كاالجتماعات كغيرىا كمف المؤكد أف تنمية ميارات االتصاؿ
الشخصي كتفاعميا المتكاصؿ البد اف يؤدم في المحصمة النيائية إلى نتائج إيجابية لطرفي المعادلة
االتصالية(عبد الحميد.)2004 ،
االتصاؿ الجماىيرم لك عدنا إلى أنكاع االتصاؿ التي ذكرناىا فإننا نجد أنيا جميعا ترتبط
بطبيعة الحياة اليكمية لئلنساف كىك يكاصؿ كفاحو عمى األرض كيجابو العقبات كالصعكبات مف أجؿ
تثبيت كجكده كتأكيد فعاليتو البشرية كاالتصاؿ الجماىيرم ىك الذم ينقؿ عممية االتصاؿ إلى مستكل
أشمؿ كأعـ كأكثر تأثي انر كىك الذم ينقمنا أيضا إلى الجانب الميني مف العممية االتصالية (الربيعي،
.)2009
يعتبر االتصاؿ الجماىيرم مف أكثر أنكاع االتصاؿ تشابكان كتعقيدا ألنو في حقيقة األمر
يحتكم عمى االتصاؿ الذاتي كاالتصاؿ الخارجي كاالتصاؿ الشخصي بمعنى أنو يجمع عدة أنكاع مف
االتصاالت كيصيرىا في نكع كاحد  ،كما أنو يتجاكز قنكاتنا الحسية التي تتمثؿ في الحكاس الخمس
إلى مدل أبعد يتمثؿ في األعداد الغفيرة مف الجماىير الكاسعة كالقائـ باالتصاؿ ىنا ( الباث أك المرسؿ
) قد يككف فردان أك مجمكعة أفراد أك مؤسسات أىمية أك حككمية أك شركات تجارية أك خدمية أك أم
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كياف آخر لو مصمحة في إرساؿ رسالة اتصالية كيتـ عبر ىذا النكع مف االتصاؿ استخداـ أنكاع عديدة
مف كسائؿ االتصاؿ مثؿ اإلذاعة ،التمفزيكف ،الصحؼ ،الدكريات ،النشرات ،الممصقات الجدارية،
الفتات األقمشة ،البلفتات الحديثة ،البلفتات الخشبية كالحديدية عمى الطرقات الداخمية كالخارجية
كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ المتعددة كيأخذ ىذا النكع مف االتصاؿ في اعتباراتو طبيعة الجميكر الذم
يتكجو اليو كتكجياتو السايككلكجية بشكؿ عاـ ليحقؽ اليدؼ المنشكد مف االتصاؿ كاضعا في حساباتو
أف الجميكر بشكؿ عاـ غير متجانس التركيب ألنو ينحدر مف طبقات اجتماعية مختمفة كاف معظـ ىذا
الجميكر ال يعرؼ بعضو البعض اآلخر كقد تفصؿ بيف البعض كالبعض اآلخر مسافات ينبغي
كضعيا في االعتبار لضماف كصكؿ الرسالة االتصالية إلى أبعد مدل ممكف( مكاكم ،كالسيد،
.(2003
"أما المعايير المينية لمقائـ باالتصاؿ ،فإف ىناؾ العديد مف الضغكط المينية التي يتعرض ليا،
كتؤثر في عممو ،كتؤدم إلى تكافقو مع سياسية المؤسسة اإلعبلمية التي ينتمي الييا ،كالتكقعات التي
تحدد دكره في نظاـ االتصاؿ" (.)Whitney,1985:p8
"في الكقت الذم يقكؿ فيو النقاد إف العممية الديمقراطية قد فشمت في تحقيؽ إعبلـ حر كحازـ،
بما يكؼ لتغيير التكازف لصالح القكل كالممارسات الديمقراطية ،فإف النظاـ السياسي كبعض أنصاره،
يعتقدكف أف الصحافة قد تجأكزت حدكد ما ىك مسمكح بو في بمد يح
كمصالحو"(حكاتمو ، 1995 ،ص.)3

ا كؿ أف يحمي كجكده
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"فإف ىناؾ حاجة لبلتفاؽ عمى أف "الجميكر" كمفيكـ سياسي ( كيعني الشعب بمفيكمة الكاسع)
مكجكد في األردف ،كأف اليدؼ النيائي لمصحافة في ىذه الحقبة الديمقراطية ،ىك إعبلـ ذلؾ الجميكر
كحماية مصالحة (" .حكاتمة ، 1995 ،ص.)6
"كالديمقراطية ليست تشريعان يتـ إق ارره فيصبح ذلؾ البمد بكؿ ما فيو ديمقراطيان ،ألنيا ممارسة
كطريقة حياة كتحتاج لكقت لبلنتقاؿ مف مرحمة القكانيف كالتشريعات إلى حقبة الممارسة الفعمية

"

(الشريؼ ،1995 ،ص.)11
كيتمتع النشاط الصحفي بكثير مف التفرد كالخصكصية  ،فيك يعتمد عمى الفكر كالتعبير كحرية
الرأم ،كيتطمب قد انر عاليان مف المينية كاإلبداع كيحتاج لجيد كبير (عزالديف.) 1998 ،
عممت معظـ الككادر الصحفية العاممة في المؤسسات الصحفية خبلؿ الحقبة العرفية  ،كفترة
الييمنة الحككمية المطمقة عمى الصحؼ  ،مف خبلؿ قكانيف المطبكعات التي كانت تسمح لمحككمات
حؽ معاقبة الصحؼ كالصحفييف دكف الرجكع لممحاكـ ،كعندما جاء قانكف المطبكعات كالنشر الجديد
رفع سمؼ الحككمة المسمط عمى الصحفييف ،ؼبالرغـ مف أنو دكف المستكل المطمكب في بعض بنكده
إال أنو لـ يعد باإلمكاف إغبلؽ صحيفة أك معاقبة صحفي ،ك إنما ترفع الحككمة ما تحسبو مخالفة
لمقضاء كي يبت فيو " .الشريؼ، 1995 ،ص.)16
كتتنأكؿ معظـ برامج التمفزيكف األردني عمكمان كبرنامج ( "مف المسؤكؿ" أنمكذجان  ،يحدث اليكـ
سابقان) القضايا المتعمقة بالفساد  ،كمناقشتيا عمى اليكاء ،مف خبلؿ االتصاؿ مع المسؤكليف كأصحاب
القرار كذ م العبلقة عمى أغمب األحياف ،كىك أحد سبؿ المناقشة العمنية
الفساد.

 ،لممساعدة عمى اجثتات
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تممؾ الصحافة األردنية مف الناحيتيف القانكنية كالعممية ىامشان كاسعان مف حرية نشر األخبار
كالتعميقات حكؿ قصص الفساد ،سكاء في األجيزة الرسمية أ

ـ الشركات كنشاطات القطاع الخاص

(الفانؾ ،1995 ،ص .)29
نظرية األجندة كنظرية إعبلمية مستخدمة في الدراسة
يعد الباحثاف " ماكمبكس كشك" أكؿ مف قدـ الدليؿ العممي عمى صحة ىذا التكجو البحث في
دراستيما لحممة انتخابات الرئاسة األمريكية في عامي (  1968ـ) ك (  1972ـ) ( ديفيمز ،كرككشف،
 )1992كقد فتحت ىاتاف الدراستاف الطريؽ أماـ دراسات " ترتيب األكلكيات " التي تفترض كجكد
عبلقة قكية بيف الطريقة التي تعرض بيا كسائؿ اإلعبلـ المكضكعات عمى الجماىير التي تتعرض
لتمؾ الكسائؿ(اسماعيؿ ،)1998 ،أم أف كسائؿ اإلعبلـ بتركيزىا عمى قضايا دكف غيرىا تفرض ترتيبان
معينان لمقضايا عند الجميكر حسب أىميتيا.
كقد ادل ظيكر ىذا المفيكـ الجديد لمتأثير غير المباشر لكسائؿ اإلعبلـ في دراسة نظرية "
ترتيب األكلكيات " إلى اتجاه الباحثيف ككسائؿ اإلعبلـ إلى دراسة كيفية تغطية الكسيمة اإلخبارية
لمقضية أك المكضكع ،ككيفية التأثير عمى بركز ىذا المكضكع في الكسيمة ،أكثر مف البحث عف التأثير
المباشر لمكسيمة اإلعبلمية ( آؿ سعكد.)2007 ،
كتستند نظرية األجندة عمى أف لكسائؿ اإلعبلـ تأثي ار كبي ار عمى األفراد كالحياة االجتماعية،
تحدد المكاضيع التي تيتـ بيا الجماىير ،كتضعيا عمى أجندتيا،
حيث ترل اف كسائؿ اإلعبلـ ىي التي ّ
كىي تقرر مدل أىمية ىذه المكاضيع كالتغطية اإلعبلمية الكاسعة التي تناليا  ،كتتجاىؿ مكاضيع أخرل
ليا نفس التأثير كاألىمية التي يعطييا الجميكر لممكضكع ،بمعنى آخر

إف كسائؿ اإلعبلـ ىي التي
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تكجو اىتماـ الجميكر لمكاضيع معينة  ،كبشكؿ يكحي لمجميكر بأىمية ىذه المكاضيع ،كتتجاىؿ
مكاضيع أخرل بشكؿ يكحي لمجميكر بأف ىذه المكاضيع ىامشية كعديمة األىمية (عبد الحميد )1997
كبالرغـ مف مركر أكثر مف ثبلثة عقكد خمت عمى قبكؿ الفرض العممي لنظرية " ترتيب
األكلكيات " فإف عددان مف الدراسات التي أجريت في إطارىا قد أغفمت جانب التكامؿ في العممية
االتصالية ،كلـ تنطمؽ مف رؤية تكاممية في دراستيا لمصادر التأتثير؛ حيث كانت ىذه البحكث تقكـ
بدراسة كسيمة معينة كتغفؿ كسائؿ أخرل؛ أك تقكـ بدراسة جزئية أك قضية معينة كتيمؿ القضايا
األخرل؛ مما أدل إلى تضارب نتائج ىذه الدراسات كعدـ تناغميا (.)Al-hoqeel, 1993
كقد حاكؿ عدد مف الباحثيف دراسة القيمة التكاممية في إطار النظرية مف خبلؿ دراسة أكثر
مف مككف مف مككنات المجتمع ،مثؿ كسائؿ اإلعبلـ كقادة الرأم كالجميكر كجماعات الضغط
كالمصالح كغيرىا؛ باعتبار أف ذلؾ يمثؿ مطمبان حيكيان لنضج البحث العممي في النظرية ،كما أف
محاكلة دراسة كؿ مككف مف ىذه المككنات عمى حدة سيحكـ عمية بالعجز كالقصكر )حمادة.)1998 ،
كتعد نظرية ترتيب األكلكيات مف النظريات المتكاممة إلى حد كبير نظ انر الىتمامتيا بدراسة
االتصاؿ الشخصي إلى جانب االتصاؿ الجماىيرم(فيمي)1999 ،؛ حيث أكدت عدد مف الدراسات أف
االتصاؿ الشخصي لو دكر ميـ في بنية النظرية إذ يمكف أف يدعـ أك ينافس كسائؿ اإلعبلـ في ترتيب
أكلكيات الجميكر بحيث يعزز تأثير ىذه الكسائؿ بالنسبة لمقضايا التي تغطيتيا بتكسع في كسائؿ
اإلعبلـ  ،بينما يمكف أف ينافس أكلكيات كسائؿ اإلعبلـ فيما يتعمؽ بالقضايا التي تتـ تغطيتيا بشكؿ
أقؿ في تمؾ الكسائؿ(عبد الحميد.)1997 ،
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كبما أف التكامؿ بيف االتصاؿ الشخصي كاالتصاؿ الجماىيرم يعد فرضية أساسية في نظرية "
ترتيب األكلكيات" كأيضا في نظرية " انتقاؿ المعمكمات عمى مرحمتيف "؛ فقد عمد الباحثاف بركسس
ككيماف (  ) Brosius & wiemannأكاخر عقد التسعينات مف القرف الماضي إلى الدمج كالمزأكجة
بيف النظرتيف كالخركج بنمكذج جمع بيف فركضييما أطمقا عميو نمكذج " تدفؽ أكلكيات المعمكمات عمى
مرحمتيف"  ،كيقكـ ىذا النمكذج بدراسة اتجاه التأثير مف جكانب عدة بيف كسائؿ اإلعبلـ كقادة الرأم
كالجميكر سعيان منيما لتأكيد البعديف التفاعمي كالتكاممي في نظرية" ترتيب األكلكيات" لمعرفة " مف يؤثر
في االخر ؟".
كعند النظر إلى النظرية اإلعبلمية كعبلقتيا بالنظاـ االتصالي في الجميكرية اليمنية يبلحظ
تميزىا كخصكصيتيا عف األنظمة االتصالية األخرل بأمريف ميميف ساعدا عمى جعؿ ىذا النظاـ
مبلئمان لتطبيؽ نمكذج " انتقاؿ أكلكيات المعمكمات عمى مرحمتيف "  ،كىما:
األكؿ :التعددية السياسية كتنكع الصحافة اليمنية ،حيث مثمت السادسة مف الدستكر األساس الذم
انطمقت في ضكئو قكانيف العمؿ السياسي كالحرية الصحفية ،مثؿ قانكف التنظيمات كاألحزاب
كمستنتج ىنا أف نظرية ترتيب األكلكيات تيتـ بدراسة العبلقة التبادلية بيف كسائؿ اإلعبلـ
كالجميكر ،حيث تفترض ىذه النظرية عدـ إمكانية كسائؿ اإلعبلـ تغطية كؿ المكضكعات  ،لذا يختار
القائمكف عمييا التركيز عمى مكضكعات بعينيا

 ،كىذه المكضكعات تثير اىتماـ الجميكر بشكؿ

تدريجي كتجعميـ يدرككنيا  ،كبيذا المعنى فأف كسائؿ اإلعبلـ ىي التي تكجو اىتماـ الجميكر نحك
قضايا معينة.
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نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم
تعتمد فكرة نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ عمى أف استخداـ األفراد لكسائؿ اإلعبلـ ال يتـ
بمعزؿ عف تأثير المجتمع الذم يعش داخمو كأف قدرة كسائؿ اإلعبلـ عمى التأثير تزداد عندما تقكـ ىذه
الكسائؿ بكظيفة نقؿ المعمكمات بشكؿ مستمر كمكثؼ.
مفيوم االعتماد:
ظير مفيكـ االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ في السبعينيات مف القرف الماضي ،كاف ذلؾ عندما
قاـ صاحبا كتاب نظريات كسائؿ اإلعبلـ كمؤسسا نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ كىما " ديفمر
كساند ار بكؿ رككيتش " عندما قاما بمؤل الفراغ الذم خمفو نظريات االتصاؿ السابقة فكاف منيج
المؤلفيف منيج النظاـ االجتماعي العريض لتحميؿ تأثير كسائؿ اإلعبلـ فكاف اقتراحيما ىك االندماج
بيف الجميكر ككسائؿ اإلعبلـ كالنظاـ االجتماعي فكانت البداية األكلى ليذه النظرية (عبد الحميد،
.)2004
يرل باحثك ىذه النظرية أف ىناؾ اعتمادا متبادالبيف اإلعبلـ الجماىيرم كالنظاـ االجتماعي
الذم ينشأ فيو.كمف جانب آخر نجد أف تحديد الدكر االجتماعي لكسائؿ اإلعبلـ ككيفية استخداـ األفراد
لكسائؿ اإلعبلـ تأتي بعبلقات االعتماد المتبادؿ بيف كسائؿ اإلعبلـ كالنظـ االجتماعية األخرل ،فالفرد
ال يستطيع السيطرة عمى نشر الرسائؿ اإلعبلمية المختمفة ألنو يجب األخذ بعيف اإلعتبار عبلقة
كسائؿ اإلعبلـ كنظاـ قائـ مع النظـ األخرل فينا يحدد ما ينشر كما ال ينشر( مكاكم ،كالسيد،
.)2003
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مفيوم النظرية:
ىك االعتماد المتبادؿ بيف األفراد ككسائؿ اإلعبلـ كىناؾ عبلقة تحكميـ ىي عبلقة اعتماد بيف
كسائؿ اإلعبلـ كالنظـ االجتماعية كالجميكر(فيمي .)1999 ،ككما يكحي اسـ النظرية فإف العبلقة
الرئيسية التي تحكميا ىي عبلقة االعتماد بيف كسائؿ اإلعبلـ كالنظاـ االجتماعي كالجميكر كقد تككف
ىذه العبلقات مع نظـ كسائؿ اإلعبلـ جميعيا أك مع أحد أجزائيا مثؿ  :الصحؼ ،المجبلت ،الراديك،
كالتمفزيكف ،السينما( مكاكم ،كالسيد..)2003 ،
افتراضات النظرية:
استقى بعض الباحثيف مف التأثير المعتدؿ لكسائؿ اإلعبلـ ،بعض النظريات منيا( :فيمي.)1999 ،
- 1إف تأثير كسائؿ اإلعبلـ يترأكح بيف القكة كالضعؼ تبعان لمظركؼ المحيطة كالخبرات السابقة.
- 2نظاـ كسائؿ اإلعبلـ جزء مف النسؽ االجتماعي لممجتمع كليذا النظاـ عبلقة باألفراد
كالجماعات.
- 3استخداـ كسائؿ اإلعبلـ ال يحدث بمعزؿ عف تأثيرات النظاـ االجتماعي الذم يككف فيو
الجميكر ككسائؿ االتصاؿ.
- 4تفاعؿ كاستخداـ الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ يتأثر بتعمـ الفرد مف المجتمع كمف كسائؿ االتصاؿ.
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ركائز النظرية:
تشترط النظرية شرطيف أساسييف حتى يككف ىناؾ اعتماد متبادؿ بيف الجميكر ككسائؿ
اإلعبلـ ىما:
- 1األىداؼ :إف االعتماد عمى مكارد يسيطر عمييا أفراد أك جماعات يساعد عمى تحقيؽ األفراد
كالجماعات ألىدافيـ الشخصية أك االجتماعية.
فإذا قامت كسائؿ اإلعبلـ بتحقيؽ كظائؼ ميمة لممجتمع زاد اعتماد المجتمع عمى كسائؿ
اإلعبلـ فإذا قامت كسائؿ اإلعبلـ بعمؿ الكظائؼ المناطة بيا ،كأصبح بإمكانيا إشباع حاجات
الجميكر زاد ذلؾ مف اعتماد الجميكر عمى كسائؿ اإلعبلـ.
- 2المصادر :تعتبر كسائؿ اإلعبلـ كسيمة يسعى الييا األفراد كالجماعات لتحقيؽ أىدافيـ فيي
مصدر لتحقيؽ تمؾ األىداؼ.
كتتحكـ كسائؿ اإلعبلـ في ثبلث أمكر ىي-:
- 1جمع المعمكمات ،أم جمع المعمكمات مف مصادرىا أك أماكف حدكثيا كمف ثـ إرساليا
لممؤسسة اإلعبلمية فالمندكب الصحفي يجمع جميع المعمكمات كيأتي كاتب السيناريك
بمعمكمات حقيقية أك خيالية تيدؼ لممرح كاالسترخاء.
- 2تنسيؽ المعمكمات ،تقكـ المؤسسة اإلعبلمية بجمع ىذه المعمكمات كفي أغمب األحياف
تككف مستقبمة مف أكثر مف مصدر كالمراسميف كككاالت األنباء فتبدأ بتنقيحيا ثـ فرزىا
حتى تخرج بصكرة إعبلمية مناسبة.
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- 3نشر المعمكمات كتكزيعيا بصكرة جماىيرية كىك سبب ميـ في جمع المعمكمات لخدمة
ىدؼ المؤسسة كذلؾ بالتأثير في الجميكر مف خبلؿ المعمكمات التي تصؿ اليو مف
المؤسسة اإلعبلمية( مكاكم ،كالسيد.)2003 ،
آثار االعتماد عمى وسائل اإلعبلم:
مؤسسا النظرية " ساند ار بكؿ رككيتش كممفيف ديفمر" رصدا مجمكعة مف النتائج كاآلثار عند
اعتماد األفراد عمى كسائؿ اإلعبلـ كتـ تقسيـ ذلؾ عمى ثبلث فئات أساسية كىي:
- 1اآلثار المعرفية ،كتشمؿ:
الغمكض /ىي مشكمة تنتج إما بكجكد خمؿ أك نقص في المعمكمات أك معمكمات بيا مبالغة
أ -
كتناقض ،كىناؾ إشارة إلى أنو تزداد نسبة الغمكض عند كجكد أحداث مفاجئة فينا تقدـ كسائؿ
اإلعبلـ معمكمات ناقصة لعدـ االستطاعة عمى تفسير أسباب ىذا الحدث.
ب -تككيف االتجاه /يتـ تككيف اتجاىات األفراد الذيف يعتمدكف عمى كسائؿ اإلعبلـ عبر استخداـ
معمكمات تمؾ الكسائؿ نحك القضايا المثارة في المجتمع.
ت ت-رتيب األكلكيات /تقكـ كسائؿ اإلعبلـ بترتيب أكلكيات الجميكر المعتمد عمى ىذه الكسائؿ في
معرفة قضايا المجتمع.
ث -اتساع المعتقدات /تقكـ كسائؿ اإلعبلـ بتكسيع المعتقدات التي يعرفيا الجميكر كيتـ ترتيب ىذه
المعتقدات في فئات مختمفة.
ج -القيـ /لكسائؿ اإلعبلـ دكر كبير في تكضيح أىمية القيـ التي ىي مجمكعة مف المعتقدات يشترؾ
بيا أفراد جماعة معينة لرغبة في تركيجيا كالحفاظ عمييا.
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- 2اآلثار الكجدانية:
يرل ديمفير كرككيتش أف كسائؿ اإلعبلـ ليا آثار عمى الكجداف كمف ىذه اآلثار الكجدانية( :ديفيمز،
كرككيتشف)1992 ،
الفتكر العاطفي /عندما تقكـ كسائؿ اإلعبلـ بالتعرض لمعنؼ يؤدم لمتبمد كالبلمباالة كمشاىدة ىذا
أ -
العنؼ في كسائؿ اإلعبلـ تتعرض لمنقصاف التدريجي كيؤدم إلى الفتكر العاطفي
ب -الخكؼ كالقمؽ /عند عرض مكاقؼ عنؼ كرعب في كسائؿ اإلعبلـ فإف المتمقي (الجميكر) يشعر
مشاعر الخكؼ كالقمؽ.
ت -الدعـ المعنكم كاالغتراب /مف دكر كسائؿ اإلعبلـ أف تقكـ برفع الركح المعنكية لدل المتمقي
(الجميكر) أك تقكـ بزيادة شعكرىـ باالغتراب.
- 3اآلثار السمككية:
- 4حصر ديمفير كرككيتش اآلثار السمككية عند اعتماد الفرد عمى كسائؿ اإلعبلـ في سمككيف ىما:
(ديفيمز ،كرككيتشف)1992 ،
أ :التنشيط /أم القياـ بعمؿ معيف نتيجة التعرض لمكسيمة اإلعبلمية يتمثؿ في اتخاذ مكاقؼ جيدة
في بعض األحياف كأحيانان أخرل تككف ضاره اجتماعيان.
ب :الخمكؿ /أم الخذكؿ كتجنب القياـ بعمؿ معيف يحدث ىذا الخذكؿ نتيجة تغطية إعبلمية سيئة
مبالغ فييا تدفع الفرد إلى الممؿ.
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التمفزيون كوسيمة من وسائل االتصال:
ساعدت االختراعات الحديثة كالتكنكلكجيا المتطكرة في كسائؿ االتصاؿ مثؿ :الراديك كالتمفزيكف
البث الفضائي ،عمى اتساع مجاالت اإلعبلـ ،كتطبيقاتيا في مختمؼ أنشطة العمؿ
كاألقمار الصناعية ك ّ
كالحياه ،بؿ كسرعة انتقاؿ اآلراء كاألفكار مف بمد آلخر حتى أصبحت مف أكثر العمكـ حركة كحيكية،
كبناء عميو أصبح الدكر الذم
عما كانت عميو في أكقات سابقة،
ن
كأكثر إدراكان كفيمان مف قبؿ الجماىير ّ
تقكـ بو كسائؿ اإلعبلـ أكثر سيكلة كبساطة عف ذم قبؿ ،كبعد أف كانت مياراتيـ الشخصية كقدرات
القميؿ منيـ تعتمد الكممة الشفيية أك المكتكبة المقنعة ىي كسيمتيـ الكحيدة لمكصكؿ إلى الجماىير،
أصبحت الكسائؿ األخرل المتطكرة جدا السيما التمفزيكف تضيؼ إلى ىذه الجيكد إمكانات كبيرة
ككاسعة اإلنتشار( عيساني.) 2008
يعكد تاريخ التمفزيكف إلى عاـ  ،1884عندما اخترع األلماني بكؿ نبكك ،قرصا ميكانيكا دكا ار
بفتحات صغيرة منظمة في شكؿ حمزكني عندما يتـ تسميط الضكء عمييا يتسرب الضكء مف الفتحات
ليعطي أساسا سريعان بحركة الصكر المسجمة عمى ىذا القرص ،كقد فتح قرص نبكك المجاؿ أماـ
المخترعيف لمتفكير في إمكانية نقؿ الصكر بطريقة ميكانيكية عبر األسبلؾ إلى مكاف آخر ،كأصبح
ىذا القرص ىك األساس الذم قامت عمى أساسو التجارب التالية لتطكير تكنكلكجيا لنقؿ الصكر
المتحركة مف مكاف إلى آخر سكاء

أكانت عف طريؽ األسبلؾ أ

ـ باستخداـ المكجات اليكائية

(نصر.)2006،
كارتبط انتشار التمفزيكف بمشركعات إيصاؿ التيار الكيربائي كالتطكر التقني الحاصؿ في
حدكد منظكمة البث كاإلرساؿ كاالستقباؿ  ،كقد استفاد التمفزيكف مف تطكر تكنكلكجيا الراديك فكؿ
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المخترعات التي جعمت مف الراديك كسيمة لئلتصاؿ الجماىيرم احتؿت دك انر في تطكر التمفزيكف كذلؾ،
كما استفاد التمفزيكف مف التنظيمات التي كضعتيا المجتمعات لمتعامؿ مع الراديك ككسيمة لئلعبلـ ،فمـ
يكاجو المشكبلت الخاصة بإنشاء محطات لمبث التمفزيكني كما كاف الحاؿ مع الراديك في البداية ،أك
مشكبلت تنظيـ استخداـ المكجات اليكائية  ،أك البحث عف كسائؿ لمتمكيؿ ،أك مشكبلت التفكير في
طبيعة المحتكل الذم سيقدمو لمجميكر إذ نقميا كميا عف الراديك كأصبح امتدادان مرئيان لو (الدليمي
) 2005
كفي بداية العشرينات دخمت الشركات الكبرل المتخصصة في إنتاج اإللكتركنيات كاألجيزة
الكيربائية مجاؿ البحث في االختراع الجديد ،فخصصت بعض الشركات مثؿ  :جنراؿ ليكتريؾ ميزانيات
لمبحكث الخاصة بالتمفزيكف عمى أمؿ أف تفكز بيذا االختراع ،كتحتكر تصنيع األجيزة الخاصة بو ،كقد
عينت شركة جنراؿ اليكتريؾ المخترع ارنست الكسندرسكف لمعمؿ في ىذا المجاؿ كاستطاع في كقت
قصير أف يطكر نظامان لمتمفزيكف يقكـ عمى فكرة القرص الميكانيكي الذم اخترعو نيبكك في الربع
األخير مف القرف التاسع عشر ،كلـ يتـ تبنى النظاـ الجديد لككنو يقكـ عمى فكرة النقؿ الميكانيكي
لمصكرة بينما كاف االمر يحتاج نظامان يعتمد عمى النقؿ االلكتركني كيستفيد مف المكجات اليكائية  ،كقد
دخؿ مجاؿ اختراع التمفزيكف عدد مف األشخاص الذيف تنازعكا فيما بعد حؽ االختراع ،كمف أبرز ىؤالء
المخترعيف الذيف كاف ليـ الفضؿ في اختراع التمفزيكف بشكمو الحالي فيمك فارنزكرث
 Farnsworthكفبلديمير زكركيف ( Vladimir K. Zworykinنصر.)2006،

Philo T.
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كفي عاـ  1923طكر المياجر الركسي فبلديمير زكركيف الذم كاف يعمؿ لحساب شركة كستنج
ىأكس األمريكية جيا انز جديدا اسماه ايككف سككب

 ،ككاف أكؿ اختراع الكتركني عممي لمكامي ار

التمفزيكنية.
كفي عاـ  1927قدـ فيمك فرانزكرث

 Philo Fransworthاختراعان جديدان لنظاـ التمفزيكف

االلكتركني ،كفي العاـ التالي (  )1928جربت شركة جنراؿ الكتريؾ األمريكية نظامان لمبث التمفزيكني
عف بعد كتبعتيا شركة  NBCفي العاـ .1930
كبحمكؿ عاـ  1939بدأت محطة تابعة لشبكة  NBCفي نيكيكرؾ بثا تمفزيكنيا منتظمان ،ككانت
شبكة  BBCاإلذاعة البريطانية قد بدأت في عاـ  1936البث التمفزيكني المنتظـ في لندف إال أف قياـ
الحرب العالمية الثانية أكقؼ محأكالت تكسيع كتطكير البث التمفزيكني ليس في بريطانيا كحدىا كلكف
في جميع الدكؿ األكركبية التي دارت الحرب عمى أراضييا ،كمع ذلؾ فقد عرؼ الجميكر العادم
بظيكر ىذا االختراع الجديد في عاـ  1939في أحد األسكاؽ الدكلية في نيكيكرؾ الذم شيد عرضا
عمميان لمتمفزيكف لممرة األكلى.
ك كاف انتصار الحمفاء في الحرب  ،كالرخاء االقتصادم الذم عرفتو الكاليات المتحدة في نياية
األربعينات باعثان عمى استكماؿ العمؿ في المشاريع التمفزيكنية ،فزاد إنتاج أجيزة التمفزيكف ،ككصؿ عدد
ىذه األجيزة في عاـ  ،1946نحك سبعة آالؼ جيا انز ،كما عادت بعض المحطات األكلى إلى العمؿ
كبث البرامج الرياضية ،كاألخبار ،كالعركض المكسيقية كالمسرحية (نصر.)2006،
كيعد دخكؿ التمفزيكف حمبة الصراع االنتخابي األمريكي في خمسينيات القرف الماضي نقمة نكعية
في تاريخ ىذه الكسيمة اإلعبلمية الميمة

 ،حيث زاد مف حدة المنافسة كقمؿ مف الجيد البدني
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لممرشحيف ،حيث أصبح بمقدكر المرشح الرئاسي الكصكؿ إلى الجميكر بكجيات نظره كبرنامجو
السياسي عف طريؽ التمفزيكف ،بدالن مف التجكاؿ في عشرات الكاليات األمريكية المتباعدة.
البرامج التمفزيونية:
كسع التمفزيكف نطاؽ برامجو كجمع في كثير مف األحياف ما تقدمو الصحافة المطبكعة

 ،كما

يقدمو الراديك مف برامج ،فقد نقؿ التمفزيكف عف الراديك غالبية برامجو اإلخبارية كالترفييية كأضاؼ إلييا
الصكرة ،ففي اؿبداية نجح التمفزيكف في استقطاب عدد مف مشاىير الممثميف اليزلييف الذيف كانكا
يعممكف لحساب شبكات الراديك  ،كما استطاع أف يقدـ الدراما الحية التي تفكقت عؿل الدراما المسمكعة
في الراديك ،كاستعار التمفزيكف أيضان برامج المسابقات مف الراديك  ،كفي نياية الخمسينات بدأ التمفزيكف
في إنتاج المسمسبلت الدرامية الطكيمة التي جذبت اىتماـ أعداد متزايدة مف الجميكر.
كقد كانت برامج التمفزيكف األكلى تذاع عمى اليكاء مباشرة  ،كذلؾ قبؿ اختراع شرائط الفيديك
الكاسيت التي مكنت المحطات مف تسجيؿ البرامج كالمسمسبلت كعرضيا في أكقات مختارة ،فالدراما
التمفزيكنية األكلى كاف يتـ تمثيميا عمى مسرح داخؿ المحطة ،كبثيا مباشرة إلى الجميكر
دكف مراجعة أك مكنتاج ،كفي عاـ  1951بدأت محطات التمفزيكف تدرؾ صعكبة ككثرة أخطاء اإلذاعة
عمى اليكاء  ،فجربت عدة طرؽ لتسجيؿ البرامج كتحريرىا قبؿ إذاعتيا  ،ثـ جاء اختراع الفيديك كاسيت
ليحؿ ىذه المشكمة ،إذ أصبح يتـ تسجيؿ البرنامج أك المسمسؿ بأكثر مف كامي ار

 ،ثـ يقكـ محرر أك

مخرج البرنامج باختيار المقطات المناسبة كاخراج البرنامج في شكمو النيائي (نصر.)2006،
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لقد تطكرت البرامج مع تطكر التمفزيكف بثان كارساالن كاستقباالن السيما بعد انتشار البث الفضائي
عبر األقمار الصناعية  ،فتكجب األمر التكسع بالبرامج شكبلن كمضمكنان كأىدافا ن ،بسبب تعدد كتنكع
الجميكر المستيدؼ.

نبذة تاريخية عن التمفزيون األردني
بدأ بث التمفزيكف األردني في  17شباط عاـ  1968في استديك كاحد فقط كببرنامج كاحد مدتو
( )3ساعات باألبيض كاألسكد  .في حيف بدأ بث القناة الثانية عاـ  1972لتعرض األخبار كالبرامج
بالمغة االنجميزية  .جاء استخداـ األلكاف في التمفزيكف عاـ  1974كأضيفت البرامج بالمغة الفرنسية عاـ
 .1978أما اإلذاعة األردنية فقد بدأت بثيا عاـ

 1956كاتحدت مع التمفزيكف لعرض البرامج

التمفزيكنية كاإلذاعية (الدليمي  2011ص.)176
تمت عممية إعادة ىيكمة اإلذاعة كالتمفزيكف في عاـ

 2001فأصبحت القناة الثانية

مساء  ،ثـ
متخصصة بالرياضة  ،أما القناة الثالثة ـ تخصصق ببرامج األطفاؿ صباحا كاألفبلـ األجنبية
ن
اتخذ مجمس إدارة اإلذاعة كالتمفزيكف الجديد عدة خطكات إيجابية في سبيؿ تطكير اإلعبلـ المرئي
ضـ ممثميف مف :ك ازرة األكقاؼ،
كالمسمكع في األردف .كمف الميـ ذكرقأف المجػلس الجديد ػ
كالقكات المسمحة  ،األمر الذم قمؿ احتمالية ليبرالية اإلعبلـ عما كانت عميو مف قبؿ .كيكجد
األف في األردف عدد ال يستياف بو مف القنكات التمفزيكنية التي تبث منو  .كتقكـ ىيئة حككمية تسمى
ىيئة اإلعبلـ المرئي كالمسمكع بتنظيـ عمؿ القنكات التمفزيكنية  ،ككذلؾ اإلذاعات الخاصة سيما كقد
انتشرت في األردف ظاىرة ممفتو لبلنتباه كىي إذاعات (أؼ .أـ) كعددىا أكثر مف عشريف إذاعة ككما
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يبدك أف العدد ربما يزيد عمى الحاجة الفعمية التي يستكعبيا األردف كما يعتقد كثير مف اإلعبلمييف في
األردف( .الدليمي  2011ص.) 176
سمحت الحككمة األردنية باستيراد (الدش) األطباؽ البلقطة التي تستقبؿ البث التمفزيكني عبر
األقمار الصناعية  ،ككاف عدد األطباؽ في األردف أكثر مف (  )40ألؼ طبؽ القط في البداية كازداد
ىذا العدد مع انتشار ىذه الظاىرة في المجتمع األردف م بكؿ أطيافو ،كأنشأ األردف قناتو الفضائية في
األكؿ مف شباط عاـ  ،1993كيغطي بث القناة العربية األردنية كافة أ رجاء الكطف العربي  ،كمناطؽ
أخرل كثيرة مف الع الـ ،ككانت القناة الفضائية األردنية تبث برامجيا عبر القمر الصناعي عرب سات
 (Arab sat A2) 2كىي عبارة  :عف مزيج مف البرامج المحمية كالعربية  ،كتصؿ مساحة الدراما
كالمنكعات أكثر مف ( )%45مف إجمالي ساعات البث  ،باالضافة ؿنشرة أخبار بالمغة اإلنجميزية ،
كالبرامج الرياضية كالثقافية كالسياحية الترفييية ،كتعتمد الفضائية األردنية عمى اإلنتاج المحمي في أكثر
مف()%50مف برامجيا  ،كأصبح بث الفضائية األردنية ( )24ساعة بعد أف كاف ( )18ساعة سابقان
(الدليمي  2005ص.) 122
التمفزيون األردني ودائرة البرامج واإلدارات المتعاقبة عمييا
تعاقبت عمى إدارة التمفزيكف االردني عدد مف اإلدارات ،كتتنكؿ الباحثة في ىذا الجزء الحديث
عف ميزات كؿ إدارة  ،كؾمفية تعامميا مع الدكرات البرمجية  ،كمتابعتيا لؤلقساـ المتصمة بيا مباشرة ،
كماىية عمميا ،كعدد العامميف فييا  ،ككذلؾ التعرؼ إلى مفيكـ الديمقراطية كعبلقتو بالدستكر األردني،
كتأثير كسائؿ اإلعبلـ في التأثير عمى اتجاىات المشاىديف بشكؿ عاـ  ،كالصحفييف بصكره خاصة،
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كالعكامؿ المؤثرة عمى المادة اإلعبلمية  ،كالق اررات المتخده بشأنيا مف خبلؿ عدد مف النظريات

،

كاالتجاه بمككناتو الثبلثة :المعرفية كالكجدانية كالسمككية.
يعتبر بعض الصحفييف األردنييف الصحافة مينة يعتاشكف منيا ،فتنتيج بعض الكسائؿ
اإلعبلمية أسمكب المرأكغة كالمدارة في تأدية ميمتيا كالعمؿ عمى إرضاء الحككمات

 ،كتبني أرائيا

كالدفاع عنيا مف غير قناعة أك إيماف  ،لتتمكف مف إعالة أصحابيا كالعامميف فييا ،ك اإل سيككف
نصيبيا المحاربة ( سكجيا.) 1998 ،
كدخمت الصحافة في األكنة األخيرة مرحمة جديدة بعد إعبلف جبللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف
الحسيف إعطائيا حرية سقفيا السماء  ،فأصبحت ىناؾ التعددية كالتنافس الحر كأصبح باإلمكاف طرح
قضايا لـ تكف تطرح في السابؽ.

التمفزيون األردني والعممية اإلنتاجية:
أنشئت مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف بمكجب القانكف رقـ (  ) 31لسنة  ، 1968ثـ صدر قانكف
مؤسسة تمفزيكف المممكة األردنية الياشمية كقانكف مؤقت برقـ ( )52لسنة  ،1996ثـ حؿ محمو القانكف
الدائـ لممؤسسة :قانكف مؤسسة تمفزيكف المممكة األردنية الياشمية رقـ (  )31لسنة  ،1968كقد صدرت
عدة أنظمة لتنظيـ شؤكف عؤلكات مكظفي المؤسسة ،كادارتيا ،كشؤكنيا المالية بمكجب القانكف المؤقت
لممؤسسة ،كنصت المادة ()6مف ىذا القانكف إف ىدؼ المؤسسة ىك " تنفيذ السياسة اإلعبلمية في
المممكة كذلؾ بتكعية المكاطف كتثقيفو كتنمية فكره كذكقو كتقديـ التسمية المفيدة لو عف طريؽ رسائؿ
البث التمفزيكني المختمفة "(جرار ،1996 ،ص.)101
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كيبلحظ أنو منذ البداية اتخذ قرار يدعك إلى تنمية مشركع طمكح لئلنتاج المحمي مع االعتماد
عمى البمداف األخرل لمحصكؿ عمى المكاد الفيممية كالمسجمة ،فكانت العممية اإلنتاجية مرافقة لتأسيس
محطة التمفزيكف .ك يذكر األستاذ فاركؽ جرار أكؿ مدير لدائرة البرامج في كتابو " قصة التمفزيكف
األردني " ما يمي:
إف التحدم الحقيقي كاف في االستبداؿ التدريجي لمكاد البث الجاىزة بمكاد منتجة داخؿ
التمفزيكف األردني  ،أك بكسائمو الذاتية سكاء ما جاء منيا عمى شكؿ مكاد إخبارية منكعة أك برامج
مكسيقية كدرامية متنكعة أخرل مف إنتاج محمي (جرار.)1970 ،
إضافة إلى كجكد صكرة كاضحة لمتطمبات إنتاج البرامج المحمية ،حيث يضيؼ

جرار بأف

البرنامج المحمي يحتاج إلى الفكرة كميبلدىا ،كالنص ككتابتو ،كالنص كتصكيره ،كالممثؿ مف كتدريبيـ
كالمنتجمف كتنسيؽ عمميـ ،كامكانات االستكديكىات كاألجيزة كمكاعيد البث كتحضيرات اإلضاءة
كالديككر كضماف كج كد العناصر الضركرية في الكقت المحدد لمتسجيؿ ثـ مراقبة العمؿ بعد التنفيذ  ،ثـ
تدارس مدل صبلحيتو ،كمكعد بثو ،كاستقراء ردكد الفعؿ مف المشاىديف عمى مدل نجاحو أك تقبمو .
كتأكيدان لذلؾ فإف الجيكد كانت متكاصمة لتعميؽ مجاالت االختصاص

 ،كتدريب المزيد مف

الفنييف كاألخذ بيد كؿ مكىبة متكفرة في البمد .كأنيطت بدائرة البرامج العممية اإلنتاجية بشقييا اإلنتاج
كالخدمات إضافة إلى البث اليكمي لقناة كاحدة ثـ لقناتيف

 ،ككضعت الخطط البرامجية كاإلشراؼ

المباشر عمى تنفيذىا  ،كذلؾ بالتنسيؽ المباشر مع الدكائر الفنية كالدكائر اإلدارية في المؤسسة
كاشتممت دائرة البرامج عمى ثمانية أقساـ ،كما ىكمكضح في الييكؿ التنظيمي ( .) 1

،
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الشكل (  ) 1الييكل التنظيمي للدوائر الفنية واإلدارية في التمفزيون األردني
كبالرغـ مف أف العممية التمفزيكنية مكمفة النفقات ،معقدة االحتياجات ،عؤلكة عمى ذلؾ األكضاع
السائدة في المنطقة آنذاؾ  ،فإف البرنامج المنتج محميان أصبح يحتؿ مساحات جيدة مف برامج القناة
األكلى ،كبدأت طبلئع البرامج المنتجة محميان في التمفزيكف تجد طريقيا لمبث في العديد مف محطات
التمفزيكنات العربية األخرل ،كتميزت العممية اإلنتاجية بمينية عالية.
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فترة السبعينات:

1

في عاـ  1976كاف الييكؿ التنظيمي كاآلتي :مدير البرامج فاركؽ جرار كىك معني بإنتاج البرامج
كفي تمؾ الفترة كاف لو مساعداف بالمسميات اآلتية
 .1مراقب عاـ البرامج  /أشرؼ رمك
 .2رئيس القناة األكلى كالثانية (اإلنجميزم)  /حمدم الحيارم ككانت ميامو:
 اعداد الدكرة البرامجية
 التنسيؽ البرامجي
 التنفيذ
 متابعة مذيعات الفترة كتنسيؽ دكاميف
ككانت السيدة سعاد رمك مساعدة رئيس القناة األكلى
أما بالنسبة لمقناة الثانية تـ تأسيسيا بأكائؿ السبعينات كفصميا عف القناة األكلى حيث تضمف بث
القناة الثانية نشرات اخبارية بالمغة اإلنجميزية كالعبرية كالفرنسية.
كفي عاـ  1980أينشئت الشركة األردنية لئلنتاج التمفزيكني حيث كاف اليدؼ مف

انشائيا أف

تقكـ مؤسسة التمفزيكف بتكميؼ تمؾ الشركة القياـ بأعماؿ اإلنتاج المختمفة لئلذاعة كالتمفزيكف حسب
المكاصفات التي يضعيا المبرمج  ،كتؤدم إلى نيضة حقيقة في اإلنتاج األردني  ،يبرز مف خبلليا
الفناف كالكاتب المحمي ،كيككف التمفزيكف منتجان منفذان لبرامجو

1

مقابمة أجرتيا الباحثة مع سمر خير بتاريخ 2010/10/23

 ،كتككف الشركة منتجة لغاية تحقيؽ
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الربح ،اال أف ىذه الشركة تحكلت إلى شركة تتعامؿ بمفيكـ تجارم  ،كلـ تؤد الغرض الذم أنشئت مف
أجمو كترتبت عمييا مديكنية عالية ) جرار.)1996 ،
أما اإلنتاج البرامجي المحمي حسب الدكرات البرامجية لممكاد المختمفة ،رياضية ،زراعية ،ثقافية،
فقد بقي مرتبطان بدائرة البرامج ،كتـ دمج محطتي اإلذاعة كالتمفزيكف في مؤسسة كاحدة بمكجب القانكف
رقـ ( )43لسنة  .1985حيث نصت المادة (  )5مف القانكف أف أىداؼ المؤسسة المتمثمة بتنفيذ
السياسة اإلعبلمية لممممكة كتحقيقان لذلؾ تقكـ بما يمي( :جرار ،1996 ،ص.)138


إنشاء محطات التمفزيكف كمحطات اإلذاعة كتطكيرىا.



بث المكاد كالبرامج اإلذاعية كالتمفزيكنية بما يحقؽ أىداؼ المؤسسة.

أما المادة (  )8فقد حددت مصادر التمكيؿ لممؤسسة .ؼ باإلضافة ؿما يرصد ليا في المكازنة
ىناؾ ،أجكر الخدمات التي تقدميا المؤسسة في مجاؿ التسكيؽ البرامجي كاإلعبلف كفي أم
العامة .ؼ
مجاؿ آخر .كىناؾ تسكيؽ برامجي  ،كذلؾ يعني إنتاج برامجي محمي .ثـ صدر نظاـ رقـ ( ) 38
لسنة  1986نظاـ تنظيـ كادارة مؤسسة اإلذاعة التمفزيكف بمقتضى المادة (  ) 9مف قانكف رقـ ()43
لسنة  1985حيث نصت المادة (  ) 3منو عمى( :جرار ،1996 ،ص.)138
يرتبط كؿ مف مدير محطة اإلذاعة  ،كمدير محطة التمفزيكف بالمدير العاـ ،كيككف مسؤكال أمامو
عف إدارة جميع شؤكف المحطة بما في ذلؾ:


تنفيذ السياسة المقررة لممؤسسة ضمف اختصاصو.



كضع الخطط البرامجية الخاصة بالمحطة كتنفيذىا.



اإلشراؼ المباشر عمى برامج المحطة كجميع أقساميا كاستكديكىاتيا.

45

ككذلؾ نظاـ رقـ (  ) 73لسنة  1993المشابو لنظاـ رقـ (  ) 38لسنة  1986باستثناء إلغاء
الفقرة رقـ ( ج ) مف المادة (

 ) 3حيث أنيط اإلشراؼ المباشر عمى أقساـ المحطة الفنية

كاستكديكىاتيا بدائرة اليندسة( .جرار ،1996 ،ص.)138
كباستعراض القكانيف كاألنظمة التي صدرت فإنيا جميعان تدعك كتؤكد عمى اليدؼ الرئيسي كىك تنفيذ
السياسة اإلعبلمية ككضع الخطط البرامجية  ،كدعـ اإلنتاج المحمي كتحسينو  ،كتيكجت ىذه األىداؼ
بإنشاء دائرة القناة الفضائية .حيث سميت بالقناة العربية األردنية .كىذا يتطمب إنتاج أردني إطاره عربي
لتغذية ىذه القناة.
كاستمرت العممية اإلنتاجية مناطة بدائرة البرامج إلى أف تـ استحداث مديرية اإلنتاج المركزم  ،ثـ
قسمت دائرة البرامج إلى دائر تيف :القناة األكلى كالقناة الثانية كظير التشتت ،حيث أصبحت ىاتاف
المديريتاف تشرفاف عمى القياـ بجزء مف العممية اإلنتاجية الخاصة بيما كأصبح دكر مديرية اإلنتاج
تقديـ خدمات كمتطمبات اإلنتاج.
في حيف كاف اليدؼ مف استحداث مديرية اإلنتاج المركزم

بأف تككف ذراع اإلنتاج المحمي

لمحطة التمفزيكف لمقياـ بعممية اإلنتاج بكامميا بعد معرفة الخطة البرامجية لجميع القنكات.

التنظيم الييكمي وأثره عمى العممية اإلنتاجية:
منذ تأسيس محطة التمفزيكف عاـ  – 1968لغاية  1986كاف ىناؾ ىيكؿ تنظيمي ) ،الييكؿ
السابؽ (  ()1لدائرة البرامج حيث كاف يرأس دائرة البرامج مساعد المدير العاـ كفي الكقت نفسو كاف
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يشغؿ منصب مدير دائرة البرامج ،كيتبع الدائرة ثمافية أقساـ يرأس كؿ منيا رئيس قسـ ،ككانت الدائرة
2

تقكـ بأعماؿ اإلنتاج المحمي كالخدمات اإلنتاجية كأعماؿ البث عمى اليكاء.

كبعد دمج محطة اإلذاعة كمحطة التمفزيكف عاـ  ،1986أصبحت دائرة البرامج يرأسيا مدير
دائرة البرامج كيتبع مدير محطة التمفزيكف الذم يتبع المدير العاـ لممؤسسة .ككانت الدائرة تقكـ بأعماؿ
اإلنتاج المحمي كالخدمات اإلنتاجية كأعماؿ البث عمى اليكاء ( .الييكؿ التنظيمي .) 2

الشكل (  ) 2الييكل التنظيمي للتمفزيون األردني بعد دمج محطة اإلذاعة ومحطة التمفزيون
كفي عاـ  1993انشئت دائرة القناة الفضائية  ،كاستحدثت مديرية اإلنتاج المركزم التي أيتبعت
لممطة التمفزيكف (الييكؿ التنظيمي.)3

2

مقابلة أجرتها الباحثة مع سفيان النابلسي بتاريخ . 2010/10/25
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الشكل (  ) 3الييكل التنظيمي للتمفزيون األردني بعد إنشاء دائرة القناة الفضائية
كتشتت أقساـ العممية اإلنتاجية  ،كأصبح ال كجكد لييكؿ تنظيمي لما كاف يسمى سابقان دائرة
البرامج ،كأصبحت العممية اإلنتاجية المركزية

حسب الييكؿ التنظيمي (  ،)4فتككنت دائرة اإلنتاج

المركزم مف أقساـ كانت تتبع لدائرة البرامج كىي أقساـ الديككر كاإلنتاج اضافة إلى أقساـ التشغيؿ
اليندسي التي كانت تتبع لدائرة اليندسة.

48

الشكل (  ) 4الييكل التنظيمي للتمفزيون األردني بعد إلغاء دائرة البرامج

فترة التسعينات:

3

كاف الييكؿ التنظيمي بيف عامي (  )1991- 1990كاآلتي:
 .1مدير البرامج زيد فريز
 .2مراقب بث القناة األكلى سعاد رمك
 .3رئيس القناة األكلى زياد خير

3

مقابلة أجرتها الباحثة مع سمر خير بتاريخ . 2010/10/23
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 .4مساعد رئيس القناة األكلى محمد عكاد
أما بيف عامي  1993 – 1992كاف الييكؿ التنظيمي كاآلتي:
 .1رئيس القناة األكلى محمد عكاد
 .2مساعد رئيس القناة األكلى سمر خير
كقد تـ استحداث كحدة إنتاج البرامج المحمية  ،بمسمى مراقب إنتاج البرامج المحمية كتكالىا السيد
زياد خير كيتبع ليذه الكحدة ( المخرجيف – المعديف – المذيعيف – الحجكزات ).
اما الميماـ التي كانت قد أككمت لرئيس القناة األكلى كمساعده في تمؾ الفترة ىي كاآلتي:
 .1عمؿ الدكرة البرامجية
 .2اإلشراؼ عمى عمؿ الجدكؿ اليكمي لمتنسيؽ بالتشأكر مع مدير البرامج
 .3متابعة عممية البث
 .4متابعة المخرجيف بتسجيؿ برامجيـ
 .5تحكيؿ البرامج لمرقابة
 .6عمؿ كمتابعة دكاـ المنسقيف كالمنفذيف كمذيعات الفترة
 .7استقباؿ المكاد العربية مف برامج منكعة كمسمسبلت  ،كرقابتيا مع مساعد رئيس القناة ،
كانتقاء األجكد مف تمؾ البرامج  ،كتحكيميا لمرقابة كبرمجتيا بعد إجازتيا كمتابعة إج ارءاتيا
المالية مع قسـ الحسابات البرامجية
كبقيت ادارة البرامج عاـ  1992كما ىي لكف أضيؼ ليا تشكيؿ لجنة تخطيط منبثقة عف دائرة
البرامج ،لدراسة نصكص البرامج كالمسمسبلت ،كقد كمؼ بيا زياد خير ،كشريؼ عمي.
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كفي الفترة الكاقعة بيف عاـ م  1994 - 1993كاف مدير عاـ مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف
إحساف رمزم أما مدير البرامج فكاف عباس أرناؤكط ،كأصبحت سمر خير رئيسة القناة األكلى  ،كفي
قذا العاـ كتحديدان في  1993/4/28تـ إنشاء كتأسيس القناة الفضائية بإدارة مستقمة  ،حيث أصبح زيد
بنتقاليا ؿحمدم الحيارم ثـ عدناف الزعبي كأخي انر سكزاف عفانة ،
فريز مدي انر لمقناة الفضائية  ،ثـ تكالت ا
حيث دمجت القناتيف األكلى كالفضائية في بداية

 2001كحتى تاريخ ق ،كفي تمؾ الفترة كاف ىنالؾ

مساعديف اثنيف متمثمتيف :بمدير اإلنتاج محمد عكاد ،كمدير التنسيؽ كالبث فؤاد أبك اليكل.
كقد قامت ادارة التمفزيكف في عاـ  1994باستحداث منصبيف لمساعدم مدير التمفزيكف أحدىما :
مساعد مدير التمفزيكف لشؤكف البرامج بإدارة زاىية عناب كاالخر مساعد مدير التمفزيكف لممتابعة بإدارة
4

سعاد رمك.

كفي عاـ  1995أصبح مدير برامج القناة األكلى صالح إرتيمة كسمر خير مساعدة مدير
البرامج ،أما مدير التمفزيكف كاف ناصر جكدة كمدير عاـ مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف إحساف رمزم.
استمر العمؿ في دائرة البرامج بنفس المنيجية حتى بداية األلفيف

 ،لكف مع تغيير شخصيات

المدمريف كبقاء التسمسؿ اإلدارم كما ىك في دائرة البرامج  ،بالرغـ في تراكـ األعباء اإلدارية كزيادة
ضغط العمؿ مف خبلؿ العمؿ عمى تكسعة نطاؽ العمؿ البرامجي  ،كانتاج برامج تركت بصمة إعبلمية
أقرىا ناصر جكدة مدير التمفزيكف في ذلؾ الكقت

 ،باإلضافة لطمبو إنتاج برنامج "يكـ جديد " في

منتصؼ التسعينيات كالذم ال يزاؿ يعرض حتى اآلف  ،كتـ إنتاج برنامج مميز لشير رمضاف المبارؾ
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"ديار اإلسبلـ "  ،كقد حقؽ البرنامج إيرادات كبيرة سكاء مف خبلؿ بيعو لقنكات أخرل  ،أك مف خبلؿ
الدعايات كالرعاية .
م مقابمة أجريت مع مدير دائرة اإلنتاج المخرج عباس ارناؤكط  1995/10/18أفاد بأف مديرية
كؼ
اإلنتاج المركزم ىي مديرية خدمات ،كيطمب بأف يككف لئلنتاج البرامجي دائرة خاصة بو تشرؼ عمى
اإلنتاج كالخدمات ،كتقكـ باإلنتاج حسب متطمبات كاحتياجات

القنكات الثبلث:

األكلى ،كالثانية،

كالمحطة الفضائية ،عمى اعتبار أف مديرية اإلنتاج المركزم ىي الجية المركزية الكحيدة ،التي تختص
بكؿ مفردات العممية اإلنتاجية كفي اؿ فىاية يككف إنتاجيا برامج مسجمة في المكتبة .أما اختصاص
القنكات المختمفة التابعة لدائرة البرامج فيك اإلشراؼ عمى التنسيؽ كالتنفيذ لمبث اليكمي ككضع الخطط
لمدكرات البرامجية .أما التشغيؿ اليندسي فمف كظيؼة دائرة اليندسة التي تقدـ الخدمات كتشرؼ عمييا
5

كتطكرىا فنيان كبشريان.

كفي عاـ  2000تـ فصؿ القناتيف األكلى كالثانية بإدارات مستقمة  ،كتعييف مديرة لمقناة األكلى
بإدارة زاىية عناب ،ك مديرة القناة الثانية اإلنجميزم ىالة زريقات  ،كقد تخصصت القناة الثانية بالبرامج
كاألفبلـ األجنبية كما كانت سابقان ،إلى أف فصمت القناة الثانية كأصبحت قناة رياضية في شير حزيراف
عاـ .2001
ككاف يتبع لدائرة البرامج في تمؾ الفترة عدة أقساـ ال زالت في معظميا لغاية اآلف كىي :قسـ
التنسيؽ كالبث ،كقسـ الرقابة كالتقييـ  ،كقسـ االنتقاء البرامجي  ،كقسـ الحسابات البرامجية  ،كقسـ الكحدة

5
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اإلدارية ،كقسـ مكتبة الفيديك  ،كالقسـ الديني  ،كالقسـ الرياضي  ،كالقسـ الفرنسي  ،ككاف المخرج كف
كالمعدكف كانكا يتبعكف إداريان كفنيان لمدير البرامج.
كفي ىذه الفترة تـ إلغاء دائرة اإلنتاج المركزم  ،كعكدة كافة األعماؿ المنكطة بيذه الدائرة إلى
دائرة البرامج التي انبثقت عنيا  ،كأينشئت تمؾ الدائرة في شير تشريف ثاني عاـ
التسييبلت الفنية مف معدات كمصكريف كديككر كحركة داخمية ( المكجستيؾ )
لمعدم كمخرجي اإلنتاج البرامجي كاإلنتاج الدرامي
التسييبلت
ى
كالمكياج في تمؾ الفترة.

 ،1993ؿتقديـ
باإلضافة لتقديـ

 ،باإلضافة لكجكد قسـ م الديككر ،

6

في مقابمة مع السيدة زاىية عناب

7

بتاريخ  1995/10/24حيث ذكرت أف مديرية اإلنتاج

المركزم ىي لمخدمات فقط .كتكفير خدمات لكافة الجيات بمحطة التمفزيكف كالمحطة الفضائية.
كيفترض أف تقكـ المديرية باالستخداـ األمثؿ لؤلجيزة الفنية كالككادر البشرية كتكزيع اإلمكانات حسب
االحتياجات كالمتطمبات ،كلكف لكجكد عدة مؤثرات مثؿ :تقسيـ دائرة البرامج كعدـ كجكد ىيكمية  ،كتعدد
القنكات ،كعدـ كجكد خطة إنتاج برامجي كاضحة قصيرة المدل كأخرل طكيمة المدل

 ،كعدـ كجكد

تنسيؽ بيف القنكات  ،كزيادة ساعات البث اليكمي عمى جميع القنكات دكف دراسة مسبقة  ،كؿ ذلؾ أدل
إلى تضارب سمبي عمى مديرية اإلنتاج المركزم.
كىنا يمكف طرح التساؤؿ التالي :إلى أم مدل يمكف ليذه المديرية أف تمتمؾ اؿـ قدرة كاالستعداد
لمتعامؿ مع ىذه المتغيرات ؟ عممان بأف ىذه المديرية عندما استحدثت لـ يشمؿ كادرىا العناصر البلزمة
لمعممية اإلنتاجية.
6
7
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ككانت "عناب" اقترحت بأف تتحكؿ ىذه المديرية إلى دائرة إنتاج كخدمات  ،كأف يككف ىناؾ
لجنة تخط مط ،تشرؼ عمى إنتاج البرامج مع الجية المنفذة  ،كأفادت أيضان بأف العممية اإلنتاجية في
محطة التمفزيكف بدأت بمينية عالية  ،كأكصت باالعتماد عمى إنتاج مشترؾ لتقميؿ الكمفة  ،كاالتجاه إلى
البرامج الحية المدركسة ،لتخفيؼ العبء المالي ،كضركرة كجكد جية مركزية لئلنتاج.
أصبحت مديرية اإلنتاج المركزم تقدـ الخدمات لبقية المديريات ،كربما لـ تقـ المديرية بالدكر
األساسي الذم أسست مف أجمو ،كذلؾ لعدة اسباب مثؿ:
 .1عدـ إحداث نظاـ كآلية عمؿ رسمية تتيح المجاؿ لممديرية القياـ بعممية اإلنتاج الفعمي .
 .2عدـ تخصيص مكازنة سنكية.
 .3تعثر األمكر اإلدارية نتيجة لتغير اإلدارة ،كعدـ متابعة المكضكعات.
8

 .4لككف المديرية تخدـ ثبلثة قنكات ،األكلى ،كالثانية ،كالفضائية ،كال يكجد تخطيط كتنسيؽ بينيا.

أما بالنسبة لمتشغيؿ اليندسي فيك جزء مف الخدمات التي تقدميا المديرية كالعاممكف فيو مف
أركانيا كيجب أف يبقكا في المديرية

 ،كىك ال يعارض في تطعيـ ىذه الفئة بالكفاءات الجامعية

المتخصصة مثؿ :ميندس تشغيؿ ،فني .كالسبب في عدـ تكفر ىذه العناصر ىك :الظركؼ اإلدارية.
كترل الباحثة أف مشاكؿ التنسيؽ مع الكحدات اليندسية التابعة لدائرة اليندسة  ،كتعطيؿ كظيفة
المفتش اليندسي في دائرة اليندسة .كقمة اإلمكانيات مع حجـ العمؿ المطمكب ،تسبب في عدـ إعطاء
البرنامج حقو بالكامؿ ،إضافة إلى التدخبلت الخارجية.

 8مقابلة أجرتها الباحثة مع زاهية عناب ،مصدر سابك .
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أما فيما يتعمؽ بإنتاج البرامج المحمية يتـ تكميؼ كؿ مخرج كمعد بإنتاج أم برنامج مف خبلؿ
التنسيؽ مع دائرة اإلنتاج المركزم لمحصكؿ عمى األجيزة كالمعدات لتكفير البلزـ إلنتاج البرنامج .
كفي مرحمة الحقة كنتيجة ؿعدـ تكامؿ الرؤية مف خبلؿ إعطاء استقبللية لقسـ البث  ،حيث
أصبحت مديرية تسمى "مديرية التنسيؽ كالبث" كتتبع المدير العاـ مباشرة  ،كفصمو عف إدارة القناة
األكلى ككاف يدير القسـ حينيا قسـ رئيس التنسيؽ كالبث أيمف النسكر الذم أصبح مسماه مدير مديرية
التنسيؽ كالبث.
يتـ مف خبلؿ االجتماعات المتبلحقة لكضع تصكر
أما بالنسبة لتخطيط الدكرات البراـ جية ؼ
برامجي لخريطة البث معتمديف عمى تنكع اإلنتاج كالمصادر كنكعية البرامج ،كمناقشة الخارطة المبدئية
لتخطيط البرامج مف قبؿ إدارة القناة كادارة التمفزيكف كالمدير العاـ ،كمف ثـ تعتمد كتكزع عمى بقية
الدكائر.
كتكتمؿ صكرة التخطيط البرامجي بااللتقاء مع الدائرة التجارية

بعقد عدة اجتماعات لكضع

الدائرة التجارية بالتصكر المبدئي لمبرامج سكاء محمية أك مستكردة  ،سكاء أكانت برامج أ ـ مسمسبلت
كذلؾ الستقطاب الرعاية أك اإلعبلف .ككانت القناة األكلى بمصادرىا المتنكعة مف البرامج مصدر دخؿ
قكم لممؤسسة مف خبلؿ الدائرة التجارية  ،كمع ذلؾ لـ تكف القناة األكلى تستفيد مف ىذا الدخؿ

كانما

المستفيد ىي القناة الثانية بسبب ارتفاع تكمفة المكاد المستكردة مف أفبلـ كمسمسبلت أجنبية  ،كلـ تكف
القناة الثانية تحصؿ عمى دخؿ اإلعبلف بسبب ضعؼ اإلعبلنات فيىا.
يكضع في شير رمضاف المبارؾ دكرة برامجية خاصة أخذيف بعيف االعتبار فييا حرمة ىذا
الشير الفضيؿ  ،كزخـ اإلنتاج البرامجي المعد لو  ،كذلؾ التركيز عمى المسابقات كالجكائز  ،مما يجعؿ
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الدائرة التجارية تستقطب الجكائز كاإلعبلنات كالرعاية بشكؿ كبير .كيتـ التحضير لدكرة برامج شير
رمضاف قبؿ الشير الفضيؿ بعدة أشير ليتـ انتقاء المسمسبلت الخاصة بو كتقييميا
األحياف إذا تـ إنتاج مسمسؿ سكاء محمي أك عربي متميز

 ،كفي بعض

 ،كترغب المؤسسة في الحصكؿ عميو

تكاصؿ مع الجية المنتجة حتى لك كاف قبؿ بداية شير رمضاف بأياـ قميمة.
ت
مف البرامج المميزة في شير رمضاف المبارؾ برنامج

"ديار اإلسبلـ " الذم سبؽ اإلشارة اليو

كىك يعنى بمعرفة العادات كالتقاليد لمببلد اإلسبلمية كالعربية مثؿ  :ببلد الشاـ ك ببلد المغرب العربي ،
كغير العربية مثؿ :ببلد افريقية  ،كشرؽ اسيا مثؿ أندكنيسيا كغيرىا  ،حيث تنأكؿ البرنامج أكثر مف
( )40دكلة  ،تـ إيفاد فرؽ مف التمفزيكف األردني ليا  ،كتصكير حمقات عف عادات تمؾ الببلد خبلؿ
الشير الفضيؿ  ،ك يس ىكؽ ىذا البرنامج لعدة محطات عربية  ،كحقؽ إيرادات كبيرة لمؤسسة اإلذاعة
كالتمفزيكف.
كىنا يأتي دكر قسـ التنسيؽ ك البث قبؿ فصمو عف دائرة البرامج

الذم يقكـ بعمؿ الخريطة

اليكمية لمبرامج المحددة ،كأكقات بث اإلعبلنات  ،كأكقات بث األخبار كتكزيعيا عمى كافة األقساـ
المعنية ذات العبلقة مف برامج كىندسة كادارة  ،كالتأكد مف أف البرامج المحميو قد تـ تقييميا ك اعتمادىا،
ككذلؾ المسمسبلت المعتمدة لمبث كمتابعة البث البرامجي كاإلعبلنات  ،كعمؿ تقرير يكمي عف أكضاع
البث في ذلؾ اليكـ ،كمف األقساـ التي ليا دكر فاعؿ في دائرة البرامج االقساـ االتية:
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قسم االنتقاء البرامجي:
كيقكـ بمتابعة ما يصؿ لممؤسسة مف عركض لمبرامج كاألفبلـ كالمسمسبلت العربية كاألجنبية

،

كعرضيا عمى إدارة البرامج  ،كعمى لجنة االنتقاء  ،ليتـ اعتماد المسمسبلت كالبرامج كاألفبلـ المطمكبة ،
كمف ثـ طمبيا كمتابعة كصكليا كتحكيميا لمرقابة كالتقييـ.
قسم الرقابة والتقييم البرامجي:
مف ميمات ىذا القسـ متابعة كتشكيؿ لجاف التقييـ بإشراؼ إدارة البرامج لرقابة المسمسبلت
كالبرامج ،حيث يتـ اعتمادىا أك رفضيا أك كضع مبلحظات تؤدم إلى القياـ بعممية مكنتاج ( أم
حذؼ بعض المشاىد أك الجمؿ التي ال تتكائـ مع العادات كالتقاليد األردنية )  ،ثـ إصدار تقرير بمدل
صبلحية المادة الفممية ،كالمبلحظات الخاصة عف تمؾ المادة ،كإرساؿ التقارير لمجيات المعنية.
قسم الوحدة اإلدارية والمالية:
مضع العقكد ك متابعيا ،مثؿ :العقكد الخاصة بالمتعأكنيف مف خارج المؤسسة  ،أك الخاصة
باإلنتاج المحمي سكاء أكانت برامج أ ـ مسمسبلت  ،كالتأكد مف اتماـ اإلنتاج كاتماـ المياـ لصرؼ
المستحقات.
قسم الحسابات البرامجية:
متابع بث المسمسبلت كالبرامج  ،كاصدار التقارير المالية الخاصة بيا لدفع تكمفتيا مع الشركات
المعنية ،كالتأكد قبؿ بدء الدفع مف بث البرنامج أك المسمسؿ  ،كالتأكد أيضان مف مدتو  ،كالمبمغ المطمكب
لبلعتماد عمى العقد المكقع مع الشركة.
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مكتبة الفيديو:
تعنى بكضع خطط مكتبية لمعناية بأشرطة الفيديك التي يتـ تسجيؿ البرامج عمييا

 ،أك استبلـ

البرامج كالمسمسبلت المستكردة  ،كاعتماد اخراجيا مف المكتبة الستخداميا بناء عمى طمبات مقدمة مف
المخرجيف أك المعديف أك مسؤكلي البث ،كيأتي تصنيؼ األشرطة حسب نكعية البرامج ،كاعتماد فيرسة
معينة لتسييؿ عممية إيجاد الشريط .ككضع خطط الحتياجات القسـ مف أشرطة خاـ يتـ طمبيا سنكيان.
القسم الديني:
كيقكـ بإنتاج البرامج الدينية  ،كمتابعة خطبة كصبلة الجمعة عمى اليكاء مباشرة  ،كفي مكاسـ
الحج يتـ التركيز عمى تكعية المكاطنيف بشعائرالحج ،كىك صمة الكصؿ بيف ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف
كالمقدسات اإلسبلمية ك مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف.
القسم الفرنسي:
كجاء إنشاء قبعد تكقيع اتفاقية مع الحككمة الفرنسية لتقديـ الدعـ لمتمفزيكف األردني برامجيان
كاخباريان ،كذلؾ مف خبلؿ منحيا ساعة بث تمفزيكنية بدايةن  ،ثـ مددت لحكالي ساعة كنصؼ  ،كيتـ
خبلليا بث نشرة إخبارية بالمغة الفرنسية  ،كعرض بعض البرامج الممنكحة مف التمفزيكف الفرنسي ذات
عبلقة بالحياة في فرنسا كالقضايا العامة.
القسم اإلنجميزي:
جاء بالمشاركة مع لجنة انتقاء البرامج الختيار اؿ مكاد التي سيتـ بثيا عمى القناة الثانية ،
كاإلشراؼ عمى البث كالتنسيؽ كاإلنتاج المحمي مف برامج بالمغة اإلنجميزية ،ككاف اإلنتاج كقتيا محدكدان
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كيركز عمى السياحة  ،أما نشرة االخبار اإلنجميزية فيتـ إنتاجيا مف قبؿ دائرة األخبار قسـ األخبار
اإلنجميزية .

الفترة بين عامي :2001 – 2000
تـ في ىذه الفترة تشكيؿ لجنة الدراما  ،كىي مؤلفة مف المدير العاـ إحساف رمزم  ،كمديرة البرامج
زاىية عناب  ،كمدير التمفزيكف نضاؿ دلقمكني  ،كمف دائرة اإلنتاج المركزم برئاسة مدير اإلنتاج عيد
حداد ،كرئيس قسـ اإلنتاج الدرامي زياد خير  ،كتقييـ نصكص الدراـ ية مف الناحية اإلخراجية المخرج
صبلح ابك ىنكد .كتعرض عمى ىذه المجنة نصكص المسمسبلت المحمية كيتـ تقييميا مف قبؿ المجنة ،
كأنتج العديد مف المسمسبلت المحمية التي كانت تجاز رقابيان مف قبؿ ىذه المجنة  ،كتعد ىذه الفترة ذىبية
إلنتاج المسمسبلت المحمية حتى سنة .2004
أفاد رئيس قسـ الدراـ ا زىير نافع بأف كظيفة المديرية ىي الخدمات اإلنتاجية ،كال تقكـ بإنتاج
األعماؿ بشكؿ فعمي لعدـ كجكد ككادر العممية اإلنتاجية  ،كالككادر القائمة غير مؤىمة بؿ متمرسة ،
كالحجكزات تعمؿ لمدة يكـ كاحد في حيف أنو سابقان كانت تعمؿ لمدة اسبكع .كحتى تككف ىذه المديرية
" متخصصة بالعممية اإلنتاجية فإف ىذا يتطمب تكفر ما يمي-:
 .1تكفير عناصر اإلنتاج الرئيسق مف مخرجيف ،كمعديف ،كمديرم إنتاج ،كمقدميف:
 .2قسـ حجكزات
 .3الديككر
 .4المكازنات البرامجية
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 .5كضع تنظيـ ىيكمي لممديرية يعتمد تقسيـ العمؿ  ،كالتخصص كالمركنة  ،حتى تتضافر
9

الجيكد لتحقيؽ اليدؼ ،إضافة لتكفير الكفاءات البشرية المتخصصة .

كبما أف العممية اإلنتاجية سابقان كانت ناجحة  ،حيث إف دائرة البرامج كحدة متكاممة كمستقرة كتقكـ
بالعممية اإلنتاجية التي تشمؿ البث كاإلنتاج ،أما مدير البرامج ىك الشخص الذم يشرؼ عمى العمميتيف
معان ،كتحتكم أقساـ دائرة البرامج عمى أقساـ اإلنتاج كىي:
 .1خدمات اإلنتاج
 .2التنسيؽ
 .3الديككر
كيتـ العمؿ حسب اإلمكانيات الفنية المتكفرة .كالبرمجة حسب االحتياجات كلمدة أسبكع كال تكجد
أية إعاقات في العمؿ  ،ككذلؾ ال تكجد صراعات  ،كيطرح شريؼ أبك عمي رئيس قسـ التخطيط في
دائرة البرامج في مقابمة لو بتاريخ

 .1995/10/21سؤاالن مإذا أضاؼ استحداث مديرية اإلنتاج

المركزم عمى العممية اإلنتاجية منذ تأسيس محطة التمفزيكف  ،إنما الذم حدث ظيكر إزدكاجية إدارية
10

فنية بيف العامميف في مديرية اإلنتاج مع الدكائر األخرل.

كبالنسبة لمعممية اإلنتاجية كجدت كظائؼ مثؿ  :مراقب إنتاج ،مبلحظة سيناريك ،مدير
أستكديك ،مخرج ،كمؤىبلتيـ جامعية  ،كيتساءؿ أبك عمي بما أف ىذه الكظائؼ مف العناصر األساسية،
فأيف ىذه الكظائؼ؟.
كترل الباحثة أف ىناؾ معيقات مكجكدة أماـ العممية اإلنتاجية تتمخص باآلتي:
 9مقابلة أجراها سفيان النابلسي مع زهير نافع . 1995/10/19
 10مقابلة أجرها سفيان النابلسي مع شريف أبى علي . 1995/10/21

60

 .1عدـ كجكد تخطيط لنكعية البرامج المطمكبة.
 .2عدـ كجكد مكازنة مالية لمبرامج المطمكبة.
 .3عدـ تكفر متطمبات البحث :مكتبو ،مراجع ،غرفة مكتب.
 .4البرنامج يعتمد عمى جيد شخصي مف حيث االتصاالت مع الجياز الذم سيتـ العمؿ معو.
 .5المزاجية في المكافقة عمى نص البرنامج.
 .6الخدمات الفنية المقدمة مف قبؿ مديرية اإلنتاج المركزم مثؿ :حجز ستكديك ،حجز كاميرا ،حجز
كحدة مكنتاج غير متكازية مع حجـ البرامج المطمكبة.
 .7العممية اإلنتاجية فكضى نتيجة  :لكثرة البرامج ،كعدـ التخطيط كالتنسيؽ  ،كانعداـ ركح الفريؽ
الكاحد.
 .8تعد مديرية اإلنتاج المركزم مديرية خدمات.
في عاـ  2001تـ كضع مخطط ىيكمي جديد

لدائرة البرامج  ،كال زاؿ العمؿ قائمان عمييا مع

تغيير بسيط بإضافة قسـ جديد ،أك إلغاء قسـ آخر  ،كىنا تـ تعييف صبلح أبك ىنكد مدي انر لمبرامج كستة
11

مساعديف لو كاآلتي:

 مساعد مدير البرامج لئلدارة  /السيدة سمر خير
 مساعد مدير البرامج لئلنتاج  /محمد عكاد
 مساعد مدير البرامج لمتنسيؽ كالبث  /فؤاد أبك اليكل
 مساعد مدير البرامج لمرياضة  /محمد المعيدم

11

مقابلة أجرتها الباحثة مع سمر خير بتاريخ . 2010/10/23
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 مساعد مدير البرامج لضبط الجكدة كالنكعية  /سمير جرندكقة
 مساعد مدير البرامج لمحجكزات  /جماؿ نكفؿ
كفي ىذه الفترة أيضان تـ إلغاء دائرة اإلنتاج المركزم ،كعكدة كافة األعماؿ المنكطة بيذه الدائرة إلى
دائرة البرامج ،أما بالنسبة لمواـ مساعدم مدير دائرة البرامج في تمؾ الفترة كانت كاآلتي:
مساعد مدير البرامج لئلدارة:
 تحرير الكتب المكجية لمدكائر الرسمية كالمخاطبات.
 عمؿ التكاليؼ لممعديف كالمخرجيف كالمذيعيف.
 متابعة كتب الميمات الرسمية لمكظفي البرامج مع الدكائر األخرل.
 اإلشراؼ عمى العقكد كالمكافآت لممتعأكنييف مع دائرة البرامج  ،كالكحدة اإلدارية ،كالحسابات
البرامجية.
 متابعة انعقاد الميرجانات المحمية كالخارجية بالتنسيب كالسفر كالمشاركة بالبرامج
كالمسمسبلت األردنية التي منتجيا التمفزيكف.
 عمؿ مكازنة دائرة البرامج السنكية.
 متابعة لجاف الرقابة الخارجية التي يتـ تكميفيا مف قبؿ

إدارة التمفزيكف لرقابة نصكص

المسمسبلت كالمعامبلت المالية المتعمقة بيا ،كمتابعة إنتاجيا بعد إجازتيا.
مساعد مدير البرامج لئلنتاج :
 تقييـ نصكص البرامج التي تعرض عمى التمفزيكف لغايات إنتاجيا.
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مساعد مدير البرامج لمتنسيق والبث :
 عمؿ الدكرة البرامجية بالتنسيؽ مع مدير البرامج

 ،كمساعده لئلدارة  ،كمساعده لئلنتاج

كمساعده لمرياضة .
 تحكيؿ البرامج المحمية لمرقابة.
 عمؿ البرنامج اليكمي ( التنسيؽ ) كمتابعة بث البرنامج اليكمي .
 متابعة دكاـ منسقي كمنفذم القناة األكلى.
مساعد مدير البرامج لمرياضة  :حيث تحكلت القناة الثانية إلى قناة رياضية في شير حزيراف سنة
 2001ككانت مياـ المساعد اآلتي:
 إنتاج برامج رياضية.
 المشاركة كالمتابعة في الدكرات الرياضية.
 المشاركات الرياضية الخارجية.
 إنتاج النشرات الرياضية كالمكاجز الرياضية
 بث المباريات مف األلعاب الرياضية المحمية كالعربية كالعالمية ( في حاؿ تكفر حقكؽ
البث ).
مساعد مدير البرامج لضبط الجودة والنوعية حيث يعد المسؤول عن:
 شكؿ البرامج.
 شكؿ الشاشة.
 ألكاف الشاشة.
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 التركيج البرامجي كالبركمكشف.
 اإلشراؼ عمى الشعارات الخاصة بالمناسبات الكطنية كالدينية.
 متابعة الجرافيؾ الخاص بالمناسبات الكطنية مثؿ االنتخابات.
مساعد مدير البرامج لمحجوزات حيث يقوم بمتابعة اآلتي:
 حجز الكاميرات المحمكلة كاإلستكديكىات إلنتاج البرامج المحمية.
 حجز الكاميرات كاإلستكديكىات لمبر امج الخاصة كالكطنية.
 تسجيؿ كبث الفعاليات الكطنية.
 مكنتاج البرامج المعتمدة عمى الدكرة البرامجية.
 المخرجيف في تسجيؿ كمكنتاج البرامج.
كفي عاـ  2002تكلى إدارة البرامج محمد عكاد خمفان

ؿصبلح أبك ىنكد ما يقارب العاـ  ،ثـ

تغيرت ادارة مؤسسة التمفزيكف كمف ضمنيا دائرة البرامج  ،لكف الييكمة اإلدارية كمياـ المساعديف بقيت
كما ىي  ،كبقي مدير التمفزيكف عبدالحميـ عربيات ،كتعاقبت إدارة مدير عاـ مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف
حتى عاـ  2009فكانت بالتسمسؿ أيمف الصفدم خمفان ؿنارت بكراف ثـ الدكتكر محمد نجيب الصرايرة
ثـ عبدالحميـ عربيات بالككالة ،باإلضافة لعممو مدير التمفزيكف ثـ فيصؿ الشبكؿ ثـ جرير مرقة بالككالة
باإلضافة لعممو كمدير عاـ اإلذاعة األردنية إلى أف ثبت كمديرعاـ مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف قبؿ أف
تأتي استقالتو نياية عاـ  ،2008ليتكلى معالي صالح القبلب رئيس مجمس اإلدارة مياـ المدير العاـ
باإلضافة لعممو.
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الفترة بين عام ي 2010 – 2003
تكلت إدارة دائرة البرامج سمر خير قبؿ أف تصبح مستشارة لمدير عاـ مؤسسة اإلذاعة
تعد فترة تكلي سـ ر خيرىي أطكؿ فترة
كالتمفزيكف في نياية  2008كحتى منتصؼ عاـ  ،2009ك ي
يتكليا مدير برامج  ،حيث امتدت مف شير نيساف

 2003مديرة برامج بالككالة إلى أف تـ تثبيتيا

بالتعييف مديرة برامج عاـ  ،2005كفي ىذ ا العاـ تـ تشكيؿ أكؿ مجمس إدارة برئاسة الدكتكر مصطفى
12

حمارنة.

كتعاقبت إدارة المدر يف العاميف كما أكردت سالفان  ،كفي منتصؼ عاـ
زريقات مياـ مديرة إدارة التمفزيكف بالتزامف مع تكلي جرير

 2008تكلت ىالة

مرقة مدير عاـ المؤسسة كفي نياية عاـ

 2008تبدلت إدارة مديرة البرامج ليتكلى دأككد المناصير المياـ حتى شير آيار مف عاـ  ،2010فيما
تكلى فراس نصير ادارة التمفزيكف خمفان ؿزريقات في شير شباط عاـ .2010
عندما بدئ التفكير بإنشاء المراقبة العامة لئلنتاج كاف التصكر المقترح في البداية بأف يككف
اىتماـ ىذه المراقبة منصبان عمى األمكر التالية:
أ – التركيز عمى الككادر البشرية لتطكير قدراتيا عمى العمؿ بمفيمكـ اإلنتاج بصكرة حديثة
بحيث يعرؼ كؿ مكظؼ كاجباتو كمسؤكلياتو تجاه العممية اإلنتاجية ،كاستغبلؿ األجيزة استغبلالن جيدان.
ب – تطكير عممية الحجكزات لكافة أجيزة كمرافؽ اإلنتاج الداخمية كالخارجية  ،كالتركيز عمى
عامؿ الكقت ،حيث تتـ برمجة الحجكزات ألطكؿ فترة زمنية ،كادخاؿ نظاـ الحاسكب.
12

مقابلة أجرتها الباحثة مع طارق الحىيان بتاريخ . 2010/10/30
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ج – برمجة المناسبات الدينية كالكطنية كالرسمية.
د – تكثيؽ المعمكمات المكتكبة كالمصكرة كالمسجمة في األستكديكىات.
ق – تفعيؿ دكر أجيزة كأستكديكىات المحافظات.
كقد أينشئت اؿـ ارقبة العامة كأطمؽ عمييا في البداية اسـ " المراقبة " ثـ استبدؿ اسـ المراقبة
بالمديرية .كتتمخص األىداؼ مف انشائيا بما يمي:
 تكلى العممية اإلنتاجية حسب متطمبات دائرتي البرامج كاألخبار كالدائرة التجارية لتنفيذ السياسة
اإلعبلمية لممؤسسة عمى ضكء الخطط المكضكعة لمدكرات البرامجية المحمية.
 تتكفؿ ىذه المديرية بعد تكميؼ المخرجيف كالمنفذيف بالبرامج المطمكبة مف قبؿ دكائرىـ باستقباؿ
طمباتيـ لحجز األجيزة كالمعدات  ،كطكاقـ اإلنتاج كدراستيا  ،كتحكيميا إلى أكامر تنفيذية إلى
األقساـ إضافة إلى كضع المكازنة التقديرية.
 تقكـ بعمؿ التكثيؽ لؤلعماؿ التي تقكـ بإنتاجيا الستعماليا كمرجع حقيقي لكاقع حركة اإلنتاج
التمفزيكني.
 إدارة اإلنتاج في المحافظات لمغايات البرامجية كاإلخبارية.
 تأجير الخدمات ألم جية حسب المكائح كاألنظمة المعمكؿ بيا في المؤسسة.
كبرامج التمفزيكف األردني متنكعة فيي تعالج قضايا مختمفة مثؿ :البرامج الكثائقية كالمسمسبلت
المختمفة ،كالبرامج الخاصة بالمناسبات ،كبرامج المسابقات ،ك برامج األطفاؿ ،كالبرامج الدينية ،كغيرىا،
لتغذية قنكات البث المختمفة األكلى ،كالثانية ،كالقناة الفضائية.
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فالعممية اإلنتاجية في األكنة األخيرة تبدك مشتتة ال تتمتع بالكضع الصحي السميـ ،مع أف
مديرية اإلنتاج المركزم أنشئت لمقياـ بالعممية اإلنتاجية ،كتقديـ خدمات كمتطمبات اإلنتاج  ،بالرغـ مف
كجكد تغييرات جرت عمى الييكؿ التنظيمي أدت إلى تراجع العممية اإلنتاجية.
كعممية اإلنتاج التمفزيكني بشكمو النيائي عممية تسجيؿ كثائؽ تقني كفني لفكرة أيان كاف
بستخداـ أجيزة كأدكات خاصة باإلنتاج التمفزيكني  ،كبإشراؼ كتنفيذ فريؽ عمؿ متخصص
مصدرىا .ا
كمؤىؿ لمقياـ بيذه الميمة كانجاحيا مف خبلؿ تعأكف كتكامؿ في عمميات الدراسة كالتخطيط كالتنفيذ
كالمتابعة كالتقكيـ في ظؿ تكفر اإلمكانات المادية  ،كضمف إطار عاـ لئلنتاج  ،كعند التخطيط إلنتاج
برنامج تمفزيكني يجب أف يؤخذ باالعتبار العناصر التالية:
 -1تحديد طبيعة البرامج :أم ما ىك البرنامج المراد إنتاجة؟
كاألجابة عمى ىذا السؤاؿ تساعد في تحديد

محتكل كؿ نكع مف ىذه البرامج :برامج أطفاؿ،

تعميمية ،شؤكف عامة ،ثقافية ،تسمية ،كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ.

الشكل (  ) 5مرتكزات إنتاج برنامج تمفزيوني في التمفزيون األردني
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 -2إعداد مادة البرنامج :تبدأ مف فكرة تتبمكر في ذىف المعد إلى نص في ظؿ االعتبارات التالية:
 األىداؼ العامة كالخاصو.
 المكضكع المراد دراستو.
 الفئة المستيدفة.
 المدة المقترحة.
 تحكيؿ الماده إلى نص تمفزيكني مف قبؿ مختص بعد إق ارره في المجنة المعنية.
كالنص التمفزيكني يعد تحكيؿ األفكار كالمعارؼ كالميارات المككنة لمبرنامج إلى مكاقؼ مترابطة ذات
تسمسؿ فني قابمة لمتصكير التمفزيكني .
 -3توفير اإلمكانات البلزمة لئلنتاج مثل:
 )1تكفير األجيزة البلزمة:
أ .ستكديك تمفزيكني مجيز بما يمي:
 كاميرات تمفزيكنية كتكابعيا. أجيزة المزج اإللكتركني. أجيزة المؤثرات الرقمية. أجيزة اإلضاءة. أجيزة الصكت. أجيزة االتصاؿ.ب .أجيزة تسجيؿ الفيديكتيب.

68

ج .عربات النقؿ الخارجي.
د .عربات التصكير الميداني.
ق .كحدات التصكير المحـ كلة.
ك .كحدات المكنتاج.
 )2الكوادر البشرية :يحتاج العمؿ التمفزيكني إلى طاقـ فني متكامؿ لمتعامؿ مع األجيزة سابقة
الذكر ،كمؤىؿ لمعممية اإلنتاجية يتككف مف :كاتب النص ،المنتج ،المخرج ،مدير األستكديك ،مراقب
اإلنتاج .المصكريف ،فنيي الصكت ،فنيي اإلضاءة ،فنيي المكنتاج ،المزج اإللكتركني ،فني التسجيؿ
المرئي ،فنيي المكنتاج ،ميندسي الكحدات اإلنتاجية المختمفة

 ،ميندس الديككر ،عماؿ الديككر،

اإلكسسكارات ،الرسـ اإللكتركني ،الرساميف ،الخطاطيف.
 )3اإلمكانات المادية  :تحتاج عمميات اإلنتاج التمفزيكني لمكازنة تتناسب مع طبيعة البرنامج
لتغطية المتطمبات التالية:
 األجكر كالمكافآت.
 شراء المكاد الخاـ.
 تصميـ كانتاج المكاد المرافقة.
 متطمبات إنتاج.
 استيبلؾ األجيزة كقطع الغيار.
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مفيوم الديمقراطية:
ترد كممة الديمقراطية إلى العصر اليكناني القديـ  ،كىي مركبة مف كممتيف اثنتيف ( )DEMOS
ي
أم الشعب ،ككممة (  ،) CRATOSأم السمطة كمعناىا سمطة الشعب) (المخادمي.)2004 ،
كالديمقراطية نظاـ يشترؾ كيسيـ فيو كؿ أفراد المجتمع با عتبارىـ مكاطنيف متسأكيف في الحقكؽ
كالكاجبات ،كليـ نفس المكانة في المجتمع حيث يعترؼ بيا كؿ فرد لآلخر دكف تمييز أك إقصاء في
إدارة كتسيير الشؤكف العامة عمى مختمؼ

اؿمستكيات" ،ينطمؽ أكالن كأخي انر مف مفيكـ الحرية ،كىذا

المفيكـ يتضمف أيضان الربط بيف مفيكـ التحرر الذاتي كالمكضكعي لمفرد كلؤلمة ،كبيف مفيكـ
الشخصية الفردية كاالجتماعية ،أم أف ىناؾ بعدان حضاريان لمفيكـ الحرية"( .بكار.) 1997 ،
كيمكف تعريؼ الديمقراطية  :بأنيا "نظاـ المشاركة الشعبية في صنع الق اررات السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية اآليمة إلى كفالة أمف المكاطنيف كسعادتيـ كرقييـ الحضارم"(المخادمي،
.)2004

وسائل اإلعبلم والعممية الديمقراطية:
إف قياـ كسائؿ اإلعبلـ بالدكر المناط بيا في العممية الديمقراطية يستكجب تدريب الككادر
اإلعبلمية بناء عمى فمفسة كأخبلقيات كقيـ إعبلمية جديدة تنبثؽ منيا مفاىيـ الحرفية ،كالمسؤكلية،
كالمصداقية ،كاعداد برامج التدريب األخرل الفنية كالصحفية ،لكي تتمكف مف تقكيـ األداء اإلعبلمي،
كبياف مدل تمبيتو لحاجات المرحمة الديمقراطية ،كمدل انعكاس متطمبات ىذا األداء عمى مدخبلت
العممية التدريبية  ،إذف  :ال بد مف كجكد معايير كاضحة متفؽ عمييا ،لقياس مفاىيـ الحرفية،
كالمسؤكلية ،كالمصداقية .كفي حاؿ عدـ كجكد مؤسسية لمحرفية اإلعبلمية  ،فإف أجيزة اإلعبلـ تفقد
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مصداقيتيا ،كتتيـ بالتكاطؤ مع السياسييف ،مما يؤدم إلى فقداف المجتمع ألحد أىـ أجيزة التحكؿ
الديمقراطي (الرفاعي.)1995 ،
أما المشاركة الجماىيرية ( بيف الرأم كالرأم اآلخر) مف خبلؿ تمؾ البرامج ال يمكف أف تتـ

إال

تحت خيمة النظاـ الديمقراطي ،كالمشاركة الجماىيرية تعني ىنا  :مساىمة المكاطنيف ،كدكرىـ في إطار
نظاـ سياسة البرنامج بقصد التأثير في عممية صنع الق اررات بشأف قضاياىـ المطركحة .سكاء أكاف ىذا
النشاط فرديان أ ـ جماعيان ،منظما أ ـ عفكيان ،متكاصآلن أـ متقطعان ،فعاالن أـ غير فعاؿ ،لتغيير مخرجات
القضايا ـ دار البحث في البرنامج  ،بصكرة تمبي مطالب األفراد كالجماعات التي يقكمكف بيا مف خبلؿ
عرضيا في برنامج "مف المسؤكؿ "  ،كفي دعكة لممدير العاـ السابؽ لمتمفزيكف راضي الخص بقكلو " إف
لمحككمة حقان في أف تككف ليا محطة تمفزيكنية ،لكف ليس ليا الحؽ في أف تمنع اآلخريف مف ممارسة
الحؽ نفسو في مجتمع ديمقراطي" (الخص ،1995 ،ص .)57
كذكر يكخف رافمبرغ في كرقة عمؿ بعنكاف األخبلؽ في كسائؿ اإلعبلـ كحرية الصحافة في
كتاب( دكر اإلعبلـ في الديمقراطية ،ص  .)1995 ،152حكؿ حرية الصحافة  ،حيث يحتكم أرشيؼ
غركلير اإللكتركني (  ) Grolier Electronic Archiveفي الكاليات المتحدة عمى ىذا االقتراح حكؿ
الديمقراطية في كسائؿ اإلعبلـ  " :إف حرية الصحافة ىي الحؽ في جمع المعمكمات أك اآلراء كنشرىا
دكف رقابة حككمية أك خكؼ مف العقاب ،كىي تنطبؽ عمى كؿ أنكاع المكاد المطبكعة كالمذاعة ،بما
فييا الكتب ،كالصحؼ ،كالمجبلت ،كالمنشكرات ،كاألفبلـ ،كالبرامج اإلذاعية كالتمفزيكنية".

كفي كرقة

التميز بيف تفسيريف:
العمؿ نفسيا ذكر( يكخف ) "إف الجدؿ حكؿ حرية الصحافة لـ يتكقؼ" كقد يتـ ـ
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- 1المعنى الفردم ،كيرل أف حرية الصحافة حرية مستقمة عف الدكلة ( خصكصية مقابؿ سمطة
الدكلة ) ،أم أف عمى كسائؿ اإلعبلـ أف تتطكر اقتصاديان بشكؿ مستقؿ عف الدكلة .
- 2المعنى الكظيفي ،كيفسر حرية الصحافة عمى أنيا شرط مسبؽ لمجتمع ديمقراطي ( الميمة
العامة لكسائؿ اإلعبلـ ) ،أم أف كسائؿ اإلعبلـ تحمؿ الميمة العامة المتمثمة في إعبلـ
المكاطنيف بعيدان عف المصالح المنحازة .
كيؤكد مشارقة عمى أف تعديؿ القكانيف بصكرة تحمي الصحفييف ،كالصحافة ،كالمجتمع ،ق م
مسألة حاسمة لبل فتقاؿ الديمقراطي  ،كانسجامان مع التعددية السياسية كاالجتماعية ينبغي دراسة مكضكع
التعددية اإلعبلمية :تأثيراتيا ،كفعاليتيا ،كتنظيميا ،ككجكدىا بما يخدـ المرحمة المقبمة كمتطمباتيا.
كالتعددية اإلعبلمية يجب أف تصؿ إلى السماح بفتح اإلذاعات بمختمؼ أنكاعيا كاىتماماتيا ،ككذلؾ
السماح بإنشاء محطات تمفزيكنية خاصة تعبر عف كؿ تفاعبلت المجتمع الثقافية ،كاالقتصادية،
كالسياسية (مشارقة.)1994 ،
كترل الباحثة أف ىنالؾ مف يعتقد فرصة إعطاء الحرية لبلعبلـ دكف قيكد سكؼ يسمح بسكء
االستخداـ ليا ،ككثي انر ما يبلحظ في الندكات اإلعبلمية كالمناقشات بيف الزمبلء الصحفييف كالمحاضريف
أف القيكد المكضكعة عمى حرية الصحافة ال تيدؼ إلى مصادرة الرأم اآلخر

 ،أك قمع الحريات

الصحفية ،بؿ يراد بيا إنقاذ أخبلقيات المينة.
مكونات الديمقراطية
تـ االعتماد عمى بعض المككنات األساسية لمديمقراطية في العمؿ التمفزيكني كىي:
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المصداقية:
تعني االلتزاـ بالصدؽ في التعبير عف الحقيقة  ،كإذا كاف الصدؽ في الحقيقة العممية مرده إلى ما
ليا مف كاقعية ،يؤكدىا المنطؽ كتث بتيا التجربة العممية ،فإف الصدؽ في الحقيقة مرده إلى مدل ما
يككف مف تكاؤـ كاستجابة بيف التجربة التي تتضمنيا قطعة مف األدب كبيف ما يحدث أك يقع لئلنساف
مف تجارب كاقعة بالعقؿ أك ممكنة الكقكع (أبك اصبع.)1999 ،
كقد أكد دستكر االتحاد العاـ لمصحفييف العرب الصادر في  1964/2/21كبالتحديد الفقرة (ب)
عمى جممة مف ا لثكابت التي يجب أف ملتزـ بيا الصحفيكف العرب ،كيمكف اإلشارة ىنا إلى العناصر
التي ترتبط بمصداقية الكممة ،كىي تتمثؿ بالثكابت التالية( :أبك اصبع ،1999 ،ص)58
 -1حرية الصحافة :ىي أبرز مظاىر حرية الكممة  ،كيجب أف تتكافر ليا كؿ الضمانات  ،كحرية
الكممة حؽ كشرؼ ككاجب عمى الصحفييف العرب ألداء رسالتيـ.
 -2يتكخى األمانة كالصدؽ في بسط كتفسير رأية  ،كأف يراعي دائمان المصمحة العامة في كؿ ما يقدـ
لمرأم العاـ.
 -3أف محرص الصحفي عمى أال يشكه أك يخفي بأية طريقة مف الطرؽ عمدان الكقائع الصحيحة.
 -4إف شرؼ مزأكلة المينة الصحيحة يحتـ عمى الصحفي

أال يسعى مطمقان كراء منفعة شخصية،

فاالفتراء أك التشيير المتعمد أك التيـ التي ال تستند إلى دليؿ  ،أك انتحاؿ أقكاؿ كنسبتيا لمغير  ،أك إثارة
الغرائز بالكتابة أك الرسكـ أك بأية طريقة أخرل  ،أك إشاعة االنحبلؿ كاالبتذاؿ كالخركج عمى اآلداب
كاألخبلؽ العامة ،أك كصؼ الجريمة بطريقة تغرم بارتكابيا ،كؿ ىذا يتنافى مع شرؼ المينة كأصكليا.
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كفي تكصيات كمقررات المؤتمر الثالث التحاد الصحفييف العرب المنعقد في بغداد مف -17
 20نيساف  1972أضيفت إلى الثكابت تكصيات ترتبط مباشرة بمصداقية الكممة اذ طالبت ب:
بحتراـ الحقكؽ األدبية لمنشر  ،كعدـ اقتباس أم أثر مف آثار الغير دكف إشارة
 -5أف يمتزـ الصحفيكف ا
إلى مصدره.
 -6ال بد أف تتضح التفرقو بيف الرأم كاإلعبلف  ،كال بد أف ينص في الجرائد كالمجبلت عمى اإلعبلنات
التحريرية بكضكح كتحديد.
حرية الرأي والتعبير:
مكضكع الحرية مكضكع نسبي ،فكما أنو ال تكجد حرية كاممة ،فإنو ال تكجد كذلؾ ديمقراطية
كاممو ،كما أف حرية التعبير (الرأم ) ليست إال سقكط العكائؽ التي تحكؿ دكف أف يعبر المرء بفطرتو
الطبيعية عف ذاتو كعف مجتمعو تحقيقان لخيره كسعادتو

حرية الكبلـ ،كحرية التعبير ىما النتيجة
 ،ؼ

الطبيعية لحرية االعتقاد ،كحرية االعتقاد تعني :حرية التفكير كاإليماف بما نرل أنو الحقيقة ،فيي الحرية
التي تجعمنا ال نضطر إلى اعتناؽ آراء نعتقد أنيا خاطئة ،كحرية االعتقاد :ىي أكلى الحريات ،ألنيا
تحدد جميع الحريات األخرل (.صابات.)1967 ،
كتتطمب حرية التعبير كالرأم كي تتحقؽ عمى الكجو األمثؿ العناصر التالية( :آؿ ثاني.)2008 ،
 اإليماف الراسخ بالعقؿ الذم يألؼ المناقشة ،الحكار ،كالجدؿ. انحسار الحصانة عف أم فرد في المجتمع ،بمعنى أال يككف ألحد فيو أيان كانت صفتو حاكمان أ ـمحككمان ،عالمان أ ـ جاىبلن  ،حصانة أ ـ عصمة فكرية تمنع طرح كجية نظره أ ـ مخالفتيا .كليس
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الصكاب أك الخطأ حك انر عمى فرد دكف غيره ،أك جماعة دكف غيرىا ،كىي نتيجة لئليماف بالعقؿ
يخطي.
البشرم الذم قد يصيب كقد
ْي
 كجكد بيئة تتسـ بالتسامح ،تسكد فييا حرية التعبير كالرأم ،بمعنى أف م سكد في المجتمع التسميـبحؽ االعتراض كالمخالفة في الرأم كالمعارضيف فيو ،كذلؾ نتيجة منطقية لككف عقؿ الفرد عرضة
ألف يخطيء كأف يصيب ،كمف ثـ ال يمكف لبيئة تؤمف بالحرية كالتنكع في الرأم أف تصادر رأيان
ألنو ال يكافقيا (النجار.)1985 ،
كفي عاـ  2001تأسس المجمس األعمى لئلعبلـ في االردف ،كبعد أف كاف ييقدـ في سنتو
األكلى كبديؿ لك ازرة اإلعبلـ – أم كجياز تنفيذم أصبحت ميماتو تتحدد اليكـ أكثر فأكثر

"ؾمرجعية

تشريعية" – فيك يقكـ بصياغة كاقتراح القكانيف كاألنظمة التي تنظـ ممارسة حرية التعبير  ،كالحؽ في
تدأكؿ المعمكمات  ،كما انو أنشأ مرك انز لمتدريب الصحفي كذلؾ

" لرفع سكية مينة الصحافة " ك ش ىكؿ

لجنة شؾ ا كم يمكف أف تحؿ بصكرة كدية الخبلفات التي قد تقع بيف كسائؿ اإلعبلـ كالمجتمع
(صكيص.)2005 ،

الشفافية:
الشفافية في المغة العربية ،ذلؾ الشيء الذم ال يحجب ما كراءه ،فيي النقاء كالكضكح في
مختمؼ أشكاؿ كأنماط العمميات اإلدارية المختمفة  ،كيرل الكثيركف أف الشفافية تعني  :أف تككف كؿ
المرافؽ كالمؤسسات شفافة تعكس ما يجرم كيدكر بداخميا،

بحيث تككف كؿ المرافؽ كالمؤسسات

خاضعو ؿلمساءلة كالنقاش بيدؼ تحسيف الممارسات اإلدارية التي تجرم فييا  ،لتحقيؽ األىداؼ التي
تسعى ليا المؤسسة ( أبك كريـ.)2008 ،
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كيقصد بيا أيضان :مجمكعة السمككيات كاألداءات كاآلليات الدالة عمى الشفافية التي تقكـ بيا
األكاديمية داخؿ كخارج المؤسسة كالتي تتضمف الكشؼ المقصكد عف المعمكمات كالتشاركية في
صناعة الق اررات ككضكح السياسات كالتشريعات مما يسيـ في القضاء عمى الفساد  ،كبناء أنظمة النزاىة
كالعدالة ( أبك كريـ.)2008 ،
فالشفافية ميمة لرفع مستكل الثقة كالقضاء عمى الخكؼ كالشؾ في أداء المؤسسة مف قبؿ
العامة ،كقد تزكدت المؤسسات بطرؽ أكبر كأفضؿ لمحصكؿ عمى المعمكمات

 ،مما حذا بالعديد مف

المؤسسات بالبحث  ،كايجاد تشريع لمحصكؿ عمى المعمكمات  ،باإلضافة إلى تكسيع كصكؿ المكاطنيف
إلى كسائؿ االتصاالت االلكتركنية.
كمذكر ابككريـ عف ركزنزكيج (  ،) Rosenzweig, 2004حيث يؤكد عمى أىمية التكازف
بيف الشفافية كالبلشفافية  ،إذ أكضح أف الشفافية مظير حيكم لمديمقراطية ،كالديمقراطية بدكف معمكمات
ىي مقدمة لميزلة أك مأساة  ،كيجب تطكير كسيمة إرشادية لتقييـ تكازف مناسب ما بيف الشفافية
تطمب لنفسيا بشكؿ مجرد ،حيث إنيا تمكف مف الحد مف حركات السمطة
كالبلشفافية ،كالشفافية ال ي
التنفيذية ،كبشكؿ تناقضي تمكف الشفافية أيضان السمطة لتنفيذ أعماليا إذا ما يعززت بالشكؿ المناسب.
فالشفافية التامة سكؼ تيزـ الغاية مف المكاشفة بينما البلشفافية التامة سكؼ تجيز إساءة استعماؿ
السمطة .كاؿمطمكب مفيكـ محدد لمعايرة الشفافية ،مقاس ،كمرف كمتكيؼ مع االحتياجات .كمعايرة
الشفافية تأخذ أشكاالن عديدة  ،كىذا يتطمب مراجعة قانكنية كمظمة تشريعية مف أجؿ الحصكؿ عمى
مكاشفة لممؤسسات العامة ،كمفيكـ الشفافية يتـ تعزيزه إذا ما أيدرؾ انو ليس مطمقان (.) Paul, 2004
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سياسة البرنامج:
تتخذ سياسة البرنامج الخط الكطني ككذلؾ المصمحة الكطنية  ،حيث تتطمب البحث عف الحقيقة
كطرح الرأم كالرأم اآلخر  ،كاحتراـ ىؤالء كآرائيـ لرفد العمؿ الكطني في تجارب متنكعة كآراء متعددة ،
كقد ثبت أف الذم يخاؼ مف الرأم اآلخر ىك أكثر الناس كقكعان في الزلؿ  ،كىك معرض لمسقكط في
أكؿ امتحاف ،كىكذا ىي الديمكقراطية الحقيقية  ،البكابة الرئيسة لمفيكـ السياسة البرامجية  ،كايان كانت
تجارب اآلخريف في مجاؿ الديمقراطية فيي ليست بالضركرة تجربة ناجحة يمكف نسخيا لتطبيقيا في
مجتمعنا ،فنحف قادركف عمى ابتكار نمط ديمقراطي يرتكز عمى احتراـ اإلنساف كابداعاتو ،كقدراتو ،كأف
يككف االنساف ىك ذاتو األداة الحقيقية ليذا النمط المحمي ،كما

إف تراثنا يزخر بالعديد مف النماذج

كالتجارب التي أكدت تجأكب الطبقة السياسية مع ىمكـ كطمكحات الطبقات الشعبية ،فالشع ب إذا كاف
مصدر السمطات ،فبل بد أف يككف حاض انر في كؿ ما يقدـ إليو (فريجات.)2005 ،
بختبلؼ
كالسياسة البرامجية تأتي مف خبلؿ خطة الدكرة البرامجية كالتي تختمؼ مدتيا الزمنية ا
إدارة مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف  ،كحسب ما تأرتيو مناسبان  ،كعمكمان تككف ىناؾ دكرات صيفية كشتكية
كدكرة خاصة بشير رمضاف المبارؾ  ،لكنيا في جميع األحكاؿ تشمؿ كؿ مناحي الحياة السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتربكية كالصحية كالشبابية  ،كمنيا ما يختص باالطفاؿ  ،كتشارؾ
فييا كؿ قطاعات المجتمع كتتبلقح كؿ اآلراء ككجيات النظر.
برنامج من المسؤول " يحدث اليوم سابقاً ":
يعد مف البرامج الثابتة عمى الدكرة البرامجية لشاشة التمفزيكف األردني منذ ما يقارب ست سنكات
مضت كال يزاؿ مستم انر حتى اآلف ،كقد استطاع ىذا البرنامج أف يثبت كجكده مف بيف العديد مف البرامج
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كيعرض البرنامج عمى مدار ساعة كاممة عمى اليكاء مباشرة مف
التي تنأكلتيا الشاشة عبر تمؾ الفترة .ي
الحادية عشر حتى الثانية عشر صباحان  ،كبكاقع خمس حمقات أسبكعيان .يتنأكؿ البرنامج القضايا
المطركحة في ذلؾ اليكـ سكاء تمؾ التي نشرت في الصحؼ اليكمية أك مف خبلؿ ما يصؿ أسرة
البرنامج مف رسائؿ أك فاكسات أك أيميبلت ،أك حتى مف خبلؿ مبلحظات شخصية مف فريؽ البرنامج.
حيث يتـ طرح تمؾ القضايا التي تعبر عف رأم كىمكـ المكاطف األردني أينما كجد كميما كانت طبيعة
القضية المطركحة عمى األغمب ،لمناقشتيا مع المسؤكؿ مف جية كمع الطرؼ المتضررمف جية أخرل،
عبر الياتؼ مباشرة كقميبلن ما يتـ استضافة شخصيات في األستكديك لطرح محأكر معينة معو حسب ما
تقضية طبيعة تمؾ القضية.
فمثبلن عمى سبيؿ الذكر ال الحصر

 ،قد يتعرض البرنامج لقضايا تيـ طمبة المدارس

كمشكبلتيـ ،ككذلؾ المكاضيع التي تختص بك ازرة الصحة كنقصاف أك فقداف األدكية مف مستكدعات
ك ازرة الصحة  ،كقضايا المياه كشحيا أك تمكثيا  ،كمكاضيع الزراعة كالخضركات كاالستيراد كالتصدير
كأثر شحيا عمى المكاطف أك تمكثيا ،أك تعرضيا ألمراض قد تتسبب بتمفيا أك بالتأثير عمى مستيميكييا.
كارتفاع اسعار السمع ك نقصيا أك فقدانيا مف األسكاؽ ،أكأرتفاع أسعار المحركقات ككذلؾ مكاضيع
تختص بالطرؽ كالمنشأت العامو كقضايا الفساد كىمكـ العماؿ كالمكظفيف أينما كجدكا  ،كغيرىا العديد
مف ما يقع في نطاؽ بحث ييـ المكاطف كيؤرؽ حياتو كقكتو كصحتو ،كىنالؾ قضايا تككف مستعصية
يصعب حميا مف خبلؿ طرحيا عبر البرنامج لمرة كاحدة

 ،كقد يتطمب مناقشتيا أل كثر مف مره

كمتابعتيا ،كال يفكت ذكر أف ىنالؾ قضايا تتعمؽ بحياة أفراد قد تعرضكا بشكؿ مباشر أك غير مباشر
لضغكطات ،تؤثر عمى حياتيـ الشخصية أك المينية أك االجتماعية  .كقد تككف سببان في كفاة أفراد قد
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مختمؼ كعمى اعتبار "أف اإلنساف أغمى ما نممؾ" .كيتطرؽ برنامج مف المسؤكؿ لجميع
ة
تعرضكا لحكادث
ما ييعرض أمف الكطف كالمكاطف لمخطر أك يككف مدعاةن لمخكؼ كالقمؽ.
إرتأت إدارة التمفزيكف الحالية أف تقكـ قبؿ بضع ة أشير بتغيير اسـ البرنامج بعد أف كاف
يحمؿ اسـ "يحدث اليكـ" كتغييره باسـ "مف المسؤكؿ" ،عمى اعتبار أف ىناؾ عدة قضايا تؤرؽ المكاطف،
كليذه القضايا عدة مسببات كال بد مف البحث كالتحرم عف المسؤكؿ كالمسبب لتمؾ القضايا.

كلربما

يعتبر تغيير االسـ بآخر بديؿ قد حد مف التكسع في طرح القضايا حسب رأم الباحثة  .حيث إف اسـ
يحدث اليكـ أعـ كأشمؿ فيك يسمح بتنأكؿ جميع المكاضيع المطركحو كما ذكرت سابقان حتى ك إف كاف
بعضيا قد ييذكر مف باب الطرح دكف اف تكجو اتيامات الحد حيث ييترؾ الباب مفتكحان أماـ المسؤكليف
لمرد عمييا كىنالؾ قضايا مأتم البرنامج عمى ذكرىا تدخؿ مف باب المبادرات التي يقكـ بيا جبللة الممؾ
عبداهلل الثاني بف الحسيف مثؿ  :سكف كريـ لعيش كريـ الطبلع المكاطنيف عمى أىميتو .أكمبادرات
جبللة الممكة رانيا العبدهلل مثؿ  :مبادرة المعمـ المتميز  ،أك أىؿ اليمو لتككف ىنالؾ حكافز لدل
المكاطنيف ،ككذلؾ االنجازات كالمميزات لمؤسسات كطنية  ،أك عممية أك اجتماعية كغيرىا  ،كغالبان ما
تككف مطركحة في ذلؾ اليكـ مف اسـ البرنامج .أما االسـ المستحدث " مف المسؤكؿ " ب ا عتقاد الباحثة
فإنو يتفا كؿ القضايا التي تعنى بيمكـ كقضايا الكطف كالمكاطف دكف اإلتياف عمى ذكر انجازات أك
مميزات ،ابعتبار أف اسـ البرنامج ينـ عف المكاضيع المطركحة لمعرفة مف المسؤكؿ.
كقد تعاقبت فرؽ مختمفة العمؿ في ىذا البرنامج عمى مدار السنكات السابقة سكاء أكانكا مقدميف
اـ معديف ،ا ـ منسقيف ،اـ مخرجيف ،أ ـ مندكبيف ميدانييف .ككذلؾ األمر بالنسبة لمكادر الفني الذم يتبع
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لمدائرة اليندسية مف مصكريف  ،كفنيي اؿصكت كالتنسيؽ مع دائرة الحركة الميدانية في حاؿ كاف ىنالؾ
تصكير ميداني.
كترل الباحثة أف برنامج " مف المسؤكؿ " يعاني مف صعكبات قد تككف في بعض األحياف
معكقات سكاء عمى صعيد الكصكؿ لبعض المسؤكليف لمحديث حكؿ قضايا عمى قدر مف األىمية
كالحساسية في بعضيا ،أ ـ مف خبلؿ كجكد ردكد فعؿ مف بعض األشخاص قد تككف غير مناسبة ،أك
غير الئقة  ،كفي البعض اآلخر قد تككف استف اززية  ،فيناؾ مف يقكـ بشتـ الطرؼ اآلخر عمى اليكاء
مباشرة أك الصراخ كالقاء المكـ عمى اآلخريف  ،كمنيـ مف يقكـ بإغبلؽ ىاتفو أك الطمب مف مسؤكليف
بالتدخؿ لصالحة لمنع طرح القضية عمى اليكاء ،كمنيـ مف يقكـ بالتقدـ بشككل سكاء إلدارة مؤسسة
اإلذاعة كالتمفزيكف ا ـ لمجيات المختصة .كال يغيب أف قمة اإلمكانيات الفنية مف تكفر كامي ار ت تصكير
تمفزيكنية يكمية تتسبب في منع تصكير احداث كثيرة قد تككف في بعض االحياف دالئؿ كبراىيف الثبات
حقائؽ ،أك تثرم البرنامج بإعطاءه حيكية كأىمية أكبر

 ،كشد المشاىد ليرل الصكرة مع القضية

المطركحة ،فبل تككف مجرد مياترات ك إنما تككف تمؾ الصكر ة ناطقة ك بالحؽ تتكمـ  ،فالصكرة تعبرعما
بجعبتيا مف مراروة في كثير مف األحياف  ،إف لـ تكف في جميع األحكاؿ .كمف الصعكبات التي تقؼ
عائؽ دكف تطكر مممكس عمى برنامج " مف المسؤكؿ " عدـ استخداـ الحداثة التكنكلكجية فيو
ان

 ،كعدـ

قدرة فريؽ البرنامج اؿكصكؿ إلى المناطؽ البعيدة كالنائية كقت الحدث .كبما أف العالـ أصبح صغي ار
كبإمكانؾ الكصكؿ ألبعد نقطة في العالـ خبلؿ ثكاني عبر األجيزة الحديثة المتطكر  ،فإنو ال بد مف
العمؿ عمى مكاكبة ىذا التطكر

السريع مف خبلؿ إدخاؿ أنظمة متطكرة تنقؿ لؾ الخبر كالحدث

بالصكت كالصكرة ،بمحظات سريعة أينما كاف ذلؾ الحدث في مناطؽ مختمفة مف المممكة كتغطية قراىا
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كبكادييا مف شماليا حتى جنكبيا دكف نسياف ىمكميـ ،حيث إف صعكبة الكصكؿ لتمؾ المناطؽ لبعدىا،
يحد مف طرح القضايا التي تعنى بيمكميـ.
فمك كجدت أجيزة خاصة بالبرنامج متطكرة تستقبؿ الصكرة عبر الياتؼ النقاؿ الستطاع العديد
مف مكاطني ىذا البمد ايصاؿ رسائميـ  ،كبالتالي طرح قضاياىـ كالعمؿ عمى ايجاد حمكؿ ليـ .لكف ما
يمنع عادة ىك عدـ كجكد صكرة تثبت صحة الحاالت كتككف مدعمو ،كصعكبة كصكؿ فريؽ البرنامج
كإرسالو لنقؿ الحدث سريعان يعيؽ عممية التكاصؿ ،فينالؾ العديد مف القضايا تحتاج لتصكير فكرم كقت
كقكع الحدث  ،فمثبلن؛ قد يككف ىنالؾ إضراب كقت بث البرنامج ينتيي مع نياية البرنامج فبل تستطيع
تفكلو إال في اليكـ التالي النو انتيى  ،بينما لك كاف ىناؾ تصكير الستطاع فريؽ البرنامج طرحو
ا
مباشرة .كعمى سبيؿ المثاؿ  :ارتفاع أسعار المحركقات عندما حدثت أزمة المحركقات ،كالتي تمثمت في
امتناع أصحاب محطات المحركقات ببيع المحركقات نتيجة التذبذب في أسعارىا عالميان باالنخفاض
كاالرتفاع ،كأدل ذلؾ إلى حدكث مشمكة تكدس

مئات السيارات عمى محطات الكقكد في المساء

القض ام المرتبطة بيذه المشكمة كؿ
ا
كالصباح الباكر ،كلـ تكف الصكر تنقؿ مباشرة ىذا الحدث ،طرحت
فاعمي البرنامج فيما لك طرحت مف
يكـ (حتى انتيت االزمة) لكف بتقرير لميكـ السابؽ ،كتظير أىمية ك ة
مكاف الحدث كفي الكقت نفسو مباشرة ،ككذلؾ لـ يتمكف الفريؽ مف حجز كامي ار صباحان لمذىاب إلى
مكقع محطة اؿكقكد لعدـ كجكد حجز مسبؽ  ،كعدـ كجكد كاميرات تصكير الرتباطيا بحجكزات اخرل،
كلك تكفرت كاميرات إضافية في المؤسسة لتمكف فريؽ البرنامج مف االرتقاء بمستكاه.
كيبلحظ ايضان أف عدـ كجكد دعايات كرعايات كقت بث البرنامج

أمر يدعك لمقمؽ بالرغـ مف
ه

أىمية البرنامج بيف البرامج المطركحة عمى شاشة التمفزيكف األردني ،إاذ إ ف كجكد دعايات كرعايات
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يثبت مدل متابعة كأىمية مشاىدة البرنامج مف قبؿ المكاطنيف كالمسؤكليف ا ألردنيف ،كىك ما يعني أف
ىنالؾ دخبلن ماديان يأتي لممؤسسة مف خبلؿ بثيا مما يعكد بالفائدة لسد نفقات البرنامج( سكاء عمى
صعيد الساعة التي تبث مباشرة عبر األقمار الصناعية

 ،أك مف خبلؿ تغطية نفقات الكاميرات

كاالستكديك ك تكاليؼ التصكير الخارجي ،مصركفات محسكسو)( ،ككذلؾ راتب معد البرنامج المدفكع
فعميان ابعتباره مكظؼ يتقاضى راتبو بالمكافآءة ،مصركفات مممكسة).
كترل الباحثة أف كجكد رقابة ذاتية لدل فريؽ البرنامج  ،ناىيؾ عف رقابة السياسة العامة المتبعة
اتجاه كسائؿ اإلعبلـ كالتي تككف مبطنة كغير مممكسة  ،ككجكد مصالح مشتركة مع الحككمة عمى
األغمب تككف بداعي الحفاظ عمى أمف كاستقرار الكطف  ،كعدـ خمؽ فرص الجكاء التكتر تككف ىنالؾ
خطكط كىمية شفافة غير مرئية  ،يقؼ عندىا البرنامج دكف طرح أم سؤاؿ  ،مما يؤدم إلى تقميؿ أىمية
القضية المطركحة في البرنامج .فتمؾ الرقابة التي ليس مف مصمحتيا تجاىؿ التكجو الرسمي أك اإلساءة
اليو ،ىي مف تحد كتقؼ في كجو مككنات الديمقراطية التي طرحتيا الباحثة.

االتجاىات:
يعد المفكر اإلنجميزم "ىربرت سبنسر" مف أكائؿ عمماء النفس الذيف استخدمكا اصطبلح
االتجاىات فيك الذم قاؿ إف الكصكؿ إلى األحكاـ الصحيحة في المسائؿ المثيرة لمجدؿ "يعتمد إلى حد
كبير عمى االتجاه الذىني لمفرد الذم يصغي إلى ىذا الجدؿ أك يشارؾ فيو" .كتحتؿ االتجاىات كالقيـ
الشخصية كاالجتماعية دك ار كبي ار في اختيار الفرد لنكع العمؿ أك االلتحاؽ بنكع ما مف األعماؿ كفي
مبلئمة التعميـ أك العمؿ ليذا الفرد ،إذ تعد االتجاىات مف أىـ نكاتج عممية التنشئة االجتماعية في
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المجتمع ألف االتجاه ال يكلد مع اإلنساف إنما يتعممة مف خبلؿ تعايشة ك تفاعمة مع البيئة المحيطة بو
(العنزم . )2000،
مفيوم االتجاه :
عرؼ ( البكرت ) االتجاه بأنيا" :حالة استعداد عقمي منظـ مف خبلؿ الخبرة الفردية  ،تؤثر
تأثي انر فعميان عمى استجابة الفرد اتجاه جميع المكضكعات ،ككذلؾ المكاقؼ التي ترتبط بيا" (المغربي ،
)191،2002
كيعر ؼ لكمكف ) (Lomon, 1973 ,10االتجاىات بأنيا " :االستعداد الذه

فم المنظـ مف

خبلؿ التجارب كالذم يؤثر في استجابة الفرد لمحاالت المتعمقة بمكضكع االتجاه" .
كيعرؼ االتجاه بأنو :مجمكعة مف المفاىيـ ك المعمكمات ك العكاطؼ التي تجعمنا نفضؿ أك ال
ّ
نفضؿ أشخاص معينيف أك مجمكعات أك أفكار أك أنشطة.)Ornestein, 1985( .
كيعرؼ بأنو" :مجمكعة مف استجابات القبكؿ أك الرفض التي تتعمؽ بمكضكع معيف أك مكقؼ ما
ّ
كىك ميؿ الفرد الستحساف كقبكؿ أمر ما أك النفكر منو" ( كحيد.)2001 ،
تكوين االتجاىات :
نتيجو لتعرض الفرد لمنبيات كمثيرات في البيئو الخارجيو  -كما سبؽ ذكره -في العكامؿ
المؤثره في تككيف االتجاه ،فإنيا ستؤثر عميو مف خبلؿ تبنيو التجاه معيف ،كىناؾ مجمكعو مف األمكر
اليامو التي تؤدم إلى تككيف االتجاه لدل األفراد كىي:
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 )1إشباع الحاجات الفسيولوجية :
ميـ في تككيف االتجاه،
إف إشباع الحاجات الفسيكلكجية كالرغبات كالمأكؿ كالمأكل ه
أمر ه
فالطعاـ يشبع دافع الجكع ،كبالتالي يتعمـ الفرد اتجاىان ازاء الطعاـ ،ككذلؾ فإف الفرد يككف اتجاىان نحك
الدكاء بسبب طعمو المر كىكذا.
 )2الخبرات الشخصية:
تتككف االتجاىات عف طريؽ الخبرات المختمفة فإذا كانت االنفعالية الناتجة عف مكقؼ معيف
طيبو كاف االتجاه نحكىا إيجابيا كالعكس صحيح.
 )3المجتمع واألسرة وجماعات الزمالو :
حيث تتككف االتجاىات عف طريؽ ارتباط امر بحب إرضاء اآلخريف المرغكب في حبيـ
كأرضائيـ.
 )4السمطة األعمى :
تتككف االتجاىات عف طريؽ غرسيا بكاسطة السمطة األعمى مف الفرد نفسو( .العمياف2002،؛
المغربي. )2002،
مراحل تكوين االتجاىات:
يمر تككيف االتجاىات بثبلث مراحؿ أساسية ىي:
-1المرحمة اإلدراكية أو المعرفية:
يككف االتجاه في ىذه المرحمة ظاىرة إدراكية أك معرفية تتضمف تعرؼ الفرد بصكرة مباشرة
عمى بعض عناصر البيئة الطبيعية ،كالبيئة االجتماعية ،التي تيككف مف طبيعة المحتكل العاـ لطبيعة
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المجتمع الذم يعيش فيو ،كىكذا قد يتبمكر االتجاه في نشأتو حكؿ أشياء مادية كالداراليادئة كالمقعد
المريح ،كحكؿ نكع خاص مف األفراد كاألخكة كاألصدقاء ،كحكؿ نكع محدد مف الجماعات كاألسرة
كجماعة النادم ،كحكؿ بعض القيـ االجتماعية كالنخكة كالشرؼ كالتضحية.
-2مرحمة نمو الميل نحو شيء معين:
كتتميز ىذه المرحمة بميؿ الفرد نحك شيء معيف ،فمثبلن :إف أم طعاـ قد يرضي الجائع ،كلكف
الفرد يميؿ إلى بعض أصناؼ خاصة مف الطعاـ ،كقد يميؿ إلى تنأكؿ طعامو عمى شاطئ البحر،
كبمعنى أدؽ إف ىذه المرحمة مف نشكء االتجاه تستند إلى خميط مف المنطؽ المكضكعي كالمشاعر
كاإلحساسات الذاتية.
 -3مرحمة الثبوت واالستقرار:
إف الثبكت كالميؿ عمى اختبلؼ أنكاعو كدرجاتو يستقر ،كيثبت عمى شيء ما عندما يتطكر إلى
اتجاه نفسي ،فالثبكت ىذه المرحمة األخيرة في تككيف االتجاه.
مكونات االتجاىات :
تتفرع مككنات اتجاىات األفراد في المجتمع كلكؿ االتجاىات الخاصة بو ،كالمرتبطة بعكامؿ
مكضكعية كذاتية في شخصيتو ،كتتككف ىذه االتجاىات بشكؿ تدريجي ،كتتطكر كتتغير حسب التنشئة
االجتماعية عبر مراحؿ نمك الحياة المختمفة .كقد تعرض الباحثكف إلى ثبلثة أجزاء رئيسة لبلتجاىات
ىي:
 .1المكون المعرفي Cognitive component :كيضـ مجمكعة مف األفكار كالمعتقدات كالخبرات
التي تككنت لدل الفرد عف مكقؼ أك شي معيف ،كتتككف تمؾ المعتقدات مف األفكار كالمعارؼ
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كالمشاىدات كالتفسير المنطقي لمعبلقات بينيا ،كىك بمثابة المعمكمات كالمعارؼ التي تكجد لدل
الشخص عف مكضكع االتجاه (حريـ .)2004،
 .2المكون االنفعالي Emotional component :يقصد بالمككف االنفعالي في االتجاه مشاعر
الفرد كأحساسيو اإليجابيو كالحب كالمكدة ،أكالسمبية كالخكؼ كالكره التي يشعر بيا نحك مكضكع
االتجاه ،حيث إف االستجابة االنفعالية التي يتخذىا الفرد اتجاه مثير معيف ،كقد تككف ىذه االستجابة
إيجابية أك سمبية ،كقد تككف استجابتو قكية كىدامة أك قد تككف ضعيفة ذات آثار قميمة حسب نكع
المثير كشدتو (المغربي .)2002،
 .3المكون السموكي Behavioral component :قصد بالمككف السمككي االستجابة الفعمية نحك
مكضكع االتجاه ،حيث يأتي سمكؾ الفرد كنزكعو تعبي انر عف مخزكف معرفتو بشيء ما كعاطفتو
المصاحبة ليذه المعرفة ،كينطكم عمى أساليب الفرد السمككية أك التغييرات كاالستجابات ،التي يقكـ
بيا في مكقؼ ما ،كذلؾ بعد إدراكو كمعرفتو كانفعالو في ىذا المكقؼ ،أك عندما تتكامؿ جكانب
اإلدراؾ ،باإلضافة إلى رصيد الخبرة كالمعرفة التي تساعد عمى تككيف االنفعاؿ كتكجييو فيقكـ الفرد
عما يكجد لدل
بتقديـ االستجابة التي تتناسب مع ىذا االنفعاؿ ،كالذم بدكره يقكد إلى السمكؾ ،الذم يعبر ّ
الفرد مف مشاعر كمعتقدات اتيجاه اآلخريف.

وظائف االتجاىات :
تقكـ االتجاىات بالعديد مف الكظائؼ التي تساعد اإلنساف ،كتعطيو المقدرة عمى التعامؿ مع
المكاقؼ كاألكضاع الحياتية المختمفة كمف ىذه اؿكظائؼ مايمي :
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 )1الوظيفة المنفعية أو التكيفية  :إف االتجاىات تحقؽ الكثير مف أىداؼ الفرد ،كتزكده باؿـ قدرة عمى
التكيؼ مع المكاقؼ المتعددة التي يكاجييا  ،فإعبلف الفرد عف اتجاىاتو يظير مدل تقبمو لمعايير
الجماعة كقيميا كمعتقداتيا كما يظير انتماءه ككالءه لقكاعدىا ،لذا تعد االتجاىات مكجيات سمككية
تمكنة مف تحقيؽ أىدافو كاشباع دكافعو.
 )2الوظيفة التنظيمية :فيي تكسب الفرد المعايير كاألطر المرجعية لتنظيـ خبراتو كمعمكماتو بشكؿ
يعينو عمى فيـ العالـ مف حكلو  ،حيث تتجمع االتجاىات كالخبرات المتنكعة في الفرد لتشكؿ معيار
يؤدم إلى اتساؽ سمككو كثباتو نسبيا في المكاقؼ المختمفة بحيث يسمؾ اتجاىا ثابتا نحك ىذه
المكاقؼ فيتجنب الضياع كالتشتت في متاىات الخبرات الجزئيو المنفصمة .
 )3الوظيفة الدعائية :إ ف الفرد يقكـ أحيانان بتككيف بعض االتجاىات ،لتبرير نشاطو ،أك عدـ ـ قدرتو
عمى تحقيؽ أىدافو.
 )4وظيفة تحقق الذات :تقكـ االتجاىات عمى تكجيو سمكؾ الفرد كمكانتو في المجتمع ،كما تدفعو
لبلستجابة بقكة كنشاط كمغالبة لممثيرات البيئية المختمفة ،كىذا كذاؾ يؤدم إلى تحقيؽ الذات .
أنواع االتجاىات :
تصنؼ االتجاىات النفسية إلى األنكاع التالية :
 )1االتجاىات القوية :ىي االتجاىات التي تككف مستندة عمى المعتقدات الدينية كالعادات كالقيـ
كالمبادئ التي يتمسؾ بيا الفرد كيعتز بيا ،ك يبدك االتجاه القكم في مكقؼ الفرد مف ىدؼ االتجاه
مكقفان حادان ال رفؽ فيو كال ىكادة  ،فالذم يرل المنكر فيغضب كيثكر كيحأكؿ تحطيمو إنما يفعؿ
ذلؾ ألف اتجاىان قكيان حادان يسيطر عمى نفسو.
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 )2االتجاىات الضعيفة :ىذا النكع مف االتجاىات يتمثؿ في الذم يقؼ مف ىدؼ االتجاه مكقفان ضعيفان
حكؿ مكقؼ معيف  ،فيك يفعؿ ذلؾ ألنو ال يشعر بشدة االتجاه كما يشعر بيا الفرد في االتجاه
القكم ،كىذا النكع مف االتجاىات يسيؿ تعديمة كالتخمي عنو.
 )3االتجاىات الموجبة :كىي االتجاىات التي تنحك بالفرد نحك شيء ما (أم إيجابي) حيث تناؿ ىذه
االتجاىات الرضى مف قبؿ الفرد بالتمسؾ بيا باعتبار أف ىذه االتجاىات تشبع حاجاتو كرغباتو.
 )4االتجاىات السمبية :االتجاه الذم يجنح بالفرد بعيدان عف شيء آخر(أم سمبي) حيث تناؿ الرفض
مف الفرد باعتبارىا ال تشبع حاجاتو كرغباتو.
 )5االتجاىات العمنية :كىي االتجاىات التي ال يجد الفرد حرجان في إظيارىا كالتحدث عنيا أماـ
اآلخريف كىي اتجاىات ليا عبلقة بالفرد نفسو كبالمجتمع الذم يعيش فيو.
 )6االتجاىات السرية :كىي االتجاىات التي يحاكؿ الفرد إخفائيا عف اآلخريف كيحتفظ بيا في ق اررة
نفسو ،بؿ ينكره أحيانان حيف يسأؿ عنو كقد يككف مرد ذلؾ إلى الخكؼ مف المسؤكلية أك مف
المجتمع.
 )7االتجاىات الجماعية :كىي االتجاىات التي يشترؾ فييا عدد كبير مف الناس ،فمثبلن :إعجاب
الناس باألبطاؿ اتجاه جماعي ،كىي تككف عمى مستكل جميع أفراد المجتمع ،أك جميع العامميف
في المنظمة حكؿ مكقؼ معيف ،كتككف ىذه االتجاىات ميمة لجميع األفراد ،كيتميز مثؿ ىذا النكع
مف االتجاىات بالقكة كاالستم اررية .
 )8االتجاىات الفردية :كىي االتجاىات التي تميز فردان عف آخر ،فمثبلن إعجاب اإلنساف بصديؽ لو
اتجاه فردم.
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 )9االتجاىات العامة :ىي االتجاىات التي تتصؼ بالعمكمية ،ك دلت األبحاث التجريبية عمى كجكد
االتجاىات العامة ،فأثبتت أف االتجاىات الحزبية السياسية تتسـ بصفة العمكـ ،كيبلحظ أف
االتجاه العاـ ىك أكثر شيكعان كاستق ار انر مف االتجاه النكعي ،كلكف يعاب عمى ىذا النكع مف
االتجاىات عدـ دقتيا أك عدـ صحتيا في الحكـ عمى االخريف .
 )10االتجاىات النوعية :ىي االتجاىات التي تنصب عمى النكاحي الذاتية ،كتسمؾ االتجاىات
النكعية مسمكان يخضع في جكىره إلطار االتجاىات العامة ،كبذلؾ تعتمد االتجاىات النكعية عمى
العامة كتشتؽ دكافعيا منيا ،كتتميز االتجاىات العامة باالستقرار كالثبات النسبي عمى عكس
االتجاىات النكعية التي سرعاف ما تتبلشى في حالة نشكء اتجاة آخر يتعمؽ باالتجاة
األكؿ(.العمياف .)2002،
طرق قياس االتجاىات :
يتفؽ عمماء النفس االجتماعي أف قياس االتجاه يعني تسجيؿ استجابة الفرد المفظية الخاصة
باتجاىو نحك مكضكع ما إلى قيمة عددية مف األساليب المنظمة لقياس كاستنتاج االتجاىات تمييدان
لتعديميا أك تغييرىا ،كقياس االتجاىات ييسر التنبؤ بالسمكؾ مفترضيف أف االتجاه يؤثر تأثي ار كبي ار في
السمكؾ االجتماعي لمفرد ،كمف أجؿ قياس االتجاىات طكر عمماء النفس االجتماعي كثي ار مف المقاييس
التي تستخدـ لقياس االتجاىات كميا كعدديا ،كالمقياس عبارة :عف مجمكعة مف الفقرات يمثؿ كؿ منيا
مثي انر يستدعي االستجابة لو كىذه االستجابة يفترض أنيا تمثؿ اتجاه الفرد المستجيب نحك محتكل
الفقرة أك العبارة ك يرل عدد مف الباحثيف أف مف أىـ المقاييس كأكثرىا شيكعان ىك:

89

مقياس ليكرت:
تعد طريقة ليكرت(  )1932في بناء المقاييس مف أكثر الطرؽ انتشا ار لقياس االتجاىات نحك
شتى المكضكعات ،كيتضمف كضع مجمكعة مف العبارات يككف جزءان منيا إيجابي أم مع االتجاة
المقاس كالجزء اآلخر سمبي معارضا لبلتجاه المقاس ،تمثؿ كجيات النظر حكؿ مكضكع معيف ثـ
يطمب مف األفراد تحديد درجة مكافقتيـ أك معارضتيـ لكؿ عبارة ،كذلؾ عمى تدريج يتككف مف خمس
مستكيات تمثؿ األكلى أقصى درجات المكافقو كتعطى أعمى درجو بينما تمثؿ االخيره أقصى درجات
المعارضة كتعطى أقؿ درجة ،أما النقطة الكسطيو في المقياس تمثؿ الرأم المحايد كتككف الدرجة
الكمية التجاه الفرد نحك مكضكع معيف ىي مجمكع أك متكسط درجاتو عمى مختمؼ العبارات كىي
طريقة سيمو كدقيقو في قياس االتجاىات لذلؾ يشيع استخداميا حتى اآلف.
كعمى الرغـ مف شيكع ىذه الطريقة اال أنو يعاب عمييا أف حصكؿ االفراد عمى درجات متسأكية
ال يعني تشابو اتجاىاتيـ ،كما تفتقد كحدات المقياس المتسأكية مما يجعؿ الباحثيف يمجأكف إلى تحديد
النسبة المئكية لبلستجابو كتحكيميا إلى درجة معيارية ،كيرل البعض اآلخر أنو ال جدكل مف ذلؾ .كقد
أخذت في الدراسة الحالية بيذه الطريقة في إعداد أداة الدراسة لمتعرؼ عمى اتجاىات الصحفييف
األردنييف نحك مككنات الديمقراطية لبرامج التمفزيكف ،كذلؾ ألف استخداـ ىذا المقياس ىك األكثر شيكعان
في الكقت الحالي في الدراسات االجتماعية كاإلنسانية.
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معوقات تغٌٌر االتجاهات :
ىناؾ فرؽ بيف تغيير االتجاىات كتعديميا ،كاف تغيير االتجاه يقصد بو :انتقالة مف حالة إلى
حالة مختمفة تمامان أك متناقضة معيا ،كيقصد بتعديؿ االتجاه :إدخاؿ تعديبلت عمى حالتو أك الدرجة
التي يقؼ عندىا مع الحفاظ عمى طبيعة تككينة ،كيشير المغربي (

 )2002إلى أف صعكبة تغيير

االتجاه تعكد إلى عدة عكامؿ ىي:
 قكة االتجاه القديـ كرسكخة .
 زيادة درجة كضكح معالـ االتجاه عند الفرد.
 التركيز في محأكالت تغيير االتجاه عمى األفراد كليس عمى الجماعة.
 الجمكد الفكرم كصبلبة الرأم عند األفراد.
 إدراؾ االتجاه الجديد كتيديد لمذات ك المكانة.
 محأكلة فرض االتجاه الجديد جب انر رغـ إرادة األفراد.
كعمى الرغـ مف صعكبة تغيير االتجاىات إال أف ىناؾ طرؽ لتغيير ،كتعديؿ اتجاىات األفراد
كمف أىميا :
 )1تغيير الفرد لمجماعة التي ينتمي إلييا.
 )2تغيير المكاقؼ.
 )3التغيير القسرم في السمكؾ.
 )4االتصاؿ المباشر بمكضكع االتجاه.
 )5التغيرات التكنكلكجية التي تكتسح كؿ جمكد أماميا.
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 )6التغيرات االجتماعية التي تيز ثكابت المجتمع.
 )7كسائؿ اإلعبلـ بأدكاتيا المتعددة.
 )8تأثير الدعاية المضادة في االتجاه(.عيد.)2000،

ثانياً :الدراسات السابقة:
قامت الباحثة باالطبلع عمى الدراسات السابقو ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كلـ تصؿ الباحثة -
عمى حد اطبلعيا -عمى أية دراسة تنأكلت اتجاىات المشاىديف كالمعنييف بالبرامج التمفزيكنية نحك
جكانب الديمقراطية التي تبثيا تمؾ البرامج  ،إال أنيا كجدت بعض الدراسات التي قد تشكؿ خمفية بحثية
لمدراسة الحالية ،كتنأكلت تمؾ الخمفية في محكرييف ىما:

الدراسات العربية:
دراسة حامد ( )2000

بعنكاف " دكر المادة اإلخبارية في التمفزيكف المصرم في تشكيؿ

اتجاىات طبلب الجامعة نحك أداء الحككمة " ،ىدفت الدراسة إلى قياس تأثير تعرض طمبة الجامعة
لممكاد اإلخبارية في فترات تركز فييا ىذه المكاد عمى إ نجازات الحككمة كذلؾ بالمقارنة مع اتجاىاتيـ
في فترات ال تركز فييا ىذه المكاد عمى إنجازات الحككمة  ،كشممت عينة الدراسة ( )526مفردة مف
طمبة جامعة القاىرة  ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية  :يكجد اختبلؼ إحصائي في متكسطات
المعرفة السياسية بيف الذيف يتعرضكف لممكاد اإلخبارية لصالح كثيفي التعرض
داللة إحصائية في متكسطات مستكل االىتماـ السياسي بيف منخفض

 ،كيكجد اختبلؼ ذك

م ككثيفي التعرض لممادة

اإلخبارية لصالح كثيفي التعرض  ،كتكجد عبلقة دالة إحصائية بيف حجـ التعرض لممكاد اإلخبارية
كمستكل إدراؾ مسؤكلية الحككمة  .جاء التمفزيكف في المركز األكؿ مف حيث اعتماد المبحكثيف عميو
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في تشكيؿ اتجاىاتيـ السياسية نحك أداء الحككمة  ،كتكجد فركؽ ذات د اللة إحصائية بيف متكسطي
كمنخفضي ككثيفي التعرض مف حيث متكسطات شدة اإلتجاه اإليجابي نحك

ا داء الحككمة لصالح

كثيفي التعرض.
دراسة عثمان (  )2002بعنوان " دكر قناة النيؿ اإلخبارية في ترتيب أكلكيات القضايا السياسية
لدل عينة مف طمبة الجامعات " ،كشممت عينة الدراسة ( )21نشرة إخبارية مف قناة النيؿ ،ك ()400
مفردة مف طبلب الجامعة  .كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :ـ ف أكثر أنكاع القضايا السياسية التي
كردت داخؿ النشرات اإلخبارية ىي القضايا السياسية العربية  ،حيث جاءت في الترتيب األكؿ  ،كيمييا
القضايا السياسية  ،كيمييا القضايا السياسية الطارئة  ،كيمييا القضايا السياسية المحمية  ،ككجكد عبلقة
بيف نكع القضايا السياسية مف ناحية  ،كالمكقع الذم تحتمو ىذه القضايا بالتغطية اإلخبارية داخؿ
النشرات اإلخبارية مف ناحية أخرل ،كمف أكثر القضايا السياسية التي يحرص المبحكثكف عمى متابعتيا
في النشرات اإلخبارية ىي القضايا السياسية العربية  ،يمييا القضايا السياسية العالمية يمييا القضايا
المتعمقة بالسياسة الخارجية المصرية  ،يمييا القضايا السياسية الداخمية التي تخص مصر  ،كلـ يؤثر
متغير نكع القضايا السياسيو عمى درجة المعالجة اإلخبارم ة لمقضايا السياسية الكاردة في النشرات
اإلخبارية ،تكجد عبلقة ارتباط إيجابية بيف ترتيب أكلكيات القضايا السياسية كما تعكسيا قناة النيؿ
لؤلخبار كالقضايا السياسية لدل طمبة الجامعة  ،كلـ يؤثر متغير مصداقية الكسيمة عمى قكة العبلقة
بيف أجندة اىتمامات قناة النيؿ لؤلخبار لمقضايا السياسية .
أجرى الحاج (  ) 2002دراسة ىدفت إلى معرفة تأثير المكاد التمفزيكنية األجنبية عمى إنتاج
البرامج الثقافية في التمفزيكف المصرم كالتمفزيكف السكرم في ظؿ العكلمة  ،كتأثيرىا عمى شكؿ العرض
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كالمضمكف كالقيـ كمدل تأثر أداء القائميف باالتصاؿ بالمكاد األجنبية كالبرامج كاألفبلـ المستكردة
كرؤيتيـ لمسألة التدفؽ كالعكلمة،

،

استخدـ المنيج المسحي بنكعيو الكصفي كالتحميمي ،إضافة إلى

استخداـ منيج المسح لعينة مف القائميف باالتصاؿ ،ككاف مف نتائج الدراسة:
* إف إنتاج البرامج الثقافية في التمفزيكف المصرم أكثر محاكاة لممكاد التمفزيكنية األجنبية منو في
التمفزيكف السكرم.
* عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أتجاه المبحكثيف نحك المضمكف األجنبي باختبلؼ
خصائصيـ الديمكغرافية ( العمر ،التعميـ ،المينة ،المستكل االقتصادم االجتماعي).
* أثبتت الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف أتجاه القائميف باالتصاؿ في كؿ مف مصر كسكريا نحك
محاكاة المضمكف األجنبي.
براسة بعنكاف " :التمفزيكف االردني رؤية تطكرية".
قام المجمس األعمى لؤلعبلم (  )2005د
حيث تنأكلت الدراسو مقترحات لتطكير التمفزيكف االردني ،كتعزيز قدرتو التنافسية مف خبلؿ التركيز في
المرحمة األكلى عمى تطكير قناة البرنامج العاـ ،لتصبح قناة تدار عمى أسس مينية ك

إبداعية حديثة

تقكـ عمى التكازف كالمصداقية في برامجيا اإلخبارية ،كدعت الدراسة إلى استقبللية تحرير األخبار
كالبرامج اإلخبارية.
أجرت طو (  ) 2005دراسة بعنكاف " دكر القنكات التمفزيكنية المصرية الحككمية كالخاصة
فى إدراؾ أفراد المجتمع المصرل لمناخ حرية الرأل  ،كتأثير ذلؾ عمى مشاركتيـ السياسية " ،تـ استخداـ
منيج المسح ،ؿتحميؿ البرامج السياسية  ،كبرامج القضايا االجتماعية المعركضة فى القناة األكلى  ،كقناة
دريـ ( ) 2كعينة عشكائية طبقية قكاميا ( )400مبحكث ،ككاف مف ابرز النتائج:
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 حمقات البرامج السياسية كبرامج القضايا االجتماعية المعركضة عمى كمتا القناتيف قد اعتمدت بشكؿ
كبير عمى القكالب التى تعتمد عمى تعدد الضيكؼ.
 ىناؾ تنكع كبير فى القضايا سكاء السياسية  ،أـ االجتماعية التى عرضت عمى كمتا القناتيف ،كتأتى
فى مقدمة ىذه القضايا :القضية الفمسطينية ،كالقضية العراقية ،كقضية اإلصبلح.
 قناة دريـ ( )2تتفكؽ عمى القناة األكلى مف حيث تقديـ االنتقادات لؤلكضاع السياسية.
 أكثر البرامج السياسية شعبية عمى القنكات الحككمية ىك برنامج "اختراؽ" ،يميو برنامج "ممفات
مفتكحة"ك"برنامج شاىد عياف"كبرنامج "دائرة الحكار.
أجرت عبد الخالق (  ) 2005دراسة بعنكاف « معايير تككيف أجندة األخبار الخارجية كنشرة
األخبار بالتمفزيكف المصرل ،كتأثيرىا عمى اتجاىات الجميكر نحك النشرة  ،كالدكؿ مصدر األحداث » ،
تـ إخضاع األخبار الكارد ة مف ركيترز ،ككالة األنباء الفرنسية االسكشيتدبرس ،ككالة أنباء الشرؽ
األكسط ،اليكرفيزيكف لمتحميؿ ،كما أجر يت دراسة ميدانية عمى عينة طبقية مككنة مف (  )400مبحكث
مف سكاف القاىرة  ،ككاف مف أبرز النتائج:
 بالنسبة لمعبلقة بيف النكع االجتماعي كاالتجاىات نحك نشرات األخبارية :تبيف أف االتجاه الساند ىك
المحايد دكف كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الذككر كاإلناث.
 بالنسبة لمعبلقة بيف السف كاإلتجاه نحك النشرات :عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الفئات
العمرية.
 العبلقة بيف المستكل التعميمى كاالتجاه نحك النشرات ،كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف كؿ مف التعميـ
ئة التعميـ المتكسط أكثر ميبل لبلتجاه اإليجابى نحك النشرة.
المتكسط كالجامعى .حيث كانت ؼ
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 العبلقة بيف التعميـ كحجـ التعرض :عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العنية.
 العبلقة بيف النكع االجتماعي كدرجة االىتماـ فى متابعة النشرات اإلخبارية ؛ المتابعة حظيت بنسب
مرتفعة مف كبل النكعيف(ذككر ،إناث) دكف كجكد فركؽ دالة إحصائيان.
وأجرت شاىين (  )2006دراسة حكؿ :اعتماد الشباب الجامعي عمى المكاقع اإلذاعية
كالتمفزيكنية اإللكتركنية لمحصكؿ عمى المعمكمات السياس ية ،اعتمدت الدراسة عمى منيج المسح
اإلعبلمي بأداة االستبياف ،بالتطبيؽ عمى عينة قكاميا ( )360مفردة مف طبلب الجامعات المصرية ،
تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج  ،منيا  :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات
كثافة االعتماد عمى المكاقع اإلذاعية كالتمفزيكنية اإللكتركنية لدل الشباب الجامعي مف ذكم مستكيات
االستغراؽ السياسي المختمؼة ،كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف متكسطات درجات تأثيرات االعتماد
المعرفية كالكجكدانية كالسمككية لدل الشباب الجامعي المصرم مف ذكم المستكيات الـ ختمفة لئلستغراؽ
السياسي .ال تكجد فركؽ ذات داللة معنكية بيف متكسطات درجات اعتماد تكجيو التفاعؿ لدل الشباب
الجامعي مف ذكم المستكيات المختمفة لبلستغراؽ السياسي.
وأجرى مركز حرية وحماية الصحفيين ( )2006دراسة بعنكاف "االحتياجات الصحفية المينية
في االردف  ،تـ مف خبلليا كضع إستراتيجية تطكير القدرات المينية كالقانكنية لئلعبلمييف العرب،
كتكصمت الدراسة إلى ضركرة تأىيؿ األكاديمييف فيـ ليسكا متخصصيف في اإلعبلـ  ،ألنيـ ال يميزكف
بيف اإلعبلـ كاالتصاؿ ،كأىمية التدريب لمكاكبة التطكرات التي تط أر في عالـ اإلعبلـ  ،مع المطالبة
إبعبلـ حر  ،كطالبت الدراسة بالعمؿ عمى تعريؼ العمؿ الصحفي

 ،مف بداية كيفية كتابة الخبر

الصحفي كاالىتماـ بالمغة العربية ،كتنمية الميارات مثؿ الكمبيكتر كاإلنترنت.
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وأجرى الحديد ي (  )2006دراسة بعنكاف" :دكر التمفزيكف األردني في تشكيؿ منظكمة القيـ
لدل طبلب الجامعة األردنية" ،حيث ىدفت الدراسة إلى تعرؼ دكر التمفزيكف األردني في تشكيؿ
منظكمة القيـ لدل طمبة الجامعة ،تككنت عينة الدراسة مف (

 ) 1052طالب كطالبة مف طمبة

الجامعة األردنية ،خمصت الدراسة إلى كجكد دكر إيجابي لمتمفزيكف األردني في تشكيؿ منظكمة القيـ
لدل طبلب الجامعة األردنية ،كمف أىـ تكصيات الدراسة التي خمصت الييا ،أنو يجب عمى التمفزيكف
يجابي لغرسيا في نفكس الشباب.
األردني العمؿ عمى زيادة بث البرامج التي تحمؿ القيـ اإل ة
وأجرت بغدادى (  ) 2007دراسة بعنكاف " المتغيرات المؤثرة عمى تغطية القضايا العربية فى
القنكات الفضائية العربية اإلخبارية " أجريت دراستيف ميدانيتيف مف خبلؿ منيج المسح ،كاعتمد

م
ؼ

الدراسة الميدانية األكلى عمي عينة مككنة ( )132مبحكث ،أما الدراسة الميدانية الثانية فاعتمد فييا
عمى عينة عمدية قكاميا ( )300مبحكث مف النخبة المصرية كالقطرية  ،أكضحت النتائج العامة أف
أىـ القنكات اإلخبارية التى تعتمد عمييا النخبة المصرية كالقطرية عينة الدراسة مرتبة طبقا لما أحرزتو
مف تك اررات ىى :الجزيرة ثـ العربية ثـ النيؿ لؤلخبار ثـ  ،BBCك ،CNNكالحرة . EuroNews ،كأف
قناة النيؿ لؤلخبار فشمت فى ترسيخ نفسيا كقناة لدل النخبة العربية عمكما  ،كالقطرية تحديدا خارج
حدكد جميكرية مصر العربية ،فبالكاد تشعر النخب بكجكد مثؿ ىذه القناة رغـ مركر ما يقرب مف عشر
سنكات عمى بدء إرساليا .أشارت ( )%75.7مف النخبة القطرية كالمصرية إلى أف قناة الجزيرة تسيـ
فى تغيير الرأل العاـ تجاه األحداث الجارية .أكدت النتائج تفكؽ قناة الجزيرة القطرية
إمداد اإلعبلمى بقاعدة معمكماتية.

اإلخبارية فى
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أجرت عثمان (  ) 2007دراسة بعنكاف " معالجة القنكات اإلخبارية العربية المتخصصة
لؤلحداث السياسية الجارية ك اتجاىات النخبة المصرية نحكىا " ،تـ استخداـ تحميؿ اؿمضـ كف لنشرتيف
أخباريتيف مقدمتيف فى كؿ مف قناة النيؿ لؤلخبار كالعربية  ،كما تـ القياـ بدراسة ميدانية عمى عينة
عمدية مف النخبة المصرية بمغ قكاميا ( )292مبحكثان  ،مف أعضاء مجمس الشعب كالشكرل  ،كىيئة
التدريس فى جامعات  :القاىرة ،األزىر ،الزقازيؽ 6 ،أكتكبر  ،ك ( )100فرد مف القائـ مف باالتصاؿ فى
الصحؼ كالراديك كالػتمفزيكف .كاف مف أبرز النتائج:


كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف قناة النيؿ  ،كقناة العربية في تنأكليا لؤلخبار األمنية فى
النشرات اإلخبارية ،حيث تفكقت العربية عمى النيؿ لؤلخبار.



مف أكثر األطر المستخدمة فى عرض الحدث كانت أطر األزمة السياسية بنسبة مقدارىا ()% 40
مف إجمإلى األخبار الكاردة.



جاءت األخبارالمحايدة فى الترتيب األكؿ ضمف األخبار الكاردة فى النشرات الـ
تبلىااألخبارلسمبية ( ،)% 35.5ثـ األخباراإليجابية
ا
بنسبة (،)% 38.7



ذاعة بالقناتيف

(.)% 25.8

ارتفاع نسبة األخبار التى تقدـ كجية نظر كاحدة (  ، )% 37.8ثـ األخبار التى تعرض أية كجية
نظر ( ،)% 32.8ثـ األخبار التى تعرض أكثر مف كجية نظر (.) 15.3
أجرى مظير (  ) 2007دراسة بعنكاف " دكر الراديك كالػتمفزيكف فى تشكيؿ معارؼ كاتجاىات

النخبة اليمينة نحك القضايا السياسية " ،كانت عينة الدراسة عمدية غير عشكائية قكاميا ( )200مبحكث
مف النخبة اليمنية .كاظيرت النتائج:
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 ارتفاع نسبة مشاىدة القنكات الفضائية لدل النخبة الفكرية اليمنية حيث بمغت

( ) % 100سكاء

بصفة منتظمة ( )% 68أك أحيانان ( )% 28.5أك ناد انر (. )3.5
 ارتفاع كثافة التعرض اليكمى المتكسط لمقنكات الفضائية ،حيث جاءت فى الترتيب األكؿ بنسبة
( )% 58.5لدل النخبة الفكرية اليمنية.
 جاءت اؿجزيرة فى الترتيب األكؿ فى ترتيب المبحكثيف  ،كتفضيبلتيـ لمقنكات الفضائية ،تمييا العربية
ثـ الفضائية اليمنية ثـ . MR
 جاءت النشرات اإلخبارية فى مقدمة البرامج التى تحرص النخبة الفكرية اليمنية عمى متابعتيا فى
القنكات الفضائية العربية.
 ارتفاع نسبة مشاىدل النشرات اإلخبارية فى القنكات الفضائية  ،حيث بمغت نسبة المشاىدة بصفة
منتظمة دائمان (.) % 81.5
وجاءت دراسة قببلن ( ،)2008بعنكاف" :اتجاىات المشاىديف نحك البرامج كالخدمة اإلخبارية
في التمفزيكف األردني ،كىدفت دراستو إلى التعرؼ عمى اتجاىات المشاىديف نحك البرامج كالخدمة
اإلخبارية في التمفزيكف األردني في الدكرة البرامجية األخيرة مف عاـ  ،2007كالدكرة البرامجية األكلى
مف عاـ  ،2008في إطار نظريتي االستخدامات كاإلشباعات

 ،كنظرية االعتماد عمى كسائؿ

االتصاؿ ،كأكصت الدراسة بضركرة إعادة النظر ببرامج الشباب التي يقدميا التمفزيكف األردني ،ككضع
إستراتيجية برامجية لمتمفزيكف األردني مكضحة األىداؼ كضمف رؤية محددة ،كاستحداث قسـ لمبحكث
كالدراسات ضمف الييكؿ التنظيمي لمتمفزيكف األردني بيدؼ التعرؼ عمى رغبات كحاجات المشاىديف.
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وأجرى أبو حسان(  ،)2008دراسة بعنكاف" :دكر التمفزيكف األردني في خدمة المجتمع
المحمي" .التي ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر التمفزيكف األردني في خدمة المجتمع المحمي ،مف خبلؿ
كجية نظر مشاىدم التمفزيكف األردني ،كذلؾ عمى مدل قياـ البرامج التي يبثيا التمفزيكف األردني،
بدكرىا كمؤسسة اتصاؿ جماىيرم ،بتزكيد المشاىديف بالمعمكمات كاألخبار ،كالشؤكف السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية كالصحية كالثقافية  ،كجعؿ المكاطف المحمي عمى دراية بكامؿ األخبار
كاألحداث في المجتمع الذم يعيش فيو ،كأظيرت نتائج الدراسة ،بأف نسبة المشاىديف الذيف يركف بأف
التمفزيكف األردني ينقؿ ىمكـ الكطف كالمكاطف بمغت (  ،)%30,8كمف نتائج الدراسة بأف التمفزيكف
األردني يخدـ أفراد المجتمع المحمي بإعبلميـ بالقضايا كاألحداث الداخمية التي تبلمس ىمكميـ.
أما دراسة العؤلوين (  )2009المكسكمو" ،تكنكلكجيا االتصاؿ كعبلقتيا بأداء

اؿمؤسسات

اإلعبلمية :مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردنية نمكذجان" .ىدفت إلى قياس أثر تكنكلكجيا االتصاؿ عمى
أنشطة كأداء مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردنية متمثبلن في التخطيط ،التنظيـ ،المتابعة ،التقكيـ ،اتخاذ
الق اررات ،المكارد البشرية ،اإلنتاجية ،كفاءة االداء .كمف تكصيات الدراسة العمؿ عمى رفد المؤسسات
اإلعبلمية األردنية بالككادر البشرية المؤىمة كالقادرة عمى استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ  ،كزيادة الكعي
لدل العامميف عف مفيكـ تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات لما ليذه التقنية مف أثر فاعؿ عمى أداء
المؤسسات اإلعبلمية األردينة.
كما أوصت دارسة الخبليمو ( )2009المكسكمو " ،السياسية اإلعبلمية األردنية مف خبلؿ رؤية
الممؾ عبداهلل الثاني بف الحسيف لئلعبلـ" .بضركرة اإلىتماـ بالقضايا اإلعبلمية كسياستيا بشكؿ
مستمر ،ألف اإلعبلـ مرآة المجتمع ،ككضع خطط زمنية كتطكرات مستقبمية لرفع مستكل أداء العامميف

100

في اإلعبلـ األردني مف خبلؿ تكفير فرص التدريب  ،كرفع مستكل القدرات في المجاالت التحريرية
كالفنية كاإلبداعية ،كمكاكبة التطكرات كالمتغيرات العالمية المتبلحقة.

الدراسات األجنبية:
أجرى جينتر (  )Gunter,2005دراسة بعنكاف "الثقة في األخبار عمى التمفزيكف" حيث ىدفت
الدراسة إلى تعرؼ مدل ثقة المشاىديف في األخبار التي يبثيا التمفزيكف ،كتككنت العينة مف مجمكعة
مف مشاىدم قناة  BBCفي المممكة المتحدة  ،كأشارت النتائج إلى:
 اعتبر غالبية أفراد العينة أف التمفزيكف ىك المصدر الرئيس لؤلخبار ،كأف نسبة ( )%87مف العينةيركف أف األخبار تضع الجميكر في صكرة األحداث الجارية.
 أكد (  )%85مف أفراد العينة أنيـ مرتاحكف لؤلخبار التي تبثيا قناة .BBC -اعتبر غالبية أفراد العينة أف البرامج كاقعية  ،كبنسبة (

 ) %89لؤلخبار ،ك (  )%69لبرامج

األحداث الجارية ،ك(  )%59لمبرامج الكثائقية.
 يرل (  )%80مف أفراد العينة أف التمفزيكف يعد أفضؿ مصدر لؤلخبار. أشار معظـ أفراد العينة أف األخبار التي تبثيا قناة  BBCتعكس مكقؼ الحككمة البريطانية حياؿمختمؼ القضايا المطركحة في األخبار.
وقام مركز  (2007) IPSOS STATبدراسة بعنكاف "تحميؿ اإلعبلـ الكطني لمتمفزيكف األردني"،
لعاـ  .2007ىدفت الدراسة إلى قياس مشاىدة التمفزيكف األردني لتزكيد شركات االعبلف بأكقات الذركة
التي يككف فييا أعمى نسبة مشاىدة .تككنت عينة الدراسة مف (  )3561فرد تزيد أعمارىـ عف )(15
عاـ ،حيث تـ استخداـ أسمكب المقاببلت الشخصية مع أفراد العينة ،كأظيرت النتائج

أف أعمى نسبة
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مشاىدة كانت ما بيف الساعة الثامنة كالعاشرة مساء أم فترة السيرة  ،حيث بمغت النسبة ( ،)%45
ككانت نسبة مشاىدة الذككر في الفترة المسائية أعمى مف نسبة مشاىدة اإلناث ،حيث كانت نسبة
الذككر (  )%45فيما كانت نسبة اإلناث (  ، )% 40كاف نسبة مشاىدة اإلناث في الفترة الصباحية
أعمى مف نسبة الذككر حيث كانت نسبة اإلناث (  ،)%35فيما كانت نسبة الذككر (  ،)% 25أما
بالنسبة لمتغير العمر فكانت أعمى نسبة لمفئة العمرية التي تزيد عف

 45عاـ ،حيث بمغ النسبة

لممشاىدة في الفترة المسائية ( .)%60
ا
درسة سايتو ( )Saito.2007بعنكاف" التمفزيكف كرعاية اتجاىات أدكار الجنسيف في الياباف ،ىؿ
يسيـ التمفزيكف في الحفاظ عمى الكضع الراىف؟ حيث ىدفت الدراسة إلى تقصي فيما إذا كانت مشاىدة
التمفزيكف تسيـ في المحافظة عمى الكضع التقميدم ألدكار الجنسيف في الياباف ،تـ استخداـ المنيج
المسحي مف خبلؿ استبانة أدكار الجنسيف التي تـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية مف سكاف مدينة طككيك
بمغ عددىا ( )417مفردة مف الذيف تقع اعمارىـ بيف ( )69 – 20مف الذككر كاإلناث ،كتـ تقسيـ مدل
مشاىدة التمفزيكف مف خبلؿ عدد الدقائؽ التي يقضييا المستجيبكف في المشاىدة إلى ثبلث فئات النحك
اآلتي :المشاىد لغاية (  ) 120دقيقة تعد قميمة ،كالمتكسطة أكثر مف  270 – 120دقيقة في اليكـ،
كالكثيرة أكثر مف  270دقيقة ،كأشارت النتائج :
 كجكد فركؽ في االتجاىات نحك أدكار الجنسيف تعزل لجنس المستجيبيف لصالح اإلناث ،حيثترل اإلناث أف التمفزيكف يسيـ في المساكاة بيف الجنسيف أكثر مف الذككر.
 كجكد فركؽ في االتجاىات نحك أدكار الجنسيف تعزل لممستكل التعميمي لممستجيبيف لصالحخريجي الكميات فما فكؽ.
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 كجكد فركؽ في االتجاىات نحك أدكار الجنسيف تعزل لمتكجو السياسي لممستجيبيف لصالحالمبرالييف.
 كجكد فركؽ في االتجاىات نحك أدكار الجنسيف تعزل لمدة المشاىدة لمتمفزيكف لصالح فئة قميميالمشاىدة.
 كجكد فركؽ في االتجاىات نحك أدكار الجنسيف تعزل لمتغيرم العمر ،كالكظيفة.وأجرى فيمي وتوماس (  )Fahmy& Thomas 2007دراسة بعنكاف" :أظير الحقيقة ،كدع
الجماىير تقرر :مسح مف خبلؿ شبكة اإلنترنت يعرض دعـ مشاه دم قناة الجزيرة الستخداـ الصكر
البيانية" ،بحثت ىذه الدراسة في كجيات نظر مشاىدم قناة الجزيرة حكؿ استخداـ القناة

ؿلصكر

البيانية المتصمة بالحرب في العراؽ كفمسطيف  ،كما إذا كاف المشاىدكف يركف أف القناة التمفزيكنية تقدـ
معمكمات بصرية كالتي ال يمكف العثكر في كسائؿ اإلعبلـ القكمية العربية ،ك  CNNككسائؿ اإلعبلـ
الغربية  ،تـ عمؿ المسح باستخداـ شبكة اإلنترنت حيث تككنت عينة الدراسة مف (  )638مشاىد لقناة
الجزيرة مف (  )22بمد منيا (  ) 20بمد عربي ،كبمديف مسمميف ىما :باكستاف ،كأفغانستاف ،كقد أشارت
النتائج إلى أف (  ) %81مف المشاىيف يركف بأف استخداـ القناة ؿلصكر البيانية المتصمة بالحرب في
العراؽ كاف ق ار ار جيدا بالنسبة ليـ ،كأف (

 ) %85مف المشاىيف يركف بأف استخداـ القناة

ؿلصكر

البيانية المتصمة بالحرب في فمسطيف كاف ق ار ار جيدا بالنسبة ليـ ،ك أف (  ) %89.3مف المشاىيف
يركف بأف القناة التمفزيكنية تقدـ معمكمات بصرية كالتي ال يمكف العثكرعمييا في كسائؿ اإلعبلـ القكمية
العربية ،كأف (  ) %80.6مف المشاىديف يركف بأف القناة التمفزيكنية تقدـ معمكمات بصرية كالتي ال
يمكف العثكر عمييا في  CNNككسائؿ اإلعبلـ

الغربية.
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المؽكمة كالصمكد ضد برامج التمفزيكف
وجاءت دراسة كيوما (  )Chioma,2008بعنكاف " ثقافة ا
المستكردة في نيجيريا " حيث ىدفت ىذه الدراسة التجريبية التحقؽ في اآلثار المترتبة عمى برامج الترفيو
األمريكية عمى إنتاج المعرفة لدل الجماىير النيجيرية في المعتقدات كالسمككيات كالمكاقؼ كالقيـ  ،كذلؾ
باستخداـ نظرية اإلمبريالية الثقافية كإطار .كتألفت عينة ا لتجربة مف (  )482طالب كطالبو مف الطمبة
في المدارس الثانكية العميا في نيجيريا ،الذيف يمثمكف المجمكعات العرقية الرئيسية الثبلث كالدينية في
الببلد .تعرضت المجمكعة التجريبية لبرامج التمفزيكف األمريكي لعدة أياـ ،في حيف تعرضت اؿمجمكعة
ضبطة مف المشاركيف بؿرامج التمفزيكف النيجيرم فقط .كأظيرت النتائج أف التعرض لبرامج التمفزيكف
اؿ ا
األميركية مضرة بمعرفة المشاركيف ،كأف السمككيات كالمعتقدات كالقيـ كالمكاقؼ كاالتجاىات  ،ال تزاؿ
تتأثر ببرامج الترفية االميركية.
وأجرى وانغ ( )Wang,2008دراسة بعنكاف " :كيؼ يقكـ طالب الصحافة األمريكي بقراءة
المعمكمات كاألخبار عف الصيف :فيمان كتحميبلن " .أجريت دراسة كانغ في الكاليات المتحدة األمريكية،
اشتممت العينة عمى طمبة الصحافة األمريكية في كمية العبلقات العامة في جامعة فمكريدا المركزية/
أكرالندك ،كاستخدـ في دراسة كانغ استبافتيف أحدىما مف النكع المغمؽ ،كالثاني مف النكع المفتكح كالمدعكـ
بمقابمة الباحث كنغ نفسو ،كمف أمثمة األسئمة المفتكحة :ما ىي المكاضيع اإلخبارية التي تعتقد
ميمو لمطبلب؟ ما ىي نظرتؾ اتجاه التقارير اإلخبارية كأنت تدرس في كمية الصحافة؟ كما مدل
أىميتيا؟ كما يسئؿ المشارككف كبشكؿ غير رسمي عف نظرتيـ اتجاه الصحفييف ،خاصو كأف الباحث
صيني كيريد أف يعمـ رأم المشاركيف في الصيف .تكصمت دراسة كانغ إلى عدد مف النتائج ،أىميا:
ا-ختيار األخبار كبثيا يعتمد عمى عدة عناصر مف أىميا :الخركج عف اإلطار الزمني المقرر لمبث.

أنيا
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خمفية المحرريف تؤثر عمى معظـ األخبار.الركابط الثقافية تقؼ كراء االختبارات الشخصية لممادة اإلعبلمية.-التفضيبلت الشخصية المتأثرة باليكية العرقية تقؼ كراء اختيار المادة اإلعبلمية

 ،فالبعض يفضؿ

األخبار اآلتية مف ذكم األقميات.
وأجرى ريتشارد ستيفن حداد دوان()Richard, Steven, Haddad &Duane,2010
دراسة بعنكاف "استخداـ اؿؿكحات التفاعمية المرتبطة بالبرنامج التمفزمكني لمحد مف تجنب اإلعبلنات
التمفزيكنية" حيث تـ اختبار كيؼ أف استخداـ اؿؿكحات التفاعمية المرتبطة بالبرنامج التمفزيزني أثناء فترة
اإلعبلنات التجارية سيخفض مف فرصة تغيير المشاىد لمقناة التمفزيكنية كاالنتقاؿ إلى مشاىدة قناة
اخرل ،تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي في ىذه الدراسة ،حيث تككنت عينة الدراسة مف (

)248

فرد مف مشاىدم التمفزيكف في استراليا ،كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف :مجمكعة ضابطة – قدمت ليـ
إعبلنات تجارية أثناء مشاىدتيـ لمبرامج التمفزيكنية لكف دكف استخداـ المكحات التفاعمية ،أما المجمكعة
التجريبية فقد قدمت ليـ إعبلنات

تجارية أثناء مشاىدتيـ لمبرامج التمفزيكنية باستخداـ المكحات

التفاعمية ،تعرض المشترككف في المجمكعتيف إلى مشاىدة التمفزيكف لمدة (  )22.5دقيقة داخؿ مختبر
صمـ لتشجيعيـ عمى مشاىدة التمفزيكف كما لك كانكا في المنزؿ ،كقد أظيرت النتائج أف استخداـ
المكحات التفاعمية المرتبطة بالبرنامج أثناء فترة الدعايات التجارية خفضت احتمالية تغيير المشاىدة
القناة إلى قناة اخرل بنسبة (  )%40مما يدؿ عمى فاعمية
التمفزيزني لمحد مف تجنب اإلعبلنات التمفزيكنية.

اؿؿكحات التفاعمية المرتبطة بالبرنامج
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التعقيب عمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا:
بعد مراجعة الدراسات السابقة يبلحظ أف ىناؾ أىمية بالغة لتقييـ البرامج المختمفة التي تقدميا
القنكات التمفزيكنية في مختمؼ دكؿ العالـ العربية كالغربية ،كتأثيرىا عمى اتجاىات المشاىديف نحك
القضايا المطركحة في تمؾ البرامج ،كتتشابو ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في اىتماميا التعرؼ إلى
اتجاىات فئة مف المجتمع نحك البرامج التي يبثيا التمفزيكف األردني.
ونظرة متفحصة ليذه الدراسات يبلحظ ما يمي:
 -امتدت ىذه الدراسات منذ عاـ (

 )2002بدراسة عثماف ،إلى عاـ (  )2010بدراسة ريتشارد

ستيفن حداد دوان(.)Richard , Steven , Haddad & Duane,2010
 كاف معظـ ىذه الدراسات السابقة التي تـ مراجعتيا قد تـ تطبيقيا في دكؿ عربية مثؿ :مصر كقطركاليمف ،كسكريا ،أك دكؿ غربية كأجنبية مثؿ :أمريكا ،بريطانيا ،الياباف ،تايكاف ،نيجيريا،
أستراليا ،في حيف كانت الدراسات التي تـ تطبيقيا عمى بمد الدراسة األردف (

 ) 9دراسات ،حيث

تتشابو الدراسة الحالية مع بعض جكانب تمؾ الدراسات إال انيا تختمؼ في جكانب عديدة عف تمؾ
الدراسات ،فمثبل دراسة المجمس األعمى لئلعبلـ (

 ) 2005ركزت عمى األخبار في التمفزيكف

األردني ،في حيف أف الدراسة الحالية تركز عمى برنامج مرتبط بمككنات الديمقراطية ،كتتفؽ الدراسة
الحالية مع دراسة مركز حرية الصحفييف (

 ) 2006في عينة الدراسة كىـ الصحفيكف ،إال أنيا

تختمؼ في طبيعة تناكؿ الصحفييف ،فالدراسة الحالية تتناكؿ اتجاىات الصحفييف نحك بعض برامج
التمفزيكف األردني في حيف أف الدراسة السابقة تتناكؿ احتياجات الصحفييف ،كتناكلت دراسة
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الحديدم (  ) 2006دكر التمفزيكف في بناء القيـ لدل طمبة الجامعة األردنية ،كما تناكلت دراسة
مركز إبسكس استطبلعات رام المشاىديف في مشاىداتيـ لمتمفزيكف االردني ،كما تنأكلت دراسة
قببلف (  )2008اتجاىات المشاىديف نحك االخبار في التمفزيكف األردني ،أما دراسة أبك حساف (
 ) 2008فتناكلت دكر التمفزيكف في خدمة المجتمع ،كجاءت دراسة العبلكيف(

 )2009لتتناكؿ

تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ في المؤسسات اإلعبلمية التمفزيكف األردني انمكدجان ،كاخي ار تنأكلت دراسة
الخبليمة (  ) 2009السياسة اإلعبلمية األردنية مف خبلؿ رؤية الممؾ عبداهلل الثاني بف الحسيف
لئلعبلـ.
أما ىذه الدراسة فتتميز عن الدراسات السابقة فيما يمي:
كمف خبلؿ ىذا العرض يبلحظ أف الدراسة الحالية تركز عمى فئة معينة مف المثقفيف كالمؤثريف في
المجتمع أال كىـ الصحفيكف ،كىذا ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة ،ككذلؾ تناكليا برامج
محددة مف برامج التمفزيكف األردني ،كىك ("برنامج مف المسؤكؿ " انمكذجان  ،يحدث اليكـ سابقان ) ،الذم
يعبر عف مككنات الديمقراطية في ذلؾ البرنامج ،كقد تيعد الدراسة الحالية مف أكلى الدراسات التي تناكلت
برنامجان متصبلن بمككنات الديمقراطية في التمفزيكف األردني ،كالتعرؼ إلى اتجاىات المشاىديف مف النخبة
الثقافية في المجتمع نحك ىذه البرامج.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
يتضمف ىذا الفصؿ كصفان لمجتمع الدراسة كاجراءات اختيار عينة الدراسة ،كخطكات إعداد أداة
الدراسة كالتأكد مف صدقيا كثباتيا ،كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفان إلجراءات الدراسة كمتغيراتيا،
كالمعالجة اإلحصائية المستخدمة ،كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ.

منيجية الدراسة
اتبعت الباحثة المنيج الكصفي المسحي ،حيث قامت بجمع المعمكمات عف طريؽ استبانة
االتجاىات نحك مككنات الديمقراطية لبرامج التمفزيكف األردني ،التي أعدتيا كطكرتيا حكؿ اتجاىات
الصحفييف نحك بعض مككنات العممية الديمقراطية التي تتنأكليا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف
المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) .ثـ قامت الباحثة بكصؼ تأثير تمؾ البرامج في ضكء عدد مف

المتغيرات التصنيفية.كالمنيج الكصفي :طريقة عممية منظمة يعتمدىا الباحث لدراستو لظاىرة
اجتماعية أك سياسية كما تكجد في الكاقع ،كييتـ بكصفيا كصفا دقيقا كيعبر عنيا تعبي ار
كيفيا أك كميا .كالتعبير الكيفي يصؼ لنا الظاىرة كيكضح خصائصيا ،أما التعبير الكمي
فيعطييا كصفا رقميا يكضح مقدارىا أك حجميا ،كما يمكف تعريفو بأنو طريقة مف طرؽ
التحميؿ كالتفسير بشكؿ عممي منظـ مف أجؿ الكصكؿ إلى أغراض محددة لظاىرة
اجتماعية ما ،كيعرؼ المنيج الكصفي المسحي بأنو المنيج الذم ييدؼ إلى كصؼ
الظاىرة المدركسة مف حيث طبيعتيا كدرجة كجكدىا  .ك ييقصر ىدؼ البحث االرتباطي
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عمى معرفة كجكد العبلقة أك عدميا ،كاف كجدت فيؿ ىي طردية أـ عكسية،سالبة أـ
مكجبة؟ (العساؼ.)261-191،1989،
مجتمع الدراسة
تككف مجتمع الدراسة مف جميع الصحفييف األردنييف المنتسبيف لنقابة الصحفييف األردنييف في
العاصمة عماف ،كبمغ عدد الصحفييف األردنييف الذيف يعممكف في مجاؿ اإلعبلـ اإللكتركني كالصحافة
المقركءة كالمحرريف ( إذاعة كتمفزيكف ) حيف إجراء الدراسة (  ) 870صحفيا كصحفية ،مكزعيف إلى
( )701صحفي ك (  ) 169صحفية.
عينة الدراسة
تككنت عينة الدراسة مف (

 ) 262صحفي كصحفية مف الصحفييف األردنييف المنتسبيف

لنقابة الصحفييف األردنييف لمعاـ  ،2011 / 2010تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية المتيسرة كبنسبة
( )%30مف مجتمع الدراسة ،كتكزعت العينة بيف مجمكعتيف رئيسيتيف ىما :الذككر(الصحفيكف) حيث
بمغ عددىـ (  ) 149صحفيان كبنسبة (  ) %17مف مجتمع الدراسة ،كاإلناث ( الصحفيات ) المكاتي
بمغ عددىف (  ) 113صحفية كبنسبة (  ) %13مف مجتمع الدراسة ،كالجدكؿ (  ) 1التالي يبيف
تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة.
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جدول ( ) 1

توزيع أفراد عينة الصحفيين حسب النوع االجتماعي والفئة العمرية والوسيمة اإلعبلمية
متغيرات الدراسة
النكع االجتماعي

الفئة العمرية

الكسيمة اإلعبلمية

العدد

ذككر

149

إناث
من-23أقلمن30سنة

113
99

من-30أقلمن45سنة

110

45سنةفمافوق

53

الصحافةالمكتوبة

187

الصحافةاإلليكترونية

35

محررأخباراإلذاعة

13

محررأخبارالتلفزيون

27

المجمكع
262

262

262

أداة الدراسة:
تطمب اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا إعداد استبانو لقياس اتجاىات الصحفييف نحك
برامج التمفزيكف األردني( "برنامج مف المسؤكؿ " أنمكذجان  ،يحدث اليكـ سابقان)  ،إذ قامت الباحثة بداية
بتحديد جكانب العممية الديمقراطية المعني بيا برنامج مف المسؤكؿ ،كالتي يمكف تضمينيا في االستبانة
كالمتمثمة بالجكانب االتية:
 مجاؿ حرية التعبير مجاؿ الشفافية مجاؿ سياسة البرنامج -مجاؿ المصداقية
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 مجاؿ كقت البرنامجكلتحديد المظاىر السمككية التي يمكف قياسيا في كؿ مجاؿ مف المجاالت السابقة اطمعت
الباحثة عمى األبحاث كالدراسات ذات العبلقة بمككنات الديمقراطية بشكؿ عاـ ،ك

األدب النظرم

كالدراسات السابقو كبعض أدكات القياس التي اىتمت باالتجاىات نحك برامج التمفزيكف

بشكؿ خاص

مثؿ :المجمس األعمى لئلعبلـ (  ،) 2005ك الحديدم (  ،) 2006ك قببلف ( . )2008
كتكصمت الباحثة إلى (  )68مظي ار سمككيان( فقرات ) الممحؽ (  ) 1االستبانة في صكرتيا
األكلية ،تـ ادراجيا ضمف المجاالت الخمس لجكانب العممية الديمقراطية التي تنأكلتيا برامج التمفزيكف
األردني :برنامج "مف المسؤكؿ " أنمكذجان ،كقد تكزعت تمؾ الفقرات عمى المجاالت الخمس عمى النحك
االتي:
 مجاؿ حرية التعبير (  ) 12فقرة مجاؿ الشفافية (  ) 22فقرة مجاؿ سياسة البرنامج (  ) 13فقرة مجاؿ المصداقية (  ) 14فقرة مجاؿ كقت البرنامج (  ) 7فقراتكبناء عمى ذلؾ كضعت استبانة اتجاىات الصحفييف نحك بعض مككنات الديمقراطية التي يتناكليا

برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) بصكرتيا األكلية.
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صدق االداة
لمتحقؽ مف صدؽ محتكل استبانة االتجاىات ،تـ عرضيا بصػكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف
المحكميف مف ذكم االختصاص في(اإلعبلـ ،كالبحث العممي كالقياس كالتقكيـ) ،في الجامعات األردنية،
بمغ عددىـ (  )10محكميف ،كالممحؽ (  ) 2يبيف اسماءىـ كرتبيـ االكاديمية.
طمب مف مجمكعة المحكميف التحقؽ مف درجة صبلحية الفقرة ،كدرجة انتمائيا لممجاؿ الديمقراطي
الذم تمثمو ،كمف حيث الصياغة المغكية ،كاقتراح التعديؿ المناسب إذا كانت الفقرة تتطمب ذلؾ ،كبناء
عمى مبلحظات ،كاقتراحات المحكميف ،قامت الباحثة بإجراء التعديؿ ،بحيث تـ حذؼ فقرتيف فقط،
حيث تـ اعتماد مكافقة نسبة (  ) % 80مف المحكميف عمى فقرات االستبانة ،ككضعت االستبانة في
صكرتيا النيائية ،ممحؽ (  ) 3كالتي اشتممت عمى (

 ) 66فقرة

تكزعت عمى المجاالت الخمس

ؿمككنات العممية الديمقراطية التي تنأكلتيا برامج التمفزيكف االردني :برنامج مف المسؤكؿ أنمكذجان ،عمى
النحك االتي:
 مجاؿ حرية التعبير (  ) 12فقرة مجاؿ الشفافية (  ) 20فقرة مجاؿ سياسة البرنامج ( ) 12فقرة مجاؿ المصداقية (  ) 13فقرة مجاؿ كقت البرنامج (  ) 9فقراتكأعطيت الفقرات تدريجان خماسيا(  ) 5 -1حسب مقياس ليكرت الخماسي.
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ثبات االداة
تـ تطبيؽ االستبانة بعد التاكد مف صدقيا عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة كخارج
عينتيا بمغ عدد أفرادىا (  ) 23صحفيا كصحفية ،منيـ (  )14صحفيا ،ك(  ) 9صحفيات  ،كذلؾ
لمتحقؽ مف ثبات استبا فة االتجاىات بطريقة االتساؽ الداخمي الستجابات عينة الدراسة  ،حيث حسب
معامؿ ثبات االستبانة باستخداـ معادلة كرنباخ الفا ،فبمغت قيـ ثبات االستبانة كما يبينيا الجدكؿ ( ) 2
الجدول ( ) 2

معامبلت ثبات استبانة االتجاىات نحو بعض مكونات الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون
الرقم

األردني ("برنامج من المسؤول" أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً)
معامل الثبات
المجال

1

حرية التعبير

3

سياسة البرنامج

2
4
5

0.91

الشفافية

0.95

المصداقية

كقت البرنامج

0.88
0.85
0.82

الدرجة الكمية

0.96

يشير الجدكؿ (  ) 2إلى معامؿ ثبات مرتفع الستبانة االتجاىات نحك بعض مككنات الديمقراطية
التي يتنأكليا برامج التمفزيكف األردني ( "برنامج مف المسؤكؿ " أنمكذجان محدث اليكـ سابقان) حيث بمغ
معامؿ الثبات الكمي (  ،) 0.96كتراكحت معامبلت الثبات لممجاالت الخمسة بيف (
.)0.95

- 0.82
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مفتاح تصحيح أداة الدراسة:
أما فيما يتعمؽ بتصحيح االستبانة فقد تـ االعتماد عمى ميزاف خماسي لتصحيح االداة يترأكح
بيفمكافؽ بدرجة كبيرة جدان (  )5درجات ،كمكافؽ بدرجة كبيرة (  ،) 4كمحايد (  ) 3درجات ،ك غير
مكافؽ بدرجة كبيرة (  ،) 2ك  غير مكافؽ بدرجة كبيرة جدان (  ،)1كتـ تقسيـ أداء عينة الدراسة عمى
فقرات االستبان ػػة إلى ثبلثة مستكيػػات كفقان لدرجة الحيػ ػ ػػاد (

 )3كالذم تـ التعامػػؿ معيػػا ككسػط ػ

افتراضي ،بحيث تشير إلى شدة االتجاه مف فكقيا اتجاه إيجابي ،كما دكنيا اتجاه سمبي ،كذلؾ عمى
النحك اآلتي:
(  )3تقابؿ التقدير اتجاه محايد.
أقؿ مف (  ) 3تقابؿ التقدير اتجاه سمبي.
أكثر مف (  ) 3تقابؿ التقدير اتجاه إيجابي.

متغيرات الدراسة:
اشتممت الدراسة عمى المتغيرات االتية:
 الجنس كلو مستكياف :ذككر ،إناث العمر كلو ثبلثة مستكيات ىي 23 :كأقؿ مف  30 ،30كأقؿ مف  45 ، 45فما فكؽالصحفي كلو ثبلثة مستكيات ىي :الصحافة المقركءة ،الصحافة اإللكتركنية ،محررم
ة
 كسائؿ اإلعبلـاألخبار اإلذاعو كالتمفزيكف األردني.
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 االتجاىات نحك بعض مككنات الديمقراطية  ،كىك المتغير الذم تـ الكشؼ عف أثر المتغيرات التصنيفيةعميو.

إجراءات الدراسة:
-

تحديد مجتمع الدراسة كعينتيا.

-

االطبلع عمى األدب النظرم كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة بناء أداة الدراسة
كتطكيرىا.

-

بناء اداة الدراسة كتطكيرىا.

-

الحصكؿ عمى إذف رسمي لتطبيؽ االستبانة

-

تطبيؽ استبانة االتجاىات عمى أفراد عينة الدراسة.

-

تفرمغ استجابات عينة الدراسة عمى االستبانو في جدأكؿ خاصو

-

تحميؿ المعمكمات (البيانات) با ستخداـ الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

عف أسئمة الدراسة عمى كفؽ المعالجة اإلحصائية المناسبة
-

عرض نتائج الدراسو

-

مناقشة النتائج كاصدار التكصيات في ضكئيا

المعالجة اإلحصائية:
تبنت الباحثة المعالجات اإلحصائية اآلتية:

 SPSSلئلجابة
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 - 1المتكسطات الحسابيو كاالنحرافات المعياريو  ،كالرتبة ،ككذلؾ الكسط الفرضي (  )3كيقابؿ التدريج
(محايد) عمى مقياس االتجاىات ،كذلؾ لمحكـ عمى شدة االتجاه :إيجابي ،سمبي لئلجابة عف السؤاؿ
األكؿ.
 - 2استخداـ اختبار ) (t-testلعينة كاحدة لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لشدة االتجاه لكؿ فقرة مف
فقرات استبانة االتجاىات كلكؿ مجاؿ مف مجاالتيا ،كذلؾ باختبار الفرؽ بيف متكسط الفقرة ،أك
متكسط المجاؿ ،كالمتكسط الفرضي
 - 3استخداـ اختبار ) (t-testلعينتيف مستقمتيف لئلجابة عف السؤاؿ الثاني باختبار الفرضية األكلى
المتعمقة بو.
 - 4استخداـ تحميؿ التبايف األحادم ) (One way ANOVAلئلجابة عف السؤاؿ الثالث باختبار
الفرضية الثانية المتعمقة بو ،كاختبار شمفيو ) (Scheffeلممقارنات البعديو.
 - 5استخداـ تحميؿ التبايف األحادم ) (One Way ANOVAلبلجابة عف السؤاؿ الرابع باختبار
الفرضية الثالثة المتعمقة بو.
 - 6استخداـ معادلة كرنباخ الفا
االتجاىات.

) (Cronbach-Alphaلبلتساؽ الداخمي لمتاكد مف ثبا ت استبانة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عف
أسئمتيا ،كعمى النحك اآلتي:
أوالً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصو " ما اتجاىات الصحفيين نحو مكونات
العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ("برنامج من المسؤول" أنموذجاً يحدث اليوم
سابقاً)؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

التجاىات

الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ"
أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) عمى كؿ مجاؿ مف مجاالت أداة الدراسة ،كما تـ استخداـ اختبار t-test
لعينة كاحدة لمتعرؼ عمى الفرؽ بيف اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا
برامج التمفزيكف األردني كبيف الكسط الفرضي ( ،)3كيظير الجدكؿ ( )3ذلؾ.
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الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ال تجاىات الصحفيين نحو مكونات العممية الديمقراطية
التي تبثيا برامج التمفزيون األردني( "برنامج من المسؤول" أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) ونتائج اختبار t-
 testلعينة واحدة لمفرق عن الوسط الفرضي

المجال

المتوسط

االنحراف

الرتبة

شدة

قيمة ت

الداللة

الرقم

1

حرية التعبير

الحسابً
3.20

المعٌاري
0.87

1

االتجاه
إيجابي

المحسوبة
3.770

*0.000

3.18

0.79

2

إيجابي

3.209

*0.001

2

الشفافية

3.17

0.86

3

إيجابي

3.753

*0.000

2.94

0.69

4

سلبي

1.474

0.142

2.89

0.76

5

سلبي

2.428

*0.016

3.09

0.69

إيجابي

2.213

*0.028

3
4
5

سياسة البرنامج

المصداقية

كقت البرنامج

الدرجة الكمية

اإلحصائية

* دال إحصائيا

يبلحظ مف الجدكؿ (  )3أف اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا
برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) كاف إيجابيان ،كداؿ إحصائيان
عند مستكل ( ،)0.028إذ بمغ المتكسط الحسابي ( )3.09بانحراؼ معيارم ( ،)0.69كجاءت مجاالت
أداة الدراسة بيف اإليجابي كالسمبي ،إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف (  ،)2.89 -3.20كجاء في
الرتبة األكلى مجاؿ حرية التعبير كباتجاه إيجابي ،بمتكسط حسابي ( )3.20كداؿ إحصائيان عند مستكل
( ،)0.001كفي الرتبة الثانية جاء مجاؿ سياسة البرنامج كباتجاه إيجابي ،بمتكسط حسابي ( )3.18
كداؿ إحصائيان عند مستكل (  ،)0.000كفي الرتبة الثالثة جاء
بمتكسط حسابي (  )3.17كداؿ إحصائيان عند مستكل (

مجاؿ الشفافية كباتجاه إيجابي،

 )0.000كجاء في الرتبة الرابعة

مجاؿ

المصداقية كباتجاه سمبي بمتكسط حسابي (، )2.94كغير داؿ إحصائيان  ،كجاء في الرتبة األخيرة مجاؿ
كقت البرنامج كباتجاه سمبي بمتكسط حسابي (  )2.89كداؿ إحصائيان عند مستكل (  ، )0.016كقد تـ
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تحميؿ اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج
مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) ،كذلؾ عمى النحك اآلتي-:
أوالً :مجال حرية التعبير
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  ،كما تـ استخداـ اختبار  t-testلعينة
كاحدة لمتعرؼ عمى الفرؽ عف الكسط الفرضي (  ) 3لبياف الداللة اإلحصائية لشدة االتجاه لكؿ فقرة
مف فقرات مجاؿ حرية التعبير ،كيظير الجدكؿ ( )4ذلؾ
الجدول ( )4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ال تجاىات الصحفيين نحو حرية التعبير كأحد

مكونات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ("برنامج من المسؤول" أنموذجاً

يحدث اليوم سابقاً) مرتبة تنازلياً ونتائج اختبار  t-testلعينة واحدة لمفرق عن الوسط الفرضي

رقـ

الفقرة

الفقرة
10
8
9

يضبط مقدـ البرنامج حرية التعبير في
إطار حماية النظاـ العاـ كاآلداب
يمتنع مقدـ البرنامج أف يتحكؿ برنامجو

إلى كسيمة إللحاؽ األذل باآلخريف

يمتنع مقدـ البرنامج أف يتحكؿ برنامجو

إلى أداة عدكاف عمى أخبلؽ البرنامج

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

شدة

الداللة

االتجاه

اإلحصائية

3.56

1.21

1

إيجابي 0.000

3.48

1.24

2

إيجابي 0.000

3.47

1.24

3

إيجابي 0.000

يتعامؿ البرنامج مع آراء الجميكر
11

المتمقي عمى اختبلؼ اطيافيـ بعدالة
كمسأكاة

3.26

1.19

4

إيجابي 0.001
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4
7
3
6

يتيح البرنامج لممتمقي أف يعبر عف ذاتو
كعف مجتمعو
يجعؿ مقدـ البرنامج مف القضية بابان

مفتكحان الستنباط الحمكؿ المناسبة

يعتبر البرنامج الصكاب أك الخطأ ليس

حك انر عمى فرد دكف غيره

يسمح البرنامج لممتمقي االجتياد برأيو

ضمف شركط يبدييا حسب القضية

3.24

1.20

5

إيجابي 0.001

3.23

1.23

6

إيجابي 0.003

3.16

1.23

7

إيجابي 0.032

3.15

1.20

8

إيجابي 0.046

يعطي البرنامج الحؽ لكؿ مكاطف
5

1
12

2

المشاركة في أية قضية مف

القضايا

3.06

1.33

9

التي يطرحيا المجتمع عمى البرنامج
يتجنب مقدـ البرنامج الضغط عمى

الجميكر بإبداء كجية نظر مغايرة لرأيو
يكاجو مقدـ البرنامج دكف خكؼ سمطة
متسكة برأييا
ـ
يدافع مقدـ البرنامج عف

كجية نظر مخالفة يبدييا

2.97

1.33

10

سمبي

0.711

2.94

1.22

11

سمبي

0.391

أية فكرة أك

الجميكر

إيجابي 0.485

2.93

1.20

12

سمبي

0.329

المتمقي

يبلحظ مف الجدكؿ (  )4أف شدة االتجاه عمى الفقرات ( )5 ،6 ،3 ،7 ،4 ،11 ،9 ،8 ،10
مف مجاؿ حرية التعبير كانت إيجابية بمتكسطات حسابية تراكحت بيف (  ،)3.15 -3.56كبدالالت
إحصائية تراكحت بيف ( ،)0.046 - 0.000كجاءت الفقرة (  ) 5باتجاه إيجابي لكنيا غير دالة
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احصائيا ( ،)0.485أما الفقرات (  ) 2 ،12 ،1فقد جاءت شدة االتجاه عمييا سمبية كلكنيا غير دالة
إحصائيان  ،إذ تراكحت مستكيات الداللة بيف (.)0.711 -0.329
ثانياً :مجال سياسة البرنامج
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما تـ استخداـ اختبار  t-testلعينة كاحدة
لمتعرؼ عمى الفرؽ عف الكسط الفرضي (  ) 3لبياف الداللة اإلحصائية لشدة االتجاه لكؿ فقرة مف فقرات
مجاؿ سياسة البرنامج  ،كيظير الجدكؿ ( )5ذلؾ
الجدول () 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ال تجاىات الصحفيين نحو مجال سياسة البرنامج
كأحد مكونات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ("برنامج من المسؤول
أنموذجاً "يحدث اليوم سابقاً) مرتبة تنازلياً ونتائج اختبار  t-testلعينة واحدة لمفرق عن الوسط
الفرضي
رقـ

الفقرة

الفقرة
44
34
36
33
42

يخاطب مقدـ البرنامج المتمقي بمغة بسيطة
كمفيمكمة
يتابع البرنامج قضايا كىمكـ المكاطف بشكؿ
رئيس
يتكخى البرنامج الحيطة كالحذر في طرح

القضايا الساخنة

اليدؼ األساسي لمبرنامج ىك كشؼ الحقيقة
يفرض البرنامج كجكده بطرح القضايا المستجدة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

شدة

االتجاه

الداللة

اإلحصائية

3.48

1.18

1

إيجابي 0.000

3.36

1.24

2

إيجابي 0.000

3.31

1.23

3

إيجابي 0.000

3.26

1.27

4

إيجابي 0.001

3.26

1.25

4

إيجابي 0.001
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38

يستجيب البرنامج لمقضايا ذات العبلقة بالجيات

3.25

1.10

6

إيجابي 0.000

35

سياسة البرنامج محاربة الفساد بكافة أشكالو

3.24

1.19

7

إيجابي 0.001

40

ييتـ البرنامج بقضايا المناطؽ البعيدة

3.18

1.30

8

إيجابي 0.023

37

يبتعد البرنامج عف عرض القضايا الحساسة

3.13

1.19

9

إيجابي 0.070

41

يبتعد البرنامج عف االىتماـ بالقضايا الشخصية

3.12

1.25

10

إيجابي 0.127

2.81

1.24

11

سمبي

0.011

2.80

1.16

12

سمبي

0.006

39
43

الرسمية

ينزؿ البرنامج لرغبات بعض أصحاب النفكذ
لعرض القضية بما يتناسب معيـ
يحأكؿ البرنامج التنبؤ ببعض القضايا قبؿ
حدكثيا

يبلحظ مف الجدكؿ (  )5أف شدة االتجاه عمى الفقرات ( ،38 ،42 ،33 ،36 ،34 ،44
 )40 ،35مف مجاؿ سياسة البرنامج كانت إيجابية بمتكسطات حسابية تراكحت بيف (

-3.48

 ،)3.18كبدالالت إحصائية تراكحت بيف ( ،)0.023 - 0.000كجاءت الفقرتاف (  ) 41 ،37باتجاه
إيجابي لكنيا غير دالة احصائيا كبدالالت إحصائية تراكحت بيف ( ،)0.127 -0.070أما الفقرتاف (
 ) 43 ،39فقد جاءت شدة االتجاه عمييا سمبية كدالة إحصائيان  ،إذ تراكحت مستكيات الداللة بيف
(.)0.011 -0.006
ثالثاً :مجال الشفافية
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  ،كما تـ استخداـ اختبار  t-testلعينة
كاحدة لمتعرؼ عمى الفرؽ عف الكسط الفرضي (  ) 3لبياف الداللة اإلحصائية لشدة االتجاه لكؿ فقرة
مف فقرات مجاؿ الشفافية  ،كيظير الجدكؿ ( )6ذلؾ .
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الجدول () 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ال تجاىات الصحفيين نحو مجال الشفافية كأحد
مكونات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ( "برنامج من المسؤول" أنموذجاً

يحدث اليوم سابقاً) مرتبة تنازلياً ونتائج اختبار  t-testلعينة واحدة لمفرق عن الوسط الفرضي

رقـ

الفقرة

الفقرة
25
24
15
28
21

13

16

18

يتمشى البرنامج مع أحكاـ الدستكر
بمصداقية كشفافية
يأخذ البرنامج مساحة ميمة مف النقاش

كالحكارات

يعمؿ البرنامج عمى تبلفي الغمكض
كالضبابية في مناقشة األمكر

يحترـ البرنامج حقكؽ اآلخريف
يتعامؿ البرنامج باستقامة في ممارساتو كافة
كفؽ األدلة كالحقائؽ

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.38

1.19

1

3.29

1.18

2

إيجابي 0.000

3.28

1.17

3

إيجابي 0.000

3.28

1.19

3

إيجابي 0.000

3.26

1.18

5

إيجابي 0.000

3.22

1.16

6

1.25

6

التي يقدميا

يعزز البرنامج الثقة بينو كبيف المعنييف
بالخدمة مف مسؤكليف كجميكر

3.22

يدعـ البرنامج فكرة تمكيف المكاطنيف في

مراقبة أداء مختمؼ المؤسسات بيدؼ تقميؿ

االتجاه

اإلحصائية

إيجابي 0.000

يتعأكف البرنامج مع المؤسسات كاألفراد مف

مختمؼ القطاعات لتحسيف نكعية الخدمة

الرتبة

شدة

الداللة

3.21

1.16

نسبة الفساد فييا

8

إيجابي 0.003

إيجابي 0.005

إيجابي 0.004

يتكاصؿ البرنامج مع الجميكر مف خبلؿ
22

قنكات اتصاؿ متعددة كمفتكحة عمى كؿ

االتجاىات

3.20

1.12

9

إيجابي 0.004
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14
19
20
23
31
29

يتخذ البرنامج اإلجراءات الكقائية كالفكرية
لحؿ المشكبلت كتسييؿ المعامبلت
يؤمف البرنامج بحؽ الجميكر في المراقبة

كالحصكؿ عمى المعمكمات في آف كاحد

يقكـ البرنامج عمى الكضكح كالمكاشفة التي

تبنى عمييا المساءلة

يتقبؿ البرنامج جميع المبلحظات كاالقتراحات
الصادرة مف المحأكريف حكؿ القضية
يبتعد البرنامج عف التمميع كطمس الحقيقة
يمتزـ البرنامج بالرأم الغالب حكؿ القضية
المطركحة

3.18

1.17

10

إيجابي 0.012

3.18

1.15

10

إيجابي 0.010

3.18

1.10

10

إيجابي 0.009

3.16

1.18

13

إيجابي 0.026

3.16

1.25

13

إيجابي 0.039

3.06

1.14

15

إيجابي 0.416

يتيح البرنامج الفرصة لممتمقي لبلطبلع عمى

17

المعمكمات كاإلجراءات التي تخص القضايا

26

يراقب البرنامج أداء المسؤكليف بدقة كعناية

3.03

27

يمـ البرنامج بكؿ نقاط المكضكع

3.03

1.23

3.03

1.17

17

2.99

1.16

20

32
30

3.05

1.27

16

1.22

17

إيجابي 0.724

17

إيجابي 0.725
إيجابي 0.711
سمبي

المختمفة

يتفاعؿ البرنامج مع قضايا الرشأكم مع مف
يدفع الرشكة كمف يتقضاىا
يطمع البرنامج عمى مكاقؼ اآلخريف أقمية أك
معارضة

إيجابي 0.526

0.873

يبلحظ مف الجدكؿ ( )6أف شدة االتجاه عمى الفقرات ( ،16 ،13 ،21 ،28 ،15 ،24 ،25
 )31 ،23 ،20 ، 19 ،14 ،22 ،18مف مجاؿ الشفافية كانت إيجابية بمتكسطات حسابية تراكحت
بيف (  ،)3.16 -3.38كبدالالت إحصائية تراأكحت بيف (  ،)0.039 - 0.000كجاءت الفقرات
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( ) 32 ،27 ،26 ،17 ،29باتجاه إيجابي لكنيا غير دالة إحصائيا كبدالالت إحصائية تراكحت بيف
( ،)0.711 -0.416أما الفقرة (  ) 30فقد جاءت شدة االتجاه عمييا سمبية كغير دالة إحصائيان  ،إذ
بمغ مستكل الداللة بيف (.)0.873
رابعاً :مجال المصداقية
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  ،كما تـ استخداـ اختبار

 t-testلعينة كاحدة

لمتعرؼ عمى الفرؽ عف الكسط الفرضي (  ) 3لبياف الداللة اإلحصائية لشدة االتجاه لكؿ فقرة مف فقرات
مجاؿ المصداقية  ،كيظير الجدكؿ ( )7ذلؾ

الجدول () 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ال تجاىات الصحفيين نحو مجال المصداقية كأحد
مكونات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ( "برنامج من المسؤول" أنموذجاً
يحدث اليوم سابقاً) مرتبة تنازلياً ونتائج اختبار  t-testلعينة واحدة لمفرق عن الوسط الفرضي
رقـ

الفقرة

الفقرة
51
54

45

يشكؿ البرنامج مرآة صادقة لحياة الناس
كما يجرم في المجتمع
ىدؼ البرنامج كسب أكبر قدر مف

الجميكر المشاىد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.26

1.15

1

3.23

1.22

2

ينقؿ البرنامج نقبل دقيقا كاقع القضية

المطركحة

الرتبة

3.13

1.24

3

شدة

الداللة

االتجاه

اإلحصائية

إيجابي

0.000

إيجابي

0.002

إيجابي

0.083
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52

56

46
48
57
55
49
50
53
47

يتجأكز البرنامج التخاصـ حكؿ القضية
المطركحة بمصداقية عاليو

3.08

1.07

يزكد البرنامج المكاطنيف بالبيانات

كالمعمكمات الصادقة حكؿ ما يطرحكنة مف

3.06

1.18

5

قضايا كمشكبلت مختمفة

يبتعد مقدـ البرنامج عف نقؿ نظرتو
الشخصية لممشكمة
ما يطرح حكؿ المشكمة مزيج مف العقبلنية

كالمشاعر

يتعامؿ البرنامج مع اآلراء الصادقة التي

تطرحيا المعارضة كالجيات الرسمية

يتنأكؿ البرنامج بعض القضايا مف صحيفة
مختارة عمى حساب الصحؼ اآلخرل
يصعب تحديد ما ىك حقيقي كغير حقيقي
عند طرح القضية لمجميكر
يعتمد مقدـ البرنامج في جزء كبير مف

جكانب المشكمة عمى العاطفة

يحمؿ البرنامج في بعض مكضكعاتو رؤل
ثقافية مغايرة لثقافة المجتمع

يعطي البرنامج صكرة مشكىة كخاطئة حكؿ
المكضكع المقدـ

4

إيجابي

إيجابي

0.225

0.433

3.04

1.16

6

إيجابي

0.595

3.02

1.18

7

إيجابي

0.835

3.02

1.12

7

إيجابي

0.742

2.92

1.19

9

سمبي

0.255

2.81

1.14

10

سمبي

0.007

2.68

1.16

11

سمبي

0.000

2.61

1.14

12

سمبي

0.000

2.33

1.17

13

سمبي

0.000

يبلحظ مف الجدكؿ (  )7أف شدة االتجاه عمى الفقرتيف (  )54 ،51مف مجاؿ المصداقية
كانت إيجابية بمتكسطات حسابية تراكحت بيف ( ،)3.23 -3.26كبدالالت إحصائية تراكحت بيف
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( ،)0.002 – 0.000كجاءت الفقرات (  ) 57 ،48 ،46 ،56 ،52 ،45باتجاه إيجابي لكنيا غير
دالة احصائيا كبدالالت إحصائية تراكحت بيف (  ،)0.742 -0.083أما الفقرة (  )55فقد جاءت شدة
االتجاه عمييا سمبية كىي غير دالة إحصائيان  ،كبداللة إحصائية بمغت (  ،)0.255أما الفقرات ( ،49
 ) 47 ،53 ،50فقد جاءت شدة االتجاه عمييا سمبية كىي دالة إحصائيان  ،كبدالالت إحصائية تراكحت
بيف (.)0.007 - 0.000
خامساً :مجال وقت البرنامج
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما تـ استخداـ اختبار

 t-testلعينة

كاحدة لمتعرؼ عمى الفرؽ عف الكسط الفرضي (  ) 3لبياف الداللة اإلحصائية لشدة االتجاه لكؿ فقرة
مف فقرات مجاؿ كقت البرنامج  ،كيظير الجدكؿ ( )8ذلؾ
الجدول () 8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ال تجاىات الصحفيين نحو مجال وقت البرنامج
كأحد مكونات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ( "برنامج من المسؤول"

أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) مرتبة تنازلياً ونتائج اختبار  t-testلعينة واحدة لمفرق عن الوسط
الفرضي

رقـ

الفقرة

الفقرة
58

يبث البرنامج في كقت الذركة لمعامميف في

القطاعات المختمفة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.13

1.25

الرتبة

1

شدة

االتجاه

الداللة

اإلحصائية

إيجابي 0.103

يعرض البرنامج في كقت غير مناسب
59

لبعض شرائح الجميكر

3.08

1.24

2

إيجابي 0.321
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60
62
61
63
64
66
65

مدة عرض البرنامج لساعة كاحده غير
كافية لكثير مف القضايا
يفقد المتمقي اتصالو مع البرنامج بسبب

الفكاصؿ اإلعبلنية

يتكزع كقت البرنامج عمى بعض القضايا

بصكرة غير متسأكية

يضيع كقت البرنامج بسبب عدـ كضكح
الرسالة المرسمة لمعد البرنامج كمقدمو
ييدر جزء كبير مف كقت البرنامج بسبب
عدـ الكضكح في إرساؿ الرسالة لممتمقي
يتأثر عرض كقت البرنامج بسبب بعض

الظركؼ الطبيعية كغير الطبيعية

يضيع كقت البرنامج بسبب غمكض

الرسالة المرسمة مف قبؿ صاحب القضية

2.96

1.26

3

سمبي

0.590

2.96

1.18

4

سمبي

0.564

2.94

1.15

5

سمبي

0.420

2.80

1.14

6

سمبي

0.004

2.76

1.20

7

سمبي

0.001

2.74

1.14

8

سمبي

0.000

2.61

1.18

9

سمبي

0.000

يبلحظ مف الجدكؿ (  )8أف شدة االتجاه عمى الفقرتيف (  )59 ،58مف مجاؿ كقت البرنامج
كانت إيجابية بمتكسطات حسابية تراكحت بيف (  ،)3.08 -3.13كبدالالت إحصائية تراكحت بيف
( ،)0.321 –0.103كىي غير دالة إحصائيان ،كجاءت الفقرات (  )61 ،62 ،60باتجاه سمبي لكنيا
غير دالة احصائيا كبدالالت إحصائية تراكحت بيف (  ،)0.420 -0.590أما الفقرات ( ،64 ،63
 ) 65 ،66فقد جاءت شدة االتجاه عمييا سمبية كىي دالة إحصائيان  ،كبدالالت إحصائية تراكحت بيف
(.)0.004 - 0.000
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ثانياً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصو " ىل تختمف اتجاىات الصحفيين نحو
مكونات العممية الديمقراطية التي تنأولتيا برامج التمفزيون األردني ("برنامج من المسؤول" أنموذجاً
يحدث اليوم سابقاً) باختبلف نوعيم االجتماعي؟
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ال

تجاىات الصحفييف نحك مككنات

العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ
سابقان) ،كما تـ استخدـ اختبار" ت" لعينتيف مستقمتيف لفحص الفركؽ تبعا لمتغير النكع االجتماعي،
كالجدكؿ ( )9يبيف النتائج.

الجدول ( )9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  t-testلمعينات المستقمة لمفروق في اتجاىات
الصحفيين نحو مكونات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ( "برنامج من
المسؤول" أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) تبعاً لمتغير النوع االجتماعي
المجال

النوع االجتماعي

العدد

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

حرية التعبير

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

149
113
149
113
149
113
149
113
149
113
149
113

3.14
3.28
3.10
3.26
3.13
3.26
2.87
3.02
2.77
3.04
3.02
3.19

0.95
0.75
0.94
0.72
0.85
0.71
0.74
0.60
0.78
0.70
0.77
0.55

الشفافية
سياسة البرنامج
المصداقية
كقت البرنامج
الدرجةالكلية
* دال إحصائيا

قٌمة ت مستوى الداللة
1.240

0.216

1.441

0.151

1.370

0.172

1.736

0.084

2.885

*0.004

1.897

0.059
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تشير النتائج في الجدكؿ (  )9إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( 0.05
≥  ) في اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني
("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ نكعيـ االجتماعي  ،استنادان إلى قيـ ت
المحسكبة إذ بمغت (  ،)1.897كبمستكل داللة (  )0.059لمدرجة الكمية  ،ك( ،)1.240كبمستكل داللة
( )0.216لمجاؿ حرية التعبير،

ك(  ،)1.441كبمستكل داللة (

 ،)0.151لمجاؿ الشفافية ،

ك( ،)1.370كبمستكل داللة (  )0.172لمجاؿ سياسة البرنامج  ،ك(  ،)1.736كبمستكل داللة
( ،)0.084لمجاؿ المصداقية ،في حيف يكجد فرؽ

في اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية

الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ( "برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان،يحدث اليكـ سابقان)
باختبلؼ نكعيـ االجتماعي في مجاؿ كقت البرنامج إذ بمغت قيمة ت المحسكبة (  ،)2.885كبمستكل
داللة (  ،)0.004ككاف الفرؽ في ىذا المجاؿ لصالح اإلناث بدليؿ ارتفاع متكسطيف الحسابي الذم
بمغ ( )3.04عف متكسط الذككر الذم بمغ (  .)2.77كبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية األكلى عمى مستكل
الدرجة الكمية كمجاالت مككنات الديمقراطية  :حرية التعبير ،كالشفافية ،كسياسة البرنامج ،كالمصداقية،
كالتي تنص عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان

في اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية

الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ( "برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان)،
كترفض الفرضية الصفرية فيما يتعمؽ بمجاؿ كقت البرنامج أم بمعنى كجكد فركؽ
الصحفييف نحك كقت البرنامج يعزل لنكع الصحفييف االجتماعي.

في اتجاىات
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ثالثاً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصو " ىل تختمف اتجاىات الصحفيين
نحو مكونات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ("برنامج من المسؤول"
أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) باختبلف فئاتيم العمرية؟
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية
الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ( "برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان)
باختبلؼ فئاتيـ العمرية ،كيظير الجدكؿ ( )10ذلؾ.
الجدول () 10

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال تجاىات الصحفيين نحو مكونات العممية الديمقراطية

التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ( "برنامج من المسؤول" أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) باختبلف
فئاتيم العمرية

المجاؿ

حرية التعبير

الشفافية

سياسة البرنامج

المتوسط

الفئة العمرية

العدد

من-23أقلمن30سنة
من-30أقلمن45سنة
45سنةفمافوق
المجموع
من-23أقلمن30سنة
من-30أقلمن45سنة
45سنةفمافوق
المجموع
من-23أقلمن30سنة
من-30أقلمن45سنة
45سنةفمافوق
المجموع

99
110
53
262
99
110
53
262
99
110
53

3.16
3.30
3.08
3.20
3.14
3.26
3.03
3.17
3.03
3.31
3.21

262

3.18

الحسابي

االنحراف المعياري

0.92
0.81
0.90
0.87
0.85
0.83
0.91
0.86
0.82
0.76
0.77
0.79
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المصداقية

كقت البرنامج

الدرجة الكمية

من-23أقلمن30سنة
من-30أقلمن45سنة
45سنةفمافوق
المجموع
من-23أقلمن30سنة
من-30أقلمن45سنة
45سنةفمافوق
المجموع
من-23أقلمن30سنة
من-30أقلمن45سنة
45سنةفمافوق
المجموع

99
110
53
262
99
110
53
262
99
110
53
262

2.89
3.01
2.87
2.94
2.77
2.95
2.97
2.89
3.02
3.19
3.03
3.09

يبلحظ مف الجدكؿ (  )10كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية ال

0.72
0.68
0.65
0.69
0.71
0.77
0.81
0.76
0.73
0.64
0.69
0.69
تجاىات

الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ( "برنامج مف المسؤكؿ"
أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ فئاتيـ العمرية  ،إذ حصؿ أصحاب الفئة العمرية مف  - 30أقؿ
مف  45سنة عمى الدرجة الكمية عمى أعمى متكسط حسابي (  ،)3.19يمييـ أصحاب الفئة العمرية 45
سنة فما فكؽ إذ بمغ متكسطيـ الحسابي (  ،)3.03كأخي انر جاء المتكسط الحسابي ألصحاب الفئة
العمرية مف  - 23أقؿ مف  30سنة إذ بمغ (  ،)3.02كلتحديد فيما إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات
ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )  ≥ 0.05تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف األحادم ( One way
 ،) ANOVAكجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك الذم يكضحو الجدكؿ اآلتي:
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الجدول ()11

تحميل التباين األحادي لمفروق في اتجاىات الصحفيين نحو مكونات العممية الديمقراطية التي
تبثيا برامج التمفزيون األردني ( برنامج من المسؤول أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) باختبلف
فئاتيم العمرية

المجال

حريةالتعبير

درجات

متوسط

بين المجموعات

1.961

2

0.981

داخل المجموعات

196.18

259

0.757

198.142

261

بين المجموعات

2.079

2

1.039

داخل المجموعات

188.577

259

0.728

المجموع

190.656

261

بين المجموعات

4.17

2

2.085

داخل المجموعات

159.346

259

0.615

المجموع

163.516

261

بين المجموعات

1.027

2

0.513

داخل المجموعات

123.146

259

0.475

المجموع

124.173

261

بين المجموعات

2.294

2

1.147

داخل المجموعات

147.581

259

0.57

المجموع

149.875

261

بين المجموعات

1.64

2

0.82

داخل المجموعات

121.113

259

0.468

المجموع

122.754

261

مصدر التباين

المجموع

الشفافية

سياسةالبرنامج

المصداقية

كقت البرنامج

الدرجةالكلية

مجموع المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

1.295

1.428

مستوى
الداللة

0.276

0.242

0.035* 3.389

1.080

2.013

1.754

0.341

0.136

0.175

* دال إحصائيا
تشير النتائج في الجدكؿ (  )11إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( 0.05
≥  ) في اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني
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( "برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ فئاتيـ العمرية

 ،استنادان إلى قيـ ؼ

المحسكبة إذ بمغت (  ،)1.754كبمستكل داللة (  )0.175لمدرجة الكمية  ،ك( ،)1.295كبمستكل داللة
( )0.276لمجاؿ حرية التعبير،

 ،)0.242لمجاؿ الشفافية ،

ك(  ،)1.428كبمستكل داللة (

ك( ،)1.080كبمستكل داللة (  ،)0.341لمجاؿ المصداقية ،ك ( ،)2.013كبمستكل داللة ( )0.136
لمجاؿ كقت البرنامج ،ككؿ ىذه القيـ غير دالة إحصائيا ،في حيف تكجد فركؽ في اتجاىات الصحفييف
نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان،
يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ فئاتيـ العمرية في

مجاؿ سياسة البرنامج إذ بمغت قيمة ؼ المحسكبة

( ،)3.389كبمستكل داللة (  ،)0.035كمف أجؿ معرفة عائدية الفركؽ في ىذا المجاؿ تـ تطبيؽ
اختبار شيفية لممقارنات البعدية ،كالجدكؿ (  ) 12يظير النتائج.
الجدول ( ) 12

نتائج اختبار شيفيو لمفروق بين متوسطات اتجاىات الصحفيين نحو مكونات العممية الديمقراطية

التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ("برنامج من المسؤول" أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) باختبلف
فئاتيم العمرية لمجال سياسة البرنامج

الفئة العمرية

المتوسط

من-30أقلمن45سنة

3.31

45سنةفمافوق

3.21

من-23أقلمن30سنة

3.03

*الفرق دال إحصائياً

من-30أقل
من45سنة

45سنةفما
فوق

من-23أقل
من30سنة

3.31

3.21

3.03

-

0.10

*0.28

-

0.18
-
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يبلحظ مف الجدكؿ ( )12أف الفرؽ بيف متكسطات اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية
الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ( "برنامج مف المسؤكؿ " أنمكذجان  ،يحدث اليكـ سابقان)
باختبلؼ فئاتيـ العمرية لمجاؿ سياسة البرنامج كاف لصالح الفئة العمرية مف  - 30أقؿ مف  45سنة
فقط عند مقارنة متكسطيـ مع متكسط الفئة العمرية مف  - 23أقؿ مف  30سنة .كبيذا تقبؿ الفرضية
الصفرية الثانية التي تنص عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في اتجاىات الصحفييف نحك مككنات
العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ
سابقان) ،تعزل لفئاتيـ العمرية كذلؾ عمى مستكل الدرجة الكمية كمجاالت مككنات الديمقراطية  :حرية
التعبير ،كالشفافية ،كالمصداقية ،ككقت البرنامج ،كترفض الفرضية الصفرية فيما يتعمؽ بمجاؿ سياسة
البرنامج أم بمعنى كجكد فركؽ في اتجاىات الصحفييف نحك سياسة البرنامج يعزل لفئاتيـ العمرية،
كلصالح الفئة العمرية مف  - 30أقؿ مف  45سنة فقط عند مقارنة متكسطيـ مع متكسط الفئة العمرية
مف  - 23أقؿ مف  30سنة.
رابعاً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرابع الذي نصو " ىل تختمف اتجاىات الصحفيين نحو
مكونات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ("برنامج من المسؤول" أنموذجاً
يحدث اليوم سابقاً) باختبلف الوسيمة اإلعبلمية التي يعممون بيا؟
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية
الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان)
باختبلؼ الكسيمة اإلعبلمية التي يعممكف بيا ،كيظير الجدكؿ ( )13ذلؾ.
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الجدول ( )13

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال تجاىات الصحفيين نحو مكونات العممية الديمقراطية
التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ("برنامج من المسؤول" أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) باختبلف
الوسيمة اإلعبلمية التي يعممون بيا

المجاؿ

حرية التعبير

الشفافية

سياسة البرنامج

المصداقية

كقت البرنامج

الوسيمة اإلعبلمية التي
يعممون بيا

الصحافةالمكتوبة
الصحافةاإلليكترونية
محررأخباراإلذاعة
محررأخبارالتلفزيون
المجموع
الصحافةالمكتوبة
الصحافةاإلليكترونية
محررأخباراإلذاعة
محررأخبارالتلفزيون
المجموع
الصحافةالمكتوبة
الصحافةاإلليكترونية
محررأخباراإلذاعة
محررأخبارالتلفزيون
المجموع
الصحافةالمكتوبة
الصحافةاإلليكترونية
محررأخباراإلذاعة
محررأخبارالتلفزيون
المجموع
الصحافةالمكتوبة
الصحافةاإلليكترونية
محررأخباراإلذاعة
محررأخبارالتلفزيون

العدد

187
35
13
27
262
187
35
13
27
262
187
35
13
27
262
187
35
13
27
262
187
35
13
27

المتوسط
الحسابي

3.16
3.15
3.35
3.51
3.20
3.16
3.13
3.15
3.32
3.17
3.16
3.10
3.30
3.38
3.18
2.96
2.79
2.89
3.00
2.94
2.83
2.96
3.05
3.10

االنحراف المعياري

0.92
0.77
0.64
0.67
0.87
0.89
0.87
0.61
0.72
0.86
0.82
0.61
0.73
0.83
0.79
0.75
0.53
0.45
0.56
0.69
0.77
0.72
0.69
0.73
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الدرجة الكمية

المجموع
الصحافةالمكتوبة
الصحافةاإلليكترونية
محررأخباراإلذاعة
محررأخبارالتلفزيون
المجموع

262
187
35
13
27
262

2.89
3.07
3.04
3.15
3.27
3.09

0.76
0.73
0.61
0.48
0.57
0.69

يبلحظ مف الجدكؿ (  )13كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية ال تجاىات الصحفييف
نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ( "برنامج مف المسؤكؿ " أنمكذجان ،
يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ الكسيمة اإلعبلمية التي يعممكف بيا  ،إذ حصؿ محررك أخبار التمفزيكف
عمى الدرجة الكمية عمى أعمى متكسط حسابي (  ،)3.27يمييـ محررك أخبار اإلذاعة إذ بمغ متكسطيـ
الحسابي (  ،)3.15يمييـ العاممكف في الصحافة المكتكبة إذ بمغ متكسطيـ الحسابي (  ،)3.07كأخي انر
جاء المتكسط الحسابي لمعامميف في الصحافةاإلليكترونية إذ بمغ (  ،)3.04كلتحديد فيما إذا كانت
الفركؽ بيف المتكسطات ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )  ≥ 0.05تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف
األحادم (  ،) One way ANOVAكجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك الذم يكضحو الجدكؿ
اآلتي:
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الجدول ()14

تحميل التباين األحادي لمفروق في اتجاىات الصحفيين نحو مكونات العممية الديمقراطية التي
تبثيا برامج التمفزيون األردني ("برنامج من المسؤول" أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) باختبلف
الوسيمة اإلعبلمية التي يعممون بيا

المجال

حريةالتعبير

الشفافية

سياسةالبرنامج

المصداقية

كقت البرنامج

الدرجةالكلية

درجات

متوسط

بين المجموعات

3.237

3

1.079

داخل المجموعات

194.905

258

0.755

المجموع

198.142

261

بين المجموعات

0.682

3

0.227

داخل المجموعات

189.974

258

0.736

المجموع

190.656

261

بين المجموعات

1.544

3

0.515

داخل المجموعات

161.972

258

0.628

المجموع

163.516

261

بين المجموعات

1.025

3

0.342

داخل المجموعات

123.148

258

0.477

المجموع

124.173

261

بين المجموعات

2.424

3

0.808

داخل المجموعات

147.451

258

0.572

المجموع

149.875

261

بين المجموعات

1.069

3

0.356

داخل المجموعات

121.684

258

0.472

المجموع

122.754

261

مصدر التباين

مجموع المربعات

الحرية

المربعات

قيمة ف

1.428

0.309

0.82

0.716

1.414

0.756

مستوى
الداللة

0.235

0.819

0.484

0.543

0.239

0.520

تشير النتائج في الجدكؿ (  )14إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
( )  ≥ 0.05في اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف
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األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ الكسيمة اإلعبلمية التي يعممكف
بيا  ،استنادان إلى قيـ ؼ المحسكبة إذ بمغت (  ،)0.756كبمستكل داللة (  )0.520لمدرجة الكمية ،
ك( ،)1.428كبمستكل داللة ( )0.235لمجاؿ حرية التعبير ،ك( ،)0.309كبمستكل داللة (،)0.819
لمجاؿ الشفافية  ،ك(  ،)0.82كبمستكل داللة (  ،)0.484لمجاؿ سياسة البرنامج ،ك( ،)0.716
كبمستكل داللة (  ،)0.543لمجاؿ المصداقية ،ك ( ،)1.414كبمستكل داللة (  )0.239لمجاؿ كقت
البرنامج ،ككؿ ىذه القيـ غير دالة إحصائيا .كبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية الثالثة التي تنص عمى عدـ
كجكد فركؽ دالة إحصائيان في اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج
التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) ،تعزل لمكسيمة اإلعبلمية التي
يعممكف بيا.
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
ىدفت الدراسة الحالية إلى تقصي اتجاىات الصحفييف األردنييف نحك بعض مككنات العممية
الديمقراطية التي تتنأكليا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان).
كفي ضكء ا لنتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمتيا،

تتـ مناقشة النتائج

كاقتراح بعض التكصيات في ضكئيا ،كحسب أسئمة الدراسة كعمى النحك اآلتي:

مناقشة نتائج الدراسة
أوالً :مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصو " ما اتجاىات الصحفيين نحو
مكونات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ("برنامج من المسؤول" أنموذجاً
يحدث اليوم سابقاً)؟
أظيرت نتائج التحميؿ أف اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا
برامج التمفزيكف األردني ( "برنامج مف المسؤكؿ " أنمكذجان  ،يحدث اليكـ سابقان) كاف إيجابيان ،كداؿ
إحصائيان ،كقد يعزل ذلؾ إلى أف القائميف عمى إنتاج ىذا اؿبرنامج يعممكف جاىديف مف حيث االىتماـ
بالبرنامج مف جميع الجكانب اإلدارية كالفنية كفي تحقيؽ مككنات الديمقراطية ،لذلؾ البرنامج كمتابعتيا
متابعة حثيثة عمبلن بما نص عميو الدستكر مف ضماف حرية الرأم كالتعبير  ،كنص الميثاؽ الكطني
األردني " تضمف الدكلة حؽ األفراد كالجماعات كالمؤسسات األردنية كحريتيـ في امتبلؾ الصحؼ
كاصدارىا كفقان لمبادمء الميثاؽ الكطني األردني  ،ككذلؾ استجابة ؿقانكف المطبكعات األردني كالذم
مة
الصحاؼ كالطباع ػة حرتاف ،كحر ػ ػ
ػة
يدعـ حريػػة التعبير مف خػػبلؿ بعض بنكده التي تنص عمى" أف
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الرأم مكفكلة لكؿ أردني كلو أف يعرب عف رأيو بحرية القكؿ كالكتابة كالتصكير كالرسـ في كسائؿ
التعبير كاإلعبلـ " .كيمكف القكؿ إف التحكؿ الديمقراطي في األردف ،كما تبعو مف حرية اإلعبلـ كجزء
أساسي مف العممية الديمقراطية ،قد أسفر عف نكعيف مف التطكر :األكؿ يتعمؽ بالتطكر الكمي كالنكعي
لئلعبلـ ( كأدارة تقنية )؛ كالثاني يتعمؽ بكضع الصحفييف كاإلعبلمييف كىامش الحرية المتاح أماميـ
لمقياـ بكاجبيـ بالشكؿ المطمكب كالبلئؽ.
كذلؾ نظ انر لطبيعة العمؿ كالجيكد كالمياـ التي تقع عمى عاتؽ القائميف عمى

("برنامج مف

المسؤكؿ" أنمكذجان  ،يحدث اليكـ سابقان ) خاصة أف البرنامج مكجو إلى قطاعات عريضة كمختمفة مف
الجميكر األردني بمختمؼ مستكاياتو العممية كالثقافية ،كتحتاج إلى جيكد مضنية لتككيف االتجاىات
اإليجابية نحكه ،كالذم يؤكد أف الجيكد المبذكلة في ىذا البرنامج لمراعاة مككنات الديمقراطية فيو كانت
مقبكلة ككافية لتككيف االتجاىات اإليجابية لدل جميكر المشاىديف كالمتابعيف لمبرنامج ،إف االتجاىات
اإليجابية في ىذه الدراسة جاءت مف عينة الدراسة كىـ الصحفيكف كالذيف يشكمكف جزنء ميمان مف طبقة
المثقفيف في المجتمع األردني الذيف بالطبع يممككف الميارات كالخبرات البلزمة لتقييـ البرنامج كمككنات
الديمقراطية ليذا البرنامج .كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة

الحديدم (  )2006التي أشارت إلى

كجكد اتجاىات إيجابية نحك برامج التمفزيكف األردني.
كقد تـ مناقشة اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج
التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان)  ،كذلؾ عمى النحك اآلتي-:
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أوالً :مجال حرية التعبير
كمما يؤكد أيضا كجكد االتجاىات اإليجابية أف حرية التعبير حصمت عمى المرتبة األكلى
كباتجاه إيجابي ،بمتكسط حسابي (  )3.20كداؿ إحصائيان  ،كأف شدة االتجاه عمى الفقرات ( ،8 ،10
 )5 ،6 ،3 ،7 ،4 ،11 ،9مف مجاؿ حرية التعبير كانت إيجابية بمتكسطات حسابية تراكحت بيف
( ،)3.15 - 3.56كبدالالت إحصائية تراكحت بيف ( ،)0.046 - 0.000كجاءت الفقرة (  ) 5باتجاه
إيجابي لكنيا غير دالة احصائيا (  ،)0.485أما الفقرات (  ) 2 ،21 ،1فقد جاءت شدة االتجاه عمييا
سمبية كلكنيا غير دالة إحصائيان  ،إذ تراكحت مستكيات الداللة بيف (.)0.711 - 0.329
كقد يعزل ذلؾ إلى أف حرية التعبير تعد مف أكلى أكلكيات الصحفي بؿ ىي المحكر األساسي
لعممو الصحفي ،كيجب أف تتكافر ليا كؿ الضمانات  ،كحرية

التعبير حؽ كشرؼ ككاجب عمى

الصحفييف ألداء رسالتيـ فمك كاف البرنامج ال يراعي ىذه الحرية لما كانت اتجاىات الصحفييف في ىذه
الدراسة إيجابية نحك البرنامج كحرية الرام فيو ،كىذا يدعـ أف البرنامج فيو ىامش مف اؿ بيئة التي تتسـ
بالتسامح ،تسكد فييا حرية التعبير كالرأم ،بمعنى أف القائميف عمى البرنامج يؤمنكف بحؽ اآلخريف في
االعتراض كالمخالفة في الرأم ،كذلؾ اقتناعان منيـ بأف عقؿ الفرد عرضة ألف يخطيء كأف يصيب،
كمف ثـ ال يمكف لبيئة تؤمف بالحرية كالتنكع في الرأم أف تصادر رأيان ألنو ال يكافقيا  .كتتفؽ ىذه النتيجة
مع نتيجة دراسة
األردني.

الحديدم (  )2006التي أشارت إلى كجكد اتجاىات إيجابية نحك برامج التمفزيكف
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ثانياً :مجال سياسة البرنامج
كفي الرتبة الثانية جاء مجاؿ سياسة البرنامج كباتجاه إيجابي ،بمتكسط حسابي ( )3.18
كداؿ إحصائيان  ،كأف شدة االتجاه عمى الفقرات (  )40 ،35 ،38 ،42 ،33 ،36 ،34 ،44مف
مجاؿ سياسة البرنامج كانت إيجابية بمتكسطات حسابية تراكحت بيف (  ،)3.18 -3.48كبدالالت
إحصائية تراكحت بيف (  ،)0.023 - 0.000كجاءت الفقرتاف (  ) 41 ،37باتجاه إيجابي لكنيا غير
دالة احصائيا كبدالالت إحصائية تراكحت بيف (  ،)0.127 -0.070أما الفقرتيف (  ) 43 ،39فقد
جاءت شدة االتجاه عمييا سمبية كدالة إحصائيان  ،إذ تراكحت مستكيات الداللة بيف (

- 0.006

.)0.011
كقد يعزل ذلؾ إلى أف البرنامج اتخذ سياسة الخط الكطني  ،كالمصمحة الكطنية التي تحتـ عمى
القائميف عمى البرنامج البحث عف الحقيقة كطرح الرأم كالرأم اآلخر .كاحتراـ ىؤالء كآرائيـ لرفد العمؿ
الكطني في تجارب متنكعة كآراء متعددة .كذلؾ إيمانان منيـ باف الديمقراطية الحقيقية تعد البكابة الرئيسة
لمفيكـ السياسة البرامجية  ،لذلؾ تكلد لدييـ الحرص عمى ابتكار نمط ديمقراطي كطني يرتكز عمى
احتراـ االنساف كابداعاتو ،كقدراتو ،كأف يككف االنساف ىك ذاتو األداة الحقيقية ليذا النمط المحمي ،فبل
بد لممكاطف أف يككف حاض انر في كؿ ما يقدـ اليو

 .كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة

الحديدم

( )2006التي أشارت إلى كجكد اتجاىات إيجابية نحك برامج التمفزيكف االردني.
ثالثاً :مجال الشفافية
كفي الرتبة الثالثة جاء مجاؿ الشفافية كباتجاه إيجابي،

بمتكسط حسابي (  )3.17كداؿ

إحصائيان ،أف شدة االتجاه عمى الفقرات ( 19 ،14 ،22 ،18 ،16 ،13 ،21 ،28 ،15 ،24 ،25
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 )31 ،23 ،20 ،مف مجاؿ الشفافية كانت إيجابية بمتكسطات حسابية تراكحت بيف (

-3.38

 ،)3.16كبدالالت إحصائية تراكحت بيف (  ،)0.039 - 0.000كجاءت الفقرات ( ،26 ،17 ،29
 ) 32 ،27باتجاه إيجابي لكنيا غير دالة إحصائيا كبدالالت إحصائية تراكحت بيف (

-0.416

 ،)0.711أما الفقرة (  ) 30فقد جاءت شدة االتجاه عمييا سمبية كغير دالة إحصائيان  ،إذ بمغ مستكل
الداللة بيف (.)0.873
كقد يعزل ذلؾ إلى إيماف القائميف عمى البرنامج بأف ا لشفافية تعني أف تككف المكضكعات التي
تطرح في البرنامج شفافة تعكس ما يجرم كيدكر مف أحداث تيـ المكاطف ،كذلؾ لرفع مستكل الثقة
كالقضاء عمى الخكؼ كالشؾ في أداء البرنامج لممشاىديف كالمتابعيف لو كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة
دراسة الحديدم ( )2006التي أشارت إلى كجكد اتجاىات إيجابية نحك برامج التمفزيكف األردني.
رابعاً :مجال المصداقية
كجاء في الرتبة الرابعة مجاؿ المصداقية كباتجاه سمبي بمتكسط حسابي ( ، )2.94كغير داؿ
إحصائيان  ،مما يعني أف اتجاىات الصحفييف كانت قريبة مف االتجاه المحايد حكؿ مككف المصداقية
في البرنامج و أف شدة االتجاه عمى الفقرتيف (

 )54 ،51مف مجاؿ المصداقية كانت إيجابية

بمتكسطات حسابية تراكحت بيف (  ،)3.23 -3.26كبدالالت إحصائية تراكحت بيف ( – 0.000
 ،)0.002كجاءت الفقرات (

 ) 57 ،48 ،46 ،56 ،52 ،45باتجاه إيجابي لكنيا غير دالة

احصائيا كبدالالت إحصائية تراكحت بيف (  ،)0.742 -0.083أما الفقرة (  )55فقد جاءت شدة
االتجاه عمييا سمبية كىي غير دالة إحصائيان  ،كبداللة إحصائية بمغت (  ،)0.255أما الفقرات ( ،49
 ) 47 ،53 ،50فقد جاءت شدة االتجاه عمييا سمبية كىي دالة إحصائيان.
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كقد يعزل ذلؾ إلى مستكل الحرفية التي كصؿ الييا الصحفييكف ،كانطبلقا ايضان مف

شرؼ

مزأكلة المينة الذم يحتـ عمى الصحفي األ يسعى مطمقان كراء منفعة شخصية ،بؿ كراء الحقيقة ،كؿ ذلؾ
جعؿ الصحفييف أكثر حرصان في تقييـ مككف المصداقية ،كالحكـ عمى مدل المصدافية التي يتمتع بيا
البرنامج كلذلؾ لـ يتكانكا مف إظيار اتجاىاتيـ الحقيقية حياؿ ىذا المككف.

كتختمؼ ىذه النتيجة مع

نتيجة دراسة الحديدم ( )2006التي أشارت إلى كجكد اتجاىات إيجابية نحك برامج التمفزيكف األردني.
خامساً :مجال وقت البرنامج
كجاء في الرتبة األخيرة

مجاؿ كقت البرنامج كباتجاه سمبي بمتكسط حسابي (  )2.89كداؿ

إحصائيان و أف شدة االتجاه عمى الفقرتيف (

 )89 ،58مف مجاؿ كقت البرنامج كانت إيجابية

بمتكسطات حسابية تراكحت بيف (  ،)3.08 -3.13كبدالالت إحصائية تراكحت بيف ( –0.103
 ،)0.321كىي غير دالة إحصائيان ،كجاءت الفقرات (  )61 ،62 ،60باتجاه سمبي لكنيا غير دالة
احصائيا كبدالالت إحصائية تراكحت بيف (  ،)0.420 -0.590أما الفقرات ( ) 65 ،66 ،64 ،63
فقد جاءت شدة االتجاه عمييا سمبية كىي دالة إحصائيان.
كقد يعزل ذلؾ إلى حرص الصحفييف عمى اختيار كقت مناسب لعرض البرنامج كي تتمكف
شريحة عريضة مف الجميكر األردني بمختمؼ مستكياتو العممية كالثقافية كالفكرية مف متابعة ىذا
البرنامج ،حيث إف مكعد عرض البرنامج في الكقت الحالي يتـ الساعة الحادية عشرة صباحا كمف
المعمكـ أف ىذه الساعة يككف أغمب الجميكر األردني

منيمكا في العمؿ كطمب الكسب كاليكجد كقت

مناسب لمتابعة البرنامج مما يضيع الفرصة عمى عدد كبير مف المشاىديف مف متابعتو كالمشاركة فيو،
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كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الحديدم ( )2006التي أشارت إلى كجكد اتجاىات إيجابية نحك
برامج التمفزيكف األردني.
ثانياً :مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال

الثاني الذي نصو "

ىل تختمف اتجاىات

الصحفيين نحو مكونات العممية الديمقراطية التي تناولتيا برامج التمفزيون األردني ("برنامج من
المسؤول" أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) باختبلف نوعيم االجتماعي؟
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )  ≥ 0.05في اتجاىات الصحفييف نحك
مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث
اليكـ سابقان) باختبلؼ نكعيـ االجتماعي  ،لمدرجة الكمية  ،كلمجاؿ حرية التعبير ،ك لمجاؿ الشفافية ،
الباحث ىذه النتيجة بأف الصحفييف كالصحفييات
ة
كلمجاؿ سياسة البرنامج  ،كلمجاؿ المصداقية ،كتفسر
بصرؼ النظر عف نكعيـ االجتماعي ذك أر أـ أنثى ،يعممكف في بيئة كاحدة تقريبا كمارسكا الخبرات
نفسيا ،مما يجعؿ الفرصة متسأكية لمجميع بأف

تككف تقييماتيـ لمبرنامج متقاربة ،كاتجاىاتيـ نحكه

أيضا متقاربة كليس بناء عمى نكعيـ االجتماعي ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبد الخالؽ
( )2005كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في االتجاىات.
في حيف يكجد فرؽ في اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج
التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ نكعيـ االجتماعي في
مجاؿ كقت البرنامج  ،ككاف الفرؽ في ىذا المجاؿ لصالح اإلناث ،كقد يعزل ذلؾ إلى أف اإلناث مف
الصحفيات أكثر مشاىدة لمبرنامج مف الذككر ،خاصة أف النساء لدييف الكقت لمشاىدة البرنامج الذم
يبث الساعة الحادية عشرة صباحان ،كذلؾ ألنيف أكثر بقاء في البيت في ىذه الفترة مف الرجاؿ كمع أف
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الصحفيات يعممف في ىذا الكقت إال أف فرصيف في الحصكؿ عمى اإلجازات كالمككث في المنزؿ
كمشاىدة البرنامج أكبر ،كذلؾ نتيجة لمطبيعة الخاصة بالصحفيات ،كخاصة المتزكجات منيف حيث
يمكف حصكليف عمى إجازات األمكمة كالتي تستمر ثبلثة أشير كما نص عميو نظاـ اإلجازات المعمكؿ
بو في نظاـ الخدمة المدنية األردني ،كغيرىا مف اإلجازات كىذا يمكنيف مف متابعة البرنامج أكثر مف
الذككر ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة درسة سايتك (  )Saito.2007التي أشارت إلى كجكد اتجاىات
إيجابية لصالح اإلناث.
ثالثاً :مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال

الثالث الذي نصو "

ىل تختمف اتجاىات

الصحفيين نحو مكونات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ( "برنامج من
المسؤول" أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) باختبلف فئاتيم العمرية؟
أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )  ≥ 0.05في
اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف
المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ فئاتيـ العمرية  ،لمدرجة الكمية  ،كلمجاؿ حرية التعبير،
كلمجاؿ الشفافية  ،كلمجاؿ المصداقية ،ك لمجاؿ كقت البرنامج ،كتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأف العمر
لدل كؿ مف الصحفييف كالصحفيات ال يشكؿ تأثي انر فاعبلن عمى اتجاىاتيـ نحك مككنات الديمقراطية تمؾ
بسبب كضكح مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ"
أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) ،مف خبلؿ كجكد أىداؼ كاضحة

مسعى القائمكف عمى البرنامج إلى

تحقيقيا ،ككسائؿ محددة إلنجازىا ،كأف ىذه االىداؼ بارزة بشكؿ كاضح لجميع الصحفييف كالصحفيات،
لذلؾ كانت اتجاىاتيـ في الدرجة نفسيا كال اختبلؼ بينيا .كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة درسة الحاج (
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 ) 2002التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الفئة العمرية ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة
دراسة عبد الخالؽ (  )2005كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل لمتغير العمر.
كتختمؼ مع دراسة سايتك ( )2007التي أشارت إلى كجكد فركؽ في االتجاه تعزل لمتغير العمر.
في حيف تكجد فركؽ في اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج
التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ فئاتيـ العمرية في
مجاؿ سياسة البرنامج ،ككاف الفرؽ لصالح الفئة العمرية مف  - 30أقؿ مف  45سنة فقط عند مقارنة
الباحث ىذه النتيجة بسبب
ة
متكسطيـ مع متكسط الفئة العمرية مف  - 23أقؿ مف  30سنة .كتفسر
امتبلؾ الصحفييف كالصحفيات مف أصحاب الفئة العمرية  - 30أقؿ مف  45سنة الكفايات البلزمة
لتحميؿ كتحديد السياسة العامة لمبرنامج أكثر مف أصحاب الفئات العمرية االخرل  ،كذلؾ مف خبلؿ
الخبرة التي اكتسبكىا إما مف خبلؿ عمميـ األطكؿ ،كاحتكاكيـ في الميداف اإلعبلمي ،كاما مف خبلؿ
فترة الدراسة الجامعية ،أك بعض الدكرات التي تقدـ ليـ كخاصة في ىذا العصر التكنكلكجي العممي،
كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة سايتك (  )2007كالتي أشارت إلى كجكد فركؽ في االتجاه تعزل
لمتغير العمر.
رابعاً  :مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال

الرابع الذي نصو "

ىل تختمف اتجاىات

الصحفيين نحو مكونات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيون األردني ("برنامج من
المسؤول" أنموذجاً يحدث اليوم سابقاً) باختبلف الوسيمة اإلعبلمية التي يعممون بيا؟
أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (  )  ≥ 0.05في
اتجاىات الصحفييف نحك مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف
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المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) باختبلؼ الكسيمة اإلعبلمية التي يعممكف بيا ،كقد يعزل ذلؾ إلى
أف كاقع مككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان،
يحدث اليكـ سابقان) في الدرجة نفسيا عند الصحفييف باختبلؼ الكسيمة اإلعبلمية التي يعممكف بيا لذلؾ
لـ تظير فركؽ بينيـ في االتجاىات نحكىا ،كيدعـ ىذا التفسير ما تـ تفسيره في السؤاؿ األكؿ حيث إف
الصحفييف كالذيف يشكمكف جزنء ميمان مف طبقة المثقفيف في المجتمع األردني

الذيف بالطبع يممككف

الميارات كالخبرات البلزمة لتقييـ البرنامج كمككنات الديمقراطية ليذا البرنامج باختبلؼ الكسيمة
اإلعبلمية التي يعممكف بيا .كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة درسة الحاج ( )2002التي أشارت إلى عدـ
كجكد فركؽ تعزل لمتغير الكظيفة ،كتختمؼ مع دراسة سايتك (  )2007كالتي أشارت إلى كجكد فركؽ
في االتجاه تعزل لمكظيفة.
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توصيات الدراسة
كفي ضكء نتائج الدراسة تكصي الباحثة باآلتي:
 ضركرة اىتماـ القائميف عمى إدارة البرامج في التمفزيكف األردني ،كبخاصة ("برنامج مف المسؤكؿ"
أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) بمككنات العممية الديمقراطية التي تبثيا برامج التمفزيكف األردني،
كذلؾ لتحسيف تمؾ المككنات جميعيا خبلؿ البرامج المختمفة ،كبخاصة مككف المصداقية.
 العمؿ عمى تحديد كقت مناسب لعرض البرنامج ("برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث
اليكـ سابقان) يتناسب مع قطاع عريض كمتعدد كمتنكع مف الجميكر األردني  ،كذلؾ مف
خبلؿ استطبلع االراء.
 ضركرة قياـ المسؤكليف عف البرنامج بتكضيح الرسالة المرسمة إلى ا لمتمقي كي ال يضيع كقت
البرنامج.
تفكؿ البرنامج بعض القضايا مف
 ضركرة التزاـ البرنامج ب ا

عدة صحؼ كعدـ االعتماد عمى

صحيفة مختارة عمى حساب الصحؼ اآلخرل.
 ضركرة أال يعتمد مقدـ البرنامج في جزء كبير مف جكانب المشكمة عمى العاطفة.
 ضركرة ابتعاد البرنامج في بعض مكضكعاتو عف رؤل ثقافية مغايرة لثقافة المجتمع  ،كااللتزاـ
بثقافة المجتمع.
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ممحق ( ) 1

أداة الدراسة بصورتيا األولية

األستاذ الدكتكر  ................................................الفاضؿ

السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،

تقكـ الباحثة بدراسة المكسكمة( :اتجاىات الصحفييف نحك مككنات الديمقراطية لبرامج التمفزيكف
األردني "برنامج مف المسؤكؿ" أنمكذجان ،يحدث اليكـ سابقان) .كلتحقيؽ ىذا اليدؼ أعدت الباحثة استبانة
لقياس اتجاىات الصحفييف نحك بعض مككنات العممية الديمقراطية لبرنامج مف المسؤكؿ كنمكذج
لمبرامج اإلعبلمية الحكارية التي تعنى بشؤكف كقضايا المكاطنيف كالتي يبثيا التمفزيكف األردني.
فأرجك التكرـ كأنت الخبير كالمتخصص في ىذا المجاؿ إبداء مبلحظاتؾ حكؿ فقرات
االستبانة ،كمدل إنتماء الفقرات إلى مجاليا ،كذلؾ عمى كفؽ الخانات التي أعدت لبياف أرائكـ
كمبلحظاتكـ.
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ األحتراـ،،،،

الباحثة
ميا الصراكم

161

الفقرات

الرقن

هدى انتواء
الفقرة للوجال
هنتوية

المجال األول :حرية التعبير
1
2
3
4
5

يتجنب مقدـ البرنامج الضغط عمى المتمقي بابداء
كجية نظر مغايرة لرأية
يمنح البرنامج الجميكر المتمقي الحماية الية فكرة
أك كجية نظر مخالفة
يعتبر صكاب البرنامج أك الخطأ ليس حك انر عمى

فرد دكف غيره

يتييح البرنامج لممتمقي أف يعبر بفطرتو الطبيعية
عف ذاتو كعف مجتمعو
يؽكـ مقدـ البرنامج دكف خكؼ مكاجية سمطة
ا
متعسفة
يعطي البرنامج الحؽ لكؿ مكاطف المشاركة في أية

6

7
8
9
10
11

قضية مف القضايا التي يطرحيا المجتمع عمى

البرنامج

برية ضمف شركط
يسمح البرنامج لممتمقي االجتياد ا

يبدييا حسب القضية

يجعؿ مقدـ البرنامج مف القضية بابان مفتكحان
الستنباط الحمكؿ المناسبو

يمتنع مقدـ البرنامج أف يتحكؿ برنامجو إلى كسيمة

اللحاؽ األذل باآلخريف

يمتنع مقدـ البرنامج أف يتحكؿ برنامجو إلى أداة
عدكاف عمى اخبلؽ البرنامج

يضبط مقدـ البرنامج حرية التعبير في إطار حماية
النظاـ العاـ كاآلداب

غير
هنتوية

هدى صالحية
الفقرة
صالحة

غير
صالحة

التعديل الوقدم
بحاجة
إلى تعديل

التعديل
الوقترح
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12

يتعامؿ البرنامج مع آراء الجميكر المتمقي عمى

اختبلؼ اطيافيـ بعدالة كمسأكاة
المجال الثاني :الشفافية

13
14

يتعأكف البرنامج مع المؤسسات كاألفراد مف مختمؼ

القطاعات لتحسيف نكعية الخدمة التي يقدميا

يتخذ البرنامج اإلجراءات الكقائية كالفكرية بحؿ

المشكبلت كتسييؿ المعامبلت

 15يعمؿ البرنامج عمى تبلفي الغمكض كالضبابية
 16يعزز البرنامج الثقة بينو كبيف المعنيف بالخدمة
17

يمارس البرنامج عدـ إخفاء أية معمكمات حكؿ

المشكمة المطركحة

يتيح البرنامج الفرصة لممتمقي لبلطبلع عمى

 18المعمكمات كاإلجراءات التي تخص القضايا
المختمفة

19
20
21

يدعـ البرنامج فكرة تمكيف المكاطنيف في حرفية أداء

مختمؼ المؤسسات بيدؼ تخفيض الفساد فييا
يؤمف البرنامج في حؽ الجميكر في المراقبة
كالحصكؿ عمى المعمكمات في آف كاحد

يقكـ البرنامج عمى المكضكع كالمكاشفة التي يبنى

عمييا المساءلة

يزكد البرنامج المكاطنيف بالبيانات كالمعمكمات

 22الصادقة حكؿ ما يطرحكنو مف قضايا كمشكبلت
مختمفة
 23يتعامؿ البرنامج باستقامة في كافة ممارساتو
24

يتكاصؿ البرنامج مع الجميكر مف خبلؿ قنكات

اتصاؿ متعددة كمفتكحة عمى كؿ االتجاىات
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25

يتقبؿ البرنامج جميع المبلحظات كاالقتراحات

الصادرة مع المحأكريف حكؿ القضية

 26يأخذ البرنامج مساحة ميمة مف النقاش كالحكارات
27

يتمشى البرنامج مع أحكاـ الدستكر في مصداقية
كشفافية

 28يراقب البرنامج أداء المسؤكليف بدقة كعناية
 29يمـ البرنامج بكؿ نقاط المكضكع
 30يحترـ البرنامج حقكؽ اآلخريف
31
32
33

يمتزـ البرنامج بالرأم الغالب حكؿ القضية
المطركحة
يكشؼ البرنامج عف تيميؿ المتسمقيف كسخرية

الصامتيف

يطمع البرنامج عمى مكاقؼ اآلخريف بيف أقمية أقمية

أك معارضة

 34يبتعد البرنامج عف التمميع كطمس الحقيقة
35
36

يتفاعؿ البرنامج مع القضايا التي يتـ فييا الرشأكم

مع مف يدفع الرشكة كمف يتقضاىا

يتعامؿ البرنامج مع اآلراء الصادقة التي تطرحيا

المعارضة ك الجيات الرسمية

المجال الثالث :سياسة البرنامج
 37الحدث األساسي لمبرنامج ىك كشؼ الحقيقة
 38يتابع البرنامج قضايا كىمكـ المكاطف بشكؿ رئيسي
 39سياسة البرنامج محاربة الفساد بكؿ أشكالو
يتكخى البرنامج الحيطة كالحذر في طرح القضايا
 40الساخنة
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41
42
43

يبتعد البرنامج عف عرض القضايا التي قد تثير

مصادر صنع القرار

يستجيب البرنامج لمقضايا ذات العبلقة بمصادر

القكل

ينزؿ البرنامج لرغبات بعض أصحاب النفكذ لعرض

القضية بما يتناسب معيـ

 44ييتـ البرنامج بقضايا المناطؽ البعيدة
 45يبتعد البرنامج عف االىتماـ بالقضايا الشخصية
 46يفرض البرنامج التنبؤ ببعض القضايا المستجدة
 47يحأكؿ البرنامج التنبؤ ببعض القضايا قبؿ حدكثيا
48

يخاطب مقدـ البرنامج المتمقي بمغة بسيطة

كمفيمكمة

المجال الرابع :المصداقية
 49ينقؿ البرنامج نقبلن حرفيان لكاقع القضية المطركحة
50
51
52
53
54
56

يبتعد مقدـ لبرنامج عف نقؿ نظرتو الشخصية

لممشكمة
يعطي البرنامج صكرة مشكىو كخاطئة حكؿ
المكضكع المقدـ
يعتمد مقدـ البرنامج في جزء كبير مف جكانب

المشكمة عمى العاطفة

يصعب تحديد ما ىك حقيؽم كغير حقيؽم عند

طرح القضية لمجميكر

ما يطرح حكؿ المشكمة مزيج مف العقبلنية

كالمشاعر

يتجاكز البرنامج التخاصـ حكؿ القضية المطركحة
في البرنامج بمصداقية عاليو
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57
58
59

يحمؿ البرنامج في بعض مكضكعاتو رؤل ثقافية

مغايرة لثقافة المجتمع

ىدؼ البرنامج كسب أكبر قدر مف الجميكر

المشاىد

يتنأكؿ البرنامج بعض القضايا مف صحيفة مختارة

عمى حساب الصحؼ اآلخرل

المجال الخامس :وقت البرنامج
60
61
62
63
64
65
66
67
68

يبث البرنامج في كقت الذركة لمعامميف في
القطاعات المختمفة
يعرض البرنامج في كقت غير مناسب لبعض
شرائح الجميكر
مدة عرض البرنامج لساعو كاحده غير كافية لكثير
مف القضايا
يتكزع كقت البرنامج عمى بعض القضايا بصكرة
غير متسأكية
يفقد المتمقي اتصالو مع البرنامج بسبب الفكاصؿ
اإلعبلنية
يضيع كقت البرنامج بسبب عدـ كضكح الرسالو
المرسمو لمعد البرنامج كمقدمو
ييدر جزء كبير مف كقت البرنامج بسبب عدـ
الكضكح في إرساؿ الرسالو لممتمقي
يضيع كقت البرنامج بسبب غمكض الرسالة
المرسمة مف قبؿ صاحب القضية
قد يتأثر عرض كقت البرنامج بسبب بعض
الظركؼ الطبيعية كغير الطبيعية
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أسماء السادة محكمي أداة الدراسة
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األستاذ الدكتكر تيسير أبك عرجة

2

األستاذ الدكتكر جكدت احمد سعادة

عميد كمية التربية إدارة تربكية  /جامعة الشرؽ األكسط

3

األستاذ الدكتكر عبدالرزاؽ الدليمي

عميد كمية اإلعبلـ  /جامعة الشرؽ األكسط

4

أستاذ مشارؾ عباس ميدم الشريفي

كمية التربية إدارة تربكية  /جامعة الشرؽ األكسط

5

أستاذ مشارؾ غازم جماؿ خميفة

كمية التربية إدارة تربكية  /جامعة الشرؽ األكسط

6

أستاذ مساعد خالد الصرايرة

كمية التربية إدارة تربكية  /جامعة الشرؽ األكسط

7

أستاذ مساعد عبدالكريـ الدبيسي

قسـ الصحافة ك اإلعبلـ  /جامعة البت ار

8

أستاذ مساعد كامؿ خكرشيد

كمية اإلعبلـ  /جامعة الشرؽ األكسط

9

أستاذ مساعد محمد صاحب سمطاف

قسـ الصحافة ك اإلعبلـ  /جامعة البت ار

10

الدكتكر أيمف خاطر

ك ازرة التربية ك التعميـ
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ممحق () 3

أداة الدراسة بصورتيا النيائية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أختي الصحفية الفاضمة
أخي الصحفي الـفاضــل

تنكم الباحثة إجراء دراسة ميدانية تحت عنكاف ( :اتجاىات الصحفييف األردنييف نحك مككفات
الديمقراطية لبرامج التمفزيكف األردني "برنامج مف المسؤكؿ " إنمكذجان  ،يحدث اليكـ سابقا) .كجزء مف
متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلعبلـ مف جامعة الشرؽ األكسط كتتطمب ىذه الدراسة
تحديد اتجاىاتكـ نحك مككنات الديمقراطية لبرامج التمفزيكف األردني.
كنظ انر لما تتمعكف بو مف سمعةن طيبو كخبره صحفية طكيمة أرفؽ لكـ مقياسان التجاىات الصحفييف
نحك بعض مككفات العممية الديمقراطية :حرية التعبير ،الشفافية  ،المصداقية  ،السياسة المتبعة  ،إدارة
الكقت .
أمبلن التكرـ بقراءة كؿ فقرة مف فقراتيا بدقة متناىيو كتحديد فيما إذا كانت تمؾ الفقرة تمثؿ بالنسبة
لكـ درجة مكافؽ بدرجة كبيرة جدان أك مكافؽ بدرجة كبيرة أك محايد أك غير مكافؽ بدرجة كبيرة أك غير
مكافؽ بدرجة كبيره جدان  .كذلؾ بكضع اشارة (√) في الخانة المناسبة أماـ الفقرة.
شاكرين لكم حسن تعأونكم

الـبــاحـثــــة

الصروي
ا
ميا
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درجــــــــــت الموافقـــــــــت
الرقم

غير
موافق
بدرجت
كبيرة جدا

الفقــــــراث

المجال األول :حريت التعبير

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

يتجنب مقدـ البرنامج الضغط عمى الجميكر
بابداء كجية نظر مغايرة لرأيو

يدافع مقدـ البرنامج عف أية فكرة أك كجية نظر
مخالفة يبدييا الجميكر المتمقي

يعتبر البرنامج الصكاب أك الخطأ ليس حك انر عمى

فرد دكف غيره

يتيح البرنامج لممتمقي أف يعبر عف ذاتو كعف

مجتمعو

يعطي البرنامج الحؽ لكؿ مكاطف المشاركة في

أية قضية مف القضايا التي يطرحيا المجتمع عمى
البرنامج

يسمح البرنامج لممتمقي االجتياد برأيو ضمف

شركط يبدييا حسب القضية

يجعؿ مقدـ البرنامج مف القضية بابان مفتكحان
الستنباط الحمكؿ المناسبة

يمتنع مقدـ البرنامج أف يتحكؿ برنامجو إلى كسيمة

إللحاؽ األذل باآلخريف

يمتنع مقدـ البرنامج أف يتحكؿ برنامجو إلى أداة

عدكاف عمى أخبلؽ البرنامج

يضبط مقدـ البرنامج حرية التعبير في

حماية النظاـ العاـ كاآلداب

إطار

غير
موافق
بدرجت
كبيرة

محايد

موافق
بدرجت
كبيرة

موافق
بدرجت
كبيرة
جدا
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11
12

يتعامؿ البرنامج مع آراء الجميكر المتمقي عمى

اختبلؼ اطيافيـ بعدالة كمسأكاة

يكاجو مقدـ البرنامج دكف خكؼ سمطة متمسكة

برأييا

المجال الثاني :الشفافية
13

يتعأكف البرنامج مع المؤسسات كاألفراد مف

مختمؼ القطاعات لتحسيف نكعية الخدمة التي
يقدميا

14
15
16

يتخذ البرنامج اإلجراءات الكقائية كالفكرية لحؿ
المشكبلت كتسييؿ المعامبلت
يعمؿ البرنامج عمى تبلفي الغمكض كالضبابية
في مناقشة األمكر
يعزز البرنامج الثقة بينو كبيف المعنييف بالخدمة
مف مسؤكليف كجميكر
يتيح البرنامج الفرصة لممتمقي لبلطبلع عمى

17

18

19
20
21

المعمكمات كاإلجراءات التي تخص القضايا

المختمفة

يدعـ البرنامج فكرة تمكيف المكاطنيف في مراقبة

أداء مختمؼ المؤسسات بيدؼ تقميؿ نسبة الفساد

فييا

يؤمف البرنامج بحؽ الجميكر في المراقبة

كالحصكؿ عمى المعمكمات في آف كاحد

يقكـ البرنامج عمى الكضكح كالمكاشفة التي تبنى

عمييا المساءلة

يتعامؿ البرنامج باستقامة في ممارساتو كافة كفؽ

األدلة كالحقائؽ
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22
23
24
25

يتكاصؿ البرنامج مع الجميكر مف خبلؿ قنكات

اتصاؿ متعددة كمفتكحة عمى كؿ االتجاىات
يتقبؿ البرنامج جميع المبلحظات االقتراحات

الصادرة مف المحأكريف حكؿ القضية

يأخذ البرنامج مساحة ميمة مف النقاش كالحكارات
يتمشى البرنامج مع أحكاـ الدستكر مصداقية

كشفافية

26

يراقب البرنامج أداء المسؤكليف بدقة كعناية

27

يمـ البرنامج بكؿ نقاط المكضكع

28

يحترـ البرنامج حقكؽ اآلخريف

29
30
31
32

يمتزـ البرنامج بالرأم الغالب حكؿ القضية
المطركحة
يطمع البرنامج عمى مكاقؼ اآلخريف أقمية أك
معارضة
يبتعد البرنامج عف التمميع كطمس الحقيقة
يتفاعؿ البرنامج مع قضايا الرشأكم مع مف يدفع

الرشكة كمف يتقضاىا

المجال الثالث :سياسة البرنامج
33
34

اليدؼ األساسي لمبرنامج ىك كشؼ الحقيقة
يتابع البرنامج قضايا كىمكـ المكاطف بشكؿ رئيس
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35
36
37

سياسة البرنامج محاربة الفساد بكافة أشكالو
يتكخى البرنامج الحيطة كالحذر في طرح القضايا

الساخنة

يبتعد البرنامج عف عرض القضايا الحساسة
يستجيب البرنامج لمقضايا ذات العبلقة بالجيات

38

الرسمية
ينزؿ البرنامج لرغبات بعض أصحاب النفكذ

39
40
41
42
43
44

لعرض القضية بما يتناسب معيـ
ييتـ البرنامج بقضايا المناطؽ البعيدة
يبتعد البرنامج عف االىتماـ بالقضايا الشخصية
يفرض البرنامج كجكده بطرح القضايا المستجدة
يحأكؿ البرنامج التنبؤ ببعض القضايا قبؿ حدكثيا
يخاطب مقدـ البرنامج المتمقي بمغة بسيطة

كمفيمكمة

المجال الرابع :المصداقية
45

ينقؿ البرنامج نقبل دقيقا كاقع القضية المطركحة
يبتعد مقدـ البرنامج عف نقؿ نظرتو الشخصية

46
47

لممشكمة
يعطي البرنامج صكرة مشكىة كخاطئة حكؿ

المكضكع المقدـ
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48
49
50
51
52
53
54
55

ما يطرح حكؿ المشكمة مزيج مف العقبلنية

كالمشاعر

يصعب تحديد ما ىك حقيقي كغير حقيقي عند

طرح القضية لمجميكر

يعتمد مقدـ البرنامج في جزء كبير مف جكانب

المشكمة عمى العاطفة

يشكؿ البرنامج مرآة صادقة لحياة الناس كما

يجرم في المجتمع

يتجأكز البرنامج التخاصـ حكؿ القضية المطركحة

بمصداقية عاليو

يحمؿ البرنامج في بعض مكضكعاتو رؤل ثقافية

مغايرة لثقافة المجتمع

ىدؼ البرنامج كسب أكبر قدر مف الجميكر

المشاىد

يتنأكؿ البرنامج بعض القضايا مف صحيفة مختارة

عمى حساب الصحؼ اآلخرل

يزكد البرنامج المكاطنيف بالبيانات كالمعمكمات

56
57

الصادقة حكؿ ما يطرحكنة مف قضايا كمشكبلت

مختمفة

يتعامؿ البرنامج مع اآلراء الصادقة التي تطرحيا

المعارضة كالجيات الرسمية

المجال الخامس :وقت البرنامج
يبث البرنامج في كقت الذركة لمعامميف في
58

القطاعات المختمفة
يعرض البرنامج في كقت غير مناسب لبعض

59

شرائح الجميكر
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60
61
62
63
64
65
66












مدة عرض البرنامج لساعة كاحده غير كافية
لكثير مف القضايا

يتكزع كقت البرنامج عمى بعض القضايا بصكرة

غير متسأكية

يفقد المتمقي اتصالو مع البرنامج بسبب الفكاصؿ

اإلعبلنية

يضيع كقت البرنامج بسبب عدـ كضكح الرسالو

المرسمو لمعد البرنامج كمقدمو

ييدر جزء كبير مف كقت البرنامج بسبب عدـ

الكضكح في إرساؿ الرسالو لممتمقي

يضيع كقت البرنامج بسبب غمكض الرسالة

المرسمة مف قبؿ صاحب القضية

يتأثر عرض كقت البرنامج بسبب بعض الظركؼ

الطبيعية كغير الطبيعية

